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1தீேமாத்ேதயு
ஆச ரியர்
இந்த நருபத்தன் ஆச ரியர் பவுல் ஆவார்,

1 தீேமாத்ேதயுவன் வார்த்ைதகள், இந்த
நருபத்ைத அப்ேபாஸ்தலனாகய பவுல்
எழுதயதாக ெதளிவாகக் கூறுகன்றன.
ேதவனுைடய ச த்தத்தனாேல இேயசு
க றஸ்துவன் அப்ேபாஸ்தலனாகய பவுல்
(1 தீேமா 1:1) (1 தீ. 1:1). ஆரம்பகால சைபஅது
உண்ைமய ேலேய பவுலின் நருபம் என்று
ெதளிவாகக்கூறுகறது.

எழுதப்பட்ட காலம்மற்றும்இடம்
ஏறக்குைறய க ப 62-64 க்கு இைடயல்

எழுதப்பட்டது.
பவுல், எேபசுவல் தீேமாத்ேதயுைவ வ ட்டுச்

ெசன்றேபாது, அவர் மக்ெகேதானியாவுக்கு
ெசன்றார். அங்கருந்து அவர்
தீேமாத்ேதயுவுக்குஎழுதனார். (1தீேமாத்ேதயு.
1:3; 3:14, 15).

யாருக்காக எழுதப்பட்டது
பவுலின் பயணத் ேதாழனும் மிஷனரி

பயணத்தல் உதவயாளனுமான
தீேமாத்ேதயுவுக்கு பவுல் எழுதுவதால்,
அைழப்பதாேலேயஇந்த நருபம் தீேமாத்ேதயு
என்று ெபயரிடப்பட்டது. தீேமாத்ேதயு மற்றும்
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சைப ஆகய இருவரும் 1 தீேமாத்ேதயுவன்
வாசகர்கேள.

எழுதப்பட்ட ேநாக்கம்
தீேமாத்ேதயுைவ ேதவனுைடய குடும்பம்

எவ்வாறு நடந்துெகாள்ளேவண்டும் என்பைத
(3:14-15) அறவுறுத்துவதற்கும் தீேமாத்ேதயு
இந்தவழிமுைறகைளஎவ்வாறுகைடப்ப டிக்க
ேவண்டும் என்பைத அறவுறுத்துவதற்கும்
இந்தநருபம்எழுதப்பட்டது.இந்தவசனங்கள்
1 தீேமாத்ேதயு நருபத்த ற்கான பவுலின்
எண்ணக்கருவாக ெசயல்படுகன்றன.
ஜீவனுள்ள ேதவனுைடய சைபயார்,
சத்தயத்தன் தூணும் அஸ்தவாரமுமாய்
இருக்க றவர்கள், ேதவனுைடய
வீட்டிேல தங்கைளச் ெசய்யேவண்டியது
இன்னெதன்று அவர்களுக்குத்
ெதரியும்படிக்கு அவர் எழுதுகறார்.
பவுல் கடிதங்கைள அனுப்ப , சைபகைள
பலப்படுத்துவது மற்றும் கட்டிெயழுப்புவது
எப்படி என்று ஆண்களுக்கு அவர்
குற ப்படுக றார்.

ைமயக்கருத்து
ஒருஇளம்சீடனுக்கானவழிமுைறகள்
ெபாருளடக்கம்
1.ஊழியத்தன்பயற்ச கள்— 1:1-20
2.ஊழியத்தன்ெகாள்ைககள்— 2:1-3:16
3.ஊழியத்தன்ெபாறுப்புகள். — 4:1-6:21
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1 நம்முைடய இரட்சகராக இருக்க ற
ேதவனும், நம்முைடய நம்ப க்ைகயாக
இருக்க ற கர்த்தராக ய இேயசுக றஸ்துவும்
கட்டைளய ட்டபடிேய, இேயசுக றஸ்துவன்
அப்ேபாஸ்தலனாகய பவுல், 2 வசுவாசத்தல்
உத்தம குமாரனாகய தீேமாத்ேதயுவற்கு
எழுதுகறதாவது: நம்முைடய ப தாவாகய
ேதவனாலும் நம்முைடய கர்த்தராக ய
க றஸ்து இேயசுவனாலும் கருைபயும்
இரக்கமும் சமாதானமும்உண்டாவதாக.

