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1ெதசேலானிக்ேகயர்
ஆச ரியர்
அப்ேபாஸ்தலனாகய பவுல் இந்த

கடிதத்தன் ஆச ரியர் என்று இருமுைற
தன்ைன அைடயாளம் காட்டினார் (1:
1; 2: 18). பவுலின் மிஷனரி பயணத்
ேதாழர்களான சீலா மற்றும் தீேமாத்ேதயு (3: 2,
6), இரண்டாவது மிஷனரி பயணத்தன்ேபாது
(அப்ேபாஸ்தலர் 17: 1-9) சைபைய
நறுவயேபாது,அவர்அந்த சைபையவ ட்டுக்
கடந்து ெசன்ற சல மாதங்களுக்குள் அந்த
வசுவாச களுக்கு இந்த முதல் கடிதத்ைத
எழுதனார். ெதசேலானிக்ேகயல் பவுல்
ெசய்த ஊழியம் யூதர்கைள மட்டுமல்ல,
புறஜாதயைரயும் உண்ைமயாகேவ
ெதாட்டது. சைபயல் உள்ள பல புறஜாத கள்
வக்க ரகாராதைனைய வ ட்டு ெவளிேய
வந்தார்கள், அது அந்த ேநரத்தல் யூதர்கள்
மத்தயல் ஒரு குற ப்ப ட்ட ப ரச்சைனயாக
இருக்கவல்ைல (1ெதசேலானிக்ேகயர் 1: 9).

எழுதப்பட்ட காலம்மற்றும்இடம்
ஏறக்குைறய க ப . 51 க்கு இைடயல்

எழுதப்பட்டது.
ெகாரிந்து பட்டணத்தலிருந்து

ெதசேலானிக்ேக சைபக்கு பவுல் முதல்
கடிதத்ைதஎழுதனார்.



ii

யாருக்காக எழுதப்பட்டது
ெதசேலானிக்ேகயர் 1: 1 ல்,

ெதசேலானிக்ேகயர்களின் சைபயன்
உறுப்பனர்கேள ெதசேலானிக்ேகயர்களுக்கு
முதல் கடிதத்தன் உத்ேதச க்கப்பட்ட
வாசகர்களாக அைடயாளம் காட்டுக றது,
இருந்தாலும் ெபாதுவாக எல்லா
இடங்களிலும் உள்ள எல்லா
க றஸ்தவர்களுக்கும்அதுெபாருந்துகறது.

எழுதப்பட்ட ேநாக்கம்
இந்த கடிதத்ைத எழுதும்ேபாது

பவுலின் ேநாக்கம் என்னெவன்றால்,
புத தாக மனந்தரும்பயவர்கள் தங்களின்
ேசாதைனகளில் உற்சாகப்படுத்துவது
(3: 3-5), ேதவபக்தயான வாழ்க்ைகையப்
பற்றய அறவுைரகைள வழங்குவது (4: 1-
12) க றஸ்துவன் வருைகக்குமுன் இருக்கும்
வசுவாச கள் எத ர்காலத்ைதப் பற்ற
உறுதயளிப்பது (4: 13-18), ஒழுக்க மற்றும்
நைடமுைற, வஷயங்கைள சரி ெசய்வது
ேபான்றைவயாகும்.

ைமயக்கருத்து
ேதவாலயத்தல்அக்கைற
ெபாருளடக்கம்
1. நன்றகூறுதல்— 1:1-10
2. அப்ேபாஸ்தல நடவடிக்ைககளின்
பாதுகாப்பு— 2:1-3:13
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3. ெதசேலானிக்ேகயர்களுக்கு
உற்சாகமூட்டுதல்— 4:1-5:22

4. முடிவான ெஜபமும் ஆசீர்வாதம்
கூறுதலும்— 5:23-28

1 பவுலும், ச ல்வானும், தீேமாத்ேதயும்,
ப தாவாகய ேதவனுக்குள்ளும்
கர்த்தராக ய இேயசுக றஸ்துவற்குள்ளும்
இருக்கற ெதசேலானிக்ேகயர்
சைபக்கு எழுதுகறதாவது: நம்முைடய
ப தாவாகய ேதவனாலும் கர்த்தராக ய
இேயசுக றஸ்துவனாலும் உங்களுக்குக்
கருைபயும் சமாதானமும்உண்டாவதாக.
ெதசேலானிக்ேகயர்களின்

