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1 ேபதுரு

ஆச ரியர்

இேயசுக றஸ்துவன்அப்ேபாஸ்தலனாகய
ேபதுரு தான் ஆச ரியர் என்று முதல்
வசனம் சுட்டிக்காட்டுக றது. இேயசு
க றஸ்துவன் அப்ேபாஸ்தலனாக தன்ைன
அைழத்தார் (1 ேபதுரு 1: 1). க றஸ்துவன்
துன்பங்கைளக் குறத்த வசனங்கைள
அடிக்கடி கூறுவதன்மூலம் (2: 21-24; 3:
4; 1: 5; 1: 4) துன்பம் அனுபவக்கும்
ஊழியரின் நைலயானது அவருைடய
நைனவல் ஆழமாக பதவாகயருந்தது
என்பைதக் காட்டுகன்றன. அவர் மாற்குைவ
“மகன்” என்று அைழக்க றார் (5: 13),
குற ப்ப டப்பட்டுள்ள இைளஞருக்கும்
குடும்பத்த ற்கும் அவரது பாசத்ைத
நைனவுகூர்க றார் (அப்ேபாஸ்தலர் 12:
12). அப்ேபாஸ்தலனாகய ேபதுருதான்
இந்த கடிதத்ைத எழுதனார் என்ற
கருத்த ற்கு இந்த உண்ைமகள் இயல்பாகேவ
வழிநடத்துகன்றன.

எழுதப்பட்ட காலம்மற்றும்இடம்

ஏறக்குைறய க ப 60-64 க்கு இைடயல்
எழுதப்பட்டது.
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5: 13 இல் ஆச ரியர் பாப ேலானில்
உள்ள ேதவாலயத்தல் இருந்து வாழ்த்து
ெதரிவ க்க றார்.

யாருக்காக எழுதப்பட்டது
ேபதுரு இந்த கடிதத்ைத ஆசயா ைமனர்

வடக்குப் பகுத களிலிருந்த ச தற ப்ேபான
ஒரு கறஸ்தவர்களுக்கு இந்த நருபத்ைத
எழுதனார். யூதர்கைளயும் புறஜாத கைளயும்
உள்ளடக்கய ஒரு குழுவற்கு அவர்
எழுதனார்.

எழுதப்பட்ட ேநாக்கம்
ேபதுரு, தங்களுைடய வசுவாசத்த ற்காக

துன்புறுத்தைல அனுபவக்க ற தனது
வாசகர்கைள ஊக்குவப்பதற்காக இந்த
நருபத்ைத எழுதனார். ேதவனின்
கருைப எங்ேக காணப்படுகறேதா,
அந்த க றஸ்தவத்ைத முழுைமயாக
நம்புவைத அவர் வரும்பனார், ஆகேவ
வசுவாசத்ைத வ ட்டுவ டவல்ைல. 1 ேபதுரு
5: 12 ல் குற ப்ப டப்பட்டுள்ளபடி, நான்
உங்களுக்கு சுருக்கமாக எழுதயருக்க ேறன்,
இது ேதவனுைடய உண்ைமயான
கருைபயாக இருக்க றது என்று அறவத்து
உற்சாகப்படுத்துக ேறன். அதல் உறுதயாக
ந ற்கவும். இந்த துன்புறுத்தல் அவரது
வாசகர்களிைடேய பரவலாக காணப்பட்டது.
1 ேபதுரு, வடக்கு ஆசயா ைமனரிலிருந்த
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க றஸ்தவர்கைள துன்புறுத்துவைத
ப ரத பலிக்க றது.

ைமயக்கருத்து
பாத க்கப்பட்டவர்களுக்குபதலளித்தல்
ெபாருளடக்கம்
1. வாழ்த்துைர— 1:1, 2
2. ேதவனின் கருைபக்காக அவைரத்
துதயுங்கள்— 1:3-12

3. வாழ்க்ைக பரிசுத்தத்த ற்கு
உற்சாகப்படுத்துதல்— 1:13-5:12

4.இறுத வாழ்த்துக்கள்— 5:13, 14

1இேயசுக றஸ்துவன்அப்ேபாஸ்தலனாகய
ேபதுரு, ெபாந்து, கலாத்தயா,
கப்பத்ேதாக்கயா, ஆசயா, ப த்தனியா
ேதசங்களிேல ச தறயருக்க றவர்களில்,
2 ப தாவாகய ேதவனுைடய
முன்னறவன்படிேய, பரிசுத்த
ஆவயானவரின் பரிசுத்தமாக்குதலினாேல,
இேயசுக றஸ்துவற்கு கீழ்ப்படிவதற்காகவும்,
அவருைடயஇரத்தம்ெதளிக்கப்படுவதற்காகவும்
ெதரிந்துெகாள்ளப்பட்ட அந்நயர்களாக
இருப்பவர்களுக்கு எழுதுகறதாவது: கருைப
உங்கேளாடு இருந்து, உங்களுைடய
சமாதானம்ெபருகட்டும்.

