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2ெதசேலானிக்ேகயர்

ஆச ரியர்

1 ெதசேலானிக்ேகயைரப் ேபாலேவ
இந்த கடிதமும் பவுல், சீலா தீேமாத்ேதயு
ஆக ேயாரிடமிருந்து வந்தது. இந்த
கடிதத்தன் எழுத்தாளர், பவுல் எழுதய
1 ெதசேலானிக்ேகயர் மற்றும் ப ற
கடிதங்களில் உள்ள அேத எழுத்துநைடையப்
பயன்படுத்துகறார். பவுல் முக்கய
எழுத்தாளர் என்று இது காட்டுக றது.
சீலாவும் தீேமாத்ேதயும் வாழ்த்துக்களில்
ேசர்க்கப்படுக றார்கள் (2 ெதச 1: 1). பல
வசனங்களில், நாங்கள் எழுதுக ேறாம்
என்ற வார்த்ைதகள், மூன்று ேபரும் ஒப்புக்
ெகாண்டிருக்க றார்கள் என்பைத இது
காட்டுக றது. இறுத வாழ்த்து மற்றும்
ெஜபத்ைத மட்டும் எழுதயதல் இருந்து
பவுலின் ைகெயழுத்து அல்ல (2 ெதச 3: 17).
பவுல் இந்தக் கடிதத்தன் வார்த்ைதகைள
ஒருேவைள தீேமாத்ேதயுவ டேமா அல்லது
சீலாவ டேமாகூறயருக்கலாம்.

எழுதப்பட்ட காலம்மற்றும்இடம்

ஏறக்குைறய க ப 51-52 க்கு இைடயல்
எழுதப்பட்டது.



ii

1 ெதசேலானிக்ேகயர் எழுதயேபாது
இருந்த ெகாரிந்துவல் 2 ெதசேலானிக்ேகயர்
நருபத்ைதயும்பவுல்எழுதனார்.

யாருக்காக எழுதப்பட்டது
2 ெதசேலானிக்ேகயர் நருபத்தன்

உத்ேதச க்கப்பட்ட வாசகர்கள்,
ெதசேலானிக்ேகயர் சைபயன்
உறுப்பனர்கள் என 2 ெதசேலானிக்ேகயர்
1: 1கூறுகறது.

எழுதப்பட்ட ேநாக்கம்
கர்த்தருைடய நாள் பற்றய உபேதசத்தல்

இருந்த பைழகைளச் சரிெசய்வேத
இதன் ேநாக்கம் ஆகும். வசுவாச கைள
பாராட்டவும், வசுவாசத்தல் தங்களுைடய
வ டாமுயற்சையயும்ஊக்குவப்பதற்காகவும்,
ஆண்டவரின் வருைகயன் நாள் மிக
வைரவ ேலேய சம்பவக்கும் என்று
கைடச க் காலத்ைதக் குற த்து தங்கைளேய
வஞ்ச த்து, தங்கள் ெசாந்த ஆதாயத்த ற்காக
உபேதசத்ைத கைறப்படுத்துபவர்கைள
கடிந்துெகாள்வதற்காகவும்எழுதப்பட்டது.

ைமயக்கருத்து
நம்ப க்ைகயல்வாழ்தல்
ெபாருளடக்கம்
1. வாழ்த்துைர— 1:1, 2
2. துயரத்தல்ஆறுதல்— 1:3-12
3. கர்த்தரின்நாள்பற்றயதருத்தம்— 2:1-12
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4. அவர்களுைடய முடிைவக் குறத்து
நைனவூட்டல்— 2:13-17

5. நைடமுைற வஷயங்கைளப் பற்ற
அறவுைர— 3:1-15

6.இறுத வாழ்த்துக்கள்— 3:16-18
1 பவுலும், ச ல்வானும், தீேமாத்ேதயும்,

நம்முைடய ப தாவாகய ேதவனுக்குள்ளும்,
கர்த்தராக ய இேயசுக றஸ்துவற்குள்ளும்
இருக்கற ெதசேலானிக்ேகயர் சைபக்கு
எழுதுகறதாவது: 2 நம்முைடய
ப தாவாகய ேதவனாலும் கர்த்தராக ய
இேயசுக றஸ்துவனாலும் உங்களுக்குக்
கருைபயும் சமாதானமும்உண்டாவதாக.
நன்றெசால்லுதலும்,ெஜபமும்

