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2 െകാരിന്ത്യർ

്രഗന്ഥകര് ത്താവ്
തെന്റജീവിതത്തിെലഒരുവിഷമസന്ധിയിലാണ്
പൗേലാസ് െകാരിന്ത്യർക്ക് ഈ േലഖനം
എഴുതുന്നത.് െകാരിന്തിെല സഭ ഒരു
്രപതിസന്ധി ഘട്ടത്തിലൂെട കടന്നുേപാകുന്നു
എന്ന് മനസ്സിലാക്കിയ പൗേലാസ് സഭയിെല
ഐക്യം സംരക്ഷിക്കുവാൻ ്രശമിക്കുന്നു. ഈ
േലഖനെമഴുതുേമ്പാൾ തീ്രവമായ മാനസിക
വ്യഥയിലായിരുന്നു പൗേലാസ് കാരണം
താൻ െകാരിന്തു സഭെയ അ്രതമാ്രതം
സ്േനഹിച്ചിരുന്നു. മേനാദുഃഖം തെന്ന
തളർത്തിെയങ്കിലും ൈദവം “എെന്റ കൃപ നിനക്ക്
മതി എെന്റ ശക്തി ബലഹീനതയിൽ തികഞ്ഞ്
വരുന്നു” എന്ന വചനത്താല് പൗേലാസിെന
ശക്തിെപ്പടുത്തുന്നു. 2. െകാരി. 12:7-10.
ഈ പുസ്തകത്തിൽ തെന്റ ശു്രശൂഷെയയും
അേപ്പാസ്തലിക അധികാരെത്തയും കുറിച്ച്
പൗേലാസ് വ്യക്തമാക്കുന്നു താൻ ൈദവത്താൽ
തിരെഞ്ഞടുക്കെപ്പട്ട അേപ്പാസ്തലൻ ആെണന്ന്
സത്യം ഇതിലൂെട െവളിെപ്പടുത്തുന്നു. 2
െകാരി. 1:1. ൈ്രകസ്തവ വിശ്വാസെത്ത
കുറിച്ച് ധാരാളം കാര്യങ്ങൾ പൗേലാസ് ഇതിൽ
്രപതിപാദിക്കുന്നുണ്ട.്

എഴുതെപ്പട്ടകാലഘട്ടവുംസ്ഥലവും
ഏകേദശം ്രകിസ്താബ്ദം. 55 - 56.
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മാസിേഡാണിയയില ് വച്ചാണ് താൻ ഈ
പുസ്തകംഎഴുതുന്നത.്

സ്വീകര ്ത്താവ്
േറാമൻ ്രപവിശ്യയായ അഖായയുെട
തലസ്ഥാനമായിരുന്ന െകാരിന്തിെല
ൈദവസഭക്കാണ് ആണ് പൗേലാസ് ഈ േലഖനം
എഴുതുന്നത.് (2 െകാരി 1:1).

ഉേദ്ദശം
ഈ േലഖനത്തിെന്റ രചനക്ക് പിന്നിൽ
പൗേലാസിന് പല ലക്ഷ്യങ്ങള ം ഉള്ളതായി
കാണാം ്രപധാനമായും തൻെറ ആദ്യെത്ത
കത്തിേനാട് െകാരിന്ത്സഭ കാണിച്ച ആദരവിൽ
തനിക്കുള്ള സേന്താഷെത്ത അറിയിക്കുന്നു,
മാ്രതമല്ല ഏഷ്യയിൽ വച്ച് തനിക്ക് േനരിട്ട
്രപതിസന്ധികെളക്കുറിച്ച ംഅറിയിക്കുക. തൻെറ
ശാസനയിൽ ദുഃഖിച്ച വ്യക്തിേയാട് ക്ഷമാപണം
നടത്തുക ൈ്രകസ്തവ ശു്രശൂഷയുെട
മഹത്വെത്തയും വിലെയക്കുറിച്ച ം വിവരിക്കുക,
െയരുശേലമില ്കഷ്ടം അനുഭവിക്കുന്ന ജനെത്ത
സഹായിക്കുന്ന ധന സമാഹരണത്തിേലക്ക്
ൈകയയച്ച് സഹായം െചയ്യ വാന ് ജനെത്ത
ഉത്സാഹിപ്പിക്കുക.

്രപേമയം
പൗേലാസിെന അേപ്പാസ്ഥലത്തിൻെറ
്രപതിേരാധം
സംേക്ഷപം
1. ശു്രശൂഷെയ കുറിച്ച് പൗേലാസിെന്റ
വിശദീകരണം — 1:1-7:16

2. ജനത്തിനുള്ളധനേശഖരണം — 8:1-9:15



2 െകാരിന്ത്യർ 1:1 iii 2 െകാരിന്ത്യർ 1:6

3. അധികാരെത്തക്കുറിച്ച് വിശദീകരിക്കുന്നു —
10:1-13:10

4.ആശീർവാദം — 13:11-14

അഭിവാദനം
1 ൈദവഹിതത്താൽ ്രകിസ്തുേയശുവിെന്റ
അെപ്പാസ്തലനായ പൗെലാസും,
സേഹാദരനായ തിെമാെഥെയാസും
െകാരിന്തിെല ൈദവസഭയ്ക്കും
അഖായയിൽ എല്ലായിടങ്ങളിലുമുള്ളതായ
സകലവിശുദ്ധന്മാർക്കും കൂെട എഴുതുന്നത:്
2 നമ്മുെട പിതാവായ ൈദവത്തിങ്കൽനിന്നും
കർത്താവായ േയശു്രകിസ്തുവിങ്കൽ നിന്നും
നിങ്ങൾക്ക്കൃപയുംസമാധാനവും ഉണ്ടാകെട്ട.
സകലആശ്വാസങ്ങള െടയുംൈദവം

3 കരുണ നിറഞ്ഞ പിതാവും സർവ്വ
ആശ്വാസത്തിെന്റ ൈദവവുമായ നമ്മുെട
കർത്താവായ േയശു്രകിസ്തുവിെന്റ പിതാവായ
ൈദവം വാഴ്ത്തെപ്പടുമാറാകെട്ട. 4 ൈദവം
നെമ്മ ആശ്വസിപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന ആശ്വാസത്താൽ
ഏെതങ്കിലും കഷ്ടങ്ങളിലായിരിക്കുന്നവെര
ആശ്വസിപ്പിക്കുവാൻകഴിവുള്ളവരായിത്തീരത്തക്കവണ്ണം
നമ്മുെട കഷ്ടങ്ങളിൽ ഒെക്കയും അവൻ
നെമ്മ ആശ്വസിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു. 5 എെന്തന്നാൽ
്രകിസ്തുവിെന്റ കഷ്ടങ്ങൾ ഞങ്ങളിൽ
െപരുകുന്നതുേപാെല തെന്ന ്രകിസ്തുവിനാൽ
ഞങ്ങള െടആശ്വാസവും െപരുകുന്നു. 6ഞങ്ങൾ
കഷ്ടംഅനുഭവിക്കുന്നുഎങ്കിൽഅത്നിങ്ങള െട
ആശ്വാസത്തിനും രക്ഷയ്ക്കും ആകുന്നു;
ഞങ്ങൾക്ക് ആശ്വാസം വരുന്നു എങ്കിൽ അത്



2 െകാരിന്ത്യർ 1:7 iv 2 െകാരിന്ത്യർ 1:12

ഞങ്ങൾസഹിക്കുന്നകഷ്ടങ്ങൾതെന്നനിങ്ങള ം
സഹിക്കുന്നതിൽ നിങ്ങള െട ആശ്വാസത്തിനായി
ഫലിക്കുന്നു. 7 നിങ്ങൾ കഷ്ടങ്ങൾക്ക്
കൂട്ടാളികൾആകുന്നതുേപാെലആശ്വാസത്തിനും
കൂട്ടാളികൾ എന്നറിയുകയാൽ നിങ്ങൾക്ക്
േവണ്ടി ഞങ്ങള െട ്രപത്യാശ നിശ്ചയമുള്ളത്
തെന്ന. 8 സേഹാദരന്മാേര, ആസ്യയിൽ
ഞങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടായകഷ്ടങ്ങെളക്കുറിച്ച് നിങ്ങൾ
അറിവില്ലാത്തവരായിരിക്കുവാൻ ഞങ്ങൾ
ആ്രഗഹിക്കുന്നില്ല; ജീവേനാടിരിക്കുേമാ എന്ന്
നിരാശ േതാന്നുമാറ,്ഞങ്ങള െട ശക്തിക്കുമീെത
അത്യന്തം ഭാരെപ്പട്ട . 9 വാസ്തവമായും
വധശിക്ഷയ്ക്ക് വിധിക്കെപ്പട്ടവെരന്ന് ഞങ്ങൾക്ക്
േതാന്നിയതുെകാണ്ട,് ഞങ്ങളിൽ തെന്ന അല്ല,
മരിച്ചവെര ഉയിർപ്പിക്കുന്ന ൈദവത്തിൽ
തെന്ന ആ്രശയം വച്ച . 10 ഇ്രത ഭയങ്കരമായ
മരണവിപത്തിൽ നിന്ന് ൈദവം ഞങ്ങെള
വിടുവിച്ച ; വിടുവിക്കുകയും െചയ്യ ം; അവൻ
േമലാലും വിടുവിക്കും എന്ന് ഞങ്ങൾ അവനിൽ
ഉറച്ച മിരിക്കുന്നു. 11 അതിന് നിങ്ങള ം
ഞങ്ങൾക്കുേവണ്ടിയുള്ള ്രപാർത്ഥനയാൽ
തുണയാകുന്നു; അങ്ങെന പലരുെട ്രപാർത്ഥന
മുഖാന്തരം ഞങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയ കൃപയ്ക്ക് േവണ്ടി
പലരാലും ഞങ്ങൾനിമിത്തം ൈദവത്തിന് നന്ദി
കേരറ്റ വാൻഇടവരും.

പൗേലാസിെന്റപദ്ധതിയുെട മാറ്റം
12 േലാകത്തിൽ ഞങ്ങള െട െപരുമാറ്റം,
വിേശഷാൽനിങ്ങേളാട,്മാനുഷികജ്ഞാനത്തിൽ
അല്ല, ൈദവകൃപയിൽ തെന്ന, നിർമ്മലതയിലും
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ൈദവിക പരമാർത്ഥതയിലും ആയിരുന്നു എന്ന
ഞങ്ങള െട മനസ്സാക്ഷിയുെട സാക്ഷ്യമാണ്
ഞങ്ങള െട അഭിമാനകരമായ ്രപശംസ.
13 നിങ്ങൾക്ക് വായിക്കുവാനും ്രഗഹിക്കുവാനും
കഴിയാത്തെതാന്നും ഞങ്ങൾ എഴുതുന്നില്ല;
14 നമ്മുെട കർത്താവായ േയശുവിെന്റ
നാളിൽ നിങ്ങൾ ഞങ്ങൾക്ക് എന്നേപാെല
ഞങ്ങൾ നിങ്ങൾക്കും ്രപശംസ ആകുന്നു
എന്ന് നിങ്ങൾ ഞങ്ങെള ഭാഗികമായി
മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കുന്നതുേപാെല, പൂർണ്ണമായി
്രഗഹിക്കുംഎന്ന്ഞാൻ ഉറച്ചിരിക്കുന്നു.

15അതുെകാണ്ട് ഈ ഉറപ്പിൽ രണ്ട് അനു്രഗഹം
നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടാേകണ്ടതിനായി, 16 മുെമ്പ
നിങ്ങള െട അടുക്കൽ വരുവാനും അങ്ങെന ആ
വഴിയായി മെക്കേദാന്യയ്ക്കു േപായി പിെന്നയും
മെക്കേദാന്യയിൽനിന്ന് നിങ്ങള െട അടുക്കൽ
വരുവാനും നിങ്ങളാൽ െയഹൂദ്യയിേലക്ക്
യാ്രത അയയ്ക്കെപ്പടുവാനും ഞാൻ
വിചാരിച്ചിരുന്നു. 17 ഇങ്ങെന വിചാരിച്ചതിൽ
ഞാൻ ചാഞ്ചാടുകയായിരുന്നുേവാ?
അെല്ലങ്കിൽ എെന്റ വാക്ക് ഉവ്വ,് ഉവ്വ്
എന്നും; ഇല്ല, ഇല്ല എന്നും ആേകണ്ടതിന്
എെന്റ ഉേദ്ദശ്യം മാനുഷികമായിരുന്നുേവാ?
18 ൈദവം വിശ്വസ്തനായിരിക്കുന്നതുേപാെല,
നിങ്ങേളാടുള്ള ഞങ്ങള െട വചനം ഒരിക്കൽ ഉവ്വ്
എന്നും മെറ്റാരിക്കൽ ഇല്ല എന്നും ആയിരുന്നില്ല.
19 എെന്തന്നാൽ, ഞാനും സില്വാെനാസും
തിെമാെഥേയാസും നിങ്ങള െട ഇടയിൽ
്രപസംഗിച്ച ൈദവപു്രതനായ േയശു്രകിസ്തു
ഒരിക്കൽ ഉവ്വ് എന്നും മെറ്റാരിക്കൽ ഇല്ല
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എന്നും ആയിരുന്നില്ല; അവനിൽ ഉവ്വ് എന്ന്
മാ്രതേമയുള്ള . 20 ൈദവത്തിെന്റ എല്ലാ
വാഗ്ദത്തങ്ങള ം ്രകിസ്തുവിൽ ഉവ്വ് എന്നേ്രത;
അതുെകാണ്ട് ഞങ്ങൾനിമിത്തം ൈദവത്തിന്
മഹത്വം ഉണ്ടാകുമാറ് ്രകിസ്തുവിൽ ആേമൻ
എന്നും തെന്ന. 21 ഞങ്ങെള നിങ്ങേളാടുകൂെട
്രകിസ്തുവിൽ ഉറപ്പിക്കുന്നതും നെമ്മ
നിേയാഗിച്ചതും ൈദവമേല്ലാ. 22അവൻ നെമ്മ
മു്രദയിട്ട ം നമ്മുെട ഉറപ്പിനായി ആത്മാവിെന
നമ്മുെടഹൃദയങ്ങളിൽതന്നുമിരിക്കുന്നു.

