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को रन्थीहरूलाई
पावलको दो ो प

1 ी यशेकूो एकजना े रत पावलबाट। परमे रले इच्छा गरे अनसुार
मलाई एक े रत रोज्न ु भयो। हा ा ी मा भाइ ितमोिथबाट पिन को रन्थीमा ब े
परमे रको मण्डलीलाई र सारा अखयैा दशेमा ब े परमे रका मािनसहरूलाई
णामः
2 हा ा िपता परमे र र भ ु यशे ू ी बाट अन ु ह र शा न्त।
पावल परमे रलाई धन्यवाद चढाउँछन ्

3 परमे र र हा ा भ ु यशे ू ी का िपतालाई धन्यवाद। परमे र िपता हुनहुुन्छ,
जो दयामय हुन ु हुन्छ। उहाँ पणू र् सखुमय परमे र हुनहुुन्छ। 4 जिहल-ेजिहले
हामीलाई दःुख आइ पछर्, उहाँले हामीलाई सान्त्वना िदनहुुन्छ तािक हामीले पिन
अरूलाई दःुख परेको बलेा सान्त्वना िदन सकौं। हामी उनीहरूलाई त्यही सान्त्वना
िदन सक्छौं जनु परमे रले हामीलाई िदनभुयो। 5 ी का धरैे क हरूमा हामी
सहभागी बन्छौं, त्यसरी न,ै ी बाट हामीले धरैे सान्त्वना पाँउछौं। 6 यिद हामीले
क हरू पाय ं भने त्यो तपाईंको सान्त्वना र म ु का िन म्त हो। यिद हामीले
सान्त्वना पाए त्यो ितमीहरूका िन म्त हो। त्यसले ितमीहरूलाई हामीहरूमा झैं
धयैर्िसत क सहन सहायता िदन्छ। 7 ितमीहरूमािथ हा ो द रलो आशा छ। हामी
जान्दछौं ितमीहरू हा ा क हरूमा भागीदार हौ। त्यसलैे हामी जान्दछौं िक हा ा
सान्त्वनामा पिन ितनीहरू भागीदार बन्नछेौ।

8 दाज्य-ूभाइ र िददी-बिहनीहरू हो। एिशया दशेमा हामीले भोगकेा क हरूको
बारेमा पिन ितमीहरूले जािनराख भन्ने हामी चाहन्छौं। त्यहाँ हामी ठूलो क मा
िथयौं। हा ा सहने श भन्दा क धरैे िथयो। हामीले त बाँच्ने आशा पिन
छोिडसकेका िथयौं। 9 हामीले साँच्चै सोच्यौं की हामी िन य मन छौं, यो
यस्तो भयो की हामीले आफुमा भन्दा परमे रमा िव ास गन ुर् पछर्। परमे रले
मािनसहरूलाई मतृ्यबुाट ब्य ूतँाउनँ ु हुन्छ । 10 परमे रले हामीलाई मतृ्यकुो
आपदबाट बचाउन ु भयो। अिन परमे रले हामीलाई सदा सवर्दा रक्षा गन ुर् हुन्छ।
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हामीले उहाँमा आशा गयं तािक उहाँले हामीलाई बचाई रा ु हुनछे। 11 अिन
ितमीहरूले आफ्ना ाथर्ना ारा हामीलाई सहायता गनर् सक्नछेौ। घरैे मािनसहरूले
हा ो िन म्त परमे रलाई धन्यवाद िदनछेन ् िकनभने ितनीहरूको शस्त ाथर्नाले
गदार् परमे रले हामीलाई आशीवार्द िदन ु भयो।

पावलको योजनामा प रवतर्न
12यही कुराको लािग हामी घमण्ड गनर् सक्छौं अिन हा ो पणू र् हृदय खोलरे भन्न

