
கலாத்தயர் ௧:௧ i கலாத்தயர் ௧:௪

கலாத்த யருக்கு
எழுத யகடிதம்

௧ அப்ேபாஸ்தலனாகய பவுல்
எழுதுவதாவது: நான் மனிதர்களால்
ேதர்ந்ெதடுக்கப்பட்ட அப்ேபாஸ்தலன்
அல்ல. நான் மனிதர்களிடமிருந்து
அனுப்பப்படவல்ைல. இேயசு க றஸ்துவும்,
ப தாவாகய ேதவனும் என்ைன
அப்ேபாஸ்தலனாக ஆக்கனார்கள். ேதவன்
ஒருவேர இேயசுைவ மரணத்தல் இருந்து
உய ர்த்ெதழும்படி ெசய்தவர். ௨இந்த நருபம்
என்ேனாடு இருக்கற என் சேகாதரர்கள்
அைனவரும் கலாத்தயா* நாட்டில் உள்ள
சைபகளுக்குஅனுப்புவது,
௩ ப தாவாகய ேதவனாலும்,

நம்முைடய கர்த்தராக ய இேயசு
க றஸ்துவாலும் உங்களுக்குக் கருைபயும்,
சமாதானமும் உண்டாகட்டும். ௪ இேயசு
நமது பாவங்களுக்காகத் தம்ைமத்
தாேம ஒப்புக்ெகாடுத்தார். நாம்
வாழ்ந்துெகாண்டிருக்க ற ெகட்ட உலகல்
இருந்து வடுதைல ெபறுவதற்காக அவர்
இைதச் ெசய்தார். இதைனேய ப தாவாகய

* ௧:௨: கலாத்தயா தன் முதல் பயணத்தல் பவுல்
சைபகைள ஆரம்ப த்தப் பகுதயாக இது ெபரும்பாலும்
இருக்கக்கூடும்.
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ேதவனும் வரும்பனார். ௫ ேதவனுைடய
மகைம எல்லா காலங்களிலும் இருப்பதாக.
ஆெமன்.

ஒேரஒருஉண்ைமயானநற்ெசய்த
௬ ெகாஞ்சக் காலத்துக்கு முன்பு

ேதவன் தன்ைனப் பன்பற்றும்படி
உங்கைள அைழத்தார். அவர் உங்கைளத்
தன் கருைபயால் க றஸ்துவன்
மூலமாக அைழத்தார். ஆனால்
இப்ெபாழுது உங்கைளக் கண்டு நான்
ஆச்சரியப்படுக ேறன். ஏற்ெகனேவ நீங்கள்
அவர் வழியல் இருந்து மாறவ ட்டீர்கள்.
௭ உண்ைமயல் ேவறு ஒரு நற்ெசய்த
என்பது இல்ைல. ஆனால் சலர் உங்கைளக்
குழப்ப க்ெகாண்டிருக்க றார்கள். அவர்கள்
கறஸ்துவன் நற்ெசய்தைய மாற்றவ ட
வரும்புக றார்கள். ௮ நாங்கள் உங்களுக்கு
உண்ைமயான நற்ெசய்தையக் கூற ேனாம்.
எனேவநாங்கேளாஅல்லதுவானத்தலிருந்து
வந்த ஒரு ேதவதூதேனா ேவெறாரு
நற்ெசய்தைய உங்களுக்குக் கூறனால்
அவன் கடிந்துெகாள்ளப்பட ேவண்டும்.
௯ நான் ஏற்ெகனேவ இதைனச் ெசான்ேனன்.
அதைனஇப்ேபாதுமறுபடியும்கூறுகன்ேறன்.
நீங்கள் ஏற்ெகனேவ உண்ைமயான
நற்ெசய்தைய ஏற்றுக்ெகாண்டிருக்க றீர்கள்.
நீங்கள்இரட்ச க்கப்படுவதற்கு ேவறுவழிைய
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எவேரனும் உங்களுக்குக் கூறனால் அவன்
கடிந்துெகாள்ளப்பட ேவண்டும்.
௧௦ என்ைன ஏற்றுக்ெகாள்ளும்படி ெசய்ய

நான் மக்களிடம் முயற்ச ெசய்க ேறன்
என்று நைனக்கறீர்களா? இல்ைல.
நான் ேதவனுக்கு ேவண்டியவனாக
இருக்க மட்டுேம முயற்ச ெசய்க ேறன்.
நான் மனிதர்கைள தருப்த ப்படுத்தவா
முயற்ச ெசய்துெகாண்டிருக்க ேறன்?
அவ்வாறு நான் மனிதர்கைள
தருப்த ப்படுத்த க்ெகாண்டிருந்தால் இேயசு
க றஸ்துவன் ஊழியனாக நான் இருக்க
முடியாது.

பவுலின் அதகாரம் ேதவனிடமிருந்து
வந்தது
௧௧ சேகாதரர்கேள, என்னால்

ப ரசங்க க்கப்பட்ட நற்ெசய்தயானது
மனிதர்களால் உருவாக்கப்பட்டதல்ல.
இதைன நீங்கள் ெதரிந்துெகாள்ள ேவண்டும்
என்று நான் வரும்புக ேறன். ௧௨ நான்
இந்த நற்ெசய்தைய மனிதர்களிடம்
இருந்து ெபறவல்ைல. எந்த மனிதனும்
நற்ெசய்தைய எனக்குக் கற்ப க்கவல்ைல.
இேயசு க றஸ்து இதைன எனக்குக்
ெகாடுத்தார். மக்களிடம் நான் ெசால்ல
ேவண்டும் என்பதற்காகேவ அவர் எனக்கு
ெவளிப்படுத்தனார்.
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௧௩ நீங்கள் எனது கடந்த கால வாழ்ைவப்
பற்ற அற ந்தருக்க றீர்கள். நான் யூதர்களின்
மதத்தல்இருந்ேதன். ேதவனுைடய சைபைய
நான் மிகவும் துன்புறுத்த ேனன். அதைன
அழித்துவ டமுயன்ேறன். ௧௪நான்யூதர்களின்
மதத்தல் தைலவனாக இருந்ேதன். என்
வயதுள்ள மற்ற யூதர்கைளவ ட நான் அதகச்
ெசயல்கள் ெசய்ேதன். மற்றவர்கைளவ ட
நான் பைழய மரபு வ த கைளக் கடுைமயாகக்
கைடப்ப டிக்கமுயன்ேறன். அவ்வதகள்நமது
முன்ேனார்களிடமிருந்து நாம் ெபற்றைவ
ஆகும்.
௧௫ ஆனால் நான் பறப்பதற்கு முன்னேர

ேதவன் எனக்காக ேவறு ஒரு தனித்
த ட்டம் ைவத்தருந்தார். அதனால் அவர்
கருைபயாக என்ைன அைழத்தார். அவரிடம்
எனக்காக ேவறு த ட்டங்கள் இருந்தன.
௧௬ நான் யூதர் அல்லாதவர்களிடம் ேபாய்
இேயசு க றஸ்துவன் நற்ெசய்தையப்
ேபாத க்க ேவண்டும் என்று ேதவன்
வரும்பனார். எனேவ அவர் தமது
குமாரைன எனக்கு ெவளிப்படுத்தனார்.
ேதவன் என்ைன அைழத்த ேபாது,
ேவறு எந்த மனிதரிடமிருந்தும் நான்
ஆேலாசைனேயா, அறவுைரேயா
ேகட்கவல்ைல. ௧௭ எருசேலமில் உள்ள
அப்ேபாஸ்தலர்கைளயும் நான் ேபாய்ப்
பார்க்கவல்ைல. அவர்கள் எல்லாம்
எனக்கு முன்னேர அப்ேபாஸ்தலர்களாய்



