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થેસ્સલો નક ઓને
પહેલો પત્ર

1 પાઉલ, સલ્વા ુસ અને તમોથી તરફથી થેસ્સલો નકામા રહેતી
મંડળ , તે મડળ જોગ, દેવ બાપમાં અને પ્ર ુ ઈ ુ ખ્રસ્તમાં તમને
કૃપા અને શાં ત થાઓ.

થેસ્સલો નકાના લોકોનો વ ાસ અને જીવન
2 ારે અમે પ્રાથર્ના કર એ છ એ ત્યારે અમે હમેશા તમારા

બધા ું સ્મરણ કર એ છ એ અને તમારા બધા માટે અમે દેવની
આભારસ્ ુ ત કર એ છ એ. 3 ારે અમે દેવ બાપને પ્રાથ એ
છ એ ત્યારે તમારા વ ાસને કારણે તમે જે કાય કયાર્ છે તેના
માટે અમે સતત દેવનો આભાર માનીએ છ એ. અને તમારા પ્રેમને
લીધે તમે જે કાય કય છે તેના માટે પણ અમે દેવનો આભાર
માનીએ છ એ. અને તમે આપણા પ્ર ુ ઈ ુ ખ્રસ્તમાં તમાર
આશામાં દૃઢ બની રહો તે માટે અમે તેનો આભાર માનીએ છ એ.

4 ભાઈઓ અને બહેનો, દેવ તમને પ્રેમ કરે છે. અને અમે
જાણીએ છ એ કે તમને તેના બનવા માટે તેણે પસંદ કયાર્ છે.
5 અમે તમને ુવાતાર્ પહોંચાડ પર ુ અમે ફક્ત શ ોનો જ
ઉપયોગ ન કય , અમે ુવાતાર્ને સામર્થ્યસ હત લઈ આ ા. અમે
તેને પ વત્ર આત્મા અને ૂણર્ જ્ઞાન સ હત લઈ આ ા જે સત્ય
છે. તમાર સાથે અમે ઉપ ત હતા ત્યારે અમે કે ું જીવન
જીવતા હતા તે પણ તમે જાણો છો. અમે તમને મદદકતાર્ થઈએ
એ ર તે જી ા હતા. 6 અને તમે અમારા જવેા અને પ્ર ુ જવેા
બન્યા. તમે ઘણું સહન ક ુર્, પર ુ તમે આનંદ ૂવર્ક પ્ર ુની વાત
સ્વીકાર . પ વત્ર આત્માએ તમને તે આનંદ આપ્યો.

7 તમે મકદો નયા અને અખાયામાં તમામ વ ાસીઓ માટે
ન ૂનારૂપ બન્યા. 8 તમારા દ્વારા મકદો નયા અને અખાયામાં
પ્ર ુની વાત ફેલાઈ અને દેવ પ્ર ત તમારો વ ાસ સવર્ત્ર પ્રગટ
થયો છે. તેથી તમારા વ ાસ વષે અમારે કાંઈ કહેવાની જરુર
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નથી. 9 અમે ારે તમાર સાથે હતા ત્યારે જે સદભાવ ૂવર્ક
તમે અમને સ્વીકાય તે વષે લોકો સવર્ત્ર વાત કરે છે. તમે કેવી
ર તે ૂ ત ૂજા બંધ કર જીવતા અને સાચા દેવની સેવા કરવા
તરફ વ ા તે વષે લોકો વાત કરે છે. 10 તમે ૂ ત ૂજા બંધ
કર અને હવે તમે આકાશમાંથી દેવનો દ કરો આવે તેની પ્રતીક્ષા
કરો છો. દેવે તે દ કરાને ૂએલામાંથી ઉઠાડયો તે ઈ ુ છે, કે જે
આપણને દેવના આવનારા ન્યાયમાંથી બચાવે છે.

