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ಥೆಸಲೋನಿಕದವರಿಗೆ
ಬರೆದ ದಲನೆ ಪತ್ರ

1 ತಂದೆ ಾದ ದೇವರಲಿ್ಲಯೂ ಮತು್ತ ಪ್ರಭು ಾದ ಯೇಸು
ಕಿ್ರಸ್ತನಲಿ್ಲಯೂ ಇರುವ ಥೆಸಲೋನಿಕದವರ ಸಭೆಗೆ ೌಲ, ಸಿ ಾ್ವನ
ಮತು್ತ ತಿ ಥೆ ಬರೆಯುವ ಪತ್ರ.
ದೇವರ ಕೃಪೆಯೂ ಾಂತಿಯೂ ನಿಮಗಿರಲಿ.

ಥೆಸಲೋನಿಕದವರ ಜೀವನಮತು್ತ ನಂಬಿಕೆ
2 ದೇವರಿಗೆ ಾ್ರಥರ್ನೆ ಾಡು ಾಗ ನಿಮ್ಮನು್ನ ಾ ಾಗಲೂ
ಾಪಿಸಿಕೊಂಡು ನಿಮೆ್ಮಲ್ಲರ ವಿಷಯದಲಿ್ಲ ದೇವರಿಗೆ ಕೃತಜ್ಞ ಾಸು್ತತಿ
ಾಡುತೆ್ತೕವೆ. 3 ನಮ್ಮ ತಂದೆ ಾದ ದೇವರಿಗೆ ಾ್ರಥರ್ನೆ
ಾಡು ಾಗ ನಿಮ್ಮ ನಂಬಿಕೆಯ ಮತು್ತ ಪಿ್ರೕತಿಯ ಫಲ ಾಗಿ
ಾಡಿದ ಾಯರ್ಗಳಿ ಾಗಿಯೂ ನಮ್ಮ ಪ್ರಭು ಾದ ಯೇಸು ಕಿ್ರಸ್ತನಲಿ್ಲ

ನಿಮಗಿರುವ ನಿರೀ ಯಿಂದ ನೀವು ದೃಢ ಾಗಿರುವುದ ಾ್ಕಗಿಯೂ
ಾವು ಆತನಿಗೆ ಾ ಾಗಲೂ ಕೃತಜ್ಞ ಾಸು್ತತಿ ಾಡುತೆ್ತೕವೆ.
4ಸಹೋದರಸಹೋದರಿಯರೇ,ದೇವರು ನಿಮ್ಮನು್ನ ಪಿ್ರೕತಿಸು ಾ್ತನೆ.

ಆತನು ನಿಮ್ಮನು್ನ ತನ್ನವರ ಾ್ನಗಿ ಆರಿಸಿಕೊಂಡಿ ಾ್ದನೆಂಬುದೂ ನಮಗೆ
ತಿಳಿದಿದೆ. 5 ನಿಮಗೆ ಸು ಾತೆರ್ಯನು್ನ ಶಕಿ್ತ ಡನೆ ತಂದಿದೆ್ದೕವೆ.
ಕೇವಲ ನುಡಿಗಳನು್ನ ಬಳಸದೆ ಅದನು್ನ ಪವಿ ಾ್ರತ್ಮನೊಡನೆಯೂ
ಮತು್ತ ಅದು ಸತ್ಯವೆಂಬ ನಿಶಿ್ಚತ ಾನದೊಡನೆಯೂ ತಂದಿದೆ್ದೕವೆ.
ಇದಲ್ಲದೆ ಾವು ನಿ ್ಮಡನೆ ಇ ಾ್ದಗ ನಿಮಗೋಸ ್ಕರ ಹೇಗೆ ಜೀವಿಸಿದೆ್ದವು
ಎಂಬುದು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿದಿದೆ. ನಿಮಗೆ ಸ ಾಯ ಾಡುವುದ ಾ್ಕಗಿ
ಾಗೆ ಜೀವಿಸಿದೆವು. 6ನೀವು ನಮ್ಮನೂ್ನ ಪ್ರಭುವನೂ್ನ ಅನುಸರಿಸಿದಿರಿ;

ಬಹಳ ಹಿಂಸೆಯನು್ನ ಅನುಭವಿಸಿದಿರಿ; ನಮ್ಮ ಉಪದೇಶವನು್ನ ನೀವು
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ಸಂತಸದಿಂದ ಒಪಿ್ಪಕೊಂಡಿರಿ. ಪವಿ ಾ್ರತ್ಮನೇ ನಿಮಗೆ ಆ ಸಂತಸವನು್ನ
ನೀಡಿದನು.

7ಮಕೆದೋನಿಯಮತು್ತ ಅ ಾಯದಲಿ್ಲದ್ದ ನಂಬಿಗಸ್ತರಿಗೆ ಾ್ಲ ನೀವು
ಾದರಿ ಾದಿರಿ. 8 ಪ್ರಭುವಿನ ಉಪದೇಶವು ಮಕೆದೋನಿಯ

ಮತು್ತ ಅ ಾಯದಲಿ್ಲ ನಿಮಿ್ಮಂದ ಪ್ರಚಾರ ಾಯಿತು. ಇದಲ್ಲದೆ ದೇವರ
ಮೇಲಿನ ನಿಮ್ಮ ನಂಬಿಕೆಯು ಎ ಾ್ಲ ಕಡೆಗಳಲಿ್ಲಯೂ ತಿಳಿದುಬಂದಿತು.
ಆದುದರಿಂದನಿಮ್ಮ ನಂಬಿಕೆಯಬಗೆ್ಗ ಏನೂಹೇಳಬೇ ಾಗಿಲ್ಲ. 9 ಾವು
ನಿ ್ಮಡನೆ ಇ ಾ್ದಗ ನೀವು ನಮ್ಮ ಬೋಧನೆಯನು್ನ ಹೃತೂ್ಪವರ್ಕ ಾಗಿ
ಸಿ್ವೕಕರಿಸಿಕೊಂಡದ್ದರ ಕುರಿ ಾಗಿಯೂ ವಿಗ್ರ ಾ ಾಧನೆಯನು್ನ ನಿಲಿ್ಲಸಿ
ಜೀವವುಳ್ಳ ಸತ್ಯದೇವರನು್ನ ಆ ಾಧಿಸತೊಡಗಿದ್ದರ ಕುರಿ ಾಗಿಯೂ
ಅಲಿ್ಲನ ಜನರೆಲ್ಲರೂ ತಿಳಿಸು ಾ್ತರೆ. 10 ದೇವಕು ಾರನು
ಪರಲೋಕದಿಂದ ಬರುವುದನು್ನ ಎದುರುನೋಡುವುದ ಾ್ಕಗಿ ನೀವು
ಾಗೆ ಾಡಿದಿರಿ. ದೇವರೇ ಆ ಕು ಾರನನು್ನ ಸತ್ತವರೊಳಗಿಂದ

ಜೀವಂತ ಾಗಿಮೇಲಕೆ್ಕಬಿ್ಬಸಿದನು. ಆತನೇಯೇಸು. ಮುಂದೆ ಬರುವ
ದೇವರ ಕೋಪದ ತೀಪಿರ್ನಿಂದ ನಮ್ಮನು್ನ ರ ಸುವವನು ಆತನೇ.

