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प सुको
पिहलो प

1 प सु, यशे ू ी का े रत ारा अिभवादन!
परमे र ारा चिुनएको जो आफ्ना घरदे ख टाढामा पोन्टस,् गलाितया,

क्यापडोिसया, एिशया अिन िबथिनयाभ र फै लएर बसकेा मािनसहरु ित।
2 परमे रले ितमीहरुलाई पिव मािनस बनाउन ु भएको िथयो। ितमीहरुलाई पिव
तलु्याउने कायर् आत्माको हो। परमे रको आज्ञाकारी र यशे ू ी को रगतले
अिभषके गरी श ु पानर् ितमीहरु चिुनएका िथय।ै

परमे रको अन ु ह ितमीहरुमा अिधक भन्दा अिधक बढरे जाओस।्
िजउँदो आशा

3 परमे र जो हा ा भ ु यशे ू ी का िपता हुन ्उहाँको शसंा होस।् परमे रमा
सीमािविहन कृपा छ र उनको कृपाको कारणले हामीलाई नयाँ जीवन िदइएको
छ। यो नयाँ जीवनले मतृ्यदुे ख यशे ू ी को पनुरुत्थान ारा हामी ित सजीव आशा
ल्याउछँ। 4 अब हामी आशीवार्दको आशा राख्छौं जो उहाँको नानीहरुका िन म्त
उहाँकहाँ छ। यो आशीवार्द ितमीहरुका िन म्त स्वगर्मा जोगाएर रा खएको छ। यी
आशीवार्दहरु ध्वशं, न अथवा धिमलो हुनछैेन। जबसम्म ितमीहरुले म ु पाउदँनैौ।

5 ित ो िव ास माफर् त परमे रको श ले ितमीहरु सरुिक्षत रहन्छौ। यो
म ु तयार रा खएकोछ अिन यो ितमीहरुलाई समयको अन्तमा िदइनछे। 6 यसले
ितमीहरुलाई अत्यन्त सखुी तलु्याउन ु पछर् य िप क्षिणक समयकोलािग सबै
कारको क भोग्दा ितमीहरुलाई द:ुखी बनाँउछ। 7 यी द:ुख-क हरु िकन हुन्छन?्
ितमीहरुको िव ास शु छ भनी माण गन ुर्। िव ासको श ु तामा सनु भन्दा अिधक
मलू्य छ। सनुको श ु ता अ ग्न ारा मािणत गनर् सिकन्छ, तर सनु न हुन्छ। जब
यशे ू ी आउँछन ् िव ासको श ु ताले ितमीहरुमा शसंा, मिहमा अिन सम्मान
ल्याउनछे।

8 ितमीहरुले ी लाई दखेकेा छैनौ तर पिन ितमीहरु उहाँलाई मे गछ ।
ितमीहरुले अिहले उहाँलाई दे स ै नौ तर ितमीहरु उहाँमािथ िव ास गछ ।
ितमीहरु अकथनीय अिन गौरवमयआनन्दले प रपणूर् छौ। 9 ितमीहरुको िव ासको
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एक ल य छ। त्यो ल य ितमीहरुको आत्मा बचाउनँ ु हो। अिन ितमीहरुले
ितमीहरुको ल य जो म ु को िन म्त हो त्यो ा गदछौ।

10 अगमव ाहरुले सावधानपवूर्क अध्ययन गरे अिन यो म ु को िवषयमा
जान्ने कोिशश गरे। ती अगमव ाहरुले अन ु हको बारेमा अगमवाणी गरे जो
ितमीहरुलाई दखेाइयो। 11 ी को आत्मा ती अगमव ाहरुमा िथयो। अिन
आत्माले ती द:ुख-क हरुको बारेमा, जो ी हरुको बारेमा, जो ी मािथ घट्ने
िथयो अिन त्यो मिहमा जो ती द:ुख क हरु पिछ आउनछेन,् भिनरहथे्यो। ती
अगमव ाहरुले ितनीहरुलाई त्यो आत्माले के दखेाइ रहछेन,् त्यसबारे जान्ने
कोिशश गरे। ती कुराहरु किहले घट्नछेन ्अिन त्यसबलेा ससंारको अवस्था कस्तो
हुनछे, ितनीहरुले यो जान्ने कोिशश गरे।

