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1 െതസ്സെലാനീക്യർ
്രഗന്ഥകര് ത്താവ്
പൗേലാസിെന ഈ േലഖനത്തിെന്റ
എഴുത്തുകാരനായി രണ്ടിടങ്ങളിൽ
പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. (1:1; 2:18). ശീലാസിേനാടും
തിേമാെഥേയാസിേനാടും േചർന്ന് തൻെറ
രണ്ടാമെത്ത മിഷനറി യാ്രതയിലാണ് പൗേലാസ്
ഈ സഭ സ്ഥാപിച്ചത് (്രപവൃത്തികൾ 17:1�9),
െതസ്സേലാനിക്കയില ് നിന്നും േപായതിനു
ഏതാനും മാസങ്ങള് ക്കുള്ളിലാണ് ആണ് ഈ
േലഖനം എഴുതെപ്പട്ടത് െതസ്സെലാനീക്യയിെല
പൗേലാസിെന ശു്രശൂഷ നിമിത്തം യഹൂദന്മാര ്
മാ്രതമല്ല ജാതികളായ വരും വിശ്വാസത്തിേലക്ക്
വരുന്നതിന് ഇടയായി. ധാരാളം വിജാതിയർ
വി്രഗഹങ്ങെള ഉേപക്ഷിച്ച് സഭകളിേലക്ക്
വന്നു. എന്നാൽ യഹൂദർക്ക് അെതാരു
്രപശ്നമായിരുന്നില്ല. (1 െതസ്സേലാനിക്യർ 1:9).
എഴുതെപ്പട്ടകാലഘട്ടവുംസ്ഥലവും
ഏകേദശം ്രകിസ്താബ്ദം 51.
െകാരിന്തില ്വച്ചാണ്പൗേലാസ് െതസ്സെലാനീക്യ
സഭയ്ക്കുള്ളആദ്യേലഖനംഎഴുതുന്നത.്

സ്വീകര ്ത്താവ്
െതസ്സേലാനിക്യയിലുള്ള സഭയ്ക്കാണ് ഈ
േലഖനം എഴുതെപ്പട്ടത് എങ്കിലും െപാതുവായി
എല്ലാ കാലത്തുമുള്ള ൈ്രകസ്തവ ജനതക്ക്
കൂടിയാണ്.
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ഉേദ്ദശം
പുതിയ വിശ്വാസികെള ്രപതിസന്ധികളിൽ
വിശ്വാസത്തിൽ നിലനിൽക്കുവാൻ
േ്രപാത്സാഹിപ്പിക്കുക, വിശുദ്ധ
ജീവിതെത്തക്കുറിച്ച് നിർേദ്ദശങ്ങൾ
നൽകുക, ്രകിസ്തുവിന ്െറ വരവിനു മുൻപ്
മരിക്കുന്ന ഭക്തന്മാെര സംബന്ധിച്ച ള്ള
സംശയം ദുരീകരിക്കുക, ധാർമ്മികമായും
്രപാേയാഗികമായും തിരുത്തുക എന്നതാണ്
പൗേലാസ് ഈ േലഖനം എഴുതിയതിെന്റ
ഉേദ്ദശ്യങ്ങള് .
്രപേമയം
സഭെയസംബന്ധിക്കുന്നതായിരിക്കുന്ന

സംേക്ഷപം
നന്ദി ്രപകാശനം — 1:1-10
അേപ്പാസ്തലിക ്രപവർത്തനങ്ങൾക്കുള്ള
്രപതിേരാധം. — 2:1-3:13
െതസ്സേലാനിക്കക്കാര ്ക്കുള്ള ്രപേബാധനങ്ങൾ.

— 4:1-5:22
സമാപന ്രപാർത്ഥനയും ആശീർവാദവും. —
5:23-28

വന്ദനം
1 പൗെലാസും സില്വാെനാസും
തിെമാെഥെയാസും പിതാവായ ൈദവത്തിലും
കർത്താവായ േയശു്രകിസ്തുവിലും ഉള്ള
െതസ്സേലാനിക്യസഭയ്ക്ക് എഴുതുന്നത:്
നിങ്ങൾക്ക്കൃപയുംസമാധാനവും ഉണ്ടാകെട്ട.

