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ெகாேலாெசயருக்கு
எழுத யகடிதம்

௧ ேதவனுைடய வருப்பப்படிேய இேயசு
க றஸ்துவன் அப்ேபாஸ்தலனாயருக்கும்
பவுலும், க றஸ்துவுக்குள் நமது சேகாதரரான
தீேமாத்ேதயுவும்எழுதுவதாவது,
௨ ெகாேலாெச நகரில் க றஸ்துவுக்குள்

பரிசுத்தமும், வசுவாசமும் ெகாண்ட
சேகாதரர்களுக்கும் சேகாதரிகளுக்கும் நமது
ப தாவாகய ேதவனிடமிருந்து கருைபயும்,
சமாதானமும்உண்டாவதாக.
௩ எங்களது ப ரார்த்தைனகளில்

உங்களுக்காக நாங்கள் ேதவனுக்கு
எப்ெபாழுதும் நன்ற ெசலுத்துக ேறாம்.
நம்முைடய கர்த்தராக ய இேயசு
க றஸ்துவன் பதாேவ ேதவன். ௪ இேயசு
க றஸ்துவுக்குள் நீங்கள் ெகாண்டுள்ள
வசுவாசத்ைதயும் ேதவனுைடய மக்கள் மீது
நீங்கள் ெகாண்டுள்ள அன்ைப பற்றயும்
ேகள்வப்பட்ேடாம். அதற்காக ேதவனுக்கு
நன்ற ெசால்க ேறாம். ௫இேயசுக றஸ்துவன்
மீதும், ேதவனுைடய மக்கள் மீதும் நீங்கள்
அன்பு ெகாண்டுள்ளீர்கள். ஏெனனில்
நீங்கள் வசுவாசத்ைத உைடயவர்களாக
இருக்க றீர்கள். நீங்கள் வசுவாச க்கும்
காரியங்கள் உங்களுக்காகப் பரேலாகத்தல்
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ைவக்கப்பட்டிருக்கன்றன என்பைத
நீங்கள் அறவீர்கள். உங்களுக்குச்
ெசால்லப்பட்ட நற்ெசய்தையக் குறத்து
நீங்கள் ேகள்வப்பட்ட உண்ைமயான
ேபாதைனகளால் இந்த வசுவாசத்ைதக்
கற்றுக்ெகாண்டீர்கள். ௬ இந்த
உலகத்தல் எல்லா இடங்களிலும்
நற்ெசய்தயானது ஆசீர்வாதத்ைதயும்,
வளர்ச்சையயும் ெகாடுக்க றது. நீங்கள்
அவற்ைறக் ேகட்ட நாள் முதலாகவும்,
ேதவனுைடய கருைப பற்றய உண்ைமைய
அறந்துெகாண்ட நாள் முதலாகவும்
உங்களுக்கும் ஆசீர்வாதமும், வளர்ச்ச யும்
ஏற்படுக றது. ௭ எப்பாப்ப ராவ டமிருந்து
நீங்கள் ேதவனுைடய கருைபையப்
பற்ற உணர்ந்தருக்க றீர்கள். அவன்
எங்கேளாடு ேசர்ந்து ேசைவ ெசய்க றான்.
நாங்கள் அவைன ேநச க்க ேறாம். அவன்
கறஸ்துவல் வசுவாசமுள்ள ஒரு ஊழியன்.
௮எப்பாப்ப ராவும் நீங்கள்பரிசுத்தஆவக்குள்
ெகாண்டிருக்கும் அன்ைபக் குறத்துக்
கூறனான்.
௯உங்கைளப்பற்றயஇந்தச்ெசய்த கைளக்

ேகட்ட நாள் முதலாக உங்களுக்காக
நாங்கள் ெதாடர்ந்து ப ரார்த்தைன
ெசய்துெகாண்டிருக்க ேறாம். உங்களுக்காக
நாங்கள்ெசய்யும்ப ரார்த்தைனயாவது:

ேதவன் வரும்பும் அைனத்ைதயும் நீங்கள்
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அறந்துெகாள்ளவும், நீங்கள் ெபரும்
ஞானத்ைதயும், ஆவக்குரியவற்ைறப்
பற்றய ெதளிைவயும் ெபறவும்,
௧௦ இத்தைகய உங்களது வாழ்க்ைக
முைறயானது கர்த்தருக்கு மகைமையத்
தரவும், எல்லாவைகயலும் அவைரத்
தருப்த ப்படுத்தவும் நீங்கள் எல்லா
வைகயான நற்ெசயல்கைளயும் ெசய்யவும்,
ேதவைனப் பற்றய அறவல் வளரவும்,
௧௧ ேதவன் தனது ெசாந்த வல்லைமயால்
உங்கைளப் பலப்படுத்தவும், அதனால்
துன்பங்கள் வரும்ேபாது அவைர வ ட்டு
நீங்கள் வலகாமல் இருக்கவும் அதற்கான
ெபாறுைமேயாடும்,