सक्छौं िक यो साँच्चो हो। ससंारमा हामीले जे जित गरेकाछौं, हामीले परमे रको
इमान्दारी र श ु हृदयबाट गरेकाछौं। अिन यो हा ो ितमीहरूिसत वहारमा अझ
धरैे सत्य छ। हामीले परमे रको अन ु हबाट गरेका हौं, तर मानव ज्ञानले होइन।
13 हामी ितमीहरूलाई ितनै कुराहरू मा लखे्छौं जनु ितमीहरूले सम्पणूर् रूपले पढ्न
र बझु्न सक्छौ। अिन म आशा गछुर् ितमीहरूले परैु बझु्नछेौ। 14 ितमीहरूले हा ो
िवषयमा केही कुराहरू बिुझसकेकाछौ। त्यो िदन जब हा ा भ ु यशे ू ी आउन ु
हुनछे, मआशा गछुर् ितमीहरूले बझु्नछेौ, जब हामी ितमीहरू ित गवर् गरे झैं ितमीहरू
पिन गवार्िवत हुनछेौ।

15म यी कुराहरूमा ढुक्क िथएँ। त्यसलैे मलै े पिहले ितमीहरूकहाँ आउने योजना
बनाएँ। तब ितमीहरूले दइु पल्ट आशीवार्द पाउने िथयौ। 16 म्यािसडोिनया जाँदा
मलैे ितमीहरूलाई भटे्न सोचकेो िथएँ। अझ फकर् ंदा पिन ितमीहरूलाई भटे्ने योजना
िथयो। मलैे आफ्नो यहूदीया या ामा ितमीहरूबाट सहायता लन सोचकेो िथएँ।
17 के ितमीहरू मलैे गिहरो िवचार नगरी यी योजनाहरू बनाएको सोच्छौ? अथवा
ितमीहरू सम्झौला िक म ससंा रक मािनस झैं योजना बनाउछुँ अिन एकै चोटी “हो,
हो” अिन “होइन, होइन” भन्छु।

18 तर यिद ितमीहरू परमे रमािथ िव ास गनर् सक्छौ भन,े तब हामी
ितमीहरूलाई जे भन्छौं त्यो किहल्यै पिन “हो” र “होइन” दवुै हुदँनै।
19 परमे रको पु यशे ू ी जसको बारेमा िसल्भानस, ितमोथी र मलैे ितमीहरू
माझ गरेको चारमा दवुै “हो” र “होइन” िथएन। ी मा यो सधँ ै “हो” हो।
20 परमे रका जम्मै ितज्ञाहरू ी मा यो सधँ ै “हो” हुन्छ। अिन यस सच्चाइले
हामी ी ारा परमे रको गौरवमा “आिमन” भन्छौं। 21अिन एक मा परमे र
हुन ु हुन्छ जसले हामीलाई र ितमीहरूलाई ी मा द रलो बनाउनँ ु हुन्छ। परमे रले
हामीलाई िवशषे रूपलेआिशष िदन ु भएकोछ। 22 हामी उहाँकै हौं भन्ने माण गनर्,
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उहाँले हामीमा छाप लगाउन ुभएकोछ। उहाँको ितज्ञाको पक्का माण स्वरूप हा ो
हृदयमा उहाँको आत्मा िदनभुएकोछ।

23 म ितमीहरूलाई यो भन्छु अिन यो साँचो हो भनी माण गनर् म परमे रलाई
साक्षी बिसिदन ु होस ् भन्छु। म को रन्थमा फकर नआएको कारण यही िथयो िक
म ितमीहरूलाई शा स्त िदन वा ितमीहरूको िच दखुाउन ु चाहन्नथें। 24 मलैे यो
भन्न खोजकेो होइन िक हामी ितमीहरूको िव ासमािथ िनयन् ण रा चाहन्छौ।
ितमीहरू िव ासमा दढृ छौ। तर ितमीहरूकै आनन्दको लािग हामी ितमीहरूिसत
काम गनछौं।