வசுவாசத்த ற்காக நன்ற ெசால்லுதல்
2 ேதவனுக்குப் ப ரியமான சேகாதரர்கேள,

உங்களுைடய வசுவாசத்தன்
ெசயல்கைளயும், உங்களுைடய அன்பன்
ப ரயாசத்ைதயும், நம்முைடய கர்த்தராக ய
இேயசுக றஸ்துவன்ேமலுள்ளஉங்களுைடய
நம்ப க்ைகயன் ெபாறுைமையயும்,
நம்முைடய ப தாவாகய ேதவனுக்குமுன்பாக
நாங்கள் இைடவ டாமல் நைனவுகூர்ந்து,
3நீங்கள்ெதரிந்துெகாள்ளப்பட்டவர்கெளன்று
நாங்கள் அற ந்து, 4 எங்களுைடய
ெஜபங்களில் இைடவ டாமல்
உங்கைளக்குறத்து ேவண்டுதல்ெசய்து,
உங்கெளல்ேலாருக்காகவும் எப்ெபாழுதும்
ேதவனுக்கு நன்ற ெசலுத்துக ேறாம்.
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5 எங்களுைடய நற்ெசய்த உங்களிடம்
வசனத்ேதாடுமாத்த ரமல்ல,வல்லைமேயாடும்,
பரிசுத்த ஆவயானவேராடும், முழு
ந ச்சயத்ேதாடும் வந்தது; நாங்களும்
உங்களுக்குள்ேள இருந்தேபாது
உங்களுக்காக எப்படிப்பட்டவர்களாக
இருந்ேதாெமன்று அறந்தருக்க றீர்கேள.
6 நீங்கள் மிகுந்த உபத்த ரவத்த ேல,
பரிசுத்த ஆவயானவரின் மக ழ்ச்ச ேயாடு,
தருவசனத்ைத ஏற்றுக்ெகாண்டு,
எங்கைளயும் கர்த்த்தைரயும்
பன்பற்றுகறவர்களாக , 7 இவ்வதமாக
மக்ெகேதானியாவலும் அகாயாவலுமுள்ள
வசுவாச கள் அைனவருக்கும்
மாத ரிகளானீர்கள். 8 எப்படிெயன்றால்,
உங்களிடமிருந்து கர்த்தருைடய
வசனம் மக்ெகேதானியாவலும்
அகாயாவலும் பரவயதுமல்லாமல்,
நாங்கள் அைதக்குறத்து ஒன்றும்
ெசால்லேவண்டியதாக இல்லாதபடிக்கு,
ேதவைனப்பற்றன உங்களுைடய
வசுவாசம் எல்லா இடங்களிலும்
ப ரச த்தமானது. 9 ஏெனன்றால்,
அவர்கள்தாேம எங்கைளக்குறத்து,
உங்களிடம் எங்களுக்குக் கைடத்த
வரேவற்பு இன்னெதன்பைதயும், ஜீவனுள்ள
ெமய்யானேதவனுக்குஊழியம்ெசய்வதற்கு,
நீங்கள் சைல வழிபாடுகைளவ ட்டு
ேதவனிடத்த ற்கு மனந்தரும்பனைதயும்,
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10 அவர் மரித்ேதாரிலிருந்து உய ேராடு
எழுந்தவரும், இனிவரும் ேகாபத்தலிருந்து
நம்ைம வடுவத்து இரட்ச க்க றவருமாக
இருக்க ற அவருைடய குமாரனாகய இேயசு
பரேலாகத்தலிருந்து வருவைத நீங்கள்
எத ர்பார்த்துக்ெகாண்டிருக்க றைதயும்
அறவக்க றார்கேள.

