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யாக்ேகாபு
எழுத யகடிதம்

௧ ேதவனுக்கும் கர்த்தராக ய இேயசு
க றஸ்துவுக்கும் ஊழியனான யாக்ேகாபு,
உலகெமங்கும் பரவயுள்ள பன்னிரண்டு
குடிகளுக்கும் வாழ்த்துக்கேளாடு
எழுத க்ெகாள்வது:

வசுவாசமும்ஞானமும்
௨ எனது சேகாதர சேகாதரிகேள,

உங்களுக்குப் பலவைகயான ெதாந்தரவுகள்
இருக்கும். ஆனால் இைவ நகழும்ேபாது
இதற்காக மக ழ்ச்ச அைடயுங்கள்.
௩ ஏெனன்றால், இத்ெதாந்தரவுகள் உங்களது
வசுவாசத்ைத ேசாத க்கன்றன என
நீங்கள் அறயுங்கள். இைவ உங்களுக்குப்
ெபாறுைமையத் தருகன்றது. ௪ நீங்கள்
ெசய்யும் ஒவ்ெவாரு காரியத்தலும்
ெபாறுைம ெவளிப்படக்கடவது.
அப்ெபாறுைம உங்கைள, நீங்கள்
ஒன்றலும் குைறவுள்ளவர்களாக இல்லாமல்
முழுைமயும் நைறவும் உள்ளவர்களாக
ஆக்க த்தன்பணிையநைறவுெசய்யும்.
௫ ஆனால் உங்களில் எவருக்ேகனும்

ஞானம் ேவண்டுமானால் நீங்கள்
ேதவனிடம்தான் ேகட்டுக்ெகாள்ள ேவண்டும்.
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ேதவன் தாராளமானவர். ேகட்கன்ற
ஒவ்ெவாருவருக்கும் ெகாடுப்பதல்
அவர் மக ழ்வைடக றார். ஆைகயால்
ேதவன் உங்களுக்கு ஞானத்ைதக்
ெகாடுப்பார். ௬ஆனால் நீங்கள் ேதவைனக்
ேகட்டுக்ெகாள்ளும்ேபாது உங்களுக்கு
அவர் மீது வசுவாசம் ேவண்டும். ேதவைன
சந்ேதக த்தல் கூடாது. சந்ேதகப்படுக றவன்
கடலில் உள்ள அைலகைளப் ேபான்றவன்.
காற்று அந்த அைலகைள ேமலும் கீழுமாகப்
புரட்டும். ௭-௮ சந்ேதகப்படுக றவன் ஒேர
ேநரத்தல்இரண்டுேவறுபட்ட ச ந்தைனகைள
உைடயவனாக இருக்க றான். அவன்
தான் ெசய்கன்ற எைதப் பற்றயும்
தீர்மானிக்க முடியாதவன். இத்தைகயவன்
கர்த்தரிடமிருந்து எைதயும் ெபற்றுக்ெகாள்ள
முடியாது.

உண்ைமயானெசல்வம்
௯ ேதவன் தன்ைன ெசல்வந்தனாக

ஆக்கயருக்க றார் என ஒரு ஏைழச்
சேகாதரன் அல்லது சேகாதரி ெபருைமப்பட
ேவண்டும். ௧௦ ேமலும் ேதவன் தன்ைனப்
பணிவுள்ளவனாக ஆக்கயருக்க றார்
என ஒரு பணக்காரச் சேகாதரன் அல்லது
சேகாதரி ெபருைமப்பட ேவண்டும். எப்படி?
“அவன் ஒரு காட்டுப் பூைவப்ேபால
உத ர்ந்து ேபாவான்” என்று ேதவன்
ெசான்னார். ௧௧ சூரியன் உதயமானதும்
ெகாஞ்சம் ெகாஞ்சமாகச் சூடாக றது. சூரிய
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ெவப்பமானது ெசடிகைளக் காய ைவக்க றது.
பூ உத ர்ந்துவடுகன்றது. அந்த பூ அழகாக
இருந்தது. ஆனால் அது வாடிப்ேபாய்
வடுகறது. பணக்காரனும் அப்படித்தான்.
அவன் தன் வயாபாரத்துக்காகத்
த ட்டமிடும்ேபாதுஇறந்துேபாவான்.

ேதவனிடமிருந்து ேசாதைனகள்
வருவதல்ைல
௧௨ ேசாத க்கப்படும்ேபாது உறுதயாய்

இருக்க ற மனிதன் மிகுந்த பாக்கயவான்
ஆகறான். ஏெனனில் தான்
ேநச க்க றவர்களுக்குத் தருவதாக
ேதவன் வாக்களித்த வாழ்வு என்னும்
பரிைச, ேசாதைனயல் ேதறவடும்ேபாது
அவன் ெபறுவான். ௧௩ ஒரு மனிதன்
ேசாத க்கப்படும்ேபாது, “அந்த ேசாதைன
ேதவனிடமிருந்து உண்டாக றது” என்று
அவன்ெசால்லக்கூடாது. ெபால்லாங்கனால்
ேதவன் ேசாத க்கப்படுவதல்ைல. ேமலும்
ேதவன் ஒருவைரயும் ேசாத ப்பதும்
இல்ைல. ௧௪ அவனவன் தனது சுய
ஆைசகளாேலேய இழுக்கப்பட்டு ச க்குண்டு
ேசாத க்கப்படுக றான். ௧௫இந்தஆைசயானது
கருத்தரித்து பாவத்ைதப் ப றப்ப க்க றது.
ேமலும் பாவம் முழுைமயைடயும்ேபாது
மரணத்ைதத்தருகறது.
௧௬ எனது அன்புக்குரிய சேகாதர