மக ழ்ச்ச ேயாடும் இருக்கவும்
ேவண்டுெமன்பேத. ௧௨ ப றகு நீங்கள் நம்
ப தாவுக்கு நன்ற ெசால்லலாம். அவர்
தான் ஏற்பாடு ெசய்த காரியங்களில்
பங்குெகாள்ளும் ெபாருட்டு உங்கைளத்
தகுதயுள்ளவர்கள் ஆக்கனார். அவர்
ெவளிச்சத்தல் வாழ்க ற அவரது
மக்கள் அைனவருக்காகவும் இைத
ஆயத்தம் ெசய்க றார். ௧௩ இருளின்
அதகாரங்களிலிருந்து நம்ைம அவர்
வடுதைல ெசய்தருக்க றார். நம்ைம அவரது
அன்பு மகனான இேயசு க றஸ்துவன்
இராஜ்யத்துக்குள் ெகாண்டு வந்தார்.
௧௪ நமது பாவங்களுக்குரிய வைலைய அவர்
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ெகாடுத்தார். அவருக்குள் நமது பாவங்கள்
மன்னிக்கப்பட்டன.
க றஸ்துைவப் பார்க்கும்ேபாது நாம்

ேதவைனக்காண்க ேறாம்
௧௫ஒருவராலும் ேதவைனக்காணஇயலாது.

ஆனால்இேயசு ேதவைனப்ேபான்றவர்.
பைடக்கப்பட்ட அைனத்து ெபாருட்களின்
ேமலும்இேயசுேவஆட்சயாளர்.

௧௬ பரேலாகத்தலும் பூேலாகத்தலும் உள்ள
அைனத்துப் ெபாருட்களும் இேயசுவன்
வல்லைமயால்பைடக்கப்பட்டைவ.

அைவ கண்ணால் காணப்படுகறைவ,
காணப்படாதைவ,ஆன்மீகசக்த கள்,

அதகாரங்கள், ப ரபுக்கள், ஆள்ேவார்கள்
எனஅைனத்துேம

அவருக்காகவும், அவர் மூலமாகவும்
பைடக்கப்பட்டைவ.

௧௭ எதுவும் பைடக்கப்படுவதற்கு முன்னேர
க றஸ்துஇருந்தார்.

அவராேலேய அைனத்துப் ெபாருட்களும்
ெதாடர்ந்துஇருக்கன்றன.

௧௮ க றஸ்துதான் சரீரத்தன் தைலயாக
இருக்க றார் (சரீரம் என்பது
சைபயாகும்).

எல்லாப் ெபாருட்களுேம அவராேலேய
வருகன்றன.

அவேர கர்த்தர். அவர் மரணத்தலிருந்து
உய ர்த்ெதழுந்தார்.
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எல்லாவற்ைறயும் வ ட இேயசுேவ
அதமுக்கயமானவர்.

௧௯ க றஸ்துவல் சகலமும் வாழ்வேத
ேதவனுைடயவருப்பமாகஇருந்தது.

௨௦ பரேலாகத்தலும், பூேலாகத்தலும்
உள்ளஅைனத்துப்ெபாருள்கைளயும்

கறஸ்துவன் மூலமாகத்
தனக்குள்ேளேய தரும்பவும் ெகாண்டு
வருவதல்ேதவன்மகழ்ச்ச யைடந்தார்.

சலுைவயல் கறஸ்து இரத்தம் ச ந்தயதன்
மூலம் உலகல் ேதவன் சமாதானத்ைத
உருவாக்கனார்.

௨௧ஒருகாலத்தல்நீங்கள்ேதவைனவட்டுப்
ப ரிந்தீர்கள். உங்கள் மனதல் ேதவனுக்குப்
பைகவராக இருந்தீர்கள். ஏெனன்றால்
நீங்கள் ெசய்த எல்லா ெசயல்களும்
ேதவனுக்கு எத ரானைவ. ௨௨ ஆனால்
இப்ேபாது க றஸ்து மீண்டும் உங்கைள
ேதவனுக்கு நண்பர்களாக்கவ ட்டார்.
க றஸ்து இதைனத் தனது மரணத்தன்
மூலம் தான் சரீரத்தல் இருக்கும்ேபாது
ெசய்தார். இதன் மூலம் அவர் உங்கைளப்
பரிசுத்தமுள்ளவர்களாகவும், உங்களில்
குற்றம் இல்லாதவர்களாகவும், ேதவனால்
நீங்கள் பாவ கள் என்று தீர்ப்பளிக்க முடியாத
வைகயல் ேதவன் முன் நறுத்துகறார்.
௨௩ நீங்கள் ேகட்டற ந்த நற்ெசய்தயல்
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ெதாடர்ந்து வசுவாசம் ெகாண்டவர்களாக
இருந்தால், உங்களுக்காகக் க றஸ்து
இைதச் ெசய்வார். உங்கள் வசுவாசத்தல்
ெதாடர்ந்து உறுதயாகவும், ஸ்த ரமாகவும்
இருக்கேவண்டும். நற் ெசய்தயன் மூலம்
ெபற்ற வசுவாசத்தல் இருந்து ெகாஞ்சம்
கூட வலகக் கூடாது. இந்த நற்ெசய்த ேய
உலகம் முழுவதும் ெசால்லப்பட்டிருக்க றது.
பவுலாகய நான் அந்த நற்ெசய்தையப்
பரவலாக ஆக்கும் ெபாருட்டு உதவ
ெசய்க ேறன்.

