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பலிப்ப யருக்கு
எழுத யகடிதம்

௧ இேயசு க றஸ்துவன் ஊழியர்களாகய
பவுலும் தீேமாத்ேதயுவும் பலிப்ப நகரத்தல்
க றஸ்து இேயசுவுக்குள் வாழ்க ற
ேதவனுைடய பரிசுத்த மக்களுக்கும்
உங்கள் கண்காணிப்பாளர்களுக்கும்,
வேசஷ உதவயாளர்களுக்கும்,
உங்கள் மூப்பர்களுக்கும் ச றப்பு
உதவயாளர்களுக்கும்எழுதுவது.
௨ நம்முைடய ப தாவாகய ேதவனாலும்

கர்த்தராக ய இேயசு க றஸ்துவனாலும்
கருைபயும், சமாதானமும் உங்களுக்கு
உண்டாவதாக.

பவுலின்ப ரார்த்தைன
௩எப்ேபாதும்உங்கைளநைனத்துக்ெகாண்டு

நான் ேதவனுக்கு நன்ற ெசால்க ேறன்.
௪ உங்கள் அைனவருக்காக எப்ேபாதும்
மக ழ்ச்ச ேயாடு நான் ப ரார்த்தைன
ெசய்க ேறன். ௫ மக்களிடம் நான்
நற்ெசய்தையக் கூறும்ேபாது அதற்கு
உதவ ெசய்த உங்கள் அைனவருக்காக
ேதவனுக்கு நன்ற ெசலுத்துக ேறன். நீங்கள்
சுவ ேசஷத்ைத நம்பய நாள் முதல் நீங்கள்
நற்க ரிையகளில் பங்ேகற்று எனக்கு
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உதவயுள்ளீர்கள். ௬ உங்களில் ேதவன்
நற்ெசயல்கைளச் ெசய்யத் ெதாடங்கனார்.
அவர் இைத உங்களில் ெதாடர்ந்து
ெசய்துெகாண்டிருக்க றார். இேயசு க றஸ்து
மீண்டும்வரும்ேபாதுேதவன்தன்ேவைலைய
உங்கள் மூலம் ெசய்து முடிப்பார். அைதப்
பற்ற நான்உறுதயாய்இருக்க ேறன்.
௭ உங்கள் அைனவைரயும் குறத்து

இவ்வாறு நான் நைனப்பது சரிெயன்று
எண்ணுகேறன். இதல் நான் உறுதயாகவும்
உள்ேளன். ஏெனன்றால் உங்கைள என்
இதயத்தல் ைவத்தருக்க ேறன். நான்
உங்கைள மிக ெநருக்கமாக உணர்க ேறன்.
எெனனில் நீங்கள் அைனவரும்
என்ேனாடு ேதவனுைடய கருைபையப்
பக ர்ந்துெகாள்க றீர்கள். நான் சைறயல்
இருக்கறேபாதும், நற்ெசய்த க்காக உத்தரவு
ெசால்லி அைதத் த டப்படுத்த வருகறதலும்,
நீங்கள் ேதவனுைடய கருைபைய என்ேனாடு
பங்க ட்டுக்ெகாள்க றீர்கள். ௮ உங்கைளப்
பார்க்க நான் மிகவும் வரும்புக ேறன் என்று
ேதவனுக்குத் ெதரியும். க றஸ்துஇேயசுவன்
அன்புடன் உங்கள் அைனவைரயும் நான்
ேநச க்க ேறன்.
௯உங்களுக்காக என்னுைடயப ரார்த்தைன

இதுேவ:

உங்கள் அன்பு ேமலும் ேமலும் வளர்வதாக.
உங்களுக்கு அறவும், அன்ேபாடு கூட
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புரிந்துெகாள்ளுதலும் உண்டாவதாக.
௧௦ ப றகு நன்ைமக்கும் தீைமக்கும்
உள்ள ேவறுபாட்ைட உங்களால்
கண்டுெகாண்டு, நன்ைமைய மட்டும்
ேதர்ந்ெதடுத்துக்ெகாள்ளவும் கறஸ்து
வரும்ேபாது நீங்கள் தூய்ைமயைடயவும்,
தவறு இல்லாதவர்களாக இருக்கவும்,
௧௧ இேயசு க றஸ்துவன் உதவயுடன்,
அவர் மூலம் நீங்கள் பல நற்ெசயல்கைளச்
ெசய்து ேதவனுக்கு மகைமையயும்
பாராட்டுகைளயும் ேசர்க்க ேவண்டும்.

