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2 Thessalonians
ਥੱਸਲੁਨੀਕੀਆਂ ਨੂੰ ਦੂਜੀ ਪੱਤ੍ਰੀ

ਭੂਿਮਕਾ
ਮਸੀਹ ਦੇ ਦੁਬਾਰਾ ਆਉਣ ਦੇ ਬਾਰੇ ਉਲਝਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਥੱਸਲੁਨੀਕੀਆ ਦੀ
ਕਲੀਿਸਯਾ ਦੇ ਿਵੱਚ ਗੜਬੜੀ ਦੀ ਸਿਥਤੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਸੀ । ਥੱਸਲੁਨੀਕੀਆ
ਦੀ ਕਲੀਿਸਯਾ ਨੂੰ ਦੂਸਰੀ ਪੱਤ੍ਰੀ ਇਸ ਧਾਰਨਾ ਤੇ ਿਕ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਿਦਨ
ਪਿਹਲਾਂ ਆ ਚੁੱਿਕਆ ਹੈ, ਿਵਚਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਿਲਖੀ ਗਈ ਹੈ । ਪੌਲੁਸ ਇਹ
ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਧਾਰਨਾ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਦਾ ਹੈ ਿਕ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਿਹਲਾਂ
ਦੁਸ਼ਟਤਾ ਅਤੇ ਬੁਿਰਆਈ ਆਪਣੀ ਆਖਰੀ ਸੀਮਾ ਤੇ ਹੋਵੇਗੀ । ਇਹ ਇੱਕ
ਸ਼ਾਸਕ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੋਵੇਗਾ ਿਜਸ ਨੂੰ “ਪਾਪ ਦਾ ਪੁਰਖ ਜਾਂ ਿਵਨਾਸ਼ ਦਾ ਪੁੱਤਰ”
ਿਕਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਿਜਹੜਾ ਮਸੀਹ ਦਾ ਿਵਰੋਧ ਕਰੇਗਾ ।
ਰਸੂਲ ਇੱਥੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਿਦੰਦਾ ਹੈ ਿਕ ਸਾਰੇ ਦੁੱਖਾਂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਟਾਂ
ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਉਸ ਦੇ ਪੜਨ ਵਾਿਲਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣੇ
ਰਿਹਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਰਿਹਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ
ਿਜਵੇਂ ਿਕ ਪੌਲੁਸ ਅਟੁਸ ਦੇ ਸਾਥੀ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਅਰਥਾਤ ਭਲਾਈ ਕਰਨ ਿਵੱਚ
ਲੱਗੇ ਰਿਹਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ।
ਰੂਪ-ਰੇਖਾ:
ਭੂਿਮਕਾ 1:1, 2
ਸਤੂਤੀ ਅਤੇ ਵਿਡਆਈ 1:3-12
ਮਸੀਹ ਦੇ ਦੁਬਾਰਾ ਆਉਣ ਦੇ ਬਾਰੇ ਿਸੱਿਖਆ 2:1-17
ਮਸੀਹੀ ਚਾਲ-ਚੱਲਣ ਦੇ ਬਾਰੇ ਉਪਦੇਸ਼ 3:1-15
ਿਸੱਟਾ 3:16-18
ਨਮਸਕਾਰ
੧ ਲੇਖਕ ਪੌਲੁਸ, ਿਸਲਵਾਨੁਸ ਅਤੇ ਿਤਮੋਿਥਉਸ ਵਲੋ,ਂ ਥੱਸਲੁਨੀਕੀਆਂ ਦੀ
ਕਲੀਿਸਯਾ ਨੂੰ ਿਜਹੜੀ ਸਾਡੇ ਿਪਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ ਿਵੱਚ
ਹੈ : ੨ ਿਪਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਵੱਲੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਿਕਰਪਾ ਅਤੇ
ਸ਼ਾਂਤੀ ਿਮਲਦੀ ਰਹੇ ।
ਿਨਆਂ ਦਾ ਿਦਨ
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੩ ਹੇ ਭਰਾਵੋ, ਿਜਵੇਂ ਯੋਗ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਸਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ
ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਜੋ ਤੁਹਾਡਾ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਬਹੁਤ ਵੱਧਦਾ ਜਾਂਦਾ
ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਭਨਾਂ ਦਾ ਿਪਆਰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਵੱਧਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ।
੪ ਐਥੋਂ ਤੱਕ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਉਸ ਧੀਰਜ ਅਤੇ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ੁਲਮ
ਅਤੇ ਿਬਪਤਾ ਦੇ ਝੱਲਣ ਿਵੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ
ਕਲੀਿਸਯਾਂਵਾਂ ਿਵੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਮਾਣ ਕਰਦੇ ਹਾਂ । ੫ ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਸੱਚੇ
ਿਨਆਂ ਦਾ ਪਰਮਾਣ ਹੈ ਿਕ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਰਾਜ ਦੇ ਯੋਗ ਿਗਣੇ ਜਾਓ, ਿਜਸ
ਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਦੁੱਖ ਵੀ ਭੋਗਦੇ ਹੋ । ੬ ਿਕਉਂ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਿਨਆਂ ਦੀ
ਗੱਲ ਹੈ ਿਕ ਿਜਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੁੱਖ ਿਦੰਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਦੇਵੇ । ੭ ਅਤੇ
ਤੁਹਾਨੂੰ ਿਜਹੜੇ ਦੁੱਖ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੁੱਖ ਦੇਵੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਭੂ
ਿਯਸੂ ਆਪਣੇ ਬਲਵੰਤ ਦੂਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਭੜਕਦੀ ਅੱਗ ਿਵੱਚ ਸਵਰਗ ਤੋਂ ਪਰਗਟ
ਹੋਵੇਗਾ । ੮ ਅਤੇ ਿਜਹੜੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਭੂ ਿਯਸੂ
ਦੀ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲਾ ਦੇਵੇਗਾ । ੯ ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ
ਦੇ ਹਜ਼ੂਰੋਂ, ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਦੇ ਤੇਜ ਤੋਂ ਸਦਾ ਦਾ ਿਵਨਾਸ਼ ਦੀ ਸਜ਼ਾ
ਪਾਉਣਗੇ । ੧੦ ਉਸ ਿਦਨ ਜਦ ਉਹ ਆਵੇਗਾ ਜੋ ਆਪਿਣਆਂ ਸੰਤਾਂ ਿਵੱਚ ਮਿਹਮਾ
ਪਾਵੇ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਿਵਸ਼ਵਾਸੀਆਂ ਿਵੱਚ ਅਚਰਜ ਮੰਿਨਆ ਜਾਵੇ ਿਕਉਂਿਕ ਤੁਸੀਂ
ਸਾਡੀ ਗਵਾਹੀ ਤੇ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕੀਤਾ । ੧੧ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਸਦਾ
ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਰਿਹੰਦੇ ਹਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਤੁਹਾਡੇ ਸੱਦੇ ਦੇ ਯੋਗ
ਜਾਣੇ ਅਤੇ ਭਿਲਆਈ ਦੀ ਹਰ ਇੱਕ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਅਤੇ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਹਰ ਇੱਕ
ਕੰਮ ਨੂੰ ਸਮਰੱਥਾ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਕਰੇ । ੧੨ ਤਾਂ ਜੋ ਸਾਡੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭੂ
ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਿਕਰਪਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਿਵੱਚ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਭੂ ਿਯਸੂ ਦਾ
ਨਾਮ ਮਿਹਮਾ ਪਾਵੇ ਅਤੇ ਉਸ ਿਵੱਚ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ।
੨
ਪਾਪ ਦਾ ਪੁਰਖ ਅਰਥਾਤ ਿਵਨਾਸ਼ ਦਾ ਪੁੱਤਰ
੧ ਹੁਣ ਹੇ ਭਰਾਵੋ, ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਭੂ ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਆਉਣ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਉਸ ਕੋਲ
ਇਕੱਿਠਆਂ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ । ੨ ਜੋ ਤੁਸੀਂ
ਿਕਸੇ ਆਤਮਾ, ਬਚਨ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਮ ਦੀ ਨਕਲੀ ਪੱਤ੍ਰੀ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਮਨੋਂ ਛੇਤੀ
ਨਾ ਡੋਲੋ, ਨਾ ਘਬਰਾਓ ਜੋ ਸਮਝੋ ਿਕ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਿਦਨ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ! ੩ ਕੋਈ
ਤੁਹਾਨੂੰ ਿਕਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾ ਭਰਮਾਵੇ ਿਕਉਂ ਜੋ ਉਹ ਿਦਨ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗਾ
ਿਜੰਨਾਂ ਿਚਰ ਪਿਹਲਾਂ ਧਰਮ ਿਤਆਗ ਨਾ ਹੋ ਲਵੇ ਅਤੇ ਉਹ ਪਾਪ ਦਾ ਪੁਰਖ
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ਅਰਥਾਤ ਿਵਨਾਸ਼ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਪਰਗਟ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ । ੪ ਜੋ ਮਸੀਹ ਿਵਰੋਧੀ ਹੈ
ਅਤੇ ਹਰ ਇੱਕ ਤੇ ਿਜਹੜਾ ਦੇਵ ਅਖਵਾਉਂਦਾ ਜਾਂ ਪੂਿਜਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ
ਆਪ ਨੂੰ ਿਚਆਂ ਕਰਦਾ ਹੈ ਐਥੋਂ ਤੱਕ ਿਕ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਹੈਕਲ ਿਵੱਚ ਬਿਹੰਦਾ
ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਵਾਂਗੂੰ ਿਵਖਾਉਂਦਾ ਹੈ । ੫ ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੇਤੇ
ਨਹੀਂ ਿਕ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਆਖੀਆਂ ਸਨ
? ੬ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਜੋ ਉਸ ਨੂੰ ਰੋਕ ਿਰਹਾ ਹੈ ਿਕ ਉਹ ਆਪਣੇ
ਸਮੇਂ ਿਸਰ ਪਰਗਟ ਹੋਵੇ । ੭ ਕੁਧਰਮ ਅਰਥਾਤ ਪਾਪ ਦਾ ਭੇਤ ਹੁਣ ਵੀ ਕੰਮ
ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਹੁਣ ਇੱਕ ਰੋਕਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹ ਦੂਰ ਨਾ ਹੋ
ਜਾਵੇ, ਉਹ ਰੁੱਿਕਆ ਰਹੇਗਾ । ੮ ਤਦ ਉਹ ਕੁਧਰਮੀ ਪਰਗਟ ਹੋਵੇਗਾ, ਿਜਸ ਨੂੰ
ਪ੍ਰਭੂ ਿਯਸੂ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਦੀ ਫੂਕ ਨਾਲ ਮਾਰ ਸੁੱਟੇਗਾ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਆਉਣ ਦੇ
ਪਰਕਾਸ਼ ਨਾਲ ਨਾਸ ਕਰੇਗਾ । ੯ ਉਸ ਕੁਧਰਮੀ ਦਾ ਆਉਣਾ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੇ ਕੰਮਾਂ
ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹਰ ਪਰਕਾਰ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ, ਝੂਠੀਆਂ ਿਨਸ਼ਾਨੀਆਂ ਅਤੇ ਹੈਰਾਨ
ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਾਲ ਹੋਵੇਗਾ । ੧੦ ਨਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਿਜਹੜੇ ਨਾਸ ਹੋ
ਰਹੇ ਹਨ, ਕੁਧਰਮ ਦੇ ਹਰ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਧੋਖੇ ਨਾਲ ਹੋਵੇਗਾ, ਇਸ ਕਾਰਨ ਜੋ ਉਹਨਾਂ
ਨੇ ਸਿਚਆਈ ਦੇ ਬਚਨ ਨੂੰ ਕਬੂਲ ਨਾ ਕੀਤਾ ਿਜਸ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੁਕਤੀ ਹੋ
ਸਕਦੀ ਸੀ । ੧੧ ਇਸ ਲਈ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਭਰਮਾਉਣ ਵਾਲੀ ਤਾਕਤ
ਨੂੰ ਭੇਜੇਗਾ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਝੂਠ ਨੂੰ ਸੱਚ ਮੰਨਣ । ੧੨ ਅਤੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਦੋਸ਼ੀ ਠਿਹਰਣ
ਿਜਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੱਚ ਨੂੰ ਨਾ ਮੰਿਨਆ ਸਗੋਂ ਝੂਠ ਤੇ ਪਰਸੰਨ ਰਹੇ ।
ਿਦ੍ਰੜ੍ਹ ਬਣੇ ਰਹੋ
੧੩ ਪਰ ਹੇ ਭਰਾਵੋ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਿਪਆਿਰਓ, ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ
ਸਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਰਹੀਏ ਿਕਉਂਿਕ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਆਦ ਤੋਂ ਹੀ
ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੁਣ ਿਲਆ ਜੋ ਆਤਮਾ ਤੋਂ ਪਿਵੱਤਰ ਹੋ ਕੇ ਅਤੇ ਸਿਚਆਈ ਤੇ ਿਵਸ਼ਵਾਸ
ਕਰਕੇ ਮੁਕਤੀ ਪਾਓ । ੧੪ ਿਜਸ ਦੇ ਲਈ ਉਸ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡੀ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਦੇ
ਰਾਹੀਂ ਸੱਿਦਆ ਿਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਭੂ ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਮਿਹਮਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇ
। ੧੫ ਸੋ ਇਸ ਕਾਰਨ ਹੇ ਭਰਾਵੋ, ਕਾਇਮ ਰਹੋ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ
ਿਜਹੜੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਭਾਵੇਂ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਭਾਵੇਂ ਸਾਡੀ ਪੱਤ੍ਰੀ ਤੋਂ ਿਸੱਖੀਆਂ ਫੜ੍ਹੀ ਰੱਖੋ ।
੧੬ ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰਭੂ ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ ਆਪ ਅਤੇ ਸਾਡਾ ਿਪਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਿਜਸ ਨੇ
ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਿਪਆਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਿਕਰਪਾ ਕਰ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਸਦੀਪਕਾਲ
ਦੀ ਤਸੱਲੀ ਅਤੇ ਚੰਗੀ ਆਸ ਿਦੱਤੀ । ੧੭ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇਵੇ ਅਤੇ
ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰੇਕ ਭਲੇ ਕੰਮ ਅਤੇ ਬਚਨ ਿਵੱਚ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰੇ ।
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੩
ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਬੇਨਤੀ
੧ ਅੰਤ ਿਵੱਚ, ਹੇ ਭਰਾਵੋ, ਸਾਡੇ ਲਈ ਵੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੋ ਿਕ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ
ਉਪਦੇਸ਼ ਤੇਜੀ ਨਾਲ ਫ਼ੈਲੇ ਅਤੇ ਮਿਹਮਾ ਪਾਵੇ ਿਜਵੇਂ ਿਕ ਤੁਹਾਡੇ ਿਵੱਚ ਹੋਇਆ ।
੨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੋ ਿਕ ਅਸੀਂ ਬੁਰੇ ਅਤੇ ਬਦੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਬਚੇ
ਰਹੀਏ । ਿਜਵੇਂ ਿਕ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਸਾਰੇ ਲੋਕੀ ਪ੍ਰਭੂ ਿਵੱਚ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ
ਰੱਖਦੇ । ੩ ਪਰ ਪ੍ਰਭੂ ਵਫ਼ਾਦਾਰ ਹੈ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਕਤ ਦੇਵੇਗਾ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ
ਦੁਸ਼ਟ ਤੋਂ ਬਚਾਵੇਗਾ । ੪ ਪ੍ਰਭੂ ਸਾਨੂੰ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਿਦੰਦਾ ਹੈ ਿਕ ਤੁਸੀਂ ਉਹੀ
ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਜੋ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਖੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਿਕ
ਤੁਸੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਕਰਦੇ ਰਹੋਗੇ । ੫ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਤੁਹਾਡੇ ਿਦਲਾਂ
ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਿਪਆਰ ਅਤੇ ਮਸੀਹ ਦੇ ਸਬਰ ਵੱਲ ਜਾਣ ਲਈ ਅਗਵਾਈ
ਕਰੇਗਾ ।
ਆਲਸੀਪਣ ਦੇ ਿਵਰੋਧ ਿਵੱਚ ਿਚਤਾਵਨੀ
੬ ਹੇ ਭਰਾਵੋ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਭੂ ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਿਵੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ 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 ।
੭ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਿਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਿਕਵੇਂ ਸਾਡੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ
ਹੈ ਿਕਉਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਆਲਸ ਦੀ ਚਾਲ ਨਾ ਚੱਲੇ । ੮ 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 ਰਹੇ । ੯ 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 । ੧੦ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ
ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਿਨਯਮ ਿਦੱਤਾ, “ਜੇ ਕੋਈ ਿਵਅਕਤੀ ਕੰਮ
ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਭੋਜਨ ਵੀ ਨਾ ਕਰੇ ।” ੧੧ ਅਸੀਂ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਿਕ ਤੁਹਾਡੇ ਸਮੂਹ
ਿਵੱਚੋਂ ਕੁੱਝ ਲੋਕ ਕੰਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇੰਨਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ । ਉਹ ਕੁੱਝ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਪਰ
ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਹੋਰਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਿਵੱਚ ਰੁਝਾਈ ਰੱਖਦੇ ਹਨ । ੧੨ ਅਸੀਂ
ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਿਵੱਚ ਆਿਗਆ ਿਦੰਦੇ ਹਾਂ ਿਕ
ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਰੋਟੀ ਖਾਇਆ ਕਰਨ l ੧੩ ਹੇ ਭਰਾਵੋ, ਤੁਸੀਂ ਭਿਲਆਈ