சைபகளுக்காக பவுலின்பணி
௨௪ உங்களுக்காகப் பாடுபடுவைதக்

குற த்து நான் மக ழ்க ேறன். சரீரமாக ய
சைபக்காக க றஸ்து இன்னும்
துன்புற்றுக்ெகாண்டிருக்க றார்.
அத்துன்பத்தல் ஒரு பங்ைக நானும்
ெபற்றுக்ெகாள்க ேறன். அவரது சரீரமாக ய
சைபக்காக நான் துன்புறுக ேறன்.
௨௫ ஏெனன்றால் ேதவன் எனக்கு
இந்தச் ச றப்புக்குரிய ேவைலையக்
ெகாடுத்தருக்க றார். இந்தப்
பணி உங்களுக்கு உதவுகறது.
ேதவனுைடய ேபாதைனைய முழுைமயாய்
கூறுவதுதான் என் பணி. ௨௬ இந்தப்
ேபாதைனதான் இரகச ய உண்ைம.
இது உலகம் பைடக்கப்பட்ட காலம்
முதல் மைறத்து ைவக்கப்பட்டிருந்தது.
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இது எல்லா மக்களிடமிருந்தும்
மைறக்கப்பட்டிருந்தது. இப்ேபாது
ேதவனுைடய பரிசுத்தமான மக்களுக்கு
மட்டும் ெவளிப்படுத்தப்பட்டுள்ளது.
௨௭ ேதவன், தனது மக்கள்,இந்தச் ெசல்வமும்,
உன்னதமுமிக்க இரகச ய உண்ைமையத்
ெதரிந்துெகாள்ள ேவண்டும் என்று முடிவு
ெசய்தார். அந்த உயர்ந்த உண்ைம
உலகலுள்ள மக்கள் அைனவருக்கும்Ԕ
உரியது. க றஸ்துதான் அந்த உண்ைம.
அவர் உங்களில் இருக்க றார். அவேர
நம் மகைமக்கான ஒேர நம்ப க்ைகயாக
இருக்க றார். ௨௮ எனேவ நாம் மக்களிடம்
ெதாடர்ந்து க றஸ்துைவப் பற்ற ப் ேபாதைன
ெசய்க ேறாம். நம் முழு அறைவயும்
ஒவ்ெவாருவைரயும் பலப்படுத்தவும்,
ஒவ்ெவாருவருக்கும் ேபாத க்கவும்
பயன்படுத்துக ேறாம். க றஸ்துவுக்குள்
ஆன்மீக முழுைமெபற்ற மக்கைளப்
ேபான்று ஏைனய மக்கைளயும் நாம்
ேதவனுக்கு முன்பாகக் ெகாண்டு வர முயற்ச
ெசய்துெகாண்டிருக்க ேறாம். ௨௯ க றஸ்து
எனக்குக்ெகாடுத்தருக்க றமுழுசக்தையயும்
பயன்படுத்த , இைதச் ெசய்வதற்காகத்தான்
நான் உைழத்து வருக ேறன். அச்சக்த
எனக்குள்ேவைலெசய்க றது.

௨
௧ உங்களுக்கு உதவ நான் கடுைமயான



ெகாேலாெசயர்௨:௨ viii ெகாேலாெசயர்௨:௫

முயற்ச களில் ஈடுபட்டு வருக ேறன் என்பைத
நீங்கள் ெதரிந்துெகாள்ள ேவண்டும்
என வரும்புக ேறன். லேவாத க்ேகயா
மக்களுக்கும், என்ைன இதுவைர காணாத
ஏைனய மக்களுக்கும் நான் உதவ ெசய்ய
முயல்க ேறன். ௨அவர்கைள பலப்படுத்தவும்,
அன்புடன் ஒன்று ேசர்த்துக்ெகாள்ளவும்
வரும்புக ேறன். உறுதயான வசுவாசம்
என்னும் ெசல்வத்ைத அவர்கள்
ெபறேவண்டும் என்று வரும்புக ேறன். அந்த
வசுவாசம் சரியானஅறவல்இருந்து பறக்க
ேவண்டும் என்றும் வரும்புக ேறன். ேதவன்
ெவளிப்படுத்தய இரகச ய உண்ைமைய
அைனவரும் அற ந்துெகாள்ள ேவண்டும்
என்றும் வரும்புக ேறன். அந்த உண்ைம
கறஸ்து தான். ௩ க றஸ்துவுக்குள்
ஞானத்தன் எல்லாக் கருவூலங்களும்,
அறவும்பாதுகாக்கப்பட்டிருக்க றது.
௪ ேதாற்றத்தல் உண்ைம ேபான்ற

ெபாய்கைளச் ெசால்லி உங்கைள யாரும்
முட்டாளாக்கவ டக் கூடாது என்பதற்காக
இவ்வளைவயும் உங்களுக்கு எழுதுக ேறன்.
௫ அங்ேக நான் உங்கேளாடு இல்ைல.
எனினும் எனதுஇதயம்உங்கேளாடுஉள்ளது.
உங்களது நல்ல வாழ்ைவக் காணும்ேபாதும்
க றஸ்துவுக்குள்உறுதயானவசுவாசத்ைதக்
காணும்ேபாதும்நான்மக ழ்வைடக ேறன்.

