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ितमोथीलाई
पावलको पिहलो प

1 ी यशेकूो े रत पावलबाट णाम। हा ा म ु दाता परमे र र हा ा आशा
ी यशेकूो आज्ञाले म े रत हु।ँ
2 ितमोथीलाई, जो िव ासमा मरेा सच्चा पु हुन, हा ा िपता परमे र र हा ा

भ ु ी यशेबूाट अन ु ह करूणा र शा न्त।

झटूो िशक्षाहरूको िवरू चतेावनी
3 जब म म्यािसडोिनया तफर् गएँ त्यस बलेा मलैे ितमीलाई एिफससमै ब ु

भनरे भनकेो िथएँ। त्यहाँ एिफससमा कस-ैकसलैे झटूा िशक्षाहरू िदइरहछेन।्
त्यहाँ बसरे ितमीले ती मािनसहरूलाई ती कुराहरू निसकाउन ु भिन िनदशन िदन
सक्छौ। 4 ितनीहरूलाई पौरािणक कथा र नटु ङ्गने पा रवा रक वशंावली भन्नमा
ध्यान नदऊे भनी िनदश िदन सक्छौ। यस्ता कुराहरूबाट खा ल िववाद उत्पन्न
हुन्छ, अिन परमे रको काममा सहायता हुदँनै। परमे रको काम िव ास ारा गनर्
सिकन्छ। 5 यस आज्ञाको उ ेश्य मािनसहरूमा मे ल्याउन ु हो। यो मे उत्पन्न
गनर्लाई मािनसहरूको हृदय शु हुनपुछर्, ितनीहरूले जानकेो जे उिचत छ त्यसकैो
आधारमा ितनीहरूले काम गन ुर् पछर् अिन ितमीहरूमा सत्य िव ास हुनपुछर्। 6कित
मािनसहरूले यस्ता कुराहरूबाट मखु फकार्ए अिन थर्का कुराितर लाग।े 7 त्यस्ता
मािनसहरू शा ी बन्न खोज्छन।् तर उनीहरू के बो लरहकेा छन ्त्यो उनीहरूलाई
नै थाहा हुदँनै। अिन उनीहरूले ती कुराहरू बझु्दनैन ्जसलाई उनीहरू सत्य भन्छन।्

8 हामी जान्दछौ िक हामीले ठीकिसत उपयोग गरे वस्था रा ो हुन्छ। 9 हामी
यो पिन जान्दछौं, वस्था भला मािनसहरूकोलािग बिनएको होइन। वस्था त
उनीहरूको िन म्त बिनएको हो जो िवधान िवरोधी र अनाज्ञाकारी छन,् जो भ हीन
र पापमय छन,् जो अपिव र अधम छन ज्ो मात ृ िपत ृघातक र हत्यारा छन।् 10जो
यौन-पापीहरू र सम लङ्गीहरू छन,् जो दास ापारीहरू र िमथ्यावादीहरू छन,् जो
झटूा गवाहीहरू िदने र सत्य िशक्षा िवरोधी छन,् मािनसहरू जो कसम खाएर झटूो
कुरा बोल्छन ्अिन जसले साँचो िशक्षाको िवरू काम गछर्न,् वस्था ितनीहरूको
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िन म्त होइन। 11 यो सत्य िशक्षा ससुमाचारकै एउटा भाग हो जो परमे रले मलाई
चार गनर् समु्पनभुयो। यो मिहमामय ससुमाचार परमधन्य परमे रबाट आएको हो।

परमे रलाई उहाँको कृपाको िन म्त धन्यवाद
12 हा ा भ ु ी यशेलूाई म धन्यवाद िददंछु िकनभने उहाँले मलाई िव ास

गन ुर् भयो र उहाँको सवेा गन यो काम मलाई िदनभुयो। उहाँले यो गनर् मलाई श
िदनभुयो। 13 अिघ-अिघ म ी को िवरु बोल्थें, उहाँलाई सताउथँें र उहाँलाई
चोट लाग्ने काम-कुरो गथ। तर परमे रले ममािथ कृपा गन ुर्भयो िकनिक म के गद
िथएँ त्यसबारे म अज्ञानी िथएँ। मलैे सबै यस्ता कुराहरू त्यस बलेा गरें जब मरेो
ी ित िव ास िथएन। 14 तर मलैे पणू र्रूपले उहाँको अन ु ह पाएँ। अिन त्यही

