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ேபதுரு
எழுத யமுதலாம்கடிதம்

௧இேயசுக றஸ்துவன்அப்ேபாஸ்தலனாகய
ேபதுருவ டமிருந்து, ெபாந்து, கலாத்தயா,
கப்பத்ேதாக்கயா,ஆசயா,ப த்தனியாஆகய
இடங்கெளங்கும் அந்நயர்களாகச் ச தற
வாழ்ந்துெகாண்டிருக்க ற ேதவனுைடய
மக்களுக்கு: ௨ ப தாவாகய ேதவன்
ெநடுங்காலத்துக்கு முன்ேப ெசய்த த ட்டப்படி
ேதவனுைடய மக்களாக இருக்க நீங்கள்
ேதர்ந்ெதடுக்கப்பட்டீர்கள். ஆவயானவரின்
ேசைவ வழியாக அவருக்கு நீங்கள்
அர்ப்பணிக்கப்பட்டீர்கள். ேதவனுக்குக்
கீழ்ப்படியவும் இேயசு க றஸ்துவன் இரத்தம்
ெதளிக்கப்பட்டு பரிசுத்தமைடயவும் நீங்கள்
ேதர்ந்ெதடுக்கப்பட்டீர்கள்.
கருைபையயும், சமாதானத்ைதயும் ேதவன்

உங்களுக்குெமன்ேமலும்வழங்குவாராக.

வாழும்நம்ப க்ைக
௩ கர்த்தராக ய இேயசு க றஸ்துவன்

பதாவாகய ேதவனுக்கு மகைம
உண்டாவதாக. ேதவன் தம் இரக்கத்தால்
அழிவல்லாத ஒரு நம்ப க்ைகைய நாம்
அைடயும்ெபாருட்டு இேயசு க றஸ்துவன்
உய ர்த்ெதழுதலின் மூலம் நமக்குப் புது



1 ேபதுரு௧:௪ ii 1 ேபதுரு௧:௮

வாழ்ைவயளித்தார். ௪ இப்ெபாழுது ேதவன்
தம்முைடய பள்ைளகளுக்கு பரேலாகத்தல்
ைவத்தருக்கன்ற ஆசீர்வாதங்கைள
நம்ப க்ைகேயாடு எத ர்ப்பார்க்கன்ேறாம்.
அந்த ஆசீர்வாதங்கள் அழிவற்றது;
அழிக்கப்பட முடியாதது; அதன் அழகு
மாறாதது.
௫ இந்த ஆசீர்வாதங்கள் உங்களுக்கு

உரியைவ. இறுத ேநரத்தல் தம்
வல்லைமைய ெவளிப்படுத்தத் தயாராக
இருக்க ற இரட்ச ப்புக்காக வசுவாசத்தன்
மூலம் ேதவனுைடய வல்லைமயால் நீங்கள்
பாதுகாக்கப்படுக றீர்கள். ௬இது உங்களுக்கு
மிக்க மக ழ்ச்சையத் தரும். ச ல சமயங்களில்
பல்ேவறு வைகப்பட்ட ெதாந்தரவுகள்
உங்களுக்கு துயரத்ைதத் தரலாம். ௭ ஏன்
இந்தத் துன்பங்கள் ந கழ்கன்றன?
உங்கள் வசுவாசம் பரிசுத்தமானது என்று
நரூப ப்பதற்ேகயாகும். இந்த வசுவாசத்தன்
பரிசுத்தம் ெபான்ைனக் காட்டிலும் ச றந்தது.
ெபான்னின் சுத்தத் தன்ைம ெநருப்பால்
ேசாத த்தறயப்படுக றது. ஆனால் ெபான்
அழிவுறும். இேயசு க றஸ்து வரும்ேபாது,
உங்கள் வசுவாசத்தன் பரிசுத்தமானது
உங்களுக்கு கனத்ைதயும், மகைமையயும்,
புகழ்ச்சையயும்ெகாடுக்கும்.
௮ நீங்கள் கறஸ்துைவப் பார்த்ததல்ைல.

அப்படியருந்தும் அவைர ேநச க்க றீர்கள்.
நீங்கள் இப்ேபாது அவைரப் பார்க்க
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முடிவதல்ைல. ஆனால் அவைர
வசுவாச க்க றீர்கள். ெசால்லமுடியாத
சந்ேதாஷத்தால் உங்கள் மனம் ந ரம்பும்.
அச்சந்ேதாஷம் மகைம மிகுந்தது. ௯உங்கள்
வசுவாசம் ஒரு குறக்ேகாைள உைடயது.
இறுதயல் உங்கள் ஆத்தும இரட்ச ப்பாக ய
நற்பலைனப்ெபறுவீர்கள்.
௧௦ உங்களுக்குக் காட்டப்பட ேவண்டிய

கருைபையப்பற்ற தீர்க்கதரிசனம்
ெசான்ன தீர்க்கதரிச கள் கவனமாக
ஆராய்ந்து இந்த இரட்ச ப்ைபப்
பற்ற அறய முயன்றருக்க றார்கள்.
௧௧ இேயசு க றஸ்துவன் ஆவயானவர்
அத்தீர்க்கதரிச களிடம் இருந்தார்.
க றஸ்துவுக்குேநரஇருக்க றதுன்பங்கைளப்
பற்றயும் அைதத் ெதாடர்ந்து வரப்ேபாகும்
மகைமையப் பற்றயும் அந்த ஆவயானவர்
ஏற்ெகனேவ ெசால்லியருக்க றார். அந்த
ஆவயானவர் எைதக் குற த்து ேபசுக றார்
என்று அறய தீர்க்கதரிச கள் முயன்றார்கள்.
அச்சம்பவங்கள் நடக்கும் ேநரம் மற்றும்
சூழ்நைல பற்ற அறய தீர்க்கதரிச கள்
முயன்றார்கள்.
௧௨ அவர்கள் ெசய்த பணி

அவர்களுக்குரியதல்லெவன்று அந்தத்
தீர்க்கதரிச களுக்கு உணர்த்தப்பட்டது.
தீர்க்கதரிச கள் உங்களுக்காகப்
பணியாற்றனார்கள். இவ்வஷயங்கைளப்
பற்ற அவர்கள் ேபச யெபாழுது
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அவர்கள் உங்களுக்கு ேசைவ
ெசய்துெகாண்டிருந்தனர். நற்ெசய்தைய
உங்களுக்குப் ேபாத த்த மனிதர்கேள
அச்ெசய்த கைளயும் உங்களுக்குக்
கூறயருக்க றார்கள். பரேலாகத்தல்இருந்து
அனுப்பப்பட்ட பரிசுத்த ஆவயானவரின்
உதவயால் அவர்கள் அைத உங்களுக்குக்
கூறனார்கள். ேதவ தூதர்களும்
அறந்துெகாள்ள வரும்புகன்ற காரியங்கள்
உங்களுக்குஅறவக்கப்பட்டன.

