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எேபச யர்
ஆச ரியர்
எேபச யருக்கு எழுதப்பட்ட நருபத்தன்

ஆச ரியர் அப்ேபாஸ்தலனாகய பவுல்
என்று எேபச யர் 1:1 கூறுகறது. எேபச யர்
நருபமானது தருச்சைபயன் ஆரம்ப
நாட்களில் பவுல் எழுதயதாகக் கருதப்பட்டது,
ேமலும் அப்ேபாஸ்தல ப தாக்கள்-
ேராமாபுரியன் கெளெமன்ட், இக்ேனசயஸ்,
ெஹர்மஸ் மற்றும் பாலிகார்ப் ஆக ேயாரால்
ேமற்ேகாள்காட்டப்பட்டது.
எழுதப்பட்ட காலம்மற்றும்இடம்
ஏறக்குைறய க ப 60 காலகட்டங்களில்

எழுதப்பட்டது.
ேராம சைறயல்இருந்தேபாது பவுல்அைத

எழுதயருக்கலாம்.
யாருக்காக எழுதப்பட்டது
முதன்ைம ெபறுநராக எேபச ய சைப

இருந்தது. அவரது உத்ேதச க்கப்பட்ட
வாசகர்கள் புறஜாத கேள என்பைத
ெதளிவாகக் குற ப்படுக றார். எேபச யர் 2:11-
13 ல், தன்னுைடய வாசகர்கள் “ப றப்பால்
புறஜாத கள்” (2:11) என்று ெதளிவாகக்
குற ப்படுக றார், எனேவ, யூதர்கள்
“வாக்குத்தத்த உடன்படிக்ைககளுக்கு
அந்நயர்களாக” (2:12) கருதுகறார்கள்.
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இேதேபால், எப ெரயர் 3:1 ல் பவுல்
தன் உத்ேதச க்கப்பட்ட வாசகர்களிடம்,
“புறஜாத களாகய உங்கள் நமித்தம் தான்
ஒருைகத ” என்றுகூறுகறார்.

எழுதப்பட்ட ேநாக்கம்
க றஸ்துவன் முத ர்ச்ச க்கு ஒப்பாக

முத ர்ச்ச யைடய வரும்பும் அைனவருேம
இந்த நருபத்ைதப் ெபறுவார்கள் என்று
பவுல் எண்ணினார். எேபச யரின் நருபத்தல்
ேதவனுைடய உண்ைமயான பள்ைளகளாக
வளர ேதைவயான ஒழுக்கம் இருக்க றது.
ேமலும், எேபச யர் நருபத்ைதக்குற த்த
ஒரு ஆய்வு, ஒரு வசுவாசைய
உறுத ப்படுத்த மற்றும் பாதுகாக்க
உதவும், அதன்மூலம் அந்த நபர் ேதவன்
ெகாடுத்த அைழப்பு மற்றும் ேநாக்கத்ைத
நைறேவற்ற முடியும். எேபசுவல்
உள்ள வசுவாச களுக்கு தருச்சைபயன்
தன்ைமையயும் ேநாக்கத்ைதயும்
வளக்குவதன் மூலம் கறஸ்தவ
வசுவாசத்தல் அவர்கள் பலப்படுவதற்கு
பவுல் ேநாக்கம் ெகாண்டிருந்தார்.
பவுல் எேபச ய நருபத்தல் ஏராளமான
வார்த்ைதகைளப் பயன்படுத்தனார்,
முந்ைதய மதங்களில் பயன்படுத்தப்பட்ட,
தைல-உடல், முழுைம, இரகசயம், காலம்,
அதபத , முதலியைவ அவருைடய
புறஜாத க றஸ்தவ வாசகர்களுக்கு
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ெதரிந்தருக்கும். க றஸ்துவானவர்,
ெதய்வங்கள் என்பைவகள் மற்றும்
ஆவக்குரிய உய ரினங்களுக்கும் ேமலாக
உயர்ந்தவராகவும் ேமலானவராகவும்
இருக்க றார் என்பைதஅவரது வாசகர்களிடம்
நரூப க்க அவர் இந்த வார்த்ைதகைள
பயன்படுத்தனார்.
ைமயக்கருத்து
கறஸ்துவல்ஆசீர்வாதம்

ெபாருளடக்கம்
1. சரீரமான சைப அங்கத்தனர்களின்
சத்தயங்கள்— 1:1-3:21

2. சரீரமான சைப அங்கத்தனர்களின்
கடைமகள்— 4:1-6:24

1 ேதவனுைடய வருப்பத்தனாேல
இேயசுக றஸ்துவனுைடயஅப்ேபாஸ்தலனாகய
பவுல், எேபசுவ ேல க றஸ்து
இேயசுவற்குள் வசுவாச களாக இருக்க ற
பரிசுத்தவான்களுக்கு எழுதுகறதாவது:
2 நம்முைடய ப தாவாகய ேதவனாலும்,
கர்த்தராக ய இேயசுக றஸ்துவனாலும்,
உங்களுக்குக் கருைபயும், சமாதானமும்
உண்டாவதாக.
க றஸ்துவற்குள் ஆவக்குரிய