अन ु हिसत ी यशेमूा मे अिन िव ास पाएँ।
15 म जे भन्दछुै त्यो सत्य हो अिन ितमीले यसलाई पणूर्रूपले स्वीकार गन ुर्पछर्ः
ी यशे ू पापीहरूलाई बचाउन ु यस ससंारमा आउनभुयो। म पापीहरूमा पिन महा-

पापी हु।ँ 16 तर म ित कृपा यसकारणले दखेाइयो िक ी यशेलू े उहाँका
अनन्त धयैर् ममा दखेाउन सक्नभुयो। ी ले म ित ठूलो धयैर् दखेाउन ु भयो जो
पापीहरू मध्ये िनकृ िथएँ। ी ले मलाई ितनीहरूका िन म्त एउटा उदाहरणको
रूपमा लनभुयो। जसले भिवष्य ित िव ास गछर् अिन अनन्त जीवन चाहन्छ।
ितनीहरूको िन म्त ी मलाई एक उदाहरूण बनाउन चाहन ु हुन्थ्यो। 17 जसले
सदा-सवर्दा शासन गछर्न,् सम्मान अिन मिहमा उनै राजा ित होस।् उहाँको अ स्तत्व
मटेाउन सिकंदनै अिन दे सिकंदनै। एकमा परमे र ित सदा सवर्दा सम्मान अिन
मिहमा रहोस।् आिमन।

18 ितमोथी, ितमी मरेा प ु जस्तो हौ। म ितमीलाई यो आज्ञा िददंछुै। यो आज्ञा
त्यो अगमवाणीिसत सम्मत हुनछे जो ित ो बारेमा पिहल्यै भिनएको िथयो। म
ितमीलाई यो भन्दछु िक ितमी त्यो अगमवाणी अनसुार कायर् गर अिन िव ासको
असल लडाइँ लड। 19 िव ास रा खराख र जे उिचत छ भिन ितमी जान्दछौ त्यो
गर। कित ले यसलाई अनसुरण गरेनन ्अिन ितनीहरूको िव ास न भयो।
20 हाइिमिनयस र अलकेज्याण्डरले त्यसै गरेका िथए। ितनीहरूले परमे रको
िवरू मा बोल्न ु नहुनरेहछे भन्ने पाठ िसकुन ्भनरे मलैे ती दईुलाई शतैानको हातमा
स ु म्पिदएँ।
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2
परुूष र ीहरूको लािग िनयमहरू

1 थमतः म ितमीलाई सबकैोलािग ाथर्ना गर भनरे िनवदेन गछुर्। परमे रिसत
सबकैो बारेमा कुरा गर। मािनसहरूलाई चािहएको कुरो उहाँिसत माग र उहाँलाई
धन्यवाद चढाऊ। 2 राजाहरू अिन उनीहरू सबकैोलागी जो अिधकार-सम्पन्न छन,्
ाथर्ना गर जसमा िक हामी शा न्तिसत अिन कुनै वाधािबना िजउन पाऊँ जसमा िक
हामी हरेक कारले परमे रको आराधना गनर् सकँु अिन उहाँ ित सम्मान दखेाउन
पाऊँ। 3 यही रा ो हुन्छ र यसले हा ा उ ारक ार् परमे र सन्न हुनहुन्छ।

4 परमे र सबकैो उ ार भएको चाहनहुुन्छ अिन उहाँ यो पिन चाहनहुुन्छ िक यो
सत्यलाई सबलैे जाननु।् 5 परमे र एकमा हुनहुुन्छ अिन मािनसहरूको उहाँकहाँ
पगु्ने बाटो पिन एउटै छ। त्यो बाटो यशे ू ी माफर् त हो, जो एकजना मािनस पिन
हुनहुुन्छ। 6 सबै मािनसहरूको पापहरूको मलू्य चकुाउन ु यशेलू े स्वयलंाई ब लदान
गन ुर् भयो। यशे ू माण हुनहुुन्छ िक सबकैो उ ार होस ् भन्ने परमे र चाहनहुुन्छ।
अिन उहाँ ठीक समयमा आउनभुयो। 7 त्यसलैे ससुमाचार भन्न म एक े रतको
रूपमा छािनएकोछु। म सत्य बोल्दछुै, मलैे झटूो बोलकेो छैन।ँ म अयहूदीहरूको
िन म्त एक िशक्षकको रूपमा छािनएँ। म ितनीहरूलाई िव ास गन ुर् अिन सत्यको
अनसुरण गन ुर् िसकाउँछु।

