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3 ேயாவான்
ஆச ரியர்
ேயாவானின் மூன்று நருபங்களும்

ந ச்சயமாக ஒரு மனிதனின் ேவைலயாக
இருக்கன்றன, ெபரும்பாலான அறஞர்கள்
அைத அப்ேபாஸ்தலனாகய ேயாவான்
என்று முடிக்க றார்கள். சைபயல் அவரது
ஸ்தானம்,அவரதுமுத ர்ந்தவயதுகாரணமாக
ேயாவான் தன்ைன “மூப்பர்” என்று
அைழத்துக்ெகாள்க றார்,மற்றும்நருபத்தன்
ஆரம்பம், நைறவுெசய்தல், பாணி மற்றும்
கண்ேணாட்டம் ஆகயைவ 2 ேயாவானுக்கு
மிகவும் ஒத்தருக்க றது என்பதால், அேத
எழுத்தாளர் இரண்டு கடிதங்கைளயும்
எழுதனார் என்பதல் சந்ேதகேமஇல்ைல.
எழுதப்பட்ட காலம்மற்றும்இடம்
ஏறக்குைறய க ப 85-95 இைடப்பட்ட

காலத்தல்எழுதப்பட்டது.
ஆசய ப ராந்தயத்தல் உள்ள

எேபசுவலிருந்து ேயாவான்இந்த நருபத்ைத
எழுதனார்.
யாருக்காக எழுதப்பட்டது
3 ேயாவான் நருபம் காயுவுக்கு

எழுதப்பட்டது. அப்ேபாஸ்தலனாகய
ேயாவானுக்கு நன்கு அறமுகமாயருந்த
சைபகளில் ஒன்றல் இவர் ஒரு முக்கய
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அங்கத்தனராக இருந்தார். காயு அவருைடய
வருந்ேதாம்பலுக்காகஅறயப்பட்டார்.
எழுதப்பட்ட ேநாக்கம்
உள்ளூர் தருச்சைபைய நடத்துவதல்

தன்ைனேய உயர்த்த க்ெகாள்வதற்கும்
ெபருைமெகாள்வதற்கும் எத ராக
எச்சரிப்பதற்கும், தனக்கும் ேமலாக
சத்தயத்ைத ேபாத க்கும் ஆச ரியர்களின்
ேதைவகைள சந்த க்கும் காயுைவ
பாராட்டுவதற்காகவும் (வச 5-8),
த ேயாத்த ேரப்புைவ அவன் தனது ெசாந்த
ேதைவகைள நைறேவற்றுகற இழிவான
நடத்ைதக்கு எத ராக எச்சரிக்கவும் (வச
9), பயணம் ெசய்யும் ஆச ரியரும் 3
வது ேயாவான் நருபத்ைத ெகாண்டு
ெசல்பவருமான ேதேமத்த ரியுைவ
பாராட்டவும் (வச 12), ேயாவான் தன்
வாசகர்கைள வைரவல் சந்த க்க வருகறார்
என்று ெதரிவ க்கவும் (வச 14) இந்த நருபம்
எழுதப்பட்டது.
ைமயக்கருத்து
வசுவாச களின்வருந்ேதாம்பல்
ெபாருளடக்கம்
1.அறமுகம்— 1:1-4
2. பயண ஊழியர்களுக்கான
வருந்ேதாம்பல்— 1:5-8

3. ெபால்லாதைவயல்ல, நல்லைவகைள
ப ரத பலித்தல்— 1:9-12
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4.முடிவுைர— 1:13-15