െതസ്സേലാനിക്യസഭയുെട അനുകരണീയ
മാതൃകകൾക്കായുള്ളഅഭിനന്ദനം
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2 ഞങ്ങള െട ്രപാർത്ഥനയിൽ
നിങ്ങെള സ്മരിച്ച െകാണ്ട് നിങ്ങള െട
വിശ്വാസത്തിെന്റ േവലയും സ്േനഹനിർഭരമായ
്രപയത്നങ്ങള ം 3 നമ്മുെട കർത്താവായ
േയശു്രകിസ്തുവിെനക്കുറിച്ച ള്ള ്രപത്യാശയുെട
സ്ഥിരതയും ഇടവിടാെത നമ്മുെട ൈദവവും
പിതാവുമായവെന്റ സന്നിധിയിൽ ഓർത്തു
ഞങ്ങൾ നിങ്ങൾെക്കല്ലാവർക്കും േവണ്ടി
എേപ്പാഴും ൈദവത്തിന് സ്േതാ്രതം െചയ്യന്നു.
4ൈദവത്താൽസ്േനഹിക്കെപ്പട്ടസേഹാദരന്മാേര,
നിങ്ങള െട തിരെഞ്ഞടുപ്പിെന പറ്റി ഞങ്ങൾ
അറിയുന്നു. 5 ഞങ്ങള െട സുവിേശഷം
േകവലം വാക്കുകളായിമാ്രതമല്ല, പരിശുദ്ധാത്മ
ശക്തിേയാടും ബഹുനിശ്ചയേത്താടും കൂെട
ആയിരുന്നു നിങ്ങള െട അടുക്കൽ വന്നത്;
നിങ്ങൾക്ക് േവണ്ടി ഞങ്ങൾ നിങ്ങള െട ഇടയിൽ
എങ്ങെന െപരുമാറിയിരുന്നു എന്നു നിങ്ങൾ
അറിഞ്ഞിരിക്കുന്നുവേല്ലാ. 6 ബഹുകഷ്ടം
സഹിേക്കണ്ടിവന്നിട്ട ം പരിശുദ്ധാത്മാവ്
നല്കിയ സേന്താഷേത്താെട നിങ്ങൾ വചനം
ൈകെക്കാണ്ട് ഞങ്ങൾക്കും കർത്താവിനും
അനുകാരികളായിത്തീർന്നു. 7 അങ്ങെന
നിങ്ങൾ മെക്കേദാന്യയിലും അഖായയിലും
വിശ്വസിക്കുന്നവർക്ക് എല്ലാവർക്കും
മാതൃകയായിത്തീർന്നു. 8 നിങ്ങള െട അടുക്കൽ
നിന്നു കർത്താവിെന്റ വചനം മുഴങ്ങിെച്ചന്നത്
മെക്കേദാന്യയിലും അഖായയിലും മാ്രതമല്ല,
മറ്റ് എല്ലായിടങ്ങളിലും ൈദവത്തിലുള്ള
നിങ്ങള െട വിശ്വാസം ്രപസിദ്ധമായിരിക്കുന്നു;
അതുെകാണ്ട് ഒന്നുംതെന്ന ഞങ്ങൾ പറേയണ്ട
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ആവശ്യമില്ല. 9ഞങ്ങൾക്കുനിങ്ങള െടഅടുക്കൽ
എങ്ങെനയുള്ള സ്വീകരണം ലഭിച്ച എന്നും
ജീവനുള്ള സത്യൈദവെത്ത േസവിക്കുവാനും
10അവൻ മരിച്ചവരുെട ഇടയിൽ നിന്നു ഉയിർപ്പിച്ച
തെന്റ പു്രതനും വരുവാനുള്ള േകാപത്തിൽനിന്ന്
നെമ്മ വിടുവിക്കുന്നവനുമായ േയശു
സ്വർഗ്ഗത്തിൽനിന്ന് വരുന്നത് കാത്തിരിക്കുവാനും
നിങ്ങൾ വി്രഗഹങ്ങെള വിട്ട ൈദവത്തിങ്കേലക്ക്
എങ്ങെന തിരിഞ്ഞുവന്നു എന്നും അവർ തേന്ന
പറയുന്നു.

