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ெகாரிந்த யருக்கு
எழுத யஇரண்டாம்கடிதம்

௧இேயசுக றஸ்துவன்அப்ேபாஸ்தலனாகய
பவுல் எழுதுவது, நான் அப்ேபாஸ்தலன்
ஆேனன். ஏெனன்றால் நான் அவ்வதம்
ஆவைதேய ேதவன் வரும்பனார்.
க றஸ்துவல் நமது சேகாதரனாகய
தீேமாத்ேதயுவ டமிருந்தும்
ெகாரிந்து நகரின் ேதவனுைடய சைபக்கும்

அகாயா நாெடங்கும் உள்ள எல்லா
பரிசுத்தவான்களுக்கும்எழுதுகறதாவது,
௨ நம்முைடய ப தாவாகய ேதவனாலும்,

கர்த்தராக ய இேயசு க றஸ்துவனாலும்
உங்களுக்குக் கருைபயும் சமாதானமும்
உண்டாவதாக.

பவுல்ேதவனுக்குநன்ற கூறுதல்
௩ நமது கர்த்தராக ய இேயசு க றஸ்துவன்

பதாவாகய ேதவைன வாழ்த்துங்கள்.
ேதவேன இரக்கம் நைறந்த ப தா. எல்லா
வதமான ஆறுதல்களுக்கும் உைறவ டம்
அவர் தான். ௪ நாம் துன்பத்தல் இருக்கும்
ஒவ்ெவாரு முைறயும் அவர் ஆறுதல்
வழங்குகறார். இது எந்த வைகயலாவது
மற்றவர்கள் துன்பத்தல் இருக்கும்ேபாது
நாம் ஆறுதல் வழங்கத் துைணயாயருக்கும்.
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நம்ைம ேதவன் ஆறுதல்படுத்துவைதப்
ேபாலேவநாம்அவர்கைளயும்ஆறுதல்படுத்த
ேவண்டும். ௫ க றஸ்துவன் அேநக
துன்பங்களில் நாம் பங்கு ெகாண்டால்
க றஸ்துவடமிருந்து நமக்கு மிகுந்த
ஆறுதலும் கைடக்கும். ௬ நாங்கள்
ெதால்ைலக்குட்பட்டால் அது உங்களின்
இரட்ச ப்புக்காகவும் ஆறுதலுக்காகவும்
தான். நாங்கள் ஆறுதல் ெபற்றால்
அது உங்களின் ஆறுதலுக்காகத்தான்.
எங்களுக்கு ேநரும் ெதால்ைலகள் ேபால
உங்களுக்கு ேநரும் ெதால்ைலகைள நீங்கள்
ெபாறுைமயுடன் தாங்க க்ெகாள்ள இது
உதவும். ௭உங்களுக்கான எங்கள் நம்ப க்ைக
பலமானது. எங்கள் துன்பங்களில் நீங்களும்
பங்கு ெகாள்வீர்கள் என்பைத அற ேவாம்.
எனேவ, எங்கள் ஆறுதலிலும் உங்களுக்குப்
பங்குஉண்டுஎன்பைதநாங்கள்அற ேவாம்.

௮ சேகாதர சேகாதரிகேள, ஆசயா
நாட்டில் நாங்கள் பட்ட துன்பங்கைளப் பற்ற
நீங்களும் ெதரிந்துெகாள்ள ேவண்டும் என
வரும்புக ேறாம். அங்ேகஎங்களுக்குப்ெபரும்
பாரங்கள் இருந்தன. அந்த பாரங்கள் எங்கள்
பலத்ைதவ ட ெபரிது. வாழ்க்ைகப் பற்றய
நம்ப க்ைகையேய நாங்கள்இழந்துவ ட்ேடாம்.
௯ உண்ைமயாகேவ நாங்கள் இறந்து
ேபாேவாம் என மனதற்குள் எண்ணிேனாம்.
நம்மீது நம்ப க்ைக ைவக்காமல் ேதவன்
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மீது நம்ப க்ைக ைவப்பைத நாம் உணரும்
ெபாருட்டுஇதுஇவ்வைகயல் நடந்தது. அவர்
மரணத்தலிருந்து மக்கைள எழுப்பயவர்.
௧௦ இது ேபான்ற மரண ஆபத்துகளில்
இருந்து ேதவன் எங்கைளக் காப்பாற்றனார்.
அவர் ெதாடர்ந்து நம்ைமக் காப்பாற்றுவார்.
நாங்கள் அவர் மீது தான் நம்ப க்ைகைய
ைவத்தருக்க ேறாம். அவேர ெதாடர்ந்து
நம்ைமக் காப்பாற்றுவார். ௧௧ நீங்கள்
உங்களது ப ரார்த்தைனகள் மூலம்
எங்களுக்கு உதவலாம். ஏராளமான மக்கள்
எங்களுக்காக நன்ற ெசால்வர். அவர்களின்
ப ரார்த்தைனகளால் ேதவன் எங்கைள
ஆசீர்வத ப்பார்.

பவுலின்த ட்டங்களில்மாற்றம்
௧௨இதற்காகநாங்கள்ெபருைமப்படுக ேறாம்.

நான் இதைன மனப்பூர்வமாகக் கூறுேவன்.
இது உண்ைமயானது. நாங்கள் இந்த
உலகத்தல் ெசய்த அைனத்ைதயும் ேதவன்
தந்த ேநர்ைமயும் சுத்தமும் ெகாண்ட
இதயத்ேதாடு ெசய்ேதாம். நாங்கள்
உங்களிடம் ெசய்த காரியங்களில் இது
ேமலும் உண்ைமயானது. இவற்ைற
நாங்கள் ேதவனுைடய கருைபயால்
ெசய்ேதாம். உலகலுள்ள ஞானத்தால்
ெசய்யவல்ைல. ௧௩ உங்களால் வாச த்து
புரிந்துெகாள்ளத்தக்கவற்ைற மட்டுேம
உங்களுக்கு எழுதுக ேறாம். ௧௪ எங்கைளப்
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பற்ற ஏற்ெகனேவ சல காரியங்கைள
நீங்கள் புரிந்துெகாண்டிருப்பைதப் ேபால
இைதயும் நீங்கள் புரிந்துெகாள்ள முடியும்
என்று நம்புக ேறாம். எங்களுக்காகப்
ெபருைம அைடய முடியும் என்பைதப்
புரிந்துெகாள்வீர்கள் என்று நம்புக ேறன்.
இது கர்த்தராக ய இேயசு க றஸ்து மீண்டும்
வரும்ேபாது உங்களுக்காக நாங்கள்
ெபருைமப்படுவைதப் ேபான்றருக்கும்.
௧௫ நான் இவற்ைறப் பற்றெயல்லாம்

மிகவும் உறுதயாக இருந்ேதன். அதனால்
தான் முதலில் உங்கைளச் சந்த க்கத்
த ட்டமிட்ேடன். ப றகு நீங்கள் இரண்டு
முைற ஆசீர்வத க்கப்பட்டவர்களாவீர்கள்.
௧௬ மக்கேதானியாவுக்குப் ேபாக ற வழியல்
உங்கைளச் சந்த க்கத் த ட்டமிட்ேடன். ப றகு
தரும்பும் வழியல் மீண்டும் உங்கைளச்
சந்த க்கத் த ட்டமிட்ேடன். யூேதயாவுக்குப்
ேபாகும்ேபாது உங்கள் உதவையப் ெபற
வரும்ப ேனன். ௧௭ நான் ச ந்த த்துப்
பார்க்காமேலேயஇத்த ட்டங்கைளவகுத்ேதன்
என்று நைனக்கறீர்களா? அல்லது
நான் “ஆமாம், ஆமாம்” என்றும் அேத
ேநரத்தல் “இல்ைல, இல்ைல” என்றும்
ெசால்லும்படியான இந்த உலகத்தன்
த ட்டங்கைளப் ேபான்ேற இத்த ட்டங்களும்
இருக்கன்றனஎன்றுநைனக்கறீர்களா?
௧௮ஆனால் ேதவைன நம்ப முடியுமானால்,
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ப றகு நாங்கள் ெசால்பைவ ஒேர ேநரத்தல்
“ஆமாம் என்றும்” “இல்ைல என்றும்”
இருக்காது என நம்பமுடியும். ௧௯ என்னாலும்,
ச ல்வானுவனாலும், தீேமாத்ேதயுவனாலும்
ேபாத க்கப்பட்ட ேதவனுைடய குமாரனாகய
இேயசு க றஸ்து ெவறும் “ஆமாம்” மற்றும்
“இல்ைல” ேபால அல்லர். க றஸ்துவுக்குள்
அது எல்லா காலத்தலும் “ஆமாம்”
மட்டும்தான். ௨௦ ேதவனுைடய வாக்குறுதகள்
எல்லாம் இேயசு க றஸ்துவுக்குள் “ஆம்”
என்றுள்ளது. ஆகேவதான் ேதவனுைடய
மகைமைய கறஸ்துவன் வழியாகச்
ெசால்லும்ேபாது “ஆெமன்”* என்க ேறாம்.
௨௧ நீங்களும் நாங்களும் கறஸ்துவுக்கு
உரியவர்கேள என்பைத ேதவேன
உறுதயாக்கனார். நமக்கு ஞானஸ்நானம்
வழங்கயவரும் அவேர. ௨௨ நாம் அவைரச்
சார்ந்தவர் என்பைதக் காட்ட அவேர
முத்தைரய ட்டார். அவர் தம்முைடயஆவைய
நம் இதயத்தல் ந ரப்பனார். அது அவர்
தமது வாக்குறுதகைள நைறேவற்றுவார்
என்பதற்கான உறுத ப்பத்த ரமும்
நரூபணமுமாயற்று.
௨௩ நான் ெசால்வெதல்லாம் உண்ைம.

இதற்கு ேதவேன சாட்ச . நான் ெகாரிந்து
நகருக்கு வராததற்குக் காரணம் உங்கைளத்
தண்டிக்கக் கூடாது என்பதும் உங்கைளப்

* ௧:௨௦: ஆெமன் ஆெமன் என்று ெசான்னால்
ஏற்றுக்ெகாள்ளுக ேறன்என்றுெபாருள்.



2ெகாரி. ௧:௨௪ vi 2ெகாரி.௨:௪

புண்படுத்தவ டக்கூடாது என்பதும்தான்.
௨௪ நாங்கள் உங்கள் வசுவாசத்ைதக்
கட்டுப்படுத்துக ேறாம் என்று நான்
எண்ணவல்ைல. நீங்கள் உங்கள்
வசுவாசத்தல் பலமாய் இருக்க றீர்கள்.
உங்கள் மக ழ்ச்ச க்காக உங்கேளாடு
பணிபுரிபவர்களாகஇருக்க ேறாம்.

௨
௧ எனது அடுத்த சந்த ப்பு உங்கைளத்

துயரப்படுத்தக் கூடாது என்று முடிவு
ெசய்துவ ட்ேடன். ௨ நான் உங்கைளத்
துயரப்படுத்தனால், பன்னர் யார் என்ைன
மகழ்ச்ச ப்படுத்துவர்? நான் துயரப்படுத்தய
நீங்கள்தாேன என்ைன மகழ்ச்ச ப்படுத்த
முடியும்? ௩ இந்தக் காரணத்துக்காகத்தான்
உங்களுக்குக் கடிதம் எழுத ேனன். அதனால்
உங்கைள சந்த க்கும்ேபாது, என்ைன
மகழ்ச்ச ப்படுத்தப்ேபாகும் உங்கைளத்
துயரப்படுத்தமாட்ேடன். எனது மகழ்ச்சைய
நீங்கள் அைனவரும் பக ர்ந்துெகாள்வீர்கள்
என்று உறுதயாக எண்ணுகேறன்.
௪ நான் இதற்கு முன்பு உங்களுக்கு
எழுதும்ேபாது மனதல் ெதால்ைலகைளயும்,
துயரங்கைளயும் ெகாண்டிருந்ேதன்.
நான் என் கண்ணீராேலேய எழுத ேனன்.
உங்கைளத் துயரப்படுத்த ேவண்டுெமன்று
அைத எழுதவல்ைல. உங்கள் மீதுள்ள என்
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அளவற்ற அன்ைப நீங்கள் புரிந்துெகாள்ள
ேவண்டுெமனஅவ்வாறுஎழுத ேனன்.

தவறுெசய்தவைனமன்னியுங்கள்
௫ உங்கள் கூட்டத்தலுள்ள ஒருவேன

துயரத்துக்குக் காரணமாக இருந்தான்.
எனக்கு மட்டுமல்ல, உங்கள் அைனவரின்
துயரத்துக்கும் அவேன காரணமாக
இருந்தான். அதாவது, ஏதாவது ஒரு வழியல்
(நான் மிைகப்படுத்த வரும்பவல்ைல)
எல்லாருக்கும் துயரமுண்டாக அவன்
காரணமாக இருந்தான். ௬ உங்களில்
பலர் அவனுக்குத் தந்த தண்டைனேய
ேபாதுமானது. ௭ ஆனால் இப்ெபாழுது
அவைன மன்னித்து ஆதரவு அளிக்க
ேவண்டும். அது அவைன அதக துயரத்தல்
ஆழ்ந்து ேபாகாதபடி காக்கும். ௮ நீங்கள்
அவைன ேநச க்க றீர்கள் என்பைத
அவனுக்குக் காட்ட ேவண்டும் என்று
ேகட்டுக்ெகாள்க ேறன். அதனால்தான்
நான் உங்களுக்கு எழுத ேனன். ௯ நீங்கள்
எல்லாவற்றலும் பணிவுடன் இருக்கறீர்களா
என்று ேசாத த்து அறயேவ எழுத ேனன்.
௧௦ நீங்கள் யாைரயாவது மன்னித்தால்
அவர்கைள நானும் மன்னித்துவடுக ேறன்.
நான் மன்னிப்பைவ அைனத்தும்
(மன்னிக்கப்பட ஏேதனும் இருக்கும்
பட்சத்தல்) உங்கள் ெபாருட்ேட ஆகும்.
க றஸ்து எங்கேளாடு இருக்க றார்.
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௧௧சாத்தான்என்னிடமிருந்தஎைதயும்ெவல்ல
முடியாதவைகயல் இைதச் ெசய்ேதன்.
சாத்தானின் சத த ட்டங்கைளயும் நாம்
நன்றாகஅற ேவாம்.