23 പേക്ഷ എന്നാണ, നിങ്ങെള
ആദരിച്ചിട്ടേ്രത ഞാൻ പിെന്നയും െകാരിന്തിൽ
വരാതിരുന്നത് എന്നതിന് ൈദവം സാക്ഷി.
24 നിങ്ങള െട വിശ്വാസത്തിേന്മൽ കർത്തൃത്വം
നടത്തുന്നവരായിട്ടല്ല, നിങ്ങള െടസേന്താഷത്തിന്
ഞങ്ങൾ നിങ്ങേളാടുകൂെട ്രപവർത്തിക്കുന്നവർ
എന്നേ്രത; എെന്തന്നാൽ, നിങ്ങള െട
വിശ്വാസത്തിൽനിങ്ങൾഉറച്ച നില്ക്കുന്നുവേല്ലാ.

2
1 എന്നാൽ ഞാൻ വീണ്ടും നിങ്ങള െട
അടുക്കൽ വരുന്നത് ദുഃഖേത്താെട
ആകരുത് എന്ന് ഞാൻ സ്വയം തീരുമാനിച്ച .
2 ഞാൻ നിങ്ങെള ദുഃഖിപ്പിച്ചാൽ, എെന്ന
സേന്താഷിപ്പിക്കുന്നത് ഞാൻ മൂലം
ദുഃഖിതനായവൻ അല്ലാെത ആരുള്ള ? 3ഞാൻ
ഇത് എഴുതിയതിന് കാരണം ഞാൻ വന്നാൽ
എെന്ന സേന്താഷിപ്പിേക്കണ്ടിയവരാൽ ദുഃഖം
ഉണ്ടാകരുത് എന്നും, എെന്റ സേന്താഷം
നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും സേന്താഷം
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ആയിരിക്കും എന്ന് നിങ്ങെള എല്ലാവെരയും
കുറിച്ച് ഉറപ്പ ള്ളതുെകാണ്ടും ആകുന്നു.
4 വളെര കഷ്ടവും മേനാവ്യസനവും ഉണ്ടായിട്ട ം
വളെര കണ്ണ നീേരാടുകൂെട ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക്
എഴുതിയത് നിങ്ങൾ ദുഃഖിേക്കണ്ടതിനല്ല,
എനിക്ക് നിങ്ങേളാടുള്ള വലിയ സ്േനഹം നിങ്ങൾ
അറിേയണ്ടതിനേ്രത.

ദുഃഖമുളവാക്കിയവേനാട്ക്ഷമിക്കുക
5 ഒരുവൻ എെന്റ ദുഃഖത്തിന് കാരണമായി
എങ്കിൽ അവൻ എെന്നയല്ല ഒരളവിൽ
(ഞാൻ പരുഷമായി ഏെറ പറയരുതേല്ലാ)
നിങ്ങെള എല്ലാവേരയും ദുഃഖിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു.
6 ഭൂരിപക്ഷത്താൽ ഉണ്ടായ ഈ ശിക്ഷ അവന്
മതി. 7 മറിച്ച,് അവൻ അതിദുഃഖത്തിൽ
മുങ്ങിേപ്പാകാതിരിേക്കണ്ടതിന് നിങ്ങൾ
അവേനാട് ക്ഷമിക്കുകയും അവെന
ആശ്വസിപ്പിക്കുകയും അേ്രത േവണ്ടത.്
8 അതുെകാണ്ട് നിങ്ങള െട സ്േനഹം
അവന് ഉറപ്പിച്ച െകാടുക്കുവാൻ ഞാൻ
നിങ്ങെള ഉത്സാഹിപ്പിക്കുന്നു. 9 നിങ്ങൾ
സകലത്തിലും അനുസരണമുള്ളവേരാ
എന്ന് പരീക്ഷിച്ചറിേയണ്ടതിനായിരുന്നു
ഞാൻ എഴുതിയത.് 10 നിങ്ങൾ വല്ലതും
ക്ഷമിക്കുന്നവേനാട് ഞാനും ക്ഷമിക്കുന്നു;
എന്നാൽ ഞാൻ വല്ലതും ക്ഷമിച്ചിരിക്കുന്നു
എങ്കിൽ നിങ്ങൾ നിമിത്തം ്രകിസ്തുവിെന്റ
സാന്നിദ്ധ്യത്തിൽക്ഷമിച്ചിരിക്കുന്നു. 11സാത്താൻ
നമ്മിൽ നിന്ന് േനട്ടം ഉണ്ടാക്കാതിരിേക്കണ്ടതിനു
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തെന്ന; എെന്തന്നാൽ, അവെന്റ ത്രന്തങ്ങെള പറ്റി
നാംഅറിവില്ലാത്തവരല്ലേല്ലാ.

പുതിയനിയമത്തിെന്റശു്രശൂഷകന്മാർ
12 എന്നാൽ ഞാൻ ്രകിസ്തുവിെന്റ
സുവിേശഷം അറിയിക്കുവാൻ േ്രതാവാസിൽ
വരികയും, കർത്താവ് എനിക്ക് ഒരു
വാതിൽ തുറന്നുതരികയും െചയ്തേപ്പാൾ,
13 എെന്റ സേഹാദരനായ തീെത്താസിെന
കാണാതിരുന്നതിനാൽ മനസ്സിൽ
സമാധാനമില്ലാെത ഞാൻ അവേരാട്
യാ്രതപറഞ്ഞ് മെക്കേദാെന്യയിേലക്ക്
മടങ്ങി. 14 എന്നാൽ ്രകിസ്തുവിൽ
ഞങ്ങെള എല്ലായ്േപാഴും ജേയാത്സവമായി
നടത്തുകയും എല്ലാ ഇടങ്ങളിലും
ഞങ്ങളിലൂെട തെന്റ പരിജ്ഞാനത്തിെന്റ
വാസന െവളിെപ്പടുത്തുകയും െചയ്യന്ന
ൈദവത്തിന് സ്േതാ്രതം. 15 എെന്തന്നാൽ
രക്ഷിയ്ക്കെപ്പടുന്നവരുെട ഇടയിലും
നശിക്കുന്നവരുെട ഇടയിലും ഞങ്ങൾ
ൈദവത്തിന് ്രകിസ്തുവിെന്റ സൗരഭ്യവാസന
ആകുന്നു; 16 ഇവർക്ക് മരണത്തിൽനിന്ന്
മരണത്തിേലക്കുള്ള വാസന, അവർേക്കാ
ജീവനിൽനിന്ന് ജീവനിേലക്കുള്ള വാസന
തെന്ന. എന്നാൽ ഇതിന് ആർ േയാഗ്യൻ?
17 ഞങ്ങൾ ആദായത്തിനായി ൈദവവചനം
വിൽക്കുന്ന അേനകെരേപ്പാെല അല്ല,
പകരം പരമാർത്ഥതേയാടും ൈദവത്താൽ
നിേയാഗിക്കെപ്പട്ടവെരേപ്പാെലയും
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ൈദവസന്നിധിയിൽ ്രകിസ്തുവിൽ
സംസാരിക്കുന്നു.

3
പുതിയ ഉടമ്പടിയുെടശു്രശൂഷകന്മാർ

1 ഞങ്ങൾ പിെന്നയും ഞങ്ങെളത്തെന്ന
്രപശംസിക്കുവാൻ തുടങ്ങുന്നുേവാ? അല്ല, ചിലർ
െചയ്യന്നതുേപാെല നിങ്ങൾക്ക് ശുപാർശക്കത്ത്
തരുവാേനാ നിങ്ങളിൽനിന്നു വാങ്ങുവാേനാ
ഞങ്ങൾക്ക് ആവശ്യേമാ? 2 ഞങ്ങള െട
ഹൃദയങ്ങളിൽ എഴുതിയതായി, സകലമനുഷ്യരും
അറിയുന്നതും വായിക്കുന്നതുമായ ഞങ്ങള െട
കത്ത് നിങ്ങൾതെന്ന. 3 ഞങ്ങള െട
ശു്രശൂഷയാൽ ഉണ്ടായ ്രകിസ്തുവിെന്റ
കത്തായി നിങ്ങൾ െവളിെപ്പടുന്നുവേല്ലാ. അത്
മഷിെകാണ്ടല്ല, ജീവനുള്ള ൈദവത്തിെന്റ
ആത്മാവിനാൽ അേ്രത. കല്പലകയിൽ
അല്ല, ഹൃദയെമന്ന മാംസപ്പലകയിൽ തെന്ന
എഴുതിയിരിക്കുന്നു. 4 ഇ്രപകാരം ഉള്ള ഉറപ്പ്
ഞങ്ങൾക്ക് ൈദവത്തിൽ ്രകിസ്തുവിലൂെട ഉണ്ട്
5 ഞങ്ങളിൽനിന്ന് തെന്ന വരുന്നതുേപാെല
സ്വയമായി വല്ലതും അവകാശെപ്പടാൻ
ഞങ്ങൾ ്രപാപ്തർ എന്നല്ല; എന്നാൽ
ഞങ്ങള െട ്രപാപ്തി ൈദവത്തിെന്റ ദാനമേ്രത.
6 അവൻ ഞങ്ങെള പുതിയ ഉടമ്പടിയുെട
ശു്രശൂഷകന്മാർ ആകുവാൻ ്രപാപ്തരാക്കി;
അക്ഷരത്തിെന്റശു്രശൂഷകന്മാരല്ല,ആത്മാവിെന്റ
ശു്രശൂഷകന്മാരെ്രത; എെന്തന്നാൽ, അക്ഷരം
െകാല്ല ന്നു,ആത്മാവ് ജീവിപ്പിക്കുന്നു. 7എന്നാൽ
കല്ലിൽ അക്ഷരമായി െകാത്തിയിരുന്ന
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മരണത്തിെന്റ ശു്രശൂഷ, മങ്ങിേപ്പാകുന്നതായ
േമാെശയുെട മുഖേതജസ്സ നിമിത്തം
യി്രസാേയൽ മക്കൾക്ക് അവെന്റ മുഖത്ത്
േനാക്കിക്കൂടാതവണ്ണം 8 േതജസ്സള്ളതാെയങ്കിൽ
ആത്മാവിെന്റ ശു്രശൂഷ അധികം
േതജസ്സള്ളതാകയില്ലേയാ? 9 ശിക്ഷാവിധിയുെട
ശു്രശൂഷ േതജസ്സാകുന്നു എങ്കിൽ നീതിയുെട
ശു്രശൂഷ േതജേസ്സറിയതായിരിക്കും. 10അേത,
േതജേസ്സാടുകൂടിയത് ഈ കാര്യത്തിൽ ഈ
അതിമഹത്തായ േതജസ്സ നിമിത്തം ഒട്ട ം
േതജസ്സില്ലാത്തതായി. 11 മങ്ങിേപ്പാകുന്നത്
േതജസ്സള്ളതായിരുെന്നങ്കിൽ, നിലനില്ക്കുന്നത്
എ്രതഅധികം േതജസ്സള്ളതായിരിക്കും!

12ഇങ്ങെനയുള്ള്രപത്യാശഞങ്ങൾക്കുള്ളതുെകാണ്ട്
വളെര ്രപാഗത്ഭ്യേത്താെട സംസാരിക്കുന്നു.
13 മങ്ങിേപ്പാകുന്നതിെന്റ അന്തം യി്രസാേയൽ
മക്കൾ േനാക്കാതിരിക്കുവാൻ േവണ്ടി തെന്റ
മുഖത്ത് മൂടുപടം ഇട്ട േമാെശെയേപ്പാെല അല്ല.
14എന്നാൽ അവരുെട മനസ്സ് കഠിനെപ്പട്ട േപായി.
പഴയനിയമം വായിക്കുേമ്പാെഴാെക്കയും ആ
മൂടുപടം നീങ്ങാെത ഇന്നുവെര ഇരിക്കുന്നുവേല്ലാ;
അത് ്രകിസ്തുവിൽനീങ്ങിേപ്പായി. 15േമാെശയുെട
പുസ്തകം വായിക്കുേമ്പാെഴാെക്കയും മൂടുപടം
ഇന്നേയാളം അവരുെട ഹൃദയത്തിേന്മൽ
കിടക്കുന്നു. 16 എന്നാൽ, ഒരുവൻ
കർത്താവിേലക്ക് തിരിയുേമ്പാൾ മൂടുപടം
നീങ്ങിേപ്പാകുന്നു. 17കർത്താവ്ആത്മാവാകുന്നു;
കർത്താവിെന്റ ആത്മാവുേള്ളടത്ത് സ്വാത്രന്ത്യം
ഉണ്ട്. 18 എന്നാൽ നാം എല്ലാവരും,
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മൂടുപടം നീങ്ങിയ മുഖേത്താടുകൂെട
കണ്ണാടിയിെലന്നേപാെല കർത്താവിെന്റ േതജസ്സ്
്രപതിബിംബിക്കുന്നവരായി, ആത്മാവാകുന്ന
കർത്താവിൽനിെന്നന്നേപാെല, േതജസ്സിൽ
നിന്ന് േതജസ്സിേലക്ക് അേത ്രപതിബിംബമായി
രൂപാന്തരെപ്പടുന്നു.

