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േറാമർക്ക്എഴുതിയ േലഖനം

1 ്രകിസ്തുേയശുവിെന്റ ദാസനും
അെപ്പാസ്തലനും ൈദവത്തിെന്റ
സുവിേശഷം ്രപസംഗിക്കുന്നതിനു
നിേയാഗിക്കെപ്പട്ടിരിക്കുന്നവനുമായ
പൗേലാസാണ്ഈേലഖനംഎഴുതുന്നത.് 2ൈദവം
ദീർഘകാലം മുേമ്പ വിശുദ്ധ്രഗന്ഥങ്ങളിൽ
അവിടെത്ത ്രപവാചകന്മാരിലൂെട
വാഗ്ദാനംെചയ്തിട്ട ള്ളതാണ് തെന്റ
പു്രതെനക്കുറിച്ച ള്ള ഈ സുവിേശഷം.
3 േയശു്രകിസ്തു ദാവീദിെന്റ സന്തതിപരമ്പരയിൽ
മനുഷ്യനായി ജന്മെമടുക്കുകയും
4 പരിശുദ്ധാത്മാവിെന്റ ശക്തിയാൽ
നമ്മുെട കർത്താവായ േയശു്രകിസ്തുവിെന്റ
മരണത്തിൽനിന്നുള്ള പുനരുത്ഥാനത്തിലൂെട
അവിടന്ന്ൈദവപു്രതെനന്ന്സ്ഥാപിക്കെപ്പടുകയും
െചയ്തിരിക്കുന്നു. 5ഈ ്രകിസ്തു മുഖാന്തരമാണ്
അെപ്പാസ്തലത്വവും അതിനുള്ള ൈദവകൃപയും
ഞങ്ങൾക്കു ലഭിച്ചത്. അതാകെട്ട,
അവിടെത്ത നാമത്തിെന്റ പുകഴ്ചയ്ക്കുേവണ്ടി
സകലജനവിഭാഗങ്ങളിൽ ഉള്ളവെരയും
തന്നിലുള്ള വിശ്വാസത്തിേലക്കും തൽഫലമായ
അനുസരണത്തിേലക്കും നയിേക്കണ്ടതിനുമാണ.്
6 േയശു്രകിസ്തുവിെന്റ സ്വന്തമായിരിക്കുന്നതിനു
വിളിക്കെപ്പട്ടവരായ നിങ്ങള ം അവരിൽ
ഉൾെപ്പട്ടിരിക്കുന്നു.
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7 ൈദവത്തിെന്റ വാത്സല്യജനങ്ങള ം
വിശുദ്ധജനവും ആയിരിക്കാൻ ൈദവം
വിളിച്ചിരിക്കുന്നവരായ, േറാം നഗരത്തിലുള്ള
നിങ്ങൾെക്കല്ലാവർക്കുംേവണ്ടിഇെതഴുതുന്നു.

നമ്മുെട പിതാവായ ൈദവത്തിൽനിന്നും
കർത്താവായ േയശു്രകിസ്തുവിൽനിന്നും
നിങ്ങൾക്കു കൃപയും സമാധാനവും
ഉണ്ടാകുമാറാകെട്ട!

േറാം സന്ദർശിക്കാനുള്ള പൗേലാസിെന്റ
അഭിവാഞ്ഛ

8നിങ്ങള െടവിശ്വാസം ഭൂമിയിൽഎല്ലായിടത്തും
സു്രപസിദ്ധമായിരിക്കുന്നതുെകാണ്ട് ഞാൻ
ആദ്യംതെന്ന നിങ്ങൾെക്കല്ലാവർക്കുംേവണ്ടി
േയശു്രകിസ്തുവിലൂെട എെന്റ ൈദവത്തിനു
സ്േതാ്രതംെചയ്യന്നു. 9 ഞാൻ എേപ്പാഴും
നിങ്ങൾക്കുേവണ്ടി ്രപാർഥിക്കുന്നു എന്നതിന്
ൈദവം സാക്ഷിയാണ.് ആ ൈദവെത്തയാണ്
അവിടെത്ത പു്രതെനക്കുറിച്ച ള്ള സുവിേശഷം
്രപസംഗിക്കുന്നതിലൂെട ഞാൻ സർവാത്മനാ
േസവിക്കുന്നത.് 10 ൈദവത്തിനു
്രപസാദമുണ്ടായിട്ട് എങ്ങെനെയങ്കിലും
ഒടുവിൽ നിങ്ങള െട അടുെത്തത്താൻ
വഴിതുറക്കണെമന്ന് ഞാൻ എേപ്പാഴും
്രപാർഥനയിൽയാചിച്ച െകാണ്ടിരിക്കുകയാണ.്

11നിങ്ങെളആത്മികമായിശാക്തീകരിക്കുന്നതിന്
സഹായിക്കുന്ന എെന്തങ്കിലും കൃപാദാനം
നൽകുന്നതിനുേവണ്ടിയാണ് ഞാൻ നിങ്ങെള
കാണാൻ അതിയായി ആ്രഗഹിക്കുന്നത.്
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12 അതായത്, എെന്റയും നിങ്ങള െടയും
വിശ്വാസത്താൽ നമുക്കു പരസ്പരം
േ്രപാത്സാഹിപ്പിക്കാൻ സാധിക്കുമേല്ലാ.
13 സേഹാദരങ്ങേള, എെന്റ ശു്രശൂഷകൾെകാണ്ട്
മറ്റ ജനതകള െട മേധ്യ എന്നേപാെല
നിങ്ങള െട ഇടയിലും ചില ആത്മികഫലങ്ങൾ
ഉണ്ടാകണെമന്ന ലക്ഷ്യേത്താെട നിങ്ങള െട
അടുക്കൽ വരാൻ ഞാൻ പലേപ്പാഴും
പരി്രശമിച്ച എന്നും എന്നാൽ, തടസ്സങ്ങൾമൂലം
ഇതുവെരയും അതിനു കഴിഞ്ഞില്ല എന്നും
നിങ്ങൾഅറിയാതിരിക്കരുത.്

14 പരിഷ്കൃതേരാടും അപരിഷ്കൃതേരാടും*
വിദ്യാസമ്പന്നേരാടും വിദ്യാവിഹീനേരാടും എനിക്ക്
ഉത്തരവാദിത്വമുണ്ട.് 15 അതുെകാണ്ടാണ,്
േറാമിലുള്ള നിങ്ങേളാടും സുവിേശഷം
അറിയിക്കാൻ ഞാൻ വളെരയധികം
ആ്രഗഹിക്കുന്നത.്

16 സുവിേശഷെത്തക്കുറിച്ച ഞാൻ
ലജ്ജിക്കുന്നില്ല; ഒന്നാമത് െയഹൂദനും പിന്നീട്
െയഹൂേദതരനും, ഇങ്ങെന, വിശ്വസിക്കുന്ന
എല്ലാവർക്കും അത് രക്ഷനൽകുന്ന
ൈദവശക്തിയാകുന്നു. 17 കാരണം,
ൈദവം മനുഷ്യെന നീതിമാനാക്കുന്ന വിധം
സുവിേശഷത്തിൽ ്രപകടമായിരിക്കുന്നു;
“വിശ്വാസത്താലാണ് നീതിമാൻ ജീവിക്കുന്നത”്†
എന്ന തിരുെവഴുത്ത് അനുസരിച്ച് ആ
നീതീകരണംആദ്യവസാനം വിശ്വാസത്താലാണ.്
മനുഷ്യെന്റ അനീതിെക്കതിേര ൈദവത്തിെന്റ

* 1:14 മൂ.ഭാ. േ്രഗക്കരുംബർബരരും † 1:17 ഹബ. 2:4
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േകാപം
18അനീതിെകാണ്ടുസത്യെത്തഅടിച്ചമർത്തുന്ന
മനുഷ്യരുെട സകലവിധ ദുഷ്ടതയ്ക്കും
അനീതിക്കും എതിേര ൈദവത്തിെന്റ ഉ്രഗേകാപം
സ്വർഗത്തിൽനിന്ന് ്രപകടമായിെക്കാണ്ടിരിക്കുന്നു.
19യഥാർഥത്തിൽ,ൈദവെത്തക്കുറിച്ച്അറിയാൻ
സാധ്യമായത് അവർക്കു വ്യക്തമായിരുന്നു.
കാരണം, ൈദവം അത് അവർക്കു ്രപകടമാക്കി
നൽകിയിരുന്നു. 20 ഇങ്ങെന, അവിടന്നു
സൃഷ്ടിച്ചസകലത്തിലൂെടയും തെന്റഅനന്തമായ
ശക്തി, ദിവ്യസ്വഭാവം എന്നീ അദൃശ്യമായ
ഗുണവിേശഷങ്ങൾ േലാകസൃഷ്ടിമുതൽ
്രഗഹിക്കാൻ കഴിയുമായിരുന്നു. അതുെകാണ്ട്
മനുഷ്യനു യാെതാരു ന്യായീകരണവും പറയാൻ
സാധ്യമല്ല.

21 അവർ ൈദവെത്തക്കുറിച്ച്
അറിഞ്ഞു എങ്കിലും ൈദവമായി
അംഗീകരിച്ച് മഹത്ത്വെപ്പടുത്തുകേയാ
നന്ദിയുള്ളവരായിരിക്കുകേയാ െചയ്തില്ല;
പിെന്നേയാ, സ്വന്തം യുക്തിേബാധംെകാണ്ട്
യാെതാരു ്രപേയാജനവും ഇല്ലാെത അവരുെട
വിേവകശൂന്യമായ ഹൃദയം ഇരുളടഞ്ഞും
േപായി. 22 ജ്ഞാനികൾ എന്നു സ്വയം
അവകാശെപ്പട്ട െകാണ്ട്അവർ െവറും മൂഢരായി
മാറി. 23അനശ്വരനായ ൈദവത്തിനു മഹത്ത്വം
നൽേകണ്ടതിനു പകരം നശ്വരനായ മനുഷ്യൻ,
പക്ഷികൾ, മൃഗങ്ങൾ, ഇഴജന്തുക്കൾ ഇവയുെട
സാദൃശ്യത്തിലുള്ള രൂപങ്ങൾക്ക് അവർ മഹത്ത്വം
കൽപ്പിച്ച .

24 അതുെകാണ്ട,് അവരുെട ഹൃദയത്തിെല
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ദുർേമാഹങ്ങളാൽ നിയ്രന്തിക്കെപ്പട്ട്
അപമാനകരമായ ശാരീരികവൃത്തികളിൽ
പരസ്പരം വ്യാപൃതരാകാൻ ൈദവം അവെര
അശുദ്ധിയിേലക്ക് ഉേപക്ഷിച്ച കളഞ്ഞു. 25അവർ
ൈദവെത്തക്കുറിച്ച ള്ള സത്യം ഉേപക്ഷിച്ച്
വ്യാജം സ്വീകരിക്കുകയും ്രസഷ്ടാവിെന
ആരാധിക്കുന്നതിനു പകരം സൃഷ്ടിെയ വണങ്ങി
േസവിക്കുകയും െചയ്തു. ആ ്രസഷ്ടാവായ
ൈദവംഎേന്നക്കും വാഴ്ത്തെപ്പട്ടവൻ,ആേമൻ.

26 ഇക്കാരണത്താൽ ൈദവം അവെര
ലജ്ജാകരമായ വികാരങ്ങളിേലക്ക്
ഉേപക്ഷിച്ച കളഞ്ഞു; അവരുെട
സ്്രതീകൾേപാലുംസ്വാഭാവികൈലംഗികേവഴ്ചയ്ക്കു
പകരം ്രപകൃതിവിരുദ്ധ ബന്ധങ്ങളിൽ
ഏർെപ്പട്ട . 27 അതുേപാെലതെന്ന,
സ്്രതീകള മായുള്ള സ്വാഭാവിക ൈലംഗികേവഴ്ച
ഉേപക്ഷിച്ച് പുരുഷന്മാർ വിഷയാസക്തി
മൂത്ത് പരസ്പരം ഹീനകൃത്യങ്ങളിൽ മുഴുകി;
അവരുെട ്രപകൃതിവിരുദ്ധ ്രപവൃത്തികൾക്ക്
അർഹമായ ്രപതിഫലം അവരുെട ശരീരത്തിൽ
്രപാപിക്കുകയും െചയ്തു.

28 ഇങ്ങെന ൈദവെത്ത അംഗീകരിക്കുന്നതു
േ്രശഷ്ഠമായി കരുതാതിരുന്നേപ്പാൾ,
അേയാഗ്യമായതു ്രപവർത്തിക്കുന്ന
അധമബുദ്ധിക്കു ൈദവം അവെര വിട്ട കളഞ്ഞു.
29 അവർ എല്ലാവിധ അനീതിയും േദാഷവും
അത്യാ്രഗഹവും തിന്മയും നിറഞ്ഞവരാണ്.
അവരുെട ജീവിതം അസൂയ, െകാലപാതകം,
ശണ്ഠ, വഞ്ചന, ദുഷ്ടത എന്നിവ
നിറഞ്ഞതാണ.് വൃഥാഭാഷികള ം 30 പരദൂഷകരും
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ൈദവേദ്വഷികള ം ധിക്കാരികള ം ഗർവിഷ്ഠരും
െപാങ്ങച്ചക്കാരുമാണ് അവർ. തിന്മയുെട
പുതിയ വഴികൾ അവർ കണ്ടുപിടിക്കുന്നു.
അവർ മാതാപിതാക്കെളഅനുസരിക്കാത്തവരും
31 അവിേവകികള ം വിശ്വാസവഞ്ചകരും
മനുഷ്യത്വമില്ലാത്തവരും ദയ ഇല്ലാത്തവരും
ആണ്. 32 ഇങ്ങെനയുള്ളവർ മരണേയാഗ്യരാണ്
എന്ന ൈദവകൽപ്പന അറിഞ്ഞിട്ട ം അവർ
ഇക്കാര്യങ്ങൾതെന്ന തുടർന്നു ്രപവർത്തിക്കുന്നു;
അതുമാ്രതേമാ, അങ്ങെനെചയ്യന്നവെര
േ്രപാത്സാഹിപ്പിക്കുകയുംെചയ്യന്നു.

2
ൈദവത്തിെന്റനീതിയുള്ളന്യായവിധി

1 ആകയാൽ ശിക്ഷവിധിക്കുന്ന
മനുഷ്യാ, നീ ആരുമായിെക്കാള്ളെട്ട,
നിനക്ക് ഒരു ന്യായീകരണവും പറയാനില്ല.
മറ്റള്ളവെര ശിക്ഷവിധിക്കുന്നതിലൂെട നീ
നിെന്നത്തെന്നയാണ് ശിക്ഷവിധിക്കുന്നത.്
കാരണം, ഏതു കാര്യത്തിനു മെറ്റാരാെള
ശിക്ഷവിധിക്കുേന്നാ അേതകാര്യം നീയും
്രപവർത്തിക്കുന്നുണ്ടേല്ലാ. 2 ഇത്തരം
്രപവൃത്തികൾ െചയ്യന്നവർെക്കതിേര ൈദവം
സത്യം ആധാരമാക്കി ശിക്ഷവിധിക്കുെമന്ന്
നമുക്കറിയാം. 3 അതുെകാണ്ട് േഹ മനുഷ്യാ,
അത്തരം ്രപവൃത്തികൾ െചയ്യന്നവെര
ശിക്ഷവിധിച്ചിട്ട് അേത ്രപവൃത്തിതെന്ന െചയ്യന്ന
നിനക്കു ൈദവത്തിെന്റ ശിക്ഷാവിധിയിൽനിന്ന്
രക്ഷെപ്പടാൻ സാധിക്കും എന്നു നീ
വിചാരിക്കുന്നുേണ്ടാ? 4ൈദവത്തിെന്റ ദയ നിെന്ന
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മാനസാന്തരത്തിേലക്കു നയിക്കുന്നതിനാെണന്ന്
തിരിച്ചറിയാെത നീ അവിടെത്ത സമൃദ്ധമായ
ദയയും സഹിഷ്ണുതയും ദീർഘക്ഷമയും
നിസ്സാരമായി കരുതുകയാേണാ?

5 എന്നാൽ, ൈദവത്തിെന്റ നീതിയുള്ള വിധി
െവളിെപ്പടുന്ന േ്രകാധദിവസേത്തക്കു, നിെന്റ
ശാഠ്യവും അനുതാപമില്ലാത്ത ഹൃദയവും
നിമിത്തം നിനക്കുതെന്ന ൈദവേ്രകാധം
േശഖരിച്ച െവക്കുകയാണ.് 6 ൈദവം “ഓേരാ
വ്യക്തിക്കും അവനവെന്റ ്രപവൃത്തിക്കനുസരിച്ച
പകരംെചയ്യ ം.”* 7 നിരന്തരം നന്മ്രപവൃത്തികൾ
െചയ്തുെകാണ്ടു മഹത്ത്വവും മാനവും
അനശ്വരതയുംഅേന്വഷിക്കുന്നവർക്ക്അവിടന്നു
നിത്യജീവൻ നൽകും. 8 എന്നാൽ, സത്യം
അനുസരിക്കാെത സ്വാർഥചിന്തേയാടുകൂടി
ദുഷ്ടതെയ അനുസരിക്കുന്നവരുെടേമൽ
േകാപവും േ്രകാധവും വർഷിക്കും.
9 തിന്മെചയ്യന്ന ഏതു മനുഷ്യജീവിക്കും
ഒന്നാമതു െയഹൂദനും പിന്നീട് െയഹൂേദതരനും
പീഡയും സങ്കടവും ഉണ്ടാകും. 10 എന്നാൽ,
നന്മ ്രപവർത്തിക്കുന്നവർെക്കല്ലാം, ഒന്നാമതു
െയഹൂദനും പിന്നീട് െയഹൂേദതരനും മഹത്ത്വവും
ബഹുമാനവുംസമാധാനവുംലഭിക്കും; 11കാരണം,
ൈദവം പക്ഷേഭദം ഇല്ലാത്തവനാണ.്

12 ന്യായ്രപമാണം ലഭിക്കാെത
പാപംെചയ്ത െയഹൂേദതരെരല്ലാം
ന്യായ്രപമാണംകൂടാെതതെന്ന നശിക്കും.
ന്യായ്രപമാണം ഉണ്ടായിട്ട ം പാപംെചയ്ത
െയഹൂദെരല്ലാം ന്യായ്രപമാണത്താൽ

* 2:6 സങ്കീ. 62:12;സദൃ. 24:12
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ശിക്ഷവിധിക്കെപ്പടും. 13 ന്യായ്രപമാണം
െവറുേത േകൾക്കുന്നവരല്ല, ൈദവസന്നിധിയിൽ
നീതിനിഷ്ഠർ;ന്യായ്രപമാണംഅനുസരിക്കുന്നവരാണ്
നീതീകരിക്കെപ്പടുന്നത.് 14 ന്യായ്രപമാണം
ഇല്ലാത്ത െയഹൂേദതരർ അവ േകൾക്കാെത
സ്വാഭാവികമായിത്തെന്ന ന്യായ്രപമാണം
അനുശാസിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ ്രപവർത്തിക്കുന്നു.
ഇങ്ങെന അവർ തങ്ങൾക്കുതെന്ന ഒരു
ന്യായ്രപമാണമായിത്തീരുന്നു.† 15 അവരുെട
ചിന്തകൾ അവെര കുറ്റെപ്പടുത്തുകേയാ
ന്യായീകരിക്കുകേയാ െചയ്തും അവരുെട
മനസ്സാക്ഷികൂെട അതിനു സാക്ഷ്യംവഹിച്ച ം
ന്യായ്രപമാണം അനുശാസിക്കുന്ന
്രപവൃത്തികൾ അവരുെട ഹൃദയത്തിൽ
എഴുതെപ്പട്ടിരിക്കുന്നതായി കാണിക്കുന്നു.
16ഞാൻ്രപസംഗിക്കുന്നസുവിേശഷംഅനുസരിച്ച്
ഒരു ദിവസം ൈദവം േയശു്രകിസ്തുവിലൂെട
മനുഷ്യരുെട രഹസ്യങ്ങെളന്യായംവിധിക്കും.
െയഹൂദനും ന്യായ്രപമാണവും

17 എന്നാൽ, നീ നിെന്നത്തെന്ന െയഹൂദൻ
എന്നു വിളിക്കുകയും ന്യായ്രപമാണത്തിൽ
ആ്രശയിക്കുകയും ൈദവേത്താടുള്ള
ബന്ധെത്തക്കുറിച്ച് ആത്മ്രപശംസ നടത്തുകയും
െചയ്യന്നേല്ലാ. 18 നീ ന്യായ്രപമാണം പഠിച്ചതിെന്റ
ഫലമായി ൈദവഹിതം തിരിച്ചറിയുകയും
ഉത്തമമായത് അംഗീകരിക്കുകയും െചയ്യന്നേല്ലാ;
† 2:14 എഴുതെപ്പട്ട ന്യായ്രപമാണം ലഭിച്ചിട്ടിെല്ലങ്കിലും
െയഹൂേദതരരുെടയും മനസ്സാക്ഷിക്കുള്ളിൽ നന്മേയത്
തിന്മേയത് എന്ന വിേവചനശക്തിയുണ്ട.് ഇത് ഒരു അലിഖിത
നിയമസംഹിതയാണ്.
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19 ജ്ഞാനത്തിെന്റയും സത്യത്തിെന്റയും
സാക്ഷാത്കാരം ന്യായ്രപമാണത്തിൽനിന്നു
ലഭിച്ചിട്ട ള്ളതുെകാണ്ട് നീ അന്ധർക്കു
വഴികാട്ട ന്ന വ്യക്തിയും ഇരുട്ടിലുള്ളവർക്കു
്രപകാശവും 20 മൂഢർക്ക് പരിശീലകനും
ശിശുക്കൾക്ക് അധ്യാപകനും ആെണന്നും
പൂർണനിശ്ചയമുള്ളവനായിരിക്കുന്നേല്ലാ.
21 എങ്കിൽ, മറ്റള്ളവെര ഉപേദശിക്കുന്ന നീ
എന്തുെകാണ്ട് നിെന്നത്തെന്ന ഉപേദശിക്കുന്നില്ല?
േമാഷ്ടിക്കരുത് എന്നു ്രപസംഗിക്കുന്ന
നീ േമാഷ്ടിക്കുേന്നാ? 22 വ്യഭിചാരം
െചയ്യരുത് എന്നു ജനങ്ങേളാടു പറയുന്ന നീ
വ്യഭിചാരംെചയ്യ േന്നാ? വി്രഗഹങ്ങെളെവറുക്കുന്ന
നീ േക്ഷ്രതങ്ങൾ െകാള്ളയടിക്കുേന്നാ?
23 ന്യായ്രപമാണെത്തപ്പറ്റി ആത്മ്രപശംസ
െചയ്യന്ന നീ ന്യായ്രപമാണം ലംഘിച്ച് ൈദവെത്ത
അപമാനിക്കുകയാേണാ? 24 “നിങ്ങൾനിമിത്തം
ൈദവനാമം െയഹൂദരല്ലാത്തവരുെട ഇടയിൽ
നിന്ദിക്കെപ്പടുന്നു”‡എെന്നഴുതിയിരിക്കുന്നേല്ലാ!

