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पौलाचे थेस्सलनीकाकरांस दुसरे पतर्

1 थेस्सलनीकाकरांपर्माणेच हे पतर् पौल, सीला
आिण तीमथ्य यांच्याकडून आहे. या पतर्ाचा लेखक 1
थेस्सलनीकाकरांस आिण पौलाच्या इतर पतर्ांसारख्या शैलीचा
वापर करतो. यावरुन िदसनू येते की मुख्य लेखक पौल होता.
सीला आिण तीमथ्य हे अिभवादनांमध्ये समािवष्ट आहेत (2
थेस्सल. 1:1) अनेक अध्यायांमध्ये आपण असे िलिहतो की,
त्या सवर् तीन जणांनी सहमती दशर्िवली. िलिखत स्वरूपाचे
िलखाण पौलाचे नव्हते कारण त्याने फक्त शेवटच्या शुभेच्छा
(अिभवादन) आिण पर्ाथर्ना िलिहल्या (2 थेस्सल 3:17).
पौलाने कदािचत तीमथ्य िकंवा सीलाला पतर् िलिहले असावे.

साधारण इ.स. 51 - 52.
पौलाने 2 थेस्सलनीकाकरांस हे किरंथमध्ये िलिहले, जेथे त्याने

1 थेस्सलनीकाकरांस िलिहले.

2 थेस्सलनीकाकरांस 1:1 “थेस्सलनीकाकरांची मंडळी” म्हणनू
2 थेस्सलनीकाकरांसच्या उदे्दशाने वाचकांना सिूचत करते.

परमेश्वराच्या िदवसाबद्दल सैद्धांितक तर्ुटी सुधारण्याचा
उदे्दश होता. िवश्वासणार्यांची पर्शंसा करणे आिण त्यांचा
िवश्वास दृढ असल्याचे त्यांना उ ेजन देणे आिण जे लोक
त्यांच्या आत्म-भर्ामक स्वाथार्मुळे िवश्वास ठेवत होते, त्यांनी
असा िवचार केला होता की परमेश्वराचा िदवस येण्याआधीच
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परमेश्वराच्या परत आला होता आिण या िशकवणीचा त्यांनी
स्वतःच्या फायद्यासाठी दुखावला होता.

आशेमध्ये राहणे
रूपरेषा
1. नमस्कार — 1:1, 2
2. अडचणीत सांत्वन — 1:3-12
3. परमेश्वराच्या िदवसािवषयी सुधारणा — 2:1-12
4. त्यांच्या भाग्यासंदभार्त स्मरण — 2:13-17
5. व्यावहािरक बाबीसंंबंधी उद्बोधन — 3:1-15
6. अंितम अिभवादन — 3:16-18

1 देव आमचा िपता व पर्भू येशू िखर्स्त ह्यांच्या ठायी
असलेल्या थेस्सलनीका शहरातील मंडळीला पौल, िसल्वान व
तीमथ्यह्यांच्याकडूनः 2 देविपता व पर्भू येशू िखर्स्तह्याच्याद्वारे
तुम्हास कृपा व शांती असो.

3 बंधनूो,आम्हीसवर्दा तुम्हािवषयी देवाची उपकारस्तुती केली
पािहजे आिण हे योग्यच आहे कारण तुमचा िवश्वास अितशय
वाढत आहे आिण तुम्हा सवार्ंमधील पर्त्येकांची एकमेकांवरील
पर्ीती िवपुल होतआहे; 4ह्यावरून तुमच्या सवर् छळांत व तुम्ही
जी सहनशीलता व जो िवश्वास दाखिवता त्याबद्दल देवाच्या
मंडळ्यांतनू आम्ही स्वतः तुमचा अिभमान बाळगतो. 5 ते
देवाच्या योग्य न्यायाचे पर्माणआहे; तो न्याय हा की, ज्यासाठी
तुम्ही दुःख सोशीत आहात त्या देवाच्या राज्याला तुम्ही योग्य
ठरले जावे. 6 तुम्हावर संकट आणणार्या लोकांची संकटाने
परतफेड करणे आिण संकट सोसणार्या तुम्हास आम्हाबरोबर
िवशर्ांती देणे, हे देवाच्या दृष्टीने न्याय्य आहे, 7 म्हणनू पर्भू
येशू पर्कट होण्याच्या समयी ते होईल; तोआपल्या सामथ्यर्वान
देवदतूांसह स्वगार्तनू अिग्नज्वालेसिहत पर्कट होईल. 8 तेव्हा
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जे देवाला ओळखत नाहीत व आपल्या पर्भू येशचूी सुवातार्
मानीत नाहीत त्यांचा तो सडू उगवील. 9 तेव्हा त्यांना पर्भचू्या
समोरून व त्याच्या सामथ्यार्च्या गौरवापासनू दरू करण्यांत
येऊन सवर्काळचा नाश ही िशक्षा त्यांना िमळेल. 10आपल्या
पिवतर्जनांच्या ठायी गौरव िमळावे म्हणनू आिण त्यािदवशी
पिवतर्जनांच्या ठायी आश्चयर्पातर् व्हावे म्हणनू तो येईल
कारण आम्ही िदलेल्या साक्षीवर तुम्ही िवश्वास ठेवला आहे.
11 याकिरता तर आम्ही तुम्हासाठी सवर्दा अशी पर्ाथर्ना करतो
की,आपल्या देवाने तुम्हास झालेल्या या पाचारणास योग्य असे
मानावे आिण चांगुलपणाचा पर्त्येक मनोदय व िवश्वासाचे कायर्
सामथ्यार्ने पणूर् करावे; 12 ह्यासाठी की, आपला देव व पर्भू
येशू िखर्स्त ह्यांच्या कृपेने आपला पर्भू येशू ह्याच्या नावाला
तुमच्या ठायी व तुम्हास त्याच्याठायी, गौरव िमळावे.