ஆசீர்வாதங்கள்
3 நம்முைடய கர்த்தராக ய

இேயசுக றஸ்துவன்பதாவாகயேதவனுக்கு
ஸ்ேதாத்த ரம்; அவர் க றஸ்துவற்குள்
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உன்னதங்களிேல ஆவயானவருக்குரிய
எல்லா ஆசீர்வாதங்களினாலும் நம்ைம
ஆசீர்வத த்தருக்க றார். 4 அவருக்கு
முன்பாக நாம் எல்ேலாரும் பரிசுத்தம்
உள்ளவர்களும்,குற்றம்இல்லாதவர்களுமாக
இருப்பதற்கு, உலகம் உருவாக்கப்படுவதற்கு
முன்ேப க றஸ்துவற்குள் அவர்
நம்ைமத் ெதரிந்துெகாண்டபடிேய,
5 ப ரியமானவருக்குள் அவர் நமக்கு
அருளிய அவருைடய கருைபயன்
மகைமக்குப் புகழ்ச்ச யாக, 6 அவருைடய
தயவுள்ள வருப்பத்தன்படிேய,
இேயசுக றஸ்துவன் மூலமாக அவருக்குச்
ெசாந்த பள்ைளகளாகும்படி நம்ைம
முன்குறத்தருக்க றார். 7 ேதவனுைடய
கருைபயன் ஐசுவரியத்தன்படிேய
இேயசுக றஸ்துவனுைடய இரத்தத்தனாேல
பாவமன்னிப்பாக ய மீட்பு இவருக்குள்
நமக்கு உண்டாயருக்க றது.
8 அந்தக் கருைபைய அவர் எல்லா
ஞானத்தலும் புத்தயலும் எங்களுக்குள்
ெபருகப்பண்ணினார். 9 காலங்கள்
நைறேவறும்ேபாது வளங்கும் ஒழுங்கன்படி
பரேலாகத்தலிருக்கறைவகளும்
பூேலாகத்தலிருக்கறைவகளுமாகய
எல்லாம் க றஸ்துவற்குள்ேள ஒன்று
ேசர்க்கப்படேவண்டுெமன்று, 10 தமக்குள்ேள
தீர்மானித்தருந்த அவருைடய தயவுள்ள
த ட்டத்தன் இரகச யத்ைத எங்களுக்கு
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அறவத்தார். 11 ேமலும் கறஸ்துவன்ேமல்
முன்பு நம்ப க்ைகயாக இருந்த நாங்கள்
அவருைடய மகைமக்குப் புகழ்ச்ச யாக
இருப்பதற்காக, 12 அவருைடய
வருப்பத்தன் ஆேலாசைனக்குத்தக்கதாக
எல்லாவற்ைறயும் நடப்ப க்க ற
அவருைடய தீர்மானத்தன்படிேய நாங்கள்
முன்குறக்கப்பட்டு, க றஸ்துவற்குள்
அவருைடய உரிைமப்பங்காகும்படி
ெதரிந்துெகாள்ளப்பட்ேடாம். 13 நீங்களும்
உங்களுைடயஇரட்ச ப்பன் நற்ெசய்தயாகய
சத்தயவசனத்ைதக்ேகட்டு,வசுவாச களானேபாது,
வாக்குத்தத்தம்பண்ணப்பட்ட பரிசுத்த
ஆவயானவரால் அவருக்குள்
முத்தைரேபாடப்பட்டீர்கள். 14 அவருக்குச்
ெசாந்தமானவர்கள்அவருைடயமகைமக்குப்
புகழ்ச்ச யாக மீட்கப்படுவார்கள் என்பதற்கு
ஆவயானவர் நம்முைடய உரிைமப்பங்கன்
உத்த ரவாதமாகஇருக்க றார்.

நன்றெசலுத்துதலும்ெஜபமும்
15 எனேவ, கர்த்தராக ய இேயசுவன்ேமல்

உள்ள உங்களுைடய வசுவாசத்ைதயும்,
பரிசுத்தவான்கள் எல்ேலார்ேமலும்
உள்ள உங்களுைடய அன்ைபயும்குறத்து
நான் ேகள்வப்பட்டு, 16 இைடவ டாமல்
உங்களுக்காக ஸ்ேதாத்த ரம்பண்ணி,
என் ெஜபங்களில் உங்கைள
நைனத்து, 17 நம்முைடய கர்த்தராக ய
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இேயசுக றஸ்துவன் ேதவனும்
மகைமயன் பதாவுமானவர் தம்ைம
நீங்கள் அறந்துெகாள்வதற்கான
ஞானத்ைதயும் ெதளிைவயும்
அளிக்க ற ஆவைய உங்களுக்குத்
தந்தருளேவண்டுெமன்றும், 18 அவர் நம்ைம
அைழத்ததனாேல நமக்கு உண்டாயருக்க ற
நம்ப க்ைக என்னெவன்றும்,
பரிசுத்தவான்களிடத்தல் தமக்கு
உண்டாயருக்க ற உரிைமப்பங்கனுைடய
மகைமயன் ஐசுவரியம் என்னெவன்றும்;
19 தாம் க றஸ்துைவ மரித்ேதாரிலிருந்து
உய ேராடு எழுப்ப , அவரிடத்தல் நடப்ப த்த
தமது பலத்த வல்லைமயன்படிேய
வசுவாச க்க றவர்களாகய நம்மிடம்
காண்பக்கும் அவருைடய வல்லைமயன்
மகா ேமன்ைமயான மகத்துவம்
என்னெவன்றும், நீங்கள் அறயும்படிக்கு,
அவர் உங்களுக்குப் ப ரகாசமுள்ள
மனக்கண்கைளக் ெகாடுக்கேவண்டும்
என்றும் ேவண்டிக்ெகாள்ளுக ேறன்.
20 எல்லா ஆளுைகக்கும், அதகாரத்த ற்கும்,
வல்லைமக்கும், கர்த்தத்துவத்த ற்கும்,
இக்காலத்தல்மட்டுமல்லவருங்காலத்த ற்கும்
ெபயர்ெபற்றருக்கும் எல்லா நாமத்த ற்கும்
ேமலாக அவர் உயர்ந்தருக்கத்தக்கதாக,
21 அவைர உன்னதங்களில் தம்முைடய
வலதுபக்கத்தல் உட்காரும்படிச் ெசய்து,
22 எல்லாவற்ைறயும் அவருைடய
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பாதங்களுக்குக் கீழ்ப்படுத்த ,
23 எல்லாவற்ைறயும் எல்லாவற்றாலும்
ந ரப்புக றவருைடய நைறவாகய சரீரமான
சைபக்கு அவைர எல்லாவற்றற்கும் ேமலான
தைலயாகத் தந்தருளினார்.

