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ಥೆಸಲೋನಿಕದವರಿಗೆ
ಬರೆದ ಎರಡನೆ ಪತ್ರ

1 ತಂದೆ ಾದ ದೇವರಲಿ್ಲಯೂ ಮತು್ತ ಪ್ರಭು ಾದ ಯೇಸು
ಕಿ್ರಸ್ತನಲಿ್ಲಯೂ ಇರುವ ಥೆಸಲೋನಿಕದವರ ಸಭೆಗೆ ೌಲನು,
ಸಿ ಾ್ವನನು ಮತು್ತ ತಿ ಥೆಯನು ಬರೆಯುವ ಪತ್ರ.

2ತಂದೆ ಾದದೇವರಮತು್ತ ಪ್ರಭು ಾದಯೇಸು ಕಿ್ರಸ್ತನ ಕೃಪೆಯೂ
ಾಂತಿಯೂ ನಿಮಗಿರಲಿ.
3ನಿಮ್ಮವಿಷಯದಲಿ್ಲ ಾ ಾಗಲೂದೇವರಿಗೆಸೊ್ತೕತ್ರ ಸಲಿ್ಲಸುತೆ್ತೕವೆ.

ನಿಮ್ಮ ನಂಬಿಕೆಯು ಮತು್ತ ಇತರರ ಮೇಲೆ ನಿಮಗಿರುವ ಪಿ್ರೕತಿಯು
ದಿನದಿಂದದಿನಕೆ್ಕ ಹೆಚಾ್ಚಗುತಿ್ತರುವುದರಿಂದನಿಮ್ಮ ವಿಷಯದಲಿ್ಲ ಸೊ್ತೕತ್ರ
ಸಲಿ್ಲಸುವುದು ೕಗ ್ಯ ಾದ ಾಯರ್ ಾಗಿದೆ. 4 ದೇವರ ಇತರ
ಸಭೆಗಳಲಿ್ಲ ನಿಮ್ಮನು್ನ ಕುರಿತು ಹೆಚ್ಚಳಪಡುತೆ್ತೕವೆ. ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲರುವ ನಂಬಿಕೆ
ಮತು್ತ ಸಹನೆಗಳನು್ನ ಕುರಿತು ಇತರ ಸಭೆಗಳಿಗೆ ಹೇಳುತೆ್ತೕವೆ. ನೀವು
ಹಿಂಸೆಗೆ ಒಳ ಾಗಿದ್ದರೂ ಅನೇಕ ಸಂಕಟಗಳನು್ನ ಅನುಭವಿಸುತಿ್ತದ್ದರೂ
ನಂಬಿಕೆಯಿಂದಲೂ ಸಹನೆಯಿಂದಲೂ ಜೀವಿಸುತಿ್ತದಿ್ದೕರಿ.
ದೇವರ ತೀಪರ್ನು್ನ ಕುರಿತು ೌಲನ ವಿವರಣೆ

5 ದೇವರು ಾ್ಯಯ ಾದ ತೀಪರ್ನು್ನ ನೀಡು ಾ್ತನೆಂಬುದಕೆ್ಕ
ಅದೇ ಪ್ರ ಾಣ ಾಗಿದೆ. ದೇವರ ಾಜ್ಯಕೆ ್ಕ ನೀವು