க றஸ்துவல்ெதாடர்ந்துவாழுங்கள்
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௬ கர்த்தராக ய இேயசு க றஸ்துைவ
நீங்கள் அைடந்துள்ளீர்கள். எனேவ எைதயும்
மாற்ற க்ெகாள்ளாமல் ெதாடர்ந்து அவைரப்
பன்பற்ற வாழுங்கள். ௭ க றஸ்துைவ
மட்டும் நீங்கள் சார்ந்தருங்கள்.
வாழ்க்ைகயும், பலமும் அவரிடமிருந்து
வருகன்றன. உங்களுக்கு அந்த
உண்ைம கற்ப க்கப்பட்டிருக்க றது. அந்த
உண்ைமயான ேபாதைனயல் நீங்கள்
ெதாடர்ந்து உறுதயாக இருக்க ேவண்டும்.
எப்ெபாழுதும் நன்ற உள்ளவர்களாய்
இருங்கள்.
௮ ெபாய்யான எண்ணங்களாலும்,

ெபாருளற்ற ெசாற்களாலும் எவரும்
உங்கைள வழி நடத்த ச் ெசல்லாதபடி
உறுதயாய் இருங்கள். இத்தைகய
எண்ணங்கள் கறஸ்துவடமிருந்து வராது.
மக்களிடமிருந்ேத வருகறது. இைவ
உலக மக்களின் பயனற்ற எண்ணங்கள்.
௯ ேதவனுைடய முழுைம கறஸ்துவடம்
வாழ்க றது. ௧௦ க றஸ்துவுக்குள் நீங்கள்
முழுைமயாக இருக்க றீர்கள். உங்களுக்கு
ேவறு எதுவும் ேதைவ இல்ைல. அைனத்து
அதகாரங்கைளயும் ஆள்ேவார்கைளயும்
ஆளுபவர் க றஸ்துஆவார்.
௧௧க றஸ்துவுக்குள்நீங்கள்வத்தயாசமான

வருத்தேசதனத்ைதப் ெபற்றருக்க றீர்கள்.
இதுேவறு எவரின் ைகயாலும்
ெசய்யப்பட்டதன்று. உங்களுைடய பைழய
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பாவம் மிக்க சுபாவத்தன் சக்தயலிருந்து
கறஸ்துவன் வருத்தேசதனம் வழியாக
வடுதைலயாக்கப்பட்டீர்கள். இது
கறஸ்துவன் வருத்தேசதனமாகும்.
௧௨ நீங்கள் ஞானஸ்நானம் ெபற்றேபாது
உங்கள் பைழைம இறந்து கறஸ்துேவாடு
புைதக்கப்பட்டது. அந்த ஞானஸ்நானத்தல்
கறஸ்துவுடன்நீங்களும்உய ர்த்ெதழுந்தீர்கள்.
ஏெனன்றால் நீங்கள் ேதவனுைடய சக்தயல்
வசுவாசமாய் இருந்தீர்கள். க றஸ்துைவ
மரணத்தலிருந்து உய ர்த்ெதழச்
ெசய்ததன்மூலம் ேதவன் தன் வல்லைமைய
ெவளிப்படுத்தவ ட்டார்.
௧௩ உங்களது பாவங்களாலும் பாவம்

மிக்க சுயசுபாவத்தன் சக்தயலிருந்தும்
வ டபட முடியாததாலும் ஆன்மீக நைலயல்
இறந்தருந்தீர்கள். ஆனால், ேதவன்
உங்கைளக் கறஸ்துவுடன் உயருடன்
இருக்கச் ெசய்தார். அவர் நமது
பாவங்கைளயும் மன்னித்துவ ட்டார்.
௧௪ ேதவனுைடய சட்டங்கைள நாம்
மீறவ ட்டதால் நாம் கடன்பட்டிருந்ேதாம்.
எந்ெதந்த சட்டங்கைள நாம் மீற ேனாம்
என்பைத அக்கடன் பட்டியலிட்டது.
ஆனால் ேதவன் அந்தக் கடைன
நமக்கு மன்னித்துவ ட்டார். ேதவன்
அக்கடைன அப்புறப்படுத்த ஆணிகளால்
சலுைவயல் அைறந்துவ ட்டார். ௧௫ ேதவன்
ஆன்மீக நைலயல் ஆள்ேவார்கைளயும்
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அதகாரங்கைளயும் ேதாற்கடித்தார்.
இவ்ெவற்றைய அவர் சலுைவயன் மூலம்
ெபற்றார். அைவ பலமற்றைவ என்பைத
ேதவன்உலகுக்குக்காட்டினார்.