12 यो ितनीहरुलाई दखेाइयो िक जनु सवेा ितनीहरुले गरे ितनीहरु स्वयकंा िन म्त
होइन। ती अगमव ाहरुले ितमीहरुको सवेा ग ररहकेा िथए जब ितनीहरुले यो
कुराको िवषयमा भने जो अिहले ितमीहरुले सनु्यौ। ितनीहरु जसले ितमीहरुलाई
ससुमाचार चार गरे ितमीहरुलाई ती कुराहरु भन।े ितनीहरुले ितमीहरुलाई त्यो पिव
आत्माको सहायताले भिनएका कुराहरु ती कुराहरु हुन जनु स्वगर्दतूहरु पिन जान्न
उत्सकु छन।्

पिव जीवनको िन म्त आ ान
13यसथर् सवेाको िन म्त मनलाई तयार पार अिनआत्म-िनयन् ण गर। ितमीहरुले

अन ु हकोलािग आशा गन ुर् पछर् जनु ितमीहरुलाई िदइनछे, जब यशे ू ी आउन ु
हुन्छ। 14 िवगतमा ितमीहरुले यस िवषयमा बझुनेौ, यसथर् ितमीहरू नरा ा कुराहरुले
डोयार्इएका िथयौ। तर अिहले ितमीहरु परमे रका आज्ञाकारी बालकहरु हौ। यसथर्
िबतकेो समयमा जसरी बाँचकेा िथयौ, त्यसरी नबाँच। 15 तर परमे र जस्तै पिव
होऊ अिन ितमीहरुले गन सबै कुरामा पिव बन। परमे र एक हुनहुुन्छ जसले
ितमीहरुलाई बोलाउनभुयो। 16 यो धमर्शा मा ले खएको छ, “पिव बन, िकनभने
म पिव छु।”✡

17 ितमीहरू परमे रलाई ाथर्ना गछ अिन उहाँलाई िपता भनी सम्बोधन
गछ । परमे रले मािनसको कायर्लाई पक्षपात िबना जाँच गन ुर्हुन्छ। यसथर्, पथृ्वीमा
वासीहरु झैं बाँिचरहकेो समयमा परमे रको भय मानरे ितमीहरु बाँच्न ु पछर्।

18 ितमीहरु जान्दछौ िक िवगत समयमा ितमीहरु ल यहीन भई बाँचकेा िथयौ।
✡ 1:16: 11:44, 45; 19:2; 20:7 बाट उ तृ ग रएको।
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ितमीहरुले त्यस त रकाले जीिवत रहने कुरा ती मािनसहरुबाट िसक्यौ जो ितमीहरु
भन्दा अिघ बाँिचरहकेा िथए। तर ितमीहरुलाई त्यस त रकाले बाँच्नबाट बचँाइयो।
ितमीहरु िकिनयौ ती वस्तहुरु ारा होइन जो सनु वा चाँदी जस्तै न हुन्छ। 19 तर
ितमीहरु ी को बहुमलू्य रगतले िकिनयौ, जो दोषरिहत भेंड़ाको पाठो हुनहुुन्छ।
20 िव िनमार्ण अिघ नै ी चिुनन ुभएको िथयो। तर ितमीहरुको लािग यो अ न्तम
समयमा उहाँलाई ससंारमा िचनाइयो। 21 ी ारा ितमीहरु परमे रमािथ िव ास
गछ । परमे रले ी लाई मतृ्यबुाट बौरी उठाए। तब परमे रले उहाँलाई मिहमा
िदन ु भयो। यसथर् ितमीहरुको िव ास अिन आशा परमे रमा छ।

22अिहल,े ितमीहरुले साँचो भात ृ मे दखेाऊ सत्यको पालन गरेर स्वयलंाई श ु
तलु्याएका छौ। यसथर् एक-अकार्मा पणू र् दयबाट गिहरो मे गर। 23 ितमीहरु फे र
जन्मकेा छौ। यो नयाँ जीवन न मय वस्तबुाट आएको होइन तर यो जीवन न
नहुने वस्तबुाट आएको छ। ितमीहरु सवर्दा रिहरहने परमे रको अन्त नहुने सजीव
सन्दशे ारा जन्माइएका हौ। 24 धमर्शा ले भन्छ:

“मािनसहरु सधँैं बाँच्तनैन ्ितनीहरू घाँस झैं हुन,्
ितनीहरुको मिहमा घाँसको फूल झैं हो।

