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ெகாேலாெசயர்
ஆச ரியர்
ெகாேலாெசயர் பவுலின் உண்ைமயான

கடிதம் ஆகும் (1: 1). ஆரம்பகால
சைபயல், ஆச ரியரின் வஷயத்தல் ேபசும்
அைனவருேம பவுல் தான் ஆச ரியர் என்று
ெதரிவ க்க றார்கள். ெகாேலாேசயலுள்ள
சைப பவுலினால் நறுவப்படவல்ைல.
பவுலின் சக ஊழியர்களில் ஒருவரான
எப்பாப்ப ரா முதலில் ெகாேலாெசயல்
சுவ ேசஷத்ைதப் ப ரசங்க த்தருந்தார்
(4: 12, 13). கள்ளப் ேபாதகர்கள்
ெகாேலாெசக்கு வ ச த்த ரமான, புதய
உபேதசங்கேளாடு வந்தருந்தார்கள்.
அவர்கள் கறஸ்தவத்துடன் புறசாத
தத்துவம் மற்றும் யூத மார்க்கத்ைதயும்
கலந்தார்கள். க றஸ்துேவ எல்லாவற்றற்கும்
ேமலானவர் என்பைதக் காட்டுவதன் மூலம்
இந்தப் ெபாய் ேபாதைனகைள பவுல்
எத ர்த்தார். ெகாேலாெசயர் நருபமானது,
புதய ஏற்பாட்டில் க றஸ்துைவ ைமயமாகக்
ெகாண்ட நருபம் என்று அைழக்கப்படுக றது.
இேயசு க றஸ்து எல்லாவற்றற்கும் ேமலாக
தைலைம வக க்க றார் என்பைத இது
காட்டுக றது.

எழுதப்பட்ட காலம்மற்றும்இடம்
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ஏறக்குைறய க ப 60 க்கு இைடப்பட்ட
காலத்தல்எழுதப்பட்டது.
ேராமில் முதலாம் முைறயாக

சைறச்சாைலயல் இருக்கும்ேபாது பவுல்
அைதஎழுதயருக்கலாம்.
யாருக்காக எழுதப்பட்டது
“ெகாேலாெசயாவல் கறஸ்துவல்

பரிசுத்தவான்களுக்கும் உண்ைமயுள்ள
சேகாதரர்களுக்கும்” (1: 1-2) என்று
எழுதப்பட்டபடி பவுல், எேபசுவலிருந்து
நூறு ைமல் தூரத்தலிருந்த, லீகஸ்
பள்ளத்தாக்கன் முக்கய இடத்தல் இருந்த
ெகாேலாேசயலுள்ள சைபக்கு எழுதனார்.
அப்ேபாஸ்தலன் சைபைய ஒருேபாதும்
சந்த க்கவல்ைல (1: 4; 2: 1).

எழுதப்பட்ட ேநாக்கம்
ெகாேலாெசயல் எழுந்தருந்த ஆபத்தான

கருத்துக்களுக்கு எத ரான அறவுைர
ெகாடுப்பதற்காக பவுல் எழுதனார்:
“அைனத்து பைடப்புகளுக்கும் (1: 15;
3: 4), க றஸ்துவன் முழுைமயான,
ேநரடி, ெதாடர்ந்து ேமலாத க்கத்ைத
உறுத ப்படுத்தயதன் மூலம், (3: 5; 4:
6) க றஸ்துவன் கண்ேணாட்டத்தல்
வாழ்வதற்காகவும், ஒழுக்கமான கறஸ்தவ
வாழ்ைவ தக்க ைவத்துக் ெகாள்ளவும்,
தவறான ேபாதகர்களின் அச்சுறுத்தலுக்கு
எத ராக வசுவாசத்தல் அவர்கள்
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உறுதையயும் பராமரிக்கவும் சைபைய
ஊக்குவக்கவும் (2: 2-5) எழுதனார்.