துேராவாவல்பவுலின்பணி
௧௨ க றஸ்துவன் நற்ெசய்தையப்

பரப்புவதற்காக நான் துேராவாவற்குப்
ேபாேனன். கர்த்தர் அங்கு எனக்கு நல்ல
வாய்ப்பைனத் தந்தார். ௧௩ அங்ேக எனது
சேகாதரன் தீத்துைவப் பார்க்காததால்
நான் அைமதயற்று இருந்ேதன்.
எனேவ நான் அங்குள்ளவர்களிடம்
வைடெபற்றுக்ெகாண்டுமக்கேதானியாவற்குப்
ேபாேனன்.
௧௪ ேதவனுக்கு நன்ற . ேதவன்

எப்ெபாழுதும் எங்கைளக் கறஸ்துவன்
மூலம் ெவற்ற ெபறும்படி வழி
நடத்துக றார். இனிய மணமுள்ள
வாசைனப் ெபாருைளப் ேபான்று எல்லா
இடங்களிலும் ேதவன் தனது அறைவப்
பரப்ப நம்ைமப் பயன்படுத்துகறார்.
௧௫ இரட்ச க்கப்படுக றவர்களுக்கைடயலும்
ெகட்டுப்ேபாேவாரிைடேயயும் நாங்கள்
கறஸ்துவன் நறுமணமாக இருக்க ேறாம்.
இதுேவ நாங்கள் ேதவனுக்குத் தரும்
காணிக்ைக. ௧௬ ெகட்டுப்ேபாேவாரிைடேய
இறப்புக்கு ஏதுவான மரணத்தன்
வாசைனயாக இருக்க ேறாம்.
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இட்ச க்கப்படுக றவர்களுக்குள்ேள
வாழ்க்ைகக்கு ஏதுவான ஜீவ வாசைனயாக
இருக்க ேறாம். இைவகைள
ெசயல்படுத்தத் தகுதயானவன்
யார்? ௧௭ மற்றவர்கைளப் ேபான்று,
நாங்கள் ேதவனுைடய வார்த்ைதைய
இலாபத்துக்காக வற்பதல்ைல. ஆனால்
ேதவனுக்கு முன்னால் கறஸ்துவுக்குள்
உண்ைமையேய ேபசுக ேறாம். ேதவனால்
அனுப்பப்பட்டவர்கைளப் ேபால் நாங்கள்
ேபசுக ேறாம்.

௩
புதயஉடன்படிக்ைக
௧ நாங்கள் மீண்டும் எங்கைளப்பற்ற ேய

ெபருைமயாகப் ேபச க்ெகாள்ள ஆரம்ப த்து
வ ட்ேடாமா? மற்றவர்கைளப் ேபான்று
எனக்ேகாஅல்லதுஎன்னிடமிருந்ேதாஅறமுக
நருபங்கள் ேதைவயா? ௨ எங்கள் நருபம்
நீங்கள் தான். எங்கள் இதயங்களில்
நீங்கள் எழுதப்பட்டிருக்க றீர்கள்.
அைனவராலும் அறயப்படுக றவர்களாகவும்,
வாச க்கப்படுக றவர்களாகவும்
இருக்க றீர்கள். ௩ க றஸ்துவடமிருந்து
எங்கள் மூலம் அனுப்பய நருபம் நீங்கள்
தான் என்று காட்டிவ ட்டீர்கள். இந்நருபம்
ைமயால் எழுதப்படவல்ைல. ஜீவனுள்ள
ேதவனுைடய ஆவயால் எழுதப்பட்டுள்ளது.
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இது கற்பலைகயன்* மீது எழுதப்படவல்ைல.
மனிதஇதயங்களின்மீதுஎழுதப்பட்டுள்ளது.
௪ க றஸ்துவன் மூலம் ேதவனுக்கு

முன்னால் உறுதயாக நம்புவதால் எங்களால்
இவற்ைறச் ெசால்ல முடிக றது. ௫ எங்களால்
நல்லதாக எதைனயும் ெசய்ய முடியும்
என்று நாங்கள் கருதுவதாக அர்த்தம்
இல்ைல. ெசய்யேவண்டிய எல்லாக்
காரியங்களுக்குமான வல்லைமைய
எங்களுக்குத் தருபவர் ேதவேன ஆவார்.
௬புதுஉடன்படிக்ைகஊழியராகஇருக்கும்படி
அவேர எங்கைளத் தகுதயுள்ளவர்
ஆக்கனார். இந்தப் புதய ஒப்பந்தம் ெவறும்
எழுத்துப் பூர்வமான ஒப்பந்தமாய் இராமல்
ஆவக்குரியதாக இருக்க றது. எழுத்துப்
பூர்வமான சட்டம் மரணத்ைதக் ெகாண்டு
வருகறது. ஆவேயாவாழ்ைவத்தருகறது.
புதயஉடன்படிக்ைகயும்மகைமயும்
௭ மரணத்துக்கு வழி வகுக்கும்

ேசைவக்குரிய ப ரமாணங்கள் கற்களில்
எழுதப்பட்டன. அது ேதவனுைடய
மகைமேயாடுவந்தது. அதனால் ேமாேசயன்
முகம் ஒளி ெபற்றது. அந்த ஒளி இஸ்ரேவல்
மக்கைளப் பார்க்க இயலாதபடி ெசய்தது.
அந்த மகைம ப றகு மைறந்துேபானது.
௮ எனேவ ஆவக்குரிய ேசைவ ந ச்சயமாக

* ௩:௩: கற்பலைக ேதவன் ேமாேசக்கு ெகாடுத்தச் சட்டம்.
அதுகற்பலைகயல்எழுதப்பட்டிருந்தது. யாத்த 24:12; 25:16.
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மிகுந்த மகைமயுைடயதாக இருக்கும்.
௯ மக்கைள நயாயம் தீர்க்க ற ேசைவகள்
மகைமயுைடயதாக இருக்கும்ேபாது
ேதவனுக்கும் மனிதனுக்குமிைடேய
சீரான உறவுக்கு உதவும் ேசைவகளும்
மிகுந்த மகைம உைடயதாக இருக்கும்.
௧௦ பைழய ேசைவகளும் மகைமக்குரியேத.
எனினும் புதய ேசைவகளால் வரும்
மகைமேயாடு ஒப்படும்ேபாது அதன்
ெபருைம அழிந்துேபாக றது. ௧௧ மைறந்து
ேபாக றைவ மகைமயுைடயதாகக்
கருதப்படுமானால் என்ெறன்றும் நைலத்து
இருப்பைவமிகுந்தமகைமயுைடயேத.
௧௨ எங்களுக்கு இந்த நம்ப க்ைக

இருப்பதால் நாங்கள் ைதரியமாக
இருக்க ேறாம். ௧௩ நாங்கள் ேமாேசையப்
ேபான்றல்ைல. அவர் தன் முகத்ைத
முக்காடிட்டு மூடி மைறத்துக்ெகாண்டார்.
அவரது முகத்ைத இஸ்ரேவல் மக்களால்
பார்க்க முடியவல்ைல. அந்த
ெவளிச்சமும் மைறந்து ேபாய ற்று.
அவர்கள் அதன் மைறைவப் பார்ப்பைத
ேமாேச வரும்பவல்ைல. ௧௪ ஆனால்
அவர்கள் மனமும் அைடத்தருந்தது.
அவர்களால் புரிந்துெகாள்ள முடியவல்ைல.
இப்ெபாழுதும் கூட அந்த முக்காடு அவர்கள்
பைழய ஏற்பாட்ைடப் புரிந்துெகாள்ள
முடியாதபடி ெசய்கன்றது. அந்த முக்காடு
க றஸ்துவால்தான் வலக்கப்படுக றது.
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௧௫ ஆனாலும் கூட இன்று, மக்கள்
ேமாேசயன் சட்டத்ைத வாச க்கும்ேபாது
அவர்களின் மனம் மூடிக்ெகாண்டிருக்க றது.
௧௬ ஆனால் எவெனாருவன் மாற்றம்
ெபற்று, கர்த்தைரப் பன்பற்றுகறாேனா
அவனுக்குஅந்தமுக்காடுவலக்கப்படுக றது.
௧௭ கர்த்தேர ஆவயாய் இருக்க றார்.
எங்ெகல்லாம் அந்த ஆவயானவர்
உள்ளாேரா அங்ெகல்லாம் வடுதைல
உண்டு. ௧௮ நமது முகங்கள் மூடப்பட்டில்ைல.
நாெமல்லாரும் ேதவனுைடய மகைமையக்
காட்டுக ேறாம். நாம் அவைரப்ேபான்று
மாற்றப்பட்டுக்ெகாண்டிருக்க ேறாம்.
நம்முள் எழும் இம்மாற்றம் ேமலும் ேமலும்
மகைமையத் தருகறது. இம்மகைம
ஆவயாக இருக்க ற கர்த்தரிடமிருந்து
வருகறது.

௪
ஆன்மாவுக்குரிய ெபாக்கஷம்
௧ ேதவன் தன் கருைபயால் இந்தப்

பணிைய எங்களுக்குக்ெகாடுத்தார்.
ஆைகயால் இதைன வட்டுவ டமாட்ேடாம்.
௨ ஆனால் இரகச யமானதும்
ெவட்கப்படத்தக்கதுமான வழிகளில்
இருந்து வலக இருக்க ேறாம். நாங்கள்
தந்த ரங்கைளப் பயன்படுத்துவதல்ைல.
ேதவனுைடய ேபாதைனகைளயும்
இழிவாக்குவதல்ைல. நாங்கள்
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உண்ைமையத் ெதளிவாகப் ேபாத க்க ேறாம்.
நாங்கள் யார் என்பைத இப்படித்தான்
மக்களுக்குப் புலப்படுத்துக ேறாம். இது,
நாம் ேதவனுக்கு முன் எத்தைகய மக்கள்
என்பைதயும் அவர்கள் மனதற்குக்
காட்டுக றது. ௩ நாம் பரப்புக ற நற்ெசய்த
மைற ெபாருளாக இருக்கலாம். ஆனால்
அது ெகட்டுப்ேபாக றவர்கட்ேக மைற
ெபாருளாய் இருக்கும். ௪ இந்த
உலகத்ைத ஆள்பவனாகய* சாத்தான்
வசுவாசம் இல்லாதவர்களின் மனைதக்
குருடாக்கனான். அவர்களால் க றஸ்துவன்
நற்ெசய்தயன் ஒளிையப் பார்க்க
இயலாது. க றஸ்துவன் மகைமக்குரிய
நற்ெசய்தையயும் அறயார்கள். க றஸ்து
மட்டுேம ேதவன் ேபான்று இருப்பவர்.
௫ நாங்கள் எங்கைளப் பற்ற ப் ப ரச்சாரம்
ெசய்வதல்ைல. ஆனால், இேயசு
க றஸ்துேவ நமது கர்த்தர் என்றும்
நாங்கள் இேயசுவுக்காக உங்களுைடய
ஊழியக்காரர்கள் என்றும் ப ரச்சாரம்
ெசய்க ேறாம். ௬ “இருளிலிருந்து ெவளிச்சம்
ப ரகாச க்கும்” என்று ேதவன் ஒருமுைற
ெசான்னார். எங்கள் இதயங்களில்
ெவளிச்சத்ைத ஏற்படுத்தய ேதவனும்
இவேர ஆவார். ேதவனுைடய மகைமைய
கறஸ்துவன் முகத்தல் ெதரியச் ெசய்வதன்

* ௪:௪: ஆள்பவன்கட்டுப்பாட்டில்ைவத்தருப்பவன்.
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மூலம்அவர் எங்களுக்குஒளிையத்தந்தார்.
௭ இப்ெபாக்கஷத்ைத நாம்

