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1 ಥೆಸಲೋನಿಕದವರಿಗೆ
ಗ್ರಂಥಕತೃರ್ತ್ವ
ಅ ಸ್ತಲ ಾದ ೌಲನು ಈ ಪತಿ್ರಕೆಯ ಗ್ರಂಥಕತರ್ನೆಂದು

ಎರಡು ಾರಿ ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡಿ ಾ್ದನೆ (1:1; 2:18). ಸೀಲ ಮತು್ತ
ತಿ ಥೆಯರು (3:2,6), ಎರಡನೆಯ ಮಿಷನರಿ ಪ್ರ ಾಣದಲಿ್ಲ
ಈ ಸಭೆಯನು್ನ ಾ್ಥಪಿಸು ಾಗ ೌಲನ ಸಂಗಡಿಗ ಾಗಿದ್ದರು
(ಅ.ಕೃ. 17:1-9), ಅವನು ಅವರನು್ನ ಬಿಟು್ಟ ಬಂದ ಕೆಲವೇ
ಕೆಲವು ತಿಂಗಳುಗ ಳಗೆ ಈ ದಲ ಪತಿ್ರಕೆಯನು್ನ ಬರೆದನು.
ಥೆಸಲೋನಿಕದಲಿ್ಲನ ೌಲನ ಸೇವೆಯುಯೆಹೂದ್ಯರನು್ನ ಾತ್ರವಲ್ಲದೆ
ಅನ್ಯಜನರನು್ನ ಸಹ ಸ್ಪಷ್ಟ ಾಗಿ ಸ್ಪಶಿರ್ಸಿತು. ಸಭೆಯಲಿ್ಲರುವ ಅನೇಕ
ಅನ್ಯಜನರು ವಿಗ್ರ ಾ ಾಧನೆಯಿಂದ ಹೊರಬಂದವ ಾಗಿದ್ದರು,
ಇದು ಆ ಸಮಯದಲಿ್ಲನ ಯೆಹೂದ್ಯರ ನಡುವೆ ಒಂದು ನಿದಿರ್ಷ್ಟ
ಸಮಸೆ್ಯ ಾಗಿರಲಿಲ್ಲ (1 ಥೆಸ. 1:9).

ಬರೆದ ದಿ ಾಂಕಮತು್ತ ಸ್ಥಳ
ಸರಿಸು ಾರು ಕಿ್ರ.ಶ. 51 ರಲಿ್ಲ ಬರೆಯಲ್ಪಟಿ್ಟದೆ.
ೌಲನು ಕೊರಿಂಥ ಪಟ್ಟಣದಿಂದ ಥೆಸಲೋನಿಕದ ಸಭೆಗೆ ತನ್ನ
ದಲ ಪತಿ್ರಕೆಯನು್ನ ಬರೆದನು.

ಸಿ್ವೕಕೃತ ಾರರು
ಥೆಸಲೋನಿಕದವರಿಗೆ ಬರೆದ ದಲನೆಯ ಪತಿ್ರಕೆಯ ಉದೆ್ದೕಶಿತ

ಓದುಗರು “ಥೆಸಲೋನಿಕದ ಸಭೆಯ” ಸದಸ್ಯರು ಎಂದು 1 ಥೆಸ. 1:1
ತಿಳಿಸುತ್ತದೆ, ಆದರೆ ಾ ಾನ್ಯ ಾಗಿ ಎಲೆ್ಲಡೆಯಿರುವ ಕೆ್ರ ೖಸ್ತರೆಲ್ಲರಿಗೂ
ಎಂದು ಇದು ಹೇಳುತ್ತದೆ.

ಉದೆ್ದೕಶ
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ಹೊಸ ಾಗಿ ರಕ್ಷಣೆಗೆ ಬಂದವರನು್ನ ಅವರು ಅನುಭವಿಸುವ
ಶೋಧನೆಗಳಲಿ್ಲ ಉತೆ್ತೕಜಿಸುವುದು (3:3-5), ದೈವಭಕಿ್ತಯುಳ್ಳ
ಜೀವನದ ಬಗೆ್ಗ ಆದೇಶ ನೀಡುವುದಕೆ್ಕ (4:1-12) ಮತು್ತ ಕಿ್ರಸ್ತನ
ಪುನ ಾಗಮನಕಿ್ಕಂತ ದಲು ಸತು್ತಹೋದ ವಿ ಾ್ವಸಿಗಳ ಭವಿಷ ್ಯದ
ಬಗೆ್ಗ ಭರವಸೆ ನೀಡುವುದು (4:13-18), ಇನಿ್ನತರ, ನೈತಿಕ ಮತು್ತ
ಾ್ರ ೕಗಿಕ ವಿಷಯಗಳನು್ನ ಸರಿಪಡಿಸುವುದು ಈ ಪತಿ್ರಕೆಯನು್ನ
ಬರೆಯುವುದರ ೌಲನಉದೆ್ದೕಶ ಾಗಿತು್ತ.
ಮು ಾ್ಯಂಶ
ಸಭೆಯ ಕುರಿ ಾದ ಾಳಜಿ

ಪರಿವಿಡಿ
1. ಕೃತಜ್ಞ ಾಸು್ತತಿ— 1:1-10
2. ಅ ಸ್ತಲಿಕ ಕಿ್ರಯೆಗಳ ಸಮಥರ್ನೆ— 2:1-3:13
3. ಥೆಸಲೋನಿಕದವರಿಗೆ ಪ್ರಬೋಧನೆಗಳು— 4:1-5:22
4. ಅಂತಿಮ ಾ್ರಥರ್ನೆಮತು್ತ ಆಶೀ ಾರ್ದ— 5:23-28

ಪೀಠಿಕೆ
1 ತಂದೆ ಾದ ದೇವರಲಿ್ಲಯೂ ಕತರ್ ಾದ ಯೇಸು ಕಿ್ರಸ್ತನಲಿ್ಲಯೂ

ಇರುವ *ಥೆಸಲೋನಿಕದ ಸಭೆಗೆ ೌಲ †ಸಿ ಾ್ವನ, ತಿ ಥೆಯ ಎಂಬ
ಾವು ಬರೆಯುವುದೇನಂದರೆ, ‡ನಿಮಗೆ ಕೃಪೆಯೂ ಾಂತಿಯೂ
ಉಂಟಾಗಲಿ.

ೌಲನು ಥೆಸಲೋನಿಕದವರ ನಂಬಿಕೆ ಾಗಿ ದೇವರಿಗೆ ಾಡಿದ
ಕೃತಜ್ಞ ಾಸು್ತತಿ

2-3 ಾವು §ನಂಬಿಕೆಯ ಫಲ ಾದ ನಿಮ್ಮ ಾಯರ್ವನೂ್ನ,
*ಪಿ್ರೕತಿಪೂವರ್ಕ ಾದ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರ ಾಸವನೂ್ನ ಮತು್ತ ನಮ್ಮ ಕತರ್ ಾದ

