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െതസ്സേലാനിക്യർക്ക്
എഴുതിയ ഒന്നാംേലഖനം

1 പൗേലാസും സില്വാെനാസും*
തിേമാത്തിേയാസും,

പിതാവായ ൈദവത്തിെന്റയും കർത്താവായ
േയശു്രകിസ്തുവിെന്റയും സ്വന്തമായ
െതസ്സേലാനിക്യസഭയ്ക്ക,്എഴുതുന്നത:്

നിങ്ങൾക്കു കൃപയും സമാധാനവും
ഉണ്ടാകുമാറാകെട്ട.

െതസ്സേലാനിക്യരുെട ജീവിതവും വിശ്വാസവും
2 നിങ്ങൾെക്കല്ലാവർക്കുംേവണ്ടി
ഞങ്ങൾ ൈദവേത്താട് എേപ്പാഴും
സ്േതാ്രതംെചയ്തുെകാണ്ട് നിങ്ങെള
ഞങ്ങള െട ്രപാർഥനയിൽ നിരന്തരം
ഓർക്കുന്നു. 3 നമ്മുെട ൈദവവും പിതാവുമായ
അവിടെത്ത സന്നിധിയിൽ നിങ്ങള െട
വിശ്വാസം ്രപകടമാക്കുന്ന ്രപവൃത്തിയും
സ്േനഹേ്രപരിതമായ ്രപയത്നവും നമ്മുെട
കർത്താവായ േയശു്രകിസ്തുവിലുള്ള
്രപത്യാശയുെട ഉറപ്പ ംഞങ്ങൾഓർക്കുന്നു.

4 ൈദവം സ്േനഹിക്കുന്ന സേഹാദരങ്ങേള,
അവിടന്നു നിങ്ങെള െതരെഞ്ഞടുത്തിരിക്കുന്നു
എന്നുഞങ്ങൾഅറിയുന്നു. 5ഞങ്ങൾഅറിയിച്ച

* 1:1 അതായത്,ശീലാസ്
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സുവിേശഷം നിങ്ങള െട അടുക്കൽ എത്തിയത്
േകവലം ്രപഭാഷണമായിമാ്രതമല്ല പിെന്നേയാ
ശക്തിേയാടും പരിശുദ്ധാത്മസാന്നിധ്യേത്താടും
ദൃഢനിശ്ചയേത്താടും കൂെടയായിരുന്നു.
നിങ്ങേളാെടാപ്പം ഞങ്ങൾ ആയിരുന്നേപ്പാൾ
നിങ്ങൾക്കുേവണ്ടി ഞങ്ങൾ എങ്ങെന ജീവിച്ച
എന്നറിയാമേല്ലാ. 6കാഠിന്യേമറിയ കഷ്ടതയിലും
പരിശുദ്ധാത്മാവു നൽകുന്ന ആനന്ദേത്താെട
നിങ്ങൾ വചനം സ്വീകരിച്ച െകാണ്ട്
ഞങ്ങള െടയും കർത്താവിെന്റയും
അനുകാരികൾ ആയിത്തീർന്നു. 7 അങ്ങെന
നിങ്ങൾ മക്കേദാന്യയിലും അഖായയിലും ഉള്ള
സകലവിശ്വാസികൾക്കും മാതൃകയായിത്തീർന്നു.
8 കർത്താവിെന്റ വചനം നിങ്ങളിൽനിന്ന്
മക്കേദാന്യയിലും അഖായയിലും എത്തിേച്ചർന്നു†
എന്നുമാ്രതമല്ല, നിങ്ങൾക്കു ൈദവത്തിലുള്ള
വിശ്വാസം എല്ലായിടത്തും ്രപസിദ്ധമാകുകയും
െചയ്തിരിക്കുന്നു. അേതക്കുറിച്ച് ഞങ്ങൾ
ഇനി ഒന്നും പറേയണ്ടതില്ല. 9 കാരണം
നിങ്ങൾ ഞങ്ങെള എങ്ങെന സ്വീകരിച്ച
എന്നും, വി്രഗഹങ്ങെള വിട്ട് ജീവനുള്ള
സത്യൈദവെത്ത േസവിക്കാൻ ൈദവത്തിേലക്കു
നിങ്ങൾ ഏതുവിധം തിരിഞ്ഞു എന്നും
അവർതെന്ന വിവരിക്കുന്നു. 10 തെന്നയുമല്ല
ൈദവം മരിച്ചവരിൽനിന്ന് ഉയിർപ്പിച്ച തെന്റ
പു്രതനും വരാനുള്ള േ്രകാധത്തിൽനിന്ന് നെമ്മ
വിമുക്തരാക്കുന്ന വ്യക്തിയുമായ േയശു
സ്വർഗത്തിൽനിന്നു വരുന്നതിനായി നിങ്ങൾ

† 1:8 മൂ.ഭാ. മുഴങ്ങിഅഥവാ, ്രപതിധ്വനിച്ച
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കാത്തിരിക്കുന്നതും അവർ ഞങ്ങേളാടു
്രപസ്താവിക്കുന്നു.

