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െകാരിന്ത്യർക്ക്എഴുതിയ
രണ്ടാംേലഖനം

1 ൈദവഹിത്രപകാരം ്രകിസ്തുേയശുവിെന്റ
അെപ്പാസ്തലനായ പൗേലാസും നമ്മുെട
സേഹാദരനായതിേമാത്തിേയാസും,

െകാരിന്തിലുള്ള ൈദവസഭയ്ക്കും അഖായ
സംസ്ഥാനത്തിൽ എല്ലായിടത്തുമുള്ള
സകലവിശുദ്ധർക്കും,എഴുതുന്നത:്

2 നമ്മുെട പിതാവായ ൈദവത്തിൽനിന്നും
കർത്താവായ േയശു്രകിസ്തുവിൽനിന്നും
നിങ്ങൾക്കു കൃപയും സമാധാനവും
ഉണ്ടാകുമാറാകെട്ട.

ആശ്വാസദായകനായൈദവം
3 കരുണാസമ്പന്നനായ പിതാവും സർവ
ആശ്വാസങ്ങള െടയും ദാതാവും നമ്മുെട
കർത്താവായ േയശു്രകിസ്തുവിെന്റ പിതാവുമായ
ൈദവംവാഴ്ത്തെപ്പട്ടവൻ! 4ഞങ്ങൾക്കുണ്ടാകുന്ന
സകലകഷ്ടതകളിലും അവിടന്നു ഞങ്ങെള
ആശ്വസിപ്പിക്കുന്നു. അതുെകാണ്ട് ഞങ്ങള ം
ഏതുതരം കഷ്ടതയിൽ ആയിരിക്കുന്നവെരയും
ൈദവത്തിൽനിന്നു ലഭിച്ചിരിക്കുന്ന
ആശ്വാസത്താൽ, ആശ്വസിപ്പിക്കാൻ
്രപാപ്തരായിരിക്കുന്നു. 5 അങ്ങെന, ്രകിസ്തു
നിമിത്തമുള്ള കഷ്ടതകൾ ഞങ്ങളിൽ
വർധിച്ച വരുന്നതുേപാെല ്രകിസ്തുവിൽനിന്നു
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ലഭിക്കുന്ന ആശ്വാസവും ഞങ്ങളിൽ
വർധിച്ച വരുന്നു. 6 ഞങ്ങൾ ഇേപ്പാൾ
കഷ്ടം സഹിക്കുെന്നങ്കിൽ അത് നിങ്ങൾക്ക്
ആശ്വാസം ലഭിേക്കണ്ടതിനും നിങ്ങൾ
രക്ഷ്രപാപിേക്കണ്ടതിനുംേവണ്ടിയാണ.്
ഞങ്ങൾക്ക് ആശ്വാസം ലഭിക്കുെന്നങ്കിൽ
അതുനിമിത്തം നിങ്ങൾക്കും ആശ്വാസം
ലഭിക്കുകതെന്ന െചയ്യ ം. അങ്ങെന, ഞങ്ങൾ
സഹിക്കുന്ന അേത കഷ്ടതകൾ സഹിക്കാനുള്ള
സഹനശക്തി നിങ്ങൾക്കും ഉണ്ടാകും.
7 ഞങ്ങൾ അനുഭവിച്ച കഷ്ടതകളിൽ നിങ്ങൾ
പങ്കാളികളായതുേപാെല ഞങ്ങൾ അനുഭവിച്ച
ആശ്വാസത്തിലും നിങ്ങൾ പങ്കാളികളാകും. ഈ
അറിവ് നിങ്ങെളക്കുറിച്ച ള്ളഞങ്ങള െട ്രപത്യാശ
ഉറപ്പാക്കുന്നു.

8 സേഹാദരങ്ങേള, ഏഷ്യാ്രപവിശ്യയിൽ*
െവച്ച് ഞങ്ങൾക്കുണ്ടായ ഉപ്രദവെത്തക്കുറിച്ച
നിങ്ങൾ അറിയാതിരിക്കരുെതന്നു ഞങ്ങൾ
ആ്രഗഹിക്കുന്നു. ഞങ്ങൾ ജീവേനാടിരിക്കുേമാ
എന്നുേപാലും സംശയിക്കുംവിധം
സഹനശക്തിക്ക് അപ്പ റമായ കഷ്ടതകൾ
ഞങ്ങൾ േനരിട്ട . 9 അങ്ങെന ഞങ്ങൾ
മരണശിക്ഷയ്ക്കു വിധിക്കെപ്പട്ടവെരേപ്പാെല
ആശയറ്റവരായിത്തീർന്നു. എന്നിട്ട ം ഞങ്ങൾ
സ്വയം രക്ഷെപ്പടാനുള്ള മാർഗം ഉേപക്ഷിച്ച,്
മരിച്ചവെര ജീവിപ്പിക്കാൻ ശക്തനായ
ൈദവത്തിൽ ്രപതീക്ഷെവച്ച . 10 ഇ്രതവലിയ

* 1:8 ആധുനിക തുർക്കിയുെട പശ്ചിമഭാഗത്തുള്ള ചില
പട്ടണങ്ങൾ ഉൾെപ്പടുന്നതാണ് പുരാതന േറാമൻ സാ്രമാജ്യത്തിെല
ഏഷ്യാ്രപവിശ്യഅഥവാ,സംസ്ഥാനം
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മരണഭയത്തിൽനിന്ന് ഞങ്ങെള വിടുവിച്ച
ൈദവം പിെന്നയും വിടുവിക്കും. ഞങ്ങൾ
്രപത്യാശ െവച്ചിരിക്കുന്ന ൈദവം ഇനിയും
ഞങ്ങെള രക്ഷിക്കും. 11 ്രപാർഥനയിലൂെട
നിങ്ങൾ ഞങ്ങൾക്കു സഹായികളായേല്ലാ.
ഇങ്ങെന അേനകംേപരുെട ്രപാർഥനയ്ക്ക്
ഉത്തരമായി ൈദവം ഞങ്ങെള കൃപേയാെട
സഹായിച്ചിരിക്കുന്നു. അതുനിമിത്തം
അവെരല്ലാം ഞങ്ങെളേയാർത്ത†് ൈദവത്തിന്
സ്േതാ്രതംെചയ്യാൻഇടയാകും.

പൗേലാസിെന്റപരിപാടികളിൽവന്നമാറ്റം
12 ഈ േലാകത്തിൽ ഞങ്ങള െട
വ്യവഹാരം, വിേശഷിച്ച് നിങ്ങേളാടുള്ളത്,
ൈദവത്തിൽനിന്നുള്ള വിശുദ്ധിേയാടും‡
ആത്മാർഥതേയാടുംകൂെട ആയിരുന്നു
എന്ന് ഞങ്ങള െട മനസ്സാക്ഷി നൽകുന്ന
ഈ സാക്ഷ്യംതെന്ന ഞങ്ങള െട
അഭിമാനം. ലൗകികജ്ഞാനത്താലല്ല,
ൈദവത്തിൽനിന്നു ലഭിച്ച കൃപയാലാണ്
ഞങ്ങൾക്ക് അത് സാധ്യമായിത്തീർന്നത.്
13 നിങ്ങൾക്ക് വായിക്കാനും മനസ്സിലാക്കാനും
കഴിയാത്തെതാന്നുംതെന്ന ഞങ്ങൾ
നിങ്ങൾെക്കഴുതിയിട്ടില്ല. 14 മുമ്പ്
നിങ്ങൾ ഞങ്ങെള ഒരല്പം മനസ്സിലാക്കി.
അതുേപാെലതെന്ന തുടർന്നും എെന്ന
നിങ്ങൾക്ക് പൂർണമായി മനസ്സിലാക്കാൻ
കഴിയും എന്നു ഞാൻ ആശിക്കുന്നു. അങ്ങെന,
† 1:11 ചി.ൈക.്രപ. നിങ്ങൾക്കുേവണ്ടി ‡ 1:12 ചി.ൈക.്രപ.
സത്യസന്ധതേയാെട
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കർത്താവായ േയശുവിെന്റ പുനരാഗമനത്തിൽ§
ഞങ്ങൾക്കു നിങ്ങെളക്കുറിച്ച് അഭിമാനിക്കാൻ
സാധിക്കുന്നതുേപാെലതെന്ന, നിങ്ങൾക്ക്
ഞങ്ങെളക്കുറിച്ച ംഅഭിമാനിക്കാൻസാധിക്കും.

15 ഈ ആത്മവിശ്വാസേത്താെടയാണ് ഞാൻ
മുമ്പുതെന്ന നിങ്ങെള സന്ദർശിക്കണെമന്നും
അങ്ങെന നിങ്ങൾക്കു രണ്ടാമതും
്രപേയാജനം ഉണ്ടാകണെമന്നും ഉേദ്ദശിച്ചത്.
16 മക്കേദാന്യയിേലക്കു േപാകുേമ്പാൾ
നിങ്ങെള സന്ദർശിക്കണെമന്നും
അവിെടനിന്നുള്ള മടക്കയാ്രതയിൽ വീണ്ടും
നിങ്ങള െട അടുക്കൽ എത്തി, നിങ്ങളാൽ
െയഹൂദ്യയിേലക്കുയാ്രതയയയ്ക്കെപ്പടണെമന്നും
ആയിരുന്നു എെന്റ ആ്രഗഹം.
17 ചഞ്ചലചിത്തേത്താെടയാേണാ ഞാൻ ഈ
തീരുമാനെമടുത്തത?് ഒേര ശ്വാസത്തിൽ “ഉവ്വ,്
ഉവ്വ”് എന്നും “ഇല്ല, ഇല്ല” എന്നും പറയാൻ
ഇടനൽകുന്ന മാനുഷികരീതിയിലാേണാ, ഞാൻ
കാര്യങ്ങൾ ്രകമീകരിക്കുന്നത?്

18നിങ്ങേളാടുള്ളഞങ്ങള െടവാക്ക്ഒേരസമയം
“ഉവ്വ”് എന്നും “ഇല്ല” എന്നും ആയിരുന്നില്ല
എന്നതിനുവാക്കുമാറാത്തൈദവംസാക്ഷിയാണ.്
19 ഞാനും സില്വാെനാസും* തിേമാത്തിേയാസും
നിങ്ങള െട ഇടയിൽ ്രപസംഗിച്ച ൈദവപു്രതനായ
േയശു്രകിസ്തു ചിലസമയം “ഉവ്വ”്എന്നും മറ്റ ചില
സമയം “ഇല്ല” എന്നും മാറിെക്കാണ്ടിരിക്കുന്നവൻ
ആയിരുന്നില്ല; അവിടേത്തക്ക് എേപ്പാഴും “ഉവ്വ”്
മാ്രതേമ ഉണ്ടായിരുന്നിട്ട ള്ള . 20 ൈദവം

§ 1:14 മൂ.ഭാ. ദിവസത്തിൽ * 1:19 ശീലാസ,് സില്വാെനാസ്
എന്നതിെന്റ മെറ്റാരുരൂപം.
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മനുഷ്യന് എ്രതെയല്ലാം വാഗ്ദാനങ്ങൾ
നൽകിയിട്ട െണ്ടങ്കിലും അവെയല്ലാം
്രകിസ്തുവിൽ പൂർത്തീകരിക്കെപ്പട്ടിരിക്കുന്നു.
അതുെകാണ്ട,് നാം ്രകിസ്തുവിലൂെട അവയ്ക്ക്
ൈദവമഹത്ത്വത്തിനായി “ആേമൻ” പറയും.
21 ഞങ്ങെള നിങ്ങേളാടുകൂെട ്രകിസ്തുവിലുള്ള
വിശ്വാസത്തിൽ ഉറപ്പിച്ച നിർത്തുന്നതും
നെമ്മ ൈദവികശു്രശൂഷയ്ക്കായി
നിേയാഗിച്ചിരിക്കുന്നതും† ൈദവംതെന്ന.
22 അവിടന്ന് തെന്റ ഉടമസ്ഥതയുെട മു്രദ
നമ്മുെടേമൽ പതിച്ച,് തെന്റ ആത്മാവിെന
ആദ്യഗഡുവായി നമ്മുെട ഹൃദയങ്ങളിൽ
പകരുകയുംെചയ്തിരിക്കുന്നു.

23 നിങ്ങെള ബുദ്ധിമുട്ടിക്കരുെതന്ന്
കരുതിയാണുഞാൻ െകാരിന്തിേലക്കു പിെന്നയും
വരാതിരുന്നത.് അതിനു ൈദവം സാക്ഷി.
24 നിങ്ങള െട വിശ്വാസജീവിതത്തിേന്മൽ
ആധിപത്യംനടത്തുന്നവരായിട്ടല്ല; മറിച്ച്,
നിങ്ങള െടആനന്ദംലക്ഷ്യമാക്കി ്രപവർത്തിക്കുന്ന
സഹ്രപവർത്തകെരേപ്പാെലയാണ് ഞങ്ങൾ.
കാരണം, നിങ്ങൾ വിശ്വാസത്തിൽ
സുസ്ഥിരരാണേല്ലാ.

