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2தீேமாத்ேதயு
ஆச ரியர்
ேராம சைறயல் இருந்து பவுல்

வடுவக்கப்பட்ட ப றகு, நான்காவது மிஷனரி
பயணத்தன்ேபாது, 1தீேமாத்ேதயுஎழுதனார்,
பவுல் மீண்டும் ேபரரசர் நீேராவனால்
சைறயல்அைடக்கப்பட்டார்.இந்தசமயத்தல்
அவர் 2 தீேமாத்ேதயு எழுதனார். அவரது
முதல் சைறத்தண்டைனக்கு மாறாக, அவர்
ஒரு வாடைக வீட்டில் (அப்ேபாஸ்தலர் 28:
30) வச த்த ேபாது, இப்ேபாது ஒரு சாதாரண
குற்றவாளி ேபால (1: 16; 2: 9) சங்கலியால்
பைணக்கப்பட்டு ஒரு குளிர்ச்ச யான
சைறச்சாைலயல் அைடக்கப்பட்டிருந்தார்
(4: 13). பவுல் தன்னுைடய ேவைலையச்
ெசய்து முடித்துவ ட்டார் என்றும் அவருைடய
வாழ்க்ைக முடிவுக்கு வந்துவ ட்டது (4: 6-8)
என்பைதஅற ந்தருந்தார்.

எழுதப்பட்ட காலம்மற்றும்இடம்
ஏறத்தாழ க ப 66-67 இைடயல்

எழுதப்பட்டது.
பவுல் ேராமிலிருந்த 2 வது முைறயாக

சைறத்தண்டைன அனுபவத்தார், அவர்
மரண தண்டைனக்குக் காத்தருக்கும்ேபாது
இந்தகடிதத்ைதஎழுதனார்.
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யாருக்காக எழுதப்பட்டது
தீேமாத்ேதயுேவ இரண்டாம் தீேமாத்ேதயு

நருபத்தன் முக்கய வாசகர் ஆவார்,ஆனால்
அவர் வஷயங்கைள சைபக்கு பக ர்ந்து
ெகாண்டார்.

எழுதப்பட்ட ேநாக்கம்
இறுதயான உற்சாகத்ேதாடும்

பாராட்டுகேளாடும் பவுல் தீேமாத்ேதயுவுக்குக்
ெகாடுத்த ேவைலைய ைதரியத்ேதாடும்
(1: 3-14), குறக்ேகாளுடனும் (2: 1-26),
மற்றும் வ டாமுயற்சயுடனும் (3: 14-17; 4:
1-8) ெதாடரும்படி தீேமாத்ேதயுைவ வ ட்டுச்
ெசல்வதற்காக.

ைமயக்கருத்து
வசுவாசமுள்ள ஊழியத்த ற்கு ஒரு

ெபாறுப்பு
ெபாருளடக்கம்
1.ஊழியத்த ற்கானஉற்சாகம்— 1:1-18
2.ஊழியத்தல்முன்மாத ரி— 2:1-26
3. தவறான ேபாதைனக்கு எத ரான
எச்சரிக்ைக— 3:1-17

4. உற்சாகத்தன் வார்த்ைதகளும்
ஆச ர்வாதமும்— 4:1-22

1 க றஸ்து இேயசுவனால்
உண்டாயருக்க ற ஜீவைனக்குறத்த
வாக்குத்தத்தத்தன்படி, ேதவனுைடய
வருப்பத்தனாேல, இேயசுக றஸ்துவன்
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அப்ேபாஸ்தலனாக இருக்க ற
பவுல், 2 ப ரியமுள்ள குமாரனாகய
தீேமாத்ேதயுவற்கு எழுதுகறதாவது:
ப தாவாகய ேதவனாலும் நம்முைடய
கர்த்தராக ய க றஸ்து இேயசுவனாலும்
கருைபயும் இரக்கமும் சமாதானமும்
உண்டாவதாக.