அத்த யாயம் 2
க றஸ்துவற்குள்உய ர்ப்ப க்கப்படுதல்

1அக்க ரமங்களினாலும் பாவங்களினாலும்
மரித்தவர்களாக இருந்த உங்கைள
உய ர்ப்ப த்தார். 2 அைவகளில் நீங்கள்
முற்காலத்த ேல இந்த உலக வழக்கத்த ற்கு
ஏற்றபடியும், கீழ்ப்படியாத பள்ைளகளிடம்
இப்ெபாழுது ெசயலாற்றும் ஆகாயத்து
அதகாரப் ப ரபுவன் ஆவக்குரியபடியும்
நடந்துெகாண்டீர்கள். 3 அவர்களுக்குள்ேள
நாெமல்ேலாரும் முற்காலத்த ேல நமது சரீர
வருப்பத்தன்படிேய நடந்து, நமது சரீரமும்
மனதும் வரும்பனைவகைளச் ெசய்து,
சுபாவத்தனாேல மற்றவர்கைளப்ேபாலக்
ேகாபத்தன் பள்ைளகளாக இருந்ேதாம்.
4ேதவேனாஇரக்கத்தல்ெசல்வந்தமுள்ளவராக
நம்மில் அன்புகூர்ந்த தம்முைடய மிகுந்த
அன்பனாேல, 5 அக்க ரமங்களில்
மரித்தவர்களாக இருந்த நம்ைமக்
க றஸ்துேவாடு உய ர்ப்ப த்தார்;
கருைபயனாேல இரட்ச க்கப்பட்டீர்கள்;
6 க றஸ்து இேயசுவற்குள் அவர் நம்ேமல்
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ைவத்த தயவனாேல, தம்முைடய
கருைபயன் மகா ேமன்ைமயான
ெசல்வத்ைத வருங்காலங்களில்
வளங்கச்ெசய்வதற்காக, 7 க றஸ்து
இேயசுவற்குள் நம்ைம அவேராடு எழுப்ப ,
உன்னதங்களிேல அவேராடு உட்காரவும்
ெசய்தார். 8கருைபயனாேலவசுவாசத்ைதக்
ெகாண்டு இரட்ச க்கப்பட்டீர்கள்; இது
உங்களால் உண்டானது இல்ைல,
இது ேதவனுைடய ஈவு; 9 ஒருவரும்
ெபருைமப்படாதபடி இது ெசயல்களினால்
உண்டானது இல்ைல; 10 ஏெனன்றால்,
நற்ெசயல்கைளச் ெசய்க றதற்கு
நாம் க றஸ்து இேயசுவற்குள்
உருவாக்கப்பட்டு, ேதவனுைடயெசய்ைகயாக
இருக்க ேறாம்; அைவகளில் நாம்
நடக்கும்படி அவர் முன்னதாக அைவகைள
ஆயத்தம்பண்ணியருக்க றார்.

க றஸ்துவுக்குள்ஒன்று
11 எனேவ, முன்பு சரீரத்தன்படி

யூதரல்லாதவராக இருந்து, சரீரத்தல்
ைகயனாேலவருத்தேசதனம்பண்ணப்பட்டவர்களால்
வருத்தேசதனம்பண்ணப்பாடாதவர்கள்
என்று ெசால்லப்பட்ட நீங்கள்,
12 அக்காலத்த ேல க றஸ்துைவச்
ேசராதவர்களும், இஸ்ரேவலுைடய
குடியுரிைமக்குப் புறம்பானவர்களும்,
வாக்குத்தத்தத்தன் உடன்படிக்ைககளுக்கு
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அந்நயர்களாகவும், நம்ப க்ைக
இல்லாதவர்களும், இந்த உலகத்தல்
ேதவனில்லாதவர்களுமாக இருந்தீர்கள்
என்பைத நைனத்துக்ெகாள்ளுங்கள்.
13 முன்ேன தூரத்தல் இருந்த நீங்கள்
இப்ெபாழுது கறஸ்து இேயசுவற்குள்
கறஸ்துவன் இரத்தத்தனாேல அருகல்
வந்தீர்கள். 14 எப்படிெயன்றால், அவேர
நம்முைடய சமாதான காரணராக ,
இருகூட்டத்தாைரயும் ஒன்றாக்க ,
பைகயாக நன்ற ப ரிவைனயாகய
நடுச்சுவைரத் தகர்த்து, 15 சட்டத ட்டங்களாகய
நயாயப்ப ரமாணத்ைதத் தம்முைடய
சரீரத்தனாேல ஒழித்து, இருகூட்டத்தாைரயும்
அவருக்குள்ளாக ஒேர புதய மனிதனாக
உருவாக்க , இப்படிச் சமாதானம்பண்ணி,
16 பைகையச் சலுைவயனால் ெகான்று,
அதனாேல இருகூட்டத்தாைரயும் ஒேர
சரீரமாக ேதவனுக்கு ஒப்புரவாக்கனார்.
17 அல்லாமலும், அவர் வந்து,
தூரத்தல் இருந்த உங்களுக்கும்,
அருகல் இருந்த அவர்களுக்கும்,
சமாதானத்ைத நற்ெசய்தயாக அறவத்தார்.
18 அப்படிேய நாம் இருகூட்டத்தாரும் ஒேர
ஆவயானவராேல ப தாவனிடத்தல்
ேசரும் பாக்கயத்ைத அவர் மூலமாகப்
ெபற்றருக்க ேறாம். 19 ஆகேவ, நீங்கள்
இனி அந்நயர்களும் பரேதச களுமாக
இல்லாமல், பரிசுத்தவான்கேளாடு ஒேர
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நகரத்தாரும் ேதவனுைடய குடும்பத்தனராக
இருந்து, 20அப்ேபாஸ்தலர்கள் தீர்க்கதரிச கள்
என்பவர்களுைடய அஸ்தபாரத்தன்ேமல்
கட்டப்பட்டவர்களுமாக இருக்க றீர்கள்;
அதற்கு இேயசுக றஸ்துேவ மூைலக்கல்லாக
இருக்க றார்; 21 அவர்ேமல் மாளிைக
முழுவதும் சீராக இைணக்கப்பட்டு,
கர்த்தருக்குள் பரிசுத்த ஆலயமாக
எழும்புக றது; 22 அவர்ேமல் நீங்களும்
ஆவயானவராேல ேதவன் தங்கும் இடமாகச்
ேசர்த்துக்கட்டப்பட்டுவருகறீர்கள்.