2
ಥೆಸಲೋನಿಕದಲಿ್ಲ ೌಲನ ಾಯರ್

1 ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಯರೇ, ಾವು ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲಗೆ ಬಂದದು್ದ
ವ್ಯಥರ್ ಾಗಲಿಲ್ಲ ಎಂಬುದು ನಿಮಗೆತಿಳಿದಿದೆ. 2ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲಗೆ ಬರುವುದಕೆ್ಕ
ದಲೇ ಫಿಲಿಪಿ್ಪಯಲಿ್ಲ ಹಿಂಸೆಯನು್ನ ಅನುಭವಿಸಿದೆವು. ಅಲಿ್ಲಯ

ಜನರು ನಮ್ಮ ವಿರುದ್ಧ ಾಗಿ ಕೆಟ್ಟದ್ದನು್ನ ಹೇಳಿದರು. ಅದೆಲ್ಲವೂ
ನಿಮಗೆ ತಿಳಿದಿದೆ. ನಿಮ್ಮ ಬಳಿಗೆ ಬಂ ಾಗ, ಅನೇಕ ಜನರು ನಮಗೆ
ವಿರುದ್ಧ ಾಗಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಧೈಯರ್ದಿಂದ ಇರಲು ಮತು್ತ ನಿಮಗೆ
ಸು ಾತೆರ್ಯನು್ನ ತಿಳಿಸಲು ದೇವರು ನಮಗೆ ಸ ಾಯ ಾಡಿದನು.
3ನಮ್ಮ ಬೋಧನೆಯು ತಪೂ್ಪ ಅಲ್ಲ ಮತು್ತ ಅಶುದ್ಧ ಾದಉದೆ್ದೕಶವನು್ನ
ಹೊಂದಿಯೂ ಇಲ್ಲ ಮತು್ತ ನಿಮ್ಮನು್ನ ೕಸಗೊಳಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನವೂ
ಅಲ್ಲ. 4 ಾವು ಸು ಾತೆರ್ಯನು್ನ ತಿಳಿಸುತೆ್ತೕವೆ. ಏಕೆಂದರೆ ದೇವರು
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ನಮ್ಮನು್ನ ಪರಿಶೋಧಿಸಿ ಾ್ದನೆ ಮತು್ತ ಸು ಾತೆರ್ಯನು್ನ ತಿಳಿಸಲು
ನಮ್ಮನು್ನ ನೇಮಿಸಿ ಾ್ದನೆ. ಆದುದರಿಂದ ಜನರನು್ನ ಮೆಚಿ್ಚಸಲು
ಪ್ರಯತಿ್ನಸದೆ ನಮ್ಮ ಹೃದಯಗಳನು್ನ ಪರೀ ಸು ಾತ ಾದ ದೇವರನೆ್ನೕ
ಮೆಚಿ್ಚಸಲು ಪ್ರಯತಿ್ನಸುತೆ್ತೕವೆ.

5 ನಿಮ್ಮ ಬಗೆ್ಗ ಒಳೆ್ಳಯದನು್ನ ಹೇಳಿ ನಿಮ್ಮನು್ನ ಮರುಳು
ಾಡಬೇಕೆಂದು ಾವೆಂದೂ ಪ್ರಯತಿ್ನಸಿಲ್ಲವೆಂಬುದು ನಿಮಗೆ

ತಿಳಿದಿದೆ. ಾವು ನಿಮ್ಮ ಹಣವನು್ನ ಕಸಿದುಕೊಳ್ಳಲು ಪ್ರಯತಿ್ನಸಿಲ್ಲ;
ನಮ್ಮ ಾ್ವಥರ್ವನು್ನ ಮರೆ ಾಡಿಕೊಂಡು ವೇಶ ಾರಿಗ ಾಗಿರಲಿಲ್ಲ.
ಇದು ನಿಜವೆಂಬುದು ದೇವರಿಗೆ ತಿಳಿದಿದೆ. 6 ಜನರಿಂದ ಬರುವ
ಾನಮ ಾರ್ದೆಗಳನು್ನ ನಿಮಿ್ಮಂ ಾಗಲಿ ಇತರ ಜನರಿಂ ಾಗಲಿ
ಾವೆಂದೂ ಬಯಸಲಿಲ್ಲ.
7 ಾವು ಕಿ್ರಸ್ತನ ಅ ಸ್ತಲ ಾಗಿ ನಿ ್ಮಡಗಿ ಾ್ದಗ, ನಿಮಿ್ಮಂದ

ದುಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ನಮ್ಮ ಅಧಿ ಾರವನು್ನ ಬಳಸಬಹು ಾಗಿತು್ತ.
ಆದರೆ ನಿ ್ಮಡನೆ ಬಹಳ ಾತಿ್ವಕ ಾಗಿದೆ್ದವು. ಾಯಿಯು ತನ್ನ
ಸ್ವಂತ ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳನು್ನ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ನೋಡಿಕೊಳು್ಳವಂತೆ
ಾವು ನಡೆದುಕೊಂಡೆವು. 8 ನಿಮ್ಮನು್ನ ಬಹಳ ಾಗಿ ಪಿ್ರೕತಿಸಿದೆವು.
ಆದುದರಿಂದ ದೇವರ ಸು ಾತೆರ್ಯನು್ನ ನಿ ್ಮಡನೆ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಲು,
ಾತ್ರವೇ ಅಲ್ಲ, ನಿಮಗೋಸ ್ಕರ ಸ್ವಂತ ಾ್ರಣವನೆ್ನೕ ಕೊಡಲು

ಸಿದ್ಧ ಾಗಿದೆ್ದವು. 9 ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಯರೇ, ಾವು
ಅನುಭವಿಸಿದ ಕಷ್ಟ ಾಪರ್ಣ್ಯಗಳು ನಿಮ್ಮ ನೆನಪಿನಲೆ್ಲೕ ಇವೆ. ನಿಮಗೆ
ದೇವರ ಸು ಾತೆರ್ಯನು್ನ ಉಪದೇಶಿಸಿ ಾಗ ನೀವು ನಮಗೆ ವೇತನ
ನೀಡುವ ಾರವನು್ನ ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಾಕ ಾರದೆಂದು ಹಗಲಿರುಳು
ದುಡಿದು ಜೀವನ ಾಗಿಸಿದೆವು.