घाँस ओइ लन्छ,
अिन फूलहरु झछर्न।्

25 तर परमे रको वाणी सदवै रिहरहन्छ।” यशयैा 40:6-8

अिन त्यो, यो वचन हो जनु ितमीहरुलाई भिनयो।

2
सजीव ढुङ्गा अिन पिव रा

1 यसथर्, अरुलाई चोट पयुार्उने केही कुरा पिन नगर, झटूो नबोल, कपटी नबन,
इष्यार् नगर। अकार्को िनन्दा नगर, यी सब कुराहरु ितमीहरुको जीवनबाट हटाऊ।
2 भखर्र जन्मकेा बालकहरु जस्तो होऊ। शु आ त्मक दधूको िन म्त भोकाऊ
जसले ितमीहरुलाई बढ्न र मु हािसल गनर् सहायता गछर्। 3अिहले ितमीहरुले
परम भकुो दयाको स्वाद पाएकाछौ।
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4 भु यशे ू सजीव पत्थर* हुनहुुन्छ। ससंारका मािनसहरुले िन य गरे िक
ितनीहरु त्यो पत्थर चाहदँनैन।् तर उहाँ परमे रले चनु्नभुएको पत्थर हुनहुुन्छ।
परमे रका िन म्त उहाँ धरैे मलू्यवान हुनहुुन्छ। यसथर् उहाँकहाँ आऊ। 5 ितमीहरु
पिन सजीव पत्थरहरु जस्तैछौ। परमे रले एकआध्या त्मक म न्दर िनमार्ण गनर्लाई
ितमीहरुलाई उपयोग गद हुनहुुन्छ। ितमीहरुले त्यस म न्दरमा पिव पजूाहारीहरुको
रुपमा आ त्मक ब ल चढाऊ जनु यशे ू ी बाट परमे रलाई स्वीकायर् हुनछे।
6 धमर्शा ले भन्छ,

“मलैे एक बहुमलू्य कुनकेो ढुङ्गा छानकेो छु,
अिन म त्यो ढुङ्गा िसयोनमा राख्छु,

जो मािनस उनलाई िव ास गछर्, किहले पिन ल ज्जत हुनपुदन।” यशयैा
28:16

7 त्यो पत्थर ितमीहरुको िन म्त, जसले िव ास गछर्न,् अित मलू्यवान छ। तर
िव ास नगन मािनसहरुको िन म्त उहाँ हुनहुुन्छ:

“िनमार्ण क ार्हरुले अस्वीकार गरेको ढुङ्गा,
ितनीहरुलाई आवश्यक छैन, त्यो पत्थर आधारशीला भयो।” भजनसं ह
118:22

8 जसले िव ास गदनन ्ितनीहरुको िन म्त उहाँ हुनहुुन्छ्:

“एक ढुङ्गा जसले मािनसहरुलाई ठेस लगाउँछ,
एक ढुङ्गा जसले मािनसहरुलाई लडाउछँ।” यशयैा 8:14

मािनसहरुलाई ठेस लाग्छ िकनभने ितनीहरु परमे रले भनकेा कुरा पालन गदनन।्
यो परमे रको योजना अनसुार हुन्छ।

9 तर ितमीहरु चिुनएका मािनसहरु हौ। ितमीहरु राजाका पजूाहारीहरु हौ। ितमीहरु
मािनसहरुका पिव जाित हौ। ितमीहरु ती मािनसहरु हौ जो परमे रका हुन।्
* 2:4: , घरकोलािग सबै भन्दा
महत्वपणूर् पत्थर (उहाँका मािनसहरू)।
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परमे रले गरेका आ यर्जनक कुराहरुको िवषयमा भन्न ितमीहरु चिुनएका हौ।
उहाँले ितमीहरुलाई अन्धकारे ख बािहर उहाँको आ यर्मय काशमा बोलाउन ु
भयो।
10 एक समयमा ितमीहरु परमे रको मािनस िथएनौ।

तर अब ितमीहरु परमे रका मािनस हौ।
िवगत समयमा ितमीहरुले किहल्यै पिन कृपा पाएका िथएनौ

तर अिहले ितमीहरुले परमे रबाट कृपा पाएकाछौ।
परमे रका िन म्त िजउँन ु

11 ि य िम हरु, ितमीहरु यो ससंारमा वासी अिन परदशेीहरु हौ। यसथर्
ितमीहरुलाई ित ा शरीरले चाहकेो नरा ा कमर्हरुदे ख टाढा रहुन ् भनी म िनवदेन
गछुर्। यी कुराहरु ितमीहरुका आत्माको िवरु जझु्छन।् 12मािनसहरु जसले िव ास
गदनन ् ितनीहरु ितमीहरुका व रप र छन।् ती मािनसहरुले ितमीहरुले भलू गरी
रहकेाछौ भनी िनन्दा गछर्न।् यसथर् असल जीवन िबताऊ। तब ितमीहरुले गरेका
असल कुराहरु ितनीहरुले दे छेन ् अिन ितमीहरुले परमे रलाई मिहमा दान
गनछौ। जब उहाँ आउन ु हुन्छ।

