
2തിേമാത്തിേയാസ് 1:1 i 2തിേമാത്തിേയാസ് 1:5

തിേമാത്തിേയാസിന്
എഴുതിയ രണ്ടാംേലഖനം

1 ൈദവഹിതത്താൽ ്രകിസ്തുേയശുവിെന്റ
അെപ്പാസ്തലനായ പൗേലാസ്,
്രകിസ്തുേയശുവിൽ വിശ്വാസം
അർപ്പിക്കുന്നവർക്കു ലഭിക്കാനിരിക്കുന്നജീവെന്റ
വാഗ്ദാന്രപകാരം,

2 ്രപിയപു്രതനായ തിേമാത്തിേയാസിന,്
എഴുതുന്നത:്

പിതാവായ ൈദവത്തിൽനിന്നും നമ്മുെട
കർത്താവായ ്രകിസ്തുേയശുവിൽനിന്നും
കൃപയും കരുണയും സമാധാനവും നിനക്ക്
ഉണ്ടാകുമാറാകെട്ട.

വിശ്വസ്തനായിരിക്കുക
3 എെന്റ പൂർവികെരേപ്പാെലതെന്ന ഞാനും
നിർമല മനസ്സാക്ഷിേയാെട േസവിക്കുന്ന
ൈദവത്തിെന്റസന്നിധിയിൽ രാവും പകലും
നിരന്തരം നിെന്ന ഓർത്തുെകാണ്ട് എെന്റ
്രപാർഥനയിൽൈദവത്തിനു സ്േതാ്രതംെചയ്യന്നു.
4 നിെന്റ കണ്ണ നീർ ഓർക്കുേമ്പാൾ, നിെന്ന കണ്ട്
ആനന്ദപൂരിതനാകാൻ ഞാൻ അതിയായി
ആ്രഗഹിക്കുന്നു. 5 നിെന്റ നിർവ്യാജവിശ്വാസം
എെന്റഓർമയിലുണ്ട്.ആവിശ്വാസംആദ്യംനിെന്റ
വലിയമ്മ േലാവീസിലും അമ്മ യൂനീക്കയിലും
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ഉണ്ടായിരുന്നു; ഇേപ്പാൾ നിന്നിലും ഉെണ്ടന്ന്
എനിക്കുറപ്പ ണ്ട.്

പൗേലാസിേനാടും സുവിേശഷേത്താടുമുള്ള
്രപതിബദ്ധത

6 അതുെകാണ്ട് എെന്റ ൈകെവപ്പിലൂെട,
നിനക്കു ലഭിച്ച ൈദവത്തിെന്റ കൃപാദാനം
പുനരുജ്വലിപ്പിക്കണെമന്നു ഞാൻ നിെന്ന
ഓർമിപ്പിക്കുന്നു. 7ൈദവംനമുക്കുനൽകിയിട്ട ള്ള
പരിശുദ്ധാത്മാവ് ഭീരുത്വത്തിേന്റതല്ല; പിെന്നേയാ,
ശക്തിയുെടയും സ്േനഹത്തിെന്റയും
ആത്മനിയ്രന്തണത്തിെന്റയുമാണ.്
8 അതുെകാണ്ട് നമ്മുെട കർത്താവിെന
സാക്ഷിക്കുന്നതിെനക്കുറിേച്ചാ* അവിടെത്ത
തടവുകാരനായ എെന്നക്കുറിേച്ചാ നീ
ലജ്ജിക്കരുത.് പിെന്നേയാ, സുവിേശഷം
അറിയിക്കുേമ്പാൾ ഉണ്ടാകുന്ന േക്ലശങ്ങളിൽ
ൈദവം നൽകുന്ന ശക്തിക്കനുസൃതമായി
നീയും പങ്കാളിയാകുക. 9 കർത്താവ് നെമ്മ
രക്ഷിക്കുകയും ഒരു വിശുദ്ധജീവിതത്തിനായി
വിളിക്കുകയും െചയ്തു. ഇത് നമ്മുെട
്രപവൃത്തികള െട ഫലമല്ല; പിെന്നേയാ,
കൃപയിലധിഷ്ടിതമായ ൈദവിക
നിർണയമനുസരിച്ചാണ.് ഈ കൃപ
കാലാരംഭത്തിനുമുമ്പുതെന്ന്രകിസ്തുേയശുവിൽ
ൈദവം നമുക്കു നൽകിയതാെണങ്കിലും
10 നമ്മുെട രക്ഷിതാവായ ്രകിസ്തുേയശുവിെന്റ