கலாத்தயர் ௧:௧௮ v கலாத்தயர் ௧:௨௪

இருக்கறவர்கள். ஆனால் நான்
யாருக்காகவும் காத்தருக்காமல்
அேரப யாவுக்குப் ேபாேனன். ப றகு
அங்கருந்து தமஸ்கு என்ற நகருக்குத்
தரும்பவந்ேதன்.
௧௮ மூன்று ஆண்டுகளுக்குப் ப றகு,

நான் எருசேலமுக்குப் ேபாேனன். நான்
ேபதுருைவச்† சந்த க்க வரும்ப ேனன்.
அவேராடு பதைனந்து நாட்கள் நான்
தங்க இருந்ேதன். ௧௯ ேவறு எந்த
அப்ேபாஸ்தலர்கைளயும் அங்கு நான்
சந்த க்கவல்ைல. இேயசுவன்சேகாதரனான
யாக்ேகாைப மட்டும் சந்த த்ேதன். ௨௦ நான்
எழுதுபைவ எல்லாம் ெபாய் அல்ல என்று
ேதவனுக்குத் ெதரியும். ௨௧ ப றகு சீரியா,
சலிசயா ேபான்ற பகுத களுக்கு நான்
ெசன்ேறன்.
௨௨ யூேதயாவல் இருக்கற

சைபகளில் உள்ளவர்கள் என்ைன
இதற்கு முன்னால் பார்த்ததல்ைல.
௨௩ அவர்கள் என்ைனப்பற்ற சலவற்ைறக்
ேகள்வப்பட்டிருந்தார்கள். அதாவது, “முன்பு
நம்ைமத் துன்பப்படுத்தயவேன தான்
அழிக்க நைனத்த வசுவாசத்ைதக் குற த்து
இப்ெபாழுது ப ரசங்கம் ெசய்க றான்.”
௨௪ எனேவ வசுவாச கள் என்ைனக் குறத்து

† ௧:௧௮: ேபதுரு ேபதுருவுக்குரிய யூதப்ெபயர் ‘ேகபா’
என்று ப ரத கூறுகறது. இவன் இேயசுவன் பன்னிரண்டு
சீஷர்களுள்ஒருவன்.
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ேதவைனப்புகழ்ந்தனர்.

௨
ப ற அப்ேபாஸ்தலர்களும் பவுைல

ஏற்றுக்ெகாண்டனர்
௧ பதனான்கு ஆண்டுகளுக்குப் பன்பு

எருசேலமுக்கு நான் மீண்டும் ெசன்ேறன்.
பர்னபாேவாடு நான் ெசன்ேறன். கூடேவ
தீத்துைவயும் அைழத்துச் ெசன்ேறன்.
௨ ேதவன் எனக்குக் கட்டைள இட்டபடியும்
வழி காட்டியபடியும் நான் வசுவாச களின்
தைலவர்கைளக் காணப் ேபாேனன்.
நாங்கள் தனிைமயல் இருக்கும்ேபாது
யூதர் அல்லாதவர்களிடம் நான் ேபாத க்கும்
நற்ெசய்தைய அவர்களிடம் ெசான்ேனன்.
எனது பணிைய அவர்கள் புரிந்துெகாள்ள
ேவண்டும் என்று வரும்ப ேனன். இதனால்
நான் ஏற்ெகனேவ ெசய்தைவயும்
இப்ெபாழுது ெசய்துெகாண்டிருப்பதுவும்
வீணாகாமல்இருக்கும்.
௩-௪ என்னுடன் தீத்து இருந்தான்.

அவன் ஒரு க ேரக்கன். ஆயனும்
அந்தத் தைலவர்கள், தீத்துைவ
வருத்தேசதனம் ெசய்துெகாள்ளும்படி
கட்டாயப்படுத்தவல்ைல. இது ேபான்ற
ச க்கல்கைளப் பற்ற ப் ேபசேவண்டிய
ேதைவ எங்களுக்கு ஏற்பட்டது. ஏெனன்றால்
சல ேபாலிச் சேகாதரர்கள் இரகச யமாய்
எங்கள் குழுவல் ேசர்ந்தருந்தனர்.
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அவர்கள் ஒற்றர்கைளப்ேபால இருந்தனர்.
இேயசு க றஸ்துவுக்குள் நமக்கு
உண்டான சுதந்தரத்ைத அவர்கள் அறய
வரும்பனர். ௫ ஆனால் அந்த ேபாலிச்
சேகாதரர்கள் வருப்பப்படி நாங்கள் எைதயும்
ஒப்புக்ெகாள்ளவல்ைல. ெதாடர்ந்து
நற்ெசய்தயன் முழு உண்ைம உங்கேளாடு
இருப்பைதேயநாங்கள்வரும்ப ேனாம்.

௬ மிக முக்கயமாய்க் கருதப்பட்ட
அந்த மனிதர்கள் நான் ப ரசங்கம்
ெசய்த நற்ெசய்தயல் எந்த
மாற்றமும் ெசய்யவல்ைல. அவர்கள்
“முக்கயமானவர்களா” இல்ைலயா என்பது
பற்ற நான் கவைலப் படவல்ைல.
ேதவனுக்கு முன்னால் அைனவரும்
சமம்தாேன. ௭ அதற்கு மாறாக
அத்தைலவர்கள் ேபதுருைவப் ேபான்ேற
எனக்கும் ேதவன் சறப்புப் பணிகைளக்
ெகாடுத்தருப்பதாக உணர்ந்தனர்.
ேதவன் ேபதுருவ டம், யூதர்களுக்கு
நற்ெசய்தையப் ப ரசங்க க்கும்படி
ஆைணயட்டிருந்தார். ஆனால் எனக்ேகா,
யூதர் அல்லாதவர்களுக்குப் ேபாத க்கும்படி
ேதவன் ஆைணயட்டிருந்தார். ௮ ஒரு
அப்ேபாஸ்தலைனப்ேபாலப் பணியாற்றும்படி
ேபதுருவுக்கு ேதவன் அதகாரத்ைதத்
தந்தார். யூதர்களுக்குப் ேபதுருவும் ஒரு
அப்ேபாஸ்தலனாகேவ இருந்தான். நானும்
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ஒரு அப்ேபாஸ்தலைனப்ேபால பணியாற்ற
ேதவன் எனக்குஅதகாரம் ெகாடுத்தருந்தார்.
ஆனால் நாேனா யூதர் அல்லாதவர்களுக்காக
அப்ேபாஸ்தலனாக இருக்க ேறன்.
௯ யாக்ேகாபு, ேபதுரு, ேயாவான் ஆக ேயார்
தைலவர்களாகஇருந்தனர். ேதவன்எனக்குச்
ச றப்பு வரத்ைதக் ெகாடுத்தருப்பதாக
அவர்கள் எண்ணினர். அதனால்
அவர்கள் என்ைனயும், பர்னபாைவயும்
ஏற்றுக்ெகாண்டனர். அவர்கள் எங்களிடம்,
“நாங்கள் உங்கைள ஏற்றுக்ெகாள்க ேறாம்.
நாங்கள் யூதர்களுக்குப் ேபாதைன
ெசய்க ேறாம். யூதர் அல்லாதவர்களிடம்
நீங்கள் ெசல்லுங்கள்” என்றார்கள். ௧௦ ஏைழ
மக்கைள நைனத்துக்ெகாள்ளும்படி மட்டும்
அவர்கள் எனக்குச் ெசான்னார்கள். இதுதான்
நான் ச றப்பாக என்ைன அர்ப்பணித்த
ஒன்றாகஇருந்தது.