தவறான உபேதசத்ைதக்குற த்த
எச்சரிக்ைக

3 மாறுபாடான உபேதசங்கைளப்
ேபாத க்காதபடிக்கும், வசுவாசத்தனால்
வளங்கும் ெதய்வீக பக்தவளர்ச்ச க்கு
ஏதுவாக இல்லாமல், வாக்குவாதங்களுக்கு
ஏதுவாக இருக்க ற கட்டுக்கைதகைளயும்
முடிவல்லாத வம்சவரலாறுகைளயும்
கவனிக்காதபடிக்கும், நீ சலருக்குக்
கட்டைளயடும்படி, 4நான்மக்ெகேதானியாவற்குப்
ேபாகும்ேபாது, உன்ைன எேபசு பட்டணத்தல்
இருக்கக் ேகட்டுக்ெகாண்டபடிேய
ெசய். 5 இந்த கட்டைளயன்
ெபாருள் என்னெவன்றால், சுத்தமான
இருதயத்தலும் நல்லமனச்சாட்ச யலும்
மாயமில்லாத வசுவாசத்தலும்
ப றக்கும் அன்ேப. 6 இைவகைளச்
சலர் பார்க்காமல் வீண்ேபச்சுக்கு
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இடம்ெகாடுத்து வலக ப்ேபானார்கள்.
7 தாங்கள் ெசால்லுகறதும், தாங்கள்
உறுதயாக நம்புக றதும் என்னெவன்றும்
ெதரியாமல், ேவதபண்டிதர்களாக
இருக்க வரும்புக றார்கள். 8 ஒருவன்
நயாயப்ப ரமாணத்ைத நயாயப்படி
கைடப டித்தால், நயாயப்ப ரமாணம்
நல்லது என்று அறந்தருக்க ேறாம்.
9 எங்களுக்குத் ெதரிந்தருக்க றபடி,
நயாயப்ப ரமாணம் நீத மானுக்கு
வதக்கப்படாமல், அக்க ரமக்காரர்களுக்கும்,
அடங்காதவர்களுக்கும்,பக்தயல்லாதவர்களுக்கும்,
பாவ களுக்கும், அசுத்தமானவர்களுக்கும்,
சீர்ெகட்டவர்களுக்கும், தகப்பைனயும்
தாையயும் ெகாைல ெசய்க றவர்களுக்கும்,
ெகாைலபாதகர்களுக்கும், 10ேவச க்கள்ளர்களுக்கும்,
ஆண்புணர்ச்ச க்காரர்களுக்கும்,
ெகாத்தடிைமகளாக வற்க மனிதர்கைளத்
தருடுகறவர்களுக்கும், ெபாய்யர்களுக்கும்,
ெபாய்யாைண இடுகறவர்களுக்கும்,
ஆேராக்கயமான உபேதசத்த ற்கு
எத ராக ேபாத க்க றவர்களுக்கும்,
11 ஸ்ேதாத்தரிக்கப்பட்ட ேதவனுைடய
மகைமயான நற்ெசய்தயன்படி எனக்கு
ஒப்புவக்கப்பட்டிருக்க றது.

பவுலுக்குக்கர்த்தருைடயகருைப
12 என்ைனப் பலப்படுத்துகற

நம்முைடய கர்த்தராக ய இேயசுக றஸ்து
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என்ைன உண்ைமயானவன் என்று
நைனத்து, இந்த ஊழியத்த ற்கு
நயமித்தபடியால் அவருக்கு நன்ற
ெசலுத்துக ேறன். 13 கடந்த காலத்தல் நான்
ந ந்த க்க றவனும், துன்பப்படுத்துகறவனும்,
ெகாடுைமப்படுத்துகறவனுமாக இருந்ேதன்;
அப்படி இருந்தும், நான் ெதரியாமல்,
வசுவாசம்இல்லாமல்அப்படிச்ெசய்ததனால்
இரக்கம்ெபற்ேறன். 14 நம்முைடய கர்த்தரின்
கருைப க றஸ்து இேயசுவன்ேமலுள்ள
வசுவாசத்ேதாடும் அன்ேபாடும் ேசர்ந்து
என்னிடத்தல் பரிபூரணமாகப் ெபருகயது.
15 பாவ கைள இரட்ச க்க க றஸ்து இேயசு
உலகத்த ற்கு வந்தார் என்கற வார்த்ைத
உண்ைமயும் எல்லா அங்கீகரிப்புக்கும்
தகுதயுள்ளதாக இருக்க றது; அவர்களில்
ேமாசமான பாவ நான். 16 அப்படி
இருந்தும், ந த்தயஜீவைன அைடவதற்காக
இனிேமல் இேயசுக றஸ்துவடம்
வசுவாசமாக இருப்பவர்களுக்கு
மாத ரியாக இருக்கும்படிக்கு ேமாசமான
பாவயாகய என்னிடத்தல் அவர்
எல்லா நீடிய ெபாறுைமையயும்
காண்பக்கும்படி இரக்கம்ெபற்ேறன்.
17 ந த்தயமாக நைலத்தருக்க ற
அழிவல்லாத கண்ணுக்குத் ெதரியாத
ராஜனுமாக, தாம் ஒருவேர ஞானமுள்ள
ேதவனுமாக இருக்க றவருக்கு, கனமும்
மகைமயும் எல்லாக் காலங்களிலும்
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உண்டாயருப்பதாக. ஆெமன்.
18 என் குமாரனாகய தீேமாத்ேதயுேவ,
உன்ைனக்குறத்து முன்னேம ெசான்ன
தீர்க்கதரிசனங்களின்படிேய, நீ
வசுவாசத்ைதயும் மனசாட்சையயும்
பற்ற க்ெகாண்டு நல்லப் ேபாராட்டத்ைதப்
ேபாராடும்படி, இந்தக் கட்டைளைய
உனக்கு ஒப்புவக்க ேறன். 19 இந்த
நல்ல மனச்சாட்சையச் சலர்
தள்ளிவ ட்டு, வசுவாசமாக ய கப்பைலச்
ேசதப்படுத்தனார்கள். 20 இெமேனயும்
அெலக்சந்தரும் அப்படிப்பட்டவர்கள்;
அவர்கள் கர்த்த்தைர அவமத க்காமல்
இருக்கக் கற்றுக்ெகாள்ள அவர்கைள
சாத்தானிடத்தல்ஒப்புக்ெகாடுத்ேதன்.

