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2 ேயாவான்
ஆச ரியர்
அப்ேபாஸ்தலனாகய ேயாவான் ஆச ரியர்

ஆவார். 2 ேயாவான் 1 இல் “மூப்பர்”
என்று அவர் தன்ைன வவரிக்க றார்.
நருபத்தன் தைலப்பு “2 ேயாவான்.”
அப்ேபாஸ்தலனாகயேயாவானின்ெபயைரச்
சுமக்கும் 3 நருபங்களின் வரிைசயல்
இது இரண்டாவது ஆகும். 2 ேயாவான்
நருபத்தன் கவனமானது, தவறான
ேபாதகர்கள் ேயாவானின் சைபகளிைடேய
ஒரு ஊழியத்ைத நடத்துகறார்கள்,
மாற்றங்கைள ெசய்ய முயலுகறார்கள்,
க றஸ்தவ உபசரிப்ைப தங்களுக்கு
சாதகமாக முன்ெனடுத்து வருகன்றனர்
என்பதாகும்.

எழுதப்பட்ட காலம்மற்றும்இடம்
ஏறக்குைறய க ப 85-95 இைடப்பட்ட

காலத்தல்எழுதப்பட்டது.
அேநகமாகஎேபசுவல்எழுதப்பட்டிருக்கலாம்.

யாருக்காக எழுதப்பட்டது
இரண்டாவது ேயாவான், அன்பற்குறய

ெபண் மற்றும் அவரது குழந்ைதகள் என்று
குறப்ப டப்பட்ட ஒரு சைபக்கு எழுதப்பட்ட
கடிதமாகும்.
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எழுதப்பட்ட ேநாக்கம்
ேயாவானின் இரண்டாவது நருபம்

இந்த “ெபண்மணி மற்றும், அவருைடய
பள்ைளகளின்” உண்ைமத்தன்ைமையப்
பாராட்டுவைதக் காட்டவும், அன்பல்
நடப்பைத உற்சாகப்படுத்தவும், ேதவனுைடய
கட்டைளகைளக் கைடப்ப டிக்கவும் ேயாவான்
எழுதனார். அவர் அவளுக்கு, தவறான
ேபாதகர்களுக்கு எத ரான எச்சரிக்ைக
ெகாடுத்து, மற்றும் அவர் வைரவல்
அவைள சந்த க்க த ட்டமிட்டிருக்க றார்
என்று ெதரிவ க்க றார். ேயாவான் அவைள
“சேகாதரி” என்றுவாழ்த்துகறார்.
ைமயக்கருத்து
வசுவாச யன்பகுத்தறவு
ெபாருளடக்கம்
1. வாழ்த்துைர— 1-3
2.அன்பல்சத்தயத்ைதபாதுகாத்தல்— 4-11
3.இறுத வாழ்த்துக்கள்— 12-13
1 நமக்குள் நைலத்துநற்க றதும்

என்ெறன்ைறக்கும் நம்ேமாடு
இருப்பதுமாகய சத்தயத்த ற்காக,
நான்மட்டும் அல்ல, சத்தயத்ைத
அற ந்தருக்க ற எல்ேலாரும்
சத்தயத்தன்படி ேநச த்தருக்க றவளும்,
2 ெதரிந்துெகாள்ளப்பட்டத் தாயாருக்கும்,
அவளுைடய பள்ைளகளுக்கும்,மூப்பனாகய
நான் எழுதுகறதாவது: 3 ப தாவாகய
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ேதவனாலும் ப தாவன்குமாரனாக இருக்க ற
கர்த்தராக ய இேயசுக றஸ்துவனாலும்,
கருைபயும் இரக்கமும், சமாதானமும்,
சத்தயத்ேதாடும் அன்ேபாடும்கூட
உங்கேளாடு இருப்பதாக. 4 ப தாவனால்
நாம் ெபற்ற கட்டைளயன்படி உம்முைடய
பள்ைளகளில் சலர் சத்தயத்த ேல
நடக்க றைத நான் பார்த்து மிகவும்
சந்ேதாஷப்பட்ேடன். 5 இப்ெபாழுதும்
தாயாேர, நாம் ஒருவைரெயாருவர்
ேநச க்கேவண்டும் என்று, உமக்குப் புதய
கட்டைளயாக எழுதாமல், ஆரம்பம் முதல்
நமக்கு உண்டாயருக்க ற கட்டைளயாக
எழுத , உம்ைம ேவண்டிக்ெகாள்ளுக ேறன்.
6 நாம் அவருைடய கட்டைளகளின்படி
நடப்பேத அன்பு; நீங்கள் ஆரம்பமுதல்
ேகட்டிருக்க றபடி நடந்துெகாள்ளேவண்டிய
கட்டைள இதுேவ. 7 சரீரத்தல் வந்த
இேயசுக றஸ்துைவ அறக்ைகபண்ணாத
அேநக ஏமாற்றுக்காரர்கள் உலகத்த ேல
ேதான்றயருக்க றார்கள்; இப்படிப்பட்டவேன
ஏமாற்றுக்காரனும், அந்த க்க றஸ்துவுமாக
இருக்க றான். 8 உங்களுைடய
ெசய்ைககளின் பலைன இழந்துேபாகாமல்,
பூரண பலைனப் ெபற்றுக்ெகாள்வதற்கு
எச்சரிக்ைகயாக இருங்கள். 9 க றஸ்துவன்
உபேதசத்த ேல நைலத்தருக்காமல்
மீற நடக்க ற எவனும் ேதவைன
உைடயவன் இல்ைல, க றஸ்துவன்
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உபேதசத்தல் நைலத்தருக்க றவேனா
ப தாைவயும் குமாரைனயும் உைடயவன்.
10 ஒருவன் உங்களிடம் வந்து இந்த
உபேதசத்ைதக் ெகாண்டுவராமல்
இருந்தால், அவைன உங்களுைடய
வீட்டிேல ஏற்றுக்ெகாள்ளாமலும், அவனுக்கு
வாழ்த்துதல் ெசால்லாமலும் இருங்கள்.
11 அவனுக்கு வாழ்த்துதல் ெசால்லுகறவன்
அவனுைடய ெகட்டெசய்ைககளுக்கும்
பங்குள்ளவன் ஆகறான். 12 உங்களுக்கு
எழுதேவண்டிய காரியங்கள் அதகம்
உண்டு; காக தத்தனாலும் ைமயனாலும்
அைவகைள எழுத எனக்கு மனம்
இல்ைல. உங்களுைடய சந்ேதாஷம்
நைறவாக இருப்பதற்காக உங்களிடம்
வந்து, முகமுகமாகப் ேபசலாம் என்று
நம்பயருக்க ேறன். 13ெதரிந்துெகாள்ளப்பட்ட
உம்முைடய சேகாதரியன் பள்ைளகள்
உமக்கு வாழ்த்துதல் ெசால்லுகறார்கள்.
ஆெமன்.
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