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2ெகாரிந்த யர்
ஆச ரியர்
பவுல் 2 ெகாரிந்த யர் நருபத்ைத

தனது வாழ்க்ைகயன் ெபலவீனமான
ேநரத்தல் எழுதனார். ெகாரிந்து சைபயல்
சண்ைடய ட்டுக் ெகாண்டிருப்பைத அவர்
அற ந்தருந்தார், எனேவ உள்ளூர் சைப
வசுவாச களின் ஒற்றுைமையக் காப்பாற்ற
அவர் நடவடிக்ைக எடுக்க முயன்றார்.
பவுல் அந்த கடிதத்ைத எழுதயேபாது,
ெகாரிந்துவலிருந்த வசுவாச களின் மீதுள்ள
அவருைடய அன்பன் காரணமாக அவர்
துன்பத்ைதயும்துயரத்ைதயும்அனுபவத்தார்.
துன்பங்கள், மனிதனின் பலவீனங்கைள
ெவளிப்படுத்துகன்றன, ஆனால் ேதவனின்
தகுதைய ெவளிப்படுத்துகன்றன-என்
கருைப உங்களுக்கு ேபாதுமானது, உன்
பலவீனத்தல் என் ெபலன் பூரணமாக
வளங்கும் (2ெகாரி 12: 7-10).அந்தகடிதத்தல்,
பவுல் தன்னுைடய ஊழியத்ைதயும்
அப்ேபாஸ்தல அதகாரத்ைதயும்
பலமாக பாதுகாக்க றார். அவர்
ேதவனுைடய ச த்தத்தனாேல க றஸ்துவன்
அப்ேபாஸ்தலனாக இருக்க றார் என்பைத
மீண்டும் உறுத ெசய்வதன் மூலம் அவர்
கடிதம் ெதாடங்குகறார் (2 ெகாரி. 1:
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1). அப்ேபாஸ்தலைனயும் கறஸ்தவ
வசுவாசத்ைதயும் பற்ற பவுல் எழுதய
இக்கடிதம் நைறயெவளிப்படுத்துகறது.
எழுதப்பட்ட காலம்மற்றும்இடம்
க ப . 55 முதல் 56 வைரயான

காலப்பகுதயல்ஏறக்குைறயஎழுதப்பட்டது.
ெகாரிந்த யருக்கு பவுல் எழுதய

இரண்டாம் கடிதம் மக்கேதானியாவலிருந்து
எழுதப்பட்டது.
யாருக்காக எழுதப்பட்டது
இந்த நருபம் ெகாரிந்துவலுள்ள

ேதவனுைடய சைபக்கும் அகாயாவலுள்ள
ெகாரிந்து பட்டணத்ைத தைலநகரமாகக்
ெகாண்ட ேராமானிய மாகாணமாகய
அகாயாவலுள்ள மக்களுக்குக்
ெகாடுக்கப்பட்டதாகும் (2ெகாரி 1: 1).
எழுதப்பட்ட ேநாக்கம்
ெகாரிந்த யர்கள் பவுலின் ேவதைனயுள்ள

கடிதத்த ற்கு (1: 3-4; 7: 8-9, 12: 13)
சாதகமான பதலளித்ததனால் பவுல் தான்
உணர்ந்த ஆறுதைலயும், சந்ேதாஷத்ைதயும்
ெவளிப்படுத்த, ஆசயா ப ராந்த யத்தல்
அவர் கடந்து ெசன்ற துயரத்ைத அவர்கள்
அற ந்துெகாள்வதற்காக (1: 8-11),
இடறல் உண்டாக்குபவர்கைள அவர்கள்
மன்னிக்கும்படி ேகட்பதற்காக (2: 5-
11), அவர்கள் அவசுவாச களுடன்
பைணக்கப்படக்கூடாதுஎனஎச்சரிப்பதற்காக
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(6: 14-7: 4), க றஸ்தவ ஊழியத்தன்
உன்னதமான அைழப்ைபயும் உண்ைமத்
தன்ைமையயும் அவர்களுக்கு
வளக்குவதற்காக (2: 14-7: 4),
ெகாரிந்த யர்களுக்கு ெகாடுத்தலின்
கருைபையக் கற்றுக்ெகாடுக்கும்படியாகவும்,
எருசேலமில் உள்ள கறஸ்தவர்களுக்காக
ேசகரிப்பைத நைறவு ெசய்வைத
உறுத ப்படுத்தும்படியாக என இதுேபான்ற
அேநக ேநாக்கங்கைள பவுல் இந்த
நருபத்ைத எழுதும்ேபாது தனது மனதல்
ெகாண்டிருந்தார். (அதகாரம் 8 9).

ைமயக்கருத்து
பவுல் தன்னுைடய அப்ேபாஸ்தல பட்டத்ைத

தற்காக்க றார்.
ெபாருளடக்கம்
1. தனது ஊழியத்ைதக் குற த்து பவுலின்
வளக்கம்— 1:1-7:16

2. எருசேலமில் ஏைழகளுக்காக ேசகரித்தல்
— 8:1-9:15

3. பவுல் தனது அதகாரத்ைத
தற்காத்துக்ெகாள்ளுதல்— 10:1-13:10

4. த ரித்துவக் கருத்ேதாட்டத்துடன்
ஆசீர்வாதம்வழங்குதல்— 13:11-14

1 ேதவனுைடய வருப்பத்தனாேல
இேயசுக றஸ்துவன் அப்ேபாஸ்தலனாகய
பவுலும், சேகாதரனாகய தீேமாத்ேதயுவும்,
ெகாரிந்து பட்டணத்தல் உள்ள ேதவனுைடய
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சைபக்கும், அகாயா நாடு முழுவதும்
உள்ள எல்லாப் பரிசுத்தவான்களுக்கும்
எழுதுகறது என்னெவன்றால்: 2 நம்முைடய
ப தாவாகய ேதவனாலும், கர்த்தராக ய
இேயசுக றஸ்துவனாலும் உங்களுக்குக்
கருைபயும் சமாதானமும்உண்டாவதாக.

எல்லாவதஆறுதலின்ேதவன்
3 நமது கர்த்தராக ய இேயசுக றஸ்துவன்

பதாவாகய ேதவனும், இரக்கங்களின்
ப தாவும், எல்லாவதமான ஆறுதலின்
ேதவனுமாக இருக்க றவருக்கு
ஸ்ேதாத்த ரம். 4 ேதவனால் எங்களுக்கு
அருளப்படுகற ஆறுதலினாேல, எப்படிப்பட்ட
உபத்த ரவங்களிலும் இருப்பவர்களுக்கு
நாங்கள் ஆறுதல்ெசய்க றவர்களாவதற்கு,
எங்களுக்குவரும்எல்லாஉபத்த ரவங்களிலும்
அவேர எங்களுக்கு ஆறுதல் ெசய்க றவர்.
5 எப்படிெயன்றால், க றஸ்துவனுைடய
பாடுகள் எங்களிடம் ெபருகுகறதுேபால,
க றஸ்துவனாேல எங்களுக்கு ஆறுதலும்
ெபருகுகறது. 6 எனேவ, நாங்கள்
உபத்த ரவப்பட்டாலும், அது உங்களுைடய
ஆறுதலுக்கும் இரட்ச ப்ப ற்கும் ஏற்றதாகும்;
நாங்கள் ஆறுதல் அைடந்தாலும்,
அதுவும் உங்களுைடய ஆறுதலுக்கும்
இரட்ச ப்ப ற்கும் ஏற்றதாகும்; நாங்கள்
பாடுபடுக றதுேபால நீங்களும் பாடுபட்டுச்
சக த்துக்ெகாள்க றதனாேல அந்த இரட்ச ப்பு
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பலன் தருகறது. 7 நீங்கள் எங்கேளாடு
பாடுபடுக றதுேபால, எங்கேளாடு ஆறுதலும்
ெபற்றுக்ெகாள்க றீர்கள் என்று நாங்கள்
அற ந்து, உங்கைளக்குறத்து உறுதயான
நம்ப க்ைகயுள்ளவர்களாக இருக்க ேறாம்.
8 எனேவ, சேகாதரர்கேள, ஆசயாவல்
எங்களுக்கு ஏற்பட்ட உபத்த ரவத்ைத
நீங்கள் ெதரிந்துெகாள்ளாமலிருக்க
எங்களுக்கு மனமில்ைல. என்னெவன்றால்,
நாங்கள் பைழப்ேபாம் என்கற நம்ப க்ைக
எங்களுக்கு இல்லாமல்ேபாகும் அளவற்கு,
எங்களுைடய பலத்த ற்கும் மிஞ்சன அதக
பாரமான வருத்தம் எங்களுக்கு உண்டானது.
9 நாங்கள் எங்கள்ேமல் நம்ப க்ைகயாக
இல்லாமல், மரித்தவர்கைள உய ேராடு
எழுப்புக ற ேதவன்ேமல் நம்ப க்ைகயாக
இருப்பதற்காக,மரணம்வரும்என்றுநாங்கள்
எங்களுக்குள்ேள உறுதயாக இருந்ேதாம்.
10 அப்படிப்பட்ட மரணத்தலிருந்தும்
அவர் எங்கைளக் காப்பாற்றனார்,
இப்ெபாழுதும் காப்பாற்றுகறார்,
இனிேமலும் காப்பாற்றுவார் என்று
அவைரேய நம்பயருக்க ேறாம். 11 அேநகர்
மூலமாக எங்களுக்கு உண்டான
இரக்கத்த ற்காகஅேநகரால்எங்கள்ந மித்தம்
ஸ்ேதாத்த ரங்கள் ெசலுத்தப்படுவதற்கு,
நீங்களும் ெஜபத்தனால் எங்களுக்கு
உதவெசய்யுங்கள்.
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பவுலின்பயணமாற்றம்
12 உலகத்த ற்குரிய ஞானத்ேதாடு

