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പേ്രതാസ്എഴുതിയ
ഒന്നാംേലഖനം

1 േയശു്രകിസ്തുവിെന്റ അെപ്പാസ്തലനായ
പേ്രതാസ,്

െപാേന്താസ്, ഗലാത്യ, കപ്പേദാക്യ, ഏഷ്യ,
ബിഥുന്യ എന്നീ ്രപവിശ്യകളിൽ ്രപവാസികളായി
ചിതറിപ്പാർക്കുന്ന െതരെഞ്ഞടുക്കെപ്പട്ടവർക്ക,്
എഴുതുന്നത:് 2 പിതാവായ ൈദവത്തിെന്റ
പൂർവജ്ഞാനത്തിന് അനുസൃതമായി
െതരെഞ്ഞടുക്കെപ്പട്ടവരായ നിങ്ങൾ,
പരിശുദ്ധാത്മാവിനാലുള്ള വിശുദ്ധീകരണത്താൽ
േയശു്രകിസ്തുവിെന അനുസരിക്കുന്നവരും
അവിടെത്ത രക്തത്താൽ വിശുദ്ധി ലഭിച്ചവരും
ആയിത്തീർന്നിരിക്കുന്നേല്ലാ.

നിങ്ങൾക്കു കൃപയും സമാധാനവും
സമൃദ്ധമായി ഉണ്ടാകുമാറാകെട്ട.

നിത്യജീവെന്റ ്രപത്യാശക്കായി ൈദവത്തിനു
സ്േതാ്രതം

3 നമ്മുെട കർത്താവായ േയശു്രകിസ്തുവിെന്റ
പിതാവായ ൈദവത്തിനു സ്േതാ്രതം!
ൈദവത്തിെന്റ മഹാകരുണയാൽ,
മരിച്ചവരിൽനിന്ന് േയശു്രകിസ്തു
പുനരുത്ഥാനംെചയ്തതിലൂെട ജീവനുള്ള
്രപത്യാശയിേലക്കു നമുക്കു പുതുജനനം
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നൽകിയിരിക്കുന്നു. 4 ഈ ്രപത്യാശ,
അനശ്വരവും നിർമലവും ്രപഭ മങ്ങാത്തതും
സ്വർഗത്തിൽ സൂക്ഷിക്കെപ്പട്ടിരിക്കുന്നതുമായ
ഓഹരി നാം സ്വന്തമാേക്കണ്ടതിനാണ.്
5 അങ്ങെന, അന്ത്യകാലത്തു െവളിെപ്പടാൻ
സജ്ജമാക്കിയിരിക്കുന്ന രക്ഷയ്ക്കായി,
വിശ്വാസത്താൽ നാം ൈദവശക്തിയിൽ
സംരക്ഷിക്കെപ്പടുന്നു. 6 ഇേപ്പാൾ ചുരുങ്ങിയ
സമയേത്തക്ക് വിവിധ കഷ്ടതകൾമൂലം
വ്യാകുലെപ്പേടണ്ടിവന്നാലും നിങ്ങൾക്കു
ലഭിക്കാനിരിക്കുന്ന രക്ഷയിൽ അത്യന്തം
ആനന്ദിക്കുക. 7 ഈ സഹനം നിങ്ങള െട
വിശ്വാസത്തിെന്റ മാറ്റ രയ്ക്കലാണ.്
അഗ്നിയിൽ സ്ഫുടം െചയ്യെപ്പടുന്ന,
നശ്വരമായ തങ്കെത്തക്കാൾ അമൂല്യമാണ്
നിങ്ങള െട വിശ്വാസത്തിെന്റ പരിശുദ്ധി.
േയശു്രകിസ്തുവിെന്റ ്രപത്യക്ഷതയിൽ
അത് സ്തുതിക്കും മഹത്ത്വത്തിനും
ബഹുമാനത്തിനും കാരണമാകും. 8 നിങ്ങൾ
്രകിസ്തുവിെന കണ്ടിട്ടിെല്ലങ്കിലും അവിടെത്ത
സ്േനഹിക്കുന്നു, നിങ്ങൾ ഇേപ്പാൾ അവിടെത്ത
കാണുന്നിെല്ലങ്കിലും വിശ്വസിക്കുന്നു, അങ്ങെന
നിങ്ങൾ േതേജാമയവും അവർണനീയവുമായ
ആനന്ദത്താൽ നിറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. 9 കാരണം
നിങ്ങള െട വിശ്വാസത്തിെന്റ അന്തിമഫലമായ
്രപാണരക്ഷകരസ്ഥമാക്കുകയാണേല്ലാ.

10 നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടാകാനിരിക്കുന്ന
കൃപെയക്കുറിച്ച് വളെര ്രശദ്ധെചലുത്തി
സസൂക്ഷ്മം അേന്വഷിച്ചിട്ടാണ് ഈ
രക്ഷെയക്കുറിച്ച് ്രപവാചകർ ്രപവചിച്ചത.്
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11 അവരിലുള്ള ്രകിസ്തുവിെന്റ ആത്മാവ്,
്രകിസ്തു േനരിടാൻ േപാകുന്ന കഷ്ടതെയയും
അതിെന തുടർന്നുള്ള മഹത്ത്വെത്തയുംകുറിച്ച
്രപവചിക്കുകയും അതിെന്റ സമയവും
സന്ദർഭവും കെണ്ടത്താൻ ്രശമിക്കുകയും
െചയ്തു. 12 അവർ ഈ ശു്രശൂഷയിലൂെട
െചയ്ത െവളിെപ്പടുത്തലുകൾ അവർക്കുേവണ്ടി
അല്ലായിരുന്നു, പിെന്നേയാ, നിങ്ങെള
ഉേദ്ദശിച്ചായിരുന്നു. സ്വർഗത്തിൽനിന്നയച്ച
പരിശുദ്ധാത്മാവിനാൽ നിങ്ങേളാടു സുവിേശഷം
അറിയിച്ചവരിലൂെടയാണ് അതിേപ്പാൾ
നിങ്ങേളാടു ്രപേഘാഷിച്ചിരിക്കുന്നത—്
ൈദവദൂതന്മാർേപാലുംഈവസ്തുതകെളക്കുറിച്ച്
മനസ്സിലാക്കാൻത്വരേയാടുകൂടി ഇരിക്കുന്നു.
വിശുദ്ധരാകുക