ைமயக்கருத்து
கறஸ்துவன்ேமலாத க்கம்
ெபாருளடக்கம்
1. பவுலின் வணக்கவுைரயும் ெஜபமும் —
1:1-14

2. க றஸ்துவுக்குள் உள்ள நபருக்கு
பவுலுைடயஉபேதசம்— 1:15-23

3. ேதவனின் த ட்டத்தலும் ேநாக்கத்தலும்
பவுலின்பங்கு— 1:24-2:5

4. தவறான ேபாதைனக்கு எத ரான
எச்சரிக்ைக— 2:6-15

5. பவுல் மதெவற அச்சுறுத்தைல
எத ர்ெகாள்க றார்— 2:16-3:4

6. க றஸ்துவல் உள்ள புதய மனிதனின்
வளக்கம்— 3:5-25

7. பாராட்டுதல்,இறுத வாழ்த்து— 4:1-18

1 ேதவனுைடய வருப்பத்தனாேல
இேயசுக றஸ்துவன் அப்ேபாஸ்தலனாகய
பவுலும், சேகாதரனாகய தீேமாத்ேதயும்,
2 ெகாேலாேச பட்டணத்தல் கறஸ்துவற்குள்
பரிசுத்தவான்களும் வசுவாச களுமாக
இருக்க றசேகாதரர்களுக்குஎழுதுகறதாவது:
நம்முைடய ப தாவாகய ேதவனாலும்
கர்த்தராக ய இேயசுக றஸ்துவனாலும்
உங்களுக்குக் கருைபயும் சமாதானமும்
உண்டாவதாக.
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நன்றெசால்லுதலும்ெஜபமும்
3 க றஸ்து இேயசுவன்ேமலுள்ள

உங்களுைடய வசுவாசத்ைதயும்,
பரிசுத்தவான்கள் எல்லார்ேமலுமுள்ள
உங்களுைடய அன்ைபயும்குறத்து
நாங்கள் ேகள்வப்பட்டு, 4 பரேலாகத்தல்
உங்களுக்காக ைவத்தருக்க ற
நம்ப க்ைகயனிமித்தம், 5 நம்முைடய
கர்த்தராக ய இேயசுக றஸ்துவன்
பதாவாகய ேதவனுக்கு நன்றெசலுத்த ,
எப்ெபாழுதும் உங்களுக்காக
ேவண்டுதல் ெசய்க ேறாம். 6 அந்த
நம்ப க்ைகையக்குறத்து, நீங்கள் முன்னேம
சத்தயவசனமாகய நற்ெசய்தயனாேல
ேகள்வப்பட்டீர்கள்; அந்த நற்ெசய்த
உலகெமங்கும்பரவ ப் பலன்தருகறதுேபால,
உங்களிடத்தலும் வந்து, நீங்கள்
அைதக்ேகட்டு, ேதவகருைபையச்
சத்தயத்தன்படிஅற ந்துெகாண்டநாள்முதல்,
அது உங்களுக்குள்ளும் பலன் தருகறதாக
இருக்க றது; 7 அைத எங்களுக்குப்
ப ரியமான உடன் ேவைலயாளும்,
உங்களுக்காகக் க றஸ்துவன்
உண்ைமயான ஊழியக்காரனுமாக
இருக்க ற எப்பாப்ப ராவனிடம்
நீங்கள் கற்றற ந்தருக்க றீர்கள்;
8 ஆவயானவருக்குள்ளான உங்களுைடய
அன்ைபயும் அவேன எங்களுக்குத்
ெதரியப்படுத்தனான். 9 இதனிமித்தம்,
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நாங்கள் அைதக் ேகட்ட நாள்முதல்
உங்களுக்காக இைடவ டாமல் ெஜபம்
ெசய்க ேறாம்; நீங்கள் எல்லா ஞானத்ேதாடும்,
ஆவயானவருக்குரிய வ ேவகத்ேதாடும்
அவருைடய வருப்பத்ைத அறகற
அறவனாேல ந ரப்பப்படவும், 10 எல்லாவத
நல்ல ெசயல்களாகய கனிகைளத்
தந்து, ேதவைன அறகற அறவல்
வளர்ச்ச யைடந்து, கர்த்தருக்குப்
ப ரியமுண்டாக வாழவும் அவருக்குத்
தகுதயாக நடந்துெகாள்ளவும்,
11 சந்ேதாஷத்ேதாடுகூடிய எல்லாப்
ெபாறுைமயும்நீடியசாந்தமும்உண்டாவதற்கு
மகைமயான அவருைடய வல்லைமயன்படி,
எல்லா வல்லைமயாலும் பலப்படுத்தப்படவும்,
உங்களுக்காக ெஜபம் ெசய்க ேறாம்.
12 ஒளியலுள்ள பரிசுத்தவான்களுைடய
சுதந்த ரத்தல் பங்கைடவதற்கு, நம்ைமத்
தகுதயுள்ளவர்களாக்கனவரும்,
13 இருளின் அதகாரத்தலிருந்து
நம்ைம வடுதைலயாக்க , தமது
அன்பன் குமாரனுைடய ராஜ்யத்த ற்கு
உட்படுத்தனவருமாக இருக்க ற ப தாவற்கு
நன்ற ெசலுத்துக ேறாம். 14 குமாரனாகய
இேயசுக றஸ்துவற்குள், அவருைடய
இரத்தத்தனாேல, பாவமன்னிப்பாக ய மீட்பு
நமக்குஉண்டாயருக்க றது.

