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ப ேலேமான்
ஆச ரியர்
ப ேலேமான் புத்தகத்ைத எழுதயவர்

அப்ேபாஸ்தலன் பவுல் (1: 1). ப ேலேமானுக்கு
பவுல் எழுதய கடிதத்தல் ஒேநசமுைவ
ப ேலேமானிடம் மீண்டும் அனுப்புக றார்,
மற்றும் ெகாேலாெசயர் 4: 9 ல் ஒேநசமு
தீக க்குவுடன் ெகாேலேச பட்டணத்தற்கு
வருபவராக அைடயாளம் காணப்படுகறார்.
(ெகாேலாெசயர்களுக்கு நருபத்ைதக்
ெகாடுக்கும் நபர்) பவுல் இந்த கடிதத்ைத
தனது ெசாந்தக் ைகயால் எழுதுவதன்மூலம்
இது எவ்வளவு முக்கயமானது என்பைத
காட்டுவதுசுவராச யமானஒன்றாகும்.
எழுதப்பட்ட காலம்மற்றும்இடம்
ஏறக்குைறய க ப 60 காலகட்டத்தல்

எழுதப்பட்டது.
பவுல் ேராமில் ப ேலேமான் நருபத்ைத

எழுதனார், ப ேலேமானுக்கு கடிதம்
எழுதப்பட்ட சமயத்தல் பவுல் ைகதயாக
இருந்தார்.
யாருக்காக எழுதப்பட்டது
ப ேலேமான், அப்பயாள், அர்க்க ப்பு மற்றும்

அர்க்க ப்புவன் வீட்டில் கூடிவரும் சைபக்கு
பவுல் கடிதம் எழுதனார். நருபத்தன்
உள்ளடக்கத்தலிருந்து, அது முதன்ைமயான
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உத்ேதச க்கப்பட்ட வாசகர் ப ேலேமான் என்று
ெதளிவாகெதரிக றது.

எழுதப்பட்ட ேநாக்கம்

பவுல் ஒேநசமுைவ தரும்பவும்
தண்டைனயன்ற ேசர்த்துக்ெகாள்வதற்காக
ப ேலேமாைன சம்மத க்க ெசய்தல் (10-
12, 17). (அடிைமயாகய ஒேனசமு தன்
எஜமான் ப ேலேமானிடமிருந்து தருடிவ ட்டு
தப்ப ஓடிவ ட்டார்) ேமலும் ஒேனசமுைவ
அடிைமயாக அல்ல, ஒரு “ப ரியமான
சேகாதரனாக” (15-16) ப ேலேமான்
ஏற்றுக்ெகாள்ளும்படி பவுல் வரும்பனார்.
ஒேனசமு இன்னும் ப ேலேமானுைடய
ெசாத்தாக இருந்தான், மற்றும் ஒேனசமு
தனது எஜமானிடம் தரும்புவதற்கான
வழிைய சுமூகமாக்குவதற்காக பவுல்
எழுதனார். பவுல் அவரிடம் சாட்ச
ெகாடுத்ததால், ஒேநசமு ஒரு கறஸ்தவராக
மாறனார் (1: 10).

ைமயக்கருத்து

மன்னிப்பு
ெபாருளடக்கம்
1. வாழ்த்துைர— 1:1-3
2. நன்றகூறுதல்— 1:4-7
3. ஒேனசமுவுக்காக மன்றாடுதல்— 1:8-22
4.இறுத வார்த்ைதகள்— 1:23-25
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1 க றஸ்து இேயசுவுக்காக
சைறச்சாைலயல் கட்டப்பட்டவனாக
இருக்க ற பவுலும், சேகாதரனாகய
தீேமாத்ேதயும், எங்களுக்குப்
ப ரியமுள்ளவனும் உடன்ேவைலயாளுமாக
இருக்க ற ப ேலேமானுக்கும், 2 ப ரியமுள்ள
அப்பயாளுக்கும், எங்களுைடய உடன்
ேபார்வீரனாகய அர்க்க ப்புவற்கும்,
உம்முைடய வீட்டிேல கூடிவருகற சைப
வசுவாச களுக்கும் எழுதுகறதாவது:
3 நம்முைடய ப தாவாகய ேதவனாலும்,
கர்த்தராக ய இேயசுக றஸ்துவனாலும்,
உங்களுக்குக் கருைபயும் சமாதானமும்
உண்டாவதாக.

நன்ற கூறுதலும்,ெஜபமும்
4 கர்த்தராக ய இேயசுவ டம் உள்ள

உம்முைடய வசுவாசத்ைதயும், எல்லாப்
பரிசுத்தவான்களிடமும் உள்ள உம்முைடய
அன்ைபயும் நான் ேகள்வப்பட்டு, 5 என்
ெஜபங்களில் உம்ைம நைனத்து,
எப்ெபாழுதும் என் ேதவனுக்கு
நன்ற ெசலுத்த , 6 க றஸ்துவல்
நமக்குள் உள்ள எல்லா நன்ைமகளும்
ெதரியப்படுக றதனாேல உம்முைடய
வசுவாசத்தன் ஐக்கயம் க றஸ்து
இேயசுவுக்காகப் பயன்படேவண்டுெமன்று
ேவண்டுதல் ெசய்க ேறன். 7 சேகாதரேன,
பரிசுத்தவான்களுைடய உள்ளங்கள்
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உம்மாேல உற்சாகமானதனால், உம்முைடய
அன்பனாேலஅத க சந்ேதாஷமும்ஆறுதலும்
அைடந்தருக்க ேறன்.

