
1:1 i १ थसेलोिनकी 2:3

थसेलोिनकीहरूलाई पावलको पिहलो प
1 पावल, िसलास र ितमोथीबाट थसेलोिनकीहरूको मण्डलीलाई परमशे् वर िपता

र भु यशे ू ीष् टमा अन ु ह र शा न्त । 2 ितमीहरू सबकैा लािग हामी परमशे् वर
िपतालाई धन्यवाद चढाउछौँ र हा ो ाथर्नामा ितमीहरूलाई याद गदर्छौँ । 3 हामी
िनरन्तर रूपमा ितमीहरूको िवश् वासको काम, मेको प र म र आत्मिवश् वासको
धयैर्लाई सम्झना गदर्छौँ जनु परमशे् वर िपताको साम ु हा ा भ ु यशे ू ीष् टमा भएको
भिवष्यको कारणले गदार् हो । 4 परमशे् वरबाट मे पाएका भाइहरूलाई, ितमीहरूको
बोलावट हामीलाई थाहा छ । 5 हा ो ससुमाचार ितमीहरूकहाँ कसरी आयो,
वचनमा मा होइन, तर श मा, पिव आत्मामा, र धरैे िनश् चयतामा । ितमीहरूका
खाितर हामी कस्ता मािनसहरू हौ,ँ सो ितमीहरूलाई थाहा छ । 6 ितमीहरू हा ो र
भकुो दखेािसकी गनहरू भयौ जसरी ितमीहरूले कष् टमा वचन पायौ र आनन्द र

पिव आत्मामा हण गर् यौ । 7 त्यसलै,े ितमीहरू सबै माकेडोिनया र अखयैामा
िवश् वास गनहरू सबकैा िबचमा उदाहरण भयौ । 8 ितमीहरूबाट परमशे् वरको
वचन माकेडोिनया र अखयैामा मा चार भएको होइन, तर ितमीहरूको िवश् वास
हरेक ठाउँमा फै लएको छ । त्यसलै,े हामीलाई केही भन् न ु आवश्यक छैन ।
9हा ो िवषयमा ितनीहरू आफैले भन्दछन,् िक हामीलाई ितमीहरूले कस्तो कारले
स्वीकार गरेका िथयौ र कसरी ितमीहरू मिूतर्पजूा गनर् छोडरे जीिवत र साँचो
परमशे् वरको सवेा गनर् फक्य । 10 र उहाँका प ु आकाशमा आउने समयलाई
प खर्राखकेा छौ, जसलाई उहाँले मतृकबाट जीिवत पान ुर्भयो । उहाँ यशे ू हुनहुुन्छ
जसले हामीलाई आउने वाला ोधबाट छुटकारा िदनहुुन्छ ।