2
1 േവദനയുണ്ടാക്കുന്ന മെറ്റാരു
സന്ദർശനത്തിനായി നിങ്ങള െട അടുക്കൽ
വരരുെതന്നു ഞാൻ തീരുമാനിച്ച .
† 1:21 മൂ.ഭാ.അഭിേഷകം. പഴയനിയമത്തിൽശു്രശൂഷകൾക്കായി
ഒരു വ്യക്തിെയ തൽസ്ഥാനേത്തക്കു നിേയാഗിക്കുന്ന കർമമാണ്
അഭിേഷകം.
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2 ഞാൻ നിങ്ങെള േവദനിപ്പിച്ചാൽ, ഞാൻ
േവദനിപ്പിച്ച നിങ്ങൾതെന്നയല്ലാെത എെന്ന
ആശ്വസിപ്പിക്കാൻ മറ്റാരാണുള്ളത?്
3 എെന്ന ആനന്ദിപ്പിേക്കണ്ടവർനിമിത്തം
ദുഃഖിതനായിത്തീരാെത ഇരിേക്കണ്ടതിനാണ്
ഞാൻമുൻേലഖനത്തിൽനിങ്ങൾക്ക്എഴുതിയത.്
നിങ്ങൾ ആനന്ദിക്കുന്നത് കാണുന്നതിലാണ്
ഞാൻ ആനന്ദിക്കുന്നെതന്ന് നിങ്ങൾക്കു
വ്യക്തമായി അറിയാം എെന്നനിക്ക് ഉറപ്പ ണ്ട.്
4 മഹാദുഃഖേത്താടും ഹൃദയനുറുക്കേത്താടും
വളെര കണ്ണ നീേരാടുംകൂെടയാണു ഞാൻ
നിങ്ങൾക്ക് അത് എഴുതിയത.് അതിെന്റ
ഉേദ്ദശ്യേമാ നിങ്ങെള ദുഃഖിപ്പിക്കുക എന്നതല്ല
മറിച്ച,് എനിക്കു നിങ്ങേളാടുള്ള സ്േനഹം
എ്രത ആഴേമറിയത് എന്നു നിങ്ങൾക്കു
മനസ്സിലാക്കിത്തരികഎന്നതാണ.്

കുറ്റം െചയ്തവനു മാപ്പ്
5 നിങ്ങളിെലാരുവൻ എനിക്കു
സങ്കടമുണ്ടാക്കുെന്നങ്കിൽ അയാൾ എെന്നയല്ല,
ഞാൻ കണക്കിേലെറ പറയരുതേല്ലാ,
ഒരളവുവെര നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കുമാണ്
സങ്കടം വരുത്തിയിരിക്കുന്നത.് 6 ഭൂരിപക്ഷംേപർ
അവനു നൽകിക്കഴിഞ്ഞ ശിക്ഷ ധാരാളംമതി.
7 ഇനി, അയാൾ അസഹനീയമായ ദുഃഖത്തിൽ
വീണുേപാകാതിരിേക്കണ്ടതിനു നിങ്ങൾ
അവേനാടു ക്ഷമിക്കുകയും അവെന
ആശ്വസിപ്പിക്കുകയുമാണു േവണ്ടത.്
8 അങ്ങെന, അവേനാടുള്ള സ്േനഹം
നിങ്ങൾ വീണ്ടും ഉറപ്പിച്ച െകാടുക്കണെമന്നു
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ഞാൻ അേപക്ഷിക്കുന്നു. 9 നിങ്ങൾ
സകലത്തിലും അനുസരണം പാലിക്കുേമാ
എന്നു പരീക്ഷിച്ചറിേയണ്ടതിനാണ് ഞാൻ
നിങ്ങൾക്ക് എഴുതിയത.് 10 നിങ്ങൾ
ക്ഷമിക്കുന്നവേനാടു ഞാനും ക്ഷമിക്കുന്നു—
ക്ഷമിക്കെപ്പടാനായി എെന്തങ്കിലും
ഉണ്ടായിരുെന്നങ്കിൽ—നിങ്ങൾക്കുേവണ്ടി
്രകിസ്തുവിെന്റ സന്നിധിയിലാണ് ഞാൻ അത്
ക്ഷമിച്ചിരിക്കുന്നത.് 11 സാത്താൻ നെമ്മ
വഞ്ചിക്കാൻഅവസരംനൽകരുത.് നാംഅവെന്റ
കുത്രന്തങ്ങൾഅറിയാത്തവർഅല്ലേല്ലാ?

പുതിയ ഉടമ്പടിയുെടശു്രശൂഷകർ
12 ്രകിസ്തുവിെന്റ സുവിേശഷം
്രപസംഗിക്കാൻ ഞാൻ േ്രതാവാസിൽ
എത്തിയേപ്പാൾ കർത്താവുതെന്ന എനിക്ക്
ഒരു വാതിൽ തുറന്നുതന്നു. 13 എങ്കിലും
എെന്റ സേഹാദരനായ തീേത്താസിെന
അവിെട കാണാതിരുന്നതുെകാണ്ട് ഞാൻ
അസ്വസ്ഥചിത്തനായിത്തീർന്നു. അതുെകാണ്ട്
ഞാൻ േ്രതാവാസിലുള്ളവേരാടു യാ്രതപറഞ്ഞ്
മക്കേദാന്യയിേലക്കു േപായി.

14 ്രകിസ്തുവിൽ ഞങ്ങെള എേപ്പാഴും
ജയേഘാഷമായി നടത്തുകയും
ഞങ്ങളിലൂെട അവിടെത്തക്കുറിച്ച ള്ള
പരിജ്ഞാനത്തിെന്റ പരിമളം എല്ലായിടത്തും
പരത്തുകയുംെചയ്യന്ന ൈദവത്തിനു സ്േതാ്രതം.
15 ൈദവസന്നിധിയിൽ േയശു്രകിസ്തു
അർപ്പിക്കുന്ന സുഗന്ധധൂപംേപാെലയാണ്
രക്ഷിക്കെപ്പടുന്നവരുെട മധ്യത്തിലും
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നശിച്ച േപാകുന്നവരുെട മധ്യത്തിലും ഞങ്ങള െട
ജീവിതങ്ങൾ. 16 നശിച്ച േപാകുന്നവർക്കു
മരണത്തിൽനിന്ന് മരണത്തിേലക്കുള്ള
ദുർഗന്ധവും രക്ഷിക്കെപ്പടുന്നവർക്ക്
ജീവനിൽനിന്ന് നിത്യജീവനിേലക്കുള്ള
സുഗന്ധവും. എന്നാൽ, ഈ ശു്രശൂഷയ്ക്ക്
ആരാണ് ്രപാപ്തൻ? 17 പലരും
െചയ്യന്നതുേപാെല ഞങ്ങൾ ൈദവവചനെത്ത
ഒരു വിൽപ്പനച്ചരക്കാക്കി മാറ്റ ന്നില്ല; മറിച്ച്
ൈദവത്താൽ അയയ്ക്കെപ്പട്ടവർ എന്ന
േബാധ്യേത്താെട ഞങ്ങൾ ൈദവസന്നിധിയിൽ
ആത്മാർഥതേയാെട, ്രകിസ്തു തന്ന
അധികാരേത്താെടസംസാരിക്കുന്നു.

3
1 ഞങ്ങൾ വീണ്ടും ഞങ്ങൾക്കായിത്തെന്ന
ശുപാർശ െചയ്യാൻ തുടങ്ങുകയാേണാ?
മറ്റ ചിലർ െചയ്യന്നതുേപാെല നിങ്ങളിൽനിന്ന്
ശുപാർശക്കത്തുകൾ വാങ്ങാേനാ നിങ്ങൾക്കു
ശുപാർശക്കത്തുകൾ നൽകാേനാ ഞങ്ങൾക്ക്
എന്താണാവശ്യം? 2 നിങ്ങൾതെന്ന ഞങ്ങള െട
ശുപാർശക്കത്ത;്അത് ഞങ്ങള െട ഹൃദയത്തിൽ
എഴുതിയിട്ട ള്ളതും സകലമനുഷ്യരും
അറിയുകയും വായിക്കുകയും െചയ്യന്നതുമാണ.്
3 അങ്ങെന ഞങ്ങള െട ്രപവർത്തനഫലമായി
ഉണ്ടായ “്രകിസ്തുവിെന്റ കത്ത്”* നിങ്ങൾ
ആകുന്നു എന്നു വ്യക്തമാണ.് അത്
എഴുതിയിരിക്കുന്നതു മഷിെകാണ്ടല്ല,
ജീവനുള്ള ൈദവത്തിെന്റ ആത്മാവിനാലാണ്;

* 3:3 അതായത്,തുറന്നകത്ത്
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കൽപ്പലകകളിൽ അല്ല, മനുഷ്യഹൃദയങ്ങെളന്ന
മാംസപ്പലകകളിേന്മലാണ.്

4 േയശു്രകിസ്തുവിലൂെട ൈദവത്തിൽ
ഞങ്ങൾക്ക്തികഞ്ഞൈധര്യമുള്ളതുെകാണ്ടാണ്
ഇ്രപകാരം ഞങ്ങൾ പറയുന്നത.് 5 ഞങ്ങള െട
സ്വന്തം എന്ന് അവകാശെപ്പടാൻ കഴിയുന്ന
യാെതാരു സാമർഥ്യവും ഞങ്ങൾക്കില്ല;
ഞങ്ങള െട സാമർഥ്യം ൈദവത്തിൽനിന്ന്
വരുന്നു. 6 അവിടന്ന് ഞങ്ങെള പുതിയ
ഉടമ്പടിയുെട ശു്രശൂഷകരായിരിക്കാൻ
േയാഗ്യരാക്കി. എഴുതെപ്പട്ട ്രപമാണങ്ങള െടയല്ല
മറിച്ച,് ആത്മാവിെന്റ ്രപമാണങ്ങള െടതെന്ന
ശു്രശൂഷക്കാർ.† കാരണം ്രപമാണം െകാല്ല ന്നു,
ആത്മാേവാജീവിപ്പിക്കുന്നു.

പുതിയ ഉടമ്പടിയുെട േതജസ്സ്
7 കല്ലിൽ െകാത്തെപ്പട്ടതും മരണംമാ്രതം
െകാണ്ടുവന്നതുമായ ശു്രശൂഷ വന്നുേചർന്നത്
േതജേസ്സാടുകൂെട ആയിരുന്നു. തൽഫലമായി
േമാശയ്ക്കുണ്ടായ മുഖേതജസ്സ്,
താൽക്കാലികമായിരുന്നിട്ട ം, ഇ്രസാേയല്യർക്ക്
അേദ്ദഹത്തിെന്റ മുഖത്ത് സൂക്ഷിച്ച േനാക്കുക
അസാധ്യമായിരുന്നു.‡ 8 അങ്ങെനെയങ്കിൽ
ആത്മാവിെന്റ ജീവൻ നൽകുന്ന ശു്രശൂഷ
എ്രതയധികം േതജസ്സള്ളതായിരിക്കും.
9 കുറ്റക്കാരെനന്നു വിധിക്കുന്ന

† 3:6 എഴുതെപ്പട്ട ്രപമാണം മനുഷ്യെന്റ ലംഘനങ്ങെള
ചൂണ്ടിക്കാണിച്ച് അയാൾ മരണാർഹെനന്ന് വ്യക്തമാക്കുന്നു.
എന്നാൽ ൈദവസ്േനഹമാകെട്ട ആത്മികമായി മരിച്ച മനുഷ്യെന
ആത്മികമായി പുനർജീവിപ്പിക്കുന്നു. ‡ 3:7 പുറ. 34:29-30
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്രപമാണത്തിെന്റ ശു്രശൂഷ േതേജാമയെമങ്കിൽ
കുറ്റവിമുക്തരാക്കുന്ന ശു്രശൂഷ അതിലും
എ്രതയധികം േശാഭപരത്തുന്നതായിരിക്കും!
10 ഒരിക്കൽ േതജസ്സണ്ടായിരുന്നത,്
അതിമഹത്തായ ഇേപ്പാഴെത്ത േതജസ്സ മൂലം
േതജസ്സറ്റതായിത്തീർന്നിരിക്കുന്നു. 11 ഇങ്ങെന
്രപസക്തി നഷ്ടമായിെക്കാണ്ടിരുന്ന§
ന്യായ്രപമാണം രംഗ്രപേവശം െചയ്തത്
അതിേതജേസ്സാെട ആയിരുെന്നങ്കിൽ,
സുസ്ഥിരമായത് എ്രതയധികം
േതജസ്സള്ളതായിരിക്കും!

12 ഇങ്ങെനെയാരു ്രപത്യാശയുള്ളതുെകാണ്ടു
നാം വളെര ൈധര്യശാലികളായിരിക്കുന്നു.
13തെന്റമുഖെത്തേതജസ്സ്മാഞ്ഞുെപായ്െക്കാണ്ടിരുന്നതാെണങ്കിലും
ഇ്രസാേയല്യർ അതു കാണാതിരിക്കാനായി*
േമാശ തെന്റ മുഖം ഒരു മൂടുപടം െകാണ്ടു
മറച്ച . നമ്മുെട സ്ഥിതി അങ്ങെനയല്ല.
14 ഇങ്ങെനയായിട്ട ം ഇ്രസാേയൽജനതയുെട
ചിന്താഗതി കഠിനമായിേപ്പായിരുന്നു. പഴയ
ഉടമ്പടി വായിക്കുേമ്പാെഴാെക്കയും അേത
മൂടുപടം ഇന്നും അവേശഷിക്കുന്നു. അതിന്
മാറ്റം വന്നിട്ടില്ല. കാരണം, ്രകിസ്തുവിലാണ്
മൂടുപടത്തിന് നീക്കം വരുന്നത.് 15ഇന്നുവെരയും
േമാശയുെട പുസ്തകം വായിക്കുേമ്പാൾ
ഒരു മൂടുപടം ഇ്രസാേയൽജനതയുെട
ഹൃദയങ്ങളിൽ േശഷിക്കുന്നു. 16 എന്നാൽ,
ഒരു വ്യക്തി കർത്താവായ ്രകിസ്തുവിേലക്കു
തിരിയുേമ്പാൾ മൂടുപടം നീങ്ങിേപ്പാകുന്നു.
§ 3:11 മൂ.ഭാ. താൽക്കാലികമായ * 3:13 അതായത്,
ഭയെപ്പടാതിരിക്കാനായി
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17 കർത്താവ് ആത്മാവാകുന്നു, കർത്താവിെന്റ
ആത്മാവുേള്ളടത്ത് സ്വാത്രന്ത്യം ഉണ്ട്.
18 അങ്ങെന നാം എല്ലാവരും മൂടുപടം
നീക്കെപ്പട്ട നമ്മുെട മുഖങ്ങളിൽ കർത്താവിെന്റ
േതജസ്സ് കണ്ണാടിയിെലന്നേപാെല
്രപതിബിംബിക്കുന്നവരായി, കർത്താവിെന്റ
ആത്മാവിൽനിന്ന് വർധമാനമായ േതജസ്സ
്രപാപിച്ച െകാണ്ട,്അവിടെത്തസാദൃശ്യത്തിേലക്കു
രൂപാന്തരെപ്പട്ട െകാണ്ടിരിക്കുന്നു.