ठीक काम गर
13 भकुो िन म्त त्यके मानब अिधकारको आज्ञा पालन गर। राजाको आज्ञा

पालन गर जो सव च्च अिधकारी हुन।् 14 अिन राज्यपालहरुको आज्ञा पालन
गर जो राजा ारा पठाइएका हुन।् जसले नरा ो गछर् त्यसलाई सजाय िदन ु र
जसले रा ो काम गछर् शसंा गनर् ितनीहरु पठाइएका हुन।् 15 यसथर् जब ितमीहरु
असल कमर् गछ , जसले ितमीहरुको िवषयमा मखूर्तापवूर्क कुरा गछर् उसको मखु
थनु। परमे रले चाहन ु भएको कुरा यही हो। 16 मु मािनसहरु जस्तै होऊ। तर
ितमीहरुको स्वतन् ता कुकमर्कोलािग उपयोग नगर। परमे रको सवेा गद गरे झैं
बाँच। 17 सबै मािनसहरु ित सम्मान दशार्ऊ। परमे रका प रवारका सबै भाइ-
बिहनीहरुलाई मे गर। परमे रमािथ डर राख अिन राजा ित आदर जनाऊ।

ी को यातनाको उदाहरण
18 दासहरु हो! ितमीहरुको मा लकको अधीन स्वीकार गर। पणूर् सम्मान साथ

यसो गर। ितमीहरुले मा लकहरुको आज्ञा पालन गन ुर्पछर् जो असल अिन दयाल ु
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छन।् अिन मा लक नरा ो भए पिन उसको आज्ञा पालन गन ुर् पछर्। 19 एक ले
कुनै नरा ो काम नगरेको भए तापिन यातना भोग्न ु पछर्, तर यिद त्यस ले
परमे रलाई सम्झन्छअिन पीडा सहन्छ भने त्यसले परमे रलाई खशुी तलु्याउछँ।
20 तर ित ो कुकमर्मा यिद ितमी सजाय पाउछँौ अिन त्यो ितमी सहन्छौ त्यसमा
ित ो शसंा गन कुनै कारण हुदँनै। तर ितमीले सकुमर् गरेकोमा पिन यिद ितमीलाई
सजाय िदइयो अिन ितमीले धयैर् धारण गय भन,े तब त्यसले परमे रलाई खशुी
तलु्याउनछे। 21 ितमीहरुलाई त्यसकैो िन म्त बोलाइएको हौ। ी ले अनसुरण गनर्
भनी उदाहरण िदन ु भएकोछ। ितमीहरुले उहाँको ठीक अनसुरण गन ुर्पछर् कारण
ितमीहरुको िन म्त ी ले क भोग्न ु भयो ितमीहरूले पिन त्यस्तै गर:

22 “उनले पाप गरेनन,्
अिन उहाँको मखुमा कुनै छलको कुरो पाईएन।” यशयैा 53:9

23 मािनसहरुले ी ित नरा ा कुराहरु भन,े तर उहाँले ितनीहरुलाई नरा ो भन्न ु
भएन। ी ले यातना भोग्न ु भयो तर उहाँले मािनसहरुलाई भय दखेाउन ुभएन। अह!ँ
ी ले आफूलाई परमे रमा समु्पन ु भयो जसले सही न्याय गन ुर्हुन्छ। 24 ी ले

हा ा पापहरु आफ्नो शरीरमा ूसमा बोक्न ु भयो। उहाँले यसो गन ुर्भयो तािक हामी
पापको िन म्त मरेर धािमर्कताको िन म्त अिन जे उिचत छ त्यसका िन म्त बाँचौं।
उहाँको चोटहरुले ितमीहरु िनको पा रयौ। 25 ितमीहरु भेंडा जस्तै छौ जो भलू
मागर्ितर लागकेा छन।् तर अिहले ितमीहरु गोठाला अिन ितमीहरुका ाणको रक्षक
तफर् फिकर् आएकाछौ।

3
पितहरु अिन प ीहरु

1 त्यसरीनै ितमी प ीहरुले आफ्ना पितहरु अिघ समपर्ण गर। तब, यिद ितमीहरु
कसकैा पितले परमे रको िशक्षा स्वीकार गदनन ् भने केही नभनी ितमीहरुको
वहारले नै ितनीहरु िजितनछेन।् 2पितहरुले ितमीहरुको जीवनमा पिव , सम्मािनत

