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ேபதுரு
எழுத யஇரண்டாம்கடிதம்

௧ இேயசு க றஸ்துவன் ஊழியக்காரனும்,
அப்ேபாஸ்தலனுமாகய சீேமான்
ேபதுருவ டமிருந்து, எங்கைளப் ேபாலேவ
மத ப்புமிக்க வசுவாசத்ைதப் ெபற்ற
மக்களாகய உங்களுக்கு: நம்முைடய
ேதவனுைடய நீதயாலும் இரட்சகராக ய
இேயசு க றஸ்துவாலும் இந்த வசுவாசத்ைத
நீங்கள் ெபற்றீர்கள். சரியானைதேய அவர்
ெசய்க றார்.
௨ ேதவைன உண்ைமயாக அறவதன்

மூலமும், நமது கர்த்தராக ய
இேயசுவன் மூலமும் உங்களுக்கு
ெமன்ேமலும் கருைபயும் சமாதானமும்
ெகாடுக்கப்படுவதாக!

நமக்குத் ேதைவயான எல்லாவற்ைறயும்
ேதவன்ெகாடுத்தருக்க றார்
௩ ேதவனுைடய வல்லைம இேயசுவ டம்

உள்ளது. நாம் வாழ்வதற்கும், ேதவனுக்கு
ேசைவ ெசய்வதற்கும் ேதைவயான
எல்லாவற்ைறயும்அவரதுவல்லைமநமக்குக்
ெகாடுத்தருக்க றது. நாம்அவைரஅறவதால்
நமக்குஇைவெகாடுக்கப்பட்டுள்ளன. இேயசு
தன் மகைமயாலும், கருைணயனாலும்
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நம்ைமஅைழத்தார். ௪அவரதுமகைமயாலும்,
நன்ைமயனாலும் அவர் நமக்கு வாக்களித்த
மிகப் ெபரிய உயர்ந்த பரிசுகைளக்
ெகாடுத்தருக்க றார். அப்பரிசுகளால் நீங்கள்
ேதவனுைடய தன்ைமைய பக ர்ந்து அைடய
முடியும். தீயஆைசகளால்உலகல்உருவாகும்
அழிவுகளிலிருந்துநீங்கள்தப்ப க்கமுடியும்.
௫ உங்களுக்கு இந்த ஆச கள்

இருப்பதால், நல்லைத உருவாக்கவும்,
நல்லவற்றன் மூலம் அறைவ உருவாக்கவும்
உங்கள் வசுவாசத்தன் மூலம் எல்லா
முயற்ச கைளயும் நீங்கள் எடுக்க
ேவண்டும். ௬ அறவால் சுயக்கட்டுப்பாட்ைட
உருவாக்கவும், சுயக்கட்டுப்பாட்டால்
சக ப்புத்தன்ைமைய உருவாக்கவும்,
சக ப்புத்தன்ைமயால் ேதவனுக்கான
அர்ப்பணிப்ைப உருவாக்கவும் முயல
ேவண்டும். ௭ ேதவ பக்தயன் மூலம் சேகாதர
சேகாதரிகளின் ேமல் ேநசமும், உங்கள்
சேகாதர சேகாதரிகளின் ேமல் உள்ள இந்த
ேநசத்தன் மூலம் அன்ைப உருவாக்கவும்
முயற்ச ெசய்யுங்கள். ௮ இைவயைனத்தும்
உங்கைளத் துடிப்பானவர்களாகவும், ஆக்கம்
உள்ளவர்களாகவும்ஆக்கும். நம் கர்த்தராக ய
இேயசு க றஸ்துைவப்பற்ற முழுக்க
அற ந்துெகாள்ள இத்தகுத கள் உங்களுக்கு
உதவும். ௯ ஆனால் இைவயைனத்தும்
ஒருவனிடம் இல்லாதருந்தால் அவனால்
ெதளிவாகப் பார்க்க இயலாது. அம்மனிதன்
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குருடனாக இருப்பான். தனது பைழய
பாவங்களினின்று அவன் கழுவப்பட்டவன்
என்பைதஅவன்மறந்துேபானவனாவான்.
௧௦ எனது சேகாதர சேகாதரிகேள, ேதவன்

