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எேபச யருக்கு
எழுத யகடிதம்

௧இேயசுக றஸ்துவன்அப்ேபாஸ்தலனாகய
பவுல் எழுதுவது, ேதவனுைடய
வருப்பத்துக்கணங்க நான் ஒரு
அப்ேபாஸ்தலனாயருக்க ேறன்.
இேயசு க றஸ்துவன் மீது நம்ப க்ைக

ைவத்து எேபசுவ ேல வாழும் மக்களுக்காக
இந்நருபம் எழுதப்பட்டது.
௨ ப தாவாகய ேதவனிடமிருந்தும்,

இேயசு க றஸ்துவடமிருந்தும் உங்களுக்கு
சமாதானம்உண்டாகட்டும்.

க றஸ்துவல்ஆவயானவரின்ஆசீர்வாதம்
௩ நம்முைடய கர்த்தராக ய இேயசு

க றஸ்துவன் பதாவாகய ேதவனுக்கு
ஸ்ேதாத்த ரம். பரேலாகத்தல் அவர்
க றஸ்துவுக்குள் ஆவக்குரிய சகல
ஆச கைளயும் நமக்குத் தந்துள்ளார்.
௪ உலகம் பைடக்கப்படுவதற்கு முன்னேர
ேதவன் நம்ைமக் க றஸ்துவுக்குள்
ேதர்ந்ெதடுத்து உள்ளார். தமக்கு முன்பாக
நாம் அன்பல் தூய்ைமயானவர்களும்,
குற்றமில்லாதவர்களுமாய்இருப்பதற்காகேவ
நம்ைம அவர் ேதர்ந்ெதடுத்தார். ௫ உலகம்
பைடக்கப்படுவதற்கு முன்னேர, நம்ைமத்
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தம் பள்ைளகளாய் க றஸ்து மூலமாகத்
ேதர்ந்ெதடுக்க ேதவன் முடிவு ெசய்துவ ட்டார்.
ேதவன் ெசய்ய வரும்பயதும் அதுேவ
ஆகும். அதுேவ அவருக்கு மக ழ்ச்சையத்
தந்தது. ௬ அவரது வயக்கத்தக்க கருைண
அவருக்குமகைமஉண்டாக்கயது. அவர்தன்
கருைபயால் நமக்கு இலவசமாய் அைதத்
தான் ேநச க்க ற மகனான இேயசு மூலமாக
நமக்குத்தந்தார்.
௭ க றஸ்துவன் இரத்தத்தால் நாம்

வடுதைல ெபற்ேறாம். ேதவனின்
வளமான இரக்கத்தால் நமது பாவங்கள்
மன்னிக்கப்பட்டன. ௮ ேதவன் அவரது
இரக்கத்ைதமுழுைமயாகவும்இலவசமாகவும்
தந்தார். ௯ ேதவன் முழு ஞானத்ேதாடும்,
பலத்ேதாடும் அவரது இரகச யத் த ட்டத்ைத
நாம் அறயச் ெசய்தார். ௧௦ சரியான ேநரம்
வரும்ேபாது தனது த ட்டத்ைத நைறேவற்ற
ேவண்டும் என்பது ேதவன் ஏற்ெகனேவ
ெசய்த முடிவு. பரேலாகத்தலும், பூமியலும்
உள்ள அைனத்து ெபாருள்களும் ஒன்று கூடி
கறஸ்துவன் கீழ் இருக்க ேவண்டும் என்பது
தான்ேதவனுைடயத ட்டம்.
௧௧ நாம் க றஸ்துவுக்குள் ேதவனின்

மக்களாக ேதர்ந்ெதடுக்கப்பட்ேடாம்.
ேதவன் நம்ைமத் ேதர்ந்ெதடுப்பது பற்ற
ஏற்ெகனேவ த ட்டமிட்டிருந்தார். ஏெனன்றால்
அதுதான் அவர் வருப்பம். அவரது
வருப்பத்த ற்கும்,முடிவுக்கும்ஏற்றவாறுஅவர்
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எல்லாவற்ைறயும் சரிெசய்துெகாள்வார்.
௧௨ க றஸ்துவன் மீது நம்ப க்ைக
ைவத்தவர்களில் நாேம முதல் மக்கள். நாம்
ேதவனின் மகைமக்குப் புகழ் ேசர்ப்ேபாம்
என்பதனால் ேதர்ந்ெதடுக்கப்பட்ேடாம்.
௧௩ இந்தப் ெபருைம உங்கைளயும் ேசரும்.
நீங்களும் உங்கள் இரட்ச ப்புக்காக
உண்ைமயான நற்ெசய்தையக் ேகட்டீர்கள்.
நீங்கள் நற்ெசய்தையக் ேகட்டதால்
க றஸ்துவன் ேமல் நம்ப க்ைக ைவத்தீர்கள்.
ேதவன் தந்த அவரது வாக்குறுத ப்படி
பரிசுத்த ஆவயால் க றஸ்துவல்
உங்களுக்குஅைடயாளக் குறய டப்பட்டீர்கள்.
௧௪ ேதவன் தம் மக்களுக்கு வாக்களித்தபடி
நாம் ெபறுேவாம் என்பதற்கு பரிசுத்த
ஆவயானவேர உத்தரவாதமாய் உள்ளார்.
ேதவைனச் ேசர்ந்தவர்களுக்கு இது முழு
வடுதைல தரும். ேதவனின் மகைமக்குப்
புகழ்ச்சையத் ேதடித் தருவது தான் இைவ
எல்லாவற்றன்ேநாக்கமாகஇருக்கும்.

பவுலின்ப ரார்த்தைன
௧௫-௧௬ அதனால்தான் எனது

ப ரார்த்தைனகளில் உங்கைள
நைனத்துக்ெகாண்டு உங்களுக்காக
எப்ேபாதும் ேதவனுக்கு நன்ற ெசால்க ேறன்.
இேயசு க றஸ்துவன் ேமலுள்ள உங்கள்
வசுவாசத்ைதயும், ேதவனின் மக்களின்
ேமலுள்ள உங்கள் அன்ைபயும் குறத்து நான்
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ேகள்வப்பட்டதல் இருந்து நான் இதைன
எப்ேபாதும் ெசய்துெகாண்டிருக்க ேறன்.
௧௭ நம்முைடய கர்த்தராக ய இேயசு
க றஸ்துவன் ேதவனும், ப தாவுமானவரிடம்
எப்ேபாதும் நான் ப ரார்த்தைன ெசய்க ேறன்.
அதல் ேதவைன அறந்துெகாள்வதற்கான
ஞானத்ைதயும், ெதளிைவயும் அளிக்க ற
ஆவைய உங்களுக்குத் தரேவண்டும் என
ேவண்டுக ேறன்.
௧௮ உங்கள் இதயத்தல் மிகப் ெபரிய

