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੧ ਿਥਸ਼਼ਲਨੀਿਕਨਃ ਪਤੰ

Ⅰ ਪੌਲਃ ਿਸਲਾਨਸ੍ਤੀਮਿਥਯਸ਼੍ਚ ਿਪਤੁਰੀਸ਼ਵ੍ਰਸਯ੍ ਪਰ੍ਭੋ ਰਯ੍ੀਸ਼ੁਖਰ੍ੀਸ਼਼੍ਟਸਯ੍
ਚਾਸ਼ਰ੍ਯੰ ਪਰ੍ਾਪ੍ਤਾ ਿਥਸ਼਼ਲਨੀਕੀਯਸਿਮਿਤੰ ਪਰ੍ਿਤ ਪਤੰ ਿਲਖਨ੍ਿਤ| ਅਸ੍ਮਾਕੰ
ਤਾਤ ਈਸ਼ਵ੍ਰਃ ਪਰ੍ਭੁ ਰਯ੍ੀਸ਼ੁਖਰ੍ੀਸ਼਼੍ਟਸ਼੍ਚ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਨ੍ ਪਰ੍ਤਯ੍ਨੁਗਰ੍ਹੰ ਸ਼ਾਨ੍ਿਤਞ੍ਚ
ਿ ਯਾਸ੍ਤਾ|ਂ

Ⅱ ਵਯੰ ਸਰ੍ੱਵੇਸ਼਼ਾਂ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਕੰ ਕʼਤੇ ਈਸ਼ਵ੍ਰੰ ਧਨਯ੍ੰ ਵਦਾਮਃ ਪਰ੍ਾਰ੍ਥਨਾਸਮਯੇ
ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਕੰ ਨਾਮੋੱਚਾਰਯਾਮਃ,

Ⅲ ਅਸ੍ਮਾਕੰ ਤਾਤਸਯ੍ੇਸ਼ਵ੍ਰਸਯ੍ ਸਾਕ੍ਸ਼਼ਾਤ੍ ਪਰ੍ਭੌ ਯੀਸ਼ੁਖਰ੍ੀਸ਼਼੍ਟੇ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਕੰ
ਿਵਸ਼ਵ੍ਾਸੇਨ ਯਤ੍ ਕਾਰ੍ੱਯੰ ਪਰ੍ੇਮ੍ਨਾ ਯਃ ਪਿਰਸ਼ਰ੍ਮਃ ਪਰ੍ਤਯ੍ਾਸ਼ਯਾ ਚ ਯਾ ਿਤਿਤਕ੍ਸ਼਼ਾ
ਜਾਯਤੇ

Ⅳ ਤਤ੍ ਸਰ੍ੱਵੰ ਿਨਰਨ੍ਤਰੰ ਸ੍ਮਰਾਮਸ਼੍ਚ| ਹੇ ਿਪਯਭਾਤਰਃ, ਯੂਯਮ੍
ਈਸ਼ਵ੍ਰੇਣਾਿਭਰੁਿਚਤਾ ਲੋਕਾ ਇਿਤ ਵਯੰ ਜਾਨੀਮਃ|

Ⅴ ਯਤੋ(ਅ)ਸ੍ਮਾਕੰ ਸੁਸੰਵਾਦਃ ਕੇਵਲਸ਼ਬ੍ਦੇਨ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਨ੍ ਨ ਪਰ੍ਿਵਸ਼ਯ੍
ਸ਼ਕ੍ਤਯ੍ਾ ਪਿਵਤੇਣਾਤ੍ਮਨਾ ਮਹੋਤ੍ਸਾਹੇਨ ਚ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਨ੍ ਪਰ੍ਾਿਵਸ਼ਤ੍| ਵਯਨ੍ਤੁ
ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਕੰ ਕʼਤੇ ਯੁਸ਼਼੍ਮਨ੍ਮਧਯ੍ੇ ਕੀਦʼਸ਼ਾ ਅਭਵਾਮ ਤਦ੍ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਿਭ ਰ੍ਜ੍ਞਾਯਤ|ੇ

Ⅵਯੂਯਮਿਪ ਬਹੁਕ੍ਲੇਸ਼ਭੋਗੇਨ ਪਿਵਤੇਣਾਤ੍ਮਨਾ ਦੱਤੇਨਾਨਨ੍ਦੇਨ ਚ ਵਾਕਯ੍ੰ
ਗʼਹੀਤਾਸ੍ਮਾਕੰ ਪਰ੍ਭੋਸ਼੍ਚਾਨੁਗਾਿਮਨ(ਅ)ਭਵਤ|

Ⅶ ਤੇਨ ਮਾਿਕਦਿਨਯਾਖਾਯਾਦੇਸ਼ਯੋ ਰਯ੍ਾਵਨ੍ਤੋ ਿਵਸ਼ਵ੍ਾਿਸਨ ਲੋਕਾਃ ਸਨ੍ਿਤ
ਯੂਯੰ ਤੇਸ਼਼ਾਂ ਸਰ੍ੱਵੇਸ਼਼ਾਂ ਿਨਦਰ੍ਸ਼ਨਸਵ੍ਰੂਪਾ ਜਾਤਾਃ|

Ⅷ ਯਤੋ ਯੁਸ਼਼੍ਮੱਤਃ ਪਰ੍ਿਤਨਾਿਦਤਯਾ ਪਰ੍ਭੋ ਰਾਣਯ੍ਾ ਮਾਿਕਦਿਨਯਾਖਾਯਾਦੇਸ਼ੌ
ਵਯ੍ਾਪ੍ਤੌ ਕੇਵਲਮੇਤੰਨਿਹ ਿਕਨ੍ਤੀਸ਼ਵ੍ਰੇ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਕੰ ਯੋ ਿਵਸ਼ਵ੍ਾਸਸ੍ਤਸਯ੍ ਵਾਰ੍ੱਤਾ
ਸਰ੍ੱਵਤਾਸ਼ਰ੍ਾਿਵ, ਤਸ੍ਮਾਤ੍ ਤਤ ਵਾਕਯ੍ਕਥਨਮ੍ ਅਸ੍ਮਾਕੰ ਿਨਸ਼਼੍ਪਰ੍ਯੋਜਨੰ|

Ⅸਯਤੋ ਯੁਸ਼਼੍ਮਨ੍ਮਧਯ੍ੇ ਵਯੰ ਕੀਦʼਸ਼ੰ ਪਰ੍ਵੇਸ਼ੰ ਪਰ੍ਾਪ੍ਤਾ ਯੂਯਞ੍ਚ ਕਥੰ ਪਰ੍ਿਤਮਾ
ਿਵਹਾਯੇਸ਼ਵ੍ਰੰ ਪਰ੍ਤਯ੍ਾਵਰ੍ੱਤਧਵ੍ਮ੍ ਅਮਰੰ ਸਤਯ੍ਮੀਸ਼ਵ੍ਰੰ ਸੇਿਵਤੁੰ



