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െതസ്സേലാനിക്യർക്ക്
എഴുതിയ രണ്ടാംേലഖനം

1 പൗേലാസും സില്വാെനാസും*
തിേമാത്തിേയാസും,

നമ്മുെട പിതാവായ ൈദവത്തിലും
കർത്താവായ േയശു്രകിസ്തുവിലും ഉള്ള
െതസ്സേലാനിക്യസഭയ്ക്ക,്എഴുതുന്നത:്

2പിതാവായൈദവത്തിൽനിന്നും കർത്താവായ
േയശു്രകിസ്തുവിൽനിന്നും നിങ്ങൾക്കു കൃപയും
സമാധാനവും ഉണ്ടാകുമാറാകെട്ട.

സ്േതാ്രതാർപ്പണവും ്രപാർഥനയും
3 സേഹാദരങ്ങേള, നിങ്ങള െട വിശ്വാസം
തഴച്ച വളരുകയും നിങ്ങൾെക്കല്ലാവർക്കും
പരസ്പരമുള്ള സ്േനഹം വർധിച്ച വരികയും
െചയ്യന്നതിനാൽ ഞങ്ങൾ നിങ്ങൾക്കുേവണ്ടി
ൈദവത്തിന് എേപ്പാഴും സ്േതാ്രതംെചയ്യാൻ
കടെപ്പട്ടിരിക്കുന്നു; അതു തികച്ച ം ഉചിതംതെന്ന.
4 അതുെകാണ്ടു നിങ്ങൾ സഹിക്കുന്ന
സകലപീഡനങ്ങളിലും പരിേശാധനകളിലും
നിങ്ങൾക്കുള്ള സഹിഷ്ണുതെയയും
വിശ്വാസെത്തയുംകുറിച്ച ഞങ്ങൾൈദവത്തിെന്റ
സഭകളിൽ ്രപശംസിക്കുന്നു.

* 1:1 അതായത്,ശീലാസ്
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5 നിങ്ങൾ ഏെതാരു ൈദവരാജ്യത്തിനുേവണ്ടി
കഷ്ടം അനുഭവിക്കുേന്നാ ആ രാജ്യം നിങ്ങൾക്ക്
അവകാശമായിത്തീരും. ൈദവത്തിെന്റ
നീതിയുക്തമായ ന്യായവിധിക്ക് ഇതു
വ്യക്തമായ െതളിവാണ.് 6-7 ൈദവം
നീതിമാനാണ്: നിങ്ങെള പീഡിപ്പിക്കുന്നവർക്ക്
അവിടന്ന് പീഡനം നൽകുകയും പീഡിതരായ
നിങ്ങൾക്കും ഞങ്ങൾക്കും ആശ്വാസം
പകരം നൽകുകയും െചയ്യ ം. കർത്താവായ
േയശു തെന്റ ശക്തിയുള്ള ദൂതന്മാരുമായി
സ്വർഗത്തിൽനിന്ന്, കത്തിജ്വലിക്കുന്ന
അഗ്നിയിൽ ്രപത്യക്ഷനാകുേമ്പാഴാണ്
ഇതു സംഭവിക്കാനിരിക്കുന്നത.്
8 ൈദവെത്ത അറിയാത്തവേരാടും
നമ്മുെട കർത്താവായ േയശുവിെന്റ
സുവിേശഷം അനുസരിക്കാത്തവേരാടും
അവിടന്ന് ്രപതികാരംെചയ്യ ം. 9-10 ഇക്കൂട്ടർ
കർത്താവിെന്റ സന്നിധിയിൽനിന്നും അവിടെത്ത
മഹത്ത്വകരമായ േതജസ്സിൽനിന്നും†
മാറ്റെപ്പട്ട് നിത്യനാശം എന്ന ശിക്ഷ
അനുഭവിക്കും. കർത്താവ് ്രപത്യക്ഷനാകുന്ന
ആ നാളിൽ തെന്റ വിശുദ്ധരിൽ അവിടന്ന്
മഹത്ത്വെപ്പടുകയും അവർക്ക് തെന്ന അവിടന്ന്
ഒരു അത്ഭുതവിഷയമായി മാറുകയും െചയ്യ ം.
ഞങ്ങൾ നിങ്ങേളാട് അറിയിച്ച സാക്ഷ്യത്തിൽ
നിങ്ങൾ വിശ്വാസം അർപ്പിച്ചതുമൂലം
നിങ്ങള ം വിശുദ്ധരുെട ഈ കൂട്ടത്തിൽ
ഉൾെപ്പടുത്തെപ്പട്ടിരിക്കുന്നു.

