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2 ಥೆಸಲೋನಿಕದವರಿಗೆ
ಗ್ರಂಥಕತೃರ್ತ್ವ
1 ಥೆಸಲೋನಿಕದಂತೆ, ಈ ಪತಿ್ರಕೆಯು ೌಲ, ಸೀಲ ಮತು್ತ

ತಿ ಥೆಯರಿಂದ ಬರೆಯಲ್ಪಟ್ಟ ಾ್ದಗಿದೆ. ಈ ಪತಿ್ರಕೆಯ ಗ್ರಂಥಕತರ್ನು
1 ಥೆಸಲೋನಿಕದಲಿ್ಲರುವ ಮತು್ತ ೌಲನು ಬರೆದ ಇತರ
ಪತಿ್ರಕೆಗಳಲಿ್ಲರುವಂತಹ ಅದೇ ಶೈಲಿಯನು್ನ ಬಳಸಿ ಾ್ದನೆ. ಇದು
ೌಲನೇ ಮುಖ್ಯ ಗ್ರಂಥಕತರ್ನು ಎಂದು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ. ಸೀಲ
ಮತು್ತ ತಿ ಥೆಯರು ವಂದನೆ ಾಗದಲಿ್ಲ ಸೇಪರ್ಡೆಗೊಂಡಿ ಾ್ದರೆ
(2 ಥೆಸ. 1:1). ಅನೇಕ ವಚನಗಳಲಿ್ಲ, ಾವು ಬರೆಯುತೆ್ತೕವೆ
ಎಂಬ ವಿಷಯವು, ಅವರು ಮೂವರು ಒಪಿ್ಪಗೆಯನು್ನ ಸೂಚಿಸಿ ಾ್ದರೆ
ಎಂಬುದನು್ನ ತೋರಿಸುತ್ತದೆ. ೌಲನ ಅಂತಿಮ ವಂದನೆ ಮತು್ತ
ಾ್ರಥರ್ನೆಯನು್ನ ಬರೆದಿರುವುದರಿಂದ ಕೈಬರಹವು ಅವನದಲ್ಲ (2
ಥೆಸ. 3:17). ಈಪತಿ್ರಕೆಯನು್ನ ೌಲನು ತಿ ಥೆಗೆಅಥ ಾ ಸೀಲನಿಗೆ
ಹೇಳಿ ಬರೆಯಿಸಿರುವುದು ಎಂದು ತೋರುತ್ತದೆ.

ಬರೆದ ದಿ ಾಂಕಮತು್ತ ಸ್ಥಳ
ಸರಿಸು ಾರು ಕಿ್ರ.ಶ. 51-52 ರ ನಡುವೆ ಬರೆಯಲ್ಪಟಿ್ಟದೆ.
1 ಥೆಸಲೋನಿಕದವರಿಗೆ ಬರೆದ ಪತಿ್ರಕೆಯನು್ನ ಬರೆದಂತಹ

ಸ್ಥಳ ಾದ ಕೊರಿಂಥದಲಿ್ಲಯೇ 2 ಥೆಸಲೋನಿಕದವರಿಗೆ ಬರೆದ
ಪತಿ್ರಕೆಯನು್ನ ೌಲನು ಬರೆದನು.

ಸಿ್ವೕಕೃತ ಾರರು
2 ಥೆಸ. 1:1 ರ ಪ್ರ ಾರ ಥೆಸಲೋನಿಕದವರಿಗೆ ಬರೆದ ಪತಿ್ರಕೆಯ

ಉದೆ್ದೕಶಿತ ಓದುಗರು “ಥೆಸಲೋನಿಕದ ಸಭೆಯ” ಸದಸ್ಯ ಾಗಿ ಾ್ದರೆ.

ಉದೆ್ದೕಶ
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ಕತರ್ನ ದಿನದ ಕುರಿ ಾದ ಸೈ ಾ್ಧಂತಿಕ ದೋಷವನು್ನ
ಸರಿಪಡಿಸುವುದು ಇದರ ಉದೆ್ದೕಶ ಾಗಿತು್ತ. ವಿ ಾ್ವಸಿಗಳನು್ನ
ಪ್ರಶಂಸಿಸಲು ಮತು್ತ ನಂಬಿಕೆಯಲಿ್ಲನ ಅವರ ದೃಢನಿಷೆ್ಠ ಾ ್ಕಗಿ
ಅವರನು್ನ ್ರೕ ಾ್ಸಹಿಸಲು ಮತು್ತ ಅವರ ಅಂತಿಮಗತಿ ಾಸ್ತ ್ರದ
ಸ್ವಯಂ ವಂಚನೆಯ ನಿಮಿತ್ತ, ಕತರ್ನ ದಿನವು ಬಂದಿರುವುದರಿಂದ
ಕತರ್ನ ಪುನ ಾಗಮನವು ಶೀಘ್ರದಲೆ್ಲೕ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು
ನಂಬಿದಂಥವರನು್ನ ಮತು್ತ ಈ ಸಿ ಾ್ಧಂತವನು್ನ ತಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ಾಭ ಾ್ಕಗಿ
ದುಪರ್ ೕಗ ಾಡಿಕೊಂಡವರನು್ನ ಗದರಿಸುವುದ ಾ್ಕಗಿ ಬರೆದನು.

