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பலிப்ப யர்
ஆச ரியர்
பவுல் இைத எழுதனதாகக் கூறுகறார்

(1: 1) மற்றும் ெமாழி, பாணி, மற்றும்
வரலாற்று உண்ைமகளின் அைனத்து
உள் குணாத சயங்கள் ஆகயைவ இைத
உறுத ப்படுத்துகறது. ஆரம்பகால சைப,
பவுல் ஆச ரியர் என்றும் அதகாரம் பற்றயும்
ெதாடர்ந்து ேபசுக றது. பலிப்பயருக்கு
எழுதய நருபம் க றஸ்துவன் ச ந்ைதைய
ெவளிப்படுத்துகறது (2: 1-11). பலிப்பயர்
நருபத்ைத எழுதும்ேபாது பவுல் ைகதயாக
இருந்தேபாதலும் அவர் மக ழ்ச்ச யால்
நைறந்தருந்தார். பலிப்பயர் நருபம் நமக்கு,
துன்பங்கள் மற்றும் பாடுகளுக்கு நடுவல்
இருந்தாலும் கறஸ்தவர்கள் சந்ேதாஷமாக
இருக்க முடியுெமன கற்றுக்ெகாடுக்க றது.
நாம் க றஸ்துவுக்குள்ளிருக்கும்
நம்ப க்ைகயன் காரணமாக நாம் மக ழ்ச்ச
அைடக ேறாம்.

எழுதப்பட்ட காலம்மற்றும்இடம்
ஏறக்குைறய க ப 61 க்கு இைடயல்

எழுதப்பட்டது.
ேராமாபுரிய ல் சைறச்சாைலயல்

இருக்கும்ேபாது பவுல் பலிப்பயர் நருபத்ைத
எழுதனார் (அப்ேபாஸ்தலர் 28: 30).
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பலிப்பயர் சைபயலிருந்து கைடத்த ந த
உதவயுடன் ேராமில் இருந்த பவுலிடம் வந்த
எப்பாப்ப ேராதீத்துவ டம் பலிப்பயருக்கு
எழுதப்பட்ட கடிதம் ெகாடுக்கப்பட்டது.
(பலிப்பயர் 2: 25; 4: 18). ஆனால்
ேராமிலிருந்த சமயத்தல் எப்பாப்ப ேராதீத்து
ேநாயுற்றார், அது அவருைடய பயணத்ைதத்
தாமதமாக , கடிதத்தன் வழங்குவைத (2: 26-
27) தாமதப்படுத்தயது.
யாருக்காக எழுதப்பட்டது
மக்ெகேதானியா மாவட்டத்தன் முக்கய

நகரங்களில்ஒன்றானபலிப்ப நகரில்உள்ள
கறஸ்தவசைப.
எழுதப்பட்ட ேநாக்கம்
பவுல் தான் சைறச்சாைலயல்

இருந்தேபாது காரியங்கள் எப்படி இருந்தது
என்பைதயும் (1: 12-26),அவருைடயத ட்டங்கள்
என்னவாக இருந்தது மற்றும் அவருைடய
வடுதைல ஆகயவற்ைறக்குறத்து
சைபயானது அறயும்படி பவுல் வரும்பனார்.
(பலி 2: 23-24). சைபயல்சலகுழப்பம்மற்றும்
ப ரிவு இருப்பதாகத் காணப்பட்டது, எனேவ
அப்ேபாஸ்தலன், ஒற்றுைமைய ேநாக்கய
ஒரு கண்ேணாட்டத்தல் மனத்தாழ்ைமைய
ஊக்குவக்க எழுதுகறார் (2: 1-18; 4: 2-
3). ேபாதக இைறயயல் அறஞரான
பவுல், (3: 2-3) எத ர்மைறயான கள்ள
உபேதசங்கைளயும் மற்றும் சல குற ப்ப ட்ட
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தவறான ேபாதகர்களின் வைளவுகைளத்
தைலகீழாக்குமாறு எழுதுகறார். பவுல்,
எப்பாப ேராதீத்துவன் ஆேராக்கயத்ைதயும்
த ட்டங்கைளயும் பற்ற அறக்ைக ெகாடுக்க
தீேமாத்ேதயுைவ உற்சாகப்படுத்த எழுதனார்
(2: 19-30) மற்றும் பவுல் தன்ைனக் குறத்த
சைபயன் அக்கைறக்காகவும், அவர்கள்
ெகாடுத்த நன்ெகாைடகள் (4: 10-20)
ஆகயவற்றற்காகவும் நன்ற ெதரிவ க்க
பவுல்எழுதனார்.
ைமயக்கருத்து
மக ழ்ச்ச நைறந்தவாழ்க்ைக
ெபாருளடக்கம்
1. வணக்கவுைர— 1:1, 2
2. பவுலின் சூழ்நைல மற்றும் சைபைய
உற்சாகப்படுத்துதல்— 1:3-2:30