ी र परुूष़लाई िबषशे सझुावहरू
8मािनसहरूलेजहीं पिन ाथर्ना गरून भ्न्ने म चाहन्छु। ाथर्नामा जसलेआफ्ना

हात उठाउँछन ्ती मािनसहरू पिव हुन ु पछर्। ितनीहरू रसाल ु र झगड़ाल ुहुन ु हुदँनै।
9 ीहरूले पिन ठीकिसत व पिह रऊन ्भन्ने म चाहन्छु। उनीहरूले स्वयलंाई

उपय ु अिन सामान्य ब ले सजाउन ु पछर्, चलु्ठा बाटेर, सनु वा मोती झल्काएर वा
बहुमलू्य ब पिहरेर होइन। 10 तर ितनीहरूलेआफूलाई असल कामहरूले सजाउन ु
पछर्। यो ती ीहरूलाई उपय ु हुन्छ जसले भन्छन ्िक ितनीहरू परमे रको पजूा
गछर्न।्

11 ीहरूले शान्तपवूर्क र परूा आज्ञाकारी भएर िसकुन।् 12 तर म कुनै ीलाई
िशक्षा िदने तथा कुनै परुुषमािथ अिधकार जमाउने अनमुित िदिँदन, तर ी चपुचाप
ब पुछर्। 13 िकनभने पिहलेआदमको सिृ भयो अिन पिछ हव्वाको। 14शतैान ारा
ठिगने आदम िथएन। त्यो ी िथई जो ठिगई अिन पापी बनी। 15 तर ीहरू नानी
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जन्माउनाले म ु हुन्छन।् ितनीहरू िव ास, मे अिन पिव तामा लािगरहे अिन
उिचत त रकाले आत्मा सयंममा लािगरहे ितनीहरूले म ु पाउछँन।्

3
मण्डलीका अगवुाहरू

1 म जे भन्छु त्यो साँचो होः यिद कसलैे मण्डलीको अगवुा हुने इच्छा गछर् भने
उसले रा ो कामको इच्छा गरेको हो। 2अगवुा खबुै असल मािनस हुनपुदर्छ तािक
कसलैे पिन उसको आलोचना गनर् नसकोस।् उसको एउटै मा प ी हुनपुछर्। ऊ
आत्मिनयिं त र ब ु मानी हुन ु पछर्। ऊ अरूबाट सम्मानीत हुनपुछर्। ऊ मािनसहरू
ित सत्कारशील हुनपुछर्। ऊ एक असल िशक्षक हुनपुछर्। 3 उसले अित धरैे
दाखरस िपउन ु हुदँनै र झगडाल ु पिन हुन ु हुदँनै। ऊ िवनयी अिन शान्त हुन ु पछर्।
ऊ पसैाको लोभी हुन ु हुदँनै। 4 ऊ आफ्नो प रवारलाई असलिसत अगवुाइ गनर्मा
योग्य हुनपुछर्। मतलब उसका छोरा-छोरीहरूले पणू र्आदरपवूर्क उसकोआज्ञा पालन
गन ुर्पछर्। 5 यिद ऊ आफ्नो प रवारको अगवुाइ गनर् अयोग्य भए, उसले परमे रको
मण्डलीको दखेरेख कसरी गलार्।

6 अगवुा नव-प रवितर्त िव ासी हुनहुुदँनै। न ऊ स्वयं घमण्डी बन्नछे। तब
उसको घमण्डका िन म्त द ु ात्मालाई दण्ड िदए झैं उसलाई पिन दण्ड िदइनछे। 7ऊ
मण्डलीदे ख बािहरका मािनसहरू ारा पिन मान ग रने हुनपुछर्। तब ऊ अरू ारा
आलोिचत हुने छैन अिन ऊ शतैानको जालमा पन छैन।

मण्डलीक सहायकहरू
8 त्यसरी नै जसले िवशषे सहायकहरूको रूपमा मण्डलीको सवेा गछर्न ्ितनीहरू

