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யாக்ேகாபு
ஆச ரியர்
யாக்ேகாபு ஆவார். யாக்ேகாபு (1:1),

இவர் எருசேலம் ேதவாலயத்தல் முக்கயத்
தைலவரும், இேயசு க றஸ்துவன்
சேகாதரனும் ஆவார். யாக்ேகாபு
க றஸ்துவன் பல சேகாதரர்களில் ஒருவராக
இருந்தார், மத் 13:55. அேனகமாக
ெபயர்ப்பட்டியலில் முதலாவதாக வருவதால்
மூத்தவராக இருக்கலாம். ஆரம்பத்தல் அவர்
இேயசுைவ நம்பவல்ைல, ேமலும் அவர்
இேயசுவுக்கு சவால் வடுத்து, அவருைடய
ஊழியத்ைதத் தவறாக புரிந்துெகாண்டார்
(ேயா 7:2-5). பன்னர் அவர் ேதவாலயத்தல்
மிகவும்முக்கயமானவராகஆனார். க றஸ்து
உய ர்த்ெதழுந்த ப றகு காட்ச யளித்த
நபர்களில் ேதர்ந்ெதடுக்கப்பட்ட ஒருவராக
இருந்தார் (1ெகாரிந்த யர் 15:7), பவுல்அவைர
ேதவாலயத்தன் தூணாக அைழத்தார் (கலா
2:9).
எழுதப்பட்ட காலம்மற்றும்இடம்
ஏறக்குைறய க ப . 40 முதல் 50 வைரயான

காலப்பகுதயல்எழுதப்பட்டது.
க ப 50 ல் எருசேலம் கவுன்சலுக்கு

முன்னும், க ப 70 ேதவாலயத்தன் அழிவுக்கு
முன்னதாக எழுதப்பட்டது.
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யாருக்காக எழுதப்பட்டது
அந்த கடிதத்தன் யாருக்காக

எழுதப்பட்டதுகள், அேனகமாக யூேதயா
மற்றும் சமாரியா முழுவதும் ச தற
இருந்த யூத வசுவாச களாக இருந்தனர்.
யாக்ேகாபு ஆரம்பத்தல் “ேதசங்களிைடேய
ச தறயருந்த பன்னிெரண்டு
ேகாத்த ரத்தாருக்கு” ெகாடுக்கப்பட்ட
வாழ்த்துக்கைள அடிப்பைடயாகக் ெகாண்டு
கவனிக்கும்ேபாது, இந்த பகுத கள்
யாக்ேகாபன் உண்ைமயான வாசகர்களின்
இருப்ப டத்த ற்கு வலுவான வாய்ப்புகள்
ஆகும்.

எழுதப்பட்ட ேநாக்கம்
யாக்ேகாபன் ப ரதானமான ேநாக்கத்ைத

அறய யாக்ேகாபு 1:2, 4 ஐ பார்க்க ேவண்டும்.
அவருைடய ஆரம்ப வரிகளில், யாக்ேகாபு
தன்வாசகர்களுக்குகூறயதுஎன்னெவனில்,
எனது சேகாதர சேகாதரிகேள, நீங்கள்
பலவத ேசாதைனகைள சந்த க்கும்ேபாது,
அைத சந்ேதாஷமாகக் கருதுங்கள்.
ஏெனன்றால், உங்கள் வசுவாசத்தன்
பரீட்ைசயானது,வ டாமுயற்சையஉண்டாகும்
என்பைத நீங்கள் அறவீர்கள் என்றார்.
இந்த பத்தயானது, யாக்ேகாபன்
வாசகர்கள் பல வைகயான ேசாதைனைய
சந்த த்தனர் என்று குறப்படுக றது.
யாக்ேகாபு, ேதவனிடத்தலிருந்து
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ஞானத்ைதத் ெதாடர அவரது வாசகர்கைள
அைழத்தார் (1:5) இதனால் அவர்கள்
தங்களது ேசாதைனகளில் மக ழ்ச்ச யாக
இருக்கமுடியும். யாக்ேகாபன் வாசகர்களில்
சலர் வசுவாசத்தலிருந்து ெவகுதூரம்
ெசன்று வட்டனர். யாக்ேகாபு, உலகத்ேதாடு
நண்பர்களாக இருப்பைத எச்சரித்தார் (4:4),
யாக்ேகாபு ேதவன் அவர்கைள உயர்த்தும்படி
வசுவாச கள் தாழ்ைமயுள்ளவர்களாக
இருக்கும்படி கூறுகறார். ேதவனுக்கு முன்
மனத்தாழ்ைமயாகஇருத்தல்ஞானத்தற்கான
ஒருபாைதஎன்றுகற்ப க்க றார் (4:8-10).

