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தீேமாத்ேதயுவுக்கு
எழுத யஇரண்டாம்கடிதம்

௧இேயசுக றஸ்துவன்அப்ேபாஸ்தலனான
பவுல் எழுதுவது: ேதவனின் வருப்பப்படிேய
நான் அப்ேபாஸ்தலனாேனன். க றஸ்து
இேயசுவலுள்ள வாழ்க்ைகயன்
வாக்குறுதையப் பற்ற மக்களிடம் கூறுமாறு
ேதவன்என்ைனஅனுப்பனார்.
௨ தீேமாத்ேதயுேவ! நீ எனக்குப்

ப ரியமுள்ள மகைனப் ேபான்றவன். கருைப,
இரக்கம், சமாதானம் ஆகயவற்ைற நீ
ப தாவாகய ேதவனாலும் கர்த்தராக ய
இேயசு க றஸ்துவனாலும் ெபறுவாய் என்று
நம்புக ேறன்.

நன்ற ெசலுத்துதலும்உற்சாகமூட்டுதலும்
௩ இரவலும் பகலிலும் என்

ப ரார்த்தைனகளில் உன்ைன எப்ெபாழுதும்
நைனத்துக்ெகாள்ளுக ேறன். என்னுைடய
முன்ேனார் ேசைவ ெசய்த ேதவன் அவேர.
நான் உனக்காக ேதவனுக்கு நன்ற
ெசலுத்துக ேறன். நான் அறந்த அளவல்
சரியானைத மட்டுேம ெசய்க ேறன். ௪ நீ
எனக்காக ச ந்தய கண்ணீர்த் துளிகைள
நான் நைனத்துப் பார்க்க ேறன். நான்
உன்ைனக் காண மிகவும் வரும்புக ேறன்.
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அதனால் நான் முழு மகழ்ச்சைய அைடய
முடியும். ௫ நான் உனது உண்ைமயான
வசுவாசத்ைத நைனத்துப் பார்க்க ேறன்.
அத்தைகய வசுவாசம் முதலில் உன்
பாட்டியான ேலாவ சாளுக்கும் உன்
தாயான ஐனிக்ேகயாளுக்கும் இருந்தது.
அவர்கைளப் ேபான்ேற உனக்கும் வசுவாசம்
இருக்க றது என்று உறுதயாக நம்புக ேறன்.
௬ஆகேவதான், ேதவன் உனக்குக் ெகாடுத்த
வரத்ைத நீ நைனத்துப் பார்க்கேவண்டும்
என்று வரும்புக ேறன். நான் எனது ைகைய
உன் ேமல் ைவத்தேபாதுதான் ேதவன் அந்த
வரத்ைதக் ெகாடுத்தார். இப்ெபாழுது அந்த
வரத்ைதப் பயன்படுத்த ேவண்டும். அது சறு
தீப்ெபாற எரிந்து ெபருெநருப்பாவதுேபால
வளரேவண்டும் என வரும்புக ேறன்.
௭ அச்சத்தன் ஆவைய ேதவன் நமக்குத்
தராமல், சக்தயும்,அன்பும், சுயக்கட்டுப்பாடும்
உள்ளஆவையேயதந்தருக்க றார்.
௮ எனேவ கர்த்தராக ய இேயசுைவப் பற்ற

மக்களிடம் எடுத்துச் ெசால்ல ெவட்கப்பட
ேவண்டாம். என்ைனக் குறத்தும், நான்
கர்த்தருக்காகச் சைறயல் இருப்பது
குறத்தும் ெவட்கப்பட ேவண்டாம். ஆனால்
நற்ெசய்த க்காக என்ேனாடு துன்பத்ைத
ஏற்றுக்ெகாள்ளுங்கள். அதற்கான பலத்ைத
ேதவன்தருகறார்.
௯ ேதவன் நம்ைமக் காத்து தனது பரிசுத்த
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மக்களாக்கனார். இது நமது முயற்சயால்
ந கழ்வதன்று. இது ேதவனால் ஆவது. தம்
கருைபயால் நம்ைம அைழப்பது அவரது
த ட்டமாகஇருந்தது. அவர் தனதுகருைபைய
இேயசு க றஸ்துவன் மூலமாகேவ
பைடப்பு காலத்த ற்கு முன்பருந்ேத
வழங்குகறார். ௧௦ அக்கருைப நமக்குத்
ெதளிவானது. நமது இரட்சகராக ய இேயசு
க றஸ்து வந்தேபாதுதான் அக்கருைப
நமக்குப் புலப்படுத்தப்பட்டது. இேயசு
மரணத்ைத அழித்து நமக்ெகல்லாம் ந த்தய
வாழ்வுக்குரிய வழிையக் காட்டினார்.
நற்ெசய்தயன் மூலமாகேவ நமக்கு அவர்
ந த்தய வாழ்ைவப் ெபறுவதற்கான
வழிையக்காட்டினார்.
௧௧ அந்த நற்ெசய்தையச் ெசால்வதற்காக

