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கலாத்த யர்

ஆச ரியர்
அப்ேபாஸ்தலனாகய பவுல் இந்த

நருபத்தன் ஆச ரியர் ஆவார், ஆரம்பகால
சைபயன் ஒருமித்த கருத்தாக இது
இருந்தது. ஆசயா ைமனருக்கு தனது முதல்
மிஷனரி பயணத்தன்ேபாது அைவகைளத்
ெதாடங்குவதற்குஉதவெசய்த ப றகு,ெதற்கு
கலாத்தயாவலுள்ள சைபகளுக்கு பவுல்
எழுதனார். ேராமாபுரி அல்லது ெகாரிந்து
ேபால கலாத்தயா ஒரு நகரம் அல்ல, மாறாக
ேராம மாகாணத்தல் பல நகரங்களும்
ஏராளமான சைபகளும் இருந்தன.
கலாத்தயர் நருபமானது யாருக்காக
எழுதப்பட்டேதா அந்தக் கலாத்தயர்கள்
பவுலினால்மனந்தரும்பயவர்கள்ஆவர்.

எழுதப்பட்ட காலம்மற்றும்இடம்
ஏறக்குைறய க ப . 48 க்கு இைடயல்

எழுதப்பட்டது.
அேனகமாகபவுல்,அந்த ேயாகயாவலிருந்து

கலாத்தயர் நருபத்ைத எழுதனார்,
ஏெனனில் இது அவருைடய ெசாந்த
வீடுேபாலஇருந்தது.

யாருக்காக எழுதப்பட்டது
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கலாத்தயர் நருபம் கலாத்தயாவலுள்ள
சைபகளின்உறுப்பனர்களுக்குஎழுதப்பட்டது
(கலா. 1: 1-2).

எழுதப்பட்ட ேநாக்கம்
யூத மார்க்கத்தைமந்தவர்களின் ெபாய்

சுவ ேசஷத்ைத மறுப்பேத இந்த கடிதத்தன்
ேநாக்கம், ஏெனன்றால் வருத்தேசதனம்
என்பது இரட்ச ப்புக்கு இன்றயைமயாதது
என இந்த யூத க றஸ்தவர்கள்
நைனத்தனர். அவர்களுைடய
இரட்ச ப்பன் உண்ைமயான அடித்தளத்ைத
கலாத்தயர்களுக்கு ஞாபகப்படுத்துவதும்
இந்த நருபத்தன் ேநாக்கமாகும். பவுல்
தன்னுைடய அப்ேபாஸ்தல அதகாரத்ைத
ெதளிவாக உறுத ப்படுத்தயதன் மூலம்
பதலளித்தார், அேதாடு அவர் ப ரசங்க த்த
சுவ ேசஷத்ைத உறுத ப்படுத்தனார்.
கருைபயனால் வசுவாசத்தன் மூலம்
மக்கள் நீத மான்களாக்கப்படுக றார்கள்,
வசுவாசத்தனால் மட்டுேம அவர்கள்
ஆவக்குரிய சுதந்த ரத்தல் தங்கள் புதய
வாழ்ைவவாழ்ந்துெகாண்டிருக்க றார்கள்.

ைமயக்கருத்து
கறஸ்துவல்சுதந்த ரம்
ெபாருளடக்கம்
1.அறமுகம்— 1:1-10
2. நற்ெசய்த அங்கீகாரம்— 1:11-2:21
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3. வசுவாசத்தன் மூலம்
நீத மானாக்கப்படுதல்— 3:1-4:31

4. வசுவாசம் மற்றும் சுதந்த ரத்தன்
வாழ்க்ைகைய அப்பயாசப்படுத்துதல்
— 3:1-4:31

1 மனிதர்களாலும் இல்ைல,
மனிதர்கள் மூலமாகவும் இல்ைல,
இேயசுக றஸ்துவனாலும், அவைர
மரித்ேதாரிலிருந்து உய ேராடு
எழுப்பன ப தாவாகய ேதவனாலும்
அப்ேபாஸ்தலனாக இருக்க ற பவுலாகய
நானும், 2 என்ேனாடு இருக்கற சேகாதரர்கள்
எல்ேலாரும், கலாத்தயா நாட்டில்
உள்ள சைபகளுக்கு எழுதுகறதாவது:
3 ப தாவாகய ேதவனாலும், நம்முைடய
கர்த்தராக ய இேயசுக றஸ்துவனாலும்
உங்களுக்குக் கருைபயும், சமாதானமும்
உண்டாவதாக; 4 அவர் நம்ைம இப்ெபாழுது
இருக்கற ெபால்லாத உலகத்தலிருந்து
வடுவப்பதற்காக நம்முைடய ப தாவாகய
ேதவனுைடயவருப்பத்தன்படிேய நம்முைடய
பாவங்களுக்காகத் தம்ைமத்தாேம
ஒப்புக்ெகாடுத்தார்; 5 அவருக்கு
என்ெறன்ைறக்குமுள்ள எல்லாக்
காலங்களிலும் மகைம உண்டாவதாக.
ஆெமன்.

ேவெறாருநற்ெசய்த இல்ைல
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6 உங்கைளக் கறஸ்துவன்
கருைபயனாேல அைழத்தவைர
நீங்கள் இவ்வளவு சீக்க ரமாகவ ட்டு,
ேவெறாரு வத்தயாசமான நற்ெசய்த க்குத்
தரும்புக றைதப்பற்ற நான்
ஆச்சரியப்படுக ேறன்; 7 ேவெறாரு
நற்ெசய்த இல்ைலேய; ச லர் உங்கைளக்
கலங்கப்படுத்த , க றஸ்துவனுைடய
நற்ெசய்தைய மாற்ற வரும்புக றார்கள்.
8 நாங்கள் உங்களுக்குப் ப ரசங்க த்த
நற்ெசய்தையத்தவ ர, நாங்கேளா அல்லது
வானத்தலிருந்து வருகற ஒரு தூதேனா,
ேவெறாரு நற்ெசய்தைய உங்களுக்குப்
ப ரசங்க த்தால், அவன் சப க்கப்பட்டவனாக
இருப்பான். 9 முன்ேப ெசான்னதுேபால
மீண்டும் ெசால்லுக ேறன்; நீங்கள்
ஏற்றுக்ெகாண்ட நற்ெசய்தையத்தவ ர
ேவெறாரு நற்ெசய்தைய ஒருவன்
உங்களுக்குப் ப ரசங்க த்தால் அவன்
சப க்கப்பட்டவனாக இருப்பான்.
10 இப்ெபாழுது மனிதனுைடயதா,
ேதவனுைடயதா? யாருைடய
அங்கீகாரத்ைதத் ேதடுக ேறன்? மனிதைனப்
ப ரியப்படுத்தப் பார்க்க ேறனா?
நான் இன்னும் மனிதைனப்
ப ரியப்படுத்துகறவனாக இருந்தால் நான்
கறஸ்துவன்ஊழியக்காரன்இல்ைலேய.