அத்த யாயம் 2
ெதசேலானிக்ேகயாவல்பவுலின்ஊழியம்

1 சேகாதரர்கேள, நாங்கள் உங்களிடம்
வந்தது ப ரேயாஜனமில்லாததாக
இருக்கவல்ைலெயன்று நீங்கேள
அற ந்தருக்க றீர்கள். 2 உங்களுக்குத்
ெதரிந்தருக்க றபடி, முன்ேன
பலிப்ப ப்பட்டணத்த ேல நாங்கள்
பாடுகள்பட்டு ந ந்ைதயைடந்தருந்தும்,
மிகுந்த ேபாராட்டத்ேதாடு ேதவனுைடய
நற்ெசய்தைய உங்களுக்குச்
ெசால்லும்படி, நம்முைடய ேதவனுக்குள்
ைதரியங்ெகாண்டிருந்ேதாம். 3 எங்களுைடய
ேபாதகம் வஞ்சகத்தனாலும் தவறான
வருப்பத்தனாலும் உண்டாகவல்ைல,
அது தந்த ரமுள்ளதாகவும் இருக்கவல்ைல.
4 ேதவன் எங்கைள ேநர்ைமயானவர்கள்
என்று நம்ப நற்ெசய்தைய
எங்களிடம் ஒப்புவத்தார். நாங்கள்
மனிதர்களுக்கு அல்ல, எங்களுைடய
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இருதயங்கைளச் ேசாத த்தற க ற
ேதவனுக்ேக ப ரியமுண்டாகப் ேபசுக ேறாம்.
5 உங்களுக்குத் ெதரிந்தருக்க றபடி,
நாங்கள் ஒருேபாதும் முகத்துதயான
வசனங்கைளச் ெசால்லவுமில்ைல,
ெபாருளாைசயுள்ளவர்களாக
மாயம்பண்ணவும் இல்ைல; ேதவேன
சாட்ச . 6 நாங்கள் கறஸ்துவன்
அப்ேபாஸ்தலர்களாக உங்களுக்குப்
பாரமாக இருக்கக்கூடியவர்களானாலும்,
உங்களிடத்தலாவது,மற்றவர்களிடத்தலாவது,
மனிதர்களால் வரும் மகைமைய நாங்கள்
ேதடவல்ைல. 7 பால் ெகாடுக்க ற
தாயானவள் தன் பள்ைளகைளக்
காப்பாற்றுகறதுேபால நாங்கள் உங்களிடம்
கனிவாக நடந்துெகாண்ேடாம்; 8 நாங்கள்
உங்கள்ேமல் வாஞ்ைசயாக இருந்து,
ேதவனுைடய நற்ெசய்தைய உங்களுக்குக்
ெகாடுத்ததுமல்லாமல், நீங்கள் எங்களுக்குப்
ப ரியமானவர்களானபடியனாேல,
எங்களுைடய உயைரயும் உங்களுக்குக்
ெகாடுக்க வருப்பமாக இருந்ேதாம்.
9 சேகாதரர்கேள, நாங்கள் பட்ட ப ரயாசமும்
வருத்தமும் உங்களுக்கு ஞாபகமாக
இருக்கும்; உங்களில் ஒருவனுக்கும் பாரமாக
இல்லாதபடிக்கு, இரவும் பகலும் நாங்கள்
ேவைலெசய்து, ேதவனுைடய நற்ெசய்தைய
உங்களுக்குப் ப ரசங்க த்ேதாம்.
10 வசுவாச களாகய உங்களுக்குள்ேள
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நாங்கள் எவ்வளவு பரிசுத்தமும் நீதயும்
பைழயல்லாமலும் நடந்ேதாம் என்பதற்கு
நீங்களும் சாட்ச , ேதவனும் சாட்ச .
11 ேமலும், தம்முைடய ராஜ்யத்த ற்கும்
மகைமக்கும் உங்கைள அைழத்த
ேதவனுக்கு நீங்கள் தகுதயுள்ளவர்களாக
நடக்கேவண்டுெமன்று, 12 தகப்பன் தன்
பள்ைளகளுக்குச் ெசால்லுகறதுேபால,
நாங்கள் உங்களில் ஒவ்ெவாருவனுக்கும்
புத்தயும், பாராட்டுதலும், எச்சரிப்புமாகச்
ெசான்னைதஅறந்தருக்க றீர்கள். 13ஆகேவ,
நீங்கள் ேதவவசனத்ைத எங்களாேல
ேகள்வப்பட்டு ஏற்றுக்ெகாண்டேபாது, அைத
மனித வசனமாக ஏற்றுக்ெகாள்ளாமல்,
ேதவவசனமாகேவ ஏற்றுக்ெகாண்டதனாேல
நாங்கள் இைடவ டாமல் ேதவனுக்கு நன்ற
ெசலுத்துக ேறாம்; அது ெமய்யாகேவ
ேதவவசனம்தான், வசுவாச க்க ற
உங்களுக்குள்ேள அது ெபலனாக
இருக்க றது. 14 எப்படிெயன்றால்,
சேகாதரர்கேள, யூேதயா நாட்டில் க றஸ்து
இேயசுவற்குள்ளான ேதவனுைடய
சைபகைள நீங்கள் பன்பற்றனவர்களாக ,
அவர்கள் யூதர்களாேல எப்படிப்
பாடுகள்பட்டார்கேளா, அப்படிேய
நீங்களும் உங்களுைடய ெசாந்த
மக்களாேல பாடுகள்பட்டீர்கள். 15 அந்த
யூதர்கள் கர்த்தராக ய இேயசுைவயும்,
தங்களுைடய தீர்க்கதரிச கைளயும்,
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ெகாைல ெசய்தவர்களும், எங்கைளத்
துன்பப்படுத்தனவர்களும், ேதவனுக்கு
வருப்பமில்லாதவர்களும், மனிதர்கள்
அைனவருக்கும் வ ேராத களுமாக இருந்து,
16 யூதரல்லாதவர்கள் இரட்ச க்கப்படுவதற்கு
நாங்கள் அவர்கேளாடு ேபசாதபடிக்குத்
தைட ெசய்க றார்கள்; இவ்வதமாக
எக்காலத்தலும் தங்களுைடய பாவங்கைள
முழுைமயாக்குகறார்கள்; அவர்கள்ேமல்
ேகாபம்பூரணமாகவந்தருக்க றது.