க றஸ்துமுதன்ைமயானவர்
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15 அவர் கண்ணுக்குத் ெதரியாத
ேதவனுைடய ரூபமும், எல்லாப் பைடப்புக்கும்
முதற்ேபறுமானவர். 16 ஏெனன்றால்,
அவருக்குள் எல்லாம் பைடக்கப்பட்டது;
பரேலாகத்தலுள்ளைவகளும்
பூேலாகத்தலுள்ளைவகளுமாகய
காணப்படுகறைவகளும்காணப்படாதைவகளுமான
எல்லாப்ெபாருட்களும்,சங்காசனங்களானாலும்,
கர்த்தத்துவங்களானாலும், அரசாங்க
ஆட்ச புரிேவார்களானாலும்,
அதகாரங்களானாலும், எல்லாமும்
அவைரக் ெகாண்டும் அவருக்ெகன்றும்
பைடக்கப்பட்டது. 17 அவர் எல்லாவற்றற்கும்
முந்தனவர், எல்லாம் அவருக்குள்
நைலநற்க றது. 18 அவேர
சைபயாகய சரீரத்த ற்குத் தைலயானவர்;
எல்லாவற்றலும் முதல்வராக இருக்கும்படி,
அவேர துவக்கமும் மரித்ேதாரிலிருந்து
உய ேராடு எழுந்த முதற்ேபறுமானவர்.
19 எல்லாப் பரிபூரணமும் அவருக்குள்ேள
வாசமாக இருக்கவும், 20 அவர் சலுைவயல்
ச ந்தன இரத்தத்தனாேல சமாதானத்ைத
உண்டாக்க , பூேலாகத்தலுள்ளைவகள்
பரேலாகத்தலுள்ளைவகள் யாைவயும் அவர்
மூலமாகத்தமக்குஒப்புரவாக்க க்ெகாள்ளவும்
ேதவனுக்கு வருப்பமானது. 21 முன்ேன
ேதவனுக்கு அந்நயர்களாகவும்
தீய ெசயல்களினால் மனத ேல
வ ேராத களாகவும் இருந்த உங்கைளயும்
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பரிசுத்தர்களாகவும் குற்றமற்றவர்களாகவும்
கண்டிக்கப்படாதவர்களாகவும் தமக்குமுன்
நறுத்தும்படியாக அவருைடய
மாம்சசரீரத்தல் அைடந்த மரணத்தனாேல
இப்ெபாழுது ஒப்புரவாக்கனார்.
22 நீங்கள் ேகட்ட நற்ெசய்தயனால்
உண்டாகும் நம்ப க்ைகையவ ட்டு
அைசயாமல், நைலயாகவும்
உறுதயாகவும் வசுவாசத்த ேல
நைலத்தருப்பீர்களானால் அப்படியாகும்.
23 அந்த நற்ெசய்த வானத்தன்கீேழ
இருக்க ற எல்லாப் பைடப்புகளுக்கும்
ப ரசங்க க்கப்பட்டுவருகறது; அதற்ெகன்ேற
பவுலாகயநான்ஊழியக்காரனாேனன்.