சேகாதரிகேள, ஏமாற்றப்படாமல்
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இருங்கள். ௧௭ எல்லா நன்ைமகளும்
ேதவனிடமிருந்ேத வருகன்றன. ஒவ்ெவாரு
முழுைமயான வரமும் அவரிடமிருந்ேத
வருகன்றது. இைவ, சூரியன், சந்த ரன்,
நட்சத்த ரங்கள் ேபான்றவற்ைற உருவாக்கய
ப தாவ டமிருந்ேத வருகன்றன. அவர்
மாறுவதல்ைல. எப்ெபாழுதும் ஒேர
மாத ரியாக இருக்க றார். ௧௮ உண்ைமயான
வார்த்ைத மூலேம ேதவன் நமக்கு
வாழ்க்ைகையத் தர முடிவு ெசய்துள்ளார்.
அவரால் பைடக்கப்பட்ட அைனத்தலும்
நம்ைமேய முக்கயமானைவயாகக்
கருதுகறார்.

கவனிப்பதும்கீழ்ப்படிவதும்
௧௯ எனது அன்புக்குரிய சேகாதர

சேகாதரிகேள, ேகட்பதல் தீவ ரமாகவும்,
ேபசுவதல் ெபாறுைமயாகவும், ேகாப ப்பதல்
தாமதமாகவும் இருங்கள். ௨௦ ஒருவனின்
ேகாபமானது, அவைன ேதவன் வரும்புக ற
நல் வழியல் நடத்தாது. ௨௧ எனேவ
உங்கைளச் சுற்ற மிகுந்த அளவல் இருக்கற
எல்லாவதமான அழுக்ைகயும், தீைமையயும்
நீங்கள் ஒழித்துவ ட்டு உங்கள் ஆன்மாைவக்
காப்பாற்ற வல்ல ேபாதைனையப் பணிவுடன்
ஏற்றுக்ெகாள்ளுங்கள்.
௨௨ேதவன்ெசால்க றபடிெசய்க றவர்களாக

இருங்கள். ேபாதைனையக்ேகட்க றவர்களாக
மட்டுேம இருந்து தம்ைமத் தாேம
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வஞ்சத்துக்ெகாள்க றவர்களாக
இருக்காதீர்கள். ௨௩ ஒருவன் ேதவனுைடய
ேபாதைனையக் ேகட்டுவ ட்டு எதுவும்
ெசயல்படாமல் இருந்தால் அது ஒருவன்
கண்ணாடியன்முன்நன்றுதன்பம்பத்ைதத்
தாேன பார்த்துக்ெகாள்வது ேபான்றதுஆகும்.
௨௪ அவன் தன்ைனத் தாேன பார்த்து, அந்த
இடம் வ ட்டுப் ேபானப றகு தன் சாயல்
இன்னெதன்பைத மறந்துவடுவான். இதுவும்
அைதப் ேபான்றதுதான். ௨௫ முழுைமயான
ேதவனுைடய சட்டத்ைத ஆழமாக
ஆராய்ந்து, ேகட்டு மறந்துவடுகறவனாக
இல்லாமல் ெதாடர்ந்து அைதப் படித்து
அதன்படி நடக்க றவன் தான் ெசய்வதல்
உண்ைமயல் ஆசீர்வத க்கப்பட்டவனாக
இருக்க றான். ேதவனுைடய சட்டம் மக்கைள
வடுதைலயைடயச்ெசய்க றது.

ேதவைனவழிபடுக றஉண்ைமயானவழி
௨௬ ெதய்வ பக்த உள்ளவன் என ஒருவன்

தன்ைனப்பற்ற எண்ணிக்ெகாள்ளலாம்.
ஆனால் தன் நாக்ைக அவன்
அடக்க க்ெகாள்ளவல்ைலெயனில்,
தன்ைனத்தாேனஅவன்முட்டாளாக்க க்ெகாள்க றான்.
அவன் “ெதய்வ பக்த ” பயனற்றதாக
இருக்கன்றது. ௨௭ ப தாவாகய ேதவன்
தூய்ைமயானதும் குற்றமற்றதுெமன
எண்ணுகற வழிபாடு என்பது உதவ
ேதைவப்படுக ற வதைவகள், அனாைதகள்
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ஆகேயார்ேமல் அக்கைற ெகாள்வதும்
உலகத்தால் கைறபடாதபடிக்குத் தன்ைனக்
காத்துக்ெகாள்வதுேமஆகும்.

௨
அைனவைரயும் ேநச யுங்கள்
௧ அன்புக்குரிய சேகாதர சேகாதரிகேள,

நம் மகைமமிக்க கர்த்தராக ய இேயசுவல்
நீங்கள் வசுவாச களாயருக்கும்ேபாது,
பாரபட்சமாகஇருக்காதீர்கள். ௨உதாரணமாக,
ஒருவன் சறந்த ஆைடகைளயும் தங்க
ேமாத ரங்கைளயும் அணிந்தவனாக
உங்களிடம் வரலாம். இன்ெனாருவன்
ஏைழயாக பைழய அழுக்கான ஆைடகைள
அணிந்தவனாக வரலாம். ௩ நீங்கள்
ெசல்வந்தனிடம் அத கம் அக்கைற
காட்டுக றீர்கள். “நல்ல ஆசனத்தல்
அமருங்கள்” என்று கூறுகறீர்கள்.
ஆனால் ஒரு ஏைழ வந்தால் அவைன
நற்கைவக்க றீர்கள். அல்லது தைரய ேல
உட்காரும்படி கூறுகறீர்கள். ௪ இப்படிச்
ெசய்யும்ேபாது சலர் மற்றவர்கைளவ ட
மிகவும் முக்கயமானவர்கள் என்பது ேபால
உங்களில் சலைர நடத்துகறீர்கள். அப்ேபாது
தகாத ேநாக்கங்கள் உள்ள நீத பதயாக
நீங்கள்ஆகறீர்கள்.
௫ அன்பான சேகாதர சேகாதரிகேள,