பவுலின்நற்ெசய்த ேதவனுைடயது
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11 ேமலும், சேகாதரர்கேள, என்னால்
ப ரசங்க க்கப்பட்ட நற்ெசய்த
மனிதர்களுைடய ேயாசைனயனால்
உண்டானது இல்ைலெயன்று உங்களுக்குத்
ெதரிவ க்க ேறன். 12 நான் அைத
ஒரு மனிதனிடமிருந்து ெபற்றதும்
இல்ைல, மனிதனிடமிருந்து கற்றதும்
இல்ைல, இேயசுக றஸ்துேவ
அைத எனக்கு ெவளிப்படுத்தனார்.
13 நான் யூதமதத்தல் இருந்தேபாது
என்னுைடய நடத்ைதையக்குறத்துக்
ேகள்வப்பட்டிருப்பீர்கள்; ேதவனுைடய
சைபைய நான் அதகமாக துன்பப்படுத்த ,
அைதப் பாழாக்க ; 14 என் மக்களில் என்
வயதுள்ள அேநகைரவ ட யூதமதத்தல்
ேதறனவனாக, என் முற்ப தாக்களுைடய
பாரம்பரிய ந யாயங்களுக்காக அத க
பக்தைவராக்கயம்உள்ளவனாகஇருந்ேதன்.
15 அப்படியருந்தும், நான் என் தாயன்
வயற்றலிருந்தது முதல், என்ைனப்
ப ரித்ெதடுத்து, தம்முைடய கருைபயனால்
அைழத்த ேதவன், 16 தம்முைடய
குமாரைன நான் யூதரல்லாத மக்களுக்கு
நற்ெசய்தயாக அறவப்பதற்கு, அவைர
எனக்குள் ெவளிப்படுத்த வருப்பமாக
இருந்தேபாது, உடேன நான் சரீரத்ேதாடும்
இரத்தத்ேதாடும் ேயாசைன பண்ணாமலும்;
17 எனக்கு முன்ேப எருசேலமில்
அப்ேபாஸ்தலர்களாக இருந்தவர்களிடம்
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ேபாகாமலும்; அரப ேதசத்த ற்குப்
புறப்பட்டுப்ேபாய், மீண்டும் தமஸ்கு
ஊருக்குத் தரும்பவந்ேதன். 18 மூன்று
வருடங்களுக்குப்பன்பு, ேபதுருைவப்
பார்ப்பதற்காக நான் எருசேலமுக்குப்ேபாய்,
அவேனாடுகூட பதைனந்து நாட்கள்
தங்கயருந்ேதன். 19 கர்த்தருைடய
சேகாதரனாகய யாக்ேகாைபத்தவ ர,
அப்ேபாஸ்தலரில் ேவெறாருவைரயும் நான்
பார்க்கவல்ைல. 20 நான் உங்களுக்கு
எழுதுகற இைவகள் ெபாய் இல்ைல
என்று ேதவனுக்குமுன்பாக ந ச்சயமாகச்
ெசால்லுக ேறன். 21 பன்பு, சீரியா சலிசயா
நாடுகளுக்குச் ெசன்ேறன். 22 ேமலும்
யூேதயா நாட்டிேல க றஸ்துவற்குள்ளான
சைபமக்களுக்கு அறமுகம் இல்லாதவனாக
இருந்ேதன். 23 முன்ேன நம்ைமத்
துன்பப்படுத்தனவேன, தான்
அழிக்கப்பார்த்த வசுவாசத்ைத இப்ெபாழுது
ப ரசங்க க்க றான் என்பைதமட்டும் அவர்கள்
ேகள்வப்பட்டு, 24 எனக்காக ேதவைன
மகைமப்படுத்தனார்கள்.

அத்த யாயம் 2
பவுல்எருசேலமுக்குச்ெசல்லுதல்

1 பதனான்கு வருடங்களுக்குப்பன்பு,
நான் தீத்துைவக் கூட்டிக்ெகாண்டு,
பர்னபாேவாடு மீண்டும் எருசேலமுக்குப்
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ேபாேனன். 2 நான் ேதவ அறவப்பனாேல
அங்குேபாய், யூதரல்லாத மக்களுக்கு
நான் ப ரசங்க க்க ற நற்ெசய்தைய
அவர்களுக்கு வளக்க ச் ெசான்ேனன்;
ஆனாலும் நான் ஓடுகறதும், ஓடினதும்
வீணாகப் ேபாகாதபடி சைபைய நடத்துகற
தைலவர்களுக்ேக தனிைமயாக வளக்க ச்
ெசான்ேனன். 3 ஆனாலும் என்ேனாடு
இருந்த தீத்து க ேரக்கனாக இருந்தும்
வருத்தேசதனம்பண்ணிக்ெகாள்ளுவதற்குக்
கட்டாயப்படுத்தப்படவல்ைல.
4 க றஸ்து இேயசுவற்குள் நமக்கு
உண்டான சுதந்த ரத்ைத உளவுபார்த்து
நம்ைம நயாயப்ப ரமாணத்தற்கு
அடிைமகளாக்குவதற்காக குறுக்குவழியாக
நுைழந்த கள்ளச் சேகாதரர்களினால்
அப்படியானது. 5 நற்ெசய்தயாகய சத்தயம்
உங்களிடம் மாறாமல் நைலத்தருப்பதற்காக,
நாங்கள் ஒருமணிேநரம் கூட அவர்களுக்குக்
கீழ்ப்படிந்துஇணங்கவல்ைல. 6அல்லாமலும்
அங்கருந்த சைபத் தைலவர்கள் எனக்கு
ஒன்றும் ேபாத க்கவல்ைல; அவர்கள்
எப்படிப்பட்டவர்களாக இருந்தாலும்
எனக்குக் கவைலயல்ைல. ேதவன்
மனிதர்களிடம் பட்சபாதம் உள்ளவர்
இல்ைலேய. 7 அதுமட்டுமல்லாமல்,
வருத்தேசதனம் உள்ளவர்களுக்கு
அப்ேபாஸ்தலனாக இருப்பதற்காக
ேபதுருைவப் பலப்படுத்தனவர்,
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யூதரல்லாத மக்களுக்கு அப்ேபாஸ்தலனாக
இருப்பதற்காக என்ைனயும்
பலப்படுத்தனதனால், 8 வருத்தேசதனம்
உள்ளவர்களுக்கு நற்ெசய்தையப்
ப ரசங்க ப்பதற்காக ேபதுருவற்கு அதகாரம்
ெகாடுக்கப்பட்டதுேபால, வருத்தேசதனம்
இல்லாதவர்களுக்குப் ப ரசங்க ப்பதற்காக
எனக்கும் அதகாரம் ெகாடுக்கப்பட்டெதன்று
அவர்கள் பார்த்து; 9 எனக்குக் ெகாடுக்கப்பட்ட
கருைபைய அறந்தேபாது, தூண்களாக
நைனக்கப்பட்ட யாக்ேகாபும், ேகபாவும்,
ேயாவானும், தாங்கள் வருத்தேசதனம்
உள்ளவர்களுக்கும், நாங்கள் யூதரல்லாத
மக்களுக்கும்ப ரசங்க ப்பதற்காக,ெநருங்கய
ஐக்கயத்த ற்கு அைடயாளமாக எனக்கும்
பர்னபாவற்கும் வலது கரம் ெகாடுத்து,
10 ஏைழகைள நைனத்துக்ெகாள்ளச்
ெசான்னார்கள்; அப்படிச் ெசய்வதற்காக
அதற்கு முன்னேம நானும் ஆவலாக
இருந்ேதன்.

