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తెసస్లోనీకయులకు రాసిన రెండవ పతిక
గంథకర
1తెసస్లాగానేఈపతిక కూడాపౌలు, సీలా,తిమోతిలురాసినదే.

మొదటిపతిక,పౌలురాసినఇతరపతికల లిఇందులోకనిపిసుత్ ంది.
దీనిన్బటిట్ పౌలు ముఖయ్ రచయిత అనీ సీల, తిమోతి లా పేరల్ను
పరిచయవాకాయ్లోల్ చేరాచ్డనీ తెలుసుత్ నన్ది (1:1). “మేము” రాసిన
అనేక వచనాలలో ఆ ముగుగ్ రూ సమమ్తించి రాశారు అనుకోవచుచ్.
చేవాతపౌలుదికాదు ఎందుకంటేఅతడు చివరిఅభినందనమాటలు
మాతం సవ్ంతగా రాశాడు. (3:7). బహ శా పౌలు చెబుతుంటే సీల
గానీ తిమోతిగానీరాసి ఉంటారు.

రచనా కాలం, పదేశం
సుమారు కీ. శ. 50 - 52
ఈ పతికను పౌలు మొదటి పతిక లాగానే కొరింతి పటట్ణం నుండి

రాశాడు.
సీవ్కర
1:1 పకారం ఈ పతిక అందుకునన్ వారు తెసస్లోనిక సంఘ

విశావ్సులు.
పయోజనం
పభువు దినం గురించి ఆ రోజులోల్ నెలకొనన్ తపుప్ సిదాద్ ంతానిన్

సరిదిదద్డం ఈ పతిక ఉదేద్శం. ఆ సంఘం వారు తమ విశావ్సంలో
నిలకడగా ఉనన్ందుకు వారిని మెచుచ్కుంటూ అంతయ్ దినాల గురించి
కొందరిలో తమను తామే మోసం చేసుకునే పొరపాటు నమమ్కాలను
బటిట్ వారినిపౌలు గదిద్సుత్ నాన్డు. పభువుదినం వచేచ్సిందని, పభువు
తవ్రలో వసుత్ నాన్డు అని భావించి ఈ సిదాధ్ ంతానిన్ తమ సవ్లాభానికి
వారు ఉపయోగించుకుంటునాన్రు.
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ముఖాయ్ంశం
సజీవ న ఆశాభావం

విభాగాలు
1. అభివాదం— 1:1, 2
2. ఇబబ్ందులోల్ ఆదరణ— 1:3-12
3. పభువు దినం గురించి దిదుద్ బాటు— 2:1-12
4. వారి అంతిమ గమయ్ం గురించి వారికి జాఞ్ పకం చేయడం —
2:13-17

5. ఆచరణాతమ్క విషయాల గురించి హెచచ్రికలు— 3:1-15
6. చివరి అభినందనలు— 3:16-18

అభివందనాలు
1 మన తండి అయిన దేవునిలో పభు న యేసు కీసుత్ లో

ఉనన్ తెసస్లోనిక సంఘానికి పౌలూ, సిలావ్నూ, తిమోతీ రాసుత్ నన్
సంగతులు. 2తండి అయిన దేవుని నుండీ పభు యేసు కీసుత్ నుండీ
కృపాసమాధానాలు మీకు కలుగు గాక.

3 సోదరులారా, మేము ఎపుప్డూ మీ విషయ దేవునికి
కృతజఞ్తలు చెలిల్ంచాలి. ఇది సముచితం. ఎందుకంటే మీ విశావ్సం
ఎంతో అభివృదిధ్ చెందుతూ ఉంది. మీలో ఒకరి పటల్ మరొకరు చూపే
పేమ అతయ్ధికం అవుతూ ఉంది. 4 అందుకే మీరు పొందుతునన్
హింసలనిన్టిలోనూ,మీరు సహిసుత్ నన్యాతనలోల్ నూ,మీసహనానీన్,
విశావ్సానీన్ చూసి దేవుని సంఘాలోల్ మీ గురించి మేమే గరవ్ంగా
చెబుతునాన్ం.

