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ேராமாபுரியாருக்கு
எழுத யகடிதம்

௧ இேயசு க றஸ்துவன் ஒரு ஊழியனும்,
அப்ேபாஸ்தலனாகும்படி ேதவனால்
அைழக்கபட்டவனுமாகயபவுல்எழுதுவது:
ேதவனுைடய நற்ெசய்தைய

எல்லாருக்கும் ெசால்வதற்காக நான்
ேதர்ந்ெதடுக்கப்பட்ேடன். ௨தனது மக்களுக்கு
நற்ெசய்தைய தரப்ேபாவதாக ேதவன்
ஏற்ெகனேவ வாக்குறுத தந்துள்ளார்.
ேதவன் தனது தீர்க்கதரிச கள் மூலம்
இவ்வாக்குறுதைய வழங்கனார். இந்த
வாக்குறுத பரிசுத்த ேவதவாக்கயங்களில்
எழுதப்பட்டுள்ளது. ௩-௪ அந்த நற்ெசய்த
ேதவனுைடயகுமாரனும்நமதுகர்த்தருமாகய
இேயசு க றஸ்துைவப் பற்றயது. ஒரு
மனிதைனப் ேபான்று அவர் தாவீதன்
குடும்பத்தல் ப றந்தார். ஆனால் பரிசுத்த
ஆவயானவரின் மூலம் இேயசு ேதவனுைடய
குமாரன் என்பைத மரணத்தல் இருந்து
உய ர்த்ெதழுந்ததன் மூலம் பலமாய்
நரூப த்துக்காட்டினார்.
௫ க றஸ்துவன் மூலம் ேதவனுக்குச்

ேசைவ ெசய்யும் ச றப்ைப எனக்குக்
ெகாடுத்தார். ேதவன் ேமல் நம்ப க்ைகயும்,
கீழ்ப்படிதலுமுள்ளவர்களாக உலகல்
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உள்ள அைனத்து நாட்டு மக்கைளயும்
வழிநடத்தும்படிக்கு இப்பணிைய ேதவன்
எனக்குக்ெகாடுத்தார். நான்கறஸ்துவுக்காக
இப்பணிையச் ெசய்க ேறன். ௬ ேராமிலுள்ள
நீங்களும் இேயசு க றஸ்துவுக்கு
உரியவர்களாகஅைழக்கப்பட்டீர்கள்.
௭ தன் பரிசுத்த மக்களாக ேதவனால்

அைழக்கப்பட்ட, ேராமிலுள்ள உங்கள்
அைனவருக்கும்இக்கடிதம் எழுதப்படுக றது.
ேதவனுைடய ேநசத்துக்குரியவர்கள்

நீங்கள். ப தாவாகய ேதவனாலும்
கர்த்தராக ய இேயசு க றஸ்துவாலும்
உங்களுக்குக் கருைபயும், சமாதானமும்
உண்டாவதாக.

நன்றயன்ப ரார்த்தைன
௮ முதலில் நான் உங்களுக்காக இேயசு

க றஸ்துவன் மூலம் ேதவனுக்கு நன்ற
ெசால்ல வரும்புக ேறன். ஏெனன்றால்
உலகன் பல பகுத களிலுள்ள மக்களும்
உங்களது ெபரிய வசுவாசத்ைதப்
பற்ற ேய ேபச க்ெகாண்டிருக்க றார்கள்.
௯-௧௦ ஒவ்ெவாரு முைறயும் ப ரார்த்தைன
ெசய்யும்ேபாெதல்லாம் உங்கைள நான்
நைனத்துக்ெகாண்டிருக்க ேறன். இது
உண்ைம என ேதவனுக்குத் ெதரியும்.
மக்களிடம் ேதவனுைடய குமாரைனப்
பற்றய நற்ெசய்தையக் கூறுவதன்
மூலம் ேதவன் ஒருவருக்ேக நான் எனது
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ஆவயன் வழிேய ேசைவ ெசய்க ேறன்.
உங்களிடம் வர அனுமதக்குமாறு ேதவனிடம்
ப ரார்த்த க்க ேறன். ேதவன் வரும்பனால்
இது நகழும். ௧௧ நான் உங்கைளப் பார்க்க
மிகவும் வரும்புக ேறன். உங்கைளப்
பலப்படுத்தும் ஆவக்குரிய வரங்கைள
உங்களுக்குத் தர நான் வரும்புக ேறன்.
௧௨நம்மிடம்உள்ளவசுவாசத்தன்மூலம் நாம்
ஒருவருக்ெகாருவர் உதவ ெசய்துெகாள்ள
ேவண்டும் என்று வரும்புக ேறன். எனது
வசுவாசம் உங்களுக்கும், உங்கள் வசுவாசம்
எனக்கும்உதவயாகஇருக்கும்.
௧௩ சேகாதர, சேகாதரிகேள, உங்களிடம்

வருவதற்காக நான் பலமுைற த ட்டமிட்ேடன்.
ஆனால் இப்ேபாதுவைர நான் வரத்
தைடெசய்யப்பட்ேடன். நீங்கள் ஆத்தும
வளர்ச்சையப் ெபறுவதற்காக நான் அங்ேக
வர வரும்புக ேறன். யூதர் அல்லாத
மக்களுக்கு நான் உதவயது ேபாலேவ நான்
உங்களுக்கும்உதவவரும்புக ேறன்.
௧௪ க ேரக்கர்களுக்கும், க ேரக்கர்

அல்லாதவர்களுக்கும்,அறவுள்ளவர்களுக்கும்,
அறவற்ேறாருக்கும் நான் ேசைவ ெசய்யக்
கடனாளியாயருக்க ேறன். ௧௫ அதனால்
தான் நான் ேராமிலுள்ள உங்களுக்கும்
நற்ெசய்தையப் ேபாத க்கவரும்புக ேறன்.
௧௬ நான் நற்ெசய்தையப் பற்ற

ெபருமிதம் ெகாள்க ேறன். வசுவாசமுள்ள
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அைனவைரயும் இரட்ச க்கவும்,
முதலில் யூதர்கைளயும் பன்னர் யூதர்
அல்லாதவர்கைளயும் இரட்ச க்கவும் ேதவன்
பயன்படுத்தயவல்லைமஇந்த நற்ெசய்த ேய
ஆகும். ௧௭ ேதவன் எவ்வாறு நீத மான்கைள
உருவாக்குகறார் என்று நற்ெசய்த
காட்டுக றது. மக்கைள நீத மான்களாக
ேதவன் உருவாக்கும் வழிமுைறயானது
வசுவாசத்த ேலேய ெதாடங்க முடிக றது.
எழுதயருக்க றபடி “ேதவன் ேமலுள்ள
வசுவாசத்தால் நீத மான் என்ெறன்றும்
வாழ்ந்தருப்பான்.”✡

அைனவரும்பாவ கேள
௧௮ ேதவனுைடய ேகாபம் பரேலாகத்தல்

இருந்து ெவளிப்பட்டுக்ெகாண்டிருக்க றது.
ேதவனுக்கு எத ராக மக்களால் ெசய்யப்படும்
அைனத்து பாவங்களும், பைழகளும்
ேதவனுைடய ேகாபத்துக்குக் காரணம்.
அவர்களிடம் உண்ைம இருக்கறது. ஆனால்
தமது பாவ வாழ்வால் உண்ைமைய மைறத்து
வடுகறார்கள். ௧௯ ேதவைனப் பற்ற
அைனத்தும் அவர்களுக்குத் ெதரியும்படி
ெசய்யப்பட்டது. எனேவ, ேதவன் தனது
ேகாபத்ைதக் காட்டுக றார். ஆமாம், தன்ைனப்
பற்றய அைனத்ைதயும் ேதவேன ெதளிவாக
ெவளிக்காட்டியுள்ளார்.

✡ ௧:௧௭: ஆபகூக் 2:4-ல்இருந்துஎடுக்கப்பட்டுள்ளது.
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௨௦ ேதவைனப் பற்றய பல உண்ைமகள்
மனிதர்களால் காண முடியாததாக
உள்ளது. அவர் முடிவல்லாத வல்லைமயும்,
ெதய்வத்துவமும் ெகாண்டவர். ஆனால்
உலகம் உண்டான நாள் முதல் மக்களால்
அவைர அவரது பைடப்புகள் மூலம்
எளித ல் புரிந்துெகாள்ளும் வதத்த ேலேய
இருக்க றார். அதனால் மக்கள் தாங்கள்
ெசய்யும்தீயகாரியங்களுக்குசாக்குப்ேபாக்கு
ெசால்லித்தப்ப த்துக்ெகாள்ளஇயலாது.
௨௧ ேதவைனப் பற்ற மக்களுக்குத்

ெதரியும். ஆனால் அவர்கள் ேதவைன
மகைமப்படுத்துவதல்ைல; அவருக்கு
நன்ற ெசால்வதும் இல்ைல. மக்கள்
எண்ணங்களில் பயனற்றுப் ேபாயனர்.
அவர்களின் அறவீனமான நைனவுகளில்
இருள் நைறந்தருக்க றது. ௨௨ மக்கள்
தம்ைமப் புத்த சாலிகள் என்று
கூறக்ெகாண்ேட அறவற்ேறாராக
வளங்குகறார்கள். ௨௩ அவர்கள்
எப்ெபாழுதும் நைலத்தருக்கும் ேதவனின்
மகைமைய வ ட்ெடாழிந்தார்கள். மக்கள்
அந்த மகைமைய சாதாரண மண்ணுலக
மக்கைளப் ேபான்றும், பறைவகள்,
மிருகங்கள், பாம்புகள் ஆகயன
ேபான்றும் உள்ள உருவ வழிபாட்டுக்கு
மாற்றவ ட்டார்கள்.
௨௪ மக்கள் பாவங்களால் நைறந்து,

ெகட்டவற்ைறச் ெசய்யேவ வரும்பனர்.
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எனேவ ேதவன் அவர்கைள வ ட்டு
வலக , பாவ வழிய ேலேய அவர்கள்
ெதாடர்ந்து ெசல்ல வ ட்டுவ ட்டார். அதனால்
மக்கள் ஒவ்ெவாருவரும் தம் சரீரங்கைள
அவமானப்படுத்த முைறயற்ற வாழ்வல்
தம்ைமக் ெகடுத்தனர். ௨௫ ேதவனுைடய
உண்ைமைய அவர்கள் ெபாய்யாக
மாற்றவ ட்டார்கள். அவர்கள் ேதவைன
வணங்கவல்ைல. அவர் அவர்கைளப்
பைடத்தவர்! ேதவன் என்ெறன்றும்
புகழப்படுவதற்குரியவர். ஆெமன்.
௨௬ மக்கள் அவ்வதமான காரியங்கைளச்

ெசய்ததால்,அவர்கள்அவமானத்துக்குரியவற்றல்
ஈடுபட்டனர். ேதவன் அவர்கைள வ ட்டு
வலகவ ட்டார். ெபண்கள் ஆண்கேளாடு
ெகாள்ளேவண்டிய இயற்ைகயான
பாலுறைவ வ ட்டு வ ட்டு இயல்பற்ற
வைகயல் பற ெபண்கேளாடு பாலுறவு
ெகாள்ளத் ெதாடங்கனர். ௨௭ அவ்வாேற
ஆண்களும் இயல்பான முைறயல்
ெபண்கேளாடு உறவு ெகாள்வைத
வ ட்டு வ ட்டனர். அதனால் தவறான
காமெவறயனால் ஆண்கேளாடு ஆண்கள்
அவலட்சணமாக உறவு ெகாண்டதால் அந்த
அக்க ரமத்துக்குரிய தண்டைனையயும் தம்
சரீரத்தல்ெபற்றுக்ெகாண்டனர்.
௨௮ ேதவைனப் பற்றய உண்ைமயான

அறைவப் ெபற்றுக்ெகாள்ள ேவண்டியது
முக்கயம் என்று மக்கள் நைனக்கவல்ைல.
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எனேவ ேதவன் அவர்கைளக்
ைகவ ட்டுவ ட்டார். அவர்கள் தங்கள்
பயனற்ற ச ந்தைனகளில் அமிழ்ந்து
க டக்க அனுமதத்தார். எனேவ அவர்கள்
ெசய்யக் கூடாதவற்ைறெயல்லாம்
ெசய்து வந்தனர். ௨௯ எல்லாவதமான
பாவம், தீைம, சுயநலம், ெவறுப்பு
ேபான்றைவ அைனத்தும் அவர்களிடம்
நைறந்து காணப்பட்டன. அவர்கள்
ெபாறாைம, ெகாைல, சண்ைட, ெபாய்,
வம்பு ஆகயவற்ைறக் ெகாண்டவர்களாய்
வளங்கனர். ௩௦ ஒருவைரப்
பற்ற ஒருவர் ெகட்ட ெசய்தையப்
பரப்ப க்ெகாண்டனர். அவர்கள் ேதவைன
ெவறுத்தனர். அவர்கள் முரடர்களாகவும்,
அகந்ைதயுள்ளவர்களாகவும்,
தம்ைமப்பற்ற வீண் தம்பட்டம்
அடித்துக்ெகாள்பவர்களாகவும் இருந்தனர்.
தீய காரியங்கைளச் ெசய்யப் புதுப்புது
வழிகைளக் கண்டு படித்தனர். தம்
ெபற்ேறார்களுக்குக் கீழ்ப்படியாதவர்களாய்
இருந்தனர். ௩௧ அவர்கள் முட்டாள்களாய்
இருந்தனர். ெகாடுத்த வாக்குறுதகைளக்
காப்பாற்றத் தவறனர். அவர்கள்
மற்றவர்களிடம் இரக்கமும், கருைணயும்
காட்டியேத இல்ைல. ௩௨ அவர்களுக்கு
ேதவனுைடய சட்டம் ெதரியும். இதுேபால்
பாவம் ெசய்க றவர்கள் மரணத்துக்கு
உரியவராவார் என்பைதயும் அவர்கள்
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அறவர். ஆனால் அவர்கள் அத்தைகய
பாவங்கைளேய ெதாடர்ந்து ெசய்தனர்.
அேதாடு இவ்வாறு பாவம் ெசய்க ற
மற்றவர்கைளயும்பாராட்டிவந்தனர்.

௨
யூதர்களும்பாவ கேள
௧ மற்றவர்கைளக் குற்றவாளி என்று

தீர்ப்பு அளிக்க உன்னால் முடியும்
என நீ எண்ணுவாயானால் நீயும்
குற்ற உணர்வற்குரியவன்தான்.
பாவம் ெசய்பவனாகவும் இருக்க றாய்.
அவர்களுக்குத் தீர்ப்பளிக்க ற
நீயும் அேத பாவச் ெசயல்கைளச்
ெசய்க றாய். உண்ைமயல் நீேய
குற்றவாளியாக இருக்கும்ேபாது நீ
எவ்வாறு மற்றவர்கைளக் குற்றம்
சாட்டமுடியும். ௨ இத்தைகயவர்களுக்கு
ேதவன் தீர்ப்பளிப்பார். அவரது தீர்ப்பு
நீதயாய் இருக்கும். ௩ அத்தவறான
ெசயல்கைளச் ெசய்பவர்களுக்கு நீயும்
தீர்ப்பளிக்க றாய். ஆனால் அேத தவறுகைள
நீயும் ெசய்க றாய். ேதவனுைடய
தீர்ப்பலிருந்து தப்ப க்க முடியாது என்பது
உனக்குத் ெதரியுமா? ௪ ேதவன் உன்னிடம்
மிகக் கருைணேயாடும் ெபாறுைமயாகவும்
இருக்க றார். அவரிடம் தரும்ப வருவாய்
எனக் காத்தருக்க றார். ஆனால் அவரது
கருைணையத் ெதரிந்துெகாள்ளாமல்
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இருக்கறாய். ஏெனன்றால் உன்
இதயத்ைதயும் வாழ்ைவயும் நல் வழியல்
தருப்பும் அவரது ேநாக்கத்ைத நீ
உணர்ந்துெகாள்ளவல்ைல.

௫ நீ கடினமாகவும் உறுதயாகவும்
இருக்க றாய். நீ மாற மறுக்க றாய். உன்
தண்டைனைய மிகுத ப்படுத்துகறாய்.
ேதவனுைடய ேகாபம் ெவளிப்படும் நாளில்
நீ தண்டைனையப் ெபறுவாய். அன்று
மக்கள் ேதவனுைடய சரியான தீர்ப்பைன
அறந்துெகாள்வர். ௬ ஒவ்ெவாரு மனிதனும்
ெசய்த ெசயல்களுக்ேகற்றபடி அவனுக்கு
ேதவன் நற்பலேனா, தண்டைனேயா
ெகாடுப்பார். ௭ ச லர் ேதவனுைடய
மகைமக்காகவும், கனத்துக்காகவும், என்றும்
அழிவற்ற வாழ்வுக்காகவும் வாழ்க றார்கள்.
நல்ல காரியங்கைளத் ெதாடர்ந்து
ெசய்வதன் மூலம் இத்தகு வாழ்ைவ
அவர்கள் வாழ்க றார்கள். அவர்களுக்கு
ந த்தய வாழ்ைவ ேதவன் தருகறார்.
௮ மற்றவர்கேளா சுய நலவாத களாக ,
உண்ைமையக் கைடப்ப டிக்க மறுக்கன்றனர்.
அவர்கள் பாவத்தன் வழி நடப்பவர்கள்.
இவர்களுக்கு ேதவன் தண்டைனையயும்,
ேகாபாக்கைனையயும் வழங்குவார்.
௯ முதலில் யூதர்களுக்கும் பன்பு யூதர்
அல்லாதவர்களுக்கும், தீங்கு ெசய்க ற
எவருக்கும் ேதவன் துயரமும், துன்பமும்



ேராமர்௨:௧௦ x ேராமர்௨:௧௫

ெகாடுப்பார். ௧௦ முதலில் யூதர்களிலும்
பன்பு யூதர் அல்லாதவர்களிலும் நன்ைம
ெசய்க ற எவருக்கும் ேதவன் மகைமையயும்,
கனத்ைதயும், சமாதானத்ைதயும் தருவார்.
௧௧ ேதவன் அைனத்து மக்களுக்கும்
ஒேரவ தமாகேவதீர்ப்பளிப்பார்.
௧௨ ேதவனுைடய சட்டத்ைத

அற ந்தவர்களானாலும், அைதப்பற்ற க்
ேகள்வப்பட்டிராத மக்களாயனும்
பாவம் ெசய்யும்ேபாது ஒத்த நைல
உைடயவர்ளாக ஆகறார்கள். சட்ட
அறவு அற்றவர்களாகவும், பாவ களாகவும்
இருப்பவர்கள் ைகவ டப்படுவார்கள்.
அேதேபால், சட்டம் ெதரிந்தும் பாவம்
ெசய்தவர்கள் அேத சட்டத்தன்படி
தீர்ப்பளிக்கப்படுவார்கள். ௧௩ ஒருவன் சட்ட
அறைவப் ெபறுவதன் மூலம் ேதவனுக்கு
முன்பாக நீத மானாக முடியாது. சட்டம்
ெசால்லும்வழிமுைறகளின்படிவாழும்ேபாது
மட்டுேம ேதவனுைடய முன்னிைலயல்
ஒருவன்நீதமானாகவாழமுடியும்.
௧௪ யூதரல்லாதவர்களுக்கு

நயாயப்ப ரமாணம் இல்ைல.
எனினும் அவர்கள் இயல்பாக
நயாயப்ப ரமாணத்தன்படி ெசய்க றேபாது
நயாயப்ப ரமாணம் இல்லாவ ட்டாலும்
தங்களுக்குத் தாங்கேள நயாப்ப ரமாணமாய்
இருக்க றார்கள். ௧௫ அவர்களின்
மனதுக்கு எது சரி, எது தவறு



ேராமர்௨:௧௬ xi ேராமர்௨:௨௦

என்று ெதரிக றது. அவர்களின்
ச ந்தைனேய குற்றமுள்ளது எது என்றும்,
சரியானது எது என்றும் கூறுவதனால்
அவர்கள் நயாயப்ப ரமாணத்தற்ேகற்ற
ெசயல்கள் தங்கள் இதயங்களில்
எழுதயருக்க றெதன்றுகாட்டுக றார்கள்.
௧௬ ேதவன் மைறவான எண்ணங்களுக்கும்

தீர்ப்பளிப்பார். அந்நாளில் மக்களின்
மனதுக்குள் இருக்கும் மைற ெபாருட்கள்
ெவளிவரும். நான் மக்களுக்குச் ெசால்லும்
நற்ெசய்தயன்படி ேதவன் இேயசு
க றஸ்துவன்மூலம்தீர்ப்பளிப்பார்.