பவுலின்பாடுகள்
24 இப்ெபாழுது நான் உங்கள்நமித்தம்

அநுபவக்க ற பாடுகளில் சந்ேதாஷமைடந்து,
க றஸ்துவனுைடய உபத்த ரவங்களில்
குைறவானைத அவருைடய சரீரமாக ய
சைபக்காக, என் சரீரத்தனாேல
நைறேவற்றுக ேறன். 25 ஆரம்ப
காலங்களுக்கும் தைலமுைற
தைலமுைறகளுக்கும் மைறவாக
இருந்து, இப்ெபாழுது அவருைடய
பரிசுத்தவான்களுக்கு ெவளியாக்கப்பட்ட
இரகச யமாகய ேதவவசனத்ைத
நைறவாகத் ெதரியப்படுத்துகறதற்கு,
26 உங்கள்நமித்தம் ேதவனால் எனக்கு
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அளிக்கப்பட்ட ேவைலயன்படிேய நான்
அந்தச் சைபக்கு ஊழியக்காரனாேனன்.
27 யூதரல்லாதவர்களுக்குள்ேள வளங்கய
இந்த இரகச யத்தலுள்ள மகைமயன்
ஐசுவரியம் இன்னெதன்று, ேதவன்
தம்முைடய பரிசுத்தவான்களுக்குத்
ெதரியப்படுத்தப் ப ரியமானார்;
க றஸ்துவானவர் மகைமயன்
நம்ப க்ைகயாக உங்களுக்குள் இருப்பேத
அந்த இரகச யம். 28 எந்த மனிதைனயும்
கறஸ்து இேயசுவற்குள் ேதறனவனாக
நறுத்தும்படிக்கு, அவைரேய நாங்கள்
அறவத்து, எந்த மனிதனுக்கும்
புத்த ெசால்லி, எந்த மனிதனுக்கும்
எல்லா ஞானத்ேதாடும் உபேதசம்
ெசய்க ேறாம். 29அதற்காக நான்எனக்குள்ேள
வல்லைமயான ெசய்ைகைய நடப்ப க்க ற
அவருைடய பலத்தன்படி ேபாராடிப்
ப ரயாசப்படுக ேறன்.

அத்த யாயம் 2
1 உங்களுக்காகவும் லேவாத க்ேகயாவல்

இருக்கறவர்களுக்காகவும், சரீரத்தல்
என் முகத்ைதக் காணாதருக்க ற
மற்ெறல்ேலாருக்காகவும் மிகுந்த
ேபாராட்டம் எனக்கு உண்ெடன்று
நீங்கள் அறயவரும்புக ேறன்.
2 அவர்களுைடய இருதயங்கள்
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ேதற்றப்பட்டு, அவர்கள் அன்பனால்
இைணக்கப்பட்டு, ப தாவாகய ேதவனுக்கும்
கறஸ்துவற்கும் உரிய இரகச யத்ைத
அற ந்துெகாள்ளுகற உணர்வன் பூரண
ந ச்சயத்தனுைடய எல்லா ஐசுவரியத்த ற்கும்
உரியவர்களாகேவண்டுெமன்ேற இப்படி
வரும்புக ேறன். 3அவருக்குள்ஞானம்அறவு
என்பைவகளாகய ெபாக்கஷங்கெளல்லாம்
அடங்கயருக்க றது. 4ஒருவனும் ெபாய்யான
வாதங்களால் உங்கைள ஏமாற்றாதபடிக்கு
இைதச் ெசால்லுக ேறன். 5 சரீரத்தன்படி
நான் தூரமாக இருந்தும், ஆவயன்படி
உங்கேளாடுகூட இருந்து, உங்களுைடய
ஒழுங்ைகயும், க றஸ்துவன் ேமலுள்ள
உங்களுைடய வசுவாசத்தன் உறுதையயும்
பார்த்துச் சந்ேதாஷப்படுக ேறன்.

