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ਥੱਸਲੁਨੀਕੀਆਂ ਨੰੂ ਦੂਜੀ ਪੱਤੀ
ਲੇਖਕ
1 ਥੱਸਲੁਨੀਕੀਆਂ ਦੀ ਤਰਾ,ਂਇਹ ਪੱਤੀ ਪੌਲੁਸ, ਸੀਲਾਸ ਤੇ ਿਤਮੋਿਥਉਸ ਵੱਲੋਂ

ਹ।ੈ ਇਸ ਪੱਤੀ ਦੇ ਲੇਖਕ ਨੇ 1 ਥੱਸਲੁਨੀਕੀਆਂ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਪੱਤੀਆਂ ਦੇ ਤਰੀਕੇ
ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਿਜਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੌਲੁਸ ਿਲਖਦਾ ਸੀ।ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦਾ
ਹ,ੈ ਿਕ ਪੌਲੁਸ ਇਸ ਪੱਤੀ ਦਾ ਮੁੱਖ ਲੇਖਕ ਸੀ। ਸੀਲਾਸ ਅਤੇ ਿਤਮੋਿਥਉਸ ਨੰੂ
ਨਮਸਕਾਰ (2 ਥੱਸ 1:1) ਿਵੱਚ ਸ਼ਾਿਮਲ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹ।ੈ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ
ਆਇਤਾ ਿਵੱਚ, ਉਹ “ਅਸੀਂ” ਕਰਕੇ ਿਲਖਦਾ ਹ,ੈ ਜੋ ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਿਕ
ਉਹ ਿਤੰਨ ਸਿਹਮਤ ਸਨ। ਇਹ ਪੱਤੀ ਪੌਲੁਸ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਨਹੀਂ ਿਲਖੀ ਗਈ ਸੀ,
ਿਕਉਂਿਕ ਉਸ ਨੇ ਿਸਰਫ਼ ਆਖ਼ਰੀ ਨਮਸਕਾਰ ਅਤੇ ਪਰ੍ਾਰਥਨਾ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਤੋਂ
ਿਲਖੀ (2 ਥੱਸ 3:17)। ਅਿਜਹਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਿਕ ਪੌਲੁਸ ਨੇ ਇਹ ਪੱਤੀ ਸ਼ਾਇਦ
ਿਤਮੋਿਥਉਸ ਜਾਂ ਸੀਲਾਸ ਤੋਂ ਿਲਖਵਾਈ ਸੀ।

ਤਾਰੀਖ਼ ਅਤੇ ਿਲਖਣ ਦਾ ਸਥਾਨ
ਇਹ ਪੱਤੀ ਲਗਭਗ 51-52 ਈ. ਦੇ ਿਵਚਕਾਰ ਿਲਖੀ ਗਈ।
ਪੌਲੁਸ ਨੇ ਕੁਿਰੰਥੁਸ ਿਵੱਚ 2 ਥੱਸਲੁਨੀਕੀਆਂ ਦੀ ਪੱਤੀ ਨੰੂ ਿਲਿਖਆ, ਿਜੱਥੇ

ਉਸਨੇ 1 ਥੱਸਲੁਨੀਕੀਆਂ ਦੀ ਪੱਤੀ ਵੀ ਿਲਖੀ ਸੀ।
ਪਰ੍ਾਪਤ ਕਰਤਾ
2 ਥੱਸਲੁਨੀਕੀਆਂ 1:1 “ਥੱਸਲੁਨੀਕੀਆਂ ਕਲੀਿਸਯਾ“ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੰੂ

ਥੱਸਲੁਨੀਕੀਆਂ ਦੀ ਪਿਹਲੀ ਪੱਤੀ ਦੇ ਪਾਠਕਾਂ ਦੇ ਤੌਰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ।

ਉਦੇਸ਼
ਇਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਪਰ੍ਭੂ ਦੇ ਿਦਨ ਬਾਰੇ ਗਲਤ ਿਸਧਾਤਂਾਂ ਨੰੂ ਠੀਕ ਕਰਨਾ ਸੀ।