3 சேகாதரர்கேள, நாங்கள் எப்ெபாழுதும்
உங்களுக்காக ேதவனுக்கு நன்றெசலுத்த
கடனாளிகளாக இருக்க ேறாம்;
உங்களுைடய வசுவாசம் மிகவும்
ெபருகுகறதனாலும், நீங்கெளல்ேலாரும்
ஒருவரிெலாருவர் ைவத்தருக்க ற அன்பு
அதகரிக்க றதனாலும், அப்படிச் ெசய்க றது
தகுதயாக இருக்க றது. 4 நீங்கள்
சக க்க ற எல்லாத் துன்பங்களிலும்
உபத்த ரவங்களிலும் ெபாறுைமையயும்
வசுவாசத்ைதயும் காண்பக்க றதனாேல
உங்கைளக்குறத்து நாங்கள் ேதவனுைடய
சைபகளில் ேமன்ைமபாராட்டுக ேறாம்.
5 நீங்கள் ேதவனுைடய ராஜ்யத்தனிமித்தம்
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பாடுகள் அநுபவக்க றவர்களாக
இருக்க, அந்த ராஜ்யத்த ற்கு
நீங்கள் தகுதயுைடயவர்கள் என்று
எண்ணப்படும்படிக்கு, ேதவன் நயாயமானத்
தீர்ப்புச் ெசய்க றவெரன்பதற்கு, அதுேவ
ஆதாரமாக இருக்க றது. 6 உங்கைள
உபத்த ரவப்படுத்துகறவர்களுக்கு
உபத்த ரவத்ைதயும், உபத்த ரவப்படுக ற
உங்களுக்கு எங்கேளாடுகூட
இைளப்பாறுதைலயும்ப ரத பலனாகக்ெகாடுப்பது
ேதவனுக்கு நீதயாக இருக்க றேத.
7 ேதவைன அறயாதவர்களுக்கும்,
நம்முைடயகர்த்தராக யஇேயசுக றஸ்துவன்
நற்ெசய்த க்குக் கீழ்ப்படியாதவர்களுக்கும்
நீதயுள்ளதண்டைனையக்ெகாடுக்கும்படிக்கு,
8 கர்த்தராக ய இேயசு தமது வல்லைமயன்
தூதர்கேளாடும், எரிக ற அக்கனிேயாடும்,
வானத்தலிருந்து ெவளிப்படும்ேபாது
அப்படியாகும். 9 அந்த நாளிேல
தம்முைடய பரிசுத்தவான்களில்
மகைமப்படத்தக்கவராகவும்,
நீங்கள் எங்களுைடய சாட்சைய
நம்பனபடியனாேல உங்களிடத்தலும்,
நம்புக றவர்கெளல்ேலாரிடத்தலும்
ஆச்சரியப்படத்தக்கவராகவும், 10 அவர்
வரும்ேபாது, அவர்கள் கர்த்தருைடய
சந்ந தானத்தலிருந்தும், அவருைடய
வல்லைமெபாருந்தய மகைமயலிருந்தும்
வலக , ந த்தய அழிவாக ய தண்டைனைய
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அைடவார்கள். 11 ஆகேவ, நம்முைடய
ேதவனும் கர்த்தராக ய இேயசுக றஸ்துவும்
அளிக்கும் கருைபயன்படிேய நம்முைடய
கர்த்தராக ய இேயசுக றஸ்துவன்
நாமம் உங்களிடத்தலும், நீங்கள்
அவரிடத்தலும் மகைமப்படும்படிக்கு;
12 நம்முைடய ேதவன் உங்கைளத் தமது
அைழப்புக்குத் தகுதயுள்ளவர்களாக்கவும்,
தமது தயவுள்ள வருப்பம் முழுவைதயும்
வசுவாசத்தன் ெசயல்கைளயும்
பலமாக உங்களிடம் நைறேவற்றவும்
ேவண்டுெமன்று, எப்ெபாழுதும்
உங்களுக்காக ேவண்டிக்ெகாள்ளுக ேறாம்.

