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ெதசேலானிக்ேகயருக்கு
எழுத யஇரண்டாம்கடிதம்

௧ ெதசேலானிக்ேகயாவல் இருக்கும்
சைபக்கு பவுல், ச ல்வான், தீேமாத்ேதயு
ஆக ேயார் எழுத க்ெகாள்வது, ப தாவாகய
ேதவனுக்குள்ளும், கர்த்தராக ய இேயசு
க றஸ்துவுக்குள்ளும்நீங்கள்இருக்கறீர்கள்.
௨ உங்களுக்கு நம்முைடய ப தாவாகய

ேதவனாலும், கர்த்தராக ய இேயசு
க றஸ்துவனாலும் கருைபயும் சமாதானமும்
உண்டாவதாக.
௩உங்களுக்காக எப்ெபாழுதும் ேதவனுக்கு

நன்ற ெசலுத்துக ேறாம். அதுேவ
ெசய்வதற்கு உரியது என்பதால் நாங்கள்
அதைனச் ெசய்கன்ேறாம். உங்கள்
வசுவாசம் ேமலும் ேமலும் வளருவதால்
அப்படிச் ெசய்க ேறாம். உங்களில்
ஒருவருக்ெகாருவரிடம் உள்ள அன்பும்
வளர்கன்றது. ௪ ேதவனுைடய ஏைனய
சைபகளில் உங்கைளப்பற்ற நாங்கள்
ெபருைமயாய்ப் ேபச க்ெகாள்க ேறாம்.
வசுவாசத்தலும், பலத்தலும் நீங்கள்
ெதாடர்ந்து இருப்பது குறத்து மற்ற
சைபகளுக்கு நாங்கள் கூறுக ேறாம். நீங்கள்
பல உபத்த ரவங்கைளயும். துன்பங்கைளயும்
அைடந்தீர்கள். எனினும் ெதாடர்ந்து
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வசுவாசமும் பலமும் உைடயவர்களாய்
நீங்கள்இருக்கறீர்கள்.

ேதவனுைடயதீர்ப்பு
௫ ேதவன் தன் தீர்ப்பல் சரியாக

உள்ளார் என்பதற்கு அதுேவ நரூபணமாக
இருக்க றது. ேதவன் தன் இராஜ்யத்துக்கு
ஏற்றவர்களாக நீங்கள் இருக்கேவண்டும்
என வரும்புக றார். உங்கள் துன்பங்கள்
கூட அந்த இராஜ்யத்துக்காகத்தான். ௬ எது
சரியானேதா அைதேய ேதவன் ெசய்வார்.
உங்களுக்கு யார் துன்பம் தருகறார்கேளா
அவர்களுக்கு ேதவன் துன்பம் தருவார்.
௭ துன்பப்படுக ற உங்களுக்கு ேதவன்
இைளப்பாறுதைலத் தருவார். எங்களுக்கும்
சமாதானத்ைதத் தருவார். கர்த்தராக ய
இேயசுவன் வருைகயன்ேபாது ேதவன்
எங்களுக்கு இந்த உதவையச் ெசய்வார்.
இேயசு பரேலாகத்தல் இருந்து வல்லைம
வாய்ந்த தம் ேதவதூதர்கேளாடு
வருவார். ௮ பரேலாகத்தலிருந்து அவர்
வரும்ேபாது, ேதவைன அறயாதவர்கைளத்
தண்டிப்பதற்காக எரிகன்ற அக்கனிேயாடும்
வருவார். கர்த்தராக ய இேயசு க றஸ்துவன்
நற்ெசய்த க்குக் கீழ்ப்படியாதவர்கள்
எல்லாைரயும் அவர் தண்டிப்பார்.
௯ என்ெறன்றும் ந த்தய அழிவுகள் ேநரும்
வைகயல் அவர்கள் தண்டிக்கப்படுவார்கள்.
அவர்கள் கர்த்தேராடு இருக்க
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அனுமதக்கப்படமாட்டார்கள். அவருைடய
ெபரும் வல்லைமய டம் இருந்து அவர்கள்
வலக்க ைவக்கப்படுவார்கள். ௧௦ தம்
பரிசுத்த மக்கேளாடு மகைமப்படுத்தப்படவும்,
எல்லா வசுவாச களுக்கும் தம் மகைமையப்
புலப்படுத்தவும் கர்த்தராக ய இேயசு
வரும் நாளில் இைவ ந கழும். வசுவாசம்
உள்ளவர்கெளல்லாம் இேயசுேவாடு
ேசர்ந்துெகாண்டு மகழ்ச்ச அைடவார்கள்.
அந்த வசுவாச களின் கூட்டத்தல் நீங்களும்
இருப்பீர்கள். ஏெனன்றால் நாங்கள்
ெசான்னவற்ைறநீங்கள்வசுவாச த்தீர்கள்.
௧௧அதற்காகத்தான் நாங்கள் எப்ெபாழுதும்

