
i

2തിെമാെഥെയാസ്
്രഗന്ഥകര് ത്താവ്
േറാമിെല തടവില ്നിന്ന് പുറത്തുവന്ന േശഷം
പൗേലാസ് തെന്റ നാലാമെത്ത മിഷനറി
യാ്രതയിൽ ഒന്നാമെത്ത േലഖനം എഴുതി
അതിനുേശഷം വീണ്ടും നീേറായുെട കാലത്ത്
തടവറയിൽഅകെപ്പടുന്നു.ഈകാലയളവിലാണ്
തിേമാെഥേയാസിന് രണ്ടാം േലഖനം എഴുതുന്നത.്
ഒന്നാം ്രപാവശ്യംഅേദ്ദഹം ഒരു വാടകവീട്ടിൽ (അ.
്രപ 28:30), വീട്ട തടങ്കലില് കഴിയുകയായിരുന്നു
പേക്ഷരണ്ടാം ്രപാവശ്യം ഒരു കുറ്റവാളിെയേപ്പാെല
(1:16; 2:9). േറാമിെല തടവറക്കുള്ളിൽ (4:13),
ചങ്ങലകളാൽ ബന്ധിക്കെപ്പട്ട . തൻെറ
്രപവർത്തനങ്ങള ് അതിെന്റ അന്ത്യത്തിേലക്ക്
എത്തി എന്ന് മനസ്സിലാക്കിയ പൗേലാസ് തെന്റ
“നിര്യാണകാലം” അടുത്തിരിക്കുന്നു എെന്നഴുതി.
(4:6-8).
എഴുതെപ്പട്ടകാലഘട്ടവുംസ്ഥലവും
ഏകേദശം ്രകിസ്താബ്ദം 66-67.
രണ്ടാം കാരാ്രഗഹ വാസകാലത്ത് േറാമിെല
തടവറയിൽ തൻെറ രക്തസാക്ഷിത്വവും
കാത്തുെകാണ്ട് കഴിയുന്ന കാലത്താണ് ഈ
േലഖനം രചിച്ചത.്

സ്വീകര ്ത്താവ്
തിേമാെഥേയാസ്ആണ് േലഖനത്തിെന്റ ്രപധാന
ഗുണേഭാക്താവ് എന്നാൽ ഈ േലഖനം മറ്റ
സഭകൾക്കുംൈകമാറിയതായി കാണുന്നു.
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ഉേദ്ദശം
തിേമാെഥേയാസില ്താൻ ഭരേമൽപ്പിച്ച ദൗത്യം
ൈധര്യേത്താടും (1:3-14), സഹിഷ്ണതേയാെട
(3:14-17; 4:1-8). മുൻേപാട്ട െകാണ്ടുേപാകാൻ
അവസാനമായി നൽകുന്ന ്രപേബാധനമാണിത.്
്രപേമയം
വിശ്വസ്തശു്രശൂഷയുെട ഭരേമൽപ്പിക്കൽ

സംേക്ഷപം
1.ആമുഖം — 1:1-4
2. ലജ്ജിക്കുകേയാ ഭയെപ്പടുകേയാ െചയ്യരുത.്

— 1:1-4
3. ്രകിസ്തുവിന് േവണ്ടി കഷ്ടം സഹിക്കുക. —
2:1-19

4. കാലെത്തക്കുറിച്ച ള്ളമുന്നറിയിപ്പ.് — 3
5. തിരുെവഴുത്തുംഅധ്യാപകനും. — 3:14-4:5
6. സമാപന അേപക്ഷയും ആശീർവാദവും. —
4:9-22

