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ٿسلونيڪين

جي نالي پولس رسول جو ٻيو خط

1

 1پولس سلوانس ۽ تيمٿيس
هي خط ڪليسيا کي لکي رهيو آهيان
جيڪو ٿسلونيڪين ۾ خدا اسان جي پي ُء ۽
خداوند يسوع مسيح ۾ آهي.
 2خدا پي ُء ۽ خداوند يسوع مسيح جي فضل ۽
سالمتي توهان تي هجي.
 3ڀائرو ۽ ڀيئنرون! اسان هميشه خدا جو
شڪر ادا ڪندا آهيون توهان جي الءِ ايئن ڪرڻ
ضروري به آهي اسان جي الءِ ڇاالءِ جو ته
توهان جو ايمان گهڻي کان گهڻو پختو ٿيندو وڃي
۽ توهان سڀن ۾ پاڻ جي به محبت رهي آهي4 .
ان الءِ اسان کي توهان تي خدا جي ڪليسيائن
جي نسبت فخر آهي اسان ٻين ڪليسيائن ۾ توهان
جي برداشت جي حوصلي ۽ ايمان جي متعلق
چوندا حاالنڪه توهان کي ستايو ويو ۽ توهان
کي ڪئي مصيبتن سان تڪليف به هوندي آهي
پر توهان به ايمان کي برداشت ڪندا رهيا.
خدا جي فيصلي جي متعلق پولُس جو بيان
 5هي ثبوت آهي ته خدا جو انصاف سچو
آهي ان جي اهائي مرضي آهي ته توهان خدا
جي بادشاهت جي قابل آهيو توهان ان الءِ
مصيبت کڻي رهيا آهيو 6 .خدا اهوئي ڪندو
جيڪو صحيح آهي اهو انهن ماڻهن کي تڪليف
پهچائيندو آهي جيڪي توهان کي تڪليف ڏيندا
آهن 7 .خدا انهن ماڻهن کي سالمتي ڏيندو جيڪي
تڪليفون کڻي رهيا آهن اهو سالمتي اسان کي به
ڏيندو .۽ خدا اها سالمتي ان وقت ڏيندو جڏهن
خداوند يسوع آسمان کان پنهنجو طاقتور مالئڪن
سان گڏ ظاهر ٿيندو 8 .جڏهن يسوع آسمان مان
ڏسندي شعلن سان گڏ ظاهر ٿين ته انهن ماڻهن
کي به جيڪي خدا کي ناهن ڄاڻن وارا انهن کي
به جيڪو اسان جي خداوند يسوع جي انجيل جي
اطاعت ناهن ڪندا انهن کي سزا ڏيندو 9 .انهن
کي هميشه تباهي َء جي سزا ڏني ويندي ۽ انهن
کي خداوند سان گڏ رهڻ جو موقعو نه ملندو ۽