2
1 यसलै,े मलैे िन य गरें िक मरेो अक मणले ितमीहरू दःुखी हुन ु पदन।

2 मलैे ितमीहरूलाई द ुखत बनाएँ भने कसले मलाई खशुीयाली िदन्छ? केवल
ितमीहरूले मा मलाई खशुी पानर् सक्छौ जसलाई मलैे दःुखीत बनाएँ। 3 यही
कारणले मलैे ितमीहरूलाई प लखेें जब म मणमा आएँ जसले मलाई खशुी
बनाउछँन ् ितनीहरूबाट म दःुखी हुन ु पदन। ितमीहरूको िवषयमा बिेफ ी छु। म
पक्का िव ासमा छु िक ितमीहरू मरेो सन्नतालाई आफ्नो सन्न सम्झन्छौ।
4 अिघ जब मलैे लखेें मरेो मन खबुै िवच लत र द ुखत िथयो। मलैे त्यो िच ी
आफ्नो आसँलुे लखेकेो िथएँ मलैे ितमीहरूलाई द ुखत तलु्याउन ु लखेकेो िथइन।ँ
ितमीहरू ित मरेो मायाको गिहराई बझुाउन लखेकेो िथएँ।

भलु गनलाई क्षमा दऊे
5 ितमीहरूलाई मण्डलीमा कसलैे द ु खत पाय । उसले मलाई द ुखत बनाएन तर

ितमीहरू सबलैाई केही मा मा दःुखी बनायो, वास्तवमा त्यो जित छ म त्यसलाई
अझ बढाउन चाहिँदन।ँ 6 ितमीहरूका मण्डलीबाट धरैेले उसलाई जो दण्ड िदए
उसको लािग मनग्गे छ। 7 तर अब यो अझ असल हो िक ितमीहरूले उसलाई
क्षमा िदन ु पछर् उसलाई सान्तवना िदन ु पछर्। त्यसले उसलाई अित नै दःुख र एकदमै
हरेस खानबुाट जोगाउँछ। 8 यसककारण म िवन्ती गछुर् िक ितमीले उसलाई ित ो
मे दखेाऊ। 9 यसलैे मलै े ितमीहरूलाई यो लखेकेो हु।ँ हरेक कुरामा ितमीहरू
आज्ञाकारी छौ िक छैनौ भन्ने जाँच्न र हनेर् म चाहन्थें। 10 कसलैाई ितमीले क्षमा
िदयो भन,े म पिन त्यस मािनसलाई क्षमा िदन्छु। अिन मलैे जे क्षमा िदएको छु-ममा
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क्षमा िदने केही भए-मलैे त्यो ी को उप स्थितमा ित ोलािग िदएँ। 11 शतैानले
हामीबाट केही नखोसोस भनरे मलैे त्योसो गरेको हु।ँ शतैानको के-के योजनाहरू
छन ्त्यो हामी रा री जान्दछौं।

परमे रले हामीहरूलाई समस्याहरूमा िबजय िदनहुुन्छ
12 ी को ससुमाचार चार गनर् म ोआसमा गएँ, भलुे मलाई उहाँको सवेा

गन रा ो मौका िदन ु भएको िथयो। 13 तर मलैे मनमा शा न्त पाइन,ँ िकनिक मलैे
मरेा भाइ तीतसलाई त्यहाँ भे ाईन।ँ त्यसलैे मलै े िवदा लएँ र म्यािसडोिनया तफर्
लागें।

14 तर परमे रलाई धन्यवाद होस ्जसले हामीलाई सधँ ै ी ारा िवजयतफर्
डोयार्उन ु हुन्छ। परमे रले हामीलाई उहाँको ज्ञान सगु न्धत वासना जस्तो चारैितर
िफंजाउन योग गन ुर्हुन्छ। 15 परमे रमा हा ो यही भटेीहरू छन।् िक ती जो
बचाइँदछैन ् अिन ती जो न ग रदैंछन ् ितनीहरूको बीचमा हामी ी को िमठो
गन्ध हौं। 16 मािनसहरू जो न गराइदैंछ ितनीहरूको लािग हामी मतृ्यकुो गन्ध
हौं जसले मतृ्य ु ल्याँउछ। तर बचाइनहेरूलाई हामी जीवनका गन्ध हौं जसले
जीवन ल्याउदँछ। यसकारण यस कायर्को िन म्त को योग्य छ? 17 हामी लाभको
िन म्त परमे रका वचन बचे्दनैौ जस्तो धरैे अरूहरूले गछर्न।् होइन! तर ी मा
हामी परम रको अिध सत्य बोल्दछौं। हामी परमे रबाट पठाइएका मािनसहरू
झैं बोल्दछौं।

