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ெதசேலானிக்ேகயருக்கு
எழுத யமுதலாம்கடிதம்

௧ பவுலும், ச ல்வானும், தீேமாத்ேதயும்
ப தாவாகய ேதவனுக்குள்ளும் இேயசு
க றஸ்துவாகய கர்த்தருக்குள்ளும்
இருக்கும் ெதசேலானிக்ேகயாவல் உள்ள
சைபேயாருக்கு எழுதுவது. ேதவனுைடய
கருைபயும் சமாதானமும் உங்கேளாடு
இருப்பதாக.

வாழ்வும்வசுவாசமும்
௨நாங்கள்ப ரார்த்தைனெசய்யும்ெபாழுெதல்லாம்

உங்கைள நைனவுகூருக ேறாம்.
உங்கள் அைனவருக்காவும் ெதாடர்ந்து
ேதவனிடம் நன்ற கூறுக ேறாம்.
௩ ப தாவாகய ேதவனிடம் ப ரார்த்தைன
ெசய்யும்ெபாழுெதல்லாம்வசுவாசத்தனாலும்,
அன்பனாலும் நீங்கள் ெசய்தவற்றுக்காகவும்
அவருக்கு நன்ற ெசலுத்துக ேறாம்.
கர்த்தராக ய இேயசு க றஸ்துவன் மீதுள்ள
நம்ப க்ைகயல் நீங்கள் உறுதயுடன்
இருப்பதற்காக நாங்கள் அவருக்கு நன்ற
ெசலுத்துக ேறாம்.
௪ சேகாதர சேகாதரிகேள, ேதவன்

உங்களிடம் அன்பாய் இருக்க றார்.
அவர் உங்கைளத் தமக்காகத்
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ேதர்ந்ெதடுத்தருக்க றார் என்று நாங்கள்
அற ேவாம். ௫ உங்களிடம் நற்ெசய்தையக்
ெகாண்டு வந்ேதாம். ஆனால் நாங்கள்
வார்த்ைதைய மட்டும் பயன்படுத்தவல்ைல,
அதகாரத்ைதயும் பயன்படுத்த ேனாம்.
பரிசுத்த ஆவயானவேராடும் முழு
உறுத ேயாடும் நாங்கள் அைதக் ெகாண்டு
வந்ேதாம். உங்கேளாடு நாங்கள்
இருந்தேபாது எப்படி வாழ்ந்ேதாம் என்பைத
நீங்கள் அறவீர்கள். உங்களுக்கு உதவும்
வைகய ேலேய வாழ்ந்ேதாம். ௬ நீங்கள்
எங்கைளப் ேபாலவும், கர்த்தைரப் ேபாலவும்
ஆனீர்கள். நீங்கள் மிகவும் துன்புற்றீர்கள்,
எனினும் மக ழ்ச்ச ேயாடு ேபாதைனகைள
ஏற்றுக்ெகாண்டீர்கள். பரிசுத்த ஆவயானவர்
உங்களுக்குஅந்தமக ழ்ச்சையத்தந்தார்.

௭ மக்கேதானியா, அகாயா ஆகய
நகரங்களில் உள்ளவசுவாச களுக்கு நீங்கள்
எடுத்துக்காட்டு ஆனீர்கள். ௮ உங்கள்
மூலம் மக்கேதானியாவலும், அகாயாவலும்
ேதவனுைடய ேபாதைன பரவயது.
ேதவனுைடய ேபரில் உள்ள உங்கள்
வசுவாசம் எல்லா இடங்களுக்கும் ெதரிய
வந்தது. எனேவ உங்கள் வசுவாசத்ைதப்
பற்ற நாங்கள் எதுவும் ெசால்ல
ேவண்டியதல்ைல. ௯ நீங்கள் எங்கைள
ஏற்றுக்ெகாண்ட நல்வழிையப் பற்ற எல்லா
இடத்தலும் இருக்கற மக்கள் கூறுகறார்கள்.
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நீங்கள் எப்படி உருவ வழிப்பாட்ைட
நறுத்தனீர்கள் என்பைதயும், உண்ைமயான,
ஜீவனுள்ள ேதவனுக்கு ேசைவ ெசய்யும்
மாற்றத்ைதப் ெபற்றீர்கள் என்பைதயும்
கூறுகறார்கள். ௧௦ உருவ வழிபாட்ைட
நறுத்தவ ட்டு பரேலாகத்தலிருந்து
வரப்ேபாகும் ேதவனுைடய குமாரனுக்காக
நீங்கள் காத்தருக்க றீர்கள். ேதவன்
தன் குமாரைன மரணத்தலிருந்து
உய ர்த்ெதழச் ெசய்தார். இேயசுவாகய
அவேர, நயாயத்தீர்ப்பு அளிக்கப்ேபாகும்
ேதவனுைடய ேகாபத்தலிருந்து நம்ைம
இரட்ச க்க றவர்.