உங்களுக்காகப் ப ரார்த்தைன ெசய்க ேறாம்.
உங்கைள நல்வழியல் வாழச் ெசய்யுமாறு
நாங்கள் ேதவைன ேவண்டுக ேறாம்.
இதற்காகேவ ேதவனால் நீங்கள்
அைழக்கப்பட்டீர்கள். நல்லைதச் ெசய்ய
ேவண்டும் என்னும் ஆவல் உங்களிடம்
இருக்க றது. உங்களது வசுவாசம்
உங்கைளப் பணியாற்ற ைவக்கும்.
ேமலும் ேமலும் இத்தைகய ெசயைலச்
ெசய்ய ேதவன் உங்களுக்கு உதவுமாறு
நாங்கள் அவைர ேவண்டுக ேறாம்.
௧௨ கர்த்தராக ய இேயசு க றஸ்துவன்
நாமம் உங்களில் மகைம அைடயும்
ெபாருட்ேட இைவ அைனத்தற்காகவும்
நாங்கள் ப ரார்த்தைன ெசய்க ேறாம்.
உங்களில் அவர் மகைமயைடவார். அவரில்
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நீங்கள் மகைமயைடவீர்கள். அம்மகைம
நம் ேதவனும், கர்த்தருமான இேயசு
க றஸ்துவன்கருைபயலிருந்துவருகறது.

௨
தீயெசயல்கள்ந கழும்
௧ சேகாதர, சேகாதரிகேள! கர்த்தராக ய

இேயசு க றஸ்து வருவது பற்ற ச் சல
காரியங்கள் ெசால்ல ேவண்டியது உள்ளன.
நாம் எப்ேபாது அவேராடு ஒன்று ேசருேவாம்
என்பதுபற்ற ப்ேபசநாங்கள்வரும்புக ேறாம்.
௨ கர்த்தர் வரும் நாள் ஏற்ெகனேவ
வந்துவ ட்டெதன ேகள்வப்பட்டால், மனக்
கலக்கேமா, பயேமா அைடந்து வ டாதீர்கள்.
ச லர் இதைனத் தீர்க்கதரிசனமாகேவா,
ெசய்தயாகேவா ெசால்லலாம், அல்லது
ஒருவன் எங்களிடத்தல் இருந்து கூட
ஒரு கடிதம் வந்ததாகக் கூற உங்கைள
ஏமாற்றப் பார்க்கலாம். ௩ எவரும் உங்கைள
எவ்வதத்தலும் முட்டாள் ஆக்காமல்
பார்த்துக்ெகாள்ளுங்கள். ஏெனனில்
வசுவாச மறுதலிப்பும், அழிவன் மகனாகய
பாவமனிதனும் ேதான்றும் வைர அந்த நாள்
வராது. பாவமனிதன் நரகத்துக்கு உரியவன்.
௪ அவன் ேதவனுக்கும் மனிதர்களின்
வழிபாடுகளுக்கும் எத ரானவன். அவன்
ேதவனுைடயஆலயத்த ற்கும்ெசன்றுஅங்ேக
உட்காருவான். ப றகு, தன்ைன ேதவைனவட
உயர்ந்தவனாகக் காட்டிக்ெகாள்வான்.
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௫ இக்காரியங்கள் ந கழும் என்பது பற்ற
முன்னேர நான் உங்களிடம் கூற ேனன்,
ஞாபகம் இருக்க றதா? ௬ அவைன
இப்ேபாது தடுத்து நறுத்த இருப்பது
யாெரன்று உங்களுக்குத் ெதரியும். அவன்
இப்ேபாது தடுக்கப்பட்டிருப்பது சரியான
ேநரத்தல் ெவளிப்படும் ெபாருட்டுத்தான்.
௭ பாவத்தன் இரகச ய சக்த ஏற்ெகனேவ
உலகத்தல் ெசயல்பட்டுக்ெகாண்டிருக்க றது.
ஆனால் அவைனத் தடுத்து நறுத்தும்
வல்லைம உைடயவர் ஒருவேர! அவன்
முழுைமயாகத் தன் வழியல் இருந்து
வலக்கப்படும்வைர அவைனத் தடுத்து
நறுத்துவார் அவர். ௮ ப றகு அந்தப் பாவ
மனிதன் ெவளிப்படுவான். கர்த்தராக ய
இேயசு தன் வாயல் இருந்து வரும்
சுவாசத்தனால் அவைனக் ெகால்வார். அவர்
தன் ெபருைமமிகு வருைகயன் மூலேம
அந்தப் பாவமனிதைனஅழிப்பார்.
௯சாத்தானின்சக்தயாேலேயபாவமனிதன்

