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തിേമാത്തിേയാസിന്
എഴുതിയ ഒന്നാംേലഖനം

1 നമ്മുെട രക്ഷകനായ ൈദവത്തിെന്റയും
നമ്മുെട ്രപത്യാശയായ ്രകിസ്തുേയശുവിെന്റയും
കൽപ്പനയാൽ ്രകിസ്തുേയശുവിെന്റ
അെപ്പാസ്തലനായിത്തീർന്ന പൗേലാസ് എന്ന
ഞാൻ,

2 വിശ്വാസത്തിൽ എനിക്ക് യഥാർഥ പു്രതനു
തുല്യനായതിേമാത്തിേയാസിന,്എഴുതുന്നത:്

പിതാവായ ൈദവത്തിൽനിന്നും നമ്മുെട
കർത്താവായ ്രകിസ്തുേയശുവിൽനിന്നും
നിനക്കു കൃപയും കരുണയും സമാധാനവും
ഉണ്ടാകുമാറാകെട്ട.

വ്യാജ ഉപേദഷ്ടാക്കെളപ്പറ്റി മുന്നറിയിപ്പ്
3 ഞാൻ മക്കേദാന്യയിേലക്കു േപാകുേമ്പാൾ
നിർബന്ധപൂർവം നിർേദശിച്ചതുേപാെല, നീ
എേഫേസാസിൽ താമസിക്കുക. അവിെട വ്യാജ
ഉപേദശങ്ങൾ ്രപചരിപ്പിക്കുന്നവേരാട് അതിൽ
തുടരരുത് എന്നും 4 തർക്കങ്ങൾക്കുമാ്രതം
വഴിെതളിക്കുന്ന െകട്ട കഥകളിലും അനന്തമായ
വംശാവലികളിലും ്രശദ്ധെചലുത്തരുെതന്നും
കൽപ്പിക്കണം. ഇവെയല്ലാം അനാവശ്യ
വാദ്രപതിവാദങ്ങൾ ഉളവാക്കുന്നവയാണ;്
വിശ്വാസത്തിലുള്ള ൈദവികശു്രശൂഷയ്ക്ക്
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ഉപകരിക്കുന്നതുമല്ല. 5 ഞാൻ നൽകുന്ന
ഈ നിർേദശത്തിെന്റ ഉേദ്ദശ്യേമാ
നിർമലഹൃദയം, ശുദ്ധമനസ്സാക്ഷി,
കാപട്യമില്ലാത്തവിശ്വാസം ഇവയിൽനിന്ന്
ഉത്ഭവിക്കുന്ന സ്േനഹംതെന്ന. 6 ചിലർ
ഇവയിൽനിന്നു വ്യതിചലിച്ച,് അർഥരഹിതമായ
വാദങ്ങളിൽ ഏർെപ്പടുന്നു. 7 അവർ
േവേദാപേദഷ്ടാക്കൾ ആകാൻ ആ്രഗഹിക്കുന്നു
എങ്കിലും അവർ പറയുന്നതും സ്ഥാപിക്കാൻ
്രശമിക്കുന്നതുമായ തത്ത്വങ്ങൾ അവർക്കുതെന്ന
പൂർണനിശ്ചയമില്ലാത്തവയുമാണ.്

8 ഒരാൾ ന്യായ്രപമാണം ന്യാേയാചിതമായി
ഉപേയാഗിക്കുെന്നങ്കിൽ അത് ഉത്തമമാെണന്ന്
നമുക്കറിയാം. 9 നീതിനിഷ്ഠർക്കുേവണ്ടിയല്ല;
പിെന്നേയാ നിയമനിേഷധികൾക്കും
വിമതർക്കും അഭക്തർക്കും പാപികൾക്കും
അശുദ്ധർക്കും നാസ്തികർക്കും പിതൃഹത്യ
നടത്തുന്നവർക്കും െകാലപാതകികൾക്കും
10 അവിഹിതേവഴ്ചക്കാർക്കും
സ്വവർഗേഭാഗികൾക്കുംഅടിമവ്യാപാരികൾക്കും*
വ്യാജംപറയുന്നവർക്കുംവ്യാജശപഥംെചയ്യന്നവർക്കും
നിർമേലാപേദശത്തിന് വിരുദ്ധമായി
്രപവർത്തിക്കുന്ന മറ്റ് എല്ലാവർക്കുംേവണ്ടിയാണ്
ന്യായ്രപമാണം നൽകിയിട്ട ള്ളത്. 11വാഴ്ത്തെപ്പട്ട
ൈദവത്തിെന്റ േതജസ്സള്ള സുവിേശഷത്തിന്
അനുസൃതമായിട്ട ള്ളതാണ് എെന്ന
ഏൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്നഈനിർമേലാപേദശം.
പൗേലാസിനു ലഭിച്ചൈദവകൃപ

* 1:10 അഥവാ,ആെളതട്ടിെക്കാണ്ടുേപാകുന്നവർക്കും
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12 എനിക്കു ശക്തി നൽകി, എെന്ന
വിശ്വസ്തനായി പരിഗണിച്ച് അവിടെത്ത
ശു്രശൂഷയ്ക്കുനിേയാഗിച്ചനമ്മുെടകർത്താവായ
്രകിസ്തുേയശുവിന് ഞാൻ സ്േതാ്രതംെചയ്യന്നു.
13 മുമ്പ് ഞാൻ ൈദവദൂഷകനും പീഡകനും
നിഷ്ഠുരനുമായിരുന്നു; എങ്കിലും എനിക്കു
കരുണ ലഭിച്ച . കാരണം അവിശ്വാസിയും
അജ്ഞനുമായിട്ടാണ് ഇവ ഞാൻ
്രപവർത്തിച്ചിരുന്നത.് 14 ്രകിസ്തുേയശുവിലുള്ള
വിശ്വാസേത്താടും സ്േനഹേത്താടുംകൂെട,
നമ്മുെട കർത്താവിെന്റ കൃപയും എന്നിേലക്കു
സമൃദ്ധമായി വർഷിച്ചിരിക്കുന്നു.