பவுல்ேபதுருைவஎத ர்த்தல்
11 ேமலும், ேபதுரு அந்த ேயாகயாவற்கு

வந்தேபாது,அவன்ேமல்குற்றஞ்சுமத்தனால்,
நான் அவைன முகமுகமாக
எத ர்த்ேதன். 12 எப்படிெயன்றால்,
யாக்ேகாபனிடமிருந்து சலர் வருகறதற்கு
முன்ேப அவன் யூதரல்லாத மக்கேளாடு
சாப்ப ட்டான்; அவர்கள் வந்தேபாேதா,
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வருத்தேசதனம் உள்ளவர்களுக்குப்
பயந்து, வலக ப் ப ரிந்தான். 13 மற்ற
யூதர்களும் அவேனாடுகூட இைணந்து
மாய்மாலம்பண்ணினார்கள்; அவர்களுைடய
மாய்மாலத்தனாேல பர்னபாவும்
ஈர்க்கப்பட்டான். 14 இப்படி அவர்கள்
நற்ெசய்தயன் சத்தயத்தன்படி சரியாக
நடக்காதைத நான் பார்த்தேபாது,
எல்ேலாருக்கும் முன்பாக நான் ேபதுருைவப்
பார்த்து ெசான்னது என்னெவன்றால்:
யூதனாக இருக்க ற நீ யூதர்கள் முைறப்படி
நடக்காமல், யூதரல்லாதவர்களின் முைறப்படி
நடந்து ெகாண்டிருக்க, யூதரல்லாேதாைர
யூதர்கள் முைறப்படி நடக்கச்ெசால்லி
நீ எப்படிக் கட்டாயப்படுத்தலாம்?
15 யூதரல்லாதவர்களில் ப றந்த பாவ களாக
இல்லாமல், ப றப்பன்படி யூதர்களாக
இருக்க ற நாமும் இேயசுக றஸ்துவற்குள்
உள்ள வசுவாசத்தனாேலதவ ர,
நயாயப்ப ரமாணத்தன் ெசய்ைககளினாேல
மனிதன் நீத மானாக்கப்படுவது இல்ைல
என்று அறந்து, நயாயப்ப ரமாணத்தன்
ெசய்ைககளினால் இல்ைல,
க றஸ்துவற்குள் உள்ள வசுவாசத்தனாேல
நீத மான்களாக்கப்படுவதற்குக் க றஸ்து
இேயசுவன்ேமல் வசுவாச களாேனாம்.
16நயாயப்ப ரமாணத்தன்ெசய்ைககளினாேல
எந்தமனிதனும்நீத மானாக்கப்படுவதல்ைலேய.
17க றஸ்துவற்குள்நீத மான்களாக்கப்படுவதற்கு
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வரும்புக ற நாமும் பாவ களாக
இருப்ேபாெமன்றால், க றஸ்து பாவத்த ற்குக்
காரணேரா? இல்ைலேய. 18 நான்
இடித்துப்ேபாட்டைவகைளேய நான் மீண்டும்
கட்டினால், ப ரமாணத்ைத மீறுகறவனாக
இருப்ேபன். 19 ேதவனுக்ெகன்று
பைழப்பதற்காகநான்நயாயப்ப ரமாணத்தனாேல
நயாயப்ப ரமாணத்தற்கு மரித்ேதேன.
20 க றஸ்துேவாடு சலுைவயல்
அைறயப்பட்ேடன்; ஆனாலும்,
பைழத்தருக்க ேறன்; இனி நான்
இல்ைல, க றஸ்துேவ எனக்குள்
பைழத்தருக்க றார்; நான் இப்ெபாழுது
சரீரத்தல் பைழத்தருக்க றேதா,
என்ேமல் அன்புைவத்து எனக்காகத்
தம்ைமத்தாேமஒப்புக்ெகாடுத்தேதவனுைடய
குமாரன்ேமல் உள்ள வசுவாசத்தனாேல
பைழத்தருக்க ேறன். 21 நான் ேதவனுைடய
கருைபைய வீணாக்குகறதல்ைல;
நீதயானது நயாயப்ப ரமாணத்தனாேல
வருெமன்றால் க றஸ்து மரித்தது
வீணாயருக்குேம.