പൗേലാസിെന്റഅഭിവാദനങ്ങൾ
1 ്രകിസ്തുേയശുവിലുള്ള ജീവെന്റ
വാഗ്ദത്ത്രപകാരം ൈദേവഷ്ടത്താൽ
്രകിസ്തുേയശുവിെന്റ അെപ്പാസ്തലനായ
പൗെലാസ് ്രപിയമകനായ തിെമാെഥെയാസിന്
എഴുതുന്നത:് 2 പിതാവായ ൈദവത്തിങ്കൽനിന്നും
നമ്മുെടകർത്താവായ്രകിസ്തുേയശുവിങ്കൽനിന്നും
നിനക്ക് കൃപയും കനിവും സമാധാനവും
ഉണ്ടാകെട്ട.
വിശ്വസ്തനായിരിക്കുക

3 എെന്റ ്രപാർത്ഥനയിൽ രാവും
പകലും ഇടവിടാെത നിെന്ന സ്മരിച്ച ം
നിെന്റ കണ്ണ നീർ ഓർത്ത് നിെന്ന കണ്ട്
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സേന്താഷപൂർണ്ണനാകുവാൻ വാഞ്ചിച്ച ംെകാണ്ട്
4 ഞാൻ പൂർവ്വന്മാരുെട ദൃഷ്ടാന്തം അനുസരിച്ച്
നിർമ്മലമനസ്സാക്ഷിേയാെട േസവിക്കുന്ന
ൈദവത്തിന് നിെന്റ നിർവ്യാജവിശ്വാസത്തിെന്റ
ഓർമ്മ നിമിത്തം സ്േതാ്രതം െചയ്യന്നു.
5 ആ വിശ്വാസം ആദ്യം നിെന്റ വലിയമ്മ
േലാവീസിലുംഅമ്മയുനീക്കയിലും ഉണ്ടായിരുന്നു;
നിന്നിലും ഉെണ്ടന്ന് ഞാൻ ഉറച്ചിരിക്കുന്നു.
6 അതുെകാണ്ട് എെന്റ ൈകെവപ്പിനാൽ
നിന്നിലുള്ള ൈദവത്തിെന്റ കൃപാവരം
വീണ്ടും ജ്വലിപ്പിേക്കണം എന്നു നിെന്ന
ഓർമ്മെപ്പടുത്തുന്നു. 7 എന്തുെകാെണ്ടന്നാൽ,
ഭീരുത്വത്തിെന്റ ആത്മാവിെന അല്ല,
ശക്തിയുെടയും സ്േനഹത്തിെന്റയും
സുേബാധത്തിെന്റയും ആത്മാവിെനയേ്രത
ൈദവം നമുക്കു തന്നത്. 8അതുെകാണ്ട് നമ്മുെട
കർത്താവിെന്റ സാക്ഷ്യെത്തേയാ അവെന്റ
ബദ്ധനായ എെന്നേയാ കുറിച്ച് ലജ്ജിക്കാെത
സുവിേശഷത്തിനായി ൈദവശക്തിയ്ക്ക്
ഒത്തവണ്ണം നീയും എേന്നാടുകൂെട കഷ്ടം
സഹിക്കുക. 9അവൻ നെമ്മ രക്ഷിയ്ക്കുകയും
വിശുദ്ധവിളിെകാണ്ടു വിളിക്കുകയും
െചയ്തത് നമ്മുെട ്രപവൃത്തികൾ നിമിത്തമല്ല,
സകലകാലത്തിനും മുെമ്പ ്രകിസ്തുേയശുവിൽ
നമുക്കു നല്കിയിരിക്കുന്നതും 10 മരണം
നീക്കുകയും സുവിേശഷം െകാണ്ട്
ജീവനും അക്ഷയതയും െവളിച്ചത്തിേലക്ക്
വരുത്തുകയും െചയ്ത നമ്മുെട രക്ഷിതാവായ
്രകിസ്തുേയശുവിെന്റ ്രപത്യക്ഷതയാൽ
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െവളിെപ്പട്ടിരിക്കുന്നതുമായ തെന്റ സ്വന്ത
നിർണ്ണയത്തിനും കൃപയ്ക്കും ഒത്തവണ്ണമേ്രത.
11 ആ സുവിേശഷത്തിന് ഞാൻ ്രപസംഗിയും
അെപ്പാസ്തലനും ഉപേദഷ്ടാവുമായി
നിയമിക്കെപ്പട്ടിരിക്കുന്നു. 12 അതുനിമിത്തം
തെന്ന ഞാൻ ഇെതാെക്കയും സഹിക്കുന്നു;
എങ്കിലും ലജ്ജിക്കുന്നില്ല; എെന്തന്നാൽ ഞാൻ
ആെര വിശ്വസിച്ചിരിക്കുന്നു എന്നറിയുന്നു;
അവൻ എെന്റ ഉപനിധി ആ ദിവസംവെര
സൂക്ഷിക്കുവാൻ ശക്തൻഎന്ന് ഉറച്ച മിരിക്കുന്നു.
13 എേന്നാട് േകട്ട ഉറപ്പ ള്ള വചനം നീ
്രകിസ്തുേയശുവിലുള്ള വിശ്വാസത്തിലും
സ്േനഹത്തിലും മാതൃകയാക്കിെക്കാള്ള ക.
14 നിെന്ന ഭരേമല്പിച്ച ആ നല്ല ഉപനിധി നമ്മിൽ
അധിവസിക്കുന്ന പരിശുദ്ധാത്മാവിനാൽ
സൂക്ഷിച്ച െകാള്ള ക.

