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2 െതസ്സെലാനീക്യർ
്രഗന്ഥകര് ത്താവ്
ഒന്നാം േലഖനം േപാെലതെന്ന ഈ
േലഖനത്തിലും പൗേലാസിെനാപ്പം
ശീലാസിെനയും തിേമാെഥേയാസിെനയും
കാണാം. എഴുത്തുകാരൻ താന ് എഴുതിയ
ഒന്നാം േലഖനത്തിെല ൈശലിതെന്നയാണ്
ഇതിലും പിന്തുടർന്നിരിക്കുന്നത.് പൗേലാസ്
തെന്നയാണ് ഇതിെന്റ ്രപധാന എഴുത്തുകാരൻ
എന്ന് വ്യക്തമാക്കുന്നു. വന്ദനംഅറിയിക്കുേമ്പാള ്
ശീലാസിെനയും തിേമാെഥേയാസിെനയും
ഉൾെപ്പടുത്തിയിരിക്കുന്നു. (2 െതസ്സ 1:1).
പലഭാഗങ്ങളിലും കാണുന്ന “ഞങ്ങൾ
“എന്ന്രപേയാഗം മൂന്നുേപരും അംഗീകരിച്ച
എന്നര് ത്ഥം. എന്നാൽ കെയ്യഴുത്ത്
പൗേലാസിെന്റതല്ല അവസാനെത്ത
അഭിവാദനവും ്രപാർത്ഥനയും മാ്രതമാണ്
പൗേലാസ്എഴുതിയത.് ഒരുപേക്ഷപൗേലാസ്ഇത്
മറ്റ രണ്ടുേപെര െകാണ്ടും പറഞ്ഞുഎഴുതിപ്പിച്ചത്
ആവാൻസാധ്യതയുണ്ട.്

എഴുതെപ്പട്ടകാലഘട്ടവുംസ്ഥലവും
ഏകേദശം ്രകിസ്താബ്ദം 51 - 52.
െതെസ്സേലാനിക്യര് ക്കു എഴുതിയ ഒന്നാം
േലഖനം േപാെല ഇതും െകാരിന്തിൽ വച്ചാണ്
പൗേലാസ്എഴുതുന്നത.്

സ്വീകര ്ത്താവ്
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ഈ േലഖനം സഭാ വിശ്വാസികള് ക്കു േവണ്ടി
എഴുതെപ്പട്ടതാണ.്
ഉേദ്ദശം
കർത്താവിെന്റ വരവിെന കുറിച്ച ള്ള
ഉപേദശങ്ങളിെല പിശകുകൾ തീർക്കുവാൻ
വിശ്വാസികള െട ്രപത്യാശയുെട സഹിഷ്ണതെയ
ക്കുറിച്ച് അവെര േ്രപാത്സാഹിപ്പിക്കുവാനും
അതുേപാെല കർത്താവ് േവഗത്തിൽ വരുെമന്ന്
ഉപേദശിച്ച െകാണ്ട് സ്വന്തം ലാഭത്തിനു േവണ്ടി
മറ്റ ള്ളവെര ചൂഷണം െചയ്തുെകാണ്ടിരുന്ന
വ്യക്തികെളശാസിക്കുവാനും.
്രപേമയം
്രപത്യാശയിൽജീവിക്കുക

സംേക്ഷപം
1.അഭിവാദനങ്ങൾ. — 1:1, 2
2. കഷ്ടതയിൽആശ്വാസം. — 1:3-12
3. കർത്താവിെന്റ വരവിെന കുറിച്ച ള്ള
ഉപേദശം. — 2:1-12

4. അവരുെട അവസാനെത്ത കുറിച്ച ള്ള
ഓർമ്മെപ്പടുത്തൽ. — 2:13-17

5. ്രപാേയാഗിക കാര്യങ്ങെളക്കുറിച്ച ള്ള
്രപേബാധനം. — 3:1-15

6.സമാപനവന്ദനം. — 3:16-18
1 പൗെലാസും സില്വാെനാസും
തിെമാെഥെയാസും പിതാവായ ൈദവത്തിലും
കർത്താവായ േയശു്രകിസ്തുവിലുമുള്ള
െതസ്സേലാനിക്യസഭയ്ക്ക് എഴുതുന്നത:്
2പിതാവായൈദവത്തിങ്കൽനിന്നും കർത്താവായ
േയശു്രകിസ്തുവിങ്കൽ നിന്നും നിങ്ങൾക്ക്
കൃപയുംസമാധാനവും ഉണ്ടാകെട്ട.
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്രപാർത്ഥനയും നന്ദികേരറ്റലും