நடக்காமல், ேதவனுைடய கருைபயனால்
நாங்கள் உலகத்தலும், வேசஷமாக
உங்களிடமும், கபடம் இல்லாமல்
உண்ைமேயாடு நடந்ேதாம் என்று,
எங்களுைடய மனது எங்களுக்குச் ெசால்லும்
சாட்ச ேய எங்களுைடய புகழ்ச்ச யாக
இருக்க றது. 13ஏெனன்றால், நீங்கள் படித்தும்
புரிந்தும் இருக்க ற வஷயங்கைளத்தவ ர,
ேவெறான்ைறயும் நாங்கள் உங்களுக்கு
எழுதவல்ைல; முடிவுவைரக்கும்
அப்படிேய புரிந்துெகாள்வீர்கள் என்று
நம்பயருக்க ேறன். 14 கர்த்தராக ய
இேயசு வரும்நாளிேல நீங்கள்
எங்களுக்குப் புகழ்ச்ச யாக இருப்பதுேபால,
நாங்களும் உங்களுக்குப் புகழ்ச்ச யாக
இருப்ேபாம் என்பைத ஓரளவு
ஒத்துக்ெகாண்டிருக்க றீர்கேள. 15 நான்
இப்படிப்பட்ட நம்ப க்ைகைய உைடயவனாக
இருக்க றதனால், உங்களுக்கு
இரண்டாவதுமுைறயும் ப ரேயாஜனம்
உண்டாவதற்காக, முதலாவது உங்களிடம்
வரவும், 16 பன்பு உங்களுைடய ஊர்வழியாக
மக்ெகேதானியா நாட்டிற்குப் ேபாகவும்,
மக்ெகேதானியாைவவ ட்டு மீண்டும்
உங்களிடம் வரவும், உங்களால் யூேதயா
நாட்டிற்கு நான் வழியனுப்பப்படேவண்டும்
என்றும் ேயாசைனயாக இருந்ேதன்.
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17 இப்படி நான் ேயாச த்தது வீணாக
ேயாச த்ேதேனா? அல்லது ஆம் ஆம்
என்கறதும், இல்ைல இல்ைல என்கறதும்,
என்னிடத்த ேல இருப்பதற்காக, நான்
ேயாச க்க றைவகைள சரீரத்தன்படி
ேயாச க்க ேறேனா? 18 நாங்கள் உங்களுக்குச்
ெசான்ன வார்த்ைத ஆம் என்றும் இல்ைல
என்றும் இல்ைல; அதற்கு உண்ைமயுள்ள
ேதவேன சாட்ச . 19 என்னாலும்,
ச ல்வானுவனாலும், தீேமாத்ேதயுவனாலும்,
உங்களுக்குள்ேள ப ரசங்க க்கப்பட்ட
ேதவகுமாரனாகய இேயசுக றஸ்துவும்
ஆம் என்றும், இல்ைல என்றும் இல்லாமல்,
ஆம் என்ேற இருக்க றார். 20 எங்களால்
ேதவனுக்கு மகைம உண்டாகும்படி,
ேதவனுைடய வாக்குத்தத்தங்கெளல்லாம்
இேயசுக றஸ்துவற்குள் ஆம் என்றும்,
அவருக்குள் ஆெமன் என்றும்
இருக்கறேத. 21 உங்கேளாடு எங்கைளயும்
கறஸ்துவற்குள் உறுத ப்படுத்த ,
நம்ைம அப ேஷகம்பண்ணினவர்
ேதவேன. 22 அவர் நம்ைம முத்தைர
ெசய்து, நம்முைடய இருதயங்களில்
ஆவயானவைர உத்த ரவாதமாகக்
ெகாடுத்தருக்க றார். 23 ேமலும்
நான் உங்கைள வருத்தப்படுத்தாமல்
இருப்பதற்காகத்தான் இதுவைரக்கும்
ெகாரிந்து பட்டணத்தற்கு வராமல்
இருக்க ேறன்என்று,என்ஆத்துமாவன்ேபரில்
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ேதவைனேய சாட்ச யாக ைவக்க ேறன்.
24 உங்களுைடய வசுவாசத்த ற்கு நாங்கள்
அதகாரிகளாக இல்லாமல், நீங்கள்
உங்களுைடய வசுவாசத்தல் நைலத்து
நற்பதால், உங்களுைடய சந்ேதாஷத்த ற்கு
உதவயாகஇருக்க ேறாம்.

அத்த யாயம் 2
1 நான் மீண்டும் துக்கத்ேதாடு உங்களிடம்

வரக்கூடாது என்று எனக்குள்ேள
தீர்மானம்பண்ணிக்ெகாண்ேடன். 2 நான்
உங்கைளத் துக்கப்படுத்தனால், என்னாேல
துக்கமைடந்தவைனத்தவ ர, ேவறு யார்
என்ைனச் சந்ேதாஷப்படுத்துவான்?
3என்னுைடயசந்ேதாஷம்உங்கெளல்ேலாருக்கும்
சந்ேதாஷமாக இருக்கும் என்று,
நான் உங்கெளல்ேலாைரயும்பற்ற
நம்ப க்ைக உள்ளவனாக இருந்து,
நான் வரும்ேபாது, என்ைனச்
சந்ேதாஷப்படுத்தேவண்டியவர்களால் நான்
துக்கமைடயாமல் இருப்பதற்காக, அைத
உங்களுக்கு எழுத ேனன். 4 அன்றயும்,
நீங்கள் துக்கப்படுவதற்காக எழுதாமல்,
உங்கள்ேமல் நான்ைவத்தஅன்பன்அளைவ
நீங்கள் ெதரிந்துெகாள்வதற்காகேவ,
அதக வயாகுலமும் மனவருத்தமும்
அைடந்தவனாக அத கக் கண்ணீேராடு
உங்களுக்குஎழுத ேனன்.
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பாவ களுக்குமன்னிப்பு
5 துக்கம் உண்டாக்கனவன்

எனக்கு மாத்த ரமல்ல, ஏறக்குைறய
உங்கெளல்ேலாருக்கும் துக்கம்
உண்டாக்கனான்; நான் உங்கள்
எல்ேலார்ேமலும் அதக சுைமையச்
சுமத்தாமல் இருப்பதற்காக இைதச்
ெசால்லுக ேறன். 6 அப்படிப்பட்டவனுக்கு
அேநகரால் உண்டான இந்தத் தண்டைனேய
ேபாதும். 7 எனேவ அவன் அதக துக்கத்தல்
மூழ்க ப்ேபாகாமல்இருக்க,நீங்கள்அவனுக்கு
மன்னித்து ஆறுதல் ெசய்யேவண்டும்.
8 அப்படிேய, உங்களுைடய அன்ைப
அவனுக்குக் காண்பக்கேவண்டும் என்று
உங்கைள ேவண்டிக்ெகாள்க ேறன். 9 நீங்கள்
எல்லாவற்றலும் கீழ்ப்படிந்தருக்க றீர்கேளா
என்றுஉங்கைளச் ேசாத த்துப் பார்ப்பதற்காக
இப்படி எழுத ேனன். 10 யாைர
நீங்கள் மன்னிக்க றீர்கேளா, அவைன
நானும் மன்னிக்க ேறன்; ேமலும் எைத
நான் மன்னித்தருக்க ேறேனா, அைத
உங்களுக்காக க றஸ்துவனுைடய
சந்ந தானத்த ேல மன்னித்தருக்க ேறன்.
11 சாத்தானாேல நாம் ேமாசமைடயாமல்
இருக்க அப்படிச் ெசய்ேதன்; அவனுைடய
தந்த ரங்கள் நமக்குத் ெதரியாதைவகள்
இல்ைல.

புதயஉடன்படிக்ைகயன்ஊழியம்
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12 ேமலும் நான் கறஸ்துவன்
நற்ெசய்தையப் ப ரசங்க ப்பதற்காக
துேராவா பட்டணத்தற்கு வந்தேபாது,
கர்த்தராேல எனக்குக் கதவு
தறக்கப்பட்டிருக்கும்ேபாது, 13 நான்
என் சேகாதரனாகய தீத்துைவப்
பார்க்காததனாேல, என் மனதல் சமாதானம்
இல்லாமல் இருந்தது. எனேவ நான்
அவர்கைளவ ட்டு, மக்ெகேதானியா
நாட்டிற்குப் புறப்பட்டுப்ேபாேனன்.
14 க றஸ்துவற்குள் எப்ெபாழுதும்
எங்கைள ெவற்றயைடயச்ெசய்து, எல்லா
இடங்களிலும் எங்கைளக்ெகாண்டு அவைரத்
ெதரிந்துெகாள்க ற அறவன் நறுமணத்ைத
ெவளிப்படுத்துகற ேதவனுக்குஸ்ேதாத்த ரம்.
15 இரட்ச க்கப்படுக றவர்களுக்குள்ளும்,
ெகட்டுப்ேபாக றவர்களுக்குள்ளும்,
நாங்கள் ேதவனுக்குக் க றஸ்துவன்
நறுமணமாக இருக்க ேறாம்.
16 ெகட்டுப்ேபாக றவர்களுக்குள்ேள
மரணத்தற்கான மரணவாசைனயாகவும்,
இரட்ச க்கப்படுக றவர்களுக்குள்ேள
ஜீவனுக்கான ஜீவவாசைனயாகவும்
இருக்க ேறாம். இைவகைள நடத்துவதற்கு
தகுதயானவன் யார்? 17 அேநகைரப்ேபால,
நாங்கள் ேதவவசனத்ைதக் கலப்படம்
ெசய்து ேபசாமல், சுத்தமாகவும், ேதவனால்
அருளப்பட்டபடியாகேவ, க றஸ்துவற்குள்
ேதவசந்ந தயல்ேபசுக ேறாம்.
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அத்த யாயம் 3
1 எங்கைள நாங்கேள மீண்டும்

ெபருைமப்படுத்தத் ெதாடங்குக ேறாேமா?
அல்லது சலருக்கு ேவண்டியதாக
இருக்க றதுேபால, உங்களுக்கு
ச பாரிசுக் கடிதங்கைள அனுப்புவதும்,
உங்களிடமிருந்து ச பாரிசுக் கடிதங்கைளப்
ெபற்றுக்ெகாள்வதும் எங்களுக்குத்
ேதைவேயா? 2 எங்களுைடய இருதயங்களில்
எழுதப்பட்டும், எல்லா மனிதர்களாலும்
அற ந்தும், படித்தும் இருக்க ற எங்களுைடய
ச பாரிசுக் கடிதங்கள் நீங்கள்தாேன.
3 ஏெனன்றால், நீங்கள் எங்களுைடய
ஊழியத்தனால் உண்டாகய க றஸ்துவன்
கடிதமாக இருக்க றீர்கள் என்று
ெவளிக்காட்டப்பட்டிருக்க றது; அது
ைமயனால் இல்ைல, ஜீவனுள்ள
ேதவனுைடய ஆவயனாலும்;
கற்பலைககளில்இல்ைல,இருதயங்களாகய
பலைககளிலும் எழுதப்பட்டிருக்க றது.
4 நாங்கள் ேதவனுக்கு முன்பாகக்
க றஸ்துவன் மூலமாக இப்படிப்பட்ட
நம்ப க்ைகைய உைடயவர்களாக
இருக்க ேறாம். 5 எங்களால் ஏதாவது ஆகும்
என்பதுேபால ஒன்ைற ேயாச க்க றதற்கு
நாங்கள் எங்களாேல தகுதயானவர்கள்
இல்ைல; எங்களுைடய தகுத
ேதவனால் உண்டாயருக்க றது. 6 புதய
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உடன்படிக்ைகயன் ஊழியக்காரர்களாக
இருப்பதற்கு, அவேர எங்கைளத்
தகுதயுள்ளவர்களாக்கனார்; அந்த
உடன்படிக்ைக எழுத்த ற்குரியதாக
இல்லாமல், ஆவயானவருக்குரியதாக
இருக்க றது; எழுத்துெகால்லுகறது,ஆனால்,
ஆவேயாஉய ர்ெகாடுக்க றது.

புதயஉடன்படிக்ைகயன்மகைம
7 எழுத்துக்களினால் எழுதப்பட்டுக்

கற்களில் ெபாற க்கப்பட்டிருந்த
மரணத்தற்கான ஊழியத்ைதச் ெசய்த
ேமாேசயனுைடய முகத்த ேல மகைமயன்
ப ரகாசம் உண்டானதனால், இஸ்ரேவல்
மக்கள் அவன் முகத்ைத ேநரடியாகப்
பார்க்கமுடியாமல் இருந்தார்கேள.
8 மங்க ப்ேபாக ற மகைமயுைடய அந்த
ஊழியம் அப்படிப்பட்ட மகைமயுள்ளதாக
இருந்தால், ஆவயானவருக்குரிய ஊழியம்
எவ்வளவுஅதகமகைமயுள்ளதாகஇருக்கும்?
9 அழிவுக்கான தீர்ப்ைபக் ெகாடுக்கும்
ஊழியம் மகைமயுள்ளதாக இருந்தால்,
நீதையக் ெகாடுக்கும் ஊழியம் அத க
மகைமயுள்ளதாக இருக்குேம. 10இப்படியாக,
மகைமப்பட்டிருந்த அந்த ஊழியம்
இந்த ஊழியத்த ற்கு உண்டாயருக்க ற
ச றந்த மகைமக்கு முன்பாக மகைமேய
அல்ல. 11 அன்றயும் மங்க ப்ேபாவேத
மகைமயுள்ளதாக இருந்ததானால்,
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நைலத்தருப்பது அதக மகைமயுள்ளதாக
இருக்குேம. 12 நாங்கள் இப்படிப்பட்ட
நம்ப க்ைகயுைடயவர்களாக இருப்பதால்,
மிகவும் தாராளமாகப் ேபசுக ேறாம்.
13 ேமலும் மங்க ப்ேபாக ற மகைமயன்
முடிைவ இஸ்ரேவல் மக்கள் ேநாக்க ப்
பார்க்காதபடி, ேமாேச தன் முகத்தன்ேமல்
முக்காடு ேபாட்டுக்ெகாண்டதுேபால
நாங்கள் ேபாடுக றதல்ைல.
14 அவர்களுைடய மனது கடினப்பட்டது;
இந்தநாள் வைரக்கும் பைழய ஏற்பாடு
படிக்கும்ேபாது, அந்த முக்காடு நீங்காமல்
இருக்க றது; அது கறஸ்துவனாேல
நீக்கப்படுக றது. 15 ேமாேசயன் ஆகமங்கள்
படிக்கப்படும்ேபாது, இந்தநாள் வைரக்கும்
முக்காடு அவர்கள் இருதயத்தன்ேமல்
இருக்கறேத. 16 அவர்கள் கர்த்தரிடத்தல்
மனம்தரும்பும்ேபாது, அந்த முக்காடு
எடுக்கப்படும். 17 கர்த்தேர ஆவயானவர்;
கர்த்தருைடய ஆவ எங்ேகேயா அங்ேக
வடுதைலயும் உண்டு. 18 நாெமல்ேலாரும்
த றந்தமுகமாகக் கர்த்தருைடயமகைமையக்
கண்ணாடிய ேல பார்க்க றதுேபாலப்
பார்த்து, ஆவயாக இருக்க ற கர்த்தரால்
அந்தச் சாயலாகேவ மகைமயன்ேமல்
மகைமயைடந்துமறுரூபமைடக ேறாம்.

