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ப ேலேமானுக்கு
எழுத யகடிதம்

௧ இேயசு க றஸ்துவுக்காக
சைறப்பட்டிருக்க ற பவுலும் சேகாதரனாகய
தீேமாத்ேதயுவும்எழுதுவது,
எங்கள் அன்புக்குரிய நண்பனும்

எங்கேளாடு பணியாற்றுகறவனுமாகய
ப ேலேமானுக்கு எழுதுவது: ௨ எங்கள்
சேகாதரியாக ய அப்பயாவுக்கும்,
எங்கேளாடுள்ள ஊழியனாகய
அர்க்க ப்புவுக்கும் உங்கள் வீட்டிேல கூடி
வருகற சைபக்கும்எழுதுவது:
௩ நமது ப தாவாகய ேதவனாலும்

கர்த்தராக ய இேயசு க றஸ்துவாலும்
உங்களுக்குக் கருைபயும் சமாதானமும்
உண்டாகட்டும்.

ப ேலேமானின்அன்பும்வசுவாசமும்
௪ என் ப ரார்த்தைனகளில் உங்கைள

நைனத்துக்ெகாள்க ேறன். நான்
எப்ேபாதும் உங்களுக்காக ேதவனிடம் நன்ற
ெசலுத்துக ேறன். ௫கர்த்தராக யஇேயசுவ டம்
நீங்கள் ெகாண்ட வசுவாசத்ைதயும்
ேதவனுைடய பரிசுத்தமான அைனத்து
மக்களிடமும் நீங்கள் ெகாண்ட அன்ைபயும்
பற்ற நான் ேகள்வப்படுக ேறன்.
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உங்கள் வசுவாசத்துக்கும் அன்புக்கும்
ேதவனுக்கு நன்ற ெசலுத்துக ேறன்.
௬ இேயசுவல் நாம் ெகாண்டுள்ள எல்லா
நல்லவற்ைறயும் நீங்கள் புரிந்துெகாள்ள,
நீங்கள் பக ர்ந்துெகாள்ளும் வசுவாசம்
உதவட்டும் என நான் ப ரார்த்த க்க ேறன்.
௭ எனது சேகாதரேன! ேதவனுைடய
மக்களிடம் நீஅன்பாகஇருந்தாய். அவர்கைள
மக ழ்ச்ச ெகாள்ளச் ெசய்தாய். இது எனக்கு
மட்டற்ற மக ழ்ச்சையயும் ஆறுதைலயும்
ெகாடுத்தருக்க றது.

சேகாதரைனப் ேபாலஏற்றுக்ெகாள்
௮ நீங்கள் ெசய்ய ேவண்டிய சல

காரியங்கள் உள்ளன. நான் உங்களுக்குக்
கட்டைளய ட முடியும். க றஸ்துவல்
நம்முைடய உறவானது அப்படிச் ெசய்யும்
உரிைமையக் ெகாடுக்க றது என நான்
உணருக ேறன். ௯ ஆனால், நான்
உங்களுக்குக் கட்டைளய டவல்ைல.
மாறாக அன்பனிமித்தம் நான் இவற்ைறச்
ெசய்யுமாறு உங்கைள ேகட்க ேறன். நான்
பவுல். இப்ேபாது நான் ஒரு முதயவன்.
இேயசு க றஸ்துவுக்காகச் சைறப்பட்டவன்.
௧௦ என் மகன் ஒேநசமுக்காக உங்கைளக்
ேகட்டுக்ெகாள்க ேறன். நான் சைறயல்
இருந்தேபாது அவன் எனக்கு வசுவாசத்தல்
மகன் ஆனான். ௧௧ கடந்த காலத்தல் அவன்
உங்களுக்குப் பயனற்றவனாக இருந்தான்.
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ஆனால் இப்ெபாழுேதா அவன் உங்களுக்கும்
எனக்கும்பயனுள்ளவன்.
௧௨ நான் அவைன உங்களிடம் மீண்டும்