च र दे छेन।् 3 ितमीहरुको सनु्दरता बािहरी गहनाहरुबाट जस्तै चलु्ठो बाटेर,
सनुको गहना पिहरेर अथवा बहुमलू्य लगुा लगाएर,आउनुहुदँनै। 4अह,ँ ितमीहरुको
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सनु्दरता ितमीहरुको िभ बाट आउनु पछर्। त्यो न अिन शान्त आत्माको सनु्दरता
हो। त्यो सनु्दरता किहले पिन धिम लदँनै। यो परमे र अिघ अत्यन्तै मलू्यवान हो।

5 यस कारले ती पिव ीहरु जो धरैे अिघ जीिवत िथए अिन परमे रमािथ
आशा गरेकाले ितनीहरु आफै सनु्दर बिनएका िथए। ितनीहरुले आफैं लाई आफ्ना
पितहरुमा समु्पकेा िथए। 6 म “सारा” जस्ती ीहरुको िवषयमा बात ग ररहछुे।
ितनलेआफ्ना पित अ ाहामको आज्ञा पालन ग रन।् अिन ितनलाई आफ्ना मा लक
मािनन।् अिन ितमी ीहरु ‘सारा’ का साँचो सन्तानहरु हौ, यिद ितमीहरुले सकुमर्
गरेकी छौ अिन भयभीत भएकी छैनौ भन।े

7 त्यसरी नै ितमी पितहरु आफ्ना प ीहरुिसत समझदारीको भावमा ब ु पछर्।
ितमीहरुले आफ्ना प ीहरु ित आदर जनाउन ु पछर्। ितनीहरु ितमीहरुभन्दा कमजोर
छन।् तर परमे रले ितमीहरुका प ीहरुलाई त्यस्तै आशीवार्द िदन ु हुन्छ जस्तो
ितमीहरुलाई िदनहुुन्छ। आशीवार्द अन ु ह हो जसले सत्य जीवन दान गछर्। यी
कमर्हरु गर जस ारा कसलैे पिन ितमीहरुको ाथर्नालाई बाधा पयुार्उन स ै न।

असलकामको िन म्त यातना
8 यसरी, ितमीहरु सबलैे एकसाथ शा न्तिसत रहन ु पछर्। ितमीहरुले एक-

अकार्लाई बझु्ने य गन ुर्पछर्। एक-अकार् ित दाज्य-ूभाइलाई जस्तै मे गर।
दयावान अिन िबन बन। 9 मािनसहरुले ितमीहरुलाई नरा ो गरे ितमीहरुले
ितशोधमा नरा ो कमर् नगर। यिद कसलैे ितमीहरुलाई अपमान गरे ितशोधमा
उसलाई कुबचन नभन। तर त्यस लाई आशीवार्द दऊे भनी परमे रिसत
ाथर्ना गर, िकनभने ितमीहरुलाई आशीवार्द ा गनर् आ ान ग रएको हो।

10 धमर्शा ले भन्छ,

“मािनस जसले जीवन ित माया गनर् चाहन्छ,
अिन असल समयको आनन्द भोग गनर् चाहन्छ,

उसले कुवचन बोल्नबुाट िज ो जोगाउन ु पछर्
र झटूा कुरा गन ुर् बन्द गन ुर्पछर्।

11 त्यस ले कुकमर् गन ुर् छाड्नपुछर् अिन असल कायर् गन ुर्पछर्,
त्यस ले शा न्त खोज्न ु पछर्, अिन त्यसलाई ा गन य गन ुर्पछर्।

12 भलुे धािमर्क मािनसहरुलाई हछेर्न ्
अिन भलुे ितनीहरुको ाथर्ना सनु्छन ्
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तर भु ती मािनसहरुको िवरु हुनहुुन्छ, जसले कु-कमर् गछर्।” भजनसं ह
34:12-16

13 यिद ितमीहरु सदवै असल गन य ग ररहछेौ भने ितमीहरुलाई कसले
नोक्सान गनर् सक्छ? 14 तर, धमर् गदार् ितमीहरुले द:ुखको सामना गनर् सक्छौ। यिद
ितमीहरुलाई त्यस्तो भए ितमीहरु धन्य हुनछेौ। “ितमीहरुलाई क िदने मािनसहरुिसत
भयभीत नहोऊ, िचन्तामा नपर।”✡ 15 तर ितमीहरुको दयमा ी लाई भु
मानरे पिव रुपले सम्मान गर। ितमीहरु त्यकेलाई ाख्या िदन तयैार बस जसले
ितमीहरुसगं। भएको आशाको िवषयमा पु ी गराउन िवन्ती गछर्।