2
പൗേലാസിെന്റ െതസ്സേലാനിക്യൻ ദൗത്യം

1 സേഹാദരങ്ങേള, ഞങ്ങൾ നിങ്ങള െട
അടുക്കൽ വന്നത് നിഷ്ഫലമായില്ല എന്നു
നിങ്ങൾ അറിയുന്നേല്ലാ. 2 മുമ്പ് ഞങ്ങൾ
ഫിലിപ്പിയയിൽെവച്ച് കഷ്ടവും അതിഹീനമായ
അപമാനവും സഹിച്ചത് നിങ്ങൾക്കറിയാമേല്ലാ.
അങ്ങെന ശക്തമായ എതിർപ്പ ണ്ടായിട്ട ം
നമ്മുെട ൈദവത്തിെന്റ സഹായത്താൽ
ദിവ്യസുവിേശഷം നിങ്ങേളാടറിയിക്കാൻ
ഞങ്ങൾ ൈധര്യെപ്പട്ട . 3 ഞങ്ങള െട
്രപേബാധനം െതറ്റായേതാ ദുരുേദ്ദശ്യപരേമാ
കാപട്യത്തിൽനിന്ന് ഉളവായേതാ അല്ല;
4 േനേരമറിച്ച,്സുവിേശഷം ഭരേമൽപ്പിക്കുന്നതിനു
ൈദവംഞങ്ങെളേയാഗ്യരായിഅംഗീകരിച്ചതിെന്റ
അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഞങ്ങൾ ്രപസംഗിക്കുന്നത.്
മനുഷ്യെര അല്ല, നമ്മുെട ഹൃദയങ്ങൾ
പരിേശാധിക്കുന്ന ൈദവെത്തത്തെന്നയാണ്
ഞങ്ങൾ ്രപസാദിപ്പിക്കുന്നത.് 5 ഞങ്ങൾ
ഒരിക്കലും മുഖസ്തുതി പറയുകേയാ
കൗശലം ്രപേയാഗിച്ച് നിങ്ങളിൽനിന്ന് ധനം
അപഹരിക്കുകേയാ െചയ്തിട്ടിെല്ലന്നു
നിങ്ങൾക്കറിയാം; അതിനു ൈദവം സാക്ഷി.
6 ്രകിസ്തുവിെന്റ അെപ്പാസ്തലന്മാർ
എന്നനിലയിൽ ഞങ്ങൾക്കുള്ള അവകാശങ്ങൾ
ഉപേയാഗിക്കാൻ കഴിയുമായിരുെന്നങ്കിലും
നിങ്ങളിൽനിേന്നാ മറ്റാരിെലങ്കിലുംനിേന്നാ
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്രപശംസ ആ്രഗഹിച്ചിട്ടില്ല. 7 പിെന്നേയാ,
ഞങ്ങൾ നിങ്ങള െട മധ്യത്തിൽ
ശിശുക്കെളേപ്പാെലയായിരുന്നു.
ഒരു അമ്മ തെന്റ കുഞ്ഞുങ്ങെള
പരിചരിക്കുന്നതുേപാെലയാണ്ഞങ്ങൾനിങ്ങെള
ആർ്രദതേയാെട പരിചരിച്ചത.് 8 നിങ്ങൾ
ഞങ്ങള െട വത്സലർ ആയിത്തീർന്നതിനാൽ,
ൈദവത്തിെന്റ സുവിേശഷംമാ്രതമല്ല; ഞങ്ങള െട
്രപാണനുംകൂടി നിങ്ങൾക്കായിനൽകാൻഞങ്ങൾ
തൽപ്പരർ ആയിരുന്നു. 9 സേഹാദരങ്ങേള,
ഞങ്ങൾ ൈദവത്തിെന്റ സുവിേശഷം നിങ്ങെള
അറിയിച്ചേപ്പാൾ നിങ്ങൾെക്കാരു ഭാരമാകരുത്
എന്നു കരുതിയാണ് ഞങ്ങൾ രാവും പകലും
കഠിനാധ്വാനംെചയ്തു പണിെയടുത്തിരുന്നത.്
ഇതു നിങ്ങൾ നിശ്ചയമായും ഓർക്കുമേല്ലാ.
10 വിശ്വാസികളായ നിങ്ങള െട മധ്യത്തിൽ
ഞങ്ങൾ എ്രത പവി്രതരും നീതിനിഷ്ഠരും
നിഷ്കളങ്കരും ആയിരുെന്നന്നതിനു നിങ്ങള ം
ൈദവവും സാക്ഷി. 11-12 ഞങ്ങൾ നിങ്ങേളാടു
െപരുമാറിയത് ഒരു പിതാവ് സ്വന്തം മക്കേളാടു
െപരുമാറുന്നതുേപാെല ആയിരുന്നുെവന്നു
നിങ്ങൾക്കറിയാമേല്ലാ. നിങ്ങെള അവിടെത്ത
രാജ്യത്തിേലക്കും മഹത്ത്വത്തിേലക്കും
വിളിക്കുന്ന ൈദവത്തിന് േയാഗ്യരായി ജീവിതം
നയിക്കാൻ നിങ്ങെള േ്രപാത്സാഹിപ്പിക്കാനും
ആശ്വസിപ്പിക്കാനും ഉേത്തജിപ്പിക്കാനുമാണ്
ഇ്രപകാരം െപരുമാറിയത.്