௨
ெதசேலானிக்ேகயாவல்பவுலின்பணி
௧ சேகாதர சேகாதரிகேள! உங்கைள நாடி

நாங்கள் வந்தது வீணாகவல்ைல என்பைத
நீங்கள் அறவீர்கள். ௨ உங்களிடம் வரும்
முன்பு நாங்கள் பலிப்பயல் துன்புற்ேறாம்.
அங்குள்ள மக்கள் எங்களுக்கு எத ராகக்
ெகட்டதாகப் ேபசனார்கள். உங்களுக்கு
அைவ பற்ற த் ெதரியும். நாங்கள் உங்களிடம்
வந்தேபாது பலர் எத ர்த்தார்கள். ஆனால்
ைதரியமாக இருக்க ேதவன் உதவனார்.
நற்ெசய்தைய உங்களிடம் கூறவும்
உதவ ெசய்தார். ௩ நாங்கள் மக்களுக்கு
ஊக்கமூட்டுக ேறாம். ஒருவரும் எங்கைள
முட்டாளாக்கவல்ைல. நாங்கள் தீயவர்கள்
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அல்லர். மக்களிடம் நாங்கள் தந்த ரம்
ெசய்ய முயற்ச க்கவல்ைல. ௪ நாங்கள்
நற்ெசய்தையப் பரப்புக ேறாம். ஏெனன்றால்
எங்கைள ேசாத த்து அற ந்த பன்
நற்ெசய்தையச் ெசால்லும்ெபாருட்டு ேதவன்
எங்கள் ேமல் நம்ப க்ைக ைவத்துள்ளார்.
ஆகேவ நாங்கள் மனிதர்கைள
தருப்பத ப்படுத்தவரும்பவல்ைல. ேதவைன
தருப்த ப்படுத்தேவ வரும்புக ேறாம். ேதவன்
ஒருவேர நம் இதயங்கைளத் ெதாடர்ந்து
ேசாதைனெசய்யவல்லவர்.
௫ உங்கைளப் பற்ற உங்களுக்குப் ப டித்த

வைகயல்முகஸ்துத ெசய்துதருப்த ப்படுத்த
நாங்கள் ஒருேபாதும் முயலவல்ைல என்பது
உங்களுக்குத் ெதரியும். நாங்கள் உங்கள்
பணத்ைதயும் ெபற்றுக்ெகாள்ள முயற்ச
ெசய்யவல்ைல. உங்களிடம் மைறக்கத்தக்க
சுயநலம் எதுவும் எங்களிடம் இருந்ததல்ைல.
இதுஉண்ைமஎன்பதுேதவனுக்குத்ெதரியும்.
௬ எவ்வத பாராட்ைடயும் மக்களிடம் நாங்கள்
எத ர்பார்க்கவல்ைல. உங்களிடமிருந்ேதா
ேவறு யாரிடமிருந்ேதா நாங்கள் எந்தப்
பாராட்ைடயும்எத ர்பார்க்கவல்ைல.
௭ நாங்கள் கறஸ்துவன் அப்ேபாஸ்தலர்.

எனேவநாங்கள்உங்கேளாடுஇருக்கும்ேபாது
சல காரியங்கைள நீங்கள் ெசய்யும்
ெபாருட்டு உங்கள் மீது அதகாரம் ெசலுத்த
இருக்ககூடும். எனினும் நாங்கள்
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ெமன்ைமயாகேவ நடந்துெகாண்ேடாம்.
ஒரு தாய் தன் குழந்ைதையப் பாதுகாப்பது
ேபான்று இருந்ேதாம். ௮ உங்கைள
நாங்கள் ெபரிதும் ேநச த்ேதாம். எனேவ,
ேதவனுைடய நற்ெசய்தைய உங்கேளாடு
பக ர்ந்துெகாள்வதல் மக ழ்ச்ச யைடந்ேதாம்.
அேதாடு மட்டுமல்லாமல், எங்கள்
வாழ்க்ைகையயும் உங்கேளாடு
பக ர்ந்துெகாள்வதல் மக ழ்ந்ேதாம்.
௯சேகாதர சேகாதரிகேள! நாங்கள் எவ்வளவு
கடுைமயாக உைழத்ேதாம் என்பைத
நீங்கள் நைனவல் ைவத்தருப்பைத
நான் அற ேவன். இரவும் பகலுமாக
நாங்கள் பணியாற்ற ேனாம். ேதவனுைடய
நற்ெசய்தையப் பரப்பும்ெபாழுது உங்களில்
எவர்மீதும் எவ்வதமான ெபாருளாதார
பாரத்ைதயும்சுமத்தவரும்பவல்ைல.
௧௦வசுவாச களாகய உங்கேளாடு நாங்கள்

