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ഗലാത്യർക്ക്എഴുതിയ
േലഖനം

1-2 പൗേലാസ് അെപ്പാസ്തലനും കൂെടയുള്ള
എല്ലാസേഹാദരന്മാരും,

ഗലാത്യയിലുള്ളസഭകൾക്ക്എഴുതുന്നത:്

എെന്റ അെപ്പാസ്തലത്വം മനുഷ്യരിൽനിേന്നാ
മനുഷ്യനാേലാ അല്ല, േയശു്രകിസ്തുവിനാലും
മരിച്ചവരിൽനിന്ന് േയശുവിെന
ഉയിർെത്തഴുേന്നൽപ്പിച്ച പിതാവായ
ൈദവത്താലുംആകുന്നു.

3 നമ്മുെട പിതാവായ ൈദവത്തിൽനിന്നും
കർത്താവായ േയശു്രകിസ്തുവിൽനിന്നും
നിങ്ങൾക്കു കൃപയും സമാധാനവും
ഉണ്ടാകുമാറാകെട്ട. 4ഈദുഷ്ടേലാകത്തിൽനിന്ന്
നെമ്മ വിടുവിേക്കണ്ടതിനു േയശു്രകിസ്തു
നമ്മുെടപാപങ്ങൾക്കുേവണ്ടിൈദേവഷ്ട്രപകാരം
തെന്നത്താൻ ഏൽപ്പിച്ച െകാടുത്തു. 5 നമ്മുെട
പിതാവായ ൈദവത്തിന് എെന്നേന്നക്കും
മഹത്ത്വം,ആേമൻ.

മെറ്റാരുസുവിേശഷവുമില്ല
6 ്രകിസ്തുവിെന്റ കൃപയാൽ നിങ്ങെള
വിളിച്ച ൈദവെത്ത ഉേപക്ഷിച്ച് ഇ്രതേവഗം
മെറ്റാരു സുവിേശഷത്തിേലക്കു നിങ്ങൾ
വ്യതിചലിക്കുന്നതിൽ ഞാൻ അത്ഭുതെപ്പടുന്നു—
7 അത് സുവിേശഷേമ അല്ല! ചിലർ
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നിങ്ങെള ആശയക്കുഴപ്പത്തിലാക്കുകയും
്രകിസ്തുവിെന്റ സുവിേശഷെത്ത വികലമാക്കാൻ
്രശമിക്കുകയുംെചയ്യന്നുഎേന്നയുള്ള . 8ഞങ്ങൾ
നിങ്ങേളാടു ്രപസംഗിച്ച സുവിേശഷത്തിൽനിന്ന്
വ്യത്യസ്തമായ മെറ്റാരു സുവിേശഷം,
ഞങ്ങൾതെന്നേയാ സ്വർഗത്തിൽനിന്നുള്ള
ഒരു ദൂതേനാ, ്രപസംഗിക്കുെന്നങ്കിൽ
അയാൾ ശപിക്കെപ്പട്ടവൻ. 9 ഞങ്ങൾ
മുേമ്പ ്രപസ്താവിച്ചതുതെന്ന ഇേപ്പാഴും
ആവർത്തിക്കുന്നു: നിങ്ങൾ സ്വീകരിച്ച
സുവിേശഷത്തിനു വ്യത്യസ്തമായ ഒരു
സുവിേശഷംആെരങ്കിലും ്രപസംഗിച്ചാൽഅയാൾ
ശപിക്കെപ്പട്ടവൻ.

10 ഞാൻ ഇേപ്പാൾ മനുഷ്യരുെട
അംഗീകാരമാേണാ ൈദവത്തിെന്റ
അംഗീകാരമാേണാ േനടാൻ ്രശമിക്കുന്നത?്
അേതാ ഞാൻ െപാതുജനെത്ത
്രപസാദിപ്പിക്കാനാേണാ ്രശമിക്കുന്നത?് ഇേപ്പാഴും
ഞാൻമനുഷ്യെരയാണ് ്രപസാദിപ്പിക്കുന്നെതങ്കിൽ
ഞാൻ ്രകിസ്തുവിെന്റ ദാസനല്ല.

ൈദവം പൗേലാസിെനവിളിക്കുന്നു
11 സേഹാദരങ്ങേള, ഞാൻ ്രപസംഗിച്ച
സുവിേശഷം മാനുഷികമല്ലഎന്നുനിങ്ങെളഞാൻ
അറിയിക്കുന്നു. 12 ഞാൻ അത് ഏെതങ്കിലും
മനുഷ്യനിൽനിന്ന് സ്വീകരിച്ചേതാ പഠിച്ചേതാ
അല്ല; േയശു്രകിസ്തുവിൽനിന്ന് േനരിട്ട ള്ള
െവളിപ്പാടിനാൽഎനിക്കു ലഭിച്ചതാണ.്

13 െയഹൂദാമതത്തിെല എെന്റ മുൻകാല
ജീവിതൈശലി നിങ്ങൾക്കറിയാമേല്ലാ.
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ൈദവത്തിെന്റ സഭെയ ഞാൻ തീ്രവമായി
ഉപ്രദവിക്കുകയും നശിപ്പിക്കുകയുംെചയ്തിരുന്നു.
14 എെന്റ പിതൃപാരമ്പര്യങ്ങളിൽ
ശുഷ്കാന്തി മൂത്ത്, സമകാലീനരായ എെന്റ
ജനങ്ങെളക്കാൾ െയഹൂദാമതത്തിൽ
ഞാൻ വളെര മുേന്നറിെക്കാണ്ടിരുന്നു.
15-16 എന്നാൽ, െയഹൂേദതരേരാട്
സുവിേശഷം ്രപസംഗിേക്കണ്ടതിന് ഞാൻ
ജനിക്കുന്നതിനുമുേമ്പതെന്ന* എെന്ന
നിയമിക്കാനും, അവിടെത്ത കൃപയാൽ എെന്ന
അതിനായി നിേയാഗിക്കാനും ൈദവത്തിനു
്രപസാദം േതാന്നി. അതിനായി ൈദവപു്രതൻ
എനിക്കു െവളിെപ്പട്ട ഉടൻതെന്ന ഞാൻ ഒരു
മനുഷ്യേനാടും വിദഗ്ദ്ധാഭി്രപായം േതടുകേയാ;
17 എനിക്കുമുേമ്പ അെപ്പാസ്തലന്മാരായവെര
കാണാൻ െജറുശേലമിേലക്കു േപാകുകേയാ
െചയ്യാെതഅേറബ്യയിേലക്കാണ്ഞാൻേപായത്.
പിന്നീട് ദമസ്േകാസിേലക്കു മടങ്ങിവരികയും
െചയ്തു.

18 പേ്രതാസുമായി† പരിചയമാേകണ്ടതിന,്
മൂന്നു വർഷത്തിനുേശഷം ഞാൻ
െജറുശേലമിേലക്കു േപാകുകയും പതിനഞ്ചു
ദിവസം അേദ്ദഹേത്താടുകൂെട താമസിക്കുകയും
െചയ്തു. 19 കർത്താവിെന്റ സേഹാദരനായ
യാേക്കാബിെന ഒഴിെക മറ്റ് അെപ്പാസ്തലന്മാെര
ആെരയുംഞാൻ കണ്ടില്ല. 20ഞാൻഎഴുതുന്നതു
വ്യാജമല്ല എന്നു ൈദവംമുമ്പാെക ഞാൻ
ഉറപ്പ തരുന്നു.
* 1:15-16 മൂ.ഭാ. അമ്മയുെട ഗർഭപാ്രതത്തിൽനിന്ന് † 1:18
മൂ.ഭാ. േകഫാ
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21 അതിനുേശഷം ഞാൻ സിറിയ, കിലിക്യ
എന്നീ ്രപവിശ്യകളിേലക്കുേപായി. 22 അേപ്പാഴും
ഞാൻ െയഹൂദ്യയിെല ്രകിസ്തീയസഭകൾക്ക്
അപരിചിതനായിരുന്നു. 23 “ഒരിക്കൽ നെമ്മ
ഉന്മൂലനംെചയ്യാൻ ്രശമിച്ച വ്യക്തി, താൻ
നശിപ്പിച്ച െകാണ്ടിരിക്കുന്ന വിശ്വാസത്തിെന്റ
സുവിേശഷം ഇേപ്പാൾ ്രപസംഗിക്കുന്നു” എന്ന്
അവർ േകട്ട,് 24 എെന്ന്രപതി ൈദവെത്ത
മഹത്ത്വെപ്പടുത്തി.