மனிதர்களுைடய நயமங்களிலிருந்து
வடுதைல

6 ஆகேவ, நீங்கள் கர்த்தராக ய க றஸ்து
இேயசுைவ ஏற்றுக்ெகாண்டபடிேய,
அவருக்குள் ேவர்ெகாண்டவர்களாகவும்,
அவர்ேமல் கட்டப்பட்டவர்களாகவும்,
அவருக்குள் நடந்துெகாண்டு, 7 நீங்கள்
ேபாத க்கப்பட்டபடிேய, வசுவாசத்தல்
உறுத ப்பட்டு, நன்ற ெசலுத்துவேதாடு
அத ேல ெபருகுவீர்களாக. 8 உலக
ஞானத்தனாலும், மாயமான
தந்த ரத்தனாலும், ஒருவனும்
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உங்கைளக் ெகாள்ைளெகாண்டு
ேபாகாதபடிக்கு எச்சரிக்ைகயாக
இருங்கள்; அது மனிதர்களின்
பாரம்பரிய ந யாயத்ைதயும் உலக
வழிபாடுகைளயும் பற்றனேதயல்லாமல்
க றஸ்துைவப்பற்றனதல்ல. 9 ஏெனன்றால்,
ேதவத்துவத்தன் பரிபூரணெமல்லாம்
சரீரப்ப ரகாரமாக அவருக்குள்
குடிெகாண்டிருக்க றது. 10 ேமலும் எல்லாத்
துைரத்தனங்களுக்கும் அதகாரத்த ற்கும்
தைலவராக இருக்க ற அவருக்குள்
நீங்கள் பரிபூரணம் உள்ளவர்களாக
இருக்க றீர்கள். 11 அல்லாமலும்,
நீங்கள் கறஸ்துைவப்பற்றும்
வருத்தேசதனத்தனாேல மாம்சத்த ற்குரிய
பாவசரீரத்ைதக் கைளந்துவ ட்டதனால்,
ைகயால் ெசய்யப்படாத வருத்தேசதனத்ைத
அவருக்குள்ெபற்றீர்கள். 12ஞானஸ்நானத்த ேல
அவேராடுகூடஅடக்கம்பண்ணப்பட்டவர்களாகவும்,
அத ேல அவைர மரித்ேதாரிலிருந்து
உய ேராடு எழுப்பன ேதவனுைடய
ெசயலின்ேமலுள்ள வசுவாசத்தனாேல
அவேராடுகூடஉய ேராடுஎழுந்தவர்களாகவும்
இருக்க றீர்கள். 13 உங்களுைடய
பாவங்களினாேலயும், உங்களுைடய
சரீரவருத்தேசதனம் இல்லாைமயனாேலயும்
மரித்தவர்களாக இருந்த உங்கைளயும்
அவேராடுகூட உய ர்ப்ப த்து, அக்க ரமங்கள்
எல்லாவற்ைறயும் உங்களுக்கு மன்னித்து;
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14 நமக்கு எத ரானதாகவும் கட்டைளகளால்
நமக்கு வ ேராதமாகவும் இருந்த
ைகெயழுத்ைத அழித்து, அைத நடுவல்
இல்லாதபடிக்கு எடுத்து, சலுைவயன்ேமல்
ஆணியடித்து; 15 துைரத்தனங்கைளயும்
அதகாரங்கைளயும் பற த்துக்ெகாண்டு,
ெவளியரங்கமாக ெவளிப்படுத்த ,
அைவகளின்ேமல் சலுைவய ேல
ெவற்ற ச றந்தார். 16 ஆகேவ,
உணைவயும், பானத்ைதயும் குறத்தாவது,
பண்டிைக நாைளயும் மாதப்ப றப்ைபயும்
ஓய்வுநாட்கைளயும் குறத்தாவது, ஒருவனும்
உங்கைளக்குற்றப்படுத்தாமல்இருப்பானாக.
17 அைவகள் வருங்காரியங்களுக்கு
நழலாக இருக்க றது; அைவகளின்
ெபாருள் கறஸ்துைவப்பற்றனது.
18 மூட்டுகளாலும் தைச நரம்புகளாலும்
உதவெபற்று இைணக்கப்பட்டு,
ேதவவளர்ச்ச யாக வளர்ந்ேதறுகற
சரீரமுழுவைதயும் ஆதரிக்க ற தைலையப்
பற்ற க்ெகாள்ளாமல், 19 மாய்மாலமான
தாழ்ைமயலும், ேதவதூதர்களுக்குச் ெசய்யும்
ஆராதைனயலும் வருப்பமைடந்து, காணாத
காரியங்களிேல துணிவாய் நுைழந்து,
தன் சரீரச ந்ைதயனாேல வீணாக கர்வம்
ெகாண்டிருக்க ற எவனும் உங்களுைடய
பந்தயப்ெபாருைளநீங்கள்இழந்துேபாகும்படி
உங்கைள ஏமாற்றாதருக்கப் பாருங்கள்.
20 நீங்கள் கறஸ்துேவாடுகூட
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உலகத்தன் வழக்கங்களுக்கு
மரித்ததுண்டானால், இன்னும் உலக
வழக்கத்தன்படி பைழக்க றவர்கள்ேபால,
21 மனிதர்களுைடய கட்டைளகளின்படியும்
ேபாதைனகளின்படியும் நடந்து: ெதாடாேத,
ருச பாராேத, தீண்டாேத என்கற
கட்டைளகளுக்கு உடன்படுகறெதன்ன?
22 இைவெயல்லாம் அநுபவக்க றதனால்
அழிந்துேபாகுேம. 23 இப்படிப்பட்டப்
ேபாதைனகள் சுயவருப்பமான
ஆராதைனையயும், ேபாலியான
தாழ்ைமையயும், சரீர ஒடுக்கத்ைதயும்பற்ற
ஞானம் என்கற ெபயர்ெகாண்டிருந்தாலும்,
இைவகள்மாம்சத்ைதப்பாதுகாப்பதற்ேகயன்ற
ேவறுஎதற்கும்உபேயாகப்படாது.