4
മൺപാ്രതങ്ങളിെലനിേക്ഷപം

1 ഞങ്ങൾക്ക് ഈ ആത്മികശു്രശൂഷ
ലഭിച്ചിരിക്കുന്നത് ൈദവത്തിെന്റ
കരുണയാൽ ആയതുെകാണ്ട് ഞങ്ങൾ
അൈധര്യെപ്പടുന്നേതയില്ല. 2 ഞങ്ങൾ
ലജ്ജാകരമായ രഹസ്യ്രപവൃത്തികള ം
വഞ്ചനയും ്രപേയാഗിക്കുന്നില്ല. ൈദവവചനം
വികലമായി വ്യാഖ്യാനിക്കുന്നതുമില്ല. മറിച്ച്,
അതിെല സത്യം വ്യക്തമാക്കിെക്കാണ്ട് എല്ലാ
മനുഷ്യരുെടയും മനസ്സാക്ഷിക്കുമുമ്പാെക
സ്വീകാര്യമാേകണ്ടതിന്ഞങ്ങൾഞങ്ങെളത്തെന്ന
ൈദവസന്നിധിയിൽ സമർപ്പിക്കുന്നു. 3ഞങ്ങൾ
്രപസംഗിക്കുന്ന സുവിേശഷം മറഞ്ഞിരിക്കുന്നു
എങ്കിൽ അത് നശിച്ച െകാണ്ടിരിക്കുന്നവർക്കു
മാ്രതമാണ.് 4 അവിശ്വാസികളായ അവരുെട
മനസ്സ് ഈ േലാകത്തിെന്റ ൈദവമായ
പിശാച് അന്ധമാക്കിയിരിക്കുന്നു; അത്
ൈദവ്രപതിരൂപമായ ്രകിസ്തുവിെന്റ േതജസ്സള്ള



2 െകാരിന്ത്യർ 4:5 xii 2 െകാരിന്ത്യർ 4:11

സുവിേശഷത്തിെന്റ ്രപകാശം അവരുെടേമൽ
്രപകാശിക്കാതിരിേക്കണ്ടതിനാണ.് 5ഞങ്ങള െട
്രപസംഗം ഞങ്ങെളക്കുറിച്ചല്ല; പിെന്നേയാ,
കർത്താവായ േയശു്രകിസ്തുവിെനക്കുറിച്ചാണ.്
ഞങ്ങൾ േയശുവിനുേവണ്ടി നിങ്ങള െട
ദാസന്മാർമാ്രതമാണ.് 6 “ഇരുളിൽനിന്ന് ്രപകാശം
ഉദിക്കെട്ട”* എന്നു കൽപ്പിച്ച ൈദവംതെന്നയാണ്
േയശു്രകിസ്തുവിെന്റ മുഖത്ത് തിളങ്ങിയ
ൈദവേതജസ്സ് ്രഗഹിക്കാനുള്ള ്രപകാശം
ഞങ്ങള െടഹൃദയങ്ങളിൽതന്നിരിക്കുന്നത.്

7 എന്നാൽ, സർേവാന്നതമായ ഈ ശക്തി
ഞങ്ങള േടതല്ല, ൈദവത്തിേന്റതുതെന്ന
എന്നുവേരണ്ടതിന് മൺപാ്രതങ്ങളായിരിക്കുന്ന
ഞങ്ങളിലാണ് നിേക്ഷപിച്ചിരിക്കുന്നത.്
8 ഞങ്ങൾ സകലവിധത്തിലും കഷ്ടത
അനുഭവിക്കുന്നുെണ്ടങ്കിലും പാേട
തകർന്നുേപാകുന്നില്ല.ആകാംക്ഷാഭരിതെരങ്കിലും
നിരാശെപ്പടുന്നില്ല. 9 പീഡിതെരങ്കിലും
പരിത്യക്തരല്ല; അടിേയറ്റ വീഴുന്നവെരങ്കിലും
നശിച്ച േപാകുന്നില്ല. 10 േയശുവിെന്റ ജീവൻ
ഞങ്ങള െട ശരീരങ്ങളിൽ ്രപകടമാകാൻഞങ്ങൾ
എേപ്പാഴും േയശുവിെന്റ മരണം ഞങ്ങള െട
ശരീരങ്ങളിൽ വഹിക്കുന്നു. 11 അതായത,്
ഞങ്ങൾ ജീവേനാടിരിക്കുേമ്പാൾത്തെന്ന
േയശുവിെന്റ ജീവൻ ഞങ്ങള െട
മർത്യശരീരങ്ങളിൽ ്രപകടമാേകണ്ടതിന,്
ഞങ്ങൾ േയശുനിമിത്തം ദാസന്മാർ
എന്നതിനാൽ മരണത്തിന് എേപ്പാഴും

* 4:6 ഉൽ. 1:3
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ഏൽപ്പിക്കെപ്പടുന്നു. 12 അങ്ങെന ഞങ്ങൾ
നിരന്തരം അഭിമുഖീകരിക്കുന്നത് മരണം;
എന്നാൽ അതുമൂലം നിങ്ങൾ േനടുന്നത്
നിത്യജീവൻ.

13 “ഞാൻ വിശ്വസിച്ച ; അതുെകാണ്ട് ഞാൻ
സംസാരിച്ച ”† എന്ന് എഴുതിയിരിക്കുന്നു:‡
വിശ്വാസത്തിെന്റ അേത ആത്മാവിനാൽ
ഞങ്ങള ംവിശ്വസിക്കുകയുംസംസാരിക്കുകയുംെചയ്യന്നു.
14 കാരണം, കർത്താവായ േയശുവിെന
മരിച്ചവരിൽനിന്നു ജീവിപ്പിച്ചവൻ ഞങ്ങെളയും
േയശുവിേനാടുകൂെട ജീവിപ്പിച്ച് നിങ്ങേളാെടാപ്പം
തെന്റ സന്നിധിയിൽ നിർത്തുെമന്നു ഞങ്ങൾ
അറിയുന്നു. 15 ഇെതല്ലാം നിങ്ങള െട
്രപേയാജനത്തിനായിത്തെന്നയാണേല്ലാ;
ഇതിനാൽ അധികമധികം ആള കൾക്കു
കൃപ ലഭിക്കാനും അതുനിമിത്തം
ൈദവമഹത്ത്വത്തിനായി അവരിൽനിന്ന്
സ്തുതിസ്േതാ്രതങ്ങൾ നിറഞ്ഞുകവിയാനും
ഇടയാകുമേല്ലാ.

16അതുെകാണ്ടുഞങ്ങൾഅൈധര്യെപ്പടുന്നില്ല.
ഞങ്ങള െട ബാഹ്യമനുഷ്യൻ (ശരീരം)
ക്ഷയിച്ച െകാണ്ടിരിക്കുെന്നങ്കിലും
ആന്തരികമനുഷ്യൻ (ആത്മാവ്) അനുദിനം
നവീകരിക്കെപ്പടുന്നു. 17 ലഘുവും
ക്ഷണികവുമായ ഞങ്ങള െട കഷ്ടതകൾ,
അത്യന്തം ഘനേമറിയ നിത്യേതജസ്സ്
ഞങ്ങൾക്കു േനടിത്തരുന്നു. 18 അതുെകാണ്ട,്
ദൃശ്യമായതിെന അല്ല, അദൃശ്യമായതിെന

† 4:13 സങ്കീ. 116:10 ‡ 4:13 ഈ ്രപേയാഗം
പഴയനിയമ്രഗന്ഥത്തിൽനിന്നുള്ളഉദ്ധരണിെയസൂചിപ്പിക്കുന്നു.
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ഞങ്ങൾ കാത്തുെകാണ്ടിരിക്കുന്നു. ദൃശ്യമായത്
താൽക്കാലികം,അദൃശ്യമായേതാ നിത്യം.

5
സ്വർഗീയഭവനം

1 നാം ജീവിക്കുന്ന ഈ മൺകൂടാരം*
നശിച്ച േപാകുന്നു. അേപ്പാൾ
മാനുഷികകരങ്ങളാൽ നിർമിതമല്ലാത്ത
ൈദവികദാനമായ നിത്യവാസസ്ഥലം
സ്വർഗത്തിലുെണ്ടന്നു ഞങ്ങൾ അറിയുന്നു.
2 ഈ സ്വർഗീയവാസസ്ഥലം ലഭിക്കുെമന്ന
അതിവാഞ്ഛേയാെട, വാസ്തവത്തിൽ ഈ
ജീവിതം ഞങ്ങൾ ഞരങ്ങിെക്കാണ്ടു കഴിക്കുന്നു.
3 ഈ വാസസ്ഥാനം ലഭിക്കുന്നതിനാൽ
തീർച്ചയായും ഞങ്ങൾ നഗ്നരായി†
കാണെപ്പടുകയില്ല. 4അതുെകാണ്ട് ഞങ്ങൾഈ
താൽക്കാലിക ശരീരത്തിലിരിക്കുന്നിടേത്താളം
ഉത്കണ്ഠേയാെട െനടുവീർപ്പിടുന്നു.
പുതിയ ശരീരം ലഭിക്കാൻേവണ്ടി പഴയത്
ഉരിഞ്ഞുകളയാൻ ആ്രഗഹിക്കുന്നു‡ എന്നല്ല;
നശ്വരമായതിനുപകരം അനശ്വരമായതു
ലഭിക്കാൻ ഞങ്ങൾ ആ്രഗഹിക്കുകയാണ്
െചയ്യന്നത.് 5 ഇതിനായി ഞങ്ങെള ഒരുക്കി
ആത്മാെവന്ന നിേക്ഷപം ആദ്യഗഡുവായി
ഞങ്ങൾക്കുനൽകിയത്ൈദവമാണ.്

6 അതിനാൽ ഞങ്ങൾ എേപ്പാഴും
ൈധര്യെപ്പട്ടിരിക്കുന്നു; ഈ ശരീരത്തിൽ

* 5:1 അതായത,് താൽക്കാലിക ജീവിതം † 5:3 അതായത്,
ആത്മാവില്ലാത്ത ശരീരം ‡ 5:4 അതായത്, മരണം
കാംക്ഷിക്കുന്നു
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വസിക്കുന്ന കാലംവെര ഞങ്ങൾ
കർത്താവിൽനിന്ന് അകെലയായിരിക്കുെന്നന്ന്
അറിയുന്നു. 7 ദൃശ്യമായതിൽ
ആ്രശയിച്ച െകാണ്ടല്ല, അദൃശ്യമായതിൽ
വിശ്വാസമർപ്പിച്ച െകാണ്ടാണ് ഞങ്ങൾ
ജീവിക്കുന്നത.് 8 ഈ ഉറേപ്പാെട, ശരീരം
വിട്ടകന്നു കർത്താവിേനാടുകൂെട വസിക്കാൻ
ഞങ്ങൾ ഏെറ ഇഷ്ടെപ്പടുന്നു. 9അതുെകാണ്ടു
ശരീരത്തിൽ വസിച്ചാലും ശരീരം വിട്ടാലും
കർത്താവിെന ്രപസാദിപ്പിക്കുകയാണ്
ഞങ്ങള െട ജീവിതലക്ഷ്യം. 10 കാരണം ഓേരാ
വ്യക്തിയും ശരീരത്തിൽ ഇരിക്കുേമ്പാൾ െചയ്ത
നന്മയ്േക്കാ തിന്മയ്േക്കാ അനുസൃതമായി
്രപതിഫലം വാങ്ങാൻ നാെമല്ലാവരും
്രകിസ്തുവിെന്റ ന്യായാസനത്തിനുമുമ്പിൽ
െവളിെപ്പേടണ്ടതാകുന്നു.
അനുരഞ്ജനത്തിെന്റശു്രശൂഷ

11 അതുനിമിത്തമാണ,് കർത്തൃസന്നിധിയിൽ
ഞങ്ങൾക്കുള്ള ഗൗരവേമറിയ ഉത്തരവാദിത്വം§
മനസ്സിലാക്കിെക്കാണ്ട് മറ്റ ള്ളവെര
്രപേബാധിപ്പിക്കാൻ ബദ്ധെപ്പടുന്നത്. ഞങ്ങെള
ൈദവം നന്നായി അറിയുന്നു. നിങ്ങള െട
മനസ്സാക്ഷിക്കും അതു വ്യക്തമാണ് എന്നു
ഞാൻ കരുതുന്നു. 12 ഞങ്ങൾ പിെന്നയും
ആത്മ്രപശംസ െചയ്യ കയല്ല, പിെന്നേയാ
ഞങ്ങെളപ്പറ്റി അഭിമാനിക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക്
അവസരം തരികയാണ.് അങ്ങെന നിങ്ങൾ
ഹൃദയം േനാക്കിയിട്ടല്ല, മുഖം േനാക്കിയിട്ട്

§ 5:11 മൂ.ഭാ. കർത്താവിെന ഭയെപ്പടുക
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പുകഴുന്നവേരാട് ഉത്തരം പറയാൻ സാധിക്കും.
13 ഞങ്ങൾ “മേനാവി്രഭാന്തിയുള്ളവെരേപ്പാെല”
കാണെപ്പടുെന്നങ്കിൽ അത് ൈദവഹിതം
നിറേവറ്റ ന്നതിലുള്ള ആേവശം നിമിത്തമാണ.്
ഞങ്ങൾ സുേബാധമുള്ളവരായിരിക്കുന്നത്
നിങ്ങള െട നന്മയ്ക്കുേവണ്ടിയാണ.് 14ഞങ്ങെള
ഭരിക്കുന്നത് ്രകിസ്തുവിെന്റ സ്േനഹമാണ.്
കാരണം, എല്ലാവർക്കുംേവണ്ടി ്രകിസ്തു
മരിച്ചതുെകാണ്ട് ഇനി നമുക്ക് സ്വന്തമായി ഒരു
ജീവിതേമയില്ല. 15 ജീവിക്കുന്നവർ ഇനിേമൽ
തങ്ങൾക്കായിട്ടല്ല, മരിച്ച് പുനരുത്ഥാനംെചയ്ത
്രകിസ്തുവിനുേവണ്ടിയാണു ജീവിേക്കണ്ടത.്
അതിനായി അവിടന്ന് എല്ലാവർക്കുംേവണ്ടി
മരിച്ച .

