
i

ேராமர்
ஆச ரியர்
ேராமருக்கு எழுதய நருபத்தன் ஆச ரியர்

பவுல் என்று ேராமர் 1: 1 சுட்டிக்காட்டுக றது,
16 வயதான நீேரா ேராம ேபரரசனாக
ெபாறுப்ெபடுத்து,மூன்றுவருடங்கள்கழித்து,
க ேரக்க நகரமாக ய ெகாரிந்துவலிருந்து
ேராமருக்கு எழுதனார். முக்கய
க ேரக்க நகரம் பாலியல் ஒழுக்கக்ேகடு
மற்றும் சைல வணக்கத்தன் ைமயமாக
இருந்தது. ஆகேவ, மனிதகுலத்தன்
பாவத்ைதேயா அல்லது ேதவனுைடய
கருைபயன் வல்லைமையப் பற்ற பவுல்
ேராமரில் எழுதயேபாது அத சயமாகவும்,
வாழ்க்ைகைய மாற்றயைமக்ககூடியதாகவும்
இருந்தது, அவர் ேபச யைத அவர்
அற ந்தருந்தார். க றஸ்தவ சுவ ேசஷத்தன்
அடிப்பைடகைள பவுல் கருத்தல்
எடுத்துக்ெகாள்வது, முக்கய குற ப்புகள்
அைனத்ைதயும் ெதாடுக றது: ேதவனுைடய
பரிசுத்தத்தன்ைம, மனிதகுலத்தன் பாவம்,
இேயசு க றஸ்து வழங்கும் இரட்ச ப்பன்
கருைப.

எழுதப்பட்ட காலம்மற்றும்இடம்
ஏறத்தாழ க ப 57 காலகட்டத்தல்

ெகாரிந்துவலிருந்துஎழுதப்பட்டது.



ii

எழுதப்பட்ட முக்கய இடம் ேராமாக
இருக்கலாம்.
யாருக்காக எழுதப்பட்டது
ேராமப் ேபரரசன் தைலநகரான ேராமில்

(ேராமர் 1: 7) ேதவாலயத்தன்உறுப்பனர்கள்,
அதாவது ேதவனால் ேநச க்கப்படுக ற,
அவருைடயஅைனத்துபரிசுத்தவான்கள்.

எழுதப்பட்ட ேநாக்கம்
ேராமருக்கு எழுதய நருபம் க றஸ்தவ

உபேதசத்தன் ெதளிவான மற்றும் மிகவும்
முைறப்படுத்தப்பட்ட வளக்கமாக உள்ளது.
எல்லா மனிதகுலத்தன் பாவத்தன்ைமயும்
பற்ற பவுல் வவாத க்கத் ெதாடங்குகறார்.
ேதவனுக்குஎத ரானநமதுகலகம்காரணமாக
எல்லா மக்களும் குற்றவாளிகள் என்று
தீர்க்கப்பட்டிருக்கன்றனர். எனினும்,
ேதவன் அவரது கருைபயல் அவரது
குமாரனில் ைவக்கும் நம்ப க்ைக மூலம்
நம்ைம நீத மான்களாக்குகறார். நாம்
ேதவனால் நீத மான்களாக்கப்படும்ேபாது,
மீட்ைப அல்லது இரட்ச ப்ைப ெபறுக ேறாம்,
ஏெனன்றால் க றஸ்துவன் இரத்தம்
நம் பாவத்ைத மைறக்க றது. இந்த
வஷயங்கைளக்குறத்த பவுலின்
அணுகுமுைறயானது, ஒரு நபர் தன்னுைடய
பாவத்தன் தண்டைனயலிருந்து, எவ்வாறு
தனது பாவத்தன் வல்லைமயலிருந்து
காப்பாற்றப்பட முடியும் என்பைத ெதளிவான
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மற்றும் முழுைமயான வளக்கத்ைதக்
ெகாடுக்க றது.
ைமயக்கருத்து
ேதவனுைடயநீத
ெபாருளடக்கம்
1. பாவத்த ற்கானநயாயம்தீர்க்கப்படுதலின்
நைலமற்றும்நீதயன்ேதைவ— 1:18-3:20

2. நீதைய சுமத்துதல், நீத மானாக்குதல் —
3:21-5:21

3. நீதையவழங்குதல்,பரிசுத்தமாக்குதல்—
6:1-8:39

4. இஸ்ரேவலுக்கு ெதய்வீக பாதுகாப்பு —
9:1-11:36

5. நீதைய நைடமுைறயல்
ெசயல்படுத்துதல்— 12:1-15:13

6.முடிவு: தனிப்பட்ட ெசய்த — 15:14-16:27

1 இேயசுக றஸ்துவன் ஊழியக்காரனும்,
அப்ேபாஸ்தலனாக இருப்பதற்காக
அைழக்கப்பட்டவனும், ேதவனுைடய
நற்ெசய்த க்காகப்ப ரித்ெதடுக்கப்பட்டவனுமாகய
பவுல், 2 ேராமாபுரிய ல் உள்ள
ேதவனுக்குப் ப ரியமானவர்களும்
பரிசுத்தவான்களாவதற்காகஅைழக்கப்பட்டவர்களாகய
அைனவருக்கும் எழுதுகறதாவது;
3 நம்முைடய ப தாவாகய ேதவனாலும்
கர்த்தராக ய இேயசுக றஸ்துவனாலும்
உங்களுக்குக் கருைபயும் சமாதானமும்
உண்டாவதாக. 4இேயசுக றஸ்துைவக்குறத்து
ேதவன் தம்முைடய தீர்க்கதரிச கள்



ேராமர்அத்தயாயம் 1:5 iv ேராமர்அத்தயாயம் 1:10

மூலமாகப் பரிசுத்த ேவதாகமங்களில்,
முன்னேம தம்முைடய நற்ெசய்தையப்பற்ற
வாக்குத்தத்தம்பண்ணினபடி கர்த்தராக ய
இேயசுக றஸ்துவானவர், 5 சரீரத்தன்படி
தாவீதன் வம்சத்தல் ப றந்தவரும், பரிசுத்த
ஆவயன்படி ேதவனுைடய குமாரர்
என்று மரித்ேதாரிலிருந்து உய ேராடு
எழுந்ததனாேல பலமாக நரூப க்கப்பட்ட
ேதவகுமாரனுமாக இருக்க றார்.
6 அவர் எல்லா ேதசத்து மக்கைளயும்,
அவர்களுக்குள் இேயசுக றஸ்துவனால்
அைழக்கப்பட்டவர்களாகய உங்கைளயும்,
7 தமது நாமத்தனிமித்தம் வசுவாசத்த ற்குக்
கீழ்ப்படியப்பண்ணுவதற்காக, எங்களுக்குக்
கருைபையயும் அப்ேபாஸ்தல
ஊழியத்ைதயும்ெகாடுத்தருக்க றார்.

பவுல்ேராமபுரிையக்காணவாஞ்ச த்தல்
8 உங்களுைடய வசுவாசம் உலகெமங்கும்

ப ரச த்தமாக றபடியனாேல, முதலாவது
நான் உங்கெளல்ேலாருக்காகவும்
இேயசுக றஸ்து மூலமாக என்
ேதவனுக்கு நன்ற ெசலுத்துக ேறன்.
9 நான் ெஜபம்பண்ணும்ேபாெதல்லாம்
இைடவ டாமல்உங்கைளநைனத்துக்ெகாண்டிருக்க றைதக்குற த்துத்
ேதவகுமாரனுைடய நற்ெசய்தயனாேல
என் ஆவேயாடு நான் வணங்குகற
ேதவன் எனக்குச் சாட்ச யாக இருக்க றார்.
10 நீங்கள் உறுத ப்படுத்தப்படுவதற்காக
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ஆவக்குரிய சல வரங்கைள உங்களுக்குக்
ெகாடுப்பதற்காகவும், 11 உங்களுக்குள்ளும்
எனக்குள்ளும் உள்ள வசுவாசத்தனால்
உங்கேளாடு நானும் ஆறுதல்
அைடவதற்கும், உங்கைளப் பார்க்க
ஆவலாக இருக்க றதனாேல, 12 நான்
எப்படியாவது உங்களிடம் வருகறதற்கு
ேதவனுைடய வருப்பத்தனாேல எனக்கு
நல்லபயணம்சீக்க ரத்தல்அைமயேவண்டும்
என்று ெஜப த்துக்ெகாள்க ேறன்.
13 சேகாதரர்கேள, யூதரல்லாதவர்களாகய
மற்றவர்களுக்குள்ேள நான் அேநகைர
இரட்ச ப்ப ற்குள் வழிநடத்தனதுேபால
உங்களுக்குள்ளும் சலைர இரட்ச ப்ப ற்குள்
வழிநடத்துவதற்காக, உங்களிடம்
வருவதற்காக பலமுைற நான் ேயாசைனயாக
இருந்ேதன், ஆனாலும் இதுவைரக்கும்
எனக்குத் தைட உண்டானது என்று
நீங்கள் அறயாமல் இருக்க எனக்கு
மனமில்ைல. 14 க ேரக்கர்களுக்கும், மற்ற
அந்நயர்களுக்கும், ஞானிகளுக்கும்,
மூடர்களுக்கும் நான் கடனாளியாக
இருக்க ேறன். 15 எனேவ, ேராமாபுரிய ல்
இருக்க ற உங்களுக்கும் என்னால்
முடிந்தவைர நற்ெசய்தையப்
ப ரசங்கம்பண்ண வரும்புக ேறன்.
16 க றஸ்துவன் நற்ெசய்தையக்குறத்து
நான் ெவட்கப்படமாட்ேடன்; முதலில்
யூதர்களிலும், பன்பு க ேரக்கர்களிலும்
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வசுவாச க்க றவன் எவேனா
அவனுக்கு இரட்ச ப்பு உண்டாவதற்கு
அது ேதவெபலனாக இருக்க றது.
17 “வசுவாசத்தனாேல நீத மான்
பைழப்பான்” என்று எழுதயருக்க றபடி,
வசுவாசத்தனால் உண்டாகும்
ேதவநீத வசுவாசத்த ற்ெகன்று அந்த
நற்ெசய்தயனால்ெவளிப்படுத்தப்படுக றது.

பாவத்த ற்குஎத ராக ேதவனுைடய ேகாபம்
18 சத்தயத்ைத அநயாயத்தனாேல

அடக்கைவக்க ற மனிதர்களுைடய
எல்லாவதமான அவபக்த க்கும்
அநயாயத்த ற்கும் எத ராக, ேதவனுைடய
ேகாபம்வானத்தலிருந்துெவளிப்படுத்தப்பட்டிருக்க றது.
19 ேதவைனக்குறத்து ெதரிந்துெகாள்வது
அவர்களுக்குள்ேள ெவளிப்பட்டிருக்க றது;
ேதவேன அைத அவர்களுக்கு
ெவளிப்படுத்தயருக்க றார். 20எப்படிெயன்றால்,
காணப்படாதைவகளாகய அவருைடய
ந த்தய வல்லைம, ெதய்வீகத்தன்ைம
என்பைவகள்,பைடக்கப்பட்டிருக்க றைவகளினாேல,
உலகம் உண்டாக்கப்பட்டதலிருந்து,
ெதளிவாகக் காணப்படும்; எனேவ அவர்கள்
சாக்குப்ேபாக்குச் ெசால்லமுடியாது.
21 அவர்கள் ேதவைனத் ெதரிந்தும், அவைர
ேதவெனன்று மகைமப்படுத்தாமலும், நன்ற
ெசால்லாமலும் இருந்து, தங்களுைடய
ச ந்தைனகளினாேல வீணரானார்கள்;
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உணர்ச்ச இல்லாத அவர்களுைடய
இருதயம் இருள் அைடந்தது. 22 அவர்கள்
தங்கைள ஞானிகெளன்று ெசால்லியும்
ைபத்தயக்காரர்களாக , 23 அழிவல்லாத
ேதவனுைடய மகைமைய அழிவுள்ள
மனிதர்கள், பறைவகள், மிருகங்கள்,
ஊரும் ப ராணிகள் ஆகய இைவகளுைடய
உருவங்களுக்கு ஒப்பாக மாற்றனார்கள்.
24 இதனால் அவர்கள் தங்களுைடய
இருதயத்தலுள்ள இச்ைசகளினாேல
ஒருவேராெடாருவர் தங்களுைடய
சரீரங்கைள அவமானப்படுத்துவதற்காக
ேதவன் அவர்கைள அசுத்தத்த ற்கு
ஒப்புக்ெகாடுத்தார். 25 ேதவனுைடய
சத்தயத்ைத அவர்கள் ெபாய்யாக மாற்ற ,
பைடத்தவைரத் ெதாழுதுெகாள்ளாமல்
பைடக்கப்பட்டைவகைளத்ெதாழுதுெகாண்டார்கள்,
அவேரஎன்ெறன்ைறக்கும்ஸ்ேதாத்த ரிக்கப்பட்டவர்.
ஆெமன். 26 இதனால் ேதவன்
அவர்கைள இழிவான இச்ைசகளுக்கு
ஒப்புக்ெகாடுத்தார்;அப்படிேயஅவர்களுைடய
ெபண்கள் இயற்ைகயான இச்ைசைய
இயற்ைகக்கு எத ரான இச்ைசயாக
மாற்றனார்கள். 27 அப்படிேய
ஆண்களும் ெபண்கைள இயற்ைகயன்படி
அனுபவக்காமல், ஒருவர்ேமல் ஒருவர்
இச்ைசயனாேல ெபாங்க , ஆேணாடு
ஆண் அவலட்சணமானைத ெசய்து,
தங்களுைடய தவறுகளுக்குத்தக்க
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பலைனத் தங்களுக்குள் அைடந்தார்கள்.
28 ேதவைனத் ெதரிந்துெகாள்ளும் அறைவப்
பற்ற க்ெகாண்டிருக்க அவர்களுக்கு
மனமில்லாமல் இருந்ததால், தவறான
காரியங்கைளச் ெசய்வதற்காக, ேதவன்
அவர்கைளக் ேகடான ச ந்ைதக்கு
ஒப்புக்ெகாடுத்தார். 29 அவர்கள்
எல்லாவதமான அநயாயத்தனாலும்,
ேவச த்தனத்தனாலும், துேராகத்தனாலும்,
ெபாருளாைசயனாலும், குேராதத்தனாலும்
நைறயப்பட்டு; ெபாறாைமயனாலும்,
ெகாைலயனாலும், வாக்குவாதத்தனாலும்,
வஞ்சகத்தனாலும், வன்மத்தனாலும்
நைறந்தவர்களுமாக, 30 ேகாள்
ெசால்லுகறவர்களுமாக, அவதூறு
பண்ணுகறவர்களுமாக, ேதவைனப்
பைகக்க றவர்களுமாக, மூர்க்கர்களுமாக,
அகந்ைத உள்ளவர்களுமாக,
வீம்புக்காரர்களுமாக, ெபால்லாதைவகைள
ேயாச க்க றவர்களுமாக, ெபற்ேறாருக்குக்
கீழ்ப்படியாதவர்களுமாக, 31 உணர்வு
இல்லாதவர்களுமாக, உடன்படிக்ைககைள
மீறுகறவர்களுமாக, சுபாவ
அன்பு இல்லாதவர்களுமாக,
இணங்காதவர்களுமாக, இரக்கம்
இல்லாதவர்களுமாக இருக்க றார்கள்.
32 இப்படிப்பட்டைவகைளச் ெசய்க றவர்கள்
மரணத்தற்குத் தகுதயானவர்கள் என்று
ேதவன் தீர்மானித்த நீதயான தீர்ப்ைப
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அவர்கள் ெதரிந்தருந்தும், அைவகைளத்
தாங்கேள ெசய்க றதுமல்லாமல்,
அைவகைளச் ெசய்க ற மற்றவர்கைளயும்
ஏற்றுக்ெகாள்ளுகறவர்களுமாக
இருக்க றார்கள்.