ைமயக்கருத்து

உண்ைமயானவசுவாசம்
ெபாருளடக்கம்
1. யாக்ேகாபு உண்ைமயான மதத்ைதப்
பற்றயஅறவுைரகள்— 1:1-27

2. உண்ைமயான வசுவாசம் நல்ல
ெசயல்களால் நரூப க்கப்படுக றது —
2:1-3:12

3. உண்ைமயானஞானம் ேதவனிடமிருந்து
வருகறது— 3:13-5:20

1 ேதவனுக்கும் கர்த்தராக ய
இேயசுக றஸ்துவற்கும் ஊழியக்காரனாகய
யாக்ேகாபு, உலகெமங்கும் ச தறுண்டு
வாழும் பன்னிரண்டு ேகாத்த ரங்களுக்கும்
வாழ்த்துதல்ெசால்லிஎழுதுகறதாவது.
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ேசாதைனகளும் வசுவாசத்தன்
பரீட்ைசயும்

2 என் சேகாதரர்கேள, நீங்கள் பலவதமான
ேசாதைனகளில் ச க்க க்ெகாள்ளும்ேபாது,
3 உங்களுைடய வசுவாசத்தன்
பரீட்ைசயானது சக ப்புத்தன்ைமைய
உண்டாக்குெமன்று அறந்து, அைத
மிகுந்த சந்ேதாஷமாக எண்ணுங்கள்.
4 நீங்கள் ஒன்றலும் குைறவுள்ளவர்களாக
இல்லாமல், ேதறனவர்களாகவும்
நைறவுள்ளவர்களாகவும் இருப்பதற்காக,
சக ப்புத்தன்ைமயானது தனது ெசயைலச்
ெசய்துமுடிக்கட்டும். 5 உங்களில்
ஒருவன் ஞானத்தல் குைறவுள்ளவனாக
இருந்தால், எல்ேலாருக்கும் பரிபூரணமாகக்
ெகாடுக்க றவரும் ஒருவைரயும்
கடிந்துெகாள்ளாதவருமாகய ேதவனிடத்தல்
ேகட்கட்டும், அப்ெபாழுது அவனுக்குக்
ெகாடுக்கப்படும். 6 ஆனாலும்
அவன் ெகாஞ்சம்கூட சந்ேதகப்படாமல்
வசுவாசத்ேதாடு ேகட்கேவண்டும்;
சந்ேதகப்படுக றவன் காற்றனால் அடிபட்டு
அைலகற கடலின் அைலக்கு ஒப்பாக
இருக்க றான். 7அப்படிப்பட்ட மனிதன், தான்
கர்த்தரிடத்தல் எைதயாவது ெபறலாெமன்று
நைனக்காமல் இருப்பானாக. 8 ஏெனன்றால்,
இருமனமுள்ளவன் தன் வழிகளிெலல்லாம்
நைலயற்றவனாகஇருக்க றான்.

9 ஏழ்ைமயான சேகாதரன்
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தான் உயர்த்தப்பட்டைதக்குற த்து
ேமன்ைமபாராட்டட்டும். 10 ஐசுவரியவான்
தான் தாழ்த்தப்பட்டைதக்குற த்து
ேமன்ைமபாராட்டட்டும்; ஏெனன்றால், அவன்
புல்லின் பூைவப்ேபால ஒழிந்துேபாவான்.
11 சூரியன் கடும் ெவயலுடன் உதத்து,
புல்ைலஉலர்த்தும்ேபாது,அதன்பூஉத ர்ந்து,
அதன் அழகான வடிவம் அழிந்துேபாகும்;
ஐசுவரியவானும் அப்படிேய தன் வழிகளில்
அழிந்துேபாவான். 12 ேசாதைனையச்
சக க்க ற மனிதன் பாக்கயவான்; அவன்
உத்தமன் என்று ெதரிந்தபன்பு கர்த்தர்,
தம்ைம ேநச க்க றவர்களுக்கு வாக்குத்தத்தம்
ெசய்யப்பட்ட ஜீவக ரீடத்ைதப் ெபறுவான்.
13ேசாத க்கப்படுக றஎவனும்,நான்ேதவனால்
ேசாத க்கப்படுக ேறன் என்று ெசால்லாமல்
இருப்பானாக; ேதவன் தீைமகளினால்
ேசாத க்கப்படுக றவர் இல்ைல,
ஒருவைனயும் அவர் ேசாத க்க றவரும்
இல்ைல. 14 அவனவன் தன்தன் ெசாந்த
ஆைசயனாேல இழுக்கப்பட்டு, ச க்குண்டு,
ேசாத க்கப்படுக றான். 15பன்புஆைசயானது
கர்ப்பந்தரித்து, பாவத்ைதப் ெபற்ெறடுக்கும்,
பாவம் பூரணமாகும்ேபாது, மரணத்ைதப்
ெபற்ெறடுக்கும். 16 என் ப ரியமான
சேகாதரர்கேள, ஏமாந்துேபாகேவண்டாம்.
17 நன்ைமயான எந்த ஈவும் பூரணமான எந்த
வரமும் பரேலாகத்தலிருந்து உண்டாக ,
ஒளிகளின் ப தாவனிடத்தலிருந்து
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இறங்க வருகறது; அவரிடத்தல்
எந்தெவாரு மாறுதலும், எந்தெவாரு
ேவற்றுைமயன் நழலும் இல்ைல. 18 அவர்
வருப்பம்ெகாண்டுதம்முைடயபைடப்புகளில்
நாம் முதற்கனிகளாவதற்கு நம்ைமச்
சத்தயவசனத்தனாேலெபற்ெறடுத்தார்.