உலகம் ஏைழயாகப் பார்க்க ற ஒருவைன
வசுவாசத்தல் ெசல்வந்தனாக
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ேதவன் ேதர்ந்ெதடுத்தார் என்பது
உண்ைமயல்ைலயா? தான்
ேநச ப்பவர்களுக்குத் தருவதாக ேதவன்
வாக்களித்த இராஜ்யத்ைத அந்த ஏைழ
மக்கள் ெபறுவார்கள். ௬ ஆனால் நீங்கள்
ஏைழகைள மத க்கவல்ைல என்பைதப்
புலப்படுத்தனீர்கள். ெசல்வந்தர்கேள
உங்கைளக் கட்டுப்படுத்த க்ெகாள்க றார்கள்
என்பது உண்ைம இல்ைலயா?
நீத மன்றத்த ற்கு உங்கைள இழுப்பது
அவர்கள் அல்லவா? ௭ நீங்கள் எந்தப்
ெபயரால் அைழக்கப்படுக றீர்கேளா அந்த
நல்ல ெபயைரப் பழித்துப் ேபசுக றவர்கள்
அவர்கள்அல்லவா?
௮ ஒரு சட்டம் மற்ற சட்டங்கைள

ஆளுகன்றது. “நீ உன்ைன
ேநச ப்பது ேபான்று மற்றவர்கைளயும்
ேநச ப்பாயாக”✡ என்று ேவதவாக்கயங்களில்
எழுதப்பட்ட சட்டம்தான் மிகச் ச றந்த
சட்டமாகும். நீ இச்சட்டத்தன்படி ெசய்தால்
ப றகுநீசரியானைதச்ெசய்க றாய். ௯ஆனால்
நீ ஒருவைன மற்றவர்கைள வ ட முக்கயமாக
நடத்தனால் ப றகு நீ பாவம் ெசய்தவன்
ஆகறாய். நீ மிக உயர்ந்த ேதவனின்
சட்டத்ைதஉைடத்தகுற்றவாளிஆகறாய்.
௧௦ ஒருவன் ேதவனின் அைனத்துக்

கட்டைளகைளயும் கைடப்ப டிப்பவனாக

✡ ௨:௮: ேலவ . 19:18-ல்இருந்துஎடுக்கப்பட்டுள்ளது.
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இருக்கலாம், ஆனால் அவன் ஒேர ஒரு
கட்டைளக்குக் கீழ்ப்படியாமல் இருந்தால்,
ப றகு அவன் அைனத்துக் கட்டைளகைளயும்
உைடத்தவனாக றான். ௧௧ “வபசாரம்
ெசய்யாமல் இருப்பாயாக”✡ என்று ேதவன்
கூறனார். அேதாடு “ெகாைல ெசய்யாமல்
இருப்பாயாக”✡ என்றும் கூறயுள்ளார்.
எனேவ, நீ வ பசாரம் ெசய்யாமல் இருந்து,
ெகாைல மட்டும் ெசய்வாயானால், ப றகு
நீ சட்டத்தல் கட்டைளகைள உைடத்தவன்
ஆகறாய்.
௧௨ உங்கைள வடுவக்கற சட்டத்தால்

நயாயந்தீர்க்கப்பட்டமக்கைளப்ேபாலநீங்கள்
ேபசவும் வாழவும் ேவண்டும். ௧௩ மற்ற
மனிதர்கள் மீது கருைண காட்ட ஒருவன்
தவறனால், அவைன நயாயந்தீர்க்கும்ேபாது
ேதவன் அவன் மீது கருைண காட்டத்
தவறுவார். மனிதர்கள் மீது கருைண
காட்டுக றவன் நயாயத்தீர்ப்பு நாளில்
பயமின்ற ந ற்கமுடியும்.
வசுவாசமும்நற்ெசயல்களும்
௧௪ எனது சேகாதர சேகாதரிகேள, ஒருவன்

வசுவாசம்ெகாண்டவனாகதன்ைனப்பற்ற க்
கூறக்ெகாண்டு காரியரீத யாக எதுவும்
ெசய்யாமல் இருப்பாேனயானால் அவனது
வசுவாசத்தால் எந்த பயனும் இல்ைல.
✡ ௨:௧௧: யாத். 20:14; உபா. 5:18-ல் இருந்து
எடுக்கப்பட்டுள்ளது. ✡ ௨:௧௧: யாத் 20:13; உபா. 5:17-ல்
இருந்துஎடுக்கப்பட்டுள்ளது.
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அத்தைகய வசுவாசம் யாைரயாவது
இரட்ச க்குமா? ௧௫ க றஸ்துவுக்குள்
ஒரு சேகாதரேனா சேகாதரிேயா
உண்ண உணவும் உடுக்க உைடயும்
ேதைவப்பட்டவராக இருக்கலாம். ௧௬ நீங்கள்
அவனிடம் “ேதவன் உன்ேனாடு இருக்கறார்.
இருக்க வசதயான இடமும், உண்ண
நல்ல உணவும் உனக்குக் க ட்டும் என்று
நம்புக ேறன்” என்று ெசால்லலாம்.
ஆனால் அப்படிச் ெசால்லிவட்டு எதுவும்
ெகாடுக்காமல் இருந்தால் அதனால்
எந்தப் பயனுமில்ைல. உங்கள்
வார்த்ைதகளுக்கு எந்த அர்த்தமும் இல்ைல.
௧௭ இது ேபாலத்தான் வசுவாசமும்,
ெசயலின்ைமயால்இறந்துவடுகறது.
௧௮ ஒருவன், “உன்னிடம் வசுவாசம்

