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1പെ്രതാസ്
്രഗന്ഥകര് ത്താവ്
ആദ്യ വാക്യത്തിൽ തെന്ന എഴുത്തുകാരനായി
അേപ്പാസ്തലനായ പേ്രതാസിെന്റ േപര് കാണാം
സ്വയം “േയശു്രകിസ്തുവിെന അേപ്പാസ്തലൻ
“എന്നുംവിളിക്കുന്നു. ്രകിസ്തുവിന ്െറകഷ്ടങ്ങെള
കുറിച്ച ള്ള പരാമർശങ്ങൾ (2:21-24; 3:18;
4:1; 5:1) അവ അേപ്പാഴും പേ്രതാസിന് െറ
മനസ്സില ് മുറിവുകളായി േശഷിച്ചിരുന്നു എന്ന്
മനസ്സിലാക്കാം. മർേക്കാസിെന അേദ്ദഹം
“മകേന” (5:13), എന്ന് സംേബാധനയില ് ആ
െചറുപ്പക്കാരേനാടുള്ളവാൽസല്യം കാണാം. (അ.
്രപ. 12:12). ഈവസ്തുതകെളല്ലാം പേ്രതാസിെന്റ
്രഗന്ഥകർ്രതുത്വം ഉറപ്പിക്കുന്നു.
എഴുതെപ്പട്ടകാലഘട്ടവുംസ്ഥലവുംസ്ഥലം
ഏകേദശം ്രകിസ്താബ്ദം 60 – 64.
5:13 ൽ ബാബിേലാണിെല സഭയിൽ നിന്നുള്ള
വന്ദനംഅറിയിക്കുന്നു.

സ്വീകര ്ത്താവ്
ഏഷ്യാൈമനറിെന്റ വടക്കൻ ഭാഗങ്ങളിൽ
ചിതറെപ്പട്ട ൈ്രകസ്തവ വിശ്വാസികൾക്കാണ്
ഈ കെത്തഴുതുന്നത.് യഹൂദരും ജാതികള ം
ഉൾെപ്പടുന്ന ഒരു സമൂഹേത്താട് ആയിരിക്കാം
പേ്രതാസ് ഇെതഴുതിയത.്
ഉേദ്ദശം
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വിശ്വാസത്തിെന്റ പരിേശാധനയിലൂെട
കടന്നുേപാകുന്ന ജനെത്ത ഉറപ്പിക്കുക,
ൈദവകൃപ ്രപാപിേക്കണ്ടതിന് ്രകിസ്ത്യാനിത്യത്തിേലക്ക്
വേരണ്ടത് ആവശ്യകതയാണ് എന്ന് അവെര
േബാധ്യെപ്പടുത്തുകയാണ് പേ്രതാസിെന്റ
ഉേദ്ദശ്യം. 5:12, ല ്പറയുന്നു “ഞാനിത് നിങ്ങള് ക്ക്
ചുരുക്കമായി എഴുതുന്നു ഇത് ൈദവത്തിെന്റ
സത്യകൃപയാണ”്. ഇതില ് ഉറച്ച നിൽക്കുക.
പീഡനങ്ങൾ പേ്രതാസിെന്റ േ്രശാതാക്കെള
ബാധിച്ചിരിക്കാം. ഈ േലഖനം എഷ്യൈമനറിെന്റ
വടക്കൻ ഭാഗങ്ങളിൽ പീഢ അനുഭവിക്കുന്ന
ൈ്രകസ്തവര ്ക്ക്ആണ.്
്രപേമയം
കഷ്ടതേയാടുള്ള ്രപതികരണം

സംേക്ഷപം
1.അഭിവാദനം — 1:1, 2
2. കൃപയ്ക്കായി ൈദവെത്ത വാഴ്ത്തുന്നു —
1:3�-12

3. ജീവിത വിശുദ്ധിക്കായുള്ള ്രപേബാധനം —
1:13-5:12

4.സമാപനവന്ദനം — 5:13, 14

പരേദശികള ം, തിരെഞ്ഞടുക്കെപ്പട്ട
വ്യതന്മാരുമായവർക്ക് വന്ദനം

1 േയശു്രകിസ്തുവിെന്റ ഒരു അെപ്പാസ്തലനായ
പെ്രതാസ,് ്രപേദശങ്ങളായ െപാെന്താസിലും
ഗലാത്യയിലും കപ്പേദാക്യയിലും
ആസ്യയിലും ബിഥുന്യയിലും ആകമാനം
ചിതറിപ്പാർക്കുന്നവരും, 2േയശു്രകിസ്തുവിേനാടുള്ള
അനുസരണത്തിനാലും അവെന്റ രക്തത്താൽ



1പെ്രതാസ് 1:3 iii 1പെ്രതാസ് 1:7

തളിക്കെപ്പട്ടതിനാലും ആത്മാവിെന്റ
വിശുദ്ധീകരണം ്രപാപിച്ച് പിതാവായ
ൈദവത്തിെന്റ മുന്നറിവിൻ ്രപകാരം
തിരെഞ്ഞടുക്കെപ്പട്ടവരുമായ പരേദശികളായ
ൈദവജനങ്ങള ്ക്ക് എഴുതുന്നത:് നിങ്ങൾക്ക്
കൃപയുംസമാധാനവും വർദ്ധിച്ച് വരുമാറാകെട്ട.