ேபதுருவன் தவைறப் பவுல்
ெவளிப்படுத்துதல்
௧௧ அந்த ேயாகயாவுக்குப் ேபதுரு

வந்தார். அவர் ெசய்தவற்றுள் சல
சரியானைவ அல்ல. அவர் தவறு ெசய்தார்.
அதனால் அவேராடு ேநருக்கு ேநராக
எத ர்த்ேதன். ௧௨ அந்த ேயாகயாவுக்கு அவர்
வந்தேபாது, யூதர் அல்லாதவர்கேளாடு
அவர் ேசர்ந்தார். அவர்கேளாடு உணவு
உட்ெகாண்டார். ஆனால் யாக்ேகாப டமிருந்து
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அனுப்பயருந்த சல யூதர்கள்
வந்தேபாது, யூதர் அல்லாதவர்கேளாடு
ேசர்ந்து உணவு உண்ணப் ேபதுரு
மறுத்துவ ட்டார். அவர்களிடமிருந்து
வலக க்ெகாண்டார். அவர் யூதர்களுக்குப்
பயந்துவ ட்டார். ஏெனன்றால் யூதர்கள்,
யூதர் அல்லாதவர்களும் வருத்தேசதனம்
ெசய்துெகாள்ள ேவண்டும் என்று
நம்புகன்றவர்கள். ௧௩ ஆைகயால் ேபதுரு
ெபாய் முகக்காரராக இருந்தார். ஏைனய
யூதர்களும் அவேராடு ேசர்ந்துெகாண்டனர்.
எனேவ அவர்களும் ெபாய்முகக்காரர்கள்.
இதனால் பர்னபாவும் பாத க்கப்பட்டான்.
௧௪ யூதர்கள் ெசய்வைத நான் பார்த்ேதன்.
அவர்கள் நற்ெசய்தயன்முழுஉண்ைமையப்
பன்பற்றவல்ைல. எனேவ எல்லாரும்
ேகட்கும்படிேய ேநரடியாய்ப் ேபதுருவ டம்
ெசன்று நான் கண்டித்ேதன். “ேபதுரு
நீங்கள் ஒரு யூதர். ஆனால் நீங்கள் ஒரு
யூதைரப்ேபால வாழவல்ைல. நீங்கள்
யூதர் அல்லாதவைரப்ேபால வாழ்க றீர்கள்.
இவ்வாறு இருக்க நீங்கள் எப்படி யூதர்
அல்லாதவர்கைள யூதர்கள்ேபால வாழ
ேவண்டும் என்று கட்டாயப்படுத்த முடியும்?”
என்றுேகட்ேடன்.

௧௫ யூதர் அல்லாதவர்கைளப்
ேபான்றும், பாவ கைளப் ேபான்றும்
யூதர்களாகய நாம் ப றக்கவல்ைல.
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நாம் யூதர்கைளப் ேபாலப் ப றந்ேதாம்.
௧௬ சட்டங்களின் வத முைறகைள ஒருவன்
பன்பற்றுவதனாேலேய ேதவனுக்கு
ேவண்டியவனாக முடியாது என்பது
எங்களுக்குத்ெதரியும். இேயசுக றஸ்துவன்
மீது எவன் நம்ப க்ைக ைவக்கறாேனா
அவேன ேதவனுக்கு ேவண்டியவனாக றான்.
எனேவ, நாம் இேயசு க றஸ்துவடம்
நம்ப க்ைகைவத்தருக்க ேறாம். ஏெனன்றால்
நாம் ேதவனுக்கு ேவண்டியவர்களாக
ேவண்டும். நாம் சட்டங்கைளப்
பன்பற்றுவதால் அல்ல, இேயசுவன் மீது
வசுவாசம் ைவப்பதாேலேய ேதவனுக்கு
ேவண்டியவர்களாக இருக்க ேறாம். இது
உண்ைம. ஏெனன்றால் சட்டங்கைளப்
பன்பற்றுவதன் மூலம் எவெராருவரும்
ேதவனுக்குேவண்டியவராகமுடியாது.
௧௭ யூதர்களாகய நாம் க றஸ்துவடம்

வந்துள்ேளாம். காரணம், நாம் ேதவனுக்கு
ேவண்டியவர்களாக ேவண்டும். எனேவ, நாம்
பாவ கள் என்பது ெதளிவாக றது. இதற்குக்
க றஸ்து காரணம் ஆவாரா? இல்ைல.
௧௮ ஆனால், நான் வ ட்டுவ ட்டவற்ைற
மீண்டும் ேபாத க்கத் ெதாடங்கனால் நானும்
தவறானவன் என்று கருதப்படுேவன்.
௧௯ சட்டங்களுக்காக வாழ்வது என்பைத நான்
வ ட்டுவ ட்ேடன். அச்சட்டங்கேளா என்ைனக்
ெகான்றுவட்டது. நான் வதமுைறயன்படி
இறந்து ேபாேனன். எனினும் ேதவனுக்காக
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வாழ்ந்துெகாண்டிருக்க ேறன். எனது
கடந்தகால வாழ்வு கறஸ்துேவாடு
சலுைவயல் இறந்தது. ௨௦ நான்
இப்ேபாது வாழ்ந்துெகாண்டிருக்க ற
வாழ்வு எனக்கானது அல்ல. இேயசு
க றஸ்து இப்ேபாது என்னில்
வாழ்ந்துெகாண்டிருக்க றார். இப்ேபாது இந்த
சரீரத்த ேல நான் வாழ்ந்தாலும் ேதவனுைடய
குமாரன் மீதுள்ள வசுவாசத்தால்
வாழ்க ேறன். இேயசு ஒருவேர என்மீதுஅன்பு
ெகாண்டவர். என்ைன இரட்ச ப்பதற்காக
அவர் தன்ைனேய தந்தவர். ௨௧ இந்தக்
கருைப ேதவனிடமிருந்து வந்தது. இது
எனக்குமிகவும்முக்கயமானது. ஏெனன்றால்
சட்டத்தன் மூலம் மனிதன் தருந்த
நீத மானாக முடியுெமன்றால் இேயசு
க றஸ்துவன் மரணம் ேதைவயல்லாமல்
ேபாயருக்கும்.

௩
வசுவாசத்தன் மூலேம ேதவனுைடய

ஆசீர்வாதம் கைடக்க றது
௧ இேயசு க றஸ்து சலுைவயல்

மரணம் அைடந்தார் என்பது பற்ற மிகத்
ெதளிவாகக் கலாத்தய மக்களாகய
உங்களுக்குச் ெசால்லப்பட்டது. ஆனால்
நீங்கேளா புத்தயற்றவர்களாய்
இருந்தீர்கள். எவைரேயா உங்களிடம்
தந்த ரம் ெசய்ய அனுமதத்துவ ட்டீர்கள்.
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௨ இைதப்பற்ற எனக்குக் கூறுங்கள்,
பரிசுத்த ஆவயானவைர நீங்கள் எப்படிப்
ெபற்றுக்ெகாண்டீர்கள்? சட்டங்கைளப்
பன்பற்றுவதன் மூலம் ஆவயானவைர
ஏற்றுக்ெகாண்டீர்களா? இல்ைல. நீங்கள்
ஆவையப் ெபற்றீர்கள். ஏெனன்றால்
நீங்கள் நற்ெசய்தையக் ேகள்வப்பட்டு
நம்பனீர்கள். ௩ ஆவயானவரால் நீங்கள்
கறஸ்துவல் உங்கள் வாழ்க்ைகையத்
ெதாடங்கனீர்கள். இப்ெபாழுது உங்கள்
ெசாந்த மாம்சீக பலத்தால் ெதாடர முயற்ச
ெசய்க றீர்களா? எவ்வளவு புத்தயற்றவர்கள்
நீங்கள்? ௪ பல வைகயலும் அனுபவங்கைள
நீங்கள் ெபற்றருக்க றீர்கள். அைவ
எல்லாம் வீணாக ேவண்டுமா? அைவ
வீணாகாது என்று எனக்கு நம்ப க்ைக
இருக்க றது. ௫ நீங்கள் சட்டங்கைளப்
பன்பற்றுவதால் ேதவன் உங்களுக்கு
ஆவையக்ெகாடுக்க றாரா? இல்ைல. நீங்கள்
சட்டங்கைளப் பன்பற்றுவதால் ேதவன்
உங்களிடம் அற்புதங்கைளச் ெசய்க றாரா?
இல்ைல. உங்களுக்கு அவர் ஆவையக்
ெகாடுத்ததும், அற்புதங்கைள நடப்ப த்ததும்
நீங்கள் நற்ெசய்தையக் ேகட்டு நம்பனீர்கள்
என்பதால்தான்.
௬ ஆப ரகாைமப் பற்றயும்,

