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થેસ્સલો નક ઓને
બીજો પત્ર

1 પાઉલ, સલ્વા ુસ અને તમોથી તરફથી થેસ્સલો નકામાં રહેતી
મંડળ ને કુશળતા હો.
તમે લોકો આપણા દેવ બાપ અને પ્ર ુ ઈ ુ ખ્રસ્તને આ ઘન

છો.
2 દેવ બાપ તથા પ્ર ુ ઈ ુ ખ્રસ્ત તરફથી તમારા પર કૃપા તથા

શાં ત થાઓ.
3 અમે તમારા માટે હમેશા દેવની આભારસ્ ુ ત કર એ છ એ.

અને અમારે તેમ કર ું જોઈએ કારણ કે તેમ કર ું યથાથર્ છે. તે
યથાથર્ છે કારણ કે તમારા બધાનો વ ાસ અને એકબીજા માટેનો
પ્રેમ દનપ્ર ત દન વધી ર ો છે. 4 તેથી બીજી દેવની મંડળ ઓ
આગળ અમે તમારાં વખાણ કર એ છ એ. અમે કહ એ છ એ
કે કઈ ર તે તમે તમારા વ ાસમાં દૃઢ બનવા ું ટકાવી રા ું
છે. તમાર ઘણી ર તે સતાવણી કરવામાં આવી છે, અને ઘણી
ુશ્કેલીઓ તમે સહન કર છે પર ુ ન ા પ્ર ત તમે અચળ ર ાં
છો.

દેવના ન્યાય વષે પાઉલ કહે છે
5 એ સા બત થઈ ૂ ું છે કે દેવ તેના ન્યાયમાં યથાથર્ છે.

દેવ તેના રા માટે તમે યોગ્ય ગણાઓ તેવા બનાવવા માંગે
છે. તમારે ભોગવવી પડતી વેદના તે રા માટે છે. 6 દેવ જે
વાજબી છે તે કરશે. જઓે તમને ક આપે છે, તેઓને તે ક
આપશે. 7 અને તમે કે જે હેરાન થયા છો તેમને દેવ વસામો
આપશે. દેવ અમને પણ વસામો આપશે. ારે પ્ર ુ ઈ ુ પ્રગટ
થશે. ઈ ુ સ્વગર્માંથી તેના પરાક્રમી દૂતો સાથે આવશ.ે 8 તે
આકાશમાંથી જવાળામય અ સ હત જઓે દેવને જાણતા નથી
તેવા લોકોને શક્ષા કરવા આવશ.ે જે લોકો આપણા પ્ર ુ ઈ ુ
ખ્રસ્તની ુવાર્તા માનતા નથી તેઓને દેવ શક્ષા કરશ.ે 9 તે લોકો
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અનંતકાળ ુધી ચાલતા વનાશથી દડાશે અને પ્ર ુ ું સા નધ્ય
તેઓને માટે અલભ્ય બનશ.ે તેઓ તેના મ હમાવાન સામર્થ્યથી
દૂર રખાશ.ે 10 જે દવસે પ્ર ુ ઈ ુ આવશે ત્યારે આમ બનશ.ે
ઈ ુ તેના સંતો* સાથે મ હમાને સ્વીકારવા આવશ.ે અને દરેક
વ ાસીઓ ઈ ુ દશર્નથી ુગ્ધ બની જશે. અમે તમને જે ક ું
તેમાં તમે વ ાસ રા ો છે તેથી તમે એ વ ા ુઓના સ ૂહમાં
સામેલ થશો.

11 તેથી અમે હમેશા તમારા માટે પ્રાથર્ના કર એ છ એ કે તમને
જીવવા મળેલ તેડાને યોગ્ય થઈ ચાલો માટે દેવ તમને સહાય
કરે. તમારામાં રહે ું સૌજન્ય તમને સારુ કાયર્ કરવા પ્રેરે છે અને
તમારો વ ાસ તમને કતર્ ન બનાવે છે. અને અમે પ્રાથર્ના
કર એ છ એ કે દેવ ું સામર્થ્ય તમને આમ વ ુ ને વ ુ કરવા માટે
મદદરૂપ બનો. 12 અમે આ બધા માટે પ્રાથર્ના કર એ છ એ કે
જથેી આપણા પ્ર ુ ઈ ુ ખ્રસ્ત ું નામ તમારામાં મ હમાવાન થાય.
અને તેના થક તમે મ હમાવાન બનો. આ મ હમા આપણા દેવ
અને પ્ર ુ ઈ ુ ખ્રસ્તની કૃપાથી પ્રાપ્ત થાય છે.

