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தீேமாத்ேதயுவுக்கு
எழுத யமுதலாம்கடிதம்

௧ நம்முைடய இரட்சகராக இருக்க ற
ேதவனும், நம்முைடய நம்ப க்ைகயாக
இருக்க ற இேயசு க றஸ்துவும் ஆைண
இட்டபடிேய இேயசு க றஸ்துவன்
அப்ேபாஸ்தலனாய்இருக்கற பவுல்,
௨ வசுவாசத்தல் உண்ைமயான மகனாக

இருக்கும் தீேமாத்ேதயுவுக்கு எழுதுவது: நமது
ப தாவாகய ேதவனாலும், நமது கர்த்தராக ய
இேயசு க றஸ்துவனாலும் கருைபயும்,
இரக்கமும், சமாதானமும்உண்டாவதாக.

தவறானேபாதைனகளுக்குஎச்சரிக்ைக
௩ எேபசு நகரத்தல் நீ இருக்கேவண்டும்

என்று வரும்புக ேறன். நான்
மக்கேதானியாவுக்குப் ேபானேபாது நீ
அவ்வாறு ெசய்யும்படி ேகட்ேடன். எேபசு
நகரில் சலர் தவறானவற்ைறப் ேபாத த்து
வருகறார்கள். இது ேபால் ெசய்ய ேவண்டாம்
என்று ஆைணயட்டுச் ெசால்லும் ெபாருட்டு
நீ அங்ேக தங்க இரு. ௪ உண்ைமயற்ற
கட்டுக்கைதகைளக் ேகட்டு காலத்ைத
வீணாக்க ேவண்டாம் என்றும், குடும்ப
வரலாற்றுப் பட்டியல்கைளக் ேகட்க
ேவண்டாம் என்றும் கூறு. அைவ ெவறும்
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வவாதங்கைள மட்டுேம உருவாக்கும்.
அைவ ேதவனுைடய பணிக்கு உதவாதைவ.
வசுவாசத்தன் மூலேம ேதவனுைடய பணி
நைடெபறும். ௫ மக்கள் அன்புெகாள்ள
ேவண்டும் என்பேத இக்கட்டைளயன்
ேநாக்கம். இந்த அன்ைபப் ெபற மக்கள்
தூய இதயத்ைதப் ெபற ேவண்டும். எது
சரியானது என்று எண்ணுகறார்கேளா
அைதச் ெசய்ய ேவண்டும். உண்ைமயான
வசுவாசம் ெகாள்ளேவண்டும். ௬ ச லர்
இக்காரியங்கைளச் ெசய்யத் தவறனார்கள்.
ஆைகயால் அவர்கள் அதலிருந்து வலக
ஒன்றுக்கும் உதவாத காரியங்கைளப்
பற்ற இப்ெபாழுது ேபசுக றார்கள். ௭ அந்த
மக்கள் நயாயப்ப ரமாண ேபாதகர்களாக
இருக்க வரும்புக றார்கள். ஆனால்,
அவர்களுக்குத் தாம் என்ன ெசால்க ேறாம்
என்பது ெதரியவல்ைல. அேதாடு தாம்
உறுதயாகச் ெசால்கன்றவற்ைறப் பற்றயும்
புரிந்துெகாள்ளவல்ைல.

௮ ஒருவன் சட்டத்ைதச் சரியாகப்
பயன்படுத்தனால் அச்சட்டம் நல்லெதன்று
அறந்தருக்க ேறாம். ௯ சட்டமானது நல்ல
மனிதர்களுக்காக உருவாக்கப்படவல்ைல
என்பதும் எங்களுக்குத் ெதரியும்.
சட்டத்துக்கு எத ரானவர்களுக்காகவும்,
பன்பற்ற மறுப்பவர்களுக்காகவும்
இச்சட்டம் உருவாக்கப்பட்டது. இது
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ேதவனுக்கு எத ரானவர்களுக்காகவும்,
பாவ களுக்காகவும்,பக்தயல்லாதவர்களுக்காகவும்,
தூய்ைமயற்றவர்களுக்காகவும், தம்
ெபற்ேறாைரக் ெகால்க றவர்களுக்காகவும்,
ெகாைலகாரர்களுக்காகவும்உருவாக்கப்பட்டது.
௧௦ வபசாரம், ஓரினக்கலவ , அடிைம
வற்பைன, ெபாய், ஏமாற்று, ேதவனின்
உண்ைம ேபாதைனக்கு எத ர்ப்பு
ேபான்றவற்ைறச் ெசய்கன்ற மக்களுக்கு
உரியது. ௧௧ ெசால்லும்படி ேதவன் என்னிடம்
ஒப்பைடத்த நற்ெசய்தயன் ஒரு பகுத ேய
என் ேபாதைனயாகும். ெபருைம மிகு
அந்நற்ெசய்த மகைமயன் ேதவனிடமிருந்து
வருகறது.

ேதவனுைடயகருைபக்காக நன்ற
௧௨ நம் கர்த்தராக ய இேயசு க றஸ்துவுக்கு

நான்நன்ற கூறுக ேறன், ஏெனனில் என்ைன
வசுவாசமுள்ளவனாகக் கண்டுணர்ந்து
ேசைவ ெசய்யும் ெபாருட்டு அவர் எனக்கு
இப்பணிையக் ெகாடுத்தருக்க றார். அவர்
எனக்கு பலத்ைதக் ெகாடுத்தருக்க றார்.
௧௩ முன்பு நான் கறஸ்துவுக்கு எத ராகப்
ேபச துன்பப்படுத்த , ெகாடுைமயான
காரியங்கைளச் ெசய்ேதன். ஆனால்
ேதவன் என்னிடம் கருைணேயாடு இருந்தார்.
ஏெனன்றால், ெசய்வைத இன்னெதன்று
அறயாமல் நான் ெசய்ேதன். அவைர
நம்பாதேபாது தான் அவற்ைறச் ெசய்ேதன்.
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௧௪ ஆனால் கர்த்தராக ய அவர் தம்
முழுைமயான கருைபைய எனக்குத் தந்தார்.
அேதாடு க றஸ்து இேயசுவல் வசுவாசமும்
அன்பும்வந்தது.
௧௫ நான் என்ன ெசால்க ேறேனா, அைவ