15 പാപികെള രക്ഷിക്കുന്നതിനാണ്
്രകിസ്തുേയശു േലാകത്തിൽ വന്നത് എന്ന
വചനം തികച്ച ം സ്വീകാര്യവും വിശ്വാസേയാഗ്യവും
ആകുന്നു. ഞാനാണ് ആ പാപികളിൽ
അ്രഗഗണ്യൻ! 16 ്രകിസ്തുേയശുവിൽ വിശ്വസിച്ച്
നിത്യജീവൻ ലഭിക്കാനിരിക്കുന്നവേരാട് ൈദവം
കാണിക്കുന്ന അളവറ്റ കൃപയുെട നിദർശനം
ഞാൻ ആയിത്തീരണം എന്നതുെകാണ്ടാണ,് ആ
പാപികളിൽ ഒന്നാമനായ എനിക്ക് അന്തമില്ലാത്ത
കരുണ ലഭിച്ചത്. 17 യുഗങ്ങള െട രാജാവും
അനശ്വരനും അദൃശ്യനുമായ ഏകൈദവത്തിന്
അനന്തകാലേത്തക്ക് ബഹുമാനവും മഹത്ത്വവും
ഉണ്ടാകുമാറാകെട്ട;ആേമൻ!

തിേമാത്തിേയാസിെന വീണ്ടും
അധികാരെപ്പടുത്തുന്നു

18 എെന്റ മകേന, തിേമാത്തിേയാേസ,
നിെന്നക്കുറിച്ച മുമ്പുണ്ടായ ്രപവചനങ്ങൾക്ക്
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അനുസൃതമായിട്ടാണ് ഈ നിർേദശം ഞാൻ
നിനക്കു നൽകുന്നത.് 19 അതു തിന്മെയ
്രപതിേരാധിച്ച് ഉത്തമപടയാളിയായി നിെന്റ
വിശ്വാസവും നല്ല മനസ്സാക്ഷിയും നിലനിർത്തി
യുദ്ധേസവ െചയ്യന്നതിന് സഹായിക്കെട്ട. ചിലർ
ഇവ ഉേപക്ഷിച്ച്അവരുെട വിശ്വാസം പൂർണമായി
തകർത്തുകളഞ്ഞു. 20ഇക്കൂട്ടത്തിൽെപ്പട്ടവരാണ്
ഹുമനെയാസും അെലക്സന്തറും. അവർ
ൈദവദൂഷണത്തിൽനിന്നു പിന്തിരിയാൻ
പഠിേക്കണ്ടതിനാണ് ഞാൻ അവെര സാത്താന്
ഏൽപ്പിച്ച െകാടുത്തിരിക്കുന്നത.്

2
ആരാധനാ നിർേദശങ്ങൾ

1 സകലമനുഷ്യർക്കുംേവണ്ടി അേപക്ഷകള ം
്രപാർഥനകള ം മധ്യസ്ഥതയും സ്േതാ്രതവും
അർപ്പിക്കണെമന്ന് ആദ്യംതെന്ന ഞാൻ
്രപേബാധിപ്പിക്കെട്ട. 2 നാം ്രപശാന്തവും
സമാധാനപൂർണവും ഭയഭക്തിയുള്ളതും
അന്തസ്സ റ്റതുമായ ഒരു ജീവിതം നയിക്കാൻ
സാധിേക്കണ്ടതിനു രാജാക്കന്മാർക്കുേവണ്ടിയും
ഉന്നത അധികാരികൾക്കുേവണ്ടിയും
്രപാർഥിക്കുക. 3 ഇത് ഉത്തമവും നമ്മുെട
രക്ഷിതാവായ ൈദവത്തിെന്റസന്നിധിയിൽ
സ്വീകാര്യവുമാണ്. 4 സകലമനുഷ്യരും
രക്ഷ്രപാപിക്കണെമന്നും സത്യത്തിെന്റ
പരിജ്ഞാനത്തിൽ എത്തിേച്ചരണെമന്നും
അവിടന്ന് ആ്രഗഹിക്കുന്നു. 5ൈദവം ഏകനാണ്;
ൈദവത്തിനും മനുഷ്യർക്കും മധ്യസ്ഥനും
ഏകൻ; മനുഷ്യനായ ്രകിസ്തുേയശുമാ്രതം.
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6 അവിടന്ന് എല്ലാവർക്കുംേവണ്ടി
വീെണ്ടടുപ്പ വിലയായി സ്വയം അർപ്പിച്ച ;
ഇതാണ് ഉചിതമായ സന്ദർഭത്തിൽ മനുഷ്യനു
െവളിെപ്പടുത്തിയ സാക്ഷ്യം. 7 ഇതിനുേവണ്ടി
്രപേഘാഷകനും അെപ്പാസ്തലനുമായി
ഞാൻ നിേയാഗിക്കെപ്പട്ടിരിക്കുന്നു—
ഞാൻ പറയുന്നത് വ്യാജമല്ല; സത്യമാണ—്
െയഹൂേദതരർക്ക് വിശ്വാസത്തിലും സത്യത്തിലും
ഉപേദഷ്ടാവായിട്ട തെന്ന.