அத்த யாயம் 3
வசுவாசமும்நயாயப்ப ரமாணமும்

1 புத்தயல்லாத கலாத்தயர்கேள, நீங்கள்
சத்தயத்த ற்குக் கீழ்ப்படியாமலிருக்க
உங்கைள மயக்கனவன் யார்?
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இேயசுக றஸ்து சலுைவயல்
அைறயப்பட்டவராக உங்களுைடய
கண்களுக்குமுன் ெதளிவாக
உங்களுக்குள்ேளெவளிப்படுத்தப்பட்டிருந்தாேர.
2 ஒன்ைறமட்டும் உங்களிடமிருந்து
ெதரிந்துெகாள்ள வரும்புக ேறன்;
நயாயப்ப ரமாணத்தன்ெசய்ைககளினாேலா,
வசுவாசக் ேகள்வயனாேலா, எதனாேல
ஆவயானவைரப் ெபற்றுக்ெகாண்டீர்கள்?
3 ஆவயனாேல ஆரம்பம்பண்ணின
நீங்கள் இப்ெபாழுது சரீரத்தனாேல
முடிவு ெபறப்ேபாக றீர்கேளா? நீங்கள்
இவ்வளவு புத்த இல்லாதவர்களா?
4 இத்தைன பாடுகைளயும் வீணாக
அனுபவத்தீர்கேளா? அைவகள்
வீணாகப்ேபாய்வ ட்டேத. 5 அன்றயும்
உங்களுக்கு ஆவயானவைரக் ெகாடுத்து,
உங்களுக்குள்ேள அற்புதங்கைளச்
ெசய்க றவர் அைத நயாயப்ப ரமாணத்தன்
ெசய்ைககளினாேலா, வசுவாசக்
ேகள்வயனாேலா, எதனாேல ெசய்க றார்?
6 அப்படிேய ஆப ரகாம் ேதவைன
வசுவாச த்தான், அது அவனுக்கு
நீதயாக நைனக்கப்பட்டது. 7 ஆகேவ,
வசுவாச க்க றவர்கள் எவர்கேளா
அவர்கேள ஆப ரகாமின் பள்ைளகள்
என்று ெதரிந்துெகாள்ளுங்கள். 8 ேமலும்
ேதவன் வசுவாசத்தனாேல யூதரல்லாத
மக்கைள நீத மான்களாக்குகறார் என்று
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ேவதம் முன்னேம கண்டு: உனக்குள்
எல்லா ேதசங்களும் ஆசீர்வத க்கப்படும்
என்று ஆப ரகாமுக்கு நற்ெசய்தயாக
முன்னறவத்தது. 9 அப்படிேய
வசுவாசம் உள்ளவர்கள் வசுவாசமுள்ள
ஆப ரகாேமாடு ஆசீர்வத க்கப்படுக றார்கள்.
10நயாயப்ப ரமாணத்தன்ெசய்ைகக்காரர்களாகய
எல்ேலாரும்சாபத்த ற்குஉட்பட்டிருக்க றார்கள்;
ஏெனன்றால்நயாயப்ப ரமாணப்புத்தகத்தல்
எழுதப்பட்டைவகள் எல்லாவற்ைறயும்
ெதாடர்ந்து ெசய்யாதவன் எவேனா அவன்
சப க்கப்பட்டவன் என்று எழுதயருக்க றேத.
11 நயாயப்ப ரமாணத்தனாேல ேதவன்
ஒருவைனயும் நீத மானாக்குகறதல்ைல
என்பது ெவளிப்பைடயாக இருக்க றது.
ஏெனன்றால், வசுவாசத்தனாேல
நீத மான் பைழப்பான் என்று
எழுதயருக்க றேத. 12 நயாயப்ப ரமாணேமா
வசுவாசத்த ற்குரியது இல்ைல;
அைவகைளச் ெசய்க ற மனிதேன
அைவகளால் பைழப்பான். 13 மரத்த ேல
ெதாங்கவ டப்பட்ட எவனும் சப க்கப்பட்டவன்
என்று எழுதயருக்க றபடி, க றஸ்து
நமக்காகச் சாபமாக , நயாயப்ப ரமாணத்தன்
சாபத்த ற்கு நம்ைம நீக்க மீட்டுக்ெகாண்டார்.
14 ஆப ரகாமுக்கு உண்டான ஆசீர்வாதம்
க றஸ்து இேயசுவனால் யூதரல்லாத
மக்களுக்கு வருவதற்காகவும்,
ஆவயானவைரக்குற த்துச் ெசால்லப்பட்ட
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வாக்குத்தத்தத்ைத நாம் வசுவாசத்தனாேல
ெபற்றுக்ெகாள்வதற்காகவும்இப்படிஆனது.