ਿਵਸ਼ਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਤਾਰੀਫ਼ ਕਰਨ ਲਈਅਤੇ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਿਵੱਚ ਿਦੜਹ੍ ਰਿਹਣ ਲਈ
ਉਨਾਂ ਨੰੂ ਉਤਸ਼ਾਿਹਤ ਕਰਨ ਲਈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੰੂ ਿਝੜਕਣ ਲਈ ਿਜਨਾਂ
ਨੇ ਸਵਰਗ ਦੇ ਿਵਖੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਗਲਤ ਿਵਚਾਰਾਂ ਤੋਂ ਧੋਖਾ ਖਾ ਕੇ ਇਹ ਿਵਸ਼ਵਾਸ
ਕਰ ਿਲਆ ਿਕ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਿਦਨ ਆ ਚੁੱਕਾ ਹ,ੈ ਇਸ ਲਈ ਪਰ੍ਭੂ ਦਾ ਆਉਣਾ
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ਛੇਤੀ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਲਾਭ ਲਈ ਇਸ ਿਸਧਾਤਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰਨੀ
ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਿਦੱਤੀ ਸੀ।

ਿਵਸ਼ਾ-ਵਸਤੂ
ਆਸ਼ਾ ਿਵੱਚ ਰਿਹਣਾ

ਰੂਪ-ਰੇਖਾ
1. ਨਮਸਕਾਰ— 1:1, 2
2. ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਿਵੱਚ ਿਦਲਾਸਾ— 1:3-12
3. ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਿਦਨ ਸੰਬੰਧੀ ਿਵਚਾਰਾਂ ਿਵੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨਾ— 2:1-12
4. ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੰਿਜ਼ਲ ਦੇ ਿਵਖੇ ਯਾਦ ਿਦਲਾਉਣਾ— 2:13-17
5. ਿਵਹਾਰਕ ਮਾਮਿਲਆਂ ਬਾਰੇ ਉਪਦੇਸ਼— 3:1-15
6. ਆਖਰੀ ਨਮਸਕਾਰ— 3:16-18

ਨਮਸਕਾਰ
1 ਲੇਖਕ ਪੌਲੁਸ, ਿਸਲਵਾਨੁਸ ਅਤੇ ਿਤਮੋਿਥਉਸ ਵਲੋਂ, ਥੱਸਲੁਨੀਕੀਆਂ ਦੀ

ਕਲੀਿਸਯਾ ਨੰੂ ਿਜਹੜੀ ਸਾਡੇ ਿਪਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਅਤੇ ਪਰ੍ਭੂ ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ ਿਵੱਚ ਹੈ,
2 ਿਪਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਅਤੇ ਪਰ੍ਭੂ ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਵੱਲੋਂ ਤੁਹਾਨੰੂ ਿਕਰਪਾ ਅਤੇ ਸ਼ਾਤਂੀ
ਿਮਲਦੀ ਰਹ।ੇ

ਿਨਆਂ ਦਾ ਿਦਨ
3 ਹੇ ਭਰਾਵ,ੋ ਿਜਵੇਂ ਯੋਗ ਹੈ ਸਾਨੰੂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਸਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ

ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹ,ੈ ਇਸ ਲਈ ਜੋ ਤੁਹਾਡਾ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਬਹੁਤ ਵੱਧਦਾ ਜਾਦਂਾ ਹੈ
ਅਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਭਨਾਂ ਦਾ ਿਪਆਰਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਵੱਧਦਾ ਜਾਦਂਾ ਹ।ੈ 4ਐਥੋਂ ਤੱਕ
ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਉਸ ਧੀਰਜ ਅਤੇ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ੁਲਮ ਅਤੇ ਿਬਪਤਾ
ਦੇ ਝੱਲਣ ਿਵੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕਲੀਿਸਯਾਵਂਾਂ ਿਵੱਚ
ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਮਾਣ ਕਰਦੇ ਹਾ।ਂ 5ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਸੱਚੇ ਿਨਆਂ ਦਾ ਪਰਮਾਣ ਹੈ
ਿਕ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਰਾਜ ਦੇ ਯੋਗ ਿਗਣੇ ਜਾਓ, ਿਜਸ ਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਦੁੱਖ ਵੀ
ਭੋਗਦੇ ਹ।ੋ 6 ਿਕਉਂ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਿਨਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਿਕ ਿਜਹੜੇ
ਤੁਹਾਨੰੂ ਦੁੱਖ ਿਦੰਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੰੂ ਦੁੱਖ ਦੇਵੇ। 7ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੰੂ ਿਜਹੜੇ ਦੁੱਖ
ਪਾਉਂਦੇ ਹ,ੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੁੱਖ ਦੇਵੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਜਦੋਂ ਪਰ੍ਭੂ ਿਯਸੂ ਆਪਣੇ ਬਲਵੰਤ ਦੂਤਾਂ
ਦੇ ਨਾਲ ਭੜਕਦੀ ਅੱਗ ਿਵੱਚ ਸਵਰਗ ਤੋਂ ਪਰਗਟ ਹੋਵੇਗਾ। 8 ਅਤੇ ਿਜਹੜੇ
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੰੂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਪਰ੍ਭੂ ਿਯਸੂ ਦੀ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਨੰੂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ
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ਉਹਨਾਂ ਨੰੂ ਬਦਲਾ ਦੇਵੇਗਾ। 9 ਉਹ ਪਰ੍ਭੂ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰੋਂ, ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਦੇ
ਤੇਜ ਤੋਂ ਸਦਾ ਦਾ ਿਵਨਾਸ਼ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਪਾਉਣਗੇ। 10ਉਸ ਿਦਨ ਜਦ ਉਹਆਵੇਗਾ
ਜੋਆਪਿਣਆਂ ਸੰਤਾਂ ਿਵੱਚ ਮਿਹਮਾ ਪਾਵੇ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਿਵਸ਼ਵਾਸੀਆਂ ਿਵੱਚ ਅਚਰਜ਼
ਮੰਿਨਆਜਾਵੇ ਿਕਉਂਿਕ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਗਵਾਹੀ ਤੇ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕੀਤਾ। 11ਇਸਕਰਕੇ
ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈਸਦਾ ਪਰ੍ਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਰਿਹੰਦੇ ਹਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਨੰੂ ਸਾਡਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ
ਤੁਹਾਡੇ ਸੱਦੇ ਦੇ ਯੋਗ ਜਾਣੇ ਅਤੇ ਭਿਲਆਈ ਦੀ ਹਰ ਇੱਕ ਭਾਵਨਾ ਨੰੂ ਅਤੇ
ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਹਰ ਇੱਕ ਕੰਮ ਨੰੂ ਸਮਰੱਥਾ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਕਰ।ੇ 12 ਤਾਂ ਜੋ ਸਾਡੇ
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਅਤੇ ਪਰ੍ਭੂ ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਿਕਰਪਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਿਵੱਚ ਸਾਡੇ
ਪਰ੍ਭੂ ਿਯਸੂ ਦਾ ਨਾਮ ਮਿਹਮਾ ਪਾਵੇ ਅਤੇ ਉਸ ਿਵੱਚ ਤੁਸੀਂ ਵੀ।

