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1തിെമാെഥെയാസ്
്രഗന്ഥകര് ത്താവ്
ഈ േലഖനത്തിെന്റ ആദ്യ വാക്യത്തില ്
പൗേലാസ് പറയുന്നു “ൈദേവഷ്ട്രപകാരം
േയശു്രകിസ്തുവിെന്റ അേപ്പാസ്തലൻ”. ആദിമ
സഭ ഇത് െപൗേലാസിെന്റ രചനയാെണന്ന്
അംഗീകരിച്ചിരുന്നു.
എഴുതെപ്പട്ടകാലഘട്ടവുംസ്ഥലവും
ഏകേദശം ്രകിസ്താബ്ദം 62 - 64.
പൗേലാസ് തിേമാെഥേയാസിെന
എെഫേസാസില് വിട്ട മാസിേഡാണിയിേലക്ക്േപായി
അവിെടവച്ചാണ് േലഖനം എഴുതിയത് 1 തിേമാ.
1:3; 3:14, 15.
സ്വീകര ്ത്താവ്
തെന്റ മിഷനറി യാ്രതകളിൽ സഹകാരിയായി
്രപവർത്തിച്ച തിേമാെഥേയാസിന് അതുേപാെല
സഭയും േവണ്ടിയാണ്ഈേലഖനംഎഴുതെപ്പട്ടത.്
ഉേദ്ദശം
ൈദവത്തിൻെറസഭെയഎ്രപകാരംനയിക്കണം
എന്നുള്ളതിെനപ്പറ്റി തിേമാെഥേയാസിന്
നൽകുന്ന നിർേദ്ദശങ്ങള ം, അവെയ എ്രപകാരം
പാലിക്കണം എന്നുള്ളതിെനപ്പറ്റിയും പൗേലാസ്
വിശദീകരിക്കുന്നു. ഈ േലഖനത്തിന ് േമലുള്ള
പൗേലാസിെന്റ ഉേദ്ദശംഈവാക്കിന് വ്യക്തമാണ.്
്രപേമയം
യുവശിഷ്യന് ഉള്ളനിർേദ്ദശങ്ങൾ

സംേക്ഷപം



1തിെമാെഥെയാസ് 1:1 ii 1തിെമാെഥെയാസ് 1:4

1.അഭിവാദനം. — 1:1-3
2. ദുരുപേദഷ്ടാക്കന്മാർ. — 1:4-11
3. െപാതു ആരാധനയും സ്്രതീകൾക്കുള്ള
പങ്കും. (2:1-15)

4.ൈദവസഭയുെടമൂപ്പന്മാർ,ശു്രശൂഷകന്മാർ. —
3:1-12

5. വിധവകൾക്കും മൂപ്പന്മാർക്കും
അടിമകൾക്കുമുള്ള ഉപേദശങ്ങൾ. — 5:1-
25; 6:1-2

6. അത്യാ്രഗഹം ഉേപക്ഷിച്ച് ദിവ്യസ്വഭാവം
ൈകവരുത്തുക. — 6:3-21

പൗെലാസിെന്റഅഭിവാദനങ്ങൾ
1 ്രകിസ്തുേയശുവിെന്റ അെപ്പാസ്തലനായ
പൗെലാസ് നമ്മുെട രക്ഷിതാവായ
ൈദവത്തിെന്റയും നമ്മുെട ്രപത്യാശയായ
്രകിസ്തുേയശുവിെന്റയും കല്പന്രപകാരം,
2 വിശ്വാസത്തിൽ യഥാർത്ഥപു്രതനായ
തിെമാെഥെയാസിന് എഴുതുന്നത:് പിതാവായ
ൈദവത്തിങ്കൽനിന്നും നമ്മുെട കർത്താവായ
്രകിസ്തുേയശുവിങ്കൽനിന്നും നിനക്ക് കൃപയും
കനിവുംസമാധാനവും ഉണ്ടാകെട്ട.