8 േകാപേമാ വിവാദേമാകൂടാെത
പുരുഷന്മാർ എല്ലായിടത്തും വിശുദ്ധകരങ്ങൾ
ഉയർത്തി ്രപാർഥിക്കണം എന്നതാണ്
ഞാൻ താത്പര്യെപ്പടുന്നത്. 9 സ്്രതീകൾ,
ശാലീനതേയാടും വിേവകേത്താടുംകൂെട
മാന്യമായി വസ്്രതധാരണം െചയ്യണം.
10 ആകർഷകമായ േകശസംവിധാനം,
സ്വർണം, രത്നങ്ങൾ, വിലേയറിയ
ഉടയാടകൾ എന്നിവെകാണ്ടല്ല, പിെന്നേയാ
സൽ്രപവൃത്തികളാൽ തങ്ങെളത്തെന്ന
അലങ്കരിക്കുന്നതാണ് ഭക്തകെളന്ന്
അവകാശെപ്പടുന്നസ്്രതീകൾക്ക്അനുേയാജ്യം.

11 സ്്രതീ പഠിേക്കണ്ടത് ശാന്തതേയാടും
സമ്പൂർണ വിേധയത്വേത്താടുംകൂടിയാണ.്
12 ഞാൻ സ്്രതീെയ, ശാന്തമായിരിക്കാൻ
അല്ലാെത ഉപേദശിക്കുന്നതിേനാ പുരുഷെന്റേമൽ
അധികാരം ്രപേയാഗിക്കുന്നതിേനാ
അനുവദിക്കുന്നില്ല; 13 ആദാമാണ് ആദ്യം
സൃഷ്ടിക്കെപ്പട്ടത;് പിെന്ന ഹവ്വാ. 14ആദാം അല്ല
വഞ്ചിക്കെപ്പട്ടത,് സ്്രതീയാണ് വഞ്ചിതയായി,
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അപരാധിനിയായിത്തീർന്നത.് 15 എന്നാൽ
സ്്രതീകൾ വിശ്വാസത്തിലും സ്േനഹത്തിലും
വിശുദ്ധിയിലും ശാലീനതേയാെട തുടരുെന്നങ്കിൽ
മാതൃത്വത്തിലൂെട രക്ഷ്രപാപിക്കും.

3
അധ്യക്ഷന്മാരും ശു്രശൂഷകരും

1 ഇത് വിശ്വാസേയാഗ്യമായ ്രപസ്താവനയാണ:്
അധ്യക്ഷപദം ആ്രഗഹിക്കുന്നയാൾ
ഉത്തമശു്രശൂഷഅഭിലഷിക്കുന്നു. 2അതുെകാണ്ട്
അധ്യക്ഷൻ അപവാദങ്ങൾക്കതീതനായി,
ഏകപത്നീ്രവതനും സമചിത്തനും
വിേവകശാലിയും അന്തസ്സ റ്റവനും
അതിഥിസൽക്കാര്രപിയനും അധ്യാപനത്തിൽ
ൈനപുണ്യമുള്ളവനും ആയിരിക്കണം.
3 മദ്യാസക്തേനാ അ്രകമവാസനയുള്ളവേനാ
ആയിരിക്കരുത;് പകരം ശാന്തനായിരിക്കണം.
കലഹ്രപിയനും ്രദവ്യാ്രഗഹിയും ആകരുത;്
4 സ്വകുടുംബെത്ത നന്നായി പരിപാലിക്കുകയും
സന്താനങ്ങെള സമ്പൂർണ മാന്യതയിലും
അനുസരണത്തിലും വളർത്തുകയും
െചയ്യന്നയാള മായിരിക്കണം. 5സ്വകുടുംബെത്ത
പരിപാലിക്കാൻ അറിയാത്തയാൾ ൈദവസഭെയ
എങ്ങെന പരിപാലിക്കും? 6 അയാൾ
സമീപകാലത്ത് വിശ്വാസം സ്വീകരിച്ചയാൾ
ആയിരിക്കരുത.് അ്രപകാരമായാൽ
അയാൾ മതിമറന്ന് പിശാചിനു സംഭവിച്ച
ശിക്ഷാവിധിയിൽ അകെപ്പടും. 7 അേദ്ദഹം
സഭയ്ക്കു പുറേമയുള്ളവരുെട മേധ്യ നല്ല
മതിപ്പ ള്ളആളായിരിക്കണം. അങ്ങെനയായാൽ



1തിേമാത്തിേയാസ് 3:8 vii 1തിേമാത്തിേയാസ് 3:13

അയാൾ അപമാനിതനാകുകേയാ പിശാചിെന്റ
െകണിയിൽെപ്പടുകേയാഇല്ല.

8 ശു്രശൂഷകരും* അതുേപാെലതെന്ന
ആദരണീയർ ആയിരിക്കണം.
അവർ സത്യസന്ധത ഇല്ലാത്തവേരാ
മദ്യാസക്തേരാ അത്യാ്രഗഹികേളാ
ആകരുത.് 9 നിർമലമനസ്സാക്ഷിയിൽ
വിശ്വാസത്തിെന്റ ആഴേമറിയ സത്യം
സംരക്ഷിക്കുന്നവരായിരിക്കണം. 10 അവെര
ആദ്യംതെന്ന പരീക്ഷണവിേധയരാക്കണം;
ഉത്തമസാക്ഷ്യം പുലർത്തുന്നവരായി
െതളിഞ്ഞാൽഅവർശു്രശൂഷെചയ്യെട്ട.