இருந்தேபாது தூய்ைமயும் நீதயும் உள்ள
வழியல் குற்றமற்று வாழ்ந்ேதாம். இது
உண்ைம என உங்களுக்குத் ெதரியும்.
ேதவனுக்கும் இது உண்ைம எனத் ெதரியும்.
௧௧ஒரு தந்ைத தன் பள்ைளகைள நடத்துவது
ேபான்று நாங்கள் உங்கைள நடத்த ேனாம்
என்பது உங்களுக்குத் ெதரியும். ௧௨ நாங்கள்
உங்கைளப் பலப்படுத்த ேனாம். உங்களுக்கு
ஆறுதல் அளித்ேதாம். ேதவனுக்கான
நல்வாழ்க்ைகைய வாழுமாறு கூற ேனாம்.
ேதவன்தமதுஇராஜ்யத்த ற்கும் மகைமக்கும்
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உங்கைளஅைழக்க றார்.
௧௩ நீங்கள் நற்ெசய்தைய ஏற்றுக்ெகாண்ட

வதத்த ற்காக நாங்கள் ேதவனுக்குத்
ெதாடர்ந்து நன்ற ெசலுத்துக ேறாம்.
எங்களிடமிருந்து நீங்கள் நற்ெசய்தையக்
ேகட்டீர்கள். அது மனிதர்களின்
வார்த்ைதயன்று. ேதவனுைடய வார்த்ைத
என்றும் ஏற்றுக்ெகாண்டீர்கள். அது
உண்ைமயல் ேதவனுைடய ெசய்த தான்.
அது வசுவாசமுள்ள உங்களிடம் பலன்
தருகறது. ௧௪ சேகாதர சேகாதரிகேள!
நீங்கள் யூேதயாவல் உள்ள கறஸ்துவுக்குள்
இருக்கும் சைபகைளப் ேபான்றருக்க றீர்கள்.
யூேதயாவல் உள்ள ேதவனுைடய
மக்கள் மற்ற யூதர்களால் மிகவும்
துன்புறுத்தப்பட்டார்கள். நீங்களும் உங்கள்
ெசாந்த நாட்டு மக்களால் அேதவதமாக
துன்புறுத்தப்பட்டீர்கள் ௧௫ அந்த யூதர்கள்
கர்த்தராக ய க றஸ்துைவக் ெகான்றார்கள்.
ேமலும் அவர்கள் தீர்க்கதரிச கைளயும்
ெகான்றார்கள். எங்கைள யூேதயாைவ
வ ட்டு ெவளிேயறும்படி அவர்கள்
வற்புறுத்தனார்கள். ேதவன் அவர்களுடன்
மகழ்ச்ச யாயல்ைல. அவர்கள்
மக்களைனவருக்கும் எத ராக உள்ளனர்.
௧௬ யூதர்கள் அல்லாதவர்களுக்கு நாங்கள்
ேபாதைன ெசய்வைத அவர்கள் தடுக்க
முயற்ச க்க றார்கள். யூதர் அல்லாதவர்கள்
இரட்ச க்கப்படும்ெபாருட்டு நாங்கள்
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அவர்களுக்குப் ேபாத க்க ேறாம். ஆனால்
அந்த யூதர்கேளா தாம் ஏற்ெகனேவ ெசய்த
பாவங்கேளாடு ேமலும் ேமலும் பாவம்
ெசய்துெகாண்டிருக்க றார்கள். இப்ேபாது
ேதவனுைடய ேகாபம் முழுைமயாக அவர்கள்
மீதுவந்துள்ளது.