பவுல் ெதசேலானிக்ேகயர்கைளக் காண
வரும்புதல்

17சேகாதரர்கேள,நாங்கள்இருதயத்தன்படி
உங்கேளாடிருந்து, சரீரத்தன்படி
ெகாஞ்சநாட்கள் உங்கைளவ ட்டுப்
ப ரிந்தருந்ததனாேல, உங்களுைடய
முகத்ைதப் பார்க்கேவண்டுெமன்று
மிகுந்த ஆைசேயாடு அத கமாக முயற்ச
ெசய்ேதாம். 18 ஆகேவ, நாங்கள் உங்களிடம்
வர ஒன்று இரண்டுமுைற வருப்பமாக
இருந்ேதாம். பவுலாகய நாேன வர
வருப்பமாக இருந்ேதன்; சாத்தாேனா
எங்கைளத் தைடெசய்தான். 19 எங்களுக்கு
நம்ப க்ைகயும் சந்ேதாஷமும் மக ழ்ச்ச யன்
க ரீடமுமாக இருப்பவர்கள் யார்? நம்முைடய
கர்த்தராக ய இேயசுக றஸ்து வரும்ேபாது
அவருைடய சந்ந தானத்த ேல நீங்களல்லவா
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அப்படியருப்பீர்கள்; 20 நீங்கேள எங்களுக்கு
மகைமயும் சந்ேதாஷமுமாகஇருக்க றீர்கள்.