புரிந்துெகாள்ளுதல் ஏற்பட ேவண்டும் என்று
நான் ப ரார்த்தைன ெசய்க ேறன். ப றகு
ேதவன் நம்ைமத் ேதர்ந்ெதடுத்தருப்பது
வசுவாசத்ேதாடு ெதாடர்புைடயது என்பைதப்
புரிந்துெகாள்வீர்கள் என்பதல் உங்களுக்கு
நம்ப க்ைக ேவண்டும். தம் தூய்ைமயான
மக்களுக்குக் ெகாடுப்பதற்காகத் தந்த
ஆசீர்வாதங்கள் மிகப் ெபரியதும்,
புகழுைடயதும் என்பைத நீங்கள் உணர
ேவண்டும். ௧௯ ேதவனுைடய வல்லைம
மிக உயர்ந்தது, அளக்க இயலாதது
என்றும் ேதவன் ேமல் நம்ப க்ைகயுள்ள
நீங்கள் ெதரிந்துெகாள்ள ேவண்டும்.
அவ்வல்லைம இறந்துேபான இேயசுைவத்
ேதவன் உய ர்த்ெதழும்பும்படி ெசய்தது.
௨௦ ேதவன் இேயசு க றஸ்துைவத் தனது
வலது பக்கத்தல் அமர ைவத்தார்.
௨௧ ஆள்ேவார்கைளயும், அதகாரிகைளயும்,
அரசர்கைளயும்வ ட க றஸ்துைவ
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ேமலானவராக ேதவன் ெசய்தார். இந்த
உலகத்தலும் அடுத்த உலகத்தலும்
வல்லைமயுள்ள அைனத்ைதயும் வ ட
க றஸ்து வல்லைம மிக்கவர். ௨௨ ேதவன்
எல்லாவற்ைறயும் க றஸ்துவன்
அதகாரத்துக்குள் ைவத்துவ ட்டார்.
தருச்சைபயல் உள்ள அைனத்துக்கும்
அவைரேய தைலவராக ஆக்கவ ட்டார்.
௨௩ தருச் சைப என்பது கறஸ்துவன்
சரீரம். சைபயானது கறஸ்துவனால்
ந ரப்பப்பட்டுள்ளது. அவர் எல்லாவற்ைறயும்
எல்லாவற்றாலும்ந ரப்பத்தக்கவர்.

௨
இறப்பலிருந்துவாழ்வுக்கு
௧ கடந்த காலத்தல் உங்கள் ஆன்மீகமான

வாழ்வு ெசத்துப்ேபாய ற்று. இதற்கு,
உங்களது பாவங்களும், ேதவனுக்கு எத ரான
உங்களது ெகட்ட ெசயல்களுேம காரணம்
௨ ஆம், கடந்த காலத்தல் பாவங்களில்
வாழ்ந்தீர்கள். உலகம் வாழ்க றபடி
வாழ்ந்தீர்கள். பூமியல் தீய சக்த களின்
ஆள்ேவார்கைளப் பன்பற்றனீர்கள்.
ேதவனுக்குக் கீழ்ப்படிய மறந்த அந்த
மக்களுக்குள் தீய ஆவ ேவைல ெசய்க றது.
௩ கடந்த காலத்தல் நாம் அைனவரும்
அவர்கைளப் ேபாலேவ வாழ்ந்ேதாம். நமது
மனவருப்பப்படி பாவத்தல் வாழ்ந்ேதாம்.
நமது மனமும் சரீரமும் வரும்பயைதேய நாம்
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ெசய்ேதாம். நாம் தீயவர்களாய் இருந்ேதாம்.
நமது வாழ்க்ைக முைறயன் காரணமாக
ேதவனின் ேகாபத்தால் நாம் துன்பப்பட
ேவண்டும். மற்ற அைனத்து மக்கைளப்
ேபாலேவநாமும்இருந்ேதாம்.
௪ ஆனால் ேதவனுைடய இரக்கம் மிகப்

ெபரியது. ேதவன் நம்ைம மிகுதயாக
ேநச த்தார். ௫ ஆன்மீகப்படி நாம்
இறந்துேபாேனாம். ேதவனுக்கு எத ரான
காரியங்கைளச் ெசய்ததால் இறந்து
ேபாேனாம். ேதவன் கறஸ்துவுடன் புது
வாழ்க்ைகையத் தந்தார். ேதவனின்
கருைபயால் நீங்கள் இரட்ச க்கப்பட்டீர்கள்.
௬ க றஸ்துேவாடு நம்ைமயும் ேதவன்
உய ர்த்ெதழச் ெசய்தார். பரேலாகத்தல்
நமக்ெகன்று இருக்ைககைளயும்
ஏற்படுத்தனார். இேயசு க றஸ்துவுக்குள்
இருக்கறநமக்காக ேதவன்இைதச்ெசய்தார்.
௭ ேதவன் இைதச் ெசய்ததால் எத ர்காலம்
முழுவதும் அவர் தனது ெசல்வம் மிக்க
இரக்கத்ைதயும் உயர்ந்த தயைவயும்
காட்டுவார். அவர் இைதயும் க றஸ்துவுக்குள்
நமக்குச்ெசய்வார்.
௮ ேதவனுைடய இரக்கத்தால் நீங்கள்

இரட்ச க்கப்பட்டீர்கள். அந்தக் கருைபைய
நீங்கள் உங்களது வசுவாசத்தனால்
ெபற்றீர்கள். உங்கைள நீங்கேள
இரட்ச த்துக்ெகாள்ள முடியாது. இது
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ேதவனிடமிருந்து கைடக்கும் பரிசு.
௯ நீங்கள் ெசய்த ெசயல்களால் நீங்கள்
இரட்ச க்கப்படவல்ைல. எனேவ
தன்ைனத்தாேன இரட்ச த்துக்ெகாண்டதாக
ஒருவனும் ெபருைமப்பட்டுக்ெகாள்ள
முடியாது. ௧௦ நாம் எப்படி இருக்க ேறாேமா
அப்படிேய ேதவன் நம்ைமப் பைடத்தார். நாம்
நற்ெசயல்கள் ெசய்யும்படி க றஸ்துவுக்குள்
நம்ைமப் புதய மக்களாக்கனார். ேதவன்
ஏற்ெகனேவ நமக்காக அந்நற்ெசயல்கள்
பற்ற த் த ட்டமிட்டிருக்க றார். நமது வாழ்வு
அந்நற்ெசயல்கேளாடு இைணய ேவண்டும்
என்ேற ேதவன்த ட்டமிட்டிருக்க றார்.

க றஸ்துவல்ஒன்றாகுதல்
௧௧ நீங்கள் யூதர் அல்லாதவர்களாகப்

ப றந்தீர்கள். உங்கைள யூதர்கள்
“வருத்தேசதனம் ெசய்யாதவர்கள்” என்று
அைழக்க றார்கள். அவர்கள் தங்கைள
“வருத்தேசதனம் ெசய்தவர்கள்” என்று
அைழத்துக்ெகாள்க றார்கள். இந்த
வருத்தேசதனம் என்பது யூதர்கள் தங்கள்
சரீரத்தல் ெசய்துெகாள்ளும் ஏேதா ஒன்று
தான். ௧௨ கடந்த காலத்தல் க றஸ்து
இல்லாமல் நீஙகள் இருந்தீர்கள் என்பைத
நைனவுகூருங்கள். நீஙகள் இஸ்ரேவலின்
மக்கள் அல்ல. ேதவன் தம் மக்களுக்குச்
ெசய்து ெகாடுத்த ஒப்பந்தத்தல் உங்களுக்கு
எவ்வதப் பங்கும் இல்ைல. உங்களுக்குத்
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ேதவைனப்பற்ற த் ெதரியாது. அவர் மீது
நம்ப க்ைகயும் இல்ைல. ௧௩ ஆமாம், ஒரு
முைற ேதவைனவட்டு ெவகு ெதாைலவல்
நீங்கள் இருந்தீர்கள். ஆனால் இப்ெபாழுது
ேதவேனாடு ெநருக்கமாக இருக்க றீர்கள்.
க றஸ்துவன்இரத்தேமஉங்கைளேதவனின்
அருகல்ெகாண்டுவந்தது.
௧௪ இப்ெபாழுது கறஸ்துவால் நமக்குச்