ജീവനുള്ള ്രപത്യാശയ്ക്കായി, വീണ്ടും
ജനിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു

3 നമ്മുെട കർത്താവായ േയശു്രകിസ്തുവിെന്റ
പിതാവായ ൈദവം വാഴ്ത്തെപ്പടുമാറാകെട്ട.
മരിച്ചവരിൽ നിന്നുള്ള േയശു്രകിസ്തുവിെന്റ
പുനരുത്ഥാനത്താൽതെന്റകരുണാധിക്യ്രപകാരം
തെന്റ ജീവനുള്ള ്രപത്യാശയ്ക്കായി, അവൻ
നെമ്മ വീണ്ടും ജനിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു. 4അതുമൂലം
അഴുകിേപ്പാകാത്തതും മാലിന്യെപ്പടാത്തതും
വാടിേപ്പാകാത്തതുമായ ഒരു അവകാശം
സ്വർഗ്ഗത്തിൽ നിങ്ങൾക്കായി ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നു.
5വിശ്വാസത്താൽരക്ഷക്കായി,ൈദവശക്തിയിൽ
കാത്ത് സൂക്ഷിക്കെപ്പട്ടിരിക്കുന്ന നിങ്ങൾക്ക്
ഇത് അന്ത്യനാള കളിൽ െവളിെപ്പട്ട് വരും.
6 ഇേപ്പാൾ നിങ്ങൾ അല്പേനരേത്തക്ക്
വിവിധ പരീക്ഷകളാൽ ഭാരെപ്പട്ടിരിക്കുന്നത്
ആവശ്യെമങ്കിലുംഅത്മൂലംവളെരസേന്താഷിച്ച
െകാൾവിൻ. 7നശിച്ച േപാകുന്ന െപാന്നിേനക്കാൾ
വിലേയറിയതായ നിങ്ങള െട വിശ്വാസത്തിെന്റ
േശാധന, തീയിനാൽ പരീക്ഷിക്കെപ്പടുെമങ്കിലും,
േയശു്രകിസ്തുവിെന്റ രണ്ടാം വരവിന ്െറ



1പെ്രതാസ് 1:8 iv 1പെ്രതാസ് 1:12

്രപത്യക്ഷതയിൽ പുകഴ്ചയ്ക്കും മാനത്തിനും
മഹത്വത്തിനുമായി കാണ്മാൻഇടവരും.
വിശ്വാസത്തിെന്റഅന്തമായആത്മരക്ഷ

8 കണ്ടിട്ടിെല്ലങ്കിലും നിങ്ങൾ അവെന
സ്േനഹിക്കുന്നു; അവെന ഇേപ്പാൾ
കാണുന്നിെല്ലങ്കിലും, നിങ്ങൾ അവെന
വിശ്വസിക്കുന്നതിനാൽ മഹത്വേമറിയതും
വിവരിക്കാനാകാത്തതുമായ സേന്താഷത്താൽ
ഉല്ലസിക്കുവിൻ. 9 അങ്ങെന നിങ്ങള െട
വിശ്വാസത്തിെന്റ പൂർത്തിയായ ആത്മരക്ഷ
്രപാപിക്കുവിൻ. 10 നിങ്ങൾക്കായി
ഒരുക്കിയിരിക്കുന്ന കൃപെയക്കുറിച്ച് ്രപവചിച്ച
്രപവാചകന്മാർ ഈ രക്ഷെയ അേന്വഷിക്കുകയും
പരിേശാധിക്കുകയും െചയ്തിരുന്നു.
11 അവരിലുള്ള ്രകിസ്തുവിൻ ആത്മാവ്
്രകിസ്തുവിന് വേരണ്ടുന്ന കഷ്ടങ്ങെളയും
പിൻവരുന്ന മഹിമേയയും* മുമ്പിൽകൂട്ടി
സാക്ഷീകരിച്ചേപ്പാൾ സൂചിപ്പിച്ച സമയം ഏേതാ
എങ്ങെനയുള്ളേതാ എന്ന് ്രപവാചകന്മാർ
ആരാഞ്ഞുേനാക്കി, 12എന്നാൽ അവർ ശു്രശൂഷ
െചയ്തത് അവർക്കായിട്ടല്ല നമുക്കുേവണ്ടിയെ്രത
എന്ന് അവർക്ക് െവളിെപ്പട്ട ; ൈദവദൂതന്മാർ
േപാലും അറിയുവാൻ ആ്രഗഹിക്കുന്ന
ഇക്കാര്യങ്ങൾസ്വർഗ്ഗത്തിൽനിന്നുഅയയ്ക്കെപ്പട്ട
പരിശുദ്ധാത്മാവിേനാട് േചർന്ന് നിങ്ങേളാട്
ഇേപ്പാൾ ്രപസംഗിച്ച സുവിേശഷകരാൽ
അറിയിക്കെപ്പട്ടതുതെന്ന.

* 1. 11 പിന് വരുന്ന മഹിമ-പുനരുത്ഥാനത്തിലുണ്ടാകുന്ന
േതജസ്കരണം
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എല്ലാനടപ്പിലും വിശുദ്ധരാകുവിൻ
13 ആകയാൽ നിങ്ങള െട മനസ്സ്
ഉറപ്പിച്ച ം, ചിന്തയിൽ ഗൗരവമുള്ളവരായും
േയശു്രകിസ്തുവിെന്റ ്രപത്യക്ഷതയിങ്കൽ
നിങ്ങൾക്ക് വരുവാനുള്ള കൃപയിൽ പൂർണ്ണ
്രപത്യാശ െവച്ച െകാൾവിൻ. 14 പണ്ട് നിങ്ങള െട
അജ്ഞാനകാലത്ത് ഉണ്ടായിരുന്ന േമാഹങ്ങെള
മാതൃകയാക്കരുത് 15എന്നാൽ വിശുദ്ധനായവൻ
നിങ്ങെള വിളിച്ചിരിക്കുന്നതുെകാണ്ട്
ജീവിതത്തിെല എല്ലാെപരുമാറ്റങ്ങളിലും നിങ്ങൾ
വിശുദ്ധരായിരിപ്പിൻ. 16 “ഞാൻ വിശുദ്ധൻ
ആകയാൽ നിങ്ങള ം വിശുദ്ധരായിരിപ്പിൻ”
എന്ന് എഴുതിയിരിക്കുന്നുവേല്ലാ.
17 ഓേരാരുത്തരുെടയും ്രപവൃത്തിക്ക്
തക്കവണ്ണം നിഷ ◌്പക്ഷമായി ന്യായം
വിധിക്കുന്നവെന നിങ്ങൾ പിതാവായ
ൈദവം എന്ന് വിളിക്കുന്നു എങ്കിൽ
നിങ്ങള െട ്രപവാസകാലം ഭയഭക്തിേയാെട
ജീവിക്കുവിൻ. 18 പിതാക്കന്മാരിൽനിന്ന്
പഠിച്ച വ്യർത്ഥമായ െപരുമാറ്റങ്ങളിൽ
നിന്ന് നിങ്ങെള വീെണ്ടടുത്തിരിക്കുന്നത,്
െപാന്ന്, െവള്ളി, മുതലായ നശിച്ച േപാകുന്ന
വസ്തുക്കെളെക്കാണ്ടല്ല, 19 ്രകിസ്തു എന്ന
നിർേദ്ദാഷവും നിഷ്കളങ്കവുമായ കുഞ്ഞാടിെന്റ
േ്രശഷ്ഠേമറിയ രക്തംെകാണ്ടേ്രത എന്ന് നിങ്ങൾ
അറിയുന്നുവേല്ലാ.