அத்த யாயம் 2
கர்த்தருைடயவருைக

1 அன்றயும், சேகாதரர்கேள, நம்முைடய
கர்த்தராக ய இேயசுக றஸ்துவன்
வருைகையயும், நாம் அவரிடத்தல்
ேசர்க்கப்படுவைதயும்குறத்து, நாங்கள்
உங்கைள ேவண்டிக்ெகாள்ளுகறது
என்னெவன்றால், 2 க றஸ்துவனுைடய நாள்
வந்துவ ட்டது என்று தீர்க்கதரிசனமாகேவா
எங்களுைடய வார்த்ைதயாகேவா
எங்களிடத்தலிருந்து கடிதம்
வந்ததாகேவா ெசால்லப்பட்டால், உடேன
சஞ்சலப்படாமலும் கலங்காமலும்
இருங்கள். 3 எவ்வதத்தனாலும் ஒருவனும்
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உங்கைள ேமாசம்ேபாக்காதபடிக்கு
எச்சரிக்ைகயாக இருங்கள்; ஏெனன்றால்,
வசுவாச துேராகம் முன்னதாக
நடந்து, பன்பு அழிவன் மகனாகய
பாவமனிதன் ெவளிப்பட்டாெலாழிய,
அந்த நாள் வராது. 4 அவன் எத ர்த்து
ந ற்க றவனாகவும், ேதவெனன்னப்படுவது
எதுேவா, ஆராத க்கப்படுவது எதுேவா,
அைவெயல்லாவற்றற்கும்ேமலாகத்
தன்ைன உயர்த்துகறவனாகவும்,
ேதவனுைடய ஆலயத்தல் ேதவன்ேபால
உட்கார்ந்து, தன்ைனத்தான் ேதவெனன்று
காண்பக்க றவனாகவும் இருப்பான்.
5 நான் உங்களிடத்தலிருந்தேபாது
இைவகைளச் ெசான்னது உங்களுக்கு
ஞாபகமில்ைலயா? 6அவன் தன் காலத்த ேல
ெவளிப்படும்படிக்கு, இப்ெபாழுது
அவைனத் தைடெசய்க றது இன்னெதன்றும்
அறந்தருக்க றீர்கேள. 7 அக்க ரமத்தன்
இரகச யம் இப்ெபாழுேத க ரிையெசய்க றது;
ஆனாலும், தைடெசய்க றவன் நடுவலிருந்து
நீக்கப்படுவதற்குமுன்ேனஅதுெவளிப்படாது.
8 நீக்கப்படும்ேபாது, அந்த அக்க ரமக்காரன்
ெவளிப்படுவான்; அவைனக் கர்த்தர்
தம்முைடய வாயன் சுவாசத்தனாேல
அழித்து, தம்முைடய வருைகயன்
ேதாற்றத்தனாேல நாசம்பண்ணுவார்.
9 அந்த அக்க ரமக்காரனுைடய
வருைக சாத்தானுைடய ெசயலின்படி
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எல்லா ெபாய்யான வல்லைமேயாடும்
அைடயாளங்கேளாடும் அற்புதங்கேளாடும்,
10 ெகட்டுப்ேபாக றவர்களுக்குள்ேள
அநீதயனால் உண்டாகும் எல்லாவத
வஞ்சகத்ேதாடும் இருக்கும்.
இரட்ச க்கப்படத்தக்கதாகச் சத்தயத்ைத
ேநச க்க அவர்கள் மறுத்ததனால்
அப்படி நடக்கும். 11 ஆகேவ,
சத்தயத்ைத வசுவாச க்காமல்
அநீதயல் ப ரியப்படுக ற எல்ேலாரும்
தண்டைனக்குள்ளாக்கப்படும்படிக்கு,
12அவர்கள்ெபாய்ையவசுவாச க்கத்தக்கதாகக்
ெகாடிய மாய வஞ்சகத்ைத ேதவன்
அவர்களுக்குஅனுப்புவார்.