சமாதானம் கைடத்தது. க றஸ்து
யூதர்கைளயும், யூதர் அல்லாதவர்கைளயும்
ஒேர மக்களாக்கனார். இவர்களுக்கு
இைடயல் ஒரு சுவர் இருப்பது ேபாலப்
ப ரிக்கப்பட்டிருந்தனர். ஒருவைர ஒருவர்
ெவறுத்தனர். க றஸ்து தமது சரீரத்ைதக்
ெகாடுத்து பைக என்னும் சுவைர
உைடத்ெதற ந்தார். ௧௫யூதர்களின் சட்டங்கள்
ஏராளமான கட்டைளகைளயும், வதகைளயும்
உைடயன. ஆனால் கறஸ்து அச்சட்டத்ைத
ஒரு முடிவுக்குக் ெகாண்டு வந்தார். யூதர்,
யூதர் அல்லாதவர் என்னும் இந்த இரு
ப ரிவுகைளயும் ஒன்றாக்குவது அவர்
ேநாக்கம். இைத அவர் சலுைவயல்
இறந்ததன் மூலம் ெசய்து சமாதானத்ைதக்
ெகாண்டு வந்தார். ௧௬ இரு ப ரிவுகளுக்கும்
இைடேய இருந்த பைகையச் சலுைவயன்
மூலம் முடிவைடயச் ெசய்தார். ௧௭ ேதவைன
வட்டு ெவகு ெதாைலவல் இருந்த யூதர்
அல்லாத உங்களிடம் க றஸ்து வந்து
சாமாதானத்ைத அறவத்தார். அவர்
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ேதவனுக்கு மிக ெநருக்கமாய் இருந்த
யூதர்களுக்கும் சமாதானத்ைத அறவத்தார்.
௧௮ ஆமாம்! க றஸ்து மூலமாக நாம்
அைனவருக்கும் ஒேரஆவக்குள் ப தாவாகய
ேதவனிடம்வருவதற்குஉரிைமெபற்ேறாம்.
௧௯ ஆகேவ யூதர் அல்லாதவர்களாகய

நீங்கள் இப்ெபாழுது அந்நய ேதசத்தல்
பார்ைவயாளர்கேளா அல்லது தற்காலிக
குடிமக்கேளா அல்ல. ேதவனின்
பரிசுத்தமான மக்கேளாடு நீங்களும் ஒேர
குடிமக்களாகவ ட்டீர்கள். ௨௦வசுவாச களான
நீங்கள் அவருக்குச் ெசாந்தமான
கட்டிடத்ைத ேபான்றவர்கள். அக்கட்டிடத்தல்
அப்ேபாஸ்தலர்களும் தீர்க்கதரிச களும்
அஸ்தபாரக்கல்* ேபான்றவர்கள். க றஸ்து
ஒருவர்தான் இக்கட்டிடத்தன் மிக
முக்கயமான கல்லாவார். ௨௧ அந்த
முழுக் கட்டிடமும் க றஸ்துேவாடு
இைணக்கப்பட்டுள்ளது. க றஸ்து
அதைன வளர்த்து கர்த்தருக்குள்
புனிதமான ஆலயமாக ஆக்கவடுகறார்.
௨௨ க றஸ்துவுக்குள் நீங்களும் யூதர்கேளாடு
ேசர்ந்து கட்டப்பட்டிருக்க றீர்கள். ஆவயால்
ேதவன் வாழும் ஆலயமாக நீங்களும்
கட்டப்பட்டுவருகறீர்கள்.

௩
* ௨:௨௦: அஸ்தபாரக்கல் மூைலக்கல். ஒரு கட்டிடத்தன்
முதலும்முக்கயமுமானகல்.
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பவுலின்பணி
௧ நான் இேயசு க றஸ்துவன்

ைகதயாக இருக்க ேறன். யூதர்
அல்லாத உங்களுக்காகேவ நான்
அவ்வாறு இருக்க ேறன். ௨ ேதவன் தம்
இரக்கத்தாேலேய இந்த ேவைலைய
எனக்குக் ெகாடுத்தார் என்பது உறுதயாக
உங்களுக்குத் ெதரியும். உங்களுக்கு
உதவ ெசய்வதற்காகேவ ேதவன்
எனக்கு இந்த ேவைலையக் ெகாடுத்தார்.
௩ ேதவன் தனது இரகசய த ட்டத்ைத
எனக்குத் ெதரியும்படி ெசய்தார். அைத
எனக்கு காட்டினார். நான் ஏற்ெகனேவ
அைதப்பற்ற வளக்கமாக எழுதயுள்ேளன்.
௪ நான் எழுதனைதெயல்லாம் நீங்கள்
படிப்பீர்கேளயானால் பன்னர் கஸ்துைவப்
பற்றய இரகச ய உண்ைமைய நான்
புரிந்தருக்க ேறன் என்பைத நீங்கள்
கண்டுெகாள்ள முடியும். ௫ முற்காலங்களில்
வாழ்ந்த மக்களுக்கு இந்த இரகச யம்
ெசால்லப்படவல்ைல. ஆனால்
இப்ேபாது ஆவயன் மூலம் ேதவன்
அந்த இரகச ய உண்ைமைய அவரது
அப்ேபாஸ்தலர்களுக்கும்,தீர்க்கதரிச களுக்கு
புலப்படுத்தனார். ௬ இது தான் அந்த
உண்ைம. ேதவன் தனது மக்களுக்குக்
குற ப்பாக யூத மக்களுக்குக் ெகாடுத்த
அத்தைனயும் யூதர் அல்லாதவர்களுக்கும்
ெகாடுப்பார். ஒேர குழுவல் யூதர்கேளாடு
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யூதர் அல்லாதவர்களும் ேசர்ந்து
இருப்பார்கள். ேதவன் இேயசு
க றஸ்துவுக்குள் ெசய்த வாக்குறுதயல்
அவர்கள் யாவரும் பங்கு ெபறுவர். யூதர்
அல்லாதவர்களும் நற்ெசய்தயனாேலேய
இவற்ைறஅைடக றார்கள்.
௭ ேதவனின் ச றப்புப் பரிசாக ய அவரது