* 1:1 1:1ಅ. ಕೃ. 17:1: † 1:1 1:1ಅ. ಕೃ. 15:22; 2 ಕೊರಿ 1:19; 2 ಥೆಸ. 1:1;
1 ಪೇತ್ರ 5:12: ‡ 1:1 1:1 ರೋ ಾ. 1:7; ಎಫೆ 1:2: § 1:2-3 1:2-3 2 ಥೆಸ.
1:11; ೕ ಾ 6:29; ಗ ಾ. 5:6; ಾಕೋಬ 2:22: * 1:2-3 1:2-3 2ಥೆಸ. 1:3:
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ಯೇಸು ಕಿ್ರಸ್ತನ ಮೇಲಿನ ನೀವಿಟಿ್ಟರುವ ಅಚಲ ಾದ †ನಿರೀ ಯನೂ್ನ
ನಮ್ಮ ತಂದೆ ಾದ ದೇವರ ಮುಂದೆ ಎಡೆಬಿಡದೆ ಾಪಕ
ಾಡಿಕೊಂಡು, ‡ ಾವು ಾ್ರಥಿರ್ಸು ಾಗಲೆ ಾ್ಲ ನಿಮ್ಮನು್ನ ಸ್ಮರಿಸು ಾ್ತ,

ನಿಮೆ್ಮಲ್ಲರಿ ಾಗಿ ದೇವರಿಗೆ ಾ ಾಗಲೂ ಕೃತಜ್ಞ ಾಸು್ತತಿ ಾಡುತೆ್ತೕವೆ.
4 §ದೇವರಿಂದ ಪಿ್ರೕತಿಸಲ್ಪಟಿ್ಟರುವ ಸಹೋದರರೇ, *ಆತನು ನಿಮ್ಮನು್ನ
ಆರಿಸಿಕೊಂಡನೆಂಬದನೂ್ನ ಬಲೆ್ಲವು. 5 ಾಕೆಂದರೆ ಾವು ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲ
ಾರಿದ ಸು ಾತೆರ್ಯು ಬರೀ ಾ ಾಗಿ ಾರದೆ ಶಕಿ್ತ ಡನೆಯೂ

†ಪವಿ ಾ್ರತ್ಮದೊಡನೆಯೂ ಮತು್ತ ‡ಬಹು ನಿಶ್ಚಯದೊಡನೆಯೂ
ಬಂತೆಂಬುದನು್ನ ನೀವೂ ಬಲಿ್ಲರಿ. ಾಕೆಂದರೆ § ಾವು
ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲದು್ದಕೊಂಡು ನಿಮಗೋಸ ್ಕರ ಹೇಗೆ ವತಿರ್ಸಿದೆ್ದೕವೆಂಬುದನು್ನ
ನೀವು ಗಮನಿಸಿದಿ್ದೕರಿ. 6 ಇದಲ್ಲದೆ *ನೀವು ಬಹಳ ಹಿಂಸೆಯನು್ನ
ಅನುಭವಿಸಬೇ ಾಗಿ ಬಂದಿದ್ದರೂ †ಪವಿ ಾ್ರತ್ಮನಿಂದುಂಟಾದ
ಆನಂದದೊಡನೆ ದೇವರ ಾಕ್ಯವನು್ನ ಅಂಗೀಕರಿಸಿ, ‡ನಮ್ಮನು್ನ
ಮತು್ತ ಕತರ್ ಾದ ಯೇಸುವನು್ನ ಅನುಸರಿಸುವವ ಾದಿರಿ.
7 ಹೀಗೆ ಮಕೆದೋನ್ಯದಲಿ್ಲಯೂ ಅ ಾಯದಲಿ್ಲಯೂ ಕಿ್ರಸ್ತನನು್ನ
ನಂಬುವವರೆಲ್ಲರಿಗೆ ಾದರಿ ಾದಿರಿ.

8 ಕತರ್ನ ಾಕ್ಯವು ನಿಮಿ್ಮಂದಲೇ ಮಕೆದೋನ್ಯದಲಿ್ಲಯೂ
ಅ ಾಯದಲಿ್ಲಯೂ § ೕಷಿತ ಾದದಲ್ಲದೆ, ದೇವರ ಮೇಲೆ ನೀವು
ಇಟಿ್ಟರುವ ನಂಬಿಕೆಯು *ಎ ಾ್ಲ ಸ್ಥಳಗಳಲಿ್ಲಯೂ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಾಯಿತು.
ಆದುದರಿಂದ ಆ ವಿಷಯದಲಿ್ಲ ಾವು ಏನನೂ್ನ ಹೇಳಬೇ ಾಗಿಲ್ಲ.
9 ಾವು ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲಗೆ ಬಂ ಾಗ ನೀವು ನಮ್ಮನು್ನ ಹೇಗೆ ಾ್ವಗತಿಸಿದಿರಿ;
† 1:2-3 1:2-3 ರೋ ಾ. 8:25; 15:4: ‡ 1:2-3 1:2-3 ರೋ ಾ. 1:9; 2 ತಿ .
1:6: § 1:4 1:4 2 ಥೆಸ. 2:15: * 1:4 1:4 2 ಪೇತ್ರ 1:10: † 1:5 1:5 2
ಕೊರಿ 6:6; 1 ಕೊರಿ 2:4: ‡ 1:5 1:5ಸಿದಿ್ಧಪೂವರ್ಕ ಾಗಿಯೂ. ಕೊಲೊ 2:2: § 1:5

1:5 1 ಥೆಸ. 2:10; 2 ಥೆಸ. 3:7; ಅ. ಕೃ. 20:18: * 1:6 1:6 ಅ. ಕೃ. 17:5-10:
† 1:6 1:6 ಅ. ಕೃ. 13:52; ಗ ಾ. 5:22: ‡ 1:6 1:6 1 ಥೆಸ. 2:14; 2 ಥೆಸ. 3:7,
9; 1 ಕೊರಿ 4:16; 11:1: § 1:8 1:8 ರೋ ಾ. 10:18; 2 ಥೆಸ. 3:1: * 1:8
1:8 ರೋ ಾ. 1:8; 16:19; 2 ಥೆಸ. 1:4:
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ನೀವು †ವಿಗ್ರಹಗಳನು್ನ ತೊರೆದು ದೇವರ ಕಡೆಗೆ ತಿರುಗಿಕೊಂಡು
ಜೀವಸ್ವರೂಪ ಾದ ಸತ್ಯ ದೇವರನು್ನ ಸೇವಿಸುವವ ಾಗಿದಿ್ದೕರಿ
10ಮತು್ತ ಆತನು ‡ಸತ್ತವರೊಳಗಿಂದ ಎಬಿ್ಬಸಿದ, ಆ ಾಶದೊಳಗಿಂದ
ಬರಲಿಕಿ್ಕರುವಂಥ ಆತನ ಕು ಾರನನು್ನ ಾದುಕುಳಿತಿರುವಿರೆಂತಲೂ
ಆ ಜನರೇ ಹೇಳು ಾ್ತರೆ. ಈ ಯೇಸು ಮುಂದೆ ಬರುವ
ದೈವಕೋಪದಿಂದ ನಮ್ಮನು್ನ ತಪಿ್ಪಸು ಾತನು.

