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पौल आ�ण �स�वान व तीम�य यां �याकडू न थे�सलनीकाकरां �या चचर्�या नां वे जे परमे�र �पता आ�ण प्रभू येशू
�ख्र�तां ठायी आहे, �यां तु�हां ला अनुग्रह व शां �त �मळत राहो.
2
आ�ही आप�या प्राथर्नां त तुमचे �मरण किरतो आ�ण नेहमी तु�हां सवार्ं�वषयी परमे�राचा ध�यवाद किरतो. 3 आ�ही
आपला परमे�र व �पता या�यासमोर तुमचे �व�ासाचे कायर् व प्रेमाचे पिरश्रम आ�ण आप�या प्रभू येशू �ख्र�तां त
आशे�या धीरा�वषयी सवर्दा आठवण ठे �वतो. 4 हे बं धूनों, परमे�रा�या �प्रय लोकां नो, आ�हां ला ठाऊक आहे, क� तु�ही
�नवडलेले आहा. 5 कारण आ�ही सां �गतलेली साम�यर् आ�ण प�वत्र आ��या�या मोठ्या �न�याने तुम�यापयर्ंत पोहं चली
होती. तु�हां ला ठाऊक आहे क�, आ�ही तुम�यासाठ�, तुम�याबरोबर कसे झालो होतो. 6 तु�ही मोठ्या छळाम�ये
असतानाही प�वत्र आ��या�या आनं दाने वचन ग्रहण केले आ�ण प्रभू सारखे वतर्न करू लागला. 7 याच कारणा�तव तु�ही
मासेदो�नया व अखयां तील सवर् �व�ासींसाठ� एक नमू ना झाला होता. 8 कारण तुम�याकडू न केवळ मासेदो�नया व
अखयां त प्रभू ं चा सं देश ऐक�वला गेला, इतकेच केवळ न�हे तर, तुम�या परमे�रावरील �व�ासाची, प्र�येक �ठकाणी
अशी चचार् होते आहे क� आ�हां ला कां ही सां ग�याची गरज नाही. 9 कारण ते �वतःच आम�या�वषयी सां गतात क�
तुम�याजवळ आमचे येणे कसे झाले आ�ण तु�हां ला �जवं त व स�य परमे�राची सेवा किरतां यावी �हणू न तु�ही कसे
मू तीर्पासू न परमे�राकडे वळला. 10 आ�ण �या�या पुत्राची �वगार्तून ये�याची वाट पाहत रहा �याने �यां ना मेल�
े यां तून
�जवं त केले, अथार्त येशूंची, जे आप�याला भावी दं डापासू न वाच�वणार आहेत.
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हे बं धूभ�गनींनो, आमचे तुम�याकडे येणे बेकार झाले नाही हे तु�हां लाही ठाऊक आहे. 2 पू वीर् �फ�ल�पैत
ं दुःख भोगू न
आ�ण उपद्रव सहन के�यानं तरही आप�या परमे�राने आ�हां ला अशी �हं मत �दली, क� आ�ही परमे�राची येशू-वातार्
भारी �वरोध होत असतानाही तु�हां ला सां �गतली हे तु�हां ला ठाऊंकच आहे. 3 कारण आमचा उपदेश भ्रम, अशुद्धता
आ�ण छळ यां पासू नचा न�हता; 4 परं त ु आ�हां ला यो�य जाणू न �याप्रमाणे परमे�राने येशू-वातार् सोप�वली, �याचप्रमाणे
आ�ही तीच येशू-वातार् सां गतो व तसे करीत असताना आ�ही मनु�यां ना न�हे तर जे आमची अं तःकरणे पारखतात �या
परमे�राला प्रस� किरतो. 5 जसे तु�हां ला ठाऊकच आहे क� आ�ही कधी खुशम�करी�या (खुशामद) गो�ी के�या
नाहीत आ�ण लोभासाठ� कधी बहाणाही केला नाही. परमे�र आमचा सा�ीदार आहे. 6 जरी आ�ही �ख्र�तां चे प्रे�षत
अस�यामुळे तुम�यावर ओझे (वजन) टाकूं शकत होतो, तरी आ�हां ला मनु�यां चा आदर नको होता आ�ण तुम�याकडू न