3
परमे रका सवेकहरूको नयाँ करार

1 फे र के हामी हा ै िवषयमा गवर् गछ ?ं अरूहरू जस्तै ितमीहरूलाई वा
ितमीहरूबाट प रचय-प को खाँचो पछर्? 2 ितमीहरू नै हा ो प रचय प हौ।
त्यो प रचय प हा ो हृदयमा ले खएको छ। त्यो सबलैे जानकेा र पढकेा छन।्
3यो दखेाऊ िक ितमीहरू ी ारा हामी माफतर् पठाइएका प रचय प हौ। त्यो प
मसीलेले खएको छैन तर शा त परमे रकोआत्मालेले खएकोछ। त्यो ढुङ्गाका
पाटीहरूमा* ले खएको छैन त्यो मानव हृदयहरूमा ले खएको छ।
* 3:3:

7 मा पिन उल्लखे छ। हने ुर्होस ्
स्थान 24:12; 25:16
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4 हामी यसरी कुरा गनर् सक्छौं िकनभने ी माफर् त परमे रको अिघ हामी
ढुक्क छौं। 5 हामी भन्दनैौं िक कुनै पिन काम आफैं रा ो गनर् सक्छौं। परमे र नै
श को ोत हुनहुुन्छ, जे हामी गछ ं त्यो गनर् योग्य बनाँउन ु हुन्छ। 6 (परमे रबाट
उहाँका मािनसलाई िदइएको) नयाँ करारको सवेक बन्न परमे रले हामीलाई योगय
बनाउन ु भएको छ। यो नयाँ करार ल खत िनयम होइन। यो आत्माको हो। ल खत
करारले मतृ्य ु ल्याँउछ, तर पिव आत्माले जीवन िदन्छ।

नयाँ वाचाले बढी मिहमा ल्याउछँ
7 मतृ्य ु ल्याउने वस्थाका अक्षरहरू ढुङ्गमा खोिपएका िथए। अिन यो

परमे रको मिहमासगँ आयो। मोशाको अनहुार यित उज्यलो भयो िक इ ाएलका
मािनसहरूले उनको अनहुार हनेर् सकेनन।् त्यो मिहमा पिछ ल ु भयो। 8 पिव
आत्माको सवेा कसरी अझ वढी मिहमामय होला? 9 मरेो भनाइको अथर् होः
वस्थाले मािनसहरूलाई पापको दोष िनणर्य गय तर यसले मिहमा लयो। त्यसलैे

जनु सवेाले मािनसहरूलाई धािमर्क बनाउछँ त्यसको अझै बढी मिहमा हुदँछ।
10 त्यस ाचीन सवेाको मिहमा अझ बढी िथयो। तर जब नयाँ सवेाको महान
मिहमासगँ त्यसलाई दाँजीन्छ, त्यो सवेाको मिहमा हराउछँ। 11 त्यो सवेा जनु ल ु
भयो त्यो मिहमासगँ आएको भए, तब यो सवेा जो सदा-सवर्दा रहनछे त्यसको अझ
िवशाल मिहमा हुने िथयो।

