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ஆ12யr
இnத $%பt() ஆரmபt(ேலேய ப0l த)ைன இnத $%பt() ஆ45யr தா)தா) எ)9)றாr:
2 ெதசேலா'kேகயr 1:1 “ப0;m, 4lவா=m, >ேமாtேத@m, நmµைடய πதாவா9ய
ேதவ=kFllHm, கrtதரா9ய இேயJ9KsM0kFllHm இ%k9ற ெதசேலாPkேகயr சைபkF
எQM9றதாவM:”
இnத $%பt() µRSl அவr எQ(னாr:
2 ெதசேலா'kேகயr 3:17 “ப0லா9ய நா) எ) ைகெயQtதாேல உŋகைள வாXtM9ேற),
$%பŋகllேதாYm இMேவ அைடயாளm; இpபRேய எQM9ேற).”
1 ெதசேலாPkேகயr $[பtைதp ேபால அேத அளSl இnத $[பமானM \ட 4lவா) (]லா) ம^Ym
>ேமாtேத@ _லமாக, ப0`=ைடய இரaடாவM bcன5 πரயானt(l ெதசேலாPேகயாைவ µத)
µதl பாrைவdeடேபாM அவ%ைடய \eடாfகளாக இ%nத இவrகll _லm அ=pπ ைவkகpபeடM.

ெப45k ெகாllபவrகll ம45m π:ன<
2 ெதச 1:1l இnத $%பtைத யா%kF எQMவதாக அவr ெசாl9றாr. வசனm 1: “ெதசேலாPkேகயr
சைபkF எQM9றதாவM.” இnத ெதசேலாPkேகயா சைபd=ைடய ச5t(ரm ம^Ym π)னgைய 1
ெதசேலாPkேகயr பாடt(l பாrkக0m.

சnதrபm ம45m உtேதஷm
ெதசேலாPkேகயா சைபைய FKtத Sேசஷமான வாrtைதகைள ப0`=ைடய µதl $[பt(^Fp
π)Y ெப^Yk ெகாaடதாக காணpபj9றM. கrtத%ைடய வ%ைகைய FKtMm ம^Ym அவrகll
அ=பStMk ெகாaR%k9)ற ெதாடr உபt(ரவtைதk FKtMm இ)=m ஒ% 4ல ேகllSகll
உைடயவrகளாக அவrகll இ%nதனr.
ப0l இnத 2m $%பtைத எQ(ன() ேநாkகm :
• அேத அளSl அைதp ேபாலேவ அவrகll உபt(ரவtைத சn(kக ேந5jm எ)Y உ^சாகp
பjt(னாr.
• கrtத%ைடய வ%ைகையk FKtM µதலாm $%பt(l ப0l எ)ன எQ(னாேரா ச5யாக ஒ% தpபாக
அrtதm ெசyM ெகாaடனr அlலM ச5யான µைறdl m5nM ெகாllளSlைல அlலM ஒ%ேவைள
ப0l ேபா(tதைவகHkF Sேராதமாக கllள ேபாதைனகைள ேபா(pபவrகைள எ(rtM ேபா5jவதாக
இரaRl ஒ)றாக இ%kFm.
• Sk9ரக ஆராதைனd) ெதாட%m πரc4ைனகைளp ப^K த)=ைடய எaணŋகைள இnத
$%பt() _லm எQ(9றாr.

இnத BCபm எEதpபGட காலm
ப0l ெகா5nMSl இ%nதேபாM µதலாm $%பm எQதpபeட π) bக0m FY9ய காலt(l
அேநகமாக 4lவா=m >ேமாtேத@0m அவ%ட) \ட இ%nத ேவைளdl இkகRதm எQதpபeடM.
ப0l த)=ைடய இரaடாm bஷன5 πரயாணமாக ெகா5nMைவ Sejp ேபாFmேபாM 4lவா) (]லா)
ம^Ym >ேமாtேத@ அவ%ட) இlைல.
இnத $%பt() உllேள அடŋ9@llள ெபா%ளடkகமானM µதலாm $%பt() ெபா%ளடkகtைதp
ேபாலேவ இ%k9றM. ஏென)றாl இnத காரணŋகfனாl, அேநகமாக இnத $[பமானM
ெகா5nMSl ப0l தŋ9d%nத 18 மாத காலŋகfl, µதலாm $[பm எQதpபeட FY9ய காலt(l
அேநகமாக அவr தŋ9d%nத µRவான காலŋகளான 53ADdl இM எQதpபeடM. _)றாm $[பமான
2 ெதசேலாPkேகயr அpேபாsதலனா9ய ப0l _லmதா) எQதpபeடM எ)பM $[பமணமா9றM.