ஜீவனுள்ள நம்ப க்ைகக்காக ேதவனுக்கு
ஸ்ேதாத்த ரம்
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3 நம்முைடய கர்த்தராக ய
இேயசுக றஸ்துவன்பதாவாகயேதவனுக்கு
ஸ்ேதாத்த ரம் உண்டாவதாக; 4 ேதவன்,
இேயசுக றஸ்து மரித்ேதாரிலிருந்து
உய ேராடு எழுந்ததனாேல, அழியாததும்,
மாசு இல்லாததும், மகைம
குைறயாததுமாகய, சுதந்த ரத்த ற்ேகதுவாக,
ஜீவனுள்ள நம்ப க்ைக உண்டாவதற்கு,
தமது மிகுந்த இரக்கத்தன்படிேய
நம்ைம மீண்டும் பறக்கச்ெசய்தார்.
5 கைடச க்காலத்த ேல ெவளிப்பட
ஆயத்தமாயருக்க ற இரட்ச ப்ப ற்குரிய
வசுவாசத்ைதக் ெகாண்டு ேதவனுைடய
பலத்தனாேல காக்கப்பட்டிருக்க ற
உங்களுக்கு அந்தச் ெசாத்து பரேலாகத்தல்
ைவக்கப்பட்டிருக்க றது. 6 இத ேல
நீங்கள் மிகவும் சந்ேதாஷப்படுக றீர்கள்;
என்றாலும், துன்பப்படேவண்டியது அவசயம்
என்பதால், இப்ெபாழுது ெகாஞ்சக்காலம்
பலவதமான ேசாதைனகளினாேல
துக்கப்படுக றீர்கள். 7 அழிந்துேபாக ற
தங்கம் ெநருப்பனாேல ேசாத க்கப்படும்;
அைதவ ட அத க வைலயுயர்ந்த
உங்களுைடய வசுவாசம் ேசாத க்கப்பட்டு,
இேயசுக றஸ்து ெவளிப்படும்ேபாது
உங்களுக்குப் புகழ்ச்ச யும் கனமும்
மகைமயும்உண்டாகக்காணப்படும். 8நீங்கள்
அவைரப் பார்க்காமல் இருந்தும் அவைர
ேநச க்க றீர்கள்; இப்ெபாழுது நீங்கள்
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அவைரப் பார்க்காமல் இருந்தும் அவர்ேமல்
வசுவாசம் ைவத்து, ெசால்லமுடியாததும்,
மகைமயனால் நைறந்ததுமாக
இருக்க ற சந்ேதாஷம் உள்ளவர்களாகக்
களிகூர்ந்து, 9 உங்களுைடய வசுவாசத்தன்
பலனாகய ஆத்தும இரட்ச ப்ைபப்
ெபற்றுக்ெகாள்க றீர்கள். 10 உங்களுக்கு
உண்டான கருைபையப்பற்ற த்
தீர்க்கதரிசனம் ெசான்ன தீர்க்கதரிச கள்
இந்த இரட்ச ப்ைபப்பற்ற க் கருத்தாகத்
ேதடி ஆராய்ந்து பார்த்தார்கள்;
11 தங்களுக்குள் உள்ள கறஸ்துவன்
ஆவயானவர் க றஸ்துவற்கு உண்டாகும்
பாடுகைளயும், அைவகளுக்குப்பன்பு
வரும் மகைமகைளயும் முன்னேம
அறவத்தேபாது, இந்தக் காலத்ைதக்
குற த்தார் என்பைதயும், அந்தக்
காலத்தன் வேசஷம் என்ன என்பைதயும்
ஆராய்ந்தார்கள். 12 தங்களுக்காக இல்ைல,
நமக்காகேவ இைவகைளத் ெதரிவ த்தார்கள்
என்று அவர்களுக்கு ெவளிப்படுத்தப்பட்டது;
பரேலாகத்தலிருந்து அனுப்பப்பட்ட
பரிசுத்த ஆவயானவராேல உங்களுக்கு
நற்ெசய்தையப் ப ரசங்கம்பண்ணினவர்கள்
மூலமாகஇைவகள்இப்ெபாழுதுஉங்களுக்கு
அறவக்கப்பட்டுவருகறது; இைவகைளத்
ெதரிந்துெகாள்ள ேதவதூதர்களும்
ஆைசயாகஇருக்க றார்கள்.
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பரிசுத்தமாகஇருங்கள்
13 ஆகேவ, நீங்கள் உங்களுைடய மனைத