హింసలోల్ ఆదరణ
5 ఇది దేవుని నాయ్య న తీరుప్కు ఒక సప్షట్ న సూచనగా

ఉంది. దీని ఫలితం ఏమిటంటే మీరు దేవుని రాజాయ్నికి తగిన
వారుగా లెకక్లోకి వసాత్ రు. దేవుని రాజయ్ం కోసమే మీరీ కషాట్ లనీన్
సహిసుత్ నాన్రు. 6-7పభుయేసు తన పభావానిన్ కనుపరిచే దూతలతో
పరలోకం నుండి పతయ్కష్ నపుప్డు మిమమ్లిన్ హింసించే వారికి
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యాతనా, ఇపుప్డు కషాట్ లు పడుతునన్ మీకూమాకూ కూడా విశాంతి
కలగజేయడం దేవునికి నాయ్యమే.

8 దేవుడు తనను ఎరుగని వారిని, మన పభు యేసు సువారను
అంగీకరించని వారిని అగిన్జావ్లలోల్ దండిసాత్ డు. 9-10ఆ రోజున తన
పరిశుదుధ్ లు ఆయనను మహిమ పరచడానికీ, విశవ్సించిన వారికి
ఆశచ్రయ్ కారకంగా ఉండటానికీ ఆయన వచిచ్నపుప్డు అవిశావ్సులు
పభువు సనిన్ధి నుండీ, ఆయన పభావ తేజసుస్ నుండీ వే శాశవ్త
నాశనం అనే దండనపొందుతారు.
ఆ పరిశుదుధ్ లోల్ మీరూ ఉనాన్రు. ఎందుకంటే మేము చెపిప్న

సాకష్ ం మీరు నమామ్రు. 11ఈ కారణం చేత మీకు అందిన పిలుపుకి
తగిన వారిగా మిమమ్లిన్ దేవుడు ఎంచాలనీ, మేలు చేయాలనే
మీ పతి ఆలోచననూ విశావ్స మూల న పతి పనినీ ఆయన
తన బల పభావాలతో నెరవేరాచ్లనీ మేము మీ కోసం అనునితయ్ం
పారిధ్సుత్ నాన్ము. 12 తదావ్రా మన దేవుడు, పభు న యేసు కీసుత్
పసాదించే కృప మూలంగా మీలో మన పభు న యేసు నామం
మహిమపొందుతుంది. మీరు ఆయనలోమహిమపొందుతారు.

2
యెహోవాదినం. పాతక పురుషుడు

1సోదరులారా,ఇకపోతేపసాదించే కృపమూలంగామనపభు న
యేసు కీసుత్ రాక గురించీ, మనమంతా ఆయన దగగ్ర సమకూడడం
గురించీ ఒక వినన్పం. 2 కీసుత్ రాక జరిగిపోయిందని ఎవ నా తనకు
ఆతమ్ వెలల్డించాడని గానీ, ఒక మనిషిమాట చేత గానీ, లేదామేము
రాసినటుట్ గా ఏ నాఉతత్రం చేతగానీమీకు తెలిసేత్ తొందరపడియేసు
పభువు వచేచ్శాడని నమిమ్మీమనసులోల్ కలవరపడవదద్ని మిమమ్లిన్
బతిమాలుతునాన్ను.

3 ఏ విధంగానూ ఎవరూ మిమమ్లిన్ మోసం చేయకుండా
చూసుకోండి. మొదట అనేకమంది దేవుని తిరుగుబాటు చెయాయ్లి.
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వారు దేవునికి వయ్తిరేకంగాఘోరపాపం జరిగించే ఒకణిణ్ అంగీకరించి
వాడికి లోబడతారు. వీడే నాశన పుతుడు. వీడు బయట
పడేంతవరకూ ఆ రోజు రాదు. 4వీడు దేవుడు అనబడే పతి దానినీ,
లేక పూజలందుకునే పతి దానినీ ధికక్రిసాత్ డు. దానంతటికీ గా
తనను హెచిచ్ంచుకుంటాడు. తానే దేవుడినని చూపించుకుంటూ
దేవుని ఆలయంలో తిషట్ వేసాత్ డు.