2
થેસ્સાલો નકામાં પાઉલ ું કામ

1 ભાઈઓ અને બહેનો, તમે જાણો છો કે અમાર તમાર
સાથેની ુલાકાત નષ્ફળ નહોતી નીવડ . 2 અમે તમાર પાસે
આ ા તે પહેલા, ફ લ પીમાં અમારે ઘણું સહન કર ું પડ ું
હ ુ,ં ત્યાંના લોકો અમારા વષે ઘણા કટુવચનો બોલ્યા. તમે આ
બધા વષે જાણો છો. અને અમે ારે તમાર પાસે આ ા
ત્યારે, ઘણા લોકો અમાર વરૂદ્ધ હતા. પર ુ આપણા દેવે અમને
હમતવાન બના ા અને દેવ તેની ુવાતાર્ તમને કહેવામાં અમને
મદદરુપ થયો. 3 અમે લોકોને બોધ આપીએ છ એ. કોઈએ
પણ અમને ૂખર્ બના ા નથી. અમે દુ નથી. અમે લોકોને
છેતરવાનો પ્રયત્ન કરતાં નથી. અમે જે કર એ છ એ તે માટે
અમારા કારણો નથી. 4 ના. અમે ુવાતાર્ આપીએ છ એ કારણ
કે ુવાતાર્ આપવા માટે દેવે અમાર પર ક્ષા કર છે અને અમારા
પર વ ાસ ૂ ો છે. તેથી ારે અમે બોલીએ છ એ ત્યારે
દેવને પ્રસ કરવાનો પ્રયત્ન કર એ છ એ, ન હ કે માણસોન.ે દેવ
એ એક છે જે અમારાં હૃદયોનો પારખનાર છે.

5 તમે જાણો છો કે તમારા વષે સારુ બોલીને તમાર પ્રશંસા
કરવાનો અમે કદ્દ પ્રયત્ન કય નથી. અમારે તમારા પૈસા નથી
જોઈતા કે તમારા થક અમારે અમારો કોઈ સ્વાથર્ છુપાવાનો નથી.
દેવ જાણે છે કે આ સત્ય છે. 6 અમે લોકો તરફથી, તમારા
તરફથી, કે બીજા કોઈ તરફથી પ્રસંશાની અપેક્ષા નથી રાખતા.
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7 અમે ખ્રસ્તના પ્રે રતો છ એ. અને તેથી અમે ારે તમાર
પાસે હતા ત્યારે, તમાર પાસે અ ુક કામ કરાવવા માટે અમે
અમાર સ ાનો ઉપયોગ કર શ ા હોત. પર ુ જે ર તે એક મા
પોતાના બાળક ું જતન કરે છે, તે ર તે અમે તમારા પ્રત્યે વનમ્ર
વતાર્વ કરેલો. 8 અમે તમને બહુ પ્રેમ કય . તેથી અમે દેવની
ુવાતાર્માં તમાર સાથે સહભાગી થતા હતા તે એક આનંદ હતો

એટ ું જ ન હ; અમે અમારા જીવનની સાથે તમારા જીવનમાં
સહભાગી તથા પ્રસ થયા હતા. 9 ભાઈઓ અને બહેનો, તમને
યાદ છે કે રાત અને દવસ અમે કેટલો કઠોર પ રશ્રમ કય હતો.

ારે અમે દેવની ુવાતાર્ તમને આપતા હતા ત્યારે તમાર પાસેથી
વળતર લઈને તમને અમે બોજારૂપ બનવા નહોતા ઈચ્છતા.

10 ારે તમો વ ાસીઓની સાથે અમે હતા ત્યારે, અમે
પ વત્ર અને સત્ય ન જીવન નષ્કલંક ર તે જી ા હતા, તમે
જાણો છો કે આ સત્ય છે અને દેવ જાણે છે કે આ સત્ય
છે. 11 તમે જાણે છો કે જમે બાપ પોતાનાં બાળકો સાથે જે ું
વતર્ન કરે, તે ું વતર્ન અમે તમાર સાથે ક ુર્ હ ુ.ં 12 અમે તમને
પ્રોત્સા હત કયાર્, અમે તમને રાહત પહોંચાડ , અને અમે તમને
દેવ માટે સારુ જીવન જીવવા માટે ક ું. દેવ તેના રા અને
મ હમા માટે તમને તેડે છે.