அத்த யாயம் 3
யூதரல்லாதவர்களுக்குஇரட்ச ப்பு

1 இதனிமித்தம், பவுலாகய நான்
யூதரல்லாேதார்களாக இருக்க ற உங்கள்
ெபாருட்டுக் க றஸ்து இேயசுவனிமித்தம்
கட்டுண்டவனாக இருக்க ேறன்.
2உங்களுக்காகஎனக்குஅளிக்கப்பட்டிருக்க ற
ேதவகருைபக்குரிய ஒழுங்குமுைற
இன்னெதன்று ேகட்டிருப்பீர்கேள; 3 அது
என்னெவன்றால் யூதரல்லாதவர்கள்
நற்ெசய்தயனால் உடன்பங்காளிகளுமாக,
ஒேர சரீரத்த ற்கு உரியவர்களுமாக,
க றஸ்துவற்குள் அவர்பண்ணின
வாக்குத்தத்தத்த ற்கு உடன்பங்காளிகளுமாக
இருக்க றார்கள் என்கற இந்த இரகச யத்ைத
அவர் எனக்கு ெவளிப்படுத்த அறவத்தார்.
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4 இைதக்குறத்து நான் முன்னேம
சுருக்கமாக எழுதயருக்க ேறன்.
5 அைத நீங்கள் படிக்கும்ேபாது
க றஸ்துவன் இரகசயத்ைதப்பற்ற
எனக்கு உண்டாயருக்க ற அறைவ
அறந்துெகாள்ளலாம்; 6 இந்த
இரகச யம் இப்ெபாழுது அவருைடய
பரிசுத்த அப்ேபாஸ்தலர்களுக்கும்
தீர்க்கதரிச களுக்கும் ஆவயானவராேல
ெவளிப்படுத்தப்பட்டிருக்க றதுேபால,
முற்காலங்களில் மனுக்குலத்த ற்கு
அறவக்கப்படவல்ைல. 7 ேதவனுைடய
பலத்த வல்லைமயனால் எனக்கு
அளிக்கப்பட்ட வரமாக ய அவருைடய
கருைபயனாேலஇந்த நற்ெசய்த ப் பணிக்கு
ஊழியக்காரன் ஆேனன். 8 பரிசுத்தவான்கள்
எல்ேலாைரயும்வ ட ச றயவனாகய
நான் கறஸ்துவனுைடய அளவல்லாத
ஐசுவரியத்ைத யூதரல்லாதவர்களுக்கு
நற்ெசய்தயாக அறவக்க றதற்காக இந்தக்
கருைப எனக்கு அளிக்கப்பட்டிருக்க றது.
9 ேதவன் நம்முைடய கர்த்தராக ய க றஸ்து
இேயசுவற்குள் ெகாண்டிருந்த அநாத
தீர்மானத்தன்படி, 10 உன்னதங்களிலுள்ள
ஆட்ச க்கும் அத காரங்களுக்கும்
அவருைடய அநந்த ஞானமானது சைபயன்
மூலமாக இப்ெபாழுது ெதரியவரும்படி,
11 இேயசுக றஸ்துைவக்ெகாண்டு
எல்லாவற்ைறயும் சருஷ்டித்த
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ேதவனுக்குள்ேள ஆதகாலங்கள்முதல்
மைறந்தருந்த இரகச யத்தனுைடய
ஐக்கயம் என்னெவன்று, எல்ேலாருக்கும்
ெவளிப்பைடயாகக் காண்பக்க றதற்கு,
இந்தக்கருைபஎனக்குஅளிக்கப்பட்டிருக்க றது.
12 அவர்ேமல் உள்ள வசுவாசத்தால்
அவருக்குள் நமக்குத் ைதரியமும்
த டநம்ப க்ைகேயாடு ேதவனிடம் ேசரும்
பாக்கயமும் உண்டாயருக்க றது.
13 ஆகேவ, உங்களுக்காக நான்
அநுபவக்க ற உபத்த ரவங்களினால்
நீங்கள் ேசார்ந்துேபாகாமலிருக்க
ேவண்டிக்ெகாள்ளுக ேறன்; அைவகள்
உங்களுக்குமகைமயாகஇருக்க றது.

எேபச யருக்கானபவுலின்ெஜபம்
14 இதற்காக நான் பரேலாகத்தலும்

பூேலாகத்தலும்உள்ளஎல்லாக்குடும்பத்த ற்கும்
ெபயரிட்ட ச ருஷ்டிகராக ய, 15 நம்முைடய
கர்த்தராகஇருக்க றஇேயசுக றஸ்துவனுைடய
ப தாைவ ேநாக்க முழங்கால்படிய ட்டு,
16 நீங்கள் அவருைடய ஆவயானவராேல
உள்ளானமனிதனில் வல்லைமயாகப்
பலப்படவும், 17 வசுவாசத்தனாேல
க றஸ்து உங்களுைடய இருதயங்களில்
குடியருக்கவும், நீங்கள் அன்ப ேல
ேவர் ஊன்ற , நைலெபற்றவர்களாக ,
18 எல்லாப் பரிசுத்தவான்கேளாடும்
க றஸ்துவனுைடய அன்பன் அகலமும்,
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நீளமும், ஆழமும், உயரமும் என்னெவன்று
உணர்ந்து; 19 அறவற்கு எட்டாத
அந்த அன்ைப அற ந்துெகாள்ள
வல்லவர்களாகவும், ேதவனுைடய எல்லாப்
பரிபூரணத்தாலும் நைறயப்படவும், அவர்
தமது மகைமயனுைடய ஐசுவரியத்தன்படி,
உங்களுக்கு ஆசயருளேவண்டும்
என்று ேவண்டிக்ெகாள்ளுக ேறன்.
20 நாம் ேவண்டிக்ெகாள்ளுகறதற்கும்
நைனக்கறதற்கும் மிகவும் அத கமாக
நமக்குள் க ரிையெசய்க ற வல்லைமயன்படி,
நமக்குச் ெசய்ய வல்லவராக ய அவருக்கு,
21 சைபய ேல க றஸ்து இேயசுவன்
மூலமாகத் தைலமுைற தைலமுைறக்கும்
எல்லாக் காலங்களிலும் மகைம
உண்டாவதாக.ஆெமன்.