2
1 भाइहरू हो, ितमीहरू आफैलाई थाहा छ िक ितमीहरूमा हा ो आगमन

बकेम्मा िथएन, 2 तर ितमीहरूलाई थाहा छ, हामीले पिहला नै कष् ट भोग्यौँ
र िफ ल प्पमा हामीलाई िनलर्ज्जपवूर्क वहार ग रयो । हामी ठुलो िववादको
िबचमा पिन ितमीहरूसगँ परमशे् वरको ससुमाचार बताउन परमशे् वरमा साहसी भयौँ
। 3 िकनभने हा ो उत्साह गलत कुराबाट होइन न त अशु , न छलबाट नै आएको
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हो, 4 तर जसरी परमशे् वरले हामीहरूलाई ससुमाचार स ु म्पएको को रूपमा
स्वीकृित िदनभुएको छ, त्यसलैे हामी मािनसलाई होइन तर हा ो हृदय जाँच् नहुुने
परमशे् वरलाई खसुी पानर्लाई बोल्छौँ । 5 ितमीहरूलाई थाहा छ र परमशे् वर पिन
साक्षी हुनहुुन्छ िक हामीले कुनै पिन बलेा चाप्लसुी गरेनौ,ँ न त लोभको िन म्त
बहाना नै बनायौँ, 6 न त हामीले मािनसहरूबाट मिहमा खोज्यौँ, न त ितमीहरूबाट या
अरूहरूबाट न,ै जब िक हामीले ीष् टको े रतहरूको रूपमा िवशषे सिुवधाहरूको
दाबी गनर् सक्थ्यौँ । s5 7 यसको स ा हामीहरू ितमीहरूका माझमा एउटा आमाले
आफ्ना बाल बच् चालाई सान्त्वना िदएजस्तै भ भयौँ । 8 यसरी ितमीहरू ित हा ो
गिहरो मे िथयो, हामी ितमीहरूसगँ परमशे् वरको ससुमाचार बाँड्न मा होइन,
तर हा ो जीवन बाँड्न पिन खसुी िथयौँ िकनभने ितमीहरू हा ो िन म्त अित ि य
भएका छौ । 9 िकनभने भाइहरू हो, ितमीहरूलाई हा ो प र म र काम याद
छ, िक हामीले ितमीहरूलाई परमशे् वरको ससुमाचार चार गद हामी ितमीहरू
कसलैाई बोझ नबनौँ भनरे हामीले िदनरात काम गर् यौँ । 10 हामीले ितमीहरू
िवश् वास गनहरूिसत कित पिव ता, धािमर्कता र कपटरिहत वहार गर् यौँ भन् ने
कुराको साक्षी ितमीहरू छौ र परमशे् वर पिन हुनहुुन्छ, 11 ितमीहरूलाई पिन थाहा
छ, िक हामीले ितमीहरू हरेकलाई कसरी एउटा बबुाले आफ्ना छोराछोरीलाई
गरे झै ँ ितमीहरूलाई उत्साह, सान्त्वना िदयौँ र गवाही िदयौ,ँ 12 िक ितमीहरू
परमशे् वरको योग्यको भएर िहडँ्न सक जसले ितमीहरूलाई उहाँको राज्य र मिहमामा
बोलाउनहुुन्छ । 13 यही कारणको िन म्त हामी परमशे् वरलाई िनरन्तर धन्यवाद
िदन्छौँ । िकनभने ितमीहरूले जब हामीबाट परमशे् वरको वचन, सन्दशेको वचन
पायौ ितमीहरूले मािनसको वचनको रूपमा मा हण गरेनौ, तर साँच् चै परमशे् वरको
वचनको रूपमा नै हण गर् यौ 14 िकनभने भाइहरू हो, ितमीहरू ीष् ट यशेमूा
भएका यहूिदयाका मण्डलीिबच ितमीहरू परमशे् वरको मण्डलीको नक् कल गनहरू
भएका छौ िकनभने ितनीहरूले यहूदीहरूबाट सतावट पाएजस्तै ितमीहरू पिन आफ्नै
मािनसहरूबाट सताइएका छौ । 15 जसले भ ु यशे ू र अगमवक् ताहरूलाई मारे र
हामीलाई पिन धपाए, जसले परमशे् वरलाई खसुी पादनन, तर सबै मािनसहरू ित
श तुा राख्छन ् । 16 ितनीहरू सदवै ितनीहरूका पापहरूबाट भ रन हामीहरूलाई
गरैयहूदीहरूले उ ार पाऊन ्भनरे बोल्न िददँनैन ्। ितनीहरूमािथ ोध चरम रूपमा
आएको छ । 17 भाइहरू हो, हामीहरू छोटो समयको िन म्त हृदयमा होइन, तर
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उप स्थितमा छुट ् ाइएका िथयौँ र हामीले ितमीहरूलाई भटे गनर्लाई सक्दो ती
इच्छा गर् यौँ । 18 िकनभने हामी ितमीहरूकहाँ आउन चाहन्थ्यौँ । म पावलले
बारम्बार कोिसस गरे,ँ तर शतैानले हामीलाई बाधा िदयो । 19 िकनभने हा ा भ ु
यशेकूो आगमनमा उहाँको साम ु हा ो भिवष्यको िन म्त दढृ आनन्द वा मिहमाको
मकुुट अरूहरू जित नै ितमीहरू नै होइनौ र ? 20 िकनभने ितमीहरू हा ो मिहमा र
आनन्द हौ ।