मािनसहरूबीच माननीय हुनपुछर्। ितनीहरू बातचीतमा इमान्दार हुनपुछर् अिन
ितनीहरूले अिधक दाखरस िपउन ु हुदँनै। अरूलाई ठगरे ितनीहरूले धनी बन्ने
कोिशश गन ुर् हुदँनै। 9 ितनीहरू परमे रले हामीलाई बताएको सत्यमा दढृ रहन ु पछर्
अिन ितनीहरूले जे ठीक छ भनी िव ास गछर्न ् सधैं त्यही गन ुर् पछर्। 10 त्यस्ता
मािनसहरूलाई अिधबाटै जाँच। यिद ितनीहरूमा कुनै गलत कुरा छैन भने ितनीहरूले
िवशषे सहायकहरूको रूपमा काम गनर् सक्छन।्

11 उसरी नै ीहरू पिन मािनसहरू माझ माननीय हुनपुछर्। ितनीहरूले अकार्को
िनदंा गन ुर् हंुदनै।् ितनीहरू हरेक कुरामा आत्मा-िनयिं त र िव ासी हुनपुछर्।
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12 िवशषे सहायकहरूको रूपमा सवेा गन मािनसको एउटा प ी मा हुनपुछर्।
ितनीहरू आफ्ना बालबच्चाहरूको अिन आफ्नो प रवारको योग्य अगवुा हुनपुछर्।
13 असल कारले सवेा गन यी िवशषे सहायकहरूले स्वयलंाई माननीय पदको
योग्य तलु्याउने छन।् ितनीहरूले ी यशेमूा आफ्नो िव ासको िवषयमा ठूलो
भरोसा पाउनछेन।्

हा ो जीवनको रहस्य
14 म ितमी भएकोमा चाँडै आउन सकँुला िक भन्ने आशा छ। अिहललेाई म

यो प लखे्दछुै। 15 यिद म ितमीकहाँ झ ै आउन सिकन ँ भने पिन परमे रको
प रवारमा मािनसहरूले के गन ुर् पछर् त्यो ितमीले जानकैेछौ। त्यो प रवार जीिवत
परमे रको मण्डली हो। अिन परमे रको मण्डली सत्यको खाँबा र जग हो।
16 िनःसन्दहे हा ो आराधनाको जीवनको रहस्य महान छः

उहाँ हा ो िन म्त मािनसको रूपमा कट हुनभुयो,
आत्मा ारा उहाँ सत्य सािवत हुनहुुन्छ।
उहाँ स्वगर्दतू अिघ दखेा पन ुर्भयो,
ससुमाचार अन्य जाितहरूमा चा रत ग रयो,
िव का मािनसहरूले उहाँलाई िव ास गरे।
अिन मिहमामा उहाँ स्वगर् सम्म उचा लन ु भएकोछ।

4
झु ा िशक्षकहरू बारे सावधान

1 पिव आत्मा स्प िसत भन्न ु हुन्छ िक भिवष्यमा कित मािनसहरू सत्य
िशक्षा ित िव ास गनर् छाड्नछेन।् ितनीहरूले धोखे बाज आत्माहरूलाई मान्नछेन ्
अिन भतू तेको िशक्षाहरूको अनसुरण गनछन।् 2 यस्ता िशक्षाहरू झटूा अिन
धोखबेाजहरूबाट आउँदछ जसले सही र गलत के हो त्यो पिन छु ाउन सक्दनैन।्
ितनीहरूको िववके तातो फलामले पोलकेो हुन्छ। 3 ती हरूले मािनसहरूलाई
िववाह गनर् अिन कुन-ैकुनै खाने कुराहरू खान िददंनैन।् तर सबै खानकुेराहरू
परमे रले सिृ गन ुर्भएको हो। यसकारण, जसको िव ास छ अिन जसले सत्य
जान्दछ ितनीहरूले धन्यवाद सिहत ती खान सक्छन।् 4 पमे रले सिृ गन ुर्भएको
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जनुै कुरो पिन रा ो छ। परमे रलाई धन्यवाद सिहत हण गरेको कुनै कुरो पिन
अस्वीकार गन ुर् हुदँनै। 5 परमे रको वचन अिन ाथर्ना ारा हरेक कुरो पिव
बन्दछ।

ी यशेकूो असल सवेक बन
6 यी सबै कुराहरू त्यहाँका दाज्य-ूभाइ अिन िददी-बिहनीहरूलाई सनुाऊ। यसले

