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थेस्सलनीकाकरांस पिहले पतर्

परे्िषत पौलाने स्वतःला या पतर्ाचा लेखक म्हणनू दोनदा
संबोधले आहे (1:1; 2:18). सीला आिण तीमथ्य (3:2, 6),
मंडळीची स्थापना झाल्यानंतर दुसर्या सुवातार् फेरी मधील
पौलाचा पर्वास (परे्िषत 17:1-9), त्याने हे पतर् ते सोडून
गेल्यावर काही मिहन्यांच्याआत िवश्वास ठेवणार्यांना िलिहले.
थेस्सलनीका येथील पौलाच्या सेवेने अथार्तच फक्त यहदू्यांनाच
नाही तर अन्य जातीय लोकांनाही स्पशर् केले. मंडळीतील अनेक
अन्य जातीय मतूी र्पजेूतनू बाहेर आले होते, जे त्या काळातील
यहदू्यांमध्ये िविशष्ट समस्या नव्हती (1 थेस्सल. 1:9).

साधारण इ.स. 51.
पौलाने किरंथ शहरातील थेस्सलनीका येथील मंडळीला

आपले पिहले पतर् िलिहले.

जरी हे सवर्साधारणपणे सवर्तर् िखर्स्ती लोकांशी बोलत
असले तरी, 1 थेस्स. 1:1 थेस्सलनीकाकरांना पिहल्या पतर्ाचे
अपेिक्षत वाचक म्हणनू “थेस्सलनीका येथील मंडळी” च्या
सदस्यांना ओळखते.

पौलाचा हे पतर् िलिहण्याचा उदे्दश होता िक नवीन रुपांतरीत
लोकांना त्यांच्या परीके्षत उ ेजन देणे (3:3-5), धािमर्क
जीवन जगण्याकिरता सचूना देणे (4:1-12) आिण िखर्स्ताच्या
परत येण्याआधी मरणार्या िवश्वासणार्यांच्या भिवष्याबद्दल
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आश्वासन देणे. (4:13-18), काही इतर, नैितक आिण
व्यावहािरक गोष्टी सुधारण्यासाठी हे पतर् िलिहले.

मंडळीच्या संबंिधत काही गोष्टी
रूपरेषा
1. धन्यवाद देणे — 1:1-10
2. परे्िषतीय िक्रयांचे संरक्षण — 2:1-3:13
3. थेस्सलनीकाकरांसाठी उपदेश — 4:1-5:22
4. समाप्तीची पर्ाथर्ना आिण िनष्ठा — 5:23-28

1 देविपता व पर्भू येशू िखर्स्ता याच्यात असलेली
थेस्सलनीका शहरातील मंडळी िहला पौल, िसल्वान व तीमथ्य
ह्याच्याद्वारे तुम्हास कृपा व शांती असो.

2आम्ही आपल्या पर्ाथर्नांमध्ये तुमची आठवण करीत सवर्दा
तुम्हा सवार्ंिवषयी देवाची उपकारस्तुती करतो. 3 आपल्या
देविपत्यासमोर तुमचे िवश्वासाने केलेले काम, पर्ीतीने केलेले
शर्म व आपल्या पर्भू येशू िखर्स्तावरच्या आशेमुळे धरलेली
सहनशीलता ह्यांची आम्ही िनरंतर आठवण करतो. 4 बंधूंनो,
तुम्ही देवाचे िपर्य आहात, तुमची झालेली िनवड आम्हास
ठाऊक आहेच; 5 कारण आमची सुवातार् केवळ शब्दाने नव्हे,
तर सामथ्यार्ने, पिवतर् आत्म्याने व पणूर् खातर्ीने तुम्हास
कळिवण्यात आली तसेच तुमच्याकिरता आम्ही तुमच्याबरोबर
असताना कसे वागलो हे तुम्हास ठाऊक आहे. 6 तुम्ही
फार संकटात असताना पिवतर् आत्म्याच्या आनंदाने वचन
अंगीकारुन आमचे व पर्भचेू अनुकरण करणारे झाला; 7अशाने
मासेदोिनया व अखया ह्यांतील सवर् िवश्वास ठेवणार्यांना तुम्ही
उदाहरण असे झाला आहात. 8 मासेदोिनया व अखया ह्यात
तुमच्याकडून पर्भचू्या वचनाची घोषणा झाली आहे; इतकेच
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केवळ नव्हे तर देवावरील तुमच्या िवश्वासाची बातमीही सवर्तर्
पसरली आहे; ह्यामुळे त्यािवषयी आम्हास काही सांगायची
गरज नाही. 9 कारण तुम्हामध्ये आमचे येणे कोणत्या पर्कारचे
झाले, हे ते आपण होऊन आम्हािवषयी सांगतात; तुम्ही
मतूी र्पंासनू देवाकडे कसे वळला आिण िजवंत व खर्या देवाची
सेवा करण्यास, 10 आिण त्याचा पुतर् येशू याची स्वगार्ंतनू
येण्याची वाट पाहण्यास, तो पुतर् म्हणजे येशू ज्याला देवाने
मरण पावलेल्यातनू उठवले व तोआपल्याला भावी क्रोधापासनू
सोडिवणारा आहे.