வசனத்தன்படிெசய்தல்
19 ஆகேவ, என் ப ரியமான சேகாதரர்கேள,

அைனவரும் ேகட்க றதற்கு வைரவாகவும்,
ேபசுக றதற்கு ெபாறுைமயாகவும்,
ேகாப த்துக்ெகாள்க றதற்குத் தாமதமாகவும்
இருக்கேவண்டும்; 20 மனிதனுைடய ேகாபம்
ேதவனுைடய நீதைய நடப்ப க்கமாட்டாேத.
21 ஆகேவ, நீங்கள் எல்லாவத பாவமான
அசுத்தங்கைளயும்ெகாடியதீயகுணத்ைதயும்
அகற்றவ ட்டு, உங்களுைடய
உள்ளத்தல் நாட்டப்பட்டதாகவும்,
உங்களுைடய ஆத்துமாக்கைள
இரட்ச க்க வல்லைமயுள்ளதாகவும்
இருக்க ற தருவசனத்ைதச் சாந்தமாக
ஏற்றுக்ெகாள்ளுங்கள். 22 அல்லாமலும்,
நீங்கள் உங்கைள ஏமாற்றாதபடிக்குத்
தருவசனத்ைதக் ேகட்க றவர்களாக
மாத்த ரமல்ல,அதன்படிெசய்க றவர்களாகவும்
இருங்கள். 23 ஏெனன்றால், ஒருவன்
தருவசனத்ைதக்ேகட்டும் அதன்படி
ெசய்யாதவனானால், கண்ணாடிய ேல
தன் முகத்ைதப் பார்க்க ற மனிதனுக்கு
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ஒப்பாக இருப்பான்; 24 அவன்
தன்ைனத்தாேன பார்த்து, அந்த
இடத்ைதவ ட்டுப் ேபானவுடேன, தன்
சாயல் என்னெவன்பைத மறந்துவடுவான்.
25 ஆனால், சுதந்த ரம் ெகாடுக்க ற
பூரணப்ப ரமாணத்ைத உற்றுப்பார்த்து,
அத ேல நைலத்தருக்க றவன் ேகட்க றைத
மறக்க றவனாக இல்லாமல், அைதச்
ெசய்க றவனாக இருப்பதனால்
அவன் பாக்கயவானாக இருப்பான்.
26 உங்களில் ஒருவன் தன் நாக்ைக
அடக்காமல், தன் இருதயத்ைத ஏமாற்ற ,
தன்ைன ேதவபக்தயுள்ளவெனன்று
நைனத்தால் அவனுைடய ேதவபக்த
வீணாயருக்கும். 27 த க்கற்ற
பள்ைளகளும், வதைவகளும் படுகற
பாடுகளிேல அவர்கைள வசாரிக்க றதும்,
உலகத்தால் கைறபடாதபடிக்குத் தன்ைனக்
காத்துக்ெகாள்ளுவேத ப தாவாகய
ேதவனுக்குமுன்பாக குற்றமில்லாத
சுத்தமானபக்தயாகஇருக்க றது.

