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تِھّسلُنیکیوں-۱
1 یہ خط سلوانسپولس، اور تیمُتھیُس طرفکی سے ہے۔
ہم تِھّسلُنیکیوں کی جماعت کو لـکھ رہے ہیں، اُنہیں جو خدا باپ اور

خداوند عیسٰی مسیح پر ایمان لائے ہیں۔
آپالله فضلکو اور سلامتی بخشے۔
تِھّسلُنیکیوں کی زندگی اور ایمان

ہم2 ہر وقت آپ سب کے لئے خدا کا شکر کرتے اور اپنی دعاؤں میں
آپ یادکو ہتےکرتے ہمیں3ہیں۔ر اپنے باپخدا آپکرخاصحضورکے
کا مشقتمحنتعمل، اور ثابت قدمی یاد آتی رہتی آپہے۔ اپنا ایمان کتنی
عملطرحاچھی میں آپلائے، محبتنے روحکی میں مشقتمحنتکتنی
آپاورکی ثابتکتنینے قدمی ثابتایسیدکھائی، قدمی ہمارےصرفجو
خداوند عیسٰی مسیح پر اُمید ہی دلا سکتی ہے۔ 4 بھائیو، الله آپ محبتسے
رکھتا ہے، اور ہمیں پورا علم ہے کہ اُس نے آپ کو واقعی چن لیا ہے۔
5 کیونکہ جب ہم نے الله کی خوش خبری آپ تک پہنچائی تو نہ صرف
باتیں کر کے بلـکہ قوت کے ساتھ، روح القدس میں اور پورے اعتماد کے
آپساتھ۔ جانتے ہیں آپہمجبکہ پاسکے تھے تو ہم طرحکسنے
کی زندگی گزاری۔ جو کچھ ہم نے کیا وہ آپ کی خاطر کیا۔ 6 اُس وقت
آپ ہمارے اور خداوند کے نمونے پر چلنے لـگے۔ اگرچہ آپ بڑی مصیبت
میں پڑ گئے توبھی آپ نے ہمارے پیغام کو اُس خوشی کے ساتھ قبول کیا
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جو صرف روح القدس دے سکتا ہے۔ یوں7 آپ صوبہ مکدُنیہ اور صوبہ
اخیہ تمامکے ایمان داروں کے لئے نمونہ بن گئے۔ خداوند8 پیغامکے کی آواز
آپ میں سے نکل کر صرفنہ مکدُنیہ اور اخیہ میں سنائی دی، بلـکہ یہ خبر
کہ آپ الله پر ایمان رکھتے ہیں ہر جگہ تک پہنچ گئی ہے۔ نتیجے میں ہمیں
کچھ کہنے نہیںضرورتکی رہی، 9 لوگکیونکہ ہر باتجگہ کر ہیںرہے
آپکہ آمدیدخوشطرحکسہمیںنے کہا آپکہہے، طرحکسنے
بُتوں سے منہ پھیر کر الله کی طرف رجوع کیا تاکہ زندہ اور حقیقی خدا کی
خدمت کریں۔ لوگ10 یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ اب آپ اِس انتظار میں
ہیں کہ الله کا فرزند آسمان پر سے آئے یعنی عیسٰی جسے الله نے مُردوں میں
سے زندہ کر دیا اور جو ہمیں آنے غضبوالے سے بچائے گا۔