15 ആസ്യക്കാർ എല്ലാവരും എെന്ന
വിട്ട െപായ്ക്കളഞ്ഞു എന്ന് നീ അറിയുന്നുവേല്ലാ;
ഫുഗെലാസും െഹർെമ്മഗേനസും ആ
കൂട്ടത്തിൽ ഉള്ളവർ ആകുന്നു. 16 പലേപ്പാഴും
എനിക്ക് ഉേന്മഷം വരുത്തിയതിനാൽ
ഒേനസിെഫാെരാസിെന്റ കുടുംബത്തിന്
കർത്താവ് കരുണ നല്കുമാറാകെട്ട.
17 അവൻ എെന്റ ചങ്ങലെയക്കുറിച്ച്
ലജ്ജിക്കാെത, എന്നാൽ ഞാൻ േറാമിൽ
എത്തിയ ഉടെന താല്പര്യേത്താെട എെന്ന
തിരയുകയും കെണ്ടത്തുകയും െചയ്തു.
18 ആ ദിവസത്തിൽ കർത്താവിെന്റ പക്കൽ
കരുണ കെണ്ടത്തുവാൻ കർത്താവ് അവെന
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സഹായിക്കെട്ട. എെഫെസാസിൽവച്ച് അവൻ
എനിക്ക് എെന്തല്ലാം ശു്രശൂഷെചയ്തു എന്ന് നീ
നല്ലവണ്ണംഅറിയുന്നുവേല്ലാ.