அத்த யாயம் 2
ஆராதைனக்கானஅறவுைரகள்

1 நான் முதலாவது ெசால்லுகற
புத்த என்னெவன்றால், எல்லா
மனிதருக்காகவும் வண்ணப்பங்கைளயும்
ெஜபங்கைளயும் ேவண்டுதல்கைளயும்
நன்றெசலுத்துதைலயும் ெசய்யேவண்டும்;
2 நாம் எல்லாப் பக்த ேயாடும்,
நல்ெலாழுக்கத்ேதாடும், சண்ைட
இல்லாமல் அைமதயான வாழ்க்ைக
வாழும்படிக்கு, ராஜாக்களுக்காகவும்,
அதகாரமுள்ள எல்ேலாருக்காகவும்
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அப்படிேய ெசய்யேவண்டும். 3 நம்முைடய
இரட்சகராக ய ேதவனுக்குமுன்பாக அது
நன்ைமயும் ப ரியமுமாக இருக்க றது.
4 எல்லா மனிதர்களும் இரட்ச க்கப்படவும்,
சத்தயத்ைத அறகற அறைவ அைடயவும்,
அவர் வருப்பமுள்ளவராக இருக்க றார்.
5 ேதவன் ஒருவேர, ேதவனுக்கும்
மனிதர்களுக்கும் மத்தயஸ்தரும்
ஒருவேர. 6 எல்ேலாைரயும் மீட்பதற்காகத்
தம்ைமத்தாேம ஒப்புக்ெகாடுத்த
மனிதனாகய க றஸ்து இேயசு அவேர;
இதற்குரிய சாட்ச ஏற்ற காலங்களில்
வளங்கவருகறது. 7 இதற்காகேவ நான்
ப ரசங்கயாகவும், அப்ேபாஸ்தலனாகவும்,
யூதரல்லாேதார்களுக்கு வசுவாசத்ைதயும்
சத்தயத்ைதயும் வளங்கப்பண்ணுகற
ேபாதகனாகவும் நயமிக்கப்பட்டிருக்க ேறன்;
நான் ெபாய் ெசால்லாமல் க றஸ்துவற்குள்
உண்ைமையச்ெசால்லுக ேறன்.

8 அன்றயும், ஆண்கள் ேகாபமும்,
வாக்குவாதமும் இல்லாமல் பரிசுத்தமான
கரங்கைளஉயர்த்த , எல்லாஇடங்களிேலயும்
ெஜபம்பண்ணேவண்டும் என்று
வரும்புக ேறன். 9 ெபண்களும் மயைரப்
பன்னுவதனாலும், ெபான்னினாலும்
மற்றும் முத்துக்களினாலும், வைலயுயர்ந்த
ஆைடகளினாலும் தங்கைள
அலங்கரிக்காமல், 10 தகுதயான
ஆைடயனாலும், நாணத்தனாலும், ெதளிந்த
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புத்தயனாலும், ேதவபக்தயுள்ளவர்கள்
என்று ெசால்லிக்ெகாள்ளுகற
ெபண்களுக்குரிய நற்க ரிையகளினாலும்,
தங்கைள அலங்கரிக்கேவண்டும்.
11 ெபண் என்பவள் எல்லாவற்றலும்
அடக்கமுைடயவளாக இருந்து,
அைமத ேயாடு கற்றுக்ெகாள்ளேவண்டும்.
12 உபேதசம்பண்ணவும், ஆணின்ேமல்
அதகாரம்பண்ணவும் ெபண்ணிற்கு
நான் அனுமத ெகாடுப்பது இல்ைல;
அவள் அைமதயாக இருக்கேவண்டும்.
13 ஏெனன்றால், முதலாவது ஆதாம்
உருவாக்கப்பட்டான், பன்பு ஏவாள்
உருவாக்கப்பட்டாள். 14 ேமலும், ஆதாம்
ஏமாற்றப்படவல்ைல, ெபண்ேண
ஏமாற்றப்பட்டு மீறுதலுக்கு உட்பட்டாள்.
15 அப்படி இருந்தும், ெதளிந்த
புத்த ேயாடு வசுவாசத்தலும் அன்பலும்
பரிசுத்தத்தலும் நைலத்தருந்தால்,
குழந்ைதப்ெபறுவதனாேலகாக்கப்படுவாள்.