10 ವಿ ಾ್ವಸಿಗ ಾದ ನಿ ್ಮಡನೆ ಾವಿ ಾ್ದಗ ತಪಿ್ಪಲ್ಲದವ ಾಗಿಯೂ
ಪರಿಶುದ್ಧ ಾಗಿಯೂ ಮತು್ತ ನಿದೋರ್ಷಿಗ ಾಗಿಯೂ ಜೀವಿಸಿದೆ್ದವು.
ಇದು ನಿಜವೆಂಬುದು ನಿಮಗೂ ತಿಳಿದಿದೆ ಮತು್ತ ದೇವರಿಗೂ ತಿಳಿದಿದೆ.
11 ತಂದೆಯು ತನ್ನ ಸ್ವಂತ ಮಕ್ಕ ಡನೆ ನಡೆದುಕೊಳು್ಳವಂತೆ ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲ
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ಪ್ರತಿ ಬ್ಬರೊಡನೆಯೂನಡೆದುಕೊಂಡೆವೆಂಬುದು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿದಿದೆ.
12 ನಿಮ್ಮನು್ನ ಬಲಗೊಳಿಸಿದೆವು ಮತು್ತ ಸಂತೈಸಿದೆವು. ನಿಮ್ಮನು್ನ ತನ್ನ
ಾಜ್ಯಕೂ್ಕ ಮಹಿಮೆಗೂ ಕರೆದ ದೇವರಿ ಾಗಿ ೕಗ ್ಯ ಾದ ರೀತಿಯಲಿ್ಲ
ಜೀವಿಸಿರಿ ಎಂದು ಾವು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಸಿದೆವು.

13 ನೀವು ದೇವರ ಸಂದೇಶವನು್ನ ಸಿ ್ವೕಕರಿಸಿಕೊಂಡದ್ದ ಾ ್ಕಗಿ
ದೇವರಿಗೆ ಾ ಾಗಲೂ ಕೃತಜ್ಞ ಾಸು್ತತಿ ಸಲಿ್ಲಸುತೆ್ತೕವೆ. ನೀವು
ಆ ಸಂದೇಶವನು್ನ ನಮಿ್ಮಂದ ಕೇಳಿ, ಅದನು್ನ ದೇವರ ಾಕ್ಯದಂತೆ
ಒಪಿ್ಪಕೊಂಡಿರೇ ಹೊರತು ಾನವನ ಾಕ್ಯಗಳೆಂದಲ್ಲ. ಅದು
ನಿಜ ಾಗಿಯೂ ದೇವರ ಸಂದೇಶ. ಆ ಸಂದೇಶವು ನಂಬುವವ ಾದ
ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲ ಾಯರ್ ಾಡುತ್ತದೆ. 14 ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಯರೇ,
ನೀವು ಜುದೇಯದಲಿ್ಲರುವ ದೇವರ ಸಭೆಗಳಂತಿದಿ್ದೕರಿ. ಕಿ್ರಸ್ತ
ಯೇಸುವಿನಲಿ್ಲ ವಿ ಾ್ವಸವಿಟಿ್ಟರುವ ಅವರು ಇತರ ಯೆಹೂದ್ಯರಿಂದ
ಹಿಂಸಿಸಲ್ಪಟ್ಟರು. ಅದೇ ರೀತಿಯಲಿ್ಲ ನೀವೂ ನಿಮ್ಮ ದೇಶದ
ಇತರ ಜನರಿಂದ ಹಿಂಸಿಸಲ್ಪಟ್ಟವ ಾಗಿದಿ್ದೕರಿ. 15 ಆ ಯೆಹೂದ್ಯರು
ಪ್ರಭು ಾದಯೇಸುವನೂ್ನ ಪ್ರ ಾದಿಗಳನೂ್ನ ಕೊಂದು ಾಕಿದರು. ತಮ್ಮ
ದೇಶದಿಂದ (ಜುದೇಯ) ನಮ್ಮನು್ನ ಬಲವಂತ ಾಗಿ ಹೊರಗಟಿ್ಟದರು.
ಅವರು ದೇವರಿಗೆ ಮೆಚಿ್ಚಕೆ ಾದವ ಾಗಿಲ್ಲ ಮತು್ತ ಜನರೆಲ್ಲರ
ವಿರುದ್ಧ ಾಗಿ ಾ್ದರೆ. 16 ೌದು,ಯೆಹೂದ್ಯರಲ್ಲದವರಿಗೆ ರಕ್ಷಣೆನೀಡುವ
ಸು ಾತೆರ್ಯನು್ನ ಾವು ಉಪದೇಶಿಸದಂತೆ ನಮ್ಮನು್ನ ತಡೆಯಲು
ಅವರು ಪ್ರಯತಿ್ನಸುತಿ್ತ ಾ್ದರೆ. ಹೀಗೆ ಅವರು ತಮ್ಮ ಾಪಗಳಿಗೆಮತ್ತಷು್ಟ
ಾಪಗಳನು್ನ ಕೂಡಿಸುತಿ್ತ ಾ್ದರೆ. ಕೊನೆಗೆ, ದೇವರ ಕೋಪವು ಅವರ
ಮೇಲೆ ಬರುತ್ತದೆ.

ಥೆಸಲೋನಿಕದವರನು್ನ ಮತೆ್ತ ನೋಡಲು ೌಲನ ಆಸೆ
17 ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಯರೇ, ನಿಮಿ್ಮಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ಾಲ ಅಗಲಿ

ಹೋಗಿದೆ್ದವು. ( ಾವು ನಿ ್ಮಡನೆ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ನಮ್ಮ
ಆಲೋಚನೆಗಳು ನಿ ್ಮಡನೆ ಇನೂ್ನ ಇವೆ.) ನಿಮ್ಮನು್ನ ನೋಡಲು
ಅ ಾ್ಯಸೆಯಿಂದ ಬಹಳ ಪ್ರಯತ್ನಪಟೆ್ಟವು. 18 ೌದು, ಾವು
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ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲಗೆ ಬರಬೇಕೆಂದಿದೆ್ದವು. ೌಲ ಾದ ಾನು, ನಿಜ ಾಗಿಯೂ
ಅನೇಕ ಸಲ ಬರಲು ಪ್ರಯತಿ್ನಸಿದೆನು, ಆದರೆ ನಮ್ಮನು್ನ ಸೈ ಾನನು
ನಿಲಿ್ಲಸಿದನು. 19 ನಮ್ಮ ಪ್ರಭು ಾದ ಯೇಸು ಕಿ್ರಸ್ತನು ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಾ ಾಗ
ಾವು ಹೊಗಳಿಕೊಳು್ಳವ ನಮ್ಮ ನಿರೀ , ನಮ್ಮ ಸಂತೋಷ, ನಮ್ಮ
ಕಿರೀಟ ನೀವೇ ಆಗಿದಿ್ದೕರಿ. 20ನಿಜ ಾಗಿಯೂನೀವೇ ನಮ್ಮ ಸಂತೋಷ
ಮತು್ತ ೌರವ ಾಗಿದಿ್ದೕರಿ.