1 Thessalonians Ⅰ:Ⅹ ii 1 Thessalonians Ⅱ:Ⅸ

Ⅹ ਮʼਤਗਣਮਧਯ੍ਾੱਚ ਤੇਨੱਥਾਿਪਤਸਯ੍ ਪੁਤਸਯ੍ਾਰ੍ਥਤ ਆਗਾਿਮ ੋਧਾਦ੍
ਅਸ੍ਮਾਕੰ ਿਨਸ੍ਤਾਰਿਯਤੁ ਰਯ੍ੀਸ਼ੋਃ ਸਵ੍ਰ੍ਗਾਦ੍ ਆਗਮਨੰ ਪਰ੍ਤੀਕ੍ਿਸ਼਼ਤੁਮ੍
ਆਰਭਧਵ੍ਮ੍ ਏਤਤ੍ ਸਰ੍ੱਵੰ ਤੇ ਲੋਕਾਃ ਸਵ੍ਯਮ੍ ਅਸ੍ਮਾਨ੍ ਜ੍ਞਾਪਯਨ੍ਿਤ|

Ⅱ
Ⅰ ਹੇ ਭਾਤਰਃ, ਯੁਸ਼਼੍ਮਨ੍ਮਧਯ੍ੇ (ਅ)ਸ੍ਮਾਕੰ ਪਰ੍ਵੇਸ਼ੋ ਿਨਸ਼਼੍ਫਲੋ ਨ ਜਾਤ ਇਿਤ

ਯੂਯੰ ਸਵ੍ਯੰ ਜਾਨੀਥ|
Ⅱ ਅਪਰੰ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਿਭ ਰਯ੍ਥਾਸ਼ਰ੍ਾਿਵ ਤਥਾ ਪੂਰ੍ੱਵੰ ਿਫਿਲਪੀਨਗਰੇ ਕ੍ਿਲਸ਼਼੍ਟਾ

ਿਨਨ੍ਿਦਤਾਸ਼੍ਚ ਸਨ੍ਤੋ(ਅ)ਿਪ ਵਯਮ੍ ਈਸ਼ਵ੍ਰਾਦ੍ ਉਤ੍ਸਾਹੰ ਲਬ੍ਧਵ੍ਾ ਬਹੁਯਤ੍ਨੇਨ
ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਨ੍ ਈਸ਼ਵ੍ਰਸਯ੍ ਸੁਸੰਵਾਦਮ੍ ਅਬੋਧਯਾਮ|

Ⅲ ਯਤ(ੋਅ)ਸ੍ਮਾਕਮ੍ ਆਦੇਸ਼ੋ ਭਾਨ੍ਤੇਰਸ਼ੁਿਚਭਾਵਾਦ੍ ਵੋਤ੍ਪੰਨਃ
ਪਰ੍ਵਞ੍ਚਨਾਯੁਕ੍ਤੋ ਵਾ ਨ ਭਵਿਤ|

Ⅳ ਿਕਨ੍ਤੀਸ਼ਵ੍ਰੇਣਾਸ੍ਮਾਨ੍ ਪਰੀਕ੍ਸ਼਼ਯ੍ ਿਵਸ਼ਵ੍ਸਨੀਯਾਨ੍ ਮੱਤਾ ਚ ਯਦਤ੍
ਸੁਸੰਵਾਦ(ੋਅ)ਸ੍ਮਾਸੁ ਸਮਾਰ੍ਪਯ੍ਤ ਤਦਦ੍ ਵਯੰ ਮਾਨਵੇਭਯ੍ੋ ਨ ਰੁਰੋਿਚਸ਼਼ਮਾਣਾਃ
ਿਕਨ੍ਤਸ੍ਮਦਨ੍ਤਃਕਰਣਾਨਾਂ ਪਰੀਕ੍ਸ਼਼ਕਾਯੇਸ਼ਵ੍ਰਾਯ ਰੁਰੋਿਚਸ਼਼ਮਾਣਾ ਭਾਸ਼਼ਾਮਹੇ|

Ⅴ ਵਯੰ ਕਦਾਿਪ ਸ੍ਤੁਿਤਵਾਿਦਨ ਨਾਭਵਾਮੇਿਤ ਯੂਯੰ ਜਾਨੀਥ ਕਦਾਿਪ
ਛਲਵਸ੍ਤੇਣ ਲੋਭੰ ਨਾੱਛਾਦਯਾਮੇਤਯ੍ਸ੍ਿਮਨ੍ ਈਸ਼ਵ੍ਰਃ ਸਾਕ੍ਸ਼਼ੀ ਿਵਦਯ੍ਤ|ੇ

Ⅵ ਵਯੰ ਖਰ੍ੀਸ਼਼੍ਟਸਯ੍ ਪਰ੍ੇਿਰਤਾ ਇਵ ਗੌਰਵਾਿਨਤਾ ਭਿਵਤੁਮ੍ ਅਸ਼ਕ੍ਸ਼਼ਯ੍ਾਮ
ਿਕਨ੍ਤੁ ਯੁਸ਼਼੍ਮੱਤਃ ਪਰਸ੍ਮਾਦ੍ ਵਾ ਕਸ੍ਮਾਦਿਪ ਮਾਨਵਾਦ੍ ਗੌਰਵੰ ਨ ਿਲਪ੍ਸਮਾਨਾ
ਯੁਸ਼਼੍ਮਨ੍ਮਧਯ੍ੇ ਮʼਦੁਭਾਵਾ ਭੂਤਾਵਰ੍ੱਤਾਮਿਹ|

Ⅶਯਥਾ ਕਾਿਚਨ੍ਮਾਤਾ ਸਵ੍ਕੀਯਿਸ਼ਸ਼ੂਨ੍ ਪਾਲਯਿਤ ਤਥਾ ਵਯਮਿਪ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਨ੍
ਕਾਙ੍ਕ੍ਸ਼਼ਮਾਣਾ

Ⅷ ਯੁਸ਼਼੍ਮਭਯ੍ੰ ਕੇਵਲਮ੍ ਈਸ਼ਵ੍ਰਸਯ੍ ਸੁਸੰਵਾਦੰ ਤੰਨਿਹ ਿਕਨ੍ਤੁ
ਸਵ੍ਕੀਯਪਰ੍ਾਣਾਨ੍ ਅਿਪ ਦਾਤੁੰ ਮਨਿਭਰਭਯ੍ਲਸ਼਼ਾਮ, ਯਤੋ ਯੂਯਮ੍ ਅਸ੍ਮਾਕੰ
ਸ੍ਨੇਹਪਾਤਾਣਯ੍ਭਵਤ|

Ⅸ ਹੇ ਭਾਤਰਃ, ਅਸ੍ਮਾਕੰ ਸ਼ਰ੍ਮਃ ਕ੍ਲੇ◌ਸ਼ेਸ਼੍ਚ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਿਭਃ ਸ੍ਮਰ੍ੱਯਤੇ
ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਕੰ ਕੋ(ਅ)ਿਪ ਯਦ੍ ਭਾਰਗਰ੍ਸ੍ਤੋ ਨ ਭਵੇਤ੍ ਤਦਰ੍ਥੰ ਵਯੰ ਿਦਵਾਿਨਸ਼ੰ
ਪਿਰਸ਼ਰ੍ਾਮਯ੍ਨ੍ਤੋ ਯੁਸ਼਼੍ਮਨ੍ਮਧਯ੍ ਈਸ਼ਵ੍ਰਸਯ੍ ਸੁਸੰਵਾਦਮਘੋਸ਼਼ਯਾਮ|
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Ⅹ ਅਪਰਞ੍ਚ ਿਵਸ਼ਵ੍ਾਿਸਨ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਨ੍ ਪਰ੍ਿਤ ਵਯੰ ਕੀਦʼਕ੍
ਪਿਵਤਤਯਥਾਰ੍ਥਤਿਨਰ੍ਦੋਸ਼਼ਤਾਚਾਿਰਣੋ(ਅ)ਭਵਾਮੇਤਯ੍ਸ੍ਿਮਨ੍ਈਸ਼ਵ੍ਰੋ ਯੂਯਞ੍ਚ
ਸਾਕ੍ਿਸ਼਼ਣ ਆਧਵ੍ੇ|