2
െതസ്സേലാനിക്യയിലുള്ള പൗെലാസിെന്റ

ശു്രശൂഷ
1 സേഹാദരന്മാേര, ഞങ്ങൾ നിങ്ങള െട
അടുക്കൽ വന്നത് വ്യർത്ഥമായില്ല
എന്നു നിങ്ങൾ തേന്ന അറിയുന്നുവേല്ലാ.
2 ഫിലിപ്പിയിൽവച്ച് ഞങ്ങൾ കഷ്ടവും
അപമാനവും സഹിേക്കണ്ടിവന്നു എന്നു
നിങ്ങൾ അറിയുന്നുവേല്ലാ! എങ്കിലും വലിയ
എതിർപ്പിെന്റ നടുവിൽ ൈദവത്തിെന്റ
സുവിേശഷം നിങ്ങേളാടു ്രപസംഗിക്കുവാൻ
ഞങ്ങൾ ഞങ്ങള െട ൈദവത്തിൽ
ൈധര്യെപ്പട്ടിരുന്നു. 3 ഞങ്ങള െട ്രപേബാധനം
അബദ്ധത്തിൽനിേന്നാ അശുദ്ധിയിൽനിേന്നാ
വ്യാജേത്താെടേയാ വന്നതല്ല. 4 സുവിേശഷം
ഞങ്ങെള ഭരേമല്പിേക്കണ്ടതിന്
ൈദവത്തിന് െകാള്ളാകുന്നവരായി
ഞങ്ങൾ െതളിഞ്ഞതുേപാെല മനുഷ്യെര
്രപസാദിപ്പിക്കുവാനല്ല, ഞങ്ങള െട ഹൃദയം
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േശാധനെചയ്യന്ന ൈദവെത്തത്തെന്ന
്രപസാദിപ്പിച്ച െകാണ്ടേ്രത ഞങ്ങൾ
സംസാരിക്കുന്നത.് 5 നിങ്ങൾ അറിയുംേപാെല
മുഖസ്തുതിേയാ ്രദവ്യാ്രഗഹത്തിെന്റ ഉപായേമാ
ഞങ്ങൾ ഒരിക്കലും ്രപേയാഗിച്ചിട്ടില്ല; ൈദവം
സാക്ഷി. 6 ്രകിസ്തുവിെന്റ അെപ്പാസ്തലന്മാർ
എന്ന പദവിയിൽ വലിപ്പം ഭാവിക്കുവാൻ
കഴിയുമായിരുന്നിട്ട ം ഞങ്ങൾ നിങ്ങേളാടാകെട്ട,
മറ്റള്ളവേരാടാകെട്ട മാനം അേന്വഷിച്ചില്ല;
7 ഒരു അമ്മ തെന്റ കുഞ്ഞുങ്ങെള
േപാറ്റ ംേപാെല ഞങ്ങൾ നിങ്ങള െട ഇടയിൽ
ആർ്രദതയുള്ളവരായിരുന്നു. 8 ഇങ്ങെന
വാത്സല്യേത്താെട ൈദവത്തിെന്റ സുവിേശഷം
പങ്കുെവപ്പാൻ മാ്രതമല്ല, നിങ്ങൾ ഞങ്ങൾക്കു
്രപിയരാകയാൽ ഞങ്ങള െട ്രപാണനും
കൂെട െവച്ച തരുവാൻ ഒരുക്കമായിരുന്നു.
9സേഹാദരന്മാേര,ഞങ്ങള െടകഠിനാദ്ധ്വാനങ്ങൾ
നിങ്ങൾ ഓർമ്മിക്കുന്നുണ്ടേല്ലാ നിങ്ങളിൽ
ആർക്കും ഭാരമായിത്തീരരുതു എന്നു െവച്ച്
ഞങ്ങൾ രാവും പകലും േവലെചയ്തു
നിങ്ങേളാടു ൈദവത്തിെന്റ സുവിേശഷം
്രപസംഗിച്ച . 10 വിശ്വസിക്കുന്ന നിങ്ങള െട
ഇടയിൽ ഞങ്ങൾ എ്രത വിശുദ്ധിേയാടും
നീതിേയാടും കുറ്റമില്ലാത്തവരായും നടന്നു
എന്നതിന് നിങ്ങള ംൈദവവുംസാക്ഷി. 11നിങ്ങൾ
അറിയുന്നതുേപാെല തെന്റ രാജ്യത്തിനും
മഹത്വത്തിനും നിങ്ങെള വിളിക്കുന്ന ൈദവത്തിന്
േയാഗ്യമായി നടപ്പാൻ തക്കവണ്ണം 12 ഞങ്ങൾ
നിങ്ങളിൽ ഓേരാരുത്തെരയും അപ്പൻ മക്കെള
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എന്നേപാെല ്രപേബാധിപ്പിച്ച ം ഉത്സാഹിപ്പിച്ച ം
സാക്ഷ്യം പറഞ്ഞും േപാന്നു.