அத்த யாயம் 3
1 ஆகேவ, நாங்கள் இனிக்

காத்தருக்கமுடியாமல், அத்ேதேன
பட்டணத்தல் தனிைமயாக இருப்பது
நல்லது என்று நைனத்ேதாம். 2 இந்த
உபத்த ரவங்களினாேல ஒருவனும்
அைசக்கப்படாதபடிக்கு உங்கைளத்
த டப்படுத்தவும், உங்களுைடய
வசுவாசத்ைதப்பற்ற உங்களுக்குப்
புத்த ெசால்லவும், நம்முைடய
சேகாதரனும் ேதவ ஊழியக்காரனும்
கறஸ்துவன் நற்ெசய்தயல் எங்களுைடய
உடன்ேவைலயாளுமாகய தீேமாத்ேதயுைவ
அனுப்ப ேனாம். 3 இப்படிப்பட்ட
உபத்த ரவங்கைளச் சக க்க நாம்
நயமிக்கப்பட்டிருக்க ேறாெமன்று
நீங்கள் அறந்தருக்க றீர்கேள.
4 நமக்கு உபத்த ரவம் வருெமன்று
நாங்கள் உங்களிடத்தலிருந்தேபாது,
உங்களுக்கு முன்னறவத்ேதாம்;
அப்படிேய சம்பவத்தெதன்றும்
அறந்தருக்க றீர்கள். 5ஆகேவ, நான் இனிப்
ெபாறுத்தருக்கமுடியாமல், எங்களுைடய
ேவைல வீணாகப்ேபாகத்தக்கதாகச்
ேசாதைனக்காரன் உங்கைளச் ேசாதைனக்கு
உட்படுத்தனதுண்ேடாெவன்று,
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உங்களுைடய வசுவாசத்ைத அறயும்படிக்கு
அவைனஅனுப்ப ேனன்.

தீேமாத்ேதயுவன் உற்சாகப்படுத்தும்
அறக்ைக

6 இப்ெபாழுது தீேமாத்ேதயு
உங்களிடமிருந்து எங்களிடம் வந்து,
உங்களுைடய வசுவாசத்ைதயும்
அன்ைபயும்குறத்து, நீங்கள் எப்ெபாழுதும்
எங்கைள அன்பாக நைனத்துக்ெகாண்டு,
நாங்கள் உங்கைளக் காண வாஞ்ைசயாக
இருக்க றதுேபால நீங்களும் எங்கைளக்
காண வாஞ்ைசயாக இருக்க றீர்கள்
என்பைதக்குற த்தும், எங்களுக்கு நற்ெசய்த
ெசான்னதனாேல, 7 சேகாதரர்கேள,
எங்களுக்குச் சம்பவத்த எல்லா
ெநருக்கத்தலும், உபத்த ரவத்தலும்
உங்களுைடய வசுவாசத்தனாேல
உங்களால் ஆறுதல் அைடந்ேதாம்.
8 நீங்கள் கர்த்தருக்குள் நைலத்தருந்தால்
நாங்கள் பைழத்தருப்ேபாம். 9 ேமலும்,
நம்முைடய ேதவனுக்குமுன்பாக நாங்கள்
உங்கைளக்குறத்து அைடந்தருக்க ற மிகுந்த
சந்ேதாஷத்த ற்காக, நாங்கள் ேதவனுக்கு
எவ்வதமாக நன்ற ெசலுத்துேவாம்?
10 உங்களுைடய முகத்ைதக் கண்டு,
உங்களுைடய வசுவாசத்தன் குைறவுகைள
நைறவாக்கும்படிக்கு, இரவும் பகலும்
மிகவும் ேவண்டிக்ெகாள்ளுக ேறாேம.
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11 நம்முைடய ப தாவாகய ேதவனும்
நம்முைடய கர்த்தராக ய இேயசுக றஸ்துவும்
உங்களிடத்த ற்கு எங்கைள ேநராக
வழிநடத்துவாராக. 12 நாங்கள் உங்களிடம்
ைவத்தருக்க ற அன்புக்கு ஒப்பாக, நீங்களும்
ஒருவரிெலாருவர் ைவக்கும் அன்பலும்
மற்ற எல்லா மனிதர்களிடத்தல் ைவக்கும்
அன்பலும் கர்த்தர் உங்கைளப் ெபருகவும்
நைலத்ேதாங்கவும் ெசய்து, 13 இவ்வதமாக
நம்முைடய கர்த்தராக ய இேயசுக றஸ்து
தமது பரிசுத்தவான்கள் அைனவேராடும்கூட
வரும்ேபாது, நீங்கள் நம்முைடய
ப தாவாகய ேதவனுக்கு முன்பாகப்
பைழயற்ற பரிசுத்தமுள்ளவர்களாக
இருக்கும்படி உங்களுைடய இருதயங்கைளப்
பலப்படுத்துவாராக.