அத்த யாயம் 4
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பவுலின்உத்தமமும்நம்பகத்தன்ைமயும்
1 இப்படிப்பட்ட ஊழியத்ைத

உைடயவர்களாகய நாங்கள் இரக்கம்
ெபற்றருப்பதால் ேசார்ந்துேபாக றது
இல்ைல. 2 ெவட்கமான அந்தரங்க
காரியங்கைள நாங்கள் ெவறுத்து,
தந்த ரமாக நடக்காமலும், ேதவ
வசனத்ைதத் த ரித்துக் கூறாமலும்,
சத்தயத்ைத ெவளிப்படுத்துகறதனாேல
ேதவனுக்குமுன்பாகஎல்லாமனிதர்களுைடய
மனச்சாட்ச க்கும் எங்கைள உத்தமர்கள்
என்று வளங்கப்பண்ணுகேறாம்.
3 எங்களுைடய நற்ெசய்த மைறெபாருளாக
இருந்தால், ெகட்டுப்ேபாக றவர்களுக்ேக அது
மைறெபாருளாக இருக்கும். 4 ேதவனுைடய
சாயலாக இருக்க ற க றஸ்துவன்
மகைமயான நற்ெசய்தயன் ஒளி,
அவசுவாச களாகய அவர்களுக்குப்
ப ரகாசமாக இல்லாதபடி, இந்த
உலகத்தன் ேதவனானவன் அவர்களுைடய
மனைதக் குருடாக்கனான். 5 நாங்கள்
எங்கைளேய ப ரசங்க க்காமல்,
க றஸ்து இேயசுைவக் கர்த்தர் என்றும்,
எங்கைளேயா இேயசுவனிமித்தம் நாங்கள்
உங்களுைடய ஊழியக்காரர்கள் என்றும்
ப ரசங்க க்க ேறாம். 6 இருளில் இருந்து
ெவளிச்சத்ைதப் ப ரகாச க்கச்ெசான்ன
ேதவன் இேயசுக றஸ்துவன் முகத்தல்
உள்ள தமது மகைமயன் அறவாகய
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ஒளிையத் ேதான்றப்பண்ணுவதற்காக,
எங்களுைடய இருதயங்களிேல
ப ரகாச த்தார். 7 இந்த மகத்துவமுள்ள
வல்லைம எங்களால் உண்டாகாமல்,
ேதவனால் உண்டாகயருக்க றது என்று
ெதரியும்படி, இந்தப் ெபாக்கஷத்ைத
மண்பாண்டங்களில் ெபற்றருக்க ேறாம்.
8 நாங்கள் எல்லாப் பக்கங்களிலும்
ெநருக்கப்பட்டும் ஒடுங்க ப்ேபாக றதல்ைல;
கலக்கம் அைடவதும், மனம் உைடவதும்
இல்ைல; 9 துன்பப்படுத்தப்பட்டும்
ைகவ டப்படுவதல்ைல; கீேழ
தள்ளப்பட்டும் மடிந்துேபாக றதல்ைல.
10 கர்த்தராக ய இேயசுவனுைடய
ஜீவன் எங்களுைடய சரீரத்த ேல
ெதரியும்படி, இேயசுவன் மரணத்ைத
எப்ெபாழுதும் எங்களுைடய சரீரத்தல்
சுமந்து த ரிக ேறாம். 11 எப்படிெயன்றால்,
மரணத்தற்குரிய எங்களுைடய
சரீரத்த ேல இேயசுவனுைடய ஜீவன்
ெதரியும்படி உய ேராடு இருக்க ற நாங்கள்
எப்ெபாழுதும் இேயசுவுக்காக மரணத்தற்கு
ஒப்புக்ெகாடுக்கப்படுக ேறாம். 12 இப்படி
மரணமானது எங்களிடமும், ஜீவனானது
உங்களிடமும் ெபலன் ெசய்க றது.
13 வசுவாச த்ேதன், ஆகேவ, ேபச ேனன்
என்று எழுதயருக்க றபடி, நாங்களும் அந்த
வசுவாசத்தன் ஆவைய உைடயவர்களாக
இருந்து, வசுவாச க்க றதனால்
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ேபசுக ேறாம். 14 கர்த்தராக ய
இேயசுைவ உய ேராடு எழுப்பனவர்
எங்கைளயும் இேயசுைவக்ெகாண்டு
எழுப்ப , உங்கேளாடு தமக்குமுன்பாக
நறுத்துவார் என்று அறந்தருக்க ேறாம்.
15 ேதவனுைடய மகைம அேநகருக்கு
ெவளிப்படுவதற்ேகதுவாக அேநகருைடய
ஸ்ேதாத்த ரத்தனாேல கருைபயானது
ெபருகும்படி, இைவகெளல்லாம்
உங்களுக்காக உண்டாகயருக்க றது.
16எனேவ, நாங்கள் ேசார்ந்துேபாக றதல்ைல;
எங்களுைடய புறம்பான மனிதன்
அழிந்தாலும், உள்ளான மனிதன்
நாளுக்குநாள் புத தாக்கப்படுக றான்.
17 ேமலும் காணப்படுகறைவகைள இல்ைல,
காணாதைவகைள ேநாக்கயருக்க ற நமக்கு,
அதசீக்க ரத்தல் நீங்க ப்ேபாகும் இேலசான
நம்முைடய உபத்த ரவம், மிகவும் அத கமான
ந த்தய கனமகைமைய உண்டாக்குகறது.
18 ஏெனன்றால், காணப்படுகறைவகள்
தற்காலிகமானைவகள்,காணப்படாதைவகேளா
ந த்தயமானைவகள்.

அத்த யாயம் 5
பவுலின்பாடுகளுக்கானகாரணங்கள்

1 பூமிக்குரிய கூடாரமாக ய நம்முைடய
சரீரம் அழிந்துேபானாலும், ேதவனால்
கட்டப்பட்ட ைகேவைல இல்லாத ந த்தய
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வீடு பரேலாகத்தல் நமக்கு உண்ெடன்று
அறந்தருக்க ேறாம். 2 ஏெனன்றால், இந்தக்
கூடாரத்த ேல நாம் தவத்து, நம்முைடய
பரம வீட்ைட அணிந்துெகாள்ள அதக
ஏக்கம் உள்ளவர்களாக இருக்க ேறாம்;
3 அணிந்துெகாண்டவர்களானால்,
ந ர்வாணிகளாகக் காணப்படமாட்ேடாம்.
4 இந்தக் கூடாரத்தல் இருக்க ற நாம்
சுைம சுமந்து தவக்க ேறாம்; இந்தப்
ேபார்ைவையக் கைளந்து ேபாடேவண்டும்
என்று வரும்பாமல், மரணமானது
ஜீவனாேல வழுங்கப்படுவதற்காக
ேபார்ைவ தரித்தவர்களாக இருக்கேவண்டும்
என்று வரும்புக ேறாம். 5 இதற்கு
நம்ைம ஆயத்தப்படுத்துகறவர் ேதவேன;
ஆவ என்னும் உத்த ரவாதத்ைத
நமக்குத் தந்தவரும் அவேர. 6 நாம்
காண்பைவகளின்படி நடக்காமல், அவைர
வசுவாச த்து நடக்க ேறாம். 7 இந்த
சரீரத்தல் குடியருக்கும்ேபாது கர்த்தரிடம்
குடியல்லாதவர்களாக இருக்க ேறாம் என்று
ெதரிந்தும், எப்ெபாழுதும் ைதரியமாக
இருக்க ேறாம். 8 நாம் ைதரியமாகேவ
இருந்து, இந்த சரீரத்ைதவ ட்டுப் ேபாகவும்
கர்த்தரிடம் குடியருக்கவும் அத கமாக
வரும்புக ேறாம். 9 அதனாேலேய நாம்
சரீரத்தல் குடியருந்தாலும் குடியல்லாமல்
ேபானாலும் அவருக்குப் ப ரியமானவர்களாக
இருக்கவரும்புக ேறாம். 10 ஏெனன்றால்,
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சரீரத்தல்அவனவன்ெசய்த நன்ைமக்காவது
தீைமக்காவது தகுந்த பலைனப்
ெபற்றுக்ெகாள்வதற்காக, நாெமல்ேலாரும்
க றஸ்துவன் நயாயாசனத்த ற்கு முன்பாக
ந ற்கேவண்டும்.