உங்கைள அைழத்து, அவருக்குரிேயாராகத்
ேதர்ந்துெகாண்டார். எனேவ
உங்கள் அைழப்ைபயும் ேதர்ைவயும்
ந ரந்தரமாக்க க்ெகாள்ள இன்னும்
அதக ஆவலுைடயவர்களாக நீங்கள்
இருக்கேவண்டும். அைவயைனத்ைதயும்
நீங்கள் ெசய்தால், நீங்கள் ஒருேபாதும்
வீழ்ச்சையைடவதல்ைல. ௧௧ நமது கர்த்தரும்
இரட்சகருமாகய இேயசு க றஸ்துவன்
நத்தய இராஜ்யத்தல் நீங்கள் மிகச் ச றந்த
வரேவற்ைபப்ெபறுவீர்கள்.
௧௨ நீங்கள் இக்காரியங்கைள அறவீர்கள்.

உங்களிடமுள்ள உண்ைமயல் நீங்கள்
உறுதயுடன் உறுத ப்பட்டிருக்க றீர்கள்.
ஆனால் இக்காரியங்கைள நைனவூட்ட
நான் எப்ேபாதும் உதவுேவன். ௧௩ நான்
இச்சரீரத்தல் வாழ்ந்துெகாண்டிருக்கும்வைர
இக்காரியங்கைளநீங்கள்நைனவுகூர்வதற்கு
உதவுவைத என் கடைம என்று நான்
எண்ணுகேறன். ௧௪ இந்த சரீரத்தனின்று
வைரவல் நான் நீங்க ேவண்டும் என்பைத
அற ேவன். நமது கர்த்தராக ய இேயசு
க றஸ்து அைத எனக்குக் காட்டியுள்ளார்.
௧௫ என் மைறவுக்குப் ப றகு எல்லா
ேநரங்களிலும் இக்காரியங்கைள நீங்கள்
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நைனவுகூர்ந்துெகாள்ளும் ெபாருட்டு
என்னால்இயன்றஅளவுெசய்ேவன்.

க றஸ்துவன் மகைமைய நாங்கள்
கண்ேடாம்
௧௬ இேயசு க றஸ்து வல்லைமேயாடு

வருவார் என நாங்கள் உங்களிடம்
ெசான்னேபாது புத்த சாலித்தனமாகக்
கண்டுபடிக்கப்பட்ட கட்டுக்கைதகைள
நாங்கள் சார்ந்தருக்கவல்ைல. அதற்கு
மாறாக, அவருைடய மாட்சைமைய
நாங்கேள கண்ேடாம். ௧௭ மிகவும் மகைம
வாய்ந்தவரிடமிருந்து வ ேசஷ குரலானது
அவைர வந்தைடந்த ேபாது ப தாவாகய
ேதவனிடமிருந்து அவர் ெகௗரவமும்
மகைமையயும் ெபற்றார். அக்குரல், “இவர்
என் அருைம மகன். நான் இவைரக் குற த்து
சந்ேதாஷப்படுக ேறன்” என்றது. ௧௮ நாங்கள்
அக்குரைலக் ேகட்ேடாம். பரிசுத்த மைலயன்
மீது நாங்கள் இேயசுேவாடிருக்கும்ேபாது
பரேலாகத்தலிருந்துஅக்குரல்வந்தது.
௧௯ தீர்க்கதரிச களின் ெசய்தயானது