ദുരുപേദശങ്ങൾെക്കതിെരയുള്ളമുന്നറിയിപ്പ്
3 മറ്റ യാെതാരുവിധ ഉപേദശങ്ങള ം
പഠിപ്പിക്കുകേയാ വിശ്വാസത്താലുള്ള
ൈദവഹിതേത്തക്കാൾ തർക്കങ്ങൾക്ക്
മാ്രതം ഉതകുന്ന െകട്ട കഥകെളയും
അന്തമില്ലാത്ത വംശാവലികെളയും
്രശദ്ധിക്കുകേയാ െചയ്യരുെതന്ന് ചിലേരാട്
കല്പിേക്കണ്ടതിന്, 4 നീ എെഫെസാസിൽ
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താമസിേക്കണം എന്നു ഞാൻ മെക്കേദാെന്യക്കു
േപാകുേമ്പാൾ ഉത്സാഹിപ്പിച്ചതുേപാെല
ഇേപ്പാഴും ഉത്സാഹിപ്പിക്കുന്നു. 5 കല്പിച്ചതിെന്റ
ഉേദ്ദശ്യേമാ: ശുദ്ധഹൃദയത്തിൽനിന്നും, നല്ല
മനസ്സാക്ഷിയിൽനിന്നും,നിർവ്യാജവിശ്വാസത്തിൽ
നിന്നും ഉളവാകുന്നസ്േനഹം തെന്ന. 6ചിലർ ഇവ
വിട്ട മാറി അർത്ഥശൂന്യമായ സംസാരത്തിേലക്ക്
തിരിഞ്ഞ,് 7 തങ്ങൾ പറയുന്നത്
എെന്തേന്നാ, സ്ഥാപിക്കുന്നത് ഇന്നെതേന്നാ
്രഗഹിക്കാെത, ന്യായ്രപമാണത്തിെന്റ
ഉപേദഷ്ടാക്കന്മാരായിരിക്കുവാൻ ഇച്ഛിക്കുന്നു.
8 ന്യായ്രപമാണേമാ നീതിമാനു േവണ്ടിയല്ല,
്രപത്യ ത, അധർമ്മികൾ, അനുസരണംെകട്ടവർ,
അഭക്തർ, പാപികൾ, അശുദ്ധർ, ലൗകികർ,
മാതാപിതാക്കെള െകാല്ല ന്നവർ, െകാലപാതകർ,
9 ദുർന്നടപ്പ കാർ, സ്വവർഗേഭാഗികൾ,
മനുഷ്യക്കടത്തുകാർ, േഭാഷ്കുപറയുന്നവർ,
കള്ളസാക്ഷികൾ എന്നീ വകക്കാർക്കും
10ആേരാഗ്യകരമായ ഉപേദശത്തിന് വിപരീതമായ
മേറ്റതിനും അേ്രത വച്ചിരിക്കുന്നത് എന്നു
്രഗഹിച്ച െകാണ്ട് ന്യായ്രപമാണെത്ത കൃത്യമായി
ആചരിച്ചാൽ ന്യായ്രപമാണം നല്ലതു തെന്നഎന്നു
നാം അറിയുന്നു. 11എങ്കൽ ഭരേമല്പിച്ചിരിക്കുന്ന,
ധന്യനായ ൈദവത്തിെന്റ മഹത്വമുള്ള
സുവിേശഷത്തിന് അനുസൃതമായതാണ് ഈ
ആേരാഗ്യകരമായ ഉപേദശം.

ൈദവകൃപഓർത്തുള്ളകൃതജ്ഞത
12 എനിക്ക് ശക്തി നല്കിയ ്രകിസ്തുേയശു
എന്ന നമ്മുെട കർത്താവ് എെന്ന വിശ്വസ്തൻ
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എെന്നണ്ണി ശു്രശൂഷയ്ക്ക് ആക്കിയതുെകാണ്ട്
ഞാൻ അവെന സ്തുതിക്കുന്നു. 13 മുെമ്പ
ഞാൻ ദൂഷകനും ഉപ്രദവിയും ധിക്കാരിയും
ആയിരുന്നു; എങ്കിലും അവിശ്വാസത്തിൽ
അറിവില്ലാെത െചയ്തതാകെകാണ്ട് എനിക്ക്
കരുണ ലഭിച്ച ; 14 നമ്മുെട കർത്താവിെന്റ
കൃപ ്രകിസ്തുേയശുവിലുള്ള വിശ്വാസേത്താടും
സ്േനഹേത്താടുംകൂെട അത്യന്തം വർദ്ധിച്ച
കവിഞ്ഞുമിരിക്കുന്നു. 15 ്രകിസ്തുേയശു
പാപികെള രക്ഷിക്കുവാൻ േലാകത്തിൽ
വന്നു എന്നുള്ളത് വിശ്വാസ്യവും എല്ലാവരും
അംഗീകരിക്കുവാൻ േയാഗ്യവുമായ വചനം
തെന്ന; ആ പാപികളിൽ ഒന്നാമൻ ഞാൻ
തെന്ന. 16 എന്നിട്ട ം, നിത്യജീവനായി തന്നിൽ
വിശ്വസിക്കുവാനുള്ളവർക്ക് ദൃഷ്ടാന്തത്തിനായി
േയശു്രകിസ്തു സകലദീർഘക്ഷമയും
ഒന്നാമനായഎന്നിൽകാണിേക്കണ്ടതിന് എനിക്ക്
കരുണ ലഭിച്ച . 17 നിത്യരാജാവായി അക്ഷയനും
അദൃശ്യനുമായഏകൈദവത്തിന് എെന്നേന്നക്കും
ബഹുമാനവും മഹത്വവും.ആേമൻ.

തിെമാെഥെയാസിെന്റ ഉത്തരവാദിത്വങ്ങൾ
18 മകേന, തിെമാെഥെയാേസ, നിെന്നക്കുറിച്ച്
മുമ്പുണ്ടായ ്രപവചനങ്ങൾക്ക് ഒത്തവണ്ണം ഞാൻ
ഈ കല്പന നിെന്ന ഏല്പിക്കുന്നു; നീ വിശ്വാസവും
നല്ല മനസ്സാക്ഷിയും ഉള്ളവനായി അവയാൽ നല്ല
യുദ്ധേസവ െചയ്യ ക. 19 ചിലർ ഈ വിശ്വാസവും
നല്ല മനസ്സാക്ഷിയും തള്ളിക്കളഞ്ഞതു
നിമിത്തം കപ്പൽേഛതം സംഭവിച്ചതുേപാെല
അവരുെട വിശ്വാസം തകർന്നുേപായി;
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20 ഹുമനെയാസും അെലക്സന്തരും ഈ
കൂട്ടത്തിൽ ഉള്ളവർ ആകുന്നു; അവർ
ൈദവദുഷണം പറയാതിരിക്കുവാൻ
പഠിേക്കണ്ടതിന് ഞാൻ അവെര സാത്താന്
ഏല്പിച്ചിരിക്കുന്നു.