3. தவறான ேபாதைனக்கு எத ரான
எச்சரிக்ைககள்— 3:1-4:1

4.இறுத அறவுைரகள்— 4:2-9
5. நன்ற ெசால்லுதல்— 4:10-20
6.இறுத வாழ்த்துக்கள்— 4:21-23

1இேயசுக றஸ்துவன்ஊழியக்காரர்களாகய
பவுலும், தீேமாத்ேதயும், பலிப்ப
பட்டணத்தல் கறஸ்து இேயசுவற்குள்ளான
பரிசுத்தவான்கள் அைனவருக்கும்,
கண்காணிகளுக்கும், உதவக்காரர்களுக்கும்
எழுதுகறதாவது: 2 நம்முைடய
ப தாவாகய ேதவனாலும் கர்த்தராக ய



பலிப்பயர்அத்தயாயம் 1:3 iv பலிப்பயர்அத்தயாயம் 1:8

இேயசுக றஸ்துவனாலும் உங்களுக்குக்
கருைபயும் சமாதானமும்உண்டாவதாக.

நன்றெசால்லுதலும்ெஜபமும்.
3 நற்ெசய்த உங்களுக்கு அறவக்கப்பட்ட

நாள்முதல் இதுவைரக்கும் நீங்கள்
எங்கேளாடுஊழியத்தல்ஐக்கயப்பட்டிருப்பதால்,
4 நான் பண்ணுகற ஒவ்ெவாரு
வண்ணப்பத்தலும் உங்கள்
அைனவருக்காகவும் எப்ெபாழுதும்
சந்ேதாஷத்ேதாடுெஜபம்பண்ணி, 5உங்களில்
நல்லெசயல்கைளத் ெதாடங்கனவர்
அைத இேயசுக றஸ்துவன் நாள்வைர
நடத்தவருவார் என்று நம்ப , 6 நான்
உங்கைள நைனக்கும்ேபாெதல்லாம்
என் ேதவைன ஸ்ேதாத்த ரிக்க ேறன்.
7 என் சைறச்சாைலயன் கட்டுகளிலும்,
நான் நற்ெசய்தையப் ேபாத த்து அைதத்
உறுத ப்படுத்தவருகறதலும், நீங்கள்
அைனவரும் எனக்கு அளிக்கப்பட்ட
கருைபயல் பங்குள்ளவர்களானதால்,
உங்கைள என் இருதயத்தல்
ைவத்துக்ெகாண்டிருக்க றபடியனாேல,
உங்கள் எல்ேலாைரயும்குற த்து
நான் இப்படி நைனக்கறது
எனக்குத் தகுதயாக இருக்க றது.
8 இேயசுக றஸ்துவன் உருக்கமான
அன்பனாேல உங்கெளல்ேலாைரயும்
காண எவ்வளேவா ஆவலாக இருக்க ேறன்
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என்பதற்கு ேதவேன எனக்குச் சாட்ச .
9 ேமலும், உத்தமமானைவகைள நீங்கள்
ஒப்புக்ெகாள்ளத்தக்கதாக உங்களுைடய
அன்பானது அறவலும் எல்லா உணர்வலும்
இன்னும் அதகமத கமாகப் ெபருகவும்,
10 ேதவனுக்கு மகைமயும் துதயும்
உண்டாகும்படி இேயசுக றஸ்துவனால்
வருகற நீதயன் கனிகளால்
நைறந்தவர்களாக , 11 நீங்கள் கறஸ்துவன்
நாளுக்ெகன்று ேநர்ைமயானவர்களும்,
குற்றம் இல்லாதவர்களுமாக இருக்கவும்
ேவண்டுதல்ெசய்க ேறன்.