2
ೌಲನು ಥೆಸಲೊನೀಕದಲಿ್ಲ ಾಡಿದ ಸೇವೆ

1 ಸಹೋದರರೇ, * ಾವು ವ್ಯಥರ್ ಾಗಿ ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲಗೆ
ಬರಲಿಲ್ಲವೆಂಬುದು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿದಿರುವ ಪ್ರ ಾರವೇ, 2 ನಮಗೆ
†ಫಿಲಿಪಿ್ಪ ಪಟ್ಟಣದಲಿ್ಲ ಹಿಂಸೆಯೂ ಅವ ಾನವೂ ದಲು
ಸಂಭವಿಸಿ ಾ್ತದರೂ, ಾವು ನಮ್ಮ ದೇವರ ಮೂಲಕ
ಧೈಯರ್ಗೊಂಡು ಬಹು ವಿರೋಧವನು್ನ ಎದುರಿಸುವವ ಾಗಿ
‡ನಿಮಗೆ ದೇವರ ಸು ಾತೆರ್ಯನು್ನ ತಿಳಿಸಿದೆ್ದೕವೆಂಬುದನು್ನ
ನೀವೇ ಬಲಿ್ಲರಿ. 3 ಾಕೆಂದರೆ §ನಮ್ಮ ಬೋಧನೆಯು
*ತ ಾ್ಪದದ್ದಲ್ಲ, †ಅಶುದ್ಧ ಾದದೂ್ದ ಅಲ್ಲ, ‡ ೕಸವೂ ಅಲ್ಲ.
4 ದೇವರು ನಮ್ಮನು್ನ ೕಗ ್ಯರೆಂದೆಣಿಸಿ, §ಸು ಾತೆರ್ಯನು್ನ
ನಮ್ಮ ವಶಕೆ್ಕ ಒಪಿ್ಪಸಿದನು. ಆದುದರಿಂದ *ಮನುಷ ್ಯರನು್ನ
ಮೆಚಿ್ಚಸುವುದ ಾ್ಕಗಿಯಲ್ಲ †ಹೃದಯವನು್ನ ಪರಿಶೋಧಿಸುವ
ದೇವರನೆ್ನೕ ಮೆಚಿ್ಚಸಬೇಕೆಂದು ಾತ ಾಡುತಿ್ತದೆ್ದೕವೆ. 5 ನಿಮಗೆ
ತಿಳಿದಿರುವ ಪ್ರ ಾರ ಾವು ಎಂದಿಗೂ ಾರ ಮುಖಸು್ತತಿಯನೂ್ನ
† 1:9 1:9 1 ಕೊರಿ 12:2;ಅ. ಕೃ. 14:15: ‡ 1:10 1:10ಅ. ಕೃ. 2:24: * 2:1
2:1ಅಥ ಾ, ಾವುನಿಮ್ಮಲಿ್ಲಗೆ ಬಂದದು್ದ ವ್ಯಥರ್ ಾಗಲಿಲ್ಲವೆಂತಲೂ. † 2:2 2:2ಅ. ಕೃ.
16:22-24: ‡ 2:2 2:2ಅ. ಕೃ. 17:2-9: § 2:3 2:3 2 ಕೊರಿ 2:17: * 2:3
2:3 2ಥೆಸ. 2:11: † 2:3 2:3 1ಥೆಸ 4:7: ‡ 2:3 2:3 2 ಕೊರಿ 4:2: § 2:4
2:4 ಗ ಾ. 2:7: * 2:4 2:4 ಗ ಾ. 1:10: † 2:4 2:4 ಕೀತರ್ 17:3; ರೋ ಾ.
8:27:



1 ಥೆಸಲೋನಿಕದವರಿಗೆ 2:6 v 1 ಥೆಸಲೋನಿಕದವರಿಗೆ 2:12

ಾಡಿಲ್ಲ ಮತು್ತ ‡ದು ಾಶೆಯನು್ನ ಮರೆ ಾಡುವು ಾ್ಕಗಿ ವೇಷವನು್ನ
ಾಕಿಕೊಂಡಿಲ್ಲ. §ಇದಕೆ್ಕ ದೇವರೇ ಾ . 6 ಇದಲ್ಲದೆ ಾವು

ಯೇಸು ಕಿ್ರಸ್ತನ *ಅ ಸ್ತಲ ಾಗಿರುವುದರಿಂದ †ನಮಗೆ ೌರವವನು್ನ
ತೋರಿಸಬೇಕೆಂದು ಹೇಳಬಹು ಾಗಿದ್ದರೂ, ‡ಮನುಷ ್ಯರಿಂದ ಬರುವ
ಾನವನು್ನ ನಿಮಿ್ಮಂ ಾಗಲಿ, ಇತರರಿಂ ಾಗಲಿ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಲು

ಅಪೇ ಸಲಿಲ್ಲ. 7ಆದರೆ § ಾಯಿಯೂ ತನ್ನ ಮಕ್ಕಳನು್ನ ಪಿ್ರೕತಿಯಿಂದ
ೕಷಿಸುವ ಾಗೆ ಾವು ನಿಮ್ಮ ಮಧ್ಯದಲಿ್ಲ ಾತ್ಸಲ್ಯದಿಂದ

ನಡೆದುಕೊಂಡಿದೆ್ದೕವೆ. 8 ನೀವು ನಮಗೆ ಅತಿಪಿ್ರಯ ಾದ ಾರಣ
ಾವು ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲ ಮಮತೆಯುಳ್ಳವ ಾಗಿ ದೇವರ ಸು ಾತೆರ್ಯನು್ನ
ಹೇಳುವುದಕೆ್ಕ ಾತ್ರವಲ್ಲದೆ *ನಿಮ ಾಗಿ ಾ್ರಣವನೆ್ನೕ ಕೊಡಲೂ
ಸಂತೋಷದಿಂದ ಸಿದ್ಧ ಾಗಿದೆ್ದವು.

9 ಸಹೋದರರೇ, ಾವು ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲ ಾರಿಗೂ
ಹೊರೆ ಾಗ ಾರದೆಂದು †ಹಗಲಿರುಳು ದುಡಿಯು ಾ್ತ ದೇವರ
ಸು ಾತೆರ್ಯನು್ನ ನಿಮಗೆ ಾರಿದೆವು. ‡ಆನಮ್ಮ ಕಷ್ಟವೂಪ್ರ ಾಸಗಳು
ನಿಮ್ಮ ನೆನಪಿನಲಿ್ಲರಲಿ. 10 ನಂಬುವವ ಾದ ನಿಮ್ಮ ವಿಷಯದಲಿ್ಲ
§ ಾವು ಎಷೊ್ಟೕ ನಿಮರ್ಲ ಾಗಿಯೂ ನೀತಿವಂತ ಾಗಿಯೂ
ನಿದೋರ್ಷಿಗ ಾಗಿಯೂ ನಡೆದುಕೊಂಡೆವೆಂಬುದಕೆ್ಕ ನೀವು ಮತು್ತ
*ದೇವರೂ ಾ ಗ ಾಗಿದಿ್ದೕರಿ. 11 †ತಂದೆಯು ತನ್ನ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ
ಹೇಗೋ ಾಗೆಯೇ ಾವು ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲ ಪ್ರತಿ ಬ್ಬರಿಗೂ ಬುದಿ್ಧ
ಹೇಳು ಾ್ತ, 12 ಧೈಯರ್ಪಡಿಸು ಾ್ತ ತನ್ನ ಾಜ್ಯದಲಿ್ಲ ಮತು್ತ ಆತನ
ಮಹಿಮೆಯಲಿ್ಲ ಾಲು ಾರ ಾಗುವುದ ಾ್ಕಗಿ ‡ಕರೆಯುವ ದೇವರಿಗೆ
‡ 2:5 2:5ಅ. ಕೃ. 20:33: § 2:5 2:5 1 ಥೆಸ. 2:10; ರೋ ಾ. 1:9: * 2:6
2:6 1 ಕೊರಿ 9:1: † 2:6 2:6ಅಥ ಾ, ನಮ್ಮನು್ನ ಸಂರ ಸಬೇ ಾದ ಹೊರೆಯನು್ನ ನಿಮ್ಮ
ಮೇಲೆ ಾಕಬಹು ಾಗಿದ್ದರೂ. 1 ಕೊರಿ 9:4; 2 ಥೆಸ. 3:9; 1 ಥೆಸ. 2:9; 2 ಕೊರಿ 11:9:
‡ 2:6 2:6 2 ಕೊರಿ 4:5; ೕ ಾ 5:41: § 2:7 2:7 ವ. 11: * 2:8 2:8 2
ಕೊರಿ 12:15: † 2:9 2:9ಅ. ಕೃ. 18:3: ‡ 2:9 2:9 2 ಥೆಸ. 3:8: § 2:10
2:10 1 ಥೆಸ. 1:5 * 2:10 2:10 ವ. 5 ನೋಡಿರಿ. † 2:11 2:11 ವ. 7:
‡ 2:12 2:12 1 ಥೆಸ. 5:24; 2 ಥೆಸ. 2:14; 1 ಪೇತ್ರ. 5:10:
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ತಕ್ಕ ಾಗೆ § ೕಗ ್ಯ ಾಗಿ ನೀವುಜೀವಿಸಬೇಕೆಂದು ವಿಧಿಸಿದೆವೆಂಬುದು
ನಿಮಗೇ ತಿಳಿದಿದೆ.