Ⅺ ਅਪਰਞ੍ਚ ਯਦਤ੍ ਿਪਤਾ ਸਵ੍ਬਾਲਕਾਨ੍ ਤਦਦ੍ ਵਯੰ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਕਮ੍ ਏਕੈਕੰ
ਜਨਮ੍ ਉਪਿਦਸ਼਼੍ਟਵਨ੍ਤਃ ਸਾਨ੍ਿਤਤਵਨ੍ਤਸ਼੍ਚ,

Ⅻ ਯ ਈਸ਼ਵ੍ਰਃ ਸਵ੍ੀਯਰਾਜਯ੍ਾਯ ਿਵਭਵਾਯ ਚ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਨ੍ ਆਹੂਤਵਾਨ੍
ਤਦੁਪਯੁਕ੍ਤਾਚਰਣਾਯ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਨ੍ ਪਰ੍ਵਰ੍ੱਿਤਤਵਨ੍ਤਸ਼੍ਚੇਿਤ ਯੂਯੰ ਜਾਨੀਥ|

ⅩⅢਯਸ੍ਿਮਨ੍ ਸਮਯੇ ਯੂਯਮ੍ ਅਸ੍ਮਾਕੰ ਮੁਖਾਦ੍ ਈਸ਼ਵ੍ਰੇਣ ਪਰ੍ਿਤਸ਼ਤੰ ਵਾਕਯ੍ਮ੍
ਅਲਭਧਵ੍ੰ ਤਸ੍ਿਮਨ੍ ਸਮਯੇ ਤਤ੍ ਮਾਨੁਸ਼਼ਾਣਾਂ ਵਾਕਯ੍ੰ ਨ ਮੱਤੇਸ਼ਵ੍ਰਸਯ੍ ਵਾਕਯ੍ੰ ਮੱਤਾ
ਗʼਹੀਤਵਨ੍ਤ ਇਿਤ ਕਾਰਣਾਦ੍ ਵਯੰ ਿਨਰਨ੍ਤਰਮ੍ ਈਸ਼ਵ੍ਰੰ ਧਨਯ੍ੰ ਵਦਾਮਃ,
ਯਤਸ੍ਤਦ੍ ਈਸ਼ਵ੍ਰਸਯ੍ ਵਾਕਯ੍ਮ੍ ਇਿਤ ਸਤਯ੍ੰ ਿਵਸ਼ਵ੍ਾਿਸਨਾਂ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਕੰ ਮਧਯ੍ੇ
ਤਸਯ੍ ਗੁਣਃ ਪਰ੍ਕਾਸ਼ਤੇ ਚ|

ⅩⅣਹੇ ਭਾਤਰਃ, ਖਰ੍ੀਸ਼਼੍ਟਾਿਸ਼ਰ੍ਤਵਤਯ੍ ਈਸ਼ਵ੍ਰਸਯ੍ ਯਾਃ ਸਿਮਤਯ੍ੋ ਿਯਹੂਦਾਦੇਸ਼ੇ
ਸਨ੍ਿਤ ਯੂਯੰ ਤਾਸਾਮ੍ ਅਨੁਕਾਿਰਣੋ(ਅ)ਭਵਤ, ਤਦ੍ਭੁਕ੍ਤਾ ਲੋਕਾਸ਼੍ਚ ਯਦਦ੍
ਿਯਹੂਿਦਲੋਕੇਭਯ੍ਸ੍ਤਦਦ੍ ਯੂਯਮਿਪ ਸਵ੍ਜਾਤੀਯਲੋਕੇਭਯ੍ੋ ਦੁਃਖਮ੍ ਅਲਭਧਵ੍|ੰ

ⅩⅤ ਤੇ ਿਯਹੂਦੀਯਾਃ ਪਰ੍ਭੰੁ ਯੀਸ਼ੁੰ ਭਿਵਸ਼਼ਯ੍ਦਾਿਦਨਸ਼੍ਚ ਹਤਵਨ੍ਤੋ (ਅ)ਸ੍ਮਾਨ੍
ਦੂਰੀਕʼਤਵਨ੍ਤਸ਼੍ਚ, ਤ ਈਸ਼ਵ੍ਰਾਯ ਨ ਰੋਚਨ੍ਤੇ ਸਰ੍ੱਵੇਸ਼਼ਾਂ ਮਾਨਵਾਨਾਂ ਿਵਪਕ੍ਸ਼਼ਾ
ਭਵਨ੍ਿਤ ਚ;

ⅩⅥ ਅਪਰੰ ਿਭੰਨਜਾਤੀਯਲੋਕਾਨਾਂ ਪਿਰਤਾਣਾਰ੍ਥੰ ਤੇਸ਼਼ਾਂ ਮਧਯ੍ੇ
ਸੁਸੰਵਾਦਘੋਸ਼਼ਣਾਦ੍ ਅਸ੍ਮਾਨ੍ ਪਰ੍ਿਤਸ਼਼ੇਧਨ੍ਿਤ ਚੇੱਥੰ ਸਵ੍ੀਯਪਾਪਾਨਾਂ ਪਿਰਮਾਣਮ੍
ਉੱਤਰੋੱਤਰੰ ਪੂਰਯਨ੍ਿਤ, ਿਕਨ੍ਤੁ ਤੇਸ਼਼ਾਮ੍ ਅਨ੍ਤਕਾਰੀ ੋਧਸ੍ਤਾਨ੍ ਉਪ ਮਤੇ|

ⅩⅦ ਹੇ ਭਾਤਰਃ ਮਨਸਾ ਨਿਹ ਿਕਨ੍ਤੁ ਵਦਨੇਨ ਿਕਯਤ੍ਕਾਲੰ ਯੁਸ਼਼੍ਮੱਤੋ
(ਅ)ਸ੍ਮਾਕੰ ਿਵੱਛੇਦੇ ਜਾਤੇ ਵਯੰ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਕੰ ਮੁਖਾਿਨ ਦਸ਼਼੍ਟਮੁ੍ ਅਤਯ੍ਾਕਾਙ੍ਕ੍ਸ਼਼ਯਾ
ਬਹੁ ਯਿਤਤਵਨ੍ਤਃ|

ⅩⅧ ਿਦਰੇਕਕʼਤੋ ਵਾ ਯੁਸ਼਼੍ਮਤ੍ਸਮੀਪਗਮਨਾਯਾਸ੍ਮਾਕੰ ਿਵਸ਼ੇਸ਼਼ਤਃ ਪੌਲਸਯ੍
ਮਮਾਿਭਲਾਸ਼਼ੋ(ਅ)ਭਵਤ੍ ਿਕਨ੍ਤੁ ਸ਼ਯਤਾਨ (ਅ)ਸ੍ਮਾਨ੍ ਿਨਵਾਿਰਤਵਾਨ੍|
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ⅩⅨਯਤ(ੋਅ)ਸ੍ਮਾਕੰ ਕਾ ਪਰ੍ਤਯ੍ਾਸ਼ਾ ਕੋ ਵਾਨਨ੍ਦਃ ਿਕੰ ਵਾ ਸ਼੍ਲਾਘਯ੍ਿਕਰੀਟ?ੰ
ਅਸ੍ਮਾਕੰ ਪਰ੍ਭੋ ਰਯ੍ੀਸ਼ੁਖਰ੍ੀਸ਼਼੍ਟਸਯ੍ਾਗਮਨਕਾਲੇ ਤਤ੍ਸੰਮੁਖਸ੍ਥਾ ਯੂਯੰ ਿਕੰ ਤੰਨ
ਭਿਵਸ਼਼ਯ੍ਥ?

