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थसेलोिनकीहरूलाई पावलको दो ो प
1 पावल, िसलास र ितमोथीबाट परमशे् वर हा ा िपता र भ ु यशे ू ीष् टमा

थसेलोिनकीहरूको मण्डलीलाई, 2 परमशे् वर हा ा िपता र भ ु यशे ू ीष् टबाट
अन ु ह र शा न्त । 3 भाइहरू हो, हामीले ितमीहरूका लािग परमशे् वरलाई सधै ँ
धन्यवाद िदनपुछर् । िकनभने यो उिचत छ, िकनभने ितमीहरूको िवश् वास धरैे
बिढरहकेो छ र ितमीहरूमध्ये हरेकको मे एक अकार् ित शस्त छ । 4 त्यसलै,े
हामीहरू ितमीहरूको धयैर् र िवश् वासको बारेमा परमशे् वरका मण्डलीहरूका िबचमा
ितमीहरूले सहने ितमीहरूका सारा सतावटहरू र दःुख भोगाइहरू ित गवर् गदर्छौँ
। 5 यो परमशे् वरको धािमर्क न्यायको ष् ट िचन्ह हो, जसको कारणले ितमीहरू
परमशे् वरको राज्यको योग्य ठह रन्छौ, जनु राज्यको िन म्त ितमीहरू दःुख पिन
भोग्दछौ । 6 ितमीहरूलाई दःुख िदनहेरूलाई दःुख िदन ु नै परमशे् वरको धािमर्कता हो,
7 र यशे ू ीष् ट स्वगर्बाट स्वगर्दतूहरूका श क् तसाथ उहाँको आगमनमा आउनहुुदँा,
हामीसगँ दःुख भोगकेाहरूलाई छुटकारा िमल्नछे । 8 जसले परमशे् वरलाई
िचन्दनैन ् र ितनीहरू जसले हा ा भ ु यशेकूो ससुमाचार पालन गदनन,् उहाँले
ितनीहरूलाई ब लरहकेो आगोमा बदला लनहुुनछे । 9 ितनीहरूले भ ु र उहाँको
श क् तको मिहमाको उप स्थितबाट टाढा रहरे अनन्त िवनाशको दण्ड भोग् नछेन,्
10 ितमीहरूले हा ो गवाहीमा िवश् वास गर् यौ । त्यसै गरी िवश् वास गन सबै ारा
अच म्मत पानर्लाई र सबै सन्तहरू ारा मिहिमत हुनलाई उहाँ त्यो िदनमा आउनहुुन्छ
। 11 यसको िन म्त हामी िनरन्तर ितमीहरूका लािग ाथर्ना गदर्छौ,ँ िक हा ा
परमशे् वरले ितमीहरूलाई ितमीहरूको बोलावटको योग्य ठाननू,् र भलाइको िन म्त
ितमीहरूको त्यके चाहना र िवश् वासको हरेक काम श क् त ारा परुा गरून ् ।
12 हा ा परमशे् वर र भु यशे ू ीष् टको अन ु हको कारणले हा ा भ ु यशे ू ीष् टको
नाम ितमीहरूबाट मिहिमत पा रयोस ्र ितमीहरू उहाँ ारा मिहिमत होओ ।

2
1 अब भाइहरू हो, हा ा भ ु यशेकूो आगमन र हा ो उहाँसगँ एकसाथ भटे

गन सम्बन्धमा हामी अनरुोध गदर्छौ,ँ 2 िक भकुो िदन आइसकेको छ भनी



2:3 ii २ थसेलोिनकी 3:2

ितमीहरूको मन सिजलै नधमर्राओस,् न त िवच लत होस,् न आत्मा ारा, न वचन
न त हा ो प ारा । भकुो आगमन पिहल्यै भइसकेको छ भनरे 3 ितमीहरूलाई
कसलैे कुनै कारले छल्न नपाओस ् । िकनिक पितत, पापमय िवनाशको छोरो,
अधम मािनस कट नहोऊन्जलेसम्म यो हुन आउनछैेन । 4 यो त्यो हो जसले
आफैलाई उचाल्दछ र परमशे् वरको िवरोध गदर्छ र आफैलाई परमशे् वरको रूपमा
स्ततु गरेर मिहिमत हुन चाहन्छ र उहाँको म न्दरमा बस्छ । 5 म ितमीहरूसगँ हुदँा