2
تھسلُنیکے پولسمیں کا کام

1 آپبھائیو، جانتے ہیں کہ آپہمارا پاسکے آنا بےفائدہ نہ ہوا۔ آپ2
اُس دُکھ سے بھی واقف ہیں جو ہمیں آپ کے پاس آنے سے پہلے سہنا پڑا،
کہ فلپی شہر ہمارےمیں ساتھ کتنی بدسلوکی ہوئی تھی۔ توبھی ہم نے اپنے
حالانکہکیجرأتکیسنانےخبریخوشکیاُسکوآپسےمددکیخدا
مخالفتبہت کا سامنا آپہمجبکیونکہ3پڑا۔کرنا اُبھارتےکو ہیں تو اِس
پیچھےکے نہ تو نیتغلطکوئی ہوتی نہہے، ناپاککوئی مقصد یا چالاکی۔
4 نہیں، الله نے خود ہمیں جانچ کر اِس لائق سمجھا کہ ہم اُس کی خوش
خبری سنانے کی داریذمہ اِسیسنبھالیں۔ بنا پر ہم لتے بو ہیں، انسانوں کو
خوش رکھنے کے لئے نہیں بلـکہ الله کو جو ہمارے دلوں کو پرکھتا ہے۔
آپ5 بھیکو معلوم ہے ہمکہ نے نہ خوشامد سے کام لیا، نہ ہم پِس پردہ
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لالچی —تھے الله ہمارا گواہ !ہے ہم6 اِس مقصد سے کام نہیں کر رہے
تھے عزتہماریلوگکہ کریں، آپخواہ ہوں یا دیگر لوگ۔ مسیح7 کے
رسولوں حیثیتکی سے آپہم کے لئے مالی بوجھ بن سکتے تھے، لیکن ہم
آپ کے درمیان ہوتے ہوئے نرم دل رہے، ایسی ماں کی طرح جو اپنے
پرورشکیبچوںچھوٹے ہے۔کرتی آپہماری8 لئےکے اِتنیچاہت شدید
تھی کہ ہم آپ کو نہ صرف الله کی خوش خبری کی برکت میں شریک
کرنے کو تیار تھے بلـکہ اپنی زندگیوں میں بھی۔ ہاں، آپ ہمیں اِتنے عزیز
!تھے آپبےشکبھائیو،9 یادکو ہمکہہے مشقتمحنتسختکتنینے
کی۔ دن رات ہم کام کرتے رہے تاکہ الله کی خوش خبری سناتے وقت
کسی پر بوجھ نہ بنیں۔

اورآپ10 ہمارےالله ہیںگواہ ایمانآپکہ والوںلانے ساتھکے ہمارا
سلوک کتنا راستمُقّدس، اور تھا۔بےالزام 11 آپکیونکہ ہیںجانتے کہ
ہم نے آپ میں سے ہر ایک سے ایسا سلوک کیا جیسا باپ اپنے بچوں کے
ساتھ کرتا ہے۔ آپہم12 کی حوصلہ افزائی آپکرتے، کو تسلی دیتے اور
آپ کو سمجھاتے رہے آپکہ الله لائقکے زندگی گزاریں، کیونکہ آپوہ
کو اپنی بادشاہی اور جلال میں حصہ لینے کے لئے بُلاتا ہے۔

ایک13 اَور وجہ ہے ہمکہ وقتہر خدا کا شکر کرتے ہمجبہیں۔
تکآپنے الله کا پیغام پہنچایا آپتو اُسےنے سن یوںکر قبول کیا جیسا یہ
میںحقیقت یعنیہے الله کا کلام انسانوںجو نہیںسےطرفکی اورہے جو
ایمانآپ داروں میں کام کر رہا ہے۔ بھائیو،14 یہصرفنہ آپبلـکہ یہودیہ
میں الله کی اُن جماعتوں کے نمونے پر چل پڑے جو مسیح عیسٰی میں ہیں۔
کیونکہ آپ کو اپنے ہم وطنوں کے ہاتھوں وہ کچھ سہنا پڑا جو اُنہیں پہلے



تِھّسلُنیکیوں-۱ 2:15 iv تِھّسلُنیکیوں-۱ 3:3

ہی اپنے ہم وطن یہودیوں سے سہنا پڑا تھا۔ 15 ہاں، یہودیوں نے نہ صرف
خداوند عیسٰی اور نبیوں قتلکو کیا بلـکہ بھیہمیں بیچاپنے میں نکالسے دیا۔
لوگیہ الله کو پسند نہیں آتے اور تمام لوگوں خلافکے ہو کر ہمیں16 اِس
سے روکنے کوششکی کرتے ہیں کہ غیریہودیوں کو الله خبریخوشکی
سنائیں، ایسا نہ ہو کہ وہ نجات پائیں۔ یوں وہ ہر وقت اپنے گناہوں کا پیالہ
تککنارے بھرتے جا لیکنہیں۔رہے الله کا غضبپورا اُن پر نازل ہو ہے۔چکا

پولس کی اُن سے دوبارہ ملنے خواہشکی
ہمیںجببھائیو،17 کچھ دیر کے لئے آپ الـگسے کر دیا گیا ہمگو)

دل آپسے کے ساتھ (رہے تو ہم بڑینے آرزو آپسے سے ملنے پوریکی
کوشش کی۔ 18 کیونکہ ہم آپ کے پاس آنا ہتے چا تھے۔ ہاں، مَیں پولس
نے بار بار آنے کی کوشش کی، لیکن ابلیس نے ہمیں روک لیا۔ 19 آخر
آپ ہی ہماری اُمید اور خوشی کا باعث ہیں۔ آپ ہی ہمارا انعام اور ہمارا
تاج ہیں جس پر ہم اپنے خداوند عیسٰی کے حضور فخر کریں گے جب وہ
آئے گا۔ 20 آپہاں، ہمارا جلال اور خوشی ہیں۔