നിങ്ങൾവീണ്ടും ജനിച്ചിരിക്കുന്നത്
20 ്രകിസ്തു േലാകസ്ഥാപനത്തിന് മുൻപ്
തിരെഞ്ഞടുക്കെപ്പട്ടവനും ഈ അന്ത്യകാലത്ത്
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നിങ്ങൾക്ക് െവളിെപ്പട്ടവനും ആകുന്നു.
21 അവൻ മുഖാന്തരം ൈദവത്തിൽ
വിശ്വസിക്കുന്ന നിങ്ങൾ നിമിത്തം നിങ്ങള െട
വിശ്വാസവും ്രപത്യാശയും ൈദവത്തിൽ
െവച്ച െകാേള്ളണ്ടതിന് ൈദവം അവെന
മരിച്ചവരുെട ഇടയിൽനിന്ന് എഴുേന്നല്പിച്ച ,അവന്
േതജസ്സ്െകാടുത്തുമിരിക്കുന്നു. 22എന്നാൽസത്യം
അനുസരിക്കുകയാൽ നിങ്ങള െട ആത്മാക്കെള
നിർവ്യാജമായ സേഹാദര്രപീതിക്കായി
നിർമ്മലീകരിച്ചിരിക്കെകാണ്ട് ഹൃദയപൂർവ്വം
അേന്യാന്യം ഉറ്റ സ്േനഹിക്കുവിൻ.
23 നശിച്ച േപാകുന്ന ബീജത്താലല്ല
നശിക്കാത്തതിനാൽ, ജീവനുള്ളതും
നിലനില്ക്കുന്നതുമായ ൈദവവചനത്താൽ
തെന്ന നിങ്ങൾ വീണ്ടും ജനിച്ചിരിക്കുന്നു.
24 “സകലജഡവും പുല്ല േപാെലയും അതിെന്റ
മഹത്വംഎല്ലാം പുല്ലിെന്റ പൂേപാെലയുംആകുന്നു;
പുല്ല് വാടിയും, പൂവ് െകാഴിഞ്ഞും േപാകുന്നു;
25 കർത്താവിെന്റ വചനേമാ എേന്നക്കും
നിലനില്ക്കുന്നു”. അത് ആകുന്നു നിങ്ങേളാടു
്രപസംഗിച്ചസുവിേശഷം.

2
തിരെഞ്ഞടുക്കെപ്പട്ട ജാതിയും,

രാജകീയപുേരാഹിതവർഗ്ഗവും
1 അതുെകാണ്ട് സകല ദുഷ്ടതയും
എല്ലാ ചതിവും വ്യാജഭാവവും അസൂയയും
അപവാദങ്ങള ം നീക്കിക്കളഞ്ഞ് 2 ഇേപ്പാൾ
ജനിച്ച ശിശുക്കെളേപ്പാെല രക്ഷയിൽ വളരുവാൻ
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വചനം എന്ന മായമില്ലാത്ത ആത്മീയ പാൽ
കുടിക്കുവാൻ വാഞ്ചിപ്പിൻ. 3 തിരുെവഴുത്തില ്
എഴുതിയിരിക്കുന്നതുേപാെല കർത്താവ്
ദയയുള്ളവൻഎന്ന് നിങ്ങൾആസ്വദിച്ചിട്ട ണ്ടേല്ലാ.
4 മനുഷ്യർ തള്ളിയെതങ്കിലും ൈദവത്താൽ
തിരെഞ്ഞടുക്കെപ്പട്ടവനും, വിലേയറിയവനുമായ
ജീവനുള്ള കല്ലായ ്രകിസ്തുവിെന്റ
അടുക്കൽ വന്നിട്ട് 5 നിങ്ങള ം ജീവനുള്ള
കല്ല കൾ എന്നേപാെല ആത്മികഗൃഹമായി
േയശു്രകിസ്തു മുഖാന്തരം ൈദവത്തിന്
്രപസാദമുള്ള ആത്മികയാഗം അർപ്പിക്കുന്ന
വിശുദ്ധ പുേരാഹിതവർഗ്ഗമാേകണ്ടതിന്
പണിയെപ്പടുന്നു. 6 “ഇതാ ഞാൻ
വിലേയറിയതും തിരെഞ്ഞടുക്കെപ്പട്ടതുമാെയാരു
മൂലക്കല്ല*് സീേയാനിൽ† ഇടുന്നു; അവനിൽ
വിശ്വസിക്കുന്നവൻ ലജ്ജിതനാകയില്ല”
എന്ന് തിരുെവഴുത്തിൽ കാണുന്നുവേല്ലാ.
7 വിശ്വസിക്കുന്ന നിങ്ങൾക്ക് ആ ആദരവുണ്ട;്
“വീട് പണിയുന്നവർ തള്ളിക്കളഞ്ഞ കല്ല്
തേന്ന മൂലക്കല്ല ം ഇടർച്ചക്കല്ല ം തടങ്ങൽ
പാറയുമായിത്തീർന്നു”. 8 തിരുെവഴുത്ത് വീണ്ടും
പറയുന്നുഅവർവചനംഅനുസരിക്കായ്കയാൽ
ഇടറിേപ്പാകുന്നു; അതിന് അവെര
നിയമിച്ച മിരിക്കുന്നു. 9 എന്നാൽ നിങ്ങേളാ
അന്ധകാരത്തിൽനിന്ന് തെന്റ അത്ഭുത
്രപകാശത്തിേലക്ക് നിങ്ങെള വിളിച്ചവെന്റ
സൽഗുണങ്ങെള േഘാഷിപ്പാന്തക്കവണ്ണം