2
പൗേലാസിന് അെപ്പാസ്തലന്മാരുെട

അംഗീകാരം
1 പിന്നീട്, പതിന്നാലു വർഷത്തിനുേശഷം
ഞാനും ബർന്നബാസും, തീേത്താസിെനയുംകൂട്ടി
വീണ്ടും െജറുശേലമിേലക്കു യാ്രതയായി.
2 എനിക്കു ലഭിച്ച ഒരു ദർശനം
അനുസരിച്ചായിരുന്നു അത.് ഞാൻ ഇേപ്പാൾ
തുടരുന്നതും മുമ്പ് തുടർന്നുവന്നിരുന്നതുമായ
്രപയത്നങ്ങൾ ്രപേയാജനരഹിതമായവ
ആേണാ എന്നുറപ്പിക്കുന്നതിനുേവണ്ടി
സഭയുെട േനതൃനിരയിലുള്ളവരുമായി
ഒരു സ്വകാര്യ കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തി;
ഞാൻ െയഹൂേദതരേരാടു േഘാഷിക്കുന്ന
സുവിേശഷം അവരുെടമുമ്പാെക അവതരിപ്പിച്ച .
3 എേന്നാെടാപ്പമുണ്ടായിരുന്ന തീേത്താസ്,
ഒരു ്രഗീക്കുകാരൻ ആയിരുന്നിട്ട േപാലും
അയാൾ പരിേച്ഛദനേമൽക്കാൻ ആരും
അേപ്പാൾ നിർബന്ധിച്ചില്ല. 4 നമ്മുെട ഇടയിൽ
നുഴഞ്ഞുകയറിയ ചില വ്യാജസേഹാദരന്മാർ
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്രകിസ്തുേയശുവിലുള്ള നമ്മുെട
സ്വാത്രന്ത്യെത്തക്കുറിച്ച് രഹസ്യാേന്വഷണം
നടത്തി നെമ്മ െയഹൂദ ആചാരമര്യാദകൾക്ക്
അധീനരാക്കാൻ ്രശമിച്ച . 5 എങ്കിലും
ഒരു നിമിഷംേപാലും ഞങ്ങൾ അവർക്ക്
അധീനരായില്ല. സുവിേശഷസത്യം നിങ്ങളിൽ
സുസ്ഥിരമാകുന്നതിനാണ്ഞങ്ങൾആ്രഗഹിച്ചത.്

6 സഭയുെട േനതൃത്വനിരയിലുള്ളവെരന്നു
കരുതെപ്പടുന്ന ആരും ഞാൻ പറഞ്ഞ
സേന്ദശേത്താട് ഒന്നുംതെന്ന കൂട്ടിേച്ചർത്തില്ല.
അവർ ഏതു നിലയിലുള്ളവർ ആയിരുന്നാലും
അവെയാന്നും എനിക്ക് ബാധകവുമല്ല.
കാരണം, ൈദവത്തിനു പക്ഷേഭദമില്ലേല്ലാ!*
7 ഞാൻ െയഹൂേദതരേരാട†് സുവിേശഷം
്രപസംഗിക്കാൻ നിേയാഗിക്കെപ്പട്ടതുേപാെലതെന്ന
പേ്രതാസ് െയഹൂദേരാടും‡ സുവിേശഷം
അറിയിക്കുന്നു എന്ന് അവർ മനസ്സിലാക്കി.
8 കാരണം, െയഹൂദരുെട അെപ്പാസ്തലനായ
പേ്രതാസിൽ ്രപവർത്തിച്ച ൈദവംതെന്നയാണ്
െയഹൂേദതരരുെട അെപ്പാസ്തലനായ
എന്നിലും ്രപവർത്തിച്ചത.് 9 സഭയിെല
അംഗീകൃത േനതൃത്വനിരയിലുള്ള യാേക്കാബും
പേ്രതാസും േയാഹന്നാനും, എനിക്കു നൽകെപ്പട്ട
കൃപെയക്കുറിച്ച് േബാധ്യം വന്നതിനാൽ,
ബർന്നബാസിനും എനിക്കും കൂട്ടായ്മയുെട
വലതുകരം തന്നു. ഞങ്ങൾ െയഹൂേദതരരുെട
മധ്യത്തിേലക്കും അവർ െയഹൂദരുെട

* 2:6 അതായത്, ൈദവം മനുഷ്യെന സ്വീകരിക്കുന്നത്
മുഖംേനാക്കിയല്ല. † 2:7 മൂ.ഭാ. അപരിേച്ഛദിതർ ‡ 2:7
മൂ.ഭാ. പരിേച്ഛദിതർ
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മധ്യത്തിേലക്കും േപാകാൻ തീരുമാനെമടുത്തു.
10 ദരി്രദെര ഓർത്തുെകാള്ളണം എന്നുമാ്രതമാണ്
അവർഞങ്ങേളാട്ആവശ്യെപ്പട്ടത്. ഇതുെചയ്യാൻ
ഞാൻഉത്സുകനുംആയിരുന്നു.

പൗേലാസ് പേ്രതാസിെനഎതിർക്കുന്നു
11 എന്നാൽ, പേ്രതാസ് അേന്ത്യാക്യയിൽ
വന്നേപ്പാൾ, അയാൾ കുറ്റക്കാരെനന്നുകണ്ട്
ഞാൻ അയാെള പരസ്യമായി§ എതിർത്തു.
12 കാരണം, െയഹൂേദതരേരാെടാത്തു ഭക്ഷണം
കഴിച്ച വന്ന പേ്രതാസ,് യാേക്കാബിെന്റ
അടുക്കൽനിന്ന് ചിലർ വന്നേപ്പാൾ,
െയഹൂദെര ഭയന്ന് സ്വയം പിന്മാറുകയും
ഭക്ഷണം കഴിക്കാെത മാറിനിൽക്കുകയും
െചയ്തു. 13 ആയതിനാൽ, മറ്റ െയഹൂദരും
അേദ്ദഹേത്താെടാപ്പം ഈ കാപട്യത്തിൽ
പങ്കുകാരായി; ബർന്നബാസുേപാലും അവരുെട
കാപട്യത്തിേലക്കു വലിച്ചിഴയ്ക്കെപ്പടാൻ ഇത്
കാരണമായിത്തീർന്നു.