மீண்டும்அவர்கைளப்பார்க்கவருப்பம்
௧௭ சேகாதர சேகாதரிகேள! ெகாஞ்ச

காலமாக நாங்கள் உங்களிடம் இருந்து
ப ரிக்கப்பட்டிருந்ேதாம். (அங்ேக நாங்கள்
உங்கேளாடு இல்லாவ ட்டாலும் எங்கள்
நைனவுகள் உங்கேளாடு இருந்தன.)
உங்கைளப் பார்க்க நாங்கள் மிகவும்
வரும்ப ேனாம். அதற்காக மிகவும்
கடுைமயாய் முயற்ச ெசய்ேதாம். ௧௮ ஆம்,
உங்களிடம் வர நாங்கள் வரும்ப ேனாம்.
உண்ைமயல் பவுலாகய நான் பலமுைற
வர முயன்ேறன். ஆனால் சாத்தான்
எங்கைளத் தடுத்துவ ட்டான். ௧௯ நமது
கர்த்தராக ய இேயசு க றஸ்து வரும்ேபாது
நாங்கள் ெபருைமப்படக் கூடிய எங்களது
நம்ப க்ைகயும், மக ழ்ச்ச யும், க ரீடமும் நீங்கள்
தாேன. ௨௦ உண்ைமயல் நீங்கேள எங்கள்
மக ழ்ச்ச யும்மகைமயும்ஆவீர்கள்.

௩
௧ நாங்கள் உங்களிடம் வர முடியவல்ைல.

ஆனால் காத்தருப்பது மிகவும்
ெகாடுைமயாக இருந்தது. ௨ ஆைகயால்
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உங்களிடம் தீேமாத்ேதயுைவ அனுப்பத்
தீர்மானித்ேதன். நான் மட்டும் அத்ேதேனயல்
இருந்ேதன். தீேமாத்ேதயு எங்கள்
சேகாதரன். ேதவனுக்காகஅவன்எங்கேளாடு
பணியாற்றுகறான். க றஸ்துைவப் பற்றய
நற்ெசய்தைய நாங்கள் கூற ட ேதவன்
உதவுகறார். நீங்கள் உங்கள் வசுவாசத்தல்
பலம் ெபறவும், உங்கைள உற்சாகமூட்டவும்
தீேமாத்ேதயுைவ அனுப்ப ைவத்ேதாம்.
௩ எங்களுக்கு ஏற்பட்ட ச க்கல்களால் நீங்கள்
மனம் தவக்காமல் இருக்கும்ெபாருட்டு
தீேமாத்ேதயுைவ அனுப்ப ேனாம். இத்தைகய
துன்பங்கைளச் சக த்துக்ெகாள்ளேவ நாம்
நயமிக்கப்பட்டிருக்க ேறாம் என்பைதயும்
நீங்கள் அறவீர்கள். ௪ நாங்கள் உங்கேளாடு
இருந்தேபாது கூட இப்படி பலவதமான
துன்பங்கைள ஏற்க ேவண்டும் என்பது
பற்ற ஏற்ெகனேவ கூறயருக்க ேறாம்.
எனேவ இைவ நாங்கள் ெசான்னபடிதான்
ந கழ்ந்துள்ளன என்பைத நீங்கள்
அறவீர்கள். ௫ இதற்காகத்தான் நான்
உங்களிடம் தீேமாத்ேதயுைவ, உங்கள்
வசுவாசத்ைதப்பற்ற அற ந்துெகாள்ள
அனுப்ப ைவத்ேதன். ேமலும் என்னால்
காத்தருக்க முடியாத நைலயல் தான்
நான் தீேமாத்ேதயுைவ அனுப்ப ைவத்ேதன்.
மக்கைளத் தீயவற்றனால் இழுத்து
கவர்ச்ச க்கும் ப சாசு உங்கைளத்
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ேதால்வயுறச் ெசய்துவடுவாேனா என்றும்
எங்களின் உைழப்பு வீணாய்ப் ேபாகுேமா
என்றும்நான்பயந்தருந்ேதன்.
௬ ஆனால் உங்களிடமிருந்து தீேமாத்ேதயு