ஒப்புரவாக்குதலின்ஊழியம்
11 எனேவ, கர்த்தருக்குப் பயப்படேவண்டும்

என்று அறந்து, மனிதர்களுக்குப்
புத்த ெசால்லுக ேறாம்; ேதவனுக்குமுன்பாக
ெவளிப்பைடயாக இருக்க ேறாம்;
உங்களுைடய மனச்சாட்ச க்கும்
ெவளிப்பைடயாக இருக்க ேறாம் என்று
நம்புக ேறன். 12 இதனாேல நாங்கள்
உங்களுக்கு முன்பாக எங்கைள மீண்டும்
ெபருைமப்படுத்த க்ெகாள்ளாமல்,
இருதயத்தல் இல்ைல, ெவளிேவஷத்தல்
ேமன்ைம பாராட்டுக றவர்களுக்கு
எத ேர, எங்கைளக்குறத்து நீங்கள்
ேமன்ைமபாராட்டும்படி வாய்ப்ைப
உண்டாக்குக ேறாம். 13 நாங்கள்
ைபத்தயம் ப டித்தவர்கெளன்றால்
ேதவனுக்காக அப்படியருக்க ேறாம்;
ெதளிந்த புத்தயுள்ளவர்கெளன்றால்
உங்களுக்காக அப்படியருக்க ேறாம்.
14 க றஸ்துவனுைடய அன்பு எங்கைள
அதகமாக உற்சாகப்படுத்துகறது;
ஏெனன்றால், எல்ேலாருக்காகவும்
ஒருவேர மரித்தருக்க, எல்ேலாரும்
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மரித்தார்கள் என்றும்; 15 வாழ்க றவர்கள்
இனித் தங்களுக்ெகன்று வாழாமல்,
தங்களுக்காக மரித்து உய ேராடு
எழுந்தவருக்ெகன்று வாழ்வதற்காக, அவர்
எல்ேலாருக்காகவும் மரித்தார் என்றும்
ந தானிக்க ேறாம். 16 எனேவ, இனிேமல்,
நாங்கள் ஒருவைனயும் சரீரத்தன்படி
அற ேயாம்; நாங்கள் கறஸ்துைவயும்
சரீரத்தன்படி அற ந்தருந்தாலும், இனி
ஒருேபாதும்அவைர சரீரத்தன்படிஅற ேயாம்.
17 இப்படியருக்க, ஒருவன் கறஸ்துவற்குள்
இருந்தால் புதுப்பைடப்பாக இருக்க றான்;
பைழயைவகள் எல்லாம் ஒழிந்துேபானது,
எல்லாம் புத தானது. 18 இைவகெளல்லாம்
ேதவனாேல உண்டாயருக்க றது;
அவர் இேயசுக றஸ்துைவக்ெகாண்டு
நம்ைம அவேராடு ஒப்புரவாக்க ,
ஒப்புரவாக்குதலின் ஊழியத்ைத
எங்களுக்கு ஒப்புக்ெகாடுத்தார். 19 அது
என்னெவன்றால், ேதவன் உலகத்தாருைடய
பாவங்கைள எண்ணாமல், க றஸ்துவற்குள்
அவர்கைளத் தம்ேமாடு ஒப்புரவாக்க ,
ஒப்புரவாக்குதலின் உபேதசத்ைத
எங்களிடம் ஒப்புவத்தார். 20 ஆகேவ,
ேதவனானவர் எங்கைளக்ெகாண்டு
புத்தெசால்லுகறதுேபால, நாங்கள்
கறஸ்துவன் ப ரத ந த களாக
இருந்து, ேதவேனாடு ஒப்புரவாகுங்கள்
என்று கறஸ்துவனால் உங்கைள
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ேவண்டிக்ெகாள்க ேறாம். 21 நாம் அவருக்குள்
ேதவனுைடய நீதயாக இருப்பதற்காக, பாவம்
அறயாதஅவைரநமக்காகப்பாவமாக்கனார்.

அத்த யாயம் 6
1 ேதவனுைடய கருைபைய நீங்கள்

வீணாகப் ெபற்றுக்ெகாள்ளாதபடி,
ேதவனுைடய உடன்ேவைலயாட்களாகய
நாங்கள்உங்களுக்குப்புத்த ெசால்லுக ேறாம்.
2 சரியான காலத்த ேல நான் உன்
வார்த்ைதையக் ேகட்டு, இரட்ச ப்பன்
நாளிேல உனக்கு உதவெசய்ேதன் என்று
ெசால்லியருக்க றாேர; இேதா, இப்ெபாழுேத
சரியானகாலம்,இப்ெபாழுேதமீட்பன்நாள்.

பவுலின்உபத்த ரவங்கள்
3 இந்த ஊழியம் குற்றஞ்சாட்டப்படாமல்

இருக்க, நாங்கள் யாருக்கும் இடறல்
உண்டாக்காமல், எல்லாவதத்தலும்,
எங்கைள ேதவ ஊழியர்களாக
வளங்கப்பண்ணுகேறாம். 4 அதக
ெபாறுைமயலும், உபத்த ரவங்களிலும்,
ெநருக்கங்களிலும், இடுக்கண்களிலும்,
5 அடிகளிலும், காவல்களிலும்,
கலகங்களிலும், ப ரயாசங்களிலும்,
கண்வழிப்புகளிலும், உபவாசங்களிலும்,
6 கற்பலும், அறவலும், நீடிய
சாந்தத்தலும், தயவலும், பரிசுத்த
ஆவயலும், மாயமில்லாத அன்பலும்,
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7 சத்தயவசனத்தலும், ேதவபலத்தலும்;
நீதயாகய வலது இடதுபக்கத்து
ஆயுதங்கைள அணிந்தருக்க றதலும்,
8 கனத்தலும், கனவீனத்தலும்,
இகழ்ச்ச யலும், புகழ்ச்ச யலும்;
ஏமாற்றுபவர்கள் என்று ெசால்லப்பட்டாலும்,
உண்ைம உள்ளவர்களாகவும்,
9 அறயப்படாதவர்கள் என்னப்பட்டாலும்
நன்றாகத் அறயப்பட்டவர்களாகவும்,
சாக றவர்கள் என்னப்பட்டாலும்
உய ேராடு இருக்க றவர்களாகவும்,
தண்டிக்கப்படுக றவர்கள் என்னப்பட்டாலும்
ெகால்லப்படாதவர்களாகவும்,
10 துக்கப்படுக றவர்கள் என்னப்பட்டாலும்
எப்ெபாழுதும்சந்ேதாஷப்படுக றவர்களாகவும்,
ஏைழகள் என்னப்பட்டாலும் அேநகைர
ெசல்வந்தர்களாக்குகறவர்களாகவும்,
ஒன்றும் இல்லாதவர்கள் என்னப்பட்டாலும்
எல்லாவற்ைறயும் உைடயவர்களாகவும்
எங்கைள வளங்கப்பண்ணுகேறாம்.
11 ெகாரிந்த யர்கேள, எங்களுைடய வாய்
உங்கேளாடு ேபசத் த றந்தருக்க றது,
எங்களுைடய இருதயம் உங்களுக்குத்
தறந்தருக்க றது. 12 எங்களுைடய உள்ளம்
உங்கைளக்குறத்து ெநருக்கமைடயவல்ைல,
உங்களுைடய உள்ளேம எங்கைளக்குறத்து
ெநருக்கமைடந்தருக்க றது. 13 எனேவ
அதற்குப் பதலாக நீங்களும் உங்களுைடய
இருதயங்கைளத் தறவுங்கள் என்று,
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குழந்ைதகளுக்குச் ெசால்லுகறதுேபால,
உங்களுக்குச்ெசால்லுக ேறன்.

அவசுவாச களுடன்இைணந்தருத்தல்
14 அவசுவாச களுடன் இைணக்கப்படாமல்

இருங்கள்; நீத க்கும் அநீத க்கும் சம்பந்தம்
ஏது? ஒளிக்கும் இருளுக்கும் ஐக்கயம்
ஏது? 15 க றஸ்துவற்கும் ேபலியாளுக்கும்
ஒப்பந்தம் ஏது? அவசுவாச யுடன்
வசுவாச க்குப் பங்கு ஏது? 16 ேதவனுைடய
ஆலயத்த ற்கும் வக்க ரகங்களுக்கும்
சம்பந்தம் ஏது? நான் அவர்களுக்குள்ேள
வாழ்ந்து, அவர்களுக்குள்ேள உலாவ ,
அவர்களுக்கு ேதவனாக இருப்ேபன்,
அவர்கள் என் மக்களாக இருப்பார்கள் என்று,
ேதவன் ெசான்னபடிேய, நீங்கள் ஜீவனுள்ள
ேதவனுைடய ஆலயமாக இருக்க றீர்கேள.
17 எனேவ, நீங்கள் அவர்கள் நடுவலிருந்து
புறப்பட்டுப் ப ரிந்துேபாய், அசுத்தமானைதத்
ெதாடாமல் இருங்கள் என்று கர்த்தர்
ெசால்லுகறார். 18 அப்ெபாழுது, நான்
உங்கைள ஏற்றுக்ெகாண்டு, உங்களுக்குப்
ப தாவாக இருப்ேபன், நீங்கள் எனக்குக்
குமாரர்களும்குமாரத்த களுமாகஇருப்பீர்கள்
என்று சர்வவல்லைமயுள்ள கர்த்தர்
ெசால்லுகறார்.

அத்த யாயம் 7
1 இப்படிப்பட்ட வாக்குத்தத்தங்கள்
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நமக்கு உண்டாயருக்க றபடியனால்,
ப ரியமானவர்கேள, சரீரத்தலும் ஆவயலும்
உண்டான எல்லா அசுத்தமானைவகளும்
நீங்க, நம்ைமச் சுத்த கரித்துக்ெகாண்டு,
பரிசுத்தமாகுதைல ேதவபயத்ேதாடு
நைறவாக்குேவாம்.

பவுலின்சந்ேதாஷம்
2 எங்களுக்கு உங்கள் இருதயத்தல்

இடங்ெகாடுங்கள்; நாங்கள் யாருக்கும்
அநயாயம் ெசய்யவல்ைல, யாைரயும்
ெகடுக்கவல்ைல, யாைரயும்
ஏமாற்றவல்ைல. 3 உங்கைளக்
குற்றவாளிகளாக்குவதற்கு இப்படி
நான் ெசால்லுகறதல்ைல; முன்ேன
நான் ெசால்லியபடி, உங்கேளாடு
மரிக்கவும் பைழக்கவும் எங்களுைடய
இருதயங்களில் நீங்கள் இருக்கறீர்கேள.
4 அதக ைதரியத்ேதாடு உங்கேளாடு
ேபசுக ேறன்; உங்கைளக்குறத்து அதகமாக
ேமன்ைமபாராட்டுக ேறன், ஆறுதலால்
நைறந்தருக்க ேறன். எங்களுக்கு
உண்டான எல்லா உபத்த ரவத்த ேலயும்
பரிபூரண சந்ேதாஷமாக இருக்க ேறன்.
5 எப்படிெயன்றால், நாங்கள் மக்ெகேதானியா
நாட்டிற்கு வந்தேபாது, எங்களுைடய
சரீரத்த ற்கு ஓய்வு இல்லாமல், எல்லாப்
பக்கத்த ேலயும் உபத்த ரவப்பட்ேடாம்;
ெவளிேய ேபாராட்டங்களும், உள்ேள
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பயங்களும் இருந்தன. 6 ஆனாலும்,
சறுைமப்பட்டவர்களுக்கு ஆறுதல்
ெசய்க ற ேதவன், தீத்து வந்ததனாேல
எங்களுக்கு ஆறுதல் ெசய்தார். 7 அவன்
வந்ததனாேல மாத்த ரமல்ல, உங்களுைடய
வாஞ்ைசையயும், உங்களுைடய
வருத்தத்ைதயும்,என்ைனப்பற்ற உங்களுக்கு
உண்டான பக்தைவராக்கயத்ைதயும்
அவன் பார்த்து, உங்களால் அைடந்த
ஆறுதைலத் ெதரியப்படுத்தனதனாலும்,
நானும் ஆறுதலைடந்து அதகமாகச்
சந்ேதாஷப்பட்ேடன். 8 ஆதலால்
நான் கடிதத்தனால் உங்கைளத்
துக்கப்படுத்தயருந்தும், அந்தக்
கடிதம் ெகாஞ்சகாலம் உங்கைளத்
துக்கப்படுத்தனது என்று பார்த்து நான்
வருத்தப்பட்டிருந்தும், இப்ெபாழுது
வருத்தப்படுக றது இல்ைல.
9 இப்ெபாழுது சந்ேதாஷப்படுக ேறன்;
நீங்கள் துக்கப்பட்டதற்காக இல்ைல,
மனம்தரும்புக றதற்ேகற்றத்துக்கப்பட்டதற்காகேவ
சந்ேதாஷப்படுக ேறன்; நீங்கள் ஒன்றலும்
எங்களால் நஷ்டப்படாதபடி, ேதவனுக்ேகற்ற
துக்கம் அைடந்தீர்கேள. 10 ேதவனுக்ேகற்ற
துக்கம் பன்பு வருத்தப்படுக றதற்கு
ஏதுவாக இல்லாமல் இரட்ச ப்ப ற்குரிய
மனந்தரும்புதைல உண்டாக்குகறது;
உலகத்தன் துக்கேமா மரணத்ைத
உண்டாக்குகறது. 11 பாருங்கள், நீங்கள்
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ேதவனுக்ேகற்ற துக்கமைடந்ததுண்ேட; அது
உங்களிடம் எவ்வளவு வாஞ்ைசையயும்,
குற்றம் தீர எவ்வளவு நயாயம்
ெசால்லுதைலயும், எவ்வளவு
ெவறுப்ைபயும், எவ்வளவு பயத்ைதயும்,
எவ்வளவு ஆவைலயும், எவ்வளவு
பக்தைவராக்கயத்ைதயும், எவ்வளவு
கண்டிப்ைபயும் உண்டாக்கயது. இந்தக்
காரியத்த ேல நீங்கள் எல்லாவதத்தலும்
உங்கைளக் குற்றமற்றவர்கள் என்று
வளங்கப்பண்ணினீர்கள். 12 எனேவ,
நான் உங்களுக்கு அப்படி எழுதயருந்தும்,
அநயாயம் ெசய்தவனாலும் இல்ைல,
அநயாயம் ெசய்யப்பட்டவனாலும் இல்ைல,
ேதவனுக்குமுன்பாக உங்கைளக்குறத்து
எங்களுக்கு உண்டாயருக்க ற வாஞ்ைசைய
உங்களுக்குத் ெதரியப்படுத்துவதற்காகேவ
அப்படி எழுத ேனன். 13 இதனால் நீங்கள்
ஆறுதலைடந்ததனாேல நாங்களும்
ஆறுதலைடந்ேதாம்; வேசஷமாகத்
தீத்துவனுைடய ஆவ உங்கள்
அைனவராலும் ஆறுதல் அைடந்ததனாேல,
அவனுக்கு உண்டான சந்ேதாஷத்தனால்
அதக சந்ேதாஷப்பட்ேடாம். 14இப்படியருக்க,
உங்களுக்குப் புகழ்ச்ச யாக நான்
அவனுடன் ெசான்ன எைதக்குற த்தும்
ெவட்கப்படமாட்ேடன்; நாங்கள்
எல்லாவற்ைறயும்உங்களுக்குச்சத்தயமாகச்
ெசான்னதுேபால, தீத்துவுடேன நாங்கள்
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உங்களுக்குப் புகழ்ச்ச யாகச் ெசான்னதும்
சத்தயமாக வளங்கனேத. 15 ேமலும்
நீங்கள் எல்ேலாரும் கட்டைளக்குக்
கீழ்ப்படிந்து, பயத்ேதாடும் நடுக்கத்ேதாடும்
தன்ைன ஏற்றுக்ெகாண்டைத அவன்
நைனக்கும்ேபாது, அவனுைடய
உள்ளம் உங்கைளப்பற்ற அத க
அன்பாக இருக்க றது. 16 எனேவ,
எல்லாவதத்தலும் உங்கைளக்குறத்து
எனக்குத் த டமான நம்ப க்ைக இருக்க றது
என்றுசந்ேதாஷப்படுக ேறன்.