உண்ைமயானைவ. நீங்கள் அவற்ைற
முழுைமயாக ஏற்றுக்ெகாள்ளேவண்டும்.
பாவ கைள மீட்பதற்காகேவ க றஸ்துவாகய
இேயசு இந்த உலகத்துக்கு வந்தார்.
அவர்களுள் நான் மிக ேமாசமானவன்.
௧௬ ஆனால் எனக்குக் கருைண
அளிக்கப்பட்டது. அதனால் என்மூலம்இேயசு
க றஸ்து எல்ைலயற்ற ெபாறுைம உைடயவர்
என்று புலப்படுத்தவ ட்டார். க றஸ்து
தனது ெபாறுைமைய எல்லா பாவ களிலும்
ேமாசமான என்னிடம் காட்டினார். அவைர
வசுவாச க்க றவர்கள் ந த்தய வாழ்ைவப்
ெபறுவர் என்பதற்கு எடுத்துக்காட்டாக
நான் இருக்கும்படியாகக் க றஸ்து
வரும்பனார். ௧௭ கனமும், மகைமயும்
ந ரந்தரமான அரசருக்கு இருப்பதாக. அவர்
அழிக்கப்படாதவர். பார்க்கப்படாதவர். அந்த
ஒேர ேதவனுக்ேக எப்ெபாழுதும் கனமும்,
மகைமயும்உண்டாவதாக.
௧௮ தீேமாத்ேதயுேவ, நீ என் மகைனப்

ேபான்றவன். நான் உனக்கு ஓர்
ஆைணயடுக ேறன். உன்ைனக்
குறத்து முன்பு ெசால்லப்பட்ட
தீர்க்கதரிசனங்களின்படிேயவசுவாசத்த ற்காக
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மாெபரும் ேபாரில் நீ ஈடுபடு. இதுேவ எனது
ஆைண. ௧௯ ெதாடர்ந்து வசுவாசம் ெகாள்.
உனக்கு நயாயமானது என்று ெதரிந்தைதச்
ெசய். ச லர் இதைனச் ெசய்யவல்ைல.
எனேவ அவர்கள் வசுவாசத்தலிருந்து
வலக வழுந்தார்கள். ௨௦ இமேனயும்,
அெலக்சாண்டரும் இத்தகு இரண்டு
உதாரணங்கள். ேதவனுக்கு எத ராகப்
ேபசக் கூடாது என்பைதக் கற்றுக்ெகாள்ளும்
ெபாருட்டு நான் அவர்கைள சாத்தானிடம்
ஒப்பைடத்துவ ட்ேடன்.

௨
ஆணுக்கும் ெபண்ணுக்கும் சல

வதமுைறகள்
௧ எல்லாருக்குமாக ப ரார்த்தைன

ெசய்யுங்கள் என்று முதலில் உங்கைளக்
ேகட்டுக்ெகாள்க ேறன். எல்லாைரயும் பற்ற
ேதவனிடம் ேபசுங்கள். அவர்களுக்குத்
ேதைவயானவற்ைறப்பற்ற க் ேகளுங்கள்.
அவரிடம் நன்றயுணர்வுடன் இருங்கள்.
௨ அரசர்களுக்காகவும், அதகாரம்
உள்ளவர்களுக்காகவும்நீங்கள்ப ரார்த்தைன
ெசய்ய ேவண்டும். முழுக்க முழுக்க
ேசைவயும், ேதவைனக் குறத்த
மரியாைதயும் அைமதயும் சமாதானமும்
உள்ள வாழ்ைவ நாம் ெபறும்ெபாருட்டு
அத்தைலவர்களுக்காகப் ப ரார்த்தைன
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ெசய்யுங்கள். ௩ இது நன்று. நம் மீட்பரான
ேதவனுக்குஇதுமிகவும்வருப்பமானது.
௪அைனத்து மக்களும் மீட்கப்பட ேவண்டும்

என்று ேதவன் வரும்புக றார். அைனத்து
மக்களும் உண்ைமைய அறந்துெகாள்ள
ேவண்டும் என்றும் ேதவன்ஆைசப்படுக றார்.
௫ஒேர ஒரு ேதவேனஇருக்கறார். மனிதர்கள்
ேதவைன அைடவதற்கும் ஒேர ஒரு
வழிதான் உள்ளது. அவ்வழி மனிதனாகப்
ப றந்த க றஸ்துவாகய இேயசுவன்
மூலம் உருவாக றது. ௬ அைனத்து
மக்களின் பாவங்களுக்காகவும் அவர்
தன்ைனேய தந்துவ ட்டார். ேதவன்
எல்லாைரயும் மீட்க வரும்புக றார் என்பதற்கு
இேயசுேவ சாட்ச . அவர் சரியான
ேநரத்தல் வந்தார். ௭ அதனால்தான்
நற்ெசய்தையப் பரப்புவதற்காக, நான்
ேதர்ந்ெதடுக்கப்பட்ேடன். அதனால்
தான் நான் அப்ேபாஸ்தலானாகவும்
ேதர்ந்ெதடுக்கப்பட்ேடன். (நான்
உண்ைமையத் தான் ெசால்க ேறன்.
ெபாய் ெசால்லவல்ைல) யூதர்
அல்லாதவர்களுக்கான ேபாதகராகத்
ேதர்ந்ெதடுக்கப்பட்ேடன். நான் அவர்கள்
வசுவாசம் ெகாள்ளவும், உண்ைமைய
அறந்துெகாள்ளவும் ேபாத க்க ேறன்.