13ഞങ്ങളിൽനിന്ന് േകട്ട ൈദവവചനം നിങ്ങൾ
സ്വീകരിച്ചത് േകവലംമാനുഷികവാക്കുകളായിട്ടല്ല,
അത് യഥാർഥത്തിൽ ആയിരിക്കുന്നതുേപാെല
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ൈദവത്തിെന്റ വചനമായിട്ട തെന്നയായിരുന്നു.
വിശ്വസിക്കുന്ന നിങ്ങളിൽ ഇേപ്പാഴും
അതു ്രപവർത്തനനിരതമായിരിക്കുന്നു.
അതുനിമിത്തം ഞങ്ങൾ ൈദവത്തിനു നിരന്തരം
സ്േതാ്രതംെചയ്യന്നു. 14സേഹാദരങ്ങേള, സ്വന്തം
ജനത്തിൽനിന്ന് കഷ്ടംസഹിച്ച െകാണ്ട് നിങ്ങള ം
െയഹൂദ്യ നാട്ടിൽ െയഹൂദരിൽനിന്നുതെന്നകഷ്ടം
സഹിച്ച ്രകിസ്തുേയശുവിലുള്ള ൈദവസഭകെള
അനുകരിക്കുന്നവരായിത്തീർന്നു.
15 െയഹൂദർ കർത്താവായ േയശുവിെനയും
്രപവാചകന്മാെരയും വധിച്ച ; ഞങ്ങെള
ആട്ടിപ്പായിക്കുകയും െചയ്തു. അവർ
ൈദവെത്ത ്രപസാദിപ്പിക്കാത്തവരും
സർവമനുഷ്യേരാടും ശ്രതുത പുലർത്തുന്നവരും
ആണ്. 16െയഹൂേദതരർരക്ഷിക്കെപ്പടാതിരിക്കാൻ
അവേരാടു ്രപസംഗിക്കുന്നതിൽനിന്ന് ഞങ്ങെള
നിേരാധിക്കുന്നു. അവർ തങ്ങള െട പാപങ്ങൾ
എേപ്പാഴും കൂമ്പാരമായി കൂട്ട ന്നു. ഇത് നിമിത്തം
ൈദവേ്രകാധം പൂർണമായി അവരുെടേമൽ
നിപതിച്ചിരിക്കുന്നു.