பரிசுத்தவாழ்க்ைகக்கானஅைழப்பு
௧௩ எனேவ உங்கள் மனங்கைள ேசைவக்கு

ஆயத்தப்படுத்த , தன்னடக்கத்ேதாடிருங்கள்.
இேயசு க றஸ்து ேதான்றும்ேபாது
உங்களுக்கு வாய்க்கப் ேபாக ற கருைபயன்
பரிசன் மீது முழு நம்ப க்ைக ெகாள்ளுங்கள்.
௧௪ கடந்த காலத்தல் இந்தக் காரியங்கைள
நீங்கள் புரிந்துெகாள்ளவல்ைல. எனேவ
நீங்கள் வரும்பய தீயெசயல்கைளச்
ெசய்து வந்தீர்கள். ஆனால் இப்ேபாது
கீழ்ப்படிக ற ேதவனுைடய பள்ைளகளாக
இருக்க றீர்கள். எனேவ ஏற்ெகனேவ நீங்கள்
ெகாண்டிருந்த தீய ஆைசகளுக்கு ஏற்ப
வாழ்வைத நறுத்துங்கள். ௧௫ உங்கைள
அைழத்த ேதவன் பரிசுத்தமானவர். ஆதலால்
நீங்களும் நீங்கள் ெசய்க ற ஒவ்ெவாரு
காரியத்தலும் பரிசுத்தமானவர்களாக
இருங்கள். ௧௬ ேவதவாக்கயங்களில்
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இவ்வாறு எழுதப்பட்டுள்ளது. “நான்
பரிசுத்தராக இருப்பதால், நீங்களும்
பரிசுத்தராய்இருங்கள்.”
௧௭ ேதவனிடம் நீங்கள் ப ரார்த்தைன

ெசய்யுங்கள். அவைர ப தா என்று
அைழயுங்கள். ஒவ்ெவாரு மனிதனின்
ேவைலையயும் சமமாக ேநாக்க ேதவன்
பாரபட்சம் இன்ற நயாயம் வழங்குகறார்.
எனேவ நீங்கள் இவ்வுலகல் வாழும்ேபாது
ேதவனிடம் பயத்ேதாடும், மரியாைதேயாடும்
வாழ ேவண்டும். ௧௮ நீங்கள் கடந்த
காலத்தல் தகுதயற்ற வாழ்க்ைக
வாழ்ந்துெகாண்டிருந்தீர்கள். உங்கள்
முன்ேனார்கள் மூலமாக அவ்வாழ்க்ைக
முைறைய நீங்கள் அறந்துெகாண்டீர்கள்.
அப்படிப்பட்ட வாழ்வலிருந்து நீங்கள்
இரட்ச க்கப்பட்டீர்கள் என அறவீர்கள்.
இந்த இரட்ச ப்பு அழியும் ெபாருட்களாகய
ெபான், ெவள்ளி ேபான்றவற்றால் அல்ல,
௧௯குற்றம் குைறயல்லாதஆட்டுக் குட்டியான
இேயசு க றஸ்துவன் வைலமத ப்பற்ற
இரத்தத்தனால் ந கழ்ந்ததாகும். ௨௦ உலகம்
உருவாக்கப்படும் முன்ேன கறஸ்து
ேதர்ந்ெதடுக்கப்பட்டார். ஆனால் அவர்
உங்கள் பயனுக்காக இந்தக் கைடச
நாட்களில் ெவளிப்படுத்தப்பட்டார்.
௨௧ நீங்கள் கறஸ்துவன் மூலமாக ேதவைன
வசுவாச க்க றீர்கள். ேதவன் கறஸ்துைவ
மரணத்தனின்று எழும்ப அவருக்கு
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மகைமைய அளித்தார். எனேவ உங்கள்
வசுவாசமும் நம்ப க்ைகயும் ேதவனில்
உள்ளன.
௨௨ உண்ைமக்குக் கீழ்ப்படிவதன் மூலம்

உங்கைள நீங்கேள பரிசுத்தமுைடேயாராக
ஆக்க க்ெகாண்டீர்கள். இதன் மூலம்
உங்கள் உண்ைமயான சேகாதர
அன்ைபக் காட்டமுடியும். எனேவ
இப்ெபாழுது பரிசுத்தமான இதயத்ேதாடு
ஒருவைரெயாருவர் ஆழமாக ேநச யுங்கள்.
௨௩ நீங்கள் மறுபடியும் ப றந்தருப்பது
அழியத்தக்க வைதயல் இருந்து
அல்ல, அழிேவயற்ற வைதயன்
மூலம் ஆகும். எப்ேபாதும் ெதாடரும்
ேதவனுைடய அழிவல்லாத வைதயாகய
வசனங்களினால் மீண்டும் பறந்துள்ளீர்கள்.
௨௪ேவதவாக்கயங்கள்,

“எல்லா மனிதர்களும் புல்ைலப்
ேபான்றவர்கள்.

புல்லின் மலைரப் ேபான்ேற அவர்களின்
மகைமயும்காணப்படும்.

புல்உலர்ந்துேபாக றது.
பூக்கள்உத ர்கன்றன.