ⅩⅩਯੂਯਮ੍ ਏਵਾਸ੍ਮਾਕੰ ਗੌਰਵਾਨਨ੍ਦਸਵ੍ਰੂਪਾ ਭਵਥ|

Ⅲ
Ⅰ ਅਤੋ(ਅ)ਹੰ ਯਦਾ ਸਨ੍ਦੇਹੰ ਪੁਨਃ ਸੋਢੁੰ ਨਾਸ਼ਕ੍ਨੁਵੰ ਤਦਾਨੀਮ੍

ਆਥੀਨੀਨਗਰ ਏਕਾਕੀ ਸ੍ਥਾਤੁੰ ਿਨਸ਼੍ਿਚਤਯ੍
Ⅱ ਸਵ੍ਭਾਤਰੰ ਖਰ੍ੀਸ਼਼੍ਟਸਯ੍ ਸੁਸੰਵਾਦੇ ਸਹਕਾਿਰਣਞ੍ਚੇਸ਼ਵ੍ਰਸਯ੍ ਪਿਰਚਾਰਕੰ

ਤੀਮਿਥਯੰ ਯੁਸ਼਼੍ਮਤ੍ਸਮੀਪਮ੍ ਅਪਰ੍ੇਸ਼਼ਯ|ੰ
Ⅲ ਵਰ੍ੱਤਮਾਨੈਃ ਕ੍ਲੇਸ਼ੈਃ ਕਸਯ੍ਾਿਪ ਚਾਞ੍ਚਲਯ੍ੰ ਯਥਾ ਨ ਜਾਯਤੇ ਤਥਾ

ਤੇ ਤਯਾ ਸ੍ਿਥਰੀਿ ਯਨ੍ਤਾਂ ਸਵ੍ਕੀਯਧਰ੍ੰਮਮਿਧ ਸਮਾਸ਼ਵ੍ਾਸਯ੍ਨ੍ਤਾਞ੍ਚੇਿਤ ਤਮ੍
ਆਿਦਸ਼ੰ|

Ⅳ ਵਯਮੇਤਾਦʼਸ਼ੇ ਕ੍ਲੇ◌ਸ਼ेੇ ਿਨਯੁਕ੍ਤਾ ਆਸ੍ਮਹ ਇਿਤ ਯੂਯੰ ਸਵ੍ਯੰ
ਜਾਨੀਥ, ਯਤੋ(ਅ)ਸ੍ਮਾਕੰ ਦੁਰ੍ਗਿਤ ਰ੍ਭਿਵਸ਼਼ਯ੍ਤੀਿਤ ਵਯੰ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਕੰ ਸਮੀਪੇ
ਸ੍ਿਥਿਤਕਾਲੇ(ਅ)ਿਪ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਨ੍ ਅਬੋਧਯਾਮ, ਤਾਦʼਸ਼ਮੇਵ ਚਾਭਵਤ੍ ਤਦਿਪ
ਜਾਨੀਥ|

Ⅴ ਤਸ੍ਮਾਤ੍ ਪਰੀਕ੍ਸ਼਼ਕੇਣ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਸੁ ਪਰੀਕ੍ਿਸ਼਼ਤੇਸ਼਼ਵ੍ਸ੍ਮਾਕੰ ਪਿਰਸ਼ਰ੍ਮੋ ਿਵਫਲੋ
ਭਿਵਸ਼਼ਯ੍ਤੀਿਤ ਭਯੰ ਸੋਢੁੰ ਯਦਾਹੰ ਨਾਸ਼ਕ੍ਨੁਵੰ ਤਦਾ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਕੰ ਿਵਸ਼ਵ੍ਾਸਸਯ੍
ਤੱਤਾਵਧਾਰਣਾਯ ਤਮ੍ ਅਪਰ੍ੇਸ਼਼ਯ|ੰ

Ⅵ ਿਕਨ੍ਤਧੁਨਾ ਤੀਮਿਥਯੋ ਯੁਸ਼਼੍ਮਤ੍ਸਮੀਪਾਦ੍ ਅਸ੍ਮਤ੍ਸੰਿਨਿਧਮ੍ ਆਗਤਯ੍
ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਕੰ ਿਵਸ਼ਵ੍ਾਸਪਰ੍ੇਮਣੀ ਅਧਯ੍ਸ੍ਮਾਨ੍ ਸੁਵਾਰ੍ੱਤਾਂ ਜ੍ਞਾਿਪਤਵਾਨ੍ ਵਯਞ੍ਚ
ਯਥਾ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਨ੍ ਸ੍ਮਰਾਮਸ੍ਤਥਾ ਯੂਯਮਪਯ੍ਸ੍ਮਾਨ੍ ਸਰ੍ੱਵਦਾ ਪਰ੍ਣਯੇਨ ਸ੍ਮਰਥ
ਦਸ਼਼੍ਟਮੁ੍ ਆਕਾਙ੍ਕ੍ਸ਼਼ਧਵ੍ੇ ਚੇਿਤ ਕਿਥਤਵਾਨ੍|

Ⅶ ਹੇ ਭਾਤਰਃ, ਵਾਰ੍ੱਤਾਿਮਮਾਂ ਪਰ੍ਾਪਯ੍ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਨਿਧ ਿਵਸ਼ੇਸ਼਼ਤੋ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਕੰ
ਕ੍ਲੇਸ਼ਦੁਃਖਾਨਯ੍ਿਧ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਕੰ ਿਵਸ਼ਵ੍ਾਸਾਦ੍ ਅਸ੍ਮਾਕੰ ਸਾਨ੍ਤਨਾਜਾਯਤ;

Ⅷਯਤੋ ਯੂਯੰ ਯਿਦ ਪਰ੍ਭਾਵਵਿਤਸ਼਼੍ਠਥ ਤਰਯ੍ਨੇਨ ਵਯਮ੍ਅਧੁਨਾ ਜੀਵਾਮਃ|



1 ThessaloniansⅢ:Ⅸ v 1 ThessaloniansⅣ:Ⅵ

Ⅸ ਵਯਞ੍ਚਾਸ੍ਮਦੀਯੇਸ਼ਵ੍ਰਸਯ੍ ਸਾਕ੍ਸ਼਼ਾਦ੍ ਯੁਸ਼਼੍ਮੱਤੋ ਜਾਤੇਨ ਯੇਨਾਨਨ੍ਦੇਨ
ਪਰ੍ਫੁੱਲਾ ਭਵਾਮਸ੍ਤਸਯ੍ ਕʼਤ੍ਸ੍ਨਸਯ੍ਾਨਨ੍ਦਸਯ੍ ਯੋਗਯ੍ਰੂਪੇਣੇਸ਼ਵ੍ਰੰ ਧਨਯ੍ੰ
ਵਿਦਤੁੰ ਕਥੰ ਸ਼ਕ੍ਸ਼਼ਯ੍ਾਮਃ?