அத்த யாயம் 8
எருசேலமில் உள்ள பரிசுத்தவான்கைளத்

தாங்குதல்
1 அன்றயும் சேகாதர, சேகாதரிகேள

மக்ெகேதானியா நாட்டு சைபகளுக்கு
ேதவன் அளித்த கருைபைய உங்களுக்கு
அறவக்க ேறாம். 2 அவர்கள் அதக
உபத்த ரவத்தனாேல ேசாத க்கப்படும்ேபாது,
ெகாடிய தரித்த ரம் உைடயவர்களாக
இருந்தும், தங்களுைடய பரிபூரண
சந்ேதாஷத்தனாேல அத க தாராளமாகக்
ெகாடுத்தார்கள். 3 ேமலும் அவர்கள்
தங்களுைடய தகுத க்கும், தங்களுைடய
தகுத க்கு மிஞ்சயும் ெகாடுக்க, தாங்கேள
வருப்பம் உள்ளவர்களாக இருந்தார்கள்
என்பதற்கு, நான் சாட்ச யாக இருக்க ேறன்.
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4 தங்களுைடய உதவகைளயும்,
பரிசுத்தவான்களுக்குச் ெசய்யப்படும்
தர்ம ஊழியத்தன் பங்ைகயும் நாங்கள்
ஏற்றுக்ெகாள்ளும்படி அவர்கள் எங்கைள
அதகமாகேவண்டிக்ெகாண்டார்கள். 5ேமலும்
நாங்கள் எத ர்பார்த்தபடி ெகாடுக்காமல்,
ேதவனுைடய வருப்பத்தனாேல
தங்கைளத்தாேம, முதலில் கர்த்தருக்கும்,
பன்பு எங்களுக்கும் ஒப்புக்ெகாடுத்தார்கள்.
6 எனேவ, தீத்து இந்தத் தர்மகாரியத்ைத
உங்களிடம் ெதாடங்கனபடிேய,
அைத முடிக்கவும் ேவண்டும் என்று
அவைனக் ேகட்டுக்ெகாண்ேடாம்.
7 அல்லாமலும், வசுவாசத்தலும்,
ேபாத ப்பதலும், அறவலும், எல்லாவதமான
எச்சரிக்ைகயலும், எங்கள்ேமல் உள்ள
உங்களுைடய அன்பலும், மற்ற
எல்லாக் காரியங்களிலும், நீங்கள்
ெபருகயருக்க றதுேபால, இந்தத்
தர்மகாரியத்தலும் ெபருகேவண்டும்.
8 இைத நான் கட்டைளயாகச் ெசால்லாமல்,
மற்றவர்களுைடய வாஞ்ைசையக்
ெகாண்டு, உங்களுைடய அன்பன்
உண்ைமையச் ேசாத ப்பதற்காகேவ
ெசால்லுக ேறன். 9 நம்முைடய
கர்த்தராக ய இேயசுக றஸ்துவன்
கருைபைய அறந்தருக்க றீர்கேள;
அவர் ெசல்வந்தராக இருந்தும்,
நீங்கள் அவருைடய ஏழ்ைமயனாேல
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ெசல்வந்தர்களாவதற்கு, உங்களுக்காக
ஏைழயானாேர. 10 இைதக்குறத்து என்
ேயாசைனைய உங்களுக்கு அறவக்க ேறன்;
இைதச் ெசய்க றதற்கு மட்டுமில்ைல,
ெசய்யேவண்டும் என்று வருப்பப்பட்டு
கடந்த வருடத்தல் ஆரம்பம்பண்ணின
உங்களுக்கு இது தகுதயாக இருக்கும்.
11 எனேவ, அைத இப்ெபாழுது ெசய்து
நைறேவற்றுங்கள்; ெகாடுக்கேவண்டும்
என்கற வருப்பம் உண்டாயருந்ததுேபால,
உங்களிடம் இருக்க றைவகளில் எடுத்து
அைத நைறேவற்றுதலும் உண்டாவதாக.
12 ஒருவனுக்கு மனவருப்பம் இருந்தால்,
அவனுக்கு இல்லாதைவகளின்படியல்ல,
அவனுக்கு இருக்கறைவகளின்படிேய
அங்கீகரிக்கப்படும். 13 மற்றவர்களுக்கு
உதவயும், உங்களுக்கு வருத்தமும்
உண்டாகும்படியல்ல, ஏற்றத்தாழ்வல்லாமல்
இருக்கும்படியாகேவ ெசால்லுக ேறன்.
14 எப்படிெயன்றால், அதகமாகச்
ேசர்த்தவனுக்கு அதகமானதும் இல்ைல,
ெகாஞ்சமாகச் ேசர்த்தவனுக்குக்
குைறவானதும் இல்ைல என்று
எழுதயருக்க றபடி, 15 ஏற்றத்தாழ்வற்றப்
ப ரமாணத்தன்படிேய, அவர்களுைடய
ெசல்வம் உங்களுைடய வறுைமக்கு
உதவும்படிக்கு இக்காலத்த ேல உங்களுைடய
ெசல்வம் அவர்களுைடய வறுைமக்கு
உதவுவதாக.
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தீத்துவன்ஒப்பைடப்பு
16 அன்றயும் உங்களுக்காக இப்படிப்பட்ட

வாஞ்ைச உண்டாயருக்கும்படி
தீத்துவன் இருதயத்தல் அருளின
ேதவனுக்கு ஸ்ேதாத்த ரம். 17 நாங்கள்
ேகட்டுக்ெகாண்டைத அவன்
அங்கீகரித்தேதாடு, அவன் அதக
வாஞ்ைசயாக இருந்து, தன்
மனவருப்பத்தன்படிேய உங்களிடம்
வருவதற்காகப் புறப்பட்டான். 18 நற்ெசய்த
ஊழியத்தல் எல்லா சைபகளிலும்
புகழ்ச்ச ெபற்ற ஒரு சேகாதரைன
அவேனாடுகூட அனுப்பயருக்க ேறாம்.
19 அதுமட்டும் இல்ைல, கர்த்தருக்கு
மகைம உண்டாகவும், உங்களுைடய
மனவருப்பம் வளங்கவும், எங்களுைடய
ஊழியத்தனாேல ேசர்க்கப்படும்
தர்மப்பணத்ைதக் ெகாண்டுேபாகும்ேபாது,
எங்களுைடய பயணத்தல் துைணயாக
இருப்பதற்காக, அவன் சைபகளால்
ெதரிந்து நயமிக்கப்பட்டவனாகவும்
இருக்க றான். 20 எங்களுைடய
ஊழியத்தனாேல ேசர்க்கப்படும் இந்த
அத கமான தர்மப்பணத்ைதக்குறத்து யாரும்
எங்கைளக் குற்றப்படுத்தாதபடி நாங்கள்
எச்சரிக்ைகயாக இருந்து, 21 கர்த்தருக்கு
முன்பாகமட்டும் இல்ைல, மனிதர்களுக்கு
முன்பாகவும் ேயாக்கயமானைவகைளச்
ெசய்ய வரும்புக ேறாம். 22 ேமலும், அேநக
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காரியங்களில் ஜாக்க ரைதயுள்ளவன்
என்று நாங்கள் பலமுைற பார்த்து
அற ந்தவனும், இப்ெபாழுது உங்கள்ேமல்
உள்ள அதக நம்ப க்ைகயனாேல
அத க எச்சரிக்ைகயுள்ளவனுமாகய
நம்முைடய சேகாதரைனயும் இவர்கேளாடு
அனுப்பயருக்க ேறாம். 23தீத்துைவக்குறத்து
யாராவது வ சாரித்தால், அவன்
எனக்குக் கூட்டாளியும், உங்களுக்காக
என் உடன்ேவைலயாளுமாக
இருக்க றான் என்றும்; எங்களுைடய
சேகாதரர்கைளக்குறத்து ஒருவன்
வசாரித்தால், அவர்கள் சைபகளில்
இருந்து அனுப்பப்பட்ட ப ரத ந த களும்,
க றஸ்துவற்கு மகைமயுமாக
இருக்க றார்கள் என்றும் அறயேவண்டும்.
24 எனேவ, உங்களுைடய அன்ைபயும்,
நாங்கள் உங்கைளக்குறத்துச் ெசான்ன
புகழ்ச்சையயும், சைபகளுக்கு முன்பாக
அவர்களுக்குத்ெதரியப்படுத்துங்கள்.

