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ഗലാത്യർ
്രഗന്ഥകര് ത്താവ്
ആദിമ സഭ ഒന്നടങ്കം പൗേലാസിെന്റ
്രഗന്ഥകർതൃത്വം അംഗീകരിച്ചിരുന്നു.
ഏഷ്യാൈമനറിേലക്കുള്ള തെന്റ ഒന്നാമെത്ത
മിഷനറി യാ്രതയിൽ ഗലാത്യ ്രപവിശ്യയുെട
െതക്കൻ ്രപേദശങ്ങളിൽ സ്ഥാപിച്ച
സഭകള് ക്കാണ് ഈ േലഖനം എഴുതിയത.്
ഗലാത്യ െകാരിന്ത,് േറാം േപാെലയുള്ള
നഗരം ഒന്നുമല്ലായിരുന്നു ധാരാളം സഭകൾ
ഉള്ളതായ പല നഗരങ്ങള് ഉള ്െപ്പട്ടിരുന്ന
ഒരു േറാമന് ്രപവിശ്യയായിരുന്ന ഗലാത്യ.
പൗേലാസിെന ശു്രശൂഷ നിമിത്തം ൈ്രകസ്തവ
വിശ്വാസത്തിേലക്ക് വന്നവരാണ് ഗലാത്യർ.

എഴുതെപ്പട്ടകാലഘട്ടവുംസ്ഥലവും
ഏകേദശം ്രകിസ്താബ്ദം 48ന്അടുത്ത.്
ഒരുപേക്ഷ പൗേലാസ് തെന്റ
്രപവർത്തനങ്ങള െട േക്രന്ദമായതിനാൽ
അെന്ത്യാക്യയിൽ െവച്ച് ആയിരിക്കാം ഈ
പുസ്തകംഎഴുതിയത.്

സ്വീകര ്ത്താവ്
സഭയിെല ഗലാത്യ സഭകളിെല ൈ്രകസ്തവ
വിശ്വാസികൾക്കാണ് താൻഈകെത്തഴുതുന്നത്
(1:1-2).

ഉേദ്ദശം
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പരിേച്ഛദന കൂടാെത രക്ഷാപൂർത്തി ൈക
വരിെല്ലന്ന് പഠിപ്പിച്ച യഹൂദ്രകിസ്ത്യാനികള െട
ദുരുപേദശം തുറന്നുകാണിക്കുകയും,
ഗലാത്യ സഭ ശരിയായ ആത്മരക്ഷയുെട
അനുഭവത്തിൽ ആണ് എന്നും അവെര
ഓർമെപ്പടുത്തുക. തനിക്കുള്ള അേപ്പാസ്തലിക
അധികാരത്തിൽ നിന്നു െകാണ്ടാണ്
സ്ഥാപിച്ചത് സഭ അതുെകാണ്ട് തെന്ന തൻെറ
സുവിേശഷവും ആധികാരികമാണ.് കൃപയാൽ
വിശ്വാസത്താലാണ് രക്ഷാ ൈകവരുന്നത്
അതിന് വിശ്വാസം മാ്രതമാണ് ആധാരം,
അങ്ങെനയുള്ളവർ ആത്മാവിൽ സ്വാത്രന്ത്യം
അനുഭവിക്കുന്നവരായിരിക്കും.
്രപേമയം
്രകിസ്തുവിൽസ്വാത്രന്ത്യം

സംേക്ഷപം
1.ആമുഖം — 1:1-10
2. സുവിേശഷെത്ത ആധികാരികമാക്കി
ഉറപ്പിക്കുന്നു — 1:11-2:21

3. വിശ്വാസത്താലുള്ളനീതീകരണം — 3:1-4:31
4. വിശ്വാസത്തിലും സ്വാത്രന്ത്യത്തിലും
അധിഷ്ഠിതമായ ്രപാേയാഗിക ജീവിതം —
5:1-6:18

1 (മനുഷ്യരിൽനിന്നല്ലമനുഷ്യനാലുമല്ല;എന്നാൽ
േയശു്രകിസ്തുവിനാലും അവെന മരിച്ചവരുെട
ഇടയിൽനിന്ന് ഉയിർപ്പിച്ചവനായ പിതാവായ
ൈദവത്താലുമേ്രത) അെപ്പാസ്തലനായ
പൗെലാസും 2എേന്നാട് കൂെടയുള്ള സകല സഹ
വിശ്വാസികള ം ഗലാത്യസഭകൾക്ക് എഴുതുന്നത:്
3 നമ്മുെട പിതാവായ ൈദവത്തിങ്കൽനിന്നും
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കർത്താവായ േയശു്രകിസ്തുവിങ്കൽ നിന്നും
നിങ്ങൾക്ക് കൃപയും സമാധാനവും ഉണ്ടാകെട്ട.
4 നമ്മുെട ൈദവവും പിതാവുമായവെന്റ
ഇഷ്ട്രപകാരം ഇേപ്പാഴെത്തദുഷ്കാലത്തിൽനിന്ന്
നെമ്മ വിടുവിേക്കണ്ടതിന് നമ്മുെട
പാപങ്ങൾക്കായി അവൻ തെന്നത്താൻ
ഏല്പിച്ച െകാടുത്തു. 5 അവന് എെന്നേന്നക്കും
മഹത്വം.ആേമൻ.