െതസ്സേലാനിക്യെര കാണാനുള്ള
പൗേലാസിെന്റവാഞ്ഛ

17 എന്നാൽ സേഹാദരങ്ങേള,
മനസ്സില്ലാമനേസ്സാെടയാെണങ്കിലും
നിങ്ങളിൽനിന്നുംഅൽപ്പകാലം,ഹൃദയംെകാണ്ടല്ല
ശരീരംെകാണ്ടു േവർപിരിഞ്ഞതിനാൽ
ഞങ്ങൾ നിങ്ങെള മുഖാമുഖം കാണാൻ
തീ്രവമായി ആ്രഗഹിക്കുകയും അതിനായി
പരി്രശമിക്കുകയും െചയ്തു. 18എന്നാൽനിങ്ങെള
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സന്ദർശിക്കാൻഞങ്ങൾ—്രപേത്യകിച്ച ം പൗേലാസ്
എന്ന ഞാൻ, വീണ്ടും വീണ്ടും ആ്രഗഹിച്ച ,
പേക്ഷ സാത്താൻ ഞങ്ങള െട വഴി തടഞ്ഞു.
19 നമ്മുെട കർത്താവായ േയശു്രകിസ്തുവിെന്റ
പുനരാഗമനത്തിൽ, തിരുമുമ്പിൽ ഞങ്ങള െട
്രപത്യാശയും ആനന്ദവും അഭിമാനകിരീടവും
നിങ്ങൾ അെല്ലങ്കിൽ പിെന്ന എന്താണ?്
20അേത, നിശ്ചയമായും നിങ്ങളാണ് ഞങ്ങള െട
അഭിമാനവും*ആനന്ദവും.

3
1 അതുെകാണ്ട് ഇനിയും നിങ്ങളിൽനിന്ന്
േവർപിരിഞ്ഞിരിക്കുക അസഹനീയെമന്നു
വന്നേപ്പാൾ, ഞങ്ങളിൽ ചിലർ അേഥനയിൽ*
താമസിച്ചിട്ട,് 2-3 ഈ പീഡനങ്ങള െട മധ്യത്തിൽ
നിങ്ങൾ അചഞ്ചലരായിരിേക്കണ്ടതിന് നിങ്ങെള
വിശ്വാസത്തിൽ സ്ഥിരെപ്പടുത്തുന്നതിനും
ൈധര്യെപ്പടുത്തുന്നതിനുമായി നമ്മുെട
സേഹാദരനും ്രകിസ്തുവിെന്റസുവിേശഷേഘാഷണത്തിൽ
ൈദവത്തിെന്റ സഹ്രപവർത്തകനുമായ
തിേമാത്തിേയാസിെന നിങ്ങള െട
അടുേത്തക്കയച്ച . ഈ കഷ്ടതകൾ നമ്മുെട
നിേയാഗമാെണന്ന് നിങ്ങൾ അറിയുന്നേല്ലാ.
4 നമുക്കു പീഡനം ഉണ്ടാകുെമന്നു ഞങ്ങൾ
നിങ്ങേളാടുകൂെട ആയിരുന്നേപ്പാൾ മുൻകൂട്ടി
പറഞ്ഞുെകാണ്ടിരുന്നു. അതുതെന്നയാണ്
ഇേപ്പാൾ സംഭവിച്ചിരിക്കുന്നെതന്ന് നിങ്ങൾ
നന്നായി അറിയുന്നേല്ലാ. 5 നിങ്ങളിൽനിന്നു

* 2:20 മൂ.ഭാ. മഹത്ത്വം * 3:1 അതായത്,ഏതൻസിൽ
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േവർപിരിഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അസഹ്യമായേപ്പാൾ
നിങ്ങള െട വിശ്വാസത്തിെന്റ നിജസ്ഥിതി
അറിയാനാണ് ഞാൻ ആളയച്ചത.്
്രപേലാഭകൻ നിങ്ങെള വല്ല ്രപേലാഭനത്തിലും
അകെപ്പടുത്തിേയാ എന്നും ഞങ്ങള െട
്രപയത്നങ്ങൾ വ്യർഥമാേയാ എന്നും എനിക്ക്
ഭയമായിരുന്നു.

