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िथस्सलोिनकीहरूलाई
पावलको दो ो प

1 पावल, िसल्वानस, र ितमोथीबाट िथस्सलोिनका मण्डलीलाई णाम।
तपँाईहरू हा ा िपता परमे र र भ ु यशे ू ी मा हुनहुुन्छ।

2 ितमीहरूलाई हा ा िपता परमे र र भ ु यशे ू ी को अन ु ह र शा न्त रहोस।्
3 ितमीहरूको लािग हामी परमे रलाई सधँैं धन्यवाद िदन्छौ। त्यसो गन ुर्

हामीलाई ठक छ कारण ितमीहरूको िव ास झन-झन बिढरहकेोछ। ितमीहरूले
एकअकार्मा गरेको मे पिन बिढरहकेो छ। 4यसलैे परमे रका अरू मण्डलीहरूमा
हामी ितमीहरू बारे गवर् गछ ं। ितमीहरू आफ्नो िव ासमा अझै द रलो बन्दै गएको
कुरा हामी अरू मण्डलीहरूमा पाउछँौ। ितमीहरू अनके क ले सताइँदछैौ ता पिन
िव ास छोडकेा छैनौं, तर यसको स ामा दढृहुदँै जाँदछैौं।

पावल परमे रको न्याय बारे बोल्छन ्
5 यसले यो स्प पाछर् िक परमे र आफ्नो न्यायमा सत्य हुनहुुन्छ। परमे रले

ितमीहरूलाई उहाँको राज्यको योग्य मािनसहरू भएको चाहनहुुन्छ। ितमीहरूको
यातना त्यही राज्यकोलािग हो। 6 परमे रले जे गन ुर् हुन्छ ठकसगँ गन ुर्हुन्छ।
ितमीहरूलाई जसलेक िदन्छन ि्तनीहरूलाई परमे र ारा क भोगाइनछे। 7अिन
क मा परेका ितमीहरूलाई परमे रले शा न्त िदनहुुन्छ। परमे रले यस्तै सहायता
गन ुर्हुन्छ जब भु यशे ूआउन ु हुन्छ। उहाँको श शाली स्वगर्दतूहरूिसत स्वगर्बाट
यशे ू तल आउनु हुनछे। 8 परमे रलाई निचन्नहेरू तथा हा ा भ ु यशे ू को स-ु
समचारलाई नमान्नहेरुलाई दण्ड िदन ु उहाँ स्वगर्बाट बल्दो अगलु्ठो लएर आउनु
हुनछे। 9 ितनीहरूलाई अनन्त िवनाशको दण्ड िदइनछे। ितनीहरूलाई भिुसत ब
िदइनछैेन। उहाँका सव च्च श दे ख धरैे टाड ितनीहरूलाई रा खनछे। 10 यो
त्यस िदन हुन्छ जनु िदन भु यशे ू आउन ु हुनछे। उहाँ आफ्नो पिव सन्तहरूिसत
मिहमा लन आउनु हुनछे। अिन ितनीहरू ज-जसले िव स गछर्न ्यशेलूाई दखेरे
आ यर्चिकत हुनछेन।् ितमीहरू ितनै िव ासीहरू मध्ये हुनछेौ िकनिक हामीले
िदएको साक्षी ितमीहरूले िव ास गरेका छौ।
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11 त्यसकैारण हामी सधैं ितमीहरूको भलाईकोलािग ाथर्ना गदर्छौं। उहाँले
ितमीहरूलाई बोलाएको जीवन शलैीमा ितमीहरूलाई हा ो परमे रले बाँच्ने योग्य
बनाई िदन ु हुन हामी ाथर्ना गछौं। ितमीहरूमा भएको असल गणुले ितमीहरूलाई
गणुस्तरीय कायर्हरू गनर् उत्साह िदन्छ अिन ितमीहरूकोमा भएको िव ासले
ितमीहरूलाई असल कायर् गन गराउँछ। हामी ाथर्ना गछ ं िक परमे रले
ितमीहरूलाई अझ बसेी यस्तो असल कायर् गन ुर् योग्य पारून।् 12 हामी यी सब
त रकाले ाथर्ना गछौं तािक हा ा परम भु यशे ू ी को नाउँ ितमीहरूमा मिहिमत
हुन सकोस ्अिन ितमीहरूले पिन उहाँमा मिहमा पाउन सक्छौ। त्यो मिहमा हा ा
परमे र अिन भु यशे ू ी को अन ु हबाट आउँछ।