பவுலின்துன்பங்கள்உதவயது
௧௨ சேகாதர சேகாதரிகேள! எனக்கு ஏற்பட்ட

அந்தத் துன்பங்கள் எல்லாம் நற்ெசய்தையப்
பரப்புக ற பணிக்ேக உதவயது என்பைத
நீங்கள் ெதரிந்துெகாள்ள ேவண்டும் என
வரும்புக ேறன். ௧௩ சைறக்குள் நான்
ஏன் இருக்க ேறன் என்பது ெதளிவாக றது.
ஏெனன்றால் நான் கறஸ்துவன்
நம்ப க்ைகயாளன். காவலர்களுக்கும் மற்ற
மக்களுக்கும் இது ெதரியும். ௧௪ இன்னும்
நான் சைறப்பட்டிருக்க ேறன். அது
நன்ைமக்குத்தான் என்று பல வசுவாச கள்
இப்ேபாது எண்ணுகன்றனர். எனேவ
கறஸ்துைவப் பற்றய நற்ெசய்தைய
அச்சமில்லாமல்பரப்புவதல்ேமலும்ைதரியம்
உள்ளவர்களாகஇருக்க றார்கள்.
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௧௫ க றஸ்துைவப் பற்ற ச் சலர்
ப ரச்சாரம் ெசய்க றார்கள், என்றாலும்
அவர்கள் ெபாறாைமயும், கசப்புணர்வும்
ெகாண்டவர்களாக உள்ளார்கள்.
இன்னும் சலர் உதவ ெசய்யும்
வருப்பத்ேதாடு க றஸ்துைவப் பற்ற
ப ரச்சாரம் ெசய்க றார்கள். ௧௬ இவர்கள்,
அன்பனால் கறஸ்துைவப்பற்ற
ப ரச்சாரம் ெசய்கன்றனர். ேதவன்
எனக்கு இந்தப் பணிைய நற்ெசய்தையப்
பாதுகாப்பதற்காகத் தந்துள்ளார் என்பைத
இவர்கள் அறவர். ௧௭ மற்றவர்கேளா
தன்னலம் காரணமாக க றஸ்துைவப் பற்ற
ப ரச்சாரம் ெசய்கன்றனர். அவர்களின்
ப ரச்சார ேநாக்கம் தவறானது. சைறக்குள்
எனக்குத் ெதால்ைலகைள உருவாக்க
அவர்கள் வரும்புகன்றனர். ௧௮ அவர்கள்
எனக்குத் ெதால்ைல ெகாடுத்தால் அைதப்
பற்ற நான் கவைலப்படப் ேபாவதல்ைல.
மக்களிடம் அவர்கள் இேயசுைவப் பற்ற க்
கூறுகறார்கள் என்பதுதான் முக்கயமான
வஷயம். நானும் இேயசுைவப் பற்ற
அவர்கள் மக்களிடம் ெசால்ல ேவண்டும்
என்ேற வரும்புக ேறன். அவர்கள் அைதச்
சரியான ேநாக்கத்ேதாடு ெசய்ய ேவண்டும்.
ஆனால் அவர்கள் தவறான ேநாக்கத்ேதாடு
ேபாலியாகப்ப ரச்சாரம்ெசய்தாலும்கூடநான்
மக ழ்ச்ச யைடக ேறன். ஏெனன்றால்அவர்கள்
கறஸ்துைவப்பற்ற ப் ேபசுக றார்கள்.
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இதனால் ெதாடர்ந்து நான்
மக ழ்ச்ச யைடேவன். ௧௯ எனக்காக நீங்கள்
ப ரார்த்தைன ெசய்துெகாண்டிருக்க றீர்கள்.
இேயசு க றஸ்துவன் பரிசுத்த ஆவயானவர்
எனக்கு உதவுகறார். ஆைகயால் இந்தத்
துன்பங்கள் எனக்கு வடுதைலையத் தரும்
என்று எனக்குத் ெதரியும். ௨௦ எதலும்
நான் கறஸ்துவடம் தவறமாட்ேடன்.
இதுேவ நான் வரும்புவதும், நம்புவதும்
கூட. இந்த உலகத்தல் என் வாழ்வல்
நான் இேயசுவன் உயர்ைவக் காட்ட
ேவண்டும். அதைன ெவளிப்படுத்தும்
ைதரியத்ைத எப்ேபாதும் ேபால இப்ேபாதும்
ெபறுேவன் என்று நான் நம்புக ேறன்.
நான் வாழ்ந்தாலும் சரி, மரித்தாலும்
சரி, இைதச் ெசய்ய வரும்புக ேறன்.
௨௧ க றஸ்துைவ என் வாழ்வன் ஜீவனாக
நம்புக ேறன். இதனால் நான் இறந்து
ேபானாலும் எனக்கு லாபம்தான். ௨௨ இந்த
சரீரத்தல் நான் ெதாடர்ந்து வாழ்ந்தால்
கர்த்தருக்குத் ெதாண்டு ெசய்ய என்னால்
முடியும். ஆனால் வாழ்வு, சாவு என்பவற்றல்
எைதத் ேதர்ந்ெதடுப்பது? எனக்குத்
ெதரியவல்ைல. ௨௩ வாழ்வு, சாவு
இரண்டிெலான்ைறத் ேதர்ந்ெதடுப்பது
கடினமானது. இந்த வாழ்க்ைகைய
வ ட்டுவ ட்டு நான் கறஸ்துேவாடு வாழ
வரும்புக ேறன். அது சறந்தது. ௨௪ஆனால்
நான் சரீரத்தல் தரித்தருப்பது உங்களுக்கு
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மிக அவசயம். ௨௫ உங்களுக்கு நான்
ேதைவயானவன் என்பைத அற ேவன்.
அதனால் உங்கேளாடு இருக்க நான்
வரும்புக ேறன். உங்கள் நம்ப க்ைகயல்
நீங்கள் மக ழ்ச்ச யுடன் வளரவும் நான்
உதவுேவன். ௨௬ மீண்டும் உங்கேளாடு நான்
இருக்கும்ேபாது நீங்கள் கறஸ்துவாகய
இேயசுவுக்குள் மிகவும் மக ழ்ச்ச யாய்
இருப்பீர்கள்.
௨௭ நற்ெசய்த க்குப் ெபாருந்துகற வாழ்ைவ