ೕಗ್ಯ ಾಗಿರಬೇಕೆಂಬುದು ಆತನ ಅಪೇ . ನೀವು
ಹಿಂಸೆಪಡುತಿ್ತರುವುದು ಆ ಾಜ್ಯಕೊ್ಕೕಸ ್ಕರವೇ. 6 ದೇವರು

ೕಗ ್ಯ ಾದುದ್ದನೆ್ನೕ ಾಡು ಾ್ತನೆ. ನಿಮಗೆ ತೊಂದರೆ ಕೊಡುವ
ಜನರಿಗೆದೇವರು ತೊಂದರೆಕೊಡು ಾ್ತನೆ. 7ತೊಂದರೆಗೆಒಳ ಾಗಿರುವ
ನಿಮಗೆ ದೇವರು ಾಂತಿಯನು್ನ ನೀಡು ಾ್ತನೆ. ಆತನು ನಮಗೂ
ಾಂತಿಯನು್ನ ನೀಡುವನು. ಪ್ರಭು ಾದಯೇಸು ತನ್ನ ಶಕಿ್ತ ಾಲಿಗ ಾದ
ದೂತರೊಂದಿಗೆ ಪರಲೋಕದಿಂದ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಾ ಾಗ ಈ ಾಂತಿಯನು್ನ
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ದಯ ಾಲಿಸು ಾ್ತನೆ. 8 ಪ್ರಭು ಯೇಸು ಪರಲೋಕದಿಂದ ಬೆಂಕಿಯ
ಜಾ್ವಲೆಗ ಡನೆ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಾ ಾಗ ದೇವರನು್ನ ತಿಳಿದಿಲ್ಲದವರಿಗೂ
ಸು ಾತೆರ್ಗೆ ವಿಧೇಯ ಾಗಿಲ್ಲದವರಿಗೂ ದಂಡನೆಯನು್ನ
ಬರ ಾಡು ಾ್ತನೆ. 9 ಅವರಿಗೆ ನಿತ್ಯ ಾದ ದಂಡನೆ ಾಗುವುದು.
ಪ್ರಭುವಿನೊಂದಿಗಿರಲು ಅವರಿಗೆ ಅವ ಾಶ ದೊರೆಯುವುದಿಲ್ಲ.
ಆತನು ತನ್ನ ಮ ಾಶಕಿ್ತಯಿಂದ ಅವರನು್ನ ದೂರವಿರಿಸು ಾ್ತನೆ.
10ಪ್ರಭು ಾದಯೇಸು ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಾ ಾಗ ಇದು ಸಂಭವಿಸುತ್ತದೆ. ಆತನು
ತನಗೆ ದೊರೆಯ ಬೇ ಾದ ವೈಭವವನು್ನ ಸಿ ್ವೕಕರಿಸಲು ತನ್ನ ಪರಿಶುದ್ಧ
ಜನರೊಂದಿಗೆ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಾಗು ಾ್ತನೆ. ಆತನನು್ನ ನಂಬಿದ ಜನರೆಲ್ಲರೂ
ಆತನನು್ನ ಕಂಡು ಆಶ್ಚಯರ್ಚಕಿತ ಾಗುವರು. ಾವು ಹೇಳಿದ್ದನು್ನ
ನಂಬಿದ ನೀವೆಲ್ಲರೂ ವಿ ಾ್ವಸಿಗಳ ಆ ಸಮೂಹದಲಿ್ಲರುವಿರಿ.

11 ಆದ ಾರಣವೇ ಾ ಾಗಲೂ ನಿಮ ಾಗಿ ಾ್ರಥಿರ್ಸುತೆ್ತೕವೆ.
ಾವ ಒಳೆ್ಳಯ ಾಗರ್ದಲಿ್ಲ ನೀವು ಜೀವಿಸಬೇಕೆಂದು ದೇವರು

ನಿಮ್ಮನು್ನ ಕರೆದನೋ, ಆ ಾಗರ್ದಲೆ್ಲೕ ನೀವು ಜೀವಿಸಲಿ ಾ್ಕಗುವಂತೆ
ಾ್ರಥಿರ್ಸುತೆ್ತೕವೆ. ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲರುವ ಒಳೆ್ಳಯ ತನವು ಒಳೆ್ಳಯದನು್ನ
ಾಡುವಂತೆ ನಿಮ್ಮನು್ನ ಪೆ್ರೕರೇಪಿಸುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲರುವ ನಂಬಿಕೆಯು

ನಿಮಿ್ಮಂದ ಾಯರ್ ಾಧಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಾಯರ್ಗಳನು್ನ ನೀವು
ಹೆಚು್ಚಹೆಚಾ್ಚಗಿ ಾಡಲು ದೇವರು ತನ್ನ ಶಕಿ್ತಯಿಂದ ನಿಮಗೆ ಸ ಾಯ
ಾಡಲೆಂದು ಬೇಡಿಕೊಳು್ಳತೆ್ತೕವೆ. 12ನಮ್ಮ ಪ್ರಭು ಾದಯೇಸು ಕಿ್ರಸ್ತನ