ஆணுக்கும் ெபண்ணுக்கும் வ ேசஷ
வதமுைறகள்
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௮ஆண்கள்எல்லாஇடத்தலும்ப ரார்த்த க்க
ேவண்டும் என்று வரும்புக ேறன்.
ைககைள உயர்த்த ெஜபம் ெசய்யும்
இவர்கள் தூய்ைமயானவர்களாக
இருக்கேவண்டும். இவர்கள் ேகாபமும்,
தர்க்கமும் இல்லாதவர்களாக இருக்க
ேவண்டும்.
௯ ெபண்கள் தமக்குப் ெபாருத்தமான

ஆைடகைள அணியேவண்டுெமன்று
வரும்புக ேறன். மரியாைதக்குரிய வ தத்தல்
அவர்கள் ஆைடகள் இருக்கேவண்டும்.
எளிைமயாகவும், சரியான ச ந்தைன
உைடயவர்களாகவும் அவர்கள் இருக்க
ேவண்டும். அவர்கள் நவநாகரீகமான
தைலயலங்காரமும், ெபான், முத்து
நைகயலங்காரங்களும், வைலயுயர்ந்த
ஆைட அலங்காரங்களும் இல்லாமல்
இருப்பார்களாக. ௧௦ ஆனால்,
அவர்கள் அழகானவர்களாகத்
ேதான்ற நற்ெசயல்கைளச் ெசய்ய
ேவண்டும். ேதவைன வழிபடுக ற
ெபண்கள் அவ்வதத்த ேலேய தங்கைள
அலங்கரித்துக்ெகாள்ளேவண்டும்.
௧௧ ெபண்கள் எல்லாவற்றலும்

அடக்கம் உைடயவராய் இருந்து
அைமத ேயாடு கற்றுக்ெகாள்ள ேவண்டும்.
௧௨ ஆணுக்கு ஒரு ெபண் கற்ப க்க நான்
ஒத்துக்ெகாள்ளமாட்ேடன். அேதாடு ஆண்
மீது ஒரு ெபண் அதகாரம் ெசலுத்தவும்
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நான் ஒத்துக்ெகாள்ளமாட்ேடன். ெபண்கள்
ெதாடர்ந்து எப்ேபாதும் அைமதயாக
இருக்கேவண்டும். ௧௩ ஏெனனில்
ஆதாேம முதலில் பைடக்கப்பட்டான்.
ஏவாள் ப றகு தான் பைடக்கப்பட்டாள்.
௧௪ அேதாடு, சாத்தானின் தந்த ரத்துக்குள்
ஆதாம் அகப்படவல்ைல. ெபண்
தான் முதலில் தந்த ரத்துக்குள் ச க்க
பாவயானாள். ௧௫ ெதாடர்ந்து வசுவாசமும்
அன்பும் புனிதமும் ெகாண்டு நல்ல
வழியல் கட்டுப்பாட்ேடாடு ெபண்கள்
நடந்துெகாண்டால், அவர்கள் தம் பள்ைளப்
ேபற்றன்மூலம்இரட்ச க்கப்படுவார்கள்.

௩
சைபயல்தைலவர்கள்
௧ நான் ெசால்வெதல்லாம் உண்ைமேய,

மூப்பரின் ேசைவைய வரும்புக றவன் நல்ல
ேவைலையச் ெசய்வைதேய வரும்புக றான்.
௨ ஒரு மூப்பன் நல்லவனாகேவ இருக்க
ேவண்டும். அவன் தன்ைனக் குற்றம்
சாட்டப்படாதவனாகப் பார்த்துக்ெகாள்ள
ேவண்டும். அவன் ஒேர ஒரு மைனவைய
உைடயவனாகவும், சுயக்கட்டுப்பாடும்,
ஞானமும் ெகாண்டவனாகவும்
இருக்க ேவண்டும். மற்றவர்களால்
மத க்கப்படேவண்டும் மக்கைள
உபசரிப்பவனாக இருக்க ேவண்டும். நல்ல
ேபாதகனாகவும் இருக்க ேவண்டும். ௩அவன்
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மது அருந்துபவனாகவும், சண்ைடய ட
வரும்புக றவனாகவும் இருக்கக் கூடாது.
அவன் ெபாறுைமயும், சமாதானமும்
உைடயவனாக இருக்கேவண்டும். அேதாடு
அவன் பண ஆைச இல்லாதவனாகவும்
இருக்கேவண்டும். ௪அவன்தன்குடும்பத்தல்
ச றந்த தைலவனாக இருக்க ேவண்டும்.
அதாவது அவனது பள்ைளகள் அவனிடம்
முழு மரியாைதேயாடு கீழ்ப்படிந்து நடக்க
ேவண்டும். ௫ ஒருவன் தன் ெசாந்தக்
குடும்பத்தல் நல்லெதாரு தைலவனாக
இருக்க ெதரியாவ ட்டால், ப றகு எப்படி
அவனால் ேதவனுைடய சைபப்ெபாறுப்ைப
ஏற்றுநடத்தமுடியும்?
௬ ஆனால் மூப்பராக வருகற

ஒருவன் புத தாக வசுவாசம்
ெகாண்டவனாக இருக்கக்கூடாது.
இதல் அவன் ெபருைமப்படுவதற்கு
எதுவும் இல்ைல. அவ்வாறு
ெசய்தால் அவன் தற்ெபருைமக்காகத்
தண்டிக்கப்படுவான். அது சாத்தான்
ெபற்ற தண்டைனையப்ேபான்று
இருக்கும். ௭ சைபயல் இல்லாதவர்களின்
மரியாைதையயும் ெபற்றவனாக மூப்பர்
இருக்க ேவண்டும். ப றகு அவன்
மற்றவர்களால் வமர்ச க்கப்படாமல்
இருப்பான். சாத்தானின் தந்த ரத்துக்கும்
பலியாகாமல்இருப்பான்.
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சைபயல்உள்ளஉதவயாளர்கள்
௮ இேத வதத்த ேலேய மக்களின்