அத்த யாயம் 2
நடுநைலயானேதவனின்நயாயத்தீர்ப்பு

1ஆகேவ,மற்றவர்கைளக்குற்றவாளியாகத்
தீர்க்க றவேன, நீ யாரானாலும் சரி,
சாக்குப்ேபாக்குச் ெசால்லமுடியாது;
நீ குற்றமாகத் தீர்க்க றைவகள்
எைவகேளா, அைவகைள நீயும்
ெசய்க றதனால், நீ மற்றவர்கைளக்குறத்துச்
ெசால்லுகற தீர்ப்பனாேல உன்ைனநீேய
குற்றவாளியாக்குக றாய். 2இப்படிப்பட்டைவகைளச்
ெசய்க றவர்களுக்குத் ேதவனுைடய
நயாயத்தீர்ப்பு சத்தயத்தன்படிேய
இருக்க றெதன்று அறந்தருக்க ேறாம்.
3இப்படிப்பட்டைவகைளச்ெசய்க றவர்கைளக்
குற்றவாளிகள் என்று தீர்த்தும்,
அைவகைளேய ெசய்க றவேன, நீ
ேதவனுைடய நயாயத்தீர்ப்புக்குத்
தப்ப த்துக்ெகாள்ளலாம் என்று
நைனக்கறாேயா? 4 அல்லது ேதவனுைடய
தயவு நீ மனம்தரும்புவதற்கு உன்ைன
நடத்துகறெதன்று ெதரியாமல், அவருைடய
தயவு, ெபாறுைம, நீடிய சாந்தம் இைவகளின்
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ஐசுவரியத்ைத அசட்ைடபண்ணுகறாேயா?
5 உன் மனதன் கடினத்தற்கும்,
மனம்தரும்பாத இருதயத்த ற்கும் தகுந்தபடி,
ேதவனுைடய நீதயுள்ள தீர்ப்பு ெவளிப்படும்.
ேகாபத்தன் தண்டைன நாளிேல உனக்காகக்
ேகாபத்தைனக் குவத்துக்ெகாள்ளுகறாேய.
6ேதவன்அவனவனுைடயெசய்ைககளுக்குத்
தகுந்தபடி அவனவனுக்குப் பலன்
ெகாடுப்பார். 7 ேசார்ந்துேபாகாமல் நல்ல
ெசயல்கைளச்ெசய்து, மகைமையயும்
கனத்ைதயும் அழியாைமையயும்
ேதடுக றவர்களுக்கு ந த்தயஜீவைனக்
ெகாடுப்பார். 8 சண்ைடக்காரர்களாக
இருந்து, சத்தயத்த ற்குக் கீழ்ப்படியாமல்,
அநயாயத்த ற்குக்கீழ்ப்படிந்தருக்க றவர்களுக்ேகா
ேதவனுைடய உக்க ரமான ேகாபம்
வரும். 9 முதலில் யூதர்களிலும் பன்பு
க ேரக்கர்களிலும் ெபால்லாப்பு ெசய்க ற
எந்தெவாரு மனிதனுக்கும் உபத்த ரவமும்,
வயாகுலமும் உண்டாகும். 10 முதலில்
யூதர்களிலும் பன்பு க ேரக்கர்களிலும்
எவன் நன்ைமெசய்க றாேனா அவனுக்கு
மகைமயும், கனமும், சமாதானமும்
உண்டாகும். 11 ேதவனிடம் பட்சபாதம்
இல்ைல. 12 எவர்கள் நயாயப்ப ரமாணம்
இல்லாமல் பாவம் ெசய்க றார்கேளா,
அவர்கள் நயாயப்ப ரமாணம்
இல்லாமல் ெகட்டுப்ேபாவார்கள்;
எவர்கள் நயாயப்ப ரமாணத்தற்கு
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உட்பட்டவர்களாகப் பாவம் ெசய்க றார்கேளா,
அவர்கள் நயாயப்ப ரமாணத்தனாேல
நயாயத்தீர்ப்பு அைடவார்கள்.
13 நயாயப்ப ரமாணத்ைதக் ேகட்க றவர்கள்
ேதவனுக்குமுன்பாகநீத மான்களாவதல்ைல,
நயாயப்ப ரமாணத்தன்படி ெசய்க றவர்கேள
நீத மான்களாக்கப்படுவார்கள். 14 அன்றயும்
நயாயப்ப ரமாணம்இல்லாதயூதரல்லாேதார்
சுபாவமாக நயாயப்ப ரமாணத்தன்படி
ெசய்க றேபாது, நயாயப்ப ரமாணம்
இல்லாத அவர்கள் தங்களுக்குத்
தாங்கேள நயாயப்ப ரமாணமாக
இருக்க றார்கள். 15 அவர்களுைடய
மனச்சாட்ச யும், சாட்ச யடுக றதனாலும்,
குற்றம் உண்டு குற்றம் இல்ைல
என்று அவர்களுைடய ச ந்தைனகள்
ஒன்ைற ஒன்று தீர்க்க றதனாலும்,
நயாயப்ப ரமாணத்தற்கு தகுந்த
ெசயல்கள் தங்களுைடய இருதயங்களில்
எழுதயருக்க றது என்று காண்பக்க றார்கள்.
16 என்னுைடய நற்ெசய்தயன்படிேய,
ேதவன் இேயசுக றஸ்துைவக்ெகாண்டு
மனிதர்களுைடய இரகச யங்கைளக்குறத்து
நயாயத்தீர்ப்புக்ெகாடுக்கும் நாளிேல இது
வளங்கும்.

யூதர்களும்நயாயப்ப ரமாணமும்
17 நீ யூதெனன்று ெபயர்ெபற்று

நயாயப்ப ரமாணத்தல் நைலத்தருந்து,
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ேதவைனக்குறத்து ேமன்ைமபாராட்டி,
18 நயாயப்ப ரமாணத்தனால்
உபேதச க்கப்பட்டவனாக, அவருைடய
வருப்பத்ைத அற ந்து, நன்ைம எது, தீைம
எது, என்று ெதரிந்துெகாள்க றாேய. 19 நீ
உன்ைனக்குருடர்களுக்குவழிகாட்டியாகவும்,
இருளில் இருப்பவர்களுக்கு
ெவளிச்சமாகவும், 20 ேபைதகளுக்குப்
ேபாதகனாகவும், குழந்ைதகளுக்கு
ஆச ரியராகவும், நயாயப்ப ரமாணத்தன்
அறைவயும் சத்தயத்ைதயும் காட்டிய
சட்டமுைடயவனாகவும் நைனக்கறாேய.
21இப்படியருக்க, மற்றவனுக்குப் ேபாத க்க ற
நீஉனக்குநீேய ேபாத க்காமல்இருக்கலாமா?
தருடக்கூடாது என்று ப ரசங்கம் பண்ணுகற
நீ தருடலாமா? 22 “வபசாரம் ெசய்யக்கூடாது”
என்றுெசால்லுகறநீவ பசாரம்ெசய்யலாமா?
வக்க ரகங்கைள அருவருக்கற நீ
ேகாவல்கைளக் ெகாள்ைளயடிக்கலாமா?
23 நயாயப்ப ரமாணத்ைதக்குறத்து
ேமன்ைமபாராட்டுக றநீநயாயப்ப ரமாணத்ைத
மீற நடந்து,ேதவைனக்கனவீனம்பண்ணலாமா?
24 எழுதயருக்க றபடி, “ேதவனுைடய
நாமம் யூதரல்லாதவர்களுக்குள்ேள
உங்கள் மூலமாக அவமத க்கப்படுக றேத.”
25 நீ நயாயப்ப ரமாணத்தற்கு
கீழ்ப்படிந்து நடந்தால் வருத்தேசதனம்
ப ரேயாஜனமுள்ளதுதான்; நீ
நயாயப்ப ரமாணத்ைத மீற நடந்தால் உன்
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வருத்தேசதனம் வருத்தேசதனமில்ைலேய.
26 ேமலும் வருத்தேசதனமில்லாதவன்
நயாயப்ப ரமாணத்தற்குரிய நீத கைளக்
ைகக்ெகாண்டு நடந்தால், அவனுைடய
வருத்தேசதனமில்லாைம, வருத்தேசதனம்
என்று எண்ணப்படுமல்லவா?
27சுபாவத்தன்படிவருத்தேசதனமில்லாதவனாக
இருந்தும் நயாயப்ப ரமாணத்ைத
நைறேவற்றுகறவனாக இருந்தால்,
அவன் ேவத எழுத்தும் வருத்தேசதனமும்
உள்ளவனாகஇருந்தும்,நயாயப்ப ரமாணத்ைத
மீறுகற உன்ைனக் குற்றப்படுத்துவாேன?
28 எனேவ, ெவளிப்புறமாக யூதனானவன்
யூதன் இல்ைல, ெவளிப்புறமாக
சரீரத்தல் ெசய்யப்படும் வருத்தேசதனமும்
வருத்தேசதனம் இல்ைல. 29 உள்ளத்த ேல
யூதனானவேன யூதன்; எழுத்தன்படி
உண்டாகாமல், ஆவயன்படி இருதயத்தல்
உண்டாகும் வருத்தேசதனேம
வருத்தேசதனம்; இப்படிப்பட்டவனுக்கு வரும்
புகழ்ச்ச மனிதராேல உண்டாகவல்ைல,
ேதவனாேலஉண்டாயருக்க றது.

அத்த யாயம் 3
ேதவனுைடயஉண்ைம

1 இப்படியானால், யூதனுைடய ேமன்ைம
என்ன? வருத்தேசதனத்தனாேல
ப ரேயாஜனம் என்ன? 2 அது



ேராமர்அத்தயாயம் 3:3 xiv ேராமர்அத்தயாயம் 3:8

எல்லாவதத்தலும் உயர்ந்ததாக
இருக்க றது; ேதவனுைடய வாக்கயங்கள்
அவர்களிடத்தல் ஒப்புவக்கப்பட்டது
வ ேசஷத்த ேமன்ைமயாேம. 3 ச லர்
வசுவாச க்காமற்ேபானாலும் என்ன?
அவர்களுைடய அவசுவாசம் ேதவனுைடய
உண்ைமைய ஒன்றுமில்லாமல் ஆக்குமா?
4அப்படியாக்காது:
“நீர் உம்முைடய வசனங்களில் நீத மானாக

வளங்கவும்,
உம்முைடய நயாயம் வ சாரிக்கப்படும்ேபாது

ெவற்றயைடயவும் இப்படியானது”
என்றுஎழுதயருக்க றபடி,

ேதவேன சத்தயவான் என்றும், எந்த
மனிதனும் ெபாய்யன் என்றும்
ெசால்ேவாமாக.

5 நான் மனிதர்கள் ேபசுக றதுேபாலப்
ேபசுக ேறன்; நம்முைடய அநீத
ேதவனுைடய நீதையக் காண்பத்தால்
என்னெசால்லுேவாம்? ேகாபத்ைதக்
காட்டுக ற ேதவன் அநீத உள்ளவராக
இருக்க றார் என்று ெசால்லலாமா? 6அப்படிச்
ெசால்லக்கூடாது; அப்படிச்ெசான்னால்,
ேதவன் உலகத்ைத நயாயந்தீர்ப்பது
எப்படி? 7 அன்றயும், என் ெபாய்யனாேல
ேதவனுைடய சத்தயம் அவருக்கு
மகைமயுண்டாக வளங்கனதுண்டானால்,
இனி நான் பாவ என்று தீர்க்கப்படுவது
ஏன்? 8 “நன்ைம வருவதற்காகத்
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தீைமெசய்ேவாமாக என்றும் ெசால்லலாம்
அல்லவா?” நாங்கள் அப்படிப்
ேபாத க்க றவர்கள் என்றும் சலர்
எங்கைள அவமத க்க றார்கேள; அப்படிப்
ேபாத க்க றவர்கள்ேமல் வரும் தண்டைன
நீதயாகஇருக்கும்.

நீத மான்ஒருவனுமில்ைல
9ஆனாலும்என்ன?அவர்கைளவ டநாங்கள்

வ ேசஷமானவர்களா? ெகாஞ்சம்கூட
வ ேசஷமானவர்கள் இல்ைல, யூதர்கள்
க ேரக்கர்கள் எல்ேலாரும் பாவத்த ற்கு
உட்பட்டவர்கள் என்பைத முன்ேப
ெவளிப்படுத்த ேனாேம. 10அப்படிேய:
“ஒருவன்கூடநீத மான்இல்ைல;
11 உணர்வுள்ளவன் இல்ைல; ேதவைனத்

ேதடுக றவன்இல்ைல;
12 எல்ேலாரும் வழிதவற , ஒன்றாகக்

ெகட்டுப்ேபானார்கள்;
நன்ைமெசய்க றவன் இல்ைல, ஒருவன்கூட

இல்ைல.
13 அவர்கள் ெதாண்ைட தறக்கப்பட்ட

சவக்குழி,
தங்களுைடய நாக்குகளால்

ஏமாற்றுகறார்கள்;
அவர்களுைடய உதடுகளின் கீேழ பாம்பன்

வஷம்இருக்கறது;
14 அவர்கள் வாய் சப க்க றதனாலும்,

கசப்பனாலும்நைறந்தருக்க றது;
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15அவர்கள் கால்கள் இரத்தம் ச ந்துகறதற்கு
அைலகறது;

16நாசமும்,உபத்த ரவமும்அவர்கள்வழிகளில்
இருக்க றது;

17 சமாதான வழிைய அவர்கள்
ெதரிந்துெகாள்ளாமல்இருக்கறார்கள்;

18 அவர்கள் கண்களுக்கு முன்பாகத்
ேதவபயம் இல்ைல” என்று
எழுதயருக்க றேத.

19 ேமலும், வாய்கள் எல்லாம்
அைடக்கப்படுவதற்கும், உலகத்தார்
எல்ேலாரும்ேதவனுைடயதண்டைனத்தீர்ப்புக்கு
உள்ளானவர்களாவதற்கும்,நயாயப்ப ரமாணம்
ெசால்லுகறெதல்லாம்நயாயப்ப ரமாணத்தற்கு
உட்பட்டிருக்க றவர்களுக்ேக ெசால்லுகறது
என்றுெதரிந்தருக்க ேறாம். 20இப்படியருக்க,
பாவத்ைதத் ெதரிந்துெகாள்ளுகற அறவு
நயாயப்ப ரமாணத்தனால் வருகறதனால்,
எந்த மனிதனும் நயாயப்ப ரமாணத்தன்
ெசயல்களினாேல ேதவனுக்குமுன்பாக
நீத மானாக்கப்படுவதுஇல்ைல.

வசுவாசத்தனால்வரும்நீத
21 இப்படியருக்க, நயாயப்ப ரமாணம்

இல்லாமல்ேதவநீத ெவளியாக்கப்பட்டிருக்க றது;
அதற்கு நயாயப்ப ரமாணமும்
தீர்க்கதரிசனங்களும் சாட்ச யாகஇருக்க றது.
22 அது இேயசுக றஸ்துைவ வசுவாச க்கும்
வசுவாசத்தனாேல வரும் ேதவநீத ேய;
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வசுவாச க்க ற எல்ேலாருக்குள்ளும் எவர்கள்
ேமலும் அது வரும், வத்தயாசேம இல்ைல.
23 எல்ேலாரும் பாவம்ெசய்து, ேதவமகைம
இல்லாதவர்களாக , 24 இலவசமாக
அவருைடய கருைபயனாேல க றஸ்து
இேயசுவலுள்ள மீட்ைபக்ெகாண்டு
நீத மான்களாக்கப்படுக றார்கள்;
25 ேதவன் ெபாறுைமயாக இருந்த
முற்காலத்தல் நடந்த பாவங்கைள அவர்
ெபாறுத்துக்ெகாண்டைதக்குற த்துத்
தம்முைடய நீதையக் காண்பப்பதற்காகவும்,
தாம் நீதயுள்ளவரும், இேயசுவ டம்
வசுவாசமாக இருக்க றவைன
நீதமானாக்குகறவருமாககாண்பப்பதற்காகவும்,
இக்காலத்த ேல தமது நீதையக்
காண்பப்பதற்காகவும், 26 க றஸ்து
இேயசுவனுைடய இரத்தத்ைத
வசுவாச க்கும் வசுவாசத்தனாேல
வரும் கருபாதாரபலியாக அவைரேய
ஏற்படுத்தனார். 27 இப்படியருக்க,
ேமன்ைமபாராட்டுவது எங்ேக? அது
நீக்கப்பட்டது. எந்தப் ப ரமாணத்தனாேல?
ெசய்ைகயன் ப ரமாணத்தனாலா?
இல்ைல; வசுவாசப்ப ரமாணத்தனாேல.
28 எனேவ, மனிதன் நயாயப்ப ரமாணத்தன்
ெசயல்கள்இல்லாமல்வசுவாசத்தனாேலேய
நீத மானாக்கப்படுக றான் என்று
தீர்மானிக்க ேறாம். 29 ேதவன்
யூதர்களுக்கு மட்டுமா ேதவன்?
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யூதரல்லாேதார்களுக்கும் ேதவனல்லவா?
ஆம் யூதரல்லாேதார்களுக்கும் அவர்
ேதவன்தான். 30 வருத்தேசதனம்
உள்ளவர்கைள வசுவாசத்தனாலும்,
வருத்தேசதனம் இல்லாதவர்கைள
வசுவாசத்தன் மூலமாகவும்
நீத மான்களாக்குகற ேதவன்
ஒருவேர. 31 அப்படியானால்,
வசுவாசத்தனாேல நயாயப்ப ரமாணத்ைத
ஒன்றுமில்லாமல் ஆக்குக ேறாமா?
அப்படி இல்ைல; நயாயப்ப ரமாணத்ைத
நைலநறுத்துக ேறாேம.

அத்த யாயம் 4
ஆப ரகாம் வசுவாசத்தனால்

நீத மானாக்கப்படுதல்
1அப்படியானால், நம்முைடய தகப்பனாகய

ஆப ரகாம் சரீரத்தன்படி என்னத்ைதக்
கண்டுபடித்தான் என்று ெசால்லுேவாம்?
2 ஆப ரகாம் ெசயல்களினாேல
நீத மானாக்கப்பட்டான் என்றால்
ேமன்ைமபாராட்ட அவனுக்குக் காரணம்
உண்டு; ஆனால் ேதவனுக்குமுன்பாக
ேமன்ைமபாராட்டமுடியாது. 3 ேவதவாக்கயம்
என்ன ெசால்லுகறது? “ஆப ரகாம் ேதவைன
வசுவாச த்தான், அது அவனுக்கு நீதயாக
எண்ணப்பட்டது” என்று ெசால்லுகறது.
4 ேவைல ெசய்க றவனுக்கு வருகற
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கூலி கருைப என்று எண்ணப்படாமல்,
கடன் என்று எண்ணப்படும். 5 ஒருவன்
ெசயல்கைளச் ெசய்யாமல் பாவைய
நீத மானாக்குகறவரிடம் வசுவாசம்
ைவக்க றவனாக இருந்தால், அவனுைடய
வசுவாசேம அவனுக்கு நீதயாக
எண்ணப்படும். 6 அந்தப்படி, ெசயல்கள்
இல்லாமல் ேதவனாேல நீத மான்
என்று எண்ணப்படுகற மனிதனுைடய
பாக்கயத்ைதக்காண்பப்பதற்காக:
7 எவர்களுைடய அக்க ரமங்கள்

மன்னிக்கப்பட்டேதா,
எவர்களுைடய பாவங்கள் மூடப்பட்டேதா,

அவர்கள்பாக்கயவான்கள்.
8 எவனுைடய பாவத்ைதக் கர்த்தர்

எண்ணாதருக்க றாேரா, அவன்
பாக்கயவான்” என்று தாவீது
ெசால்லியருக்க றான்.