�कंवा दुस�यां कडू नही आ�हां ला स�मान नको होता. 7 परं त ु �या प्रकारें माता आप�या बाळकां चे पालनपोषण करीत
असते, �याच प्रकारें आ�ही देखील तुम�याम�ये राहू न कोमलता दशर्�वली आहे, 8 आ�ण तसेच आ�हां ला तुमची ओढ
(तळमळ) लागलेली आहे, फ� परमे�राची येशू-वातार्च न�हे तर आपआपले प्राण देखील तुम�याकिरता द्यावयास
आ�ही तयार होतो ,कारण तु�ही आम�यासाठ� मौ�यावान झाला होता. 9 हे बं धूभ�गनींनो, तु�हां ला आमचे पिरश्रम आ�ण
क� यां चे �मरण आहे, क� आ�ही रात्रं �दवस यां साठ�
10
क� करीत तु�हां ला परमे�राची येशू-वातार् सां �गतली, क� तुम�यां पक
ै � कोणावरही आमचा भार होऊ नये. 11 तु�ही
�वतःच या�वषयी सा�ी आहा आ�ण परमे�र देखील, क� तु�हां �व�ास ठे वणा�यां त आ�ही कशा प्रकारे प�वत्रता आ�ण
�नदोर्षतेने वागलो (रा�हलो). तु�हां ला ठाऊक आहे क�, जसा �पता आप�या मुलां बरोबर वतर्न (�यवहार) किरतो, तसेच
आ�ही देखील तु�हां पक
ै � प्र�येकाला उपदेश करीत, शां �त देत आ�ण समजावीत होतो; 12 याकिरतां क� तुमचे चिरत्र �या
परमे�रा�या यो�यतेचे (�यां ना शोभॆल असे) असावे; जो तु�हां ला आप�या रा�यां त व म�हमेत बोला�वत आहे.
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�हणू नच आ�ही देखील परमे�राचा ध�यवाद �नरं तर करीत आहोत, क� �या वेळ� आम�याद्वारें परमे�राचे वचन
तुम�याजवळ पोहचले, �या वेळ� तु�ही ते मनु�यां चे न�हे तर परमे�राचे वचन �हणू न (आ�ण खरोखर ते असे आहेच)
�वीकार केले. ते वचन तुम�यां त अथार्त �व�ास ठे वणा�यां त प्रभावशाली आहे. 14 भावां नो, ब�हणींनो, तु�ही �या
चचर्सारखे जीवन जगू ं लागला, �या यहू दीयां त �ख्र�त येशूंठायी आहेत, कारण तु�ही देखील आप�या लोकां कडू न तसेच
दुःख भोगले, जसे �यां नी यहू दी लोकां �याद्वारे सोसले होते, 15 �यां नी प्रभू येशूंना आ�ण सं दे�ट्यां ना देखील मारून टाकले
आ�ण आ�हां लाही छळले. परमे�र �यां �यामुळे प्रस� नाही आ�ण ते सवर् माणसां चाही �वरोध करीत आहेत. 16 कारण ते
गैरयहू दी लोकां शी बोल�याची आ�हां स मनाई किरतात, यासाठ� क� आप�या अपराधां चे माप �यां नी सदा भरीत रहावे,
पण �यां �यावर परमे�राची भयावह �श�ा आलेली आहे.
17
हे मा�या बं धूनों भ�गनींनो, आ�ही केवळ थोडका वेळ, हृदयाने न�हे तर प्रगट रूपाने तुम�यापासू न वेगळे झालो
होतो, �हणू नच आ�ही मोठ्या तीव्र इ�छे ने तुमचे तोंड पाह�याचा आणखी अ�धक प्रय�न केला. 18 �हणू न आ�ही
(अथार्त मी पौलाने) एकदां न�हे, तर दोनदां तुम�याकडे ये�याची मनीषा बाळगली, परं त ु सैतानाने आ�हां ला अडवू न
ठे �वले होते. 19 आमची आशा �कंवा आनं द �कंवा उ�ास याचा मुगूट काय आहे? आप�या प्रभू येशूं�यासमोर, �यां �या
आगमना�या वेळ� तु�हीच नसाल काय? 20 आमचा म�हमा आ�ण आनं द तु�हींच आहां त.