மரியாைதக்கு உரியவர்களாக
ச றப்பு உதவயாளர்களும் இருக்க
ேவண்டும். அவர்கள் நைனப்ெபான்றும்
ெசால்ெலான்றுமாக இல்லாமலும்,
மதுக்குடியர்களாக இல்லாமலும்
இருக்கேவண்டும். மற்றவர்கைள
ஏமாற்ற ெசல்வம் ேசர்ப்பவர்களாகவும்
இருக்கக் கூடாது. ௯ அவர்கள், ேதவன்
நமக்கு ெவளிக்காட்டிய உண்ைமகைளக்
கைடப்ப டிக்க றவர்களாகவும்
சரிெயனப்படுவைத மட்டுேம
ெசய்பவர்களாவும் இருக்க ேவண்டும்.
௧௦ முதலில் நீங்கள் அவர்கைளச் ேசாதைன
ெசய்யுங்கள். அவர்களில் எதுவும் குற்றம்
இல்லாவ ட்டால் ப றகு அவர்கள் வ ேசஷ
உதவயாளர்களாக ேசைவெசய்யமுடியும்.
௧௧ இைதப்ேபாலேவ மற்றவர்கள்

மத க்கத்தக்கவர்களாக ெபண்கள்
இருக்க ேவண்டும். ப றர்ேமல்
அவதூறு ேபசாதவர்களாகவும்
இருக்கேவண்டும். அவர்கள் சுயக்கட்டுப்பாடு
உள்ளவர்களாகவும், எல்லாவற்றலும்
உண்ைம உள்ளவர்களாகவும்
இருக்கேவண்டும்.
௧௨ வேசஷ உதவயாளர்களாக

இருப்பவர்கள் ஒேர ஒரு மைனவ
உைடயவர்களாக இருக்க ேவண்டும்.
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அவர்கள் தம் பள்ைளகளுக்கும்
குடும்பங்களுக்கும் நல்ல தைலவர்களாக
இருக்க ேவண்டும். ௧௩ இவ்வாறு நல்ல
வழியல் ேசைவ ெசய்க றவர்கள் ஒரு
மரியாைதக்குரிய நைலைய அைடவார்கள்.
இேயசு க றஸ்துவன் மீதுள்ளவசுவாசத்தல்
ேமலும்உறுத ெபறுவார்கள்.

நம்வாழ்க்ைகயன்இரகசயம்
௧௪ வைரவல் நான் உங்களிடம் வருேவன்

எனநம்புக ேறன். ஆனால்இப்ெபாழுதுஇைத
உங்களுக்கு எழுதக்ெகாண்டிருக்க ேறன்.
௧௫ ப றகு நான் வைரவல் வராவ ட்டாலும்
ேதவனுைடய குடும்பத்தல் என்ெனன்ன
ெசய்யேவண்டும் என்பது குறத்து நீங்கள்
ெதரிந்துெகாள்வீர்கள். ேதவனுைடய
குடும்பம் என்பது ஜீவனுள்ள ேதவனின்
சைபதான். உண்ைமயன் தூணாகவும்
அடித்தளமாகவும் சைப இருக்க றது. ௧௬ நம்
வழிபாட்டு வாழ்வன் இரகசயம் எந்த
சந்ேதகத்துக்கும் இடம் இல்லாமல் மிக
உயர்ந்ததுஆகும்.

“க றஸ்துமனிதசரீரத்துடன்காட்ச யளித்தார்.
அவர் நீதயானவர் என்பைத ஆவயானவர்

நரூப த்தார்.
ேதவதூதர்களால்காணப்பட்டார்.
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யூதர் அல்லாதவர்களின் ேதசங்களில்
அவைரப் பற்றய நற்ெசய்த
பரப்பப்பட்டது.

உலெகங்கலுமுள்ள மக்கள் அவர்ேமல்
வசுவாசம்ெகாண்டனர்.

அவர் மகைமயுடன் வானுலகற்கு
எடுத்துக்ெகாள்ளப்பட்டார்.”

௪
தவறான ேபாதகர்கைளப் பற்ற

எச்சரிக்ைக
௧ வருங்காலத்தல் சலர் உண்ைமயான

ேபாதைனையநம்புவைதநறுத்தவடுவார்கள்
என்று தூய ஆவயானவர் கூற
இருக்கறார். அவர்கள் ெபாய் ெசால்லும்
ஆவகளுக்குத் தைலவணங்குவார்கள்.
அவர்கள் ப சாசுகளின் ேபாதைனகைளப்
பன்பற்றுவார்கள். ௨ ெபாய்யும், தந்த ரமும்
உைடயவர்கள் மூலம் அத்தீய ேபாதைனகள்
வருகறது. அந்த மக்கள் சரி எது, தவறு எது
என்று பார்க்கமாட்டார்கள். அவர்களுைடய
புரிந்துெகாள்ளும் தன்ைம, சூடு ேபாடப்பட்டு,
அழிக்கப்பட்டைதப் ேபான்றது. ௩ அவர்கள்
தருமணம் ெசய்யக்கூடாது என்கன்றனர்.
ச ல உணவு வைககைள உண்ணக் கூடாது
என்று கூறுகன்றனர். ஆனால் அந்த
உணவுகைள ேதவேன பைடத்தருக்க றார்.
நம்புக றவர்களும், உண்ைமைய
அறந்தவர்களும் அவற்ைற நன்ற ேயாடு
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உண்ணலாம். ௪ ேதவனால் பைடக்கப்பட்ட
அைனத்துேம நல்லதுதான். நன்றக்
கடனாகப் ெபறுகறவைரயல் ேதவனால்
உருவாக்கப்பட்ட எைதயும் மறுக்கக்கூடாது.
௫ ேதவனால் பைடக்கப்பட்டைவ
எல்லாம் ேதவனுைடய வார்த்ைதயாலும்
ப ரார்த்தைனகளாலும்தூய்ைமயாக்கப்படும்.