9 இந்தப் பாக்கயம் வருத்தேசதனம்
உள்ளவனுக்குமட்டும் வருேமா அல்லது
வருத்தேசதனம் இல்லாதவனுக்கும்
வருேமா? “ஆப ரகாமுக்கு வசுவாசம்
நீதயாக எண்ணப்பட்டது” என்று
ெசால்லுக ேறாேம. 10 அது எப்ெபாழுது
அவனுக்கு அப்படி எண்ணப்பட்டது?
அவன் வருத்தேசதனம் உள்ளவனாக
இருந்தேபாதா அல்லது வருத்தேசதனம்
இல்லாதவனாக இருந்தேபாதா?
வருத்தேசதனம் உள்ளவனாக
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இருந்தேபாது இல்ைல, வருத்தேசதனம்
இல்லாதவனாக இருந்தேபாேத.
11 ேமலும், வருத்தேசதனம் இல்லாத
காலத்தல் அவன் வசுவாசத்தனாேல
அைடந்த நீத க்கு முத்தைரயாக
வருத்தேசதனமாகய அைடயாளத்ைதப்
ெபற்றான். வருத்தேசதனம்
இல்லாதவர்களாக வசுவாச க்க ற
எல்ேலாருக்கும் நீத எண்ணப்படுவதற்காக
அவர்களுக்கு அவன் தகப்பனாக
இருப்பதற்கும், 12 வருத்தேசதனத்ைதப்
ெபற்றவர்களாக மட்டுமில்ைல,
நம்முைடய தகப்பனாகய ஆப ரகாம்
வருத்தேசதனம் இல்லாத காலத்தல்
அைடந்த வசுவாசமாக ய அடிச்சுவடுகளில்
நடக்க றவர்களாகவும் இருக்க றவர்களுக்குத்
தகப்பனாக இருப்பதற்கும், அந்த
அைடயாளத்ைதப் ெபற்றான். 13 அன்றயும்,
உலகத்ைதச் சுதந்தரிப்பான் என்கற
வாக்குத்தத்தம் ஆப ரகாமுக்ேகா
அல்லது அவன் வம்சத்த ற்ேகா
ந யாயப்ப ரமாணத்தனால் கைடக்காமல்
வசுவாசத்தனால் வருகற நீதயனால்
கைடத்தது. 14 நயாயப்ப ரமாணத்ைதச்
ேசர்ந்தவர்கள் வாரிசுகளானால் வசுவாசம்
வீணாகப்ேபாகும், வாக்குத்தத்தமும்
இல்லாமல்ேபாகும். 15 ேமலும்
நயாயப்ப ரமாணம் ேகாபத்ைத
உண்டாக்குகறது, நயாயப்ப ரமாணம்
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இல்ைல என்றால் கீழ்ப்படியாைமயும்
இல்ைல. 16 எனேவ, சுதந்த ரமானது
கருைபயனால் உண்டாக றதாக
இருப்பதற்காக அது வசுவாசத்தனாேல
வருகறது; நயாயப்ப ரமாணத்ைதச்
ேசர்ந்த வம்சத்தனர்களுக்குமட்டும்
இல்ைல, நம் எல்ேலாருக்கும்
தகப்பனாகய ஆப ரகாமுைடய
வசுவாசத்ைதச் ேசர்ந்தவர்களான எல்லா
வம்சத்தனர்களுக்கும் அந்த வாக்குத்தத்தம்
ந ச்சயமாக இருப்பதற்காக அப்படி
வருகறது. 17 “அேநக ேதசமக்களுக்கு
உன்ைனத் தகப்பனாக ஏற்படுத்த ேனன்”
என்று எழுதயருக்க றபடி, அவன், தான்
வசுவாச த்தவருமாக, மரித்ேதாைர
உய ேராடு எழுப்ப , இல்லாதைவகைள
இருக்கறைவகைளப்ேபாலஅைழக்க றவருமாக
இருக்க ற ேதவனுக்குமுன்பாக
நம்ெமல்ேலாருக்கும் தகப்பன் ஆனான்.
18 “உன் வம்சம் இவ்வளவாக இருக்கும்
என்று ெசால்லப்பட்டபடிேய,” தான்
அேநக ேதசமக்களுக்கு தகப்பனாவைத
நம்புக றதற்கு வழியல்லாதருந்தும்,
அைத நம்ப க்ைகேயாடு வசுவாச த்தான்.
19 அவன் வசுவாசத்த ேல பலவீனமாக
இருக்கவல்ைல; அவன் ஏறக்குைறய
நூறு வயதுள்ளவனாக இருக்கும்ேபாது,
தன் சரீரம் ெசத்துப்ேபானைதயும்,
சாராளுைடய கர்ப்பம் ெசத்துப்ேபானைதயும்
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நைனக்காமல் இருந்தான். 20 ேதவனுைடய
வாக்குத்தத்தத்ைதக்குற த்து அவன்
அவசுவாசமாகச் சந்ேதகப்படாமல்,
21 ேதவன் வாக்குத்தத்தம்பண்ணினைத
நைறேவற்ற வல்லவராக இருக்க றார்
என்று முழுந ச்சயமாக நம்ப , ேதவைன
மகைமப்படுத்த , வசுவாசத்தல் வல்லவன்
ஆனான். 22 எனேவ, அது அவனுக்கு
நீதயாக எண்ணப்பட்டது. 23 “அது
அவனுக்கு நீதயாக எண்ணப்பட்டது,”
என்பது, அவனுக்காகமட்டும் இல்ைல,
நமக்காகவும் எழுதப்பட்டிருக்க றது.
24 நம்முைடய கர்த்தராக ய இேயசுைவ
மரித்ேதாரிலிருந்துஉய ேராடுஎழுப்பனவைர
வசுவாச க்க ற நமக்கும் அப்படிேய
எண்ணப்படும். 25 அவர் நம்முைடய
பாவங்களுக்காக ஒப்புக்ெகாடுக்கப்பட்டும்,
நாம் நீத மான்களாக்கப்படுவதற்காக
எழுப்பப்பட்டும்இருக்க றார்.

அத்த யாயம் 5
வசுவாசத்தனாேலநீத மானாக்கப்படுதல்

1 இந்தவதமாக, நாம் வசுவாசத்தனாேல
நீத மான்களாக்கப்பட்டிருக்க றதனால்,
நம்முைடயகர்த்தராக யஇேயசுக றஸ்துவன்
மூலமாக ேதவனிடம் சமாதானம்
ெபற்றருக்க ேறாம். 2 அவர் மூலமாக
நாம் இந்தக் கருைபக்குள் ப ரேவச க்கும்
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பாக்கயத்ைத வசுவாசத்தனால் ெபற்று
நைலெகாண்டிருந்து, ேதவமகைமைய
அைடேவாம் என்கற நம்ப க்ைகயனாேல
ேமன்ைமபாராட்டுக ேறாம். 3 அதுமட்டும்
இல்ைல, உபத்த ரவம் ெபாறுைமையயும்,
ெபாறுைம பரீட்ைசையயும், பரீட்ைச
நம்ப க்ைகையயும் உண்டாக்குகறது என்று
நாங்கள் அற ந்து, 4 உபத்த ரவங்களிலும்
ேமன்ைமபாராட்டுக ேறாம். 5 ேமலும் நமக்கு
அருளப்பட்ட பரிசுத்த ஆவயானவராேல
ேதவ அன்பு நம்முைடய இருதயங்களில்
ஊற்றப்பட்டிருக்க றதனால், அந்த
நம்ப க்ைக நம்ைம ெவட்கப்படுத்தாது.
6அன்றயும், நாம் ெபலன் இல்லாதவர்களாக
இருக்கும்ேபாேத, குறத்தக் காலத்தல்
க றஸ்து அக்க ரமக்காரர்களுக்காக
மரித்தார். 7 நீத மானுக்காக ஒருவன்
இறப்பதுஅரிது; நல்லவனுக்காக ஒருேவைள
ஒருவன் மரிக்கத் துணிவான். 8 நாம்
பாவ களாக இருக்கும்ேபாது க றஸ்து
நமக்காக மரித்ததனாேல, ேதவன் நம்ேமல்
ைவத்த அவரது அன்ைப நரூப க்க றார்.
9 இப்படி நாம் அவருைடய இரத்தத்தனாேல
நீத மான்களாக்கப்பட்டிருக்க, ேதவனுைடய
ேகாபத்த ற்குத் தப்ப அவராேல நாம்
இரட்ச க்கப்படுவது அதக ந ச்சயேம. 10 நாம்
ேதவனுக்கு பைகவர்களாக இருக்கும்ேபாது,
அவருைடய குமாரனின் மரணத்தனாேல
அவேராடு ஒப்புரவாக்கப்பட்ேடாம் என்றால்,
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ஒப்புரவாக்கப்பட்டப்பன்பு நாம் அவருைடய
ஜீவனாேல இரட்ச க்கப்படுவது அதக
ந ச்சயேம. 11 அதுமட்டும் இல்லாமல்,
இப்ெபாழுது ஒப்புரவாகுதைல நமக்குக்
கைடக்கப்பண்ணினநம்முைடயகர்த்தராக ய
இேயசுக றஸ்து மூலமாக நாம் ேதவனுக்குள்
களிகூறுக ேறாம்.

ஆதாமினால்பாவம்நுைழந்தது
12 இப்படியாக, ஒேர மனிதனாேல

பாவமும் பாவத்தனாேல மரணமும்
உலகத்த ேல நுைழந்ததுேபாலவும்,
எல்லா மனிதர்களும் பாவம்
ெசய்ததனால், மரணம் எல்ேலாருக்கும்
வந்ததுேபாலவும் இதுவும் ஆனது.
13 நயாயப்ப ரமாணம் ெகாடுக்கப்படுவதற்கு
முன்ேப பாவம் உலகத்தல் இருந்தது;
நயாயப்ப ரமாணம் இல்லாதருந்தால் பாவம்
எண்ணப்படமாட்டாது. 14 அப்படியருந்தும்,
மரணமானது ஆதாம் முதல் ேமாேச
வைரக்கும், ஆதாமின் கீழ்ப்படியாைமக்கு
இைணயாகப் பாவம் ெசய்யாதவர்கைளயும்
ஆண்டுெகாண்டது; அந்த ஆதாம்,
பன்ேப வந்தவருக்கு முந்தன
அைடயாளமானவன். 15ஆனாலும் மீறுதலின்
பலன் கருைப வரத்தன் பலனுக்கு
ஒப்பானது இல்ைல. எப்படிெயன்றால்,
ஒருவனுைடய மீறுதலினாேல அேநகர்
மரித்தருக்க, ேதவனுைடய கருைபயும்
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இேயசுக றஸ்து என்னும் ஒேர மனிதனுைடய
கருைபயனாேல வரும் ஈவும் அேநகர்ேமல்
அத கமாகப் ெபருகயருக்க றது. 16 ேமலும்
ஒருவன் பாவம் ெசய்ததனால் உண்டான
தீர்ப்பு ேதவன் அருளும் ஈவற்கு ஒப்பானது
இல்ைல; அந்தத் தீர்ப்பு ஒேர குற்றத்தனால்
தண்டைனக்குரியதாக இருந்தது;
கருைபவரேமா அேநக குற்றங்கைள
நீக்க நீதவளங்கும் தீர்ப்புக்குரியதாக
இருக்க றது. 17 அல்லாமலும், ஒருவனுைடய
மீறுதலினாேல, அந்த ஒருவன்மூலமாக,
மரணம் ஆண்டுெகாண்டிருக்க, கருைபயன்
பரிபூரணத்ைதயும் நீதயாகய ஈவன்
பரிபூரணத்ைதயும் ெபறுகறவர்கள்
இேயசுக றஸ்து என்னும் ஒருவராேல
ஜீவைன அைடந்து ஆளுவார்கள் என்பது
அதக ந ச்சயேம. 18 எனேவ, ஒேர
மீறுதலினாேல எல்லா மனிதர்களுக்கும்
தண்டைனக்குரிய தீர்ப்பு உண்டானதுேபால,
ஒேர நீதயனாேல எல்லா மனிதர்களுக்கும்
ஜீவைனக் ெகாடுக்கும் நீத க்குரிய
தீர்ப்பு உண்டானது. 19 அன்றயும் ஒேர
மனிதனுைடய கீழ்ப்படியாைமயனாேல
அேநகர் பாவ களாக்கப்பட்டதுேபால,
ஒருவருைடய கீழ்ப்படிதலினாேல அேநகர்
நீத மான்களாக்கப்படுவார்கள். 20 ேமலும்,
மீறுதல் ெபருகும்படிக்கு நயாயப்ப ரமாணம்
வந்தது; அப்படியருந்தும், பாவம்
ெபருகன இடத்தல் கருைப அதகமாகப்
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ெபருகனது. 21 ஆதலால் பாவம் மரணத்ைத
ஆண்டுெகாண்டதுேபால, கருைபயானது
நம்முைடயகர்த்தராக யஇேயசுக றஸ்துவன்
மூலமாக நீதயனாேல ந த்தயஜீவைன
ஆண்டுெகாண்டது.

அத்த யாயம் 6
பாவத்தனால்மரணம்

1 ஆகேவ, என்னெசால்லுேவாம்?
கருைப ெபருகுவதற்காகப் பாவத்த ேல
நைலநற்கலாம் என்று ெசால்லுேவாமா?
ெசால்லக்கூடாேத. 2பாவத்த ற்கு மரித்த நாம்
இனி அத ேல எப்படி வாழ்ேவாம்? 3 க றஸ்து
இேயசுவற்குள்ளாக ஞானஸ்நானம்
ெபற்ற நாம் அைனவரும் அவருைடய
மரணத்தற்குள்ளாக ஞானஸ்நானம்
ெபற்றைத அறயாமல் இருக்கறீர்களா?
4 ேமலும் ப தாவன் மகைமயனாேல
க றஸ்து மரித்ேதாரிலிருந்து உய ேராடு
எழுப்பப்பட்டதுேபால, நாமும் புதய
ஜீவனுள்ளவர்களாக நடந்துெகாள்வதற்கு,
அவருைடய மரணத்தற்குள்ளாக்கும்
ஞானஸ்நானத்தனாேல க றஸ்துேவாடு
அடக்கம் பண்ணப்பட்ேடாம். 5 ஆகேவ,
அவருைடய மரணத்தன் சாயலில்
நாம் இைணக்கப்பட்டவர்களானால்,
அவர் உய ர்த்ெதழுதலின் சாயலிலும்
இைணக்கப்பட்டிருப்ேபாம். 6 நாம் இனிப்
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பாவத்த ற்கு அடிைமயாக இல்லாதபடிக்கு,
பாவசரீரம் ஒழிந்துேபாவதற்காக, நம்முைடய
பைழய மனிதன் அவேராடு சலுைவயல்
அைறயப்பட்டெதன்று அறந்தருக்க ேறாம்.
7 மரித்தவன் பாவத்த ற்கு நீங்க
வடுதைலயாக்கப்பட்டிருக்க றாேன. 8எனேவ,
க றஸ்துேவாடு நாம் மரித்ேதாம் என்றால்,
அவேராடு பைழத்தும் இருப்ேபாம் என்று
நம்புக ேறாம். 9மரித்ேதாரிலிருந்துஉய ேராடு
எழுந்த க றஸ்து இனி இறப்பதல்ைல
என்று அறந்தருக்க ேறாம்; மரணம் இனி
அவைர ஆண்டுெகாள்ளுவதல்ைல.
10 அவர் மரித்தது, பாவத்த ற்ெகன்று
ஒேரமுைற மரித்தார்; அவர்
பைழத்தருக்க றது, ேதவனுக்ெகன்று
பைழத்தருக்க றார். 11 அப்படிேய
நீங்களும், உங்கைளப் பாவத்த ற்கு
மரித்தவர்களாகவும், நம்முைடய கர்த்தராக ய
இேயசுக றஸ்துவற்குள் ேதவனுக்ெகன்று
பைழத்தருக்க றவர்களாகவும்
எண்ணிக்ெகாள்ளுங்கள். 12 ஆகேவ,
நீங்கள் சரீர இச்ைசகளின்படி பாவத்த ற்குக்
கீழ்ப்படிவதற்காக, மரணத்தற்குரிய
உங்களுைடய சரீரத்தல் பாவம்
ஆளுைக ெசய்யாமல் இருக்கட்டும்.
13 நீங்கள் உங்களுைடய சரீர
உறுப்புகைள அநீதயன் ஆயுதங்களாகப்
பாவத்த ற்கு ஒப்புக்ெகாடுக்காமல்,
உங்கைள மரித்ேதாரிலிருந்து
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பைழத்தருக்க றவர்களாக ேதவனுக்கு
ஒப்புக்ெகாடுத்து, உங்களுைடய சரீர
உறுப்புகைள நீத க்குரிய ஆயுதங்களாக
ேதவனுக்கு ஒப்புக்ெகாடுங்கள். 14 நீங்கள்
நயாயப்ப ரமாணத்தற்குக் கீழ்ப்பட்டிராமல்
கருைபக்குக் கீழ்பட்டிருக்க றதனால், பாவம்
உங்கைளேமற்ெகாள்ளமுடியாது.