14 അവർ സുവിേശഷസത്യം അനുസരിച്ചല്ല
്രപവർത്തിക്കുന്നത് എന്നു ഞാൻ
കണ്ടേപ്പാൾ അവരുെട എല്ലാവരുെടയും
സാന്നിധ്യത്തിൽ ഞാൻ പേ്രതാസിേനാട:്
“െയഹൂദനായ താങ്കൾ െയഹൂദെനേപ്പാെലയല്ല,
െയഹൂേദതരെനേപ്പാെലയാണ് ജീവിക്കുന്നത.്
അങ്ങെനെയങ്കിൽ െയഹൂദരുെട ജീവിതൈശലി
അനുവർത്തിക്കാൻ െയഹൂേദതരെര
നിർബന്ധിക്കുന്നത്എന്തിന?്

§ 2:11 മൂ.ഭാ. േനർക്കുേനർഅഥവാ, മുഖാമുഖമായി
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15 “ജന്മനാ നാം െയഹൂദരാണ;് പാപികളായ
െയഹൂേദതരരല്ല. 16 ഒരു വ്യക്തി
നീതീകരിക്കെപ്പടുന്നത് ന്യായ്രപമാണത്തിെന്റ
്രപവൃത്തികളാലല്ല, മറിച്ച് േയശു്രകിസ്തുവിലുള്ള
വിശ്വാസത്താലാണ് എന്ന് അറിയുക.
ന്യായ്രപമാണത്തിെന്റ അനുഷ്ഠാനങ്ങളാലല്ല,
്രകിസ്തുവിലുള്ള വിശ്വാസംവഴി
നീതീകരിക്കെപ്പേടണ്ടതിനാണ് നാം
്രകിസ്തുേയശുവിൽ വിശ്വസിച്ചത്. കാരണം
ന്യായ്രപമാണത്തിെന്റഅനുഷ്ഠാനത്താൽആരും
നീതീകരിക്കെപ്പടുന്നില്ല.

17 “നമ്മുെട നീതീകരണത്തിനായി ്രകിസ്തുവിൽ
ആ്രശയിക്കുേമ്പാൾ നാം പാപികെളന്നു
െതളിഞ്ഞാൽ ്രകിസ്തു പാപത്തിെന്റ
ശു്രശൂഷക്കാരനാകുേമാ? ഒരിക്കലുമില്ല!
18 ഞാൻ തകർത്തുകളഞ്ഞതിെന ഞാൻതെന്ന
പുനർനിർമിക്കുകയാെണങ്കിൽ സ്വയം
നിയമലംഘകെനന്നുസ്ഥാപിക്കുകയാണ.്

19 “ൈദവത്തിനായി ജീവിേക്കണ്ടതിനു
ന്യായ്രപമാണത്തിൽക്കൂടി ന്യായ്രപമാണത്തിന്
ഞാൻ മരിച്ച . 20ഞാൻ ്രകിസ്തുവിേനാടുകൂെട
്രകൂശിക്കെപ്പട്ടിരിക്കുന്നു. ഇനിമുതൽ
ജീവിക്കുന്നത് ഞാനല്ല; ്രകിസ്തു ആണ് എന്നിൽ
ജീവിക്കുന്നത.് എെന്ന സ്േനഹിക്കുകയും
എനിക്കുേവണ്ടി സ്വയം അർപ്പിക്കുകയുംെചയ്ത
ൈദവപു്രതനിലുള്ള വിശ്വാസംമൂലമാണ് ഞാൻ
ഇേപ്പാൾ ഈ ശരീരത്തിൽ ജീവിക്കുന്നത.്
21 ൈദവകൃപെയ ഞാൻ നിരാകരിക്കുന്നില്ല.
നീതീകരണം ന്യായ്രപമാണത്താലാെണങ്കിൽ
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്രകിസ്തുവിെന്റ മരണംനിരർഥകമാണ!്”

3
വിശ്വാസേമാ ന്യായ്രപമാണേമാ?

1 അല്ലേയാ ബുദ്ധിഹീനരായ ഗലാത്യേര!
നിങ്ങെള വ്യാേമാഹിപ്പിച്ചത് ആരാണ്?
നിങ്ങള െട കണ്ണിെന്റ മുമ്പിൽത്തെന്നയേല്ല
്രകൂശിക്കെപ്പട്ട േയശു്രകിസ്തുവിെന
സുവ്യക്തമായി ഞാൻ അവതരിപ്പിച്ചത്?
2 നിങ്ങളിൽനിന്ന് ഒരു കാര്യംമാ്രതം
എനിക്ക് അറിഞ്ഞാൽ മതി: നിങ്ങൾക്ക്
ൈദവാത്മാവ് ലഭിച്ചത് ന്യായ്രപമാണത്തിെന്റ
്രപവൃത്തികളാലാേണാ അേതാ നിങ്ങൾ േകട്ട
സുവിേശഷം വിശ്വസിച്ചതിനാേലാ? 3 നിങ്ങൾ
ഇ്രതമാ്രതം അവിേവകികേളാ? ൈദവാത്മാവ്
നിങ്ങളിൽ ആരംഭിച്ച കാര്യം ഇേപ്പാൾ
മാനുഷികയത്നത്താൽ*പൂർത്തീകരിക്കാനാേണാ
നിങ്ങൾ പരി്രശമിക്കുന്നത?് 4 നിങ്ങൾ
അനുഭവിച്ച കഷ്ടതെയല്ലാം വ്യർഥേമാ? അതു
വാസ്തവത്തിൽ വ്യർഥമായിരുെന്നങ്കിൽ
5 ൈദവം അവിടെത്ത ആത്മാവിെന
നിങ്ങൾക്കു നൽകുകയും നിങ്ങള െട മേധ്യ
അത്ഭുതങ്ങൾ ്രപവർത്തിക്കുകയുംെചയ്തത്
നിങ്ങൾ ന്യായ്രപമാണത്തിെന്റ ്രപവൃത്തികൾ
െചയ്തതിനാേലാ; അേതാ േകട്ട സേന്ദശം
നിങ്ങൾ വിശ്വസിച്ചതിനാേലാ? 6അങ്ങെനയാണ്
“അ്രബാഹാം ൈദവത്തിൽ വിശ്വസിക്കുകയും

* 3:3 മൂ.ഭാ. ജഡത്തിൽ
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ൈദവം അേദ്ദഹെത്ത നീതിമാനായി
കണക്കാക്കുകയുംെചയ്തത.്”†

7 വിശ്വാസത്തിൽ അധിഷ്ഠിതമായ
ജീവിതം നയിക്കുന്നവരാണ് യഥാർഥത്തിൽ
അ്രബാഹാമിെന്റ സന്തതികൾ എന്നു നാം
മനസ്സിലാക്കണം. 8 വിശ്വാസത്താൽ
ൈദവം െയഹൂേദതരെര നീതീകരിക്കുന്നു
എന്നു തിരുെവഴുത്ത് മുൻകൂട്ടിക്കണ്ടിട്ട്,
“സകലരാഷ്്രടങ്ങള ം നിന്നിലൂെട
അനു്രഗഹിക്കെപ്പടും”‡ എന്നുള്ള സുവിേശഷം
അ്രബാഹാമിേനാട് മുേമ്പതെന്ന അറിയിച്ച .
9 അതുെകാണ്ട,് ൈദവത്തിൽ വിശ്വസിക്കുന്ന
എല്ലാവെരയും, വിശ്വാസിയായ അ്രബാഹാമിെന
അനു്രഗഹിച്ചതുേപാെലതെന്നഅനു്രഗഹിക്കും.