க றஸ்துவன்நல்லேவைலயாளாகஇரு
௬ அங்குள்ள சேகாதர சேகாதரிகளிடமும்

இவற்ைறக் கூறு. இைவ நீ இேயசு
க றஸ்துவன் நல்ல ேவைலயாள் என்பைதக்
காட்டும். வசுவாசமான வார்த்ைதகளாலும்,
பன்பற்றப்படுக ற நல்ல ேபாதைனயாலும்
நீ பலப்படுத்தப்படுக றாய் என்றும்
காட்டுவாய். ௭ மக்கள் ெசால்க ற அர்த்தமற்ற
கைதகள் ேதவனுைடய உண்ைமேயாடு
சற்றும் ெபாருந்தாதைவ. அவற்றன்
கூற்றுக்கைளப் பன்பற்றாேத. ேதவனுக்கு
உண்ைமயான ேசைவையச் ெசய்ய
கற்றுக்ெகாள். ௮ உடற்பயற்சயானது
சல வழிகளில் உதவகரமானது. ஆனால்
ேதவபக்தயானது எல்லா வழிகளிலும்
உதவுவதாகும். அது இவ்வாழ்க்ைகக்கு
மட்டுமல்லாமல் இனிவரும் வாழ்வுக்கும்
ஆசீர்வாதம் தரும். ௯நான் ெசால்வெதல்லாம்
உண்ைம, அவற்ைற முழுைமயாக நீ
ஏற்றுக்ெகாள்ளேவண்டும். ௧௦ இதற்காகத்
தான் நாம் உைழக்க ேறாம். ேபாராடுக ேறாம்;
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ேதவனில் வசுவாசம் ெகாள்க ேறாம்; அவேர
அைனத்து மக்களின் மீட்பராக இருக்க றார்.
அேதாடு வசுவாச களுக்குச் ச றப்பான
முைறயல்மீட்பராகஇருக்க றார்.
௧௧ கட்டைளய ட்டு இவ்வஷயங்கைளப்

ேபாதைன ெசய். ௧௨ நீ இளைமயாக
இருக்க றாய். ஆனால் உன்ைன
முக்கயம் அற்றவனாக நடத்த யாைரயும்
அனுமதக்காேத. வசுவாசம் உைடயவர்கள்
எப்படி வாழேவண்டும் என்பதற்கு
முன்மாத ரியாக இரு. வார்த்ைதயலும்,
வாழும் வைகயலும், அன்பலும்,
வசுவாசத்தலும், தூய நடத்ைதயலும்
வசுவாச களுக்குமுன்மாத ரியாகஇரு.
௧௩ மக்களுக்குத் ெதாடர்ந்து

ேவதவாக்கயங்கைள வாச த்துக்காட்டு.
அவர்கைள பலப்படுத்து, அவர்களுக்குப்
ேபாதைனெசய். நான்வரும்வைரஇவற்ைறச்
ெசய். ௧௪உனக்குக் கைடத்துள்ள வரத்ைதப்
பயன்படுத்த நைனவுெகாள். மூப்பராக ய
சைபேயார்உன்ேமல்ைககைளைவத்தேபாது
தீர்க்கதரிசனத்தன் மூலம் இந்த வரத்ைதப்
ெபற்றாய். ௧௫ இவற்ைறத் ெதாடர்ந்து ெசய்.
இவற்றுக்காக உன்வாழ்ைவக் ெகாடு. ப றகு,
உன் பணியன் வளர்ச்சைய அைனவரும்
கண்டுெகாள்வர். ௧௬ உன் வாழ்வலும்
ேபாதைனையக் குறத்து எச்சரிக்ைகயாக
இரு. சரியாய்வாழ்ந்துஇவற்ைறப்ேபாதைன
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ெசய். அதனால் உன் வாழ்ைவயும், உன்
ேபாதைனையக்ேகட்பவர்களின்வாழ்ைவயும்
நீகாப்பாற்ற க்ெகாள்ளமுடியும்.

௫
மற்றவர்கேளாடு வாழ்வதற்கான சல

வதமுைறகள்
௧ முத ேயார்களிடம் ேகாபமாகப் ேபசாேத.

ஆனால் அவர்கைளத் தந்ைதயாக மத த்து
நடத்து. இைளஞர்கைள சேகாதரர்களாக
மத த்து நடத்து. ௨ முதய ெபண்கைளத்
தாயாகக் கருது. வயதுகுைறந்த ெபண்கைள
சேகாதரிகளாக நைன. அவர்கைள
எப்ெபாழுதும்நல்லமுைறயல்நடத்து.
௩ உண்ைமய ேலேய தனியாக உள்ள

வதைவகைளப் பாதுகாத்து மத த்து நட.
௪ஆனால் ஒரு வதைவக்குப் பள்ைளகேளா,
ேபரப்பள்ைளகேளா இருந்தால், இவர்கள்
தம் ெபற்ேறார்களுக்கு உதவுவதன் மூலம்
தன் குடும்பத்ைத மத க்க ேவண்டும்
என்பைத முதலில் கற்கேவண்டும். இவர்கள்
இைதச் ெசய்தால் ெபற்ேறார்களுக்கும்
மூதாைதயர்களுக்கும் நன்றக் கடன்
ெசலுத்தயவர்களாவார்கள். இைதேய
ேதவன் ஒப்புக்ெகாள்க றார். ௫ வதைவயாக
இருக்கும் ஒருத்த ேதவைனத் தன் ஒேர
வசுவாசமாகக்ெகாண்டிருப்பாள். இரவு
பகல் என அவள் எப்ெபாழுதும் ப ரார்த்தைன
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ெசய்வாள். ேதவனிடம் உதவைய
ேவண்டுவாள். ௬ தனக்கு சந்ேதாஷம் தரும்
ெசயல்கைளச் ெசய்வத ேலேய ஒரு வதைவ
தன் வாழ்ைவ கழித்தாெளனில் உய ேராடு
இருந்தாலும் இறந்தவளுக்குச் சமமாவாள்.
௭ அங்குள்ள வசுவாச களிடம் தங்கள்
குடும்பத்ைதக் கவனித்துக்ெகாள்ளும்படி
கூறு. அதனால் மற்றவர்கள் அவர்கள்
தவறாக நடந்துெகாள்க றார்கள் என்று
கூறமாட்டார்கள். ௮ ஒருவன் தன் ெசாந்த
மக்களிடமும் அக்கைற காட்ட ேவண்டும்.
அைதவ ட முக்கயமாக அவன் தன் ெசாந்தக்
குடும்பத்தல் அக்கைற காட்ட ேவண்டும்.
ஒருவன் இைதச் ெசய்யாவ ட்டால் ப றகு
அவன் உண்ைமயான வசுவாசத்ைதக்
ைகவ ட்டவன் ஆகறான். அவன் வசுவாசம்
அற்றவைனவட ேமாசமானவனாக றான்.
௯உன்வதைவகள் பட்டியலில் ேசர்க்கப்பட,