நீத க்குஅடிைமகள்
15 இதனால் என்ன? நாம்

நயாயப்ப ரமாணத்தற்குக் கீழ்ப்பட்டிராமல்
கருைபக்குக் கீழ்ப்பட்டிருக்க றதனால்,
பாவம் ெசய்யலாமா? ெசய்யக்கூடாேத.
16 மரணத்தற்குரிய பாவத்த ற்கானாலும்,
நீத க்குரிய கீழ்ப்படிதலுக்கானாலும்,
எதற்குக் கீழ்ப்படிவதற்காக உங்கைள
அடிைமகளாக ஒப்புக்ெகாடுக்க றீர்கேளா,
அதற்ேக அடிைமகளாக இருக்க றீர்கள்
என்று ெதரியாமல் இருக்க றீர்களா?
17 முன்பு நீங்கள் பாவத்த ற்கு அடிைமகளாக
இருந்தும், இப்ெபாழுது உங்களுக்கு
ஒப்புவக்கப்பட்ட உபேதச சட்டத்த ற்கு
நீங்கள் மனப்பூர்வமாகக் கீழ்ப்படிந்ததனாேல
ேதவனுக்குஸ்ேதாத்த ரம். 18பாவத்தலிருந்து
நீங்கள் வடுதைலயாக்கப்பட்டு, நீத க்கு
அடிைமகளானீர்கள். 19 உங்களுைடய
சரீர பலவீனத்தனால் மனிதர்கள்
ேபசுக றதுேபாலப் ேபசுக ேறன்.
அக்க ரமத்ைதச் ெசய்வதற்காக முன்ேப
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நீங்கள் உங்களுைடய சரீர உறுப்புகைள
அசுத்தத்த ற்கும் அக்க ரமத்த ற்கும்
அடிைமகளாக ஒப்புக்ெகாடுத்ததுேபால,
இப்ெபாழுது பரிசுத்தமானைதச்
ெசய்வதற்காக உங்களுைடய சரீர
உறுப்புகைள நீத க்கு அடிைமயாக
ஒப்புக்ெகாடுங்கள். 20 பாவத்த ற்கு நீங்கள்
அடிைமகளாக இருந்தகாலத்தல் நீத க்கு
வலகனவர்களாகஇருந்தீர்கள்.
பாவத்தன்சம்பளம்மரணம்

21 இப்ெபாழுது உங்களுக்கு ெவட்கமாகத்
ெதரிக றகாரியங்களினாேலஅந்தகாலத்தல்
உங்களுக்கு என்ன பலன் கைடத்தது?
அைவகளின் முடிவு மரணேம.
22 இப்ெபாழுது நீங்கள் பாவத்தல் இருந்து
வடுதைலயாக்கப்பட்டு, ேதவனுக்கு
அடிைமகளானதனால், பரிசுத்தமாகுதல்
உங்களுக்குக் கைடக்கும் பலன், முடிேவா
ந த்தயஜீவன். 23பாவத்தன்சம்பளம்மரணம்;
ேதவனுைடய கருைபவரேமா நம்முைடய
கர்த்தராக ய இேயசுக றஸ்துவனால்
உண்டானந த்தயஜீவன்.

அத்த யாயம் 7
நயாயப்ப ரமாணத்தன்முடிவு

1நயாயப்ப ரமாணத்ைதெதரிந்தருக்க றவர்கேளாடு
ேபசுக ேறன். சேகாதரர்கேள, ஒரு
மனிதன் உய ேராடிருக்கும்வைரக்கும்
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நயாயப்ப ரமாணம் அவைன ஆளுகறது
என்று ெதரியாமல் இருக்க றீர்களா? 2 அது
எப்படிெயன்றால், கணவைனயுைடய ஒரு
ெபண் தன் கணவன் உயேராடிருக்கும்வைர
நயாயப்ப ரமாணத்தன்படி அவனுைடய
ந பந்தைனக்கு உட்பட்டிருக்க றாள்;
கணவன் மரித்தபன்பு கணவைனப்பற்றய
ப ரமாணத்தலிருந்து வடுதைலயாக
இருக்க றாள். 3 ஆகேவ, கணவன்
உயேராடிருக்கும்ேபாது அவள் ேவெறாரு
மனிதைன தருமணம்ெசய்தால் அவள்
வபசாரி என்று ெசால்லப்படுவாள்;
ஆனால், கணவன் மரித்தபன்பு
அவள் அந்தப் ப ரமாணத்தலிருந்து
வடுதைலயானபடியால், ேவெறாரு
மனிதைன தருமணம் ெசய்தாலும் அவள்
வபசாரி இல்ைல. 4 அதுேபால, என்
சேகாதரர்கேள, நீங்கள் மரித்ேதாரிலிருந்து
உய ேராடு எழுந்த க றஸ்து என்னும்
ேவெறாருவருைடயவர்களாக ,
ேதவனுக்ெகன்று பலன் ெகாடுப்பதற்காக
க றஸ்துவன் சரீரத்தனாேல
நயாயப்ப ரமாணத்தற்குமரித்தவர்களானீர்கள்.
5 நாம் சரீரத்த ற்கு உட்பட்டிருந்த காலத்தல்
நயாயப்ப ரமாணத்தனாேல ேதான்றய
பாவ இச்ைசகள் மரணத்தற்குரிய
பலன்கைளக் ெகாடுக்கக்கூடியதாக
நம்முைடய சரீர உறுப்புகளிேல
ெபலன்ெசய்தது. 6 இப்ெபாழுேதா



ேராமர்அத்தயாயம் 7:7 xxxi ேராமர்அத்தயாயம் 7:11

நாம் பழைமயான எழுத்தன்படி
இல்ைல, புதுைமயான ஆவயன்படி
ஊழியம் ெசய்வதற்காக, நம்ைமக்
கட்டியருந்த நயாயப்ப ரமாணத்தற்கு
நாம் மரித்தவர்களாக , அதல் இருந்து
வடுதைலயாக்கப்பட்டிருக்க ேறாம்.

பாவத்ேதாடு ேபாராட்டம்
7 எனேவ, என்னெசால்லுேவாம்?

நயாயப்ப ரமாணம் பாவேமா?
இல்ைலேய, பாவம் என்னெவன்று
நயாயப்ப ரமாணத்தனால்தான் நான்
ெதரிந்துெகாண்ேடேனதவ ர மற்றப்படி
இல்ைல; “இச்ச க்காமல் இருப்பாயாக” என்று
நயாயப்ப ரமாணம் ெசால்லாதருந்தால்,
இச்ைச பாவம் என்று நான் ெதரியாமல்
இருப்ேபேன. 8பாவமானதுகட்டைளயனாேல
வாய்ப்ைபப்ெபற்று எல்லாவதமான
இச்ைசகைளயும் எனக்குள் நடப்ப த்தது.
நயாயப்ப ரமாணம் இல்லாவ ட்டால்
பாவம் ெசத்ததாக இருக்குேம. 9 முன்ேப
நயாயப்ப ரமாணம் இல்லாதவனாக
இருந்தேபாது நான் ஜீவனுள்ளவனாக
இருந்ேதன்; கட்டைள வந்தேபாது பாவம்
உய ர்ெகாண்டது, நான் மரித்தவனாேனன்.
10 இப்படியருக்க, ஜீவனுக்குரிய
கட்டைள எனக்கு மரணத்தற்குரியதாக
இருப்பைதப் பார்த்ேதன். 11 பாவமானது
கட்டைளயனாேல வாய்ப்ைபப்ெபற்று,
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என்ைன ஏமாற்றயது, அதனாேல என்ைனக்
ெகான்றது. 12 எனேவ, நயாயப்ப ரமாணம்
பரிசுத்தமுள்ளது, கட்டைளயும்
பரிசுத்தமாகவும்நீதயாகவும்நன்ைமயாகவும்
இருக்க றது. 13 இப்படியருக்க,
நன்ைமயானது எனக்கு மரணமானேதா?
அப்படி இல்ைல; பாவேம எனக்கு
மரணமானது; பாவம் கட்டைளயனாேல
அத க பாவமுள்ளதாவதற்கும், அது
நன்ைமயானைதக்ெகாண்டு எனக்கு
மரணத்ைத உண்டாக்கனதனாேல,
பாவமாகேவ இருக்கும்படிக்கும்
அப்படியானது. 14 ேமலும், நமக்குத்
ெதரிந்தருக்க றபடி, நயாயப்ப ரமாணம்
ஆவக்குரியதாக இருக்க றது, நாேனா
பாவத்த ற்குக் கீழாக வற்கப்பட்டு,
சரீரத்த ற்குரியவனாக இருக்க ேறன்.
15எப்படிெயன்றால், நான்ெசய்க றதுஎனக்ேக
புரியவல்ைல; நான் வரும்புக றைதச்
ெசய்யாமல், நான் ெவறுக்கறைதேய
ெசய்க ேறன். 16இப்படி நான் வரும்பாதைதச்
ெசய்க றவனாக இருக்க, நயாயப்ப ரமாணம்
நல்லது என்று ஏற்றுக்ெகாள்ளுக ேறேன.
17 எனேவ, நான் இல்ைல, எனக்குள் வாழ்க ற
பாவேம அப்படிச் ெசய்க றது. 18 அது
எப்படிெயன்றால், என்னிடம், அதாவது, என்
சரீரத்தல், நன்ைம வாழ்க றதல்ைலெயன்று
நான் அறந்தருக்க ேறன்; நன்ைம
ெசய்யேவண்டும்என்கறவருப்பம்என்னிடம்
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இருக்கறது, நன்ைம ெசய்வேதா என்னிடம்
இல்ைல. 19 எனேவ, நான் வரும்புக ற
நன்ைமையச் ெசய்யாமல், வரும்பாத
தீைமையேய ெசய்க ேறன். 20 அதன்படி,
நான் வரும்பாதைத நான் ெசய்தால், நான்
இல்ைல, எனக்குள்வாழ்க ற பாவேமஅப்படிச்
ெசய்க றது. 21 ஆனபடியால் நன்ைமெசய்ய
வரும்புக ற என்னிடம் தீைம உண்டு
என்கற ஒரு ப ரமாணத்ைதப் பார்க்க ேறன்.
22 உள்ளான மனிதனுக்குத் தகுந்தபடி
ேதவனுைடய நயாயப்ப ரமாணத்தன்ேமல்
ப ரியமாக இருக்க ேறன். 23 ஆனாலும்
என் மனதன் ப ரமாணத்தற்கு எத ராகப்
ேபாராடுக ற ேவெறாரு ப ரமாணத்ைத
என் உறுப்புகளில் இருக்க றைதப்
பார்க்க ேறன்; அது என் உறுப்புகளில்
உண்டாயருக்க ற பாவப்ப ரமாணத்தற்கு
என்ைனச் சைறயாக்க க் ெகாள்ளுகறது.
24 ந ர்பந்தமான மனிதன் நான்! இந்த
மரணசரீரத்தலிருந்து யார் என்ைன
வடுதைலயாக்குவார்? 25 நம்முைடய
கர்த்தராக ய இேயசுக றஸ்துவன் மூலமாக
ேதவனுக்கு நன்ற ெசலுத்துக ேறன்.
எனேவ, நாேன என் மனதனாேல
ேதவனுைடய நயாயப்ப ரமாணத்தற்கும்,
சரீரத்தனாேல பாவப்ப ரமாணத்தற்கும்
ேசைவெசய்க ேறன்.
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அத்த யாயம் 8
ஆவயானவரின்ப ரமாணம்

1 ஆனபடியால், க றஸ்து இேயசுவற்கு
உட்பட்டவர்களாக இருந்து, சரீரத்தன்படி
நடக்காமல் ஆவயானவருக்கு ஏற்றபடி
நடக்க றவர்களுக்கு தண்டைனத்தீர்ப்பு
இல்ைல. 2 ஜீவனுைடய ஆவயானவரின்
ப ரமாணம் கறஸ்து இேயசுவற்குள்
என்ைனப் பாவம் மரணம் என்பைவகளின்
ப ரமாணத்தலிருந்து வடுதைலயாக்கனேத.
3 அது எப்படிெயன்றால், சரீரத்தனாேல
பலவீனமாக்கப்பட்ட ந யாயப்ப ரமாணம்
ெசய்யமுடியாதைத ேதவேன ெசய்வதற்காக,
தம்முைடய குமாரைனப் பாவசரீரத்தன்
சாயலாகவும், பாவத்ைத நீக்கும்
பலியாகவும் அனுப்ப , சரீரத்த ேல
பாவத்ைத தண்டைனக்குள்ளாகத்
தீர்த்தார். 4 சரீரத்தன்படி நடக்காமல்
ஆவயானவருக்கு ஏற்றபடி நடக்க ற
நம்மிடம் ந யாயப்ப ரமாணத்தன் நீத
நைறேவறுவதற்காகேவ அப்படிச் ெசய்தார்.
5 அன்றயும் சரீரத்தன்படி நடக்க றவர்கள்
சரீரத்த ற்குரியைவகைளச் ச ந்த க்க றார்கள்;
ஆவயானவருக்கு ஏற்றபடி நடக்க றவர்கள்
ஆவயானவருக்குரியைவகைளச்
ச ந்த க்க றார்கள். 6 சரீரச ந்ைத மரணம்;
ஆவயானவரின் ச ந்ைதேயா ஜீவனும்
சமாதானமுமாகும். 7 எப்படிெயன்றால்,
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சரீரச ந்ைத ேதவனுக்கு எத ரான பைக; அது
ேதவனுைடய நயாயப்ப ரமாணத்தற்குக்
கீழ்ப்படியாமலும், கீழ்ப்படியமுடியாமலும்
இருக்கறது. 8 சரீரத்த ற்கு உட்பட்டவர்கள்
ேதவனுக்குப் ப ரியமாக இருக்கமாட்டார்கள்.
9 ேதவனுைடய ஆவயானவர்
உங்களுக்குள் இருந்தால், நீங்கள்
சரீரத்த ற்கு உட்பட்டவர்களாக இல்லாமல்
ஆவயானவருக்கு உட்பட்டவர்களாக
இருப்பீர்கள். க றஸ்துவன் ஆவயானவர்
இல்லாதவன் அவருைடயவன் இல்ைல.
10 ேமலும் கறஸ்து உங்களுக்குள்
இருந்தால் சரீரமானது பாவத்தனிமித்தம்
இறந்ததாகவும்,ஆவயானது நீதயனிமித்தம்
ஜீவனுள்ளதாகவும் இருக்கும். 11 அன்றயும்
இேயசுைவ மரித்ேதாரிலிருந்து உய ேராடு
எழுப்பனவருைடய ஆவயானவர்
உங்களுக்குள் இருந்தால், க றஸ்துைவ
மரித்ேதாரிலிருந்து உய ேராடு எழுப்பனவர்
உங்களுக்குள் வாழ்க ற தம்முைடய
ஆவயானவராேல மரணத்தற்குரிய
உங்களுைடய சரீரங்கைளயும்
உய ர்ப்ப ப்பார். 12 எனேவ, சேகாதரர்கேள,
சரீரத்தன்படி பைழப்பதற்கு நாம்
சரீரத்த ற்குக் கடனாளிகள் இல்ைல.
13 சரீரத்தன்படி பைழத்தால் இறப்பீர்கள்;
ஆவயானவராேல சரீரத்தன் ெசயல்கைள
அழித்தால் பைழப்பீர்கள். 14 ேமலும்
எவர்கள் ேதவனுைடய ஆவயானவராேல
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நடத்தப்படுக றார்கேளா, அவர்கள்
ேதவனுைடய குமாரர்களாக இருக்க றார்கள்.
15 அப்படிேய, தரும்பவும் பயப்படுக றதற்கு
நீங்கள் அடிைமத்தனத்தன் ஆவையப்
ெபறாமல், ஆவயானவரால், அப்பா
ப தாேவ என்று கூப்ப டக்கூடிய பள்ைள
என்கற உரிைமையப் ெபற்றீர்கள். 16 நாம்
ேதவனுைடய பள்ைளகளாக இருக்க ேறாம்
என்று ஆவயானவர்தாேம நம்முைடய
ஆவயுடேன சாட்ச க் ெகாடுக்க றார். 17 நாம்
பள்ைளகளானால் வாரிசுகளுமாேம;
ேதவனுைடய வாரிசுகளும், க றஸ்துவற்கு
உடன்வாரிசுகளுமாேம; க றஸ்துேவாடு நாம்
மகைமப்படுவதற்காகஅவேராடுபாடுபட்டால்
அப்படிஆகும்.

எத ர்காலத்துமகைம
18 ஆதலால் இந்தக்காலத்துப் பாடுகள்

இனி நம்மிடம் ெவளிப்படும் மகைமக்கு
ஒப்ப டக்கூடியைவகள் அல்லெவன்று
எண்ணுகேறன். 19 ேமலும் ேதவனுைடய
குமாரர்கள் ெவளிப்படுத்தப்படுவதற்காக
ேதவனுைடய பைடப்புகள் அதக
ஆவேலாடு காத்துக்ெகாண்டிருக்க றது.
20 அது என்னெவன்றால் பைடப்புகள்
அழிவ ற்குரிய அடிைமத்தனத்தல் இருந்து
வடுதைலயாக்கப்பட்டு, ேதவனுைடய
பள்ைளகளுக்குரிய மகைமயான
சுதந்த ரத்ைதப் ெபற்றுக்ெகாள்ளும் என்கற
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நம்ப க்ைகேயாடு, 21 அந்தப் பைடப்புகள்
ெசாந்த இஷ்டத்தனாேல இல்ைல,
கீழ்ப்படுத்தனவராேலேய மாையக்குக்
கீழ்ப்பட்டிருக்க றது. 22 எனேவ, நமக்குத்
ெதரிந்தருக்க றபடி, இதுவைரக்கும்
பைடப்புகள் எல்லாம் ஒன்றாகத்
தவத்துப் ப ரசவேவதைனப்படுகறது.
23 அதுவும் இல்லாமல், ஆவயானவரின்
முதற்பலன்கைளப் ெபற்ற நாமும் நம்முைடய
சரீர மீட்பாக ய பள்ைள என்கற உரிைம
வருகறதற்குக் காத்தருந்து, நமக்குள்ேள
தவக்க ேறாம். 24 அந்த நம்ப க்ைகயனாேல
நாம் இரட்ச க்கப்பட்டிருக்க ேறாம்.
பார்க்கப்படுக றைத நம்புக றது நம்ப க்ைக
இல்ைல; ஒருவன் தான் பார்க்க றைத
நம்பேவண்டியது என்ன? 25 நாம்
பார்க்காதைத நம்ப ேனாமானால்,
அது வருகறதற்குப் ெபாறுைமேயாடு
காத்தருப்ேபாம். 26 அப்படிேய
ஆவயானவரும் நமது பலவீனங்களில்
நமக்கு உதவெசய்க றார். நாம்
ஏற்றபடி ேவண்டிக்ெகாள்ளேவண்டியது
என்னெவன்றுெதரியாமல்இருக்க றதனால்,
ஆவயானவர்தாேம ெசால்லிமுடியாத
ெபருமூச்சுகேளாடு நமக்காக
ேவண்டுதல்ெசய்க றார். 27 ஆவயானவர்
ேதவனுைடய வருப்பத்தன்படிேய
பரிசுத்தவான்களுக்காகேவண்டுதல்ெசய்க றதனால்,
இருதயங்கைள ஆராய்ந்து பார்க்க றவர்
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ஆவயானவரின் ச ந்ைத என்னெவன்று
அறவார்.