ಮು ಾ್ಯಂಶ
ನಿರೀ ಯಲಿ್ಲ ಜೀವಿಸುವುದು

ಪರಿವಿಡಿ
1. ವಂದನೆ— 1:1-2
2. ಸಂಕಷ್ಟದಲಿ್ಲ ಾಂತ್ವನ— 1:3-12
3. ಕತರ್ನ ದಿನಕೆ್ಕ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಸರಿಪಡಿಸುವಿಕೆ— 2:1-12
4. ಅವರ ಅಂ ಾ್ಯವಸೆ್ಥಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಾಪನೆ— 2:13-17
5. ಾ್ರ ೕಗಿಕ ವಿಷಯಗಳ ಬಗೆ್ಗ ಪ್ರಬೋಧನೆಗಳು— 3:1-15
6. ಅಂತಿಮವಂದನೆಗಳು— 3:16-18

ಪೀಠಿಕೆ
1 *ನಮ್ಮ ತಂದೆ ಾದ ದೇವರಲಿ್ಲಯೂ ಕತರ್ ಾದ ಯೇಸು

ಕಿ್ರಸ್ತನಲಿ್ಲಯೂ ಇರುವ ಥೆಸಲೋನಿಕದವರ ಸಭೆಗೆ ೌಲ, ಸಿ ಾ್ವನ,
ಮತು್ತ ತಿ ಥೆ ಎಂಬ ಾವು ಬರೆಯುವುದೇನಂದರೆ, 2 ತಂದೆ ಾದ
ದೇವರಿಂದಲೂ ಕತರ್ ಾದಯೇಸು ಕಿ್ರಸ್ತನಿಂದಲೂ ನಿಮಗೆ ಕೃಪೆಯೂ
ಾಂತಿಯೂ ಲಭಿಸಲಿ.
ದೇವರಿಗೆ ಕೃತಜ್ಞ ಾಸು್ತತಿ

* 1:1 1:1 ವ. 1, 2; 1 ಥೆಸ. 1:1:
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3 †ಸಹೋದರರೇ, ಾವು ಾ ಾಗಲೂ ನಿಮ್ಮನು್ನ ಕುರಿತು
ದೇವರಿಗೆ ಕೃತಜ್ಞ ಾಸು್ತತಿ ಾಡುವುದಕೆ್ಕ ಬದ್ಧ ಾಗಿದೆ್ದೕವೆ, ಾಗೆ
ಾಡುವುದು ೕಗ ್ಯ ಾಗಿದೆ. ಏಕೆಂದರೆ ನೀವು ನಂಬಿಕೆಯಲಿ್ಲ

ಬಹಳ ಅಭಿವೃದಿ್ಧ ಹೊಂದು ಾ್ತ, ಪರಸ್ಪರ ಾದ ಪಿ್ರೕತಿ ನಿಮೆ್ಮಲ್ಲರಲಿ್ಲಯೂ
ಹೆಚಾ್ಚಗುತಿ್ತದೆ. 4 ಹೀಗಿರುವುದರಿಂದ ‡ನಿಮಗೆ ಬಂದಿರುವ
ಎ ಾ್ಲ ಹಿಂಸೆಗಳಲಿ್ಲಯೂ ನೀವು ಅನುಭವಿಸುತಿ್ತರುವ ಎ ಾ್ಲ
ಸಂಕಟಗಳಲಿ್ಲಯೂ ತೋರಿಬಂದ ನಿಮ್ಮ ಾಳೆ್ಮ ನಂಬಿಕೆಗಳ §ನಿಮಿತ್ತ
*ದೇವ ಜನರ ಸಭೆಗಳಲಿ್ಲ ಾವೇ ಹೆಮೆ್ಮಯಿಂದ ಾತ ಾಡುತೆ್ತೕವೆ.

