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1

पौल व �स�वान आ�ण तीम�याकडू न थे�सलनीका�या चचर्�या नां वे, �या सवार्ंना जे �प�या परमे�रा�या व आप�या
प्रभू येशूं�याठायी आहेत.
2
आपला �पता परमे�र व प्रभू येशूंतफेर् अनुग्रह व शां �त तु�हां स �मळो.
3
हे भाऊब�हणीनों, तुम�या�वषयी आ�ही हरेक समयी, परमे�राची म�हमा व �तु�त करावयास हवीच, कारण हे
अगदी �या�य (उ�चत) देखील आहेच, �याचे कारण हेच आहे क� तुमचा �व�ास प्रचं ड भ�म होतो आहे व आपसां तील
प्रेमही �वपुल होत जाते आहे. 4 अथार्त एवढे �वशाल क� आ�ही �वतः परमे�रा�या चचर्म�ये तुम�यासं बंधी आनं �दत
होतो आहोत, यासाठ�च क� जेवढा छळ (सं कटे)ं तु�ही सहन करीत आहा, �या सवार्ंत तुमचा धीर (सं यम) व �व�ास
�दसतोच आहे.
5
परमे�र-प्रभू �या स��या (ख�या) �यायाचे, हे ठोस सबळ प्रमाण आहे क� तु�ही �नःशक असे, परमे�री रा�या�या
पात्रतेचे ठरावे, �यासाठ� तु�ही दुःख सहन देखील करीत आहा. 6 कारण परमे�राकडे असा �याय आहे, क� जे तु�हां स
दुःख देतात, �यां ना मोबद�यात (परतफेड) �याने दुःख द्यावे, व जे तु�ही, �लेश व सं कटे भो�गता �या तु�हां स
आम�याबरोबर चैन-�वश्राम द्यावा. 7 आता जे तु�ही छळ मागार्वरून (सहन) जाता आहा, �या तु�हां स, परमे�र
आम�यासह सां �वन देखील देईल. �या समयी जे�हा प्रभू येशू �यां �या सामथीर् दू तां सह, धगधगणा�या अ��नम�ये
�वगार्तून येतील. 8 ते�हा परमे�रास न ओळखणा�यां ना व आप�या प्रभू येशूं�या सुवात ेर्वर �व�ास (न मानणारे) न
ठे वणा�यां ना तो दं ड देईल. 9 असे लोक प्रभू समोरून व �या�या साम�यार्�या तेजापासू न दू र होऊन अनं त-�वनाशाचा दं ड
प्रा� करतील. 10 हे �या �दवशी होईल (घडे ल) जे�हा येशू आप�या प�वत्र लोकां चा म�हमा प्रा� करावा �हणू न, सवर्
�व�ास करणा�या लोकां �याठायी आ�यार्चे व प्रशं सा-�तु�तचे कारण हो�यासाठ� येतील, कारण तु�ही सवार्ंनी
आम�याच सा�ीवर �व�ास (भरं वसा) ठे �वला आहे.
11
यासाठ�च तर आ�ही सदैव (�नरं तर) तु�हां सवार्ंसाठ� प्राथर्ना सुद्धा करीत असतो, जेणक
े रून आप�या परमे�राने
तु�हां ला या पाचारणायो�य (बोला�वले जाणे) समजावे व भलेपणाची कृ�ये,ं हरेक अ�भलाषा (इ�छा) व �व�ासाचे
प्र�येक कृ�य, साम�यार्सह (�नशी) पू णर् करावे. 12 जेणक
े रून आपला परमे�र व प्रभू येशू �ख्र�त यां ची जी कृपा आहे,
�या�वये, आप�या प्रभू येशूंचे नां व, तुम�याम�ये म�हमामय व गौरवा��वत �हावे व तु�ही सवार्ंनी �यां �यात.