ಹೆಸರು ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲ ಮಹಿಮೆ ಹೊಂದಲೆಂದು ಮತು್ತ ನೀವೂ ಆತನಲಿ್ಲ
ಮಹಿಮೆ ಹೊಂದಲೆಂದು ಾವು ಾ್ರಥಿರ್ಸುತೆ್ತೕವೆ. ಆ ಮಹಿಮೆಯು
ನಮ್ಮ ದೇವರಮತು್ತ ಪ್ರಭುಯೇಸು ಕಿ್ರಸ್ತನ ಕೃಪೆಯಿಂದ ಬರುತ್ತದೆ.

2
ಕೆಟ್ಟ ಾಯರ್ಗಳು ಸಂಭವಿಸುವವು

1 ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಯರೇ, ನಮ್ಮ ಪ್ರಭು ಾದ ಯೇಸು
ಕಿ್ರಸ್ತನು ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಾಗುವುದನು್ನ ಕುರಿತು ಕೆಲವು ಾತುಗಳನು್ನ
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ಹೇಳಬೇ ಾಗಿದೆ. ಾವೆಲ್ಲರೂ ಒಟಾ್ಟಗಿ ಸೇರಿ ಆತನನು್ನ ಸಂಧಿಸುವ
ಾಲವನು್ನ ಕುರಿತು ನಿ ್ಮಡನೆ ಾತ ಾಡಲು ಇಚಿ್ಛಸುತೆ್ತೕವೆ.

2ಪ್ರಭುವಿನ ದಿನವುಈ ಾಗಲೇ ಬಂದುಬಿಟಿ್ಟತು ಎಂದು ಾ ಾದರು
ನಿಮಗೆ ಹೇಳಿದರೆ ಆ ಕೂಡಲೇ ಕಳವಳಗೊಳ್ಳಬೇಡಿ ಅಥ ಾ
ಭಯಪಡಬೇಡಿ. ಾವ ಾದರೂ ತನ್ನ ಪ್ರ ಾದನೆಯ ಾ್ಲಗಲಿ
ಉಪದೇಶದ ಾ್ಲಗಲಿ ಾಗೆ ಹೇಳುವ ಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಾವ ಾದರೂ
ಸುಳು್ಳಪತ್ರವನೆ್ನೕ ನಮ್ಮ ಹೆಸರಿನಲಿ್ಲ ಾನೇ ಬರೆದು ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಓದಿ
ತಿಳಿಸುವ ಾಧ್ಯತೆಯೂ ಇದೆ. 3 ಾರೂ ಾವ ವಿಧದಲಿ್ಲಯೂ
ನಿಮ್ಮನು್ನ ೕಸಗೊಳಿಸಲು ಅವ ಾಶ ನೀಡದಿರಿ. ಜನರು ದೇವರಿಗೆ
ವಿಮುಖ ಾಗದ ಹೊರತು, ಅಧಮರ್ಸ್ವರೂಪನು ಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳದ
ಹೊರತು ಆ ದಿನವು ಬರುವುದಿಲ್ಲ. 4 ದೇವರೆಂದು ಕರೆಸಿಕೊಳು್ಳವ
ಏನನೆ್ನೕ ಆಗಲಿ, ಜನರು ಪೂಜಿಸುವ ಾವುದನೆ್ನೕ ಆಗಲಿ
ಅಧಮರ್ಸ್ವರೂಪನು ವಿರೋಧಿಸಿ, ಅವುಗಳಿಗಿಂತ ತನ್ನನು್ನ ಾನೇ
ಹೆಚಿ್ಚಸಿಕೊಂಡು ದೇವರ ಆಲಯದೊಳಕೆ್ಕ ಹೋಗಿ ಕುಳಿತುಕೊಂಡು
ಾನೇ ದೇವರೆಂದು ಹೇಳಿಕೊಳು್ಳ ಾ್ತನೆ.
5 ಈ ಸಂಗತಿಗಳೆಲ್ಲವೂ ಸಂಭವಿಸುತ್ತವೆಯೆಂದು ಾನು