6 ്രകിസ്തുവിെന്റ കൃപയിേലക്ക്
നിങ്ങെള വിളിച്ചവനിൽ നിന്ന് മാറിേപ്പായി
ഇ്രതേവഗത്തിൽ മെറ്റാരു സുവിേശഷത്തിേലക്ക്
നിങ്ങൾ തിരിഞ്ഞതുെകാണ്ട് ഞാൻ
ആശ്ചര്യെപ്പടുന്നു. 7 മെറ്റാരു സുവിേശഷം
എെന്നാന്നില്ല, എന്നിരുന്നാലും ്രകിസ്തുവിെന്റ
സുവിേശഷം വളെച്ചാടിക്കുന്നവരും
നിങ്ങെള കലക്കുന്നവരുമായ ചില മനുഷ്യർ
ഉണ്ട്. 8 എന്നാൽ ഞങ്ങൾ നിങ്ങേളാട്
അറിയിച്ചതിന് വിപരീതമായി ഞങ്ങൾ
ആകെട്ട സ്വർഗ്ഗത്തിൽനിന്ന് ഒരു ദൂതനാകെട്ട
നിങ്ങേളാടു സുവിേശഷം അറിയിച്ചാൽ
അവൻ ശപിക്കെപ്പട്ടവൻ. 9 ഞങ്ങൾ
മുൻപറഞ്ഞതുേപാെല ഞാൻ ഇേപ്പാൾ
പിെന്നയും പറയുന്നു: നിങ്ങൾ ൈകെക്കാണ്ട
സുവിേശഷത്തിന് വിപരീതമായി ആെരങ്കിലും
നിങ്ങേളാടു സുവിേശഷം അറിയിച്ചാൽ അവൻ
ശപിക്കെപ്പട്ടവൻ. 10 ഇേപ്പാൾ എനിക്ക്
മനുഷ്യെന്റേയാ അേതാ ൈദവത്തിെന്റേയാ
അംഗീകാരം േവണ്ടത്? അല്ല, ഞാൻ മനുഷ്യെര
്രപസാദിപ്പിക്കുവാൻ േനാക്കുന്നുേവാ? ഇന്നും
ഞാൻ മനുഷ്യെര ്രപസാദിപ്പിക്കുന്നു എങ്കിൽ
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ഞാൻ ്രകിസ്തുവിെന്റ ദാസനല്ല.
11 സേഹാദരന്മാേര, ഞാൻ അറിയിച്ച
സുവിേശഷം േകവലം മാനുഷികമല്ല
എന്ന് നിങ്ങൾ അറിയണെമന്ന് ഞാൻ
ആ്രഗഹിക്കുന്നു. 12അത്ഞാൻ മനുഷ്യരിൽനിന്ന്
സ്വീകരിച്ചിട്ടില്ല, ഞാൻ പഠിച്ചിട്ട മില്ല,
്രപത്യ ത എേന്നാടുള്ള േയശു്രകിസ്തുവിെന്റ
െവളിപാടിനാൽ അേ്രത ഞാൻ ്രപാപിച്ചത.്
13 െയഹൂദമതത്തിെല എെന്റ മുമ്പെത്ത
ജീവിതെത്തക്കുറിച്ച് നിങ്ങൾ േകട്ടിട്ട ണ്ടേല്ലാ.
ഞാൻ ൈദവത്തിെന്റ സഭെയ അത്യന്തം
ഉപ്രദവിക്കുകയും അതിെന മുടിക്കുകയും
14 എെന്റ പിതൃപാരമ്പര്യെത്തക്കുറിച്ച്
എനിക്ക് അത്യന്തം എരിേവറി, ഞാൻ
എെന്റ സമ്രപായക്കാരായ െയഹൂദന്മാരിൽ
പലേരക്കാള ം െയഹൂദമതത്തിൽ അധികം
മുേന്നറുകയും െചയ്തുേപാന്നു. 15 എങ്കിലും
എെന്റ അമ്മയുെട ഉദരത്തിൽവച്ച തെന്ന
എെന്ന േവർതിരിച്ച് തെന്റ കൃപയാൽ എെന്ന
വിളിച്ചിരിക്കുന്ന ൈദവം 16 ഞാൻ ജാതികള െട
ഇടയിൽ അവെന ്രപസംഗിേക്കണ്ടതിന് പു്രതെന
എന്നിൽ െവളിെപ്പടുത്തുവാൻ ്രപസാദിച്ചേപ്പാൾ
മനുഷ്യേരാട് ആേലാചിക്കുകേയാ 17 എനിക്ക്
മുെമ്പ അെപ്പാസ്തലന്മാരായവരുെട അടുക്കൽ
െയരൂശേലമിേലക്ക് േപാകേയാ െചയ്യാെത
അേറബ്യരാജ്യത്തിേലക്ക് േപാകുകയും പിെന്ന
ദമസ്െകാസ് പട്ടണത്തിേലക്ക് മടങ്ങിേപ്പാരുകയും
െചയ്തു.

18 പിെന്ന മൂന്ന് വർഷം കഴിഞ്ഞിട്ട്
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േകഫാവുമായി *മുഖപരിചയമാേകണ്ടതിന്
ഞാൻ െയരൂശേലമിേലക്ക് േപായി
പതിനഞ്ചുദിവസം ഞാൻ അവേനാടുകൂെട
പാർത്തു. 19 എന്നാൽ കർത്താവിെന്റ
സേഹാദരനായ യാേക്കാബിെന അല്ലാെത
അെപ്പാസ്തലന്മാരിൽ േവെറാരുവെനയും
ഞാൻ കണ്ടില്ല. 20 ൈദവമുമ്പിൽ ഞാൻ
നിങ്ങൾക്ക് എഴുതുന്നത് േഭാഷ്കല്ല. 21 പിെന്ന
ഞാൻ സിറിയ, കിലിക്യ ഭൂ്രപേദശങ്ങളിേലക്കു
േപായി. 22 െയഹൂദ്യ്രപേദശത്തിലുള്ള
്രകിസ്തുസഭകൾേക്കാ ഞാൻ മുഖപരിചയം
ഇല്ലാത്തവൻ ആയിരുന്നു; 23 മുെമ്പ നെമ്മ
ഉപ്രദവിച്ചവൻ താൻ മുെമ്പ തകർത്ത
വിശ്വാസെത്ത ഇേപ്പാൾ ്രപസംഗിക്കുന്നു എന്ന്
മാ്രതം 24അവർ േകട്ട് എെന്നെച്ചാല്ലി ൈദവെത്ത
മഹത്വെപ്പടുത്തി.

2
1 പിെന്ന പതിനാല് വർഷം കഴിഞ്ഞിട്ട്
ഞാൻ ബർന്നബാസുമായി തീെത്താസിെനയും
കൂട്ടിെക്കാണ്ട് വീണ്ടും െയരൂശേലമിേലക്കു
േപായി. 2ഞാൻ ഒരു െവളിപാട് അനുസരിച്ചേ്രത
േപായത്;ഞാൻഓടുന്നേതാഓടിയേതാെവറുെത
എന്നു വരാതിരിപ്പാൻ ഞാൻ ജാതികള െട
ഇടയിൽ ്രപസംഗിക്കുന്ന സുവിേശഷം അവേരാട്,
എന്നാൽ ്രപേത്യകിച്ച് മറ്റ ള്ളവെര നയിക്കുന്ന
്രപമാണികേളാട് വ്യക്തിപരമായി വിവരിച്ച .
3 എന്നാൽ എെന്റ കൂെടയുള്ള തീെത്താസ,്