मलैे ितमीहरूलाई ज भने ँ के ितमीहरू त्यो सम्झदनैौ ? 6अब ितमीहरू जान्दछौ िक
कुनै कुराले उसलाई रोक्दछ, तािक ऊ ठक समयमा मा कट हुनछे । 7 िकनभन,े
पापको रहस्यले पिहले दे ख नै काम ग ररहकेो छ जबसम्म जसले उसलाई
थािमराख् नभुएको छ उहाँले उसका मागर्बाट हटाउनहुुन् न । 8 त्यसपिछ पापको
मािनस कट हुनछे, जसलाई भु यशेलू े उहाँको मखुको सासले मान ुर्हुनछे र उहाँका
आगमनले उसको अन्त हुनछे । 9 शतैानका सबै श क् तशाली काम, िचन्हहरू
र झटुा आश् चयर्कमर्हरूको कारण पापको मािनसको आगमन हुनछे । 10 त्यो
अधािमर्कताका सबै छलका साथ आउनछे । यी कुराहरू नाश हुनहेरूका िन म्त
हुनछेन ् जसले बचाइनको लािग परमशे् वरको मेको सत्यतालाई हण गरेनन ् ।
11 यसकारण, ितनीहरूले झटुो िवश् वास गरून ्भनी परमशे् वरले मको काम पठाई
रहनभुएको छ, 12 तािक अधािमर्कतामा रमाउने तर सत्यतालाई िवश् वास नगन
सबकैो न्याय होस ्। 13 भकुा ि य भाइहरू हो, हामीले भलुाई ितमीहरूका लािग
धन्यवाद िदनपुछर् िकनभने परमशे् वरले आत्माको श ु तामा र सत्यताको िवश् वासमा
उ ारको पिहलो फलझै ँ ितमीहरूलाई चनु् नभुयो, 14 हा ा ससुमाचार ारा भ ु यशेकूो
मिहमा ाप् त गनर् सक भनी उहाँले ितमीहरूलाई यसतफर् बोलाउनभुयो । 15 यसलैे
अब भाइहरू हो, स्थर रहो, वचन या हा ा प ारा ितमीहरूलाई िसकाएका
परम्पराहरूलाई पि राख । 16 अब हामीलाई मे गन ुर्हुने अन ु ह ारा अनन्तको
सान्त्वना र उ म आशा िदनहुुने हा ा भ ु यशे ू ीष् ट आफैले तथा परमशे् वर हा ा
िपताल,े 17 हरेक असल काम र वचनमा ितमीहरूका हृदयलाई सान्त्वना र स्थर
गराऊन ्।

3
1अब भाइहरू हो, हा ो िन म्त ाथर्ना गर, तािक हा ा भकुो वचन तु गितमा

फै लयोस ्र मिहिमत होस,् जसरी ितमीहरूका माझमा पिन भएको िथयो । 2 र हामी
दषु् ट र ईश् वरहीन मािनसहरूबाट छुटकारा हुन सकौ,ँ िकनिक सबसैगँ िवश् वास छैन
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। 3 तर हा ा भ ु िवश् वासयोग्य हुनहुुन्छ, जसले ितमीहरूलाई स्थापना गन ुर्हुन्छ
र दषु् टताबाट सरुक्षा दान गन ुर्हुन्छ । 4 हामी ितमीहरू ित भमुा िवश् वस्त छौँ
िक ितमीहरू दवुलै े हामीले आज्ञा गरेका कामहरू गनछौ र िनरन्तरता िदइरहनछेौ
। 5 भलुे ितमीहरूका हृदयलाई परमशे् वरको मे, ीष् टको सहनशीलतातफर्
अगवुाइ गन ुर्भएको होस ् । 6 अब हा ा भ ु यशेकूो नाउमँा भाइहरूलाई आज्ञा
गदर्छौँ िक, ितमीहरूले अल्छे भाइहरूलाई अलग गर जसले हामीले िसकाएको
परम्परालाई कायार्न्वयन गदनन ्जनु कुराहरू ितमीहरूले हामीबाट हण गरेका छौ
। 7 ितमीहरू आफैलाई थाहा छ, िक कसरी ितमीहरूले हा ो अनकुरण गरेका छौ
जसरी हामीले ितमीहरूका िबचमा अल्छीपना दखेाएनौँ, 8 न त हामीले िस ैँमा
कसकैो खाना नै खायौँ, तर त्यसको स ामा हामी कसकैो भार बननेौँ भनरे हामीले
महेनत गर् यौ,ँ रातिदन काम गर् यौँ । 9 यसको अथर् हामीसगँ अिधकार छैन भनकेो
होइन, तर हामी ितमीहरूको िन म्त उदाहरण भयौँ तािक ितमीले हा ो अनकुरण
गनर् सक । 10 हामी ितमीहरूसगँ हुदँा आज्ञा गरेका िथयौ,ँ “यिद कसलैे काम गनर्
चाहदँनै भन,े उसले खाना पिन नखाओस”् । 11 िकनिक हामीले सनु्यौँ कोही-
कोही अल्छी भएर काम नगरीकन ितमीहरूको माझमा िहडँ्दछन,् ितनीहरू काम
गदनन ्तर अकार्को काममा हात लगाउनहेरू भएका छन ्। 12 यस्ताहरूलाई हामी

ीष् ट यशेमूा उत्साह र आज्ञा िददँछौ,ँ तािक ितनीहरू शान्तसगँ काम गरून ्र आफ्नै
महेनत ारा जीिवकोपाजर्न गरून ्। 13 तर ितमी भाइहरू हो, हृदयलाई जे असल छ
त्यो गनर्बाट व ञ् चत नगर, 14 यिद कसलैे यो प मा ले खएको आज्ञालाई पालना
गदन भन,े उसको िवषयमा ख्याल गर र उसलाई सहभागी नगराओ तािक ऊ शमर्मा
परोस ्। 15 उसलाई श लुाई झै ँ वहार नगर तर आफ्नो भाइ सम्झरे सझुाव दओे
। 16 शा न्तका परमशे् वर आफँैले ितमीहरूलाई सदासवर्दाका लािग शा न्त दान
गरून ्। 17 यो मरेो अिभवादन हो, म पावल आफ्नै हातले हरेक प हरू लखेकेो हो
भन् ने िचन्ह हो । 18 हा ा भ ु यशेकूो अन ु ह ितमीहरू सबमैा रहोस ्।
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