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થેસ્સાલો નક ઓને પાઉલ પ્રે રતનો બીજો
પત્ર

લેખક
થેસ્સાલો નક ઓને પ્રથમ પત્રની જમે જ આ પત્ર પાઉલ, સલાસ

અને તમોથી તરફથી હતો. આપત્રના લેખકે થેસ્સાલો નક ઓને પ્રથમ
પત્ર તથા પાઉલે લખેલા બીજા પત્રોના જવેી જ શૈલી વાપર છે. આ
દશાર્વે છે કે ુ લેખક પાઉલ હતો. અ ભવાદનમાં સલાસ તથા
તમોથીનો સમાવેશ કરાયો છે (1:1). ઘણી કલમોમાં “અમે લખીએ
છ એ” શ ો બતાવે છે કે તેઓ ત્રણેય સંમત હતા. પાઉલે ફક્તઅં તમ
અ ભવાદનઅને પ્રાથર્ના લ ાં હતા તે કારણે બાક ું લખાણ તેના હાથે
લખા ું ન હ ું (3:17). એ ું લાગે છે કે પાઉલે કદાચને તમોથી કે
સલાસ પાસે પત્ર લખા ો હશ.ે

લખાણનો સમય અને ળ
લખાણનો સમય અંદા જત ઇ.સ. 51 થી 52 વચ્ચેનો છે.
પાઉલે થેસ્સાલો નક ઓને બીજો પત્ર ક રથ શહેરથી લ ો કે
ાંથી તેણે થેસ્સાલો નક ઓને પ્રથમ પત્ર પણ લ ો હતો.
વાંચકવગર્
થેસ્સાલો નક ઓને બીજો પત્ર 1:1આપત્રના ઇ ચ્છત વાંચકો તર કે

“થેસ્સલો નક ઓની મંડળ ” નાં સભ્યોને ઓળખાવે છે.
હે ુ
પત્રનો હે ુ પ્ર ુના દવસ વષેની સૈદ્ધાં તક ૂલને ુધારવાનો,

વ ાસીઓની પ્રસંશા કરવાનો અને તેમના વ ાસમાં દ્રઢતાથી ધીરજ
રાખવા તેમને ઉ ેજન આપવાનો અને એવા લોકો કે જઓે ભ વષ્યની
ઘટનાઓ વશે છેતરાયા હોવાથીએ ું માનતા હતા કે પ્ર ુનો દવસ પાસે
આ ો હોવાથી પ્ર ુ ું ુનરાગમનઝડપથી થશેઅને પોતાના સ્વાથર્ માટે
આ સદ્ધાંતનો દરુુપયોગ કરતાં હતા તેઓને ઠપકો આપવાનો હતો.

ુદ્રાલેખ
આશા સ હત ું જીવન
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રૂપરેખા
1. અ ભવાદન— 1:1, 2
2. સંકટમાં દલાસો— 1:3-12
3. પ્ર ુના દવસ સંબં ધત ુધારો— 2:1-12
4. તેમની આખર મં જલ યાદ કરાવવી— 2:13-17
5. ાવહા રક બાબતો વષે બોધ— 3:1-15
6. અં તમ ુભેચ્છાઓ— 3:16-18

1 ઈ ર આપણા પતા તથા પ્ર ુ ઈ ુ ખ્રસ્તમાં થેસ્સાલોનીકાની
મંડળ વ ાસી સ ુદાય ને પાઉલ, સલ્વાનસ તથા તમોથી લખે છે.
2ઈ ર પતા તથા પ્ર ુ ઈ ુ ખ્રસ્ત તમને કૃપા તથા શાં ત આપો.

ખ્રસ્તનાં આવવા સમયે ન્યાય
3ભાઈઓ, તમારે વષે અમે સવર્દા ઈ રનીઆભારસ્ ુ ત કર એ તે

ઉ ચત છે કેમ કે તમારો વ ાસ વધતોજાય છેઅને તમે સવર્ એકબીજા
ઉપર ઘણો પ્રેમ રાખો છો. 4 માટે સતાવણીઓ તથા વપ ઓ જે
તમે સહનશીલતા તથા વ ાસથી સહન કરો છો, તે સંબંધી અમે સ્વયં
ઈ રની મંડળ ઓમાં તમાર પ્રશંસા કર એ છ એ. 5 ઈ રના ન્યાયી
ુકાદાની આ નશાની છે કે ઈ ર ું રા જનેે સારુ તમે દઃુખ સહન

કરો છો, તેને માટે તમે યોગ્ય ગણાશો જ.
6 ઈ ર માટે તે ઉ ચત છે કે તમને દઃુખ દેનારાઓને બદલામાં દ:ુખ