13ആകയാൽ നിങ്ങൾ അചഞ്ചലചിത്തരായി,
പൂർണസുേബാധേത്താെട, േയശു്രകിസ്തുവിെന്റ
്രപത്യക്ഷതയിൽ നിങ്ങൾക്കു ലഭിക്കാനിരിക്കുന്ന
കൃപയിൽ നിങ്ങള െട ്രപത്യാശ ഉറപ്പിക്കുക.
14 നിങ്ങൾ അജ്ഞതയിൽ ജീവിച്ചിരുന്നേപ്പാൾ
ഉണ്ടായിരുന്ന ദുഷ്ടേമാഹങ്ങൾക്ക്
അനുരൂപമാകാെത നിങ്ങൾ അനുസരണയുള്ള
മക്കളായിത്തീരുക. 15നിങ്ങെളെതരെഞ്ഞടുത്ത*
ൈദവം വിശുദ്ധനാകുകയാൽ, നിങ്ങള ം
സകല്രപവൃത്തികളിലും വിശുദ്ധിയുള്ളവരാകുക.
16 “ഞാൻ വിശുദ്ധൻ ആകുകയാൽ
നിങ്ങള ം വിശുദ്ധർ ആയിരിക്കുക”† എന്നു
തിരുെവഴുത്തിൽ േരഖെപ്പടുത്തിയിട്ട ണ്ടേല്ലാ.

* 1:15 മൂ.ഭാ. വിളിച്ച † 1:16 േലവ്യ. 11:44,45; 19:2; 20:7
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17 ഓേരാരുത്തരുെടയും ്രപവൃത്തികൾക്ക്
അനുസൃതമായി, പക്ഷേഭദംകൂടാെത
ന്യായംവിധിക്കുന്ന ൈദവെത്ത നിങ്ങൾ
പിതാെവന്ന് വിളിക്കുന്നു. അതിനാൽ ഭൂമിയിെല
നിങ്ങള െട ്രപവാസജീവിതം ഭയഭക്തിേയാെട
ആയിരിക്കെട്ട. 18 നിങ്ങള െട പൂർവികരിൽനിന്നു
സ്വായത്തമാക്കിയ അർഥശൂന്യമായ
പാരമ്പര്യത്തിൽനിന്നു നിങ്ങള െട വിേമാചനം
സാധിച്ചത് സ്വർണം, െവള്ളി മുതലായ നശ്വരമായ
വസ്തുക്കൾെകാണ്ടല്ല, 19പിെന്നേയാ, നിർമലവും
കളങ്കരഹിതവുമായ ്രകിസ്തുഎന്നകുഞ്ഞാടിെന്റ
അമൂല്യരക്തത്താൽആണ്. 20 േലാകാരംഭത്തിനു
മുമ്പുതെന്ന നിങ്ങള െട വീെണ്ടടുപ്പ വിലയാകാൻ
ൈദവം ്രകിസ്തുവിെന െതരെഞ്ഞടുത്തിരുന്നു.
എങ്കിലും ഈ അന്തിമദിനങ്ങളിലാണ്
ൈദവം ്രകിസ്തുവിെന നിങ്ങൾക്കുേവണ്ടി
്രപത്യക്ഷനാക്കിയത.് 21 ്രകിസ്തുവിെന
മരിച്ചവരിൽനിന്ന് ഉയിർപ്പിക്കുകയും
േതജസ്കരിക്കുകയുംെചയ്ത ൈദവത്തിൽ,
്രകിസ്തു മുഖാന്തരം നിങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുന്നു.
അങ്ങെന നിങ്ങള െട വിശ്വാസവും ്രപത്യാശയും
ൈദവത്തിൽആയിരിക്കുകയും െചയ്യന്നു.

22 നിങ്ങൾ സത്യം അനുസരിച്ചതിലൂെട
നിങ്ങൾക്ക് വിശുദ്ധീകരണം ലഭിച്ച ; അത്
നിഷ്കപടമായസേഹാദരസ്േനഹത്തിനുേവണ്ടിയാണ,്
അതുെകാണ്ട് നിങ്ങൾ ഹൃദയശുദ്ധിേയാെട
പരസ്പരം ഗാഢമായി സ്േനഹിക്കുക. 23നിങ്ങൾ
വീണ്ടും ജനിച്ചിരിക്കുന്നത് നശ്വരബീജത്താലല്ല;
അനശ്വരവും ജീവനുള്ളതും ശാശ്വതവുമായ
ൈദവവചനത്താൽത്തെന്ന.
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24 “എല്ലാ മാനവരും തൃണസമാനരും,
അവരുെട സർവമഹിമയും വയലിെല
പൂേപാെലയും!

പുല്ല വാടുന്നു,പൂക്കൾെകാഴിയുന്നു;
25 കർത്താവിെന്റ വചനേമാ
ചിരകാലേത്തക്കുമുള്ളത.്”‡

ആതിരുവചനംതെന്നയാണ് ഞങ്ങൾ നിങ്ങേളാട്
അറിയിച്ചസുവിേശഷം.