3
1 ಾವು ನಿಮ್ಮ ಬಳಿಗೆ ಬರ ಾಗಲಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ಇನೂ್ನ ಹೆಚು್ಚ ಾಲ
ಾಯಲು ಬಹಳ ಕಷ್ಟಕರ ಾಗಿದೆ. 2 ಆದುದರಿಂದ ಅಥೆನಿ್ಸನಲಿ್ಲ
ಉಳಿದುಕೊಂಡು ತಿ ಥೆಯನನು್ನ ನಿಮ್ಮ ಬಳಿಗೆ ಕಳುಹಿಸಲು
ತೀ ಾರ್ನಿಸಿದೆವು. ತಿ ಥೆಯನು ನಮ್ಮ ಸಹೋದರ. ಅವನು
ದೇವರಿಗೋಸ ್ಕರ ನ ್ಮಡನೆ ಕೆಲಸ ಾಡುತಿ್ತ ಾ್ದನೆ. ಕಿ್ರಸ್ತನ
ವಿಷಯ ಾದ ಸು ಾತೆರ್ಯನು್ನ ಜನರಿಗೆ ತಿಳಿಸಲು ಅವನು
ನಮಗೆ ಸ ಾಯ ಾಡುತಿ್ತ ಾ್ದನೆ. ನಿಮ್ಮ ನಂಬಿಕೆಯನು್ನ
ಬಲಗೊಳಿಸಲು ಮತು್ತ ನಿಮ್ಮನು್ನ ಸಂತೈಸಲು ತಿ ಥೆಯನನು್ನ
ಕಳುಹಿಸಿದೆ್ದೕವೆ. 3 ನಮಗೀಗ ಬಂದಿರುವ ಕಷ್ಟಗಳಿಂದ
ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲ ಾರೂ ತಳಮಳಗೊಳ್ಳ ಾರದೆಂದು ತಿ ಥೆಯನನು್ನ
ಕಳುಹಿಸಿದೆ್ದೕವೆ. ನಮಗೆ ಇಂ ಾ ಕಷ್ಟಗಳು ಬರಲೇಬೇಕೆಂದು ನಿಮಗೇ
ತಿಳಿದಿದೆ. 4 ಾವು ನಿ ್ಮಡನಿ ಾ್ದಗ, ಾವೆಲ್ಲರೂ ಹಿಂಸೆಯನು್ನ
ಅನುಭವಿಸಬೇ ಾಗುತ್ತದೆಯೆಂದು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಸಿದೆವು. ಾವು
ಹೇಳಿದಂತೆಯೇ ಅದು ಸಂಭವಿಸಿತು ಎಂಬುದು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿದಿದೆ.
5 ನಿಮ್ಮ ನಂಬಿಕೆಯ ಬಗೆ್ಗ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕೆಂಬ ಾರಣದಿಂದಲೇ
ಾನು ತಿ ಥೆಯನನು್ನ ನಿಮ್ಮ ಬಳಿಗೆ ಕಳುಹಿಸಿದೆನು. ಇನೂ್ನ
ಹೆಚು್ಚ ಾಲ ಾಯಲು ಾಧ್ಯವಿಲ್ಲವೆನಿಸಿದ್ದರಿಂದಲೇ ಾನು ಅವನನು್ನ
ಕಳುಹಿಸಿದೆನು. ಜನರನು್ನ ಶೋಧನೆಗೆ ಒಳಪಡಿಸುವ ಸೈ ಾನನು
ನಿಮ್ಮನು್ನ ಈ ಾಗಲೇ ಶೋಧನೆಗಳಿಂದ ಸೋಲಿಸಿರಬಹುದೆಂಬ
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ಭಯ ನನಗಿತು್ತ. ಒಂದುವೇಳೆ, ಾಗೇ ಾದರೂ ಆಗಿದ್ದರೆ ನಮ್ಮ
ಪ್ರ ಾಸವೆ ಾ್ಲ ನಿರಥರ್ಕ ಾಗುತಿ್ತತು್ತ.

6 ಆದರೆ ತಿ ಥೆಯನು ನಿಮಿ್ಮಂದ ನಮ್ಮ ಬಳಿಗೆ ಹಿಂತಿರುಗಿ
ಬಂ ಾಗ, ನಿಮ್ಮ ನಂಬಿಕೆಯಮತು್ತ ಪಿ್ರೕತಿಯಬಗೆ್ಗ ಶುಭ ಾತೆರ್ಯನು್ನ
ನಮಗೆ ಹೇಳಿದನು. ನೀವು ಾ ಾಗಲೂ ನಮ್ಮನು್ನ
ಾಪಿಸಿಕೊಳು್ಳವಿರೆಂತಲೂ ನಮ್ಮನು್ನ ಮತೆ್ತ ನೋಡಲು ಅ ಾ್ಯಸೆಯಿಂದ
ಇದಿ್ದೕರೆಂತಲೂ ಅವನು ನಮಗೆ ತಿಳಿಸಿದನು. ಅದೇ ರೀತಿಯಲಿ್ಲ
ಾವೂ ನಿಮ್ಮನು್ನ ನೋಡಲು ಅ ಾ್ಯಸೆಯಿಂದ ಇದೆ್ದೕವೆ. 7 ಸಹೋದರ
ಸಹೋದರಿಯರೇ, ನಿಮ್ಮ ನಂಬಿಕೆಯದೆಸೆಯಿಂದನಿಮ್ಮ ವಿಷಯದಲಿ್ಲ
್ರೕ ಾ್ಸಹಗೊಂಡೆವು. ನಮಗೆ ಬಹಳ ತೊಂದರೆಯಿದ್ದರೂ