11അവരുെട ഭാര്യമാരുംഅവെരേപ്പാെലതെന്ന,†
ആദരണീയർ ആയിരിക്കണം. അവർ
പരദൂഷണം പറയാത്തവരും സമചിത്തരും എല്ലാ
കാര്യങ്ങളിലും വിശ്വസ്തരുംആയിരിക്കണം.

12 ശു്രശൂഷകൻ ഏകപത്നീ്രവതനും
സ്വകുടുംബെത്തയും സന്താനങ്ങെളയും
നന്നായി പരിപാലിക്കുന്നവനും ആയിരിക്കണം.
13 തങ്ങള െട ശു്രശൂഷ ഉത്തമമായി
നിർവഹിച്ചിട്ട ള്ളവർക്ക് ബഹുമാന്യമായ
ഒരു സ്ഥാനവും ്രകിസ്തുേയശുവിലുള്ള
വിശ്വാസത്തിൽ വർധിച്ച വരുന്ന
ആത്മൈധര്യവും ഉണ്ട്.

പൗേലാസിെന്റനിർേദശം

* 3:8 അധ്യക്ഷന്മാേരാട് അഥവാ, സഭാമുഖ്യന്മാേരാടുേചർന്ന്
വിവിധ സഭാശു്രശൂഷകളിൽ സഹായിക്കുന്നവെരയാണ് ഈ
പദം വിവക്ഷിക്കുന്നത.് † 3:11 അഥവാ, ശു്രശൂഷക്കാരികള ം
അവെരേപ്പാെലതെന്ന
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14 നിെന്റ അടുേത്തക്ക് ഉടെന വരണെമന്ന്
ഞാൻ ആ്രഗഹിക്കുന്നു 15 എങ്കിലും എെന്റ
വരവിന് താമസം േനരിട്ടാൽ എ്രപകാരമാണ്
ഓേരാരുത്തരും ൈദവികഗൃഹത്തിൽ
െപരുമാേറണ്ടെതന്ന് നീ അറിയുന്നതിനാണ്
ഞാൻഈനിർേദശങ്ങൾഎഴുതുന്നത.് ജീവനുള്ള
ൈദവത്തിെന്റഈസഭ സത്യത്തിെന്റ സ്തംഭവും
അടിസ്ഥാനവും ആകുന്നു. 16ൈദവഭക്തിയുെട
അഗാധരഹസ്യം അനിേഷധ്യമാംവിധം
അതിേ്രശഷ്ഠമാണ:്
അവിടന്ന് മനുഷ്യനായി െവളിെപ്പട്ട ,
ആത്മാവിൽനീതീകരിക്കെപ്പട്ട ,

ദൂതന്മാർക്കു ്രപത്യക്ഷനായി,
രാഷ്്രടങ്ങളിൽ േഘാഷിക്കെപ്പട്ട ,

േലാകത്തിൽവിശ്വസിക്കെപ്പട്ട ,
മഹത്ത്വത്തിൽഎടുക്കെപ്പട്ട .

4
1 എന്നാൽ അന്ത്യകാലത്ത് വഴിെതറ്റിക്കുന്ന
ആത്മാക്കെളയും ൈപശാചിക
ഉപേദശങ്ങെളയും പിൻതുടർന്ന് ചിലർ
വിശ്വാസത്തിൽനിന്ന് വ്യതിചലിക്കുെമന്നു
ൈദവാത്മാവ് വ്യക്തമായി പറയുന്നു.
2 ഇത്തരം ഉപേദശങ്ങൾ അസത്യവാദികള െട
കാപട്യത്തിൽനിന്നാണ് ഉത്ഭവിക്കുന്നത.്
അവരുെട മനസ്സാക്ഷി െപാള്ളിക്കെപ്പട്ടതുേപാെല
വികാരശൂന്യമായിരിക്കുന്നു. 3 അവർ
വിവാഹം നിേരാധിക്കുകയും ചില സവിേശഷ
ഭക്ഷണപദാർഥങ്ങൾ ഉപേയാഗിക്കുന്നത്
വിലക്കുകയുംെചയ്യന്നു. ഇവ,
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സത്യം മനസ്സിലാക്കിയ വിശ്വാസികൾ
സ്േതാ്രതേത്താെട ആസ്വദിക്കാനായി ൈദവം
സൃഷ്ടിച്ചവയാണ.് 4ൈദവം സൃഷ്ടിച്ചവെയല്ലാം
ഉത്തമമാണ്; സ്േതാ്രതംെചയ്തുെകാണ്ട്
സ്വീകരിക്കുകയാെണങ്കിൽ ഒന്നും
വർജിേക്കണ്ടതില്ല. 5 കാരണം അത്
ൈദവവചനത്താലും ്രപാർഥനയാലും
വിശുദ്ധീകരിക്കെപ്പടുന്നേല്ലാ.