அத்த யாயம் 2
ெசல்வந்தைனயும்,ஏைழகைளயும்சமமாக

நடத்துதல்
1 என் சேகாதரர்கேள, மகைமயுள்ள

நம்முைடய கர்த்தராக ய இேயசுக றஸ்துைவ
வசுவாச க்க ற நீங்கள் ஒரு சலைர
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பட்சபாதத்துடன் நடத்தாதருங்கள்.
2 ஏெனன்றால், ெபான்ேமாத ரமும் அழகான
ஆைடயும் அணிந்தருக்க ற ஒரு மனிதனும்,
கந்ைதயான ஆைட அணிந்தருக்க ற
ஒரு ஏழ்ைமயானவனும் உங்களுைடய
ஆலயத்த ற்கு வரும்ேபாது, 3 அழகான
ஆைட அணிந்தருந்தவைனப் பார்த்து:
ஐயா இந்த நல்ல இடத்தல் உட்காருங்கள்
என்றும்; ஏழ்ைமயானவைனப் பார்த்து:
நீ அங்ேக நல்லு, அல்லது இங்ேக
என் காலடிய ேல உட்காரு என்றும்
நீங்கள் ெசான்னால், 4 உங்களுக்குள்ேள
பட்சபாதத்துடன், தகாத ச ந்தைனகேளாடு
தீர்ப்பளிக்க றவர்களாக இருப்பீர்களல்லவா?
5 என் ப ரியமான சேகாதரர்கேள,
ேகளுங்கள்; ேதவன் இந்த உலகத்தன்
ஏழ்ைமயானவர்கைள வசுவாசத்தல்
ஐசுவரியவான்களாகவும், தம்மிடத்தல்
அன்பு ெசலுத்துகறவர்களுக்குத்
தாம் வாக்குத்தத்தம் ெசய்த
ராஜ்யத்ைதச் சுதந்தரிக்க றவர்களாகவும்
ெதரிந்துெகாள்ளவல்ைலயா? 6 நீங்கேளா
ஏைழகைள அவமத க்க றீர்கள்.
ெசல்வந்தர்களல்லேவா உங்கைள
ஒடுக்குகறார்கள்? அவர்களல்லேவா
உங்கைள நீத மன்றத்த ற்கு இழுக்கறார்கள்?
7 உங்களுக்குக் ெகாடுக்கப்பட்ட
நல்ல நாமத்ைத அவர்களல்லேவா
ந ந்த க்க றார்கள்? 8 உன்னிடத்தல்
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நீ அன்பு ெசலுத்துகறதுேபால
மற்றவனிடத்தலும் அன்புெசலுத்துவாயாக
என்று ேவதவாக்கயம் ெசால்லுகற
ராஜரீகப்ப ரமாணத்ைத நீங்கள்
நைறேவற்றனால் நன்ைமெசய்வீர்கள்.
9 நீங்கள் பட்சபாதமுள்ளவர்களாக இருந்தால்,
பாவம்ெசய்து, மீறனவர்கெளன்று
நயாயப்ப ரமாணத்தனாேல
நயாயந்தீர்க்கப்படுவீர்கள். 10எப்படிெயன்றால்,
ஒருவன் நயாயப்ப ரமாணம் முழுவைதயும்
ைகக்ெகாண்டிருந்தும், ஒன்ற ேல
தவறனால் எல்லாவற்றலும் குற்றவாளியாக
இருப்பான். 11 ஏெனன்றால், வபசாரம்
ெசய்யாதருப்பாயாக என்று ெசான்னவர்
ெகாைல ெசய்யாதருப்பாயாக
என்றும் ெசான்னார்; ஆதலால், நீ
வ பசாரம் ெசய்யாமலிருந்தும் ெகாைல
ெசய்தாயானால் நயாயப்ப ரமாணத்ைத
மீறனவனாவாய். 12சுதந்த ரப்ப ரமாணத்தனால்
நயாயத்தீர்ப்பு அைடயப்ேபாக றவர்களாக
அதற்ேகற்றபடி ேபச , அதற்ேகற்றபடி
ெசய்யுங்கள். 13 ஏெனன்றால், இரக்கம்
ெசய்யாதவனுக்கு இரக்கமில்லாத
நயாயத்தீர்ப்புகைடக்கும்;நயாயத்தீர்ப்புக்குமுன்பாக
இரக்கம் ேமன்ைமபாராட்டும்.

வசுவாசம்இல்லாதெசயல்கள்
14 என் சேகாதரர்கேள, ஒருவன்

தனக்கு வசுவாசம் உண்ெடன்று
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ெசால்லியும், ெசயல்களில்லாதவனாக
இருந்தால் அவனுக்குப் பயன்
என்ன? அந்த வசுவாசம் அவைன
இரட்ச க்குமா? 15 ஒரு சேகாதரனாவது
சேகாதரியாவது, ஆைடயல்லாமலும்,
அனுதன ஆகாரமில்லாமலும்
இருக்கும்ேபாது, 16 உங்களில் ஒருவன்
அவர்கைளப் பார்த்து: நீங்கள்
சமாதானத்ேதாடு ேபாங்கள், குளிர்காய்ந்து
பசயாற்ற க்ெகாள்ளுங்கள் என்று
ெசால்லியும்,சரீரத்த ற்குேவண்டியைவகைள
அவர்களுக்குக் ெகாடுக்காவ ட்டால் பயன்
என்ன? 17 அப்படிேய வசுவாசமும்
ெசயல்களில்லாதருந்தால் அது
தன்னிேலதாேனஉய ரில்லாததாகஇருக்கும்.
18 ஒருவன்: உனக்கு வசுவாசமுண்டு,
எனக்கு ெசயல்களும் உண்டு;
ெசயல்களில்லாமல் உன் வசுவாசத்ைத
எனக்குக் காண்ப , நான் என் வசுவாசத்ைத
என் ெசயல்களினாேல உனக்குக்
காண்பப்ேபன் என்பாேன. 19 ேதவன் ஒருவர்
உண்ெடன்று வசுவாச க்க றாய், அப்படிச்
ெசய்க றது நல்லதுதான்; ப சாசுகளும்
வசுவாச த்து, நடுங்குகன்றன. 20 வீணான
மனிதேன, ெசயல்களில்லாத வசுவாசம்
உய ரில்லாதது என்று நீ அறயேவண்டுமா?
21 நம்முைடய தகப்பனாகய ஆப ரகாம்
தன் மகன் ஈசாக்ைகப் பலிபீடத்தன்ேமல்
ைவக்கும்ேபாது, ெசயல்களினாேல
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அல்லேவா நீத மானாக்கப்பட்டான்?
22வசுவாசம்அவனுைடயெசயல்கேளாடுகூட
முயற்ச ெசய்து, ெசயல்களினாேல வசுவாசம்
பூரணப்பட்டெதன்று பார்க்க றாேய.
23 அப்படிேய ஆப ரகாம் ேதவைன
வசுவாச த்தான், அது அவனுக்கு
நீதயாக எண்ணப்பட்டது என்கற
ேவதவாக்கயம் நைறேவறயது; அவன்
ேதவனுைடய நண்பன் எனப்பட்டான்.
24 ஆதலால், மனிதன் வசுவாசத்தனால்
மாத்த ரமல்ல, ெசயல்களினாேலயும்
நீத மானாக்கப்படுக றான் என்று நீங்கள்
பார்க்க றீர்கேள. 25அந்தப்படி ராகாப் என்னும்
ேவசயும் தூதர்கைள ஏற்றுக்ெகாண்டு
ேவறுவழியாக அனுப்பவ ட்டேபாது,
ெசயல்களினாேல அல்லேவா
நீதயுள்ளவளாக்கப்பட்டாள்? 26 அப்படிேய,
ஆவயல்லாத சரீரம் உய ரில்லாததாக
இருக்க றதுேபால, ெசயல்களில்லாத
வசுவாசமும்உய ரில்லாததாகஇருக்க றது.

