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ఉపల ద ా తము 

ఇటవీల, తన క్ుమ ర్మని యొక్క గాీడుయయిేష్న్ క్ు వ ళో్లన ఒక్ తాండిాని గూరిు ననేు విన ిను. ఆ 
వేడుక్ తర్మవాత, అతడు గర్వాంగా తన క్ుమ ర్మని యొదేక్ు వ ళో్ల ఇల  అడిగాడు, “బాబు, మిగలి్వయుని నీ 
జీవితముతో నీవు ఏమి చదయగపర్మచున ివు?” అతడు నవివ ఇల  జవాబిచ ుడు, “స్తరే, న ని, ననేు న  
భవిష్యత్ను గూరిు చ ల  ఆలోచాంచ ను, మరయిు స్తూటగిా పదవి విర్మణ చదయుటను గూరిు 
ఆలోచస్తు్ న ిను.” ఇపుపడు, మనలో చ ల మాంది ఆ యౌవవన గాీడుయయిటే్ క్ు సానుభూత్ర చూపవచుు. 
అయితద పదవి విర్మణక్ు ముాందు ఇాంచుమిాంచు మనమాంత  అనేక్ బాధ్యతలను న ర్వేరాులని మనమాంత  
గీహ సా్ ము. 

ఇపుపడు, ఆ యువక్ుడి వ ైఖ్ర ిమొదటి శత బేాంలో థసె్తసలొనీక్ పటరణములో నివసిాంచన కొాంతమాంది 
క ైైస్్తవుల యొక్క వ ఖై్రకిన దగగర్గా ఉాందని వినడ నికన విాంతగా అనిపిాంచవచుు. కరీస్తు్  యొక్క మహ మక్ర్మ ైన 
ర ాండవ రాక్డను అనుభవిాంచుటను గూరిు వార్మ ఎాంతగా ఆలోచాంచ ర్మ అాంటే, ఆ మహ మగల రపజుక్ు 
ముాందు వార్మ న ర్వేరాులని దదవుడు వారిని పలిచన అనేక్ బాధ్యతలను గీహ ాంచుటలో విఫలమయ యర్మ. 

“పౌలు వదే ాంతశాస్్తరము యొక్క ముల ాంశములు” అను పాఠయక్ీమములో ఇది మూడవ పాఠము 
మరియు దీనికన “పౌలు మరయిు థసె్తసలొనీక్యులక్ు వాాసిన పత్రకా్” అను పరే్మ ప టార ము. ఈ పాఠములో, 
థెస్తసలొనీక్ స్తాంఘములో కరసీ్తు్  రాక్డ అత్ర స్తమీపముగా ఉాంది అని నముుట వలన కొాందర్మ మొదటి 
శత బేపు క ైస్్తవులు ఎదురొకనిన తీవమా నై స్తమస్తయలను మనాం చూడబో వుచున ిము. ఈ తపుపద ర ి
పటిరాంచన నముక్ముక్ు పౌలు ఎల  స్తపాందిాంచ డో క్ూడ  మనము చూడబో వుచున ిము. 

మన మునుపట ిపాఠములలో మనము నేర్ముకొనినటటో , మ సస్య వచునపుపడు, స్తృషిర  కొర్క్ు 
దదవుడు క్ల్వగియుని ఉదదేశయములనిిటిని ఆయన న ర్వరే్ముత డు అని పౌలు దనిములలోని నముక్మ ైన 
విశావస్తులాందర్మ నమ ుర్మ. ఇపుపడు, కరీస్తు్  యొక్క బో ధ్న ఆధ ర్ాంగా, ఆయన మొదటి రాక్డలో కరసీ్తు్  అాంతయ 
దినములను ఆర్ాంభిాంచ డు అని పౌలు బో ధిాంచ డు. స్తాంఘ చరతిాయాంతట కరీస్తు్ నాందు అాంతయ దనిములు 
కొనసాగుత యి అని క్ూడ  అతడు బో ధిాంచ డు. మరయిు కరసీ్తు్  యొక్క ర ాండవ రాక్డలో న ర్వరే్మప 
స్తమయమున ఆయన స్తృషిర  యొక్క పరివర్్నను పూరి్ చదసా్ డని వివరిాంచ డు. చ ల  వర్క్ు, ఆదిమ 
క ైైస్్తవులు కరసీ్తు్  రాజయము ఈ విధ్ముగా వివృతమవుతయాంది అని నమ ుర్మగాని, అనకే్మాంది స్తాందగిధతను 
ఎదురొకన ిర్మ. కరసీ్తు్  అపపటిక ేఎాంత వర్క్ు న ర్వరేాుడు? ఆయన ఎాంత తవర్గా త్రరగిివసా్ డు? 
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కరీస్తు్  లోక్మును అపపటిక ేఎాంతవర్క్ు మ రిువశేాడు అను విష్యమును వార్మ తక్ుకవ అాంచన  
వేయుట వలన గలతీయలోని స్తాంఘములు అనయ క ైైస్్తవులను స్తునిత్రప ాందునటటో  బలవాంతప టటర నటటో  
శోధిాంపబడ ్ ర్మ అని మునుపట ిపాఠములో మనము చూశాము. అయితద ఈ పాఠములో, మనము ఒక్ 
భినిమ నై స్తమస్తయను చూసా్ ము. కరసీ్తు్  రాక్డ అత్ర స్తమీపముగా ఉాంది అని థసె్తసలొనీక్ స్తాంఘములో  
అనకే్మాంది విశావస్తులు నమ ుర్మ. వార్మ ఈ నముక్ములో ఎాంతగా మునిగిపలయ ర్మ అాంటే, కరసీ్తు్  
అనుచర్మలుగా ఇతర్ బాధ్యతలను న ర్వేర్ువలసని అవస్తర్తను వార్మ చూడలేక్పల య ర్మ. కాబటిర , 
నముక్మ నై క ైస్ై్తవ జీవనములోనికన వారికన త్రరగిి పిలచుటక్ు పౌలు థెస్తసలొనీక్లో ఉని క ైస్ై్తవులక్ు 
పత్రకా్లను వాాశాడు. 

పౌలు మరియు థసె్తసలొనీక్యులక్ు వాాసిన పత్రకా్ ప ై మన అధ్యయనాం మూడు భాగాలుగా 
విభజాంచబడుతయాంది. మొదటగిా, పౌలు థసె్తసలొనీక్యులక్ు వాాసిన పత్రకా్ యొక్క నపేథయమును మనము 
పరశిీల్వద ే ము. ర ాండవదగిా, 1 మరియు 2 థెస్తసలొనీక్యులక్ు వాాసని పత్రాక్ల యొక్క నిరాుణము మరయిు 
విష్యములను పరిశీల్వద ే ము. మరయిు మూడవదిగా, పౌలు వాాసిన ఈ పత్రాక్లు క ైస్ై్తవ యుగాాంతశాస్్తరము 
ప ై అతని కేాందా వదే ాంతశాస్్తర దృక్పధ్ములను థసె్తసలొనీక్లో ఉని స్తాంఘమునక్ు ఏ విధ్ముగా 
అనువరి్ాంచ యో చూద ే ము. పౌలు థసె్తసలొనీక్యులక్ు వాాసిన పత్రకా్ యొక్క నపేథయమును మొదటగిా 
చూద ే ము. 

నపేథయము 

ఈ పాఠయక్మీము అాంతటా మనము ఉద ా టిాంచనటటో గా, వివిధ్ స్తాంఘములలో తల త్్రన కొనిి నిరిేష్ర 
స్తమస్తయలను గూరిు చరిుాంచుటక్ు అప స్్తలుడెనై పౌలు తన పత్రకా్లను వాాశాడు. కాబటిర , 1 మరియు 2 
థెస్తసలొనీక్ పత్రాక్లను మనాం చూసనిపుపడు, మనము కొనిి పాాథమిక్ పాశిలను అడగాల్వ: థెస్తసలొనీక్ 
స్తాంఘములో ఏమి జర్మగుతయాంది? పౌలు వారికన ఎాందుక్ు వాాశాడు? 

పౌలు ర ాండవ మిష్నరర య త ాయొక్క నపేథయమును చూస్తూ్  మొదటగిా ఈ పాశిలను చరుిద ే ము. 
తర్మవాత థెస్తసలొనీక్ స్తాంఘములో తల త్్రన కొనిి విశషే్మ నై స్తమస్తయలను చూద ే ము. పౌలు యొక్క ర ాండవ 
మిష్నరర య తాను మొదటిగా చూద ే ము. 
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ర ాండవ మిష్నరర య త ా
పౌలు యొక్క ర ాండవ మిష్నరర య తనాు గూరుి అప స్్తలుల కార్యములు 15:36-18:22లో మనాం 

చూసా్ ము. పౌలు నటేి గరసీ్తు దదశములోని అనకే్ పాాాంతములక్ు వ ళలో టక్ు ముాందు పధా నాంగా చని 
ఆసయి లో పాయ ణ ాంచ డు అని లూకా అక్కడ పరేొకన ిడు. పౌలు యొక్క మొదటి మిష్నరర య తా వల నే, 
ఈ య తా క్ూడ  సరిియ లోని అాంత్రయొక్యలోనే స్తుమ ర్మ కరీ.శ. 48 లేక్ 49లో ఆర్ాంభమ నైది. పౌలు 
మరియు బర్ిబా క్ల్వసి సేవచదయ లని పణా ళ్లక్ క్ల్వగియున ిర్మ, కాని యోహాను అను పరే్మగల మ ర్మక 
తమతో పాటట రావాలని బర్ిబా కోరినాందున వారివురి మధ్య వివాదము జరగిిాంది. వారి యొక్క మొదటి 
మిష్నరర య తాలో మ ర్మక వారిని విడచిప టిరనాందున పౌలు అభయాంతర్పర్చ డు. ఫల్వతాంగా, పౌలు స్లను తన 
పాయ ణ స్తహచర్మడుగా ఎనుిక్ున ిడు, బర్ిబా మరియు మ ర్మక క్ుపకా్ు వ ళాో ర్మ. 

పౌలు మరియు సల్ మొదట సిరయి  పాాాంతములో పాయ ణము చదస ితదుపర ికనల్వకనయక్ు వ ళాో ర్మ. 
వార్మ దరిిాంచన పటరణములు మనక్ు తలె్వయనపపటికర, ఈ పాాాంతములలో అనకే్ స్తాంఘ లను వార్మ 
బలపర్చ ర్ని అప స్్తలుల కార్యములు తలె్వయజసే్తు్ ాంది. వార్మ కనల్వకనయ నుాండ ిగలతీయక్ు వ ళాో ర్మ, అక్కడ 
పౌలు తన మొదటి మిష్నరర య తలాో సాా పిాంచన స్తాంఘములను స్తాందరిిాంచ ర్మ. వార్మ మొదట దరెేేక్ు, 
తర్మవాత లుస్్తరక్ు వ ళాో ర్మ, అక్కడ త్రమోత్ర వారతిో క్ల్వశాడు. వార్మ లుస్్తర నుాండి గలతీయ మరియు ఫుై గయి 
పాదదశములక్ు వ ళాో ర్మ. 

ఈ స్తమయాంలో, పౌలు ఆసయి  పాాాంతములో, చని ఆసయి  యొక్క పశ్చుమ భాగమున మరియు 
ఉత్ర్ బితూనియ పాాాంతములలో స్తువార్్ పకా్టిాంచ లని ఆశ్చాంచ డు. కాని పరిశుద ధ తయుడు అతనిని 
అనుమత్రాంచలేదు. కాబటిర , వార్మ ఫుై గియ నుాండి 300 మ ళోై దూర్ములో ఉని తీర్పాాాంతమ ైన తోాయక్ు 
వ ళాో ర్మ, అక్కడ వార్మ పశ్చుమ దశిక్ు పాయ ణ ాంచ వ ళలో టక్ు కార్ణాం స్తపష్రాం అవుతయాంది. స్తవపిమాందు, 
మ సదిోనియక్ు అనగా ఇపుపడు గరసీ్తు దదశము యొక్క ఉత్ర్ పాాాంతములలో ఉని పదాదశములక్ు ర్ముని 
వేడుకొనుచుని ఒక్ మనుష్యయని పౌలు చూశాడు. ఈ క్లక్ు పాత్రస్తపాందనగా, పౌలు మరయిు అతని 
స్తహచర్మలు వ ాంటన ేమ సిదోనియక్ు పాయ ణమ ై వ ళాో ర్మ. వార్మ న యప ల్వ మ ర్గమున పయా ణ ాంచ ఫలి్వప్ప 
పటరణమునక్ు చదర్మకొన ిర్మ, అక్కడ వార్మ కొాంతకాలము ఉాండి, అనకే్మాంది కరసీ్తు్ ను అాంగరక్రిాంచుటను 
చూశార్మ. 

అయితద, తయదక్ు, దురాతు చదత ప్డిాంచబడుతయని చనిద ని నుాండి ఆ దురాతును వ ళళగొటటర ట 
వలన పౌలును ఫిల్వప్ప పటరణస్తు్ లు నిర్ేాంధిాంచ ర్మ. అయితద చరె్సాలలో క్ూడ  స్తువార్్ వాయపిాంచబడిాంది. 
మధ్యరాత్రా వళే మహా భూక్ాంపము క్ల్వగినాందువలన ఖ్ ైదలీ యొక్క స్తాంక ళలో  మరియు చెర్సాల యొక్క 
తలుపులు బదేల ైపల య యి. ఖ్ ైదలీక్ు తపిపాంచుకొన ేఅవకాశాం దొరికననపపటకిర, చెర్సాల న యక్ుడు 
శ్చక్షప ాందక్ుాండ  ఉాండు నిమిత్ము వార్మ చరె్సాలలోనే ఉాండపిల య ర్మ. తన యిెడల వార్మ చదసని ఈ ద తృతవ 
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కార్యమును బటిర  చెర్సాల న యక్ుడు ఆక్రిషతయడెయై యడు గనుక్ అతడు మరియు అతని క్ుటటాంబీక్ులాందర్ూ 
ర్క్ిాంచబడ ్ ర్మ. 

ఫిల్వప్ప నుాండి, సవేక్ులు అాంఫపి ల్వ మరియు అప లోో  పటరణముల మీదుగా వ ళో్ల థసె్తసలొనీక్క్ు 
చదర్మక్ున ిర్మ, అక్కడ పౌలు మూడు వార్ములు స్తమ జమాందిర్ములో స్తువార్్ పాక్టిాంచ డు. ఈ స్తువార్్ 
పరచిర్య ద వరా, అనేక్మాంద ియూదులు మరియు అనకే్మాంది అనుయలు స్తువార్్ను అాంగరక్రిాంచ ర్మ. ఈ 
స్తమయములో పౌలు తన పల ష్ణ కొర్క్ు త న ేపని చదస్తుక్ున ిడు, మరియు తన అవస్తర్తలు తీర్ుబడుటక్ు 
ఫిల్వప్ప క ైస్ై్తవుల నుాండ ిబహుమతయలను ప ాందుక్ున ిడు. ఈ స్తతయములు, పౌలు థసె్తసలొనీక్లో కొనిి 
న లలు ఉన ిడు అని స్తూచస్తు్ న ియి. ఏది ఏమ నై , పౌలు థెస్తసలొనీక్ క ైైస్్తవులను పేామిాంచ వార ిస్తహో దర్ 
పేామను బటిర  పల ా తసహ ాంచబడ ్ డు. అయితద, తయదక్ు, అవిశావస్తుల ైన కొాందర్మ యూదులు స్తువార్్ వాయపి్ని బటిర  
అస్తూయపడ ్ ర్మ మరయిు పౌలు, సల్క్ు వయత్రరేక్ముగా ఒక్ గుాంపును రపేి, బరె్యక్ు పారిపల వునటటో  వారిని 
తరమి ర్మ. మొదటిగా, బెర్య పటరణస్తు్ లు పౌలు యొక్క స్తువార్్ స్తాందదశమును ఆస్తకన్గా సవ్క్రిాంచ ర్మ. కాని 
వ ాంటనే, అవిశావస్తుల ైన థెస్తసలొనీక్ యూదులు ఈ విష్యమును తలెుస్తుకొని అక్కడ క్ూడ  అతనికన 
వయత్రరకే్ముగా జనస్తమూహమును రపేి క్లవర్పర్చ ర్మ. 

పౌలు మరపసార ిపారిపల య డు, ఇపుపడు అతడు ఏథనెుస పటరణముక్ు వ ళాో డు, అక్కడ తన 
వాడుక్చొపుపన అతడు స్తమ జమాందిర్ములోని యూదులక్ు స్తువార్్ పకా్టిాంచ డు, అాంతదగాక్ మ ర్డస హ ల్ 
లో ఉని ఎపిక్ూరరయులక్ు సల్ యిక్ులక్ు క్ూడ  స్తువార్్ను పాక్టిాంచ డు. ఏథనెుస నుాండ ిబయలుదదరి పౌలు 
కొరిాంథుక్ు వ ళాో డు, అక్కడ అతడు క్నీస్తాం స్తాంవతసర్ము ఆర్మ న లలు, బహుశా ఇాంకా ఎక్ుకవ కాలము 
ఉాండి, స్తాంఘమును సాా పిాంచ అభివృదిే  చదశాడు. తర్మవాత, అతడు తూర్మప దశిగా వ ళో్ల, క ాంకేీయలో ఆగి, చని 
ఆసయి లోని ఎఫ స్తుక్ు బయలుదదరాడు. అక్కడ నుాండి క ైస్తర్యక్ు, తర్మవాత సిరయి లోని అాంత్రయొక్యక్ు 
వ ళాో డు, మరియు మ ర్గములో యిెర్ూష్లేములో కొాంత కాలముపాటట ఆగియుాండవచుు. అతని య తా 
బహుశా కరీ.శ. 51 లేక్ 52లో ముగసిిాంది. 

పౌలు యొక్క ర ాండవ మిష్నరర య త ాయొక్క చవరి దశలలో అతడు 1 మరయిు 2 థసె్తసలొనీక్ 
పత్రకా్లను వాాశాడు. 1 థసె్తసలొనీక్యులక్ు 3:1, 2 పాకార్ాం, పౌలు ఏథనెుసలో ఉాండగా థెస్తసలొనీక్క్ు వ ళో్ల 
అక్కడి విశావస్తులను బలపర్చమని త్రమోత్రని పాంపిాంచ డు. ఇద ిస్తుమ ర్మ కరీ.శ. 49 లేక్ 50లో, పౌలు 
మరియు అతని స్తహచర్మలు థెస్తసలొనీక్ పటరణమును విడచన వ ాంటనే అయుయాండవచుు. స్తుమ ర్మ కరీ.శ. 50 
లేక్ 51లో, త్రమోత్ర త్రరగిివచునపుపడు, పౌలు కొరిాంథులో ఉాండియుాండవచుు. స్తపష్రాంగా, త్రమోత్ర 
థెస్తసలొనీక్ స్తాంఘమును గూరుి పౌలుక్ు అనేక్ పల ా త సహక్ర్మ ైన విష్యములను తలె్వయజేశాడుగాని, అదద 
స్తమయములో ఆ స్తాంఘములో తల త్్రన అనకే్ తీవమా ైన అపారా్ములను మరియు ఆచర్ణ తుక్ స్తమస్తయలను 
గూరిు క్ూడ  అతడు తలె్వయపర్చ డు. ఈ స్తమస్తయలను పరిష్కరిాంచు నిమిత్ము త్రమోత్ర వచున వ ాంటనే 
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పౌలు కొరిాంథు నుాండ ి1 థెస్తసలొనీక్ పత్రాక్ను వాాసి ఉాండవచుు. 2 థసె్తసలొనీక్ పత్రకా్ క్ూడ  కొనిి న లలు 
తర్మవాత కొరిాంథు నుాండద వాాసయిుాండవచుు. 

పౌలు థసె్తసలొనీక్యులక్ు వాా సని పత్రకా్లో మనము ర ాండు విష్యములను 
చూడవచుు. మొదటగిా, అక్కడ స్తాంఘ జీవితములో జర్మగుచుాండని కొనిి 
విష్యములను గూరుి అతడు ఆాందోళన చాెంద డు. అక్కడ పరసిిాతయలు అనుక్ుని 
విధ్ముగా లేవుగాని, పౌలు వార ిపటో ఎాంతో ఆపాయయతను క్ల్వగయిున ిడు. అతడు 
వార ికొర్క్ు నిర్ాంతర్ాం పాారిాాంచుటను గూరుి, వార ియిడెల అతడు క్ల్వగయిుాండని 
పేమాను గూరుి, మరయిు వీల నైాంత వర్క్ు పతా్ర మ ర్గములోను అతని విశావస్తమును 
అనుక్రాించుటక్ు వార్మ చదయుచుని పయాతిమును బటిర  అతడు 
అనుభవిాంచుచుని గౌర్వమును గూరుి అతడు మ టాో డ డు. మరయిు న  ఆలోచన 
పకాార్ాం ముఖ్య విష్యాం ఏమిటాంట,ే వీరలిో చ ల  మాందనిి పౌలు కరీస్తు్ నాందు 
విశావస్తములోనికన నడపిాించ డు, వారకిన బో ధాించ డు, వారకిన మ ర్గదర్ిక్ునిగా 
ఉన ిడు, మరయిు వార ిమధ్య ఉని అనుబాంధ్ము వలన ఇద ిఅతడు వారతిో 
క్ల్వగయిుని బాంధ్ము అయుయనిద,ి మరయిు కరీస్తు్ నాందు వార ివిశావస్తము 
మరయిు ఆయనను అనుస్తరాించుటక్ు వార్మ క్ల్వగయిుాండని ఆశ వలన అతడు 
వారనిి పేమాిాంచ డు. అయితద పతా్ర స్తాంఘములో వల న ే— దనీిని మనము పౌలు 
వాా సని పతా్ర పత్రకా్లో క్ూడ  చూసా్ ము — స్తమస్తయలు ఖ్చుతముగా ఉాంటాయి, 
ఇబేాందులు మరయిు క్ష్రములు ఎలోపుపడు ఉాంటాయి. మరయిు త ను బో ధాించన 
పతా్ర మ టను నూర్మ శాతాం ఉనిద ిఉనిటటో  పాటాించక్పల వుట వలన పౌలు ఎవరనిి 
క్ూడ  విడచిప టటర వాడు కాదు. కరీస్తు్ నాందు వార్మ క్ల్వగయిుాండని బాంధ్ము వలన 
మరయిు అనకే్ విధ లుగా అతడు వార ికాపర ిఅయుయనిాందు వలన అతని పేమా ఈ 
స్తమస్తయలనిిటకిర మిాంచనదగిా ఉనిద.ి 

— డ . డ న్ లఖీఖ్ 

ఇపపటి వర్క్ు, పౌలు థసె్తసలొనీక్యులక్ు వాాసని పత్రాక్ యొక్క నపేథయమును అతని ర ాండవ 
మిష్నరర య తా అను విస్్తృత స్తాందర్ుములో చూశాము గనుక్, ఇపుపడు థసె్తసలొనీక్ స్తాంఘములో తల త్్రన 
స్తమస్తయలను చూద ే ము. పౌలును క్లవర్పర్చన స్తమస్తయలు ఏమిట?ి థెస్తసలొనీక్ స్తాంఘముక్ు ఒక్సారి 
కాదు ర ాండుమ ర్మలు ఎాందుక్ు వాాయవలసి వచుాంద?ి 
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థసె్తసలొనీక్లో స్తమస్తయలు 
పౌలు యొక్క ఇతర్ పత్రాక్లలో క్ూడ  క్నిపిాంచు అనేక్ అాంశములను గూరుి 1 మరయిు 2 

థెస్తసలొనీక్ పత్రాక్లలో అతడు మ టాో డ డు. నిరిేష్ర స్తాంఘములు, మరయిు ఆ స్తాంఘములలోని 
స్తమూహములు మరయిు వయక్ు్ లు ఎదురొకనిన బలమ నై కాపర ిఅవస్తర్తలను చరిుాంచుటక్ు పౌలు తన 
పత్రకా్లను వాాశాడు అను విష్యమును మనము ఎలోపుపడు గుర్మ్ ాంచుకోవాల్వ. తన ర ాండవ మిష్నరర 
య తలాో థసె్తసలొనీక్లోని క ైస్ై్తవులతో పౌలు గడిపని స్తమయమును బటిర అతడు వారిని ఎాంతగానో 
పేామిాంచ డు. అయితద పౌలు థసె్తసలొనీక్ను విడిచ వ ళో్లన తర్మవాత, అతని శ్చష్యయడెైన త్రమోత్ర థసె్తసలొనీక్ 
విశావస్తుల మధ్య తల త్్రన అనకే్ తీవమా ైన స్తమస్తయలను గూరుి అతనికన స్తమ చ ర్మిచ ుడు. 