ஆயத்தப்படுத்த , ெதளிவான புத்த
உள்ளவர்களாக இருந்து; இேயசுக றஸ்து
ெவளிப்படும்ேபாது உங்களுக்கு
அளிக்கப்படும் கருைபயன்ேமல் பூரண
நம்ப க்ைக உள்ளவர்களாக இருங்கள்.
14 நீங்கள் முன்ேப உங்களுைடய
அறயாைமயனாேல, உங்களுக்குள்
இருந்த இச்ைசகளின்படி இனி
நடக்காமல், கீழ்ப்படிக ற பள்ைளகளாக
இருந்து, 15 உங்கைள அைழத்தவர்
பரிசுத்தராக இருக்க றதுேபால, நீங்களும்
உங்களுைடய நடக்ைககள் எல்லாவற்றலும்
பரிசுத்தமாக இருங்கள். 16 நான்
பரிசுத்தர், ஆகேவ, நீங்களும் பரிசுத்தமாக
இருங்கள் என்று எழுதயருக்க றேத.
17 அன்றயும், பட்சபாதம் இல்லாமல்
அவனவனுைடய ெசய்ைககளின்படி
நயாயந்தீர்க்க றவைர நீங்கள் ப தாவாகத்
ெதாழுதுெகாள்ளுகறதனால், இங்ேக
அந்நயர்கைளப்ேபால பயத்ேதாடு
வாழுங்கள். 18 உங்களுைடய
முன்ேனார்களால் பாரம்பரியமாக நீங்கள்
கைடப டித்துவந்த வீணான ெசயல்களில்
இருந்து, அழிவுள்ள ெபாருட்களாகய
ெவள்ளியனாலும் தங்கத்தனாலும்
மீட்கப்படாமல், 19 குற்றம் இல்லாத, மாசு
இல்லாத ஆட்டுக்குட்டியாகய க றஸ்துவன்
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வைலயுயர்ந்த இரத்தத்தனாேல
மீட்கப்பட்டீர்கள்என்றுெதரிந்தருக்க றீர்கேள.
20 அவர் உலகம் உருவாவதற்கு முன்னேம
ெதரிந்துெகாள்ளப்பட்டவராக இருந்து, தமது
மூலமாகேதவன்ேமல்வசுவாசமாகஇருக்க ற
உங்களுக்காக இந்தக் கைடச க்காலங்களில்
ெவளிப்பட்டார். 21உங்களுைடயவசுவாசமும்
நம்ப க்ைகயும் ேதவன்ேமல் இருப்பதற்காக,
அவைர மரித்ேதாரிலிருந்து உய ேராடு
எழுப்ப ,அவருக்குமகைமையக்ெகாடுத்தார்.
22 ஆகேவ, நீங்கள் மாய்மாலம் இல்லாத
சேகாதர அன்பு உள்ளவர்களாவதற்கு,
ஆவயானவராேல சத்தயத்த ற்குக்
கீழ்ப்படிந்து,உங்களுைடயஆத்துமாக்கைளச்
சுத்தமாக்க க்ெகாண்டவர்களாக
இருக்க றதனால், சுத்தமான இருதயத்ேதாடு
ஒருவைரெயாருவர் ஊக்கமாக ேநச யுங்கள்;
23 அழிவுள்ள வைதயனாேல இல்ைல,
என்ெறன்ைறக்கும் நைலத்துநற்க றதும்,
ஜீவன் உள்ளதுமான ேதவவசனமாகய
அழிவல்லாத வைதயனாேல மீண்டும்
பறந்தருக்க றீர்கேள.
24மனிதர்கள்எல்ேலாரும்புல்ைலப்ேபாலவும்,
மனிதனுைடய மகைமெயல்லாம் புல்லின்

பூைவப்ேபாலவும்இருக்க றது;
புல்உலர்ந்தது,அதன்பூவும்உத ர்ந்தது.
25கர்த்தருைடயவசனேமாஎன்ெறன்ைறக்கும்

நைலத்தருக்கும்;” உங்களுக்கு



1 ேபதுருஅத்தயாயம் 2:1 viii 1 ேபதுருஅத்தயாயம் 2:6

நற்ெசய்தயாக அறவக்கப்பட்டு
வருகறவசனம்இதுேவ.

அத்த யாயம் 2
1 இப்படியருக்க, கர்த்தர் தயவுள்ளவர்

என்பைத நீங்கள் ருச த்துப் பார்த்தருந்தால்,
2 எல்லாத் தீயகுணங்கைளயும்,
எல்லாவதமான கபடத்ைதயும்,
வஞ்சகங்கைளயும், ெபாறாைமகைளயும்,
எல்லாவதமான புறம்கூறுதைலயும்
ஒழித்துவ ட்டு, 3 நீங்கள் வளருவதற்காக,
புத தாகப் ப றந்த குழந்ைதகைளப்ேபால,
தருவசனமாகய களங்கம் இல்லாத
பாலின்ேமல்வாஞ்ைசயாகஇருங்கள்.

ஜீவனுள்ளகல்லும்,ெதரிந்துெகாள்ளப்பட்ட
மக்களும்

4 மனிதர்களால் தள்ளப்பட்டதாக இருந்தும்,
ேதவனால் ெதரிந்துெகாள்ளப்பட்டதும்
வைலயுயர்ந்ததுமாக இருக்க ற ஜீவனுள்ள
கல்லாகய அவரிடம் ேசர்ந்தவர்களாகய
நீங்களும், 5 ஜீவனுள்ள கற்கைளப்ேபால
ஆவயானவருக்குரிய மாளிைகயாகவும்,
இேயசுக றஸ்து மூலமாக ேதவனுக்குப்
ப ரியமான ஆவயானவருக்குரிய
பலிகைளச் ெசலுத்துவதற்குப்
பரிசுத்த ஆசாரியக்கூட்டமாகவும்
கட்டப்பட்டுவருகறீர்கள். 6அப்படிேய:
“இேதா,ெதரிந்துெகாள்ளப்பட்டதும்
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வைலயுயர்ந்ததுமாக இருக்க ற
மூைலக்கல்ைலச் சீேயானில்
ைவக்க ேறன்;

அவரிடம் வசுவாசமாக இருக்க றவன்
ெவட்கப்படுவது இல்ைல” என்று
ேவதத்த ேல ெசால்லியருக்க றது.
7ஆகேவ,

வசுவாச க்க ற உங்களுக்கு அது
வைலயுயர்ந்தது;

கீழ்ப்படியாமல் இருக்க றவர்களுக்ேகா
வீட்ைடக் கட்டுக றவர்களால்
தள்ளப்பட்டப ரதானமூைலக்கல்லாகய
அந்தக்கல்இடறுகறதற்கானகல்லும்,

வழுகறதற்கான கன்மைலயும் ஆனது;”
8 அவர்கள் தருவசனத்தற்கு
கீழ்ப்படியாதவர்களாக இருந்து
இடறுகறார்கள்; அதற்காகேவ
நயமிக்கப்பட்டவர்களாகவும்
இருக்க றார்கள்.