அத்த யாயம் 4
ேதவனுக்குப்ப ரியமாகவாழ்வது

1 அன்றயும், சேகாதரர்கேள, நீங்கள்
இந்தவதமாக நடக்கவும், ேதவனுக்குப்
ப ரியமாக இருக்கவும்ேவண்டுெமன்று,
நீங்கள்எங்களால்ேகட்டுஏற்றுக்ெகாண்டபடிேய,
அதகமத கமாக முன்ேனறும்படிக்கு,
கர்த்தராக ய இேயசுவற்குள் உங்கைள
ேவண்டிக்ெகாண்டு புத்தெசால்லுக ேறாம்.
2 கர்த்தராக ய இேயசுவனாேல நாங்கள்
உங்களுக்குக் ெகாடுத்த வழிமுைறகைள



1ெதசேலானிக்ேகயர்அத்தயாயம்4:3xii1ெதசேலானிக்ேகயர்அத்தயாயம்4:10

அறந்தருக்க றீர்கேள. 3 நீங்கள்
பரிசுத்தமுள்ளவர்களாக ேவண்டுெமன்பேத
ேதவனுைடய வருப்பமாக இருக்க றது.
அந்தப்படி, நீங்கள் ேவச த்தனத்த ற்கு
வலகயருந்து, 4 ேதவைன அறயாத
மக்கைளப்ேபால ேமாக இச்ைசக்குட்படாமல்,
5 உங்களில் அவனவன் தன்தன் சரீரத்ைதப்
பரிசுத்தமாகவும் மரியாைதயாகவும்
ஆண்டுெகாள்ளும்படி அற ந்து: 6 இந்தக்
காரியத்தல் ஒருவனும் தன் சேகாதரைன
ஏமாற்றாமலும் ெகடுதல் ெசய்யாமலும்
இருக்கேவண்டும்; முன்னேம நாங்கள்
உங்களுக்குச் ெசால்லி, சாட்ச யாக
எச்சரித்தபடிேய இப்படிப்பட்டக் காரியங்கள்
எல்லாவற்ைறயும்குறத்துக் கர்த்தர் நீதைய
நைலநாட்டுக றவராக இருக்க றார்.
7 ேதவன் நம்ைம அசுத்தத்த ற்கு அல்ல
பரிசுத்தத்த ற்ேக அைழத்தருக்க றார்.
8 ஆகேவ, புறக்கணிக்க றவன் மனிதர்கைள
அல்ல, தமது பரிசுத்த ஆவயானவைர
நமக்குத் தந்தருளின ேதவைனேய
புறக்கணிக்க றான். 9 சேகாதர
அன்ைபக்குற த்து நான் உங்களுக்கு
எழுதேவண்டியதல்ைல; நீங்கள்
ஒருவரிெலாருவர் அன்பாக இருப்பதற்கு
ேதவனால் ேபாத க்கப்பட்டவர்களாக
இருக்க றீர்கேள. 10 அந்தப்படி நீங்கள்
மக்ெகேதானியா நாெடங்கலும்
உள்ள சேகாதரர்கெளல்ேலாருக்கும்
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ெசய்துவருகறீர்கள். சேகாதரர்கேள,
அன்ப ேல நீங்கள் இன்னும் அதகமாகப்
ெபருகவும்; 11 அவசுவாச களிடத்தல்
ஒழுக்கமாக நடந்து, ஒன்றலும் உங்களுக்குக்
குைறவல்லாதருக்கும்படிக்கு, 12 நாங்கள்
உங்களுக்குக் கட்டைளய ட்டபடிேய,
அைமதலுள்ளவர்களாக இருக்கவரும்பவும்,
உங்களுைடய ெசாந்த ேவைலகைளப்
பார்க்கவும், உங்களுைடய ெசாந்தக்
ைககளினாேல ேவைலெசய்யவும்
ேவண்டுெமன்று உங்களுக்குப்
புத்த ெசால்லுக ேறாம்.