3
1 यसकारण जब हामीले अरू धरैे सहन सकेनौ,ँ तब एथने्समा एकलै रहन

उिचत ठान्यौँ । 2 ितमीहरूको िवश् वास दि लो पानर् र ितमीहरूलाई सान्त्वना िदन
हामीले हा ा भाइ ितमोथीलाई पठायौँ जो ीष् टका ससुमाचार र परमशे् वरका
सवेक हुन ् । 3 यी कष् टहरूबाट कोही नखल्ब लयोस,् िकनिक यसकैो खाितर
हामी िनय ु भएका छौँ । 4 साँच् चै हामीहरू ितमीहरूका िबचमा रहदँा पिहले नै
भनकेा िथयौँ िक हामी कष् टका निजक छौ,ँ ितमीहरूलाई थाहा नै छ यो हुन आयो
। 5 यसकैारण, जब मलैे सहनै सिकन ितमीहरूको िवश् वासबारे जान् न र परीक्षा
गनवालाले ितमीहरूलाई परीक्षामा पारेर हा ो महेनत थर्मा जान्छ िक भनरे मलैे
उनलाई पठाएँ । 6 जब ितमोथी ितमीहरू कहाँबाट िवश् वास र मेको ससुमाचार
लएर आए िक ितमीहरूसगँ सधै ँ हामीसगँका असल क्षणहरूको सम्झना छ र जसरी

हामी ितमीहरूलाई भटे्न उत्कट इच्छा गछ ं त्यसै गरी ितमीहरू पिन हामीलाई हनेर्
उत्कट इच्छा गछ । 7 यसलैे गदार्, भाइहरू हो, हा ा सबै िनराश र कष् टकर
अवस्थामा ितमीहरूको िवश् वास ारा हामीलाई सान्त्वना िमलकेो छ । 8 यिद
ितमीहरू भमुा स्थर रह् यौ भन,े अब हामी साँच् चै िजउदछौँ । 9 ितमीहरूका कारण
हामीमा भएको आनन्दको खाितर परमशे् वरको साम ु हामी कसरी परमशे् वरलाई
धन्यवाद चढाऔ ँ ? 10 ितमीहरूको महुार हनेर् र ितमीहरूको िवश् वासमा जनु
कुराको कमी छ, सो िदन सकौँ भनरे िदनरात हामी कडा महेनतसाथ ाथर्ना गदर्छौँ
। 11 हा ा परमशे् वर, र िपता आफैले र हा ा भ ु यशेलू,े ितमीहरूकहाँ आउने
ढोका खो लिदऊन,् 12 र भलुे ितमीहरूलाई एक अकार् ित र सबै मािनसहरू ित
मेमा शस्त गरी बढ्दै जान िदऊन ्जसरी हामी ितमीहरू ित गदर्छौ । 13 हा ा भ ु

यशे ू उहाँका पिव जनहरूसगँ आउनहुुदँा उहाँले हा ा िपताका साम ु ितमीहरूलाई
पिव तामा िनष्  कलङ्क बनाऊन ्।
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4
1अन्तमा भाइहरू हो, यशे ू ीष् टमा हामी ितमीहरूलाई उत्साह र अत िदन्छौ,ँ

जसरी ितमीहरूले हामीबाट कसरी चल्नपुन र परमशे् वरलाई रजाउनपुन हो भन् ने
अत पायौ र त्यसरी नै ितमीहरू चलकेा छौ र त्यसभन्दा बढी पिन गरेका छौ
। 2 िकनिक ितमीहरूलाई थाहा छ, हामीले भ ु यशे ू ीष् ट ारा ितमीहरूलाई के
अत िदयौँ । 3 यो परमशे् वरको इच्छा हो, ितमीहरू आफैलाई पिव पार, यौन
ि याकलापको अनिैतकताबाट टाढै बस । 4 तािक कसरी आदर र सम्मानसाथ
आफ्नै पत् नीलाई लनपुछर् भनी ितमीहरू हरेकले जान् न सक । 5 (परमशे् वरलाई
निचन् ने अन्यजाितले जस्त)ैकामवासनामा जलरे होइन । 6यो कुरामा कुनै मािनसले
पाप नगरोस र् आफ्नो भाइलाई गलत नसम्झोस ि्कनिक यी सबै कुराको बदला भलुे
लनहुुन्छ जसरी हामीले ितमीहरूलाई अगािड नै चतेावनी र साक्षी िदइसकेका छौँ