அத்த யாயம் 3
பரிசுத்தஜீவயத்த ற்கானவதமுைறகள்

1 நீங்கள் கறஸ்துவுடன்கூட
எழுந்ததுண்டானால், க றஸ்து ேதவனுைடய
வலதுபாரிசத்தல் வீற்றருக்கும்
இடத்தலுள்ள ேமலானைவகைளத்
ேதடுங்கள். 2பூமியலுள்ளைவகைளஇல்ைல,
ேமலானைவகைளேய வரும்புங்கள்.
3 ஏெனன்றால், நீங்கள் மரித்தீர்கள்,
உங்களுைடய ஜீவன் கறஸ்துேவாடு
ேதவனுக்குள் மைறந்தருக்க றது.
4 நம்முைடய ஜீவனாகய க றஸ்து
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ெவளிப்படும்ேபாது, நீங்களும் அவேராடுகூட
மகைமய ேல ெவளிப்படுவீர்கள். 5 ஆகேவ,
வபசாரம், அசுத்தம், ேமாகம், தீய
எண்ணம், வக்க ரக ஆராதைனயான
ெபாருளாைச ஆகய இந்த உலகத்த ற்குரிய
பாவ சுபாவத்ைத அழித்துப்ேபாடுங்கள்.
6 இைவகளினாேலேய கீழ்ப்படியாைமயன்
பள்ைளகள்ேமல்ேதவனுைடயேகாபம்வரும்.
7நீங்களும்முற்காலத்தல்அவர்களுக்குள்ேள
வாழ்ந்தேபாது, அைவகைளச்
ெசய்துெகாண்டுவந்தீர்கள். 8 இப்ெபாழுேதா
ேகாபமும் மூர்க்கமும் ெபாறாைமயும்,
உங்களுைடய வாயலிருந்து வரக்கூடாத
ந ந்தைனயும், வம்புவார்த்ைதகளுமாகய
இைவகைளெயல்லாம் வ ட்டுவடுங்கள்.
9 ஒருவருக்ெகாருவர் ெபாய்
ெசால்லாதருங்கள்; பைழய மனிதைனயும்
அவன் ெசய்ைககைளயும் கைளந்துேபாட்டு,
10 தன்ைனப் பைடத்தவருைடய சாயலுக்கு
ஒப்பாக பூரண அறவைடயும்படி
புத தாக்கப்பட்ட புதய மனிதைன
அணிந்துெகாண்டிருக்க றீர்கேள. 11 அத ேல
க ேரக்கெனன்றும் யூதெனன்றுமில்ைல,
வருத்தேசதனம் உள்ளவெனன்றும்,
வருத்தேசதனம்இல்லாதவெனன்றுமில்ைல,
யூதனல்லாதவெனன்றும்ெவளிேதசத்தாெனன்றுமில்ைல,
அடிைமெயன்றும்சுதந்த ரமானவெனன்றுமில்ைல;
க றஸ்துேவ எல்ேலாரிலும் எல்லாமுமாக
இருக்க றார். 12 ஆகேவ, நீங்கள் ேதவனால்
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ெதரிந்துெகாள்ளப்பட்ட பரிசுத்தரும்
ப ரியருமாக, உருக்கமான இரக்கத்ைதயும்,
தயைவயும், மனத்தாழ்ைமையயும்,
அைமதையயும், நீடிய ெபாறுைமையயும்
அணிந்துெகாண்டு; 13 ஒருவைரெயாருவர்
ஏற்றுக்ெகாண்டு, ஒருவர்ேபரில்
ஒருவருக்குக் குைறபாடு உண்டானால்,
க றஸ்து உங்களுக்கு மன்னித்ததுேபால,
ஒருவருக்ெகாருவர் மன்னியுங்கள். 14இைவ
எல்லாவற்றன்ேமலும், பூரண நற்குணத்தன்
கட்டாக ய அன்ைப அணிந்துெகாள்ளுங்கள்.
15 ேதவசமாதானம் உங்களுைடய
இருதயங்களில் ஆளக்கடவது, இதற்ெகன்ேற
நீங்கள் ஒேர சரீரமாக அைழக்கப்பட்டீர்கள்;
நன்றயுள்ளவர்களாகவும் இருங்கள்.
16 க றஸ்துவன் வசனம் உங்களுக்குள்ேள
எல்லா ஞானத்ேதாடும் பரிபூரணமாக
குடியருப்பதாக; பாடல்களினாலும்
கீர்த்தைனகளினாலும்ஞானப்பாட்டுகளினாலும்
ஒருவருக்ெகாருவர் ேபாத த்து
புத்த ெசால்லிக்ெகாண்டு, உங்களுைடய
இருதயத்த ேல கர்த்த்தைரப் பக்தயுடன்
பாடி; 17 வார்த்ைதயனாலாவது
ெசயல்களினாலாவது, நீங்கள்
எைதச்ெசய்தாலும், அைதெயல்லாம்
கர்த்தராக ய இேயசுவன் நாமத்தனாேல
ெசய்து, அவர் மூலமாகப் ப தாவாகய
ேதவனுக்குநன்ற ெசலுத்துங்கள்.
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க றஸ்தவ குடும்பத்த ற்கான
வதமுைறகள்