அத்த யாயம் 9
1 பரிசுத்தவான்களின் ஊழியத்த ற்கு

ெசய்யேவண்டிய உதவகைளக்குறத்து,
நான் அதகமாக உங்களுக்கு
எழுதேவண்டியதல்ைல. 2 உங்களுைடய
மனவருப்பத்ைத அற ந்தருக்க ேறன்;
அகாயாவல் உள்ளவர்கள் ஒருவருடமாக
ஆயத்தமாக இருக்க றார்கள் என்று,



2ெகாரிந்த யர்அத்தயாயம் 9:3 xxxi 2ெகாரிந்த யர்அத்தயாயம் 9:6

நான் மக்ெகேதானியரிடம் ெசால்லி,
உங்கைளப் புகழ்ந்ேதேன; உங்களுைடய
வாஞ்ைச அேநகைர ெசயலில்
ஈடுபடைவத்தது. 3 அப்படியருந்தும்,
உங்கைளக்குறத்து நாங்கள் ெசான்ன
புகழ்ச்ச இந்தக் காரியத்தல்
வீணாகப்ேபாகாமல், நான் ெசான்னபடி
நீங்கள் ஆயத்தப்பட்டவர்களாக இருப்பதற்கு,
இந்தச் சேகாதரர்கைள அனுப்ப ேனன்.
4 மக்ெகேதானியர்கள் என்ேனாடு வந்து,
நீங்கள்ஆயத்தப்படாதவர்களாகஇருப்பைதப்
பார்த்தால்,இவ்வளவுஉறுதயாகஉங்கைளப்
புகழ்ந்ததற்காக, நீங்கள் ெவட்கப்படுவீர்கள்
என்று நாங்கள் ெசால்லாமல், நாங்கேள
ெவட்கப்படேவண்டியதாக இருக்கும்.
5 ஆகேவ, வாக்குறுத பண்ணப்பட்டிருக்க ற
உங்களுைடய தர்ம உதவயானது
கட்டாயப்படுத்த க் ெகாடுக்கப்பட்டதாக
இல்லாமல்,தாராளமாகக்ெகாடுக்கப்பட்டதாக
இருப்பதற்காகஅைதஆயத்தப்படுத்துகறதற்குச்
சேகாதரர்கைள முதலில் உங்களிடம்
அனுப்புவது அவசயம் என்று எனக்குத்
ேதான்றயது.

வைதப்பதும்அறுப்பதும்
6 பன்னும் நான் ெசால்லுகறது

என்னெவன்றால், ெகாஞ்சம் வைதக்க றவன்
ெகாஞ்சம் அறுப்பான், அதகமாக
வைதக்க றவன் அதகமாக அறுப்பான்.
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7 அவனவன் வருத்தத்ேதாடும் அல்ல,
கட்டாயமாகவும் அல்ல, தன் மனதல்
த ட்டமிட்டபடிேய ெகாடுக்கேவண்டும்;
உற்சாகமாகக் ெகாடுக்க றவனிடம்
ேதவன் ப ரியமாக இருக்க றார்.
8 ேமலும், நீங்கள் எல்லாவற்றலும்
எப்ெபாழுதும் சம்பூரணமுைடயவர்களாகவும்,
எல்லாவத நல்ல ெசயல்களிலும்
ெபருகுகறவர்களாகவும் இருப்பதற்காக,
ேதவன் உங்களில் எல்லாவதமான
கருைபையயும் ெபருகச்ெசய்ய
வல்லவராக இருக்க றார். 9 வாரி
இைறத்தான், ஏைழகளுக்குக் ெகாடுத்தான்,
அவனுைடய நீத என்ெறன்ைறக்கும்
ந ற்கும் என்று எழுதயருக்க றபடிேய
ஆகும். 10 வைதக்க றவனுக்கு
வைதையயும், சாப்படுக றதற்கு
ஆகாரத்ைதயும் ெகாடுக்க றவர் உங்களுக்கு
வைதையக் ெகாடுத்து, அைதப்
ெபருகப்பண்ணி, உங்களுைடய நீதயன்
வைளச்சைலப் ெபருகச்ெசய்வார்.
11 நீங்கள் எல்லா வைகயலும்
ெசல்வந்தராக தாராளகுணத்த ேல
சம்பூரணமுள்ளவர்களாவீர்கள்.
இதனால் ேதவனுக்கு எங்கள் மூலமாக
ஸ்ேதாத்த ரமுண்டாகும். 12 இந்த
தர்ம உதவயாகய பணிவைட
பரிசுத்தவான்களுைடய குைறவுகைள
நீக்குகறதுமட்டுமல்லாமல், அேநகர்
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ேதவைன ஸ்ேதாத்த ரிப்பதனாேல சம்பூரண
பலன் உள்ளதாகவும் இருக்கும். 13 அவர்கள்
இந்த தர்ம உதவகளாகய நன்ைமைய
அனுபவத்து, நீங்கள் கறஸ்துவன்
நற்ெசய்தையக் கீழ்ப்படிதேலாடு
அறக்ைகய ட்டதனால், தங்களுக்கும் மற்ற
அைனவருக்கும் நீங்கள் தாராளமாக தர்ம
உதவகள் ெசய்க றதனாலும், அவர்கள்
ேதவைன மகைமப்படுத்த ; 14உங்களுக்காக
ேவண்டுதல்ெசய்து, ேதவன் உங்களுக்கு
அளித்த மிகவும் வ ேசஷத்த கருைபயனால்
உங்கள்ேமல் வாஞ்ைசயாக இருக்க றார்கள்.
15 ேதவன் அருளிய ெசால்லிமுடியாத
ஈவுக்காகஅவருக்குஸ்ேதாத்த ரம்.

அத்த யாயம் 10
பவுலின்ஆவக்குரியவல்லைம

1 உங்களுக்கு முன்பாக இருக்கும்ேபாது
தாழ்ைமயாகவும்,தூரத்த ேலஇருக்கும்ேபாது
உங்கள்ேமல் கண்டிப்புடனும் இருக்கற
பவுலாகய நான் கறஸ்துவன்
சாந்தத்ைதயும் தயைவயும் முன்ைவத்து
உங்களுக்குப் புத்த ெசால்லுக ேறன்.
2 எங்கைள சரீரத்தன்படி நடக்க றவர்கள்
என்று நைனக்கற சலைரக்குற த்து
நான் கண்டிப்புடன் இருக்கேவண்டும்
என்று நைனத்தருக்க ற ைதரியத்ேதாடு,
உங்கள் முன்பாக இருக்கும்ேபாது, நான்
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கண்டிப்புள்ளவனாக இல்லாதபடி நீங்கள்
எச்சரிக்ைகயாக இருக்க உங்கைள
ேவண்டிக்ெகாள்ளுக ேறன். 3 நாங்கள்
சரீரத்தல் நடக்க றவர்களாக இருந்தும்
சரீரத்தன்படி ேபார் ெசய்க றவர்கள் இல்ைல.
4 எங்களுைடய ேபாராயுதங்கள் சரீரத்த ற்கு
உரியைவகளாக இல்லாமல், அரண்கைள
அழிக்க றதற்கு ேதவபலமுள்ளைவகளாக
இருக்க றது. 5 அைவகளால் நாங்கள்
வாக்குவாதங்கைளயும், ேதவைன அறகற
அறவற்கு வ ேராதமாக எழும்புக ற
எல்லா ேமட்டிைமையயும் அழித்து, எல்லா
எண்ணங்கைளயும் கறஸ்துவற்குக்
கீழ்ப்படியுமாறு சைறப்படுத்துகறவர்களாக
இருக்க ேறாம். 6 உங்களுைடய
கீழ்ப்படிதல் நைறேவறும்ேபாது, எல்லாக்
கீழ்ப்படியாைமக்கும் தகுந்த நீதயுள்ள
தண்டைனையச் ெசலுத்த ஆயத்தமாக
இருக்க ேறாம். 7 ெவளித்ேதாற்றத்தன்படி
பார்க்க றீர்களா? ஒருவன் தன்ைனக்
கறஸ்துவற்குரியவன் என்று நம்பனால்,
தான் கறஸ்துவற்குரியவனாக
இருக்க றதுேபால நாங்களும்
கறஸ்துவற்குரியவர்கள் என்று
அவன் தனக்குள்ேள ச ந்த க்கட்டும்.
8 ேமலும், உங்கைள அழிக்க றதற்காக
அல்ல, உங்கைள உறுதயாகக் கட்டி
எழுப்புக றதற்குக் கர்த்தர் எங்களுக்குக்
ெகாடுத்த அத காரத்ைதக்குற த்து,
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நான் இன்னும் ெகாஞ்சம் அத கமாக
ேமன்ைமபாராட்டினாலும் நான்
ெவட்கப்படுவதல்ைல. 9நான்கடிதங்களாேல
உங்கைளப் பயமுறுத்துகறவனாகத்
ேதான்றாதபடிக்கு இைதச் ெசால்லுக ேறன்.
10அவனுைடய கடிதங்கள் கடினமானைவயும்
பலமும்உள்ளைவகள்; சரீரத்தன்ேதாற்றேமா
பலவீனமும், வசனம் அற்பமாகவும்
இருக்க றது என்கறார்கேள. 11 அப்படிச்
ெசால்லுகறவன், நாங்கள் தூரத்தல்
இருக்கும்ேபாது எழுதுகற கடிதங்களால்
வசனத்தல் எப்படிப்பட்டவர்களாக
இருக்க ேறாேமா அப்படிப்பட்டவர்களாகேவ
அருகல் இருக்கும்ேபாதும், ெசய்ைகயலும்
இருப்ேபாம் என்று ச ந்த க்கட்டும்.
12 எனேவ, தங்கைளத்தாங்கேள
ெபருைமப்படுத்த க் ெகாள்க ற சலருக்கு
நாங்கள் எங்கைள சரியாக்கவும், ஒப்ப டவும்
துணியமாட்ேடாம்; தங்கைளக்ெகாண்டு
தங்கைளேய அளந்துெகாண்டு, தங்களுக்ேக
தங்கைள ஒப்ப ட்டுக்ெகாள்க ற அவர்கள்
புத்த மான்கள் இல்ைல. 13 நாங்கள்
அளவற்கு மிஞ்ச ேமன்ைமபாராட்டாமல்,
உங்களிடம் வந்தைடவதற்காக,
ேதவன் எங்களுக்கு அளந்து
பக ர்ந்த அளவுப்ப ரமாணத்தன்படிேய
ேமன்ைமபாராட்டுக ேறாம். 14 உங்களிடம்
வந்தைடயாதவர்களாக நாங்கள்
அளவற்கு மிஞ்ச ப்ேபாக றது இல்ைல;
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நாங்கள் கறஸ்துவன் நற்ெசய்தையப்
ப ரசங்க த்து உங்களிடம் வந்ேதாேம.
15 எங்களுைடய அளைவக் கடந்து
மற்றவர்களுைடய ேவைலக்கு உட்பட்டு
ேமன்ைம பாராட்டமாட்ேடாம். 16 ஆனாலும்
உங்களுைடய வசுவாசம் ெபருகும்ேபாது,
மற்றவர்களுைடய எல்ைலகளுக்குள்ேள
ெசய்யப்பட்டைவகைள நாங்கள் ெசய்ததாக
ேமன்ைமபாராட்டாமல், உங்களுக்கு
அப்பால் உள்ள இடங்களில் நற்ெசய்தையப்
ப ரசங்க க்கத்தக்கதாக, எங்களுைடய
அளவன்படி உங்களால் மிகவும் ெபருக
வருத்தயைடேவாம் என்று நம்ப க்ைகயாக
இருக்க ேறாம். 17 ேமன்ைமபாராட்டுக றவன்
கர்த்த்தைரக்குற த்ேத ேமன்ைம
பாராட்டேவண்டும். 18 தன்ைனத்தான்
புகழுகறவன் உத்தமன் இல்ைல, கர்த்தரால்
புகழப்படுக றவேனஉத்தமன்.