3 സേഹാദരന്മാേര, നിങ്ങള െട വിശ്വാസം
ഏറ്റവും വർദ്ധിച്ച ം നിങ്ങൾ ഓേരാരുത്തർക്കും
അേന്യാന്യം സ്േനഹം െപരുകിയും
വരികയാൽ ഞങ്ങൾ ഉചിതമാകുംവണ്ണം
ൈദവത്തിന് എേപ്പാഴും നിങ്ങെളക്കുറിച്ച്
സ്േതാ്രതം െചയ് വാൻ കടെപ്പട്ടിരിക്കുന്നു.
4 അതുെകാണ്ട് നിങ്ങൾ സഹിക്കുന്ന സകല
ഉപ്രദവങ്ങളിലും കഷ്ടങ്ങളിലുമുള്ള നിങ്ങള െട
സഹിഷ്ണതയും വിശ്വാസവും നിമിത്തം ഞങ്ങൾ
ൈദവത്തിെന്റ സഭകളിൽ നിങ്ങെളക്കുറിച്ച്
്രപശംസിക്കുന്നു. 5അത് നിങ്ങൾകഷ്ടെപ്പടുവാൻ
കാരണമായിരിക്കുന്ന ൈദവരാജ്യത്തിന്
നിങ്ങെള േയാഗ്യന്മാരായി എണ്ണ ം എന്നിങ്ങെന
ൈദവത്തിെന്റ നീതിയുള്ള വിധിക്കു വ്യക്തമായ
അടയാളം ആകുന്നു. 6 കർത്താവായ
േയശു തെന്റ ശക്തിയുള്ള ദൂതന്മാരുമായി
സ്വർഗ്ഗത്തിൽനിന്നു അഗ്നിജ്വാലയിൽ
്രപത്യക്ഷനായി 7ൈദവെത്തഅറിയാത്തവർക്കും
നമ്മുെട കർത്താവായ േയശുവിെന്റ
സുവിേശഷം അനുസരിക്കാത്തവർക്കും
്രപതികാരം െകാടുക്കുേമ്പാൾ 8 നിങ്ങെള
പീഢിപ്പിക്കുന്നവർക്ക് പീഢയും പീഢ
അനുഭവിക്കുന്ന നിങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങേളാടുകൂെട
ആശ്വാസവും പകരം നല്കുന്നത്
ൈദവസന്നിധിയിൽ നീതിയേല്ലാ. 9 സുവിേശഷം
അനുസരിക്കാത്തവർ കർത്താവിെന്റ
സന്നിധാനവും അവെന്റ ശക്തിയുെട
മഹത്വവും വിട്ടകന്നു നിത്യനാശം എന്ന
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ശിക്ഷാവിധി അനുഭവിക്കും. 10 അവൻ
വരുന്ന നാളിൽ തെന്റ വിശുദ്ധന്മാരാൽ
മഹത്വെപ്പേടണ്ടതിനും ഞങ്ങള െട സാക്ഷ്യം
നിങ്ങൾ വിശ്വസിച്ചതുേപാെല വിശ്വസിച്ച
എല്ലാവരിലും താൻ അതിശയവിഷയം
ആേകണ്ടതിനും തേന്ന. 11 അതുെകാണ്ട്
നമ്മുെട ൈദവത്തിെന്റയും കർത്താവായ
േയശു്രകിസ്തുവിെന്റയും കൃപയാൽ നമ്മുെട
കർത്താവായ േയശുവിെന്റ നാമം നിങ്ങളിലും
നിങ്ങൾ അവനിലും മഹത്വെപ്പേടണ്ടതിന്
12 നമ്മുെട ൈദവം നിങ്ങെള തെന്റ വിളിക്കു
േയാഗ്യരായി എണ്ണി സൽഗുണത്തിലുള്ള
എല്ലാ ആ്രഗഹങ്ങള ം, ശക്തിേയാെടയുള്ള
വിശ്വാസത്തിെന്റ ഓേരാ ്രപവൃത്തിയും
പൂർണ്ണമാക്കിത്തേരണംഎന്നുനിങ്ങൾക്ക് േവണ്ടി
എേപ്പാഴുംഞങ്ങൾ ്രപാർത്ഥിക്കുന്നു.