மனிதனின் சட்டத்ைதப் பன்பற்றாதீர்கள்
௧௬ ஆைகயால், உண்பைதப் பற்றயும்,

குடிப்பைதப் பற்றயும், பண்டிைககள்,
ெபௗர்ணமிகள், ஓய்வு நாட்கள் ஆகய
யூதர்களின் பழக்க வழக்கங்கைளக்
குறத்தும் எவரும் சட்டங்கள் உருவாக்க
நீங்கள் அனுமதக்காதீர்கள். மனித
வ தமுைறகைளப் பன்பற்றாதீர்கள்
௧௭ கடந்த காலத்தல், இைவ நழலாக
இருந்து எத ர்காலத்தல் வருவைதச் சுட்டிக்
காட்டியது. ஆனால் புத தாக வந்தைவ
கறஸ்துவல் காணப்படுகன்றன. ௧௮ ச லர்
தாழ்ைமயுள்ளவர்கள் ேபால் நடிப்பதல்
மக ழ்ச்ச யைடக றார்கள். அவர்கள்
ேதவ தூதர்கைள வழிபட வரும்புவர்.
அவர்கள் எப்ெபாழுதும் தாங்கள் கண்ட
தரிசனங்கைளயும், கனவுகைளயும் பற்ற ேய
ேபச க்ெகாண்டிருப்பர். அவர்கள் “நீங்கள்
தவறானவர்கள், உங்களால் எதுவும் ெசய்ய
முடியாது” என்றுகூறுவர். எனேவஅவர்கைள
எதுவும் ெசால்ல அனுமதக்காதீர்கள்.
அவர்களுக்குஎப்ெபாழுதும்முட்டாள்தனமான
ெபருமிதேம இருக்க றது. ஏெனன்றால்
அவர்கள் மனிதர்களின் எண்ணங்கைளப்
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பற்ற ேய ச ந்த த்துக்ெகாண்டிருக்க றார்கேள
ஒழிய ேதவனுைடய எண்ணங்கைளப் பற்ற
ச ந்த ப்பதல்ைல. ௧௯அவர்கள், தைலயாகய
க றஸ்துவன் அதகாரத்துக்குள் தம்ைமக்
கட்டுப்படுத்த க்ெகாள்வதல்ைல. முழு
சரீரமும் க றஸ்துைவச் சார்ந்துள்ளது.
அவரால் நம் சரீரத்தன் எல்லா உறுப்புகளும்
ஒன்றுக்ெகான்று அக்கைற ெகாள்க றது.
ேமலும் அைவ ஒன்றுக்ெகான்று உதவயும்
ெசய்க றது. இது சரீரத்ைத வலிைமப்படுத்த
ஒன்றாய்ச் ேசர்க்க றது. ேதவன் வரும்புக ற
வதத்த ேலேய சரீரம்வளருகன்றது.
௨௦ நீங்கள் கறஸ்துேவாடு இறந்தீர்கள்.

உலகத்தன் பயனற்ற சட்டத ட்டங்களில்
இருந்தும் வடுதைல ெபற்றீர்கள்.
எனினும் நீங்கள் இந்த உலகத்ைதச்
சார்ந்தவர்கைளப் ேபான்று நடித்து
வருகறீர்கள். ௨௧ “இதைனஉண்ணக்கூடாது.”
“அதைனச் சுைவபார்க்கக்கூடாது”
“அதைனத் ெதாடக்கூடாது” என்கறீர்கள்.
௨௨ ஏன் இன்னும் இது ேபான்ற சட்ட
த ட்டங்கைளப் பன்பற்றுகறீர்கள்? இைவ
பயன்படுத்தப்பட்டவுடன் ேபாய்வடும்.
இச்சட்டத ட்டங்கள் பூேலாகத்ைதப்
பற்றயைவ. இைவ மனிதர்களின்
கட்டைளகளும், ேபாதைனகளுேமயாகும்.
ேதவனுைடயைவ அல்ல. ௨௩ இைவ
புத்த சாலித்தனமாய்த் ேதான்றலாம். ஆனால்
இச்சட்டங்கள் ேபாலிப் பணிவும் சரீரத்ைதத்
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தண்டிக்கக் கூடியதுமான மனிதரால்
உருவாக்கப்பட்ட மதத்தன் சட்டங்கள் மட்டுேம
ஆகும். ஆனால் இைவ மக்கள் பாவத்தல்
இருந்துவடுபடஉதவாது.

௩
க றஸ்துவல்புதயவாழ்க்ைக
௧க றஸ்துேவாடு நீங்கள்மரணத்தலிருந்து

உய ர்த்ெதழுந்து வ ட்டீர்கள். எனேவ,
பரேலாகத்தல் உள்ளவற்ைறப் ெபற முயற்ச
ெசய்யுங்கள். அங்ேக ேதவனுைடய வலது
பக்கத்தல் க றஸ்து வீற்றருக்க றார்.
௨ பூமியல் உள்ளவற்ைறப் பற்ற ,
ச ந்த க்காமல் பரேலாகல் உள்ளவற்ைறப்
பற்ற ச் ச ந்தயுங்கள். ௩ உங்கள் பைழய
பாவ சுபாவமானது இறந்துேபாய ற்று.
ேதவனுக்குள் கறஸ்துேவாடு உங்கள்
புதய வாழ்க்ைக மைறந்தருக்க றது.
௪ க றஸ்துேவ உங்கள் வாழ்க்ைக. அவர்
மீண்டும் வரும்ேபாது அவரது மகைமயல்
பங்குெகாள்வீர்கள்.
௫ தீைம, பாலியல் குற்றம், பாவ