யூதர்களும்நயாயப்ப ரமாணமும்
௧௭ நீ என்ன ெசய்யப்ேபாக றாய்? நீ

யூதெனன்று ெசால்லிக்ெகாள்க றாய். நீ
நயாயப் ப ரமாணத்தல் வசுவாசம் ைவத்து
ேதவனுக்கு ெநருக்கமாய் இருப்பதாகப்
ெபருைமேயாடு ெசால்லிக்ெகாள்க றாய்.
௧௮ ேதவன் உனக்கு என்ன ெசய்ய
வரும்புக றார் என்று உனக்குத் ெதரியும். நீ
நயாயப்ப ரமாணத்ைதக் கற்றவனாதலால்
உனக்குஎதுமுக்கயமானதுஎன்றும்ெதரியும்.
௧௯ என்ன ெசய்வெதன்று ெதரியாமல்
இருக்க ற மக்களுக்கு நீங்கேள வழிகாட்டி
என எண்ணிக்ெகாள்க றீர்கள். பாவ
இருட்டில் உள்ள மக்களுக்கு நீங்கேள
ெவளிச்சம்என்றுநைனத்துக்ெகாள்க றீர்கள்.
௨௦ அறவற்ற மக்களுக்குச் சரியானைதக்
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காட்ட முடியும் என்று கருதுகறீர்கள்.
இன்னும் கற்கேவண்டிய அவசயம்
உள்ளவர்களுக்கு நீங்கேள குரு என்றும்
நைனத்துக்ெகாண்டிருக்க றீர்கள்.
உங்களிடம் ந யாயப்ப ரமாணம் இருப்பதால்
எல்லாம் உங்களுக்குத் ெதரியும் என்றும்,
எல்லா உண்ைமகளும் உங்களிடம்
இருப்பதாகவும் எண்ணுகறீர்கள். ௨௧ நீங்கள்
மற்றவர்களுக்குக் கற்றுக்ெகாடுக்க றீர்கள்.
நீங்கள் ஏன் கற்றுக்ெகாள்ளக் கூடாது?
நீங்கள்மற்றவர்களிடம்களவுெசய்யக்கூடாது
என்று கூறுகறீர்கள். ஆனால் நீங்கேள
களவு ெசய்க றீர்கள். ௨௨ நீங்கள்
மற்றவர்களிடம் வ பச்சாரம் ெசய்யக்
கூடாது என்று கூறுகறீர்கள். ஆனால்
நீங்கேள அேத பாவத்ைதச் ெசய்யும்
பாவ களாக இருக்க றீர்கள். சைலகைள
நீங்கள் ெவறுக்கறீர்கள். ஆனால் அேத
ேகாவல்கைளக் ெகாள்ைளயடிக்க றீர்கள்.
௨௩ நீங்கள் ேதவனுைடய நயாயப்ப ரமாணம்
பற்ற ப் ெபருைமயாகப் ேபசுக றீர்கள்.
ஆனால் அைத மீற நடந்து ேதவனுக்கு
அவமானத்ைத உருவாக்குகறீர்கள்.
௨௪ “யூதர்களால்தான் யூதர் அல்லாதவர்கள்
ேதவைனப் பற்ற இழிவாகப் ேபசுக றார்கள்”✡
என்று ேவத வாக்கயங்களில்
எழுதப்பட்டுள்ளது.

✡ ௨:௨௪: ஏசாயா 52:5-ல்இருந்துஎடுக்கப்பட்டுள்ளது.
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௨௫ நீங்கள் நயாயப்ப ரமாணத்ைதக்
கைடப டித்தால்தான் வருத்தேசதனம்
ெசய்துெகாண்டதல் ெபாருள் உண்டு.
நீங்கள் சட்ட வ த கைள மீறுவீர்கேளயானால்
நீங்கள் வருத்தேசதனம் ெசய்தும் அது
பயனற்றதாக றது. ௨௬யூதர் அல்லாதவர்கள்
வருத்தேசதனம் ெசய்துெகாள்ளாதவர்கேள.
எனினும் அவர்கள் சட்டவ த களின்படி
வாழ்வார்கேளயானால் அவர்களும்
வருத்தேசதனம்ெசய்துெகாண்டவர்களாகேவ
கருதப்படுவர். ௨௭ யூதர்களாகய
உங்களுக்கு எழுதப்பட்ட சட்டவ த களும்,
வருத்தேசதனமும் உள்ளன. ஆனால்
அவற்ைற நீங்கள் மீறுகறீர்கள். எனேவ
தம் சரீரங்களில் வருத்தேசதனம்
ெசய்துெகாள்ளாதவர்களாக இருந்தும் கூட
சட்ட வ த கைள மத த்து நடப்பவர்கள் உங்கள்
குற்றத்ைதநரூப த்துவடுகறார்கள்.
௨௮ சரீரத்தால் யூதனாகப் ப றந்தவன்

எவனும் உண்ைமயல் யூதன் அல்லன்.
உண்ைமயான வருத்தேசதனம்
என்பது சரீரத்தளவல் ெசய்யப்படுவது
அல்ல. ௨௯ மனத்தளவல் யூதனாக
இருப்பவேன உண்ைமயான யூதன்.
உண்ைமயானவருத்தேசதனம்இருதயத்தல்
ெசய்யப்படுவது. அது ஆவயால்
ெசய்யப்படுவது. அது எழுதப்பட்ட
ஆைணகளால் ெசய்யப்படுவதல்ல.
ஆவயன்மூலம் இதயத்தல் வருத்தேசதனம்
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ெசய்யப்படும் ஒருவன் மக்களால்
புகழப்படாவ ட்டாலும் ேதவனால்
புகழப்படுவான்.

௩
௧ எனேவ மற்றவர்களிடம் இல்லாத

உயர்வு யூதர்களிடம் மட்டும் என்ன
உள்ளது? அவர்களின் வருத்தேசதனம்
என்பதல் அடங்க இருக்கும் ச றப்பு என்ன?
௨ யூதர்களிடம் நைறய ச றப்புத் தன்ைமகள்
உள்ளன. ேதவன் அவர்கைள நம்ப ேய தம்
ேபாதைனகைளக் ெகாடுத்தார். இதுதான்
மிக ச றப்பான ேமன்ைமயாகும். ௩ ச ல
யூதர்கள் ேதவனுைடய நம்ப க்ைகக்கு
உரியவர்களாக இல்ைல என்பது
உண்ைமயாகும். எனினும் அது ேதவனுைடய
வாக்குறுதைய மத ப்பற்றதாகச் ெசய்யாது.
௪ உலகல் உள்ள அத்தைன மக்களும்
ெபாய்யராக ப் ேபானாலும் ேதவன்
ெதாடர்ந்து உண்ைமயுள்ளவராகேவ
இருப்பார்.

“நீர் உமது வார்த்ைதகளில் நீதயுள்ளவராய்
வளங்குவீர்.

உம்முைடயநயாயம்வ சாரிக்கப்படும்ேபாது
ெவற்றயைடவீர்” சங்கீதம் 51:4

என்று ேவதவாக்கயங்களில்
எழுதப்பட்டுள்ளது.
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௫ நாம் தவறு ெசய்யும்ேபாது, ேதவன்
சரியானவர் என்று ெதளிவாக அது
காட்டிவடும். எனேவ ேதவன் நம்ைமத்
தண்டிக்கும்ேபாது அவர் நீதயல்லாதவர்
என்று கூற முடியுமா? (ச லர் இவ்வாறு
கூறுவதாக எண்ணுகேறன்.) ௬ கூடாது
நம்ைம ேதவன் தண்டிக்க முடியாமல்
ேபானால், பன்பு உலகத்ைதயும் ேதவனால்
நயாயந்தீர்க்கமுடியாமல் ேபாகும்.
௭ “நான் ெபாய் ெசால்லும்ேபாது அது

ேதவனுக்குப் ெபருைமேய ேசர்க்க றது.
ஏெனனில் என் ெபாய் ேதவனுைடய
உண்ைமைய வளங்க ைவக்கறது. அப்படி
இருக்கும்ேபாது நான் ஏன் பாவ என்று
தீர்ப்பளிக்கப்பட ேவண்டும்?” என்று ஒருவன்
ேகட்க றான். ௮ “நாம் தீைம ெசய்ேவாம்.
அதன் மூலம் நன்ைம வரும்” என்று
ெசால்வைதப் ேபாலாகும்அது. ஆனால் சலர்
அவ்வாறுதான் நாங்கள் ேபாத க்க ேறாம்
என்று வமர்ச க்க றார்கள். அவர்கள்
ெசால்வது தவறு. அவர்கள் கண்டிக்கப்பட
ேவண்டும்.

அைனவரும்குற்றவாளிகேள
௯ யூதர்களாகய நாம் மற்றவர்கைளக்

காட்டிலும் ச றப்பு மிக்கவர்களா? இல்ைல.
யூதர்களும், யூதரல்லாதவர்களும்
சமமானவர்கள் என்று ஏற்ெகனேவ
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கூறயருக்க ேறாம்.அவர்கள்எல்லாம்குற்றம்
உைடயவர்கேள. ௧௦எழுதப்பட்டபடி,

“சரியானவன்ஒருவன்கூடஇல்ைல.
௧௧புரிந்துெகாள்க றவனும்எவனுமில்ைல.

உண்ைமயல் ேதவேனாடிருக்க
வரும்புக றவனும்யாரும்இல்ைல.

௧௨எல்ேலாரும்வழிதப்ப யவர்கள்.
எல்ேலாருேம பயனற்றுப்ேபானவர்கள்.

நல்லைவ ெசய்பவன் ஒருவனாகலும்
இல்ைல.” சங்கீதம். 14:1-3

௧௩ “அவர்களின் வாய்கள் தறந்த சவக்
குழிகள் ேபான்றைவ;

தங்கள் நாக்குகைள ெபாய் ெசால்லேவ
பயன்படுத்துகறார்கள்.” சங்கீதம் 5:9

“அவர்கள் ெசால்லும் காரியங்கள்
பாம்புகளின் வஷத்ைதப் ேபான்றது.”
சங்கீதம் 140:3

௧௪ “அவர்களது வாய் சப ப்பனாலும்
கசப்பனாலும் நைறந்துள்ளது.”
சங்கீதம் 10:7

௧௫ “அவர்கள் எப்ேபாதும் தாக்கவும் ெகாைல
ெசய்யவும்தயாராகஉள்ளனர்.

௧௬அவர்கள்ெசல்லும்வழிகளில் நாசமும்
துன்பமும்உள்ளன.
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௧௭ அவர்களுக்குச் சமாதானத்தன் வழி
ெதரியாது.” ஏசாயா 59:7-8

௧௮ “அவர்களிடம் ெதய்வ பயமில்ைல;
ேதவனிடம் மரியாைதயும் இல்ைல.”
சங்கீதம் 36:1

௧௯நயாயப்ப ரமாணம்ெசால்லுவெதல்லாம்
அதற்குஉட்பட்டவர்களுக்ேக.இதுயூதர்களின்
வாய்கைள அைடத்துவ ட்டது. இது
உலகத்தார் அைனவைரயும் ேதவனுைடய
நயாயத்தீர்ப்புக்குக் கீழ்ப்படியும்படி
ெசய்தது. ௨௦ ஏெனன்றால் எந்த
மனிதனும் நயாயப்ப ரமாணத்தன்
ெசயல்களினாேல ேதவனுக்கு
முன்பாக நீத மானாக்கப்படுவதல்ைல.
நயாயப்ப ரமாணத்தன் ேநாக்கம் பாவம்
பற்றயஉணர்ைவக்ெகாண்டுவருவதுதான்.
நீத ெசய்யும் ேதவன்
௨௧ சட்டவ த களின் உதவ இல்லாமேலேய

ேதவன் மக்கைளச் சரியான வழியல்
நடத்துகறார். ேதவன் இப்ேபாது நமக்குப்
புதய வழிையக் காட்டியுள்ளார். சட்டங்களும்,
தீர்க்கதரிச களும் இப்புதய வழிையப்பற்ற ப்
ேபச யுள்ளனர். ௨௨ இேயசு க றஸ்துவன்
ேமல் ைவத்த வசுவாசத்தன் மூலம் ேதவன்
மக்கைள சரியான வழிப்படுத்துகறார்.
க றஸ்துவல் வசுவாசம் ைவத்தருக்கும்
எல்லாருக்கும்ேதவன்இைதச்ெசய்தார். எந்த
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ேவறுபாடும் இல்ைல. ௨௩ மக்களைனவரும்
பாவம் ெசய்து ேதவனுைடய மகைமையப்
ெபறத் தகுதயல்லாதவராகவ ட்டனர்.
௨௪ இலவசமாய் அவருைடய
கருைபயனாேல க றஸ்து இேயசுவல்
உள்ள இரட்ச ப்ைபக் ெகாண்டு
நீத மான்களாக்கப்படுவார்கள்.
௨௫ வசுவாசத்தன் மூலம் பாவ கள்
மன்னிக்கப்பட ேதவன் இேயசுைவ
ஒரு வழியாக வகுத்தார். இேயசுவன்
இரத்தத்தால் ேதவன் இைதச் ெசய்தார்.
எது சரியானேதா, நயாயமானேதா
அைதேய ேதவன் ெசய்வார் என்பைத இது
காட்டும். கடந்த காலத்தல் ேதவன் மிகப்
ெபாறுைமயாக இருந்தார். மக்களின்
பாவங்களுக்காகஅவர்கைளத்தண்டிக்காமல்
வ ட்டார். ௨௬ இவ்வாறு ேதவன் சரியான
வழியல் நயாயம்தீர்ப்பார் என்பைத இன்று
இேயசு க றஸ்துவன் மூலம் ெவளிக்
காட்டியுள்ளார். அேத ேநரத்தல் இேயசுவல்
வசுவாசம் உள்ள எவைரயும் ேதவன்
நீத மான்களாக்குகறார்.
௨௭ எனேவ நம்ைம நாேம ேமன்ைம

பாராட்டிக்ெகாள்ள ஏேதனும் காரணம்
உள்ளதாக இல்ைல. எதற்காக இல்ைல?
சட்ட வழிகளின்படி வாழ்வதால் அல்ல,
வசுவாசத்தால் மட்டுேம. நாம் ெபருைம
பாராட்டுவைத நறுத்த ேவண்டும்.
எதற்காக? ௨௮ ஏெனன்றால் ஒருவன்
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சட்டவழிகளின்படி வாழ்வதால் நீத மானாக
முடியாது; இேயசுைவ வசுவாச ப்பதன்
மூலேம நீத மானாக முடியும். இதுேவ
நமது நம்ப க்ைக. ௨௯ ேதவன் என்பவர்
யூதர்களுக்கு மட்டும் உரியவர் அல்லர். அவர்
யூதர் அல்லாதவர்களுக்கும் உரியவேர.
௩௦ ஒேர ஒரு ேதவேன உள்ளார். அவேர
யூதர்கைளயும் அவர்கள் வசுவாசத்தன்
மூலம் நீத மான்களாக்குகறார். அவ்வாேற
யூதரல்லாதவர்கைளயும் ஆக்குகறார்.
௩௧வசுவாசத்தன் வழிையப் பன்பற்றுவதன்
மூலம் சட்ட வ த கைளஅழித்துவடுக ேறாமா?
இல்ைல. இவ்வாறு நாம் உண்ைமயாகச்
சட்டத்ைதக்ைகக்ெகாள்க ேறாம்.

௪
ஆப ரகாமின்உதாரணம்
௧ நமக்ெகல்லாம் தந்ைதயான ஆப ரகாம்

பற்ற நாம் என்ன ெசால்லமுடியும்? அவர்
வசுவாசத்ைதப்பற்ற என்னஅறந்தருந்தார்?
௨ ஆப ரகாம் தனது ெசயல்களினால்
நீத மானானால் அவர் தன்ைனப்பற்ற ப்
ெபருைமயாகப் ேபச க்ெகாள்ள முடியும்.
ஆனாலும் ேதவனுக்கு முன்னால்
ெபருைம பாராட்டிக்ெகாள்ள ஏதுமில்ைல.
௩ ேவதவாக்கயங்கள் என்ன ெசால்க றது?
“ஆப ரகாம் ேதவனில் வசுவாசம் ைவத்தான்.
அதுஅவனுக்குநீதயாக எண்ணப்பட்டது.”✡
✡ ௪:௩: ஆத . 15:6-ல்இருந்துஎடுக்கப்பட்டுள்ளது.
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௪ ஒரு காரியத்ைதச் ெசய்க றவனுக்கு
அவனுக்குரிய சம்பளத்ைத யாரும் பரிசாகக்
ெகாடுப்பதல்ைல. அைத சம்பாத த்ேத
அவன் அைடக றான். ௫ ேதவனுக்கு
ேவண்டிய நீத மானாக ஒருவன் மாற
காரியரீத யாக அவன் எைதயும் ெசய்ய
முடியாது. அவன் ேதவன் மீது வசுவாசம்
ைவக்க ேவண்டும். பன்னேர ேதவன்
அவைன நீதமானாக ஏற்பார். ேதவன்
ஒருவரால்தான் பாவைய நீத மானாக மாற்ற
முடியும். ௬ தாவீதும் இைதேய ெசான்னார்.
ஒரு மனிதனின் ெசயல்கைள ேதவன்
கவனிக்காவ ட்டால்அவன்உண்ைமய ேலேய
மக ழ்ச்ச அைடயலாம். இந்த வழி
அவைன நல்லவனாக ஏற்றுக்ெகாள்ளப்படச்
ெசய்க றது.

௭ “எப்ெபாழுது அவர்களின்
சட்டத்துக்கு மாறான ெசயல்கள்
மன்னிக்கப்படுக றேதா,

எப்ெபாழுது அவர்களின் பாவங்கள்
மூடப்படுக றேதா,

அப்ெபாழுது மக்கள் உண்ைமயல்
ஆசீர்வத க்கப்படுக றார்கள்.

௮யாருைடய பாவங்கைள ேதவன்அவனுக்கு
எத ராக எண்ணுவதல்ைலேயா,

அவேனஉண்ைமயல்ஆசீர்வத க்கப்பட்டவன்.”
சங்கீதம் 32:1-2
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௯இந்தப்பாக்கயம்வருத்தேசதனமுள்ளவனுக்கு
மட்டும் வருவதல்ைல. வருத்தேசதனம்
ெசய்யாதவர்களுக்கும் வரும்.
ஆப ரகாமின் வசுவாசம் ேதவனால்
ஏற்றுக்ெகாள்ளப்பட்டது. அவனும் நீத மான்
ஆனான். ௧௦ எனேவ, இது எவ்வாறு
ஆயற்று? ஆப ரகாைமவருத்தேசதனத்த ற்கு
முன்னரா, பன்னரா, ேதவன் எப்ெபாழுது
ஏற்றுக்ெகாண்டார்? முன்னர் தாேன.
௧௧ ேதவன் தன்ைன ஏற்றுக்ெகாண்டார்
என்று காட்டுவதற்காக ஆப ரகாம் பன்னர்
வருத்தேசதனம் ெசய்துெகாண்டான்.
வருத்தேசதனம் ெசய்வதற்கு முன்பாக,
வசுவாசத்தன் மூலம் ேதவனுடன் சரியாக
இருந்தான் என்பதற்கு வருத்தேசதனம்
ஒரு அைடயாளமாக இருந்தது. எனேவ
ஆப ரகாம் வருத்தேசதனம் ெசய்யாத,
ஆனால் வசுவாச க்க ற அைனவருக்கும்
தந்ைதயாக இருக்க றார். அந்த மக்கள்
வசுவாச த்து ேதவனுக்கு உகந்த
மக்களாக ஏற்றுக்ெகாள்ளப்படுக றார்கள்.
௧௨வருத்தேசதனம்ெசய்துெகாண்டவர்களுக்கும்
அவர் தந்ைதயாகக் கருதப்படுக றார்.
இதல் அவர்கள் வருத்தேசதனம்
ெசய்துெகாண்டதால் மட்டும் ஆப ரகாம்
தந்ைதயாகவல்ைல. ஆப ரகாம்
வருத்தேசதனம் ெசய்துெகாள்ளுமுன்
ைவத்தருந்த வசுவாசத்ைதப் ேபான்று
அவர்களும் வசுவாசம் ைவத்தருந்ததால்
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ஆப ரகாம்அவர்களதுதந்ைதயானான்.

வசுவாசத்தன்மூலம்நீத
௧௩ ஆப ரகாமுக்கும் அவனது

சந்ததயனருக்கும் முழு உலகமும்
க ட்டும் என்ற ேதவனுைடய வாக்குறுத
கைடத்தது. ஆப ரகாம் சட்டவ த கைளக்
கைடப்ப டித்ததால்அவனுக்குஅவ்வாக்குறுத
கைடக்கவல்ைல. அவன் தனது
வசுவாசத்தால் ேதவனுக்கு முன் நீதமானாக
இருந்தபடியால் இது கைடத்தது.
௧௪ சட்டவ த கைளக் கைடப்ப டிப்பதன்
மூலேம ேதவனுைடய வாக்குறுதைய
மக்கள் ெபற்றுக்ெகாள்ள முடியுெமன்றால்
ப றகு வசுவாசத்தால், பயனில்லாமல்
ேபாகும். ஆப ரகாமுக்கு ேதவனுைடய
வாக்குறுதயும் பயனில்லாமல் ேபாகும்.
௧௫ ஏெனன்றால் சட்டவ தயானது, அைதக்
கைடப்ப டிக்காதவர்களிடம் ேதவனுைடய
ேகாபத்ைதேயஉருவாக்கும். எனேவசட்டவ த
இல்லாவ ட்டால் பன்னர் கீழ்ப்படியாைமயும்
இல்லாமல் ேபாகும்.
௧௬ எனேவ மக்கள் ேதவனுைடய

வாக்குறுதைய வசுவாசத்தன் மூலம்
ெபறுகன்றனர். இவ்வாறு ந கழ்வதால்
இதுெகாைடயாக றது. இது இலவசமான
ெகாைடயானால் இதைன ஆப ரகாமின்
பள்ைளகளாய் வளங்கும் அத்தைன ேபரும்
ெபற்றுக்ெகாள்கன்றனர். இவ்வாக்குறுத
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ேமாேசயன் சட்டவ த களுக்குக்
கீழ்ப்படிக றவர்களுக்கு மட்டுமல்ல,
அைனவருக்கும் கைடக்க றது.
ஆப ரகாைமப் ேபான்று வசுவாசம்
ெகாள்ளும் அைனவரும் அதைனப்
ெபறலாம். அதனால்தான் ஆப ரகாம்
அைனவருக்கும்தந்ைதயாக றான். ௧௭ “அேநக
ேதசத்து மக்களுக்கு நான் உன்ைனத்
தகப்பனாக உருவாக்க ேனன்”✡ என்று
ேவதவாக்கயங்களில்எழுதப்பட்டிருக்கன்றது.
இது ேதவனுக்கு முன் உண்ைமயாகன்றது.
ேதவனால் இறந்தவைர உய ர்த்ெதழச்
ெசய்யமுடியும். இதுவைர இல்லாதவற்ைற
இருப்பதாகக் ெகாண்டுவரஇயலும்என்பைத
ஆப ரகாம் நம்பனான்.
௧௮ ஆப ரகாமுக்குப் பள்ைளகள்

பறப்பார்கள் என்ற நம்ப க்ைக இல்ைல.
ஆனால் அவன் ேதவைன நம்பனான்.
அதனால்தான் அவன் பல ேதசத்து
மக்களுக்கும் தந்ைதயானான். ேதவன்
“உனக்கு அேநக சந்தத கள் ஏற்படும்”✡ என்று
ெசான்னபடிஆயற்று. ௧௯அவன்ஏறக்குைறய
100 வயதுள்ளவனாய் இருந்தான்.
அவ்வயதல் பள்ைளகள் உருவாக உய ர்
சக்தயல்ைல. அேத சமயத்தல் சாராளாலும்
குழந்ைத ெபற்றுக்ெகாள்ள முடியாது.