அத்த யாயம் 3
நாக்ைகஅடக்குதல்

1 என் சேகாதரர்கேள, அதக தண்டைனைய
அைடேவாம் என்று அறந்து, உங்களில்
அேநகர் ேபாதகர்களாகாதருங்கள்.
2 நாம் எல்ேலாரும் அேநக காரியங்களில்
தவறுக ேறாம்; ஒருவன் ெசால்
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தவறாதவனானால் அவன் பூரணமனிதனும்,
தன் சரீரம் முழுவைதயும் கடிவாளத்தனாேல
அடக்க க்ெகாள்ளக்கூடியவனுமாக
இருக்க றான். 3 பாருங்கள், குதைரகள்
நமக்குக் கீழ்ப்படியும்படிக்கு அைவகளின்
வாய்களில் கடிவாளம்ேபாட்டு,
அைவகளுைடய முழுச்சரீரத்ைதயும்
தருப்ப நடத்துக ேறாம். 4 கப்பல்கைளயும்
பாருங்கள், அைவகள் மகா ெபரியைவகளாக
இருந்தாலும், கடுங்காற்றுகளால்
அடிபட்டாலும், அைவகைள நடத்துகறவன்
ேபாகும்படி ேயாச க்கும் இடம் எதுேவா
அந்த இடத்த ற்கு ேநராக மிகவும் ச ற தான
சுக்கானாேல தருப்புக றான். 5 அப்படிேய,
நாக்கானதும் ச றய உறுப்பாக இருந்தும்
ெபருைமயானைவகைளப் ேபசும்.
பாருங்கள், ச றய ெநருப்பு எவ்வளவு
ெபரிய காட்ைடக் ெகாளுத்தவடுகறது!
6 நாக்கும் ெநருப்புத்தான், அது அநீத
நைறந்த உலகம் ேபான்றது; நம்முைடய
உறுப்புகளில் நாக்கானது முழுச்சரீரத்ைதயும்
கைறப்படுத்த , வாழ்க்ைக சக்கரத்ைதக்
ெகாளுத்தவடுகறதாகவும், நரக
அக்கனியனால் ெகாளுத்தப்படுக றதாகவும்
இருக்க றது! 7 எல்லாவதமான மிருகங்கள்,
பறைவகள், ஊரும் ப ராணிகள்,
நீரில்வாழும் உய ரினங்கள் ஆகய
இைவகள் மனிதர்களால் அடக்கப்படும்,
அடக்கப்பட்டதும் உண்டு. 8 நாக்ைக அடக்க
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ஒரு மனிதனாலும் முடியாது; அது அடங்காத
ெபால்லாங்கு உள்ளதும், மரணத்தற்கு
ஏதுவான வஷம் நைறந்ததுமாக
இருக்க றது. 9 அதனாேல நாம் ப தாவாகய
ேதவைனத் துதக்க ேறாம்; ேதவனுைடய
சாயலின்படி உண்டாக்கப்பட்ட மனிதர்கைள
அதனாேலேய சப க்க ேறாம். 10 துதத்தலும்
சப த்தலும்ஒேரவாயலிருந்துபுறப்படுக றது.
என் சேகாதரர்கேள, இப்படி இருக்ககூடாது.
11 ஒேர ஊற்றுக்கண்ணிலிருந்து
த த்த ப்பும் கசப்புமான தண்ணீர் சுரக்குமா?
12 என் சேகாதரர்கேள, அத்தமரம்
ஒலிவப்பழங்கைளயும், த ராட்ைசச்ெசடி
அத்த ப்பழங்கைளயும் ெகாடுக்குமா?
அப்படிேயஉவர்ப்பான நீரூற்றுத் த த்த ப்பான
தண்ணீைரக்ெகாடுக்காது.