انهن کي ان جو شاندار طاقت جو سامهون کان
هڪ طرف ڌڪيو ويندو 10 .اهو ان ڏينهن ٿيندو
جڏهن خداوند يسوع ايندو يسوع پنهنجي پاڪ
ماڻهن سان گڏ پنهنجي جالل کي وٺڻ ايندو ۽ سڀ
ماڻهون جيڪي ان تي ايمان آڻيندا حيران ٿيندا
توهان انهن اهل ايمان وارن ۾ هوندا ڇاالءِ جو
ته توهان اسان جي تعليمات تي ايمان آندو هيو.
 11انهي َء الءِ اسان هميشه توهانجي ڀالئي
جي الءِ دعا ڪندا آهيون ۽ خواهشمند آهيون ته
خدا توهان جي مدد ڪري سگهي انهن رستي
تي رهڻ جي الءِ جن تي توهان کي گهرايو ويو
اسان دعا ڪندا آهيون ته هو پنهنجي قدرت سان
توهان جي هر سٺي ارادي کي ۽ توهانجي ايمان
جي هر ڪم کي پورو ڪري 12 .ان طريقي
سان خداوند يسوع مسيح جي نالي توهان ۾ جالل
پائي ۽ توهان ان جي ذريعي جالل پائيندا اهو
جالل اسان جي خداوند يسوع مسيح جي فضل
سان ايندو آهي.
خوفناڪ حادثي جو ٿيڻ
 1منهنجا ڀائرو ۽ ڀيئنرون! اسان ماڻهون
پنهنجي خداوند يسوع مسيح جي متعلق
۽ اسان سڀ گڏ ان سان ڪيئن ملنداسين ان جي
متعلق ڳالهه ڪنداسين 2 .جيڪڏهن ڪوئي
چوي ٿو ته خداوند جو ڏينهن پهريان ئي اچي
چڪو آهي ته توهان آساني سان پنهنجي دين ۾
پريشان نه ٿيو .ممڪن آهي ڪوئي هڪ نبوت
جي طور تي يا ان جي پيغام جي طور تي چوندا
۽ اهو به ٿي سگهي ٿو ته اهو ڪوئي ننڍو خط
اسان جي نالي تي کڻي اچي ۽ توهان کي پڙهي
ڪري ٻڌائي 3 .ڪنهن ماڻهون کي موقعو نه
ڏيو ته اهو توهان کي ڪهڙي طرح دوکو ڏيندو.
اهو وقت ان وقت تائين نه ايندو جيسيتائين ته
خداوند منهن موڙڻ جو واقعو نه ٿئي ۽ گناهه
يعني هالڪت جو فرزند ظاهر نه ٿي
جو شخص ٰ
وڃي 4 .بدڪار شخص ته خداوند جي نالي جي
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هر شيءِ کي يا جنهن جي ماڻهون پوڄا ڪندا
آهن انهن جو مخالف آهي .۽ اهو خدا جي گهر
۾ ويندو ۽ اتي ويهي ڪري اهو ظاهر ڪندو ته
اهو خدا آهي.
 5ڇا توهان ياد ناهيو ڪندا مان پهريان ئي
انهن شين جي باري ۾ توهان کي چئي چڪو
آهيان جڏهن مان توهان سان گڏ هيس 6 .۽
توهان ڄاڻون ٿا ته هاڻي ڪهڙي شيءِ خراب
شخص کي روڪي رهي آهي اهو مناسب وقت
اچڻ تي ئي ظاهر ٿيندو 7 .برائي جي لڪيل
قوت پهريان ئي دنيا ۾ ڪارگذار آهي ڪوئي
هڪ آهي جيڪو ان لڪيل برائي جي قوت
کي روڪي رهيو آهي ۽ روڪيندو ئي رهندو
جيستيائين ان کي پنهنجي رستي کان هٽايو نه
وڃي 8 .تڏهن ئي اهو بدڪار شخص ظاهر
ٿيندو ۽ خداوند يسوع پنهنجي منهن جي ڦوڪ
سان ان ماڻهون ماري ڇڏيندو ۽ پنهنجي آمد جي
تجلي َء سان نشت نابود ڪندو.
 9بدڪار شخص شيطان جي قوت سان گڏ
ايندو .ان وٽ وڏي قوت هوندي ۽ هر طرح جا
ڪوڙا معجزه ،نشانيون ۽ عجيب ڪم ڏيکاريندو.
 10بدڪار شخص گم ٿيل ماڻهن کي دوکو ڏيڻ
جي الءِ هر طرح جي برائي جو استعمال ڪندو
آهي .اهي ماڻهو گم ٿي ويا هئا ڇاالءِ جو ته انهن
حق جي محبت کي اختيار نه ڪيو جنهن سان
انهن جي نجات ٿي ها 11 .پر انهن ماڻهن سچائي
سان محبت ڪرڻ کي رد ڪري ڇڏيو انهي َء الءِ
خدا انهن جي الءِ اهڙي طاقتور شيءِ موڪلي
جيڪا انهن کي سچائي رد ڪرڻ ۾ رهنمائي
بڻي ۽ انهن ان ۾ ايمان آندو جيڪو غلط هيو12 .
انهي َء الءِ اهي سڀ ماڻهون جيڪي سچائي تي
ايمان نه آندو ۽ خراب اعمال ڪري خوش رهيا
اهي سڀ سزا پائيندا.
توهان کي نجات جي الءِ چونڊيو ويو آهي
 13ڀائرو ۽ ڀيئنرون! خداوند توهان سان محبت
ڪندو آهي .خدا توهان کي نجات ڏيڻ جي الءِ
شروعات ئي ۾ چونڊيو آهي انهي َء الءِ اسان
کي هميشه توهان جي الءِ خدا جو شڪر ادا
ڪندي رهڻ گهرجي توهان روح جي ذريعي
سان پاڪ ٿي ڪري ۽ حق تي ايمان آڻي ڪري
نجات پائيندا 14 .خدا توهان کي خوشخبري َء