BIபtJ: உllேளLllள ெபாIளடkகm
இnத $%பமானM _)Y bக µk9ய π50களாக π5kகp பj9றM:
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1. வா#t% ம'(m உ'சாகp ப/t%தl (1:1-1:12)
µதலாm $%பt(l இ%k9றைதp ேபாலேவ இ(;m வாXtMதl இ%k9றM (1:1:-2), (1ெதச 1:1
ஒpπej பாrkக0m) ெதசேலாPkேகயrகf) SJவாசm ம^Ym அ)π^காக ேதவ=kF ந)K
ெச;tMவ(`%nM இnத $%பtைத ப0l ஆரmπk9)றாr.
2 ெதசேலா'kேகயr 1:3-4 “சேகாதரேர, நாŋகll எpெபாQMm உŋகHkகாக ேதவைன
sேதாt(5kகk கடனாfகளாd%k9ேறாm; உŋகll SJவாசm bக0m ெப%F9றபRdனா;m,
pŋகெளlலா%m ஒ%வ5ெலா%வr ைவt(%k9ற அ)m அ(க5k9றபRdனா;m, அpபRc
ெசy9றM தF(யாd%k9றM. pŋகll ச9k9ற சகல M)பŋகf;m உபt(ரவŋகf;m
ெபாYைமைய@m SJவாசtைத@m காaπk9ற(Pbtதm உŋகைளkFKtM நாŋகll
ேதவ=ைடய சைபகfl ேம)ைமபாராej9ேறாm.” (1 ெதச 1:2 -3 ஒpπej பாrkக0m)
ெதசேலாPkேகயrகைள யாெரlலாm உபt(ரவp பjt(னாrகேளா அவrகெளlலாைர@m ேதவ)
$யாயm >rpபாr ம^Ym தaRpபாr ம^Ym அவrகHைடய வ%tதŋகைள pkFவாr எ)Y ப0l πறF
அவrகHkF $cசயpபjt(னாr.
2 ெதசேலா'kேகயr 1:6-9 “உŋகைள உபt(ரவpபjtM9றவrகHkF உபt(ரவtைத@m,
உபt(ரவpபj9ற உŋகHkF எŋகேளாேட\ட இைளpபாYதைல@m πர(பலனாகkெகாjpபM
ேதவ=kF p(யாd%k9றேத. ேதவைன அKயாதவrகHkFm, நmµைடய கrtதரா9ய
இேயJ9KsMS) JSேசஷt(^Fk qXpபRயாதவrகHkFm p(@llள ஆk9ைனையc
ெச;tMmபRkF, கrtதரா9ய இேயJ தமM வlலைமd) rதேராjm, sவா`tM எ59ற
அk9Pேயாjm, வானt(`%nM ெவfpபjmேபாM அpபRயாFm. அnநாfேல தmµைடய
ப5Jtதவா)கfl ம9ைமpபடtதkகவரா@m, pŋகll எŋகHைடய சாe4ைய
SJவா4tதபRdனாேல உŋகfடt(;m, SJவா4k9றவrகெளlலா5டt(;m
ஆcச5யpபடtதkகவரா@m, அவr வ%mேபாM,”
அவ%m அவ%ைடய \eடாfகHm அவrகHkகாக எpேபாMm ெஜபm ெசyவதாக
ெதசேலாPkேகயrகHkF ெசாlவ() _லm இnத பாகtைத µRk9றாr.
2 ெதசேலா'kேகயr 1:11-12 “ஆைகயாl, நmµைடய ேதவ=m கrtதரா9ய இேயJ9KsM0m
அfkFm 9%ைபd)பRேய, நmµைடய கrtதரா9ய இேயJ9KsMS) நாமm
உŋகfடt(;m, pŋகll அவ5டt(;m ம9ைமpபjmெபா%eடாக; நmµைடய ேதவ)
உŋகைளt தமM அைழpmkFp பாt(ரராkக0m, தமM தைய@llள 4tதm µQவைத@m
SJவாசt() 95ையைய@m பலமாy உŋகfடt(l $ைறேவ^ற0m ேவajெம)Y,
எpெபாQMm உŋகHkகாக ேவaRkெகாllH9ேறாm.”