16 तर ती मािनसहरुलाई आदर सिहत न कारले उ र दऊे। यो अनभुव गनर्
समथर् बन िक ितमीहरुले सही कायर् ग ररहकेा छौ। जब ितमीहरु यस्तो कारले
काम गछ ी मा ितमीहरुको च र को िवषयमा िनन्दा गनहरु ल ज्जत हुनछेन।्
17 सकुमर् गरेर यातना भोग्न ु कुकमर् गरेर सखु भोग्न ु भन्दा उ म हो। यही सबै भन्दा
उ म हो, यिद परमे रले चाहन ु भएको त्यही हो भन।े

18 ितमीहरुको िन म्त ी ले सधँकैो
िन म्त जीवन ब लदान िदनभुयो।

उहाँ दोषी हुन ु हुन्न िथयो,
तर उहाँ ितनीहरुको िन म्त मन ुर् भयो जो दोषी िथए।
ितमीहरु सबलैाई परमे रकहाँ ल्याउन ु उहाँले यसो गन ुर् भयो।

उहाँ शरीरमा मा रनभुयो,
तर उहाँलाई आत्मामा जीिवत तलु्याइयो।

19 अिन उहाँ आत्मा स्वरुप बन्दी आत्माहरुलाई िशक्षा िदन ु जानभुयो। 20 ती
आत्माहरु ितनीहरु हुन ् जसले नहूको समयमा परमे रको आज्ञा पालन गनर्
अस्वीकार गरेका िथए। परमे रले ितनीहरुलाई धयैर्िसत ितक्षा ग ररहन ु भएको
िथयो जनु बलेा नहूले जहाज बनाइरहकेा िथए। केवल जम्मा आठजना त्यस
जहाजमा बाँचकेा िथए। ती मािनसहरुलाई पानीले बचाएको िथयो। 21 त्यो पानी
बि स्मा जस्तै िथयो जसले आिहले ितमीहरुलाई बचाउछँ। बि स्मा शरीरको
मलैा धनुे होइन। बि स्मामा हामी परमे रिसत पिव दयको िन म्त याचना
✡ 3:14: 8:12 बाट उ तृ ग रएको।
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ग ररहकेाछौं। यसले ितमीहरुलाई बचाउछँ िकनभने यशे ू ी लाई मतृ्यबुाट
उठाइएको िथयो। 22अिहले यशे ू स्वगर्मा जान ु भएकोछ। उहाँ परमे रको दािहने
तफर् हुनहुुन्छ। उहाँ स्वगर्दतूहरु, अिधकारीहरु अिन श हरुमािथ शासन चलाउन ु
हुन्छ।

4
प रितर्त जीवन

1 जब ी आफ्नो शरीरमा हुन ु हुन्थ्यो, उहाँले यातना भोग्न ु भयो। यसथर्
ितमीहरुले ी कै िवचारमा स्वयलंाई तयार पान ुर् पछर्। एक मािनस जसले आफ्नो
शरीरमा रहदँा यातना भोगकेाछन ्उसले पाप गनर् छोडकेो छ। 2 ितमीहरु स्वयलंाई
तयार पार जस ारा ितमीहरु परमे रको इच्छा अनसुारको कायर्मा बाँचकेो जीवन
उपयोग गनछौ अिन मािनसहरुको िवचार अनसुार होइन। 3 िबतकेो समयमा
ितमीहरुले ती कुराहरु गरेर अत्यािधक समय न गय जनु िव ास नगनहरुले गछर्न।्
ितमीहरु िभचार कुवासना, अिभलाषा, मोज-मज्जा, मतवालापन अिन िनषिेदत
मिूतर् पजूामा सलंग्न रहयौ।

4 ितमीहरु त्यस्ता “असभ्य वस्तहुरुमा” भाग न लदँा ितनीहरुआ यर् मािनरहकेा
छन।् यसेलै े ितनीहरु िनन्दनीय कुरा गछर्न।् 5 तर ती मािनसहरुले ी लाई
लखेा िदनछेन ् जो मरेका र िजउँदा मािनसहरुको न्याय गनर् तयार हुनहुुन्छ। 6 ती
मािनसहरुलाई ससुमाचार चार ग रयो जो अिहले म रसकेका छन ् िकनभने
ितनीहरुले आफ्नो जीवन कालमा गरेका कमर्का लािग अरु सबलैाई ग रए जस्तै
ितनीहरुलाई न्याय ग रनछे। तर तीनीहरु ित ससुमाचार चार ग रयो जस ारा
ितनीहरु परमे र जीिवत रहन ु भए झैं आत्मामा जीिवत रहन सक्छन।्