நான் ேதர்ந்ெதடுக்கப்பட்டிருக்க ேறன்.
நான் அவரது அப்ேபாஸ்தலனாகவும்,
நற்ெசய்த க்கான ேபாதகனாகவும்
ேதர்ந்ெதடுக்கப்பட்ேடன். ௧௨ நற்ெசய்தையப்
பரப்ப க்ெகாண்டிருப்பதால் இப்ேபாது
துன் பப்படுத்தப்படுக ேறன். இதற்காக
நான் ெவட்கப்படவல்ைல. நான் நம்புக ற
இேயசுைவப்பற்ற எனக்குத் ெதரியும்.
என்னிடத்தல் நம்ப ஒப்பைடத்தவற்ைற
அந்த நாள்வைரக்கும் காத்துக்ெகாள்ளும்
வல்லைம இேயசுவுக்கு உண்டு. இதைன
நான்உறுதயாக நம்புக ேறன்.
௧௩ என்னிடமிருந்து நீங்கள் ேகட்ட
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உண்ைமயான ேபாதைனகைளப்
பன்பற்றுங்கள். க றஸ்து இேயசுவுக்குள்
அன்பும் வசுவாசமும் ெகாண்டு
அப்ேபாதைனகைளப் பன்பற்றுங்கள்.
அப்ேபாதைனகள் நீங்கள் ேபாத க்க
ேவண்டியவற்ைறப் பற்ற உங்களுக்குச்
சான்றாகக் காட்டும். ௧௪ உங்களிடம்
ெகாடுக்கப்பட்ட உண்ைமகைளப்
பாதுகாத்துக்ெகாள்ளுங்கள். பரிசுத்த
ஆவயானவர் நம்மில் இருக்க றார். அவர்
அவ்வுண்ைமகைளப்பாதுகாக்கஉதவுவார்.
௧௫ஆசய நாடுகளில் உள்ள பலர் என்ைன

வட்டு வலகவ ட்டார்கள் என்பைத நீ
அறவாய். ப ெகல்லும் எர்ெமாெகேனயும்
கூட என்ைனவட்டு வலகவ ட்டனர்.
௧௬ கர்த்தரானவர் ஒேநச ப்ேபாருவன்
வீட்டாருக்குக் கருைப காட்டும்படி நான்
ப ரார்த்தைன ெசய்க ேறன். பலமுைற
அவன் எனக்கு உதவயருக்க றான்.
நான் சைறயல் இருந்தது பற்ற அவன்
ெவட்கப்படவல்ைல. ௧௭ அவன் ேராமுக்கு
வந்தேபாது என்ைனக் காணும் ெபாருட்டு
பல இடங்களில் கைடச வைரக்கும்
ேதடியருக்க றான். ௧௮ ஒேநச ப்ேபாரு
அந்த நாளில் கர்த்தரிடமிருந்து கருைப
ெபறேவண்டும் என்று நான் கர்த்தரிடம்
ேவண்டுக ேறன். எேபசு நகரில் அவன்
எவ்வைகயல் உதவயருக்க றான் என்று
உனக்குநன்றாகேவெதரியும்.
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௨
நம்ப க்ைகக்குரியவீரன்
௧ தீேமாத்ேதயுேவ, நீ என் மகைனப்