5 మీ దగగ్ర నేను ఉనన్పుప్డు ఈ విషయాలను గూరిచ్ మీకు
చెపిప్ంది జాఞ్ పకం లేదా? 6 వాడు స న సమయంలో బయట
పడతాడు. వాడిని ఇపుప్డు బయట పడకుండా అడడ్గిసుత్ నన్ది ఏదో
మీకు తెలుసు. 7 అకమ పురుషుడి మరమ్ం ఇపప్టికే పని చేసూత్
ఉంది. ఇపప్టి వరకూ దానిన్ అడుడ్ కొనే వాణిణ్ దేవుడు తొలగించే వరకే
అడడ్గిసాత్ డు. 8 అపుప్డు ఆ అకమ పురుషుడు బయటపడతాడు.
పభు యేసు తన నోటి శావ్స చేత వాణిణ్ సంహరిసాత్ డు. తన
ఆగమన తేజసుస్తో నాశనం చేసాత్ డు. 9సాతాను సమసత్ శకీ, వాడి
కపట సూచక కియల, అదుభ్తాల దావ్రా అకమ పురుషుడు బయట
పడతాడు. నశిసుత్ నన్ వారిమధయ్ నీతిరాహితయ్ న అనిన్మోసాలతో
వాడు తనను వెలల్డి చేసుకుంటాడు.

10 ఎందుకంటే వారు రకష్ణ పొందేలా సతాయ్నిన్ పేమించలేదు,
అంగీకరించలేదు. 11 ఈ కారణం చేత సతాయ్నిన్ నమమ్కుండా
అకమంలోనే సంతోషించే వారిని శి ంచడానికి 12అబదాధ్ నిన్ నమేమ్లా
భమింపజేసే దానిన్ దేవుడు వారిమధయ్కు పంపిసుత్ నాన్డు.

హెచచ్రికలు, సూచనలు
13 అయితే పభువు పేమించిన సోదరులారా, మేము మీ

కోసం ఎపుప్డూ దేవునికి కృతజఞ్తలు చెలిల్ంచాలి. ఎందుకంటే
సతాయ్నిన్ నమమ్డం దావ్రా, పరిశుదాధ్ తమ్ చేసే శుదీధ్కరణ దావ్రా
రకష్ణ పొందడానికి దేవుడు మిమమ్లిన్ తొలిపంటగా ఎంచుకునాన్డు.
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14 మేము పకటించిన సువార దావ్రా మన పభు న యేసు కీసుత్
మహిమలోపాలొగ్ నేలామిమమ్లిన్ పిలిచాడు.

15కాబటిట్ సోదరులారా, సిథ్రంగా ఉండండి.మానోటిమాట చేతా,
మాపతికలచేతామేముఉపదేశించినవిధివిధానాలనుపాటించండి.
16 ఇపుప్డు మనలను పేమించి శాశవ్త ఆదరణ, కృప దావ్రా
భవిషయ్తుత్ విషయంలో మంచి ఆశాభావం అనుగహించిన 17 మన
పభుయేసు కీసుత్ , తండి అయిన దేవుడుమిమమ్లిన్ పోతాస్హ పరచు
గాక. మంచి పనులు చేయడానికి, మంచి మాటలు పలకడానికి
మిమమ్లిన్ సిదధ్ పరచు గాక.