6 ഈ കാര്യങ്ങൾ നീ സേഹാദരങ്ങൾക്കു
വ്യക്തമാക്കിയാൽ, വിശ്വാസവചസ്സ കളാലും
നീ പിൻതുടർന്നുവന്ന ഉത്തമ ഉപേദശത്താലും
പരിേപാഷിപ്പിക്കെപ്പട്ട് ്രകിസ്തുേയശുവിെന്റ
ഒരു ഉത്തമശു്രശൂഷകനായിത്തീരും.
7 ലൗകികവും സാങ്കൽപ്പികവുമായ കഥകൾ
ഒഴിവാക്കുക;ൈദവഭക്തനാകാൻ നിെന്നത്തെന്ന
പരിശീലിപ്പിക്കുക. 8 കായികാഭ്യാസം
കുറച്ച മാ്രതം ്രപേയാജനമുള്ളതാണ;് എന്നാൽ
അതിലും മഹത്തരമാണ് ആത്മികാഭ്യസനം.
കാരണം, ഐഹികജീവിതത്തിലും വരാനുള്ള
ജീവിതത്തിലും അതുമൂലം ്രപേയാജനങ്ങൾ
വരുെമന്നുള്ളവാഗ്ദാനമുണ്ടേല്ലാ. 9ഇത് തികച്ച ം
സ്വീകാര്യവും വിശ്വാസേയാഗ്യവുമായ വചനമാണ.്
10 ഈ ലക്ഷ്യ്രപാപ്തിക്കുേവണ്ടിയാണ് നാം
പരി്രശമിക്കുകയും േപാരാടുകയുംെചയ്യന്നത.്
എല്ലാ മനുഷ്യരുെടയും, വിശിഷ്യ
വിശ്വാസികള െടയും, രക്ഷിതാവായ ജീവനുള്ള
ൈദവത്തിൽനാം ്രപത്യാശഅർപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു.

11 ഈ കാര്യങ്ങൾ നീ കൽപ്പിക്കുകയും
ഉപേദശിക്കുകയുംെചയ്യ ക. 12 നീ
യുവാവാണ് എന്ന കാരണത്താൽ ആരും
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നിെന്ന അവഗണിക്കാൻ അവസരം
നൽകാെത, സംസാരത്തിലും െപരുമാറ്റത്തിലും
സ്േനഹത്തിലും വിശ്വാസത്തിലും നിർമലതയിലും
വിശ്വാസികൾക്കു മാതൃകയായിത്തീരുക.
13 ഞാൻ വരുന്നതുവെര പരസ്യമായ
തിരുവചനപാരായണത്തിലും ്രപേബാധനത്തിലും
ഉപേദശത്തിലും ്രശദ്ധെചലുത്തുക.
14 സഭാമുഖ്യന്മാരുെട ൈകെവപ്പ വഴി
്രപവചനത്താൽനിനക്കു സിദ്ധിച്ച കൃപാദാനങ്ങൾ
അവഗണിക്കരുത.്

15 ഇവെയല്ലാം ്രപാവർത്തികമാക്കുക;
ഇവയിൽ പൂർണമായി മുഴുകുക, അങ്ങെന
നിെന്റ പുേരാഗതി എല്ലാവരുെടയും മുമ്പാെക
്രപകടമാകെട്ട. 16 നിെന്നക്കുറിച്ച ം നിെന്റ
ഉപേദശെത്തക്കുറിച്ച ംജാ്രഗതയുള്ളവനായിരിക്കുക.
അവയിൽ സുസ്ഥിരനുമായിരിക്കുക.
ഇ്രപകാരം െചയ്താൽ നീ നിെന്നയും നിെന്റ
േ്രശാതാക്കെളയും രക്ഷിക്കും.

5
വിധവകൾ,സഭാമുഖ്യന്മാർ

1 നിെന്നക്കാൾ ്രപായമുള്ള പുരുഷെന
ശകാരിക്കരുത,് പകരം അയാേളാട,്
പിതാവിേനാട് എന്നേപാെല അഭ്യർഥിക്കുകയാണ്
േവണ്ടത്. 2 ്രപായംകുറഞ്ഞവെര
സേഹാദരന്മാെരേപ്പാെലയും നിെന്നക്കാൾ
്രപായമുള്ള സ്്രതീകെള അമ്മമാെരേപ്പാെലയും
്രപായം കുറഞ്ഞ സ്്രതീകെള പൂർണനിർമല
മേനാഭാവേത്താെട സേഹാദരിമാെരേപ്പാെലയും
കരുതുക.
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3അശരണരായ വിധവകെള ബഹുമാനിക്കുക.
4 എന്നാൽ, ഒരു വിധവയ്ക്കു മക്കേളാ
െകാച്ച മക്കേളാ ഉെണ്ടങ്കിൽ അവർ
ആദ്യം സ്വന്തം കുടുംബത്തിൽത്തെന്ന
ൈദവഭക്തി ്രപാേയാഗികമാക്കി തങ്ങള െട
മാതാപിതാക്കൾക്കു ്രപത്യ പകാരം െചയ്യാൻ
പഠിക്കെട്ട. ഇത് ൈദവദൃഷ്ടിയിൽ
സ്വീകാര്യമാണ്. 5 അശരണയും
ഏകാകിനിയുമായ വിധവ ൈദവത്തിൽ
്രപത്യാശ അർപ്പിച്ച െകാണ്ടു രാവും പകലും
യാചനയിലും ്രപാർഥനയിലും വ്യാപൃതയാകെട്ട.
6 എന്നാൽ, സുഖേഭാഗങ്ങൾക്കായി
ജീവിക്കുന്ന വിധവ ജീവിച്ചിരിക്കുേമ്പാൾത്തെന്ന
മരിച്ചവളാണ.് 7 ൈദവജനം അപവാദങ്ങൾക്ക്
അതീതരായിരിേക്കണ്ടതിന് ഇത് അവേരാട്
ആജ്ഞാപിക്കുക. 8 ബന്ധുജനങ്ങള െടയും,
്രപേത്യകിച്ച് കുടുംബാംഗങ്ങള െടയും,
ആവശ്യങ്ങൾക്കായി കരുതാത്തവർ
വിശ്വാസത്യാഗികള ം അവിശ്വാസിെയക്കാൾ
അധമരുമാണ.്

