
!"ப்!யரக்(க்) 
ெபா$காரப்் எ"#ய நி#பம் 
 
ஆ"ரவ்&கக்ப்படட் ெபா$காரப்், !"சச்ைப !ப்பரக்ள், 
!"ப்!%ல் அைமந&்'க)்ம் கட#ளின் !"சச்ைப 
மற்$ம் அைனவ%க(்ம்: க"ைண உங்கள் ேமல் 
என்$ம் நிலவட'்ம். சரவ் வல்லைம&'ள்ள 
ேதவனிட'(ந+்ம், நம்$ைடய இரடச்க'ம், 
கரத்த்!மா$ய இேய$ !"ஸ்%&ட()ந%்ம் வ"ம் 
சமாதானம் உங்கள் அைனவேரா(ம் இ"ப்பதாக, 
அைவ பன்மடங்காகப் ெப#$வதாக. 

1 ம் அ"காரம் – !"ப்!யரக்ளின் !கழ் 

எம் கரத்த்ரா&ய இேய$ !"ஸ்%&ன் ெபயரால், 
உங்க%டன் ேசரந்&் நான் !க#ம் 
ம"ழ்ச&்யைடநே்தன். ஏெனன்றால் நீங்கள் 
உண்ைமயான அன்$ன் !ன்மா&ரிையப் 
!ன்பற்&'(க*்+ரக்ள் (ேதவனால் காட%்யப%), 
உங்கள் பாணி%ல் நீங்கள் சங்$%களால் 
!ைணகக்ப்படட்வரக்ேளா- இைணத!்"க%்&ரக்ள். 
அவரக்ள் பரி$தத்வான்களின் ஆபரணங்களாய் 
ெஜா$க'்றாரக்ள். உண்ைம&ல் அவரக்ள் எம் 
ேதவ$ம், எம் கரத்த்ரா&ய இேய$க ்!"ஸ்%&ம் 
ெதரிந'்ெகாள்ளப்படட் மணிம$டங்களாக 
!ளங்%&றாரக்ள். !"ப்!யர ்1:5 இல் !றப்படட்& 
ேபால, உங்கள் !"வாசத(்ன் உ"#யான ேவர ்
நிைலயான(. அ" அகக்ாலம் !தல் இகக்ாலம் வைர 
வ"வாக நிைலத'்(க*்ற,. நம்$ைடய கரத்த்ரா&ய 
இேய$க ்!"ஸ்%&க(் கனிையத ்த"#ற%. அவர ்
நம்$ைடய பாவங்க'கக்ாக மரணதை்த 
எ"ரெ்காண்டார.் ஆனால், ேதவன் கல்லைற&ன் 
கட$்கைளத ்தளரத்%் அவைர மரிதே்தாரிட)*ந!் 
உ"ரப்்&தத்ார.் நீங்கள் அவர ்ேமல் நிைறநத் அன்$ 
ெகாண்&ள்ளரீக்ள். அவைரக ்காணாமேல !வரிகக் 
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!"யாத, நிைறநத் ம"ழ்ச&்'டன் நீங்கள் அவைர 
!"வா%க(்)ரக்ள். (ேப#$ (1:8) அநத் ம"ழ்ச&்'ல் 
பங்$ெகாள்ள பலர ்!"ம்%&றாரக்ள்; 
!"ைப%னாேலேய நீங்கள் இரட%்கக்ப்ப$%&ரக்ள், 
உங்கள் ெசயல்களால் அல்ல. (எேப$யர ்2:8-9) இ" எம் 
ஆண்டவரா(ய இேய$க ்!"ஸ்%&ன் !தத்த$்னால் 
அன்$ ேவெறான்றா(ம் ஆவ#ல்ைல. 