* 1. 18 േകഫാവുമായി,പെ്രതാസിെന്റ മെറ്റാരു േപര് േകഫാവ.്
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യവനൻ *എങ്കിലും പരിേച്ഛദന ഏൽക്കുവാൻ
നിർബ്ബന്ധിച്ചില്ല. 4 ്രകിസ്തുേയശുവിൽ
നമുക്കുള്ള സ്വാത്രന്ത്യം ഒറ്റ േനാക്കുവാൻ
രഹസ്യമായി അയച്ച കള്ള സേഹാദരന്മാർ
നിമിത്തമായിരുന്നു നിർബ്ബന്ധിക്കാഞ്ഞത.്അവർ
ന്യായ്രപമാണത്തിന് നെമ്മ അടിമകളാക്കുവാൻ
ആ്രഗഹിച്ച . 5നിങ്ങേളാടുള്ളസുവിേശഷത്തിെന്റ
സത്യം മാറ്റംവരാെത നിലനിൽേക്കണ്ടതിന്
ഞങ്ങൾ അവർക്ക് ഒരു മണിക്കൂറുേപാലും
വഴങ്ങിെക്കാടുത്തില്ല. 6 എന്നാൽ മറ്റള്ളവർ
്രപമാണികൾ എന്ന് പറയുന്നവർ എനിക്ക് ഒന്നും
്രഗഹിപ്പിച്ച തന്നിട്ടില്ല. അവർ എങ്ങെനയുള്ളവർ
ആയിരുന്നാലും എനിക്ക് ഏതുമില്ല; ൈദവം
മനുഷ്യെന്റ മുഖം േനാക്കുന്നില്ല. 7 േനേരമറിച്ച്
പരിേച്ഛദനക്കാരുെട അെപ്പാസ്തലത്വത്തിനായി
പെ്രതാസിൽ വ്യാപരിച്ചവനായ ൈദവം
ജാതികൾക്കായി എന്നിലും വ്യാപരിച്ചതുെകാണ്ട്
8 പെ്രതാസിന് പരിേച്ഛദനക്കാേരാട്
സുവിേശഷം േഘാഷിേക്കണ്ടതുേപാെല
എെന്ന അ്രഗചർമക്കാേരാട് സുവിേശഷം
േഘാഷിക്കുവാൻ 9 ഭരേമല്പിച്ചിരിക്കുന്നു
എന്ന് അവർ കാണുകയും എനിക്ക് ലഭിച്ച
കൃപ അറിഞ്ഞുംെകാണ്ട് നായകരായി
എണ്ണെപ്പട്ടിരുന്ന യാേക്കാബും േകഫാവും
†േയാഹന്നാനും, ഞങ്ങൾ ജാതികേളാടും
‡അവർ പരിേച്ഛദനക്കാേരാടും സുവിേശഷം

* 2. 3 യവനൻ എന്നാൽ െയഹൂദനല്ലാത്തവൻ. † 2. 9
േകഫാവും പെ്രതാസിെന്റ മെറ്റാരു േപര് േകഫാവ.് ‡ 2. 9
ജാതികേളാടും,ജാതികൾഎന്നാൽെയഹൂദരല്ലാത്തവർ.
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അറിയിക്കുവാൻ േപാേകണ്ടതിന് എനിക്കും
ബർന്നബാസിനും കൂട്ടായ്മയുെട വലൈങ്ക തന്നു.
10 ദരി്രദെരഞങ്ങൾഓർത്തുെകാേള്ളണംഎന്നും
അവർ പറഞ്ഞു; അങ്ങെന െചയ ്വാൻ ഞാൻ
ഉത്സാഹിച്ച മിരിക്കുന്നു.

11 േകഫാവ്അെന്ത്യാക്യപട്ടണത്തില ്വന്നേപ്പാൾ
അവനിൽ കുറ്റം കാണുകയാൽ ഞാൻ
അഭിമുഖമായി അവേനാട് എതിർത്തുനിന്നു.
12 യാേക്കാബിെന്റ അടുക്കൽനിന്ന് ചിലർ
വരുംമുെമ്പ േകഫാവ് ജാതികേളാടുകൂെട
തിന്നു േപാന്നു; എന്നാൽ അവർ വന്നേപ്പാേഴാ
അവൻ പരിേച്ഛദനക്കാെര ഭയെപ്പട്ട ജാതികളിൽ
നിന്നു പിൻവാങ്ങി പിരിഞ്ഞു നിന്നു. 13 േശഷം
െയഹൂദസേഹാദരന്മാരും േകഫാവിേനാടുകൂെട
ഈ കപടം കാണിച്ച . അതുെകാണ്ട്
ബർന്നബാസും അവരുെട കപടത്താൽ
െതറ്റിേപ്പാവാൻ ഇടവന്നു. 14 എന്നാൽ, അവർ
സുവിേശഷത്തിെന്റ സത്യം പിന്തുടരുന്നില്ല എന്നു
കണ്ടിട്ട് ഞാൻ എല്ലാവരുെടയും മുമ്പിൽവച്ച്
േകഫാവിേനാട് പറഞ്ഞത:് െയഹൂദനായ
നീ െയഹൂദമര്യാദ്രപകാരമല്ല ജാതികള െട
മര്യാദ്രപകാരം ജീവിക്കുന്നു എങ്കിൽ നീ
ജാതികെള െയഹൂദമര്യാദ അനുസരിക്കുവാൻ
നിര് ബ്ബന്ധിക്കുന്നത് എങ്ങെന? 15 നാം
ജാതികളായ പാപികളല്ല, ജനനംെകാണ്ട്
െയഹൂദന്മാരെ്രത; 16 േയശു്രകിസ്തുവിലുള്ള
വിശ്വാസത്താലല്ലാെത ന്യായ്രപമാണത്തിെന്റ
്രപവൃത്തികളാൽ ആരും നീതികരിക്കെപ്പടുന്നില്ല
എന്ന് അറിഞ്ഞിരിക്കെകാണ്ട് നാമും
ന്യായ്രപമാണത്തിെന്റ ്രപവൃത്തികളാലല്ല
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്രകിസ്തുവിലുള്ള വിശ്വാസത്താൽ
തെന്ന നാം നീതീകരിക്കെപ്പേടണ്ടതിന്
്രകിസ്തുേയശുവിൽ വിശ്വസിച്ച ;
ന്യായ്രപമാണത്തിെന്റ ്രപവൃത്തികളാൽ
ഒരു ജഡവും നീതീകരിക്കെപ്പടുകയില്ലേല്ലാ.
17എന്നാൽ്രകിസ്തുവിൽനമ്മൾൈദവത്താലുള്ള
നീതീകരണം അേന്വഷിക്കയിൽ നാമും പാപികൾ
എന്നു വരുന്നു എങ്കിൽ ്രകിസ്തു പാപത്തിെന്റ
ദാസൻ എേന്നാ? ഒരുനാള ം അല്ല. 18 ഞാൻ
െപാളിച്ച മാറ്റിയ ന്യായ്രപമാണത്തിെല എെന്റ
ആ്രശയെത്ത വീണ്ടും പണിതുവന്നാൽ,
ഞാൻ എെന്നത്തെന്ന നിയമലംഘിയായി
കാണിക്കുന്നു. 19 ഞാൻ ൈദവത്തിനായി
ജീവിേക്കണ്ടതിന് ന്യായ്രപമാണത്താൽ
ന്യായ്രപമാണസംബന്ധമായി മരിച്ച . 20 ഞാൻ
്രകിസ്തുവിേനാടുകൂെട ്രകൂശിക്കെപ്പട്ടിരിക്കുന്നു;
ഇനി ജീവിക്കുന്നത് ഞാനല്ല ്രകിസ്തുവേ്രത
എന്നിൽ ജീവിക്കുന്നു; ഇേപ്പാൾ ഞാൻ
ശരീരത്തിൽ ജീവിക്കുന്നേതാ എെന്ന സ്േനഹിച്ച്
എനിക്കുേവണ്ടി തെന്നത്താൻ ഏല്പിച്ച െകാടുത്ത
ൈദവപു്രതനിലുള്ള വിശ്വാസത്താലേ്രത ഞാൻ
ജീവിക്കുന്നത.് 21 ഞാൻ ൈദവത്തിെന്റ കൃപ
വൃഥാവാക്കുന്നില്ല; ന്യായ്രപമാണത്താൽ നീതി
നിലനിൽക്കുന്നു എങ്കിൽ ്രകിസ്തു മരിച്ചത്
െവറുെതയേല്ലാ.