തിേമാത്തിേയാസിെന്റ േ്രപാത്സാഹജനകമായ
വിവരങ്ങൾ

6 എന്നാൽ തിേമാത്തിേയാസ് നിങ്ങള െട
വിശ്വാസെത്തയും സ്േനഹെത്തയുംകുറിച്ച ള്ള
സദ്വാർത്തയുമായി ഞങ്ങള െട
അടുത്ത് മടങ്ങിെയത്തി. നിങ്ങൾ
എേപ്പാഴും ഞങ്ങെള സ്േനഹപൂർവം
സ്മരിക്കുന്നുെണ്ടന്നും നിങ്ങെള കാണാൻ
ഞങ്ങൾ ആ്രഗഹിക്കുന്നതുേപാെലതെന്ന
നിങ്ങള ം ഞങ്ങെള കാണാൻ അതിയായി
ആ്രഗഹിക്കുന്നുെണ്ടന്നും അേദ്ദഹം അറിയിച്ച .
7 അതിനാൽ സേഹാദരങ്ങേള, ഞങ്ങള െട
സകലദുരന്തങ്ങള െടയും പീഡനങ്ങള െടയും
മധ്യത്തിലും നിങ്ങള െട വിശ്വാസം ഞങ്ങൾക്ക്
ആശ്വാസം പകർന്നു. 8 ഞങ്ങൾ
യഥാർഥത്തിൽ ജീവിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ
കർത്താവിൽ ഉറച്ച നിൽക്കുന്നതു െകാണ്ടാണ.്
9 നിങ്ങൾനിമിത്തം ൈദവസന്നിധിയിൽ ഞങ്ങൾ
അനുഭവിക്കുന്ന സകല ആനന്ദത്തിനുമായി
ൈദവത്തിനു മതിയായവിധം നന്ദി
പറയാൻ ഞങ്ങൾെക്കങ്ങെന കഴിയും?
10 നിങ്ങെള മുഖാമുഖം കാണാനും നിങ്ങള െട
വിശ്വാസത്തിെന്റ കുറവു നികത്താനും ഞങ്ങൾ
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രാവും പകലും വളെര ശുഷ്കാന്തിേയാെട
്രപാർഥിക്കുന്നു.

11 നിങ്ങള െട സമീപത്ത് എത്താൻ നമ്മുെട
പിതാവായ ൈദവവും നമ്മുെട കർത്താവായ
േയശുവും ഞങ്ങൾക്കു വഴിെയാരുക്കെട്ട.
12 ഞങ്ങൾക്കു നിങ്ങേളാടുള്ള സ്േനഹം
വർധിക്കുന്നതുേപാെല, നിങ്ങൾക്ക് പരസ്പരവും
മറ്റ് എല്ലാവേരാടും ഉള്ള സ്േനഹവും
നിറെഞ്ഞാഴുകാൻ കർത്താവ് സഹായിക്കെട്ട.
13 നമ്മുെട കർത്താവായ േയശു തെന്റ
സകലവിശുദ്ധരുമായി മടങ്ങിവരുേമ്പാൾനിങ്ങൾ,
നമ്മുെട പിതാവായ ൈദവത്തിെന്റസന്നിധിയിൽ
നിർമലരും വിശുദ്ധരുമായി െവളിെപ്പടാൻ ൈദവം
നിങ്ങള െടഹൃദയങ്ങെള ഉറപ്പിക്കെട്ട.

4
ൈദവെത്ത ്രപസാദിപ്പിക്കുന്നജീവിതം

1 സേഹാദരങ്ങേള, നിങ്ങൾ ഇേപ്പാൾ
ജീവിക്കുന്നത് ൈദവെത്ത ്രപസാദിപ്പിച്ച
ജീവിേക്കണ്ടത് എങ്ങെനെയന്ന് ഞങ്ങൾ
ഉപേദശിച്ചതുേപാെലയാണ.് നിങ്ങൾ ഇതിൽ
കൂടുതൽ കൂടുതൽ വർധിച്ച വരണെമന്നു,
കർത്താവായ േയശുവിെന്റ നാമത്തിൽ ഞങ്ങൾ
നിങ്ങേളാട് അവസാനമായി അേപക്ഷിക്കുകയും
ഉേത്തജിപ്പിക്കുകയുംെചയ്യന്നു. 2 കർത്താവായ
േയശുവിെന്റ അധികാരത്താൽ ഞങ്ങൾ
നിങ്ങൾക്കു നൽകിയിരുന്ന കൽപ്പനകൾ
ഏെതാെക്കഎന്നുനിങ്ങൾക്കറിയാമേല്ലാ.
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3-4 നിങ്ങൾ വിശുദ്ധീകരിക്കെപ്പടുക
എന്നതാണ് ൈദവത്തിെന്റ ഇഷ്ടം. നിങ്ങൾ
ൈദവെത്തഅറിയാത്ത െയഹൂേദതരെരേപ്പാെല
കാമാസക്തിയിൽെപ്പടാെത, അസാന്മാർഗികത
വിെട്ടാഴിഞ്ഞ,് 5 വിശുദ്ധവും മാന്യവുമായി
നിങ്ങളിൽ ഓേരാരുത്തരും അവരവരുെട
ശരീരം* കാത്തുസൂക്ഷിക്കാൻ പഠിക്കണം.
6 ഈ കാര്യത്തിൽ ആരും സ്വസേഹാദരങ്ങെള
ചതിക്കാനും ചൂഷണം െചയ്യാനും പാടില്ല.
ഇത്തരം പാപങ്ങൾ െചയ്യന്നവെര കർത്താവ്
ശിക്ഷിക്കാതിരിക്കുകയില്ല എന്ന് ഞങ്ങൾ
മുൻകൂട്ടിത്തെന്ന നിങ്ങേളാടു പറയുകയും
താക്കീത് നൽകുകയും െചയ്തിട്ട ള്ളതാണേല്ലാ.
7ൈദവം നെമ്മ മലിനത നിറഞ്ഞജീവിതത്തിനല്ല
മറിച്ച് വിശുദ്ധജീവിതം നയിക്കാനാണ്
വിളിച്ചിരിക്കുന്നത.് 8 ആകയാൽ ഈ
നിർേദശങ്ങൾനിരസിക്കുന്നയാൾ മനുഷ്യെരയല്ല;
അവിടെത്ത പരിശുദ്ധാത്മാവിെന നിങ്ങൾക്കു
നൽകിയൈദവെത്തയാണ് നിേഷധിക്കുന്നത.്