கருைபயால் நற்ெசய்தையக் கூறுகற
ெதாண்டனாேனன். ேதவன் தன்னுைடய
வல்லைமையப் பயன்படுத்த அந்தக்
கருைபைய எனக்குத் தந்தார். ௮ ேதவனின்
பள்ைளகளில் நாேன முக்கயத்துவம்
மிககுைறந்தவன். ஆனால் யூதர்
அல்லாதவராக ய உங்களுக்கு நான்
கறஸ்துவன்உயர்வுபற்றயநற்ெசய்தையச்
ெசால்லும் வாய்ப்பு ெபற்ேறன். அவரது
உயர்வு ெசால்ல முடியாத அளவுக்கு மிகப்
ெபரியது. ௯ ேதவைனப் பற்றய இரகச ய
உண்ைமைய அைனத்து மக்களிடமும்
ெசால்கன்ற அரிய பணிைய ேதவன்
எனக்குக் ெகாடுத்தருக்க றார். ெதாடக்க
காலத்தலிருந்ேத இந்த இரகச ய உண்ைம
ேதவனிடம் மைறத்து ைவக்கப்பட்டிருக்க றது.
எல்லாவற்ைறயும் பைடத்தது ேதவன்
ஒருவேர, ௧௦ பரேலாகத்தல் உள்ள
ஆளுைககளும், அதகாரங்களும் ேதவனின்
அளவற்ற பலவைக ஞானத்ைதயும்
சைபயன்மூலம் ெதரியவரும்படிச் ெசய்வேத
ேதவனுைடய ேநாக்கமாகும். ௧௧ ெதாடக்க
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காலத்தலிருந்ேத இது ேதவனின் த ட்டம்.
ேதவன் தன் த ட்டப்படிேய ெசய்து வருகறார்.
௧௨ க றஸ்துவால் நாம் ைதரியத்ேதாடும்
முழு வசுவாசத்ேதாடும் ேதவன் முன் வந்து
ேசரமுடியும். நாம் இவற்ைற கறஸ்து
மீதுள்ள வசுவாசத்தால் ெசய்ய முடியும்.
௧௩ நான் உங்களுக்காக பட்ட துன்பங்களால்
நீங்கள் நம்ப க்ைகயல் தளர ேவண்டாம்
என்றும்ைதரியம்இழக்க ேவண்டாம் என்றும்,
உங்கைளக் ேகட்டுக்ெகாள்க ேறன். எனது
துயரங்கள் உங்களுக்குப் புகழ்ச்சையக்
ெகாண்டுவரும்.

க றஸ்துவன்அன்பு
௧௪ ஆைகயால் நான் ப தாவாகய ேதவன்

முன் மண்டிய ட்டு ப ரார்த்தைன ெசய்க ேறன்.
௧௫ அவரிடத்தல் இருந்து பரேலாகத்தலும்,
பூமியலும்உள்ளஎல்லாக்குடும்பங்களும்தம்
உண்ைமயான ெபயைரப் ெபறும் ௧௬உங்கள்
ஆவக்குள் நீங்கள் வல்லைமயுைடவர்களாக
இருக்க வரும்புக ேறன். நான் ப தாைவ
அவரது உயர்ந்த மகைமயன் நமித்தம்
ேகட்க ேறன். அவர் தமது ஆவயன்மூலமாக
அந்த வல்லைமையத் தருவார். ௧௭ க றஸ்து
உங்கள் இதயத்தல் வசுவாசத்தன் மூலம்
வாழ நான் ப ரார்த்தைன ெசய்க ேறன்.
உங்கள் வாழ்க்ைக அன்பால் கட்டப்படவும்,
அன்பல் வல்லைமயாக இருக்கவும் நான்
ப ரார்த்தைன ெசய்க ேறன். ௧௮ நீங்களும்
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ேதவனின் பரிசுத்தமான மக்களும் உயர்ந்த
க றஸ்துவன் அன்ைபப் புரிந்துக்ெகாள்ளும்
சக்தையப் ெபறேவண்டும். ௧௯அவரதுஅன்பு
எவ்வளவுஅகலமானது,எவ்வளவுநீளமானது,
எவ்வளவுஉயரமானது, எவ்வளவுஆழமானது
என்பைத நீங்கள் புரிந்துெகாள்ள ேவண்டும்
என்றுநான்ப ரார்த்தைனெசய்க ேறன்.
௨௦ இவ்வாறு ேதவனின் சகல

முழுைமயலும் நீங்கள் நைறக்கப்படுவீர்கள்.
நாம் ேகட்பைதவ டவும், நைனப்பைதவ டவும்
ேதவன்நமக்குமிகுதயாகச்ெசய்யத்தக்கவர்.
ேதவனின் வல்லைம நமக்குள் உள்ளது.
௨௧சைபய ேலஇேயசுக றஸ்துவன்மூலமாக
எப்ேபாதும் தைலமுைற தைல முைறக்கும்
எல்லாக் காலங்களிலும் ேதவனுக்கு
மகைமயுண்டாவதாக. ஆெமன்.

௪
சரீரத்தன்ஒற்றுைம
௧ நான் கர்த்தைரச் சார்ந்தவனாதலால்

சைறயல் இருக்க ேறன். ேதவன்
உங்கைளத் தம் மக்களாகத் ேதர்ந்ெதடுத்தார்.
ேதவனுைடய மக்கள் வாழும் முைறப்படி
நீங்களும் வாழேவண்டுெமன்று
தாழ்ைமயுடன் ேகட்டுக்ெகாள்க ேறன்.
௨ எப்ேபாதும் பணிவும், சாந்தமும்
உைடயவர்களாக இருங்கள்.
ெபாறுைமேயாடு ஒருவைர ஒருவர்
அன்புடன் ஏற்றுக்ெகாள்ளுங்கள். ௩ நீங்கள்
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ஆவயன் மூலமாகச் சமாதானத்துடன்
ஒன்று ேசர்ந்தருக்க றீர்கள். இேத வழியல்
உங்களால் முடிந்த அைனத்ைதயும்
ெசய்துவாருங்கள். சமாதானம் உங்கள்
அைனவைரயும் ஒன்றைணக்கட்டும். ௪ ஒேர
சரீரமும் ஒேர ஆவயும் தான் உள்ளது. ஒேர
ெபாதுவான வசுவாசம்ெகாள்ள ேதவன்
உங்கைள அைழக்க றார். ௫ ஒேர கர்த்தரும்,
ஒேர வசுவாசமும், ஒேர ஞானஸ்நானமும்
உள்ளன. ௬ எல்லாருக்கும் ஒேர ப தாவான
ேதவன் உண்டு. அவர் எல்லாவற்ைறயும்
ஆள்பவர். அவர் எல்லா இடங்களிலும்
எல்லாவற்றலும்இருப்பவர்.
௭நம்மில்ஒவ்ெவாருவருக்கும்க றஸ்துஒரு

சறப்புப் பரிசு ெகாடுத்தருக்க றார், க றஸ்து
ஒவ்ெவாருவருக்கும் எைதக் ெகாடுக்க
வரும்புக றாேரா அைதேயԔ அவர்கள்
ெபற்றுக்ெகாள்க றார்கள். ௮ அதனால்
இவ்வாறுஎழுதப்பட்டிருக்க றது.

அவர் உயரத்தல் ஏற ஆகாயத்துக்குள்
ெசன்றார்.

