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થેસ્સાલો નક ઓને પાઉલ પ્રે રતનો પહેલો
પત્ર

લેખક
પાઉલ પ્રે રત પોતે બે વાર પોતાને આ પત્રના લેખક તર કે ઓળખાવે

છે (1:1; 2:18). બીજી મશનર ુસાફર માં ારે આ મંડળ ની
ાપના કરવામાં આવી (પ્રે રતનાં કૃત્યો 17:1-9) ત્યારે પાઉલ સાથે

તેના સાથીઓ તર કે સલાસ અને તમોથી (3:2,6) હતા. તેણે
ત્યાંથી ગયા બાદ થોડા જ મ હનાઓમાં વ ાસીઓને આ પ્રથમ
પત્ર લ ો હતો. થેસ્સલો નકામાંની પાઉલની સેવા ફક્ત યહૂદ ને જ
નહ પણ દેખીતી ર તે બનયહૂદ ઓને પણ સ્પશ હતી. મંડળ ના
ઘણા બનયહૂદ ઓ ૂ ત ૂજા છોડ ને આ ા હતા કે જે તે સમયના
યહૂદ ઓમાં કોઈ ખાસ સમસ્યા નહોતી (1:9).

લખાણનો સમય અને ળ
લખાણનો સમય અંદા જત ઇ.સ. 51 ની આસપાસનો છે.
પાઉલે થેસ્સાલો નકાની મંડળ ને પોતાનો પ્રથમ પત્ર ક રથ શહેરથી

લ ો હતો.
વાંચકવગર્
જો કે સામાન્ય ર તે આ પત્ર દરેક જગ્યાના બધા જ ખ્રસ્તીઓને

સંબોધે છે તો પણ, 1 થેસ્સલો નક 1:1 આ પત્રના ઇ ચ્છત વાંચકો
તર કે “થેસ્સાલો નકાની મંડળ ” નાં સભાસદોને ઓળખાવે છે.

હે ુ
આ પત્ર લખવામાં પાઉલનો હે ુ નવા વ ાસીઓને તેઓની

કસોટ ઓમાં ઉ ેજન આપવાનો (3:3-5), ઈ રપારાયણ જીવન
જીવવા બોધઆપવાનો (4:1-12), ખ્રસ્તનાં ુનરાગમનઅગાઉ મરણ
પામેલા વ ાસીઓના ભ વષ્ય વષે ખાતર કરાવવાનો (4:13-18)
અને બીજી કેટલીક નૈ તક અને ાવહા રક બાબતોને ુધારવાનો હતો.

ુદ્રાલેખ
મંડળ ની કાળજી
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રૂપરેખા
1. આભારદશર્ન— 1:1-10
2. પ્રે રતપદના કાય નો બચાવ— 2:1-3:13
3. થેસ્સલો નકાના લોકોને બોધ— 4:1-5:22
4. સમાપનની પ્રાથર્ના અને આશીવર્ચન— 5:23-28

થેસ્સાલો નક ઓને પાઉલનો પત્ર
1 ઈ ર પતા તથા પ્ર ુ ઈ ુ ખ્રસ્તમાં થેસ્સાલો નકાની મંડળ

વ ાસી સ ુદાય ને પાઉલ, સલ્વાનસ તથા તમોથી લખે છે; તમને
કૃપા તથા શાં ત હો.

થેસ્સાલો નકા મંડળ ું જીવન અને વ ાસ
2 અમાર પ્રાથર્નાઓમાં તમારાં નામ કહ ન,ે અમે સદા તમો સવર્ને

માટે ઈ રની આભારસ્ ુ ત કર એ છ એ; 3 તમારા વ ાસનાં કામ,
પ્રેમ ૂવર્કની તમાર મહેનત તથા આપણા પ્ર ુ ઈ ુ ખ્રસ્ત પરની તમાર
દ્રઢઆશાને કારણે તમારામાં ઉત્પ થતી ધીરજન,ેઆપણા ઈ ર તથા
પતાની આગળ,અમે હમેશા યાદ કર એ છ એ.
4 ભાઈઓ, અમે જાણીએ છ એ કે, ઈ ર તમારા પર પ્રેમ કરે છે

અને તેણે તમને પસંદ કયાર્ છે. 5 કેમ કે અમાર ુવાતાર્ કેવળ શ માં
ન હ, પણ પરાક્રમમા,ં પ વત્ર આત્મામાં તથા ઘણી ખાતર ૂવર્ક તમાર
પાસે આવી; તેમ જ તમારે લીધે અમે તમાર મધ્યે કેવી ર તે ર ા હતા
એ તમે જાણો છો.