காரியங்களின் ஆளுைகக்கு உள்ளாகுதல்,
ேமாகம், தீய ஆைசகள் ேபான்ற உங்கள்
பாவங்கைள வாழ்வலிருந்து வலக்குங்கள்.
ேபாலியான கடவுளுக்குச் ேசைவ
ெசய்வது என்பேத இவ்வருப்பங்களின்
உண்ைம அர்த்தம். ௬ இைவ ேதவைனக்
ேகாபப்படுத்தும். ௭ இவற்ைற நீங்களும்
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உங்கள் கடந்துேபான பாவ வாழ்க்ைகயல்
ெசய்தீர்கள்.
௮ ஆனால் இப்ெபாழுது ேகாபம், மூர்க்கம்,

அடுத்தவர் மனம் புண்படும்படி ேபசுதல்,
ெகட்ட வார்த்ைதகைள உபேயாக த்தல்
ஆகயவற்ைற உங்கள் வாழ்வல் இருந்து
வலக்க ைவயுங்கள். ௯ ஒருவருக்ெகாருவர்
ெபாய் ெசால்லாதீர்கள். ஏெனன்றால்
முன்பு நீங்கள் ெசய்து வந்த பாவச்
ெசயல்கேளாடு உங்கள் கடந்தகால பாவ
வாழ்க்ைகைய வ ட்டிருக்க றீர்கள். ௧௦ நீங்கள்
புதய வாழ்க்ைகைய வாழ இருக்க றீர்கள்.
உங்கள் புதய வாழ்க்ைகயல் நீங்களும்
ெதாடர்ச்ச யாக புதயவர் ஆகறீர்கள். நீங்கள்
உங்கைளப் பைடத்த ேதவைனப் ேபால
மாற வருகறீர்கள். இப்புதய வாழ்க்ைக
உங்களுக்கு ேதவைனப் பற்றய உண்ைம
அறைவக்ெகாடுக்கும். ௧௧இப்புதயவாழ்வல்
க ேரக்கர்களுக்கும், யூதர்களுக்கும் இைடேய
எந்த ேவறுபாடும் இல்ைல. வருத்தேசதனம்
ெசய்தவர்களுக்கும், ெசய்யாதவர்களுக்கும்
இைடேய எந்த ேவறுபாடும்
இல்ைல. நாகரீகமுள்ளவெனன்றும்
நாகரீகமில்லாதவெனன்றும்
ேவறுபாடில்ைல. அடிைமகளுக்கும்
சுதந்த ரமானவர்களுக்கும் இைடேய
ேவறுபாடுகள் எதுவும் இல்ைல. ஆனால்
வசுவாசமுள்ள அைனவரிடமும் க றஸ்து
இருக்கறார். எல்லாவற்ைறயும்வ ட அவேர
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அவர்களுக்குமுக்கயமானவர்.
௧௨ ேதவன் உங்கைளத் ேதர்ந்ெதடுத்து,

தன் பரிசுத்த மக்களாக்கனார். அவர்
உங்கைள ேநச க்க றார். ஆகேவ
எப்ெபாழுதும் நல்லவற்ைறேய ெசய்யுங்கள்.
இரக்கத்ேதாடும்அருளுணர்ேவாடும்ப றரிடம்
மனவுருக்கம், பணிவு, சாந்தம், ெபாறுைம
ஆகயவற்ைறக் கைடப்ப டியுங்கள்.
௧௩ ஒருவர்ேமல் ஒருவர் ேகாபப்படாதீர்கள்.
மன்னித்துவடுங்கள். மற்ெறாருவன்
உங்களுக்கு எத ராகத் தவறு ெசய்தால்
அைத மன்னியுங்கள். நீங்கள் மற்றவர்கைள
மன்னிக்கேவண்டும். ஏெனன்றால் கர்த்தர்
உங்கைள மன்னித்தார். ௧௪ இைவ
அைனத்ைதயும் ெசய்யுங்கள், ஆனால்
ஒருவருக்ெகாருவர்அன்புெசலுத்துவதுதான்
மிக முக்கயமானது. அன்பு ஒன்றுதான்
உங்கள் அைனவைரயும் முழு ஒருைமயுடன்
ஒற்றுைமயாகச் ேசர்க்க வல்லது.
௧௫ க றஸ்துவன் சமாதானம் உங்கள்
ச ந்தைனகைள ஆள்வதாக. இதற்காக
நீங்கள் ஒேர சரீரமாக அைழக்கப்பட்டீர்கள்.
எப்ேபாதும்நன்றயுள்ளவர்களாய்இருங்கள்.
௧௬ க றஸ்துவன் ேபாதைனகள்

உங்களுக்குள் சறந்த ெசல்வமாக
இருக்கட்டும். ஒருவருக்ெகாருவர்
ேபாத க்கவும், பலப்படுத்தவும் உங்கள்
முழு ஞானத்ைதயும் பயன்படுத்துங்கள்.
உங்கள் இதயத்தல் ேதவனுக்கு
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நன்ற ெசலுத்தும் வைகயல் சங்கீதம்,
கீர்த்தைனகள்,ஞானப்பாட்டு ேபான்றவற்ைற
ேதவைனக் குறத்து உங்கள் இதயங்களில்
சுரக்கும் நன்றயுணர்ேவாடு பாடுங்கள்.
௧௭ நீங்கள் ெசால்கன்றவற்ைறயும்
ெசய்கன்றவற்ைறயும் உங்கள் கர்த்தராக ய
இேயசுவன் ெபயரிேலேய ெசய்யுங்கள்.
ப தாவாகய ேதவனுக்கு இேயசுவன் மூலம்
நன்ற ெசலுத்துங்கள்.