ேவதவாக்கயங்கள் அைதேய கூறுகறது.
“ஆப ரகாம்ேதவைனவசுவாச த்தார். அவரது
வசுவாசத்ைத ேதவன் ஏற்றுக்ெகாண்டார்.
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இது அவைர ேதவனுக்கு முன்பு
நீத மானாக்கயது.”✡ ௭ ஆகேவ ஒன்ைறத்
ெதரிந்துெகாள்ளுங்கள். ேதவன்
மீது வசுவாசம் ைவக்க றவர்கேள
ஆப ரகாமின் உண்ைமயான பள்ைளகள்.
௮ எத ர்காலத்தல் என்ன நடக்கும் என்பது
பற்றயும் ேவதவாக்கயங்கள் கூறயது.
யூதர் அல்லாத மக்கைளச் சரியான
வழியல் அவர்களின் வசுவாசத்தன்
மூலேம ேதவன் வழிநடத்துவார்.
“பூமியல் உள்ள மக்கைளெயல்லாம்
ஆசீர்வத க்க, ஆப ரகாேம, ேதவன்
உன்ைனப் பயன்படுத்துவார்”✡ என்று
சுவ ேசஷமாய் முன் அறவத்தது.
௯ ஆப ரகாம் இைத நம்பனார்.
நம்பயதால், அவர் ஆசீர்வத க்கப்பட்டது
ேபாலேவ, நம்ப க்ைகயுள்ள அைனவரும்
ஆசீர்வத க்கப்படுவர்.
௧௦ ஆனால் சட்டத்தன்படி வாழ்பவர்கள்

எவரும் சாபத்துக்குள்ளாவார்கள்.
ஏெனன்றால் “ஒருவன் சட்டங்கைளத்
தன் வாழ்நாள் முழுவதும் கைடப்ப டிக்க
ேவண்டும். இல்லாவ ட்டால் அவன்
சப க்கப்படுவான்”✡ என்று சட்டங்களின்
நூலில் எழுதப்பட்டுள்ளது. ௧௧ ஆகேவ
எவனும், சட்டத்தன் மூலம் ேதவனுக்கு

✡ ௩:௬: ஆத . 15:6-ல்இருந்துஎடுக்கப்பட்டுள்ளது. ✡ ௩:௮:
ஆத . 12:3-ல்இருந்து எடுக்கப்பட்டுள்ளது. ✡ ௩:௧௦: உபா.
27:26-ல்இருந்துஎடுக்கப்பட்டுள்ளது.



கலாத்தயர்௩:௧௨ xiv கலாத்தயர்௩:௧௪

ேவண்டியவனாவதல்ைலஎன்பதுெதளிவாக
உள்ளது. ஏெனனில் ேவதவாக்கவங்களில்,
“வசுவாசத்தனாேல ேதவனுக்கு
ேவண்டியவனாக இருக்க றவன் எப்ேபாதும்
வாழ்வான்”✡ என்றுெசால்லிஇருப்பேதஇதன்
காரணம்.
௧௨ வசுவாசம் சட்டம் அடிப்பைடயல்

இயங்குவதுஅல்ல. அதுேவறுபட்டவழிையப்
பயன்படுத்துகறது. “எவெனாருவன்
சட்டங்கைளக் கைடப்ப டிக்க றாேனா
அவேன வாழ்வான்” என்று சட்டங்கள்
கூறும். ௧௩ நம் மீது சட்டங்களானது
சாபம் ேபாட்டுள்ளது. ஆனால் கறஸ்து
அச்சாபத்ைத வலக்கவ ட்டார். தன்ைனேய
அவர் சாபத்துக்கு உள்ளாக்க க்ெகாண்டார்.
“எப்ெபாழுது ஒருவனது சரீரம் மரத்த ேல
ெதாங்க * வ டப்படுக றேதா அவேன
சாபத்துக்கு உள்ளாக றான்”✡ என்று
எழுதப்பட்டிருக்க றது. ௧௪ க றஸ்து இதைனச்
ெசய்தார். அதனால்ேதவனுைடயஆசீர்வாதம்
அைனத்து மக்களுக்கும் கைடக்க றது.
ேதவன் ஆப ரகாைமயும் ஆசீர்வத ப்பதாக
வாக்குக் ெகாடுத்தருக்க றார். இந்த
ஆசீர்வாதம் இேயசு க றஸ்துவன்
மூலமாய்த்தான் வருகறது. இேயசு
மரித்தார். அதனால் ேதவனுைடய

✡ ௩:௧௧: ஆபகூக் 2:4-ல் இருந்து எடுக்கப்பட்டுள்ளது.
* ௩:௧௩: உபா. 21:22-23. ✡ ௩:௧௩: உபா. 21:23-ல்இருந்து
எடுக்கப்பட்டுள்ளது.
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வாக்குறுத ப்படி பரிசுத்த ஆவையப்
ெபற்ேறாம். வசுவாசத்தன் மூலம், நாம்
அவ்வாக்குறுதகைளப்ெபறுக ேறாம்.

சட்டமும்வாக்குறுதயும்
௧௫ சேகாதர சேகாதரிகேள உங்களுக்கு

ஒரு எடுத்துக்காட்டு ெசால்க ேறன்.
மனிதர்களுக்குரிய உடன்படிக்ைகையப்
பற்ற எண்ணிப்பாருங்கள். இவ்வாறு
மனிதர்களுக்குள் அதகாரப்பூர்வமாக
உடன்படிக்ைக ஏற்பட்ட ப றகு, யாரும்
அதல் உள்ளவற்ைறத் தள்ளுவதும்
இல்ைல. புத தாகச் ேசர்த்துக்ெகாள்ளுவதும்
இல்ைல, எவெராருவரும் அவற்ைற
ஒதுக்குவதும் இல்ைல. ௧௬ ஆப ரகாமுக்கும்
அவனது சந்தத க்கும் ேதவன் ஒரு
வாக்குத்தத்தம் ெகாடுத்தருந்தார். அவர்
“உன் சந்தத களுக்கு” என்று பன்ைமயல்
ெசால்லாமல் “உன் சந்தத க்கு” என்று
ஒருைமயல் ெசால்லி இருக்கறார். எனேவ
இது கறஸ்துைவேய குறக்கும். ௧௭ எனேவ
நான் ெசால்வது என்னெவன்றால் சட்டங்கள்
வருவதற்கு முன்ேப ஆப ரகாமிடம் ேதவன்
ஓர் உடன்படிக்ைகைய அதகாரப் பூர்வமாகச்
ெசய்தருக்க றார். சட்டங்கேளா 430
ஆண்டுகளுக்குப் பன்னர் வந்தது. எனேவ
அதுஅந்தஉடன்படிக்ைகையஎவ்வைகயலும்
பாத க்காது. ேதவன் ஆப ரகாமுக்குச்
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ெசய்துெகாடுத்த வாக்குத்தத்தமும்
தவறாதது.
௧௮ ேதவனுைடய வாக்குறுதைய நாம்

சட்டங்கைளப் பன்பற்ற வருவதன் மூலம்
அைடய முடியுமா? முடியாது. அப்படியானால்
ேதவன் ெகாடுத்தது வாக்குறுத ஆகாது.
ஆனால் ேதவேனா தன் ஆசீர்வாதங்கைளத்
தன் வாக்குத்தத்ததன் மூலம் இலவசமாய்
ஆப ரகாமுக்குக்ெகாடுத்தார்.
௧௯ அப்படிெயன்றால் சட்டங்களின்

ேநாக்கம் என்ன? அைவ மனிதர் ெசய்யும்
தீைமகைள அவர்களுக்குச் சுட்டிக்காட்டின.
ஆப ரகாமின் ச றப்பான வாரிசு வரும்வைர
இச்சட்டம் ெதாடர்ந்து பயன்பட்டது. ேதவன்
இந்த வாரிைசப் பற்ற ேய வாக்குறுத
ெகாடுத்தருக்க றார். இச்சட்டங்கள் ேதவ
தூதர்கள் மூலமாகக் ெகாடுக்கப்பட்டது.
ேதவ தூதர்கள் ேமாேசைய மத்தயஸ்தராகப்
பயன்படுத்த சட்டங்கைள மனிதர்களுக்கு
வழங்கனர். ௨௦ மத்தயஸ்தன் ஒருவன்
மட்டுமல்ல, ஆனால் ேதவன் ஒருவராக
மட்டுேமஇருக்க றார்.