આપ.ે 7 અને જયારે પ્ર ુ ઈ ુ સ્વગર્માંથી પોતાના પરાક્રમી સ્વગર્દૂતો
સાથે પ્રગટ થાય ત્યારે તમને દ:ુખ સહન કરનારાઓન,ે અમાર સાથે
વસામો આપ.ે 8જઓેએ ઈ રને ઓળ ા નથી અને આપણા પ્ર ુ
ઈ ુ ખ્રસ્તની ુવાતાર્ને આધીન થયા નથી તેઓને તે દઝાડતા અ થી
બદલો વાળશ.ે

9પ્ર ુની સમક્ષતામાંથી તથા તેમના સામથ્યર્ના મ હમાથી દૂર રહેવાની
અનંતકા ળક નાશની સજાતેઓતે દવસે પામશે 10જયારે પ્ર ુ પોતાના
સંતોમાં મ હમા પામવાને અને વ ાસીઓમાં આ યર્કારક મનાવવાને
આવશ,ે કેમ કે અમાર સાક્ષી પર તમે વ ાસ રા ો.

11 તેથી અમે તમારા માટે નરતર પ્રાથ એ છ એ કે, આપણા ઈ ર
તમનેઆ તેડાને યોગ્ય ગણે,અને ભલાઈ કરવાની તમાર સઘળ ઇચ્છા
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અને વ ાસના કામને સામથ્યર્થી સં ૂણર્ કરે; 12જથેી આપણા ઈ ર
તથા પ્ર ુ ઈ ુ ખ્રસ્તની કૃપા પ્રમાણ,ેઆપણા પ્ર ુ ઈ ુ ું નામ તમારામાં
ગૌરવવાન થાય અને તમે તેઓમાં મ હમાવાન થાવ.

2
પાપનો માણસ - ખ્રસ્ત વરોધી

1 હવે ભાઈઓ, આપણા પ્ર ુ ઈ ુ ખ્રસ્તનાં ુનઃઆગમન તથા
તેમની પાસે આપણા એકત્ર થવા વષે,અમે તમને વનંતી કર એ છ એ
કે, 2 પ્ર ુનો દવસ જાણે હમણાં જ આ ો હોય તેમ સમજીને તમે
કોઈ આત્મા, વચન કે જાણે અમારા પત્રથી તમારા મનને જરાય ડગવા
કે ગભરાવા દેશો ન હ.

3 કોઈ માણસ કોઈ પ્રકારે તમને છેતરે ન હ. કેમ કે ાં ુધી
વ ાસત્યાગ થાયઅને પાપનો માણસ, વનાશનો દ કરો પ્રગટ ન થાય;
તે પહેલાં તેમ થશે ન હ. 4 જે ઈ ર અને આરાધ્ય ગણાય છે તે
સઘળાંનો વરોધ કર પોતાને મોટો મનાવનારઆ છે કે જથેી તે ઈ રના
ભ ક્ત ાનમાં ઈ ર તર કે બેસે અને સ્વને ઈ ર તર કે રજૂ કરે.

5 ું તમને યાદ નથી કે, હુ તમાર સાથે હતો, ત્યારે મેં એ વાતો તમને
જણાવી હતી? 6 તો તમે જાણો છો કે તેમને હવે ું અટકાવે છે તેથી
તેઓ માત્ર યોગ્ય સમયે જ પ્રગટ થશે. 7 કેમ કે અધમર્ની રહસ્યમયતા
કાયર્રત થઈ ુક છે, ફક્ત એક કે જનેે વચમાંથી દરુ કરવામાં ન હઆવે
ત્યાં ુધી તે તેમને અટકાવશ.ે

8 પછ તે અધમ જાહેર થશે જનેે પ્ર ુ ઈ ુ પોતાના ુખની કથી
ન કરશે અને પોતાના ુનઃઆગમનના પ્રકટ કરણથી ૂન્ય કર નાંખશે.
9 શેતાનના કરા ાં પ્રમાણે તે અધમ ુરુષ સવર્ પરાક્રમ, ચમત્કા રક
ચ ો તથા જૂઠા આ યર્કમ 10 તથા અન્યાયીપણાના સવર્ કપટ સાથે
પ્રગટ થશે, જઓે નાશ પામી ર ાં છે તેઓ માટે, કેમ કે ઉદ્ધારને અથ
સત્ય પ્રેમનો સ્વીકાર તેઓએ કય ન હ.

11આ કારણથી ઈ ર તેઓને ભ્રમણામાં નાખે છે કે તેઓ અસત્ય
પર વ ાસ કરે 12 અને તે સવર્નો ન્યાય થાય; જઓેએ સત્ય પર
વ ાસ કય ન હ પણ અન્યાયમાં આનંદ માણ્યો.
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ઉદ્ધારને માટે તમે પસંદ કરાયા છો
13 પણ પ્ર ુને પ્રય ભાઈઓ, તમારે વષે અમારે હમેશા ઈ રની

સ્ ુ ત કરવી રહ , કેમ કે ઈ રે તમને ઉદ્ધારના પ્રથમ ફળો તર કે
આત્માનાં પ વત્રીકરણ અને સત્યમાં વ ાસથી પસંદ કરેલા છે,
14જમેાં ઈ રે તમને અમાર ુવાતાર્દ્વારા આપણા પ્ર ુ ઈ ુ ખ્રસ્તનો
મ હમા પામવાને અથ બોલા ા છે. 15 માટે, ભાઈઓ, અડગ રહો,
અને જે શક્ષણ તમને વચન દ્વારા કે અમારા પત્રદ્વારા મ ું છે તે પ્રમાણે
ચાલો.