வதைவயானவளுக்கு அறுபது வயதுக்கு
ேமலாக இருக்கேவண்டும். அவள்
தன் கணவனுக்கு உண்ைமயானவளாக
இருந்தருக்க ேவண்டும். ௧௦ நல்ல
காரியங்கைளச் ெசய்யும் ஒரு ெபண்
என அறயப்பட்டிருக்க ேவண்டும்.
அதாவது பள்ைளகைள வளர்த்தல்,
வீட்டில் அந்நயர்கைள உபசரித்தல்,
தூயவர்களின் கால்கைளக் கழுவுதல்,
துன்பப்படுக றவர்களுக்குத் துைண புரிதல்
ேபான்று தன் வாழ்க்ைக முழுவதும் பலவத
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நன்ைமகைளச்ெசய்தல் ேவண்டும்.
௧௧அந்தப்பட்டியலில்இளம்வதைவகைளச்

ேசர்க்காதீர்கள். அவர்கள் கறஸ்துவுக்குத்
தம்ைம ஒப்பைடத்தாலும், பலமான
காம ஆைசகளால் அவைர வ ட்டு
ெவளிேய இழுக்கப்படுவர். அவர்கள்
மீண்டும் தருமணம் ெசய்துெகாள்ள
வரும்பலாம். ௧௨ இதற்காகேவ
அவர்கள் குற்றவாளியாவார்கள்.
தாங்கள் முதலில் வாக்குறுத
ெகாடுத்தபடி நடந்துெகாள்ளாததால்
குற்றவாளியாவார்கள். ௧௩ இவர்கள்
வீடு வீடாகப் ேபாய்த் தங்கள் ேநரத்ைத
வீணாகப் ேபாக்குவார்கள். அது மட்டும்
அல்ல, வீண் ேபச்சு ேபசுவார்கள். ேமலும்
மற்ற மனிதர்களின் வாழ்க்ைககைளப்
பற்றய தகவல்கைளத் ெதரிந்துெகாள்வதல்
ஆர்வமாக இருப்பார்கள். அவர்கள்
மற்றவர்களின் வாழ்க்ைக பற்றய
வதந்த கைளயும், எைதச் ெசால்லக்
கூடாேதா அவற்ைறயுேம ெசால்வார்கள்.
௧௪ ஆைகயால் இளம் வதைவகள் மீண்டும்
தருமணம் ெசய்து, பள்ைளகைளப் ெபற்று,
வீட்ைடக் கவனித்துக்ெகாள்வார்களாக.
இதுேவ அவர்கள் ெசய்ய ேவண்டுெமன
நான் வரும்புக ேறன். இந்த வழியல்
அவர்கள் எத ரிக்கு வமர்ச க்கும் வாய்ப்ைப
ெகாடுக்கமாட்டார்கள். ௧௫ ஆனால்,
ஏற்ெகனேவ சல இளம் வதைவகள்
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சாத்தாைனப் பன்பற்றத் ெதாடங்க
வ ட்டார்கள்.
௧௬ வசுவாசமுள்ள ஒரு ெபண்ணின்

குடும்பத்தல் எவேரனும் வதைவகள்
இருந்தால் அவர்கள் இவர்களுக்கு உதவ
ெசய்யேவண்டும். அவர்கள் கவனிக்கப்பட
ேவண்டும் என உதவகளுக்காக சைபயல்
ெசன்று ெதாந்தரவு ெசய்யக் கூடாது.
அப்ெபாழுதுகுடும்பேமஅற்றவதைவகைளக்
கவனிக்கும் ெபாறுப்ைப மட்டுேம சைப
ஏற்றுக்ெகாள்ளஇயலும்.

மூப்பர்கைளப்பற்றயும் ப ற
காரியங்கைளப்பற்றயும் இன்னும் சல
வஷயங்கள்
௧௭ சைபகைள நன்றாக நடத்த ச்ெசல்லும்

மூப்பர்கள் தக்க ெகௗரவம் ெபற ேவண்டும்.
ேபசுவதன் மூலமும், ேபாத ப்பதன்மூலம்
உைழப்பவர்களாய் இருப்பவர்கேள
அத்தகு ெகௗரவத்ைதப் ெபறுவர்.
௧௮ ஏெனன்றால், “பைணயல் அடிக்க ற
மாட்டின் வாையக் கட்டாேத. அது
உண்ணட்டும்”✡ என்று ேவதவாக்கயம்
கூறுகறது. “உைழக்க றவனுக்குஅதற்ேகற்ற
கூலி ெகாடுக்கப்படேவண்டும்”✡ என்றும்
கூறுகறது.