3
1 ഹാ ബുദ്ധിയില്ലാത്ത ഗലാത്യേര, നിങ്ങെള
ക്ഷു്രദംെചയ്ത് മയക്കിയത്ആർ? േയശു്രകിസ്തു
്രകൂശിക്കെപ്പട്ടവനായി നിങ്ങള െട കണ്ണിന്
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മുമ്പിൽ വരച്ച കിട്ടിയിട്ടിേല്ല? 2 ഞാൻ
ഇെതാന്നു മാ്രതം നിങ്ങളിൽനിന്ന് ്രഗഹിപ്പാൻ
ഇച്ഛിക്കുന്നു; നിങ്ങൾക്ക് പരിശുദ്ധാത്മാവ്
ലഭിച്ചത് ന്യായ്രപമാണത്തിെന്റ ്രപവൃത്തിയാേലാ
അേതാ നിങ്ങൾ േകട്ടത് വിശ്വസിച്ചതിനാേലാ?
3 നിങ്ങൾ ഇ്രത ബുദ്ധിെകട്ടവേരാ? നിങ്ങൾ
ആത്മാവിൽ ആരംഭിച്ചിട്ട് ഇേപ്പാൾ ജഡത്തിേലാ
അവസാനിപ്പിക്കുന്നത?് 4അെതല്ലാം െവറുെത
അേ്രത എന്നു വരികിൽ ഇ്രത എല്ലാം െവറുെത
അനുഭവിച്ച േവാ? 5 അതുെകാണ്ട് നിങ്ങൾക്ക്
തന് െറ ആത്മാവിെന നല്കി നിങ്ങള െട
ഇടയിൽ വീര്യ്രപവൃത്തികെള െചയ്യന്ന ൈദവം
ന്യായ്രപമാണത്തിെന്റ ്രപവൃത്തിയാേലാ
വിശ്വാസത്താലുള്ള േകൾവിയാേലാ അങ്ങെന
െചയ്യന്നത?് 6 അ്രബാഹാം ൈദവത്തിൽ
വിശ്വസിച്ച ; അത് അവന് നീതിയായി കണക്കിട്ട
എന്നുണ്ടേല്ലാ. 7അതുെകാണ്ട,്വിശ്വസിക്കുന്നവർ
അേ്രത അ്രബാഹാമിെന്റ സന്തതികള് എന്ന്
അറിയുവിൻ. 8 ൈദവം വിശ്വാസംമൂലം
ജാതികെള നീതീകരിക്കുന്നു എന്ന് തിരുെവഴുത്ത്
മുൻകണ്ടിട്ട്: “നിന്നിൽ സകലജാതികള ം
അനു്രഗഹിക്കെപ്പടും” എന്നുള്ള സുവിേശഷം
അ്രബാഹാമിേനാട് മുമ്പുകൂട്ടി അറിയിച്ച .
9 അങ്ങെന വിശ്വാസമുള്ളവർ വിശ്വാസിയായ
അ്രബാഹാമിേനാടുകൂെട അനു്രഗഹിക്കെപ്പടുന്നു.
10 ന്യായ്രപമാണത്തിെന്റ ്രപവൃത്തിയിൽ
ആ്രശയിക്കുന്ന ഏവരും ശാപത്തിൻ
കീഴാകുന്നു; ന്യായ്രപമാണപുസ്തകത്തിൽ
എഴുതിയിരിക്കുന്നെതാെക്കയും െചയ് വാൻ
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തക്കവണ്ണംഅതിൽനിലനിൽക്കാത്തവൻഎല്ലാം
ശപിക്കെപ്പട്ടവൻഎന്ന് എഴുതിയിരിക്കുന്നുവേല്ലാ.
11 എന്നാൽ ന്യായ്രപമാണത്താൽ ൈദവം
ആെരയും നീതീകരിക്കുന്നില്ല എന്നത് വ്യക്തം;
“നീതിമാൻ വിശ്വാസത്താൽ ജീവിക്കും”എന്നേല്ലാ
ഉള്ളത്. 12 ന്യായ്രപമാണത്തിേനാ വിശ്വാസമല്ല
ആധാരമായിരിക്കുന്നത;് “അത് െചയ്യന്നവൻ
അതിനാൽജീവിക്കും” *എന്നുണ്ടേല്ലാ. 13 ്രകിസ്തു
നമുക്കുേവണ്ടി ശാപമായിത്തീർന്നേപ്പാൾ
ന്യായ്രപമാണത്തിെന്റ ശാപത്തിൽനിന്ന്
അവൻ നെമ്മ വീെണ്ടടുത്തു. “മരത്തിേന്മൽ
തൂങ്ങുന്നവൻ എല്ലാം ശപിക്കെപ്പട്ടവൻ” എന്ന്
തിരുെവഴുത്തില ് എഴുതിയിരിക്കുന്നുവേല്ലാ.
14 അ്രബാഹാമിേന്മലുള്ള അനു്രഗഹം
്രകിസ്തുേയശുവിൽ ജാതികൾക്ക് വേരണ്ടതിന്
നാം ആത്മാെവന്ന വാഗ്ദത്തം വിശ്വാസത്താൽ
്രപാപിക്കുവാൻതെന്ന.

15സേഹാദരന്മാേര,ഞാൻ മാനുഷികരീതിയിൽ
പറയാം: അത് മാനുഷികമായ ഒരു ഉടമ്പടി
ആയിരുന്നാലും അതിന് ഉറപ്പ വന്നാൽ ആരും
അതിെന ദുർബ്ബലമാക്കുകേയാ അതിേനാട്
കൂട്ട കേയാ െചയ്യന്നില്ല. 16 എന്നാൽ
അ്രബാഹാമിനും അവെന്റ സന്തതിയ്ക്കും
വാഗ്ദത്തങ്ങൾ ലഭിച്ച ; സന്തതികൾക്കും
എന്ന് അേനകെരക്കുറിച്ചല്ല, എന്നാൽ നിെന്റ
സന്തതിയ്ക്കും എന്ന് ഏകെനക്കുറിച്ചേ്രത
പറയുന്നത;് അത് ്രകിസ്തു തെന്ന. 17 ഇേപ്പാൾ
ഞാൻ പറയുന്നതിെന്റ താല്പര്യേമാ: നാനൂറ്റിമുപ്പത്