5 †ದೇವರ ನೀತಿಯುಳ್ಳ ತೀಪಿರ್ಗೆ ಪ್ರ ಾಣ ಾವುದೆಂದರೆ,
ನೀವು ಪ್ರ ಾಸಪಡುತಿ್ತರುವ ‡ದೇವರ ಾಜ್ಯಕೆ ್ಕ ನಿಮ್ಮನು್ನ

ೕಗ ್ಯರ ಾ್ನಗಿಸುವುದು. 6 ನಿಮ್ಮನು್ನ ಸಂಕಟಪಡಿಸುವವರಿಗೆ
ಪ್ರತಿ ಾಗಿ ಸಂಕಟವನೂ್ನ, ಸಂಕಟಪಡುವವ ಾದ ನಿಮಗೆ
§ನ ್ಮಡನೆ ಉಪಶಮನವನೂ್ನ ಕೊಡುವುದು *ದೇವರ ಎಣಿಕೆಯಲಿ್ಲ
ಾ್ಯಯ ಾಗಿದೆಯಷೆ್ಟ. 7 ಯೇಸು ಕತರ್ನು †ತನ್ನ ಶಕಿ್ತಯುತ
ದೇವದೂತರೊಂದಿಗೆ ‡ಅಗಿ್ನ ಜಾ್ವಲೆಗಳ ಮೂಲಕ ಪರಲೋಕದಿಂದ
§ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಾಗುವ ಾಲದಲಿ್ಲ ಅದನು್ನ ಕೊಡುವನು. 8 ಆಗ
ನಮ್ಮ ಕತರ್ ಾದ ಯೇಸುವು ದೇವರನ್ನರಿಯದವರಿಗೂ *ತನ್ನ
ಸು ಾತೆರ್ಗೆ ವಿಧೇಯ ಾಗದವರಿಗೂ ಪ್ರತಿ ಾರ ಾಡುವನು.
9 ಅವರು ಕತರ್ನ ಸಮು್ಮಖಕೂ್ಕ ಆತನ ಪ ಾಕ್ರಮದ ವೈಭವಕೂ್ಕ
ದೂರ ಾಗಿ ನಿತ್ಯ ಾಶನವೆಂಬ ದಂಡನೆಯನು್ನ ಅನುಭವಿಸುವರು.
† 1:3 1:3 2 ಥೆಸ. 2:13; 1 ಥೆಸ. 1:2, 3; ಎಫೆ 5:20: ‡ 1:4 1:4 1 ಥೆಸ. 2:14:
§ 1:4 1:4 1 ಥೆಸ. 2:19; 2 ಕೊರಿ 7:14: * 1:4 1:4 1 ಥೆಸ. 1:8: † 1:5
1:5 ಫಿಲಿ. 1:28: ‡ 1:5 1:5 ಅ. ಕೃ. 14:22: § 1:6 1:6 ಪ್ರಕ 6:11; 11:18;
14:13: * 1:6 1:6 ಪ್ರಕ 6:10: † 1:7 1:7ಯೂದ 14: ‡ 1:7 1:7ಯೆ ಾ
66:15, 16; ಮ ಾ. 4:1; ಮ ಾ್ತ 25:41; 1 ಕೊರಿ 3:13; ಇಬಿ್ರ. 10:27; 12:29; ಪ್ರಕ
21:8: § 1:7 1:7 ಲೂಕ 17:30; 1 ಕೊರಿ 1:7; 1 ಪೇತ್ರ. 1:7, 13; 4:13;ಮ ಾ್ತ
16:27; 24:44: * 1:8 1:8 ರೋ ಾ. 2:8:
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10 ಆ ದಿನದಲಿ್ಲ ಆತನು ಬರು ಾಗ ತನ್ನ †ಪರಿಶುದ್ಧ ಜನರಿಂದ
ಮಹಿಮೆ ಹೊಂದಿದವ ಾಗಿಯೂ ಮತು್ತ ಾವು ನಿಮಗೆ ಹೇಳಿದ
ಾ ಯನು್ನ ನಂಬಿದವರೆಲ್ಲರ ಮೂಲಕ ತನ್ನ ವಿಷಯದಲಿ್ಲ ಆಶ್ಚಯರ್
ಹುಟಿ್ಟಸುವನು. 11 ‡ಆದುದರಿಂದ §ನಿಮಗೋಸ ್ಕರ ಾ ಾಗಲೂ
ಾ್ರಥರ್ನೆ ಾಡಿ,ನಮ್ಮ ದೇವರು ನಿಮ್ಮನು್ನ ಕರೆದದ್ದಕೆ ್ಕ ಾನೇ *ನಿಮ್ಮನು್ನ
ೕಗ ್ಯರೆಂದು ಎಣಿಸಬೇಕೆಂತಲೂ, ಸತಿ್ಕ ್ರಯೆಗಳಿ ಾಗಿರುವ ನಿಮ್ಮ