உண்ைமயாயருக்கஉற்சாகப்படுத்துதல்
3 நான் இரவும் பகலும் இைடவ டாமல்

என் ெஜபங்களில் உன்ைன நைனத்து,
உன் கண்ணீைரயும் நைனவுகூர்ந்து,
மக ழ்ச்ச யால் நைறயப்படும்படிக்கு
உன்ைனக் காண வாஞ்ைசயாக இருந்து,
4 உன்னிலுள்ள மாயமில்லாத வசுவாசத்ைத
நைனவுகூருகறதனால், என் முன்ேனார்கள்
முதற்ெகாண்டு சுத்தமனச்சாட்ச ேயாடு
ஆராத த்துவரும் ேதவனுக்கு நான்
நன்ற ெசலுத்துக ேறன். 5 அந்த
வசுவாசம் முந்த உன் பாட்டியாகய
ேலாவ சாளுக்குள்ளும் உன் தாயாகய
ஐனிக்ேகயாளுக்குள்ளும் நைலத்தருந்தது;
அதுஉனக்குள்ளும்நைலத்தருக்க றெதன்று
ந ச்சய த்தருக்க ேறன். 6 இதனிமித்தமாக,
நான் உன்ேமல் என் கரங்கைள
ைவத்ததனால் உனக்கு உண்டான ேதவ
வரத்ைத நீ அனல்மூட்டி எழுப்பவடும்படி
உனக்கு நைனப்பூட்டுக ேறன். 7 ேதவன்
நமக்குப்பயமுள்ளஆவையக்ெகாடுக்காமல்,
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பலமும் அன்பும் ெதளிந்த புத்தயுமுள்ள
ஆவையேய ெகாடுத்தருக்க றார்.
8 ஆகேவ, நம்முைடய கர்த்த்தைரப்பற்றய
சாட்சையக்குறத்தாவது, அவர்ந மித்தம்
கட்டப்பட்டிருக்க ற என்ைனக்குறத்தாவது, நீ
ெவட்கப்படாமல், ேதவ வல்லைமக்குரியபடி
நற்ெசய்த க்காக என்ேனாடுகூடத் தீங்கு
அனுபவ . 9அவர்நம்முைடயெசயல்களின்படி
நம்ைம இரட்ச க்காமல், தம்முைடய
தீர்மானத்தன்படியும், ஆரம்பகாலமுதல்
கறஸ்து இேயசுவற்குள் நமக்கு
அருளப்பட்ட கருைபயன்படியும், நம்ைம
இரட்ச த்து, பரிசுத்த அைழப்பனாேல
அைழத்தார். 10 நம்முைடய இரட்சகராக ய
இேயசுக றஸ்து இந்த உலகத்தல்
ேதான்றயதன் மூலமாக அந்தக் கருைப
இப்ெபாழுது ெவளிப்படுத்தப்பட்டது;
அவர் மரணத்ைத அழித்து, ஜீவைனயும்
அழியாைமையயும் நற்ெசய்தயனாேல
ெவளியரங்கமாக்கனார். 11 அதற்கு நான்
ப ரசங்கயாகவும், அப்ேபாஸ்தலனாகவும்,
யூதரல்லாதவர்களுக்குப் ேபாதகனாகவும்
நயமிக்கப்பட்ேடன். 12 அதனாேல நான்
இந்தப் பாடுகைளயும் அனுபவக்க ேறன்;
ஆனாலும், நான் ெவட்கப்படுக றதல்ைல;
ஏெனன்றால், நான் வசுவாச த்தவர் யார்
என்று அற ேவன், நான் அவரிடத்தல்
ஒப்புக்ெகாடுத்தைத அவர் அந்தநாள்வைரக்
காத்துக்ெகாள்ள வல்லவராக இருக்க றார்
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என்றுஉறுதயாக நம்புக ேறன். 13நீ க றஸ்து
இேயசுைவப்பற்றும் வசுவாசத்ேதாடும்
அன்ேபாடும் என்னிடத்தல் ேகட்டிருக்க ற
ஆேராக்கயமானவார்த்ைதகைளமாத ரியாக
ைவத்துப் பன்பற்று. 14 உன்னிடத்தல்
ஒப்புவக்கப்பட்ட அந்த நற்காரியங்கைள
நமக்குள்ேள வாசம்பண்ணுகற பரிசுத்த
ஆவயானவராேல காத்துக்ெகாள். 15ஆசயா
நாட்டிலிருக்க ற அைனவரும், அவர்களில்
ப ெகல்லு, எர்ெமாெகேன என்பவர்கள்
என்ைனவட்டு வலகனார்கெளன்று
அறந்தருக்க றாய். 16 ஒேநச ப்ேபாருவன்
குடும்பத்தனருக்குக் கர்த்தர் இரக்கம்
கட்டைளயடுவாராக; அவன் அேநகமுைற
என்ைன இைளப்பாரச்ெசய்தான்;
என் கட்டுக்கைளக்குறத்து அவன்
ெவட்கப்படவுமில்ைல; 17 அவன் ேராமாவல்
வந்தருந்தேபாது மிகுந்த ப ரயாசப்பட்டு
என்ைனத் ேதடிக் கண்டுபடித்தான். 18 அந்த
நாளிேலஅவன்கர்த்தரிடத்தல்இரக்கத்ைதக்
கண்டைடயும்படி, கர்த்தர் அவனுக்கு
இரக்கம்ெசய்வாராக; அவன் எேபசுவ ேல
ெசய்த பலவதமான உதவகைளயும் நீ
நன்றாகஅற ந்தருக்க றாேய.