6 તમે અમને તથા પ્ર ુને અ ુસરનારા થયા કેમ કે ઘણી વપ ઓ
વેઠ ને પ વત્રઆત્માનાં આનંદસ હત તમે પ્ર ુની વાત સ્વીકાર . 7જથેી
તમે મકદો નયા તથા અખાયામાંના સવર્ વ ાસીઓને ન ૂનારૂપ થયા.

8 કેમ કે કેવળ મકદો નયા તથા અખાયામાં તમારાથી પ્ર ુની વાતનો
પ્રસાર થયો એટ ું જ ન હ, પણ સવર્ ળે ઈ ર પરનો તમારો
વ ાસ પ્રગટ થયો, એ બાબતે અમારે ક ું કહેવાની જરૂર જણાતી
નથી. 9 લોકો પોતે અમારા વષે એ બધી વાતો પ્રગટ કરે છે કે, કેવી
પ ર તમાં અમે તમાર મધ્યે આ ા અને તમે જીવંત તથા ખરા
ઈ રની સેવા કરવાને 10 તથા ઈ રના ુત્ર, એટલે આવનાર કોપથી
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આપણને બચાવનાર ઈ ુ, જમેને તેમણે ૂએલાંમાંથી સજીવન કયાર્,
તેમની સ્વગર્થીઆવવાની રાહજોવાન,ે કેવી ર તે ૂ તઓતરફથી ઈ ર
તરફ, તમે ફયાર્.

2
થેસ્સાલો નકામાંની પાઉલની કામગીર નાં સંસ્મરણો

1 કેમ કે, હે ભાઈઓ, તમે જાણો છો કે અમારુ તમાર મધ્યે આવ ું
નષ્ફળ ગ ું નથી. 2 વળ તમે તે પણ જાણો છો કે અમે અગાઉ
ફ લ પીમાં દઃુખ તથા અપમાન સ ા,ં છતાં ઘણાં વરોધોમાં તમને
ઈ રની ુવાતાર્ કહેવાને આપણા ઈ રની સહાયથી હમતવાન હતા.

3 કેમ કે અમારા બોધમાં ૂલ ૂક, અ ુદ્ધતા કે કપટ હતાં ન હ;
4 પણ જમે ઈ રે ુવાતાર્ કહેવાને અમને વ ા ુ ગણ્યા તેમ અમે
માણસોને ુશ કરવાને ન હ, પણ અમારાં હૃદયોના પારખનાર ઈ રને
પ્રસ કરવાને બોલીએ છ એ.

5તમે જાણો છો કે, ન તો અમે કદ ુશામતનાં વચનો બોલ્યા કે ન તો
દભ કર ને દ્ર લોભ રા ો; ઈ ર સાક્ષી છે, 6 ખ્રસ્તનાં પ્રે રત તર કે
અમારો અ ધકાર હતો, તોપણ માણસોથી, એટલે કે, તમારાથી કે કોઈ
બીજાથી,અમે માન માગતા નહોતા.

7 પણ જમે દૂધ પાનાર મા પોતાનાં બાળકો ું જતન કરે છે, તેમ અમે
તમાર સાથે કોમળતાથી વત્યાર્ હતા. 8 કેમ કે તમાર ઉપર સ્નેહ હોવાથી
અમે તમને કેવળ ઈ રની ુવાતાર્ જ ન હ, પણ પોતાનોજીવઆપવાને
પણ રાજી હતા, કેમ કે તમે અમને ઘણાં જ પ્રય થઈ પડ્યા હતા.
9ભાઈઓ, તમને અમારો શ્રમ તથા ક યાદ છે, કેમ કે તમારામાંના કોઈ
પર બોજારૂપ ન થઈએ માટે અમે રાત દવસ કામ કર ને તમને ઈ રની
ુવાતાર્ પ્રગટ કર .
10 તમો વ ાસીઓની સાથે અમે કેવી ર તે પ વત્રતાથી,

