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িথষলনীকীয়েদর
রিত ি বতীয় প র

১ ১ িথষলনীকীয় ম লীর উে ে য আিম পৗল, সীল ও তীমিথয় এই িচিঠ িলখিছ। তামরা আমােদর ঈ বর িপতা ও রভু
যী রীে র সে যু ।

২ িপতা ঈ বর ও রভু যী রীে র অনু রহ ও শাি তামােদর সহবতী হা ।
৩ ভাই ও বােনরা, তামােদর জ য আমরা সব সময় ঈ বরেক ধ যবাদ িদেয় থািক আর আমােদর তাই-ই করা উিচত।

কারণ তামােদর িব বাস আ যজনক ভােব বিৃ লাভ কেরেছ ও পর েরর রিত তামােদর য ভালবাসা তা ত বিৃ লাভ
করেছ। ৪ িবিভ ঈ বেরর ম লীেত তামােদর িবষেয় আমরা গব রকাশ কির; িকভােব তামরা িব বােস বিল হেয় উেঠছ
ও িব বােস ি র আছ এসব কথা আমরা তােদর বিল। তামরা অেনক িনযাতন সেয় যাে া ও ক ভাগ করছ, তবওু তামরা
ধেয্ য ও িব বােস ি র আছ।

ঈ বেরর িবচােরর িবষেয় পৗল বলেলন
৫ এইসব িবষয় ঈ বেরর যায়িবচােরর রমাণ। ঈ বর চান তামরা তাঁর রাে যর যা য বেল গ য হেব; আর

সই জ যই তামরা এত ক েভাগ করছ। ৬ বা েব ঈ বেরর দিৃ েত এটাই যায়। যারা তামােদর ক দয়, িতিন তােদরও
রিতফল ব প ক দেবন। ৭ তামরা যারা এখন ক পা , ঈ বর আমােদর সে তামােদরও িব রাম দেবন। যখন

যী রকািশত হেবন ও পরা রমশালী বগদূতেদর সে িনেয় বগ থেক নেম আসেবন, তখন এইসব ঘটেব। ৮ যারা
ঈ বরেক জােন না এমন লাকেদর শাি িদেত িতিন বগ থেক বল অি সহ নেম আসেবন। আমােদর রভু যী রীে র
সসুমাচােরর িনেদশ যারা পালন কের না, িতিন তােদরও শাি দেবন। ৯ তারা অন কাল িবনাশ প শাি ভাগ করেব। তারা

রভরু সে থাকেত পারেব না এবং তাঁর মহাপরা রেমর মিহমা থেক তােদর দূের রাখা হেব। ১০ সইিদন যী তাঁর পিব র
লাকেদর বারা মিহমাি বত হেত আসেবন, আর যারা যী েত িব বাস কেরেছ তারা সবাই যী েত চমৎকৃত হেব। িব বাসী

ভাই ও বােনরা, তামরাও সই িব বাসীবেগর মে য থাকেব, কারণ আমরা য বাণী তামােদর বলিছ তােত তামরা িব বাস
কেরছ।

১১ আর এই কারেণই আমরা তামােদর জ য সবদা রাথনা কের চেলিছ, যন ঈ বর য পিব র জীবনযাপন করার উে ে য
তামােদর আ বান কেরেছন তামরা তার যা য বেল িবেবিচত হও। আেরা রাথনা কির যন তাঁর শি বারা িতিন তামােদর

সিদ ায় পণূ সম বাসনা পণূ কেরন ও তামােদর িব বাস হেত উৎপ রে যক কাজেক আশীবাদ কেরন; ১২ যন আমােদর
ঈ বর ও রভু যী রীে র অনু রহ অনসুাের আমােদর রভু যী রীে র নাম তামােদর মা যেম মিহমাি বত হয় আর
তামরাও তােত মিহমাি বত হও। সই মিহমা আমােদর ঈ বর ও রভু যী রীে র অনু রহ থেক লাভ হয়।

ম ঘটনা ঘটেব

২ ১ আমার ভাই ও বােনরা, আমােদর রভু যী রীে র আগমন স েক আিম তামােদর িকছ ু বলেত চাই। আমরা যখন
একসে তাঁর সা ােত িমিলত হেত যাব সই সময়টা স েক তামােদর িকছ ুজানােত চাই। ২ আিম অনেুরাধ কির রভরু