2
1 അതുെകാണ്ട് സകലവിേദ്വഷവും
സകലവഞ്ചനയും കപടഭാവവും അസൂയയും
എല്ലാവിധ അപവാദ്രപചാരണങ്ങള ം
ഉേപക്ഷിക്കുക. 2-3 കർത്താവ് നല്ലവെനന്ന്
നിങ്ങൾ രുചിച്ചറിഞ്ഞിട്ട ണ്ടേല്ലാ. ആകയാൽ,
ശുദ്ധമായ ആത്മികപാൽ കുടിക്കാൻ
നവജാതശിശുക്കെളേപ്പാെല അതിയായി
ആ്രഗഹിക്കുക. അങ്ങെന നിങ്ങൾക്ക് രക്ഷയിൽ
വളരാൻസാധിക്കും.
ജീവനുള്ള പാറയും െതരെഞ്ഞടുക്കെപ്പട്ട

ജനവും
4 മനുഷ്യർ ഉേപക്ഷിച്ചതും എന്നാൽ ൈദവം
െതരെഞ്ഞടുത്തതും അമൂല്യവും ജീവനുള്ള
പാറയുമായ ്രകിസ്തുവിെന്റ അടുേത്തക്കാണ്
നിങ്ങൾ വന്നുേചർന്നിരിക്കുന്നത.്
5 േയശു്രകിസ്തുമുേഖന ൈദവത്തിന്
സ്വീകാര്യമായ ആത്മികയാഗങ്ങൾ
അർപ്പിക്കുന്നതിനുള്ളവിശുദ്ധപുേരാഹിതഗണമായിത്തീരണം
നിങ്ങൾ. അതിനായി ജീവനുള്ള

‡ 1:25 െയശ. 40:6-8
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കല്ല കെളെപ്പാെല ഒരു ആത്മികഗൃഹമായി
പണിയെപ്പടുകയാണ്. 6 തിരുെവഴുത്തിൽ
ഇ്രപകാരംഎഴുതെപ്പട്ടിരിക്കുന്നു,
“ഇതാ, സീേയാനിൽ ഞാെനാരു കല്ല്

സ്ഥാപിക്കുന്നു,
െതരെഞ്ഞടുക്കെപ്പട്ടതുംഅമൂല്യവുമായ ഒരു
മൂലക്കല്ല തെന്ന;

കർത്താവിൽവിശ്വസിക്കുന്നആരും
ഒരിക്കലും ലജ്ജിതരാകുകയില്ല.”*

7 വിശ്വസിക്കുന്ന നിങ്ങൾക്ക് ഈ ശില
അമൂല്യമാണ,്എന്നാൽവിശ്വസിക്കാത്തവർേക്കാ,
“ശില്പികൾ ഉേപക്ഷിച്ചആകല്ല തെന്ന
മൂലക്കല്ലായിത്തീർന്നിരിക്കുന്നു.”†

8മാ്രതമല്ല,
“ഇത് കാലിടറിക്കുന്നകല്ല ം
നിലംപരിചാക്കുന്നപാറയുമാണ.്”‡

വചനം അനുസരിക്കാത്തവർക്ക് കാലിടറുന്നു.
അതാണ്അവരുെട നിേയാഗം.

9 എന്നാൽ, അന്ധകാരത്തിൽനിന്ന്
നിങ്ങെള അത്ഭുതേജ്യാതിയിേലക്കു
വിളിച്ച,് െതരെഞ്ഞടുക്കെപ്പട്ട ജനവും
രാജകീയ പുേരാഹിതഗണവും
വിശുദ്ധജനതയും ൈദവത്തിെന്റ സ്വന്തം
അവകാശവുമാക്കിത്തീർത്തത് അവിടെത്ത
മാഹാത്മ്യെത്ത വർണിക്കുന്നതിനുേവണ്ടിയാണ.്
10ഒരുകാലത്ത്നിങ്ങൾൈദവജനംആയിരുന്നില്ല.
എന്നാൽ ഇേപ്പാൾ ൈദവത്തിെന്റ ജനമാണ്.
ഒരിക്കൽ നിങ്ങൾ കരുണ ലഭിക്കാത്തവർ

* 2:6 െയശ. 28:16 † 2:7 സങ്കീ. 118:22 ‡ 2:8 െയശ. 8:14
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ആയിരുന്നു, എന്നാൽ ഇേപ്പാേഴാ, നിങ്ങൾക്ക്
കരുണലഭിച്ചിരിക്കുന്നു.

െയഹൂേദതര സമൂഹത്തിൽ ആത്മികരായി
ജീവിക്കുക

11 ്രപിയേര, വിേദശികള ം അഭയാർഥികള മായി
ഈ േലാകത്ത് വസിക്കുന്ന നിങ്ങള െട
്രപാണേനാടു േപാരാടുന്ന എല്ലാ പാപകരമായ
ആസക്തികളിൽനിന്നും ഒഴിഞ്ഞുനിൽക്കാൻ
ഞാൻ നിങ്ങെള നിർബന്ധിക്കുന്നു.
12 െയഹൂേദതരരുെട ഇടയിൽ നിങ്ങള െട
െപരുമാറ്റം മാന്യമായിരിക്കണം, നിങ്ങൾ
ദുർവൃത്തെരന്ന് അവർ വ്യാജ്രപചാരണം
നടത്തിയാലും നിങ്ങള െട സൽ്രപവൃത്തികൾ
വീക്ഷിച്ച് കർത്താവിെന്റ സന്ദർശനദിവസത്തിൽ
അവർൈദവെത്തമഹത്ത്വെപ്പടുത്തും.