2
ਪਾਪ ਦਾ ਪੁਰਖ ਅਰਥਾਤ ਿਵਨਾਸ਼ ਦਾ ਪੁੱਤਰ

1 ਹੁਣ ਹੇ ਭਰਾਵੋ, ਸਾਡੇ ਪਰ੍ਭੂ ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਆਉਣ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਉਸ ਕੋਲ
ਇਕੱਿਠਆਂ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾ।ਂ 2ਜੋ ਤੁਸੀਂ
ਿਕਸੇ ਆਤਮਾ, ਬਚਨ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਮ ਦੀ ਨਕਲੀ ਪੱਤੀ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਮਨ ਛੇਤੀ
ਨਾ ਡੋਲੋ, ਨਾ ਘਬਰਾਓ ਜੋ ਸਮਝੋ ਿਕ ਪਰ੍ਭੂ ਦਾ ਿਦਨ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਹ!ੈ 3 ਕੋਈ
ਤੁਹਾਨੰੂ ਿਕਸੇ ਤਰਾਂ ਨਾ ਭਰਮਾਵੇ ਿਕਉਂ ਜੋ ਉਹ ਿਦਨ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗਾ
ਿਜੰਨਾਂ ਿਚਰ ਪਿਹਲਾਂ ਧਰਮ ਿਤਆਗ ਨਾ ਹੋ ਲਵੇ ਅਤੇ ਉਹ ਪਾਪ ਦਾ ਪੁਰਖ
ਅਰਥਾਤ ਿਵਨਾਸ਼ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਪਰਗਟ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ। 4 ਜੋ ਮਸੀਹ ਿਵਰੋਧੀ ਹੈ
ਅਤੇ ਹਰ ਇੱਕ ਉੱਤੇ ਿਜਹੜਾ ਦੇਵ ਅਖਵਾਉਂਦਾ ਜਾਂ ਪੂਿਜਆ ਜਾਦਂਾ ਹ,ੈਆਪਣੇ
ਆਪ ਨੰੂ ਉੱਿਚਆਂ ਕਰਦਾ ਹੈ ਐਥੋਂ ਤੱਕ ਿਕ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਹੈਕਲ ਿਵੱਚ
ਬਿਹੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੰੂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਵਾਗਂੂੰ ਿਵਖਾਉਂਦਾ ਹ।ੈ 5ਕੀ ਤੁਹਾਨੰੂ
ਚੇਤੇ ਨਹੀਂ ਿਕ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੰੂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਆਖੀਆਂ
ਸਨ? 6 ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਨੰੂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਜੋ ਉਸ ਨੰੂ ਰੋਕ ਿਰਹਾ ਹੈ ਿਕ ਉਹਆਪਣੇ
ਸਮੇਂ ਿਸਰ ਪਰਗਟ ਹੋਵ।ੇ 7ਕੁਧਰਮ ਅਰਥਾਤ ਪਾਪ ਦਾ ਭੇਤ ਹੁਣ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰੀ
ਜਾਦਂਾ ਹੈ ਪਰ ਹੁਣ ਇੱਕ ਰੋਕਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹ ਦੂਰ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ,
ਉਹ ਰੁੱਿਕਆ ਰਹੇਗਾ। 8 ਤਦ ਉਹ ਕੁਧਰਮੀ ਪਰਗਟ ਹੋਵੇਗਾ, ਿਜਸ ਨੰੂ ਪਰ੍ਭੂ
ਿਯਸੂਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਦੀ ਫੂਕ ਨਾਲ ਮਾਰ ਸੁੱਟੇਗਾ ਅਤੇਆਪਣੇਆਉਣਦੇ ਪਰਕਾਸ਼
ਨਾਲ ਨਾਸ ਕਰੇਗਾ। 9ਉਸ ਕੁਧਰਮੀ ਦਾਆਉਣਾ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ
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ਹਰ ਪਰਕਾਰ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ, ਝੂਠੀਆਂ ਿਨਸ਼ਾਨੀਆਂ ਅਤੇ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ
ਗੱਲਾਂ ਨਾਲ ਹੋਵੇਗਾ। 10ਨਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਿਜਹੜੇ ਨਾਸ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ, ਕੁਧਰਮ
ਦੇ ਹਰ ਪਰ੍ਕਾਰ ਦੇ ਧੋਖੇ ਨਾਲ ਹੋਵੇਗਾ,ਇਸ ਕਾਰਨ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿਚਆਈ ਦੇ
ਬਚਨ ਨੰੂ ਕਬੂਲ ਨਾ ਕੀਤਾ ਿਜਸ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੁਕਤੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਸੀ। 11ਇਸ
ਲਈ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਉਨਾਂ ਉੱਤੇ ਭਰਮਾਉਣ ਵਾਲੀ ਤਾਕਤ ਨੰੂ ਭੇਜੇਗਾ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ
ਝੂਠ ਨੰੂ ਸੱਚ ਮੰਨਣ। 12ਅਤੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਦੋਸ਼ੀ ਠਿਹਰਣ ਿਜਨਾਂ ਨੇ ਸੱਚ ਨੰੂ ਨਾ
ਮੰਿਨਆ ਸਗੋਂ ਝੂਠ ਉੱਤੇ ਪਰਸੰਨ ਰਹ।ੇ

ਿਦੜਹ੍ ਬਣੇ ਰਹੋ
13 ਪਰ ਹੇ ਭਰਾਵ,ੋ ਪਰ੍ਭੂ ਦੇ ਿਪਆਿਰਓ, ਸਾਨੰੂ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ

ਸਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਰਹੀਏ ਿਕਉਂਿਕ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਆਦ ਤੋਂ ਹੀ
ਤੁਹਾਨੰੂ ਚੁਣ ਿਲਆ ਜੋ ਆਤਮਾ ਤੋਂ ਪਿਵੱਤਰ ਹੋ ਕੇ ਅਤੇ ਸਿਚਆਈ ਤੇ ਿਵਸ਼ਵਾਸ
ਕਰਕੇ ਮੁਕਤੀ ਪਾਓ। 14 ਿਜਸ ਦੇ ਲਈ ਉਸ ਨੇ ਤੁਹਾਨੰੂ ਸਾਡੀ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਦੇ
ਰਾਹੀਂ ਸੱਿਦਆ ਿਕ ਤੁਹਾਨੰੂ ਸਾਡੇ ਪਰ੍ਭੂ ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਮਿਹਮਾ ਪਰ੍ਾਪਤ ਹੋਵੇ।
15 ਸੋ ਇਸ ਕਾਰਨ ਹੇ ਭਰਾਵ,ੋ ਕਾਇਮ ਰਹੋ ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੰੂ
ਿਜਹੜੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਭਾਵੇਂ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਭਾਵੇਂ ਸਾਡੀ ਪੱਤੀ ਤੋਂ ਿਸੱਖੀਆਂ ਫੜਹ੍ੀ ਰੱਖੋ। 16ਹੁਣ
ਸਾਡਾ ਪਰ੍ਭੂ ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ ਆਪ ਅਤੇ ਸਾਡਾ ਿਪਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਿਜਸ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ
ਿਪਆਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਿਕਰਪਾ ਕਰ ਕੇ ਸਾਨੰੂ ਸਦੀਪਕਾਲ ਦੀ ਤਸੱਲੀ
ਅਤੇ ਚੰਗੀ ਆਸ ਿਦੱਤੀ। 17 ਤੁਹਾਡੇ ਮਨਾਂ ਨੰੂ ਸ਼ਾਤਂੀ ਦੇਵੇ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੰੂ ਹਰੇਕ
ਭਲੇ ਕੰਮ ਅਤੇ ਬਚਨ ਿਵੱਚ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰ।ੇ

3
ਪਰ੍ਾਰਥਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਬੇਨਤੀ

1ਅੰਤ ਿਵੱਚ, ਹੇ ਭਰਾਵ,ੋ ਸਾਡੇ ਲਈ ਵੀ ਪਰ੍ਾਰਥਨਾ ਕਰੋ ਿਕ ਪਰ੍ਭੂ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼
ਤੇਜੀ ਨਾਲ ਫ਼ੈਲੇ ਅਤੇ ਮਿਹਮਾ ਪਾਵੇ ਿਜਵੇਂ ਿਕ ਤੁਹਾਡੇ ਿਵੱਚ ਹੋਇਆ। 2 ਅਤੇ
ਪਰ੍ਾਰਥਨਾ ਕਰੋ ਿਕ ਅਸੀਂ ਬੁਰੇ ਅਤੇ ਬਦੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਬਚੇ ਰਹੀਏ।
ਿਜਵੇਂ ਿਕ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹ,ੋ ਸਾਰੇ ਲੋਕੀ ਪਰ੍ਭੂ ਿਵੱਚ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦ।ੇ 3ਪਰ
ਪਰ੍ਭੂ ਵਫ਼ਾਦਾਰ ਹ,ੈਉਹ ਤੁਹਾਨੰੂ ਤਾਕਤ ਦੇਵੇਗਾ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੰੂ ਦੁਸ਼ਟ ਤੋਂ ਬਚਾਵੇਗਾ।
4ਪਰ੍ਭੂ ਸਾਨੰੂ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਿਦੰਦਾ ਹੈ ਿਕ ਤੁਸੀਂ ਉਹੀਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਜੋ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੰੂ
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ਆਖੀਆਂ ਹਨਅਤੇ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਿਕ ਤੁਸੀਂ ਇਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੰੂ ਲਗਾਤਾਰ ਕਰਦੇ
ਰਹੋਗੇ। 5 ਅਤੇ ਪਰ੍ਭੂ ਤੁਹਾਡੇ ਿਦਲਾਂ ਨੰੂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਿਪਆਰ ਅਤੇ ਮਸੀਹ ਦੇ
ਸਬਰ ਵੱਲ ਜਾਣ ਲਈ ਅਗਵਾਈ ਕਰੇਗਾ।

ਆਲਸੀਪਣ ਦੇ ਿਵਰੋਧ ਿਵੱਚ ਿਚਤਾਵਨੀ
6 ਹੇ ਭਰਾਵ,ੋ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਰ੍ਭੂ ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਿਵੱਚ ਤੁਹਾਨੰੂ ਇਹ