2
അധർമ്മമൂർത്തി

1 ഇനി സേഹാദരന്മാേര, നമ്മുെട
കർത്താവായ േയശു്രകിസ്തുവിെന്റ
മടങ്ങിവരവും, അവേനാടുകൂെട നാം
ഒരുമിച്ച കൂടുന്നതിെനക്കുറിച്ച ം ഞങ്ങൾ
നിങ്ങേളാടു അേപക്ഷിക്കുന്നത:് 2കർത്താവിെന്റ
ദിവസം വന്നുകഴിഞ്ഞു എന്നു സൂചിപ്പിക്കുന്ന
വല്ല ആത്മാവിനാേലാ വചനത്താേലാ,
ഞങ്ങൾ എഴുതി എന്നു അവകാശെപ്പടുന്ന
േലഖനത്താേലാ നിങ്ങൾ േവഗത്തിൽ
മനസ്സിടറുകയും അസ്വസ്ഥരാകയുമരുത.്
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3ആരും ഏതുവിേധനയും നിങ്ങെള ചതിക്കരുത;്
ആദ്യേമ വിശ്വാസത്യാഗം സംഭവിക്കുകയും
നാശേയാഗ്യനായ പു്രതനായ അധർമ്മത്തിെന്റ
മനുഷ്യൻ െവളിെപ്പടുകയും േവണം. 4 അവൻ
ൈദവാലയത്തിൽഇരുന്നുെകാണ്ട,്ൈദവംഎന്നു
വിളിക്കെപ്പടുന്നേതാ, ആരാധിക്കെപ്പടുന്നേതാ
ആയ സകലത്തിനും മീെത തെന്നത്താൻ
ൈദവമായി ഉയർത്തുന്ന എതിരാളി അേ്രത.
5 നിങ്ങേളാടുകൂെട ഇരിക്കുേമ്പാൾ തേന്ന
ഞാൻ ഇതു നിങ്ങേളാടു പറഞ്ഞു എന്നു
ഓർക്കുന്നില്ലേയാ? 6 അവൻ സമയത്തിനു
മുെമ്പ െവളിെപ്പടാതിരിേക്കണ്ടതിന് ഇേപ്പാൾ
തടുക്കുന്നത് എന്ത് എന്നു നിങ്ങൾ അറിയുന്നു.
7 അധർമ്മത്തിെന്റ മർമ്മം ഇേപ്പാേഴ
്രപവൃത്തിക്കുന്നുണ്ട;് ഇതുവെര തടുക്കുന്നവൻ
വഴിയിൽനിന്നു നീങ്ങിേപ്പായാൽ മാ്രതം മതി.
8 അേപ്പാൾ അധർമ്മമൂർത്തി െവളിെപ്പട്ട വരും;
അവെന കർത്താവായ േയശു തെന്റ
വായിെല ശ്വാസത്താൽ സംഹരിച്ച് തെന്റ
്രപത്യക്ഷതയുെട ്രപഭാവത്താൽ നശിപ്പിക്കും.
9 അധർമ്മമൂർത്തി നശിച്ച േപാകുന്നവർക്ക്
െവളിെപ്പടുന്നത് സാത്താെന്റ വ്യാപാരശക്തിക്ക്
ഒത്തവണ്ണം വ്യാജമായ സകലശക്തിേയാടും
അടയാളങ്ങേളാടും അത്ഭുതങ്ങേളാടും
അനീതിയുെട സകല വഞ്ചനേയാടും കൂെട
ആയിരിക്കും; 10 എന്തുെകാെണ്ടന്നാൽ അവർ
രക്ഷിയ്ക്കെപ്പടുവാന്തക്കവണ്ണം സത്യെത്ത
സ്േനഹിച്ച് ൈകെക്കാള്ളായ്കയാൽ തേന്ന
അങ്ങെനഭവിക്കും. 11സത്യെത്തവിശ്വസിക്കാെത
അനീതിയിൽ രസിക്കുന്ന എല്ലാവർക്കും
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ന്യായവിധി വേരണ്ടതിന് 12 ൈദവം അവർക്ക്
േഭാഷ്ക് വിശ്വസിക്കുവാനായി വ്യാജത്തിെന്റ
വ്യാപാരശക്തിഅയയ്ക്കുന്നു.