✡ ௪:௧௭: ஆத . 17:5-ல் இருந்து எடுக்கப்பட்டுள்ளது.
✡ ௪:௧௮: ஆத . 15:5-ல்இருந்துஎடுக்கப்பட்டுள்ளது.
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ஆப ரகாம் இைதப்பற்றயும் நைனத்துப்
பார்த்தான். ஆனால் ேதவன் ேமல்
ைவத்த வசுவாசம் மட்டும் குைறயேவ
இல்ைல. ௨௦ வாக்குக் ெகாடுத்தபடி ேதவன்
நடந்துெகாள்வார் என்பதல் ஆப ரகாமுக்கு
சந்ேதகம் வந்தேத கைடயாது. அவன் தன்
வசுவாசத்ைத இழக்கவல்ைல. அவன் தன்
வசுவாசத்தல் ேமலும் ேமலும் பலமுள்ளவன்
ஆனான். ேதவைனப் புகழ்ந்தான்.
௨௧ ேதவன் வாக்குைரத்தபடி ெசய்ய
வல்லவர் என்பதல் உறுதயான நம்ப க்ைக
உைடயவனாக இருந்தான். ௨௨ எனேவ
“ேதவன் ஆப ரகாமின் வசுவாசத்ைத
ஏற்றுக்ெகாண்டார். அதுஅவைனேதவனுக்கு
முன் நீதமான் ஆக்கற்று.”✡ ௨௩ இது
ஆப ரகாமுக்காக மட்டும் எழுதப்படவல்ைல.
நமக்காகவும் எழுதப்பட்டது. ௨௪ நம்முைடய
வசுவாசத்தன் ெபாருட்டு ேதவன் நம்ைமயும்
ஏற்றுக்ெகாள்வார். நம் கர்த்தராக ய
இேயசுைவ மரணத்தலிருந்து எழுப்பய
அத்ேதவைன நம்புக ற நமக்கும் அப்படிேய
எண்ணப்படும். ௨௫ நமது பாவங்களுக்காக
இேயசு மரணத்தற்கு ஒப்பைடக்கப்பட்டார்.
நம்ைம நீத மான்களாக்க அவர்
மரணத்தலிருந்துஎழுப்பப்பட்டார்.

௫

✡ ௪:௨௨: ஆத . 15:6-ல்இருந்துஎடுக்கப்பட்டுள்ளது.
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ேதவனுக்ேகற்ற நீத மான்
௧நமதுவசுவாசத்தால்நாம்ேதவனுக்ேகற்ற

நீத மான்களாக்கப்பட்ேடாம். நமது
கர்த்தராக ய இேயசு க றஸ்துவன்
மூலமாய் ேதவனிடத்தல் சமாதானம்
ெபற்றருக்க ேறாம். ௨ நமது வசுவாசத்தன்
மூலமாக நாம் இன்று மகழ்க ற
ேதவனுைடய கருைபக்குள் நம்ைம கர்த்தர்
ெகாண்டு வந்தருக்க றார். ேதவனுைடய
மகைமையப் பங்க ட்டுக்ெகாள்வதல் உள்ள
நம்ப க்ைகயால் நாம் மிகவும் மக ழ்க ேறாம்.
௩ நமக்கு ஏற்படுக ற துன்பங்களுக்காகவும்
நாம் மக ழ்க ேறாம். துன்பங்களுக்காக
நாம் ஏன் மக ழ்க ேறாம்?ஏெனன்றால்
இத்துன்பங்கள் தான் நம்ைமப்
ெபாறுைம உைடயவர்களாக ஆக்குகறது.
௪ நாம் பலமுைடயவர்கள் என்பதற்கு
இப்ெபாறுைமேய சான்று. இச்சான்று
நமக்கு நம்ப க்ைகையக் ெகாடுக்க றது.
௫ இந்நம்ப க்ைக எப்ேபாதும் நம்ைம
ஏமாற்றத்துக்குள்ளாக்காது. ேதாற்கவும்
ெசய்யாது. ஏெனன்றால் ேதவன்
நமது இதயங்கள் நைறய தன்
அன்ைபப் ெபாழிந்தருக்க றார். பரிசுத்த
ஆவயானவரின் மூலமாகத் தன் அன்ைபக்
ெகாடுத்தார். ேதவனிடமிருந்து வந்த ெபரிய
வரேம பரிசுத்தஆவயானவர்Ԕ
௬ நாம் பலவீனர்களாக இருக்கும்ேபாேத

க றஸ்து நமக்காக மரித்தார். நாம்
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ேதவனுக்கு எத ராக வாழ்ந்துெகாண்டிருந்த
காலத்தல் சரியான ேநரத்தல் க றஸ்து
நமக்காக மரித்தார். ௭ஒருவன்எவ்வளவுதான்
நீத மானாக இருந்தாலும், மிகச் ச லேர
அவனது வாழ்ைவப் பாதுகாப்பதற்காக
தம் உயைரக் ெகாடுப்பர். ஒருவன்
மிக நல்லவனாக இருந்தால்தான்
இன்ெனாருவன் அவனுக்காக உயைரக்
ெகாடுக்க றான். ௮ஆனால் நாம் பாவ களாக
இருக்கும்ேபாேத நமக்காக க றஸ்து
உயைரவ ட்டார். இதன் மூலம் ேதவன்
நம்மீதுெகாண்டேபரன்ைபநரூப த்துவ ட்டார்.
௯ க றஸ்துவன் இரத்தத்தால் நாம்

ேதவனுக்ேகற்ற நீத மான்களாகவ ட்ேடாம்.
எனேவ, மிக உறுதயாகக் க றஸ்துவன்
மூலம் நாம் ேதவனுைடய ேகாபத்தலிருந்து
இரட்ச க்கப்படுேவாம். ௧௦ நாம் ேதவனுக்குப்
பைகவர்களாக இருந்தேபாது, ேதவேனா
க றஸ்துவன் மரணத்தன் மூலம் நம்ைம
நண்பர்களாக்க க் ெகாண்டார். எனேவ,
இப்ேபாது உறுதயாக நாமைனவரும் அவரது
நண்பர்கேள. ேதவன்தனதுகுமாரனின்உய ர்
மூலம் நம்ைம இரட்ச ப்பார். ௧௧ இப்ேபாது
நாம் இரட்ச க்கப்பட்டேதாடு மட்டுமல்லாமல்
மக ழ்ச்ச யாகவும் இருக்க ேறாம். நமது
கர்த்தராக ய இேயசு க றஸ்துவன் மூலேம
ேதவனிடம் நாம் மக ழ்ச்ச யாக இருக்க ேறாம்.
ஏெனன்றால் இேயசுவன் மூலேம நாம்
ேதவனுைடயநண்பர்களாேனாம்.
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ஆதாமும்-க றஸ்துவும்
௧௨ ஆதாம் என்கற மனிதனின்

ெசயலால்தான் உலகத்துக்குப் பாவம்
வந்தது. பாவத்ேதாடு மரணமும் வந்தது.
அதனால்தான் அைனவரும் தம் பாவத்தால்
இறந்து ேபாக றார்கள். ௧௩ ேமாேசயன்
சட்டங்களுக்கு முன்னேர உலகல் பாவம்
ஏற்பட்டுவ ட்டது. சட்டம் இல்லாததால் ேதவன்
மக்கைள அவர்கள் பாவங்களுக்காகக்
குற்றவாளி ஆக்கவல்ைல. ௧௪ ஆனால்
ஆதாம் காலத்தலிருந்து ேமாேச வைரக்கும்
மரணமானது எல்ேலாைரயும் ஆட்ெகாண்டது.
ேதவனுக்குக்கீழ்ப்படியாதுபாவம்ெசய்ததால்
ஆதாம் மரணமுற்றான், ஆனாலும்
ஆதாைமப்ேபால பாவம் ெசய்யாமலிருந்தும்
பலர் மரணமைடந்தனர்.
பன்னால்வந்தஇேயசுைவப்ேபான்றவேன

ஆதாம். ௧௫ஆனால் ேதவனுைடய வரமானது
ஆதாமின் பாவத்ைதப் ேபான்றதல்ல.
அந்த ஆதாமின் பாவத்தால் பலர் மாண்டு
ேபானார்கள். ஆனால் ேதவனிடமிருந்து
ெபற்ற கருைபயானது மிகவும் உயர்ந்தது.
இேயசு க றஸ்து என்கற ஒருவரின்
கருைபயன் மூலமாகேவ பலரும்
ேதவனுைடயவரத்ைதப்ெபற்றனர்.
௧௬ ஒருமுைற ஆதாம் பாவம் ெசய்த

ப றகு, அவன் குற்றவாளியாகத்
தீர்ப்பளிக்கப்பட்டான். ஆனால் ேதவனுைடய
கருைபேயா ேவறு தன்ைமயானது.
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இந்த வரம் மக்கைள ேதவனுக்ேகற்ற
நீத மான்களாக்க ற்று. ௧௭ ஒருவன் ெசய்த
பாவத்தால் மரணம் அைனவருக்கும்
வத க்கப்பட்டது. ஆனால் இப்ேபாது சலர்
ேதவனுைடய கருைபைய ெபற்றார்கள்.
ேதவனுைடய வரம் அவர்கைள ேதவனுக்கு
ேவண்டியவர்களாக்கயது. ந ச்சயமாக
அவர்கள் ஒரு மனிதரான இேயசு
க றஸ்துவனாேல உண்ைமயான வாழ்ைவப்
ெபற்றுஆளுவார்கள்.
௧௮ எனேவ ஆதாம் ெசய்த ஒரு

பாவமானது மரணம் எனும் தண்டைனைய
அைனவருக்கும் தந்தது. அதுேபால்
ஒரு மனிதரான இேயசுவன் நீதயானது
அைனவைரயும் நீத மான்களாக்கும்.
அேதாடு உண்ைமயான வாழ்ைவயும்
அவர்களுக்குத் தந்தது. ௧௯ ஒருவன்
ேதவனுக்குக் கீழ்ப்படியாததால் அைனவரும்
பாவ களாயனர். இது ேபால் ஒருவர்
ேதவனுக்குக் கீழ்ப்படிந்ததால் பலர்
நீத மான்களாகுவர். ௨௦ நயாயப்ப ரமாணம்
வந்த ப றகு பாவங்களும் அதகரித்தன.
மக்கள் மிகுதயாகப் பாவம் ெசய்யும்ேபாது
ேதவனும் தமது கருைபைய அதகமாகக்
காட்டுக றார். ௨௧ ஒரு முைற பாவம்
ஆட்ச ெசய்து மரணத்துக்கு ஏதுவாயற்று.
இேத வழியல் கருைபயானது நம்
கர்த்தராக ய இேயசு க றஸ்துவன் மூலம்
நீதயனாேல ந த்தய ஜீவனுக்கு ஏதுவாக
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ஆண்டுெகாண்டது.

௬
பாவத்தனால் மரணம்; க றஸ்துவனால்

வாழ்வு
௧ எனேவ, ேதவனுைடய கருைப

நமக்கு ேமலும் ேமலும் மிகுதயாகக்
கைடக்கும் என்று நைனத்து பாவத்த ேலேய
ஜீவக்கலாமா? ௨ முடியாது. நமது
பைழய பாவங்களுக்காக நாம் ஏற்ெகனேவ
மரணம் அைடந்துவ ட்ேடாம். அதனால்
இனி அத ேலேய எப்படிப் பாவம் ெசய்த
வண்ணம் வாழ முடியும்? ௩ நாம்
அைனவரும் ஞானஸ்நானம் ெபற்றதும்
க றஸ்துவுக்குள் ஒரு பாகமாகவ ட்ேடாம்.
நமது ஞானஸ்நானத்தன் மூலம் அவரது
மரணத்தலும் பங்குெபற்றுவ ட்ேடாம்.
௪ ஆைகயால் நாம் ஞானஸ்நானம்
ெபறும்ேபாேத க றஸ்துேவாடு இறந்து,
அடக்கம் ெசய்யப்பட்டு, மரணத்ைதப்
பக ர்ந்துெகாண்ேடாம். இந்த வழியல்
இேயசுேவாடு நாமும் உய ர்த்ெதழுந்து புது
வாழ்வு வாழத் ெதாடங்குக ேறாம். இேத
வழியல் க றஸ்து, ப தாவன் மகைமயால்
மரணத்தலிருந்துஉய ர்த்ெதழுந்தார்.
௫ க றஸ்து இறந்தார். அவர்

இறப்பலும் நாம் கலந்துெகாண்ேடாம்.
இதனால் அவரது உய ர்த்ெதழுதலிலும்
நாம் பங்குெபறுக ேறாம். ௬ நமது
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பைழய வாழ்வு இேயசுேவாேடேய
சலுைவயல் ெகால்லப்பட்டுவ ட்டது
என்று நமக்குத் ெதரியும். எனேவ,
நமது பாவத் தன்ைமகளுக்கு நம்மீது
எவ்வத அத காரமும் இல்ைல. இதனால்
இனிேமலும் நாம் பாவங்களுக்கு
அடிைமயாக இருக்கமாட்ேடாம். ௭ எனேவ,
மரணமைடந்தவன் பாவத்தலிருந்தும்
வடுதைலயைடக றான்.
௮ நாம் க றஸ்துேவாடு மரித்தால்,

அவேராடு வாழ்ேவாம் என்பதும் நமக்குத்
ெதரியும். ௯ க றஸ்து மரணத்தலிருந்து
உய ர்த்ெதழுந்தார். அவர் மீண்டும்
மரணமைடயமாட்டார். இப்ேபாது மரணம்
அவர் மீது எைதயும் ெசய்ய இயலாது!
௧௦ அவர் பாவத்த ற்ெகன்று ஒேர தரம்
மரித்தார். இப்ேபாது அவருக்கு ேதவேனாடு
புதய வாழ்க்ைக உள்ளது. ௧௧ அவ்வாேற
நீங்களும் உங்கைள பாவத்த ற்கு
மரித்தவர்களாகவும், நமது கர்த்தராக ய
இேயசு க றஸ்துவுக்குள் ேதவனுக்ெகன்று
பைழத்தருக்க றவர்களாகவும்
எண்ணிக்ெகாள்ளுங்கள்.
௧௨ ஆைகயால் நீங்கள் சரீரங்களின்

இச்ைசப்படி பாவத்த ற்குக் கீழ்ப்படிய
அனுமதக்காதீர்கள். சாவுக்கு ஏதுவான
உங்கள் சரீரத்தல் பாவம் ஆளாமல்
இருப்பதாக. ௧௩ நீங்கள் உங்கள்
சரீரத்தன் பாகங்கைள அநீதயன்
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கருவகளாகப் பாவத்த ற்கு ஒப்புக்
ெகாடுக்காதீர்கள். ஆனால் நீங்கள்
உங்கைள இறந்தவர்களிடமிருந்து
பைழத்தருக்க றவர்களாக ேதவனுக்கு
ஒப்புக்ெகாடுக்க ேவண்டும். உங்கள் சரீர
உறுப்புகைள நீத க்குரிய கருவகளாக
ேதவனுக்கு ஒப்புக்ெகாடுங்கள். ௧௪ பாவம்
உங்களது எஜமானன் அல்ல. ஏெனன்றால்
நீங்கள் சட்ட வ த களின் கீழ்ப்பட்டவர்கள்
அல்லர். நீங்கள் இப்ேபாது ேதவனுைடய
கருைபக்குக்கீழ்ப்பட்டவர்கேள.

நீத க்குஅடிைமகள்
௧௫அதனால் இப்ேபாது என்ன ெசய்யலாம்?

நாம்சட்டவ த க்குக்கீழ்ப்படாமல்கருைபக்குக்
கீழ்ப்பட்டிருப்பதால் பாவம் ெசய்யலாமா?
௧௬ கூடாது. ஒருவனுக்குக் கீழ்ப்படிய
உங்கைள நீங்கள் ஒப்பைடப்பீர்கள். எனேவ
நஜமாகேவ அவனுக்கு அடிைமயாவீர்கள்
என்பது உங்களுக்குத் ெதரிந்தருக்கும்.
நீங்கள் கீழ்ப்படியும் அவேன எஜமானன்
ஆவான். உங்களால் பாவத்ைதப்
பன்பற்றலாம் அல்லது ேதவனுக்குக்
கீழ்ப்படியலாம். ஆத்துமாவன் இறப்புக்ேக
பாவம் வழிவகுக்க றது. ஆனால்
ேதவனுக்குக் கீழ்ப்படிவதால் அவருக்ேகற்ற
நீத மான்களாக றீர்கள். ௧௭ கடந்த காலத்தல்
நீங்கள் பாவத்துக்கு அடிைமகளாக
இருந்தீர்கள். பாவம் உங்கைளக்



ேராமர்௬:௧௮ xxxii ேராமர்௬:௨௨

கட்டுப்படுத்தயது. இப்ெபாழுது நீங்கள்
உங்களுக்குஒப்புவக்கப்பட்ட உபேதசத்த ற்கு
முழுமனேதாடு கீழ்ப்படிக றீர்கள். இதற்காக
ேதவனுக்கு நன்ற ெசால்லுங்கள்.
௧௮ நீங்கள் பாவத்தலிருந்து வடுதைல
ஆனீர்கள். இப்ேபாது நீங்கள் நன்ைமக்ேக
அடிைமயானீர்கள். ௧௯ இைத நான்
மக்களுக்குத் ெதரிந்த ஒரு உதாரணத்தன்
மூலம் வளக்குக ேறன். ஏெனன்றால்
இதைனப் புரிந்துெகாள்வது உங்களுக்குக்
கஷ்டமாக இருக்கும். முன்பு நீங்கள் உங்கள்
சரீரத்தன் உறுப்புகைள அசுத்தத்த ற்கும்,
அக்க ரமத்த ற்கும் அடிைமகளாக
ஒப்புக்ெகாடுத்தீர்கள். அைதப் ேபாலேவ
இப்ேபாது நீங்கள் உங்கள் உடலுறுப்புகைள
நீத க்குஅடிைமகளாகஒப்புக்ெகாடுங்கள்.
௨௦முந்ைதயகாலத்தல்நீங்கள்பாவத்த ற்கு

அடிைமகளாக இருந்தீர்கள். அப்ேபாது
நல் வாழ்வு உங்கைளக் கட்டுப்படுத்த
இயலவல்ைல. ௨௧ நீங்கள் பாவம்
ெசய்தீர்கள். இப்ேபாது அவற்றுக்காக
ெவட்கப்படுகன்றீர்கள். அதனால்
உங்களுக்கு என்ன பலன்? அதனால்
மரணேம கைடத்தது. ௨௨ஆனால் இப்ேபாது
பாவத்தல் இருந்து வலகயருக்க றீர்கள்.
ேதவனுைடய அடிைமயாய் இருக்க றீர்கள்.
இதனால் ேதவனுக்கு அர்ப்பணிக்கப்பட்ட
வாழ்ைவ உருவாக்குகறீர்கள். இது
இறுதயல் ந த்தய வாழ்ைவத் தரும்.
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௨௩ பாவத்தன் சம்பளம் மரணம். பாவம்
ெசய்தவர்களுக்கு அதுேவ பலன். ஆனால்
ேதவன் தம் மக்களுக்கு இலவசமான
வரத்ைதக் ெகாடுக்க றார். அது நமது
கர்த்தராக ய இேயசு க றஸ்துவுக்குள்ளான
ந த்தயவாழ்ேவஆகும்.