அத்த யாயம் 3
கண்காணிகளும்உதவக்காரர்களும்

1 கண்காணி ெபாறுப்ைப வரும்புக றவன்
நல்ல ேவைலைய வரும்புக றான்,
இது உண்ைமயான வார்த்ைத.
2 எனேவ கண்காணியானவன்
குற்றஞ்சாட்டப்படாதவனும், ஒேர
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மைனவையயுைடய கணவனும்,
ந தானமுள்ளவனும், ெதளிந்த புத்த
உள்ளவனும், ேயாக்கயைத உள்ளவனும்,
அந்நயர்கைள உபசரிக்க றவனும்,
த றைமயாகப் ேபாத க்க றவனுமாக
இருக்கேவண்டும். 3 அவன் மதுபானத்த ற்கு
அடிைமயானவனும், அடிக்க றவனும்,
இழிவான ஆதாயத்ைத வரும்புக றவனுமாக
இல்லாமல், ெபாறுைம உள்ளவனும்,
சண்ைடபண்ணாதவனும், பணஆைச
இல்லாதவனுமாக இருந்து, 4 தன்
ெசாந்தக் குடும்பத்ைத நன்றாக
நடத்துகறவனும், தன் குழந்ைதகைள
எல்லா நல்ெலாழுக்கமும் உள்ளவர்களாகக்
கீழ்ப்படியப்பண்ணுகறவனுமாக
இருக்கேவண்டும். 5 ஒருவன் தன்
ெசாந்தக் குடும்பத்ைத நடத்தத்ெதரியாமல்
இருந்தால், ேதவனுைடய சைபைய
எப்படி வ சாரிப்பான்? 6 அவன்
ெபருைம அைடந்து, சாத்தாைனப்ேபால
தண்டைனயேல வழாதபடிக்கு, புதய
சீடனாக இருக்கக்கூடாது. 7 அவன்
நந்தைனயலும், ப சாசன் கண்ணியலும்
வழாதபடிக்கு, வசுவாசமில்லாத மக்களிடம்
நற்ெபயர் ெபற்றவனாக இருக்கேவண்டும்.
8 அப்படிேய, உதவக்காரர்களும் இருநாக்கு
உள்ளவர்களாகவும், மதுபானத்த ற்கு
அடிைமயானவர்களாகவும், இழிவான
ஆதாயத்ைத வரும்புக றவர்களாகவும்
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இல்லாமல், நல்ெலாழுக்கம்
உள்ளவர்களாகவும், 9 வசுவாசத்தன்
இரகச யத்ைதச் சுத்த மனச்சாட்ச ய ேல
காத்துக்ெகாள்ளுகறவர்களாகவும்
இருக்கேவண்டும். 10 ேமலும், இவர்கள்
முதலில் ேசாத க்கப்படேவண்டும்;
குற்றஞ்சாட்டப்படாதவர்கெளன்றால்
உதவக்காரர்களாக ஊழியம்
ெசய்யலாம். 11 அப்படிேய ெபண்களும்
நல்ெலாழுக்கமுள்ளவர்களும்,
அவதூறுபண்ணாதவர்களும், ெதளிந்த
புத்தயுள்ளவர்களும், எல்லாவற்றலும்
உண்ைமயுள்ளவர்களாகவும்
இருக்கேவண்டும். 12 ேமலும்,
உதவக்காரர்கள் ஒேர மைனவையயுைடய
கணவனும், தங்களுைடய குழந்ைதகைளயும்
ெசாந்தக் குடும்பத்ைதயும் நன்றாக
நடத்துகறவர்களுமாக இருக்கேவண்டும்.
13 இப்படி உதவக்காரர்களுைடய
ஊழியத்ைத நன்றாகச் ெசய்க றவர்கள்
தங்களுக்கு நல்ல நைலையயும், க றஸ்து
இேயசுவல் உள்ள வசுவாசத்தல் மிகுந்த
ைதரியத்ைதயும் அைடவார்கள். 14 நான்
உன்னிடத்த ற்குச் சீக்க ரமாக வருேவன்
என்று நம்பயருக்க ேறன். 15 தாமத ப்ேபன்
என்றால், ேதவனுைடய வீட்டிேல
நடக்கேவண்டிய முைறைய நீ அறயும்படி
இைவகைள உனக்கு எழுதுக ேறன்;
அந்த வீடு ஜீவனுள்ள ேதவனுைடய
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சைபயாய்ச் சத்தயத்த ற்குத் தூணும்
ஆதாரமுமாக இருக்க றது. 16 அன்றயும்,
ேதவபக்த க்குரிய இரகச யமானது
அைனவரும் ஒப்புக்ெகாள்ளுகறபடிேய
மகாேமன்ைமயுள்ளது. ேதவன் சரீரத்த ேல
ெவளிப்பட்டார், ஆவயானவராேல
நீதயுள்ளவர் என்று வளங்கப்பட்டார்,
ேதவதூதர்களால் காணப்பட்டார்,
யூதரல்லாதவர்களிடத்தல்ப ரசங்க க்கப்பட்டார்,
உலகத்த ேல வசுவாச க்கப்பட்டார்,
மகைமய ேலஎடுத்துக்ெகாள்ளப்பட்டார்.