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�हणू न जे�हां आम�याने आणखी रहावेना, ते�हां आ�ही �वचार केला क� आ�ही अथेनत
ैं च एकटे रहावे ,आ�ण
आ�ही तीम�याला जो �ख्र�तां �या वात ेर्त आमचा भाऊ व परमे�राचा सेवक आहे यासाठ� पाठ�वले, क� �याने तु�हां ला
��थर करावे आ�ण तुम�या �व�ासा�वषयी तु�हां स समजवावे, 3 क� कोणीही या सं कटां त डळमळ�त होऊन जातां कामा
नये, कारण तु�हां ला �वतःला हे ठाऊकच आहे क�, आपण या सवर् गो�ींसाठ�च नेमले गेलो आहोंत. 4 कारण आधीही
�या वेळ� आ�ही तुम�याजवळ होतो, �या वेळ� तु�हां ला सां गत होतो, क� आप�याला सं कटाचा अनुभव �यावा लागेल
आ�ण असेच झाले देखील आ�ण तु�हां ला ते कळलेलेही आहे. 5 या कारणा�तव जे�हां मला आणखी दम धरणे अश�य
झाले ते�हां तुम�या �व�ासां �वषयी मा�हती घे�याकिरतां पाठ�वले, याकिरतां क� असे होतां कामा नये ,क� परी�ा
घेणा�याने तुमची परी�ा घेतली असावी आ�ण आमचे पिरश्रम �यथर् झाले असावेत.
6
पण आतां तीम�य जो तुम�याकडू न आम�यां कडे आला, येथे येऊन आ�हां ला तुमचा �व�ास व प्रेम याचा समाचार
�दला आ�ण आ�ही �याने हे देखील सां �गतले, क� तु�ही सदा प्रेमाने आमचे �मरण किरतां आ�ण जशी आ�ही तु�हां ला
भेट�याची उ�कंठा बाळगतो तशी तु�हीही आ�हां ला भेटावयाची तीव्र इ�छा बाळगतां . 7 �हणू न हे बं धूभ�गनींनो, आ�ही
आप�या सवर् क�ां त व छळां त तुम�या �व�ासां �वषयी शां �त प्रा� केली. 8,9 आता जर तु�ही प्रभू ं म�ये ��थर व दृढ उभे
रा�हलात तर आ�ही �जवं त अस�यासारखे आहोत. जो आनं द आ�हां ला तुम�यामुळे आप�या परमे�रासम� होतो आहे,
�या�याकिरतां आ�ही तुम�या�वषयी परमे�राची कशी �तु�त करावी? कसे आभार मानावे? 10 रात्रं �दवस आ�ही
पु�कळच प्राथर्ना करीत असतो क�, तुमचे तोंड पाहावे आ�ण तुम�या �व�ासाची जी पोकळ� (कमी) आहे ती भरून
काढावी, पू णर् करावी.
11
आता आपला परमे�र आ�ण प्रभू येशू, तुम�याकडे ये�या�वषयी आमचे मागर्दशर्न करोत. 12 आ�ण जसे आ�ही
तुम�यावर प्रेम किरतो तसेच तुमचे एकमेकां वरील आ�ण सवर् लोकां वरील प्रेम �वपुल �हावे, असे प्रभू करोत. 13 यासाठ�
क� जे�हां आपले प्रभू येशू आप�या सवर् प�वत्र लोकां समवेत येतील, ते�हां �यां नी तुमची हृदये,ं आप�या परमे�रासमोर,
प�वत्रतेत
ं �नदोर्ष ठरवावीत.
1,2
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शेवटी मा�या भाऊब�हणींनो, आ�ही तु�हां ला अशी �वनं ती किरतो आ�ण प्रभू येशूंठायी समजा�वतो, क�
ु करणे �शकलां आहां त आ�ण जसे तुमचे
आम�याकडू न जसे तु�ही खरे (सा��वक) जीवन जगणे आ�ण परमे�राला सं त�
2
जीवन आहे देखील, तसेच आणखी अ�धक वृद्धींगत (वाढत) होत चला. कारण तु�हां ला ठाऊक आहे, क� आ�ही प्रभू
येशूंतफेर् तु�हां ला कोणती आ�ा पोहं च�वली होती.