* 1:8 േയശുകർത്താവിലൂെടയുള്ള രക്ഷയുെടസേന്ദശം
മറ്റ ള്ളവരുമായി പങ്കുെവക്കുന്നത.്
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്രപത്യക്ഷതയാൽ† ഇേപ്പാൾ നമുക്കു
െവളിെപ്പട്ടിരിക്കുന്നു. അവിടന്ന് മരണെത്ത
ഇല്ലാതാക്കുകയും സുവിേശഷം മുഖാന്തരം
ജീവനും അമർത്യതയും െവളിെപ്പടുത്തുകയും
െചയ്തിരിക്കുന്നു. 11 ആ സുവിേശഷത്തിെന്റ
്രപേഘാഷകനും അെപ്പാസ്തലനും
ഉപേദഷ്ടാവുമായി ൈദവമാണ് എെന്ന
നിയമിച്ചത്. 12അതിനാൽ ഞാൻ ഇേപ്പാൾ ഈ
േക്ലശങ്ങൾ എല്ലാം സഹിച്ചിട്ട ം ലജ്ജിക്കുന്നില്ല;
ഞാൻ ആെര വിശ്വസിച്ചിരിക്കുന്നു എന്ന്
എനിക്കറിയാം. ഞാൻ നിേക്ഷപിച്ചവെയല്ലാം
ആ ദിവസംവെര കാത്തുസൂക്ഷിക്കുന്നതിന്
അവിടന്നു ്രപാപ്തനാെണന്ന്എനിക്കുറപ്പ ണ്ട.്

13 എന്നിൽനിന്നു േകട്ട നിർമലവചനെത്ത
്രകിസ്തുേയശുവിലുള്ള വിശ്വാസത്തിനും
സ്േനഹത്തിനും ഒരു മാതൃകയാക്കി നീ
സൂക്ഷിക്കുക. 14 നമ്മിൽ വസിക്കുന്ന
പരിശുദ്ധാത്മാവിെന്റ സഹായത്താൽ നിന്നിെല
നല്ലനിേക്ഷപങ്ങൾസംരക്ഷിക്കുക.

വിേധയത്വത്തിന് ഉദാഹരണം
15 ഫുഗെലാസും െഹർേമാഗേനസും ഉൾെപ്പെട
ഏഷ്യാ്രപവിശ്യയിലുള്ള‡ എല്ലാവരും എെന്ന
പരിത്യജിച്ച എന്നുനിനക്കറിയാമേല്ലാ.

16 ഒേനസിെഫാെരാസിെന്റ കുടുംബേത്താട്
കർത്താവ് കരുണകാണിക്കെട്ട; അയാൾ

† 1:10 േയശു്രകിസ്തുവിെന്റ മനുഷ്യാവതാരമാണ് വിവക്ഷ.
‡ 1:15 ആധുനിക തുർക്കിയുെട പശ്ചിമഭാഗത്തുള്ള ചില
പട്ടണങ്ങൾ ഉൾെപ്പടുന്നതാണ് പുരാതന േറാമൻ സാ്രമാജ്യത്തിെല
ഏഷ്യാ്രപവിശ്യഅഥവാ,സംസ്ഥാനം.
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എെന്റ ചങ്ങലെയക്കുറിച്ച ലജ്ജിക്കാെത
എെന്ന മിക്കേപ്പാഴും ആശ്വസിപ്പിച്ചിട്ട ണ്ട്.
17 അയാൾ േറാമിൽ ആയിരുന്നേപ്പാൾ
എെന്ന കെണ്ടത്തുന്നതുവെര വളെര
േക്ലശപൂർവം അേന്വഷിച്ച . 18ആ ദിവസത്തിൽ
കർത്താവിൽനിന്ന് കരുണ ലഭിക്കാൻ
കർത്താവ് അയാെള സഹായിക്കെട്ട!
എേഫേസാസിൽെവച്ച ം അയാൾ ഏെതല്ലാം
തരത്തിൽ എെന്ന ശു്രശൂഷിെച്ചന്നു നിനക്കു
നന്നായിഅറിയാമേല്ലാ.