உள்ளது. ஆனால் நான் ெசயல் புரிக ேறன்.
ெசயல்களற்ற உன் வசுவாசத்ைத நீ காட்டு.
நான் ெசய்க ற ெசயல்கள் மூலம் நான்
என் வசுவாசத்ைதக் காட்டுேவன்” என்று
கூறலாம். ௧௯ ஒேர ஒரு ேதவன் தான்
இருக்கறார் என்று நீ நம்புக றாயா? நல்லது.
ஆனால்ப சாசுகள்கூடஅைதநம்ப பயத்தால்
நடுங்குகன்றன.
௨௦ நீ புத்தயல்லாதவன். ெசயலற்ற

வசுவாசம் என்பது உய ரற்றது
என்பைத நீ அறயமாட்டாயா? ௨௧ தன்
மகன் ஈசாக்ைகப் பலிபீடத்தல்
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காணிக்ைகயாக்கயேபாது ெசயல்கள்
மூலம் ஆப ரகாம் நீத மானாக்கப்பட்டான்.
௨௨ இதனால் நீ ஆப ரகாமின் வசுவாசமும்
அவனதுெசயலும் ஒருங்ேக ெசயல்பட்டைதக்
காண இயலும். அவனது ெசயல்கள்
அவனது வசுவாசத்ைத முழுைமயாக்கயது.
௨௩ எனேவ “ஆப ரகாம் ேதவைன நம்பனான்.
அது அவைன நீதமானாக்கயது”✡ என்கற
பகுத க்கு இது முழுைமயான ெபாருைளத்
தருகறது. ேமலும் இதனால்தான் “ேதவனின்
நண்பன்” என்று அவன் அைழக்கப்பட்டான்.
௨௪ எனேவ ஒருவன் ெவறும் வசுவாசத்தால்
மட்டுமல்ல, தான் ெசய்க ற காரியங்களால்
நீத மானாக்கப்படுக றான் என்பைத நீங்கள்
பார்க்கமுடியும்.
௨௫ ராகாப் இன்ெனாரு எடுத்துக்காட்டாகும்.

அவள் ஒரு வைலமகள். ஆனால் அவள்
தனது ெசயல்களால் ேதவனுக்கு முன்
நீதயுள்ளவளாக்கப்பட்டாள். அவள்
ேதவனுைடய பள்ைளகளான ஒற்றர்கைளத்
தன் வீட்டிற்குள் ைவத்தருந்து, அவர்கள்
தப்ப ச் ெசல்லஉதவனாள்.*
௨௬ எனேவதான் ஆவ இல்லாத ஓர் சரீரம்

இறந்ததாயருக்க றைதப்ேபாலச் ெசயல்கள்
அற்றவசுவாசம்கூடஇறந்ததாயருக்க றது.

✡ ௨:௨௩: ஆத . 15:6-ல் இருந்து எடுக்கப்பட்டுள்ளது.
* ௨:௨௫: அவள் … உதவனாள் ராகாப்பன் சரித்த ரம்
ேயாசுவா 2:1-21.
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௩
நாம்ெசால்வைதக்கட்டுப்படுத்துதல்
௧ எனது சேகாதர சேகாதரிகேள, உங்களில்

பலர் ேபாதகர்களாகக் கூடாது. ஏெனன்றால்
ேபாத ப்பவர்களாகய நாம் மற்றவர்ைளவ ட
அத கமாக நயாயந்தீர்க்கப்படுேவாம்
என்பைதநீங்கள்அறவீர்கள்.
௨ நாெமல்ேலாரும் பல தவறுகைளச்

ெசய்க ேறாம். ஒருவன் எப்ெபாழுதும்
தவறாகப் ேபசாதவனாக இருந்தால் அவன்
முழுைமயானவனாக றான். அவன் தனது
முழு சரீரத்ைதயும் கட்டுப்படுத்தும் வல்லைம
ெபற்றவனாக றான். ௩ நாம் குதைரகைள
அடக்கேவண்டுமானால் அவற்றன் வாய ேல
கடிவாளத்ைதப் ேபாடுக ேறாம். அதன் மூலம்
அதன் முழு சரீரத்ைதயும் கட்டுப்பாட்டுக்குள்
ெகாண்டுவருக ேறாம். ௪ இது ேபாலத் தான்
கப்பலிலும். ஒரு கப்பல் மிகப் ெபரியது; அது
ெபருங்காற்றால் தள்ளப்படுவது. ஆனால்
சறு சுக்கான் அந்த முழு கப்பைலயும்
இயக்கப் பயன்படுகன்றது. சுக்காைன
இயக்குபவனுக்குக் கப்பைல எங்ேக
ெகாண்டு ேபாவது என்று ெதரியும். அவன்
வரும்புக ற இடத்துக்ேக கப்பல் ேபாகும்.
௫நமதுநாக்கும்அப்படித்தான்.அதுசரீரத்தன்
ஒரு ச றய உறுப்பு. ஆனால் அது ெபரிய
காரியங்கைளச்ெசய்வைதப்பற்ற ப்ெபருைம
ேபசுக றது.
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ேமலும் ச றய ஒரு ெநருப்புப் ெபாற எப்படி
ஒரு முழுக் காட்ைடேய எரித்துவ ட முடியும்
என்பைதப் பற்ற எண்ணுங்கள். ௬ ேமலும்
நாக்கு உண்ைமயல் ெநருப்புப் ெபாறயாக
இருக்க றது. நம் சரீர உறுப்புகளின்
நடுவல் தீைமகைள மூட்டிவடுகறது.
நாக்கு தன் தீைமைய சரீரம் முழுக்கப்
பரப்ப நம் முழு வாழ்ைவயும் ச க்கலாக்க
ைவக்க றது. நரகத்தலுள்ள ெநருப்பால்
நாக்குெகாழுத்தப்படுக றது.
௭ மக்கள் எல்லாவைகயான மிருகங்கள்,