அத்த யாயம் 4
தீேமாத்ேதயுவற்குபவுலின்அறவுைரகள்

1 ஆனாலும், ஆவயானவர்
ெவளிப்பைடயாக ெசால்லுகறபடி,
கைடச காலத்தல் மனச்சாட்ச யல்
சூடுண்ட ெபாய்யருைடய மாயத்தனாேல
சலர் ஏமாற்றுகற ஆவகளுக்கும்,
ப சாசுகளின் உபேதசங்களுக்கும்
கீழ்ப்படிந்து, வசுவாசத்ைதவ ட்டு
வலக ப்ேபாவார்கள். 2 தருமணம்
ெசய்யக்கூடாது என்றும், 3 வசுவாச களும்,
சத்தயத்ைத அற ந்தவர்களும் நன்ற
ெசலுத்த அனுபவக்கும்படி ேதவன் பைடத்த
உணவுகைளச் சாப்ப டக்கூடாது என்றும்
அந்தப் ெபாய்யர்கள் கட்டைளயடுவார்கள்.
4 ேதவன் பைடத்தைவகள் அைனத்தும்
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நல்லதாக இருக்க றது; நன்ற ேயாடு
ஏற்றுக்ெகாள்ளப்படுமானால் ஒன்றும்
தள்ளப்படேவண்டியது இல்ைல. 5 அது
ேதவவசனத்தனாலும் ெஜபத்தனாலும்
பரிசுத்தமாக்கப்படும். 6 இைவகைள நீ
சேகாதரர்களுக்குப் ேபாத த்துவந்தால்,
வசுவாசத்த ற்குரிய வார்த்ைதகளிலும்
நீ அநுசரித்த நல்லேபாதகத்தலும்
ேதறனவனாக , இேயசுக றஸ்துவற்கு
நல்ல ஊழியக்காரனாக இருப்பாய்.
7 சீர்ேகடும், க ழவகள் ேபச்சுமாக
இருக்க ற கட்டுக்கைதகளுக்கு வலக ,
ேதவபக்த க்கானைவகைள முயற்ச பண்ணு.
8 சரீரமுயற்ச ெகாஞ்சம் ப ரேயாஜனமுள்ளது;
ஆனால், ேதவபக்தயானதுஇந்தஜீவனுக்கும்
இதற்குப்பன்பு வரும் ஜீவனுக்கும்
உள்ள வாக்குத்தத்தமுள்ளதாைகயால்
எல்லாவற்றலும் ப ரேயாஜனமுள்ளது.
9 இந்த வார்த்ைத உண்ைமயும் எல்லா
அங்கீகரிப்புக்கும் தகுத உள்ளதாக
இருக்க றது. 10 இதற்காகேவ
ப ரயாசப்படுக ேறாம், ந ந்ைதயும்
அைடக ேறாம்; ஏெனன்றால், எல்லா
மனிதர்களுக்கும், வேசஷமாக
வசுவாச களுக்கும் இரட்சகராக ய
ஜீவனுள்ள ேதவன்ேமல் நம்ப க்ைக
ைவத்தருக்க ேறாம். 11 இைவகைள நீ
கட்டைளய ட்டுப் ேபாத த்துக்ெகாண்டிரு.
12 உன் இளைமையக்குறத்து ஒருவனும்
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உன்ைன அசட்ைடபண்ணாதபடி, நீ உன்
வார்த்ைதயலும், நடக்ைகயலும், அன்பலும்,
ஆவயலும், வசுவாசத்தலும், கற்பலும்,
வசுவாச களுக்கு முன்மாத ரியாக இரு.
13 நான் வரும்வைரக்கும் வாச க்க றதலும்
புத்த ெசால்லுகறதலும் உபேதச க்க றதலும்
ஜாக்க ரைதயாகஇரு. 14சைபமூப்பர்களாகய
சங்கத்தனர்கள் உன்ேமல் கரங்கைள
ைவத்தேபாது தீர்க்கதரிசனத்தனால்
உனக்கு அளிக்கப்பட்ட வரத்ைதக்குற த்து
அசதயாகஇருக்கேவண்டாம். 15உன்னுைடய
வளர்ச்ச எல்ேலாருக்கும் ெதரியும்படி
இைவகைளேய நீ ச ந்த த்து, இைவகளில்
நைலத்தரு. 16 உன்ைனக்குறத்தும், உன்
உபேதசத்ைதக்குற த்தும் எச்சரிக்ைகயாக
இரு, இைவகளில் நைலெகாண்டிரு,
நீ இப்படிச் ெசய்தால், உன்ைனயும்,
உன் உபேதசத்ைதக் ேகட்பவர்கைளயும்
இரட்ச த்துக்ெகாள்ளுவாய்.