2
്രകിസ്തുവിെന്റനല്ല ഭടൻ

1 അതുെകാണ്ട് എെന്റ മകേന,
്രകിസ്തുേയശുവിലുള്ള കൃപയിൽ ശക്തിെപ്പടുക.
2 നീ പല സാക്ഷികള െട മുമ്പാെക എേന്നാട്
േകട്ടെതല്ലാം മറ്റ ള്ളവെര ഉപേദശിക്കുവാൻ
സമർത്ഥരായ വിശ്വസ്തമനുഷ്യെര
ഭരേമല്പിക്കുക. 3 ്രകിസ്തുേയശുവിെന്റ നല്ല
ഭടനായി നീയും കഷ്ടതയിൽ പങ്കാളിയാകുക.
4 പടയിൽ േചർത്തവെന ്രപസാദിപ്പിേക്കണ്ടതിന്
യാെതാരു പടയാളിയും ജീവനകാര്യങ്ങളിൽ
ഇടെപടാതിരിക്കുന്നു. 5 കായികമൽസരത്തിൽ
പെങ്കടുക്കുന്നവൻ നിയമ്രപകാരം
മത്സരിച്ചിെല്ലങ്കിൽ കിരീടം ്രപാപിക്കുകയില്ല.
6 അദ്ധ്വാനിക്കുന്ന കൃഷിക്കാരൻ ആകുന്നു
ഫലത്തിെന്റ പങ്ക് ആദ്യം അനുഭവിേക്കണ്ടത.്
7 കർത്താവ് സകലത്തിലും നിനക്ക് ബുദ്ധി
നല്കുെമന്നതിനാൽ ഞാൻ പറയുന്നത്
ചിന്തിച്ച െകാള്ള ക. 8 ദാവീദിെന്റ സന്തതിയായി
ജനിച്ച് മരിച്ചിട്ട് ഉയിർെത്തഴുേന്നറ്റിരിക്കുന്ന
േയശു്രകിസ്തുവിെന ഓർത്തുെകാള്ള ക.
9 അത് ആകുന്നു എെന്റ സുവിേശഷം.
അത് നിമിത്തം ഞാൻ ദുഷ്്രപവൃത്തിക്കാരൻ
എന്നേപാെല കഷ്ടം സഹിച്ച് ബന്ധനസ്ഥൻ
േപാലും ആേകണ്ടി വരുന്നു; എന്നാൽ
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ൈദവവചനത്തിേനാ ബന്ധനം ഇല്ല.
10 അതുെകാണ്ട് ്രകിസ്തുേയശുവിലുള്ള രക്ഷ
നിത്യേതജേസ്സാടുകൂെടതിരെഞ്ഞടുക്കെപ്പട്ടവർക്ക്
കിേട്ടണ്ടതിന് ഞാൻ അവർക്കായി സകലവും
സഹിക്കുന്നു. 11 നാം അവേനാടുകൂെട മരിച്ച
എങ്കിൽ കൂെട ജീവിക്കും; സഹിക്കുന്നു എങ്കിൽ
കൂെട വാഴും; 12 നാം അവെന തള്ളിപ്പറയും
എങ്കിൽ അവൻ നെമ്മയും തള്ളിപ്പറയും.
13 നാം അവിശ്വസ്തരായിത്തീർന്നാലും അവൻ
വിശ്വസ്തനായി പാർക്കുന്നു; എെന്തന്നാൽ
തെന്റ സ്വഭാവം ത്യജിക്കുവാൻ അവന്
കഴിയുകയില്ലേല്ലാ; ഈ വചനം വിശ്വാസ
േയാഗ്യമാകുന്നു.

