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11Dari Paulus, Silas, dan Timotius
untuk jemaat yang tinggal di Tesalo-

nika, yang ada dalam Allah Bapa dan
Tuhan Yesus Kristus. Semoga Allah
memberikan berkat dan damai sejahtera
kepada kamu.

Hidup dan Iman Orang Tesalonika
2Kami selalu mengingat kamu apabila

kami berdoa dan mengucap syukur
kepada Allah untuk kamu semuanya.
3Apabila kami berdoa, kami selalu ber-
syukur kepada-Nya atas yang telah kamu
lakukan karena imanmu, atas pekerja-
anmu yang didorong oleh kasihmu, dan
bahwa kamu tetap kuat karena pengha-
rapanmu dalam Tuhan kita, Yesus Kristus.

4Saudara-saudara, Allah mengasihi
kamu. Dan kami tahu bahwa Dialah
yang telah memilih kamu menjadi umat-
Nya. 5Kami membawa Kabar Baik* kepa-
damu, tetapi tidak hanya dengan meng-
gunakan perkataan. Kami membawanya
dengan kuasa, dengan Roh Kudus,* dan
dengan pengetahuan yang pasti, bahwa
Kabar Baik itu benar. Kamu juga tahu
cara kami hidup ketika kami bersama
kamu. Kami hidup dengan cara itu
untuk menolong kamu. 6Dan kamu telah
mengikuti teladan kami dan teladan
Tuhan. Kamu telah banyak menderita,
tetapi kamu masih menerima ajaran itu
dengan sukacita. Roh Kudus memberi-
kan sukacita kepadamu.

7Dengan demikian, kamu telah men-
jadi contoh bagi semua orang percaya di
Makedonia dan Akhaya. 8Kamulah yang
menyebarkan ajaran Tuhan di Makedonia
dan Akhaya. Juga imanmu dalam Tuhan
sudah terkenal di mana-mana. Jadi, kami
tidak perlu lagi mengatakan apa-apa ten-
tang imanmu. 9Di mana-mana orang

menceritakan cara kamu menerima kami
dengan baik ketika kami bersama kamu.
Mereka menceritakan bagaimana kamu
berhenti memuja berhala* dan berubah
menjadi melayani Allah yang hidup dan
benar. 10Kamu berhenti memuja berhala
untuk menantikan kedatangan Anak-Nya
dari surga. Ia telah membangkitkan
Anak-Nya dari kematian. Dialah Yesus
yang menyelamatkan kita dari murka
Allah yang akan datang.

Pekerjaan Paulus di Tesalonika

21Saudara-saudara, kamu tahu bahwa
kunjungan kami kepadamu tidak

gagal. 2Sebelum kami datang kepadamu,
kami telah menderita di Filipi. Orang
mengatakan yang tidak baik tentang
kami seperti yang telah kamu ketahui.
Dan ketika kami datang kepadamu,
banyak orang yang menentang kami.
Tetapi dengan pertolongan Allah, kami
telah mempunyai keberanian mengata-
kan kepadamu Kabar Baik* dari Allah.
3Kami menasihati orang. Tidak ada
orang yang menipu kami. Kami tidak
jahat. Kami tidak berusaha menipu
orang. Hal itu bukanlah alasan bagi kami
untuk melakukan yang kami perbuat.
4Sebaliknya kami memberitakan Kabar
Baik sebab Allah telah menguji dan
mempercayakan kami untuk itu. Jadi,
bila kami berbicara, kami tidak bermak-
sud untuk menyenangkan manusia,
tetapi menyenangkan Allah. Allah
adalah satu-satunya yang menguji hati
kami.

5Kamu tahu bahwa kami tidak pernah
berusaha mempengaruhimu dengan me-
ngatakan yang baik tentang kamu. Kami
tidak berusaha menerima uangmu. Allah
tahu bahwa itu adalah benar. 6Kami tidak
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pernah mencari pujian dari manusia; baik
dari kamu maupun dari orang lain.

7Walaupun kami rasul* Kristus yang
dapat memakai kuasa, tetapi kami lemah
lembut di tengah-tengahmu, sama se-
perti seorang ibu yang menjaga anak-
anaknya. 8Kami sangat mengasihi kamu
sehingga kami bersukacita memberita-
kan Kabar Baik Allah kepadamu. Bukan
itu saja, kami juga sangat senang mem-
berikan hidup kami sendiri kepadamu
sebab kami mengasihimu. 9Saudara-sau-
dara, kamu pasti mengingat cara kami
bekerja keras. Kami bekerja siang-
malam. Kami tidak mau membebani
kamu pada saat kami memberitakan
Kabar Baik dari Allah kepadamu.