13 જે ર તે, તમે દેવનો સંદેશો સ્વીકાય તે માટે અમે દેવની
સતત આભારસ્ ુ ત કર એ છ એ. તમે અમાર પાસેથી તે વચન
સાંભ ુ, અને તમે તેને માણસો ું ન હ પર ુ દેવના વચનોની જમે
સ્વીકા ુર્ અને તે ખરેખર દેવ ું વચન જ છે. અને જે લોકો તેનામાં
વ ાસ રાખે છે તેનામાં તે કાયર્શીલ બને છે. 14 ભાઈઓ અને
બહેનો, તમે યહૂ દયામાં ખ્રસ્ત ઈ ુમાં બનેલી દેવની મંડળ ઓ
જવેા છો. યહૂ દયામાં દેવના લોકોએ ત્યાંના બીજા યહૂદ ઓ
દ્વારા ઘણી અ ન બાબતો સહન કર હતી. અને તમે પણ
તે જ અ ન બાબતો તમારા પોતાના દેશવાસીઓ દ્વારા સહન
કર રહયાં છો. 15 તે યહૂ દઓએ પ્ર ુ ઈ ુને માર ના ો.
અને તેઓએ પ્રબોધકોને પણ માર ના ા. અને તે યહૂ દઓએ
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આપણને તે પ્રદેશ યહૂ દયાં છોડ જવા દબાણ ક ુર્, દેવ તેઓનાથી
પ્રસ નથી. તેઓ તો બધાજ લોકોની વરૂદ્ધ છે. 16 હા, તેઓ
આપણને બનયહૂ દઓને શક્ષણ આપતા રોકવા માગે છે. અમે
બનયહૂ દઓને શક્ષણ આપીએ છ એ, જથેી તેઓ ું તારણ થઈ
શકે. પર ુ પેલા યહૂ દઓ તો તેઓનાં કરેલાં જ પાપમાં એક
પછ એક પાપ ઉમેરતાં જાય છે. દેવનો કોપ હવે તેઓના પર
છવાઈ ૂ ો છે.

તેઓની ફર થી ુલાકાત લેવાની પાઉલની ઈચ્છા
17 ભાઈઓ અને બહેનો, અલ્પ સમય માટે અમે તમારાથી

વ ૂટા પડયા. (અમે ત્યાં તમાર સાથે ન હતા, પર ુ વચારોથી
તો અમે તમાર સાથેજ હતા.) તમને મળવાની અમાર ઉત્કટ
ઈચ્છા હતી, અને તમને મળવા ૂબ પ્રયત્નો પણ કયાર્. 18 હા,
અમે તમાર પાસે આવવા માંગતા હતા. ખરેખર મેં, પાઉલે ત્યાં
આવવા ઘણા પ્રયાસો કયાર્, પણ શેતાને અમને અટકા ા. 19 તમે
જ અમાર આશા, અમારો આનંદ, અને ુગટ છો જનેા માટે
ઈ ુ ખ્રસ્તના આવવાના સમયે તેની સમક્ષ અમને અ ભમાન થશ.ે
20 ખરેખર તમેજ અમારો મ હમા અને આનંદ છો.

3
1-2 અમે તમારા ુધી આવી શ ા ન હ, પર ુ થોડ વધારે

પ્રતીક્ષા કરવી અમારાં માટે ૂબ ક ઠન હ ુ.ં તેથી અમે તમોથીને
તમાર પાસે મોકલવાનો નણર્ય કય . અને અમે આથે સમાં
એકલા રહેવા ું ન ક ુર્, તમોથી આપણો ભાઈ છે. તે દેવ
સાથે ખ્રસ્ત વષેની ુવાતાર્ લોકોને કહેવા ું કાયર્ કરે છે. અમે
તમોથીને તમાર પાસે તમારા વ ાસમાં તમને દૃઢ કરવાને અને
તમને ઉ ેજન આપવાને મોકલ્યો. 3 અમે તમોથીને મોકલ્યો જથેી
તમારામાંનો કોઈ અત્યારે જે આપ ઓ છે, તેનાથી વચ લત ન
થાય. તમે પોતે પણ જાણો જ છો કે આપણા પર તો આવી
ુશ્કેલીઓ આવશે જ. 4 ારે અમે તમાર સાથે હતા, ત્યારે