ન્યાયીપણાથી તથા નદ ષપણાથી વતર્તા હતા; તે વષે તમે અને
ઈ ર સાક્ષી છો. 11 તે પ્રમાણે તમે જાણો છો, કે જમે પતા પોતાનાં
બાળકોન,ે તેમ અમે તમારામાંના પ્રત્યેકને બોધ, દલાસો તથા સાક્ષી
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આપતા હતા, 12 કે જથેી, ઈ રજે તમને પોતાના રા તથા મ હમામાં
તેડે છે, તેને યોગ્ય થઈને તમે ચાલો.

13અમે એટલા માટે ઈ રની ઉપકારસ્ ુ ત નરતર કર એ છ એ કે,
જયારે તમે અમાર પાસેથી ઈ ર ું વચન સાંભળ ને સ્વીકા ,ુ ત્યારે તેને
માણસોના વચનની જમે ન હ, પણ તે ખરેખર ઈ ર ું વચન છે તેમ તમે
તેને સ્વીકા ;ુ તે વચન તમો વ ાસીઓમાં કાયર્રત છે.

14ભાઈઓ, ખ્રસ્ત ઈ ુમાં ઈ રની જે મંડળ યહૂ દયામાં છે તેઓ ું
અ ુકરણ કરનાર તમે થયા; કેમ કે જમે તેઓએ યહૂદ ઓ તરફથી દઃુખ
સ ાં તેમ તમે પણ પોતાના દેશના લોકો તરફથી તેવા જ દઃુખ સ ાં
છે. 15 યહૂદ ઓએ પ્ર ુ ઈ ુને તથા પ્રબોધકોને પણ માર ના ા અને
અમાર સતાવણી કર ; તેઓ ઈ રને પ્રસ કરતા નથી અને સઘળા
લોકોના વરોધી છે; 16 બનયહૂદ ઓઉદ્ધાર ન પામે તે માટે તે યહૂદ ઓ
અમને વચન કહેતાં રોકે છે; તેથી તેઓ નરતર પોતાનાં પાપની ૃ દ્ધ કરે
છે, પણ તેઓ પર અત્યંત કોપ આ ો છે.

આમંડળ ની ફર થી ુલાકાત લેવાની પાઉલની ઇચ્છા
17 પણ ભાઈઓ, અમે મનથી તો ન હ, પણ દેહથી તમાર પાસેથી

થોડા સમય માટે દૂર થવાને લીધ,ે ઘણીઆ ુરતાથી તમારાં ુખ જોવાને
માટે ઘણાં પ્રયત્નો કયાર્. 18 એ માટે અમે, એટલે ખાસ કર ને મેં
પાઉલે, વારવાર તમાર પાસે આવવાને ઇચ્છા કર , પણ શેતાને અમને
અટકા ા. 19 કેમ કે અમાર આશા,આનંદ કે ગૌરવનો ુગટ ું છે? ું
આપણા પ્ર ુ ઈ ુ ખ્રસ્તનાંઆવવાની વેળાએ તેમનીઆગળઅન્યોની
જમે તમે પણ એ ુગટ નથી? 20 ન:સંદેહ, તમે અમારો મ હમા તથા
આનંદ છો.

3
1 માટે જયારે અમાર સહનશ ક્તની હદ આવી ત્યારે આથેન્સમાં

એકલા રહેવા ું અમે ન ક .ુ 2 અને અમારા ભાઈ અને ખ્રસ્તની
ુવાતાર્નાં પ્રચારમાં ઈ રના સેવક તમોથીને તમને ર કરવાને અને

તમારા વ ાસ સંબંધી તમને ઉ ેજનઆપવાને માટે મોકલ્યો. 3 કેમ કે
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આ વપ ઓથી કોઈ ડગીજાય ન હ. તમે પોતે જાણો છો કે તેને સારુ
આપણે ન મત થયેલા છ એ.