Ⅹ ਵਯੰ ਯੇਨ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਕੰ ਵਦਨਾਿਨ ਦਸ਼਼੍ਟੁੰ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਕੰ ਿਵਸ਼ਵ੍ਾਸੇ ਯਦ੍
ਅਿਸੱਧੰ ਿਵਦਯ੍ਤੇ ਤਤ੍ ਿਸੱਧੀਕਰ੍ੱਤੁਞ੍ਚ ਸ਼ਕ੍ਸ਼਼ਯ੍ਾਮਸ੍ਤਾਦʼਸ਼ੰ ਵਰੰ ਿਦਵਾਿਨਸ਼ੰ
ਪਰ੍ਾਰ੍ਥਯਾਮਹੇ|

Ⅺ ਅਸ੍ਮਾਕੰ ਤਾਤੇਨੇਸ਼ਵ੍ਰੇਣ ਪਰ੍ਭੁਨਾ ਯੀਸ਼ੁਖਰ੍ੀਸ਼਼੍ਟੇਨ ਚ
ਯੁਸ਼਼੍ਮਤ੍ਸਮੀਪਗਮਨਾਯਾਸ੍ਮਾਕੰ ਪਨ੍ਥਾ ਸੁਗਮਃ ਿ ਯਤਾ|ਂ

Ⅻ ਪਰਸ੍ਪਰੰ ਸਰ੍ੱਵਾਸ਼ਂ੍ਚ ਪਰ੍ਿਤ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਕੰ ਪਰ੍ੇਮ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਨ੍ ਪਰ੍ਿਤ ਚਾਸ੍ਮਾਕੰ
ਪਰ੍ੇਮ ਪਰ੍ਭੁਨਾ ਵਰ੍ੱਧਯ੍ਤਾਂ ਬਹੁਫਲੰ ਿ ਯਤਾਞ੍ਚ|

ⅩⅢ ਅਪਰਮਸ੍ਮਾਕੰ ਪਰ੍ਭੁ ਰਯ੍ੀਸ਼ੁਖਰ੍ੀਸ਼਼੍ਟਃ ਸਵ੍ਕੀਯੈਃ ਸਰ੍ੱਵੈਃ ਪਿਵਤਲੋਕੈਃ
ਸਾਰ੍ੱਧੰ ਯਦਾਗਿਮਸ਼਼ਯ੍ਿਤ ਤਦਾ ਯੂਯੰ ਯਥਾਸ੍ਮਾਕੰ ਤਾਤਸਯ੍ੇਸ਼ਵ੍ਰਸਯ੍ ਸੰਮੁਖੇ
ਪਿਵਤਤਯਾ ਿਨਰ੍ਦੋਸ਼਼ਾ ਭਿਵਸ਼਼ਯ੍ਥ ਤਥਾ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਕੰ ਮਨਾਿਂਸ ਸ੍ਿਥਰੀਿ ਯਨ੍ਤਾ|ਂ

Ⅳ
Ⅰਹੇ ਭਾਤਰਃ,ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਿਭਃ ਕੀਦʼਗ੍ਆਚਿਰਤਵਯ੍ੰ ਈਸ਼ਵ੍ਰਾਯ ਰੋਿਚਤਵਯ੍ਞ੍ਚ

ਤਦਧਯ੍ਸ੍ਮੱਤੋ ਯਾ ਿਸ਼ਕ੍ਸ਼਼ਾ ਲਬ੍ਧਾ ਤਦਨੁਸਾਰਾਤ੍ ਪੁਨਰਿਤਸ਼ਯੰ ਯਤ੍ਨਃ
ਿ ਯਤਾਿਮਿਤ ਵਯੰ ਪਰ੍ਭੁਯੀਸ਼ੁਨਾ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਨ੍ ਿਵਨੀਯਾਿਦਸ਼ਾਮਃ|

Ⅱਯਤੋ ਵਯੰ ਪਰ੍ਭੁਯੀਸ਼ੁਨਾ ਕੀਦʼਸ਼ੀਰਾਜ੍ਞਾ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਸੁ ਸਮਰ੍ਿਪਤਵਨ੍ਤਸ੍ਤਦ੍
ਯੂਯੰ ਜਾਨੀਥ|

Ⅲ ਈਸ਼ਵ੍ਰਸਯ੍ਾਯਮ੍ ਅਿਭਲਾਸ਼਼ੋ ਯਦ੍ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਕੰ ਪਿਵਤਤਾ ਭਵੇਤ੍, ਯੂਯੰ
ਵਯ੍ਿਭਚਾਰਾਦ੍ ਦੂਰੇ ਿਤਸ਼਼੍ਠਤ|

Ⅳਯੁਸ਼਼੍ਮਾਕਮ੍ ਏਕੈਕੋ ਜਨਃ ਸਵ੍ਕੀਯੰ ਪਰ੍ਾਣਾਧਾਰੰ ਪਿਵਤੰ ਮਾਨਯ੍ਞ੍ਚ ਰਕ੍ਸ਼਼ਤੁ,
Ⅴ ਯੇ ਚ ਿਭੰਨਜਾਤੀਯਾ ਲੋਕਾ ਈਸ਼ਵ੍ਰੰ ਨ ਜਾਨਨ੍ਿਤ ਤ ਇਵ ਤਤ੍

ਕਾਮਾਿਭਲਾਸ਼਼ਸਯ੍ਾਧੀਨੰ ਨ ਕਰੋਤੁ|
Ⅵ ਏਤਸ੍ਿਮਨ੍ ਿਵਸ਼਼ਯੇ ਕੋ(ਅ)ਪਯ੍ਤਯ੍ਾਚਾਰੀ ਭੂਤਾ ਸਵ੍ਭਾਤਰੰ ਨ ਵਞ੍ਚਯਤੁ

ਯਤੋ(ਅ)ਸ੍ਮਾਿਭਃ ਪੂਰ੍ੱਵੰ ਯਥੋਕ੍ਤੰ ਪਰ੍ਮਾਣੀਕʼਤਞ੍ਚ ਤਥੈਵ ਪਰ੍ਭੁਰੇਤਾਦʼਸ਼ਾਨਾਂ
ਕਰ੍ੰਮਣਾਂ ਸਮੁਿਚਤੰ ਫਲੰ ਦਾਸਯ੍ਿਤ|
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Ⅶ ਯਸ੍ਮਾਦ੍ ਈਸ਼ਵ੍ਰ(ੋਅ)ਸ੍ਮਾਨ੍ ਅਸ਼ੁਿਚਤਾਯੈ ਨਾਹੂਤਵਾਨ੍ ਿਕਨ੍ਤੁ
ਪਿਵਤਤਾਯੈਵਾਹੂਤਵਾਨ੍|