† 1:9-10 അഥവാ,ശക്തിയിൽനിന്നും
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11 ൈദവവിളിക്കു േയാഗ്യമായ ജീവിതം
നയിക്കാൻ നിങ്ങൾക്കു സാധ്യമാേകണ്ടതിനും
നന്മ്രപവർത്തിക്കാനുള്ള നിങ്ങള െട
എല്ലാ ആ്രഗഹങ്ങെളയും വിശ്വാസത്താൽ
്രപേചാദിതമായിട്ട ള്ള നിങ്ങള െട എല്ലാ
്രപവർത്തനങ്ങെളയും ൈദവം അവിടെത്ത
ശക്തിയാൽ പരിപൂർണമാക്കെട്ട എന്നും
നിങ്ങൾക്കുേവണ്ടി ഞാൻ നിരന്തരം
്രപാർഥിക്കുന്നു. 12 നമ്മുെട ൈദവത്തിെന്റയും
കർത്താവായ േയശു്രകിസ്തുവിെന്റയും
കൃപനിമിത്തം നിങ്ങള െട ജീവിതങ്ങളിലൂെട
കർത്താവായ േയശു്രകിസ്തുവിെന്റ നാമം
നിങ്ങളിലും നിങ്ങൾ കർത്താവിേനാെടാപ്പവും
മഹത്ത്വീകരിക്കെപ്പടും.

2
നാശം വിതയ്ക്കുന്നവൻ

1 സേഹാദരങ്ങേള, നമ്മുെട കർത്താവായ
േയശു്രകിസ്തുവിെന്റ വരവിെനയും
അവിടെത്ത സന്നിധിയിേലക്കു നെമ്മ ഒരുമിച്ച്
േചർക്കുന്നതിെനയും സംബന്ധിച്ചാണ്
ഞങ്ങൾ നിങ്ങേളാടു വ്യക്തമാക്കുന്നത.്
2 കർത്താവിെന്റ ദിവസം വന്നുകഴിഞ്ഞു
എന്നുറപ്പാക്കുന്ന ഏെതങ്കിലും തരത്തിലുള്ള
്രപവചനം, ്രപഭാഷണം, ഞങ്ങൾ എഴുതിെയന്നു
േതാന്നിപ്പിക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള േലഖനം
എന്നിവയാൽ നിങ്ങൾ അതിേവഗത്തിൽ
ചഞ്ചലചിത്തേരാ അസ്വസ്ഥേരാ ആകരുത.്
3ആരും ഒരുവിധത്തിലും നിങ്ങെള വഞ്ചിക്കാൻ
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അനുവദിക്കരുത.് വിശ്വാസത്യാഗം
സംഭവിക്കുകയും,തുടർന്ന്നിയമരാഹിത്യത്തിെന്റ
മൂർത്തീമദ്ഭാവമായ വിനാശപു്രതൻ
്രപത്യക്ഷെപ്പടുകയും െചയ്യന്നതിനുമുമ്പ്
കർത്താവിെന്റ ദിവസം വരികയില്ല! 4 ൈദവം
എന്നും ആരാധ്യം എന്നും വിളിക്കെപ്പടുന്ന
എല്ലാറ്റിെനയും അയാൾ ഉപേരാധിക്കുകയും
അവെക്കല്ലാം മീേത സ്വയം ഉയർത്തി
താൻതെന്നയാണ് ൈദവം എന്നവകാശെപ്പട്ട്
ൈദവാലയത്തിൽ സ്വയം ്രപതിഷ്ഠിക്കുകയും
െചയ്യ ം.