* 2. 6 മൂലക്കല്ല്-്രകിസ്തു † 2. 6 സീേയാന് -െയരുശേലം
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തിരെഞ്ഞടുക്കെപ്പട്ട ഒരു ജാതിയും
രാജകീയപുേരാഹിതവർഗ്ഗവും വിശുദ്ധവംശവും
സ്വന്തജനവും ആകുന്നു. 10 നിങ്ങൾ ഒരിക്കൽ
ൈദവജനമല്ലാത്തവർ ആയിരുന്നു; ഇേപ്പാേഴാ
ൈദവത്തിെന്റ ജനം; ൈദവത്തില് നിന്നും കരുണ
ലഭിക്കാത്തവർ ആയിരുന്നു; ഇേപ്പാേഴാ കരുണ
ലഭിച്ചവർതേന്ന.

ജാതികള െടഇടയിൽനിങ്ങള െട െപരുമാറ്റം
11 ്രപിയമുള്ളവേര, പരേദശികള ം
്രപവാസികള മായ നിങ്ങള െട ആത്മാവിേനാട്
യുദ്ധം െചയ്യന്ന പാപാഭിലാഷങ്ങെള വിട്ടകന്ന്
12 ജാതികൾ നിങ്ങെള ദുഷ്്രപവൃത്തിക്കാർ
എന്ന് ദുഷിക്കുേന്താറും നിങ്ങള െട നല്ല
്രപവൃത്തികെള കണ്ടറിഞ്ഞിട്ട് ്രകിസ്തു
തിരിെക വരുന്ന നാളിൽ ൈദവെത്ത
മഹത്വെപ്പടുേത്തണ്ടതിന് അവരുെട ഇടയിൽ
നിങ്ങള െട െപരുമാറ്റം നന്നായിരിേക്കണം എന്ന്
ഞാൻ ്രപേബാധിപ്പിക്കുന്നു.

എല്ലാവെരയുംബഹുമാനിക്കുവിൻ
13 സകല മാനുഷിക അധികാരങ്ങൾക്കും
കർത്താവിൻ നിമിത്തം കീഴടങ്ങുവിൻ.
14 സർവ്വാധികാരി എന്നുവച്ച് രാജാവിനും
ദുഷ്്രപവൃത്തിക്കാരുെട ദണ്ഡനത്തിനും
സൽ്രപവൃത്തിക്കാരുെട മാനത്തിനുമായി
അവനാൽ അയയ്ക്കെപ്പട്ടവർ എന്നുവച്ച്
നാടുവാഴികൾക്കുംകീഴടങ്ങുവിൻ. 15നിങ്ങൾനന്മ
െചയ്തുെകാണ്ട് ബുദ്ധിയില്ലാത്ത മനുഷ്യരുെട
േഭാഷത്തം നിശബ്ദമാേക്കണം എന്നുള്ളത്
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ൈദേവഷ്ടം ആകുന്നു. 16 സ്വത്രന്തരായും
സ്വാത്രന്ത്യം ദുഷ്ടതയ്ക്ക് മറയാക്കാെത
ൈദവത്തിെന്റ ദാസന്മാരായും നടപ്പിൻ.
17എല്ലാവെരയുംബഹുമാനിക്കുവിൻ;സാേഹാദര
സമൂഹെത്ത സ്േനഹിപ്പിൻ; ൈദവെത്ത
ഭയെപ്പടുവിൻ; രാജാവിെനആദരിപ്പിൻ.

ൈദവത്തിങ്കേലക്കുള്ളമനസ്സാക്ഷിനിമിത്തം
18 േവലക്കാേര, പൂർണ്ണബഹുമാനേത്താെട
യജമാനന്മാേരാടും, നല്ലവേരാടും ശാന്തന്മാേരാടും
മാ്രതമല്ല, കഠിനഹൃദയമുള്ളവർക്കും
കൂെട നിങ്ങൾ കീഴടങ്ങിയിരിപ്പിൻ.
19 അന്യായമായി കഷ്ടത അനുഭവിക്കുന്നവൻ
ൈദവെത്തക്കുറിച്ച ള്ള മേനാേബാധം നിമിത്തം
ആ േവദന ക്ഷമേയാെട സഹിക്കുന്നുെവങ്കിൽ
അത് ്രപസാദകരമാകുന്നു. 20 നിങ്ങൾ
കുറ്റം െചയ്തിട്ട് പീഢനം സഹിച്ചാൽ എന്ത്
്രപശംസയുള്ള ? അല്ല, നന്മ െചയ്തിട്ട് കഷ്ടം
സഹിച്ചാൽഅത്ൈദവത്തിന് ്രപസാദംആകുന്നു.

്രകിസ്തു നെമ്മഭരേമല്പിച്ച മാതൃക
21 ഇതിന് േവണ്ടിയേല്ലാ ൈദവം നിങ്ങെള
വിളിച്ചിരിക്കുന്നത.് ്രകിസ്തുവും നിങ്ങൾക്ക്
േവണ്ടി കഷ്ടം അനുഭവിച്ച,് നിങ്ങൾ അവെന്റ
കാൽച്ച വട് പിന്തുടരുവാൻ ഒരു മാതൃക
ഭരേമല്പിച്ച് േപായിരിക്കുന്നു. 22 അവൻ പാപം
െചയ്തിട്ടില്ല; അവെന്റ വായിൽ വഞ്ചന ഒന്നും
ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. 23 തെന്ന അധിേക്ഷപിച്ചിട്ട്
പകരം അധിേക്ഷപിക്കാെതയും കഷ്ടം
അനുഭവിച്ചിട്ട് ഭീഷണിെപ്പടുത്താെതയും
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ന്യായമായി വിധിക്കുന്നവനിൽ കാര്യം
ഭരേമല്പിക്കയേ്രത െചയ്തത്. 24 നാം പാപത്തിന്
മരിച്ച് നീതിയ്ക്ക് ജീവിേക്കണ്ടതിന് അവൻ
തെന്റ ശരീരത്തിൽ നമ്മുെട പാപങ്ങെള
ചുമന്നുെകാണ്ട് ്രകൂശിേന്മൽ കയറി; അവെന്റ
അടിേയറ്റ മുറിവുകളാൽ നിങ്ങൾക്ക് സൗഖ്യം
വന്നിരിക്കുന്നു. 25 നിങ്ങൾ അലഞ്ഞു
നടക്കുന്ന ആടുകെളേപ്പാെല ആയിരുന്നു;
ഇേപ്പാേഴാ നിങ്ങള െട ആത്മാക്കള െട ഇടയനും
പാലകനുമായവങ്കേലക്ക് മടങ്ങിവന്നിരിക്കുന്നു.