நம்பகமானைவஎன்றுநாங்கள்நம்புக ேறாம்.
தீர்க்கதரிச கள் ெசான்னவற்ைறப்
பன்பற்றுவதுஉங்களுக்குநல்லது. அவர்கள்
கூறயைவ, ெபாழுது வடிந்து, உங்கள்
இதயங்களில்வ டிெவள்ளிஎழுக றவைரக்கும்
இருளில் ஒளிவடும் தீபத்ைதப் ேபான்றைவ.
௨௦ நீங்கள் இைதப் புரிந்துெகாள்வது
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மிகவும் முக்கயம். எந்தத் தீர்க்கதரிச யன்
ெசாந்த வளக்கத்தலிருந்தும்
ேவதவாக்கயத்தன் எந்தத் தீர்க்கதரிசனமும்
ெவளிப்படுவதல்ைல. ௨௧ ஒரு மனிதன்
ெசால்ல நைனத்ததலிருந்து எந்தத்
தீர்க்கதரிசனமும் வந்ததல்ைல. ஆனால்
மக்கள் பரிசுத்த ஆவயானவரால் வழி
நடத்தப்பட்டு ேதவனிடமிருந்து வந்த
ெசய்த கைளக்குறத்துப் ேபசனார்கள்.

௨
ேபாலிப் ேபாதகர்கள்
௧ கடந்த காலத்தல் ேதவனுைடய மக்கள்

மத்தயல் ேபாலியான தீர்க்கதரிச களும்
இருந்தனர். அேத வழியல், உங்கள்
குழுவலும் ேபாலிப் ேபாதகர்கள் கூட
இருப்பார்கள். யாரும் பார்க்காத வைகயல்
இப்ேபாலிப் ேபாதகர்கள் ேமாசமான
ேபாதைனகைள அறமுகப்படுத்துவார்கள்.
தங்கைள மீட்டுக்ெகாண்டவரும், தங்களுக்கு
வடுதைலையப் ெபற்றுத் தந்தவருமான
எஜமானைர அவர்கள் ஏற்றுக்ெகாள்ள
மறுப்பார்கள். எனேவ அவர்கள் வைரவல்
தங்கைள அழித்துக்ெகாள்வார்கள்.
௨ அவர்கள் ெசய்க ற தீய ெசயல்களில்
பலரும் அவர்கைளப் பன்பற்றுவார்கள்.
அம்மக்களினால் ப ற மக்கள் உண்ைம
வழிையக் குற த்து தீயவற்ைறப் ேபசுவர்.
௩ அவர்களின் ேபராைசயால் அந்தப்
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ேபாலிப் ேபாதகர்கள் உண்ைமயற்ற
ேபாலியான ேபாதைனகள்மூலம்உங்கைளப்
பயன்படுத்த க்ெகாள்வார்கள். ெவகு
காலத்த ற்கு முன்ேப ேதவன் அவர்களுக்குத்
தண்டைனைய அறவத்தார். இது ெவறும்
அச்சமூட்டத்தக்க ேபச்சு அல்ல, அவர்களின்
அழிவு தயாராகக் காத்தருக்க றது.
௪ ேதவ தூதர்கள் பாவம் ெசய்தேபாது,

ேதவன் அவர்கைளத் தண்டைனயன்ற
வடுதைலெபறஅனுமதக்கவல்ைல. ேதவன்
அவர்கைள நயாயந்தீர்க்க ற நாள்வைரக்கும்
அைடந்தருக்கும் ெபாருட்டு நரகத்தன்
இருட்டுமூைலகளில் எற ந்தார்.
௫ஆதகாலத்தல் வாழ்ந்த தீய மக்கைளயும்

ேதவன் தண்டித்தார். ேதவனுக்கு எத ரான
மக்கள் நைறந்த உலகன் ேமல் ேதவன்
ெவள்ளம் ெபருக ேயாடச் ெசய்தார். ஆனால்
ேநாவாைவயும், ேநாவாேவாடு ேவறு ஏழு
ேபைரயும் ேதவன் காப்பாற்றனார். சரியான
வழியல் வாழ்வதுபற்ற மக்களுக்குப்
ேபாத த்தமனிதன்ேநாவாஆவான்.
௬ ேசாேதாம், ெகாேமாரா என்னும் தீய