ਹੁਕਮ ਿਦੰਦੇ ਹਾਂ ਿਕ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਹਰੇਕ ਭਰਾ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹੋ, ਿਜਹੜਾ ਉਸ ਿਸੱਿਖਆ
ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਪਾਈ ਪਰ ਕੁਰਾਹੇ ਚੱਲਦਾ ਹੈ।
7 ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਿਕ ਤੁਹਾਨੰੂ ਵੀ ਿਕਵੇਂ ਸਾਡੀ ਤਰਾਂ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ
ਹੈ ਿਕਉਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਆਲਸ ਦੀ ਚਾਲ ਨਾ ਚੱਲੇ। 8 ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਿਕਸੇ
ਦੂਸਰੇ ਿਵਅਕਤੀ ਦਾ ਭੋਜਨ ਖਾਧਾ ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਉਸ ਦੀ ਕੀਮਤ ਿਦੱਤੀ, ਅਸੀਂ
ਸਖ਼ਤ ਿਮਹਨਤ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਿਕਸੇ ਲਈ ਵੀ ਕਸ਼ਟ ਦਾ ਕਾਰਨ ਨਾ
ਬਣੀਏ। ਅਸੀਂ ਲੱਗਭਗ ਿਦਨ ਰਾਤ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਰਹ।ੇ 9 ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅਿਧਕਾਰ
ਸੀ ਿਕ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈਏ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਲਈ ਕੰਮ
ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਣ ਬਣ ਸਕੀਏ। 10 ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ
ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੰੂ ਇਹ ਿਨਯਮ ਿਦੱਤਾ, “ਜੇ ਕੋਈ ਿਵਅਕਤੀ ਕੰਮ
ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਭੋਜਨ ਵੀ ਨਾ ਕਰ।ੇ” 11 ਅਸੀਂ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਿਕ ਤੁਹਾਡੇ
ਸਮੂਹ ਿਵੱਚੋਂ ਕੁਝ ਲੋਕ ਕੰਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨੰਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਕੁਝ ਨਹੀਂ
ਕਰਦੇ ਪਰਆਪਣੇ ਆਪ ਨੰੂ ਹੋਰਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਿਵੱਚ ਰੁਝਾਈ ਰੱਖਦੇ ਹਨ।
12ਅਸੀਂ ਉਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੰੂ ਪਰ੍ਭੂ ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਿਵੱਚ ਆਿਗਆ ਿਦੰਦੇ ਹਾਂ
ਿਕਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਰੋਟੀ ਖਾਇਆਕਰਨ l 13ਹੇ ਭਰਾਵ,ੋ ਤੁਸੀਂ ਭਿਲਆਈ
ਕਰਿਦਆਂ ਨਾ ਥੱਕੋ। 14 ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਿਵਅਕਤੀ ਿਜਸ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਿਚੱਠੀ
ਿਵੱਚ ਿਲਿਖਆ ਹੈ ਉਸ ਨੰੂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ, ਤਾਂ ਉਸਦਾ ਿਧਆਨ ਰੱਖੋ ਿਕ ਤੁਸੀਂ
ਉਸ ਿਵਅਕਤੀ ਨਾਲ ਸੰਗਤ ਨਾ ਕਰੋ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਸ਼ਰਿਮੰਦਾ ਹੋਵੇ। 15ਉਸ ਨੰੂ
ਆਪਣਾ ਵੈਰੀ ਨਾ ਸਮਝੋ ਸਗੋਂ ਉਸ ਨੰੂ ਇੱਕ ਭਰਾ ਦੀ ਤਰਾਂ ਿਚਤਾਵਨੀ ਿਦਉ।

ਆਖਰੀ ਨਮਸਕਾਰ
16 ਸ਼ਾਤਂੀ ਦਾ ਪਰ੍ਭੂ ਤੁਹਾਨੰੂ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਹਰ ਤਰਾਂ ਨਾਲ ਸ਼ਾਤਂੀ ਦੇਵੇ। ਪਰ੍ਭੂ ਤੁਹਾਡੇ

ਸਾਿਰਆਂ ਦੇ ਅੰਗ-ਸੰਗ ਰਹ।ੇ 17ਮੈਂ ਪੌਲੁਸ,ਇਹ ਸ਼ੁਭਕਾਮਨਾਵਾਂ ਆਪਣੇ ਹੱਥੀਂ
ਿਲਖ ਿਰਹਾ ਹਾ।ਂ ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਪੱਤਰਾਂ ਉੱਤੇ ਇਹ ਖ਼ਾਸ ਿਨਸ਼ਾਨ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ
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ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ਿਕਉਹਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਹਨ।ਮੈਂ ਇਸੇ ਤਰਾਂ ਹੀ ਿਲਖਦਾ ਹਾ।ਂ 18ਸਾਡੇ
ਪਰ੍ਭੂ ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਿਕਰਪਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਿਰਆਂ ਨਾਲ ਹੋਵੇ।
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