க றஸ்தவர்களின்நம்ப க்ைக
28அன்றயும், அவருைடய தீர்மானத்தன்படி

அைழக்கப்பட்டவர்களாக ேதவனிடம்
அன்பாக இருக்க றவர்களுக்கு எல்லாம்
நன்ைமக்குரியைவகளாக நடக்க றது
என்று அறந்தருக்க ேறாம். 29 தம்முைடய
குமாரன் அேநக சேகாதரர்களுக்குள்ேள
முதற்ேபறானவராக இருப்பதற்காக, ேதவன்
எவர்கைள முன்னறந்தாேரா அவர்கைளத்
தமது குமாரனுைடய சாயலுக்கு ஒப்பாக
இருப்பதற்கு முன்குறத்தருக்க றார்;
30 எவர்கைள முன்குறத்தாேரா
அவர்கைள அைழத்தும் இருக்கறார்;
எவர்கைள அைழத்தாேரா அவர்கைள
நீத மான்களாக்கயும் இருக்க றார்;
எவர்கைள நீத மான்களாக்கனாேரா
அவர்கைள மகைமப்படுத்தயும்
இருக்க றார். 31 இைவகைளக்குறத்து
நாம் என்னெசால்லுேவாம்? ேதவன்
நம்முைடய பட்சத்தல் இருந்தால்
நமக்கு எத ராக இருப்பவன் யார்?
32 தம்முைடய ெசாந்தக்குமாரன் என்றும்
பார்க்காமல் நம்ெமல்ேலாருக்காகவும்
அவைர ஒப்புக்ெகாடுத்தவர், அவேராடு
ேசர்த்து மற்ற எல்லாவற்ைறயும் நமக்குக்
ெகாடுக்காமல் இருப்பது எப்படி?
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33 ேதவன் ெதரிந்துெகாண்டவர்கள்ேமல்
குற்றஞ்சாட்டுக றவன் யார்? ேதவேன
அவர்கைள நீத மான்களாக்குகறவர்.
34 தண்டைனக்குள்ளாகத் தீர்க்க றவன் யார்?
க றஸ்துேவ மரித்தவர்; அவேர உய ேராடு
எழுந்தும் இருக்கறவர்; அவேர ேதவனுைடய
வலதுபக்கத்தலும் இருக்கறவர்;
நமக்காக ேவண்டுதல் ெசய்க றவரும்
அவேர. 35 “உமக்காக எந்தேநரமும்
ெகால்லப்படுக ேறாம், அடிக்கப்படும்
ஆடுகைளப்ேபால எண்ணப்படுக ேறாம்”
என்று எழுதயருக்க றபடி நடந்தாலும்,
36 க றஸ்துவன் அன்ைபவ ட்டு நம்ைமப்
ப ரிப்பவன் யார்? உபத்த ரவேமா,
வயாகுலேமா, துன்பேமா, பச ேயா,
ந ர்வாணேமா. நாசேமாசேமா, பட்டயேமா?
37 இைவகள் எல்லாவற்ற ேலயும் நாம்
நம்ேமல் அன்பு ைவத்தருக்க றவராேல
முற்றலும் ெவற்ற ெபறுகறவர்களாக
இருக்க ேறாேம. 38 மரணமானாலும்,
ஜீவனானாலும், ேதவதூதர்களானாலும்,
அதகாரங்களானாலும்,வல்லைமகளானாலும்
ந கழ்காரியங்களானாலும்,வரும்காரியங்களானாலும்,
39 உயர்வானாலும், தாழ்வானாலும்,
ேவெறந்தப் பைடப்புகளானாலும் நம்முைடய
கர்த்தராக ய க றஸ்து இேயசுவலுள்ள
ேதவனுைடய அன்ைபவ ட்டு நம்ைமப்
ப ரிக்கமுடியாதுஎன்றுநம்பயருக்க ேறன்.
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அத்த யாயம் 9
யூதர்களுக்காக பவுலின்ேவதைன

1 எனக்கு அதக துக்கமும் இைடவ டாத
மனேவதைனயும் உண்டாயருக்க றது;
2 நான் ெசால்லுகறது ெபாய்யல்ல,
க றஸ்துவற்குள் உண்ைமையச்
ெசால்லுக ேறன் என்று பரிசுத்த
ஆவயானவருக்குள் என் மனச்சாட்ச யும்
எனக்குச் சாட்ச யாக இருக்க றது.
3 சரீரத்தன்படி என் இனத்ைதச்
ேசர்ந்த என் சேகாதரர்களுக்குப்
பதலாக நாேன கறஸ்துைவவட்டுச்
சப க்கப்பட்டவனாகேவண்டுெமன்று
வரும்புேவேன. 4அவர்கள்இஸ்ரேவலர்கேள;
புத்த ரசுவ காரமும், மகைமயும்,
உடன்படிக்ைககளும், நயாயப்ப ரமாணமும்,
ேதவ ஆராதைனயும், வாக்குத்தத்தங்களும்
அவர்களுைடயைவகேள; 5 முற்ப தாக்கள்
அவர்களுைடயவர்கேள; சரீரத்தன்படி
க றஸ்துவும் அவர்களில் ப றந்தாேர, இவர்
என்ெறன்ைறக்கும் ஸ்ேதாத்த ரிக்கப்பட்ட
எல்லாவற்றற்கும் ேமலான ேதவன். ஆெமன்.
6 ேதவவசனம் நைறேவறாமல்ேபானது
என்று ெசால்லக்கூடாது; ஏெனன்றால்,
இஸ்ரேவல் வம்சத்தார் எல்ேலாரும்
இஸ்ரேவலர் இல்ைலேய. 7 அவர்கள்
ஆப ரகாமின் வம்சத்தனராக இருந்தாலும்
அைனவரும் பள்ைளகள் அல்லேவ;
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“ஈசாக்கனிடம் உன் வம்சம் வளங்கும்”
என்று ெசால்லியருக்க றேத. 8 அது
எப்படிெயன்றால், சரீரத்தன்படி பள்ைளகள்
ஆனவர்கள் ேதவனுைடய பள்ைளகள்
அல்லேவ, வாக்குத்தத்தத்தன்படி
பள்ைளகள் ஆனவர்கேள அந்த வம்சம்
என்று எண்ணப்படுகறார்கள். 9 அந்த
வாக்குத்தத்தமான வார்த்ைதயாவது:
குறத்த காலத்த ேல வருேவன், அப்ெபாழுது
சாராள் ஒரு மகைனப் ெபறுவாள்
என்பேத. 10 இதுமட்டுமல்லாமல்,
நம்முைடய முற்ப தாவாகய ஈசாக்கு
என்னும் ஒருவனாேல ெரெபக்காள்
கர்ப்பவதயானேபாது, 11 குழந்ைதகள்
இன்னும் பறக்காமலும், நன்ைம தீைம
ஒன்றும் ெசய்யாமல் இருக்கும்ேபாது,
ேதவனுைடய ெதரிந்துெகாள்ளுதலின்படி
இருக்க ற அவருைடய தீர்மானம்,
ெசயல்களினாேல நைலநற்காமல்
அைழக்க றவராேல நைலநற்கும்படி,
12 மூத்தவன், இைளயவனுக்கு ஊழியம்
ெசய்வான்என்றுஅவளுக்குெசால்லப்பட்டது.
13அப்படிேய, யாக்ேகாைப ேநச த்து, ஏசாைவ
ெவறுத்ேதன் என்றும் எழுதயருக்க றது.
14 ஆகேவ, நாம் என்னெசால்லுேவாம்?
ேதவனிடத்த ேல அநீத உண்ெடன்று
ெசால்லலாமா? ெசால்லக்கூடாேத.
15 அவர் ேமாேசையப் பார்த்து: எவன்ேமல்
இரக்கமாக இருக்க வருப்பமாக
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இருப்ேபேனா அவன்ேமல் இரக்கமாக
இருப்ேபன், எவன்ேமல் உருக்கமாக
இருக்க வருப்பமாக இருப்ேபேனா
அவன்ேமல் உருக்கமாக இருப்ேபன்
என்றார். 16 ஆகேவ, வரும்புக றவனாலும்
இல்ைல, ஓடுகறவனாலும் இல்ைல,
இரங்குகற ேதவனாேல ஆகும். 17 ேமலும்
என்னுைடய வல்லைமைய உன்னிடம்
காண்பப்பதற்காகவும், என்னுைடய ெபயர்
பூமியல் எங்கும் ப ரச த்தமைடவதற்காகவும்,
உன்ைன நைலநறுத்த ேனன் என்று
பார்ேவாேனாடு ெசான்னதாக ேவதத்தல்
ெசால்லியருக்க றது. 18 எனேவ,
எவன்ேமல் இரக்கமாக இருக்க
வருப்பாமாக இருக்க றாேரா அவன்ேமல்
இரக்கமாக இருக்க றார், எவைனக்
கடினப்படுத்த வருப்பமாக இருக்க றாேரா
அவைனக் கடினப்படுத்துகறார்.
19 அப்படியானால், அவர் இன்னும் ஏன்
குற்றம் கண்டுபடிக்க றார்? அவருைடய
வருப்பத்த ற்கு எத ர்த்து ந ற்பவன்
யார்? என்று என்ேனாடு ெசால்லுவாய்.
20 அப்படியானால், மனிதேன, ேதவேனாடு
எத ர்த்து வாக்குவாதம் ெசய்க ற நீ
யார்? உருவாக்கப்பட்ட ெபாருள்
உருவாக்கனவைனப் பார்த்து: நீ
என்ைன ஏன் இப்படி உருவாக்கனாய்
என்று ெசால்லலாமா? 21 மித க்கப்பட்ட
ஒேர களிமண்ணினாேல குயவன் ஒரு
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பாத்த ரத்ைதக்கனமானகாரியத்த ற்காகவும்,
ஒரு பாத்த ரத்ைதக் கனவீனமான
காரியத்த ற்காகவும் ெசய்க றதற்கு
மண்ணின்ேமல் அவனுக்கு அதகாரம்
இல்ைலேயா? 22 ேதவன் தமது
ேகாபத்ைதக் காண்பக்கவும், தமது
வல்லைமையத் ெதரிவ க்கவும், 23 தாம்
மகைமக்காக ஆயத்தம்பண்ணின கருபா
பாத்த ரங்கள்ேமல் தம்முைடய மகைமயன்
ெசல்வத்ைதத் ெதரியப்படுத்தவும்
வருப்பமாக,அழிவ ற்குஆயத்தம்பண்ணப்பட்ட
ேகாபத்தன் தண்டைனயன்
பாத்த ரங்கள்ேமல் மிகவும் நீடிய
சாந்தத்ேதாடு ெபாறுைமயாக இருந்தால்
உனக்கு என்ன? 24 அவர் யூதர்களிலிருந்து
மட்டுமல்ல, யூதரல்லாத மக்களிடமிருந்து
நம்ைமஅைழத்தருக்க றாேர. 25அந்தப்படி:
“எனக்கு மக்களாக இல்லாதவர்கைள

என்னுைடயமக்கள்என்றும்,
ேநச க்கப்படாமல் இருந்தவைள

ேநச க்கப்பட்டவள் என்றும் ெசால்லி
அைழப்ேபன்.

26 நீங்கள் என்னுைடய மக்கள் இல்ைல
என்று அவர்களுக்குச் ெசால்லப்பட்ட
இடத்த ேல

அவர்கள் ஜீவனுள்ள ேதவனுைடய
பள்ைளகள் எனப்படுவார்கள்” என்று
ஓசயாவன் தீர்க்கதரிசனத்தல்
ெசால்லியருக்க றது.
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27 அல்லாமலும் இஸ்ரேவல் மக்களுைடய
எண்ணிக்ைக கடற்கைர மணைலப்ேபால
இருந்தாலும், மீதயாக இருப்பவர்கள்மட்டும்
இரட்ச க்கப்படுவார்கள் என்றும்; 28 அவர்
நீத ேயாடு சீக்க ரமாகத் தம்முைடய
காரியத்ைத நைறேவற்றுவார்; கர்த்தர்
பூமிய ேல சீக்க ரமாகேவ காரியத்ைத
நைறேவற்ற முடிப்பார்” என்றும், ஏசாயா
இஸ்ரேவலைரக்குற த்துச் ெசால்லுகறான்.
29அல்லாமலும்ஏசாயாமுன்ேபெசான்னபடி:
“ேசைனகளின் கர்த்தர் நமக்குள்ேள ஒரு

வம்சத்ைதக்கூட மீதயாக ைவக்காமல்
இருந்தாரானால்

நாம் ேசாேதாைமப்ேபாலாக
ெகாேமாராைவப்ேபால
இருந்தருப்ேபாம்.”

இஸ்ரேவலர்களின்அவசுவாசம்
30இப்படியருக்கநாம்என்னெசால்லுேவாம்?

நீதையத் ேதடாத யூதரல்லாத மக்கள் நீதைய
அைடந்தார்கள்; அது வசுவாசத்தனால்
உண்டாகும் நீத ேய. 31 நீத ப்ப ரமாணத்ைதத்
ேதடின இஸ்ரேவலேரா நீத ப்ப ரமாணத்ைத
அைடயவல்ைல. 32 ஏெனன்றால், அவர்கள்
வசுவாசத்தனாேல அைதத் ேதடாமல்,
நயாயப்ப ரமாணத்தன் ெசயல்களினாேல
ேதடினதனால் அைத அைடயவல்ைல;
இடறுதற்கானகல்லில்இடறனார்கள்.



ேராமர்அத்தயாயம் 9:33 xlv ேராமர்அத்தயாயம் 10:5

33 “இேதா, இடறுதற்கான கல்ைலயும்,
தவறுகறதற்கான கன்மைலையயும்,
சீேயானில் ைவக்க ேறன்; அவரிடம்
வசுவாசமாக இருப்பவன் எவேனா
அவன் ெவட்கப்படுவதல்ைல” என்று
எழுதயருக்க றபடி நடந்தது.

அத்த யாயம் 10
1 சேகாதரர்கேள, இஸ்ரேவல் மக்கள்

இரட்ச க்கப்படேவண்டும் என்பேத
என் இருதயத்தன் வருப்பமும் நான்
ேதவனிடம் ெசய்யும் வண்ணப்பமாகவும்
இருக்க றது. 2 ேதவைனப்பற்ற
அவர்களுக்கு ைவராக்கயம் உண்டு
என்று அவர்கைளக்குறத்துச் சாட்ச
ெசால்லுக ேறன்; ஆனாலும் அது
அறவற்குரிய ைவராக்கயம் இல்ைல.
3 எப்படிெயன்றால், அவர்கள் ேதவனுைடய
நீதைய அறயாமல், தங்களுைடய
சுயநீதைய நைலநறுத்தத் ேதடுக றதனால்
ேதவனுைடய நீத க்குக் கீழ்ப்படியாமல்
இருக்க றார்கள். 4 வசுவாச க்க ற
எவனுக்கும் நீத உண்டாகும்படியாகக்
க றஸ்து நயாயப்ப ரமாணத்தன்
முடிவாக இருக்க றார். 5 ேமாேச
ந யாயப்ப ரமாணத்தனால் வரும்
நீதையக்குறத்து: இைவகைள
ெசய்க ற மனிதன் இைவகளால்
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பைழப்பான் என்று எழுதயருக்க றான்.
6 வசுவாசத்தனால் வரும் நீதயானது:
க றஸ்துைவ இறங்கவரப்பண்ணுவதற்காக
பரேலாகத்த ற்கு ஏறுகறவன் யார்?
7 அல்லது கறஸ்துைவ மரித்ேதாரிலிருந்து
ஏறவரப்பண்ணுவதற்கு பாதாளத்த ற்கு
இறங்குகறவன் யார்? என்று உன்
உள்ளத்த ேல ெசால்லாமல் இருப்பாயாக
என்றுெசால்லுகறதும்அல்லாமல்;
8இந்தவார்த்ைதஉன்அருகல்உன்வாயலும்
உன் இருதயத்தலும் இருக்கறது என்றும்