அத்த யாயம் 11
பவுலும்கள்ளஅப்ேபாஸ்தலர்களும்

1 என் புத்தயீனத்ைத நீங்கள் ெகாஞ்சம்
சக த்துக்ெகாண்டால் நலமாக இருக்கும்;
என்ைனச் சக த்துமிருக்க றீர்கேள.
2 நான் உங்கைளக் கற்புள்ள
கன்னிைகயாகக் க றஸ்து என்னும்
ஒேர கணவனுக்கு ஒப்புக்ெகாடுக்க
நயமித்தபடியால், உங்களுக்காக
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ேதவைவராக்கயமான ைவராக்கயம்
ெகாண்டிருக்க ேறன். 3 ஆனாலும்,
பாம்பானது தன்னுைடய தந்த ரத்தனாேல
ஏவாைள ஏமாற்றனதுேபால, உங்களுைடய
மனதும் கறஸ்துைவப்பற்றய
உண்ைமயலிருந்து வலகும்படி
ெகடுக்கப்படுேமா என்று பயந்தருக்க ேறன்.
4 எப்படிெயன்றால், உங்களிடம் வருகறவன்
நாங்கள் ப ரசங்க க்காத ேவெறாரு
இேயசுைவப்ப ரசங்க த்தால்,அல்லதுநீங்கள்
ெபற்றுக்ெகாள்ளாத ேவெறாரு ஆவையயும்,
நீங்கள் ஏற்றுக்ெகாள்ளாத ேவெறாரு
நற்ெசய்தையயும் ெபற்றீர்களானால்,
நன்றாகச் சக த்தருப்பீர்கேள. 5 மாெபரும்
ப ரதான அப்ேபாஸ்தலர்களிலும், நான்
ஒன்றலும் குைறவுள்ளவன் இல்ைல
என்று நைனக்க ேறன். 6 நான் ேபச்ச ேல
கற்றுக்ெகாள்ளாதவனாக இருந்தாலும்,
அறவ ேல கற்றுக்ெகாள்ளாதவன் இல்ைல;
எல்லாக் காரியத்தலும், எல்ேலாருக்கும்
முன்பாகவும் உங்களுக்குள்ேள நாங்கள்
இைத ெவளிப்படுத்தயருக்க ேறாேம.
7 நீங்கள் உயர்த்தப்படும்படி நான்
என்ைனத்தாேன தாழ்த்த , ேதவனுைடய
நற்ெசய்தைய இலவசமாக உங்களுக்குப்
ப ரசங்க த்ததனாேல குற்றம் ெசய்ேதேனா?
8 உங்களுக்கு ஊழியம் ெசய்யும்படிக்கு,
மற்றச் சைபகளில் சம்பளத்ைதப் ெபற்று,
அவர்கைளக் ெகாள்ைளய ட்ேடன். 9 நான்
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உங்கேளாடு இருந்து குைறவுபட்டேபாதும்,
யாைரயும் நான் வருத்தப்படுத்தவல்ைல;
மக்ெகேதானியாவல் இருந்து
வந்த சேகாதரர்கள் என் குைறைவ
நைறவாக்கனார்கள்; எந்தவதத்தலும் நான்
உங்களுக்குச் சுைமயாக இல்லாதபடிக்கு
ஜாக்க ரைதயாக இருந்ேதன், இனிேமலும்
ஜாக்க ரைதயாக இருப்ேபன். 10 அகாயா
நாட்டின் பகுத களிேல இந்தப் புகழ்ச்ச
என்ைனவட்டு நீங்குவதல்ைல என்று
என்னில் உள்ள கறஸ்துவனுைடய
சத்தயத்ைதக்ெகாண்டு ெசால்லுக ேறன்.
11 இப்படிச் ெசால்லேவண்டியெதன்ன?
நான் உங்கைள ேநச க்காதபடியாேலா?
ேதவன் அறவார். 12 ேமலும், எங்கைள
எத ர்க்க ேநரம் ேதடுக றவர்களுக்கு ேநரம்
கைடக்காதபடிக்கு, தங்கைளக்குறத்து
ேமன்ைமபாராட்டுக ற காரியத்தல் அவர்கள்
எங்கைளப்ேபாலக் காணப்படும்படி,
நான் ெசய்வைதேய இன்னும்
ெசய்ேவன். 13 அப்படிப்பட்டவர்கள்
கள்ள அப்ேபாஸ்தலர்கள், கபடமுள்ள
ேவைலயாட்கள், க றஸ்துவனுைடய
அப்ேபாஸ்தலரின் ேவஷத்ைத
அணிந்துெகாண்டவர்களாக இருக்க றார்கள்.
14 அது ஆச்சரியம் இல்ைல, சாத்தானும்
ஒளியன் தூதனுைடய ேவஷத்ைத
அணிந்துெகாள்வாேன. 15 எனேவ
அவனுைடய ஊழியக்காரர்களும் நீதயன்
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ஊழியக்காரர்களுைடய ேவஷத்ைத
அணிந்துெகாண்டால் அது ஆச்சரியம்
இல்ைலேய; அவர்கள் முடிவு அவர்கள்
ெசய்ைககைளப்ெபாருத்தருக்கும்.

பவுல்தன்னுைடயஉபத்த ரவத்ைதக்குற த்து
ேமன்ைமபாராட்டல்

16 பன்னும் நான் ெசால்லுக ேறன்;
யாரும் என்ைனப் புத்தயீனன் என்று
நைனக்கேவண்டாம்; அப்படி நைனத்தால்,
நானும் ெகாஞ்சம் ேமன்ைமபாராட்டும்படி,
என்ைனப் புத்தயீனைனப்ேபாலாவது
ஏற்றுக்ெகாள்ளுங்கள். 17 இப்படி நான்
ெசால்லுகறது கர்த்தருக்ேகற்றபடி
ெசால்லாமல், ேமன்ைமபாராட்டும்
ைதரியத்தனாேல புத்தயீனைனப்ேபாலச்
ெசால்லுக ேறன். 18 அேநகர்
சரீரத்த ற்ேகற்றபடி ேமன்ைம
பாராட்டிக்ெகாள்ளும்ேபாது, நானும்
ேமன்ைமபாராட்டுேவன். 19 நீங்கள்
புத்த உள்ளவர்களாக இருந்து
புத்தயல்லாதவர்கைளச் சந்ேதாஷமாகச்
சக த்தருக்க றீர்கேள. 20 ஒருவன்
உங்கைளச் சைறயாக்கனாலும், ஒருவன்
உங்கைள அழித்தாலும், ஒருவன்
உங்கைளக் ைகவசப்படுத்தனாலும்,
ஒருவன் தன்ைன உயர்த்தனாலும், ஒருவன்
உங்கைள முகத்தல் அைறந்தாலும்
சக த்தருக்க றீர்கேள. 21 நாங்கள்
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பலவீனரானதுேபால, எங்களுக்கு வந்த
கனவீனத்ைதக்குற த்துப்ேபசுக ேறன்;
ஒருவன் எத ேல துணிவுள்ளவனாக
இருக்க றாேனா அத ேல நானும்
துணிவுள்ளவனாக இருக்க ேறன்; இப்படிப்
புத்தயீனமாகப் ேபசுக ேறன். 22 அவர்கள்
எப ெரயரா? நானும் எப ெரயன்; அவர்கள்
இஸ்ரேவலரா? நானும் இஸ்ரேவலன்;
அவர்கள் ஆப ரகாமின் வம்சத்தாரா? நானும்
ஆப ரகாமின் வம்சத்தான். 23 அவர்கள்
கறஸ்துவன் ஊழியக்காரர்களா? நான்
அதகம்; புத்தயீனமாகப் ேபசுக ேறன்;
நான் அதகமாகப் ப ரயாசப்பட்டவன்,
அதகமாக அடிபட்டவன், அதகமாக
சைறக் காவல்களில் ைவக்கப்பட்டவன்,
அேநகமுைற மரணேவதைனயல்
ச க்க க்ெகாண்டவன். 24 யூதர்களால்
ஒன்றுகுைறய நாற்பது அடிகளாக ஐந்து
முைற அடிக்கப்பட்ேடன்; 25 மூன்றுமுைற
ப ரம்புகளால் அடிக்கப்பட்ேடன், ஒருமுைற
கல்ெலறயப்பட்ேடன், மூன்றுமுைற கப்பல்
ேசதத்தல் இருந்ேதன், கடலிேல ஒரு இரவும்
பகலும் கழித்ேதன். 26 அேநகமுைற பயணம்
ெசய்ேதன்;ஆறுகளால்வந்தேமாசங்களிலும்,
தருடர்களால் வந்த ேமாசங்களிலும், என்
ெசாந்த மக்களால் வந்த ேமாசங்களிலும்,
யூதரல்லாதவர்கள் மூலம் வந்த
ேமாசங்களிலும், பட்டணங்களில் உண்டான
ேமாசங்களிலும், வனாந்த ரத்தல் உண்டான
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ேமாசங்களிலும், கடலில் உண்டான
ேமாசங்களிலும், கள்ளச்சேகாதரர்களால்
வந்த ேமாசங்களிலும்; 27 ப ரயாசத்தலும்,
வருத்தத்தலும் அேநகமுைற
கண்வழிப்புகளிலும், பச யலும் தாகத்தலும்,
அேநகமுைற உபவாசங்களிலும்,
குளிரிலும், ந ர்வாணத்தலும் இருந்ேதன்.
28 இைவகள் மட்டுமல்லாமல், எல்லா
சைபகைளக்குறத்தும் உண்டாயருக்க ற
கவைல என்ைன தனந்ேதாறும்
துக்கப்படுத்துகறது. 29 ஒருவன்
பலவீனனானால் நானும் பலவீனனாக றது
இல்ைலேயா? ஒருவன்பாவத்தல்வழுந்தால்
என் மனம் எரியாமல் இருக்குேமா? 30 நான்
ேமன்ைமபாராட்டேவண்டுெமன்றால், என்
பலவீனங்கைளக்காண்பக்க றைவகைளக்குறத்து
ேமன்ைமபாராட்டுேவன். 31என்ெறன்ைறக்கும்
ஸ்ேதாத்தரிக்கப்பட்ட ேதவனும், நம்முைடய
கர்த்தராக ய இேயசுக றஸ்துவன்
பதாவுமானவர் நான் ெபாய் ெசால்லுகறது
இல்ைல என்று அறவார். 32 தமஸ்கு
பட்டணத்து அேரத்தா ராஜாவனுைடய
பைடத்தைலவன் என்ைனப் ப டிக்கேவண்டும்
என்று தமஸ்கருைடய பட்டணத்ைதச்
சுற்ற காவல்ைவத்துக் காத்தான்;
33 அப்ெபாழுது நான் கூைடய ேல
ைவக்கப்பட்டு, மதலிலிருந்த ஜன்னல்
வழியாக இறக்கவ டப்பட்டு, அவனுைடய
ைகக்குத்தப்ப ேனன்.
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அத்த யாயம் 12
பவுலுைடயதரிசனமும்,முள்ளும்