परमे रका उपहारहरुको असल वस्थापक बन
7 समय निजक आइरहकेो छ जब सबै कुराको अन्त हुन्छ। यसथर् आफ्नो

मन स्वच्छ राख अिन स्वयलंाई िनयन् ण गर। यसले ितमीहरुलाई ाथर्ना गनर्मा
सहायता िदनछे। 8सबै भन्दा मखु्य, एक अकार्लाई गहन मे गर। मेले धरैे पापहरु
ढाक्छ। 9 िवना िवरोध एक अकार्मा अितिथ सत्कार गर। 10 ितमीहरु त्यकेले
परमे रबाट आ त्मक उपहार ा गरेका छौ। िविभन्न त रकामा ितमीहरुलाई
परमे रले आफ्नो अन ु ह दखेाउन ु भएको छ। अिन ितमीहरूले सवेकहरु जस्तै
दाियत्व बहन गरेका छौ, यसथर् परमे रको उपहारको सदपुयोग गर। 11 मिनस
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जो बोल्छ उसले परमे रको बचन बोल्नपुछर्। मािनस जसले सवेा गछर् उसले त्यो
श ारा सवेा गन ुर् पछर् जो परमे रले िदन ु भएकोछ। ितमीहरुले त्यस कारले
कायर् गन ुर् पछर् जस ारा त्यके कुरामा यशे ू ी माफर् त परमे र शसंनीय हुन ु
हुनछे। श अिन मिहमा सदा सवर्दा उहाँकै हो। आिमन।

ीि यानको रुपमा यातना भोग्न ु
12 मरेा िम हरु, ितमीहरुले भोिगरहकेो भयानक क मा आ यर् नमान। यो

ितमीहरुको िव ास जाँच गनर्लाई हो। नसोच िक ितमीहरूमािथ कुनै अलौिकक
घटना घ टरहछे। 13 तर ितमीहरु खशुी हुन ु पछर् िकनिक ितमीहरु ी का सहभागी
बिनरहकेाछौ। ितमीहरु खशुी हुनछेौ अिनआनन्दले पणू र् रहने छौ जब ी लेआफ्नो
मिहमा दखेाउन ु हुनछे। 14 ितमीहरुले ी लाई अनसुरण गरेकोमा जब मािनसहरुले
गाली गछर्न ् ितमीहरु धन्य हुन्छौ िकनभने मिहमाको आत्मा, ितमीहरुसगं हुन्छ।
15 ितमीहरु कसलैे पिन हत्यारा, चोरी अिन नरा ो कमर् गन अथवा अकार्को
िवषयमा हस्तक्षपे गनहरु जस्तो यातना भोग्न नपरोस।् 16 तर आफू “ ीि यान”
भएकोमा यिद ितमीले क भोग्छौ भने ितमी ल ज्जत हुन ु पदन। त्यस नामकोलािग
बरु ितमीहरुले परमे रको शसंा गन ुर् पछर्। 17 न्याय ग रने समय आएको छ।
यो कायर् परमे रको प रवारबाट शरुु ग रने छ। तर यिद त्यो न्याय ग रने कायर्
हामीबाट शरुु भयो भने जसले परमे रको ससुमाचार स्वीकार गदनन ् ितनीहरुको
के अवस्था हुनछे?

18 “यिद धािमर्क लाई पिन बचाँउन अत्यन्तै गा ो पछर् भन,े
त्यो मािनस जो परमे रको िवरु मा छ अिन महा-पापी छ, उमािथ के आउने

हो?” िहतोपदशे 11:31
19 यसथर्, ती मािनसहरु जो परमे रले चाहकेो त रकामा क भोग्छन ् ितनीहरुले
आफ्ना ाणहरु उनलाई स ु म्पन ु पछर्। परमे र एक हुनहुुन्छ जसले ितनीहरुलाई
सिृ गन ुर् भयो अिन ितनीहरुले उहाँ मािथ िव ास रा सक्छन।् यसथर् ितनीहरुले
धािमर्क कायर्हरु ग ररहन ु पछर्।