நகரங்கைளயும் ேதவன் தண்டித்தார்.
சாம்பைலத் தவ ர ேவெறதுவும் இல்லாத
வைகயல் ேதவன் அந்த நகரங்கைள
ெநருப்பால்முற்றலும்அழித்தார். ேதவனுக்கு
எத ரான மக்களுக்கு நடக்கவருப்பைதத்
ெதரிவ க்கும் எடுத்துக்காட்டாக ேதவன்
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அந்நகரங்களுக்குச் ெசய்தார். ௭ ஆனால்
ேதவன் அந்நகரங்களினின்று ேலாத்துைவக்
காப்பாற்றனார். ேலாத்துமிக நல்லமனிதன்.
எந்தச் சட்டமுமற்ற மனிதர்களின் அநீதயான
நடத்ைதயால் அவன் ெதாந்தரவுக்கு
உள்ளாக இருந்தான். ௮ (ேலாத்து நல்ல
மனிதன். ஆனால் நாள் ேதாறும் அவன்
அத்தீய மனிதேராடு, வாழ்ந்து வந்தான்.
அவன் பார்த்ததும் ேகட்டதுமாகய தீய
காரியங்களினால் ேலாத்தன் நல்ல மனம்
ேவதைனயைடந்தருந்தது)
௯ ஆம், ேதவன் இந்தக் காரியங்கள்

எல்லாவற்ைறயும் ெசய்தார். ஆகேவ
தமக்கு ேசைவ ெசய்க ற மக்கைள எப்படி
இரட்ச ப்பது என கர்த்தர் அறவார்.
ேமலும் நயாயம்தீர்க்க ற நாள்வைர
தீயவர்கைளத் தண்டிப்பது எப்படி என்றும்
அறவார். ௧௦ குற ப்பாக பாவங்களால்
நைறந்து ஊழல்கள் மலிந்த வழிையப்
பன்பற்றுகறவர்களுக்கும் கர்த்தரின்
அத காரத்ைத மீறுகறவர்களுக்கும்
இத்தண்டைனகைடக்கும்.
ேபாலிப்ேபாதகர்கள் அவர்கள் வரும்பும்

அைனத்ைதயும் ெசய்வார்கள். மட்டுமன்ற ,
தங்கைளக் குறத்து அவர்கள் ெபருைம
பாராட்டிக்ெகாள்வார்கள். மகைம மிக்க
ேதவதூதர்கைளக் குறத்துத் தீயவற்ைறப்
ேபசுவதற்கும் அவர்கள் அஞ்சமாட்டார்கள்.
௧௧இந்தப் ேபாலிப் ேபாதகர்கைளக் காட்டிலும்
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ேதவதூதர்கள் வலிைமயும் ஆற்றலும்
மிக்கவர்கள். ஆனால் ேதவதூதர்களும்கூட
கர்த்தரின் முன்னிைலயல் இந்தப் ேபாலிப்
ேபாதகர்கைளப்பற்ற க்குற்றம்சாட்டும்ேபாது
அவமானப்படுத்தும் வார்த்ைதகைளப்
பயன்படுத்துவதல்ைல.
௧௨ தாம் அறயாத வஷயங்கைளப்பற்ற

அவர்கள் ேபசுக றார்கள். இம்மக்கள்
காரண காரியமின்ற ெவறும் உந்துதலால்
ெசயல்படும் மிருகங்கைளப்ேபான்றவர்கள்.
ப டித்துக் ெகால்லப்படுவதற்காகப்
ப றக்கன்ற காட்டு மிருகங்கைளப்ேபால
இம்மக்களும் அழிக்கப்படுவார்கள்.
௧௩ இந்தப் ேபாலிப் ேபாதகர்கள் பலர்
துன்புறக் காரணமாக இருந்தருக்க றார்கள்.
அவர்களும்துன்புறுத்தப்படுவார்கள்.
அவர்கள் ெசய்ததற்கு அவர்கள்