ितमीलाई ी यशेकूो असल सवेक हो भन्ने दखेाउछँ। ितमीले अनसुरण गरेको
सत्य िव ासको वचन र असल िशक्षाले ितमीलाई द रलो बनाएको छ भिन
ितमी दखेाउनछेौ। 7 मािनसहरू यस्ता मखूर् कथाहरू सनुाउछँन ्जसको परमे रको
सत्यतािसत कुनै सम्बन्ध छैन। त्यस्ता कथाहरूका िशक्षा पालन नगर। तर ितमीले
स्वयलंाई इमान्दारीपवूर्क परमे रको सवेा गनर् िसकाऊ। 8 शारी रक ायामले
ितमीलाई केही मा ामा सहायता गनछ। तर परमे र ित अपर्ण गरेको सवेाले
ितमीलाई हरेक कुरामा सहायता गनछ। परमे रको सवेामा यो जीवन अिन अक
जीवनको पिन आशीवार्दको भाकल िनिहत हुन्छ। 9 मलैे जे पिन भनें त्यो सत्य
हो अिन ितमीले त्यसलाई पणूर्रूपले स्वीकार गन ुर्पछर्। 10 त्यसकैो िन म्त हामी
प र म र सघंषर् गछ ं। हामी जीिवत परमे रमाआशा गछ ं। उहाँ सबकैा म ु दाता
हुनहुुन्छ िवशषे गरी ितनीहरूको जो उहाँमािथ िव ास गछर्न।्

11 ियनै कुराहरूका आदशे र िशक्षा दऊे। 12 ितमी जवान छौ तर ित ो उमरेको
कारणले ितमीलाई हलेा गनर् कसलैाई नदऊे। ितनीहरू कसरी िजउन ु पछर् भिन
िव ासीहरूको िन म्त एउटा उदाहरण बन्ने कोिशश गर। ितनीहरूलाई आफ्नो
भनाई, आफ्नो रहन-सहन, आफ्नो मे, आफ्नो िव ास अिन आफ्नो पिव
जीवन ारा दखेाऊ।

13 म नआउञ्जले मािनसहरूलाई धमर्शा पढरे सनुाउदँ ै गन ुर्, ितनीहरूलाई दढृ
बनाउदँै गन ुर् िशक्षा िददं ै गन ुर्। 14 ितमीमा भएको वरदानलाई काममा लाउने कुरो याद
गर। त्यो बरदान ितमीलाई अगवुाहरूको समहूले ितमीमािथ हात राखरे अगमवाणी
गरी िदएकाछन।् 15यी कुराहरू ित िवचार ग ररहु, ती कुराहरू गनर्मा ित ो जीवन
समपणर् गर। तब हरेक ले ित ो उन्नित दे सक्नछेन।् 16आफ्नो जीवनको
र आफ्नो िशक्षणको ध्यान राख। उिचत रूपले जीवन िजउँदै अिन िशक्षा िददं ै जाऊ।
तब ितमीले आफैलाई अिन ित ा िशक्षा सनु्नहेरूलाई बचाउनछेौ।
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5
िजउने िनयमहरू

1आफूभन्दा ठूला मािनसहरूिसत रसाएर नबोल तर ितनीिसत आफ्ना िपतालाई
जस्तै वहार गर। साना मािनसहरूिसतआफ्ना भाईहरूलाई झैं वहार गर। 2 ठूला
ीहरूिसतआफ्नीआमालाई झैं वहार गर अिन सानाहरूिसत बिहनीहरूलाई जस्तै

श ु मनले ावहार गर।
िबधवुाहरूको वास्ता गन ुर्

3 िवधवुाहरूलाई मान गर जो साँच्चै असहाय छन।् 4 तर कुनै िवधवाका छोरा-
छोरी वा नाती-नातीना छन ्भने ितनीहरूले िसक्न ु पन पिहलो कुरो हुन्छः आफ्नो
प रवारको दखेरेख गन ुर्। जब ितनीहरूले यसो गछर्न ् ितनीहरूले आफ्ना आमा-
बाब ु तथा बाज-ेबज्यकैो ऋण चकुाउनछेन।् यस ारा परमे र पिन खशुी हुन ु हुनछे।
5 कुनै एक िवधवा जो साँच्चैअभावमा छन,् जसलाई दखेरेख गनकोही छैन, जसले
आफ्नो आशा परमे रमािथ मा राखकेीछन,् उनले िदनरात परमे रसगं ाथर्ना
गिछर्न।् उनले परमे रसगं सहायता मा ग्छन।् 6 तर आफ्नो आनन्दको लािग कुनै
िवधवा बाँच्छे भने ऊ जीिवत भएता पिन मरेकै बराबर हो। 7यी कुराहरू गन ुर् भिन ती
िव ासीहरूलाई िनदश गर, जसमा िक कसलैे पिन यो भन्न ु नसकून ्िक ितनीहरूले
भलू गदछन।् 8 मािनसहरूलेआफ्नै मािनसहरूको याद रा ु पछर् िवशषे गरी आफ्नै
प रवारहरूको। यिद कसलैे त्यसो गदन भने उसले सत्य िशक्षालाई त्यागकेोछ।
त्यस्ता मािनस त अिव ासी भन्दा पिन खराब हो।