અમે તમને જણા ું હ ું કે, આપણે સહન કરવા ું થશ.ે અને
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તમે જાણો છો કે જે ર તે અમે ક ું હ ું તે જ પ્રમાણે તે થ ુ.ં
5 તેથી જ તમોથીને મેં તમાર પાસે મોકલ્યો, જથેી કર ને તમારા
વ ાસ વષે હુ જાણી શકુ. હુ વધારે પ્રતીક્ષા કર શકુ તેમ ન
હતો તેથી મેં તેને મોકલ્યો. મને ભય હતો કે તે એક (શેતાન) કે
જે લોકો ું પર ક્ષણ કરે છે તેણે તમારુ પણ પર ક્ષણ ક ુર્ હોય,
અને તમારો પરાજય કય હોય. તેથી અમારો કઠોર પ રશ્રમ
વેડફાઈ ગયો હતો.

6 પર ુ તમોથી તમાર પાસેથી અમાર પાસે પાછો આ ો.
તેણે તમારા વ ાસ અને પ્રેમના ુશકારક સમાચાર અમને
જ્ણા ા. તમોથીએ અમને જ્ણા ું કે તમે હમેશા સાર
ભાવનાથી અમારુ સ્મરણ કરો છો. તેણે અમને જ્ણા ું કે તમે
અમને મળવા અત્યંત આ ુર છો. અને અમાર સાથે પણ તેમ
જ છે, અમે પણ તમને મળવા અત્યંત ઈચ્છ એ છ એ. 7 તેથી
ભાઈઓ અને બહેનો, તમારા વષે જાણીને તમારા વ ાસને
કારણે અમને પ્રોત્સાહન મ ું છે. અમારે ઘણી ુશ્કેલીઓ અને
પીડાઓ છે, છતાં પણ અમને સાંત્વન છે. 8 જો તમે પ્ર ુમાં
દ્રઢ છો તો આપણું જીવન ખરેખર ભર ૂર છે. 9 તમારે કારણે
અમારા દેવ આગળ અમે અત્યંત હષર્ અ ુભવીએ છે! તેથી
તમારા માટે અમે દેવની આભારસ્ ુ ત કર એ છ એ. પર ુ જે
પરમ આનંદનો અ ુભવ અમે કર એ છ એ તેના માટે અમે દેવનો
ૂરતો આભાર માની શકતા નથી. 10 દવસ અને રાત્રે તમારા

માટે અ તશય પ્રાથર્ના કર ર ાં છ એ. અમે પ્રાથ ર ાં છ એ
કે તમારા વ ાસમાં જે કઈ ન્ ૂનતા હોય તે સં ૂણર્ કરવા અમે
ત્યાં આવી શક એ, તમને ુનઃમળ શક એ અને તમને આવશ્યક
બધી જ વસ્ ુઓ તમને ૂર પાડ શક એ.

11 અમે પ્રાથ એ છ એ કે દેવ આપણા બાપ અને આપણા પ્ર ુ
ઈ ુ તમારા ુધી પહોંચવા માટેનો અમારો માગર્ સરળ બનાવે.
12 અમે પ્રાથ એ છ એ કે પ્ર ુ તમારામાં પ્રેમને વક સત કરે. અમે
પ્રાથ એ છ એ કે તે તમારામાં એકબીજા અને અન્ય લોકો માટે
ઉ રો ર પ્રેમ વધારે. અમે પ્રાથ એ કે જમે અમે તમને પ્રેમ કર એ
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છ એ તેમ તમે બધા જ લોકોને પ્રેમ કરો. 13 તમારા હૃદય ુદૃઢ
બને તેથી અમે આમ પ્રાથ એ છ એ. તેથી ારે આપણા પ્ર ુ
ઈ ુ તેના સવર્ સંતો સ હત પધારે, ત્યારે દેવ આપણા બાપની
હજૂરમાં તમે પ વત્ર અને નદ ષ બની શકો.