நயாயப்ப ரமாணமும்வாக்குத்தத்தமும்
15 சேகாதரர்கேள, மனிதர்களின்

முைறகளின்படிச் ெசால்லுக ேறன்;
மனிதர்களுக்குள்ேள உறுத பண்ணப்பட்ட
உடன்படிக்ைகைய ஒருவனும்
தள்ளுகறதுமில்ைல, அத ேனாடு எைதயும்
கூட்டுகறதுமில்ைல. 16 ஆப ரகாமுக்கும்
அவனுைடய சந்தத க்கும் வாக்குத்தத்தங்கள்
பண்ணப்பட்டன; சந்தத களுக்கு என்று
அேநகைரப்பற்ற ச் ெசால்லாமல், உன்
சந்தத க்கு என்று ஒருவைனக்குறத்துச்
ெசால்லியருக்க றார், அந்த சந்தத
க றஸ்துேவ. 17ஆகேவ, நான் ெசால்லுகறது
என்னெவன்றால், க றஸ்துைவ
முன்னிட்டு ேதவனால் முன்னேம
உறுத ப்பண்ணப்பட்ட உடன்படிக்ைகைய
நானூற்றுமுப்பது வருடங்களுக்குப்பன்பு
உண்டான நயாயப்ப ரமாணமானது,
வாக்குத்தத்தத்ைதப் பயனற்றதாக்காது.
18 அன்றயும், உரிைமப்பங்கானது
நயாயப்ப ரமாணத்தனாேல உண்டானால்
அது வாக்குத்தத்தத்தனாேல
உண்டாயருக்காது; ேதவன் அைத
ஆப ரகாமுக்கு வாக்குத்தத்தத்தனாேல
அருளிச்ெசய்தாேர. 19 அப்படிெயன்றால்,
நயாயப்ப ரமாணத்தன் ேநாக்கம் என்ன?
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வாக்குத்தத்தத்ைதப் ெபற்ற சந்தத
வரும்வைரக்கும் அக்க ரமங்களினிமித்தமாக
ந யாயப்ப ரமாணம்ேதவதூதர்கைளக்ெகாண்டு
மத்தயஸ்தனுைடய ைகய ேல
ெகாடுக்கப்பட்டது. 20 மத்தயஸ்தன்
ஒருவனுக்குரியவன் அல்ல, ேதவன்
ஒருவேர. 21 அப்படிெயன்றால்
நயாயப்ப ரமாணம் ேதவனுைடய
வாக்குத்தத்தங்களுக்கு எத ரானதா?
இல்ைலேய; நயாயப்ப ரமாணம் உயைரக்
ெகாடுக்கக்கூடியதாக இருந்தருந்தால்,
நீதயானது நயாயப்ப ரமாணத்தனால்
உண்டாயருக்குேம. 22 அப்படி
இல்லாததனால், இேயசுக றஸ்துைவ
வசுவாச க்கும் வசுவாசத்தனாேல பலிக்கற
வாக்குத்தத்தம்வசுவாசம்உள்ளவர்களுக்குக்
ெகாடுக்கப்படும்படி ேவதம் எல்லாவற்ைறயும்
பாவத்தன்கீழ் அைடத்துப்ேபாட்டது.
23 ஆகேவ, வசுவாசம் வருகறதற்கு முன்ேப,
ெவளிப்படப்ேபாக ற வசுவாசத்த ற்கு
ஏதுவாக நாம் அைடக்கப்பட்டவர்களாக
நயாயப்ப ரமாணத்தன்கீழ்காவல்பண்ணப்பட்டிருந்ேதாம்.
24 இந்தவதமாக, நாம் வசுவாசத்தனாேல
நீத மான்களாக்கப்படுவதற்கு
நயாயப்ப ரமாணம் நம்ைமக் க றஸ்துவடம்
வழிநடத்துக ற ஆச ரியராக இருந்தது.
25 வசுவாசம் வந்தபன்பு நாம்
நயாயப்ப ரமாணத்தற்குக் கீழானவர்கள்
இல்ைலேய.
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ேதவனுைடயபள்ைளகள்
26 நீங்கள் எல்ேலாரும் க றஸ்து

இேயசுைவவசுவாச க்கும்வசுவாசத்தனால்
ேதவனுைடய பள்ைளகளாக
இருக்க றீர்கேள. 27 ஏெனன்றால்,
உங்களில் க றஸ்துவற்குள்ளாக
ஞானஸ்நானம் ெபற்ற அைனவரும்
கறஸ்துைவ அணிந்துெகாண்டீர்கேள.
28 யூதெனன்றும் க ேரக்கெனன்றும் இல்ைல,
அடிைமெயன்றும் சுதந்த ரமானவெனன்றும்
இல்ைல, ஆெணன்றும் ெபண்ெணன்றும்
இல்ைல; நீங்கள் எல்ேலாரும் க றஸ்து
இேயசுவற்குள் ஒன்றாக இருக்க றீர்கள்.
29 நீங்கள் கறஸ்துவுைடயவர்களானால்,
ஆப ரகாமின் சந்ததயாராகவும்,
வாக்குத்தத்தத்தனால் வாரிசுகளாகவும்
இருக்க றீர்கள்.

அத்த யாயம் 4
1 பன்னும் நான் ெசால்லுகறது

என்னெவன்றால், வாரிசானவன்
எல்லாவற்றற்கும் எஜமானாக இருந்தும்,
அவன் சறுபள்ைளயாக இருக்கும்
காலம்வைரக்கும், அவனுக்கும்
அடிைமயானவனுக்கும் வத்தயாசம்
இல்ைல. 2 தகப்பன் குறத்த
காலம்வைரக்கும் அவன் காப்பாளருக்கும்
வீட்டு வ சாரைணக்காரர்களுக்கும்
கீழ்ப்பட்டிருக்க றான். 3 அப்படிேய நாமும்
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சறுபள்ைளகளாக இருந்தகாலத்தல்
இந்த உலகத்தன் வழிபாடுகளுக்கு
அடிைமப்பட்டவர்களாக இருந்ேதாம். 4 நாம்
புத்த ரசுவ காரத்ைத அைடவதற்காக
நயாயப்ப ரமாணத்தற்குக்கீழ்ப்பட்டவர்கைள
மீட்டுக்ெகாள்ளத்தக்கதாக, 5 காலம்
நைறேவறனேபாது, ெபண்ணிடத்தல்
ப றந்தவரும் நயாயப்ப ரமாணத்தற்குக்
கீழானவருமாகய தம்முைடய குமாரைன
ேதவன் அனுப்பனார். 6 ேமலும் நீங்கள்
பள்ைளகளாக இருக்க றதனால், அப்பா,
ப தாேவ! என்று கூப்படுவதற்காக ேதவன்
தமது குமாரனுைடய ஆவைய உங்களுைடய
இருதயங்களில் அனுப்பனார். 7 ஆகேவ,
இனி நீ அடிைமயாக இல்லாமல் அவருைடய
பள்ைளயாக இருக்க றாய்; நீ அவருைடய
பள்ைளெயன்றால், க றஸ்து மூலமாக
ேதவனுைடயவாரிசாகவும்இருக்க றாய்.

கலாத்தயர்கள்மீதானபவுலின்கரிசைன
8 நீங்கள் ேதவைன அறயாமல்

இருந்தேபாது, சுபாவத்தன்படி ேதவர்களாக
இல்லாதவர்களுக்கு அடிைமகளாக
இருந்தீர்கள். 9 இப்ெபாழுேதா நீங்கள்
ேதவைன அறந்தருக்க அல்லது
ேதவனாேல அறயப்பட்டிருக்க, ெபலன்
இல்லாததும் ெவறுைமயானதுமான
அந்த வழிபாடுகளுக்கு நீங்கள் மீண்டும்
தரும்ப , மீண்டும் அைவகளுக்கு