ேதவனிடமிருந்து ெபற்றுள்ேளாம். ஆனால்
நாங்கேளா ெபாக்கஷத்ைதத் தாங்கயுள்ள
மண் ஜாடிகைளப் ேபான்ேற இருக்க ேறாம்.
இப்ேபராற்றலானது எங்களிடமிருந்து
அல்ல, ேதவனிடம் இருந்ேத வருகறது
என்பைத இது காட்டும். ௮ எங்கைளச்
சுற்றலும் ெதால்ைலகள் உள்ளன.
ஆனால் அவற்றால் நாங்கள் ேதால்வ
அைடயவல்ைல. அவ்வப்ேபாது ெசய்வது
ெதரியாமல்தைகக்க ேறாம். ஆனால்முயற்ச
ெசய்வைத ஒருேபாதும் ைகவ டவல்ைல.
௯ நாங்கள் தண்டிக்கப்படுக ேறாம்.
ஆனால் ேதவன் எங்கைளக்
ைகவ டவல்ைல. ச ல ேநரங்களில் நாங்கள்
தூக்கெயறயப்படுக ேறாம். ஆனால்
அழிந்துேபாகவல்ைல. ௧௦ எங்கள் ெசாந்த
சரீரங்களில்இேயசுவன்மரணத்ைதச்சுமந்து
த ரிக ேறாம். அதனால் எங்கள் சரீரங்களில்
இேயசுவன் வாழ்வும் புலப்படேவண்டும்
என்பதற்காகேவ மரணத்ைதச் சுமந்து
த ரிக ேறாம். ௧௧ நாங்கள் உய ேராடு
இருக்க ேறாம் என்றாலும் இேயசுவுக்காக
எப்ேபாதும் மரண ஆபத்தல் உள்ேளாம்.
அழியும் நம் சரீரங்களில் இேயசுவன்
வாழ்ைவக் காணமுடியும் என்பதற்காகேவ
இது எங்களுக்கு ேநர்ந்தருக்க றது.
௧௨ ஆைகயால் மரணம் எங்களுக்குள்
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பணிபுரிக றது; வாழ்வு உங்களுக்குள்
பணிபுரிக றது.
௧௩ “நான் வசுவாச த்ேதன், அதனால்

ேபசுக ேறன்”✡ என்று எழுதப்பட்டுள்ளது.
எங்கள் வசுவாசமும் அத்தைகயது தான்.
நாங்கள் வசுவாச க்க ேறாம், அதனால்
ேபசுக ேறாம். ௧௪ ேதவன் இேயசுைவ
மரணத்தலிருந்து எழுப்பனார். அேதாடு
இேயசுவுடன் ேதவன் எங்கைளயும்
எழுப்புவார் என்று அற ேவாம். ேதவன்
உங்கேளாடு எங்கைளயும் ஒன்று ேசர்ப்பார்.
நாம் அவருக்கு முன் நற்ேபாம். ௧௫ இைவ
எல்லாம் உங்களுக்காகத்தான். ஆைகயால்
ேதவனுைடய கருைப, ெமன்ேமலும்
மிகுதயான மக்களுக்கு வழங்கப்படுக றது.
இது, ேமலும் ேதவனுைடய மகைமக்காக
அத கஅளவல்நன்றகைளக்குவக்கும்.
வசுவாசத்தால்வாழ்தல்
௧௬ அதனால் நாங்கள் ஒருேபாதும்

பலவீனர்களாக ஆவதல்ைல. எங்களது
சரீரம் ேவண்டுமானால் முதுைமயாலும்
பலவீனத்தாலும் ேசார்வைடயலாம்.
ஆனால் எங்களுக்குள் இருக்கற ஆவ
ஒவ்ெவாரு நாளும் புத தாக்கப்படுக றது.
௧௭ தற்சமயத்த ற்கு ச ற்சல ெதாந்தரவுகள்
எங்களுக்கு உண்டு. எனினும் அைவ,
முடிவற்ற மகைமையப் ெபறேவ எங்களுக்கு

✡ ௪:௧௩: சங்கீதம் 116:10-ல்இருந்துஎடுக்கப்பட்டுள்ளது.
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உதவும். அந்த முடிவற்ற மகைமயானது
இந்தத் ெதால்ைலகைளவ ட மிகப் ெபரியது.
௧௮ஆைகயால்நம்மால்காணமுடிந்தவற்ைறப்
பற்றயல்ல, காணமுடியாதவற்ைறப் பற்ற ேய
நாங்கள் ச ந்த க்க ேறாம். காணப்படுகறைவ
தற்காலிகமானைவ. காணப்படாதைவேயா
ந ரந்தரமானைவ.

௫
௧ பூமியல் வாழ்வதற்குக் கைடத்த

கூடாரம் ேபான்ற நம் சரீரம் அழியக்
கூடியது என்பைத நாம் அற ேவாம்.
ஆனால் அது நகழும்ேபாது ேதவன் நாம்
வாழ்வதற்ெகன்று ஓர் இடம் ைவத்துள்ளார்.
அது மனிதர்களால் அைமக்கப்பட்ட இடமல்ல.
அது பரேலாகத்தல் உள்ள வீடு. அது
என்ெறன்றும் நைலத்தருப்பது. ௨ ஆனால்
நாம் இப்ெபாழுது இந்த சரீரத்தால்
ேசார்வுற்றருக்க ேறாம். பரேலாக வீட்ைட
ேதவன் ெகாடுக்க ேவண்டுெமன்று
ேகட்டுக்ெகாள்க ேறாம். ௩ அது நம்ைம
ஆைடயுள்ளவர்கைளப் ேபாலாக்கும்.
நாம் ந ர்வாணமானவர்கைளப்ேபால
இருக்கமாட்ேடாம். ௪ நம் கூடாரம்
ேபான்ற இந்த சரீரத்தல் வாழும்வைர
பாரமுள்ளவர்களாய்த் துன்பப்படுக ேறாம்.
இந்த சரீரத்ைத வ ட்டுவ ட ேவண்டுெமன்று
நான் கூறவல்ைல. ஆனால் நாம் பரேலாக
வீட்டால் ேபார்த்தப்பட ேவண்டும் என்ேற



2ெகாரி.௫:௫ xvii 2ெகாரி.௫:௧௦

வரும்புக ேறன். ப றகு அழிவைடயும்
இந்த சரீரம் உயருடன் நைறந்தருக்கும்.
௫ இதற்காகத்தான் ேதவன் நம்ைம
ஆயத்தம் ெசய்தருக்க றார். ஆவ
என்னும் அச்சாரத்ைதத் தந்து நமக்கு புதய
வாழ்க்ைகையஉறுத ப்படுத்துகறார்.

௬எனேவநாம்எப்ெபாழுதும்ைதரியத்ேதாடு
இருக்க ேறாம். நாம் இந்த சரீரத்தல்
இருக்கும் வைர கர்த்தைர வ ட்டு வலக
இருக்க ேறாம் என்பைதத் ெதரிந்துெகாள்ள
ேவண்டும். ௭ நாம் எைத நம்புக ேறாேமா
அதன்படி வாழ்க ேறாம். நாம் எைதப்
பார்க்க ேறாேமா அதன்படி வாழவல்ைல.
௮ எனேவதான் நமக்குத் தன்னம்ப க்ைக
ேவண்டும்என்க ேறன். நாம்உண்ைமயாகேவ
இந்த சரீரத்ைதவ ட்டு வலக பரேலாகத்தல்
கர்த்தேராடு இருக்கேவ வரும்புக ேறாம்.
௯ ேதவைனத் தருப்த ப்படுத்துவேத
வாழ்க்ைகயல் நமது ஒேர குற க்ேகாள்.
இங்ேக இந்த சரீரத்தல் வாழ்ந்தாலும்
அங்ேக கர்த்தேராடு இருந்தாலும் ேதவைனத்
தருப்த ப்படுத்தேவ வரும்புக ேறாம்.
௧௦ நயாயந்தீர்க்கப்படுவதற்காக நாம்
அைனவரும் கறஸ்துவன் முன்பு
நற்க ேவண்டும். ஒவ்ெவாருவனும்
அவனவனுக்குரியைதப் ெபறுவான்.
உலகல் சரீரத்துடன் பூமியல்
வச க்கும்ேபாது அவனவன் ெசய்த நன்ைம
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அல்லது தீைமகளுக்குத் தகுந்தபடிேய
தீர்ப்பளிக்கப்படுவான்.

தூண்டிவடும்ேதவஅன்பு
௧௧ கர்த்தருக்குப் பயப்படுவது என்றால்

என்ன ெபாருள் என நாம் அற ேவாம். எனேவ
மக்கள் உண்ைமைய ஏற்றுக்ெகாள்ளும்படி
உதவ நாங்கள் முயற்ச ெசய்க ேறாம்.
உண்ைமயல் நாங்கள் யார் என்பது
ேதவனுக்குத் ெதரியும். எங்கைளப்
பற்ற உங்கள் இதயங்களுக்கும் ெதரியும்
என்று நம்புக ேறன். ௧௨ நாங்கள்
மீண்டும் உங்களுக்கு எங்கைள
நரூப த்துக்ெகாள்ளமுயற்ச ெசய்யவல்ைல.
ஆனால் எங்கைளப் பற்ற நாங்கள்
ெசால்லிக்ெகாண்டிருக்க ேறாம்.
எங்கைளக் குறத்து நீங்கள்
ெபருைமப்பட்டுக்ெகாள்வதற்கான
காரணங்கைளயும் ெசால்லியருக்க ேறாம்.
இப்ேபாது ெவளிப்பைடயாய்த் ெதரியும்
சல காரணங்களுக்காகத் தம்ைமத்தாேம
பாராட்டிக்ெகாள்ளும் சலருக்குத்
ெதரிவ க்க உங்களிடம் ஒரு பதல்
உள்ளது. ஒரு மனிதனின் இதயத்துக்குள்
என்ன இருக்கறது என்பைதப் பற்ற க்
கவைல இல்லாதவர்கள் அவர்கள்.
௧௩ நாங்கள் ைபத்தயம் என்றால் அதுவும்
ேதவனுக்காகத்தான். நாங்கள் ெதளிந்த,
சரியானபுத்த உள்ளவர்கள்என்றால்அதுவும்
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உங்களுக்காகத்தான். ௧௪ க றஸ்துவன்
அன்பு எங்கைளத் தூண்டிவடுகறது.
ஏெனன்றால் ஒவ்ெவாருவருக்குமாக
அவர் இறந்தார் என்பது, அைனவருேம
இறந்துவ ட்டைதேய குற க்கும் என்று
நமக்குத் ெதரியும். ௧௫ க றஸ்து மக்கள்
அைனவருக்காகவும் இறந்து ேபானதால்,
உய ேராடு இருக்க றவர்கள் இனிேமல்
தங்களுக்ெகன்று இராமல், தங்களுக்காக
மரித்து எழுந்த க றஸ்துவுக்காக உய ர்
வாழேவண்டும்.
௧௬ எனேவ, இந்த ேநரத்தலிருந்து, நாங்கள்

ஒருவைரயும் மற்ற உலக மக்கைளப்
ேபான்று சரீரத்தல் அறயமாட்ேடாம். முன்பு
நாங்களும் மற்றவர்கைளப் ேபான்ேற
க றஸ்துைவ சரீரத்தல் அற ந்தருந்ேதாம்.
இனிேமல் அவ்வாறு எண்ணவல்ைல.
௧௭ எவராவது கறஸ்துவுக்குள் இருந்தால்
அவன் புத தாகப் பைடக்கப்பட்டவனாக றான்.
பைழயைவ மைறந்தன. அைனத்தும்
புதயைவ ஆயன. ௧௮ இைவ அைனத்தும்
ேதவனிடமிருந்து வந்தன. க றஸ்துவன்
மூலம்ேதவன்அவருக்கும்நமக்கும்இைடயல்
சமாதானத்ைத உருவாக்கனார். மக்கைள
சமாதானத்த ற்குள்ெகாண்டுவந்து ேசர்க்கும்
பணிைய எங்களுக்குக் ெகாடுத்தருக்க றார்.
௧௯ ேதவன் கறஸ்துவுக்குள் இருந்தார்.
அவருக்கும் உலகத்துக்கும் இைடயல்
சமாதானத்ைத உருவாக்கனார் என்று
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ெசால்க ேறன். க றஸ்துவுக்குள், தம்
பாவங்கள் குறத்து குற்ற உணர்ச்ச
ெகாண்ட மக்கைள ேதவன்குற்றவாளிகளாக
நறுத்துவதல்ைல. இச்சமாதானச்
ெசய்தைய மக்களுக்குத் ெதரிவ க்கும்
ெபாருட்டு எங்களுக்குக் ெகாடுத்தார்.
௨௦ எனேவ, க றஸ்துவுக்காகப் ேபச நாங்கள்
அனுப்பப்பட்டிருக்க ேறாம். எங்கள் மூலம்
ேதவன் உங்கைள அைழக்க றார். நாங்கள்
கறஸ்துவுக்காகப் ேபசுக ேறாம். நீங்கள்
அைனவரும் ேதவேனாடு சமாதானமாக
இருக்க ேவண்டுக ேறாம். ௨௧ க றஸ்துவடம்
பாவம் இல்ைல. ஆனால் ேதவன் நமக்காக
அவைரப் பாவம் ஆக்கனார். நாம்
க றஸ்துவுக்குள் ேதவனுக்கு ஏற்றவர்களாக
இருக்கேவண்டும் என்பதற்காக ேதவன்
இைதச்ெசய்தார்.

௬
௧ நாங்கள் ேதவேனாடு ேசர்ந்து

பணியாற்றுகறவர்கள். எனேவ,
ேதவனிடமிருந்து நீங்கள் ெபற்ற கருைபைய
பயனற்ற வைகயல் வீணடிக்க ேவண்டாம்
எனஉங்கைளக்ேகட்டுக்ெகாள்ளுக ேறன்.

௨ “நான் சரியான சமயத்தல் உன்ைனக்
ேகட்ேடன்.

இரட்ச ப்புக்கான நாளில் நான் உதவ
ெசய்ேதன்” ஏசாயா 49:8

என்றுேதவன்கூறுகறார்.
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அவர் ெசான்ன “சரியான ேநரம்” என்பது
இதுதான் என்று உங்களுக்குக் கூறுக ேறன்.
“இரட்ச ப்புக்கானநாளும்”இதுதான்.