పాత్ర స్తాందర్ుములో జర్మగునటేో , థెస్తసలొనీక్లో అనేక్ పర్స్తపరాధ రతిమ ైన స్తమస్తయలు ఉాండినవి. 
అయితద పౌలు ఈ స్తాంఘములక్ు వాాసని పత్రాక్లను చదువుచుాండగా, మూడు పధా నమ నై స్తమస్తయలు 
వ లుగులోకన వసా్ యి: మొదటగిా, హ ాంస్తతో పల రాటాం; ర ాండవదిగా, స్తాంఘములోపల అబదధ పావక్్లు లేచుట; 
మరియు మూడవదగిా, ఈ అబదధ పవాక్్లు చదసిన కొనిి స్తరకిాని బో ధ్నల ఫల్వతాంగా క్ల్వగని ఆచర్ణ తుక్ 
క ైైస్్తవ జీవితముక్ు స్తాంబాంధిాంచన కొనిి స్తమస్తయలు. మొదటిగా, హ ాంస్త అను స్తమస్తయను పరశిీల్వద ే ము. 

హ ాంస్త 
పౌలు మొదటిగా థెస్తసలొనీక్క్ు స్తువార్్ను తెచునపుపడు, అక్కడ ఉనిటటవాంటి విశావస్తులు, వార ి

విశావస్తము నిమిత్ము హ ాంసాించబడ ్ ర్మ. వారలిో అనేక్మాంది తీవమా నై, పాాణ ాంతక్మ నై హ ాంస్తను 
ఎదురొకన ిర్మ. అప స్్తలుల కార్యములు 17:5లో నివదేిాంచబడిన థసె్తసలొనీక్లో జరిగని స్తాంఘటనలను 
గూరిు లూకా ఇచున వర్ణనను వినాండి: 

అయితద యూదులు మతసర్పడ,ి పనిపాటటలు లేక్ త్రర్మగు కొాందర్మ దుష్యర లను 
వ ాంటబటెటర కొని గుాంపుక్ూరుి పటరణమ లో అలోరచిదయుచు, య సల ను ఇాంటమిీదపడ ి
[పౌలు సల్లను] జనుల స్తభయిదెుటకిన తీసకిొని వచుుటక్ు యతిముచదసరి ి
(అప స్్తలుల కార్యములు 17:5). 

వాస్్తవానికన, థసె్తసలొనీక్లోని అవిశావస్తుల ైన యూదులు క్ూీ ర్మ నై వార్మ గనుక్ పౌలు మరియు 
స్లను తమ పటరణము నుాండ ితరమిివయేుటతో తృపి్చెాందలేదు. బదులుగా, శమీప టటర ట కొనసాగిాంచుటక్ు 
వార్మ బరె్యక్ు క్ూడ  వారిని అనుస్తరిాంచ ర్మ. లూకా దీనిని అప స్్తలుల కార్యములు 17:13లో నివేదిాంచ డు: 
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అయితద బరె్యలోక్ూడ పౌలు దదవుని వాక్యము పచాురాించుచున ిడని థసె్తసలొనీక్లో 
ఉాండు యూదులు తలె్వసకిొని అక్కడకినని వచు జనస్తమూహములను రపే ి
క్లవర్పర్చర ి(అప స్్తలుల కార్యములు 17:13). 

స్తువార్్ను వయత్రరేకనాంచన యూదులు ముష్కర్మలు గనుక్ వార్మ క ైస్ై్తవులను పటరణము వ ాంబడ ి
పటరణముక్ు వ ాంబడిాంచ తర్మముచు, క ైస్ై్తవ విశావస్తమును వయత్రరకేనాంచుటక్ు అనుయలను క్ూడ  పేారపేిాంచ ర్మ. 
అతడు థెస్తసలొనీక్ నుాండి వ ళో్లపల యిన తర్మవాత క్ూడ  ఈ స్తమస్తయ కొనసాగుతూనే ఉాంది అని పౌలు 
థెస్తసలొనీక్క్ు వాాసని పత్రకా్లు స్తూచసా్ యి. 1 థసె్తసలొనీక్ 2:14-16లో, పౌలు వారి స్తమస్తయలను ఈ విధ్ాంగా 
వివరిాంచ డు: 

వార్మయూదులవలన అనుభవిాంచనటిర  శమీలే మీర్మను మీ స ాంతదదశస్తు్ లవలన 
అనుభవిాంచత్రర.ి ఆ యూదులు తమ పాపములను ఎలోపుపడు స్తాంపూరి్ చదయుటక  ై
పభాువ నై యిసే్తును పవాక్్లను చాంప ిమముును హ ాంసాించ, అనయజనులు 
ర్క్షణప ాందుటక  ైవారతిో మమేు మ టల డక్ుాండ మముును ఆటాంక్పర్చుచు, 
దదవునికన ఇష్యర లు కానివార్మను మనుష్యయలక్ాందరకిన విరపధ్ులున  ైయున ిర్మ  
(1 థసె్తసలొనీక్యులక్ు 2:14-16). 

పౌలు థసె్తసలొనీక్లో మొదట స్తువార్్ పకా్టిాంచనద ిమొదలుకొని అతడు ఈ పత్రాక్ వారికన 
వాాసేాంతవర్క్ు, థెస్తసలొనీక్లో కరీస్తు్  కొర్క్ు జీవిాంచువారి జీవితములో హ ాంస్త ఒక్ ముఖ్యమ నై 
భాగమ ైపల యిాంది. పౌలు ఆ పటరణములోని విశావస్తులక్ు వాాయుచుాండగా, అతడు ఈ హ ాంస్త మరియు 
వారమిీద ఇద ిచూపు పాభావము విష్యములో ఎాంతో ఆాందోళన చెాంద డు. 

స్తాంఘము యొక్క హ ాంస్తను గూరుి మనము ఆలోచుాంచునపుపడు, స్తాంఘము 
అప స్్తలుడెనై పౌలు దనిములలో మ తమా ేబహుగా హ ాంసాింపబడలేదుగాని... 
ప ాంతకెొస్తు్  దనిమున, దదవుని శకన్ని ప ాంద ిముాందుక్ు కొనసాగమని స్తాంఘము 
ఆజఞను ప ాందని న ట ినుాండ ిహ ాంస్తను అనుభవిాంచాంద.ి.. కాబటిర , పతా్ర మలుపులోని 
స్తాంఘము వ ల్వవయేబడని, విమరిి ాంచబడని, దూషాించబడని విధ నమును గూరుి 
మనము ఆలోచన చదసని యిడెల, యిసే్తు ర్ాంగములోనికన దాింపని అదద స్తాంఘము 
నడేు క్ూడ  పని చదస్తు్ ాంద ిఅని మనము అరా్ము చదస్తుక్ుాంటాము. అనిి శమీలు 
అనుభవిాంచన తర్మవాత క్ూడ  అద ిఏ విధ్ముగా కొనసాగనిదో , నటేకిర ఉనికనలో 
ఉనిదో మనము చూసా్ ము. మరొక్ మ ట ననేు చపెపగపర్మచున ిను. శరరర్ధ రగిా 
వచున వాక్యమ యైుని యిసే్తు కరీస్తు్  స్తువార్్ను — ఆన డు వార్మ 
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అాంతమొాందాించలేక్పలయ ర్మ, నడేు అాంతమొాందాించలేర్మ. కాబటిర  మనము ఆయన 
స్తాంఘములో ఉని స్తాంఘము అయుయన ిము, ద నిలో భాగమ యైున ిము, 
మరయిు ఈ పనిని ముగాించుటక్ు దదనికర, పాత ళ లోక్పు ద వర్ములక్ు క్ూడ  
ఆయన అనుమత్రనియయడు. 

— డ . విలో్వ వ లో్్ 

హ ాంస్తను అనుభవిాంచుటతో పాటటగా, థసె్తసలొనీక్ స్తాంఘము అబదధ  పవాక్్ల యొక్క పభాావమును 
క్ూడ  ఎదురొకనిది. 

అబదధ పవాక్్లు 
కొనిివిధ లుగా, స్తాంఘములో అబదధ  బో ధ్క్ులు పతాయక్షమగుట ఆశుర్యమును క్ల్వగిాంచదు. 

చరతిాయాంతటిలో, క ైస్ై్తవులు స్తుదీర్కాాలాం హ ాంస్తను ఎదురొకనిపుపడు, శీమల నుాండి విడపిాించుటక ై యిేస్తు 
త్రరగిిరావాలని వార్మ ఎలోపుపడు నిరరక్ిాంచ ర్మ. హ ాంసిాంచబడుచుని క ైైస్్తవులు తమ జీవితమాంతటినీ కరసీ్తు్  
యొక్క ర ాండవ రాక్డ కొర్క్ు నిరరక్సి్తూ్  గడుపుతయాంటార్మ. ఈ జీవితము నిరాశ మరయిు బాధ్ను మ తామే 
క్ల్వగిాంచనపుపడు, యిసే్తు మనలను విడపిిాంచద రపజువ పైు మన దృషిరని త్రపాుపట స్తహజమే. అాంతదగాక్, 
క ైైస్్తవులు కరసీ్తు్  రాక్డ కొర్క్ు ఎక్ుకవగా క్నిప టిరనపుపడు, ర ాండవ రాక్డను గూరిు స్తాందిగధక్ర్మ నై 
దృక్పథములను క్ల్వగిన అబదధ పవాక్్లు లేక్ అబదధ  బో ధ్క్ుల యొక్క వలలో పడపిల త ర్మ. మరియు 
థెస్తసలొనీక్ స్తాంఘములో క్ూడ  ఖ్చుతముగా ఇదద జరిగిాంది. 

థెస్తసలోనీక్లోని అబదధ  బో ధ్క్ులు ఎాంత ఇబేాంది క్ల్వగిాంచ రప పరగిణ ాంచుటక్ు ర ాండు విష్య లను 
చూడవలసి ఉాంది: పౌలు మరయిు అబదధ  బో ధ్క్ుల మధ్య ఏర్పడిన వివాదము, మరియు అబదధ  బో ధ్క్ులు 
బో ధిాంచు విష్య లు. మొదటగిా పౌలుతో వివాదమును చూద ే ము. 

వివాదము. అబదధ  బో ధ్క్ులు పౌలు బో ధ్నను తీవమాుగా వయత్రరకేనాంచ ర్మ అని 1 మరియు 2 
థెస్తసలొనీక్లోని అనకే్ భాగములలో స్తపష్రమౌతయాంది. ఉద హర్ణక్ు, థసె్తసలొనీక్ స్తాంఘము యొక్క పరిసిాత్రని 
గూరిు త్రమోత్ర ఇచున నివదేిక్లను అతడు అాందుకొనిపుపడు, అబదధ  బో ధ్క్ులు విశావస్తుల 
స్తహవాస్తములో చొచు అతని బో ధ్నలక్ు వయత్రరేక్ముగా మ టాో డినటటో  పౌలు తలెుస్తుక్ున ిడు. వార్మ వినిన 
పాత్ర పవాచనమును పరరక్ిాంచుమని థెస్తసలొనీక్యులక్ు జఞఞ పక్ాం చదయుట ఈ స్తమస్తయక్ు పౌలు ఇచుు ఒక్ 
స్తమ ధ నాం అయుయనిది. 1 థసె్తసలొనీక్యులక్ు 5:20-21లో అతడు మ టాో డిన మ టలను వినాండి: 

పవాచాంచుటను నిరో్క్షయము చదయక్ుడ.ి స్తమస్్తమును పరరక్ాించ మలే నైద నిని 
చదపటటర డ ి(1 థసె్తసలొనీక్యులక్ు 5:20-21) 
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“స్తమస్్తమును పరరక్ిాంచ మలే ైనద నిని చదపటటర డి” అని పౌలు థెస్తసలొనీక్యులను హచెురిాంచ డు, 
ఎాందుక్ాంటే వార్మ ప ాందుకొనిన ఉపదదశములోని పతా్ర విష్యము వార్మ పరిశోధిాంచ లని అతడు ఆశ్చాంచ డు. 
లేఖ్నములు మరయిు పౌలు బో ధ్నల నుాండి వాస్్తవమని తమక్ు తెల్వసని వాటితో స్తాంబాంధ్ములేని పతా్ర 
విష్యమును విస్తురిస్తూ్  వార్మ మాంచని మ తమాే స్వక్రిాంచ ల్వ. కాని అబదధ  బో ధ్క్ులు అాంత స్తులభాంగా 
విడచిప టరలేదు. బదులుగా, వార్మ తమ అబదధ సది ధ ాంతములను బో ధిాంచుట మరయిు పకా్టాించుట 
కొనసాగిాంచ ర్మ. వాస్్తవానికన, పౌలు ర ాండవ థసె్తసలొనీక్ పత్రకా్ వాాయున టకిన, థెస్తసలొనీక్యులను తమ 
అభిపాాయములలోనికన ఆక్రిషాంచద పాయతిాంలో వార్మ పౌలు పేర్మతో నకనలీ పత్రాక్లను క్ూడ  వాాసనిటటో  
తెలుస్తు్ ాంది. 2 థసె్తసలొనీక్యులక్ు 2:1-2లో పౌలు దీనిని గూరిు ఆాందోళనను వయక్్పర్చ డు:. 

స్తహో దర్మల రా, … ఆతు వలనన నైను, మ టవలనన నైను, మ  యొదేనుాండ ి
వచునదని చపెపిన పత్రకా్వలనన నైను, ఎవడెనైను చపెపినయిడెల మీర్మ తవర్పడ ి
చాంచలమనస్తుకలు కాక్ుాండవల ననియు, బదెర్క్ుాండవల ననియు … మిముును 
వడేుకొనుచున ిము (2 థసె్తసలొనీక్యులక్ు 2:1-2). 

2 థెస్తసలొనీక్యులక్ు 3:17లో అతడు వాాసిన మ టలలో క్ూడ  నకనలీ పత్రాక్ల యొక్క స్తమస్తయ 
క్నిపసి్తు్ ాంది: 

పౌలను ననేు న  చదవాా తతో వాందనమని వాా యుచున ిను. పతా్ర పత్రకా్యాందును అదద 
గుర్మతయ, ననేు వాా యుట ఈల గ ే(2 థసె్తసలొనీక్యులక్ు 3:17). 

తన పత్రకా్లను నకనలీ పత్రకా్ల నుాండ ిభినిముగా చూపుట కొర్క్ు 2వ థెస్తసలొనీక్ పత్రాక్ వాాస్తూ్  
పౌలు ననేు న  చదవాాతతో వాాయుచున ిను అను మ టలను ఒక్ స్తాంతక్ము ర్ూపములో ఉపయోగిాంచ డు. 
థెస్తసలొనీక్యులు నిజముగా అతడు వాాసిన పత్రకా్లను క్నుగొనుటలో స్తహాయము చదయుటక్ు అతడు ఇల  
చదశాడు. 

ఒక్ వయకన్ మరొక్ని పరే్మ ఉపయోగాించ పత్రకా్ను వాా యుట వ నుక్ ఉని అతయాంత 
స్తపష్రమ నై ఒక్ కార్ణము ఆ వయకన్ యొక్క అధకిార్మును స్తాంపాదాించుట 
అయుయనిద,ి కాబటిర , ఒక్ పౌలు విద యరిా, లేక్ విశావస్తములో విరపధ,ి త ను తన స ాంత 
శకన్తో చదయలేని కొనిి పనులను స్తాంఘములో చదయగపరయిుాండ,ి ద ని కొర్క్ు పౌలు 
యొక్క పరే్మను ఉపయోగాించుకొనియుాండవచుు. మరొక్ర ిపరే్మను ఉపయోగాించ 
వాా యుట పాాచీన సాహ తయములో ఒక్ స్తుపరచితమ నై లక్షణమ యైునిద ిఅని 
కొాందర్మ వాదసిా్ ర్మ ... ఒక్వళే అల న ేజరగియిుాంట,ే ఇద ిఅాందరకిన తలె్వసని 
విష్యము మరయిు ఇల  వాా యుట స్తహజమ ేఅని ర్మజువు చదసే్  తపప, ఇటిర  
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కార్యములను అనుక్ూలమ నై ఉదదేశయములను వివరాించుట క్ష్రమవుతయాంద.ి అయితద 
ఇల  జర్మగలేదు అని చ ల మాంద ిభావిసా్ ర్ని — లేక్ ఎక్ుకవమాంద ిఇవాాంజ ల్వక్ల్ 
పాండతియలు భావిసా్ ర్ని — న  ఆలోచన. ఒక్వళే నిజముగా నకనలీ పత్రకా్లు 
వాా యబడయిుాంట,ే అద ిమాంచ కార్ణముల కొర్క నై  లేక్ చడ్ె కార్ణముల కొర్క నై  
ఒక్ర్మ పౌలు యొక్క అధకిార్మును ఉపయోగాించుటక్ు పయాత్రిాంచుచున ిర్మ అని 
అరా్ము. 

— డ . జోస ఫ్ డి. ఫనిరన్ 

పౌలు థసె్తసలొనీక్యులక్ు వాాసిన పత్రకా్ను మనము చదువుచుాండగా అబదధ పవాక్్లతో ఈ 
వివాదము మరొక్ స్తమస్తయక్ు ద రతిీస్తు్ ాంది. ఈ అబదధ  పవాక్్లు ఏమి బో ధిాంచ ర్మ? 

బో ధ్. అబదధ  బో ధ్క్ులు బో ధిాంచన విష్యములనీి మనక్ు ఖ్చుతాంగా తెల్వయవుగాని, 
థెస్తసలొనీక్లో జర్మగుచుని హ ాంస్తను మనాం జఞఞ పక్ాం చదస్తుక్ునిటెలో తద మరియు థెస్తసలొనీక్యులక్ు పౌలు 
వాాసిన పత్రకా్లోని విష్య లను మనాం పరిశీల్వాంచనటెలో తద, కరసీ్తు్  ర ాండవ రాక్డను గూరుి అబదధ  పావక్్లు అనేక్ 
ర్క్ముల ైన అపల హలను క్ల్వగయిుాండరిి మనాం భావిాంచవచుు. అనిిట ిక్ాంటే ఎక్ుకవగా, యిేస్తు వ ాంటనే త్రరగిి 
వసా్ డు అని వార్మ బో ధిాంచ ర్మ. వాస్్తవానికన, ఇద ిమనక్ు ఎాంత ఆశుర్యాంగా అనిపిాంచనపపటకిర, కొాందర్మ 
అబదధ  పవాక్్లు కరసీ్తు్  అపపటిక ేవచదుశాడు అని పకా్టిాంచ ర్మ. 

2 థెస్తసలొనీక్యులక్ు 2:1-3ను వినాండి: 

స్తహో దర్మల రా, పభాువుదనిమిపుపడద వచు యునిటటర గా ఆతు వలనన నైను, 
మ టవలనన నైను, మ  యొదేనుాండ ివచునదని చపెపిన పత్రకా్వలనన నైను, 
ఎవడెనైను చపెపినయిడెల మీర్మ తవర్పడ ిచాంచలమనస్తుకలు కాక్ుాండవల ననియు, 
బదెర్క్ుాండవల ననియు, మన పభాువ నై యిసే్తుకరీస్తు్  రాక్డనుబటిరయు, మనము 
ఆయనయొదే క్ూడుకొనుటను బటిరయు, మిముును వడేుకొనుచున ిము.... 
ఎవడును మిముును మోస్తపర్చ నియయక్ుడ ి 
(2 థసె్తసలొనీక్యులక్ు 2:1-3). 