ಹಿಂಸೆಯಿದ್ದರೂ ಆದರಣೆ ಾಯಿತು. 8 ನೀವು ಪ್ರಭುವಿನಲಿ್ಲ
ಬಲ ಾಗಿದ್ದರೆ, ನಮ್ಮಲಿ್ಲ ಜೀವ ತುಂಬಿದಂತಿರುವುದು. 9 ನಿಮ್ಮ
ನಿಮಿತ್ತದಿಂದ ದೇವರ ಸನಿ್ನಧಿಯಲಿ್ಲ ಬಹಳ ಹಷಿರ್ತ ಾಗಿದೆ್ದೕವೆ!
ಆದ್ದರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ವಿಷಯದಲಿ್ಲ ದೇವರಿಗೆ ಕೃತಜ್ಞ ಾಸು್ತತಿ ಸಲಿ್ಲಸುತೆ್ತೕವೆ.
ನಮಗಿರುವ ಆನಂದಕೆ್ಕ ಸರಿಸಮ ಾಗಿ ಕೃತಜ್ಞ ಾಸು್ತತಿ ಸಲಿ್ಲಸಲು
ನಮಗೆ ಹೇಗೆ ಾಧ್ಯ ಾದೀತು? 10 ಹಗಲಿರುಳು ನಿಮ್ಮ ವಿಷಯದಲಿ್ಲ
ಬಹಳ ಾಗಿ ಾ್ರಥರ್ನೆ ಾಡುತಿ್ತದೆ್ದೕವೆ. ನಿಮ್ಮನು್ನ ಕಣಾ್ಣರೆ ಕಂಡು
ನಿಮ್ಮ ನಂಬಿಕೆಯಲಿ್ಲರುವ ಕುಂದುಕೊರತೆಗಳನು್ನ ನಿ ಾರಿಸಬೇಕೆಂದು
ದೇವರಲಿ್ಲ ಹಗಲಿರುಳು ಾ್ರಥಿರ್ಸುತಿ್ತದೆ್ದೕವೆ.

11 ಾವು ನಿಮ್ಮ ಬಳಿಗೆ ಬರಲು ಾಗರ್ವನು್ನ ಸ ಾಗಗೊಳಿಸುವಂತೆ
ನಮ್ಮ ತಂದೆ ಾದ ದೇವರಿಗೂ ಪ್ರಭು ಾದ ಯೇಸುವಿಗೂ
ಾ್ರಥಿರ್ಸುತೆ್ತೕವೆ. 12 ಾವು ನಿಮ್ಮನು್ನ ಪಿ್ರೕತಿಸುವಂತೆ ನಿಮ್ಮ ಪಿ್ರೕತಿಯು
ವೃದಿ್ಧ ಾಗಿ ಒಬೊ್ಬಬ್ಬರ ಮೇಲೆಯೂ ಇತರ ಜನರೆಲ್ಲರ ಮೇಲೆಯೂ
ಹೆಚಾ್ಚಗಲೆಂದು ಪ್ರಭುವಿನಲಿ್ಲ ಾ್ರಥಿರ್ಸುತೆ್ತೕವೆ. 13ನಿಮ್ಮ ಹೃದಯಗಳು
ಬಲಗೊಳ್ಳಲೆಂದು ಹೀಗೆ ಾ್ರಥಿರ್ಸುತೆ್ತೕವೆ. ನಮ್ಮ ಪ್ರಭು ಾದ
ಯೇಸುವು ತನ್ನ ಪವಿತ್ರ ಜನರೊಂದಿಗೆ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಾ ಾಗ ನೀವು
ತಂದೆ ಾದ ದೇವರ ಸನಿ್ನಧಿಯಲಿ್ಲ ಪರಿಶುದ್ಧರೂ ತಪಿ್ಪಲ್ಲದವರೂ
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ಆಗಿರುವಿರಿ.
4

ದೇವರನು್ನ ಹಷರ್ಗೊಳಿಸುವ ಜೀವನ
1 ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಯರೇ, ಈಗ ನಿಮಗೆ ಇತರ ಕೆಲವು

ವಿಚಾರಗಳನು್ನ ತಿಳಿಸುತೆ್ತೕನೆ. ದೇವರನು್ನ ಮೆಚಿ್ಚಸಲು ಹೇಗೆ
ಜೀವಿಸಬೇಕೆಂದು ನಿಮಗೆ ಕಲಿಸಿದೆ್ದೕವೆ. ನೀವು ಅದೇ ರೀತಿಯಲಿ್ಲ
ಜೀವಿಸುತಿ್ತರುವಿರಿ. ಅದೇ ರೀತಿಯಲಿ್ಲ ಇನೂ್ನ ಹೆಚು್ಚ ಸಮಪರ್ಕ ಾಗಿ
ಜೀವಿಸಬೇಕೆಂದು ಾವು ನಿಮ್ಮನು್ನ ಕಿ್ರಸ್ತನಲಿ್ಲ ಕೇಳಿಕೊಳು್ಳತೆ್ತೕವೆ ಮತು್ತ
್ರೕ ಾ್ಸಹಿಸುತೆ್ತೕವೆ. 2ನೀವು ಾವ ಾಯರ್ಗಳನು್ನ ಾಡಬೇಕೆಂದು
ಾವು ನಿಮಗೆ ಹೇಳಿದೆ ೕ ಅವುಗಳೆ ಾ್ಲ ನಿಮಗೆ ತಿಳಿದೇ ಇವೆ.
ಪ್ರಭು ಯೇಸುವಿನ ಅಧಿ ಾರದಿಂದ ಾವು ಆ ಸಂಗತಿಗಳನು್ನ
ನಿಮಗೆ ಹೇಳಿದೆವು. 3 ನೀವು ಪವಿತ್ರ ಾಗಿರಬೇಕೆಂಬುದು ದೇವರ
ಚಿತ್ತ ಾಗಿದೆ. ಆದುದರಿಂದ ನೀವು ಲೈಂಗಿಕ ಾಪಗಳಿಂದ ದೂರವಿರಿ.
4 ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲ ಪ್ರತಿ ಬ್ಬರೂ ನಿಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ದೇಹಗಳನು್ನ ಹತೋಟಿಯಲಿ್ಲ
ಇಟು್ಟಕೊಳ್ಳಬೇಕೆಂಬುದು ದೇವರ ಅಪೇ . ನಿಮ್ಮ ದೇಹವನು್ನ
ಪವಿತ್ರ ಾದ ಾಗರ್ದಲಿ್ಲ ಬಳಸಿದರೆ, ದೇವರಿಗೆ ೌರವವನು್ನ
ನೀಡಿದಂ ಾಗುವುದು.* 5 ನಿಮ್ಮ ದೇಹವನು್ನ ಲೈಂಗಿಕ ಾಪಗಳಿ ಾಗಿ
ಬಳಸಬೇಡಿ. ದೇವರನು್ನ ತಿಳಿಯದ ಜನರು ತಮ್ಮ ದೇಹಗಳನು್ನ
ಅದಕೆ್ಕ ಬಳಸು ಾ್ತರೆ. 6ಈ ವಿಷಯದಲಿ್ಲ ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲ ಾರೂ ಕಿ್ರಸ್ತನಲಿ್ಲ
ಸಹೋದರ ಾದವನನು್ನ ವಂಚಿಸಿ ಕೇಡು ಾಡ ಾರದು. ಾವು
ಈ ಾಗಲೇ ನಿಮಗೆ ಹೇಳಿದಂತೆ ಮತು್ತ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಿದಂತೆ
ಇವೆಲ್ಲವುಗಳ ವಿಷಯದಲಿ್ಲ ದೇವರು ದಂಡಿಸು ಾ್ತನೆ. 7 ದೇವರು
ನಮ್ಮನು್ನ ಪರಿಶುದ್ಧ ಾಗಿ ಜೀವಿಸುವುದಕೆ್ಕ ಕರೆದಿ ಾ್ದನೆ. ಾವು
ಾಪದಲಿ್ಲ ಜೀವಿಸಲು ಆತನು ಇಷ್ಟಪಡುವುದಿಲ್ಲ. 8 ಆದುದರಿಂದ
ಈ ಉಪದೇಶವನು್ನ ಅನುಸರಿಸದವನು ಅವಿಧೇಯ ಾಗಿರುವುದು
* 4:4: ಅಥ ಾ “ನಮ್ಮಲಿ್ಲ ಪ್ರತಿ ಬ್ಬರಿಗೂ ಪರಿಶುದ್ಧ ಾದ ಮತು್ತ ೌರ ಾನಿ್ವತ ಾದ
ರೀತಿಯಲಿ್ಲ ತನ್ನ ಸ್ವಂತ ಹೆಂಡತಿಯನು್ನ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಗೊತಿ್ತದೆ.”
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ದೇವರಿಗೇ ಹೊರತು ಾನವನಿಗಲ್ಲ. ನಮಗೆ ತನ್ನ ಪವಿ ಾ್ರತ್ಮನನು್ನ
ನೀಡಿ ಾತನು ದೇವರೇ.