அத்த யாயம் 5
ஆேலாசைனகள்

1 முத ர்வயதானவைரக் கடிந்துேபசாமல்,
அவைரத் தகப்பைனப்ேபாலவும்,
வாலிபர்கைள சேகாதரர்கைளப்ேபாலவும்,
2 முத ர்வயதுள்ள ெபண்கைளத்
தாய்கைளப்ேபாலவும், வாலிபப்ெபண்கைள
எல்லாக் கற்புடன் சேகாதரிகைளப்ேபாலவும்
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நைனத்து, புத்த ெசால்லு. 3 ஆதரவற்ற
வதைவகைளக் கனம்பண்ணு.
4 வதைவயானவளுக்கு குழந்ைதகளாவது,
ேபரன் ேபத்த களாவது இருந்தால், இவர்கள்
முதலாவது தங்களுைடய ெசாந்தக்
குடும்பத்ைதத் ேதவபக்தயாக நடத்த ,
ெபற்ேறார் ெசய்த நன்ைமகளுக்குப்
பதல் நன்ைமகைளச் ெசய்யக்
கற்றுக்ெகாள்ளேவண்டும்; அது நன்ைமயும்
ேதவனுக்கு முன்பாகப் ப ரியமுமாக
இருக்க றது. 5 ஆதரவற்ற வதைவயாக
இருந்து தனிைமயாக இருக்க றவள்
ேதவன்ேமல் நம்ப க்ைகயுள்ளவளாக, இரவும்
பகலும் ேவண்டுதல்களிலும் ெஜபங்களிலும்
நைலத்தருப்பாள். 6 சுகேபாகமாக
வாழ்க றவள் உய ேராடு ெசத்தவள்.
7 அவர்கள் குற்றஞ்சாட்டப்படாதவர்களாக
இருக்கும்படி இைவகைளக் கட்டைளயடு.
8 ஒருவன் தன் ெசாந்த உறவனர்கைளயும்,
வேசஷமாகத் தன் குடும்பத்ைதயும்
கவனிக்காமல் இருந்தால், அவன்
வசுவாசத்ைத மறுதலித்தவனும்,
அவசுவாசையவ ட ெகட்டவனுமாக
இருப்பான். 9 அறுபது வயதுக்குக்
குைறயாதவளும், ஒேர கணவனுக்கு
மைனவயாக இருந்து, 10 குழந்ைதகைள
வளர்த்து, அந்நயர்கைள உபசரித்து,
பரிசுத்தவான்களுைடய கால்கைளக்கழுவ ,
உபத்த ரவப்படுக றவர்களுக்கு உதவெசய்து,
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எல்லா நல்லக ரிையகைளயும்
கவனமாக ெசய்து, இவ்வதமாக
நற்க ரிையகைளக்குறத்து நற்ெபயர்
ெபற்றவளுமாக இருந்தால், அப்படிப்பட்ட
வ தைவகைளேய வதைவகள்
கூட்டத்தல் ேசர்த்துக்ெகாள்ளேவண்டும்.
11 இளம்வயதுள்ள வதைவகைள
அத ேல ேசர்த்துக்ெகாள்ளாேத;
ஏெனன்றால், அவர்கள் கறஸ்துவற்கு
வேராதமாக காமஇச்ைசெகாள்ளும்ேபாது
தருமணம் ெசய்துெகாள்ள வரும்ப ,
12 முதலில் ெகாண்டிருந்த வாக்குறுதைய
வ ட்டுவடுவதனாேலதண்டிக்கப்படுவார்கள்.
13 அதுவுமல்லாமல், அவர்கள்
ேசாம்பலுள்ளவர்களாக, வீடுவீடாகத்
த ரியப்பழகுவார்கள்; ேசாம்பலுள்ளவர்களாக
மட்டுமல்ல, அலப்புக றவர்களாகவும்,
மற்றவர்களுைடய ேவைலயல்
தைலயடுகறவர்களாகவும், ேவண்டாத
காரியங்கைளப் ேபசுக றவர்களாகவும்
இருப்பார்கள். 14 எனேவ இளவயதுள்ள
வதைவகள் தருமணம்ெசய்யவும்,
குழந்ைதகைளப் ெபற்றுக்ெகாள்ளவும்,
வீட்ைடநடத்தவும்,எத ரியானவன்அவதூறாக
ேபசுவதற்கு இடம்ெகாடுக்காமலும்
இருக்கேவண்டும் என்று வரும்புக ேறன்.
15 ஏெனன்றால், இதற்குமுன்பு சலர்
சாத்தாைனப் பன்பற்ற வலக ப்ேபானார்கள்.
16 வசுவாச யாகய ெபண்ணின்