9 അറുപതു വയസ്സിൽ കുറയാെത
്രപായമുള്ളവെളയും ഏകഭർതൃ്രവതം
അനുഷ്ഠിക്കുന്നവെളയുംമാ്രതേമ വിധവകള െട
പട്ടികയിൽ ഉൾെപ്പടുത്താവൂ. 10 ഇവർ
കുഞ്ഞുങ്ങെള വളർത്തുക, അതിഥികെള
സൽക്കരിക്കുക, കർത്തൃശു്രശൂഷകരുെട*
പാദങ്ങൾ കഴുകുക, പീഡിതെര സഹായിക്കുക
ഇത്യാദി സൽക്കർമങ്ങളാൽ കീർത്തി
േനടിയവള ംആയിരിക്കണം.
* 5:10 മൂ.ഭാ. വിശുദ്ധരുെട
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11 ്രപായം കുറഞ്ഞ വിധവകെള ഈ
കൂട്ടത്തിൽ പരിഗണിേക്കണ്ടതില്ല. കാരണം
്രകിസ്തുവിേനാടുള്ള വിേധയത്വെത്ത
ജഡികാഭിലാഷങ്ങൾ കീഴ്െപ്പടുത്തിയാൽ
അവർ വിവാഹിതരാകാൻ ആ്രഗഹിക്കും.
12അങ്ങെന അവർ ആദ്യം എടുത്ത തീരുമാനം
ലംഘിച്ചതിനാൽ കുറ്റക്കാരായിത്തീരും.
13 തെന്നയുമല്ല, അവർ അലസരായി,
വീടുവീടാന്തരം ചുറ്റിക്കറങ്ങി സമയം
വൃഥാവിലാക്കുകയും അനുചിതമായി
അസംബന്ധങ്ങൾ സംസാരിച്ച്
പരകാര്യതൽപ്പരരായിത്തീരുകയും
െചയ്യന്നു. 14 അതിനാൽ, ്രപായം കുറഞ്ഞ
വിധവകൾ വിവാഹംകഴിച്ച് അമ്മമാരായി
ഗൃഹഭരണം നടത്തി, ശ്രതുവിന് യാെതാരു
തരത്തിലുമുള്ള അപവാദങ്ങൾക്കും
അവസരം െകാടുക്കാതിരിക്കണെമന്നു ഞാൻ
ആ്രഗഹിക്കുന്നു. 15 ചിലർ, ഇേപ്പാൾത്തെന്ന
സാത്താെന്റപിന്നാെലേപായിക്കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു.

16 ഒരു വിശ്വാസിനിക്ക് കുടുംബത്തിൽ
വിധവകള െണ്ടങ്കിൽ അവൾതെന്ന അവെര
സഹായിക്കണം. സഭെയ ഭാരെപ്പടുത്തരുത.്
അങ്ങെനെയങ്കിൽ, അശരണരായ വിധവകെള
സഹായിക്കാൻസഭയ്ക്കുസാധിക്കുമേല്ലാ.

17 നന്നായി സഭാപരിപാലനം നടത്തുന്ന
സഭാമുഖ്യന്മാർക്ക,് ്രപേത്യകിച്ച് ്രപസംഗത്തിലും
അധ്യാപനത്തിലും വ്യാപൃതരായിരിക്കുന്നവർക്ക്
മാന്യമായ േവതനം† നൽകണം. 18 “ധാന്യം
† 5:17 മൂ.ഭാ. രണ്ട് മടങ്ങ് ്രപതിഫലംഅഥവാ,ഇരട്ടിബഹുമാനം
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െമതിക്കുേമ്പാൾ കാളയ്ക്കു മുഖെക്കാട്ട
െകട്ടരുത”്‡ എന്നും “േജാലിക്കാരൻ തെന്റ
കൂലിക്ക് അർഹൻ”§ എന്നും തിരുെവഴുത്തു
പറയുന്നേല്ലാ. 19 രേണ്ടാ മൂേന്നാ സാക്ഷികള െട
പിൻബലമില്ലാെത ഒരു സഭാമുഖ്യെനതിേര
ആേരാപണം ഉന്നയിക്കരുത.് 20 എന്നാൽ
പാപംെചയ്യന്ന സഭാമുഖ്യന്മാെര പരസ്യമായി
കുറ്റവിചാരണ നടത്തുക. ഇത് മറ്റ ള്ളവർക്ക്
അതിശക്തമായ ഒരു മുന്നറിയിപ്പായിരിക്കും.
21 ഈ നിർേദശങ്ങൾ നീ മുൻവിധിേയാ
പക്ഷേഭദേമാകൂടാെത പാലിക്കണെമന്ന് ഞാൻ
ൈദവെത്തയും ്രകിസ്തുേയശുവിെനയും
േ്രശഷ്ഠദൂതന്മാെരയും സാക്ഷിയാക്കി നിേന്നാട്
ആജ്ഞാപിക്കുന്നു.