ேபான்றவன். இேயசு க றஸ்துவற்குள்
நாம் ெகாண்டுள்ள கருைபயல் உறுதயாக
இரு. ௨ நீ ேகட்ட என் ேபாதைனகள்
மற்றவர்களுக்கும் கூட ேபாத க்கப்பட
ேவண்டும். நீ வசுவாசம் ைவத்தருக்க ற
மக்களிடம் எல்லாம் அதைனப்
ேபாத ப்பாயாக. ப றகு அவர்களாலும்
அவற்ைற ஏைனய மக்களுக்குப் ேபாத க்க
முடியும். ௩ நாம் அனுபவக்க ேநரும்
துன்பங்கைளப் பக ர்ந்துெகாள்ேவாம்.
அவற்ைற ஒரு உண்ைமயான ேபார்
வீரைனப்ேபான்று ஏற்றுக்ெகாள்ேவாம்.
௪ ேபார் வீரனாயருக்கும் ஒருவன்
எப்ெபாழுதும் தனது ேமலத காரிையத்
தருப்த ப்படுத்தேவ வரும்புவான். எனேவ
அவன் மற்றவர்கைளப் ேபான்று தன்
ெபாழுைத ேவறுவைகயல் ேபாக்கமாட்டான்.
௫ வதமுைறகளின்படி ேபாட்டிய டாமல்
எந்த வைளயாட்டு வீரனாலும் ெவற்ற க்
க ரீடத்ைத அைடய முடியாது. ௬ பாடுபட்டு
வைளய ைவக்கற வவசாய ேய,
வைளச்சலின் முதல் பகுத உணைவ
உண்பதற்குத் தகுதயானவன். ௭ நான்
ெசால்லிக்ெகாண்டிருக்க ற வஷயங்கைளப்
பற்ற எண்ணிப்பார். இைவ பற்றய
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முழுைமயான அறைவ கர்த்தர் உனக்குத்
தருவார்.
௮இேயசுக றஸ்துைவஞாபகப்படுத்த க்ெகாள்.

அவர் தாவீதன் குடும்பத்தலிருந்து வந்தவர்.
இறந்த ப றகு அவர் மரணத்தலிருந்து
எழுந்தார். இதுதான் நான் ெசால்லும்
நற்ெசய்த . ௯ நான் இதைனச்
ெசால்வதால் பலவத துன்பங்களுக்கு
உட்படுக ேறன். நான் ஒரு குற்றவாளிையப்
ேபால் சங்கலிகளால் பைணத்துக்
கட்டப்பட்டிருக்க ேறன். ஆனால் ேதவனுைடய
ேபாதைனகள் கட்டப்படவல்ைல.
௧௦ ஆைகயால் நான் ெபாறுைமேயாடு
அைனத்துத் துன்பங்கைளயும்
ஏற்றுக்ெகாள்க ேறன். ேதவனால்
ேதர்ந்ெதடுக்கபட்ட அைனவருக்கும் உதவும்
ெபாருட்ேட நான் இதைனச் ெசய்ேதன்.
இதனால் மக்கள் இேயசு க றஸ்துவல்
இரட்ச ப்ைபப் ெபறுவார்கள். அதனால்
முடிவற்றமகைமையப்ெபறுவர்.
௧௧இந்தப் ேபாதைனஉண்ைமயானது:

நாம் இேயசுேவாடு மரணமைடந்தருந்தால்
ப றகுநாமும்அவேராடுவாழ்ேவாம்.

௧௨ நாம் துன்பங்கைள ஏற்றுக்ெகாண்டால்
ப றகுஅவேராடுஆட்சயும்ெசய்ேவாம்.

நாம்அவைரஏற்றுக்ெகாள்ளமறுத்தால்ப றகு
அவரும்நம்ைமஏற்கமறுப்பார்.
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௧௩ நாம் உண்ைமயுள்ளவராக
இல்லாதருந்தாலும் அவர் ெதாடர்ந்து
உண்ைமக்குரியவராகஇருப்பார்.

ஏெனன்றால் அவர் தனக்குத்தாேன
உண்ைமயற்றவராகஇருக்கமுடியாது.