3
कारण परमे�राची इ�छा हीच आहेत क� तु�ही प�वत्र �हावे अथार्त �य�भचारां पासू न �वतःला जपावे (अ�ल�
ठे वावे). 4 यासाठ� क� तुम�यां पक
ै � प्र�येकाला प�वत्रता व आदरां सह आपला “जीवन-जोडीदार” (साथीदार) �मळवू न
5
घेता यावा. आ�ण हे कायर् तु�ही अ�भलाषां �या आहारी (वाहू न जाणे) जाऊन करूं नये, तसेच �या लोकां सारखेही करू
नये जे परमे�राला ओळखत नाहीत. 6 कोणीही या बाबतीत आप�या भावाला फसवू ं नये आ�ण �या�या�वषयी अपराध
करूं नये, कारण प्रभू या सवर् गो�ींचा सू ड घेणार आहे आ�ण आ�ही तु�हां ला यापू वीर् तसे सां �गतले होते आ�ण
बजावलेह
ं ी होते. 7 कारण परमे�राने आप�याला अशुद्ध हो�यासाठ� न�हे ं परं त ु प�वत्र हो�याकिरतां बोला�वलेले आहे.
8
या�तव जो कोणी या गो�ी तु�छ जाणतो, तो मनु�यां ना न�हे तर परमे�रालाच तु�छ ले�खतो, �याच परमे�राला जो
तु�हां ला आपला प�वत्र आ�मा देतो.
9
ु ेमां �वषयी हे आव�यक नाही क� मी तु�हां ला कां ही �लहावे ं कारण आपसां त प्रेम करावे (राखणे) या�वषयी
पण बं धप्र
तु�ही �वतःच परमे�रापासू न �शकला आहां त. 10 तु�ही सबं ध मासेदो�नयां तील सवर् भाऊब�हणींवर तसेच प्रेम किरतां
देखील. हे भाऊब�हणींनो, आ�ही तु�हां ला समजवू न सां गतो आहोत, क� आणखी अ�धक वाढत जा, 11 जशी आ�ही
तु�हां ला आ�ा केली आहे, �याचप्रमाणे शां त-गुपचुप राहू न आपआपले कामकाज करीत आ�ण आप�या हातां नी काम
करून कम�व�याचा (उदर�नवार्ह कर�याचा) प्रय�न करा; 12 बाहेर�या लोकां कडू न तु�हां स आदर �मळावा आ�ण
तु�हां ला कोण�याच व�तू ची उणीव भासू ं नये.
13
हे मा�या बं धूभ�गनींनो, जे झोपी गेले आहेत (�कंवा मेलल
े े आहेत) �यां �या�वषयी तु�ही अजाण असावे अशी
आमची इ�छा नाही,
14
आ�ण अजाण राहू न तु�ही �या लोकां सारखा �वलाप करावा �यां ना आशा नाही. जर आपण �व�ास करतो, क� येशू
मेले आ�ण पु�हा �जवं तही झाले, तर अगदी �याचप्रमाणे, जे येशूंठायी झोपी गेले आहेत �यां ना परमे�र �यां �याबरोबरच
घेऊन येतील. 15 प्रभू �या वचनानुसार आ�ही तु�हां ला सां गतो क� आपण जे �जवं त आहोत, आ�ण प्रभू ं चे आगमन
होईपयर्ंत �जवं त असू , तर आपण झोपले�यां �या (मेल�
े यां �या पुढे) कधीही आधी जाणारच नाही. 16 प्रभू �वतःच
�वगार्तून उतरतील. �यासमयी गजर्नेचा व आद्य (प्रमुख) देवदू ताचा श�द ऐकूं येईल आ�ण परमे�रा�या कणार्�या
आवाजां सह जे �ख्र�तां म�ये मेलेले आहेत, ते प्रथम �जवं त उठतील.
17
�यानं तर आपण जे �जवं त आ�ण उरलेले असू , �यां �याबरोबर मेघावर उचलले जाऊ, यासाठ� क� हवेत प्रभू ची भेट
घेऊन आ�ण याच प्रकारे आपण सदासवर्दा प्रभू बरोबर वास करू. 18 या गो�ींनी एक दुस�यां ला शां �त देत चला.
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हे भाऊब�हणींनो, समय आ�ण युगां �वषयी तु�हां ला काही �शक�वले जावे याची गरज नाही. 2 कारण तु�हां ला
�वतःला ठामपणे ठाऊक आहे, क� जसा रात्री चोर येतो तसाच प्रभू ं चा �दवस येणार आहे.