13 കർത്താവിെന ഓർത്ത്, മാനുഷികമായ
എല്ലാ വ്യവസ്ഥാപിത അധികാരികൾക്കും
വിേധയരാകുക; പരമാധികാരി എന്നനിലയിൽ
രാജാവിനും 14 അേദ്ദഹം നിയമിച്ചിരിക്കുന്ന
ഭരണാധികാരികൾക്കും വിേധയരാകുക.
കുറ്റവാളികെള ശിക്ഷിക്കാനും നന്മ
്രപവർത്തിക്കുന്നവെര അഭിനന്ദിക്കാനുമാണ്
ഇവർ നിയമിക്കെപ്പട്ടിരിക്കുന്നത.്
15 വ്യാജ്രപചാരണം നടത്തുന്നവരുെട
അറിവില്ലായ്മെയ നിങ്ങൾ നന്മ െചയ്തുെകാണ്ട്
നിശ്ശബ്ദമാക്കണം എന്നതാണ് ൈദവഹിതം.
16 നിങ്ങൾ സ്വത്രന്തരാണ,് എന്നാൽ
ൈദവത്തിെന്റ ദാസരുമാണ.് അതുെകാണ്ട്
നിങ്ങള െട സ്വാത്രന്ത്യം തിന്മെചയ്യന്നതിനു
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മറയാക്കരുത.് 17എല്ലാവെരയുംബഹുമാനിക്കുക.
സേഹാദരസമൂഹെത്ത സ്േനഹിക്കുക,
ൈദവെത്ത ഭയെപ്പടുക, ഭരണാധികാരിെയ
ബഹുമാനിക്കുക.

18 ദാസേര, നിങ്ങള െട യജമാനന്മാർക്ക്
എല്ലാ അർഥത്തിലും ബഹുമാനം
നൽകി അവർക്ക് കീഴടങ്ങിയിരിക്കുക.
നല്ലവെരയും മാന്യെരയുംമാ്രതമല്ല ്രകൂരെരയും
ബഹുമാനിക്കുക. 19 ഒരാൾ അന്യായമായി
കഷ്ടത അനുഭവിക്കുേമ്പാൾ ൈദവാവേബാധം§
നിമിത്തം സഹിക്കുകയാെണങ്കിൽ അതു
്രപശംസനീയമാണ.് 20 െതറ്റ െചയ്തതിന്
ശിക്ഷ അനുഭവിച്ചിട്ട,് പിന്നീട് “ഞാൻ അതു
ക്ഷമേയാടുകൂടി സഹിച്ച ” എന്നു പറയുന്നതിൽ
എന്തു േനട്ടമാണുള്ളത?് നന്മ െചയ്തിട്ട ശിക്ഷ
അനുഭവിേക്കണ്ടിവരികയും അതു ക്ഷമേയാെട
സഹിക്കുകയുംെചയ്യന്നത് ൈദവത്തിനു
്രപസാദകരമാണ.് 21 ഇങ്ങെന കഷ്ടത
സഹിക്കുന്നതിനുേവണ്ടിയാണ് ൈദവം നിങ്ങെള
വിളിച്ചിരിക്കുന്നത.് ്രകിസ്തു നിങ്ങൾക്കുേവണ്ടി
കഷ്ടം സഹിച്ചത് നിങ്ങൾ അവിടെത്ത മാതൃക
പിൻതുടേരണ്ടതിനുേവണ്ടിയായിരുന്നു.
22 “അവിടന്ന് ഒരു പാപവും െചയ്തിട്ടില്ല,
അവിടെത്ത നാവിൽ ഒരു വഞ്ചനയും
ഉണ്ടായിരുന്നില്ല.”*

23 അധിേക്ഷപിക്കെപ്പട്ട െവങ്കിലും അവിടന്ന്
അതിനു പകരംേചാദിച്ചില്ല, പീഡിപ്പിക്കെപ്പട്ടേപ്പാൾ
ആെരയും ഭീഷണിെപ്പടുത്തിയതുമില്ല;

§ 2:19 അതായത്, ൈദവഹിതം നിറേവറ്റ ന്നതിൽ അഥവാ,
ൈദവഭയംനിമിത്തം * 2:22 െയശ. 53:9
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പിെന്നേയാ, ന്യായമായി വിധി നടപ്പാക്കുന്ന
ൈദവത്തിൽ സ്വയം ഭരേമൽപ്പിക്കുകയാണു
െചയ്തത്. 24 നാം പാപത്തിനു മരിക്കുകയും†
നീതിക്കുേവണ്ടി ജീവിക്കുകയുംെചേയ്യണ്ടതിന,്
“്രകിസ്തു നമ്മുെട പാപം സ്വശരീരത്തിൽ
വഹിച്ച െകാണ്ട് ്രകൂശിേന്മൽ കയറി;
അവിടെത്ത മുറിവുകളാൽ നിങ്ങൾക്കു
സൗഖ്യം ലഭിച്ചിരിക്കുന്നു; 25 നിങ്ങൾ വഴിെതറ്റി
സഞ്ചരിക്കുന്ന ആടുകെളേപ്പാെലയായിരുന്നു;”‡
എന്നാൽഇേപ്പാൾനിങ്ങള െടഇടയനും ്രപാണെന്റ
നാഥനുമായ ്രകിസ്തുവിെന്റ അടുക്കലാണ്
നിങ്ങൾതിരിെകഎത്തിേച്ചർന്നിരിക്കുന്നത.്