பறைவகள், ஊர்வன, நீர்வாழ்வன
ஆகயவற்ைறெயல்லாம் அடக்கும்
வலிைம ெபற்றவர்கள். ௮ ஆனால்
நாவானது அடங்காததும் சாவுக்ேகதுவான
வஷம் நைறந்ததுமாக இருக்க றது.
௯ அந்த நாவால் தான் நம் ப தாவாகய
கர்த்தைரத் துத க்க ேறாம். அவர்
சாயலில் உருவாக்கப்பட்ட மனிதர்கைளயும்
பழிக்க ேறாம். ௧௦ துதத்தலும் பழித்தலும்
ஒேர வாயல் இருந்துதான் வருகன்றன.
என் சேகாதர சேகாதரிகேள, அப்படி நடக்கக்
கூடாது. ௧௧ ஒேர ஊற்றுக்கண்ணிலிருந்து
இனிப்பும், கசப்புமான நீர் சுரக்க முடியாது.
௧௨ என் சேகாதர சேகாதரிகேள, அத்தமரம்
ஒலிவப் பழங்கைளயும், த ராட்ைசச்ெசடி
அத்த ப்பழங்கைளயும் ெகாடுக்குமா?
அவ்வாேற உவர்ப்பான நீரூற்று இனிப்பான
நீைரக்ெகாடுக்காது.
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உண்ைமயானஞானம்

௧௩ உங்களில் ஞானமும், வேவகமும்
ெபாருந்தய ஒருவன் இருந்தால் தன்
நன்னடத்ைதயன் மூலம் பணிேவாடு
நற்காரியங்கைளச் ெசய்து அைத
அவன் புலப்படுத்தட்டும். ௧௪ உங்கள்
இதயத்தல் கசப்பான ெபாறாைமயும்
சுயநலமும் இருந்தால், உங்கள்
ஞானத்ைதப்பற்ற நீங்கள் ெபருைமப்பட
முடியாது. அப்ெபருைமப் பாராட்டுதல்
உண்ைமைய மைறக்க ற ஒரு ெபாய்யாகேவ
இருக்கும். ௧௫ அவ்வத ஞானம்
ெசார்க்கத்தல் இருந்து வருவதல்ைல.
சுயநல ேவட்ைககளிலிருந்தும்,
ேபய்த்தனத்தலிருந்தும் உருவாகும்
இந்த உலகத்தலிருந்து அது வருகறது.
௧௬ எங்ேக ெபாறாைமயும், சுயநலமும்
உள்ளேதா அங்ேக குழப்பமும் எல்லா
வைகப் பாவங்களும் இருக்கும். ௧௭ஆனால்
ேமலிருந்து வருகற ஞானம் முதலாவதாகத்
தூய்ைமயாக இருக்க றது. ப றகு
சமாதானமாகவும், இணக்கமுள்ளதாகவும்,
எளித ல் மக ழ்ச்ச ப்படுத்த முடிந்ததாகவும்,
கருைண நைறந்ததாகவும் பல
நற்ெசயல்கைள உருவாக்குவதாகவும்
இருக்க றது. பாரபட்சமற்றதாகவும்
ேபாலித்தன்ைமயற்றதாகவும் கூட
இருக்க றது. ௧௮ சமாதானமான
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வழிய ேல சமாதானத்துக்காக உைழக்க ற
மக்கள் நீதயாகய வாழ்வன் பலைனப்
ெபறுகன்றார்கள்.

௪
ேதவனுக்குஉங்கைளேயெகாடுங்கள்
௧ உங்களுக்குள்ேள சண்ைடகளும்,

வாக்குவாதங்களும் எங்கருந்து
வருகன்றன? உங்கள் சரீர
உறுப்புகள் ஒன்றுக்ெகான்று ெதாடர்ந்து
சண்ைடய ட்டுக்ெகாள்ளக் காரணமாக
இருக்க ற உங்கள் உள் ஆைசகளில்
இருந்து இைவ வரவல்ைலயா? ௨ நீங்கள்
சலவற்ைற வரும்புக றீர்கள். ஆனால்
அைவ கைடப்பதல்ைல. எனேவ
ெகாைலக்காரராகவும் ெபாறாைம
உள்ளவர்களாகவும்மாறுகறீர்கள். அப்படியும்
நீங்கள் வரும்புக றவற்ைற அைடய
முடியாமல் ேபாக றது. நீங்கள் அதனால்
சண்ைடயும் சச்சரவும் ெசய்க றீர்கள். நீங்கள்
ேதவனிடம் ேகட்டுக்ெகாள்ளாததால் எைதயும்
ெபறுவதல்ைல. ௩ ேமலும் தவறான
ேநாக்கங்கேளாடு நீங்கள் ேகட்பதால், நீங்கள்
ேகட்க றேபாது எைதயும் ெபறுவதல்ைல.
ெசாந்த இன்பத்தல் தைளக்கும் வைகயல்
நீங்கள்ேகட்க றீர்கள்.
௪ தன் கணவனின் நம்ப க்ைகக்கு