௩ எங்களின் பணியல் எவரும் குற்றம்
கண்டு படிப்பைத நாங்கள் வரும்பவல்ைல.
ஆனாலும் மற்றவர்களுக்குப் ப ரச்சைனயாய்
இருக்கும் எைதயுேம நாங்கள்
ெசய்யவல்ைல. ௪ ஆனால், அைனத்து
வழிகளிலும் நாங்கள் ேதவனுைடய
ஊழியக்காரர்கள் என்பைதக் காட்டி
வருக ேறாம். பல கஷ்டங்களிலும்,
ப ரச்சைனகளிலும், துன்பங்களிலும்
இதைன நாங்கள் ெவளிப்படுத்துக ேறாம்.
௫ நாங்கள் அடிக்கப்பட்டுச் சைறயல்
தள்ளப்படுக ேறாம். மக்கள்அத ர்ச்ச யைடந்து
எங்களுடன் ேமாதுக றார்கள். நாங்கள்
கடின ேவைலகைளச் ெசய்க ேறாம்.
ச ல ேநரங்களில் உணவும், உறக்கமும்
இல்லாமல் இருக்க ேறாம். ௬ எங்கள்
அறவனாலும், ெபாறுைமயாலும்,
இரக்கத்தாலும், தூய வாழ்க்ைகயாலும்
நாங்கள் ேதவனுைடய ஊழியர்கள் எனக்
காட்டிக்ெகாள்க ேறாம். ௭ நாங்கள் இதைனப்
பரிசுத்த ஆவயாலும், தூய அன்பாலும்,
உண்ைமயான ேபச்சாலும் ேதவனுைடய
வல்லைமயாலும் ெவளிப்படுத்துக ேறாம்.
எங்கள் சரியான வாழ்க்ைகையப்
பயன்படுத்த எல்லாவற்றலும் இருந்தும்
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எங்கைளக்காத்துக்ெகாள்க ேறாம்.
௮ ச லர் எங்கைள மத க்க றார்கள். மற்றும்

சலர் எங்கைள அவமானப்படுத்துகறார்கள்.
ச லர்எங்கைளப்பற்ற நல்லெசய்த கைளயும்
ேவறு சலர் ெகட்ட ெசய்த கைளயும்
பரப்புக றார்கள். ச லர் எங்கைளப்
ெபாய்யர்கள்என்றுகுற்றம்சுமத்துகறார்கள்.
ஆனால் நாங்கள் உண்ைமையேய
ேபசுக ேறாம். ௯இன்னும் சலருக்கு நாங்கள்
முக்கயமற்றவர்கள். ஆனால் நாங்கள்
எல்ேலாருக்கும் நன்கு அறமுகமானவர்கள்.
நாங்கள்மடிந்துேபாவதுேபால்இருக்க ேறாம்.
ஆனால் ெதாடர்ந்து வாழ்க ேறாம்.
நாங்கள் தண்டிக்கப்படுக ேறாம். ஆனால்
ெகால்லப்படவல்ைல. ௧௦ எங்களுக்கு
நைறய ேசாகம் உண்டு. ஆனால் நாங்கள்
எப்ெபாழுதும் மக ழ்ச்ச யுடன் இருக்க ேறாம்.
நாங்கள் ஏைழகள்தான். ஆனால் பலைரச்
ெசல்வராக்குக ேறாம். எங்களுக்ெகன்று
எதுவுமில்ைல. ஆனால் உண்ைமயல்
எங்களுக்குஎல்லாம்இருக்க றது.
௧௧ ெகாரிந்த யர்களாகய உங்களிடம்

நாங்கள் ெவளிப்பைடயாகப்
ேபச யருக்க ேறாம். எங்கள் மனைதத்
த றந்து காட்டியருக்க ேறாம். ௧௨ உங்களிடம்
நாங்கள் ெகாண்ட அன்பு எப்ெபாழுதும்
குைறயவல்ைல. அைதத் தடுத்ததும்
இல்ைல. ஆனால் எங்கள்மீது உங்களிடம்
உள்ள அன்ேப தடுக்கப்பட்டிருக்க றது.
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௧௩ நீங்கள் எனது பள்ைளகள் என்ற
முைறயல் தான் நான் ேபசுக ேறன். நாங்கள்
ெசய்வது ேபாலேவ நீங்கள் இதயங்கைளத்
தறந்துகாட்டுவீர்களா?

க றஸ்தவர் அல்லாதவர்கேளாடு வாழ்வது
எப்படி?
௧௪ நீங்கள் வசுவாசம் இல்லாத மற்ற

மக்கைளப் ேபான்றவர்கள் அல்லர். எனேவ
நீங்களாகேவ ெசன்று அவர்கேளாடு
ேசராதீர்கள். நல்லைவயும் ெகட்டைவயும்
ேசரக் கூடாது. ெவளிச்சமும் இருட்டும்
ேசர்ந்தருக்க முடியாது. ௧௫ எப்படி
க றஸ்துவும் சாத்தானும் உடன்பாடுெகாள்ள
முடியும்? ஒரு வசுவாச க்கும், வசுவாசம்
இல்லாதவனுக்கும்ெபாதுவாகஎன்னஇருக்க
முடியும்? ௧௬ ேதவனுைடய ஆலயமானது
ெவறும் சைலகேளாடு எவ்வாறு ஒப்பந்தம்
ெசய்ய முடியும்.? நாம் ஜீவனுள்ள ேதவன்
வாழும்ஆலயங்கைளப் ேபான்றுள்ேளாம்.

“நான் அவர்கேளாடு வாழ்ேவன்; நடப்ேபன்;
நான்அவர்களதுேதவனாகஇருப்ேபன்.

அவர்கேள எனது மக்களாக இருப்பார்கள்.”
ேலவ . 26:11-12

௧௭ “எனேவஅவர்கைளவ ட்டுவ ட்டு ெவளிேய
வாருங்கள்.

அவர்களிடமிருந்து தனியாக உங்கைளப்
ப ரித்துக்ெகாள்ளுங்கள்.
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சுத்தமில்லாத எைதயும்ெதாடேவண்டாம்.
நான் உங்கைள ஏற்றுக்ெகாள்ேவன்”.
ஏசாயா 52:11

௧௮ “நான் உங்களின் ப தாவாக இருப்ேபன்.
நீங்கள்எனதுமகன்களாகவும்

மகள்களாகவும் இருப்பீர்கள் என்று
எல்லா வல்லைமயும் ெகாண்ட கர்த்தர்
கூறுகறார்” 2 சாமுேவல் 7:14; 7:8

என்றுேதவன்கூறுகறார்.

௭
௧அன்புள்ளநண்பர்கேள! ேதவனிடமிருந்து

இந்த வாக்குறுதகைளப் ெபற்றருக்க ேறாம்.
எனேவ, நாம் நம் சரீரத்ைதயும்,
ஆத்துமாைவயும் அசுத்தப்படுத்தும்
எதனிடமிருந்தும் முழுக்க முழுக்க வலக
நம்ைம நாேம தூய்ைமப்படுத்த க்ெகாள்ள
ேவண்டும். நாம் நமது வாழ்க்ைக
முைறய ேலேயமிகச் சரியாகஇருக்கமுயற்ச
ெசய்ய ேவண்டும். ஏெனன்றால் நாம்
ேதவைனமத க்க ேறாம்.
பவுலின்மகழ்ச்ச
௨ எங்களுக்காக உங்கள் இதயங்கைளத்

தறந்து ைவத்தருங்கள். நாங்கள்
யாருக்கும் தீைம ெசய்ததல்ைல. நாங்கள்
எவரது நம்ப க்ைகையயும் அழித்ததல்ைல.
எவைரயும் ஏமாற்றயதல்ைல. ௩உங்கைளக்
குற்றம் சாட்டுவதற்காக இதைனக்
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கூறவல்ைல. எங்கள் வாழ்வும் சாவும்
உங்கள் உடேன இருக்கும் அளவுக்கு
உங்கைள நாங்கள் ேநச க்க ேறாம் என்பைத
ஏற்ெகனேவ உங்களுக்குச் ெசால்லி
இருக்க ேறன். ௪ நான் உங்கைளப் பற்ற
உறுதயாக உணர்க ேறன். உங்கைளப்
பற்ற ப் ெபருைமப்படுக ேறன். நீங்கள்
எனக்கு மிகுந்த ைதரியம் ெகாடுக்க றீர்கள்.
அதனால் அைனத்து துன்பங்களுக்கு
இைடயலும் நான் மிகவும் சந்ேதாஷமாக
இருக்க ேறன்.
௫ நாங்கள் மக்கேதானியாவுக்கு

வந்தேபாது எங்களுக்கு ஓய்வு இல்லாமல்
இருந்தது. எங்கைளச் சுற்றலும்
ெநருக்கடிகள் இருந்தன. நாங்கள்
ெவளிேய ேபாராடிக்ெகாண்டும் உள்ளுக்குள்
பயந்துெகாண்டும் இருந்ேதாம். ௬ ஆனால்
ேதவன் துன்பப்படுக றவர்களுக்கு ஆறுதல்
தருகறார். தீத்து வந்தேபாது ேதவன்
ஆறுதல் தந்தார். ௭ அவனது வருைகயலும்,
நீங்கள் அவனுக்குக் ெகாடுத்த ஆறுதலாலும்
நாங்கள் ஆறுதலைடந்ேதாம். என்ைன
நீங்கள் பார்க்க வரும்பயைதப் பற்ற தீத்து
கூறனான். உங்களது தவறுகளுக்கு நீங்கள்
வருந்தயது பற்றயும் கூறனான். என்மீது
நீங்கள்ெகாண்டஅக்கைறையப்பற்ற அவன்
ெசான்னேபாதுமக ழ்ச்ச அைடந்ேதன்.
௮ நான் உங்களுக்கு எழுதய நருபம்

ஏேதனும் வருத்தத்ைத தந்தருக்குமானால்



2ெகாரி. ௭:௯ xxvi 2ெகாரி. ௭:௧௧

அைத எழுதயதற்காக நான் இப்ெபாழுது
வருத்தப்படவல்ைல. அந்நருபம்உங்களுக்கு
வருத்தத்ைத தந்தது என அற ேவன்.
அதற்காக அப்ெபாழுது வருந்த ேனன்.
ஆனால் அது ெகாஞ்ச காலத்துக்குத்தான்
உங்களுக்குத் துயரத்ைதத் தந்தது.
௯ இப்ெபாழுது மக ழ்ச்ச யாக இருக்க ேறன்.
இது நீங்கள் துயரப்படும்படி ஆனதால்
அன்று. அத்துயரம் உங்கள் இதயங்கைள
மாற்றயதற்காக நான் மக ழ்க ேறன்.
ேதவனுைடய வருப்பப்படிேய நீங்கள்
துக்கப்பட்டீர்கள். எனேவ நீங்கள் எங்களால்
எவ்வைகயலும் பாத க்கப்படவல்ைல.
௧௦ேதவனுைடயவருப்பப்படி ேநரும்வருத்தம்
ஒருவனது இதயத்ைத மாற்ற , வாழ்ைவயும்
மாற்றுகறது. அவனுக்கு இரட்ச ப்ைபயும்
தருகறது. அதற்காக வருத்தப்படேவண்டாம்.
ஆனால் உலகரீதயலான துயரங்கேளா
மரணத்ைதவரவைழக்கன்றது. ௧௧ேதவனின்
வருப்பப்படிேய நீங்கள் வருத்தம்
அைடந்தீர்கள். இப்ெபாழுது அவ்வருத்தம்
உங்களுக்கு எைதக் ெகாண்டு வந்தது என்று
பாருங்கள். அது உங்களிடம் ஜாக்க ரைதைய
உருவாக்கயது. குற்றமற்றவர்கள் என
உங்கைள நரூப க்கத் தூண்டியது. அது
ேகாபத்ைதயும், பயத்ைதயும் தந்தது. அது
என்ைனக் காணத் தூண்டியது. அது
உங்கைளஅக்கைறெகாள்ளச் ெசய்தது. அது
நல்லவற்ைறச் ெசய்ய ஒரு காரணமாயற்று.
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இக்காரியத்தல் எவ்வதத்தலும் நீங்களும்
குற்றம் இல்லாதவர்கள் என்று உங்கைள
நரூப த்துக்ெகாண்டீர்கள். ௧௨ நான்
உங்களுக்கு நருபம் எழுதயதன் காரணம்
ஒருவன் தவறு இைழத்துவ ட்டான்
என்பதாலல்ல, அேதேபால ஒருவன்
பாத க்கப்பட்டுவ ட்டான் என்பதாலும்
உங்களுக்கு நருபம் எழுதவல்ைல.
ேதவனுக்கு முன்பாக உங்களுக்காக
நாங்கள் ெகாண்டுள்ள அக்கைறைய நீங்கள்
காணும்ெபாருட்ேட அப்படி எழுத ேனன்.
இதனால்தான் நாங்கள் ஆறுதலைடந்ேதாம்.
௧௩நாங்கள்மிகவும்ஆறுதலைடந்ேதாம்.

தீத்து மக ழ்ச்ச யாக இருப்பைத அற ந்து
நாங்களும் மக ழ்ச்ச யைடந்ேதாம்.
அவன் நலமைடய நீங்கள் அைனவரும்
உதவனீர்கள். ௧௪ உங்கைளப் பற்ற
தீத்துவ டம் ெபருைமயாகச் ெசான்னைவ
அைனத்தும் உண்ைம என்பைத நீங்கள்
நரூப த்துவ ட்டீர்கள். உங்களுக்கு நாங்கள்
ெசான்ன ஒவ்ெவாரு வார்த்ைதயும்
உண்ைமயாகும். ௧௫ நீங்கள் கீழ்ப்படியத்
தயாராக இருக்க றீர்கள். இைத
நைனத்து தீத்து உங்கள் மீது உறுதயான
அன்ைபக் ெகாண்டிருக்க றான். நீங்கள்
அவைனப் பயத்ேதாடும் மரியாைதேயாடும்
ஏற்றுக்ெகாண்டீர்கள். ௧௬ நான் உங்கைள
முழுைமயாக நம்பலாம் என்பதல் ெபரிதும்
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மக ழ்ச்ச அைடக ேறன்.