பவுலின்கட்டுகள்
12 சேகாதரர்கேள, எனக்கு

சம்பவத்தைவகள் நற்ெசய்த பரவுவதற்கு
ஏதுவானது என்று நீங்கள் அறய
மனதாயருக்க ேறன். 13 அரண்மைனயல்
உள்ளவர்களுக்கும் மற்ற எல்ேலாருக்கும்
என் கட்டுகள் கறஸ்துவற்குள்ளான
கட்டுகள் என்று ெதரிந்து, 14 சேகாதரர்களில்
அேநகர் என் கட்டுகளாேல கர்த்தருக்குள்
ைதரியம்ெகாண்டு பயம் இல்லாமல்
தருவசனத்ைதச் ெசால்லும்படி அத கமாகத்
துணிந்தருக்க றார்கள். 15 ச லர்
ெபாறாைமயனாலும் வ ேராதத்தனாலும்,
ச லர் நல்ல மனதனாலும் கறஸ்துைவப்
ப ரசங்க க்க றார்கள். 16 ச லர் என்
கட்டுகேளாடு உபத்த ரவத்ைதயும் ேசர்க்க
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நைனத்து, சுத்த மனேதாடு க றஸ்துைவ
அறவக்காமல், வேராதத்தனாேல
அறவக்க றார்கள். 17 நற்ெசய்த க்காக
நான் உத்தரவுெசால்ல நயமிக்கப்பட்டவன்
என்று அறந்து, ச லர் அன்பனாேல
அறவக்க றார்கள். 18 இதனால்
என்ன? ஏமாற்றுவதனாேலா,
உண்ைமயனாேலா, எப்படியாவது,
க றஸ்து அறவக்கப்படுக றார்;
அதனால் சந்ேதாஷப்படுக ேறன்,
இனிேமலும் சந்ேதாஷப்படுேவன். 19 அது
உங்களுைடய ேவண்டுதலினாலும்
இேயசுக றஸ்துவனுைடய ஆவயன்
உதவயனாலும் எனக்கு இரட்ச ப்பாக
முடியும் என்று அற ேவன். 20 நான்
ஒன்றலும் ெவட்கப்பட்டுப்ேபாகாமல்,
எப்ெபாழுதும்ேபால இப்ெபாழுதும்,
மிகுந்த ைதரியத்ேதாடு ஜீவனாலாவது,
மரணத்தனாலாவது, க றஸ்து என்
சரீரத்தனாேல மகைமப்படுவார் என்று
எனக்கு உண்டாயருக்க ற வாஞ்ைசக்கும்
நம்ப க்ைகக்கும் தகுந்ததாக அப்படி
முடியும். 21 க றஸ்து எனக்கு ஜீவன்,
மரணம் எனக்கு ஆதாயம். 22 ஆனாலும்
சரீரத்தல் பைழத்தருக்க றதனாேல என்
ெசய்ைகக்குப் பலன் கைடத்தருப்பதால்,
நான் ெதரிந்துெகாள்ளேவண்டியது
என்னெவன்று ெதரியாது. 23 ஏெனன்றால்,
இந்த இரண்டிற்கும் இைடேய நான்
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ெநருக்கப்படுக ேறன்; சரீரத்ைதவ ட்டுப்
ப ரிந்து, க றஸ்துேவாடு இருக்க எனக்கு
ஆைச உண்டு, அது அதக நன்ைமயாக
இருக்கும்; 24அப்படியருந்தும், நான் சரீரத்தல்
வாழ்ந்தருப்பதுஉங்களுக்குஅதகஅவசயம்.
25 இந்த ந ச்சயத்ைதக்ெகாண்டிருந்து,
நான் மீண்டும் உங்களிடம் வருகறதனால்
என்ைனக்குறத்து உங்களுைடய மக ழ்ச்ச
க றஸ்து இேயசுவற்குள் ெபருகுவதற்காக,
26 உங்களுைடய வசுவாசத்தன்
வளர்ச்ச க்காகவும் சந்ேதாஷத்த ற்காகவும்
நான் பைழத்து, உங்கள் அைனவேராடும்
இருப்ேபன் என்று அறந்தருக்க ேறன்.
27 நான் வந்து உங்கைளப் பார்த்தாலும், நான்
வராமலிருந்தாலும், நீங்கள் ஒேர ஆவய ேல
உறுதயாக நன்று, ஒேர ஆத்துமாவனாேல
நற்ெசய்தயன் வசுவாசத்த ற்காகப்
ேபாராடி, எத ர்க்க றவர்களால் ஒன்றுக்கும்
பயப்படாமல் இருக்க றீர்கள் என்று
உங்கைளக்குறத்து நான் ேகள்வப்படும்படி,
எந்தவதத்தலும் நீங்கள் கறஸ்துவன்
நற்ெசய்த ற்குத் தகுதயானவர்களாக
நடந்துெகாள்ளுங்கள். 28 நீங்கள்
பயப்படாமலிருக்கறது அவர்கள்
ெகட்டுப்ேபாக றதற்கும், நீங்கள்
இரட்ச க்கப்படுக றதற்கும் அைடயாளமாக
இருக்க றது; இதுவும் ேதவனுைடய
ெசயேல. 29 ஏெனன்றால், க றஸ்துைவ
வசுவாச க்க றதற்குமட்டும் இல்ைல,
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அவருக்காகப் பாடுகள்படுகறதற்கும்
உங்களுக்கு ெகாடுக்கப்பட்டிருக்க றது.
30 நீங்கள் என்னிடம் பார்த்ததும்
எனக்கு உண்ெடன்று இப்ெபாழுது
ேகள்வப்படுக றதுமான ேபாராட்டேம
உங்களுக்கும்உண்டு.