സ്ഥിരതേയാെട നില്ക്കുക
13 ഞങ്ങേളാ, കർത്താവിന് ്രപിയരായ
സേഹാദരന്മാേര, ൈദവം നിങ്ങെള
രക്ഷയ്ക്കുള്ള ആദ്യഫലമായി ആത്മാവിെന്റ
വിശുദ്ധീകരണത്തിലും സത്യത്തിെന്റ
വിശ്വാസത്തിലും തിരെഞ്ഞടുത്തതുെകാണ്ട്
നിങ്ങൾ നിമിത്തം ൈദവെത്ത എേപ്പാഴും
സ്തുതിപ്പാൻ കടെമ്പട്ടിരിക്കുന്നു. 14 നമ്മുെട
കർത്താവായ േയശു്രകിസ്തുവിെന്റ മഹത്വം
്രപാപിക്കുവാനേല്ലാ അവൻ ഞങ്ങള െട
സുവിേശഷേഘാഷണത്താൽ നിങ്ങെള
രക്ഷയ്ക്ക് വിളിച്ചത്. 15 ആകയാൽ
സേഹാദരന്മാേര, ഞങ്ങൾ വാക്കിനാേലാ
േലഖനത്താേലാ ഉപേദശിച്ച തന്ന ്രപമാണങ്ങെള
മുറുെകപിടിച്ച്അതിൽ ഉറച്ച നിന്നുെകാൾവിൻ.

16 നമ്മുെട കർത്താവായ േയശു്രകിസ്തു
തെന്നയും നെമ്മ സ്േനഹിച്ച് നിത്യാശ്വാസവും
നല്ല ്രപത്യാശയുെട ഉറപ്പ ം കൃപയാെല
നല്കിയിരിക്കുന്ന നമ്മുെട പിതാവായ
ൈദവവും 17 നിങ്ങള െട ഹൃദയങ്ങെള എല്ലാ
നല്ല ്രപവൃത്തിയിലും വാക്കാലും ആശ്വസിപ്പിച്ച്
സ്ഥിരെപ്പടുത്തുമാറാകെട്ട.

3
്രപാർത്ഥനആവശ്യെപ്പടുന്നു
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1 ഒടുവിൽ സേഹാദരന്മാേര, കർത്താവിെന്റ
വചനംനിങ്ങള െടഅടുക്കൽഎത്തിയതുേപാെല
േവഗം വ്യാപിച്ച മഹത്വെപ്പടുവാനും
2 വല്ലാത്തവരും ദുഷ്ടന്മാരുമായ മനുഷ്യരുെട
കയ്യിൽ നിന്നു ഞങ്ങൾ വിടുവിക്കെപ്പടുവാനും
ഞങ്ങൾക്കുേവണ്ടി ്രപാർത്ഥിക്കുവിൻ; വിശ്വാസം
എല്ലാവർക്കും ഇല്ലേല്ലാ. 3 എന്നാൽ കർത്താവ്
വിശ്വസ്തൻ;അവൻ നിങ്ങെള ഉറപ്പിച്ച ദുഷ്ടെന്റ
കയ്യിൽ അകെപ്പടാതവണ്ണം കാത്തുെകാള്ള ം.
4 ഞങ്ങൾ ആജ്ഞാപിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ
െചയ്യന്നു എന്നും േമലാലും െചയ്യ ം എന്നും
ഞങ്ങൾ നിങ്ങെളക്കുറിച്ച് കർത്താവിൽ
ഉറച്ചിരിക്കുന്നു. 5 കർത്താവ് താൻ നിങ്ങള െട
ഹൃദയങ്ങെള ൈദവത്തിെന്റ സ്േനഹത്തിേലക്കും
്രകിസ്തുവിെന്റ സഹിഷ്ണതയിേലക്കും
തിരിക്കുമാറാകെട്ട.