அங்கீகரிக்கப்பட்ட ேவைலயாள்
௧௪ மக்களிடம் இவற்ைறத் ெதாடர்ந்து

ெசால்லுங்கள். ேதைவயற்ற
வாக்குவாதங்களில் ஈடுபடாதபடி
ேதவனுக்கு முன்பு அவர்களுக்கு
எச்சரிக்ைக ெசய்யுங்கள். அது எவருக்கும்
உதவாது. அைதக் கவனிப்பவர்கைளயும்
அழித்து வடும். ௧௫ ேதவன் உங்கைள
ஏற்றுக்ெகாள்க றவைகயல் அவரிடம்
உங்கைள ஒப்பைடக்க உங்களால்
முடிந்த நல்லைதச் ெசய்யுங்கள். தன்
ேவைலையப்பற்ற ெவட்கப்படாத
ேவைலயாளாக இருங்கள். க றஸ்துவன்
உண்ைமயான ேபாதைனகைளச் சரியான
வழியல் ேபாத யுங்கள்.
௧௬ ேதவனிடமிருந்து ெபறப்படாத,

பயன் இல்லாத காரியங்கைளப்
ேபசுேவாரிடமிருந்து வலக இருங்கள்.
அவ்வைக ேபச்சுகள் ஒருவைன ேமலும்
ேதவனுக்கு எத ராக்கும். ௧௭அவர்களின் தீய
ேபாதைனகள் சரீரத்துக்குள் ேநாய் பரவுவது
ேபான்று பரவும். இெமேநயுவும், ப ேலத்துவும்
இத்தைகயவர்ேள. ௧௮ அவர்களின்
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ேபாதைனகள் உண்ைமயலிருந்து
ெவகு ெதாைலவல் இருக்கன்றன.
மரணத்தலிருந்து எழுங்காலம் ஏற்ெகனேவ
நடந்து முடிந்துேபானது என்று அவர்கள்
ேபாத க்க றார்கள். அந்த இருவரும்
சல மனிதர்களின் வசுவாசத்ைத
அழித்துவ ட்டார்கள்.
௧௯ ஆனால் ேதவனின் பலமான

அஸ்தபாரம் அப்படிேய ெதாடர்ந்து உள்ளது.
அஸ்தபாரத்தன்மீது, “கர்த்தருக்குத்
தன்ைனச் ேசர்ந்தவர்கள் எவெரன்று
ெதரியும்.” “கர்த்தரில் வசுவாசம் ெகாள்க ற
ஒவ்ெவாருவரும் தவறு ெசய்வைத
நறுத்த க்ெகாள்ள ேவண்டும்”✡ என்னும்
வாசகம் எழுதப்பட்டுள்ளது.
௨௦ ஒரு ெபரிய வீட்டில் ெபான்னாலும்,

ெவள்ளியாலும் ெசய்யப்பட்ட ெபாருட்கள்
உள்ளன. அேதாடு மரத்தாலும்,
மண்ணாலும் ெசய்யப்பட்ட ெபாருட்களும்
உள்ளன. ச ல ெபாருட்கள் சல
வ ேசஷ ேநாக்கங்களுக்காகப்
பயன்படுத்தப்படுகன்றன. மற்றைவ
பற காரியங்களுக்காக பயன்படுத்தும்
ெபாருட்டு உள்ளன. ௨௧ எவெனாருவன் தீய
காரியங்களில் ஈடுபடாமல் வலக தன்ைனத்
தாேன சுத்தமாக ைவத்துக்ெகாள்க றாேனா
அவன் சறப்பான ேநாக்கங்களுக்காகப்

✡ ௨:௧௯: எண். 16:5-ல்இருந்துஎடுக்கப்பட்டுள்ளது.
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பயன்படுத்தப்படுவான். அவன்
பரிசுத்தமாக்கப்பட்டு எஜமானுக்குப்
பயன்படுபவனாகஇருப்பான். அவன்எவ்வத
நற்பணி ெசய்யவும்தயாராகஇருப்பான்.