௭
தருமணம்-ஒருஉதாரணம்
௧ சேகாதர சேகாதரிகேள! நீங்கள்

அைனவரும் ேமாேசயன் சட்டவ தையத்
ெதரிந்தருக்க றீர்கள். ஒருவன் உயேராடு
இருக்கும்வைரதான் நயாயப்ப ரமாணம்
அவைனஆளுகன்றது. ௨ நான் உங்களுக்கு
ஒரு உதாரணத்ைதச் ெசால்லுக ேறன். ஒரு
மணமான ெபண் தன் கணவன் உயேராடு
இருக்கும்வைரதான் தன் கணவேனாடு
வாழ சட்டத்தால் கட்டுப்பட்டுள்ளாள்.
ஆனால் அவன் இறந்து ேபானால்,
அவள் தருமண வதகளிலிருந்து
வடுவக்கப்படுக றாள். ௩ தன் கணவன்
உயேராடு இருக்கும்ேபாேத ஒரு ெபண்
இன்ெனாருவைன மணந்துெகாண்டால்
அவள் வபசாரம் என்னும் குற்றத்துக்கு
ஆளாக றாள் என்று சட்டம் ெசால்க றது.
ஆனால் அவளது கணவன் இறந்தபன்
எல்லா தருமண வதகளில் இருந்தும்
அவள் சுதந்தரமாக றாள். அப்ேபாது அவள்
இன்ெனாருவைன மணக்க வரும்பனால்
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அது வபசாரம் எனும் குற்றத்துக்கு
ஆளாக்காது.
௪ சேகாதர சேகாதரிகேள! இேத

வழியல், உங்கள் பைழய வாழ்வு இறந்து
கறஸ்துவன் சரீரம் மூலம் சட்டத்தலிருந்து
வடுதைல ஆனீர்கள். இப்ேபாது நீங்கள்
மரணத்தலிருந்து உய ர்த்ெதழுந்த
மற்றவர்கேளாடு ேசர்க்கப்படுக றீர்கள்.
அதனால் ேதவனுக்கு ேசைவெசய்ய நாம்
பயன்படமுடியும். ௫ முன்பு, நாம் நமது
மாமிசத்தால்ஆளப்பட்டிருந்ேதாம். சட்டத்தால்
பாவ இச்ைசகள் நம்மிடம் ேதான்றன.
அைவ நமது சரீர உறுப்புகள் மீது ஆட்ச
ெசலுத்தயது. அது நமக்கு மரணத்ைதக்
ெகாடுத்தது. ௬கடந்த காலத்தன்சட்டவ த கள்
நம்ைமச் சைறக் ைகத கைளப்ேபான்று
ைவத்தருந்தன. ஆனால் அந்தப்
பைழயவத கள் மைறந்துேபானது. நாமும்
வத களினின்றும் வடுவக்கப்பட்ேடாம்.
எனேவஇப்ேபாது புதய வழியல் ேதவனுக்கு
ேசைவ ெசய்க ேறாம். பைழய வழியல்
சட்டவ த க்குக் கட்டுப்பட்டு இருக்கவல்ைல.
இப்ேபாது பரிசுத்த ஆவயானவேராடும்
இருக்க ேறாம்.

பாவத்துக்குஎத ரானேபாராட்டம்
௭ சட்டவ தையயும் பாவத்ைதயும் நான் ஒேர

வ தமாக நைனப்பதாக நீங்கள் எண்ணக்
கூடும். அது உண்ைமயல்ல. ஆனால் சட்ட
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வதயன் மூலமாகேவ நான் பாவெமன்றால்
என்னெவன்று புரிந்துெகாண்ேடன்.
“ப றர் ெபாருள் ேமல் ஆைசப்படாமல்
இருங்கள்”✡ என்று சட்டவ த ெசால்லாமல்
இருந்தால் அது பாவம் என்று எனக்கு
ெதரியாமல் ேபாயருக்கும். ௮ சகலவதமான
தவறான ஆைசகைளயும் நான் வரும்புமாறு
கட்டைளைய உபேயாகப்படுத்தும்
ஒரு வழிைய பாவம் கண்டுபடித்தது.
அக்கட்டைளயன் மூலமாகேவ பாவம்
வந்து ேசர்ந்தது. சட்டவ த இல்லாவ ட்டால்
பாவத்துக்கு வல்லைம இல்லாமல் ேபாகும்.
௯ முன்பு சட்டங்கள் இல்லாதவனாய்
இருந்தேபாது நான் உய ர் உள்ளவனாய்
இருந்ேதன். சட்டவ த வந்த ப றகு பாவம்
உய ர் ெகாண்டது. ௧௦ பாவத்தால் நான்
உள்ளத்ைதப் ெபாருத்தமட்டில் மரித்தவன்
ஆேனன். உய ர் ெகாடுப்பதற்காக வந்த
சட்டவ த எனக்கு மரணமுண்டாகக்
காரணமானது. ௧௧ பாவமானது அந்த
கட்டைளயனாேல ேநரம் பார்த்து என்ைன
வஞ்சத்து, அதன் மூலம் என்ைனக்
ெகான்றது.
௧௨ சட்டவ த தூய்ைமயானதுதான்.

கட்டைளயும் கூட தூய்ைமயாகவும்
சரியாகவும் நன்ைமயாகவும் இருக்கன்றன.
௧௩ அதனால் நன்ைமயானது எனக்கு

✡ ௭:௭: யாத். 20:17; உபா. 5:21-ல் இருந்து
எடுக்கப்பட்டுள்ளது.
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இறப்புக்குரியதாய ற்றா? இல்ைல. ஆனால்
பாவமானது அந்நன்ைமையயும் தீைமயாக்க
எனக்குமரணத்ைதக்ெகாண்டுவந்துவ ட்டது.
இதனால் பாவத்தன் இயல்ைப என்னால்
புரிந்துெகாள்ள முடிக றது. பாவம் மிக
மிகக் ெகாடுைமயானதாகக் காட்டப்பட்டது.
இதற்குப் ப ரமாணேமபயன்பட்டது.

மனிதனுக்குள்முரண்பாடு
௧௪ சட்டவ த ஆவக்குரியது என

நாம் அற க ேறாம். ஆனால் நான்
அல்ல. ஒரு அடிைமயன் ேமல் ஆட்ச
ெசலுத்துவைதப்ேபால பாவம் என்ைன
ஆளுகறது. ௧௫ நான் ெசய்வது
எனக்ேக புரியவல்ைல. நான் ெசய்ய
வரும்பும் நல்ல காரியங்கைள என்னால்
ெசய்ய முடியவல்ைல. நான் என்னால்
ெவறுக்கப்படும் தீயவற்ைறேய ெசய்க ேறன்.
௧௬ நான் இப்படி வரும்பாதைதச்
ெசய்தவனாய் இருக்க, சட்ட வ தைய
நல்லது என நான் ஒத்துக்ெகாள்வதாக
ெபாருள்படும். ௧௭ உண்ைமயல் நான்
ெகட்டவற்ைற ெசய்பவனில்ைல. ஆனால்
என்னுள் இருக்கற பாவம் அவ்வாறு
ெசய்யத் தூண்டுகறது. ௧௮ என்னிடத்தல்
நன்ைம வாழ்வதல்ைல. இது எனக்குத்
ெதரியும். நன்ைம ெசய்ய ேவண்டும்
என்னும் வருப்பம் என்னிடமுள்ளது.
ஆனால் நன்ைம ெசய்வேதா என்னிடத்தல்
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இல்ைல. ௧௯ எனேவ நான் வரும்புக ற
நன்ைமையச் ெசய்யவல்ைல. நான்
வரும்பாத தீைமையேய ெசய்துவருக ேறன்.
௨௦அவ்வாறு எனக்குவருப்பம்இல்லாதைதச்
ெசய்தால் நான் அல்ல, எனக்குள் இருக்கற
பாவம்தான்அப்படிச்ெசய்க றது.
௨௧ அதனால் நன்ைம ெசய்ய வரும்புக ற

என்னிடத்தல் தீைமேய உண்டு என்ற
வதைய அறந்துெகாண்ேடன். ௨௨ என்
மனதற்குள், ேதவனுைடய சட்டவ த ேயாடு
மக ழ்ச்ச யாய் இருக்க ேறன். ௨௩ ஆனால்
ேவெறாரு வதயும் என் சரீரத்த ற்குள்
இயங்குவைத அறக ேறன். என் மனம்
ஒத்துக்ெகாள்ளும் வதக்கு எத ராக அது ஒரு
ேபாைரேய ந கழ்த்துகறது. அதுதான் பாவம்
பற்றயவத ஆகும். அதுஎன்உடைலஅடக்க ,
அதன்ைகதயாக்க க்ெகாள்கன்றது. ௨௪நான்
ந ர்ப்பந்தமான மனிதன். என்ைன இந்த
சரீரத்த டம் இருந்து யார் காப்பாற்றுவார்கள்?
௨௫ ேதவேன காப்பாற்றுவார். நம்முைடய
கர்த்தராக ய இேயசு க றஸ்துவன் மூலம்
ேதவனுக்குநன்ற ெசால்க ேறன்.
ஆதலால் என் மனதார நான் ேதவனுைடய

சட்டவ த க்கு ேசைவ ெசய்க ேறன். ஆனால்
நான் மாமிசத் தன்ைமயால் பாவத்தன்
சட்டத்த ற்குேசைவெசய்க ேறன்.

௮
ஆவக்குரியவாழ்க்ைக
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௧எனேவ,இப்ேபாதுஇேயசுக றஸ்துவுக்குள்
இருப்பவர்கள் தண்டைனக்குரியவர்களாகத்
தீர்ப்பளிக்கப்படமாட்டார்கள். ௨ ஏன் நான்
அவ்வாறு தீர்ப்பளிக்கப்படமாட்ேடன்?
ஏெனன்றால் இேயசு க றஸ்துவற்குள்
உயருள்ள ஆவயன் சட்டவ த என்ைனப்
பாவம், மரணம் என்பைவகளின்
சட்ட வ த களிடமிருந்து வடுதைல
ெசய்க றது. ௩ சட்ட வ த க்கு சக்த இல்ைல.
ஏெனன்றால் அது மனித ெபலவீனங்களால்
வைரயறுக்கப்பட்டது. சட்ட வ தயால்
ெசய்ய முடியாதைத ேதவன் ெசய்து
முடிக்க றார். ேதவன் தன் ெசாந்தக்
குமாரைனேய பூமிக்குப் பாவமனித சாயலாக
அனுப்பனார். அவைர பாவத்ைதப் ேபாக்கும்
பலியாகவும் கருதனார். எனேவ மனித
வாழ்க்ைக மூலம் பாவத்ைத அழித்தார்.
௪ ேதவன் அதைன சட்டவ தயன் நீத
நம்மிடம் நைறேவறும்படிக்ேக இவ்வாறு
ெசய்தார். இப்ெபாழுது நாம் நமது
மாம்சத்தன்படி நடக்காமல் ஆவையப்
பன்பற்ற வாழ்க ேறாம்.
௫ மாம்சத்தன்படி நடக்க றவர்கள்

மாம்சத்த ற்கு உரியவற்ைறப் பற்ற
மட்டுேம ச ந்த க்க றார்கள். ஆவையப்
பன்பற்ற நடக்க றவர்கள் ஆவக்குரியைத
மட்டுேம ச ந்த க்க றார்கள். ௬ ஒருவனது
ச ந்தைனயானது பாவத்தால்
கட்டுப்படுத்தப்படுமானால் அவன் சாைவ
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அைடக றான். ஒருவனது ச ந்ைதயானது
ஆவயால் கட்டுப்படுத்தப்படுமானால்
அவன் நல்வாழ்ைவயும், சமாதானத்ைதயும்
அைடக றான். ௭ எப்படிெயன்றால்
மாம்ச எண்ணம் ேதவனுக்கு
எத ரான பைகயாகன்றது. அவன்
ேதவனுைடய சட்டவ த களுக்குக் கட்டுப்பட
மறுக்க றான். உண்ைமயல் அவனால்
கீழ்ப்படியவும் முடியாமல் ேபாகன்றது.
௮ மாம்சத்துக்குட்பட்டவர்கள் ேதவனுக்கு
ேவண்டியவர்களாகமுடியாது.
௯ ேதவனுைடய ஆவ உங்களிடம்

வாழ்ந்தால்,நீங்கள்மாம்சத்துக்குட்பட்டவர்களாய்
இருக்கமாட்டீர்கள். ஆவக்குட்பட்டவர்களாய்
இருப்பீர்கள். க றஸ்துவன் ஆவ
இல்லாதவன் அவருைடயவன் அல்ல.
௧௦ உங்கள் பாவத்தால் சரீரமானது இறந்து
ேபாகும். ஆனால் கறஸ்து உங்களில்
இருந்தால் ஆவ உங்களுக்கு நல் வாழ்ைவக்
ெகாடுக்கும். ஏெனன்றால் க றஸ்து
உங்கைள ேதவேனாடு சரியாக்கனார்.
௧௧ ேதவன் இேயசுைவ மரணத்தலிருந்து
எழுப்பனார். ேதவனுைடய ஆவ உங்களில்
இருக்குமானால் பன்னர் அவர் சரீரத்த ற்கும்
உய ர் தருவார். ேதவன் ஒருவேர இேயசுைவ
மரணத்தலிருந்து எழுப்பயவர். அவர்
உங்கள்சரீரங்களுக்கும்உங்களுக்குள்உள்ள
ஆவயன்மூலம்உய ர்தருவார்.
௧௨ சேகாதர சேகாதரிகேள, நாம் நமது
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மாம்சங்களால் ஆளப்படக் கூடாது. நமது
மாம்சங்களின் வருப்பப்படியும் இருக்கக்
கூடாது. ௧௩ பாவம் தூண்டும் தவறான
ெசயல்கைளச் ெசய்ய உங்கள் வாழ்வு
பயன்படுமானால் நீங்கள் ஆவக்குரிய
நைலயல் இறந்தவர்களாவீர்கள். ஆனால்
நீங்கள் ஆவயன் உதவ ேயாடு தீைம
ெசய்வைத நறுத்தனால் உண்ைமயான
வாழ்ைவப்ெபறுவீர்கள்.

௧௪எவெரல்லாம்ேதவனுைடயஆவயனால்
நடத்தப்படுக றார்கேளா அவர்கள்
ேதவனுைடயபள்ைளகளாகஇருக்க றார்கள்.
௧௫ நம்ைம மீண்டும் அடிைமப்படுத்த
அச்சமூட்டுகறஆவையப்நாம்ெபறவல்ைல.
ேதவனுைடய பள்ைளகளாக நம்ைம
உருவாக்கும் ஆவையப் ெபறுக ேறாம்.
அப்படிப் ெபற்றால் “என் அன்பான
ப தாேவ” என்று அைழக்கும் உரிைமையப்
ெபறுேவாம். ௧௬ ஆவயானவர் நம்முைடய
ஆவேயாடு ேசர்ந்துெகாண்டு நாம்
ேதவனுைடய பள்ைளகளாய் இருக்க ேறாம்
என்று சாட்ச ெகாடுக்க றார். ௧௭ நாம்
ேதவனுைடய பள்ைளகளானால், ேதவன்
தன் பள்ைளகளுக்காக ைவத்தருக்க ற
மகைமையநாம் ெபறுேவாம். நாம்அவற்ைற
ேதவனிடமிருந்துெபறுேவாம். க றஸ்துவடம்
உள்ள அேத மகைமயும் நமக்குக் கைடக்கும்.
ஆனால் கறஸ்து துன்பப்பட்டது ேபான்று
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நாமும்படேவண்டியதருக்கும்.

எத ர்காலச் ச றப்பு
௧௮ இப்ெபாழுது துன்பப்படுக ேறாம்.

ஆனால் நமக்குக் ெகாடுக்கப்படப் ேபாகும்
ச றப்ைப ந கழ்காலத் துன்பத்ேதாடு
ஒப்ப ட்டுப் பார்த்தால் இத்துன்பம்
ஒன்றுமில்லாமல் ேபாகும். ௧௯ ேதவனால்
உருவாக்கப்பட்ட அைனத்தும் ேதவன் தன்
பள்ைளகள் யாெரன்பைத ெவளிப்படுத்தப்
ேபாகும் நாளுக்காக ஆவேலாடு
காத்தருக்கன்றன. அைவ அதைனப்
ெபரிதும் வரும்புகன்றன. ௨௦ ேதவனால்
பைடக்கப்பட்டஅைனத்தும்பயனற்றைவயாக
மாற்றப்பட்டுள்ளன. அைவ மாற்றமைடய
வரும்பாவ ட்டாலும் ேதவன் அவற்ைற
மாற்றவ டமுடிவுெசய்துள்ளார். ௨௧ஆனாலும்
“ேதவனால் பைடக்கப்பட்டைவெயல்லாம்
அழிவலிருந்து வடுதைல ெபறும்” என்ற
நம்ப க்ைகயுண்டு. ேதவன் பைடத்த
எல்லாம், ேதவனுைடய பள்ைளகளுக்குரிய
வடுதைலையயும், மகைமையயும் ெபறும்
என்றநம்ப க்ைகயும்உண்டு.
௨௨ ஒரு ெபண், குழந்ைத

ெபறுவதற்கான ேநரத்ைத வலிேயாடு
எத ர்ப்பார்த்துக்ெகாண்டிருப்பது ேபான்று
ேதவனால் பைடக்கப்பட்டைவெயல்லாம்
எத ர்ப்பார்த்துக்ெகாண்டிருக்கன்றன.
௨௩ உலகம் மட்டுமல்ல. நாமும்
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உள்ளுக்குள் ேவதைனேயாடு
காத்துக்ெகாண்டிருக்க ேறாம். ேதவனுைடய
வாக்குறுதயனுைடய முதல் பாகம்
ேபால் நாம் ஆவயன் முதல் பலைனப்
ெபற்றருக்க ேறாம். நம்ைம ேதவன்
தமது பள்ைளகளாக்குவார் என்று
நாமும் எத ர்பார்க்க ேறாம். அதாவது
நாம் நமது சரீரத்தன் வடுதைலக்காக
எத ர்பார்த்துக்ெகாண்டிருக்க ேறாம்.
௨௪ அந்த நம்ப க்ைகயால்தான் நாம்
பாதுகாக்கப்பட்டுள்ேளாம். கண்ணால்
காண முடிவைத நம்புவது என்பது
உண்ைமயல் நம்ப க்ைகயன்று, நம்மிடம்
ஏற்ெகனேவ இருப்பைத மக்கள்
நம்பேவண்டியதல்ைல. ௨௫ இதுவைர நாம்
ெபறாதைதப்ெபறுவதற்குப்ெபாறுைமேயாடு
காத்தருப்ேபாம்.
௨௬ அேதாடு ஆவயானவர் நமக்கு

உதவுகறார். நாம் பலவீனமானவர்கள்.
ஆவயானவர் நமது பல வீனங்களில்
உதவுகறார். நாம் எவ்வாறு
ேவண்டிக்ெகாள்வது என்பைதத்
ெதரிந்துெகாள்ளாமல் இருக்க ேறாம்.
எனினும் ஆவயானவர் நமக்காக ேதவனிடம்
ேவண்டுகறார். அவரது ேவண்டுதல்கைள
வார்த்ைதகளால் வளக்க ச் ெசால்ல
இயலாது. ௨௭ மக்களின் மனதல் உள்ளைத
ேதவன் ஆராய்க றார். ஆவயானவரின்
மனதல் உள்ளதும் ேதவனுக்குத் ெதரியும்.
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ஏெனன்றால் ேதவனுைடய வருப்பப்படிேய
ஆவயானவரின் ேவண்டுதல்கள்
மக்களுக்காகஅைமந்தருக்கும்.
௨௮ தன்ைன ேநச க்கும் மக்களுக்கு

ேதவன் எல்லாவற்றன் மூலமும் நன்ைம
ெசய்க றார் என்பைத நாம் அற க ேறாம்.
ேதவன் இம்மக்கைளத் தம் த ட்டப்படிேய
ேதர்ந்ெதடுத்துள்ளார். ௨௯ ேதவன்
அம்மக்கைள உலகம் பைடக்கப்படுவதற்கு
முன்னேர அற ந்தருக்க றார். அம்மக்கைளத்
தம்குமாரைனப்ேபாலேவஇருக்கும்படிமுடிவு
ெசய்தார். அேநக சேகாதரர்களுக்குள்ேள
தமது குமாரேன முதற் ேபறானவராய்
இருக்க ேவண்டும் என வரும்பனார்.
௩௦ எனேவ தமது குமாரனுைடய சாயலுக்கு
ஒப்பாய் இருப்பதற்கு முன்குறத்தருக்க றார்.
அவர்கைளத் ேதர்ந்ெதடுத்தார். அவர்கைள
நீத மான்களாக்கனார். அவர்கைள
மகைமயும்படுத்தனார்.

ேதவனின்அன்பு
௩௧ எனேவ, இைதப் பற்ற என்ன

ெசால்லலாம்? ேதவன் நம்ேமாடு இருந்தால்
எவராலும் நாம் ேதாற்கடிக்கப்பட முடியாது.
௩௨ ேதவன் நமக்காகத் தனது ெசாந்தக்
குமாரைனயும் துன்பத்துக்குட்படுத்தனார்.
நமக்காகேவ தன் குமாரைன ேதவன்
அர்ப்பணித்தார். எனேவ இேயசு க றஸ்து
இப்ேபாது நம்ேமாடு இருப்பதால், ேதவன்
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எல்லாவற்ைறயும் தருவார். ௩௩ ேதவனால்
ேதர்ந்ெதடுக்கப்பட்ட மக்கைள யாரால்
குைற ெசால்ல முடியும்? எவராலும்
முடியாது, ஏெனன்றால் ேதவன்தான்
தமது மக்கைள நீத மான்களாக்குகறார்.
௩௪ ேதவனுைடய மக்கள் தவறுைடயவர்கள்
என்று யாரால் குற்றம்சாட்ட முடியும்?
எவராலும் முடியாது. க றஸ்து
இேயசு நமக்காக இறந்தார். அேதாடு
முடியவல்ைல. அவர் மரணத்தலிருந்து
மீண்டும் உய ர்த்ெதழுந்தார். இப்ேபாது
அவர் ேதவனுைடய வலதுபுறத்தல்
இருந்துெகாண்டு நமக்காக ேவண்டுதல்
ெசய்துெகாண்டிருக்க றார். ௩௫க றஸ்துவன்
அன்பலிருந்து எவற்றாலும் நம்ைமப்
ப ரிக்க இயலுமா? இயலாது.
ெதால்ைலகளால் இேயசுவ டமிருந்து
நம்ைமப் ப ரிக்க இயலுமா? ப ரச்சைனகளும்,
தண்டைனகளும்இேயசுவ டமிருந்துநம்ைமப்
ப ரிக்குமா? இயலாது. உணவும் உைடயும்
இல்லாத வறுைம கூட நம்ைம அவரது
அன்பலிருந்து ப ரிக்க முடியாது. ஆபத்தும்
மரணமும்கூடநம்ைமஅவரதுஅன்பலிருந்து
ப ரிக்கமுடியாது.