2
द ु घटना घट्नछे

1 दाज्य-ूभाइ अिन िददी-बिहनीहरू, हा ा भ ूयशे ू ी को आगमन बारे हामीले
केही कुरा भन्न ु छ। हामी त्यस बलेाको कुरा गनर् चाहन्छौं जब हामी उहाँिसत
एक साथ भटे गछौं। 2 यिद कतबैाट ितमीहरूले भकुो आगमन भइसकेको चाल
पाए ितमीहरू सिजलै िबच लत हुने अथवा डराउनै पदन। कस-ैकसलैे भन्लान िक
यो अगमवाणीमा छ अथवा ससुमाचारमा छ अथवा ितमीहरू िच ी पढ्न सक्छौ
जनु ितमीहरूले भन्छन ् िक ितनीहरू हामीबाट आएका हुन।् 3 कुनै खण्डमा पिन
ितमीहरूलाई कसलैे धोखा निदओस।् जब सम्म परमे रको िवरु िव ोह हुदँनै त्यो
िदनआउने छैन। जब सम्म िवनाशकारी मािनसआउँदनै तब सम्म त्यो िदनआउँदनै।
िवनाशकारी मािनस नरकको हो। 4परमे र वा कुनै पिन चीज जो मािनसहरूले पजूा
गछर्न ्त्यसले िवरोध गछर्। त्यो दरुाचारी मािनस आफैं ले आफूलाई परमे र अथवा
मािनसहरूको आराधना भन्दा मािथ राख्छ। त्यो परमे रको म न्दरमा पिन जान्छ
र त्यहाँ बस्छ र आफू परमे र हु ँ भन्ने घोषणा गछर्।

5 मलैे पिहल्यै यी सब घटनाहरूको सत्य बताइ सकेको छु। याद छ? 6अिन
ितमीहरू जान्दछौ त्यो स्वचे्छाकारी केले रोिकरा खएको छ। ठक समयमा दखेा
पनर् भनरे नै त्यसलाई रोिकराखकेो छ। 7 पापको ग ु ी श ले अिहले पिन ससंारमा
काम ग ररहकैे छ। तर एक श छ जसले त्यो द ु को श लाई रोिकराखकेो छ।
र त्यसलाई बाटोदे ख नपन् ाइञ्जले सम्म त्यसलाई यसरी नै रोकेरै रा खनछे।
8 त्यसपिछ त्यो दरुाचारी िनस्कनछे र भु यशेलू े त्यसलाई आफ्नो मखुको ासले
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मा रिदन ु हुनछे। परम भलुे द ु मािनसलाई आफ्नो गौरवमय आगमनले नाश
ग रिदन ु हुनछे। 9 त्यो द ु मािनस शतैानको श मा आउँछ। त्यसिसत धरैे श
रहनछे र िकिसम-िकिसमका झटूो चमत्कार, लक्षण र आ यर् कमर्हरू दखेाउछँ।
10 द ु मानवले मािनसहरूलाई थ र-थ रको छल -पञं्च दखेाउछँ। ितनीहरू

हुन ् िकनभने ितमीहरूले सत्य स्वीकारेनन।् सत्यलाई स्वीकार गरेका भए
ितनीहरूलाई बचाइने िथयो।

11 तर ितनीहरूले सत्यलाई स्वीकारेनन,् यसकारण परमे रले ितनीहरूलाई
सत्यबाट भड्काउन केही श शाली चीज पठाउन ु हुनछे। त्यस श ले गदार्
ितनीहरूअसत्यमै िव ास गनर् लाग्छन।् 12 त्यसकारण जस-जसलेसत्यमा िव ास
गदनन ्ितनीहरू द ण्डत हुन्छन।् ितनीहरूले सत्यता स्वीकारेनन ्तर ितनीहरू द ु ाँई
कमर्हरूमा आन न्दत भए।

ितमीहरू मु को लािग छािनका हौ
13 दाज्य-ूभाइहरू अिन िददी-बिहनीहरू! भलुे ितमीहरूलाई माया गन ुर् हुन्छ।

ितमीहरूको मु को लािग परमे रले शरुूदे ख नै ितमीहरूलाई छान्नभुएको हो।
यसलैे ितमीहरूकालािग हामी परमे रलाई सधैं धन्यवाद िदन्छौं। आत्मा ारा पिव
बनरे अिन सत्यमा िव ासी बनरे ितमीहरू बाँचकेा छौ। 14 त्यही म ु पाउन
परमे रले ितमीहरूलाई बोलाउन ु भयो जनु हामी चार गछ ं। ितमीहरू हा ा भ ु
यशे ू ी को मिहमाको भागीदार हुन सक भनरे बोलाईएका हौ। 15 यसलैे दाज्य-ू
भाइहरू अिन िददी-बिहनीहरू! हामीबाट पाएको िशक्षाहरूमा िव ास लगातार
ग ररहौ र दढृबन। हामीले मखुले बोलरे होस ्िक िच ीमा लखेरे होस,् ितमीहरूलाई
यी कुराहरू िसकाएकाछौं।