13 ಹೀಗಿರ ಾಗಿ ನೀವು ದೇವರ ಾಕ್ಯವನು್ನ ನಮಿ್ಮಂದ ಕೇಳಿ ಾಗ
ಅದನು್ನ *ಮನುಷ ್ಯರ ಾಕ್ಯವೆಂದೆಣಿಸದೆ ದೇವರ ಾಕ್ಯವೆಂದೇ
ತಿಳಿದು ಅಂಗೀಕರಿಸಿದ್ದ ಾ ್ಕಗಿ ಾವಂತೂ †ಎಡೆಬಿಡದೆ ದೇವರಿಗೆ
ಕೃತಜ್ಞ ಾಸು್ತತಿ ಾಡುತೆ್ತೕವೆ. ಅದು ಸತ್ಯ ಾಗಿ ದೇವರ ಾಕ್ಯವೇ.
‡ಆ ಾಕ್ಯವು, ನಂಬುವವ ಾದ ನಿ ್ಮಳಗೆ ಕೆಲಸ ಾಡುತ್ತದೆ.
14 ೌದು, ಸಹೋದರರೇ, ನೀವು ಯೂ ಾಯದಲಿ್ಲ ಕಿ್ರಸ್ತ
ಯೇಸುವಿನಲಿ್ಲರುವ ದೇವರ ಸಭೆಗಳನು್ನ§ ಅನುಸರಿಸುವವ ಾಗಿದಿ್ದರಿ.
*ಅವರು ಯೆಹೂದ್ಯರಿಂದ ಅನುಭವಿಸಿದಂಥ ಕಷ್ಟಗಳನು್ನ
†ನೀವೂ ನಿಮ್ಮ ಸ್ವದೇಶದವರಿಂದ ಅನುಭವಿಸಿದಿರಿ. 15 ‡ಆ
ಯೆಹೂದ್ಯರು ಕತರ್ ಾದ ಯೇಸುವನು್ನ ಮತು್ತ §ಪ್ರ ಾದಿಗಳನೂ್ನ
ಕೊಂದರು ಾಗು ನಮ್ಮನೂ್ನ ಅಟಿ್ಟಬಿಟ್ಟರು. ಅವರು ದೇವರನು್ನ
ಮೆಚಿ್ಚಸುವವರಲ್ಲ ಮತು್ತ ಎ ಾ್ಲ ಮನುಷ ್ಯರಿಗೂ ವಿರೋಧಿಗ ಾಗಿ ಾ್ದರೆ.
16 *ಅನ್ಯಜನರಿಗೆ ರಕ್ಷಣೆ ಾಗುವಂತೆ ಸು ಾತೆರ್ಯನು್ನ ಹೇಳುವ
ನಮಗೂ ಅಡಿ್ಡ ಾಡು ಾ್ತರೆ. ಹೀಗೆ ತಮ್ಮ ಾಪಕೃತ್ಯಗಳನು್ನ ಎ ಾ್ಲ
ಾಲಗಳಲಿ್ಲಯೂಸಂಪೂಣರ್ ಾಡು ಾ್ತರೆ. ಕಡೆಗೆ †ದೇವರ ಕೋಪವು
ಅವರಮೇಲೆ ಬರುತ್ತದೆ.

ೌಲನು ಥೆಸಲೋನಿಕದವರನು್ನ ನೋಡುವುದಕೆ್ಕ ಆಸೆಪಟ್ಟದು್ದ
17 ಸಹೋದರರೇ, ಾವಂತೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಾಲ ಾತ್ರ ನಿಮಿ್ಮಂದ

ದೂರ ಾಗಿದ್ದರೂ ‡ಹೃದಯದಲಿ್ಲ ಅಗಲದೆ §ನಿಮ್ಮನು್ನ
§ 2:12 2:12 ಎಫೆ 4:1: * 2:13 2:13 ಗ ಾ. 4:14: † 2:13 2:13 1 ಥೆಸ.
1:2, 3 ‡ 2:13 2:13 ಇಬಿ್ರ. 4:12: § 2:14 2:14 1 ಥೆಸ. 1:6: * 2:14
2:14 ಇಬಿ್ರ. 10:33,34: † 2:14 2:14 1 ಥೆಸ. 3:4; ಅ. ಕೃ. 17:5; 2 ಥೆಸ. 1:4,5:
‡ 2:15 2:15 ಲೂಕ 24:20: § 2:15 2:15 ಯೆರೆ 2:30; ಮ ಾ್ತ 23:29-34;
5:12: * 2:16 2:16 ಅ. ಕೃ 13:45, 50; 14:2, 19; 17:5, 13; 18:12; 22:21
22: † 2:16 2:16 1 ಥೆಸ. 1:10: ‡ 2:17 2:17 1 ಕೊರಿ 5:3; ಕೊಲೊ 2:5:
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ಮು ಾಮುಖಿ ಾಗಿನೋಡುವುದಕೆ್ಕ ಅತಿ ಾದಆಸೆಯಿಂದಬಹಳ
ಪ್ರಯತಿ್ನಸಿದೆವು. 18 ಾಕೆಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಬಳಿಗೆ ಬರುವುದಕೆ್ಕ ನಮಗೆ
ಮನಸಿ್ಸತು್ತ. ಹೇಗೂ ೌಲನೆಂಬ ಾನು ಒಂದೆರಡು ಾರಿ ಬರುವುದಕೆ್ಕ
ಪ್ರಯತ್ನ ಾಡಿದೆ್ದನು. ಆದರೆ ಸೈ ಾನನು ನನಗೆ *ಅಡಿ್ಡ ಾಡಿದನು.
19 †ನಮ್ಮ ಕತರ್ ಾದ ಯೇಸು ಹಿಂತಿರುಗಿ ಬರು ಾಗ ಆತನ ಮುಂದೆ
ನಮ್ಮ ನಿರೀ ಯೂ, ‡ನಮ್ಮ ಸಂತೋಷವೂ, ಾವು ಹೊಗಳಿಕೊಳು್ಳವ
ಕಿರೀಟವೂ ಾರು? §ನೀವೇ ಅಲ್ಲವೇ. 20ಹೀಗಿರ ಾಗಿ ನೀವೇ ನಮ್ಮ
ಮಹಿಮೆಮತು್ತ ಸಂತೋಷವೂಆಗಿದಿ್ದೕರಿ.