2
്രപാർത്ഥനസകലമനുഷ്യർക്കായും

1 അതുെകാണ്ട് നാം സർവ്വഭക്തിേയാടും
മാന്യതേയാടുംശാന്തവുംസമാധാനപൂർണ്ണവുമായ
ജീവിതം നയിേക്കണ്ടതിന,് സകലമനുഷ്യർക്കും,
വിേശഷാൽ രാജാക്കന്മാർക്കും സകല
അധികാരസ്ഥർക്കും േവണ്ടി 2 യാചനയും
്രപാർത്ഥനയും മദ്ധ്യസ്ഥതയും സ്േതാ്രതവും
കേരറ്റണം എന്നു ഞാൻ സകലത്തിനും
മുെമ്പ ്രപേബാധിപ്പിക്കുന്നു. 3 അത് നമ്മുെട
രക്ഷിതാവായ ൈദവത്തിെന്റ സന്നിധിയിൽ
നല്ലതും ്രപസാദകരവും ആകുന്നു. 4 ഈ
ൈദവം സകലമനുഷ്യരും രക്ഷ ്രപാപിക്കുവാനും
സത്യത്തിെന്റ പരിജ്ഞാനത്തിൽ എത്തുവാനും
ഇച്ഛിക്കുന്നു. 5 എെന്തന്നാൽ, ൈദവം
ഒരുവനും, ൈദവത്തിനും മനുഷ്യർക്കും
മദ്ധ്യസ്ഥനും ഒരുവനേ്രത 6 എല്ലാവർക്കുംേവണ്ടി
മറുവിലയായി തെന്നത്താൻ െകാടുത്ത
മനുഷ്യനായ ്രകിസ്തുേയശു തെന്ന,
7 എന്നുള്ള ഈ സാക്ഷ്യം തക്കസമയത്ത്
അറിയിേക്കണ്ടതിനായി ഞാൻ ്രപസംഗിയും
അെപ്പാസ്തലനുമായി - േഭാഷ്കല്ല, പരമാർത്ഥം
തെന്ന പറയുന്നു - ജാതികെള വിശ്വാസത്തിലും
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സത്യത്തിലും ഉപേദശിക്കുന്നവനുമായി
നിയമിക്കെപ്പട്ടിരിക്കുന്നു.

മാതൃകാജീവിതേത്താെടയുള്ള ്രപാർത്ഥന
8 ആകയാൽ പുരുഷന്മാർ എവിെടയും
േകാപവുംതർക്കവുംകൂടാെതവിശുദ്ധൈകകെള
ഉയർത്തി ്രപാർത്ഥിക്കണം എന്നു ഞാൻ
ആ്രഗഹിക്കുന്നു. 9 അ്രപകാരം സ്്രതീകള ം
വിനയേത്താടും സുേബാധേത്താടും
കൂെട േയാഗ്യമായ വസ്്രതം ധരിച്ച,്
തങ്ങെള അലങ്കരിേക്കണം. 10 തലമുടി
പിന്നിയും, െപാേന്നാ, മുേത്താ, വിലേയറിയ
വസ്്രതേമാ എന്നിവയും െകാണ്ടല്ല,
്രപത്യ ത, ൈദവഭക്തിെയ െവളിെപ്പടുത്തുന്ന
സ്്രതീകൾക്ക് ഉചിതമാകുംവണ്ണം
സൽ്രപവൃത്തികെളെക്കാണ്ടേ്രത
അലങ്കരിേക്കണ്ടത്. 11 സ്്രതീ മൗനമായിരുന്ന്
പൂർണ്ണാനുസരണേത്താടും കൂെട പഠിക്കെട്ട.
12 മൗനമായിരിക്കുവാൻ അല്ലാെത,
ഉപേദശിക്കുവാേനാ പുരുഷെന്റേമൽ
അധികാരം നടത്തുവാേനാ ഞാൻ സ്്രതീെയ
അനുവദിക്കുന്നില്ല. 13 എെന്തന്നാൽ ആദാം
ആദ്യം നിർമ്മിക്കെപ്പട്ട , പിെന്ന ഹവ്വാ;
14ആദാം അല്ല വഞ്ചിക്കെപ്പട്ടത,് സ്്രതീ അേ്രത
വഞ്ചിക്കെപ്പട്ട് ലംഘനത്തിൽ അകെപ്പട്ടത്.
15 എന്നാൽ വിശ്വാസത്തിലും സ്േനഹത്തിലും
വിശുദ്ധീകരണത്തിലും സുേബാധേത്താെട
പാർക്കുന്നു എങ്കിൽ അവൾ മക്കെള ്രപസവിച്ച്
രക്ഷ്രപാപിക്കും.
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3
അദ്ധ്യക്ഷനുണ്ടായിരിേക്കണ്ടേയാഗ്യതകൾ