1 ேமன்ைமபாராட்டுக றது எனக்குத்
தகுதயானது இல்ைலேய; ஆனாலும்,
கர்த்தர் அருளிய தரிசனங்கைளயும்
ெவளிப்படுத்தல்கைளயும் ெசால்லுக ேறன்.
2 க றஸ்துவற்குள்ளான ஒரு மனிதைன
அற ேவன்; அவன் பதனான்கு வருடத்த ற்கு
முன்ேப மூன்றாம் வானம்வைரக்கும்
எடுக்கப்பட்டான்; அவன் சரீரத்தல்
இருந்தாேனா அல்லது சரீரத்த ற்கு ெவளிேய
இருந்தாேனா, அைத நான் அற ேயன்;
ேதவன் அறவார். 3 அந்த மனிதன்
பரதீசுக்குள் எடுக்கப்பட்டு, மனிதன்
ேபசப்படாததும் வாக்குக்ெகட்டாததுமான
வார்த்ைதகைளக் ேகட்டான் என்று
அறந்தருக்க ேறன். 4 அவன் சரீரத்தல்
இருந்தாேனா அல்லது சரீரத்த ற்கு ெவளிேய
இருந்தாேனா,அைதநான்அற ேயன்; ேதவன்
அறவார். 5 இப்படிப்பட்டவைனக்குறத்து
ேமன்ைமபாராட்டுேவன்; ஆனாலும்
என்ைனக்குறத்துஎன்பலவீனங்கைளத்தவ ர,
ேவெறான்றலும் ேமன்ைமபாராட்டமாட்ேடன்.
6 சத்தயமானைத நான் ேபசுக ேறன்; நான்
ேமன்ைமபாராட்ட வரும்பனாலும், நான்
புத்தயீனன் இல்ைல, ஆனாலும் ஒருவனும்
என்னிடம் பார்த்ததற்கும், ேகட்டதற்கும்
ேமலாக என்ைன நைனக்காமலிருக்க நான்
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அப்படிச் ெசய்யாதருப்ேபன். 7 அன்றயும்,
எனக்கு ெவளிப்படுத்தப்பட்டைவகளுக்குரிய
ேமன்ைமயனால்நான்என்ைனஉயர்த்தாமல்
இருக்க, என் சரீரத்த ேல ஒரு முள்
ெகாடுக்கப்பட்டிருக்க றது; நான் என்ைன
உயர்த்தாமல்இருக்க,அது என்ைனக்குத்தும்
சாத்தானுைடயதூதனாக இருக்க றது. 8அது
என்ைனவட்டு நீங்கும்படி, நான்மூன்றுமுைற
கர்த்தரிடம் ேவண்டிக்ெகாண்ேடன். 9அதற்கு
அவர்: என் கருைப உனக்குப் ேபாதும்;
உன் பலவீனத்த ேல என் பலம் பூரணமாக
இருக்கும் என்றார். எனேவ, க றஸ்துவன்
வல்லைம என்ேமல் தங்கும்படி, என்
பலவீனங்கைளக்குறத்து நான் மிகவும்
சந்ேதாஷமாக ேமன்ைமபாராட்டுேவன்.
10 அப்படிேய நான் பலவீனமாக
இருக்கும்ேபாேத பலமுள்ளவனாக
இருக்க ேறன்; எனேவ கறஸ்துவுக்காக
எனக்கு வரும் பலவீனங்களிலும்,
ந ந்ைதகளிலும், ெநருக்கங்களிலும்,
துன்பங்களிலும், இடுக்கண்களிலும் நான்
ப ரியப்படுக ேறன்.

ெகாரிந்த யர்கள் மீதான பவுலின்
கரிசைன

11 ேமன்ைமபாராட்டி, புத்தயீனன்
ஆேனன்; நீங்கேள இதற்கு என்ைனக்
கட்டாயப்படுத்தனீர்கள். நான்
ஒன்றுமில்ைல என்றாலும், ப ரதான
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அப்ேபாஸ்தலர்களுக்கும் நான் ச ற தளவும்
குைறந்தவனாக இல்லாதபடியால்,
உங்களாேல பாராட்டப்பட ேவண்டியதாக
இருந்தேத. 12 அப்ேபாஸ்தலனுக்குரிய
அைடயாளங்கள் எல்லாவதமான
ெபாறுைமேயாடும், அத சயங்கேளாடும்,
அற்புதங்கேளாடும், வல்லைமகேளாடும்,
உங்களுக்குள்ேள நடத்தப்பட்டேத.
13 எத ேல மற்றச் சைபகளுக்குக்
குைறவாக இருந்தீர்கள்? நான் உங்கைள
வருத்தப்படுத்தாமல்இருந்தேதஉங்களுக்குக்
குைறவு; இந்த அநயாயத்த ற்காக
என்ைன மன்னியுங்கள். 14 இேதா,
உங்களிடம் மூன்றாவது முைறயும்
வருவதற்கு ஆயத்தமாக இருக்க ேறன்; நான்
உங்கைள வருத்தப்படுத்துவது இல்ைல;
நான் உங்களுைடயைவகைள அல்ல,
உங்கைளேய ேதடுக ேறன்; ெபற்ேறாருக்குக்
குழந்ைதகள் இல்ைல, குழந்ைதகளுக்குப்
ெபற்ேறார்கேள ெபாக்கஷங்கைளச்
ேசர்த்துைவக்கேவண்டும். 15 எனேவ,
நான் உங்கைள எவ்வளவு அதகமாக
ேநச க்க ேறேனா அவ்வளவு குைறவாக
உங்களால் நான் ேநச க்கப்பட்டிருந்தாலும்,
மிகவும் சந்ேதாஷமாக நான் உங்களுைடய
ஆத்துமாக்களுக்காகச் ெசலவுபண்ணவும்
ெசலவுபண்ணப்படவும் வரும்புக ேறன்.
16 அப்படிேய ஆகட்டும், நான் உங்களுக்குச்
சுைமயாகஇருக்கவல்ைல;ஆனாலும்,உதவ
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ெசய்க றவனாக இருந்து, தந்த ரத்தனாேல
உங்கைளப் ப டித்ேதனாம். 17 நான்
உங்களிடம் அனுப்பனவர்களில் எவன்
மூலமாவது உங்களிடம் நன்ைமையத்
ேதடினது உண்டா? 18 தீத்து உங்களிடம்
வரும்படி நான் அவைனக் ேகட்டுக்ெகாண்டு,
அவேனாடுகூட ஒரு சேகாதரைன
அனுப்ப ேனன்; தீத்து உங்களிடம் ஏதாவது
நன்ைமையத் ேதடினானா? நாங்கள்
ஒேர ஆவைய உைடயவர்களாக, ஒேர
அடிச்சுவடுகளில் நடந்ேதாம் அல்லவா?
19 நாங்கள் ேயாக்கயமானவர்கள் என்று
ெதரியும்படி உங்களிடம் ேபசுக ேறாம்
என்று நைனக்கறீர்கேளா? ேதவனுக்கு
முன்பாகக் க றஸ்துவற்குள் ேபசுக ேறாம்.
ப ரியமானவர்கேள, எல்லாவற்ைறயும்
உங்களுைடய பக்தவளர்ச்ச க்காகச்
ெசய்க ேறாம். 20 ஆனாலும் நான் வந்து,
உங்கைள என் மனவருப்பத்தன்படி
இருக்க றவர்களாகப் பார்க்காமலும்,
நானும் உங்களுைடய மனவருப்பத்தன்படி
இருக்க றவனாகப் பார்க்கப்படாமல்
இருப்ேபேனா என்றும்; வேராதங்கள்,
ைவராக்கயங்கள், ேகாபங்கள்,
வாக்குவாதங்கள், புறங்கூறுதல், ேகாள்
ெசால்லுதல், இறுமாப்பு, கலகங்கள்
ஆகய இைவகள் உங்களுக்குள்ேள
உண்டாயருக்குேமா என்றும்; 21 மீண்டும்
நான் வருகறேபாது, என் ேதவன் உங்களிடம்
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என்ைனத் தாழ்த்தும்படிக்கு முன்பு பாவம்
ெசய்தவர்களாகய அேநகர் தாங்கள்
ெசய்த அசுத்தத்ைதயும் ேவச த்தனத்ைதயும்
காமவகாரத்ைதயும்வ ட்டு மனம்தரும்பாமல்
இருக்க றைதக்குற த்து, நான்
துக்கப்படேவண்டியதாக இருக்குேமா என்றும்
பயந்தருக்க ேறன்.

அத்த யாயம் 13
பவுலின்இறுத எச்சரிக்ைக

1 மூன்றாவதுமுைற நான் உங்களிடம்
வருக ேறன்; எல்லாக் காரியங்களும்
இரண்டு மூன்று சாட்ச களினாேல
உறுத ப்படுத்தப்படும். 2 நான்
இரண்டாம்முைற உங்கேளாடு இருந்தேபாது
ெசான்னதுேபால, இப்ெபாழுது தூரத்தல்
இருந்தும் உங்களிடம் இருக்க றவனாக,
நான் மீண்டும் வந்தால் தப்பவ டமாட்ேடன்
என்று முன்பு பாவம் ெசய்தவர்களுக்கும்
மற்ற எல்ேலாருக்கும் முன்னறவத்து
எழுதுக ேறன். 3 க றஸ்து என்
மூலம் ேபசுக றார் என்பதற்கு ஆதாரம்
ேதடுக றீர்கேள; அவர் உங்களிடம்
பலவீனராக அல்ல, உங்களிடம்
வல்லவராக இருக்க றார். 4 ஏெனன்றால்,
அவர் பலவீனத்தால் சலுைவயல்
அைறயப்பட்டிருந்தும், ேதவனுைடய
வல்லைமயனால் பைழத்தருக்க றார்;
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அப்படி நாங்களும் அவருக்குள் பலவீனராக
இருந்தும், உங்களிடம் வளங்கய
ேதவனுைடய வல்லைமயனால் அவேராடு
பைழத்தருப்ேபாம். 5 நீங்கள் வசுவாசம்
உள்ளவர்கேளா என்று உங்கைள நீங்கேள
ேசாத த்துப்பாருங்கள்; உங்கைள நீங்கேள
பரீட்ைச ெசய்துபாருங்கள். இேயசுக றஸ்து
உங்களுக்குள் இருக்கறார் என்று
உங்களுக்குத் ெதரியாதா? நீங்கள்
பரீட்ைசக்கு ந ற்காதவர்களாக இருந்தால்
ெதரியாது. 6 நாங்கேளா பரீட்ைசக்கு
ந ற்காதவர்கள் அல்ல என்பைதத்
ெதரிந்துெகாள்வீர்கள் என்று நம்புக ேறன்.
7 ேமலும் நீங்கள் ஒரு ெபால்லாங்கும்
ெசய்யாமல் இருக்கும்படியாக, ேதவைன
ேநாக்க ேவண்டுதல்ெசய்க ேறன்.
நாங்கள் பரீட்ைசக்கு நன்றவர்கள் என்று
ெதரிவதற்காகஇல்ைல, நாங்கள் பரீட்ைசக்கு
ந ற்காதவர்கள்ேபால இருந்தாலும்,
நீங்கள் நலமானைதச் ெசய்யும்படிேய
ேவண்டுதல்ெசய்க ேறன். 8 சத்தயத்த ற்கு
எத ராக நாங்கள் ஒன்றும் ெசய்யமுடியாமல்,
சத்தயத்த ற்கு சாதகமாகேவ ெசய்யமுடியும்.
9 நாங்கள் பலவீனமுள்ளவர்களும் நீங்கள்
பலமுள்ளவர்களாகவும் இருக்கும்ேபாது
சந்ேதாஷப்படுக ேறாம்; நீங்கள்
பூரணர்களாகும்படிேவண்டுதல்ெசய்க ேறாம்.
10 ஆகேவ, இடித்துப்ேபாடுவதற்கு அல்ல,
உறுதயாகக் கட்டேவ கர்த்தர் எனக்குக்
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ெகாடுத்த அத காரத்தன்படி, நான்
உங்களிடம் வரும்ேபாது, உங்கைளக்
கண்டிக்காமல் இருப்பதற்காக, நான்
தூரத்தல் இருக்கும்ேபாேத இைவகைள
எழுதுக ேறன்.
இறுத வாழ்த்துக்கள்.

11 கைடச யாக, சேகாதரர்கேள,
சந்ேதாஷமாக இருங்கள், பூரணராக
நாடுங்கள், ஆறுதல் அைடயுங்கள்; ஒேர
ச ந்ைதயாக இருங்கள், சமாதானமாக
இருங்கள், அப்ெபாழுது அன்புக்கும்
சமாதானத்த ற்கும் காரணராகய ேதவன்
உங்கேளாடுஇருப்பார். 12ஒருவைரெயாருவர்
பரிசுத்த முத்தத்ேதாடு வாழ்த்துங்கள்.
13 பரிசுத்தவான்கள் எல்ேலாரும்
உங்களுக்கு வாழ்த்துதல் ெசால்லுகறார்கள்.
14 கர்த்தராக ய இேயசுக றஸ்துவனுைடய
கருைபயும், ேதவனுைடய அன்பும், பரிசுத்த
ஆவயனுைடய ஐக்கயமும், உங்கள்
அைனவேராடும்இருப்பதாக.ஆெமன்.
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