அத்த யாயம் 2
க றஸ்துவன்தாழ்ைம

1 ஆகேவ, க றஸ்துவற்குள் எந்தெவாரு
ஆறுதலும், அன்பனாேல எந்தெவாரு
ேதறுதலும், ஆவயன் எந்தெவாரு
ஐக்கயமும், எந்தெவாரு உருக்கமான
பரிவும் இரக்கங்களும் உண்டானால்,
2 நீங்கள் ஒேர ச ந்ைதயும் ஒேர அன்பும்
உள்ளவர்களாக இருந்து, இைசந்த
ஆத்துமாக்களாக ஒன்ைறேய ச ந்த த்து,
என் சந்ேதாஷத்ைத நைறவாக்குங்கள்.
3 ஒன்ைறயும் சுயநலத்தனாேலா,
வீண்ெபருைமயனாேலா ெசய்யாமல்,
மனத்தாழ்ைமயனாேல ஒருவைரெயாருவர்
உங்கைளவ ட ேமன்ைமயானவர்களாக
நைனக்கேவண்டும். 4 அவனவன்
தன்னுைடய காரியங்கைள மட்டுமல்ல,
மற்றவர்களுைடய காரியங்களிலும்
உதவெசய்யேவண்டும். 5 க றஸ்து
இேயசுவல்இருந்த ச ந்ைதேய உங்களுக்கும்
இருக்கேவண்டும்; 6 அவர் ேதவனுைடய
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உருவமாக இருந்தும், ேதவனுக்குச்
சமமாக இருப்பைதக் ெகாள்ைளயாடின
ெபாருளாக நைனக்காமல், 7 தம்ைமத்தாேம
ெவறுைமயாக்க , அடிைமயன்
உருவெமடுத்து, மனிதனின் சாயல் ஆனார்.
8 அவர் மனித உருவமாக ெவளிப்பட்டு,
மரணம்வைரக்கும், அதாவது சலுைவயன்
மரணம்வைரக்கும் கீழ்ப்படிந்தவராக ,
தம்ைமத்தாேம தாழ்த்தனார். 9 ஆகேவ,
ேதவன் எல்லாவற்றற்கும் ேமலாக
அவைர உயர்த்த , 10 இேயசுவன்
நாமத்தல் வானத்தல் உள்ளைவகளும்,
பூமியல் உள்ளைவகளும், பூமியன்
கீழ் உள்ளைவகளுைடய முழங்கால்கள்
எல்லாம் முடங்கும்படிக்கும், 11 ப தாவாகய
ேதவனுக்கு மகைமயாக இேயசுக றஸ்துேவ
கர்த்தர் என்று நாக்குகெளல்லாம்
அறக்ைகபண்ணுவதற்கும், எல்லா
நாமத்த ற்கும் ேமலானநாமத்ைதஅவருக்குத்
தந்தருளினார்.

ப ரகாச க்கும்நட்சத்த ரங்கள்
12 ஆகேவ, எனக்குப் ப ரியமானவர்கேள,

நீங்கள் எப்ெபாழுதும் கீழ்ப்படிக றபடிேய,
நான் உங்களுக்கு அருகல்
இருக்கும்ெபாழுது மட்டுமில்ைல,
நான் தூரத்தல் இருக்கும்ெபாழுதும்,
அதக பயத்ேதாடும் நடுக்கத்ேதாடும்
உங்களுைடய இரட்ச ப்பு நைறேவறப்
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ப ரயாசப்படுங்கள். 13 ஏெனன்றால், ேதவேன
தம்முைடய தயவுள்ள வருப்பத்தன்படி
வருப்பத்ைதயும் ெசய்ைகையயும் உங்களில்
உண்டாக்குகறவராக இருக்க றார்.
14 நான் வீணாக ஓடினதும் வீணாகப்
ப ரயாசப்பட்டதும் இல்ைல என்கற
மக ழ்ச்ச க றஸ்துவன் நாளில் எனக்கு
உண்டாயருப்பதற்கு, ஜீவவசனத்ைதப்
ப டித்துக்ெகாண்டு, உலகத்த ேல
சுடர்கைளப்ேபாலப் ப ரகாச க்க ற நீங்கள்,
15 ேகாணலும் மாறுபாடுமான வம்சத்தன்
நடுவ ேல குற்றம் இல்லாதவர்களும்
கபடு இல்லாதவர்களும், ேதவனுைடய
மாசற்ற பள்ைளகளாக இருப்பதற்கு,
16 எல்லாவற்ைறயும் முறுமுறுப்பு
இல்லாமலும் வாக்குவாதம் இல்லாமலும்
ெசய்யுங்கள். 17 ேமலும், உங்களுைடய
வசுவாசமாக ய பலியன்ேமலும்
ஊழியத்தன்ேமலும் நான் பானபலியாக
வார்க்கப்பட்டுப் ேபானாலும், நான்
மக ழ்ந்து, உங்கள் அைனவேராடும்
ேசர்ந்து சந்ேதாஷப்படுேவன். 18 இதனால்
நீங்களும் மக ழ்ந்து, என்ேனாடு ேசர்ந்து
சந்ேதாஷப்படுங்கள்.