அவர் சைறபட்டவர்கைள சைறயாக்க ,
அவர்களுக்கு வரங்கைளயும்
ெகாடுத்தார். சங்கீதம் 68:18

௯ அவர் ேமேல ெசன்றார் என்று
ெசால்லும்ேபாது அதன் ெபாருள் என்ன?
முதலில் அவர் பூமிக்குக் கீழிறங்க வந்தார்
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என்பது ெபாருளாக றது. ௧௦ எனேவ இேயசு
இறங்க வந்தார். பன் அவேர ேமேலயும்
ெசன்றார். அவர் எல்லா வானங்களுக்கும்
ேமேல ஏற ச் ெசன்றார். க றஸ்து
தாமாகேவஎல்லாவற்ைறயும்ந ரப்புவதற்காக
அப்படிச் ெசய்தார். ௧௧ அேத க றஸ்து
மக்களுக்கு வரங்கைளக் ெகாடுத்தார்.
ச லைர அப்ேபாஸ்தலராக்கனார்,
ச லைர தீர்க்கதரிச களாக்கனார், ச லைர
சுவ ேசஷகர்களாக்கனார். ச லைர ேதவனின்
மக்கைளப் பற்ற அக்கைறெகாள்ளும்
ேமய்ப்பர்களாக்கனார், ச லைர
ேபாத ப்பவர்களாக்கனார். ௧௨ க றஸ்துவன்
பரிசுத்தவான்கைளச் ேசைவ ெசய்ய ேதவன்
பல வரங்கைளக் ெகாடுத்தார். க றஸ்துவன்
சைபயானது வல்லைம ெபறேவ அவர்
வரங்கைளக் ெகாடுத்தார். ௧௩ நாம்
அைனவரும் அேத நம்ப க்ைகயல் ஒன்றுபட
ேவண்டும். ேதவனுைடய குமாரைனப்
பற்றய அறைவப் ெபறேவண்டி, அதுவைர
இவ்ேவைல ெதாடரேவண்டும். நாம் முழுைம
ெபற்றவர்களாக மாற ேவண்டும். நாம்
க றஸ்துைவப்ேபால் ஆகும் வைர வளர
ேவண்டும். அவரது முழுைமையப் ெபற
ேவண்டும்.
௧௪ நாம் இன்னும் குழந்ைதகள் ேபால்

இருப்பைத நறுத்த ேவண்டும். அைலகளால்
அைலக்கழிக்கப்படும் கப்பைலப்ேபால சலர்
அடிக்கடிமனம்மாற க்ெகாண்டிருக்க றார்கள்.
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நாம் அவர்கைளப் ேபான்று இருப்பைதயும்
நறுத்த ேவண்டும். நம்ைமத் தந்த ரமாகச்
ச க்கைவக்க சலர் முயலும்ேபாது நாம்
அவர்கள் பன்னால் ேபாகக் கூடாது. ௧௫ நாம்
அன்புடன் உண்ைமைய மட்டும் ேபசுேவாம்.
எல்லா வழிகளிலும் நாம் இேயசுைவப்
ேபான்று வளருேவாம். க றஸ்து தைலயும்
நாம் சரீரமும்ஆேவாம். ௧௬இந்த முழு சரீரமும்
அவைரச் சார்ந்தது. எல்லா உறுப்புகளும்
ஒன்று ேசர்ந்து வளருகறது. ஒவ்ெவாரு
உறுப்பும் அதனதன் ேவைலையச் ெசய்து
வருகன்றது. அைனத்தும் ேசர்ந்து முழுசரீரம்
உருவாக , அன்ேபாடு வலிைம ெகாண்டதாக
வளரஉதவுகறது.

நீங்கள்வாழ ேவண்டியவழி
௧௭கர்த்தருக்காக நான்உங்களுக்குஇைதச்

ெசால்க ேறன். நான் எச்சரிப்பதாவது:
நம்ப க்ைக அற்றவர்கைளப் ேபான்று
நீங்களும் ெதாடர்ந்து வாழக் கூடாது.
அவர்களது ச ந்தைனகள் பயனற்றைவ.
௧௮ அந்த மக்கள் புரிந்துெகாள்ள
மாட்டார்கள். அவர்களின் மனம் மூடியது,
இதயம் கடினமானது, அவர்களுக்கு
ஒன்றும் ெதரியாது. எனேவ ேதவன்
ெகாடுக்க ற வாழ்க்ைக அவர்களுக்கு
இல்ைல. ௧௯ அவர்கள் தங்கள் ெவட்க
உணர்ைவ இழந்துவ ட்டனர். தீயவற்ைறச்
ெசய்வதற்காகேவ தங்கள் வாழ்க்ைகையப்
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பயன்படுத்துகறார்கள். எல்லா வைகயான
ெகட்ட ெசயல்கைளயும் ெசய்ய அவர்கள்
ேமலும் ேமலும்வரும்புக றார்கள். ௨௦ஆனால்
நீங்கள் கறஸ்துவன் மூலமாகக் கற்றுக்
ெகாண்டைவ அந்தக் ெகட்டவற்ைறப்
ேபான்றதல்ல. ௨௧ அவைரப் பற்ற
உங்களுக்குச் ெசால்லப்பட்டுள்ளது
எது என்பது எனக்குத் ெதரியும்.
நீங்கள் அவருக்குள் இருக்கறீர்கள்.
எனேவ உங்களுக்கு உண்ைமயானது
கற்ப க் கப்பட்டிருக்க றது. ஆமாம்,
அந்த உண்ைம இேயசுவ டம் உள்ளது.
௨௨ உங்கள் பைழய வாழ்க்ைக முைறகைள
வ ட்டுவ டவும், எப்ேபாதும் தீைமையத்
தருகற பைழய குணங்கைள ஒதுக்கவும்
உங்களுக்குக் கற்ப க்கப்பட்டிருக்க றது.
அது ேமலும் ேமாசமாகவ ட்டது.
ஏெனன்றால் அவர்கள் தீயவற்றால்
முட்டாளாக்கப்பட்டு அவற்ைறேய புதுப்ப க்க
வரும்புக றார்கள். ௨௩ ஆனால் நீங்கள்
உங்கள் இதயத்தல் புதயவர்களாகும்படி
கற்ப க்கப்பட்டிருக்க றீர்கள். ௨௪ நீங்கள்
புதய மனிதனாக இருக்கக்
கற்ப க்கப்பட்டிருக்க றீர்கள். அந்தப்
புதய மனிதன் ேதவைனப்ேபான்று
ெசய்யப்படுக றான். உண்ைமயான
நீதயலும், பரிசுத்தத்தலும்இருக்கறான்.
௨௫ எனேவ நீங்கள் ெபாய் ெசால்வைத

நறுத்துங்கள். ஒருவருக்ெகாருவர்
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எப்ெபாழுதும் உண்ைமையேய ேபசுங்கள்.
ஏெனன்றால் நாம் அைனவரும் ஒேர
சரீரத்தன் பல்ேவறு உறுப்புகளாகச்
ேசர்ந்தருக்க ேறாம். ௨௬ உங்கள்
ேகாபம் உங்கைளப் பாவம் ெசய்யக்
ெகாண்டுெசல்லுமளவு அனுமதக்காதீர்கள்.
நாள் முழுவதும் ேகாபம் உைடயவர்களாக
இருக்காதீர்கள். ௨௭ உங்கைள
வீழ்த்துவதற்குரிய வழிையப் ப சாசுக்குக்
ெகாடுக்க ேவண்டாம். ௨௮ ஒருவன்
தருடுகன்றவனாக இருந்தால் தன்
தருட்ைட நறுத்துவானாக. அவன் ேவைல
ெசய்யத் ெதாடங்கட்டும். அவன் தனது
ைககைள நல்ல ெசயல்கைளச் ெசய்வதற்குப்
பயன்படுத்தட்டும். ப றகு ஏைழகேளாடு
பக ர்ந்துெகாள்ள அவனுக்ெகன்று சல
இருக்கும்.
௨௯ நீங்கள் ேபசும்ேபாது தீயவற்ைறச்