அத்த யாயம் 2
1 ஆதலால், என் மகேன, நீ க றஸ்து

இேயசுவலுள்ள கருைபயல் பலப்படு.
2 அேநக சாட்ச களுக்கு முன்பாக
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நீ என்னிடத்தல் ேகட்டைவகைள
மற்றவர்களுக்குப் ேபாத க்கத்தக்க
உண்ைமயுள்ள மனிதர்களிடத்தல் ஒப்புவ .
3 நீயும் இேயசுக றஸ்துவற்கு நல்ல
ேபார்வீரனாக தீங்கு அனுபவ . 4 பைடயல்
ேசர்ந்துெகாண்ட எவனும், தன்ைன அதல்
ேசர்த்துக்ெகாண்டதைலவனுக்குப்ப ரியமாக
இருக்கும்படி,பைழப்புக்கடுத்தேவைலகளில்
ச க்க க்ெகாள்ளமாட்டான். 5 ேமலும்
ஒரு வைளயாட்டு வீரன் சட்டத்தன்படி
வைளயாடாவ ட்டால் முடிசூட்டப்படமாட்டான்.
6 ப ரயாசப்பட்டுப் பய ரிடுக றவன் பலனில்
முதலாவதாக பங்கைடயேவண்டும். 7 நான்
ெசால்லுகறைவகைளச் ச ந்த த்துக்ெகாள்;
கர்த்தர் எல்லாக் காரியங்களிலும் உனக்குப்
புத்தையத் தந்தருளுவார். 8 தாவீதன்
சந்ததயல் ப றந்த இேயசுக றஸ்து,
என்னுைடய நற்ெசய்தயன்படிேய,
மரித்ேதாரிலிருந்து உய ேராடு
எழுப்பப்பட்டவர் என்று நைனத்துக்ெகாள்.
9 இந்த நற்ெசய்தயனிமித்தம் நான்
ெபரும் பாவம் ெசய்தவைனப்ேபாலக்
கட்டப்பட்டு, துன்பத்ைத அனுபவக்க ேறன்;
ேதவவசனேமா கட்டப்பட்டிருக்கவல்ைல.
10 ஆகேவ, ெதரிந்துெகாள்ளப்பட்டவர்கள்
கறஸ்து இேயசுவனால் உண்டான
இரட்ச ப்ைப ந த்தய மகைமேயாடு
ெபற்றுக்ெகாள்ளும்படி, எல்லாவற்ைறயும்
அவர்கள்ந மித்தமாகசக த்துக்ெகாள்ளுக ேறன்.
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11 இந்த வார்த்ைத உண்ைமயுள்ளது;
என்னெவன்றால், நாம் அவேராடுகூட
மரித்ேதாமானால், அவேராடுகூடப்
பைழத்துமிருப்ேபாம்; 12 அவேராடுகூடப்
பாடுகைளச் சக த்ேதாமானால் அவேராடுகூட
ஆளுைகயும் ெசய்ேவாம்; நாம் அவைர
மறுதலித்தால்,அவரும்நம்ைமமறுதலிப்பார்;
13 நாம் உண்ைம இல்லாதவர்களாக
இருந்தாலும், அவர் உண்ைம உள்ளவராக
இருக்க றார்; அவர் தம்ைமத்தாம்
மறுதலிக்கமாட்டார்.