16 അതുെകാണ്ട,് ഇനിമുതൽ ഞങ്ങൾ
ആെരയും മാനുഷികമാനദണ്ഡങ്ങളാൽ
അളക്കുന്നില്ല. ഒരിക്കൽ ്രകിസ്തുവിെനയും
െവറും മനുഷ്യനായി വീക്ഷിെച്ചങ്കിലും
ഇനിേമൽ അങ്ങെന െചയ്യന്നില്ല. 17 ഒരാൾ
്രകിസ്തുവിെന്റ വകയായാൽ അയാൾ പുതിയ
സൃഷ്ടിയാണേ്രത. പഴയതു നീങ്ങിേപ്പായി, ഇതാ
അത് പുതിയതായിരിക്കുന്നു. 18ഇതിെനാെക്കയും
ൈദവംതെന്ന കാരണഭൂതൻ. അവിടന്ന്
ഞങ്ങെള ്രകിസ്തു മുഖാന്തരം തേന്നാട്
അനുരഞ്ജിപ്പിച്ച ; അനുരഞ്ജനത്തിെന്റ ശു്രശൂഷ
ഞങ്ങെള ഏൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു. 19 ൈദവം
മനുഷ്യരുെട പാപങ്ങെള അവർെക്കതിരായി
കണക്കാക്കിയില്ല എന്നുമാ്രതമല്ല, ്രകിസ്തു
മുഖാന്തരം േലാകെത്ത തേന്നാടുതെന്ന
അനുരഞ്ജിപ്പിച്ചിട്ട് ആ അനുരഞ്ജനസേന്ദശം
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ഞങ്ങെളഏൽപ്പിച്ച മിരിക്കുന്നു. 20അതുെകാണ്ട്
ഞങ്ങൾ ്രകിസ്തുവിെന്റ സ്ഥാനപതികളായി,
“ൈദവേത്താട് അനുരഞ്ജനെപ്പടുക”
എന്നു ൈദവംതെന്നയാണ് ഞങ്ങളിലൂെട
്രകിസ്തുവിനുേവണ്ടി നിങ്ങേളാട്
അേപക്ഷിക്കുന്നത.് 21 തന്നിൽക്കൂടി നാം
ൈദവസന്നിധിയിൽ കുറ്റവിമുക്തരാേകണ്ടതിന,്
പാപം അറിഞ്ഞിട്ടില്ലാത്ത ്രകിസ്തുവിെന ൈദവം
നമുക്കുേവണ്ടി പാപശുദ്ധീകരണയാഗമാക്കി.

6
1 നിങ്ങൾ ്രപാപിച്ച ൈദവകൃപ
വ്യർഥമാക്കരുെതന്ന,് ൈദവത്തിെന്റ
സഹ്രപവർത്തകെരന്ന നിലയിൽ ഞങ്ങൾ
നിങ്ങേളാട്അേപക്ഷിക്കുന്നു.
2 “്രപസാദകാലത്തുഞാൻനിെന്റ ്രപാർഥന േകട്ട :
രക്ഷാദിവസത്തിൽ ഞാൻ നിെന്ന
സഹായിച്ച ,”*

എന്ന്അവിടന്ന്അരുളിെച്ചയ്യന്നേല്ലാ. ഇേപ്പാഴാണ്
ൈദവത്തിെന്റ സു്രപസാദകാലം, ഇന്നാണ്
രക്ഷാദിവസം.
പൗേലാസിെന്റൈവഷമ്യങ്ങൾ

3 ഞങ്ങള െട ശു്രശൂഷയ്ക്ക് അപവാദം
വരാതിരിേക്കണ്ടതിന് ഞങ്ങൾ ആരുെടയും
പാതയിൽ തടസ്സം ഉണ്ടാക്കുന്നില്ല. 4 ഞങ്ങൾ
െചയ്യന്ന സകലത്തിലൂെടയും ൈദവത്തിെന്റ
യഥാർഥ ശു്രശൂഷകരാണ് ഞങ്ങൾ എന്നു
െതളിയിക്കുന്നു. കഷ്ടതകള ം െഞരുക്കങ്ങള ം
എല്ലാവിധത്തിലുമുള്ള വിപത്തുകള ം

* 6:2 െയശ. 49:8
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ഞങ്ങൾ ക്ഷമേയാെട സഹിച്ച , 5 ഞങ്ങൾ
അടിേയറ്റ ; കാരാഗൃഹത്തിൽ അടയ്ക്കെപ്പട്ട ;
്രകുദ്ധജനത്തിെന്റ ലഹളെയ അഭിമുഖീകരിച്ച ;
അധ്വാനത്താൽ പരിക്ഷീണിതരായി;
ഉറക്കമില്ലാെത രാ്രതികൾ െചലവഴിച്ച ;
പട്ടിണിയിലായി. 6 പരിശുദ്ധാത്മാവിെന്റ
സഹായത്താൽആത്മാർഥസ്േനഹത്തിലൂെടയും
ഞങ്ങള െട നിർമല ജീവിതത്തിലൂെടയും
വിേവകേത്താെടയുള്ള െപരുമാറ്റത്തിലൂെടയും
ക്ഷമാശീലത്തിലൂെടയും ദയയിലൂെടയും
ഞങ്ങൾ ആരാെണന്നു െതളിയിച്ച .
7 സത്യസന്ധമായ സംഭാഷണത്തിലും
ൈദവത്തിെന്റ ശക്തിയിലും നിലെകാണ്ട്,
ഇടത്തും വലത്തും നീതിയുെട ആയുധങ്ങൾ
വഹിച്ച െകാണ്ട,് 8 ആദരവിലൂെടയും
അനാദരവിലൂെടയും ദുഷ്കീർത്തിയിലൂെടയും
സൽകീർത്തിയിലൂെടയും ഞങ്ങൾ
കടന്നുേപാകുന്നു; പരമാർഥികെളങ്കിലും
വഞ്ചകരായും 9 ്രപസിദ്ധെരങ്കിലും
അ്രപസിദ്ധെരേപ്പാെലയും കരുതെപ്പടുന്നു.
ഞങ്ങൾ മരിക്കുെന്നങ്കിലും ജീവിക്കുന്നു.
അടിെകാള്ള െന്നങ്കിലും െകാല്ലെപ്പടുന്നില്ല.
10 ദുഃഖിതെരങ്കിലും എേപ്പാഴും ആനന്ദിക്കുന്നു.
ദരി്രദെരങ്കിലും പലെരയും സമ്പന്നരാക്കുന്നു.
ഒന്നുമില്ലാത്തവർഎങ്കിലുംഎല്ലാം ഉള്ളവർതെന്ന.

11 െകാരിന്ത്യേര, ഞങ്ങൾ നിങ്ങേളാടു തുറന്നു
സംസാരിച്ചിരിക്കുന്നു. ഞങ്ങള െട ഹൃദയം
വിശാലമാക്കിയിരിക്കുന്നു. 12 നിങ്ങേളാടുള്ള
സ്േനഹം ഞങ്ങൾ നൽകാതിരുന്നിട്ടിെല്ലങ്കിലും,
നിങ്ങളത് ഞങ്ങൾക്കു നൽകുന്നില്ല.
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13 നിങ്ങൾ ഞങ്ങൾക്ക് മക്കെളേപ്പാെല ആണ്.
അതുെകാണ്ട് നിങ്ങള ം ഞങ്ങെളേപ്പാെലതെന്ന
ഹൃദയവിശാലത ഉള്ളവരായിരിക്കുന്നത്
ന്യായമാണേല്ലാ.

അവിശ്വാസികള മായിസഹകരിക്കരുത്
14 അവിശ്വാസികള മായുള്ള പങ്കാളിത്തം
േചർച്ചയില്ലാത്തതാണ,് അത് അരുത.്
നീതിക്കും ദുഷ്ടതയ്ക്കുംതമ്മിൽ എന്താണു
േയാജിപ്പ്? ്രപകാശത്തിനും ഇരുളിനുംതമ്മിൽ
എന്തു കൂട്ടായ്മ? 15 ്രകിസ്തുവിനും
െബലിയാലിനുംതമ്മിൽ ഐക്യേമാ?
വിശ്വാസിക്ക് അവിശ്വാസിയുമായി െപാതുവായിട്ട്
എന്താണുള്ളത?് 16 ൈദവത്തിെന്റ ആലയവും
വി്രഗഹങ്ങള ംതമ്മിൽ എന്തു ബന്ധം? നാം
ജീവനുള്ളൈദവത്തിെന്റആലയമേല്ലാ:
“ഞാൻഅവരിൽവസിക്കുകയും
അവരുെട ഇടയിൽനടക്കുകയും െചയ്യ ം;

ഞാൻഅവരുെടൈദവവും
അവർഎെന്റജനവുംആയിരിക്കും”†

എന്നു ൈദവം അരുളിെച്ചയ്തിരിക്കുന്നു.
ആകയാൽ,
17 “അവരിൽനിന്ന് പുറത്തുവരികയും
േവർപിരിയുകയുംെചയ്യ ക,

എന്നുകർത്താവ്അരുളിെച്ചയ്യന്നു.
അശുദ്ധമായെതാന്നുംസ്പർശിക്കരുത;്
എന്നാൽഞാൻനിങ്ങെളസ്വീകരിക്കും.”‡

18 “ഞാൻനിങ്ങൾക്കുപിതാവും
† 6:16 േലവ്യ. 26:12; യിര. 32:38; െയഹ. 37:27 ‡ 6:17 െയശ.
52:11; െയഹ. 20:34,41
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നിങ്ങൾ എനിക്കു പു്രതന്മാരും പു്രതിമാരും
ആയിരിക്കും,§
എന്നു സർവശക്തനായ കർത്താവ്
അരുളിെച്ചയ്യന്നു.”

7
1 ്രപിയസ്േനഹിതേര, ഈ വാഗ്ദാനങ്ങൾ
നമുക്കു നൽകെപ്പട്ടിരിക്കുന്നതിനാൽ
ശരീരെത്തയും ആത്മാവിെനയും
മലിനമാക്കുന്ന എല്ലാറ്റിൽനിന്നും നെമ്മത്തെന്ന
ശുദ്ധീകരിച്ച െകാണ്ട് ൈദവഭക്തിയിലൂെട
വിശുദ്ധിയുെട പരിപൂർണതയിെലത്തിേച്ചരാം.
പൗേലാസിെന്റആനന്ദം

2 നിങ്ങള െട ഹൃദയങ്ങളിൽ ഞങ്ങൾക്ക് ഇടം
നൽകുക. ഞങ്ങൾ ആേരാടും അന്യായം
്രപവർത്തിച്ചിട്ടില്ല. ആെരയും വഴിെതറ്റിച്ചിട്ടില്ല,
ആെരയും ചൂഷണം െചയ്തിട്ട മില്ല. 3 നിങ്ങെള
കുറ്റം വിധിക്കാനല്ല ഞാൻ ഇതു പറയുന്നത.്
ഞങ്ങൾ നിങ്ങേളാെടാപ്പം ജീവിക്കാനും
മരിക്കാനും ഒരുക്കമാണ;് അ്രതമാ്രതം
ഞങ്ങൾ നിങ്ങെള സ്വന്തം ഹൃദയങ്ങളിൽ
്രപതിഷ്ഠിച്ചിരിക്കുെന്നന്നു ഞാൻ മുേമ്പ
പറഞ്ഞിട്ട ണ്ടേല്ലാ. 4 എനിക്കു നിങ്ങളിൽ
പരിപൂർണവിശ്വാസമുണ്ട.് നിങ്ങെള സംബന്ധിച്ച്
ഞാൻ അത്യന്തം അഭിമാനിക്കുന്നു. ഞാൻ
വളെര േ്രപാത്സാഹിതനായിരിക്കുന്നു. ഞങ്ങള െട
കഷ്ടതകളിെലല്ലാം നിങ്ങെള ഓർക്കുേമ്പാൾ
എനിക്ക്അളവറ്റആനന്ദം ഉണ്ട്.

§ 6:18 2ശമു. 7:14
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5 മക്കേദാന്യയിൽ വന്നേപ്പാൾ ഞങ്ങള െട
ശരീരത്തിന് ഒരു സ്വസ്ഥതയും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല;
പുറേമ സംഘർഷവും ഉള്ളിൽ ഭയവും വരുംവിധം
എല്ലാത്തരത്തിലും പീഡനമാണുണ്ടായത.്
6 എങ്കിലും എളിയവെര ആശ്വസിപ്പിക്കുന്ന
ൈദവം, തീേത്താസിെന്റ വരവിനാൽ
ഞങ്ങെള ആശ്വസിപ്പിച്ച . 7 അയാള െട
വരവുമാ്രതമല്ല, നിങ്ങൾ അയാൾക്കു നൽകിയ
ആശ്വാസവും ഞങ്ങള െട ആശ്വാസത്തിനു
കാരണമായിത്തീർന്നു. എെന്ന കാണാനുള്ള
നിങ്ങള െട അഭിവാഞ്ഛയും തീ്രവദുഃഖവും
എെന്നക്കുറിച്ച ള്ളഅതീവതാത്പര്യവും അയാൾ
ഞങ്ങെള അറിയിച്ച . അങ്ങെന എെന്റആനന്ദം
അധികം വർധിച്ച .