2
്രകിസ്തുേയശുവിെന്റനല്ലൈസനികൻ

1 എെന്റ മകേന, നീ ്രകിസ്തുേയശുവിലുള്ള
കൃപയിൽ ശക്തിെപ്പടുക. 2 അേനകം
സാക്ഷികള െട സാന്നിധ്യത്തിൽ നീ എന്നിൽനിന്ന്
േകട്ടെതല്ലാം, മറ്റള്ളവെര അഭ്യസിപ്പിക്കാൻ
േയാഗ്യത േനടിയ വിശ്വസ്തരായ ആള കെള
ഭരേമൽപ്പിക്കുക. 3 ്രകിസ്തുേയശുവിെന്റ ഒരു
നല്ല ൈസനികെനേപ്പാെല നീയും എേന്നാെടാപ്പം
കഷ്ടതയിൽ പങ്കുേചരുക. 4ൈസനികേസവനം
അനുഷ്ഠിക്കുന്ന ഒരാള ം ൈസനിേകതര
കാര്യങ്ങളിൽ ഇടെപടുന്നില്ല; കാരണം,
അയാള െട ലക്ഷ്യം ൈസന്യത്തിൽ തെന്ന
േചർത്തയാളിെനതൃപ്തിെപ്പടുത്തുകഎന്നതാണ.്
5 കായികമത്സരത്തിൽ പെങ്കടുക്കുന്ന
ഒരാൾ നിയമ്രപകാരം മത്സരിക്കുന്നിെല്ലങ്കിൽ
അയാൾക്കു വിജയകിരീടം ലഭിക്കുകയില്ല.
6 കഠിനാധ്വാനം െചയ്യന്ന കർഷകനാണ്
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ആദ്യം വിളവിെന്റ പങ്ക് എടുേക്കണ്ടത്.
7 ഞാൻ പറയുന്നത് ചിന്തിക്കുക; കർത്താവ്
സകലകാര്യത്തിലും നിനക്കുവിേവകം നൽകും.

8ഞാൻ എെന്റ സുവിേശഷ്രപേഘാഷണത്തിൽ
വ്യക്തമാക്കുന്നതുേപാെല, ദാവീദിെന്റ വംശജനും
മരിച്ചവരിൽനിന്ന് ഉയിർെത്തഴുേന്നറ്റവനുമായ
േയശു്രകിസ്തുവിെന ഓർക്കുക. 9 ഈ
സുവിേശഷത്തിനുേവണ്ടിയാണ് ഒരു
കുറ്റവാളിെയേപ്പാെല ബന്ധനം സഹിച്ച ം
ഞാൻ കഷ്ടത അനുഭവിക്കുന്നത.്
എന്നാൽ, ൈദവവചനത്തിനു ബന്ധനമില്ല.
10അതുെകാണ്ടു ്രകിസ്തുേയശുവിലുള്ളരക്ഷയും
നിത്യമഹത്ത്വവും െതരെഞ്ഞടുക്കെപ്പട്ടവർക്കു
ലഭിേക്കണ്ടതിന്ഞാൻഎല്ലാംസഹിക്കുന്നു.

11ഇത് വിശ്വാസേയാഗ്യമായതിരുവചനമേല്ലാ:
നാം ്രകിസ്തുവിേനാടുകൂെട മരിച്ചാൽ
്രകിസ്തുവിേനാടുകൂെട ജീവിക്കും;

12കഷ്ടതസഹിക്കുെന്നങ്കിൽ
അവിടെത്തഭരണത്തിൽപങ്കാളികളാകും.