ேதவனால் அங்கீகரிக்கப்பட்ட
ஊழியக்காரன்

14இைவகைள அவர்களுக்கு நைனப்பூட்டி,
ஒன்றுக்கும் ப ரேயாஜனமில்லாமல்,
ேகட்க றவர்கைளக் ேதால்வயைடயச்
ெசய்வதற்கு ஏதுவான வாக்குவாதம்
ெசய்யாதபடிக்கு, கர்த்தருக்கு முன்பாக
அவர்களுக்கு எச்சரித்துப் புத்த ெசால்லு.
15 நீ ெவட்கப்படாத ஊழியக்காரனாகவும்
சத்தய வசனத்ைத ந தானமாகப்
பகுத்துப் ேபாத க்க றவனாகவும் உன்ைன
ேதவனுக்குமுன்பாக உத்தமனாக
நறுத்தும்படி வழிப்பாக இரு. 16 சீர்ேகடான
வீண்ேபச்சுகளுக்குவலகயரு;அைவகளால்
(கள்ளப்ேபாதகர்களான) அவர்கள் அதக
அவபக்த உள்ளவர்கள் ஆவார்கள்;
17 அவர்களுைடய வார்த்ைத அழுகல்
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ேநாையப்ேபால பரவும்; இெமேனயும்
ப ேலத்தும் அப்படிப்பட்டவர்கள்; 18 அவர்கள்
சத்தயத்ைதவ ட்டு வலக , உய ர்த்ெதழுதல்
நடந்துவ ட்டெதன்று ெசால்லி, ச லருைடய
நம்ப க்ைகைய அழித்துப்ேபாடுக றார்கள்.
19 ஆனாலும் ேதவனுைடய உறுதயான
அஸ்தபாரம் நைலத்தருக்க றது; கர்த்தர்
தம்முைடயவர்கைள அறவாெரன்பதும்,
க றஸ்துவன் நாமத்ைதச் ெசால்லுகற
எவனும் அநயாயத்ைதவ ட்டு வலகக்கடவன்
என்பதும், அதற்கு முத்தைரயாக
இருக்க றது. 20 ஒரு ெபரிய
வீட்டிேல ெபான்னும் ெவள்ளியுமான
பாத்த ரங்கள் மட்டுமல்லாமல், மரமும்
மண்ணுமான பாத்த ரங்களும் உண்டு;
அைவகளில் சல மத ப்புமிக்கைவகளும்,
ச ல மத ப்பற்றைவகளும் ஆகும்.
21 ஆகேவ, ஒருவன் இைவகைளவட்டுத்
தன்ைனச் சுத்த கரித்துக்ெகாண்டால்,
அவன் பரிசுத்தமாக்கப்பட்டதும்,
எஜமானுக்கு உபேயாகமானதும், எந்த
நல்ல ெசயல்களுக்கும் ஆயத்தம்
ெசய்யப்பட்டதுமான மத ப்புமிக்கப்
பாத்த ரமாக இருப்பான். 22 அன்றயும்,
பாலியத்த ற்குரிய இச்ைசகளுக்கு நீ வலக
ஓடி, சுத்த இருதயத்ேதாடு கர்த்த்தைர
ெதாழுதுெகாள்ளுகறவர்களுடேன,
நீதையயும் வசுவாசத்ைதயும் அன்ைபயும்
சமாதானத்ைதயும் அைடயும்படி நாடு.
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23 புத்தயீனமும் அறவல்லாததுமான
வாக்குவாதங்கள் சண்ைடகைள
உண்டாக்குெமன்று அறந்து, அைவகளுக்கு
வலக இரு. 24 கர்த்தருைடய
ஊழியக்காரன் சண்ைடபண்ணுகறவனாக
இல்லாமல், எல்ேலாரிடத்தலும்
சாந்தமுள்ளவனும், ேபாத ப்பதற்குத்
த றைமயுள்ளவனும், தீைமையச்
சக க்க றவனுமாக இருக்கேவண்டும்.
25 எத ர்ேபசுக றவர்கள் சத்தயத்ைத
அறயும்படி ேதவன் அவர்களுக்கு
மனந்தரும்புதைல ெகாடுக்கத்தக்கதாகவும்,
26 ப சாசானவனுைடய இச்ைசயன்படி ெசய்ய
அவனால் ப டிக்கப்பட்டிருக்க ற அவர்கள்
மறுபடியும் மயக்கம் ெதளிந்து அவன்
தந்த ரத்த ற்குநீங்கத்தக்கதாகவும், சாந்தமாக
அவர்களுக்குஉபேதச க்கேவண்டும்.