25 നീ ന്യായ്രപമാണം അനുസരിക്കുെന്നങ്കിൽ
പരിേച്ഛദനം ്രപേയാജനമുള്ളതാകും; എന്നാൽ
ന്യായ്രപമാണം ലംഘിച്ചാേലാ നീ പരിേച്ഛദനം
സ്വീകരിക്കാത്തതിനു തുല്യമായിത്തീരുന്നു.
26 പരിേച്ഛദനം സ്വീകരിച്ചിട്ടില്ലാത്തവർ
ന്യായ്രപമാണത്തിെല വിധികളനുസരിച്ചാൽ
പരിേച്ഛദനമുള്ളവെരേപ്പാെല അവരും
പരിഗണിക്കെപ്പടുകയിേല്ല? 27 ശരീരത്തിൽ
പരിേച്ഛദനം ഏൽക്കാെതതെന്ന ന്യായ്രപമാണം

‡ 2:24 െയശ. 52:5
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അനുസരിക്കുന്ന െയഹൂേദതരൻ,
ലിഖിതനിയമസംഹിതയും പരിേച്ഛദനവും
ഉണ്ടായിരുന്നിട്ട ം നിയമം ലംഘിക്കുന്ന നിെന്ന
കുറ്റംവിധിക്കും.

28കാരണം,പുറേമെയഹൂദനായിരിക്കുന്നവനല്ല
യഥാർഥ െയഹൂദൻ; അതുേപാെല,
യഥാർഥ പരിേച്ഛദനം, ശരീരത്തിൽ െചയ്യന്ന
ബാഹ്യമായ ഒന്നല്ല. 29 പിെന്നേയാ,
അകേമ െയഹൂദനായിരിക്കുന്നവനാണ്
യഥാർഥ െയഹൂദൻ; ന്യായ്രപമാണത്തിെല
അക്ഷര്രപകാരമുള്ളതല്ല, ആത്മാവിനാൽ
ഹൃദയത്തിൽ ഉള്ളതാണ് ശരിയായ പരിേച്ഛദനം.
ഇങ്ങെനയുള്ളവർക്ക് മനുഷ്യരിൽനിന്നല്ല,
ൈദവത്തിൽനിന്നുതെന്ന ്രപശംസലഭിക്കും.

3
ൈദവത്തിെന്റവിശ്വസ്തത

1അങ്ങെനെയങ്കിൽെയഹൂദനായിരിക്കുന്നതുെകാണ്ട്
എന്തു ്രപേയാജനമാണ് ഉള്ളത്? അതുേപാെല,
പരിേച്ഛദനം സ്വീകരിക്കുന്നതുെകാണ്ട് എന്തു
ലാഭമാണുള്ളത?് 2 എല്ലാവിധത്തിലും
വളെരയുണ്ട:് അതിൽ ്രപഥമഗണനീയം
ൈദവത്തിെന്റ അരുളപ്പാടുകൾ െയഹൂദന്മാെര
ഭരേമൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്നുഎന്നതാണ.്

3 ആ അരുളപ്പാടുകൾ ചിലർ അവിശ്വസിച്ച .
അതുെകാെണ്ടന്ത?് അവരുെട
വിശ്വാസരാഹിത്യത്താൽ ൈദവത്തിെന്റ
വിശ്വസ്തത ഇല്ലാതാകുേമാ? 4 ഒരിക്കലുമില്ല!
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എല്ലാ മനുഷ്യരും വ്യാജംപറയുന്നവർ
ആയിരുന്നാലുംൈദവംസത്യസന്ധനാണ്.
“അങ്ങയുെട വാക്കുകളിൽഅങ്ങ് നീതിമാെനന്നു

െതളിയുന്നതിനും
വിചാരണയിൽഅങ്ങ്വിജയിക്കാനും,”*

എന്ന്എഴുതിയിട്ട ണ്ടേല്ലാ.
5എന്നാൽ, ൈദവം എ്രത നീതിമാനാെണന്നത്
നമ്മുെട അനീതി ്രപകടമാക്കുന്നുെവങ്കിൽ
നാം എന്താണു പറയുക? മാനുഷികമായ
രീതിയിൽ േചാദിക്കെട്ട, “നമ്മുെടേമൽ
േ്രകാധം െവളിെപ്പടുത്തുന്ന ൈദവം നീതിമാൻ
അല്ല” എന്നാേണാ? 6 ഒരിക്കലുമല്ല.
അങ്ങെനയാെണങ്കിൽ അനീതിയുള്ള
ൈദവത്തിന് േലാകെത്ത വിധിക്കാൻ
എങ്ങെന കഴിയും? 7 എന്നാൽ “എെന്റ
കാപട്യം ൈദവത്തിെന്റ സത്യസന്ധതെയ
്രപകടമാക്കുന്നതിലൂെട അവിടെത്ത യശസ്സ
വർധിപ്പിക്കുെന്നങ്കിൽ, എന്തിനാണ് പിെന്നയും
എെന്ന പാപിെയന്നു വിധിെയഴുതുന്നത?്”
എന്നു ചിലർ വാദിേച്ചക്കാം, 8 അേപ്പാൾ,
“നന്മ ഉണ്ടാേകണ്ടതിനുേവണ്ടി നമുക്കു തിന്മ
്രപവർത്തിക്കാം” എന്നാേണാ? ചിലരാകെട്ട,
ഇ്രപകാരം ഞങ്ങൾ പറയുന്നതായി ഞങ്ങെളപ്പറ്റി
അപവാദം പറയുന്നുണ്ട;് അവർ അർഹിക്കുന്ന
ശിക്ഷാവിധിഅവർക്കു ലഭിക്കും.
നീതിമാൻആരുമില്ല

9 അേപ്പാൾ എന്ത?് െയഹൂദരായ നമുക്ക്
എെന്തങ്കിലും േ്രശഷ്ഠത ഉേണ്ടാ? ഇേല്ലയില്ല.

* 3:4 സങ്കീ. 51:4
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മുമ്പു നാം െതളിച്ച പറഞ്ഞതുേപാെലതെന്ന
െയഹൂദനും െയഹൂേദതരനുംഇങ്ങെനഎല്ലാവരും
പാപത്തിന്അധീനർതെന്നയാണ.്
10 “നീതിനിഷ്ഠർആരുമില്ല, ഒരാൾേപാലും ഇല്ല.

11 ്രഗഹിക്കുന്നവർആരുമില്ല,
ൈദവെത്തഅേന്വഷിക്കുന്നവരുമില്ല.

12എല്ലാവരും വഴിെതറ്റി
ഒന്നടങ്കംെകാള്ളരുതാത്തവരായിത്തീർന്നിരിക്കുന്നു;

നന്മെചയ്യന്നവർആരുമില്ല,
ഒെരാറ്റവ്യക്തിേപാലുമില്ല.”†

13 “അവരുെട െതാണ്ടതുറന്നശവക്കുഴി;
അവർനാവുെകാണ്ട് വഞ്ചിക്കുന്നു;”‡

“അവരുെടഅധരങ്ങളിൽഅണലിവിഷമുണ്ട.്”§
14 “അവരുെട വായിൽ ശാപവും കയ ്പും
നിറഞ്ഞിരിക്കുന്നു.”*

15 “അവരുെട പാദങ്ങൾ രക്തം െചാരിയാൻ
പായുന്നു.

16നാശവും ദുരിതവും അവരുെട പാതകളിൽ
ഉണ്ട.്

17 സമാധാനത്തിെന്റ മാർഗം അവർക്ക്
അറിഞ്ഞുകൂടാ.”†

18 “അവരുെട ദൃഷ്ടിയിൽ ൈദവഭയം
ഇല്ലാതായിരിക്കുന്നു,”‡

എന്നിങ്ങെന തിരുെവഴുത്തിൽ
എഴുതിയിരിക്കുന്നേല്ലാ!

19 ന്യായ്രപമാണത്തിെന്റ നിബന്ധനകൾ
ബാധകമായിരിക്കുന്നത് അതു

† 3:12 സങ്കീ. 14:1-3; 53:1-3;സഭാ. 7:20 ‡ 3:13 സങ്കീ. 5:9 § 3:13
സങ്കീ. 140:3 * 3:14 സങ്കീ. 10:7 † 3:17 െയശ. 59:7,8 ‡ 3:18
സങ്കീ. 36:1
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ലഭിച്ചിട്ട ള്ളവർക്കാെണന്ന് നമുക്കറിയാം. ഇതു
നൽകിയിരിക്കുന്നത,് എല്ലാ അധരങ്ങള ം
ഒഴിവുകഴിവുകൾ ഒന്നും പറയാനില്ലാെത
നിശ്ശബ്ദമാകാനും േലാകത്തിലുള്ളവർ
മുഴുവൻ ൈദവേത്താടു കണക്കു
േബാധിപ്പിക്കാൻ കടെപ്പട്ടിരിക്കുന്നുെവന്നു
വ്യക്തമാക്കുന്നതിനുംേവണ്ടിയാണ.്
20 അതുെകാണ്ട,് ന്യായ്രപമാണം
അനുശാസിക്കുന്ന ്രപവൃത്തികൾ
അനുഷ്ഠിക്കുന്നതിലൂെട ആരും ൈദവത്തിെന്റ
മുമ്പാെക നീതിനിഷ്ഠരാകുകയില്ല; പിെന്നേയാ,
നമ്മുെട പാപെത്തക്കുറിച്ച ള്ള അറിവു
നൽകുകയാണ് ന്യായ്രപമാണം െചയ്യന്നത.്

വിശ്വാസത്തിലൂെട നീതീകരണം
21എന്നാൽഇേപ്പാഴാകെട്ട,ന്യായ്രപമാണത്തിെന്റ
ആചരണംകൂടാെത ലഭിക്കുന്ന
ൈദവികപാപവിേമാചനംെവളിെപ്പട്ട വന്നിരിക്കുന്നു;
ഇതിെനക്കുറിച്ച ന്യായ്രപമാണത്തിലും
്രപവാചകന്മാരുെട ലിഖിതങ്ങളിലും
സാക്ഷ്യെപ്പടുത്തിയിട്ട ള്ളതാണ.്
22 േയശു്രകിസ്തുവിലുള്ള വിശ്വാസത്താൽ
ൈദവത്തിൽനിന്നുള്ള ഈ കുറ്റവിമുക്തി,
വിശ്വസിക്കുന്ന എല്ലാവർക്കും ലഭിക്കുന്നു.
23 െയഹൂദെനേന്നാ െയഹൂേദതരെനേന്നാ ഒരു
േഭദവുമില്ലാെത എല്ലാവരും പാപംെചയ്തു
ൈദവേതജസ്സിന് അന്യരായിത്തീർന്നിരിക്കുന്നു.
24 എങ്കിലും ൈദവകൃപയാൽ,
്രകിസ്തുേയശുമുേഖനയുള്ള വീെണ്ടടുപ്പിലൂെട
അവെര സൗജന്യമായി നീതീകരിക്കുന്നു.
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25 ൈദവം േയശുവിെന്റ രക്തംെചാരിഞ്ഞ്
പാപനിവാരണയാഗമാക്കി പരസ്യമായി
നൽകിയതിൽ വിശ്വസിക്കുന്നതിലൂെടയാണ്
ഈ നീതി ലഭിക്കുന്നത.് അവിടെത്ത
നീതി ്രപകടമാക്കുന്നതിനാണ് ഇേപ്പാൾ
ഇങ്ങെന െചയ്തത.് ൈദവം അവിടെത്ത
ദീർഘക്ഷമനിമിത്തം മുൻകാലപാപങ്ങൾക്കു
ശിക്ഷവിധിച്ചതുമില്ല. 26 അവിടന്ന് ഇങ്ങെന
്രപവർത്തിച്ചത,് ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ
അവിടെത്ത നീതി ്രപകടമാക്കിെക്കാണ്ട,്
നീതിനിഷ്ഠനും േയശുവിൽ വിശ്വസിക്കുന്നവെര
നീതീകരിക്കുന്നവനുംആയിരിക്കാനാണ്.

27 അങ്ങെനെയങ്കിൽ ്രപശംസയ്ക്ക് സ്ഥാനം
എവിെട? അത് നീങ്ങിേപ്പായിരിക്കുന്നു.
ഏതു ്രപമാണത്തിെന്റ അടിസ്ഥാനത്തിൽ?
അനുഷ്ഠാനങ്ങൾ ആവശ്യമുള്ള
ന്യായ്രപമാണത്താേലാ? അല്ല, വിശ്വാസം
ആവശ്യമുള്ള ്രപമാണത്താൽത്തെന്നയാണ.്
28 അങ്ങെന ന്യായ്രപമാണത്തിെന്റ
്രപവൃത്തികൾവഴിയല്ലാെതവിശ്വാസത്താൽത്തെന്ന
മനുഷ്യൻ നീതീകരിക്കെപ്പടുന്നു എന്നു നാം
കാണുന്നു. 29 ൈദവം െയഹൂദരുെടമാ്രതേമാ?
അവിടന്ന് െയഹൂദരല്ലാത്തവരുെടയും ൈദവം
അല്ലേയാ? അേത, അവിടന്ന് അവരുെടയും
ൈദവമാണ.് 30 ൈദവം ഒരുവേനയുള്ള ;
അതുെകാണ്ട,് പരിേച്ഛദനം സ്വീകരിച്ചവെന
വിശ്വാസത്താൽ നീതീകരിക്കുന്നു; അേത
വിശ്വാസത്താൽ പരിേച്ഛദനം ഇല്ലാത്തവെരയും
നീതീകരിക്കുന്നു. 31 അേപ്പാൾ, നാം
വിശ്വാസത്താൽ ന്യായ്രപമാണെത്ത
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്രപേയാജനരഹിതമാക്കുകയാേണാ?
ഒരിക്കലുമില്ല, നാം ന്യായ്രപമാണെത്ത
സ്ഥിരീകരിക്കുകയാണു െചയ്യന്നത.്

4
അ്രബാഹാം വിശ്വാസത്താൽ

നീതീകരിക്കെപ്പടുന്നു
1 അേപ്പാൾ ലൗകികമായി നമ്മുെട
പൂർവപിതാവായിരുന്ന അ്രബാഹാം
ഈ വിഷയെത്തക്കുറിച്ച് എന്താണു
മനസ്സിലാക്കിയത?് 2 അ്രബാഹാം
നീതീകരിക്കെപ്പട്ടത് ്രപവൃത്തികളാൽ
ആയിരുെന്നങ്കിൽ അേദ്ദഹത്തിന്
ആത്മ്രപശംസയ്ക്കു വകയുണ്ടാകുമായിരുന്നു;
എന്നാൽ, ൈദവത്തിനുമുമ്പാെക
ആത്മ്രപശംസയ്ക്ക് യാെതാന്നുമില്ല.
3 തിരുെവഴുത്ത് എന്താണു പറയുന്നത?്
“അ്രബാഹാം ൈദവത്തിൽ വിശ്വസിച്ച ,
അതുനിമിത്തം ൈദവം അേദ്ദഹെത്ത
നീതിമാനായി കണക്കാക്കി.”*

4 അധ്വാനിക്കുന്നവനു കൂലി നൽകുന്നത്
ദാനമായിട്ടല്ല, അത് അയാൾ ്രപവൃത്തിെചയ്ത്
അവകാശമായി േനടുന്നതാണ.് 5 എന്നാൽ,
പാപിെയ നീതീകരിക്കുന്ന ൈദവത്തിൽ
വിശ്വസിക്കുന്ന ഒരാള െട സൽ്രപവൃത്തികെള
അല്ല, അവെന്റ വിശ്വാസെത്തയാണ് ൈദവം
നീതിയായി കണക്കാക്കുന്നത.് 6 ഇങ്ങെന
സൽ്രപവൃത്തികെള കണക്കാക്കാെത ൈദവം
നീതിമാനായി അംഗീകരിക്കുന്ന മനുഷ്യെന്റ

* 4:3 ഉൽ. 15:6
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അനുഗൃഹീതാവസ്ഥെയപ്പറ്റി ദാവീദും ഇ്രപകാരം
പറയുന്നു:
7 “ലംഘനംക്ഷമിച്ച ം
പാപം മറച്ച ംകിട്ടിയവർ
അനുഗൃഹീതർ,

8കർത്താവ് പാപംകണക്കാക്കാത്തമനുഷ്യർ
അനുഗൃഹീതർ.”†

9 എന്നാൽ, ഈ അനുഗൃഹീതാവസ്ഥ
പരിേച്ഛദനേമറ്റവർക്കു മാ്രതമുള്ളതാേണാ
അേതാ, പരിേച്ഛദനം ഇല്ലാത്തവർക്കും
കൂടിയുള്ളേതാ? അ്രബാഹാമിെന്റ വിശ്വാസെത്ത
നീതിയായി ൈദവം കണക്കാക്കി എന്നാണേല്ലാ
നാം പറയുന്നത.് 10 എന്നാൽ, എേപ്പാഴാണ്
ഇ്രപകാരം നീതിമാനായി കണക്കാക്കെപ്പട്ടത്?
പരിേച്ഛദനം ഏറ്റതിനുേശഷേമാ പരിേച്ഛദനം
ഏൽക്കുന്നതിനു മുേമ്പാ? പരിേച്ഛദനം ഏറ്റ
േശഷമല്ല, പരിേച്ഛദനത്തിനു മുമ്പുതെന്നയാണ.്
11 മാ്രതമല്ല, പരിേച്ഛദനം ഏൽക്കുന്നതിനുമുേമ്പ
വിശ്വാസത്താൽ നീതിനിഷ്ഠനായി
അംഗീകരിക്കെപ്പട്ടതിെന്റ മു്രദയായിട്ടാണ്
പരിേച്ഛദനം എന്ന ചിഹ്നംഅ്രബാഹാമിന് ലഭിച്ചത്.
പരിേച്ഛദനംകൂടാെതതെന്ന വിശ്വാസത്താൽ
നീതീകരിക്കെപ്പടുന്ന എല്ലാവർക്കും അ്രബാഹാം
ആത്മികപിതാവായിത്തീേരണ്ടതിനും
തദ്വാര, അവരുംകൂടി നീതിയുള്ളവരായി
കണക്കാക്കെപ്പേടണ്ടതിനും ആയിരുന്നു അത്.
12 പരിേച്ഛദനം ഏറ്റവർക്കും അ്രബാഹാം
പിതാവാണ്. എന്നാൽ അത് അവർ പരിേച്ഛദനം
† 4:8 സങ്കീ. 32:1,2
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ഏറ്റ എന്നതുെകാണ്ടല്ല, പിെന്നേയാ, നമ്മുെട
പിതാവായ അ്രബാഹാമിനു പരിേച്ഛദനം
ഏൽക്കുന്നതിനുമുമ്പ് ഉണ്ടായിരുന്നതുേപാെല
അവർവിശ്വാസം പിൻതുടർന്നതുെകാണ്ടാണ.്

13 േലാകത്തിെന്റ അവകാശിയാകും
എന്നുള്ള വാഗ്ദാനം അ്രബാഹാമിേനാ
അേദ്ദഹത്തിെന്റ സന്തതിപരമ്പരകൾേക്കാ
സിദ്ധിച്ചത് ന്യായ്രപമാണത്തിലൂെടയല്ല,
വിശ്വാസത്താൽ ലഭിച്ച നീതിയിലൂെടയാണേല്ലാ.
14 ന്യായ്രപമാണം അനുസരിക്കുന്നവരാണ്
ൈദവത്തിെന്റ വാഗ്ദാനത്തിന്
അവകാശികൾ എങ്കിൽ ൈദവത്തിലുള്ള
വിശ്വാസം അനാവശ്യമായിത്തീരുന്നു;
വാഗ്ദാനം അസാധുവായിത്തീരുന്നു.
15 ന്യായ്രപമാണലംഘനം ൈദവേ്രകാധത്തിനു
കാരണമായിത്തീരും. ന്യായ്രപമാണം ഇെല്ലങ്കിൽ
അതിെന്റലംഘനവുംസാധ്യമല്ല്ലേല്ലാ.

16 അതുെകാണ്ട,് വാഗ്ദാനത്തിെന്റ
അടിസ്ഥാനം വിശ്വാസമാണ.് അതു
ൈദവം അവിടെത്ത കൃപയുെട ദാനമായി,
അ്രബാഹാമിെന്റ സന്തതിപരമ്പരയിൽെപ്പട്ട
വിശ്വസിക്കുന്നവർെക്കല്ലാം—ന്യായ്രപമാണം
അനുസരിക്കുന്നവർക്കുമാ്രതമല്ല—ഉറപ്പായി
നൽകി. കാരണം, വിശ്വസിക്കുന്നവരായ
നാം എല്ലാവരുെടയും പിതാവാണ്
അ്രബാഹാം. 17 “ഞാൻ നിെന്ന അേനകം
ജനതകൾക്കു പിതാവാക്കിയിരിക്കുന്നു”‡

‡ 4:17 ഉൽ. 17:5
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എന്ന് എഴുതിയിരിക്കുന്നേല്ലാ.§ മരിച്ചവെര
ജീവിപ്പിക്കുകയും ഇല്ലാത്തവെയ
ഉള്ളവെയേപ്പാെല ആസ്തിക്യത്തിേലക്കു
വിളിച്ച വരുത്തുകയും െചയ്യന്നവനായ
ൈദവത്തിൽ അ്രബാഹാം വിശ്വസിച്ച , ആ
ൈദവത്തിെന്റ ദൃഷ്ടിയിൽ അേദ്ദഹം നമ്മുെട
പിതാവാണ്.