௨௨ ஓர் இைளஞன் ெசய்ய வரும்புக ற தீய
ெசயல்களில் இருந்து வலக இருங்கள்.
சரியான வழியல் வாழவும், வசுவாசம்,
அன்பு, சமாதனம் ஆகயவற்ைறப் ெபறவும்
கடுைமயாக முயற்சயுங்கள். ௨௩ இவற்ைற
நீங்கள்சுத்தமானஇதயம்உள்ளவர்கேளாடும்
கர்த்தரிடம் நம்ப க்ைக உள்ளவர்கேளாடும்
ேசர்ந்து ெசய்யுங்கள். முட்டாள்தனமான
அறவற்ற வவாதங்களில் இருந்தும் வலக
நல்லுங்கள். இப்படிப்பட்ட வவாதங்கள்
வளர்ந்து ெபரிதாகும் என்பைத நீங்கள்
அறவீர்கள். ௨௪ கர்த்தருைடய ஊழியன்
சண்ைடக்காரனாக இருக்கக் கூடாது.
அவன் எல்ேலாரிடமும் இரக்கத்துடன்
இருத்தல் ேவண்டும். அவன் நல்ல
ேபாதகனாகவும் இருக்க ேவண்டும்.
அவன் ெபாறுைமயுள்ளவனாக இருக்க
ேவண்டும். ௨௫ தன் ேபாதைனைய
எத ர்க்க றவர்கேளாடு கர்த்தரின் ஊழியன்
ெமன்ைமயாகப் ேபச ேவண்டும். அவர்களும்
உண்ைமைய ஒப்புக்ெகாள்ளும் வைகயல்
ேதவன் அவர்களின் மனத்ைதயும்
மாற்றுவார். ௨௬ ப சாசானவன் இத்தைகய
மக்கைள வைல ேபாட்டுப்ப டித்து தன்
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வருப்பப்படி ெசயல்பட ைவப்பான்.
எனினும் அவர்கள் வழித்ெதழுந்து, ப சாசு
தன்ைனப் பயன்படுத்துவைத அற ந்து,
தம்ைமப் ப சாசன் வைலக்குள் இருந்து
வடுவத்துக்ெகாள்வர்.

௩
இறுத நாட்கள்
௧ இைத நைனவுபடுத்த க்ெகாள்ளுங்கள்,

இறுத நாட்களில் ஏராளமான ெதாந்தரவுகள்
ேநரும். ௨ அந்தக் காலங்களில்
மக்கள் தம்ைமயும் ெசல்வத்ைதயும்
மட்டுேம வரும்புவர். அவர்கள்
ெபருமிதத்ேதாடும், ெசருக்ேகாடும்
இருப்பார்கள். அவர்கள் மக்கைளப்பற்ற
தீயவற்ைறேய கூறுவர். பள்ைளகள்
ெபற்ேறாருக்கு அடிபணியமாட்டார்கள்.
அவர்கள் நன்றயல்லாதவர்களாவர்.
இரக்கமற்றவர்களாயருப்பர்.
௩ அடுத்தவர்களிடம் அன்பற்றவர்களாய்
மாறவடுவார்கள். அவர்கள் மற்றவர்கைள
மன்னிக்க மறுப்பார்கள். அவர்கள்
தீயவற்ைறேய ேபசுவார்கள். அவர்கள் சுயக்
கட்டுப்பாடு இல்லாமல் இருப்பர். ெகாடிய
வன்முைறயாளர்களாய் மாற நல்லவற்ைற
ெவறுக்கத் ெதாடங்குவர். ௪இறுத நாட்களில்
மக்கள்தம்நண்பர்களுக்ேகஎத ராக ப்ேபாவர்.
அவர்கள் ச ந்தைனயன்ற முட்டாள்தனமாகச்
ெசயல்படுவர். அவர்கள் வீண்ெபருைம
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ெகாண்டவர்களாகவும் துேராக களாகவும்
இருப்பர். அவர்கள் இன்பத்ைத
வரும்ப , ேதவைன ேநச க்காதவர்களாக
இருப்பர். ௫ அவர்கள் ேதவனுக்கு ேசைவ
ெசய்வதுேபாலத் ெதாடர்ந்து நடிப்பார்கள்.
ஆனால் அவர்கள் வாழும் வழிேயா,
ேதவனுக்கு அவர்கள் உண்ைமய ேலேய
ேசைவ ெசய்யவல்ைல என்பைதக்
காட்டிக்ெகாடுத்துவடும். தீேமாத்ேதயுேவ
இவர்களிடமிருந்துவலக இரு.
௬ ச லர் சல வீடுகளுக்குப் ேபாய்