2

1 बंधनूो, तुम्हामध्ये आमचे येणे व्यथर् झाले नाही, हे
तुम्हासही माहीत आहे. 2 परंतु पवूी र् िफिलप्पैत आम्ही
दुःख भोगनू व अपमान सोसनू, हे तुम्हास माहीतच आहे,
मोठा िवरोध असता, देवाची सुवातार् तुम्हास सांगण्याचे धैयर्
आपल्या देवाकडून आम्हास िमळाले. 3 कारण आमचा बोध
फसवण्याने अथवा अशुद्धपणा ह्यांतनू िनमार्ण झालेला नसनू
कपटाचा नव्हता; 4 तर सुवातार् आमच्यावर सोपवनू देण्यास
देवाने आम्हास पारखनू पसंत केल्यामुळे आम्ही ती सांगतो;
आम्हीमनुष्यांनाखशूकरण्यासारखे नबोलताआमची अंतःकरणे
पारखणारा देव हा ज्यामुळे खशू होईल तसे बोलतो. 5 कारण
आम्ही खुशामत करणारे भाषण कधी करीत नव्हतो, हे तुम्हास
माहीत आहे तसेच लोभ ठेवनू ढोंगीपणाने वागलो नाही. देव
साक्षी आहे; 6 आम्ही िखर्स्ताचे परे्िषत असल्यामुळे जरी
आम्हास आपला िवशेष अधीकार चालवता आला असता तरी
आम्ही मनुष्यांपासनू, तुम्हापासनू िकंवा दुसर्यांपासनू गौरव
िमळिवण्याची खटपट करीत नव्हतो; 7तरआपल्या मुलांबाळांचे
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पालनपोषण करणार्या आईसारखे आम्ही तुम्हामध्ये सौम्य
वृ ीचे होतो. 8 आम्हास तुमच्यािवषयी कळकळ वाटत
असल्यामुळे आम्ही तुम्हास केवळ देवाच्या सुवातचे दानच
देण्यास नव्हे, तर तुम्हावरील आमच्या अत्यंत पर्ीतीमुळे
तुम्हाकिरता आपला जीवही देण्यास तयार होतो.

9 बंधनूो, आमचे शर्म व कष्ट याची आठवण तुम्हास आहे;
तुम्हातील कोणाला आमचा भार होऊ नये म्हणनू आम्ही
रातरं्िदवस उद्योग करून तुम्हापुढे देवाच्या सुवातची घोषणा
केली. 10 तुम्हा िवश्वास ठेवणार्यांत आम्ही पिवतर्तेने, नीितने
व िनदो र्षतेने कसे वागलो ह्यािवषयी तुम्ही साक्षी आहात व
देवही आहे 11 तुम्हास ठाऊकचआहे की, िपता आपल्या मुलांना
करतो तसे आम्ही तुम्हापैकी पर्त्येकाला बोध करीत, धीर देत व
आगर्हपवूर्क िवनंती करीत सांगत होतो की, 12जो देवआपल्या
राज्यात व गौरवात तुम्हास पाचारण करीत आहे त्यास शोभेल
असे तुम्ही चालावे.

13 या कारणांमुळे आम्ही सुद्धा देवाची िनरंतर उपकारस्तुती
किरतो की, तुम्ही आम्हापासनू ऐकलेले देवाचे वचन स्वीकारले
ते मनुष्यांचे म्हणनू नव्हे तर देवाचे म्हणनू स्वीकारले आिण खरे
पहाता ते असेचआहे; ते तुम्हा िवश्वास ठेवणार्यात कायर् करीत
आहे. 14 बंधूंनो, यहदूीयातील देवाच्या ज्या मंडळ्या िखर्स्त
येशचू्या ठायी आहेत त्यांचे अनुकरण करणारे झाला, म्हणजे
त्यांनी यहदूयांच्या हातनू जी दुःखे सोसली तशीच तुम्हीही
आपल्या स्वदेशीयांच्या हातनू सोसली; 15 त्या यहदू्यांनी पर्भू
येशलूा व संदेष्ट ांनाही िजवे मािरले आिण आमचा छळ करून
आम्हास बाहेर घालिवले; ते देवाला संतोषवीत नाहीत व सवर्
मनुष्यांचेही िवरोधी झाले आहेत; 16 परराष्ट्रीयांचे तारण व्हावे
म्हणनू आम्ही त्यांच्याबरोबर बोलावे याची ते मनाई करतात; हे
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ह्यासाठी की, त्यांनी आपल्या पापांचे माप सवर्दा भरीत रहावे;
त्यांच्यावरील देवाच्या क्रोधाची पिरसीमा झाली आहे.