Ⅷ ਅਤੋ ਹੇਤੋ ਰਯ੍ਃ ਕਸ਼੍ਿਚਦ੍ ਵਾਕਯ੍ਮੇਤੰਨ ਗʼਹ੍ਲਾਿਤ ਸ ਮਨੁਸ਼਼ਯ੍ਮ੍
ਅਵਜਾਨਾਤੀਿਤ ਨਿਹ ਯੇਨ ਸਵ੍ਕੀਯਾਤ੍ਮਾ ਯੁਸ਼਼੍ਮਦਨ੍ਤਰੇ ਸਮਰ੍ਿਪਤਸ੍ਤਮ੍
ਈਸ਼ਵ੍ਰਮ੍ ਏਵਾਵਜਾਨਾਿਤ|

Ⅸ ਭਾਤʼਸ਼਼ੁ ਪਰ੍ੇਮਕਰਣਮਿਧ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਨ੍ ਪਰ੍ਿਤ ਮਮ ਿਲਖਨੰ ਿਨਸ਼਼੍ਪਰ੍ਯੋਜਨੰ ਯਤੋ
ਯੂਯੰ ਪਰਸ੍ਪਰੰ ਪਰ੍ੇਮਕਰਣਾਯੇਸ਼ਵ੍ਰਿਸ਼ਕ੍ਿਸ਼਼ਤਾ ਲੋਕਾ ਆਧਵ੍|ੇ

Ⅹ ਕʼਤ੍ਸ੍ਨੇ ਮਾਿਕਦਿਨਯਾਦੇਸ਼ੇ ਚ ਯਾਵਨ੍ਤੋ ਭਾਤਰਃ ਸਨ੍ਿਤ ਤਾਨ੍ ਸਰ੍ੱਵਾਨ੍
ਪਰ੍ਿਤ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਿਭਸ੍ਤਤ੍ ਪਰ੍ੇਮ ਪਰ੍ਕਾਸ਼ਯ੍ਤੇ ਤਥਾਿਪ ਹੇ ਭਾਤਰਃ, ਵਯੰ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਨ੍
ਿਵਨਯਾਮਹੇ ਯੂਯੰ ਪੁਨ ਰ੍ਬਹੁਤਰੰ ਪਰ੍ੇਮ ਪਰ੍ਕਾਸ਼ਯਤ|

Ⅺਅਪਰੰ ਯੇ ਬਿਹਃਸ੍ਿਥਤਾਸ੍ਤੇਸ਼਼ਾਂ ਦʼਸ਼਼੍ਿਟਗੋਚਰੇ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਕਮ੍ਆਚਰਣੰ ਯਤ੍
ਮਨਰਮਯ੍ੰ ਭਵੇਤ੍ ਕਸਯ੍ਾਿਪ ਵਸ੍ਤੁਨਸ਼੍ਚਾਭਾਵੋ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਕੰ ਯੰਨ ਭਵੇਤ੍,

Ⅻ ਏਤਦਰ੍ਥੰ ਯੂਯਮ੍ ਅਸ੍ਮੱਤੋ ਯਾਦʼਸ਼ਮ੍ ਆਦੇਸ਼ੰ ਪਰ੍ਾਪ੍ਤਵਨ੍ਤਸ੍ਤਾਦʼਸ਼ੰ
ਿਨਿਰਰੋਧਾਚਾਰੰ ਕਰ੍ੱਤੁੰ ਸਵ੍ਸਵ੍ਕਰ੍ੰਮਿਣ ਮਨਾਿਂਮ ਿਨਧਾਤੁੰ ਿਨਜਕਰੈਸ਼੍ਚ ਕਾਰ੍ੱਯੰ
ਸਾਧਿਯਤੁੰ ਯਤਧਵ੍|ੰ

ⅩⅢ ਹੇ ਭਾਤਰਃ ਿਨਰਾਸ਼ਾ ਅਨਯ੍ੇ ਲੋਕਾ ਇਵ ਯੂਯੰ ਯੰਨ ਸ਼ੋਚੇਧਵ੍ੰ ਤਦਰ੍ਥੰ
ਮਹਾਿਨਦਾਗਤਾਨ੍ ਲੋਕਾਨਿਧ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਕਮ੍ ਅਜ੍ਞਾਨਤਾ ਮਯਾ ਨਾਿਭਲਸ਼਼ਯ੍ਤ|ੇ

ⅩⅣ ਯੀਸ਼ੁ ਰ੍ਮʼਤਵਾਨ੍ ਪੁਨਰੁਿਥਤਵਾਸ਼ਂ੍ਚੇਿਤ ਯਿਦ ਵਯੰ ਿਵਸ਼ਵ੍ਾਸਮਸ੍ਤਿਰ
ਯੀਸ਼ੁਮ੍ ਆਿਸ਼ਰ੍ਤਾਨ੍ ਮਹਾਿਨਦਾਪਰ੍ਾਪ੍ਤਾਨ੍ ਲੋਕਾਨਪੀਸ਼ਵ੍ਰ(ੋਅ)ਵਸ਼ਯ੍ੰ ਤੇਨ
ਸਾਰ੍ੱਧਮ੍ ਆਨੇਸ਼਼ਯ੍ਿਤ|

ⅩⅤ ਯਤ(ੋਅ)ਹੰ ਪਰ੍ਭੋ ਰਾਕਯ੍ੇਨ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਨ੍ ਇਦੰ ਜ੍ਞਾਪਯਾਿਮ; ਅਸ੍ਮਾਕੰ
ਮਧਯ੍ੇ ਯੇ ਜਨਾਃ ਪਰ੍ਭੋਰਾਗਮਨੰ ਯਾਵਤ੍ ਜੀਵਨ੍ਤ(ੋਅ)ਵਸ਼ੇਕ੍ਸ਼਼ਯ੍ਨ੍ਤੇ ਤੇ
ਮਹਾਿਨਿਦਤਾਨਾਮ੍ ਅਗਰ੍ਗਾਿਮਨਨ ਨ ਭਿਵਸ਼਼ਯ੍ਨ੍ਿਤ;

ⅩⅥ ਯਤਃ ਪਰ੍ਭੁਃ ਿਸੰਹਨਾਦੇਨ ਪਰ੍ਧਾਨਸਵ੍ਰ੍ਗਦੂਤਸਯ੍ੋੱਚੈਃ
ਸ਼ਬ੍ਦੇਨੇਸ਼ਵ੍ਰੀਯਤੂਰੀਵਾਦਯ੍ੇਨ ਚ ਸਵ੍ਯੰ ਸਵ੍ਰ੍ਗਾਦ੍ ਅਵਰੋਕ੍ਸ਼਼ਯ੍ਿਤ ਤੇਨ
ਖਰ੍ੀਸ਼਼੍ਟਾਿਸ਼ਰ੍ਤਾ ਮʼਤਲੋਕਾਃ ਪਰ੍ਥਮਮ੍ ਉੱਥਾਸਯ੍ਾਨ੍ਿਤ|
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ⅩⅦਅਪਰਮ੍ ਅਸ੍ਮਾਕੰ ਮਧਯ੍ੇ ਯੇ ਜੀਵਨ੍ਤ(ੋਅ)ਵਸ਼ੇਕ੍ਸ਼਼ਯ੍ਨ੍ਤੇ ਤ ਆਕਾਸ਼ੇ
ਪਰ੍ਭੋਃ ਸਾਕ੍ਸ਼਼ਾਤ੍ਕਰਣਾਰ੍ਥੰ ਤੈਃ ਸਾਰ੍ੱਧੰ ਮੇਘਵਾਹਨੇਨ ਹਿਰਸ਼਼ਯ੍ਨ੍ਤੇ; ਇੱਥਞ੍ਚ
ਵਯੰ ਸਰ੍ੱਵਦਾ ਪਰ੍ਭੁਨਾ ਸਾਰ੍ੱਧੰ ਸ੍ਥਾਸਯ੍ਾਮਃ|