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अहो बं धूभ�गनीनों, आ�ही आप�या प्रभू येशूं�या ये�या�वषयी व �यां �याजवळ आपले एकत्र होणे या�वषयी तु�हां ला
�वनं ती करीत आहोत, 2 ती अशी क� कोणताही आ�मा वा सं देश वा असे पत्र, जणू ते आम�याकडू नच आले आहे, असे
मानू न व प्रभू येशूंचा �दवस येऊन ठे पलाच आहे, अशा जाणीवेने तुमची मने ं अचानक अ��थर होता कामा नये आा�ण
तु�ही घाबरून जाता कामा नये. 3 कशा प्रकारेही, को◌ेणा�याही धो�यात फसू नका, कारण तो �दवस तोवर येणे नाहीये,
जोवर �व�ासाचा �याग होत नाही व अपराधां चा तो पुरुष अथार्त �वनाश-पुत्राचे आगमन होऊन तो प्रगट होत (दृ��स
पडत) नाही. 4 अथार्त जो �वरोध किरतो व �या परमे�राची आराधना केली जाती आहे, �याहू न �वतःला अ�तश्रे� महान
ठर�वतो, �हणजे �वतःस इतका उंच किरतो◌े क� परमे�रा�या भवनात बसू न आप�या �वतःस ‘मीच परमे�र आहे
असे प्रगट किरतो.
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तु�हां ला आठवीत नाहीये काय, क� �या समयी मी तुम�याबरोबर होतो, �या समयी तु�हां ला याच सवर् गो�ी सां गीत
असे? 6 आ�ण आता तर तु�हां ला नीटशी जाणीव आहे क� कोणती गो� �याला प्र�तबं ध घालीत आहे जेणक
े रुन �याने
7
�या�या नेम�या �नयु� समयीच प्रगट �हावे. कारण अनाचाराचे (अधमर्/अनीती) रह�य आताही चालू आहे, पण
आता एक थां ब�वणारा (अड�वणे) आहे, व जोवर तो दू र केला जात (काढला) नाही, तो प्र�तबं ध करीत राहणार.
8
�यानं तर, तो दु� प्रगट होईल, �याला प्रभू येशू आप�या मुखा�या फुं करीने ठार करतील व आप�या आगमना�या
ु ार (सैतानीकायेर्ं) सवर् प्रकारची खोटी श��तेजाने भ�म करतील. 9 �या अनी�तमानाचे आगमन सैताना�या कायार्ंनस
10
�च�ह व अद्भुत कृ�यां सह, व न� हो�यां साठ� दु�ाई�या सवर् त�हे�या धो�यां सह (कपट-ठकबाजी) असणार. कारण
या सवर् लोकां नी स�ेपणावर प्रेम (आवड) केले नाही, होय, तेच स�य �यामुळे �यां चा उद्धार झाला (श�य) असता. 11 व
याच कारणामुळे, परमे�र �यां �याम�ये एक भटक�वणारी ताकद पाठवेल, जेणक
े रून �यां नी जे खोटे व चुक�चे तेच
12
�वीकारावे. आ�ण जे-जे लोक स�यावर भरं वसा ठे वीत नाहीत पण �या �वपिरत, दु�ाईमुळे आनं दी होत असतात अशा
सवार्ंना दं ड �मळावा.
13
हे भाऊब�हणीनों, आ�ण प्रभू चे �प्रय लोकहो, आ�ही तुम�या�वषयी �नरं तर परमे�राचे आभार मानत रहाणे �या�यच
(यो�य) आहे, क� परमे�राने सुरवातीपासू नच तु�हां ला यासाठ� �नव�डले, क� आ��याद्वारे प�वत्र होऊन व स�ेपणावर
�व�ास ठे वून तु�ही मु�� �मळवू न �यावी. 14 �यासाठ� �याने (वाच�वले) तु�हां ला, आम�या येशू-वातद्वेर् ारे बोलावू न
(वाच�वले) घेतले, जेणक
े रून तु�ही सवार्ंनी आप�या येशूंचा म�हमा �मळवू न �यावा. 15 �हणू न हे बं धूभ�गनीनों अटळ
रहा व �या-�या गो�ी (मह�वा�या बाबी) आम�याद्वारे, वचनां मधू न असो �कंवा पत्रां द्वारे तु�ही �शकला आहा �या
मजबू तीने धरून रहा.
16
आपले प्रभू येशू �वतःच व आपला परमे�र-बाप �याने आप�यावर प्रेम केले व कृपेने अनं त शां �त व उ�म आशा
�दली आहे, 17 �याने तुम�या मनां त शां �त द्यावी व तु�हां ला हरेक उ�म कायर् व वाग�या-बोल�यात प्रो�साहन देऊन
शहाणे करावे.