மற்றவர்கேளாடுஉங்கள்புதயவாழ்க்ைக
௧௮ மைனவமார்கேள! உங்கள்

கணவரின்அத காரத்துக்குக் கீழ்ப்படியுங்கள்.
கர்த்தருக்குள் நீங்கள் ெசய்யத்தக்க சரியான
ெசயல்இதுேவ.
௧௯ கணவன்மார்கேள! உங்கள்

மைனவயைர ேநச யுங்கள். அவர்கேளாடு
சாந்தமாய்இருங்கள்.
௨௦ குழந்ைதகேள! எல்லா வைகயலும்

உங்கள் ெபற்ேறாருக்குக் கீழ்ப்படியுங்கள்.
இதுேவகர்த்தைரமக ழ்ச்ச ப்படுத்துகறது.
௨௧ ப தாக்கேள! உங்கள் பள்ைளகைள

வ ரக்தயைடயச் ெசய்யாதீர்கள்.
அவர்கேளாடு கடுைமயாக இருந்தால்
அவர்கள் முயற்ச ெசய்யும் தம் ஆவைல
இழந்துவடுவார்கள்.
௨௨ ேவைலக்கரார்கேள! எல்லா

வைகயலும் உங்கள் மண்ணுலக
எஜமானர்களுக்குக் கீழ்ப்படிந்தருங்கள்.
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உங்கள் எஜமானர்கள் உங்களுக்கு அருகல்
இல்லாதேபாதும், எல்லாக் காலங்களிலும்
கீழ்ப்படியுங்கள். மனிதர்கைள நீங்கள்
சந்ேதாஷப்படுத்தவல்ைல என்பைத
மனதல் ைவத்துக்ெகாள்ளுங்கள். ஆனால்
அைதச் ெசய்துெகாண்டிருப்பது நீங்கள்
ேதவைன மத க்க றீர்கள் என்பதாகும்.
நீங்கள் கர்த்தைர மத ப்பவர்கள்,ஆதலால்
கபடமில்லாமல் பணிெசய்யுங்கள்.
௨௩ நீங்கள் எந்த ேவைல ெசய்தாலும்
அதைன இதயப்பூர்வமாகச் ெசய்யுங்கள்.
மனிதருக்காக அல்ல, கர்த்தருக்காகச்
ெசய்க ேறாம் என்று எண்ணுங்கள்.
௨௪ நீங்கள் உங்களுக்குரிய வருைத
கர்த்தரிடம் இருந்து ெபறுவீர்கள் என்பைத
ஞாபகத்தல் ைவத்துக்ெகாள்ளுங்கள்.
வாக்களித்தபடி அவர் உங்களுக்குத்
தருவார். நீங்கள் கர்த்தராக ய இேயசு
க றஸ்துவுக்கு ேசைவ ெசய்க றீர்கள்.
௨௫ எவெனாருவன் தவறு ெசய்க றாேனா,
அவன்அத்தவறுக்காகத் தண்டிக்கப்படுவான்
என்பைத மறவாதீர்கள். கர்த்தர்
அைனவைரயும் சமமாகேவநடத்துகறார்.

௪
௧ எஜமானர்கேள! உங்கள்

ேவைலக்காரர்களுக்கு நீதயும்
ெசம்ைமயுமானைதச் ெசய்யுங்கள்.
பரேலாகத்தல் உங்களுக்கு ஒரு எஜமானர்
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இருக்கறார் என்பைத நீங்கள் நைனவல்
ைவத்துக்ெகாள்ளுங்கள்.

க றஸ்தவர்களுக்குப் ேபாத த்த
கருத்துக்கள்
௨ ெதாடர்ந்து ப ரார்த்தைன ெசய்யுங்கள்.

நீங்கள் ப ரார்த்தைன ெசய்யும்ேபாது,
மனைதத் தயார் நைலயல் ைவத்தருங்கள்.
ேமலும் ேதவனுக்கு நன்ற ெசலுத்துங்கள்.
௩ எங்களுக்காகவும் ப ரார்த்தைன
ெசய்யுங்கள். ேதவனுைடய ெசய்தைய
நாங்கள் மக்களிடம் பரப்ப ட வாய்ப்பு
அளிக்குமாறு அவைர ேவண்டுங்கள்.
க றஸ்துைவப் பற்ற ேதவன்
ெவளிப்படுத்தயருக்க ற இரகச ய
உண்ைமைய நாங்கள் ப ரச்சாரம் ெசய்ய
ப ரார்த்தைன ெசய்யுங்கள். இதைனப்
ப ரச்சாரம் ெசய்ததால் நான் சைறயல்
இருக்க ேறன். ௪ இந்த உண்ைமைய நான்
மக்களிடம் ெதளிவுபடுத்த முடியும். இதுேவ
நான்ெசய்ய ேவண்டியதாகும்.
௫ க றஸ்தவர்கள் அல்லாதவர்கேளாடு

ேசர்ந்து வாழும்ேபாது எவ்வாறு
நடந்துெகாள்ளேவண்டும் என்பதல்
ஞானமுைடயவர்களாக இருங்கள்.
உங்களால் முடிந்தவைர நல்வழியல்
உங்கள் காலத்ைதச் ெசலவு ெசய்யுங்கள்.
௬ நீங்கள் ேபசும்ேபாது கருைணயுடனும்,



ெகாேலாெசயர்௪:௭ xix ெகாேலாெசயர்௪:௧௧

ஞானத்துடனும்இருங்கள். ப றகு,உங்களால்
எவருக்கும்பதல்ெசால்லஇயலும்.