௮
க றஸ்தவர்களின்ெகாடுக்கும்தன்ைம
௧ சேகாதர சேகாதரிகேள இப்ேபாது

மக்கேதானியா சைபகளுக்கு ேதவன் காட்டிய
கருைபையப் பற்ற நீங்கள் அறந்துெகாள்ள
ேவண்டும் என நாங்கள் வரும்புக ேறாம்.
௨அந்தவசுவாச கள்ெபருந்ெதால்ைலகளால்
ேசாத க்கப்பட்டனர். அவர்கள் மிகவும்
ஏைழ மக்கள். ஆனால் தமக்குண்டான
மிகுந்த மக ழ்ச்ச யால் அவர்கள் அதகமாகக்
ெகாடுத்தார்கள். ௩ தம்மால் முடிந்த அளவு
அவர்கள் ெகாடுத்தார்கள் என்று என்னால்
ெசால்ல முடியும். அந்த வசுவாச கள்
தங்களால் முடிந்த அளவுக்கும் மீற
ெகாடுத்தார்கள். இதைன அவர்கள்
சுதந்தரமாகச் ெசய்தனர். எவரும் அவர்கைள
அவ்வாறு ெசய்யுமாறு வற்புறுத்தவல்ைல.
௪ ஆனால் அவர்கள் மீண்டும் மீண்டும்
எங்கைளக் ேகட்டார்கள். ேதவனுைடய
மக்களுக்கான ேசைவயல் பங்குெகாள்ள
அனுமதக்க ேவண்டுெமன்று தரும்பத்
தரும்ப ேவண்டினர். ௫ நாம் எத ர்பார்த்த ராத
வைகயல் அவர்கள் ெகாடுத்தார்கள்.
அவர்கள் தம் பணத்ைதக் ெகாடுப்பதற்கு
முன்னால் கர்த்தருக்கும் எங்களுக்கும்
தம்ைமேய ெகாடுத்தார்கள். இைதத்தான்
ேதவனும்வரும்புக றார்.
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௬ எனேவ தீத்து இந்த நல்ல
காரியத்ைதத் ெதாடங்கனபடிேய முடிக்கவும்
ேவண்டுெமன்று ேகட்டுக்ெகாண்ேடாம்.
௭ நம்ப க்ைகயலும், ேபச்சலும், அறவலும்,
உண்ைம வருப்பத்ேதாடு உதவுவதலும்,
எங்கள் ேமலுள்ள அன்பலும் நீங்கள்
ெசல்வந்தராய் இருக்க றீர்கள். இந்த
ெகாடுக்கும் நற்காரியத்தலும் நீங்கள்
ெசல்வந்தராய்இருக்க ேவண்டும்.
௮ெகாடுக்க ேவண்டுெமன்றுஉங்களுக்குக்

கட்டைளய டவல்ைல, ஆனால் உங்கள்
அன்பு உண்ைமயான அன்ெபன்று நாங்கள்
பார்க்க வரும்புக ேறாம். மற்றவர்களும்
உண்ைமயல் உதவ வரும்புவைத
உங்களுக்குக்காட்டேவஇைதச்ெசய்க ேறாம்.
௯ கர்த்தராக ய இேயசு க றஸ்துவன்
கருைணைய நீங்கள் அறவீர்கள். க றஸ்து
ேதவேனாடு ெசல்வந்தராயருந்தார். ஆனால்
உங்களுக்காக அவர் ஏைழயானார். அதன்
மூலம் அவர் உங்கைளச் ெசல்வந்தர்களாக்க
வரும்பனார்.
௧௦ உங்கள் நன்ைமக்காகேவ நீங்கள்

இைதச் ெசய்ய ேவண்டுெமன நான்
ெசால்ல வரும்புக ேறன். ெசன்ற
ஆண்டில் ெகாடுக்க வரும்பயதல் நீங்கேள
முதலாவதாக இருந்தீர்கள். அது ேபால்
ெகாடுப்பதலும் முதலாவதாக இருந்தீர்கள்.
௧௧ எனேவ, இப்ெபாழுது ெதாடங்கய
ெசயைல முடித்துவடுங்கள். ப றகு உங்கள்
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ெசயலானது உங்களுைடய வருப்பத்துக்கு
ஏற்றதாகஅைமயும். உங்களிடம்இருப்பைதக்
ெகாடுங்கள். ௧௨ நீங்கள் வரும்ப க்
ெகாடுத்தால் அது ஏற்றுக்ெகாள்ளப்படும்.
உங்களது ெகாடுத்தலானது உங்களிடம்
இல்லாதைத ைவத்து தீர்மானிக்கப்படாது;
இருப்பைதக்ெகாண்ேட தீர்மானிக்கப்படும்.
௧௩மற்றவர்கள் ெசௗகரியமாக இருக்ைகயல்
நீங்கள் மட்டும் ெதால்ைலப்படுவைத
நாங்கள் வரும்பவல்ைல. எல்லாம் சமமாக
இருக்க ேவண்டும் என்று வரும்புக ேறாம்.
௧௪இப்ெபாழுதுஉங்களிடம் நைறய உள்ளது.
அவற்ைறத் ேதைவயானவர்களுக்குக்
ெகாடுங்கள். அவர்களிடம் மிகுதயாக
இருக்கும்ேபாது அவர்கள் உங்களுக்குத்
ேதைவயானைதக் ெகாடுத்து உதவுவார்கள்.
இப்படிேயஎல்லாம் சமமாகும்.

௧௫ “அதகமாகச் ேசர்த்தவன் எவனும்
அதகமாகைவத்தருப்பதல்ைல.

குைறவாக ேசர்த்தவன் எவனும்
குைறவுடன் இருப்பதல்ைல” என்று
எழுதப்பட்டுள்ளது. யாத். 16:18

தீத்துவும்அவனதுகுழுவும்
௧௬ உங்கள் மீது எனக்கருக்கும் அன்ைபப்

ேபாலேவ தீத்துவன் இதயத்தலும்
அன்ைபத் தந்ததற்காக ேதவனுக்கு நன்ற
ெசலுத்துக ேறன். அவன் என்ைனப்
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ேபாலேவஉங்களிடம்அன்பாய்இருக்க றான்.
௧௭ நாங்கள் ெசய்யச் ெசான்னைதெயல்லாம்
தீத்து ஏற்றுக்ெகாண்டான். அவன்
உங்களிடம் வர ெபரிதும் வரும்பனான்.
இது அவனது ெசாந்த முயற்ச ேய
ஆகும். ௧௮ நாங்கள் தீத்துேவாடு ஒரு
சேகாதரைனயும் அனுப்ப ைவத்ேதாம்.
அச்சேகாதரன் அைனத்து சைபகளாலும்
அவனது சறப்பான ஊழியத்துக்காகப்
பாராட்டப்படுக றவன். ௧௯ அேதாடு,
இக்காணிக்ைகப் பணத்ைத சுமந்துச்
ெசல்லும்ேபாது எங்களுக்குத் துைணயாக
இருக்க சைபகளால் நயமிக்கப்பட்டவேன
இச்சேகாதரன் ஆவான். ேதவனுக்கு மகைம
உண்டாகேவ நாங்கள் இச்ேசைவையச்
ெசய்ண்டிருக்க ேறாம். ேசைவ ெசய்யும்
எங்கள் வருப்பத்ைதப் புலப்படுத்தவும்
இைதச்ெசய்க ேறாம்.
௨௦ இப்ெபரிய ெதாைகைய ைகயாள்வது

குறத்து நாங்கள் ெகாள்ளும்
அக்கைறகைளப் பற்ற யாரும் வமர்சனம்
ெசய்துவ டக் கூடாது எனக் கூடுமான
வைரயல் எச்சரிக்ைகயாய் உள்ேளாம்.
௨௧ சரியானவற்ைறச் ெசய்யேவ நாங்கள்
முயல்க ேறாம். ேதவனுக்கு முன்பாக
மட்டுமல்ல. மக்களுக்கு முன்பாகவும்
ேநர்ைமயாகப்படுவைத மட்டுேம ெசய்ய
வரும்புக ேறாம்.
௨௨ இவர்கேளாடு எங்கள் சேகாதரைனயும்
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அனுப்புக ேறாம். அவன் எப்ெபாழுதும்
உதவத் தயாராய் இருப்பான். பல வழிகளில்
அவன் இைத நரூப த்தருக்க றான்.
உங்கள் மீது அதக அளவு நம்ப க்ைக
ெகாண்டிருப்பதால் அத க அளவல் உதவ
அவன்வரும்புக றான்.
௨௩ தீத்துைவப் பற்ற க் கூறுவதானால்,

அவன் எனது கூட்டாளி. உங்களுக்கு
உதவுவதற்காக என்ேனாடு பணிபுரிபவன்.
மற்ற சேகாதரர்கைளப் பற்ற கூறுவதானால்
அவர்கள் சைபகளால் அனுப்பப்பட்டவர்கள்.
அவர்கள் கறஸ்துவுக்குப் புகழ்
ேசர்த்தவர்கள். ௨௪ எனேவ, உங்களது
உண்ைமயான அன்ைப அவர்களுக்குக்
காட்டுங்கள். ஏன் உங்கைள நைனத்துப்
ெபருைமப் பாராட்டுக ேறாம் என்பைதயும்
அவர்களுக்குக் காட்டுங்கள். ப றகு எல்லா
சைபகளும்இைதப் பார்க்கமுடியும்.

௯
உடன்கறஸ்தவர்களுக்குஉதவுதல்
௧ ேதவனுைடய மக்களுக்கு ெசய்ய

ேவண்டிய இந்த உதவ பற்ற உங்களுக்கு
நான் அதகமாக எழுத ேவண்டிய
ேதைவயல்ைல. ௨ நீங்கள் உதவ
வரும்புவைத நான் அற ேவன்.
மக்கேதானியா மக்களிடம் நான்
இைதப்பற்ற ப் ெபருைமயாகப் ேபச
இருக்க ேறன். அகாயாவலுள்ள நீங்கள்
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உதவ ெசய்ய ஓராண்டாகத் தயாராய்
உள்ளீர்கள் என்பைதக் கூற இருக்க ேறன்.
உங்களது உற்சாகம் இங்குள்ள பலைரயும்
தூண்டியது. ௩ஆனால் நான் சேகாதரர்கைள
உங்களிடம் அனுப்புக ேறன். இக்காரியத்தல்
உங்கைளப் பற்ற நாங்கள் ெசான்ன
பாராட்டுகள் ெபாய்யாகப் ேபாகாமல் நான்
ெசான்னபடி நீங்கள் ஆயத்தமாக இருங்கள்.
௪ நான் சல மக்கேதானியர்கேளாடு
அங்ேக வரும்ேபாது நீங்கள் தயாராய்
இல்லாமல் இருந்தீர்கெளனில் அதனால்
எனக்கு மிகவும் ெவட்கம் உண்டாகும்.
ஏெனன்றால் உங்கைளப் பற்ற அவ்வளவு
உறுதயாகக் கூறயருக்க ேறன். (அது
உங்களுக்கும் அவமானத்ைதத் தரும்.)
௫ஆைகயால் நாங்கள் வருவதற்கு முன்னேர
எங்கள் சேகாதரர்கைள உங்களிடம்
அனுப்ப ைவப்பது அவசயம் என்று
நைனத்ேதன். நீங்கள் ஏற்ெகனேவ
ெசான்னபடி வருப்பமுடன் ெபாருட்கைளக்
ெகாடுத்து உதவுங்கள். அச்சேகாதரர்கள்
அவற்ைறச்ேசர்த்துத்தயாராகைவத்தருப்பர்.
௬ “ெகாஞ்சமாக வைதக்க றவன்

ெகாஞ்சமாகேவ அறுவைட ெசய்வான்.
மிகுதயாகவைதக்க றவேனாமிகுதயாகேவ
அறுவைட ெசய்வான்” என்பைத
நைனவல் இருத்த க்ெகாள்ளுங்கள்.
௭ ஒவ்ெவாருவனும், தன் இதயத்தல்
எைதக் ெகாடுக்க ேவண்டுெமன்று



2ெகாரி.௯:௮ xxxiv 2ெகாரி.௯:௧௧

தீர்மானிக்க றாேனாஅைதக்ெகாடுப்பானாக.
ெகாடுப்பதுப்பற்ற எவருக்காவது வருத்தம்
ஏற்படுமானால் அவன் ெகாடுக்காமேலேய
இருக்கட்டும். கட்டாயத்தன் ேபரில் எவரும்
ெகாடுக்கேவண்டாம். மக ழ்ச்ச ேயாடு
ெகாடுப்பவைனேய ேதவன் அதகமாக
ேநச க்க றார். ௮ அவர்களுக்குத் ேதைவக்கு
மிகுதயான ஆசீர்வாதத்ைத ேதவனால்
ெகாடுக்க முடியும். ப றகு உங்களிடமும்
ஏராளமான ெசல்வம் ேசரும். ஒவ்ெவாரு
நற்ெசயலுக்கும் ெகாடுக்கப் ேபாதுமான
ெசல்வம்உங்களிடம்இருக்கும்.