தீேமாத்ேதயுவும்எப்பாப்ப ேராதீத்துவும்
19 அன்றயும், நானும் உங்களுைடய

ெசய்த கைளத் ெதரிந்து மன ஆறுதல்
அைடவதற்குச் சீக்க ரமாகத் தீேமாத்ேதயுைவ
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உங்களிடம் அனுப்பலாம் என்று கர்த்தராக ய
இேயசுவற்குள் நம்பயருக்க ேறன்.
20 ஆகேவ, உங்களுைடய காரியங்கைள
உண்ைமயாகக் கவனிப்பதற்கு
என்ைனப்ேபால மனதுள்ளவன்
அவைனத்தவ ர ேவறுயாரும் என்னிடம்
இல்ைல. 21 மற்ற எல்ேலாரும் க றஸ்து
இேயசுவற்குரியைவகைளத் ேதடாமல்,
தங்களுக்குரியைவகைளேய ேதடுக றார்கள்.
22 தகப்பனுக்குப் பள்ைள ஊழியம்
ெசய்வதுேபால, அவன் என்ேனாடு ேசர்ந்து
நற்ெசய்த க்காக ஊழியம் ெசய்தான்
என்று அவனுைடய உத்தமகுணத்ைத
அற ந்தருக்க றீர்கள். 23 ஆகேவ,
என் காரியங்கள் எப்படி நடக்கும்
என்று நான் அறந்தவுடேன அவைன
அனுப்பலாம் என்று நைனத்தருக்க ேறன்.
24 அன்றயும் நாேன சீக்க ரத்தல் வருேவன்
என்று கர்த்தருக்குள் வசுவாசமாக
இருக்க ேறன். 25 ேமலும், என் சேகாதரனும்,
உடன்ேவைலக்காரனும், க றஸ்துவன்
பைடவீரனும், உங்களுைடய தூதுவனாகவும்,
என்னுைடய குைறவல் உதவ
ெசய்தவனுமான எப்பாப்ப ேராதீத்துைவ
உங்களிடம் அனுப்பேவண்டும் என்று
நைனத்ேதன். 26 அவன் உங்கள்
எல்ேலார்ேமலும் வாஞ்ைசயுள்ளவனும்,
தான் வயாத ப்பட்டைத நீங்கள்
ேகள்வப்பட்டதனாேல அத க மனச்ேசார்வு
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அைடந்தவனாகவும் இருக்க றான்.
27 அவன் வயாத ப்பட்டு மரணத்தற்கு
அருகல் இருந்தது உண்ைமதான்.
ஆனாலும், ேதவன் அவனுக்கு இரங்கனார்;
அவனுக்கு இரங்கனதுமட்டுமல்லாமல்,
துக்கத்தன்ேமல் துக்கம் எனக்கு
உண்டாகாதபடி, எனக்கும் இரங்கனார்.
28ஆகேவ, நீங்கள் அவைன மீண்டும் பார்த்து
சந்ேதாஷப்படவும், என் துக்கம் குைறயவும்,
அவைன சீக்க ரமாக அனுப்ப ேனன்.
29 ஆனபடியால் நீங்கள் கர்த்தருக்குள்
அதகமான சந்ேதாஷத்ேதாடு அவைன
ஏற்றுக்ெகாண்டு, இப்படிப்பட்டவர்கைளக்
கனம்பண்ணுங்கள். 30 ஏெனன்றால்,
நீங்கள் எனக்குச் ெசய்யேவண்டிய
ஊழியத்த ேல உங்களுைடய குைறைவ
நைறவாக்குவதற்கு, அவன் தன் உயைரயும்
ெபரிதாக நைனக்காமல், க றஸ்துவன்
ஊழியத்த ற்காக மரணத்தற்கு அருகல்
இருந்தான்.