స్తపష్రాంగా, థసె్తసలోనీక్లోని స్తాంఘము కరసీ్తు్  రాక్డను చూచుటలో విఫలమ ైయ యర్మ అని క్నీస్తాం 
కొాందర్మ అబదధ  బో ధ్క్ులు బో ధాించ ర్మ. అబదధ  బో ధ్క్ులు ఈ ఆలోచనలను కాబిర్స్ ను ఆరాధిాంచన 
థెస్తసలొనీక్ పౌర్మల యొక్క అబదధ మతము నుాండ ితీస్తుక్ున ిర్మ అని చెపపవచుు, కాబిర్స్ క్ీమ నుగతాంగా 
లోక్ముక్ు త్రరగిి వసా్ నని చపెపిన హతయచదయబడని సాా నిక్ యోధ్ుడు. కరసీ్తు్  అపపటిక ేత్రరగిివచ ుడు అని 
థెస్తసలొనీక్యులక్ు చెపుపట ద వరా అబదధ  బో ధ్క్ులు ఈ విధ్మ నై దృక్పథమును క ైస్ై్తవ విశావస్తముక్ు 
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అనువరి్ాంచ ర్మ. ఈ తపుపలక్ు మూలము ఏదెనైపపటికర, పౌలు అబదధ  బో ధ్క్ులను ఖ్ాండిాంచ డు మరియు 
కరీస్తు్  రాక్డను గూరిు అతడు వారకిన చపెిపన విష్యములను పటటర కొనియుాండమని థెస్తసలొనీక్యులను 
హెచురిాంచ డు. 

యిసే్తు త్రరగివిచుు స్తమయము ఎవరకిర తలె్వయదు, కాబటిర  మనము తదదలీను 
నిర్ణయిాంచము, మరయిు పజాలను భయప టటర టక్ు, లేక్ ఇతర్ హతేయవులు మరయిు 
ఉదదేశయముల ద వరా డబుే స్తాంపాదాించుటక్ు తదదలీను నిర్ణయిాంచు అబదధ  బో ధ్క్ుల 
మ టలలో పడపిలయి మోస్తపల క్ుాండ  మనము మన సేి హ తయలక్ు స్తహాయము 
చదయవచుు. కాబటిర , యిసే్తు ర ాండవ రాక్డ యొక్క స్తమయమును నిర్ణయిాంచుట 
క్ఠనిమ నై పని. ఆయన రాక్డ కొర్క్ు ఎదుర్మచూస్తూ్  మనము జీవిాంచ ల్వ. ఆయన 
వచుుటక్ు ముాందు కొనిి కార్యములు జర్గాలని పభాువు చబెుతయన ిడు. అయితద 
అనిిట ిక్ాంట ేముఖ్యముగా, ఆ స్తమయము మనక్ు తలె్వయదు, కాబటిర  మనము 
ద నిని దదవుని చదత్రకన వదలి్వప డత ము, మరయిు ఆయన పేమాిాంచు మరయిు ఆయన 
కొర్క్ు జీవిాంచు పనిలో మనము నిమగిమ పైల త ము. 

— డ . రాబర్డర ఏ. పట్ర్సన్ 

హ ాంస్త మరయిు అబదధ  పవాక్్ల స్తమస్తయలు థెస్తసలోనిక్ స్తాంఘములోకన ఎల  పావ శ్చాంచ యో మనము 
చూశాము కాబటిర , క ైస్ై్తవ జీవనమును గూరిున కొనిి ఆచర్ణ తుక్ స్తమస్తయలను మరియు ఈ స్తమస్తయలు 
స్తాంఘమును పభాావితాం చదసని కొనిి మ ర్గములను ఇపుపడు చూద ే ము. 

క ైస్ై్తవ జీవనము 
పౌలు థసె్తసలొనీక్యులక్ు వాాసిన పత్రకా్లలో కొనిి పాధ నమ ైన స్తమస్తయలు క్నిపిసా్ యి, కాని 

మనము ర ాంటిని మ తామే చూద ే ము: నిర్మత సహము మరయిు బాధ్యత ర్హ తము. మొదటగిా 
థెస్తసలొనీక్యుల యొక్క నిర్మత సహమును పరశిీల్వద ే ము. 

నిర్మత సహము. సాధ ర్ణాంగా, యిేస్తు రాక్డ స్తమీపముగా ఉనిది అని క ైైస్్తవులు నమిునపుపడు 
మొదట వార్మ ఎాంతో ఉత సహమును ఎదురొకాంటార్మ. అయితద, కరసీ్తు్  యొక్క తక్షణ రాక్డను గూరిున 
పావచనములు విఫలమ ైనపుపడు, వార్మ నిర్మత సహపడత ర్మ మరయిు నిరాశక్ు గుర్వుత ర్మ. 
థెస్తసలొనీక్లో, అనేక్మాంద ివిశావస్తులు కరసీ్తు్ నాందు విశావస్తము వలన హ ాంస్తను ఎదురొకన ిర్మ. మరయిు 
అబదధ  పవాక్్ల యొక్క పభాావము వలన, కరసీ్తు్  యొక్క తక్షణ రాక్డ యొక్క నిరరక్షణ చుటటర  తమ 
జీవితములను కేాందీాక్ృతము చదశార్మ. అయితద, న లలు గడచపలయిన తర్మవాత క్ూడ , పరసిిాత్ర మ ర్లేదు. 
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తమ తోట ివిశావస్తులలో అనకే్మాంది మర్ణ ాంచనపుపడు, స్తజీవులుగా ఉనివార్మ మర్ణ ాంచన విశావస్తుల 
యొక్క నితయ గమయమును గూరిు క్లతచెాంద ర్మ. ఈ ఆాందోళన వారిని అనుమ నములలోకన నడిపిాంచాంద ి
మరియు అనుమ నములు నిర్మత సహమును క్ల్వగిాంచ యి. 

1 థసె్తసలోనీక్యులక్ు 4:13-14లో పౌలు వారనిి మృదువుగా స్తరిచదసని విధ నమును వినాండి: 

స్తహో దర్మల రా, నిరరక్షణలేని యితర్మలవల  మీర్మ దుఃఖ్పడక్ుాండు నిమిత్ము, 
నిదిాాంచుచునివారనిి గూరుి మీక్ు తలె్వయక్ుాండుట మ కనష్రములేదు. యిసే్తు మృత్ర 
ప ాంద ిత్రరగి ిలేచనెని మనము నమిునయిడెల, అదద పకాార్ము యిసే్తునాందు 
నిదిాాంచనవారనిి దదవుడ యనతో క్ూడ వ ాంటబటెటర కొని వచుును (1 
థసె్తసలొనీక్యులక్ు 4:13-14). 

మర్ణ ాంచన పరశిుదుధ లు భౌత్రక్ాంగా చనిపలయినపపటకిర, వార్మ కరసీ్తు్ లో స్తజీవముగా ఉన ిర్మ, 
మరియు ఆయన త్రరగిి వచునపుపడు వార్మ ఆయనతో క్ూడ  వసా్ ర్మ అను నిశుయతను పౌలు 
థెస్తసలొనీక్యులక్ు ఇచ ుడు. 

ఆశ్చాంచని విధ్ముగా దదవుని రాజయము ఆలస్తయము చదయబడుట, అస్తల నై శోీ తల 
యొక్క దృక్పధ్ములను ఏ విధ్ముగా పభాావితము చదసాింద ిఅని మనము 
ఆలోచాంచ ల్వ... కరీస్తు్  ఆరపహణమ యై యడు, దనీిని గూరుి స్తువార్్లు సాక్షయమిసా్ యి. 
అప స్్తలులు దనీికన సాక్షయమిచ ుర్మ, మరయిు స్తువార్్లలోను, అప స్్తలుడెనై పౌలు 
ర్చనలలో క్ూడ  కరీస్తు్  తవర్గా వస్తు్ న ిడని అరా్ము చదస్తుకొనబడుచుని 
సాక్షయములు ఉన ియి, కాబటిర , మొదట ిశత బేపు క ైస్ై్తవులు కరీసే్  పభాువని 
బహ ర్ాంగముగా ఒపుపకొనుచు, హ ాంస్తలు, శీమలు, సాధ ర్ణ క్ష్రములు, లేక్ ఆరిాక్ 
అవక్తవక్లు, పాాాంతములు మ ర్మటను అనుభవిాంచుచుాండగా, యిసే్తు త్రరగి ి
వసా్ నని చపెపిన వాగాే నము విఫలమ నైద ? అని వార్మ ఆశుర్యపలయియుాంటార్మ ... 
వారకిన కొాంత నిరరక్షణ యొక్క అవస్తర్త ఉాండనిద;ి వార్మ ఆశ్చాంచన విధ్ముగా పనులు 
జర్మగక్పలయినపపటకిర, దదవుని వాగాే నములు విఫలము కాలేదు అని, వార్మ 
సిార్ముగా నిలబడ లన ే— మరయిు వార్మ ఈ పరసిిాత్రకన ఈ విధ్ముగాన ే
స్తపాందాించ లన ే— నిశుయత వారకిన అవస్తర్మ యైుాండనిద ిమరయిు కరీస్తు్  
అధగిమిాంచ డు అని తలెుస్తుకొని విశావస్తములో సిార్ముగా నిలబడవలసయిుాండనెు. 

— ర వ. మ ైఖ్లే్ గపో డో 
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నిర్మత సహముతో పాటటగా, అబదధ బో ధ్క్ుల యొక్క స్తాందదశము బాధ యత ర్హ తముగా జీవిాంచుటక్ు 
కార్ణమ యైియాంది. 

బాధ యత ర్హ తము. థసె్తసలొనీక్యలో ఏమి జరిగిాందో  అరా్ాం చదస్తుకొనుట అాంత క్ష్రమమేీ కాదు. 
మిముును మీర్మ వారి పరసిిాత్రలో ఊహ ాంచుకొనాండి. పాపాంచము తర్మవాత న లలో అాంతమ పైల తయాంది అని 
మీర్మ నమిునపుపడు, మీర్మ పనులక్ు వ ళా్ రా మీ ఇాంటిని బాగుచదయిాంచుక్ుాంటారా? మీ పిలోల కొర్క్ు 
విద యలయ లు నిరిుసా్ రా? యిేస్తు కవేలాం కొదిే  దినములలోనే త్రరిగ ివసా్ డు అని మీర్మ నిశుయత 
క్ల్వగియుాండనిపుపడు, సాధ ర్ణ కార్యములు అాంత పాాముఖ్యమ ైనవి అనిపిాంచవు. థసె్తసలొనీక్లో ఇదద 
జరగిిాంది. తమను త ము పల షాించుకొనుటక్ు పని చదయవలసని అవస్తర్తలేదని మరియు సాధ ర్ణ 
దెైవిక్మ నై జీవితములో నిమగిమవావలని అబదధ  పావక్్లు కొాందర్మ క ైైస్్తవులను నమిుాంచ ర్మ. “యిసే్తు 
వ ాంటనే త్రరిగి వస్తు్ నిపుపడు పని చదయవలసిన అవస్తర్ాం ఏమిట?ి” అనిటటర గా ఉాంది వారి వ ైఖ్రి. అాందుకే 1 
థెస్తసలొనీక్యులక్ు 4:11-12లో పౌలు ఇల  వాాశాడు: 

స్తాంఘమునక్ు వ లుపటవిార ియిడెల మరాయదగా నడుచుకొనుచు, మీకమేియు 
కొదువ లేక్ుాండునటటో  మమేు మీక్ు ఆజఞఞ పాించన పకాార్ము మీర్మ పర్మలజోల్వకన పల క్, 
మీ స ాంతకార్యములను జర్మపుకొనుట యాందును మీ చదతయలతో 
పనిచదయుటయాందును ఆశక్ల్వగ ియుాండవల ననియు, మిముును 
హచెురాించుచున ిము (1 థసె్తసలొనీక్యులక్ు 4:11-12). 

విచ ర్క్ర్ముగా, దనిచర్యల మీద దృషిరప టార లని పౌలు హెచురాించన పిముట క్ూడ , థసె్తసలొనీక్లోని 
కొాందర్మ విశావస్తులు తమ బాధ్యతలను చదపటరలేదు. కాబటిర , 2 థెస్తసలొనీయులక్ు వాాసిన పత్రకా్లో పౌలు 
మర్ల  ఈ అాంశమును గూరిు మ టాో డ డు, కాని ఈ సారి మరిాంత క్ఠనిముగా మ టాో డ డు. 3:6-12లో 
అతడు ఇల  వాాశాడు: 

స్తహో దర్మల రా, మ వలన ప ాందని బో ధ్న పకాా ర్ముకాక్ అకీ్మముగా నడుచుకొను 
పతా్ర స్తహో దర్మని యొదేనుాండ ితొలగపిల వల నని మన పభాువ నై యిసే్తు కరీస్తు్  పరే్ట 
మీక్ు ఆజఞఞ పాించుచున ిము... మమేు మీ యొదే ఉనిపుపడు- ఎవడెనైను 
దపపిగొనిన యిడెల న యొదేక్ు వచు దపపి తీర్ముకొనవల ను. మీలోకొాందర్మ ఏ 
పనియు చదయక్ పర్మలజోల్వకన పల వుచు, అటిరవార్మ న ముదగిా పని చదయుచు, 
స ాంతముగా స్తాంపాదాించుకొనిన ఆహార్ము భుజాంపవల నని మన పభాువ నై 
యిసే్తుకరీస్తు్  పరే్ట వారనిి ఆజఞఞ పూర్వక్ముగా హచెురాించుచున ిము (1 
థసె్తసలొనీక్యులక్ు 3:6-12). 
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కరీస్తు్  యొక్క తక్షణ రాక్డను గూరిున అబదధ పవాచనములు థసె్తసలొనీక్యులు సల మర్మలుగాను, 
పనిలేనివారగిాను ఉాండుటక్ు కార్ణమయ యయి. మరియు, కాసపేటలో  మనము చూడబో వుచునిటటో , 
సల మరితనము ఇతర్ స్తమస్తయలక్ు ద రతిీసిాంది. కాబటిర , థసె్తసలొనీక్లోని క ైస్ై్తవుల మధ్య పర్స్తపర్ 
స్తాంబాంధ్ము గల అనేక్ స్తమస్తయలు తల త ్ యని పౌలు గురి్ాంచ డు. హ ాంస్త, కరసీ్తు్  యొక్క తక్షణ రాక్డను 
గూరిు అబదధ  ఆకాాంక్షలు క్ల్వగాించుటక్ు అబదధ  పావక్్లక్ు మ ర్గములను స్తరాళము చదశాయి. మరయిు ఆ 
అబదధ  ఆకాాంక్షలు నిర్మత సహము మరియు బాధ్యత ర్హ తమువాంటి అనకే్ ఆచర్ణ తుక్ స్తమస్తయలక్ు 
ద రతిీసాయి. ఈ క్ఠినమ ైన స్తమస్తయలతో వయవహరిాంచుటలో థెస్తసలొనీక్యులక్ు స్తహాయము చదయుటక్ు 
పౌలు 1 మరియు 2 థసె్తసలొనీయ పత్రకా్లను వాాశాడు. 

పౌలు థసె్తసలొనీక్యులక్ు వాాసిన పత్రకా్క్ు నపేథయముగా ఉని కొనిి స్తాందర్ుములను మనము 
చూశాము గనుక్ ఇపుపడు ఈ పత్రకా్ల యొక్క నిరాుణము మరియు విష్యములను చూచుటక్ు సిదధాంగా 
ఉన ిము. పౌలు థసె్తసలొనీక్యులక్ు ఏమి వాాశాడు? వార ిస్తమస్తయలక్ు అతడు ఎల  స్తపాందిాంచ డు? 

నిరాుణము & విష్యములు 

పౌలు థసె్తసలొనీక్యులక్ు వాాసిన ర ాండు పత్రకా్ల మధ్య అనకే్ పల ల్వక్లు ఉన ియి. అతడు వారకిన 
బో ధిాంచన విష్యములక్ు నముక్ముగా ఉాండి, అబదధ పవాక్్లను త్రర్స్తకరిాంచ, తమ అనుదిన 
జీవితములలో బాధ్యత యుతముగా జీవిాంచమని తన ర ాండు పత్రాక్లలో అతడు థసె్తసలొనీక్లో ఉని 
విశావస్తులక్ు పలిుపునిచ ుడు. అల ాంటపుపడు, పౌలు వారికన ర ాండవ పత్రాక్ను ఎాందుక్ు వాాశాడు? ఇాంతక్ు 
ముాందు మనము పాసా్ విాంచనటటో , 2 థసె్తసలొనీక్ పత్రకా్లో క్నిపిాంచు ఒక్ విష్యాం ఏమిటాంటే, నకనలీ 
పత్రకా్లను గూరిు పౌలు ఇచున హచెురకి్. తమ అభిపాాయములక్ు మదేతయనిచుుటక్ు పౌలు వాాశాడని 
చెపుపకొనుచు పత్రకా్లను వాాయుట ద వరా థసె్తసలొనీక్లో ఉని అబదధ  పవాక్్లు స్తాంఘము మీద తమ 
పాభావమును కొనసాగిాంచుటక్ు పాయత్రిాంచయుాండవచుు. స్తపష్రముగా, ఈ పాయతిము కొాంత వర్క్ు 
స్తఫలమ ైనది కాబటేర , అప స్్తలుడు థెస్తసలొనీక్యులక్ు ర ాండవ సారి వాాయవలసివచుాంది. 

పాత్ర పత్రకా్ యొక్క పధా న భాగములలోని విష్యములను స్తాంగీహ స్తూ్  ఈ ర ాండు థసె్తసలొనీక్ 
పత్రకా్లను మనాం క్ుో ప్ాంగా పరశిీల్వద ే ము. థసె్తసలొనీక్యులక్ు వాాసిన మొదటి పత్రాక్తో ఆర్ాంభిద ే ము. 
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థసె్తసలొనీక్యులక్ు వాా సని మొదట ిపత్రకా్ 
పౌలు థసె్తసలొనీక్యులక్ు వాాసిన మొదటి పత్రాక్ ఐదు పధా నమ నై భాగములుగా 

విభాగిాంచబడుతయాంది: 
• మొదటగిా, 1:1లోని శుభవచనము; 
• ర ాండవదగిా, 1:2-2:16లో క్ృతజఞత నివేదకి్; 
• మూడవదగిా, 2:17-3:13లో పౌలు గ రైాా జరరని గూరిున చర్ు; 
• న లగవదిగా, 4:1-5:22లో స్తాంఘము కొర్క్ు పౌలు ఇచున స్తూచనలు; 
• మరియు ఐదవదిగా, 5:23-38లో కొనిి ముగిాంపు వాయఖ్యలు. 

పౌలు ఇచున శుభవచనము మరియు ముగిాంపు వాయఖ్యలతో ఆర్ాంభిద ే ము. 

శుభవచనము (1:1) & ముగాింపు వాయఖ్యలు (5:23-28) 
పౌలు వాాసని అనేక్ ఇతర్ పత్రకా్లలో వల నే, 1 థసె్తసలొనీక్ పత్రాక్లోని మొదట ిమరియు చవర ి

భాగములు క్ుో ప్ాంగాను మరయిు స్తపష్రాంగాను ఉనివి. ఈ పత్రక్ీ థసె్తసలొనీక్యులక్ు స్తాంబో ధిాంచబడిాంది అని 
మరియు దీనిని పౌలు వాాశాడు అని 1:1లో ఉని శుభవచనము పేరొకాంటటాంది. ఆస్తకన్క్ర్ాంగా, సల్ మరయిు 
త్రమోత్ర స్తహ-ర్చయితలుగా ఉన ిర్మ అని క్ూడ  ఇది తెల్వయజసే్తు్ ాంది. ఇాందువలన ేఅనకే్ స్తాందరాులోో , 
త్రమోత్ర మరియు స్లతో పాటటగా పౌలు అని అరా్ము నిచుుటక్ు 1 థసె్తసలొనీక్ పత్రాక్ “మమేు” మరియు 
“మ ” అను పదములను ఉపయోగసి్తు్ ాంది. అవును, సల్ మరియు త్రమోత్ర పౌలు యొక్క అప స్తు్ లతవ 
అధకిార్మును పాంచుకొనలేదు, కాబటిర కవేలము పౌలు అధికార్ములోన ేఈ పత్రాక్ బెైబిలులో చదర్ుబడిాంది. 
5:23-28లో ఉని ముగిాంపు వాయఖ్యలు క్ూడ  చ ల  స్తర్ళముగా ఉన ియి. ఈ భాగములో ఆశీర్వచనము, 
పాారిాాంచమని వినిపము, మరయిు చవరి అభివాదము ఉన ియి. 

క్ృతజఞత (1:2-2:16) 
1 థసె్తసలొనీక్యులక్ు వాాసిన పత్రకా్లోని ర ాండవ భాగముక్ు — అనగా 1:2-2:16లో ఉని క్ృతజఞత 

నివదేిక్క్ు — కొనసాగనిపుపడు పత్రాక్లోని స్తాంకనోష్రమ నై భాగముక్ు మనాం చదర్మక్ుాంటాము. ఈ భాగమాంతయు 
పౌలు దదవునికన క్ృతజఞతలు తలెుపుటను గూరిు మ టాో డుతయాంది మరియు మూడు పాధ న భాగములుగా 
విభాగిాంచబడుతయాంది. 

ఉపదవామాందు స్తహనము. మొదటగిా, 1:2-10లో, ఉపదవామాందు థసె్తసలొనీక్యుల చూపని 
స్తహనమును బటిర  దదవునికన క్ృతజఞతలు తలె్వపానని పౌలు వివరిాంచ డు. మనము చూచనటటో గా, 
అవిశావస్తుల ైన యూదులు మరియు అనయజనులు థసె్తసలొనీక్లోని విశావస్తులను హ ాంసిాంచ ర్మ, కాని ఈ 
విశావస్తులు కరసీ్తు్  యిెడల స్తమర్పణ విష్యములో తొలగిపల లేదు. బదులుగా, ఆయనయాందు వారిక్ుని 
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నిరరక్షణ మరిాంత బలపడిాంది. 1 థసె్తసలొనీక్యులక్ు 1:6-7లో పౌలు వారనిి మ చుుక్ుని విధ నమును 
వినాండి: 

పరశిుద ధ తువలన క్లుగు ఆనాందముతో గొపప ఉపదవామాందు మీర్మ వాక్యము 
నాంగరక్రాించ, మముును పభాువును పల ల్వ నడుచుకొనినవార తై్రర.ి కాబటిర  
మ సదిోనియలోను అక్యలోను విశావస్తులాందరకినని మ దరియిిెతై్రర;ి ఎాందుక్నగా 
మీయొదేనుాండ ిపభాువు వాక్యము మ సదిోనియలోను అక్యలోను మోోగ ను (1 
థసె్తసలొనీక్యులక్ు 1:6-7). 