িদন এেস গেছ েন তামােদর িবেবচনা বাধ হািরও না, বা িবচিলত হেয়া না। কউ কউ হয়েতা ভাববাণী কের বা িবেশষ
বাতার মা যেম তা বলেত পাের। আমােদর কাছ থেক পাওয়া এ স েক কান িচিঠ কউ পডে়ত পাের। ৩ দখ কউ যন এ
িবষেয় তামােদর কানভােব রতািরত করেত না পাের। সই িদন আসার আেগ পিৃথবীেত ঈ বেরর িব ে িবে রাহ দখা
যােব। সই পাপ পু ষ বংস হওয়ায় যার ভাে য লখা আেছ, স রকািশত না হওয়া পয সই িদন আসেব না। ৪ যা িকছ ু
ঈ বর নােম আ যাত ও উপাসনার যা য স তার িবেরািধতা করেব ও সবার উপের িনেজেক রিতি ত করেব। এমনিক সই
পাপ পু ষ ঈ বেরর মি ের িগেয়ও সখােন আসন কের নেব এবং ঘাষণা করেব য স ঈ বর।

৫ তামােদর িক মেন পেড় না, এমন য ঘটেব তার িববরণ আিম তামােদর কােছ থাকার সময় জািনেয়িছলাম? ৬ তামরা
জান, কা শি ঐ পাপ পু ষেক বাধা িদেয় রাখেছ যােত স িন িপত সমেয় রকাশ পায়। ৭ আিম এসব বলিছ কারণ ম তার
সই গাপন শি এখনই জগেত কাজ কের চেলেছ। িক একজন রেয়েছন িযিন এই শি েক রিতেরাধ কের আসেছন, িতিন

তা করেতই থাকেবন যত ণ না তা দূর হয়। ৮ তারপর সই পাপপু ষ রকািশত হেব, আর রভু তাঁর মেুখর তেজাময়
িনঃ বাস এবং আিবভােবর মিহমা বারা সই পাপ পু ষেক বংস করেবন।
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৯ শয়তােনর শি েত সই পাপ পু ষ আসেব। স মহাপরা রেমর সাহাে য নানা ছলনাময়ী অেলৗিকক কাজ, অ ুত ল ণ
ও িচ দখােব। ১০ যারা িবনাশপেথর যা রী তােদর রাি জনক িবষেয় স ভালােব। পির রাণ পাবার জ য য স য
রেয়েছ তা ভালবাসেত যারা অ বীকার করেছ, তারাই সই িবনাশপেথর যা রী। ১১ তাই ঈ বর ওেদর মে য এমন এক শি
পািঠেয়েছন, যােত ওরা ভলু কাজ কের। ১২ তাই যারা সে য িব বাস করল না, ও ম িবষেয় আন করল তারা িবচাের দাষী
সা য হেব।

তামরা পির রােণর জ য মেনানীত
১৩ রভরু ি রয় ভাই ও বােনরা, তামােদর জ য আমােদর সবদা ঈ বরেক ধ যবাদ দওয়া উিচত। এইজ য ঈ বর

রথম থেকই তামােদর মেনানীত কেরিছেলন যােত আ ায় পিব র হেয় এবং স যেক িব বাস সহকাের রহণ করার মা যেম
তামরা পির রাণ পাও। ১৪ য সসুমাচার আমরা রচার কেরিছলাম তার মা যেম ঈ বর তামােদর আ বান কেরিছেলন, যােত
তামরা আমােদর রভু যী রীে র মিহমার সহভাগী হেত পার। ১৫ তাই ভাই ও বােনরা, শ হেয় দাঁডা়ও, আর আমরা
তামােদর য িশ া িদেয়িছ স িবষেয়ও িব বােস ি র থাক। মৗিখকভােব ও পে রর বারা এইসব িবষেয় আমরা তামােদর

িশ া িদেয়িছলাম।
১৬–১৭ আমরা রাথনা কির য বয়ং রভু যী রী ও ঈ বর িপতা তামােদর সা বনাদান ক ন ও যা িকছ ু সৎ কাজ

তামরা কর ও বল তার জ য শি দান ক ন। ঈ বর আমােদর ভােলােবেসিছেলন এবং তাঁর অনু রেহ আমােদর এক আশা
ও সা বনা িদেয়িছেলন, যা িচরকাল িবরাজ করেব।