2 ம் அ"காரம் – நல்ெலா&கக்த)்ற்கான அ"#ைர 

உங்கள் அைரகக்சை்சையக ்கட$்யவரக்ளாக, (1 ேப#$ 
1:13; எேப$யர ்6 :14) நீங்கள் சத$்யத&்க(் கட$்ப்பட$், 
கரத்த்ைர வ"ப$ங்கள். !ணான, ெவ#ம் ேபசை்ச&ம், 
மற்ைறேயார ்ெசய்%ம் !ைழைய%ம் 
!ட$்கக்ாட'்வைத !ட$், நம்$ைடய கரத்த்ரா&ய 
இேய$ !"ஸ்%ைவ மரிதே்தாரிட)*ந,் 
உ"ரத்ெ்தழைவதத், ேதவைன 
ம"ைமப்ப&த(்)ரக்ளாக. (1 ேப#$ 1:21) அவ#ைடய 
வல# !றத%்ல் ஒ" !ம்மாசனம் உள்ள$. 
பரேலாகத)்*ம், !ேலாகத(்)ம் உள்ள அைனத&்ம் 
அவர$ ஆட$்க&் உடப்டட்%. (1 ேப#$ 3:22; !"ப்!யர ்
2:10 ). அைனத&் சக$்க%ம் அவ#ைடய சக$்க%் 
உடப்டட்ேத. அவர ்!"யைர&ம், மரிதே்தாைர)ம் 
ந"த%்ரக்க் மாட%்ைம#டன் வ"வார.் (அப்ேபாஸ்தலர ்
நடவ$கை்க 17:31). நாம் அவ#ைடய !தத்த$்ன் ப" 
நடப்ேபாமானால், அவ#ைடய கற்பைன'ன் ப" 
நடந$் ெகாள்ேவாமானால், அவர ்ேந#தத்ைத நா#ம் 
ேந#ப்ேபாமானால், எல்லா அநீ$, ேபராைச, 
பணப்ேபராைச, ெகடட் வாரத்ை்தகள், ெபாய்கள், 
ெபாய்சாட(் ெசால்தல் ஆ"யவற்%&'ந)் நம்ைம 
நாம் காத%்கெ்காள்ேவாமானால், !"ஸ்%ைவ 
மரிதே்தாரிட)*ந,் உ"ரத்ெ்த'ப்)யவர ்நம்ைம%ம் 
அவ்வாேற உ"ர ்எ"ப்%வார.் அதே்தா&, நாம் 
!ைமைய, !ைமயால் எ"ரெ்காள்ளாம*ம், !ற்றதை்த 
!ற்றதத்ால் எ"ரெ்காள்ளாம*ம், அ"தத்ால் !"ம்% 
அ"ப்ப%ம், சாபத&்ற்( சாபம் ெகா$ப்ப' 
ேபான்றவற்ைற (1 ேப#$ 3:9) அறேவ !டெ்டா&த(், எம் 
கரத்த்ர ்எமக%்ப் ேபா$தத்ைவகைள மன#ல் நி#த&் 
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ெசயற்பட ேவண்%ம். நீங்கள் !ற்றவாளிகள் என்$ 
மற்றேயார ்!ரப்்%&வ( தவெறன்றால், நீங்கள் 
மற்றேயாைரக ்!ற்றவாளிகள் என்$ !ரப்்%டா!ரக்ள் 
(மதே்த% 7:1) மன்னி%ங்கள், நீங்கள் 
மன்னிகக்ப்ப'(ரக்ள்; க"ைண காட%்ங்கள், இதனால் 
உங்க%க&் க"ைண காடட்ப்ப&ம் (!கக்ா 6:36) 
நீங்கள் அளக%்ம் அள#ன் ப"ேய உங்க%க&்ம் 
அளகக்ப்ப&ம் (மதே்த% 7:2; !கக்ா 6:38) !ண்$ம் 
!"#ேறன், எளிைம&ள்ளவரக்ள் பாக!்யவான்கள், 
அேதேபால் நீ#$ன் காரணமாக 
!ன்$%தத்ப்ப(பவரக்,ம் பாக%்யவான்கள், 
ஏெனன்றால் ேதவ$ைடய இராச&்யம் 
அவரக்&ைடயேத. 

3 ம் அ"காரம் – தனிப்படட் த"#$ன்ைமைய 
ெவளிப்ப'த)்தல் 

சேகாதரரக்ேள, நீ#ையப் பற்$ய இநத் !டயங்கைள 
நான் எ"#$ேறன். ஏெனன்றால், நான் எைத$ம் 
எனகெ்கன்& எ"த%்கெ்காள்வதால் அல்ல, ஆனால் 
நீங்கள் என்ைன அவ்வா% ெசய்ய அைழதத்ப'யால் 
தான் இைதப்பற்' ெசால்&ேறன். நானாக இ"நத்ா'ம், 
ேவ# எவராக இ"நத்ா'ம், ஆ"ரவ்&கக்ப்படட், !னித 
ப"#ன் ஞானத&்க(் ஈடாக மாடட்ாரக்ள். (2 ேப#$ 3:15). 
அவர,் உங்களிைடேய இ"நத்ேபா), அநத்க ்காலத&்ல் 
உ"#டன் இ"நத்வரக்)க*் சத$்யத$்ன் 
ேபாதைனகைள !ல்$யமாக)ம், உ"#யாக'ம் 
கற்$த&்'நத்ார.் அவர ்உங்கள் மத$்%ல் 
இல்லாதேபா(, அவர ்உங்க%க&் ஒ" க"தம் 
எ"#$%நத்ார.் அைத நீங்கள் கவனமாகப் ப"தத்ால், 
அ"ல் உங்க%க&் தரப்படட் !"வாசத(்ன் ஊடாக 
உங்கைளக ்கட$்ெய'ப்)ம் வ"#ைறகைள நீங்கள் 
கண்ட%ந'்(ப்*ரக்ள். நம்$கை்கயால் ெதாடங்', நம் 
ேதவ$க'்ம், !"ஸ்%&க(்ம் ேமல் உள்ள அன்$க&்ம், 
எம் அயலாரின் ேமல் ைவத%்ள்ள அன்$க&் 
!ன்$%நத் அநத் !"வாசேம எம் எல்ேலா&க(்ம் 
தாயாய் !ளங்%&ற(. (கலாத&்யர ்4:26) ஆகேவ, இநத் 
அ"டெ்காைடகைள யாேர%ம் அவரக்ள் உள்ளத%்ேல 
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ெகாண்&'நத்ால், அவரக்ள் நீ#$ன் கடட்ைளைய 
நிைறேவற்(யவரக்ள் ஆவர.் ஏெனனில், அன்$ 
ெகாண்டவரக்ள் அைனத&் !தமான 
பாவங்களி)*ந,்ம் !ற்$%ம் !ல#ேய இ"ப்பர.் 