கர்த்தருைடயவருைக
13 அன்றயும், சேகாதரர்கேள,

மரித்துப்ேபானவர்களுக்காக நீங்கள்
நம்ப க்ைக இல்லாதவர்களான
மற்றவர்கைளப்ேபால துக்கப்பட்டு,
அறவல்லாமலிருக்க எனக்கு மனதல்ைல.
14 இேயசுவானவர் மரித்து, பன்பு
உய ேராடு எழுந்தருந்தாெரன்று
நம்புக ேறாேம; அப்படிேய இேயசுவற்குள்
மரித்தவர்கைளயும் ேதவன் அவேராடு
ெகாண்டுவருவார். 15 கர்த்தருைடய
வார்த்ைதைய முன்னிட்டு நாங்கள்
உங்களுக்குச் ெசால்லுகறதாவது:
கர்த்தருைடய வருைகவைரக்கும்
உய ேராடிருக்கும் நாம் மரித்தவர்களுக்கு
முந்த க்ெகாள்வதல்ைல. 16 ஏெனன்றால்,
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கர்த்தர்தாேம ஆரவாரத்ேதாடும், ப ரதான
தூதனுைடய சத்தத்ேதாடும், ேதவ
எக்காளத்ேதாடும் பரேலாகத்தலிருந்து
இறங்கவருவார்; அப்ெபாழுது
கறஸ்துவற்குள் மரித்தவர்கள்
முதலாவது எழுந்தருப்பார்கள்.
17 பன்பு, உய ேராடிருக்கும் நாமும்
கர்த்தருக்கு எத ர்ெகாண்டு ேபாக,
ேமகங்கள்ேமல் அவர்கேளாடு ஆகாயத்தல்
எடுத்துக்ெகாள்ளப்பட்டு, இவ்வதமாக
எப்ெபாழுதும் கர்த்தேராடு இருப்ேபாம்.
18ஆகேவ,இந்தவார்த்ைதகளினாேல நீங்கள்
ஒருவைரெயாருவர் ேதற்றுங்கள்.

அத்த யாயம் 5
1 சேகாதரர்கேள, இைவகள் நடக்கும்

நாட்கைளயும் ேநரங்கைளயும்குறத்து
உங்களுக்கு எழுதேவண்டியதல்ைல.
2 இரவ ேல தருடன் வருகறவதமாகக்
கர்த்தருைடய நாள் வருெமன்று நீங்கேள
நன்றாக அற ந்தருக்க றீர்கள். 3 சமாதானமும்
பாதுகாப்பும் உண்ெடன்று அவர்கள்
ெசால்லும்ேபாது, கர்ப்பவதயானவளுக்கு
ேவதைன வருகறதுேபால, அழிவு
த டீெரன அவர்கள்ேமல் வரும்; அவர்கள்
தப்ப ப்ேபாவதல்ைல. 4 சேகாதரர்கேள,
அந்த நாள் தருடைனப்ேபால உங்கைளப்
ப டித்துக்ெகாள்ளத்தக்கதாக, நீங்கள்
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இருளில் இருக்க றவர்களில்ைலேய.
5 நீங்கெளல்ேலாரும் ெவளிச்சத்தன்
பள்ைளகளும், பகலின் பள்ைளகளுமாக
இருக்க றீர்கள்; நாம் இரவற்கும்
இருளுக்கும் உரியவர்களல்ல. 6 ஆகேவ,
மற்றவர்கள் தூங்குகறதுேபால நாமும்
தூங்காமல், வழித்துக்ெகாண்டு
ெதளிந்தவர்களாக இருக்கக்கடேவாம்.
7 தூங்குகறவர்கள் இரவ ேல
தூங்குவார்கள்; ெவறெகாள்ளுகறவர்கள்
இரவ ேல ெவறெகாள்ளுவார்கள்.
8 பகலுக்குரியவர்களாகய நாேமா
ெதளிந்தவர்களாக இருந்து,
வசுவாசம், அன்பு என்னும்
மார்புக்கவசத்ைதயும், இரட்ச ப்பன்
நம்ப க்ைகெயன்னும் தைலக்கவசத்ைதயும்
அணிந்துெகாண்டிருக்கக்கடேவாம். 9 ேதவன்
நம்ைமத் தண்டிப்பதற்காக நயமிக்காமல்,
நம்முைடய கர்த்தராக ய இேயசுக றஸ்து
மூலமாக இரட்ச ப்பைடவதற்ெகன்று
நயமித்தார். 10நாம்உய ேராடிருக்க றவர்களானாலும்,
மரித்தவர்களானாலும், அவேராடு நாம்
ஒன்றாகப் பைழத்தருப்பதற்காக அவர்
நமக்காக மரித்தாேர. 11 ஆகேவ, நீங்கள்
ெசய்துவருகறபடிேய, ஒருவைரெயாருவர்
ேதற்ற , ஒருவருக்ெகாருவர் பக்தவளர்ச்ச
உண்டாகும்படிச்ெசய்யுங்கள்.