அத்த யாயம் 4
க றஸ்துவன் சரீரத்த ற்குள்ளான

ஐக்கயம்
1எனேவ,கர்த்தருக்காகசைறப்பட்டவனாகய

நான் உங்களுக்குச் ெசால்லுகற புத்த
என்னெவன்றால், நீங்கள் அைழக்கப்பட்ட
அைழப்புக்குத் தகுத உள்ளவர்களாக நடந்து,
2 மிகுந்த மனத்தாழ்ைமயும் சாந்தமும்
அத க ெபாறுைமயும் உள்ளவர்களாக,
அன்பனால் ஒருவைரெயாருவர்
தாங்க , 3 சமாதானக்கட்டினால்
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ஆவயானவர் தரும் ஒற்றுைமையக்
காத்துக்ெகாள்வதற்கு கவனமாக
இருங்கள். 4 உங்களுக்கு உண்டான
அைழப்பனாேல நீங்கள் ஒேர நம்ப க்ைகக்கு
அைழக்கப்பட்டதுேபால, ஒேர சரீரமும்,
ஒேர ஆவயும் உண்டு; 5 ஒேர கர்த்தரும்,
ஒேர வசுவாசமும், ஒேர ஞானஸ்நானமும்,
6 எல்ேலாருக்கும் ஒேர ேதவனும்
ப தாவும் உண்டு; அவர் எல்ேலார்ேமலும்,
எல்ேலாேராடும்,உங்கள்எல்ேலாருக்குள்ளும்
இருக்கறவர். 7 க றஸ்துவனுைடய
பரிசன் அளவற்குத்தக்கதாக
நம் ஒவ்ெவாருவருக்கும் கருைப
அளிக்கப்பட்டிருக்க றது. 8ஆைகயால், அவர்
உன்னதத்த ற்கு ஏற , சைறப்பட்டவர்கைளச்
சைறயாக்க , மனிதர்களுக்கு வரங்கைள
அளித்தார் என்று ெசால்லியருக்க றார்.
9 ஏறனார் என்பதனாேல அவர்
அதற்கு முன்ேப பூமியன் தாழ்வான
இடங்களில் இறங்கனார் என்றும்
புரிக றதல்லவா? 10 இறங்கனவேர
எல்லாவற்ைறயும் ந ரப்புவதற்காக,
எல்லா வானங்களுக்கும் ேமலாக
உன்னதத்த ற்கு ஏறனவருமாக இருக்க றார்.
11 ேமலும் நாம் அைனவரும் ேதவனுைடய
குமாரன்ேமலுள்ள வசுவாசத்தலும்
அறவலும் ஒன்றுபட்டவர்களாக ,
க றஸ்துவனுைடய நைறவான
வளர்ச்ச யன் அளவற்குத்தக்கதாக
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ேதறன வசுவாச யாகும் வைரக்கும்,
12பரிசுத்தவான்கள்சீர்படுத்தப்படுவதற்காகவும்,
நற்ெசய்த ஊழியத்தன் ேவைலக்காகவும்,
க றஸ்துவன் சரீரமாக ய ஆலயமானது
பக்தயல் வளர்ச்ச அைடவதற்காகவும்,
13 அவர், ச லைர அப்ேபாஸ்தலர்களாகவும்,
ச லைரத் தீர்க்கதரிச களாகவும்,
ச லைரச் சுவ ேசஷகர்களாகவும், ச லைர
ேமய்ப்பர்களாகவும், ேபாதகர்களாகவும்
ஏற்படுத்தனார். 14 நாம் இனிக்
குழந்ைதகைளப்ேபால இல்லாமல்,
மனிதர்களுைடய வஞ்சகமான தந்த ரமுள்ள
ேபாதைனயாகய பலவதமான
காற்றனாேல, அைலகளினால் அடிபட்டு
அைலகறவர்களாக இல்லாமல், 15அன்புடன்
சத்தயத்தல் நடந்து, தைலயாகய
க றஸ்துவற்குள் எல்லாவற்ற ேலயும்,
நாம் வளருகறவர்களாக இருப்பதற்காக
அப்படிச் ெசய்தார். 16 அவராேல
சரீரம் முழுவதும், அதற்கு உதவயாக
இருக்க ற எல்லா பாகங்களினாலும்
சரியாகச் ேசர்த்து இைணக்கப்பட்டு,
ஒவ்ெவாரு சரீர பாகங்களும் தன்தன்
அளவற்குத்தக்கதாகேவைலெசய்க றபடிேய,
அதுஅன்பனாேல தனக்கு பக்தவளர்ச்சைய
உண்டாக்குவதற்காகச் சரீரவளர்ச்சைய
உண்டாக்குகறது.