5 ഞാൻ നിങ്ങേളാടുകൂെട ആയിരുന്നേപ്പാൾ
ഈ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞത് ഓർക്കുന്നിേല്ല?
6 നിയമിക്കെപ്പട്ട സമയത്തുമാ്രതം
്രപത്യക്ഷെപ്പടാനായി ഇേപ്പാൾ അയാെള തടഞ്ഞു
നിർത്തുന്നത് എന്താെണന്ന് നിങ്ങൾക്കറിയാം.
7 നിയമരാഹിത്യം ഇേപ്പാൾത്തെന്ന നിഗൂഢമായി
്രപവർത്തനനിരതമാണ.് ഇേപ്പാൾ അതിെന്റ
്രപവൃത്തിെയ തടഞ്ഞു നിർത്തുന്ന ആൾ
വഴിമേധ്യനിന്നു മാറുേമ്പാൾമാ്രതേമ അതു
്രപത്യക്ഷെപ്പടുകയുള്ള . 8 അേപ്പാൾ ആ
വിനാശപു്രതൻ ്രപത്യക്ഷെപ്പടും; അയാെള
കർത്താവായ േയശു തെന്റ വായിെല
ശ്വാസത്താൽ നിഷ്കാസനംെചയ്ത് അവിടെത്ത
്രപത്യക്ഷതയുെട േതജസ്സിൽ ഉന്മൂലനംെചയ്യ ം.
9 വിനാശപു്രതെന്റ വരവ് സാത്താെന്റ
്രപവർത്തനരീതിക്കു സമാനമായിട്ട,് എല്ലാത്തരം
ശക്തി ്രപകടനങ്ങേളാടും വ്യാജമായ
ചിഹ്നങ്ങേളാടും അത്ഭുത്രപവൃത്തികേളാടും



2 െതസ്സേലാനിക്യർ 2:10 v 2 െതസ്സേലാനിക്യർ 2:15

കൂടിയുമായിരിക്കും. 10 തങ്ങെള രക്ഷിക്കുന്ന
സത്യെത്ത സ്േനഹിച്ച സ്വീകരിക്കാെത
നാശത്തിേലക്കു േപാകുന്നവരുെടേമൽ എല്ലാ
തരത്തിലുമുള്ള ദുഷ്ടതനിറഞ്ഞ വഞ്ചനയും
അയാൾ ്രപേയാഗിക്കും. 11 ഈ വ്യാജം
വിശ്വസിേക്കണ്ടതിനുേവണ്ടി ൈദവം അവർക്ക്
ശക്തമായഒരു മതിവി്രഭമം നൽകും. 12അങ്ങെന,
സത്യത്തിൽ വിശ്വസിക്കാെത ദുഷ്ടതയിൽ
അഭിരമിച്ചതിനാൽഅവർശിക്ഷിക്കെപ്പടും.
സുസ്ഥിരമായി നിൽക്കുക

13 കർത്താവിനു ്രപിയരായ സേഹാദരങ്ങേള,
ഞങ്ങൾ എേപ്പാഴും നിങ്ങൾക്കുേവണ്ടി
ൈദവത്തിനു സ്േതാ്രതം അർപ്പിക്കാൻ
കടെപ്പട്ടിരിക്കുന്നു. കാരണം, ആത്മാവിെന്റ
വിശുദ്ധീകരണത്താലും സത്യത്തിലുള്ള
വിശ്വാസത്താലും ലഭ്യമാകുന്ന രക്ഷ
അനുഭവിക്കുന്നആദ്യഫലമായി ൈദവം നിങ്ങെള
െതരെഞ്ഞടുത്തു.* 14 ഞങ്ങൾ നിങ്ങേളാട്
അറിയിച്ച സുവിേശഷത്തിലൂെട† നമ്മുെട
കർത്താവായ േയശു്രകിസ്തുവിെന്റ േതജസ്സിെന്റ
പങ്കാളികളായി വിളിക്കെപ്പടാൻേവണ്ടിയായിരുന്ന്
ഈെതരെഞ്ഞടുപ്പ.്