2

1 बंधनूो, आपल्या पर्भू येशू िखर्स्ताचे येणे व त्याच्याजवळ
आपले एकतर् होणे ह्यासंबंधाने आम्ही तुम्हास अशी िवनंती
करतो की, 2 तुम्ही एकदम दचकून भांबावनू जाऊ नका व
घाबरू नका; पर्भचूा िदवस येऊन ठेपला आहे असे सांगणार्या
आत्म्याने िकंवा जणू काय आम्हाकडून आलेल्या वचनाने अथवा
पतर्ाने घाबरू नका; 3कोणत्याही पर्कारे कोणाकडून फसू नका;
कारण त्या िदवसाच्या अगोदर िवश्वासाचा त्याग होऊन तो
अनीितमान पुरूष, नाशाचा पुतर् पर्कट होईल; 4 तो नाशाचा
पुतर्, िवरोधी व ज्याला देव िकंवा उपासनीय म्हणनू म्हणतात
त्या सवार्पेक्षा स्वतःला उंच करणारा, म्हणजे मी देव आहे, असे
स्वतःचे पर्दशर्न करीत देवाच्या भवनात बसणारा असा आहे.
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5 मी तुमच्याबरोबर असतांना हे तुम्हास सांगत असे याची
तुम्हास आठवण नाही काय? 6 त्याने नेमलेल्या समयीच
पर्कट व्हावे, अन्य वेळी होऊ नये, म्हणनू जे आता पर्ितबंध
करीत आहे ते तुम्हास ठाऊक आहे. 7 कारण अनीतीचे रहस्य
आताच आपले कायर् चालवीत आहे, परंतु जो आता अडथळा
करीत आहे तो मधनू काढला जाईपयर्ंत अडथळा करीत राहील;
8 मग तो अनीितमान पुरूष पर्कट होईल, त्यास पर्भू येशू
आपल्या मुखातील श्वासाने मारून टािकल आिण तो येताच
आपल्या दशर्नाने त्यास नष्ट करील; 9 सैतानाच्या कृतीमुळे
त्याचे येणे होईल; तो सवर् पर्कारे खोटे सामथ्यर्, तशीच िचन्हे
व अदभ्तेू करीत येईल 10 ज्यांचा नाश होत चालला आहे त्यांनी
आपले तारण साधावे म्हणनू सत्यािवषयीची पर्ीती धरली नाही;
त्यामुळे त्याच्यांसाठी सैतानाच्या कृतीपर्माणे सवर् पर्कारची
खोटी महत्कृत्ये, िचन्हे,अदभ्तेूआिणसवर्पर्कारचेअनीितजनक
कपट ह्यांनी युक्त असे त्या अनीितमानाचे येणे होईल. 11 त्यांनी
असत्यावर िवश्वास ठेवावा म्हणनू देव त्यांच्याठायी भर्ांतीचे
कायर् चालेल असे करतो; 12 ज्यांनी सत्यावर िवश्वास ठेवला
नाही, तर अनीतीत संतोष मानला त्या सवार्चंा न्यायिनवाडा
व्हावा म्हणनू असे होईल.