8 എെന്റ േലഖനത്താൽ ഞാൻ നിങ്ങെള
ദുഃഖിപ്പിച്ച ; അതിൽ എനിക്കു േഖദം
െതാന്നിയിരുെന്നങ്കിലും ഇേപ്പാൾ ഞാൻ
അെതക്കുറിച്ച് േഖദിക്കുന്നില്ല. ആ
േലഖനം നിങ്ങെള അൽപ്പസമയേത്തക്കു
മുറിെപ്പടുത്തി എന്നു ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നു.
9 എന്നാൽ, ഇേപ്പാൾ ഞാൻ ആനന്ദിക്കുന്നു;
നിങ്ങൾ ദുഃഖിച്ചതിലല്ല, ആ ദുഃഖം
നിങ്ങെള മാനസാന്തരത്തിേലക്കു
നയിച്ച എന്നതിലാണ് എെന്റ ആനന്ദം.
ൈദവഹിത്രപകാരം നിങ്ങൾഅനുതപിച്ചതിനാൽ
ഞങ്ങൾമൂലം നിങ്ങൾക്ക് ഒരു നഷ്ടവും
ഉണ്ടായില്ല. 10 ൈദവഹിത്രപകാരമുള്ള
അനുതാപം രക്ഷയിേലക്കു നയിക്കുന്ന
മാനസാന്തരം ഉണ്ടാക്കുന്നു; അതിെനപ്പറ്റി
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േഖദിേക്കണ്ടിവരുന്നില്ല. എന്നാൽ, ലൗകികമായ
അനുതാപം മരണത്തിേലക്കു നയിക്കുന്നതാണ.്
11ൈദവികമായഈ ദുഃഖം നിങ്ങളിൽ ഉത്സാഹം,
നിരപരാധിത്വം െതളിയിക്കാനുള്ള ശുഷ്കാന്തി,
ധാർമികേരാഷം,ഭയം,അഭിവാഞ്ഛ,തീക്ഷ്ണത,
നീതിേബാധം തുടങ്ങിയവെയല്ലാം എ്രതയധികം
ഉളവാക്കി എന്നറിയുക. ഇവയാൽ നിങ്ങൾ
നിഷ്കളങ്കെരന്നു സ്വയം െതളിയിച്ചിരിക്കുന്നു.
12 ഞാൻ ആ കത്ത് നിങ്ങൾക്ക് എഴുതിയത്
ആ േ്രദാഹം ്രപവർത്തിച്ച വ്യക്തിെയേയാ
േ്രദാഹം സഹിച്ച വ്യക്തിെയേയാ ഉേദ്ദശിച്ച്
ആയിരുന്നില്ല; പിെന്നേയാ, ഞങ്ങേളാടു
നിങ്ങൾക്കുള്ള സ്േനഹാദരങ്ങൾ എ്രതെയന്നു
ൈദവസന്നിധിയിൽ, നിങ്ങൾക്കുതെന്ന കണ്ടു
മനസ്സിലാക്കാൻേവണ്ടി ആയിരുന്നു. 13ഇെതല്ലാം
ഞങ്ങെളൈധര്യെപ്പടുത്തിയിരിക്കുന്നു.
ഞങ്ങൾക്കു ലഭിച്ച േ്രപാത്സാഹനത്തിനു
പുറേമ, നിങ്ങൾ തീേത്താസിെന്റ ഹൃദയെത്ത
സമാശ്വസിപ്പിച്ചതിലൂെട അവനുണ്ടായ
ആനന്ദത്തിൽ ഞങ്ങള ം അത്യന്തം ആനന്ദിച്ച .
14 ഞാൻ നിങ്ങെളക്കുറിച്ച ്രപശംസാപൂർവം
അവേനാടു സംസാരിച്ചിരുന്നു; നിങ്ങൾ
എനിക്കു ലജ്ജിക്കാൻ ഇടവരുത്തിയില്ല.
ഞങ്ങൾ നിങ്ങേളാടു സംസാരിച്ചെതല്ലാം
സത്യമായിരുന്നതുേപാെല, തീേത്താസിേനാടു
നിങ്ങെളപ്പറ്റി ്രപശംസിച്ചതും സത്യെമന്നു
െതളിഞ്ഞിരിക്കുന്നു. 15 നിങ്ങൾ എ്രത
അനുസരണയുള്ളവരായിരുെന്നന്നും എ്രത
ഭയേത്താടും വിറയേലാടും കൂെടയാണു നിങ്ങൾ
അവെന സ്വീകരിച്ചെതന്നും ഓർക്കുേമ്പാൾ
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നിങ്ങേളാടുള്ള അവെന്റ സ്േനഹം വളെര
വർധിക്കുന്നു. 16 അങ്ങെന എനിക്ക്
നിങ്ങളിൽ പരിപൂർണവിശ്വാസമർപ്പിക്കാൻ
കഴിയുെമന്നതിൽഞാൻആനന്ദിക്കുന്നു.

8
വിശ്വാസികൾക്കായുള്ളധനേശഖരം

1 സേഹാദരങ്ങേള, മക്കേദാന്യയിെല
സഭകൾക്കു ൈദവം നൽകിയ കൃപെയപ്പറ്റി
നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞിരിക്കണെമന്നു ഞങ്ങൾ
ആ്രഗഹിക്കുന്നു. 2 കഷ്ടതകളാകുന്ന
തീ്രവപരീക്ഷണങ്ങള െട മധ്യത്തിലായിരുന്നിട്ട ം,
അവരുെട ആനന്ദസമൃദ്ധിയും കഠിനദാരി്രദ്യവും
ഒത്തുേചർന്ന് അവരുെട ഉദാരത ഒരു
വലിയ സമ്പത്തായി കവിെഞ്ഞാഴുകി.
3 തങ്ങള െട കഴിവനുസരിച്ച ം അതിനപ്പ റവും
അവർ ദാനംെചയ്ത് എന്നതിനു ഞാൻ
സാക്ഷി. 4 വിശ്വാസികൾക്കുേവണ്ടിയുള്ള
ഈ ധനേശഖരശു്രശൂഷയിൽ പങ്കു
വഹിക്കുക എന്ന പദവിക്കായി അവർ
ഒരു ബാഹ്യസമ്മർദവുംകൂടാെതതെന്ന
ഞങ്ങേളാട് വളെര അേപക്ഷിച്ച . 5 ഇവെയല്ലാം
ഞങ്ങള െട ്രപതീക്ഷയ്ക്കും അപ്പ റമായിരുന്നു,
അവർ ആദ്യം ൈദവഹിത്രപകാരം
കർത്താവിനു തങ്ങെളത്തെന്ന
സമർപ്പിച്ചതുേപാെല ഞങ്ങൾക്കായും
അ്രപകാരംെചയ്തു. 6അതുെകാണ്ടു തീേത്താസ്
ആരംഭിച്ചിട്ട ണ്ടായിരുന്ന ദാനേശഖരണം
നിങ്ങള െട മധ്യത്തിൽ പൂർത്തീകരിക്കണെമന്ന്
ഞങ്ങൾ അയാേളാട് അേപക്ഷിച്ച . 7 വിശ്വാസം,
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്രപസംഗം, പരിജ്ഞാനം, തികഞ്ഞ ഉത്സാഹം,
ഞങ്ങേളാടുള്ള സ്േനഹം എന്നിങ്ങെന
എല്ലാറ്റിലും നിങ്ങൾ മികച്ച നിൽക്കുന്നതുേപാെല,
ദാനധർമത്തിെന്റ കാര്യത്തിലും ഏറ്റവും
മുന്നിലായിരിക്കണം.

8 ഞാൻ നിങ്ങേളാട് ആജ്ഞാപിക്കുകയല്ല,
എന്നാൽ മറ്റള്ളവർ കാട്ട ന്ന ഉത്സാഹേത്താട്
നിങ്ങള െട സ്േനഹത്തിെന്റ ആത്മാർഥത
തുലനംെചയ്തു പരിേശാധിക്കാൻ
ആ്രഗഹിക്കുകയാണ.് 9 നമ്മുെട
കർത്താവായ േയശു്രകിസ്തു സമ്പന്നൻ
ആയിരുന്നിട്ട ം നിങ്ങൾക്കുേവണ്ടി
ദരി്രദനായിത്തീർന്ന കൃപ നിങ്ങൾഅറിയുന്നേല്ലാ.
അവിടെത്ത ദാരി്രദ്യത്തിലൂെട നിങ്ങൾ
സമ്പന്നരായിത്തീേരണ്ടതിനാണ് അവിടന്ന്
അ്രപകാരം ്രപവർത്തിച്ചത.്

10-11 ഈ കാര്യത്തിൽ നിങ്ങൾക്കുള്ള എെന്റ
ഉപേദശം ഇതാണ്: നിങ്ങൾ ആരംഭിച്ചതു
നിങ്ങള െട കഴിവിെനാത്തവണ്ണം ഇേപ്പാൾ
പൂർത്തിയാക്കുകയാണ് ഏറ്റവും ്രപേയാജന്രപദം.
ഏറ്റവുംആദ്യംസംഭാവനനൽകിയതും നൽകാൻ
ആ്രഗഹിച്ചതും നിങ്ങളാണേല്ലാ. ഒരുവർഷംമുമ്പ്
നിങ്ങൾ അത് ആരംഭിച്ച . അങ്ങെന ഇക്കാര്യം
െചയ്യന്നതിനുള്ള ആകാംക്ഷാപൂർവമായ
നിങ്ങള െട താത്പര്യംകൂടി പൂർത്തീകരിക്കെപ്പടും.
12 ഒരാൾക്കു താത്പര്യമുള്ളപക്ഷം
അയാള െട കഴിവിനപ്പ റമായല്ല,
കഴിവിനനുസൃതമായി അയാൾ നൽകുന്ന
സംഭാവനസ്വീകാര്യമായിരിക്കും.
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13 നിങ്ങെള ബുദ്ധിമുട്ടിച്ച മറ്റ ള്ളവെര
സുഭിക്ഷരാക്കണെമന്നല്ല, സമത്വം ഉണ്ടാകണം
എന്നതാണ് ഞങ്ങൾ ആ്രഗഹിക്കുന്നത.്
14 ഇേപ്പാൾ നിങ്ങള െട സമൃദ്ധി അവരുെട
ആവശ്യങ്ങൾ നിർവഹിക്കാനും പിന്നീട്
അവരുെട സമൃദ്ധി നിങ്ങള െട ആവശ്യങ്ങൾ
നിർവഹിക്കാനും സഹായകമാകും;
അങ്ങെന സമത്വമുണ്ടാകും. 15 “കൂടുതൽ
േശഖരിച്ചവർക്കു കൂടുതേലാ കുറച്ച
േശഖരിച്ചവർക്കു കുറേവാ കണ്ടില്ല”* എന്ന്
എഴുതിയിരിക്കുന്നതുേപാെലതെന്ന.
തീേത്താസിെന െകാരിന്തിേലക്ക്

അയയ്ക്കുന്നു
16 നിങ്ങെളക്കുറിച്ച് എനിക്കുള്ള അേത
ശുഷ്കാന്തി തീേത്താസിെന്റ ഹൃദയത്തിലും
നൽകിയൈദവത്തിനു സ്േതാ്രതം. 17തീേത്താസ്
ഞങ്ങള െട അഭ്യർഥന സ്വീകരിെച്ചന്നുമാ്രതമല്ല,
വളെര ഉത്സാഹേത്താെട,ബാഹ്യസമ്മർദെമാന്നും
കൂടാെതതെന്നയാണ് നിങ്ങള െട അടുേത്തക്കു
വരുന്നത.് 18 ഞങ്ങൾ അയാേളാെടാപ്പം
മെറ്റാരു സേഹാദരെനയും അയയ്ക്കുന്നു. ആ
സേഹാദരൻ സുവിേശഷത്തിനുേവണ്ടിയുള്ള
തെന്റ ശു്രശൂഷയാൽ സകലസഭയുെടയും
്രപശംസയ്ക്കു പാ്രതമായിത്തീർന്നിട്ട ള്ളയാളാണ്.
19 തെന്നയുമല്ല, കർത്താവിെന
മഹത്ത്വെപ്പടുത്താനും സഹായിക്കാനുള്ള
നമ്മുെട സന്മനസ്സ് ്രപകടമാക്കാനും
നിർവഹിക്കുന്നഈശു്രശൂഷയിൽസഹായിയായി

* 8:15 പുറ. 16:18
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ഞങ്ങേളാെടാപ്പം സഞ്ചരിക്കാൻ സഭകളാൽ
െതരെഞ്ഞടുക്കെപ്പട്ടവ്യക്തിയാണ് അേദ്ദഹം.
20-21 ഞങ്ങള െട ൈകയിൽ വന്നുേചരുന്ന
ഉദാരമായ സംഭാവന ൈകകാര്യം െചയ്യന്നതു
സംബന്ധിച്ച് ഒരാേക്ഷപവും ഉണ്ടാകരുെതന്നു
ഞങ്ങൾ അതിയായി ആ്രഗഹിക്കുന്നതുെകാണ്ട്
കർത്തൃസന്നിധിയിൽമാ്രതമല്ലമനുഷ്യരുെടമുമ്പാെകയും
േയാഗ്യമായതുമാ്രതേമ െചയ്യ കയുള്ള എന്നാണ്
തീരുമാനിച്ചിട്ട ള്ളത്.

22 പല കാര്യങ്ങളിലും ജാ്രഗതയുള്ളവെനന്നു
ഞങ്ങൾപലേപ്പാഴും പരീക്ഷിച്ചറിഞ്ഞഞങ്ങള െട
സേഹാദരെനയുംഅവേരാെടാപ്പംഅയയ്ക്കുന്നു.
അേദ്ദഹത്തിനു നിങ്ങളിലുള്ള വിശ്വാസംമൂലം
ഇേപ്പാൾ അേദ്ദഹം കൂടുതൽ ഉത്സാഹിയാണ്.
23 തീേത്താസ് എെന്റ കൂട്ടാളിയും നിങ്ങള െട
ഇടയിൽ എെന്റ സഹ്രപവർത്തകനുമാണ;്
മറ്റ സേഹാദരന്മാേരാ, സഭകളാൽ
അയയ്ക്കെപ്പട്ടവരും ്രകിസ്തുവിെന്റ മഹിമയ്ക്കു
കാരണമാകുന്നവരുമാണ.് 24 അതുെകാണ്ട,്
ഈ ആള കേളാടു നിങ്ങൾക്കുള്ള സ്േനഹവും
നിങ്ങളിൽ ഞങ്ങൾക്കുള്ള അഭിമാനവും
സഭകള െടമുമ്പിൽ െതളിയിച്ച െകാടുക്കുക.