വിശ്വസ്ത ഭൃത്യൻ
14േകൾക്കുന്നവെരനശിപ്പിച്ച കളയുന്നതിനല്ലാെത
ഒന്നിനും െകാള്ളാത്ത വാഗ്വാദം
െചയ്യാതിരിേക്കണെമന്ന് കർത്താവിെന
സാക്ഷിയാക്കി അവെര ഓർമ്മെപ്പടുത്തി
ആജ്ഞാപിക്കുക. 15 സത്യവചനെത്ത
യഥാർത്ഥമായി ്രപസംഗിച്ച െകാണ്ട്
ലജ്ജിക്കുവാൻ സംഗതിയില്ലാത്ത
േവലക്കാരനായിൈദവത്തിന്െകാള്ളാകുന്നവെനന്ന്
നിെന്നത്തെന്ന കാണിക്കുവാൻ
്രശമിക്കുക. 16 എന്നാൽ ഭക്തിവിരുദ്ധമായ
വ്യർത്ഥസംസാരങ്ങെള ഒഴിഞ്ഞിരിക്കുക;
അങ്ങെനയുള്ളവർക്ക് അഭക്തി അധികമധികം
വർദ്ധിച്ച വരും; 17 അവരുെട വാക്ക്
അർബ്ബ ദവ്യാധിേപാെല തിന്നുെകാണ്ടിരിക്കും.
18 ഹുമനെയാസും ഫിേലെത്താസും അവരുെട
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കൂട്ടത്തിൽ ഉള്ളവരാകുന്നു; അവർ സത്യം വിട്ട
െതറ്റി,പുനരുത്ഥാനംകഴിഞ്ഞുഎന്നുപറയുകയും
ചിലരുെട വിശ്വാസം മറിച്ച കളയുകയും
െചയ്യന്നു. 19 എങ്കിലും ൈദവത്തിെന്റ
സ്ഥിരമായ അടിസ്ഥാനം നിലനില്ക്കുന്നു;
“കർത്താവ് തനിക്കുള്ളവെര അറിയുന്നു”
എന്നും “കർത്താവിെന്റ നാമം ഉച്ചരിക്കുന്നവൻ
എല്ലാം അനീതി വിട്ടകന്നുെകാള്ളെട്ട” എന്നും
ആകുന്നു അതിെന്റ മു്രദ. 20 എന്നാൽ
ഒരു വലിയ വീട്ടിൽ െപാന്നും െവള്ളിയും
െകാണ്ടുള്ള പാ്രതങ്ങൾ മാ്രതമല്ല, മരവും
മണ്ണ ംെകാണ്ടുള്ളവയും ഉണ്ട;് ചിലത്
മാന്യകാര്യത്തിനും ചിലത് ഹീനകാര്യത്തിനും
ഉപേയാഗിക്കുന്നു. 21 ഒരുവൻ ഹീനകാര്യങ്ങളിൽ
നിന്ന് തെന്നത്താൻ െവടിപ്പാക്കുകയാെണങ്കിൽ,
അവൻ വിശുദ്ധവും ഉടമസ്ഥന് ഉപേയാഗവുമായി
നല്ല േവലയ്ക്ക് ഒെക്കയും ഒരുങ്ങിയിരിക്കുന്ന
മാന്യകാര്യത്തിനുള്ള പാ്രതം ആയിരിക്കും.
22 അതുെകാണ്ട് യൗവനേമാഹങ്ങെള
വിേട്ടാടുക; എന്നാൽ ശുദ്ധഹൃദയത്തിൽ നിന്ന്
കർത്താവിെന വിളിച്ചേപക്ഷിക്കുന്നവേരാടു
കൂെട നീതിയും വിശ്വാസവും സ്േനഹവും
സമാധാനവും പിന്തുടരുക. 23ബുദ്ധിയില്ലാത്തതും
േഭാഷത്വവുമായ തർക്കം ശണ്ഠക്കിടയാക്കുന്നു
എന്നറിഞ്ഞ് അത് ഒഴിഞ്ഞിരിക്കുക.
24 കർത്താവിെന്റ ദാസൻ കലഹിക്കാെത
എല്ലാവേരാടും ശാന്തനും ഉപേദശിക്കുവാൻ
സമർത്ഥനും േദാഷം സഹിക്കുന്നവനും
ആയിരിക്കണം. 25 വിേരാധികൾക്കു
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ൈദവം സത്യത്തിെന്റ പരിജ്ഞാനത്തിനായി
മാനസാന്തരം നല്കുേമാ എന്നും 26പിശാചിനാൽ
പിടിെപട്ട കുടുങ്ങിയവരാകയാൽ, അവർ
സുേബാധം ്രപാപിച്ച് അവെന്റ െകണിയിൽനിന്ന്
ഒഴിഞ്ഞ് ൈദേവഷ്ടം െചയ്യ േമാ എന്നും വച്ച്
അവെര സൗമ്യതേയാെട പഠിപ്പിേക്കണ്ടതും
ആകുന്നു.