। 7 िकनिक परमशे् वरले हामीलाई अशु ताको लािग बोलाउनभुएको होइन, तर
पिव ताको लािग हो । 8 त्यसकारण, जसले यो इन्कार गदर्छ त्यसले मािनसलाई
होइन तर परमशे् वरलाई इन्कार गदर्छ, जसले ितमीहरूलाई आफ्ना पिव आत्मा
िदनहुुन्छ । 9भाइहरू ितको मेको िवषयमा ितमीहरूलाई कसलैे केही लखे् न जरुरी
छैन । एक अक लाई मे गन िवषयमा ितमीहरू परमशे् वरबाट िसकाइएका छौ ।
10 वास्तवमा ितमीहरूले माकेडोिनयामा भएका सबै दाजभुाइहरूलाई गरेका छौ,
तर हामी ितमीहरूलाई अत िदन्छौँ िक भाइहरू हो, अझै बढी गर । 11 हामीले
ितमीहरूलाई आज्ञा गरेझै ँ शान्त रहन,े आफ्नै धन्दामा मन लगाउने र आफ्नै हातले
प र म गन अत िदन्छौँ । 12 यसो गर तािक िवश् वासभन्दा बािहर भएकाहरूका
खाितर ितमीहरू ठक कारले िजउन सक िक ितमीहरूलाई कुनै कुराको अभाव
नहोस ् । 13 भाइहरू हो, सिुतगएकाहरूका िवषयमा ितमीहरू अन्जान बस भन् ने
हामी चाहन् नौँ तािक आशा नहुने मािनसहरूले जस्तो ितमीहरूले शोक गनर् नपरोस ्।
14 यशे ू मन ुर्भयो र जीिवत हुनभुयो भनी हामी िवश् वास गछ ं भने परमशे् वरले पिन
जो-जित यशेमूा सतुकेा छन ि्तनीहरूलाई उहाँमा जीिवत पान ुर्हुनछे । 15 परमशे् वरको
वचन ारा हामी ितमीलाई यसो भन्छौँ िक हामी जो जीिवत छौँ र भकुो आगमनसम्म
बाँिचरहन्छौँ, हामीले कुनै हालतमा पिन म रगएकाहरूलाई उिछन् नछैेनौँ । 16 भु
आफै स्वगर्बाट ठुलो शसंा, धान स्वगर्दतूको आवाज र तरुहीको गजर्नसिहत
आउनहुुनछे र ीष् टमा मरेकाहरू पिहले िबउँतनछेन ् । 17 तब हामी जो जीिवत
छौँ उठाई लिगएकाहरूसगँ एकसाथ बादलमा भलुाई भटे्नछेौँ र हामी सदासवर्दा
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भसुगँै हुनछेौँ । 18 त्यसकारण, यी वचनले एक अकार्लाई सान्त्वना दऊे ।