9 िवधवाहरूको सचूीका िन म्त कुनै पिन िवधवा 60 वषर् वा त्यस भन्दा
अिधक उमरेको हुनपुछर्। उसका एउटै मा पित भएको हुनपुछर्। 10 उसले रा ो
कामहरू ग रन ्भनरे उनी जािनएको हुनपुछर्। जस्तो आफ्ना बालबच्चाको पालन-
पोषण गन, मािनसहरूको सत्कार गन, परमे रका मािनसहरूको पाउ धनु,े क मा
परेका मािनसहरूको सहायता गन र आफ्नो जीवनलाई हर कारको असल काममा
लगाउनहेरू।

11 तर तरूणी िवधवाहरूलाई आफ्नो सचूीमा नहलखे। ितनीहरूले आफूलाई
ी मा समिपर्त गरेता पिन आफ्नो शारी रक इच्छाहरूले ायः नै ितनीहरूलाई
ी बाट तान्छ अिन िववाह गनर् चाहन्छन।् 12 ितनीहरूले पिहलाको ितज्ञा

भङ्ग गरेको कारणमा ितनीहरूको न्याय ग रनछे। 13 यस बाहके, ती तरूणी
िवधवाहरू घर-घर घमु्न,े कुरौटे हुने र अकार्को जीवनमा हस्तक्षपे गन बानी लन्छन ्
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अिन नगन ुर् पन कुराहरूमा समय िबताउँछन।् 14 यसकारण म चाहन्छु िक तरूणी
िवधवाहरूले िववाह गरून,् बालकहरू जन्माउन ्र आफ्नो घरको दखेभाल गरून।्
यिद ितनीहरूले यसो गरे हा ा श हुरूले ितनीहरूको आलोचना गन अवसर पाउने
छैनन।् 15कितपय तरूणी िवधवाहरू शतैानको अनसुरण गनर् फिकर् सकेकाछन।्

16 यिद कुनै िव ासी ीको घरमा िवधवाहरू भए उसले ितनीहरूको दखे-
रेख गन ुर् पछर्। ितनीहरूको दखे-रेखका िन म्त मण्डलीलाई बाधा िदन ु हुदँनै। तब
ितनीहरूको दखे-रेख मण्डलीले गनर् सक्नछे। जो साँचो अथर्मा अभाव स्त िवधवा
छन।्

अगवुाहरू अन्यकुराहरूको बारेमा
17 अगवुाहरू जसले भावकारी ढङ्गले अगवुाका रूपमा कायर् ग ररहछेन,्

मण्डलीले ितनलाई दोबर परुस्कार िदन ु पछर्। िवशषे गरी यो ितनीहरूलाई य ु
हुन्छ जसले चार गनर् र िसकाउनमा प र म गदर्छन।् 18 िकनभने धमर्शा ले भन्छः
“गोरूले दाइँ गदछ भने त्यसको मखुमा मोहोला नलगाऊ।”✡ अक ठाउँमा धमर्
शा ले नै भन्छ, “मजदरुलाई उसको योग्य ज्याला िदनपुछर्।”✡

19 यिद कसलैे अगवुालाई दोष्याउछँ भने उसलाई ध्यान िदन ु हुदँनै। यिद दइु
वा तीन हरू त्यो दोषको साक्षी िदन्छन ्भने मा त्यस को कुरा सनु।
20 जब ितनीहरू पाप गछर्न,् मािनसहरूलाई भन िक ितनीहरू गलत छन।् यो कुरा
सम्पणूर् मण्डलीको समक्ष गर। तब अरूहरूले पिन चतेावनी पाउनछेन।्

21 परमे र, ी यशे ू अिन छािनएका स्वगर्दतूहरूका साम ु म ितमीलाई यसो
गन आदशे िददंछुै। तर ितमीले सत्य नजानसेम्म मािनसहरूको न्याय नगर। अिन
सबलैाई समानरूपले यसो ग रन ु पछर्।