* 3. 12 സത്യമായി ജീവിക്കും
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വർഷം കഴിഞ്ഞിട്ട് ഉണ്ടായ ന്യായ്രപമാണം
വാഗ്ദത്തെത്ത നീക്കുവാൻ തക്കവണ്ണം ൈദവം
മുമ്പ് ഉറപ്പാക്കിയനിയമെത്തദുർബ്ബലമാക്കുന്നില്ല.
18 അവകാശം ന്യായ്രപമാണം നിമിത്തം
വന്നു എങ്കിൽ അത് ഇനി േമൽ വാഗ്ദത്തം
നിമിത്തമല്ല വരുന്നത;്എന്നാൽഅ്രബാഹാമിേനാ
ൈദവം അവകാശം വാഗ്ദത്തം നിമിത്തം
സൗജന്യമായി നല്കി. 19 പിെന്ന ന്യായ്രപമാണം
എന്തിന?് വാഗ്ദത്തം ലഭിച്ച അ്രബാഹാമിെന്റ
സന്തതിവരുേവാളം, ന്യായ്രപമാണം ലംഘനങ്ങൾ
നിമിത്തം കൂട്ടിേച്ചർത്തതും ദൂതന്മാർ മുഖാന്തരം
മദ്ധ്യസ്ഥെന്റ കയ്യിൽ ഏല്പിച്ചതുമേ്രത. 20 ഒരുവൻ
മാ്രതം എങ്കിൽ മദ്ധ്യസ്ഥൻ േവണ്ടിവരികയില്ല;
ൈദവേമാ ഒരുവൻ മാ്രതം. 21 അതുെകാണ്ട്
ന്യായ്രപമാണം ൈദവവാഗ്ദത്തങ്ങൾക്ക്
വിേരാധേമാ? ഒരിക്കലും അല്ല; ജീവിപ്പിപ്പാൻ
കഴിയുെന്നാരു ന്യായ്രപമാണം നല്കിയിരുന്നു
എങ്കിൽ നീതി വാസ്തവമായി ആ
ന്യായ്രപമാണത്താൽവരുമായിരുന്നു. 22എന്നാൽ
വിശ്വസിക്കുന്ന ഏവർക്കും േയശു്രകിസ്തുവിെല
വിശ്വാസത്തിെന്റ വാഗ്ദാനം നൽകുവാൻ
തക്കവണ്ണം തിരുെവഴുത്ത് എല്ലാറ്റിെനയും
പാപത്തിൻകീഴിൽആക്കിക്കളഞ്ഞു.

23 എന്നാൽ വിശ്വാസം വരുംമുെമ്പ പിന്നീട്
െവളിെപ്പടുവാനിരുന്ന വിശ്വാസത്തിനായി നെമ്മ
ന്യായ്രപമാണത്തിൻ കീഴ് അടച്ച സൂക്ഷിച്ചിരുന്നു.
24 അങ്ങെന നാം വിശ്വാസത്താൽ
നീതീകരിക്കെപ്പേടണ്ടതിന് ന്യായ്രപമാണം
്രകിസ്തുവിെന്റ വരവു വെര നടത്തുവാൻ
നമുക്ക് ശിശുപാലകനായി തീർന്നു. 25 ആ
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വിശ്വാസം ഇേപ്പാൾ വന്നിരിക്കുന്നു, നാം
ഇനി ശിശുപാലകെന്റ കീഴിൽ അല്ല.
26 ്രകിസ്തുേയശുവിെല വിശ്വാസത്താൽ
നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ൈദവത്തിെന്റ മക്കൾ
ആകുന്നു. 27 ്രകിസ്തുവിേനാട് േചരുവാൻ
സ്നാനം ഏറ്റിരിക്കുന്ന നിങ്ങൾ എല്ലാവരും
്രകിസ്തുവിെന ധരിച്ചിരിക്കുന്നു. 28 അതിൽ
െയഹൂദനും യവനനും എന്നില്ല, അടിമയും
സ്വത്രന്തനും എന്നില്ല,ആണും െപണ്ണ ം എന്നുമില്ല;
നിങ്ങൾഎല്ലാവരും ്രകിസ്തുേയശുവിൽ ഒന്നേ്രത.
29 ്രകിസ്തുവിനുള്ളവർ എങ്കിേലാ നിങ്ങൾ
അ്രബാഹാമിെന്റ സന്തതിയും വാഗ്ദത്ത്രപകാരം
അവകാശികള ംആകുന്നു.

4
1അവകാശി മുഴുവൻസ്വത്തിനും ഉടമെയങ്കിലും
ശിശുവായിരിക്കുന്നിടേത്താളം അടിമേയക്കാൾ
ഒട്ട ം വിേശഷതയുള്ളവനല്ല, 2 എന്നാൽ പിതാവ്
നിശ്ചയിച്ച സമയേത്താളം സംരക്ഷകന്മാർക്കും
ഗൃഹവിചാരകന്മാർക്കും കീഴ്െപട്ടവനേ്രത എന്നു
ഞാൻ പറയുന്നു. 3 അതുേപാെല നാമും
ശിശുക്കൾ ആയിരുന്നേപ്പാൾ ്രപപഞ്ചത്തിെന്റ
ആദി പാഠങ്ങളിൽ അടിമെപ്പട്ടിരുന്നു.
4 എന്നാൽ തക്ക കാലസമ്പൂർണ്ണത
വന്നേപ്പാൾ ൈദവം തെന്റ പു്രതനായ
േയശുവിെന സ്്രതീയിൽനിന്ന് ജനിച്ചവനായി
ന്യായ്രപമാണത്തിൻ കീഴിൽ ജനിച്ചവനായി
അയച്ചത് 5 അവൻ ന്യായ്രപമാണത്തിൻ
കീഴിലുള്ളവെരവീെണ്ടടുത്തിട്ട്നാം ദത്തുപു്രതത്വം
്രപാപിേക്കണ്ടതിനു തെന്ന. 6 നിങ്ങൾ മക്കൾ
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ആകെകാണ്ട് അബ്ബാ പിതാേവ എന്നു വിളിക്കുന്ന
സ്വപു്രതെന്റ ആത്മാവിെന ൈദവം നമ്മുെട
ഹൃദയങ്ങളിൽ അയച്ച . 7 അതുെകാണ്ട് നീ
ഇനി അടിമയല്ല പു്രതനെ്രത: നീ പു്രതെനങ്കിേലാ
ൈദവത്താൽഅവകാശിയുംആകുന്നു.