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आता शेवटी, अहो बधू ं भ�गनींनो, आम�यासाठ� प्राथर्ना करीत जा, यासाठ� क� प्रभू चे वचन असे जलद ग�तने पसरो
व म�हमा प्रा� करो, जसे तुम�याबाबतीत (तुम�यात) झाले होते. 2 आ�ण आ�ही हु�जतखोर-वाकड्या (हट्टी)
मनु�यां पासू न रा�खले जावोत, कारण हरेकात (प्र�येकाम�ये) �व�ास नसतो. 3 परं त,ु प्रभू स�ा (स�ा) आहे, तो तु�हां स
अ��थर होऊ देणार (डळमळ�त नसलेले) नाही, व तु�हां ला �या दु�ां पासू नही (लोक) राखू न (सुर��त) ठे वील.
4
आ�हां ला प्रभू म�ये तुम�यावर भरं वसा आहे, क� जो-जो आदेश आ�ही तु�हां ला देत असतो �यां चे तु�ही पालनही
(मानणे) किरता व पुढे आमचे आदेश देखील मानत रहाल. 5 परमे�राचे प्रेम व येशूं�या धीरासह वाट (प्र�त�ा)
पाहा�या�या �दशेने, प्रभू तुम�या मनां चे मागर्दशर्न करीत राहो.
6
हे भाऊब�हणींनो आ�ही तु�हां ला आप�या प्रभू येशूं�या नां वाने अशी आ�ा देत आहोत. क� प्र�येक अशा भावां पासू न
वेगळे (दू र) रहा, �याची चालचलणू क �यव��थत (यो�य) नाहीये व जी �शकवण �याने आम�यापासू न घेतली आहे,
�यानुसार करीत नाहीये. 7 तु�ही �वतःच नीटशी जाणीव बाळगता क� तुमचे जीवन आम�या जीवनाप्रमाणे असावयास
हवे होते; ते ठाऊक असणे अग�याचेही होते, कारण आ�ही तुम�याम�ये अयो�य (अ�यव��थत) जीवन जगत न�हतोच
मुळ�, 8 कोणाचीही भाकर, आ�ही फु कटात खा�ी न�हती परं त,ु श्रम व क� करून रात्रं �दवस आ�ही तुम�यापैक�
कोणावरही ओझे होऊ नये �हणू न,काम- धं दा - �यवसाय करीत होतो. 9 असे न�हते क� आ�हां स तसा अ�धकार न�हता
परं त ु केवळ यासाठ�च क� तुम�यासमोर आ�ही �वतःस एक आदशर् �हणू न सादर करावे, जेणक
े रून तु�ही देखील
10
आम�याप्रमाणेच जगावे (वतर्न करावे). �या वेळ� आ�ही तुम�याम�ये होतो, �या वेळ� देखील हीच आ�ा तु�हां ला
देत होतो, क� जे लोक पिरश्रम करू इ��छत नाहीत, �यां ना अ� (भाकर खाणे) सेवनाचाही ह� नाहीये.
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आ�ही ऐक�त आहोत (कानां वर आले) क� तुम�यातील काही लोकां चे वतर्न आ�ेपाहर् आहे, �यां ची वागणू क नीट
नाहीये, �न��क्रय व �बनकामाचे असे ते बसू न राहतात परं त,ु दुस�यां �या कामात ढवळाढवळ (हात घालणे) करीत
असतात. 12 अशा नालायकां ना आ�ही प्रभू येशूं�या नां वाने आ�ा देतो, क� चुपचाप (श�दही न काढता) काम (श्रम) करा
व आपलीच (�मळ�वलेली) भाकर खा. 13 हे भावां नोब�हणीनों भलेपणाची कृ�यें (�हतकायर्) कर�यात उणे पडू नका,
पीछे हाट (मागे राहणे) करू नका.
14
असा कोणी दृ�ीस पडे ल, जो आम�या या पत्रातील गो�ींचे पालन करीत (मानीत) नसेल, तर �या�यावर ल� ठे वा,
अशा मनु�याची सं गत करू नका (बरोबर राहू नका), �याला लाज वाटावी �हणू न असे वागा. 15 तरीही, �याला शत्रु
समजू नका, पण भाऊ समजू न चेतावनी द्या, �याला नीट बजावू न सां गा.
16
आता प्रभू , जो शां तीचा झरा आहे, �वतःच तु�हां ला सदैव सवर् प्रकारे शां ती देवो. प्रभू तु�हां सवार्ंसह असो.
17
मी पौल मा�या हाताने, आशीवार्दाचे श�द �लहीतो आहे, प्र�येक पत्रात माझे हेच प्रमाण (�च�ह) आहे क� मी अशा
री�तनेच �लहीत असतो.
18
आप�या प्रभू येशू �ख्र�तां ची असीम कृपा तु�हां सवार्ंवर होत राहो.
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