4
സുവിേശഷത്തിെന്റ െവളിച്ചം

1 അതുെകാണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് കരുണ
ലഭിച്ചിട്ട് ഈ ശു്രശൂഷ ലഭിക്കുകയാൽ
ഞങ്ങൾ അൈധര്യെപ്പടാെത 2 ലജ്ജാകരമായ
രഹസ്യങ്ങെള ത്യജിച്ച് ഉപായേത്താെടേയാ,
ൈദവവചനത്തിൽ കൂട്ട് േചർക്കുകേയാ
െചയ്യാെത, സത്യം െവളിെപ്പടുത്തുന്നതിനാൽ
ൈദവസന്നിധിയിൽ സകലമനുഷ്യരുെടയും
മനസ്സാക്ഷിക്ക് ഞങ്ങെളത്തെന്ന
േബാദ്ധ്യമാക്കുന്നു. 3 എന്നാൽ ഞങ്ങള െട
സുവിേശഷം മറയെപ്പട്ടിരിക്കുന്നു എങ്കിൽ
നശിച്ച േപാകുന്നവർക്കേ്രത മറഞ്ഞിരിക്കുന്നത.്
4 ൈദവ്രപതിച്ഛായ ആയ ്രകിസ്തുവിെന്റ
േതജസ്സള്ള സുവിേശഷത്തിെന്റ ്രപകാശം
േശാഭിക്കാതിരിക്കുവാൻ ഈ േലാകത്തിെന്റ
ൈദവം അവിശ്വാസികള െട മനസ്സ് കുരുടാക്കി.
5 ഞങ്ങെളത്തെന്ന അല്ല, ്രകിസ്തുേയശുവിെന
കർത്താവ് എന്നും ഞങ്ങെളേയാ േയശു
നിമിത്തം നിങ്ങള െട ദാസന്മാർ എന്നും
അേ്രത ഞങ്ങൾ ്രപസംഗിക്കുന്നത.്
6 എെന്തന്നാൽ, ഇരുളിൽ നിന്നും െവളിച്ചം
്രപകാശിക്കണം എന്ന് അരുളിെച്ചയ്ത
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ൈദവം േയശു്രകിസ്തുവിെന്റ മുഖത്തുള്ള
ൈദവേതജസ്സിെന്റ പരിജ്ഞാനത്തിെന്റ െവളിച്ചം
തേരണ്ടതിന്, ഞങ്ങള െട ഹൃദയങ്ങളിൽ
്രപകാശിച്ചിരിക്കുന്നു.

മൺപാ്രതങ്ങളിെലനിേക്ഷപം
7 എങ്കിലും ഈ അത്യന്തശക്തി ഞങ്ങള െട
സ്വന്തം എന്നല്ല, ൈദവത്തിേന്റതേ്രത എന്നു
വേരണ്ടതിന,് ഈ നിേക്ഷപം ഞങ്ങൾക്കു
മൺപാ്രതങ്ങളിൽ ആകുന്നു ഉള്ളത.്
8 ഞങ്ങൾ സകലവിധത്തിലും കഷ്ടം
സഹിക്കുന്നവർ എങ്കിലും െഞരുങ്ങിേപ്പാകുന്നില്ല;
കുഴങ്ങിയിരിക്കുന്നവർ എങ്കിലും
നിരാശെപ്പടുന്നില്ല; 9 ഉപ്രദവം അനുഭവിക്കുന്നവർ
എങ്കിലും ഉേപക്ഷിക്കെപ്പടുന്നില്ല; അടിേയറ്റ്
വീണവർ എങ്കിലും നശിച്ച േപാകുന്നില്ല;
10 േയശുവിെന്റ ജീവൻ ഞങ്ങള െട ശരീരത്തിൽ
െവളിെപ്പേടണ്ടതിന് േയശുവിെന്റ മരണം
ശരീരത്തിൽ എേപ്പാഴും വഹിക്കുന്നു.
11 ഞങ്ങള െട മർത്യശരീരത്തിൽ േയശുവിെന്റ
ജീവൻ െവളിെപ്പേടണ്ടതിന് ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന
ഞങ്ങൾ എല്ലായ്േപാഴും േയശു നിമിത്തം
മരണത്തിന് ഏല്പിക്കെപ്പടുന്നു. 12 അങ്ങെന
ഞങ്ങളിൽ മരണവും നിങ്ങളിൽ ജീവനും
്രപവർത്തിക്കുന്നു.
13 അതുെകാണ്ട് വിശ്വാസത്തിെന്റ അേത

ആത്മാവ് ഞങ്ങൾക്കുള്ളതിനാൽ
“ഞാൻ വിശ്വസിച്ച അതുെകാണ്ട്
ഞാൻ സംസാരിച്ച ” എന്ന്
എഴുതിയിരിക്കുന്നതുേപാെല
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ഞങ്ങള ം വിശ്വസിക്കുന്നു; അതുെകാണ്ട്
സംസാരിക്കുന്നു. 14 കർത്താവായ
േയശുവിെന ഉയിർപ്പിച്ചവൻ ഞങ്ങെളയും
േയശുവിേനാടുകൂെട ഉയിർപ്പിച്ച് നിങ്ങേളാടുകൂെട
തിരുസന്നിധിയിൽ നിർത്തും എന്ന് ഞങ്ങൾ
അറിയുന്നു. 15 കൃപ അേനകരിേലക്ക് വ്യാപിച്ച്,
ൈദവത്തിെന്റ മഹിമയ്ക്കായി സ്േതാ്രതാർപ്പണം
വർദ്ധിപ്പിേക്കണ്ടതിന് സകലവും നിങ്ങൾ
നിമിത്തമേല്ലാആകുന്നത.്

16അതുെകാണ്ട് ഞങ്ങൾ അൈധര്യെപ്പടാെത,
ഞങ്ങള െട പുറേമയുള്ള മനുഷ്യൻ
ക്ഷയിച്ച േപ്പാകുന്നു എങ്കിലും, ഞങ്ങള െട
അകേമയുള്ളവൻ നാൾക്കുനാൾ പുതുക്കം
്രപാപിക്കുന്നു. 17 െനാടിേനരേത്തക്കുള്ള
ഞങ്ങള െട ലഘുവായ കഷ്ടം
അത്യന്തം അനവധിയായ േതജസ്സിെന്റ
നിത്യഘനത്തിനുേവണ്ടി ഞങ്ങെള ഒരുക്കുന്നു.
18 കാണുന്നതിെന അല്ല, കാണാത്തതിെന
അേ്രത ഞങ്ങൾ േനാക്കിെക്കാണ്ടിരിക്കുന്നു;
എെന്തന്നാൽ, കാണുന്നത് താൽക്കാലികം,
കാണാത്തേതാനിത്യം.

5
സ്വർഗീയവാസസ്ഥലം

1 കൂടാരെമന്ന നമ്മുെട ഭൗമഭവനം
നശിച്ച േപായാൽ ൈകകളാൽ പണിതിട്ടില്ലാത്ത
ൈദവത്തിെന്റ ഒരു ഭവനം നമുക്ക് നിത്യമായി,
സ്വർഗ്ഗത്തിൽ ഉെണ്ടന്ന് നാം അറിയുന്നു.
2 ഈ കൂടാരത്തിൽ ഞരങ്ങിെക്കാണ്ട്
സ്വർഗ്ഗീയമായ ഭവനം ധരിക്കുവാൻ ഞങ്ങൾ
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വാഞ്ചിക്കുന്നു. 3അങ്ങെന ധരിക്കുന്നതുെകാണ്ട്
ഞങ്ങൾ നഗ്നരായി കാണെപ്പടുകയില്ലേല്ലാ.
4 ഈ കൂടാരത്തിൽ ഇരിക്കുന്ന ഞങ്ങൾ
ഭാരെപ്പട്ട് ഞരങ്ങുന്നു; മർത്യത ജീവനാൽ
നീങ്ങിേപ്പാേകണ്ടതിന,് നാം നഗ്നരായിത്തീരും
എന്നുള്ളതുെകാണ്ടല്ല, പിെന്നേയാ വസ്്രതം
ധരിക്കെപ്പടും എന്നുള്ളതുെകാണ്ട് തെന്ന.
5 അതിനായി ഞങ്ങെള ഒരുക്കിയത,്
നമ്മുെട ഉറപ്പിനായി ആത്മാവിെന നമുക്ക്
നൽകിയ ൈദവം തെന്ന. 6 ആകയാൽ
ഞങ്ങൾ എല്ലായ്േപാഴും ൈധര്യെപ്പട്ട ം
ശരീരമാകുന്ന ഭവനത്തിൽ വസിക്കുേമ്പാൾ
കർത്താവിൽനിന്ന് അകന്നിരിക്കുന്നു എന്ന്
അറിഞ്ഞും ഇരിക്കുന്നു. 7 എെന്തന്നാൽ,
കാഴ്ചയാൽ അല്ല, വിശ്വാസത്താലേ്രത ഞങ്ങൾ
നടക്കുന്നത.് 8 ഇങ്ങെന ഞങ്ങൾ ൈധര്യെപ്പട്ട്
ശരീരത്തിൽനിന്നകന്ന് കർത്താവിേനാടുകൂെട
ഭവനത്തിൽ ഇരിക്കുവാൻ അധികം
ഇഷ്ടെപ്പടുന്നു. 9 അതുെകാണ്ട് ശരീരത്തിൽ
വസിച്ചാലും ശരീരത്തിൽ നിന്നകന്നാലും
ഞങ്ങൾ അവെന ്രപസാദിപ്പിക്കുന്നത്
ലക്ഷ്യമാക്കുന്നു. 10 എെന്തന്നാൽ, അവനവൻ
ശരീരത്തിൽ ഇരിക്കുേമ്പാൾ െചയ്തത്
നല്ലതാകിലും തീയതാകിലും അതിന്
തക്കവണ്ണം ്രപാപിേക്കണ്ടതിന് നാം എല്ലാവരും
്രകിസ്തുവിെന്റ ന്യായാസനത്തിെന്റ മുമ്പാെക
െവളിെപ്പേടണ്ടതാകുന്നു.

നിരപ്പിെന്റശു്രശൂഷ
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11 ആകയാൽ കർത്താവിെന ഭയെപ്പേടണം
എന്ന് അറിഞ്ഞിട്ട് ഞങ്ങൾ മനുഷ്യെര
േ്രപാത്സാഹിപ്പിക്കുന്നു; എന്നാൽ ൈദവത്തിനു
ഞങ്ങൾ െവളിെപ്പട്ടിരിക്കുന്നു; നിങ്ങള െട
മനസ്സാക്ഷികളിലും െവളിെപ്പട്ടിരിക്കുന്നു
എന്ന് ഞാൻ ്രപതീക്ഷിക്കുന്നു. 12 ഞങ്ങൾ
പിെന്നയും ഞങ്ങെളത്തെന്ന നിങ്ങേളാട്
്രപശംസിക്കുകയല്ല, ഹൃദയം േനാക്കിയിട്ടല്ലാെത,
മുഖം േനാക്കിയിട്ട് ്രപശംസിക്കുന്നവേരാട് ഉത്തരം
പറയുവാൻ നിങ്ങൾക്ക് വക ഉണ്ടാേകണ്ടതിന്
ഞങ്ങെളക്കുറിച്ച് ്രപശംസിക്കുവാൻ
നിങ്ങൾക്ക് കാരണം തരികയേ്രത െചയ്യന്നത.്
13 ഞങ്ങൾ സുേബാധമില്ലാത്തവർ എന്നു
വരികിൽ ൈദവത്തിനും, സുേബാധമുള്ളവർ
എന്നു വരികിൽ നിങ്ങൾക്കും ആകുന്നു.
14 ്രകിസ്തുവിെന്റ സ്േനഹം ഞങ്ങെള
നിയ്രന്തിക്കുന്നു; എല്ലാവർക്കുംേവണ്ടി
ഒരുവൻ മരിച്ചിരിെക്ക എല്ലാവരും മരിച്ച
എന്നും 15 ജീവിച്ചിരിക്കുന്നവർ ഇനി
തങ്ങൾക്കായിട്ടല്ല, തങ്ങൾക്കു േവണ്ടി
മരിച്ച് ഉയിർെത്തഴുേന്നറ്റവനായിട്ട തെന്ന
ജീവിേക്കണ്ടതിന് അവൻ എല്ലാവർക്കുംേവണ്ടി
മരിച്ച എന്നും ഞങ്ങൾ ഉറച്ചിരിക്കുന്നു.
16ആകയാൽ ഞങ്ങൾ ഇന്നുമുതൽ ആെരയും
മാനുഷികനിലയിൽ കണക്കാക്കുന്നില്ല;
്രകിസ്തുവിെനയും മാനുഷികനിലയിൽ
അറിഞ്ഞിരുന്നു എങ്കിലും ഇനിയും തുടർന്ന്
അങ്ങെനഅറിയുന്നില്ല.