3
1 ಆದುದರಿಂದ ಾನು ಇನು್ನ ಾಳ ಾರದೆ *ಅಥೇನೆಯಲಿ್ಲ

ಒಬ್ಬಂಟಿಗ ಾಗಿಯೇ ಇರುವುದು ಒಳೆ್ಳಯದೆಂದು ೕಚಿಸಿ, 2 ನಿಮ್ಮ
ಮೇಲೆ ಬಂದಿರುವ ಸಂಕಟಗಳಲಿ್ಲ ಒಬ್ಬರೂ ಚಂಚಲ ಾಗದಂತೆ
ನಿಮ್ಮನು್ನ ದೃಢಪಡಿಸುವುದಕೂ್ಕ ನಿಮ್ಮ ನಂಬಿಕೆಯ ವಿಷಯ ಾಗಿ
ಉತೆ್ತೕಜನಪಡಿಸುವುದಕೂ್ಕ †ನಮ್ಮ ಸಹೋದರನೂ, ಕಿ್ರಸ್ತನ
ಸು ಾತೆರ್ಯ ಾಯರ್ದಲಿ್ಲ ದೇವರ ಸೇವಕನೂ ಆಗಿರುವ
‡ತಿ ಥೆಯನನು್ನ ನಿಮ್ಮ ಬಳಿಗೆ ಕಳುಹಿಸಿದೆವು. 3 §ಸಂಕಟಗಳನು್ನ
ಅನುಭವಿಸುವುದ ಾ್ಕಗಿಯೇ ಾವು ನೇಮಿಸಲ್ಪಟ್ಟವರೆಂದು ನೀವೇ
ಬಲಿ್ಲರಷೆ್ಟ. 4 ಾವು ನಿಮ್ಮ ಬಳಿಯಲಿ್ಲ ಾ್ದಗ ಸಂಕಟವನು್ನ
ಅನುಭವಿಸಲೇಬೇಕೆಂದು ಈ ದಲೇ ಹೇಳಿದೆ್ದವ ಾ್ಲ.
*ಅದರಂತೆಯೇ ಆಯಿತು, ಅದು ನಿಮ್ಮ ಅನುಭವಕೂ್ಕ ಬಂದಿತು.
5ಆದ್ದರಿಂದಇನು್ನ ತಡೆಯ ಾರದೆಒಂದುವೇಳೆಶೋಧಕನುನಿಮ್ಮನು್ನ
* 2:18 2:18 ರೋ ಾ. 1:13; 15:22: † 2:19 2:19 1 ಥೆಸ. 3:13; 4:15;
5:23;ಮ ಾ್ತ 24:3; 1 ಕೊರಿ 15:23; 2 ಥೆಸ. 2:1,8; ಾಕೋಬ 5:7,8; 2 ಪೇತ್ರ 1:16;
3:4, 12; 1 ೕ ಾ 2:28: ‡ 2:19 2:19 ಫಿಲಿ. 4:1: § 2:19 2:19 1 ಕೊರಿ
15:31; 2 ಥೆಸ. 1:4: * 3:1 3:1ಅ. ಕೃ. 17:15, 16: † 3:2 3:2 2 ಕೊರಿ 1:1;
ಕೊಲೊ 1:1; ಫಿಲೆ. 1; ಇಬಿ್ರ. 13:23: ‡ 3:2 3:2 ಫಿಲಿ. 2:19: § 3:3 3:3 ಅ.
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ಶೋಧಿಸಿದ್ದರಿಂದ †ನಮ್ಮ ಪ್ರ ಾಸವು ವ್ಯಥರ್ ಾಯಿತೋ ಏನೋ
ಎಂದು ನಿಮ್ಮ ನಂಬಿಕೆಯನು್ನ ಕುರಿತು ಾನು ತಿಳಿದುಕೊಳು್ಳವುದ ಾ್ಕಗಿ
ಅವನನು್ನ ನಿಮ್ಮ ಬಳಿಗೆ ಕಳುಹಿಸಿದೆನು.

6 ‡ಆದರೆ ತಿ ಥೆಯನು ನಿಮ್ಮ ಬಳಿಯಿಂದ ಬಂದು §ನಿಮ್ಮ
ನಂಬಿಕೆ ಮತು್ತ ಪಿ್ರೕತಿಯ ಕುರಿ ಾಗಿ ಶುಭವತರ್ ಾನವನು್ನ
ಹೇಳಿ, *ನೀವು ನಮ್ಮನು್ನ ಾ ಾಗಲೂ ಪಿ್ರೕತಿಪೂವರ್ಕ ಾಗಿ
ನೆನಪು ಾಡಿಕೊಂಡು ಾವು ನಿಮ್ಮನು್ನ ಹೇಗೋ ಾಗೆಯೇ ನೀವೂ
ಸಹ ನಮ್ಮನು್ನ ನೋಡುವುದ ಾ್ಕಗಿ ಅಪೇ ಸುತಿ್ತದಿ್ದೕರೆಂಬುದನು್ನ
ತಿಳಿಸಿ ಾ್ದನೆ.

7 ಸಹೋದರರೇ, ಈ ಾತೆರ್ಯನು್ನ ಕೇಳಿ †ನಮ್ಮ ಎ ಾ್ಲ
ಕಷ್ಟದಲಿ್ಲಯೂ ಸಂಕಟದಲಿ್ಲಯೂ ನಿಮ್ಮ ನಂಬಿಕೆಯ ಮು ಾಂತರ
ನಮಗೆ ಸ ಾ ಾನ ಾಯಿತು. 8 ‡ನೀವು ಕತರ್ನಲಿ್ಲ ದೃಢ ಾಗಿ
ನಿಂತಿದ್ದರೆ ನಮಗೆ ಜೀವಕಳೆ. 9 ನಿಮ್ಮ ನಿಮಿತ್ತ ನಮ್ಮ ದೇವರ ಮುಂದೆ
ನಮಗಿರುವ ಎ ಾ್ಲ ಸಂತೋಷಗಳಿ ಾಗಿ §ದೇವರಿಗೆ ಅಷೊ್ಟಂದು
ಸೊ್ತೕತ್ರ ಾಡುವುದು ನಮಿ್ಮಂ ಾದಿತೇ? 10 *ನಿಮ್ಮ ಮುಖವನು್ನ
ನೋಡುವುದಕೂ್ಕ †ನಿಮ್ಮ ನಂಬಿಕೆಯ ಕೊರತೆಗಳನು್ನ ನೀಗುವುದಕೂ್ಕ
ಾವು ‡ಹಗಲಿರುಳು ದೇವರನು್ನ ತುಂ ಾ ಕಳಕಳಿಯಿಂದ
ಬೇಡುವವ ಾಗಿದೆ್ದೕವೆ. 11 ನಮ್ಮ ತಂದೆ ಾದ ದೇವರೂ ನಮ್ಮ
ಕತರ್ ಾದ ಯೇಸು, ಾವು ನಿಮ್ಮ ಬಳಿಗೆ ಬರುವುದಕೆ್ಕ ಾಗರ್ವನು್ನ
ಸ ಾಗ ಾಡಿಕೊಡಲಿ.