థెస్తసలొనీక్యులు హ ాంస్తక్ు ఆనాందముతో స్తపాందిాంచ ర్మ, మరియు క్ఠిన స్తమయములలో వార ి
నముక్తవము ఇతర్మలక్ు మ దిరకి్ర్ముగా ఉాండనిాందున పౌలు దదవునికన క్ృతజఞతలు తలె్వపాడు. 

పతాయక్ష జఞఞ నము (2:1-12). ర ాండవదిగా, 2:1-12లో, ఆయనను గూరిు థసె్తసలొనీక్యులు 
క్ల్వగియుని పతాయక్ష జఞఞ నమును బటిర  పౌలు వారికన క్ృతజఞతలు తలె్వపాడు. అబదధ  బో ధ్క్ులు తర్మవాత పౌలు 
యొక్క ఉదదేశయములను స్తవాలు చదశార్మ కాబటిర  పౌలును గూరుి వార్మ వయకన్గత జఞఞ నమును క్ల్వగయిుాండుట 
చ ల  పాాముఖ్యమ యైునిది. 1 థసె్తసలొనీక్యులక్ు 2:9-10లో అతడు ఈ మ టలు వాాశాడు: 

అవును స్తహో దర్మల రా, మ  పయా స్తమును క్ష్రమును మీక్ు జఞఞ పక్మునిద ిగద . 
మమేు మీలో ఎవనిక నైను భార్ముగా ఉాండక్ూడదని రాత్రాాంబగళలో  క్ష్రముచదస ి
జీవనము చదయుచు మీక్ు దదవుని స్తువార్్ పకా్టాించత్రమి. మమేు విశావస్తుల నై 
మీయిదెుట ఎాంత భకన్గాను, నీత్రగాను, అనిాందయముగాను పవారి్ాంచత్రమో ద నికన మీర్మ 
సాక్షులు, దదవుడును సాక్ ి(1 థసె్తసలొనీక్యులక్ు 2:9-10). 

పౌలు థసె్తసలొనీక్యుల నుాండి పాయోజనాం ప ాందుక్ుాంటటన ిడని మరియు అతడు వారనిి 
తపుపద ర ిపటిరాంచ వారి మీద అతనిక్ుని అధకిార్మును దురివనియోగపస్తు్ న ిడని చపెిప అబదధ బో ధ్క్ులు 
పౌలును కనాంచపర్చడ నికన పయాత్రిాంచ ర్మ. స్తపష్రాంగా, స్తాంఘములో క్నీస్తాం కొాందర్మ ఈ అబదధ  ఆరపపణలను 
నముడాం క్ూడ  ఆర్ాంభిాంచ ర్మ. ఈ కార్ణము చదత, అతడు మరియు అతని స్తహచర్మలు వార ిఎదుట 
“భకన్గాను, నీత్రగాను, అనిాందయముగాను” జీవిాంచన విధ నమును వార్మ తమ స ాంత క్నుిలతో చూసనిాందుక్ు 
అతడు ఎాంత స్తాంతోషిాంచ డో  పౌలు వారకిన తెల్వపాడు. పతా్ర అబదధ  ఆరపపణను త్రర్స్తకరిాంచునాంతగా అతడు 
వారకిన స్తుపరచితయడు. 

అధకిార్ము యొక్క గురి్ాంపు (2:13-16). ఇాంచుమిాంచు ఇదద విధ్ముగా, 2:13-16లో క్నిపిాంచు 
పౌలు యొక్క క్ృతజఞతను గూరిు మూడవ విభాగములో, థసె్తసలొనీక్యులు తన అధికార్మును గురి్ాంచరి 
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కాబటిర పౌలు క్ృతజఞతలు తలె్వపాడు. 1 థసె్తసలొనీక్యులక్ు 2:13లో దీనిని గూరుి అతడు ఏమి చెపాపడో  
వినాండి: 

ఆ హతేయవుచదతను, మీర్మ దదవునిగూరుిన వర్్మ న వాక్యము మ వలన 
అాంగరక్రాించనపుపడు, మనుష్యయల వాక్యమని యిాెంచక్ అద ినిజముగా ఉనిటటర  
దదవుని వాక్యమని ద నిని అాంగరక్రాించత్రర ిగనుక్ మమేును మ నక్ దదవునికన 
క్ృతజఞత స్తు్ తయలు చలోె్వాంచుచున ిము. ఆ వాక్యమ ేవిశావస్తుల నై మీలో కార్యసదిిధ  
క్లుగజయేుచునిద.ి  
(1 థసె్తసలొనీక్యులక్ు 2:13). 

థెస్తసలొనీక్యులు పౌలు బో ధ్నను దదవుని వాక్యముగా అాంగరక్రిాంచ ర్మ. మరియు వారిలో ఉని 
నిజమ నై విశావస్తులు అతని బో ధ్నక్ు నముక్ముగా ఉాండి, అబదధ  పవాచనములను త్రర్స్తకరిసా్ ర్ని ఇద ి
అతనికన నిశుయత క్లుగజసేిాంది. 

పౌలు పజాలక్ు స్తపాందాించన విధ నము వార్మ అతనిని వయకన్గతముగా ఎల  
సవ్క్రాించయుాండదవార్మ అనదే ని క్ాంట ేఅతడు మ టాో డని వాక్యమును వార్మ ఏ 
విధ్ముగా సవ్క్రాించ ర్మ అను విష్యమును గూరుినదెయైునిద.ి చూడాండ,ి పజాలు 
అతనిని హతయ్ కొనక్పలయినపపటకిర, కరీస్తు్  వాక్యము వాయపసిే్  త ను ఆనాందసిా్ ను అని 
ఫలి్వపప్ పత్రకా్లో అతడు చబెుతయన ిడు. థసె్తసలొనీక్యుల విష్యములో, వార్మ 
పౌలును వయకన్గతముగా సవ్క్రాించ ర్మ, అల గ ేఅతడు తచెున వాక్యమును క్ూడ  
వార్మ గొపప ఆనాందముతో సవ్క్రాించ ర్మ... వార ియొదేక్ు అతని రాయబార ిద వరా 
పాంపబడని దదవుని వాక్యమును, అతడు వారకిన బో ధాించన వాక్యమును వార్మ 
సవ్క్రాించన విధ నమును బటిర  పౌలు ఎాంతగానో ఆనాందాించ డు, మరయిు వార్మ 
పురపగత్రని ప ాందుచుని పజాల యైున ిర్మ; ఇద ి“మనము ఎక్కడ ఉన ిము” అను 
విష్యము కాదుగాని “ఎక్కడకిన వ ళలో చున ిము” అనునద ిఅయుయనిద.ి మరయిు 
ఈ థసె్తసలొనీక్యులు స్తతయమును హతయ్ కొనిర ిమరయిు స్తతయములో జీవిాంచుటక్ు 
కొనసాగుచుాండరి ికాబటిర , పతా్ర ఒక్క నముక్మ నై కాపర ివల న ేఇద ిఅప స్్తలుడెనై 
పౌలు యొక్క పాాణమును ఆనాందాింపజసేాింద.ి 

— ర వ. డనె్ హెాండెో  
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పౌలు యొక్క గ రైాా జరర (2:17-2:13) 
అతడు వారిపటో ఎాంత క్ృతజుఞ డుగా ఉన ిడో తెల్వయజయేుట ద వరా థసె్తసలొనీక్యులను 

పల ా తసహ ాంచన తర్మవాత, పత్రాక్లోని మూడవ పాధ న భాగమును పౌలు ఆర్ాంభిాంచ డు. ఇక్కడ, 2:17-
3:13లో థసె్తసలొనీక్లో అతడు లేక్పల వుటను గూరుి పౌలు మ టాో డ డు. స్తపష్రముగా, పౌలు థసె్తసలొనీక్ 
విశావస్తులను విడచి, ఇతర్ పాాాంతములక్ు పయా ణ ాంచ వ ళో్లన విధ నమును బటిర  అనకే్ పాశిలు తల త ్ యి. 

చాంత్రాంచవలసని విష్యము (2:17–3:5). పౌలు ఈ విష్యమును గూరిు మూడు పధా నమ ైన 
మ ర్గములలో మ టాో డ డు: మొదటగిా, 2:17-3:5లో, పౌలు థెస్తసలొనీక్యుల పటో క్ల్వగయిుని 
హృదయపూర్వక్ చాంతను ధ్ృవీక్రిాంచ డు. మరియు త్రమోత్రని వారి యొదేక్ు పాంపుట ద వరా అతడు దీనిని 
పాతయక్షపర్చ డు. 1 థసె్తసలొనీక్యులక్ు 3:1-2లోని పౌలు మ టలను వినాండి: 

కాబటిర  ఇక్ స్తహ ాంపజఞలక్ ఏథనెుసలో మమేొాంటగిాన నైను ఉాండుట మాంచదని యిాెంచ, 
యిా శీమలవలన ఎవడును క్దలి్వాంపబడక్ుాండునటటో  మిముును సిార్పర్చుటక్ును, 
మీ విశావస్తవిష్యమ  ైమిముును హచెురాించుటక్ును, మన స్తహో దర్మడును కరీస్తు్  
స్తువార్్ విష్యములో దదవుని పరచి ర్క్ుడున నై త్రమోత్రని పాంపతి్రమి (1 
థసె్తసలొనీక్యులక్ు 3:1-2). 

ఆనాందము (3:6-10). హృదయపూర్వక్మ నై కాపర ిచాంతతో పాటటగా, 3:6-10లో, త్రమోత్ర 
థెస్తసలొనీక్యుల నుాండి తచెున స్తమ చ ర్మును — అనగా విశావస్తులు తమ విశావస్తమునాందు సిార్ముగా 
ఉన ిర్మ, పౌలు వారనిి గూరిు చాంత్రాంచుచుని విధ్ముగాన ేవార్మ క్ూడ  పౌలును గూరుి 
చాంత్రాంచుచున ిర్మ అను స్తమ చ ర్మును — విని పౌలు స్తాంతోషిాంచ డు. ఈ స్తమ చ ర్ము పౌలుక్ు ఎాంత 
స్తాంతోష్ము క్ల్వగిాంచాంది అాంటే, 1 థసె్తసలొనీక్యులక్ు 3:8-9లో అతడు ఇల  వాాశాడు: 

ఏలయనగా, మీర్మ పభాువునాందు సిార్ముగా నిల్వచత్రరా మమేును బదాకిననటేర ... మన 
దదవునియిదెుట మిముునుబటిర  మమేు ప ాందుచుని య వతయ్  ఆనాందము 
నిమిత్ము దదవునికన తగనిటటర గా క్ృతజఞత స్తు్ తయలు ఏల గు చలోె్వాంపగలము? (1 
థసె్తసలొనీక్యులక్ు 3:8-9). 

త్రమోత్ర అాందిాంచన మాంచ స్తమ చ ర్ము వినిన తర్మవాత పౌలు యొక్క దుఃఖ్ము ఆనాందముగాను, 
నిశుయతగాను మ రిపల యిాంది. 

పాారా్న (3:11-13). మూడవదగిా, 3:11-13లో, పౌలు థెస్తసలొనీక్యులను గూరిు వడేుక్ుాంటట, 
“నిరాటాంక్ముగా” వారిని త్రరిగ ిదరిిాంచుటక్ు మ ర్గము స్తరాళము చదయమని తాండిాని పాారిాాంచ డు. 
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1 థసె్తసలొనీక్ పత్రకా్ 3వ అధ యయము యొక్క చవరలిో, వార్మ కరీస్తు్ నాందు 
పరశిుదధతలో ఎదగాలని, కరీస్తు్ నాందు నిాంద ర్హ తమ నై జీవితమును జీవిాంచ లని 
పౌలు క్ల్వగయిుాండని ఆశను వయక్్పర్మస్తూ్  థసె్తసలొనీక్ పత్రకా్ యొక్క ముగాింపు 
ఆశీర్వచనములను పలుక్ుతయన ిడు అనిపసి్తు్ ాంద.ి ఎాందుక్ాంట ేవార్మ స్తఫలీక్ృతయలు 
కావాలని అతడు కోర్మచున ిడు. కరీస్తు్  కొర్క్ు వార్మ గొపప సాక్షులుగా జీవిాంచ లని 
అతడు కోర్మచున ిడు. మరయిు కరీస్తు్  అనుచర్మలక్ు లభిాంచు ఆశీరావదములనిిటనిి 
వార్మ ఆసావదాించ లని అతడు కోరాడు. కాబటిర , ఆ మ టలలో పౌలు వార ికొర్క్ు 
క్ల్వగయిుాండని నిజమ నై పేమా క్ుమురాింపబడాింద ిఅని న  ఆలోచన, ఎాందుక్ాంట,ే 
వార్మ తయదక్ు ఏమి కావాలని అతడు కోర్మచున ిడు మరయిు వార్మ ఏ విధ్ముగా 
స్తఫలీక్ృతయలు కావాలని అతడు కోర్మచున ిడో అద ిచూపుతయాంద.ి మరయిు ఆ 
క్షణమాందు వార్మ ఎదురొకనుచుాండని స్తమస్తయలనీి, అతని పేమాను ఏ విధ్ముగా 
క్ూడ  తగిగాంచలేవు. వాస్్తవానికన, అవి అతని పేమాను మరాింత బలపర్మసా్ యి కాబటిర  
వార్మ పరశిుదధతలోనికన మరయిు కరీస్తు్  యొక్క పల ల్వక్లోనికన వార ిశేయీస్తుస కొర్క్ు 
మరయిు వార ిస ాంత ఆనాందము కొర్క్ు మ ర్ుబడ లని అతడు ఎదుర్మచూశాడు. 

— డ . డ న్ లఖీఖ్ 

స్తూచనలు (4:1-5:22) 
థెస్తసలొనీక్ పత్రాక్లోని న లుగవ పాధ న భాగము 4:1-5:22లో క్నిపసి్తు్ ాంది, మరియు థెస్తసలొనీక్ 

స్తాంఘమునక్ు పౌలు ఇచున స్తూచనలను తలె్వయజసే్తు్ ాంది. మనము ఇాంతక్ు ముాందద పాసా్ విాంచనటటో , కరీస్తు్  
యొక్క తక్షణ రాక్డను గూరిున ఆలోచనలతో థసె్తసలొనీక్ విశావస్తులలో చ ల మాంది ఎాంతగా 
మ ైమర్చపలయ ర్మ అాంటే, పసా్తు్ త లోక్ములో కరసీ్తు్  మరియు ఆయన అప స్్తలుల బో ధ్నలను అనుస్తరిాంచు 
విష్యాంలో ఆస్తకన్ని కోలోపయ ర్మ. కాబటిర , అనకే్ విశషే్మ నై స్తూచనలను పౌలు వారికన ఇచ ుడు. యిసే్తు 
రాక్డను గూరిున నిరరక్షణను థెస్తసలొనీక్యులు విడిచప టరక్ూడదని అతడు ఆశ్చాంచ డు, కాని కరసీ్తు్  తక్షణమే 
త్రరగిిరాడు అను విష్యమును వార్మ గురి్ాంచ లని అతడు కోరాడు. అపపటి వర్క్ు, పాభువు ఆజఞఞ పిాంచనటటో  
వార్మ జీవిాంచ లని అతడు కోరాడు. 

ఈ భాగము పౌలు థసె్తసలొనీక్యులక్ు ఇచున స్తూచనలను స్తుదీర్మా ైన రరత్రలో తలె్వయజసే్తు్ ాంది, 
మరియు దీనిని మూడు పధా నమ నై భాగములుగా విభాగిాంచవచుు. 4:1-12లో ఉని మొదట ిభాగము 
న ైత్రక్ జీవనమును గూరిు మ టాో డుతయాంది. 4:13-5:11లో ఉని ర ాండవ భాగము, కరసీ్తు్  రాక్డను గూరిు 
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మ టాో డుతయాంది. మరియు 5:12-22లో ఉని మూడవ భాగము, చవరి స్తూచనలను ఇస్తు్ ాంది. న ైత్రక్ 
జీవనమును గూరిు పౌలు ఇచున స్తూచనలతో ఆర్ాంభిాంచ, ఒకొక్క భాగమును చూద ే ము. 

న తై్రక్ జీవనము (4:1-12). న తై్రక్ జీవనమును గూరుి పౌలు ఇచున స్తూచనలను న లుగు 
భాగములలో పరిగణ ద ే ము, 4:1, 2లో ఉని క్ుో ప్ పరిచయముతో ఆర్ాంభిద ే ము. పరచియములో, పౌలు 
తన మునుపటి ఆజఞలను పాటాించనాందుక్ు థసె్తసలొనీక్ విశావస్తులాందరిని పాశాంసిాంచ డు. అవును, అతని 
స్తూచనలను నిరో్క్షయము చదయునటటో  వార్మ బహుగా శోధిాంపబడ ్ ర్ని అతనికన తలెుస్తు, ఎాందుక్ాంటే అతని 
పాతయర్మా లు నిశుయముగా — బహుశా స్తపష్రాంగా — భూస్తాంబాంధ్మ ైన బాధ్యతలు మరియు బాధ్యతల నుాండి 
సేవచఛను వాగాే నాం చదశార్మ. కాబటిర , తన బో ధ్న పాభువ నై యిసే్తుకరసీ్తు్  యొక్క అధకిార్మును క్ల్వగి ఉాందని 
పౌలు థసె్తసలొనీక్యులక్ు జఞఞ పక్ాం చదశాడు. థసె్తసలొనీక్యులు అతని మ టలను నిరో్క్షయము చదసే్  దదవుడద 
వారనిి స్తరచిదసా్ డు. 

పరచియము తర్మవాత, 4:3-8లో ల ైాంగిక్ముగా పవితయాల ైయుాండమని ఆజఞఞ పసి్తూ్  న తై్రక్ జీవనము 
కొర్క్ు అతడిచున పిలుపును పౌలు కొనసాగిాంచ డు. థసె్తసలొనీక్ విశావస్తులు పాపముక్ు దూర్ముగా 
ఉాండ లని మరియు కరసీ్తు్  పటో తమ విధదయతలో వృదిధప ాంద లని పౌలు తర్చుగా ఆశ్చాంచ డు. మరయిు, 
ఇాంతము ముాందద మనము పసాా్ విాంచనటటో , థసె్తసలొనీక్ స్తాంఘములో అబదధ  బో ధ్క్ులు బహుశా పాక్టిాంచన 
పాపముల మీద అతడు పతాదయక్ దృషిరప టార డు. ఈ కార్ణము చదత, స్తాంఘములో ల ైాంగకి్ పవితాతను గూరిు 
అతడు స్తూటగిా మ టాో డుతయన ిడు. 

మనలో చ ల మాందికన ఇద ిఎాంత విాంతగా అనిపిాంచనపపటికర, చరతిాయాందాంతటా, లోక్ము యొక్క 
అాంతము స్తమీపములో ఉనిదని నమిున అనేక్ మత గుాంపులు ల ైాంగకి్ అన తై్రక్తలో మునిగిపల య ర్మ. 
మరియు థెస్తసలొనీక్యులు స్తాంత నోతపత్్ర మతము యొక్క అలవాటోలో ల ైాంగకి్ అన ైత్రక్త భాగమ యైుాండని 
స్తాంస్తకృత్రలో జీవిాంచ ర్ని మనము తెల్వయజేయ ల్వ. బహుశా అతయాంత స్తాందరపుచతమ నై ఉద హర్ణను 
థెస్తసలొనీక్యుల యొక్క పౌర్ ఆరాధ్నలో మనాం చూసా్ ము. ఈ అబదధ  మతము ల ైాంగిక్ అన ైత్రక్ పవార్్నతో 
క్ూడని ఆరాధ్న చదస్తూ్  కాబిరాస్ దదవత యొక్క రాక్ను వడేుక్గా జర్మపుకొాంటార్మ. ఈ నేపథయములో, కరసీ్తు్  
అనుచర్మలు క్ూడ  ల ైాంగకి్ అన ైత్రక్తలో పడిపల వునటటో  శోధాింపబడ ్ ర్మ. ఇది ఎాంత ప దే స్తమస్తయ అాంటే, తన 
మ టల వ నుక్ ఉని దెవైిక్ అధికార్మునక్ు మరొక్ ఉద ా టనను ఇస్తూ్  పౌలు ఈ భాగమును 
ముగిాంచుచున ిడు. 

అతని పరచియాం మరయిు ల ైాంగిక్ పవితతా కొర్క్ు ఇవవబడని పిలుపు తర్మవాత, 4:9-10లో, పౌలు 
థెస్తసలొనీక్యుల యొక్క స్తహో దర్ పేామను బటిర  వారనిి మ చుుకొనుట వ ైపుక్ు న ైత్రక్ జీవనమును గూరుిన 
తన స్తాంభాష్ణను మర్ల ుడు. పౌలు థెస్తసలొనీక్యుల యొక్క స్తహో దర్ పేామను బటిర  వారనిి మ చుుక్ుని, 
పేామలో మరిాంత బలపడ లని వారనిి పల ా తసహ ాంచ డు. ఇతర్మలక్ు భార్ముగా ఉాండక్ స్తవయాంగా క్ష్రపడుట 
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ద వరా ఒక్ విధ్ముగా థసె్తసలొనీక్యులు పేామను వయక్్పర్చ లని ఈ అధ యయము యొక్క విస్్తృత 
నేపథయము స్తూచస్తు్ ాంది. 

4:11-12లో, స్తహో దర్ పేామ మీద దృషిర  ప టిరన తర్మవాత, స ాంతకార్యములను జర్మపుకొనుట మరియు 
చదతయలతో క్ష్రపడుటలో నిమగిమవావల్వ అని పౌలు థసె్తసలొనీక్యులను ఆజఞఞ పిాంచ డు. కొాందర్మ థెస్తసలొనీక్ 
విశావస్తులు యిసే్తు తక్షణమే త్రరిగి వసా్ డను ఆలోచనక్ు ఆక్రిషతయల ై తమ అనుదని బాధ్యతలను 
నిర్వరి్ాంచుటను ఆపివశేార్మ. ఈ పజాలు వయకన్గతముగా స్తాంపనుిలు కాదు కాబటిర  థెస్తసలొనీక్ స్తాంఘములో 
ఉని ఇతర్మలక్ు భార్ము అయ యర్మ. అాంతదకాక్ుాండ, స్తాంఘములోని కొాందర్మ చూపిన సల మరతినము 
అవిశావస్తుల దృషిరలో స్తాంఘము యొక్క విశవస్తనీయతను బలహనీపర్చాంది. 