3
ഭാര്യമാരുെടയും ഭർത്താക്കന്മാരുെടയും

കർത്തവ്യം
1 അതുേപാെല, ഭാര്യമാേര, നിങ്ങള െട
ഭർത്താക്കന്മാർക്ക് കീഴടങ്ങിയിരിപ്പിൻ;അവരിൽ
വല്ലവരും വചനം അനുസരിക്കാത്തപക്ഷം
ഭയേത്താടുകൂടിയ നിങ്ങള െട നിർമ്മലമായ
െപരുമാറ്റം കണ്ടറിഞ്ഞ് 2 വചനം കൂടാെത
ഭാര്യമാരുെട െപരുമാറ്റത്താൽ അവെര
േനടിെയടുക്കുവാൻ ഇടയാകും. 3 നിങ്ങള െട
അലങ്കാരമാേക്കണ്ടത് തലമുടി പിന്നുന്നതും,
െപാന്നണിയുന്നതും, േമാടിയുള്ള വസ്്രതം
ധരിക്കുന്നതും ഇങ്ങെന പുറേമയുള്ളതല്ല,
4 മറിച്ച് സൗമ്യതയും ്രപശാന്തവുമായ
മനസ്സ് എന്ന നശിക്കാത്ത ആഭരണമായ
അന്തരാത്മാവ് തേന്ന ആയിരിക്കെട്ട; അത്
ൈദവസന്നിധിയിൽ വിലേയറിയതാകുന്നു.
5 ഇങ്ങെനയേല്ലാ പണ്ട് ൈദവത്തിൽ
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്രപത്യാശ വച്ചിരുന്ന വിശുദ്ധസ്്രതീകൾ
തങ്ങെളത്തെന്ന അലങ്കരിച്ച് തങ്ങള െട
സ്വന്തം ഭർത്താക്കന്മാർക്ക് കീഴടങ്ങിയിരുന്നത.്
6 അങ്ങെന സാറാ അ്രബാഹാമിെന യജമാനൻ
എന്ന് വിളിച്ച് അനുസരിച്ചിരുന്നു; നന്മ
െചയ്യ കയും, യാെതാരുവിധ ബുദ്ധിമുട്ട കേളയും
ഭയെപ്പടാെതയും ഇരുന്നാൽ നിങ്ങള ം അവള െട
മക്കൾആയിത്തീരുന്നു.

7 അങ്ങെന തെന്ന ഭർത്താക്കന്മാേര,
്രപാർത്ഥനയ്ക്ക് മുടക്കം വരാതിരിേക്കണ്ടതിന്
വിേവകേത്താെട ഭാര്യമാേരാടുകൂെട വസിച്ച്,
സ്്രതീപങ്കാളി ബലഹീനപാ്രതം എന്നും അവർ
ജീവെന്റ കൃപയ്ക്ക് കൂട്ടവകാശികൾ എന്നും
ഓർത്ത്അവർക്ക്ബഹുമാനം െകാടുക്കുവിൻ.