9
1 വിശ്വാസികൾക്കുേവണ്ടിയുള്ള ഈ
ധനേശഖരണം സംബന്ധിച്ച് ഞാൻ
നിങ്ങൾക്ക് എഴുേതണ്ടതില്ല. 2 കാരണം,
സഹവിശ്വാസികെള സഹായിക്കാനുള്ള
നിങ്ങള െട ഉത്സാഹം എനിക്കറിയാം.
അഖായയിലുള്ള നിങ്ങൾ കഴിഞ്ഞവർഷംമുതേല
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സംഭാവന െചയ്യാൻ ഉത്സുകരായിരിക്കുെന്നന്നു
നിങ്ങെളപ്പറ്റി മക്കേദാന്യക്കാേരാടു ഞാൻ
പുകഴ്ത്തിപ്പറഞ്ഞുെകാണ്ടാണിരുന്നത;്
നിങ്ങള െട ഉത്സാഹം അവരിൽ മിക്കവെരയും
്രപവർത്തേനാത്സുകരാക്കിയിട്ട മുണ്ട.് 3 ഈ
വിഷയത്തിൽ നിങ്ങെളക്കുറിച്ച ഞങ്ങൾക്കുള്ള
അഭിമാനം വ്യാജമല്ല എന്നു െതളിയിക്കാനും
ഞാൻ േനരേത്ത പറഞ്ഞിരുന്നതുേപാെല
നിങ്ങൾ ഒരുങ്ങിയിരിക്കാനുംേവണ്ടിയാണു
സേഹാദരന്മാെര അയയ്ക്കുന്നത.് 4 ഇത്,
മക്കേദാന്യക്കാരായ ആെരങ്കിലും എെന്റകൂെട
വരികയും നിങ്ങെള ഒരുക്കമില്ലാത്തവരായി
കാണുകയുംെചയ്താൽ, നിങ്ങെള സംബന്ധിച്ച
അമിതവിശ്വാസം നിമിത്തം ഞങ്ങൾ
ലജ്ജിക്കാൻ ഇടവരാതിരിേക്കണ്ടതിനാണ.്
നിങ്ങൾക്കുണ്ടാകുന്ന ലജ്ജെയക്കുറിച്ച്
പറയുകേയ േവണ്ട. 5 അതുെകാണ്ട്
നിങ്ങെള മുൻകൂട്ടി സന്ദർശിച്ച നിങ്ങൾ
വാഗ്ദാനംെചയ്തിരുന്ന ഉദാരസംഭാവനയുെട
്രകമീകരണം പൂർത്തിയാക്കാൻ
സേഹാദരന്മാേരാട് ആവശ്യെപ്പടണെമന്നു
ഞാൻ ചിന്തിച്ച . അേപ്പാൾ അതു
ൈവമനസ്യേത്താെടയല്ല, ഒരു ഔദാര്യദാനമായി
ഒരുക്കെപ്പട്ടിരിക്കും.
ഉദാരമായി വിതയ്ക്കുക

6 അൽപ്പം വിതയ്ക്കുന്നവൻ അൽപ്പം
െകായ്യ ം; ധാരാളം വിതയ്ക്കുന്നവൻ ധാരാളം
െകായ്യ ം എന്ന് ഓർക്കുക. 7 ഓേരാരുത്തരും
ഹൃദയത്തിൽ നിശ്ചയിച്ചതുേപാെല
െകാടുക്കെട്ട. ൈവമനസ്യേത്താെടേയാ
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നിർബന്ധത്താേലാ ആകരുത.് കാരണം,
ആനന്ദേത്താെട െകാടുക്കുന്നവെര ൈദവം
സ്േനഹിക്കുന്നു. 8 നിങ്ങള െട എല്ലാ
ആവശ്യങ്ങൾക്കും അനുസൃതമായും നിങ്ങൾ
സകലസൽ്രപവൃത്തികളിലും വർധിച്ച വരത്തക്ക
വിധത്തിലും സമൃദ്ധമായ അനു്രഗഹം നൽകാൻ
ൈദവം ്രപാപ്തനാണ.്
9 “അവർവാരിവിതറി ദരി്രദർക്കു െകാടുക്കുന്നു;
അവരുെട നീതി എേന്നക്കും
നിലനിൽക്കുന്നു,”*

എന്ന് എഴുതിയിരിക്കുന്നതുേപാെലതെന്ന.
10വിതയ്ക്കാൻവിത്തും ഭക്ഷിക്കാൻആഹാരവും
നൽകുന്നവൻ നിങ്ങള െട വിത്തിെന്റ േശഖരം
വർധിപ്പിക്കുകയും നീതിയുെട വിളെവടുപ്പ
സമൃദ്ധമാക്കുകയും െചയ്യ ം. 11 നിങ്ങൾ ഏതു
സാഹചര്യങ്ങളിലും ഉദാരമനസ്ക്കരാേകണ്ടതിന്
നിങ്ങൾ ൈദവത്താൽ എല്ലാരീതിയിലും
സമ്പന്നരാക്കെപ്പടും. അങ്ങെന നിങ്ങള െട
ഉദാരത, ൈദവത്തിനു നന്ദി അർപ്പിക്കാൻ
ഞങ്ങൾക്ക്കാരണമായിത്തീരും.

12 നിങ്ങള െട ഈ േസവനം വിശ്വാസികള െട
ഭൗതികാവശ്യങ്ങൾ നിർവഹിക്കുകമാ്രതമല്ല,
ൈദവേത്താടുള്ള അനവധിയായ നന്ദി്രപകാശനം
കവിെഞ്ഞാഴുകാൻ കാരണവും ആകും.
13 നിങ്ങള െട സ്വഭാവം െതളിയിച്ച ഈ
ശു്രശൂഷയുെട ഫലമായി ജനങ്ങൾ ൈദവെത്ത
മഹത്ത്വെപ്പടുത്തും; ്രകിസ്തുവിെന്റ
സുവിേശഷം സ്വീകരിച്ചതിെന തുടർന്നുള്ള
നിങ്ങള െട അനുസരണത്തിനായും നിങ്ങള െട

* 9:9 സങ്കീ. 112:9
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വസ്തുവകകൾ അവർക്കും മറ്റേനകർക്കും
പങ്കുെവക്കാൻ കാണിച്ച സന്മനസ്സിനായുംതെന്ന.
14 നിങ്ങൾക്കു ലഭിച്ച അളവില്ലാത്ത ൈദവകൃപ
നിമിത്തം നിങ്ങെള കാണാൻവാഞ്ഛിച്ച െകാണ്ട്
അവർ നിങ്ങൾക്കുേവണ്ടി ്രപാർഥിക്കും.
15അവിടെത്തഅവർണനീയമായ ദാനം ഓർത്ത്
ൈദവത്തിനുസ്േതാ്രതം!

10
പൗേലാസിെന്റശു്രശൂഷ

1 നിങ്ങെള അഭിമുഖമായി കാണുേമ്പാൾ
“വിനീതനും” അകെലയായിരിക്കുേമ്പാൾ
“ധീരനും” എന്നു നിങ്ങൾ കരുതുന്ന
“പൗേലാസ”് എന്ന ഞാൻ, ്രകിസ്തുവിെന്റ
വിനയവും സൗമ്യതയും മുൻനിർത്തി
നിങ്ങേളാട് അഭ്യർഥിക്കുന്നു: 2 ഞങ്ങൾ
ലൗകികമാനദണ്ഡങ്ങൾ അനുസരിച്ചാണ്
ജീവിക്കുന്നെതന്ന് പരാതിെപ്പടുന്നവേരാട്
ഞാൻ ഉേദ്ദശിക്കുന്ന അ്രതയും ധീരത
കാണിക്കാൻ ഇടവരുത്തരുെതന്നു നിങ്ങേളാട്
അേപക്ഷിക്കുകയാണ.് 3 ഞങ്ങൾ
ഭൗതികശരീരത്തിൽ വസിക്കുന്നവെരങ്കിലും
ജഡികമനുഷ്യെരേപ്പാെലയല്ല േപാരാടുന്നത.്
4 േപാരാട്ടത്തിനുള്ള ഞങ്ങള െട ആയുധങ്ങൾ
ഈ േലാകത്തിേന്റതല്ല, േനേരമറിച്ച,്
േകാട്ടകെള തകർത്തുകളയാൻതക്ക
ദിവ്യശക്തിയുള്ളവയാണ.് 5ൈദവപരിജ്ഞാനത്തിന്
എതിരായി ഉയർന്നുവരുന്ന എല്ലാ
വാദമുഖങ്ങെളയും ഞങ്ങൾ ഇല്ലാതാക്കുകയും
്രകിസ്തുവിേനാടുള്ളഅനുസരണത്തിനായിഏതു
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ചിന്തെയയും അടിയറവുെവക്കുകയുംെചയ്യന്നു.
6നിങ്ങള െടഅനുസരണതികവുള്ളതായിത്തീരുേമ്പാൾ*
അനുസരിക്കാത്ത ഏെതാരുവനും
ശിക്ഷനൽകാൻഞങ്ങൾസന്നദ്ധരായിരിക്കും.

7 നിങ്ങൾ പുറേമയുള്ളവമാ്രതമാേണാ
കാണുന്നത?് ഞാൻ ്രകിസ്തുവിനുള്ളയാൾ എന്ന്
ആെരങ്കിലും സ്വയം അഭിമാനിക്കുെന്നങ്കിൽ,
ഞങ്ങള ം അയാെളേപ്പാെലതെന്ന
്രകിസ്തുവിനുള്ളവർ എന്നുകൂെട
മനസ്സിലാക്കണം. 8 നിങ്ങെള
തകർത്തുകളയാനല്ല, ആത്മികമായി
പണിതുയർത്താൻ കർത്താവ് ഞങ്ങൾക്കു
നൽകിയ അധികാരെത്ത സംബന്ധിച്ച്
അൽപ്പം കൂടുതൽ ്രപശംസിച്ചാലും അതിൽ
ലജ്ജിക്കുന്നില്ല. 9 േലഖനങ്ങൾെകാണ്ടു
ഞാൻ നിങ്ങള െട ൈധര്യം െകടുത്താൻ
്രശമിക്കുകയാെണന്നു െതറ്റിദ്ധരിക്കരുത.്
10 “അേദ്ദഹത്തിെന്റ േലഖനങ്ങൾ
ഘനഗംഭീരവും കരുത്തുറ്റതുമാണ,് എന്നാൽ
ശാരീരികസാന്നിധ്യം മതിപ്പ േതാന്നാത്തതും
സംസാരം കഴമ്പില്ലാത്തതുമാണ”് എന്നു
ചിലർ പറയുന്നേല്ലാ. 11 എന്നാൽ,
അകെലയായിരിക്കുേമ്പാൾ േലഖനങ്ങളിൽ
ഞങ്ങൾ പറയുന്നതുതെന്ന ആയിരിക്കും,
അടുത്തിരിക്കുേമ്പാൾ ്രപവർത്തിക്കുന്നത് എന്ന്
അക്കൂട്ടർ മനസ്സിലാക്കിെക്കാള്ളെട്ട.

12 ആത്മ്രപശംസ നടത്തുന്ന ചിലരുെട
കൂട്ടത്തിൽ ഉൾെപ്പടാേനാ അവേരാട് ഞങ്ങെള

* 10:6 അതായത,് നിങ്ങൾക്ക് അൽപ്പംകൂടി പക്വതയും
പരിജ്ഞാനവും വന്നതിനുേശഷം.
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താരതമ്യെപ്പടുത്താേനാ തുനിയുന്നില്ല.
അവർ വിേവകികളല്ല, കാരണം, അവർ
അവെര അവരാൽത്തെന്നയാണ്
അളക്കുന്നത;് അവേരാടുതെന്നയാണ്
ഉപമിക്കുന്നതും. 13 ഞങ്ങളാകെട്ട,
അതിരുവിട്ട ്രപശംസിക്കുന്നില്ല; ൈദവം
നിയമിച്ച തന്ന പരിധിയിൽത്തെന്ന ്രപശംസ
ഒതുക്കിനിർത്തും. ആ പരിധിയിൽ നിങ്ങള ം
ഉൾെപ്പടുന്നു. 14 ഞങ്ങൾ നിങ്ങള െടയടുത്തു
വന്നിട്ടില്ലായിരുെന്നങ്കിൽ ഞങ്ങള െട ്രപശംസ
പരിധിക്കപ്പ റമാകുമായിരുന്നു; ്രകിസ്തുവിെന്റ
സുവിേശഷവുമായി ഞങ്ങൾ നിങ്ങള െട
അടുക്കൽ വന്നേല്ലാ. 15 മറ്റള്ളവർ
െചയ്ത ്രപവർത്തനത്തിെന്റ യശസ്സ്
ഞങ്ങൾ കവർെന്നടുക്കുന്നില്ല. നിങ്ങള െട
വിശ്വാസം വർധിക്കുേമ്പാൾ നിങ്ങള െട
ഇടയിൽ ഞങ്ങള െട ്രപവർത്തനേമഖല
വിശാലമാകുെമന്ന് ഞങ്ങൾ ്രപത്യാശിക്കുന്നു.
16 അേപ്പാൾ നിങ്ങള െട ്രപേദശത്തിനപ്പ റമുള്ള
േമഖലകളിലും സുവിേശഷം അറിയിക്കാൻ
ഞങ്ങൾക്കും അവസരം ലഭിക്കും; മെറ്റാരാള െട
േമഖലയിൽ നടന്ന ്രപവർത്തനം ഞങ്ങള െട
്രപവർത്തനമായി അവകാശെപ്പട്ട െകാണ്ട്
ഞങ്ങൾ വൃഥാ അഭിമാനിക്കുന്നില്ല.
17 “എന്നാൽ അഭിമാനിക്കുന്നവർ കർത്താവിൽ
അഭിമാനിക്കെട്ട.”† 18സ്വയം ്രപശംസിക്കുന്നവനല്ല,
കർത്താവ് ്രപശംസിക്കുന്നവനാണു മാന്യൻ.

† 10:17 യിര. 9:24
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11
പൗേലാസും വ്യാജഅെപ്പാസ്തലന്മാരും

1 എെന്റ വാക്കുകൾ േഭാഷത്തമായി
നിങ്ങൾക്കു േതാന്നുെന്നങ്കിൽ അൽപ്പംകൂടി
സഹിക്കുെമന്നു ഞാൻ ്രപതീക്ഷിക്കുന്നു;
ഇേപ്പാൾത്തെന്ന നിങ്ങൾ സഹിക്കുന്നുണ്ടേല്ലാ.
2 ൈദവം നിങ്ങെളക്കുറിച്ച് അത്യന്തം
ജാഗരൂകനായിരിക്കുന്നതുേപാെലതെന്ന,ഞാനും
നിങ്ങെളക്കുറിച്ച് ജാഗരൂകനായിരിക്കുന്നു.
കാരണം, നിങ്ങെള നിർമലകന്യകയായി ്രകിസ്തു
എന്ന ഏകപുരുഷനു ഏൽപ്പിച്ച െകാടുക്കാൻ
ഞാൻ വിവാഹനിശ്ചയം െചയ്തിരിക്കുന്നു.
3 എന്നാൽ, പിശാച്* ഹവ്വാെയ ത്രന്തപൂർവം
കബളിപ്പിച്ചതുേപാെല നിങ്ങള െടയും ഹൃദയെത്ത
്രകിസ്തുവിേനാടുള്ള പാതി്രവത്യത്തിൽനിന്നും
നിർമലതയിൽനിന്നും െതറ്റിച്ച കളയുേമാ
എന്നു ഞാൻ ഭയെപ്പടുന്നു. 4 ആെരങ്കിലും
നിങ്ങള െട അടുക്കൽവന്ന് ഞങ്ങൾ
്രപസംഗിച്ചതിൽനിന്ന് വ്യത്യസ്തനായ
മെറ്റാരു േയശുവിെന ്രപസംഗിച്ചാലും,
നിങ്ങൾ സ്വീകരിച്ചതിൽനിന്ന് വ്യത്യസ്തമായ
ഒരാത്മാവിെനേയാ ഒരുസുവിേശഷെത്തേയാ
നൽകിയാലും നിങ്ങൾ ഇവെയല്ലാം ഒരു
വിേവചനവുംകൂടാെതഅംഗീകരിക്കുന്നേല്ലാ!