ಸಕಲ ಆಸೆಗಳನೂ್ನ, †ನಂಬಿಕೆಯ ಫಲ ಾದ ನಿಮ್ಮ ಕೆಲಸವನೂ್ನ
ಶಕಿ್ತಪೂವರ್ಕ ಾಗಿ ಈಡೇರಿಸಬೇಕೆಂತಲೂ ಬೇಡಿಕೊಳು್ಳತೆ್ತೕವೆ.
12 ಹೀಗಿರ ಾಗಿ ನಮ್ಮ ದೇವರು ಮತು್ತ ಕತರ್ ಾದ ಯೇಸು ಕಿ್ರಸ್ತನ
ಕೃಪೆಗೆಅನು ಾರ ಾಗಿನಮ್ಮ ಕತರ್ ಾದಯೇಸುಕಿ್ರಸ್ತನಹೆಸರುನಿಮ್ಮಲಿ್ಲ
ಮಹಿಮೆಹೊಂದುವುದು ನೀವೂಆತನಲಿ್ಲ ಮಹಿಮೆಹೊಂದುವಿರಿ.

2
ಅಧಮರ್ಪುರುಷನು

1 ಸಹೋದರರೇ, ನಮ್ಮ ಕತರ್ ಾದ *ಯೇಸು ಕಿ್ರಸ್ತನ
ಆಗಮನದ ವಿಷಯ ಾಗಿಯೂ ಮತು್ತ † ಾವು ಆತನ
ಎದುರಿನಲಿ್ಲ ಕೂಡಿಕೊಳು್ಳವುದರ ವಿಷಯ ಾಗಿಯೂ ನಿಮ್ಮನು್ನ
ವಿನಂತಿಸುವುದೇನಂದರೆ, 2 ಕತರ್ನ ಆಗಮನದ ದಿನವು ಈ ಾಗಲೇ
ಬಂದಿದೆಯೆಂಬು ಾಗಿ ‡ಆತ್ಮದಿಂ ಾಗಲಿ § ಾತಿನಿಂ ಾಗಲಿ ಅಥ ಾ
ನಮ್ಮ ಪತ್ರದಿಂ ಾಗಲಿ ನೀವು ಬೇಗನೆ ಮನದಲಿ್ಲ ಚಂಚಲ ಾಗಿ
ಕಳವಳಪಡಬೇಡಿರಿ.

3 ಾರೂ ಾವ ವಿಧದಲಿ್ಲಯೂ ನಿಮ್ಮನು್ನ ೕಸಗೊಳಿಸದಂತೆ
ನೋಡಿಕೊಳಿ್ಳರಿ, ಾಕೆಂದರೆ * ದಲು ನಂಬಿಕೆಯ
† 1:10 1:10 ಯೆ ಾ 49:3; ೕ ಾ 17:10: ‡ 1:11 1:11 1 ಕೊರಿ 3:13:
§ 1:11 1:11 ಕೊಲೊ 1:9: * 1:11 1:11ವ. 5: † 1:11 1:11 1ಥೆಸ. 1:3:
* 2:1 2:1 1ಥೆಸ. 2:19: † 2:1 2:1ಮ ಾ್ತ 24:31; 1ಥೆಸ. 4:15-17: ‡ 2:2
2:2 1 ೕ ಾ 4:1: § 2:2 2:2 ವ. 15: * 2:3 2:3 1 ತಿ . 4:1:
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ಭ್ರಷ್ಟತೆಯುಂಟಾಗಿ † ಾಶನದ ಮಗ ಾದ ಅಧಮರ್ ಪುರುಷನು
ಬಯಲಿಗೆ ಾರದ ಹೊರತು ಆ ದಿನವು ಬರುವುದಿಲ್ಲ. 4 ಾವುದು
ದೇವರೆನಿಸಿಕೊಳು್ಳತ್ತದೋ ಾವುದು ಆ ಾಧಿಸಲ್ಪಡುತ್ತದೋ
ಅದನೆ್ನ ಾ್ಲ ‡ ಾಶನಕೆ್ಕ ಅಧೀನ ಾದ ಆ ಪುರುಷನು ಎದುರಿಸಿ
ಅದಕಿ್ಕಂತ ಮೇ ಾಗಿ ತನ್ನನು್ನ ಾನೇ ಹೆಚಿ್ಚಸಿಕೊಂಡು § ಾನು
ದೇವರೆಂದು ೕಷಿಸಿಕೊಂಡು ದೇವರ ಗಭರ್ಗುಡಿಯಲೆ್ಲೕ
ಕುಳಿತುಕೊಳು್ಳ ಾ್ತನೆ.