அங்குள்ள பலவீனமும் பாவமும் உள்ள
ெபண்கைள அைடவர். அப்ெபண்கள் பாவம்
நைறந்தவர்கள். அவர்கள் ெசய்ய வரும்பய
பலதீய காரியங்கேள அப்ெபண்கைளப்
பாவத்தல்ஈடுபடத்தூண்டும். ௭அப்ெபண்கள்
எப்ேபாதும் புதய ேபாதைனகைள
வரும்புவர். ஆனால் உண்ைம பற்றய
அறைவப் ெபற முடியாதவர்களாக
இருப்பர். ௮ யந்ேநையயும், யம்ப ேரையயும்
நைனவுபடுத்த க்ெகாள்ளுங்கள். அவர்கள்
ேமாேசக்கு எத ரானவர்கள். இவர்களும்
அவர்கைளப் ேபான்ேற உண்ைமக்கு
எத ரானவர்கள். அவர்கள் குழம்பய
எண்ணமுைடயவர்கள். அவர்கள்
உண்ைமையப் பற்றய அறைவ அைடய
தவறவ ட்டார்கள். ௯ ஆனால் அவர்கள்
தம் ெசயலில் ேமற்ெகாண்டு எந்த
வளர்ச்சையயும் அைடயமாட்டார்கள்.
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அவர்களின் முட்டாள்தனத்ைத அைனவரும்
பார்ப்பர். இதுேவ யந்ேநயுக்கும்,
யம்ப ேரயுக்கும்ஏற்பட்டது.

இறுத அறவுைரகள்
௧௦ஆனால்உனக்குஎன்ைனப்பற்ற எல்லாம்

ெதரியும். நான் ேபாதைனெசய்வது பற்றயும்
என் வாழ்க்ைகமுைற பற்றயும் நீ அறவாய்.
என் வாழ்வன் குறக்ேகாள்பற்றயும் நீ
அறவாய். எனது வசுவாசம், ெபாறுைம,
அன்பு ஆகயவற்ைறயும் நீ அறவாய். நான்
முயற்சையக் ைகவ டமாட்ேடன் என்பைதயும்
அறவாய். ௧௧ எனது உபத்த ரவங்கைளயும்
நான் பட்ட துன்பங்கைளயும் பற்ற நீ
அற ந்தருக்க றாய். அந்த ேயாகயா,
இக்ேகானியா, லீஸ்த ரா ஆகய நகரங்களில்
எனக்கு ஏற்பட்டவற்ைறப் பற்றயும் நீ
அறவாய். ஆனால் நான் அனுபவத்த
எல்லா உபத்த ரவங்களிலிருந்தும் கர்த்தர்
என்ைனக் காப்பாற்ற வ ட்டார். ௧௨ ேதவன்
வரும்புக றபடிஇேயசுக றஸ்துவன்வழியல்
ெசல்க றஎவருேமஇத்தைகயதுன்பங்கைளக்
கண்டிப்பாக அனுபவக்கேவண்டி
இருக்கும். ௧௩ தீயவர்களும், ப றைர
ஏமாற்றுகறவர்களும் ேமலும் ேமலும்
ெகட்டுப்ேபாவார்கள். அவர்கள்
மற்றவர்கைள முட்டாளாக்குவார்கள்.
ஆனால் அேத சமயத்தல் தம்ைமத் தாேம
முட்டாளாக்க க்ெகாள்வார்கள்.
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௧௪ நீ அற ந்த ேபாதைனகளின்படி
ெதாடர்ந்து ெசல். அைவ உண்ைமயான
ேபாதைனகள் என்பைத அற ந்தருக்க றாய்.
ஏெனனில் அவ்வஷயங்கைள உனக்குப்
ேபாத த்தவர்கள் மீது நம்ப க்ைக
ைவக்கமுடியும் என்பைத நீ அறவாய். ௧௫ நீ
குழந்ைதப் பருவம் முதலாகப் பரிசுத்த
ேவதவாக்கயங்கைள அறந்தருக்க றாய்.
அைவ உன்ைன ஞானவானாக மாற்றும்
வல்லைமெகாண்டது. அந்த ஞானம் உனக்கு
இேயசு க றஸ்துவல் ெகாண்ட வசுவாசம்
மூலம் இரட்ச ப்ைபப்ெபற வழிகாட்டும்.
௧௬ அைனத்து ேவதவாக்கயங்களும்
ேதவனால் ெகாடுக்கப்பட்டைவ. இைவ
ேபாத க்கப் பயன்படும், வாழ்வல் தவறு
ெசய்கன்றவர்களுக்கு வழிகாட்டும். இது
தவறுகைளத் தருத்த நல் வழியல் வாழத்
துைண ெசய்யும். ௧௭ ேவதவாக்கயங்கைளப்
பயன்படுத்த , ேதவனுக்கு ேசைவ
ெசய்க றவன், ஆயத்தமுள்ளவனாகவும்,
ஒவ்ெவாரு நல்ல ேவைலக்கும் ேதைவயான
அைனத்ைதயும் உைடயவனாகவும்
இருப்பான்.