കഷ്ടങ്ങളിൽ കൂട്ടാളി ആകുവാനുള്ള
ആഹ്വാനം

13 ഞങ്ങൾ ്രപസംഗിച്ച ൈദവവചനം
നിങ്ങൾ േകട്ട്, മനുഷ്യെന്റ വചനമായിട്ടല്ല
സാക്ഷാൽ ആകുന്നതുേപാെല
ൈദവവചനമായിട്ട് തേന്നൈകെക്കാണ്ടതിനാലും
വിശ്വസിക്കുന്ന നിങ്ങളിൽ ആ ൈദവവചനം
വ്യാപരിച്ച െകാണ്ടിരിക്കുന്നതിനാലും, ഞങ്ങൾ
ൈദവെത്ത ഇടവിടാെത സ്തുതിക്കുന്നു;
14 സേഹാദരന്മാേര, െയഹൂദ്യയിൽ
്രകിസ്തുേയശുവിലുള്ള ൈദവസഭകൾക്ക്
നിങ്ങൾ അനുകാരികളായിത്തീർന്നിരിക്കുന്നു.
അവർ െയഹൂദരാൽ സഹിച്ചത് തേന്ന
നിങ്ങള ം സ്വജാതിക്കാരാൽ സഹിച്ച വേല്ലാ.
15 െയഹൂദർ കർത്താവായ േയശുവിെനയും
സ്വന്ത്രപവാചകന്മാെരയും െകാന്നവരും
ഞങ്ങെള ഓടിച്ച കളഞ്ഞവരും ൈദവെത്ത
്രപസാദിപ്പിക്കാത്തവരും സകലമനുഷ്യർക്കും
വിേരാധികള മേല്ലാ. 16 ജാതികൾ
രക്ഷിയ്ക്കെപ്പേടണ്ടതിനായി ഞങ്ങൾ അവേരാട്
്രപസംഗിക്കുന്നത് വിലക്കുന്നവരും ആകുന്നു;
അങ്ങെന അവർ തങ്ങള െട പാപങ്ങെള
എേപ്പാഴുംപൂരിപ്പിക്കുന്നു.എന്നാൽൈദവേ്രകാധം
അവരുെട േമൽവെന്നത്തിയിരിക്കുന്നു.

െതസ്സേലാനിക്യെര കാണുവാനുള്ള
അഭിവാഞ്ച

17സേഹാദരന്മാേര,ഞങ്ങൾഅല്പേനരേത്തക്ക്
ഹൃദയംെകാണ്ടല്ല,ഞങ്ങള െട സാന്നിദ്ധ്യംെകാണ്ട്
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നിങ്ങെള വിട്ട പിരിഞ്ഞിട്ട് അതിയായ
ആ്രഗഹേത്താെട വീണ്ടും നിങ്ങള െട മുഖം
കാണ്മാൻ ഏറ്റവും അധികം ്രശമിച്ച .
18അതുെകാണ്ട് നിങ്ങള െടഅടുക്കൽ വരുവാൻ
ഞങ്ങൾ, വിേശഷാൽ പൗെലാസായ ഞാൻ
ഒന്ന് രണ്ടു്രപാവശ്യം വിചാരിച്ച , എന്നാൽ
സാത്താൻ ഞങ്ങെള തടുത്തു. 19 നമ്മുെട
കർത്താവായ േയശുവിെന്റ മുമ്പാെക അവെന്റ
്രപത്യക്ഷതയിൽ ഞങ്ങള െട ആശയും
സേന്താഷവും ്രപശംസാകിരീടവും ആർ
ആകുന്നു? മറ്റള്ളവേരാെടാപ്പം നിങ്ങള ം
അല്ലേയാ? 20 ഞങ്ങള െട മഹത്വവും
സേന്താഷവും നിങ്ങൾതേന്ന.