നന്മെചയ്യന്നതിൽശുഷ്കാന്തിയുള്ളവരായിരിപ്പിൻ
8 ഒടുവിൽ എല്ലാവേരാടും ഐകമത്യവും
സഹതാപവും സേഹാദര്രപീതിയും മനസ്സലിവും
വിനയവുമുള്ളവരായിരിപ്പിൻ. 9 േദാഷത്തിന്
േദാഷവും ശകാരത്തിന് ശകാരവും
പകരം െചയ്യാെത നിങ്ങൾ അനു്രഗഹം
അനുഭവിേക്കണ്ടതിന് വിളിക്കെപ്പട്ടതുെകാണ്ട്
അനു്രഗഹിക്കുന്നവരായിരിപ്പിൻ. 10 “ജീവെന
ആ്രഗഹിക്കയും ശുഭകാലം കാണ്മാൻ
ഇച്ഛിക്കുകയും െചയ്യന്നവൻ േദാഷം െചയ്യാെത
തെന്റ നാവിേനയും വ്യാജം പറയാെത
അധരെത്തയും അടക്കിെക്കാള്ളെട്ട. 11അവൻ
േദാഷം വിട്ടകന്ന് ഗുണം െചയ്കയും
സമാധാനം അേന്വഷിച്ച് പിന്തുടരുകയും
െചയ്യെട്ട. 12 കർത്താവിെന്റ കണ്ണ്
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നീതിമാന്മാരുെടേമലും അവെന്റ െചവിഅവരുെട
്രപാർത്ഥനയ്ക്കും തുറന്നിരിക്കുന്നു; എന്നാൽ
കർത്താവിെന്റ മുഖം ദുഷ്്രപവൃത്തിക്കാർക്ക്
്രപതികൂലമായിരിക്കുന്നു”. 13 നിങ്ങൾ നന്മ
െചയ്യന്നതിൽ ശുഷ്കാന്തിയുള്ളവർ ആകുന്നു
എങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് േദാഷം െചയ്യന്നവൻ ആർ?
14 നീതിനിമിത്തം കഷ്ടം സഹിേക്കണ്ടിവന്നാലും
നിങ്ങൾഅനു്രഗഹീതർ.അവർഭയെപ്പടുന്നതിെന
ഭയെപ്പടുകയും, കലങ്ങുകയുമരുത;് 15 പകരം
്രകിസ്തുവിെന കർത്താവായി നിങ്ങള െട
ഹൃദയങ്ങളിൽ േവർതിരിപ്പിൻ. നിങ്ങൾ
ൈദവത്തിൽ ്രപത്യാശ െവച്ചിരിക്കുന്നത് എന്ത്
എന്ന് േചാദിക്കുന്ന ഏവേരാടും സൗമ്യതേയാടും
ബഹുമാനേത്താടുംകൂടി മറുപടി പറയുവാൻ
എേപ്പാഴും ഒരുങ്ങിയിരിപ്പിൻ. 16 ്രകിസ്തുവിൽ
നിങ്ങൾക്കുള്ള നല്ല ജീവിതെത്ത ദുഷിക്കുന്നവർ
നിങ്ങെള പഴിച്ച് പറയുന്നതിൽ ലജ്ജിേക്കണ്ടതിന്
നല്ലമനസ്സാക്ഷിയുള്ളവരായിരിപ്പിൻ. 17 നിങ്ങൾ
കഷ്ടം സഹിക്കണം എന്ന് ൈദവം ഇച്ഛിക്കുന്നു
എങ്കിൽ തിന്മ െചയ്തിട്ടല്ല, നന്മ െചയ്തിട്ട്
സഹിക്കുന്നത് ഏറ്റവും നന്ന.് 18 നീതിമാനായ
്രകിസ്തുവും ഒരിക്കൽ നീതിെകട്ടവരായ നെമ്മ
ൈദവേത്താട് അടുപ്പിേക്കണ്ടതിന് നമ്മുെട
പാപംനിമിത്തം കഷ്ടം അനുഭവിക്കുകയും,
ജഡത്തിൽ മരണശിക്ഷ ഏൽക്കുകയും
ആത്മാവിൽ ജീവിപ്പിക്കെപ്പടുകയും െചയ്തു.
19ആത്മാവിൽഅവൻ െചന്ന്, പണ്ട് േനാഹയുെട
കാലത്ത് െപട്ടകം ഒരുക്കുന്ന സമയം ൈദവം
ദീർഘക്ഷമേയാെട കാത്തിരിക്കുേമ്പാൾ
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അനുസരിക്കാത്തവരായി തടവിലുള്ള
ആത്മാക്കേളാട് ്രപസംഗിച്ച . 20ആെപട്ടകത്തിൽ
കുറച്ച് ജനം, എന്നുവച്ചാൽ എട്ട േപർ,
െവള്ളത്തിൽകൂടി രക്ഷ്രപാപിച്ച . 21 അത്
സ്നാനത്തിന് ഒരു ്രപതീകം. സ്നാനേമാ ഇേപ്പാൾ
ശരീരത്തിെന്റ അഴുക്ക് നീക്കുന്നതിനായിട്ടല്ല,
ൈദവേത്താട് നല്ല മനസ്സാക്ഷിയ്ക്കായുള്ള
അേപക്ഷയെ്രത. അത് മുഖാന്തരം
േയശു്രകിസ്തുവിെന്റ പുനരുത്ഥാനത്തിലൂെട നാം
രക്ഷ്രപാപിക്കുന്നു. 22അവൻ സ്വർഗ്ഗത്തിേലക്ക്
േപായി ൈദവത്തിെന്റ വലത്തുഭാഗത്ത്
ഇരിക്കുന്നു. ദൂതന്മാരും അധികാരങ്ങള ം
ശക്തികള ംഅവന് കീഴ്െപട്ട മിരിക്കുന്നു.

4
ജഡിക താല്പര്യങ്ങൾ നിവർത്തിച്ച െകാണ്ട്

സമയം പാഴാക്കിയത് മതി
1 അതുെകാണ്ട് ്രകിസ്തു ജഡത്തിൽ
കഷ്ടമനുഭവിച്ചതുെകാണ്ട് നിങ്ങള ം ആ
മേനാഭാവം തെന്ന ആയുധമായി ധരിപ്പിൻ.
ജഡത്തിൽ കഷ്ടമനുഭവിച്ചവൻ പാപം
വിെട്ടാഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു. 2 ജഡത്തിൽ
േശഷിച്ചിരിക്കുംകാലം ഇനി മനുഷ്യരുെട
േമാഹങ്ങൾക്കല്ല,ൈദവത്തിെന്റ ഇഷ്ടത്തിനേ്രത
ജീവിക്കുന്നത.് 3 േഭാേഗച്ഛകളിലും,
കാമവികാരങ്ങളിലും, മദ്യപാനത്തിലും,
മേദാന്മത്തതയിലും, അറപ്പ ളവാക്കുന്ന
വി്രഗഹാരാധനയിലും നടന്ന് മറ്റ് ജനതകള െട
ഇഷ്ടം ്രപവർത്തിച്ച െകാണ്ട് സമയം
പാഴാക്കിയത് മതി. 4 ഈ വക കാര്യങ്ങൾ
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അവേരാെടാപ്പം േചർന്ന് നിങ്ങൾ െചയ്യാത്തത്
അപൂർവകാര്യം എന്നുചിന്തിച്ച് അവർ
നിങ്ങൾക്ക് എതിെര ദൂഷണം പറയുന്നു.
5 ജീവനുള്ളവെരയും മരിച്ചവേരയും ന്യായം
വിധിപ്പാൻ ഒരുങ്ങിയിരിക്കുന്ന ൈദവത്തിന്
അവർ കണക്ക് േബാധിപ്പിേക്കണ്ടിവരും. 6ഈ
ലക്ഷ്യേത്താെടയേല്ലാ മരിച്ചവേരാടും സുവിേശഷം
അറിയിച്ചത്. അവർ ജഡസംബന്ധമായി
മനുഷ്യേരേപ്പാെല വിധിക്കെപ്പടുകയും ആത്മാവ്
സംബന്ധമായി ൈദവത്തിെനാത്തവണ്ണം
ജീവിക്കയും െചേയ്യണ്ടതിന് തെന്ന.