ெசால்லாதீர்கள். ஆனால் மற்றவர்களுக்குப்
பயன் தரத்தக்கதும், மற்றவர்கைளப்
பலமுள்ளதாக்குகறைவகைள மட்டும்
ேபசுங்கள். அதனால் உங்கள்
ேபச்ைசக் ேகட்பவர்களுக்கு உங்கள்
ேபச்சு ஆசீர்வாதங்கைளக் ெகாண்டு
வரும். ௩௦ பரிசுத்த ஆவயானவைரச்
ேசாகப்படுத்தாதீர்கள். நீங்கள்
ேதவனுக்குரியவராக இருக்க றீர்கள்
என்பதற்கு ஆவயானவேர சான்றாக
உள்ளார். ேதவன் உங்களுக்குச்
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சரியான ேநரத்தல் வடுதைல தருவார்
என்பைதக் காட்டேவ ேதவன் பரிசுத்த
ஆவயானவைர உங்களுக்குத் தந்துள்ளார்.
௩௧ கசப்பும், ேகாபமும், மூர்க்கமும்
அைடயாதீர்கள். ேகாபத்தல் சத்தம்
இடாதீர்கள். கடுஞ்ெசாற்கைளச்
ெசால்லாதீர்கள். பாவங்கைள
ெசய்யாதீர்கள். ௩௨ ஒருவருக்ெகாருவர்
தயவாயும், மனஉருக்கமாயும் இருங்கள்.
க றஸ்துவுக்குள் ேதவன் உங்கைள
மன்னித்துவடுவைதப்ேபால நீங்களும்
மற்றவர்கைளமன்னித்துவடுங்கள்.

௫
௧ நீங்கள் ேதவனால் ேநச க்கப்படுக ற

அவரது பள்ைளகள். எனேவ ேதவைனப்
ேபால ஆக முயலுங்கள். ௨ அன்புக்குரிய
ஒரு வாழ்க்ைகைய வாழுங்கள். க றஸ்து
நம்ைம ேநச த்தது ேபாலேவ மற்றவர்கைள
ேநச யுங்கள். க றஸ்து தம்ைமேய நமக்கு
ஒப்புக்ெகாடுத்துவ ட்டார். இனிய நறுமணம்
உைடய காணிக்ைகயாகவும், பலியாகவும்
ேதவனுக்குத்தம்ைமத்தந்தார்.
௩ஆனால்உங்களிைடேய ேமாகத்த ற்குறய

பாவங்கள் இருக்கக்கூடாது. உங்களிடம்
எவ்வைகயான தீய ெசயல்களும்,
ெபாருளாைசயும் இருக்கக்கூடாது.
ஏெனன்றால்இைவேதவனுைடயபுனிதமான
மக்களுக்கு ஏற்றதல்ல. ௪ நீங்கள் வம்பு
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ேபசக்கூடாது. முட்டாள்தனங்களும்,
பரியாசங்களும் ேபசக்கூடாது. இைவ
உங்களுக்குப் ெபாருத்தமானைவ அல்ல.
நீங்கள் ேதவனுக்கு ஸ்ேதாத்த ரம் ெசலுத்த
ேவண்டும். ௫ பாலியல் பாவங்கள்
ெசய்பவனும், தீயெசயல் புரிபவனும்,
தனக்கு ேமலும் ேமலும் ேவண்டும் என
ஆைசப்படும் சுயநலக்காரனுமான வக்க ரக
வணக்கம் ெசய்பவனும் ேதவனுைடயதும்,
க றஸ்துவுைடயதுமாகய இராஜ்யத்தல்
இடம் ெபறுவதல்ைல. இைதப் பற்ற நீங்கள்
ெதரிந்தருக்க ேவண்டும்.
௬ உங்களிடம் உண்ைம இல்லாதவற்ைறச்

ெசால்லி உங்கைள எவரும் முட்டாளாக
ஆக்கவ ட அனுமதக்காதீர்கள்.
கீழ்ப்படியாதவர்கள் மீது ேதவைனக்
ேகாபம் ெகாள்ள அத்தீய ெசயல்கள்
ெசய்க றது. ௭ எனேவ அவர்கேளாடு
இத்தைகயதீயெசயல்கைளச்ெசய்யாதீர்கள்.
௮ கடந்த காலத்தல் நீங்கள் இருளில்
இருந்தீர்கள். இப்ெபாழுது ேதவனுைடய
ெவளிச்சத்தல் இருக்க றீர்கள். எனேவ
நீங்கள் ெவளிச்சத்தன் பள்ைளகைளப்
ேபான்றுநடக்கேவண்டும். ௯ெவளிச்சமானது
எல்லாவைகயான நன்ைமகைளயும்,
சரியானவாழ்க்ைகையயும், உண்ைமையயும்
ெகாண்டு வரும். ௧௦ ேதவனுக்கு
வருப்பமானது எது என்பைதக்
கற்றுக்ெகாள்ளுங்கள். ௧௧ இருட்டில்
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வாழ்பவர்கள் ெசய்கன்ற பாவங்கைள
எல்லாம் நீங்கள் ெசய்யாதீர்கள். அவற்ைறச்
ெசய்வதால் உங்களுக்கு நன்ைம
வருவதல்ைல. இருட்டில் ெசய்யப்படுபைவ
எல்லாம் தவறானைவ என்பைத
எடுத்துக்காட்ட நீங்கள் நற்ெசயல்கைளச்
ெசய்யுங்கள். ௧௨ அவர்கள் இருட்டில்
இரகச யமாகச்ெசய்பவற்ைறக்குற ப்படுவது
கூட ெவட்கப்படத்தக்கதுஆகும். ௧௩அவற்ைற
நாம் தவறானைவ என்று காட்டும்ெபாழுது
அவற்ைற எளிதாகப் பார்ப்பதற்கு ெவளிச்சம்
உதவும். ௧௪ எளிதாகப் பார்ப்பதுேபால்
இருக்க ற எல்லாப் ெபாருள்களும் தமக்குள்
ெவளிச்சமுைடயதாகவடும். அதனால்தான்
நாம்கூறுக ேறாம்.

“தூங்குகறவர்கேளஎழும்புங்கள்,
மரணத்தலிருந்துஎழும்புங்கள்.

க றஸ்துஉங்கள்மீதுப ரகாசமாயருப்பார்.”