1 மூப்பனாகய நான் சத்தயத்தன்படி
ேநச க்க ற ப ரியமான காயுவற்கு
எழுதுகறதாவது: 2 ப ரியமானவேன,
உன் ஆத்துமா வாழ்க றதுேபால நீ
எல்லாவற்றலும் வாழ்ந்து சுகமாக
இருக்கும்படி ெஜப த்துக்ெகாள்க ேறன்.
3 சேகாதரர்கள் வந்து நீ சத்தயத்தல்
நடந்துெகாள்ளுகறாய் என்று உன்னுைடய
உண்ைமையக்குறத்துச் சாட்ச
ெகாடுத்தேபாது அத க சந்ேதாஷப்பட்ேடன்.
4 என் பள்ைளகள் சத்தயத்த ேல
நடக்க றார்கள் என்று நான் ேகள்வப்படுக ற
சந்ேதாஷத்ைதவ ட அத கமான சந்ேதாஷம்
எனக்கு இல்ைல. 5 ப ரியமானவேன, நீ
சேகாதரர்களுக்கும், அந்நயர்களுக்கும்
ெசய்க ற எல்லாவற்ைறயும் உண்ைமயாகச்
ெசய்க றாய். 6 அவர்கள் உன்னுைடய
அன்ைபக்குறத்துச்சைபக்குமுன்பாகச்சாட்ச
ெசான்னார்கள்; ேதவனுக்குத் தகுதயானபடி
நீ அவர்கைள வழியனுப்பைவத்தால்
நலமாக இருக்கும். 7 ஏெனன்றால்,
அவர்கள் யூதரல்லாத மக்களிடம் ஒன்றும்
வாங்காமல் ேதவனுைடய நாமத்தனிமித்தம்
புறப்பட்டுப்ேபானார்கள். 8 ஆகேவ, நாம்
சத்தயத்த ற்கு உடன்ேவைலயாட்களாக
இருப்பதற்காக அப்படிப்பட்டவர்கைளச்
ேசர்த்துக்ெகாள்ளக் கடைமப்பட்டிருக்க ேறாம்.
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9 நான் சைபக்கு எழுத ேனன்;
ஆனாலும் அவர்களில் முதன்ைமயாக
இருக்கவரும்புக றத ேயாத்த ேரப்புஎங்கைள
ஏற்றுக்ெகாள்ளவல்ைல. 10 ஆகேவ,
நான் வந்தால், அவன் எங்களுக்கு
எத ராகப் ெபால்லாத வார்த்ைதகைளப்
ேபச , ெசய்துவருகற ெசயல்கைள
ஞாபகப்படுத்துேவன். அவன் இப்படிச்
ெசய்துவருவதும் ேபாதாமல், தன்னுைடய
சேகாதரர்கைள ஏற்றுக்ெகாள்ளாமலிருப்பது
மட்டுமல்லாமல், ஏற்றுக்ெகாள்ள வருப்பமாக
இருக்க றவர்கைளயும் தைடெசய்து,
சைபக்கு ெவளிேய தள்ளுகறான்.
11 ப ரியமானவேன, நீ தீைமயானைதப்
பன்பற்றாமல், நன்ைமயானைதப்
பன்பற்று, நன்ைமெசய்க றவன் ேதவனால்
உண்டாயருக்க றான்; தீைமெசய்க றவன்
ேதவைனப் பார்த்தது இல்ைல.
12 ேதேமத்த ரியு எல்ேலாராலும் நற்சாட்ச
ெபற்றதும் இல்லாமல், சத்தயத்தாலும்
நற்சாட்ச ெபற்றவன்; நாங்களும்
சாட்ச ெகாடுக்க ேறாம், எங்களுைடய
சாட்ச உண்ைம என்று அறவீர்கள்.
13 எழுதேவண்டிய காரியங்கள் அதகம்
உண்டு;ஆனால்ைமயனாலும்,இறகனாலும்
எழுத எனக்கு வருப்பம் இல்ைல.
14 சீக்க ரமாக உன்ைனப் பார்க்கலாம்
என்று நம்பயருக்க ேறன், அப்ெபாழுது
முகமுகமாகப் ேபச க்ெகாள்ளுேவாம்.
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15 உனக்கு சமாதானம் உண்டாவதாக.
நண்பர்கள் உனக்கு வாழ்த்துதல்
ெசால்லுகறார்கள். நண்பர்கைளப் ெபயர்
ெபயராகவாழ்த்துவாயாக.
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