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ٿسلونيڪين

جي نالي پولس رسول جو پهريون خط

1

خدا جي خدمت ڪرڻ جي الءِ ڪهڙا خيرمقدم
 1پولس سلوانس ۽ تيمٿيس
هي خط ڪليسيا کي لکي رهيو آهيان ڪيا هيا .۽ ڪهڙي طرح توهان بُتن جي عبادت
جيڪو ٿسلونيڪين ۾ خدا اسان جي پي ُء ۽ ڪرڻ کان مڙي ويا هيا 10 .۽ اهو انتظار ڪرڻ
جي الءِ چيو ته خدا جو پُٽ آسمان مان ايندو
خداوند يسوع مسيح ۾ آهي.
خدا فضل ۽ سالمتي توهان تي هجي!
خدا ان پُٽ کي موت سان ساڙيو اهو يسوع آهي
جيڪو اسان کي خدا جي اچڻ واري غضب کان
ٿسلونيڪين جو ايمان ۽ زندگي
بچائيندو آهي.
 2جڏهن به اسان دعا ڪندا آهيون اسان توهان
ٿسلونيڪين ۾ پولس جو ڪم
کي هميشه ياد ڪندا آهيون ۽ اسان هميشه توهان
سڀن جي الءِ خدا جو شڪر ادا ڪندا آهيون3 .
 1ڀائرو ۽ ڀيئنرون! توهان ڄاڻو ٿا ته
اسان جي مالقات توهان سان ضايع نه
۽ جڏهن اسان خداوند پنهنجي پي ُء جي خدمت ۾
دعا ڪندا آهيون اسان هميشه شڪر ادا ڪندا ٿيندي 2 .توهان ڏانهن اچڻ کان پهريان اسان
آهيون .توهان جي ايمان جو ڪم ۽ محبت جي فلپّي ۾ مصيبت ۾ رهياسين اتان جي ماڻهن اسان
محنت ۽ ان اميد ۽ صبر کي ياد ڪندا آهيون اهو سان برو سلوڪ ڪيو جنهن کي توهان ڄاڻو
ٿا ۽ جڏهن اسان توهان ڏانهن آياسين ته ڪئي
اسان جي خداوند يسوع مسيح جي بابت آهي.
 4ڀائرو ۽ ڀيئرون! خدا توهان سان محبت ماڻهون اسان جي مخالف هيا پر اسان جي خدا
ڪندو آهي ۽ توهان ان جا چونڊيل ماڻهون اسان کي همت سان رهڻ جي الءِ ۽ توهان کي
آهيو 5 .اسان توهان ڏانهن خوشخبري آندي آهي پنهنجي ڪالم جي خوشخبري ڏيڻ جي الءِ مدد
اسان صرف لفظن ۾ نه آندي آهي بلڪه پاڪ ڪئي 3 .اسان جي تعليم اسان کي نه دوکي سان
روح جي طاقت سان ۽ پوري قدرت جرم سان نه ئي اسان کي ڪنهن به بري ارادي سان يا
گڏ جيڪو سچ آهي ۽ توهان ڄاڻون ٿا ته جڏهن دوکو ڏيڻ جي فريب سان ڏني ويئي آهي 4 .اسان
اسان توهان سان گڏ هياسين ته توهان جي خاطر خوشخبري جي تعليم ڏيندا آهيون ڇاالءِ جو ته
ڪهڙي طرح رهياسين 6 .۽ توهان اسانجي ۽ خدا اسان کي ڄاڻيو آهي ته خوشخبري جي تعليم
خداوند جي راهه تي هلڻ لڳا توهان گهڻيون ڏيون انهي َء الءِ جڏهن اسان چوندا آهيون ته
مصيبتون کنيون پر انهن کي خوشي َء جي تعليم ڪنهن ماڻهون کي خوش ڪرڻ جي الءِ ناهيون
کي برداشت ڪري ڇڏيو ۽ پاڪ روح توهان چوندا اسان خدا کي خوش رکڻ جي ڪوشش
ڪندا آهيون خدا ئي آهي جيڪو اسان جي دلين
کي اهي خوشيون ڏنيون.
 7توهان مڪدنيه ۽ اخيه جي تمام ايماندار کي ڄاڻيندو آهي.