௨௫ஆனால்கர்த்தரின்வார்த்ைதேயா என்றும்
நைலத்தருக்க றது” ஏசாயா 40:6-8

என்று ெசால்க றது. இந்த வார்த்ைதேய
உங்களுக்குச்ெசால்லப்பட்டது.
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௨
ஜீவனுள்ளகல்லும்பரிசுத்தமானநாடும்
௧ எனேவ எல்லாவதமான

தீைமகளிலிருந்தும் வலக இருங்கள்.
ெபாய் கூறாதீர்கள். ேபாலியாக
இருக்காதீர்கள். ெபாறாைம
ெகாள்ளாதீர்கள். மக்கைளக் குறத்துத் தீயன
கூறாதீர்கள். இவற்ைறெயல்லாம் உங்கள்
வாழ்க்ைகயலிருந்து அப்புறப்படுத்துங்கள்.
௨ புத தாகப் ப றந்த குழந்ைதகைளப்ேபால
இருங்கள். உங்கைள ஆவயல் வளர்க்கும்
பரிசுத்த பாைலப் ேபான்ற ேவதவசனங்கள்
ேமல் பசயுைடயவர்களாக இருங்கள்.
அைதப் பருகுவதால் நீங்கள் வளர்ந்து
காப்பாற்றப்படுவீர்கள். ௩ கர்த்தரின்
நன்ைமகைள நீங்கள் ஏற்ெகனேவ
ருச த்துள்ளீர்கள்.
௪ கர்த்தர் இேயசு ஜீவனுள்ள “தைலக்

கல்லாக” இருக்கறார். உலக மக்களால்
ஒதுக்கப்பட்ட கல்லாக அவர் இருந்தார்.
ஆனால் ேதவன் ேதர்ந்ெதடுத்த கல்
அவர் தான். ேதவனிடம் அவர் வைல
மத ப்புள்ளவராக இருக்க றார். எனேவ
அவரிடம் வாருங்கள். ௫நீங்களும்ஜீவனுள்ள
கற்கைளப் ேபான்றருக்க றீர்கள். ஓர்
ஆன்மீக ஆலயத்ைதக் கட்ட உங்கைள
ேதவன் பயன்படுத்துகறார். நீங்கள்
இேயசு க றஸ்து வழியாக ேதவன்
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ஏற்கத்தக்க ஆவக்குரிய பலிகைளக்
ெகாடுக்கும் பரிசுத்த ஆசாரியராக
ேவண்டும். இேயசு க றஸ்துவன் மூலமாக
நீங்கள் அப்பலிகைளக் ெகாடுங்கள்.
௬ேவதவாக்கயம்ெசால்க றது,

“பாருங்கள், நான் ஒரு வைலயுயர்ந்த
கல்ைலத் ேதர்ந்ெதடுத்துள்ேளன்.

அக்கல்ைல சீேயான் என்னுமிடத்தல்
ைவத்ேதன்.

அவைர நம்புக ற மனிதன் எப்ேபாதும்
ெவட்கமுறுவதல்ைல.” ஏசாயா 28:16

௭ நம்புக ற மக்களுக்கு அவர்
ெகௗரவத்துக்குரியதாக றார். ஆனால்
நம்ப க்ைகயற்ற மக்களுக்ேகா, அவர்
கட்டுபவர்கள்,

“ேவண்டாெமன்றுதள்ளிய கல்லாக றது.
ஆனால் அக்கல்ேல மிக முக்கயமான
கல்லாயற்று” சங்கீதம் 118:22

என்பதற்ேகற்பஇருக்க றார்.

௮நம்ப க்ைகயற்றமக்களுக்ேகா,அவர்,

“மக்கைளஇடறச்ெசய்யும்கல்லாவார்.
மக்கைள வழைவக்கும் கல்லாவார்”
ஏசாயா 8:14

என்பதற்ேகற்ப இருக்க றார். ேதவனுைடய
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ெசய்த க்குக் கீழ்ப்படியாததால் மக்கள்
இடறுகறார்கள். அம்மக்களுக்கு ேதவன்
த ட்டமிட்டிருப்பதுஇதுேவ.
௯ ஆனால் நீங்கேளா ேதர்ந்ெதடுக்கப்பட்ட

மக்கள். நீங்கள் அரசரின் ஆசாரியர்.
நீங்கள் ஒரு பரிசுத்த ேதசம். நீங்கள்
ேதவனுக்குச் ெசாந்தமான மக்கள்.
ேதவன் தாம் ெசய்த எல்லா அற்புதமான
காரியங்கைளயும் ெசால்வதற்காக
உங்கைளத் ேதர்ந்ெதடுத்தார். அவரது
அற்புதமான ஒளிக்கு இருளிலிருந்து அவர்
உங்கைளவரவைழத்தார்.

௧௦ ஒரு காலத்தல் நீங்கள் ேதவனுைடய
மனிதர்களாகஇருக்கவல்ைல.

ஆனால் இப்ேபாது ேதவனுைடய
மக்களாகஇருக்க றீர்கள்.

ஒரு காலத்தல் ேதவனுைடய இரக்கத்ைத
நீங்கள்ெபறவல்ைல.

ஆனால் இப்ேபாது நீங்கள்
ேதவனிடமிருந்து இரக்கத்ைதப்
ெபற்றுள்ளீர்கள்.

ேதவனுக்காகவாழுங்கள்
௧௧ அன்பான நண்பர்கேள, நீங்கள்

இந்த சமூகத்தல் வாழ்க ற அந்நயர்கள்
ேபாலவும் புதய வருந்தாளிகள் ேபாலவும்
இருக்க றீர்கள். உங்கள் சரீரங்கள்
ெசய்ய வைழயும் தீய காரியங்கைள
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வ ட்டு வலகுமாறு நான் உங்கைளக்
ேகட்க ேறன். இைவ உங்கள் ஆன்மாவுக்கு
எத ராகப் ேபாராடுகன்றன. ௧௨ ேதவனிடம்
நம்ப க்ைகயற்றமக்கள்உங்கைளச்சுற்றலும்
வாழ்ந்துெகாண்டிருக்க றார்கள். நீங்கள்
தவறு ெசய்க றீர்கள் என்று இம்மக்கள்
கூறக்கூடும். எனேவ நல்வாழ்க்ைக
வாழுங்கள். அப்ேபாது அவர்கள் உங்கள்
நற்ெசய்ைககைளக் காண்பார்கள். அவர்
வரும் நாளில் அவர்கள் ேதவனுக்கு
மகைமையக்ெகாடுப்பார்கள்.