3
1 آخرکار ہم یہ حالت مزید برداشت نہ کر سکے۔ ہم نے فیصلہ کیا کہ

اکیلے ہی اتھینے میں رہ کر 2 تیمُتھیُس کو بھیج دیں گے جو ہمارا بھائی اور
پھیلانےخبریخوشکیمسیح ساتھہمارےمیں الله خدمتکی ہے۔کرتا
ہم نے اُسے بھیج دیا تاکہ وہ آپ کو مضبوط کرے اور ایمان میں آپ کی
حوصلہ افزائی کرے 3 تاکہ کوئی اِن مصیبتوں سے بےچین نہ ہو جائے۔
آپکیونکہ خود ہیںجانتے کہ اِن کا سامنا ہمارےکرنا لئے الله مرضیکی
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ہے۔ 4 بلـکہ جب ہم آپ کے پاس تھے تو ہم نے اِس کی پیش گوئی کی
کہ ہمیں مصیبت برداشت کرنی پڑے گی۔ اور ایسا ہی ہوا جیسا کہ آپ
خوب جانتے ہیں۔ 5 یہی وجہ تھی کہ مَیں نے تیمُتھیُس کو بھیج دیا۔ مَیں
یہ حالات برداشت نہ کر سکا، اِس لئے مَیں نے اُسے آپ کے ایمان کو
معلوم کرنے کے لئے بھیج دیا۔ ایسا نہ ہو کہ آزمانے والے نے آپ کو
آزمائشیوں میں ڈال دیا ہو آپہماریکہ محنتپر ضائع جائے۔

6 لیکن اب تیمُتھیُس لوٹ آیا ہے، اور وہ آپ کے ایمان اور محبت کے
بارے میں اچھی خبر لے کر آیا ہے۔ اُس نے ہمیں بتایا کہ آپ ہمیں بہت
یاد کرتے ہیں اور ہم سے اُتنا ہی ملنے کے آرزومند ہیں جتنا کہ ہم آپ
سے۔ آپبھائیو،7 آپاور ایمانکے بارےکے میں یہ سن ہماریکر حوصلہ
افزائی ہوئی، حالانکہ ہم خود طرح طرح کے دباؤ اور مصیبتوں میں پھنسے
ہوئے ہیں۔ اب8 ہماری جان میں جان آ گئی ہے، کیونکہ آپ مضبوطی
میںخداوندسے قائم ہیں۔ آپہم9 کی وجہ سے الله کے کتنے !ہیںشکرگزار
یہ خوشی ناقابِل بیان ہے جو ہم آپ کی وجہ سے الله کے حضور محسوس
کرتے ہیں۔ 10 دن رات ہم بڑی سنجیدگی سے دعا کرتے ہتے ر ہیں کہ
آپ سے دوبارہ مل کر وہ کمیاں پوری کریں آپجو کے ایمان تکابمیں
رہ گئی ہیں۔

اب11 ہمارا خدا اور باپ خود اور ہمارا خداوند عیسٰی راستہ کھولے
تاکہ پہنچتکآپہم سکیں۔ کرےخداوند12 دوسرےایککیآپکہ
اور دیگر تمام لوگوں سے محبت اِتنی بڑھ جائے کہ وہ یوں دل سے چھلـک
لئےکےآپطرحجساُٹھے کیونکہ13ہے۔رہیچھلـکبھیمحبتہماری
طرحاِس آپالله دلوںکے کرےمضبوطکو گا آپاور ہمارےوقتاُس
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خدا اور باپ کے حضور بےالزام اور مُقّدس ثابت ہوں گے جب ہمارا
خداوند عیسٰی اپنے تمام مُقّدسین کے ساتھ آئے گا۔ آمین۔