இரண்டுவதமானஞானம்
13 உங்களில் ஞானியும் வ ேவகயுமாக

இருக்க றவன் எவேனா, அவன்
ஞானத்தற்குரிய சாந்தத்ேதாடு தன்
ெசயல்கைள நல்ல நடக்ைகயனாேல
காண்பக்கேவண்டும். 14 உங்களுைடய
இருதயத்த ேலகசப்பானைவராக்கயத்ைதயும்
வ ேராதத்ைதயும் ைவத்தீர்களானால்,
நீங்கள் ெபருைமபாராட்டேவண்டாம்;
சத்தயத்த ற்கு வ ேராதமாகப் ெபாய்
ெசால்லாமலிருங்கள். 15இப்படிப்பட்டஞானம்
பரத்தலிருந்து இறங்கவருகற ஞானமாக



யாக்ேகாபுஅத்தயாயம் 3:16 xiv யாக்ேகாபுஅத்தயாயம் 4:2

இல்லாமல், உலக சம்பந்தமானதும்,
ெஜன்ம சுபாவத்த ற்குரியதாகவும்,
ேபய்த்தனத்த ற்குரியதுமாகவும் இருக்க றது.
16 ைவராக்கயமும், வேராதமும்
எங்ேக உண்ேடா, அங்ேக கலகமும்
எல்லாத் தீயச்ெசய்ைககளுமுண்டு.
17 பரத்தலிருந்து வருகற ஞானேமா
முதலாவது சுத்தமுள்ளதாகவும், பன்பு
சமாதானமும் சாந்தமும், அன்புமிக்கதாகவும்,
இரக்கத்தாலும் நற்கனிகளாலும்
நைறந்ததாகவும், பட்சபாதமில்லாததாகவும்,
மாயமில்லாததாகவும் இருக்க றது.
18 நீதயாகய கனியானது சமாதானத்ைத
நடப்ப க்க றவர்களாேல சமாதானத்த ேல
வைதக்கப்படுக றது.

அத்த யாயம் 4
ேதவனுக்குக்கீழ்ப்படிந்தருங்கள்

1 உங்களுக்குள்ேள வாக்குவாதங்களும்
சண்ைடகளும் எதனாேல வருகறது;
உங்களுைடய அவயவங்களிேல
ேபார்ெசய்க ற ஆைசகளினாலல்லவா?
2 நீங்கள் ஆைசப்பட்டும் உங்களுக்குக்
கைடக்கவல்ைல; நீங்கள் ெகாைலெசய்தும்,
ெபாறாைமயுள்ளவர்களாக இருந்தும்,
அைடயக்கூடாமல் ேபாக றீர்கள்; நீங்கள்
சண்ைடயும், யுத்தமும் ெசய்தும், நீங்கள்
வண்ணப்பம்ெசய்யாமல்இருக்கறதனாேல,
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உங்களுக்குக் கைடப்பதல்ைல.
3 நீங்கள் வண்ணப்பம்ெசய்தும்,
உங்களுைடயஆைசகைளநைறேவற்றும்படி
ெசலவழிக்கேவண்டும் என்று தவறான
ேநாக்கத்ேதாடுவண்ணப்பம்ெசய்க றதனால்,
ெபற்றுக்ெகாள்ளாமல் இருக்கறீர்கள்.
4 வபசாரக்காரர்கேள, வபசாரிகேள,
உலக நட்பு ேதவனுக்கு வேராதமான
பைகெயன்று உங்களுக்குத் ெதரியாதா?
ஆகேவ, உலகத்த ற்கு நண்பனாக
இருக்கவரும்புக றவன் ேதவனுக்குப்
பைகஞனாக றான். 5 நம்மில்
வாசமாக இருக்க ற ஆவயானவர்
நம்மிடத்தல் ைவராக்கய வாஞ்ைசயாக
இருக்க றாெரன்று ேவதவாக்கயம் வீணாகச்
ெசால்லுகறெதன்று நைனக்கறீர்களா?
6 அவர் அத கமான கருைபைய
அளிக்க றாேர. ஆதலால் ேதவன்
ெபருைமயுள்ளவர்களுக்கு எத ர்த்து
ந ற்க றார், தாழ்ைமயுள்ளவர்களுக்ேகா
கருைப அளிக்க றாெரன்று
ெசால்லியருக்க றது. 7 ஆகேவ,
ேதவனுக்குக் கீழ்ப்படிந்தருங்கள்;
ப சாசுக்கு எத ர்த்து நல்லுங்கள்,
அப்ெபாழுது அவன் உங்கைளவ ட்டு
ஓடிப்ேபாவான். 8 ேதவனிடத்தல் ேசருங்கள்,
அப்ெபாழுது அவர் உங்களிடம் ேசருவார்.
பாவ கேள, உங்களுைடய ைககைளச்
சுத்த கரியுங்கள்; இருமனமுள்ளவர்கேள,
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உங்களுைடய இருதயங்கைளப் பரிசுத்தம்
ெசய்யுங்கள். 9 நீங்கள் துயரப்பட்டுப்
புலம்ப அழுங்கள்; உங்களுைடய
ச ரிப்பு புலம்பலாகவும், உங்களுைடய
சந்ேதாஷம் துயரமாகவும் மாறட்டும்.
10கர்த்தருக்கு முன்பாகத் தாழ்ைமப்படுங்கள்,
அப்ெபாழுது அவர் உங்கைள உயர்த்துவார்.
11 சேகாதரர்கேள, ஒருவருக்ெகாருவர்
வ ேராதமாகப் ேபசாதருங்கள்;
சேகாதரனுக்கு வ ேராதமாகப் ேபச , தன்
சேகாதரைனக் குற்றப்படுத்துகறவன்
நயாயப்ப ரமாணத்தற்கு வ ேராதமாகப்
ேபச ந யாயப்ப ரமாணத்ைதக்
குற்றப்படுத்துகறான்;நயாயப்ப ரமாணத்ைதக்
குற்றப்படுத்தனால்,நீநயாயப்ப ரமாணத்தன்படி
ெசய்க றவனாக இல்லாமல், அதற்கு
நயாயாத பதயாக இருப்பாய்.
12 நயாயப்ப ரமாணத்ைதக் ெகாடுத்தவரும்
ஒருவேர, அவேர இரட்ச க்கவும்
அழிக்கவும் வல்லவர்; மற்றவைனக்
குற்றப்படுத்துகறதற்குநீயார்?