ெசால்லுகறது;
இந்த வார்த்ைத நாங்கள் ப ரசங்க க்க ற

வசுவாசத்தன்வார்த்ைதேய.
9என்னெவன்றால்,கர்த்தராக யஇேயசுைவ

நீ உன் வாயனாேல அறக்ைகய ட்டு, ேதவன்
அவைர மரித்ேதாரிலிருந்து உய ேராடு
எழுப்பனார் என்று உன் இருதயத்த ேல
வசுவாச த்தால் இரட்ச க்கப்படுவாய்.
10 இருதயத்த ேல வசுவாச க்க றதனால்
நீத உண்டாகும். வாயனாேல
அறக்ைகபண்ணுகறதனால் இரட்ச ப்பு
உண்டாகும். 11 அவைர வசுவாச க்க றவன்
எவேனா அவன் ெவட்கப்படுவது இல்ைல
என்றுேவதம்ெசால்லுகறது. 12யூதெனன்றும்
க ேரக்கெனன்றும் வத்தயாசேம இல்ைல;
எல்ேலாருக்கும் கர்த்தரானவர் தம்ைமத்
ெதாழுதுெகாள்ளுகற எல்ேலாைரயும்
அளவல்லாமல் ஆசீர்வத க்க றவராக
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இருக்கறார். 13 எனேவ, கர்த்தருைடய
நாமத்ைதத் ெதாழுதுெகாள்ளுகற
எவனும் இரட்ச க்கப்படுவான்.
14 அவைர வசுவாச க்காதவர்கள் எப்படி
அவைரத் ெதாழுதுெகாள்ளுவார்கள்?
அவைரக்குற த்துக் ேகள்வப்படாதவர்கள்
எப்படிவசுவாச ப்பார்கள்? ப ரசங்க க்க றவன்
இல்லாவ ட்டால்எப்படிக்ேகள்வப்படுவார்கள்?
15 அனுப்பப்படவல்ைல என்றால் எப்படிப்
ப ரசங்க ப்பார்கள்? சமாதானத்ைதச்ெசால்லி,
நல்ல காரியங்கைள நற்ெசய்தயாக
அறவக்க றவர்களுைடய பாதங்கள்
எவ்வளவு அழகானைவகள் என்று
எழுதயருக்க றேத. 16 ஆனாலும்
நற்ெசய்த க்கு அவர்கள் எல்ேலாரும்
கீழ்ப்படியவல்ைல. அைதக்குறத்து
ஏசாயா: கர்த்தாேவ, எங்கள் மூலமாகக்
ேகள்வப்பட்டைத வசுவாச த்தவன் யார்
என்று ெசால்லுகறான். 17எனேவ,வசுவாசம்
ேகட்பதனாேல வரும், ேதவனுைடய
வசனத்ைதக் ேகட்பதனாேல வசுவாசம்
வரும். 18 இப்படியருக்க, அவர்கள்
ேகள்வப்படவல்ைலயா என்று ேகட்க ேறன்;
ேகள்வப்பட்டார்கள்; அைவகளின் சத்தம்
பூமிெயங்கும் அைவகளின் வசனங்கள்
பூமியன் கைடசவைரக்கும் ெசல்லுகறேத.
19 இஸ்ரேவலர் அைத அறயவல்ைலயா
என்றுேகட்க ேறன்,அறந்தார்கள்.முதலாவது
ேமாேச:
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என் மக்களாக இல்லாதவர்கைளக்
ெகாண்டு நான் உங்களுக்கு எரிச்சல்
உண்டாக்குேவன்;

புத்தயீனமுள்ள மக்களாேல உங்களுக்குக்
ேகாபமூட்டுேவன்” என்றான்.
20அல்லாமலும்ஏசாயா:

என்ைனத் ேதடாதவர்களாேல
கண்டுபடிக்கப்பட்ேடன்,

என்ைனக் ேகட்காதவர்களுக்கு என்ைன
ெவளிப்படுத்த ேனன்” என்று
ைதரியத்ேதாடுெசால்லுகறான்.

21 இஸ்ரேவலைரக்குற த்ேதா:
“கீழ்ப்படியாதவர்களும் எத ர்த்துப்
ேபசுக றவர்களுமாக இருக்க ற மக்களிடம்
நாள்முழுவதும் என் கரங்கைள நீட்டிேனன்”
என்றுஅவன்ெசால்லியருக்கறான்.

அத்த யாயம் 11
இஸ்ரேவலைரத் தள்ளிவ டவல்ைல

1 இப்படியருக்க, ேதவன் தம்முைடய
மக்கைளத் தள்ளிவ ட்டாேரா என்று
ேகட்க ேறன், தள்ளிவ டவல்ைலேய; நானும்
ஆப ரகாமின் வம்சத்தலும் ெபன்யமீன்
ேகாத்த ரத்தலும் ப றந்த இஸ்ரேவலன்.
2 ேதவன், தாம் முன்குறத்துக்ெகாண்ட
தம்முைடய மக்கைளத் தள்ளிவ டவல்ைல.
எலியாைவக்குறத்துச் ெசால்லிய இடத்தல்,
ேவதம் ெசால்லுகறைத ெதரியாமல்
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இருக்கறீர்களா? அவன் ேதவைனப் பார்த்து:
3 கர்த்தாேவ, உம்முைடய தீர்க்கதரிச கைள
அவர்கள் ெகாைலெசய்து, உம்முைடய
பலிபீடங்கைள இடித்துப்ேபாட்டார்கள்; நான்
ஒருவன்மட்டும் மீதயாக இருக்க ேறன்,
என் உயைரயும் வாங்கத் ேதடுக றார்கேள
என்று இஸ்ரேவலருக்கு எத ராக
வண்ணப்பம் ெசய்தேபாது, 4 அவனுக்கு
உண்டான ேதவனுைடய பதல் என்ன?
பாகாலுக்கு முன்பாக முழங்கால்படிய டாத
ஏழாய ரம்ேபைர எனக்காக மீதயாக
ைவத்ேதன் என்பேத. 5 அதுேபால
இந்தக்காலத்தலும் கருைபயனாேல
உண்டாகும் ெதரிந்துெகாள்ளுதலின்படி
ஒரு பங்கு மீதயாக இருக்க றது. 6 அது
கருைபயனாேல உண்டாயருந்தால்
ெசயல்களினாேல உண்டாயருக்காது;
அப்படியல்ைல என்றால், கருைபயானது
கருைப இல்ைலேய. அன்றயும் அது
ெசயல்களினாேல உண்டாயருந்தால் அது
கருைபயாக இருக்காது; அப்படியல்ைல
என்றால் ெசய்ைகயானது ெசய்ைக
இல்ைலேய. 7 அப்படியானால்
என்ன? இஸ்ரேவலர் ேதடுக றைத
அைடயாமல் இருக்கறார்கள்;
ெதரிந்துெகாள்ளப்பட்டவர்கேளா
அைத அைடந்தருக்க றார்கள்;
மற்றவர்கள் இன்ைறய நாள்வைர
கடினப்பட்டிருக்க றார்கள். 8 தூக்கத்தன்
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ஆவையயும், பார்க்காமல் இருக்க ற
கண்கைளயும், ேகட்காமல் இருக்க ற
காதுகைளயும், ேதவன் அவர்களுக்குக்
ெகாடுத்தார்என்றுஎழுதயருக்க றபடியானது.
9அன்றயும்,
“அவர்களுைடய பந்த அவர்களுக்குச்

சுருக்கும், கண்ணியும்,
இடறுதற்கான கல்லும், பதலுக்குப்பதல்

ெகாடுப்பதுமாகஇருக்கட்டும்;
10 பார்க்காதபடிக்கு அவர்களுைடய கண்கள்

இருள்அைடயட்டும்;
அவர்களுைடய முதுைக எப்ேபாதும்

குனியப்பண்ணும்” என்று தாவீதும்
ெசால்லியருக்க றான்.

முறக்கப்பட்டக் கைளகள்
11இப்படியருக்க, வழுந்துேபாவதற்காகவா

இடறனார்கள் என்று ேகட்க ேறன்,
அப்படி இல்ைலேய; அவர்களுக்குள்ேள
ைவராக்கயத்ைத எழுப்புவதற்காக
அவர்களுைடய தவறுதலினாேல யூதரல்லாத
மக்களுக்கு இரட்ச ப்பு கைடத்தது.
12 அவர்களுைடய தவறு உலகத்த ற்கு
ெசல்வமும், அவர்களுைடய குைறவு
யூதரல்லாத மக்களுக்கு ெசல்வமாகவும்
இருக்க அவர்களுைடய நைறவு
எவ்வளவு அதகமாக அப்படியருக்கும்.
13 யூதரல்லாத மக்களாகய உங்கேளாடு
ேபசுக ேறன்; யூதரல்லாத மக்களுக்கு நான்
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அப்ேபாஸ்தலனாக இருக்க றதனாேல,
என் இனத்தார்களுக்குள்ேள நான்
ைவராக்கயத்ைத எழுப்ப , அவர்களில்
சலைர இரட்ச க்கேவண்டுெமன்று, 14 என்
ஊழியத்ைத ேமன்ைமப்படுத்துக ேறன்.
15 அவர்கைளத் தள்ளிவடுதல் உலகத்ைத
ஒப்புரவாக்குதலாக இருக்க, அவர்கைள
அங்கீகரித்துக்ெகாள்ளுதல் எப்படி
இருக்கும்? மரித்ேதாருக்கு ஜீவன்
உண்டானதுேபால இருக்கும் அல்லேவா?
16 ேமலும் முதற்பலனாகய மாவானது
பரிசுத்தமாக இருந்தால், பைசந்த மாவு
முழுவதும் பரிசுத்தமாக இருக்கும்;
ேவரானது பரிசுத்தமாக இருந்தால்,
கைளகளும் பரிசுத்தமாக இருக்கும். 17 ச ல
கைளகள் முறத்துப் ேபாடப்பட்டிருக்க,
காட்டு ஒலிவமரமாக ய நீ அைவகள்
இருந்த இடத்தல் ஒட்டைவக்கப்பட்டு,
ஒலிவமரத்தன் ேவருக்கும், சாரத்த ற்கும்
உடன்பங்காளியாக இருந்தால், 18 நீ
அந்தக் கைளகளுக்கு எத ராகப்
ெபருைமப்படாேத; ெபருைமப்பட்டால், நீ
ேவைரச் சுமக்காமல், ேவர் உன்ைனச்
சுமக்க றது என்று நைனத்துக்ெகாள்.
19 நான் ஒட்டைவக்கப்படுவதற்கு அந்தக்
கைளகள் முறத்துப் ேபாடப்பட்டது
என்று ெசால்லுகறாேய. 20 நல்லது,
அவசுவாசத்தனாேல அைவகள் முறத்துப்
ேபாடப்பட்டன, நீ வசுவாசத்தனாேல
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ந ற்க றாய்; ேமட்டிைமச் ச ந்ைதயாக
இல்லாமல் பயந்தரு. 21 சுபாவக்கைளகைள
ேதவன் தப்பவ டாமல் இருக்க, உன்ைனயும்
தப்பவ டமாட்டார் என்று எச்சரிக்ைகயாக
இரு. 22 எனேவ, ேதவனுைடய தயைவயும்
கண்டிப்ைபயும் பார்; வழுந்தவர்களிடம்
கண்டிப்ைபயும், உன்னிடத்தல்
தயைவயும் காண்பத்தார்; அந்தத்
தயவ ேல நைலத்தருந்தால் உனக்குத்
தயவு கைடக்கும்; நைலக்காவ ட்டால்
நீயும் ெவட்டப்பட்டுப் ேபாவாய்.
23 அன்றயும், அவர்கள் அவசுவாசத்த ேல
நைலத்த ராதருந்தால் அவர்களும்
ஒட்டைவக்கப்படுவார்கள்; அவர்கைள
மீண்டும் ஒட்டைவக்க றதற்கு ேதவன்
வல்லவராக இருக்க றாேர. 24சுபாவத்தன்படி
காட்டு ஒலிவமரத்தலிருந்து நீ
ெவட்டப்பட்டு, சுபாவத்த ற்கு எத ராக நல்ல
ஒலிவமரத்த ேல ஒட்டைவக்கப்பட்டிருந்தால்,
சுபாவக்கைளகளாகய அவர்கள்
தங்களுைடய சுய ஒலிவமரத்த ேல
ஒட்டைவக்கப்படுவதுஅதகந ச்சயமல்லவா?

எல்லா இஸ்ரேவலர்களும்
இரட்ச க்கப்படுவார்கள்

25 ேமலும், சேகாதரர்கேள, நீங்கள்
உங்கைளேய புத்த மான்கள் என்று
நைனக்காதபடி ஒரு இரகச யத்ைத
நீங்கள் ெதரிந்துெகாள்ளேவண்டும் என்று
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இருக்க ேறன்; அது என்னெவன்றால்,
யூதரல்லாத மக்களுைடய நைறவு
உண்டாகும்வைரக்கும் இஸ்ரேவலரில்
ஒரு பகுத மக்களுக்கு கடினமான மனது
உண்டாயருக்கும். 26 இப்படிேய இஸ்ரேவல்
மக்கள்அைனவரும்இரட்ச க்கப்படுவார்கள்.
“மீட்க றவர் சீேயானிலிருந்துவந்து,
அவபக்தைய யாக்ேகாைபவ ட்டு நீக்குவார்

என்றும்;
27 நான் அவர்களுைடய பாவங்கைள

நீக்கும்ேபாது,
இதுேவ நான் அவர்கேளாடு ெசய்யும்

உடன்படிக்ைக” என்றும்
எழுதயருக்க றது.

28 நற்ெசய்தையக்குறத்து அவர்கள்
உங்கள்நமித்தம் பைகவர்களாக
இருக்க றார்கள்;ெதரிந்துெகாள்ளுதைலக்குறத்து
அவர்கள் முற்ப தாக்களினிமித்தம்
ேநச க்கப்பட்டவர்களாக இருக்க றார்கள்.
29 ேதவனுைடய கருைபவரங்களும்,
அவர்கைள அைழத்த அைழப்பும்
மாறாதைவகேள. 30 எனேவ, நீங்கள்
முற்காலத்த ேல ேதவனுக்குக் கீழ்ப்படியாமல்
இருந்து, இப்ெபாழுது அவர்களுைடய
கீழ்ப்படியாைமயனாேல இரக்கம்
ெபற்றருக்க றதுேபால, 31 அவர்களும்
இப்ெபாழுது கீழ்ப்படியாமல் இருந்தும், பன்பு
உங்களுக்குக் கைடத்த இரக்கத்தனாேல
இரக்கம்ெபறுவார்கள். 32 எல்ேலார்ேமலும்
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இரக்கமாக இருப்பதற்காக, ேதவன்
எல்ேலாைரயும் கீழ்ப்படியாைமக்குள்ேள
அைடத்துப்ேபாட்டார்.
இறுத வார்த்ைதகள்

33 ஆ! ேதவனுைடய ெசல்வம், ஞானம்,
அறவு என்பைவகளின் ஆழம் எவ்வளவாக
இருக்க றது! அவருைடய நயாயத்தீர்ப்புகள்
அளந்துபார்க்க முடியாதைவகள், அவருைடய
வழிகள்ஆராய்ந்துபார்க்கமுடியாதைவகள்!
34 “கர்த்தருைடய ச ந்ைதையத்

ெதரிந்துெகாண்டவன்யார்?
அவருக்கு ஆேலாசைனக்காரனாக

இருந்தவன்யார்?
35 தனக்குத் தரும்பக்கைடக்கும் என்று

முதலில் அவருக்கு ஒன்ைறக்
ெகாடுத்தவன்யார்?”

36 எல்லாம் அவராலும், அவர் மூலமாகவும்,
அவருக்காகவும் இருக்க றது; அவருக்ேக
என்ெறன்ைறக்கும் மகைம உண்டாவதாக.
ஆெமன்.

அத்த யாயம் 12
ேதவனுைடயகருைபகள்

1 அப்படியருக்க, சேகாதரர்கேள, நீங்கள்
உங்களுைடய சரீரங்கைளப் பரிசுத்தமும்
ேதவனுக்குப் ப ரியமுமான ஜீவபலியாக
ஒப்புக்ெகாடுக்கேவண்டும் என்று,
ேதவனுைடய இரக்கங்கைள முன்னிட்டு
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உங்கைள ேவண்டிக்ெகாள்ளுக ேறன்;
இதுேவ நீங்கள் ெசய்யும் புத்தயுள்ள
ஆராதைன. 2நீங்கள்இந்த உலகத்த ற்ேகற்ற
ேவஷம் ேபாடாமல், ேதவனுைடய நன்ைமயும்
ப ரியமும் பரிபூரணமுமான வருப்பம்
என்னெவன்று பகுத்தறவதற்காக,
உங்களுைடய மனம் புத தாக
மாறுகறதனாேல மறுரூபமாகுங்கள்.
3 அல்லாமலும், எனக்கு அருளப்பட்ட
கருைபயனாேல நான் ெசால்லுகறதாவது;
உங்களில் யாராவது தன்ைனக்குறத்து
நைனக்கேவண்டிய அளவற்கு அதகமாக
நைனக்காமல், அவனவனுக்கு ேதவன்
பக ர்ந்துெகாடுத்த வசுவாச அளவன்படி,
ெதளிந்த எண்ணம் உள்ளவனாக
நைனக்கேவண்டும். 4 ஏெனன்றால்,
நமக்கு ஒேர சரீரத்த ேல அேநக உறுப்புகள்
இருந்தும், எல்லா உறுப்புகளுக்கும் ஒேர
ேவைல இல்லாதைதப்ேபால, 5 அேநகராக ய
நாமும் க றஸ்துவற்குள் ஒேர சரீரமாக
இருக்க, ஒருவருக்ெகாருவர் உறுப்புகளாக
இருக்க ேறாம். 6 நமக்கு அருளப்பட்ட
கருைபயன்படிேய நாம் ெவவ்ேவறான
வரங்கள் உள்ளவர்களாக இருக்க றதனால்,
நம்மில் தீர்க்கதரிசனம் ெசால்லுகற வரத்ைத
உைடயவன் வசுவாசப்ப ரமாணத்தன்படி
ெசால்லட்டும். 7 ஊழியம் ெசய்க றவன்
ஊழியத்தலும், ேபாத க்க றவன்
ேபாத க்க றதலும், 8 புத்த ெசால்லுகறவன்
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புத்த ெசால்லுகறதலும்நைலத்தருக்கேவண்டும்;
பக ர்ந்துெகாடுக்க றவன்வஞ்சைனயல்லாமல்
ெகாடுக்கட்டும்; முதலாளியானவன்
கவனமாக இருக்கேவண்டும்; இரக்கம்
ெசய்க றவன்உற்சாகத்துடேனெசய்யட்டும்.