ெபறும் சம்பளம் அதுேவயாகும். பகல்
ேநரத்தல் ெபரிய வருந்துகளில்
சுக த்தருப்பைதேய அவர்கள் சந்ேதாஷமாக
எண்ணுகறார்கள். கரும் புள்ளிகளாகவும்,
கைறகளாகவும் இருக்க றார்கள். அவர்கள்
உங்கேளாடு உணவுக்கு வரும்ேபாது தம்
தந்த ரம் நைறந்த மக ழ்ச்ச களிேலேய
ஈடுபடுவார்கள். ௧௪ ஒரு ெபண்ைணப்
பார்க்கும்ேபாெதல்லாம் அவைள அைடய
வரும்புக றார்கள். இந்தத் தீய ேபாதகர்கள்
இந்த வைகயல் எப்ேபாதும் பாவம்
ெசய்துெகாண்டிருக்க றார்கள். அவர்கள்
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வலிைமயற்ற மக்கைளப் பாவ வைலயல்
ச க்கும்படியாகச் ெசய்க றார்கள். அவர்கள்
தம் இதயங்களுக்கு ேபராைச ெகாள்ளும்
பயற்சைய அளித்தருக்க றார்கள். அவர்கள்
சாபம்ெபற்றவர்கள்.
௧௫ இந்தப் ேபாலிப் ேபாதகர்கள் சரியான

வழியலிருந்து வலக , தவறான வழிக்குச்
ெசன்றார்கள். அவர்கள் ப ேலயாம்
ெசன்ற வழிையப் பன்பற்றனார்கள்.
ப ேலயாம் ேபேயாரின் மகன். தவறு
ெசய்ய மக்கள் ெகாடுக்கும் கூலிைய அவன்
ேநச த்தான். ௧௬ ஆனால் அவன் தவறு
ெசய்வதலிருந்து ஒரு கழுைத அவைனத்
தடுத்தது. கழுைதேயா ேபச இயலாத
ஒரு மிருகம். ஆனால் அந்தக் கழுைத
மனித குரலில் ேபச அத்தீர்க்கதரிச யன்
ைபத்தயக்காரத்தனமான ச ந்தைனையத்
தடுத்தது.
௧௭ அந்தப் ேபாலிப் ேபாதகர்கேளா

நீரில்லாத ஊற்றுக்கைளப் ேபான்றவர்கள்.
அவர்கள் புயலினால் அடித்துச்
ெசல்லப்படுகன்ற ேமகங்கைளப்
ேபான்றவர்கள். அவர்களுக்காகக் காரிருள்
ந ரம்பய இடம் ஒதுக்கப்பட்டுள்ளது.
௧௮ அவர்களின் ேபச்சு கவர்ச்ச கரமாக
இருக்கும். ஆனால் உண்ைமயல் அது
தகுதயற்றது. அவர்கள் மக்கைளப்
பாவ வைலக்குள் ெசலுத்துகறார்கள்.
பாவங்களின்ெசல்வாக்கல்இருந்துதப்ப க்க



2 ேபதுரு௨:௧௯ x 2 ேபதுரு௨:௨௨

ஆரம்ப த்தருக்க றவர்கைள அவர்கள்
தவறான பாைதயல் வழி நடத்துக றார்கள்.
தங்கள் பாவ சரீரங்களில் மக்கள் ெசய்ய
வரும்பும் ெபால்லாப்புகைளப் பயன்படுத்த
அப்ேபாலிப் ேபாதகர்கள் இதைனச்
ெசய்க றார்கள். ௧௯ ேபாலிப் ேபாதகர்கள்
அம்மக்களுக்கு வடுதைலையப் பற்ற
வாக்குறுத அளிக்க றார்கள். ஆனால்
ேபாலிப் ேபாதகர்கேள இன்னும் வடுதைல
அைடயவல்ைல. மிகவும் ேமாசமான
பழக்கங்களுக்கு அவர்கள் அடிைமகளாக
இருக்க றார்கள். ஒருவைன ஆக்க ரமிக்கும்
ெபாருளுக்குஅவன்அடிைமயாக றான்.
௨௦ உலகத்தன் தீைமகளிலிருந்து