1 தீேமாத்ேதயுஅத்தயாயம் 5:17 xvi 1 தீேமாத்ேதயுஅத்தயாயம் 5:22

ெசாந்தத்தல் வதைவகள் இருந்தால், அவள்
அவர்களுக்கு உதவெசய்யேவண்டும்;
சைபயானது ஆதரவற்ற வதைவகளுக்கு
உதவெசய்யேவண்டியருப்பதால்
அந்தச் சுைமைய அதன்ேமல்
ைவக்கக்கூடாது. 17 நன்றாக
வ சாரிக்க ற மூப்பர்கைள, வேசஷமாகத்
தருவசனத்தலும் உபேதசத்தலும்
ப ரயாசப்படுக றவர்கைள, இரட்டிப்பான
கனத்தற்கு தகுதயுள்ளவர்களாகக்
கருதேவண்டும். 18 ேபாரடிக்க ற
மாட்டின் வாையக் கட்டக்கூடாது என்றும்,
ேவைலெசய்க றவன் தன் கூலிக்குத்
தகுதயானவன் என்றும், ேவதவாக்கயம்
ெசால்லுகறேத. 19 மூப்பனானவனுக்கு
வேராதமாக ஒருவன் ெசய்யும்
குற்றச்சாட்ைட இரண்டு மூன்று சாட்ச கள்
இல்லாமல் நீ ஏற்றுக்ெகாள்ளக்கூடாது.
20 மற்றவர்களுக்குப் பயமுண்டாகும்படி.
பாவம் ெசய்தவர்கைள எல்ேலாருக்கும்
முன்பாகக் கடிந்துெகாள். 21 நீ
பட்சபாதத்ேதாடு ஒன்றும் ெசய்யாமலும்,
வசாரிப்பதற்குமுன்பு முடிவுபண்ணாமலும்,
இைவகைளக் காத்துநடக்கும்படி,
ேதவனுக்கும்,கர்த்தராக யஇேயசுக றஸ்துவற்கும்,
ெதரிந்துெகாள்ளப்பட்டதூதர்களுக்கும்முன்பாக,
உறுதயாகக் கட்டைளயடுக ேறன்.
22 யார்ேமலும் சீக்க ரமாகக் கரங்கைள
ைவக்கேவண்டாம்; மற்றவர்கள் ெசய்யும்
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பாவங்களுக்கும் உடன்படாேத; உன்ைனச்
சுத்தமானவனாகக் காத்துக்ெகாள். 23 நீ
இனிேமல் தண்ணீர்மட்டும் குடிக்காமல்,
உன் வயற்றுக்காகவும், உனக்கு அடிக்கடி
வருகற பலவீனங்களுக்காகவும்,
ெகாஞ்சம் த ராட்ைசரசத்ைதயும்
குடித்துக்ெகாள். 24 ச லருைடய
பாவங்கள் ெவளிப்பைடயாக இருந்து,
நயாயத்தீர்ப்புக்கு முந்த க்ெகாள்ளும்;
ச லருைடய பாவங்கள் அவர்கைளப்
பன்ெதாடரும். 25 அப்படிேய சலருைடய
நல்லெசயல்களும் ெவளிப்பைடயாக
இருக்கும்; அப்படி இல்லாதைவகளும்
மைறந்தருக்கமுடியாது.

அத்த யாயம் 6
1 ேதவனுைடய நாமமும் உபேதசமும்

அவமத க்கப்படாதபடிக்கு,அடிைமத்தனத்தற்கு
உட்பட்டிருக்க ற ேவைலக்காரர்கள்
அைனவரும் தங்களுைடய எஜமான்கைள
எல்லாக் கனத்த ற்கும் தகுதயுள்ளவர்கள்
என்று நைனத்துக்ெகாள்ளேவண்டும்.
2 வசுவாச களாகய எஜமான்கைள
உைடயவர்கள், தங்களுைடய எஜமான்கள்
சேகாதரர்களாக இருப்பதனால் அவர்கைள
அசட்ைடபண்ணாமல், நல்ல ேவைலயன்
பலைனப் ெபற்றுக்ெகாள்ளுகறவர்கள்
வசுவாச களும், ப ரியமுள்ளவர்களுமாக
இருப்பதனால் அவர்களுக்கு அதகமாக
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ஊழியம் ெசய்யுங்கள்; இந்தப்படிேய
ேபாத த்துப் புத்த ெசால்லு.

பணத்தன்மீதானஆைச
3 ஒருவன் நம்முைடய கர்த்தராக ய

இேயசுக றஸ்துவன் ஆேராக்கயமான
வார்த்ைதகைளயும், ேதவபக்த க்குரிய
உபேதசங்கைளயும் ஏற்றுக்ெகாள்ளாமல்,
மாறுபாடான உபேதசங்கைளப்
ேபாத க்க றவனானால், 4 அவன்
ெபருைம உள்ளவனும், ஒன்றும்
அறயாதவனும், தர்க்கமும், வாக்குவாதமும்
பண்ணுகற ேநாய்ெகாண்டவனுமாக
இருக்க றான்; அைவகளினாேல
ெபாறாைமயும், சண்ைடயும், அவதூறுகளும்,
ெபால்லாத சந்ேதகங்களும் உண்டாக ,
5 ெகட்ட ச ந்ைதயுள்ளவர்களும்
சத்தயமில்லாதவர்களும் ேதவபக்தைய
ஆதாயத்ெதாழில்என்றுநைனக்கறவர்களுமாக
இருக்க ற மனிதர்களால் உண்டாகும்
மாறுபாடான தர்க்கங்களும் பறக்கும்;
இப்படிப்பட்டவர்கைளவ ட்டு வலக இரு.
6 ேபாதும் என்கற மனேதாடுகூடிய
ேதவபக்த ேய மிகுந்த ஆதாயம்.
7 உலகத்த ேல நாம் ஒன்றும்
ெகாண்டுவந்ததும் இல்ைல, இதலிருந்து
நாம் ஒன்றும் ெகாண்டுேபாவதுமில்ைல
என்பது ந ச்சயம். 8 உண்பதற்கும்
உடுத்துவதற்கும் நமக்கு இருந்தால்
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அது ேபாதும் என்று இருக்கேவண்டும்.
9 ெசல்வந்தர்களாவதற்கு வரும்புக றவர்கள்
ேசாதைனயலும் கண்ணியலும்,
மனிதர்கைளத் தீைமயலும், அழிவலும்
அமிழ்த்த ப்ேபாடுக ற மத ேகடும் ேசதமுமான
பலவதமான இச்ைசகளிலும் வழுகறார்கள்.
10 பணஆைச எல்லாத் தீைமகளுக்கும்
ேவராக இருக்க றது; ச லர் அைத வரும்ப ,
வசுவாசத்ைதவ ட்டு வலக , அேநக
ேவதைனகளாேல தங்கைளத்தாங்கேள
ெகடுத்துக்ெகாண்டிருக்க றார்கள்.