18 “നിെന്റ സന്തതി ഇങ്ങെന ആയിത്തീരും”*
എന്നു ൈദവം അരുളിെച്ചയ്തിരുന്നതുെകാണ്ട്
ആശിക്കാൻ സാധ്യതയില്ലാതിരുന്നിട്ട ം അേനകം
ജനതകൾക്കു പിതാവായിത്തീരുെമന്ന്
ആശേയാടുകൂെട അ്രബാഹാം വിശ്വസിച്ച .
19 ഏകേദശം നൂറുവയസ്സണ്ടായിരുന്നതുെകാണ്ട്
തെന്റ ശരീരം മൃത്രപായമായിരുന്നു എന്നും
സാറയുെട ഗർഭപാ്രതം നിർജീവമായിരുന്നു
എന്നും വ്യക്തമായി അറിഞ്ഞിട്ട ം
അ്രബാഹാമിെന്റ വിശ്വാസം ദുർബലമായില്ല.
20 ൈദവത്തിെന്റ വാഗ്ദാനെത്തക്കുറിച്ച്
അവിശ്വാസത്താൽ ചഞ്ചലിക്കാെത അേദ്ദഹം
ൈദവെത്ത മഹത്ത്വെപ്പടുത്തി വിശ്വാസത്തിൽ
ശക്തിെപ്പട്ട . 21ആൈദവം വാഗ്ദാനംെചയ്തതു
നിവർത്തിക്കാൻ ശക്തനാെണന്നുള്ള
പൂർണേബാധ്യമുള്ളവനായിത്തീർന്നു.
22 അ്രബാഹാമിെന്റ ഈ വിധത്തിലുള്ള
വിശ്വാസം അേദ്ദഹത്തിനു “നീതിയായി
ൈദവം കണക്കാക്കി.” 23 “നീതിയായി
കണക്കാക്കി” എന്ന് എഴുതിയിരിക്കുന്നത്
അേദ്ദഹത്തിനുമാ്രതമല്ല; 24നമ്മുെടകർത്താവായ

§ 4:17 ഈ ്രപേയാഗം പഴയനിയമ്രഗന്ഥത്തിൽനിന്നുള്ള
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േയശുവിെന മരിച്ചവരിൽനിന്നുയിർപ്പിച്ച
ൈദവത്തിൽ വിശ്വാസം അർപ്പിക്കുന്നവരായ
നമുക്കും ബാധകമാണ.് 25 അവിടന്ന്
നമ്മുെട ലംഘനങ്ങൾനിമിത്തം
മരണത്തിനായി ഏൽപ്പിക്കെപ്പടുകയും നമ്മുെട
നീതീകരണത്തിനായി ഉയിർപ്പിക്കെപ്പടുകയും
െചയ്തിരിക്കുന്നേല്ലാ.

5
സമാധാനവുംആനന്ദവും

1 ഇ്രപകാരം, വിശ്വാസത്താൽ
നീതീകരിക്കെപ്പട്ടിരിക്കുന്നതുെകാണ്ട് നമ്മുെട
കർത്താവായ േയശു്രകിസ്തുവിലൂെട
നമുക്കു ൈദവേത്താടു സമാധാനമുണ്ട.്
2 ്രകിസ്തുവിലൂെടത്തെന്നയാണ് നാം ഇേപ്പാൾ
നിൽക്കുന്ന ഈ കൃപയിേലക്കു നമുക്കു
വിശ്വാസത്താൽ ്രപേവശനം ലഭിച്ചതും
ൈദവേതജസ്സിെന്റ പങ്കുകാരാകും എന്ന
്രപത്യാശയിൽ നാം അഭിമാനിക്കുന്നതും.
3 അതുമാ്രതേമാ, കഷ്ടതയിലും നാം
അഭിമാനിക്കുകയാണ;് 4 കാരണം, കഷ്ടത
സഹനശക്തിയും സഹനശക്തി പരിപക്വതയും
പരിപക്വത ്രപത്യാശയും ഉളവാക്കുന്നു
എന്നു നാം അറിയുന്നു. 5 ഈ ്രപത്യാശ
നെമ്മ ലജ്ജിതരാക്കുന്നില്ല. കാരണം,
പരിശുദ്ധാത്മാവിെന നൽകുന്നതിലൂെട ൈദവം
അവിടെത്ത സ്േനഹം നമ്മുെട ഹൃദയങ്ങളിൽ
സമൃദ്ധമായി വർഷിച്ചിരിക്കുന്നു.

6 നാം ശക്തിഹീനരായിരുന്നേപ്പാൾത്തെന്ന,
്രകിസ്തു കൃത്യസമയത്ത് അധർമികളായ
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നമുക്കുേവണ്ടി മരിച്ച . 7 നല്ലവനായ ഒരു
മനുഷ്യനുേവണ്ടി മെറ്റാരാൾ മരിക്കാൻ
ഒരുപേക്ഷ തയ്യാറാേയക്കാം; അങ്ങെന
നീതിനിഷ്ഠനുേവണ്ടി ആെരങ്കിലും
മരിക്കുന്നതുതെന്നതീെര വിരളമാണ.് 8എന്നാൽ,
നാം പാപികളായിരിക്കുേമ്പാൾത്തെന്ന ്രകിസ്തു
നമുക്കുേവണ്ടി മരിച്ചതിലൂെടൈദവം നേമ്മാടുള്ള
സ്േനഹം െവളിെപ്പടുത്തുകയായിരുന്നു.

9 ്രകിസ്തുവിെന്റ രക്തത്താൽ നാം
ഇേപ്പാൾ നീതീകരിക്കെപ്പട്ടിരിക്കുന്നതുെകാണ്ട്
്രകിസ്തുമുേഖനതെന്നനാംൈദവേ്രകാധത്തിൽനിന്ന്
രക്ഷിക്കെപ്പടും എന്നത് എ്രതേയാ
സുനിശ്ചിതമാണ!് 10 നാം ൈദവത്തിെന്റ
ശ്രതുക്കളായിരുന്നേപ്പാൾ അവിടെത്ത
പു്രതെന്റ മരണത്താൽ നമുക്കു ൈദവേത്താട്
അനുരഞ്ജനം ലഭിച്ച െവങ്കിൽ, അനുരഞ്ജനം
ലഭിച്ചേശഷം അവിടെത്ത ജീവൻമൂലം നാം
രക്ഷിക്കെപ്പടുെമന്നതും എ്രതേയാ നിശ്ചിതം!
11 ഇതുമാ്രതമല്ല, നമുക്ക് ഇേപ്പാൾ അനുരഞ്ജനം
സാധ്യമാക്കിയ നമ്മുെട കർത്താവായ
േയശു്രകിസ്തുമുേഖന ൈദവത്തിൽ നാം
ആഹ്ലാദിക്കുന്നു.

ആദാമിലൂെട മരണം, ്രകിസ്തുവിലൂെട ജീവൻ
12ആദാം എന്നഏകമനുഷ്യൻമുേഖന പാപവും,
പാപംമുേഖന മരണവും േലാകത്തിേലക്കു
്രപേവശിച്ച . ഇങ്ങെന, എല്ലാവരും
പാപംെചയ്തതിനാൽ മരണം എല്ലാവരിേലക്കും
വ്യാപിച്ച .
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13ന്യായ്രപമാണംനൽകെപ്പടുന്നതിനുമുമ്പുതെന്ന
േലാകത്തിൽ പാപം ഉണ്ടായിരുന്നു. പേക്ഷ,
ന്യായ്രപമാണം ഇല്ലാതിരിക്കുേമ്പാൾ പാപം
എങ്ങെന നിർവചിക്കെപ്പടും? 14ആദാംമുതൽ
േമാശവെര ജീവിച്ചിരുന്നവർ ആദാം
അനുസരണേക്കടുെചയ്ത അേതവിധത്തിൽ
പാപംെചയ്തവർഅല്ലായിരുന്നു.എങ്കിലുംമരണം
അവരിലും ആധിപത്യം നടത്തി. ഈ ആദാം
വരാനിരുന്നയാളിെന്റ* ്രപതിച്ഛായയായിരുന്നു.

15 എന്നാൽ ൈദവത്തിെന്റ ദാനവും
നിയമലംഘനവും ഒരുേപാെലയല്ല. ആദാം
എന്ന ഏകമനുഷ്യെന്റ ലംഘനത്താൽ അേനകർ
മരിച്ച െവങ്കിൽ ഏറ്റവും അധികമായി
ൈദവകൃപയും േയശു്രകിസ്തു എന്ന
ഏകമനുഷ്യെന്റ കൃപയാലുള്ള ദാനവും
അേനകർക്ക് സമൃദ്ധമായി വന്നിരിക്കുന്നു.
16 ആദാം എന്ന ഏകമനുഷ്യൻ െചയ്ത
പാപത്തിെന്റ ഫലംേപാെലയല്ല ൈദവത്തിെന്റ
ദാനം; കാരണം, ആ ഏകപാപത്തിെന്റ
ഫലമായി ശിക്ഷാവിധിക്കുള്ള ന്യായവിധി
ഉണ്ടായി. എന്നാൽ, അനവധി ലംഘനങ്ങൾക്കു
േശഷമുള്ള കൃപാവരമാകെട്ട, നീതീകരണത്തിനു
കാരണമായി. 17ആദാം എന്ന ഒരു മനുഷ്യെന്റ
നിയമലംഘനത്താൽ,ആമനുഷ്യനിലൂെട, മരണം
വാഴ്ച നടത്തി. എന്നാൽ, ൈദവം സമൃദ്ധമായി
നൽകുന്ന കൃപയും നീതീകരണം എന്ന
ദാനവും ്രപാപിക്കുന്നവർ േയശു്രകിസ്തുെവന്ന

* 5:14 വരാനിരുന്നയാളിെന്റ,വിവക്ഷിക്കുന്നത് ്രകിസ്തുവിെന്റ
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ഏകമനുഷ്യൻമുേഖന എ്രതേയാ അധികമായി
ജീവനിൽവാഴും!

18 അങ്ങെന ഒരു ലംഘനംമൂലം എല്ലാ
മനുഷ്യരും ശിക്ഷാവിധിയിൽ ആയതുേപാെല,
ഒരു നീതി്രപവൃത്തി എല്ലാ മനുഷ്യെരയും
ജീവദായകമായ നീതീകരണത്തിേലക്കു
നയിക്കുന്നു. 19 ആദാം എന്ന ഏകമനുഷ്യെന്റ
അനുസരണേക്കടിലൂെട അേനകർ
പാപികളായിത്തീർന്നതുേപാെല, ്രകിസ്തു എന്ന
ഏകമനുഷ്യെന്റഅനുസരണത്തിലൂെടഅേനകർ
നീതിമാന്മാരായിത്തീരും.

20 എങ്കിലും, ന്യായ്രപമാണം
വന്നുേചർന്നതിനാൽ ലംഘനത്തിെന്റ ബാഹുല്യം
വ്യക്തമായി. എന്നാൽ പാപം വർധിച്ചസ്ഥാനത്ത്
കൃപ അതിലുമധികം വർധിച്ച . 21 ഇത്,
മരണംമുേഖന പാപം ഭരണം നടത്തിയതുേപാെല,
ൈദവത്തിെന്റ കൃപ നീതിയിലൂെട ഭരണം
നടേത്തണ്ടതിനാണ്. ഇതിെന്റ ഫലമാണ് നമ്മുെട
കർത്താവായ േയശു്രകിസ്തു മുഖാന്തരമുള്ള
നിത്യജീവൻ.

6
പാപത്തിന് ജീവിക്കുന്നു, ്രകിസ്തുവിൽ

ജീവിക്കുന്നു
1 അേപ്പാൾ നാം എന്താണ് പറയുക?
ൈദവത്തിൽനിന്ന് കൂടുതൽ കൃപ
ലഭിക്കാൻേവണ്ടിനാംപാപംെചയ്തുെകാണ്ടിരിക്കുക
എന്നാേണാ? 2 അരുത,് ഒരിക്കലുമരുത!്
പാപത്തിന് നാം മരിച്ചവരായിരിെക്ക,
തുടർന്ന് അതിൽ എങ്ങെന ജീവിക്കും?
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3 ്രകിസ്തുേയശുവിേനാട് ഏകീഭവിക്കാനായി
സ്നാനം സ്വീകരിച്ചവർ എല്ലാവരും
അേദ്ദഹത്തിെന്റ മരണവുമായുള്ള
ഏകീഭാവത്തിേലക്കു സ്നാനം
സ്വീകരിച്ചിരിക്കുന്നു എന്നു നിങ്ങൾ
അറിയുന്നിേല്ല? 4 ഇങ്ങെന, മരണവുമായി
ഏകീഭവിക്കുന്ന സ്നാനം മുഖാന്തരം നാം
അേദ്ദഹേത്താടുകൂെടസംസ്കരിക്കെപ്പട്ടിരിക്കുന്നു.
അതാകെട്ട, ്രകിസ്തു മരിച്ചവരിൽനിന്ന്
പിതാവിെന്റമഹത്ത്വത്താൽഉയിർപ്പിക്കെപ്പട്ടതുേപാെല
നാമും പുതിയജീവിതം നയിേക്കണ്ടതിനാണ്.

5 ഇ്രപകാരം നാം ്രകിസ്തുവിെന്റ മരണത്തിെന്റ
സാദൃശ്യേത്താട് ഏകീഭവിച്ചവരാെയങ്കിൽ
നിശ്ചയമായും അേദ്ദഹത്തിെന്റ
പുനരുത്ഥാനത്തിെന്റ സാദൃശ്യത്തിലും
അേദ്ദഹേത്താട് ഏകീഭവിച്ചിരിക്കും.
6 പാപ്രപകൃതി നിഷ്്രകിയമാകുന്നതിനു നമ്മുെട
പഴയ വ്യക്തിത്വം ്രകിസ്തുവിേനാടുകൂെട
്രകൂശിക്കെപ്പട്ടിരിക്കുന്നുെവന്നും അത്
ഇനിേമൽ പാപത്തിന് അടിമകളായി
ജീവിക്കാതിരിേക്കണ്ടതിനാെണന്നും നാം
അറിയുന്നുണ്ടേല്ലാ. 7കാരണം, മരണേത്താടുകൂടി
നാം പാപത്തിെന്റ ശക്തിയിൽനിന്ന്
സ്വത്രന്തരായിത്തീരുന്നു.

8 നാം ്രകിസ്തുവിേനാടുകൂെട മരിച്ചതുെകാണ്ട്
അേദ്ദഹേത്താടുകൂെട ജീവിക്കുകയും െചയ്യ ം
എന്നു നാം വിശ്വസിക്കുന്നു. 9 ്രകിസ്തു
മരിച്ചവരിൽനിന്ന് പുനരുത്ഥാനംെചയ്തതിനാൽ
വീണ്ടും മരിക്കുകയിെല്ലന്ന് നമുക്കറിയാം;
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മൃത്യ വിന് ്രകിസ്തുവിെന്റേമൽ ഇനി
ഒരു ആധിപത്യവുമില്ല. 10 ്രകിസ്തു
വരിച്ച മരണം പാപനിവാരണത്തിനുള്ള
അദ്വിതീയമരണമായിരുന്നു; എന്നാൽ
അവിടന്ന് ഇേപ്പാൾ ജീവിക്കുന്നേതാ
ൈദവത്തിനുേവണ്ടിയാണ.്

11 അതുേപാെല, നിങ്ങള ം പാപം
സംബന്ധിച്ചിടേത്താളം മരിച്ചവരാെണന്നും
്രകിസ്തുേയശുവിലൂെട ൈദവത്തിനുേവണ്ടി
ജീവിക്കുന്നവരാെണന്നും സ്വയം മനസ്സിലാക്കുക.
12അതുെകാണ്ട,് പാപകരമായ അഭിലാഷങ്ങെള
അനുസരിക്കുന്നവിധത്തിൽ പാപം
മർത്യശരീരത്തിൽ നിങ്ങെള നിയ്രന്തിക്കരുത.്
13 നിങ്ങള െട അവയവങ്ങെള അനീതിയുെട
ഉപകരണങ്ങളായി പാപംെചയ്യാൻ
ഉപേയാഗിക്കരുത.് മറിച്ച,് മരിച്ചവരിൽനിന്ന്
ഉയിർെത്തഴുേന്നറ്റവർ എന്നതുേപാെല
നിങ്ങള െട എല്ലാ അവയവങ്ങെളയും
നീതി്രപവൃത്തിയുെട ഉപകരണങ്ങളാക്കി,
നിങ്ങെളത്തെന്ന ൈദവത്തിനു സമർപ്പിക്കുക.
14 നിങ്ങൾ ന്യായ്രപമാണത്തിനല്ല കൃപയ്ക്കു
വിേധയരായിരിക്കുന്നതിനാൽ പാപം നിങ്ങള െട
യജമാനനായിരിക്കുന്നില്ലേല്ലാ.

നീതിയുെടഅടിമകൾ
15എങ്കിൽഎന്ത?് നാംന്യായ്രപമാണത്തിെന്റയല്ല,
കൃപയുെടനിയ്രന്തണത്തിലായിരിക്കുന്നതുെകാണ്ട്
നമുക്ക് പാപംെചയ്യാം എന്നാേണാ? അേല്ലയല്ല.
16 നിങ്ങൾ അനുസരണയുള്ള ദാസരായി
ആർെക്കങ്കിലും സ്വയം വിേധയെപ്പടുത്തിയാൽ
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നിങ്ങൾ അവരുെട അടിമകളാകും
എന്നറിയാമേല്ലാ. നിങ്ങൾഒന്നുകിൽപാപത്തിെന്റ
അടിമകളാണ;് അതു മരണത്തിേലക്കു
നയിക്കുന്നു, അെല്ലങ്കിൽ അനുസരണത്തിെന്റ
അടിമകളാണ,്അത് നീതിയിേലക്കു നയിക്കുന്നു.
17 നിങ്ങൾ പാപത്തിെന്റ അടിമകൾ ആയിരുന്നു.
എന്നാൽ നിങ്ങൾ സ്വീകരിച്ച ഉപേദശെത്ത
ഹൃദയപൂർവം അനുസരിച്ചതുെകാണ്ട്
ൈദവത്തിനു സ്േതാ്രതം! 18 അങ്ങെന
പാപത്തിൽനിന്ന് സ്വത്രന്തരാക്കെപ്പട്ടിട്ട് നിങ്ങൾ
നീതിയുെടഅടിമകളായിത്തീർന്നിരിക്കുന്നു.

19 മനുഷ്യസഹജമായ ദൗർബല്യം
നിങ്ങൾക്കുണ്ട.് അതിനാൽ മനുഷ്യരുെട
രീതിയിൽ ഞാൻ സംസാരിക്കുകയാണ.്
അധർമത്തിേലക്കു നയിക്കുന്നവിധത്തിൽ
നിങ്ങള െട ശരീരഭാഗങ്ങെള അശുദ്ധിക്കും
അധർമത്തിനും അടിമകളായി ഏൽപ്പിച്ചിരുന്നു.
അതുേപാെല ഇേപ്പാൾ, വിശുദ്ധീകരണത്തിനായി
നിങ്ങള െട ശരീരഭാഗങ്ങെള നീതിക്ക്
അടിമകളായി സമർപ്പണം െചയ്യ ക. 20കാരണം,
നിങ്ങൾ പാപത്തിെന്റ അടിമകളായിരുന്നേപ്പാൾ
നീതിയുെട സ്വാധീനത്തിൽ ആയിരുന്നില്ല.
21 അതുെകാണ്ട് എന്തു ഫലമാണ് അന്ന്
നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നത?് ഇന്നു നിങ്ങെള
ലജ്ജിപ്പിക്കുന്ന ആ കാര്യങ്ങള െട പരിണതഫലം
മൃത്യ വാണ്. 22 എന്നാൽ, ഇേപ്പാഴാകെട്ട,
നിങ്ങെള പാപത്തിൽനിന്നു വിേമാചിതരാക്കിയിട്ട്
ൈദവത്തിെന്റ ദാസരാക്കിയിരിക്കുന്നു. ഇങ്ങെന
നിങ്ങൾക്ക് വിശുദ്ധീകരണവും തൽഫലമായി
നിത്യജീവനും ലഭിക്കുന്നു. 23 പാപം ശമ്പളമായി
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നൽകുന്നത് മൃത്യ വാണ്; എന്നാൽ, ൈദവം
ദാനമായി നൽകുന്നേതാ കർത്താവായ
്രകിസ്തുേയശുവിലൂെടയുള്ളനിത്യജീവനാകുന്നു.

7
ന്യായ്രപമാണത്തിൽനിന്നുള്ളസ്വാത്രന്ത്യം

1 സേഹാദരങ്ങേള, ഒരാൾ ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന
കാലത്തുമാ്രതമാണ് ന്യായ്രപമാണത്തിന്
അയാള െടേമൽ അധികാരമുള്ളത് എന്നു
നിങ്ങൾക്കറിഞ്ഞുകൂേട? ന്യായ്രപമാണം
അറിയുന്നവേരാടാണേല്ലാ ഞാൻ
സംസാരിക്കുന്നത.് 2 ഉദാഹരണമായി,
വിവാഹിതയായ സ്്രതീ ജീവേനാടിരിക്കുന്ന
ഭർത്താവിേനാട് നിയമത്താൽ
ബന്ധിക്കെപ്പട്ടിരിക്കുന്നു. എന്നാൽ
ഭർത്താവു മരിച്ചാൽ, അയാേളാട്
ബന്ധിക്കുന്ന നിയമത്തിൽനിന്ന് അവൾ
വിമുക്തയായിത്തീരുന്നു. 3 ഭർത്താവ്
ജീവിച്ചിരിെക്ക ഒരു സ്്രതീ മെറ്റാരാെള
സ്വീകരിച്ചാൽ അവൾ വ്യഭിചാരിണി എന്നു
വിളിക്കെപ്പടും. എന്നാൽ ഭർത്താവു
മരിച്ചാേലാ ഭർത്താവിേനാട് അവെള
ബന്ധിക്കുന്ന നിയമത്തിൽനിന്ന് അവൾ
സ്വത്രന്തയായിത്തീരുന്നു. പിന്നീട്
മെറ്റാരു പുരുഷെന സ്വീകരിച്ചാൽ അവൾ
വ്യഭിചാരിണിയാകുകയില്ല.