17 बंधनूो, आम्ही हृदयाने नव्हे तर देहाने तुम्हापासनू थोडा
वेळ वेगळे झाल्याने आम्हास िवरह दुःख होऊन तुमचे तोंड
पाहण्याचाआम्ही फार उत्कंठेने िवशेष पर्यत्न केला; 18ह्यांमुळे
आम्ही तुम्हाकडे येण्याची इच्छा धरली; मी पौलाने एकदा
नाही तर दोनदा इिच्छले परंतु सैतानाने आम्हास अडिवले.
19 कारण आपल्या पर्भू येशू िखर्स्ताच्या समक्षतेत, त्याच्या
येण्याच्या वेळेस आमची आशा िकंवा आमचा आनंद िकंवा
आमच्या अिभमानाचा मुकुट काय आहे? तुम्हीच आहात ना?
20कारण तुम्ही आमचे गौरव व आमचा आनंद आहात.

3

1 म्हणनू आमच्याने आणखी दम धरवेना, तेव्हा आम्ही अथेनै
शहरातच एकटे मागे रहावे, हे आम्हास बरे वाटले. 2 आिण
आम्ही आपला बंधू तीमथ्य, िखर्स्ताच्या सुवातत देवाचा सेवक
ह्याला ह्यासाठी पाठवले की, त्याने तुम्हास िस्थर करावे आिण
तुमच्या िवश्वासाच्या वाढीिवषयी उपदेश करावा; 3 तो असा
की, या संकटात कोणी घाबरू नये; कारण आपण ह्यासाठीच
नेिमलेले आहोत. हे तुम्ही स्वतः जाणनू आहात. 4 कारण
आम्ही तुम्हाजवळ होतो तेव्हा आम्ही तुम्हास सांगनू ठेवले
की, आपल्याला संकटे भोगावयाची आहेत आिण त्यापर्माणे
घडलेही, हे तुम्हास माहीतच आहे. 5 ह्यामुळे मलाही आणखी
दम धरवेना, म्हणनू मी तुमच्या िवश्वासासंबंधाने िवचारपसू
करण्याचे पाठवले; कोण जाणे, कदािचत परीक्षकाने तुम्हास मोह
घातल्याने आमचे शर्म व्यथर् झाले असतील.
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6 आता तीमथ्याने तुम्हापासनू आम्हाकडे येऊन, तुमचा
िवश्वास व पर्ीती ह्यांिवषयी आिण जसे आम्ही तुम्हास
भेटावयास उत्कंिठत आहोत तसे तुम्हीही आम्हास भेटावयास
उत्कंिठत असनू आमची परे्माने नेहमी आठवण करता
ह्यािवषयीची शुभवतर्मान आम्हाकडे आणले; 7 ह्यामुळे
बंधनूो, आम्हास आपल्या सवर् अडचणीत व संकटात तुमच्या
िवश्वासावरून तुम्हािवषयी समाधान िमळाले; 8 कारण जर
तुम्ही पर्भमूध्ये खंबीरपणे िटकता तर आता आम्ही िजवात
जीव आल्यासारखे राहतो. 9 कारण आपल्या देवापुढे, आम्ही
तुमच्याकरता, ज्या सवर् आनंदामुळे आनंद करतो त्याबद्दल
आम्ही देवाला तुमच्याकरीता काय धन्यवाद देऊ शकणार?
10आम्ही रातरं्िदवस पुष्कळ पर्ाथर्ना करतो की,आम्ही तुम्हास
तोंडोतोंड पाहावे आिण तुमच्या िवश्वासांतील उणे आहे ते पणूर्
करावे.