1 ഒരുവൻ അദ്ധ്യക്ഷസ്ഥാനം കാംക്ഷിക്കുന്നു
എങ്കിൽനല്ല്രപവൃത്തിആ്രഗഹിക്കുന്നുഎന്നുള്ളത്
വിശ്വാസേയാഗ്യം ആകുന്നു. 2 അതുെകാണ്ട്
അദ്ധ്യക്ഷൻ കുറ്റമില്ലാത്തവനും ഏകഭാര്യയുെട
ഭർത്താവും സമചിത്തനും സുേബാധശീലനും
ആദരണീയനും അതിഥി്രപിയനും
ഉപേദശിക്കുവാൻ സമർത്ഥനും ആയിരിക്കണം;
3 മദ്യപാനിയും കലഹക്കാരനും അരുത;്
എന്നാൽ, ശാന്തനും സമാധാനകാംക്ഷിയും
്രദവ്യാ്രഗഹമില്ലാത്തവനും 4 സ്വന്തകുടുംബെത്ത
നന്നായി നിയ്രന്തിക്കുന്നവനും, മക്കൾ
പൂർണ്ണബഹുമാനേത്താെട അനുസരിക്കുന്നവരും
ആയിരിക്കണം. 5 സ്വന്തകുടുംബെത്ത
നിയ്രന്തിക്കുവാൻഅറിയാത്തവൻൈദവസഭെയ
എങ്ങെന പരിപാലിക്കും? 6 നിഗളിയായി
തീർന്ന,് പിശാചിന് വന്നുഭവിച്ചതുേപാെല
ശിക്ഷാവിധിയിൽ അകെപ്പടാതിരിക്കുവാൻ
പുതിയ ശിഷ്യനും *അരുത.് 7 കൂടാെത,
നിന്ദയിലും പിശാചിെന്റ െകണിയിലും
അകെപ്പടാതിരിക്കുവാൻ പുറേമയുള്ളവരാൽ
നല്ല സാക്ഷ്യം ്രപാപിച്ചവനും ആയിരിക്കണം.
8 അ്രപകാരം ശു്രശൂഷകന്മാർ ആദരണീയർ
ആയിരിക്കണം; ഇരുവാക്കുകാരും മദ്യപന്മാരും
ദുർല്ലാഭേമാഹികള ം ആകരുത.് 9 അവർ
വിശ്വാസത്തിെന്റ മർമ്മം ശുദ്ധമനസ്സാക്ഷിേയാെട
സൂക്ഷിക്കുന്നവർ ആയിരിക്കണം.

* 3. 6 ശിഷ്യനും പുതിയതായിഈമാർഗ്ഗത്തിൽവന്നവ്യക്തി
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10 അവരും ആദ്യം പരിേശാധിക്കെപ്പടെട്ട;
കുറ്റമില്ലാത്തവരായി െതളിഞ്ഞാൽ അവർ
ശു്രശൂഷ ഏല്ക്കെട്ട. 11അ്രപകാരം സ്്രതീകള ം†
ആദരണീയരും ഏഷണി പറയാത്തവരും
എന്നാൽ സമചിത്തരും സകലത്തിലും
വിശ്വസ്തമാരുമായിരിക്കണം. 12ശു്രശൂഷകന്മാർ
ഏകഭാര്യയുള്ള ഭർത്താക്കന്മാരും മക്കെളയും
സ്വന്തകുടുംബകാര്യങ്ങെളയും നന്നായി
നിയ്രന്തിക്കുന്നവരും ആയിരിക്കണം.
13 എെന്തന്നാൽ നന്നായി ശു്രശൂഷ
െചയ്തിട്ട ള്ളവർ തങ്ങൾക്കുതെന്ന നല്ല നിലയും
്രകിസ്തുേയശുവിങ്കലുള്ള വിശ്വാസത്തിൽ വളെര
്രപാഗത്ഭ്യവുംസമ്പാദിക്കുന്നു.

സഭയിൽനടേക്കണ്ടുന്നത്
14 ഞാൻ േവഗത്തിൽ നിെന്റ അടുക്കൽ
വരുവാൻ ആശിക്കുന്നു എങ്കിലും,
15 താമസിച്ച േപായാേലാ, തൂണും സത്യത്തിെന്റ
അടിസ്ഥാനവുമായി ജീവനുള്ള ൈദവത്തിെന്റ
സഭയാകുന്ന ൈദവാലയത്തിൽ െപരുമാേറണ്ടത്
എങ്ങെനെയന്ന് നീഅറിയുവാനായിഎഴുതുന്നു.
16അവൻജഡത്തിൽെവളിെപ്പട്ട ;
ആത്മാവിനാൽനീതീകരിക്കെപ്പട്ട ;
ദൂതന്മാർക്ക് ്രപത്യക്ഷനായി;
ജാതികള െടഇടയിൽ ്രപസംഗിക്കെപ്പട്ട ;
േലാകത്തിൽവിശ്വസിക്കെപ്പട്ട ;
േതജസ്സിൽഎടുക്കെപ്പട്ട

† 3. 11 സ്്രതീകള ം ശു്രശൂഷകന്മാരുെട ഭാര്യമാരും എന്നും
വ്യാഖാനിക്കാം
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എന്നിങ്ങെന ൈദവഭക്തിയുെട മർമ്മം
വലിയതാകുന്നു എന്ന് സമ്മതമാംവണ്ണം
അംഗീകരിക്കുന്നു.