3
അന്ത്യകാലെത്തഅഭക്തി

1 അന്ത്യകാലത്ത് ദുർഘടസമയങ്ങൾ
വരും എന്നറിയുക. 2 എന്തുെകാെണ്ടന്നാൽ
മനുഷ്യർ സ്വസ്േനഹികള ം ്രദവ്യാ്രഗഹികള ം
വമ്പു പറയുന്നവരും അഹങ്കാരികള ം
ദൂഷകന്മാരും അമ്മയപ്പന്മാെര
അനുസരിക്കാത്തവരും നന്ദിെകട്ടവരും
അശുദ്ധരും 3 വാത്സല്യമില്ലാത്തവരും
ഇണങ്ങാത്തവരും ഏഷണിക്കാരും ഇ്രന്ദിയജയം
ഇല്ലാത്തവരും ്രകൂരന്മാരും 4സൽഗുണേദ്വഷികള ം
േ്രദാഹികള ം വീണ്ടുവിചാ രമില്ലാത്തവരും
തേന്റടികള ം ൈദവെത്ത സ്േനഹിക്കാെത
സുഖേമാഹികളായും 5 ഭക്തിയുെട േവഷം ധരിച്ച്
അതിെന്റ ശക്തി ത്യജിക്കുന്നവരുമായിരിക്കും.
ഇങ്ങെനയുള്ളവെര വിെട്ടാഴിയുക. 6 വീടുകളിൽ
നുഴഞ്ഞുകടക്കുകയും പാപങ്ങെള
ചുമന്നുെകാണ്ട് പലതരം േമാഹങ്ങൾക്കും
അധീനരായി, 7 എേപ്പാഴും പഠിക്കുകയും
ഒരിക്കലും സത്യത്തിെന്റ പരിജ്ഞാനം
്രപാപിക്കുവാൻ കഴിയാത്തവരുമായ
ബലഹീനസ്്രതീകെള സ്വാധീനമാക്കുകയും
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െചയ്യന്നവർ ഈ കൂട്ടത്തിലുള്ളവർ ആകുന്നു.
8 യേന്നസും യംേ്രബസും േമാെശേയാട്
എതിർത്തുനിന്നതുേപാെല തെന്ന ഇവരും
സത്യേത്താട് മറുത്തുനില ്ക്കുന്നു; അവർ
ദുർബ്ബ ദ്ധികള ം വിശ്വാസം സംബന്ധിച്ച്
അേയാഗ്യരുമേ്രത. 9എന്നാൽ േമല്പറഞ്ഞവരുെട
ബുദ്ധിേകട് െവളിെപ്പട്ടതുേപാെല
ഇവരുെട ബുദ്ധിേകടും എല്ലാവർക്കും
െവളിെപ്പടും എന്നതിനാൽ അവർ അധികം
മുേന്നാട്ട േപാകയില്ല. 10 നീേയാ എെന്റ
ഉപേദശം, സ്വഭാവം, ഉേദ്ദശം, വിശ്വാസം,
ദീർഘക്ഷമ, സ്േനഹം, സഹിഷ്ണത എന്നിവയും
11 അെന്ത്യാക്യയിലും ഇേക്കാന്യയിലും
ലുസ്്രതയിലും എനിക്ക് സംഭവിച്ച ഉപ്രദവവും
കഷ്ടാനുഭവവും കണ്ടറിഞ്ഞിരിക്കുന്നു;
ഞാൻ എെന്തല്ലാം ഉപ്രദവം സഹിച്ച ;
അവ എല്ലാറ്റിൽ നിന്നും കർത്താവ് എെന്ന
വിടുവിച്ച . 12 ്രകിസ്തുേയശുവിൽ ഭക്തിേയാെട
ജീവിക്കുവാൻ മനസ്സള്ളവർക്ക് എല്ലാം ഉപ്രദവം
ഉണ്ടാകും നിശ്ചയം. 13 ദുഷ്ടമനുഷ്യരും
കപടശാലികള േമാ വഞ്ചിച്ച ം വഞ്ചിക്കെപ്പട്ട ം
െകാണ്ട് േമല്ക്കുേമൽ േദാഷത്തിൽ
മുതിർന്നുവരും. 14 എന്നാൽ നീേയാ
ആരിൽനിന്ന് പഠിച്ച എന്ന് അറിയുകയും
്രകിസ്തുേയശുവിങ്കലുള്ള വിശ്വാസത്താൽ
നിെന്ന രക്ഷയ്ക്ക് ജ്ഞാനിയാക്കുവാൻ
മതിയായ തിരുെവഴുത്തുകെള ബാല്യംമുതൽ
അറിയുകയും െചയ്യന്നതുെകാണ്ട് 15 നീ
പഠിച്ച ം നിശ്ചയം ്രപാപിച്ച മിരിക്കുന്നതിൽ
നിലനിൽക്കുക. 16 എല്ലാ തിരുെവഴുത്തും
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ൈദവശ്വാസീയവും, ൈദവത്തിെന്റ മനുഷ്യൻ
സകലസൽ്രപവൃത്തിക്കും ഒരുക്കെപ്പട്ട്
തികഞ്ഞവൻ ആേകണ്ടതിന് 17 ഉപേദശത്തിനും
ശാസനത്തിനും തിരുത്തലിനും നീതിയിലുള്ള
പരിശീലനത്തിനും ്രപേയാജനമുള്ളതുംആകുന്നു.