3
1ఇక ఇతర విషయాలకు వసేత్ సోదరులారా,మీమధయ్ జరుగుతూ

ఉనన్టేట్ పభువువాకుక్ వేగంగావాయ్పించిఘనతపొందేలా, 2మేము
దుషుట్ ల, దురామ్రుగ్ ల బారి నుండి తపిప్ంచుకునేలా మా కోసం
పారిథ్ంచండి. ఎందుకంటే విశావ్సం అందరికీ లేదు. 3 అయితే
పభువు నమమ్దగినవాడు. ఆయన మిమమ్లిన్ సిథ్రపరచి దుషుట్ డి
నుండి కాపాడతాడు.

4మేముమీకు ఆదేశించినవాటినిమీరు చేసుత్ నాన్రనీ ఇకముందు
కూడా చేసాత్ రనీ మీ విషయ పభువులో నమమ్కం మాకుంది.
5 దేవుని పేమా కీసుత్ సహనమూ మీకు కలిగేలా పభువు మీ
హృదయాలను నడిపిసాత్ డు గాక!

6 సాటి విశావ్సులారా, మేము ఉపదేశించిన సతాయ్ల పకారం
చేయకుండాసోమరులుగాబతుకుతునన్వారినుండితొలగిపోవాలని
మన పభు యేసు కీసుత్ పేర మీకు ఆదేశిసుత్ నాన్ం. 7మా ఆదరాశ్నిన్
అనుసరించి ఎలా నడుచుకోవాలో మీకు తెలుసు. మేము మీ
మధయ్ సోమరులుగా పవరించలేదు. 8 ఎవరి దగగ్రా ఉచితంగా
ఆహారం భుజించలేదు. మేము మీలో ఎవరికీ భారంగా ఉండరాదని
రాతింబగళ ళ్ పయాసపడాడ్ ం, కషట్పడి పని చేశాం.
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9 మీరు మమమ్లిన్ అనుకరించడం కోసం, ఆదరశ్ంగా ఉండాలనే
ఇలా చేశాం కానీ మాకు మీ దగగ్ర హకుక్ లేదని కాదు. 10 అలాగే
మేము మీ దగగ్ర ఉనన్పుప్డు, “పని చేయకుండా ఎవడూ భోజనం
చేయకూడదు” అని ఆజాఞ్ పించాం కదా! 11 మీలో కొంతమంది
ఏ పనీ చేయకుండా ఇతరుల విషయాలోల్ జోకయ్ం చేసుకుంటూ
సోమరులాల్ తిరుగుతునాన్రని మేము వింటునాన్ం. 12 అలాంటి
వారు పశాంతంగా పని చేసుకుంటూ సొంతంగా సంపాదించుకునన్
ఆహారానిన్ భుజించాలని మన పభు యేసు కీసుత్ పేర వారిని
ఆజాఞ్ పూరవ్కంగాహెచచ్రిసుత్ నాన్ం.

13 సోదరులారా, మీ తే యోగయ్ న పనులు చేయడంలో
నిరుతాస్హపడవదుద్ . 14 ఈ పతికలో మేము చెపిప్న ఆదేశాలకు
ఎవ నా లోబడకపోతే వాణిణ్ కనిపెటిట్ ఉండండి. అతనికి సిగుగ్
కలిగేలా అతనితో కలిసి ఉండవదుద్ . 15 అయితే అతణిణ్ శతువుగా
భావించకండి. సోదరుడిగాభావించి బుదిధ్ చెపప్ండి.

ఆశీసుస్లు
16 శాంతి పదాత అయిన పభువు తానే ఎపుప్డూ అనిన్

పరిసిథ్తులోల్ , అనిన్ విధాలా మీకు శాంతిని అనుగహించు గాక!
పభువు మీకందరికీ తో ఉండు గాక! 17 నేను పౌలును, నా చేతి
రాతతోమీకు అభివందనం రాసుత్ నాన్ను. నేను రాసే పతి పతికలోనూ
ఇలాగే రాసాత్ ను. 18మన పభు న యేసుకీసుత్ కృప మీకందరికీ తో
ఉండు గాక!
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