12 ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲ ನಮ್ಮ ಪಿ್ರೕತಿಯು ಹೆಚಾ್ಚದ ಾಗೆಯೇ ನಿಮ್ಮ ಪಿ್ರೕತಿಯು
§ಒಬ್ಬರಿಂದೊಬ್ಬರಿಗೆ ಹರಡಿ ಎ ಾ್ಲ ಮನುಷ ್ಯರ ಮೇಲೆಯೂ
ಅಭಿವೃದಿ್ಧ ಹೊಂದಿ ಅತ್ಯಧಿಕ ಾಗುವಂತೆ ಕತರ್ನು ಆಶೀವರ್ದಿಸಲಿ.
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13 ನಮ್ಮ ಕತರ್ ಾದ ಯೇಸು ತನ್ನ *ಪರಿಶುದ್ಧ ಪರಿ ಾರ ಸಮೇತ
ಪುನ ಾಗಮಿಸು ಾಗ ತಂದೆ ಾದ ದೇವರ ಸಮಕ್ಷಮದಲಿ್ಲ †ನೀವು
ಪರಿಶುದ್ಧರೂ, ನಿದೋರ್ಷಿಗಳೂ ಆಗಿರುವಂತೆ ನಿಮ್ಮ ಹೃದಯಗಳನು್ನ
ದೃಢಪಡಿಸಲಿ.

4
ದೇವರಿಗೆಮೆಚಿ್ಚಕೆ ಾದ ಜೀವನ

1 ಕಡೆಯ ಾಗಿ, ಸಹೋದರರೇ, ಾವು ಕತರ್ ಾದ
ಯೇಸುವಿನ ಮು ಾಂತರ *ನಿಮಗೆ ಕೊಟಿ್ಟರುವ ಆ ಗಳನು್ನ
ತಿಳಿದಿದಿ್ದೕರಷೆ್ಟ. 2 ಅದುದರಿಂದ †ನೀವು ಹೇಗೆ ನಡೆದು ‡ದೇವರನು್ನ
ಮೆಚಿ್ಚಸಬೇ ಾಗಿದೆ ೕ ಆ ಆ ಗಳನು್ನ §ನಮಿ್ಮಂದ ಕಲಿತುಕೊಂಡು
ಅದರಂತೆ ನಡೆಯುತ್ತಲೇ ಇದಿ್ದರಿ. ನೀವು ಾಗೆಯೇ ಇನೂ್ನ ಹೆಚಾ್ಚಗಿ
ನಡೆಯಬೇಕೆಂದು ನಿಮ್ಮನು್ನ ಯೇಸು ಕತರ್ನಲಿ್ಲ ಬೇಡಿಕೊಳು್ಳತೆ್ತೕವೆ
ಾಗೂ ಪ್ರಬೋಧಿಸುತೆ್ತೕವೆ. 3 *ದೇವರ ಚಿತ್ತವೇನಂದರೆ ನೀವು

ಶುದ್ಧ ಾಗಬೇಕೆಂಬುದೇ. †ಆದ್ದರಿಂದ ಾದರಕೆ್ಕ ದೂರ ಾಗಿರಬೇಕು.
4-5 ‡ದೇವರನ್ನರಿಯದ §ಅನ್ಯಜನರಂತೆ * ಾ ಾಭಿ ಾಷೆಗಳಿಗೆ
ಒಳ ಾಗದೆ, ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲ ಪ್ರತಿ ಬ್ಬನು ಪವಿತ್ರ ಾದ ಮನಸಿ್ಸನಿಂದಲೂ
ಘನತೆಯಿಂದಲೂ †ಪತಿ್ನಯನು್ನ ಸಂ ಾದಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ತಿಳಿಯಬೇಕು.
6 ಈ ವಿಷಯದಲಿ್ಲ ‡ ಾರೂ ತನ್ನ ಸಹೋದರನನು್ನ ವಂಚಿಸಿ
ಕೇಡು ಾಡ ಾರದು. ಾವು ದಲೇ ತಿಳಿಸಿ, ನಿಮಗೆ
ಖಂಡಿತ ಾಗಿ ಹೇಳಿದ ಪ್ರ ಾರ ಇವೆಲ್ಲವುಗಳ ವಿಷಯದಲಿ್ಲ
* 3:13 3:13 ಜೆಕ. 14:5;ಯೂದ 14: † 3:13 3:13 ಾಕೋಬ 5:8; 1 ಪೇತ್ರ
5:10: * 4:1 4:1 1 ಕೊರಿ 11:2: † 4:2 4:2 ಎಫೆ 4:1: ‡ 4:2 4:2
ಕೊಲೊ 1:10: § 4:2 4:2 ಫಿಲಿ. 4:9: * 4:3 4:3 ರೋ ಾ. 6:19, 22; 1
ಕೊರಿ 1:30; 2 ಥೆಸ. 2:13; 1 ತಿ . 2:15; ಇಬಿ್ರ. 12:14: † 4:3 4:3 1 ಕೊರಿ
6:18: ‡ 4:4-5 4:4-5 ಕೀತರ್ 79:6; ಗ ಾ. 4:8: § 4:4-5 4:4-5 ಎಫೆ 4:17:
* 4:4-5 4:4-5 ರೋ ಾ. 1:26: † 4:4-5 4:4-5 ಅಥ ಾ, ಸ್ವಂತ ಘಟವನು್ನ
ಾ್ವಧೀನದಲಿ್ಲ ಇಟು್ಟಕೊಂಡಿರಲು. ‡ 4:6 4:6 1 ಕೊರಿ 6:8:
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§ಕತರ್ನು ಪ್ರತಿ ಾರ ಾಡುವವ ಾಗಿ ಾ್ದನೆ. 7 ದೇವರು ನಮ್ಮನು್ನ
ಅಶುದ್ಧತೆಗೆ ಕರೆಯದೆ *ಶುದ್ಧ ಾಗಿರುವುದಕೆ್ಕ ಕರೆದನು. 8 ಹೀಗಿರಲು
†ಈ ಾತನು್ನ ತಿರಸ ್ಕರಿಸುವವನು ಮನುಷ ್ಯರನು್ನ ಾತ್ರವಲ್ಲದೆ,
ನಿಮಗೆ ‡ಪವಿ ಾ್ರತ್ಮವರವನು್ನ ದಯ ಾಲಿಸುವ ದೇವರನೂ್ನ
ತಿರಸ ್ಕರಿಸುವವ ಾಗಿ ಾ್ದನೆ.

9 §ಸಹೋದರ ಸೆ್ನೕಹದ ವಿಷಯದಲಿ್ಲ *ನಿಮಗೆ ಬರೆಯುವ
ಅವಶ್ಯಕತೆಯಿಲ್ಲ, †ಒಬ್ಬರನೊ್ನಬ್ಬರು ಪಿ್ರೕತಿಸಬೇಕೆಂಬ ಉಪದೇಶವನು್ನ
ನೀವೇ ದೇವರಿಂದ ಹೊಂದಿದವ ಾಗಿದಿ್ದೕರಿ. 10 ‡ಮಕೆದೋನ್ಯದಲಿ್ಲ
ಾಸಿಸುವ ಎಲ್ಲ ಸಹೋದರರನೂ್ನ ಪಿ್ರೕತಿಸುತಿ್ತರುವುದೇನೋ ನಿಜವೇ.
ಆದರೂ ಸಹೋದರರೇ, §ನೀವು ಪಿ್ರೕತಿಯಲಿ್ಲ ಇನೂ್ನ ಹೆಚು್ಚ ಾ್ತ
ಬರಬೇಕೆಂದು ನಿಮ್ಮನು್ನ ಉತೆ್ತೕಜಿಸುತೆ್ತೕವೆ. 11ಇದಲ್ಲದೆ ಾವು ನಿಮಗೆ
ಆ ಕೊಟಿ್ಟರುವಪ್ರ ಾರ ನೀವು *ಮತೊ್ತಬ್ಬರ ವಿಷಯದಲಿ್ಲ ತಲೆ ಾಕದೆ
†ಸುಮ್ಮಗಿದು್ದ, ‡ಸ್ವಂತ ಾಯರ್ಗಳನೆ್ನೕ ನೋಡಿಕೊಳು್ಳ ಾ್ತ, §ಕೈ ಾರೆ
ಕೆಲಸ ಾಡಿ ದುಡಿಯಿರಿ. 12 ಹೀಗಿದ್ದರೆ ನೀವು *ಹೊರಗಿನವರ
ದೃಷಿ್ಟಯಲಿ್ಲ ಸಜ್ಜನ ಾಗಿರುವುದೇ ಅಲ್ಲದೆ ನಿಮಗೆ ಾವುದಕೂ್ಕ
ಕೊರತೆಯಿರುವುದಿಲ್ಲ.