22ഒരാെളസഭാമുഖ്യനായിനിേയാഗിക്കുന്നതിൽ*
തിടുക്കം കാട്ടരുത.് അന്യരുെട പാപങ്ങളിൽ
പങ്കാളിയാകുകയും അരുത.് നിെന്നത്തെന്ന
നിർമലമായിസൂക്ഷിക്കുക.

23 നിെന്റ ഉദരസബന്ധമായ അസ്വസ്ഥതയും
കൂെടക്കൂെടയുള്ള അസുഖങ്ങള ം നിമിത്തം
െവള്ളംമാ്രതം കുടിക്കാെത അൽപ്പം വീഞ്ഞും
േസവിക്കുക.

24ചിലരുെടപാപങ്ങൾന്യായവിധിക്കുമുമ്പുതെന്ന
െവളിെപ്പട്ട വരുന്നു; എന്നാൽ, മറ്റ ചിലരുെട
പാപങ്ങൾഅവെരപിൻതുടർന്നുവരുന്നേതയുള്ള .
25 സൽ്രപവൃത്തികള ം അതുേപാെലതെന്ന
െവളിെപ്പട്ട വരും; രഹസ്യത്തിൽ െചയ്തവയും
െവളിെപ്പടാതിരിക്കുകയില്ല.

‡ 5:18 ആവ. 25:4 § 5:18 ലൂേക്കാ. 10:7 * 5:22 മൂ.ഭാ.
ൈകെവപ്പ് നടത്തുന്നതിൽ
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6
1 ൈദവനാമവും ഉപേദശവും
ദുഷിക്കെപ്പടാതിരിക്കുന്നതിന,്അടിമനുകത്തിൻകീഴിലുള്ളവെരല്ലാം
തങ്ങള െട യജമാനന്മാർ പൂർണബഹുമതിക്ക്
േയാഗ്യരായി പരിഗണിേക്കണ്ടതാണ.്
2 വിശ്വാസികളായ യജമാനർ ഉള്ളവർ
“അവർ സേഹാദരങ്ങളാണേല്ലാ” എന്നുകരുതി
അവേരാട് അനാദരവു കാണിക്കരുത.് മറിച്ച്,
തങ്ങള െട േസവനത്തിെന്റ ്രപേയാജനം
അനുഭവിക്കുന്നവർ കൂട്ട വിശ്വാസികള ം
്രപിയെപ്പട്ടവരുംആകുകയാൽ,അവെരകൂടുതൽ
െമച്ചമായി േസവിക്കുകയാണു േവണ്ടത്.

വ്യാജ ഉപേദഷ്ടാക്കള ം ്രദവ്യാ്രഗഹവും
ഈ കാര്യങ്ങൾ നീ ഉപേദശിക്കുകയും
്രപേബാധിപ്പിക്കുകയുംെചയ്യ ക.
3 ഇതിനു വ്യത്യസ്തമായ രീതിയിൽ
ഉപേദശിക്കുകയും നമ്മുെട കർത്താവായ
േയശു്രകിസ്തുവിെന്റ നിർമലവചനേത്താടും
ൈദവഭക്തിക്കനുസൃതമായ ഉപേദശേത്താടും
അനുകൂലിക്കാതിരിക്കുകയുംെചയ്യന്നവർ
4അഹന്ത നിറഞ്ഞവരും വിേവകരഹിതരുമാണ.്
അവർ അസൂയ, ഭിന്നത, ദുർഭാഷണം,അഭ്യ ഹം,
ദുർബുദ്ധി എന്നിവ നിറഞ്ഞ് സത്യത്യാഗികളായ
മനുഷ്യർതമ്മിലുള്ള വാദേകാലാഹലം ഉണ്ടാക്കും.
5 ഇങ്ങെന, അനാേരാഗ്യകരമായ വിവാദങ്ങള ം
ചിലവാക്കുകെളക്കുറിച്ച ള്ളതർക്കവിഷയങ്ങള ം
നിരന്തരം സൃഷ്ടിക്കുന്ന ്രപവണതയുള്ളവരാണ്
ഇവർ. ൈദവഭക്തി ഒരു ആദായമാർഗമായി
അവർകരുതുന്നു.
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6 എന്നാൽ, സംതൃപ്തിേയാടുകൂടിയ
ൈദവഭക്തി വലിയ േനട്ടംതെന്നയാണ്.
7 ഈ േലാകത്തിേലക്കു വന്നേപ്പാൾ നാം
ഒന്നും െകാണ്ടുവന്നിട്ടില്ല. ഇവിെടനിന്നു
േപാകുേമ്പാൾ നമുക്ക് ഒന്നും െകാണ്ടുേപാകാനും
കഴിയുന്നതല്ല. 8 ഭക്ഷണവും വസ്്രതവും
ഉെണ്ടങ്കിൽ അതുെകാണ്ടു നമുക്കു
തൃപ്തരാകാം. 9 ധനികരാകാൻ
ആ്രഗഹിക്കുന്നവർ ്രപേലാഭനത്തിലും
െകണിയിലും കുടുങ്ങി, മനുഷ്യെര
തകർച്ചയിലും നാശത്തിലും മുക്കിക്കളയുന്ന
ബുദ്ധിഹീനവും ഉപ്രദവകരവുമായ
അനവധി േമാഹങ്ങളിൽ വീണുേപാകുന്നു.
10 ്രദവ്യാ്രഗഹം സകലവിധ േദാഷങ്ങള െടയും
ഉറവിടമാണ.് ധനേമാഹത്താൽ ചിലർ
വിശ്വാസത്തിൽനിന്ന് വ്യതിചലിച്ച,്
പലവിധ േവദനകൾക്ക് തങ്ങെളത്തെന്ന
അധീനരാക്കുകയുംെചയ്തിരിക്കുന്നു.