✡ ௫:௧௮: உபா. 25:4-ல் இருந்து எடுக்கப்பட்டுள்ளது.
✡ ௫:௧௮: லூக்கா 10:7-ல்இருந்துஎடுக்கப்பட்டுள்ளது.
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௧௯ மூப்பர்களுக்கு எத ரான
குற்றச்சாட்டுகைளக் கவனிக்காேத, இரண்டு
அல்லது மூன்று சாட்ச கள் இருந்தால் அைத
ஏற்றுக்ெகாள். ௨௦ பாவம் ெசய்பவர்கைளக்
கண்டிக்க ேவண்டும். அதுவும் சைபக்கு
முன்னால்மற்றவர்களுக்கும்எச்சரிக்ைகயாக
இருக்கும்படி கண்டிக்க ேவண்டும்.
௨௧ ேதவனுக்கும், கர்த்தராக ய இேயசு

க றஸ்துவுக்கும், ேதர்ந்ெதடுக்கப்பட்ட ேதவ
தூதர்களுக்கும் முன்பாக இவற்ைற நீ
ெசய்யேவண்டும் என்று ஆைணயட்டுக்
கூறுக ேறன். பாரபட்சத்ேதாடு ஒன்றும்
ெசய்யாேத. அைதப்பற்ற ஒவ்ெவான்ைறயும்
ெதரிந்துெகாள்ளும்முன்புமுடிவுெசய்யாேத.
௨௨ எவர் மீதும் ைககள் ைவக்கும் முன்பு

எச்சரிக்ைகேயாடு ேயாச . மற்றவர்கள்
ெசய்யும் பாவங்களில் பங்குெகாள்ள
ேவண்டாம். உன்ைனச் சுத்தம்உள்ளவனாகக்
காத்துக்ெகாள்.
௨௩ தீேமாத்ேதயுேவ! நீ இதுவைர

தண்ணீைரேய குடித்து வந்தாய். அைத
நறுத்த ெகாஞ்சம் த ராட்ைச இரசமும் குடி.
அது உன் வயற்றுக்கு நல்லது. உனக்கு
அடிக்கடி வரும் வயாதயல் உனக்கு இது
உதவக்கூடும்.
௨௪ ச லரது பாவங்கள் ெவளிப்பைடயாக

எல்லாருக்கும் ெதரியும்படியாக இருக்கும்.
அவர்கள் நயாயம்தீர்க்கப்படுவார்கள்
என்பைத அவர்கள் பாவங்கேள
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காட்டுகன்றன. ஆனால் சலரது
பாவங்கேளா தாமதமாகேவ ெவளிப்படும்.
௨௫ அவ்வாேற சலரது நற்ெசயல்களும்
ெவளிப்பைடயாகேவ இருக்கும். அப்படி
இல்லாதைவகளும்மைறந்தருக்கமுடியாது.

௬
அடிைமகளுக்கானவதமுைறகள்
௧ அடிைமகளாய் இருக்க ற அைனவரும்

தங்கள் எஜமானர்களுக்கு மரியாைத
காட்டேவண்டும். அவர்கள் இதைனச்
ெசய்யும்ெபாழுது ேதவனுைடய ெபயரும்,
நம் ேபாதைனயும் வமர்ச க்கப்படாமல்
இருக்கும். ௨ ச ல அடிைமகளின்
எஜமானர்கள் வசுவாசம் உைடயவர்களாய்
இருப்பார்கள். அதனால் அவர்கள் இருவரும்
சேகாதரர்களாய் இருப்பார்கள். எனினும்
அந்த அடிைமகள் தங்கள் மரியாைதையக்
குைறத்துக்ெகாள்ளக் கூடாது. அவர்கள்
ேமலும் ச றப்பான முைறயல் தங்கள்
ேவைலையத் தங்கள் எஜமானர்களுக்காகச்
ெசய்யேவண்டும். ஏெனன்றால் தாம்
ேநச க்கும் வசுவாச களுக்கு அந்த
அடிைமகள் உதவக்ெகாண்டும் பயன்
வைளவத்துக்ெகாண்டும்இருக்கறார்கள்.
இக்காரியங்கைளச் ெசய்ய நீஅவர்களுக்கு

இதைனப் ேபாத க்கவும் உற்சாகப்படுத்தவும்
ேவண்டும்.
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தவறான ேபாதைனயும் உண்ைமயான
ெசல்வமும்
௩ ச லர் தவறான ேபாதைனகைளச்

ெசய்துவருகறார்கள். நமது
கர்த்தராக ய இேயசு க றஸ்துவன்
உண்ைமயான ேபாதைனைய அவர்கள்
பன்பற்றுவதல்ைல. ேதவனுக்குச் ேசைவ
ெசய்க ற உண்ைமயான வழிையயும்
அவர்கள் ஏற்றுக்ெகாள்ளமாட்டார்கள்.
௪ தவறான ேபாதகன் தற்ெபருைமைய
உைடயவன். அவனுக்கு எதுவும்
புரியாது. வாக்குவாதங்களின் ேமல்
ஒரு ேநாய் ெகாண்ட உற்சாகத்ைத
உைடயவனாக இருக்க றான். அது
ெபாறாைமையயும், சண்ைடையயும்,
அவதூறுகைளயும், ெபால்லாத
ஐயங்கைளயும் உண்டாக்குகன்றன.
௫ உக்க ரமான தீயமனம் உைடயவர்கள்
ெவறும் வாக்குவாதங்கைளேய முடிவல்
உருவாக்குகறார்கள். அவர்கள்
உண்ைமையத் ெதாைலத்துவ ட்டார்கள்.
ேதவைன ேசவ ப்பது ெசல்வந்தனாகும் வழி
என்றுஅவர்கள்நைனக்கறார்கள்.
௬ தன்னிடம் இருப்பேத ேபாதும் என்று

ஒருவன் தருப்த அைடக றாெனனில்
அத்துடன் அவனுக்குள்ள ேதவபக்தயானது
மிகுந்த இலாபமாயருக்கும், என்பது
உண்ைம. ௭ நாம் இந்த உலகத்துக்கு
வரும்ேபாது எைதயும் நம்ேமாடு ெகாண்டு
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வரவல்ைல. நாம் இறக்கும்ேபாதும்
எைதயும் ெகாண்டு ேபாகப் ேபாவதல்ைல.
௮ எனேவ, நம்மிடம் உள்ள உணவு, ஆைட
ஆகயவற்ேறாடு தருப்த அைடயேவண்டும்.
௯ ேமலும் ெசல்வந்தராக வரும்புக றவர்கள்
ேசாதைனக்கு உள்ளாக றார்கள். அவர்கள்
கண்ணிகளில் மாட்டிக்ெகாள்க றார்கள்.
முட்டாள்தனமானதும் ஆபத்தானதுமான
ஆைசகைள வளர்த்துக்ெகாள்க றார்கள்.
அைவ அவர்கைளப் பாத த்து, அழிக்கும்.
௧௦ பண ஆைசயானது எல்லாவதமான
பாவங்களுக்கும்வழி வகுக்கும். ச லர் ேமலும்
ேமலும் பணத்ைத வரும்ப உண்ைமயான
ேபாதைனைய வ ட்டுவ ட்டார்கள்.
அதனால் தம் துன்பத்துக்குத் தாேம
காரணமாக றார்கள்.