௯ “அவன் தாராளமாக ஏைழகளுக்குக்
ெகாடுக்க றான்.

அவனுைடய கருைண என்ெறன்றும்
ெதாடர்ந்துந ற்கும்.” சங்கீதம் 112:9

என்றுஎழுதப்பட்டுள்ளது.

௧௦ ேதவேன வைதக்க றவனுக்கு வைதையக்
ெகாடுக்க றார். உண்பதற்கு அவேர
அப்பத்ைதயும் ெகாடுக்க றார். அவர்
ஆன்மாவற்குரிய வைதையக் ெகாடுப்பார்.
அதைன வளர்க்கவும் ெசய்வார். உங்களது
நீதயனிமித்தம் ச றந்த அறுவைடையயும்
ெபருகச் ெசய்வார். ௧௧ தாராளமாய்க்
ெகாடுக்கும் அளவுக்கு எல்லா வைகயலும்
ேதவன் உங்கைளச் ெசல்வந்தர் ஆக்குவார்.
நீங்கள் எங்கள் மூலமாகக் ெகாடுத்தால்
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மக்கள்ேதவனுக்குநன்ற ெசால்வர்.
௧௨ ேதைவப்படும் ேதவனுைடய

மக்களுக்கு நீங்கள் உதவ ெசய்வது ெபரும்
ேசைவயாகும். இதற்கு இைணயானது
ேவறல்ைல. ேதவனுக்கு அளவு கடந்த
நன்றகைளஇதுெகாண்டுவரும். ௧௩நீங்கள்
ெசய்யும் இச்ேசைவயானது உங்கள்
வசுவாசத்த ற்கான நல்ல சாட்ச யாகும்.
இதற்காக மக்கள் ேதவைனப் பாராட்டுவர்.
நீங்கள் வசுவாச ப்பதாக ஒத்துக்ெகாள்ளும்
கறஸ்துவன் நற்ெசய்தைய நீங்கள்
பன்பற்றுவதால் மக்கள் அவருக்கு நன்ற
ெசால்வார்கள். ஏெனனில் அவர்களின்
ேதைவகளிலும் ஒவ்ெவாருவரின்
ேதைவகளிலும் நீங்கள் தாராளமாகப் பங்கு
ெகாள்க றீர்கள். ௧௪அந்த மக்கள் ேதவனிடம்
ெஜப க்கும்ேபாது, அவர்கள் உங்கேளாடு
இருக்கேவ வரும்புவர். ஏெனன்றால்
ேதவன் உங்களுக்கு மிகுதயாகக்
கருைப ெசய்தருக்க றார். ௧௫ ேதவன்
அருள்ெசய்த வளக்கஇயலாத வயக்கத்தக்க
கருைபக்காக நன்ற ெசலுத்துேவாமாக.

௧௦
பவுலும்-ேதவசைபயும்
௧ நான் பவுல். உங்கைள

ேவண்டிக்ெகாள்க ேறன். க றஸ்துவன்
கருைணேயாடும், சாந்தத்ேதாடும்
ேகட்டுக்ெகாள்க ேறன். நான் உங்கேளாடு
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இருக்கும்ேபாது தாழ்ைமயுைடயவனாகவும்
உங்கைளவ ட்டுத் தூரமாயருக்கும்ேபாது
உங்கள் ேமல் கண்டிப்புடனும் இருப்பதாகச்
சலர் என்னிடம் கூறுகறார்கள்.
௨ நாங்கள் உலக நைடமுைறப்படி
வாழ்ந்துெகாண்டிருப்பதாகச் சலர்
நைனக்கன்றனர்.அங்கு வரும்ேபாது
அவர்களிடம் நான் ைதரியமாக
இருக்கேவண்டும். நான் அங்கு வரும்ேபாது,
உங்களிடம் கண்டிப்பாய்அந்தைதரியத்ைதப்
பயன்படுத்தாதபடிக்கு இருக்க நான்
ப ரார்த்த க்க ேறன். ௩ நாம் மனிதர்கள்.
ஆனால் உலகம் ேபாரிடும் முைறையப்
ேபாலேவ ேபாரிடுவதல்ைல. ௪ உலகத்தார்
பயன்படுத்தும் ஆயுதங்களிருந்து
முற்றலும் மாறான ேவறுவைகயான
ஆயுதங்கைளப் பயன்படுத்துக ேறாம்.
நமது ஆயுதங்களுக்கான சக்தையத்
ேதவனிடமிருந்து ெபறுக ேறாம்.
இைவ பைகவர்களின் வலிைமயான
இடங்கைள அழித்துவடும். நாம்
மக்களின் வவாதங்கைள அழிக்க ேறாம்.
௫ ேதவனுைடய ஞானத்தற்கு எத ராகத்
ேதான்றும் ெபருமிதங்கைளெயல்லாம்
நாம் அழித்து வருக ேறாம். அவர்களின்
ச ந்தைனகைளக் கவர்ந்து கறஸ்துவுக்கு
அடிபணியுமாறு ெசய்க ேறாம்.
௬ அடிபணியாத எவைரயும் தண்டிக்கத்
தயாராக இருக்க ேறாம். முதலில்
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நீங்கள் முழுைமயாக அடிபணியுமாறு
வரும்புக ேறாம்.
௭ உங்களுக்கு முன்னாலுள்ள

உண்ைமகைள நீங்கள் கவனித்துெகாள்ள
ேவண்டும். ஒருவன்தன்ைனக்கறஸ்துவுக்கு
உரியவன் என்று நம்புவாேனயானால்
ப றைரப் ேபாலேவநாங்களும்கறஸ்துவுக்கு
உரியவர்கள்என்பைதக்கவனத்தல்ெகாள்ள
ேவண்டும். ௮கர்த்தர் எங்களுக்குக் ெகாடுத்த
அத காரத்ைதப் பற்ற நாங்கள் இன்னும்
ெபருைமப்பட்டுக்ெகாள்ளலாம் என்பது
உண்ைம. ஆனால்உங்கைளத்தூக்கெயறய
இந்த அத காரத்ைத எங்களுக்குக்
ெகாடுக்கவல்ைல. உங்கைளபலப்படுத்தேவ
ெகாடுத்தருக்க றார். அதனால்
அதுபற்ற ெபருைமப்பட்டுக்ெகாள்ள நான்
ெவட்கப்படவல்ைல. ௯ இந்த நருபத்தன்
மூலம் உங்கைளப் பயமுறுத்துகறவனாய்
நான் ேதான்றாதபடிக்கு இைதச்
ெசால்லுக ேறன். ௧௦ ஆனால் சலேரா,
“பவுலின் நருபங்கள் பலமுள்ளைவ;
மிகவும் முக்கயமானைவ. ஆனால் அவன்
எங்கேளாடு இருக்கும்ேபாது பலவீனனாக
இருக்க றான். அவன் ேபச்சு எந்தப்
பயைனயும் வைளவப்பதல்ைல” என்று
ெசால்க றார்கள். ௧௧ “நாங்கள் இப்ெபாழுது
அங்ேக உங்கேளாடு இல்ைல. அதனால்
நருபத்தன் மூலம் ேபசுக ேறாம். ஆனால்
நாங்கள் உங்கேளாடு இருக்கும்ேபாதும்
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நருபத்தல் உள்ளது ேபாலேவ ெசயல்படும்
அத காரத்துடன் இருப்ேபாம்” என்பைத
அவர்கள்உணர்ந்துெகாள்ளேவண்டும்.
௧௨ தம்ைமத் தாேம முக்கயமானவர்கள்

என்று ெபருைம ேபச க்ெகாள்ளும்
குழுவுடன் ேசர நாங்கள் வரும்பவல்ைல.
எங்கைள அவர்கேளாடு ஒப்ப ட்டுப்
பார்க்க வரும்பமாட்ேடாம். அவர்கைளப்
ேபான்று ஆகவும் வரும்பமாட்ேடாம்.
அவர்கள் தங்கைளக்ெகாண்ேட தங்கைள
அளக்கறார்கள். தங்கைளக்ெகாண்ேட
தங்கைள ஒப்படுகன்றனர். அவர்கள்
அறவுள்ளவர்கள்அல்ல.
௧௩ எங்களுக்குத் தரப்பட்ட

ேவைலகளின் அளைவ மீற எப்ேபாதும்
ெபருைமேபச க்ெகாள்ளமாட்ேடாம். ேதவன்
எங்களுக்குக் ெகாடுத்த பணியன்
அளவற்ேக ெபருைம ெகாள்ளுக ேறாம்.
உங்கள் நடுவல் இதுவும் எங்கள்
ேவைலகளுள் ஒன்றாக இருக்க றது.
௧௪ அளவுமீற ெபருைம ேபச த் த ரிபவர்கள்
அல்லநாங்கள். நாங்கள்உங்களிடம்வராமல்
இருந்தருந்தால் எங்கைளப் பற்ற அளவுக்கு
மீற ெபருைம ேபச இருப்ேபாம். ஆனால்
நாங்கள் கறஸ்துவன் நற்ெசய்த ேயாடு
உங்களிடம் வந்ேதாம். ௧௫ மற்றவர்களுைடய
ேவைலக்குட்பட்டு எங்கள் அளைவக்
கடந்து ெபருைம பாராட்டமாட்ேடாம்.
உங்கள் வசுவாசம் வளர்ந்துெகாண்ேட
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இருக்கும் என்றும் உங்களிைடேய
எங்கள் ேவைலயானது ெமன்ேமலும்
வளர்ச்ச யைடய நீங்கள்உதவுவீர்கள் என்றும்
நம்புக ேறாம். ௧௬ உங்கள் இருப்ப டத்துக்கு
அப்பாலும் நாங்கள் நற்ெசய்தையப்
பரப்ப வரும்புக ேறாம். மற்றவர்களால்
ஏற்ெகனேவ ெசய்து முடிக்கப்பட்டைத
எங்களால் ெசய்யப்பட்டதாகக் கூற
ெபருைமப்படமாட்ேடாம். ௧௭ ஆனால்,
“ெபருைம பாராட்டுக ற ஒருவன் கர்த்தரில்
ெபருைம பாராட்டுவானாக.”✡ ௧௮ தன்ைனத்
தாேனநல்லவன்என்றுகூறக்ெகாள்க றவன்
நல்லவன்அல்ல. கர்த்தரால் நல்லவன்என்று
ஏற்றுக்ெகாள்ளப்படுக றவேனநல்லவன்.

௧௧
பவுலும்-ேபாலிஅப்ேபாஸ்தலர்களும்
௧ நான் ெகாஞ்சம் முட்டாளாக

இருந்தாலும் என்ைன நீங்கள்
ெபாறுத்துக்ெகாள்ளேவண்டும் என்று
வரும்புக ேறன். ஏற்ெகனேவ என்ைன
நீங்கள் ெபாறுத்துக்ெகாண்டிருக்க றீர்கள்.
௨ நான் உங்கைள நைனத்துப்
ெபருைமப்படுக ேறன். இது ேதவனிடமிருந்து
வந்த ெபருைம ஆகும். நான் உங்கைளக்
கறஸ்துவுக்குத் தருவதாய் வாக்குறுத
ெகாடுத்ேதன். க றஸ்துேவ உங்களது

✡ ௧௦:௧௭: எேர. 9:24-ல்இருந்துஎடுக்கப்பட்டுள்ளது.
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ஒேர மணவாளன். அவரது தூய மணப்
ெபண்ணாக உங்கைள அவருக்குக்
ெகாடுக்க வரும்புக ேறன். ௩ எனினும்
கறஸ்துவடமுள்ள உங்கள் முழு
அர்ப்பணிப்பல் இருந்து வலகும்படி
உங்கள் மனம் ெகடுக்கப்படுேமா என்று
அஞ்சுக ேறன். பாம்பன் (சாத்தான்)
தந்த ர வழிகளின் மூலம் ஏவாள்
வஞ்ச க்கப்பட்டைதப்ேபால உங்களுக்கும்
ேநரும். ௪ நாங்கள் ெசான்னதற்கு மாறாக
இேயசுைவப் பற்ற ேபாத க்க வரும்
எவைரயும் நம்ப சக த்துக்ெகாள்க றீர்கள்.
நீங்கள் எங்களிடமிருந்து ெபற்ற ஆவக்கும்
நற்ெசய்த க்கும் மாறுபட்ட ஆவையயும்
நற்ெசய்தையயும் ஏற்றுக்ெகாள்க றீர்கள்.
ஆகேவஎன்ைனயும்சக த்துக்ெகாள்ளுங்கள்.
௫ மகாப ரதான அப்ேபாஸ்தலைரவ ட

நான் ஒன்றலும் குைறவு உள்ளவன்
அல்லன் என எண்ணுகேறன். ௬ நான்
பயற்ச ெபற்ற ேபச்சாளன் இல்ைல என்பது
உண்ைமதான். ஆனால் எனக்குப் ேபாத ய
ஞானம் உண்டு. நாங்கள் அவற்ைற
உங்களுக்கு எல்லா வழிகளிலும் ெதளிவாக
ெவளிப்படுத்தயுள்ேளாம்.
௭ நான் உங்களுக்கு இலவசமாக