ேமாேசயன்சட்டங்களுைடய ேநாக்கம்
௨௧ இதனால் சட்டம் ேதவனுைடய

வாக்குறுதக்கு எத ரானைவ என்று
ெபாருள் ெகாள்ள முடியுமா? முடியாது.
மனிதர்களுக்கு ஜீவைனக் ெகாடுக்கக்கூடிய
ஒரு சட்டம் இருந்தால் ப றகு நாம் அதைனக்
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கைடப்ப டித்துவாழ்வதன்மூலேமேதவனுக்கு
ேவண்டியவராகமுடியும். ௨௨ஆனால்இதுவும்
உண்ைம கைடயாது. ஏெனன்றால் எல்லா
மனிதர்களும் பாவத்தால் கட்டப்பட்டுள்ளதாக
ேவதவாக்கயங்கள் கூறுகறது. எனேவ
ேதவனுைடய வாக்குறுத , வசுவாசத்தன்
மூலேம கைடக்க றது. இேயசு க றஸ்துவன்
மீது நம்ப க்ைக ைவப்பவர்களுக்ேக
வாக்குறுத வந்துேசரும்.
௨௩ இந்த வசுவாசம் வருவதற்கு

முன்னால் நாம் எல்லாரும் சட்டத்தால்
சைறப்படுத்தப்பட்டிருந்ேதாம். ேதவன்
நமக்கு வசுவாசத்த ற்குரிய வழிைய
ெவளிப்படுத்தும்வைர நமக்கு வடுதைல
இல்லாதருந்தது. ௨௪ எனேவ, க றஸ்து
வரும் வைர சட்டம் நமது எஜமானனாக
இருந்தது. இேயசு வந்த ப றகு நாம்
வசுவாசத்தன் மூலமாக ேதவனுக்கு
ேவண்டியவர்களாக ஆேனாம். ௨௫இப்ேபாது
வசுவாசத்துக்கு உரிய வழி வந்துவ ட்டது.
எனேவ, நாம் இனிேமல் சட்டத்தன் கீழ் வாழ
ேவண்டியதல்ைல.
௨௬-௨௭ நீங்கள் அைனவரும்

கறஸ்துவுக்குள் ஞானஸ்நானம்
ெபற்றருக்க றீர்கள். எனேவ
நீங்கள் அைனவரும் கறஸ்துைவ
அணிந்துெகாண்டிருக்க றீர்கள். நீங்கள்
அைனவரும் வசுவாசத்தன் வழியல் இேயசு
க றஸ்துவுக்குள் ேதவனுைடய பள்ைளகள்
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ஆகவட்டீர்கள் என்பைத இது காட்டும்.
௨௮ இப்ேபாது க றஸ்துவுக்குள் யூதர்கள்,
க ேரக்கர்கள் என்று எந்த ேவறுபாடுகளும்
இல்ைல. அடிைமகள், சுதந்தரமானவர்கள்
என்றும் ேவறுபாடுகள் இல்ைல. ஆண்,
ெபண் என்றும் ேவறுபாடு இல்ைல.
க றஸ் துவாகய இேயசுவன் முன் நீங்கள்
அைனவரும் சமம்தான். ௨௯ நீங்கள்
கறஸ்துைவச் ேசர்ந்தவர்கள். எனேவ
நீங்கள் ஆப ரகாமின் பரம்பைரயனர்.
ஆகேவ ேதவன் ஆப ரகாமுக்குக் ெகாடுத்த
வாக்குறுதகைள நீங்கள் அைனவரும்
ெபற்றுக்ெகாள்க றீர்கள்.

௪
௧ இைத உங்களுக்குச் ெசால்ல

நான் வரும்புக ேறன். ஒருவன்
தன் ெசாத்துக்களுக்ெகல்லாம்
உரிைமயுைடயவனாய் இருந்தும் அவன்
சறுபள்ைளயாய் இருந்தால் அவனுக்கும்
அடிைமக்கும் எந்த ேவறுபாடும் இல்ைல.
௨ ஏெனன்றால் அவன் குழந்ைத. அவன்
தன் பாதுகாப்பாளர்களின் கட்டுப்பாட்டில்
இருக்க றான். ஆனால் தன் தந்ைதயன்படி
குற த்த வயைத அைடயும்ேபாது அவன்
சுதந்தரம் உள்ளவனாக வளங்குகறான்.
௩ நாமும் இைதப் ேபாலத்தான். நாம்
எல்லாரும் குழந்ைதகைளப் ேபான்றவர்கள்.
நாம் பயனற்ற சட்டங்களுக்கு அடிைமயாய்
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இருந்ேதாம். ௪ ஆனால் சரியான ேநரம்
வந்தேபாது, ேதவன் தன் மகைன
அனுப்பனார். ேதவனுைடய குமாரன்
ஒரு ெபண்ணினிடத்தல் ப றந்தார்.
அவரும் வதமுைறகளின்படிேய வாழ்ந்தார்.
௫இதைனச் ெசய்ததன்மூலம், சட்டங்களுக்கு
அடிைமப்பட்டுக் க டந்த மக்களுக்கு ேதவன்
வடுதைலைய வழங்கனார். நம்ைம அவரது
பள்ைளகளாகஆக்கேவண்டும் என்பது தான்
இவரதுேநாக்கம்.
௬ நீங்கள் ேதவனுைடய பள்ைளகள்.

அதனால்தான்ேதவன்தம்மகனின்ஆவைய
நமது இதயங்களுக்குள் அனுப்பனார்.
ஆவயானவரும் “ப தாேவ, அன்பான
ப தாேவ” என்று கதறுகறார். ௭ ஆைகயால்
இப்ெபாழுதுநீங்கள்முன்புேபாலஅடிைமகள்
அல்ல. நீங்கள் ேதவனுைடய பள்ைளகள்.
அவர் வாக்குறுத ப்படி உங்களுக்குத்
தருவார். ஏெனன்றால் நீங்கள் அவரது
பள்ைளகளாயருக்க றீர்கள்.

கலாத்தய க றஸ்தவர்கள் மீது பவுலின்
அன்பு
௮ முன்பு நீங்கள் ேதவைன

அறந்தருக்கவல்ைல. ெமய்யாகேவ
ேதவன் அல்லாத கடவுள்களுக்கு நீங்கள்
அடிைமகளாக இருந்தீர்கள். ௯ ஆனால்
இப்ேபாது நீங்கள் உண்ைமயான ேதவைன
அறந்துெகாண்டீர்கள். உண்ைமயல்
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அவர் உங்கைள அறந்துெகாண்ட ேதவன்.
எனேவ எதற்காக நீங்கள் மறுபடியும் அந்தப்
பலவீனமான, ேமாசமான ஆவகளுக்கு
அடிைமகளாக வரும்புக றீர்கள். ௧௦ நீங்கள்
இப்ேபாதும் ச றப்பான நாட்கள், மாதங்கள்,
பருவங்கள், ஆண்டுகள் பற்ற ச் சட்டங்கள்
கூறுவைதப் பன்பற்ற வரும்புக றீர்கள்.
௧௧ நான் உங்கைள எண்ணி அஞ்சுக ேறன்.
நான் உங்களுக்காக உைழத்தெதல்லாம்
வீணாய்ப் ேபாய ற்ேறா என்றுஅஞ்சுக ேறன்.
௧௨ சேகாதர சேகாதரிகேள நானும்