ಯೇಸು ಕತರ್ನು ಪುನ ಾಗಮನ
13 ಸಹೋದರರೇ, ನಿದೆ್ರಹೋಗುವವರ ಗತಿ ಏನೆಂದು ನೀವು

ತಿಳಿಯದೆ ಇದು್ದ, †ನಿರೀ ಯಿಲ್ಲದವ ಾಗಿರುವ ಇತರರಂತೆ
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‡ದುಃಖಿಸ ಾರದು ಎಂಬುದೇ ನಮ್ಮ ಬಯಕೆ. 14 §ಯೇಸು
ಸತು್ತ ಜೀವಿತ ಾಗಿ ಎದ್ದನೆಂದು ಾವು ನಂಬುತೆ್ತೕವೆ ಾಗೆಯೇ
*ಯೇಸುವಿನಲಿ್ಲದು್ದ ನಿದೆ್ರಹೋದವರನು್ನ ಸಹ ದೇವರು ಆತನೊಡನೆ
ಎಬಿ್ಬಸಿ †ಕರೆದುಕೊಂಡು ಬರುವನೆಂದು ನಂಬಬೇಕಲ್ಲವೇ. 15 ಾವು
ಕತರ್ನ ಾತಿನ ಆ ಾರದ ಮೇಲೆ ನಿಮಗೆ ಹೇಳುವುದೇನಂದರೆ,
‡ಕತರ್ನು ಪುನ ಾಗಮಿಸುವವರೆಗೆ §ಜೀವದಿಂದುಳಿದಿರುವ ಾವು
ಮರಣ ಹೊಂದಿದವರಿಗಿಂತ ಮುಂ ಾಗುವುದಿಲ್ಲ. 16 ಾಕೆಂದರೆ
ಕತರ್ನು ಾನೇ ಆ ಾ ೕಷದೊಡನೆಯೂ, *ಪ್ರ ಾನದೂತನ
ಶಬ್ದದೊಡನೆಯೂ, †ದೇವರ ತುತೂ್ತರಿ ಧ ್ವನಿ ಡನೆಯೂ
‡ಆ ಾಶದಿಂದ ಇಳಿದುಬರುವನು. §ಆಗ ಕಿ್ರಸ್ತನಲಿ್ಲ ಸತ್ತವರು
ದಲು ಎದು್ದ ಬರುವರು. 17 ಆ ಮೇಲೆ ಜೀವದಿಂದುಳಿದಿರುವ
ಾವು ಅಂತರಿಕ್ಷದಲಿ್ಲ ಕತರ್ನನು್ನ ಎದುರುಗೊಳು್ಳವುದ ಾ್ಕಗಿ
ಅವರೊಂದಿಗೆ *ಮೇಘಗಳಲಿ್ಲ ಫಕ್ಕನೆ ಒಯ್ಯಲ್ಪಡುವೆವು. ಹೀ ಾಗಿ
ಾವು ಸ ಾ ಾಲವೂ †ಕತರ್ನ ತೆಯಲಿ್ಲರುವೆವು. 18 ಆದ ಾರಣ
ಈ ಾತುಗಳಿಂದ ‡ಒಬ್ಬರನೊ್ನಬ್ಬರು ಸಂತೈಸಿಕೊಳಿ್ಳರಿ.

5
1 ಸಹೋದರರೇ, *ಈ ಸಂಗತಿಗಳು ನಡೆಯಬೇ ಾಗಿರುವ
ಾಲಗಳನೂ್ನ ಗಳಿಗೆಗಳನೂ್ನ ಕುರಿತು †ನಿಮಗೆ ಬರೆಯುವುದು
ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ. 2 ‡ ಾತಿ್ರ ಕಳ್ಳನು ಹೇಗೆ ಬರು ಾ್ತನೋ ಾಗೆಯೇ
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ಕತರ್ನ ದಿನವು ಬರುವುದೆಂದು ನೀವೇ ಚೆ ಾ್ನಗಿ ತಿಳಿದಿದಿ್ದೕರ ಾ್ಲ.
3 “ಸ ಾ ಾನ ಾಗಿಯೂ ನಿಭರ್ಯ ಾಗಿಯೂ ಇರುತೆ್ತೕವೆಂದು”
ಜನರು ಹೇಳುತಿ್ತರು ಾಗಲೇ § ಾಶನವು ಅವರ ಮೇಲೆ *ಗಭಿರ್ಣಿಗೆ
ಪ್ರಸವವೇದನೆ ಬರುವ ಪ್ರ ಾರ ಬರುವುದು, ಅವರು ಹೇಗೂ
ತಪಿ್ಪಸಿಕೊಳ್ಳ ಾರರು. 4 ಆದರೆ ಸಹೋದರರೇ, †ಆ ದಿನವು
ಕಳ್ಳನಂತೆ ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಬರತಕ್ಕದ್ದಲ್ಲ, ಾಕೆಂದರೆ ‡ನೀವು
ಕತ್ತಲೆಯಲಿ್ಲರುವವರಲ್ಲ. 5 ನೀವೆಲ್ಲರೂ ‘ಬೆಳಕಿನ ಮಕ್ಕಳು’ ಾಗೂ
‘ಹಗಲಿನ ಮಕ್ಕಳು’ ಆಗಿದಿ್ದೕರಷೆ್ಟ, ಾವು ಾತಿ್ರಯವರೂ ಅಲ್ಲ,
ಕತ್ತಲೆಯವರೂಅಲ್ಲ. 6ಆದ ಾರಣ ಾವು ಇತರರಂತೆ ನಿದೆ್ರ ಾಡದೆ
ಎಚ್ಚರ ಾಗಿರೋಣ, ಸ್ವಸ್ಥಚಿತ್ತ ಾಗಿರೋಣ. 7 ನಿದೆ್ರ ಾಡುವವರು
ಾತಿ್ರಯಲಿ್ಲ ನಿದೆ್ರ ಾಡು ಾ್ತರೆ, ಅಮಲೇರುವವರು ಾತಿ್ರಯಲಿ್ಲ
ಅಮಲೇರು ಾ್ತರಷೆ್ಟ. 8 ಾ ಾದರೋ ಹಗಲಿನವ ಾಗಿರ ಾಗಿ
ನಂಬಿಕೆ ಪಿ್ರೕತಿಗಳೆಂಬ ಎದೆಕವಚವನೂ್ನ, ರಕ್ಷಣೆಯ ನಿರೀ ಯೆಂಬ
ಶಿರ ಾ್ತ ್ರಣವನೂ್ನ ಧರಿಸಿಕೊಂಡು ಸ್ವಸ್ಥಚಿತ್ತ ಾಗಿರೋಣ. 9 ಾಕೆಂದರೆ
ದೇವರು ನಮ್ಮನು್ನ ತನ್ನ ಕೋಪಕೆ್ಕ ಗುರಿ ಾಗಬೇಕೆಂದು ನೇಮಿಸದೆ
ಾವು ನಮ್ಮ ಕತರ್ ಾದ ಯೇಸು ಕಿ್ರಸ್ತನ ಮೂಲಕ ಾಗಿ ರಕ್ಷಣೆಯನು್ನ
ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳಬೇಕೆಂದು ನೇಮಿಸಿದನು. 10 ಾವು ಎಚ್ಚರ ಾಗಿದ್ದರೂ
ಸರಿಯೇ ಅಥ ಾ ನಿದೆ್ರಯಲಿ್ಲದ್ದರೂ ಸರಿಯೇ, ತನ್ನ ತೆಯಲಿ್ಲಯೇ
ಜೀವಿಸಬೇಕೆಂದುಯೇಸು ನಮಗೋಸ ್ಕರ ತನ್ನ ಾ್ರಣವನು್ನ ಕೊಟ್ಟನು.
11ಆದ್ದರಿಂದ ನೀವು ಈಗ ಾಡುತಿ್ತರುವ ಪ್ರ ಾರವೇ ಒಬ್ಬರನೊ್ನಬ್ಬರು
್ರೕ ಾ್ಸಹಿಸು ಾ್ತ ಒಬ್ಬರ ಭಕಿ್ತಯನೊ್ನಬ್ಬರು ವೃದಿ್ಧಪಡಿಸು ಾ್ತ ಇರಿ.
ಕೆ್ರ ೖಸ್ತರು ಅನುಸರಿಸತಕ್ಕ ಕೆಲವು ಸೂತ್ರಗಳು