ஒவ்ெவாரு மனித அத காரத்த ற்கும்
கீழ்ப்படியுங்கள்
௧௩ இவ்வுலகல் அதகாரமுள்ள

மக்களுக்குக் கீழ்ப்படியுங்கள். இதைனக்
கர்த்தருக்காகச் ெசய்யுங்கள். உயர்ந்த
அளவல் அதகாரம் ெசலுத்தும் அரசனுக்குக்
கீழ்ப்படியுங்கள். ௧௪அரசனால் அனுப்பப்பட்ட
ஆளுநர்களுக்குக் கீழ்ப்படியுங்கள். அவர்கள்
தவறு ெசய்பவர்கைளத் தண்டிப்பதற்கும்
நல்லவற்ைறச் ெசய்பவர்கைளப்
புகழ்வதற்கும் அனுப்பப்பட்டுள்ளார்கள்.
௧௫ எனேவ புண்படுத்தும் வார்த்ைதகைளப்
ேபசும் முட்டாள் மனிதர்களின் வாைய
அைடக்கும் ெபாருட்டு நற்ெசயல்கைளச்
ெசய்யுங்கள். இைதேய ேதவன்
வரும்புக றார். ௧௬ சுதந்த ரமான
மனிதைரப்ேபான்று வாழுங்கள். தீயன
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ெசய்வதற்கு ஒரு காரணமாக உங்கள்
வடுதைலையப் பயன்படுத்தாதீர்கள். நீங்கள்
ேதவனுக்கு ேசைவ ெசய்பவர்களாகேவ
வாழுங்கள். ௧௭ எல்லாருக்கும் மரியாைத
ெசலுத்துங்கள். ேதவனுைடய குடும்பத்தல்
எல்லா சேகாதரர்கைளயும் சேகாதரிகைளயும்
ேநச யுங்கள். ேதவனுக்கு அஞ்சுங்கள்.
அரசைனமதயுங்கள்.

க றஸ்துவன் துன்பத்த ற்கு
எடுத்துக்காட்டு
௧௮ அடிைமகேள, உங்கள் எஜமானர்களின்

அதகாரத்ைத ஏற்றுக்ெகாள்ளுங்கள். இைத
எல்லா மரியாைதேயாடும் ெசய்யுங்கள்.
நல்ல இரக்கமுள்ள எஜமானருக்குக்
கீழ்ப்படியுங்கள். முரட்டுத்தனமான
எஜமானருக்கும் கீழ்ப்படியுங்கள். ௧௯ஒருவன்
எந்தத் தவறும் ெசய்யாதேபாதும் அவன்
துன்பப்பட ேவண்டியதருக்கும். ஒருவன்
ேதவைன எண்ணிக்ெகாண்ேட, துன்பத்ைத
அனுபவப்பானாயன், அது ேதவைன
சந்ேதாஷப்படுத்தும். ௨௦ ஆனால் நீங்கள்
ெசய்த தவறுக்காகத் தண்டிக்கப்பட்டால்,
அத் தண்டைனைய அனுபவப்பதற்காக
உங்கைளப் புகழேவண்டிய ராது. ஆனால்
நன்ைம ெசய்வதற்காக நீங்கள் துன்புற்றால்
அது ேதவனுக்கு சந்ேதாஷம் தரும்.
௨௧ அைதச் ெசய்வதற்காகேவ நீங்கள்
அைழக்கப்பட்டிருக்க றீர்கள். நீங்கள்
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பன்பற்றும்படியாக க றஸ்து ஓர்
எடுத்துக்காட்ைட உங்களுக்குத் தந்தார்.
அவர் ெசய்தைதப் ேபாலேவ நீங்களும்
ெசய்யேவண்டும். க றஸ்து உங்களுக்காகத்
துன்புற்றதால் நீங்கள் துன்பப்படும்ேபாது
ெபாறுைமயாகஇருக்கேவண்டும்.

௨௨ “அவர் பாவேமதும்ெசய்யவல்ைல.
அவரது வாயல் எந்தப் ெபாய்யும்
ெவளிவரவல்ைல.” ஏசாயா 53:9

௨௩ மக்கள் கறஸ்துவடம் தீயவற்ைறப்
ேபசனார்கள். ஆனால் அவர் அவர்களுக்கு
எந்தத் தீய பதைலயும் தரவல்ைல. க றஸ்து
துன்புற்றார். ஆனால் அவர் மக்களுக்கு
எத ராகப் ேபசவல்ைல. இல்ைல! ேதவன்
தன்ைனக் கவனித்துக்ெகாள்ளுமாறு
கறஸ்து வட்டு வ ட்டார். ேதவன்
சரியான முைறயல் நயாயந்தீர்க்க றார்.
௨௪ சலுைவயன் ேமல் கறஸ்து தம்
சரீரத்தல் நம் பாவங்கைளயும் சுமந்தார்.
நாம் பாவங்களுக்காக வாழ்வைத நறுத்த ,
ேநர்ைமயாக வாழ்வதற்காக அவர் இைதச்
ெசய்தார். அவரது காயங்களினால் நீங்கள்
குணமாக்கப்பட்டீர்கள். ௨௫ தவறான
வழியல் ெசன்ற ஆடுகைளப்ேபால
நீங்கள் இருக்கறீர்கள். இப்ேபாது நீங்கள்
ேமய்ப்பனாகயஆன்மாைவக் காக்க றவரிடம்
வந்துவ ட்டீர்கள்.
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௩
மைனவயரும்கணவன்மார்களும்
௧ அவ்வாேற மைனவயராக ய