4 ம் அ"காரம் – எளிைமயான அ"#ைரகள் 

பணத%்ன் ேம#ள்ள ேபராைசேய அைனத&் 
!ைமக%க'்ம் ஆணிேவராகக ்காணப்ப&'ற) (1 
!ேமாதே்த' 6:10) இநத் உலகத&்க'்ள் நாம் ஒன்$ம் 
ெகாண்& வநத்%&ல்ைல, இங்$%ந'் எதைன%ம் 
ெகாண்& ேபாகப் ேபாவ%&ல்ைல (1 !ேமாதே்த' 6:7) 
என்பைத நன்றாக மன#ல் இ"த%், நீ#$ன் 
கவசதத்ால் எம்ைமப் பா#காத#்கெ்காள்ேவாம்; 
(எேப$யர ்6:11). !தலாவதாக, கரத்த்ர ்இடட் 
கடட்ைளகைளப் !ன்பற்& நாம் நடப்ேபாமாக. 
அ"தத்%, உங்கள் மைன$மா&க)், கரத்த்ரால் 
ெகா$கக்ப்படட் !"வாசத(்க*் அைமவாக நடகக்க ்
கற்$கெ்கா'ங்கள். அதே்தா!, !ய்ைமயான 
அன்ேபா'ம், எல்லா !தத$்%ம் சத$்யத&்க(் 
கட$்ப்பட$் தங்கள் கணவன்மாைர*ம் மற்$ம் 
அைனவைர&ம் கற்$ ெந# தவறா% ேந#க&்ம் 
ப"யாக&ம், தங்கள் !ள்ைளகைள கட#$க&்ப் 
பணிந&்ம் அவைரப் பற்$ய அ"ைவப் !கட%் 
வளரக்க்&ம், கரத்த்%ைடய !"வாசதை்த ம"க%்ற 
!தத$்ல் !ேவக%ள்ளவரக்ளாக இ"கக் 
!தைவக&க(்க ்கற்$க ்ெகா$கக்&ம், இைட$டா& 
ெச#கக்&ம் கற்$த&்'ேவாம். (1 ெதசேலானிகே்கயர ்
5:17). அவரக்ள் அைனவைர&ம், அைனத&் !தமான 
அவ#$களி()ந,்ம், !யவரக்ளிட*+ந-்ம், 
ெபாய்யான சாட%்களிட)*ந,்ம், பணப் 
ேபராைச'()ந,்ம் மற்$ம் எல்லா வைகயான 
!ைமகளி'(ந+்ம் !ர !ல#$%கக்க ்
கற்$கெ்கா'ப்ேபாம். அவரக்ள் ேதவ$ைடய 
ப"ப்$டங்கள் என்ற !நத்ைனேயா* வாழக ்
கற்$கெ்கா'ப்ேபாம். அவர ்எல்லாவற்ைற(ம் 
ெதளிவாக உணர%்றார,் ேம#ம் அவரிட&'ந*் 
எைத$ம் மைறகக் !"யா%. எநத் !தமான 
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!டயங்கள், !ர#ப%ப்'கள் அல்ல$ இதயத%்ல் நாம் 
ெகாண்&ள்ள எநத் !தமான இரக$யங்க(ம் 
அவரிடம் மைறப்ப& எவ்$தத&்'ம் சாத%்யமாகா). 

5 ம் அ"காரம் – !"தெ்தாண்டரக்ள், இைளஞரக்ள் 
மற்$ம் கன்னிப்ெபண்களின் கடைமகள் 

ேதவன் ேக# ெசய்யப்ப&வ(ல்ைல என்பைத நாம் 
நன்$ அ"ந%்ெகாள்ள ேவண்%ம். (கலாத&்யர ்6:7) 
அவ#ைடய கடட்ைளக&்ம் ம"ைமக&்ம் நாம் 
த"#யானவரக்ளாக நடகக் ேவண்%ம். அவ்வாேற, 
!"தெ்தாண்டரக்+ம் அவ#ைடய நீ#$ன் 
பாரை்வக(் !ன் !ற்றமற்றவரக்ளாக இ"கக் 
ேவண்%ம். எனேவ ேதவ$க'்ம் !"ஸ்%&க(்ம் 
பணிந#் நடகக் ேவண்%ம், மனிதரக்(க)் அல்ல. 
அவரக்ள் அவ#$ ெசய்பவரக்ளாகேவா, இ" நாக%் 
ெகாண்டவரக்ளாகேவா இ"கக்க ்!டா$ (1 
!ேமாதே்த' 3:8) பணதை்த ேந#ப்பவரக்ளாகேவா 
இ"கக்க%்டா(, ஆனால் எல்லாவற்'(ம் 
!தமானவரக்ளாக+ம், இரகக்%ள்ளவரக்ளாக)ம், 
உைழப்பாளிகளாக*ம், கரத்த்%ைடய சத$்யத$்ன்ப( 
நடப்பவரக்ளாக*ம் இ"தத்ல் ேவண்%ம். 
அைனவ%க(்ம் அவேர ேமலான ேசவகர ்(மதே்த% 20:28 ). 
இநத் தற்ேபாைதய உல#ல் நாம் அவ#க&் 
!"ப்ப%ள்ளவரக்ளாக நடப்ேபாமானால், 
எ"ரக்ாலத"்)ம் அவர$ !"ப்பத&்க(் ஏற்றவரக்ளாக 
இ"ப்ேபாம். அதன்ப&, அவர ்நம்ைம 
மரிதே்தாரிட)*ந,் உ"ரத்ெ்தழசெ்சய்வார ்என்$ம், 
நாம் அவ#க&் ஏற்றவரக்ளாக வாழ்நத்ால், அவர$ 
ஆட$்%ல் எமக%்ம் பங்$ண்& என்$ம் அவர ்நமக%் 
வாக%்&' அளித&்'க)்றார.் (2 !ேமாதே்த' 2:12). 
அேதேபால், இைளஞரக்(ம் எல்லாவற்'(ம் 
!ற்றமற்றவரக்ளாக இ"கக் ேவண்%ம், !"ப்பாக, 
!ய்ைமையக ்காத%்கெ்காள்வ)ல் கவனமாக இ"கக் 
ேவண்%ம். ேம#ம் சகல !தமான !ைமகளி'(ந+்ம் 
அவரக்ள் தம்ைமக ்காத%்கெ்காள்ள ேவண்%ம். உல#ல் 
உள்ள அைனத&் காம இசை்சகளில் இ"ந%்ம் அவரக்ள் 
தங்கைள பா#காத#்கெ்காள்ள ேவண்%ம். ஏெனனில் 
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உடல் சம்பநத்மான இசை்சகள் ஆன்மா&க(் 
!ேராதமானைவ. (1 ேப#$ 2:11). !பசச்ாரத(்ல் 
ஈ"ப"ேவா'ம், அட$்%யத(்ல் ஈ"ப"ேவா'ம், 
!ைலகைள&ம், !க$்ரகங்கைள)ம் வ"ப$ேவா'ம், 
!ய இன்பம் மற்$ம் சம பா#னப் !ணரச்&் ேபான்ற 
இ"வான ெசயல்களால் தங்கைளத ்!ஷ்$ரேயாகம் 
ெசய்ேவா!ம், பைடப்%கக்ைள உதா$னம் 
ெசய்ேவா(ம் ேதவ$ைடய இராச&்யத)்க+் 
எப்ேபா&ம் உகநத்வரக்ளாக இ"கக் மாடட்ாரக்ள். (1 
ெகாரிந(்யர ்6: 9-10 ). அேத ேபாலதத்ான், !டமற்ேறா(ம், 
த"#யற்ற !ஷயங்கைளச ்ெசய்ேவா(ம் 
இவரக்&க'்ள் அடங்%வர.் ஆைகயால், எம் 
ேதவ$க'்ம், கரத்த்ரா&ய !"ஸ்%&க(்ம் 
!ழ்ப்ப%வ' ேபால, !"சச்ைப !ப்பரக்&க'்ம், 
!"தெ்தாண்டரக்+க,்ம் !ழ்ப்ப%வ' அவ#யம். அ" 
ேபாலேவ, கன்னிப்ெபண்க(ம் 
!ற்றமற்றவரக்ளாக*ம், !ய்ைமயான 
மன#ைடயவரக்ளாக-ம் நடந$் ெகாள்ள ேவண்%ம். 