4જયારે અમે તમાર પાસે હતા ત્યારે અમે તમને અગાઉથી ક ું હ ું
કે, આપણા પર વપ આવનાર છે અને તે પ્રમાણે થ ું તે તમે જાણો
છો. 5એ કારણને લીધે જયારે મારાથી વધારે સહન કર શકા ું ન હ
ત્યારે મેં તમારો વ ાસજાણવા સારુ તમોથીને મોકલ્યો;એમ ન થાય
કે શેતાને કોઈ ર તે તમારુ પર ક્ષણ ક ુ હોય ને અમાર મહેનત નકામી
ગઈ હોય!

તમોથીનો ઉતેજનદાયક અહેવાલ
6 પણ હમણાં જ તમોથી તમારે ત્યાંથી અમાર પાસે આ ો અને

તમારા વ ાસ તથા પ્રેમની સાર ખબર અમને આપી અને તેણે ક ું કે
જમે અમે તમને તેમ તમે પણ અમને જોવાની ઘણી ઇચ્છા રાખો છો,
ને સદા અમને યાદ કરો છો. 7 એ માટે, ભાઈઓ, અમારા સવર્ સંકટ
તથા સતાવણીમાં તમારા વ ાસને લીધે તમાર બાબતમાં અમે દલાસો
પામ્યા.

8 તમે પ્ર ુમાં ર છો તેથી અમને નરાંત છે. 9 કેમ કે જે સં ૂણર્
આનંદથી અમે ઈ રની આગળ તમારે લીધે આનંદ કર એ છ એ, તેને
માટે અમે તમારા વષે ઈ રની ઘણી જ આભારસ્ ુ ત કર એ છ એ!
10 અમે રાત દવસ ઘણી પ્રાથર્ના કર એ છ એ કે, અમે તમને રૂબરૂમાં
જોઈએ, અને તમારા વ ાસમાં ઉણપ હોય તો તે દૂર કર ને સં ૂણર્
કર એ.

11 હવે ઈ ર આપણા પતા પોતે તથા આપણા પ્ર ુ ઈ ુ ખ્રસ્ત
તમાર પાસે આવવાનો અમારો રસ્તો સરળ કરે એવી પ્રાથર્ના છે.
12 જમે અમારો પ્રેમ તમારા પર ુષ્કળ છે, તેમ પરસ્પરના તથા સવર્
માણસો પરના તમારા પ્રેમમાં પ્ર ુ ુષ્કળ વધારો કરો; 13 એ સારુ
કે જયારે આપણા પ્ર ુ ઈ ુ પોતાના સવર્ સંતોની સાથે આવ,ે ત્યારે
ઈ ર પતા સમક્ષ તેઓ તમારા હૃદયોને પ વત્રતામાં નદ ષ ઠરાવીને દ્રઢ
કરે.

4
ઈ રને પસંદ પડે તે ું જીવન
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1 તો ભાઈઓ, છેવટે, અમે પ્ર ુ ઈ ુના નામે તમને વનંતી તથા
ુબોધ કર એછ એ કે, તમારે કેવી ર તે વતર્ ું અને ઈ રને પ્રસ કરવા,

એ વષે અમારા તરફથી તમે સાંભ ું છે તે પ્રમાણે જમે તમે ચાલો છો,
તેમ જ વધારે અને વધારે ચાલતા રહો. 2 કેમ કે અમે પ્ર ુ ઈ ુ તરફથી
તમને કઈ કઈઆજ્ઞાઓઆપી તે તમે જાણો છો.

3 કારણ કે ઈ રની ઇચ્છા એવી છે કે, તમારુ પ વત્રીકરણ થાય,
એટલે કે તમે ભચારથી દૂર રહો; 4 તમારામાંનો દરેક, ઈ રને ન
જાણનારાં વદેશીઓની જમે વષયવાસનામાં ન હ, 5 પણ પ વત્રતામાં
તથા માનમાં પોતાનીજાતને સંભાળ રાખ.ે 6તે બાબતમાં કોઈઅપરાધ
કર ને પોતાના ભાઈને છેતરે ન હ, કારણ કે પ્ર ુ એવાં બધાં કામોની
શક્ષા કરનાર છે,એબાબતે અમે અગાઉ પણ તમને જણા ું હ ું અને
ચેતવણી આપી હતી.