3
1 ഭാര്യമാേര, നിങ്ങള െട ഭർത്താക്കന്മാർ
വചനം അനുസരിക്കാത്തവർ ആെണങ്കിൽക്കൂടി
അവർക്ക് വിേധയരാകുക. 2 വാച്യമായ
ഉപേദശംകൂടാെതതെന്ന ആദരപൂർണവും
നിർമലവുമായ നിങ്ങള െട െപരുമാറ്റംെകാണ്ട്
അവെര േനടാൻ സാധിക്കും. 3 വിചി്രതമായ
േകശാലങ്കാരം, സ്വർണാഭരണം,
േമാടിേയറിയ ഉടയാടകൾ എന്നീ ബാഹ്യ
അലങ്കാരങ്ങളിലാകരുത് നിങ്ങള െട
സൗന്ദര്യം; 4 പിെന്നേയാ, വിനീതവും
ശാന്തവുമായ മേനാഭാവേത്താടുകൂടിയ
അനശ്വരസൗന്ദ്യര്യമുള്ള ആന്തരിക
വ്യക്തിത്വത്തിൽ അധിഷ്ഠിതമായിരിക്കണം.
ഇതാണ് ൈദവദൃഷ്ടിയിൽ അമൂല്യം.
† 2:24 പാപത്തിനു നമ്മിൽ യാെതാരു ്രപഭാവവും െചലുത്താൻ
കഴിയില്ലഎന്നുവിവക്ഷ. ‡ 2:25 െയശ. 53:4-6കാണുക.
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5 ഇങ്ങെനയാണ് ൈദവത്തിൽ ്രപത്യാശ
െവച്ചിരുന്ന, വിശുദ്ധവനിതകൾ
പൂർവകാലങ്ങളിൽ സ്വന്തം ഭർത്താക്കന്മാർക്കു
വിേധയെപ്പട്ട് സ്വയം അലങ്കരിച്ചിരുന്നത.്
6 സാറ അ്രബാഹാമിെന “യജമാനാ” എന്നു
വിളിച്ച് അനുസരിച്ചതുേപാെല േയാഗ്യമായത്,
അൽപ്പംേപാലും േപടിയില്ലാെത നിങ്ങൾ
്രപവർത്തിച്ചാൽനിങ്ങള ംസാറയുെട പു്രതിമാർ.

7 അങ്ങെനതെന്ന ഭർത്താക്കന്മാരും
സ്്രതീകൾ ദുർബലപാ്രതങ്ങളാെണന്ന് അറിഞ്ഞ്,
അവരും ജീവെന്റ കൃപയ്ക്ക് നിങ്ങേളാെടാപ്പം
കൂട്ടവകാശികൾ ആയിരിക്കുകയാൽ,
അവർക്ക് ബഹുമാനം നൽകി അവേരാെടാപ്പം
പരസ്പരധാരണേയാെട വസിക്കുക.
അങ്ങെനയായാൽ നിങ്ങള െട ്രപാർഥനയ്ക്ക്
തടസ്സം േനരിടുകയില്ല.
നന്മെചയ്തിട്ട പീഡനംസഹിക്കുക

8 സർേവാപരി, നിങ്ങൾ എല്ലാവരും
ഐകമത്യേത്താെട ജീവിക്കുക എന്നു ഞാൻ
നിങ്ങേളാടു പറയുന്നു. സഹാനുഭൂതിയും
സേഹാദരസ്േനഹവും ദയയും താഴ്മയും
ഉള്ളവരായിരിക്കുക. 9 തിന്മയ്ക്കു പകരം
തിന്മ െചയ്യാെതയും അധിേക്ഷപത്തിനു
്രപതികാരമായി അധിേക്ഷപിക്കാെതയും
ഇരിക്കുക. അവയ്ക്കുപകരം അനു്രഗഹം
നൽകുക. ഇങ്ങെന ്രപവർത്തിച്ച െകാണ്ട്
അനു്രഗഹങ്ങൾഅവകാശമാക്കാനാണ്നിങ്ങെള
വിളിച്ചിരിക്കുന്നത.്
10 “ജീവെനസ്േനഹിക്കുകയും
ശുഭദിനങ്ങൾകാംക്ഷിക്കുകയുംെചയ്യന്നവർ
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അവരുെട നാവിെനതിന്മയിൽനിന്നും
അവരുെടഅധരങ്ങെളകപടഭാഷണത്തിൽനിന്നും
സൂക്ഷിക്കുക.

11തിന്മയിൽനിന്ന് പിന്തിരിഞ്ഞ്സൽ്രപവൃത്തികൾ
െചയ്യ ക;
സമാധാനം അേന്വഷിച്ച് അതിെന
പിൻതുടരുക.

12 കർത്താവിെന്റ ദൃഷ്ടി നീതിനിഷ്ഠരുെടേമൽ
ആകുന്നു
അവിടെത്ത കാതുകൾ അവരുെട ്രപാർഥന
്രശദ്ധിക്കുന്നു,

എന്നാൽ കർത്താവിെന്റ മുഖം തിന്മ
്രപവർത്തിക്കുന്നവർക്ക്എതിരാകുന്നു.”*

13നിങ്ങൾനന്മെചയ്യാൻവ്യ്രഗരാെണങ്കിൽആര്
നിങ്ങെള ഉപ്രദവിക്കും? 14നന്മ െചയ്തിട്ട ം കഷ്ടം
സഹിക്കുെന്നങ്കിൽ നിങ്ങൾഅനു്രഗഹിക്കെപ്പടും.
“നിങ്ങെള ഉപ്രദവിക്കുന്നവരുെട ഭീഷണികൾ
ഭയെപ്പടരുത,് അത് ഓർത്ത് വിഷണ്ണരാകരുത.്”†
15 നിങ്ങള െട ഹൃദയത്തിൽ ്രകിസ്തുവിെന
കർത്താവായി ്രപതിഷ്ഠിക്കൂ. നിങ്ങൾക്കുള്ള
്രപത്യാശെയ ആെരങ്കിലും േചാദ്യംെചയ്താൽ
മാന്യതേയാടും ബഹുമാനേത്താടും അതിന്
്രപതിവദിക്കാൻഎേപ്പാഴും സന്നദ്ധരായിരിക്കണം.
16 നല്ല മനസ്സാക്ഷി ഉള്ളവരായിരിക്കുക;
അങ്ങെനെയങ്കിൽ ്രകിസ്തുവിലുള്ള നിങ്ങള െട
നല്ല െപരുമാറ്റെത്തക്കുറിച്ച് അപവാദം
പറയുന്നവർ ലജ്ജിതരായിേപ്പാകും. 17 നിങ്ങൾ
കഷ്ടത സഹിക്കുന്നതു ൈദവഹിതെമങ്കിൽ
തിന്മ െചയ്തിട്ട സഹിക്കുന്നതിെനക്കാൾ,