4
દેવને પ્રસ કર ું જીવન

1 ભાઈઓ અને બહેનો, હવે મારે તમને બીજી કેટલીક વાતો
કહેવાની છે. દેવને પ્રસ કરે તે ર તે કેમ જીવ ું તે વષે અમે
તમને દશાર્ ુ છે. અને તમે તે જ ર તે જીવી ર ાં છો. હવે
અમે તમને પ્ર ુ ઈ ૂમાં જીવવા માટે વ ુ ને વ ુ આગ્રહ અને
પ્રોત્સાહન આપીએ છ એ. 2 તમારે ું કર ું તે બાબતો જે અમે
તમને કહેલી તે તમે જાણો છો, અમે તમને તે બાબતો પ્ર ુ ઈ ુના
અ ધકાર વડે જ્ણાવેલી છે. 3 દેવ ઈચ્છે છે કે, તમે પ વત્ર થાઓ.
તમે ભચારથી દૂર રહો તમે તે ઈચ્છે છે. 4 તમારામાંની દરેક

ક્ત શર ર પર નયંત્રણ રાખવા ું શીખે તેમ દેવ ઈચ્છે છે.
તમારા શર રનો પ વત્રતામાં ઉપયોગ કરો કે જે દેવને સમ્મા નત
કરે છે.* 5 તમારા શર રનો ભોગ વલાસ માટે ઉપયોગ ન કરો.
જે લોકો દેવને જાણતા નથી તે તેમના શર રનો તેવો ઉપયોગ કરે
છે. 6 તમારામાંના કોઈએ તમારા ભાઈ સાથે અ ુ ચત વહાર
ન કરવો જોઈએ કે તેને છેતરવો પણ ન જોઈએ. જે લોકો
આમ કરે છે તેમને પ્ર ુ શક્ષા કરશ.ે અમે ાર ું ય તમને એ
બાબત વષે જણા ું છે અને ચેત ા છે. 7 દેવે આપણને પ વત્ર
થવા તેડયા છે. તે આપણે અ ુદ્ધ જીવન જીવીએ તેમ ઈચ્છતો
નથી. 8 એ માટે જે ક્ત દેવના ઉપદેશનો અસ્વીકાર કરે છે
તે માણસનો અસ્વીકાર કરતો નથી, તે દેવનો અસ્વીકાર કરે છે.
અને દેવ એ એક છે જે તમને તેનો પ વત્ર આત્મા પ્રદાન કર
ર ો છે.

* 4:4: તમારામાંની � છે અથવા, “દેવ તમારામાંના પ્રત્યેકને શીખવવા માંગે છે કે
તમે તમાર પત્ની સાથે પ વત્રતામાં જીવો અને તેથી દેવને સન્માન મળે છે.”
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9 ખ્રસ્તમાં તમારા ભાઈઓ અને બહેનો માટે પરસ્પર પ્રેમ
રાખવા અંગે તમને કઈ લખવાની અમારે જરુર નથી. દેવે તમને
એકબીજાને પ્રેમ કરવા માટે બોધ આપ્યો જ છે. 10 સાચી ર તે
સમગ્ર મકદો નયાના બધા જ ભાઈઓ અને બહેનોને તમે પ્રેમ કરો
છો. ભાઈઓ અને બહેનો, હવે તેઓને તમે વ ુ પ્રેમ કરો માટે
અમે તમને પ્રોત્સા હત કર એ છ એ.

11 શાં ત ૂણર્ જીવન માટે તમે જે કઈ કર શકો તે કરો.
તમારુ પોતા ું કામકાજ સંભાળો. તમારુ પોતા ું જ કામ કરો.
તમને આમ કરવા ું અમે ાર ું જ જણાવેલ છે. 12 જો
તમે આ બાબતો કરશો, તો જે લોકો વ ાસીઓ નથી તે
તમાર જીવનપદ્ધ તને માનની દ થી જોશે. અને તમારે તમાર
આવશ્યકતાઓ માટે બીજા પર આધા રત ન હ બન ું પડ.ે

ર ુ ું આગમન
13 ભાઈઓ અને બહેનો, જે લોકો ૃત્ ુ પામ્યા છે તેઓ વષે

તમે જાણો તેમ અમે ઈચ્છ એ છ એ. જથેી બીજા માણસો
જઓેને આશા નથી અને ખેદ કરે છે તેમ તમે તેઓની જમે ખેદ
કરો એ ું અમે ઈચ્છતા નથી. 14 અમે વ ાસ કર એ છ એ કે
ઈ ુ મરણ પામ્યો. પર ુ અમે એમ પણ વ ાસ કર એ છ એ
કે તે પાછો ઊઠયો. જઓે ઈ ુમાં મરણ પામ્યા છે તેઓને દેવ
ફર ઈ ુ સાથે લાવશે.