22 धमर्गरुू बनाउनाका िन म्त कसमैािथ ित ो हात रा को अिघ होिशयारीिसत
सोच। अरूका पापहरूका सह भागी नहोऊ। आफूलाई श ु राख।

23 ितमोथी साधारणतयाः ितमी पानी मा िपउँछौ। यसो नगर, केही दाखरस
पिन िपउने गर। त्यसले ित ो पटेलाई सहायता गछर् अिन ितमी घ रघ र िवमारी पन
छैनौ।

24 कोही मािनसहरूको पापहरू सिजलिैसत दे सिकन्छ अिन ितनीहरूले
दखेाउछँन ्िक ितमीहरूको न्याय ग रनछे। तर कित अन्य पापहरू केही समय पिछ
✡ 5:18: 25:4 बाट उ तृ ग रएको। ✡ 5:18: 10:7 बाट उ तृ
ग रएको।
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मा दे खन्छ। 25 मािनसहरूले गन असल काम बारे पिन यस्तै हो। मािनसहरूले
गन असल कुराहरू सिजलै दे सिकन्छ। किहले काहीं यी असल कुराहरू सिजलै
नदे खए तापिन ितनीहरूलाई लकुाउन सिकंदनै।

6
1 ती जो दासत्वको वशमा छन ् ितनीहरूले आफ्ना मा लकहरूलाई पणूर् आदर

दशार्उन ु पछर्। यिद ितनीहरूले त्यसो गरे परमे रको नाउँ अिन हा ो िशक्षाको झटूो
िनन्दा हुनछैेन। 2 केही दासहरूका मा लकहरू िव ासी छन।् ती दासहरू अिन
मा लकहरू दाज्य-ूभाइहरू हुन्छन ् तर दासहरूले मा लक ितको आफ्नो आदर
सत्कारमा कुनै कमी दखेाउन ु हुदँनै। बरू ितनीहरूलेआफ्ना िव ासी मा लकहरूको
अझ रा री सवेा गन ुर्पछर्। िकन? िकनभने दासहरू ितनीहरूले मे गन ती िव ासी
मा लकहरूलाई सहायता गछर्न।्

झटूो िशक्षा र साँचो धन
मािनसहरूलाई ितमीले यी कुराहरू गनर् भन्न ु र िसकाउन ु पछर्। 3 कोही

मािनसहरूले झटूो कुराहरू िसकाउँछन।् यी कुराहरू हा ा भ ु यशे ू ी का सत्य
िशक्षा अिन परमे रको सवेाको सत्य मागर्िसत मले खाँदनै। 4 झ ू ा िशक्षा िदने
मािनस अहङ्कारी हुन्छ र केही बझु्न नसक्ने हुन्छ। यस्तो मािनस बहस- मेी
हुन्छ अिन वचनहरू बारे झगड़ा गछर्। यसले इष्यार्,ं झगड़ा, अपमान अिन कुशकंा
ल्याउछँ। 5 यसले दिुषत मन हुने मािनसहरूबाट तकर् िवतकर् पिन ल्याउदँछ। जसले
सत्य गमुाएका हुन्छन।् ितनीहरू सम्झन्छन ्िक परमे रको सवेा गन ुर् धनवान बन्ने
मागर् हो।

6 िन यनै परमे रको सवेाले मािनसलाई धनवान तलु्याउछँ यिद आफूिसत
भएको कुरामा उसलाई सन्तोष छ भन।े 7 जब हामी ससंारमा आयौ, हामीले
हामीिसत केही पिन ल्याएनौं, उसरी न,ै जब हामी मछ ं यस ससंारबाट हामी
केही पिन लान स ै नौं। जब हामी ससंारमा आयौं हामी र ो हात आयौं। अिन
जब हामी मछ ं हामी र ो हात जान्छौं। 8 यसकारण यिद हामीिसत भोजन अिन
ब भए हामी त्यसमैा सन्त ु रहनछेौं। 9 तर मािनसहरू जो धनी हुन चाहन्छन ्
ती लोभमा फँस्छन ् अिन जालमा पछर्न।् ितनीहरू मखूार्तापणू र् अिन हािनकारक
चाहनाको िवकाश गन कुरा गछर्न।् जनु कुराहरूले ितनीहरूलाई ध्वशं अिन न
बनाउदँछ। 10पसैा ितको मेले हर कारको खराबीलाई सिृ गछर्। कसलैे त सत्य
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िव ासलाई नै त्यािगसकेकाछन ् िकनभने ितमीहरूमा धरैेभन्दा धरैे धन सं ह गन
बल इच्छा िथयो। तर त्यसो गरेर ितनीहरूलेआफैलाई घोर दःुख अिन अफसोसमा
पारेकाछन।्