* 3:12 സങ്കീ. 34:12-16 † 3:14 െയശ. 8:12
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നന്മ െചയ്തിട്ട സഹിക്കുന്നതാണ് ഉത്തമം.
18 അതുേപാെല നീതിമാനായ ്രകിസ്തു,
നീതിെകട്ടവരായ നെമ്മ ൈദവേത്താട്
അടുപ്പിേക്കണ്ടതിന,് ഒരിക്കലായി നമ്മുെട
പാപംനിമിത്തം കഷ്ടത അനുഭവിച്ച .
അവിടന്ന് ശരീരത്തിൽ വധിക്കെപ്പട്ട െവങ്കിലും
ആത്മാവിൽ ജീവിപ്പിക്കെപ്പട്ട . 19ആത്മാവിൽ
അവിടന്ന് െചന്ന് തടവറയിെല ആത്മാക്കേളാടു
്രപസംഗിച്ച . 20 അവരാകെട്ട, മുമ്പ്
േനാഹയുെട കാലത്ത്, െപട്ടകം നിർമിച്ച
െകാണ്ടിരുന്നേപ്പാൾ ൈദവം ദീർഘക്ഷമേയാെട
കാത്തിരുന്നിട്ട ം ൈദവത്തിെന്റ മുന്നറിയിപ്പ കെള
അവഗണിച്ചവരാണ്. െപട്ടകത്തിെന്റ
പണി പൂർത്തീകരിച്ചേശഷം, കുറച്ച േപർ,
എട്ട േപർമാ്രതം, െപട്ടകത്തിലൂെട
്രപളയത്തിൽനിന്ന് രക്ഷെപ്പട്ട . 21 ആ
ജലം സ്നാനത്തിെന്റ ഒരു ്രപതീകം! അത്
നിങ്ങള െട ശരീരത്തിൽനിന്ന് മാലിന്യം
നീക്കിക്കളയുന്നതിനല്ല; മറിച്ച,്ൈദവേത്താടു നാം
െചയ്യന്ന നല്ല മനസ്സാക്ഷിക്കുള്ള ഉടമ്പടിയാണ.്
േയശു്രകിസ്തുവിെന്റ ഉയിർപ്പിലൂെടയാണ്
നിങ്ങള െട രക്ഷ സാധ്യമാകുന്നത്. 22അവിടന്ന്
സ്വർഗാേരാഹണംെചയ്ത് ൈദവത്തിെന്റ
വലതുഭാഗത്തിരിക്കുന്നു. ദൂതന്മാരും
അധികാരങ്ങള ം ശക്തികള ം ്രകിസ്തുവിന്
അധീനമായിരിക്കുന്നു.

4
ൈദവത്തിനുേവണ്ടി ജീവിക്കുക
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1 ്രകിസ്തു ശരീരത്തിൽ കഷ്ടം സഹിച്ചതിനാൽ
നിങ്ങള ം അതുേപാെലതെന്ന കഷ്ടം
സഹിക്കാൻ സന്നദ്ധരായിരിക്കുക. കാരണം,
ശാരീരിക കഷ്ടതകൾ പാപത്തിന്
തടയിടുന്നു. 2 തത്ഫലമായി ശാരീരിക
കഷ്ടത അനുഭവിക്കുന്ന വ്യക്തി,
പാപകരമായ മാനുഷികേമാഹങ്ങൾ
പൂർത്തീകരിക്കാനല്ല, മറിച്ച്, ശിഷ്ടായുസ്സ്
ൈദവഹിതം അേന്വഷിക്കുന്നയാളായി
ജീവിക്കും. 3 കഴിഞ്ഞകാലങ്ങളിൽ,
െയഹൂേദതരർ ഇഷ്ടെപ്പട്ടതും അവർ
അനുവർത്തിച്ച വന്നതുമായ, കുത്തഴിഞ്ഞ
ജീവിതരീതി, ദുർേമാഹം,മദ്യപാനം,മദിേരാത്സവം,
കൂത്താട്ടം, നിഷിദ്ധമായ വി്രഗഹാരാധന
തുടങ്ങിയവയിൽ നിങ്ങൾ ജീവിച്ചിരുന്നു.
4 അവരുെട അപരിഷ്കൃതവും നാശകരവുമായ
ചര്യകളിൽ നിങ്ങൾ അവേരാെടാപ്പം പങ്കു
േചരാത്തതിൽ അവർ അത്ഭുതെപ്പടുകയും
നിങ്ങെള ദുഷിക്കുകയുംെചയ്യന്നു. 5 എന്നാൽ
ജീവിച്ചിരിക്കുന്നവെരയും മരിച്ചവെരയും
ന്യായംവിധിക്കാൻ തയ്യാറായിരിക്കുന്ന
ൈദവത്തിനുമുമ്പാെക അവർ കണക്കു
േബാധിപ്പിേക്കണ്ടിവരും. 6 അതുെകാണ്ടാണ്
ഇേപ്പാൾ മൃതാവസ്ഥയിലിരിക്കുന്നവേരാടും
സുവിേശഷം ്രപസംഗിച്ചത്. അവർ
സകലമനുഷ്യെരയുംേപാെല മരണത്തിന്
വിധിക്കെപ്പടുന്നവെരങ്കിലും ആത്മാവിൽ
ൈദവെത്തേപ്പാെലജീവിക്കുന്നു.