நாைளயதனத்ைதக்குற த்து
ெபருைமெகாள்ளுதல்

13 ேமலும், நாங்கள் இன்ைறக்கு
அல்லது நாைளக்கு இந்த பட்டணத்தற்குச்
ெசன்று, அங்ேக ஒரு வருடம் தங்க ,
வயாபாரம் ெசய்து, பணம் சம்பாத ப்ேபாம்
என்று ெசால்லுகறவர்கேள, ேகளுங்கள்.
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14 நாைளக்கு நடப்பது உங்களுக்குத்
ெதரியாேத. உங்களுைடய ஜீவன்
எப்படிப்பட்டது? ெகாஞ்சக்காலம்ேதான்ற ,
பன்பு காணாமற்ேபாக ற புைகையப்ேபால
இருக்க றேத. 15 ஆதலால்:
ேதவனுக்கு வருப்பமானால், நாங்களும்
உய ேராடிருந்தால், இன்னின்னைதச்
ெசய்ேவாம் என்று ெசால்லேவண்டும்.
16 இப்ெபாழுது உங்களுைடய
ப டிவாதங்களில் ெபருைமெகாள்க றீர்கள்;
இப்படிப்பட்ட ெபருைமெயல்லாம் தீைமயாக
இருக்க றது. 17 ஆதலால், ஒருவன்
நன்ைமெசய்ய அற ந்தவனாக இருந்தும்,
அைதச் ெசய்யாமல்ேபானால், அது
அவனுக்குப்பாவமாகஇருக்கும்.

அத்த யாயம் 5
ெசல்வந்தர்களின்ெபருந்துன்பங்கள்

1 ெசல்வந்தர்கேள, ேகளுங்கள்,
உங்கள்ேமல்வரும்ெபருந்துன்பங்களினிமித்தம்
அலற அழுங்கள். 2 உங்களுைடய
ெசல்வம் அழிந்து, உங்களுைடய ஆைடகள்
அந்து பூச்ச களால் வீணாகப்ேபானது.
3 உங்களுைடய ெபான்னும் ெவள்ளியும்
துருப்ப டித்தது; அைவகளிலுள்ள துரு
உங்களுக்கு வேராதமாக சாட்ச யாக
இருந்து, அக்கனிையப்ேபால உங்களுைடய
சரீரத்ைத உண்ணும். கைடச நாட்களிேல
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ெபாக்கஷத்ைதச் ேசர்த்தீர்கள். 4 இேதா,
உங்களுைடய வயல்கைள அறுவைடெசய்த
ேவைலக்காரர்களுைடய கூலிைய
நீங்கள் அநயாயமாகப் ப டித்து
ைவத்ததனால் அது கூக்குரலிடுகறது;
அறுவைடெசய்தவர்களுைடய கூக்குரல்
ேசைனகளுைடய கர்த்தரின் ெசவகைளச்
ெசன்றைடந்தது. 5 பூமிய ேல நீங்கள்
ெசாகுசாக வாழ்ந்து, சுகேபாகத்தல்
உழன்றீர்கள்; ெகாழுத்தைவகைள
அடிக்கும்நாளில் நடக்க றதுேபால
உங்களுைடய இருதயங்கைளப்
ேபாஷத்தீர்கள். 6 நீத மாைன நீங்கள்
தண்டைனக்குள்ளாகத் தீர்த்துக்
ெகாைலெசய்தீர்கள்; அவன் உங்களிடம்
எத ர்த்துந ற்கவல்ைல.