௩௬ “எப்ெபாழுதும் உமக்காக நாங்கள் மரண
ஆபத்தல்இருக்க ேறாம்.

ெவட்டப்படும் ஆடுகைளவ டவும்
நாம் பயனற்றவர்கள் என மக்கள்
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நைனக்கன்றனர்” சங்கீதம் 44:22
எனஎழுதப்பட்டுள்ளது.

௩௭ ேதவன் நம்மீது அன்புெகாண்டவர்.
அவரால் நாம் அைனத்தலும் ெபரும்
ெவற்ற ெபறுக ேறாம். ௩௮-௩௯ ேதவனுைடய
அன்பலிருந்து நம்ைம எதனாலும் ப ரிக்க
முடியாது என்று என்னால் உறுதயாய்
ெசால்ல முடியும். சாவாேலா, வாழ்வாேலா,
ேதவ தூதர்களாேலா, ஆளும் ஆவகளாேலா,
தற்காலப் ெபாருளாேலா, ப ற்கால
உலகத்தாேலா, நமக்கு ேமேல உள்ள
சக்த களாேலா, நமக்குக் கீேழ உள்ள
சக்த களாேலா, உலகல் உள்ள ேவறு
எதனாலுேமா கர்த்தராக ய இேயசு
க றஸ்துவல் உள்ள ேதவனுைடய
அன்பலிருந்து நம்ைம ஒருேபாதும்
ப ரித்துவ டமுடியாது.

௯
ேதவனும்யூதமக்களும்
௧ நான் கறஸ்துவுக்குள் இருக்க ேறன்.

நான் உண்ைமையக் கூறுக ேறன்.
நான் ெபாய் ெசால்வதல்ைல. என்
உணர்வுகள் பரிசுத்த ஆவயானவரால்
ஆளப்படுகன்றன. அந்த உணர்வுகள் நான்
ெபாய்யானவனில்ைல என்று கூறுகன்றன.
௨ எனக்குப் ெபருந்துக்கம் உண்டு.
யூதமக்களுக்காக எப்ெபாழுதும் நான்மிகவும்
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கவைலப்படுக ேறன். ௩ அவர்கள் எனது
சேகாதர சேகாதரிகளுமாகவும், மண்ணுலகக்
குடும்பமுமாகவும் இருக்க றார்கள்.
அவர்களுக்கு உதவ வரும்புக ேறன்.
அவர்களுக்கு உதவயாக இருக்குமானால்
நான் பழிக்கப்படவும், க றஸ்துவலிருந்து
துண்டித்துக்ெகாள்ளவும் தயாராக
இருக்க ேறன். ௪அவர்கள்இஸ்ரேவல்மக்கள்.
யூதர்கள் ேதவனால் ேதர்ந்ெதடுக்கப்பட்ட
பள்ைளகள். ேதவனுைடய மகைம
அவர்களுக்கு உண்டு. ேதவனுக்கும்
அவர்களுக்கும் இைடயல் உடன்படிக்ைககள்
உண்டு. ேதவன் அவர்களுக்கு ேமாேசயன்
நயாயப்ப ரமாணத்ைதயும், வழிபாட்டு
முைறகைளயும் ெகாடுத்தார். தனது
வாக்குறுதகைள யூதர்களுக்கு ேதவன்
ெகாடுத்தருக்க றார். ௫ அவர்கள் நமது
மூதாைதயர்களின் வழி வந்தவர்கள்.
அவர்கள் வழியல் க றஸ்துவும்
மண்ணுலகல் பறந்தார். க றஸ்துேவ
எல்லாவற்றுக்கும் ேமலான ேதவன். அவைர
எப்ெபாழுதும்துதயுங்கள். ஆெமன்.

௬நான்யூதர்களுக்காகவருத்தப்படுக ேறன்.
அவர்களிடம் ேதவன் தன் வாக்குறுதைய
நைறேவற்றுவதல் தவறவ ட்டார் என்று
எண்ணுகறதல்ைல. ஆனால் இஸ்ரேவல்
மக்களில் ஒரு சலேர ேதவனுைடய
உண்ைமயான மக்களாய் இருக்க றார்கள்.
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௭ ஆப ரகாமின் சல மரபுவழியனேர
ஆப ரகாமின் உண்ைமயான மக்களாக
இருக்கன்றனர். இைதேய ஆப ரகாமிடம்
ேதவன் “ஈசாக்கு உனது சட்டபூர்வமான
மகன்”✡ என்று கூறனார். ௮ ஆப ரகாமின்
அைனத்து சந்ததயனருேம ேதவனுைடய
பள்ைளகள் இல்ைல என்பது தான்
இதன் ெபாருள். ஆப ரகாமுக்கு அவர்
வாக்குறுத ெசய்தார். ஆனால் ஆப ரகாமின்
உண்ைமயான பள்ைளகள் எல்லாம்
ேதவனுக்கும் உண்ைமயான பள்ைளகள்
ஆகன்றனர். ஏெனன்றால் ௯ “சரியான
ேநரத்தல் நான் தரும்ப வருேவன். சாராள்
ஒரு மகைனப் ெபற்ெறடுப்பாள்”✡ என்பது
தான்ேதவனுைடயவாக்குறுத .
௧௦ அது மட்டுமல்ல, ெரேபக்காவும்

பள்ைளகைளப் ெபற்றாள். ஒேர தந்ைதைய
இப்பள்ைளகள் ெகாண்டிருந்தார்கள்.
அவேர நமது தந்ைதயான ஈசாக்கு.
௧௧-௧௨ இரு மகன்களும் பறப்பதற்கு
முன்ேப ேதவன் ெரேபக்காவ டம்,
“மூத்த மகன் இைளயவனுக்கு ேசைவ
ெசய்வான்”✡ என்றார். அவர்கள் நல்லேதா
தீயேதா எதுவாக இருந்தாலும் ெசய்வதற்கு
முன்னேர ேதவன் இவ்வாறு ெசான்னார்.
இத்த ட்டம் ஏற்ெகனேவ ேதவனால்

✡ ௯:௭: ஆத . 21:12-ல் இருந்து எடுக்கப்பட்டுள்ளது.
✡ ௯:௯: ஆத . 18:10-14-ல் இருந்து எடுக்கப்பட்டுள்ளது.
✡ ௯:௧௧-௧௨: ஆத . 25:23-ல்இருந்துஎடுக்கப்பட்டுள்ளது.
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உருவாக்கப்பட்டது என்பதுதான் காரணம்.
ேதவன் அவைனத் ேதர்ந்ெதடுக்க
வரும்பனார். அதனால் ேதர்ந்ெதடுத்தார்.
அதுதான் காரணேம தவ ர பள்ைளகள் ஏேதா
ெசய்ததற்காக அல்ல. ௧௩ “நான் யாக்ேகாைப
ேநச த்ேதன். ஏசாைவ ெவறுத்ேதன்”✡ என்று
எழுதப்பட்டிருக்க றது.
௧௪ எனேவ இைதப்பற்ற நாம் என்ன

ெசால்ல முடியும்?ேதவன் அநீதயாய்
இருக்க றார் என்று ெசால்ல முடியுமா?
முடியாேத. ௧௫ “நான் யாரிடம் இரக்கம்
காட்டேவண்டும் என்று வரும்புக ேறேனா
அவனிடம் இரக்கம் காட்டுேவன்.”✡ என்று
ேதவன் ேமாேசய டம் ெசால்லி
இருக்கறார். ௧௬ எனேவ கருைண
காட்டப்படத் தகுதயான ஒருவைன ேதவன்
ேதர்ந்ெதடுக்க றார். அவரது ேதர்ந்ெதடுப்பு
மனித வருப்பங்களுக்கும் முயற்ச களுக்கும்
அப்பாற்பட்டது. ௧௭ “நான் உன்ைன
அரசனாக்க ேனன். நீ எனக்காக இைதச்
ெசய். எனது பலத்ைத நான் உனக்குக்
காட்டும்படியாக எனது ெபயர் உலகெமங்கும்
அறவக்கப்பட ேவண்டும் என்று
வரும்ப ேனன்”✡ என ேதவன் பார்ேவானிடம்
கூறயதாக எழுதப்பட்டிருக்க றது. ௧௮ எனேவ,
ேதவன் இரக்கத்துக்குரியவர்களாகத்

✡ ௯:௧௩: மல்கயா 1:2-3-ல் இருந்து எடுக்கப்பட்டுள்ளது.
✡ ௯:௧௫: யாத். 33:19-ல் இருந்து எடுக்கப்பட்டுள்ளது.
✡ ௯:௧௭: யாத். 9:16-ல்இருந்துஎடுக்கப்பட்டுள்ளது.
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ேதர்ந்ெதடுத்தவர்களிடம் இரக்கமாய்
இருக்க றார். கடினமாக இருக்கத்
ேதர்ந்ெதடுத்தவர்களிடத்தல் கடினமாக
இருக்க றார்.
௧௯ “நமது ெசயல்கைளெயல்லாம்

ேதவனால் கட்டுப்படுத்தமுடியுமானால் ப றகு
ஏன் அவர் நமது பாவங்களுக்காக நம்ைமக்
குற்றம் சாட்டுக றார்” என்று உங்களில்
ஒருவர் ேகட்கலாம். ௨௦அைதக் ேகட்காதீர்கள்.
நீங்கள்மானிடர். மானிடர்களுக்குேதவைனக்
ேகள்வ ேகட்கும் அத காரம் இல்ைல. ஒரு
மண்ஜாடி தன்ைனச் ெசய்தவனிடம் ேகள்வ
எதுவும் ேகட்கக்கூடாது. “என்ைன ஏன்
இவ்வாறு ெசய்தாய்?” என்று மண்ஜாடி
ேகட்கலாமா? ௨௧ஜாடிையச்ெசய்க றவன்தன்
வருப்பம் ேபால் எைத ேவண்டுமானாலும்
ெசய்யலாம். அேத களிமண்ணால் அவன்
ேவறு எந்தப் ெபாருைள ேவண்டுமானாலும்
ெசய்தருக்கலாம். ஒரு ெபாருைள அவன்
சறப்பான பயனுக்காகவும், மற்ெறான்ைற
அவன்அன்றாட பயனுக்காகவும்ெசய்யலாம்.
௨௨ இைதப் ேபான்றுதான் ேதவனும்

ெசய்கன்றார். அவர் தமது ேகாபத்ைத
ெவளிக்காட்டவும் தனது வல்லைமைய
ெவளிப்படுத்தவும் வரும்பனார். தன்
ேகாபத்ைதத் தூண்டிய மக்கைள அழிக்கத்
தயாராய் இருந்த நைலயல் ேதவன்
அவர்கைள மிகப் ெபாறுைமயுடன்
சக த்துக்ெகாண்டார். ௨௩ தன் உயர்வும்
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ச றப்பும் ெவளிப்படும் காலம் வைரக்கும்
ேதவன் ெபாறுைமேயாடு காத்தருந்தார்.
அவரது இரக்கத்ைதப் ெபறுேவாரிடம்
அவர் தனது மகைமையக் ெகாடுத்தார்.
அவர் அதற்குரியவர்களாக அவர்கைளத்
தயார்படுத்தனார். ௨௪ நாங்கேள ேதவனால்
ேதர்ந்ெதடுக்கப்பட்ட மக்கள். நாங்கேள
ேதவனால் அைழக்கப்பட்டவர்கள். அவர்
எங்கைள யூதர்களிடமிருந்தும் யூதர்
அல்லாதவர்களிடமிருந்தும் ேதர்ந்ெதடுத்தார்.

௨௫ “எனக்கு உரியவர்கள் அல்ல என்னும்
மக்கைளயும்

‘என்மக்கேள’ என்றும்,
ேநச க்கப்படாதுஇருந்தவர்கைளயும்,

‘என்னால்ேநச க்கப்படும்மக்கள்’
என்றுநான்அைழப்ேபன். ஓசயா 2:23

௨௬ “நீங்கள் என்னுைடய மக்கள்
அல்லெவன்று

அவர்களுக்குச் ெசால்லப்பட்ட அேத
இடத்த ேல

அவர்கள் ஜீவனுள்ள ேதவனுைடய
பள்ைளகள்எனப்படுவார்கள்” ஓசயா
1:10

என்றுஓசயாவன்நூலில்எழுதப்பட்டுள்ளது.

௨௭ஏசாயாஇஸ்ரேவைலப்பற்ற க்கதறனார்.

“இஸ்ரேவல் மக்களின் எண்ணிக்ைக
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கடற்கைரயல் உள்ள மணைலப்
ேபான்றருக்க றது.

எனினும்சலேரஇரட்ச க்கப்படுவார்கள்.
௨௮ ஆமாம். மண்ணில் வாழும் மக்கைள

ேதவன் வைரவாக நயாயம்தீர்த்து
முடிப்பார்.”. ஏசாயா 10:22-23

௨௯ “கர்த்தருக்கு அைனத்து வல்லைமயும்
உண்டு.

எங்களுக்காக அவர் சலைரக்
காப்பாற்றனார்.

அவர்அதைனச்ெசய்தருக்காவ ட்டால்
இப்ேபாது நாங்கள் ேசாேதாைமப்
ேபாலாக ெகாேமாராவுக்கு ஒத்தவராய்
இருப்ேபாம்” ஏசாயா 1:9

என்றுஏசாயா ெசான்னார்.

௩௦ இவற்றுக்ெகல்லாம் என்ன
ெபாருள்? யூதரல்லாதவர்கள் ேதவன்
முன் நீதமான்களாக வளங்க முயற்ச
ெசய்யவல்ைல. எனினும் நீத மான்களாக
ஆனார்கள். காரணம் அவர்களது
வசுவாசேம. ௩௧ஆனால் இஸ்ரேவல் மக்கள்
சட்டவ த களின்படி வாழ்ந்து ேதவனுக்ேகற்ற
நீத மான்களாக வரும்பனார்கள். ஆனால்
அவர்கள் ெவல்லவல்ைல. ௩௨ காரணம்
அவர்கள் அதைன ேதவனில் நம்ப க்ைக
ைவக்காமல், தங்கள் ெசயல்கள் மூலம்
ேதடினர். தடுக்க வழத்தக்க கல்லிேலேய
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தடுக்க வழுந்தார்கள். ௩௩ அந்தக் கல்ைலப்
பற்றயும்எழுதப்பட்டிருக்க றது.

“பாருங்கள்! நான் கல்ைல சீேயானில்
ைவத்தருக்க ேறன்.

அதுமக்கைளத்தடுக்க வழச்ெசய்யும்.
அந்தப் பாைற மக்கைளத் தடுமாற வழ
அனுமதக்கும்.

ஆனால் அக்கல்லிடம் நம்ப க்ைகக்ெகாண்ட
எவனும் அவமானம் அைடவதல்ைல.”
ஏசாயா 8:14; 28:16

௧௦
௧ சேகாதர சேகாதரிகேள, அைனத்து

யூதர்களும் காப்பாற்றப்பட ேவண்டும்
என்பைதேய நான் மிகவும் வரும்புக ேறன்.
அைதத் தான் ேதவனிடம் ேவண்டி
ப ரார்த்தைன ெசய்க ேறன். ௨ யூதர்கைளப்
பற்ற என்னால் இவ்வாறு கூற முடியும்.
அவர்கள் உண்ைமயல் ேதவைனப்
பன்பற்ற வரும்புக றார்கள். ஆனால்
அவர்களுக்குச்சரியானவழிெதரியவல்ைல.
௩ ேதவனுக்ேகற்ற நீத மான்களாகும்
ேதவனுைடய வழி அவர்களுக்குத்
ெதரியாது. அவர்கள் தம் ெசாந்த
வழிய ேலேய நீத மான்களாக முயன்றனர்.
எனேவ அவர்கள் ேதவனுைடய வழிைய
ஏற்றுக்ெகாள்ளவல்ைல. ௪ க றஸ்து
சட்டவ தயன் முடிவாய் இருக்க றார்.
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அதனால் அவரிடம் நம்ப க்ைகயாக இருக்க ற
எவரும் ேதவனுக்ேகற்ற நீத மானாகஇயலும்.
௫ ேமாேச சட்டவ த கைளப் பன்பற்ற

நீத மானாகும் வழிையப் பற்ற
எழுதயருக்க றார்: “சட்டவ தையப்
பன்பற்ற வாழ நைனக்கறவன்,
சட்டவ தயன்படி காரியங்கைளயும் ெசய்ய
ேவண்டும்,”✡ ௬ ஆனால் வசுவாசத்தனாேல
நீத மானாவைதப் பற்ற ேவதவாக்கயம்,
“யார் ேமாட்சத்துக்குப் ேபாகக் கூடியவன்
என்று நீ உனக்குள்ேள ெசால்லாேத.”
(இதற்கு “எவெனாருவன் ேமாட்சத்துக்குப்
ேபாய் க றஸ்துைவ பூமிக்கு அைழத்து
வரக்கூடியவன்?” என்று ெபாருள்)
௭ “எவெனாருவன்உலகத்துக்கும்கீேழேபாகக்
கூடியவன் என்றும் ெசால்லாேத” (இதற்கு
“எவெனாருவன் கீேழ ேபாய் க றஸ்துைவ
மரணத்தல் இருந்து ஏற வரப்பண்ணுபவன்”
என்றுெபாருள்) என்றுஎழுதப்பட்டுள்ளது.
௮ ேமலும் “ேதவனுைடய ேபாதைனகள்

உங்களுக்கு அருகல் உள்ளது. அைவ
உங்கள் வாயலும் இதயத்தலும்
உள்ளன” என்றும் எழுதப்பட்டிருக்கன்றது.
அப்ேபாதைனகள் மக்களிடம் நாம்
ெசால்லத்தக்க நம்ப க்ைகையப் பற்றய
ேபாதைனகளாகும். ௯ உனது வாயால் நீ
“இேயசுேவ கர்த்தர்” என்றுெசால்வாயானால்

✡ ௧௦:௫: ேலவ 18:5-ல்இருந்துஎடுக்கப்பட்டுள்ளது.
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இரட்ச க்கப்படுவாய். உனது இதயத்தல்
நீ “ேதவன் இேயசுைவ மரணத்தலிருந்து
உய ர்த்ெதழச் ெசய்தார்” என்று
நம்புவாயானால்இரட்ச க்கப்படுவாய். ௧௦நாம்
இதயத்தல் வசுவாச த்தால் ேதவனுக்ேகற்ற
நீத மானாக ேறாம். நாம் வசுவாச ப்பைத
வாயால்ெசான்னால்இரட்ச க்கப்படுக ேறாம்.
௧௧ “க றஸ்துவல் வசுவாசம் ைவக்க ற

எவரும் ெவட்கப்படுவதல்ைல”✡ என்று
எழுதப்பட்டிருக்க றது. ௧௨ இதல் “எவரும்”
என்று குறப்ப டப்பட்டிருப்பதற்குக் காரணம்
உண்டு. அவர்கள் யூதர்களாகேவா,
யூதரல்லாதவர்களாகேவா இருக்கலாம்.
அவர் ஒருவேர அைனவருக்கும் உரிய
கர்த்தராவார். தன்னிடம் நம்ப க்ைக உள்ள
அைனவருக்கும் ஆசீர்வாதம் தருகறார்.
௧௩ “கர்த்தர் ேமல் வசுவாசம் ைவக்கும்
ஒவ்ெவாருவரும் இரட்ச க்கப்படுவர்”✡ என்று
எழுதப்பட்டிருக்க றது.
௧௪ மக்கள் கர்த்தர் மீது வசுவாசம்

ைவப்பதற்கு முன்னர் அவர்கள்
அவரிடம் நம்ப க்ைக ைவக்க ேவண்டும்.
கர்த்தரிடம் அவர்கள் நம்ப க்ைக
ைவப்பதற்கு முன்னால் அவைரப் பற்ற
அற ந்துெகாள்ள ேவண்டும். எனேவ
மக்கள் கர்த்தைரப்பற்ற த் ெதரிந்துெகாள்ள

✡ ௧௦:௧௧: ஏசாயா 2:32-ல் இருந்து எடுக்கப்பட்டுள்ளது.
✡ ௧௦:௧௩: ேயாேவல் 2:32-ல்இருந்துஎடுக்கப்பட்டுள்ளது.
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ேவண்டும் என்றால் அவர்களுக்கு
மற்றவர்கள் ெசய்தையப் பரப்பேவண்டும்.
௧௫ ஒருவன் ெசன்று அவர்களிடம்
ெசய்தையப் பரப்புவதற்கு முன்பு, அவன்
அனுப்பப்பட ேவண்டும். “நற்ெசய்தையச்
ெசால்ல வருகன்றவர்களின் பாதங்கள்
எவ்வளவு அழகாக இருக்கன்றன”✡ என்று
எழுதப்பட்டிருக்க றது.
௧௬ நற்ெசய்தைய யூதர்கள் அைனவரும்

ஏற்றுக்ெகாள்ளவல்ைல. இைதப்பற்ற
ஏசாயா, “ஆண்டவேர, அவர்களுக்கு
நாங்கள் ெசான்னைதெயல்லாம் யார்
வ சுவாச க்க றார்கள்?”✡ என்று ேகட்க றார்.
௧௭ எனேவ நற்ெசய்தையக் ேகட்பதன்
மூலேம வசுவாசம் ப றக்க றது. ஒருவன்
கறஸ்துைவப் பற்ற க் கூறும்ேபாது மக்கள்
நற்ெசய்தையக் ேகட்க றார்கள்.
௧௮ ஆனால் “மக்கள் நற்ெசய்தையக்

ேகட்டதல்ைலயா?” என்று நான் ேகட்க ேறன்.
ஆமாம்.