தரும்ப வந்தான். உங்களது அன்பு
மற்றும் வசுவாசம் பற்றய நல்ல
ெசய்த கைள அவன் கூறனான்.
நல்வழியல் நீங்கள் எப்ேபாதும் எங்கைள
நைனத்துக்ெகாள்வதாகவும் எங்கைள
நீங்கள் மீண்டும் பார்க்க வரும்புவதாகவும்
கூறனான். அதுேபாலத் தான் நாங்களும்
உங்கைளப் பார்க்க வரும்புக ேறாம்.
௭ எனேவ, சேகாதர சேகாதரிகேள!
உங்கள் வசுவாசத்தால் உங்கைளப்
பற்ற ஆறுதல் அைடந்தருக்க ேறாம்.
எங்களுக்கு துன்பங்களும், ச க்கல்களும்
உள்ளன. எனினும், நாங்கள்
ஆறுதலைடந்தருக்க ேறாம். ௮ நீங்கள்
உறுதயாகக் கர்த்தருக்குள் இருக்கும்ேபாது
எங்கள் வாழ்வு முழுைம ெபறுவதாக
உணர்க ேறாம். ௯ உங்களால் ேதவனுக்கு
முன்பு நாங்கள் ெபரும் மக ழ்ச்ச ேயாடு
இருக்க ேறாம். ஆகேவ உங்களுக்காக
ேதவனுக்கு நன்ற ெசால்க ேறாம். ஆனால்
எங்கள் முழு மகழ்ச்ச க்கும் எங்களால்
ேபாதுமான நன்ற ெசால்ல முடியாது.
௧௦இரவும் பகலுமாக நாங்கள் உங்களுக்காக
மிகவும் உறுத ேயாடு ெதாடர்ந்து
ப ரார்த்தைன ெசய்க ேறாம். நாங்கள் அங்ேக
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வந்துஉங்கைளமீண்டும்பார்க்கவும்,உங்கள்
வசுவாசத்ைத பலப்படுத்துவதற்கான
ெசயல்கைளச் ெசய்யவும் ப ரார்த்தைன
ெசய்க ேறாம்.
௧௧ ப தாவாகய ேதவனும், கர்த்தராக ய

இேயசுவும் எங்களுக்கு உங்களிடம்
வருவதற்கான வழிையத் தயார் ெசய்யட்டும்
என்று ப ரார்த்தைன ெசய்க ேறாம்.
௧௨ உங்கள் அன்ைப கர்த்தர் வளரச் ெசய்ய
ப ரார்த்த க்க ேறாம். ஒருவருக்ெகாருவர்
அன்பு ெசய்யவும் எல்லா மக்களிடமும்
அன்பு ெசய்யவும் அவர் உங்களுக்கு
உதவ ப ரார்த்த க்க ேறாம். நாங்கள்
உங்கைள ேநச ப்பது ேபான்று நீங்கள்
மற்றவர்கைள ேநச க்க ேவண்டும் என்று
ப ரார்த்தைன ெசய்க ேறாம். ௧௩ உங்கள்
இதயம் உறுதயாகும்படியாக நாங்கள்
இந்தப் ப ரார்த்தைனையச் ெசய்க ேறாம்.
அப்ெபாழுது கர்த்தராக ய இேயசு தம்
பரிசுத்த மக்கேளாடு வரும்ேபாது நீங்கள்
ப தாவாகய ேதவன் முன் பரிசுத்தராகவும்,
குற்றமற்றவர்களாகவும்ந ற்பீர்கள்.