ஒளியன்பள்ைளகளாகவாழ்தல்
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17 எனேவ, கர்த்தருக்குள் நான்
உங்களுக்குச் சாட்ச யாகச் ெசால்லி
எச்சரிக்க றது என்னெவன்றால்,
யூதரல்லாதவர்கள் தங்களுைடய
வீணான ச ந்ைதய ேல நடக்க றதுேபால
நீங்கள் இனி நடக்காமல் இருங்கள்.
18 அவர்கள் புத்தயல் இருள் அைடந்து,
தங்களுைடய இருதயக் கடினத்தனால்
தங்களில் இருக்கும் அறயாைமயனாேல
ேதவன் தரும் ஜீவனுக்கு அந்நயர்களாக
இருந்து; 19 உணர்வல்லாதவர்களாக,
எல்லாவத அசுத்தங்கைளயும் ஆவேலாடு
ெசய்வதற்கு, தங்கைளக் காமஇச்ைசகளுக்கு
ஒப்புக்ெகாடுத்தருக்க றார்கள். 20 நீங்கேளா
இந்தவதமாகக் க றஸ்துைவக்
கற்றுக்ெகாள்ளவல்ைல. 21 இேயசுவ டம்
உள்ள சத்தயத்தன்படி, நீங்கள்
அவரிடம் ேகட்டு, அறந்து, அவரால்
ேபாத க்கப்பட்டீர்கேள. 22 அப்படிேய,
முந்தன நடக்ைகக்குரிய ேமாசம்ேபாக்கும்
இச்ைசகளாேல ெகட்டுப்ேபாக ற பைழய
மனிதைன நீங்கள் கைளந்துவ ட்டு,
23 உங்களுைடய உள்ளத்த ேல
புதயவர்களாக , 24 உண்ைமயான
நீதயலும் பரிசுத்தத்தலும் ேதவனுைடய
சாயலாக உருவாக்கப்பட்ட புதய
மனிதைன அணிந்துெகாள்ளுங்கள்.
25 அன்றயும், நாம் ஒருவருக்ெகாருவர் சரீர
பாகங்களாக இருக்க றபடியால், ெபாய்ையப்
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ேபசாமல், ஒவ்ெவாருவனும் மற்றவேனாடு
உண்ைமையப் ேபசேவண்டும். 26 நீங்கள்
ேகாபப்பட்டாலும் பாவம் ெசய்யாமல்
இருங்கள்; சூரியன் மைறவதற்கு முன்ேப
உங்களுைடய எரிச்சல் மைறந்துேபாகட்டும்;
27 ப சாசுக்கு இடம் ெகாடுக்கேவண்டாம்.
28 தருடுகறவன் இனித் தருடாமல்,
குைறவாக உள்ளவனுக்குத் தன்னிடமிருந்து
ெகாடுக்கும்படி, தன் ைககளினால்
பயனுள்ள ேவைலெசய்து முயற்ச
ெசய்யேவண்டும். 29 ெகட்டவார்த்ைத எதுவும்
உங்களுைடய வாய்களால் ேபசேவண்டாம்;
பக்தவளர்ச்ச க்கு தகுந்த நல்லவார்த்ைத
இருந்தால், ேகட்க றவர்களுக்குப்
ப ரேயாஜனமாக இருப்பதற்காக அைதேய
ேபசுங்கள். 30அன்றயும், நீங்கள் மீட்கப்படும்
நாளுக்காக முத்தைரயாகப் ெபற்ற
ேதவனுைடய பரிசுத்த ஆவயானவைரத்
துக்கப்படுத்தாமல் இருங்கள்.
31 எல்லாவதமான கசப்பும், ேகாபமும்,
எரிச்சலும், கூக்குரலும், அவமத ப்பதும், மற்ற
எல்லாக் ெகட்டகுணமும் உங்கைளவ ட்டு
நீங்கட்டும். 32 ஒருவருக்ெகாருவர்
தயவாகவும் மனஉருக்கமாகவும்
இருந்து, க றஸ்துவற்குள் ேதவன்
உங்களுக்கு மன்னித்ததுேபால, நீங்களும்
ஒருவருக்ெகாருவர்மன்னியுங்கள்.
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அத்த யாயம் 5
1 எனேவ, நீங்கள் ப ரியமான

பள்ைளகைளப்ேபால ேதவைனப்
பன்பற்றுகறவர்களாக இருந்து, 2 க றஸ்து
நமக்காகத் தம்ைம ேதவனுக்கு இனிய
வாசைனயான காணிக்ைகயாகவும்
பலியாகவும் ஒப்புக்ெகாடுத்து நம்மில்
அன்புைவத்ததுேபால, நீங்களும் அன்பாக
நடந்துெகாள்ளுங்கள். 3 ேமலும்,
பரிசுத்தவான்களுக்குத் தகுந்தபடி,
ேவச த்தனமும், மற்ற எந்த ஒரு அசுத்தமும்,
ெபாருளாைசயும் ஆகய இைவகளின்
ெபயர்கள்கூட உங்களுக்குள்ேள
ெசால்லப்படக்கூடாது. 4 அப்படிேய
ந ந்தைனயும், புத்தயல்லாத ேபச்சும்,
பரிகாசம் ெசய்வதும் தவறானைவகள்;
ஸ்ேதாத்த ரம் ெசய்வேத நல்லது.
5 வபசாரக்காரனாவது, அசுத்தனாவது,
வக்க ரக ஆராதைனக்காரனாகய
ெபாருளாைசக்காரனாவது ேதவனுைடய
ராஜ்யமாகய க றஸ்துவன் ராஜ்யத்த ேல
இடம் ெபறுவதல்ைலெயன்று
அறந்தருக்க றீர்கேள. 6இப்படிப்பட்டைவகளினால்
கீழ்ப்படியாத பள்ைளகள்ேமல்
ேதவனுைடய ேகாபம் வருவதால், யாரும்
வீண்வார்த்ைதகளினாேல உங்கைள
ஏமாற்றாதபடி நீங்கள் எச்சரிக்ைகயாக
இருங்கள்; 7அப்படிப்பட்டவர்கேளாடுேசராமல்
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இருங்கள். 8முற்காலத்தல் நீங்கள் இருளாக
இருந்தீர்கள், இப்ெபாழுேதா கர்த்தருக்குள்
ெவளிச்சமாக இருக்க றீர்கள்; ெவளிச்சத்தன்
பள்ைளகளாக நடந்துெகாள்ளுங்கள்.
9 ெவளிச்சத்தன் கனி, எல்லா
நற்குணத்தலும் நீதயலும் உண்ைமயலும்
ெதரியும். 10 கர்த்தருக்குப் ப ரியமானது
என்னெவன்றுநீங்கள் ேசாத த்துப்பாருங்கள்.
11 கனி இல்லாத இருளின் ெசயல்களுக்கு
உடன்படாமல், அைவகள் தவறானைவகள்
என்று சுட்டிக்காட்டுங்கள். 12 அவர்கள்
மைறவான இடத்தல் ெசய்யும் ெசயல்கைளச்
ெசால்லுகறதும் ெவட்கமாக இருக்க றேத.
13 அைவகள் எல்லாம் ெவளிச்சத்தனால்
ெவளியாக்கப்படும்; ெவளியாக்கப்படுவது
எல்லாம்ெவளிச்சமாகஇருக்க றது. 14எனேவ,
தூங்குகற நீ வழித்து, மரித்ேதாைரவ ட்டு
எழுந்தரு, அப்ெபாழுது கறஸ்து
உன்ைனப் ப ரகாச க்கப்பண்ணுவார்
என்று ெசால்லியருக்க றார். 15 எனேவ,
நீங்கள் ஞானம் இல்லாதவர்கைளப்ேபால
நடக்காமல், ஞானம் உள்ளவர்கைளப்ேபாலக்
கவனமாக நடந்துெகாண்டு,
16 நாட்கள் ெபால்லாதைவகளாக
இருப்பதால் காலத்ைதச் சரியாகப்
பயன்படுத்த க்ெகாள்ளுங்கள். 17 எனேவ,
நீங்கள் அறவல்லாதவர்களாக
இல்லாமல், கர்த்தருைடய வருப்பம்
என்னெவன்று உணர்ந்துெகாள்ளுங்கள்.
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18 ெபால்லாதவழிக்கு உன்ைனக்
ெகாண்டுச்ெசல்லும் மதுபானத்ைத
நீ குடித்து ெவறெகாள்ளாமல்,
பரிசுத்த ஆவயானவரால் நைறந்து;
19சங்கீதங்களினாலும்கீர்த்தைனகளினாலும்
ஞானப்பாட்டுகளினாலும்ஒருவருக்ெகாருவர்
புத்த ெசால்லிக்ெகாண்டு, உங்களுைடய
இருதயத்தல் கர்த்த்தைரப் பாடிக்
கீர்த்தனம்பண்ணி, 20நம்முைடய கர்த்தராக ய
இேயசுக றஸ்துவன் நாமத்தனாேல
எப்ெபாழுதும் எல்லாவற்றற்காகவும்
ப தாவாகய ேதவைன ஸ்ேதாத்த ரித்து,
21 ெதய்வபயத்ேதாடு ஒருவருக்ெகாருவர்
கீழ்ப்படிந்தருங்கள்.