ⅩⅧਅਤੋ ਯੂਯਮ੍ ਏਤਾਿਭਃ ਕਥਾਿਭਃ ਪਰਸ੍ਪਰੰ ਸਾਨ੍ਤਯਤ|

Ⅴ
Ⅰ ਹੇ ਭਾਤਰਃ, ਕਾਲਾਨ੍ ਸਮਯਾਸ਼ਂ੍ਚਾਿਧ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਨ੍ ਪਰ੍ਿਤ ਮਮ ਿਲਖਨੰ

ਿਨਸ਼਼੍ਪਰ੍ਯੋਜਨੰ,
Ⅱ ਯਤੋ ਰਾਤੌ ਯਾਦʼਕ੍ ਤਸ੍ਕਰਸ੍ਤਾਦʼਕ੍ ਪਰ੍ਭੋ ਰ੍ਿਦਨਮ੍ ਉਪਸ੍ਥਾਸਯ੍ਤੀਿਤ

ਯੂਯੰ ਸਵ੍ਯਮੇਵ ਸਮਯ੍ਗ੍ ਜਾਨੀਥ|
Ⅲ ਸ਼ਾਨ੍ਿਤ ਰ੍ਿਨਰ੍ੱਿਵਨ੍ਘਤਞ੍ਚ ਿਵਦਯ੍ਤ ਇਿਤ ਯਦਾ ਮਾਨਵਾ

ਵਿਦਸ਼਼ਯ੍ਨ੍ਿਤ ਤਦਾ ਪਰ੍ਸਵਵੇਦਨਾ ਯਦਦ੍ ਗਰ੍ੱਿਭਨੀਮ੍ ਉਪਿਤਸ਼਼੍ਠਿਤ ਤਦਦ੍
ਅਕਸ੍ਮਾਦ੍ ਿਵਨਾਸ਼ਸ੍ਤਾਨ੍ ਉਪਸ੍ਥਾਸਯ੍ਿਤ ਤੈਰੁੱਧਾਰੋ ਨ ਲਪ੍ਸਯ੍ਤ|ੇ

Ⅳ ਿਕਨ੍ਤੁ ਹੇ ਭਾਤਰਃ, ਯੂਯਮ੍ ਅਨ੍ਧਕਾਰੇਣਾਵʼਤਾ ਨ ਭਵਥ ਤਸ੍ਮਾਤ੍
ਤੱਿਦਨੰ ਤਸ੍ਕਰ ਇਵ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਨ੍ ਨ ਪਰ੍ਾਪ੍ਸਯ੍ਿਤ|

Ⅴ ਸਰ੍ੱਵੇ ਯੂਯੰ ਦੀਪ੍ਤੇਃ ਸਨ੍ਤਾਨਾ ਿਦਵਾਯਾਸ਼੍ਚ ਸਨ੍ਤਾਨਾ ਭਵਥ ਵਯੰ
ਿਨਸ਼ਾਵੰਸ਼ਾਸ੍ਿਤਿਮਰਵੰਸ਼ਾ ਵਾ ਨ ਭਵਾਮਃ|

Ⅵ ਅਤੋ (ਅ)ਪਰੇ ਯਥਾ ਿਨਦਾਗਤਾਃ ਸਨ੍ਿਤ ਤਦਦ੍ ਅਸ੍ਮਾਿਭ ਰ੍ਨ
ਭਿਵਤਵਯ੍ੰ ਿਕਨ੍ਤੁ ਜਾਗਿਰਤਵਯ੍ੰ ਸਚੇਤਨੈਸ਼੍ਚ ਭਿਵਤਵਯ੍ੰ|

Ⅶ ਯੇ ਿਨਦਾਨ੍ਿਤ ਤੇ ਿਨਸ਼ਾਯਾਮੇਵ ਿਨਦਾਨ੍ਿਤ ਤੇ ਚ ਮੱਤਾ ਭਵਨ੍ਿਤ ਤੇ
ਰਜਨਯ੍ਾਮੇਵ ਮੱਤਾ ਭਵਨ੍ਿਤ|

Ⅷ ਿਕਨ੍ਤੁ ਵਯੰ ਿਦਵਸਸਯ੍ ਵੰਸ਼ਾ ਭਵਾਮਃ; ਅਤੋ (ਅ)ਸ੍ਮਾਿਭ ਰਕ੍ਸ਼਼ਿਸ
ਪਰ੍ਤਯ੍ਯਪਰ੍ੇਮਰੂਪੰ ਕਵਚੰ ਿਸ਼ਰਿਸ ਚ ਪਿਰਤਾਣਾਸ਼ਾਰੂਪੰ ਿਸ਼ਰਸ੍ਤੰ ਪਿਰਧਾਯ
ਸਚੇਤਨੈ ਰ੍ਭਿਵਤਵਯ੍ੰ|

Ⅸਯਤਈਸ਼ਵ੍ਰੋ(ਅ)ਸ੍ਮਾਨ੍ ੋਧੇ ਨ ਿਨਯੁਜਯ੍ਾਸ੍ਮਾਕੰ ਪਰ੍ਭੁਨਾ ਯੀਸ਼ੁਖਰ੍ੀਸ਼਼੍ਟੇਨ
ਪਿਰਤਾਣਸਯ੍ਾਿਧਕਾਰੇ ਿਨਯੁ◌ਕु੍ਤਵਾਨ੍,

Ⅹ ਜਾਗਰ੍ਤੋ ਿਨਦਾਗਤਾ ਵਾ ਵਯੰ ਯਤ੍ ਤੇਨ ਪਰ੍ਭੁਨਾ ਸਹ ਜੀਵਾਮਸ੍ਤਦਰ੍ਥੰ
ਸ(ੋਅ)ਸ੍ਮਾਕੰ ਕʼਤੇ ਪਰ੍ਾਣਾਨ੍ ਤਯ੍ਕ੍ਤਵਾਨ੍|