அன்பும்மற்றெசயல்களும்
9 உங்களுைடய அன்பு மாயமில்லாமல்

இருக்கட்டும், தீைமைய ெவறுத்து,
நன்ைமையப் ப டித்துக்ெகாண்டிருங்கள்.
10 சேகாதர அன்பனாேல ஒருவர்ேமல்
ஒருவர் பாசமாக இருங்கள்; மரியாைத
ெகாடுக்க றத ேல ஒருவருக்ெகாருவர்
முந்த க்ெகாள்ளுங்கள். 11 அசதயாக
இல்லாமல் எச்சரிக்ைகயாக இருங்கள்;
ஆவயேல அனலாக இருங்கள்;
கர்த்தருக்கு ஊழியம் ெசய்யுங்கள்.
12 நம்ப க்ைகய ேல சந்ேதாஷமாக இருங்கள்;
உபத்த ரவத்த ேல ெபாறுைமயாக இருங்கள்;
ெஜபத்த ேல உறுதயாக நைலத்தருங்கள்.
13 பரிசுத்தவான்களுைடய குைறவல்
அவர்களுக்கு உதவெசய்யுங்கள்;
அந்நயர்கைள உபசரியுங்கள்.
14 உங்கைளத் துன்பப்படுத்துகறவர்கைள
ஆசீர்வதயுங்கள்;ஆசீர்வத க்கேவண்டுேமதவ ர
சப க்காமல்இருங்கள். 15சந்ேதாஷப்படுக றவர்கேளாடு
சந்ேதாஷப்படுங்கள்; அழுகறவர்கேளாடு
அழுங்கள். 16 ஒருவேராெடாருவர்
ஒேரச ந்ைத உள்ளவர்களாக
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இருங்கள்; ேமட்டிைமயானைவகைளச்
ச ந்த க்காமல், தாழ்ைமயானவர்கைள
ஏற்றுக்ெகாள்ளுங்கள்; உங்கைள
நீங்கேள புத்த மான்கள் என்று
நைனக்கேவண்டாம். 17 ஒருவனுக்கும்
தீைமக்குத் தீைம ெசய்யாமல் இருங்கள்;
எல்லா மனிதர்களுக்கு முன்பாகவும்
ேயாக்கயமானைவகைளச் ெசய்யுங்கள்.
18 உங்களால் முடிந்தவைர எல்லா
மனிதர்கேளாடும் சமாதானமாக இருங்கள்.
19 ப ரியமானவர்கேள, “பழிவாங்குதல்
என்னுைடயது, நாேன பதல்ெசய்ேவன்,”
என்று கர்த்தர் ெசால்லுகறார் என்று எழுத
இருக்கறதனால், நீங்கள் பழிவாங்காமல்,
ேதவனுைடய ேகாபத்தன் தண்டைனக்கு
இடம்ெகாடுங்கள். 20அன்றயும்,
உன்பைகவன்பசயாகஇருந்தால்,
அவனுக்குஆகாரம்ெகாடு;
அவன்தாகமாகஇருந்தால்,
அவனுக்குஏதாவதுகுடிக்கக்ெகாடு;
நீ இப்படிச் ெசய்வதனால் ெநருப்புத் தழைல

அவன்தைலயன்ேமல்குவப்பாய்.”
21 நீ தீைமயனாேல ெவல்லப்படாமல்,

தீைமையநன்ைமயனாேலெவல்லு.

அத்த யாயம் 13
அதகாரத்த ற்குக்கீழ்ப்படிதல்
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1 எந்த மனிதனும் உயர் அத காரம்
உள்ளவர்களுக்குக் கீழ்ப்படியேவண்டும்;
ஏெனன்றால், ேதவனாேலயல்லாமல் ஒரு
அதகாரமும் இல்ைல; உண்டாயருக்க ற
அத காரங்கள்ேதவனாேலநயமிக்கப்பட்டிருக்க றது.
2 எனேவ, அதகாரத்த ற்கு எத ர்த்து
ந ற்க றவன் ேதவனுைடய நயமத்த ற்கு
எத ர்த்து ந ற்க றான்; அப்படி எத ர்த்து
ந ற்க றவர்கள் தங்களுக்குத் தாங்கேள
தண்டைனையவரவைழத்துக்ெகாள்க றார்கள்.
3 ேமலும் அதகாரிகள் நல்ல ெசயல்களுக்கு
அல்ல, தீய ெசயல்களுக்ேக பயங்கரமாக
இருக்க றார்கள்; எனேவ, நீ அத காரத்த ற்குப்
பயப்படாமல் இருக்கேவண்டுமானால்,
நன்ைமெசய், அதனால் உனக்குப்
புகழ்ச்ச உண்டாகும். 4 உனக்கு நன்ைம
உண்டாவதற்காக, அவன் ேதவனுைடய
ஊழியக்காரனாக இருக்க றான். நீ
தீைமெசய்தால் பயந்தரு; பட்டயத்ைத
அவன் வீணாகப் ப டித்தருக்கவல்ைல;
தீைமெசய்க றவன்ேமல் ேகாபத்தன்
தண்டைனைய வரப்பண்ணுவதற்காக,
அவன் நீதையச் ெசலுத்துகற ேதவனுைடய
ஊழியக்காரனாக இருக்க றாேன. 5 எனேவ,
நீங்கள் ேகாபத்தன் தண்டைனக்காக
மட்டுமில்ைல, மனச்சாட்ச க்காகவும்
கீழ்ப்படியேவண்டும். 6 இதற்காகேவ நீங்கள்
வரிையயும் ெகாடுக்க றீர்கள். அவர்கள்இந்த
ேவைலையப் பார்த்துவருகற ேதவனுைடய
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ஊழியக்காரர்களாக இருக்க றார்கேள.
7 எனேவ எல்ேலாருக்கும் ெசலுத்தேவண்டிய
கடைமகைளச் ெசலுத்துங்கள்; யாருக்கு
வரிையச் ெசலுத்தேவண்டுேமா அவனுக்கு
வரிையயும், யாருக்கு ெசாத்துவரிையச்
ெசலுத்தேவண்டுேமா அவனுக்கு
ெசாத்துவரிையயும் ெசலுத்துங்கள்;
யாருக்குப் பயப்படேவண்டுேமா அவனுக்குப்
பயப்படுங்கள்; யாருக்கு மத ப்புக்
ெகாடுக்கேவண்டுேமா அவனுக்கு மத ப்புக்
ெகாடுங்கள்.

அன்பும்நயாயப்ப ரமாணமும்
8 ஒருவரிெலாருவர் அன்பு ெசலுத்துகற

கடைனத்தவ ர, ேவறு எதலும்
யாருக்கும் கடன்படாமல் இருங்கள்;
அயலகத்தாரிடம் அன்புெசலுத்துகறவன்
நயாயப்ப ரமாணத்ைத நைறேவற்றுகறான்.
9 எப்படிெயன்றால், வபசாரம்
ெசய்யாதருப்பாயாக, ெகாைல
ெசய்யாதருப்பாயாக, களவு
ெசய்யாதருப்பாயாக, ெபாய்ச்சாட்ச
ெசால்லாதருப்பாயாக, இச்ச க்காமல்
இருப்பாயாக என்கற இந்தக் கட்டைளகளும்,
ேவறு எந்தக் கட்டைளயும், உன்னிடத்தல் நீ
அன்பாக ெசலுத்துவதுேபால மற்றவனிடமும்
அன்புெசலுத்துவாயாக என்கற ஒேர
வாக்கயத்தல் அடங்கயருக்க றது. 10அன்பு
மற்றவனுக்குதீைமெசய்யாது;எனேவ,அன்பு
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நயாயப்ப ரமாணத்தன் நைறேவறுதலாக
இருக்க றது. 11தூக்கத்ைதவ ட்டுஎழுந்தருக்க
ேவண்டிய ேநரமானது என்று, நாம்
ேநரத்ைத அற ந்தவர்களாக, இப்படி
நடக்கேவண்டும்; நாம் வசுவாச களானேபாது
இரட்ச ப்பு அருகல் இருந்தைதவ ட
இப்ெபாழுது அது நமக்கு மிக அருகல்
இருக்கறது. 12 இரவு கடந்துேபானது, பகல்
அருகல் வந்துவ ட்டது; எனேவ, இருளின்
ெசயல்கைள நாம் தள்ளிவ ட்டு, ஒளியன்
ஆயுதங்கைள அணிந்துெகாள்ேவாம்.
13 களியாட்டும், ெவறயும், ேவச த்தனமும்
காமவகாரமும், வாக்குவாதமும்,
ெபாறாைமயும் உள்ளவர்களாக நடக்காமல்,
பகலிேல நடக்க றவர்கள்ேபால ஒழுங்காக
நடப்ேபாம். 14 தீய இச்ைசகளுக்கு
இடமாக சரீரத்ைதக் ெகாடுக்காமல்,
கர்த்தராக ய இேயசுக றஸ்துைவ
அணிந்துெகாள்ளுங்கள்.

அத்த யாயம் 14
நயாயந்தீர்த்தல்

1வசுவாசத்தல் பலவீனமாகஉள்ளவைனச்
ேசர்த்துக்ெகாள்ளுங்கள்; ஆனாலும்
அவனுைடய மன சந்ேதகங்கைளக்
குற்றமாக தீர்மானிக்காமல் இருங்கள்.
2 ஒருவன் எந்த உணவுப்ெபாருைளயும்
சாப்ப டலாம் என்று நம்புக றான்; பலவீனமாக
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உள்ளவேனா காய்கற கைளமட்டும்
சாப்படுக றான். 3 சாப்படுக றவன்
சாப்ப டாமல் இருக்க றவைன அற்பமாக
நைனக்காமல் இருக்கேவண்டும்;
சாப்ப டாமல் இருக்க றவனும்
சாப்படுக றவைனக் குற்றவாளியாகத்
தீர்க்காமல் இருக்கேவண்டும்; ேதவன்
அவைன ஏற்றுக்ெகாண்டாேர.
4 மற்ெறாருவனுைடய ேவைலக்காரைனக்
குற்றவாளியாகத் தீர்க்க றதற்கு நீ யார்?
அவன்நன்றாலும்வழுந்தாலும்அவனுைடய
முதலாளிக்ேக அவன் ெபாறுப்பாளி;
அவன் நைலநறுத்தப்படுவான்; ேதவன்
அவைன நைலநறுத்த வல்லவராக
இருக்க றாேர. 5 அன்றயும், ஒருவன்
ஒருநாைளவ ட மற்ெறாரு நாள் ச றந்தது
என்று நைனக்கறான்; ேவெறாருவன் எல்லா
நாட்கைளயும் சமமாக நைனக்கறான்;
அவனவன் தன்தன் மனத ேல முழு
ந ச்சயத்ைத உைடயவனாக இருக்கட்டும்.
6 நாட்கைள ச றப்பாக்க க்ெகாள்க றவன்
கர்த்தருக்ெகன்று சறப்பாக்க க்
ெகாள்க றான்; நாட்கைள ச றப்பாக்க க்
ெகாள்ளாதவனும் கர்த்தருக்ெகன்று
சறப்பாக்க க் ெகாள்ளாமல் இருக்கறான்.
சாப்படுக றவன் ேதவனுக்கு ஸ்ேதாத்த ரம்
ெசலுத்துகறபடியால், கர்த்தருக்ெகன்று
சாப்படுக றான்; சாப்ப டாமல்
இருக்க றவனும் கர்த்தருக்ெகன்று
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சாப்ப டாமல், ேதவனுக்கு ஸ்ேதாத்த ரம்
ெசலுத்துகறான். 7 நம்மில் ஒருவனும்
தனக்ெகன்று பைழக்க றதும் இல்ைல,
ஒருவனும் தனக்ெகன்று மரிக்க றதும்
இல்ைல. 8 நாம் பைழத்தாலும்
கர்த்தருக்ெகன்று பைழக்க ேறாம், நாம்
மரித்தாலும் கர்த்தருக்ெகன்று மரிக்க ேறாம்;
எனேவ, பைழத்தாலும் மரித்தாலும் நாம்
கர்த்தருைடயவர்களாக இருக்க ேறாம்.
9 க றஸ்துவும் மரித்தவர்களுக்கும்,
ஜீவனுள்ளவர்களுக்கும் ஆண்டவராக
இருப்பதற்காக, மரித்தும், உய ேராடு
எழுந்தும், பைழத்தும் இருக்கறார்.
10 இப்படியருக்க, நீ உன் சேகாதரைனக்
குற்றவாளி என்று தீர்க்க றது என்ன? நீ
உன் சேகாதரைன அற்பமாக நைனக்கறது
என்ன? நாெமல்ேலாரும் க றஸ்துவனுைடய
நயாயாசனத்த ற்கு முன்பாக ந ற்ேபாேம.
11அப்படிேய:
“முழங்கால்கள் எல்லாம் எனக்கு முன்பாக

முடங்கும்,
நாக்குகள் எல்லாம் ேதவைன

அறக்ைகப்பண்ணும் என்று என்
ஜீவைனக்ெகாண்டு உைரக்க ேறன்”
என்பதாகக் கர்த்தர் ெசால்லுகறார்
என்றுஎழுதயருக்க றது.

12 எனேவ, நம்மில் ஒவ்ெவாருவனும்
தன்ைனக்குறத்து ேதவனுக்குக் கணக்கு
ஒப்புவ ப்பான். 13 இப்படியருக்க,
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நாம் இனிேமல் ஒருவைரெயாருவர்
குற்றவாளிகள் என்று தீர்க்காமல்
இருப்ேபாமாக. ஒருவனும் தன்
சேகாதரனுக்கு முன்பாகத் தைடையயும்
இடறைலயும் ேபாடக்கூடாது என்று
தீர்மானித்துக்ெகாள்ளுங்கள்.
14 எந்தப்ெபாருளும் தன்னில்தாேன
தீட்டானைவகள் இல்ைல என்று
கர்த்தராக ய இேயசுவற்குள் அறந்து
ந ச்சய த்தருக்க ேறன்; ஒரு ெபாருைளத்
தீட்டானது என்று நைனக்கறவன் எவேனா
அவனுக்கு அது தீட்டானதாக இருக்கும்.
15 ஆகாரத்தனாேல உன் சேகாதரனுக்கு
வசனம் உண்டாக்கனால், நீ அன்பாக
நடக்க றவன் இல்ைல; அவைன உன்
ஆகாரத்தனாேல ெகடுக்காேத, க றஸ்து
அவனுக்காக மரித்தாேர. 16 உங்களுைடய
நல்ல ெசயல்கள் அவமத க்கப்பட
இடங்ெகாடுக்காமல் இருங்கள்.
17 ேதவனுைடய ராஜ்யம் சாப்படுவதும்
குடிப்பதும் இல்ைல, அது நீதயும்
சமாதானமும் பரிசுத்த ஆவயானவரால்
உண்டாகும் சந்ேதாஷமாகவும் இருக்க றது.
18 இைவகளிேல க றஸ்துவற்கு
ஊழியம் ெசய்க றவன் ேதவனுக்குப்
ப ரியமானவனும் மனிதனால்
அங்கீகரிக்கப்பட்டவனுமாக இருக்க றான்.
19எனேவ, சமாதானத்த ற்குரியைவகைளயும்,
ஐக்கயபக்தவளர்ச்சையஉண்டாக்கக்கூடியைவகைளயும்
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நாடுேவாம். 20ஆகாரத்த ற்காக ேதவனுைடய
ெசயல்கைள அழித்துப்ேபாடாேத. எந்த
உணவுப்ெபாருளும் சுத்தமானதுதான்;
ஆனாலும் இடறல் உண்டாகச்
சாப்படுக றவனுக்கு அது தீைமயாக
இருக்கும். 21 இைறச்ச சாப்படுவதும்,
மதுபானம் அருந்துகறதும், ேவறு
எைதயாவது ெசய்க றதும், உன் சேகாதரன்
இடறுவதற்ேகா, தவறுவதற்ேகா,
பலவீனப்படுகறதற்ேகா காரணமாக
இருந்தால், அைவகளில் ஒன்ைறயும்
ெசய்யாமல் இருப்பேத நன்ைமயாக
இருக்கும். 22 உனக்கு வசுவாசம்
இருந்தால் அது ேதவனுக்குமுன்பாக
உனக்குள்மட்டும் இருக்கட்டும். நல்லது
என்று ந ச்சய த்த வஷயத்தல்
தன்ைனக் குற்றவாளியாக்காதவன்
பாக்கயவான். 23 ஒருவன் சந்ேதகத்துடன்
சாப்ப ட்டால், அவன் வசுவாசம்
இல்லாமல் சாப்படுக றதனால்,
தண்டைனக்குரியவனாகத்தீர்க்கப்படுக றான்.
வசுவாசத்தனாேலவராத எதுவும்பாவேம.