4
الله کو پسندیدہ زندگی

آخریایکبھائیو،1 آپبات، ہمنے سیکھسے لیا تھا ہماریکہ زندگی
طرحکس ہونی ہئے چا تاکہ وہ الله کو پسند آئے۔ آپاور اِس مطابقکے
زندگی بھیگزارتے ہمابہیں۔ خداوند عیسٰی آپمیں درخواستسے اور
آپ کی حوصلہ افزائی کرتے ہیں آپکہ اِس میں مزید ترقی کرتے جائیں۔
آپ2 تو اُن ہدایات سے واقف ہیں جو ہم نے آپ کو خداوند عیسٰی کے
وسیلے سے دی تھیں۔ 3 کیونکہ الله کی مرضی ہے کہ آپ اُس کے لئے
مخصوص و مُقّدس ہوں، کہ آپ زناکاری سے باز رہیں۔ 4 ہر ایک اپنے
بدن پر یوں قابو پانا سیکھ لے کہ وہ مُقّدس اور شریف زندگی گزار سکے۔
5 وہ غیرایمان داروں طرحکی جو الله ناواقفسے شہوتہیں پرستی کا شکار
نہ ہو۔ اِس6 معاملے میں کوئی اپنے بھائی کا گناہ نہ کرے، نہ اُس غلطسے
فائدہ اُٹھائے۔ خداوند ایسے گناہوں کی سزا دیتا ہے۔ ہم یہ سب کچھ بتا
چکے اور آپ کو آگاہ کر چکے ہیں۔ 7 کیونکہ الله نے ہمیں ناپاک زندگی
گزارنے لئےکے نہیں بُلایا مخصوصبلـکہ مُقّدسو زندگی گزارنے لئے۔کے
اِس8 لئے جو ہدایاتیہ رد کرتا ہے وہ انسان کو نہیں بلـکہ الله کو رد کرتا
ہے آپجو کو مُقّدساپنا دےروح دیتا ہے۔

9 یہ لـکھنے کی ضرورت نہیں کہ آپ دوسرے ایمان داروں سے محبت
رکھیں۔ الله نے آپخود دوسرےایککو محبتسے رکھنا سکھایا ہے۔
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10 ًاور حقیقتا آپ مکدُنیہ کے تمام بھائیوں سے ایسی ہی محبت رکھتے ہیں۔
توبھی بھائیو، افزائیحوصلہکیآپہم کرنا ہتے ہیںچا مزیدمیںاِسآپکہ
ترقی کرتے جائیں۔ عزتاپنی11 اِس میں برقرار رکھیں آپکہ سکون سے
زندگی گزاریں، فرائضاپنے ادا کریں اور اپنے ہاتھوں سے کام جسکریں،
ہمطرح آپنے کو کہہ دیا تھا۔ آپجب12 ایسا یں کر گے تو غیرایمان دار
آپ کی قدر کریں گے بھیکسیآپاور چیز محتاجکے نہیں رہیں گے۔

خداوند کی آمد
13 بھائیو، ہم ہتے چا ہیں کہ آپ اُن کے بارے میں حقیقت جان لیں

جو سو گئے ہیں آپتاکہ دوسروں کی طرح جن کی کوئی اُمید نہیں ماتم نہ
کریں۔ 14 ہمارا ایمان ہے کہ عیسٰی مر گیا اور دوبارہ جی اُٹھا، اِس لئے ہمارا
یہ بھی ایمان ہے کہ جب عیسٰی واپس آئے گا تو الله اُس کے ساتھ اُن ایمان
داروں کو واپسبھی لائے گا موتجو کی نیند سو گئے ہیں۔

15 آپابہمکچھجو کو بتا ہیںرہے وہ کیخداوند تعلیم خداوندہے۔
کی آمد پر ہم جو زندہ ہوں گے سوئے ہوئے لوگوں سے پہلے خداوند سے
نہیں ملیں گے۔ وقتاُس16 اونچی آواز سے حکم دیا جائے گا، فرشتہ اعظم
کی آواز دےسنائی گی، الله کا تُرم بجے گا اور خداوند آسمانخود پر سے اُتر
پہلےتبگا۔آئے وہ اُٹھیںجی میںمسیحجوگے مر تھے۔گئے 17 اِن بعدکے
ہی ہمیں جو زندہ ہوں گے بادلوں پر اُٹھا لیا جائے گا تاکہ ہَوا میں خداوند
سے ملیں۔ پھر ہم ہمیشہ خداوند کے ساتھ رہیں گے۔ 18 چنانچہ اِن الفاظ
دوسرےایکسے کو تسلی دیا کریں۔
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5
خداوند کی آمد کے لئے تیار رہنا