10 ന്യായ്രപമാണത്തിെന്റ അനുഷ്ഠാനത്താൽ
ൈദവത്തിെന്റ അംഗീകാരം േനടാനായി
്രപവർത്തിക്കുന്നവെരല്ലാം, ശാപത്തിൻകീഴിലാണ്
എേപ്പാഴും കഴിയുന്നത.്§ തിരുെവഴുത്തിൽ
േരഖെപ്പടുത്തിയിരിക്കുന്നത് ഇ്രപകാരമാണ,്
“ന്യായ്രപമാണ്രഗന്ഥത്തിൽഎഴുതിയിരിക്കുന്നെതല്ലാം
അനുവർത്തിക്കാതിരിക്കുന്നവർ
ശപിക്കെപ്പട്ടവർ.”* 11 ന്യായ്രപമാണത്താൽ
ൈദവനീതി ആരും ൈകവരിക്കുകയില്ല
എന്നത് സുവ്യക്തമാണേല്ലാ! കാരണം
“വിശ്വാസത്താലാണ് നീതിമാൻ ജീവിക്കുന്നത.്”†
12 ന്യായ്രപമാണം വിശ്വാസാധിഷ്ടിതമല്ല,

† 3:6 ഉൽ. 15:6 ‡ 3:8 ഉൽ. 12:3; 18:18; 22:18 § 3:10
ന്യായ്രപമാണം അനുശാസിക്കുന്നെതല്ലാം പൂർത്തീകരിക്കാൻ

കഴിയുേമാ എന്നഭയത്തിലാണ് എന്നു വിവക്ഷ. * 3:10 ആവ.
27:26 † 3:11 ഹബ. 2:4
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പിെന്നേയാ “അവ അനുസരിക്കുന്ന മനുഷ്യർ
അവമൂലം ജീവിക്കും.”‡ 13 “മരത്തിൽ
തൂക്കിെക്കാല്ലെപ്പടുന്നവെരല്ലാംശപിക്കെപ്പട്ടവർ”§
എന്ന ലിഖിതം അനുസരിച്ച,് ്രകിസ്തു
മരത്തിൽത്തൂങ്ങി നമുക്കുേവണ്ടി
ശാപമായിത്തീർന്ന് ന്യായ്രപമാണത്തിെന്റ
ശാപത്തിൽനിന്ന് നെമ്മ വീെണ്ടടുത്തു.
14 ഈ വീെണ്ടടുപ്പ,് അ്രബാഹാമിനു ൈദവം
നൽകിയ അനു്രഗഹം ്രകിസ്തുേയശുവിലൂെട
െയഹൂേദതരർക്കും വന്നുേചർന്നിട്ട,് വാഗ്ദാനം
െചയ്യെപ്പട്ട ൈദവാത്മാവ് വിശ്വാസംമുേഖന
നമുക്കും ലഭ്യമാേകണ്ടതിനാണ.്
ന്യായ്രപമാണവും വാഗ്ദാനവും

15 സേഹാദരങ്ങേള, നിങ്ങൾക്കു
സുപരിചിതമായ ഒരു കാര്യം ഞാൻ
പറയാം; സ്ഥിരമാക്കെപ്പട്ട ഒരു വിൽപ്പ്രതം
മാറ്റാേനാ അതിേനാടു കൂട്ടിേച്ചർക്കാേനാ
ആരാലും സാധ്യമല്ലേല്ലാ. 16 അ്രബാഹാമിനും
അേദ്ദഹത്തിെന്റ സന്തതിക്കും ൈദവം
വാഗ്ദാനങ്ങൾ നൽകി; “സന്തതികൾക്ക”്
എന്ന് അേനകെര ഉേദ്ദശിച്ചല്ല നൽകിയത,്
മറിച്ച് “നിെന്റ സന്തതിക്ക,്”* അതായത,്
അേദ്ദഹത്തിെന്റ വംശജൻ എന്നാണ്
പറയുന്നത,് അതു ്രകിസ്തുവാണ.് 17 ഇതാണ്
ഞാൻ പറയുന്നതിെന്റ സാരം: മുേമ്പതെന്ന
ൈദവം സ്ഥിരമാക്കി പൂർത്തീകരിക്കുെമന്ന്
വാഗ്ദാനംെചയ്ത ഉടമ്പടി—നാനൂറ്റിമുപ്പത്

‡ 3:12 േലവ്യ. 18:5 § 3:13 ആവ. 21:23 * 3:16 ഉൽ. 12:7;
13:15; 24:7
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വർഷത്തിനുേശഷം ന്യായ്രപമാണം നൽകെപ്പട്ട
എന്ന കാരണത്താൽ—അവിടന്നുതെന്ന അതു
നിേഷധിച്ച്അസാധുവാക്കുകയില്ല. 18അവകാശം
ന്യായ്രപമാണത്തിനാലാണ് ലഭിക്കുന്നത് എങ്കിൽ
അതു വാഗ്ദാനങ്ങളിൽ അധിഷ്ഠിതമല്ല;
എന്നാൽ ൈദവം അ്രബാഹാമിന് അത് ഒരു
വാഗ്ദാനത്താലാണ് നൽകിയത.്

19 പിെന്ന എന്തിനാണ് ന്യായ്രപമാണം
നൽകുകതെന്ന െചയ്തത?് ലംഘനങ്ങൾ
എന്താെണന്നുള്ളത് വ്യക്തമാക്കാനാണ്
ന്യായ്രപമാണം കൂട്ടിേച്ചർക്കെപ്പട്ടത.് ഇത്
വാഗ്ദാനം െചയ്യെപ്പട്ടിരിക്കുന്ന സന്തതിയുെട
വരവുവെരമാ്രതവുമാണ.് ഈ നിയമം
ദൂതന്മാരിലൂെട ഒരു മധ്യസ്ഥെന്റ† പക്കൽ
ഏൽപ്പിച്ചിട്ട ള്ളതാണ.് 20 ഒന്നിലധികം
വ്യക്തികൾ ഉെണ്ടങ്കിൽമാ്രതേമ ഒരു മധ്യസ്ഥെന്റ
ആവശ്യമുള്ള ;എന്നാൽൈദവംഏകനേല്ലാ.

21 അങ്ങെനെയങ്കിൽ ന്യായ്രപമാണം
ൈദവികവാഗ്ദാനങ്ങൾക്ക് എതിരാേണാ?
ഒരിക്കലും അല്ല. ന്യായ്രപമാണം ജീവൻ
്രപദാനംെചയ്യാൻ കഴിവുള്ളത് ആയിരുന്നു
എങ്കിൽ ന്യായ്രപമാണംമുേഖന നീതീകരണം
തീർച്ചയായും ലഭ്യമാകുമായിരുന്നു. 22 എന്നാൽ
സകലതും പാപത്തിെന്റ തടവറയിലാെണന്ന്
തിരുെവഴുത്ത് വ്യക്തമാക്കുന്നു.‡ ഇത്
േയശു്രകിസ്തുവിൽ വിശ്വസിക്കുന്ന
ഓേരാരുത്തർക്കും വിശ്വാസത്താൽ
വാഗ്ദാനങ്ങൾലഭ്യമാേക്കണ്ടതിനു േവണ്ടിയാണ.്
† 3:19 അതായത്, േമാശയുെട ‡ 3:22 മൂ.ഭാ. തിരുെവഴുത്ത്
സകലെത്തയും പാപത്തിന്അധീനമാക്കിയിരിക്കുന്നു.
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ൈദവത്തിെന്റമക്കൾ
23വിശ്വാസംനമ്മിൽആവിർഭവിക്കുന്നതിനുമുമ്പ്
നാംന്യായ്രപമാണത്തിെന്റനിയ്രന്തണത്തിലായിരുന്നു.
വരാനിരുന്ന വിശ്വാസം െവളിെപ്പട്ടതുവെര നാം
ഈ ബന്ധനത്തിൽത്തെന്ന ആയിരുന്നു. 24 നാം
വിശ്വാസത്താൽ നീതീകരിക്കെപ്പേടണ്ടതിന്
നെമ്മ ്രകിസ്തുവിേലക്കു നയിക്കുന്ന ഒരു
സംരക്ഷകനായിരുന്നു ന്യായ്രപമാണം.
25 വിശ്വാസം വന്നുേചർന്നതിനാൽ, നാം ഇനി ആ
സംരക്ഷകെന്റകീഴിേലഅല്ല.