இறுத அறவுைரகள்
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12 அன்றயும், சேகாதரர்கேள,
உங்களுக்குள்ேள கடுைமயாக உைழத்து,
கர்த்தருக்குள் உங்கைள வசாரைண
ெசய்கறவர்களாக இருந்து, உங்களுக்குப்
புத்த ெசால்லுகறவர்கைள நீங்கள்
மத த்து, 13 அவர்களுைடய ெசயல்களின்
அடிப்பைடயல் அவர்கைள மிகவும்
அன்பாக நைனத்துக்ெகாள்ளும்படி
உங்கைள ேவண்டிக்ெகாள்ளுக ேறாம்.
உங்களுக்குள்ேள சமாதானமாக இருங்கள்.
14 ேமலும், சேகாதரர்கேள, நாங்கள்
உங்களுக்குப்ேபாத க்க றெதன்னெவன்றால்,
ஒழுங்கல்லாதவர்களுக்குப்புத்த ெசால்லுங்கள்,
த டனற்றவர்கைளத் ேதற்றுங்கள்,
பலவீனைரத்தாங்குங்கள்,எல்ேலாரிடத்தலும்
நீடியசாந்தமாக இருங்கள். 15 ஒருவனும்
மற்ெறாருவன் ெசய்யும் தீைமக்குத்
தீைமெசய்யாதபடி பாருங்கள்;
உங்களுக்குள்ளும்மற்றஅைனவருக்குள்ளும்
எப்ெபாழுதும் நன்ைமெசய்ய வரும்புங்கள்.
16 எப்ெபாழுதும் சந்ேதாஷமாக இருங்கள்.
17 இைடவ டாமல் ெஜபம்ெசய்யுங்கள்.
18 எல்லாவற்ற ேலயும் நன்ற ெசால்லுங்கள்;
அப்படிச் ெசய்வேத க றஸ்து
இேயசுவற்குள் உங்கைளக்குறத்து
ேதவனுைடய வருப்பமாக இருக்க றது.
19 ஆவைய அவத்துப்ேபாடாமலிருங்கள்.
20 தீர்க்கதரிசனங்கைள சாதாரணமாக
எண்ணாதருங்கள். 21 எல்லாவற்ைறயும்
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ேசாத த்துப்பார்த்து, நலமானைதப்
ப டித்துக்ெகாள்ளுங்கள். 22 தீைமயாகத்
ேதான்றுகற எல்லாவற்ைறயும்வ ட்டு
வலகுங்கள். 23 சமாதானத்தன்
ேதவன்தாேம உங்கைள முற்றலும்
பரிசுத்தமாக்குவாராக. உங்களுைடய
ஆவ , ஆத்துமா, சரீரம் முழுவதும்,
நம்முைடய கர்த்தராக ய இேயசுக றஸ்து
வரும்ேபாது குற்றமற்றதாயருக்கும்படி
காக்கப்படுவதாக. 24 உங்கைள
அைழக்க றவர் உண்ைமயுள்ளவர், அவர்
அப்படிேய ெசய்வார். 25 சேகாதரர்கேள,
எங்களுக்காக ேவண்டிக்ெகாள்ளுங்கள்.
26 சேகாதரர்கள் எல்ேலாைரயும் பரிசுத்த
முத்தத்ேதாடு வாழ்த்துங்கள். 27 இந்தக்
கடிதம் பரிசுத்தமான சேகாதரர்கள்
எல்ேலாருக்கும் வாச க்கப்படேவண்டுெமன்று
கர்த்தரின்ேபரில்ஆைணயட்டுஉங்களுக்குச்
ெசால்லுக ேறன். 28 நம்முைடய கர்த்தராக ய
இேயசுக றஸ்துவனுைடய கருைப
உங்கேளாடுகூடஇருப்பதாக.ஆெமன்.
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