న ైత్రక్ జీవనము కొర్క్ు స్తూచనలను అాందిాంచన తర్మవాత, 4:13-5:11లో పౌలు కరసీ్తు్  రాక్డను 
గూరిు మ టాో డ డు. 

కరీస్తు్  యొక్క రాక్డ (4:13–5:11). కరసీ్తు్  రాక్డను గూరిు పౌలు థసె్తసలొనీక్యులను ర ాండు 
విధ లుగా హచెురిాంచ డు. మొదటగిా, 4:13-18లో కరసీ్తు్ నాందు మృతయలను గూరుి అతడు మ టాో డ డు. 
పాభువునాందు మృతయల ైన తమ పియాులను భవిష్యతయ్ లో క్లుస్తుకొాంటాము అనే నిరరక్షణతో ఒక్రనిొక్ర్మ 
పల ా తసహ ాంచుకోవాలని చబెుతూ అప స్్తలుడు థసె్తసలొనీక్యులను పల ా తసహ ాంచ డు. స్తపష్రాంగా, కరసీ్తు్  
త్రరగిివచునపుపడు స్తజీవులుగా ఉనివార్మ మ తామ ేనితయ ర్క్షణను ప ాందుక్ుాంటార్మ అని థెస్తసలొనీక్లో 
ఉని అబదధ  బో ధ్క్ులు బో ధిాంచ ర్మ. అపపటకిే మర్ణ ాంచన తమ సేి హ తయలు మరయిు క్ుటటాంబ స్తభుయలు 
కరీస్తు్  రాక్డ మహ మలను చూడలేర్మ అను భయమును ఈ అబదధ  బో ధ్ వారిలో క్ల్వగిాంచాంది. కాబటిర , పౌలు 
ఈ అబదధ అభిపాాయమును స్తరిచదశాడు. 

పౌలు ఆలోచన పకాార్ాం, పునర్మత ా నము ఒక్ అపల హ కాదు, అద ిఒక్ అస్తపష్రమ నై 
ఆతీుయ నిరరక్షణ కాదు, కాని ఒక్ దనిమున మన భౌత్రక్ శరరర్ములు చరతిలాో, 
కాలములో, మరయిు ఒక్ సా్తలములో త్రరగిలిేసా్ యి అన ేనిశుయత అయుయనిద.ి 
పునర్మత ా నము, విశావస్తుల యొక్క భవిష్యత్ పునర్మత ా నము క్ూడ  పసా్తు్ తము 
గొపప బలమునిచుు మూలము అయుయనిద ిఅని పౌలు నమ ుడు, కాబటిర  తమ 
పియాలను కోలోపయి రపధాించుచునివారనిి ఓద ర్ముటక్ు ఒక్ మ ర్గముగా పౌలు 
భవిష్యత్ పునర్మత ా నమును చూసియుాండవచుు. మొదట ిథసె్తసలొనీక్ పత్రకా్ 4వ 
అధ యయము దనీికన గొపప ఉద హర్ణ అయుయనిద,ి అక్కడ తమ పియాులు 
మర్ణ ాంచుట వలన రపధాించుచునివార్మ, యిసే్తు త్రరగివిచు మృతయలను లేపుత డని 
అరా్ము చదస్తుకోవాలని పౌలు చబెుతయన ిడు. ఇద ికవేలాం భవిష్యత్ ఆశీరావదము 
మ తమా ేకాదుగాని, పసా్తు్ తము దుఖ్మును మరయిు రపదనను స్తహ ాంచుటక్ు అద ి
మనక్ు శకన్ని క్ూడ  ఇస్తు్ ాంద.ి 
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— డ . జమీు ఆగన్ 

కరీస్తు్ నాందు మృతయలను గూరిు తన వాస్్తవిక్ శోీతలను పల ా తసహ ాంచన తర్మవాత పౌలు వారకిన 5:1-
11లో పభాువు దినమును జఞఞ పక్ము చదశాడు. పభాువు త్రరిగ ివచునపుపడు అవిధదయులను ఖ్ాండిాంచ 
నముక్ముగా ఉనివారిని ఆశీర్వదిసా్ డు అనివారకిన జఞఞ పక్ము చదయుట ద వరా తన బో ధ్నలక్ు 
నముక్ముగా ఉాండమని పౌలు థెస్తసలొనీక్యులక్ు పలిుపునిచ ుడు. సల మరతినము మరయిు అన తై్రక్క్ు 
కార్ణము కాక్, కరసీ్తు్  రాక్డ విశావస్తులాందరిని పరిశుదధమ నై జీవితములను గడుపుటక్ు పేరాేపిాంచ లని పౌలు 
స్తపష్రాం చదయగపరాడు. 

చవర ిస్తూచనలు (5:12-22). పౌలు న ైత్రక్ జీవనము మరయిు కరీస్తు్  యొక్క రాక్డను మ తామ ే
చరుిాంచలేదుగాని, 5:12-22లో అతడు కొనిి చవరి స్తూచనలను క్ూడ  ఇచ ుడు. పౌలు యొక్క చవర ి
స్తూచనలు 5:12 మరయిు 13లో థసె్తసలొనీక్య స్తాంఘము యొక్క స్తాంఘ అధకిార్మును ఉద ా టసి్తూ్  
ఆర్ాంభమవుత యి. 

అబదధ బో ధ్క్ుల నుాండ ివారిని భదపార్చుటక్ు, థసె్తసలొనీక్లో త ను నియమిాంచన నముక్మ ైన 
స్తాంఘ న యక్ుల యొక్క అధకిార్మును పౌలు పునర్మద ా టాించ డు. స్తర ైన సది ధ ాంతములను క్ల్వగయిుాండని 
పుర్మష్యలను పౌలు వార ిమధ్య నియమిాంచ డు మరయిు వార్మ అబదధ బో ధ్క్ులను వయత్రరకేనాంచ ర్మ. 
తతీల్వతాంగా, థసె్తసలొనీక్ స్తాంఘము ఒక్వ పైు స్తతయవాంతయల ైన తమ న యక్ుల నుాండ ిమరొక్వ ైపు పాతయర్మా ల 
నుాండ ిమిశీమ స్తాందదశములను ప ాందుతయాంది. అతడు అభిషకేనాంచన న యక్ుల యొక్క బో ధ్నను అాంగరక్రిాంచ 
అబదధ  పవాక్్ల యొక్క బో ధ్నను త్రర్స్తకరిాంచుమని పౌలు స్తపష్రాం చదశాడు. 

చవరిగా, స్తాంఘము యొక్క స్తాంఘ అధికార్మును ఉద ా టిాంచ, 5:14-22లో తన మునుపటి బో ధ్నల 
యొక్క క్ుో ప్ సారాాంశమును పౌలు ఇచ ుడు. 5:14లో, స్తాంఘము సల మర్మలుగా ఉనివారితో మృదువుగా 
వయవహరిాంచక్ వారనిి హచెురిాంచ ల్వ అని పౌలు స్తూచాంచ డు. అయితద తముునుత ము పల షాించుకొనలేని 
పాత్రవారిని వ ల్వవేయ లని అతడు కోర్లేదు, కాబటిర  నిజముగా అవస్తర్తలో ఉనివారికన పరచిర్య చదయమని 
వారకిన జఞఞ పక్ాం చదశాడు. 5:15లో, హాని క్లుగజసేినవారికన దయను పాంచమని చెపుపట ద వరా అబదధ  బో ధ్క్ుల 
పాభావముక్ు గుర ైన విశావస్తుల యిెడల క్నిక్ర్ముతో వయవహరిాంచమని అాందరికర స్తూచాంచ డు. 5:16-18లో, 
స్తాంఘము ఎదురొకనుచుని క్ష్రముల మధ్యలో ఆనాందముతో ఉాండమని పౌలు పల ా తసహ ాంచ డు, మరయిు 
మరపసారి అతని బో ధ్న వ నుక్నుని దెైవిక్ అధికార్మును ధ్ృవీక్రిాంచ డు. 5:19-22లో, అబదధ బో ధ్క్ుల 
యిెడల అతని వయత్రరకే్త కొీత్ పావచనములు మరయిు బో ధ్లనిిటి యొక్క త్రర్స్తకర్ణ కాదు అని అతడు 
స్తపష్రాం చదశాడు. బదులుగా, అటటవాంటి పాక్టనలనిిటిని పరరక్ిాంచ ల్వ, మరయిు అబదధములను విస్తురిాంచ ల్వ. 

పౌలు ఇచున విస్్తృతమ నై స్తూచనలు అనకే్మ నై ఆచర్ణ తుక్ విష్య లను గూరుి మ టాో డత యి. 
పాత్ర విష్యములో, పౌలు యొక్క వ ఖై్రి అనుక్ూలముగా ఉాంది. థసె్తసలొనీక్యులు మాంచగా ఉన ిర్మ 
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గనుక్ పౌలు వారిని మ చుుక్ున ిడు. విశావస్తము మరియు కరీస్తు్  పరచిర్య విష్యములో అభివృదిధచెాంద లని 
క్ూడ  అతడు వారనిి కోరాడు. 

కాబటిర , కొీ త్ నిబాంధ్నలో, దదవుని స్తాంతోష్పర్చుటక్ు మీర్మ పయా స్తపడత ర్మ, 
మరయిు అద ిఆయనను మీర్మ పేమాిాంచుచున ిర్మ అనుటక్ు ఒక్ 
చహిమ యైునిద ిఅని పౌలు అనకే్ చపటో చపెాపడు. మరయిు 1 థసె్తసలొనీక్లో 
అపపటకి ేదదవుని స్తాంతోష్పర్చుచునివార్మ ఆ పనిలో కొనసాగాలని అతడు 
చబెుతయన ిడు, ఎాందుక్ాంట ేపేమాలో కొనసాగుటక్ు అద ిఒక్ మ ర్గమ యైునిద.ి 
అనగా దెవైతవములో, అనగా తాండి ామరయిు క్ుమ ర్మలతో స్తహవాస్తములో 
కొనసాగుట అయుయనిద,ి మరయిు తయదక్ు ఇద ిఅక్షరాల మన నితయ జీవితము 
అవుతయాంద.ి అద ిఇక్కడ ఆర్ాంభమవుతయాంద;ి మహ మలో నితయము వర్క్ు 
కొనసాగుతయాంద.ి 

— డ . జే. ఐ. ప క్కర్డ 

1 థసె్తసలొనీక్యులక్ు వాాసిన పత్రకా్ యొక్క అవలోక్నమును ఇపపటవిర్క్ు మనము చూశాము 
గనుక్ ఇపుపడు 2 థసె్తసలొనీక్యులక్ు వాాసిన పత్రకా్ యొక్క విష్యములు మరయిు నిరాుణమును 
చూద ే ము. 

2 థసె్తసలొనీక్యులక్ు 
మనము చూడబో వుచునిటటో , పౌలు థెస్తసలొనీక్యులక్ు వాాసిన ర ాండవ పత్రకా్ క్ూడ  మొదట ి

పత్రకా్వల  ఆర్ాంభమౌతయాంది. ఈ పత్రకా్ క్ూడ  ఐదు పధా నమ ైన భాగములుగా విభాగిాంచబడుతయాంది: 
• 1:1, 2లో శుభవచనము; 
• 1:3-10లో క్ృతజఞత మరియు పలా త సహమును గూరిున మరొక్ నివదేిక్; 
• 1:11, 12లో థసె్తసలొనీక్యుల కొర్క్ు పౌలు చదసని పాారా్న; 
• 2:1-3:15లో పౌలు ఇచున స్తూచనలు; 
• మరియు 3:16-18లో ముగిాంపు వాయఖ్యలు. 

శుభవచనము మరయిు ముగాింపు వాయఖ్యలతో ఆర్ాంభిద ే ము. 
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శుభవచనము (1:1-2) & ముగిాంపు వాయఖ్యల (3:16-18) 
పౌలు థసె్తసలొనీక్యులక్ు వాాసిన ర ాండవ పత్రకా్ క్ూడ  మొదట ిపత్రకా్వల  ఆర్ాంభమౌతయాంది. 1:1, 

2లో ఉని శుభవచనము స్తూటిగాను, క్ుో ప్ాంగాను ఉనిది. ఈ పత్రకా్ థెస్తసలొనీక్లో ఉని స్తాంఘము కొర్క్ు 
వాాయబడిాంద ిఅని ఇద ిస్తూచస్తు్ ాంది, మరియు 1 థసె్తసలొనీక్యుల వల నే, ఈ పత్రాక్ పౌలు నుాండ ిమ తామే 
కాదుగాని స్ల  మరయిు త్రమోత్ర నుాండ ిక్ూడ  వ లువడిాంది అని శుభవచనాం వివరసి్తు్ ాంది. పౌలు 
గీాంథక్ర్్ృతవము పత్రకా్లో ఉని పతా్రయొక్క మ ట నిజమ నైదని ధ్ృవీక్రసి్తు్ ాంది మరియు పత్రాక్ బో ధిాంచబడని 
పాత్ర విష్యమునక్ు విధదయత చూపిాంచ మరియు నమ ుల్వ అని అతని అధకిార్ాం కోర్మతయాంది. వాస్్తవానికన, 
3:16-18లో ఉని పత్రకా్ యొక్క క్ుో ప్ ముగిాంపును మనాం చూసనిటోయితద, పౌలు పధా నమ ైన ర్చయితగా 
ఉన ిడని ఈ వచనములు స్తపష్రము చదసా్ యి. నకనలీ పత్రకా్లు వాాసవేారకిన వయత్రరేక్ాంగా పౌలు, కవేలాం పౌలు 
మ తామ ేఈ పత్రాక్ను పాామ ణకీ్రిాంచడ నికన వయకన్గతముగా స్తాంతక్ాం చదశాడు. 

క్ృతజఞత & పలా త సహము (1:3-10) 
1:3-10లోని ర ాండవ భాగములో, హ ాంస్తను అనుభవిాంచుచుని స్తమయములో క్ూడ  

థెస్తసలొనీక్యుల యొక్క కొనసాగుచుని విశావస్తము మరయిు పేామను బటిర  పౌలు మరపసారి క్ృతజఞతలు 
తెల్వపాడు. మొదటి పత్రకా్లో ఎదురొకని అవే స్తమస్తయలను ర ాండవమ ర్మ చరిుాంచుటక్ు వాాయవలసి 
ఉాండనిపపటికర, థసె్తసలొనీక్యుల విష్యాంలో పౌలు చ ల  ఆక్రిషతయడెయై యడు. వారి విశావస్తము ఎాంత 
మ దిరకి్ర్మ ైనదో వారకిన మర్ల  తలె్వయజసే్తూ్  మరియు వారి స్తహనమును గూరుి ఇతర్ స్తాంఘములక్ు 
తెల్వయజేసని విధ నమును వారికన చబెుతూ క్ూడ  అతడు వారిని పల ా తసహ ాంచ డు. 2 థసె్తసలొనీక్యులక్ు 
1:4లో అతని మ టలను వినాండి: 

అాందువలన మీ హ ాంస్తలనిిటలిోను, మీర్మ స్తహ ాంచుచుని శీమలలోను, మీ 
ఓర్మపను విశావస్తమును చూచ, మమేు దదవుని స్తాంఘములలో మీయాందు 
అత్రశయపడుచున ిము (2 థసె్తసలొనీక్యులక్ు 1:4). 

పౌలు యొక్క పాారా్న (1:11-12) 
1:11-12లోని మూడవ భాగములో, త ను థసె్తసలొనీక్యుల కొర్క్ు ఎలోపుపడు పాారిాస్తూ్  ఉన ినని 

మరియు వార్మ వారి యొక్క శమీలలో ఒాంటరివార్మ కార్మ అని అతడు వివరిాంచ డు. వార్మ కరసీ్తు్  యిెడల తమ 
పరచిర్య విష్యములో నముక్ముగా ఉాండి, ఫల్వాంచునటటో  దదవుడు వారలిో బలముగా పనిచదయ లని అతడు, 
త్రమోత్ర మరియు స్ల  నిర్ాంతర్ాం పాారా్న చదశార్మ. 
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స్తూచనలు (2:1-3:15) 
న లుగవ భాగము స్తూచనలతో నిాండయిుాంది, ఇద ి2:1-3:15లో క్నిపసి్తు్ ాంది. ఈ స్తుదీర్మా నై 

భాగము పత్రాక్లోని అధకి్ భాగముగా ఉాంది. పౌలు స్తూచనలు మూడు భాగములుగా విభజాంచబడనివి. 
కరీస్తు్  రాక్డ (2:1-17). మొదటిగా, 2:1-17లో, కరీస్తు్  రాక్డను గూరుి పౌలు థసె్తసలొనీక్యులను 

మరొక్సార ిహెచురిాంచ డు. ఈ పాఠములో తర్మవాత ఈ వచనములను మరిాంత జఞగత్ీగా పరిశీల్వద ే ము, 
కాబటిర ఇపుపడు కరసీ్తు్  అపపటకి ేత్రరిగి వచ ుడు అను ఆలోచనను పౌలు క్ఠినముగా త్రర్స్తకరాించ డు అను 
విష్యమును చూద ే ము. 2:3లో అతడు ఇల  వాాసనిటటో : 

మొదట భషా్రతవము స్తాంభవిాంచ న శన పాతయా డగు పాపపుర్మష్యడు 
బయలుపడతిదనగేాని ఆ దనిము రాదు (2 థసె్తసలొనీక్యులక్ు 2:3). 

భదతా మరయిు సాఫలయత (3:1-5). ర ాండవదిగా, 3:1-5లో, పరచిర్యలో భదతా మరియు సాఫలయత 
ప ాందునటటో  అతని కొర్క్ు మరయిు అతని స్తహచర్మల కొర్క్ు పాారిాాంచమని పౌలు కోరాడు. 

బాధ్యత ర్హ తము (3:6-15). మూడవదిగా, 3:6-15లో, బాధ్యత ర్హ తమునక్ు వయత్రరకే్ాంగా పౌలు 
ఒక్ హచెురిక్ జఞరరచదసి, తమ పనులను త్రరిగి ఆర్ాంభిాంచ లని మరియు తమ బతాయక్ుతరె్మవు కొర్క్ు 
క్ష్రపడ లని థెస్తసలొనీక్యులక్ు చెపాపడు. 3:10లో అతడు ఇల  వాాశాడు: 

మరయిు మమేు మీ యొదే ఉనిపుపడు-- ఎవడెనైను పనిచదయ నొలోని యిడెల 
వాడు భోజనము చదయక్ూడదని మీక్ు ఆజఞఞ పాించత్రవిు గద  (2 థసె్తసలొనీక్యులక్ు 
3:10). 

కాబటిర , 2 థసె్తసలొనీక్ 3:10లో ... ఏ విధ్మ నై స్తమ జముల నై  కార్యములు 
చదయుటక్ు మరయిు స్తఫలమగుటక్ు పాాముఖ్యమ నై మరయిు అవస్తర్మ నై ఒక్ 
ఆలోచనను లేక్ అభిపాాయమును పౌలు తలె్వయజయేుచున ిడు. స్తాంఘము పజాల 
స్తమ జమ యైునిద,ి మరయిు వార ిమధ్య ఉని పదేలను మరయిు అవస్తర్తలో 
ఉనివారనిి పల షాించుటక్ు వారకిన ఆజఞ ఇవవబడనిద.ి అయితద అతడు మ నవుల 
యొక్క విరపధ్ స్తవభావమును గురి్ాంచ డు అని, మరయిు పని చదయు శకన్గల ఒక్ 
వయకన్ కాళీగా క్ూరొునినపుపడు మనము ఆ వయకన్ కొర్క్ు స్తమక్ూరుిన యిడెల, 
మనము వార ిశరరర్ములను పల షాించుచున ిమగేాని, వార ిఆతులక్ు హాని 
క్ల్వగాించుచున ిమని అతడు గురి్ాంచ డు అని న  అభిపాాయాం... “స్తహో దర్మడ , 
స్తహో దరర, మీము మీతో పాంచుకొనుటక్ు, మ  ఆహార్మును మరయిు మ  దగగర్ 
ఉనివాటనిి మీతో పాంచుకొనుటక్ు స్తాంతోషాించుచున ిము, కాని మీక్ు క్ూడ  
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బాధ్యత ఉనిద.ి కాబటిర , కొాంచాెం ఎదగాండ,ి మీ బాధ్యతల మీద దృషిరప టరాండ,ి మరయిు 
ధ్నయతలతో మ తమాగేాక్, బాధ్యతలతో క్ూడ  దదవుని క్ుటటాంబములో చదర్ాండ”ి అని 
చపెుపట క్ఠనిమ నై పేమా యొక్క గొపప వయకర్క్ర్ణ అయుయాంటటాంద.ి 

— ర వ. డనె్ హెాండెో  

మనము చూస్తు్ నిటటో గా, పౌలు థసె్తసలొనీక్యులక్ు వాాసని ర ాండు క్ుో ప్ పత్రాక్లు అనకే్ విధ్ముల ైన 
పల ల్వక్లను క్ల్వగయిునివి. థసె్తసలొనీక్ స్తాంఘము పటో అతడు క్ల్వగియుని నిశుయతను మరయిు 
ఆనాందమును, అదద విధ్ముగా అతడు అాందుబాటటలో లేనపుపడు క్ూడ  వార్మ చూపిన నముక్తవముబటిర  
అతని క్ృతజఞతను ర ాండు పత్రకా్లు పసా్తు్ త్రసా్ యి. అయినను, అతడు వాాసిన మొదటి పత్రాక్ థెస్తసలొనీక్ 
స్తాంఘములో ఉని స్తమస్తయలను పరషి్కరిాంచలేదు అని పౌలుక్ు తెలుస్తు. కాబటిర , అతడు ర ాండవ పత్రకా్ను 
వాాశాడు. వార్మ కరసీ్తు్ క్ు మరయిు అతని బో ధ్క్ు నముక్ముగా ఉాండ ల్వ, అనుదిన జీవితములలో 
బాధ్యత యుతముగా జీవిాంచ ల్వ, మరియు పాభువు రాక్డను గూరుి స్తర నై అవగాహన క్ల్వగయిుాండ ల్వ 
అనువాటి మీద అతడు ముఖ్యముగా దృషిరప టార డు. 