ேதவனுைடய நற்ெசய்தையப்
ேபாத த்தருக்க ேறன். உங்கைள
உயர்த்துவதற்காகநான்பணிந்துேபாயருக்க ேறன்.
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அதைனத் தவறு என்று எண்ணுகறீர்களா?
௮ உங்கைளக் கவனித்துக்ெகாள்ளும்
ெபாருட்டு மற்ற சைபகளிடம் இருந்து
பணத்ைதப் ெபற்ேறன். ௯ நான் உங்கேளாடு
இருக்கும்ேபாது, எனது ேதைவகளுக்காக
உங்கைளத் துன்புறுத்தயதல்ைல.
எனக்கு ேதைவயானவற்ைறெயல்லாம்
மக்கேதானியாவலிருந்து வந்த
சேகாதரர்கள் ெகாடுத்தனர். எந்த
வைகயலும் நான் உங்களுக்குப் பாரமாக
இருக்கவல்ைல. இனிேமலும் பாரமாக
இருக்கமாட்ேடன். ௧௦ இைதப் பற்ற
நான் ெபருைமபட்டுக்ெகாள்வைத
அகாயாவலுள்ள* எவரும் என்ைனத்
தடுத்து நறுத்த முடியாது. இதைன
நான் என்ேனாடு இருக்கற க றஸ்துவன்
சத்தயத்ைதக்ெகாண்டு கூறுக ேறன்.
௧௧ உங்களுக்குப் பாரமாயருக்க
வரும்பவல்ைல என்று ஏன் கூறுக ேறன்.
உங்கள்மீதுஎனக்குஅன்பல்ைலயா?உண்டு.
அைதப்பற்ற ேதவன்நன்குஅறவார்.
௧௨ நான் இப்ெபாழுது ெசய்வைதத்

ெதாடர்ந்து ெசய்ேவன். ஏெனன்றால்
எங்கள் மீது குற்றம் கண்டுபடிக்கக்
காரணம் ேதடுகறவர்களுக்குக் காரணம்
கைடக்கக் கூடாது. தம் ேவைலையப் பற்ற ப்
ெபருைம ேபசுக றவர்கள் தம் ேவைலைய

* ௧௧:௧௦: அகாயா ெகாரிந்து இருந்த க ேரக்கத்தன்
ெதன்பகுத .
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நம் ேவைலையப் ேபான்ற ஒன்றாகச்
ெசால்லிக்ெகாள்ள வரும்புவார்கள்.
௧௩ அப்படிப்பட்டவர்கள் உண்ைமயான
அப்ேபாஸ்தலர்கள் அல்லர்; ெபாய்
நைறந்த பணியாளர்கள். அவர்கள்
கறஸ்துவனுைடய அப்ேபாஸ்தர்களின்
ேவடத்ைதத் தரித்துக்ெகாள்ளுகறார்கள்.
௧௪ இது எங்கைள வயப்பைடயச்
ெசய்யவல்ைல. ஏெனன்றால், சாத்தாேன
ஒளியன் தூதனாக† மாறுேவடம்
அணிந்தருக்க றான். ௧௫ எனேவ
சாத்தானின் ேவைலக்காரர்கள் நீதயன்
ேவைலக்காரர்கைளப் ேபான்று ேவடமிடுவது
வயப்புக்குரியதல்ல. ஆனால் இவர்கள்
இறுதயல் தங்கள் ெசயலுக்காகத்
தண்டிக்கப்படுவர்.
பவுலும்-அவரதுதுன்பங்களும்
௧௬ நான் மீண்டும் கூறுக ேறன்.

நான் அறவற்றவன் என்று எவரும்
எண்ண ேவண்டாம். ஆனால்
நீ என்ைன அறவற்றவன் என்று
எண்ணினால் ஒரு அறவற்றவைன
ஏற்றுக்ெகாள்வது ேபால் என்ைனயும்
ஏற்றுக்ெகாள். பன்பு இைதப் பற்ற
நானும் ெபருைமப்பட்டுக்ெகாள்ளுேவன்.
௧௭ ஏெனன்றால் என்ைனப் பற்ற நான்

† ௧௧:௧௪: ஒளியன்தூதன் ேதவனுைடயதூதுவன் ேபால
சாத்தான் மக்கைள ஏமாற்ற தன்ைன ேதவனிடமிருந்து
வந்ததாக எண்ணச்ெசய்தான்.
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உறுதயாக இருக்க ேறன். நான் கர்த்தைரப்
ேபான்று ேபசுபவன் அல்லன். நான்
அறவற்றவன் ேபான்ேற ெபருைம
பாராட்டுக ேறன். ௧௮ உலகத்தல்
ஏராளமானவர்கள் தம்ைமப் பற்ற ப்
ெபருைமபட்டுக்ெகாள்ளுகறார்கள்.
நானும் ெபருைமப்பட்டுக்ெகாள்க ேறன்.
௧௯ நீங்கள் புத்த சாலிகள். எனேவ
புத்தயற்றவர்கேளாடு நீங்கள் சக ப்புத்
தன்ைமேயாடு நடந்துெகாள்ளுங்கள்.
௨௦ நீங்கள் சக த்துக்ெகாள்வீர்கள் என்று
எனக்குத் ெதரியும். ஒருவன் உங்கைளக்
கட்டாயப்படுத்த காரியங்கைளச் ெசய்யச்
ெசான்னாலும், ஒருவன் உங்கைள
முழுைமயாகப் பயன்படுத்த க்ெகாண்டாலும்,
ஒருவன்உங்கைள ஏமாற்றனாலும், ஒருவன்
தன்ைன உயர்த்த க்ெகாண்டாலும், ஒருவன்
உங்கள் முகத்தல் அைறந்தாலும் நீங்கள்
அைனத்ைதயும் ெபாறுத்துக்ெகாள்வீர்கள்.
௨௧ இதைனச் ெசால்லேவ ெவட்கமாக
இருக்க றது. ஆனால் இவற்ைறெயல்லாம்
ெசய்வதற்கு நாம் பலவீனம் உள்ளவர்களாய்
இருக்க ேறாம்.
எவனாவது தன்ைனப் பாராட்டிப் ேபச

ைதரியம் உள்ளவனாய் இருந்தால் நானும்
ைதரியம் உள்ளவனாய் இருப்ேபன்.
(நான் அறவற்றவைனப் ேபான்று
ேபச க்ெகாண்டிருக்க ேறன்.) ௨௨ அவர்கள்
எப ேரயர்களாகஇருந்தால்நானும்அவ்வாேற
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இருக்க ேறன். அவர்கள் இஸ்ரேவல்
ேதசத்ைதச் ேசர்ந்தவர்களாக இருந்தால்
நானும் அவ்வாேற இருக்க ேறன். அவர்கள்
ஆப ரகாமின் குடும்பத்தல் உள்ளவர்களாக
இருந்தால் நானும் அவ்வாேற இருக்க ேறன்.
௨௩ அவர்கள் கறஸ்துவுக்குச் ேசைவ
ெசய்பவர்களானால் நான் அவர்கைள வ ட
மிகுதயாகச் ெசய்துெகாண்ேட இருக்க ேறன்.
(நான் ைபத்தயக்காரைனப் ேபான்று
ேபசுக ேறன்) நான் அவர்கைளவ டக்
கடினமாக உைழத்தருக்க ேறன். நான் பல
முைறகள் சைறபட்டிருக்க ேறன். நான் மிக
அத கமாக அடி வாங்க இருக்க ேறன். நான்
பலமுைற மரணத்தன் அருகல் ெசன்று
வந்தருக்க ேறன்.
௨௪ நான் யூதர்களால் சவுக்கால்

முப்பத்ெதான்பது அடிகைள ஐந்து தடைவ
ெபற்றருக்க ேறன். ௨௫ மூன்று முைற
மிலாறுகளால் அடிபட்ேடன். ஒருமுைற
நான் கல்லால் எறயப்பட்டு ஏறக்குைறய
சாகும் தருவாயல் இருந்ேதன். மூன்று
முைற கப்பல் வபத்தல் ச க்க க்ெகாண்ேடன்.
ஒரு முைற கடலிேலேய ஒரு இராப்பகல்
முழுவைதயும் கழித்ேதன். ௨௬ நான்
பலமுைற பயணங்கள் ெசய்தருக்க ேறன்.
நான் ஆறுகளாலும், கள்ளர்களாலும்,
யூத மக்களாலும், யூதரல்லாதவர்களாலும்
ஆபத்துக்குட்பட்டிருக்க ேறன்.
நகரங்களுக்குள்ளும், மக்கேள வச க்காத
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இடங்களிலும், கடலுக்குள்ேளயும்,
ஆபத்துகளில் ச க்கயருக்க ேறன்.
சேகாதரர்கள் என்று ெசால்லிக்ெகாண்டு
உண்ைமயல் சேகாதரர்களாக இல்லாத
சலராலும்நான்ஆபத்துக்குள்ளாேனன்.
௨௭ நான் பலமுைற கடினமாக உைழக்க,

கடினமான ேசார்வூட்டத்தக்கவற்ைறச்
ெசய்ய ேநர்ந்தது. பல தடைவ நான்
தூங்காமல் இருந்தருக்க ேறன். பல முைற
நான் உணவல்லாமல் பட்டினியாகவும்,
தாகத்ேதாடும் இருந்தருக்க ேறன். பல
சமயங்களில் உண்ணுவதற்கு எதுவுேமயற்ற
நைலயல் இருந்தருக்க ேறன். குளிரில்
ஆைடயல்லாமல் ந ர்வாணமாகவும்
இருந்தருக்க ேறன். ௨௮ இவற்ைறத்
தவ ர ேமலும் பல ப ரச்சைனகளும்
எனக்குண்டு. குற ப்பாக எல்லா
சைபகைளப் பற்றயும் ஒவ்ெவாரு நாளும்
கவைலப்பட்டுக்ெகாண்டிருக்க ேறன்.
௨௯ ஒருவன் பலவீனமைடவைதக் கண்டால்
நானும் பலவீனனாக வடுக ேறன். ஒருவன்
பாவம் ெசய்வைதப் பார்த்தால் ேகாபத்தால்
நான்எரிச்சலாகவடுக ேறன்.
௩௦ நான் என்ைனேய பாராட்டிக்ெகாள்ள

ேவண்டுமானால் என் பலவீனத்ைத
ெவளிப்படுத்தும் காரியங்கைளக் குறத்ேத
ெபருைம பாராட்டிக்ெகாள்ள ேவண்டும்.
௩௧ நான் ெபாய் ெசால்வதல்ைலெயன்று
ேதவனுக்குத் ெதரியும். அவேர ேதவன்.
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அவேர கர்த்தராக ய இேயசு க றஸ்துவன்
பதா. அவர் எக்காலத்தலும் பாராட்டுக்கு
உரியவர். ௩௨ நான் தமஸ்குவல்
இருந்தேபாது, அேரத்தா அரசனுைடய
பைடத் தளபத என்ைனக் ைகது ெசய்ய
வரும்பனான். அதற்காக நகைரச் சுற்ற க்
காவலர்கைள நறுத்தனான். ௩௩ ஆனால்
சல நண்பர்கள் என்ைனக் கூைடக்குள்
ைவத்து சுவரில் ஒரு ச றய துைள ெசய்து
அதன் வழிேய என்ைன இறக்கவ ட்டனர்.
எனேவநான்அந்தபைடத்தளபதய டமிருந்து
தப்ப ேனன்.

௧௨
பவுலின்சறப்பானஆசீர்வாதம்
௧ நான் ெதாடர்ந்து என்ைனப்

பாராட்டிக்ெகாள்வதுஎனக்குதகுதயாய ராது.
எனினும் நான் இப்ேபாது கர்த்தரின்
தரிசனங்கைளயும், ெவளிப்பாடுகைளயும்
பற்ற ப் ேபசுக ேறன். ௨ க றஸ்துவுக்கு
உள்ளான ஒரு மனிதைன நான் அற ேவன்.
அவன் பதனான்கு ஆண்டுகளுக்கு
முன்னேர மூன்றாவது வானம் வைர
தூக்க எடுத்துச் ெசல்லப்பட்டான். அவன்
சரீரத்தல் இருந்தானா, சரீரத்த ற்கு
ெவளிேய இருந்தானா என்பது எனக்குத்
ெதரியாது. ஆனால் ேதவனுக்குத் ெதரியும்.
௩-௪அவன் பரேலாகத்துக்குத்தூக்க எடுத்துச்
ெசல்லப்பட்டைத நான் அற ேவன். அப்ேபாது
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அவன் சரீரத்ேதாடு இருந்தானா இல்ைலயா
என்பது எனக்குத் ெதரியாது. ஆனால்
வளக்க இயலாத சலவற்ைற அவன்
ேகட்டிருக்க றான். மனிதனால் ெசால்ல
அனுமதக்கப்படாதவற்ைற ேகட்டிருக்க றான்.
௫ நான் இவைனப் பாராட்டிப் ேபசுேவன்.
ஆனால் என்ைனப்பற்ற ப் பாராட்டிப்
ேபசமாட்ேடன். நான் எனது பலவீனத்ைதப்
பற்ற மட்டுேம பாராட்டிக்ெகாள்ேவன்.
௬ நான் என்ைனேய பாராட்டிப்

ேபச க்ெகாள்ள ேவண்டும் என்று
வரும்பனால் நான் முட்டாளாக
இருக்கமாட்ேடன். ஏெனன்றால் நான்
உண்ைமையச் ெசால்லிவடுேவன். அேதாடு
நான் ெசால்வைதயும் ெசய்வைதயும்
காணும் மக்கள் என்ைனப் பற்ற மிகுதயாக
நைனத்துக்ெகாள்வார்கள். அதனால்
என்ைனப் பற்ற நாேன ெபருைம
ேபச க்ெகாள்ளமாட்ேடன்.
௭ எனக்குக் காட்டப்பட்ட அத சயங்கைளக்