6 ம் அ"காரம் – !"தெ்தாண்டரக்ள், மற்$ம் 
ஏைனேயாரின் கடைமகள் 

!"தெ்தாண்டரக்ள், அைனவரிட(ம் 
இரகக்%ள்ளவரக்ளாக)ம், இரகக்க ்!ணம் 
ெகாண்டவரக்ளாக*ம் இ"கக் ேவண்%ம், நாேடா%கள் 
ேபால் வாழ்பவரக்ைள !ண்$ம் தங்களிடம் ெகாண்& 
வந$் அவரக்&க'் ஆதரவளிகக் ேவண்%ம், 
ேநாயாளிகைள சந$்த&் அவரக்&க'் ஆ"தல் 
ெசால்ல ேவண்#ம், !தைவகள், அனாைதகள், 
ஆதரவற்ற !ள்ைளகைள உதா$னம் ெசய்யாம'ம், 
மற்$ம் ஏைழகைள !றகக்ணியாம*ம், கட#$க&்ம் 
மனித%க(்ம் ஏற்றதான அைனதை்த&ம், 
இயன்றவைர நன்ைமகைள ெசய்ய ேவண்%ம் (ேராமர ்
12:17; 2 ெகாரிந(்யர ்8:31). 
அைனத&் !தமான ேகாபங்களி)*ந,் 
!ல#$%தத்ல் ேவண்%ம். அதே்தா&, அவமரியாைத 
ெசய்தல், அநீ$யாக(ம், அபாண்டமாக)ம் 
!ரப்்%&தல், மற்$ம் அைனத&் !தமான 
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ேபராைசகளி*+ந.்ம் எம்ைமக ்காத%்க ்ெகாள்ளல், 
எவ#க&்ம் எ"ராக !ய அ"கை்கைய ஏற்ப%தத்ாமல் 
இ"தத்ல், அவசர !"#கைள ேமற்ெகாள்ளா)*தத்ல், 
மற்$ம் நீ#க&்ப் பங்கம் !ைள!கக்ா'(தத்ல் 
ேபான்றவற்ேறா(, நாம் அைனவ%ம் பாவத&்க(் 
உடப்டட்வரக்ள் என்பைத நன்றாக மன#ல் ெகாண்& 
வாழ ேவண்%ம். கரத்த்ர ்எம# பாவங்கைள 
மன்னிக&்ம்ப( நாம் அவரிடம் மன்றா&'ேறாம். 
அப்ப$யானால், நா#ம் மற்றேயார ்ெசய்த பாவங்கைள 
மன்னிகக் ேவண்#ம் (மதே்த% 6: 12-14). ஏெனன்றால், 
நாம் எம# கரத்த்ர%ம், ேதவன%ம் கண்க$க%் !ன் 
நிற்%ன்ேறாம், நாம் அைனவ%ம் !"ஸ்%&ன் 
!ரப்்%ற்' !ன் நின்% ஒவ்ெவா&வ&ம் அவரவைரப் 
பற்$ கணக$் ெகா$தத்ாக ேவண்%ம் (ேராமர ்14: 10-12; 2 
ெகாரிந(்யர ்5:10).ஆகேவ, அவர ்நமக$்க ்
கடட்ைள&டட்ைதப் ேபால், நமக%் !"ேசஷதை்தப் 
ேபா$தத் அப்ேபாஸ்தலரக்ைளப் ேபால், கரத்த்%ைடய 
வ"ைகைய !ன்ேப அ"#தத் !ரக்க்தரி'கள் எமக%்க ்
கற்$தத்வா(, நா#ம் பயபக%்&டன் அவ#க&் ேசைவ 
ெசய்ேவாமாக. நல்லவற்ைற !ன்பற்&வ(ல் நாம் 
உ"#யாக இ"கக் ேவண்%ம். !ைமகளி'(ந+்ம், 
ேபா$யான சேகாதரத(்வம் மற்$ம் கரத்த்%ைடய 
பரி$தத் நாமதை்த ெசால்& ஏமாற்&ம் ேவடதாரிகள் 
மற்$ம் தவறான வ"களில் மனிதைர 
இட$்செ்சல்ேவார ்ேபான்றவரக்ளிடம் நாம் !க#ம் 
கவனமாக இ"ப்பேதா(, அப்ப$ப்படட் !ரக்%்ணம் 
உள்ளவரக்ளிடம் இ"ந%் நாம் எப்ேபா!ம் !ல#ேய 
இ"கக் ேவண்%ம். 