ശു്രശൂഷ ൈദവം േയശു്രകിസ്തു മൂലം
മഹത്വെപ്പടുവാൻ

7 എന്നാൽ എല്ലാറ്റിേന്റയും അവസാനം
സമീപിച്ചിരിക്കുന്നു; അതുെകാണ്ട്
്രപാർത്ഥനയ്ക്കുേവണ്ടി സുേബാധമുള്ളവരും
ആത്മനിയ്രന്തണമുള്ളവരും ആയിരിപ്പിൻ.
8 സകലത്തിനും മുെമ്പ തമ്മിൽ ഉറ്റസ്േനഹം
ഉള്ളവരായിരിക്കുവിൻ. സ്േനഹം പാപങ്ങള െട
ബഹുത്വെത്ത മറക്കുന്നു. 9 പരാതിെപ്പടാെത
പരസ്പരം അതിഥിസൽക്കാരം ആചരിപ്പിൻ.
10 ഓേരാരുത്തർക്കും വരം ലഭിച്ചതുേപാെല
വിവിധമായുള്ള ൈദവകൃപാവരങ്ങള െട നല്ല
ഗൃഹവിചാരകന്മാരായി അവെയെക്കാണ്ട്
അേന്യാന്യം ശു്രശൂഷിപ്പിൻ. 11 ഒരുവൻ
്രപസംഗിക്കുന്നു എങ്കിൽ ൈദവത്തിെന്റ
അരുളപ്പാട് ്രപസ്താവിക്കുന്നു എന്നേപാെലയും
ഒരുവൻ ശു്രശൂഷിക്കുന്നു എങ്കിൽ ൈദവം
നല്കുന്ന ്രപാപ്തിയ്ക്ക് ഒത്തവണ്ണവും ആകെട്ട.
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എല്ലാറ്റിലും ൈദവം േയശു്രകിസ്തു മൂലം
മഹത്വെപ്പടുവാൻ ഇടവരെട്ട. മഹത്വവും ബലവും
എെന്നേന്നക്കുംഅവനുള്ളത്ആേമൻ.

്രകിസ്തുവിെന്റകഷ്ടങ്ങളിൽപങ്കാളികൾ
12 ്രപിയമുള്ളവേര, നിങ്ങൾക്ക് പരീക്ഷയ്ക്കായി
സംഭവിച്ചിരിക്കുന്ന അഗ്നിേശാധനയിങ്കൽ
ഒരു അപൂർവകാര്യം സംഭവിച്ച എന്നതിനാൽ
അതിശയിച്ച േപാകരുത.് 13 ്രകിസ്തുവിെന്റ
കഷ്ടങ്ങളിൽ എ്രതേത്താളം പങ്കുള്ളവരാകുേമാ
അ്രതേത്താളം സേന്താഷിച്ച െകാൾവിൻ.
അങ്ങെന നിങ്ങൾ അവെന്റ േതജസ്സിെന്റ
്രപത്യക്ഷതയിൽ ഉല്ലസിച്ചാനന്ദിക്കുവാൻ ഇടവരും.
14 ്രകിസ്തുവിെന്റ നാമം േഹതുവായി നിന്ദ
സഹിേക്കണ്ടിവന്നാൽ നിങ്ങൾ ഭാഗ്യവാന്മാർ;
മഹത്വത്തിെന്റ ആത്മാവായ ൈദവാത്മാവ്
നിങ്ങള െടേമൽ ആവസിക്കുന്നുവേല്ലാ.
15നിങ്ങളിൽആരും െകാലപാതകേനാ കള്ളേനാ
ദുഷ്്രപവൃത്തിക്കാരേനാ ആയിട്ടല്ല കഷ്ടം
സഹിേക്കണ്ടത്; അനാവശ്യകാര്യങ്ങളിൽ
ഇടെപടുന്നവനായിട്ട മല്ല; 16 ്രകിസ്ത്യാനിയായിട്ട്
കഷ്ടം സഹേക്കണ്ടിവന്നാേലാ ലജ്ജിക്കരുത;്
ഈ നാമം ധരിച്ചിട്ട് ൈദവെത്ത
മഹത്വെപ്പടുത്തുകയേ്രത േവണ്ടത.് 17 ന്യായവിധി
ആദ്യമായിൈദവഗൃഹമായഅവന ്െറ ജനത്തിൽ
ആരംഭിപ്പാൻ സമയമായേല്ലാ. അത് നമ്മിൽ
തുടങ്ങിയാൽ ൈദവത്തിെന്റ സുവിേശഷം
അനുസരിക്കാത്തവരുെടഅവസാനംഎന്താകും?
18 നീതിമാൻ ്രപയാസേത്താെട രക്ഷ്രപാപിക്കുന്നു
എങ്കിൽ അഭക്തെന്റയും പാപിയുെടയും
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ഗതി എന്തായിത്തീരും? 19 അതുെകാണ്ട്
ൈദേവഷ്ട്രപകാരം കഷ്ടം സഹിക്കുന്നവർ
നന്മ െചയ്തുെകാണ്ട് തങ്ങള െട ്രപാണെന
വിശ്വസ്തനായ ്രസഷ്ടാവിൽ ഭരേമല്പിക്കെട്ട.