15 અત્યારે અમે જે તમને જણાવી ર ાં છ એ તે પ્ર ુનો
પોતાનો જ સંદેશ છે. અમે કે જે અત્યારે જી વત છ એ તે
પ્ર ુ ું ુનરાગમન થાય ત્યારે પણ જી વત હોઈએ. અમે કે જે
ત્યારે જી વત હોઈ ું તે પ્ર ુની સાથે હોઈ ુ.ં પર ુ જે લોકો
ારનાય મરણ પામ્યા છે તેઓના કરતા પહેલાં ન હ હોઈએ.

16 પ્ર ુ પોતે ગજનાસ હત આકાશમાંથી ઉતરશ.ે પ્ર ુખ દૂતની†
વાણી અને દેવના રણ શગડાના અવાજ સાથે આદેશ આપવામાં
આવશ.ે અને ખ્રસ્તમાં જઓે ૂએલાં છે તેઓ પ્રથમ ઊઠશ.ે
17 ત્યાર પછ , આપણામાંના જઓે જીવતાં રહેનારાં છ એ તેઓ

† 4:16: પ્ર ુખ દૂતની દેવના દૂતો મધ્યેનો આગેવાન.
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જઓે મરણ પામ્યા હતા તેઓની સાથે ગગનમાં પ્ર ુને મળવા
સારુ આપણને ગગનમાં ઊંછએ ઊઠાવાશ.ે અને આપણે હમેશ
માટે પ્ર ુની સાથે રહ ું. 18 તેથી આ વચનો વડે તમે એકબીજાને
ઉ ેજન આપો.

5
પ્ર ુના આગમન માટે તૈયાર રહો

1 હવ,ે ભાઈઓ અને બહેનો, અમારે તમને સમય અને તાર ખો
વષે લખવાની જરુર નથી. 2 તમે સાર ર તે જાણો છે કે એ
દવસ કે ારે પ્ર ુ આવશે ત્યારે એક ચોર રાતે આવે છે તે ર તે
તે આવશ.ે 3 લોકો કહેશે કે, “અમને શાં ત છે અને અમે ુર ક્ષત
છ એ.” તે સમયે પ્ર ૂતાની પીડાની જમે એકાએક તેઓનો વનાશ
આવી જશે. અને તે લોકો બચી શકશે ન હ.

4 પર ુ તમે, ભાઈઓ અને બહેનો, તમારે અંધકારમાં (પાપ)
જીવન જીવ ું ના જોઈએ. અને તે દવસ ચોરની જમે તમારા પર
આવી પડે તો તમે આ યર્ પામશો ન હ. 5 તમે બધા અજવાળાના
(સારા)ં સંતાન છો. તમે દહાડાના સંતાન છો. આપણે રાતના
કે અંધકારના (શેતાન) સંતાન નથી. 6 તેથી આપણે અન્ય લોકો
જવેા ન બન ું જોઈએ. આપણે ઊંધી ન રહે ું જોઈએ. આપણે
જાગ્રત અને સ્વ- નયંત્રણમાં રહે ું જોઈએ. 7 જે લોકો ઊંધે છે,
તે રાતે ઊંધે છે. જે લોકો મદ્યપાનથી ચક ૂર બને છે, તે રાત્રે
મદ્યપાનથી ચક ૂર બને છે. 8 પર ુ આપણે તો દવસ (સારાપણુ)ં
સાથે જોડાયેલા છ એ, તેથી આપણે આપણી જાતને નયંત્રણમાં
રાખવી જોઈએ. આપણે આપણી જાત ું રક્ષણ કરવા વ ાસ,
અને પ્રેમ ું બખતર પહેર ું જોઈએ. અને તારણની આશાનો ટોપ
પહેર ને સાવધ રહ એ.