9 സേഹാദരസ്േനഹെത്തപ്പറ്റി
നിങ്ങൾെക്കഴുേതണ്ട ആവശ്യമില്ല; കാരണം
പരസ്പരം സ്േനഹിക്കാൻ ൈദവത്തിൽനിന്ന്
നിങ്ങൾ പഠിച്ചിരിക്കുന്നു. 10അങ്ങെന നിങ്ങൾ
മക്കേദാന്യയിൽ എല്ലായിടത്തുമുള്ള എല്ലാ
സേഹാദരങ്ങെളയും സ്േനഹിക്കുന്നു. ഇതിൽ
നിങ്ങൾകൂടുതൽകൂടുതൽവർധിച്ച വരണെമന്ന്
ഞങ്ങൾ ്രപേബാധിപ്പിക്കുന്നു. 11-12 ഞങ്ങൾ
നിങ്ങേളാട് ആജ്ഞാപിച്ചതുേപാെല,

* 4:5 താന്താങ്ങള െട ഭാര്യേയാെടാത്ത്എന്നുവിവക്ഷ.
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സ്വന്തംകാര്യം േനാക്കി നിങ്ങള െട
ഉപജീവനം നടത്തി† ശാന്തമായി ജീവിക്കുക
എന്നതായിരിക്കെട്ട നിങ്ങള െട ജീവിതലക്ഷ്യം.
അങ്ങെന നിങ്ങൾക്ക് അന്യരുെട ആദരവ്
ആർജിക്കാനും നിങ്ങള െട ആവശ്യങ്ങൾക്ക്
മറ്റ ള്ളവെര ആ്രശയിക്കാെത ജീവിക്കാനും
കഴിയും.
പുനരുത്ഥാനെത്തക്കുറിച്ച ള്ള ്രപത്യാശ