4
വചനം ്രപസംഗിക്കുക

1 ൈദവെത്തയും, ജീവിക്കുന്നവർക്കും
മരിച്ചവർക്കും ന്യായവിസ്താരം നടത്തുവാനുള്ള
്രകിസ്തുേയശുവിെനയും സാക്ഷിനിർത്തി
അവെന്റ ്രപത്യക്ഷതയും രാജ്യവും നിമിത്തം
ഗൗരവപൂർവം ഞാൻ കല്പിക്കുന്നത:് 2 വചനം
്രപസംഗിക്കുക; സമയത്തിലും അസമയത്തിലും
ഒരുങ്ങിനിൽക്കുക; സകല ദീർഘക്ഷമേയാടും
ഉപേദശേത്താടുംകൂെട ശാസിക്കുക; തർജ്ജനം
െചയ്യ ക; ്രപേബാധിപ്പിക്കുക. 3 എെന്തന്നാൽ
ജനങ്ങൾ ആേരാഗ്യകരമായ ഉപേദശം
സ്വീകരിക്കാെത, കർണ്ണരസത്തിനായി സ്വന്ത
േമാഹങ്ങൾെക്കാത്തവണ്ണം ഉപേദഷ്ടാക്കന്മാെര
തങ്ങൾക്കായി വിളിച്ച കൂട്ട കയും 4 സത്യത്തിന്
െചവിെകാടുക്കാെത, െകട്ട കഥ േകൾക്കുവാൻ
തിരിയുകയും െചയ്യന്ന കാലം വരും. 5 നീേയാ
സകലത്തിലും സമചിത്തൻ ആയിരിക്കുക;
കഷ്ടം സഹിക്കുക; സുവിേശഷകെന്റ ്രപവൃത്തി
െചയ്യ ക; നിെന്റ ശു്രശൂഷ നിവർത്തിക്കുക.
6 ഞാേനാ ഇേപ്പാൾതെന്ന പാനീയയാഗമായി
ഒഴിക്കെപ്പടുന്നു; എെന്റ നിര്യാണകാലവും
അടുത്തിരിക്കുന്നു. 7ഞാൻ നല്ല േപാർ െപാരുതി,
ഓട്ടംതികച്ച ,വിശ്വാസംകാത്തു. 8ഇനിനീതിയുെട
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കിരീടം എനിക്കായി കരുതിവച്ചിരിക്കുന്നു; അത്
നീതിയുള്ള ന്യായാധിപതിയായ കർത്താവ് ആ
ദിവസത്തിൽഎനിക്ക് നല്കും;എനിക്ക് മാ്രതമല്ല,
അവെന്റ ്രപത്യക്ഷത ്രപിയംവച്ചഏവർക്കുംകൂെട.