അവിടെത്തനിരാകരിക്കുെന്നങ്കിൽ
അവിടന്നു നെമ്മയും നിരാകരിക്കും.

13നാം വിശ്വാസവിഹീനരായിത്തീർന്നാലും
അവിടന്ന് വിശ്വസ്തനായിത്തെന്നതുടരും;
തെന്റ സ്വഭാവം ത്യജിക്കുക അവിടേത്തക്കു
സാധ്യമല്ലേല്ലാ!

ൈദവംഅംഗീകരിക്കുന്നശു്രശൂഷകൻ
14 നിഷ ്്രപേയാജനവും േ്രശാതാക്കൾക്ക്
നാശം വിതയ്ക്കുന്നതുമായ വാഗ്വാദങ്ങളിൽ
ഏർെപ്പടരുെതന്ന് ൈദവസന്നിധിയിൽ നീ
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അവെര അനുസ്മരിപ്പിച്ച് കർശനമായി
ഉദ്േബാധിപ്പിക്കുക. 15 “ലജ്ജിക്കാൻ
ഇടവരാത്തവനും സത്യവചനം േനരായി
വിഭജിക്കുന്നവനും” എന്ന ൈദവിക അംഗീകാരം
ലഭിച്ച ഒരു ്രപവർത്തകനായി തിരുസന്നിധിയിൽ
നിെന്നത്തെന്ന സമർപ്പിക്കാൻ യത്നിക്കുക.
16 ഭക്തിവിരുദ്ധമായ വ്യർഥഭാഷണം വർജിക്കുക;
അവ നെമ്മ അധികം ഭക്തിരാഹിത്യത്തിേലക്കു
നയിക്കുകേയയുള്ള . 17 ഇത്തരം
ഭാഷണം കാർന്നുതിന്നുന്ന ്രവണംേപാെല
വ്യാപിച്ച െകാണ്ടിരിക്കും. ഹുമനെയാസും
ഫിേലേത്താസും ഇത്തരക്കാരാണ.് 18 അവർ
സത്യത്തിൽനിന്ന് വ്യതിചലിച്ചിരിക്കുന്നു;
“പുനരുത്ഥാനം കഴിഞ്ഞു” എന്നു പറഞ്ഞ്
അവർ ചിലരുെട വിശ്വാസം തകിടംമറിക്കുന്നു.
19 എന്നാൽ, “കർത്താവ് തനിക്കുള്ളവെര
അറിയുന്നു” എന്നും “കർത്താവിെന
സ്വീകരിച്ചവെരല്ലാം* അധർമത്തിൽനിന്ന്
അകന്നുെകാള്ളണം” എന്നും മു്രദണം
െചയ്തിരിക്കുന്ന സുസ്ഥിരമായ ൈദവിക
അടിസ്ഥാനംഅചഞ്ചലംതെന്ന.

20 ഒരു വലിയ ഭവനത്തിൽ സ്വർണവും
െവള്ളിയുംെകാണ്ടുള്ള പാ്രതങ്ങൾമാ്രതമല്ല
മരവും കളിമണ്ണ ംെകാണ്ടുള്ളവയും
ഉണ്ടായിരിക്കും; ചില പാ്രതങ്ങൾ
സവിേശഷമായ ഉപേയാഗത്തിനും േവെറ
ചിലതു സാമാന്യമായ ഉപേയാഗത്തിനും.
21 സാമാന്യമായ ഉപേയാഗത്തിൽനിന്ന് സ്വയം
ശുദ്ധീകരിക്കുന്നയാൾ സവിേശഷമായ

* 2:19 മൂ.ഭാ. നാമം ഉച്ചരിക്കുന്നവെരല്ലാം
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ഉപേയാഗങ്ങൾക്കുള്ള പാ്രതമായി
സമർപ്പിതമായി, സകലസൽ്രപവൃത്തികൾക്കും
സജ്ജമായി യജമാനന് ്രപേയാജനമുള്ള
ആളായിത്തീരും.