7 എന്നാൽ, സകലത്തിെന്റയും അന്ത്യം
ആസന്നമായിരിക്കുന്നു. അതുെകാണ്ടു നിങ്ങൾ
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്രപാർഥനയിൽ സമചിത്തതയും ജാ്രഗതയും
പുലർത്തുക. 8 സർേവാപരി പരസ്പരം
അഗാധമായി സ്േനഹിക്കുക; സ്േനഹം
സംഖ്യാതീതമായ പാപങ്ങൾ മറയ്ക്കുന്നു.
9 പരാതികൂടാെത പരസ്പരം ആതിഥ്യമര്യാദ
കാണിക്കുക. 10 ൈദവത്തിൽനിന്നു ലഭിച്ച
വിവിധ കൃപാദാനങ്ങള െട നല്ല കാര്യസ്ഥരായി
ഓേരാരുത്തരും തങ്ങൾക്കു ലഭിച്ചിരിക്കുന്ന
ദാനങ്ങൾ മറ്റള്ളവെര േസവിക്കുന്നതിനായി
ഉപേയാഗിക്കുക. 11 ്രപസംഗിക്കുന്നയാൾ
ൈദവത്തിെന്റ അരുളപ്പാടുകൾ ്രപസ്താവിക്കെട്ട.
ശു്രശൂഷിക്കുന്നയാൾ ൈദവം നൽകിയ
ശക്തിക്കനുസൃതമായി അതു െചയ്യെട്ട.
അങ്ങെന േയശു്രകിസ്തുവിലൂെട ൈദവത്തിെന്റ
നാമം എല്ലാവിധത്തിലും മഹത്ത്വെപ്പടെട്ട.
അവിടേത്തക്ക് മഹത്ത്വവും അധികാരവും
എെന്നേന്നക്കും ഉണ്ടാകുമാറാകെട്ട.ആേമൻ.

്രകിസ്ത്യാനിആയിരിക്കുന്നതിലുള്ളകഷ്ടത
12 ്രപിയേര, നിങ്ങള െട മാറ്റ രയ്ക്കുന്ന
അഗ്നിപരീക്ഷകൾ േനരിടുേമ്പാൾ
അസാധാരണമായത് എേന്താ സംഭവിച്ച
എന്നതുേപാെല അത്ഭുതെപ്പടരുത;്
13 ്രകിസ്തുവിെന്റ കഷ്ടതകളിൽ
നിങ്ങൾ പങ്കാളികളാകുന്നതിൽ
ആനന്ദിക്കുകയാണ് േവണ്ടത്. അങ്ങെന
അവിടെത്ത മഹത്ത്വം െവളിെപ്പടുേമ്പാൾ
നിങ്ങൾക്ക് അത്യധികം ആനന്ദിക്കാൻ
സാധിക്കും. 14 നിങ്ങൾ ്രകിസ്തുവിെന്റ
നാമംമൂലം അവേഹളിക്കെപ്പടുെന്നങ്കിൽ,



1പേ്രതാസ് 4:15 xv 1പേ്രതാസ് 5:1

അനു്രഗഹിക്കെപ്പട്ടവരാണ.് കാരണം,
മഹത്ത്വത്തിെന്റ ആത്മാവായ ൈദവാത്മാവ്
നിങ്ങള െടേമൽ അധിവസിക്കുന്നു. 15 നിങ്ങൾ
െകാലപാതകിേയാ േമാഷ്ടാേവാ ദുഷ്കർമിേയാ
അന്യരുെട കാര്യങ്ങളിൽ അനാവശ്യമായി
ഇടെപടുന്നയാേളാ ആയിട്ടല്ല കഷ്ടം
സഹിേക്കണ്ടത്. 16 ്രകിസ്ത്യാനിയായിട്ട്
പീഡനം സഹിക്കുന്നതിൽ ലജ്ജിേക്കണ്ടതില്ല;
മറിച്ച,് ്രകിസ്തുവിെന്റ നാമം വഹിച്ച െകാണ്ട്
ൈദവെത്ത മഹത്ത്വെപ്പടുത്തുകയാണു േവണ്ടത.്
17 ൈദവഭവനത്തിൽ ന്യായവിധി ആരംഭിക്കാൻ
സമയം ആസന്നമായിരിക്കുന്നു; അത്
നമ്മിലാണ്ആരംഭിക്കുന്നെതങ്കിൽൈദവത്തിെന്റ
സുവിേശഷം അനുസരിക്കാത്തവരുെട ഗതി
എന്തായിരിക്കും!
18 “നീതിനിഷ്ഠർ രക്ഷ്രപാപിക്കുന്നത്

ദുഷ്കരെമങ്കിൽ,
അഭക്തരുെടയും പാപികള െടയും ഗതി
എന്താകും!”*

19 അതുെകാണ്ട,് ൈദവഹിത്രപകാരം കഷ്ടം
അനുഭവിക്കുന്നവർ,വിശ്വസ്തനായ ്രസഷ്ടാവിനു
തങ്ങെളത്തെന്ന സമർപ്പിച്ച െകാണ്ട് നന്മ
്രപവർത്തിച്ച െകാണ്ടിരിക്കെട്ട.