17 അതുെകാണ്ട് ഒരുവൻ ്രകിസ്തുവിലായാൽ
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അവൻ പുതിയ സൃഷ്ടി ആകുന്നു;
പഴയത് നീങ്ങിേപ്പായി, ഇതാ, എല്ലാം
പുതുതായിത്തീർന്നിരിക്കുന്നു. 18 ഇെതാെക്കയും
ൈദവത്തിൽ നിന്നാകുന്നു; അവൻ നെമ്മ
്രകിസ്തുമൂലം തേന്നാട് നിരപ്പിക്കുകയും,
നിരപ്പിെന്റ ശു്രശൂഷ ഞങ്ങൾക്ക് തരികയും
െചയ്തിരിക്കുന്നു. 19 അതായത,് അവരുെട
ലംഘനങ്ങെള അവേരാട് കണക്കിടാെത
േലാകെത്ത തന്നിൽ തെന്ന നിരപ്പിക്കുവാൻ
ൈദവം ്രകിസ്തുവിലായി. ഈനിരപ്പിെന്റ വചനം
ഞങ്ങെള ഭരേമല്പിച്ച മിരിക്കുന്നു.

20 ആകയാൽ ഞങ്ങൾ ്രകിസ്തുവിന്
േവണ്ടി സ്ഥാനാപതികളായി ൈദവേത്താട്
നിരന്നുെകാള്ള വിൻ എന്ന് ്രകിസ്തുവിന് േവണ്ടി
അേപക്ഷിക്കുന്നു; അത് ൈദവം ഞങ്ങൾ
മുഖാന്തരം ്രപേബാധിപ്പിക്കുന്നതുേപാെല
ആകുന്നു. 21 പാപം അറിയാത്തവെന, നാം
അവനിൽ ൈദവത്തിെന്റ നീതി ആേകണ്ടതിന,്
അവൻനമുക്ക് േവണ്ടി പാപംആക്കി.

6
1അതുെകാണ്ട് സഹ്രപവർത്തകരായ ഞങ്ങൾ
നിങ്ങൾക്ക് ൈദവത്തിെന്റ കൃപ ലഭിച്ചത്
വ്യർത്ഥമായിത്തീരരുത്എന്ന്അേപക്ഷിക്കുന്നു.
2 “്രപസാദകാലത്ത് ഞാൻ നിങ്ങെള േകട്ട ;

രക്ഷാദിവസത്തിൽ ഞാൻ നിെന്ന
സഹായിച്ച ”

എന്ന് അവൻ അരുളിെച്ചയ്യന്നുവേല്ലാ. ഇേപ്പാൾ
ആകുന്നു ്രപസാദകാലം; ഇേപ്പാൾ ആകുന്നു
രക്ഷാദിവസം.
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പൗേലാസിെന്റകഷ്ടതകൾ
3 ശു്രശൂഷയ്ക്ക് ആേക്ഷപം
വരാതിരിേക്കണ്ടതിന് ഞങ്ങൾ ഒന്നിലും
ഇടർച്ചക്ക് കാരണം ആകാെത, 4 സകലത്തിലും
ഞങ്ങെളത്തെന്ന ൈദവത്തിെന്റ
ശു്രശൂഷകന്മാരായി ഏൽപ്പിക്കുന്നു;
ബഹുസഹിഷ്ണുതയിലും, കഷ്ടതയിലും,
ബുദ്ധിമുട്ടിലും, സങ്കടത്തിലും, തല്ലിലും,
5 തടവിലും, കലഹത്തിലും, അദ്ധ്വാനത്തിലും,
ഉറക്കിളപ്പിലും, പട്ടിണിയിലും, നിർമ്മലതയാലും,
പരിജ്ഞാനത്താലും, 6 ദീർഘക്ഷമയാലും,
ദയയാലും, പരിശുദ്ധാത്മാവിനാലും,
നിർവ്യാജസ്േനഹത്താലും, 7സത്യവചനത്താലും,
ൈദവശക്തിയാലുംഇടത്തുംവലത്തുംനീതിയുെട
ആയുധങ്ങളാലും, 8 മാനാപമാനങ്ങളാലും
ദുഷ്കീർത്തിസൽക്കീർത്തികളാലും
സത്യവാന്മാർ എങ്കിലും ചതിയന്മാരായി,
9 എല്ലാവരും നല്ലവണ്ണം അറിയുന്നവർ
എങ്കിലും ആരും അറിയാത്തവരായി,
ഇതാ, ഞങ്ങൾ ജീവിക്കുന്നവെരങ്കിലും
മരിക്കുന്നവരായി, െകാല്ലെപ്പടാത്തവർ എങ്കിലും
ശിക്ഷിക്കെപ്പട്ടവരായി, 10 സേന്താഷിക്കുന്നവർ
എങ്കിലും ദുഃഖിതരായി, പലെരയും സമ്പന്നർ
ആക്കുന്നവർ എങ്കിലും ദരി്രദരായി, എല്ലാം
ൈകവശമുള്ളവെരങ്കിലും ഒന്നും ഇല്ലാത്തവർ
ആയിത്തെന്ന.

11 അല്ലേയാ െകാരിന്ത്യേര, ഞങ്ങള െട വായി
നിങ്ങേളാട് തുറന്നിരിക്കുന്നു; ഞങ്ങള െട
ഹൃദയം വിശാലമായിരിക്കുന്നു. 12 ഞങ്ങളാൽ
നിങ്ങൾ വിലക്കെപ്പട്ടിട്ടില്ല, നിങ്ങള െട
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ഹൃദയങ്ങളിൽ നിങ്ങൾ വിലക്കെപ്പട്ടിരിക്കുന്നു.
13 ഇതിന് േയാഗ്യമായ ്രപതിഫലമായി നിങ്ങള ം
വിശാലതയുള്ളവരായിരിക്കുവിൻ എന്ന് ഞാൻ
മക്കേളാട് എന്നേപാെലനിങ്ങേളാട് പറയുന്നു.

അവിശ്വാസികെളക്കുറിച്ച ള്ളമുന്നറിയിപ്പ്
14 നിങ്ങൾ അവിശ്വാസികള മായി
േചർച്ചയില്ലാത്തവിധം കൂടിേയാജിക്കരുത;്
എെന്തന്നാൽ, നീതിക്കും അധർമ്മത്തിനും
തമ്മിൽ എന്ത് പങ്കാളിത്തം ആണുള്ളത?്
അല്ല, െവളിച്ചത്തിന് ഇരുളിേനാട് എന്ത്
കൂട്ടായ്മയാണുള്ളത?് 15 ്രകിസ്തുവിന്
െബലീയാലിേനാട്* എന്ത് േയാജിപ്പ്? അല്ല,
വിശ്വാസിക്ക് അവിശ്വാസിയുമായി എന്ത്
ഓഹരി? 16 ൈദവാലയത്തിന് വി്രഗഹങ്ങേളാട്
എന്ത് ഉടമ്പടി? നാം ജീവനുള്ള ൈദവത്തിെന്റ
ആലയമേല്ലാ,
“ഞാൻ അവരിൽ വസിക്കുകയും അവരുെട

ഇടയിൽ നടക്കുകയും െചയ്യ ം; ഞാൻ
അവർക്ക്ൈദവവുംഅവർഎെന്റജനവും
ആകും”

എന്ന് ൈദവം അരുളിെച്ചയ്തിരിക്കുന്നുവേല്ലാ.
17അതുെകാണ്ട,്
“അവരുെട നടുവിൽനിന്ന് പുറെപ്പട്ട്

േവർെപട്ടിരിക്കുവിൻ എന്ന് കർത്താവ്
അരുളിെച്ചയ്യന്നു; അശുദ്ധമായത് ഒന്നും
െതാടരുത;് എന്നാൽ ഞാൻ നിങ്ങെള
ൈകെക്കാണ്ട് 18 നിങ്ങൾക്ക് പിതാവും

* 6. 15 െബലീയാലിേനാട് സത്താേനാട്
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നിങ്ങൾ എനിക്ക് പു്രതന്മാരും പു്രതിമാരും
ആയിരിക്കും”

എന്ന് സർവ്വശക്തനായ കർത്താവ്
അരുളിെച്ചയ്യന്നു.

7
1 ്രപിയമുള്ളവേര, ഈ വാഗ്ദത്തങ്ങൾ
നമുക്കുള്ളതുെകാണ്ട് ജഡത്തിേലയും
ആത്മാവിെലയും സകല അശുദ്ധിയിൽ നിന്നും
നെമ്മത്തെന്ന െവടിപ്പാക്കി ൈദവഭയത്തിൽ
വിശുദ്ധിെയപൂർണ്ണമാക്കുക.

പൗേലാസിെന്റസേന്താഷം
2 ഞങ്ങൾക്ക് നിങ്ങള െട ഹൃദയത്തിൽ
ഇടം തരുവിൻ; ഞങ്ങൾ ആേരാെടങ്കിലും
അന്യായം െചയ്യ കേയാ, ആെര എങ്കിലും
വഴിെതറ്റിക്കുകേയാ, ആേരാടും ഒന്നും
വഞ്ചിെച്ചടുക്കുകേയാ െചയ്തിട്ടില്ല. 3 കുറ്റം
വിധിക്കുവാനല്ല ഞാൻ ഇത് പറയുന്നത;് ഒരുമിച്ച്
മരിക്കുവാനും ഒരുമിച്ച് ജീവിക്കുവാനും നിങ്ങൾ
ഞങ്ങള െട ഹൃദയങ്ങളിൽ ഇരിക്കുന്നു എന്ന്
ഞാൻമുമ്പുതെന്നപറഞ്ഞിട്ട ണ്ടേല്ലാ. 4നിങ്ങളിൽ
എനിക്കുള്ള ആത്മവിശ്വാസം മഹത്തരം;
നിങ്ങെളക്കുറിച്ച് എെന്റ ്രപശംസവലിയത.്ഞാൻ
ആശ്വാസത്താൽ നിറഞ്ഞിരിക്കുന്നു, ഞങ്ങള െട
സകല കഷ്ടതയിലും സേന്താഷം എന്നിൽ
കവിഞ്ഞിരിക്കുന്നു.

5 ഞങ്ങൾ മെക്കേദാന്യയിൽ എത്തിയേപ്പാൾ
ഞങ്ങള െടശരീരത്തിന്ഒട്ട ംവി്രശമമില്ലായിരുന്നു,
പകരം എല്ലാവിധത്തിലും കഷ്ടമേ്രത ഉണ്ടായത;്
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പുറത്ത് േപാരാട്ടങ്ങൾ, അകത്ത് ഭയം.
6 എങ്കിലും നിരാശിതെര ആശ്വസിപ്പിക്കുന്ന
ൈദവം തീെത്താസിന ്െറ വരവിനാൽ ഞങ്ങെള
ആശ്വസിപ്പിച്ച . 7 അവെന്റ വരവിനാൽ
മാ്രതമല്ല, അവന് നിങ്ങളിൽനിന്നും ലഭിച്ച
ആശ്വാസത്തിനാലുംകൂെട; നിങ്ങള െട വാഞ്ഛ,
നിങ്ങള െട വിലാപം, എനിക്കായുള്ള നിങ്ങള െട
തീക്ഷ്ണതഎന്നിവഞങ്ങേളാട്അറിയിക്കുകയും
െചയ്തതുെകാണ്ട് ഞാൻ അധികമായി
സേന്താഷിച്ച .