ਕਰਿਦਆਂ ਨਾ ਥੱਕੋ । ੧੪ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਿਵਅਕਤੀ ਿਜਸ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਿਚੱਠੀ
ਿਵੱਚ ਿਲਿਖਆ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ, ਤਾਂ ਉਸਦਾ ਿਧਆਨ ਰੱਖੋ ਿਕ ਤੁਸੀਂ
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ਉਸ ਿਵਅਕਤੀ ਨਾਲ ਸੰਗਤ ਨਾ ਕਰੋ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਸ਼ਰਿਮੰਦਾ ਹੋਵੇ । ੧੫ ਉਸ ਨੂੰ
ਆਪਣਾ ਵੈਰੀ ਨਾ ਸਮਝੋ ਸਗੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਭਰਾ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਿਚਤਾਵਨੀ ਿਦਉ
।
ਆਖਰੀ ਨਮਸਕਾਰ
੧੬ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦਾ ਪ੍ਰਭੂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇਵੇ । ਪ੍ਰਭੂ
ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਿਰਆਂ ਦੇ ਅੰਗ-ਸੰਗ ਰਹੇ । ੧੭ ਮੈਂ ਪੌਲੁਸ, ਇਹ ਸ਼ੁਭਕਾਮਨਾਵਾਂ ਆਪਣੇ
ਹੱਥੀਂ ਿਲਖ ਿਰਹਾ ਹਾਂ । ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਪੱਤਰਾਂ ਤੇ ਇਹ ਖ਼ਾਸ ਿਨਸ਼ਾਨ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ
ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ਿਕ ਉਹ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਹਨ । ਮੈਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਿਲਖਦਾ ਹਾਂ ।
੧੮ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਭੂ ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਿਕਰਪਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਿਰਆਂ ਨਾਲ ਹੋਵੇ ।

6
ਪੰਜਾਬੀ ਬਾਈਬਲ

The Indian Revised Version Holy Bible in the Eastern Punjabi
language of India (BCS 2017)

copyright © 2017 Bridge Connectivity Solutions
Language: ਪੰਜਾਬੀ

(Panjabi, Eastern)

Status of the project:
Stage 1 - Initial Drafting by Mother Tongue Translators -- Completed
Stage 2 - Community Checking by Church -- Completed
Stage 3 - Local Consultant (Theologian/Linguist) Checking -- Completed
Stage 4 - Church Network Leaders Checking -- Completed
Stage 5 - Further Quality Checking -- In Progress
This translation is made available to you under the terms of the Creative Commons
Attribution Share-Alike license 4.0.
You have permission to share and redistribute this Bible translation in any format and
to make reasonable revisions and adaptations of this translation, provided that:
You include the above copyright and source information.
If you make any changes to the text, you must indicate that you did so in a way
that makes it clear that the original licensor is not necessarily endorsing your
changes.
If you redistribute this text, you must distribute your contributions under the same
license as the original.
Pictures included with Scriptures and other documents on this site are licensed just for
use with those Scriptures and documents. For other uses, please contact the respective
copyright owners.
Note that in addition to the rules above, revising and adapting God's Word involves a
great responsibility to be true to God's Word. See Revelation 22:18-19.
2018-11-30
PDF generated using Haiola and XeLaTeX on 13 Mar 2019 from source files dated 13
Mar 2019
cd7c015e-4054-5fc3-99ad-dacf629d4ee1