3
്രപേബാധനത്തിനായി തിെമാെഥെയാസിെന

അയയ്ക്കുന്നു
1 അതുെകാണ്ട് ഈ േവർപിരിയൽ
സഹിച്ച കൂടാഞ്ഞിട്ട് ഞങ്ങൾ അേഥനയിൽ
തനിച്ച് ഇരിേക്കണ്ടിവന്നാലും േവണ്ടതില്ല
എന്നു വിചാരിച്ച . 2 നിങ്ങളിൽ ആരും ഈ
കഷ്ടങ്ങളിൽ കുലുങ്ങിേപ്പാകാതിരിേക്കണ്ടതിന്,
നിങ്ങെള വിശ്വാസത്തിൽ സ്ഥിരെപ്പടുത്തുവാനും
ൈധര്യെപ്പടുത്തുവാനുമായി നമ്മുെട
സേഹാദരനും ്രകിസ്തുവിെന്റസുവിേശഷേഘാഷണത്തിൽ
ൈദവത്തിെന്റ ശു്രശൂഷകനുമായ
തിെമാെഥെയാസിെന അയച്ച . 3 കഷ്ടം
അനുഭവിക്കുവാൻ നാം നിയമിക്കെപ്പട്ടിരിക്കുന്നു
എന്നു നിങ്ങൾ തേന്ന അറിയുന്നുവേല്ലാ.
4 ഞങ്ങൾ നിങ്ങേളാടുകൂെട ഇരുന്നേപ്പാൾ നാം
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കഷ്ടമനുഭവിേക്കണ്ടിവരും എന്നു മുമ്പുകൂട്ടി
പറഞ്ഞത് േപാെല തേന്ന സംഭവിച്ച എന്നു
നിങ്ങൾ അറിയുന്നു. 5 ഈ കാരണത്താൽ
എനിക്ക് ഒട്ട ം സഹിച്ച കൂടാഞ്ഞിട്ട് പരീക്ഷകൻ
നിങ്ങെള പരീക്ഷിച്ച േവാ? ഞങ്ങള െട
്രപയത്നം െവറുെതയായിേപ്പാേയാ? എന്നീ
ചിന്തകളാൽ നിങ്ങള െട വിശ്വാസത്തിെന്റ
വസ്തുതഅറിേയണ്ടതിന്ആളയച്ച്. 6ഇേപ്പാേഴാ,
തിെമാെഥെയാസ് നിങ്ങള െട അടുക്കൽനിന്ന്
വന്നു നിങ്ങള െട വിശ്വാസെത്തയും
സ്േനഹെത്തയും പറ്റിയും ഞങ്ങൾ നിങ്ങെള
കാണ്മാൻ വാഞ്ചിക്കുന്നതുേപാെല നിങ്ങൾ
ഞങ്ങെളയും കാണ്മാൻ വാഞ്ചിച്ച െകാണ്ട്
ഞങ്ങെളക്കുറിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് എേപ്പാഴും നല്ല
ഓർമ്മ ഉണ്ട് എന്ന് ഞങ്ങേളാടു ശുഭവാർത്ത
അറിയിച്ച കാരണത്താൽ, 7 സേഹാദരന്മാേര,
ഞങ്ങള െട സകല കഷ്ടത്തിലും സങ്കടത്തിലും
്രകിസ്തുേയശുവിലുള്ള നിങ്ങള െട വിശ്വാസം
േഹതുവായി ഞങ്ങൾ നിങ്ങെളക്കുറിച്ച്
ആശ്വാസം ്രപാപിച്ച . 8 നിങ്ങൾ കർത്താവിൽ
നിലനില്ക്കുന്നു എന്നു അറിഞ്ഞ് ഞങ്ങൾ
ഇേപ്പാൾ വാസ്തവമായും ജീവിക്കുന്നു.
9 നിങ്ങൾ നിമിത്തം നമ്മുെട ൈദവത്തിെന്റ
സന്നിധിയിൽ ഞങ്ങൾ സേന്താഷിക്കുന്ന സകല
സേന്താഷത്തിനും എ്രതേത്താളം ൈദവത്തിന്
സ്േതാ്രതം കേരറ്റ വാൻ ഞങ്ങളാൽ കഴിയും!
10 നിങ്ങള െട മുഖം കാണ്മാനും നിങ്ങള െട
വിശ്വാസത്തിെന്റ കുറവ് തീർപ്പാനുമായി
ഞങ്ങൾ രാവും പകലും വളെര താല്പര്യേത്താെട
്രപാർത്ഥിച്ച േപാരുന്നു.
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11 നമ്മുെട ൈദവവും പിതാവുമായവനും
നമ്മുെട കർത്താവായ േയശുവും ഞങ്ങൾ
നിങ്ങള െട അടുക്കൽ വരുവാൻ വഴി
ഒരുക്കിത്തരുമാറാകെട്ട. 12 എന്നാൽ
ഞങ്ങൾക്കു നിങ്ങേളാടുള്ള സ്േനഹം
വർദ്ധിക്കുന്നതുേപാെല കർത്താവ് നിങ്ങൾക്ക്
തമ്മിൽതമ്മിലും മറ്റ ള്ളവേരാടുമുള്ള സ്േനഹം
വർദ്ധിപ്പിച്ച് കവിയുമാറാക്കുകയും 13 ഇങ്ങെന
നമ്മുെട കർത്താവായ േയശു തെന്റ
സകലവിശുദ്ധന്മാരുമായി വരുന്ന ്രപത്യക്ഷതയിൽ
നമ്മുെട ൈദവവും പിതാവുമായവെന്റ
മുമ്പാെക വിശുദ്ധീകരണത്തിൽ അനിന്ദ്യരായി
െവളിെപ്പടുംവണ്ണം നിങ്ങള െട ഹൃദയങ്ങെള
സ്ഥിരെപ്പടുത്തുകയും െചയ്യ മാറാകെട്ട.