16હવે આપણા પ્ર ુ ઈ ુ ખ્રસ્ત અને ઈ રઆપણા પતા,જમેણે
આપણા પર પ્રેમ કય અને કૃપા કર ને આપણને અનંતકાળનો દલાસો
અને સાર આશા આપ્યા,ં 17 તે તમારાં હૃદયોને આ ાસન આપો અને
દરેક સારા કાયર્માં તથા દરેક વાતમાં તમને દ્રઢ કરો.

3
અમારે માટે પ્રાથર્ના કરો

1 છેવટે ભાઈઓ,, અમારે માટે પ્રાથર્ના કરો કે જવેી ર તે તમારે ત્યાં
થાય છે તેમ પ્ર ુની વાત ઝડપથી પ્રસરે અને તેમનો મ હમા થાય; 2અમે
અયોગ્ય તથા ખરાબ માણસોથી બચીએ તે માટે પ્રાથર્ના કરો; કેમ કે
બધા જ માણસો વ ા ુ હોતા નથી. 3 પણ પ્ર ુ વ ા ુ છે, તે તમને

ર કરશે અને દુ થી બચાવશે.
4 તમારા વષે પ્ર ુમાં અમને ભરોસો છે કે, જે આજ્ઞા અમે તમને

કર એ છ એ તે તમે પાળો છો તથા પાળશો. 5 પ્ર ુ તમારાં હૃદયોને
ઈ રના પ્રેમ તથા ખ્રસ્તની ધીરજ તરફ દોરો.

દરેકે કામ કર ું જોઈએ
6 હવે, ભાઈઓ,આપણા પ્ર ુ ઈ ુ ખ્રસ્તને નામે અમે તમને આજ્ઞા

કર એ છ એ કે, જે દરેક ભાઈ આળસથી વત છે, અને અમારાથી
પામેલા શક્ષણ પ્રમાણે વતર્તો નથી, તેનાથી તમે અલગ થાઓ. 7 કેમ
કે અમને કઈ ર તે અ ુસરવા જોઈએ એ તમે પોતે સમજો છો. અમે
તમાર સાથે અયોગ્ય ર તે વત્યાર્ ન હતા. 8 કોઈ માણસ ું અ અમે
મફત ખા ું નહો ુ;ં પણ તમારામાંના કોઈ પર ભારરૂપ ન થઈએ, માટે
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રાત દવસ શ્રમ તથા ક થી અમે કામ ક ુર્ હ ુ;ં 9 અમને અ ધકાર ન
હતો એમ ન હ, પણ તમે અમને અ ુસરો માટે અમે તમને આદશર્રૂપ
થયા.

10જયારે અમે તમાર પાસે હતા ત્યારે પણ તમને આજ્ઞાઆપી હતી
કે, જો કોઈ માણસ કામ કરે ન હ, તો તેને ખવડાવ ું પણ ન હ. 11 કેમ
કે તમારામાંના કેટલાક સ્વચ્છદતાથી ચાલે છે. તેઓ કઈ કામ કરતા
નથી પણ બીજાનાં કામમાં મા ું મારે છે, એ ું અમને સાંભળવા મળે
છે. 12 હવે એવાઓને આપણા પ્ર ુ ઈ ુ ખ્રસ્તને નામે અમે આદેશ
અને ઉપદેશ કર એ છે કે તેઓ શાં તસ હત ઉદ્યોગ કરે અને પોતાની
કમાણી ું અ ખાય.

13 પણ, ભાઈઓ, તમે સારાં કામ કરતાં થાકશો ન હ. 14જો કોઈ
આપત્રમાંની અમાર વાત ન માન,ે તો તમે તેની સાથે સંબંધ રાખશો ન હ
કે જથેી તે શરમાઈ જાય. 15 તોપણ તેને વરોધી ન ગણો, પણ ભાઈ
તર કે તેને ચેતવો.

અં તમ શ ો
16હવે શાં તના પ્ર ુ પોતે સવર્દા તથા સવર્ પ્રકારે તમને શાં ત આપો.

પ્ર ુ તમો સવર્ની સાથે હો. 17 હુ પાઉલ મારે પોતાને હાથે સલામ લ ું
છુ; મારા સવર્ પત્રોમાં એ નશાની છે એ પ્રમાણે હુ લ ું છુ. 18આપણા
પ્ર ુ ઈ ુ ખ્રસ્તની કૃપા તમ સવર્ પર હો.
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