௪
௧ ேதவனுக்கும் இேயசு க றஸ்துவுக்கும்

முன்னால் உனக்கு ஒரு கட்டைளைய
இடுக ேறன். வாழ்க றவர்கள் மத்தயலும்,
இறந்தவர்கள்மத்தயலும் நயாயம் தீர்ப்பவர்
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இேயசு ஒருவேர. இேயசுவுக்ெகன்று
ஒரு இராஜ்யம் உண்டு. அவர் மீண்டும்
வருவார். எனேவ நான் இந்தக்
கட்டைளைய வழங்குக ேறன். ௨ மக்களிடம்
நற்ெசய்தையக் கூற எப்ெபாழுதும்
தயாராக இரு. மக்களிடம் அவர்கள்
ெசய்யேவண்டியவற்ைறச் ெசால். அவர்கள்
தவறானவற்ைறச் ெசய்யும்ேபாது எடுத்துச்
ெசால்லி தடுத்து நறுத்து. நல்லைதச்
ெசய்யும்ேபாது உற்சாகப்படுத்து. இவற்ைறப்
ெபாறுைமயுடனும்கவனத்துடனும்ேபாத .
௩ மக்கள் உண்ைமயான ேபாதைனகைளக்

கவனிக்காத காலம் வரும். தம்
ஒவ்ெவாரு வ ச த்த ர வருப்பத்ைதயும்
சந்ேதாஷப்படுத்தும் ஏராளமான
ேபாதகர்கைள ேசர்த்துக்ெகாள்வார்கள்.
அவர்களுக்கு இது வருப்பமாக இருக்கும்.
மக்கள் ேகட்க வரும்புவைதேய அவர்கள்
கூறுவர். ௪ மக்கள் உண்ைமையக்
ேகட்பைத நறுத்தவடுவர். அவர்கள்
ெபாய்க்கைதகைளப் ேபாத ப்பவர்கைளப்
பன்பற்ற ஆரம்ப த்துவடுவர்.
௫ ஆனால் நீ எப்ெபாழுதும் உன்ைனக்
கட்டுப்படுத்த க்ெகாள்ளேவண்டும். துன்பம்
வந்தாலும் அவற்ைற ஏற்றுக்ெகாள்க.
நற்ெசய்தையச் ெசால்லும் ேவைலையச்
ெசய்க. ேதவனின் ஊழியனாக அைனத்து
கடைமகைளயும்ெசய்க.
௬ என் வாழ்க்ைகைய ேதவனுக்ேக
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காணிக்ைகயாகத் தந்துவ ட்ேடன். இங்ேக
என் வாழ்வு முடியும் காலம் ெநருங்க
வ ட்டது. ௭ நான் ேபாரிேல நன்றாகப்
ேபாராடியருக்க ேறன். நான் பந்தயத்ைத
முடித்துவ ட்ேடன். நான் வசுவாசத்ைதப்
பாதுகாத்தருக்க ேறன். ௮ இப்ெபாழுது
எனக்காக ஒரு க ரீடம் காத்தருக்க றது.
அந்த நாளில் ேதவன் என்னிடம் இைதக்
ெகாடுப்பார். கர்த்தேர ந யாயம் தீர்க்க றவர்.
அவர் சரியாகச் ெசய்வார். அந்த நாளில்
அவர் எனக்குக் க ரீடத்ைதத் தருவார். அவரது
வருைகைய வரும்ப , அவருக்காகேவ
காத்தருக்க ற அைனவருக்கும் அவர்
க ரீடத்ைதத்தருவார்.