அத்த யாயம் 3
சரீரத்தன்ேமலுள்ளநம்ப க்ைக

1 ேமலும், என் சேகாதரர்கேள,
கர்த்தருக்குள் சந்ேதாஷப்படுங்கள்.
எழுதனைவகைளேய மீண்டும் எழுதுவது
எனக்கு வருத்தம் இல்ைல, அது உங்களுக்கு
நலமாக இருக்கும். 2 நாய்களுக்கு
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எச்சரிக்ைகயாக இருங்கள், ெபால்லாத
ேவைலயாட்களுக்கு எச்சரிக்ைகயாக
இருங்கள். வருத்தேசதனக்காரர்களுக்கு
எச்சரிக்ைகயாக இருங்கள். 3 ஏெனன்றால்,
சரீரத்தன்ேமல் நம்ப க்ைகயாக
இல்லாமல், ஆவயனாேல ேதவனுக்கு
ஆராதைனெசய்து, க றஸ்து
இேயசுவற்குள் ேமன்ைமபாராட்டுக ற நாேம
வருத்தேசதனமுள்ளவர்கள். 4 சரீரத்தன்ேமல்
நம்ப க்ைக ைவக்கேவண்டுமானால்
நானும் ைவக்கலாம்; ேவெறாருவன்
சரீரத்தன்ேமல் நம்ப க்ைகயாக இருக்க
நைனத்தால் நான் அைதவ ட அத கமாக
அப்படிச் ெசய்யலாம். 5 நான் எட்டாம்நாளில்
வருத்தேசதனம்பண்ணப்பட்டவன்,
இஸ்ரேவல் வம்சத்ைதச் ேசர்ந்தவன்,
ெபன்யமீன் ேகாத்த ரத்ைதச்
ேசர்ந்தவன், எப ெரயரில் ப றந்த
எப ெரயன், நயாயப்ப ரமாணத்தன்படி
பரிேசயன்; 6 பக்தைவராக்கயத்தன்படி
சைபையத் துன்பப்படுத்தனவன்,
நயாயப்ப ரமாணத்தன் நீதயன்படி
குற்றஞ்சாட்டப்படாதவன். 7 ஆனாலும்,
எனக்கு இலாபமாக இருந்தைவகள்
எைவகேளா, அைவகைளக் கறஸ்துவுக்காக
நஷ்டம் என்று நைனத்ேதன்.
8 அதுமட்டும் இல்ைல, என்
கர்த்தராக ய க றஸ்து இேயசுைவ
அறகற அறவன் ேமன்ைமக்காக
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எல்லாவற்ைறயும் நஷ்டம் என்று
நைனத்துக்ெகாண்டிருக்க ேறன். 9 நான்
கறஸ்துைவஆதாயப்படுத்த க்ெகாள்வதற்காக,
நயாயப்ப ரமாணத்தனால் வருகற
சுயநீதைய உைடயவனாக இல்லாமல்,
க றஸ்துவன்ேமல் உள்ள வசுவாசத்தனால்
வருகறதும், வசுவாசம் மூலமாக
ேதவனால் உண்டாயருக்க றதுமான
நீதைய உைடயவனாக இருந்து,
க றஸ்துவற்குள் இருக்கறவன் என்று
ெதரியும்படிக்கும், 10 இப்படி நான்
அவைரயும் அவருைடய உய ர்த்ெதழுதலின்
வல்லைமையயும், அவருைடய பாடுகளின்
ஐக்கயத்ைதயும் ெதரிந்துெகாள்வதற்கும்,
அவருைடய மரணத்தற்கு இைணயான
மரணத்தற்குள்ளாக , எப்படியாவது
நான் மரித்ேதாரிலிருந்து உய ேராடு
எழுந்தருப்பதற்குத் தகுதயாவதற்கும்,
11 அவருக்காக எல்லாவற்ைறயும்
நஷ்டெமன்றும் குப்ைபெயன்றும்
நைனக்க ேறன்.