கலாத்தயர்அத்தயாயம் 4:10 xvii கலாத்தயர்அத்தயாயம் 4:17

அடிைமகளாவதற்கு வரும்புக றது
ஏன்? 10 நாட்கைளயும், மாதங்கைளயும்,
காலங்கைளயும், வருடங்கைளயும்
கைடப டித்து வருகறீர்கேள. 11 நான்
உங்களுக்காகப் ப ரயாசப்பட்டது வீணாகப்
ேபானேதா என்று உங்கைளக்குறத்துப்
பயந்தருக்க ேறன். 12 சேகாதரர்கேள,
என்ைனப்ேபால மாறுங்கள் என்று
உங்கைள ேவண்டிக்ெகாள்ளுக ேறன்; நான்
உங்கைளப்ேபாலும் ஆேனேன. எனக்கு
நீங்கள் அநயாயம் எதுவும் ெசய்யவல்ைல.
13 உங்களுக்குத் ெதரிந்தருக்க றபடி, நான்
என்னுைடய சரீர பலவீனத்தனிமித்தம்
முதலாம்முைற உங்களுக்கு நற்ெசய்தையப்
ப ரசங்க த்ேதன். 14 அப்படி இருந்தும்,
என் சரீரத்தல் இருக்க ற ெபலவீனம்
உங்களுக்கு ேசாதைனயாக இருந்தாலும்
நீங்கள் என்ைன ெவறுக்காமலும்,
தள்ளிவ டாமலும், ேதவதூதைனப்ேபாலவும்,
க றஸ்து இேயசுைவப்ேபாலவும்
ஏற்றுக்ெகாண்டீர்கள். 15 அப்ெபாழுது
நீங்கள் ெகாண்டிருந்த ஆனந்தபாக்கயம்
எங்ேக? உங்களுைடய கண்கைளப்
படுங்க எனக்குக் ெகாடுக்கமுடியும்
என்றால், அைதயும் ெசய்தருப்பீர்கள் என்று
உங்களுக்குச் சாட்ச யாக இருக்க ேறன்.
16 நான் உங்களுக்குச் சத்தயத்ைதச்
ெசான்னதனாேல உங்களுக்கு எத ரியாக
ஆேனேனா? 17அவர்கள் ைவராக்கயத்ேதாடு
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உங்கைளத் ேதடுக றார்கள்; ஆனாலும்
நல்லமனேதாடு அப்படிச் ெசய்யாமல்,
நீங்கள் என்ைனவட்டுவ ட்டு, அவர்கைள
ைவராக்கயத்ேதாடு பன்பற்றேவண்டும்
என்று வரும்புக றார்கள். 18 நல்லக்
காரியத்த ற்காக, நான் உங்கேளாடு
இருக்கும்ெபாழுது மட்டுமில்ைல,
எப்ெபாழுதும் ைவராக்கயம்
ெகாள்வது நல்லதுதான். 19 என்
சறுப்பள்ைளகேள, க றஸ்து உங்களுக்குள்
உருவாகும்வைரக்கும் உங்களுக்காக
மீண்டும் கர்ப்பேவதைனப்படுக ேறன்;
20 உங்கைளக்குறத்து நான்
சந்ேதகப்படுக றதனால், நான் இப்ெபாழுது
உங்களிடம் வந்து, ேவறுவதமாகப் ேபச
வரும்புக ேறன்.

ஆகாரும் சாராளும்
21 நயாயப்ப ரமாணத்தற்குக்

கீழ்ப்பட்டிருக்க வரும்புக ற நீங்கள்
நயாயப்ப ரமாணம் ெசால்லுகறைதக்
ேகட்கவல்ைலயா? இைத எனக்குச்
ெசால்லுங்கள். 22 ஆப ரகாமுக்கு
இரண்டு குமாரர்கள் இருந்தார்கள்
என்று எழுதயருக்க றது; ஒருவன்
அடிைமயான ெபண்ணுக்கும் மற்ெறாருவன்
சுதந்த ரமான ெபண்ணுக்கும்
பறந்தவன். 23 அடிைமயானவளுக்குப்
ப றந்தவன் சரீரத்தன்படி ப றந்தான்,
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சுதந்த ரமுள்ளவளுக்குப் ப றந்தவன்
வாக்குத்தத்தத்தன்படி ப றந்தான்.
24 இைவகள் ஞான அர்த்தம்
உள்ளைவகள்; அந்த இரண்டு ெபண்களும்
இரண்டு ஏற்பாடுகளாம்; ஒன்று
சீனாய்மைலயல் உண்டான ஏற்பாடு, அது
அடிைமத்தனத்தற்குள்ளாகக் குழந்ைதப்
ெபறுகறது, அது ஆகார் என்பவள் தாேன.
25 ஆகார் என்பது அரப ேதசத்தல் உள்ள
சீனாய்மைல; அந்த ஆகார் இப்ெபாழுது
இருக்கற எருசேலமுக்கு அைடயாளம்;
ஏெனன்றால், இவள் தன் பள்ைளகேளாடு
அடிைமப்பட்டிருக்க றாேள. 26 ேமலான
எருசேலேமா சுதந்த ரம் உள்ளவள்,
அவேள நம்ெமல்ேலாருக்கும் தாயானவள்.
27 அந்தப்படி பள்ைளெபறாத மலடிேய,
மக ழ்ந்தரு; கர்ப்பேவதைனப்படாதவேள,
மக ழ்ச்ச யாக எழும்ப ஆர்ப்பரி; கணவன்
உள்ளவைளவட மலடியான ெபண்ணுக்ேக
அத க பள்ைளகள் உண்டு என்று
எழுதயருக்க றது. 28 சேகாதரர்கேள,
நாம் ஈசாக்ைகப்ேபால வாக்குத்தத்தத்தன்
பள்ைளகளாக இருக்க ேறாம்.
29 ஆனாலும் சரீரத்தன்படி ப றந்தவன்
ஆவயன்படி ப றந்தவைன அப்ெபாழுது
துன்பப்படுத்தனதுேபால, இப்ெபாழுதும்
நடந்துவருகறது. 30 அைதக்குறத்து ேவதம்
என்ன ெசால்லுகறது: அடிைமயானவளின்
மகன் சுதந்த ரமுள்ளவளுைடய
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மகேனாடு வாரிசாக இருப்பதல்ைல;
ஆகேவ, அடிைமயானவைளயும்,
அவளுைடய மகைனயும் ெவளிேய
தள்ளு என்று ெசால்லுகறது.
31 இப்படியருக்க, சேகாதரர்கேள, நாம்
அடிைமயானவளுக்குப் பள்ைளகளாக
இல்லாமல், சுதந்த ரமுள்ளவளுக்ேக
பள்ைளகளாகஇருக்க ேறாம்.