വിശ്വാസത്തിെന്റനല്ല േപാരാട്ടം
11 എന്നാൽ ൈദവപുരുഷാ, നീേയാ
ഇവയിൽനിെന്നല്ലാം ഓടിയകലുക.
നീതി, ഭക്തി, വിശ്വാസം, സ്േനഹം,
സഹിഷ്ണുത, സൗമ്യത എന്നിവെയ
അനുഗമിക്കുക. 12 വിശ്വാസത്തിെന്റ നല്ല
യുദ്ധംെചയ്യ ക. നിത്യജീവെന മുറുെകപ്പിടിക്കുക;
അതിനായി നീ വിളിക്കെപ്പടുകയും
അേനകസാക്ഷികള െടമുമ്പിൽ ആ കാര്യം
ഏറ്റ പറയുകയും െചയ്തിട്ട ണ്ടേല്ലാ.
13 സകലത്തിനും ജീവൻ നൽകുന്ന



1തിേമാത്തിേയാസ് 6:14 xvi 1തിേമാത്തിേയാസ് 6:19

ൈദവെത്തയുംെപാന്തിേയാസ്പീലാേത്താസിെന്റ
മുമ്പിൽ ഉത്തമവിശ്വാസ്രപഖ്യാപനം
നടത്തിയ ്രകിസ്തുേയശുവിെനയും
സാക്ഷിയാക്കി ഞാൻ നിേന്നാട്
ആജ്ഞാപിക്കുന്നത:് 14 നമ്മുെട കർത്താവായ
േയശു്രകിസ്തുവിെന്റ പുനരാഗമനംവെര
നീ ഈ കൽപ്പനകൾ നിഷ്കളങ്കമായും
നിരാേക്ഷപമായും പാലിച്ച െകാള്ളണം എന്നാണ്.
15 രാജാക്കന്മാരുെട രാജാവും ്രപഭുക്കന്മാരുെട
്രപഭുവും വാഴ്ത്തെപ്പട്ട ഏകാധിപതിയുമായ
ൈദവം ്രകിസ്തുവിെന യഥാകാലം
െവളിെപ്പടുത്തും. 16 അവിടന്നുമാ്രതമാണ്
മരണരഹിതൻ. ആർക്കും അടുത്തുകൂടാത്ത
്രപകാശത്തിൽ നിവസിക്കുന്ന അവിടെത്ത
മാനവരാരും കണ്ടിട്ടില്ല; കാണുക സാധ്യവുമല്ല.
ബഹുമാനവും ആധിപത്യവും എേന്നക്കും
അവിടേത്തക്ക് ഉണ്ടാകുമാറാകെട്ട.ആേമൻ.

17 ഈ േലാകത്തിെല ധനികേരാട,്
ധാർഷ്ട്യം ്രപകടിപ്പിക്കാെതയും അസ്ഥിരമായ
ലൗകികസമ്പത്തിൽ തങ്ങള െട
്രപത്യാശെവക്കാെതയുംനമ്മുെടആസ്വാദനത്തിന്
ഉതകുന്നെതല്ലാം സമൃദ്ധമായി ്രപദാനംെചയ്യന്ന
ൈദവത്തിൽത്തെന്ന ്രപത്യാശഅർപ്പിക്കണെമന്ന്
നീ ആജ്ഞാപിക്കുക. 18 അവേരാട് നന്മ
െചയ്യാനും സുകൃതങ്ങളിൽ സമ്പന്നരാകാനും
തങ്ങൾക്കുള്ളത് ഔദാര്യേത്താെട
പങ്കുെവക്കാൻ സന്നദ്ധത കാണിക്കാനും
ഉദ്േബാധിപ്പിക്കുക. 19 ഇ്രപകാരം,
ഭാവികാലത്തിൽ യഥാർഥജീവനാകുന്ന ജീവൻ
മുറുെകപ്പിടിക്കുന്നതിനുേവണ്ടി തങ്ങള െട
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നിേക്ഷപങ്ങൾെകാണ്ട് ഭ്രദമായ ഒരു അടിസ്ഥാനം
പണിയെട്ട.

20 തിേമാത്തിേയാേസ, നിെന്ന
ഭരേമൽപ്പിച്ചിട്ട ള്ളത് നീ പരിരക്ഷിക്കുക.
ൈദവഭക്തിക്ക് അനുസൃതമല്ലാത്ത
വ്യർഥഭാഷണത്തിൽനിന്നും വിജ്ഞാനം എന്നു
േദ്യാതിപ്പിക്കുന്ന ആശയൈവരുധ്യങ്ങളിൽനിന്നും
ഒഴിഞ്ഞു നിൽക്കുക. 21 ചിലർ ഇത്
അനുകരിച്ചതിനാൽ വിശ്വാസത്തിൽനിന്നു
വ്യതിചലിക്കാൻകാരണമായിത്തീർന്നു.

കൃപനിങ്ങേളാടുകൂെട ഇരിക്കുമാറാകെട്ട.
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