௪
ேதவைனமகழ்வூட்டும்வாழ்க்ைக
௧ சேகாதர சேகாதரிகேள! நான்

உங்களுக்கு ேவறு சலவற்ைறச்
ெசால்ல வரும்புக ேறன். ேதவனுக்குப்
ப டித்தமான வாழ்க்ைகைய எவ்வாறு
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வாழேவண்டும்என்றுநாங்கள்உங்களுக்குக்
கற்ப த்ேதாம். நீங்கள் அத்தைகய வதத்தல்
வாழ்ந்துெகாண்டிருக்க றீர்கள். ெமன்ெமலும்
அவ்வாறு வாழ கர்த்தராக ய இேயசுவன்
ேபரில் உங்கைளக் ேகட்டுக்ெகாள்வேதாடு
ஊக்கப்படுத்தவும் ெசய்க ேறாம். ௨ நாங்கள்
ெசய்யச்ெசான்னவற்ைறநீங்கள்அறவீர்கள்.
அவற்ைற நாங்கள் கர்த்தராக ய இேயசுவன்
அதகாரத்தால் ெசான்ேனாம். ௩ நீங்கள்
பரிசுத்தமுடன்இருக்க ேதவன்வரும்புக றார்.
நீங்கள் பாலியல் குற்றத்தல் இருந்து
வலக இருக்க ேவண்டுெமன்று அவர்
வரும்புக றார். ௪ உங்கள் சரீரத்ைதக்
கட்டுப்படுத்த நீங்கள் கற்றுக்ெகாள்ள
ேவண்டும். உங்கள் சரீரத்ைதத்
தூய்ைமயாய் ைவத்துக்ெகாள்ளுங்கள்.
அது ேதவனுக்குப் ெபருைம ேசர்க்கும்.
௫ உங்கள் சரீரத்ைத ெவற த்தனமான
உணர்வுகளுக்கு ஒப்பைடக்காதீர்கள்.
ேதவைன அறந்துெகாள்ளாதவர்கள்தான்
அதைன அதற்குப் பயன்படுத்துவார்கள்.
௬ உங்களில் எவரும் க றஸ்துவுக்குள்
இருக்கும் உங்கள் சேகாதரர்கைள
இக்காரியத்தல் ஏமாற்றேவா, ெகடுதல்
ெசய்யேவாமுயற்ச ெசய்யாதீர்கள்.அவ்வாறு
ெசய்பவர்கைள கர்த்தர் தண்டிப்பார்.
இைதப்பற்ற உங்களுக்கு ஏற்ெகனேவ
ெசால்லி எச்சரித்தருக்க ேறாம். ௭ நாம்
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பரிசுத்தமாய் இருக்கும்படி ேதவன்
அைழத்தார். நாம் பாவங்களில் வாழ்வைத
அவர் வரும்பவல்ைல. ௮ எனேவ இந்தப்
ேபாதைனக்குக் கீழ்ப்படிய மறுக்க றவன்,
மனிதருக்கு அல்ல, ேதவனுக்ேக கீழ்ப்படிய
மறுக்க றான். அவர் ஒருவேர நமக்கு பரிசுத்த
ஆவயானவைரத்தரவல்லவர்.
௯ க றஸ்துவுக்குள், உங்கள்

சேகாதர சேகாதரிகளுடன் அன்பாய்
இருங்கள் என்று உங்களுக்கு
எழுதேவண்டியதல்ைல. ஒருவைர ஒருவர்
ேநச க்க ேதவன் ஏற்ெகனேவ உங்களுக்குப்
ேபாத த்தருக்க றார். ௧௦ மக்கேதானியாவல்
உள்ள எல்லா சேகாதரர்களிடமும்,
சேகாதரிகளிடமும் அன்பு ெசலுத்துகறீர்கள்.
ேமலும் ேமலும் அன்பு ெசய்யுமாறு உங்கைள
ஊக்கப்படுத்துக ேறாம்.
௧௧சமாதானத்துக்குரியவாழ்க்ைகையவாழ

நீங்கள் எல்லா ெசயல்கைளயும் ெசய்யுங்கள்.
உங்கள் ெசாந்தக் காரியங்களில் கவனமாய்
இருங்கள், ெசாந்த ேவைலகைளச்
ெசய்யுங்கள். இவற்ைறெயல்லாம்
ெசய்யுமாறு ஏற்ெகனேவ ெசால்லி
இருக்க ேறாம். ௧௨ இவற்ைற எல்லாம்
நீங்கள் ெசய்யும்ேபாது வசுவாசமற்ற
மக்கள் உங்கள் வாழ்வு முைறைய
மத ப்பார்கள். உங்கள் ேதைவக்கு ேவறு
எவைரயும் சார்ந்தருக்கேவண்டிய அவசயம்
இல்லாதருக்கும்.
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கர்த்தரின்வருைக

௧௩ சேகாதர சேகாதரிகேள! இறந்து
ேபானவர்கைளப் பற்ற நீங்கள்
அறந்துெகாள்ள ேவண்டும் என்று நாங்கள்
வரும்புக ேறாம். ஏைனய நம்ப க்ைகயற்ற
மக்கைளப் ேபான்று நீங்கள் வருத்தம்
ெகாள்வைத நாங்கள் வரும்புவதல்ைல.
௧௪ இேயசு இறந்தார், ஆனால் அவர்
உய ர்த்ெதழுந்தார் என்று வசுவாச க்க ேறாம்.
ஆைகயால் இேயசுைவ வசுவாச த்து
மரித்துப்ேபான எல்லாைரயும் ேதவன்
இேயசுேவாடுகூடஒன்றுேசர்ப்பார்.
௧௫ கர்த்தரின் ெசய்தையேய நாங்கள்