குறத்துநான்அதகம்ெபருைமப்பட்டுக்ெகாள்ளக்
கூடாது. ேவதைன மிக்க ஒரு ப ரச்சைன
எனக்குக்ெகாடுக்கப்பட்டுள்ளது. (மாம்சத்தல்
ஒரு முள் என்பது அதன் ெபாருள்) அது
சாத்தானிடம் இருந்து அனுப்பப்பட்ட
தூதுவன். நான் அதக அளவு ெபருைம
பாராட்டிக்ெகாள்வதல் இருந்து அது
என்ைன அடித்துக் கட்டுப்படுத்தும்.
௮ அப்ப ரச்சைனயல் இருந்து என்ைனக்
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காப்பாற்றும்படி நான் மூன்று முைற
கர்த்தரிடம் ேவண்டிக்ெகாண்ேடன். ௯ஆனால்
கர்த்தேரா என்னிடம், “என் கருைப
உனக்குப் ேபாதும். நீ பலவீனப்படும்ேபாது
என் ெபலன் உனக்குள் முழுைமயாகும்”
என்றார். எனேவ நான் என் பலவீனத்ைதப்
பற்ற ேமன்ைமப்படுத்த ேபசுவதல்
மக ழ்ச்ச யைடக ேறன். ஏெனனில்
க றஸ்துவன் வல்லைம என்ேமல்
தங்கயருக்க றது. ௧௦ எனேவ பலவீனனாக
இருக்கும்ேபாது நான் மக ழ்ச்ச யைடக ேறன்.
மக்கள் என்ைனப்பற்ற அவதூறாகப்
ேபசும்ேபாதும் மக ழ்ச்ச அைடக ேறன்.
எனக்குக் கஷ்ட காலங்கள் வரும்ேபாது
மக ழ்ச்ச அைடக ேறன். மக்கள் என்ைன
ேமாசமாக நடத்தும்ேபாதும் நான் மக ழ்ச்ச
அைடக ேறன். எனக்குப் ப ரச்சைனகள்
வரும்ேபாது நான் மக ழ்ச்ச அைடக ேறன்.
இைவ அைனத்தும் கறஸ்துவுக்காகத்தான்.
நான் பலவீனப்படும்ேபாெதல்லாம்,
உண்ைமயல்பலமுள்ளவன்ஆகேறன்.

ெகாரிந்து க றஸ்தவர்கள் ேமல் பவுலின்
அன்பு
௧௧ நான் முட்டாைளப் ேபான்று

ேபச க்ெகாண்டிருந்தருக்க ேறன்.
இவ்வாறு நீங்கேள என்ைனச்
ெசய்தீர்கள். நீங்கெளல்லாம் என்ைனப்
பாராட்டியருக்கலாம். நான் அதற்குத்
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தகுதயுைடயவன்அல்லன். எனினும்என்ைன
“அந்த மகா ப ரதான அப்ேபாஸ்தலர்கேளாடு”
ஒப்படும்ேபாது நான் குைறந்தவன் அல்லன்.
௧௨ நான் உங்கேளாடு இருந்த ேபாது, நான்
அப்ேபாஸ்தலன் என்பைத நரூப க்கும்
வைகயல் பலவற்ைறச் ெசய்ேதன். நான்
அைடயாளங்கைளயும், அத சயங்கைளயும்,
அற்புதங்கைளயும் ெபாறுைமேயாடு
ெசய்ேதன். ௧௩ எனேவ ஏைனய சைபகைளப்
ேபான்று நீங்களும் எல்லாவற்ைறயும்
ெபற்றீர்கள். உங்களுக்கு எதலும்
குைறவல்ைல. ஆனால் ஒரு ேவறுபாடு,
நான் எவ்வைகயலும் உங்களுக்குப் பாரமாக
இருக்கவல்ைல. இதுதான்குைற. இதற்காக
என்ைனமன்னியுங்கள்.
௧௪ மூன்றாவது முைறயாக இப்ெபாழுது

உங்களிடம் வர நான் தயாராக
உள்ேளன். நான் உங்களுக்குப்
பாரமாக இருக்கமாட்ேடன். உங்களுக்கு
உரிய எந்தப் ெபாருைளயும் நான்
ெசாந்தம் ெகாண்டாடமாட்ேடன். நான்
உங்கைள மட்டுேம வரும்புக ேறன்.
ெபற்ேறாருக்குப் ெபாருட்கைளச்
ேசர்த்து ைவக்க ேவண்டியவர்கள்
பள்ைளகள் அல்ல. ெபற்ேறார்கேள
பள்ைளகளுக்குப் ெபாருட்கைளச்
ேசர்த்து ைவக்கேவண்டும். ௧௫ எனேவ,
நான் எனக்குரியவற்ைறெயல்லாம்
உங்களுக்காகச் ெசலவு ெசய்வதல்
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மக ழ்ச்ச யாக உள்ேளன். நான் என்ைனயும்
உங்களுக்காகத் தருேவன். நான் உங்கைள
மிகுதயாக ேநச த்தால் நீங்கள் என்ைனக்
குைறவாக ேநச ப்பீர்களா?
௧௬ நான் உங்களுக்குப் பாரமாக இல்ைல

என்பது ெதளிவாய ற்று. ஆனால் என்ைனத்
தந்த ரமானவன் என்றும், ெபாய் ெசால்லி
உங்கைள வசப்படுத்தவ ட்ேடன் என்றும்
எண்ணுகறீர்கள். ௧௭ நான் யாைரயாவது
அனுப்ப உங்கைள ஏமாற்ற இருக்க ேறனா?
இல்ைலேய. நீங்களும் அைத அறவீர்கள்.
௧௮ உங்களிடம் ெசல்லுமாறு நான் தீத்துைவ
அனுப்ப ேனன். எங்கள் சேகாதரைனயும்
அவேனாடு ேசர்த்து அனுப்ப ேனன். தீத்து
உங்கைள ஏமாற்றவல்ைல. அல்லவா?
தீத்துவும் நானும் ஒேர ஆவயால் வழி
நடத்தப்பட்டு ஒேரவ தமான வாழ்ைவ
நடத்த ேனாம்.
௧௯ காலெமல்லாம் எங்களின்

பாதுகாப்புக்காகப் ேபசுக ேறாம் என்று
நைனக்கறீர்களா? ேதவனுக்கு
முன்பாக க றஸ்துவுக்குள் ேபசுக ேறாம்.
நீங்கள் எமது ப ரியமான நண்பர்கள்.
நாங்கள் ெசய்வது எல்லாம் உங்கைளப்
பலப்படுத்துவதற்காகத்தான். ௨௦ நான்
இவற்ைறெயல்லாம் ஏன் ெசய்க ேறன்?
உங்களிடம் நான் வரும்ேபாது, நீங்கள்
எத ர்பார்க்க றபடி நானும், நான்
எத ர்பார்க்க றபடி நீங்களும் இல்லாமல்
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ேபாகக்கூடாது என்று அஞ்சுக ேறன்.
வேராதம், ெபாறாைம, ேகாபம், சுயநலம்,
தீய ேபச்சு, ேமாசமான ெபருமிதம், குழப்பம்
ேபான்றவற்றால் நீங்கள் அழியக்கூடாது
என்று அஞ்சுக ேறன். ௨௧ மீண்டும் நான்
உங்களிடம் வரும்ேபாது ேதவன் என்ைன
உங்கள் முன் தாழ்த்த வடுவாேரா என்று
அஞ்சுக ேறன். பலர்தாங்கள்ெசய்தஅசுத்தம்,
ேவச த்தனம், பாலியல் குற்றங்கள் ேபான்ற
பாவங்கைளத் ெதாடக்கத்தல் ெசய்து, ப றகு
மாறாமலும் அதற்காக மனம் வருந்தாமலும்
இருப்பைதப் பற்றயும் நான் துக்கப்பட
ேவண்டியருக்குேமா என்றுஅஞ்சுக ேறன்.

௧௩
இறுத எச்சரிக்ைககளும்வாழ்த்துக்களும்
௧ மூன்றாவது முைறயாக நான் மீண்டும்

வருேவன். “எல்லா குற்றச் சாட்டுகளும்
இரண்டு மூன்று சாட்ச களால்தான்
உறுத ப்படேவண்டும்.”✡ என்பைத
நைனத்துக்ெகாள்ளுங்கள். ௨ நான்
இரண்டாவது முைற உங்கேளாடு
இருந்தேபாது பாவம் ெசய்தவர்கைள
எச்சரித்தருந்ேதன். இப்ெபாழுது உங்களிடம்
இருந்து வலக இருக்க ேறன். பாவம்
ெசய்த மற்ற எல்லாைரயும் எச்சரிக்க ேறன்.
நான் உங்களிடம் மீண்டும் வரும்ேபாது
உங்கள் பாவங்களுக்காக உங்கைளத்

✡ ௧௩:௧: உபா. 19:15-ல்இருந்துஎடுக்கப்பட்டுள்ளது.
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தண்டிப்ேபன். ௩ க றஸ்து என் மூலம்
ேபசுக றார் என்பதற்கு உங்களுக்கு ஆதாரம்
ேவண்டுமா? (உங்கைள நான் தண்டிக்கு
ேபாது, நீங்கள் அைதப் பார்ப்பீர்கள்.)
அவர் உங்களிடத்தல் பலவீனராக
இல்ைல; வல்லவராய் இருக்க றார்.
௪ சலுைவயல் அைறயப்படும்ேபாது
க றஸ்து பலவீனமானவராயருந்தார்
என்பது உண்ைம. ஆனால் ேதவனுைடய
வல்லைமயால்இப்ேபாது வாழ்க றார். நாமும்
க றஸ்துவுக்குள் பலவீனராக இருக்க ேறாம்
என்பது உண்ைம. ஆனால் ேதவனுைடய
வல்லைமயால் நாங்கள் உங்களுக்காக
க றஸ்துவுக்குள்உய ேராடுஇருப்ேபாம்.
௫ நீங்கள் உங்கைளேய பாருங்கள்.

வசுவாசத்தல் வாழ்க றீர்களா என
உங்கைள நீங்கேள ேசாத த்துப் பாருங்கள்.
இேயசுக றஸ்துஉங்களுக்குள்இருக்கறாரா,
இல்ைலயா என்று உங்களுக்குத் ெதரியும்.
நீங்கள் ேசாதைனயல் ேதாற்றுவ ட்டால்
க றஸ்து உங்கேளாடு இல்ைல.
௬ நாங்கள் ேசாதைனயல் ேதாற்றவர்கள்
இல்ைல என்பைத நீங்கள் அைடயாளம்
கண்டுெகாள்வீர்கள் என்று நம்புக ேறன்.
௭ நீங்கள் தவறாக எதுவும் ெசய்யக் கூடாது
என்பேத ேதவனிடம் எங்கள் ப ரார்த்தைன.
நாங்கள் ேசாதைனயல் ெவற்ற ெபற்ேறாமா
இல்ைலயா என்பது முக்கயமல்ல. நாங்கள்
ேசாதைனயல் ேதாற்றவர்கள் என மக்கள்
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நைனக்க ேநர்ந்தாலும் கூட நீங்கள்
ேநர்ைமயானைதச் ெசய்ய ேவண்டும்
என்பதுதான் முக்கயம். ௮ உண்ைமக்கு
எத ரானவற்ைற எங்களால் ெசய்ய முடியாது.
எங்களால் உண்ைமக்குரியைத மட்டுேம
ெசய்யமுடியும். ௯நீங்கள்பலமுள்ளவர்களாய்
இருக்கும்வைர நாங்கள் ெபலவீனராய்
இருப்பைதக் குற த்து எங்களுக்கு
மக ழ்ச்ச ேய. நீங்கள் ெமன்ேமலும்
பலமுள்ளவர்களாகும்படிக்கு ப ரார்த்தைன
ெசய்க ேறாம். ௧௦ நாங்கள் உங்கேளாடு
இல்லாததால் இைத எழுதுக ேறன். எனேவ
உங்களிடம் வரும்ேபாது என்னிடம் உள்ள
ஆற்றைலப் பயன்படுத்த உங்கைளத்
தண்டிக்கமாட்ேடன். கர்த்தர் எனக்கு
உங்கைளப் பலப்படுத்தேவ வல்லைம
ெகாடுத்துள்ளார். உங்கைளஅழிக்கஅல்ல.
௧௧ சேகாதர, சேகாதரிகேள, மக ழ்ச்ச ேயாடு

இருங்கள். முழுைம ெபற முயலுங்கள். நான்
ெசய்யச் ெசான்னவற்ைறச் ெசய்யுங்கள்.
ஒருவருக்ெகாருவர் மனதார ஒத்துப்
ேபாங்கள். சமாதானத்ேதாடு வாழுங்கள்.
அப்ெபாழுது அன்புக்கும் சமாதனத்த ற்கும்
உரிய ேதவன்உங்கேளாடுஇருப்பார்.
௧௨ ஒருவைரெயாருவர் பரிசுத்தமான

முத்தத்தால் வாழ்த்துங்கள். ேதவனுைடய
பரிசுத்தவான்கெளல்லாரும் உங்களுக்கு
வாழ்த்துக்கைளக்கூறுகறார்கள்.
௧௩ கர்த்தராக ய இேயசு க றஸ்துவன்
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கருைபயும், ேதவனின் அன்பும், பரிசுத்த
ஆவயானவரின் ஐக்கயமும் உங்கள்
அைனவேராடும்இருப்பதாக.
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