4അതുേപാെലതെന്ന, എെന്റ സേഹാദരങ്ങേള,
്രകിസ്തുവിെന്റ ശരീരത്തിെന്റ ഭാഗമായതിലൂെട
ന്യായ്രപമാണസംബന്ധമായി നിങ്ങള ം
മരിച്ചിരിക്കുന്നു. അതാകെട്ട, മെറ്റാരാളിെന്റ,
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മരിച്ചവരിൽനിന്ന് ഉയിർപ്പിക്കെപ്പട്ട
്രകിസ്തുവിെന്റ, സ്വന്തമായി നാം
തീേരണ്ടതിനും തന്മൂലം നാം ൈദവത്തിനു
സത്ഫലം പുറെപ്പടുവിക്കുന്നവരായി
ജീവിേക്കണ്ടതിനുമാണ.് 5 നാം പഴയ
സ്വഭാവത്തിെന്റ നിയ്രന്തണത്തിലായിരുന്നേപ്പാൾ
ന്യായ്രപമാണം വിലക്കുന്നവ െചയ്യാനുള്ള
പാപ്രപേലാഭനങ്ങൾ നമ്മുെട അവയവങ്ങളിൽ
്രപവർത്തിച്ച െകാണ്ടിരുന്നു. ആ
്രപവർത്തനങ്ങൾ മരണത്തിൽ
അവസാനിക്കുന്നവയായിരുന്നു. 6 എന്നാൽ
ഇേപ്പാഴാകെട്ട, ന്യായ്രപമാണത്തിൽനിന്ന്
നാം സ്വത്രന്തരാക്കെപ്പട്ടിരിക്കുന്നു. നെമ്മ
അധീനെപ്പടുത്തിയിരുന്ന ന്യായ്രപമാണെത്ത
സംബന്ധിച്ചിടേത്താളം നാം ഇേപ്പാൾ
മരിച്ചവരാണ്. എഴുതെപ്പട്ട ന്യായ്രപമാണം
ആചരിക്കുകെയന്ന പഴയ രീതിയിലല്ല,
ആത്മാവിനാൽ നിയ്രന്തിതമായ പുതിയ
ജീവിതത്തിലൂെട നാം ൈദവത്തിനു ശു്രശൂഷ
െചയ്യ കയാണ്അതിെന്റ ഉേദ്ദശ്യം.
ന്യായ്രപമാണവും പാപവും

7എന്താണ് ഇതിെന്റ അർഥം? ന്യായ്രപമാണം
പാപെമേന്നാ? ഒരിക്കലുമല്ല. എങ്കിലും
ന്യായ്രപമാണം ഇല്ലായിരുന്നു എങ്കിൽ പാപം
എെന്തന്നു ഞാൻ അറിയുമായിരുന്നില്ല.
“േമാഹിക്കരുത,്”* എന്നു ന്യായ്രപമാണം
പറഞ്ഞിരുന്നിെല്ലങ്കിൽ േമാഹിക്കുന്നത് പാപേമാ
അല്ലേയാ എന്നു ഞാൻ അറിയുകയില്ലായിരുന്നു.

* 7:7 പുറ. 20:17;ആവ. 5:21
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8എന്നാൽ ഈ കൽപ്പനയിലൂെട പാപം എന്നിൽ
എല്ലാവിധ ദുർേമാഹങ്ങൾക്കും അവസരം
ഉണ്ടാക്കി. കാരണം ന്യായ്രപമാണത്തിെന്റ
അഭാവത്തിൽ പാപം നിർജീവമായിരുന്നു.
9 ഒരുകാലത്ത് ഞാൻ ന്യായ്രപമാണം ഇല്ലാെത
ജീവിച്ചിരുന്നു; എന്നാൽ ന്യായ്രപമാണത്തിെല
കൽപ്പന വന്നേപ്പാൾ പാപം എന്നിൽ
സജീവമാകുകയും ഞാൻ മരിക്കുകയും െചയ്തു.
10 ഇങ്ങെന, ജീവദായകമായിത്തീേരണ്ടിയിരുന്ന
ന്യായ്രപമാണകൽപ്പനതെന്ന എെന്റ മരണത്തിനു
േഹതുവായിത്തീർന്നു എന്നു ഞാൻ കെണ്ടത്തി.
11 കൽപ്പന മുഖാന്തരം ലഭിച്ച അവസരം
മുതെലടുത്ത് പാപം എെന്ന വഞ്ചിക്കുകയും
െകാല്ല കയും െചയ്തു. 12 ന്യായ്രപമാണം
വിശുദ്ധമാണ;്അതിെലകൽപ്പനകൾവിശുദ്ധവും
നീതിയുക്തവും നല്ലതുംതെന്ന.

13 അേപ്പാൾ നന്മയായത് എനിക്കു
മരണേഹതുവായി ഭവിെച്ചന്നാേണാ?
ഒരിക്കലുമില്ല. നന്മയായതിലൂെട എനിക്ക് മരണം
വരുത്തിയതു പാപമാണ്. അങ്ങെന പാപത്തിെന്റ
തനിസ്വഭാവം െവളിെപ്പടുകയും കൽപ്പനയിലൂെട
പാപത്തിെന്റ ഭീകരത വ്യക്തമാകുകയുമാണ്
െചയ്യന്നത.്

14 ന്യായ്രപമാണം ആത്മികം എന്ന്
നമുക്കറിയാം; ഞാേനാ പാപത്തിന് വിൽക്കെപ്പട്ട
െവറും മനുഷ്യൻ. 15 എനിക്ക് എെന്നത്തെന്ന
മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല; ഞാൻ
ആ്രഗഹിക്കുന്നതല്ല, പിെന്നേയാ ഞാൻ
െവറുക്കുന്നതാണ് െചയ്തുേപാകുന്നത.്
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16 ഇങ്ങെന ഞാൻ ആ്രഗഹിക്കാത്ത
തിന്മെചയ്യ െന്നങ്കിൽ, ന്യായ്രപമാണം നല്ലെതന്നു
ഞാൻ സമ്മതിക്കുകയാണ.് 17 എന്നാൽ,
അതു ഞാനല്ല ്രപവർത്തിക്കുന്നത,് എന്നിലുള്ള
പാപമാണ്. 18 എന്നിൽ, അതായത,് എെന്റ
മനുഷ്യ്രപകൃതിയിൽ ഒരു നന്മയും വസിക്കുന്നില്ല
എന്നു ഞാൻ അറിയുന്നു. നന്മ ്രപവർത്തിക്കാൻ
എനിക്ക് ആ്രഗഹമുെണ്ടങ്കിലും, അതു
്രപവർത്തിക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല. 19ഞാൻ െചയ്യാൻ
ആ്രഗഹിക്കുന്ന നന്മയല്ല, ആ്രഗഹിക്കാത്ത
തിന്മയാണ് െചയ്തുേപാകുന്നത.്
20 അങ്ങെന, ആ്രഗഹിക്കാത്തതാണ് ഞാൻ
്രപവർത്തിക്കുന്നെതങ്കിൽ, ഞാനല്ല എന്നിൽ
വസിക്കുന്നപാപമാണ്അതു ്രപവർത്തിക്കുന്നത.്

21 അതുെകാണ്ടു നന്മെചയ്യാൻ ഞാൻ
ആ്രഗഹിക്കുേമ്പാൾത്തെന്ന, തിന്മ എെന്നാരു
തത്ത്വം എേന്നാെടാപ്പമുെണ്ടന്നു ഞാൻ
മനസ്സിലാക്കുന്നു. 22 എെന്റ അന്തരംഗത്തിൽ
ഞാൻ ൈദവികന്യായ്രപമാണത്തിൽ
ആഹ്ലാദിക്കുന്നു; 23 എന്നാൽ എെന്റ
ബുദ്ധിേയാടു േപാരാടുന്ന മെറ്റാരു തത്ത്വം
എെന്റ അവയവങ്ങളിൽ ്രപവർത്തിക്കുെന്നന്നു
ഞാൻ കാണുന്നു; അത് എെന്റ
അവയവങ്ങളിലുള്ള പാപ്രപഭാവത്തിന് എെന്ന
അടിമയാക്കുകയുംെചയ്യന്നു. 24അേയ്യാ! ഞാൻ
എ്രത നിസ്സഹായൻ! മരണത്തിേലെക്കെന്ന
നയിക്കുന്ന ഈ ശരീരത്തിൽനിന്ന് എെന്ന ആർ
സ്വത്രന്തനാക്കും? 25 നമ്മുെട കർത്താവായ
േയശു്രകിസ്തു;ൈദവത്തിനുസ്േതാ്രതം!
ഞാൻബുദ്ധിെകാണ്ടുൈദവികന്യായ്രപമാണെത്തയും
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ശരീരംെകാണ്ടു പാപത്തിെന്റ തത്ത്വെത്തയും
േസവിക്കുന്നു.

8
ൈദവാത്മാവിനാൽനയിക്കെപ്പടുന്നജീവിതം

1 ഈ വിധത്തിൽ ്രകിസ്തുേയശുവിെന്റ
വകയായിത്തീർന്നവർക്ക് ഇനി ഒരു
ശിക്ഷാവിധിയും ഇല്ല. 2 കാരണം,
്രകിസ്തുേയശുവിേനാട് ഏകീഭവിച്ചതിനാൽ,
ജീവൻ നൽകുന്ന ആത്മാവിെന്റ ്രപമാണം,*
പാപത്തിേലക്കും മരണത്തിേലക്കും
നയിക്കുന്ന ്രപമാണത്തിൽനിന്ന് നിെന്ന
സ്വത്രന്തരാക്കിയിരിക്കുന്നു. 3 ൈദവം സ്വന്തം
പു്രതെന പാപപങ്കിലമായ മനുഷ്യശരീരത്തിെന്റ
സാദൃശ്യത്തിൽ അയച്ചിട്ട് പു്രതെന്റ
ശരീരത്തിേന്മൽ നമ്മുെട പാപത്തിനു ശിക്ഷ
വിധിച്ച പരിഹാരംവരുത്തി.അങ്ങെനമനുഷ്യെന്റ
പാപ്രപവണത നിമിത്തം ബലഹീനമായിരുന്ന
ന്യായ്രപമാണത്തിന് അസാധ്യമായിരുന്ന
പാപപരിഹാരം ൈദവം സാധ്യമാക്കി.
4 പാപ്രപവണതെയ അല്ല, മറിച്ച,് ൈദവത്തിെന്റ
ആത്മാവിെന അനുസരിച്ച ജീവിക്കുന്ന
നമ്മിൽ ന്യായ്രപമാണം അനുശാസിക്കുന്ന
നീതി പൂർത്തീകരിക്കെപ്പേടണ്ടതിനാണ് ഇതു
െചയ്തത്.

5 പാപ്രപവണതെയ അനുസരിച്ച
ജീവിക്കുന്നവർ പാപകരമായ കാര്യങ്ങെളപ്പറ്റിയും
ൈദവത്തിെന്റ ആത്മാവിെന അനുസരിച്ച

* 8:2 അതായത്,നിയമസംഹിത
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ജീവിക്കുന്നവർ ൈദവാത്മഹിതം
നിറേവറ്റ ന്നതിെനപ്പറ്റിയും ചിന്തിക്കുന്നു.
6 ൈദവാത്മാവ് ഭരിക്കുന്ന മനസ്സ്
ജീവനിേലക്കും സമാധാനത്തിേലക്കും
നയിക്കുന്നു; പാപ്രപവണത ഭരിക്കുന്ന
മനേസ്സാ, മരണകാരണമാകുന്നു.
7 കാരണം, പാപ്രപവണത ഭരിക്കുന്ന മനസ്സ്
ൈദവത്തിനു വിേരാധമായുള്ളതാണ;് അത്
ൈദവിക്രപമാണത്തിനു കീഴ്െപ്പടുന്നില്ല,
കീഴ്െപ്പടാൻ അതിനു സാധിക്കുകയുമില്ല.
8പാപ്രപവണതയാൽ നിയ്രന്തിക്കെപ്പടുന്നവർക്കു
ൈദവെത്ത ്രപസാദിപ്പിക്കാൻകഴിയുകയില്ല.

9 എന്നാൽ, ൈദവത്തിെന്റ ആത്മാവ്
നിങ്ങളിൽ നിവസിക്കുന്നതുെകാണ്ട്
പാപ്രപവണതയാലല്ല, നിങ്ങൾ ആത്മാവിനാൽ
നിയ്രന്തിക്കെപ്പടുന്നവരാണ്. ്രകിസ്തുവിെന്റ
ആത്മാവ് വസിക്കാത്ത വ്യക്തി ്രകിസ്തുവിെന്റ
വകയല്ല. 10 പാപംനിമിത്തം ശരീരം
മരണവിേധയമാെണങ്കിലും നിങ്ങളിൽ
്രകിസ്തു നിവസിക്കുന്നതിനാൽ ലഭിച്ചിരിക്കുന്ന
നീതിനിമിത്തം നിങ്ങള െട ആത്മാവ്
ജീവനുള്ളതായിരിക്കുന്നു. 11 േയശുവിെന
മൃതരിൽനിന്ന് ജീവിപ്പിച്ച ൈദവത്തിെന്റ
ആത്മാവ് നിങ്ങളിൽ നിവസിക്കുന്നു.
്രകിസ്തുവിെന മൃതരിൽനിന്ന് ജീവിപ്പിച്ച ൈദവം
മരണാധീനമായ നിങ്ങള െട ശരീരങ്ങെളയും
അേതആത്മാവിനാൽജീവിപ്പിക്കും.

12 അതുെകാണ്ട് സേഹാദരങ്ങേള,
പാപ്രപവണതെയഅനുസരിച്ച ജീവിേക്കണ്ടതിന്
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നമുക്ക് പാപ്രപവണതേയാട് ഒരു ബാധ്യതയുമില്ല.
13 പാപ്രപവണതകൾ അനുസരിച്ച
ജീവിച്ചാൽ നിങ്ങൾ തീർച്ചയായും മരിക്കും;
എന്നാൽ ൈദവത്തിെന്റ ആത്മാവിനാൽ
പാപ്രപവണതയുെട ഫലമായ ദുഷ് ്രപവൃത്തികെള
നി്രഗഹിക്കുകയാെണങ്കിൽനിങ്ങൾജീവിക്കും.

14 ൈദവാത്മാവിനാൽ നയിക്കെപ്പടുന്നവരാണ്
ൈദവത്തിെന്റമക്കൾ. 15 തുടർന്നും ഭയേത്താെട
ജീവിക്കുന്ന അടിമകളാക്കി നിങ്ങെള മാറ്റ ന്ന
ആത്മാവിെനയല്ല നിങ്ങൾ സ്വീകരിച്ചിരിക്കുന്നത;്
മറിച്ച,് നിങ്ങൾക്ക് പു്രതത്വം നൽകുന്ന†
ആത്മാവിെനയാണ.് അതുെകാണ്ട് നാം
ൈദവെത്ത “അബ്ബാ,‡ പിതാേവ” എന്നു
വിളിക്കുന്നു. 16 ൈദവാത്മാവുതെന്ന
നമ്മുെട ആത്മാവിേനാട് സാക്ഷ്യം പറഞ്ഞ്
നാം ൈദവത്തിെന്റ മക്കളാെണന്ന് ഉറപ്പ
നൽകുന്നു. 17 ഇ്രപകാരം ൈദവത്തിെന്റമക്കൾ
ആയിരിക്കുന്നതുെകാണ്ട് നാം ൈദവിക
അനു്രഗഹങ്ങള െട അവകാശികളാണ;്
്രകിസ്തുവിേനാടുകൂെട കൂട്ടവകാശികള ം.
്രകിസ്തുവിെന്റ കഷ്ടാനുഭവങ്ങളിൽ
പങ്കാളികളായിരിക്കുന്ന നാം ്രകിസ്തുവിെന്റ
േതജസ്സിെന്റയും പങ്കാളികൾആകും.

വർത്തമാനകാലെത്ത കഷ്ടതയും
ഭാവിേതജസ്സ ം

† 8:15 േറാമൻ സംസ്കാരത്തിൽ ദെത്തടുക്കുന്ന ഒരു
ആൺകുട്ടിക്ക് നിയമപരമായി ലഭിക്കുന്ന എല്ലാ അവകാശങ്ങള ം
പു്രതത്വംലഭിക്കുന്നവ്യക്തിക്കുണ്ട.് ‡ 8:15 പിതാവ്എന്നതിനുള്ള
അരാമ്യപദം.



േറാമർ 8:18 xxxiii േറാമർ 8:25

18 നമുക്കു ലഭിക്കാനിരിക്കുന്ന
േതജസ്സിെന്റ മുമ്പിൽ ഇക്കാലെത്ത
കഷ്ടതകൾ വളെര നിസ്സാരം എന്നു ഞാൻ
കരുതുന്നു. 19 ൈദവത്തിെന്റമക്കൾ
ആെരന്നു ്രപത്യക്ഷമാകുന്നതിനായി
സർവസൃഷ്ടിയും അത്യാകാംക്ഷേയാെട
കാത്തിരിക്കുകയാണ.് 20-21 േസ്വച്ഛയാലല്ല
സൃഷ്ടി ശാപ്രഗസ്തമായിത്തീർന്നിരിക്കുന്നത;്
ജീർണതയുെട അടിമത്തത്തിൽനിന്ന്
സൃഷ്ടി വിമുക്തമാക്കെപ്പട്ട് ൈദവമക്കള െട
േതേജാമയമായ സ്വാത്രന്ത്യത്തിേലക്കു
നിശ്ചയമായും ഒരിക്കൽ നയിക്കെപ്പടും
എന്നുള്ള ്രപത്യാശ നൽകി അവെയ
ൈനരാശ്യത്തിന് വിേധയമാക്കിയ ൈദവത്തിെന്റ
ഇഷ്ടത്താൽത്തെന്നയാണ.്

22 സർവസൃഷ്ടിയും ഒന്നുേചർന്ന്
ഇന്നുവെരയും ്രപസവേവദനയിെലന്നേപാെല
ഞരങ്ങുകയുമാണ് എന്നു നാം അറിയുന്നു.
23 അതുമാ്രതമല്ല, പരിശുദ്ധാത്മാവാകുന്ന
ആദ്യഫലം ഉള്ളിൽ വസിക്കുന്ന നമ്മുെട
ശരീരത്തിെന്റ വീെണ്ടടുപ്പിലൂെട ൈദവത്തിെന്റ
പു്രതത്വം ലഭിക്കുംഎന്നുള്ള ്രപതീക്ഷയാൽ,നാമും
ഉള്ളിൽഞരങ്ങുകയാണ.് 24ഈ്രപത്യാശയിലാണ്
നാം രക്ഷിക്കെപ്പട്ടിരിക്കുന്നത.് എന്നാൽ,
്രപത്യക്ഷമായിരിക്കുന്നതിെനക്കുറിച്ച ള്ള
്രപത്യാശയാകെട്ട, ്രപത്യാശേയയല്ല.
കണ്മുമ്പിൽ കാണുന്നതിനുേവണ്ടി
ഇനി ്രപത്യാശിക്കുന്നെതന്തിന?്
25 എന്നാൽ, കണ്ടിട്ടില്ലാത്തതിനുേവണ്ടി
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്രപത്യാശിക്കുെന്നങ്കിേലാ അതിനായി നാം
ക്ഷമേയാെട ്രപതീക്ഷിച്ച െകാണ്ടിരിക്കും.