4
കപട ഉപേദശങ്ങൾതിരിച്ചറിയുക

1 എന്നാൽ ഭാവികാലത്ത് ചിലർ
വ്യാജാത്മാക്കളിലും ഭൂതങ്ങള െട
ഉപേദശങ്ങളിലും ്രശദ്ധ െചലുത്തി േഭാഷ്ക്
പറയുന്നവരുെടകപടത്താൽവിശ്വാസംത്യജിക്കും
എന്ന് ആത്മാവ് െതളിവായി പറയുന്നു. 2അവർ
സ്വന്തമനസ്സാക്ഷിയിൽ ചൂടു പിടിച്ചവരായി,
3 വിവാഹം വിലക്കുകയും, വിശ്വസിക്കുകയും
സത്യം തിരിച്ചറിയുകയും െചയ്തവർ
സ്േതാ്രതേത്താെട അനുഭവിക്കുവാൻ
ൈദവം സൃഷ്ടിച്ച ഭക്ഷ്യവസ്തുക്കെള
വർജ്ജിക്കണം എന്നു കല്പിക്കുകയും െചയ്യന്നു.
4 എെന്തന്നാൽ ൈദവത്തിെന്റ സൃഷ്ടി എല്ലാം
നല്ലത;് സ്േതാ്രതേത്താെട അനുഭവിക്കുന്നു
എങ്കിൽ ഒന്നും വർജ്ജിേക്കണ്ടതില്ല;
5 ൈദവവചനത്താലും ്രപാർത്ഥനയാലും അവ
വിശുദ്ധീകരിക്കെപ്പടുന്നുവേല്ലാ.

്രകിസ്തുേയശുവിെന്റനല്ലശു്രശൂഷകൻ
6 ഇതു സേഹാദരന്മാെര ്രഗഹിപ്പിച്ചാൽ
നീ പിൻപറ്റിയ വിശ്വാസത്തിെന്റയും
സദുപേദശത്തിെന്റയും വചനത്താൽ
േപാഷിപ്പിക്കെപ്പട്ടവനായി ്രകിസ്തുേയശുവിെന്റ
നല്ല ശു്രശൂഷകൻ ആകും. 7 എന്നാൽ
ഭക്തിവിരുദ്ധമായതും അമ്മൂമ്മക്കഥകള ം
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ഒഴിവാക്കി ൈദവഭക്തിയ്ക്ക് തക്കവണ്ണം
നിെന്നത്തെന്ന പരിശീലിപ്പിക്കുക.
8 ശരീരവ്യായാമം അല്പം ്രപേയാജനമുള്ളതേ്രത;
എന്നാൽ ഇേപ്പാഴുള്ളതും വരുവാനുള്ളതുമായ
ജീവെന്റ വാഗ്ദത്തമുള്ളതാകയാൽ,
ൈദവഭക്തിേയാ സകലത്തിനും
്രപേയാജനകരമാകുന്നു. 9 ഇതു വിശ്വാസ്യവും
എല്ലാവരും അംഗീകരിക്കുവാൻ േയാഗ്യവുമായ
വചനം തെന്ന. 10 അതിനുേവണ്ടി
തെന്ന, സകലമനുഷ്യരുെടയും ്രപേത്യകാൽ
വിശ്വാസികള െടയും രക്ഷിതാവായ ജീവനുള്ള
ൈദവത്തിൽ ്രപത്യാശവച്ച,് നാം അദ്ധ്വാനിച്ച ം
േപാരാടിയും വരുന്നു. 11 ഇതു നീ
ആജ്ഞാപിക്കുകയും ഉപേദശിക്കുകയും
െചയ്ക. 12 ആരും നിെന്റ യൗവനം
വിലയില്ലാതാക്കരുത;് എന്നാൽ വാക്കിലും
സ്വഭാവത്തിലും സ്േനഹത്തിലും വിശ്വാസത്തിലും
നിർമ്മലതയിലും വിശ്വാസികൾക്ക്
മാതൃകയായിരിക്കുക. 13 ഞാൻ വരുേവാളം
വായന, *്രപേബാധനം, ഉപേദശം എന്നിവയിൽ
്രശദ്ധിച്ചിരിക്കുക. 14 മൂപ്പന്മാരുെട
ൈകെവേപ്പാടുകൂെട ്രപവചനത്താൽ
നിനക്ക് ലഭിച്ചതായ നിന്നിലുള്ള കൃപാവരം
15 ഉേപക്ഷയായി വിചാരിക്കാെത, നിെന്റ
പുേരാഗതി എല്ലാവർക്കും കാേണണ്ടതിന്
ഇത് ചിന്തിച്ച െകാണ്ടിരിക്കുക; ഇതിൽ തെന്ന
ഇരുന്നുെകാള്ള ക. 16 നിെന്നത്തെന്നയും
ഉപേദശെത്തയും സൂക്ഷിച്ച െകാള്ള ക; ഇതിൽ

* 4. 13 വായന, െപാതുവിലുള്ളവായനയാണ്സൂചിപ്പിക്കുന്നത്
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ഉറച്ച നിൽക്കുക; അങ്ങെന െചയ്താൽ നീ
നിെന്നയും നിെന്റ ്രപസംഗം േകൾക്കുന്നവെരയും
രക്ഷിക്കും.