22 യുവസഹജമായ ആസക്തികൾ വിട്ട്
പലായനംെചയ്യ ക. നിർമലഹൃദയേത്താെട
കർത്താവിെന വിളിച്ചേപക്ഷിക്കുന്ന
എല്ലാവേരാടുംേചർന്ന് ധാർമികത, വിശ്വാസം,
സ്േനഹം, സമാധാനം എന്നിവ അനുഗമിക്കുക.
23 മൗഢ്യവും ബാലിശവുമായ വാദ്രപതിവാദങ്ങൾ
സംഘട്ടനങ്ങൾക്ക് വഴിെതളിക്കും എന്നറിഞ്ഞ്
അവ ഉേപക്ഷിക്കുക. 24 കർത്താവിെന്റ
ദാസൻ സംഘട്ടനങ്ങളിൽ ഏർെപ്പടാെത
എല്ലാവേരാടും സൗമ്യമായി െപരുമാറുന്നവനും
അധ്യാപനത്തിൽ ൈനപുണ്യമുള്ളവനും
ക്ഷമാശീലനും ആയിരിക്കണം. 25 ശ്രതുക്കൾക്ക്
സത്യം സുവ്യക്തമാകുംവിധം ൈദവം
അവർക്ക് മാനസാന്തരം നൽകിേയക്കാം
എന്ന ്രപതീക്ഷേയാെട, സൗമ്യമായി ബുദ്ധി
ഉപേദശിേക്കണ്ടതാണ്. 26തൽഫലമായി, പിശാച്
തെന്റ ഇഷ്ടം നിറേവറ്റാൻ അടിമകളാക്കി
െവച്ചിട്ട ള്ളവർ, അവെന്റ െകണിയിൽനിന്ന്
സ്വത്രന്തരായിസുേബാധത്തിേലക്ക് മടങ്ങിവരും.

3
1 അന്തിമകാലത്ത് ദുരന്തകലുഷിതമായ
നാള കൾ ഉണ്ടാകും എന്നു നീ അറിയുക.
2 മനുഷ്യർ സ്വാർഥരും ധനേമാഹികള ം
വീമ്പിളക്കുന്നവരും അഹങ്കാരികള ം
ൈദവദൂഷകരും മാതാപിതാക്കെള
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അനുസരിക്കാത്തവരും നന്ദിെകട്ടവരും
നാസ്തികരും 3 മനുഷ്യത്വമില്ലാത്തവരും
െകാടും്രകൂരരും അപഖ്യാതി പരത്തുന്നവരും
ആത്മനിയ്രന്തണമില്ലാത്തവരും നിഷ്ഠുരരും
സദ്ഗുണൈവരികള ം ആയിത്തീരും. 4 അവർ
വഞ്ചകരും വീണ്ടുവിചാരമില്ലാത്തവരും
മതിമറന്ന് അഹങ്കരിക്കുന്നവരും ൈദവെത്ത
സ്േനഹിക്കുന്നതിനു പകരം സുഖെത്ത
സ്േനഹിക്കുന്നവരും 5 ഭക്തിയുെട
ബാഹ്യരൂപം പുലർത്തി അതിെന്റ ശക്തിെയ
നിേഷധിക്കുന്നവരും ആയിരിക്കും.
ഇങ്ങെനയുള്ളവരിൽനിന്ന്അകന്നുനിൽക്കുക.

6 ഇവർ ഭവനങ്ങളിൽ നുഴഞ്ഞുകയറി,
പാപത്തിന് അധീനരും ബഹുവിധേമാഹങ്ങളിൽ
ആസക്തരുമായി ധാർമിക ചാപല്യമുള്ള
സ്്രതീകെള വശംവദരാക്കുന്നു. 7 ഇത്തരം
സ്്രതീകൾ നിരന്തരം പഠിക്കുന്നവർആെണങ്കിലും
സത്യം തിരിച്ചറിയാൻ ്രപാപ്തരായിത്തീരുന്നില്ല.
8യേന്നസും യംേ്രബസും േമാശേയാട് എതിർത്തു.
അതുേപാെലഇവരുംസത്യേത്താട്എതിർക്കുന്നു.
ഇവർ ദൂഷിതമനസ്ക്കരും വിശ്വാസം സംബന്ധിച്ച്
പരാജിതരുമാണ.് 9 ഈ വിധത്തിൽ
ഇവർ അധികം മുേന്നാട്ട േപാകുകയില്ല;
കാരണം, മുൻപറഞ്ഞ ഇരുവരുെടയും
കാര്യത്തിെലന്നേപാെല ഇവരുെടയും മൗഢ്യം
എല്ലാവർക്കും വ്യക്തമാകും.