2
અ ન ઘટનાઓ ઘટશે

1 ભાઈઓ અને બહેનો, આપણા પ્ર ુ ઈ ુ ખ્રસ્તના આવવા
વષે અમારે કઈક કહેવા ું છે. ારે આપણે તેની (ઈ ુની) સાથે
ભેગા થઈ ું તે સમય વષે અમારે તમને કહે ું છે. 2 તમારા
વચારોમાં તમે જલ્દ બેચેન ના બની જતા કે ગભરાઈ ન જતા.
ારે તમે એમ સાંભળો કે પ્ર ુના દવસ ું આગમન તો ાર ું

થઈ ૂ ું છે. કેટલીએક ક્તઓ પ્રબોધ કરતી વખતે કે સંદેશ
આપતી વખતે આમ કહેશ.ે અથવા પત્રમાં તમે એમ પણ વાંચો
કે કેટલાએક લોકો એમ દાવો કરે કે તમે કોઈ આત્મા, વચનથી કે,
જાણે અમારા તરફથી આ ા છો. 3 કોઈ ક્ત કોઈ પણ ર તે
તમને ભરમાવે ન હ. પ્ર ુનો દવસ ાં ુધી ધમર્ત્યાગ ન થાય

* 1:10: સંતો દેવના લોકોને સંતો કહેવાય છે કેમ કે તેઓ ખ્રસ્ત દ્વારા ુદ્ધ થએલા
છે અને કેવળ દેવનાં જ છે.
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ત્યાં ુધી આવશે ન હ. અને તે દવસ ાં ુધી વનાશનો ુત્ર
એટલે પાપનો માણસ પ્રગટ થશે ન હ. ત્યાં ુધી આવશે ન હ.
4 જે દેવ ગણાય છે અથવા જે ૂ મનાય છે. તે બધાની
વરુદ્ધમાં પાપનો માણસ છે અને તે દુ માણસ પોતાની જાતને
દેવ તર કે અને લોકો જનેી ઉપાસના કરે છે તેની ઉપર તે પોતાની
જાતને ઓળખાવે છે. અને તે દુ માણસ તો દેવના મં દરમાં
જાય છે અને ત્યાં બેસે છે. અને પછ તે કહે છે કે તે દેવ છે.

5 મેં તમને અગાઉ જણાવે ું કે આવી ઘટનાઓ ઘટશ.ે યાદ
છે? 6 અને તમે જાણો છો કે હવે તે દુ માણસને ું અટકાવી
ર ું છે. અત્યારે તેને અટકાવવામાં આ ો છે જથેી કર ને યોગ્ય
સમયે તે પ્રકટ (આવશ)ે થઈ શકશે. 7 દુ તાની છૂપી તાકાત
જગતમાં ારની પ્રવત રહ છે. પર ુ એવી એક ક્ત છે કે
જે દુ તાની છૂપી તાકાતને અટકાવી રહ છે. અને ાં ુધી
દુ માણસને માગર્માંથી દૂર કરવામાં ન હ આવે ત્યાં ુધી તેને
અટકાવવા સતત પ્રયત્નશીલ રહેશે. 8 પછ તે દુ માણસ પ્રગટ
થશે (આવશે). અને પ્ર ુ ઈ ુ તે દુ માણસનો તેની ક્થી
સંહાર કરશ.ે પ્ર ુ ઈ ુ પોતાના આગમનના પ્રભાવથી તે દુ
માણસનો નાશ કરશે.