வாழ்வதுபற்ற உறுத ெசய்துெகாள்ளுங்கள்.
ப றகு உங்கைளப் பார்ைவய ட நான்
வந்தாேலாஅல்லது உங்கைள வ ட்டு
நான் தூரம் ேபானாேலா உங்கைளப்
பற்ற நான் நல்ல ெசய்த கைளேய
ேகள்வப்படுேவன். நற்ெசய்தயலிருந்து
வரும் நம்ப க்ைகக்காக நீங்கள் ெதாடர்ந்து
பலத்ேதாடு ெபாது ேநாக்கத்துக்காக ஒன்று
ேசர்ந்து குழுவாகப் பணியாற்றுகறீர்கள்
என்று நான் ேகள்வப்படுேவன்.
௨௮ உங்களுக்கு எத ரான மக்கைளப் பற்ற
நீங்கள் அச்சப்பட ேவண்டாம். உங்கள்
பைகவர்கள் இழப்புக்குள்ளாவர். நீங்கள்
இரட்ச க்கப்படுவீர்கள். இச்சான்றுகள்
ேதவனிடமிருந்து வந்தன. ௨௯ ஏெனன்றால்
க றஸ்துவனிடத்தல் நம்ப க்ைக
ெசலுத்துவதற்கு மாத்த ரமல்ல, அவர்
ந மித்தமாகப் பாடுபடுவதற்கும் உங்களுக்கு
அருளப்பட்டிருக்க றது. ௩௦ நான் உங்கேளாடு
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இருந்தேபாது நற்ெசய்த க்கு எத ராக இருந்த
மக்களுடன் நான் எத ர்ெகாள்ள ேநர்ந்த
ேபாராட்டங்கைள நீங்கள் பார்த்தீர்கள்.
இப்ேபாது நான் எத ர்ெகாண்டுவரும்
ேபாராட்டங்கைளப் பற்றயும் நீங்கள்
ேகள்வப்படுக றீர்கள். நீங்களும்இதுேபான்ற
ேபாராட்டங்கைளஎத ர்ெகாள்ளேவண்டும்.

௨
ஒற்றுைமயுடனும் கரிசைனயுடனும்

இருங்கள்
௧ நான் உங்கைளச் ெசய்யச் ெசால்ல

கறஸ்துவுக்குள் ேவறு ெசயல்கள்,
உள்ளனவா? அன்பனாேல யாெதாரு
ேதறுதலும் உண்டாகுமா? ஆவயனாேல
யாெதாரு ஐக்கயமும் உண்டாகுமா?
உங்களுக்கு இரக்கமும் கருைணயும்
உள்ளனவா? ௨உங்களிடம் இைவஇருந்தால்
எனக்காகச் ெசய்ய ேவண்டும் என்று சல
காரியத்ைதக் ேகட்டுக்ெகாள்ேவன். இது
எனக்குப் ெபரும் மக ழ்ச்சையத் தரும். ஒேர
காரியத்ைதப் பற்றய நம்ப க்ைகயல்உங்கள்
அைனவரது மனமும் ஒன்று ேசரேவண்டும்
என்று ேகட்டுக்ெகாள்க ேறன். ஒருவருடன்
ஒருவர் அன்புடன்இைணந்துெகாள்ளுங்கள்.
நீங்கள் ஒருவைர ஒருவர் ஏற்றுக்ெகாண்டு,
ஒேர ேநாக்கம் உைடயவர்களாக இருங்கள்.
௩ நீங்கள் இச்ெசயல்கைளச் ெசய்யும்ேபாது
தன்னலமும், வீண் ெபருைமயும் ெகாள்ள
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ேவண்டாம். பணிவுடன் இருங்கள். நீங்கள்
உங்களுக்குத் தரும் மரியாைதையவ ட
மற்றவர்களுக்கு அதக மரியாைதையத்
தாருங்கள். ௪ நீங்கள் உங்கள் வாழ்வல்
மட்டும் அல்லாமல் மற்றவர் வாழ்வலும்
ஆர்வம்ெகாள்ளுங்கள்.

தன்னலமற்றகுணம்
௫ உங்கள் வாழ்வல் நீங்கள் இேயசு

க றஸ்துைவப் ேபான்று ச ந்த க்கவும்,
ெசயல்படவும் ேவண்டும்.

௬ க றஸ்து அவரளவல் எல்லாவற்றலும்
ேதவைனப்ேபான்றருந்தார்.

அவர்ேதவனுக்குந கரானவராயருந்தார்.
ஆனால் ேதவனுக்குச் சமமாக
இருப்பைத ெகாள்ைளயல்
கைடத்த அரிய ெபாருளாக அவர்
நைனத்ததல்ைல.

௭ ேதவேனாடு இருந்த தனது இடத்ைத அவர்
வ ட்டுக்ெகாடுத்து, ேதவனது ஊழியர்
வடிைவஎடுத்தார்.

மனிதராகப் ப றந்து அடிைமையப் ேபால
அவர்வாழ்ந்தார்.

௮மனிதனாகஅவர்வாழும்ேபாது ேதவனுக்கு
முன்புகீழ்ப்படிந்தவராகஇருந்தார்.

மரணம் வைரக்கும் அவர்
பணிவுள்ளவராகஇருந்தார்.

முடிவல்சலுைவய ேலஇறந்தார்.
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௯ேதவனுக்குக்க றஸ்துபணிந்தார்.
ஆைகயால் ேதவன் அவைர
மிக முக்கயமான இடத்துக்கு
உயர்த்தவ ட்டார்.