உங்கைளப் ேபான்றவன். எனேவ, நீங்கள்
என்ைனப்ேபால மாறுங்கள். நீங்கள் என்
முன்பு நல்லவர்களாகேவ இருக்க றீர்கள்.
௧௩ உங்களிடம் நான் முதன்முதல் எதற்காக
வந்ேதன் என்பைத நைனத்துப் பாருங்கள்.
ஏெனன்றால் அப்ேபாது நான் ேநாயாளியாய்
இருந்ேதன். அப்ேபாதுதான் நான்
நற்ெசய்தைய உங்களுக்குப் ேபாத த்ேதன்.
௧௪ எனது ேநாய் உங்களுக்குப் பாரமாய ற்று.
எனினும் நீங்கள் என்ைன ெவறுக்கவல்ைல.
என்ைன வலக்கவல்ைல. என்ைன
ேதவதூதைனப் ேபால வரேவற்றீர்கள்.
என்ைன இேயசு க றஸ்துைவப் ேபான்று
ஏற்றுக்ெகாண்டீர்கள். ௧௫ அப்ேபாது நீங்கள்
மக ழ்ச்ச யாக இருந்தீர்கள். இப்ேபாது
அந்த மக ழ்ச்ச எங்ேக ேபாய ற்று?
எனக்கு உதவுவதற்காக நீங்கள் எைத
ேவண்டுமானாலும் ெசய்யத் தயாராக
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இருந்தீர்கள் என்று நைனக்க ேறன்.
உங்களால் முடியுமானால் உங்கள்
கண்கைளயும் படுங்க எடுத்து எனக்குத் தரத்
தயாராக இருந்தீர்கள். ௧௬இப்ெபாழுது நான்
உண்ைமையச் ெசால்வதால் உங்களுக்கு
எத ரியாகவ ட்ேடனா?
௧௭அவர்கள் உங்கைளத் ேதடி கடுைமயாய்

உைழக்க றார்கள். ஆனால், இது உங்கள்
நன்ைமக்காக அல்ல. அது எங்களுக்கு
எத ராய ற்று. என்ைனப் ப ரிந்து நீங்கள்
அவர்கைளப் பன்பற்றேவண்டும் என்ேற
வரும்புக றார்கள். ௧௮ ேநாக்கம் நல்லதாக
இருக்கும் பட்சத்தல் மக்கள் உங்களிடம்
ஆர்வம் காட்டுவது நல்லது. இது
எப்ெபாழுதும் உண்ைம. உங்கேளாடு நான்
இருக்கும்ேபாது மட்டுமல்ல, உங்கைள
வ ட்டுவலகய ப றகும் அவர்கள் உங்கள்
மீது ஆர்வம் காட்ட ேவண்டும். ௧௯ என்
சறு பள்ைளகேள| மீண்டும் நான்
உங்களுக்காக ேவதைனப்படுக ேறன். இது
ஒரு ெபண்ணின் ப ரசவ ேவதைனையப்
ேபான்றது. இேயசுைவப் ேபான்று நீங்கள்
ஆகும்வைர நான் இவ்ேவதைனைய
அைடேவன். ௨௦ நான் இப்ேபாது உங்களுடன்
இருப்பைத வரும்புக ேறன். பன்னர்
ேவண்டுமானால் உங்கேளாடு ேபசன
வதத்ைத மாற்ற க்ெகாள்ள முடியும்.
உங்கைளக் குறத்து என்ன ெசய்வெதன்று
எனக்குத்ெதரியவல்ைல.
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ஆகார், சாராளின் சான்று
௨௧ உங்களில் சலர் இப்ெபாழுதும்

ேமாேசயன் சட்டங்களுக்குக்
கட்டுப்பட்டிருக்க வரும்புக றீர்கள்.
எனக்குச் ெசால்லுங்கள்.சட்டம் என்னச்
ெசால்லுகன்றது என கவனிக்கவல்ைலயா?
௨௨ ஆப ரகாமுக்கு இரண்டு பள்ைளகள்
உண்டு. ஒருவனின் தாய் ஒரு
அடிைமப் ெபண். இன்ெனாருவனின்
தாய் சுதந்தரமானவள். ௨௩ அடிைமப்
ெபண்ணின் மகன் சாதாரண முைறயல்
பறந்தான். அடுத்த ெபண்ணின் மகேனா
ேதவன் ஆப ரகாமுக்குக் ெகாடுத்த
வாக்குறுதயன்படி ப றந்தவன்.
௨௪ இந்த உண்ைமயான சம்பவம் நமக்கு

ஒரு ச த்த ரத்ைத உருவாக்க காட்டுக றது.
இந்த இரண்டு ெபண்களும் ேதவன்
மனிதேனாடு ெசய்துெகாண்ட இரண்டு
உடன்படிக்ைககைளப் ேபான்றவர்கள்.
ஒன்று சீனாய் மைலயல் ேதவன்
மனிதேனாடு ெசய்த உடன்படிக்ைக. இந்த
உடன்படிக்ைகக்குக் கீழ்ப்பட்ட மக்கள்
எல்ேலாரும் அடிைமகைளப் ேபான்றவர்கள்.
ஆகார் இந்த உடன்படிக்ைகக்கு உரியவள்.
௨௫ ஆைகயால் ஆகார் என்பவள்
அேரப யாவன் சீனாய் மைலையப் ேபான்று
வளங்கனாள். இவள் தற்ேபாதுள்ள
எருசேலம் நகரத்தன் படமாயருக்க றாள்.
இந்த நகரமும் அடிைமப்பட்டிருக்க றது.
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அதலுள்ள யூத மக்களும் அடிைமப்பட்டு
இருக்கன்றனர். ௨௬ ஆனால் ேமலிருக்கற
பரேலாக எருசேலம் சுதந்தரமான
ெபண்ைணப் ேபான்றது. இதுேவ நமது தாய்.
௨௭கீழ்க்கண்டவாறுஎழுதப்பட்டிருக்க றது.

“பள்ைள ெபறாத மலடிேய! மக ழ்ச்ச யாய்
இரு.

எப்ேபாதும்நீகுழந்ைதெபறாதவள்.
உனக்குப் ப ரசவ ேவதைன என்னெவனத்

ெதரியாது.
அதனால்நீமக ழ்ச்ச யுடன்சத்தமிடு.

கணவனுள்ள ெபண்ைணவட தனியாக
இருக்க ற

ெபண்ணுக்ேக அத கப் பள்ைளகள்
உண்டு.” ஏசாயா 54:1

ெவளிப்படுத்துதல்
௨௮-௨௯ ஆப ரகாமின் ஒரு பள்ைள

சாதாரண முைறயல் பறந்தவன். அவரது
இன்ெனாரு பள்ைள ேதவனுைடய
வாக்குறுத ப்படி ஆவயானவரின்
வல்லைமயால் ப றந்தான். சேகாதர
சேகாதரிகேள, ஈசாக்ைகப் ேபால நீங்களும்
வாக்குறுதயால் வந்த பள்ைளகேள!
சாதாரண முைறயல் பறந்தவன், ஈசாக்ைக
மிக ேமாசமாக நடத்தனான். அது
ேபாலேவ இன்றும் நைடெபறுகறது.
௩௦ ஆனால் ேவதவாக்கயங்கள் என்ன
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கூறுகறது? “அடிைமப் ெபண்ைணயும்
அவளது மகைனயும் தூக்க எறயுங்கள்.
அடிைமயாய் இல்லாதவளின் மகன்
அவனது தந்ைதக்குரியவற்ைற எல்லாம்
ெபற்றுக்ெகாள்வான். ஆனால்
அடிைமப் ெபண்ணின் மகேனா எைதயும்
ெபற்றுக்ெகள்ளமாட்டான்.”✡ ௩௧ ஆைகயால்
சேகாதர சேகாதரிகேள, நாம் அடிைமப்
ெபண்ணின் பள்ைளகள் அல்ல. நாம்
சுதந்தரமானெபண்ணின்பள்ைளகள்.