தீேமாத்ேதயுவற்குபவுலின்கட்டைளகள்
11 நீேயா, ேதவனுைடய மனிதேன,

இைவகைளவட்டு வலக , நீதையயும்
ேதவபக்தையயும் வசுவாசத்ைதயும்
அன்ைபயும் ெபாறுைமையயும்
சாந்தகுணத்ைதயும் நாடிப் ெபற்றுக்ெகாள்.
12 வசுவாசத்தன் நல்ல ேபாராட்டத்ைதப்
ேபாராடு, ந த்தயஜீவைனப் பற்ற க்ெகாள்;
அதற்காகேவ நீ அைழக்கப்பட்டாய்;
அேநக சாட்ச களுக்கு முன்பாக நல்ல
அறக்ைகபண்ணினவனுமாக இருக்க றாய்.
13 நம்முைடய கர்த்தராக ய இேயசுக றஸ்து
வரும்வைரக்கும், நீ இந்தக் கட்டைளைய
மாசல்லாமலும் குற்றமில்லாமலும்
கைடப டிக்கும்படி, 14 எல்லாவற்ைறயும்
உய ேராடு இருக்கச்ெசய்க ற
ேதவனுைடய சந்ந தானத்த ேலயும்,
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ெபாந்தயுபலாத்துவற்கு முன்பாக
நல்ல அறக்ைகையச் சாட்ச யாக
வளங்கப்பண்ணின கறஸ்து
இேயசுவனுைடய சந்ந தானத்த ேலயும்
உனக்குக் கட்டைளயடுக ேறன்.
15 இேயசுவன் வருைகைய ேதவன்
தம்முைடய காலங்களில் ெவளிப்படுத்துவார்.
அவேர ஸ்ேதாத்தரிக்கப்பட்ட
ஏகசக்கராத பதயும், ராஜாத ராஜாவும்,
கர்த்தாத கர்த்தாவும், 16 அவர் ஒருவேர
மரணம் இல்லாதவரும், ஒருவரும்
ெநருங்கமுடியாத ஒளியல் வாழ்க றவரும்,
மனிதர்களில் ஒருவரும் காணாதவரும்,
காணக்கூடாதவருமாக இருக்க றவர்;
அவருக்ேக கனமும் ந த்தய வல்லைமயும்
உண்டாயருப்பதாக. ஆெமன். 17 இந்த
உலகத்தல் ெசல்வந்தர்கள் ெபருைமயான
ச ந்ைதயுள்ளவர்களாக இல்லாமலும்,
நைலயல்லாதெசல்வத்தன்ேமல்நம்ப க்ைக
ைவக்காமலும், நாம் அனுபவக்க றதற்கு
எல்லாவத நன்ைமகைளயும் நமக்கு
பரிபூரணமாகக் ெகாடுக்க ற ஜீவனுள்ள
ேதவன்ேமல் நம்ப க்ைகைவக்கவும்,
18 நன்ைமெசய்யவும், நல்ல ெசயல்களில்
ெசல்வந்தர்களாகவும், தாராளமாகக்
ெகாடுக்க றவர்களும், தங்களிடம்உள்ளைதப்
பக ர்ந்துெகாடுக்க றவர்களாகவும்
இருக்கவும், 19 ந த்தயஜீவைனப்
ெபற்றுக்ெகாள்ளும்படிவருங்காலத்த ற்காகத்
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தங்களுக்கு உறுதயான அஸ்தபாரத்ைதப்
ெபாக்கஷமாக ைவக்கவும் அவர்களுக்குக்
கட்டைளயடு. 20 ஓ தீேமாத்ேதயுேவ,
உன்னிடத்தல் ஒப்புவக்கப்பட்டைத
நீ காத்துக்ெகாண்டு, சீர்ேகடான
வீண்ேபச்சுகளுக்கும், ஞானெமன்று
ெபாய்யாகப் ெபயர்ெபற்றருக்க ற
ெகாள்ைகயன் வபரீதங்களுக்கும்
வலக இரு. 21 ச லர் அைதப் பாராட்டி,
வசுவாசத்ைதவ ட்டு வலக ப்ேபானார்கள்.
கருைபயானது உன்ேனாடு இருப்பதாக.
ஆெமன்.
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