9 ಕಿ್ರಸ್ತನಲಿ್ಲ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಯರನು್ನ
ಹೇಗೆ ಪಿ್ರೕತಿಸಬೇಕೆಂಬುದರ ಬಗೆ್ಗ ಾವು ನಿಮಗೆ
ಬರೆಯುವ ಅವಶ್ಯಕತೆಯಿಲ್ಲ. ಒಬ್ಬರನೊ್ನಬ್ಬರು ಹೇಗೆ
ಪಿ್ರೕತಿಸಬೇಕೆಂಬುದನು್ನ ಈ ಾಗಲೇ ದೇವರು ನಿಮಗೆ ಕಲಿಸಿ ಾ್ದನೆ.
10 ಮಕೆದೋನಿಯದಲಿ್ಲರುವ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಯರನೆ್ನಲ್ಲ
ನೀವು ನಿಜ ಾಗಿಯೂ ಪಿ್ರೕತಿಸುತಿ್ತದಿ್ದೕರಿ. ಅವರನು್ನ ಇನೂ್ನ ಹೆಚೆ್ಚಚಾ್ಚಗಿ
ನೀವು ಪಿ್ರೕತಿಸಬೇಕೆಂದು ಾವು ನಿಮ್ಮನು್ನ ್ರೕ ಾ್ಸಹಿಸುತೆ್ತೕವೆ.

11 ಾಂತಿಯಿಂದ ಜೀವಿಸಲು ನಿಮಿ್ಮಂ ಾದಷು್ಟ ಪ್ರಯತಿ್ನಸಿರಿ.
ನಿಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ವ್ಯವ ಾರದ ಮೇಲಿ್ವಚಾರಣೆಯನು್ನ ನೋಡಿಕೊಳಿ್ಳ.
ನಿಮ್ಮ ಕೈ ಾರೆ ಕೆಲಸ ಾಡಬೇಕೆಂದು ಾವು ಈ ಾಗಲೇ ನಿಮಗೆ
ಹೇಳಿದೆ್ದೕವೆ. 12 ನೀವು ಹೀಗೆ ಾಡಿದರೆ, ವಿ ಾ್ವಸಿಗಳಲ್ಲದವರು
ನಿಮ್ಮ ಜೀವತದ ರೀತಿಯನು್ನ ಕಂಡು ನಿಮ್ಮನು್ನ ೌರವಿಸು ಾ್ತರೆ.
ಅಲ್ಲದೆ ನಿಮ್ಮ ಅಗತ್ಯತೆಗಳ ಪೂರೈಕೆ ಾಗಿ ನೀವು ಬೇರೆಯವರನು್ನ
ಅವಲಂಬಿಸಿಕೊಳು್ಳವ ಅವಶ್ಯಕತೆಯೂ ಇರುವುದಿಲ್ಲ.

ಪ್ರಭುವಿನ ಬರುವಿಕೆ
13 ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಯರೇ, ಸತು್ತಹೋದ ಜನರ ಬಗೆ್ಗ

ನೀವು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕೆಂಬುದು ನಮ್ಮ ಅಪೇ . ನಿರೀ ಯಿಲ್ಲದ
ಜನರಂತೆ ನೀವುದುಃಖದಿಂದಿರುವುದು ನಮಗೆ ಇಷ್ಟವಿಲ್ಲ. 14ಯೇಸು
ಸತು್ತಹೋದನೆಂದು ಾವು ನಂಬುತೆ್ತೕವೆ. ಆದರೆ ಯೇಸು ಮತೆ್ತ
ಜೀವಂತ ಾಗಿ ಎದು್ದಬಂದನೆಂಬುದನೂ್ನ ಾವು ನಂಬುತೆ್ತೕವೆ.
ಾಗೆಯೇಯೇಸುವಿನಲಿ್ಲ ವಿ ಾ್ವಸವಿಟು್ಟ ಸತು್ತಹೋದವರನು್ನ ದೇವರು

ಆತನ ತೆಯಲಿ್ಲ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಬರುವನು.
15 ಈಗ ಾವು ನಿಮಗೆ ಹೇಳುತಿ್ತರುವುದು ಪ್ರಭುವಿನ