இப்ேபாது உங்களுக்குக் கூறுக ேறாம்.
இப்ெபாழுது வாழ்ந்துெகாண்டிருக்க ற
நாம் கர்த்தர் வரும்ேபாதும் ஒருேவைள
வாழ்ந்துெகாண்டிருப்ேபாம். ஏற்ெகனேவ
மரித்தவர்கள் கர்த்தேராடு இருப்பார்கள்.
உய ேராடிருக்க ற நாமும் அவேராடிருப்ேபாம்.
ஆனால் நாம் அவர்களுக்கு (ஏற்ெகனேவ
இறந்தவர்களுக்கு) முந்த க்ெகாள்வதல்ைல.
௧௬கர்த்தர்அவராகேவபரேலாகத்தல்இருந்து
வருவார். அங்ேக உரத்த கட்டைள இருக்கும்.
அக்கட்டைள ப ரதான ேதவ தூதனுைடயதாக
இருக்கும். ேதவ எக்காளமும் ேகட்கும்.
அப்ெபாழுது கறஸ்துவுக்குள் இறந்து
ேபானவர்கள் முதலில் உய ர்த்ெதழுவார்கள்.
௧௭அதற்குப்ப றகு,அவர்கேளாடுஅப்ெபாழுது
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வாழும் நாமும் எடுத்துச்ெசல்லப்படுேவாம்.
கர்த்தைர வான ெவளியல் சந்த ப்ேபாம்.
அதன் பன் எப்ெபாழுதும் கர்த்தேராடு
இருப்ேபாம். ௧௮ஆகேவஇவ்வார்த்ைதகளால்
ஒருவைரெயாருவர் ேதற்ற க்ெகாள்ளுங்கள்.

௫
கர்த்தரின்வருைகக்காகத் தயாராகுங்கள்
௧ சேகாதர சேகாதரிகேள, இப்ெபாழுது

இைவ நடக்கும் காலத்ைதயும் ேததையயும்
எழுதத் ேதைவ இல்ைல. ௨ கர்த்தர் வரும்
நாள் இரவல் தருடன் த டீெரன்று வருவது
ேபால் ஆச்சரியமாக இருக்கும் என்பது
உங்களுக்கு நன்றாகத் ெதரியும். ௩ “நாங்கள்
சமாதானத்ேதாடும், பாதுகாப்ேபாடும்
இருக்க ேறாம்” என்று மக்கள் ெசால்வார்கள்.
அப்ெபாழுது அவர்களுக்கு அழிவு த டீெரன
வரும். அவ்வழிவு கர்ப்பவதயன் ப ரசவ
ேவதைன ேபான்று த டீெரனவரும். அவர்கள்
தப்பமுடியாது.
௪ஆனால் நீங்கள் இருட்டில் வாழவல்ைல.

எனேவ தருடைனப்ேபால அந்த நாள்
உங்களுக்கு ஆச்சரியத்ைதத் தராது.
௫ நீங்கள் யாவரும் ெவளிச்சத்ைதச்
ேசர்ந்தவர்கள், நீங்கள் பகலுக்குரியவர்கள்.
நாம் இருைளச் ேசர்ந்தவர்கள் இல்ைல. நாம்
இரவுக்குரியவர்களும் இல்ைல. ௬ எனேவ
நாம் ஏைனய மக்கைளப்ேபான்று இருக்கக்
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கூடாது. நாம் தூங்கக்ெகாண்டிருக்கக்
கூடாது. வழிப்புடனும், சுயகட்டுப்பாட்டுடனும்
இருக்கேவண்டும். ௭ தூங்கும் மக்கள்
இரவுப்ெபாழுதல் தூங்குவார்கள்.
குடித்து ெவறெகாள்பவர்கள் இரவுப்
ெபாழுதல் குடிப்பார்கள். ௮ ஆனால் நாம்
பகலுக்குரியவர்கள். எனேவ நம்ைம
நாேம கட்டுப்படுத்த க்ெகாள்ள ேவண்டும்.
நம்ைமக் காத்துக்ெகாள்வதற்காக வசுவாசம்,
அன்பு என்னும் மார்புக் கவசத்ைத
அணிந்துெகாள்ேவாம். நம் தைலக்கவசமாய்
இட்ச ப்பன்நம்ப க்ைகஅைமயும்.
௯ ேதவன் தம் ேகாபத்ைத

நம்ேமல் காட்டுவதற்காக நம்ைமத்
ேதர்ந்ெதடுக்கவல்ைல. நம் கர்த்தராக ய
இேயசு க றஸ்துவன் மூலம் இட்ச ப்பு
அைடயேவ ேதர்ந்ெதடுத்தார். ௧௦ அவேராடு
நாம் அைனவரும் இைணந்து
வாழும்ெபாருட்டு, நமக்காக அவர் இறந்தார்.
எனேவ, இேயசு வரும்ேபாது, நாம் உயருடன்
இருக்க ேறாேமாஅல்லதுஇறந்துேபாேவாமா
என்பது முக்கயமில்ைல. ௧௧ எனேவ
ஒருவருக்ெகாருவர் ஆறுதலாய் இருங்கள்.
ேமலும்நீங்கள்ெசய்துெகாண்டிருப்பதுேபால
ஒருவைரெயாருவர் பலப்படுத்துங்கள்.