26 അതുേപാെലതെന്ന, നമ്മുെട
ബലഹീനതയിൽ നമുക്ക് ബലം നൽകാൻ
പരിശുദ്ധാത്മാവു സഹായി ആകുന്നു; എന്താണ്
്രപാർഥിേക്കണ്ടത് എന്ന് നമുക്കറിഞ്ഞുകൂടാ!
എന്നാൽ, അവാച്യമായ ഞരക്കങ്ങളാൽ
പരിശുദ്ധാത്മാവുതെന്ന നമുക്കുേവണ്ടി
മധ്യസ്ഥത െചയ്യന്നു. 27 ഹൃദയങ്ങെള
പരിേശാധിക്കുന്ന ൈദവം ആത്മാവിെന്റ
ചിന്ത എെന്തന്ന് അറിയുന്നുണ്ട.് കാരണം,
ൈദവഹിതാനുസരണമാണ് പരിശുദ്ധാത്മാവു
ൈദവജനത്തിനുേവണ്ടി മധ്യസ്ഥതെചയ്യന്നത.്

28 ൈദവെത്ത സ്േനഹിക്കുന്നവർക്ക,്
അതായത,് അവിടെത്ത പദ്ധതിയനുസരിച്ച
വിളിക്കെപ്പട്ടവർക്കുതെന്ന ൈദവം എല്ലാ
കാര്യങ്ങള ം നന്മയ്ക്കായി േചർന്നു
്രപവർത്തിക്കുമാറാക്കുന്നു എന്നു നാം
അറിയുന്നു. 29 ൈദവം മുൻകൂട്ടി
അറിഞ്ഞവെര, തെന്റ പു്രതേനാടു
സദൃശരായിത്തീരാൻ മുൻനിയമിച്ചിരിക്കുന്നു.
അത് അവിടെത്ത പു്രതൻ അേനകം
സേഹാദരങ്ങളിൽ ഒന്നാമനാേകണ്ടതിനാണ.്§
30 അവിടന്ന് മുൻനിയമിച്ചവെര വിളിച്ച ;
വിളിച്ചവെര നീതീകരിച്ച ; നീതീകരിച്ചവെര
േതജസ്കരിക്കുകയും െചയ്തു.
സമ്പൂർണവിജയം

31 ഇതിെനക്കുറിച്ച നമുക്ക് എന്തു
പറയാൻകഴിയും? ഇ്രതമാ്രതം! ൈദവം

§ 8:29 മൂ.ഭാ.ആദ്യജാതൻ
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നമുക്ക് അനുകൂലെമങ്കിൽ നമുക്ക് ്രപതികൂലം
ആര?് 32 സ്വന്തം പു്രതെനേപ്പാലും
ഒഴിവാക്കാെത, നമുെക്കല്ലാവർക്കുംേവണ്ടി
മരിക്കാൻ ഏൽപ്പിച്ച െകാടുത്ത ൈദവം,
പു്രതേനാെടാപ്പം സകലതും സമൃദ്ധമായി നമുക്കു
നൽകാതിരിക്കുേമാ? 33ൈദവം െതരെഞ്ഞടുത്ത
നമുെക്കതിേര ആര് കുറ്റമാേരാപിക്കും?
ൈദവമാണ് നീതീകരിക്കുന്നവൻ; പിെന്നയാരാണ്
ശിക്ഷവിധിക്കുന്നത?് 34 ്രകിസ്തുേയശു മരിച്ച്,
ഉയിർെത്തഴുേന്നറ്റ് ൈദവത്തിെന്റ വലതുഭാഗത്ത്
ഇരുന്നുെകാണ്ട് നമുക്കുേവണ്ടി മധ്യസ്ഥത
െചയ്തുെകാണ്ടിരിക്കുന്നു. 35 ്രകിസ്തുവിെന്റ
സ്േനഹത്തിൽനിന്ന് നെമ്മ േവർപിരിക്കാൻ
ആർക്കു കഴിയും? േക്ലശങ്ങൾേക്കാ
കഷ്ടതകൾേക്കാ പീഡനത്തിേനാ പട്ടിണിേക്കാ
നഗ്നതയ്േക്കാ ആപത്തിേനാ വാളിേനാ അതു
െചയ്യാൻകഴിയുേമാ?
36 “അേങ്ങക്കുേവണ്ടി ദിവസംമുഴുവനും ഞങ്ങൾ

മരണെത്തമുഖാമുഖംകാണുന്നു:
അറക്കെപ്പടാനുള്ള ആടുകളായി ഞങ്ങെള
പരിഗണിക്കുന്നു,”*

എന്ന് എഴുതിയിരിക്കുന്നേല്ലാ. 37 നാേമാ,
നെമ്മ സ്േനഹിച്ച കർത്താവിലൂെട
ഇവയിെലല്ലാം വിജയം വരിക്കുന്നു.
38 മരണത്തിേനാ ജീവേനാ ദൂതന്മാർേക്കാ
്രപധാനികൾേക്കാ അധികാരങ്ങൾേക്കാ
ഇേപ്പാഴുള്ളതിേനാ വരാനുള്ളതിേനാ
ശക്തികൾേക്കാ 39 ഉന്നതങ്ങളിലുള്ളെവേക്കാ
അേധാേലാകത്തിലുള്ളവയ്േക്കാ

* 8:36 സങ്കീ. 44:22
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മേറ്റെതങ്കിലും സൃഷ്ടിേക്കാ നമ്മുെട
കർത്താവായ ്രകിസ്തുേയശുവിലൂെടയുള്ള
ൈദവസ്േനഹത്തിൽനിന്ന്നെമ്മേവർപിരിക്കാൻ
സാധ്യമെല്ലന്ന്എനിക്കു പരിപൂർണേബാധ്യമുണ്ട.്

9
ൈദവത്തിെന്റ െതരെഞ്ഞടുപ്പ്

1 ്രകിസ്തുവിെന്റ അനുഗാമിയായ ഞാൻ
വ്യാജമല്ല, സത്യമാണു സംസാരിക്കുന്നത;് എെന്റ
മനസ്സാക്ഷിയും പരിശുദ്ധാത്മാവും എനിക്കു
സാക്ഷിയാണ.് 2 എെന്റ ഹൃദയത്തിൽ വലിയ
സങ്കടവും തീരാത്ത േവദനയുമുണ്ട് എന്നതു
സത്യം. 3ഞാൻസ്വയം ശാപ്രഗസ്തനായിത്തീർന്ന്
്രകിസ്തുവിേനാടുള്ള ബന്ധത്തിൽനിന്ന്
എേന്നക്കുമായി മാറ്റെപ്പടുന്നതിലൂെട എെന്റ
സേഹാദരങ്ങള ം സ്വന്തം വംശജരുമായ
ഇ്രസാേയൽജനത്തിനു ്രപേയാജനം
ഉണ്ടാകുെന്നങ്കിൽഞാൻഅതിനുംസന്നദ്ധനാണ.്
4 ഇ്രസാേയല്യരായ അവർ ൈദവത്തിെന്റ
പു്രതരായി ദെത്തടുക്കെപ്പട്ടവരാണ്;
ൈദവികേതജസ്സ് അവർക്കു സ്വന്തം;
അവേരാടാണ് ൈദവം ഉടമ്പടികൾ െചയ്തത്,
അവർക്കാണ് ന്യായ്രപമാണം നൽകിത;്
ൈദവാലയത്തിെല ആരാധനയ്ക്കുള്ള
പദവിയും വാഗ്ദാനങ്ങള ം ൈദവം
അവർക്കാണു നൽകിയത.് 5ആദരണീയരായ
േഗാ്രതപിതാക്കന്മാരാണ് അവരുെട പൂർവികർ.
്രകിസ്തു മനുഷ്യനായി ജന്മെമടുത്തതും
അവരിൽനിന്നുതെന്ന. അവിടന്ന്
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സർവാധിപതിയായ ൈദവവും എേന്നക്കും
വാഴ്ത്തെപ്പട്ടവനും!ആേമൻ.

ൈദവത്തിെന്റപരമാധികാരം
6 ൈദവത്തിെന്റ വചനം പാഴായിേപ്പാെയന്നല്ല.
ഇ്രസാേയല്യവംശത്തിൽ ജനിച്ചവെരല്ലാം യഥാർഥ
ഇ്രസാേയല്യർ ആകുന്നില്ല. 7 അ്രബാഹാമിെന്റ
കുലത്തിൽ ജനിച്ച എന്ന കാരണത്താൽ
അവെരല്ലാവരും അ്രബാഹാമിെന്റ മക്കൾ
ആകുന്നുമില്ല. പിെന്നേയാ, “യിസ്ഹാക്കിൽനിന്നു
ജനിക്കുന്നവൻ നിെന്റ സന്തതി എന്നു
വിളിക്കെപ്പടും”* എന്നാണ് തിരുെവഴുത്തിൽ
പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത.് 8 അതായത,്
അ്രബാഹാമിൽനിന്ന് ശാരീരികമായി ജനിച്ച
മക്കളല്ല ൈദവത്തിെന്റമക്കൾ. പിെന്നേയാ,
വാഗ്ദാന്രപകാരംജനിച്ചവരാണ്അ്രബാഹാമിെന്റ
സന്തതികൾ എന്നു കണക്കാക്കെപ്പടുന്നത.്
9 വാഗ്ദാനവചസ്സ് ഇ്രപകാരമാണ് നൽകെപ്പട്ടത:്
“നിശ്ചിതസമയത്തുഞാൻമടങ്ങിവരും;അേപ്പാൾ
സാറയ്ക്ക് ഒരു മകൻഉണ്ടായിരിക്കും.”†

10 ഈ മകനാണ് നമ്മുെട പിതാവായ
യിസ്ഹാക്ക.് അേദ്ദഹത്തിൽനിന്ന് റിേബക്ക
ഗർഭവതിയായി. 11-12 അവൾക്ക് ഇരട്ട
ശിശുക്കൾ ജനിക്കുന്നതിനും അവർ ഗുണേമാ
േദാഷേമാ ്രപവർത്തിക്കുന്നതിനും മുമ്പുതെന്ന,
“മൂത്തവൻ ഇളയവെന േസവിക്കും”‡ എന്നു
ൈദവം റിേബക്കേയാട് അരുളിെച്ചയ്തു. ഈ
ആഹ്വാനം നൽകുന്ന ൈദവം അവിടെത്ത

* 9:7 ഉൽ. 21:12 † 9:9 ഉൽ. 18:10,14 ‡ 9:11-12 ഉൽ. 25:23
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ഹിതം നിറേവറ്റാൻ തീരുമാനിക്കുന്നു. അതു
്രപവൃത്തികള െട അടിസ്ഥാനത്തിലല്ല എന്നു
്രപകടമാേക്കണ്ടതിനാണ് ഇങ്ങെന െചയ്യന്നത.്
13 “യാേക്കാബിെന ഞാൻ സ്േനഹിച്ച .
എന്നാൽ ഏശാവിെന ഞാൻ െവറുത്തു”§ എന്ന്
എഴുതിയിരിക്കുന്നേല്ലാ.

14 അേപ്പാൾ നാം എന്തുപറയും? ൈദവം
അനീതിയുള്ളവൻഎന്നാേണാ? ഒരിക്കലുമല്ല!
15 “കൃപ െചയ്യാൻ എനിക്കു മനസ്സള്ളവേരാടു

ഞാൻകൃപ െചയ്യ ം.
കരുണകാണിക്കാൻ എനിക്കു
മനസ്സള്ളവേരാടു ഞാൻ
കരുണകാണിക്കും,”*

എന്നു ൈദവം േമാശേയാടും അരുളിെച്ചയ്യന്നു.
16 ഇങ്ങെന, മനുഷ്യെന്റ ആ്രഗഹേമാ
കഠിനാധ്വാനേമാ അല്ല, ൈദവത്തിെന്റ
കാരുണ്യമാണ് എല്ലാറ്റിനും അടിസ്ഥാനം.
17 “എെന്റ ശക്തി നിന്നിലൂെട ്രപദർശിപ്പിക്കുകയും
എെന്റ നാമം ഭൂമിയിെലല്ലായിടത്തും
േഘാഷിക്കെപ്പടുകയും േവണം എന്ന
ഉേദ്ദശ്യത്തിനായിത്തെന്ന ഞാൻ നിെന്ന
ഉയർത്തിയിരിക്കുന്നു,” എന്ന് ഫറേവാേനാട്
അരുളിെച്ചയ്യന്നതു തിരുെവഴുത്തിൽ കാണുന്നു.†
18 ഇങ്ങെന, ൈദവം തെന്റ ഇഷ്ട്രപകാരം
ഒരുവേനാടു കരുണ കാണിക്കുന്നു; മെറ്റാരുവെന
കഠിനഹൃദയനാക്കുന്നു.

19 അേപ്പാൾ, “നെമ്മ കുറ്റെപ്പടുത്താൻ
ൈദവത്തിെനങ്ങെന കഴിയും? കാരണം,
§ 9:13 മലാ. 1:2,3 * 9:15 പുറ. 33:19 † 9:17 പുറ. 9:16
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ൈദവത്തിെന്റ തിരുഹിതേത്താട് എതിർക്കാൻ
ആർക്കാണു സാധിക്കുക?” എന്നു നിങ്ങൾ
എേന്നാടു േചാദിേച്ചക്കാം. 20അല്ലേയാ മനുഷ്യാ,
“ൈദവേത്താട് എതിർവാദം പറയാൻ നീ
ആരാണ?്” ്രസഷ്ടാവിേനാട്, “ ‘നീ എെന്ന
ഇങ്ങെന സൃഷ്ടിച്ചത് എന്തിനാണ?്’ എന്നു
സൃഷ്ടിക്കു േചാദിക്കാൻ കഴിയുേമാ?”‡ 21 ഒേര
കളിമണ്ണ പേയാഗിച്ച്ചിലപാ്രതങ്ങൾേ്രശഷ്ഠമായ
ഉപേയാഗത്തിനും മറ്റ ചിലതു സാധാരണ
ഉപേയാഗത്തിനുംേവണ്ടി ഉണ്ടാക്കാൻ കുശവന്
അധികാരമിേല്ല?

22 ൈദവം തെന്റ േകാപം ്രപദർശിപ്പിക്കാനും
ശക്തി െവളിെപ്പടുത്താനുമുള്ള ഉേദ്ദശ്യേത്താെട,
നാശത്തിനുമാ്രതമായി ഒരുക്കെപ്പട്ടിരുന്ന
േകാപപാ്രതങ്ങളായവെര ദീർഘക്ഷമേയാെട
സഹിച്ച ; 23 ഇങ്ങെന േതജസ്സ
്രപാപിക്കാനായി ൈദവം മുൻകൂട്ടി ഒരുക്കിയ
കരുണാപാ്രതങ്ങളാണു നാം. അവിടെത്ത
മഹത്ത്വസമ്പന്നത െവളിെപ്പടുത്താൻേവണ്ടി
ൈദവം നമ്മിൽ ഇ്രപകാരം ്രപവർത്തിച്ച
എന്നതിൽ നമുക്ക് എന്താണ് പറയാൻ
കഴിയുക? 24 െയഹൂദരിൽനിന്നുമാ്രതമല്ല,
െയഹൂേദതരരിൽനിന്നും വിളിക്കെപ്പട്ടവരായ
നാം എല്ലാവരും ആ കരുണാപാ്രതങ്ങളാണ.്
25 േഹാേശയയുെട പുസ്തകത്തിൽ ൈദവം
ഇ്രപകാരംഅരുളിെച്ചയ്യന്നു:
“എെന്റജനംഅല്ലാത്തവെര ‘എെന്റജനം,’എന്നും

‡ 9:20 െയശ. 29:16; 45:9
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‘എെന്റ ്രപിയ’ അല്ലാത്തവെള ‘എെന്റ
്രപിയെപ്പട്ടവൾ,’എന്നുംഞാൻവിളിക്കും.”§

26വീണ്ടും,
“ ‘നിങ്ങൾഎെന്റജനമല്ല,’
എന്ന് അവേരാട് അരുളിെച്ചയ്ത
എല്ലായിടത്തും,
അവർ ‘ജീവനുള്ള ൈദവത്തിെന്റമക്കൾ’
എന്നുവിളിക്കെപ്പടും”*

27 െയശയ്യാവ് ഇ്രസാേയല്യെരക്കുറിച്ച
വിളിച്ച പറയുന്നു:
“ഇ്രസാേയല്യർ കടൽപ്പ റെത്ത

മണൽത്തരിേപാെലഅസംഖ്യെമങ്കിലും,
അവരിൽ ഒരു േശഷിപ്പ മാ്രതേമ
രക്ഷിക്കെപ്പടുകയുള്ള .

28കർത്താവ്അതിേവഗത്തിലും
കൃതകൃത്യതേയാടും ഭൂമിയിൽ ന്യായവിധി
നിർവഹിക്കും.”†

29 “ൈസന്യങ്ങള െടകർത്താവ്
നമ്മുെട തലമുറയിൽ ചിലെരെയങ്കിലും
േശഷിപ്പിച്ചിരുന്നിെല്ലങ്കിൽ,

നാം െസാേദാം നഗരംേപാെലയും
െഗാേമാറാ പട്ടണംേപാെലയും
നശിപ്പിക്കെപ്പടുമായിരുന്നു,”‡§

എന്ന് െയശയ്യാവ് മുൻകൂട്ടിത്തെന്ന
പറഞ്ഞിരുന്നേല്ലാ!

ഇ്രസാേയലിെന്റഅവിശ്വാസം

§ 9:25 േഹാശ. 2:23 * 9:26 േഹാശ. 1:10 † 9:28 െയശ.
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30 ഇെതല്ലാം എന്താണ് അർഥമാക്കുന്നത?്
യഥാർഥത്തിൽ ൈദവികനീതി
അേന്വഷിക്കാതിരുന്നവരായഇ്രസാേയേല്യതരർക്കാണ്
ആ നീതി ലഭിച്ചത.് അതു വിശ്വാസത്താലുള്ള
നീതിതെന്ന. 31എന്നാൽ, ന്യായ്രപമാണത്തിലൂെട
നീതി ലഭിക്കാൻ പരി്രശമിച്ചവരായ
ഇ്രസാേയല്യർക്കാകെട്ട, അതു ലഭിച്ചതുമില്ല.
32 എന്തുെകാണ്ടാണ് അവർക്കതു
ലഭിക്കാതിരുന്നത?് വിശ്വാസത്തിലൂെടയല്ല,
്രപവൃത്തികളാൽ സാധിക്കുെമന്നു വിചാരിച്ച്
നീതിെയ അേന്വഷിച്ചതുെകാണ്ടാണ് അവർ
ഇടർച്ചക്കല്ലിൽതട്ടിവീണത.്
33 “ഇതാ, ഞാൻ സീേയാനിൽ, കാലിടറിക്കുന്ന

കല്ല ം
നിലംപരിചാക്കുന്നപാറയും െവക്കുന്നു.
അേദ്ദഹത്തിൽ വിശ്വസിക്കുന്ന ആരും
ഒരിക്കലും ലജ്ജിതരാകുകയില്ല,”*

എന്ന്എഴുതിയിട്ട ണ്ടേല്ലാ.

10
1 സേഹാദരങ്ങേള, ഇ്രസാേയല്യർ
രക്ഷിക്കെപ്പടണെമന്നു ഞാൻ ഹൃദയപൂർവം
ആ്രഗഹിക്കുകയും അവർക്കായി
ൈദവേത്താടു ്രപാർഥിക്കുകയുംെചയ്യന്നു.
2 ൈദവികകാര്യങ്ങളിൽ അവർക്കു
തീക്ഷ്ണതയുണ്ട് എന്നു ഞാൻ
സാക്ഷ്യെപ്പടുത്തുന്നു. പേക്ഷ, ആ തീക്ഷ്ണത
വിേവചനേത്താടുകൂടിയതല്ല. 3 കാരണം,
ൈദവം മനുഷ്യെര നീതീകരിക്കുന്നവിധം

* 9:33 െയശ. 8:14; 28:16
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അറിയാെത സ്വന്തം ്രപയത്നത്താൽ
നീതീകരിക്കെപ്പടാൻ ്രശമിച്ച െകാണ്ട് അവർ
ൈദവനീതിക്കു വിേധയെപ്പടാതിരുന്നു.
4 ്രകിസ്തു ന്യായ്രപമാണത്തിെന്റ
പൂർത്തീകരണമായതിനാൽ ്രകിസ്തുവിൽ
വിശ്വസിക്കുന്നആരും നീതീകരിക്കെപ്പടും.

5 ന്യായ്രപമാണത്താലുള്ള നീതി സംബന്ധിച്ച്
േമാശ ഇ്രപകരം എഴുതിയിരിക്കുന്നു: “അവ
അനുസരിക്കുന്ന മനുഷ്യർ അവമൂലം
ജീവിക്കും.”* 6 എന്നാൽ, വിശ്വാസത്താലുള്ള
നീതിയാകെട്ട, ഇ്രപകാരമാണു പറയുന്നത:്
“്രകിസ്തുവിെന താേഴക്കു െകാണ്ടുവരാൻ,
‘ആർ സ്വർഗത്തിൽക്കയറും?’† എേന്നാ
7 ‘്രകിസ്തുവിെന മരിച്ചവരിൽനിന്ന് ഉയിർപ്പിക്കാൻ
ആർ പാതാളത്തിൽ ഇറങ്ങും?’ ”‡ എേന്നാ
നിെന്റ ഹൃദയത്തിൽ പറയരുത.് 8 എന്നാൽ
തിരുെവഴുത്ത് എന്തുപറയുന്നു? “വചനം
നിങ്ങൾക്കു സമീപമാകുന്നു; അത് നിങ്ങള െട
അധരത്തിലും നിങ്ങള െട ഹൃദയത്തിലും
ഇരിക്കുന്നു,”§ ഞങ്ങൾ ഉദ്േഘാഷിക്കുന്ന
വിശ്വാസത്തിെന്റ വചനംതെന്നയാണ് അത്.
9 “േയശുകർത്താവാകുന്നു”എന്ന്അധരംെകാണ്ട്
ഏറ്റ പറയുകയും ൈദവം േയശുവിെന
മരിച്ചവരിൽനിന്ന് ഉയിർപ്പിെച്ചന്നു ഹൃദയത്തിൽ
വിശ്വസിക്കുകയും െചയ്താൽ നീ രക്ഷിക്കെപ്പടും.
10 അങ്ങെന ഒരുവൻ ഹൃദയത്തിൽ വിശ്വസിച്ച
നീതീകരിക്കെപ്പടുകയും വാെകാണ്ട് വിശ്വാസം
ഏറ്റ പറഞ്ഞു രക്ഷ്രപാപിക്കുകയുംെചയ്യന്നു.
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11 “േയശുകർത്താവിൽ വിശ്വസിക്കുന്ന ആരും
ഒരിക്കലും ലജ്ജിതരാകുകയില്ല”* എന്നു
തിരുെവഴുത്തു പറയുന്നേല്ലാ. 12 െയഹൂദനും
െയഹൂേദതരനുംതമ്മിൽ ഒരു വ്യത്യാസവുമില്ല.
എല്ലാവരുെടയും കർത്താവ് ഒരുവൻ അേ്രത.
തെന്ന വിളിച്ചേപക്ഷിക്കുന്ന എല്ലാവെരയും
അനു്രഗഹിക്കാൻ തക്കവണ്ണം അവിടന്നു
സമ്പന്നനാകുന്നു. 13 “കർത്താവിെന്റ
നാമം വിളിച്ചേപക്ഷിക്കുന്ന ഏെതാരുവനും
രക്ഷിക്കെപ്പടും,”†എന്നുണ്ടേല്ലാ.

14 എന്നാൽ തങ്ങൾ വിശ്വസിച്ചിട്ടില്ലാത്തവെന
അവർ എങ്ങെന വിളിച്ചേപക്ഷിക്കും?
േകട്ടിട്ടില്ലാത്തവനിൽ അവർ എങ്ങെന
വിശ്വസിക്കും? ആെരങ്കിലും ്രപസംഗിക്കാെത
എങ്ങെന േകൾക്കും? 15 അയയ്ക്കെപ്പടാെത
എങ്ങെന ്രപസംഗിക്കും? “സുവാർത്ത
േഘാഷിക്കുന്നവരുെട പാദം എ്രത മേനാഹരം!”‡
എന്ന്എഴുതിയിരിക്കുന്നേല്ലാ.