9 દેવે તેના ક્રોધનો અ ભશાપ બનવા આપણને પસંદ કયાર્ નથી.
દેવે તો આપણને આપણા પ્ર ુ ઈ ુ ખ્રસ્ત દ્વારા તારણની પ્રા પ્તને
માટે પસંદ કયાર્ છે. 10 આપણે તેની સંઘાતે જીવી શક એ તેથી
ઈ ુ ખ્રસ્ત આપણા માટે મરણ પામ્યો. ારે ઈ ુ ું આગમન
થાય ત્યારે આપણે જી વત હોઈએ કે ૃત તે ું કોઈ મહત્વ નથી.
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11 તેથી એકબીજાને હમત આપીએ. અને દૃઢ બનવા માટે
એકબીજાને મદદ કર એ.

અં તમ ૂચનાઓ અને ુભેચ્છાઓ
12 હવે ભાઈઓ અને બહેનો, અમે તમને જે લોકો તમારામાં

પ રશ્રમ કરે છે અને પ્ર ુમાં તમારા આગેવાનો છે અને તમને
ૂચનો કરે છે તેઓનો તમે આદર કરો એમ અમે ઈચ્છ એ છ એ.

13 તેઓ જે કાયર્ કર ર ાં છે તેને ખાતર તેઓના તરફ પ્રેમ સાથે
વધારે આદર દશાર્વો.

14 ભાઈઓ અને બહેનો, અમે તમને જે કહ એ છ એ તે જે
કાયર્ કરતાં નથી તેઓને ચેતવણી આપો. જે લોકો બીકણો છે
તેઓને ઉ ેજન આપો. જે લોકો નબર્ળ છે તેઓને મદદ કરો.
દરેક ક્ત સાથે ધીરજ ૂવર્ક વત . 15 એ બાબતે ન ત બનો
કે કોઈ પણ ક્ત ૂંડાઈનો બદલો ૂંડાઈથી ન વાળે. પર ુ
તમારા એકબીજાને માટે જે સારુ છે તે કરવા હમેશા પ્રયત્ન કરો.

16 સદા આનંદ કરો. 17 પ્રાથર્ના કરવા ું કદ પડ ું ૂકશો ન હ.
18 દરેક સમયે દેવની આભારસ્ ુ ત કરો કેમ કે તમારા વષે ખ્રસ્ત
ઈ ુમાં દેવની મરજી એવી છે.

19 પ વત્ર આત્મા ું કાયર્ કદા પ અટકાવશો ન હ. 20 પ્રબોધને
કદા પ બનમહત્વ ૂણર્ ન ગણશો. 21 પર ુ દરેક વસ્ ુની પરખ
કરો. જે સારુ છે તેને ગ્રહણ કરો. 22 અને સવર્ પ્રકારની દુ તાથી
દૂર રહો.

23 અમે પ્રાથ એ છ એ કે દેવ પોતે જ, શાં તદાતા તમને ૂરા
પ વત્ર કરો; અને તેને જ ૂણર્ આ ધન બનાવે. અમે પ્રાથ એ
છ એ કે તમાર સં ૂણર્ જાત-આત્મા, પ્રાણ અને શર ર- ુર ક્ષત
અને નદ ષ બની રહે ારે પ્ર ુ ઈ ુ ખ્રસ્ત ું આગમન થાય.
24 તે એક (દેવ) કે જે તમને બોલાવે છે અને તે જ તમારે માટે
એમ કરશે. તમે તેના પર વ ાસ કરો.

25 ભાઈઓ અને બહેનો, કૃપા કર ને અમારા માટે પ્રાથર્ના કરો.
26 ારે તમે મળો ત્યારે સવર્ ભાઈઓ અને બહેનોને પ વત્ર
ુંબન કરજો. 27 પ્ર ુના અ ધકાર વડે હુ તમને કહુ છુ કે આ
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પત્ર દરેક ભાઈઓ અને બહેનોને વાંચી સંભળાવજો. 28 આપણા
પ્ર ુ ઈ ુ ખ્રસ્તની કૃપા તમારા પર થાઓ.
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