இறுத அறவப்புகளும்,வாழ்த்துக்களும்
௧௨ சேகாதர சேகாதரிகேள! உங்கேளாடு

கடுைமயாய் உைழப்பவர்களுக்கு
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மத ப்பளியுங்கள். கர்த்தருக்குள் அவர்கேள
உங்கள் தைலவர்கள். ஆத்தும அளவல்
அவர்கேள உங்களுக்கு வழிகாட்டுக றார்கள்.
௧௩ அவர்கள் ெசய்துெகாண்டிருக்க ற
ெசயலுக்காக அவர்கைள அன்ேபாடு
மதயுங்கள்.
ஒருவருக்ெகாருவர் சமாதானமாய்

வாழுங்கள். ௧௪ சேகாதர சேகாதரிகேள!
உைழக்காத மக்கைள எச்சரிக்ைக
ெசய்யுங்கள் என்று ேகட்டுக்ெகாள்க ேறாம்.
அஞ்சுகறவர்கைள உற்சாகப்படுத்துங்கள்.
பலவீனமானவர்களுக்கு உதவுங்கள்.
எல்லாரிடமும் ெபாறுைமயாய் இருங்கள்.
௧௫ ஒருவரும் தீைமக்குத் தீைம ெசய்யாதபடி
பார்த்துக்ெகாள்ளுங்கள். ஒருவருக்ெகாருவர்
எப்ெபாழுதும் நன்ைம ெசய்துெகாள்ளவும்
எல்லாருக்கும் நன்ைம ெசய்யவும்
முயலுங்கள்.
௧௬ எப்ெபாழுதும் மக ழ்ச்ச யாய் இருங்கள்.

௧௭ ப ரார்த்தைன ெசய்வைத நறுத்தாதீர்கள்.
௧௮ ேதவனுக்கு எப்ெபாழுதும் நன்ற
ெசலுத்துங்கள். இேயசு க றஸ்துவல்
இைதேயஉங்களிடம் ேதவன்வரும்புக றார்.
௧௯ பரிசுத்தாவயானவருக்கான

ேவைலைய நறுத்தாதீர்கள்.
௨௦ தீர்க்கதரிசனங்கைள முக்கயமற்ற
ஒன்றாக எண்ணாதீர்கள். ௨௧ ஆனால்
எல்லாவற்ைறயும் ேசாத த்து அறயுங்கள்.
நல்லவற்ைற ைவத்துக்ெகாள்ளுங்கள்.
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௨௨ எல்லா வைகயான தீைமகளில் இருந்தும்
வலக இருங்கள்.
௨௩சமாதானத்தன் ேதவன்தாேமஉங்கைள

முழுைமயாகப் பரிசுத்தமாக்கும் ெபாருட்டு
ேதவனிடம் ப ரார்த்தைன ெசய்க ேறாம்.
நம் கர்த்தராக ய இேயசு க றஸ்து
வரும்ேபாது உங்கள் ஆவ , ஆன்மா, சரீரம்
முழுவதும் குற்றமில்லாததாய் இருக்கும்படி
காக்கப்படுவதாக. ௨௪உங்கைள அைழக்க ற
ேதவன் இவற்ைற உங்களுக்குச் ெசய்வார்.
அவைரநம்புங்கள்.
௨௫சேகாதர சேகாதரிகேள! எங்களுக்காகப்

ப ரார்த்தைன ெசய்யுங்கள். ௨௬ நீங்கள்
சந்த க்கும்ேபாது ஒருவைரெயாருவர்
பரிசுத்தமாக முத்தமிட்டுக்ெகாள்ளுங்கள்
௨௭ அைனத்து சேகாதர சேகாதரிகளிடமும்
இந்த நருபம் வாச க்கப்பட ேவண்டும் என்று
உங்களுக்கு கர்த்தரின் அத காரத்தால்
ஆைணயட்டுக் கூறுக ேறன். ௨௮ நம்
கர்த்தராக ய இேயசு க றஸ்துவன் கருைப
உங்களுடன்இருப்பதாக!
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