ேதவன் அவரது ெபயைர மற்ற எல்லா
ெபயர்கைளயும்வ டஉயர்வாக்கனார்.

௧௦அைனவரும்இேயசுவன்ெபயருக்குமுன்பு
தைலகுனிந்ேத இருக்க ேவண்டும்
என்பதற்காகேவ ேதவன் இதைனச்
ெசய்தார்.

பரேலாகத்தலும், பூேலாகத்தலும்,
பூமிக்குக் கீழுள்ள உலகத்தலும்
உள்ளவர்கள்அவைரப் பணிவார்கள்.

௧௧ “இேயசு க றஸ்துேவ நமது கர்த்தர்” என்று
அைனவரும்அறக்ைகெசய்வர்.

அவர்கள் இதைனச் ெசால்லும்ேபாது
ப தாவாகயேதவனுக்குமகைமேசரும்.

ேதவன்வரும்புக றமக்களாய்இருங்கள்
௧௨ என்னுைடய அன்பு நண்பர்கேள!

எப்ெபாழுதும் நீங்கள் கீழ்ப்படிந்து
இருங்கள். உங்கேளாடு நான் இருந்தேபாது
நீங்கள் ேதவனுக்குக் கீழ்ப்பட்டிருந்தீர்கள்.
உங்கேளாடு நான் இல்லாதேபாது நீங்கள்
ேதவனுக்குக் கீழ்ப்படிந்தவர்களாக
இருப்பது மிகவும் முக்கயமான ஒன்றாகும்.
நான் தூரமாயருக்க றேபாது நீங்கள்
ேதவனிடம் மரியாைதயும் அச்சமும்
ெகாண்டு உங்கள் இரட்ச ப்பு நைறேவற
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முயற்ச ெசய்யுங்கள். ௧௩ ஆமாம், ேதவன்
உங்களில் பணியாற்றுகறார். அவர்
தம்முைடய தயவுள்ள ச த்தத்தன்படி
வருப்பத்ைதயும், ெசய்ைகையயும்
உங்களில் உண்டாக்குகறார். அவற்ைறச்
ெசய்ய உங்களுக்கு ேதவேன பலத்ைதக்
ெகாடுக்க றார்.
௧௪ முறுமுறுப்பு அல்லது வாக்குவாதம்,

இல்லாமல் எல்லாவற்ைறயும்
ெசய்யுங்கள். ௧௫ அப்ேபாதுதான்
எதுவுமறயாதவர்களாகவும், எந்தத் தவறும்
இல்லாதவர்களாகவும் இருப்பீர்கள். நீங்கள்
ேதவனுைடய குற்றமற்ற பள்ைளகளாக
இருப்பீர்கள். ஆனால் உங்கைளச் சுற்றலும்
உள்ள பாவம் ெசய்க ற ெகட்டவர்கேளாடு
நீங்கள் வாழ்க றீர்கள். அவர்களுக்கு
மத்தயல்இருட்டின்நடுவல்வளக்குேபான்று
ப ரகாச க்க றீர்கள். ௧௬வாழ்ைவக்ெகாடுக்கும்
ேபாதைனைய அந்த மக்களுக்கும் நீங்கள்
வழங்குங்கள். க றஸ்துமீண்டும்வரும்ேபாது
இதுபற்ற நான்மிகவும்ெபருைமஅைடேவன்.
எனது பணி வீணாகவல்ைல என்றும்
நான் ெபருைமெகாள்ேவன். ஏெனன்றால்
பந்தயத்தல்ஓடி நான்ெவன்றவனாேவன்.
௧௭ ேதவனுக்கு ஊழியம் ெசய்து உங்கள்

வாழ்ைவத் தயாகம் ெசய்ய உங்கள்
வசுவாசம்தூண்டும். உங்கள் தயாகத்ேதாடு
என் இரத்தத்ைதயும் தரத் தயாராக
உள்ேளன். ஆனால் அது நடந்ேதறனால்



பலிப்பயர்௨:௧௮ xi பலிப்பயர்௨:௨௪

நான் முழுைமயாக மக ழ்ேவன். நான்
உங்கேளாடு ெபரிதும் மக ழ்ச்ச அைடேவன்.
௧௮ மக ழ்ச்ச யாக இருங்கள். என்ேனாடு முழு
மகழ்ச்ச அைடயுங்கள்.