ெபருந்துன்பத்தன்கீழ்ெபாறுைம
7 இப்படியருக்க, சேகாதரர்கேள,

கர்த்தருைடய வருைகவைர நீடிய
ெபாறுைமயாக இருங்கள். இேதா,
பய ரிடுக றவன் பூமியன் நற்கனிைய
அைடயேவண்டும் என்று, முன்மாரியும்,
பன்மாரியும் வரும்வைர, நீடிய
ெபாறுைமேயாடு காத்தருக்க றான்.
8 நீங்களும் நீடிய ெபாறுைமேயாடு
இருந்து, உங்களுைடய இருதயங்கைள
உறுத ப்படுத்துங்கள்; கர்த்தரின் வருைக
சமீபமாக இருக்க றது. 9 சேகாதரர்கேள,
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நீங்கள் நயாயந்தீர்க்கப்படாதபடிக்கு
ஒருவருக்ெகாருவர் வ ேராதமாக
குைறெசால்லாதருங்கள்; இேதா,
நயாயாத பத வாசற்படியல் ந ற்க றார்.
10 என் சேகாதரர்கேள, கர்த்தருைடய
நாமத்தனாேல ேபசன தீர்க்கதரிச கைளத்
துன்பப்படுதலுக்கும், நீடிய ெபாறுைமக்கும்
உதாரணமாக ைவத்துக்ெகாள்ளுங்கள்.
11 இேதா, ெபாறுைமயாக இருக்க றவர்கைள
பாக்கயவான்கள் என்க ேறாேம!
ேயாபன் ெபாறுைமையக்குறத்து
ேகள்வப்பட்டிருக்க றீர்கள்; கர்த்தருைடய
ெசயலின் முடிைவயும் பார்த்தருக்க றீர்கள்;
கர்த்தர் மிகுந்த உருக்கமும், இரக்கமும்
உள்ளவராக இருக்க றாேர. 12 குற ப்பாக,
என் சேகாதரர்கேள, வானத்தன்ேபரிலாவது,
பூமியன்ேபரிலாவது, ேவறு எதன்மீதும்
சத்தயம் ெசய்யாமலிருங்கள்; நீங்கள்
தண்டைனக்குள்ளாகத் தீர்க்கப்படாதபடிக்கு
உள்ளைத உள்ளெதன்றும், இல்லாதைத
இல்ைலெயன்றும்ெசால்லுங்கள்.

துன்பத்தல்ெஜபம்
13 உங்களில் ஒருவன் துன்பப்பட்டால்

ெஜபம் ெசய்யேவண்டும்; ஒருவன்
மகழ்ச்ச யாக இருந்தால் சங்கீதம்
பாடேவண்டும். 14 உங்களில் ஒருவன்
வயாத ப்பட்டால், அவன் சைபயன்
மூப்பர்கைள வரவைழக்கேவண்டும்;
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அவர்கள் கர்த்தருைடய நாமத்தனாேல
அவனுக்கு எண்ெணய் பூச , அவனுக்காக
ெஜபம் ெசய்யேவண்டும். 15 அப்ெபாழுது
வசுவாசமுள்ள ெஜபம் ேநாயாளிைய
குணமாக்கும்; கர்த்தர் அவைன எழுப்புவார்;
அவன் பாவம் ெசய்தருந்தால் அது
அவனுக்கு மன்னிக்கப்படும். 16 நீங்கள்
குணமைடயும்படிக்கு, உங்களுைடய
குற்றங்கைள ஒருவருக்ெகாருவர்
அற க்ைகய ட்டு, ஒருவருக்காக ஒருவர்
ெஜபம்ெசய்யுங்கள். நீத மான்
ெசய்யும் ஊக்கமான ேவண்டுதல்
மிகவும் ெபலனுள்ளதாக இருக்க றது.
17 எலியா என்பவன் நம்ைமப்ேபாலப்
பாடுள்ள மனிதனாகயருந்தும்,
மைழெபய்யாதபடிக்குக் கருத்தாக
ெஜபம்ெசய்தான், அப்ெபாழுது மூன்று
வருடங்களும் ஆறு மாதங்களும்
பூமியன்ேமல் மைழெபய்யவல்ைல.
18 மறுபடியும் ெஜபம்ெசய்தான், அப்ெபாழுது
வானம் மைழையப் ெபாழிந்தது, பூமி தன்
கனிையத் தந்தது. 19 சேகாதரர்கேள,
உங்களில் ஒருவன் சத்தயத்ைதவ ட்டு
வலக ேமாசம்ேபாகும்ேபாது, மற்ெறாருவன்
அவைனத் தரும்ப வழிநடத்தனால்,
20 தவறான வழியலிருந்து பாவையத்
தருப்புக றவன் ஒரு ஆத்துமாைவ
மரணத்தலிருந்து இரட்ச த்து, அேநக
பாவங்கைள மூடுவாெனன்று
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அறந்துெகாள்ளட்டும்.
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