اعلي ڳالهيون ڪري
 5توهان ڄاڻون ٿا ته
ماڻهن جي الءِ هڪ نمونو بڻايا آهيو 8 .ڇاالءِ
ٰ
جو ته نه صرف خدواند جي تعليمات مڪدنيه توهان تي پنهنجو اثر وجهڻ جي ڪوشش
۽ اخيه ۾ نه صرف ان وجهه سان ڦهلي آهي ڪڏهن نه ڪئي اهي اسان توهان جي پئسا وٺڻ
بلڪه توهان کي خدا جي ايمان بابت هر جاءِ جي جي الءِ بهانو ڪرڻ نه آيا هياسين .خدا ئي ڄاڻي
معلومات هئي انهي َء الءِ اسان کي ٻيو ڪجهه ٿو اهو سچ آهي 6 .اسان ماڻهن کان پنهنجي
توهان جي ايمان جي بابت چوڻو آهي 9 .ڇاالءِ تعريف ڪڏهن ناهيون چاهيندا اسان ڪڏهن به
جو ته اهو پاڻ ئي اسان جي باري ۾ ٻڌائيندا آهن توهان سان يا ڪنهن ٻئي سان تعريف نه گهري.
ته توهان اسان جي الءِ ۽ زنده رهڻ واري سچي
 7اسان مسيح جا رسول آهيون ۽ جڏهن اسان
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توهان سان گڏ هياسين ته اسان پنهنجي اختيار
سان توهان کي ڪجهه ڪرڻ جي قابل بڻائي
سگهياسين اسان توهان سان گڏ گهڻي نرمي سان
پيش آياسين اسان ان ما ُء وانگر آهيون جيڪا
پنهنجي ٻارن جي سنڀال ڪندي آهي 8 .اسان
توهان سان سڀن کان گهڻي محبت ڪندا آهيون
انهي َء الءِ خدا کان مليل خوشخبري کي ئي نه
بلڪه خود پنهنجي جان کي به توهان سان گڏ
ورهائڻ چاهيون ٿا 9 ...ڀائرو ۽ ڀيئنرون! سوچيو
ته اسان ڪيتري سخت محنت ڪئي اسان ڏينهن
رات محنت ڪئي .اسان جڏهن توهان کي خدا
جي خوشخبري ڏني ته ان وقت اسان توهان جي
ٻوجهه نه بڻياسين ۽ نه اسان توهان کي ڪجهه
روپين جي توقع ڪئي.
 10جڏهن اسان اهل ايمان ماڻهن سان گڏ
هياسين ته اسان جي طرز زندگي پاڪ ۽
راستبازي جي هئي ۽ توهان ڄاڻون ٿا ته اهو
سچ آهي ۽ خدا به ڄاڻي ٿو ته اهو سچ آهي.
 11توهان ڄاڻو ٿا ته توهان مان هر هڪ سان
گڏ اهڙو سلوڪ ڪيو جهڙي طرح هڪ پي ُء
پنهنجي ٻارن سان ڪندو آهي 12 .اسان توهان
کي همت ڏني ۽ آرام پهچايوسين ۽ توهان کي
خدا جي الءِ قابل احترام زندگي گذارڻ جي الءِ
چيو خدا پنهنجي بادشاهت ۽ جالل جي الءِ توهان
کي گهرايو آهي.
 13توهان خدا جي پيغام کي قبول ڪيو اسان
هميشه ان جي الءِ خدا جا شڪر گذار آهيون
توهان اهي پيغام اسان کان ٻڌا آهن ۽ توهان ان
کي ايئن قبول ڪيو جيئن اهو ماڻهون کي نه
بلڪه خدا جا الفاظ آهن ۽ حقيقت ۾ اهو خدا ئي
جي طرف کان پيغام آهي ۽ جيڪو توهان جي
ڪمن تي ايمان آڻيو 14 .ڀائرو ۽ ڀيئنرون! توهان
ماڻهون خدا جي ڪليسيا وانگر مسيح يسوع ۾
آهيو جيڪي يهوداه ۾ آهن يهوداه جي خدا تي
ست ماڻهون اتان يهودين جي وجهه سان ڪئي
مصيبتون کنيون ۽ توهان به پنهنجي ئي مالڪ
جي ماڻهن جي الءِ مصيبت کئين 15 .انهن
يهودين خداوند يسوع کي مصلوب ڪيو ۽ نبين
کي قتل ڪيو ۽ اسان کي ملڪ ڇڏڻ جي الءِ
مجبور ڪيو انهن ماڻهن کان خدا خوش ناهي
اهي ماڻهون هر ڪنهن جي خالف هيا16 .