10Kamu dan Allah adalah saksi bahwa
kami hidup benar tanpa kesalahan terha-
dap kamu orang percaya. 11Kamu tahu
bahwa kami memperlakukan kamu
semua sama seperti seorang ayah mem-
perlakukan anaknya sendiri. 12Kami me-
nasihati kamu, menghibur, dan meminta
kamu hidup dengan baik untuk Allah,
yang telah memanggil kamu masuk ke
dalam Kerajaan dan kemuliaan-Nya.

13Kami juga selalu bersyukur kepada
Allah karena cara kamu menerima
pesan-Nya. Kamu mendengar pesan itu
dari kami dan menerimanya sebagai per-
kataan Allah, bukan perkataan manusia.
Dan sesungguhnya itu adalah firman
Allah, yang bekerja di dalam kamu yang
percaya. 14Saudara-saudara, kamu sama
seperti jemaat-jemaat Allah dalam Yesus
Kristus, yang ada di Yudea. Umat Allah
di Yudea mengalami aniaya dari orang
Yahudi yang lain di sana. Dan kamu juga
mengalami aniaya yang sama dari se-
bangsamu sendiri. 15Orang Yahudi mem-
bunuh Tuhan Yesus dan para nabi.*

Mereka memaksa kami meninggalkan
Yudea.  Al lah t idak suka terhadap
mereka. Mereka melawan semua orang.
16Mereka mencoba menghentikan kami
mengajar orang-orang yang bukan
Yahudi supaya mereka tidak selamat.
Orang Yahudi terus menambah dosa
yang telah dimilikinya. Allah sangat
marah kepada mereka sekarang.

Paulus Ingin Mengunjungi Tesalonika Kembali
17Saudara-saudara, kami telah terpi-

sah dari kamu untuk sementara waktu
secara jasmani, tetapi hati kami masih
tetap bersama kamu. Kami sungguh
ingin melihat kamu dan berusaha keras
untuk itu. 18Kami ingin mengunjungi
kamu. Sungguh, aku Paulus, sudah ber-
usaha berkali-kali, tetapi setan mengha-
langi kami. 19Kamu adalah harapan
kami, sukacita kami, dan mahkota yang
kami banggakan apabila Tuhan kita
Yesus Kristus datang. 20Sesungguhnya
kamulah kemuliaan dan sukacita kami.

31–2Kami tidak tahan lagi menunggu
lebih lama sehingga kami memutus-

kan mengutus Timotius kepadamu dan
kami tinggal di Atena sendirian. Timo-
tius saudara kita seiman dan teman se-
kerja buat Allah memberitakan Kabar
Baik* tentang Kristus, untuk mendorong
dan menguatkan imanmu, 3sehingga
tidak seorang pun di antara kamu yang
terganggu karena kesusahan itu. Kamu
sendiri tahu bahwa kami harus mengha-
dapi masalah itu. 4Bahkan ketika kami
sedang bersama kamu, kami sudah me-
ramalkan, bahwa kita semua akan meng-
alami penderitaan. Dan hal itu telah ter-
jadi seperti yang kamu ketahui. 5Itulah
alasan, mengapa aku mengutus Timotius
kepadamu supaya aku dapat mengetahui
imanmu. Aku mengutusnya sebab aku
sudah tidak sabar menunggu. Aku kha-
watir kalau-kalau iblis yang mencobai
orang telah mengalahkan kamu dengan
pencobaan, sehingga pekerjaan kami
yang berat menjadi sia-sia.

6Dan Timotius baru saja kembali dari
kamu membawa kabar yang baik ten-
tang iman dan kasihmu. Ia mencerita-
kan kepada kami bahwa kamu selalu
mengingat kami dengan baik. Ia menga-
takan bahwa kamu ingin lagi bertemu
dengan kami, sama seperti kami ingin
bertemu dengan kamu. 7Jadi, Saudara-
saudara, di dalam semua penderitaan
dan kesukaran kami, kami sekarang
mer a s a  t e rh i bu r  o l eh  k amu  d an
imanmu. 8Sekarang kami benar-benar
hidup jika kamu tetap berdiri teguh
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a4:4 Allah mau … Allah  Atau: Allah mau supaya
masing-masing kamu belajar hidup bersama
istrimu dengan suci dan menghormati Allah.

dalam Tuhan. 9Kami sangat bersukacita
di hadapan Allah karena kamu sehingga
kami bersyukur kepada-Nya. 10Kami
terus berdoa dengan giat siang-malam.
Kami berdoa supaya kami dapat berada
di sana dan melihat kamu dan memberi-
kan segala sesuatu yang dapat membuat
imanmu semakin kuat.