جي الءِ گهرايو آهي .۽ ان نجات جي الءِ جنهن
خوشخبري جي تعليم ڏني آهي ان جي توسط کان
خدا توهان کي گهرايو ته توهان به خداوند يسوع
مسيح جي جالل ۾ شامل ٿي سگهو 15 .ڀائرو
۽ ڀيئنرون! مضبوط رهو ايمان تي قائم رهو.
تعليمات جا وفادار رهو جيڪي اسان تقريرن ۾ ۽
خط جي ذريعي توهان کي ڏني هئي.
 17-16اسان خداوند يسوع مسيح جي الءِ
پنهنجو پاڻ دعا ڪندا آهيون ۽ خدا اسان جو
پي ُء اسان جي همت وڌائيندو آهي .۽ سٺا ڪم
ڪرڻ جي الءِ قوت ڏيندو ۽ چوندو خدا اسان
سان محبت ڪندو آهي ان جي فضل جي ذريعي
هميشه رهڻ واري نيڪ اميد ۽ اسان جي همت
وڌائيندو.
اسان جي الءِ دعا ڪرڻ
 1ڀائرو ۽ ڀيئنرون! اسان جي الءِ به دعا
ڪريو ته خداوند جي تعليمات جاري
رهي ۽ جلدي ڦهلجي ۽ دعا ڪريو ته انهن جي
تعليمات کي ماڻهون عزت بخشين جيئن ته توهان
سان پيش آيو 2 .دعا ڪريو ته اسان کي خراب
۽ ڏنگن ماڻهن کان ڇٽڪارو ملي ڇاالءِ جو ته
سڀن ماڻهن خدواند تي ايمان نه آندو.
 3پر خداوند وفادار آهي اهو توهان کي برائي
کان محفوظ رکندو ۽ طاقت ڏيندو 4 .خداوند ۾
اسان کي يقين ڏياريو آهي جيڪو ڪجهه اسان
چيو آهي اهو توهان ڪري رهيا آهيو ۽ اسان
کي خبر آهي ته توهان انهن شين کي جاري
رکندا 5 .اسان جي دعا آهي ته خداوند توهان جي
دلين کي خدا جي محبت ۽ مسيح جو صبر ڏيئي.

3

هر هڪ کي ڪم ڪرڻ جو موقعو ڏيو
 6ڀائرو ۽ ڀيئنرون! اسان جو خداوند يسوع
مسيح جي اختيار سان اسان توهان کي هدايت
ڪريون ٿا ته اهڙن ڀائرن کان پري رهو جن
جي عادت آهي ڪم نه ڪرڻ ۽ تعليمات تي
عمل ڪرڻ کان انڪار ڪرڻ جيڪا انهن اسان
کان ورتي آهي 7 .توهان پاڻ ڄاڻو ٿا ته توهان
کي اهڙي طرح رهڻو پوندو جهڙي طرح اسان
رهندا آهيون جڏهن اسان توهان سان گڏ هياسين
ته نڪمه نه هياسين 8 .۽ اسان ڪنهن کان به
قيمت ادا ڪرڻ کان بغير ماني نه کاڌي يا ٻيو
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اسان ڏينهن رات ڪم ۽ مشقت ڪندا رهندا
آهيون ته اسان ڪنهن تي ٻوجهه نه بڻجي رهون.
 9اهو ائين نه ته اسان کي توهان کان مدد وٺڻ
جو اختيار نه هيو .پر اسان ايتري سخت محنت
ڪئي ته توهان جي الءِ نمونو بڻجي سگهون
ته جيئن توهان به اسان وانگر ڪرڻ لڳو10 .
۽ جڏهن اسان توهان سان گڏ هياسين ته اسان
اهي اصول ڏنا هياسين“ ،هي جيڪڏهن ماڻهون
ڪوئي ڪم نه ڪري ته اهو ماني به نه کائي”.
 11اسان کي خبر پئي ته توهان جي وچ ۾
ڪجهه اهڙا به ماڻهون آهن جيڪي ڪم
ڪرڻ کان انڪار ڪندا آهن اهڙا ماڻهون ڪم
نه ڪندي پنهنجو پاڻ کي ٻين جي زندگين ۾
مصروف رکندا آهن 12 .اسان انهن ماڻهن کي
اها هدايت ڪندا آهيون ته ٻين جي معاملن ۾
دخل اندازي نه ڪريو بلڪه ڪم ڪري پنهنجي
روزي ڪمايو خداوند يسوع مسيح ۾ اسان انهن
کي ائين ڪرڻ جي التجا ڪريون ٿا 13 .ڀائرو ۽
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ڀيئنرون! نيڪ ڪم ڪرڻ کان ڪڏهن به بيزار
نه ٿجو.
 14جيڪڏهن خط ۾ لکيل ڪنهن هدايت تي
ڪوئي ماڻهون عمل نه ڪري ته ان تي نظر
رکو ۽ ان جي صحبت کان پري ٿي وڃو ته جيئن
ان کي شرم اچڻ لڳي 15 .پر ان سان دشمنن
جهڙو سلوڪ نه ڪريو هڪ ڀا ُء وانگر ان کي
خبردار ڪريو.
آخري الفاظ
 16اسان دعا ڪريون ٿا ته خداوند جيڪو
سالمتي جو ذريعو آهي هر وقت هر طرح سان
سالمتي ڏي خدواند توهان سڀن سان گڏ رهي.
 17مان پولس هاڻي پنهنجي هٿ سان لکيل
خط کي ختم ڪريان ٿو منهنجي خطن جي اهائي
نشاني آهي اهائي منهنجي تحرير آهي.
 18اسان جي خداوند يسوع مسيح جو فضل
سڀن تي رهي.