26 ്രകിസ്തുേയശുവിലുള്ള വിശ്വാസത്താൽ
നിങ്ങെളല്ലാവരും ൈദവപു്രതന്മാർ ആകുന്നു.
27 ്രകിസ്തുവിേനാടു താദാത്മ്യെപ്പടാൻ
സ്നാനേമറ്റിരിക്കുന്ന എല്ലാവരും ്രകിസ്തുവിെന
ധരിച്ചിരിക്കുന്നു. 28 അവിെട െയഹൂദെരേന്നാ
െയഹൂേദതരെരേന്നാ ഇല്ല; അടിമെയേന്നാ
സ്വത്രന്തെനേന്നാ ഇല്ല; സ്്രതീെയേന്നാ
പുരുഷെനേന്നാ ഇല്ല. നിങ്ങൾ എല്ലാവരും
്രകിസ്തുേയശുവിൽ ഒന്നാകുന്നു. 29 നിങ്ങൾ
്രകിസ്തുവിനുള്ളവർ എങ്കിൽ അ്രബാഹാമിെന്റ
വംശജരും വാഗ്ദാന്രപകാരം അവകാശികള ം
ആകുന്നു.

4
1 ഞാൻ പറഞ്ഞുവരുന്നത,് അവകാശി
ൈശശവഘട്ടത്തിൽ ആയിരിക്കുന്നതുവെര,
സകലത്തിെന്റയും യഥാർഥ ഉടമസ്ഥെനങ്കിലും,
പിതൃസ്വത്തിേന്മൽ യാെതാരവകാശവും
ഉന്നയിക്കാൻകഴിയാത്തഒരു ദാസനുതുല്യനാണ.്
2തെന്റ പിതാവു നിശ്ചയിച്ചിരിക്കുന്ന ദിവസംവെര
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അയാൾ സംരക്ഷകരുെടയും കാര്യസ്ഥരുെടയും
അധീനതയിലായിരിക്കും. 3അതുേപാെലതെന്ന,
നാമും ആത്മികൈശശവഘട്ടത്തിൽ
േലാകത്തിെന്റ ്രപാഥമികശക്തികൾക്ക്
അടിമകളായിരുന്നു. 4 എന്നാൽ ൈദവം,
സ്്രതീയുെട സന്തതിയായി ജനിച്ച്
ന്യായ്രപമാണത്തിന്ന് കീഴിൽ ജീവിക്കാനായി,
നിേയാഗിക്കെപ്പട്ടിരുന്ന സമയത്തുതെന്ന
അവിടെത്ത പു്രതെന അയച്ച . 5 ഇത്
ന്യായ്രപമാണത്തിൻ കീഴിലുള്ളവെരെയല്ലാം
വിലയ്ക്കു വാങ്ങുന്നതിനും നമുക്ക് പു്രതത്വം
ലഭ്യമാേക്കണ്ടതിനും ആയിരുന്നു. 6 ൈദവം
അവിടെത്ത പു്രതെന്റ ആത്മാവിെന നമ്മുെട
ഹൃദയങ്ങളിേലക്ക് അയച്ചേതാ, മക്കളായ
നാം ൈദവെത്ത “അബ്ബാ,* പിതാേവ” എന്നു
വിളിേക്കണ്ടതിനാണ.് 7 നിങ്ങൾ ഇനിേമൽ
ദാസരല്ല, മക്കളാണ്;† മക്കൾ ആയതിലൂെട
ൈദവം നിങ്ങെള അവിടെത്ത അവകാശികള ം
ആക്കിയിരിക്കുന്നു.

ഗലാത്യെരക്കുറിച്ച് പൗേലാസിനുള്ളഉത്കണ്ഠ
8 മുേമ്പ, നിങ്ങൾ ൈദവെത്തക്കുറിച്ച്
അറിവില്ലാത്തവർ ആയിരുന്നതിനാൽ;
ൈദവങ്ങൾ അല്ലാത്ത എന്തിെനാെക്കേയാ
അടിമെപ്പട്ട് അവെയ േസവിച്ച വരികയായിരുന്നു.
9 എന്നാൽ, ഇേപ്പാേഴാ ൈദവെത്ത അറിഞ്ഞ
നിങ്ങൾ—ൈദവം നിങ്ങെളയും അറിഞ്ഞിരിെക്ക—
നിഷ് ്രപേയാജനവും മൂല്യഹീനവുമായ ചില

* 4:6 പിതാവ്എന്നതിെന്റഅരാമ്യപദം. † 4:7 മൂ.ഭാ. പു്രതൻ
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്രപാഥമികശക്തികളിേലക്ക് പിെന്നയും
തിരിയുന്നെതങ്ങെന? അവയ്ക്ക് വീണ്ടും
അടിമെപ്പടാനാേണാ നിങ്ങള െട ആ്രഗഹം?
10 നിങ്ങൾ സവിേശഷദിവസങ്ങള ം മാസങ്ങള ം
കാലങ്ങള ം വർഷങ്ങള ം ആചരിക്കുന്നു!
11 നിങ്ങൾക്കുേവണ്ടി അധ്വാനിച്ച എെന്റ
്രപയത്നെമല്ലാം െവറുേതയായിേപ്പാേയാ എന്നു
ഞാൻ ഭയെപ്പടുന്നു!

12 സേഹാദരങ്ങേള, ഞാൻ നിങ്ങെളേപ്പാെല
ആയതുേപാെല നിങ്ങള ം എെന്നേപ്പാെല
ആകാൻ ഞാൻ നിങ്ങേളാട് വിനീതമായി
അേപക്ഷിക്കുന്നു. നിങ്ങൾ എനിക്ക് ഒരു
േ്രദാഹവും െചയ്തിട്ടില്ല. 13 ഞാൻ ആദ്യം
നിങ്ങേളാടു സുവിേശഷം ്രപസംഗിക്കാൻ
സംഗതിയായത് എെന്റ ശരീരത്തിെല ബലഹീനത
നിമിത്തമായിരുന്നു എന്നു നിങ്ങൾക്കറിയാമേല്ലാ.
14 എെന്റ ശരീരത്തിെന്റ അവസ്ഥ നിങ്ങൾക്ക്
വലിയ ബുദ്ധിമുട്ട് സൃഷ്ടിച്ച എങ്കിലും നിങ്ങൾ
എെന്ന അവഗണിക്കുകേയാ ഉേപക്ഷിക്കുകേയാ
െചയ്തില്ല; മറിച്ച് ഒരു ൈദവദൂതെനേപ്പാെല,
്രകിസ്തുേയശുവിെനേപ്പാെലതെന്ന, എെന്ന
സ്വീകരിച്ചേല്ലാ. 15 അന്നെത്ത നിങ്ങള െട
ആനന്ദം ഇേപ്പാൾ എവിെട? അന്ന് നിങ്ങൾ
നിങ്ങള െട കണ്ണ കൾതെന്നയും ചൂഴ ്െന്നടുത്ത്
എനിക്കു തരുമായിരുന്നു എന്ന് എനിക്കുറപ്പ ണ്ട.്
16എന്നാൽ, സത്യം സംസാരിക്കുന്നതു നിമിത്തം
ഞാൻഇന്ന് നിങ്ങള െടശ്രതുവായിത്തീർേന്നാ?