௫
சுதந்தரத்ைதப் பாதுகாத்துக்ெகாள்
௧ நமக்கு இப்ேபாது சுதந்தரம் இருக்க றது.

க றஸ்து நம்ைமச் சுதந்தரம் உள்ளவர்கள்
ஆக்கனார். எனேவ உறுதயாய்
நல்லுங்கள். மாறாதீர்கள். மீண்டும்
அடிைமகளாக மறுத்துவடுங்கள்.
௨ கவனியுங்கள்! நான் தான் பவுல். நீங்கள்
வருத்தேசதனம் ெசய்துெகாண்டு சட்டத்தன்
அடிைமகளானால் க றஸ்து உங்களுக்கு
எவ்வைகயலும் பயன்படமாட்டார்.
௩ மீண்டும் எல்ேலாைரயும் நான் எச்சரிக்ைக
ெசய்க ேறன். நீங்கள் வருத்தேசதனம்
ெசய்துெகாண்டால் சட்டத்த ற்குக் கீழ்ப்பட்ேட
இருக்க ேவண்டும். ௪ சட்டத்ைதப் பன்பற்ற
நீங்கள் ேதவனுக்கு ேவண்டியவராக

✡ ௪:௩௦: ஆத . 21:10-ல்இருந்துஎடுக்கப்பட்டுள்ளது.
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முயன்றால், க றஸ்துேவாடு உங்களுக்கு
உள்ள ெதாடர்பு அற்றுப்ேபாகும்.
ேதவனுைடய இரக்கத்ைத வ ட்டு வ ட்டீர்கள்.
௫ ஆனால் ேதவனுைடய கருைப
மூலமாக ேதவனுக்கு ேவண்டியவர்களாக
ஆேவாம் என்று வசுவாச க்க ேறாம்.
ஆவயானவரின் உதவ ேயாடு அதற்காகக்
காத்தருக்க ேறாம். ௬ ஒருவன் இேயசு
க றஸ்துவுக்குள் வாழ்வாேனயானால்
பன்னர், அவன் வருத்தேசதனம்
ெசய்துெகாண்டானா, இல்ைலயா என்பது
ப ரச்சைன இல்ைல. அன்பும் வசுவாசமுேம
மிகவும்முக்கயமானது.

௭ பந்தயத்தல் நீங்கள் நன்றாக ஓடினீர்கள்.
நீங்கள் உண்ைமக்குக் கீழ்ப்படிந்தீர்கள்.
ஆனால் இப்ேபாது உண்ைமயன் வழியல்
இருந்து உங்கைளத் தடுத்தது யார்?
௮ உங்கைளத் தடம் புரளச் ெசய்தக்
காரியம் உங்கைளத் ேதர்ந்ெதடுத்த
ேதவனிடமிருந்து வரவல்ைல. ௯ கவனமாய்
இருங்கள். “புளிப்புள்ள மிகச் ச ற தளவு
மாவுகூட பைசந்த மாவு எல்லாவற்ைறயும்
புளிக்கும்படிச் ெசய்துவடும்.” (மிகச்
ச ற தான ஒன்றுகூட ெபரிய ச க்கைல
உருவாக்கவடும்.) ௧௦ ேவறுவதமாக நீங்கள்
ச ந்த க்கமாட்டீர்கள் என்று ேதவனுக்குள்
நான் நம்ப க்ைகயாய் இருக்க ேறன்.
ச லர் ேவறு வதமாக உங்கைளக்
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குழப்புக றார்கள். அவ்வாறு குழப்புக றவன்
எவனாக இருந்தாலும் அவன் ந ச்சயம்
தண்டிக்கப்படுவான்.
௧௧ சேகாதர சேகாதரிகேள! மக்கள்

வருத்தேசதனம் ெசய்துெகாள்ள
ேவண்டும் என்று நான் என்றும்
ேபாத த்ததல்ைல. அவ்வாறு நான்
ெசய்தருந்தால் ஏன் இவ்வாறு துன்பப்பட
ேவண்டும்? மக்கள் வருத்தேசதனம்
ெசய்துெகாள்ள ேவண்டும் என்று வற்புறுத்த
இருந்தால் சலுைவைய ஏற்பதுபற்ற
வரும் தைட நறுத்தப்பட்டிருக்கும்.
௧௨ உங்கைளக் குழப்ப க்ெகாண்டிருக்கும்
அவர்கள் வருத்தேசதனத்துடன்
துண்டித்துக்ெகாள்ளவும் ேவண்டும் என்று
வரும்புக ேறன்.
௧௩ சேகாதர சேகாதரிகேள, நீங்கள்

சுதந்தரமாக இருக்க அைழக்கப்பட்டீர்கள்.
பாவக் காரியங்களுக்காக அச்சுதந்தரத்ைதப்
பயன்படுத்தாதீர்கள். ஆனால்
ஒருவருக்ெகாருவர் அன்புடன் ேசைவ
ெசய்யுங்கள். ௧௪ “உன்ைன நீ ேநச ப்பது
ேபான்று மற்றவர்கைளயும் ேநச ப்பாயாக”
என்ற ஒரு வாக்கயத்த ேலேய ெமாத்த
சட்டமும் அடங்க இருக்க றது. ௧௫ நீங்கள்
ஒருவைரெயாருவர் ெதாடர்ந்து கடித்தும்,
க ழித்தும் வந்தீர்கேளயானால் முழுவதுமாய்
அழிந்து ேபாவீர்கள். இது பற்ற
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எச்சரிக்ைகயாய்இருங்கள்.

ஆவயும்மனிதஇயல்பும்
௧௬ ஆைகயால் உங்களுக்குச்

ெசால்லிக்ெகாள்க ேறன், ஆவக்கு ஏற்றபடி
நடந்துெகாள்ளுங்கள். ப றகு நீங்கள்
மாம்ச இச்ைசைய நைறேவற்றமாட்டீர்கள்.
௧௭ஆவக்கு எத ராக மாம்ச இச்ைசயும், மாம்ச
இச்ைசக்கு எத ராக ஆவயும் ெசயல்பட
வரும்புக றது. இைவ ஒன்றுக்ெகான்று
எத ரானைவ. ஆைகயால் நீங்கள்
உண்ைமயல் வரும்புவைத உங்களால்
ெசய்யமுடியாது. ௧௮உங்கைளஆவயானவர்
வழி நடத்தும்படி அனுமதத்தால், நீங்கள்
சட்டங்களுக்குக்கீழ்ப்பட்டவர்கள்அல்ல.
௧௯ மாம்சத்தன் ெசயற்பாடுகள் ெதளிவாய்

உள்ளன. அைவ வபசாரம், ேவச த்தனம்,
அசுத்தம்,காமவ காரம்,௨௦வக்க ரகவழிபாடு,
பல்லிசூனியம், பைகைம, வேராதங்கள்,
ைவராக்கயங்கள், ேகாபங்கள், சுயநல
ஆைசகள், ப ரிவைனகள், ேகாஷ்டிப்
பூசல்கள், ௨௧ ெபாறாைம, குடிெவற ,
களியாட்டங்கள் என்பன. நான்
ஏற்ெகனேவ உங்கைள எச்சரித்தது
ேபான்று இப்ேபாதும் எச்சரிக்க ேறன்.
இத்தைகயப் பாவங்கைளச் ெசய்பவர்கள்
ேதவனுைடய இராஜ்யத்துக்குள் இடம்ெபற
முடியாது. ௨௨ஆனால், ஆவயானவர் நமக்கு
அன்பு, மக ழ்ச்ச , சமாதானம், ெபாறுைம,
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கருைண, நன்ைம, வசுவாசம், ௨௩ நற்பண்பு,
தன்னடக்கம் ஆகய நற்கனிகைள
உருவாக்குகன்றார். இவற்ைறத் தவறுஎன்று
எந்தச் சட்டமும் கூறுவதல்ைல. ௨௪ இேயசு
க றஸ்துைவச் ேசர்ந்தவர்கள் மாம்சத்ைதச்
சலுைவயல் ெகான்றுவட்டார்கள். அவர்கள்
ஆைசகைளயும் ெகட்ட வருப்பங்கைளயும்
கூடவ ட்டிருக்க றார்கள். ௨௫ஆவயானவரிடம்
இருந்து நாம் புதய வாழ்க்ைகையப்
ெபற்றருக்க ேறாம். எனேவ நாம் அவைரப்
பன்பற்ற ேவண்டும். ௨௬ வீண் புகழ்ச்சைய
வரும்பக் கூடாது. நாம் ஒருவருக்ெகாருவர்
ெதாந்தரவுெகாடுக்காமல்இருக்க ேவண்டும்.
நாம் ஒருவருக்ெகாருவர் ெபாறாைம
ெகாள்ளாமலும்இருக்க ேவண்டும்.

