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தீத்துவுக்கு
எழுத யகடிதம்

௧ ேதவனுைடய ஒரு ஊழியனும், இேயசு
க றஸ்துவன் அப்ேபாஸ்தலனுமான
பவுல் எழுத க்ெகாள்வது: ேதவனால்
ேதர்ந்ெதடுக்கப்பட்ட மக்களின்
வசுவாசத்துக்கு உதவும் ெபாருட்டு நான்
அனுப்பப்பட்ேடன். மக்கள் உண்ைமைய
அறந்துெகாள்ள உதவுவதற்ேக நான்
அனுப்பப்பட்ேடன். எவ்வாறு ேதவனுக்கு
ேசைவ ெசய்ய ேவண்டும் என்பைத
அந்த உண்ைம நமக்குக் காட்டுக றது.
௨ அந்த வசுவாசமும் அறவும் ந த்தய
வாழ்வுக்கான நம்ப க்ைகயன் மூலேம
வருகன்றது. அவ்வாழ்க்ைகைய
நமக்குத் தருவதாக ேதவன் வாக்குறுத
அளித்தருக்க றார். ேதவன் ெபாய்
ெசால்வதல்ைல. ௩ சரியான ேநரத்தல்
உலகம் அவ்வாழ்ைவ அறந்துெகாள்ளுமாறு
ேதவன் ெசய்தார். ேதவன் தம் ேபாதைனகள்
மூலம் இதைனச் ெசய்தார். அப்பணியல்
என்ைன நம்பயருக்க றார். அவற்ைற நான்
ேபாத த்து வருக ேறன். ஏெனன்றால், நமது
இரட்சகராக இருக்க ற ேதவன் எனக்குக்
கட்டைளய ட்டிருக்க றார்.
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௪ தீத்துவுக்கு எழுத க்ெகாள்வது: நாம்
ஒன்றாகப் பக ர்ந்துெகாள்க ற வசுவாசத்தல்
நீ எனக்கு உண்ைமயான மகைனப்
ேபான்றவன்.
கருைபயும், சமாதானமும் ப தாவாகய

ேதவனிடமிருந்தும் கர்த்தராக ய இேயசு
க றஸ்துவடமிருந்தும்உண்டாவதாக.

க ேரத்தாவல்தீத்துவன்பணி
௫ இன்னும் ெசய்யேவண்டிய பல

ெசயல்கைள நீ ெசய்யும்ெபாருட்டும்
உன்ைன நான் க ேரத்தாவல் ஏற்ெகனேவ
உன்னிடம் ெசான்னபடி ஒவ்ெவாரு
நகரத்தலும் மூப்பர்கைள நயமிக்கும்
ெபாருட்டும் உன்ைன அங்ேக வ ட்டுவந்ேதன்.
௬ மூப்பராக இருக்க றவன் எந்தத்
தவறுகைளயும் ெசய்யாத குற்றமற்றவனாக
இருக்க ேவண்டும். அவன் ஒேர ஒரு
மைனவைய உைடயவனாக இருக்க
ேவண்டும். அவனது பள்ைளகள்
வசுவாச களாக இருக்கேவண்டும்.
ெகாடுைமக்காரர்களாகவும்,கீழ்ப்படியாதவர்களாகவும்
அவர்கள் இருக்கக் கூடாது. ௭ ஒரு மூப்பர்
ேதவனுைடய பணிையக் கவனிக்கும்
கடைமைய உைடயவர். எனேவ, அவருக்குத்
தவறு ெசய்ேதாம் என்ற குற்ற உணர்வு
இருக்கக் கூடாது. தற்ெபருைமயும்,
சுயநலமும், முன் ேகாபமும் இல்லாதவராக
இருக்கேவண்டும். அவர் குடிகாரனாக
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இருக்கக் கூடாது. சண்ைடப் ப ரியனாக
இருக்கக் கூடாது. ப றைர ஏமாற்ற ச்
ெசல்வம் ேசர்ப்பவராகவும் இருக்கக்கூடாது.
௮ தம் வீட்டில் அந்நய மக்கைள வரேவற்று
உபசரிக்க றவராகவும், நல்லவற்றன் மீது
அன்புைடயவராகவும் மூப்பர்கள் இருக்க
ேவண்டும். ஞானமும், ேநர்ைமயுமாய்
வாழ்பவராகவும், தூய்ைமயும், சுய
கட்டுப்பாடும் உைடயவராகவும் அவர் இருக்க
ேவண்டும். ௯ நாம் ேபாத க்கன்றவற்ைற
மூப்பர் உண்ைமய ேலேய பன்பற்றுபவராக
இருக்கேவண்டும். உண்ைமயான
ேபாதைனயன் மூலம் மக்கைள
உற்சாகப்படுத்த முடிந்தவராக அவர் இருக்க
ேவண்டும். உண்ைமயான ேபாதைனகளுக்கு
எத ரானவர்கைள அவர்கள் எங்ேக தவறு
ெசய்க றார்கள் என்பைத நரூப க்கும்
வல்லைமயும் ேவண்டும்.
௧௦ பலர் பணிய மறுக்க றார்கள். அவர்கள்