8 മുമ്പ് നിങ്ങൾ ൈദവെത്ത
അറിയാതിരുന്നേപ്പാൾ സ്വഭാവത്താൽ
ൈദവങ്ങളല്ലാത്തവർക്ക് അടിമെപ്പട്ടിരുന്നു.
9 എന്നാൽ ഇേപ്പാേഴാ ൈദവെത്ത അറിഞ്ഞും
വിേശഷാൽൈദവം നിങ്ങെളഅറിഞ്ഞുമിരിെക്ക
നിങ്ങൾ പിെന്നയും ബലഹീനവും
വിലയില്ലാത്തതുമായ ആദിപാഠങ്ങളിേലക്ക്
തിരിയുന്നത് എന്തിന?് നിങ്ങൾ അവയ്ക്ക്
പിെന്നയും അടിമെപ്പടുവാൻ ഇച്ഛിക്കുന്നുേവാ?
10 നിങ്ങൾ വിേശഷദിവസങ്ങള ം മാസങ്ങള ം
കാലങ്ങള ം വർഷങ്ങള ം നിഷ്ഠയായി
അനുഷ്ഠിക്കുന്നു. 11ഞാൻ നിങ്ങൾക്കുേവണ്ടി
അദ്ധ്വാനിച്ചത് െവറുെതയായി എന്നു ഞാൻ
ഭയെപ്പടുന്നു.

12 സേഹാദരന്മാേര, ഞാൻ നിങ്ങെളേപ്പാെല
ആകയാൽ നിങ്ങള ം എെന്നേപ്പാെല ആകുവാൻ
ഞാൻ നിങ്ങേളാട് അേപക്ഷിക്കുന്നു.
നിങ്ങൾ എേന്നാട് ഒരു അന്യായവും
െചയ്തിട്ടില്ല. 13 എന്നാൽ ഞാൻ
ശരീരത്തിെല ബലഹീനതനിമിത്തം ഒന്നാമത്
നിങ്ങേളാടു സുവിേശഷം അറിയിക്കുവാന ്
അവസരം ലഭിച്ച എന്നു നിങ്ങൾ
അറിയുന്നുവേല്ലാ. 14എെന്റ ശരീരസംബന്ധമായി
നിങ്ങൾക്കുണ്ടായ പരീക്ഷനിമിത്തം
നിങ്ങൾ നിന്ദിക്കുകേയാ െവറുക്കുകേയാ
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െചയ്യാെത, ൈദവദൂതെനേപ്പാെല,
്രകിസ്തുേയശുവിെനേപ്പാെല എെന്ന
സ്വീകരിച്ച . 15 ഇേപ്പാൾ നിങ്ങള െട
സേന്താഷം എവിെട? കഴിയും എങ്കിൽ
നിങ്ങള െട കണ്ണ് ചൂഴ്െന്നടുത്ത് എനിക്ക്
തരുമായിരുന്നു എന്നത് ഞാൻ നിങ്ങേളാടു
സാക്ഷികരിക്കുന്നു. 16 അങ്ങെനയിരിെക്ക
നിങ്ങേളാടു സത്യം പറകെകാണ്ട് ഞാൻ
നിങ്ങൾക്ക് ശ്രതുവായിേപ്പാേയാ? 17 അവർ
നിങ്ങെളക്കുറിച്ച് എരിവ് കാണിക്കുന്നത്
ഗുണത്തിനായിട്ടല്ല; നിങ്ങൾ അവെര
അനുഗമിേക്കണ്ടതിന് നിങ്ങെള എന്നിൽ
നിന്നും അകറ്റിക്കളയുവാൻ ഇച്ഛിക്കയെ്രത
െചയ്യന്നത.് 18 ഞാൻ നിങ്ങേളാടുകൂെട
ഇരിക്കുേമ്പാൾ മാ്രതമല്ല എല്ലായ്േപാഴും നല്ല
കാര്യത്തിൽ എരിവ് കാണിക്കുന്നത് നല്ലത.്
19 എെന്റ കുഞ്ഞുങ്ങെള*, ്രകിസ്തു നിങ്ങളിൽ
ഉരുവാകുേവാളം ഞാൻ നിങ്ങൾക്കായി
പിെന്നയും ്രപസവേവദനെപ്പടുന്നു. 20 ഞാൻ
നിങ്ങെളക്കുറിച്ച് വിഷമിക്കുന്നതുെകാണ്ട്
ഇേപ്പാൾ നിങ്ങള െട അടുക്കൽ ഇരിക്കുവാനും
എെന്റ സ്വരം മാറ്റ വാനും കഴിഞ്ഞിരുന്നു എങ്കിൽ
െകാള്ളാമായിരുന്നു.

21 ന്യായ്രപമാണത്തിൻ കീഴിരിക്കുവാൻ
ഇച്ഛിക്കുന്നവേര, ന്യായ്രപമാണം പറയുന്നത് എന്ത്
എന്ന് നിങ്ങൾ േകൾക്കുന്നില്ലേയാ? എേന്നാട്
പറവിൻ. 22 അ്രബാഹാമിന് രണ്ട് പു്രതന്മാർ
ഉണ്ടായിരുന്നു; ഒരുവൻ ദാസിയാൽ, ഒരുവൻ
* 4. 19 എെന്റകുഞ്ഞുങ്ങെള ്രപിയെപ്പട്ട പുതിയവിശ്വാസികേള
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സ്വത്രന്തയാൽ എന്ന് എഴുതിയിരിക്കുന്നുവേല്ലാ.
23 ദാസിയാലുള്ളവൻ ജഡ്രപകാരവും എന്നാൽ
സ്വത്രന്തയാലുള്ളവേനാൈദവവാഗ്ദത്തത്താലും
ജനിച്ചിരുന്നു. 24 ഇത് സാദൃശ്യമാകുന്നു. ഈ
സ്്രതീകൾ രണ്ടു ഉടമ്പടികൾ അേ്രത; ഒന്ന്
സീനായ് മലയിൽനിന്ന് ഉണ്ടായി അടിമകെള
്രപസവിക്കുന്നു; അത് ഹാഗർ. 25 ഇേപ്പാൾ
ഹാഗർ എന്നത് അരാബിേദശത്ത് സീനായ്
മലെയക്കുറിക്കുന്നു. അത് ഇേപ്പാഴെത്ത
െയരൂശേലമിേനാട് ഒക്കുന്നു; അത് തെന്റ
മക്കേളാടുകൂെട അടിമത്തത്തിൽ അേല്ലാ
ഇരിക്കുന്നത.് 26 എന്നാൽ മീെതയുള്ള
െയരൂശേലേമാ സ്വത്രന്തയാകുന്നു. അവൾതേന്ന
നമ്മുെടഅമ്മ.
27 “്രപസവിക്കാത്ത മച്ചിേയ, ആനന്ദിക്ക;

േനാവുകിട്ടാത്തവേള, െപാട്ടി
ആർക്കുക; ഏകാകിനിയുെട മക്കൾ
ഭർത്താവുള്ളവള െട മക്കേളക്കാൾ
അധികം”