13 पर्भचू्या िपर्यजनांनो, तुम्हािवषयी आम्ही देवाची
उपकारस्तुती नेहमी केली पािहजे कारण पिवतर् आत्म्याच्याद्वारे
होणार्या पिवतर्ीकरणात व सत्यावरच्या िवश्वासात देवाने
तुम्हास पर्थमफळ म्हणनू तारणासाठी िनवडले आहे;
14 त्यामध्ये त्याने तुम्हास आमच्या सुवातच्या द्वारे आपल्या
पर्भू येशू िखर्स्ताचे गौरव पर्ाप्त करून घेण्यासाठी पाचारण
केले आहे.
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15 तर मग बंधनूो, िस्थर राहा आिण तोंडी िकंवा आमच्या
पतर्ाद्वारे जे संपर्दाय तुम्हास िशकिवले ते बळकट धरून राहा.
16आपला पर्भू येशू िखर्स्त हा आिण ज्याने आपल्यावर पर्ीती
करून सवर्काळचे सांत्वन व चांगली आशा कृपेने िदली तो देव
आपला िपता, 17 तुमच्या मनाचे सांत्वन करो आिण पर्त्येक
चांगल्या कृतीत व गोष्टीत तुम्हास िस्थर करो.

3
1 शेवटी बंधनूो, आता इतकेच सांगणे आहे की, आम्हासाठी

पर्ाथर्ना करीत जा की, जशी तुमच्यामध्ये झाली त्यापर्माणे
पर्भचू्या वचनाची लवकर पर्गती व्हावी व त्याचे गौरव व्हावे;
2 आिण हेकेखोर व दुष्ट मनुष्यांपासनू आमचे संरक्षण व्हावे;
कारण सवार्च्या ठायी िवश्वासआहे असे नाही.

3 परंतू पर्भू िवश्वसनीय आहे, तो तुम्हास िस्थर करील व
त्या दुष्टापासनू राखील. 4 तुम्हािवषयी पर्भमूध्ये आमचा असा
िवश्वास आहे की, आम्ही तुम्हास जे सांगतो ते तुम्ही करीत
असता व पुढेही करीत जाल. 5 पर्भहूी तुमची मने देवावरच्या
पर्ीतीकडे व िखर्स्ताच्या सहनशीलतेकडे लावो.

6 बंधनूो, आम्ही आपल्या पर्भू येशू िखर्स्ताच्या नावाने
तुम्हास आज्ञा करतो की, अव्यविस्थतपणे वागणार्या व
चालणार्या संपर्दायापर्माणे पर्त्येक बंधुपासनू तुम्ही दरू
व्हावे. 7 आमचे अनुकरण कोणत्या रीतीने केले पािहजे हे
तुम्हा स्वतःला ठाऊक आहे; कारण आम्ही तुम्हामध्ये असताना
अव्यविस्थतपणे वागलो नाही; 8 आिण आम्ही कोणाचे अन्न
फुकट खाल्ले नाही; परंतु तुम्हापैकी कोणावरही भार घालू
नये म्हणनू आम्ही रातरं्िदवस शर्म व कष्ट करून काम केले.
9 तसा आम्हास अिधकार नाही असे नाही, पण आमचे अनुकरण
करण्यासाठी आम्ही तुम्हास उदाहरण घालू द्यावे म्हणनू असे
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केले. 10कारण आम्ही तुमच्याबरोबर होतो तेव्हा देखील आम्ही
तुम्हास अशी आज्ञा केली होती की, कोणाला काम करण्याची
इच्छा नसेल तर त्याने खाऊही नये. 11तरी तुमच्यामध्ये िकत्येक
अव्यविस्थतपणाने वागणारे असनू ते काहीएक काम न करता
लुडबुड करतात, असे आम्ही ऐकतो. 12 अशा लोकांस आम्ही
पर्भू येशू िखर्स्ताच्या नावाने आज्ञा व उ ेजन देतो की, त्यांनी
स्वस्थपणे काम करून स्वतःचेच अन्न खावे.

13 तुम्ही तर बंधूंनो, बरे करतांना खचू नका. 14या पतर्ातील
आमचे वचन जर कोणी मानीत नसेल तर तो मनुष्य लक्षात
ठेवा आिण त्यास लाज वाटावी म्हणनू त्याची संगत धरू नका;
15 तरी त्यास शतर्ू समजू नका, तर त्यास बंधू समजनू त्याची
कानउघडणी करा.

16शांतीचा पर्भू हा सवर्काळ सवर् पर्कारे तुम्हास शांती देवो.
पर्भू तुम्हा सवार्बंरोबर असो.

17 मी, पौलाने, स्वहस्ते िलिहलेला नमस्कार; ही पर्त्येक
पतर्ांत खणू आहे. मी अशा रीतीने िलहीत असतो. 18आपला
पर्भू येशू िखर्स्त याची कृपा तुम्हा सवार्बंरोबर असो.
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