ಸ್ವಂತ ಸಂದೇಶವನೆ್ನೕ. ಪ್ರಭುವು ಮತೆ್ತ ಬಂ ಾಗ ಈಗ
ಜೀವಿಸುತಿ್ತರುವ ಾವು ಇನೂ್ನ ಜೀವದಿಂದ ಇದ್ದರೆ ಾವು ಪ್ರಭುವಿನ
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ತೆಯಲಿ್ಲರುತೆ್ತೕವೆ. ಆದರೂ ಸತು್ತಹೋದ ಇತರರಿಗಿಂತಲೂ ಾವು
ಮುಂದಿನವ ಾಗುವುದಿಲ್ಲ. 16 ಪ್ರಭುವು ಾನೇ ಪರಲೋಕದಿಂದ
ಇಳಿದುಬರುವನು. ಆಗ ಪ್ರ ಾನ ದೇವದೂತನು ದೇವರ ತುತೂರಿ
ಧ ್ವನಿ ಡನೆ ಆ ಾ ೕಷ ಾಡುವನು. ಕೂಡಲೇ ಕಿ್ರಸ್ತನಲಿ್ಲರುವ
ಸತ್ತವರು ದಲು ಎದು್ದಬರುವರು. 17 ಅನಂತರ, ಇನೂ್ನ
ಜೀವದಿಂದುಳಿದಿರುವ ಾವು ಸತ್ತವರೊಡನೆ ಒಂದುಗೂಡುವೆವು.
ಪ್ರಭುವನು್ನ ಅಂತರಿಕ್ಷದಲಿ್ಲ ಎದುರುಗೊಳ್ಳಲು ಾವು ಮೇಘಗಳ
ನಡುವೆ ಎತ್ತಲ್ಪಡುವೆವು. ಹೀಗೆ ಾವು ಾ ಾಗಲೂ
ಪ್ರಭುವಿನೊಂದಿಗೆ ಇರುವೆವು. 18 ಆದ ಾರಣ ಈ ಾತುಗಳಿಂದ
ಒಬ್ಬರನೊ್ನಬ್ಬರು ಸಂತೈಸಿರಿ.

5
ಪ್ರಭುವು ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಾಗು ಾಗ ಸಿದ್ಧ ಾಗಿರಿ

1ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಯರೇ,ಈಗ ಾವು ಾಲಮತು್ತ ದಿನಗಳ
ಬಗೆ್ಗ ನಿಮಗೆ ಬರೆಯುವ ಅವಶ್ಯವಿಲ್ಲ. 2 ಪ್ರಭುವು ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಾಗುವ
ದಿನವು ಾತಿ್ರ ಾಲದಲಿ್ಲ ಕಳ್ಳನು ಬರುವಂತೆ ಇದ್ದಕಿ್ಕದ್ದಂತೆ ಬರುತ್ತದೆ
ಎಂಬುದು ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಚೆ ಾ್ನಗಿ ತಿಳಿದಿದೆ. 3 “ನಮಗೆ ಾಂತಿಯಿದೆ.
ಾವು ಸುರ ತ ಾಗಿದೆ್ದೕವೆ” ಎಂದು ಜನರು ಹೇಳು ಾಗಲೇ ಅವರಿಗೆ
ವಿ ಾಶವು ಗಭಿರ್ಣಿಗೆ ಪ್ರಸವವೇದನೆ ಉಂಟಾಗುವಂತೆ ಬರುತ್ತದೆ. ಆ
ಜನರು ತಪಿ್ಪಸಿಕೊಳ್ಳ ಾಗುವುದಿಲ್ಲ.

4 ಆದರೆ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಯರೇ, ನೀವು ಕತ್ತಲಿನಲಿ್ಲ
( ಾಪದಲಿ್ಲ) ಾಸಿಸುತಿ್ತಲ್ಲ. ಆ ದಿನವು ನಿಮಗೆ ಕಳ್ಳನಂತೆ
ಇದ್ದಕಿ್ಕದ್ದಂತೆ ಬರುವುದಿಲ್ಲ. 5 ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಬೆಳಕಿಗೆ ಸೇರಿದವರು
ಮತು್ತ ಹಗಲಿಗೆ ಸೇರಿದವರು. ಾವು ಾತಿ್ರ ಾಗಲಿ ಅಥ ಾ
ಕತ್ತಲೆ ಾಗಲಿ ಸೇರಿದವರಲ್ಲ. 6 ಆದುದರಿಂದ ಾವು ಇತರ
ಜನರಂತಿರ ಾರದು. ಾವು ನಿದೆ್ರ ಾಡುವುದೇ ಬೇಡ. ಾವು
ಎಚ್ಚರದಿಂದ ಇದು್ದ, ನಮ್ಮನು್ನ ಹತೋಟಿಯಲಿ್ಲ ಇಟು್ಟಕೊಂಡಿರಬೇಕು.
7 ನಿದೆ್ದ ಾಡುವ ಜನರು ಾತಿ್ರಯಲಿ್ಲ ನಿದಿ್ರಸು ಾ್ತರೆ. ಕುಡಿದು
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ಅಮಲೇರುವವರು ಾತಿ್ರಯಲಿ್ಲ ಕುಡಿದು ಅಮಲೇರು ಾ್ತರೆ. 8 ಆದರೆ
ಾವು ಹಗಲಿಗೆ ಸೇರಿದವ ಾದ್ದರಿಂದ ನಮ್ಮನು್ನ ಹತೋಟಿಯಲಿ್ಲ
ಇಟು್ಟಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಾವು ನಮ್ಮನು್ನ ರ ಸಿಕೊಳು್ಳವುದ ಾ್ಕಗಿ
ಪಿ್ರೕತಿಯನೂ್ನ ನಂಬಿಕೆಯನೂ್ನ ಧರಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ರಕ್ಷಣೆಯ
ನಿರೀ ಯು ನಮಗೆ ಶಿರ ಾ್ತ ್ರಣ ಾಗಿರಬೇಕು.