5
സഭാമുഖ്യന്മാരുംൈദവജനവും

1 ്രകിസ്തുവിെന്റ പീഡാനുഭവങ്ങൾക്ക്
സാക്ഷിയും ഇനി െവളിെപ്പടാനിരിക്കുന്ന

* 4:18 സദൃ. 11:31കാണുക.
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മഹത്ത്വത്തിെന്റ പങ്കാളിയും നിങ്ങള െട
ഒരു കൂട്ട മുഖ്യനുമായ ഞാൻ നിങ്ങള െട
മധ്യത്തിൽ ശു്രശൂഷെചയ്യന്ന സഭാമുഖ്യന്മാെര
ഉദ്േബാധിപ്പിക്കുന്നത:് 2 നിങ്ങള െട
പരിപാലനത്തിന് ഏൽപ്പിക്കെപ്പട്ടിരിക്കുന്ന
ൈദവത്തിെന്റ ആട്ടിൻപറ്റെത്ത
േമയിക്കുക; നിങ്ങൾ അതു െചയ്യണെമന്ന്
ൈദവം ആ്രഗഹിക്കുന്ന തരത്തിൽ,
പിറുപിറുക്കേലാെടയല്ല, പൂർണമനേസ്സാെട;
ലാേഭച്ഛേയാെടയല്ല, നിസ്വാർഥതേയാെടതെന്ന
െചയ്യ ക. 3നിങ്ങള െടപരിപാലനത്തിൻകീഴിലുള്ള
ജനങ്ങെള അടക്കിഭരിക്കുകയല്ല;
പിെന്നേയാ അവരുെടമുമ്പാെക നല്ല
മാതൃകകളായിരിക്കുകയാണ് േവണ്ടത.്
4 ഇങ്ങെനയായാൽ ഇടയേ്രശഷ്ഠൻ
്രപത്യക്ഷെപ്പടുേമ്പാൾ നിങ്ങൾക്ക് ഒളിമങ്ങാത്ത
മഹത്ത്വത്തിെന്റകിരീടം ലഭിക്കും.

5 അതുേപാെലതെന്ന യുവാക്കേള, നിങ്ങൾ
സഭാമുഖ്യന്മാർക്കു വിേധയരാകുക. നിങ്ങൾ
എല്ലാവരും വിനയം ധരിച്ച െകാണ്ട് പരസ്പരം
ശു്രശൂഷിക്കുക. കാരണം,
“ൈദവംഅഹങ്കാരികെളഎതിർക്കുന്നു,
എന്നാൽ വിനയാന്വിതർക്ക് അവിടന്ന്
കൃപെചാരിയുന്നു.”*

6 അതുെകാണ്ട,് ൈദവത്തിെന്റ ശക്തിേയറിയ
കരത്തിൻകീഴിൽ വിനയാന്വിതരായിരിക്കുക.
അേപ്പാൾ അവിടന്ന് തക്കസമയത്ത്
നിങ്ങെള ഉയർത്തും. 7 ൈദവം

* 5:5 സദൃ. 3:34
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നിങ്ങള െട സകലകാര്യങ്ങളിലും
്രശദ്ധാലുവായിരിക്കുകയാൽ നിങ്ങള െട എല്ലാ
ആകുലചിന്തകള ംൈദവത്തിൽസമർപ്പിക്കുക.

8ജാ്രഗതയുള്ളവർആയിരിക്കുക! സമചിത്തത
പാലിക്കുക! നിങ്ങള െട ൈവരിയായ പിശാച്
ഗർജിക്കുന്ന സിംഹെത്തേപ്പാെല ആെര
കടിച്ച കീറി തിേന്നണ്ടൂ എന്നു പരതിെക്കാണ്ട്
പതുങ്ങി നടക്കുന്നു. 9 വിശ്വാസത്തിൽ
അടിയുറച്ച് നിന്നുെകാണ്ട്അവെനശക്തിയുക്തം
എതിർക്കുക. േലാകെമമ്പാടുമുള്ള നിങ്ങള െട
സേഹാദരസമൂഹം ഇേത ദുരിതാനുഭവങ്ങളിലൂെട
കടന്നുേപാകുന്നു എന്നുള്ള കാര്യം നിങ്ങള ം
അറിയുക.

10 അൽപ്പകാലേത്തക്കുള്ള ഈ
ഉപ്രദവസഹനത്തിനുേശഷം, ്രകിസ്തുവിലുള്ള
ശാശ്വതേതജസ്സിേലക്കു നിങ്ങെള വിളിച്ചിരിക്കുന്ന
സർവകൃപാലുവായ ൈദവം നിങ്ങെള
പുനഃസ്ഥാപിച്ച് ശക്തരാക്കി സുസ്ഥിരരായി
നിലനിർത്തും. 11സർവാധിപത്യം എെന്നേന്നക്കും
അവിടേത്തക്കുള്ളതാകുന്നു.ആേമൻ.

അന്തിമഅഭിവാദനങ്ങൾ
12 ഞാൻ വിശ്വസ്തസേഹാദരനായി
കാണുന്ന സില്വാെനാസിെന്റ† സഹായത്താൽ,
ഇതാണ് വാസ്തവമായി ൈദവകൃപെയന്ന,്
നിങ്ങെള േ്രപാത്സാഹിപ്പിച്ച െകാണ്ട്
സാക്ഷ്യെപ്പടുത്താനായിട്ടാണ് വളെര
ചുരുക്കമായി ഈ കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക്
എഴുതിയിരിക്കുന്നത.് നിങ്ങൾ
† 5:12 അതായത്,ശീലാസ്
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ഇേപ്പാൾ അനുഭവിച്ച െകാണ്ടിരിക്കുന്നത്
ൈദവകൃപയാണ;്അതിൽസുസ്ഥിരരായിരിക്കുക.

13 ബാേബലിൽ ഉള്ള നിങ്ങള െട
സേഹാദരിസഭയും എെന്റ മകൻ മർേക്കാസും
അഭിവാദനങ്ങൾഅറിയിക്കുന്നു.

14 സ്േനഹചുംബനത്താൽ പരസ്പരം
അഭിവാദ്യം െചയ്യ ക.

്രകിസ്തുവിലുള്ള നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും
സമാധാനം ഉണ്ടാകുമാറാകെട്ട.
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