13 സേഹാദരങ്ങേള, ്രപത്യാശയില്ലാത്ത മറ്റ
മനുഷ്യർ, മരിച്ച േപായ വിശ്വാസികെളക്കുറിച്ച‡്
അജ്ഞരായിരിക്കുകയാൽ വ്യസനിക്കുന്നു.
നിങ്ങൾ അങ്ങെന ആകരുെതന്ന്
ഞങ്ങൾ ആ്രഗഹിക്കുന്നു. 14 േയശു
മരിക്കുകയും ഉയിർെത്തഴുേന്നൽക്കുകയും
െചയ്തുെവന്നു നാം വിശ്വസിക്കുന്നു എങ്കിൽ
േയശുേവാെടാത്ത് മരിച്ചവെരയും ൈദവം
അവിടേത്താെടാപ്പം മടക്കിവരുത്തും.
15 കർത്താവിെന്റ പുനരാഗമനംവെര ജീവേനാെട
അവേശഷിച്ചിരിക്കുന്നവരായ നാം മരിച്ചവർക്കു§
മുേമ്പ ഉയിർെത്തഴുേന്നൽക്കുകയില്ല എന്നു
കർത്താവിെന്റ വചനെത്ത ആധാരമാക്കി
ഞങ്ങൾ നിങ്ങേളാടു പറയുന്നു. 16 കർത്താവ്
താൻ അത്യ ച്ച ആജ്ഞേയാടും ്രപധാന
ദൂതെന്റ ശബ്ദേത്താടും ൈദവത്തിെന്റ
കാഹളധ്വനിേയാടും കൂെട സ്വർഗത്തിൽനിന്ന്
ഇറങ്ങിവരികയും, ്രകിസ്തുവിൽ മരിച്ചവർ
ആദ്യം ഉയിർെത്തഴുേന്നൽക്കുകയും െചയ്യ ം.
† 4:11-12 മൂ.ഭാ. സ്വന്തം ൈകെകാണ്ടു േജാലി െചയ്തും
‡ 4:13 മൂ.ഭാ. നി്രദ്രപാപിച്ചവെരക്കുറിച്ച് § 4:15 മൂ.ഭാ.
നി്രദെകാള്ളന്നവർക്ക്
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17അതിനുേശഷം, ജീവേനാെട അവേശഷിക്കുന്ന
നാം അവേരാെടാപ്പം ആകാശത്തിൽ
കർത്താവിെന എതിേരൽക്കാൻ േമഘങ്ങളിൽ
എടുക്കെപ്പടും. ഇങ്ങെന നാം അനന്തകാലം
കർത്താവിേനാടുകൂെട വസിക്കും. 18 ഈ
വചനങ്ങളാൽപരസ്പരംആശ്വസിപ്പിക്കുക.

5
കർത്താവിെന്റ ദിവസം

1 സേഹാദരങ്ങേള, സമയങ്ങെളയും
കാലങ്ങെളയുംകുറിച്ച നിങ്ങൾക്ക് എഴുേതണ്ട
ആവശ്യമില്ല. 2 കള്ളൻ രാ്രതിയിൽ
വരുന്നതുേപാെലയാണ് കർത്താവിെന്റ
ദിവസം വരുന്നെതന്ന് നിങ്ങൾക്കു
സുവ്യക്തമായി അറിയാം. 3 “സമാധാനെമന്നും,
സുരക്ഷിതെമന്നും” അവർ പറയുേമ്പാൾ തെന്ന,
ഗർഭിണിക്കു ്രപസവേവദന ഉണ്ടാകുന്നേപാെല
അവർക്കു െപെട്ടന്നു നാശം വന്നുേചരും;
അതിൽനിന്ന് അവർക്ക് രക്ഷെപ്പടാൻ
കഴിയുകയുമില്ല.

4 എന്നാൽ സേഹാദരങ്ങേള, ആ
ദിവസം കള്ളെന്റ വരവ് എന്നേപാെല
നിങ്ങെള അമ്പരപ്പിേക്കണ്ടതിന് നിങ്ങൾ
അന്ധകാരത്തിലുള്ളവരല്ല; 5 നിങ്ങെളല്ലാവരും
്രപകാശത്തിെന്റ മക്കൾ; അേത പകലിെന്റ
മക്കൾ ആകുന്നു. നാം രാ്രതിയുെടയും
അന്ധകാരത്തിെന്റയും സ്വന്തമല്ല.
6 അതുെകാണ്ട് മറ്റ ള്ളവെരേപ്പാെല ഉറങ്ങാെത,
നമുക്കു ജാ്രഗതയും സമചിത്തതയും
ഉള്ളവരായിരിക്കാം. 7 ഉറങ്ങുന്നവർ
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രാ്രതിയിൽ ഉറങ്ങുന്നു. മദ്യപിക്കുന്നവർ
രാ്രതിയിൽ മദ്യപിക്കുന്നു. 8 എന്നാൽ നാം
പകലിനുള്ളവർ ആയതിനാൽ, വിശ്വാസം,
സ്േനഹം എന്നിവ കവചമായും, രക്ഷയുെട
്രപത്യാശ ശിേരാരക്ഷണമായും ധരിച്ച നമുക്കു
സുേബാധമുള്ളവർ ആയിരിക്കാം. 9 ൈദവം
നെമ്മ േ്രകാധത്തിന് ഇരയാക്കാനല്ല; നമ്മുെട
കർത്താവായ േയശു്രകിസ്തുവിലൂെടയുള്ള
രക്ഷയ്ക്കായാണ് നിയമിച്ചിരിക്കുന്നത.്
10 നാം ഉണർന്നിരുന്നാലും ഉറങ്ങിയാലും
അവിടേത്താടുകൂെട ജീവിേക്കണ്ടതിനാണ്
േയശു നമുക്കുേവണ്ടി മരിച്ചത.് 11ആകയാൽ
നിങ്ങൾ െചയ്തുവരുന്നതുേപാെല
പരസ്പരം േ്രപാത്സാഹിപ്പിക്കുകയും പണിത്
ഉയർത്തുകയുംെചയ്യ ക.