8ഞാൻഎെന്റകത്തിനാൽനിങ്ങെള ദുഃഖിപ്പിച്ച
എങ്കിലും ഞാൻ അനുതപിക്കുന്നില്ല; ആ
കത്ത് നിങ്ങെള അല്പേനരേത്തെക്കങ്കിലും
ദുഃഖിപ്പിച്ച എന്ന് കാണുന്നതുെകാണ്ട്
മുമ്പ് അനുതപിച്ച ; എങ്കിലും ഇേപ്പാൾ
ഞാൻ സേന്താഷിക്കുന്നു. 9 നിങ്ങൾ
ദുഃഖിച്ചതിനാലല്ല, മാനസാന്തരത്തിനായി
ദുഃഖിച്ചതിനാൽ അേ്രത. നിങ്ങൾക്ക്
ഞങ്ങളാൽ ഒന്നിലും നഷ്ടം വരാതവണ്ണം
ൈദവഹിത്രപകാരമേല്ലാ നിങ്ങൾ ദുഃഖിച്ചത.്
10 എെന്തന്നാൽ, ൈദവഹിത്രപകാരമുള്ള ദുഃഖം
രക്ഷയിേലക്കു നയിക്കുന്ന മാനസാന്തരെത്ത
ഉളവാക്കുന്നു; അതിൽ േഖദിേക്കണ്ടതില്ല;
േലാകത്തിെന്റദുഃഖേമാമരണെത്തഉളവാക്കുന്നു.
11 ൈദവഹിത്രപകാരം നിങ്ങൾ ദുഃഖിച്ച
എന്നുള്ള ഇേത കാര്യം നിങ്ങളിൽ എ്രത
ഉത്സാഹം, എ്രത ്രപതിവാദം, എ്രത ധാർമ്മിക
*േരാഷം, എ്രത ഭയം, എ്രത വാഞ്ഛ, എ്രത
* 7. 11 ഒരാൾ നേമ്മാട് െതറ്റായ രീതിയിൽ ്രപവർത്തിക്കുേമ്പാൾ
ഉണ്ടാകുന്ന േകാപം.
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തീക്ഷ്ണത, എ്രത ്രപതികാരം നിങ്ങളിൽ
ഉളവാക്കി! ഈ കാര്യത്തിെലല്ലാം നിങ്ങൾ
കുറ്റമില്ലാത്തവർ എന്ന് എല്ലാവിധത്തിലും
കാണിച്ചിരിക്കുന്നു. 12 ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക്
എഴുതിയത് അന്യായം െചയ്തവൻ നിമിത്തേമാ,
അന്യായം അനുഭവിച്ചവൻ നിമിത്തേമാ
അല്ല, ഞങ്ങൾക്ക് േവണ്ടിയുള്ള നിങ്ങള െട
ഉത്സാഹം ൈദവത്തിനു മുമ്പാെക നിങ്ങൾക്ക്
െവളിെപ്പേടണ്ടതിന് തെന്ന. 13 അതുെകാണ്ട്
ഞങ്ങൾ ആശ്വസിച്ചിരിക്കുന്നു; ഞങ്ങള െട
ആശ്വാസം കൂടാെത, തീെത്താസിന ്െറ മനസ്സിന്
നിങ്ങെളല്ലാവരാലും ഉേന്മഷം വന്നതുെകാണ്ട,്
അവനുണ്ടായ സേന്താഷംനിമിത്തം ഞങ്ങൾ
എ്രതയും അധികം സേന്താഷിച്ച . 14അവേനാട്
നിങ്ങെളക്കുറിച്ച് വല്ലതും ്രപശംസിച്ചിട്ട െണ്ടങ്കിൽ
ഞാൻ ലജ്ജിച്ച േപായിട്ടില്ല; എന്നാൽ,
ഞങ്ങൾ നിങ്ങേളാട് സകലവും സത്യമായി
പറഞ്ഞതുേപാെല തീെത്താസിേനാട് ഞങ്ങൾ
്രപശംസിച്ചതും സത്യമായി െതളിഞ്ഞു. 15അവെന
ഭയേത്താടും വിറയേലാടും ൈകെക്കാണ്ടതിൽ
നിങ്ങെളല്ലാവരും കാണിച്ച അനുസരണം
അവൻ ഓർക്കുേമ്പാൾ നിങ്ങേളാടുള്ള അവെന്റ
വാത്സല്യം അത്യന്തം വർദ്ധിക്കുന്നു. 16 നിങ്ങെള
സംബന്ധിച്ച് എല്ലാകാര്യത്തിലും ആത്മവിശ്വാസം
ഉള്ളതിനാൽഞാൻസേന്താഷിക്കുന്നു.

8
ഔദാര്യദാനം
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1 സേഹാദരന്മാേര, മെക്കേദാന്യ സഭകൾക്ക്
ലഭിച്ച ൈദവകൃപെയക്കുറിച്ച് നിങ്ങൾ
അറിയണം എന്ന് ഞങ്ങൾ ആ്രഗഹിക്കുന്നു.
2 കഷ്ടതയുെട കഠിന േശാധനയിലും അവരുെട
സേന്താഷബഹുത്വവും മഹാദാരി്രദ്യവും
ഔദാര്യതയുെട സമൃദ്ധിയിൽ കവിെഞ്ഞാഴുകി.
3 അവർ ്രപാപ്തിേപാെലയും ്രപാപ്തിക്കു
മീെതയും സ്വമനസ്സാെല െകാടുത്തു എന്നതിന്
ഞാൻ സാക്ഷി. 4 വിശുദ്ധന്മാരുെട
ശു്രശൂഷാസഹായത്തിനായുള്ള കൂട്ടായ്മയിൽ
അവസരം ലഭിേക്കണ്ടതിന് അവർ വളെര
താല്പര്യേത്താെട ഞങ്ങേളാട് അേപക്ഷിച്ച .
5 അതും ഞങ്ങൾ ്രപതീക്ഷിച്ചതുേപാെലയല്ല;
അവർ മുെമ്പ തങ്ങെളത്തെന്ന കർത്താവിനും
പിെന്ന ൈദവഹിതത്തിെനാത്തവണ്ണം
ഞങ്ങൾക്കും ഏല്പിച്ച . 6അങ്ങെന തീെത്താസ്
ആരംഭിച്ചതുേപാെല, നിങ്ങള െട ഇടയിൽ ഈ
കൃപയുെട ്രപവൃത്തി നിവർത്തിേക്കണം എന്ന്
ഞങ്ങൾ അവെന േ്രപാത്സാഹിപ്പിച്ച . 7എന്നാൽ
വിശ്വാസത്തിലും, വാക്കിലും, അറിവിലും,
സകല ഉത്സാഹത്തിലും, ഞങ്ങേളാടുള്ള
സ്േനഹത്തിലും ഇങ്ങെന എല്ലാറ്റിലും നിങ്ങൾ
േ്രശഷ്ഠരായിരിക്കുന്നതുേപാെല ഈ കൃപയുെട
്രപവൃത്തിയിലും േ്രശഷ്ഠരാകുവിൻ. 8ഞാൻ ഇത്
കല്പനയായിട്ടല്ല, നിങ്ങള െട സ്േനഹത്തിെന്റ
പരമാർത്ഥത, മറ്റള്ളവരുെട ഉത്സാഹത്താൽ
െതളിയിക്കെപ്പേടണ്ടതിനേ്രത പറയുന്നത.്
9 നമ്മുെട കർത്താവായ േയശു്രകിസ്തു
സമ്പന്നൻആയിരുന്നിട്ട ം,അവെന്റദാരി്രദ്യത്താൽ
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നിങ്ങൾ സമ്പന്നർ ആേകണ്ടതിന,് നിങ്ങൾ
നിമിത്തം ദരി്രദനായിത്തീർന്ന കൃപ നിങ്ങൾ
അറിയുന്നുവേല്ലാ. 10 ഞാൻ ഇതിൽ എെന്റ
അഭി്രപായം പറയുന്നു; ്രപവർത്തിക്കുവാൻ
മാ്രതമല്ല, താൽപ്പര്യെപ്പടുവാനും കൂെട
ഒരു വർഷം മുെമ്പ തെന്ന ആദ്യമായി
തുടങ്ങിയ നിങ്ങൾക്ക് അത് ്രപേയാജനകരം.
11 എന്നാൽ താല ്പര്യെപ്പടുവാൻ മനെസ്സാരുക്കം
ഉണ്ടായതുേപാെല നിങ്ങള െട ്രപാപ്തിക്കു
ഒത്തവണ്ണം പൂർത്തീകരണം ഉണ്ടാേകണ്ടതിന്
ഇേപ്പാൾ ഇത് ്രപവൃത്തിക്കുവിൻ. 12 ഒരുവന്
മനെസ്സാരുക്കം ഉെണ്ടങ്കിൽ തനിക്ക്
ഇല്ലാത്തതനുസരിച്ചല്ല, തനിക്കുള്ളതനുസരിച്ച്
െകാടുത്താൽഅത് ്രപസാദകരംആയിരിക്കും.

13 മറ്റള്ളവർ ആശ്വസിേക്കണ്ടതിനും
നിങ്ങൾ ഭാരെപ്പേടണ്ടതിനും അല്ല, തുല്യതക്കു
േവണ്ടിയേ്രത. 14 തുല്യത ഉണ്ടാകുവാൻ
തക്കവണ്ണം, അവരുെട സമൃദ്ധി നിങ്ങള െട
ഇല്ലായ്മക്ക് ഉതേകണ്ടതിന,് ഇക്കാലത്തുള്ള
നിങ്ങള െട സമൃദ്ധി അവരുെട ഇല്ലായ്മക്ക്
ഉതകെട്ട.
15 “ഏെറ െപറുക്കിയവന് ഏെറയും കുറച്ച

െപറുക്കിയവന് കുറവും കണ്ടില്ല”
എന്ന്എഴുതിയിരിക്കുന്നതുേപാെലതെന്ന.

തീേത്താസിെന െകാരിന്തിേലക്ക്
അയയ്ക്കുന്നു

16 നിങ്ങൾക്കുേവണ്ടി തീെത്താസിന ്െറ
ഹൃദയത്തിലും ഇേത ഉത്സാഹം നല്കിയ
ൈദവത്തിന് സ്േതാ്രതം. 17 എെന്തന്നാൽ,
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അവൻ അേപക്ഷ ൈകെക്കാണ്ടു എന്ന്
മാ്രതമല്ല,അത്യ ത്സാഹിയാകയാൽസ്വമനസ്സാെല
നിങ്ങള െട അടുക്കേലക്ക് പുറെപ്പട്ട . 18ഞങ്ങൾ
അവേനാടുകൂെട ഒരു സേഹാദരെനയും
അയച്ചിരിക്കുന്നു; സുവിേശഷസംബന്ധമായുള്ള
അവെന്റ പുകഴ്ച സകലസഭകളിലും
വ്യാപിച്ചിരിക്കുന്നു, 19 അതുമാ്രതമല്ല,
കർത്താവിെന്റ മഹത്വത്തിനായും നമ്മുെട
മനെസ്സാരുക്കം കാണിക്കുവാനായും
ഞങ്ങള െട ശു്രശൂഷയാൽ നടക്കുന്ന
ഈ കൃപയുെട ്രപവൃത്തിയിൽ അവൻ
ഞങ്ങൾക്ക് കൂട്ട യാ്രതക്കാരനായി സഭകളാൽ
തിരെഞ്ഞടുക്കെപ്പട്ടവനും ആകുന്നു. 20ഞങ്ങൾ
നടത്തിവരുന്ന ഈ ഉദാരമായ സംഭാവനയുെട
കാര്യത്തിൽ, ആരും ഞങ്ങെള അപവാദം
പറയാതിരിക്കുവാൻ, 21ഞങ്ങൾ കർത്താവിെന്റ
മുമ്പാെക മാ്രതമല്ല മനുഷ്യരുെട മുമ്പാെകയും
േയാഗ്യമായത് മുൻകരുതുന്നു. 22 ഞങ്ങൾ
പലേപ്പാഴും േശാധനെചയ്ത്, പലതിലും
ഉത്സാഹിയായി കണ്ടും, ഇേപ്പാേഴാ തനിക്ക്
നിങ്ങളിലുള്ള വലിയ ആത്മവിശ്വാസം
നിമിത്തം അത്യ ത്സാഹിയായുമിരിക്കുന്ന
നമ്മുെട സേഹാദരെനയും അവേരാടുകൂെട
അയച്ചിരിക്കുന്നു. 23 തീെത്താസ് എനിക്ക്
കൂട്ടാളിയും നിങ്ങൾക്ക് കൂട്ട േവലക്കാരനും
ആകുന്നു; നമ്മുെട സേഹാദരന്മാർ സഭകള െട
ദൂതന്മാരും ്രകിസ്തുവിന് മഹത്വവും തെന്ന.
24 ആകയാൽ നിങ്ങള െട സ്േനഹത്തിനും,
നിങ്ങെളെച്ചാല്ലി ഞങ്ങള െട ്രപശംസയ്ക്കും
ഉള്ള െതളിവ് സഭകൾ കാൺെക അവർക്ക്
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കാണിച്ച െകാടുക്കുവിൻ.

9
വിശുദ്ധന്മാർക്കുേവണ്ടിയുള്ള ്രദവ്യേശഖരം

1 വിശുദ്ധന്മാർക്കുേവണ്ടി നടത്തുന്ന
ശു്രശൂഷെയക്കുറിച്ച് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക്
എഴുതുവാൻ ആവശ്യമില്ലേല്ലാ? 2 എെന്തന്നാൽ,
അഖായയിലുള്ളവർ* ഒരു വർഷം മുമ്പ്
ഒരുങ്ങിയിരിക്കുന്നു എന്ന് മെക്കേദാന്യേരാട്
നിങ്ങെളക്കുറിച്ച് ഞാൻ ്രപശംസിച്ച വരുന്ന
നിങ്ങള െട മനെസ്സാരുക്കം ഞാൻ അറിയുകയും,
നിങ്ങള െട തീക്ഷ്ണത മിക്കേപർക്കും
്രപേചാദനമായിരിക്കുകയും െചയ്യന്നതുെകാണ്ട്
തെന്ന. 3 എന്നാൽ, നിങ്ങെളക്കുറിച്ച ള്ള
ഞങ്ങള െട ്രപശംസ ഈ കാര്യത്തിൽ
വ്യർത്ഥമാകാെത ഞാൻ പറഞ്ഞതുേപാെല
നിങ്ങൾ ഒരുങ്ങിയിരിേക്കണ്ടതിനേ്രത ഞാൻ
സേഹാദരന്മാെര അയച്ചത.് 4 അെല്ലങ്കിൽ
ചില മെക്കേദാന്യർ എേന്നാടുകൂെട വരികയും
നിങ്ങെള ഒരുങ്ങാത്തവരായി കാണുകയും
െചയ്താൽ - നിങ്ങൾ എന്നല്ല ഞങ്ങള ം
നിങ്ങെളക്കുറിച്ച ള്ള ഈ ആത്മവിശ്വാസം
നിമിത്തം ലജ്ജിച്ച േപാേകണ്ടിവരുമേല്ലാ.
5ആകയാൽസേഹാദരന്മാർഞങ്ങൾക്ക്മുമ്പായി
വരികയും, നിർബ്ബന്ധത്താലല്ല ഉദാരമായിട്ട്
തെന്ന നിങ്ങൾ മുെമ്പ വാഗ്ദത്തം െചയ്ത
അനു്രഗഹം കരുതിയിരിക്കുവാൻ തക്കവണ്ണം
മുമ്പുകൂട്ടി ഒരുക്കിവയ്ക്കുകയും െചേയ്യണ്ടതിന്

* 9. 2 െകാരിന്ത് തലസ്ഥാനമായുള്ള ്രഗീസിെല ഒരു ്രപവിശ്യയാണ്
അഖായ.
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സേഹാദരന്മാെര ഉത്സാഹിപ്പിക്കുവാൻ ആവശ്യം
എന്ന്എനിക്ക് േതാന്നി.