“அவர்களின் சப்தங்கள் உலகம் முழுவதும்
ெசன்றன.

அவர்களின் வார்த்ைதகள் உலகன்
கைடசவைர பரவன” சங்கீதம் 19:4

என்று எழுதப்பட்டது ேபால் அவர்கள்
ேகட்டார்கள்.
✡ ௧௦:௧௫: ஏசாயா 52:17-ல் இருந்து எடுக்கப்பட்டுள்ளது.
✡ ௧௦:௧௬: ஏசாயா 53:1-ல்இருந்துஎடுக்கப்பட்டுள்ளது.
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௧௯ “இஸ்ரேவல் மக்கள் அதைனப்
புரிந்துெகாள்ளவல்ைலயா?” என்று மீண்டும்
நான் ேகட்க ேறன். ஆமாம். அவர்கள்
புரிந்துெகாண்டனர்.முதலில் ேமாேச
இதைனச்ெசான்னார்.

“நீங்கள் ெபாறாைமப்படும் வைகயல்
அந்நாட்டுக்குரிைம இல்லாத
மக்கைளப்பயன்படுத்துேவன்.

உங்களுக்குக் ேகாபம் வரும் வைகயல்
புரிந்துெகாள்ள இயலாத நாட்டு
மக்கைள உபேயாகப்படுத்துேவன்.”
உபா. 32:21

௨௦ ஏசாயாவும் ைதரியத்ேதாடு ேதவனுக்காக
இைதச்ெசான்னார்.

“என்ைனத் ேதடியைலயாத மக்களால் கண்டு
படிக்கப்பட்ேடன்.

என்ைன வசாரித்து வராதவர்களுக்கு
என்ைனெவளிப்படுத்த ேனன். ஏசாயா
65:1

௨௧இவ்வளவுநாட்களும்

“நான்அவர்களுக்காகக் காத்தருந்ேதன்.
அவர்கேளா எனக்குக் கீழ்ப்படிய மறுத்து
வ ட்டார்கள்.

என்ைனப் பன்பற்றவும் மறுத்துவ ட்டனர்”
ஏசாயா 65:2
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என்றுயூத மக்கைளப் பற்ற ஏசாயா வழியாக
ேதவன்கூறுகறார்.

௧௧

தன்மக்கைளமறவாத ேதவன்
௧ “ேதவன் தன் மக்கைளத்தூரமாகத் தள்ளி

வ ட்டாரா?” என்றுநான்ேகட்க ேறன். இல்ைல.
நானும் ஒரு யூதன் தான். நான் ஆப ரகாமின்
குடும்பத்தலிருந்து வந்துள்ேளன்.
ெபன்யமீன் ேகாத்த ரத்ைதச் ேசர்ந்தவன்.
௨ இஸ்ரேவல் மக்கள் ப றப்பதற்கு முன்னேர
அவர்கைளத் தம் மக்களாக ேதவன்
ேதர்ந்ெதடுத்துவ ட்டார். ேதவன்அவர்கைளத்
தூரத் தள்ளிவ டவல்ைல. எலியாைவப்
பற்ற ச் ெசால்லப்பட்டிருப்பைத நீங்கள்
உறுதயாக அறவீர்கள். இஸ்ரேவல்
மக்களுக்கு எத ராக எலியா ேதவனிடம்
ேவண்டினார். ௩ “கர்த்தேர! இந்த மக்கள்
உமது தீர்க்கதரிச கைளக் ெகான்றனர்.
உமது பலிபீடங்கைள அழித்தனர். நான்
மட்டுேம மிஞ்சயருக்க ேறன். இப்ெபாழுது
அவர்கள் என்ைனயும் ெகான்று ேபாட
முயற்ச ெசய்கன்றனர்”✡ என்றார் எலியா.
௪ இதற்கு ேதவன் என்ன பதல் ெசான்னார்
ெதரியுமா? “பாகால் என்னும் ேதவனுக்கு
முன்பாக முழங்கால்படிய ட்டு வணங்காத

✡ ௧௧:௩: 1இராஜா. 19:10, 14-ல்இருந்துஎடுக்கப்பட்டுள்ளது.
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7,000 ேபைர நான் எனக்காக மீதயாய்
ைவத்தருக்க ேறன்”✡ என்றார்.
௫ இப்ெபாழுதும் அேதேபாலத்தான்.

ேதவன் சலைரக் கருைணயால்
ேதர்ந்ெதடுத்துள்ளார். ௬ ேதவன்
தன் மக்கைளக் கருைணயால்
ேதர்ந்ெதடுத்துள்ளதால் அது அவர்களது
ெசய்ைககளால் அல்ல என்றாக றது.
ேதவன் மக்கைள அவர் தம் ெசய்ைககளால்
ேதர்ந்ெதடுத்தருந்தால் அது கருைணயால்
அல்ல என்றும், ெசயல்களினிமித்தம்
காட்டப்படும் கருைண உண்ைமயான
பரிசாகாதுஎன்றும்ெதரிக றது.
௭ அப்படியானால் நடந்தது இதுதான்.

இஸ்ரேவல் மக்கள் ேதவனுக்ேகற்ற
நீத மான்களாக முயற்ச ெசய்தனர்.
ஆனால் அவர்கள் ேதால்வயுற்றனர்.
ேதவனால் ேதர்ந்ெதடுக்கப்பட்டவர்கள்
நீத மான்களாகச் ெசயல்புரிக றார்கள்.
மற்றவர்கேளா முரடர்களாகவும்,
ேதவனுைடய வார்த்ைதகைளக் கவனிக்க
மறுப்பவர்களாகவும் உள்ளனர். ௮ “மக்களின்
உணர்ச்சைய ேதவன் மறக்கச் ெசய்தார்”
என்றும்அதனால்,

“ேதவன் அவர்களின் கண்கைள மூடினார்.”
ஏசாயா 29:10

✡ ௧௧:௪: 1இராஜா. 19:18-ல்இருந்துஎடுக்கப்பட்டுள்ளது.
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“அதனால் அவர்களால் உண்ைமையப்
பார்க்கமுடியவல்ைல.

ேதவன்அவர்களின்காதுகைளமூடினார்.
அதனால் அவர்களால் உண்ைமயாகக் ேகட்க

முடியவல்ைல.
இதுஇன்றும்ெதாடர்க றது”. உபா. 29:4

என்றும்எழுதப்பட்டிருக்க றது.

௯ “அவர்களின் ெசாந்த வருந்துகேள
அவர்கள் வைலயாகவும்,
கண்ணியாகவும்ஆகட்டும்.

அவர்கள்வழுந்துதண்டிக்கப்படட்டும்.
௧௦ உண்ைமையக் காண இயலாதபடி

அவர்களின்கண்கள்மூடிப் ேபாகட்டும்.
அவர்கள் என்ெறன்ைறக்கும் துன்பத்தல்
இருக்கட்டும்” என்று தாவீது
கூறயருக்க றார். சங்கீதம் 69:22-23

௧௧ “யூதர்கள் அழிந்துேபாக ற அளவுக்கா
தடுக்கவழுந்தார்கள்?” என்று ேகட்க ேறன்.
இல்ைல. அவர்களின் தவறுகள் மற்ற
யூதர் அல்லாதவர்களுக்கு இரட்ச ப்பாய ற்று.
இதனால் யூதர்களுக்குப் ெபாறாைம
ஏற்பட்டது. ௧௨யூதர்களின்தவறுஉலகத்துக்கு
அதக ஆசீர்வாதங்கைளக் ெகாண்டு வந்தது.
அவர்களின் குைறவு யூதரல்லாதவர்களுக்கு
அதக ஆசீர்வாதமாய் ஆயற்று. யூதர்கள்
ேதவனுக்ேகற்றவர்களாக ஆகும்வைர
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இன்னும் எவ்வளவு ஆசீர்வாதங்கள் வரும்
எனக்கற்பைனெசய்யுங்கள்.
௧௩ நான் இப்ேபாது யூதரல்லாத

மக்கேளாடு ேபச க்ெகாண்டிருக்க ேறன்.
நான் யூதரல்லாதவர்களுக்கு
அப்ேபாஸ்தலனாயருக்க ேறன். என்னால்
முடிந்தவைர என் ேவைலகைள முடிக்க
ேவண்டும். ௧௪ நான் என் நாட்டு மக்கைள
ைவராக்கயம் உள்ளவர்களாக மாற்ற
ேவண்டும். இந்த வழியல் அவர்களில்
சலைரயாவது இரட்ச ப்ப ற்குள் ெகாண்டுவர
உதவமுடியும். ௧௫ ேதவன் யூதர்களிடமிருந்து
வலக க்ெகாண்டார். உலகலுள்ள
மற்றவர்களுக்கு அவர் ெநருக்கமானார்.
அவர் யூதர்கைள ஏற்றுக்ெகாள்ளும்ேபாது,
அவரது மக்கள் மரணத்தலிருந்து
உய ர்த்ெதழுவது உறுதயாக இருக்கும்.
௧௬ ஒரு அப்பத்தன் முதல் துண்டு
ேதவனுக்குப் பைடக்கப்படுமானால் மற்றக்
முழுதும் புனிதமாகவடும். ஒரு மரத்தன்
ேவர்கள் புனிதமாய் இருந்தால் மற்ற
கைளகளும்கூடபுனிதமாகவடும்.
௧௭ ஒலிவ மரத்தன் சல கைளகைள

ஒடித்ெதற ந்து வ ட்டு அந்த இடத்தல் காட்டு
ஒலிவ மரத்தன் கைளகைளஒட்ட ைவத்தால்
எப்படி இருக்ககுேமா அப்படி இருக்க றீர்கள்.
யூதரல்லாத நீங்கள் காட்டு ஒலிவ மரத்ைதப்
ேபான்றவர்கள். யூதரல்லாத நீங்கள்
யூதர்கேளாடு இைணத்து ைவக்கப்பட்டு,
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நீங்களும் அேத ேவர்கைளப் பங்க ட்டு, மரச்
சாற்றலிருந்து குடிக்க றீர்கள். யூதர்களின்
பலைனயும் ெபறுகன்றீர்கள். ௧௮ நீங்கள்
அந்தக் கைளகைளப்பற்ற ப் ெபருைம
பாராட்ட ேவண்டாம். அதற்கான எந்தக்
காரணமும் உங்களுக்கு இல்ைல. நீங்கள்
ேவர்களுக்கு உய ர்ெகாடுக்கவல்ைல.
ேவர்கேள உங்களுக்கு உயைரக்
ெகாடுக்கன்றன. ௧௯ “நான்
ஒட்டைவக்கப்படுவதற்காகேவ அந்தக்
கைளகள் முறத்துப் ேபாடப்பட்டெதன்று
ெசால்லுகறாேய.” ௨௦ அது உண்ைம.
ஆனால் வசுவாசம் இல்லாததால்தான்
அக்கைளகள் முறக்கப்பட்டன.
உனது வசுவாசத்தனால்தான் நீ
அந்த மரத்தன் ஒரு பகுதயானாய்.
இதற்காகப் ெபருைமப்படாேத, பயப்படு.
௨௧ உண்ைமயான கைளகைள மரத்ேதாடு
நைலத்தருக்க ேதவன் அனுமதக்கவல்ைல
என்றால் நீ வசுவாசம் இழந்துவ ட்டால்
உன்ைனயும் இைணந்து இருக்க
அனுமதக்கமாட்டார்.
௨௨ ேதவன் இரக்கமுைடயவர் எனினும்

பயங்கரமானவரும் கூட என்பைத
அற ந்துெகாள். தன்ைனப் பன்பற்றுவைத
நறுத்துகன்ற மக்கைளஅவர் தண்டிக்க றார்.
நீங்கள் அவைரப் பன்பற்றனால் அவர்
உங்களிடம் அன்ேபாடு இருப்பார். நீங்கள்
அவைரப் பன்பற்றுவைத நறுத்தனால்
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மரத்தலிருந்து ெவட்டிெயறயப்படுவீர்கள்.
௨௩ மீண்டும் யூதர்கள் ேதவன் மீது வசுவாசம்
ைவக்கத் ெதாடங்கனால் ேதவன் மீண்டும்
அவர்கைள ஏற்றுக்ெகாள்வார். அவர்கள்
துவக்கத்தல் எப்படியருந்தார்கேளா அப்படி
அவர்கைள ேதவன் உருவாக்குவார்.
௨௪காட்டுமரக் கைளகள்ஒருஒலிவமரத்தன்
கைளயாக ஒட்டி வளர்வது இயற்ைகயன்று,
யூதரல்லாதவர்களாகய நீங்கள் காட்டு ஒலிவ
மரத்தலிருந்து ெவட்டப்பட்ட கைளகைளப்
ேபான்றவர்கள். இப்ெபாழுது நல்ல ஒலிவ
மரத்ேதாடுேசர்த்துைவக்கப்பட்டிருக்க றீர்கள்.
யூதர்கேளா நல்ல ஒலிவமரத்தல் வளர்ந்த
கைளகைளப் ேபான்றவர்கள். எனேவ,
ந ச்சயமாகஅவர்கள்தங்கள்ெசாந்தமரத்தல்
மீண்டும்ஒட்டிக்ெகாள்வார்கள்.
௨௫ சேகாதர சேகாதரிகேள, நீங்கள் இந்த

இரகச ய உண்ைமையப் புரிந்துெகாள்ள
ேவண்டும் என்று வரும்புக ேறன்.
இந்த உண்ைமயானது உங்களுக்குப்
புரியாதைதப் புரிந்துெகாள்ள உதவும்.
“இஸ்ரேவலின் ஒரு பகுதயனருக்குக் கடின
இதயம் உண்டாயருக்கும். குற ப்ப ட்ட
யூதரல்லாதவர்கள் ேதவனிடம் ேசர்ந்த பன்பு
இது மாறும் என்பதுதான் அந்த உண்ைம.
௨௬ இவ்வாறு இஸ்ரேவலர்கள் அைனவரும்
காப்பாற்றப்படுவர்.

“மீட்பர் சீேயானிலிருந்துவருவார்.
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யாக்ேகாபன் குடும்பத்தலிருந்து
தீைமகைளஅகற்றுவார்.

௨௭ நான் அவர்களது பாவங்கைள வலக்கும்
ேபாதுநான்

இந்த உடன்படிக்ைகையச்
ெசய்துெகாள்ேவன்” ஏசாயா 59:20-21;
27:9

என்றுஎழுதப்பட்டிருக்க றது.

௨௮ ேதவனுைடய நற்ெசய்தைய
யூதர்கள் ஏற்றுக்ெகாள்ள மறுத்தனர்.
அதனால் அவர்கள் ேதவனுைடய எத ரிகள்
ஆயனர். இது யூதரல்லாதவர்களுக்கு
உதவயாய் ஆயற்று. ஆனால் யூதர்கள்
அைனவரும் இப்ெபாழுது ேதவனுைடய
ேதர்ந்ெதடுக்கப்பட்ட மக்களாய் இருப்பதால்
அவர் அவர்கைளப் ெபரிதும் ேநச க்க றார்.
அவர்களின் தந்ைதகளுக்குக் ெகாடுத்த
வாக்கன்படி ேதவன் அவர்கைள
ேநச க்க றார். ௨௯ ேதவன் தனது
கருைபையயும்அைழப்ைபயும் எப்ெபாழுதும்
மாற்ற க்ெகாள்ளமாட்டார். ௩௦ ஒருமுைற
நீங்கள் ேதவனுக்குப் பணிய மறுத்தீர்கள்.
ஆனால் இப்ெபாழுது இரக்கத்ைதப்
ெபற்றீர்கள். யூதர்கள் பணிய மறுத்தேத
இதற்குக் காரணம். ௩௧ ேதவன் உங்களிடம்
இரக்கம் காட்டுவதால் யூதர்கள் இப்ெபாழுது
ேதவனுக்குப் பணிய மறுக்க றார்கள்.
எனினும் எத ர்காலத்தல் உங்கைளப் ேபால்
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அவர்களும் இரக்கத்ைதப் ெபறுவார்கள்.
௩௨ அைனத்து மக்களும் ேதவனுக்குப்
பணிய மறுத்தருக்கன்றனர். ேதவன்
பணியாதவர்கைள ஓரிடத்தல் ேசர்த்தார்.
எனேவ, அவர் அைனவர் மீதும் இரக்கம்
ெகாள்ளமுடியும்.

ேதவனுக்குமகைம
௩௩ஆமாம். ேதவனுைடய ெசல்வம் மிகவும்

ெபருைம மிக்கது. அவரது அறவுக்கும்
ஞானத்துக்கும் எல்ைல இல்ைல. ேதவன்
தீர்மானிப்பைத ஒருவராலும் வளக்க
முடியாது. ேதவனுைடய வழிகைள
ஒருவராலும்புரிந்துெகாள்ளமுடியாது.

௩௪ “கர்த்தரின்மனைதஅற ந்தவன்யார்?
ேதவனுக்கு அறவுைரகைளத் தரத்
தகுந்தவர்யார்?” ஏசாயா 40:13

௩௫ “ேதவனுக்கு யாேரனும் எைதேயனும்
ெகாடுத்ததுண்டா?

மற்றவர்க்கு எைதயும் ேதவன் தருப்ப க்
ெகாடுக்க ேவண்டிய ேதைவ இல்ைல”
ேயாபு 41:11

என்றுஎழுதப்பட்டிருக்க றது.

௩௬ ஆமாம். ேதவேன அைனத்ைதயும்
உருவாக்கனார். ேதவனாலும்,
ேதவனுக்காகவும் ெதாடர்ச்ச யாய்
எல்லாம் இயங்குகன்றன. அவருக்ேக
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என்ெறன்ைறக்கும் மகைம உண்டாவதாக.
ஆெமன்.

௧௨
வாழ்க்ைகையேதவனுக்குக்ெகாடுங்கள்
௧ சேகாதர சேகாதரிகேள!

ஏதாவதுெகாஞ்சம் ெசய்யுங்கள் என
ேவண்டுக ேறன். ேதவன் நம்மிடம்
மிகுந்த இரக்கத்ைதக் காட்டியருக்க றார்.
உங்கள் சரீரங்கைள ேதவனுக்கு உய ர்ப்
பலியாகத் தாருங்கள். இதுேவ அவைர
வழிபடுவதற்கான பக்த வழியாகும். ேதவன்
இதல் தருப்தயைடக றார். ௨ உலகலுள்ள
மக்கைளப் ேபான்று ஆக ேவண்டுெமன
உங்கைள மாற்ற க்ெகாள்ளாதீர்கள். ஆனால்
மனதல் புதய எண்ணங்களால் உங்கைள
மாற்ற க்ெகாள்ளுங்கள். ப றகு ேதவனுைடய
வருப்பத்ைத உங்களால் ஏற்றுக்ெகாள்வது
பற்ற முடிவு ெசய்யமுடியும். நல்லைவ எைவ,
ேதவனுக்கு வருப்பமானைவ எைவ என்று
உங்களால்அற ந்துெகாள்ளமுடியும்.
௩ேதவன்எனக்ெகாரு ச றப்பானவரத்ைதக்

ெகாடுத்தருக்க றார். அதனால்தான்
உங்களில் ஒவ்ெவாருவருக்கும்
ெசால்ல என்னிடம் சல காரியங்கள்
இருக்கன்றன. உங்கள் நைலைமக்கு
மீறய நைனப்பைனக்ெகாள்ளாதீர்கள்.
உண்ைமயாகேவ நீங்கள் யார் என்பைத
நீங்கள் அறந்துெகாள்ள ேவண்டும்.
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ேதவன் உங்களுக்குக் ெகாடுத்த
வசுவாசத்தன்படிேய ஒவ்ெவாருவனும்
தம்ைமப் பற்ற அற ந்துெகாள்ள ேவண்டும்.
௪ நம் ஒவ்ெவாருவருக்கும் ஒரு சரீரம்
உள்ளது. அதற்குப் பல உறுப்புகளும்
உள்ளன. எல்லா உறுப்புகளும் ஒேர
ேவைலையச் ெசய்வதல்ைல. ௫ இது
ேபாலேவ, நாம் பல வைக மக்கள். ஆனால்
கறஸ்துவுக்குள் நாம்அைனவரும் ஒேர
சரீரமாக இருக்க ேறாம். நாம் அந்த சரீரத்தன்
பல உறுப்புகள். சரீரத்தல் ஒவ்ெவாரு
உறுப்பும்மற்றஉறுப்புகைளச் சார்ந்துள்ளன.
௬ நமக்குப் பலவதமான வரங்கள்

இருக்கன்றன. ஒவ்ெவாரு வரமும் நமக்கு
ேதவனுைடய இரக்கத்தால் கைடத்தது.
நம்மிைடேய தீர்க்கதரிசனம் ெசால்லுகற
வரத்ைதப் ெபற்றவன் அதைன தன்
நம்ப க்ைகக்கு ஏற்ற வைகயல் பயன்படுத்த
ேவண்டும். ௭ ேசைவ ெசய்வதற்கான
வரத்ைதப் ெபற்ற ஒருவன் நன்றாக ேசைவ
ெசய்வானாக. ேபாத க்கும் வரத்ைதப் ெபற்ற
ஒருவன் ேபாத ப்பானாக! ௮ மற்றவர்களுக்கு
ஆறுதல் ெசால்லும் வரத்ைதப் ெபற்ற
ஒருவன் அவ்வாேற ஆறுதல் ெசால்வானாக.
மற்றவர்களுக்குத் தாராளமாகக் ெகாடுத்து
உதவுகற வரத்ைதப் ெபற்ற ஒருவன்
ஏராளமாகக் ெகாடுத்து உதவுவானாக!
தைலவனாக இருக்க வரத்ைதப் ெபற்றவன்
கடுைமயாகப் பணியாற்ற ச றந்த
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தைலவனாக இருப்பானாக! மற்றவர்களிடம்
இரக்கம் காட்டும் வரத்ைதப்ெபற்ற ஒருவன்
மகழ்ச்ச ேயாடுஇரக்கம்காட்டுவானாக!
௯ உங்கள் அன்பு உண்ைமயானதாக