4
ജീവിതംൈദവ്രപസാദത്തിനായുള്ളത്

1ഒടുവിലായി,സേഹാദരന്മാേര,ൈദവ ്രപസാദം
ലഭിപ്പാന്തക്കവണ്ണംനിങ്ങൾഎങ്ങെനജീവിക്കണം
എന്നു ഞങ്ങളിൽ നിന്നു ്രഗഹിച്ചറിഞ്ഞതുേപാെല
— ഇേപ്പാൾ നിങ്ങൾ ജീവിക്കുന്നതുേപാെല തേന്ന
— ഇനിയും അധികം വർദ്ധിച്ച വേരണ്ടതിന്
ഞങ്ങൾ കർത്താവായ േയശുവിെന്റ നാമത്തിൽ
നിങ്ങേളാടു അേപക്ഷിച്ച ്രപേബാധിപ്പിക്കുന്നു.
2 കർത്താവായ േയശുവിെന്റ ആജ്ഞയാൽ
ഞങ്ങൾ ഈ കല്പനകെള തന്നു എന്നു നിങ്ങൾ
അറിയുന്നുവേല്ലാ. 3 ൈദവത്തിെന്റ ഇഷ്ടേമാ
നിങ്ങള െട ശുദ്ധീകരണം തേന്ന, നിങ്ങൾ
ദുർന്നടപ്പ് വിെട്ടാഴിഞ്ഞ് 4 ഓേരാരുത്തൻ
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ൈദവെത്ത അറിയാത്ത ജാതികെളേപ്പാെല
കാമവികാരേത്താെടയല്ല, 5 ്രപത്യ ത
വിശുദ്ധീകരണത്തിലും മാന്യതയിലും താന്താെന്റ
ശരീരെത്ത നിയ്രന്തിേക്കണ്ടത് എങ്ങെന
എന്ന് അറിഞ്ഞിരിക്കെട്ട. 6 ഈ കാര്യങ്ങളിൽ
ആരും പാപംെചയ്യ കേയാ സേഹാദരെന
ചതിക്കേയാഅരുത;്ഞങ്ങൾമുെമ്പ നിങ്ങേളാടു
പറഞ്ഞതുേപാെലയും മുന്നറിയിപ്പ് തന്നതു
േപാെലയും ഈ കാര്യങ്ങൾക്ക് ഒെക്കയും
്രപതികാരം െചയ്യന്നവൻ കർത്താവേല്ലാ.
7 ൈദവം നെമ്മ അശുദ്ധിയിേലക്കല്ല, വിശുദ്ധി
്രപാപിക്കുവാൻഅേ്രത വിളിച്ചത്. 8അതുെകാണ്ട്
ഇത് അവഗണിക്കുന്നവൻ മനുഷ്യെന അല്ല,
തെന്റ പരിശുദ്ധാത്മാവിെന നിങ്ങൾക്ക് തരുന്ന
ൈദവെത്തത്തെന്നഅവഗണിക്കുന്നു.

9 അേന്യാന്യം സ്േനഹിക്കുവാൻ നിങ്ങൾ
ൈദവത്താൽ ഉപേദശം ്രപാപിച്ചതുെകാണ്ട്
സേഹാദരസ്േനഹെത്തക്കുറിച്ച നിങ്ങൾക്ക്
എഴുതുവാൻ ആവശ്യമില്ല; 10 തീർച്ചയായും
മെക്കേദാന്യയിൽഎങ്ങുമുള്ളസേഹാദരന്മാേരാട്
ഒെക്കയും നിങ്ങൾ അങ്ങെന തെന്ന ആചരിച്ച ം
േപാരുന്നുവേല്ലാ. എന്നാൽ സേഹാദരന്മാേര,
അതിൽ നിങ്ങൾഅധികമായി വർദ്ധിച്ച വേരണം
എന്നും 11 ്രകിസ്തുവിശ്വാസികൾഅല്ലാത്തവേരാട്
ബഹുമാനേത്താെട െപരുമാറുവാനും, ഒന്നിനും
ഒരു കുറവില്ലാത്തവരായിരിക്കുവാനും
േവണ്ടി 12 ഞങ്ങൾ നിങ്ങേളാടു
ആജ്ഞാപിച്ചതുേപാെല ശാന്തരായി
ജീവിക്കുവാനും സ്വന്തകർത്തവ്യങ്ങെള
നിറേവറ്റ വാനും സ്വന്തൈകെകാണ്ടു േവല
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െചയ് വാനും ഉത്സാഹിക്കണം എന്നുംകൂടി
നിങ്ങെള ്രപേബാധിപ്പിക്കുന്നു.