7 ம் அ"காரம் – !ண்ண$வாளர ்!தத்ாநத்தை்த 
த"ரத்%், உபவாசத(்)ம் ெசபத&்'ம் ஈ"ப"ங்கள் 

இேய$ !"ஸ்% சரரீத&்னால் ஆனவர ்என்$ 
ஒப்$கெ்காள்ளாத எவ#ம் இேய$%க(் 
!ேராதமானவராவர ்(1 ேயாவான் 4: 3) மற்$ம் 
!"ைவ%ன் சாட%்யதை்த ஒப்$கெ்காள்ளாதவன் 
சாதத்ானின் ஊ"யனாவான்; கரத்த்%ைடய 
ேபாதைனகைள தன் காம இசை்சக&க'் 
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பயன்ப%த'்பவ)ம், உ"ரத்ெ்த'தைல*ம், 
ந"த%்ரப்்ைப)ம் ம"த$ப்பவ(ம் சாதத்ா%க'் 
!றநத்வன் ஆவான். ஆைகயால், அைனவ%ம் ததத்ம் 
தற்ெப&ைம மற்$ம் ேபா$யான மற்$ம் தவறான 
ேகாடப்ா#கைள ைக#ட&், !தா 3 இல் !றப்படட்& 
ேபால், ஆரம்பத'்ேல நமக%்க ்ெகா$கக்ப்படட் 
வாரத்ை்தக(்த ்!ண்$ம் !"ம்%ேவாமாக. ெசபத&்ல் 
ஒன்$தத்வரக்ளாக+ம் (1 ேப#$ 4: 7) உபவாசத(்ல் 
ெதாடரந்(் ஈ"ப"பவரக்ளாக*ம், அைனதை்த&ம் 
ஆண்$, வ"நடத'்ம் எம் ேதவனிடம் நம்ைமப் பாவச ்
ேசாதைனகளில் இ"ந%் காப்பாற்&ம்ப( 
மன்றா&ேவாமாக, (மதே்த% 6:13; மதே்த% 26:41). கரத்த்ர ்
அ"ளிய& ேபால்: ஆன்மா !"ப்%ள்ளதாக இ"க%்ற', 
ஆனால் சரரீம் பல#னமாக இ"க%்ற'. (மதே்த% 26:41; 
மாற்% 14:38). 

8 ம் அ"காரம் – நம்$கை்கைய(ம் ெபா$ைமைய(ம் 
என்$ம் ைக#டா&ரக்ள் 

ஆகேவ, நாம் என்$ம் எம# நம்$கை்க'ல் 
நிைலத'்(ப்ேபாம். நீ#$ல் நிைலத'்(கக் 
ஆரவ்%டன் இ"ப்ேபாம். அதற்காகேவ இேய$ நம# 
பாவங்க'கக்ாக (1 ேப#$ 2 :22) !"ைவ%ேல உ"ர ்
நீதத்ார.் அவர ்எநத் பாவ$ம் ெசய்ய%ல்ைல, 
அவ#ைடய வாரத்ை்தகளில் வஞ்சக&ம் 
காணப்பட'ல்ைல, (1 ேப#$ 2:22). ஆனால் நாம் அவரில் 
ஒன்$த&்'கக் அவர ்எல்லாவற்ைற(ம் 
ச"த%்கெ்காண்டார ்(1 ேயாவான் 4: 9). எனேவ, அவர ்
ெபயரால் நாம் !ன்பம் அைடய ேநரந்த்ால், அவர ்
கைட$%தத் ெபா$ைமைய நா#ம் 
!ன்பற்&பவரக்ளாக இ"ப்ேபாமாக; (அப்ேபாஸ்தலர ்
பணி (5:41;1 ேப#$ 4:16) அவ#ைடய ெபய$கக்ாக, 
அவைர ம"ைமப்ப&த(்ேவாம். (1 ேப#$ 2: 21 ) அவர ்
தன்ைனேய நமக%் உதாரணமாகக ்காட%்&ள்ளார.் 
என்$ம் நா#ம் அைத அவ்வாேற !"வா%ப்ேபாமாக. 