5 ಾನು ನಿಮ್ಮ ಸಂಗಡ ಇ ಾ್ದಗ ಈ ಸಂಗತಿಗಳನು್ನ ಹೇಳಿದು್ದ
ಾಪಕವಿಲ್ಲ ೕ? 6 ಇದಲ್ಲದೆ ಅವನು ನೇಮಕ ಾದ ಸಮಯದಲೆ್ಲೕ
ಹೊರತು ಬಯಲಿಗೆ ಬರುವುದಕೆ್ಕ ಏನು ಅಡಿ್ಡ ಾಡುತ್ತದೋ ಅದು
ನಿಮಗೆ ತಿಳಿದೇ ಇದೆ. 7 *ಅಧಮರ್ವು ಈಗಲೂ ಗುಪ್ತ ಾಗಿ ತನ್ನ
ಾಯರ್ವನು್ನ ಾಧಿಸುತ್ತದೆ, ಆದರೆ ತಡೆಗಟು್ಟವವನು ಾರಿಬಿಡುವ
ತನಕಅದು ಗುಪ್ತ ಾಗಿಯೇಇರುವುದು. 8ಆಗ †ಅಧಮರ್ಸ್ವರೂಪನು
ಾಣಿಸಿಕೊಳು್ಳವನು, ಅವನನು್ನ ಯೇಸು ಕತರ್ನು ‡ತನ್ನ ಾಯಿಯ
ಉಸಿರಿನಿಂದ §ಕೊಲು್ಲವನು, *ತನ್ನ ಬರುವಿಕೆಯ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷತೆಯಿಂದ
ಸಂಹರಿಸುವನು. 9 ಆ ಅಧಮರ್ಸ್ವರೂಪನು, ಸೈ ಾನನ
ಾಯರ್ಕೆ್ಕ ಅನು ಾರ ಾಗಿ, ಅದು ಸು ಾ್ಳದ †ಸಕಲವಿಧ ಾದ
ಮಹ ಾ್ಕಯರ್, ಸೂಚಕ ಾಯರ್, ಅದು್ಭತ ಾಯರ್ ಇವುಗಳಿಂದಲೂ,
10 ದುನೀರ್ತಿಯ ಎ ಾ್ಲ ವಂಚನೆಯಿಂದಲೂ ಕೂಡಿ ‡ ಾಶದ
ಾಗರ್ದಲಿ್ಲರುವವರಿಗೋಸ ್ಕರ ಾಗಿ ಬರುವನು. ಾಕೆಂದರೆ

ಅವರು ಸತ್ಯವನು್ನ ಪಿ್ರೕತಿಸದೆ ನಿ ಾಕರಿಸಿದ್ದರಿಂದ ರಕ್ಷಣೆಯನು್ನ
ಹೊಂದದೆ ಾಶ ಾಗು ಾ್ತರೆ. 11 ಇದೇ ಾರಣದಿಂದ §ದೇವರು
† 2:3 2:3 ವ. 8; ಾನಿ. 7:25; 8:25; 11:36; ಪ್ರಕ 13:5, 6. ವಿಧ ್ವಂಸಕನು ‡ 2:4
2:4 ೕ ಾ 17:12: § 2:4 2:4ಯೆ ಾ 14:14;ಯೆಜೆ. 28:2: * 2:7 2:7 1

ೕ ಾ 2:18; 4:3: † 2:8 2:8 ವ. 3: ‡ 2:8 2:8ಯೆ ಾ 11:4: § 2:8
2:8 ಾನಿ. 7:10, 11: * 2:8 2:8 1 ತಿ . 6:14; 2 ತಿ . 1:10; 4:1, 8; ತೀತ.
2:13: † 2:9 2:9ಮ ಾ್ತ 24:24; ಪ್ರಕ 13:14: ‡ 2:10 2:10 1 ಕೊರಿ 1:18:
§ 2:11 2:11 1ಅರಸು 22:22;ಯೆಹೆ. 14:9:
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ಾಢಭ್ರಮೆಯನು್ನ ಅವರಲಿ್ಲಗೆ ಕಳುಹಿಸಿ ಅವರು *ಆ ಸುಳ್ಳನು್ನ
ನಂಬುವಂತೆ ಒಳಪಡಿಸು ಾ್ತನೆ. 12 †ಸತ್ಯವನು್ನ ನಂಬದೆ
ಅನೀತಿಯಲಿ್ಲ ಆನಂದಪಡುವವರೆಲ್ಲರೂ ಈ ಪ್ರ ಾರ ಾ್ಯಯತೀಪಿರ್ಗೆ
‡ಗುರಿ ಾಗುವರು.
ದೃಢ ಾಗಿ ನಿಲಿ್ಲರಿ