இருக்க ேவண்டும். பாவத்துக்குரியவற்ைற
ெவறுத்துஒதுக்குங்கள். நல்லவற்ைறமட்டும்
ெசய்யுங்கள். ௧௦ சேகாதர சேகாதரிகைளப்
ேபான்று ஒருவருக்ெகாருவர் இதமாக அன்பு
ெசலுத்துங்கள். மரியாைத ெசய்வதல்
ஒருவருக்ெகாருவர் முந்த க்ெகாள்ளங்கள்.
௧௧நீங்கள் கர்த்தருக்காக உைழக்க ேவண்டிய
காலத்தல் ேசாம்ேபறயாக இராதீர்கள்.
அவருக்குச் ேசைவ ெசய்வத ேல ஆவப்
பூர்வமாக இருங்கள். ௧௨ உங்களுக்கு
வசுவாசம் இருப்பதால் மக ழ்ச்ச யாய்
இருங்கள். எப்ெபாழுதும் ப ரார்த்தைன
ெசய்யுங்கள். ௧௩ ேதவனுைடய மக்களுக்குத்
ேதைவ ஏற்படும்ேபாது உதவ ெசய்யுங்கள்.
அம்மக்களுக்கு உங்கள் வீடுகளில்
அைடக்கலம்ெகாடுங்கள்.
௧௪உங்களுக்குத்தீைமெசய்க றவர்களுக்கும்

நல்லைதேய ெசய்யுங்கள். அவர்களுக்கு
நல்லைதக் கூறுங்கள். அவர்கைள
சப க்காதீர்கள். ௧௫ மற்றவர்கள்
மக ழ்ச்ச ேயாடு இருக்கும்ேபாது நீங்களும்
அவர்கேளாடு மக ழ்ச்ச ேயாடு இருங்கள்.
மற்றவர்கள் துக்கமாய் இருக்கும்ேபாது
நீங்கள் அவர்கேளாடு துக்கமாய்
இருங்கள். ௧௬ ஒருவேராடு ஒருவர்
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சமாதானமாக வாழுங்கள். எவ்வளவு
ஞானம் எனக்கு உண்டு என்று மமைத
ெகாள்ளாதீர்கள். மற்றவர்களுக்கு
முக்கயமாய்த் ேதான்றாதவர்கேளாடும்
கூட நட்புடன் இருங்கள். சுய ெபருைம
பாராட்டாதீர்கள்.
௧௭யாேரனும்உங்களுக்குத்தீைமெசய்தால்

அவர்களுக்குத் தீைமையேய தரும்ப ச்
ெசய்யாதீர்கள். எல்லாராலும் நல்லைவ
என்று எண்ணப்படுவைதேய நீங்களும்
எவ்வளவு ெசய்ய முடியும் என்று பாருங்கள்.
௧௮ முடிந்தளவு எல்லா மக்கேளாடும்
சமாதானமாய் இருங்கள். ௧௯ என் அன்பு
நண்பர்கேள, எவேரனும் உங்களுக்குத்
தீைம ெசய்தால் அவர்கைளத் தண்டிக்க
முயலாதீர்கள். ேதவன் தன் ேகாபத்தால்
அவர்கைளத் தண்டிக்கும் வைரயல்
ெபாறுத்தருங்கள்.

“நாேனதண்டிக்க ேறன்.
நாேன பதலுக்குப் பதல் ெசய்ேவன்”
உபா. 32:35

என்று கர்த்தர் கூறுகறார் என்று
எழுதப்பட்டுள்ளது.

௨௦ “உங்கள்பைகவன்பசயாய்இருந்தால்
அவனுக்குஉணைவக்ெகாடுங்கள்.

அவன்தாகமாய்இருந்தால்அவன்
குடிக்க ஏதாவதுெகாடுங்கள்.
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இதன் மூலம் அவைன ெவட்கம்ெகாள்ளச்
ெசய்யலாம்.” நீத . 25:21-22

௨௧பாவத்த டம்ேதால்வ அைடந்துவ டாதீர்கள்.
நன்ைம ெசய்வதன் மூலம் தீைமைய நீங்கள்
ேதாற்கடித்துவடுங்கள்.

௧௩
அரசுஅத காரத்த ற்குஅடிபணியவும்
௧ நீங்கள் அைனவரும் ஆட்சயாளர்களுக்கு

அடிபணிய ேவண்டும். ஆட்ச
ெசய்யும் ஒவ்ெவாருவருக்கும் ஆட்ச
புரியும் அத காரத்ைத ேதவன்
ெகாடுத்தருக்க றார். இப்ெபாழுது அதகாரம்
ெசய்கன்றவர்களுக்கு ேதவனாேலேய
அத காரம் ெகாடுக்கப்பட்டிருக்க றது.
௨ எனேவ அரசு அத காரத்த ற்கு எத ராக
இருப்பவன் உண்ைமயல் ேதவனுைடய
கட்டைளக்கு எத ராக இருக்க றான்
என்ேற ெபாருளாகும். அரசுக்கு
எத ராகச் ெசயல்படுபவன் உண்ைமயல்
தண்டிக்கப்படத்தக்கவன். ௩ நன்ைம
ெசய்க றவர்கள் ஆள்ேவார்களிடம்
அச்சப்படேவண்டிய ேதைவயல்ைல.
ஆனால் தீைம ெசய்க றவர்கள்
ஆள்ேவார்களிடம் அச்சப்படேவண்டும்.
நீங்கள் ஆள்ேவார்கைளக் கண்டு
அச்சம்ெகாள்வதல் இருந்து வடுதைல
ெபறேவண்டுமா? அப்படியானால்
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நன்ைமைய மட்டும் ெசய்யுங்கள். நீங்கள்
நன்ைமையச்ெசய்தால்அவர்கள்உங்கைளப்
பாராட்டுவார்கள்.
௪ ஒரு ஆள்ேவான் என்பவன் உங்களுக்கு

உதவ ெசய்வதற்காக ேதவனால்
நயமிக்கப்பட்டவன். ஆனால் நீங்கள் தப்பு
ெசய்தால் அஞ்சேவண்டும். உங்கைளத்
தண்டிக்க ற அத காரம் அவர்களுக்குண்டு.
அைத அவர்கள் பயன்படுத்துவார்கள்.
ேதவனுைடய பணியாளாகேவ அவர்கள்
தண்டைனவழங்குவார்கள். ௫எனேவநீங்கள்
அரசாங்கத்த ற்கு அடிபணியுங்கள். நீங்கள்
பணியாவ ட்டால் தண்டிக்கப்படுவீர்கள்.
நீங்கள் ெசய்யத்தக்க நல்ல காரியேம
அரசுக்குப் பணிவதுதான்.
௬ இதற்காகத்தான் நீங்கள் வரிகைளச்

ெசலுத்துகறீர்கள். அவர்கள்
ேதவனுக்காகவும் உங்களுக்காகவும்
உைழத்து வருகறார்கள். தம்
ேநரமைனத்ைதயும்ஆட்ச ெசலுத்துவத ேலேய
ெசலவழிக்க றார்கள். ௭ அைனவருக்கும்
ெசய்யேவண்டியகடைமகைளச்ெசய்யுங்கள்.
ெகாடுக்க ேவண்டிய வரிகைளயும்
ெகாடுத்துவடுங்கள். மரியாைத
ெசலுத்த ேவண்டியவர்களுக்கு மரியாைத
ெசலுத்துங்கள். எவருக்கு பயப்பட
ேவண்டுேமாஅவர்களுக்குபயப்படுங்கள்.

ப றைர ேநச ப்பேத ப ரமாணம்
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௮ எதற்காகவும் மற்றவர்களிடம் கடன்
படாதருங்கள். அன்புக்கு மட்டும்
கடன்படுங்கள். மற்றவர்களிடம் அன்பு
ெசலுத்துகற ஒருவன் உண்ைமயல்
சட்டமுழுவதற்கும் அடிபணிந்தவனாய்
இருப்பான். ௯ இவற்ைறெயல்லாம்
நான் எதற்காகக் கூறுக ேறன் என்றால்
“வபசாரம் ெசய்யாதருங்கள். ெகாைல
ெசய்யாதருங்கள். களவு ெசய்யாதருங்கள்.
அடுத்தவர்க்கு உரிய ெபாருட்கைள
வரும்ப ேவண்டாம்.”✡ சட்டவ த இவற்ைறச்
ெசால்க றது. இைவ எல்லா கட்டைளகளும்,
“தன்ைன தாேன ேநச த்துக்ெகாள்வது
ேபாலேவ ஒருவன் அடுத்தவைனயும்
ேநச க்க ேவண்டும்”✡ என்று ஒரு
வதையேய ெசால்கன்றன. ௧௦ அன்பானது
மற்றவர்களுக்குத்தவறுெசய்யாதது. எனேவ,
அன்பு சட்டவ தயன் நைறேவறுதலாய்
இருக்க றது.
௧௧ நாம் மிக முக்கயமான காலத்தல்

வாழ்ந்துெகாண்டிருப்பதால் இவற்ைறக்
கூறுக ேறன். நீங்கள் தூக்கத்தலிருந்து எழ
ேவண்டிய ேநரம் இதுதான். நாம் முதலில்
நம்பயைதக் காட்டிலும் இரட்ச ப்பன் காலம்
ெநருங்கவ ட்டது. ௧௨ “இரவு” ஏறக்குைறய
முடிந்து ேபானது. “பகல்” அேநகமாக

✡ ௧௩:௯: யாத். 20:13-15-17-ல்இருந்து எடுக்கப்பட்டுள்ளது.
✡ ௧௩:௯: ேலவ . 19:18-ல்இருந்துஎடுக்கப்பட்டுள்ளது.
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முைளக்கத் ெதாடங்க வ ட்டது. எனேவ
இருட்டுக்குச் ெசாந்தமான ெசயல்கைள
வ ட்டுவடுேவாம். ெவளிச்சத்தன்
ஆயுதங்கைள அணிந்துெகாள்ேவாம்.
௧௩ பகலுக்குரியவர்கள் ெசய்யத்தக்க
ெசயல்கைளச் சீராய் நாம் ெசய்ேவாம்.
களியாட்டமும், குடிெவறயும், ேவச த்தனமும்,
காமவ காரமும், வாக்குவாதமும்,
ெபாறாைமயும் உள்ளவர்களாக நாம்
இருக்கக் கூடாது. ௧௪ கர்த்தராக ய
இேயசு க றஸ்துைவேய ஆைடயாக
அணிந்துெகாள்ளுங்கள். உங்கள் பாவ
ஆைசகைளப் பூர்த்த ெசய்துெகாள்வது
பற்றயும் தீய காரியங்கைள ெசய்வது
பற்றயும் ேயாச க்காதீர்கள்.

௧௪
ப றைரவமர்ச யாதருங்கள்
௧ வசுவாசத்தல் பலவீனமான ஒருவைன

உங்கள் கூட்டத்தல் ஏற்றுக்ெகாள்ள
மறுக்க ேவண்டாம். அவனது மாறுபட்ட
ச ந்தைனகைளப் பற்ற அவேனாடு
வவாத க்க ேவண்டாம். ௨ ஒருவன் தான்
வரும்புக ற எந்த வைகயான உணைவயும்
உண்ணலாம் என்று நம்புக றான்.
பவவீனமான நம்ப க்ைக உள்ளவேனா
காய்கற கைள மட்டும் உண்ணலாம்
என்று நம்புக றான். ௩ காய்கற கைள
மட்டும் உண்ணுகறவர்கைளப் பார்த்து
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மற்றவர்கள் அற்பமானவர்களாக
எண்ணாமல் இருக்க ேவண்டும்.
காய்கற கைள மட்டும் உண்ணுகறவர்களும்
மற்றவர்கைளத் தவறாக நயாயம் தீர்க்காமல்
இருக்கேவண்டும். ேதவன் அவைனயும்
ஏற்றுக்ெகாண்டார். ௪ மற்ெறாருவனின்
ேவைலக்காரைனக் குற்றவாளியாகத்
தீர்ப்பு ெசால்லுகற உரிைம உங்களுக்கு
இல்ைல. அவன் ெசய்க ற தவைறயும்,
நல்லவற்ைறயும் தீர்ப்பு ெசால்ல அவனது
எஜமானன்இருக்கறார். கர்த்தரின்ஊழியன்
நைல நறுத்தப்படுவான். ஏெனன்றால்
கர்த்தர் அவைன நைல நறுத்த வல்லவராய்
இருக்க றார்.
௫ஒருவன்ஒருநாைளமற்றநாட்கைளவ டச்

ச றப்பாகக் கருதுகறான். மற்ெறாருவன்
எல்லா நாட்கைளயும் ஒன்றுேபால
எண்ணுகறான். ஒவ்ெவாருவரும்
தம் மனதல் தம் நம்ப க்ைககைள
உறுதயாக எண்ணிக்ெகாள்ளேவண்டும்.
௬ மற்ற நாட்கைள வ ட ஒரு நாைளச்
ச றப்பாகக் கருதுகறவன் கர்த்தருக்காக
அவ்வாறு கருதுகறான். எல்லா
வைக உணவுகைளயும் உண்பவனும்
கர்த்தருக்காகேவ உண்ணுகறான். அந்த
உணவுக்காக அவன் ேதவனுக்கு நன்ற
ெசலுத்துகறான். ஒருவன் சலவைக
உணவுகைள உண்ண மறுப்பதும் அேத
கர்த்தருக்காகத்தான். அவனும் ேதவனுக்கு
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நன்ற ெசலுத்துகறான்.
௭ நாம் அைனவரும் கர்த்தருக்காகேவ

வாழ்க ேறாம். வாழ்வேதா, சாவேதா
நமக்காக அல்ல. ௮ நாம் அைனவரும்
வாழும்ேபாதுகர்த்தருக்காகேவவாழ்க ேறாம்.
சாகும்ேபாது கர்த்தருக்காகேவ சாக ேறாம்.
வாழ்வதானாலும் சரி, சாவதானாலும் சரி
நாம் கர்த்தருக்குச் ெசாந்தம் ஆனவர்கள்.
௯ எனேவதான் கறஸ்து இறந்தார். ப றகு
மீண்டும் வாழ்வதற்காக இறப்பலிருந்து
உய ர்த்ெதழுந்தார். இதனால் அவர்
இறந்தவர்களுக்கும் வாழ்க றவர்களுக்கும்
கர்த்தர்ஆகமுடியும்.
௧௦ எனேவ, நீ உன் சேகாதரைன எவ்வாறு

குற்றவாளிெயன்று தீர்ப்பளிக்கலாம்? உன்
சேகாதரைனவடப்ெபரியவன்என்றுநீஎப்படி
எண்ணலாம்? நாம் அைனவரும் ேதவன்
முன்பாக ந ற்ேபாம். அவர் ஒருவேர நமக்குத்
தீர்ப்ைபஅளிக்க றவர்.

௧௧ “ஒவ்ெவாருவனும் எனக்கு முன்பு தைல
வணங்குவான்.

ஒவ்ெவாருவனும் ேதவைன
ஏற்றுக்ெகாள்வான்.

நான் வாழ்வது எப்படி உண்ைமேயா
அப்படிேயஇைவ நகழும் என்றுகர்த்தர்
கூறுகன்றார்” ஏசாயா 45:23

என்றுஎழுதப்பட்டுள்ளது.
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௧௨ எனேவ, நம்மில் ஒவ்ெவாருவரும் தம்
வாழ்க்ைகையப் பற்ற ேதவனுக்குக் கணக்கு
ஒப்பைடக்க ேவண்டும்.

இடறலற்றவர்களாயருங்கள்
௧௩ நாம் ஒருவருக்ெகாருவர் நயாயம்

தீர்த்துக்ெகாள்வைதநறுத்தேவண்டும். நமது
சேகாதரேனா சேகாதரிேயா பலவீனமுறவும்,
அல்லது பாவத்தல் வழும் வைகயலும்
நாம் எதுவும் ெசய்யக்கூடாது என்று
தீர்மானித்துக்ெகாள்ள ேவண்டும். ௧௪ நான்
இேயசு க றஸ்துவுக்குள் இருக்க ேறன்.
எந்த உணைவயும் உண்ணத் தகாதது
என்று கூற முடியாது என்பது எனக்குத்
ெதரியும். ஆனால் எவராவது ஒரு உணைவ
உண்ணத்தகாதது என்று நம்பனால்
அந்த உணவும் உண்ணமுடியாதபடி
தீட்டுள்ளதாகும்.
௧௫ நீ சாப்படும் ஒன்றன் ெபாருட்டு,

உன் சேகாதரனின் வசுவாசத்ைதப்
புண்படுத்தனால், நீ உண்ைமய ேலேய
அன்பு வழிையப் பன்பற்றவல்ைல என்பேத
அதன் ெபாருள். தவறு என்று ஒருவன்
கருதும் உணைவ உண்டு ஒருவனது
நம்ப க்ைகைய அழித்து வ டாேத. க றஸ்து
அவனுக்காகவும் தன் உயைர ெகாடுத்தார்.
௧௬நல்லைவஎனநீங்கள் நம்பும்வஷயங்கள்
தீைம என மற்றவர்களால் பழிக்கப்படாமல்
பார்த்துக்ெகாள்ளுங்கள். ௧௭ ேதவனுைடய



ேராமர் ௧௪:௧௮ lxxvi ேராமர் ௧௪:௨௨

இராஜ்யத்தல் குடிப்பதும் உண்பதும்
முக்கயமல்ல. ேதவனுக்ேகற்ற நீத மானாக
இருப்பதும், பரிசுத்த ஆவயானவருக்குள்
சமாதானமும் சந்ேதாஷமும் அைடவதுேம
முக்கயம். ௧௮ இவ்வழியல் க றஸ்துவுக்கு
ேசைவ ெசய்க றவன் ேதவனுக்கு
ஏற்றவனாக இருப்பான். அவன் மக்களாலும்
ஏற்றுக்ெகாள்ளப்படுபவனுமாயருப்பான்.
௧௯ அதனால் சமாதானத்துக்ேகற்றவற்ைற

ச ரமப்பட்டாவது ெசய்ய முயற்ச ெசய்ேவாம்.
ஒருவருக்ெகாருவர் உதவயானவற்ைறச்
ெசய்ய முயல்ேவாம். ௨௦ உணவு
உண்ணுவதால் ேதவனுைடய ேவைலைய
அழிக்காமல் பார்த்துக்ெகாள்ள ேவண்டும்.
அைனத்து உணவும் உண்பதற்கு ஏற்றேத.
ஆனால் நாம் உண்ணும் உணவு மற்றவர்கள்
பாவத்தல் வழுவதற்கு ஏதுவாக இருந்தால்
அது தவறாகும். ௨௧ நீ மாமிசம் உண்பதும்,
மது குடிப்பதும், உனது சேகாதரைனேயா
சேகாதரிையேயா பாவத்தல் வழச்
ெசய்யுமானால் அவற்ைறச் ெசய்யாமல்
இருப்பது நல்லது. உன் சேகாதரைனேயா
சேகாதரிையேயா பாவத்தல் வழச் ெசய்யும்
எதைனயும்ெசய்யாமல்இருப்பாயாக.
௨௨ இைவ பற்றய உன் நம்ப க்ைககள்

எல்லாம் உனக்கும் ேதவனுக்கும் இைடயல்
இரகச யமாய் ைவக்கப்பட ேவண்டும்.
நல்லெதன்று ஒருவன் நைனக்கும்
காரியங்களில் ஒருவன் குற்றவளியாக
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இல்லாமல் இருப்பது ெபரும் பாக்கயமாகும்.
௨௩ சரியானதுதான் என்ற ந ச்சயமில்லாமல்
ஒருவன் ஒரு உணைவ உண்பாேனயானால்
அவன்தனக்குத்தாேனதப்பானவனாக றான்.
ஏெனன்றால் அவனுக்கு அவனது
ெசயலில் நம்ப க்ைக இல்ைல. எனேவ
நம்ப க்ைக இல்லாமல் ெசய்யும் எச்ெசயலும்
பாவமானேத.