ஒேநசமுக்காக பவுலின்மன்றாடல்
8 ஆகேவ, பவுலாகய நான்

முத ர்வயதானவனாகவும்,இேயசுக றஸ்துவுக்காக
இப்ெபாழுது சைறச்சாைலயல்
கட்டப்பட்டவனாகவும் இருக்க றதனால்,
9 நீர் ெசய்யேவண்டியைத உமக்குக்
கட்டைளயடுவதற்குக்க றஸ்துவற்குள்நான்
துணிவுள்ளவனாக இருந்தாலும், அப்படிச்
ெசய்யாமல், அன்பனாேல மன்றாடுக ேறன்.
10 என்னெவன்றால், சைறச்சாைலயல்
கட்டப்பட்டிருக்கும்ேபாது நான் ெபற்ற
என் மகனாகய ஒேநசமுக்காக உம்ைம
மன்றாடுக ேறன். 11 முன்ேன அவன்
உமக்குப் ப ரேயாஜனமில்லாதவனாக
இருந்தான், இப்ெபாழுேதா உமக்கும்
எனக்கும் ப ரேயாஜனமாக இருக்க றான்.
12 அவைன நான் உம்மிடம் அனுப்புக ேறன்;
என் இருதயம்ேபால் இருக்க ற அவைன நீர்
ஏற்றுக்ெகாள்ளும். 13 நற்ெசய்த க்காகக்
கட்டப்பட்டிருக்க ற எனக்கு ஊழியம்
ெசய்வதற்காக உமக்குப் பதலாக அவைன
என்ேனாடு ைவத்துக்ெகாள்ளேவண்டும்
என்று நைனத்ேதன். 14 ஆனாலும் நீர்
ெசய்யும் நன்ைமையக் கட்டாயத்தனால்
இல்ைல, மனப்பூர்வமாகச் ெசய்வதற்காக,
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நான் உம்முைடய சம்மதம் இல்லாமல்
ஒன்றும் ெசய்வதற்கு எனக்கு
மனமில்ைல. 15 அவன் என்ெறன்ைறக்கும்
உம்முைடயவனாக இருப்பதற்காகவும்,
இனிேமல் அவன் அடிைமயானவனாக
இல்ைல, அடிைமயானவனுக்கு
ேமலானவனாகவும் ப ரியமுள்ள
சேகாதரனாகவும் இருப்பதற்காகவும்
ெகாஞ்சக்காலம் உம்ைமவ ட்டுப்
ப ரிந்துேபானான். 16 அவன் எனக்குப்
ப ரியமான சேகாதரெனன்றால், உமக்கு
சரீரத்தன்படியும்கர்த்தருக்குள்ளும்எவ்வளவு
ப ரியமுள்ளவனாக இருக்கேவண்டும்!
17 ஆகேவ, நீர் என்ைன உம்முைடய
உடன்ஊழியனாக ஏற்றுக்ெகாள்வதுேபால
அவைனயும் ஏற்றுக்ெகாள்ளும். 18 அவன்
உமக்கு ஏதாவது அநயாயம் ெசய்ததும்,
உம்மிடம் கடன்பட்டதுமிருந்தால், அைத
என் கணக்க ேல ைவத்துக்ெகாள்ளும்.
19 பவுலாகய நான் இைத என் ெசாந்தக்
கரத்தனாேல எழுதுக ேறன், நான்
அைதத் தரும்பச்ெசலுத்துேவன். நீர்
உன்ைனநீேய எனக்குக் கடனாகச்
ெசலுத்தேவண்டும் என்று நான் உமக்குச்
ெசால்லேவண்டியது இல்ைலேய. 20 ஆம்,
சேகாதரேன, கர்த்தருக்குள் உம்மாேல
எனக்குப் ப ரேயாஜனம் உண்டாகட்டும்;
க றஸ்துவற்குள் என் இருதயத்ைத ஆறுதல்
ெசய்யும். 21 நான் ெசால்லுகறைதவ ட
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அதகமாகச் ெசய்வீர் என்று அறந்து, இதற்கு
நீர் சம்மத ப்பீர் என்கற உறுத ேயாடு,
உமக்கு எழுதயருக்க ேறன். 22 ேமலும்,
உங்களுைடய ெஜபங்களினாேல
நான் உங்களிடம் அனுப்பப்படுேவன்
என்று நம்பயருக்க றதனால், நான்
தங்குவதற்காக ஒரு அைறைய எனக்காக
ஆயத்தம்பண்ணும். 23 க றஸ்து
இேயசுவுக்காக என்ேனாடு சைறக்காவலில்
ைவக்கப்பட்டிருக்க ற எப்பாப்ப ராவும், 24 என்
உடன்ேவைலயாட்களாகய மாற்குவும்,
அரிஸ்தர்க்கும், ேதமாவும்,லூக்காவும்உமக்கு
வாழ்த்துதல்ெசால்லுகறார்கள். 25நம்முைடய
கர்த்தராக ய இேயசுக றஸ்துவன் கருைப
உங்களுைடய ஆவேயாடு இருப்பதாக.
ஆெமன்.
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