17 െയഹൂദാമതാനുസാരികൾ
സദുേദ്ദശ്യേത്താടുകൂടിയല്ല നിങ്ങേളാട്



ഗലാത്യർ 4:18 xv ഗലാത്യർ 4:23

അമിതതാത്പര്യം കാട്ട ന്നത്; നിങ്ങെള
എന്നിൽനിന്ന് അകറ്റി അവരുെട
ഉപേദശത്തിേലക്കു നിങ്ങെള ആകർഷിക്കുക
എന്നതുമാ്രതമാണ് അവരുെട ലക്ഷ്യം.
18 സദുേദ്ദശ്യേത്താെട െചയ്യന്ന കാര്യങ്ങളിലുള്ള
വ്യ്രഗത നല്ലതുതെന്ന, അതു ഞാൻ
നിങ്ങേളാടുകൂെട ഉള്ളേപ്പാൾമാ്രതമല്ല,
എേപ്പാഴും അങ്ങെനയാകണെമന്നുമാ്രതം.
19 എെന്റ കുഞ്ഞുങ്ങേള! നിങ്ങൾ
്രകിസ്തുവിെന്റ യഥാർഥ അനുയായികൾ
ആകുന്നതുവെര,‡ ്രപസവേവദനയനുഭവിക്കുന്ന
ഒരു അമ്മെയേപ്പാെല അതികഠിനമായി ഞാൻ
പിെന്നയും േക്ലശം സഹിക്കുന്നു. 20 ഞാൻ
ഇേപ്പാൾ നിങ്ങള െട അരിെക ആയിരുെന്നങ്കിൽ
എന്നു ഞാൻ എ്രത ആശിച്ച േപാകുന്നു!
അങ്ങെനെയങ്കിൽ ഒരുപേക്ഷ നിങ്ങേളാടുള്ള
സംഭാഷണത്തിെന്റ സ്വരം മാറിേയെന. കാരണം,
നിങ്ങെളഓർത്ത്ഞാൻവളെരഅസ്വസ്ഥനാണ.്
ഹാഗറുംസാറയും

21 നിങ്ങൾ എേന്നാടു പറയുക,
ന്യായ്രപമാണത്തിനു കീഴ്െപ്പട്ടിരിക്കാൻ
ആ്രഗഹിക്കുന്ന നിങ്ങൾ ന്യായ്രപമാണം
എന്തുപറയുന്നു എന്നു വ്യക്തമായി
മനസ്സിലാക്കിയിട്ട േണ്ടാ? 22 ന്യായ്രപമാണത്തിൽ
ഇ്രപകാരമാണ് േരഖെപ്പടുത്തുന്നത:്
അ്രബാഹാമിന് ദാസിയിൽനിന്നു ജനിച്ച ഒരുവനും
സ്വത്രന്തയിൽനിന്നു ജനിച്ച ഒരുവനുമായി രണ്ട്
പു്രതന്മാർ ഉണ്ടായിരുന്നു. 23 ദാസിയിൽനിന്നു

‡ 4:19 മൂ.ഭാ. ്രകിസ്തു നിങ്ങളിൽ രൂപെപ്പടുന്നതുവെര
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ജനിച്ച മകൻ മനുഷ്യതാത്പര്യത്താൽമാ്രതം
ജനിച്ചതും സ്വത്രന്തയിൽനിന്നു ജനിച്ച മകൻ
ൈദവികവാഗ്ദാനനിവൃത്തിയുമാകുന്നു.

24 ഈ രണ്ട് സ്്രതീകൾ രണ്ട്
ൈദവികഉടമ്പടികള െട ്രപതീകങ്ങളാണ.്
ഒന്നാമെത്ത സ്്രതീ ഹാഗർ, അടിമകളായ
മക്കെള ്രപസവിക്കുന്ന, സീനായിമലയുെട
്രപതീകമാണ.് 25ഹാഗർ എന്നത് അേറബ്യയിെല
സീനായി പർവതമാണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത.് അത്
ഇേപ്പാഴെത്ത െജറുശേലമിെന കുറിക്കുന്നു.
കാരണം, അവർ അവള െട മക്കേളാടുകൂെട
ഇേപ്പാൾ അടിമത്തത്തിലാണു കഴിയുന്നത.്
26 സാറേയാ, സ്വർഗീയെജറുശേലമിെന്റ
്രപതീകമാണ.് സ്വത്രന്തയായ അവളാണ് നമ്മുെട
മാതാവ.് 27കാരണം, തിരുെവഴുത്തിൽ ഇങ്ങെന
േരഖെപ്പടുത്തിയിരിക്കുന്നു:
“വന്ധ്യയായവേളആനന്ദിക്കുക;
ഒരുകുഞ്ഞിനുംജന്മംനൽകിയിട്ടില്ലാത്തവേള,

്രപസവേവദനഎെന്തന്ന്അറിയാത്തവേള,
ആനന്ദത്താൽആർത്തുേഘാഷിക്കുക!

കാരണം,പരിത്യക്തയുെട മക്കൾ
ഭർത്താവുള്ളവള െട മക്കെളക്കാൾ
അധികം.”§

28 എന്നാൽ സേഹാദരങ്ങേള,
നാേമാ യിസ്ഹാക്കിെനേപ്പാെല
വാഗ്ദാനസന്തതികളാണ.് 29മനുഷ്യതാത്പര്യത്താൽ
ജനിച്ചവൻ അന്ന,് വാഗ്ദാനനിവൃത്തിയായി*
ജനിച്ചവെന ഉപ്രദവിച്ചതുേപാെലയാണ്
ഇേപ്പാഴും സംഭവിക്കുന്നത.് 30 എന്നാൽ,
§ 4:27 െയശ. 54:1 * 4:29 മൂ.ഭാ.ആത്മാവിൽ
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തിരുെവഴുത്ത് എന്തുപറയുന്നു? “ദാസിയുെട
മകൻ സ്വത്രന്തയുെട മകനുമായി ഒരിക്കലും
ഓഹരി പങ്കിടാതിരിേക്കണ്ടതിന്ആ ദാസിെയയും
അവള െട മകെനയും പുറത്താക്കിക്കളയണം”†
എന്നാണേല്ലാ. 31ആകയാൽ സേഹാദരങ്ങേള,
നാം ദാസിയുെടയല്ല;സ്വത്രന്തയുെട മക്കളാണ.്

5
്രകിസ്തുവിലുള്ളസ്വാത്രന്ത്യം

1ഈസ്വാത്രന്ത്യത്തിനായിട്ടാണ് ്രകിസ്തു നെമ്മ
സ്വത്രന്തരാക്കിയത്. ന്യായ്രപമാണത്തിെന്റ
അടിമനുകത്തിൻകീഴിൽ നാം വീണ്ടും
അകെപ്പട്ട േപാകാെത സ്വത്രന്തരായി
ഉറച്ച നിൽക്കുക.