13 §ಕತರ್ನಿಗೆ ಪಿ್ರಯ ಾಗಿರುವ ಸಹೋದರರೇ, *ನೀವು
ಪವಿ ಾ್ರತ್ಮನಿಂದ ಶುದಿ್ಧೕಕರಿಸಲ್ಪಟ್ಟವ ಾಗಿ, ಸತ್ಯದ ಮೇಲೆ
ನಂಬಿಕೆಯನಿ್ನಟು್ಟ, †ರಕ್ಷಣೆಯನು್ನ ಪಡೆಯುವುದ ಾ್ಕಗಿ ದೇವರು
ನಿಮ್ಮನು್ನ ‡ಆದಿಯಿಂದ ಆರಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರಿಂದ ಾವು §ನಿಮ್ಮ
ವಿಷಯದಲಿ್ಲ ಾ ಾಗಲೂ ದೇವರಿಗೆ ಕೃತಜ್ಞ ಾಸು್ತತಿ ಾಡುವುದಕೆ್ಕ
ಬದ್ಧ ಾಗಿದೆ್ದೕವೆ. 14 ನೀವು ಹೀಗೆ *ರ ಸಲ್ಪಟು್ಟ ನಮ್ಮ ಕತರ್ ಾದ
ಯೇಸು ಕಿ್ರಸ್ತನ ಮಹಿಮೆಯನು್ನ ಸಂ ಾದಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕೆಂದು
ದೇವರು ನಮ್ಮ ಸು ಾತೆರ್ಯ ಮೂಲಕ ಾಗಿ ನಿಮ್ಮನು್ನ ಕರೆದನು.
15 ಹೀಗಿರುವುದರಿಂದ ಸಹೋದರರೇ, †ದೃಢ ಾಗಿ ನಿಲಿ್ಲರಿ.
‡ ಾವು ಾತಿನಿಂ ಾಗಲಿ, ಪತ್ರದ ಮೂಲಕ ಾಗಲಿ ನಿಮಗೆ
ಬೋಧಿಸಿದ ಸಂಪ್ರ ಾಯಗಳನು್ನ ಭದ್ರ ಾಗಿ ಹಿಡಿದುಕೊಂಡಿರಿ.
16 ಮತು್ತ §ನಮ್ಮನು್ನ ಪಿ್ರೕತಿಸಿ ನಮಗೆ ನಿತ್ಯ ಾದ ಆದರಣೆಯನೂ್ನ
*ಉತ್ತಮ ಾದ ನಿರೀ ಯನೂ್ನ ಕೃಪೆಯಿಂದ ಅನುಗ್ರಹಿಸಿದ ನಮ್ಮ
ತಂದೆ ಾದ ದೇವರೂ ನಮ್ಮ ಕತರ್ ಾದ ಯೇಸು ಕಿ್ರಸ್ತನೂ ಾನೇ

* 2:11 2:11 ರೋ ಾ. 1:25: † 2:12 2:12 ರೋ ಾ. 1:32; 2:8: ‡ 2:12
2:12ಅಥ ಾ,ಒಳ ಾಗಬೇಕೆಂಬುದೇ ದೇವರಉದೆ್ದೕಶ. § 2:13 2:13 1ಥೆಸ. 1:4:
* 2:13 2:13 1ಥೆಸ. 4:3: † 2:13 2:13 1ಥೆಸ. 5:9; 2 ತಿ . 1:9: ‡ 2:13
2:13 ಕೆಲವು ಪ್ರತಿಗಳಲಿ್ಲ, ಪ್ರಥಮಫಲ ಾಗಿ ಎಂದು ಬರೆದದೆ. § 2:13 2:13 1 ಥೆಸ.
1:3: * 2:14 2:14 1ಥೆಸ. 5:9; 2 ತಿ . 1:9: † 2:15 2:15 1 ಕೊರಿ 16:13:
‡ 2:15 2:15 ವ. 2: § 2:16 2:16 ೕ ಾ 3:16; 1 ೕ ಾ 4:10; ಪ್ರಕ 1:5
* 2:16 2:16 1 ಪೇತ್ರ. 1:3:
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ನಿಮ್ಮ ಹೃದಯಗಳನು್ನ ಸಂತೈಸಿ, 17 ಸಕಲ ಸ ಾ್ಕಯರ್ದಲಿ್ಲಯೂ,
ಸ ಾ್ವಕ್ಯದಲಿ್ಲಯೂ †ದೃಢಪಡಿಸಲಿ.

3
ಾ್ರಥರ್ನೆ ಾಗಿ ವಿನಂತಿ

1 ಕಡೆಯ ಾಗಿ, *ಸಹೋದರರೇ, ನಮಗೋಸ ್ಕರ
ಾ್ರಥರ್ನೆ ಾಡಿರಿ. ಕತರ್ನ ಾಕ್ಯವು ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲ ಹಬಿ್ಬಹರಡಿದಪ್ರ ಾರವೇ

†ಅದು ಬೇಗನೆ ಪಸರಿಸಿ ಮಹಿಮೆ ಹೊಂದಲಿ, 2 ‡ದೇವರು ನಮ್ಮನು್ನ
ಮೂಖರ್ ಾದ ದುಷ್ಟಜನರ ಕೈಯಿಂದ ತಪಿ್ಪಸುವ ಾಗೆಯೂ
ಾ್ರಥಿರ್ಸಿರಿ, ಕಿ್ರಸ್ತ ನಂಬಿಕೆಯು ಎಲ್ಲರಲಿ್ಲ ಇರುವುದಿಲ್ಲವ ಾ್ಲ.