அம்மக்கள் தப்ப த்து வ ட்டார்கள். நமது
கர்த்தரும் இரட்சகருமாகய இேயசு
க றஸ்துைவ அறந்ததால் அவர்கள்
தப்ப த்தார்கள். மீண்டும்அத்தீைமகளிைடேய
அவர்கள்அகப்பட்டு பலியானால், அவர்களது
இறுத நலைம, அவர்களுைடய முந்ைதய
நலைமையக் காட்டிலும் மிக ேமாசமாக
இருக்கும். ௨௧ஆம், தமக்குக் ெகாடுக்கப்பட்ட
பரிசுத்த கட்டைளையப்பற்ற அற ந்து,
அதன் பறகு அதலிருந்து பறழ்வைதக்
காட்டிலும் இத்தைகய மக்கள் சரியான
வழிையப்பற்ற த் ெதரிந்துெகாள்ளாமேலேய
இருப்பது நல்லதாகும். ௨௨ “நாயானது
வாந்த ெயடுத்தபன், அந்த வாந்தையேய
உண்ண வரும்” மற்றும், “ஒரு பன்றையக்
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கழுவய பன்னரும், அப்பன்ற ேசற்ற ற்குச்
ெசன்று புரளும்” ஆகய பழெமாழிகைளப்
ேபான்றைவஅம்மக்களின்ெசயல்ஆகும்.

௩
இேயசுதரும்பவும்வருவார்
௧ எனது நண்பர்கேள, நான் உங்களுக்கு

எழுதும் இரண்டாம் நருபம் இது.
உங்கள் ேநர்ைமயான மனங்கள்
சலவற்ைற நைனவுபடுத்த க்ெகாள்ளும்
வைகயல் நான் உங்களுக்கு இரண்டு
நருபங்கைள எழுத ேனன். ௨ கடந்த
காலத்தல் பரிசுத்த தீர்க்கதரிச கள்
கூறய வார்த்ைதகைள நீங்கள்
நைனவுபடுத்த க்ெகாள்ள ேவண்டுெமன்று
நான் வரும்புக ேறன். நமது கர்த்தரும்
இரட்சகரும் நமக்கு அளித்த கட்டைளைய
நைனவுபடுத்த க்ெகாள்ளுங்கள்.
அப்ேபாஸ்தலர்கள்மூலமாக அக்கட்டைளைய
அவர் நமக்குஅளித்தார்.
௩ கைடச நாட்களில் நடக்கவருப்பைத

நீங்கள் புரிந்துெகாள்ள ேவண்டுெமன்பது
முக்கயம். மக்கள் உங்கைளப் பார்த்து
நைகப்பார்கள். அவர்கள் ெசய்ய வரும்புக ற
தீய காரியங்கைளப் பன்பற்ற அம்மக்கள்
வாழ்வார்கள். ௪அம்மக்கள், “அவர், மீண்டும்
வருவதாக வாக்களித்துள்ளார். அவர் எங்ேக?
நம் தந்ைதயர் மரித்தருக்க றார்கள். ஆனால்
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பைடப்பன் ஆரம்பத்தலிருந்து உலகம் இந்த
வைகய ேலேயெதாடர்க றது” என்பார்கள்.
௫ ஆனால் அவர்கள் இந்த எண்ணத்ைதத்

தக்கைவத்துக்ெகாள்ளும்ேபாது,
ெநடுங்காலத்த ற்கு முன் நடந்தைத அவர்கள்
மறந்துவடுகறார்கள். ெநடுங்காலத்த ற்கு
முன்பு வானங்கள் இருந்தன. பூமி இருந்தது,
தண்ணீருக்கு ெவளிேய, தண்ணீரின்
மூலமாகேவ, பூமி ெவளிப்படும்படி
ேதவன் உருவாக்கனார். ௬ இைவயாவும்
ேதவனுைடய வார்த்ைதயாேல உண்டாயன.
ப ற்காலத்தல் இந்த உலகம் ெவள்ளத்தால்
ந ரப்பப்பட்டு அழிக்கப்பட்டது. ௭ ஆனால்
ேதவனுைடய அந்த வார்த்ைதயாேலேய
இன்ைறய வானமும் பூமியும் ெநருப்பால்
அழிபடும் ெபாருட்டு பாதுகாக்கப்பட்டுள்ளன.
ேதவனுக்கு எத ரான மக்கள் நயாயம்
தீர்க்கப்பட்டு அழிக்கப்படும் நாளுக்காக
அைவைவக்கப்பட்டுள்ளன.
௮ ஆனால் அன்பான நண்பர்கேள, இந்த