உரியவளாக இல்லாத ஒரு
ெபண்ைணப்ேபால நீங்கள் இருக்கறீர்கள்.
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உலகன் பகுதயாக இருக்க வரும்புதல்
என்பது ேதவைன ெவறுப்பது ேபால் என்று
நீங்கள் அறயமாட்டீர்களா? ௫ அல்லது
“ேதவன் நமக்குள் வச க்க ைவத்த
ஆவயானவர் நம்மில் ைவராக்கயத்ேதாடு
இருக்க றார்”* என்று ேவதவாக்கயத்தல்
எழுதப்பட்டிருப்பைதப் ெபாருளற்றது என
நீங்கள் எண்ணுகறீர்களா? ௬ ஆனால்
நம்மீதான அவரது கருைப மிகவும்
உயர்ந்தது. ேவதவாக்கயத்தல்
எழுதப்பட்டிருப்பது ேபால், “ெபருைம
பாராட்டுபவர்களுக்கு எத ராக ேதவன்
இருக்கறார். ஆனால் அவர் பணிவான
மக்களுக்குக்கருைபையவழங்குகறார்.”✡
௭ எனேவ, உங்கைளேய ேதவனிடம்

ஒப்பைடயுங்கள். சாத்தாைன எத ர்த்து
நல்லுங்கள். அவன் ஓடிவடுவான்.
௮ ேதவைன ெநருங்க வாருங்கள்.
ேதவன் உங்களிடம் ெநருங்க
வருவார். நீங்கள் பாவ கள். எனேவ,
உங்கள் வாழ்வலிருந்து பாவத்ைத
அப்புறப்படுத்துங்கள். நீங்கள் ேதவைனயும்
உலகத்ைதயும் ஒேர ேநரத்தல் பன்பற்ற
முயல்கறீர்கள். உங்கள் ச ந்தைனகைளப்
பரிசுத்தமாக ைவத்துக்ெகாள்ளுங்கள்.
௯ ேசாகமாயருங்கள்; வருத்தமாய்
இருங்கள். உங்கள் ச ரிப்ைப அழுைகயாக

* ௪:௫: ேதவன் …இருக்கறார் யாத். 20:5. ✡ ௪:௬: நீத .
3:34-ல்இருந்துஎடுக்கப்பட்டுள்ளது.
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மாற்றுங்கள். உங்கள் மக ழ்ச்சைய
ேசாகமாக மாற்றுங்கள். ௧௦ ேதவனின் முன்
பணிேவாடு வணங்குங்கள். அவர் உங்கைள
உயர்த்துவார்.

நீங்கள்நயாயாத பத அல்ல
௧௧ சேகாதர சேகாதரிகேள,

தீயகாரியங்கைளப் ேபச க்ெகாண்டிருப்பைத
நறுத்துங்கள். க றஸ்துவல் உன்
சேகாதரைன அவமானப்படுத்துவது
அல்லது அவைன நயாயம் தீர்ப்பது
என்பது அவன் பன்பற்றுகற சட்டத்ைத
அவமானப்படுத்துவதற்கு சமமாகும்.
உன் சேகாதரைன நயாயம் தீர்த்தால்
அவன் பன்பற்ற க்ெகாண்டிருந்த
சட்டத்ைதேய நயாயம் தீர்க்க றாய் என்பேத
அதன் ெபாருளாகும். ௧௨ சட்டத்ைத
உருவாக்கயவர் ஒேர ஒருவேர இருக்க றார்.
அவர் ேதவனாவார். சட்டத்ைதேய
ேகள்வக்குட்படுத்தனால், சட்டத்த ற்குக்
கட்டுப்பட்ட குடிமகனாக இருப்பைத
வ ட்டு நீ நீத பதயாக றாய் என்பது
ெபாருளாகும். சட்டத்ைதக் காப்பாற்றவும்,
அழிக்கவும் அத காரம் ெகாண்டவர் அவர்
ஒருவேர. எனேவ உன் சேகாதரைனயும்
சேகாதரிையயும் நீ தான் நயாயம் தீர்க்க
ேவண்டும்எனநைனக்கநீயார்?

ேதவன்உன்வாழ்ைவத்தீர்மானிக்கட்டும்
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௧௩ “இன்று அல்லது நாைள நாம்
ஒரு நகரத்த ற்குப் ேபாேவாம். அங்ேக
ஓராண்டு தங்குேவாம். வயாபாரம் ெசய்து
பணம் சம்பாத ப்ேபாம்” என்று உங்களில்
சலர் கூறுகறார்கள். கவனியுங்கள்.
௧௪ “நாைள என்ன நடக்கும் என்று
உங்களுக்குத் ெதரியாது. உங்கள் வாழ்க்ைக
பனி புைகையப் ேபான்றது. ெகாஞ்ச
காலத்த ற்ேக உங்களால் பார்க்கமுடியும்.
ஆனால் பறகு மைறந்துவடும் என்பைத
நைனத்துப்பாருங்கள். ௧௫ எனேவ,
“ேதவனின் வருப்பம் இருந்தால் நாம்
வாழ்ேவாம். இைத அல்லது அைதச்
ெசய்ேவாம்” என்று எண்ணுங்கள்.
௧௬ ஆனால், இப்ேபாது நீங்கள் ெசய்யத்
த ட்டமிட்டிருக்க ற ெபரிய காரியங்கள்
எல்லாவற்ைறப்பற்றயும் ெபருைம
பாராட்டிக்ெகாள்க றீர்கள். அது
தவறாகும். ௧௭ எனேவ இப்ேபாது கவனம்
ெசலுத்துங்கள். ஒருவனுக்கு நன்ைம
ெசய்யத்ெதரிந்தருந்தும்அைதச்ெசய்யாமல்
ேபானால்,அவன்ஒருபாவயாக றான்.