௬
ஒருவருக்ெகாருவர்உதவுக
௧ சேகாதர சேகாதரிகேள, உங்கள்

குழுவல் உள்ள ஒருவன் தவறு ெசய்யலாம்.
ஆவக்குரியவர்களாகய நீங்கள் அவனிடம்
ேபாக ேவண்டும். அவன் நல்ல வழிக்கு வர
சாந்தத்ேதாடு உதவ ேவண்டும். ஆனால்
கவனமாக இருங்கள். நீங்கள் பாவம்
ெசய்யத் தூண்டப்படலாம். ௨ உங்களுக்குச்
சுைமயாக இருக்கும்ேபாது ஒருவருக்கு
ஒருவர்உதவ ெசய்துெகாள்ளுங்கள். நீங்கள்
இதைனச் ெசய்யும்ேபாது க றஸ்துவன்
ஆைணகளுக்கு உண்ைமயாகேவ
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கீழ்ப்படிக றீர்கள். ௩ முக்கயத்துவம்
இல்லாத ஒருவன் தன்ைனப் ெபரிதும்
முக்கயத்துவம் ெகாண்டவனாக
நைனத்துக்ெகாள்வாேனயானால், அது
தன்ைனத் தாேன முட்டாளாக்க க்ெகாள்ளும்
காரியமாகும். ௪ ஒருவன் தன்ைன
மற்றவர்கேளாடு ஒப்ப ட்டுப் பார்க்கக் கூடாது.
அவனவன் தனது ெசயல்கைளச் சீர்தூக்க ப்
பார்ப்பானாக. ப றகு அவன் தன்னால்
ெசய்ய முடிந்த காரியங்கைளப் பற்ற ப்
ெபருைமப்பட்டுக்ெகாள்ள இடமிருக்கும்.
௫ ஒவ்ெவாருவனும் தன் ெபாறுப்புகைள
ஒப்புக்ெகாள்ளேவண்டும்.

வாழ்க்ைக என்பது வயலில் நடுவது
ேபான்றது
௬ ேவதவசனத்தல் ேபாத க்கப்படுக றவன்,

ேபாத க்க றவனுக்கு எல்லா நன்ைமகைளயும்
பங்குைவத்துக்ெகாடுப்பானாக.
௭ புத்தயற்றவர்களாகாதீர்கள்.

உங்களால் ேதவைன ஏமாற்ற முடியாது.
ஒருவன் வைதக்க றைதேய அறுப்பான்.
௮ பாவம் நைறந்த தன் சுயத்ைத
தருப்த ெசய்யும் ெபாருட்டு வாழத்
ெதாடங்குவாேனயானால், பாவம்
நைறந்த அவன் சுயமானது நைலயான
மரணத்ைதேய தரும். ஆனால் பரிசுத்த
ஆவையத் தருப்த ப்படுத்தும் ெபாருட்டு
ஒருவன் வாழத் ெதாடங்குவாேனயானால்,
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அழிவற்ற வாழ்ைவ ஆவயானவரிடமிருந்து
ெபறுவான். ௯ நாம் நன்ைமையச்
ெசய்வதல் ேசார்வைடயாமல் இருந்தால்
சரியான ேநரத்தல் அழிவல்லாத வாழ்வு
என்னும் வைளச்சைலப் ெபறுேவாம். நம்
ெசயல்களில் என்றும் பன்வாங்கக் கூடாது.
௧௦ எவர் ஒருவருக்கும் நன்ைம ெசய்யும்
வாய்ப்பு க ட்டும் ேபாெதல்லாம், நாம் ெசய்ய
ேவண்டும். குற ப்பாக ேதவனிடம் வசுவாசம்
ெகாண்டுள்ள குடும்பங்களுக்கு நன்ைம
ெசய்யேவண்டும்.

பவுல்தன்நருபத்ைதமுடித்தல்
௧௧இைதநாேனஎழுத க்ெகாண்டிருக்க ேறன்.

கடிதங்கள் எவ்வளவு ெபரியைவ
என்று பாருங்கள். ௧௨ ச லர்
உங்கைள வருத்தேசதனம் ெசய்யுமாறு
கட்டாயப்படுத்த க்ெகாண்டிருக்க றார்கள்.
ச ல மக்கள் தம்ைம ஏற்றுக்ெகாள்வார்கள்
என்பதன் ெபாருட்டு அவர்கள்
இதைனச் ெசய்க றார்கள். அவர்கள்
கறஸ்துவன் சலுைவைய ப ரசங்க த்தால்
துன்பப்பட ேநரும் என அஞ்சுகறார்கள்.
௧௩ வருத்தேசதனம் ெசய்துெகாண்ட
அவர்கேளா சட்டத்ைத ேமற்ெகாள்ளாமல்
இருக்கறார்கள். அப்படி இருந்தும்
அவர்கள் உங்கைள வருத்தேசதனம்
ெசய்துெகாள்ளும்படிகட்டாயப்படுத்துகறார்கள்.
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அவர்கள் உங்கைளச் ெசய்ய ைவப்பதல்
ெபருைமப்பட மட்டும்வரும்புக றார்கள்.
௧௪ இது ேபான்றவற்ைறக் குறத்து

நான் ெபருைமயடித்துக்ெகாள்ளமாட்ேடன்
என்பதல் நம்ப க்ைக ெகாள்க ேறன். இேயசு
க றஸ்துவன் சலுைவ ஒன்ேற நான்
ெபருைமப்படத்தக்கது. சலுைவயல் இேயசு
இறந்து ேபானதால் எனக்கு இந்த உலகேம
ெசத்துப்ேபானது. இந்த உலகத்துக்கு
நான் ெசத்துப்ேபாேனன். ௧௫ ஒரு மனிதன்
வருத்தேசதனம் ெசய்துெகாண்டவனா
இல்ைலயா என்பதுமுக்கயமல்ல. ேதவனால்
புதுப்பைடப்பாக ஆக்கப்படுவது தான்
முக்கயம். ௧௬ இந்தச் சட்டத்தன் முைறப்படி
வாழ்க ற ேதவனுைடய இஸ்ரேவலர்களுக்கு
சமாதானமும்கருைபயும்உண்டாவதாக.
௧௭ இனிேமல் எந்தத் ெதாந்தரவும்

எனக்குத் தர ேவண்டாம். எனது சரீரத்தல்
வடுக்கைளஏற்றருக்க ேறன். இந்தவடுக்கள்
நான் இேயசு க றஸ்துைவச் ேசர்ந்தவன்
என்பைதக்காட்டும்.
௧௮ என் சேகாதர சேகாதரிகேள, நம்முைடய

ேதவனாகய இேயசு க றஸ்துவன் கருைப
உங்கள் ஆவேயாடு கூட இருக்கட்டும் என்று
ப ரார்த்தைனெசய்க ேறன். ஆெமன்.
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