11Kiranya Allah dan Bapa kita, dan
Tuhan kita, Yesus, membuka jalan bagi
kami bertemu dengan kamu. 12Kiranya
Tuhan membuat kasihmu semakin ber-
tumbuh di antara sesamamu dan kepada
semua orang seperti kami mengasihi
kamu. 13Kiranya Dia menguatkan hatimu
supaya menjadi suci dan tanpa kesalahan
di hadapan Allah dan Bapa kita bila
Tuhan kita, Yesus, datang kembali ber-
sama semua umat-Nya yang kudus.*

Cara Hidup yang Berkenan Bagi Allah

41Saudara-saudara, sekarang ada hal
lain yang mau kusampaikan kepada

kamu. Kami telah mengajarkan kepa-
damu cara hidup yang berkenan bagi
Allah. Dan kamu sudah melakukannya.
Sekarang kami meminta dan menasihati
kamu dalam Tuhan Yesus untuk hidup
seperti itu dengan lebih baik lagi.
2Kamu tahu yang telah kami berikan ke-
padamu untuk dilakukan dengan kuasa
dari Tuhan Yesus. 3Allah menghendaki
kamu menjadi suci, jauh dari dosa perca-
bulan. 4Allah mau agar setiap orang be-
lajar menguasai tubuhnya sendiri, meng-
gunakan tubuh hanya di dalam cara yang
suci dan menghormati Allah.a 5Jangan
biarkan hawa nafsumu menguasai
dirimu seperti yang dilakukan orang
yang tidak mengenal Allah. 6Jangan ada
seorang pun di antara kamu yang ber-
buat salah terhadap saudaranya seiman
atau menipunya. Tuhan akan menghu-
kum orang yang melakukan itu. Kami
sudah mengatakan dan mengingatkan
kamu akan hal itu. 7Allah telah me-
manggil kita untuk hidup suci, bukan

b4:16 penghulu malaikat  Pemimpin di antara
para malaikat Allah.

hidup dalam dosa. 8Jadi, orang yang me-
nolak ajaran itu, ia bukan menolak ma-
nusia, tetapi menolak Allah, yang mem-
berikan Roh Kudus-Nya* kepada kamu.

9Kami tidak perlu menulis tentang
mengasihi saudara-saudara seiman.
Allah sudah mengajar kamu hidup saling
mengasihi. 10Dan sesungguhnya, kamu
melakukan itu terhadap saudara-saudara
seiman di seluruh Makedonia. Saudara-
saudara, sekarang kami menasihati
kamu untuk lebih saling mengasihi lagi.

11Berusahalah hidup dalam kete-
nangan. Kami sudah mengingatkanmu
untuk mengurus pekerjaanmu sendiri.
Lakukanlah pekerjaanmu dengan ta-
nganmu sendiri seperti yang telah kami
ingatkan. 12Jika kamu melakukannya,
orang yang belum percaya akan meng-
hormatimu sesudah dilihatnya cara hi-
dupmu. Dan kamu tidak akan bergan-
tung pada orang lain dalam semua ke-
perluanmu.

Kedatangan Tuhan
13Saudara-saudara, kami mau supaya

kamu tahu tentang orang yang sudah me-
ninggal. Kami tidak mau kamu bersedih
seperti orang lain yang tidak mempunyai
harapan. 14Kami percaya bahwa Yesus
telah mati dan telah bangkit kembali.
Kami juga percaya bahwa Allah, dengan
perantaraan* Yesus, akan mengumpulkan
mereka semua yang sudah meninggal,
agar mereka dapat bersama Yesus.