9 நீங்கேளா, உங்கைள அந்தகாரமான
இருளில்இருந்து

தம்முைடய ஆச்சரியமான ஒளிய டத்த ற்கு
வரவைழத்தவருைடய

புண்ணியங்கைள அறவப்பதற்காகத்
ெதரிந்துெகாள்ளப்பட்டவம்சமாகவும்,

ராஜரீகமான ஆசாரியக்கூட்டமாகவும்,
பரிசுத்த ேதசமாகவும்,

அவருக்குச் ெசாந்தமான மக்களாகவும்
இருக்க றீர்கள்.
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10 முன்ேப நீங்கள் ேதவனுைடய மக்களாக
இருக்கவல்ைல,

இப்ெபாழுேதா அவருைடய மக்களாக
இருக்க றீர்கள்;

முன்ேனநீங்கள்இரக்கம்ெபற்றுக்ெகாள்ளவல்ைல,
இப்ெபாழுேதா இரக்கம் ெபற்றவர்களாக

இருக்க றீர்கள்.
11 ப ரியமானவர்கேள, அந்நயர்களும்

அைலகறவர்களுமாக இருக்க ற நீங்கள்
ஆத்துமாவற்கு எத ராகப் ேபார்ெசய்க ற சரீர
இச்ைசகைளவ ட்டு வலக , 12யூதரல்லாேதார்
உங்கைள அக்க ரமக்காரர்கள் என்று
எத ராகப் ேபசும் வஷயத்தல், அவர்கள்
உங்களுைடய நல்ல ெசயல்கைளப்
பார்த்து, அதனாேல, ேதவன் வரும்நாளிேல
அவர்கள் ேதவைன மகைமப்படுத்துவதற்கு
நீங்கள் அவர்களுக்குள்ேள நல்லநடக்ைக
உள்ளவர்களாக நடந்துெகாள்ளுங்கள் என்று
உங்களுக்குப்புத்த ெசால்லுக ேறன்.

அதகாரத்த ற்குக்கீழ்ப்படிந்தருங்கள்
13 நீங்கள் மனிதர்களுைடய

கட்டைளகள் எல்லாவற்றற்கும்
கர்த்தருக்காக கீழ்ப்படியுங்கள்.
14 ேமலான அதகாரமுள்ள ராஜாவாக
இருந்தாலும், தீைமெசய்க றவர்களுக்கு
தண்டைனயும் நன்ைமெசய்க றவர்களுக்குப்
புகழ்ச்ச யும் ெகாடுக்க ராஜாவால்
அனுப்பப்பட்ட அத காரிகளாக இருந்தாலும்,
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அவர்களுக்குக் கீழ்ப்படியுங்கள். 15 நீங்கள்
நன்ைமெசய்க றதனாேல புத்தயீனமான
மனிதர்களுைடய வார்த்ைதகைள
அடக்குவது ேதவனுைடய வருப்பமாக
இருக்க றது. 16 சுதந்த ரம் உள்ளவர்களாக
இருந்தும் உங்களுைடய சுதந்த ரம்
தீயகுணத்ைத மூடுகறதாக இல்லாமல்,
ேதவனுக்கு அடிைமகளாக இருங்கள்.
17 எல்ேலாைரயும் கனம்பண்ணுங்கள்;
சேகாதரர்களிடம் அன்பாக இருங்கள்;
ேதவனுக்குப் பயந்தருங்கள்;
ராஜாைவக் கனம்பண்ணுங்கள்.
18 ேவைலக்காரர்கேள, அதக பயத்ேதாடு
உங்களுைடய எஜமான்களுக்குக்
கீழ்ப்படிந்தருங்கள்; நல்லவர்களுக்கும்,
சாந்தகுணமுள்ளவர்களுக்கும்மட்டும்
இல்ைல, முரட்டுக்குணமுள்ளவர்களுக்கும்
கீழ்ப்படிந்தருங்கள். 19 ஏெனன்றால்,
ஒருவன் அநயாயமாகப் பாடுகள்படும்ேபாது
ேதவைன நைனத்துக்ெகாண்ேட
உபத்த ரவங்கைளப் ெபாறுைமயாகச்
சக த்துக்ெகாண்டால் அதுேவ ேதவனுக்குப்
ப ரியமாக இருக்கும். 20 நீங்கள் குற்றம்
ெசய்துஅடிக்கப்படும்ேபாது ெபாறுைமேயாடு
சக த்துக்ெகாண்டால், அதனால் என்ன
நன்ைம உண்டு? ஆனால், நீங்கள்
நன்ைமெசய்து பாடுகள்படும்ேபாது
ெபாறுைமேயாடு சக த்துக்ெகாண்டால்
அதுேவ ேதவனுக்கு முன்பாகப் ப ரியமாக
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இருக்கும். 21 இதற்காகத்தான் நீங்கள்
அைழக்கப்பட்டிருக்க றீர்கள்; ஏெனன்றால்,
க றஸ்துவும் உங்களுக்காகப் பாடுகள்பட்டு,
நீங்கள் அவருைடய அடிச்சுவடுகைளப்
பன்பற்ற வருவதற்காக உங்களுக்கு
முன்மாத ரிையைவத்துப்ேபானார்.
22அவர் பாவம்ெசய்யவல்ைல,
அவருைடய வாய ேல வஞ்சைனயும்