തിേമാത്തിേയാസിനുള്ളനിർേദശങ്ങൾ
10 ഞാൻ അഭ്യസിപ്പിച്ച ഉപേദശം, എെന്റ
ജീവിതരീതി, ലക്ഷ്യേബാധം, വിശ്വാസം,
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സമചിത്തത,സ്േനഹം,സഹിഷ്ണുതഎന്നിവയും
11 ഞാൻ സഹിച്ച പീഡകള ം അേന്ത്യാക്യയിലും
ഇേക്കാന്യയിലും ലുസ്്രതയിലും എനിക്കുണ്ടായ
കഷ്ടതകള ം സ്രശദ്ധം നീ മനസ്സിലാക്കിയേല്ലാ.
ഞാൻ എല്ലാവിധത്തിലുമുള്ള പീഡകൾ
സഹിച്ച ; അവയിൽനിെന്നല്ലാം കർത്താവ്
എെന്ന രക്ഷെപ്പടുത്തി. 12 ്രകിസ്തുേയശുവിൽ
ഭക്തിേയാെട ജീവിക്കാൻ ആ്രഗഹിക്കുന്ന
എല്ലാവർക്കും പീഡകൾ ഉണ്ടാകും, 13 എന്നാൽ,
ദുഷ്ടമനുഷ്യരും ആൾമാറാട്ടക്കാരും
മറ്റ ള്ളവെര വഞ്ചിച്ച ം മറ്റ ള്ളവരാൽ
വഞ്ചിക്കെപ്പട്ട ം തിന്മയിേലക്ക് കൂപ്പ കുത്തും.
14 എന്നാൽ, നീ പഠിച്ചകാര്യങ്ങളിൽ
വിശ്വസ്തനായി തുടരുക; അവ സത്യമാെണന്ന്
നിനക്കറിയാം. കാരണം നിെന്ന ഉപേദശിച്ചവർ
വിശ്വാസേയാഗ്യരാണ.് 15 ്രകിസ്തുേയശുവിൽ
വിശ്വസിക്കുന്നതിലൂെട രക്ഷേനടുന്നതിന്
ജ്ഞാനിയാക്കാൻ പര്യാപ്തമായ
വിശുദ്ധലിഖിതങ്ങൾ നീ ബാല്യംമുതേല
അറിഞ്ഞിരിക്കുന്നേല്ലാ. 16എല്ലാ തിരുെവഴുത്തും
ൈദവനിശ്വസിതമാണ്;* അത് ഉപേദശിക്കാനും
ശാസിക്കാനും െതറ്റ് തിരുത്താനും
നീതിയുക്തമായ ജീവിതം അഭ്യസിപ്പിക്കാനും
്രപേയാജന്രപദമാണ.് 17 അങ്ങെന
ൈദവമനുഷ്യൻ ൈനപുണ്യമുള്ളവനായി
സകലസൽ്രപവൃത്തികൾക്കുംസുസജ്ജനായിത്തീരുന്നു.