நீங்கள், உங்கள் கணவன்மாரின்
அத காரத்ைத ஏற்றுக்ெகாள்ள ேவண்டும்.
ேதவனுைடய ேபாதைனகைள
உங்களில் சலரது கணவன்மார்கள்
ஏற்றுக்ெகாள்ளவல்ைலெயன்றால் கூட,
எப்ேபச்சுமில்லாமல் தம் நடத்ைதயன்
மூலம் அவர்களின் மைனவமார்கள்
அவர்கைள வலியுறுத்தேவண்டும். ௨உங்கள்
பரிசுத்த மரியாைதக்குரிய நடத்ைதைய
அவர்கள் காண்பார்கள். ௩ கூந்தல், ெபான்
ஆபரணங்கள்மற்றும்ஆைடவைககள்ஆகய
புற அழகுகளால் ஆனதாக உங்கள் அழகு
இருக்கக் கூடாது. ௪ உள்மனதனுைடயதும்
இதயத்தனுைடயதுமான அைமதயும்
ெமன்ைமயுமான அழகாக உங்கள் அழகு
இருக்கேவண்டும். அந்த அழகு ஒரு நாளும்
அழியாது. இது ேதவனுைடய பார்ைவயல்
மிகவும்வைலஉயர்ந்ததாகும்,
௫ பல்லாண்டுகளுக்கு முன்னர் வாழ்ந்து

ேதவனின் நம்ப க்ைகக்ெகாண்ட பரிசுத்த
ெபண்கள் அவ்வாேற வாழ்ந்தனர்.
இவ்வாறாகேவ அவர்கள் தங்கைள
அழகுபடுத்த க்ெகாண்டனர். அவர்கள்
கணவன்மாரின் அத காரத்ைத
ஏற்றுக்ெகாண்டனர். ௬ நான் சாராைளப்
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ேபான்ற ெபண்கைளக் குறத்துக்
கூறுக ேறன். அவள் தனது கணவனாகய
ஆப ரகாமுக்குக் கீழ்ப்படிந்தாள். அவைன
எஜமாெனன்று அைழத்தாள். நீங்கள்
சரியானவற்ைறச் ெசய்து எைதப்பற்றயும்
அஞ்சாதவர்களாய் வாழ்ந்தால் சாராளின்
உண்ைமயானமக்களாய்இருப்பீர்கள்.
௭ அவ்வாேற கணவன்மாராக ய நீங்களும்

உங்கள் மைனவயேராடு தருமண
வாழ்வு பற்றய புரிந்துெகாள்ளுதலின்படி
வாழேவண்டும். நீங்கள் உங்கள்
மைனவயைர மத க்கேவண்டும். ஏெனனில்
அவர்கள்உங்கைளக்காட்டிலும்எளியவர்கள்.
அேத சமயத்தல் உங்களுக்கு வாழ்வளித்த
ேதவனுைடய கருைபயல் அவர்களும்
கூட்டு வாரிசுதாரர்கள் ஆவார்கள். உங்கள்
ப ரார்த்தைனக்கு எந்தக் ெதாந்தரவும்
ேநராமல்இருக்கஇவற்ைறச்ெசய்யுங்கள்.

ேநர்ைமயனிமித்தம்துன்பம்
௮ எனேவ நீங்கள் யாவரும்

ஒன்றைணந்து அைமதயாக
வாழேவண்டும். ஒருவைரெயாருவர்
புரிந்துெகாள்ள முயற்சயுங்கள்.
ஒருவைரெயாருவர் சேகாதரைரப்ேபால
ேநச யுங்கள். இரக்கமுள்ளவர்களாகவும்,
அருளுைடயவர்களாகவும் இருங்கள்.
௯ உங்களுக்கு ஒருவன் தீைம
ெசய்துவ ட்டதால் பழிக்குப் பழிவாங்கும்
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எண்ணத்துடன் அவனுக்குத் தீைம
ெசய்யாதீர்கள். உங்கைள ஒருவன்
அவமானப்படுத்தனால், பதலுக்கு நீங்கள்
அவமானப்படுத்தாதீர்கள். ஆனால்
அவைன ஆசீர்வத க்கும்படியாக ேதவைன
ேவண்டுங்கள். நீங்கள் ஆசையப் ெபற
அைழக்கப்பட்டீர்கள் என்பதால் இைதச்
ெசய்யுங்கள் ௧௦ேவதவாக்க ம்கூறுகறது:

“வாழ்க்ைகையேநச க்கவும்
நல்லநாட்கைளஅனுபவக்கவும்

வரும்புக றமனிதன்தீயவற்ைறப்
ேபசுவைதநறுத்தல் ேவண்டும்.

௧௧ அவன் தீைம ெசய்வைத வ ட்டு நன்ைம
ெசய்ய ேவண்டும்.

அவன் அைமதைய நாடி, அைதப் ெபற
முயலேவண்டும்.

௧௨கர்த்தர் நல்லமனிதைரக் காண்கறார்.
அவர்களுைடய ப ரார்த்தைனகைளக்
ேகட்க றார்.