வீணான வார்த்ைதகைளப் ேபச மக்கைளத்
தவறான வழியல் நடத்த ச்ெசல்க றார்கள்.
குற ப்பாக யூதரல்லாதவர்கள் எல்லாரும்
வருத்தேசதனம் ெசய்யப்படேவண்டுெமன்று
ெசால்க றயூதர்கைளநான்குற ப்படுக ேறன்.
௧௧ இத்தைகயவர்களின் ேபச்சு தவறானது
என மக்களுக்குச் சுட்டிக்காட்டும்
த றைமயுைடயவராக மூப்பர் இருத்தல்
ேவண்டும். பயனற்ற இத்தகு ேபச்சுக்கைளப்
ேபசுவைத நறுத்த ேவண்டும். எைதப்
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ேபாத க்கக் கூடாேதா அைதெயல்லாம்
ேபாத த்து எல்லாக் குடும்பங்கைளயும்
அவர்கள் அழிக்க றார்கள். மக்கைள
ஏமாற்ற ச் ெசல்வம் ேசர்க்கேவ
அவர்கள் இவ்வாறு ேபாத க்க றார்கள்.
௧௨ க ேரத்தாவல் வச க்கும் அவர்களின்
ெசாந்த தீர்க்கதரிச ஒருவர் கூட, “க ேரத்தா
மக்கள் ெபாய்யர்கள், ெகட்ட மிருகங்கள்,
ெபருவயற்றுச் ேசாம்ேபற கள்” என்று
கூற இருக்கறார். ௧௩ அந்தத் தீர்க்கதரிச
ெசான்னெதல்லாம் உண்ைமதான்.
எனேவ அவர்கள் தவறானவர்கள் என்று
கூறு. அவர்களிடம் நீ கண்டிப்பாக
இரு. ப றேக அவர்கள் வசுவாசத்தல்
பலம் ெபறுவர். ௧௪ இவ்வதம் யூதக்
கைதகைளக் கவனித்துக் ேகட்பைத
அவர்கள் நறுத்துவார்கள். உண்ைமைய
ஏற்றுக்ெகாள்ள மறுக்க ற அவர்களின்
கட்டைளகைளயும் பன்பற்றுவைதயும்
நறுத்துவார்கள்.
௧௫ தூய்ைமயானவர்களுக்கு அைனத்தும்

தூய்ைமயாக இருக்கும். பாவம்
நைறந்தவர்களுக்கும், நம்ப க்ைக
அற்றவர்களுக்கும் எதுவும் தூய்ைமயாக
இராது. உண்ைமயல் அவர்களின்
எண்ணங்கள் பாவம் உைடயதாகும்.
அவர்களின் மனசாட்ச அழிக்கப்பட்டது.
௧௬ ேதவைன அறந்ததாக அவர்கள்
கூறுகறார்கள். ஆனால் அவர்களின்
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ெசயல்கைளப் பார்த்தால் அவர்கள்
ேதவைன ஏற்றுக்ெகாள்ளாதது ெதரியும்.
அவர்கள் பயங்கரமானவர்கள். அவர்கள்
அடக்கமில்லாதவர்கள், அவர்களால் நன்ைம
ெசய்யஇயலாது.