9ದೇವರು ನಮ್ಮನು್ನ ಆರಿಸಿಕೊಂಡದು್ದ ತನ್ನ ಕೋಪಕೆ್ಕ ಗುರಿ ಾಗಲಿ
ಎಂದಲ್ಲ. ಪ್ರಭು ಾದ ಯೇಸು ಕಿ್ರಸ್ತನ ಮೂಲಕ ನಮಗೆ
ರಕ್ಷಣೆ ಾಗಲೆಂದೇ ದೇವರು ನಮ್ಮನು್ನ ಆರಿಸಿಕೊಂಡನು. 10 ಾವು
ತನೊ್ನಂದಿಗೆ ಜೀವಿಸಲೆಂದು ಯೇಸು ನಮ ಾಗಿ ಸತ್ತನು. ಯೇಸು
ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಾ ಾಗ, ಾವು ಜೀವಿಸುತಿ್ತರುತೆ್ತೕ ೕ ಇಲ್ಲವೆ ಸತಿ್ತರುತೆ್ತೕ ೕ
ಎಂಬುದು ಮುಖ್ಯವಲ್ಲ. 11 ಆದ್ದರಿಂದ ಒಬ್ಬರನೊ್ನಬ್ಬರು ಸಂತೈಸಿ
ಬಲಪಡಿಸಿರಿ. ಈಗ ನೀವು ಾಡುತಿ್ತರುವುದು ಅದನೆ್ನೕ.

ಕೊನೆಯ ಾತುಗಳುಮತು್ತ ವಂದನೆಗಳು
12 ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಯರೇ, ಈಗ ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲ ಪ್ರ ಾಸದಿಂದ

ಕೆಲಸ ಾಡು ಾ್ತ ನಿಮ್ಮನು್ನ ಪ್ರಭುವಿನ ಾಗರ್ದಲಿ್ಲ ನಡೆಸುವವರನು್ನ
ಮತು್ತ ಉಪದೇಶಿಸುವವರನು್ನ ೌರವಿಸಬೇಕೆಂದು ನಿಮ್ಮನು್ನ
ಕೇಳಿಕೊಳು್ಳತೆ್ತೕವೆ. 13ಅವರು ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲ ಾಡುವ ಸೇವೆ ಾಗಿಅವರನು್ನ
ವಿಶೇಷ ಾದ ಪಿ್ರೕತಿಯಿಂದ ೌರವಿಸಿರಿ.
ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಸ ಾ ಾನದಿಂದ ಜೀವಿಸಿರಿ. 14 ಸಹೋದರ

ಸಹೋದರಿಯರೇ, ಕೆಲಸ ಾಡದೆ ಇರುವ ಜನರಿಗೆ
ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಬೇಕೆಂದು ಾವು ನಿಮ್ಮನು್ನ ಕೇಳಿಕೊಳು್ಳತೆ್ತೕವೆ.
ಹೆದರಿಕೊಂಡಿರುವವರನು್ನ ್ರೕ ಾ್ಸಹಿಸಿರಿ; ಬಲಹೀನರಿಗೆ ಸ ಾಯ
ಾಡಿ; ಎಲ್ಲರ ತೆಯಲಿ್ಲ ಾಳೆ್ಮಯಿಂದಿರಿ; 15 ಾರೂ ಅಪ ಾರಕೆ್ಕ

ಅಪ ಾರ ಾಡದಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳಿ್ಳರಿ; ಒಬ್ಬರಿಗೊಬ್ಬರಿಗೆ ಮತು್ತ
ಎಲ್ಲರಿಗೆ ಾ ಾಗಲೂ ಒಳೆ್ಳಯದನು್ನ ಾಡಲು ಪ್ರಯತಿ್ನಸಿರಿ.
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16 ಾ ಾಗಲೂ ಸಂತೋಷದಿಂದಿರಿ. 17ಎಡೆಬಿಡದೆ ಾ್ರಥಿರ್ಸಿರಿ.
18ದೇವರಿಗೆ ಎ ಾ್ಲ ಾಲದಲಿ್ಲಯೂ ಕೃತಜ್ಞತೆಗಳನು್ನ ಸಲಿ್ಲಸಿರಿ. ಇದುವೇ
ನಿಮ್ಮ ವಿಷಯ ಾಗಿಯೇಸು ಕಿ್ರಸ್ತನಲಿ್ಲ ತೋರಿಬಂದ ದೇವರ ಚಿತ್ತ.

19ಪವಿ ಾ್ರತ್ಮನ ಾಯರ್ವನು್ನ ನಂದಿಸಬೇಡಿ. 20ಪ್ರ ಾದನೆಯನು್ನ
ಹೀನೈಸಬೇಡಿ. 21ಎಲ್ಲವನೂ್ನ ಪರಿಶೋಧಿಸಿ, ಒಳೆ್ಳಯದನು್ನ ಭದ್ರ ಾಗಿ
ಹಿಡಿದುಕೊಳಿ್ಳರಿ. 22ಎ ಾ್ಲ ವಿಧ ಾದ ಕೆಟ್ಟತನದಿಂದ ದೂರ ಾಗಿರಿ.

23 ಾಂತಿ ಾಯಕ ಾದದೇವರು ಾನೇನಿಮ್ಮನು್ನ ಸಂಪೂಣರ್ ಾಗಿ
ಪರಿಶುದ್ಧಗೊಳಿಸಲೆಂದು ಾ್ರಥಿರ್ಸುತೆ್ತೕವೆ. ಪ್ರಭು ಾದ ಯೇಸು
ಕಿ್ರಸ್ತನು ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಾ ಾಗ ನಿಮ್ಮ ಆತ್ಮ, ಶರೀರ, ಾ್ರಣಗಳು
ದೋಷರಹಿತ ಾಗಿರಲೆಂದು ಾ್ರಥಿರ್ಸುತೆ್ತೕವೆ. 24 ನಿಮ್ಮನು್ನ
ಕರೆಯು ಾತನೇ ಅದನು್ನ ನಿಮ ಾಗಿ ಾಡು ಾ್ತನೆ. ಆತನು
ನಂಬಿಗಸ್ತನು.

25 ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಯರೇ, ದಯ ಾಡಿ ನಮ ಾಗಿ
ಾ್ರಥಿರ್ಸಿರಿ. 26 ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಯರನು್ನ ಸಂಧಿಸಿ ಾಗ
ಪವಿತ್ರ ಾದ ಮುದಿ್ದಟು್ಟ ವಂದಿಸಿರಿ. 27 ಈ ಪತ್ರವನು್ನ ಸಹೋದರ
ಸಹೋದರಿಯರಿಗೆ ಾ್ಲ ಓದಿ ತಿಳಿಸಬೇಕೆಂದು ಾನು ನಿಮಗೆಪ್ರಭುವಿನ
ಅಧಿ ಾರದಿಂದ ಹೇಳುತಿ್ತದೆ್ದೕನೆ. 28 ಪ್ರಭು ಯೇಸು ಕಿ್ರಸ್ತನ ಕೃಪೆಯು
ನಿ ್ಮಡನೆ ಇರಲಿ.
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