நைலெகாண்டிருங்கள்
13 கர்த்தருக்குப் ப ரியமான

சேகாதரர்கேள, நீங்கள் ஆவயானவராேல
பரிசுத்தமாக்கப்படுக றதனாலும்,
சத்தயத்ைத வசுவாச க்க றதனாலும்
இரட்ச ப்பைடயும்படிக்கு, ெதாடக்கம் முதல்
ேதவன்உங்கைளத்ெதரிந்துெகாண்டபடியனாேல,
நாங்கள் உங்கைளக்குறத்து எப்ெபாழுதும்
ேதவனுக்கு நன்றெசால்ல கடனாளிகளாக
இருக்க ேறாம். 14 நீங்கள் நம்முைடய
கர்த்தராக ய இேயசுக றஸ்துவன்
மகைமைய அைடயும்படிக்கு எங்களுைடய
நற்ெசய்தயனாேல அந்த இரட்ச ப்ப ற்கு
அவர் உங்கைள அைழத்தார்.
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15 ஆகேவ, சேகாதரர்கேள, நீங்கள்
உறுதெகாண்டு, வார்த்ைதயனாலாவது
கடிதத்தனாலாவது நாங்கள் உங்களுக்கு
உபேதச த்த முைறைமகைளக்
ைகக்ெகாள்ளுங்கள். 16 நம்முைடய
கர்த்தராக ய இேயசுக றஸ்துவும்,
நம்மிடத்தல்அன்புகூர்ந்துந த்தயஆறுதைலயும்
நல்நம்ப க்ைகையயும் கருைபயாக
நமக்குக் ெகாடுத்தருக்க ற நம்முைடய
ப தாவாகய ேதவனும், 17 உங்களுைடய
இருதயங்கைளத் ேதற்ற , எல்லா
நல்வசனத்தலும் ெசயல்களிலும் உங்கைள
உறுத ப்படுத்துவாராக.

அத்த யாயம் 3
பவுல்அவர்கைளெஜப க்க ேவண்டுதல்

1 கைடச யாக, சேகாதரர்கேள,
உங்களிடம் கர்த்தருைடய வசனம்
பரவ மகைமப்படுக றதுேபால,
எவ்வ டத்தலும் பரவ மகைமப்படும்படிக்கும்,
2 துன்மார்க்கமான ெபால்லாத
மனிதர்களுைடய ைகயலிருந்து நாங்கள்
வடுவக்கப்படும்படிக்கும், எங்களுக்காக
ேவண்டிக்ெகாள்ளுங்கள்; வசுவாசம்
எல்ேலாரிடத்தலும் இல்ைலேய. 3 கர்த்தேரா
உண்ைமயுள்ளவர், அவர் உங்கைள
உறுத ப்படுத்த , தீைமயலிருந்து வலக்க க்
காத்துக்ெகாள்ளுவார். 4 ேமலும், நாங்கள்
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கட்டைளயடுகறைவகைள நீங்கள்
ெசய்துவருகறீர்கெளன்றும், இனிேமலும்
ெசய்வீர்கெளன்றும், உங்கைளக்குறத்துக்
கர்த்தருக்குள் நம்ப க்ைகயாக இருக்க ேறாம்.
5 கர்த்தர் உங்களுைடய இருதயங்கைள
ேதவைனப்பற்றும் அன்புக்கும் க றஸ்துவன்
ெபாறுைமக்கும் ேநராக நடத்துவாராக.