ನಿಮಗೆ ದಲೇ ತಿಳಿಸಿದೆ್ದೕನೆ. ಾಪಕವಿಲ್ಲವೇ? 6 ಈಗ
ಅಧಮರ್ಸ್ವರೂಪನನು್ನ ತಡೆಹಿಡಿದಿರುವುದು ಾವುದೆಂಬುದು
ನಿಮಗೆ ತಿಳಿದಿದೆ. ಅವನು ತಕ್ಕ ಾಲದಲಿ್ಲ ಬರಲೆಂದೇ ಅವನನು್ನ
ಈಗ ತಡೆಹಿಡಿಯ ಾಗಿದೆ. 7 ರಹಸ್ಯ ಾದ ದುಷ್ಟಶಕಿ್ತಯು ಈ ಾಗಲೇ
ಪ್ರಪಂಚದಲಿ್ಲ ತನ್ನ ಾಯರ್ವನು್ನ ಾಧಿಸು ಾ್ತ ಇದೆ. ಆದರೆ ಆ
ರಹಸ್ಯ ಾದ ದುಷ್ಟಶಕಿ್ತಯನು್ನ ತಡೆಹಿಡಿಯುವ ಒ ಾ್ಬತನಿ ಾ್ದನೆ.
ಆತನು ತೆಗೆದುಬಿಡಲ್ಪಟ್ಟ ಕೂಡಲೇ 8 ಅಧಮರ್ಸ್ವರೂಪನು
ಾಣಿಸಿಕೊಳು್ಳ ಾ್ತನೆ. ಪ್ರಭು ಾದ ಯೇಸು ಅವನನು್ನ ತನ್ನ ಾಯಿಯ
ಉಸಿರಿನಿಂದಲೇ ಕೊಲು್ಲವನು; ತನ್ನ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷತೆಯ ಮಹಿಮೆಯಿಂದ
ಾಶಪಡಿಸುವನು.
9 ಆ ಅಧಮರ್ಸ್ವರೂಪನು ಸೈ ಾನನ ಮ ಾಶಕಿ್ತಯಿಂದ
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ಕೂಡಿದವ ಾಗಿರು ಾ್ತನೆ. ಅವನು ಅನೇಕ ೕಸದ ಪ ಾಡಗಳನು್ನ,
ಸೂಚಕ ಾಯರ್ಗಳನು್ನ, ಅದು್ಭತ ಾಯರ್ಗಳನು್ನ ಾಡು ಾ್ತನೆ.
10ಸತ್ಯವನು್ನ ಪಿ್ರೕತಿಸದೆತಪಿ್ಪಹೋಗಿರುವಜನರನು್ನ ೕಸಗೊಳಿಸಲು,
ಅವನು ಎ ಾ್ಲ ವಿಧ ಾದ ತಂತ್ರಗಳನು್ನ ಾಡುವನು. (ಅವರು
ಸತ್ಯವನು್ನ ಪಿ್ರೕತಿಸಿದ್ದರೆ, ರಕ್ಷಣೆ ಹೊಂದುತಿ್ತದ್ದರು.) 11 ಆದರೆ
ಆ ಜನರು ಸತ್ಯವನು್ನ ಪಿ್ರೕತಿಸಲಿಲ್ಲ. ಆದ ಾರಣ, ಸತ್ಯವನು್ನ
ತೊರೆದು, ಸತ್ಯವಲ್ಲದ್ದನು್ನ ನಂಬುವಂತೆ ಾಡುವ ಶಕಿ್ತ ಂದನು್ನ
ದೇವರು ಅವರ ಬಳಿಗೆ ಕಳುಹಿಸು ಾ್ತನೆ. 12 ಸತ್ಯವನು್ನ ನಂಬದೆ,
ಕೆಟ್ಟ ಾಯರ್ಗಳನು್ನ ಾಡುವುದರಲಿ್ಲ ಸಂತೋಷಪಡುವ ಜನರೆಲ್ಲರೂ
ದಂಡನೆಗೆ ಒಳ ಾಗುವರು.