௧௫
௧ வசுவாசத்தல் உறுதயாய் இருக்க ற

நாம் பல வீனமானவர்களுக்கு உதவ ெசய்ய
ேவண்டும். நாம் நமது தருப்த க்காக மட்டுேம
வாழ்தல் கூடாது. ௨ நம்மில் ஒவ்ெவாருவரும்
மற்றவர்கைளயும் மக ழ்ச்ச யுறச் ெசய்தல்
ேவண்டும். இதைன மற்றவர்களுக்கு
உதவயாகச் ெசய்ய ேவண்டும். அவர்கள்
வசுவாசத்தல் பலமுைடயவர்களாக உதவ
ெசய்யேவண்டும். ௩ க றஸ்து கூட தனது
தருப்த க்காக வாழவல்ைல. “அவர்கள்
உங்கைள ந ந்த த்தால் என்ைனயும்
ந ந்த க்க றவர்களாக றார்கள்”✡ என்று
எழுதப்பட்டிருப்பைதப் ேபாலாகும் அது.
௪ ேவதவசனத்தனால் ெபாறுைமயும்
ஆறுதலும் உண்டாக றது. அதனால்
நாம் நம்ப க்ைக உள்ளவர்களாகும்படிக்கு
முன்பு எழுதப்பட்டைவகெளல்லாம்

✡ ௧௫:௩: சங். 69:9-ல்இருந்துஎடுக்கப்பட்டுள்ளது.
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நமக்குப் ேபாதைனயாக எழுதப்பட்டன.
௫ ெபாறுைமயும் பலமும் ேதவனிடமிருந்து
வந்தன. இேயசு க றஸ்து வரும்புக ற
வழிைய நீங்கள் உங்களுக்குக்குள்
ஏற்றுக்ெகாள்ள ேதவனிடம் ப ரார்த்த ப்ேபன்.
௬ எனேவ இதய ஒற்றுைமயுடனும் ஒருமித்து
கர்த்தராக ய இேயசு க றஸ்துவன்
பதாவாகய ேதவைனப் புகழ்வீர்கள்.
௭ க றஸ்து உங்கைள ஏற்றுக்ெகாண்டார்.
எனேவ நீங்களும் ஒருவைரெயாருவர்
ஏற்றுக்ெகாள்ள ேவண்டும். இது ேதவனுக்கு
மகைமையக் ெகாண்டு வரும். ௮ இதனால்
யூதர்கள் ேதவனுைடய இரக்கத்துக்காக
அவைர மகைமப்படுத்த ேவண்டும். க றஸ்து
யூதர்களுக்குப் பணியாளர் ஆனார். இதன்
மூலம் அவர் ேதவனுைடய வாக்குறுதகள்
உண்ைமயானைவ எனக் காட்டினார்.
க றஸ்து யூதர்களின் தந்ைதயர்க்குக்
ெகாடுத்த வாக்குறுதைய நரூப த்துவ ட்டார்.
௯இதனால் யூதரல்லாதவர்கள் ேதவனுைடய
இரக்கத்துக்காக அவைர மகைமப்படுத்த
ேவண்டும். ேவதவாக்கயங்களில்
எழுதப்பட்டுள்ளது:

“யூதர் அல்லாத மக்களுக்கைடயல் நான்
உமக்குநன்ற ெசலுத்துக ேறன்.

உமது ெபயைரப் பாராட்டிப் பாடுேவன்.”
சங்கீதம் 18:49
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௧௦ேமலும் ேவதவாக்கயம்கூறுகறது:

“யூதரல்லாதவர்களாகய நீங்கள்
ேதவனுைடய மக்கேளாடு ேசர்ந்து
மக ழ்ச்ச யைடயுங்கள்.” உபாகமம் 32:43

௧௧ேமலும் ேவதவாக்கயம்கூறுகறது:

“யூதரல்லாத நீங்கள்கர்த்தைரப் புகழுங்கள்.
அைனத்து மக்களும் கர்த்தைரப் புகழ
ேவண்டும்.” சங்கீதம் 117:1

௧௨ஏசாயாஇப்படிகூறுகறார்:

“ஈசாயன் குடும்பத்தலிருந்து ஒருவர்
வருவார்.

யூதரல்லாதவர்கைளஅவர்ஆள்வார்.
அவரால்யூதரல்லாதவர்களும்நம்ப க்ைக
அைடவார்கள்.” ஏசாயா 11:10

௧௩ ேதவன் வழங்கும் வசுவாசம் உங்கைள
சமாதானத்தாலும், சந்ேதாஷத்தாலும்
ந ரப்பட்டும் என்று ப ரார்த்த க்க ேறன். ப றகு
உங்களுக்கு ேமலும் ேமலும் வசுவாசம்
ெபருகும். பரிசுத்த ஆவயானவரின்
வல்லைமயால்அதுந ரம்ப வழியும்.

தன்பணிையப் பற்ற ப் பவுல்
௧௪ எனது சேகாதர சேகாதரிகேள!

நீங்கள் நன்ைமயால் நைறந்தருப்பதாக
நம்புக ேறன். உங்களுக்குத் ேதைவயான
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அறவு உங்களிடம் இருப்பது எனக்குத்
ெதரியும். நீங்கள் ஒருவருக்ெகாருவர்
கற்ப க்கும் தகுத ெபற்றவர்கள்.
௧௫ நீங்கள் நைனவுபடுத்த க்ெகாள்ளத்தக்க
சலவற்ைறப்பற்ற நான்ெவளிப்பைடயாகேவ
எழுதயருக்க ேறன். ேதவன் எனக்குச்
ச றப்பான வரத்ைதக் ெகாடுத்தருப்பதால்
நான் இதைனச் ெசய்ேதன். ௧௬ என்ைன
இேயசு க றஸ்துவன் ஊழியனாக ேதவன்
ஆக்கனார். நான் யூதரல்லாதவர்களுக்கு
உதவும்ெபாருட்டு என்ைன ேதவன்
ஊழியனாக்கனார். நற்ெசய்தையக்
கற்றுக்ெகாடுப்பதன் மூலம் ேதவனுக்கு
ேசைவ ெசய்க ேறன். யூதரல்லாதவர்கள்
ேதவனால் ஏற்றுக்ெகாள்ளத்தக்க
காணிக்ைக ஆகும்ெபாருட்டு நான்
இதைனச் ெசய்க ேறன். அவர்கள்
ேதவனுக்காகப் பரிசுத்த ஆவயானவரால்
பரிசுத்தமாக்கப்பட்டனர்.
௧௭ நான் ேதவனுக்காகக் க றஸ்துவுக்குள்

ெசய்த பணிகளுக்காகப் ெபருைம
ெகாள்க ேறன். ௧௮ நான் ெசய்து முடித்த
ெசயல்கைளப் பற்ற நாேன ேபசுவதல்ைல.
யூதரல்லாதவர்கள் ேதவனுக்கு அடிபணிய,
என் மூலம் கறஸ்து ெசய்த ெசயல்கைளப்
பற்ற மட்டுேம ேபசுேவன். நான் ெசய்ததும்,
ெசான்னதுமான காரியங்கள் மூலேம
அவர்கள் ேதவனுக்குப் பணிந்தனர்.
௧௯ அற்புதங்கைளயும், வல்லைமகைளயும்.
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ெபருங்காரியங்கைளயும் பார்த்தும் பரிசுத்த
ஆவயானவரின் வல்லைமைய உணர்ந்தும்
அவர்கள் ேதவனுக்குக் கீழ்ப்படிந்தனர்.
நான் எருசேலமிலிருந்து கறஸ்துவன்
நற் ெசய்தைய அறவக்க ெதாடங்க ,
இல்லிரிக்கம் நகர்வைர என் பணிைய
முடித்தருக்க ேறன். ௨௦ க றஸ்துைவப்
பற்ற க் ேகள்வப்படாத மக்கள் இருக்கும்
இடங்களில் நற்ெசய்தையப் ேபாத க்கேவ
எப்ேபாதும்நான்வரும்புக ேறன். மற்றவர்கள்
ஏற்ெகனேவெதாடங்கவ ட்டபணிகைளநான்
ேபாய்த்ெதாடவரும்பாததால்நான்இவ்வாறு
ெசய்க ேறன். ஆனால்,

௨௧ “அவைரப் பற்ற ேகட்டிராத மக்கள்
அவைரப் பார்ப்பார்கள்.

அவைரப்பற்ற அறயாதமக்கள்அவைரப்
புரிந்துெகாள்வார்கள்.” ஏசாயா 52:15

என்றுஏற்ெகனேவஎழுதப்பட்டிருக்க றது.
ேராம் ெசல்லப் பவுலின்த ட்டம்
௨௨ அதனால் தான் உங்களிடம்

வருவதலிருந்துபலமுைறநறுத்தப்பட்ேடன்.
௨௩ நான் இந்தத் தைசகளில் இப்ேபாது

எனது பணிைய முடித்துவ ட்ேடன்.
பல ஆண்டுகளாக உங்கைளக் காண
வரும்பயருக்க ேறன். ௨௪ நான் ஸ்பானிய
நாட்டிற்குப் ேபாகும்ேபாது உங்களிடம்
வந்து உங்கைளக் கண்டு ெகாள்ளவும்,
நான் உங்கேளாடு தங்கயருந்து மக ழ்ச்ச
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அைடேவெனன்றும் நம்புக ேறன். என்
பயணத்துக்குநீங்களும்உதவ ெசய்யலாம்.
௨௫ ேதவனுைடய மக்களுக்கு

உதவுவதற்காக இப்ெபாழுது நான்
எருசேலமுக்குச் ெசல்க ேறன்.
௨௬ எருசேலமிலுள்ள ேதவனுைடய
மக்களில் சலர் வறுைமயல் உள்ளனர்.
மக்கேதானியா, அகாயா ேபான்ற நாடுகளில்
உள்ள வசுவாச கள் ெகாடுப்பதல்
மக ழ்ச்ச யைடவார்கள். அவர்கேள
எருசேலமில் உள்ள வசுவாச களுக்கு
உதவெசய்து வருகன்றனர். ௨௭ இப்படிச்
ெசய்வது நல்லெதன்று எண்ணினார்கள்.
இப்படிச் ெசய்க றதற்கு அவர்கள்
கடனாளியாகவும் இருக்க றார்கள்.
எப்படிெயன்றால் புறஜாதயனர்
அவர்களுைடய ஞான நன்ைமகளில்
பங்ேகற்கன்றனர். சரீர நன்ைமகளில்
அவர்களுக்கு உதவுகன்றனர். அவர்கள்
இவ்வதம் கடனாளியாயருக்க றார்கேள.
௨௮ எருசேலமில் உள்ள ஏைழ மக்கள்
அவர்களுக்காக வழங்கப்பட்ட ெபாருைள
அைடயேவண்டும். இைத முடித்த ப றகு
ஸ்பானியாவுக்குப் புறப்படுேவன்.
வழியல் உங்கைளப் பார்ப்ேபன்.

௨௯ நான் உங்கைளப் பார்க்க வரும்ேபாது,
க றஸ்துவன் முழுைமயான ஆசீர்வாதத்ைத
உங்களுக்குக் ெகாண்டு வருேவன் என்பைத
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நான்அற ேவன்.
௩௦ சேகாதர சேகாதரிகேள! நான்

கர்த்தராக ய இேயசு க றஸ்துவன்
மூலமும் பரிசுத்த ஆவயானவரின்
அன்பன் மூலமும் உங்கைள
ேவண்டுக ேறன். நீங்கள் ப ரார்த்தைன
ெசய்யும்ேபாது எனது ேபாராட்டங்களில்
பங்கு ெகாள்ளுங்கள். ேதவனிடம்
ப ரார்த்தைன ெசய்யும்ேபாது நைனவு
ெகாள்ளுங்கள். ௩௧ யூேதயாவலுள்ள
நம்ப க்ைகயற்றவர்களிடமிருந்து நான்
தப்ப த்துக்ெகாள்ளும் ெபாருட்டு
ப ரார்த்தைனெசய்யுங்கள். எருசேலமிலுள்ள
வசுவாச களுக்கு நான் ெசய்யப்ேபாகும்
உதவ அவர்களால் மக ழ்ச்ச யுடன்
ஏற்கப்படவும் ப ரார்த்தைன ெசய்யுங்கள்.
௩௨ ப றகு, ேதவனுைடய வருப்பம் இருந்தால்
நான் உங்களிடம் வருேவன். நான்
மக ழ்ச்ச ேயாடு வருேவன். உங்கேளாடு
ஓய்வுெகாள்ளுேவன். ௩௩ சமாதானத்தன்
ேதவன்உங்கள்அைனவேராடும்இருப்பாராக
ஆெமன்.

௧௬
பவுலின்இறுத வார்த்ைதகள்
௧ நம்முைடய சேகாதரி ெபெபயாைளக்

க றஸ்துவுக்குள் பரிசுத்தவான்களுக்கு
ஏற்றபடி ஏற்றுக்ெகாள்ள ேவண்டும் என்று
நான் வரும்புக ேறன். ெகங்க ேரயா ஊர்
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சைபயல் அவள் வேசஷ ஊழியக்காரி.
௨ கர்த்தரில் அவைள ஏற்றுக்ெகாள்ளும்படி
ேகட்டுக்ெகாள்க ேறன். ேதவனுைடய
பள்ைளகளின் வழியல் அவைளயும்
ஏற்றுக்ெகாள்க. உங்களிடமிருந்துஅவளுக்கு
உதவகள் ேதைவெயன்றால் ெசய்யுங்கள்.
அவள் எனக்குப் பலமுைற உதவ
ெசய்தருக்க றாள். அவள் மற்றவர்ளுக்கும்
உதவயாகஇருந்தருக்க றாள்.

௩ப ரிஸ்கல்லாவுக்கும்Ԕஆக்கல்லாவுக்கும்
என் வாழ்த்துக்கைளச் ெசால்லுங்கள்.
இேயசு க றஸ்துவுக்குள் இவர்கள்
இருவரும் என்ேனாடு பணியாற்றனர்.
௪ எனது உயைரக் காப்பாற்ற தங்கள்
உயைரப் பணயம் ைவத்தனர்.
நான் அவர்களுக்கு நன்றக்
கடன்பட்டுள்ேளன். யூதரல்லாதவர்களின்
அைனத்து சைபகளுக்கும் நன்றக்
கடன்பட்டுள்ேளன்.

௫ அவர்களுைடய வீட்டிேல கூடும்
சைபையயும்வாழ்த்துங்கள்.

ஆசயாவ ேல முதலில் கறஸ்துைவப்
பன்பற்றயவனாகய எப்பெனத் என்ற
அந்த நண்பைனயும்வாழ்த்துங்கள்.

௬ மரியாைளயும் வாழ்த்துங்கள். அவள்
உங்களுக்காகப்ெபரிதும்உைழத்தாள்.

௭ அன்ேறானீக்ைகயும் யூனியாைவயும்
வாழ்த்துங்கள். அவர்கள் எனது
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உறவனர்கள். என்ேனாடு சைறயல்
இருந்தவர்கள். ேதவனுைடய மிக
முக்கயமான ெதாண்டர்களுள் எனக்கு
முன்னேர க றஸ்துைவநம்பயவர்கள்.

௮ அம்பலியாைவ வாழ்த்துங்கள்.
அவன் கர்த்தருக்குள் எனக்கு மிகவும்
அன்பானவன். ௯ உர்பாைன
வாழ்த்துங்கள். அவன் என்ேனாடு
கறஸ்துவுக்காகப் பணி ெசய்தவன்.

எனது அன்பான நண்பனாகய
ஸ்தாக்கைய வாழ்த்துங்கள்.
௧௦ அல்ெபல்ேலைய வாழ்த்துங்கள்.
அவனது உண்ைமயான கறஸ்தவ பக்த
ேசாத க்கப்பட்டுநரூப க்கப்பட்டுள்ளது.

அரிஸ்ேதாபூலுவன் குடும்பத்தலிலுள்ள
அைனவைரயும் வாழ்த்துங்கள்.
௧௧ எேராத ேயாைன வாழ்த்துங்கள்.
அவன்எனதுஉறவனன்.

நர்கீசுவன் குடும்பத்தலுள்ள
அைனவைரயும் வாழ்த்துங்கள்.
அவர்கள் கறஸ்துவுக்குட்பட்டவர்கள்.
௧௨ த ரிேபனாைளயும், த ரிேபாசாைளயும்
வாழ்த்துங்கள். ஏெனனில் அவர்கள்
கர்த்தருக்காகக் கடினப்பட்டு
உைழத்துக்ெகாண்டிருக்கன்றனர்.

எனது அன்புமிக்க ேதாழியாக ய
ெபர்ச யாைள வாழ்த்துங்கள். அவளும்
கர்த்தருக்காகக்கஷ்டப்பட்டுஉைழத்தாள்.

௧௩ ரூபைஸ வாழ்த்துங்கள். அவன்
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கர்த்தருக்குள் ச றந்த மனிதன். அவனது
தாையயும் வாழ்த்துங்கள். அவள்
எனக்கும்தாய்தான்.

௧௪ அசங்க ரீத்து, ப ெலேகான், எர்ேம,
பத்த ெராபா, எர்மா மற்றும் அவர்கேளாடு
இருக்க ற சேகாதரர்கைளயும்
வாழ்த்துங்கள்.

௧௫ ப ெலாேலாகஸ், ஜூலியா, ேநெரஸ்,
அவனது சேகாதரி, மற்றும் ஒலிம்பாஸ்
ஆக ேயாைரயும் வாழ்த்துங்கள்.
அவர்கேளாடிருக்க ற வசுவாச கள்
அைனவைரயும்வாழ்த்துங்கள்.

௧௬ ஒருவைரெயாருவர் பார்க்கும்ெபாழுது
பரிசுத்தமானமுத்தத்தால்வாழ்த்துங்கள்.

க றஸ்துவன் சைபயார் உங்கைள
வாழ்த்துகன்றனர்.

௧௭ சேகாதர சேகாதரிகேள!
ப ரிவைனகைள உண்டாக்குகற
மக்கைளப் பற்ற நீங்கள் மிகவும்
எச்சரிக்ைகயாய் இருக்கேவண்டும் என்று
ேகட்டுக்ெகாள்க ேறன். அடுத்தவர்களின்
வசுவாசத்ைத குைலப்பவர்களிடமும்
எச்சரிக்ைகயாய் தூர இருங்கள். நீங்கள்
கற்ற உண்ைமயான ேபாதைனக்கு அவர்கள்
எத ரானவர்கள். ௧௮ அத்தைகயவர்கள்
இேயசு க றஸ்துவுக்கு ேசைவ
ெசய்ய வரும்புவதல்ைல. அவர்கள்
தங்கைளத் தருப்த ப்படுத்த க்ெகாள்ளேவ
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வரும்புக றார்கள். அவர்கள் தங்கள்
நாகரிகமான ேபச்சுக்களாலும்,
இச்சகத்தாலும் நயவஞ்சகமாக சாதாரண
அப்பாவ மக்கைள தவறான வழியல்
நடத்த வடுகன்றனர். ௧௯ உங்களது
கீழ்ப்படிதல் அைனத்து வசுவாச களாலும்
அறயப்பட்டுள்ளது. ஆகேவஉங்கைளப்பற்ற
நான் மிகவும் மக ழ்ச்ச அைடக ேறன். நீங்கள்
நன்ைமையப் பற்ற அற ந்துெகாள்வதல்
ஞானிகளாக இருக்க ேவண்டும். தீைமையப்
பற்ற அற ந்துெகாள்வதல் அப்பாவ களாய்
இருக்கேவண்டும்.
௨௦ சமாதானத்ைதத் தருகற ேதவன்

வைரவல் சாத்தாைனத் ேதாற்கடித்து
அவைன உங்கள் கால்களில் கீேழ நசுக்க ப்
ேபாடுவார்.
நமது கர்த்தராக ய இேயசு க றஸ்துவன்

கருைபஉங்கேளாடுஇருப்பதாக. ஆெமன்.
௨௧ என்ேனாடு ஊழியம் ெசய்க ற

தீேமாத்ேதயு உங்களுக்கு வாழ்த்துதல்
கூறுகறான். லூகயும், யாேசான்,
ெசாச பத்தர் ேபான்ற எனது உறவனர்களும்
உங்கைளவாழ்த்துகறார்கள்.
௨௨ பவுல் ெசால்லுகற அக்காரியங்கைள

எழுதுகறெதர்தயுஆகயநான்கர்த்தருக்குள்
உங்கைளவாழ்த்துக ேறன்.
௨௩ என்ைனயும், எல்லா சைபகைளயும்

கண்காணித்து வரும் காயுவும் உங்கைள
வாழ்த்துகறான். நகரத்துப் ெபாருளாளரான
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எரஸ்துவும் சேகாதரனான குவர்த்தும்
உங்கைளவாழ்த்துகன்றனர். ௨௪ *
௨௫ ேதவனுக்கு மகைம உண்டாவதாக.

அவேர உங்களது வசுவாசத்ைதப்
பலப்படுத்துகறார். நான் கற்றுத்தரும்
நற்ெசய்தயன் மூலம் ேதவன் உங்கைளப்
பலப்படுத்துகறார். ேதவனால்
ெவளிப்படுத்தப்பட்ட இரகச யமான
உண்ைமேய க றஸ்துைவப் பற்றய
நற்ெசய்த . இது ெதாடக்க கால முதல்
மைறக்கப்பட்டிருந்தது. ௨௬ஆனால்இப்ேபாது
அந்த இரகச யம் ெவளிப்படுத்தப்பட்டுள்ளது.
இதுஅைனவருக்கும்ெதரிவ க்கப்பட்டுள்ளது.
இதைனப் பற்ற தீர்க்கதரிச களும் எழுதனர்.
இது ேதவனுைடய கட்டைள. இது
அைனவருக்கும் ெவளிப்பட்டால்தான்
அவர்கள் ேதவைன நம்ப அவருக்குப்
பணிவார்கள். ேதவன் என்ெறன்றும்
இருக்கறார். ௨௭ தாம் ஒருவேர ஞானம்
உள்ளவராய் இருக்க ற ேதவனுக்கு இேயசு
க றஸ்துவன் மூலமாய் என்ெறன்ைறக்கும்
மகைமஉண்டாவதாக. ஆெமன்.

* ௧௬:௨௪: ச ல க ேரக்க எழுத்துக்களில் “நம்முைடய
கர்த்தராயருக்க ற இேயசு க றஸ்துவனுைடய கருைப
உங்கள் எல்ேலாேராடும் இருக்கட்டும். ஆெமன்” என்று
எழுதப்பட்டுள்ளது.
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