தீேமாத்ேதயு, எப்பாப்ப ேராதீத்துபற்ற
௧௯ தீேமாத்ேதயுைவ உங்களிடம் வைரவல்

அனுப்ப நான் கர்த்தராக ய இேயசுவுக்குள்
நம்புக ேறன். நீங்கள் எப்படி இருக்க றீர்கள்
என்பைத அற ந்துெகாள்வதல் நான்
மக ழ்ச்ச அைடேவன். ௨௦ தீேமாத்ேதயுைவப்
ேபான்று ேவறு ஒருவரும் என்னிடம்
இல்ைல. உண்ைமய ேலேய அவன்
உங்கள் ேமல் அதகக் கரிசைனயுள்ளவன்.
௨௧ மற்ற அைனவரும் தங்கள் ெசாந்த
வாழ்க்ைகயல் மட்டும் ஆர்வமாக உள்ளனர்.
அவர்களுக்கு இேயசு க றஸ்துவுக்கு
ஊழியம் ெசய்வதல் வருப்பம் இல்ைல.
௨௨ தீேமாத்ேதயு எப்படிப்பட்டவன் என்பது
உங்களுக்குத் ெதரியும். நற்ெசய்தையப்
பரப்புவதல் அவன் என்ேனாடு பணி
ெசய்தருக்க றான் என்பது உங்களுக்குத்
ெதரியும். அவன் ஒரு மகன் தந்ைதக்குத்
ெதாண்டு ெசய்வது ேபான்று ெசய்தான்.
௨௩வைரவல்அவைனஉங்களிடம்அனுப்பத்
த ட்டமிட்டுள்ேளன். எனக்கு என்ன ேநரும்
என்பைத அற ந்துெகாள்ளும்ேபாது நான்
அவைன உங்களிடம் அனுப்பைவப்ேபன்.
௨௪ உங்களிடம் நான் வைரவல் வர நமது
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கர்த்தர் உதவுவார் என்பதல் உறுதயாக
இருக்க ேறன்.
௨௫எப்பாப்ப ேராதீத்துகறஸ்துவுக்குள்என்

சேகாதரன், க றஸ்துவன் ேசைவயல் அவன்
என்ேனாடு பணியாற்ற வருகறான். எனக்கு
உதவ ேதைவப்பட்டேபாதுஅவைனஎன்னிடம்
அனுப்பனீர்கள். இப்ேபாது அவைன
உங்களிடம் அனுப்ப ைவக்க ேவண்டும் என
எண்ணுகேறன். ௨௬உங்கள் அைனவைரயும்
பார்க்க அவன் வரும்புக றான். அதனால்
உங்களிடம் அவைன அனுப்ப ைவக்க
வரும்புக ேறன். அவன் ேநாயுற்றைத நீங்கள்
ேகள்வப்பட்டதால் சங்கடப்படுக றான்.
௨௭ அவன் ேநாயால் சாவுக்கு அருகல்
இருந்தான். ேதவன் அவனுக்கு மட்டுமல்ல
எனக்கும் கூட உதவனார். ஆகேவ எனக்கு
துக்கத்தன் ேமல் துக்கம் உண்டாகவல்ைல.
௨௮ எனேவ, அவைன நான் உங்களிடம்
அனுப்ப ைவக்கப் ெபரிதும் வரும்புக ேறன்.
நீங்கள் அவைனப் பார்க்கும்ேபாது
உங்களுக்கு மக ழ்ச்ச உண்டாகும். நானும்
உங்கைளப் பற்ற க் கவைலப்படுவைத
நறுத்த முடியும். ௨௯ கர்த்தருக்குள்
நீங்கள் அவைனப் ெபருமக ழ்ச்ச ேயாடு
வரேவற்றுக்ெகாள்ளுங்கள். எப்பாப்ப ேராதீத்து
ேபான்றவர்களுக்கு மரியாைத ெசய்யுங்கள்.
௩௦ அவன் கறஸ்துவுக்கான பணியால்
ஏறக்குைறய இறந்தான். அதனால்
அவனுக்குக் கனம் தாருங்கள். அவன் தன்
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வாழ்ைவ ஆபத்துக்கு உட்படுத்தனான்.
அவன் இதைனச் ெசய்தான். எனேவ அவன்
எனக்கு உதவ முடிந்தது. இது ேபான்ற
உதவைய உங்களால் எனக்கு ெசய்ய
முடியாது.

௩
க றஸ்துேவமுக்கயமானவர்
௧ இப்ேபாதும் என் சேகாதர சேகாதரிகேள!

கர்த்தருக்குள் மக ழ்ச்ச யாய் இருங்கள்.
அவற்ைறேய மீண்டும் எழுதுவதல் எனக்கு
எவ்வதமான ெதாந்தரவும் இல்ைல. ஆனால்
இது நீங்கள் ஆயத்தமாக இருக்க உதவயாக
இருக்கும்.
௨ பாவம் ெசய்க ற மக்களிடம்

எச்சரிக்ைகயாய் இருங்கள். அவர்கள்
நாய்கைளப் ேபான்றவர்கள். அவர்கள்
நீங்கள் வருத்தேசதனம் ெசய்யும்படி
பலவந்தப்படுத்துவார்கள். ௩ ஆனால்
உண்ைமயல் நாம் வருத்தேசதனம்
உள்ளவர்கள். நாம் ேதவைன அவரது
ஆவயன் மூலம் வழிபட்டு வருக ேறாம்.
நாம் இேயசு க றஸ்துவுக்குள் இருப்பதல்
ெபருைமப்படுக ேறாம். நம் மீேதா, நமது
ெசயல்களின் மீேதா நாம் நம்ப க்ைக
ைவப்பதல்ைல. ௪ என் மீது நான் நம்ப க்ைக
ைவக்க முடியும் என்றாலும் நான் நம்ப க்ைக
ைவப்பதல்ைல. ேவறு யாராவது ஒருவர்
தன் மீது நம்ப க்ைக ைவக்கக் காரணம்
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இருக்கும் என்று கருதனால், எனக்கும் என்
மீது நம்ப க்ைகைவக்க நைறய காரணங்கள்
உள்ளன. ௫ நான் ப றந்த எட்டு நாட்களுக்குப்
பன் வருத்தேசதனம் ெசய்யப்பட்ேடன். நான்
இஸ்ரேவைலச் ேசர்ந்தவன். ெபன்யமீன்
குடும்பத்தல் இருந்து வந்தவன். நான்
எப ேரயன். என் ெபற்ேறார்களும்
எப ேரயர்கள். ேமாேசயன் சட்டங்கள்
எனக்கு மிகவும் முக்கயமாக இருந்தது.
அதனால்தான்பரிேசயனாகஆேனன். ௬நான்
எனதுயூதமதெவற காரணமாக சைபகைளத்
துன்புறுத்த வந்ேதன். எவெனாருவனும்
என்மீது நான் ேமாேசயன் சட்டங்கைளக்
ைகக்ெகாள்வைதக் குற த்து குற்றம் சாட்ட
முடியவல்ைல.
௭ ஒரு காலத்தல் எனக்கு இைவ