ഔദാര്യമായി വിതയ്ക്കുക
6 എന്നാൽ അല്പമായി വിതയ്ക്കുന്നവൻ
അല്പമായി െകായ്യ ം; ധാരാളമായി
വിതയ്ക്കുന്നവൻ ധാരാളമായി െകായ്യ ം
എന്ന് ഓർത്തുെകാള്ള വിൻ. 7 അവനവൻ
ഹൃദയത്തിൽ നിശ്ചയിച്ചതുേപാെല
െകാടുക്കെട്ട. സങ്കടേത്താെട അരുത;്
നിർബ്ബന്ധത്താലുമരുത;് എെന്തന്നാൽ,
സേന്താഷേത്താെട െകാടുക്കുന്നവെന ൈദവം
സ്േനഹിക്കുന്നു. 8 നിങ്ങൾ സകലത്തിലും
എേപ്പാഴും പൂർണ്ണതൃപ്തിയുള്ളവരായി സകല
സൽ്രപവൃത്തിയിലും വർദ്ധിച്ച വരുമാറ്
നിങ്ങളിൽ സകലകൃപയും വർദ്ധിപ്പിക്കുവാൻ
ൈദവംശക്തൻആകുന്നു.
9 “അവൻ വാരിവിതറി ദരി്രദന്മാർക്ക്

െകാടുക്കുന്നു; അവെന്റ നീതി എേന്നക്കും
നിലനില്ക്കുന്നു”

എന്ന് എഴുതിയിരിക്കുന്നുവേല്ലാ. 10 എന്നാൽ
വിതയ്ക്കുന്നവന് വിത്തും, ഭക്ഷിക്കുവാൻ
അപ്പവും നല്കുന്നവൻ, വിതയ്ക്കാനുള്ള
നിങ്ങള െട വിത്ത് നൽകി പലമടങ്ങാക്കുകയും,
നിങ്ങള െട നീതിയുെട വിളവ് വർദ്ധിപ്പിക്കുകയും
െചയ്യ ം.

11 ഇങ്ങെന ൈദവത്തിന് ഞങ്ങളാൽ
സ്േതാ്രതം വരുവാൻ കാരണമായിരിക്കുന്ന
ഔദാര്യം ഒെക്കയും കാണിേക്കണ്ടതിന് നിങ്ങൾ
സകലത്തിലും സമ്പന്നർ ആകും. 12 ഈ
നടത്തുന്ന ശു്രശൂഷാേസവനം വിശുദ്ധന്മാരുെട
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ആവശ്യങ്ങൾക്ക് ഉതകുന്നതു മാ്രതമല്ലാെത,
ൈദവത്തിന് അനവധി സ്േതാ്രതം വരുവാൻ
കാരണവും ആകുന്നു. 13 ഈ ശു്രശൂഷയുെട
അംഗീകാരം േഹതുവായി ്രകിസ്തുവിെന്റ
സുവിേശഷം നിങ്ങൾ സ്വീകരിച്ച അനുസരണം
നിമിത്തവും അവേരാടും എല്ലാവേരാടും
നിങ്ങൾ കാണിക്കുന്ന ഔദാര്യകൂട്ടായ്മ
നിമിത്തവുംഅവർൈദവെത്തമഹത്വെപ്പടുത്തും.
14 നിങ്ങൾക്ക് ലഭിച്ച അതിമഹത്തായ
ൈദവകൃപനിമിത്തംഅവർനിങ്ങെളകാണുവാൻ
വാഞ്ഛിച്ച് നിങ്ങൾക്കുേവണ്ടി ്രപാർത്ഥിക്കുന്നു.
15 പറഞ്ഞറിയിക്കുവാൻ പറ്റാത്ത ദാനം നിമിത്തം
ൈദവത്തിന്സ്േതാ്രതം.

10
പൗേലാസിെന്റശു്രശൂഷയുെട വിവരണം

1 നിങ്ങള െട സമീെപ എളിയവനും
നിങ്ങള െട അസാന്നിദ്ധ്യത്തിൽ നിങ്ങേളാട്
ൈധര്യെപ്പടുന്നവനുമായ പൗെലാസ് എന്ന ഞാൻ
്രകിസ്തുവിെന്റ സൗമ്യതയാലും ശാന്തതയാലും
നിങ്ങേളാട് അേപക്ഷിക്കുന്നു. 2 ഞങ്ങൾ
ജഡെത്ത അനുസരിച്ച് നടക്കുന്നു എന്ന്
നിരൂപിക്കുന്ന ചിലേരാട് ധീരത കാണിക്കുവാൻ
ഞാൻ ഭാവിക്കുന്നു;ഞാൻനിങ്ങള െടഅടുക്കൽ
വരുേമ്പാൾ അങ്ങെന ആത്മവിശ്വാസേത്താെട
ൈധര്യം കാണിക്കുവാൻ ഇടവരരുത് എന്നും
അേപക്ഷിക്കുന്നു.

3 ഞങ്ങൾ ജഡത്തിൽ സഞ്ചരിക്കുന്നവർ
എങ്കിലും ജഡ്രപകാരം േപാരാടുന്നില്ല.
4 എെന്തന്നാൽ, ഞങ്ങള െട യുദ്ധത്തിെന്റ
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ആയുധങ്ങേളാ ജഡികങ്ങൾ അല്ല, എന്നാൽ
േകാട്ടകെള * തകർക്കുവാൻ തക്ക ൈദവിക
ശക്തിയുള്ളവ തെന്ന. 5 അവയാൽ
ൈദവത്തിെന്റ പരിജ്ഞാനത്തിന് വിേരാധമായി
െപാങ്ങുന്ന എല്ലാ ഉയർന്ന വാദങ്ങേളയും
തകർത്തുകളയുകയും, ഏത് വിചാരെത്തയും
്രകിസ്തുവിേനാടുള്ള അനുസരണത്തിനായിട്ട്
പിടിച്ചടക്കുകയും െചയ്യന്നു. 6 ഇങ്ങെന
നിങ്ങള െട അനുസരണം തികഞ്ഞുവരുേമ്പാൾ
എല്ലാ അനുസരണേക്കടിനും ശിക്ഷിക്കുവാനും
തയ്യാറാവുന്നു. നിങ്ങൾ പുറെമയുള്ളതു
േനാക്കുന്നു.

7 താൻ ്രകിസ്തുവിനുള്ളവൻ എന്ന് ഒരുവന്
േബാദ്ധ്യെപ്പട്ടിരിക്കുന്നു എങ്കിൽ താൻ
്രകിസ്തുവിനുള്ളവൻ ആയിരിക്കുന്നതുേപാെല
ഞങ്ങള ം ്രകിസ്തുവിനുള്ളവർ എന്ന് അവൻ
പിെന്നയും തെന്നത്താൻ ഓർത്തുെകാള്ളെട്ട.
8 നിങ്ങെള ഇടിച്ച കളയുവാനല്ല
പണിയുവാനായിട്ട,് കർത്താവ് ഞങ്ങൾക്ക്
തന്ന അധികാരെത്തക്കുറിച്ച് ഏെറക്കുെറ
്രപശംസിച്ചാലും ഞാൻ ലജ്ജിച്ച േപാകയില്ല.
9ഞാൻ കത്തുകളാൽ നിങ്ങെള ഭയെപ്പടുത്തുന്നു
എന്ന് േതാന്നരുത.് 10 എെന്തന്നാൽ അവെന്റ
കത്തുകൾ ഗൗരവവും ശക്തിയുള്ളതും തെന്ന;
എന്നാൽ ശാരീരികസാന്നിദ്ധ്യേമാ ബലഹീനവും
സംസാരം നിന്ദ്യവുമെ്രത എന്നു ചിലർ
പറയുന്നുവേല്ലാ. 11 അകെലയിരിക്കുേമ്പാൾ
ഞങ്ങൾ കത്തുകളിലൂെടയുള്ള വാക്കിൽ

* 10. 4 എങ്ങും എത്തിക്കുവാൻ കഴിയാത്ത വഴിെതറ്റിക്കുന്ന
വാദങ്ങൾ
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എങ്ങെനയുള്ളവേരാ, അരികത്തിരിക്കുേമ്പാൾ
്രപവൃത്തിയിലും അങ്ങെനയുള്ളവർ തെന്ന
എന്ന് അവർ നിരൂപിക്കെട്ട. 12 തങ്ങെളത്തെന്ന
്രപശംസിക്കുന്ന ചിലരിൽനിന്ന് ഞങ്ങെളത്തെന്ന
േവർതിരിക്കുവാേനാ, താരതമ്യെപ്പടുത്തുവാേനാ
തുനിയുന്നില്ല; എന്നാൽ, അവർ തങ്ങളാൽ
തെന്ന തങ്ങെള അളക്കുകയും തങ്ങേളാട്
തെന്ന തങ്ങെള താരതമ്യെപ്പടുത്തുകയും
െചയ്യന്നതുെകാണ്ട് തിരിച്ചറിവുള്ളവരല്ല.
13 ഞങ്ങേളാ അളവില്ലാത്തവണ്ണമല്ല, നിങ്ങള െട
അടുക്കേലാളം എത്തുംവിധം ൈദവം
ഞങ്ങൾക്ക് അനുവദിച്ച തന്ന അതിരിെന്റ
അളവിന് ഒത്തവണ്ണമേ്രത ്രപശംസിക്കുന്നത.്
14 ഞങ്ങൾ നിങ്ങള െട അടുക്കേലാളം
എത്താെത ഞങ്ങെളത്തെന്ന അതിർ
കടത്തുന്നില്ല; എെന്തന്നാൽ ്രകിസ്തുവിെന്റ
സുവിേശഷം ്രപസംഗിച്ച െകാണ്ട് ഞങ്ങൾ
നിങ്ങള െട അടുക്കേലാളം വന്നിട്ട ണ്ടേല്ലാ.
15 ഞങ്ങൾ മറ്റള്ളവരുെട ്രപയത്നത്തിൽ
അളവില്ലാെത ്രപശംസിക്കുന്നു എന്നുമില്ല.
നിങ്ങള െട വിശ്വാസം വർദ്ധിച്ചാൽ, ഞങ്ങള െട
അതിരിനകത്ത് നിന്ന് നിങ്ങള െട ഇടയിൽ
ഞങ്ങള െട ്രപവർത്തനേമഖല വിസ്തൃതമാക്കി,
16 മെറ്റാരുത്തെന്റ അതിരിനകത്ത് േനടിയതിൽ
്രപശംസിക്കാെത, നിങ്ങള െട ദിക്കുകൾക്കും
അപ്പ റത്ത് സുവിേശഷം ്രപസംഗിക്കുവാൻ
ആശിക്കുകയേ്രത െചയ്യന്നു. 17 എന്നാൽ,
്രപശംസിക്കുന്നവൻ കർത്താവിൽ ്രപശംസിക്കെട്ട.
18തെന്നത്താൻ ്രപശംസിക്കുന്നവനല്ല, കർത്താവ്
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്രപശംസിക്കുന്നവനേ്രതഅംഗീകരിക്കെപ്പട്ടവൻ.