ها! اهي روڪڻ جي ڪوشش ڪئي ته اسان
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غير يهودين کي نجات جو پيغام نه ٻڌايون اسان
غيريهودين کي اهو پيغام ڏيندا آهن ته جيئن غير
يهودي بچايا وين اهڙي طرح کان اهي پنهنجي
موجوده گناهن ۾ گهڻي کان گهڻو اضافو ڪيو
آهي انهن تي خدا جو قهر پنهنجي پوري غضب
سان گڏ لهندو.
پولس جو ٻيهر ملڻ جي خواهش ڪرڻ
 17ڀائرو ۽ ڀيئنرون! اسان توهان کان ڪجهه
عرصي جي الءِ جدا ٿيا اسان اتي توهان سان گڏ
نه هياسين پر اسان جا خياالت توهان سان گڏ هيا
اسان توهان ڏانهن اچڻ جي بي انتها ڪوشش
ڪئي ۽ اسان ايئن ڪرڻ چاهيون پيا 18 .ها!
سچ آهي اسان توهان ڏانهن اچڻ چاهيو! مان
پولس ڪئي ڀيرا اچڻ جي ڪوشش ڪئي پر
شيطان اسان ۾ رڪاوٽ پيدا ڪئي 19 .توهان
اسان جي اميد آهيو اسان جون خوشيون آهيو
۽ اسان جو تاج به .خداوند يسوع مسيح جي
سامهون جڏهن اهي ايندا ان وقت اسان جي فخر
جو باعث توهان ئي ته آهيو 20 .حقيقت ۾ اسان
جو جالل ۽ خوشي توهان ئي آهيو.
 2-1اسان توهان ڏانهن نه اچي سگهياسين
پر ايترو ڊگهو انتظار ڪرڻ به مشڪل
هيو ان الءِ اسان طئه ڪيو ته اسان صرف
اٿهيني ۾ اڪيال ئي رهنداسين ۽ تيمٿيس کي
توهان ڏانهن موڪلينداسين اهو اسان جو ڀا ُء آهي
اهو اسان سان گڏ خدا جي الءِ ڪم ڪندو آهي
۽ اهو خدا جي طرف کان مسيح جي خوشخبري
ڏيڻ ۾ اسان جي مدد ڪندو آهي اسان تميٿيس
کي توهان ڏانهن موڪليو ته اهو توهان جي الءِ
سهولت پيدا ڪري ته جيئن توهان ايمان ۾ پختي
آڻيو 3 .تيمٿيس کي ان الءِ موڪليو اهي ته جيئن
توهان مان ڪوئي پريشان نه ٿي انهن مصيبتن
کان جيڪي پيش اينديون آهن ۽ توهان ڄاڻيو
ٿا ته اهڙي مصيبتن کان اسان کي منهن ڏيڻ
گهرجي 4 .جڏهن اسان توهان سان گڏ هياسين
ته توهان اسان کي چئي چڪا هيا ته اسان کي
مصيبتن جو منهن ڪرڻو پوندو ۽ توهان ڄاڻو ٿا
ته ايئن ٿيو جيئن ته اسان چيو هيو 5 .تيمٿيس کي
مان توهان ڏانهن موڪليو آهي ته جيئن توهان
جي ايمان جي باري ۾ ڄاڻي سگهان جڏهن مان
گهڻو انتظار نه ڪري سگهيم ته انهيءِ الءِ ان
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کي توهان ڏانهن موڪليو ڍپ هيو ڪٿي اهو
شيطان توهانکي اڪسائي ڪري توهان کي
شڪست نه ڏيئي ۽ اسان جي سخت محنت کي
ضايع نه ڪري ڇڏي.
 6پر تيمٿيس توهان ڏانهن واپس اسان ڏانهن آيو
۽ توهان جي محبت ۽ ايمان جي خوشخبري ڏني
تيمٿيس اهو به چيو ته توهان هميشه راستبازي َء
سان ياد ڪندا آهيو ۽ اسان سان ٻيهر ملڻ جي
خواهش رکو ٿا ۽ اسان به اهو ئي چاهيون ٿا ته
توهان سان ٻيهر ملون 7 .ڀائرو ۽ ڀيئنرون! اسان
کي توهان جي طرف کان ۽ توهان جي ايمان
جي بابت اسان کي اطمينان ۽ سڪون آهي جڏهن
ته اسان کي تڪليف ۽ مصيبتن گيهري ورتو
آهي وري به اسان کي تشفي آهي 8 .حقيقت ۾
اسان جي زندگي اها آهي ته توهان خداوند ۾ اٽل
بيٺا رهو 9 .توهان جي باري ۾ توهان جي سبب
جيڪا خوشي اسان کي ملي آهي ،ان الءِ اسان
خدا جو شڪر پنهنجي خدا جي سامهون ڪيئن
ڪريون 10 .اسان ڏينهن رات مسلسل توهان جي
الءِ دعا ڪندا آهيون ته اسان توهان سان ٻيهر
ملي سگهون ۽ توهان کي هر شيءِ جيڪا توهان
جي ايمان کي پختو بڻائي.