கணவன்மைனவ உறவு
22 மைனவகேள, கர்த்தருக்குக்

கீழ்ப்படிக றதுேபால, உங்களுைடய
ெசாந்தக் கணவருக்குக் கீழ்ப்படியுங்கள்.
23 க றஸ்து சைபக்குத் தைலயாக
இருக்க றதுேபால, கணவனும்
மைனவக்குத் தைலயாக இருக்க றான்;
க றஸ்துேவ சரீரத்த ற்கும் இரட்சகராக
இருக்க றார். 24 எனேவ, சைபயானது
கறஸ்துவற்குக் கீழ்ப்படிக றதுேபால
மைனவகளும் தங்களுைடய ெசாந்தக்
கணவர்களுக்கு எல்லாக் காரியங்களிலும்
கீழ்ப்படிந்தருக்கேவண்டும். 25 கணவர்கேள,
உங்களுைடய மைனவகளிடம் அன்பாக
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இருங்கள்; அப்படிேய க றஸ்துவும்
சைபயன்ேமல் அன்பாக இருந்து,
26 தாம் அைதத் தருவசனத்ைதக்
ெகாண்டு தண்ணீர் முழுக்கனால்
சுத்தப்படுத்த , பரிசுத்தமாக்குக றதற்கும்,
27 கைறேயதும்இல்லாமல் பரிசுத்தமும்
பைழ இல்லாததுமான மகைமயுள்ள
சைபயாக அைதத் தமக்குமுன்
நறுத்த க்ெகாள்வதற்கும் தம்ைமத்தாேம
அதற்காக ஒப்புக்ெகாடுத்தார். 28 அப்படிேய,
கணவர்களும் தங்களுைடய மைனவகைளத்
தங்களுைடய ெசாந்த சரீரங்களாக
நைனத்து, அவர்கள்ேமல் அன்பாக
இருக்கேவண்டும்; தன் மைனவய டம்
அன்பாக இருக்க றவன் தன்ைனத்தாேன
ேநச க்க றான். 29 தன் ெசாந்த சரீரத்ைதப்
பைகத்தவன் ஒருவனும் இல்ைலேய; கர்த்தர்
சைபையப் ேபணிக்காப்பாற்றுகறதுேபால
ஒவ்ெவாருவனும் தன் சரீரத்ைதப்
ேபணிக்காப்பாற்றுகறான். 30 நாம்
அவருைடய சரீரத்தன் பாகங்களாகவும்,
அவருைடய சரீரத்த ற்கும் அவருைடய
எலும்புகளுக்கும் உரியவர்களாகவும்
இருக்க ேறாம். 31 இதனால் மனிதன்
தன் தகப்பைனயும் தன் தாையயும்வ ட்டு,
தன் மைனவயுடன் இைணந்து,
இருவரும் ஒேர சரீரமாக இருப்பார்கள்.
32 இந்த இரகச யம் ெபரியது; நான்
கறஸ்துைவப்பற்றயும் சைபையப்பற்றயும்
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ெசால்லுக ேறன். 33 எப்படியும், உங்கள்ேமல்
நீங்கள் அன்பாக இருப்பதுேபால,
உங்களுைடய மைனவகளிடமும்
அன்பாக இருக்கேவண்டும்; மைனவயும்
கணவனிடத்தல் பயபக்தயாக
இருக்கேவண்டும்.

அத்த யாயம் 6
பள்ைளகளும்,ெபற்ேறாரும்

1 பள்ைளகேள, உங்களுைடய
ெபற்ேறாருக்குக் கர்த்தருக்குள்
கீழ்ப்படியுங்கள், இதுேவ சரியானது.
2 உனக்கு நன்ைம உண்டாயருப்பதற்கும்,
பூமிய ேல உன் ஆயுசுநாட்கள்
அதகரிப்பதற்கும், 3 உன் தகப்பைனயும்
உன் தாையயும் கனம்பண்ணுவாயாக
என்பேத ேதவன் வாக்குத்தத்தம்பண்ணின
முதலாம் கட்டைளயாக இருக்க றது.
4 தகப்பன்மார்கேள, நீங்களும் உங்களுைடய
பள்ைளகைளக் ேகாபப்படுத்தாமல்,
கர்த்தருக்ேகற்ற ஒழுக்கத்தலும்
ேபாதைனயலும்அவர்கைளவளர்த்துங்கள்.
ேவைலக்காரர்களும், எஜமான்களும்