11
പൗേലാസും കള്ളഅെപ്പാസ്തലന്മാരും

1 നിങ്ങൾ എന്നിലുള്ള അല്പം ബുദ്ധിശൂന്യത
സഹിക്കുെമങ്കിൽ നന്നായിരുന്നു;അേത, നിങ്ങൾ
എെന്ന സഹിച്ച െകാള്ളന്നുവേല്ലാ. 2 ഞാൻ
നിങ്ങെളക്കുറിച്ച് ൈദവികതീക്ഷ്ണതേയാെട
തീക്ഷ്ണതയുള്ളവനായിരിക്കുന്നു; എെന്തന്നാൽ,
ഞാൻ ്രകിസ്തു എന്ന ഏകഭർത്താവിന്
നിങ്ങെള നിർമ്മലകന്യകയായി ഏല്പിക്കുവാൻ
വിവാഹനിശ്ചയം െചയ്തിരിക്കുന്നു. 3 എന്നാൽ
സർപ്പം ഹവ്വാെയ ഉപായത്താൽ ചതിച്ചതുേപാെല
നിങ്ങള െട മനസ്സ് ്രകിസ്തുവിേനാടുള്ള
പരമാർത്ഥതയും നിർമ്മലതയും വിട്ട്
വഴിെതറ്റിേപ്പാകുേമാ എന്ന് ഞാൻ ഭയെപ്പടുന്നു.
4ഒരുവൻ വന്ന്ഞങ്ങൾ ്രപസംഗിക്കാത്തമെറ്റാരു
േയശുവിെന ്രപസംഗിക്കുകേയാ, നിങ്ങൾക്ക്
ലഭിക്കാത്ത േവെറാരു ആത്മാെവങ്കിലും,
നിങ്ങൾ ൈകെക്കാള്ളാത്ത േവെറാരു
സുവിേശഷെമങ്കിലും സ്വീകരിക്കുകേയാ
െചയ്യ േമ്പാൾ, നിങ്ങൾ സഹിക്കുന്നത്
ആശ്ചര്യം. 5 ഞാൻ അതിേ്രശഷ്ഠതയുള്ള
അെപ്പാസ്തലന്മാെരക്കാൾ ഒട്ട ം
കുറഞ്ഞവനല്ല എന്ന് ചിന്തിക്കുന്നു. 6 ഞാൻ
്രപസംഗത്തിൽ ്രപാവീണ്യം ഇല്ലാത്തവെനങ്കിലും
പരിജ്ഞാനമില്ലാത്തവനല്ല; ഞങ്ങൾ അത്
നിങ്ങൾക്ക് എല്ലായ്േപാഴും എല്ലാവിധത്തിലും
െവളിെപ്പടുത്തിയിരിക്കുന്നുവേല്ലാ. 7അെല്ലങ്കിൽ
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ഞാൻ ൈദവത്തിെന്റ സുവിേശഷം നിങ്ങൾക്ക്
സൗജന്യമായി ്രപസംഗിച്ച െകാണ്ട,് നിങ്ങൾ
ഉയേരണ്ടതിന,് എെന്നത്തെന്ന താഴ്ത്തുകയാൽ
പാപം െചയ്തുേവാ? 8 നിങ്ങൾക്ക് ശു്രശൂഷ
െചയ്യ വാൻ ഞാൻ മറ്റ സഭകളിൽ നിന്ന്
െചലവിന് വാങ്ങി അവെര കവർന്നു.
9 ഞാൻ നിങ്ങേളാെടാപ്പം ഇരിക്കുകയും
ആവശ്യം വരികയും െചയ്തേപ്പാൾ ആെരയും
ഭാരെപ്പടുത്തിയില്ല. മെക്കേദാന്യയിൽനിന്ന് വന്ന
സേഹാദരന്മാർ അേ്രത എെന്റ ആവശ്യങ്ങളിൽ
സഹായമായത.് ഞാൻ എല്ലാവിധത്തിലും
നിങ്ങൾക്ക് ഭാരമായിത്തീരാതവണ്ണം
എെന്നത്തെന്ന സൂക്ഷിച്ച ; േമലാലും അങ്ങെന
തെന്ന െചയ്യ ം. 10 ്രകിസ്തുവിെന്റ സത്യം
എന്നിൽ ഉള്ളതിനാൽ അഖായ്രപേദശങ്ങളിൽ
ആരും എെന്റ ഈ ്രപശംസ ഇല്ലാതാക്കുകയില്ല.
11 അത് എന്തുെകാണ്ട?് ഞാൻ നിങ്ങെള
സ്േനഹിക്കായ്കെകാേണ്ടാ? ൈദവംഅറിയുന്നു.
12 അവർ ്രപശംസിക്കുന്ന കാര്യത്തിൽ
ഞങ്ങള ം തുല്യരായി പരിഗണിക്കെപ്പടുവാൻ
അവസരം അേന്വഷിക്കുന്നവരുെട അവസരം
ഇല്ലാതാേക്കണ്ടതിന് ഞാൻ െചയ്യന്നത് േമലാലും
െചയ്യ ം. 13 എെന്തന്നാൽ, ഇങ്ങെനയുള്ളവർ
കള്ളയെപ്പാസ്തലന്മാർ, കപടേവലക്കാർ,
്രകിസ്തുവിെന്റ അെപ്പാസ്തലന്മാരുെട േവഷം
ധരിക്കുന്നവരേ്രത; 14 അത് ആശ്ചര്യവുമല്ല;
സാത്താൻ താനും െവളിച്ചദൂതെന്റ േവഷം
ധരിക്കുന്നുവേല്ലാ. 15 ആകയാൽ സാത്താെന്റ
ശു്രശൂഷക്കാർ നീതിയുെട ശു്രശൂഷക്കാരുെട
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േവഷം ധരിച്ചാൽ അതിശയമല്ല; അവരുെട
അവസാനം അവരുെട ്രപവൃത്തികൾക്ക്
ഒത്തതായിരിക്കും.

പൗേലാസിെന്റകഷ്ടങ്ങളിെല ്രപശംസ
16 ഞാൻ പിെന്നയും പറയുന്നു;
ആരും എെന്ന ബുദ്ധിഹീനൻ എന്ന്
വിചാരിക്കരുത;് വിചാരിച്ചാേലാ, ഞാനും
അല്പം ്രപശംസിേക്കണ്ടതിന് ഒരു
ബുദ്ധിഹീനെനേപ്പാെലെയങ്കിലും എെന്ന
ൈകെക്കാള്ള വിൻ. 17ഞാൻ സംസാരിക്കുന്നത്
കർത്താവിെന്റ ഹിതേത്താെട അല്ല,
്രപശംസിക്കുന്ന ഈ അതിൈധര്യേത്താെട
ബുദ്ധിഹീനെനേപ്പാെല അേ്രത. 18 പലരും
ജഡ്രപകാരം ്രപശംസിക്കുകയാൽ ഞാനും
്രപശംസിക്കുന്നു. 19 നിങ്ങൾ ബുദ്ധിമാന്മാർ
ആകയാൽ ബുദ്ധിഹീനെര സേന്താഷേത്താെട
സഹിക്കുന്നുവേല്ലാ. 20 എെന്തന്നാൽ, നിങ്ങെള
ഒരുവൻഅടിമെപ്പടുത്തിയാലും ഒരുവൻനിങ്ങെള
ഇരയാക്കിയാലും, ഒരുവൻ നിങ്ങെളെക്കാണ്ട്
േനട്ടം ഉണ്ടാക്കിയാലും, ഒരുവൻ െവറുെത
്രപശംസിച്ചാലും, ഒരുവൻ നിങ്ങള െട മുഖത്ത്
അടിച്ചാലും നിങ്ങൾ സഹിക്കുന്നുവേല്ലാ.
21 അതിൽ ഞങ്ങൾ ബലഹീനരായിരുന്നു എന്ന്
ഞാൻ അപമാനേത്താെട പറയുന്നു. എന്നാൽ
ആെരങ്കിലും ൈധര്യെപ്പടുന്ന കാര്യത്തിൽ-
ഞാൻ ബുദ്ധിഹീനനായി പറയുന്നു-ഞാനും
ൈധര്യെപ്പടുന്നു. 22അവർഎ്രബായേരാ? ഞാനും
അേത; അവർ യി്രസാേയല്യേരാ? ഞാനും
അേത; അവർ അ്രബാഹാമിെന്റ സന്തതിേയാ?
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ഞാനും അേത; 23 അവർ ്രകിസ്തുവിെന്റ
ശു്രശൂഷക്കാേരാ? - ഞാൻ ബുദ്ധി്രഭമമായി
സംസാരിക്കുന്നു - ഞാൻ അധികം; ഞാൻ
ഏറ്റവുംഅധികംഅദ്ധ്വാനിച്ച ,അധികം ്രപാവശ്യം
തടവിലായി, അനവധി അടിെകാണ്ടു, പലേപ്പാഴും
മരണകരമായ അപകടത്തിൽ അകെപ്പട്ട ;
24 െയഹൂദരാൽ ഞാൻ ഒന്ന് കുറച്ച് നാല്പത്
അടി അഞ്ചുതവണ െകാണ്ട;് 25 മൂന്നുതവണ
വടിെകാണ്ടുള്ള അടിേയറ്റ ; ഒരിക്കൽ കേല്ലറ്
െകാണ്ട,് മൂന്നുതവണ കപ്പൽനാശത്തിൽ
അകെപ്പട്ട , ഒരു രാപ്പകൽ െവള്ളത്തിൽ
കഴിച്ച . 26 കൂെടക്കൂെട യാ്രതെചയ്തു;
നദികളിെല ആപത്ത്, കള്ളന്മാരാലുള്ള
ആപത്ത,് സ്വജനത്താലുള്ള ആപത്ത,്
ജാതികളാലുള്ള ആപത്ത,് പട്ടണത്തിെല
ആപത്ത,് നിർജ്ജന്രപേദശെത്ത ആപത്ത,്
കടലിെല ആപത്ത,് കപടസേഹാദരന്മാരാലുള്ള
ആപത്ത;് 27 അദ്ധ്വാനവും കഷ്ടപ്പാടും,
ഉറക്കം നഷ്ടെപ്പട്ട പല രാ്രതികൾ, ദാഹവും
വിശപ്പ ം, പലതവണ പട്ടിണി, ശീതം, നഗ്നത
28 എന്നീ സംഗതികൾ കൂടാെത, എനിക്ക്
ദിവേസന സർവ്വസഭകെളയും കുറിച്ച ള്ള
ചിന്താഭാരം എന്ന സമ്മർദവും ഉണ്ട.് 29 ആർ
ബലഹീനനായിട്ട് ഞാൻ ബലഹീനനാകാെത
ഇരിക്കുന്നു? ആർ പാപത്തിേലക്ക് നയിക്കെപ്പട്ടിട്ട്
ഞാൻ േകാപത്താൽ തിളക്കാെത ഇരിക്കുന്നു?
30 ്രപശംസിക്കണെമങ്കിൽ എെന്റ ബലഹീനത
സംബന്ധിച്ച് ഞാൻ ്രപശംസിക്കും. 31 നമ്മുെട
കർത്താവായ േയശു്രകിസ്തുവിെന്റ ൈദവവും
പിതാവുമായി എേന്നക്കും വാഴ്ത്തെപ്പട്ടവൻ
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ഞാൻ േഭാഷ്കല്ല പറയുന്നത് എന്നറിയുന്നു.
32 ദമസ്െകാസിെല അേരതാരാജാവിെന്റ
നാടുവാഴി എെന്ന പിടിക്കുവാൻ ഇച്ഛിച്ച്, തെന്റ
പട്ടണെത്ത കാവൽ വച്ച കാത്തു. 33 എന്നാൽ
അവർ എെന്ന മതിലിലുള്ള ഒരു കിളിവാതിൽ
വഴിയായി ഒരു െകാട്ടയിൽഇറക്കിവിട്ട ;അങ്ങെന
ഞാൻഅവെന്റൈകയിൽനിന്നും രക്ഷെപട്ട .