15Sekarang yang kami beritakan kepa-
damu adalah pesan Tuhan sendiri. Kita
yang hidup saat ini, bisa saja masih
hidup pada saat Tuhan datang kembali.
Pada saat itu kita akan bersama Tuhan,
tetapi tidak mendahului orang yang
sudah meninggal. 16Tuhan sendiri yang
akan turun dari surga. Pada saat itu akan
terdengar suara yang sangat kuat dari
penghulu malaikat,b yang diiringi
dengan suara terompet Allah. Orang
yang sudah meninggal dalam Kristus
akan bangkit lebih dahulu. 17Sesudah
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itu, orang yang masih hidup pada saat
itu akan diangkat ke awan bersama
mereka untuk bertemu dengan Tuhan di
angkasa. Dan kita akan tinggal bersama
Tuhan selama-lamanya. 18Oleh sebab
itu, biarlah kamu saling memberi sema-
ngat dengan perkataan-perkataan itu.

Bersiaplah untuk Kedatangan Tuhan

51Saudara-saudara, kami tidak perlu
menulis kepadamu tentang waktu dan

harinya. 2Kamu sudah tahu bahwa hari
kedatangan Tuhan tiba-tiba seperti pen-
curi yang datang pada waktu malam.
3Orang akan berkata, “Segala sesuatu
aman dan selamat.” Pada saat itu tiba-tiba
mereka akan binasa. Kebinasaan itu akan
datang seperti rasa sakit seorang perem-
puan yang akan melahirkan bayinya. Dan
semua orang tidak dapat melarikan diri.

4Tetapi kamu, Saudara-saudara, tidak
hidup dalam kegelapan. Maka hari itu
tidak seperti pencuri mengejutkanmu.
5Kamu semua orang yang hidup dalam
terang. Kita bukan milik malam atau
milik kegelapan. 6Jadi, kita tidak boleh
tertidur seperti orang lain. Kita harus
berjaga-jaga dan waspada. 7Orang yang
tidur, tidur pada malam hari. Orang yang
mabuk, mabuk pada malam hari. 8Tetapi
kita milik terang, kita harus mengendali-
kan diri sendiri. Kita harus mengguna-
kan iman dan kasih untuk melindungi
diri kita. Dan pengharapan akan pene-
busan harus menjadi topi pelindung kita.

9Allah tidak memilih kita untuk ke-
marahan-Nya, tetapi untuk menerima
keselamatan melalui Tuhan kita, Yesus
Kristus. 10Yesus telah mati untuk kita se-
hingga kita dapat hidup bersama Dia.
Kita hidup atau mati pada waktu keda-
tangan-Nya, itu tidak berapa penting.
11Jadi, biarlah kamu saling menasihati
dan saling menguatkan. Dan kamu mela-
kukan itu sekarang.

Petunjuk Terakhir dan Salam
12Sekarang Saudara-saudara, kami me-

mintamu untuk menghormati orang
yang bekerja keras bersamamu, yang me-
mimpin kamu dalam Tuhan, dan yang
mengajar kamu. 13Hormatilah mereka
dalam kasih sebab pekerjaan mereka.

Hiduplah satu sama lain dalam damai
sejahtera.

14Kami menasihati Saudara-saudara
untuk mengingatkan orang yang tidak
bekerja. Berilah semangat kepada orang
yang takut. Tolong mereka yang lemah.
Sabarlah terhadap setiap orang. 15Perha-
tikanlah supaya tidak ada orang yang
membalas kejahatan dengan kejahatan,
tetapi berusahalah selalu berlaku baik
kepada sesamamu dan semua orang.

16Bersukacitalah senantiasa. 17Tetap-
lah berdoa. 18Bersyukurlah kepada Allah
dalam segala hal sebab itulah yang di-
inginkan Allah terhadap kamu dalam
Kristus Yesus.

19Jangan hentikan pekerjaan Roh.*
20Jangan memandang rendah terhadap
nubuat,* 21tetapi ujilah semuanya. Per-
tahankanlah yang baik. 22Dan menja-
uhlah dari semua kejahatan.

23Kiranya Allah sendiri, yaitu Allah
damai sejahtera, menyucikan kamu se-
luruhnya. Kiranya seluruh roh, jiwa,
dan tubuhmu dipelihara dengan sela-
mat dan tanpa kesalahan pada saat
Tuhan kita, Yesus Kristus datang.
24Allah yang memanggil kamu akan
melakukan itu bagimu. Kamu dapat
mempercayai-Nya.

25Saudara-saudara, tolonglah doakan
kami. 26Berikanlah salam kepada semua
saudara dengan ciuman kudus. 27Aku
mengatakan kepadamu oleh kuasa
Tuhan untuk membacakan surat ini
k epada  s emua  s auda r a  s e iman .
28Semoga Tuhan kita Yesus Kristus
memberikan berkat kepada kamu.
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