அனுப்புக ேறன். அவனுடன் என்
இதயத்ைதயும் ேசர்த்து அனுப்புக ேறன்.
௧௩ நற்ெசய்த க்காகச் சைறப்பட்டிருக்க ற
எனக்கு ேசைவ ெசய்வதற்காக அவைன
என்ேனாடு ைவத்தருக்க வரும்ப ேனன்.
எனக்குக் கைடக்கும் அவன் உதவ
எனக்கு உதவுவதன்மூலம் உண்ைமயல்
உங்களிடமிருந்து வருகறது. ௧௪ ஆனால்
முதலில் உங்கைளக் ேகட்டுக்ெகாள்ளாமல்
நான் எைதயும் ெசய்ய வரும்பவல்ைல.
அதற்குப் பன்பு எனக்காக நீங்கள்
ெசய்க ற நல்ல காரியங்கள், என்னுைடய
வற்புறுத்தலுக்காக அல்லாமல் நீங்களாகேவ
வரும்ப ச்ெசய்தைவயாகஇருக்கும்.
௧௫ ெகாஞ்சக் காலமாக ஒேநசமு

உங்கைள வ ட்டுப் ப ரிந்தருந்தான்.
ஒருேவைள என்ெறன்ைறக்குமாக நீங்கள்
அவைனத் தரும்பப் ெபறும் ெபாருட்டு இது
ந கழ்ந்தது. ௧௬ இனிேமல் ஒரு அடிைமயாக
அல்ல, அடிைமக்கும் ேமலானவனாக,
அன்புகுரிய சேகாதரனாக இருப்பான். நான்
அவைன மிகவும் ேநச க்க ேறன். நீங்கள்
அைதவ ட ேமலாக ேநச க்க ேவண்டும்.
கர்த்தருக்குள் அவைன மனிதனாகவும் நல்ல
சேகாதரனாகவும்நீங்கள்ேநச க்கேவண்டும்.
௧௭ நீங்கள் என்ைன நண்பனாக
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ஏற்றுக்ெகாண்டால், ப றகு அவைனயும்
தரும்பவும் ஏற்றுக்ெகாள்ளுங்கள். என்ைன
வரேவற்பது ேபாலேவ அவைனயும்
வரேவற்றுக்ெகாள்ளுங்கள். ௧௮ அவன்
உங்களிடம் ஏதாவது ஒருவைகயல் ெசய்த
குற்றங்கைளயும் கடன்கைளயும், என்
கணக்கல் ைவத்துக்ெகாள்ளுங்கள்.
௧௯ நான் பவுல். நாேன என் ைகயால்
உங்களுக்கு இதைன எழுதுக ேறன். நான்
ஒேநசமுவன் கடைனத் தீர்த்துவடுேவன்.
உங்கள் வாழ்வுக்காக நீங்கள் என்னிடம்
கடன்பட்டுள்ளைதப்பற்ற நான் ஒன்றும்
ெசால்லமாட்ேடன். ௨௦ எனேவ என்
சேகாதரேன! ஒரு கறஸ்தவன் என்கற
முைறயல் எனக்குச் ெசய்யப்படும் ஒரு
உதவயாக நீங்கள் அைதச் ெசய்யேவண்டும்
எனக் ேகட்க ேறன். க றஸ்துவுக்குள் என்
இதயத்ைத ஆறுதல்படுத்துங்கள். ௨௧ நான்
ெசால்வைதக் காட்டிலும் அதகமாக நீங்கள்
எனக்குச் ெசய்வீர்கள் என்று அற ேவன்.
இதைன நீங்கள் ஒப்புக்ெகாள்வீர்கள் என்ற
உறுத எனக்கு இருப்பதால் உங்களுக்கு
இக்கடிதத்ைதஎழுதுக ேறன்.
௨௨ ேமலும் நான் தங்குவதற்காக ஓர்

இடத்ைத ஏற்பாடு ெசய்யுங்கள். உங்கள்
ேவண்டுதலுக்கு ேதவன் ெசவ சாய்ப்பார்
என்று நான் நம்புக ேறன். உங்கள்
ப ரார்த்தைனகள் மூலமாக நான் உங்களிடம்
வரமுடியும்என்றும்நம்புக ேறன்.
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இறுத வாழ்த்துக்கள்
௨௩ இேயசு க றஸ்துவுக்காக

எப்பாப்ப ராவும்என்ேனாடுசைறைவக்கப்பட்டிருக்க றான்.
அவனும் உங்களுக்கு வாழ்த்து கூறுகறான்.
௨௪ மாற்கு, அரிஸ்தர்க்கு, ேதாமா,
லூக்கா ேபான்ேறாரும் உங்களுக்கு
வாழ்த்துைரக்க றார்கள். இவர்கள்என்ேனாடு
பணியாற்றுகறார்கள்.
௨௫ நம் கர்த்தராக ய இேயசு க றஸ்துவன்

கருைபஉங்கள்ஆவயுடன்இருப்பதாக.
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