5
परमे रका बथान
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1अब ितमीहरुको समहूमा भएका अ जहरुसगं मरेो कुरा छ। म पिन एक अ ज
हु।ँ म आफैं ले ी ले यातना भोगकेो दखेकेो छु। अिन म त्यो मिहमाको हकदार
हुनछुे जो हामीलाई दखेाइनछे। 2 जनु ती मािनसहरुको ितमीहरु िजम्मावारी छौ,
ितनीहरुको हरेचाह गन ुर् भनी म िनवदेन गछुर्। ितनीहरु परमे रका बथान हुन।् ती
मािनसहरुको समहूलाई हरेचाह ग रदऊे ितमी चाहान्छौ भन,े तर वाध्यतामा होइन।
यसो गर िकनभने ितमीहरु सवेा गनर्मा खशुी छौ, यसो होइन िक ितमीहरु पसैाका
िन म्त लोभी छौ। 3 ितमीहरुको िजम्मामा रहकेा मािनसहरुमा ितमी शासक जस्तो
वहार नगर। तर ती मािनसहरुका िन म्त असल उदाहरण बन। 4 तब, जब मखु्य

गोठाला आउन ु हुन्छ ितमीहरुले मिहमाको मकुुट ा गनछौ। अिन त्यसले आफ्नो
सनु्दरता किहलै हराउने छैन।

5 हे यवुकहरु, ितमीहरुलाई पिन मरेो केही भन्न ु छ। ितमीहरुले अ जहरुको
अधीन स्वीकार गन ुर् पछर्। ितमीहरु सबै एक अकार्मा अत्यन्त िवन हुनपुछर्।

“परमे र अहकंारी मािनसहरुको िवरु हुनहुुन्छ,
तर उहाँले न हरुलाई अन ु ह दान गन ुर्हुन्छ।” िहतोपदशे 3:34

6 यसथर् परमे रको श शाली हातको छ -छाँयामा िवन बन। तब उहाँले
ितमीहरुलाई उच्च पान ुर् हुनछे जब सही समय आउँछ। 7 जब उहाँले ितमीहरुको
हरेचाह गन ुर्हुन्छ ितमीहरुको िचन्ता सब उनको अघाडी स ु म्पदऊे।

8 स्वयलंाई िनयन् ण गर अिन सावधान बस। शतैान ितमीहरुको श ु हो। त्यो
िसहंले िशकार खोजे जस्तैकसलैाई खान चारैितर घमुी िहडं्छ। 9शतैानको अनशुरण
गनर् अस्वीकार गर। आफ्नो िव ासमा दढृतापवूर्क बस। ितमीहरु जान्दछौ िक
ससंारभ र ितमीहरुका भाइ-बिहनीहरु त्यस्तै यातना भोिगरहछेन ् जस्तो यातनामा
ितमीहरु िथयौ।

10 यो सही हो, ितमीहरुले अल्प समयको िन म्त यातनाको सामना गन ुर् पछर्। तर
त्यसपिछ परमे रले हरेक कुरा ठीक ग रिदन ु हुन्छ। ितमीहरुलाई उहाँले बलवान
तलु्याउन ु हुन्छ। उहाँले ितमीहरुलाई साहरा िदन ु हुनछे अिन ितमीहरुलाई लड्नबाट
थाम्न ु हुनछे। उहाँ सबै अन ु हका परमे र हुनहुुन्छ। उहाँले ितमीहरुलाई ी
यशेमूा उहाँको मिहमाको सहभागी हुन आ ान गन ुर् भएको छ। त्यो मिहमा सदा
सवर्दा रहने छ। 11 सबै श सदा-सवर्दा उहाँकै रहने छ। आिमन।
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आ खरी अिभवादन
12 मलैे िसल्वानसको सहयोगमा यो िच ी लखेें। म जान्दछु िक उनी िव ासी

भाइ हुन।् मलैे ितमीहरुलाई उत्साह िदन औ यो परमे रको साँचो अन ु ह हो भनी
साक्षी िदन यो छोटो प लखेकेो हु।ँ यो अन ु हमा दढृ भएर बस।

13 बिेवलोनको मण्डलीले ितमीहरु सबलैाई नमस्कार जनाउछँ। ती मािनसहरु,
पिन ितमीहरु जस्तैचिुनएका िथए। मकूर् स, जो ी मा मरेो छोरो हो ऊ पिन नमस्कार
िदन्छ। 14 एक अकार् ित मेको चमु्बन दान गर, जब ितमीहरुको भटे हुन्छ।

ितमीहरु सबलैाई शा न्त होस,् जो ी का साथ छौ।
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