2എെന്റ വാക്കുകൾ ്രശദ്ധിക്കൂ! പൗേലാെസന്ന
ഞാനാണ് നിങ്ങേളാടു പറയുന്നത,്
“നിങ്ങൾ പരിേച്ഛദനേമൽക്കുന്നു എങ്കിൽ
്രകിസ്തുവിെനെക്കാണ്ടു നിങ്ങൾക്കു യാെതാരു
്രപേയാജനവും ഇല്ല.” 3 പരിേച്ഛദനത്തിനു
വിേധയരാകുന്ന എല്ലാ മനുഷ്യെരയും
ഞാൻ വീണ്ടും ഓർമിപ്പിക്കുന്നത,് അവർ
ന്യായ്രപമാണത്തിെല സർവനിബന്ധനകള ം
പാലിക്കാൻ ബാധ്യസ്ഥരാെണന്നാണ.്
4 ന്യായ്രപമാണം പാലിക്കുന്നതിലൂെട
നീതീകരിക്കെപ്പടാൻ പരി്രശമിക്കുന്ന നിങ്ങൾ,
്രകിസ്തുവുമായുള്ള ബന്ധം വിേച്ഛദിക്കെപ്പട്ടവരും
ൈദവകൃപയിൽനിന്ന് വീണുേപായവരുമാണ.്
5 എന്നാൽ, ഞങ്ങൾ വിശ്വാസത്താൽ

† 4:30 ഉൽ. 21:10
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്രപത്യാശ െവച്ചിരിക്കുന്ന നീതീകരണം
ലഭിക്കാനായി, ൈദവാത്മസഹായത്താൽ
ആകാംക്ഷേയാെട കാത്തിരിക്കുന്നു.
6 ്രകിസ്തുേയശുവിൽ വിശ്വാസം അർപ്പിച്ചവർക്ക്,
പരിേച്ഛദനവും പരിേച്ഛദനമില്ലായ്മയും
ഒരു വ്യത്യാസവും സൃഷ്ടിക്കുന്നില്ല; മറിച്ച്
സ്േനഹത്തിലൂെടയുള്ള വിശ്വാസംമാ്രതേമ
്രപവർത്തനക്ഷമമാകുകയുള്ള .

7 നിങ്ങൾ നന്നായി മുേന്നറിെക്കാണ്ടിരുന്നു;
എന്നാൽ സത്യം പിൻതുടരുന്നതിൽനിന്ന്
നിങ്ങെള തടഞ്ഞതാരാണ്? 8 നിങ്ങെള വിളിച്ച
ൈദവമല്ലേല്ലാ അ്രപകാരം െചയ്തത്. 9 “അൽപ്പം
പുളിപ്പ,്കുഴച്ച മാവിെന മുഴുവനും പുളിപ്പിക്കുന്നു.”
10 നാം കർത്താവിൽ ഒന്നായതിനാൽ
നിങ്ങൾ എെന്ന െതറ്റിദ്ധരിക്കുകയില്ല
എന്ന ആത്മവിശ്വാസം എനിക്കുണ്ട.്
നിങ്ങെള ആശയക്കുഴപ്പത്തിലാക്കുന്നയാൾ
ആരായിരുന്നാലും അയാൾ ൈദവശിക്ഷ
അനുഭവിക്കുകതെന്ന െചയ്യ ം.
11 സേഹാദരങ്ങേള, എെന്റ ്രപസംഗം ഇേപ്പാഴും
പരിേച്ഛദനം ഏൽക്കണം എന്നതായിരുെന്നങ്കിൽ
ഞാൻ ഇേപ്പാഴും ഉപ്രദവിക്കെപ്പടുമായിരുേന്നാ?
അങ്ങെനയായിരുെന്നങ്കിൽ ്രകൂശിെന്റ
സുവിേശഷം ്രപസംഗിക്കുേമ്പാൾ യാെതാരുവിധ
വിേദ്വഷവും ഉണ്ടാകുമായിരുന്നില്ലേല്ലാ.
12 പരിേച്ഛദനം ്രപസംഗിച്ച് നിങ്ങൾക്കിടയിൽ
ആശയക്കുഴപ്പമുണ്ടാക്കുന്നവരുെട ലിംഗം
േഛദിക്കെപ്പട്ട േപാെയങ്കിൽ എന്നു ഞാൻ
ആശിച്ച േപാകുന്നു.
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ആത്മാവിനാലുള്ളജീവിതം
13സേഹാദരങ്ങേള,പരിപൂർണസ്വാത്രന്ത്യത്തിൽ
ജീവിക്കാനാണ് നിങ്ങെള വിളിച്ചിരിക്കുന്നത.്
എന്നാൽ നിങ്ങള െട സ്വാത്രന്ത്യം നിങ്ങളിെല
പാപ്രപകൃതെത്ത തൃപ്തിെപ്പടുത്താൻ
അനുവദിക്കാെത, സ്േനഹത്തിൽ പരസ്പരം
ദാസരായി ശു്രശൂഷ െചയ്യ ക. 14 “നീ നിെന്ന
സ്േനഹിക്കുന്നതുേപാെലതെന്ന നിെന്റ
അയൽവാസിെയയും സ്േനഹിക്കുക”* എന്ന
ഒെരാറ്റ കൽപ്പന ്രപാവർത്തികമാക്കുന്നതിലൂെട
സർവന്യായ്രപമാണവുംപൂർത്തീകരിക്കെപ്പട്ടിരിക്കുന്നു.
15 നിങ്ങൾ പരസ്പരം മുറിേവൽപ്പിക്കുകയും
കടിച്ച കീറുകയുംെചയ്താൽ,ഓർക്കുക! നിങ്ങൾ
പരസ്പരം നശിപ്പിക്കുകയാണ!്

16 ആകയാൽ ഞാൻ പറയുന്നു:
യാെതാരുവിധത്തിലും പാപത്തിെന്റ ഇച്ഛകൾക്ക്
വശംവദരാകാെത ൈദവാത്മനിയ്രന്തണത്തിൽ
ജീവിക്കുക. 17 പാപാസക്തി
ൈദവാത്മാഭിലാഷത്തിനും ൈദവാത്മാഭിലാഷം
പാപാസക്തിക്കും വിരുദ്ധമാണ.് ഇവ പരസ്പരം
ശ്രതുക്കളാണ;് അതുെകാണ്ട് നിങ്ങൾ
ആ്രഗഹിക്കുന്നെതല്ലാം ്രപവർത്തിക്കാൻ
നിങ്ങൾക്ക് കഴിയുന്നുമില്ല. 18 നിങ്ങൾ
ൈദവാത്മാവിനാൽ നയിക്കെപ്പടുന്നവെരങ്കിൽ
നിങ്ങൾന്യായ്രപമാണത്തിന്അധീനരല്ല.

19 മനുഷ്യസഹജമായ പാപ്രപവൃത്തികൾ,
ൈലംഗികാധർമം, അസാന്മാർഗികത,
കുത്തഴിഞ്ഞ ജീവിതരീതി; 20 വി്രഗഹാരാധന,
ദുർമ്രന്തവാദം; പക, കലഹം, ജാരശങ്ക, കലാപം,
* 5:14 േലവ്യ. 19:18
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സ്വാർഥത, ദ്വന്ദ്വപക്ഷം, ഭിന്നത, 21 അസൂയ,
മദ്യപാനം, അഴിഞ്ഞാട്ടം തുടങ്ങിയവെയന്നു
വ്യക്തമാണ്. ഈകാര്യങ്ങൾ ്രപവർത്തിക്കുന്നവർ
ൈദവരാജ്യം അവകാശമാക്കുകയില്ല എന്നു
ഞാൻ നിങ്ങേളാട് മുേമ്പ പറഞ്ഞിരുന്നതുേപാെല
വീണ്ടുംആവർത്തിക്കുകയാണ.്