2. கrtத3ைடய இர9டாm வ3ைக (2:1-17)
இரaடாm π5Sl ப0l 9KsMS=ைடய இரaடாm வ%ைகைய FKtMp ேபJ9றாr. இைத ஒ%
தைலpபாகேவ ப0l µதலாm $%பt(l த)=ைடய எaணŋகளாக ப(0 ெசy9றாr. ( 1 ெதச
4:13-5:11) 9KsM ஏ^கனேவ வnMSeடாr ெதசேலாPkேகயா SJவா4கll π)னாl $)YSeடனr
எ)Y ஒ% 4லr ேபா(pபதாக காணpபj9றM:
2 ெதசேலா'kேகயr 2:1-2 “அ)K@m, சேகாதரேர, நmµைடய கrtதரா9ய இேயJ9KsMS)
வ%ைகைய@m, நாm அவ5டt(ேல ேசrkகpபjவைத@ŋ FKtM, நாŋகll உŋகைள
ேவaRkெகாllH9றM எ)னெவ)றாl, ஒ% ஆSdனாலாவM, வாrtைதdனாலாவM,
எŋகfடt(`%nM வnததாyt ேதா)Y9ற ஒ% $%பt(னாலாவM, 9KsMS=ைடய நாll
சvபமாd%k9றதாகc ெசாlலpபeடாl, உடேன சwசலpபடாம;m கலŋகாம;m இ%ŋகll.”
எவரா9;m கllள ேபாதைனகைள பரpmவrகll ப0`) _லm $[பŋகைள ெப^றதாக நRk9றவrகll
எ)Y காணpபj9றM.
ஒ% 4லr தவறாக எaண இடமfkகாத கா5யŋகll நைடெபYm வைரkFm கrtதr (%mப0m
வரமாeடாr எ)Y ப0l πறF ெதசேலாPkேகயrகHkF ெசா)னா).
2 ெதசேலா'kேகயr 2:3 “எvSதt(னா;m ஒ%வ=m உŋகைள ேமாசmேபாkகாதபRkF
எcச5kைகயாd%ŋகll; ஏெனPl SJவாச Mேராகm µn( ேந5ej, ேகeR) மகனா9ய
பாவம=ஷ) ெவfpபeடாெலாyய, அnத நாll வராM.”
ேயாவா) அn(9KsM எ)Y ெசா)ன ஒ%வைனp ப^K ப0l இŋேக bக µk9யமான தகவlகைள
நமkF ெகாjk9)றாr.
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1. “அவ: எJrtM B4NறவனாLm, ேதவ: எPணpபRவM எMேவ ஆராJkக pபRவெதMேவா,
அைவஎlலாவ4-4Vm ேமலாகt த:ைன உயrtMNறவனாLm, ேதவWைடய ஆலயtJl
ேதவைனpேபாl உGகாrnM, த:ைனt தாேன ேதவென:5 காPπkNறவனாLm இIpபா:.” (2:4)
அn(k9KsM ஒ% மத தைலவனாக இ%pபவ), ேதவ=ைடய ஆலயt(l உeகாrnM இ%pபவ),
அவ) 9KsMS=ைடய ேவைலையc ெசyய உ5ைம ெகாaடாjபவ), ஆனாl அவ) உaைமயாக
9KsMS) வ`ைமயான எ(5.
2. “அnத அkNரமkகாரWைடய வIைக சாtதWைடய ெசயX:ப Y சகல வlலைமேயாRm
அைடயாளŋகேளாRm ெபாyயான அ4\தŋகேளாRm.” (2:9)
ேவறாக SQnM ேபாFதைல “SைளSpபைத ெகாaj வ%வ(l ெவ^Kயைடnதவனாக அn(k9KsM
இ%k9)றா). ஏென)றாl அ^mத அைடயாளŋகll ெசyவத^F சாtதா) அவ=kF உதS
ெசy9)றா).
3. “அkNரமtJ: இரக1யm இpெபாEேத N2ைய ெசyNறM; ஆனா]m தைடெசyNறவ:
நR_`InM akகpபRµ:ேன அM ெவbpபடாM. akகpபRmேபாM, அnத அkNரமkகார:
ெவbpபRவா:; அவைனk கrtதr தmµைடய வாc: dவாசtJனாேல அetM தmµைடய
வIைகc: πரச:னtJனாேல நாசm பPfவாr” ( 2:7-8)
இnத அn(k 9KsM ப0`=ைடய நாeகfl 95ைய ெசy9றவனாக இ%nதா) ம^Ym கrtத%ைடய
வ%ைக மejm ெதாடrnM 95ைய ெசy9ரவனாக0m இ%k9)றா).