முக்கயமாய்த் ேதான்றயது. ஆனால்
கறஸ்துவுக்கு முன்னால் அைவ பயனற்றுப்
ேபாய்வ ட்டன. ௮ அைவ மட்டுமல்ல
எனது கர்த்தராக ய க றஸ்து இேயசுைவ
அறகற அறவன் ேமன்ைமக்காக
எல்லாவற்ைறயும் நஷ்டம் என்று
எண்ணிக்ெகாண்டிருக்கன்ேறன்.
௯ இதனால்தான் நான் கறஸ்துவுக்குள்
இருக்க ேறன். க றஸ்துவுக்குள் நான்
ேதவனுக்கு ேவண்டியவனாக ேறன்.
நான் சட்டங்கைளப் பன்பற்றயதால்
இப்ேபறு ெபறவல்ைல. ேதவனிடமிருந்து
வசுவாசத்தன் மூலம் இது எனக்கு
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வந்தது. நான் கறஸ்துவடம் ெகாண்ட
வசுவாசத்ைதப் பயன்படுத்த ேதவன்
தனக்கு ஏற்றவனாகச் ெசய்துெகாண்டார்.
௧௦ அவைரயும் அவரது உய ர்த்ெதழுதலின்
வல்லைமையயும் நான் அறந்துெகாள்ள
வரும்புக ேறன். அவரது துன்பத்தல்
பங்குெகாள்ளவும் மரணத்தல் அவைரப்
ேபால் ஆகவும் வரும்புக ேறன். ௧௧அவற்ைற
நான்ெபறுேவேனயானால்ப றகுமரணத்தல்
இருந்தும் உய ர்த்ெதழுந்து வருேவன் என்ற
நம்ப க்ைகெபறுேவன்.

குறக்ேகாைளஎட்டுவதற்கானமுயற்ச
௧௨ நான் எப்படி இருக்க ேவண்டுெமன

ேதவன் வரும்புக றாேரா அப்படி நான்
ஏற்ெகனேவ இருக்க ேறன் என்று
எண்ணவல்ைல. நான் இன்று
வைர கூட எனக்காக க றஸ்துவால்
ஆக்கப்பட்ட அந்த குற க்ேகாைள
அைடயவல்ைல. ஆனால் ெதாடர்ந்து
அந்தக் குற க்ேகாைள அைடவதற்கான
முயற்சயல் ஈடுபட்டிருக்க ேறன். ௧௩ சேகாதர
சேகாதரிகேள! இன்னும் அந்த இலக்ைக
நான் அைடயவல்ைல என்று எனக்குத்
ெதரியும். ஆனால் எப்ெபாமுதும் நான்
ஒன்ைற மட்டும் ெசய்து வருக ேறன்.
அதாவது கடந்த காலத்தல் உள்ளவற்ைற
நான் மறந்துவடுக ேறன். என முன்னால்
உள்ள குறக்ேகாைள அைடய எவ்வளவு
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முயல முடியுேமா அவ்வளவு முயலுக ேறன்.
௧௪ குறக்ேகாைள அைடந்து பரிசு
ெபறுவதற்கான முயற்சையயும் வ டாமல்
ெதாடர்ந்து நான் ைகக்ெகாண்டு வருக ேறன்.
அது என்னுைடயது. ஏெனன்றால் அத்தைகய
வாழ்வுக்குத்தான் இேயசு க றஸ்துவன்
மூலம்ேதவன்என்ைனஅைழத்தருக்க றார்.
௧௫ ஆன்மீகத்தல் வளர்ந்து முழுைம

அைடந்துள்ள நாம் அைனவரும் இத்தைகய
வழியல் எண்ண ேவண்டும். நீங்கள்
ஏற்றுக்ெகாள்ள முடியாத வைகயல்
ேமற்கூறய வஷயங்களில் ஏேதனும்
இருந்தால் ேதவன் அைத உங்களுக்குத்
ெதளிவுபடுத்துவார். ௧௬ ஆனாலும்
நாம் ஏற்ெகனேவ ெசய்வது ேபால நாம்
அைடந்த உண்ைமையப் பன் ெதாடர்வைதத்
ெதாடர்ந்துெசய்ய ேவண்டும்.
௧௭ சேகாதர சேகாதரிகேள! நீங்கள்