ఇపపటివర్క్ు పౌలు థెస్తసలొనీక్యులక్ు వాాసని పత్రాక్ యొక్క నపేథయమును మరియు ఈ పత్రాక్ల 
యొక్క పాాథమిక్ నిరాుణము మరియు విష్యములను మనాం విశదీక్రిాంచ ము. ఇపుపడు మూడవ 
అాంశమును చూచుటక్ు సిదధముగా ఉన ిము. ఈ పత్రకా్లు “అాంతయదనిములు” — అనగా అతని 
యుగాాంతశాస్్తరము — ప నై పౌలు యొక్క కేాంద ావదే ాంతశాస్్తర దృక్పధ్ములను ఎల  పతా్రబిాంబిసా్ యి? 

వదే ాంతశాస్్తర దృక్పథములు 

థెస్తసలొనీక్యులక్ు అతడు వాాసని పత్రకా్లో, అనేక్ విష్య లను పౌలు చరిుాంచ డు. అబదధ  
బో ధ్క్ులు, నముక్మ నై మరయిు బాధ్యత యుతమ ైన క ైస్ై్తవ జీవనమును గూరిు అతడు వాాశాడు. కరసీ్తు్  
రాక్డను గూరిు వార ిఅభిపాాయములను అతడు స్తరదిది ే డు. అయితద మునుపటి పాఠములలో మనము 
చూసనిటటో గా, అతడు బో ధిాంచు పతా్రద నివ నుక్ ఉని పాాథమిక్ వదే ాంతశాస్్తర దృక్పధ్ముల దృషిర  నుాండ ి
పౌలు వాాసని పత్రాక్లలోని పాతదయక్మ నై బో ధ్నలను వయత యస్తపర్చుట స్తహాయక్ర్ముగా ఉాంటటాంది. అతని 
ఇతర్ పత్రాక్లలో వల నే, పౌలు థసె్తసలొనీక్యులక్ు ఇచున విశషే్మ నై స్తూచనలు అతని వేద ాంతశాస్్తరము 
యొక్క మూలములక్ు మరయిు కరీస్తు్ నాందు అాంతయ దనిములప ై అతని దృక్పథముల యొక్క 
వివర్ణలుగాను మరియు అనువర్్నములుగాను ఉన ియి. 
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పౌలు యొక్క యుగాాంతశస్్తరము అాంతయదనిములలో ఆయన ఉదదేశయముల యొక్క న ర్వరే్మప వ పైుక్ు 
చరతినాు దదవుడు నడపిిాంచుచున ిడు అను పాత నిబాంధ్న బో ధ్నలో నుాండి ఉదువిాంచాందని మీర్మ 
జఞఞ పక్ము చదస్తుకోవచుు. మునుపట ిపాఠములలో మనము చూసనిటటో , చరితనాు ర ాండు యుగములుగా 
విభజాంచుట ద వరా మొదటి శత బేములోని అనకే్మాంది యూదులు ఈ దెైవిక్ పాణ ళ్లక్ను స్తాంబో ధిాంచ ర్మ: 
“ఈ యుగము” మరయిు “రాబో వు యుగము.” “ఈ యుగము” అను పదము పాపము, తీర్మప మరయిు 
మర్ణముతో నిాండియుని పసా్తు్ త యుగమును స్తూచాంచుటక్ు ఉపయోగిాంచబడని సాాంకతే్రక్ పదముగా 
ఉాంది. అయితద “రాబో వు యుగము” అను పదము దదవుని శతయావుల మీదకిన వచుు అాంత్రమ తీర్మప మరయిు 
దదవుని పాజల మీదికన వచుు తయది ఆశీరావదములను స్తూచస్తు్ ాంది. ఈ యూదుల దృషిరకోణములో, మ స్సయ 
లేద  కరసీ్తు్  యొక్క రాక్డ ఈ ర ాండు యుగములక్ు మధ్య మలుపుగా ఉాంది. మ స్సయ వచునపుపడు, 
ఆయన ఈ యుగముక్ు ముగాింపు తెచు రాబో వు యుగము యొక్క అదుుతములను పరచియాం చదసా్ డు. 

ఇపుపడు, పౌలు యిసే్తు బో ధ్నలను అనుస్తరిాంచ డు కాబటిర , అతడు మరియు ఇతర్ అప స్్తలులు 
చరతిా యొక్క స్తూటెనై ర ాండు-యుగముల పదధత్రని స్తవరిాంచ ర్మ. యిసే్తు మ స్సయ అని, మరియు ఆ యిసేే 
రాబో వు యుగమును ఆర్ాంభిాంచ డని వారికన తలెుస్తు. అయితద, రాబో వు యుగము ఇాంకా స్తాంపూర్ణతక్ు 
రాలేదని మరయిు ఈ యుగము ఉనికనలోనే ఉాందని క్ూడ  వార్మ గీహ ాంచ ర్మ. కాబటిర , కరసీ్తు్  అనుచర్మలు 
“ఇపపటకిే వచుాంద ిమరియు ఇాంకా రాలేదు” అని వరిణాంచబడద కాలాంలో, అనగా కొనిి విధ లుగా నితయ ర్క్షణ 
“ఇపపటకిే వచుాంది” కాని ద ని స్తాంపూర్ణత “ఇాంకా రాలేదు” అని చపెపబడద కాలములో నివససి్తు్ న ిర్ని వార్మ 
వివరిాంచ ర్మ. పౌలు యొక్క దృషిరకోణము పకాార్ాం, ఆయన మొదట ిరాక్డలో కరీస్తు్  అాంతయ దినములను 
ఆర్ాంభిాంచ డు; అాంతయ దినములు స్తాంఘ చరతిా అాంతటలిో కొనసాగుత యి; మరయిు కరసీ్తు్  తన మహ మగల 
ర ాండవ రాక్డలో త్రరగిివచునపుపడు అవి స్తాంపూర్ణతక్ు చదర్త యి. 

ఆదమి క ైస్ై్తవులు కరసీ్తు్ నాందు జీవితమును క్నుగొనుట ఆర్ాంభిాంచనపుపడు, క ైైస్్తవ యుగాాంతశాస్్తరము 
యొక్క అభాయసిక్ అాంతరాువములను గూరుిన అపారా్ములను యిేస్తు అప స్్తలులు చ ల సార్మో  
స్తరచిదయవలసి వచదుది. “పౌలు మరయిు గలతీయులక్ు వాాసని పత్రకా్” అను పాఠములో మనాం 
చూసనిటటో గా, కరీస్తు్  ఆయన మొదట ిరాక్డలో లోక్మును ఎాంతగా మ రాుడో  గీహ ాంచుటలో కొాందర్మ క ైస్ై్తవులు 
విఫలమయ యర్మ. ఈ అస్తమతయలయ దృక్పధ్మును “గీహ ాంపబడని యుగాాంతశాస్్తరము” అని పిల్వచ ము. 

దీనికన భినిముగా, థసె్తసలొనీక్లో ఉని అబదధ  పావక్్లు క ైస్ై్తవులను మరొక్ తీవతాలోనికన 
నడపిిాంచ ర్మ. “ఉదదకా్” లేక్ “అధిక్ యుగాాంతశాస్్తరము” అని మనాం పలిచుద నిని థసె్తసలొనీక్యులు అభివృదిధ  
చదశార్మ. అబదధ  పవాక్్ల యొక్క పభాావమువలన, రాబో వు యుగము యొక్క స్తాంపూర్ణత ఇపపటికే జరిగిాంది 
లేద  చుటటర  ఉాంది అని చ ల మాంది నమ ుర్మ. కొాందర్మ కరసీ్తు్  ఇపపటకిే వచదుశాడు అని ఊహ ాంచ ర్మ. ఈ 
ఉదదకా్ యుగాాంతశాస్్తరము వలన, థెస్తసలొనీక్యులు ఈ యుగములో నముక్ముగా జీవిాంచు బాధ్యతలను 
పరణి మర్హ తములుగా భావిాంచ ర్మ. ఈ “ఉదదాక్ యుగాాంతశాస్్తరము” థెస్తసలొనీక్యులను తీవమా నై 
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స్తమస్తయలోో కన నడిపిాంచాంద ిఅని పౌలు గీహ ాంచ డు. కాబటిర , మరిాంత స్తమతయలయమ నై దృక్పథమును వారకిన 
ఇచుుటక్ు అతడు వారికన వాాశాడు. 

మన ఉదదేశయముల కొర్క్ు, పౌలు యొక్క వదే ాంతశాస్్తర దృక్పధ్ములు థసె్తసలొనీక్యుల యొక్క 
ఉదదకా్ యుగాాంతశాస్్తరమును స్తమతయలయము చదసని మూడు మ ర్గములను మ తాాం మనము చూద ే ము. 
మొదటగిా, కరీస్తు్  యొక్క ర ాండవ రాక్డప ై వార్మ చూపని అత్ర ఉద ా టనను పాత్రఘటిాంచు విధ్ముగా అతడు 
ర్క్షణ సది ధ ాంతమును వివరిాంచ డు. ర ాండవదగిా, క ైస్ై్తవ న తై్రక్త లేక్ న తై్రక్ పవార్్న కరసీ్తు్ నాందు అాంతయ 
దినములతో ఎల  అనుబాంధ్ము క్ల్వగియునిదో పౌలు క్నుపర్చ డు. మరియు మూడవదిగా, ఆదిమ 
స్తాంఘము యొక్క చ రతి్రాక్ సాా నమును, మరయిు కరసీ్తు్  రాక్క్ు వార్మ ఎాంత దగగర్గా ఉన ిర్మ అను 
విష్యమును అతడు వివరిాంచ డు. యుగాాంతశాస్్తరమును గూరిు థసె్తసలొనీక్యులు క్ల్వగయిుాండని 
ఆలోచనను స్తమతయలయము చదయుటక్ు, పౌలు యొక్క ర్క్షణ సది ధ ాంతమును చరుిాంచన విధ నమును 
మొదట చూద ే ము. 

ర్క్షణ సది ధ ాంతము 
అబదధ బో ధ్క్ుల యొక్క పభాావము కనీాంద, అనకే్మాంది థెస్తసలొనీక్యులు ర్క్షణ అను అాంశమును, 

కరీస్తు్  రాక్డతో వచుు ఆశీరావదముతో గురి్ాంచ ర్మ. ఇాంకా దీనికన విలువలేదు. అాంతయ దనిముల యొక్క 
న ర్వేర్మప మీద ఈ అత్ర ఉద ా టనను పాత్రఘటిాంచుటక్ు, వార్మ కరీస్తు్  రాక్ కొర్క్ు ఎదుర్మచూచుచునిను ర్క్షణ 
థెస్తసలొనీక్యుల జీవితములో పసా్తు్ త వాస్్తవిక్తగా ఉని విధ నమును పౌలు నొకనక చెపాపడు. పౌలు 
థెస్తసలొనీక్యులు క్ల్వగియుాండ లని ఆశ్చాంచన దృక్పథముల కొర్క్ు అతడచిున ఒక్ స్తహాయక్ర్మ నై 
వాయఖ్యను 2 థసె్తసలొనీక్యులక్ు 2:13-14లో వినాండి. పౌలు ఇల  వాాశాడు: 

పభాువువలన పేమాిాంపబడని స్తహో దర్మల రా, ఆతు మిముును 
పరశిుదధపర్చుటవలనను, మీర్మ స్తతయమును నముుటవలనను, ర్క్షణప ాందుటక్ు 
దదవుడు ఆదనిుాండ ిమిముును ఏర్పర్చుకొన ను గనుక్ మమేు మిముునుబటిర  
యిలోెపుపడును దదవునికన క్ృతజఞత స్తు్ తయలు చలోె్వాంప బదుధ లమ యైున ిము. 
మీరరల గున ర్క్ాింపబడ ిమన పభాువ నై యిసే్తుకరీస్తు్ యొక్క మహ మను ప ాందవల నని, 
ఆయన మ  స్తువార్్ వలన మిముును పలి్వచనెు (2 థసె్తసలొనీక్యులక్ు 2:13-14). 

ఈ వచనములను గూరిు అనకే్ విష్యములు చెపపవచుు కాని, ఇక్కడ తలెుపబడిన ర్క్షణ 
సిద ధ ాంతము యొక్క మూడు కోణములను మ తాాం మనాం చూద ే ము. గతములో ర్క్షణ వ పైుక్ు పౌలు దృషిరని 
ఎల  ఆక్రిషాంచ డో  మనాం మొదట చూద ే ము, తర్మవాత భవిష్యత్ ర్క్షణ వ పైుక్ు మన దృషిరని మళో్లద ే ము, 
మరియు చవరిగా ఈ వాక్యభాగము ర్క్షణ యొక్క ఇపపటి లేద  పసా్తు్ త కోణములను గూరుి మ టాో డు 
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విధ నమును మనాం పరశిీల్వద ే ము. గతములోని ర్క్షణను గూరిు పౌలు వివరిాంచన విధ నమును మొదటిగా 
చూద ే ము. 

గత ర్క్షణ 
గత ర్క్షణ యొక్క కోణములక్ు స్తాంబాంధిాంచ, పౌలు ర ాండు విష్యముల మీద దృషిరప టార డు. 

మొదటగిా, అతడు దదవుని ఎాంపిక్ లేక్ థసె్తసలొనీక్యుల యొక్క “ఏరాపటట”ను గూరిు మ టాో డ డు. 
ఏరాపటట. పౌలు స్తువార్్ పకా్టాించుట వలన వార్మ విశవసిాంచుటక్ు చ ల  కాలాం కనతీమే దదవుడు 

థెస్తసలొనీక్లోని విశావస్తులను ఎనుిక్ున ిడు అని పౌలు చపెాపడు. దదవుడు అపపటకిే థెస్తసలొనీక్యులను 
పేామిాంచ డు మరియు వారిని ర్క్ిాంపగపరాడు. దదవుడు స్తృషిరని స్తృషిరాంచక్ మునుపే ఈ ఏరాపటట జరిగిాంది. ఎఫ స్ 
1:4లో దదవుడు పజాలను ర్క్షణ కొర్క్ు ఏరాపటట చదస్తుక్ుని విధ నమును గూరుి పౌలు మ టాో డిన 
విధ నమును వినాండి: 

మనము తన యిదెుట పరశిుదుధ ల మును నిరపే ష్యలమున  ైయుాండవల నని జగతయ్  
పున ద ివయేబడక్మునుప,ే పేమాచదత ఆయన కరీస్తు్ లో మనలను ఏర్పర్చుకొన ను 
(ఎఫ సయ్ులక్ు 1:6). 

2 థెస్తసలొనీక్యులక్ు 2:13లో పౌలు ఇల  వాాసినపుపడు క్ూడ  ఈ ఆలోచన మనక్ు క్నిపిస్తు్ ాంది: 

ఆతు మిముును పరశిుదధపర్చుటవలనను, మీర్మ స్తతయమును నముుటవలనను, 
ర్క్షణప ాందుటక్ు దదవుడు ఆదనిుాండ ిమిముును ఏర్పర్చుకొన ను (2 
థసె్తసలొనీక్యులక్ు 2:13). 

పౌలు చెపాపలనుక్ునిద ిస్తపష్రముగా ఉాంది: వార్మ దదవుని ఎనుికొనుటక్ు చ ల  కాలాం కనీతమే 
దదవుడు ర్క్షణ కొర్క్ు వారిని ఏర్పర్చుక్ున ిడు కాబటిర థెస్తసలొనీక్యులు ర్క్ిాంచబడ ్ ర్మ. 

ర్క్షణ అను అాంశము బెబైిలులో ఒక్ కరలక్మ నై విష్యమ యైునిద,ి ఎాందుక్ాంట ే
మ నవ పాపము మరయిు దదవుని విమోచన బెబైిలులో అతయాంత పాాముఖ్యమ నై 
అాంశముల యైునివి, మరయిు ఇవి కరీస్తు్ నాందు మ తమా ేసాధాించబడగలవు... ర్క్షణ 
స్తృషిరకన ముాందద దదవుడు చదసని కార్యము అని క ల్వవన్ లేఖ్నములో నుాండ ిస్తపష్రముగా 
క్నుపర్మసా్ డు. మనుష్యయడు నిబాంధ్నను ఆచరాించ డు కాబటిర , లేక్ బాపి్స్తుము 
ప ాందుట ద వరా త్రరగి ిజనిుాంచ డు కాబటిర  ర్క్షణను ప ాందలేదు. అద ివయక్ు్ లను 
దదవుడు ఏరాపటట చదస్తుకొనుట ద వరా, కరీస్తు్  యొక్క విమోచన ద వరా, మరయిు 
మనక్ు దదవుని ర్క్షణను క్ల్వగాించు పరశిుద ధ తు యొక్క క్ృప ద వరా సాధ్యమ యైియాంద.ి 
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—ర వ. డ . స్రవ న్ టాాంగ్, భాషాాంతర్ము చదయబడనిది. 

ఇపుపడు, పౌలు ఆలోచన పాకార్ాం ఏరాపటట అనదేి స్తాంబాంధ్ములేని, నిలక్డలేని, ఆవయకన్గతమ నై 
కార్యము కాదు అని గీహ ాంచడాం పాాముఖ్యాం. ఎఫ సయ్ులక్ు 1:4లో ఇాంతక్ు ముాందద మనము చదవిినటటో గా, 
దదవుని ఏరాపటట “కరసీ్తు్ నాందు” చదయబడిాంది. ఇతర్ పాఠములలో మనాం చూచనటటో గా, “కరసీ్తు్ నాందు” ఉాండుట 
అాంటే యిసే్తుతో ఐక్యత క్ల్వగయిుాండుట. కాబటిర , మర్ణము మరయిు పునర్మత ా నము ద వరా ఆయన ఈ 
యుగములో నుాండి మరొక్ యుగములోకన ద టిపల యినటేో , మనము క్ూడ  — ఆయనతో ఐక్యపర్చబడ ్ ము 
గనుక్ — ఈ యుగములో నుాండి రాబో వు యుగములోకన ద టిపల త ము. వార ిఏరాపటటను గూరిు పౌలు 
థెస్తసలొనీక్యులక్ు జఞఞ పక్ాం చదసనిపుపడు, యిేస్తుతో క్ూడ  ఐక్యపర్చబడి, ఆయనతో పాటటగా ఈ 
యుగములో నుాండి రాబో వు యుగములోకన ద టిపల వునటటో  దదవుడు వారిని ఏర్పర్చుక్ున ిడు అను 
ఆలోచన అతని మనస్తుసలో ఉాండినది. 

మ ర్మమనస్తుస. ఏరాపటట అను ఆలోచన వలన గతములో జరిగని థెస్తసలొనీక్యుల ర్క్షణ యొక్క 
మరొక్ కోణమును గూరుి క్ూడ  పౌలు వాాశాడు: క ైైస్్తవ విశావస్తములోనికన వారి మ ర్మమనస్తుస. 2 
థెస్తసలొనీక్యులక్ు 2:14లో పౌలు ఈ మ టలు వాాశాడు: 

“[దదవుడు] మ  స్తువార్్ వలన మిముును పలి్వచనెు” (2 థసె్తసలొనీక్యులక్ు 2:14). 

పౌలు వారకిన పాక్టిాంచన స్తువార్్ ద వరా దదవుడు థెస్తసలొనీక్యులను ర్క్షణలోనికన పిలచ డు. ఇక్కడ 
తన ర ాండవ మిష్నరర య తలాో థసె్తసలొనీక్యులక్ు కరీస్తు్  స్తువార్్ను పకా్టిాంచన గత స్తమయమును పౌలు 
పాసా్ విాంచ డు. వార్మ కరసీ్తు్ ను గూరిున స్తువార్్ను విన ిర్మ మరియు నమ ుర్మ, మరయిు స్తువార్్ యిడెల ఈ 
ఆర్ాంభ స్తపాందన వారకిన ర్క్షణను తచెుాంది. 1 థెస్తసలొనీక్యులక్ు 1:4లో, పౌలు గత ర్క్షణను గూరిు దదవుని 
శాశవతమ నై ఎాంపకి్లోను మరయిు థసె్తసలొనీక్యులు మొదట విశవసిాంచనపుపడు క్ూడ  జరగిిన 
కార్యముగా మ టాో డ డు. అతడు ఇల  అన ిడు: 

మీర్మ ఏర్పర్చబడని స్తాంగత్ర, అనగా మ  స్తువార్్, మ టతో మ తమాుగాక్ శకన్తోను, 
పరశిుద ధ తుతోను, స్తాంపూర్ణ నిశుయతతోను మీయొదేక్ు వచుయుని స్తాంగత్ర 
మ క్ు తలె్వయును (థసె్తసలొనీక్యులక్ు 1:4). 

దదవుడు వారిని ర్క్షణ కొర్క్ు ఏరాపటట చదస్తుక్ున ిడని థెస్తసలొనీక్యుల మ ర్మమనస్తుస 
ర్మజువుచదసిాంది. థసె్తసలొనీక్యుల యొక్క జీవితములో అపపటిక ేగహీ ాంచబడిన ర్క్షణను గూరిున ఈ గత 
కోణములను పాసా్ విాంచుట ద వరా, వారకిన అపపటికే పకా్టిాంచబడని స్తువార్్ను పౌలు మర్ల  ధ్ృవీక్రిాంచ డు. 



పౌలు వేద ాంతశాస్్తరము యొక్క మూల ాంశములు మూడవ పాఠము: పౌలు మరియు థెస్తసలొనీక్యులక్ు వాాసిన పత్రాక్ 

-31- 

వీడియోలు, స్తరడీగ ైడ్సస మరియు అనేక్ ఇతర్ నిధ్ుల కొర్క్ు థర్్డ మిలీనియాం మినిస్ర సీ్ ను thirdmill.org నాందు స్తాందరిిాంచాండి 

మరియు ర్క్షణ యొక్క కొనిి నిరిేష్రకోణములను యిపపటకిే అనుభవిాంచ ర్మ అను వాస్్తవమును బటిర 
ఆనాందిాంచమని వారికన పలిుపునిచ ుడు. 