அேநகr நmm9றபR ேமேல ெசாlலpபeட Sஷயŋகll அn(k9KsM ஒ% அர4யl தைலவ) அlல
எ)பைத ெதf0p பjtM9றM. அn(k 9KsM ஒ% Sேசஷமான தPpபeட நபr அlல எ)பைதk
\ட இM காej9றM. ப(லாக அM ஒ% மத தைலவராக அ;வலகt(l (அ) கா5யாலt(l
அ(கா5யாக ெதாடrnM இ%pபவனாக அlலM சைபdl பதS அnதsைத வ9pபவனாக ெதாடrnM
இ%k9றா). பாவ ம=ஷைனp ப^K Sவ5tM இŋேக ெசாlலpபeடைவகll ேபாpபாaடவr
கா5யாலt(l $ைறேவ^றp பj9றைத நாm m5nM ெகாllள µR@m.
ப0l இnத π50 பாகtைத ஊkகபjMத;ட) µRk9றாr. அேநகr சt(யtைத $ராக5k9றாrகll,
(2:10-12) ஆனாl ேதவ) ெதசேலாPkேகயrகைள SJவாசt(^F ம^Ym சt(யt(^F அைழtதாr:
2 ெதசேலா'kேகயr 2:13-14 “கrtத%kFp π5யமான சேகாதரேர, pŋகll ஆSdனாேல
ப5Jtதமாkகpபj9ற(னா;m, சt(யtைத SJவா4k9ற(னா;m இரe4pபைட@mபRkF,
ஆ(µதl ேதவ) உŋகைளt ெத5nMெகாaடபRdனாேல, நாŋகll உŋகைளkFKtM
எpெபாQMm ேதவைன sேதாt(5kகk கடனாfகளாd%k9ேறாm. pŋகll நmµைடய
கrtதரா9ய இேயJ9KsMS) ம9ைமைய அைட@mெபா%eடாக எŋகll JSேசஷt(னாேல
அnத இரe4pmkF அவr உŋகைள அைழtதாr.”
πறF ப0l ெதசேலாPkேகயrகைள ஊkகpபjtM9றாr:
2 ெதசேலா'kேகயr 2:15 “ஆைகயாl, சேகாதரேர, pŋகll $ைலெகாaj,
வாrtைதdனாலாவM $%பt(னாலாவM நாŋகll உŋகHkF உபேத4tத µைறைமகைளk
ைகkெகாllHŋகll.”
ம^Ym ேதவ) ெதசேலாPkேகயrகைள ஆYதl பjtMmபR@m ம^Ym அவrகைள
$ைல$%MmபRkFm ப0l அவrகHkகாக ெஜபm ெசyதாr (2:16-17).

3. ெபா%வான ஊkகப/%த>m ம'(m µ@வான Arமானµm (3:1-18)
இnத π5Sl ப0l அவr, 4lவா) ம^Ym >ேமாtேத@ ேதவ=ைடய வாrtைதைய தைடd)K பரpப0m,
ம^Ym M{டrகHkFm ம^Ym >ைமயான மPதrகHkFm ேதவ=ைடய வாrtைத ெச)றைடய0m
ெஜπkFmபR ப0l இnத π5Sl ேகe9றாr. >ைமdP)Y Sளk9 காpபா^Y9)ற ேதவPடt(l
நmπkைகயாd%kFmபR ப0l ெதசேலாPkேகயrகll ஊkகpபjtM9றாr.
கைட4, (%cசைபdl யாr யாெரlலாm ேவைல ெசyய மYtM ேசாmேபKகளாக இ%k9)றாrகேளா
அவrகைள ப0l கjைமயாக எcச5k9றாr. µnைதய µதலாm $%பt(l இnத πரc4ைனைய S5வாக
FKpπej இ%k9றாr. (1 >ேமா 4:11-12) அவ%ைடய µதl $%பt(l அவr ஒvெவா%வ%m ேவைல
ெசyய ேவajm ம^Ym யா%m ம^றவrகைள சாrnM வாழk\டாM எ)Y ஊkகபjtM9றாr. இnத
$%பt(l ப0l bக0m அ(கமாக பலவnதtேதாj கRnM ெகாaj mt( ெசாl9றாr.