௫

சுய நலமிக்க பணக்காரர்கள்
தண்டிக்கப்படுவர்
௧ பணக்காரர்கேள! கவனியுங்கள்,

கதறுங்கள், துக்கமாயருங்கள். ஏெனன்றால்
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ெபரும் துன்பம் உங்களுக்கு வரப்ேபாக றது.
௨ உங்கள் ெசல்வம் அழுகயது, எதற்கும்
பயனற்றது. உங்கள் ஆைடகள்
ெசல்லரித்துப் ேபாகும். ௩ உங்கள்
தங்கமும் ெவள்ளியும் துருப்ப டித்துப்
ேபாகும். அந்தத் துருேவ நீங்கள்
தவறானவர்கள் என்பைத நரூப க்கும்.
அது உங்கள் சரீரத்ைத ெநருப்பு ேபால
எரித்துவடும். உங்கள் கைடச நாட்களில்
ெசல்வத்ைதச் ேசர்த்தீர்கள். ௪ மக்கள்
உங்கள் வயல்களில் ேவைல ெசய்தார்கள்.
ஆனால் அவர்களுக்கு நீங்கள் கூலி
ெகாடுக்கவல்ைல. அவர்கள் கூலிகைள
நீங்கள் ைவத்துக்ெகாண்டீர்கள். இப்ேபாது
அவர்கள் மீண்டும் உங்கைளப் பார்த்து
கூக்குரலிடுகறார்கள். கூலிக்காரர்களின்
கதறல்கைள அைனத்து அதகாரமுமுள்ள
கர்த்தர் ேகட்டார்.
௫ பூமியல் உங்கள் வாழ்வானது

ெசல்வமிக்கது. உங்கள் வருப்பத்தன்படி
கைடப்பைதக்ெகாண்டு தருப்த
அைடக றீர்கள். உங்கைள நீங்கள்
ெகாழுக்க ைவத்து ெவட்டப்படப்ேபாக ற
மிருகங்கைளப்ேபால் ஆகறீர்கள். ௬ நல்ல
மக்களுக்கு நீங்கள் இரக்கம் காட்டவல்ைல.
உங்கைள எத ர்த்து ந ற்காத நல்ல மக்கைள
நீங்கள்தண்டித்துக்ெகாைலெசய்தீர்கள்.

ெபாறுைமயாய்இருங்கள்
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௭ சேகாதர சேகாதரிகேள, ெபாறுைமயாக
இருங்கள். கர்த்தராக ய இேயசு வருவார்.
காலம் வரும்வைர ெபாறுைமயாக இருங்கள்.
ஒரு வவசாய தன் பய ர் வளர்ந்து
அறுவைடயாகும்வைர காத்தருக்க றான்.
தன் பயருக்காக ேவண்டி முதல்
மைழக்கும் இறுத மைழக்கும் அவன்
மிகப் ெபாறுைமயாக காத்தருக்க றான்.
௮ நீங்களும் கூடப் ெபாறுைமயாக இருக்க
ேவண்டும். நம்ப க்ைகைய வ ட்டுவ டாதீர்கள்.
கர்த்தராக ய இேயசு சீக்க ரம் வருவார்.
௯ சேகாதர சேகாதரிகேள, உங்கைள
நீங்கேள குற்றவாளியாக ந யாயம்
தீர்த்துக்ெகாள்ளாதபடிக்கு ஒருவைர ஒருவர்
எத ர்த்து புகார்கள் ெசய்வைத நறுத்துங்கள்.
பாருங்கள், கதவுக்கு ெவளிேய நீத பத
நன்றுெகாண்டிருக்க றார்.
௧௦ துன்பப்படுதலுக்கும் ெபாறுைமக்கும்

ஒரு உதாரணமாகக் கர்த்தரின் ெபயரில்
ேபச ய தீர்க்கதரிச கைளப் பாருங்கள்.
௧௧ சக த்துக்ெகாண்டதால் இப்ேபாது நாம்
அவர்கைள “ஆசீர்வத க்கப்பட்டவர்கள்”
என்று அைழக்க ேறாம். நீங்கள்
ேயாபன் ெபாறுைமையப்பற்ற க்
ேகள்வப்பட்டிருக்க றீர்கள். அவரது
அைனத்துத் துன்பங்களுக்கும் ப றகு கர்த்தர்
உதவனார். இது, ேதவன் கருைபயும்,
இரக்கமும்உைடயவர் என்பைதக்காட்டும்.



யாக்ேகாபு௫:௧௨ xx யாக்ேகாபு௫:௧௬

நீங்கள் ெசால்வைதப்பற்ற
எச்சரிக்ைகயாகஇருங்கள்
௧௨ எனது சேகாதர சேகாதரிகேள, இது

மிகவும் முக்கயமானது. பரேலாகம்
அல்லது பூமியன் ெபயைரப் பயன்படுத்த
ஆைணயடுவைத நறுத்துங்கள்.
உண்ைமயல் எந்த ஆைணயுேம இடாதீர்கள்.
உங்கள் “ஆமாம்” என்பது “ஆமாமாகேவ”
இருக்க ேவண்டும். ேமலும் உங்கள்
“இல்ைல” என்பது “இல்ைல” யாகேவ
இருக்கேவண்டும். நீங்கள் குற்றவாளியாக
ந யாயம் தீர்க்கப்படாதபடிக்கு இைத மட்டுேம
ெசால்லுங்கள்.