16 എന്നാൽ, എല്ലാ ഇ്രസാേയല്യരും
സുവിേശഷം അനുസരിച്ചിട്ടില്ല.
“കർത്താേവ, ഞങ്ങള െട സേന്ദശം ആർ
വിശ്വസിച്ചിരിക്കുന്നു?”§ എന്ന് െയശയ്യാവു
േചാദിക്കുന്നുണ്ടേല്ലാ. 17 അങ്ങെന വിശ്വാസം
ൈദവികസേന്ദശത്തിെന്റ േകൾവിയാലും േകൾവി
്രകിസ്തുവിെനക്കുറിച്ച ള്ള വചനത്താലും
ഉണ്ടാകുന്നു. 18 എന്നാൽ, അവർ േകട്ടില്ലേയാ
എന്നുഞാൻ േചാദിക്കുന്നു. തീർച്ചയായും അവർ
* 10:11 െയശ. 28:16 † 10:13 േയാേവ. 2:32 ‡ 10:15 െയശ.
52:7 § 10:16 െയശ. 53:1
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േകട്ടിരിക്കുന്നു.
“അവരുെടശബ്ദംസർവഭൂമിയിലും
അവരുെട വാക്കുകൾ േലാകത്തിെന്റ
അതിർത്തിവെരയുംെചെന്നത്തിയിരിക്കുന്നു,”*

എന്ന് എഴുതിയിരിക്കുന്നേല്ലാ. 19 ഇ്രസാേയൽ
്രഗഹിച്ചില്ലേയാ? എന്നു ഞാൻ വീണ്ടും
േചാദിക്കുന്നു.ആദ്യമായി,
“ജനമല്ലാത്തവെരെക്കാണ്ടു ഞാൻ നിങ്ങെള

അസൂയയുള്ളവരാക്കും;
തിരിച്ചറിവില്ലാത്ത ഒരു ജനതെയെക്കാണ്ടു
ഞാൻനിങ്ങെള ്രപേകാപിപ്പിക്കും,”†

എന്നിങ്ങെന േമാശപറയുന്നു.
20 അതുേപാെല െയശയ്യാവും ൈധര്യപൂർവം
പറയുന്നു:
“എെന്നഅേന്വഷിക്കാത്തവർഎെന്നകെണ്ടത്തി;
എെന്ന ആവശ്യെപ്പടാത്തവർക്കു ഞാൻ
എെന്നത്തെന്നെവളിെപ്പടുത്തി.”‡

21എന്നാൽഇ്രസാേയലിെനക്കുറിച്ചാകെട്ട,
“അനുസരണെകട്ടവരും നിേഷധികള മായ

ജനങ്ങളിേലക്കു
ഞാൻ ദിവസംമുഴുവനുംൈകനീട്ടി”§

എന്നാണ്അേദ്ദഹം പറയുന്നത.്

11
ഇ്രസാേയലിെല േശഷിപ്പ്

1ഞാൻ േചാദിക്കെട്ട, അേപ്പാൾ ൈദവം തെന്റ
ജനെത്തഉേപക്ഷിച്ച എന്നാേണാ? നിശ്ചയമായും
അല്ല. അ്രബാഹാമിെന്റ പിൻഗാമിയായി,

* 10:18 സങ്കീ. 19:4 † 10:19 ആവ. 32:21 ‡ 10:20 െയശ. 65:1
§ 10:21 െയശ. 65:2
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െബന്യാമീൻേഗാ്രതത്തിൽ ജനിച്ച ഞാനും ഒരു
ഇ്രസാേയല്യനാണേല്ലാ. 2 ൈദവം മുന്നറിഞ്ഞ
സ്വന്തം ജനെത്ത അവിടന്ന് ഉേപക്ഷിച്ചിട്ടില്ല.
തിരുെവഴുത്തുകളിൽ ഏലിയാവിെനക്കുറിച്ച ള്ള
ഭാഗത്ത് ഇ്രസാേയലിനു വിേരാധമായി
അേദ്ദഹം ്രപാർഥിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്കറിയിേല്ല?
3 “കർത്താേവ, അങ്ങയുെട ്രപവാചകന്മാെര
അവർ വധിക്കുകയും യാഗപീഠങ്ങൾ
തകർക്കുകയും െചയ്തു; ഞാൻ ഒരുവൻമാ്രതം
അവേശഷിച്ചിരിക്കുന്നു; അവർ എെന്നയും
െകാല്ലാൻ ്രശമിക്കുകയാണ.്”* 4 എന്നാൽ,
ഇതിന് എന്തായിരുന്നു ൈദവത്തിെന്റ മറുപടി?
“ബാലിെന നമസ്കരിക്കാത്ത ഏഴായിരംേപെര
ഞാൻ എനിക്കായി സൂക്ഷിച്ചിരിക്കുന്നു.”†
5 അേതേപാെലതെന്ന, ഇക്കാലത്തും
കൃപയാൽ െതരെഞ്ഞടുക്കെപ്പട്ട ഒരു
േശഷിപ്പ ണ്ടായിരിക്കുന്നു. 6 കൃപയാൽ എങ്കിൽ,
അതു ്രപവൃത്തികളാൽ ആയിരിക്കുകയില്ല;
്രപവൃത്തികളാെലങ്കിൽ കൃപ ഒരിക്കലും
കൃപയായിരിക്കുകയുമില്ല.

7അേപ്പാൾഎന്താണ?് ഇ്രസാേയൽഅേന്വഷിച്ച
നീതീകരണം അവർക്കു ലഭിച്ചില്ല; എന്നാൽ
െതരെഞ്ഞടുക്കെപ്പട്ട ചിലർക്ക് അതു ലഭിച്ച ,
േശഷമുള്ളവേരാകഠിനഹൃദയർആയിത്തീർന്നു.
8 “ൈദവംഅവർക്കു മരവിച്ചആത്മാവും
കാണാത്തകണ്ണ കള ം
േകൾക്കാത്തകാതുകള ം നൽകി.

അവഇേപ്പാഴുംഅങ്ങെനതെന്നതുടരുന്നു,”‡

* 11:3 1 രാജാ. 19:10,14 † 11:4 1 രാജാ. 19:18 ‡ 11:8 ആവ.
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എെന്നഴുതിയിരിക്കുന്നേല്ലാ! 9 ദാവീദ് പറയുന്നത്
ഇങ്ങെനയാണ്:
“അവരുെട സമൃദ്ധമായ േമശ ഒരു െകണി;

എല്ലാം ശുഭെമന്നു െതറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കുന്ന ഒരു
മായാജാലംആകെട്ട.
അവരുെട അനു്രഗഹങ്ങൾ അവെര
ഇടറി വീഴുമാറാക്കെട്ട, അവർ
അർഹിക്കുന്നതുതെന്ന അവർക്കു
ലഭിക്കെട്ട.

10കാണാൻകഴിയാതവണ്ണംഅവരുെട കണ്ണ കൾ
ഇരുണ്ടുേപാകെട്ട;
അവരുെട അരെക്കട്ട കൾ എേന്നക്കുമായി
കുനിഞ്ഞുേപാകെട്ട.”§

ഒട്ടിച്ച േചർത്തെകാമ്പുകൾ
11 ഞാൻ പിെന്നയും േചാദിക്കുകയാണ:്

“ഇ്രസാേയൽ ഇടറിയത് എേന്നക്കുമായ
വീഴ്ചയ്ക്കായാേണാ?” ഒരിക്കലുമല്ല; പിെന്നേയാ,
അവരുെട നിയമലംഘനംമൂലം ഇ്രസാേയല്യർ
അല്ലാത്തവർക്കു രക്ഷ വന്നിട്ട് ഇ്രസാേയല്യരിൽ
അസൂയജനിപ്പിക്കാനാണ്. 12എന്നാൽഅവരുെട
ലംഘനവും പരാജയവും േശഷംേലാകത്തിന്
അനു്രഗഹസമൃദ്ധി നൽകിെയങ്കിൽ അവരുെട
പൂർണ പുനഃസ്ഥാപനം നിമിത്തം ലഭിക്കുന്ന
അനു്രഗഹംഎ്രതസമൃദ്ധമായിരിക്കും!

13 ഇ്രസാേയല്യർ അല്ലാത്ത നിങ്ങേളാടു ഞാൻ
പറയെട്ട: ഇ്രസാേയല്യർ അല്ലാത്തവരുെട
അെപ്പാസ്തലൻ എന്ന ശു്രശൂഷയിൽ ഞാൻ
അഭിമാനിക്കുന്നു; 14 കാരണം, സ്വന്തം ജനത്തിന്
ഏതുവിേധനയും അസൂയയുളവാക്കി അവരിൽ

§ 11:10 സങ്കീ. 69:22,23
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ചിലെരെയങ്കിലും രക്ഷെപ്പടുത്താമേല്ലാ.
15 അവെര തിരസ്കരിച്ചതു േലാകം*
ൈദവേത്താട് അനുരഞ്ജനെപ്പടുന്നതിനു
കാരണമാെയങ്കിൽ, അവെര അംഗീകരിക്കുന്നത്
മരിച്ചവരിൽനിന്നുള്ള പുനരുത്ഥാനത്തിനല്ലാെത
മെറ്റന്തിനു കാരണമാകും? 16 ധാന്യമാവിൽനിന്ന്
ആദ്യഫലമായി അർപ്പിക്കെപ്പടുന്ന അംശം
വിശുദ്ധെമങ്കിൽ ആ മാവു മുഴുവനും വിശുദ്ധം
ആയിരിക്കും; േവര് വിശുദ്ധെമങ്കിൽ ശാഖകള ം
വിശുദ്ധംതെന്ന.

17 ഒലിവുവൃക്ഷത്തിെന്റ ചില ശാഖകൾ
െവട്ടിമാറ്റിയിട്ട,് ആ സ്ഥാനത്ത് കാെട്ടാലിവിെന്റ
ശാഖയായ നിെന്ന മറ്റ ശാഖകള െട
ഇടയിൽ ഒട്ടിച്ച േചർത്തതുമൂലം ഒലിവിെന്റ
േവരിൽനിന്നുള്ള േപാഷകരസത്തിനു നീ
പങ്കാളിയായിത്തീർന്നു. അേതാർത്ത് 18 മറ്റ
ശാഖകെളക്കാൾ നിനക്കു േ്രശഷ്ഠതയുെണ്ടന്നു
നീ ചിന്തിക്കരുത.് അങ്ങെന അഭിമാനം
േതാന്നുെന്നങ്കിൽ നീ േവരിെനയല്ല, േവരു
നിെന്നയാണു വഹിക്കുന്നെതന്ന് ഓർക്കുക.
19 “എെന്ന ഒട്ടിച്ച േചർേക്കണ്ടതിന് ആ
ശാഖകൾ െവട്ടിമാറ്റി” എന്നായിരിക്കും
നീ പറയുന്നത.് 20 ശരിതെന്ന, എന്നാൽ
അവരുെട അവിശ്വാസംനിമിത്തമാണ് അവെര
െവട്ടിമാറ്റിയത.് നീ േചർന്നു നിൽക്കുന്നേതാ
നിെന്റ വിശ്വാസത്താലുമാണ്. അഹങ്കരിക്കരുത,്
ഭയെപ്പടുക. 21സ്വാഭാവികശാഖകേളാടു ൈദവം
ദാക്ഷിണ്യം കാണിച്ചില്ല എങ്കിൽ നിേന്നാടും

* 11:15 േലാകം,വിവക്ഷിക്കുന്നത് െയഹൂദർഅല്ലാത്തവർ
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ദാക്ഷിണ്യം കാണിക്കുകയില്ല.
22 അതുെകാണ്ടു ൈദവത്തിെന്റ
ദയയും കാർക്കശ്യവും മറക്കാതിരിക്കുക;
വീണവേരാട് കാർക്കശ്യവും നിേന്നാേടാ,
നീ ൈദവത്തിെന്റ ദയയിൽ നിലനിന്നാൽ,
കാരുണ്യവും അവിടന്നു കാണിക്കും.
അല്ലാത്തപക്ഷം നീയും േഛദിക്കെപ്പടും.
23 അവർ അവിശ്വാസത്തിൽ തുടരാത്തപക്ഷം
അവെര വീണ്ടും ഒട്ടിച്ച േചർക്കും; ഒട്ടിക്കാൻ
ൈദവത്തിനു കഴിയുമേല്ലാ! 24 ്രപകൃത്യാ
കാെട്ടാലിവിെന്റ ശാഖയായിരുന്ന നിെന്ന
മുറിെച്ചടുത്ത്, നട്ട വളർത്തെപ്പട്ട ഒലിവുമരത്തിൽ
അസാധാരണമാംവിധം ഒട്ടിച്ച േചർത്തു എങ്കിൽ,
സ്വാഭാവിക ശാഖകൾ സ്വന്തം ഒലിവുമരത്തിൽ
ഇനി ഒട്ടിച്ച േചർക്കെപ്പടുന്നതിനുള്ള സാധ്യത
എ്രതയധികം!

രക്ഷഎല്ലാഇ്രസാേയല്യർക്കും
25 സേഹാദരങ്ങേള, ഈ രഹസ്യെത്തക്കുറിച്ച്
നിങ്ങൾ അജ്ഞരാകരുെതന്നു ഞാൻ
ആ്രഗഹിക്കുന്നു, അല്ലാത്തപക്ഷം
നിങ്ങൾ ജ്ഞാനികെളന്ന് അഹങ്കരിക്കും.
െയഹൂേദതരരിൽനിന്ന് ്രകിസ്തുവിൽ
വിശ്വസിക്കാനുള്ളവരുെട സംഖ്യ
പൂർണമാകുന്നതുവെര ഒരുവിഭാഗം
ഇ്രസാേയല്യർക്കു ഹൃദയകാഠിന്യം
സംഭവിച്ചിരിക്കുന്നു. 26 ഇങ്ങെന ഇ്രസാേയൽ
മുഴുവനും രക്ഷ്രപാപിക്കും.
“വിടുവിക്കുന്നവൻസീേയാനിൽനിന്ന് വരും;
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അവിടന്ന് യാേക്കാബിൽനിന്ന് അഭക്തി
അകറ്റിക്കളയും.

27 ഞാൻ അവരുെട പാപങ്ങൾ
നീക്കിക്കളയുേമ്പാൾ
ഇതായിരിക്കും അവേരാടുള്ള എെന്റ
ഉടമ്പടി,”†

എന്ന്എഴുതെപ്പട്ടിരിക്കുന്നേല്ലാ.
28 സുവിേശഷം സംബന്ധിച്ചിടേത്താളം
അവർ ൈദവത്തിെന്റ ശ്രതുക്കളായിരിക്കുന്നത്
നിങ്ങള െടനന്മയ്ക്കായാണ.്എന്നാൽ,അവരുെട
പൂർവികെര ൈദവം െതരെഞ്ഞടുത്തു എന്ന
കാരണത്താൽ അവർ ഇേപ്പാഴും ൈദവത്തിനു
്രപിയെപ്പട്ടവർ. 29 കാരണം, ൈദവത്തിെന്റ
കൃപാദാനങ്ങള ം വിളിയും തിരിെച്ചടുക്കാൻ
കഴിയാത്തവയാണ.് 30ഒരുകാലത്ത്ൈദവേത്താട്
അനുസരണയില്ലാത്തവരായിരുന്ന നിങ്ങൾക്ക്
അവരുെട അനുസരണേക്കടു നിമിത്തം ഇേപ്പാൾ
കരുണ ലഭിച്ചിരിക്കുന്നു. 31 അതുേപാെല,
ൈദവം നിങ്ങേളാടു കാണിച്ച അേത കരുണ
അവർക്കും ലഭിേക്കണ്ടതിന് അവരും ഇേപ്പാൾ
അനുസരണെകട്ടവരായിത്തീർന്നിരിക്കുന്നു.
32 എല്ലാവേരാടും കരുണ കാണിക്കുക
എന്ന ലക്ഷ്യേത്താെടയാണ് ഇങ്ങെന
ൈദവം എല്ലാവെരയും അനുസരണേക്കടിനു
വിേധയരാക്കുന്നത.്
സ്തുതിഗീതം

33 േഹാ, ൈദവത്തിെന്റ ജ്ഞാനം, വിേവകം
എന്നിവയുെടസമൃദ്ധിഎ്രതഅപരിേമയം!

† 11:27 െയശ. 59:20,21; 27:9;യിര. 31:33,34
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അവിടെത്തവിധികൾഎ്രതഅ്രപേമയം!
അവിടെത്തവഴികൾഎ്രതഅേഗാചരം!

34 “കർത്താവിെന്റ മനസ്സ്അറിഞ്ഞതാര?്
അവിടെത്തഉപേദഷ്ടാവായിരുന്നത്ആര?്”‡

35 “തിരിെകവാങ്ങാനായി
ൈദവത്തിനുകടംെകാടുത്തവനാര്?”§

36സകലതുംൈദവത്തിൽനിന്നു,ൈദവത്തിലൂെട,
ൈദവത്തിേലക്കുതെന്ന.
അവിടേത്തക്ക് എേന്നക്കും മഹത്ത്വം!
ആേമൻ.

12
സജീവയാഗങ്ങൾ

1 സേഹാദരങ്ങേള, ൈദവം നേമ്മാടു കാട്ടിയ
കരുണ അനുസ്മരിപ്പിച്ച െകാണ്ട് ഞാൻ
്രപേബാധിപ്പിക്കുന്നത:് പവി്രതവും ൈദവത്തിനു
്രപസാദകരവുമായ സജീവയാഗമായി നിങ്ങള െട
ശരീരങ്ങെള സമർപ്പിക്കുക; ഇതാണ്
നിങ്ങള െട ഉചിതമായ സത്യാരാധന. 2 ഈ
കാലഘട്ടത്തിെന്റരീതികേളാട്അനുരൂപെപ്പടരുത;്
മറിച്ച,് ചിന്താരീതിക്കു സമൂലനവീകരണം
വരുത്തി നിങ്ങൾ രൂപാന്തരെപ്പടുക.
അങ്ങെന സദ്ഗുണസമ്പന്നവും സ്വീകാര്യവും
സമ്പൂർണവുമായ ൈദവഹിതെമെന്തന്നു
നിങ്ങൾക്കുസ്പഷ്ടമാകും.
്രകിസ്തുവിെന്റശരീരത്തിലുള്ള േസവനം

3 എനിക്കു ലഭിച്ചിരിക്കുന്ന കൃപയുെട
അധികാരത്തിൽനിങ്ങളിൽഓേരാരുത്തേരാടുമായി

‡ 11:34 െയശ. 40:13 § 11:35 ഇേയ്യാ. 41:11
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ഞാൻപറയെട്ട: നിങ്ങൾആയിരിക്കുന്നതിൽനിന്നപ്പ റമായി
നിങ്ങെളക്കുറിച്ച ചിന്തിച്ച് അഹങ്കരിക്കരുത;്
പിെന്നേയാ, ൈദവം നൽകിയിരിക്കുന്ന
വിശ്വാസത്തിെന്റ മാനദണ്ഡം ഉപേയാഗിച്ച്
വിേവകപൂർവം സ്വയം വിലയിരുത്തുകയാണു
േവണ്ടത്. 4 നാം ഓേരാരുത്തർക്കും ഒരു
ശരീരത്തിൽ പല അവയവങ്ങൾ ഉണ്ട്; എന്നാൽ
എല്ലാ അവയവങ്ങൾക്കും ്രപവർത്തനം
ഒന്നുതെന്ന അല്ല. 5 അതുേപാെല, പലരായ
നാം ്രകിസ്തുവിേനാട് ഐക്യെപ്പട്ടതിലൂെട
ഒേര ശരീരമായിത്തീർന്നിരിക്കുകയാണ;്
അങ്ങെന, നാം ഓേരാരുത്തരും പരസ്പരം
ബന്ധെപ്പട്ടിരിക്കുന്ന അവയവങ്ങള ം.
6 ഇ്രപകാരം ൈദവകൃപയ്ക്കനുസൃതമായി
നമുക്കു ലഭിച്ചിരിക്കുന്ന കൃപാദാനങ്ങള ം
വിവിധങ്ങളാണ്: ്രപവചിക്കാനുള്ള ദാനെമങ്കിൽ
അതുവിശ്വാസത്തിന്ആനുപാതികമായിരിക്കെട്ട.
7 ശു്രശൂഷിക്കുന്നതിനുള്ള ദാനെമങ്കിൽ
ശു്രശൂഷിക്കുകയും ഉപേദശിക്കുന്നതിനുള്ള
ദാനെമങ്കിൽ ഉപേദശിക്കുകയുംെചയ്യെട്ട.
8 മറ്റള്ളവെര ആശ്വസിപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള
ദാനമാണുള്ളെതങ്കിൽ അയാൾ
ആശ്വസിപ്പിക്കെട്ട; ദാനം െചയ്യന്നതിനാണ്
അെതങ്കിൽ അത് ഉദാരതേയാെട െചയ്യെട്ട;
നയിക്കുന്നതിനുള്ള ദാനമാണുള്ളെതങ്കിൽ
അത് ഗൗരവേത്താെട നിർവഹിക്കെട്ട; കരുണ
കാണിക്കുന്നതിനുള്ള ദാനമാെണങ്കിൽ അത്
ആനന്ദേത്താെട െചയ്യെട്ട.

്രപാേയാഗികസ്േനഹം
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9 സ്േനഹം നിഷ്കപടമായിരിക്കെട്ട.
ദുഷ്ടതെയ െവറുക്കുകയും നന്മെയ
ആേശ്ലഷിക്കുകയുംെചയ്യ ക. 10സേഹാദരങ്ങെളേപ്പാെല
പരസ്പരം ആഴമായി സ്േനഹിക്കുക.
നിങ്ങെളക്കാൾ മറ്റള്ളവെര ബഹുമാനിക്കുക.
11 ഉത്സാഹത്തിൽ കുറവുവരാെത
ആത്മതീക്ഷ്ണതയുള്ളവരായി കർത്താവിെന
േസവിക്കുക. 12 ്രപത്യാശയിൽ
ആനന്ദിക്കുക; ക്ഷമേയാെട കഷ്ടത
സഹിക്കുക; നിരന്തരം ്രപാർഥിക്കുക.
13 സഹവിശ്വാസികള െട ആവശ്യങ്ങളിൽ
അവെര സഹായിക്കുകയും അതിഥിസൽക്കാര
്രപിയരായിരിക്കുകയുംെചയ്യ ക.