എന്ന് തിരുെവഴുത്തില ്എഴുതിയിരിക്കുന്നുവേല്ലാ.
28 സേഹാദരന്മാേര, ഇേപ്പാൾ നിങ്ങള ം,
യിസ്ഹാക്കിേനേപ്പാെലവാഗ്ദത്തത്തിെന്റമക്കൾ
ആകുന്നു. 29 എന്നാൽ അന്ന് ജഡ്രപകാരം
ജനിച്ചവൻ ആത്മ്രപകാരം ജനിച്ചവെന
ഉപ്രദവിച്ചതുേപാെല ഇന്നും അങ്ങെന തെന്ന.
30തിരുെവഴുേത്താഎന്ത് പറയുന്നു? ദാസിെയയും
മകെനയും പുറത്താക്കിക്കളക; ദാസിയുെട
മകൻ സ്വത്രന്തയുെട മകേനാടുകൂെട അവകാശി
ആകയില്ല. 31അങ്ങെന സേഹാദരന്മാേര, നാം
ദാസിയുെട മക്കളല്ല എന്നാൽ സ്വത്രന്തയുെട
മക്കളേ്രത.
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5
1 സ്വാത്രന്ത്യത്തിനായിട്ട് ്രകിസ്തു നെമ്മ
സ്വത്രന്തരാക്കി; ആകയാൽ അതിൽ
ഉറച്ച നില്പിൻ; അടിമനുകത്തിൽ പിെന്നയും
കുടുങ്ങിേപ്പാകരുത.്

2 നിങ്ങൾ പരിേച്ഛദന ഏറ്റാൽ
്രകിസ്തുവിെനെക്കാണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു
്രപേയാജനവുമില്ല എന്ന് പൗെലാസായ
ഞാൻ നിങ്ങേളാടു പറയുന്നു. 3 പരിേച്ഛദന
ഏല്ക്കുന്ന ഏത് മനുഷ്യേനാടും: അവൻ
ന്യായ്രപമാണം മുഴുവനും ്രപമാണിക്കുവാൻ
കടെപ്പട്ടിരിക്കുന്നു എന്ന് ഞാൻ പിെന്നയും
സാക്ഷീകരിക്കുന്നു. 4 ന്യായ്രപമാണത്താൽ
നീതീകരിക്കെപ്പടും എന്നുള്ള നിങ്ങൾക്ക് ്രകിസ്തു
ഒന്നും അല്ലാതായി. നിങ്ങൾ കൃപയിൽനിന്ന്
വീണുേപായി. 5 ഞങ്ങേളാ വിശ്വാസത്താൽ
നീതി ലഭിക്കും എന്നുള്ള ്രപത്യാശാനിവൃത്തിെയ
ൈദവത്തിന ്െറആത്മാവിനാൽകാത്തിരിക്കുന്നു.
6 ്രകിസ്തുേയശുവിൽ പരിേച്ഛദനയല്ല
അ്രഗചർമവുമല്ല സ്േനഹത്താൽ വ്യാപരിക്കുന്ന
വിശ്വാസമേ്രത കാര്യം. 7 നിങ്ങൾ നന്നായി
ഓടിയിരുന്നു; സത്യം അനുസരിക്കാതിരിക്കുവാൻ
നിങ്ങെള ആർ തടുത്തു? 8അങ്ങെന നിങ്ങെള
േ്രപരിപ്പിച്ചത് നിങ്ങെള വിളിച്ച ൈദവത്തിന് െറ
്രപവൃത്തിയല്ല. 9 അല്പം പുളിമാവ് പിണ്ഡെത്ത
മുഴുവനും പുളിപ്പിക്കുന്നു. 10 നിങ്ങൾക്ക്
ഭിന്നാഭി്രപായമുണ്ടാകുകയില്ല എന്ന് ഞാൻ
കർത്താവിൽ ഉറച്ചിരിക്കുന്നു; നിങ്ങെള
കലക്കുന്നവൻ ആരായാലും ശിക്ഷാവിധി
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ചുമക്കും. 11ഞാേനാ,സേഹാദരന്മാേര, ഇേപ്പാഴും
പരിേച്ഛദന ്രപസംഗിക്കുന്നു എന്നു വരികിൽ
ഇനിയും ഉപ്രദവംസഹിക്കുന്നത്എന്ത്?അങ്ങെന
എങ്കിൽ ്രകൂശിെന്റ തടസ്സം നീങ്ങിേപ്പായേല്ലാ.
12 നിങ്ങെള വഴിെതറ്റിപ്പിക്കുന്നവർ അംഗേച്ഛദം
െചയ്തുെകാണ്ടാൽ െകാള്ളാമായിരുന്നു എന്ന്
ഞാൻഇച്ഛിക്കുന്നു.

13 സേഹാദരന്മാേര, ൈദവം നിങ്ങെള
സ്വാത്രന്ത്യത്തിനായി വിളിച്ചിരിക്കുന്നു; നിങ്ങള െട
സ്വാത്രന്ത്യം ജഡത്തിന് അവസരമാക്കുക
മാ്രതം െചയ്യാെത സ്േനഹത്താൽ അേന്യാന്യം
േസവിപ്പിൻ. 14 “അയൽക്കാരെന
നിെന്നേപ്പാെലതെന്ന സ്േനഹിേക്കണം”
എന്നുള്ള ഏക കല്പനയിൽ ന്യായ്രപമാണം
മുഴുവനും നിവർത്തിയായിരിക്കുന്നു.
15 എന്നാൽ നിങ്ങൾ അേന്യാന്യം കടിക്കുകയും
തിന്നുകളകയുംെചയ്താേലാഒരുവനാൽഒരുവൻ
നശിച്ച േപ്പാകാതിരിപ്പാൻസൂക്ഷിച്ച െകാള്ള വിൻ.

16 പരിശുദ്ധാത്മാവിെന അനുസരിച്ച നടപ്പിൻ;
എന്നാൽ നിങ്ങൾ ജഡത്തിെന്റ േമാഹം
നിവർത്തിയ്ക്കയില്ല എന്നു ഞാൻ പറയുന്നു.
17 ജഡേമാഹങ്ങൾ പരിശുദ്ധാത്മാവിനും
പരിശുദ്ധാത്മാവിന ്െറ ്രപവർത്തികൾ
ജഡത്തിനും വിേരാധമായിരിക്കുന്നു. നിങ്ങൾ
ഇച്ഛിക്കുന്നത് െചയ്യാതവണ്ണം അവ തമ്മിൽ
്രപതികൂലമേല്ലാ. 18 എന്നാൽ പരിശുദ്ധാത്മാവ്
നിങ്ങെള നയിക്കുന്നു എങ്കിൽ നിങ്ങൾ
ന്യായ്രപമാണത്തിൻകീഴുള്ളവരല്ല. 19ജഡത്തിെന്റ
്രപവൃത്തികേളാ ദുർന്നടപ്പ,് വ്യഭിചാരം, അശുദ്ധി,