12 ಸಹೋದರರೇ, ಕತರ್ನ ಾಯರ್ಗಳಲಿ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ
ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ಾಗಿದು್ದ, ಪ್ರ ಾಸಪಡು ಾ್ತ ನಿಮಗೆ ಬುದಿ್ಧ ಹೇಳುತ್ತರೋ,

§ 5:3 5:3 ಲೂಕ 21:34: * 5:3 5:3 ಯೆ ಾ 13:8: † 5:4 5:4 ಕೆಲವು
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ಬರೆದದೆ. ‡ 5:4 5:4 1 ೕ ಾ 2:8:
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13ಅವರನು್ನ ಲ ಸಿ ಅವರ ಕೆಲಸದ ನಿಮಿತ್ತ ಅವರನು್ನ ಪಿ್ರೕತಿಯಿಂದ
ಬಹಳ ಾಗಿ ೌರವಿಸಬೇಕೆಂದು ನಿಮ್ಮನು್ನ ಬೇಡಿಕೊಳು್ಳತೆ್ತೕವೆ. ನಿಮ್ಮ
ನಿ ್ಮಳಗೆ ಸ ಾ ಾನ ಾಗಿರಿ.

14 ಸಹೋದರರೇ, ಮೈಗಳ್ಳರಿಗೆ ಬುದಿ್ಧಹೇಳಿರಿ,
ಮನಗುಂದಿದವರನು್ನ ಧೈಯರ್ಪಡಿಸಿರಿ, ಬಲಹೀನರಿಗೆ
ಆ ಾರ ಾಗಿರಿ, ಎಲ್ಲರೊಂದಿಗೆ ದೀಘರ್ ಾಂತಿಯಿಂದಿರಿ ಎಂದು
ನಿಮ್ಮನು್ನ ಪ್ರಬೋಧಿಸುತೆ್ತೕವೆ. 15 ಾರೂ ಅಪ ಾರಕೆ್ಕ
ಅಪ ಾರ ಾಡದಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳಿ್ಳರಿ, ಾ ಾಗಲೂ ನೀವು
ಒಬ್ಬರಿಗೊಬ್ಬರು ಹಿತವನು್ನ ಾಡಿಕೊಂಡಿರುವುದಲ್ಲದೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ
ಒಳೆ್ಳಯದನು್ನ ಾಡುವವ ಾಗಿರಿ.

16 ಾ ಾಗಲೂ ಸಂತೋಷಿಸಿರಿ, 17 ಎಡೆಬಿಡದೆ
ಾ್ರಥರ್ನೆ ಾಡಿರಿ, 18 ಎ ಾ್ಲದರಲಿ್ಲಯೂ ಕೃತಜ್ಞ ಾಸು್ತತಿ ಾಡಿರಿ
ಇದೇ ನಿಮ್ಮ ವಿಷಯ ಾಗಿ ಕಿ್ರಸ್ತ ಯೇಸುವಿನಲಿ್ಲ ತೋರಿಬಂದ ದೇವರ
ಚಿತ್ತ ಾಗಿದೆ. 19 ಪವಿ ಾ್ರತ್ಮನನು್ನ ನಂದಿಸಬೇಡಿ, 20 ಪ್ರ ಾದನೆಗಳನು್ನ
ಹಿನೈಸಬೇಡಿರಿ. 21 ಆದರೆ ಎಲ್ಲವನೂ್ನ ಪರೀ ಸಿ ಒಳೆ್ಳಯದನೆ್ನೕ
ಭದ್ರ ಾಗಿ ಹಿಡಿದುಕೊಳಿ್ಳರಿ. 22 ಸಕಲವಿಧ ಾದ ಕೆಟ್ಟತನಕೆ್ಕ
ದೂರ ಾಗಿರಿ.

ಸ ಾಪಿ್ತ ಾಕ್ಯಗಳು.
23 ಾಂತಿ ಾಯಕ ಾದ ದೇವರು ಾನೇ ನಿಮ್ಮನು್ನ

ಪರಿಪೂಣರ್ ಾಗಿ ಶುದಿ್ಧೕಕರಿಸಲಿ. ನಮ್ಮ ಕತರ್ ಾದ ಯೇಸು
ಕಿ್ರಸ್ತನು ಹಿಂತಿರುಗಿ ಬರು ಾಗ ನಿಮ್ಮ ಆತ್ಮ, ಾ್ರಣ ಮತು್ತ ಶರೀರಗಳು
ದೋಷವಿಲ್ಲದೆಪರಿಪೂಣರ್ ಾಗಿ ಾಣಿಸಿಕೊಳು್ಳವಂತೆ ಾ ಾಡಲ್ಪಡಲಿ.
24 ನಿಮ್ಮನು್ನ ಕರೆದವನು ನಂಬಿಗಸ್ತನು, ಆತನು ತನ್ನ ಾಯರ್ವನು್ನ
ಾಧಿಸುವನು.
25 ಸಹೋದರರೇ, ನಮಗೋಸ ್ಕರ ಾ್ರಥರ್ನೆ ಾಡಿರಿ.

26 ಪವಿತ್ರ ಾದ ಮುದಿ್ದಟು್ಟ ಸಹೋದರರೆಲ್ಲರನೂ್ನ ವಂದಿಸಿರಿ. 27ಈ



1 ಥೆಸಲೋನಿಕದವರಿಗೆ 5:28 xiv 1 ಥೆಸಲೋನಿಕದವರಿಗೆ 5:28

ಪತಿ್ರಕೆಯನು್ನ ಸಹೋದರರೆಲ್ಲರಿಗೂ ಓದಿ ಹೇಳಬೇಕೆಂದು ನಿಮಗೆ
ಕತರ್ನಲಿ್ಲ ಆ ಾಪಿಸುತೆ್ತೕನೆ.

28ನಮ್ಮ ಕತರ್ ಾದಯೇಸು ಕಿ್ರಸ್ತನ ಕೃಪೆಯು ನಿ ್ಮಂದಿಗಿರಲಿ.



xv
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