ப ரார்த்தைனயன்அதகாரம்
௧௩ உங்களில் எவருக்ேகனும் துன்பம்

வந்தால் அவர்கள் ப ரார்த்தைன ெசய்ய
ேவண்டும். உங்களில் யாேரனும்
மக ழ்ச்ச யுடன் இருந்தால் அவர்கள்
பாடேவண்டும். ௧௪உங்களில் எவருக்ேகனும்
ேநாய் வந்தால் ஆலயத்தல் உள்ள
மூப்பர்கைள அைழக்கேவண்டும். அவர்கள்
கர்த்தரின் ெபயரால் எண்ெணையத்
தடவ ப் ப ரார்த்தைன ெசய்ய ேவண்டும்.
௧௫ வசுவாசத்ேதாடு ெசய்யப்படுக ற எந்தப்
ப ரார்த்தைனயும் பயன்தரும். அதுேநாையக்
குணமாக்கும்.
௧௬ நீங்கள் ெசய்த தவறுகைள

ஒருவருக்ெகாருவர்ெசால்லிக்ெகாள்ளுங்கள்.
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ப றகு ஒருவருக்காக ஒருவர் ப ரார்த்தைன
ெசய்யுங்கள். இவ்வாறு ெசய்தால்
ேதவன் குணப்படுத்துவார். நல்லவர்கள்
ப ரார்த்தைன ெசய்தால் நன்ைமகள்
ந கழும். ௧௭ எலியாவும் நம்ைமப்ேபான்ற
ஒருவன் தான். மைழ ெபய்யக் கூடாது
என்று ப ரார்த்தைன ெசய்தான். எனேவ
மூன்றைர வருடங்களாக மைழ இல்லாமல்
இருந்தது. மைழ ேவண்டுெமன எலியா
ப ரார்த்தைன ெசய்தான். ௧௮ எலியாவன்
ப ரார்த்தைனக்குப்பன் மைழ வந்தது.
பய ர்கள்ெசழித்தன.
ஆன்மாைவக்காப்பாற்றுதல்
௧௯எனதுசேகாதரசேகாதரிகேள,உங்களில்

ஒருவன் உண்ைமயலிருந்து வலக ப்
ேபாகலாம். இன்ெனாருவன் அவைனத்
தரும்பவும் அைழத்து வரலாம். ௨௦ இைத
நைனவலிருத்த க்ெகாள்ளுங்கள். தவறான
வழியலிருந்து ஒரு பாவையத் தருப்புக ற
ஒருவன் அம்மனிதனின் ஆன்மாைவக்
காப்பாற்ற ப் பலபாவங்கைளஅழிக்க றான்.



xxii

புனிதைபப ள்படிக்கஎளிதாக
Easy Reading Version of the Holy Bible in the Tamil

language of India
copyright © 1994-2008 World Bible Translation Center

Language: தமிழ் (Tamil)

Translation by: World Bible Translation Center

License Agreement for Bible Texts World Bible Translation Center Last
Updated: September 21, 2006 Copyright© 2006 byWorld Bible Translation
Center All rights reserved. These Scriptures: • Are copyrighted by World
Bible Translation Center. • Are not public domain. •May not be altered or
modified in any form. • May not be sold or offered for sale in any form.
• May not be used for commercial purposes (including, but not limited to,
use in advertising or Web banners used for the purpose of selling online
add space). • May be distributed without modification in electronic form
for non-commercial use. However, they may not be hosted on any kind
of server (including a Web or ftp server) without written permission. A
copy of this license (without modification) must also be included. •May be
quoted for any purpose, up to 1,000 verses, without written permission.
However, the extent of quotation must not comprise a complete book nor
should it amount to more than 50% of the work in which it is quoted.
A copyright notice must appear on the title or copyright page using this
pattern: “Taken from theHOLYBIBLE: EASY-TO-READVERSIONTM©2006
by World Bible Translation Center, Inc. and used by permission.” If the
text quoted is from one of WBTC’s non-English versions, the printed title
of the actual text quoted will be substituted for “HOLY BIBLE: EASY-TO-
READ VERSIONTM.” The copyright notice must appear in English or be
translated into another language. When quotations from WBTC’s text are
used in non-saleable media, such as church bulletins, orders of service,
posters, transparencies or similar media, a complete copyright notice is
not required, but the initials of the version (such as “ERV” for the Easy-
to-Read VersionTM in English) must appear at the end of each quotation.
Any use of these Scriptures other than those listed above is prohibited. For
additional rights and permission for usage, such as the use of WBTC’s text
on aWeb site, or for clarification of any of the above, please contactWorld
Bible Translation Center in writing or by email at distribution@wbtc.com.
World Bible Translation Center P.O. Box 820648 Fort Worth, Texas 76182,
USA Telephone: 1-817-595-1664 Toll-Free in US: 1-888-54-BIBLE E-mail:
info@wbtc.com WBTC’s web site – World Bible Translation Center’s web

http://www.wbtc.org
http://www.ethnologue.org/language/tam


xxiii

site: http://www.wbtc.org

2018-05-14

PDF generated using Haiola and XeLaTeX on 21 Apr 2023 from source files
dated 9 Oct 2020
a0896b78-2532-5f7b-b28a-cb666e9209ae


	யாக்கோபு