தனிப்பட்டவார்த்ைதகள்
௯உன்னால்எவ்வளவுவைரவல்என்னிடம்

வர இயலுேமா அவ்வளவு வைரவல் வர
முயற்ச ெசய். ௧௦ ேதமா இந்த உலைக
மிகுதயாக ேநச த்தான். அதனாேலேய
அவன் என்ைன வட்டுப் ேபானான். அவன்
ெதசேலானிக்ேக நகரத்துக்குப் ேபானான்.
க ெரஸ்ெக கலாத்தயாவுக்குப் ேபானான்.
தீத்து தல்மாத்தயாவுக்குப் ேபானான்.
௧௧லூக்கா மட்டுேம என்ேனாடு இருக்கறான்.
நீ வரும்ேபாது உன்ேனாடு மாற்குைவயும்
அைழத்துவா. இங்ேகஅவன்எனதுபணிக்கு
உதவயாக இருப்பான். ௧௨ நான் தீக க்குைவ
எேபசுவுக்குஅனுப்ப ேனன்.



2 தீேமாத்ேதயு௪:௧௩ xvi 2 தீேமாத்ேதயு௪:௧௮

௧௩ நான் துேராவாவல் இருந்தேபாது எனது
ேமலங்கைய கார்ப்புவ டம் வ ட்டு வ ட்டு
வந்ேதன். நீ வரும்ேபாது அைத எடுத்து
வா. எனது புத்தகங்கைளயும் எடுத்து வா.
குற ப்பாகேதாலால்ஆனஎன்புத்தகச்சுருைள
எடுத்து வா. அைவேய எனக்கு மிகவும்
ேதைவப்படும்ஒன்றாகும்.
௧௪ ெகால்லனாகய அெலக்சாண்டர்

எனக்கு எத ராகப் பல தீய ெசயல்கைளச்
ெசய்தான். அவன் ெசய்த ெசயல்களுக்கு
கர்த்தர் அவைனத் தண்டிப்பார்.
௧௫ அவன் உன்ைனயும் துன்புறுத்தாதபடி
பார்த்துக்ெகாள். அவன் நம் ேபாதைனகைள
ேமாசமாக எத ர்த்தான்.
௧௬ முதல் முைறயாக நாேன என்ைனத்

தற்காத்துக்ெகாண்ேடன். எவரும்
எனக்கு உதவவல்ைல. எல்ேலாரும்
வலகவ ட்டனர். அவர்கைள மன்னிக்குமாறு
ேதவனிடம் ேவண்டுக ேறன். ௧௭ ஆனால்
கர்த்தர் என்ேனாடு இருந்தார். அவர்
எனக்கு பலம் தந்தார். இவ்வைகயல்
நற்ெசய்தையப் ேபாத க்கும் என்
ேவைல முழுைமயாக நைடெபறும்.
யூதர் அல்லாதவர்கள் அைனவரும்
நற்ெசய்தையக் ேகட்கேவண்டும் என்று
கர்த்தரும் வரும்பனார். நான் சங்கத்தன்
வாயல் வழாமல் காப்பாற்றப்பட்ேடன்.
௧௮ எவராவது என்ைன அழிக்க முயன்றால்
கர்த்தர் என்ைனக் காப்பாற்றுவார். அவர்
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பரேலாகஇராஜ்யத்த ற்கு பாதுகாப்பாகக்
ெகாண்டுேபாய் ேசர்ப்பார். கர்த்தருக்கு
எல்லாக் காலங்களிலும் மகைம
உண்டாவதாக.
இறுத வாழ்த்துக்கள்
௧௯ப ரிஸ்கல்லாளுக்கும்,ஆக்கல்லாவுக்கும்,

ஓேநச ப்ேபாரின் வீட்டாருக்கும் என்
வாழ்த்துக்கைளக்கூறு. ௨௦ெகாரிந்து நகரில்
எரஸ்து இருந்துவ ட்டான். மிேலத்துவல்
தூேராப்பீமுைவ ேநாயாளியாக வ ட்டு
வ ட்டு வந்ேதன். ௨௧ குளிர் காலத்துக்கு
முன்னால் நீ வந்து ேசருமாறு கடும் முயற்ச
எடுத்துக்ெகாள். ஐபூலுவும், புேதஞ்சும்,
லீனுவும், கலவுதயாளும் கறஸ்துவல்
உள்ள எல்லா சேகாதரர்களும் உன்ைன
வாழ்த்துகன்றனர்.
௨௨ உன் ஆவேயாடுகூட கர்த்தர்

இருப்பாராக. அவரது கருைப உங்கேளாடு
இருப்பதாக.
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