காணப்படவல்ைல;
23 அவர் தூஷக்கப்படும்ேபாது பதலுக்குத்

தூஷக்காமலும்,
பாடுகள்பட்டேபாதுதரும்பபயமுறுத்தாமலும்,
நயாயமாக நயாயத்தீர்ப்புச் ெசய்க றவருக்கு

தம்ைமேயஒப்புவத்தார்.
24 நாம் பாவங்களுக்குச் ெசத்து,

நீத க்குப் பைழத்தருக்கத்தக்கதாக,
அவர்தாேம தமது சரீரத்த ேல நம்முைடய
பாவங்கைளச் சலுைவய ேல சுமந்தார்;
அவருைடய தழும்புகளால் குணமானீர்கள்.
25 ச தற ப்ேபான ஆடுகைளப்ேபால
இருந்தீர்கள்; இப்ெபாழுேதா
உங்களுைடய ஆத்துமாக்களுக்கு
ேமய்ப்பரும் கண்காணியுமாக
இருக்க ற இேயசுக றஸ்துவடம்
தரும்பவந்தருக்க றீர்கள்.

அத்த யாயம் 3
கணவர்களும்மைனவகளும்
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1 அந்தப்படி மைனவகேள,
உங்களுைடய ெசாந்தக் கணவர்களுக்குக்
கீழ்ப்படிந்தருங்கள்; அப்ெபாழுது
அவர்களில் யாராவது தருவசனத்தற்குக்
கீழ்ப்படியாதவர்களாக இருந்தால்,
பயபக்தயான உங்களுைடய
கற்புள்ள நடக்ைகைய அவர்கள்
பார்த்து, 2 ேபாதைன இல்லாமல்,
மைனவகளின் நடக்ைகயனாேலேய
ஆதாயப்படுத்த க்ெகாள்ளப்படுவார்கள்.
3 முடிையப் பன்னி, தங்க ஆபரணங்கைள
அணிந்து, வைலயுயர்ந்த ஆைடகைள
உடுத்த க்ெகாள்க ற ெவளிப்புற
அலங்கரிப்பு உங்களுக்கு அலங்காரமாக
இல்லாமல், 4 அழியாத அலங்கரிப்பாக
இருக்க ற சாந்தமும் அைமதயுமுள்ள
ஆவயாகய இருதயத்தல் மைறந்தருக்க ற
குணேம உங்களுக்கு அலங்காரமாக
இருக்கேவண்டும்; அதுேவ ேதவனுைடய
பார்ைவயல் வைலயுயர்ந்தது. 5 இப்படிேய
ஆதக்காலங்களில் ேதவனிடம்
நம்ப க்ைகயாக இருந்த பரிசுத்தப்
ெபண்களும் தங்களுைடய கணவர்களுக்குக்
கீழ்ப்படிந்து தங்கைள அலங்கரித்தார்கள்.
6 அப்படிேய சாராள் ஆப ரகாைம
ஆண்டவன் என்று ெசால்லி, அவனுக்குக்
கீழ்ப்படிந்தருந்தாள்; நீங்கள் நன்ைமெசய்து
ஒரு ஆபத்த ற்கும் பயப்படாமல்
இருந்தீர்கெளன்றால் அவளுக்குப்
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பள்ைளகளாக இருப்பீர்கள். 7 அப்படிேய
கணவன்மார்கேள, மைனவயானவள்
ெபலவீன பாண்டமாக இருக்க றதனால்,
உங்களுைடய ெஜபங்களுக்குத்
தைடவராதபடி, நீங்கள் ஞானத்துடன்
அவர்கேளாடு வாழ்ந்து, உங்கேளாடு
அவர்களும்ந த்தயஜீவனாகயகருைபையப்
ெபற்றுக்ெகாள்ளுகறவர்களாக
இருப்பதனால், அவர்களுக்குச்
ெசய்யேவண்டியகடைமகைளச்ெசய்யுங்கள்.

நன்ைமெசய்துதீங்குஅனுபவத்தல்
8 ேமலும், நீங்கெளல்ேலாரும்

ஒருமனப்பட்டவர்களும், இரக்கம்
உள்ளவர்களும், சேகாதரஅன்பு
உள்ளவர்களும், மனதுருக்கம்
உள்ளவர்களும், தாழ்ைம உள்ளவர்களுமாக
இருந்து, 9 தீைமக்குத் தீைமையயும்,
அவமானத்த ற்கு அவமானத்ைதயும்
ெசய்யாமல், அதற்குப் பதலாக, நீங்கள்
ஆசீர்வாதத்ைதப் ெபற்றுக்ெகாள்வதற்காக
அைழக்கப்பட்டிருக்க றவர்கள் என்று
ெதரிந்து,ஆசீர்வாதம்பண்ணுங்கள்.
10 ஜீவைன வரும்ப , நல்ல நாட்கைளப்

பார்க்கேவண்டுெமன்றுஇருக்கறவன்
தீைமயானைவகளுக்குத்தன்நாக்ைகயும்,
கபடான வார்த்ைதகளுக்குத் தன்

உதடுகைளயும்வலக்க க்காத்து,
11தீைமகைளவ ட்டுநீங்க , நன்ைமெசய்து,
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சமாதானத்ைதத் ேதடி, அைதப்
பன்ெதாடரேவண்டும்.