* 3:16 ൈദവനിശ്വസിതമാണ,് വിവക്ഷിക്കുന്നത് ൈദവാത്മ
്രപേചാദിതമാണ്
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4
1 ജീവിച്ചിരിക്കുന്നവെരയും മരിച്ചവെരയും
ന്യായംവിധിച്ച് തിരുരാജ്യം സ്ഥാപിക്കാൻ
്രപത്യക്ഷനാകുന്ന ൈദവത്തിെന്റയും
്രകിസ്തുേയശുവിെന്റയും സന്നിധിയിൽ ഞാൻ
നിേന്നാട് ആജ്ഞാപിക്കുകയാണ:് 2 തിരുവചനം
േഘാഷിക്കുക; അനുകൂലസമയത്തും
്രപതികൂലസമയത്തുംഅതിന്സന്നദ്ധനായിരിക്കുക.
വളെര ക്ഷമേയാെട ഉപേദശിച്ച െകാണ്ട്
െതറ്റ കൾ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുക, ശാസിക്കുക,
േ്രപാത്സാഹിപ്പിക്കുക. 3മനുഷ്യർനിർമേലാപേദശം
ഉൾെക്കാള്ളാൻ വിമുഖരായിട്ട് തങ്ങള െട
അഭിരുചിക്കനുസൃതമായി ഇമ്പമുള്ള കാര്യങ്ങൾ
പറഞ്ഞുേകൾപ്പിക്കുന്ന ഉപേദഷ്ടാക്കെള
വിളിച്ച കൂട്ട ന്ന കാലം വരും. 4 അന്ന്
അവർ സത്യത്തിനു പുറംതിരിഞ്ഞ,്*
െകട്ട കഥകളിേലക്കു ്രശദ്ധതിരിക്കും.
5 നീേയാ സകലത്തിലും ആത്മസംയമനം
പാലിക്കുക, കഷ്ടത സഹിക്കുക, ഒരു
സുവിേശഷകെന്റ ്രപവൃത്തിെചയ്യ ക, നിെന്റ
ശു്രശൂഷപരിപൂർണമായി നിർവഹിക്കുക.

6 ഞാൻ ഇേപ്പാൾത്തെന്ന പാനീയയാഗമായി
അർപ്പിക്കെപ്പട്ട െകാണ്ടിരിക്കുന്നു;†‡
എെന്റ അന്തിമയാ്രതയ്ക്കുള്ള സമയവും
ആസന്നമായിരിക്കുന്നു. 7 ഞാൻ നന്നായി
യുദ്ധംെചയ്തു; ഓട്ടം പൂർത്തിയാക്കി;
അവസാനംവെര ഞാൻ വിശ്വാസം സംരക്ഷിച്ച .
* 4:4 മൂ.ഭാ. െചവിെകാടുക്കാെത † 4:6 സംഖ്യ. 28:7
‡ 4:6 വീഞ്ഞ് യാഗപീഠത്തിേന്മൽ അർപ്പിക്കെപ്പടുന്നതുേപാെല,
തെന്റജീവൻഒരു യാഗമായിഅർപ്പിക്കെപ്പട്ട െകാണ്ടിരിക്കുന്നു.
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8 ഇനി, നീതിയുെട കിരീടം എനിക്കായി
കാത്തിരിക്കുന്നു. അത്, നീതിയുള്ള
ന്യായാധിപതിയായ കർത്താവ് അന്നാളിൽ
എനിക്കു സമ്മാനിക്കും; എനിക്കുമാ്രതമല്ല,
അവിടെത്ത പുനരാഗമനത്തിനായി
ആകാംക്ഷേയാെട കാത്തിരിക്കുന്ന
എല്ലാവർക്കുംതെന്ന.