௨
உண்ைமயான ேபாதைனையப்

பன்பற்றுதல்
௧ பன்பற்ற ேவண்டிய உண்ைமயான

ேபாதைனைய நீ மக்களுக்குக் கூற
ேவண்டும். ௨ முதயவர்கள் சுயக்
கட்டுப்பாடும், ெகௗரவமும் ஞானமும்
உைடயவர்களாக இருக்கப் ேபாதைன ெசய்.
அவர்கள் வசுவாசத்தலும் அன்பலும்,
ெபாறுைமயலும் உறுத உைடயவர்களாக
இருக்க ேவண்டும்.
௩ மற்றும் வாழும் முைறயல் பரிசுத்தமாய்

இருக்கும் ெபாருட்டு முதய ெபண்களிடம்
ேபாதைன ெசய். மற்றவர்கைள எத ர்த்து
எைதயும் ேபசேவண்டாம் என்றும்,
குடிப்பழக்கத்துக்கு அடிைம ஆகேவண்டாம்
என்றும் ெசால். அப்ெபண்கள் நல்லைதப்
ேபாத க்கேவண்டும். ௪அவ்வழியல்,அவர்கள்
இளம் ெபண்களுக்குக் கணவன்மீதும்
பள்ைளகள் மீதும் அன்புெகாள்ளுமாறு
அறவுறுத்த முடியும். ௫ அவர்களுக்கு
ஞானத்ேதாடும், பரிசுத்தத்ேதாடும்
இருக்கும்படியும், வீட்ைடப் பராமரித்தல்,
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கருைண, கணவனுக்குக் கீழ்ப்படிதல்
ேபான்றவற்ைறயும் அவர்கள் கற்ப க்க
முடியும். ப றகு ேதவன் நமக்குத் தந்த
ேபாதைனகைளப் பற்ற எவரும் வமர்ச க்க
முடியாது.
௬ அந்தப்படிேய இைளஞர்கைளயும்

ஞானமாயருக்கும்படிக் கூறு.
௭ இைளஞர்களுக்கு முன்மாத ரியாக
ஒவ்ெவாரு வதத்தலும் நல்ல ெசயல்கைளச்
ெசய்யேவண்டும். ேநர்ைமேயாடும்
அக்கைறேயாடும் உன் ேபாதைனகள் இருக்க
ேவண்டும். ௮ ேபசும்ேபாது உண்ைமையேய
ேபசு. அதனால் எவரும் உன்ைன வமர்ச க்க
முடியாது. நமக்கு எத ராக எைதயும் தவறாகச்
ெசால்ல முடியாத நைலயல் நம்ைம
எத ர்த்துப் ேபச வரும் ஒவ்ெவாருவரும்
ெவட்கப்படுவர்.
௯ அடிைமகளுக்கும் அறவுைர

கூறு. அவர்கள் எப்ெபாழுதும் தங்கள்
எஜமானர்களுக்குக் கீழ்ப்படியேவண்டும்.
அவர்கள் தங்கள் எஜமானர்களுக்கு
வருப்பமானைதேய ெசய்ய ேவண்டும்.
அவர்கள் எத ர்வாதம் ெசய்யக்கூடாது.
௧௦ அவர்கள் எஜமானர்களுக்கு உரியைதத்
தருடக்கூடாது. அவர்கள் தம் நடத்ைதயன்
மூலம் முழுக்க முழுக்க தாங்கள்
நம்ப க்ைகக்குத் தகுதயானவர்கள்
என்பைதக் காட்டேவண்டும். நமது
இரட்சகராக ய ேதவனுைடய ேபாதைனகள்
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நல்லைவ எனப் புலப்படும்படி அவர்கள்
இப்படி நடந்துெகாள்ளேவண்டும்.
௧௧ நாம் வாழேவண்டிய வழி இது