இலக்ைக ேநாக்க ஓடுதல்
12 நான் ெபற்றுக்ெகாண்ேடன் அல்லது

முழுவதும் ேதறனவனாேனன் என்று
நைனக்காமல், க றஸ்து இேயசுவனால்
நான் எதற்காகப் ப டிக்கப்பட்ேடேனா அைத
நான் ப டித்துக்ெகாள்வதற்காக ஆைசயாகத்
ெதாடருக ேறன். 13 சேகாதரர்கேள,
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அைதப் ப டித்துக்ெகாண்ேடன் என்று
நான் நைனக்கறதல்ைல; ஒன்று
ெசய்க ேறன், கடந்தைவகைள மறந்து,
வருகறைவகைளத் ேதடி, 14 க றஸ்து
இேயசுவற்குள் ேதவன் அைழத்த பரம
அைழப்பன் பந்தயப்ெபாருளுக்காக
இலக்ைக ேநாக்க த் ெதாடருக ேறன்.
15ஆகேவ, நம்மில் ேதறனவர்கள் எல்ேலாரும்
இந்தச் ச ந்ைதயாகேவ இருக்கேவண்டும்;
எந்தக் காரியத்தலாவது நீங்கள் ேவறு
ச ந்ைதயாக இருந்தால், அைதயும்
ேதவன் உங்களுக்கு ெவளிப்படுத்துவார்.
16 ஆனாலும் நாம் எதுவைரக்கும்
ேதறயருக்க ேறாேமா, அதுமுதல் ஒேர
ஒழுங்காக நடந்துெகாண்டு,ஒேர ச ந்ைதயாக
இருப்ேபாமாக. 17 சேகாதரர்கேள, நீங்கள்
என்ேனாடு பன்பற்றுகறவர்களாக ,
நாங்கள் உங்களுக்கு வழிகாட்டுக றபடி
நடக்க றவர்கைள மாத ரியாக ேநாக்க ப்
பாருங்கள். 18 ஏெனன்றால், அேநகர்
ேவறுவதமாக நடக்க றார்கள்;
அவர்கள் கறஸ்துவன் சலுைவக்குப்
பைகவர்கெளன்று உங்களுக்கு
அேநகமுைறச் ெசான்ேனன், இப்ெபாழுது
கண்ணீேராடும் ெசால்லுக ேறன்.
19 அவர்களுைடய முடிவு அழிவு,
அவர்களுைடய ேதவன் வயறு,
அவர்களுைடய மகைம அவர்களுைடய
ெவட்கேம, அவர்கள் பூமிக்குரியைவகைளச்
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ச ந்த க்க றார்கள். 20 நம்முைடய
குடியருப்ேபா பரேலாகத்தல் இருக்க றது,
அங்ேகயருந்து கர்த்தராக ய இேயசுக றஸ்து
என்னும் இரட்சகர் வருவதற்காக
எத ர்பார்த்துக்ெகாண்டிருக்க ேறாம்.
21 அவர் எல்லாவற்ைறயும் தமக்குக்
கீழ்ப்படுத்த க்ெகாள்வதற்கு தம்முைடய
வல்லைமயான ெசயலின்படி, நம்முைடய
அற்பமான சரீரத்ைத அவருைடய
மகைமயான சரீரத்த ற்கு ஒப்பாக
மறுரூபப்படுத்துவார்.

அத்த யாயம் 4
1 ஆகேவ, எனக்குப் ப ரியமும்

வாஞ்ைசயுமான சேகாதரர்கேள, எனக்குச்
சந்ேதாஷமும் க ரீடமுமானவர்கேள,
ப ரியமானவர்கேள, இப்படிேய கர்த்தருக்குள்
நைலத்துநல்லுங்கள்.

உற்சாகப்படுத்துதல்
2 கர்த்தருக்குள் ஒேர ச ந்ைதயாக இருக்க

எேயாதயாளுக்கும் ச ந்த ேகயாளுக்கும்
புத்த ெசால்லுக ேறன். 3 அன்றயும்,
என் உத்தம கூட்டாளிேய, அவர்களுக்கு
உதவயாக இருக்கும்படி உன்ைனயும்
ேவண்டிக்ெகாள்ளுக ேறன்; அவர்கள்
க ேலெமந்ேதாடும் மற்ற என்
உடன்ேவைலயாட்கேளாடும் நற்ெசய்தைய
அறவப்பதல் என்ேனாடு அதகமாக
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உைழத்தார்கள், அவர்களுைடய ெபயர்கள்
ஜீவபுத்தகத்தல் இருக்கறது. 4 கர்த்தருக்குள்
எப்ெபாழுதும் சந்ேதாஷமாக இருங்கள்;
சந்ேதாஷமாக இருங்கள் என்று மீண்டும்
ெசால்லுக ேறன். 5 உங்களுைடய
சாந்தகுணம் எல்லா மனிதர்களுக்கும்
ெதரிந்தருப்பதாக. கர்த்தர் அருகல்
இருக்கறார். 6 நீங்கள் எைதக்குற த்தும்
கவைலப்படாமல், எல்லாவற்ைறயும்குறத்து
உங்களுைடய வண்ணப்பங்கைள
ஸ்ேதாத்த ரத்துடன் ெஜபத்தனாலும்
ேவண்டுதலினாலும் ேதவனுக்குத்
ெதரியப்படுத்துங்கள். 7 அப்ெபாழுது,
எல்லாப் புத்த க்கும் ேமலான ேதவசமாதானம்
உங்களுைடய இருதயங்கைளயும்
உங்களுைடய ச ந்ைதகைளயும்
க றஸ்து இேயசுவற்குள்ளாகக்
காத்துக்ெகாள்ளும். 8 கைடச யாக,
சேகாதரர்கேள, உண்ைமயுள்ளைவகள்
எைவகேளா, ஒழுக்கமுள்ளைவகள்
எைவகேளா, நீதயுள்ளைவகள்
எைவகேளா, கற்புள்ளைவகள் எைவகேளா,
அன்புள்ளைவகள் எைவகேளா, நற்ெபயர்
உள்ளைவகள் எைவகேளா, புண்ணியம்
எதுேவா, புகழ் எதுேவா அைவகைளேய
ச ந்த த்துக்ெகாண்டிருங்கள். 9 நீங்கள்
என்னிடம் கற்றுக்ெகாண்டைவகளும்,
ெபற்றுக்ெகாண்டைவகளும்,
ேகட்டைவகளும், பார்த்தைவகளும்
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எைவகேளா, அைவகைளேய ெசய்யுங்கள்;
அப்ெபாழுது சமாதானத்தன் ேதவன்
உங்கேளாடுஇருப்பார்.