18 மைனவகேள, கர்த்தருக்ேகற்கும்படி
உங்களுைடய கணவர்களுக்குக்
கீழ்ப்படியுங்கள். 19 கணவன்மார்கேள,
உங்களுைடய மைனவகளில் அன்பு
ெசலுத்துங்கள், அவர்கள்ேமல்
கசந்துெகாள்ளாதருங்கள். 20 பள்ைளகேள,
உங்களுைடய ெபற்ேறாருக்கு எல்லாக்
காரியத்த ேலயும் கீழ்ப்படியுங்கள்;
இது கர்த்தருக்கு வருப்பமானது.
21 ப தாக்கேள, உங்களுைடய
பள்ைளகள் மனம் தளர்ந்துேபாகாதபடி,
அவர்கைள ேகாபமூட்டாமலிருங்கள்.
22 ேவைலக்காரர்கேள, சரீரத்தன்படி
உங்களுைடய எஜமான்களாக
இருக்க றவர்களுக்கு எல்லாக்
காரியத்த ேலயும் கீழ்ப்படிந்து,
நீங்கள் மனிதர்கைளப் ப ரியப்படுத்த
வரும்புக றவர்களாகப் பார்ைவக்கு
பணிவைடெசய்யாமல், ேதவனுக்குப்
பயப்படுக றவர்களாகக் கபடமில்லாத
இருதயத்ேதாடு பணிவைடெசய்யுங்கள்.
23 நீங்கள் கர்த்தராக ய க றஸ்துைவத்
ெதாழுதுெகாள்ளுகறதனாேல,
உரிைமப்பங்கன் பலைனக்
கர்த்தராேல ெபறுவீர்கெளன்று
அறந்து, 24 எைதச்ெசய்தாலும், அைத
மனிதர்களுக்ெகன்று ெசய்யாமல்,
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கர்த்தருக்ெகன்ேற மனப்பூர்வமாகச்
ெசய்யுங்கள். 25 அநயாயம் ெசய்க றவன்
தான் ெசய்த அநயாயத்த ற்குரிய பலைன
அைடவான்; பட்சபாதேமஇல்ைல.

அத்த யாயம் 4
1 எஜமான்கேள, உங்களுக்கும்

பரேலாகத்தல் எஜமான் இருக்கறாெரன்று
அறந்து, ேவைலக்காரர்களுக்கு நீதயும்
ெசம்ைமயுமானைதச்ெசய்யுங்கள்.

அறவுைரகள்
2 இைடவ டாமல் ெஜபம்பண்ணுங்கள்,

நன்றயுள்ள இருதயத்ேதாடு ெஜபத்தல்
வழித்தருங்கள். 3 க றஸ்துவனுைடய
இரகச யத்தனிமித்தம் கட்டப்பட்டிருக்க ற
நான் அந்த இரகச யத்ைதக்குற த்துப்
ேபசேவண்டிய ப ரகாரமாகப் ேபச ,
அைத ெவளிப்படுத்துவதற்கு,
4 ேதவவார்த்ைத ெசல்லும்படியான
வாசைல ேதவன் தறந்தருளும்படி
எங்களுக்காகவும் ேவண்டிக்ெகாள்ளுங்கள்.
5 அவசுவாச களுக்கு முன்பாக
ஞானமாக நடந்து, காலத்ைதப்
பயன்படுத்த க்ெகாள்ளுங்கள்.
6அவனவனுக்குஎவ்வாறுபதல்ெசால்லேவண்டுெமன்று
நீங்கள்அறயும்படிக்கு,உங்களுைடயவசனம்
எப்ெபாழுதும் கருைப ெபாருந்தனதாகவும்
உப்பனால் சாரேமறனதாகவும்இருப்பதாக.
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இறுத வாழ்த்துக்கள்
7 ப ரியமான சேகாதரனும், உண்ைமயுள்ள