15 അതിനാൽ സേഹാദരങ്ങേള,
്രപഭാഷണത്താലും േലഖനത്താലും ഞങ്ങൾ
നിങ്ങൾക്കു നൽകിയ ഉപേദശങ്ങൾ
മുറുെകപ്പിടിച്ച െകാണ്ട് സുസ്ഥിരരായി
നിൽക്കുക.
* 2:13 ചി.ൈക.്രപ. ആരംഭത്തിൽത്തെന്ന ൈദവം
നിങ്ങെള െതരെഞ്ഞടുത്തു. † 2:14 മൂ.ഭാ. ഞങ്ങള െട
സുവിേശഷത്തിലൂെട
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16 സ്വയം നമ്മുെട കർത്താവായ
േയശു്രകിസ്തുവും നമ്മുെട പിതാവായൈദവവും
നെമ്മസ്േനഹിച്ച്അവിടെത്തകൃപയാൽനമുക്കു
ശാശ്വത സാന്ത്വനവും ഉത്തമ്രപത്യാശയും നൽകി
17നിങ്ങള െടഹൃദയങ്ങെളആശ്വസിപ്പിച്ച്നിങ്ങെള
സകലസൽ്രപവൃത്തികളിലും വാക്കുകളിലും
ശാക്തീകരിക്കെട്ട.

3
്രപാർഥനയ്ക്കായുള്ളഅേപക്ഷ

1 േശഷം കാര്യങ്ങൾ: സേഹാദരങ്ങേള,
കർത്താവിെന്റ വചനം നിങ്ങള െട അടുക്കൽ
എത്തിയതുേപാെല എല്ലായിടത്തും
അതിേവഗത്തിൽ ്രപചരിച്ച് മഹത്ത്വെപ്പടാനും
2 അധർമികള ം ദുഷ്ടരുമായ മനുഷ്യരിൽനിന്ന്
ഞങ്ങൾ രക്ഷെപ്പടാനുമായി ്രപാർഥിക്കുക.
എല്ലാവരും വിശ്വാസം ഉള്ളവരല്ലേല്ലാ.
3 എന്നാൽ കർത്താവ് വിശ്വസ്തനാണ;്
അവിടന്ന് നിങ്ങെള ശാക്തീകരിക്കുകയും
പിശാചിൽനിന്ന് നിങ്ങെള സംരക്ഷിക്കുകയും
െചയ്യ ം. 4 ഞങ്ങൾ കൽപ്പിക്കുന്ന
കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ അനുസരിക്കുന്നുെണ്ടന്നും
അങ്ങെനതെന്ന തുടർന്നും ആചരിക്കുെമന്നും
കർത്താവിൽ ഞങ്ങൾക്ക് ഉത്തമേബാധ്യമുണ്ട.്
5 കർത്താവ് നിങ്ങള െട ഹൃദയങ്ങെള
ൈദവസ്േനഹത്തിേലക്കും ്രകിസ്തുവിെന്റ
സഹനശക്തിയിേലക്കും നയിക്കെട്ട.