 11اسان پنهنجي پي ُء ۽ اسان جي خدواند
يسوع کان دعا ڪريون ٿا ته اسان کي توهان
ڏانهن اچڻ جو موقعو ڏيئي 12 .۽ دعا ڪندا
آهيون ته خداوند توهان جي محبت کي گهڻي
هڪ ٻئي جي الءِ وڌائي اسان جي دعا آهي ته
توهان سڀن ماڻهن سان محبت ڪريو جهڙي
طرح اسان توهان سان ڪريون ٿا 13 .اسان جي
دعا آهي ته توهان جون دلين ۾ قوت ڀرجي وڃي
۽ توهان خدا پي ُء جي سامهون بي عيب ۽ پاڪ
ٿي وڃو جڏهن اسان جو خداوند يسوع پنهنجي
پاڪ ماڻهن سان گڏ اچي.
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جيڪي شيون توهان کي ڪرڻيون آهن اهي
اسان چئي چڪا آهيون .توهان ڄاڻيو ٿا ته اهي
سڀ ڳالهيون اهي سڀ ڳالهيون خداوند يسوع
مسيح جي اختيار سان چيون آهن 3 .خدا چاهي
ٿو ته توهان پاڪ ٿيل رهو ۽ حرامڪاري جي
گناهن کان پري رهو 4 .خدا چاهي ٿو ته توهان
کي پنهنجي جسمن ۾ قابو جو اختيار هجي اهڙو
رستو اختيار ڪريو جيڪو پاڪ هجي ۽ جيڪو
خدا کي عزت بخشي 5 .پنهنجي جسم کي جنسي
گناهن کان ۾ استعمال نه ڪريو جيڪي ماڻهون
خدا کي ناهن ڄاڻيندا پنهنجي جسم کي استعمال
ڪندا آهن 6 .توهان مان ڪوئي به سٺو عيسائي
ڀا ُء جي الءِ برائي ۽ غلط طريقو اختيار نه ڪري
۽ نه ان کي ناجائز فائدو وٺي ،خداوند ماڻهن
کي انهن سڀن شين جي الءِ سزا ڏيندو آهي .۽
اسان انهن شين جي متعلق توهان کي چئي چڪا
آهيون ۽ پهريائين خبردار ڪري چڪا آهيون.
 7خدا اسان کي ناپاڪائي جي الءِ نه بلڪه
پاڪيزگي جي الءِ گهرايو 8 .تنهنڪري جيڪي
ماڻهون انهن جي تعليمات جا فرمانبرداري ناهن
ڪندا ته اهڙن ماڻهن جي الءِ نه بلڪه خدا جا
نافرمان آهن ۽ خدا ئي آهي جنهن ئي توهان کي
روح سان نوازيندو آهي.
 9اسان کي اهو لکڻ جي ضرورت نه آهي ته
توهان کي عيسائي ڀائرن ۽ ڀيئنرن ۾ محبت رکڻ
گهرجي توهان خدا کان سکيو آهي ته ڪهڙي
طرح توهان هڪ ٻئي سان محبت ڪرڻ گهرجي.
 10۽ توهان حقيقت ۾ مڪدنيه جي تمام ڀائرن ۽
ڀيئنرن سان سچي محبت رکندا آهيو انهن سان
وڌيڪ محبت ڪرڻ جي الءِ همت وڌائي آهي.
 11توهان سڀ امن ۽ سالمتي جي زندگي ۾
رهي ڪري ان جو اعزاز سمجهو ۽ پنهنجي ڪم
جي طرف توجه ڏيو ۽ پنهنجي ڪمائي پنهنجي
هٿ سان ڪمايو اسان توهان کي سڀ ڪرڻ جي
الءِ پهريان ئي چئي چڪا آهيون 12 .جيڪڏهن
ايئن ڪندا ته جيڪي ماڻهون اهل ايمان نه
آهن اهي به زندگي جي راهه ۽ توهان پنهنجي
ضرورتن جي الءِ ٻين کان محتاج نه ٿيندا.