భవిష్యత్ ర్క్షణ 
అతడు థెస్తసలొనీక్యులక్ు వాాసని పత్రకా్లో పౌలు ర్క్షణ సది ధ ాంతము వ పైుక్ు దృషిర  ఆక్రిషాంచన 

మరొక్ విధ నము ఏమనగా వారి ర్క్షణ యొక్క భవిష్యత్ కోణముల మీద దృషిరప టటర ట. ఉద హర్ణక్ు, 1 
థెస్తసలొనీక్యులక్ు 1:10లో విశావస్తులు ఇల  ఉాండ లని పౌలు వాాశాడు: 

దదవుడు మృతయలలోనుాండ ిలేపని యిసే్తు, అనగా రాబో వు ఉగీతనుాండ ిమనలను 
తపపిాంచుచుని [దదవుని] క్ుమ ర్మడెనై యిసే్తు, పర్లోక్మునుాండ ివచుునని 
యిదెుర్మ చూ[డుము] (1 థసె్తసలొనీక్యులక్ు 1:10). 

ఇాంచుమిాంచు ఇదద విధ్ముగా, 2 థెస్తసలొనీక్యులక్ు 2:14లో, దెైవిక్ విమోచన యొక్క అాంత్రమ 
ముగిాంపు ఏమనగా: 

మన పభాువ నై యిసే్తుకరీస్తు్ యొక్క మహ మను ప ాందుట (2 థసె్తసలొనీక్యులక్ు 
1:14). 

థెస్తసలొనీక్యులు కరసీ్తు్  రాక్డను గూరిు తీవమా ైన ఆలోచన క్ల్వగియునిపపటకిర, కరీస్తు్  రాక్డ 
ర్క్షణను స్తాంపూర్ణతక్ు తీస్తుక్ువస్తు్ ాంది అని పౌలు గురి్ాంచ డు. థసె్తసలొనీక్యులక్ు అనిి బాగుగా తలెుస్తు 
గనుక్, ర్క్షణ యొక్క అాంత్రమ లక్షయము దెైవ ఉగతీ నుాండ ిఅాంత్రమ విమోచన మరియు కరసీ్తు్  అనుచర్మలు 
మహ మను ప ాందుట అయుయనిది. మనము కొీత్ ఆకాశము మరియు కొీత్ భూమిలో కరసీ్తు్ తో పాటట 
పాల్వాంచుచుాండగా ఊహ ాంచని గౌర్వము మరయిు మహ మ సిాత్రలోని విపోవాతుక్ మరియు స్తాంపూర్ణ 
పరవిర్్నను అనుభవిసా్ ము అని చపెుపటక్ు పౌలు భయపడలేదు. 

భవిష్యతయ్ లో మనము మహ మపర్చబడనిపుపడు, అనగా, కొీ త్ ఆకాశములు 
మరయిు కొీ త్ భూమి మీద మన జీవితము ఎల  ఉాంటటాంద ిఅని మనము చ ల సార్మో  
ఆశుర్యపల తయాంటాము. మరయిు ననేు చపెపగపర్మ మొదట ివిష్యాం ఇదద. దదవునితో 
నితయ జీవితమును గూరుి మఘే లలో ఎగుర్మట వల  మనము ఊహ ాంచనవస్తర్ము 
లేదు అని న  అభిపాాయాం. అయితద మనము కొీ త్, పునర్మత ా న శరరర్ములను, 
పాపము, రపగము మరయిు మర్ణములేని శరరర్ములను క్ల్వగయిుాంటాము. 
మనము అమర్్యముగా ఉాండ,ి ఎనిడును మర్ణ ాంచము, మరయిు కొీ త్ భూమి మీద 
నితయము నివససిా్ ము. ఇపుపడు, దనీి వివర్ములు మనక్ు చక్కక్ుాండ  ఉాంటాయి. 



పౌలు వేద ాంతశాస్్తరము యొక్క మూల ాంశములు మూడవ పాఠము: పౌలు మరియు థెస్తసలొనీక్యులక్ు వాాసిన పత్రాక్ 

-32- 

వీడియోలు, స్తరడీగ ైడ్సస మరియు అనేక్ ఇతర్ నిధ్ుల కొర్క్ు థర్్డ మిలీనియాం మినిస్ర సీ్ ను thirdmill.org నాందు స్తాందరిిాంచాండి 

ద నిలో ఏమి ఉాంటటాంద?ి వివర్ములనీి మనక్ు తలె్వయదు, కాని మనము కొాంత 
బాధ్యతను క్ల్వగయిుాంటామని మనక్ు తలెుస్తు. మనము కరీస్తు్ తో పరపిాల్వసా్ ము. 

— డ . థ మస్ ఆర్డ. శ్ైనైర్డ 

పసా్తు్ త ర్క్షణ 
మూడవదగిా, ర్క్షణ యొక్క గత మరియు భవిష్యత్ కోణములను పాసా్ విాంచుటతో పాటటగా, ర్క్షణ 

కొనసాగుచుని పాస్తు్ త వాస్్తవిక్తగా ఉాంది అని క్ూడ  పౌలు మ టాో డ డు. 2 థసె్తసలొనీక్యులక్ు 2:13లో 
అతడు ర్క్షణ యొక్క ఈ కోణమును గూరిు ర ాండు విధ్ములుగా మ టాో డ డు: 

ఆతు మిముును పరశిుదధపర్చుటవలనను, మీర్మ స్తతయమును నముుటవలనను, 
ర్క్షణప ాందుటక్ు దదవుడు ఆదనిుాండ ిమిముును ఏర్పర్చుకొన ను (2 
థసె్తసలొనీక్యులక్ు 2:13). 

ఒక్వ పైు, “ఆతు మిముును పరిశుదధపర్చుటవలన” ర్క్షణ థసె్తసలొనీక్యుల యొదేక్ు వచునది అని 
పౌలు స్తూచాంచ డు. ఇతర్ పాఠములలో మనము చూసినటటో గా, దదవుని పజాల మీద పరశిుద ధ తయుని యొక్క 
గొపప క్ుమురిాంపు కరీస్తు్  ఆరపహణమ నైపుపడు జరగిిాంది. మరియు ఈ ఆతు క్ుమురిాంపు రాబో వు యుగము 
యొక్క ఆశీరావదము అని, మరియు అది పసా్తు్ తము థసె్తసలొనీక్లోని విశావస్తుల యొక్క జీవితములో 
వాస్్తవిక్త అయుయనిది అని పౌలు బో ధిాంచ డు. వాస్్తవానికన, ఎఫ స్యులక్ు 1:14లో, అతడు పరిశుద ధ తును 
రాబో వు గొపప యుగములో మన భవిష్యతయ్  సావసా్తయమునక్ు “స్తాంచక్ర్మవు,” లేక్ జమ, లేక్ నిశుయత అని 
పిలచ డు. కాబటిర , థసె్తసలొనీక్యులలో ఆతు కార్యము చదయుచున ిడు అని అతడు మ టాో డనిపుపడు, 
వార్మ ఎాంతో ఆస్తకన్గా వేచచూస్తు్ ని సావసా్తయములో కొాంత భాగమును వార్మ అపపటికే అనుభవిాంచుచున ిర్ను 
స్తతయము వ పైుక్ు పౌలు వారి దృషిరని ఆక్రిషాంచ డు. 

ఈ యుగము మరియు రాబో వు యుగము యొక్క అత్రవాయపి్  స్తమయములో ఆతు యొక్క పరచిర్య 
చ ల  ముఖ్యమ నైదగిా ఉనిద.ి పాపము మరయిు మర్ణముతో నిాండిన ఈ యుగము యొక్క అవినీత్ర 
విశావస్తులను న శనము చదయుటక్ు తర్చు వ దక్ుతయాంది. కాని రాబో వు యుగమునక్ు ముాందు ర్మచగా, 
ఆతు నిర్ాంతర్ాం మనలను శుదిధ  చదసా్ డు మరియు పాపాంచములోని అవినీత్ర నుాండి మనలను వరే్మపర్మసా్ డు. 

మరపవ ైపు, 2 థసె్తసలొనీక్యులక్ు 2:13లో “స్తతయమును నముుటవలన” మనము ర్క్ిాంచబడతి్రమి 
అని చెపుపట ద వరా ర్క్షణ యొక్క పసా్తు్ త కోణములను క్ూడ  పౌలు స్తూచాంచ డు. దదవుని పటో మరయిు 
క ైైస్్తవ విశావస్తము పటో విశావస్తులాందరికన ఉని నిబదధతను నిలబటెటర కొన ేబాధ్యతను గూరుి పౌలు 
మ టాో డ డు. మరయిు అబదధ పావచనము నుాండ ివ నుదిరగిి, అతడు వారికన పకా్టిాంచన స్తతయమును 
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పేామిాంచ లని థెస్తసలొనీక్యులను పురకిోల పడు. స్తతయమును ఎలోపుపడు నముుట వార ిజీవితములలో కరీస్తు్  
యొక్క పసా్తు్ త ర్క్షణ కార్యము యొక్క ముఖ్యమ నై కోణముగా ఉాంది. 

స్తాంఘ చరితయాాందాంతటా, థెస్తసలొనీక్యులవల నే, అనకే్ క ైస్ై్తవ స్తమూహములు కరసీ్తు్  యొక్క 
ర ాండవ రాక్డ మీద దృషిరప టిర , ర్క్షణ యొక్క గత మరయిు పసా్తు్ త కోణముల ఫల్వతముగా వచుు బాధ్యతలు 
మరియు పాయోజనములను గీహ ాంచుటలో విఫలమ యై యయి. కరసీ్తు్  మహ మలో త్రరగిి వచుు అదుుతమ నై 
దృశయము మీద నుాండి మనము ఏన డు దృషిరని తీసివేయగపర్క్పల యినపపటకిర, దదవుడు మన కొర్క్ు ఇపపటికే 
ఎనిి కారాయలు చదశాడో  మనాం జఞఞ పక్ాం ఉాంచుకోవాల్వ మరయిు ఆయన మన కొర్క్ు కార్యములు చదయుటను 
కొనసాగిాంచుచున ిడని మనాం గీహ ాంచ ల్వ. 

న తై్రక్త 
పౌలు ర్క్షణ యొక్క గత మరయిు పసా్తు్ త కోణములు ఉద ా టిాంచుట ద వరా మ తామ ే

థెస్తసలొనీక్యలోని ఉదదాక్ యుగాాంతశాస్్తరమును పాత్రఘటిాంచలేదుగాని, క ైస్ై్తవుని యొక్క న తై్రక్ జీవనమును 
గూరిు నొకనక చపెుపట ద వరా క్ూడ  పతా్రఘటిాంచ డు. న తై్రక్త మీద పౌలు చదసిన బో ధ్న అతని యొక్క 
యుగాాంతశాస్్తమును ఎల  పతా్రబిాంబిాంచనదో చూచుటక్ు, మనము ర ాండు అాంశములను చూద ే ము: ర్క్షణ 
పాకనయీ, మరియు క ైైస్్తవ జీవితము యొక్క న తై్రక్ అాంతరాువములు. ర్క్షణ యొక్క గత మరియు పసా్తు్ త 
కోణముల నుాండి భవిష్యత్ ఆశీరావదములలోనికన పురపగత్రని పౌలు యొక్క యుగాాంతశాస్్తరము ఎల  
పాతయక్షపర్మస్తు్ ాందో  మొదటిగా చూద ే ము. 

ర్క్షణ పకానయీ 
2 థెస్తసలొనీక్యులక్ు 2:14లో ర్క్షణ పాకనయీను గూరిున స్తాంపూర్ణ చతామును పౌలు 

పాతయక్షపర్చ డు: 

మీరరల గున ర్క్ాింపబడ ిమన పభాువ నై యిసే్తుకరీస్తు్ యొక్క మహ మను ప ాందవల నని, 
ఆయన మ  స్తువార్్ వలన మిముును పలి్వచనెు (2 థసె్తసలొనీక్యులక్ు 2:14). 

“పాభువ నై యిసే్తుకరసీ్తు్  యొక్క మహ మను ప ాందు నిమిత్ము” థసె్తసలొనీక్యులు పరిశుదధపర్చబడి, 
స్తతయమును నమ ుర్మ అని పౌలు వాాశాడు. 1 థసె్తసలొనీక్యులక్ు 3:13లో ఇల  పాారిాస్తూ్ , పౌలు ఇదద 
విధ్మ ైన ఆలోచనను వయక్్పర్చ డు: 
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మమేు మీయిడెల ఏల గు పేమాలో అభివృదిధప ాంద ివరిధలుో చున ిమో, ఆల గ ేమీర్మను 
ఒక్ని యిడెల ఒక్డును మనుష్యయలాందర ియిడెలను, పేమాలో అభి వృదిధప ాంద ి
వరిధలుో నటటో  [పభాువు] దయచదయును గాక్ (1 థసె్తసలొనీక్యులక్ు 3:13). 

కరీస్తు్  “తన పరశిుదుధ లాందరతిో” త్రరగిి రావాలని థసె్తసలొనీక్యులు కోరార్మ మరయిు పౌలు ఈ 
కోరిక్ను ధ్ృవీక్రిాంచ డు. అయితద, కరసీ్తు్  త్రరిగ ివచునపుపడు, ఆయన దృషిరకన వార్మ ఆమోదయోగయముగా 
క్నబడు నిమిత్ము కరీస్తు్  యిడెల వార్మ క్ల్వగియుని నిబదధతలో బలపడ లని క్ూడ  అతడు వార ికొర్క్ు 
పాారిాాంచ డు. నితయమహ మలో భవిష్యత్ ర్క్షణ అనునది పకానయీ యొక్క ముగిాంపు లేద  లక్షయముగా ఉాంది. 
ర్క్షణ యొక్క గత మరయిు పసా్తు్ త అనుభవములను ర్క్షణ యొక్క భవిష్యతయ్  దశక్ు ద రతిీసలే  దదవుడు 
ర్ూప ాందిాంచ డు. మరయిు గత మరయిు పసా్తు్ త దశలు లేక్ుాండ , భవిష్యత్ ర్క్షణను మనాం చదర్మకోలేము. 

ఈ యుగము మరయిు రాబో వు యుగముక్ు మధ్య అత్రవాయపి్లో క ైస్ై్తవులు 
ఎదురొకను ఉదిక్ా్తల దృషార య, ఆ ఉదిక్ా్తలను మరయిు మనము వాటతిో 
వయవహరాించు విధ నమును, లేక్ మన మనస్తుసలో ఆ ఉదిక్ా్తను నియాంత్రాాంచు 
విధ నమును, ర్క్షణ యొక్క మూడు కాలములను గీహ ాంచుట ఉత్మమ నై రరత్రలో 
కోీ డకీ్రసి్తు్ ాంద.ి భూత కాలము: ననేు పాపము యొక్క శ్చక్ష నుాండ ిర్క్ాింపబడతి్రని; 
దనీిని నీత్రమాంతయలుగా తీర్ుబడుట అాంటార్మ. పసా్తు్ త/వర్్మ న కాలము: ననేు 
పాపపు శకన్ నుాండ ిర్క్ాింపబడతి్రని; దనీిని పవితపార్చబడుట అాంటార్మ. భవిష్యత్ 
కాలము: ననేు పాపము యొక్క ఉనికన నుాండ ిర్క్ాింపబడత ను... మరయిు ననేు ఈ 
మూడాింటనిి — భూత, వర్్మ న, భవిష్యత్ — పటటర కొనుచుాండగా, మరయిు వాట ి
అరా్మును చూచుచుాండగా, అద ిననుి జఞఞ నవాంతముగా జీవిాంచునటటో  
పురకిొలుపతయాంద.ి పాపము నుాండ ివిముకన్ని ప ాందుట కొర్క్ు ననేు ఆశతో 
ఎదుర్మచూచుచున ిను. న  పాపమునక్ు వ ల చలోె్వాంచబడనిద,ి న  శ్చక్షక్ు 
పాాయశ్చుత్ము జరగినిద ికాబటిర  ననేు క్ృతజుఞ డను. ఇపుపడు, పభాువా, పసా్తు్ తము 
పాపముతో చదయు యుదధములో న క్ు స్తహాయము చదయుము. ననేు ఎలోపుపడు 
విజయము సాధాించను. ఇద ికొనసాగు మ ర్మమనస్తుస అయుయనిద,ి అయితద అదద 
స్తమయములో, మ ర్మప క్లుగుతయాంద ిఅని ఆశ్చాంచుచున ిము. ననేు కరీస్తు్  పల ల్వక్లో 
ఎదుగుచు, భవిష్యతయ్  కొర్క్ు ఎదుర్మచూచుచున ిను. 

— ర వ. రకిో టెసై్ 
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ఈ న తై్రక్ బో ధ్న అతని యొక్క రాక్డశాస్్తరమును ఎల  పతా్రబిాంబిాంచనదో  చూచుటక్ు, మనము ర ాండు 
అాంశములను చూద ే ము: ర్క్షణ పాకనయీ, మరయిు న తై్రక్ముగా జీవిాంచుటక్ు స్తూచనలు. 

న తై్రక్ అాంతరాువములు 
ర్క్షణ యొక్క గత, పసా్తు్ త మరియు భవిష్యతయ్  కోణములను వివరసి్తూ్ , ఆ పకానీయలో ఒక్ 

అవస్తర్మ ైన మ టటర  అనుదని న ైత్రక్ జీవితము జీవిాంచుట అని పౌలు స్తూచాంచ డు. స్తాంక్ిప్ాంగా, 
విశావస్తులమని చపెుపక్ుాంటట పరిశుద ధ తు శకన్ ద వరా నీత్రగా జీవిాంచనివార్మ ఈ పకానీయను పూరి్ చదయలేర్మ 
ఎాందుక్ాంటే వార్మ ద నిని అస్తలు ఆర్ాంభిాంచనే లేదు. ఈ విష్యమును నొకనక చపెుపట ద వరా, కరీస్తు్  రాక్డ 
యొక్క ఆశీరావదములను గూరిున నిరరక్షణను క్ల్వగి ఉాండుట స్తర ైనదెనైపపటికర, భవిష్యతయ్  ఆశీరావదములను 
ప ాందుకొనుటక్ు ఆశ్చాంచనటోయితద వార్మ తమ జీవితముల యొక్క పసా్తు్ త పరసిిాతయల మీద దృషిరప టార లని 
పౌలు థసె్తసలొనీక్యులక్ు జఞఞ పక్ాం చదశాడు. ఇపుపడు, కరసీ్తు్ లో ఉని నిజమ నై విశావస్తులు తమ ర్క్షణను 
కోలోపయి ేఅవకాశాం లేదని పౌలు నమ ుడని ఇతర్ భాగముల నుాండ ిమనాం ఖ్చుతాంగా చపెపగలము. 
ఉద హర్ణక్ు, ఫలి్వపప్యులక్ు 1:6లో పౌలు ఫిల్వప్పయులక్ు ఈ విధ్ముగా నిశుయత ఇచ ుడు: 

ననేు మిముును జఞఞ పక్ము చదసకిొనినపుపడలోెను న  దదవునికన క్ృతజఞత స్తు్ తయలు 
చలోె్వాంచుచున ిను (ఫలి్వపప్యులక్ు 1:6). 

అయినను, 1 థెస్తసలొనీక్యులక్ు 5:5-9లో పౌలు వారిని ఏ విధ్ముగా హెచురిాంచ డో  వినాండి: 

మీర్ాందర్మ వ లుగు స్తాంబాంధ్ులును పగట ిస్తాంబాంధ్ులున  ైయున ిర్మ; మనము 
రాత్రవాార్ము కాము, చీక్టవిార్ము కాము. కావున ఇతర్మలవల  నిదపాల క్ 
మ లక్ువగా ఉాండ ిమతయ్ లముకాక్ యుాందము. నిదపాల వువార్మ రాత్రవాళే 
నిదపాల వుదుర్మ, మతయ్ గా ఉాండువార్మ రాత్రవాళే మతయ్ గా ఉాందుర్మ. మనము 
పగటవిార్మ  ైయున ిము గనుక్ మతయ్ లమ  ైయుాండక్, విశావస్త పేమాలను 
క్వచము, ర్క్షణనిరరక్షణయను శ్చర్సా్ ీ ణ మును ధ్రాించుకొాందము. ఎాందుక్నగా మన 
పభాువ నై యిసే్తు కరీస్తు్ ద వరా ర్క్షణప ాందుటక ేదదవుడు మనలను నియమిాంచనెు గాని 
ఉగీతపాలగుటక్ు నియమిాంపలేదు (1 థసె్తసలొనీక్యులక్ు 5:5-9). 

ర్క్షణను గూరిున పౌలు యొక్క పాాథమిక్ మూడిాంతల దృకోకణము మర్ల ఈ వాక్యభాగములో 
క్నిపసి్తు్ ాంది. గతములో, థసె్తసలొనీక్యులు “వ లుగు స్తాంబాంధ్ులును పగటి స్తాంబాంధ్ులున  ైయున ిర్మ.” 
దదవుని దృషిరలో ఈ పాతదయక్మ ైన సిాత్రని వార్మ అపపటకిే ప ాందుక్ున ిర్మ, మరయిు నముక్ముగా, పేామగా 
ఉన ిర్మ మరయిు ర్క్షణను గూరిు నిరరక్షణతో ఉన ిర్మ. వార్మ గతములో ర్క్షణను అనుభవిాంచ ర్మ గనుక్, 
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పాస్తు్ తములో ర్క్షణలో కొనసాగే బాధ్యత వారకిన ఉాందని పౌలు ఉద ా టిాంచ డు: “మ లక్ువగా ఉాండ ి
మతయ్ లముకాక్ యుాందము.” అాంతదకాక్ుాండ, క ైస్ై్తవులు మ లక్ువగా ఉాండ ిమతయ్ లు కాక్ుాండ , విశావస్తము, 
నిరరక్షణ మరయిు పేమాలో నిలక్డగా ఉాండుటక్ు కార్ణాం మన భవిష్యత్ ర్క్షణ వీటి మీద ఆధ ర్పడి ఉాండుట 
అని పౌలు చెపాపడు. దదవుడు తన “ఉగతీను భరిాంచుటక్ు” మనలను నియమిాంచలేదుగాని “ర్క్షణను 
ప ాందుటక్ు” నియమిాంచ డు. అయితద మన పసా్తు్ త విశావస్తమును మన భవిష్యతయ్  ర్క్షణను ప ాందద 
మ ర్గముగా క్ూడ  ఆయన నియమిాంచ డు. 