ஆனால் தீைமெசய்யும் மனிதருக்குக் கர்த்தர்
எத ரானவர்.” சங்கீதம் 34:12-16

௧௩ எப்ேபாதும் நன்ைம ெசய்யேவ
நீங்கள் முயன்றுெகாண்டிருந்தால்
ஒருவனும் உங்கைளத் துன்புறுத்த
முடியாது. ௧௪ ஆனால் சரியானைதச்
ெசய்ைகயல் நீங்கள் துன்பம் அைடந்தால்
கூட, உங்களுக்கு நல்லேத ஆகும்.
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“உங்கைளத் துன்பப்படுத்துகறவர்கைளக்
கண்டு அஞ்சாதீர்கள். கவைல
ெகாள்ளாதீர்கள்.” ௧௫ ஆனால் உங்கள்
இதயங்களில் கர்த்தராக ய க றஸ்துைவ
பரிசுத்தம் பண்ணுங்கள். உங்கள்
நம்ப க்ைகையப் பற்ற வளக்க க்
கூறும்படியாகக் ேகட்ேபாருக்குப் பதல்
கூறுவதற்கு எப்ேபாதும் தயாராக
இருங்கள். ௧௬ ஆனால் அவர்களுக்கு
மரியாைதேயாடும் ெமன்ைமயாகவும்
பதல் கூறுங்கள். உங்கள் மனசாட்சையச்
சுத்தமாக ைவத்துக்ெகாள்ளுங்கள்.
அவ்வாறு ெசய்யும்ேபாது க றஸ்துைவப்
பன்பற்றும் உங்கள் நடத்ைதையக்
குைற கூறப் ேபசுகன்ற மக்கள்
ெவட்கமைடவார்கள். க றஸ்துவல்
நீங்கள் வாழும் நல்வாழ்க்ைகக்கு எத ராக
அவர்கள் ேபசுக றார்கள். அவர்கள்
உங்களுக்ெகத ராகப் ேபச யவற்றற்காக
ெவட்கமைடவார்கள்.
௧௭ தவறு ெசய்வைதக் காட்டிலும்,

ேதவனுைடய வருப்பம் இதுதான் எனில்
நன்ைம ெசய்வதற்காகத் துன்புறுவது
நல்லது.

௧௮ஏெனனில்ஒட்டுெமாத்தமாக நம்
பாவங்களுக்காக க றஸ்துவும்மரித்தார்.

குற்றம் நைறந்த மனிதர்களுக்காக
பாவேமயல்லாதஅவர்இறந்தார்.
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இதன்மூலம் உங்கைள ேதவனிடம்
வழிகாட்டினார்.

இயற்ைகயான மனித வாழ்வல் அவர்
மரணமைடய ேநரிட்டது.

ஆனால்உயர்ந்தஆன்மீகநைலயல்
அவர்மீண்டும்எழுப்பப்பட்டார்.

௧௯ சைறச்சாைலகளில் உள்ள
ஆவகளுக்கு, இந்த ஆவ நைலய ேலேய
ெசன்று அறவத்தார். ௨௦ ேநாவாவன்
காலத்தல் அந்த ஆவகள் ேதவனுக்குக்
கீழ்ப்படிய மறுத்தன. ேநாவா ேபைழைய
அைமக்கும்ேபாது ேதவன் அவற்றற்காகப்
ெபாறுைமயாகக் காத்துக்ெகாண்டிருந்தார்.
மிகச் ச ல மக்களாகய எட்டுப் ேபர்
மட்டுேம ேபைழயல் காப்பாற்றப்பட்டார்கள்.
தண்ணீரினால் இம்மக்கள் மீட்கப்பட்டார்கள்.
௨௧ இன்று நீங்கள் இரட்ச க்கப்படுகன்ற
ஞானஸ்நானத்த ற்கு அந்தத் தண்ணீர்
ஒப்பானது. ஞானஸ்நானம் சரீரத்தலிருந்து
அழுக்ைக வலக்குவதல்ைல. ஆனால்
ேதவனிடம் தூய உள்ளத்ைத ேவண்டுவேத
ஞானஸ்நானம். இேயசு க றஸ்து
மரணத்தனின்று எழுப்பப்பட்டதால்
இைவ அைனத்தும் நடக்கன்றன.
௨௨ இப்ேபாது இேயசு பரேலாகத்த ற்குப்
ேபாய்வ ட்டார். அவர் ேதவனுைடய
வலது பக்கத்தல் இருக்கறார். அவர்
ேதவதூதர்கைளயும், அதகாரங்கைளயும்,
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ஆற்றல்வாய்ந்ேதாைரயும்ஆளுகறார்.

௪
மாற்றப்பட்டவாழ்க்ைக
௧ க றஸ்து தம் சரீரத்தல் இருக்கும்ேபாது

துன்புற்றார். க றஸ்துைவெயாத்த
ச ந்தைனைய ேமற்ெகாண்டு நீங்கள்
உங்கைள பலப்படுத்த க்ெகாள்ள ேவண்டும்.
சரீரத்தல் மரணமுறுகற மனிதேனா
பாவத்தனின்று நீங்குகறான். ௨ ேதவன்
வரும்புக றவற்ைறச் ெசய்யும் மனிதர்கள்
ெசய்ய வரும்புக றவற்ைற இனிேமலும்
ெசய்யாமல் இருக்கவும் உங்கள் உலக
வாழ்வன் மீதயான காலத்ைத நீங்கள்
பயன்படுத்த க்ெகாள்ளுங்கள். ௩ பாலுறவுப்
பாவங்களில் ஈடுபடுதல், தீயவருப்பங்கள்,
குடிப்பழக்கம், மது அருந்தும் வருந்துகள்,
தைடெசய்யப்பட்ட உருவ வழிபாடு ஆகய
நம்ப க்ைக அற்ேறார் ெசய்ய வரும்புக ற
காரியங்கைளச் ெசய்வதல் ஏற்ெகனேவ
உங்களின் ெபரும்பாலான ேநரத்ைதச்
ெசலவழித்துவ ட்டீர்கள்.
௪ இந்தக் குரூரமும் பாவமும்

நைறந்த வாழ்க்ைக முைறயல் நீங்கள்
ஈடுபடாதைத அந்த நம்ப க்ைகயற்ேறார்
வ ேநாதமாகக் கருதுகறார்கள். உங்கைளக்
குறத்து ேமாசமான முைறயல்
ேபசுக றார்கள். ௫ வாழ்க றவர்கைளயும்
இறந்துேபானவர்கைளயும் நயாயம்
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தீர்க்கத் தயாராய் இருக்க ற
ஒருவருக்கு ெசய்த காரியங்களுக்கு
அவர்கள் வளக்கமளிக்கேவண்டும்.
௬ இக்காரணங்களுக்காக இப்ேபாது
இறந்துவ ட்ட வசுவாச களுக்கும்
நற்ெசய்தயானது ேபாத க்கப்பட்டது.
இதன் மூலம் அவர்களின் உலக
வாழ்க்ைகயன்ேபாது ேமாசமான வைகயல்
மனிதர்களால் நயாயம் தீர்க்கப்பட்டாலும்,
ஆவயால் ேதவன் முன்னிைலயல் அவர்கள்
வாழ்ந்தார்கள்.