خدا کي خوش بنائڻ واري زندگي
 1ڀائرو ۽ ڀيئنرون! مان توهان ڪجهه
ٻيون ڳالهيون به ڪرڻ چاهيان ٿو مان
توهان کي ٻڌائي چڪو آهيان ته خدا جي خوشي
جي الءِ ڪهڙا رهنما گهرجن ۽ توهان ان رستي
خداوند جي آمد
هلي رهيا آهيو انهي َء الءِ خداوند يسوع مسيح
۾ اسان توهان کي ٻئي وڌيڪ همت ڏيون ٿا ته
 13اي ڀائرو ۽ ڀيئنرون! اسان توهان کي معلوم
توهان ان راهه کي گهڻي کان گهڻو جاري رکو .ڪرائڻ چاهيون ٿا ته مئل ماڻهن سان گڏ ڇا ٿيڻ
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وارو آهي تڏهن توهان کي ٻين وانگر رنجيده نه
ٿيڻ گهرجي جن وٽ ڪنهن به طرح جي اميد
نه آهي 14 .اسان ڪامل ايمان آهيون ته مسيح
مري چڪو آهي پر مسيح ٻيهر اٿاريو ويو هيو
انهي َء الءِ يسوع جي وجهه سان خدا انهن ماڻهن
کي به جيڪي مري چڪا آهن يسوع سان گڏ
وٺي ويندو.
 15هاڻي اسان توهان کي چئون ٿا ته اهي
خداوند جو پيغام آهي اهو جيڪو زنده آهي
خداوند جي ٻيهر اچڻ تائين خداوند سان گڏ رهندا
پر انهن کان اڳي نه ٿا نڪري سگهون جيڪي
مري چڪا آهن 16 .خداوند پاڻ آسمان کان
1
هيٺ ايندو تڏهن اهو حڪم ٻڌندا وڏي مالئڪ
تري جي آواز ۾ خداوند جي طرف کان آواز
ڪرڻ لڳندو تمام جيڪي يسوع ۾ مري ويا آهن
اهي ٻين کان پهريان جي ُء اٿندا 17 .ان کان بعد
جيڪي وري به زنده اهن انهن سان گڏ جيڪي
پهريان مري ويا آهن انهن سان گڏ ايئن ئي ٿيندو
اسانکي خداوند سان ملڻ جي الءِ ڪڪرن جي
وچ ۾ مٿي کنيو ويندو ۽ اسان هميشه جي الءِ
خداوند سان گڏ رهنداسين 18 .انهي َء الءِ انهن
لفظن سان گڏ ٻين کي اطمينان ڏياريندا رهو.
خداوند جو استقبال جي الءِ تيار رهو
 1اي ڀائرو ۽ ڀيئنرون! توهان کي تاريخ
۽ وقت جي لکڻ جي ضرورت نه آهي.
 2توهان سٺي طرح ڄاڻو ٿا ته خداوند جي ٻيهر
آمد جي ڏينهن اهڙي طرح غير متوقع هوندو
جهڙي طرح رات ۾ چور ايندو آهي 3 .جڏهن
ماڻهون چوندا“ ،اسان سالمتي سان محفوظ
آهيون” تڏهن تباهي لهندي ۽ اها تباهي ان سور
وانگر هوندي جيئن زال کي ٻار ڄڄڻ وقت
هوندي آهي ۽ اهي ماڻهون ڪٿي به بچي ڪري
ڀڃي نه سگهندا.
 4پر توهان سڀ ڀيئنرون ۽ ڀائرن تاريڪي
۾ نه رهندا ته اهو ڏينهن اچانڪ سان چور
وانگر اچي ڪري توهان کي تعجب ۾ وجهندو.
 5توهان سڀن ماڻهون جو تعلق ته روشني سان
هوندو ۽ توهان ماڻهون جو تعلق رات کان يا

5

 16 :4 1مالئڪ فرشتو هي فرشتو خدا جي فرشتن
مان مقرب آهي.