16-17 हामी ाथर्ना गछ िक हा ो भ ु यशे ू ी आफैले र हा ा िपता
परमे रले ितमीहरू त्यके असल कायर् जे गछ अिन भन्छौ ितमीहरूमा
उत्साह अिन श िदनहुुनछे। परमे रले हामीलाई माया गन ुर् भयो अिन आफ्नो
अन ु ह ारा उनले हामीलाई असल आशा र अनन्त उत्साह िदनभुयो।

3
हा ोलािग ाथर्ना गर
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1 अिन अब दाज्य-ूभाइहरू अिन िददी-बिहनीहरू, हा ा लािग ाथर्ना गर िक
परम भकुो वचन फै लयोस ् र ितमीहरूले गरे जस्तै अरूहरूले त्यसको सत्कार
गरून।् 2अिन यो पिन ाथर्ना गर िक पापी र कुकम हरूको हातबाट हामी बाँच्न
सकौं। सबलैे परम भमुा िव ास गदनन।् 3 तर भु िव ासी हुनहुुन्छ। उहाँले
ितमीहरूलाई स्थर गराउन ु हुन्छ र त्यो एक द ु बाट बचाउन ु हुन्छ। 4हामीले िदएको
िशक्षा ितमीहरूले मान्दछैौ भन्ने भलुे हामीलाई िनश्यता िदनहुुनछ। 5 हामी ाथर्ना
गछ ं िक परम भलुे ितमीहरूको हृदयलाई परमे रको मे औ ी को धयैर् ितर
डोयार्उन।्

काम गनर् वाध्यता
6 दाज्य-ूभाइहरू अिन िददी-बिहनीहरूलाई हामी हा ा भ ु यशे ू ी को

अिधकार लएर आज्ञा िददंछौं िक काम गनर् जसले अस्वीकार गछर् ितनीहरूबाट
टाढा बस। ती मािनसहरूले हामीबाट पाएको िशक्षा अनशुरण गन ुर् अस्वीकार गछर्न।्
7 ितमीहरू जान्दछौ िक हामी बाँचे जस्तै ितमीहरू पिन बाँच्न ु पछर्। जब हामी
ितमीहरूिसत िथयौं हामी अल्छी िथएनौं। 8अिन जलैे पिन हामीले अरूको खाना
खायौं, हामीले दाम ितय ं। ितमीहरू कुनै एकजनाको पिन भार नबिनन ु हामीलेकडा
महेनत गय ं। हामीले रात-िदन काम गय ं। 9 यसको अथर् यो होइन िक ितमीहरू
को सहाएता माग्ने अिधकार हा ो छैन। तर ितमीहरूको लािग उदाहरण बन्न ु तािक
ितमीहरूले अनसुरण गर, हामी आफ्नो हरेचाहकोलागी आफै ख ौं। 10 हामी
जितञ्चले ितमीहरूिसत िथयौं हामीले यो िनयम ितमीहरूको िन म्त िदयौं, “यिद
कसलैे काम गदन भने उसले खाने पिन छैन।”

11 हामीले सनुकेा छौं ितमीहरू मध्ये कस-ैकसलैे पटक्कै काम गदनन ् र
अकार्को काममा हस्तक्षपे मा ग रिहडंछन।् 12 हामी ती मािनसहरूलाई आदशे
िदन्छौं िक ितनीहरूलेअरू मािनसहरूलाई दःुख निदउन।् हामी ितनीहरूलाई आदशे
िदन्छौं िक ितनीहरू आफ्नो छाक जटुाउन आफैं महेनत गरून।् भु यशे ू ी को
िन म्त ितनीहरूले यस्तो गरून ्भनी हामी सिवनय िव न्त गछ ं। 13 दाज्य-ूभाइहरू
अिन िददी-बिहनीहरू! असल कायर्हरू गनर् किहल्यै नथाक।

14 यिद कसलैे यस प ारा िदएको आदशे नमाने त्यसलाई याद ग रराख।
त्यसिसत सम्बन्धै नराख जसमा िक त्यो ल ज्जत होस।् 15 तर त्यसिसत श ु जस्तो
वहार नगर बरू भाइलाई जस्तो चतेावनी दऊे।



2 िथस्सलोिनकी 3:16 v 2 िथस्सलोिनकी 3:18

अ न्तम शब्द
16 हामी ाथर्ना गछ ,ं शा न्तका परम भलुे ितमीहरूलाई शा न्त दान गरून।्

हामी ाथर्ना गदर्छौं िक उहाँले ितमीहरूलाई सधैं हर त रकाले शा न्त दान गरून।्
भु ितमीहरू सबिैसत रहुन।्
17 म पावल हु ँ र यो अिभवादन आफ्नै हातले लखे्दछुै। मलैे लखेकेो त्यके

िच ीमा यो सत्यता िचन्ह हो। यो मरेो ले े त रका हो।
18 हा ा भ ु यशे ू ी को अन ु ह ितमीहरू सबमैािथ होस।्
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