தான். ஏெனன்றால் ேதவனுைடய
கருைப வந்தருக்க றது. அது
அைனவைரயும் இரட்ச க்கும். நமக்கும்
அது தரப்பட்டிருக்க றது. ௧௨ ேதவனுக்கு
எத ராக வாழாமல் இருக்கவும், உலகம்
வரும்புக ற தீய காரியங்கைளச் ெசய்யாமல்
இருக்கவும் அக்கருைண ஞானத்ைதயும்,
நீதையயும் ேபாத க்க றது. ேதவ பக்தயும்
உைடயவர்களாக இவ்வுலகல் வாழ அது
கற்றுத்தருகறது. ௧௩ நமது மகா ேதவனும்,
இரட்சகருமாகய இேயசு க றஸ்துவன்
வருைகக்குக் காத்தருக்கும்ேபாது
அவ்வதமாய் நாம் வாழேவண்டும். அவேர
நமது ெபரும் நம்ப க்ைக. அவர் மகைமயுடன்
வருவார். ௧௪ நமக்காக அவர் தன்ைனேய
தந்தார். அக்க ரமங்களிலிருந்தும் நம்ைம
வடுவக்க அவர் இறந்தார். நற்ெசயல்கைள
எப்ெபாழுதும் ெசய்ய ஆர்வமாக இருக்கும்
அவருக்குச் ெசாந்தமான மக்களாகய
நம்ைமப் பரிசுத்த மனிதர்களாக்க அவர்
இறந்தார்.
௧௫ மக்களிடம் இவற்ைறக் கூறு. உனக்கு

முழுஅதகாரம் உண்டு. அந்த அத காரத்தால்
மக்கைளப் பலப்படுத்து. அவர்கள்
என்ன ெசய்ய ேவண்டும் என்று கூறு.
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நீ முக்கயமற்றவன் என மற்றவர்கள்
உன்ைன நடத்தும் அளவுக்கு எவைரயும்
அனுமதக்காேத.

௩
வாழ்வதற்ேகற்ற சரியானவழி
௧ கீழ்க்கண்டவற்ைறச் ெசய்ய நைனவல்

ைவக்கும்படி மக்களிடம் ெசால்.
ஆள்ேவாரின் அத காரிகளுக்கும் அரசு
அலுவலகர்களுக்கும் அடங்க இருக்கவும்,
நன்ைம ெசய்யத் தயாராக இருக்கவும்,
௨ யாருக்கும் எத ராகத் தீைமையப் ேபசாமல்
இருக்கவும், கீழ்ப்படியவும், மற்றவர்கேளாடு
சமாதானமாகவும், ெமன்ைமயாகவும் எல்லா
மனிதர்களிடமும் மரியாைத காட்டவும்
இதைனவசுவாச களிடம்கூறு.
௩ கடந்த காலத்தல் நாமும் முட்டாளாக

இருந்ேதாம். நம்மிடம் கீழ்ப்படிதல் இல்ைல.
தவறுகறவர்களாக நாம் இருந்ேதாம்.
பலவத ஆைசகளுக்கும் இன்பங்களுக்கும்
அடிைமப்பட்டுக் க டந்ேதாம். தீயவற்ைறச்
ெசய்து, ெபாறாைமேயாடு வாழ்ந்ேதாம்.
மக்கள் நம்ைம ெவறுத்தார்கள். நாமும்
ஒருவைரெயாருவர் ெவறுத்ேதாம்.
௪ ஆனால் பறகு, இரட்சகராக ய
ேதவனுைடய கருைபயும், அன்பும்
ெவளிப்படுத்தப்பட்டன. ௫ ேதவனுடன்
சரியான வைகயல் இருக்கும்ெபாருட்டு
நாம் ெசய்த எந்த நல்ல ெசயல்களாலும்
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இரட்ச க்கப்படவல்ைல. அவருைடய
கருைபயால் நாம் இரட்ச க்கப்பட்ேடாம்.
நம்ைமப் புதய மனிதர்களாக்கும்
சுத்த கரிப்பன் மூலமும், பரிசுத்த ஆவயன்
புதுப்ப க்கும் வல்லைம மூலமும், அவர்
இரட்ச த்தார். ௬ அவர் நமது இரட்சகராக ய
இேயசு க றஸ்துவன் மூலம் அந்தப் பரிசுத்த
ஆவையநம்மீதுமுழுைமயாகப்ெபாழிந்தார்.
௭ ேதவனது கருைபயால் நாம் அவேராடு
நீத மான்களாேனாம். ேதவன் நமக்கு
ஆவையக் ெகாடுத்தார். அதனால் நாம்
ந த்தயவாழ்ைவப்ெபறமுடியும். அதுேவநாம்
நம்ப க்ெகாண்டிருப்பதும் ஆகும். ௮ இந்தப்
ேபாதைனஉண்ைமயானது.
மக்கள் இதைனப் புரிந்துெகாள்ள