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تاريڪي سان نه هوندو .ان الءِ اسان کي ٻين
ماڻهن وانگر نه ٿيڻ گهرجي اسان کي سمهڻ نه
گهرجي بلڪه اسان کي جاڳڻ گهرجي ۽ پاڻ
تي قابو رکڻ گهرجي 7 .ڇاالءِ جو ته جيڪي
سمهندا آهن ته رات ۾ سمهندا آهن ۽ جيڪي نشو
ڪندا آهن ته اهي به رات ۾ نشو ڪندا آهن8 .
پر اسان جو تعلق ته ڏينهن سان آهي انهي َء الءِ
اسانکي پاڻ تي قابو رکڻ گهرجي اچو ايمان ۽
محبت جو زرهه ڍڪي لڳائي ڪري ۽ نجات
جي اميد پاڻ پائي ڪري هوشيار رهون.
 9خدا اسان کي پنهنجي غصي ۾ مبتال ٿيڻ جي
الءِ ناهي چونڊيو بلڪه اسان جي خداوند يسوع
مسيح جي ذريعي نجات ڏيڻ جي الءِ چونڊيو
آهي 10 .يسوع اسان جي الءِ مري ويو ته جيئن
اسان ان سان ملي ڪري رهون اسان جو زنده يا
مئل هجڻ سان ڪوئي فرق نه ٿو پوي جڏهن اهو
ايندو 11 .انهي َء الءِ هڪ ٻئي کي سک پهچايون
۽ هڪ ٻئي کي طاقتور بڻايون جيئن ته توهان
ڪري رهيا آهيو.
آخري هدايت ۽ سالم
 12اي ڀائرو ۽ ڀيئنرون! توهان کي اسانجي
درخواست آهي ته توهان سان گڏ سخت محنت
ڪري رهيا آهيون ۽ جيڪو خداوند ۾ توهان کي
راهه ڏيکاري ٿو انهن جي عزت ڪندا رهو13 .
۽ انهن ڪمن جي سبب محبت سان گڏ انهن جي
وڏي عزت ڪريو.
۽ هڪ ٻئي سان گڏ امن امان سان رهو14 .
اي ڀائرو ۽ ڀيئنرون! اسان توهان کي چئون
ٿا جيڪو ماڻهون ڪم ناهي ڪندو انهن کي
خبردار ڪريو جيڪي ماڻهون ڊڄڻ ٿا انهن کي
همت ڏياريو جيڪي ڪمزور آهن انهن جي مدد
ڪريو ۽ هر هڪ سان گڏ صبر سان ڪم وٺو.
 15ان ڳالهه کي يقيني بڻايو ۽ ڏسندا رهو ته
ڪائي به برائي جو بدلو برائي سان نه ڏيو بلڪه
سڀ هڪ ٻئي سان ڀالئي ڪرڻ جو وچن ڪندا
رهو.
 16هيمشه خوش رهو 17 .دعا ڪرڻ به نه
ڇڏيو 18 .هر وقت خدا جو شڪر ادا ڪندا رهو
۽ اهائي خدا جي مرضي آهي توهان کي مسيح
يسوع ۾ چاهيندو آهي.
 19پاڪ روح جي ڪم کي نه روڪيو20 .
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نبين جي پيغام کي ڪڏهن غير اهم نه سمجهو.
 21هر ڳالهه جي اصليت کي ڄاڻيو جيڪو سٺو
آهي ان کي قبول ڪريو 22 .هر قسم جي برائي
کان پري رهو.
 23اسان جي دعا آهي ته خدا جيڪو ته
سالمتي جو ذريعو آهي اهو پوري طريقي سان
توهان کي پاڪ ڪري ڇڏي .۽ اسان جي دعا
آهي ته توهانجي پوري هستي ،روح ،جسم ۽
جان محفوظ ۽ بي عيب رهي جڏهن خداوند
يسوع مسيح اچي 24 .اهو جنهن توهان کي

گهرايو آهيو اهوئي توهان جو شيون پوريون
ڪندو ڇاالءِ جو ته اهو وفادار آهي.
 25اي ڀائرو ۽ ڀيئنرون! برائي ڪرم اسان جي
الءِ به دعا ڪريو 26 .سڀ ڀائرو ۽ ڀيئنرون کي
جڏهن توهان ملو ته اسان جو پاڪ پيار انهن
کي ڏيو 27 .مان خداوند جي اختيار سان توهان
کي چوان ٿو ته ان خط کي سڀ ڀائر ۽ ڀيئنرون
کي پڙهي ڪري ٻڌايو 28 .اسان جي خدواند
يسوع مسيح جي فضل ۽ ڪرم توهان سان گڏ
رهي .آمين!