കർത്താവിെന്റ മടങ്ങിവരവ്

13സേഹാദരന്മാേര, നിങ്ങൾ ്രപത്യാശയില്ലാത്ത
മറ്റള്ളവെരേപ്പാെല ദുഃഖിക്കാതിരിേക്കണ്ടതിന്
നി്രദെകാള്ളന്നവെരക്കുറിച്ച്അറിവില്ലാതിരിക്കരുത്
എന്നു ഞങ്ങൾ ആ്രഗഹിക്കുന്നു. 14 േയശു
മരിക്കയും ജീവിെച്ചഴുേന്നൽക്കയും െചയ്തു
എന്നു നാം വിശ്വസിക്കുന്നു എങ്കിൽ അങ്ങെന
തെന്ന്രകിസ്തുവിൽനി്രദെകാണ്ടവെരയുംൈദവം
േയശു മുഖാന്തരം അവേനാടുകൂെട വരുത്തും.
15 കർത്താവിെന്റ ്രപത്യക്ഷതവെര ജീവേനാെട
േശഷിക്കുന്നവരായ നാം നി്രദെകാണ്ടവർക്ക്
മുമ്പന്മാരായി ഉയിർക്കുകയില്ല എന്നു ഞങ്ങൾ
കർത്താവിെന്റ വചനംനിമിത്തം നിങ്ങേളാടു
പറയുന്നു. 16കർത്താവ്താൻഗംഭീരനാദേത്താടും
്രപധാനദൂതെന്റ ശബ്ദേത്താടും ൈദവത്തിെന്റ
കാഹളേത്താടുംകൂെട സ്വർഗ്ഗത്തിൽനിന്ന്
ഇറങ്ങിവരികയും ്രകിസ്തുവിൽ മരിച്ചവർ
മുെമ്പ ഉയിർെത്തഴുേന്നൽക്കുകയും
െചയ്യ ം. 17 പിെന്ന ജീവിച്ചിരിക്കുന്നവരായ
നാം മുെമ്പ ഉയിർെത്തഴുേന്നറ്റവേരാട്
ഒരുമിച്ച ആകാശത്തിൽ കർത്താവിെന
എതിേരൽക്കുവാൻ േമഘങ്ങളിൽഎടുക്കെപ്പടും;
ഇങ്ങെന നാം എേപ്പാഴും കർത്താവിേനാടുകൂെട
ഇരിക്കും. 18 ഈ വചനങ്ങെളെക്കാണ്ടു
അേന്യാന്യംആശ്വസിപ്പിച്ച െകാൾവിൻ.



1 െതസ്സെലാനീക്യർ 5:1 xii 1 െതസ്സെലാനീക്യർ 5:10

5
കർത്താവിെന്റനാളിനായുള്ളഒരുക്കം

1 സേഹാദരന്മാേര, കാലങ്ങെളയും
സമയങ്ങെളയും കുറിച്ച് നിങ്ങെള
എഴുതിയറിയിക്കുവാൻ ആവശ്യമില്ലേല്ലാ.
2 രാ്രതിയിൽ കള്ളൻ വരുന്നതുേപാെല
കർത്താവിെന്റ നാൾ വരുന്നു എന്നു നിങ്ങൾ
തേന്ന നന്നായി അറിഞ്ഞിരിക്കുന്നുവേല്ലാ.
3അവർ സമാധാനെമന്നും സുരക്ഷിതത്വെമന്നും
പറഞ്ഞിരിക്കുേമ്പാൾതെന്ന ഗർഭിണിക്ക്
്രപസവേവദന വരുേമ്പാെല അവർക്ക് െപെട്ടന്ന്
നാശം വന്നുഭവിക്കും; അവർക്ക് രക്ഷെപടുവാൻ
കഴിയുകയുമില്ല. 4 എന്നാൽ സേഹാദരന്മാേര,
ആ നാൾ കള്ളൻ എന്നേപാെല നിങ്ങെള
കീഴ്െപടുത്തുവാൻ നിങ്ങൾ ഇരുട്ടിലുള്ളവരല്ല;
5 നിങ്ങൾ എല്ലാവരും െവളിച്ചത്തിെന്റയും
പകലിെന്റയും മക്കള ംആകുന്നു; നാം രാ്രതിക്കും
ഇരുളിനുമുള്ളവരല്ല. 6 ആകയാൽ നാം
േശഷമുള്ളവെരേപ്പാെല ഉറങ്ങാെത ഉണർന്നും
സുേബാധമായും ഇരിക്ക. 7 ഉറങ്ങുന്നവർ
രാ്രതിയിൽ ഉറങ്ങുന്നു; മദ്യപിക്കുന്നവർ
രാ്രതിയിൽ മദ്യപിക്കുന്നു. 8 നാേമാ പകലിെന്റ
മക്കളാകയാൽ വിശ്വാസം, സ്േനഹം എന്നീ
കവചവും രക്ഷയുെട ്രപത്യാശഎന്നശിരസ്്രതവും
ധരിച്ച െകാണ്ടു സുേബാധമായിരിക്ക. 9ൈദവം
നെമ്മ േകാപത്തിനല്ല, 10 നാം ഉണർന്നിരുന്നാലും
ഉറങ്ങിയാലും തേന്നാടുകൂെട ജീവിേക്കണ്ടതിന്
നമുക്കുേവണ്ടി മരിച്ച നമ്മുെട കർത്താവായ
േയശു്രകിസ്തു മൂലം രക്ഷെയ ്രപാപിക്കുവാനേ്രത
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നിയമിച്ചിരിക്കുന്നത.് 11 ആകയാൽ നിങ്ങൾ
െചയ്തുവരുന്നതുേപാെല അേന്യാന്യം
ൈധര്യെപ്പടുത്തുകയും തമ്മിൽആത്മികവർദ്ധന
വരുത്തുകയും െചയ ്വീൻ.