9 ம் அ"காரம் – ெபா$ைம பற்$ய ெதளி%&தத்ல் 
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எனேவ நீங்கள், நீ#$ன் வாரத்ை்தக(்க ்கட$்ப்பட$், 
உங்கள் கண்களால் நீங்கள் கண்ட%ேபால் அைனத&் 
!டயங்களி)ம் ெபா$ைமையக ்கைட$%க'்ம்ப% 
நான் உங்கள் அைனவைர&ம் !க#ம் !னயத&்டன் 
ேகட%்கெ்காள்)ேறன். !னித இகே்ன&யஸ் (Ignatius), 
ேசா$மஸ் (Zosimus), மற்$ம் !ஃபஸ் (Rufus) 
ேபான்ேறாரிடம் நீங்கள் கண்ட% மட$்மல்லாமல், 
உங்களிைடேய வா#ம் மற்றயவைரப் ேபால%ம், 
ப"#ட%ம், ஏைனய அப்ேபாஸ்தலரக்ளிட.ம் நீங்கள் 
கண்டைதப் ேபால%ம் நீங்கள் ெபா$ைமையப் 
!ன்பற்ற !யற்%கக் ேவண்%ம். இவரக்ள் எவ#ம் 
!ெண இயங்க&ல்ைல (!"ப்!யர ்2:16; கலாத&்யர ்2: 2) 
ஆனால் !"வாசத(்!ம் நீ#$%ம் அவரக்ள் 
இயங்%னர.் அவரக்ள் இப்ேபா& கரத்த்%ைடய 
சநந்ி%&ல் அவரின் !ரசன்னத'்ல் இ"க%்றாரக்ள், 
ஏெனனில் அவரக்&ம் அவேரா& !ன்பங்கைள 
அ"ப$தத்ாரக்ள். அதே்தா&, அவரக்ள் இநத் 
உலகதை்த ேந#கக்&ல்ைல, மாறாக, எமகக்ாக 
மரிதத்வைர ேந#தத்ாரக்ள். எமகக்ாகேவ அவர ்
ேதவனால் மரிதே்தாரிட)*ந,் 
உ"ரத்ெ்த'ப்பப்படட்ார.் 

10 ம் அ"காரம் – நல்ெலா&கக்தை்தப் பற்$ய அ"#ைர 

ஆைகயால், இவற்%ல் உ"#யாக இ"ங்கள், 
கரத்த்%ைடய !ன்மா&ரிையப் !ன்பற்&ங்கள். 
!"வாசத(்ல் உ"#யாக'ம் என்$ம் மாறாம$ம் 
இ"ங்கள். சேகாதரத(்வதை்த ேந#$ங்கள், (1 ேப#$ 
2:17). ஒ"வேராெடா"வர ்இைணந&்'ங்கள், 
சத$்யத$்ல் !ைணகக்ப்படட்வரக்ளாய், தாம்பத&்ய 
உற#ல் ஏற்ப%ம் !ைணப்!னால், கரத்த்%ைடய 
தாழ்ச&்ைய ெவளிப்ப'த)்வ*ல் உதாரணமாய் 
இ"ங்கள். ஒ"வைர&ம் ெவ#த&் ஒ"கக்ா&ரக்ள். 
நீங்கள் நன்ைம ெசய்ய !"ம்%ம் ேபா$ அைத 
!ற்ேபாடா(ரக்ள். ஏெனன்றால் தரம்ம் ெசய்வ& 
உங்கைள மரணத&்ல் இ"ந%் !"!க%்ற' (ேதா$த ்
4:10, ேதா$த ்12: 9) நீங்கள் அைனவ%ம் 
ஒ"வ"கெ்கா"வர ்!ழ்ப்ப%ந'்(ங்கள் (1 ேப#$ 5: 5). 
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உங்கள் நடதை்த !ற மததத்வர ்மத$்%ல் 
!ற்றமற்றதாய் இ!தத்ல் ேவண்%ம் (1 ேப#$ 2:12) 
உங்கள் நற்ெசயல்க)கக்ாக நீங்கள் 
பாராட&்கக்ைளப் ெப#வேதா(, கரத்த்ர ்உங்கள் 
நி#தத்ம் அவ#$க'் உடப்ட மாடட்ார.் கரத்த்%ைடய 
நாமதை்த நிந$்க&்றவ)க*் ஐேயா ேக#! (ஏசாயா 52: 5) 
ஆகேவ, அைனவ%க(்ம் நிதானதை்தக ்கற்$க ்
ெகா$ங்கள், அைத உங்கள் ெசாநத் நடதை்த&'ம் 
ெவளிப்ப'த)்ங்கள். 