9 માણસ શેતાનની તાકાત વડે આવશ.ે તેની પાસે ઘણી
તાકાત હશે. અને તે સવર્ પ્રકારનાં ખોટા પરાકમો, ચહનો, તથા
ચમત્કારો કરશ.ે 10 દુ માણસ દરેક પ્રકારના પાપરુપ કપટ સાથે
પ્ર ુ ક્તઓમાં જે લોકો ભટક ગયેલા છે તેમને ૂખર્ બનાવવા માટે
ઉપયોગ કરશ.ે તે લોકો ભટક ગયા છે કારણ કે તેઓએ સત્યને
ચાહવાનો ઈન્કાર કર દ ધો. (જો તેઓએ સત્યને ચા ું હોત, તો
તેઓ ું તારણ થઈ શક ું હોત.) 11 પર ુ તે લોકોએ તો સત્યને
ચાહવાનો અસ્વીકાર કય , તેથી દેવે તેઓની તરફ તેઓને સત્યથી
વેગળા દોર જાય તે ું કઈક શ ક્તશાળ મોકલ્ ું છે. દેવ તેઓની
તરફ તે તાકાત મોકલે છે જથેી કર ને જે સત્ય નથી તેનો જ
તેઓ વ ાસ કરે. 12 તેથી બધા લોકો કે જે સત્યમાં વ ાસ
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ધરાવતા નથી તેઓ ુનેગાર ગણાશ.ે તેઓએ સત્યમાં વ ાસ
કય ન હ, અને દુ કાય કરવામાં તેઓએ આનંદ માણ્યો.

તારણ માટે તમાર પસંદગી થઈ છે
13 ભાઈઓ અને બહેનો, પ્ર ુ તમને પ્રેમ કરે છે. પ્રારભથી

જ દેવે તારણ કરવા માટે તમાર પસંદગી કરેલ છે. તેથી અમે
હમેશા તમારા માટે દેવની સ્ ુ ત કર એ છ એ. આત્મા દ્વારા
તમને પ વત્ર કરવાથી અને સત્ય વ ાસ વડે તમારુ તારણ થ ું
છે. 14 તારણ પ્રાપ્ત કરવા માટે દેવે તમને તેડયા છે. અમે જે
ુવાતાર્નો ઉપદેશ આપ્યા, તેના ઉપયોગથી તેણે (દેવ)ે તમને તેડયા

છે. દેવે તમને તેડયા જથેી કર ને આપણા પ્ર ુ ખ્રસ્તના મ હમામાં
તમે સહભાગી બની શકો. 15 તેથી, ભાઈઓ અને બહેનો, દઢ
ઊભા રહો અને જે શક્ષણ અમે તમને આપ્ ું છે તેમાં વ ાસ
કરવા ું ચા ુ રાખો. અમાર વાણી અને તમારા પરના અમારા
પત્રો દ્વારા અમે તમને તે બાબતો શીખવી છે.

16-17 અમે પ્રાથ એ છ એ કે પ્ર ુ ઈ ુ ખ્રસ્ત પોતે અને દેવ
આપણો બાપ તમને દલાસો આપે અને તમારા દરેક કાયર્ અને
વાણીને પ્રોત્સા હત કર સક્ષમ બનાવે. દેવે આપણા પર પ્રેમ કય
છે. તેની કૃપા (દયા) દ્વારા નરતર જળવાઈ રહે તેવી એક આશા
અને પ્રોત્સાહન તેણે આપણને પ્રદાન કયાર્ છે.

3
અમારા માટે પ્રાથર્ના કરો

1 ભાઈઓ અને બહેનો, હવે અમારા માટે પ્રાથર્ના કરો. પ્રાથર્ના
કરો કે પ્ર ુની વાતનો ઝડપી ફેલાવો થાય અને પ્રાથર્ના કરો કે
જમે તમે તે વાતને સન્માનેલ, તેમ અન્ય લોકો પણ તેને સન્માન.ે
2 અને પ્રાથર્ના કરો કે અ ન અને દુ મ ુષ્યોથી અમારુ રક્ષણ
થાય. (બધા જ લોકો પ્ર ુમાં વ ાસ ધરાવતા નથી.)

3 પર ુ પ્ર ુ વ સનીય છે. તે તમને સામર્થ્ય પ્રદાન કરશે
અને દુ (શૈતાન) થી તમારુ રક્ષણ કરશે. 4 અમે તમને જે કહે ુ
તે જ પ્રમાણે તમે કર ર ાં છો, તેવી પ્ર ુ અમને ન તપણે
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ખાતર કરાવશ.ે અને અમે જાણીએ છ એ કે તમે તેમ કરવા ું
ચા ુ જ રાખશો. 5 અમે પ્રાથર્ના કર એ છ એ કે પ્ર ુ તમારા
હદયોને દેવના પ્રેમ તરફ અને ખ્રસ્તના ધૈયર્ તરફ દોરો.