ேதவனுைடயவரங்கள்
௭ எல்லாம் முடிக ற காலம் ெநருங்குகறது.

எனேவ உங்கள் மனங்கைளத்
ெதளிவுைடயதாக ைவத்தருங்கள். நீங்கள்
ப ரார்த்தைன ெசய்ய அது உதவும். ௮அன்பு
எத்தைனேயா பாவங்கைள மூடி வடுவதால்
ஒருவைரெயாருவர் ஆழமாக ேநச யுங்கள்.
எல்லாவற்றலும் மிக முக்கயமானது
இதுேவ ஆகும். ௯ குற்றம் சாட்டாமல்
உங்கள் வீடுகைள ஒருவேராெடாருவர்
பக ர்ந்துெகாள்ளுங்கள். ௧௦ உங்களில்
ஒவ்ெவாருவரும் ேதவனிடமிருந்து
வரங்கைளப் ெபற்றுக்ெகாண்டீர்கள்.
பல வைகயான வழிகளில் ேதவன்
தம் இரக்கத்ைத உங்களுக்குக்
காட்டியுள்ளார். ேதவனுைடய வரங்கைளப்
பயன்படுத்தும்ெபாறுப்புக்குஉரியவர்களான
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பணியாட்கைளப் ேபால நீங்கள்
இருக்கறீர்கள். எனேவநல்லபணியாட்களாக
இருந்து ேதவனுைடய வரங்கைள
ஒருவருக்ெகாருவர் ேசைவ ெசய்வதற்குப்
பயன்படுத்துங்கள். ௧௧ ேபசுக ற மனிதன்
ேதவனிடமிருந்து வார்த்ைதகைளக்
ெகாண்டு வருவதுேபால ேபசேவண்டும்.
ேசைவ ெசய்யும் மனிதன் ேதவன் தரும்
வல்லைமேயாடு ேசைவ புரிதல் ேவண்டும்.
இேயசு க றஸ்துவன் மூலமாக ேதவன்
எல்லாவற்றலும் மகைமயுறும்படி நீங்கள்,
இக்காரியங்கைளச்ெசய்ய ேவண்டும்.

க றஸ்தவனாகத்துன்புறுதல்
௧௨ எனது நண்பர்கேள, நீங்கள் தற்சமயம்

அனுபவக்க ற வருத்தங்கைளயும்
இன்னல்கைளயும்கண்டுஆச்சரியப்படாதீர்கள்.
இைவ உங்கள் வசுவாசத்ைத
ேசாத ப்பன. ஏேதா வ ச த்த ரமான ெசயல்
உங்களுக்கு ந கழ்வதாக நைனக்காதீர்கள்.
௧௩ க றஸ்துவன் துன்பங்களில் நீங்களும்
பங்ெகடுத்துக்ெகாள்வதால், நீங்கள்
சந்ேதாஷப்பட ேவண்டும். இதன் மூலம்
கறஸ்து தம் மகைமையக் காட்டும்ேபாது
நீங்கள் மக ழ்ச்ச அைடந்து, சந்ேதாஷத்தால்
மனம் நைறவீர்கள். ௧௪ நீங்கள்
கறஸ்துைவப் பன்பற்றுவதால், மக்கள்
உங்கைளப் பற்ற ப் தீயன கூறும்ேபாது,
நீங்கள் ஆசீர்வத க்கப்படுவீர்கள்.
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ேதவனுைடய மகைமமிக்க ஆவயானவர்
உங்கேளாடிருப்பதால் நீங்கள்
ஆசீர்வத க்கப்படுக றீர்கள். ௧௫ உங்களில்
யாரும் ெகாைலக்காரர்களாகேவா,
தருடர்களாகேவா, அடுத்தவர்களின்
காரியங்களில் தைலயடுகறவர்களாகேவா,
இக்காரியங்களுக்கான தண்டைனைய
அனுபவக்க றவர்களாகேவா இருக்கக்
கூடாது. ௧௬ ஒருவன் கறஸ்துவுக்காகத்
துன்புறுவதற்காக ெவட்கப்படக்கூடாது.
அப்ெபயருக்காக நீங்கள் ேதவைன
வாழ்த்தேவண்டும். ௧௭நயாயந்தீர்க்கப்படுதல்
ஆரம்பமாகும் காலம் இது. ேதவனுைடய
குடும்பத்தல் அந்நயாயத்தீர்ப்பு
ஆரம்பமாகும். நயாயத்தீர்ப்பு நம்மிடத்தல்
ஆரம்ப த்தால் ேதவனுைடய நற்ெசய்த க்குக்
கீழ்ப்படியாத மக்களுக்குஎன்னநகழும்?

௧௮ “ஒரு நல்ல மனிதேன இரட்ச க்கப்படுவது
மிகவும் கடுைமயானது என்றால்,
ேதவனுக்குஎத ரானவனும்,

பாவத்தால் ந ரம்பயவனுமான
மனிதனுக்கு என்ன ேநரிடக்கூடும்?”
நீத ெமாழிகள் 11:31

௧௯ ேதவனுைடய வருப்பப்படி துன்புறுகற
மக்கள் தங்கள் ஆன்மாக்கைள அவரிடம்
ஒப்பைடக்க ேவண்டும். ேதவன் அவற்ைற
உண்டாக்கனார், எனேவ அவர்கள் அவைர
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நம்பலாம். ஆைகயால் அவர்கள் ெதாடர்ந்து
நன்ைமெசய்ய ேவண்டும்.