5
ആട്ടിൻകൂട്ടത്തിന് മാതൃകകളായുള്ളേനതൃത്വം

1 നിങ്ങള െട ഇടയിലുള്ള മൂപ്പന്മാേരാട്
അവരിൽ ഒരുവനായ, ്രകിസ്തുവിെന്റ
കഷ്ടാനുഭവത്തിന് സാക്ഷിയും
െവളിെപ്പടുവാനുള്ള േതജസ്സിന് കൂട്ടാളിയുമായ
ഞാൻ ്രപേബാധിപ്പിക്കുന്നത:് 2 അതുെകാണ്ട്
നിങ്ങള െട വിചാരണയിലുള്ള ൈദവത്തിെന്റ
ആട്ടിൻകൂട്ടെത്ത േമയിച്ച െകാൾവിൻ.
നിർബ്ബന്ധത്താലല്ല, ൈദവത്തിന്
ഹിതമാംവണ്ണം മനഃപൂർവ്വമായും, അധർമ്മമായ
ലാഭേമാഹംെകാണ്ടല്ല, ഉേന്മഷേത്താെടയും
3 നിങ്ങള െട പരിപാലനത്തിൻ കീഴുള്ളവരുെട
േമൽ യജമാനെനേപ്പാെല അധികാര
്രപമത്തത കാട്ട കയല്ല, ആട്ടിൻകൂട്ടത്തിന്
മാതൃകകളായിത്തീർന്നുെകാണ്ടെ്രത േവണ്ടത.്
4എന്നാൽഇടയേ്രശഷ്ഠൻ* ്രപത്യക്ഷനാകുേമ്പാൾ
നിങ്ങൾ േതജസ്സിെന്റ വാടാത്ത കിരീടം
്രപാപിക്കും. 5 അതുേപാെല തെന്ന
ഇളയവേര, മൂപ്പന്മാർക്ക് കീഴടങ്ങുവിൻ.
എല്ലാവരും തമ്മിൽതമ്മിൽ കീഴടങ്ങി താഴ്മ
ധരിച്ച െകാണ്ട് അേന്യാന്യം േസവിപ്പിൻ; ൈദവം
അഹങ്കാരികേളാട് എതിർത്തുനില്ക്കുന്നു;

* 5. 4 ഇടയേ്രശഷ്ഠന ്-്രകിസ്തു
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താഴ്മയുള്ളവർേക്കാ കൃപ നല്കുന്നു.
6 അതുെകാണ്ട് ൈദവത്തിെന്റ ബലമുള്ള
ൈകക്കീഴ് താണിരിപ്പിൻ; അങ്ങെന എങ്കിൽ
അവൻ തക്കസമയത്ത് നിങ്ങെള ഉയർത്തും.
7 ൈദവം നിങ്ങൾക്കായി കരുതുന്നതാകയാൽ
നിങ്ങള െട സകല ചിന്താകുലവും അവെന്റേമൽ
ഇട്ട െകാൾവിൻ. 8 ആത്മനിയ്രന്തണമുള്ളവർ
ആയിരിപ്പിൻ; ഉണർന്നിരിപ്പിൻ; നിങ്ങള െട
ശ്രതുവായ പിശാച് അലറുന്ന സിംഹം
എന്നേപാെല ആെര വിഴുേങ്ങണ്ടു എന്ന്
തിരഞ്ഞു ചുറ്റി നടക്കുന്നു. 9 േലാകത്തിൽ
നിങ്ങൾക്കുള്ള വിശ്വാസസേഹാദരവർഗ്ഗത്തിന്
ആ വക കഷ്ടപ്പാടുകൾ സഹിേക്കണ്ടിവന്നു
എന്നറിയുവിൻ. വിശ്വാസത്തിൽ
സ്ഥിരതയുള്ളവരായി അവേനാട് എതിർത്ത്
നില്പിൻ. 10 എന്നാൽ അല്പകാലേത്തക്ക്
കഷ്ടം സഹിക്കുന്ന നിങ്ങെള ്രകിസ്തുവിൽ
തെന്റ നിത്യേതജസ്സിനായി വിളിച്ചിരിക്കുന്ന
സർവ്വകൃപാലുവായ ൈദവം തെന്ന
പരിപൂർണ്ണരാക്കി, യഥാസ്ഥാനെപ്പടുത്തി, ഉറപ്പിച്ച്,
ശക്തീകരിക്കും. 11ആധിപത്യം എെന്നേന്നക്കും
അവനുള്ളത.്ആേമൻ.

ഉപസംഹാരം
12 ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് വിശ്വസ്തസേഹാദരൻ
എന്നു വില മതിക്കുന്ന സില്വാെനാസ് മുഖാന്തരം
ചുരുക്കത്തിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്നു, നിങ്ങൾ ഈ
നില്ക്കുന്നത് ൈദവത്തിെന്റ സത്യകൃപയിൽ
ആകുന്നു എന്നു സാക്ഷീകരിച്ച ം െകാണ്ട്
്രപേബാധിപ്പിക്കുന്നു. 13 നിങ്ങേളാെടാപ്പം
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തിരെഞ്ഞടുക്കെപ്പട്ട ബാബിേലാണിെല സഭയും
എനിക്ക് മകനായ മർെക്കാസും നിങ്ങൾക്ക്
വന്ദനം െചാല്ല ന്നു. 14ൈക െകാടുത്തു തമ്മിൽ
വന്ദനം െചയ് വിൻ.
്രകിസ്തുവിലുള്ള നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും
സമാധാനം ഉണ്ടാകെട്ട.



xix

Indian Revised Version in Malayalam
The Indian Revised Version Holy Bible in the

Malayalam language of India (BCS 2019)
copyright © 2017, 2019 Bridge Communication Systems

Language: മലയാളം (Malayalam)

Contributor: Bridge Connectivity Solutions Pvt. Ltd.

IRV Malayalam Bible
This translation is made available to you under the terms of the Creative
Commons Attribution Share-Alike license 4.0.
You have permission to share and redistribute this Bible translation in
any format and to make reasonable revisions and adaptations of this
translation, provided that:

You include the above copyright and source information.
If youmake any changes to the text, youmust indicate that you did so in

a way that makes it clear that the original licensor is not necessarily
endorsing your changes.

If you redistribute this text, you must distribute your contributions
under the same license as the original.

Pictures included with Scriptures and other documents on this site are
licensed just for use with those Scriptures and documents. For other uses,
please contact the respective copyright owners.
Note that in addition to the rules above, revising and adapting God's Word
involves a great responsibility to be true to God's Word. See Revelation
22:18-19.

2023-04-13

PDF generated using Haiola and XeLaTeX on 22 Apr 2023 from source files
dated 14 Apr 2023
8b989647-71e9-5be8-9094-ee99e3d6ae08

https://bridgeconn.com/
http://www.ethnologue.org/language/mal
http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/

	1 പത്രൊസ്