அத்த யாயம் 3
கைடச காலங்கள்பற்றனமுன்னறவப்பு

1 ேமலும், கைடச நாட்களில்
ெகாடியகாலங்கள் வருெமன்று
அறவாயாக. 2 எப்படிெயன்றால், மனிதர்கள்
தற்ப ரியர்களாகவும், பணப்ப ரியர்களாகவும்,
வீம்புக்காரர்களாகவும், அகந்ைத
உள்ளவர்களாகவும்,ந ந்த க்க றவர்களாகவும்,
தாய்தகப்பன்மாருக்குக்கீழ்ப்படியாதவர்களாகவும்,
நன்ற இல்லாதவர்களாகவும்,
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பரிசுத்தமில்லாதவர்களாகவும்,
3 ெமய்யான அன்பு இல்லாதவர்களாகவும்,
மன்னிக்காதவர்களாகவும், அவதூறு
ெசய்க றவர்களாகவும், இச்ைசயடக்கம்
இல்லாதவர்களாகவும், ெகாடுைம
ெசய்க றவர்களாகவும், நல்லைவகைள
ெவறுக்கறவர்களாகவும், 4துேராக களாகவும்,
துணிகரம் உள்ளவர்களாகவும், இறுமாப்பு
உள்ளவர்களாகவும், ேதவனுக்குப்
ப ரியமானவர்களாக இல்லாமல்
சுகேபாகப்ப ரியர்களாகவும், 5 ேதவ
பக்தயன் ேவஷத்ைதத்தரித்து அதன்
ெபலைன மறுதலிக்கறவர்களாகவும்
இருப்பார்கள்; இப்படிப்பட்டவர்கைள நீ
வ ட்டுவலகு. 6 பாவங்களால் நைறந்து,
பற்பல இச்ைசகளால் இழுக்கப்பட்டு,
7 எப்ேபாதும் கற்றாலும் ஒருேபாதும்
சத்தயத்ைத அற ந்து உணராதவர்களாக
இருக்க ற ெபண்களுைடய வீடுகளில்
இப்படிப்பட்டவர்கள் நுைழந்து, அவர்கைள
வசப்படுத்த க்ெகாள்ளுகறார்கள்.
8 யந்ேநயும் யம்ப ேரயும் ேமாேசக்கு
எத ர்த்துநன்றதுேபால இவர்களும்
சத்தயத்த ற்கு எத ர்த்துந ற்க றார்கள்;
இவர்கள் தீய ச ந்ைதயுள்ள மனிதர்கள்,
வசுவாச காரியத்தல் பரீட்ைசக்கு
ந ற்காதவர்கள். 9 ஆனாலும், இவர்கள்
அதகமாகப் பலப்படுவதல்ைல; அந்த
இருவருைடய அறவீனம் எல்ேலாருக்கும்
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ெவளிப்பட்டதுேபால, இவர்களுைடய
அறவீனமும்ெவளிப்படும்.