வருவான். அவனுக்குப் ெபரும்
சக்த இருக்கும். அதனால் ேபாலி
அற்புதங்கைளயும் அைடயாளங்கைளயும்
ெசய்வான். ௧௦பாவ மனிதன் எல்லாவதமான
பாவங்கைளயும் ெசய்து ஆன்மீக அளவல்
தான் வஞ்ச க்கும் மக்கைள ஏமாற்ற பல
தந்த ரங்கள் ெசய்வான். உண்ைமைய
ேநச க்க மறுத்ததால் அம்மக்கள் ஆன்மீக
அளவல் ெதாைலந்துேபானவர்கள்
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ஆகறார்கள். (உண்ைமைய ேநச த்தருந்தால்
அவர்கள் இரட்ச க்கப்பட்டிருப்பார்கள்.)
௧௧ ஆனால் அவர்கள் உண்ைமைய ேநச க்க
மறுத்தார்கள். எனேவ, அவர்கள் ெபாய்ைய
நம்பத்தக்கதாகப் ேபாலி நம்ப க்ைக
என்னும் ஆற்றைல அவர்களுக்குள்
ேதவன் அனுப்புக றார். ௧௨ எனேவ,
உண்ைமைய நம்பாத மக்கள் எல்லாரும்
தண்டிக்கப்படுவார்கள். அவர்கள்
உண்ைமைய நம்பவல்ைல. பாவச்
ெசயல்கள்ெசய்வத ேலமக ழ்ந்தார்கள்.

மீட்கப்படுவதற்காக நீங்கள்
ேதர்ந்ெதடுக்கப்பட்டீர்கள்
௧௩ சேகாதர, சேகாதரிகேள! கர்த்தர்

உங்களிடம் அன்புடன் இருக்கறார்.
நீங்கள் இரட்ச க்கப்படுவதற்காகேவ
ேதவன் ஆரம்பத்த ேலேய உங்கைளத்
ேதர்ந்ெதடுத்தார். ஆகேவ, உங்களுக்காக
எப்ெபாழுதும் நாங்கள் ேதவனுக்கு
நன்ற ெசலுத்துக ேறாம். உங்கைளப்
பரிசுத்தப்படுத்துகற பரிசுத்த
ஆவயானவராலும், உண்ைமயன் மீது
நீங்கள் ைவக்கும் வசுவாசத்தாலும்
இரட்ச க்கப்படுக றீர்கள். ௧௪அந்தஇரட்ச ப்ைப
அைடய உங்கைள ேதவன் அைழத்தார்.
நாங்கள் பரப்புக ற நற்ெசய்தையப்
பயன்படுத்த நீங்கள் நமது கர்த்தராக ய
இேயசு க றஸ்துவன் மகைமைய
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அைடயும் ெபாருட்டு ேதவன் உங்கைள
அைழத்தார். ௧௫ சேகாதர சேகாதரிகேள!
ஆைகயால் உறுதயாய் நல்லுங்கள்.
எங்கள் ேபாதைனகளில் ெதாடர்ந்து
நம்ப க்ைக ைவயுங்கள். அவற்ைற நாங்கள்
ப ரசங்கங்கள் மூலமும், நருபங்களின்
மூலமும்உங்களுக்குப் ேபாத த்தருக்க ேறாம்.
௧௬-௧௭ நம்ைம ேநச த்தும், நமக்கு நல்ல