11 देव, आपला िपता हा स्वतः व आपला पर्भू येशू हा,
आमचे तुम्हाकडे येणे कुठलीही अडचण न येता होऊ देवो;
12 आिण जशी आमची पर्ीती तुम्हावर आहे, तशी पर्भू
तुमची पर्ीती एकमेकांवर व सवार्ंवर वाढवनू िवपुल करो;
13ह्यासाठी की,आपला पर्भू येशूआपल्या सवर् पिवतर् जनांसह
येईल त्यावेळेस त्याने तुमची अंतःकरणे देव आपला िपता
ह्याच्यासमोर पिवतर्तेत िनदो र्ष होण्यासाठी िस्थर करावी.

4

1 बंधनूो, शेवटीआम्ही तुम्हास िवनंतीकरतो वपर्भू येशमूध्ये
बोध करतो की, कोणत्या वागणकूीने देवाला संतोषवावे हे तुम्ही
आम्हापासनू ऐकून घेतले व तुम्ही त्यापर्माणे वागत आहा,
त्यामध्ये तुमची अिधकािधक वाढ व्हावी. 2कारण पर्भू येशचू्या
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वतीने कोणकोणत्या आज्ञा आम्ही तुम्हास िदल्या त्या तुम्हास
ठाऊकआहेत.

3कारण देवाची इच्छा ही आहे की, तुमचे पिवतर्ीकरण व्हावे,
म्हणजे तुम्ही जारकमार्पासनू दरू रहावे 4 आिण तुमच्यातील
पर्त्येकाला समजावे की, ज्याने त्याने आपल्या देहाला
पिवतर्तेने व आदरबुद्धीने आपल्या स्वाधीन कसे करून घ्यावे.
5 देवाला न ओळखर्या परराष्ट्रीयांपर्माणे वासनेच्या लोभाने
करू नये. 6 कोणी या गोष्टीचें उल्लंघन करून आपल्या बंधचूा
गैरफायदा घेऊ नये कारण पर्भू या सवर् गोष्टीबंद्दल शासन
करणारा आहे; हे आम्ही तुम्हास आधीच सांिगतले होते व
बजावलेही होते. 7 कारण देवाने आपल्याला अशुद्धपणासाठी
नव्हे तर पिवतरे्तेसाठी पाचारण केले आहे. 8 म्हणनू जो कोणी
नाकार करतो तो मनुष्याचा नव्हे तर तुम्हास आपला पिवतर्
आत्मा देणारा देव याचा नाकार करतो.

9 बंधुपरे्मािवषयी आम्ही तुम्हास िलहावे याची तुम्हास
गरज नाही; कारण एकमेकांवर पर्ीती करावी, असे तुम्हास
देवानेच िशकिवले आहे; 10आिण अिखल मासेदोिनयांतील सवर्
बंधुवगार्वर तुम्ही ती करीतच आहात. तरी बंधूंनो, आम्ही
तुम्हास बोध करतो की, ती अिधकािधक करावी. 11 आम्ही
तुम्हासआज्ञा केल्यापर्माणे शांतीने राहा. आपआपला व्यवसाय
करणे आिण आपल्या हातांनी काम करणे याची आवड तुम्हास
असावी. 12 बाहेरच्या लोकांबरोबर सभ्यतेने वागावे आिण
तुम्हास कशाचीही गरज पडू नये.

13 पण बंधूंनो, मी इच्छीत नाही की, जे मरण पावलेत
त्यांच्यािवषयी तुम्ही अज्ञानी असावे, म्हणजे ज्यांनाआशा नाही
अशा इतरांपर्माणे तुम्ही दुःख करू नये. 14 कारण येशू मरण
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पावला व पुन्हा उठला असा जर आपण िवश्वास ठेवतो, तर
येशमूध्ये जे मरतात त्यांनाही देव त्याच्याबरोबर आणील.

15कारण पर्भचू्या वचनावरून आम्ही तुम्हास हे सांगतो की,
आपण जे िजवंत आहोत व जे पर्भचू्या येण्यापयर्ंत मागे राह,ू ते
आपण तोपयर्ंत मरण पावलेल्यांच्या पुढे जाणार नाही. 16कारण
आज्ञा करणार्या गजर्णेने, आद्यदेवदतूांची वाणी आिण देवाच्या
कण्यार्चाआवाज येईल, तेव्हा पर्भू स्वतः स्वगार्तनू उतरेलआिण
िखर्स्तात मरण पावलेले पर्थम उठतील. 17 मग आपण जे
िजवंत आहोत व मागे राह,ू ते पर्भलूा अंतराळात भेटण्यासाठी
ढगात उचलले जाऊआिण सवर्काळ पर्भबूरोबर राह.ू

18 म्हणनू तुम्ही या वचनांनी एकमेकांचे सांत्वन करा.