அத்த யாயம் 5
வருத்தேசதனம்

1 ஆனபடியால், நீங்கள் மீண்டும்
அடிைமத்தனத்தன் நுகத்த ற்குக்
கீழாகாமல், க றஸ்து நமக்கு
உண்டாக்கன சுதந்த ர நைலைமய ேல
நைலத்தருங்கள். 2 இேதா, நீங்கள்
வருத்தேசதனம்பண்ணிக்ெகாண்டால்
க றஸ்துவனால் உங்களுக்கு ஒரு
ப ரேயாஜனமும் இருக்காது, என்று
பவுலாகய நான் உங்களுக்குச்
ெசால்லுக ேறன். 3 ேமலும்,
வருத்தேசதனம்பண்ணிக்ெகாள்ளுகற எந்த
மனிதனும் நயாயப்ப ரமாணம்முழுவைதயும்
நைறேவற்றக் கடனாளியாக இருக்க றான்
என்று மீண்டும் அப்படிப்பட்டவனுக்கு
உறுதயாக அறவக்க ேறன்.
4 நயாயப்ப ரமாணத்தனால்
நீத மான்களாக வரும்புக ற நீங்கள்



கலாத்தயர்அத்தயாயம் 5:5 xxi கலாத்தயர்அத்தயாயம் 5:12

எல்ேலாரும் க றஸ்துைவவட்டுப்
ப ரிந்து கருைபயலிருந்து வழுந்தீர்கள்.
5 நாங்கேளா நீத கைடக்கும் என்று
ஆவையக்ெகாண்டு வசுவாசத்தனால்
நம்ப க்ைகேயாடு காத்தருக்க ேறாம்.
6 க றஸ்து இேயசுவ டம் வருத்தேசதனமும்,
வருத்தேசதனம் இல்லாததும் ஒன்றுக்கும்
உதவாது, அன்பனால் ெசய்ைககைளச்
ெசய்க ற வசுவாசேம உதவும். 7 நீங்கள்
நன்றாக ஓடினீர்கேள; சத்தயத்த ற்குக்
கீழ்ப்படியாமற்ேபாக உங்களுக்குத்
தைடெசய்தவன் யார்? 8 இந்தப் ேபாதைன
உங்கைள அைழத்தவரால் உண்டானது
இல்ைல. 9 புளிப்பான ெகாஞ்சம்
மாவு பைசந்த மாவு அைனத்ைதயும்
உப்பப்பண்ணும். 10 நீங்கள் ேவறுவதமாகச்
ச ந்த க்கமாட்டீர்கள் என்று நான்
கர்த்தருக்குள் உங்கைளக்குறத்து
நம்ப க்ைகயாக இருக்க ேறன்; உங்கைளக்
குழப்புக றவன் எப்படிப்பட்டவனாக
இருந்தாலும் தனக்குரிய தண்டைனைய
அைடவான். 11 சேகாதரர்கேள,
இதுவைரக்கும் நான் வருத்தேசதனத்ைதப்
ப ரசங்க க்க றவனாக இருந்தால்,
இதுவைரக்கும்எதற்காகத்துன்பப்படுக ேறன்?
அப்படிெயன்றால் சலுைவையப்பற்ற வரும்
இடறல் ஒழிந்தருக்குேம. 12 உங்கைளக்
குழப்புக றவர்கள் உங்களிடமிருந்து
துண்டித்துக்ெகாண்டால் நலமாக இருக்கும்.
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13 சேகாதரர்கேள, நீங்கள் சுதந்த ரமாக
இருப்பதற்காக அைழக்கப்பட்டீர்கள், இந்தச்
சுதந்த ரத்ைத நீங்கள் சரீரத்த ற்ேகதுவாக
அநுசரிக்காமல், அன்பனாேல
ஒருவருக்ெகாருவர் பணிவைட ெசய்யுங்கள்.
14 உன்ைன நீ ேநச க்க றதுேபால
மற்றவைனயும் ேநச ப்பாயாக,
என்கற இந்த ஒேர வார்த்ைதய ேல
நயாயப்ப ரமாணம் முழுவதும் நைறேவறும்.
15 நீங்கள் ஒருவைரெயாருவர் கடித்து
வழுங்குவீர்கள் என்றால் அழிவீர்கள், அப்படி
ஒருவரால் ஒருவர் அழிக்கப்படாதபடிக்கு
எச்சரிக்ைகயாகஇருங்கள்.

ஆவயானவராேலஜீவன்
16 பன்னும் நான் ெசால்லுகறது

என்னெவன்றால், ஆவயானவருக்கு ஏற்றபடி
நடந்துெகாள்ளுங்கள், அப்ெபாழுது சரீர
இச்ைசைய நைறேவற்றாமல் இருப்பீர்கள்.
17 சரீர இச்ைச ஆவயானவருக்கு எத ராக
ெசயல்படுகறது. ஆவயானவர் சரீர
இச்ைசக்கு எத ராக ெசயல்படுகறார்;
நீங்கள் ெசய்யேவண்டியைவகைளச்
ெசய்யாதபடி, இைவகள் ஒன்றுக்ெகான்று
எத ராக இருக்க றது. 18 ஆவயானவரால்
நடத்தப்படுவீர்களானால், நீங்கள்
நயாயப்ப ரமாணத்தற்குக் கீழ்ப்பட்டவர்கள்
இல்ைல. 19 சரீரத்தன் ெசய்ைககள்
ெவளியரங்கமாக இருக்கன்றன;
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அைவயாவன: வபசாரம், ேவச த்தனம்,
அசுத்தம், காமவ காரம், 20 வக்க ரக
ஆராதைன, பல்லிசூனியம், பைககள்,
வேராதங்கள், ைவராக்கயங்கள்,
ேகாபங்கள், சண்ைடகள், ப ரிவைனகள்,
மார்க்கேபதங்கள், 21 ெபாறாைமகள்,
ெகாைலகள், ெவற கள், களியாட்டுகள்
முதலானைவகேள; இப்படிப்பட்டைவகைளச்
ெசய்க றவர்கள் ேதவனுைடய ராஜ்யத்ைதப்
ெபற்றுக்ெகாள்வதல்ைல என்று முன்னேம
நான் ெசான்னதுேபால இப்ெபாழுதும்
உங்களுக்குச்ெசால்லுக ேறன்.