ರಕ್ಷಣೆ ಾಗಿ ನೀವು ಆರಿಸಲ್ಪಟಿ್ಟರುವಿರಿ
13 ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಯರೇ, ಪ್ರಭುವು ನಿಮ್ಮನು್ನ

ಪಿ್ರೕತಿಸು ಾ್ತನೆ. ನಿಮ್ಮನು್ನ ರ ಸಬೇಕೆಂದು ದೇವರು ನಿಮ್ಮನು್ನ
ಆದಿಯಲಿ್ಲಯೇ ಆರಿಸಿಕೊಂಡನು. ಆದ್ದರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ವಿಷಯದಲಿ್ಲ
ದೇವರಿಗೆ ಾ ಾಗಲೂ ಕೃತಜ್ಞತೆ ಸಲಿ್ಲಸಬೇಕು. ನಿಮ್ಮನು್ನ
ಪರಿಶುದ್ಧರ ಾ್ನಗಿ ಾಡುವ ಪವಿ ಾ್ರತ್ಮನಿಂದ ಮತು್ತ ಸತ್ಯದ
ಮೇಲೆ ನಿಮಗಿರುವ ನಂಬಿಕೆಯಿಂದ ನೀವು ರಕ್ಷಣೆ ಹೊಂದಿದಿ್ದೕರಿ.
14 ನೀವು ರಕ್ಷಣೆಯನು್ನ ಹೊಂದಿಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಪ್ರಭು ಾದ ಯೇಸು
ಕಿ್ರಸ್ತನ ಮಹಿಮೆಯಲಿ್ಲ ಾಲು ಾರ ಾಗಬೇಕೆಂದು, ಾವು ಾರಿದ
ಸು ಾತೆರ್ಯಮೂಲಕ ದೇವರು ನಿಮ್ಮನು್ನ ಕರೆದನು. 15 ಸಹೋದರ
ಸಹೋದರಿಯರೇ, ದೃಢ ಾಗಿರಿ. ಾವು ಾತಿನ ಮೂಲಕ ಮತು್ತ
ಪತ್ರಗಳ ಮೂಲಕ ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಸಿದ ಬೋಧನೆಗಳನು್ನ ನಂಬಿಕೊಂಡೇ
ಇರಿ.

16-17 ನೀವು ಹೇಳುವ ಒಳೆ್ಳಯ ಸಂಗತಿಗಳಲಿ್ಲ ಮತು್ತ ಾಡುವ
ಒಳೆ್ಳಯ ಾಯರ್ಗಳಲಿ್ಲ ನಿಮಗೆ ಬಲವನೂ್ನ ಆದರಣೆಯನೂ್ನ
ಪ್ರಭು ಾದ ಯೇಸು ಕಿ್ರಸ್ತನು ಮತು್ತ ತಂದೆ ಾದ ದೇವರು ನಿಮಗೆ
ದಯ ಾಲಿಸಲಿ ಎಂದು ಾವು ಾ್ರಥಿರ್ಸುತೆ್ತೕವೆ. ದೇವರು ನಮ್ಮನು್ನ
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ಪಿ್ರೕತಿಸಿದನು. ಆತನು ತನ್ನ ಕೃಪೆಯಿಂದಲೇ ನಮಗೆ ಒಳೆ್ಳಯ
ನಿರೀ ಯನೂ್ನ ಾಶ್ವತ ಾದ ಆದರಣೆಯನೂ್ನ ದಯ ಾಲಿಸಿದನು.