5
1 भाइहरू हो, ितमीहरूलाई समय र ऋतहुरूको बारेमा कुनै कुरा ले खरहन ु

जरुरत छैन । 2 िकनिक ितमीहरू आफैले रा री जान्दछौ िक भकुो आगमनको
समय राती आउने चोरको जस्तै हुनछे । 3 ितनीहरूले “शा न्त र सरुक्षा” भन्दै
गदार् गभर्वती स् ीलाई सव-वदेना भएझै ँ ितनीहरूमािथ अचानक िवनाश आइपछर् र
ितनीहरू कुनै पिन िकिसमले उम्कनछैेनन ।् 4तर भाइहरू हो, त्यो िदन ितमीहरूमािथ
चोरझै ँआइपनर्लाई ितमीहरू अन्धकारमा छैनौ । 5 िकनभने ितमीहरू सबै काशका
सन्तानहरू र िदनका सन्तानहरू हौ । हामी रातका सन्तान होइनौँ, न त अन्धकारका
नै । 6 त्यसलै,े हामी बाँकी अरूहरूझै ँ नसतुौ,ँ तर जागा रहौँ र गम्भीर हौँ । 7 िकनभने
सतु् नहेरू रातमा नै सतु्छन ्र िपएर मात् नहेरू रातमा नै मात्दछन ्। 8 तर हामी िदनका
सन्तानहरू हौँ । त्यसलै,े गम्भीर हौ,ँ िवश् वास र मेको छाती-पाता लगाऔ ँर भावी
म ु क् तको टोप पिन लगाऔ ँ । 9 िकनभने परमशे् वरले हामीलाई ोधको िन म्त
होइन, तर हा ा भ ु यशे ू ीष् ट ारा म ु क् तको िन म्त चनु् नभुयो । 10 उहाँ हा ो
िन म्त मन ुर्भयो तािक हामी जागा हौँ वा िनन् ामा हामी सबै उहाँसगँ िजउन सकौँ ।
11यसकारण, ितमीहरूले अिगदे ख गरेजस्तै एक अकार्लाई सान्त्वना दऊे र िनमार्ण
गर । 12 भाइहरू हो, हामीले ितमीहरूमाझ प र म गनहरू ित र ितमीहरूलाई
उत्साह िदनलेाई भमुा ितमीहरूभन्दा मािथ भएकाहरू ित कृतज्ञ हुनलाई आ ह
गछ ं । 13 हामीले ितनीहरूलाई ितनीहरूको कामको खाितर मेमा उच् च आदरको
सम्झनलाई पिन आ ह गछ ं । ितमीहरू आपसमा शा न्तमा रहो । 14 भाइहरू हो,
हामी ितमीहरूलाई गोलमाल गनहरूलाई चतेावनी िदन, िनरुत्सािहत भएकाहरूलाई
उत्साह िदन, कमजोरलाई समथर्न गनर् र सबसैगँ धयैर्वान ्हुनलाई उत्साह िदन्छौँ ।
15 हरे, कसलैे खराबीको बदला खराबी नगरोस,् तर सदवै एक अकार्मा र सबलैाई
असल गनर् यत् न गर । 16 सदवै आनन्द गर, 17 नरोकी ाथर्ना ग ररहो, 18 हरेक
कुरामा धन्यवाद दओे िकनभने यो ितमीहरूको िन म्त ीष् ट यशेमूा परमशे् वरको
इच्छा हो । 19 पिव आत्मालाई निनभाओ । 20 अगमवाणीलाई अवहलेना नगर
। 21 सबै कुराको जाँच गर, जे असल छ त्यसमा लािगरहो । 22 सबै िकिसमको
खराबीलाई त्याग । 23 शा न्तका परमशे् वर आफैले ितमीहरूलाई पणूर् रूपमा श ु
पारून,् र ितमीहरूका सम्पणूर् आत्मा, ाण, र शरीरलाई हा ा भ ु यशे ू ीष् टको
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आगमनमा दोषरिहत राखनू ् । 24 ितमीहरूलाई बोलाउनहुुने इमानदार हुनहुुन्छ ।
उहाँले नै यो पिन गन ुर्हुनछे । 25 भाइहरू हो, हा ो िन म्त पिन ाथर्ना गर । 26 सबै
भाइहरूलाई पिव चमु्बनले अिभवादन गर । 27 म भु ारा ितमीहरूलाई िबन्ती
गदर्छु, िक यो प सबै भाइहरूका िन म्त पिन पिढयोस ्। 28 हा ा भ ु यशे ू ीष् टको
अन ु ह ितमीहरूसगँ रहोस ्।
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