அைனவரும் என்ைனப் ேபான்று வாழ முயல
ேவண்டும். நாங்கள் காட்டிய சட்டங்கைள
ேமற்ெகாண்டு வாழ்பவர்கைள அப்படிேய
பன்பற்ற முயலுங்கள். ௧௮ இேயசுவன்
சலுைவக்கு வ ேராதமாகப் பலர் வாழ்ந்து
வருகன்றனர். இத்தைகயவர்கைளப்
பற்ற நான் அடிக்கடி கூற வருக ேறன்.
இப்ெபாழுதும் அவர்கைளப் பற்ற க்
கூறுவைத எண்ணும்ேபாது எனக்கு
அழுைகேய வருகறது. ௧௯இத்தைகேயாரின்
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வாழ்க்ைக முைற இவர்கைள அழிவன்
பாைதக்ேக அைழத்துச் ெசல்லும்.
அவர்கள் ேதவனுக்குச் ேசைவ
ெசய்வதல்ைல. அவர்கள் தம்ைமத்
தருப்த ப்படுத்த க்ெகாள்வதற்காகேவ
வாழ்க றார்கள். அவர்கள் ெவட்கப்படத்தக்க
ெசயல்கைள ெசய்வேதாடு அைதப்
பற்ற ெபருைமப்பட்டுக்ெகாள்ளவும்
ெசய்க றார்கள். அவர்கள் பூமியல்
உள்ளவற்ைறப் பற்ற மட்டுேம
நைனத்துக்ெகாண்டிருக்க றார்கள்.
௨௦ஆனால், நம் குடியருப்ேபா பரேலாகத்தல்
உள்ளது. நம்முைடயஇரட்சகர் பரேலாகத்தல்
இருந்து வருவார். அவருக்காகேவ நாம்
காத்தருக்க ேறாம். நமது இரட்சகர்
கர்த்தராக ய இேயசு க றஸ்துேவ. ௨௧ அவர்
இத்தைகய நமது அற்பமான சரீரங்கைள
மாற்ற தம்முைடய மகைம மிக்க சரீரம்ேபால
ஆக்கவடுவார். அவர் இதைனத்
தம் வல்லைமயால் ெசய்வார். அந்த
வல்லைமயால் அவர் எல்லாவற்ைறயும்
ஆளத்தக்கவர்.

௪
ெசய்யத்தக்க சல
௧ என்னுைடய அன்பான சேகாதர

சேகாதரிகேள! நான் உங்கைள
ேநச க்க ேறன். உங்கைளப் பார்க்க
வரும்புக ேறன். நீங்கள் எனக்கு
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மக ழ்ச்சையக் ெகாடுத்தீர்கள். உங்கைளப்
பற்ற நான் ெபருைமப்படுக ேறன். நான்
ெசான்னைதப் ேபான்று நீங்கள் கர்த்தைரத்
ெதாடர்ந்துபன்பற்ற வாழுங்கள்.
௨ கர்த்தருக்குள் ஒேர ச ந்ைதயாய் இருக்க

எேயாதயாளுக்கும் ச ந்த ேகயாளுக்கும்
புத்த ெசால்லுக ேறன். ௩ ஏெனன்றால்
நீங்கள் என்ேனாடு உண்ைமயாய்ப்
பணிபுரிக றீர்கள். எனது நண்பர்கேள!
அப்ெபண்களுக்கு உதவுமாறு உங்கைள
ேவண்டிக்ெகாள்க ேறன். அவர்கள்
நற்ெசய்தைய மக்களிடம் பரப்ப ட
உதவனார்கள். அவர்கள் க ேலமந்ேதாடும்
மற்றவர்கேளாடும் ேசர்ந்து எனக்கு
உதவனார்கள். அவர்களின் ெபயர்கள் ஜீவ
புஸ்தகத்தல்* எழுதப்பட்டுள்ளன.
௪ எப்ெபாழுதும் கர்த்தருக்குள்

முழுைமயான மக ழ்ச்ச ேயாடு இருங்கள்.
நான் மீண்டும் கூறுக ேறன். முழு
மகழ்ச்ச ேயாடுஇருங்கள்.
௫ நீங்கள் சாந்தமும் கருைணயும்

ெகாண்டவர்கள் என்பைத மக்கள் எல்லாரும்
ெதரிந்துெகாள்ளட்டும். கர்த்தர் வைரவல்
வருவார். ௬ நீங்கள் எைதப் பற்றயும்
கவைலப்பட ேவண்டாம். உங்களுக்கு
ேவண்டிய எல்லாவற்றுக்காகவும் ேதவனிடம்

* ௪:௩: ஜீவ புஸ்தகத்தல் ேதவனுைடய பள்ைளகளின்
ெபயர்கள்எழுதப்பட்டஜீவபுஸ்தகம். ெவளி 3:5; 21:27.
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ப ரார்த்தைன ெசய்து ேகளுங்கள். நீங்கள்
ப ரார்த்தைன ெசய்யும் ெபாழுெதல்லாம்
நன்ற ெசலுத்துங்கள். ௭ ேதவனுைடய
சமாதானம், உங்கள் இதயத்ைதயும்
மனைதயும் இேயசு க றஸ்துவுக்குள்
பாதுகாக்கும். ேதவன் தரும் சமாதானம்
மிக உயர்ந்தது. நம்மால் புரிந்துெகாள்ள
முடியாதது.
௮ இப்ேபாது சேகாதர சேகாதரிகேள!

ெதாடர்ந்து உங்கள் மனதல் உண்ைமயும்,
ெபருைமயும், நீதயும், தூய்ைமயும், அன்பும்,
அழகும், மரியாைதயும், உயர்வும் ெகாண்ட
எல்லாவற்ைறயும் ச ந்த த்துக்ெகாள்ளுங்கள்.
௯ என்னிடமிருந்து நீங்கள் கற்றவற்ைறயும்,
ெபற்றவற்ைறயும், கண்டவற்ைறயும்,
ேகட்டவற்ைறயும் மட்டும் நீங்கள்
ெசய்யுங்கள். சமாதானம்ெகாடுக்க ற ேதவன்
உங்கேளாடிருப்பார்.