வசுவாசத்ைதக் ெகாடுத்தும், எக்காலத்தலும்
ெதாடர்க ற ஆறுதைல வழங்கயும் வருகற
இேயசு க றஸ்துவாகய கர்த்தரும், நம்
ப தாவாகய ேதவனும் ெதாடர்ந்து உங்கைள
ஆறுதல்படுத்தவும், நீங்கள் ெசால்க ற,
மற்றும் ெசய்க ற ஒவ்ெவாரு நற்ெசயலிலும்
உங்கைள வலிைமயுறச் ெசய்யவும் நாங்கள்
ப ரார்த்தைனெசய்க ேறாம்.

௩
எங்களுக்காகப் ப ரார்த்தைன

ெசய்யுங்கள்
௧ சேகாதர சேகாதரிகேள! எங்களுக்காகப்

ப ரார்த்தைன ெசய்யுங்கள். கர்த்தரின்
ேபாதைன ெதாடர்ந்து ேவகமாகப்
பரவேவண்டும். அப்ேபாதைனைய
மக்கள் ஏற்று கனப்படுத்த ேவண்டும்.
உங்களிடம் அது பரவ இருப்பதுேபான்று
மற்றவர்களிடமும் பரவேவண்டும்.
இதற்காகப் ப ரார்த்தைன ெசய்யுங்கள்.
௨ ெகட்ட, தீய மனிதர்களிடமிருந்து
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நாங்கள் காப்பாற்றப்பட ேவண்டும் என்று
ப ரார்த்தைனெசய்யுங்கள். (எல்லா மக்களும்
கர்த்தரிடம்வசுவாசம்ைவக்கவல்ைல)
௩ ஆனால் கர்த்தர் உண்ைமயுள்ளவர்,

அவர் உங்களுக்கு பலத்ைதக் ெகாடுத்து
தீைமயனின்று உங்கைளப் பாதுகாப்பார்.
௪ ேமலும், நாங்கள் வழி காட்டியபடிேய
நீங்கள் நடந்துெகாள்க றீர்கள் என்றும்,
இனி ேமலும் நடந்துெகாள்வீர்கள் என்றும்
உங்கைளக்குறத்துகர்த்தருக்குள்நம்ப க்ைக
ைவத்தருக்க ேறாம். ௫ ேதவனுைடய
அன்புக்குள்ளும், க றஸ்துவன்
ெபாறுைமக்குள்ளும் உங்கள் இதயம்
இருக்கக் கர்த்தர் வழிகாட்ட ேவண்டும்
என்றும்ப ரார்த்தைனெசய்க ேறாம்.

ேவைலக்கானெபாறுப்புகள்
௬ சேகாதர சேகாதரிகேள! நம் கர்த்தராக ய

இேயசு க றஸ்துவன் அதகாரத்தால்
உங்களுக்கு ஆைண இடுக ேறாம். ேவைல
ெசய்ய மறுக்க ற வசுவாச ய டம் இருந்து
வலக ச் ெசல்லுங்கள். ேவைல ெசய்ய
மறுக்க றவர்கள், எங்களிடமிருந்து நீங்கள்
ெபற்ற ேபாதைனையப் பன்பற்றுகறவர்கள்
அல்ல. ௭ நாங்கள் வாழ்வது ேபான்ேற
நீங்களும் வாழேவண்டும் என்பைத
நீங்கள் அறவீர்கள். உங்கேளாடு
நாங்கள் இருந்தேபாது ேசாம்ேபற களாக
இருந்ததல்ைல. ௮ அடுத்தவர்கள் உணைவ