ஆவயானவரின்கனிகள்
22 ஆவயானவரின் கனிேயா, அன்பு,

சந்ேதாஷம், சமாதானம், நீடியெபாறுைம,
தயவு, நற்குணம், வசுவாசம், 23 சாந்தம்,
இச்ைசயடக்கம்; இப்படிப்பட்டைவகளுக்கு
எத ரான ப ரமாணம் ஒன்றும் இல்ைல.
24 க றஸ்துவனுைடயவர்கள் தங்களுைடய
சரீரத்ைதயும் அதன் ஆைசகைளயும்
இச்ைசகைளயும் சலுைவயல்
அைறந்தருக்க றார்கள். 25 நாம்
ஆவயானவராேல பைழத்தருந்தால்,
அவருக்ேகற்றபடி நடப்ேபாம்.
26 வீண்புகழ்ச்சைய வரும்பாமலும்,
ஒருவைரெயாருவர் ேகாபமூட்டாமலும்,
ஒருவர்ேமல்ஒருவர்ெபாறாைமெகாள்ளாமலும்
இருப்ேபாம்.
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அத்த யாயம் 6
சாந்தமுள்ள ஆவேயாடு சேகாதரர்கைளச்

சீர்படுத்துதல்
1 சேகாதரர்கேள, ஒருவன்

எந்தெவாரு குற்றத்தல் அகப்பட்டாலும்,
ஆவயானவருக்குரியவர்களாகய நீங்கள்
சாந்தமுள்ளஆவேயாடுஅப்படிப்பட்டவைனச்
சீர்ப்படுத்துங்கள்; நீயும் ேசாத க்கப்படாதபடி
உன்ைனக்குறத்து எச்சரிக்ைகயாக
இரு. 2 ஒருவர் பாரத்ைத ஒருவர்
சுமந்து, இப்படிேய க றஸ்துவனுைடய
கட்டைளைய நைறேவற்றுங்கள். 3 ஒருவன்,
தான் ஒன்றுமில்லாதருந்தும், தன்ைன
ஒரு ெபாருட்ெடன்று நைனத்தால்,
தன்ைனத்தாேன ஏமாற்றுகறவன் ஆவான்.
4 அவனவன் தன்தன் சுயெசய்ைககைளச்
ேசாத த்துப்பார்க்கேவண்டும்; அப்ெபாழுது
மற்றவைனப் பார்க்கும்ெபாழுது
அல்ல, தன்ைனேய பார்க்கும்ெபாழுது
ெபருைமபாராட்ட அவனுக்கு இடம்
உண்டாகும். 5 அவனவன் தன்தன்
பாரத்ைதச் சுமப்பாேன. 6 ேமலும்,
தருவசனத்தல் உபேதச க்கப்படுக றவன்
உபேதச க்க றவனுக்கு எல்லா
நன்ைமகளிலும்பக ர்ந்துெகாடுக்கேவண்டும்.
7 ஏமார்ந்துேபாகாமல் இருங்கள், ேதவன்
தம்ைமப் பரிகாசம்பண்ண வடமாட்டார்;
மனிதன் எைத வைதக்க றாேனா
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அைதேய அறுப்பான். 8 தன்
சரீரத்த ற்ெகன்று வைதக்க றவன்
சரீரத்தனால் அழிைவ அறுப்பான்;
ஆவயானவருக்ெகன்று வைதக்க றவன்
ஆவயானவராேல ந த்தயஜீவைன
அறுப்பான். 9 நன்ைமெசய்க றதல்
ேசார்ந்துேபாகாமல் இருப்ேபாமாக; நாம்
தளர்ந்துேபாகாமல் இருந்தால் சரியான
ேநரத்தல் அறுப்ேபாம். 10 ஆகேவ, நமக்குக்
கைடக்கும் வாய்ப்பன்படி, எல்ேலாருக்கும்,
வேசஷமாக வசுவாச குடும்பத்தார்களுக்கும்
நன்ைமெசய்ேவாம்.

வருத்தேசதனமல்ல, புதய பைடப்ேப
11 என் ைகெயழுத்தாக எவ்வளவு

எழுத ேனன் என்று பாருங்கள்.
12 சரீரத்தன்படி நல்லவர்கைளப்ேபாலக்
காணப்படவரும்புக றவர்கள்
எவர்கேளா, அவர்கள் தாங்கள்
கறஸ்துவனுைடய சலுைவயனிமித்தம்
துன்பப்படாதபடிக்கு உங்கைள
வருத்தேசதனம்பண்ணிக்ெகாள்ளக்
கட்டாயப்படுத்துகறார்கள். 13வருத்தேசதனம்பண்ணியருக்க ற
அவர்களும் நயாயப்ப ரமாணத்ைதக்
கைடப்ப டிக்காமல் இருக்க றார்கள்;
அப்படியருந்தும், அவர்கள் உங்களுைடய
சரீரத்ைதக்குற த்துப் ெபருைமப்பாராட்டும்படி
நீங்கள்வருத்தேசதனம்பண்ணிக்ெகாள்ளேவண்டும்
என்று வரும்புக றார்கள். 14 நாேனா
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நம்முைடயகர்த்தராக யஇேயசுக றஸ்துவன்
சலுைவையக்குறத்ேத அல்லாமல்
ேவெறான்ைறயும்குறத்துப்ெபருைமபாராட்டாமல்
இருப்ேபனாக; அவரால் உலகம் எனக்குச்
சலுைவயல் அைறயப்பட்டிருக்க றது,
நானும் உலகத்த ற்காகச் சலுைவயல்
அைறயப்பட்டிருக்க ேறன். 15 க றஸ்து
இேயசுவற்குள் வருத்தேசதனமும்
ஒன்றுமில்ைல, வருத்தேசதனம்
இல்லாததும் ஒன்றுமில்ைல; புதய
பைடப்ேப முக்கயம். 16 இந்தக்
கட்டைளயன்படி நடந்துவருகறவர்கள்
எவர்கேளா, அவர்களுக்கும், ேதவனுைடய
இஸ்ரேவலருக்கும், சமாதானமும், இரக்கமும்
உண்டாயருப்பதாக. 17 இனிேமல்
ஒருவனும் எனக்கு வருத்தம் உண்டாக்காமல்
இருப்பானாக;கர்த்தராக யஇேயசுவனுைடய
அைடயாளங்கைள நான் என்
சரீரத்த ேல அணிந்துெகாண்டிருக்க ேறன்.
18 சேகாதரர்கேள, நம்முைடய கர்த்தராக ய
இேயசுக றஸ்துவன் கருைப உங்கள்
ஆவேயாடுஇருப்பதாக. ஆெமன்.
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