വ്യക്തിപരമായപരാമർശം
9 േവഗത്തിൽ എെന്റ അടുക്കൽ വരുവാൻ
ഉത്സാഹിക്കുക. 10 എെന്തന്നാൽ േദമാസ്
ഈ േലാകെത്ത സ്േനഹിച്ചിട്ട് എെന്ന വിട്ട്
െതസ്സേലാനിക്യയിേലക്ക് േപായി. േ്രകസ്കസ്
ഗലാത്യയ്ക്കും തീെത്താസ് ദല്മാത്യയ്ക്കും
േപായി; 11 ലൂേക്കാസ് മാ്രതേമ എേന്നാടുകൂെട
ഉള്ള ; മർെക്കാസ് എനിക്ക് ശു്രശൂഷയ്ക്കായി
ഉപേയാഗമുള്ളവൻ ആകയാൽ അവെന
കൂട്ടിെക്കാണ്ട് വരിക. 12 തിഹിെക്കാസിെന
ഞാൻ എെഫെസാസിേലക്ക് അയച്ചിരിക്കുന്നു.
13 ഞാൻ േ്രതാവാസിൽ കർെപ്പാസിെന്റ പക്കൽ
വച്ചിട്ട് േപാന്ന പുതപ്പ ം പുസ്തകങ്ങള ം
വിേശഷാൽ ചർമ്മലിഖിതങ്ങള ം നീ വരുേമ്പാൾ
െകാണ്ടുവരിക. 14 െചമ്പുപണിക്കാരൻ
അെലക്സന്തർ എനിക്ക് വളെര േദാഷം
െചയ്തു; അവെന്റ ്രപവൃത്തികൾക്കു
തക്കവണ്ണം കർത്താവ് അവന് പകരം െചയ്യ ം.
15 അവൻ നമ്മുെട ്രപസംഗേത്താട് അത്യന്തം
എതിർത്തുനിന്നതുെകാണ്ട് നീയും അവെന
സൂക്ഷിച്ച െകാള്ള ക. 16 എെന്റ ഒന്നാം
്രപതിവാദത്തിൽ ആരും എനിക്ക് തുണ
നിന്നില്ല; എല്ലാവരും എെന്ന ൈകവിട്ട ; അത്
അവർക്ക് എതിെര കണക്കിടാതിരിക്കെട്ട.
17 എന്നാൽ കർത്താവ് എേന്നാട് കൂെട നിന്ന്
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്രപസംഗം എെന്നെക്കാണ്ട് നിവർത്തിക്കുവാനും
സകലജാതികള ം േകൾക്കുവാനും എെന്ന
ശക്തീകരിച്ച ; അങ്ങെന ഞാൻ സിംഹത്തിെന്റ
വായിൽനിന്നുരക്ഷ്രപാപിച്ച . 18കർത്താവ്എെന്ന
സകല ദുഷ്്രപവൃത്തിയിൽനിന്നും വിടുവിച്ച് തെന്റ
സ്വർഗ്ഗീയരാജ്യത്തിനായി കാത്തുസൂക്ഷിക്കും;
അവന്എെന്നേന്നക്കും മഹത്വം.ആേമൻ.
ആശംസകൾ

19 ്രപിസ്െകക്കും അക്വിലാവിനും
ഒേനസിെഫാെരാസിെന്റ കുടുംബത്തിനും വന്ദനം
െചാല്ല ക. 20 എരസ്െതാസ് െകാരിന്തിൽ
താമസിച്ച ; എന്നാൽ െ്രതാഫിെമാസിെന
ഞാൻ മിേലത്തിൽ േരാഗിയായി വിട്ടിട്ട േപാന്നു.
21 കഴിവതും ശീതകാലത്തിന് മുെമ്പ വരുവാൻ
്രശമിക്കുക. യൂബൂെലാസും പൂെദസും ലീെനാസും
െക്ലൗദിയയും സേഹാദരന്മാർ എല്ലാവരും നിനക്ക്
വന്ദനം െചാല്ല ന്നു.

22 കർത്താവ് നിെന്റ ആത്മാേവാടുകൂെട
ഇരിക്കെട്ട. കൃപ നിങ്ങേളാടുകൂെട
ഇരിക്കുമാറാകെട്ട.
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