பவுேலாடிருந்தமக்கைளப்பற்றயெசய்த
௭ தீக க்கு கறஸ்துவுக்குள் என் அன்பான

சேகாதரன். கர்த்தருக்குள் அவன்
நம்ப க்ைகக்கு உரிய ஊழியன். என்ேனாடு
பணியாற்றும் கர்த்தரின் ேவைலயாள். என்
வாழ்வல் நைடெபற்றுக்ெகாண்டிருக்க ற
எல்லாவற்ைறயும் அவன் உங்களுக்குக்
கூறுவான். ௮ அதற்காகத் தான்
அவைனயும் அனுப்புக ேறன். நாங்கள்
எப்படி இருக்க ேறாம் என்பைத நீங்கள்
அறந்துெகாள்ள ேவண்டும். உங்கைள
உற்சாகப்படுத்த அவைன அனுப்புக ேறன்.
௯ ஒேநசமுேவாடு அவைன அனுப்புக ேறன்.
ஒேநசமுவும் க றஸ்துவுக்குள் எனது
அன்பான நம்ப க்ைகக்கு உரிய சேகாதரன்.
அவன் உங்கள் கூட்டத்தலிருந்து வந்தவன்.
எங்கைளப் பற்றய ெசய்த கைள எல்லாம்
தீக க்குவும், ஒேநசமுவும் உங்களிடம்
கூறுவார்கள்.
௧௦ அரிஸ்தர்க்கு தன் வாழ்த்துக்கைள

உங்களுக்குத் ெதரிவ க்க றான். அவன்
என்ேனாடு சைறயல் இருக்கறான்.
பர்னபாவன் உறவனனான மாற்கும்
வாழ்த்து கூறுகறான். நான் ஏற்ெகனேவ
ெசான்ன தகவல்களின்படி இவன் வந்தால்
வரேவற்றுக்ெகாள்ளுங்கள். ௧௧ இேயசுவும்
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வாழ்த்து கூறுகறான். (யுஸ்து என்பது
அவனது மறு ெபயர்) யூதர்களாகய இவர்கள்
ேதவனுைடய இராஜ்யத்த ற்காக என்ேனாடு
பாடுபடுக றார்கள். இவர்கள் எனக்கு
ஆறுதலாகஇருக்க றார்கள்.
௧௨ எப்பாப்ப ராவும் வாழ்த்து கூறுகறான்.

அவன் இேயசு க றஸ்துவன் ஊழியன்.
அவனும் உங்கள் கூட்டத்ைதச் ேசர்ந்தவன்.
அவன் எப்ேபாதும் உங்களுக்காகேவ
ப ரார்த்தைன ெசய்க றான். நீங்கள்
ஆன்மீக வாழ்வல் முழுைம ெபறவும்,
ேதவன் வரும்புக றைவகைள நீங்கள் ெபற
ேவண்டும் என்றும்அவன் ப ரார்த்த க்க றான்.
௧௩ அவன் உங்களுக்காகவும்
லேவாத க்ேகயருக்காகவும்,எராப்ேபாலியருக்காகவும்
கடுைமயாகப் பாடுபட்டான் என அவனுக்காக
நான் சான்றுைரக்க ேறன். ௧௪ ேதமாவும்
நமது அன்பான நண்பனும் மருத்துவனுமான
லூக்காவும் உங்களுக்கு வாழ்த்து
கூறுகறார்கள்.
௧௫ லேவாத க்ேகயாவல் உள்ள

சேகாதர சேகாதரிகளுக்கும் வாழ்த்து
கூறுங்கள். ந ம்பாவுக்கும் அவனது வீட்டில்
கூடுகற சைபக்கும் வாழ்த்து கூறுங்கள்.
௧௬உங்களிடத்தல்இந்தகடிதம்வாச க்கப்பட்ட
பன்பு லேவாத க்ேகயா சைபக்கும் வாச க்க
ஏற்பாடு ெசய்யுங்கள். நான் லேவாத க்ேகயா
சைபக்கு எழுதய நருபத்ைதயும்
வாச யுங்கள். ௧௭ அர்க்க ப்ைபக் கண்டு,
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“கர்த்தர் நமக்குக் ெகாடுத்த பணிைய
முழுைமயாய் ெசய்வதல் உறுதயாய் இரு”
என்றுெசால்லுங்கள்.
௧௮ பவுலாகய நாேன என் ைகயால் எழுத

உங்கைள வாழ்த்துக ேறன். நான் சைறயல்
இருப்பைத நைனவுபடுத்த க்ெகாள்ளுங்கள்.
ேதவனுைடய கருைப உங்கேளாடு
இருப்பதாக. ஆெமன்.
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