14 നിങ്ങെള ഉപ്രദവിക്കുന്നവെര
അനു്രഗഹിക്കുക; അേത, അനു്രഗഹിക്കുക,
ശപിക്കരുത.് 15 ആനന്ദിക്കുന്നവേരാടുകൂെട
ആനന്ദിക്കുകയും വിലപിക്കുന്നവേരാടുകൂെട
വിലപിക്കുകയുംെചയ്യ ക. 16 പരസ്പരം
സമഭാവനേയാെട ജീവിക്കുക, വലിയവെനന്നു
ഭാവിക്കാെത എളിയവേരാടു സഹകരിക്കാൻ
സന്മനസ്സണ്ടാകണം. ജ്ഞാനികെളന്ന് സ്വയം
അഹങ്കരിക്കരുത.്

17 നിങ്ങേളാടു േദാഷം ്രപവർത്തിക്കുന്ന
ആർക്കും േദാഷം പകരം െചയ്യരുത.്
എല്ലാ മനുഷ്യർക്കും സ്വീകാര്യമായ നല്ല
കാര്യങ്ങൾെചയ്യാൻ ്രശമിക്കുകയും
18 നിങ്ങളാൽ കഴിയുന്നതുവെര, എല്ലാവേരാടും
സമാധാനേത്താെട ജീവിക്കുകയുംെചയ്യ ക.
19 സ്േനഹിതേര, നിങ്ങൾതെന്ന പകേപാക്കാൻ
്രശമിക്കരുത,് ൈദവേ്രകാധംതെന്ന അതു
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നിർവഹിക്കെട്ട. തിരുെവഴുത്തിൽ
ഇങ്ങെന എഴുതിയിട്ട ണ്ടേല്ലാ, “ഞാനാണ്
്രപതികാരംെചയ്യന്നവൻ, ഞാൻ പകരംവീട്ട ം”*
എന്നുകർത്താവ്അരുളിെച്ചയ്യന്നു. 20എന്നാൽ,
“നിെന്റശ്രതുവിനുവിശക്കുെന്നങ്കിൽഅയാൾക്കു

ഭക്ഷണംനൽകുക;
ദാഹിക്കുെന്നങ്കിൽ എെന്തങ്കിലും കുടിക്കാൻ
നൽകുക.

ഇങ്ങെന െചയ്യന്നതിലൂെട, നിങ്ങൾ
ശ്രതുവിെന്റ ശിരസ്സിൽ കൽക്കരിക്കനൽ
കൂട്ടിെവക്കുകയാണു െചയ്യ ക.”†

21 നിങ്ങൾ തിന്മയ്ക്ക് അധീനരാകരുത,്
പിെന്നേയാ, നന്മയാൽ തിന്മെയ
കീഴടക്കുകയാണു േവണ്ടത.്

13
അധികാരേത്താടുള്ളവിേധയത്വം

1 ഓേരാ വ്യക്തിയും ഭരണാധികാരികൾക്കു
വിേധയരാകുക. കാരണം, ൈദവത്താൽ
നിേയാഗിക്കെപ്പടാത്ത അധികാരി
ഒരാൾേപാലുമില്ല. ഇേപ്പാഴുള്ള
ഭരണാധികാരികള ം ൈദവത്താൽ
നിയമിക്കെപ്പട്ടവരാണ.് 2 അതുെകാണ്ട,്
അധികാരെത്ത എതിർക്കുന്നവൻ ൈദവം
ഏർെപ്പടുത്തിയ സംവിധാനെത്തയാണ്
എതിർക്കുന്നത.് അങ്ങെനെചയ്യന്നവർ സ്വയം
ശിക്ഷാേയാഗ്യരായിത്തീരും. 3ഭരണാധികാരികെള
ഭയെപ്പേടണ്ടത് നന്മ ്രപവർത്തിക്കുന്നവരല്ല;

* 12:19 ആവ. 32:35 † 12:20 സദൃ. 25:21,22
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മറിച്ച,് തിന്മ ്രപവർത്തിക്കുന്നവരാണ.്
അധികാരികെള ഭയെപ്പടാെത ജീവിക്കാൻ
നിനക്ക് ആ്രഗഹമുേണ്ടാ? എങ്കിൽ നന്മ
െചയ്യ ക. അേപ്പാൾ അധികാരികളിൽനിന്ന്
നിനക്ക് അഭിനന്ദനം ലഭിക്കും. 4 നിെന്റ
നന്മ ലക്ഷ്യമാക്കി ്രപവർത്തിക്കുന്ന
ൈദവേസവകനാണ് അേദ്ദഹം. എന്നാൽ, നീ
തിന്മ ്രപവർത്തിക്കുന്നുഎങ്കിൽ ഭയെപ്പടുകതെന്ന
േവണം. ശിക്ഷിക്കാൻ അയാൾക്ക് അധികാരം
നൽകെപ്പട്ടിരിക്കുന്നത*് െവറുേതയല്ലേല്ലാ!
തിന്മ ്രപവർത്തിക്കുന്നവർെക്കതിേര
ജ്വലിക്കുന്ന ൈദവേ്രകാധം ശിക്ഷയിലൂെട
നടപ്പാക്കാൻ ൈദവം നിേയാഗിച്ച
ഭൃത്യനാണയാൾ. 5 ശിക്ഷ ലഭിക്കുെമന്ന
ഭയംെകാണ്ടുമാ്രതമല്ല, ശുദ്ധമനസ്സാക്ഷി
ഉണ്ടായിരിേക്കണ്ടതിനുംകൂടിയാണ്
അധികാരികേളാട് വിേധയത്വം പുലർേത്തണ്ടത.്

6 ഇതുെകാണ്ടുതെന്നയാണ് നിങ്ങൾ
നികുതി െകാടുക്കുന്നതും. അധികാരികൾ
ഭരണകാര്യങ്ങളിൽ എേപ്പാഴും ്രശദ്ധിക്കുന്ന
ൈദവേസവകരാണ.് 7 ഓേരാരുത്തർക്കും
നിങ്ങൾ കടെപ്പട്ടിരിക്കുന്നതു െകാടുക്കുക:
കരം െകാടുേക്കണ്ടവർക്ക് കരം, നികുതി
െകാടുേക്കണ്ടവർക്ക് നികുതി; ഭയെപ്പേടണ്ടവെര
ഭയെപ്പടുക,ആദരിേക്കണ്ടവെരആദരിക്കുകയും
െചയ്യ ക.

സ്േനഹം ന്യായ്രപമാണത്തിെന്റനിവൃത്തി

* 13:4 മൂ.ഭാ.അയാൾവാൾപിടിച്ചിരിക്കുന്നത്
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8 പരസ്പരം സ്േനഹിക്കുക എന്ന
ബാധ്യതയല്ലാെത നിങ്ങൾക്ക് ആേരാടും
യാെതാരു ബാധ്യതയും ഉണ്ടായിരിക്കരുത.്
കാരണം, മറ്റള്ളവെര സ്േനഹിക്കുന്നത്
ന്യായ്രപമാണത്തിെന്റ നിവൃത്തിയാണ.് 9 “നീ
നിെന്ന സ്േനഹിക്കുന്നതുേപാെലതെന്ന
നിെന്റ അയൽവാസിെയയും സ്േനഹിക്കുക”
എന്ന കൽപ്പനയിൽ, “വ്യഭിചാരം െചയ്യരുത,്
െകാലപാതകം െചയ്യരുത,് േമാഷ്ടിക്കരുത,്
േമാഹിക്കരുത”്† എന്നിവയും അതുേപാലുള്ള
മറ്റ കൽപ്പനകള ം സംക്ഷിപ്തമായിരിക്കുന്നു.
10 സ്േനഹം അയൽവാസിക്കു േദാഷം ഒന്നും
്രപവർത്തിക്കുന്നില്ല. അങ്ങെന,സ്േനഹത്തിലൂെട
ന്യായ്രപമാണംനിവർത്തിക്കെപ്പടുന്നു.
പകൽഅടുത്തിരിക്കുന്നു

11 ഈ കാലഘട്ടത്തിെന്റ സവിേശഷത
തിരിച്ചറിഞ്ഞുേവണം നാം ഇതു െചേയ്യണ്ടത:്
നാം ആദ്യമായി കർത്താവിൽ വിശ്വാസമർപ്പിച്ച
സമയെത്തക്കാൾ നമ്മുെട രക്ഷ‡ ഇേപ്പാൾ
ഏറ്റവും അടുത്തിരിക്കുന്നതുെകാണ്ട്
ആലസ്യംവിട്ട ണേരണ്ട സമയമാണിത.്
12 രാ്രതി കഴിയാറായി; രക്ഷയുെട പകൽ
അടുെത്തത്തിയിരിക്കുന്നു. അതുെകാണ്ട,്
നാം അന്ധകാരത്തിെന്റ ്രപവൃത്തികൾ
ഉേപക്ഷിക്കുകയും ്രപകാശത്തിെന്റ
ആയുധങ്ങൾ ധരിക്കുകയുംെചയ്യ ക.
13 പകൽസമയെത്തന്നേപാെല നമ്മുെട

† 13:9 പുറ. 20:13-15,17;ആവ. 5:17-19,21 ‡ 13:11 അതായത്,
ശരീരത്തിെന്റവീെണ്ടടുപ്പ്അഥവാ, േതജസ്കരണം
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ജീവിതരീതി മാന്യമായിരിക്കെട്ട.
കാേമാന്മാദത്തിലും മേദ്യാന്മത്തതയിലുമല്ല,
േഭാഗാസക്തിയിലും കുത്തഴിഞ്ഞ
ജീവിതത്തിലുമല്ല, ലഹളയിലും അസൂയയിലുമല്ല,
14 മറിച്ച,് കർത്താവായ േയശു്രകിസ്തുവിെന
ധരിച്ചവരായി നിങ്ങൾ ജീവിക്കുക.
ശാരീരികാഭിലാഷങ്ങളിൽചിന്താമഗ്നരാകരുത.്

14
അശക്തരുംശക്തരും

1 തർക്കവിഷയങ്ങെളക്കുറിച്ച ശണ്ഠയിടാെത
വിശ്വാസത്തിൽ ബലഹീനരായവെര
അംഗീകരിക്കുക. 2എല്ലാം ഭക്ഷിക്കാെമന്ന് ഒരാൾ
വിശ്വസിക്കുന്നു,എന്നാൽബലഹീനരായിരിക്കുന്ന
വ്യക്തിേയാ സസ്യാഹാരംമാ്രതം ഭക്ഷിക്കുന്നു.
3 എല്ലാം ഭക്ഷിക്കാം എന്നു കരുതുന്നയാൾ
ഭക്ഷിക്കാത്തയാെള പുച്ഛിക്കരുത;്
ഭക്ഷിക്കാത്തയാൾ ഭക്ഷിക്കുന്നയാെള
കുറ്റെപ്പടുത്താനും പാടില്ല. കാരണം, അയാള ം
ൈദവത്തിനു സ്വീകാര്യനാണ.് 4 മെറ്റാരാള െട
ദാസെന വിമർശിക്കാൻ എന്ത് അധികാരമാണ്
നിനക്കുള്ളത?് അയാൾ നിന്നാലും വീണാലും
അവെന്റ സ്വന്തം യജമാനനുതെന്ന. അയാെള
ഉറപ്പിച്ച നിർത്താൻ ശക്തനായ കർത്താവ്
അയാെള ഉറപ്പിച്ച നിർത്തുകതെന്നെചയ്യ ം.

5 ഒരാൾ ഒരു ദിവസെത്ത മെറ്റാരു
ദിവസെത്തക്കാൾ േ്രശഷ്ഠമായി കരുതുന്നു;
മെറ്റാരാളാകെട്ട, എല്ലാ ദിവസെത്തയും
ഒരുേപാെല േ്രശഷ്ഠമായി പരിഗണിക്കുന്നു.
ഓേരാരുത്തരും െചയ്യന്നത് അവരവരുെട
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ഉത്തമേബാധ്യമനുസരിച്ച് ആയിരിക്കണം.
6 ഒരു ദിവസെത്ത മറ്റ ദിവസങ്ങെളക്കാൾ
മാനിക്കുന്നയാൾ കർത്താവിനുേവണ്ടി അതു
െചയ്യന്നു; മാംസാഹാരിയും ഭക്ഷിക്കുന്നത്
കർത്താവിനുേവണ്ടി. കാരണം, ൈദവത്തിനു
നന്ദി അർപ്പിച്ചിട്ടാണേല്ലാ അവർ ഭക്ഷിക്കുന്നത.്
അതുേപാെല, മാംസം ഭക്ഷിക്കാത്തവരും
കർത്താവിനുേവണ്ടി ഭക്ഷിക്കാതിരിക്കുന്നു.
അവരും ൈദവത്തിനു സ്േതാ്രതംെചയ്യന്നു.
7 നമ്മിൽ ആരും നമുക്കായി ജീവിക്കുന്നില്ല;
നമുക്കായിത്തെന്ന മരിക്കുന്നതുമില്ല. 8 നാം
ജീവിക്കുന്നു എങ്കിൽ കർത്താവിനായി
ജീവിക്കുന്നു; മരിക്കുെന്നങ്കിേലാ കർത്താവിനായി
മരിക്കുന്നു. അതുെകാണ്ട,് ജീവിച്ചാലും മരിച്ചാലും
നാം കർത്താവിനുള്ളവരാണ.് 9 ഇങ്ങെന,
മരിച്ചവരുെടയും ജീവിച്ചിരിക്കുന്നവരുെടയും
കർത്താവായിരിക്കുന്നതിനുേവണ്ടിയാണ്
്രകിസ്തു മരിക്കുകയും ഉയിർക്കുകയുംെചയ്തത.്

10 പിെന്നന്തിനാണ് നീ സഹവിശ്വാസിെയ
ന്യായം വിധിക്കുന്നത?് സഹവിശ്വാസിെയ
നിന്ദിക്കുന്നതും എന്തിന?് നാം എല്ലാവരും
ൈദവത്തിെന്റ ന്യായാസനത്തിനു മുമ്പാെക
നിൽേക്കണ്ടവരാെണന്ന്ഓർക്കുക.
11 “കർത്താവ് ഇ്രപകാരം അരുളിെച്ചയ്യന്നു,

‘ജീവനുള്ളഞാൻശപഥംെചയ്യന്നു,
എെന്റമുമ്പിൽഎല്ലാ മുഴങ്കാലും വണങ്ങും;
എല്ലാ നാവും ൈദവെത്ത സ്തുതിച്ച്
ഏറ്റ പറയും’ ”* എന്നു തിരുെവഴുത്തിൽ
എഴുതിയിരിക്കുന്നേല്ലാ.

* 14:11 െയശ. 45:23
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12 അേത, നാം വ്യക്തിപരമായി ൈദവേത്താട്
കണക്കു േബാധിപ്പിേക്കണ്ടവരാണ.്

13 അതുെകാണ്ട് നാം ഇനിേമൽ പരസ്പരം
ന്യായംവിധിക്കാതിരിക്കാം. പകരം,
സേഹാദരങ്ങൾക്ക് വിശ്വാസത്തിൽ ഇടർച്ചയ്ക്കു
കാരണമാകുന്ന തടസ്സേമാ അവർ പാപത്തിൽ
വീഴുന്നതിനു കാരണമായിത്തീരുന്ന െകണിേയാ
െവക്കുകയില്ല എന്നു തീരുമാനിക്കാം.
14 കർത്താവായ േയശുവിൽ എനിക്കു
ലഭിച്ച അധികാരത്താൽ ഒരു കാര്യം
ഞാൻ അറിഞ്ഞും അേതക്കുറിച്ച
ദൃഢനിശ്ചയമുള്ളവനായുമിരിക്കുന്നു:
ഒരു ഭക്ഷണവും സ്വതേവ അശുദ്ധമല്ല;
എന്നാൽ, ഏെതങ്കിലും ഒരു ഭക്ഷണപദാർഥം
അശുദ്ധമാെണന്ന് ഒരാൾ വിചാരിക്കുന്നു എങ്കിൽ
അത്അയാൾക്ക്അശുദ്ധംതെന്നയാണ.് 15നിെന്റ
ഭക്ഷണംമൂലം സേഹാദരങ്ങൾക്കു വ്യസനം
ഉണ്ടാക്കുന്നു എങ്കിൽ നിങ്ങൾ സ്േനഹത്തിൽ
ജീവിക്കുന്നില്ല. ്രകിസ്തു ആർക്കുേവണ്ടി
മരിച്ച േവാ ആ ആൾക്കു നിെന്റ ഭക്ഷണം
നാശകരമാകരുത.് 16 ഇങ്ങെനചയ്താൽ നീ
നന്മെയന്നു പരിഗണിക്കുന്നവ മറ്റള്ളവരുെട
ദൃഷ്ടിയിൽ തിന്മയായിത്തീരുകയില്ല.
17 ൈദവരാജ്യം അനുഭവിക്കാൻ കഴിയുന്നത്
ഭക്ഷണപാനീയങ്ങളിലൂെടയല്ല; മറിച്ച്,
നീതിയിലൂെടയും സമാധാനത്തിലൂെടയും
പരിശുദ്ധാത്മാവുനൽകുന്നആനന്ദത്തിലൂെടയുമാണ.്
18 േമൽപ്പറഞ്ഞ്രപകാരം ്രകിസ്തുവിെന
േസവിക്കുന്നയാൾ ൈദവ്രപസാദവും
മനുഷ്യസ്വീകാര്യതയും ഉള്ളയാൾആയിരിക്കും.
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19 അതുെകാണ്ട് സമാധാനത്തിനും
പരസ്പര ആത്മികാഭിവൃദ്ധിക്കും ഉതകുന്ന
കാര്യങ്ങൾക്കായി നമുക്ക് ്രപയത്നിക്കാം.
20 ഭക്ഷണം ൈദവത്തിെന്റ ്രപവൃത്തിെയ
ശിഥിലമാക്കാൻ കാരണമാകരുത.് എല്ലാം
ശുദ്ധമാണ,് എന്നാൽ ഒരു വസ്തു
ഭക്ഷിക്കുന്നതിലൂെട സഹവിശ്വാസി
പാപത്തിേലക്കു നയിക്കെപ്പടുന്നു എങ്കിൽ
ആ ഭക്ഷണം അശുദ്ധമാണ.് 21 മാംസം
തിന്നാെതയും വീഞ്ഞു കുടിക്കാെതയും
നിെന്റ സഹവിശ്വാസിെയ പാപത്തിേലക്കു
നയിക്കുന്നെതാന്നും െചയ്യാെതയും
ഇരിക്കുന്നതാണ് നല്ലത.്

22 ഈ വിഷയെത്തക്കുറിച്ച ള്ള നിെന്റ
വിശ്വാസം നീയും ൈദവവുമായുള്ള ഒരു
കാര്യമായി ചിന്തിക്കുക. ഒരാൾ ശരിെയന്ന്
അംഗീകരിച്ച ്രപവർത്തിക്കുന്നത് അയാൾക്കു
കുറ്റേബാധം ഉണ്ടാക്കുന്നില്ല എങ്കിൽ ആ
വ്യക്തി അനു്രഗഹിക്കെപ്പട്ടവൻ. 23 എന്നാൽ,
സേന്ദഹേത്താെട ഭക്ഷിക്കുന്നയാൾ
അത് ഉത്തമവിശ്വാസേത്താടുകൂടിയല്ല
െചയ്യന്നത് എന്നതുെകാണ്ട് കുറ്റക്കാരനാണ്.
ശരിയാെണന്ന ഉത്തമവിശ്വാസത്തിൽനിന്ന്
ഉത്ഭവിക്കാത്തെതല്ലാം പാപമാണ.്

15
1 എന്നാൽ, വിശ്വാസത്തിൽ ശക്തരായ നാം
വിശ്വാസത്തിൽ ബലഹീനരുെട പരാജയങ്ങെള
സഹിക്കുകയും നമ്മുെട ആനന്ദംമാ്രതം
ലക്ഷ്യമാക്കാതിരിക്കുകയും േവണം. 2 നാം
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ഓേരാരുത്തരും മറ്റ ള്ളവരുെട നന്മ ലക്ഷ്യമാക്കി,
അവരുെട ആത്മിേകാന്നതിക്കായി അവെര
േ്രപാത്സാഹിപ്പിക്കണം. 3 കാരണം, ്രകിസ്തുവും
സ്വന്തം ആനന്ദമല്ല ലക്ഷ്യമാക്കിയത:്
“നിെന്ന നിന്ദിക്കുന്നവരുെട നിന്ദ എെന്റേമൽ
വീണു”* എന്നാണേല്ലാ തിരുെവഴുത്തിൽ
േരഖെപ്പടുത്തിയിരിക്കുന്നത.് 4 ഇ്രപകാരം,
മുേമ്പ േരഖെപ്പടുത്തെപ്പട്ട തിരുെവഴുത്തുകൾ
എല്ലാം നമുക്ക് അഭ്യസനം ലഭിച്ചിട്ട് തിരുെവഴുത്ത്
ഉപേദശിക്കുന്ന സഹനത്തിലൂെടയും
ആശ്വാസത്തിലൂെടയും നമുക്ക് ്രപത്യാശ
ലഭിേക്കണ്ടതിനാണ.്

5 സഹനവും ആശ്വാസവും നൽകുന്ന ൈദവം
്രകിസ്തുേയശുവിെന്റ അനുയായികൾക്ക്
ഉചിതമാകുംവിധം പരസ്പരം സ്വരേച്ചർച്ചയിൽ
ജീവിക്കാൻ നിങ്ങെള സഹായിക്കെട്ട. 6 ഇങ്ങെന
നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ഒരുമിച്ച് ഏകസ്വരേത്താെട
നമ്മുെട കർത്താവായ േയശു്രകിസ്തുവിെന്റ
പിതാവായൈദവെത്തപുകഴ്ത്തുന്നവരാകെട്ട.