ஒரு காரியத்ைத நீங்கள் மறவாதீர்கள்.
கர்த்தருக்குஒருநாள்ஆய ரம்ஆண்டுகைளப்
ேபான்றது. ஆயரம் ஆண்டுகேளா
ஒரு நாைளப்ேபான்றைவ. ௯ கர்த்தர்
வாக்குறுத அளித்தைதச் ெசய்வதல்
சல மக்கள் ந தானத்ைதப் பற்ற
கருதுவைதப் ேபான்று உங்கேளாடு மிகவும்
ெபாறுைமயாகஇருக்க றார். எந்த மனிதனும்
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இழக்கப்படுவைத கர்த்தர் வரும்பவல்ைல.
ஒவ்ெவாருவனும் அவனது இதயத்ைத
மாற்ற , பாவம் ெசய்வைத வ ட்டுவ ட
ேவண்டுெமன்றுகர்த்தர்வரும்புக றார்.
௧௦ தருடன் வருவைதப் ேபான்று கர்த்தர்

மீண்டும் வருகற நாளும் ஆச்சரியமானதாக
இருக்கும். மிகுந்த சத்தத்ேதாடு வானம்
மைறயும். வானிலுள்ள எல்லாப்
ெபாருள்களும் ெநருப்பால் அழிக்கப்படும்.
பூமியும் அதலுள்ள மக்களும் அதலுள்ள
சகலமும் ெநருப்பலிடப்பட்டது ேபாலாகும்.
௧௧ நான் உங்களுக்குக் கூறயபடிேய
எல்லாப் ெபாருட்களும் அழியும். எனேவ
நீங்கள் எந்த வைகயான மனிதர்களாக
இருக்க வரும்புக றீர்கள்? நீங்கள் பரிசுத்த
வாழ்க்ைக வாழ்ந்து, ேதவனுக்கு ேசைவ
ெசய்யேவண்டும். ௧௨ ேதவனுைடய நாளின்
வருைகக்காக ஆவலுடன் காத்தருங்கள்.
அந்த நாள் வருகறேபாது, வானம்
ெநருப்பால் அழிக்கப்படும். வானிலுள்ள
ெபாருள்கள் அைனத்தும் ெவப்பத்தால்
உருகும். ௧௩ ஆனால் ேதவன் நமக்கு ஒரு
வாக்குறுதையத் தந்தார். அவர் தந்த
வாக்குறுதக்காகேவ காத்தருக்க ேறாம்.
நன்ைம நைலெபற்றருக்கும் இடமாகக்
காணப்படும் ஒரு புதய வானம், ஒரு புதய
பூமி பற்றயேதஅவ்வாக்குறுதயாகும்.
௧௪ எனேவ அன்பான நண்பர்கேள

இவ்வஷயங்களுக்காக நீங்கள்
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காத்துக்ெகாண்டிருப்பதால், ேதவனுைடய
பார்ைவயல் கைற இல்லாமலும் குற்றம்
இல்லாமலும் இருக்க உங்களால்
முடிந்தவைரக்கும் உைழக்க ேவண்டும்.
ேதவேனாடு சமாதானமாக இருக்க
முயலுங்கள். ௧௫நம்கர்த்தரின்ெபாறுைமைய
இரட்ச ப்பாக எண்ணுங்கள். ேதவன்
அளித்த ஞானத்தனால் நமது அன்பான
சேகாதரர் பவுல் உங்களுக்கு எழுதயேபாது
இைதேய உங்களுக்குக் கூறனார்.
௧௬ பவுல் அவரது எல்லா நருபங்களிலும்
இக்காரியங்கைளக் குறத்து இவ்வாேற
எழுதுகறார். புரிந்துெகாள்ளக் கடினமான
வஷயங்கள் சல சமயங்களில் அவருைடய
நருபங்களில் ெசால்லப்பட்டிருக்கன்றன.
அறயாைம உள்ளவர்களும்,
வசுவாசத்தல் ந ரந்தரமற்றவர்களும்
அவ்வஷயங்கைளத் தவறான முைறயல்
எடுத்துைரக்க றார்கள். இேத முைறயல்
மற்ற ேவதவாக்கயங்கைளயும் அவர்கள்
தவறாக எடுத்துைரக்க றார்கள். அவ்வாறு
ெசய்வதால் அவர்கள் தங்கைளேய
அழித்துக்ெகாண்டிருக்கன்றனர்.