உதவகளுக்காக நன்றகூருதல்
10 என்ைன வசாரிப்பதற்கு நீங்கள்

இப்ெபாழுது மீண்டும் அக்கைற
ெகாண்டதனாேல கர்த்தருக்குள் மிகவும்
சந்ேதாஷப்பட்ேடன்; முன்னேம இப்படிச்
ெசய்ய நைனத்தீர்கள்,ஆனால் உதவெசய்ய
உங்களுக்கு வாய்ப்பு கைடக்கவல்ைல.
11 என் குைறகளினால் நான் இப்படிச்
ெசால்லவல்ைல; ஏெனன்றால், நான் எந்த
நைலைமயல் இருந்தாலும் மனதருப்தயாக
இருக்கக் கற்றுக்ெகாண்ேடன்.
12 தாழ்ந்தருக்கவும் எனக்குத் ெதரியும்,
வாழ்ந்தருக்கவும் எனக்குத் ெதரியும்; எந்த
இடத்தலும் எல்லாவற்றலும் தருப்தயாக
இருக்கவும், பட்டினியாக இருக்கவும்,
பரிபூரணமைடயவும், குைறவுபடவும்
கற்றுக்ெகாண்ேடன். 13 என்ைனப்
ெபலப்படுத்துகற க றஸ்துவனாேல
எல்லாவற்ைறயும் ெசய்ய எனக்குப் ெபலன்
உண்டு. 14 ஆனாலும் நீங்கள் என்
உபத்த ரவத்தல் என்ேனாடு பங்குெகாண்டது
நலமாக இருக்க றது. 15 ேமலும், பலிப்பயேர,
நற்ெசய்த ஊழியத்தன் ஆரம்பத்த ேல
நான் மக்ெகேதானியாவலிருந்து
புறப்பட்டேபாது, உங்கைளத்தவ ர ேவறு
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எந்த சைபயும் எனக்குப் பணம் ெகாடுத்து
உதவெசய்யவல்ைல என்று உங்களுக்குத்
ெதரியும். 16 நான் ெதசேலானிக்ேகயல்
இருந்தேபாதும், என் குைறவுகளில்
உதவெசய்ய நீங்கள் பலமுைற பணம்
அனுப்ப உதவ ெசய்தீர்கள். 17உங்களுைடய
உதவகைள நான் ேதடாமல், உங்களுைடய
உதவகளால் உங்களுக்கு வரும் பலன்
ெபருகுவைதேய பார்க்க வரும்புக ேறன்.
18எல்லாம்எனக்குக்கைடத்தது,பரிபூரணமும்
உண்டாயருக்க றது; உங்களால்
அனுப்பப்பட்டைவகைள ேதவனுக்குச்
சுகந்த வாசைனயாகவும், ப ரியமான
பலியாகவும் எப்பாப்ப ேராதீத்துவன்
ைககளினால் ெபற்றுக்ெகாண்டதனால்
நான் தருப்தயைடந்தருக்க ேறன். 19 என்
ேதவன் தம்முைடய ஐசுவரியத்தன்படி
உங்களுைடய குைறகைளெயல்லாம்
க றஸ்து இேயசுவற்குள் மகைமய ேல
நைறவாக்குவார். 20 நம்முைடய ப தாவாகய
ேதவனுக்கு என்ெறன்ைறக்கும் மகைம
உண்டாவதாக.ஆெமன்.

இறுத வாழ்த்துதல்
21 க றஸ்து இேயசுவற்குள்ளான

பரிசுத்தவான்கள் எல்ேலாருக்கும்
வாழ்த்துதல் ெசால்லுங்கள். என்ேனாடு
இருக்கற சேகாதரர்கள் உங்களுக்கு
வாழ்த்துதல் ெசால்லுகறார்கள்.
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22 பரிசுத்தவான்கள் அைனவரும்,
வேசஷமாகஇராயனுைடயஅரண்மைனயல்
உள்ளவர்களும் உங்களுக்கு வாழ்த்துதல்
ெசால்லுகறார்கள். 23 நமது கர்த்தராக ய
இேயசுக றஸ்துவனுைடய கருைப உங்கள்
அைனவேராடும்இருப்பதாக.ஆெமன்.
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