3 ಆದರೆ §ಕತರ್ನು ನಂಬಿಗಸ್ತನು, ಆತನು ನಿಮ್ಮನು್ನ ದೃಢಪಡಿಸಿ
ನೀವು *ಕೆಡುಕನ ಕೈಗೆ †ಸಿಕ್ಕದಂತೆ ಾ ಾಡುವನು. 4 ಾವು
ಆ ಾಪಿಸುವ ಪ್ರ ಾರ ನೀವು ಾಡುತಿ್ತೕರೆಂತಲೂ ಮುಂದೆಯೂ
ಾಡುವಿರೆಂತಲೂ, ನಿಮ್ಮ ವಿಷಯದಲಿ್ಲ ಕತರ್ನ ಮೂಲಕ ಾಗಿ

ನಮಗೆ ಭರವಸವುಂಟು. 5 ನೀವು ದೇವರ ಪಿ್ರೕತಿಯಲಿ್ಲಯೂ ‡ಕಿ್ರಸ್ತನ
ಾಳೆ್ಮಯಲಿ್ಲಯೂ ಸೇರುವಂತೆ ಕತರ್ನೇ ನಿಮ್ಮನು್ನ ನಡೆಸಲಿ.
ಮೈಗಳ್ಳರಿಗೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ

6 ಸಹೋದರರೇ, ಾವು ಬೋಧಿಸಿದ ಸಂಪ್ರ ಾಯವನು್ನ
ಅನುಸರಿಸದೆ §ಸೋ ಾರಿ ಾಗಿ ಜೀವಿಸುವ ಪ್ರತಿ ಬ್ಬ
*ಸಹೋದರನಿಂದ ನೀವು †ದೂರ ಾಗಿರಬೇಕೆಂದು ‡ನಮ್ಮ
ಕತರ್ ಾದ ಯೇಸು ಕಿ್ರಸ್ತನ ಹೆಸರಿನಲಿ್ಲ ನಿಮಗೆ ಆ ಾಪಿಸುತೆ್ತೕವೆ.