தீேமாத்ேதயுவற்குபவுலின்அறவுைரகள்
10 நீேயா என் ேபாதகத்ைதயும்

நடக்ைகையயும் ேநாக்கத்ைதயும்
வசுவாசத்ைதயும் நீடிய சாந்தத்ைதயும்
அன்ைபயும் ெபாறுைமையயும்,
11 அந்த ேயாகயா, இக்ேகானியா,
லீஸ்த ரா என்னும் பட்டணங்களில் எனக்கு
உண்டான துன்பங்கைளயும் பாடுகைளயும்
நன்றாக அற ந்தருக்க றாய்; எவ்வளேவா
துன்பங்கைளச் சக த்ேதன்; இைவகள்
எல்லாவற்றலிருந்தும் கர்த்தர் என்ைனக்
காப்பாற்றனார். 12 அன்றயும் க றஸ்து
இேயசுவற்குள் ேதவபக்தயாக நடக்க
வருப்பமாக இருக்க ற அைனவரும்
துன்பப்படுவார்கள். 13 ெபால்லாதவர்களும்
ஏமாற்றுகறவர்களாகவும்ேமாசம்ேபாக்குக றவர்களாகவும்,
ேமாசம்ேபாக றவர்களாகவும் இருந்து
ேமன்ேமலும் ேகடுள்ளவர்களாவார்கள். 14 நீ
கற்று உறுதெசய்துெகாண்டைவகளில்
நைலத்தரு; அைவகைள யாரிடத்தலிருந்து
கற்றுக்ெகாண்டாய் என்று நீ
அற ந்தருக்க றதுமல்லாமல், 15 க றஸ்து
இேயசுைவப்பற்றும் வசுவாசத்தனாேல
உன்ைன இரட்ச ப்ப ற்கு ஏற்ற ஞானம்
உள்ளவனாக்கத்தக்க பரிசுத்த ேவத
எழுத்துக்கைள, நீ சறுவயதுமுதல்
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அறந்தவெனன்றும் உனக்குத் ெதரியும்.
16 ேவத வாக்கயங்கெளல்லாம் ேதவனால்
அருளப்பட்டிருக்க றது; ேதவனுைடய
மனிதன் ேதறனவனாகவும், எந்த
நல்லெசயல்கைளயும் ெசய்யத்
தகுதயுள்ளவனாகவும் இருக்கும்படியாக,
17 அைவகள் உபேதசத்த ற்கும்,
கடிந்துெகாள்ளுதலுக்கும், சீர்தருத்தலுக்கும்,
நீதையப் படிப்ப க்குதலுக்கும்
ப ரேயாஜனமுள்ளைவகளாகஇருக்க றது.

அத்த யாயம் 4
1 நான் ேதவனுக்கு முன்பாகவும், உய ேராடு

இருக்க றவர்கைளயும் மரித்தவர்கைளயும்
நயாயந்தீர்க்கப்ேபாக ற கர்த்தராக ய
இேயசுக றஸ்துவற்கு முன்பாகவும்,
அவருைடய வருைகையயும், அவருைடய
ராஜ்யத்ைதயும் சாட்ச யாக ைவத்துக்
கட்டைளயடுகறதாவது: 2 சமயம்
வாய்த்தாலும்வாய்க்காவ ட்டாலும்கவனமாக
தருசனத்ைதப் ப ரசங்கம்பண்ணு; எல்லா
நீடிய சாந்தத்ேதாடும் உபேதசத்ேதாடும்
தவெறன்று எடுத்துைறத்து, கடிந்துெகாண்டு,
புத்த ெசால்லு. 3 ஏெனன்றால், அவர்கள்
ஆேராக்கயமான உபேதசத்ைதப் ெபாறுக்க
மனதல்லாமல்,ெசவ ெகாடுக்காதவர்களாக ,
தங்களுைடய சுயவருப்பங்களுக்குத் தகுந்த
ேபாதகர்கைளத் தங்களுக்கு மிகுதயாக
ேசர்த்துக்ெகாண்டு. 4 சத்தயத்த ற்குச்
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ெசவைய வலக்க , கட்டுக்கைதகளுக்குச்
சாய்ந்துேபாகும் காலம் வரும். 5 நீேயா
எல்லாவற்றலும் மனத்ெதளிவுள்ளவனாக
இரு, தீங்கு அனுபவ , சுவ ேசஷகனுைடய
ேவைலையச் ெசய், உன் ஊழியத்ைத
நைறேவற்று. 6 ஏெனன்றால், நான்
இப்ெபாழுேத பானபலியாகத் தந்துவ ட்ேடன்;
நான் சரீரத்ைதவ ட்டுப் ப ரியும் ேநரம் வந்தது.
7 நல்ல ேபாராட்டத்ைதப் ேபாராடிேனன்,
ஓட்டத்ைத முடித்ேதன், வசுவாசத்ைதக்
காத்துக்ெகாண்ேடன். 8இப்ெபாழுது நீதயன்
க ரீடம் எனக்காக ைவக்கப்பட்டிருக்க றது,
நீதயுள்ள நயாயாத பதயாகய கர்த்தர் அந்த
நாளிேலஅைதஎனக்குக்ெகாடுப்பார்;எனக்கு
மாத்த ரமல்ல, அவருைடய வருைகைய
வரும்பும் அைனவருக்கும் அைதக்
ெகாடுப்பார்.