5 ഞാൻ “അതിേ്രശഷ്ഠരായ” ഇതര
അെപ്പാസ്തലന്മാെരക്കാൾ ഒരു കാര്യത്തിലും
കുറവുള്ളവനാെണന്ന് കരുതുന്നില്ല.
6 എനിക്ക് ്രപഭാഷണൈനപുണ്യം ഇെല്ലങ്കിലും

* 11:3 മൂ.ഭാ.സർപ്പം
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പരിജ്ഞാനം ഇല്ലാത്തവനല്ല. ഇത് ഞങ്ങൾ
എല്ലാവിധത്തിലും എേപ്പാഴും നിങ്ങൾക്കു
െതളിയിച്ച തന്നിട്ട ള്ളതാണ.് 7 ്രപതിഫലം
പറ്റാെത ൈദവത്തിെന്റ സുവിേശഷം
അറിയിച്ച െകാണ്ടു നിങ്ങെള ഉയർത്താൻേവണ്ടി,
എെന്നത്തെന്ന താഴ്ത്തിയത് എെന്റ ഭാഗത്ത്
ഒരു െതറ്റായിേപ്പാേയാ? 8 നിങ്ങെള
ശു്രശൂഷിേക്കണ്ടതിനായി ഞാൻ മറ്റ സഭകെള
കവർച്ച െചയ്യന്നതുേപാെലയായിരുന്നു
അവരിൽനിന്ന് സഹായം സ്വീകരിച്ചത്.
9 നിങ്ങേളാടുകൂെട ആയിരുന്നേപ്പാൾ
ബുദ്ധിമുട്ട കൾ ഉണ്ടായിട്ട ം നിങ്ങളിൽ
ആർക്കും ഞാൻ ഭാരമായിത്തീർന്നിട്ടില്ല;
മക്കേദാന്യയിൽനിന്ന് വന്ന സേഹാദരന്മാരാണ്
എെന്റ ആവശ്യങ്ങൾ നിറേവറ്റിയത്.
നിങ്ങൾക്ക് ഒരുവിധത്തിലും ഭാരമാകാെത
ഞാൻ എെന്നത്തെന്ന സൂക്ഷിച്ച ; ഇനിയും
സൂക്ഷിക്കും. 10 എെന്റ ഈ അഭിമാനം
നഷ്ടെപ്പടുത്താൻ അഖായയിലുള്ള
ആർക്കും കഴിയുകയില്ല എന്നത,് എന്നിലുള്ള
്രകിസ്തുവിെന്റ സത്യംേപാെലതെന്ന
സുനിശ്ചിതമാണ.് 11 എനിക്കു നിങ്ങേളാടു
സ്േനഹമില്ലാത്തതുെകാണ്ടാേണാ? അതിെന്റ
യാഥാർഥ്യംൈദവംഅറിയുന്നു.

12 ഞങ്ങേളാടു സമന്മാർ എന്ന്
അവകാശെപ്പടാൻഅവസരംകാത്തിരിക്കുന്നവരുെട
ആത്മ്രപശംസ ഇല്ലാതാക്കാൻ കിണഞ്ഞു
പരി്രശമിക്കുന്നവർക്ക് അതിന് അവസരം
െകാടുക്കാതിരിേക്കണ്ടതിനാണ് ഞാൻ
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ഇങ്ങെന ്രപവർത്തിക്കുന്നത;് ഇനിയും
അങ്ങെനതെന്ന ്രപവർത്തിക്കും.
13 അവർ വ്യാജയെപ്പാസ്തലന്മാർ,
വഞ്ചകരായ േവലക്കാർ, ്രകിസ്തുവിെന്റ
അെപ്പാസ്തലന്മാരുെട േവഷംെകട്ട ന്നവർതെന്ന.
14 ഇതിൽ ആശ്ചര്യെപ്പടാെനന്തിരിക്കുന്നു;
സാത്താൻതെന്നയും ്രപകാശദൂതെന്റ േവഷം
ധരിക്കുന്നേല്ലാ! 15 ആകയാൽ അവെന്റ
േവലക്കാർ നീതിശു്രശൂഷകന്മാരുെട േവഷം
ധരിക്കുന്നതിലും ആശ്ചര്യെപ്പടാനില്ല. അവരുെട
്രപവൃത്തികൾക്കു തക്ക ന്യായവിധി അവസാനം
അവർക്കു ലഭിക്കും.
സ്വന്തം കഷ്ടതകെളപ്പറ്റി പൗേലാസിെന്റ

്രപശംസ
16ഞാൻവീണ്ടും പറയെട്ട: എെന്ന ഒരു േഭാഷൻ
എന്ന് ആരും കരുതരുത;് അഥവാ, കരുതിയാൽ,
ഒരു േഭാഷൻ എന്നേപാെല എെന്നസ്വീകരിക്കുക.
അേപ്പാൾ അൽപ്പെമാന്ന് ്രപശംസിക്കാൻ
എനിക്കു കഴിയുമേല്ലാ. 17 ഇങ്ങെനയുള്ള
ആത്മ്രപശംസ കർത്തൃഹിത്രപകാരമല്ല,
ഇത് ഒരു േഭാഷെന്റ ഭാഷണമാണ.്
18 അേനകരും തങ്ങള െട ലൗകികേനട്ടങ്ങളിൽ
അഹങ്കരിക്കുന്നു. എങ്കിൽ ഞാനും അൽപ്പം
ആത്മ്രപശംസ നടത്തെട്ട. 19 നിങ്ങൾ
ജ്ഞാനികൾ ആയിരിെക്ക, ആനന്ദപൂർവം
േഭാഷന്മാെര സ്വീകരിക്കുന്നേല്ലാ! 20 വാസ്തവം
പറഞ്ഞാൽ, നിങ്ങെള അടിമകെളേപ്പാെല
ഉപേയാഗിക്കുന്നവെരയും ചൂഷണം
െചയ്യന്നവെരയും മുതെലടുക്കുന്നവെരയും
നിങ്ങള െട ഇടയിൽ േനതാവാകാൻ
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്രശമിക്കുന്നവെരയും എന്തിേനെറപ്പറയുന്നു,
നിങ്ങള െട മുഖത്തടിക്കുന്നവെരേപ്പാലും
നിങ്ങൾ സഹിക്കുന്നു! 21 ഇ്രതെയാെക്ക
െചയ്യാൻമാ്രതമുള്ളബലംഞങ്ങൾക്കില്ലായിരുന്നു
എന്നു ലജ്ജേയാെടഞാൻസമ്മതിക്കുന്നു.
മറ്റാെരങ്കിലും ്രപശംസിക്കാൻ മുതിർന്നാൽ,
ഒരു മൂഢെനേപ്പാെല ഞാൻ പറയെട്ട, ഞാനും
ഇത്തിരി ്രപശംസിക്കും. 22അവർ എ്രബായേരാ?
ഞാനുംഅേത. അവർഇ്രസാേയല്യേരാ? ഞാനും
അേത.അവർഅ്രബാഹാമിെന്റപിൻഗാമികേളാ?
ഞാനും അേത. 23 അവർ ്രകിസ്തുവിെന്റ
ദാസേരാ? (സുേബാധമില്ലാത്തവെനേപ്പാെല
ഞാൻ സംസാരിക്കുന്നു) ഞാൻ അവെരക്കാൾ
മികച്ച ദാസൻതെന്ന. ഞാൻ അവെരക്കാൾ
അധികം അധ്വാനിച്ച . അവെരക്കാൾ
ഏെറത്തവണ തടവിലായി. അവെരക്കാൾ
ഏെറ ്രകൂരമായി ചമ്മട്ടിെകാണ്ട് അടിേയറ്റ ,
പല്രപാവശ്യം മരണെത്ത മുഖാമുഖം കണ്ടു.
24 അഞ്ചു്രപാവശ്യം എെന്റ സ്വന്തം ജനമായ
െയഹൂദരാൽ ഒന്നു കുറെയ നാൽപ്പത്
അടിെകാണ്ടു. 25 മൂന്നുതവണ േറാമാക്കാർ
േകാലുെകാണ്ട് അടിച്ച . ഒരിക്കൽ കേല്ലറ്
ഏറ്റ . മൂന്നു്രപാവശ്യം കപ്പലപകടത്തിൽെപ്പട്ട .
ഒരു രാ്രതിയും ഒരു പകലും കടലിൽ
കിടന്നു. 26 വി്രശമം ഇല്ലാെത യാ്രതെചയ്തു.
നദികളിെല ആപത്ത,് െകാള്ളക്കാരാലുള്ള
ആപത്ത,് സ്വജനത്തിൽനിന്നുള്ള ആപത്ത,്
െയഹൂേദതരരിൽനിന്നുള്ള ആപത്ത,്
നഗരത്തിെല ആപത്ത,് വിജനസ്ഥലങ്ങളിെല
ആപത്ത,് സമു്രദത്തിെല ആപത്ത,്
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വ്യാജസേഹാദരങ്ങളിൽനിന്നുള്ള ആപത്ത്
എന്നിവയിെലല്ലാം ഞാൻ അകെപ്പട്ട .
27 പലേപ്പാഴും രാ്രതികളിൽ ഉറക്കമിളച്ച ം,
വിശപ്പ ം ദാഹവും സഹിച്ച ം, പല്രപാവശ്യം
ആഹാരമില്ലാെത വലഞ്ഞും, ൈശത്യത്തിലും,
ആവശ്യത്തിനു വസ്്രതമില്ലാെതയും ഞാൻ
േക്ലശിച്ച് അധ്വാനിച്ച . 28 ഇവയ്െക്കല്ലാം
പുറേമ എല്ലാ സഭകെളയുംകുറിച്ച ള്ള
ചിന്താഭാരം എന്ന സമ്മർദവും ദിനംേതാറും
ഞാൻ അഭിമുഖീകരിക്കുന്നു. 29 നിങ്ങളിൽ
ആര് ബലഹീനനായേപ്പാഴാണ് ഞാനും
ബലഹീനൻ ആകാെതയിരുന്നിട്ട ള്ളത്? ആര്
െതറ്റിലകെപ്പട്ടേപ്പാഴാണ് ഞാൻ അേതക്കുറിച്ച്
ദുഃഖിക്കാതിരുന്നിട്ട ള്ളത്?

30 അഭിമാനിക്കണെമങ്കിൽ, ഞാൻ എെന്റ
ബലഹീനതകെളക്കുറിച്ച് അഭിമാനിക്കും.
31 നമ്മുെട കർത്താവായ േയശു്രകിസ്തുവിെന്റ
ൈദവവും പിതാവുമായവൻ, ഞാൻ പറയുന്നതു
വ്യാജമല്ല എന്നറിയുന്നു; അവിടന്ന് എേന്നക്കും
വാഴ്ത്തെപ്പട്ടവൻ. 32 അേരതാരാജാവ്
നിേയാഗിച്ച ഭരണാധികാരി ദമസ്േകാസിൽെവച്ച്
എെന്ന ബന്ധിക്കുന്നതിനായി ദമസ്േകാസ്
നഗരത്തിന് കാവൽ ഏർെപ്പടുത്തി. 33എന്നാൽ,
എെന്ന ഒരു കുട്ടയിലാക്കി മതിലിലുള്ള ഒരു
ജനാലയിലൂെട താേഴക്കിറക്കുകയും അങ്ങെന
ഞാൻ അേദ്ദഹത്തിെന്റ ൈകകളിൽനിന്ന്
രക്ഷെപ്പടുകയും െചയ്തു.

12
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പൗേലാസിെന്റ ദർശനവും ജഡത്തിെല
ശൂലവും

1 ്രപശംസെകാണ്ടു ്രപേയാജനമിെല്ലങ്കിലും
അത് ആവശ്യമായിരിക്കുന്നു. ഇനി ഞാൻ
കർത്താവിൽനിന്നുള്ള ദർശനങ്ങെളയും
െവളിപ്പാടുകെളയുംകുറിച്ച ്രപതിപാദിക്കാം.
2 —്രകിസ്തുവിലുള്ള ഒരു മനുഷ്യെന
എനിക്കറിയാം—പതിന്നാലു വർഷംമുമ്പ് ഞാൻ
മൂന്നാംസ്വർഗംവെര എടുക്കെപ്പട്ട . അത്
ശരീരേത്താടുകൂടിേയാ ശരീരംകൂടാെതേയാ
എന്ന് എനിക്കറിഞ്ഞുകൂടാ, ൈദവത്തിനറിയാം.
3 ഈ ഞാൻ പറുദീസവെര എടുക്കെപ്പട്ട .
ശരീരേത്താടുകൂടിേയാ ശരീരംകൂടാെതേയാ
എന്ന് എനിക്കറിഞ്ഞുകൂടാ, ൈദവം
അറിയുന്നു. 4 അവാച്യവും വർണിക്കാൻ
അനുവാദമില്ലാത്തതുമായ വാക്കുകൾ
ഞാൻ േകട്ട . 5 ഈ അനുഭവങ്ങെളക്കുറിച്ച്
ഞാൻ ്രപശംസിക്കും. എന്നാൽ, ഞാൻ
ആത്മ്രപശംസ െചയ്യന്നത് എെന്റ
ബലഹീനതകെളക്കുറിച്ച മാ്രതമാണ.്
6 ്രപശംസിക്കണെമന്ന് ആ്രഗഹിച്ചാലും
ഞാൻ േഭാഷനാകുകയില്ല, കാരണം, ഞാൻ
പറയുന്നത് സത്യമാണ്. എങ്കിലും, ഞാൻ
്രപവർത്തിക്കുന്നതിനും ്രപസംഗിക്കുന്നതിനും
അപ്പ റമായി ആരും എെന്നക്കുറിച്ച
ചിന്തിക്കാതിരിേക്കണ്ടതിനു ഞാൻ
അതിൽനിന്ന് പിൻവാങ്ങുകയാണ്.
7അതിമഹത്തായ ഈ െവളിപ്പാടുകളാൽ ഞാൻ
നിഗളിച്ച േപാകാതിരിക്കാൻ എെന്റ ശരീരത്തിൽ
ഒരു ശൂലം നൽകെപ്പട്ടിരിക്കുന്നു—എെന്ന
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പീഡിപ്പിക്കാൻ സാത്താെന്റ ദൂതെനത്തെന്ന.
8 അത് എന്നിൽനിന്ന് നീക്കിക്കളയണേമ
എന്നു മൂന്നു്രപാവശ്യം ഞാൻ കർത്താവിേനാട്
അേപക്ഷിച്ച . 9 എന്നാൽ അവിടന്ന്
എേന്നാട,് “എെന്റ കൃപ നിനക്കുമതി, എെന്റ
ശക്തി ബലഹീനതയിൽ തികഞ്ഞുവരുന്നു”
എന്നു പറഞ്ഞു. അതുെകാണ്ടു
്രകിസ്തുവിെന്റ ശക്തി എന്നിൽക്കൂടി
്രപവർത്തിേക്കണ്ടതിനു ഞാൻ അധികം
ആനന്ദേത്താെട എെന്റ ബലഹീനതകെളപ്പറ്റി
്രപശംസിക്കും. 10 അതുെകാണ്ടാണ്
്രകിസ്തുവിനുേവണ്ടി ബലഹീനതകൾ,*
പരിഹാസങ്ങൾ, െഞരുക്കങ്ങൾ, പീഡനങ്ങൾ,
ൈവഷമ്യങ്ങൾ എന്നിവ സഹിക്കുന്നതിൽ ഞാൻ
ആനന്ദിക്കുന്നത.് കാരണം, ബലഹീനതയിലാണ്
ഞാൻശക്തനാകുന്നത.്