്രപാേയാഗിക ഉപേദശങ്ങൾ
12 സേഹാദരന്മാേര, നിങ്ങള െട ഇടയിൽ
അദ്ധ്വാനിക്കുകയും കർത്താവിൽ നിങ്ങെള
ഭരിക്കുകയും ്രപേബാധിപ്പിക്കുകയും
െചയ്യന്നവെര അംഗീകരിച്ച ം അവരുെട
േവലനിമിത്തം 13 ഏറ്റവും സ്േനഹേത്താെട
പരിഗണിക്കണം എന്നു നിങ്ങേളാടു
അേപക്ഷിക്കുന്നു. അേന്യാന്യം
സമാധാനമായിരിപ്പിൻ. 14 സേഹാദരന്മാേര,
ഞങ്ങൾ നിങ്ങെള ്രപേബാധിപ്പിക്കുന്നത:്
അലസന്മാെര ബുദ്ധിയുപേദശിപ്പിൻ;
ഉൾക്കരുത്തില്ലാത്തവെര ൈധര്യെപ്പടുത്തുവിൻ;
ബലഹീനെര താങ്ങുവിൻ; എല്ലാവേരാടും
ദീർഘക്ഷമ കാണിക്കുവിൻ. 15 ആരും
തിന്മയ്ക്ക് പകരം തിന്മ െചയ്യാതിരിപ്പാൻ
േനാക്കുവിൻ; തമ്മിലും എല്ലാവേരാടും എേപ്പാഴും
നന്മ െചയ്തുെകാണ്ടിരിപ്പിൻ; 16 എേപ്പാഴും
സേന്താഷിപ്പിൻ; 17ഇടവിടാെത ്രപാർത്ഥിക്കുവിൻ
18 എല്ലാറ്റിനും സ്േതാ്രതം െചയ ്വിൻ;
ഇതേല്ലാ നിങ്ങെളക്കുറിച്ച് ്രകിസ്തുേയശുവിൽ
ൈദേവഷ്ടം. 19 ആത്മാവിെന വിലക്കരുത.്
20 ്രപവചനങ്ങെള നിസ്സാരമാക്കരുത.് 21സകലവും
േശാധനെചയ്ത് നല്ലത് മുറുെക പിടിപ്പിൻ.
22സകലവിധേദാഷവും വിട്ടകലുവിൻ.
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23 സമാധാനത്തിെന്റ ൈദവം തേന്ന നിങ്ങെള
മുഴുവനും ശുദ്ധീകരിക്കുമാറാകെട്ട; നിങ്ങള െട
ആത്മാവും ്രപാണനും േദഹവും അേശഷം
നമ്മുെട കർത്താവായ േയശു്രകിസ്തുവിെന്റ
്രപത്യക്ഷതയിൽ അനിന്ദ്യമായി െവളിെപ്പടുംവണ്ണം
കാക്കെപ്പടുമാറാകെട്ട. 24 നിങ്ങെള
വിളിക്കുന്നവൻ വിശ്വസ്തൻ ആകുന്നു; അവൻ
അത് നിവർത്തിയ്ക്കും.
ആശിർവാദം

25 സേഹാദരന്മാേര, ഞങ്ങൾക്കുേവണ്ടി
്രപാർത്ഥിക്കുവിൻ.

26 സകലസേഹാദരന്മാെരയും
വിശുദ്ധചുംബനത്താൽ വന്ദനം െചയ് വിൻ.
27 കർത്താവിെന്റ നാമത്തിൽ ഞാൻ
ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നു, സേഹാദരന്മാെര ഒെക്കയും
ഈേലഖനംവായിച്ച േകൾപ്പിക്കണം.

28 നമ്മുെട കർത്താവായ േയശു്രകിസ്തുവിെന്റ
കൃപനിങ്ങേളാടുകൂെട ഇരിക്കുമാറാകെട്ട.
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