याद गन ुर् पन केही कुराहरू
11 तर ितमी परमे रका मािनस हौ। अिन त्यसलैे यस्ता सबै कुराहरूबाट ितमी

अलग ब ु पछर्। असल धािमर्कता, भ , िव ास, मे, धयैर् र न ता अपनाउने
भरसक कोशीश गर। 12आफ्नो िव ासको रक्षा गन ुर् दौडमा दगनु ुर् जस्तै हो। त्यो
दौड िज , सक्दो आफ्नो कोिशश गर। अनन्त जीवन ा गन कोशीश गर जसको
िन म्त ितमीलाई आ ान ग रएकोछ। अिन ितमीले ी बारे महान ् सत्यलाई
यस कारले दखेरे साक्षी िदएका छौ िक धरैेले त्यो सनुकेाछन।् 13 परमे र अिन
ी यशे ू को समक्ष म ितमीलाई आज्ञा िददंछु। ी यशे ू नै एक हुनहुुन्छ जसले

महान सत्यलाई प न्तयस िपलातसको समक्ष स्वीकार गन ुर् भएको िथयो। अिन
परमे र नै एक हुनहुुन्छ जसले हरेकलाई जीवन िदनहुुन्छ। अब म ितमीलाई भन्छुः
14 ितमीलाई आज्ञा िदए अनसुार काम गर। हा ा भ ु यशे ू ी को आगमन सम्म
यी कुराहरू कुनै ु ट र दोष िबना गद गर। 15 ठीक समय भएपिछ परमे रले
यसो ग रिदन हुनछे। परमे र परम धन्य, एक मा शासक, राजाहरूका राजा
र भहुरूका भु हुनहुुन्छ। 16 परमे र एक मा अमर हुनहुुन्छ। परमे र यित
उज्यालो काशमा ब ु हुन्छ िक मािनस त्यसका छेउसम्म पिन जान सक्दनै।
परमे रलाई कसलैे किहल्यै दखेकेो छैन। र कसलैे परमे रलाई दे । सक्दनै।
परमे र ित सदा सवर्दा सम्मान अिन श । आिमन।

17 यो आदशे ितनीहरूलाई दऊे जो यो पथृ्वीका चीजहरू ारा धनी भएकाछन।्
ितनीहरूलाई घमण्डी नहुन ु भन। ितनीहरूलाई आफ्नो आशालाई सम्पि मािथ
नरा ु भन, िकनभने सम्पि अिन त बस्दछ। त्यसको साटो ितनीहरूले आफ्नो
आशा परमे रमािथ रा ु पछर् जसले हामीलाई हरेक कुरो पयार् दान गन ुर् हुन्छ।
18 धनीहरूलाई रा ो काम गन ुर् अिन रा ो काम गरेर धनी हुन ु भन्न।ु अिन िदनमुा
र बाँड्नमुा खशुी हुन ु भन्न।ु 19 त्यसो गरेर ितनीहरूले आफ्नो लािग स्वगर्मा
सम्पि सञ्चय गनछन।् त्यो सम्पि नै एउटा गितलो घडरेी बन्नछे-जसमािथ
ितनीहरूले आफ्नो भिवष्यको जीवन िनमार्ण गनर् सक्नछेन।् तब ितनीहरूले सत्य
जीवन पाउनछेन।्
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20 ितमोथी, परमे रले ितमीले जनु कुरा समु्पन ु भएकोछ त्यसको रक्षा गन ुर्।
मखूर् कुरा अिन धमर्-िनन्दा गनहरूदे ख टाढा बस। सत्यको िवरु िववाद गनहरूदे ख
ितमी स्वयं अलग बस। ितनीहरूिसत केही छ जसलाई ितनीहरू “ज्ञान” भन्छन ्
तर त्यो वास्तिवक ज्ञान होइन। 21 कोही भन्छन ् िक ितनीहरूिसत “ज्ञान” छ।
ितनीहरूले सत्य िव ासलाई त्यागकेाछन।्

परमे रको अन ु ह ितमीहरू सबै ित रहोस।्
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