ഗലാത്യർ 5:20 xviii ഗലാത്യർ 6:2

േഭാഗാസക്തി, വി്രഗഹാരാധന, 20 ആഭിചാരം,
പക, വിവാദം, മത്സരം, ഉ്രഗേകാപം, സ്പർദ്ധ,
21 അസൂയ, ഹത്യ, മദ്യപാനം, െവറിക്കൂത്ത്
മുതലായവ എന്ന് െവളിവാകുന്നു; ഈ
വക ്രപവർത്തിക്കുന്നവർ ൈദവരാജ്യം
അവകാശമാക്കുകയില്ല എന്ന് ഞാൻ മുെമ്പ
പറഞ്ഞതുേപാെല ഇേപ്പാഴും നിങ്ങേളാടു
മുൻകൂട്ടി പറയുന്നു. 22 എന്നാൽ ആത്മാവിെന്റ
ഫലേമാ*: സ്േനഹം, സേന്താഷം, സമാധാനം,
ദീർഘക്ഷമ, ദയ, പേരാപകാരം, വിശ്വസ്തത,
സൗമ്യത, 23 ഇ്രന്ദിയജയം; ഈ വകയ്ക്ക്
വിേരാധമായി ഒരു ന്യായ്രപമാണവുമില്ല.
24 ്രകിസ്തുേയശുവിനുള്ളവർ ജഡെത്തഅതിെന്റ
ആസക്തികേളാടും ദുർേമാഹങ്ങേളാടും കൂെട
്രകൂശിച്ചിരിക്കുന്നു.

25 പരിശുദ്ധാത്മാവിനാൽ നാം ജീവിക്കുന്നു
എങ്കിൽ പരിശുദ്ധാത്മാവിെന അനുസരിച്ച
നടക്കുക. 26 നാം പരസ്പരം ്രപേകാപിപ്പിച്ച ം
പരസ്പരം അസൂയെപ്പട്ട ംെകാണ്ട്
വൃഥാഭിമാനികൾആകരുത.്

6
1സേഹാദരന്മാേര, ഒരു മനുഷ്യൻ വല്ലെതറ്റിലും
അകെപ്പട്ട േപാെയങ്കിൽ ആത്മികരായ
നിങ്ങൾ അങ്ങെനയുള്ളവെന െസൗമ്യതയുെട
ആത്മാവിൽ യഥാസ്ഥാനെപ്പടുത്തുവിൻ;
നീയും പരീക്ഷയിൽ അകെപ്പടാതിരിക്കുവാൻ
സൂക്ഷിച്ച െകാൾക. 2തമ്മിൽതമ്മിൽ ഭാരങ്ങെള
ചുമപ്പിൻ;ഇങ്ങെന ്രകിസ്തുവിെന്റ ന്യായ്രപമാണം

* 5. 22 ആത്മാവിെന്റ ്രപവൃത്തിേയാ
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നിവർത്തിപ്പിൻ. 3 താൻ നിസ്സാരനായിരിെക്ക
മഹാൻ ആകുന്നു എന്ന് ഒരുവൻ നിരൂപിച്ചാൽ
തെന്നത്താൻ വഞ്ചിക്കുന്നു. 4 ഓേരാരുത്തൻ
താന്താെന്റ ്രപവൃത്തി േശാധന െചയ്യെട്ട;അേപ്പാൾ
അവൻ തെന്റ ്രപശംസ മെറ്റാരുത്തനുമായി
താരതമ്യം െചയ്യാെത തന്നിൽ തെന്ന അടക്കി
െവയ്ക്കും. 5 ഓേരാരുത്തൻ താന്താെന്റ ചുമട്
ചുമക്കുമേല്ലാ.

6 വചനം പഠിക്കുന്നവൻ പഠിപ്പിക്കുന്നവന്
എല്ലാനന്മയിലും ഓഹരി െകാടുക്കണം.
7 വഞ്ചിക്കെപ്പടാതിരിപ്പിൻ; ൈദവെത്ത
പരിഹസിച്ച കൂടാ; മനുഷ്യൻ വിതയ്ക്കുന്നത്
തെന്ന െകായ്യ ം. 8 തെന്റ ജഡത്തിൽ
വിതയ്ക്കുന്നവൻ ജഡത്തിൽനിന്ന്
നാശം െകായ്യ ം; എന്നാൽ ആത്മാവിൽ
വിതയ്ക്കുന്നവൻആത്മാവിൽനിന്ന്നിത്യജീവെന
െകായ്യ ം. 9 നന്മ െചയ്കയിൽ നാം
മടുത്തുേപാകരുത;് തളർന്നുേപാകാഞ്ഞാൽ
തക്കസമയത്ത് നാം െകായ്യ ം. 10 ആകയാൽ
അവസരം കിട്ട ംേപാെല നാം എല്ലാവർക്കും,
വിേശഷാൽസഹവിശ്വാസികൾക്കും നന്മെചയ്ക.

11 േനാക്കുവിൻ: എ്രത വലിയ അക്ഷരമായി
ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് സ്വന്ത ൈകപ്പടയിൽതെന്ന
എഴുതിയിരിക്കുന്നു. 12 ജഡത്തിൽ ്രപകടനം
കാണിക്കുവാൻ ഇച്ഛിക്കുന്നവർ ഒെക്കയും
്രകിസ്തുവിെന്റ ്രകൂശ് നിമിത്തം ഉപ്രദവം
സഹിക്കാതിരിേക്കണ്ടതിന് മാ്രതം നിങ്ങെള
പരിേച്ഛദന ഏൽക്കുവാൻ നിർബ്ബന്ധിക്കുന്നു.
13 പരിേച്ഛദനക്കാർ തെന്നയും ന്യായ്രപമാണം
പാലിക്കുന്നില്ലേല്ലാ; എന്നാൽ നിങ്ങള െട
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ജഡത്തിൽ ്രപശംസിക്കണം എന്നുവച്ച്
നിങ്ങൾ പരിേച്ഛദന ഏല്ക്കുവാൻ അവർ
ഇച്ഛിക്കുന്നേതയുള്ള . 14 എനിേക്കാ നമ്മുെട
കർത്താവായ േയശു്രകിസ്തുവിെന്റ ്രകൂശിൽ
അല്ലാെത ്രപശംസിക്കുവാൻ ഇടവരരുത;്
അവനാൽ േലാകം എനിക്കും ഞാൻ
േലാകത്തിനും ്രകൂശിക്കെപ്പട്ടിരിക്കുന്നു.
15 പരിേച്ഛദനയല്ല അ്രഗചർമവുമല്ല പുതിയ
സൃഷ്ടിയേ്രത കാര്യം. 16 ഈ ്രപമാണം
അനുസരിച്ച നടക്കുന്നഏവർക്കുംൈദവത്തിെന്റ
യി്രസാേയലിനും സമാധാനവും കരുണയും
ഉണ്ടാകെട്ട.

17ഇനി ആരും എനിക്ക് ്രപയാസം വരുത്തരുത്;
ഞാൻ േയശുവിെന്റ ചൂടടയാളം എെന്റ
ശരീരത്തിൽവഹിക്കുന്നു.

18 സേഹാദരന്മാേര, നമ്മുെട കർത്താവായ
േയശു്രകിസ്തുവിെന്റ കൃപ നിങ്ങള െട
ആത്മാവിേനാടുകൂെട ഇരിക്കുമാറാകെട്ട.
ആേമൻ.
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