11 ம் அ"காரம் – வலன்ஸ் !"த%் வ"தத்தை்த 
ெவளிப்ப'த)்தல் 

வெலன்ஸ'ட)் நான் !க#ம் கவைலப்ப'(ேறன். 
காரணம், ஒ" காலத&்ல் அவர ்உங்கள் மத$்%ல் ஒ" 
!"தெ்தாண்டராக இ"நத்ார.் ஏெனன்றால் 
[!"சச்ைப'ல்] அவ#க&் வழங்கப்படட் இடதை்த 
அவர ்!க அரிதாகேவ !ரிந&்ெகாண்+,நத்ார.் எனேவ, 
நீங்கள் ேபராைச'()ந,் !"பட"், ஒ"கக் 
!லரக்ளாக(ம், உண்ைம&ள்ளவரக்ளாக,ம் இ"கக் 
ேவண்%ம் என்$ நான் உங்கைளத ்தாழ்ைம'டன் 
ேகட%்கெ்காள்)ேறன். சகல$தமான 
!ைமகளி'(ந+்ம் உங்கைளப் 
பா#காத#்கெ்காள்)ங்கள். (1 ெதசேலானிகே்கயர ்5:22) 
அதத்ைகய !டயங்களில் ஒ"வன் தன்ைன ஆள 
!"யா%டட்ால், அவன் மற்றவரக்'க(் எப்ப$க ்
கடட்ைள இடக ்!"ம்? ஒ"வன் தன்ைன 
ேபராைச'()ந,் காப்பாற்&க ்ெகாள்ளா !டட்ால், 
அவன் !க$்ரக ஆராதைன ெசய்பவனாய் 
க"தப்ப&வான், ேம#ம் !ற மததத்வன் என்ற ர#ீ$ல் 
!ரப்்%க'்ள்ளாவான். ஆனால் கரத்த்ரின் 
!ரப்்ைபப்பற்' அ"யாதவர ்யார?் ப"ல் ேபா$தத்ப', 
பரி$தத்வான்கள் உல#$ள்ேளாைரத ்
!ரப்்%டக(்)மா? (1 ெகாரிந(்யர ்6: 2) ஆனால், நான் 
உங்களிைடேய இ"ேபான்ற எநத்ெவா( 
!டயதை்த'ம் கண்ட"#ல்ைல, 
ேகள்%ப்படட்()ல்ைல, !னித ப"ல் உங்கள் மத$்%ல் 
!க#ம் க"ைமயாக ேசைவ ெசய்தார.் அவர$ 
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நி#பத'்ன் ெதாடகக்த'்ல் அவர ்உங்கைளப் 
பாராட&்'(நத்ார.் ஏன் என்றால், அகக்ாலத'்ல் 
கரத்த்ைர அ"ந%்&நத் சைபகளில் அவர ்உங்கைளப் 
பற்$ ெப#ைமயாகப் ேப#$%நத்ார.் ஆனால் 
!"ரன்ாைவச ்ேசரந்த் நாேமா, அவைர இன்ன$ம் 
அ"யாதவரக்ளாக இ"க%்ேறாம். எனேவ 
சேகாதரரக்ேள, நான் அவ#கக்ாக'ம் (Valens) அவர$ 
மைன$கக்ாக(ம் உள்ளதத்ால் !க#ம் 
கவைலப்ப'(ேறன். கரத்த்ர ்அவ#க&் உண்ைமயான 
மனந%்&ம்'தைலக ்ெகா$கக்க ்கடவாராக. எனேவ, 
இவ்#டயத'்ல் நீங்கள் !தமான ேபாகை்கக ்
கைடப்&'த)், அப்ப$ப்படட்வரக்ைள !ேரா%களாய் 
க"தா%"ப்(ரக்ளாக. (2 ெதசேலானிகே்கயர ்3:15). 
மாறாக, !ன்பதை்த அ"ப$ப்பவரக்ைள+ம், 
வ"தவ$ப்ேபான அங்கதத்வரக்ைள*ம் ேத#, 
அவரக்ைள !ண்$ம் உங்கேளா( இைணத&்க ்
ெகாள்&ங்கள். அதன் !லம் உங்கள& !" 
சரரீதை்த'ம் நீங்கள் காப்பாற்&கெ்காள்)ரக்ள். 
அவ்வா% ெசயல்ப'வதன் !லம் உங்கைள நீங்கேள 
ேமம்ப%த'்க ்ெகாள்&'ரக்ள். (1 ெகாரிந(்யர ்12:26) 

12 ம் அ"காரம் – பல்ேவ& !"ைபகள் பற்$ய அ"#ைர 

நீங்கள் பரி$தத் ேவதாகமதை்தப் பற்$ நன்$ 
அ"ந!்"க%்&ரக்ள் என்$ம், உங்களிட()ந+் எ"#ம் 
மைறகக்ப்பட(ல்ைல என்$ம் நான் நம்$%ேறன்; 
ஆனால் எனக%் இநத் வரப்%ரசாதம் இன்$ம் 
வழங்கப்பட(ல்ைல. இநத் ேவதாகமங்கள் 
!ரகடணப்ப(த*்வ* என்னெவன்றால், நீங்கள் 
ேகாபம் ெகாள்ள ேநரிடட்ா(ம், பாவம் ெசய்யா&ரக்ள். 
உங்கள் ேகாபம் !ரியன் மைற$ம் !ன் தணிந&் !ட 
ேவண்%ம் (எேப$யர ்4:26). இைத நிைன%ல் 
ைவத%்&ப்ேபார ்ம"ழ்ச&்யாய் இ"ப்பர.் உங்கைளப் 
ெபா$தத்வைர*ல் இ" உங்க%க&்ம் ெபா$ந'்ம் 
என்$ நான் நம்$%ேறன். நம்$ைடய கரத்த்ரா&ய 
இேய$க ்!"ஸ்%&ன் !தா$ம், ேதவ$ைடய 
!மார%ம், நம்$ைடய நித%்ய !ரதான 
ஆசாரிய'மா)ய இேய$ க#்$ஸ்&'ம், உங்கைள 
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!"வாசத(்)ம் சத$்யத$்&ம் 
கட$்ெய'ப்)வாரக்ளாக. எல்லா சாநத் !ணதை்த&ம், 
ெமன்ைம, ெபா$ைம, ச"ப்%தத்ன்ைம, நிரநத்ர 
ச"ப்%தத்ன்ைம மற்$ம் !ய்ைம ஆ"யவற்'ல் 
நம்$ைடய கரத்த்ரா$ய இேய$ !"ஸ்%ைவ(ம், 
அவைர மரிதே்தாரிட)*ந,் உ"ரத்ெ்த'ப்)ய 
!தாைவ&ம் !"வா%க(்ன்ற அவர ்தன# 
பரி$தத்வான்க+க,்க ்ெகா$தத் மகத%்வதை்த 
உங்க%க&்ம் அ"#வாராக. நம்$ைடய கரத்த்ரா&ய 
இேய$ !"ஸ்%ைவ(ம், மரிதே்தாரிட)*ந,் 
உ"ரத்ெ்த'ப்)ய அவ#ைடய !தாைவ&ம் 
!"வா%க(்ற அைனவ%க(்ம், பரேலாகத)்ற்+ !ேழ 
உள்ள எல்லா வரப்%ரசாதங்கைள-ம் அ"#வார.் 
(கலாத&்யர ்1: 1) சகல !னிதரக்(கக்ாக*ம் 
ெச#$ங்கள்.ஆட$்யாளரக்*கக்ாக+ம் ெச#$ங்கள். 
(1 !ேமாதே்த' 2: 2) அ"காரிகள், ஆட$்யாளரக்ள், 
மற்$ம் உங்கைளத ்!ன்$%த'் உங்கைள 
ெவ#ப்பவரக்(கக்ாக*ம் மன்றா&ங்கள். ( மதே்த% 5:44 
). உங்கள் !"வாசத(்ன் கனி அைனவ%க(்ம் 
ெவளிப்ப'வதற்*ம், நீங்கள் அவரிடத(்ல் 
பரி$ரணமாக இ"ப்பதற்'ம் !"ைவ%ன் 
எ"ரிக&கக்ாக)ம் மன்றா&ங்கள். 