വ്യക്തിപരമായ ്രപസ്താവനകൾ
9എെന്റഅടുത്ത് കഴിയുന്ന്രത േവഗംഎത്താൻ
ഉത്സാഹിക്കുക. 10 എന്തുെകാെണ്ടന്നാൽ,
േദമാസ് ഈ േലാകജീവിതസൗകര്യങ്ങെള
സ്േനഹിച്ച് എെന്ന ഉേപക്ഷിച്ച്
െതസ്സേലാനിക്യയിേലക്കു േപായി. േ്രകസ്േകസ്
ഗലാത്യയ്ക്കും തീേത്താസ് ദൽമാത്യയ്ക്കും
െപായ്ക്കഴിഞ്ഞു. 11 ലൂേക്കാസുമാ്രതമാണ്
എേന്നാടുകൂെടയുള്ളത.് മർേക്കാസിെന
നീ കൂട്ടിെക്കാണ്ടുവരിക; അയാൾ എെന്റ
ശു്രശൂഷയിൽ എനിക്കു ്രപേയാജനമുള്ളവനാണ.്
12 തിഹിെക്കാസിെന ഞാൻ എേഫേസാസിേലക്ക്
അയച്ചിരിക്കുകയാണ.് 13 നീ വരുേമ്പാൾ,
േ്രതാവാസിൽ കാർെപ്പാസിെന്റഅടുക്കൽഞാൻ
െവച്ചിട്ട േപാന്ന പുറംകുപ്പായവും പുസ്തകങ്ങള ം
വിേശഷാൽചർമലിഖിതങ്ങള ം െകാണ്ടുവരണം.

14 െചമ്പുപണിക്കാരനായ അെലക്സന്തർ
എനിക്കു വളെര േ്രദാഹം െചയ്തു. അവെന്റ
്രപവൃത്തികൾക്ക് തക്ക ്രപതിഫലം കർത്താവ്
അവന് നൽകും. 15നീയുംഅവെനസൂക്ഷിക്കുക,
കാരണം അയാൾ നമ്മുെട സേന്ദശെത്ത
ശക്തിയുക്തംഎതിർത്തവനാണ.്
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16 ന്യായാധിപെന്റ മുമ്പാെക എെന്ന
ആദ്യമായി ഹാജരാക്കിയേപ്പാൾ ആരും എെന്റ
സഹായത്തിനായി മുേമ്പാട്ട് വന്നില്ല, എല്ലാവരും
എെന്ന ൈകെയാഴിഞ്ഞു. ഇത് അവരുെടേമൽ
കുറ്റമായി ആേരാപിക്കെപ്പടാെതയിരിക്കെട്ട.
17 എന്നാൽ, കർത്താവ് എേന്നാെടാപ്പംനിന്ന്
എെന്ന ശക്തിെപ്പടുത്തി. അങ്ങെന എന്നിലൂെട
വചന്രപേഘാഷംനിർവഹിക്കാനും െയഹൂേദതരർ
സകലരും അതു േകൾക്കാനും കാരണമായി.
അേതാെട, ഞാൻ സിംഹത്തിെന്റ വായിൽനിന്ന്
േമാചിതനായി. 18 കർത്താവ് എെന്ന
തിന്മയുെട എല്ലാവിധ ഉപ്രദവങ്ങളിൽനിന്നും
േമാചിപ്പിച്ച് സുരക്ഷിതനായി അവിടെത്ത
സ്വർഗീയരാജ്യത്തിൽ എത്തിക്കും.
അവിടേത്തക്ക് എെന്നേന്നക്കും മഹത്ത്വം.
ആേമൻ.

ആശംസകൾ
19 ്രപിസ്കിലയ്ക്കും അക്വിലായ്ക്കും
ഒേനസിെഫാെരാസിെന്റ കുടുംബത്തിനും
അഭിവാദനങ്ങൾ.

20 എരസ്െതാസ് െകാരിന്തിൽ
താമസിച്ച . െ്രതാഫിെമാസിെന ഞാൻ
മിേലേത്താസിൽ േരാഗിയായി വിട്ടിട്ട് േപാന്നു.
21 ശീതകാലത്തിനുമുേമ്പ ഇവിെട എത്താൻ നീ
പരമാവധി ്രശമിക്കണം.

യൂബൂെലാസും പൂെദസും ലീേനാസും
ക്ലൗദിയയും സേഹാദരങ്ങൾ സകലരും നിനക്ക്
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അഭിവാദനങ്ങൾഅർപ്പിക്കുന്നു.

22 കർത്താവ് നിെന്റ ആത്മാേവാടുകൂെട
ഉണ്ടാകുമാറാകെട്ട. അവിടെത്ത കൃപ നിങ്ങൾ
എല്ലാവേരാടുംകൂെട ഉണ്ടാകുമാറാകെട്ട.
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