5
വിധവമാേരാടുള്ളനിർേദ്ദശങ്ങൾ

1 ്രപായത്തിൽ മൂത്തവെന ശകാരിക്കാെത
പിതാവിെനേപ്പാെലയും ഇളയവെര
സേഹാദരന്മാെരേപ്പാെലയും 2 ്രപായമായ
സ്്രതീകെള മാതാക്കെളേപ്പാെലയും ഇളയ
സ്്രതീകെള പൂർണ്ണനിർമ്മലതേയാെട
സേഹാദരികെളേപ്പാെലയും ്രപേബാധിപ്പിക്കുക.
3 യഥാർത്ഥ വിധവമാരായിരിക്കുന്നവെര
മാനിയ്ക്കുക. 4ഏെതങ്കിലും വിധവയ്ക്ക് മക്കള ം
െകാച്ച മക്കള ം ഉെണ്ടങ്കിൽ, അവർ മുെമ്പ
സ്വന്തകുടുംബത്തിൽ ഭക്തി കാണിക്കുവാനും
അമ്മയപ്പന്മാർക്ക് ്രപത്യ പകാരം െചയ്യ വാനും
പഠിക്കെട്ട; എന്തുെകാെണ്ടന്നാൽ ഇത്
ൈദവസന്നിധിയിൽ ്രപസാദകരമാകുന്നു.
5യഥാർത്ഥവിധവയുംൈകവിടെപ്പട്ടവള മായവൾ
ൈദവത്തിൽ ്രപത്യാശവക്കുകയും
രാപ്പകൽ യാചനയിലും ്രപാർത്ഥനയിലും
തുടരുകയും െചയ്യന്നു. 6 എന്നാൽ
സുഖേഭാഗജീവിതം ആ്രഗഹിക്കുന്നവേളാ
ജീവിച്ചിരിക്കയിൽ തെന്ന മരിച്ചവൾ
ആകുന്നു. 7 അവർ അപവാദമില്ലാത്തവർ
ആയിരിേക്കണ്ടതിന് നീ ഇത് ആജ്ഞാപിക്കുക.
8 തനിക്കുള്ളവേരാടും ്രപേത്യകിച്ച് സ്വന്ത
കുടുംബേത്താടും കരുതലില്ലാത്തവൻ, റ്വിശ്വാസം
തള്ളിക്കളയുകയും അവിശ്വാസിെയക്കാൾ
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വഷളനായിത്തീരുകയും െചയ്യന്നു.
9 വിധവയായി തിരെഞ്ഞടുക്കെപ്പേടണ്ടവേളാ,
അറുപതു വയസ്സിന് താെഴയല്ലാത്തവള ം
ഏകഭർത്താവിെന്റ ഭാര്യയായിരുന്നവള ം,
10 മക്കെള വളർത്തുകേയാ അതിഥികെള
സൽക്കരിക്കുകേയാ വിശുദ്ധന്മാരുെട
കാലുകെള കഴുകുകേയാ െഞരുക്കമുള്ളവർക്ക്
മുട്ട തീർക്കുകേയാ സർവ്വസൽ്രപവൃത്തിയ്ക്കും
സമർപ്പിക്കെപ്പടുകേയാ െചയ്ത്
സൽ്രപവൃത്തികളാൽ അറിയെപ്പട്ടവള ം
ആയിരിക്കണം. 11 ഇളയ വിധവമാെര
ഒഴിവാക്കുക; എെന്തന്നാൽ ്രകിസ്തുവിന്
വിേരാധമായി അവരുെട ശാരീരിക േമാഹങ്ങൾ
വർദ്ധിച്ച വരുേമ്പാൾ വിവാഹം െചയ്യ വാൻ
ഇച്ഛിക്കും. 12 അവരുെട ആദ്യ ്രപതിജ്ഞ
തള്ളിക്കളയുകയാൽ അവർക്ക് ശിക്ഷാവിധി
ഉണ്ട്. 13 അ്രതയുമല്ല അവർ വീടുേതാറും
നടന്ന് അലസരായിരിക്കുവാനും ശീലിക്കും;
അലസരായിരിക്കുക മാ്രതമല്ല, അപവാദികള ം
പരകാര്യത്തിൽ ഇടെപടുന്നവരുമായി
അരുതാത്തത് സംസാരിക്കുകയും െചയ്യ ം.
14ആകയാൽ ഇളയ വിധവമാർ വിവാഹിതരായി,
പു്രതസമ്പത്തുണ്ടാക്കി, വീട്ട കാര്യം േനാക്കി,
വിേരാധിക്ക് അപവാദത്തിന് അവസരം ഒന്നും
െകാടുക്കാതിരിക്കണം എന്ന് ഞാൻ ഇച്ഛിക്കുന്നു.
15 ഇേപ്പാൾതെന്ന ചിലർ സാത്താെന്റ പിന്നാെല
േപായേല്ലാ. 16 ഏെതങ്കിലും വിശ്വാസിനിക്ക്
വിധവമാർ* ഉെണ്ടങ്കിൽ, അവൾ തെന്ന

* 5. 16 വിശ്വാസിനിക്ക് വിധവമാർ വിശ്വാസിനിെയ ബന്ധുവായ
വിധവ
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അവെര സംരക്ഷിക്കെട്ട; സഭയ്ക്ക് ഭാരം
വരുത്തരുത;് യഥാർത്ഥ വിധവമാരായവെര
സംരക്ഷിക്കാമേല്ലാ!
മൂപ്പന്മാെരആദരിക്കുക