12 கர்த்தருைடய கண்கள் நீத மான்கைளப்
பார்த்துக்ெகாண்டிருக்க றது,

அவருைடய காதுகள் அவர்களுைடய
ேவண்டுதல்கைளக்ேகட்டுக்ெகாண்டிருக்க றது;

தீைமெசய்க றவர்களுக்ேகா கர்த்தருைடய
முகம்எத ராகஇருக்க றது.”

13நீங்கள்நன்ைமையப்பன்பற்றுகறவர்களானால்,
உங்களுக்குத் தீைமெசய்க றவன் யார்?
14 நீத க்காக நீங்கள் பாடுகள்பட்டால்
பாக்கயவான்களாக இருப்பீர்கள்;
அவர்களுைடய பயமுறுத்தலுக்கு
நீங்கள் பயப்படாமலும் கலங்காமலும்
இருந்து; 15 கர்த்தராக ய ேதவைன
உங்களுைடய இருதயங்களில்
பரிசுத்தம்பண்ணுங்கள்; உங்களுக்குள்
இருக்கற நம்ப க்ைகையப்பற்ற உங்களிடம்
வ சாரித்துக் ேகட்க ற எல்ேலாருக்கும்
சாந்தத்ேதாடும், மரியாைதேயாடும்
பதல்ெசால்ல எப்ெபாழுதும் ஆயத்தமாக
இருங்கள். 16 க றஸ்துவற்குரிய
உங்களுைடய நல்ல நடக்ைகைய
அவமத க்க றவர்கள் உங்கைள
அக்க ரமக்காரர்கள் என்று உங்களுக்கு
எத ராகச் ெசால்லுகற வஷயத்தல் அவர்கள்
ெவட்கப்பட்டுப்ேபாகும்படி நீங்கள் நல்ல
மனச்சாட்ச உள்ளவர்களாக இருங்கள்.
17 தீைமெசய்து பாடுகள் அனுபவப்பைதவ ட,
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ேதவனுக்கு வருப்பமானால், நன்ைமெசய்து
பாடுகள் அனுபவப்பேத ேமன்ைமயாக
இருக்கும். 18 ஏெனன்றால், க றஸ்துவும்
நம்ைம ேதவனிடம் ேசர்ப்பதற்காக
அநீதயுள்ளவர்களுக்குப் பதலாக நீத
உள்ளவராகப் பாவங்களுக்காக ஒருமுைற
பாடுகள் பட்டார்; அவர் சரீரத்த ேல
ெகாைல ெசய்யப்பட்டு, ஆவயேல
உய ர்ப்ப க்கப்பட்டார். 19 அந்த ஆவய ேல
அவர் ேபாய், சைறக்காவலில் உள்ள
ஆவகளுக்குப் ப ரசங்கம்பண்ணினார்.
20 அந்த ஆவகள், ேநாவா கப்பைலக்
கட்டின நாட்களிேல, ேதவன் அதக
ெபாறுைமேயாடு காத்தருந்தேபாது,
கீழ்ப்படியாமல் ேபானைவகள்; அந்தக்
கப்பலிேல எட்டு நபர்கள்மட்டுேம
ப ரேவச த்து தண்ணீரினாேல
காக்கப்பட்டார்கள். 21அதற்கு ஒப்பைனயான
ஞானஸ்நானமானது, சரீர அழுக்ைக
நீக்குவதாக இல்லாமல், ேதவைனப்
பற்ற க்ெகாள்ளும் நல்ல மனச்சாட்ச யன்
உடன்படிக்ைகயாக இருந்து, இப்ெபாழுது
நம்ைமயும் இேயசுக றஸ்துவனுைடய
உய ர்த்ெதழுதலினால் இரட்ச க்க றது;
22 அவர் பரேலாகத்த ற்குப்ேபாய்,
ேதவனுைடய வலதுபக்கத்தல்
இருக்கறார்; ேதவதூதர்களும்,
அதகாரங்களும், வல்லைமகளும்
அவருக்குக்கீழ்ப்பட்டிருக்க றது.
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அத்த யாயம் 4
ேதவனுக்காகஉய ர்வாழ்தல்