ஊழியக்காரனும், கர்த்தருக்குள் எனக்கு
உடன் ேவைலயாளுமாக இருக்க ற தீக க்கு
என்பவன் என் ெசய்த கைளெயல்லாம்
உங்களுக்கு அறவப்பான். 8 உங்களுைடய
ெசய்த கைள அறயவும், உங்களுைடய
இருதயங்கைளத் ேதற்றவும், 9 அவைனயும்,
உங்களில்ஒருவனாகஇருக்க றஉண்ைமயும்
ப ரியமும் உள்ள சேகாதரனாகய
ஒேநசமு என்பவைனயும், உங்களிடம்
அனுப்பயருக்க ேறன்; அவர்கள் இந்த
இடத்துச்ெசய்த கைளெயல்லாம்உங்களுக்கு
அறவப்பார்கள். 10 என்ேனாடுகூடக்
காவலில் இருக்கற அரிஸ்தர்க்கும்,
பர்னபாவற்கு ெநருங்கய உறவனரான
மாற்கும் வாழ்த்துதல் ெசால்லுகறார்கள்.
மாற்குைவக்குறத்து உத்தரவுெபற்றீர்கேள;
இவன் உங்களிடம் வந்தால் இவைன
அங்கீகரித்துக்ெகாள்ளுங்கள். 11 யுஸ்து
என்னப்பட்ட இேயசுவும் வாழ்த்துதல்
ெசால்லுகறான். வருத்தேசதனம்
உள்ளவர்களில்இவர்கள்மட்டும்ேதவனுைடய
ராஜ்யத்த ற்காகஎன்உடன்ேவைலயாட்களாக
இருந்து, எனக்கு ஆறுதல் ெசய்துவந்தார்கள்.
12 எப்பாப்ப ராவும் உங்களுக்கு வாழ்த்துதல்
ெசால்லுகறான்; உங்கைளச் ேசர்ந்தவனும்
கறஸ்துவன் ஊழியக்காரனுமாகய இவன்,
நீங்கள் ேதவனுக்குச் ச த்தமானைவகள்
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எல்லாவற்றலும் ேதறனவர்களாகவும்
பூரண ந ச்சயமுள்ளவர்களாகவும்
நைலநற்கேவண்டுெமன்று, தன்
ெஜபங்களில் உங்களுக்காக எப்ெபாழுதும்
ேபாராடுக றான். 13இவன்உங்களுக்காகவும்,
லேவாத க்ேகயருக்காகவும்,எராப்ேபாலியருக்காகவும்,
மிகுந்த வழிப்புள்ளவனாக இருக்க றான்
என்பதற்கு நான் சாட்ச யாக இருக்க ேறன்.
14 ப ரியமான மருத்துவனாகய
லூக்காவும், ேதமாவும், உங்களுக்கு
வாழ்த்துதல் ெசால்லுகறார்கள்.
15 லேவாத க்ேகயாவலிருக்கற
சேகாதரர்கைளயும், ந ம்பாைவயும்,
அவன் வீட்டில் கூடுகற சைபையயும்
வாழ்த்துங்கள். 16 இந்தக் கடிதம் உங்களிடம்
வாச க்கப்பட்டபன்பு இது லேவாத க்ேகயா
சைபயலும் வாச க்கப்படும்படி ெசய்யுங்கள்;
லேவாத க்ேகயாவலிருந்து வரும்
கடிதத்ைத நீங்களும் வாச யுங்கள்.
17 அர்க்க ப்ைபக் கண்டு: நீ கர்த்தரிடத்தல்
ெபற்ற ஊழியத்ைத நைறேவற்றும்படி
கவனமாக இருப்பாயாகெவன்று
ெசால்லுங்கள். 18 பவுலாகய நான்
என் ைகயனால் எழுத , உங்கைள
வாழ்த்துக ேறன். நான் கட்டப்பட்டிருக்க றைத
நைனத்துக்ெகாள்ளுங்கள். கருைப
உங்கேளாடிருப்பதாக.ஆெமன்.
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