7 કેમ કે ઈ રે આપણને અ ુદ્ધતાને સારુ ન હ, પણ પ વત્રતામાં
બોલા ા છે. 8એ માટે જે અનાદર કરે છે તે તો માણસનો ન હ, પણ
ઈ રનો અનાદર કરે છે, જે પોતાનો પ વત્રઆત્મા તમને આપે છે.

9 પણ ભાઈ પરના પ્રેમ વષે કોઈને તમારા પર લખવાની કશી જરૂર
નથી, કેમ કે એકબીજા પર પ્રેમ રાખવા ું ઈ રે પોતે તમને શીખ ું
છે. 10 આખા મકદો નયાના સઘળા ભાઈઓ પર તમે એ પ્રમાણે પ્રેમ
રાખો છો; પણ ભાઈઓ,અમે તમને વનંતી કર એ છ એ કે, તમે હજી
પણ વધારે પ્રેમ રાખો; 11અને જમે અમે તમને આજ્ઞા આપી, તેમ તમે
શાંત રહેવાને, બીજાઓને કામમાં દખલ ન કરવાને તથા પોતાને હાથે
ઉદ્યોગ કરવાને, લ ય રાખો; 12 જથેી બહારના લોકોની આગળ તમે
સાર વતર્ ૂક રાખો અને તમને કશાની અગત્ય રહે ન હ.

પ્ર ુ ું આગમન
13પણ,ભાઈઓ,ઊંઘી ગયેલા વષે તમે અજાણ રહોએવીઅમાર

ઇચ્છા નથી, કે જથેી બીજા જઓેને આશા નથી તેઓની માફક તમે
દ:ુખી ન થાઓ. 14 જો આપણે વ ાસ કર એ છ એ કે, ઈ ુ મરણ
પામ્યા અને પાછા સજીવન થયા, તો તે જ પ્રમાણે ઈ ુમાં જઓે ઊંઘી
ગયા છે તેઓને પણ ઈ ર તેમની સાથે લાવશે. 15 કેમ કે પ્ર ુના વચન
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દ્વારાઅમે તમને કહ એછ એ કે, પ્ર ુનાઆવવાના સમયેઆપણામાંના
જઓે જીવતાં રહેનારાં છે તેઓ ઊંઘેલાઓની અગાઉ જનારા નથી જ.

16 કેમ કે પ્ર ુ પોતે ગજના, પ્ર ુખ દૂતની વાણી, તથા ઈ રના
રણ શગડાના અવાજ સ હત સ્વગર્માંથી ઊતરશ;ેઅને ખ્રસ્તમાં જઓે
ૃત્ ુ પામેલાં છે તેઓ પ્રથમ ઉત્થાન પામશે. 17 પછ આપણે જઓે

જીવતાં રહેનારાં છ એ તેઓ આકાશમાં પ્ર ુને મળવા સારુ તેઓની
સાથે વાદળોમાં ખેંચાઈ જઈ ું અને એમ સદા પ્ર ુની સાથે રહ ું.
18 તેથી એ વચનોથી એકબીજાને ઉ ેજનઆપો.

5
પ્ર ુના આગમન માટે તૈયાર રહો

1 હવે ભાઈઓ, સમયો તથા ઈ ર ય પ્રસંગો વષે તમને લખી
જણાવવાંની કોઈ જરૂર નથી. 2 કેમ કે તમે પોતે સાર ર તે જાણો છો
કે,જમે રાત્રે ચોર આવે છે તે પ્રમાણે પ્ર ુ ઈ ુનો દવસઆવી ર ો છે.
3 કેમ કે જયારે લોકો કહેશે કે, ‘શાં ત તથા સલામતી છે’, ત્યારે સગભાર્ની
વેદનાની જમે તેઓનો એકાએક વનાશ થશે, તેઓ બચવા પામશે જ
ન હ.