17 നന്നായി ഭരിക്കുന്ന മൂപ്പന്മാെര,
്രപേത്യകാൽ വചനത്തിലും ഉപേദശത്തിലും
†അദ്ധ്വാനിക്കുന്നവെര തെന്ന, ഇരട്ടി മാനത്തിന്
േയാഗ്യരായി പരിഗണിക്കുക. 18 എെന്തന്നാൽ
“െമതിക്കുേമ്പാൾകാളയുെടവായ് മൂടിെക്കട്ടരുത”്
എന്നും; “േവലക്കാരൻ തെന്റ കൂലിക്ക് േയാഗ്യൻ”
എന്നും തിരുെവഴുത്ത് പറയുന്നുവേല്ലാ.
19 രണ്ടു മൂന്നു സാക്ഷികള െട െതളിവിെന്റ
അടിസ്ഥാനത്തിലല്ലാെത ഒരു മൂപ്പെന്റ
േനെര കുറ്റാേരാപണം ഉന്നയിക്കരുത.്
20പാപത്തിൽ തുടരുന്നവെര, േശഷമുള്ളവർക്കും
ഭയത്തിനായി എല്ലാവരും േകൾെക്ക
ശാസിക്കുക. 21 നീ മുൻവിധിേയാെട
പക്ഷപാതപരമായി ഒന്നും െചയ്യാെത ഈ
നിയമങ്ങെള ്രപമാണിച്ച െകാള്ളണം എന്ന്
ഞാൻ ൈദവെത്തയും ്രകിസ്തുേയശുവിെനയും
തിരെഞ്ഞടുക്കെപ്പട്ട ദൂതന്മാെരയും
സാക്ഷിയാക്കി നിേന്നാട് കല്പിക്കുന്നു.
22 യാെതാരുത്തെന്റ േമലും േവഗത്തിൽ ൈക
വയ്ക്കുകേയാ അന്യന്മാരുെട പാപങ്ങളിൽ
ഓഹരിക്കാരനാകുകേയാഅരുത.് നിെന്നത്തെന്ന
നിർമ്മലനായി കാത്തുെകാള്ള ക. 23ഇനി െവള്ളം
മാ്രതം കുടിക്കാെത, നിെന്റ ദഹനക്കുറവും

† 5. 17 വചനത്തിലും ഉപേദശത്തിലും ്രപസംഗത്തിലും
ഉപേദശിക്കുന്നതിലുംഎന്നാണ്
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കൂെടക്കൂെടയുള്ള ക്ഷീണവും നിമിത്തം അല്പം
വീഞ്ഞും േസവിച്ച െകാള്ള ക. 24ചില മനുഷ്യരുെട
പാപങ്ങൾ ന്യായവിധിയ്ക്കു മുെമ്പ തെന്ന
വ്യക്തമാകുന്നു; എന്നാൽ ചിലരുെട പാപങ്ങേളാ
്രകേമണയേ്രത. 25സൽ്രപവൃത്തികള ം അങ്ങെന
തെന്ന വ്യക്തമാകുന്നു; വ്യക്തമാകാത്തവയ്ക്കും
മറഞ്ഞിരിക്കുവാൻകഴിയുകയില്ല.

6
വിശ്വാസികളായ യജമാനന്മാെര

ബഹുമാനിക്കുവിൻ
1 നുകത്തിൻകീഴിൽ അടിമകളായിരിക്കുന്നവർ
ഒെക്കയും ൈദവനാമവും ഉപേദശവും
ദുഷിക്കെപ്പടാതിരിക്കുവാൻ തങ്ങള െട
യജമാനന്മാെര സകലബഹുമാനത്തിനും
േയാഗ്യന്മാർ എന്ന് എേണ്ണണ്ടതാകുന്നു.
2 വിശ്വാസികളായ യജമാനന്മാരുള്ളവർ, അവർ
സേഹാദരന്മാർ ആയതുെകാണ്ട് അവെര
ആദരിക്കാതിരിക്കരുത;് തങ്ങെളെക്കാണ്ടുള്ള
ഉപകാരം അനുഭവിക്കുന്നവർ വിശ്വാസികള ം
്രപിയരും ആകെകാണ്ട് അവെര നന്നായി
േസവിക്കുകയേ്രത േവണ്ടത്; ഇത് നീ
ഉപേദശിക്കുകയും ്രപേബാധിപ്പിക്കുകയും
െചയ്യ ക.

ദുരുപേദശവും ്രദവ്യാ്രഗഹവുംഒഴിഞ്ഞിരിക്കുക
3 നമ്മുെട കർത്താവായ േയശു്രകിസ്തുവിെന്റ
ഉറപ്പ ള്ള വചനേത്താടും ഭക്തിെക്കാത്ത
ഉപേദശേത്താടും േയാജിക്കാെത ആെരങ്കിലും
വ്യത്യസ്തമായി ഉപേദശിച്ചാൽ, 4 അവൻ
ഒന്നും തിരിച്ചറിയാെത അഹങ്കാരത്താൽ
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ചീർത്ത,് തർക്കത്തിനും വാഗ്വാദത്തിനും
േവണ്ടി അനാേരാഗ്യപരമായ ആർത്തി
പിടിച്ചവനായിരിക്കുന്നു; അവയാൽ അസൂയ,
പിണക്കം, ദൂഷണം, ദുസ്സംശയം എന്നിവയും,
5 ദുർബ്ബ ദ്ധികള ം സത്യത്യാഗികള മായ
മനുഷ്യരുെട ഇടയിൽ തുടർമാനമായ
കലഹവും ഉളവാകുന്നു; അവർ ൈദവഭക്തി
ആദായമാർഗം എന്നു വിചാരിക്കുന്നു.
6 എന്നാൽ സംതൃപ്തിേയാടുകൂടിയ ൈദവഭക്തി
മഹത്തായ ആദായം ആകുന്നുതാനും.
7എെന്തന്നാൽ ഇഹേലാകത്തിേലക്ക് നാം ഒന്നും
െകാണ്ടുവന്നിട്ടില്ല; ഇവിെടനിന്ന് യാെതാന്നും
െകാണ്ടുേപാകുവാൻ കഴിയുന്നതുമല്ല.
8 ഉണ്ണ വാനും ഉടുക്കുവാനും ഉെണ്ടങ്കിൽ
നാം സംതൃപ്തർ ആകുന്നു. 9 എന്നാൽ
ധനികന്മാരാകുവാൻ ആ്രഗഹിക്കുന്നവർ
പരീക്ഷയിലും െകണിയിലും കുടുങ്ങുകയും
മനുഷ്യെര സംഹാരത്തിേലക്കും
നാശത്തിേലക്കും നയിക്കുന്ന ചിന്താശൂന്യവും
ഹാനികരവുമായ പല േമാഹങ്ങൾക്കും
ഇരയായിത്തീരുകയും െചയ്യന്നു. 10എെന്തന്നാൽ
്രദവ്യാ്രഗഹം സകലവിധേദാഷത്തിനും
മൂലകാരണമേല്ലാ. ചിലർ ഇത് വാഞ്ചിച്ചിട്ട്
വിശ്വാസം വിട്ടകന്ന് ബഹുദുഃഖങ്ങൾക്ക്
അധീനരായിത്തീർന്നിരിക്കുന്നു.
വിശ്വാസത്തിെന്റനല്ല േപാരാട്ടം