22 എന്നാൽ, ആത്മാവിെന്റ ഫലം,
സ്േനഹം, ആനന്ദം, സമാധാനം, ദീർഘക്ഷമ,
ദയ, ഉദാരത, വിശ്വസ്തത, 23 സൗമ്യത,
ആത്മനിയ്രന്തണം എന്നിവയാണ.്
ഇവയ്െക്കതിരായി ഒരു ന്യായ്രപമാണവുമില്ല.
24 എന്നാൽ, ്രകിസ്തുേയശുവിനുള്ളവർ
മനുഷ്യസഹജമായ ്രപവൃത്തികെള അതിെന്റ
എല്ലാവിധ േഭാഗവിലാസങ്ങേളാടുംകൂടി
്രകൂശിച്ചിരിക്കുന്നു. 25 നാം ആത്മാവിനാൽ
ജീവിക്കുന്നവരായതുെകാണ്ട് നമ്മുെട
ജീവിതത്തിെന്റ എല്ലാ േമഖലകള ം
ആത്മനിയ്രന്തിതമായിരിക്കണം.
26 നാം അഹംഭാവികളായി പരസ്പരം
്രപേകാപിപ്പിക്കുന്നവരും മത്സരിക്കുന്നവരും
ആകരുത.്

6
എല്ലാവർക്കും നന്മെചയ്യ ക

1 സേഹാദരങ്ങേള, ആെരങ്കിലും പാപത്തിൽ
പിടിക്കെപ്പടുകയാെണങ്കിൽ, ആത്മികരായ
നിങ്ങളാണ് ആ വ്യക്തിെയ സൗമ്യമായി
പുനരുദ്ധരിേക്കണ്ടത.് നിങ്ങള ം പാപത്തിെന്റ
്രപേലാഭനത്തിൽ അകെപ്പട്ട േപാകാതിരിക്കാൻ
സൂക്ഷിക്കുക. 2 പരസ്പരം ഭാരങ്ങൾ
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വഹിച്ച െകാണ്ട് ്രകിസ്തുവിെന്റ കൽപ്പനകൾ
പാലിക്കുക. 3 ഒരു വ്യക്തി, ആരുമല്ലാതിരിെക്ക,
താൻ ആേരാ ആെണന്നു ചിന്തിക്കുെന്നങ്കിൽ,
അയാൾ സ്വയം വഞ്ചിക്കുകയാണ.്
4 ഓേരാരുത്തരും സ്വന്തം ്രപവൃത്തികെള
വിലയിരുത്തെട്ട. അങ്ങെനയുള്ളവർക്ക് തങ്ങെള
മറ്റാരുമായും താരതമ്യംെചയ്യാെത സ്വയം
അഭിമാനിക്കാൻ കഴിയും. 5 ഓേരാരുത്തരും
സ്വന്തം ്രപവൃത്തികൾക്ക് ഉത്തരവാദികളാണ്.
6 തിരുവചനം പഠിക്കുന്നവെരല്ലാം
പഠിപ്പിക്കുന്നയാൾക്ക്സർവനന്മയും പങ്കിടണം.

7 നിങ്ങെളത്തെന്ന വഞ്ചിക്കരുത.്
ൈദവെത്ത കബളിപ്പിക്കുക അസാധ്യം.
ഒരു മനുഷ്യൻ െകായ്യന്നത് അയാൾ
വിതയ്ക്കുന്നതുതെന്നയായിരിക്കും.
8 പാേപച്ഛകള െട നിവൃത്തിമാ്രതം ലക്ഷ്യമാക്കി
വിതയ്ക്കുന്നവർ അതിൽനിന്നുതെന്ന
നാശം െകായ്യ കയും ൈദവാത്മാവിെന
്രപസാദിപ്പിക്കാനായി വിതയ്ക്കുന്നവൻ
ൈദവാത്മാവിൽനിന്നുതെന്ന നിത്യജീവെന
െകായ്യ കയും െചയ്യ ം. 9 നന്മ
െചയ്യന്നതിൽ നാം ക്ഷീണിതരാകരുത.് നാം
മടുത്തുേപാകാതിരുന്നാൽ സമയം വരുേമ്പാൾ
വലിയ വിളവ് െകായ്െതടുക്കും. 10അതുെകാണ്ട,്
അവസരം ലഭിക്കുേമ്പാെഴല്ലാം എല്ലാ
മനുഷ്യർക്കും നമ്മൾ നന്മ െചയ്യന്നവരാകണം;
്രപേത്യകിച്ച് വിശ്വാസകുടുംബങ്ങളിെല
അംഗങ്ങേളാട്.

പരിേച്ഛദനമല്ല,പുതിയസൃഷ്ടിയാണു േവണ്ടത്
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11 േനാക്കൂ, എെന്റ സ്വന്തം ൈകയാൽ
എ്രത വലിയ അക്ഷരങ്ങളിലാണ് ഞാൻ
നിങ്ങൾെക്കഴുതുന്നത!്

12 മനുഷ്യരുെട മതിപ്പ പിടിച്ച പറ്റാൻ
്രശമിക്കുന്നവരാണ് പരിേച്ഛദനേമൽക്കാൻ
നിങ്ങെള നിർബന്ധിക്കുന്നത.് അവർ
അങ്ങെനെചയ്യന്നതിന് ഒേരെയാരു
കാരണം ്രകിസ്തുവിെന്റ ്രകൂശിെന്റസേന്ദശം
്രപസംഗിക്കുേമ്പാഴുണ്ടാകുന്ന പീഡനം
ഒഴിവാക്കുകഎന്നതാണ.് 13പരിേച്ഛദനവാദികൾതെന്നയും
ന്യായ്രപമാണംപൂർണമായും ്രപാവർത്തികമാക്കുന്നില്ല,
എന്നിട്ട ം പരിേച്ഛദനം എന്ന ശാരീരിക
അനുഷ്ഠാനത്തിന് നിങ്ങെള വിേധയെപ്പടുത്തി
എന്നതിൽ അഭിമാനിക്കാനാണ് അവർ
നിങ്ങെള പരിേച്ഛദനം ഏൽപ്പിക്കാൻ
പരി്രശമിക്കുന്നത.് 14 ഞാേനാ, കർത്താവായ
േയശു്രകിസ്തുവിെന്റ ്രകൂശിൽ അല്ലാെത
മെറ്റാന്നിലും ്രപശംസിക്കുകയില്ല; കാരണം,
േയശുവിെന്റ ്രകൂശുമരണത്താൽ േലാകം
എനിക്കു ്രകൂശിക്കെപ്പട്ടിരിക്കുന്നു; ഞാൻ
േലാകത്തിനും. 15 പരിേച്ഛദനവും
പരിേച്ഛദനമില്ലായ്മയും അല്ല, പുതിയ
സൃഷ്ടിയാകുക എന്നതാണ് പരമ്രപധാനം.
16 ഈ നിയമം പിൻതുടരുന്ന എല്ലാവർക്കും—
ൈദവത്തിെന്റ ഇ്രസാേയലിനും—കരുണയും
സമാധാനവും ഉണ്ടാകുമാറാകെട്ട.

17 ഇനി എെന്ന ആരും വിഷമിപ്പിക്കരുത;്
കാരണം േയശുവിെന്റ ചാപ്പ എെന്റ ശരീരത്തിൽ



ഗലാത്യർ 6:18 xxiii ഗലാത്യർ 6:18

ഞാൻവഹിക്കുന്നുണ്ടേല്ലാ!*

18 സേഹാദരങ്ങേള, നമ്മുെട കർത്താവായ
േയശു്രകിസ്തുവിെന്റ കൃപ നിങ്ങള െട
ആത്മാേവാടുകൂെട ഇരിക്കുമാറാകെട്ട.ആേമൻ.

* 6:17 േയശുവിനുേവണ്ടി ധാരാളം കഷ്ടവും േവദനയും
അനുഭവിക്കുന്നുണ്ടേല്ലാ എന്നു വിവക്ഷ. ഉടമസ്ഥെന്റ
അടയാളം ചുട്ട പഴുത്ത ഇരുമ്പുെകാണ്ട് മൃഗങ്ങള െടേമൽ
േരഖെപ്പടുത്തുമായിരുന്നു.
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