െകാരിന്ത്യെരപ്പറ്റി പൗേലാസിനുള്ളകരുതൽ
11 ഇങ്ങെന ആത്മ്രപശംസ നടത്തി
എെന്നത്തെന്നെയാരു േഭാഷനാക്കാൻ
നിങ്ങളാണ് എെന്ന േ്രപരിപ്പിച്ചത.് നിങ്ങളാണ്
എെന്ന പുകഴ്േത്തണ്ടിയിരുന്നത;് കാരണം,
ഞാൻ നിസ്സാരെനങ്കിലും “അതിേ്രശഷ്ഠരായ”
അെപ്പാസ്തലന്മാെരക്കാൾ ഒട്ട ം
കുറഞ്ഞവനല്ല. 12 എന്നിൽ അെപ്പാസ്തലെന്റ
ലക്ഷണങ്ങളായ അത്ഭുതങ്ങള ം അടയാളങ്ങള ം
വീര്യ്രപവൃത്തികള ംമഹാസഹിഷ്ണുതേയാടുകൂടി
നിങ്ങള െട മധ്യത്തിൽ െവളിെപ്പട്ടിരിക്കുന്നേല്ലാ.
13 ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഒരിക്കലും ഒരു

* 12:10 ബലഹീനതകൾ,വിവക്ഷിക്കുന്നത് േരാഗങ്ങൾ
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ഭാരമായിത്തീർന്നില്ല എന്നതല്ലാെത,
മറ്റ സഭകെളക്കാൾ ഏതു കാര്യത്തിലാണ്
നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ കുറവു വരുത്തിയിട്ട ള്ളത്?
ഈെതറ്റ്എേന്നാടുക്ഷമിച്ചാലും!

14 ഇേപ്പാൾ, മൂന്നാം്രപാവശ്യം നിങ്ങെള
സന്ദർശിക്കാൻ ഞാൻ ഒരുങ്ങിയിരിക്കുകയാണ;്
ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ഭാരവും
ആകുകയില്ല, കാരണം, എനിക്കു േവണ്ടതു
നിങ്ങൾക്കുള്ളവയല്ല, നിങ്ങെളത്തെന്നയാണ.്
മാതാപിതാക്കൾക്കുേവണ്ടി മക്കളല്ല,
മാതാപിതാക്കൾ മക്കൾക്കുേവണ്ടിയാണ്
സമ്പാദിച്ച െവേക്കണ്ടത.് 15 അതുെകാണ്ടു
ഞാൻ എനിക്കുള്ളെതല്ലാം വളെര
ആനന്ദേത്താെട നിങ്ങൾക്കുേവണ്ടി
െചലവാക്കുകയും ഞാൻതെന്ന നിങ്ങൾക്കായി
െചലവായിേപ്പാകുകയും െചയ്യ ം. ഞാൻ
അധികമായി സ്േനഹിച്ചാൽ നിങ്ങൾ
എെന്ന അൽപ്പമായിേട്ടാ സ്േനഹിക്കുന്നത?്
16 അെതന്തായാലും ഞാൻ നിങ്ങെള
ഭാരെപ്പടുത്തിയില്ല; എന്നിട്ട ം നിങ്ങൾ
കരുതുന്നത് ഞാൻ കൗശലക്കാരനായി നിങ്ങെള
വഞ്ചിെച്ചേന്നാ? 17 നിങ്ങള െട അടുക്കൽ
അയച്ച ആരിൽക്കൂെടെയങ്കിലും ഞാൻ
നിങ്ങെള ചൂഷണം െചയ്തിട്ട േണ്ടാ? 18 ഞാൻ
തീേത്താസിെന നിങ്ങള െട അടുേത്തക്ക്
വരാൻ ഉത്സാഹിപ്പിച്ച , ഒരു സേഹാദരെനയും
അയാേളാടുകൂെട അയച്ച . തീേത്താസ്
നിങ്ങെള കബളിപ്പിച്ച േവാ? ഞങ്ങൾ ഒേര
മേനാഭാവേത്താെട ്രപവർത്തിക്കുകയും ഒേര
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മാർഗം പിൻതുടരുകയുമേല്ല െചയ്തത്?
19 ഞങ്ങൾ ഇ്രതവെര ഞങ്ങെളത്തെന്ന
ന്യായീകരിക്കുകയായിരുന്നു എന്നാേണാ
നിങ്ങൾ ചിന്തിച്ച െകാണ്ടിരുന്നത?്
എന്നാൽ അങ്ങെനയല്ല വാസ്തവത്തിൽ
്രപിയസ്േനഹിതേര, ്രകിസ്തുവിൽ നിങ്ങള െട
ആത്മിേകാന്നതി ലക്ഷ്യമാക്കിയാണ്
ഞങ്ങൾ ഇെതല്ലാം ൈദവത്തിനുമുമ്പാെക
സംസാരിക്കുന്നത.് 20ഞാൻവരുേമ്പാൾ,എനിക്ക്
ഇഷ്ടെപ്പടാത്തവിധത്തിൽ നിങ്ങെള കാണുകയും
നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമില്ലാത്തവിധത്തിൽ നിങ്ങൾ
എെന്ന കാണുകയും െചയ്യ േമാ എന്നു ഞാൻ
ഭയെപ്പടുന്നു; ഈർഷ്യ, ശണ്ഠ, േ്രകാധം,
സ്വാർഥേമാഹം, ഭിന്നത, അപവാദം, ഏഷണി,
അഹങ്കാരം, കലഹം എന്നിവ നിങ്ങള െട
മധ്യത്തിൽ ഉണ്ടായിരിക്കുേമാെയന്നും എനിക്ക്
ആശങ്കയുണ്ട.് 21 ഞാൻ വീണ്ടും വരുേമ്പാൾ
പാപംെചയ്തിട്ട ,തങ്ങൾഏർെപ്പട്ടിരുന്നഅശുദ്ധി,
ൈലംഗികാധർമം, വ്യഭിചാരം എന്നിവെയപ്പറ്റി
അനുതപിക്കാത്ത പലെര പിെന്നയും
കണ്ട്, ലജ്ജിതനായി, ൈദവസന്നിധിയിൽ
ദുഃഖിേക്കണ്ടിവരുെമന്നുംഞാൻ ഭയെപ്പടുന്നു.

13
അവസാന മുന്നറിയിപ്പ കൾ

1 ഇേപ്പാൾ മൂന്നാംതവണയാണു ഞാൻ
നിങ്ങെള സന്ദർശിക്കാൻ േപാകുന്നത.്
“രേണ്ടാ മൂേന്നാ േപരുെട സാക്ഷിെമാഴികളാൽ
ഏതു കാര്യത്തിെന്റയും സത്യാവസ്ഥ
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ഉറപ്പാേക്കണ്ടതാണ.്”* 2-3 ഞാൻ
രണ്ടാം്രപാവശ്യം നിങ്ങേളാടുകൂെട
ആയിരുന്നേപ്പാൾ പാപത്തിൽ തുടരുന്നവെര
ഒരു്രപാവശ്യം താക്കീതുെചയ്തതാണ;്
അതുതെന്ന ഞാൻ ദൂരത്തിരുന്നുെകാണ്ടും
ആവർത്തിക്കുന്നു: ഇനി വരുേമ്പാൾ മുേമ്പ
പാപംെചയ്തവേരാടും മറ്റാേരാടുംതെന്ന ഒരു
ദാക്ഷിണ്യവും കാണിക്കുകയില്ല. ്രകിസ്തു
എന്നിലൂെട സംസാരിക്കുന്നു എന്നതിന്
നിങ്ങൾ ആവശ്യെപ്പട്ട െതളിവായിരിക്കും
അത്. ബലഹീനനായിട്ടല്ല ്രകിസ്തു
നിങ്ങെള ൈകകാര്യംെചയ്യാൻ േപാകുന്നത്,
ശക്തനായിത്തെന്നയാണ്! 4 ബലഹീനതയിൽ
അവിടന്ന് ്രകൂശിക്കെപ്പട്ട െവങ്കിലും
ൈദവശക്തിയാൽ ജീവിക്കുന്നു. അതുേപാെല
ഞങ്ങള ം ബലഹീനെരങ്കിലും ്രകിസ്തുവിൽ
നിങ്ങെള ശു്രശൂഷിേക്കണ്ടതിനു ൈദവത്തിെന്റ
ശക്തിയാൽ ്രകിസ്തുവിേനാടുകൂെട ജീവിക്കുന്നു.

5 നിങ്ങള െട വിശ്വാസം ്രപകടമാകുന്ന
രീതിയിലാേണാ നിങ്ങൾ ജീവിക്കുന്നെതന്ന്
നിങ്ങെളത്തെന്ന പരീക്ഷിച്ച േനാക്കുക. ഈ
പരീക്ഷയിൽ നിങ്ങൾ േതാറ്റിട്ടിെല്ലങ്കിൽ
്രകിസ്തുേയശു നിങ്ങള െട മധ്യത്തിലുണ്ട് എന്നു
നിങ്ങൾ അറിയുന്നിേല്ല? 6 പരീക്ഷയിൽ ഞങ്ങൾ
േതാറ്റിട്ടില്ല എന്നു നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുെമന്നു
ഞാൻ ്രപതീക്ഷിക്കുന്നു. 7 നിങ്ങൾ ഒരു
തിന്മയും െചയ്യാതിരിക്കാൻ ഞങ്ങൾ
ൈദവേത്താടു ്രപാർഥിക്കുന്നു. ഞങ്ങൾ
പരീക്ഷയിൽ പതറിയിട്ടില്ല എന്നു ജനങ്ങൾ

* 13:1 ആവ. 19:15
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കാണണെമന്നല്ല, പിെന്നേയാ, ഞങ്ങൾ
പരാജിതരായി കാണെപ്പട്ടാൽേപാലും
നിങ്ങൾ നന്മെചയ്യന്നവരായിരിക്കണം
എന്നതാണ് ഞങ്ങള െട ്രപാർഥന.
8 സത്യത്തിന് അനുകൂലമായിട്ടല്ലാെത
്രപതികൂലമായി ഒന്നും െചയ്യാൻ ഞങ്ങൾക്കു
കഴിവില്ല. 9 ഞങ്ങൾ ബലഹീനരും നിങ്ങൾ
ശക്തരും ആയിരിക്കുേമ്പാൾ ഞങ്ങൾ
ആനന്ദിക്കുന്നു; നിങ്ങൾ ആത്മികപരിപൂർണത
ൈകവരിക്കുന്നതിനായി ഞങ്ങൾ ്രപാർഥിക്കുന്നു.
10കർത്താവ് എനിക്കു തന്നഅധികാരം നിങ്ങെള
ആത്മികമായി പണിതുയർത്താനുള്ളതാണ;്
അല്ലാെത നിങ്ങെള ഇടിച്ച കളയാനുള്ളതല്ല.
ഞാൻവരുേമ്പാൾ,ഈഅധികാരംകർക്കശമായി
ഉപേയാഗിക്കാൻ ഇടവരാതിരിേക്കണ്ടതിനാണ്
ദൂരത്ത് ഇരുന്നുെകാണ്ടുതെന്ന ഈ കാര്യങ്ങൾ
എഴുതുന്നത.്

അഭിവാദനങ്ങൾ
11എെന്റ അന്തിമ നിർേദശം: സേഹാദരങ്ങേള,
നിങ്ങൾ ആനന്ദിക്കുക. ആത്മികന്യ നതകൾ
പരിഹരിക്കുക, പരസ്പരം ൈധര്യംപകരുക.
ഐകമത്യം ലക്ഷ്യമാക്കി സമാധാനേത്താെട
ജീവിക്കുക. സ്േനഹത്തിെന്റയും
സമാധാനത്തിെന്റയും ൈദവം നിങ്ങേളാടുകൂെട
ഇരിക്കുമാറാകെട്ട.

12 വിശുദ്ധചുംബനത്താൽ പരസ്പരം
അഭിവാദനംെചയ്യ ക.



2 െകാരിന്ത്യർ 13:13 xliii 2 െകാരിന്ത്യർ 13:14

13 ഇവിെടയുള്ള സകലവിശുദ്ധരും നിങ്ങെള
അഭിവാദനംെചയ്യന്നു.

14കർത്താവായ േയശു്രകിസ്തുവിെന്റ കൃപയും
ൈദവത്തിെന്റ സ്േനഹവും പരിശുദ്ധാത്മാവിെന്റ
കൂട്ടായ്മയും നിങ്ങെളല്ലാവേരാടുംകൂെട
ഉണ്ടാകുമാറാകെട്ട.
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