௫

ேதவனுைடயமந்ைத
௧ உங்கள் குழுவலுள்ள முத ேயாருக்கு

இப்ெபாழுது நான் சலவற்ைறக்
கூறேவண்டும். நானும் ஒரு முதயவன்.
நான் கறஸ்துவன் துன்பங்கைள
ேநரில் கண்டிருக்க ேறன். நமக்குக்
காட்டப்படும் மகைமயலும் நான் பங்கு
ெகாள்ேவன். ௨ ஒரு ஆட்டு மந்ைதையக்
கவனித்துக்ெகாள்க ற ேமய்ப்பர்கள்ேபால
உங்கள் ெபாறுப்பல் இருக்கற மக்களின்
கூட்டத்ைதக் கவனித்துக்ெகாள்ள
ேவண்டுெமன நான் உங்கைள ெகஞ்ச க்
ேகட்டுக்ெகாள்க ேறன். அவர்கள்
ேதவனுைடய கூட்டத்தனர். வருப்பத்ேதாடு
அவர்கைளக் கவனித்துக்ெகாள்ளுங்கள்.
எவ்வதமான ந ர்ப்பந்தத்தன் காரணமாகவும்
அப்படிச் ெசய்ய ேவண்டாம். நீங்கள்
அைத வருப்பத்ேதாடு ெசய்ய
ேவண்டுெமன ேதவன் வரும்புக றார்.
பணத்துக்காகப் ேபராைச ப டித்தருப்பதால்
கண்காணிப்பாளர்கைளப்ேபால
ேசைவ ெசய்யாதீர்கள். ேசைவ
ெசய்யும் வாஞ்ைச இருப்பதால் ேசைவ
ெசய்யுங்கள். ௩ நீங்கள் ெபாறுப்ேபற்றுள்ள
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மக்களிடம் ெகாடுைமயான அதகாரியாக
நடந்துெகாள்ளாதீர்கள். ஆனால்
அம்மக்களுக்கு முன்மாத ரியாக இருங்கள்.
௪அப்ேபாது, தைலைம ேமய்ப்பர் வரும்ேபாது
நீங்கள் க ரீடம் ெபறுவீர்கள். அக்க ரீடம்
மகைம ந ரம்பயதாகவும், ஒருேபாதும் அழகு
குன்றாததாகவும்இருக்கும்.
௫ இைளஞர்கேள, நான் உங்களுக்கும்

சலவற்ைறச் ெசால்லேவண்டும்.
முத ேயாரின் அத காரத்த ற்கு நீங்கள்
கட்டுப்பட ேவண்டும். ஒருவருக்ெகாருவர்
தாழ்ைமேயாடு ேசைவ புரிந்துெகாள்ள
ேவண்டும்.

“அகம்பாவம்மிக்க மனிதருக்கு ேதவன்
எத ரானவர்.

ஆனால் தாழ்ைமயுள்ள மனிதருக்கு
ேதவன் கருைப அளிக்க றார்.”
நீத ெமாழிகள் 3:34

௬ எனேவ ேதவனுைடய வல்லைம வாய்ந்த
ைககளுக்குக் கீேழ தாழ்ைமேயாடுஇருங்கள்.
தகுந்த காலம் வரும்ேபாது அவர் உங்கைள
உயர்த்துவார். ௭ அவர் உங்கைளக்
கவனிப்பதால் உங்கள் கவைலகைள
அவரிடம்வ ட்டுவடுங்கள்.
௮ உங்கைளக் கட்டுப்படுத்த க்ெகாண்டு

கவனமாக வாழுங்கள்! ப சாசு உங்கள்
பைகவன். உண்ணும்ெபாருட்டு எந்த
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மனிதனாவது அகப்படுவானா என்று
ேதடிக்ெகாண்ேட ெகர்ச்ச க்க ற சங்கத்ைதப்
ேபாலேவ அவன் அைலகறான். ப சாைசப்
பன்பற்ற மறுத்துவடுங்கள். ௯ உங்கள்
வசுவாசத்தல் உறுதயாக நல்லுங்கள்.
நீங்கள் அனுபவக்க ற அேத துன்பங்கைள
உலகத்தன் எல்லா பாகங்களிலுமுள்ள
உங்கள் சேகாதரரும் சேகாதரிகளும்
அனுபவக்க றார்கள் என்பது உங்களுக்குத்
ெதரியும்.
௧௦ ஆம், குறுகய காலம் நீங்கள்

துன்பப்படுவீர்கள். ஆனால் அதற்குப் ப றகு,
ேதவன் எல்லாவற்ைறயும் சரிப்படுத்துவார்.
அவர் உங்கைள பலப்படுத்துவார்.
அவர் உங்கைளத் தாங்க க்ெகாண்டு,
நீங்கள் வழாதபடி பாதுகாப்பார். எல்லா
கருைபையயும் அருளுகன்ற ேதவன்
அவேர. க றஸ்துவன் மகைமயல்
பங்குெகாள்ளும்படி அவர் உங்கைள
அைழத்தார். அம்மகைம என்ெறன்றும்
ெதாடரும். ௧௧ எல்லா வல்லைமயும்
என்ெறன்றும்அவருக்குரியது. ஆெமன்.

இறுத வாழ்த்துக்கள்
௧௨ ச ல்வானுவன் உதவ ேயாடு இந்தச்

ச றய நருபத்ைத உங்களுக்கு எழுத ேனன்.
அவன் நம்ப க்ைகக்குத் தகுதயான
கறஸ்தவ சேகாதரன் என்பைத நான்
அற ேவன். உங்கைள உற்சாகப்படுத்தவும்
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உங்களுக்கு உறுத ப்படுத்தவும், இதுேவ
ேதவனுைடய உண்ைமயான கருைப
என்பைத எழுத இருக்க ேறன். அந்தக்
கருைபயல்உறுதயாக நல்லுங்கள்.
௧௩பாப ேலானில்இருக்கும்சைபஉங்கைள

வாழ்த்துகறது. அம்மக்களும் உங்கைளப்
ேபாலேவ ேதர்ந்ெதடுக்கப்பட்டார்கள்.
க றஸ்துவல் எனது மகனாகய மாற்கும்
உங்கைள வாழ்த்துகறான். ௧௪ நீங்கள்
சந்த க்கும்ேபாது ஒருவருக்ெகாருவர்
அன்பனால்முத்தமிடுங்கள்.
க றஸ்துவலுள்ள உங்கள் எல்ேலாருக்கும்

சமாதானம்உண்டாகட்டும்.
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