ேவண்டும்.இதைனஉறுதப்படுத்த க்ெகாள்ள
ேவண்டும் என்று நான் வரும்புக ேறன்.
அப்ெபாழுது ேதவைன நம்பும் மக்கள் தம்
வாழ்ைவ நன்ைம ெசய்வதற்குப் பயன்படுத்த
எச்சரிக்ைகயாக இருப்பர். இைவ நல்லைவ,
எல்லா மக்களுக்கும்பயன்உள்ளைவ.
௯ முட்டாள்தனமாக வாக்குவாதம்

ெசய்ேவார், பயனற்ற குடும்பக்
கைதகைளப் ேபசுேவார், சண்ைடகைளத்
தூண்டி வடுேவார், ேமாேசயன்
சட்டங்கைளக் குறத்து வாக்குவாதம்
ெசய்ேவார் ஆக ேயாரிடமிருந்து வலக
இரு. அைவ எதற்கும் பயனற்றைவ,
யாருக்கும் உதவாதைவ. ௧௦ எவனாவது
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வாக்குவாதங்கைள உருவாக்கனால்
அவைன எச்சரிக்ைக ெசய். அவன்
மீண்டும் வாக்குவாதம் ெசய்தால் ேமலும்
அவைன எச்சரிக்ைக ெசய். அவன் மீண்டும்
வாக்குவாதம் ெசய்ய ஆரம்ப த்தால் அவனது
ெதாடர்ைப வ ட்டுவடு. ௧௧ ஏெனன்றால்
இப்படிப்பட்ட ஒருவன் நைல தவற , பாவம்
ெசய்க றவனாக இருக்க றான் என்பைத நீ
அற ந்தருக்க றாய். இவனது பாவங்கேள
இவன்தவறானவன்என்பைதநரூப க்க றது.

நைனவல்ைவக்கேவண்டியைவ
௧௨ நான் உங்களிடம் அர்த்ெதமாைவயும்

தீக க்குைவயும் அனுப்புேவன்.
அவர்கைள நான் அனுப்புக றெபாழுது நீ
ந க்ெகாப்ேபாலிக்கு வந்து என்ைனப் பார்க்க
முயற்ச ெசய். நான்மைழக்காலத்தல்அங்ேக
இருப்பது என்று முடிவு ெசய்துள்ேளன்.
௧௩ வழக்கறஞனான ேசனாவுக்கும்,
அப்ெபால்ேலாவுக்கும் எவ்வதக் குைறவும்
இல்லாதபடி அவர்கைள அனுப்பைவ.
தமக்குத் ேதைவயான அைனத்ைதயும்
அைடய அவர்களுக்கு உன்னால்
முடிந்த அளவு உதவெசய். ௧௪ நன்ைம
ெசய்வதற்குரியதாகத் தம் வாழ்ைவப்
பயன்படுத்தும்படி நம் மக்கள்கற்றுக்ெகாள்ள
ேவண்டும். ேதைவயானவர்களுக்கு நன்ைம
ெசய்யேவண்டும். ப றகு அவர்களின் வாழ்வு
பயனற்றதாகஇருக்காது.
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௧௫என்னுடன்இருக்கற எல்லாரும்உனக்கு
வாழ்த்து கூறுகன்றனர். வசுவாசத்தல்
நம்ைம ச ேநக க்க றவர்களுக்கு நீயும்
வாழ்த்துகூறு.
உங்கள் அைனவேராடும் ேதவனுைடய

கருைபஇருப்பதாக.
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