আমােদর জ য রাথনা কেরা

৩ ১ সবেশেষ এই কথা বলিছ, আমার ভাই ও বােনরা, আমােদর জ য রাথনা কেরা। রাথনা কেরা যন রভরু িশ া
ত গিতেত িব ার লাভ কের, রাথনা কেরা যন লােক সই িশ ার স ান কের, যমন স ান তামরা কেরিছেল।

২ রাথনা কেরা যন আমরা ম ও খারাপ লাকেদর হাত থেক র া পাই। সবাই তা আর রভেুক িব বাস কের না।
৩ িক রভু িব ব , িতিনই তামােদর শি দেবন ও ম শি র (শয়তােনর) হাত থেক র া করেবন। ৪ তামােদর

স বে রভেুত আমােদর এই দঢৃ় িব বাস আেছ য, আমরা যা যা আেদশ কেরিছ সই সম তামরা পালন করছ ও আমরা
জািন এর পেরও তা করেব। ৫ আমরা রাথনা করিছ যন রভু তামােদর দয়েক ঈ বেরর ভালবাসার পেথ ও রীে র
ধেয্ যর পেথ চালনা কেরন।

কােয্যর বা যবাধকতা
৬ আমার ভাই ও বােনরা, আমরা আমােদর রভু যী রীে র নােম তামােদর এই আেদশ িদি য, কান ভাই যিদ

অলসভােব িদন কাটায় এবং তামরা আমােদর কাছ থেক য িশ া পেয়ছ, সই মত না চেল তেব তার কাছ থেক দূের
থাক। ৭ তামরা িনেজরা জান য আমরা যমন চিল, তামােদর তমিন চলা উিচত। আমরা যখন তামােদর ওখােন িছলাম,
আমরা অলস িছলাম না। ৮ কােরা কাছ থেক খাবার খেল, আমরা তা মূ য িদেয়ই খেয়িছ। আমরা কাজ করতাম যন কােরা
বাঝা ব প না হই। িদেন বা রােত আমরা পির রম কেরিছ। ৯ তামােদর কাছ থেক সাহা য পাবার অিধকার আমােদর িছল,

িক আমরা িনেজর হােত কাজ কেরিছ, যন আমরা আমােদর সং ান িনেজরা কের িনেত পাির; আর তামােদর কােছ িনেজেদর
আদশ েপ দখােত চেয়িছলাম যােত তামরা আমােদর অনসুরণ করেত পার। ১০ কারণ আমরা যখন তামােদর কােছ িছলাম
তখন তামােদর এই আেদশ িদতাম য, যিদ কউ কাজ করেত না চায়, তেব স যন না খায়।

১১ তবু আমরা নেত পেয়িছ, তামােদর মে য কউ কাজ করেত অ বীকার করেছ। তারা িকছইু কের না, িক তারা
অ যেদর যাপাের নাক গলায়। ১২ এইরকম লাকেদর আমরা রভু যী রীে র নােম আেদশ ও উপেদশ িদি যন শা ভােব
পির রম কের িনেজেদর অ িনেজরাই যাগাড় কের। রভু যী র নােম আমরা িবেশষভােব তােদর বলিছ তারা যন এইভােব
চেল। ১৩ ভাই ও বােনরা, সৎ কাজ করেত কখনও া হেয়া না।

১৪ যিদ কউ এই িচিঠেত আমরা যা িলেখিছ, তা না মানেত চায়, তেব তােক িচেন রােখা, আর তার কাছ থেক দূের থাক,
যন স ল া পায়। ১৫ অথচ তার সে শ র মত আচরণ কেরা না, বরং তােক ভাই বেল চতনা দাও।

সমাি পদ
১৬ আমরা রাথনা কির য, শাি র রভু িনেজ সব সময় সব অব ায় তামােদর শাি দান ক ন। রভু তামােদর সকেলর

সােথ থাকুন।
১৭ এই েভ া আিম পৗল িনেজ হােত িলখলাম; রে যক িচিঠেত এটাই িচ , আিম এইরকম িলেখ থািক।
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১৮ আমােদর রভু যী রীে র অনু রহ তামােদর সকেলর সে থাকুক।
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