ேவைலயல்லாமல் இருப்பைதக்குற த்த
எச்சரிக்ைக

6 ேமலும், சேகாதரர்கேள, எங்களிடம்
ஏற்றுக்ெகாண்ட முைறைமயன்படி
நடக்காமல், ேசாம்ேபறயாக இருக்க ற
எந்தச் சேகாதரைனயும் நீங்கள்
வ ட்டுவலகேவண்டுெமன்று, நம்முைடய
கர்த்தராக ய இேயசுக றஸ்துவன்
நாமத்தனாேல, உங்களுக்குக்
கட்டைளயடுக ேறாம். 7 இன்னவதமாக
எங்கைளப் பன்பற்றேவண்டுெமன்று
நீங்கள் அறந்தருக்க றீர்கேள; நாங்கள்
உங்களுக்குள்ேள ேசாம்ேபறயாக
நடக்காமல், 8ஒருவனிடத்தலும்இலவசமாகச்
சாப்ப டாமலும், உங்களில் ஒருவனுக்கும்
பாரமாக இல்லாதபடிக்கு இரவும் பகலும்
ப ரயாசத்ேதாடும் வருத்தத்ேதாடும்
ேவைலெசய்து சாப்ப ட்ேடாம். 9 உங்கள்ேமல்
பாரத்ைத ைவப்பதற்கான அதகாரம்
எங்களுக்கு இல்ைலெயன்பதனாேல
அப்படிச் ெசய்யாமல், நீங்கள் எங்கைளப்
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பன்பற்றும்படிக்கு நாங்கள் உங்களுக்கு
மாத ரியாக இருக்கேவண்டுெமன்ேற
அப்படிச்ெசய்ேதாம். 10 ஒருவன்
ேவைலெசய்ய மனதல்லாதருந்தால்
அவன் சாப்ப டவும்கூடாெதன்று நாங்கள்
உங்களிடம் இருந்தேபாது உங்களுக்குக்
கட்டைளய ட்ேடாேம. 11 உங்களில் சலர்
எந்தெவாரு ேவைலயும் ெசய்யாமல்,
மற்றவர்களுைடய ேவைலயல் தைலய ட்டு,
ேசாம்ேபற களாகத் த ரிக றார்கெளன்று
ேகள்வப்படுக ேறாம். 12 இப்படிப்பட்டவர்கள்
அைமதேலாடு ேவைலெசய்து,
தங்களுைடய ெசாந்த உணைவச்
சாப்ப டேவண்டுெமன்று, நம்முைடய
கர்த்தராக ய இேயசுக றஸ்துவனாேல
அவர்களுக்குக் கட்டைளய ட்டுப்
புத்த ெசால்லுக ேறாம். 13 சேகாதரர்கேள,
நீங்கள் நன்ைம ெசய்வத ேல
ேசார்ந்துேபாகாமல் இருங்கள்.
14 ேமலும், இந்தக் கடிதத்தல் ெசால்லிய
எங்களுைடய வசனத்தற்கு ஒருவன்
கீழ்ப்படியாமற்ேபானால், அவைனக்
கவனத்தல் ெகாண்டு, அவன்
ெவட்கப்படும்படிக்கு அவேனாடுகூட
ேசராமல் இருங்கள். 15 ஆனாலும் அவைன
வேராத யாக நைனக்காமல், சேகாதரனாக
நைனத்து,அவனுக்குப்புத்த ெசால்லுங்கள்.

இறுத வாழ்த்துதல்
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16 சமாதானத்தன் கர்த்தர்தாேம
எப்ெபாழுதும் எல்லாவதத்தலும்
உங்களுக்குச் சமாதானத்ைதத்
தந்தருளுவாராக. கர்த்தர் உங்கள்
அைனவேராடும் இருப்பாராக. 17 பவுலாகய
நான் என் ைகெயழுத்தாேல உங்கைள
வாழ்த்துக ேறன், என் கடிதங்கள்
ஒவ்ெவான்றுக்கும் இதுேவ அைடயாளம்;
இப்படிேய எழுதுக ேறன். 18 நம்முைடய
கர்த்தராக ய இேயசுக றஸ்துவன் கருைப
உங்கள் அைனவேராடும் இருப்பதாக.
ஆெமன்.
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