பலிப்பயர்களுக்குபவுலின்நன்ற
௧௦ மீண்டும் என்னிடம் நீங்கள் அக்கைற

காட்டுவதற்காக எனக்கு கர்த்தருக்குள்
மிகவும் மக ழ்ச்ச . நீங்கள் எப்ெபாழுதும்
அக்கைற ெகாண்டவர்கள். ஆனால் அைத
ெவளிப்படுத்த உங்களுக்கு ேவறு வழி
இருக்கவல்ைல. ௧௧ எனக்குத் ேதைவகள்
உள்ளன என்பதற்காக இவற்ைறெயல்லாம்
நான் உங்களுக்குக் கூறவல்ைல. எனக்கு
இருக்கற சூழ்நைலயல் நான் தருப்த
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அைடந்த உணர்வல் இருக்க ேறன்.
௧௨ ஏழ்ைமயல் இருக்கும்ேபாது எப்படி
வாழ்வது என்று நான் அறந்தருக்க ேறன்.
ெசல்வம் இருக்கும்ேபாதும் எப்படி
வாழ்வது என்று நான் அறந்தருக்க ேறன்.
எல்லாவற்றலும் எப்ெபாழுதும் மக ழ்ச்ச யாய்
இருப்பது எப்படி என்று எனக்குத் ெதரியும்.
அந்த இரகச யத்ைத நான் கற்றருக்க ேறன்.
எனக்கு உண்ணுவதற்கு இருந்தேபாதும்
சரி, இல்லாதேபாதும் சரி. நான்
மக ழ்ச்ச யாய் இருக்க ேறன். எனக்கு
ேதைவயானைவஅைனத்தும்இருந்தேபாதும்
சரி,இல்லாதேபாதும்சரி,மக ழ்ச்ச யுடன்நான்
இருக்கக் கற்றருக்க ேறன். ௧௩ க றஸ்துவன்
மூலம் எனக்கு எல்லாவற்ைறயும் ெசய்ய
வலிைம இருக்கறது. ஏெனன்றால் அவர்
எனக்குப்பலத்ைதக்ெகாடுக்க றார்.

௧௪ ஆனால் எனக்கு உதவ
ேதைவப்பட்டேபாதுநீங்கள்உதவ ெசய்தீர்கள்
என்பது நன்று. ௧௫ பலிப்பயல் இருக்கற
நீங்கள், அங்ேக நான் நற்ெசய்தையப்
ப ரச்சாரம் ெசய்யத் ெதாடங்கய நைலைய
எண்ணிப் பாருங்கள். மக்கேதானியாைவ
வ ட்டு நான் வந்தேபாது எனக்கு ஆதரவு
ெகாடுத்தது, உங்கள் சைப மட்டுேம. ௧௬ நான்
ெதசேலானிக்ேகயல் இருந்தேபாது எனக்குப்
பலமுைற ேதைவகளுக்ெகல்லாம் அனுப்ப
ைவத்தீர்கள். ௧௭ உண்ைமயல், நான்
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உங்களிடமிருந்து பரிசுப் ெபாருள்கைள
ெபற்றுக்ெகாள்ள வரும்பவல்ைல.
ஆனால் உங்கள் கணக்குக்குப் பலன்
ெபருகும்படிேய நாடுக ேறன். ௧௮ எனக்குத்
ேதைவப்பட்டேபாெதல்லாம் ெபாருள்கள்
கைடத்தன. ேதைவக்கு அதகமாகவும்
கைடக்கன்றன. உங்கள் பரிைச
எப்பாப்ப ேராதீத்து ெகாண்டு வந்ததன்
மூலம் எனக்குத் ேதைவயான அைனத்தும்
கைடத்தன. உங்களது பரிசுகள்
ேதவனுக்கான மணமிக்க பலிையப்ேபால
இருந்தன. அப்பலிைய ேதவன்
ஏற்றுக்ெகாண்டார். அது அவருக்கு
வருப்பமானதாய ற்று. ௧௯ இேயசு
க றஸ்துவன்மகைமயால் நமது ேதவன்மிக
உயர்ந்த ெசல்வந்தராக இருக்க றார். அவர்
அச்ெசல்வத்ைதப் பயன்படுத்த உமக்குத்
ேதைவயானவற்ைறெயல்லாம் ெகாடுப்பார்.
௨௦ நமது ப தாவாகய ேதவனுக்கு மகைம
என்ெறன்ைறக்கும்உண்டாவதாக. ஆெமன்.
௨௧ க றஸ்துவன் மக்கள் அைனவரும்

ஒருவைரெயாருவர் பார்க்கும்ேபாது
வாழ்த்துதல் கூறுங்கள். என்ேனாடு
இருக்கற ேதவனுைடய மக்களும்
உங்களுக்கு வாழ்த்துதல் கூறுகறார்கள்.
௨௨ பரிசுத்தமான அைனத்து
மக்களும், ச றப்பாக இராயனுைடய
அரண்மைனயலுள்ளவர்களும் உங்களுக்கு
வாழ்த்துெசால்க றார்கள்.
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௨௩ கர்த்தராக ய இேயசு க றஸ்துவன்
கருைபஉங்கள்அைனவேராடும்இருப்பதாக.
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