1 இப்படியருக்க, க றஸ்து நமக்காக
சரீரத்த ேல பாடுகள்பட்டதனால், நீங்களும்
அப்படிப்பட்ட ச ந்ைதைய ஆயுதமாக
அணிந்துெகாள்ளுங்கள். 2 ஏெனன்றால்,
சரீரத்தல் பாடுபடுக றவன் இனி சரீரத்தல்
இருக்கும் காலம்வைரக்கும் மனிதர்களுைடய
இச்ைசகளின்படி பைழக்காமல் ேதவனுைடய
வருப்பத்தன்படிேய பைழப்பதற்காகப்
பாவங்கைளவ ட்டு வலகயருப்பான்.
3 கடந்த வாழ்நாட்களிேல நாம் யூதரல்லாத
மக்கள் ெசய்ய வரும்புவைதேபால
ெசய்துவந்தது ேபாதும்; அப்ெபாழுது நாம்
காமவ காரத்ைதயும் தீயஆைசகைளயும்
நடத்த , மதுஅருந்தயும், களியாட்டுச்ெசய்து,
ெவறெகாண்டு, அருவருப்பான வக்க ரக
ஆராதைனையச் ெசய்துவந்ேதாம். 4 அந்தத்
துன்மார்க்க உைளய ேல அவர்கேளாடு
ேசர்ந்து நீங்கள் வழுந்துவ டாமல்
இருக்க றதனாேல அவர்கள் ஆச்சரியப்பட்டு,
உங்கைள அவமத க்க றார்கள். 5 உய ேராடு
இருக்க றவர்களுக்கும் மரித்தவர்களுக்கும்
நயாயத்தீர்ப்புக் ெகாடுக்க ஆயத்தமாக
இருக்க றவருக்கு அவர்கள் கணக்கு
ஒப்புவ ப்பார்கள். 6இதற்காக மரித்ேதார்கள்,
மனிதர்களுக்கு முன்பாக சரீரத்த ேல
தண்டைனக்கு உள்ளாக்கப்பட்டிருந்தும்,
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ேதவன்முன்பாகஆவய ேல பைழப்பதற்காக,
அவர்களுக்கும் நற்ெசய்த அறவக்கப்பட்டது.
7 எல்லாவற்றற்கும் முடிவு ெநருங்கவ ட்டது;
ஆகேவ, ெதளிந்த புத்த உள்ளவர்களாக
இருந்து, ெஜபம்பண்ணுவதற்கு
கவனம் உள்ளவர்களாக இருங்கள்.
8 எல்லாவற்றற்கும் ேமலாக
ஒருவரிெலாருவர் ஊக்கமான அன்பு
உள்ளவர்களாக இருங்கள்; அன்பு த ரளான
பாவங்கைள மூடும். 9 முறுமுறுப்பு
இல்லாமல் ஒருவைரெயாருவர்
உபசரியுங்கள். 10 அவனவன்
ெபற்றுக்ெகாண்ட வரத்தன்படிேய நீங்கள்
ேதவனுைடய பற்பல கருைபயுள்ள
ஈவுகைளப் பக ர்ந்துெகாடுக்கும் நல்ல
ெபாறுப்பாளர்ேபால, ஒருவருக்ெகாருவர்
உதவெசய்யுங்கள். 11 ஒருவன்
ேபாதைன ெசய்தால் ேதவனுைடய
வார்த்ைதகளின்படிேய ேபாதைன
ெசய்யேவண்டும்; ஒருவன் உதவெசய்தால்
ேதவன் தந்தருளும் ெபலத்தன்படிேய
உதவெசய்யேவண்டும்; எல்லாவற்ற ேலயும்
இேயசுக றஸ்து மூலமாக ேதவன்
மகைமப்படும்படிேய ெசய்வீர்களாக;
அவருக்ேகமகைமயும்வல்லைமயும்எல்லாக்
காலங்களிலும்உண்டாயருப்பதாக.ஆெமன்.

க றஸ்தவனாக இருப்பதனால் வரும்
பாடுகள்
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12 ப ரியமானவர்கேள, உங்கைளப்
பரீட்ைசப்பார்க்க உங்கள் நடுவல்
அக்கனிையப்ேபான்ற ேசாதைனகள்
வரும்ேபாது ஏேதா புதுைம நடக்க றது
என்று ஆச்சரியப்படாமல், 13 க றஸ்துவன்
மகைம ெவளிப்படும்ேபாது நீங்கள்
களிகூர்ந்து மக ழ்வதற்காக அவருைடய
பாடுகளுக்கு நீங்கள் பங்காளிகளானதால்
சந்ேதாஷப்படுங்கள். 14 நீங்கள்
கறஸ்துவன் நாமத்த ற்காக
அவமத க்கப்பட்டால் பாக்கயவான்கள்;
ஏெனன்றால், ேதவனுைடய ஆவயாகய
மகைமயுள்ள ஆவயானவர்
உங்கள்ேமல் தங்கயருக்க றார்;
அவர்களாேல அவமத க்கப்படுக றார்;
உங்களாேல மகைமப்படுக றார்.
15 ஆகேவ, உங்களில் யாரும்
ெகாைலபாதகனாகேவா, தருடனாகேவா,
தீங்கு ெசய்தவனாகேவா, அந்நய
காரியங்களில்தைலய ட்டுக்ெகாண்டவனாகேவா
இருந்து பாடுபடுக றவனாக இருக்கக்கூடாது.
16 ஒருவன் கறஸ்தவனாக இருப்பதனால்
பாடுபட்டால் ெவட்கப்படாமல்
இருந்து, அதனால் ேதவைன
மகைமப்படுத்தேவண்டும். 17 நயாயத்தீர்ப்பு
ேதவனுைடயவீட்டிேலஆரம்பமாகும்காலமாக
இருக்க றது; அது முதலில் நம்மிடத்த ேல
ஆரம்ப க்கப்பட்டால் ேதவனுைடய
நற்ெசய்த க்குக் கீழ்ப்படியாதவர்களின் முடிவு
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எப்படியாகஇருக்கும்?
18 “நீத மாேன இரட்ச க்கப்படுவது

கடினெமன்றால்,
பக்தயல்லாதவனும் பாவயும் எங்ேக

ந ற்பார்கள்?
19 ஆகேவ, ேதவனுைடய வருப்பத்தனால்

பாடுகைள அனுபவக்க றவர்கள் நன்ைம
ெசய்க றவர்களாகத் தங்களுைடய
ஆத்துமாக்கைள உண்ைமயுள்ள
சருஷ்டிகர்த்தாவாகய அவருக்கு
ஒப்புக்ெகாடுக்கேவண்டும்.