3
ನಮಗೋಸ ್ಕರ ಾ್ರಥಿರ್ಸಿ

1 ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಯರೇ, ನಮಗೋಸ ್ಕರ ಾ್ರಥಿರ್ಸಿರಿ.
ಪ್ರಭುವಿನ ಉಪದೇಶವು ತ್ವರಿತಗತಿಯಲಿ್ಲ ಹಬ್ಬಲೆಂದು ಾ್ರಥಿರ್ಸಿ.
ನಿಮ್ಮಂತೆಯೇ ಇತರ ಜನರು ಈ ಉಪದೇಶವನು್ನ ೌರವಿಸುವಂತೆ
ಾ್ರಥಿರ್ಸಿ. 2ಕೆಟ್ಟವ ಾದಮತು್ತ ದುಷ್ಟ ಾದ ಜನರ ಕೈಯಿಂದ ನಮ್ಮನು್ನ
ರ ಸುವಂತೆ ದೇವರಲಿ್ಲ ಾ್ರಥಿರ್ಸಿ. (ಪ್ರಭುವಿನಲಿ್ಲ ಜನರೆಲ್ಲರೂ
ನಂಬಿಕೆಯಿಟಿ್ಟಲ್ಲ.)

3 ಆದರೆ ಪ್ರಭುವು ನಂಬಿಗಸ್ತನು. ಆತನು ನಿಮ್ಮನು್ನ
ಬಲಗೊಳಿಸುವನು ಮತು್ತ ಕೆಡುಕನಿಂದ (ಸೈ ಾನನಿಂದ) ನಿಮ್ಮನು್ನ
ರ ಸುವನು. 4 ಾವು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಸಿದ ಸಂಗತಿಗಳನು್ನ ನೀವು
ಾಡುತಿ್ತದಿ್ದೕರೆಂಬ ಭರವಸೆಯನು್ನ ಪ್ರಭುವೇ ನಮಗೆ ಕೊಟಿ್ಟ ಾ್ದನೆ.

ನೀವು ಇನು್ನ ಮುಂದೆಯೂ ಇವುಗಳನು್ನ ಾಡುವಿರೆಂದು ನಮಗೆ
ತಿಳಿದದೆ. 5 ದೇವರ ಪಿ್ರೕತಿಯ ಕಡೆಗೂ ಮತು್ತ ಕಿ್ರಸ್ತನ ಾಳೆ್ಮಯ
ಕಡೆಗೂ ನಿಮ್ಮ ಹೃದಯಗಳನು್ನ ಪ್ರಭುವೇ ಮುನ್ನಡೆಸಲಿ ಎಂದು ಾವು
ಾ್ರಥಿರ್ಸುತೆ್ತೕವೆ.
ಪ್ರತಿ ಬ್ಬರು ದುಡಿಯಲಿ

6 ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಯರೇ, ಕೆಲಸ ಾಡದ ವಿ ಾ್ವಸಿಯಿಂದ
ನೀವು ದೂರವಿರಬೇಕೆಂದು ನಮ್ಮ ಪ್ರಭು ಾದ ಯೇಸು ಕಿ್ರಸ್ತನ
ಅಧಿ ಾರದಿಂದ ನಿಮಗೆ ಆ ಾಪಿಸುತಿ್ತದೆ್ದೕವೆ. ಾವು ನೀಡಿದ
ಉಪದೇಶವನು್ನ ಅವರು ಅನುಸರಿಸುವುದಿಲ್ಲ. 7 ಾವು
ಜೀವಿಸುವಂತೆಯೇ ನೀವೂ ಜೀವಿಸಬೇಕೆಂದು ನಿಮಗೆ ಗೊತಿ್ತದೆ.
ಾವು ನಿಮ್ಮ ತೆಯಲಿ್ಲ ಾ್ದಗ ಸೋ ಾರಿಗ ಾಗಿರಲಿಲ್ಲ; 8 ಹಣ
ಕೊಡದೆ ಾರ ಬಳಿಯಲಿ್ಲಯೂ ಊಟ ಾಡಲಿಲ್ಲ. ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲ
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ಾರಿಗೂ ತೊಂದರೆ ಾಗ ಾರದೆಂದು ಹಗಲಿರುಳು ಎಡೆಬಿಡದೆ
ಕೆಲಸ ಾಡಿದೆವು. 9 “ನಮಗೆ ಸ ಾಯ ಾಡಿ” ಎಂದು ನಿಮ್ಮನು್ನ
ಕೇಳಲು ನಮಗೆ ಹಕಿ್ಕತು್ತ. ಆದರೆ ನಮ್ಮ ೕಷಣೆಗೆ ಬೇ ಾದದ್ದನು್ನ
ಾವೇ ದುಡಿದು ಸಂ ಾದಿಸಿದೆವು, ಏಕೆಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಾವು
ಾದರಿ ಾಗಬೇಕೆಂದಿದೆ್ದವು. 10 ಾವು ನಿಮ್ಮ ಸಂಗಡವಿ ಾ್ದಗ,

“ಕೆಲಸ ಾಡದವನು ಊಟವನೂ್ನ ಾಡಕೂಡದು” ಎಂಬ
ನಿಯಮವನು್ನ ವಿಧಿಸಿದೆವು.