3
�या वेळ� लोक असे �हणत असतील क� कु शल आहे, कां ही भी�त नाही �या वेळ� �यां �यावर अचानक �वनाश
येईल. �या प्रमाणे गभर्वती �त्रीवर अचानक प्रसू �त पीडा येत असते, �याच प्रमाणे �यां �यावरही वेदनेचा समय येईल
आ�ण ते कशाही री�तने वाचू ं शकणार नाहीत (सुटूं शकणार नाहीत). 4 तो �दवस तुम�यावर चोराप्रमाणे येऊन ठे पावा,
इतके अ�ानतेत व दु�ाईत तु�ही नाही. 5 कारण तु�ही सवर् जण प्रकाशाचे सं तान आ�ण �दवसां चे सं तान आहा, आपण
रात्रीचे व अं धकाराचे नाही. 6 �हणू न आपण दुस�यां सारखे झोपत राहू ं नये, पण जागृत (जागे)ं व सावध रहावे. 7 कारण
जे झोपतात, ते रात्रीच झोपतात आ�ण जे �झं गतात, ते रात्रीच �झं गत असतात. 8 परं त ु आपण जे �दवसाचे आहोंत, �या
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आपण �व�ास व प्रेमाचे कवच घालू न व मु�ती�या आशेची टणक टोपी घालू न सावध रहावे,
9
कारण परमे�राने आप�याला दं डासाठ� न�हे, तर यासाठ� नेमलेले आहे क� आपण आप�या प्रभू येशू �ख्र�तां द्वारे
उद्धार प्रा� करावा; 10 आप�याकिरतां ते यासाठ� मरण पावले, क� आपण जागे असू ं �कंवा झोप घेत असू ं , तरी आपण
सवार्ंनी �मळून �यां �याबरोबर जगावे (�जवं त रहावे).
11
या�तव तु�ही एकमेकां ला शां �त देत चला आ�ण एकमेकां �या उ��तकिरतां प्रय�नशील �हा, जसे क� तु�ही किरतां
सुद्धा. 12 आ�ही तु�हां ला �वनं ती किरतो, क� तुम�यां म�ये जे पिरश्रम किरतात आ�ण प्रभू म�ये जे तुमचे पुढारी आहेत
आ�ण तु�हां ला �शक�वतात, �यां �या �शकवणीकडे ल� असू दया. 13 �यां �या कामामुळे प्रेमाने �यां ना अ�या�धक
आदरयो�य समजा, आपसां त मेळ व शां तीने रहा.
14
हे भाऊब�हणींनो, आ�ही तु�हां ला समजावीत आहोंत क� �यां ची वागणू क �यव��थत-नीट नाही, �यां ना समजावू न
ताक�द द्या. जे भय बाळगतात �यां ना �हं मत द्या, अश� व दुब�यां चा सां भाळ करा, सवार्ंसाठ� सहनशीलतेची वागणू क
ठे वा. 15 सावध असा! कोणी कोणाशीही वाईटाबद्दल वाईट करू नये, परं त ु �या �वपिरत नेहमी चां गले करीत राह�यात
त�पर रहा,आ�ण सवार्चे चां गले कर�याचाच प्रय�न करा.
16
सवर्दा खुश असा, 17 �नरं तर प्राथर्ना करीत रहा, 18 प्र�येक गो�ींत (पिर��थतींत) उपकार�तु�त प्रगट करीत रहा,
कारण तुम�याकिरतां �ख्र�त येशूंत परमे�राची हीच इ�छा आहे.
19
आ��याला �वझवू ं नका. 20 भ�व�यवाणीस तु�छ लेखूं नका. 21 सवर् गो�ींची पारख करा, जे चां गले आहे ते घट्ट धरा.
22
प्र�येक प्रकार�या वाईटापासू न दू र रहा.
23
शां तीचा परमे�र �वतःच तु�हां ला पू णर्प्रकारें प�वत्र करो आ�ण तुमचा आ�मा, प्राण व शरीर आप�या प्रभू येशू
�ख्र�तां �या आगमनापयर्ंत सं पूणर्पणे ं राखली जावोत व �नदोर्ष राहोत. 24 तु�हां स बोला�वणारे खरे आहेत आ�ण ते असेच
करतील.
25
हे बं धूंनो, आम�याकिरतां प्राथर्ना करा. 26 सवर् भावां ना सलाम. 27 मी तु�हां ला प्रभू ची शपथ वाहतो, क� हे पत्र सवर्
भावां ना वाचू न ऐक�वले जावे.
28
आप�या प्रभू येशू �ख्र�तां ची असीम कृपा तुम�यावर कायम असो.
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