അലസതയ്െക്കതിേരതാക്കീത്
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6 സേഹാദരങ്ങേള, കർത്താവായ
േയശു്രകിസ്തുവിെന്റ നാമത്തിൽ ഞങ്ങൾ
നിങ്ങേളാടു കൽപ്പിക്കുന്നത:് ഞങ്ങളിൽനിന്ന്
നിങ്ങൾക്കു ലഭിച്ചിട്ട ള്ള ്രപമാണങ്ങൾ*
പാലിക്കാെത അലസമായി ജീവിതം
നയിക്കുന്ന എല്ലാ സേഹാദരങ്ങളിൽനിന്നും
അകന്നുെകാള്ളണം എന്നാണ്. 7 ഞങ്ങള െട
മാതൃക എ്രപകാരമാണ് പിൻതുടേരണ്ടെതന്നു
നിങ്ങൾക്കുതെന്ന അറിയാമേല്ലാ. ഞങ്ങൾ
നിങ്ങേളാെടാപ്പം ആയിരുന്നേപ്പാൾ
അലസരായിരുന്നിട്ടില്ല. 8 ആരുെടയും
ഭക്ഷണം ഞങ്ങൾ സൗജന്യമായി
ഭക്ഷിച്ചിട്ടില്ല. മറിച്ച് നിങ്ങളിൽ ആർക്കും
ഭാരമാകാതിരിേക്കണ്ടതിനു ഞങ്ങൾ രാവും
പകലും കഠിനാധ്വാനംെചയ്തു പണിെയടുത്തു.
9 സഹായം സ്വീകരിക്കാനുള്ള അവകാശം
ഞങ്ങൾക്ക്ഇല്ലാതിരുന്നതുെകാണ്ടല്ല,പിെന്നേയാ
നിങ്ങൾക്കു പിൻതുടരാനായി ഒരു മാതൃക
നൽകാനാണു ഞങ്ങൾ അങ്ങെന െചയ്തത്.
10 ഞങ്ങൾ നിങ്ങേളാെടാപ്പം ആയിരുന്നേപ്പാൾ
“േജാലിെചയ്യാൻ മനസ്സില്ലാത്തവൻ
ഭക്ഷിക്കരുത”് എെന്നാരു കൽപ്പന നിങ്ങൾക്കു
നൽകിയിരുന്നേല്ലാ.

11 നിങ്ങളിൽ ചിലർ മറ്റള്ളവരുെട
കാര്യങ്ങളിൽ ഇടെപട്ട് ഒരു േജാലിയും െചയ്യാെത
അലസരായി നടക്കുന്നുെണ്ടന്ന് ഞങ്ങൾ
േകൾക്കുന്നു. 12 അവേരാട് ശാന്തതേയാെട
േജാലിെചയ്ത് തങ്ങള െട ഭക്ഷണം

* 3:6 അതായത്,ആചാരങ്ങൾ
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േനടണെമന്നുകർത്താവായേയശു്രകിസ്തുവിെന്റ
േപരിൽ ഞങ്ങൾ ആജ്ഞാപിക്കുകയും
അഭ്യർഥിക്കുകയുംെചയ്യന്നു. 13സേഹാദരങ്ങേള,
നന്മെചയ്യന്നതിൽനിങ്ങൾപരിക്ഷീണരാകരുത.്

14 ഈ േലഖനത്തിൽ ഞങ്ങൾ നൽകുന്ന
നിർേദശം അനുസരിക്കാൻ വിസമ്മതിക്കുന്ന
ഏെതാരാളിെനയും ്രപേത്യകം ്രശദ്ധിക്കുക.
അങ്ങെനയുള്ള ആള കള മായി സമ്പർക്കം
പുലർത്തരുത.് അേപ്പാൾഅവർ ലജ്ജിതരാകും.
15 എന്നിരുന്നാലും, അവെര ഒരു ശ്രതുവായി
കണക്കാക്കാെത ഒരു സഹവിശ്വാസി
എന്നനിലയിൽഗുണേദാഷിക്കുകയാണ് േവണ്ടത്.

അന്തിമഅഭിവാദനങ്ങൾ
16 സമാധാനദായകനായ കർത്താവുതെന്ന
നിങ്ങൾക്ക് എേപ്പാഴും എല്ലാവിധത്തിലും
സമാധാനം നൽകെട്ട. നിങ്ങേളാട്
എല്ലാവേരാടുംകൂെട കർത്താവ്
ഉണ്ടാകുമാറാകെട്ട.

17 ഈ ആശംസകൾ പൗേലാസ് എന്ന
ഞാൻതെന്ന എെന്റ സ്വന്തം ൈകയാൽ
എഴുതുന്നു. എെന്റ എല്ലാ േലഖനങ്ങള ം
എേന്റതുതെന്നഎന്ന്തിരിച്ചറിയാനുള്ളഅടയാളം
ഇതുതെന്ന.

18 നമ്മുെട കർത്താവായ േയശു്രകിസ്തുവിെന്റ
കൃപ നിങ്ങേളാട് എല്ലാവേരാടുംകൂെട
ഇരിക്കുമാറാകെട്ട.
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