11 ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲ ಕೆಲವರು ಾವ ಕೆಲಸವನೂ್ನ ಾಡದೆ ಇತರರ
ಜೀವನದಲಿ್ಲ ಆಸಕ್ತ ಾಗಿ ಾ್ದರೆ ಎಂಬುದನು್ನ ಕೇಳಿದೆ್ದೕವೆ. 12 ತಮ್ಮ
ಕೆಲಸವನು್ನ ಾವು ನೋಡಿಕೊಳು್ಳವಂತೆ ಅವರಿಗೆ ಆ ಾಪಿಸುತಿ್ತದೆ್ದೕವೆ.
ಅವರೇ ದುಡಿದು ತಮ್ಮ ಆ ಾರವನು್ನ ಸಂ ಾದಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕೆಂದು
ಆ ಾಪಿಸಿ ಪ್ರಭು ಾದ ಯೇಸು ಕಿ್ರಸ್ತನಲಿ್ಲ ಬೇಡಿಕೊಳು್ಳತೆ್ತೕವೆ.
13 ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಯರೇ, ಒಳೆ್ಳಯದನು್ನ ಾಡುವುದರಲಿ್ಲ
ಎಂದಿಗೂ ಬೇಸರಗೊಳ್ಳಬೇಡಿ.

14 ಈ ಪತ್ರದ ಮೂಲಕ ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಸಿರುವ ಾತುಗಳಿಗೆ
ಾವ ಾದರೂ ವಿಧೇಯ ಾಗದಿದ್ದರೆ, ಅವನು ಾರೆಂಬುದನು್ನ
ಾಪಕದಲಿ್ಲಟು್ಟಕೊಂಡಿರಿ. ಅವನ ಸಹ ಾಸ ಾಡಬೇಡಿ. ಆಗ
ಅವನಿಗೆ ಾಚಿಕೆ ಆಗಬಹುದು. 15 ಆದರೆ ಅವನನು್ನ ವೈರಿಯೆಂದು
ಎಣಿಸದೆ ಸಹೋದರನೆಂದು ಎಣಿಸಿಕೊಂಡು ಬುದಿ್ಧ ಹೇಳಿರಿ.

ಕೊನೆಯ ಾತುಗಳು
16 ಾಂತಿ ಾಯಕ ಾದ ಪ್ರಭುವು ಎ ಾ್ಲ ಾಲಗಳಲಿ್ಲಯೂ ಮತು್ತ

ಎ ಾ್ಲ ವಿಧದಲಿ್ಲಯೂನಿಮಗೆ ಾಂತಿಯನು್ನ ದಯ ಾಲಿಸಲಿ. ಪ್ರಭುವು
ನಿಮೆ್ಮಲ್ಲರೊಂದಿಗಿರಲಿ.

17 ೌಲ ಾದ ಾನು ಈಗ ನನ್ನ ಕೈಬರಹದಿಂದ ಈ ಪತ್ರವನು್ನ
ಮು ಾ್ತಯಗೊಳಿಸುತೆ್ತೕನೆ. ನನ್ನ ಪತ್ರಗಳಿಗೆ ಾ್ಲ ಇದೇ ನನ್ನ ಗುರುತು.
ಇದೇ ನನ್ನ ಕೈ ಬರಹ.
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18 ನಮ್ಮ ಪ್ರಭು ಾದ ಯೇಸು ಕಿ್ರಸ್ತನ ಕೃಪೆಯು
ನಿಮೆ್ಮಲ್ಲರೊಂದಿಗಿರಲಿ.
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