௧௫ எனேவ எப்படி வாழ்வது என்பதல்
எச்சரிக்ைகயாய் இருங்கள். ஞானம்
இல்லாதவர்கள் வாழ்வது ேபான்று
வாழாதீர்கள். ஞானத்ேதாடு வாழுங்கள்.
௧௬ நீங்கள் உங்களுக்குக் கைடத்துள்ள
ஒவ்ெவாரு வாய்ப்ைபயும் பயன்படுத்த
நற்ெசயல்கைளச் ெசய்யுங்கள். ஏெனன்றால்
நாம் ெகட்ட காலங்களில் வாழ்க ேறாம்.
௧௭ ஆைகயால் முட்டாள்தனமாக உங்கள்
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வாழ்க்ைகைய வீணாக்கவ டாதீர்கள்.
ப தா உங்களிடம் என்ன வரும்புக றார்
என்பைத அற ந்துெகாள்ளுங்கள்.
௧௮ மதுபான ெவறெகாள்ளாதீர்கள். உங்கள்
ஆன்மீக வாழ்ைவ அது அழித்துவடும்.
ஆவயால் ந ரப்பப்பட்டவர்களாக
இருங்கள். ௧௯ சங்கீதங்களினாலும்,
கீர்த்தைனகளினாலும், பக்த ப்
பாடல்களினாலும் ஒருவருக்ெகாருவர்
ேபச க்ெகாள்ளுங்கள். உங்கள் இதயத்தல்
கர்த்தருக்காக இைசயுடன் பாடுங்கள்.
௨௦ ப தாவாகய ேதவனுக்கு எப்ேபாதும்
எல்லாவற்றற்காகவும் நன்ற ெசலுத்துங்கள்.
அதைனக் கர்த்தராக ய இேயசு க றஸ்துவன்
ெபயரில்ெசலுத்துங்கள்.

கணவன்களும்,மைனவமார்களும்
௨௧ ஒருவருக்ெகாருவர் கீழ்ப்படிய

வருப்பமாய் இருங்கள். க றஸ்துவன்
மீதுள்ள மரியாைதயன் ெபாருட்டு இைதச்
ெசய்யுங்கள்.
௨௨ மைனவமார்கேள! நீங்கள்

கர்த்தருக்குக் கீழ்ப்படிவதுேபாலேவ
கணவனுக்கும் கீழ்ப்படியுங்கள்.
௨௩ சைபக்குத் தைலயாகக் க றஸ்து
இருக்கறார். மைனவயன் தைலயாக
இருப்பது கணவன்தான். சைப க றஸ்துவன்
சரீரம் ேபான்றது. சரீரத்தன் இரட்சகராய்
க றஸ்து இருக்கறார். ௨௪ க றஸ்துவன்
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அதகாரத்துக்குள் சைப உள்ளது. இைதப்
ேபான்றுதான் மைனவகளாகய நீங்களும்
உள்ளீர்கள். எல்லா வைகயலும் உங்கள்
கணவர்களின் அதகாரத்த ற்குள்தான்
இருக்கறீர்கள்.
௨௫ கணவன்மார்கேள! க றஸ்து

சைபைய ேநச க்க றதுேபால நீங்கள் உங்கள்
மைனவயைர ேநச யுங்கள். க றஸ்து
சைபக்காகேவ இறந்தார். ௨௬ சைபையப்
புனிதமாக்கேவ அவர் இறந்தார். சரீரத்ைதத்
தண்ணீரால் கழுவத் தூய்ைமப்படுத்துவது
ேபாலேவ தருவசனத்ைதப் பயன்படுத்த
சைபையத்தூய்ைமெசய்க றார். ௨௭க றஸ்து
இறந்து ேபானதால் அவர் சைபைய
அழகுமிக்க மணமகைளப் ேபான்று ஆக்க,
தம்ைமேய தந்தார். இதனால் சைப
புனிதமானதாக, குற்றம் இல்லாததாக,
ேகேடா, பாவேமா, ேவறு தவறுகேளா
நைடெபறாத இடமாக ஆக்க வரும்பனார்.
இதுேபால

௨௮கணவர்கள் மைனவமார்கைள ேநச க்க
ேவண்டும். அவர்கள் தம் ெசாந்த சரீரத்ைதப்
ேபான்று மைனவைய ேநச ப்பது தன்ைனேய
ேநச ப்பது ேபான்றதாகும். ௨௯ ஏெனன்றால்
எவன் ஒருவனும் தன் ெசாந்த சரீரத்ைத
ெவறுக்கமாட்டான். ஒவ்ெவாருவனும்
தம் சரீரத்ைத நல்ல உணவு ெகாடுத்து
காப்பாற்றுவான். இைதத்தான் கறஸ்துவும்
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சைபக்காகச் ெசய்தார். ௩௦ ஏெனன்றால்
நாம் அவரது உறுப்புக்கள். ௩௧ “ஒரு மனிதன்
தனதுதந்ைதையயும் தாையயும்வ ட்டுவலக
மைனவேயாடு ேசர்ந்துெகாள்க றான்.
இருவரும் ஒருவராகவடுகறார்கள்”
என்று எழுதப்பட்டிருக்க றது✡ ௩௨ நான்
கறஸ்துைவப் பற்றயும் சைபையப்
பற்றயும் ேபச க்ெகாண்டிருக்க ேறன்.
இதலுள்ள இரகசயமான உண்ைம மிக
முக்கயமானது. ௩௩எனினும்ஒவ்ெவாருவரும்
உங்கைள ேநச ப்பது ேபாலேவ மைனவைய
ேநச யுங்கள். மைனவயும் கணவனுக்கு
மரியாைதெகாடுக்க ேவண்டும்.

௬
பள்ைளகளும்ெபற்ேறார்களும்
௧ பள்ைளகேள கர்த்தர் வரும்புவது

ேபால நீங்கள் உங்கள் ெபற்ேறாருக்குக்
கீழ்ப்படியுங்கள். இதுேவ நீங்கள் ெசய்ய
ேவண்டிய சரியான ெசயலாகும். ௨ “நீங்கள்
உங்களுைடய தாய்க்கும் தகப்பனுக்கும்
மரியாைத ெகாடுக்கேவண்டும்”✡ என்று
கட்டைள கூறுகறது. இதுதான் முதல்
கட்டைள. அத ேல ஒரு வாக்குறுத
உள்ளது. ௩ “ப றகு எல்லாம் உங்களுக்கு
நல்லதாகும். நீங்கள் பூமியல் நீண்ட

✡ ௫:௩௧: ஆத . 2:24-ல் இருந்து எடுக்கப்பட்டுள்ளது.
✡ ௬:௨: யாத். 20:12, உபா. 5:16-ல் இருந்து
எடுக்கப்பட்டுள்ளது.
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வாழ்ைவப் ெபறுவீர்கள்!” என்பது தான்அந்த
வாக்குறுத .
௪ தந்ைதமார்கேள! உங்கள்

குழந்ைதகைளக் ேகாபப்படுத்தாதீர்கள்.
கர்த்தருக்ேகற்றகல்வயாலும்,பய ற்சயாலும்
அவர்கைள ேமலான நைலக்குக் ெகாண்டு
வாருங்கள்.