5 ேவைலக்காரர்கேள, நீங்கள்
கறஸ்துவற்குக் கீழ்ப்படிக றதுேபால,
சரீரத்தன்படி உங்களுைடய எஜமான்களாக
இருக்க றவர்களுக்கும் பயத்ேதாடும்
மரியாைதேயாடும்ேநர்ைமயுள்ளமனேதாடும்
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கீழ்ப்படிந்து; 6 மனிதர்களுக்குப் ப ரியமாக
இருக்கவரும்புக றவர்களாக அவர்களுைடய
பார்ைவக்கு ஊழியம் ெசய்யாமல்,
க றஸ்துவன் ஊழியக்காரர்களாக,
மனப்பூர்வமாக ேதவனுைடய
வருப்பத்தன்படி ெசய்யுங்கள்.
7 அடிைமயானவன் என்றாலும்,
சுதந்த ரமானவன் என்றாலும், அவனவன்
ெசய்க ற நன்ைமயன்படிேய கர்த்தரிடத்தல்
பலைன ெபறுவான் என்று அறந்து,
8 மனிதருக்ெகன்று ஊழியம் ெசய்யாமல்,
கர்த்தருக்ெகன்ேற நல்லமனேதாடு ஊழியம்
ெசய்யுங்கள். 9 எஜமான்கேள, அப்படிேய
நீங்களும், ேவைலக்காரர்களுக்குச்
ெசய்யேவண்டியைவகைளச் ெசய்து,
அவர்களுக்கும் உங்களுக்கும்
எஜமானானவர் பரேலாகத்தல் இருக்கறார்
என்றும், அவரிடத்தல் பட்சபாதம்
இல்ைல என்றும் அறந்து, கடுைமயான
வார்த்ைதகைளவ ட்டுவடுங்கள்.

க றஸ்துவன் பைடவீரர்களும்,
ஆயுதங்களும்

10 கைடச யாக, என் சேகாதரர்கேள,
கர்த்தரிலும் அவருைடய வல்லைமயலும்
பலப்படுங்கள். 11 நீங்கள் ப சாசன்
தந்த ரங்கேளாடு எத ர்த்து ந ற்கத்
த றைமயுள்ளவர்களாகும்படி,
ேதவனுைடய சர்வாயுதங்கைளயும்
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அணிந்துெகாள்ளுங்கள். 12 ஏெனன்றால்,
சரீரத்ேதாடும் இரத்தத்ேதாடும்
இல்ைல, ஆளுைககேளாடும்,
அதகாரங்கேளாடும், இந்த உலகத்தன்
இருளின் அத பத கேளாடும்,
வானமண்டலங்களிலுள்ள ெபால்லாத
ஆவகளின் பைடகேளாடும் நமக்குப்
ேபாராட்டம் உண்டு. 13எனேவ, தீங்குநாளிேல
அைவகைள நீங்கள் எத ர்க்கவும்,
எல்லாவற்ைறயும் ெசய்துமுடித்தவர்களாக
ந ற்கவும் த றைமயுள்ளவர்களாகும்படி,
ேதவனுைடய சர்வாயுதங்கைளயும்
எடுத்துக்ெகாள்ளுங்கள். 14 சத்தயம்
என்னும் கச்ைசைய உங்களுைடய
இடுப்பல் கட்டினவர்களாகவும், நீத என்னும்
மார்புக்கவசத்ைத அணிந்தவர்களாகவும்;
15சமாதானத்தன்நற்ெசய்த க்குரியஆயத்தம்
என்னும் காலணிகைளக் கால்களிேல
ெதாடுத்தவர்களாகவும்; 16 சாத்தான்
எய்யும் அக்கனி அம்புகைளெயல்லாம்
அவத்துப்ேபாடத்தக்கதாக, எல்லாவற்றற்கும்
ேமலாக வசுவாசம் என்னும் ேகடயத்ைதப்
ப டித்துக்ெகாண்டவர்களாகவும் நல்லுங்கள்.
17 இரட்ச ப்பு என்னும் தைலக்கவசத்ைதயும்,
ேதவவசனமாகய ஆவயன் பட்டயத்ைதயும்
எடுத்துக்ெகாள்ளுங்கள். 18 எந்த
ேநரத்தலும் எல்லாவதமான
ேவண்டுதேலாடும் வண்ணப்பத்ேதாடும்
ஆவயனாேல ெஜபம்பண்ணி, அதனால்
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மிகுந்த மனஉறுத ேயாடும் எல்லாப்
பரிசுத்தவான்களுக்கான ேவண்டுதேலாடும்
வழித்துக்ெகாண்டிருங்கள். 19நற்ெசய்த க்காகக்
கட்டப்பட்டிருக்க ற ப ரத ந தயாகய நான்
அைதப்பற்ற ப் ேபசேவண்டியைதத்
ைதரியமாகப் ேபசவும், 20 நான் ைதரியமாக
என் வாையத் த றந்து நற்ெசய்தயன்
இரகசயத்ைத அறவக்க றதற்கு வாக்கு
எனக்குக் ெகாடுக்கப்படும்படி எனக்காகவும்
வண்ணப்பம்பண்ணுங்கள்.

இறுத வாழ்த்துைர
21 அன்றயும், நான் ெசய்யும்

காரியங்கைளயும், என் சுகெசய்த கைளயும்,
நமக்குப் ப ரியமான சேகாதரனும்
கர்த்தருக்குள் உண்ைமயுள்ள
ஊழியக்காரனுமாக இருக்க ற
தீக க்கு உங்களுக்கு அறவப்பான்.
22 நீங்கள் எங்களுைடய ெசய்த கைளத்
ெதரிந்துெகாள்ளவும், அவன்
உங்களுைடய இருதயங்களுக்கு ஆறுதல்
ெசய்யவும், அவைன உங்களிடம்
அனுப்ப ேனன். 23 ப தாவாகய ேதவனாலும்
கர்த்தராக ய இேயசுக றஸ்துவனாலும்,
சேகாதரர்களுக்குச் சமாதானமும்
வசுவாசத்துடன் அன்பும் உண்டாவதாக.
24நம்முைடயகர்த்தராக யஇேயசுக றஸ்துவடம்
அழியாத அன்ேபாடு அன்புகாட்டுக ற
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எல்ேலாருக்கும் கருைப உண்டாயருப்பதாக.
ஆெமன்.
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