நைனவுெகாள்ளேவண்டியவஷயங்கள்
௧௧ நீேயா ேதவனுைடய மனிதன். எனேவ நீ

இவற்றல் இருந்து வலக இருக்கேவண்டும்.
சரியான வழியல் வாழ முயற்ச ெசய்.
ேதவனுக்கு ேசைவ ெசய். வசுவாசம்,
அன்பு, ெபாறுைம, சாந்தம் ஆகயவற்ைற
ைவத்துக்ெகாள். ௧௨ வசுவாசம் ைவத்தல்
பந்தயத்தல் ஓடுவது ேபான்றது. அதல்
ெவற்ற ெபறக் கடுைமயாகப் பாடுபடு.
ந த்தயஜீவைனப் பற்ற க்ெகாள். அத்தைகய
வாழ்க்ைகக்காகேவ நீ அைழக்கப்பட்டாய்,
அேநக மக்களுக்கு முன்னிைலயல்
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க றஸ்துவன் ேபருண்ைமைய நீ அறக்ைக
பண்ணியுமிருக்க றாய். ௧௩ ேதவனுக்கும்
கர்த்தராக ய இேயசு க றஸ்துவுக்கும்
முன்பாக நான் ஒரு ஆைணைய இடுக ேறன்.
ெபாந்தயு பலாத்துவன் முன்னால்
நற்கும்ேபாது அவர் ேபருண்ைமக்கு
சாட்ச யம் வழங்கனவர். க றஸ்து
இேயசு ஒருவேர எல்லாவற்றற்கும்
வாழ்வளிக்க றார். ௧௪ அதனால்
இப்ெபாழுது உனக்குக் கூறுக ேறன், உனக்கு
ஆைணயட்டுள்ளபடி ெசய். நம் கர்த்தராக ய
இேயசு க றஸ்து தரும்ப வரும்வைர
குற்றம் இல்லாமலும் பைழ இல்லாமலும்
சரியாகச் ெசய். ௧௫ ேதவன் அதைனச்
சரியான ேநரத்தல் ந கழும்படி ெசய்வார்.
ேதவன் ஆசீர்வத க்கப்பட்டவராகவும்,
ஏக சக்கரவர்த்தயாகவும் இருக்க றார்.
அவேர அரசர்களுக்ெகல்லாம் அரசராகவும்,
கர்த்தர்களுக்ெகல்லாம் கர்த்தராகவும்
வளங்குகறார். ௧௬ அவர் ஒருவேர என்றும்
மரிப்பதல்ைல. அவர் யாராலும் அருகல்
ெநருங்க வரமுடியாத ஒளியல் வாழ்க றார்.
எந்த மனிதனும் அவைர ஒரு ேபாதும்
பார்த்ததல்ைல. யாராலும் அவைரப்
பார்க்கமுடியாது. என்ெறன்ைறக்கும்
அவருக்குக் கனமும் வல்லைமயும்
உண்டாகுவதாகஆெமன்.
௧௭ இந்த ஆைணகைளச் ெசல்வர்களிடம்

கூறு. ெபருமிதம் ெகாள்ளேவண்டாம் என
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அவர்களுக்குச் ெசால். ெசல்வத்தன் மீது
வசுவாசம் ந ரந்தரமாக ைவக்கேவண்டாம்
என்றும், ேதவன் மீது வசுவாசம்
ைவக்குமாறும் கூறு. ெசல்வம்
வசுவாச ப்பதற்கு உரியதன்று. ஆனால்
ேதவன் நம்ைம ெசழிப்பாகப் பாதுகாக்க றார்.
அவற்ைற நாம் சந்ேதாஷமாக அனுபவக்க
அவர் ெகாடுக்க றார். ௧௮நல்லெசயல்கைளச்
ெசய்யுமாறு ெசல்வர்களிடம் கூறு.
வள்ளல்களாகவும், பக ர்ந்துெகாள்ள
வரும்புக றவர்களாகவும் இருக்கக்
கூறு. ௧௯ இவற்ைறச் ெசய்வதன்
மூலம் அவர்கள் பரேலாகத்தல் ஒரு
ெபாக்கஷத்ைதச் ேசமித்து ைவக்க றார்கள்.
அதுஅவர்களுக்குப் பலமான அஸ்தபாரமாக
எத ர்கால வாழ்ைவக் கட்ட உதவயாக
இருக்கும். அதனால் உண்ைமயான
வாழ்ைவப்ெபறுவர்.
௨௦ தீேமாத்ேதயுேவ, ேதவன்

உன்னிடம் நம்ப க்ைகயுடன் பல நல்ல
காரியங்கைளத் தந்தருக்க றார்.
அவற்ைறப் பாதுகாத்துக்ெகாள்.
ேதவனிடமிருந்து வராத முட்டாள்தனமான
காரியங்கைளப் ேபசுக றவர்களிடமிருந்து
வலகு. உண்ைமக்கு எத ராக வாதம்
ெசய்க றவர்களிடமிருந்தும் வலக ப் ேபா.
அவர்கள் “ஞானம்” என்றுஅைழப்பெதல்லாம்
தவறான “ஞானம்” ஆகும். ௨௧ ச லர்
தங்களிடம் அந்த “ஞானம்” உள்ளதாகக்
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கூறக்ெகாள்க றார்கள். அவர்கள்
உண்ைமயான ேபாதைனயல் இருந்து
வலக ப்ேபானார்கள்.
ேதவனுைடய கருைப உங்கள்

அைனவேராடும்இருப்பதாக!
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