2ெதசேலானிக்ேகயர்௩:௯ ix 2ெதசேலானிக்ேகயர்௩:௧௪

உண்டேபாது அதற்குரிய பணத்ைதக்
ெகாடுத்துவ ட்ேடாம். நாங்கள் ேமலும் ேமலும்
ேவைல ெசய்ேதாம். எனேவ, எவருக்கும்
ெதாந்தரவு தந்ததல்ைல. நாங்கள் இரவும்
பகலுமாக உைழத்ேதாம். ௯ எங்களுக்கு
உதவும்படி உங்களிடம் ேகட்க எங்களுக்கு
உரிைம இருந்தது. ஆனால் எங்கள்
ேதைவக்கு நாங்கேள ேவைல ெசய்ேதாம்.
எனேவ உங்களுக்கு முன்மாத ரியாக
நாங்கள் இருந்ேதாம். இதைன நீங்கள்
பன்பற்றேவண்டும். ௧௦ “ஒருமனிதன்ேவைல
ெசய்யாவ டில் அவன் உண்ணக்கூடாது”
என்று உங்கேளாடு இருந்தேபாது நாங்கள்
இந்தவதையத்தந்ேதாம்.
௧௧ உங்கள் கூட்டத்தல் உள்ள சலர்

உைழக்க மறுப்பதாகக் ேகள்வப்படுக ேறாம்.
அவர்கள் எதுவும் ெசய்வதல்ைல.
அவர்கள் ஏைனய மக்களின் வாழ்வல்
குறுக்கடுபவர்களாக இருக்க றார்கள்.
௧௨ மற்றவர்களுக்குத் ெதாந்தரவு தர
ேவண்டாம் என்று அவர்களுக்கு ஆைண
இடுக ேறாம். உைழத்து உங்கள்
உணைவ சம்பாத த்துக்ெகாள்ளுங்கள்
என்று கூறுக ேறாம். நமது கர்த்தராக ய
இேயசு க றஸ்துவன் ேபரில் இதைனக்
ேகட்டுக்ெகாள்க ேறாம். ௧௩ சேகாதர
சேகாதரிகேள! நல்லவற்ைறச் ெசய்வதல்
ேசார்வுஅைடயாதீர்கள்.
௧௪இந்தநருபத்தல்ெசால்லப்பட்டவற்ற ற்கு



2ெதசேலானிக்ேகயர்௩:௧௫ x 2ெதசேலானிக்ேகயர்௩:௧௮

எவெனாருவன் பணிய மறுக்க றாேனா
அவன் யாெரன்று அறந்துெகாள்ளுங்கள்.
அவேனாடு ேசராதீர்கள். ப றகு அதற்காக
அவன் ெவட்கப்படுவான். ௧௫ ஆனால்
அவைன ஒரு பைகவைனப் ேபால
நடத்தாதீர்கள். ஒரு சேகாதரைனப் ேபான்று
எச்சரிக்ைகெசய்யுங்கள்.
இறுத வார்த்ைதகள்
௧௬ சமாதானத்தன் கர்த்தர் உங்களுக்கு

எப்ெபாழுதும் சமாதானத்ைதத் தருவாராக.
அவர் எப்ெபாழுதும் எல்லா வழியலும்
சமாதானத்ைதத் தரேவண்டும் என்று
ப ரார்த்தைன ெசய்க ேறாம். கர்த்தர் உங்கள்
அைனவேராடும்இருப்பாராக.
௧௭ பவுலாகய நான் என் ெசாந்தக்

ைகயாேலேய இவ்வாழ்த்துக்கைள
எழுத முடிக்க ேறன். என் அைனத்து
நருபங்களிலும் இம்முைறயல் தான் நான்
ைகெயழுத்தடுக ேறன். நான் எழுதும் வதம்
இதுேவ.
௧௮ நம் கர்த்தராக ய இேயசு க றஸ்துவன்

கருைபஉங்கள்அைனவேராடும்இருப்பதாக.
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