7അതുെകാണ്ട,്ൈദവത്തിെന്റപുകഴ്ചയ്കായി
്രകിസ്തു നിങ്ങെള അംഗീകരിച്ചതുേപാെല
നിങ്ങള ം പരസ്പരം അംഗീകരിക്കണം.
8 ഞാൻ പറയെട്ട, പിതാക്കന്മാേരാട് െചയ്ത
വാഗ്ദാനം നിവർത്തിക്കുന്ന കാര്യത്തിൽ
ൈദവം സത്യസന്ധൻ എന്നു െതളിയിക്കാനാണ്
െയഹൂദന്മാരുെട† മേധ്യതെന്ന ശു്രശൂഷെചയ്യാൻ
്രകിസ്തുവന്നത്. 9മാ്രതമല്ല, ്രകിസ്തുവന്നതിലൂെട
ൈദവം െയഹൂേദതരേരാട് കരുണ കാണിച്ചതു

* 15:3 സങ്കീ. 69:9 † 15:8 മൂ.ഭാ. പരിേച്ഛദനേമറ്റവരുെട
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നിമിത്തം,
“അവരുംൈദവെത്തപുകഴ്ത്തും.
അതുെകാണ്ട് െയഹൂേദതരരുെട മേധ്യഞാൻ
നിെന്നപുകഴ്ത്തും;
ഞാൻനിെന്റനാമത്തിനുസ്തുതിപാടും”‡

എന്നു േരഖെപ്പടുത്തിയിരിക്കുന്നു.
10 “െയഹൂേദതരേര,അവെന്റ ജനേത്താടുേചർന്ന്

ആനന്ദിക്കുക,”§
എന്നുംഎഴുതിയിരിക്കുന്നു.
11 “െയഹൂേദതരർ എല്ലാവരുേമ കർത്താവിെന

വാഴ്ത്തുക,
ഭൂമിയിെല സകലജനതകള േമ അവിടെത്ത
പുകഴ്ത്തുക,”*

എന്നും പറയുന്നു. 12 െയശയ്യാവ് പിെന്നയും
പറയുന്നത:്
“യിശ്ശായിയുെട േവര്† രാജാധികാരത്തിൽവരും.
അേദ്ദഹംഎല്ലാ രാഷ്്രടങ്ങെളയും ഭരിക്കും,
െയഹൂേദതരർ എല്ലാവരും അേദ്ദഹത്തിൽ
്രപത്യാശെവക്കും.”‡

13 ്രപത്യാശയുെട ഉറവിടമായ ൈദവത്തിൽ
നിങ്ങൾ വിശ്വാസം അർപ്പിച്ചതിനാൽ
അവിടന്ന് പരിശുദ്ധാത്മാവിെന്റ ശക്തിയാൽ
നിങ്ങെള ആനന്ദത്തിലും സമാധാനത്തിലും
സമൃദ്ധിയുള്ളവരാക്കി നിങ്ങളിൽ ്രപത്യാശ
വഴിെഞ്ഞാഴുകുമാറാക്കെട്ട.
െയഹൂേദതരരുെടശു്രശൂഷകനായപൗേലാസ്

‡ 15:9 2ശമു. 22:50;സങ്കീ. 18:49 § 15:10ആവ. 32:43 * 15:11
സങ്കീ. 117:1 † 15:12 അതായത്, ദാവീദുവംശജൻ ‡ 15:12
െയശ. 11:10കാണുക.
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14 എെന്റ സേഹാദരങ്ങേള, നിങ്ങൾ
നന്മ നിറഞ്ഞവരാെണന്നും, പരസ്പരം
്രപേബാധിപ്പിക്കുന്നതിന് ജ്ഞാനവും
ൈനപുണ്യവും ഉള്ളവരാെണന്നും എനിക്കു
നിശ്ചയമുണ്ട.് 15 എന്നാൽ, നിങ്ങെള
ഓർമെപ്പടുത്തുന്നത് ആവശ്യമായതുെകാണ്ടാണ്
ഞാൻ ചില വിഷയങ്ങെളക്കുറിച്ച് ൈധര്യപൂർവം
നിങ്ങൾക്ക് എഴുതിയിരിക്കുന്നത.് അതിനു
കാരണം, 16െയഹൂേദതരരുെട മേധ്യ സുവിേശഷം
അറിയിക്കുന്നതിനായി ൈദവം എനിക്കരുളിയ
കൃപയാൽ ഞാൻ ്രകിസ്തുേയശുവിെന്റ
പൗേരാഹിത്യശു്രശൂഷ െചയ്യന്നവനായിരിക്കുന്നു
എന്നതാണ.് പരിശുദ്ധാത്മാവിനാൽ
പവി്രതീകരിക്കെപ്പട്ട് ൈദവത്തിനു
സ്വീകാര്യയാഗമായി നിങ്ങൾ തീേരണ്ടതിന് ഞാൻ
സുവിേശഷം െയഹൂേദതരരായ നിങ്ങേളാട്
അറിയിക്കുന്നു.

17 അതുെകാണ്ട,് ഞാൻ നിർവഹിക്കുന്ന
ൈദവികശു്രശൂഷെയക്കുറിച്ച് ്രകിസ്തുേയശുവിൽ
അഭിമാനിക്കുന്നു. 18 എങ്കിലും,
െയഹൂേദതരർ ൈദവെത്ത അനുസരിക്കാൻ
്രകിസ്തു എെന്ന ഒരു ഇടനിലക്കാരനായി
ഉപേയാഗിച്ചതിെനക്കുറിച്ച മാ്രതേമ ഞാൻ
്രപശംസിക്കാൻ തുനിയുകയുള്ള . ഇത്
വചനത്താലും ്രപവൃത്തിയാലും, 19 ശക്തിയാലും
ചിഹ്നങ്ങളാലും അത്ഭുതങ്ങളാലും ൈദവത്തിെന്റ
പരിശുദ്ധാത്മാവിെന്റ ശക്തിയാലും അവിടന്ന്
എന്നിലൂെട ്രപവർത്തിച്ച . അങ്ങെന
െജറുശേലംമുതൽ ഇല്ല ര്യവെര ചുറ്റിസഞ്ചരിച്ച്
്രകിസ്തുവിെന സംബന്ധിച്ച ള്ള സുവിേശഷം
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ഞാൻ പൂർണമായി ്രപേഘാഷിച്ചിരിക്കുന്നു.
20 മെറ്റാരാൾ ആരംഭിച്ച ്രപവർത്തനം
തുടരുന്നതിെനക്കാൾ ്രകിസ്തുവിെനക്കുറിച്ച
േകട്ടിട്ടില്ലാത്ത സ്ഥലങ്ങളിൽ സുവിേശഷം
്രപസംഗിക്കുകയായിരുന്നു§ എേപ്പാഴും എെന്റ
ആ്രഗഹം.
21 “അവിടെത്തക്കുറിച്ച്അറിവുലഭിച്ചിട്ടില്ലാത്തവർ

കാണും;
േകട്ടിട്ടില്ലാത്തവർ മനസ്സിലാക്കും,”*

എന്നു തിരുെവഴുത്തിൽ എഴുതിയിട്ട ണ്ടേല്ലാ.
22 ഈ ശു്രശൂഷകൾനിമിത്തം നിങ്ങള െട
അടുത്തുവരുന്നതിന് എനിക്കു വളെര തടസ്സം
ഉണ്ടായി.
േറാം സന്ദർശിക്കുന്നതിനു പൗേലാസിെന്റ

ആ്രഗഹം
23 എന്നാൽ ഇേപ്പാഴാകെട്ട, േമൽപ്പറഞ്ഞ
്രപേദശങ്ങളിൽ ശു്രശൂഷകൾക്ക് ഇനിയും സ്ഥലം
ഇല്ല; മാ്രതവുമല്ല, േറാമൻ നിവാസികളായ
നിങ്ങെളകാണാൻഅേനകവർഷങ്ങളായിഞാൻ
ആ്രഗഹിക്കുന്നതുമാണേല്ലാ. 24 അതുെകാണ്ട,്
സ്െപയിനിേലക്കുള്ള യാ്രതയ്ക്കിടയിൽ
ആദ്യം നിങ്ങള െട അടുത്തുവന്ന് അൽപ്പനാൾ
നിങ്ങേളാെടാപ്പം ആനന്ദിക്കാെമന്നും നിങ്ങളാൽ
യാ്രതയയയ്ക്കെപ്പട്ട് യാ്രത തുടരാെമന്നും
ഞാൻ ്രപതീക്ഷിക്കുന്നു. 25 എങ്കിലും
െജറുശേലമിലുള്ള ൈദവജനത്തിനു
ശു്രശൂഷെചയ്യാൻ ഞാൻ ഇേപ്പാൾ അവിേടക്കു
േപാകുകയാണ.് 26 കാരണം, െജറുശേലമിെല
§ 15:20 മൂ.ഭാ. മെറ്റാരാളിെന്റ അടിസ്ഥാനത്തിേന്മൽ

പണിയാതിരിക്കുക * 15:21 െയശ. 52:15കാണുക.
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ൈദവജനത്തിെന്റ മേധ്യ ദരി്രദരായവെര
സഹായിക്കുന്നതിനുേവണ്ടി അഖായയിെലയും
മക്കേദാന്യയിെലയും സഭകളിലുള്ളവർസംഭാവന
നൽകാൻ ആനന്ദേത്താെട തീരുമാനിച്ച .
27 അവരുെട സന്മനസ്സ മാ്രതമല്ല, ഇങ്ങെന
െചയ്യാനുള്ള കടപ്പാടും അവർക്കുണ്ട.്
െജറുശേലമിെല ൈദവജനത്തിെന്റ
ശു്രശൂഷനിമിത്തംആണേല്ലാഅവർസുവിേശഷം
വിശ്വസിച്ച് ആത്മികാനു്രഗഹങ്ങൾക്കു
പങ്കുകാരായത.് അതുെകാണ്ട,് അവരുെട
ഭൗതികാനു്രഗഹങ്ങൾ െജറുശേലമിെല
ൈദവജനവുമായി പങ്കുെവക്കാനുള്ള
കർത്തവ്യവും അവർക്കുണ്ട.് 28 ഈ തുക
സുരക്ഷിതമായി ഏൽപ്പിച്ച് അഖായയിെലയും
മക്കേദാന്യയിെലയും സഭകള െട ഈ
സൽ്രപവൃത്തി പൂർത്തിയാക്കിയേശഷം
ഞാൻ സ്െപയിനിേലക്കു േപാകുകയും
യാ്രതയ്ക്കിടയിൽ നിങ്ങെളകാണുകയും െചയ്യ ം.
29 ഞാൻ നിങ്ങള െട അടുക്കൽ വരുേമ്പാൾ
്രകിസ്തുവിെന്റ സമൃദ്ധമായ അനു്രഗഹങ്ങൾ
ഉണ്ടാകുെമന്ന്എനിക്കറിയാം.

30 സേഹാദരങ്ങേള, എനിക്ക് കർത്താവായ
േയശു്രകിസ്തുവിലുള്ള വിശ്വാസത്താലും
ആത്മാവ് നമുക്കു നൽകിയിട്ട ള്ള
സ്േനഹത്താലും ഞാൻ നിങ്ങേളാട്
അേപക്ഷിക്കുകയാണ:് എനിക്കുേവണ്ടി,
ൈദവേത്താട് ഹൃദയം നുറുങ്ങിയുള്ള
്രപാർഥനയിൽ എേന്നാടു സഹകരിക്കണം.
31 െയഹൂദ്യയിെല അവിശ്വാസികളിൽനിന്ന്
ഞാൻ സുരക്ഷിതനായിരിേക്കണ്ടതിനും
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െജറുശേലമിേലക്കു െകാണ്ടുേപാകുന്ന എെന്റ
സഹായധനം അവിെടയുള്ള വിശ്വാസികൾക്കു
സ്വീകാര്യമാേകണ്ടതിനും േവണ്ടിയാണ്
നിങ്ങൾ ്രപാർഥിേക്കണ്ടത.് 32 അങ്ങെന,
ൈദവഹിതമായാൽ ആനന്ദേത്താടുകൂെട
നിങ്ങള െട അടുത്തുവന്നു നിങ്ങള െട
സാമീപ്യത്താൽ നേവാേന്മഷം ലഭിക്കാൻ
സാധിക്കും. 33 സമാധാനത്തിെന്റ
ഉറവിടമായ ൈദവം നിങ്ങെളല്ലാവേരാടുംകൂെട
ഇരിക്കുമാറാകെട്ട,ആേമൻ.

16
അഭിവാദനങ്ങൾ

1 െകം്രകയാപ്പട്ടണത്തിലുള്ള സഭയിെല
ശു്രശൂഷക്കാരിയായ നമ്മുെട സേഹാദരി
േഫബെയ ഞാൻ നിങ്ങൾക്കു
പരിചയെപ്പടുത്തുകയാണ.് 2ൈദവജനത്തിെന്റ
മേധ്യ ആദരണീയർക്ക് അനുേയാജ്യമായവിധം
കർത്താവിെന്റ നാമത്തിൽ നിങ്ങൾ
അവെള സ്വീകരിക്കുകയും നിങ്ങള െട
സഹായം ആവശ്യമുള്ള ഏതുകാര്യത്തിലും
സഹായിക്കുകയുംെചയ്യ ക. കാരണം,
അവൾ ഞാൻ ഉൾെപ്പെട അേനകർക്ക്
സഹായിയായിത്തീർന്നിട്ട ണ്ട.്

3 ്രകിസ്തുേയശുവിെന്റ ശു്രശൂഷയിൽ
എെന്റ സഹ്രപവർത്തകരായിരുന്ന
്രപിസ്കില്ലെയയും അക്വിലാെയയും വന്ദനം
അറിയിക്കുക. 4 എനിക്കുേവണ്ടി സ്വന്തം
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ജീവെനേപ്പാലും അപകടത്തിലാക്കിയവരാണ്
അവർ. ഞാൻമാ്രതമല്ല, െയഹൂേദതരരുെട
മേധ്യയുള്ള എല്ലാ സഭകള ം അവേരാട്
നന്ദിയുള്ളവരായിരിക്കുന്നു.

5അവരുെട വീട്ടിൽ കൂടിവരുന്ന സഭെയ വന്ദനം
അറിയിക്കുക.
ഏഷ്യാ്രപവിശ്യയിൽ* ആദ്യം ്രകിസ്തുവിൽ
വിശ്വസിച്ച, എനിക്ക് ്രപിയനായ,
എെപ്പേനേത്താസിെനവന്ദനംഅറിയിക്കുക.

6 നിങ്ങള െട നന്മയ്ക്കുേവണ്ടി വളെര
അധ്വാനിച്ചവളായ മറിയെയ വന്ദനം
അറിയിക്കുക.

7 എേന്നാെടാപ്പം കാരാഗൃഹത്തിൽ
ആയിരുന്നിട്ട ള്ള എെന്റ ബന്ധുക്കളായ
അെ്രന്താനിേക്കാസിെനയും യൂനിയെയയും
വന്ദനം അറിയിക്കുക. അവർ
എനിക്കുമുേമ്പ ്രകിസ്തുവിൽ വിശ്വസിച്ചവരും
അെപ്പാസ്തലന്മാരുെട മേധ്യസു്രപസിദ്ധരുമാണ.്

8 കർത്താവുമായുള്ള കൂട്ടായ്മയിൽ ഞാൻ
വളെര സ്േനഹിക്കുന്ന അംപ്ളിയാേത്താസിെന
വന്ദനംഅറിയിക്കുക.

9 ്രകിസ്തുവിെന്റ ശു്രശൂഷയിൽ ഞങ്ങള െട
സഹ്രപവർത്തകനായിരുന്ന ഉർബെനാസിെനയും
ഞാൻ വളെര സ്േനഹിക്കുന്ന സ്റ്റാക്കിസിെനയും
വന്ദനംഅറിയിക്കുക.

* 16:5 ആധുനിക തുർക്കിയുെട പശ്ചിമഭാഗത്തുള്ള ചില
പട്ടണങ്ങൾ ഉൾെപ്പടുന്നതാണ് പുരാതന േറാമൻ സാ്രമാജ്യത്തിെല
ഏഷ്യാ്രപവിശ്യഅഥവാ,സംസ്ഥാനം
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10 ്രകിസ്തുവിേനാടുള്ള ഭക്തിയിൽ
െപാതുസമ്മതനായ അെപ്പേലസിെന വന്ദനം
അറിയിക്കുക.
അരിേസ്റ്റാബുേലാസിെന്റകുടുംബാംഗങ്ങെളയും
വന്ദനംഅറിയിക്കുക.

11എെന്റബന്ധുവായ െഹേരാദിേയാെന വന്ദനം
അറിയിക്കുക.
നർക്കിസുസിെന്റകുടുംബത്തിൽകർത്താവിൽ
വിശ്വസിക്കുന്നവെരവന്ദനംഅറിയിക്കുക.

12കർത്താവിെന്റശു്രശൂഷയിൽഅധ്വാനിക്കുന്ന
സേഹാദരിമാരായ ്രതുൈഫെനെയയും
്രതുേഫാെസെയയും വന്ദനംഅറിയിക്കുക.
കർത്താവിെന്റ ശു്രശൂഷയിൽ വളെരേയെറ
അധ്വാനിച്ചിട്ട ള്ള സേഹാദരി ്രപിയ
െപർസിസിെനയും വന്ദനംഅറിയിക്കുക.

13 ശു്രശൂഷയ്ക്കുേവണ്ടി കർത്താവിനാൽ
െതരെഞ്ഞടുക്കെപ്പട്ട രൂെഫാസിെനയും അവെന്റ
മാതാവിെനയും വന്ദനം അറിയിക്കുക, അവർ
എെന്റയും മാതാവുതെന്ന.

14 അസും്രകിേതാസ,് േഫ്ലേഗാൺ, െഹർെമസ്
ഇവെരയും കൂെടയുള്ള സേഹാദരങ്ങെളയും
വന്ദനം അറിയിച്ചാലും. പെ്രതാബാസിനും
െഹർമാസിനും കൂെടയുള്ള സേഹാദരന്മാർക്കും
വന്ദനം െചാല്ല ക.

15 ഫിേലാേലാേഗാസ്, യൂനിയ, െനെരയുസ,്
അവെന്റ സേഹാദരി, ഒലുമ്പാസ്
എന്നിവെരയും അവരുെട കൂെടയുള്ള എല്ലാ
്രകിസ്തുവിശ്വാസികെളയും വന്ദനംഅറിയിക്കുക.

16 ്രകിസ്തീയ സ്േനഹചുംബനത്താൽ
എല്ലാവരും പരസ്പരംഅഭിവാദനംെചയ്യ ക.
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്രകിസ്തുവിെന്റ എല്ലാ സഭയും വന്ദനം
അറിയിക്കുന്നു.

17 സേഹാദരങ്ങേള, ഞാൻ നിങ്ങേളാട്
അേപക്ഷിക്കെട്ട: നിങ്ങൾ പഠിച്ച
ഉപേദശസത്യങ്ങൾക്ക് എതിരായുള്ളവ
ഉപേദശിച്ച് ഭിന്നതയും വിശ്വാസജീവിതത്തിനു
തടസ്സവും സൃഷ്ടിക്കുന്നവെര സൂക്ഷിക്കുക.
അവരുമായുള്ള ബന്ധം ഒഴിവാക്കുക.
18 അങ്ങെനയുള്ളവർ നമ്മുെട
കർത്താവായ ്രകിസ്തുവിനല്ല, സ്വന്തം
താത്പര്യങ്ങൾക്കുേവണ്ടി ശു്രശൂഷ
െചയ്യന്നവരാണ.് മധുരഭാഷണത്തിലൂെടയും
മുഖസ്തുതിയിലൂെടയും നിഷ്കളങ്കരായവരുെട
ഹൃദയങ്ങെള അവർ വശീകരിച്ച വഞ്ചിക്കുന്നു.
19 നിങ്ങള െട അനുസരണശീലെത്തക്കുറിച്ച്
എല്ലാവരും അറിയുന്നതുെകാണ്ട് ഞാൻ
ആനന്ദിക്കുന്നു; എങ്കിലും, നിങ്ങൾ
നല്ലതിെനക്കുറിച്ച ജ്ഞാനമുള്ളവരും
തിന്മയായുള്ളതിെനക്കുറിച്ച നിഷ്കളങ്കരും
ആയിരിക്കാൻഞാൻആ്രഗഹിക്കുന്നു.

20 സമാധാനത്തിെന്റ ഉറവിടമായ ൈദവം
വളെരേവഗം സാത്താെന നിങ്ങള െട
കാൽക്കീഴിൽതകർക്കും.

കർത്താവായ േയശുവിെന്റ കൃപ
നിങ്ങേളാടുകൂെട ഇരിക്കുമാറാകെട്ട.

21 എെന്റ സഹ്രപവർത്തകനായ
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തിേമാത്തിേയാസും എെന്റ ബന്ധുക്കളായ
ലൂെക്യാസ്, യാേസാൻ, േസാസിപേ്രതാസ്
എന്നിവരും നിങ്ങെളവന്ദനംെചയ്യന്നു.

22ഈേലഖനം േകെട്ടഴുതിയ െതർേതാസ് എന്ന
ഞാൻ കർത്താവിലുള്ള കൂട്ടായ്മയിൽ നിങ്ങെള
വന്ദനംെചയ്യന്നു.

23എനിക്കും ഇവിെടയുള്ള സഭയ്ക്കുമുഴുവനും
ആതിഥ്യം അരുള ന്ന ഗാെയാസ് നിങ്ങെള
വന്ദനംെചയ്യന്നു.
നഗരത്തിെല ധനകാര്യ ഉേദ്യാഗസ്ഥനായ
എരസ്െതാസും നമ്മുെട സേഹാദരനായ
ക്വർേത്താസും നിങ്ങെളവന്ദനംെചയ്യന്നു.

24 കർത്താവായ േയശു്രകിസ്തുവിെന്റ കൃപ
നിങ്ങെളല്ലാവേരാടുംകൂെട ഇരിക്കുമാറാകെട്ട,
ആേമൻ!†

25 േയശു്രകിസ്തുവിെനക്കുറിച്ച് ഞാൻ
േഘാഷിക്കുന്ന എെന്റ സുവിേശഷത്തിന്
അനുസൃതമായി, നിങ്ങെള സുസ്ഥിരരാക്കാൻ
കഴിയുന്ന ൈദവത്തിന് എല്ലാ
മഹത്ത്വവും ഉണ്ടാകെട്ട. ഈ
സുവിേശഷമാണ,് അനാദികാലത്തിനുമുേമ്പ
െയഹൂേദതരെരക്കുറിച്ച് ഗുപ്തമായിരുന്നതും
26 നിത്യനായ ൈദവത്തിെന്റ നിേയാഗമനുസരിച്ച്
്രപവാചകലിഖിതങ്ങളിലൂെട ഇേപ്പാൾ
െവളിെപ്പട്ടതുമായ ൈദവികരഹസ്യം;
വിശ്വാസത്തിലൂെട സംജാതമാകുന്ന
അനുസരണത്തിേലക്ക് െയഹൂേദതരരും

† 16:24 ചി.ൈക.്രപ.ഈവാക്യം കാണുന്നില്ല.
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വന്നുേചരും എന്നതാണ.് 27സർവജ്ഞാനിയായ
ഏകൈദവത്തിന് േയശു്രകിസ്തുവിലൂെട
എെന്നേന്നക്കും മഹത്ത്വം!ആേമൻ.
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