11 എന്നാൽ ൈദവമനുഷ്യനായ നീ, ഈ വക
കാര്യങ്ങളിൽ നിന്ന് ഒഴിഞ്ഞുമാറി നീതി, ഭക്തി,
വിശ്വാസം, സ്േനഹം,ക്ഷമ, സൗമ്യത എന്നിവെയ
പിന്തുടരുക. 12 വിശ്വാസത്തിെന്റ നല്ല േപാർ
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െപാരുതുക; നിത്യജീവെന പിടിച്ച െകാള്ള ക;
അതിനായി നീ വിളിക്കെപ്പട്ട് അേനകം
സാക്ഷികള െട മുമ്പാെക നല്ല സാക്ഷ്യം
വഹിച്ച വേല്ലാ. 13 നീ നിഷ്കളങ്കനും യാെതാരു
അപവാദവും ഏൽക്കാത്തവനായി ഈ കല്പന
നമ്മുെട കർത്താവായ േയശു്രകിസ്തുവിെന്റ
്രപത്യക്ഷതവെര ്രപമാണിച്ച െകാള്ളണം 14 എന്ന്
സകലെത്തയും ജീവിപ്പിക്കുന്ന ൈദവെത്തയും,
െപാന്തിെയാസ് പീലാേത്താസിെന്റ മുമ്പിൽ
നല്ല സാക്ഷ്യം വഹിച്ച ്രകിസ്തുേയശുവിെനയും
സാക്ഷിനിർത്തി ഞാൻ നിേന്നാട് കല്പിക്കുന്നു.
15 ധന്യനും ഏകാധിപതിയും രാജാധിരാജാവും
കർത്താധികർത്താവും 16 താൻ മാ്രതം
അമർത്യതയുള്ളവനും അടുത്തുകൂടാത്ത
െവളിച്ചത്തിൽ വസിക്കുന്നവനും മനുഷ്യർ
ആരും കാണാത്തവനും കാണുവാൻ
കഴിയാത്തവനുമായവൻ തക്കസമയത്ത് ആ
്രപത്യക്ഷത വരുത്തും. അവന് ബഹുമാനവും
നിത്യബലവും ഉണ്ടാകെട്ട.ആേമൻ.

17 ഈ േലാകത്തിെല ധനവാന്മാേരാട്,
ഉന്നതഭാവം കൂടാെതേയാ നിശ്ചയമില്ലാത്ത
ധനത്തിൽ ആ്രശയിക്കാെതേയാ
ഇരിക്കുവാനും, നമുക്ക് സകലവും ധാരാളമായി
അനുഭവിക്കുവാൻ തരുന്ന ൈദവത്തിൽ
18 ആശ വയ്ക്കുവാനും നന്മെചയ്ത്
സൽ്രപവൃത്തികളിൽ സമ്പന്നരായി ദാനശീലരും
ഔദാര്യം ഉള്ളവരുമായി 19സാക്ഷാലുള്ള ജീവെന
പിടിച്ച െകാേള്ളണ്ടതിന് വരുംകാലേത്തക്കു
തങ്ങൾക്കുതെന്ന നെല്ലാരു അടിസ്ഥാനം
നിേക്ഷപിച്ച െകാള്ള വാനും ആജ്ഞാപിക്കുക.
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20അല്ലേയാ തിെമാെഥെയാേസ, നിെന്റ പക്കൽ
ഏല്പിച്ചിരിക്കുന്ന ഉപനിധി കാത്തുെകാണ്ട്
ജ്ഞാനം എന്നു വ്യാജമായി േപർ
പറയുന്നതിെന്റ ഭക്തിവിരുദ്ധമായ വാദങ്ങേളയും
തർക്കങ്ങെളയും ഒഴിവാക്കുക. 21 ആ
ജ്ഞാനം ചിലർ സ്വീകരിച്ച് വിശ്വാസം വിട്ട
െതറ്റിേപ്പായിരിക്കുന്നു. കൃപ നിങ്ങേളാടുകൂെട
ഇരിക്കുമാറാകെട്ട.
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