௧௭ அன்பான நண்பர்கேள, உங்களுக்கு
ஏற்ெகனேவ இைதப் பற்ற த் ெதரியும்.
எனேவ எச்சரிக்ைகயாக இருங்கள்.
தாங்கள் ெசய்க ற தவறான காரியங்களால்
அத்தீய மக்கள் உங்கைளத் தவறாக வழி
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நடத்தாதபடிக்குப் பார்த்துக்ெகாள்ளுங்கள்.
உங்கள் உறுதயான நைலயலிருந்து
வழுந்து வ டாதபடி மிகவும் எச்சரிக்ைகயாக
இருங்கள். ௧௮கருைபயலும், நமதுகர்த்தரும்
இரட்சகருமாகய இேயசு க றஸ்துைவப்
பற்றய அறவலும், வளர்ச்ச யைடயுங்கள்.
அவருக்ேக இப்ேபாதும் எப்ேபாதும் மகைம
உண்டாவதாக! ஆெமன்.



xvi

புனிதைபப ள்படிக்கஎளிதாக
Easy Reading Version of the Holy Bible in the Tamil

language of India
copyright © 1994-2008 World Bible Translation Center

Language: தமிழ் (Tamil)

Translation by: World Bible Translation Center

License Agreement for Bible Texts World Bible Translation Center Last
Updated: September 21, 2006 Copyright© 2006 byWorld Bible Translation
Center All rights reserved. These Scriptures: • Are copyrighted by World
Bible Translation Center. • Are not public domain. • May not be altered or
modified in any form. • May not be sold or offered for sale in any form.
• May not be used for commercial purposes (including, but not limited to,
use in advertising or Web banners used for the purpose of selling online
add space). • May be distributed without modification in electronic form
for non-commercial use. However, they may not be hosted on any kind
of server (including a Web or ftp server) without written permission. A
copy of this license (without modification) must also be included. •May be
quoted for any purpose, up to 1,000 verses, without written permission.
However, the extent of quotation must not comprise a complete book nor
should it amount to more than 50% of the work in which it is quoted.
A copyright notice must appear on the title or copyright page using this
pattern: “Taken from theHOLYBIBLE: EASY-TO-READVERSIONTM©2006
by World Bible Translation Center, Inc. and used by permission.” If the
text quoted is from one of WBTC’s non-English versions, the printed title
of the actual text quoted will be substituted for “HOLY BIBLE: EASY-TO-
READ VERSIONTM.” The copyright notice must appear in English or be
translated into another language. When quotations from WBTC’s text are
used in non-saleable media, such as church bulletins, orders of service,
posters, transparencies or similar media, a complete copyright notice is
not required, but the initials of the version (such as “ERV” for the Easy-
to-Read VersionTM in English) must appear at the end of each quotation.
Any use of these Scriptures other than those listed above is prohibited. For
additional rights and permission for usage, such as the use of WBTC’s text
on aWeb site, or for clarification of any of the above, please contactWorld
Bible Translation Center in writing or by email at distribution@wbtc.com.
World Bible Translation Center P.O. Box 820648 Fort Worth, Texas 76182,
USA Telephone: 1-817-595-1664 Toll-Free in US: 1-888-54-BIBLE E-mail:
info@wbtc.com WBTC’s web site – World Bible Translation Center’s web

http://www.wbtc.org
http://www.ethnologue.org/language/tam


xvii

site: http://www.wbtc.org

2018-05-14

PDF generated using Haiola and XeLaTeX on 21 Apr 2023 from source files
dated 9 Oct 2020
a0896b78-2532-5f7b-b28a-cb666e9209ae


	2 பேதுரு