13 ம் அ"காரம் – நி#பங்களின் பரிமாற்றம் பற்$ய 
கண்ேணாடட்ம் 

நீங்க&ம், இகே்ன&யஸ)ம் எனக%் எ"#யப&, 
எவேர%ம் (இங்$%ந'்) !ரியா&க)் ெசல்ல ேநரிடட்ால், 
உங்கள் க"ததை்த அவேரா& (ேபா$றவர)் எ"த%்ச ்
ெசல்ல ேவண்%ம் என்ற உங்கள& ேவண்%ேகாைள 
நான் கவனத&்ல் ெகாண்&ள்ேளன். சரியான ஒ" 
சநத்ரப்்பம் அைமநத்ால், தனிப்படட் !தத$்ேலா 
அல்ல$, என# சாரப்ாக ேபாகக&்'யவர ்ஒ"வர ்
அைம$ம் படச்த&்ல், உங்கள& ஆவல் 
நிைறேவற்றப்ப)ம். எமக%் எ"தப்படட் 
இகே்ன&ய(ன் நி#பங்க(ம், எம்$டம் உள்ள 
ஏைனய (அவ#ைடய நி#பங்கள்) வற்ைற%ம் நீங்கள் 
ேகட%்கெ்காண்ட ப"ேய, உங்க%க!் அ"ப்% 
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ைவத%்&க(்ேறாம். அைவ இநத் நி#பத'்டன் 
இைணகக்ப்பட(்ள்ளன. அதே்தா&, அைவகளால் 
நீங்கள் அளப்பரிய நன்ைமகைளப் ெபற்%&'ரக்ள். 
ஏெனனில், அைவ ெபா$ைமைய(ம் !"வாசதை்த)ம் 
ஆராய்&ன்றன. அத$்டன் எம் கரத்த்ரிடம் நாம் 
ெகாண்&ள்ள !"வாசதை்த ேம#ம் !ஸ்தரிகக் 
எம்ைம உற்சாகப்ப(த*்ம் அைனத&்க ்
காரணிகைள(ம் அல# ஆராய்&ற(. இகே்ன&யஸ் 
என்பவரிட)*நே்தா அல்ல$ அவேரா& 
இ"நத்வரக்ளிடேமா இ"ந%் ஏதாவ% 
!"ப்%டப்ப'ம்ப)யான தகவல்கள் உங்க%க&்க ்
!ட$்மா'ன், அவற்ைற எமக%் தைய !ரந்%் 
அ"யதத்ர ேவண்%ெமன தாழ்ைம'டன் 
ேகட%்கெ்காள்)ேறன். 

14 ம் அ"காரம் – !"#ைர 

இநத் !டயங்கள் யாவற்ைற'ம் நான் !ெரெசன்ஸ் 
(Crescens) என்பவர ்!லமாக உங்க%க&் எ"#$ேறன். 
தற்ேபா' வைர நான் அவைர உங்க%க&் 
பரிந&்ைரத&் வந$்ள்ேளன். இப்ேபா&ம் அவ்வாேற 
பரிந&்ைர ெசய்%ேறன். ஏெனனில் அவர ்எம் மத$்%ல் 
ேநரை்மயாக ெசயல் பட$்க ்ெகாண்&'க(்றார.் 
அவ்வண்ணேம, உங்கள் மத$்%&ம் இ"ந%்ள்ளார ்
என்$ நம்$%ேறன். 
அதே்தா&, அவர$ சேகாதரி உங்களிடம் வ"ம் ேபா$, 
அவைர !"நத் மரியாைத(டன் நடத%்ங்கள். 
கரத்த்ரா&ய இேய$%ன் பா#காப்&ம் !"ைப%ம் 
என்$ம் உங்கேளா( இ"கக்கக்டவதாக. ஆெமன். 

 