தனிப்பட்டஅறவுைரகள்
9 நீ சீக்க ரமாக என்னிடத்தல் வரும்படி

ஆயத்தப்படு. 10 ஏெனன்றால், ேதமா
இந்த உலகத்தன்ேமல் ஆைசைவத்து,
என்ைனவட்டுப் ப ரிந்து, ெதசேலானிக்ேக
பட்டணத்தற்குப் ேபாய்வ ட்டான்;
க ெரஸ்ேக கலாத்தயா நாட்டிற்கும்,
தீத்து தல்மாத்தயா நாட்டிற்கும்
ேபாய்வ ட்டார்கள். 11 லூக்காமட்டும்
என்ேனாடு இருக்கறான். மாற்குைவ
உன்ேனாடு அைழத்துக்ெகாண்டுவா;
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ஊழியத்தல் அவன் எனக்குப்
ப ரேயாஜனமுள்ளவன். 12 தீக க்குைவ
நான் எேபசுவற்கு அனுப்ப ேனன்.
13 துேராவா பட்டணத்தலிருக்கற கார்ப்பு
என்பவனிடத்தல் நான் ைவத்துவ ட்டுவந்த
ேமலங்கையயும், புத்தகங்கைளயும்,
வேசஷமாகத் ேதால் சுருள்கைளயும்,
நீ வருகறேபாது எடுத்துக்ெகாண்டுவா.
14 கன்னானாகய அெலக்சந்தர் எனக்கு
ெவகு தீைமெசய்தான்; அவனுைடய
ெசய்ைகக்குத்தக்கதாகக்கர்த்தர்அவனுக்குப்
பதலளிப்பாராக. 15 நீயும் அவைனக்குறத்து
எச்சரிக்ைகயாக இரு; அவன் நம்முைடய
வார்த்ைதகளுக்கு மிகவும் எத ர்த்து
நன்றவன். 16 நான் முதல்முைற
உத்தரவுெசால்ல ந ற்கும்ேபாது ஒருவனும்
என்ேனாடுகூட இருக்கவல்ைல, எல்ேலாரும்
என்ைனக் ைகவ ட்டார்கள்; அந்தக் குற்றம்
அவர்கள்ேமல் சாராதருப்பதாக. 17 கர்த்தேரா
எனக்குத் துைணயாக நன்று, என்னாேல
ப ரசங்கம் நைறேவறுகறதற்காகவும்,
யூதரல்லாத எல்ேலாரும் ேகட்க றதற்காகவும்,
என்ைனப் பலப்படுத்தனார்; சங்கத்தன்
வாயலிருந்தும் நான் காப்பாற்றப்பட்ேடன்.
18 கர்த்தர் எல்லாத் தீைமயலிருந்தும்
என்ைன இரட்ச த்து, தம்முைடய பரேலாக
ராஜ்யத்ைத அைடயும்படி காப்பாற்றுவார்;
அவருக்கு எல்லாக் காலங்களிலும் மகைம
உண்டாவதாக.ஆெமன்.
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இறுத வாழ்த்துக்கள்
19 ப ரிஸ்காளுக்கும் ஆக்கல்லாவற்கும்,

ஒேநச ப்ேபாருவன் குடும்பத்தனருக்கும்
என் வாழ்த்துதைலச் ெசால்லு.
20 எரஸ்து ெகாரிந்து பட்டணத்தல்
தங்கவ ட்டான்;துேராப்பீமுைவமிேலத்துவல்
வயாத ப்பட்டவனாக வ ட்டுவந்ேதன்.
21 மைழக்காலத்த ற்குமுன் நீ வந்துேசரும்படி
ஆயத்தப்படு. ஐபூலுவும், புேதஞ்சும்,லீனுவும்,
கலவுதயாளும், மற்ெறல்லா சேகாதரர்களும்
உனக்கு வாழ்த்துதல் ெசால்லுகறார்கள்.
22 கர்த்தராக ய இேயசுக றஸ்து உன்
ஆவயுடேனகூட இருப்பாராக. கருைப
உங்கேளாடிருப்பதாக.ஆெமன்.
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