1 بھائیو، اِس کی ضرورت نہیں کہ ہم آپ کو لـکھیں کہ یہ سب کچھ
کب اور کس موقع پر ہو گا۔ 2 کیونکہ آپ خود خوب جانتے ہیں کہ
خداوند کا یوںدن آئے طرحجسگا راتچور وقتکے گھسمیںگھر
آتا ہے۔ کہیںلوگجب3 امناب”گے، امانو “ہے، اچانکہلاکتتو
ہی اُن پر پڑےآن گی۔ وہ میںمصیبتطرحاِس پڑ جائیں طرحجسگے وہ
بچہکاجسعورت پیدا ہو وہہے۔رہا نہیںہرگز گے۔سکیںبچ آپلیکن4
بھائیو یکی تار کی گرفت میں نہیں ہیں، اِس لئے یہ دن چور کی طرح آپ پر
نہیںغالب آنا ہئے۔ روشنیسبآپکیونکہ5چا دناور فرزندکے ہیں۔ ہمارا
رات یا یکی تار سے کوئی واسطہ نہیں۔ غرض6 آئیں، ہم دوسروں کی مانند
نہ ہوں جو سوئے ہوئے ہیں بلـکہ جاگتے ہوشرہیں، مند رہیں۔ 7 کیونکہ
رات وقتکے لوگہی سو جاتے راتہیں، وقتکے لوگہی نشے میں
دُھت ہو جاتے ہیں۔ لیکن8 چونکہ دنہم ہیںکے اِس لئے آئیں ہوشہم
میں رہیں۔ لازم ہے کہ ہم ایمان اور محبت کو زرہ بکتر کے طور پر اور
نجات کی اُمید کو خود کے طور پر پہن لیں۔ 9 کیونکہ الله نے ہمیں اِس لئے
نہیں چنا کہ ہم پر کرےنازلغضباپنا بلـکہ اِس لئے کہ ہم اپنے خداوند
عیسٰی مسیح وسیلےکے نجاتسے پائیں۔ اُس10 ہمارینے خاطر اپنی جان
دیدے تاکہ ہم اُس ساتھکے جئیں، خواہ ہم اُس کی آمد دنکے مُردہ
ہوں یا زندہ۔ اِس11 لئے دوسرےایک کی حوصلہ افزائی اور تعمیر کرتے
رہیں، جیسا آپکہ کر بھی رہے ہیں۔

ہدایاتآخری اور سلام
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12 بھائیو، ہماری درخواست ہے کہ آپ اُن کی قدر کریں جو آپ کے
محنتسختدرمیان کر کے خداوند آپمیں کی راہنمائی اور ہدایت کرتے
ہیں۔ 13 اُن خدمتکی کو منے رکھسا کر پیار سے اُن کریں۔عزتبڑیکی
دوسرےایکاور کے ساتھ ملاپمیل سے زندگی گزاریں۔

14 بھائیو، ہم اِس پر زور دینا ہتے ہیںچا اُنہیںکہ سمجھائیں جو بےقاعدہ
زندگی گزارتے ہیں، اُنہیں تسلی دیں جو جلدی سے مایوس ہو جاتے ہیں،
کمزوروں کا خیال رکھیں اور سب کو صبر سے برداشت کریں۔ 15 اِس پر
دھیان دیں کہ کوئی کسی سے بُرائی کے بدلے بُرائی نہ کرے بلـکہ آپ ہر
وقت ایک دوسرے اور تمام لوگوں کے ساتھ نیک کام کرنے میں رہیں۔لـگے

16 خوشوقتہر رہیں، بلاناغہ17 دعا کریں، اور18 حالتہر میں خدا
کا کریں۔شکر ہیںمیںمسیحآپجبکیونکہ تو الله سےآپکچھیہی چاہتا
ہے۔

روح19 القدس کو مت بجھائیں۔ نبوّتوں20 کی تحقیر نہ کریں۔ سب21
کچھ پرکھ کر وہ تھامے رکھیں جو اچھا ہے، 22 اور ہر قسم کی بُرائی سے باز
رہیں۔

23 الله خود جو سلامتی کا خدا ہے آپ کو پورے طور پر مخصوص و
مُقّدس کرے۔ وہ کرے کہ آپ پورے طور پر روح، جان اور بدن سمیت
محفوظتکوقتاُس اور تکجبرہیںبےالزام ہمارا مسیحعیسٰیخداوند
واپس نہیں آ جاتا۔ 24 آپجو کو بُلاتا ہے وہ وفادار ہے اور وہ کرےایسا
گا بھی۔

25 ہمارےبھائیو، لئے دعا کریں۔
تمام26 بھائیوں طرفہماریکو سے بوسہ دینا۔
خداوندکے27 آپمَیںحضور تاکیدکو ہوںکرتا تمامخطیہکہ بھائیوں

کے منے سا پڑھا جائے۔
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ہمارے28 خداوند عیسٰی مسیح کا آپفضل ساتھکے ہوتا رہے۔
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