2 ெதசேலா'kேகயr 3:6-8 “ேம;m, சேகாதரேர, எŋகfடt(l ஏ^Ykெகாaட
µைறைமd)பR நடவாமl, ஒQŋக^Y நடk9ற எnதc சேகாதரைர@m pŋகll Sej
Sலகேவajெம)Y, நmµைடய கrtதரா9ய இேயJ9KsMS) நாமt(ேல, உŋகHkFk
கeடைளdj9ேறாm. இ)னSதமாy எŋகைளp π)ப^றேவajெம)Y pŋகll
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அKn(%k9|rகேள; நாŋகll உŋகHkFllேள ஒQŋக^Y நடவாம;m, ஒ%வPடt(;m
இலவசமாyc சாpπடாம;m, உŋகfl ஒ%வ=kFm பாரமாdராதபRkF இர0m பக;m
πரயாசtேதாjm வ%tதtேதாjm ேவைலெசyM சாpπeேடாm.”
2 ெதசேலா'kேகயr 3:10 “ஒ%வ) ேவைலெசyய மன(lலா(%nதாl அவ) சாpπட0m
\டாெத)Y நாŋகll உŋகfடt(l இ%nதேபாM உŋகHkFk கeடைளdeேடாேம.”
2 ெதசேலா'kேகயr 3:14-15 “ேம;m, இnத $%பt(l ெசாl`ய எŋகll வசனtMkF ஒ%வ)
qXpபRயாம^ேபானாl, அவைனk FKtMkெகாaj, அவ) ெவeகpபjmபRkF அவ=டேன
கலவா(%ŋகll. ஆனா;m அவைனc சtM%வாக எaணாமl, சேகாதரனாக எag, அவ=kFp
mt(ெசாl;ŋகll.”
ப0l தனkFt தாேன நlல மா(5யாக, 4lவா) ம^Ym >ேமாtேத@0ட) πRtM ெகாllபவராக
இ%nதாr. அவrகll தŋகHைடய ஆகாரt(^காக ேவைல ெசyதாrகll. கவPkக0m, எvவாY
இ%pπ=m வாrtைதைய πரசŋ9k9றவ=kF அவrகHைடய சைபயானM அவrகHkF உதS
ெசyயk\டாM எ)Y ப0l ஒ% ேபாMm ெசாlலSlைல.
2 ெதசேலா'kேகயr 3:9 “உŋகll ேமl பாரtைத ைவpபத^கான அ(காரm எŋகHkF
இlைலெய)ப(னாேல அpபRc ெசyயாமl, pŋகll எŋகைளp π)ப^YmபRkF நாŋகll
உŋகHkF மா(5யாd%kகேவajெம)ேற அpபRc ெசyேதாm.”
ப0l ம^Ym அவ%ைடய \eடாfகll ெதசேலாPkேகயா சைபd) µலm உதSகll ெபYவM
$யாயமாd%)தM, ஆனாl அவrகll இnத ேநrைமயான $யாயtைத ெதசேலாPkேகயrகHkF
மா(5யாக ைவkக ெத5nM ெகாllளSlைல. JSேசஷtைத πரசŋ9றவ=kF JSேசஷt(னாேல
πைழpm)டாFm எ)Y ப0l ம^ற இடŋகfl ெதfவாக க^Yk ெகாjk9றாr (பாrkக0m மtேத@
10:10 1ெகா5 9:4-14, 1 >ேமா 5:17-18). ப0l தாமாகேவ S%mπ வ`யவnM இnத ேநrைமயான
$யாயtைத த)=ைடய bஷன5 πரயாணŋகfl ைகSej ம^ற πரயாண πரசŋ9யாrகைள ேபால
பண ஆதாயtைத ேதjபவராக அவr இlைல.
ப0l ெஜபtMட) µRtதl:
2 ெதசேலா'kேகயr 3:16 “சமாதானt() கrtதrதாேம எpெபாQMm சகலSதt(;m
உŋகHkFc சமாதானtைதt தnத%Hவாராக. கrtதr உŋகளைனவேராjŋ\ட இ%pபாராக.”
ப0l தமM ெசாnத ைககfனாேல வாXtMத;ட) இnத $%பtைத µRtM $%பt() உaைமைய
ேபா`யlலெவ)Y காej9றாr:
2 ெதசேலா'kேகயr 3:17 “ப0லா9ய நா) எ) ைகெயQtதாேல உŋகைள வாXtM9ேற),
$%பŋகllேதாYm இMேவ அைடயாளm; இpபRேய எQM9ேற).”
தpபான $[பŋகll ப0`) _லm வnதM எ)Y உ5ைம ெகாaடாRனM (பாrkக0m 2:2)
“அ(ேமதாSதனt(^F அைடயாளm” இM ஆkகpபeடM, அM அவ4யமானM – (பாrkக0m கலாt 6:11).
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