அத்த யாயம் 5
மூப்பர்களும்இைளஞர்களும்

1 உங்களில் உள்ள மூப்பர்களுக்கு
உடன்மூப்பனும்,க றஸ்துவன்பாடுகளுக்குச்
சாட்ச யும், இனி ெவளிப்படும் மகைமக்குப்
பங்குள்ளவனாக இருக்க ற நான்
புத்த ெசால்லுகறது என்னெவன்றால்:
2உங்களிடம் உள்ள ேதவனுைடய மந்ைதைய
நீங்கள் ேமய்த்து, கட்டாயமாக இல்ைல,
மனப்பூர்வமாகவும், அவலட்சணமான
ஆதாயத்த ற்காகவும் இல்ைல, உற்சாக
மனேதாடும், 3 சுதந்த ரத்ைத ெபருைமேயாடு
ஆளுகறவர்களாக இல்ைல, மந்ைதக்கு
முன்மாத ரிகளாகவும், கண்காணிப்புச்
ெசய்யுங்கள். 4 அப்படி ெசய்தால்
ப ரதான ேமய்ப்பர் ெவளிப்படும்ேபாது
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மகைம குைறயாத க ரீடத்ைதப்
ெபற்றுக்ெகாள்வீர்கள். 5 அப்படிேய,
இைளஞர்கேள, மூப்பர்களுக்குக்
கீழ்ப்படியுங்கள். நீங்கள் எல்ேலாரும்
ஒருவருக்ெகாருவர் கீழ்ப்படிந்து,
மனத்தாழ்ைமையஅணிந்துெகாள்ளுங்கள்;
“ெபருைம உள்ளவர்களுக்கு ேதவன் எத ர்த்து

ந ற்க றார்,
தாழ்ைம உள்ளவர்களுக்ேகா கருைப

அளிக்க றார்.”
6 ஆகேவ, குறத்தக் காலத்த ேல

ேதவன் உங்கைள உயர்த்துவதற்காக,
அவருைடய பலத்த கரங்களுக்குள்
அடங்க இருங்கள். 7 அவர் உங்கைள
வசாரிக்க றவராக இருப்பதனால்,
உங்களுைடய கவைலகைளெயல்லாம்
அவர்ேமல் ைவத்துவடுங்கள். 8 ெதளிந்த
புத்த உள்ளவர்களாக இருங்கள்,
வழித்தருங்கள்; ஏெனன்றால்,உங்களுைடய
எத ராளியாக ய ப சாசு ெகர்ச்ச க்க ற
சங்கம்ேபால யாைர வழுங்கலாேமா என்று
ேதடிச் சுற்ற த்த ரிக றான். 9 வசுவாசத்தல்
உறுதயாக இருந்து, அவனுக்கு எத ர்த்து
நல்லுங்கள்; உலகத்தல் உள்ள
உங்களுைடய சேகாதரர்களும் அப்படிப்பட்டப்
பாடுகைள அனுபவக்க றார்கள் என்று
ெதரிந்தருக்க றீர்கேள. 10 க றஸ்து
இேயசுவற்குள் நம்ைம அவருைடய
ந த்தய மகைமக்கு அைழத்தவராக
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இருக்கற எல்லாக் கருைபயும்
ெபாருந்தய ேதவன்தாேம ெகாஞ்சக்காலம்
பாடுகள் அனுபவக்க ற உங்கைளச்
சீர்ப்படுத்த , உறுத ப்படுத்த , பலப்படுத்த ,
நைலநறுத்துவாராக; 11 அவருக்கு
மகைமயும் வல்லைமயும் எல்லாக்
காலங்களிலும்உண்டாயருப்பதாக.ஆெமன்.
இறுத வாழ்த்துைர

12 உங்களுக்குப் புத்த ெசால்லுவதற்கும்,
நீங்கள் நைலெகாண்டு நற்க ற கருைப,
ேதவனுைடய உண்ைமயான கருைபதான்
என்று சாட்ச யடுவதற்கும், நான் சுருக்கமாக
உங்களுக்கு எழுத , உண்ைமயுள்ள
சேகாதரனாக எனக்குத் ேதான்றுகற
சல்வானுவன் ைகய ேல ெகாடுத்து
அனுப்பயருக்க ேறன். 13 உங்கேளாடு
ெதரிந்துெகாள்ளப்பட்டிருக்க ற
பாப ேலானிலுள்ள சைபயும், என் மகனாகய
மாற்கும் உங்களுக்கு வாழ்த்துதல்
ெசால்லுகறார்கள். 14 ஒருவைரெயாருவர்
அன்பன் முத்தத்ேதாடு வாழ்த்துதல்
ெசய்யுங்கள். க றஸ்து இேயவற்குள்ளான
உங்கள் அைனவருக்கும் சமாதானம்
உண்டாவதாக.ஆெமன்.
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