அடிைமகளும், எஜமானர்களும்
௫ அடிைமகேள பூமியல் உள்ள உங்கள்

எஜமானர்களுக்கு அச்சத்ேதாடும்,
மரியாைதேயாடும் கீழ்ப்படிந்தருங்கள்.
நீங்கள்கறஸ்துவுக்குக்கீழ்ப்படிவதுேபான்று
உண்ைமயான மனேதாடு கீழ்ப்படியுங்கள்.
௬ அவர்கள் கவனித்துக்ெகாண்டு
இருக்கும்ேபாது மட்டும் நல்ெலண்ணத்ைதப்
ெபற உங்கள் எஜமானர்களுக்குக்
கீழ்ப்படியக் கூடாது; நீங்கள் கறஸ்துவுக்குக்
கீழ்ப்படிவது ேபாலக் கீழ்ப்படியுங்கள்.
ேதவன் வரும்புவைத நீங்கள் முழு
மனதுடன் ெசய்யுங்கள். ௭ உங்கள்
ேவைலையச் ெசய்யுங்கள். சந்ேதாஷமாய்
ெசய்யுங்கள். கர்த்தருக்கு ேசைவ
ெசய்வதுேபால எண்ணுங்கள். மனிதருக்கு
ேசைவ ெசய்வதாக எண்ணாதீர்கள்.
௮ அவரவர் ெசய்யும் நற்ெசயலுக்கு ஏற்றபடி
ஒவ்ெவாருவருக்கும் கர்த்தர் பலன் தருவார்
என்பைத நைனவல் ெகாள்ளுங்கள்.
அவர்கள் அடிைமகள்ேபால இருந்தாலும்
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சரி, இல்லாவ ட்டாலும் சரி ஒவ்ெவாருவரும்
தத்தம் நற்ெசயலுக்கு ஏற்றபடி பலன்கைளப்
ெபறுவர்.
௯ எஜமானர்கேள, இைதப்ேபான்ேற

நீங்களும் உங்கள் அடிைமகளிடம்
நல்லவர்களாகவும் இருங்கள். அவர்கைள
மிரட்டாதீர்கள். உங்களுக்கும் உங்கள்
அடிைமகளுக்கும் எஜமானராய் இருக்க ற
ேதவன் பரேலாகத்தல் இருக்கறார்
என்பைதத் ெதரிந்துெகாள்ளுங்கள்.
அவர் எல்லாைரயும் ஒன்று ேபாலேவ
நயாயந்தீர்க்க றார்.

முழுஆயதங்கைளயும்அணியுங்கள்
௧௦இறுதயாக நான் எழுதுவது யாெதனில்:

அவரது ெபரும் பலத்தால் நீங்கள்
உங்கைள பலப்படுத்த க்ெகாள்ளுங்கள்
என்று கூறுக ேறன். ௧௧ அவரது முழு
ஆயுதங்கைளயும் அணிந்துெகாள்ளுங்கள்.
அதற்குப் ப றகு உங்களால் சாத்தானின்
தந்த ரங்கைள எத ர்த்துப் ேபாராட முடியும்.
௧௨ நமது ேபாராட்டம் பூமியலுள்ள மக்கைள
எத ர்த்தல்ல. நாம் இருட்டில் உள்ள
அரசர்கைளயும், அதகாரிகைளயும்,
அதகாரங்கைளயும் எத ர்த்ேத
ேபாராடுக ேறாம். வானமண்டலங்களில்
உள்ள ெபால்லாத ஆவகளின்
ேசைனகளுக்குஎத ராகப் ேபார் ெசய்க ேறாம்.
௧௩ அதனால்தான் ேதவனின் முழுக்
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கவசங்களும் உங்களுக்குத் ேதைவ.
அப்ேபாது தான் உங்களால் தீங்கு நாளில்
எத ர்த்து பலத்துடன் இருக்க முடியும். ேபார்
முடித்த ப றகும்வல்லைமயுடன்நற்கமுடியும்.
௧௪ எனேவ உண்ைம என்னும்

இடுப்புக் கச்ைசையக் கட்டிக்ெகாண்டு
வலிைமயாகுங்கள். சரியான வாழ்க்ைக
என்னும் கவசத்ைத உங்கள் மார்பல்
அணிந்துெகாள்ளுங்கள். ௧௫ சமாதானத்தன்
நற்ெசய்த என்னும் ெசருப்புகைள
உங்கள் கால்களில் அணிந்துெகாண்டு
முழு தயார் நைலயல் நல்லுங்கள்.
௧௬ நம்ப க்ைக என்னும் ேகடயத்ைதக்
ைககளில் தாங்க க்ெகாள்ளுங்கள். சாத்தான்
எறயும் அம்புகைள அதனால் தடுத்துவ ட
முடியும். ௧௭ ேதவனின் வார்த்ைத என்னும்
தைலக்கவசத்ைத அணிந்துெகாள்க!
ஆவ என்னும் வாைள எடுத்துக்ெகாள்க.
அது ேதவனின் ேபாதகங்களாகும்.
௧௮ எப்ெபாழுதும் ஆவக்குள் ப ரார்த்தைன
ெசய்யுங்கள். எல்லா வைகயான
ப ரார்த்தைனகைளயும் ெசய்து உங்களுக்குத்
ேதைவயான அைனத்ைதயும் ேகளுங்கள்.
இதைனச் ெசய்வதற்கு எப்ெபாழுதும்
தயாராக இருங்கள். ஒருேபாதும் மனம்
தளராதீர்கள். எப்ெபாழுதும் ேதவனுைடய
எல்லாப் பள்ைளகளுக்காகவும் ப ரார்த்தைன
ெசய்யுங்கள்.
௧௯ எனக்காகவும் ப ரார்த்தைன
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ெசய்யுங்கள், அப்ெபாழுது நான் ேபசும்ேபாது
ேதவன் எனக்கு வார்த்ைதகைளக்
ெகாடுப்பார். நான் அச்சம் இல்லாமல்
சுவ ேசஷத்தன் இரகசய உண்ைமகைளப்
ேபாத க்க ேவண்டும். ௨௦ நற்ெசய்தையப்
ேபாத க்கும் பணி என்னுைடயது. அைத
இப்ெபாழுது சைறக்குள் இருந்து
ெசய்க ேறன். இதற்கான ைதரியத்ைத நான்
ெபற்றுக்ெகாள்ள எனக்காகப் ப ரார்த்தைன
ெசய்யுங்கள்.

இறுத வாழ்த்துக்கள்
௨௧ நான் ேநச க்க ற நம் சேகாதரன்

தீக க்குைவ உங்களிடம் அனுப்புேவன்.
கர்த்தரின் பணியல் அவன்
நம்ப க்ைகக்குரிய ெதாண்டன்.
எனக்கு ஏற்பட்ட எல்லாவற்ைறயும்
அவன் உங்களுக்குக் கூறுவான்.
அப்ெபாழுது உங்களுக்கு என்
நைல என்னெவன்றும், நான்
ெசய்துெகாண்டிருப்பது என்னெவன்றும்
ெதரியும். ௨௨ அதற்காகத்தான் நான்
அவைன அனுப்புகன்ேறன். எனேவ
நாங்கள் எப்படி இருக்க ேறாம் என்பைத
நீங்கள் ெதரிந்துெகாள்ளவும், உங்கைள
ைதரியப்படுத்தவும் நான் அவைன
அனுப்புக ேறன்.
௨௩ ப தாவாகய ேதவனிடமிருந்தும்,

கர்த்தராக ய இேயசு க றஸ்துவடமிருந்தும்
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உங்களுக்கு நம்ப க்ைகேயாடு கூடிய
சமாதானமும் அன்பும் கைடப்பதாக. ௨௪ நம்
கர்த்தராக ய இேயசு க றஸ்துவடம் அழியாத
அன்புள்ள அைனவருக்கும் ேதவனின்
இரக்கம்உண்டாவதாக,ஆெமன்.
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