કાયર્પરાયણતા
6 ભાઈઓ અને બહેનો, આપણા પ્ર ુ ઈ ુ ખ્રસ્તના સામર્થ્ય

(અ ધકાર) વડે અમે તમને આજ્ઞા કર એ છ એ કે જે કોઈ વ ા ુ
કામ કરવાનો ઈન્કાર કરે છે તેનાથી તમે દૂર રહો. જે લોકો કામ
કરવા ઈન્કાર કરે છે, તેઓ અમે જે શક્ષણ આપ્ ું છે તેને
અ ુસરતા નથી. 7 તમે પોતે જાણો છો કે તમારે એ ર તે જીવ ું
જોઈએ જે ર તે અમે જીવીએ છ એ. તમાર સાથે ારે અમે
હતા, ત્યારે અમે આળ ુ ન હતા. 8 અને ારે અમે અન્ય
લોકો ું અ આરોગ્ ું હ ુ ત્યારે અમે હમેશા તે ું ૂલ્ય ૂક ું
હ ુ.ં તમારા કોઈ માટે અમે બોજારુપ ન બનીએ તેથી અમે ઘણું
કામ ક ુર્ હ ુ.ં અમે રાત દવસ કામ ક ુર્ હ ુ.ં 9 અમને મદદ
કરવા ું તમને કહ શકવાનો અમને અ ધકાર હતો. પર ુ અમાર
જાતની કાળજી લેવા ૂરતી તો અમે મહેનત કર જ હતી. જથેી
કર ને તમારા માટે અમે એક અ ુસરવા યોગ્ય ન ૂનો બની શક એ.
10 ારે અમે તમાર સાથે હતા, અમે તમને આ નયમ આપ્યો
હતો: “જો ક્ત કામ ન કરે તો, તેણે ખા ું ન હ.”

11 અમે એ ું સાંભળ એ છ એ કે તમારા સ ૂહમાં કેટલાએક
લોકો ઉદ્યોગ કરતા નથી. તેઓ ક ું જ કરતા નથી. અને તે
લોકો બીજા લોકોના જીવન હારમાં ઘાલમેલ કરે છે. 12 અમે
આવા લોકોને આજ્ઞા કર એ છ એ કે તેઓ બીજા લોકોને હેરાન
ન કરે. અમે તેઓને આજ્ઞા કર એ છ એ કે ઉદ્યોગ કર ને પોતાની
આજી વકા પોતે જ કમાય. પ્ર ુ ઈ ુ ખ્રસ્તના નામે અમે તેમને
આમ કરવા વનવીએ છ એ. 13 ભાઈઓ અને બહેનો, ભ ું
કરતાં થાકશો મા.

14 જો કોઈપણ ક્ત અમે આ પત્રમાં જે કર એ છ એ તે
માને ન હ, તો તે ક્તને ધ્યાનમાં રાખજો તેની સાથે સંકળાશો
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ન હ પ રણામે કદાચ તે પોતેજ શર મદો બને. 15 તો પણ તેને
શ ું ન ગણો, ભાઈ જાણીને તેને શખામણ આપો.

અં તમ શ ો
16 અમે પ્રાથર્ના કર એ છ એ કે શાં તનો પ્ર ુ તમને શાં ત

બક્ષો. અમે પ્રાથર્ના કર એ છ એ કે તે તમને પ્રત્યેક સમયે અને
પ્રત્યેક પ્રકારે શાં ત આપો. પ્ર ુ તમારા બધાની સાથે હો.

17 હુ પાઉલ છુ, અને મારા પોતાના હસ્તાક્ષરથી આ પત્રને
વરમ ું છુ. મારા બધાજ પત્રોમાં એ નશાની છે એવી ર તે હુ
આ લ ું છુ.

18 આપણા પ્ર ુ ઈ ુ ખ્રસ્તની કૃપા તમ સવર્ પર હો.
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