അലസരാകാതിരിക്കുവാൻനിർേദ്ദശിക്കുന്നു
6 സേഹാദരന്മാേര, ഞങ്ങേളാടു ്രപാപിച്ച
്രപമാണം വിട്ട അലസമായി നടക്കുന്ന ഏത്
സേഹാദരേനാടും അകന്നുെകാേള്ളണം എന്നു
നമ്മുെട കർത്താവായ േയശു്രകിസ്തുവിെന്റ
നാമത്തിൽ ഞങ്ങൾ നിങ്ങേളാടു
ആജ്ഞാപിക്കുന്നു. 7 ഞങ്ങെള
അനുകരിേക്കണ്ടത് എങ്ങെന എന്നു നിങ്ങൾ
തേന്ന അറിയുന്നുവേല്ലാ. ഞങ്ങൾ നിങ്ങള െട
ഇടയിൽ അലസമായി നടന്നിട്ടില്ല, 8ആരുെടയും
ആഹാരം െവറുെത അനുഭവിച്ചിട്ട മില്ല;
നിങ്ങളിൽ ആർക്കും ഭാരമായിത്തീരരുതു
എന്നുവച്ച് ഞങ്ങൾ അദ്ധ്വാനേത്താടും
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്രപയാസേത്താടും കൂെട രാപ്പകൽ േവലെചയ്തു
േപാന്നത് 9 അധികാരമില്ലാഞ്ഞിട്ടല്ല,
അനുകരിക്കുവാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങെള
മാതൃകയാക്കിത്തേരണ്ടതിനേ്രത.
10 േവലെചയ് വാൻ മനസ്സില്ലാത്തവൻ
തിന്നുകയുമരുത് എന്നു ഞങ്ങൾ
നിങ്ങേളാടുകൂെട ഇരിക്കുേമ്പാൾ തേന്ന
ആജ്ഞാപിച്ചിട്ട ണ്ടേല്ലാ. 11 നിങ്ങളിൽ ചിലർ
ഒട്ട ം േവല െചയ്യാെത പരകാര്യം േനാക്കി
അലസരായി നടക്കുന്നു എന്നു േകൾക്കുന്നു.
12 ഇങ്ങെനയുള്ളവേരാട:് സാവധാനേത്താെട
േവലെചയ്തു അേഹാവൃത്തി കഴിക്കണം എന്നു
കർത്താവായ േയശു്രകിസ്തുവിൽ ഞങ്ങൾ
ആജ്ഞാപിക്കുകയും ്രപേബാധിപ്പിക്കുകയും
െചയ്യന്നു. 13 നിങ്ങേളാ, സേഹാദരന്മാേര,
നന്മ െചയ്യന്നതിൽ തളർന്നുേപാകരുത.്
14 ഈ േലഖനത്തിലുള്ള ഞങ്ങള െട വാക്ക്
അനുസരിക്കാത്തവൻ നാണിേക്കണ്ടതിന്
അവേനാടുള്ള സംസർഗ്ഗം വിട്ട അവെന
േവർതിരിപ്പിൻ. 15 എങ്കിലും ശ്രതു എന്നു
വിചാരിക്കാെത സേഹാദരൻ എന്നുവച്ച് അവെന
ബുദ്ധിയുപേദശിക്കയേ്രത േവണ്ടത.്

16 സമാധാനത്തിെന്റ കർത്താവായവൻ താൻ
നിങ്ങൾക്ക് എല്ലായ്േപാഴും സകലവിധത്തിലും
സമാധാനം നല്കുമാറാകെട്ട; കർത്താവ്
നിങ്ങെളല്ലാവേരാടുംകൂെട ഇരിക്കുമാറാകെട്ട.

17 പൗെലാസായ എെന്റ കയ്യാൽ വന്ദനം;
ഞാൻ എഴുതുന്ന സകല േലഖനത്തിലും
ഇതുതെന്ന അടയാളം. 18 നമ്മുെട
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കർത്താവായ േയശു്രകിസ്തുവിെന്റ കൃപ
നിങ്ങെളല്ലാവേരാടുംകൂെട ഇരിക്കുമാറാകെട്ട.
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