4 પણ ભાઈઓ, તમે અંધારામાં નથી, કે તે દવસ ચોરની પેઠે તમારા
પરઆવી પડ.ે 5તમે સઘળાં અજવાળાનાં અને દવસના દ કરાઓછો;
આપણે રાતનાં કે અંધકારનાં સંતાનો નથી. 6એ માટે બીજાઓની જમે
આપણે ઊંઘીએ ન હ, પણ જાગતા તથા સાવધાન રહ એ. 7 કેમ કે
ઊંઘનારાઓ રાત્રે ઊંઘે છે અને દારૂ પીનારાઓ રાત્રે છાકટા થાય છે.

8 પણ આપણે દવસના છ એ, માટે વ ાસ ું તથા પ્રેમ ું બખતર
અને ઉદ્ધારની આશાનો ટોપ પહેર ને સાવધાન રહ એ. 9 કેમ કે ઈ રે
આપણને કોપને સારુ ન હ, પણઆપણા પ્ર ુ ઈ ુ ખ્રસ્ત દ્વારા ઉદ્ધાર
પ્રાપ્ત કરવા સારુ નમાર્ણ કયાર્ છે; 10 ખ્રસ્તઆપણે સારુ મરણ પામ્યા,
કે જથેીઆપણેજાગીએ કેઊંઘીએ; તેમની સાથેજીવીએ. 11માટે જમે
તમે હમણાં કરો છો તેમજઅરસપરસ દલાસોઆપોઅને એકબીજાને
મજ ૂત કરો.

આખર શખામણો અને સલામી
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12 પણ, ભાઈઓ,અમે તમને વનંતી કર એ છ એ કે,જઓે તમારા
માટે શ્રમ કરે છે, પ્ર ુમાં તમારા આગેવાન છે તથા તમને બોધ કરે
છે તેઓની તમે કદર કરો; 13 અને તેઓની સેવાને લીધે પ્રેમસ હત
તેઓને અ ત ઘણું માન આપો; તમે એકબીજાની સાથે શાં તમાં રહો.
14વળ ,ભાઈઓ,અમે તમને વનંતી કર એછ એ કે, તમેઆળ ુઓને
ચેતવણી, નરાશ થયેલાઓને ઉ ેજન અને નબર્ળોને આધાર આપો,
સઘળાંની સાથે સહનશીલ થાઓ.

15સાવધ રહો કે, કોઈ દુ તાનાં બદલામાં સામી દુ તા નઆચરે પણ
તમે સદા એકબીજા ું તથા સવર્ ું હત સાધવાને યત્ન કરો. 16 સદા
આનંદ કરો; 17 નરતર પ્રાથર્ના કરો; 18 દરેક બાબતમાં આભારસ્ ુ ત
કરો, કેમ કે તમારા વષે ખ્રસ્ત ઈ ુમાં ઈ રની ઇચ્છા એવી જ છે.

19આત્માને હોલવશો ન હ, 20 પ્રબોધવાણીઓને ુચ્છકારશો ન હ.
21પણ સઘળ બાબતોને પારખો,જે સારુ છે તેને પકડ રાખો. 22 દરેક
પ્રકારની દુ તાથી દૂર રહો.

23 શાં તના ઈ ર પોતે તમને સં ૂણર્ પ વત્ર કરો અને આપણા
પ્ર ુ ઈ ુ ખ્રસ્તનાં આગમન ુધી તમારો આત્મા, પ્રાણ તથા શર ર
નદ ષતામાં સંભાળ રાખો. 24 જમેણે તમને બોલા ા છે તે
વ સનીય છે અને તે એમ કરશે.
25ભાઈઓ,અમારે માટે પ્રાથર્ના કરો.
26પ વત્ર ુંબનથી સવર્ ભાઈઓને સલામ કહેજો. 27 હુ તમને પ્ર ુમાં

પ્ર તજ્ઞા લેવડા ું છુ કે,આપત્ર બધા ભાઈઓને વાંચી સંભળાવજો.
28આપણા પ્ર ુ ઈ ુ ખ્રસ્તની કૃપા તમારા પર હો.
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