5
1 बंधनूो, काळ व समय ह्यांिवषयी तुम्हास काही िलिहण्याची

गरज नाही. 2 कारण तुम्हा स्वतःला पक्के माहीत आहे की
जसा रातर्ी चोर येतो, तसाच पर्भचूा िदवस येतो. 3 “शांती
आहे, सुरिक्षतता आहे” असे ते म्हणतात, तेव्हा गरोदर स्तर्ीला
ज्यापर्माणे अचानक वेदना सुरु होतात त्यापर्माणे त्यांचा
अचानक नाश होईल आिण ते िनभावणारच नाहीत. 4 बंधुनो,
त्या िदवसाने चोरासारखा तुम्हास गाठावे असे तुम्ही अंधारात
नाही. 5 कारण तुम्ही सगळे पर्काशाची पर्जा व िदवसाची
पर्जा आहात; आपण रातर्ीचे व अंधाराचे नाही. 6 ह्यावरून
आपण इतरांपर्माणे झोप घेवू नये, तर जागे व सावध रहावे.
7 झोप घेणारे रातर्ी झोप घेतात आिण िझंगणारे रातर्ीचे
िझंगतात. 8 परत जे आपण िदवसाचे आहोत त्या आपण सावध
असावे; िवश्वास व पर्ीती हे उरस्तर्ाण व तारणाची आशा हे
िशरसर्ाण घालावे. 9 कारण आपल्यावर क्रोध व्हावा म्हणनू
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नव्हे तरआपलापर्भू येशू िखर्स्तह्याच्याद्वारेआपलेतारण व्हावे
म्हणनू देवाने आपल्याला नेमले आहे. 10 पर्भू येशू िखर्स्त
आपल्यासाठी याकिरता मरण पावला की, आपण जरी मागे
रािहलो िकंवा मरण पावलो तरी आपण त्याच्याबरोबर िजवंत
रहावे.

11 म्हणनू तुम्ही एकमेकांचे सांत्वन करा आिण एकमेकांची
उभारणी करा; हे तुम्ही करतही आहात.

12 आिण बंधूंनो, आम्ही तुम्हास िवनंती करतो की, जे
तुमच्यांत पिरशर्म करतात, जे पर्भमूध्ये तुमच्यांवर आहेत
आिण तुम्हास बोधकरतात त्यांच्याकडे लक्षद्या; 13आिण त्यांना
त्यांच्या कामावरून पर्ीतीने फार थोर माना आिण एकमेकांशी
शांतीने रहा.

14 आता बंधूंनो, आम्ही तुम्हास बोध करतो की, जे
अव्यवस्थीत आहेत त्यांना तुम्ही इशारा द्या, जे अल्पधीराचे
आहेत त्यांना धीर द्या, अशक्त आहेत त्यांना आधार द्या;
सवार्बंरोबर सहनशील असा. 15आिण तुम्ही हे पाहा की, कोणी
कोणाला वाईटाबद्दल वाईट असे भरून देऊ नये; पण तुमच्यात
एकमेकांसाठी व सवर्साठी जे चांगले आहे त्याच्या सतत मागे
लागा.

16 सदोिदत आनंद करा. 17 िनत्य पर्ाथर्ना करा. 18 पर्त्येक
गोष्टीतं उपकार माना कारण तुमच्यासंबधी िखर्स्त येशमूध्ये
देवाची इच्छा हीच आहे. 19 पिवतर् आत्म्याला िवझवू नका.
20 संदेशाचा उपहास करू नका. 21सवर् गोष्टीचंी पारख करा. जे
चांगलेआहे ते मजबतूधरा. 22वाईटाच्या पर्त्येकपर्कारापासनू
दरू रहा.

23आिण स्वतः शांतीचा देव तुम्हास पणूर् पिवतर् करो;आिण
आपला पर्भू येशू िखर्स्त ह्याचे येणे होईल तेव्हा तुमचा आत्मा,
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जीव आिण शरीर पणूर् िनदो र्ष राहो. 24 तुम्हास जो बोलवत आहे
तो िवश्वासू आहे; तो हे करीलच.
25 बंधूंनो,आमच्यासाठी पर्ाथर्ना करा.
26सवर् बंधूंना पिवतर् पर्ीतीने नमस्कार सांगा.
27 मी तुम्हास पर्भचूी आज्ञा म्हणनू सांगतो की, हे पतर् सवर्

बंधूंना वाचनू दाखवा.
28आपला पर्भू येशू िखर्स्त याची कृपा तुमच्याबरोबर असो.

आमेन.
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