സമാപനനിർേദശങ്ങൾ
12 സേഹാദരങ്ങേള, നിങ്ങള െട
മധ്യത്തിൽ കഠിനാധ്വാനംെചയ്ത,്
നിങ്ങെള കർത്താവിൽ ഭരിക്കുകയും
്രപേബാധിപ്പിക്കുകയുംെചയ്യന്നവെര
ആദരിക്കണെമന്നു ഞങ്ങൾ അേപക്ഷിക്കുന്നു.
13 അവരുെട ്രപവർത്തനം ഓർത്ത് അവെര
ഏറ്റവും സ്േനഹേത്താെട അളവില്ലാെത
ആദരിക്കുക. പരസ്പരം സമാധാനേത്താെട
ജീവിക്കുക. 14സേഹാദരങ്ങേള, നിങ്ങൾക്കുള്ള
ഞങ്ങള െട േ്രപാത്സാഹനേമാ: അലസെര
ശാസിക്കുക, ആത്മവിശ്വാസം നഷ്ടെപ്പട്ടവെര
ഉേത്തജിപ്പിക്കുക, ബലഹീനെര സഹായിക്കുക,
എല്ലാവേരാടും ക്ഷമാപൂർവം െപരുമാറുക.
15 നിങ്ങളിലാരും തിന്മയ്ക്കു പകരം തിന്മ
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െചയ്യാതിരിക്കാൻ ്രശദ്ധിക്കുക. നിങ്ങൾക്ക്
പരസ്പരവും, മറ്റള്ളവർക്കും എേപ്പാഴും
നന്മമാ്രതം െചയ്യ ക.

16 എേപ്പാഴും ആനന്ദിക്കുക; 17 നിരന്തരം
്രപാർഥിക്കുക; 18 എല്ലാ സാഹചര്യങ്ങളിലും
നന്ദിയുള്ളവരായിരിക്കുക; ്രകിസ്തുേയശുവിൽ
നിങ്ങെളക്കുറിച്ച ള്ളൈദവഹിതംഇതാകുന്നു.

19ആത്മാവിെന്റ അഗ്നി െകടുത്തിക്കളയരുത;്
20 ്രപവചനം നിസ്സാരവൽക്കരിക്കരുത.്
21 സകലതും സ്രശദ്ധം പരിേശാധിച്ചതിനുേശഷം
നല്ലതുമാ്രതം അംഗീകരിക്കുക. 22 എല്ലാത്തരം
തിന്മകെളയും ഉേപക്ഷിക്കുക.

23 സമാധാനത്തിെന്റ ൈദവംതെന്ന
നിങ്ങെള സമ്പൂർണമായി വിശുദ്ധീകരിക്കെട്ട.
നമ്മുെട കർത്താവായ േയശു്രകിസ്തുവിെന്റ
പുനരാഗമനത്തിൽ നിങ്ങള െട ആത്മാവും
്രപാണനും ശരീരവും തികച്ച ം അനിന്ദ്യമായി
ഇരിക്കാനായി സംരക്ഷിക്കെപ്പടെട്ട. 24 നിങ്ങെള
വിളിക്കുന്ന ൈദവം വിശ്വസ്തനാണ;് അവിടന്ന്
അത്സാധിപ്പിക്കും.

25 സേഹാദരങ്ങേള, ഞങ്ങൾക്കുേവണ്ടി
്രപാർഥിക്കുക.

26 സകലസേഹാദരങ്ങൾക്കും
വിശുദ്ധചുംബനത്താൽഅഭിവാദനംെചയ്യ ക.

27 ഈ േലഖനം എല്ലാ സേഹാദരങ്ങെളയും
വായിച്ച േകൾപ്പിക്കണെമന്നു കർത്താവിെന്റ
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നാമത്തിൽഞാൻനിങ്ങേളാട്അഭ്യർഥിക്കുന്നു.

28 നമ്മുെട കർത്താവായ േയശു്രകിസ്തുവിെന്റ
കൃപനിങ്ങേളാടുകൂെട ഇരിക്കുമാറാകെട്ട.
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