1 Thessalonians Ⅴ:Ⅺ viii 1 Thessalonians Ⅴ:ⅩⅩⅥ

Ⅺ ਅਤਏਵ ਯੂਯੰ ਯਦਤ੍ ਕੁਰੁਥ ਤਦਤ੍ ਪਰਸ੍ਪਰੰ ਸਾਨ੍ਤਯਤ
ਸੁਸ੍ਿਥਰੀਕੁਰੁਧਵ੍ਞ੍ਚ|

Ⅻ ਹੇ ਭਾਤਰਃ, ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਕੰ ਮਧਯ੍ੇ ਯੇ ਜਨਾਃ ਪਿਰਸ਼ਰ੍ਮੰ ਕੁਰ੍ੱਵਨ੍ਿਤ ਪਰ੍ਭੋ
ਰ੍ਨਾਮ੍ਨਾ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਨ੍ ਅਿਧਿਤਸ਼਼੍ਠਨ੍ਤਯ੍ੁਪਿਦਸ਼ਨ੍ਿਤ ਚ ਤਾਨ੍ ਯੂਯੰ ਸੰਮਨਯ੍ਧਵ੍|ੰ

ⅩⅢ ਸਵ੍ਕਰ੍ੰਮਹੇਤੁਨਾ ਚ ਪਰ੍ੇਮ੍ਨਾ ਤਾਨ੍ ਅਤੀਵਾਦʼਯਧਵ੍ਿਮਿਤ ਮਮ ਪਰ੍ਾਰ੍ਥਨਾ,
ਯੂਯੰ ਪਰਸ੍ਪਰੰ ਿਨਰ੍ੱਿਵਰੋਧਾ ਭਵਤ|

ⅩⅣ ਹੇ ਭਾਤਰਃ, ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਨ੍ ਿਵਨਯਾਮਹੇ ਯੂਯਮ੍ ਅਿਵਿਹਤਾਚਾਿਰਣੋ ਲੋਕਾਨ੍
ਭਰ੍ਤ੍ਸਯਧਵ੍ੰ, ਕ੍ਸ਼਼ੁਦਮਨਸਃ ਸਾਨ੍ਤਯਤ, ਦੁਰ੍ੱਬਲਾਨ੍ ਉਪਕੁਰੁਤ, ਸਰ੍ੱਵਾਨ੍ ਪਰ੍ਿਤ
ਸਿਹਸ਼਼੍ਣਵੋ ਭਵਤ ਚ|

ⅩⅤਅਪਰੰ ਕਮਿਪ ਪਰ੍ਤਯ੍ਿਨਸ਼਼੍ਟਸਯ੍ ਫਲਮ੍ਅਿਨਸ਼਼੍ਟੰ ਕੇਨਾਿਪ ਯੰਨ ਿ ਯੇਤ
ਤਦਰ੍ਥੰ ਸਾਵਧਾਨਾ ਭਵਤ, ਿਕਨ੍ਤੁ ਪਰਸ੍ਪਰੰ ਸਰ੍ੱਵਾਨ੍ ਮਾਨਵਾਸ਼ਂ੍ਚ ਪਰ੍ਿਤ
ਿਨਤਯ੍ੰ ਿਹਤਾਚਾਿਰਣੋ ਭਵਤ|

ⅩⅥ ਸਰ੍ੱਵਦਾਨਨ੍ਦਤ|
ⅩⅦ ਿਨਰਨ੍ਤਰੰ ਪਰ੍ਾਰ੍ਥਨਾਂ ਕੁਰੁਧਵ੍ੰ|
ⅩⅧ ਸਰ੍ੱਵਿਵਸ਼਼ਯੇ ਕʼਤਜ੍ਞਤਾਂ ਸਵ੍ੀਕੁਰੁਧਵ੍ੰ ਯਤ ਏਤਦੇਵ ਖਰ੍ੀਸ਼਼੍ਟਯੀਸ਼ੁਨਾ

ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਨ੍ ਪਰ੍ਿਤ ਪਰ੍ਕਾਿਸ਼ਤਮ੍ ਈਸ਼ਵ੍ਰਾਿਭਮਤ|ੰ
ⅩⅨ ਪਿਵਤਮ੍ ਆਤ੍ਮਾਨੰ ਨ ਿਨਰ੍ੱਵਾਪਯਤ|
ⅩⅩਈਸ਼ਵ੍ਰੀਯਾਦੇਸ਼ੰ ਨਾਵਜਾਨੀਤ|
ⅩⅪ ਸਰ੍ੱਵਾਿਣ ਪਰੀਕ੍ਸ਼਼ਯ੍ ਯਦ੍ ਭਦੰ ਤਦੇਵ ਧਾਰਯਤ|
ⅩⅫਯਤ੍ ਿਕਮਿਪ ਪਾਪਰੂਪੰ ਭਵਿਤ ਤਸ੍ਮਾਦ੍ ਦੂਰੰ ਿਤਸ਼਼੍ਠਤ|
ⅩⅩⅢ ਸ਼ਾਨ੍ਿਤਦਾਯਕ ਈਸ਼ਵ੍ਰਃ ਸਵ੍ਯੰ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਨ੍ ਸਮ੍ਪੂਰ੍ਣਤੇਨ ਪਿਵਤਾਨ੍

ਕਰੋਤੁ, ਅਪਰਮ੍ ਅਸ੍ਮਤ੍ਪਰ੍ਭੋ ਰਯ੍ੀਸ਼ੁਖਰ੍ੀਸ਼਼੍ਟਸਯ੍ਾਗਮਨੰ ਯਾਵਦ੍ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਕਮ੍
ਆਤ੍ਮਾਨਃ ਪਰ੍ਾਣਾਃ ਸ਼ਰੀਰਾਿਣ ਚ ਿਨਿਖਲਾਿਨ ਿਨਰ੍ੱਦੋਸ਼਼ਤੇਨ ਰਕ੍ਸ਼਼ਯ੍ਨ੍ਤਾ|ਂ

ⅩⅩⅣ ਯੋ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਨ੍ ਆਹਯਿਤ ਸ ਿਵਸ਼ਵ੍ਸਨੀਯੋ(ਅ)ਤਃ ਸ ਤਤ੍
ਸਾਧਿਯਸ਼਼ਯ੍ਿਤ|

ⅩⅩⅤ ਹੇ ਭਾਤਰਃ, ਅਸ੍ਮਾਕੰ ਕʼਤੇ ਪਰ੍ਾਰ੍ਥਨਾਂ ਕੁਰੁਧਵ੍|ੰ
ⅩⅩⅥ ਪਿਵਤਚੁਮ੍ਬਨੇਨ ਸਰ੍ੱਵਾਨ੍ ਭਾਤʼਨ੍ ਪਰ੍ਿਤ ਸਤ੍ਕੁਰੁਧਵ੍|ੰ
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ⅩⅩⅦ ਪਤਿਮਦੰ ਸਰ੍ੱਵੇਸ਼਼ਾਂ ਪਿਵਤਾਣਾਂ ਭਾਤʼਣਾਂ ਸ਼ਿਤਗੋਚਰੇ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਿਭਃ
ਪਠਯ੍ਤਾਿਮਿਤ ਪਰ੍ਭੋ ਰ੍ਨਾਮ੍ਨਾ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਨ੍ ਸ਼ਪਯਾਿਮ|

ⅩⅩⅧਅਸ੍ਮਾਕੰ ਪਰ੍ਭੋ ਰਯ੍ੀਸ਼ੁਖਰ੍ੀਸ਼਼੍ਟਸਯ੍ਾਨੁਗਰ੍ਤੇ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਸੁ ਭੂਯਾਤ੍|ਆਮੇਨ੍|
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