దీని వ లుగులో, 1 మరియు 2 థెస్తసలొనీక్యులక్ు వాాసని పత్రాక్లలో పౌలు అనకే్మ నై న తై్రక్ 
స్తూతాములను ఇచ ుడు. ఉద హర్ణక్ు, 1 థెస్తసలొనీక్యులక్ు 4:3-5:22లో మనము ఇపపటిక ే
చూచనటటో గా, అతడు వారనిి చదతయలతో పనుచదయుడి, జఞర్తవమును దూర్ముగా ఉాండుడి, ఒక్ని నొక్డు 
పేామిాంచుకొనుడి, కరడునక్ు పతా్రకరడు చదయక్ుాండ  మలే ైనద నిని చదయాండి, పరిశుదధముగా జీవిాంచుడి అని 
హెచురిాంచ డు. థసె్తసలొనీక్యులక్ు ఇయయబడని ఇవి మరయిు ఇతర్ హెచురకి్లు ర్క్షణ అపపటకిే పసా్తు్ త 
వాస్్తవిక్తగా ఉని స్తమయాంలో క ైస్ై్తవులు జీవిస్తు్ న ిర్నే పౌలు యొక్క నముక్ాం నుాండి వ లువడనివి. 
పౌలు యొక్క యుగాాంతశాస్్తరము ర్క్షణ యొక్క గత మరయిు పసా్తు్ త కోణముల నుాండ ిభవిష్యత్ 
ఆశీరావదములక్ు పురపగత్రని క్నుపర్చాంది. 

ర్క్షణ సది ధ ాంతము మరయిు క ైస్ై్తవ న తై్రక్తను గూరుి పౌలు ఇచున వదే ాంతశాస్్తర దృక్పధ్ములతో 
పాటటగా, థసె్తసలొనీక్యుల యొక్క ఉదదాక్ యుగాాంతశాస్్తరమును స్తరచిదయుటక్ు అతడు మూడవ 
మ ర్గమును పతా్రపాదిాంచ డు. కరీస్తు్  త్రరిగవిచుుటక్ు ముాందు జర్మగు స్తాంఘటనలక్ు దృషార య పౌలు వారి 
యొక్క చ రతి్రాక్ సిాత్రని వివరిాంచ డు. 

చ రతి్రకా్ సిాత్ర 
పాభువు రాక్డలో జర్మగు చ రతి్రాక్ స్తాంఘటనలను గూరిు థసె్తసలోనీక్యలోని అనకే్ విశావస్తులు 

స్తాందగిధతలో ఉని విష్యము మీక్ు జఞఞ పక్ాం ఉాండద ఉాంటటాంది. కరసీ్తు్  అపపటకిే త్రరగిి వచ ుడు అని, మరయిు 
వార్మ ఆయన రాక్డను కోలోపయ ర్ని క్ూడ  వారిలో కొాందర్మ ఆలోచాంచ ర్మ. కరసీ్తు్  త్రరగిి రానపపటికర, ఆయన 
తక్షణ భవిష్యతయ్ లో ఖ్చుతాంగా వసా్ డు అని ఇతర్మలు నమ ుర్మ. పౌలు ఈ తపుప ఆలోచనక్ు స్తపాందిస్తూ్ , 
కరీస్తు్  రాక్డక్ు ముాందు అనేక్మ ైన స్తాంఘటనలు జర్గాల్వ అని థసె్తసలొనీక్యులక్ు జఞఞ పక్ాం చదశాడు — 
మరియు ఈ స్తాంఘటనలు ఇాంకా చపటటచదస్తుకోలేదు. 2 థసె్తసలొనీక్యులక్ు 2:1-8లో అతడు వాాసిన 
మ టలను వినాండి: 

పభాువుదనిమిపుపడద వచు యునిటటర గా ... మొదట భషా్రతవము స్తాంభవిాంచ న శన 
పాతయా డగుపాపపుర్మష్యడు బయలుపడతిదనగేాని ఆ దనిము రాదు ... ధ్ర్ువిరపధ్ 
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స్తాంబాంధ్మ నై మర్ుము ఇపపటకి ేకనీయచదయుచునిద ిగాని, యిదవిర్క్ు 
అడ్గాించుచునివాడు మధ్యనుాండ ితీసవియేబడు వర్క ేఅడ్గాించును. అపుపడ  
ధ్ర్ువిరపధ ిబయలుపర్చబడును. పభాువ నై యిసే్తు తన నోటయిూపిరచిదత వానిని 
స్తాంహరాించ తన ఆగమన పకాాశముచదత న శనము చదయును (2 థసె్తసలొనీక్యులక్ు 
2:1-8). 

ఈ వాక్యభాగము స్తాంఘము యొక్క ఆది నుాండద వాయఖ్యతలను ఆక్రిషాంచాంది మరియు దీని అరా్ము 
మీద అనేక్ భినిమ నై అభిపాాయములు క్ూడ  ఉన ియి. సాధ ర్ణ పదములలో, థెస్తసలొనీక్యుల యొక్క 
ఉదదకా్ యుగాాంతశాస్్తరము తపుపద రిలో ఉనిదని పౌలు బో ధాించనటటో గా మనాం నిశుయముగా చపెపవచుు 
ఎాందుక్ాంటే కరసీ్తు్  మహ మలో త్రరగిివచుుటక్ు ముాందు కొనిి స్తాంఘటనలు జర్గవలసి ఉాంది. 

థెస్తసలొనీక్యుల యొక్క చ రిత్రకా్ సిాత్ర పాకార్ాం, కరసీ్తు్  రాక్డక్ు ముాందు క్నీస్తాం న లుగు 
స్తాంఘటనలు జర్గాల్వ: మొదటగిా, ధ్ర్ువిరపధ్ స్తాంబాంధ్మ నై మర్ుము కనీయ చదయ ల్వ మరయిు 
అడ్గిాంచబడ ల్వ; ర ాండవదగిా, భాష్రతవము లేద  త్రర్మగుబాటట స్తాంభవిాంచ ల్వ; మూడవదగిా, 
అడ్గిాంచుచునివాడు తీసవియేబడ ల్వ; మరియు న లగవదగిా, ధ్ర్ువిరపధ ిబయలుపర్చబడ ల్వ. ఇపుపడు 
ఆర్ాంభిాంచుటక్ు ముాందు, ఒక్ విష్యమును మ తాాం మనము స్తపష్రము చదయ ల్వ. వాయఖ్ యతలు ఈ న లుగు 
విష్య లను అనేక్ విధ లుగా అరా్ాం చదస్తుక్ున ిర్మ, మరయిు పతా్రయొక్కర ిస్తాంతృపి్  కొర్క్ు పాత్ర 
విష్యమును ఇక్కడ మనాం పరషి్కరిాంచలేము. కాబటిర , ఈ స్తమయాంలో మనలను బాగా ఒపపిాంచగల 
ఎక్ుకవగా పర్పత్ర సాధిాంచన కొనిి అభిపాాయములను చూద ే ము, “ధ్ర్ువిరపధ్ స్తాంబాంధ్మ ైన మర్ుము”తో 
ఆర్ాంభిద ే ము. 

ధ్ర్ువిరపధ్ స్తాంబాంధ్మ నై మర్ుము తీసవియేబడ ల్వ 
మొదటగిా, “ధ్ర్ువిరపధ్ స్తాంబాంధ్మ నై మర్ుము” ఇపపటిక ేకనయీ జరగిిాంచుచునిది, మరయిు అద ి

అడ్గిాంచబడుతయాంది అని పౌలు వాయఖ్ యనిాంచ డు, కాని అతడు ఈ మర్ుమును లేక్ అడ్గిాంచువాడిని 
గురి్ాంచలేదు. ఏదదమ నై , 2 థసె్తసలొనీక్యులక్ు 2:7-9లో, పౌలు ఈ మర్ుమును స్తాంఘము యొక్క పధా న 
శతయావ ైన సాత నుతో స్తపష్రాంగా అనుబాంధ్పర్చ డు. ఇది సావభావిక్ాంగా సాత ను లేక్ దయయము 
అయుయాండవచుని ఇది మనక్ు స్తూచస్తు్ ాంది. స్తాంఘము పధా నాంగా భూస్తాంబాంధ్మ నై అధికార్మలతో కాదుగాని 
దురాతు స్తమూహములతో పల రాడుచునిటటో గా పౌలు వివరిాంచన విష్యమును గమనిాంచాండి. 
ఎఫ స్యులక్ు 6:12లో అతడు వాాసనిటటో : 
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మనము పల రాడునద ిశరరర్మలతో కాదు, గాని పధా నులతోను, అధకిార్మలతోను, 
పసా్తు్ త అాంధ్కార్స్తాంబాంధ్ులగు లోక్ న థులతోను, ఆకాశమాండలమాందుని 
దురాతుల స్తమూహ ములతోను పల రాడుచున ిము (ఎఫ సయ్ులక్ు 6:12). 

దురాతు స్తమూహములక్ు భూస్తాంబాంధ్మ నై పతా్రర్ూపములు, అనగా దుష్ర మ నవ పాభుత వలు 
మరియు కరీస్తు్ క్ు వరే్మగా ఉని వయక్ు్ లు వాంట ిపతా్రర్ూపాలు ఉాంటాయను విష్యమును పౌలు 
త్రర్స్తకరిాంచలేదు. అయితద దయయముల కార్యముల విష్యమును గూరిు మొదటిగా ఆలోచాంచ లని మరయిు 
పాత్ర భూస్తాంబాంధ్మ ైన పల రాటమును దురాతుల యుదధముక్ు విస్్తర్ణగా భావిాంచ లని అతడు విశావస్తులను 
పల ా తసహ ాంచ డు. అాంతదకాక్ుాండ , పౌలు అతని పత్రకా్లనిిటిలో మర్ుము మరయిు అడ్గిాంచువానికన 
స్తమ ాంతర్ముగా ఆతీుయ యుదధమును గూరిున వివరాలను పరేొకన ిడు. 

ఉద హర్ణక్ు, కొలస్తసయులక్ు 2:15-20లో మరియు గలతీయులక్ు 4:3-9లో, విశావస్తులు 
విశావస్తములోకన రాక్ మునుపు వారి మీద అధికార్మును క్ల్వగియుని దయయములను కరసీ్తు్  సలిువ 
“నిరాయుధ్ులనుగా” చదసిాంది అని అతడు బో ధిాంచ డు. మరయిు పరశిుద ధ తయుని పరచిర్య బలహీనమ నై ఈ 
అబదధ  దదవతల నుాండి విశావస్తులను విడపిిాంచాంది అని అతడు బో ధిాంచ డు. ముఖ్యముగా, ఈ దురాతు 
శక్ు్ లు ఇాంకా కనయీ జరిగిాంచుచునివి కాని, దదవుని శకన్ ద వరా అవి అడ్గిాంచబడుచునివి. ఈ 
కార్ణములను బటిర , “ధ్ర్ువిరపధ్ స్తాంబాంధ్మ నై మర్ుము”ను ఆకాశమాండలములో పరిపాల్వాంచుచుని 
దురాతు శక్ు్ లుగా, దదవునిని వయత్రరకేనాంచువారిగా, అబదధ  బో ధ్క్ులను బలపర్చదవారగిా, మరియు అబదధ  
మతమును పల ా తసహ ాంచదవారగిా పరిగణ ాంచుట ఉత్మము అనిపిస్తు్ ాంది. తదనుగుణాంగా, 
“అడ్గిాంచుచునివాడు,” లేద  బహుశా “అడ్గిాంపు” క్ూడ  పధా నాంగా ఆతీుయ పపాాంచములో కనయీ 
జరగిిాంచుచునిది, ఇది బహుశా దూత లేద  దూతల స్తమూహము లేద  పరిశుద ధ తు అయియాండవచుు. 

త్రర్మగుబాటట లేక్ భషా్రతవము 
ధ్ర్ువిరపధ్ స్తాంబాంధ్మ ైన మర్ుము అడ్గిాంపబడుటను గూరుి అతడు చదసని స్తాంభాష్ణ తర్మవాత, 

త్రర్మగుబాటట లేక్ భషా్రతవము జర్మగక్ుాండ కరసీ్తు్  రాక్డ జర్మగదు అని పౌలు థెస్తసలొనీక్యులక్ు 
ధ్ృవీక్రిాంచ డు. పౌలు వాాసనిపుపడు అడ్గిాంచువాడు కనీయ జరగిిాంచుచున ిడు గనుక్, ఈ త్రర్మగుబాటట 
జర్మగలేదు మరియు కరసీ్తు్  ఇాంకా త్రరగిి రాలేదు. 

ఈ త్రర్మగుబాటట లేక్ భాష్రతవమును పకా్టన గీాంథమాంతటా యోహాను పలిచనటటో గా “యుదధము”క్ు 
స్తమ ాంతర్ాంగా అరా్ాం చదస్తుకోవడాం మాంచది. పకా్టన 16:14లో, ఇద ి“స్తరావధికారియిెనై దదవుని మహాదనిమున 
జర్మగు యుదధము” అయుయనిది. పాక్టన 19:19లో, ఇద ి“గుఱ్ఱముమీద క్ూర్మునివానితో యుదధము” 
అయుయనిది. పకా్టన 20:8, 9లో, ఇది “పరిశుదుధ ల శ్చబిర్ముక్ు మరయిు పిాయమ ైన పటరణముక్ు” 
యుదధము అయుయనిది. ఈ త్రర్మగుబాటటలో పభాువు యొక్క అాంత్రమ దనిమున దదవునికన వయత్రరకే్ముగా 
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యుదధము చదయు దురాతు స్తమూహములు ఉన ియి. ఇద ియుగ స్తమ పి్  అయిేయ వర్క్ు స్తాంభవిాంచదు. 
మరియు ఆ స్తమయములో, ఆయనక్ు వయత్రరకే్ముగా ఉనివారిని కరసీ్తు్  స్తమూల న శనము చదసా్ డు. 

అడ్గాించువాడు తీసవియేబడత డు 
అాంతదగాక్, “అడ్గిాంచువాడు” లేద  అడ్గిాంపు తొలగిాంపబడి, ధ్ర్ువిరపధ్ స్తాంబాంధ్మ నై మర్ుమును 

అడ్గిాంచుట ఆపివయేనాంతవర్క్ు త్రర్మగుబాటట లేక్ భషా్రతవము జర్మగదు అని పౌలు స్తూచాంచ డు. 
థెస్తసలొనీక్యులు అడ్గిాంచువాని యొక్క కొనసాగు కనీయ శీల కార్యమును గూరిు అవగాహన 
క్ల్వగియున ిర్మ గనుక్ కరీస్తు్  రాక్డను కోలోపయ మని వార్మ భయపడనవస్తర్ము లేదు. 

ధ్ర్ువిరపధి బయలుపర్చబడనెు 
చవరిగా, ధ్ర్ువిరపధి బయలుపర్చబడువర్క్ు కరీస్తు్  రాక్డ జర్మగదు అని పౌలు చెపాపడు. 2 

థెస్తసలొనీక్యులక్ు 2:4-9లోని పౌలు వివర్ణలో, ధ్ర్ువిరపధి యిేస్తు కరసీ్తు్  అవత ర్ము యొక్క 
వయాంగాయనుక్ర్ణగా క్నిపిసా్ డు. ఉద హర్ణక్ు, 8వ వచనము పాకార్ాం, యిేస్తు వల  వాడు 
“బయలుపర్చబడత డు.” వాడు “స ాంతకాలమాందు” వసా్ డు అని 6వ వచనము స్తూచస్తు్ ాంది. 9వ వచనము 
పాకార్ాం, వాని “రాక్” “బలముతోను, స్తూచక్కనయీలతోను మరియు మహత కర్యములతోను” జర్మగుతయాంది. 
మరియు వాడు తనుిత ను దదవుడుగా పాక్టిాంచుక్ుాంటాడు అని 4వ వచనము చబెుతయాంద.ి 

ధ్ర్ువిరపధ ియొక్క గురి్ాంపుక్ు స్తాంబాంధిాంచ అనకే్మ నై స్తూచనలు ఇవవబడనివి. వాడు మొదట ి
శత బేములో రపమ  చక్వీర్మ్ ల ైన నీరప, కౌో దయి క ైస్తర్మ వాంట ిరాజకరయ స్తాంబాంధ్మ నై వయకన్ వాంటవిాడు అని 
కొాంతమాంది భావిాంచ ర్మ. పతా్ర యుగములోను పునరావృతమయిేయ ఒక్ ర్క్మ ైన రాజకరయ వయకన్ అని 
ఇాంకొాందర్మ భావిాంచ ర్మ. ఉద హర్ణక్ు, నీరప స్తాంఘమును అత్రగా హ ాంసిాంచనవారలిో మొదటివాడెనైపపటికర, 
అతని తర్మవాత మ ర్మకస్ ఔర ల్వయస్ వాంట ివార్మ క్ూడ  స్తాంఘముక్ు వయత్రరేక్ముగా ఉాండరిి. బహుశా 
ఉత్మమ నై వివర్ణ ఏమనగా ధ్ర్ువిరపధ ిఏక్ మ నవ చతమాుగా ఉన ిడు, ఇాంకా 
బయలుపర్చబడవలసయిుాండి, కరసీ్తు్  రాక్డక్ు ముాందు చవర ితర్ములో చ ల  పభాావవాంతముగా ఉాంటాడు, 
యోహాను వానిని 1 యోహాను 2:18లో “అాంతయకరసీ్తు్ ” అని పలిచ డు. 

ఇపుపడు, మనము పాసా్ విాంచన పాత్ర విష్యము యొక్క స్తపష్రమ ైన అరా్మును గూరుి పాండితయలు 
విభదేిాంచనపపటికర, పౌలు యొక్క విస్్తృతమ నై పకా్టనను గూరిు మనాం క్నీస్తాం ఖ్చుతాంగా చెపపగలము: 
కరీస్తు్  రాక్డక్ు ముాందు అనేక్మ ైన విష్య లు జర్మగవలసి ఉాంద ిఅని పౌలు పునరావృతాం చదశాడు, అనగా 
కరీస్తు్  రాక్డ థెస్తసలొనీక్యులు ఆలోచాంచనద ని క్ాంట ేదూర్ముగా ఉనిద ిఅని అరా్ము. మరియు వార ి
పాస్తు్ త జీవితముల యొక్క పాాముఖ్యత వ పైుక్ు దృషిరని ఆక్రిషాంచుటక్ు అతడు పధా నముగా ఇల  చదశాడు. 
ఇదద విధ్ముగా, పసా్తు్ తము మనము దదవునికన చదయవలసిన సేవను నిరో్క్షయము చదయునటటో  
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వీడియోలు, స్తరడీగ ైడ్సస మరియు అనేక్ ఇతర్ నిధ్ుల కొర్క్ు థర్్డ మిలీనియాం మినిస్ర సీ్ ను thirdmill.org నాందు స్తాందరిిాంచాండి 

శోధిాంపబడునాంతగా కరసీ్తు్  యొక్క తక్షణ రాక్ను గూరుి క ైైస్్తవులు అతయయత సహము చూపక్ూడదు. కరసీ్తు్  
రాక్డక్ు ముాందు, పాస్తు్ తము మనము క్ల్వగియుని క ైస్ై్తవ బాధ్యతలలో పాలుపాంచుకొనుట ఎాంత 
పాాముఖ్యమ ైయునిదో మనము జఞఞ పక్ముాంచుకోవాల్వ. 

ముగాింపు 

ఈ పాఠములో థసె్తసలొనీక్ స్తాంఘములో తల త్్రన స్తమస్తయలక్ు పౌలు స్తపాందిాంచన విధ నమును 
మనాం చూశాము. థసె్తసలొనీక్యులతో అతని స్తాంబాంధ్ము యొక్క నపేథయమును మనాం విశదీక్రిాంచ ము. 
మరియు థెస్తసలొనీక్యులక్ు అతడు వాాసిన పత్రకా్ యొక్క నిరాుణము మరియు విష్యములను మనాం 
చూశాము. చవరిగా, తమ యొక్క ఉదదాక్ యుగాాంతశాస్్తరమును శాాంతపర్చ లని మరయిు ఇపుపడు మరియు 
ఇక్కడ జీవితముప  ైస్తర నై ఆస్తకన్ చూపిాంచ లని థసె్తసలొనీక్లోని క ైస్ై్తవులక్ు పలిుపునిచుుట ద వరా 
థెస్తసలొనీక్యులక్ు పౌలు వాాసిన పత్రకా్లు అతని కేాంద ావదే ాంతశాస్్తర దృక్పధ్ములను — అనగా కరసీ్తు్ నాందు 
అాంతయ దనిములను గూరుిన అతని బో ధ్లను — పతా్రబిాంబిాంచన విధ నమును మనము చూశాము. 

థెస్తసలొనీక్యులక్ు పౌలు వాాసిన పత్రకా్లను మనాం విశేోషిాంచుచుాండగా, అతని యుగాాంతశాస్్తరము 
మొదట ిశత బేములోని క ైైస్్తవుల యొక్క ఆచర్ణ తుక్మ నై స్తమస్తయలను గూరిు ఎల  మ టాో డినదో  మరయిు 
నేడు అది మనలను ఎల  నడపిిాంచగలదో మనాం చూశాము. చ ల  వర్క్ు థసె్తసలొనీక్యుల వల నే, నడేు 
అనకే్మాంది క ైైస్్తవులు కరసీ్తు్  రాక్డ మీద ఎాంతగా దృషిరప టటర నటటో  తపుపద రి పటిరాంచబడ ్ ర్మ అాంటే, పసా్తు్ తము 
ఆతుయాందు జీవిాంచుట యొక్క పాాముఖ్యతను వార్మ నిరో్క్షయము చదసా్ ర్మ. అయితద కరసీ్తు్  తన రాజయములో 
మన పసా్తు్ త బాధ్యతలను అలపమ నైవిగా పరగిణ ాంచుటక్ు మనలను పలిువలేదు. బదులుగా, ఆయనక్ు 
నముక్ముగా ఉాండుటక్ు, పరశిుదధతలో ఎదుగుటక్ు, మరయిు పపాాంచములో ఆయనక్ు సాక్షులుగా 
ఉాండుటక్ు మన జీవితములో ఈ స్తమయమును ఆయన నియమిాంచ డు. ఈ విధ్ముగా, పౌలు 
వేద ాంతశాస్్తరము అలన డు థసె్తసలొనీక్యులతో మ టాో డనిటటో గా నడేు మనతో మ టాో డుతయాంది. పభాువు 
రాక్డ కొర్క్ు మరయిు రాబో వు యుగము యొక్క స్తాంపూర్ణత కొర్క్ు వేచచూస్తు్ ాండగా నముక్ముగా 
ఉాండ లని అది మనలను పల ా తసహ స్తు్ ాంది. 
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