12
പൗെലാസിെന്റ ദർശനവും മുള്ള ം

1 ്രപശംസിക്കുന്നതിനാൽ ്രപേയാജനമില്ല
എങ്കിലും അത് ആവശ്യമായിരിക്കുന്നു.
ഞാൻ കർത്താവിെന്റ ദർശനങ്ങെളയും
െവളിപ്പാടുകെളയും കുറിച്ച് പറയുവാൻ
േപാകുന്നു. 2 ്രകിസ്തുവിലുള്ള ഒരു മനുഷ്യെന
ഞാൻ അറിയുന്നു: അവൻ പതിനാല് വർഷം
മുെമ്പ മൂന്നാം സ്വർഗ്ഗേത്താളം എടുക്കെപ്പട്ട ;
ശരീരേത്താെടേയാ എന്ന് ഞാൻ അറിയുന്നില്ല,
ശരീരം കൂടാെതേയാ എന്നുമറിയുന്നില്ല; ൈദവം
അറിയുന്നു. 3 ആ മനുഷ്യൻ പറുദീസേയാളം
എടുക്കെപ്പട്ട എന്നും - ശരീരേത്താെടേയാ എന്ന്
ഞാൻ അറിയുന്നില്ല; ശരീരം കൂടാെതേയാ
എന്നും അറിയുന്നില്ല; ൈദവം അറിയുന്നു.
4 മനുഷ്യന് ഉച്ചരിക്കുവാൻ പാടില്ലാത്തതും
പറഞ്ഞുകൂടാത്തതുമായ വാക്കുകെള അവൻ
േകട്ട എന്നുംഞാൻഅറിയുന്നു. 5അങ്ങെനയുള്ള
ഒരുവെനക്കുറിച്ച് ഞാൻ ്രപശംസിക്കും;
എെന്നക്കുറിേച്ചാ എെന്റ ബലഹീനതകളിൽ
അല്ലാെത ഞാൻ ്രപശംസിക്കുകയില്ല.
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6 ഞാൻ ്രപശംസിക്കുവാൻ ആശിച്ചാലും
മൂഢനാകയില്ല; എെന്തന്നാൽ ഞാൻ സത്യം
പറയും; എങ്കിലും എെന്ന കാണുന്നതിനും
എന്നിൽനിന്ന് േകൾക്കുന്നതിനും ഉപരി ആരും
എെന്നക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കരുത് എന്നുവച്ച്
ഞാൻ അതിൽനിന്ന് അകന്നുനിൽക്കുന്നു.
7 െവളിപ്പാടുകള െട ആധിക്യം നിമിത്തം
ഞാൻ എെന്നത്തെന്ന അതിയായി
ഉയർത്താതിരിക്കുവാൻ എനിക്ക് ജഡത്തിൽ
ഒരു ശൂലം തന്നിരിക്കുന്നു; ഞാൻ എെന്നത്തെന്ന
അതിയായി ഉയർത്താതിരിേക്കണ്ടതിന് എെന്ന
കുത്തുവാൻ സാത്താെന്റ ദൂതെന തെന്ന. 8അത്
എെന്നവിട്ട നീേങ്ങണ്ടതിന് ഞാൻ മൂന്നു്രപാവശ്യം
കർത്താവിേനാട് അേപക്ഷിച്ച . 9 അവൻ
എേന്നാട:് എെന്റ കൃപ നിനക്ക് മതി; എെന്റ
ശക്തി ബലഹീനതയിൽ തികഞ്ഞുവരുന്നുവേല്ലാ
എന്ന് പറഞ്ഞു. ആകയാൽ ്രകിസ്തുവിെന്റ
ശക്തി എെന്റ േമൽ ആവസിേക്കണ്ടതിന്
ഞാൻ അതിസേന്താഷേത്താെട എെന്റ
ബലഹീനതകളിൽ ്രപശംസിക്കും. 10അതുെകാണ്ട്
ഞാൻ ്രകിസ്തുവിനുേവണ്ടി ബലഹീനത,
അപമാനം, ദുരിതം, ഉപ്രദവം, ബുദ്ധിമുട്ട്
എന്നിവ സഹിക്കുന്നതിൽ ഞാൻ
സംതൃപ്തിയുള്ളവനായിരിക്കുന്നു; എെന്തന്നാൽ,
ബലഹീനനായിരിക്കുേമ്പാൾ തെന്ന ഞാൻ
ശക്തനാകുന്നു.

െകാരിന്ത്യയിലുള്ളവെരപ്പറ്റിയുള്ള
പൗെലാസിെന്റകരുതൽ
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11 ഞാൻ മൂഢനായിേപ്പായി; നിങ്ങൾ
എെന്ന നിർബ്ബന്ധിച്ച ; നിങ്ങൾ എെന്ന
്രപശംസിേക്കണ്ടതായിരുന്നു; എെന്തന്നാൽ,
ഞാൻ ഒന്നുമല്ല എങ്കിലും, അതിേ്രശഷ്ഠതയുള്ള
അെപ്പാസ്തലന്മാരിൽ ഒട്ട ം കുറഞ്ഞവനല്ല.
12 യഥാർത്ഥ അെപ്പാസ്തലെന്റ ലക്ഷണങ്ങൾ
പൂർണ്ണ സഹിഷ്ണുതയിലും അടയാളങ്ങളാലും
അത്ഭുതങ്ങളാലും വീര്യ്രപവൃത്തികളാലും
നിങ്ങള െട ഇടയിൽ െവളിെപ്പട്ട .
13 ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഭാരമായിത്തീർന്നില്ല
എന്നുള്ളതല്ലാെത േശഷം സഭകേളക്കാൾ
നിങ്ങെള ഏതുകാര്യത്തിൽ കുറവുള്ളവരാക്കി?
ഈഅന്യായംക്ഷമിച്ച െകാള്ള വിൻ.

14 ഈ മൂന്നാം ്രപാവശ്യവും നിങ്ങള െട
അടുക്കൽ വരുവാൻ ഞാൻ ഒരുങ്ങിയിരിക്കുന്നു;
എന്നാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഭാരമായിത്തീരുകയുമില്ല;
എന്തുെകാെണ്ടന്നാൽ, നിങ്ങൾക്കുള്ളതിെനയല്ല
നിങ്ങെളത്തെന്ന ഞാൻ അേന്വഷിക്കുന്നു;
മക്കൾ അമ്മയപ്പന്മാർക്കല്ല അമ്മയപ്പന്മാർ
മക്കൾക്കായിട്ടേല്ലാ സമ്പാദിച്ച വയ്േക്കണ്ടത.്
15 ഞാൻ അതിസേന്താഷേത്താെട
നിങ്ങള െട ജീവനുേവണ്ടി െചലവിടുകയും
െചലവായിേപ്പാകയും െചയ്യ ം. ഞാൻ നിങ്ങെള
അധികമായി സ്േനഹിച്ചാൽ നിങ്ങൾ എെന്ന
അല്പമായി സ്േനഹിക്കുന്നുേവാ? 16 എന്നാൽ,
ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഭാരമായിത്തീർന്നില്ല
എങ്കിലും കൗശലക്കാരനാകയാൽ
വഞ്ചനെകാണ്ട് നിങ്ങെള ൈകവശമാക്കി
എന്ന് നിങ്ങൾ പറയുമായിരിക്കും. 17 ഞാൻ
നിങ്ങള െട അടുക്കൽ അയച്ചവരിൽ
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ആെരെയങ്കിലുംെകാണ്ട് നിങ്ങെള ചൂഷണം
െചയ്െതടുത്തുേവാ? 18ഞാൻ തീെത്താസിെന
ഉത്സാഹിപ്പിച്ച്, ആ സേഹാദരെനയും അവെന്റ
കൂെട അയച്ചിരുന്നു; തീെത്താസ് നിങ്ങെള
ചൂഷണം െചയ്തുേവാ? ഞങ്ങൾ നടന്നത്
അേത ആത്മാവിൽ അല്ലേയാ? അേത
കാൽച്ച വടുകളിൽഅല്ലേയാ?

19 ഇ്രതേനരം ഞങ്ങൾ നിങ്ങേളാട്
്രപതിവാദിക്കുന്നു എന്ന് നിങ്ങൾക്ക്
േതാന്നുന്നുേവാ? ൈദവത്തിന്മുമ്പാെക
്രകിസ്തുവിൽ ആകുന്നു ഞങ്ങൾ
സംസാരിക്കുന്നത;് ്രപിയമുള്ളവേര, സകലവും
നിങ്ങള െട ആത്മികവർദ്ധനയ്ക്കായിട്ടേ്രത.
20 ഞാൻ വരുേമ്പാൾ ഞാൻ ആ്രഗഹിക്കാത്ത
വിധത്തിൽ നിങ്ങെള കാണുകയും നിങ്ങൾ
ആ്രഗഹിക്കാത്തവിധത്തിൽഎെന്നകാണുകയും
െചയ്യ േമാ എന്നും, പിണക്കം, അസൂയ, േകാപം,
പക, ഏഷണി, പരദൂഷണം, നിഗളം, കലഹം
എന്നിവ ഉണ്ടാകുേമാ എന്നും ഞാൻ ഭയെപ്പടുന്നു.
21 ഞാൻ വീണ്ടും വരുേമ്പാൾ എെന്റ ൈദവം
എെന്നനിങ്ങള െട ഇടയിൽതാഴ്ത്തുവാനും, മുമ്പ്
പാപംെചയ്യ കയും തങ്ങൾ ്രപവർത്തിച്ചഅശുദ്ധി,
ദുർന്നടപ്പ്, ദുഷ്കാമം എന്നിവെയക്കുറിച്ച്
മാനസാന്തരെപ്പടുകയും െചയ്യാത്ത പലെരയും
െചാല്ലി വിലപിക്കുവാനും ഇടയാകുേമാ എന്നും
ഞാൻ ഭയെപ്പടുന്നു.

13
െകാരിന്ത്യേരാടുള്ളഅന്ത്യശാസനം
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1ഇത് മൂന്നാം ്രപാവശ്യംആണ്ഞാൻനിങ്ങള െട
അടുക്കൽവരുന്നത്
“രേണ്ടാ മൂേന്നാ സാക്ഷികള െട സാക്ഷ്യത്താൽ

ഏത് കാര്യവും ഉറപ്പാക്കെപ്പടും”
2 ഞാൻ രണ്ടാം ്രപാവശ്യം നിങ്ങള െട ഇടയിൽ
ഇരുന്നേപ്പാൾ: ഞാൻ വീണ്ടും വന്നാൽ
ക്ഷമിക്കുകയില്ല എന്ന് പറഞ്ഞതുേപാെല
ഞാൻ ഇേപ്പാൾ ദൂരത്തിരുന്നുെകാണ്ട,് മുമ്പു
പാപം െചയ്തവേരാടും മെറ്റല്ലാവേരാടും
മുൻകൂട്ടി പറയുന്നു. 3 ്രകിസ്തു എന്നിൽ
സംസാരിക്കുന്നു എന്നതിന് നിങ്ങൾ െതളിവ്
അേന്വഷിക്കുന്നുവേല്ലാ. നിങ്ങേളാടുള്ള
ബന്ധത്തിൽ അവൻ ബലഹീനനല്ല, നിങ്ങളിൽ
ശക്തൻ തെന്ന. 4 ബലഹീനതയിൽ
അവൻ ്രകൂശിക്കെപ്പട്ടിട്ട ം ൈദവശക്തിയാൽ
ജീവിക്കുന്നു; ഞങ്ങള ം അവനിൽ
ബലഹീനർ എങ്കിലും അവേനാട് കൂെട
ൈദവശക്തിയാൽ നിങ്ങൾക്കായി ജീവിക്കുന്നു.
5 നിങ്ങൾ വിശ്വാസത്തിൽ ഇരിക്കുന്നുേവാ
എന്ന് നിങ്ങെളത്തെന്ന പരീക്ഷിക്കുവിൻ;
നിങ്ങെളത്തെന്ന പരിേശാധിക്കുവിൻ. നിങ്ങൾ
അേയാഗ്യരായി െതളിയുന്നില്ല എന്നു വരികിൽ,
േയശു്രകിസ്തു നിങ്ങളിൽ ഉണ്ട് എന്ന് നിങ്ങൾ
നിങ്ങെളക്കുറിച്ച് തിരിച്ചറിയുന്നില്ലേയാ?
6 എന്നാൽ ഞങ്ങൾ അേയാഗ്യരായി
െതളിഞ്ഞില്ല എന്ന് നിങ്ങൾ അറിയും എന്ന്
ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു. 7 നിങ്ങൾ ഒരു
േദാഷവും െചയ്യാതിരിേക്കണ്ടതിന് ഞങ്ങൾ
ൈദവേത്താട് ്രപാർത്ഥിക്കുന്നു; ഞങ്ങൾ
േയാഗ്യരായി േതാേന്നണ്ടതിനല്ല, ഞങ്ങൾ
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അേയാഗ്യർ എന്നേപാെല ഇരുന്നാലും, നിങ്ങൾ
നന്മ െചേയ്യണ്ടതിനേ്രത. 8 സത്യത്തിന്
അനുകൂലമല്ലാെത സത്യത്തിന് ്രപതികൂലമായി
ഞങ്ങൾക്ക് ഒന്നും െചയ്യ വാൻ കഴിവില്ലേല്ലാ.
9 ഞങ്ങൾ ബലഹീനരും നിങ്ങൾ ശക്തരും
ആയിരിക്കുേമ്പാൾ ഞങ്ങൾ സേന്താഷിക്കുന്നു;
നിങ്ങൾ തികഞ്ഞവരാേകണ്ടതിന് തെന്ന
ഞങ്ങൾ ്രപാർത്ഥിക്കുന്നു. 10 അതുനിമിത്തം
ഞാൻ വരുേമ്പാൾ ഇടിച്ച കളയുവാനല്ല,
പണിയുവാനായിത്തെന്ന കർത്താവ് തന്ന
അധികാരത്തിന് ഒത്തവണ്ണം, പരുഷമായി
െപരുമാറാതിരിേക്കണ്ടതിന് ദൂരത്തുനിന്ന് ഇത്
എഴുതുന്നു.
അന്ത്യാഭിവാദനം

11 ഒടുവിൽ സേഹാദരന്മാേര,
സേന്താഷിക്കുവിൻ; യഥാസ്ഥാനെപ്പടുവിൻ;
ആശ്വസിച്ച െകാള്ള വിൻ;ഏകമനസ്സള്ളവരാകുവിൻ;
സമാധാനേത്താെട ഇരിക്കുവിൻ;
സ്േനഹത്തിെന്റയും സമാധാനത്തിെന്റയും
ൈദവം നിങ്ങേളാടുകൂെട ഇരിക്കും.
12 വിശുദ്ധചുംബനംെകാണ്ട് അേന്യാന്യം വന്ദനം
െചയ്യ വിൻ.

13 വിശുദ്ധന്മാർ എല്ലാവരും നിങ്ങൾക്ക് വന്ദനം
െചാല്ല ന്നു.

14കർത്താവായ േയശു്രകിസ്തുവിെന്റ കൃപയും
ൈദവത്തിെന്റ സ്േനഹവും പരിശുദ്ധാത്മാവിെന്റ
കൂട്ടായ്മയും നിങ്ങെളല്ലാവേരാടുംകൂെട
ഇരിക്കുമാറാകെട്ട.
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