அத்த யாயம் 15
ஒருவைரெயாருவர் தாங்குங்கள்

1 அன்றயும், பலம் உள்ளவர்களாகய
நாம் நமக்ேக ப ரியமாக நடக்காமல்,
பலவீனருைடய பலவீனங்கைளத்
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தாங்கேவண்டும். 2 நம்மில் ஒவ்ெவாருவனும்
அயலகத்தானுக்கு பக்தவளர்ச்ச க்குரிய
நன்ைமைய உண்டாக்குவதற்காக
அவனுக்குப் ப ரியமாக நடக்கேவண்டும்.
3க றஸ்துவும் தமக்ேக ப ரியமாக நடக்காமல்:
உம்ைம அவமத க்க றவர்களுைடய
அவமானங்கள் என்ேமல் வழுந்தது
என்று எழுதயருக்க றபடிேய நடந்தார்.
4 ேதவவசனத்தனால் உண்டாகும்
ெபாறுைமயனாலும், ஆறுதலினாலும் நாம்
நம்ப க்ைக உள்ளவர்களாவதற்காக, முன்ேப
எழுதயருக்க றைவகள் எல்லாம் நமக்குப்
ேபாதைனயாக எழுதயருக்க றது. 5 நீங்கள்
ஒருமனப்பட்டு நம்முைடய கர்த்தராக ய
இேயசுக றஸ்துவன் பதாவாகய ேதவைன
ஒேர வாயனால் மகைமப்படுத்துவதற்காக,
6ெபாறுைமையயும் ஆறுதைலயும் அளிக்கும்
ேதவன், க றஸ்து இேயசுவனுைடய
மாத ரியன்படிேய, நீங்கள் ஒேர ச ந்ைத
உள்ளவர்களாக இருக்க உங்களுக்கு
தயவு ெசய்வாராக. 7 எனேவ, ேதவனுக்கு
மகைமயுண்டாகும்படி, க றஸ்து நம்ைம
ஏற்றுக்ெகாண்டதுேபால, நீங்களும்
ஒருவைரெயாருவர் ஏற்றுக்ெகாள்ளுங்கள்.
8ேமலும்,முற்ப தாக்களுக்குக்ெகாடுக்கப்பட்ட
வாக்குத்தத்தங்கைள உறுதயாக்குவதற்காக,
ேதவனுைடய சத்தயத்தனால்
இேயசுக றஸ்து வருத்தேசதனம்
உள்ளவர்களுக்கு ஊழியக்காரர் ஆனார்
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என்றும்;
9 “யூதரல்லாத மக்களும் இரக்கம்

ெபற்றதனால்
ேதவைன மகைமப்படுத்துகறார்கள் என்றும்

ெசால்லுக ேறன்.அப்படிேய:
இதனால் நான் யூதரல்லாத மக்களுக்குள்ேள

உம்ைமஅறக்ைகெசய்து,
உம்முைடய நாமத்ைதச் ெசால்லி, சங்கீதம்

பாடுேவன்” என்று எழுதயருக்க றது.
10ேமலும்,

யூதரல்லாத மக்கேள,அவருைடயமக்களுடன்
ேசர்ந்து களிகூருங்கள் என்கறார்.
11 ேமலும், யூதரல்லாத மக்கேள,
எல்ேலாரும்கர்த்த்தைரதுதயுங்கள்;

மக்கேள, எல்ேலாரும் அவைரப் புகழுங்கள்”
என்றும்ெசால்லுகறார். 12ேமலும்,

“ஈசாயன் ேவரும் யூதரல்லாத மக்கைள
ஆளுைக ெசய்க ற ஒருவர்
ேதான்றுவார்;

அவரிடம் யூதரல்லாத மக்கள் நம்ப க்ைக
ைவப்பார்கள்” என்று ஏசாயா
ெசால்லுகறான்.

13 பரிசுத்த ஆவயானவரின் பலத்தனாேல
உங்களுக்கு நம்ப க்ைக ெபருக,
நம்ப க்ைகயன் ேதவன் வசுவாசத்தனால்
உண்டாகும் எல்லாவதமான
சந்ேதாஷத்தனாலும், சமாதானத்தனாலும்
உங்கைளந ரப்புவாராக.
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யூதரல்லாதவர்களுக்குபவுலின்ஊழியம்
14 என் சேகாதரர்கேள, நீங்கள்

நற்குணத்தனால் நைறந்தவர்களும்,
எல்லா அறவனாலும் ந ரப்பப்பட்டவர்களும்,
ஒருவருக்ெகாருவர் புத்த ெசால்ல
வல்லவர்களுமாக இருக்க றீர்கள்
என்று நானும் உங்கைளக்குறத்து
ந ச்சய த்தருக்க ேறன். 15 அப்படியருந்தும்,
சேகாதரர்கேள, யூதரல்லாதவர்கள் பரிசுத்த
ஆவயானவராேல பரிசுத்தமாக்கப்பட்டு,
ேதவனுக்குப் ப ரியமான பலியாகும்படி,
நான் ேதவனுைடய நற்ெசய்த
ஊழியத்ைத நடத்தும் ஆசாரியனாக
இருந்து யூதரல்லாதவர்களுக்கு
இேயசுக றஸ்துவனுைடயஊழியக்காரனாவதற்கு,
16 ேதவன் எனக்கு அளித்த கருைபயனாேல
உங்களுக்கு ஞாபகப்படுத்துவதற்காக
இைவகைள நான் அதக ைதரியமாக
எழுத ேனன். 17 எனேவ, நான்
ேதவனுக்குரியைவகைளக்குறத்து
இேயசுக றஸ்துைவக்ெகாண்டு ேமன்ைம
பாராட்டமுடியும். 18 யூதரல்லாதவர்கைள
வார்த்ைதயனாலும் ெசய்ைகயனாலும்
கீழ்ப்படியப்பண்ணுவதற்கு, அற்புத
அைடயாளங்களின் பலத்தனாலும்,
ேதவ ஆவயானவரின் பலத்தனாலும்,
க றஸ்துவானவர் என்ைனக்ெகாண்டு
ெசய்தைவகைளத்தவ ர ேவெறான்ைறயும்
ெசால்ல நான் துணியவல்ைல.
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19 இப்படி எருசேலமிலிருந்து ஆரம்ப த்து,
இல்லிரிக்கம்ேதசம்வைரக்கும்,க றஸ்துவன்
நற்ெசய்தையப் பூரணமாகப் ப ரசங்கம்
ெசய்தருக்க ேறன். 20 ேமலும் அவருைடய
ெசய்தைய அறயாமல் இருந்தவர்கள்
பார்ப்பார்கள் என்றும், ேகள்வப்படாமல்
இருந்தவர்கள் உணர்ந்துெகாள்வார்கள்
என்றும் எழுதயருக்க றபடிேய, 21 நான்
மற்ெறாருவனுைடய அஸ்தபாரத்தன்ேமல்
கட்டாமல் க றஸ்துவனுைடய நாமம்
ெசால்லப்படாத இடங்களில் நற்ெசய்தைய
அறவக்கும்படி வரும்புக ேறன்.
22 உங்களிடம் வருவதற்கு இதனாேல
அேநகமுைறதைடபட்ேடன்.

ேராமபுரிக்குச்ெசல்லபவுலின்த ட்டம்
23 இப்ெபாழுது இந்தப் பகுத களிேல

எனக்கு இடம் இல்லதாதனாலும், உங்களிடம்
வரும்படி அேநக வருடமாக எனக்கு அதக
வருப்பம் உண்டாயருக்க றபடியனாலும்,
24 நான் ஸ்பானியா ேதசத்த ற்கு
பயணம்ெசய்யும்ேபாது உங்களிடம் வந்து,
உங்கைளப்பார்க்கவும்,உங்களிடம்ெகாஞ்சம்
தருப்தயைடந்தபன்பு, அந்த இடத்த ற்கு
உங்களால்நான்வழியனுப்பப்படவும்,எனக்கு
ேநரம் கைடக்கும் என்று நம்பயருக்க ேறன்.
25 இப்ெபாழுேதா பரிசுத்தவான்களுக்கு
உதவெசய்வதற்காக நான் எருசேலமுக்குப்
பயணம் ெசய்ய இருக்க ேறன்.
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26 மக்ெகேதானியாவலும், அகாயாவலும்
உள்ளவர்கள் எருசேலமிலுள்ள
பரிசுத்தவான்களுக்குள்ேள இருக்கற
ஏைழகளுக்கு சல ெபாருளுதவகைளச்
ெசய்ய வருப்பமாக இருக்க றார்கள்;
27 இப்படிச்ெசய்வது நல்லெதன்று
நைனத்தார்கள்; இப்படிச் ெசய்க றதற்கு
அவர்கள்கடனாளிகளாகவும்இருக்க றார்கள்.
எப்படிெயன்றால், யூதரல்லாதவர்கள்
அவர்களுைடய ஞானநன்ைமகளில்
பங்குெபற்றருக்க, சரீர நன்ைமகளால்
அவர்களுக்கு உதவெசய்ய இவர்கள்
கடனாளிகளாக இருக்க றார்கேள. 28 இந்தக்
காரியத்ைத நான் நைறேவற்ற , இந்தப்
பலைன அவர்கள் ைகய ேல பத்த ரமாக
ஒப்புவத்தப்பன்பு, உங்களுைடய
ஊர்வழியாக ஸ்பானியாவற்குப் ேபாேவன்.
29 நான் உங்களிடம் வரும்ேபாது
க றஸ்துவனுைடய நற்ெசய்தயன்
சம்பூரணமான ஆசீர்வாதத்ேதாடு வருேவன்
என்று அறந்தருக்க ேறன். 30 ேமலும்
சேகாதரர்கேள, ேதவ வருப்பத்தனாேல
நான் சந்ேதாஷத்ேதாடு உங்களிடம்
வந்து உங்கேளாடு ஓய்ெவடுப்பதற்காக,
31 யூேதயாவலிருக்கற அவசுவாச களுக்கு
நான் தப்புவக்கப்படுவதற்காகவும், நான்
எருசேலமிலுள்ள பரிசுத்தவான்களுக்குச்
ெசய்யப்ேபாக ற தர்மஉதவகள் அவர்களால்
அங்கீகரிக்கப்படுவதற்காகவும், 32 நீங்கள்
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ேதவைன ேநாக்க ெசய்யும் ெஜபங்களில்,
நான் ேபாராடுவதுேபால நீங்களும்
என்ேனாடு ேசர்ந்து ேபாராடேவண்டும்
என்று நம்முைடய கர்த்தராக ய
இேயசுக றஸ்துவனாலும், பரிசுத்த
ஆவயானவருைடய அன்பனாலும்,
உங்கைள ேவண்டிக்ெகாள்க ேறன்.
33 சமாதானத்தன் ேதவன் உங்கள்
அைனவேராடும்இருப்பாராக.ஆெமன்.

அத்த யாயம் 16
பவுலின்இறுத அறவுைர.

1 ெகங்க ேரயா ஊர் சைபக்கு
ஊழியக்காரியாக ய நம்முைடய
சேகாதரி ெபேபயாைள நீங்கள்
கர்த்தருக்குள் பரிசுத்தவான்களுக்ேகற்றபடி
ஏற்றுக்ெகாண்டு, 2 எந்தக் காரியத்தல்
உங்களுைடய உதவ அவளுக்குத்
ேதைவயாக இருக்க றேதா, அந்தக்
காரியத்த ேல நீங்கள் அவளுக்கு
உதவெசய்யேவண்டும் என்று அவைள
உங்களிடம் ஒப்புவக்க ேறன்; அவள்
அேநகருக்கும், எனக்கும்கூட ஆதரவாக
இருந்தவள். 3 க றஸ்து இேயசுவற்குள்
என் உடன்ேவைலயாட்களாகய
ப ரிஸ்கல்லாைளயும், ஆக்கல்லாைவயும்
வாழ்த்துங்கள். 4 அவர்கள் என்னுைடய
ஜீவனுக்காகத் தங்களுைடய கழுத்ைதக்
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ெகாடுத்தவர்கள்; அவர்கைளப்பற்ற
நான்மட்டும் அல்ல, யூதரல்லாதவர்களில்
உண்டான சைபயார் எல்ேலாரும்
நன்றயுள்ளவர்களாக இருக்க றார்கள்.
5 அவர்களுைடய வீட்டிேல கூடிவருகற
சைபையயும் வாழ்த்துங்கள். அகாயாவ ேல
க றஸ்துவற்கு முதற்பலனாகய
என் ப ரியமான எப்பெனத்ைத
வாழ்த்துங்கள். 6 எங்களுக்காக
அத கமாக ப ரயாசப்பட்ட மரியாைள
வாழ்த்துங்கள். 7 அப்ேபாஸ்தலர்களுக்குள்
ெபயர்ெபற்றவர்களும் எனக்கு முன்ேப
க றஸ்துவற்குள்ளானவர்களும் என்
இனத்தாரும் என்ேனாடு காவலில்
கட்டப்பட்டவர்களுமாக இருக்க ற
அன்ேறானீக்ைகயும், யூனியாைவயும்
வாழ்த்துங்கள். 8 கர்த்தருக்குள்
எனக்குப் ப ரியமான அம்பலியாைவ
வாழ்த்துங்கள். 9 க றஸ்துவற்குள் நம்ேமாடு
உடன்ேவைலயாளாகய உர்பாைனயும், என்
ப ரியமான ஸ்தாக்கையயும் வாழ்த்துங்கள்.
10 க றஸ்துவற்குள் உத்தமனாகய
அப்ெபல்ேலைய வாழ்த்துங்கள்.
அரிஸ்ெதாபூலுவன் குடும்பத்தாைர
வாழ்த்துங்கள். 11 என் இனத்தானாகய
ஏேராத ேயாைன வாழ்த்துங்கள்.
நர்கீசுவன் குடும்பத்தாரில் கர்த்தருக்குள்
இருக்கறவர்கைள வாழ்த்துங்கள்.
12 கர்த்தருக்குள் அதகமாக ப ரயாசப்படுக ற
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த ரிேபனாைளயும், த ரிேபாசாைளயும்
வாழ்த்துங்கள். கர்த்தருக்குள் அதகமாக
ப ரயாசப்பட்ட ப ரியமான ெபர்ச யாைள
வாழ்த்துங்கள். 13 கர்த்தருக்குள்
ெதரிந்துெகாள்ளப்பட்ட ரூைபயும், எனக்கும்
தாயாகய அவனுைடய தாையயும்
வாழ்த்துங்கள். 14 அசங்க ரீத்துைவயும்,
ப ெலேகாைனயும், எர்மாைவயும்,
பத்த ெராபாைவயும், எர்ேமையயும்,
அவர்கேளாடு இருக்க ற சேகாதரர்கைளயும்
வாழ்த்துங்கள். 15 ப ெலாேலாைகயும்,
யூலியாைளயும், ேநேரையயும், அவனுைடய
சேகாதரிையயும், ஒலிம்பாைவயும்,
அவர்கேளாடு இருக்க ற பரிசுத்தவான்கள்
எல்ேலாைரயும் வாழ்த்துங்கள்.
16 ஒருவைரெயாருவர் பரிசுத்த முத்தத்ேதாடு
வாழ்த்துங்கள். க றஸ்துவன்
சைபயார் உங்கைள வாழ்த்துகறார்கள்.
17 அன்றயும் சேகாதரர்கேள, நீங்கள்
கற்றுக்ெகாண்ட உபேதசத்த ற்கு எத ராகப்
ப ரிவைனகைளயும், இடறல்கைளயும்
உண்டாக்குகறவர்கைளக்குறத்து
எச்சரிக்ைகயாக இருந்து, அவர்கைளவ ட்டு
வலகேவண்டும் என்று உங்களுக்குப்
புத்த ெசால்லுக ேறன். 18அப்படிப்பட்டவர்கள்
நம்முைடயகர்த்தராக யஇேயசுக றஸ்துவற்கு
ஊழியம் ெசய்யாமல் தங்களுைடய
வயற்றுக்ேக ஊழியம் ெசய்து, நயமான
ெமாழிகளாலும், இனிய ேபச்சனாலும்,
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கபடு இல்லாதவர்களின் இருதயங்கைள
ஏமாற்றுகறவர்களாக இருக்க றார்கள்.
19 உங்களுைடய கீழ்ப்படிதல் எல்ேலாருக்கும்
ெதரியவந்தருக்க றது. எனேவ,
உங்கைளக்குறத்து சந்ேதாஷப்படுக ேறன்;
ஆனாலும் நீங்கள் நன்ைமக்கு
ஞானிகளும், தீைமக்குப் ேபைதகளுமாக
இருக்கேவண்டும் என்று வரும்புக ேறன்.
20 சமாதானத்தன் ேதவன் சீக்க ரமாகச்
சாத்தாைன உங்களுைடய கால்களின்
கீேழ நசுக்க ப்ேபாடுவார். நம்முைடய
கர்த்தராக ய இேயசுக றஸ்துவனுைடய
கருைப உங்கேளாடு இருப்பதாக.
ஆெமன். 21 என் உடன்ேவைலயாளாகய
தீேமாத்ேதயும், என் இனத்தாராக ய லூகயும்,
யாேசானும், ெசாச பத்தரும் உங்கைள
வாழ்த்துகறார்கள். 22 இந்தக் கடிதத்ைத
எழுதன ெதர்தயுவாகய நான் கர்த்தருக்குள்
உங்கைள வாழ்த்துக ேறன். 23 என்ைனயும்,
சைபகள் அைனத்ைதயும் உபசரித்துவருகற
காயு உங்கைள வாழ்த்துகறான்.
பட்டணத்தன் ெபாருளாளரான ஏரஸ்தும்,
சேகாதரனாகய குவர்த்தும் உங்கைள
வாழ்த்துகறார்கள். 24 நம்முைடய
கர்த்தராக ய இேயசுக றஸ்துவனுைடய
கருைப உங்கள் அைனவேராடும்
இருப்பதாக. ஆெமன். 25 ஆதகாலம்முதல்
இரகச யமாக இருந்து, இப்ெபாழுது
தீர்க்கதரிசன ஆகமங்களினாேல
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அநாத ேதவனுைடய கட்டைளயன்படி
ெவளிப்படுத்தப்பட்டதும், எல்லா ேதசத்து
மக்களும் வசுவாசத்த ற்குக் கீழ்ப்படியும்படி
அவர்களுக்கு அறவக்கப்பட்டதுமாக
இருக்க ற இரகச யத்ைத ெவளிப்படுத்துகற,
26 இேயசுக றஸ்துைவப்பற்றய
ப ரசங்கமாகய என் நற்ெசய்தயன்படிேய
உங்கைளப் பலப்படுத்த வல்லவரும், 27 தாம்
ஒருவேர ஞானம் உள்ளவருமாக இருக்க ற
ேதவனுக்கு இேயசுக றஸ்துவன் மூலமாக
என்ெறன்ைறக்கும் மகைம உண்டாவதாக.
ஆெமன்.
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