† 2:17 2:17 1 ಥೆಸ. 3:13; 2 ಥೆಸ. 3:3: * 3:1 3:1 1 ಥೆಸ. 5:25: † 3:1
3:1 ಕೀತರ್ 147:15; 1 ಥೆಸ. 1:8: ‡ 3:2 3:2 ರೋ ಾ. 15:31: § 3:3 3:3
1 ಕೊರಿ 1:9: * 3:3 3:3 1 ೕ ಾ 2:14: † 3:3 3:3ಮ ಾ್ತ 6:13; ೕ ಾ
17:15: ‡ 3:5 3:5ಅಥ ಾ, ಕಿ್ರಸ್ತನನು್ನ ಎದುರುನೋಡುವ. § 3:6 3:6ವ. 11;
1 ಥೆಸ. 5:14: * 3:6 3:6 1 ಕೊರಿ 5:11: † 3:6 3:6 ವ. 14;ಮ ಾ್ತ 18:17;
2 ತಿ . 3:5; 1 ಕೊರಿ 5:9; 2 ೕ ಾ 10: ‡ 3:6 3:6 1 ಕೊರಿ 5:4:
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7 §ನೀವು ನಮ್ಮನು್ನ ಅನುಸರಿಸಿ ಹೇಗೆ ನಡೆಯಬೇಕೆಂಬುದನು್ನ
ನೀವೇ ಬಲಿ್ಲರಿ, * ಾವು ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲ ಸೋ ಾರಿ ಾಗಿ ನಡೆಯಲಿಲ್ಲ.
8 ಾವು ಹಣಕೊಡದೆ ಾರ ಬಳಿಯಲಿ್ಲಯೂ ಊಟ ಾಡಲಿಲ್ಲ,
†ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲ ಾರಿಗೂ ಾರ ಾಗ ಾರದೆಂದು ಹಗಲಿರುಳು
ಕಷ್ಟದಿಂದಲೂ ಪ್ರ ಾಸದಿಂದಲೂ ದುಡಿದು ಜೀವನ ಾಡಿದೆವು.
9 ‡ನಿಮಿ್ಮಂದ ೕಷಣೆ ಹೊಂದುವುದಕೆ್ಕ ನಮಗೆ ಹಕಿ್ಕಲ್ಲವೆಂದು
ಾಗೆ ಾಡಲಿಲ್ಲ, §ನೀವು ನಮ್ಮನು್ನ ಅನುಸರಿಸುವುದ ಾ್ಕಗಿ ನಿಮಗೆ
ಾದರಿ ಾಗಿರಬೇಕೆಂದೇ ಾಗೆ ಾಡಿದೆವು. 10 ಇದಲ್ಲದೆ
ಾವು ನಿಮ್ಮ ಸಂಗಡ ಇ ಾ್ದಗ, *“ಕೆಲಸ ಾಡಲೊಲ್ಲದವನು
ಊಟ ಾಡ ಾರದು” ಎಂದು ನಿಮಗೆ ಆ ಾಪಿಸಿದೆವಷೆ್ಟ. 11ಆದರೆ
ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲ ಕೆಲವರು ಾವ ಕೆಲಸವನೂ್ನ ಾಡದೆ, †ಇತರರ
ವಿಷಯದಲಿ್ಲ ಾತ್ರ ತಲೆ ಾಕಿ ಸೋ ಾರಿ ಾಗಿ ನಡೆಯು ಾ್ತರೆಂಬ
ಸುದಿ್ದಯನು್ನ ಕೇಳಿದೆ್ದೕವೆ. 12 ಇಂಥವರು ತಮ್ಮ ಕೆಲಸ ಾಯರ್ಗಳನು್ನ
ನೋಡು ಾ್ತ ಾವೇ ಸಂ ಾದಿಸಿದ್ದನು್ನ ಊಟ ಾಡಬೇಕೆಂದು
ಕತರ್ ಾದ ಯೇಸು ಕಿ್ರಸ್ತನಲಿ್ಲ ಾವು ಆ ಾಪಿಸಿ ಬುದಿ್ಧ ಹೇಳುತೆ್ತೕವೆ.
13 ಸಹೋದರರೇ, ‡ನೀ ಾದರೋ ಒಳೆ್ಳಯದನು್ನ ಾಡುವುದರಲಿ್ಲ
ಬೇಸರಗೊಳ್ಳಬೇಡಿರಿ. 14 ಈ ಪತಿ್ರಕೆಯ ಮೂಲಕ ಾಗಿ ಹೇಳಿರುವ
ನಮ್ಮ ಾತಿಗೆ ಾವ ಾದರೂ ಒಳ ಾಗದಿದ್ದರೆ ಅವನನು್ನ ಗುರುತಿಸಿ
ಅವನಿಗೆ ಾಚಿಕೆ ಾಗುವಂತೆ §ಅವನ ಸಹ ಾಸದಲಿ್ಲ ಸೇರಬೇಡಿರಿ.
15 ಆದರೂ *ಅವನನು್ನ ವೈರಿಯೆಂದು ಾವಿಸದೆ ಸಹೋದರನೆಂದು
ಎಣಿಸಿಕೊಂಡು ಬುದಿ್ಧಹೇಳಿರಿ.
ಸ ಾಪಿ್ತ ಾಕ್ಯಗಳು

§ 3:7 3:7ಅ. ಕೃ. 20:35; 1ಥೆಸ. 1:6: * 3:7 3:7 1ಥೆಸ. 1:5 † 3:8 3:8
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5:3: * 3:10 3:10 ಆದಿ 3:19; 1 ಥೆಸ. 4:11: † 3:11 3:11 1 ತಿ . 5:13;
1 ಪೇತ್ರ. 4:15: ‡ 3:13 3:13 ಗ ಾ. 6:9; 1 ಕೊರಿ 15:58: § 3:14 3:14 ವ.
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16 † ಾಂತಿ ಾಯಕ ಾದ ಕತರ್ನು ಾನೇ ಸ ಾ ಾಲದಲಿ್ಲಯೂ
ಸಕಲವಿಧದಲಿ್ಲಯೂ ‡ನಿಮಗೆ ಾಂತಿಯನು್ನ ದಯ ಾಲಿಸಲಿ.
ಕತರ್ನು ನಿಮೆ್ಮಲ್ಲರೊಂದಿಗಿರಲಿ.

17 § ೌಲನೆಂಬ ಾನು ಸ್ವಂತ ಕೈಯಿಂದ ವಂದನೆಯನು್ನ
ಬರೆದಿದೆ್ದೕನೆ. ಎ ಾ್ಲ ಪತಿ್ರಕೆಗಳಲಿ್ಲಯೂಇದೇ ನನ್ನ ಗುರುತು,ಹೀಗೆಯೇ
ನನ್ನ ಕೈ ಬರಹ.

18 *ನಮ್ಮ ಕತರ್ ಾದ ಯೇಸು ಕಿ್ರಸ್ತನ ಕೃಪೆಯು ನಿಮೆ್ಮಲ್ಲರ
ಸಂಗಡವಿರಲಿ.

† 3:16 3:16 ರೋ ಾ. 15:33: ‡ 3:16 3:16ಅರಣ್ಯ 6:26: § 3:17 3:17
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