12 हामीिसत यो आशा छ, यसलैे हामी खबुै साहसी छौं। 13 हामी मोशा जस्ता
छैनौं। उनले आफ्ना अनहुारमा घमु्टो हालकेा िथए। इ ाएलका मािनसहरूबाट
अनहुार लकुाउन ु मोशाले आफ्नो अनहुार छोपकेा िथए। मिहमा अ ल्पदथै्यो अिन
मोशा चाहदँनै िथए िक ितनीहरूले त्यसको अन्त्य दखेनु।् 14 तर ितनीहरूको मन
बन्द छन ् ितनीहरूले बझु्न स ै नन।् आज पिन जब ितनीहरू परुानो करार पढ्छन ्
त्यही ढकनीले अथर् छोिपन्छ। ढकनी खो लएको छैन। त्यो खाली ी ारा
हटाइन्छ। 15 तर आज सम्म पिन जब ती मािनसहरू मोशाको वस्था पढछन,्
ितनीहरूका मनमा घमु्टो लागकेो हुन्छ। 16 तर जब कुनै मािनस बदलन्छ र भलुाई
प ाउँछ, त्यो घमु्टो हटाइन्छ। 17 भ,ुआत्मा हुन ु हुन्छ। अिन जहाँ भकुो आत्मा
छ त्यहाँ स्वतन् हुन्छ। 18 हा ो अनहुार ढािकएको छैन। हामी सबै भकुो मिहमा
दखेाउछँौं। हामी उनी जस्तै हुन प रवतर्न हुदँछैौं। यस प रवतर्नले हामीमा झन-झन
मिहमा ल्याउछँ।
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4

माटाको भाँडामा आ त्मक धन
1 परमे रल,े आफ्नो दयाले हामीलाई यो काम गनर् िदन ु भएकोछ, यसकारण

हामी यो काम छोड्दनैौं। 2 तर हामीले ग ु र लज्जाजनक त रका त्यागकेा छौं।
हामी छल कपट योग गदनौं र परमे रको िशक्षा प रव र्न गदनौं। अह!ँ ाम्मै
गदनौं। हामी सत्य र सिजलोिसत बझुाउँछौं। हामी को हौं भन्ने कुरो मािनसहरूलाई
हामी यसरी नै दखेाउछँौं। अिन हामी अिन परमे र समक्ष हामी कस्तो मािनस
हौं त्यो पिन उनीहरूले आफ्नो हृदयमा जान्न सक्छन।् 3 हामीले चार गरेको
ससुमाचार लकेुको होला तर यो ितनीहरूकै लािग लकेुको हो जो अल्म लएका
छन।् 4यस ससंारको शासनक ार् जसले िव ास गदनन त्ी मािनसहरूको मन अन्धा
बनाइिदएको छ। यसथर् ितनीहरूले ी को मिहमाको ससुमाचारको काश दे
स ै नन।् ी नै एक हुनहुुन्छ जो एकदमै परमे र जस्तै हुनहुुन्छ। 5 हामी आफ्नो
बारेमा चार गदनौं। तर हामी यशे ू ी भ ु हुनहुुन्छ भन्ने सत्य कुरा चार गछ ं।
अिन हामी चार गछ ं िक यशेकूो िन म्त हामी ितमीहरूका सवेक हौं। 6 परमे रले
एक पल्ट भन्न ु भएको िथयो, “अन्धकारबाट ज्योित च म्कने छ!” अिन उहाँ
ितनै परमे र हुनहुुन्छ जसले हा ो हृदयमा आफ्नो ज्योित कािशत हुन िदनभुयो।
ी को अनहुारमा परमे रको मिहमा झल्काएर उहाँले हामीलाई काश िदन ुभयो।
7 परमे रले हामीलाई यो धन िदनभुयो। तर हामी यस्तो धन रा माटाका

भाँडाहरू जस्ता मा छौं। यसले बझुाउँछ िक यो महान श परमे रबाट हो,
हामीबाट होइन। 8 हामी दःुखै दःुखले घे रएका छौं, तर हामी िकिचएका छैनौं।
िकहले काँही हामी अल्मलमा पछ ं र के गन ुर् पन जान्दनैौं, तर हामी त्याग्दनैौं।
9 हामी सताइरहकेा छौं तर परमे रले हामीलाई छोड्न ु हुन्न। किहले कहीं हा ो
िच दखुाइन्छ तर हामी न ग रएका छैनौं। 10यशेकूो मतृ्य ुहा ै शरीरमा छ। हामी
यो त्यके ठाउँ मतृ्य ु लई िहडं्छौं जसमा िक यशेकूो जीवन हा ा शरीरमा पिन दे
सिकयोस।् 11 हामी जीिवत छौं तर यशेकूो िन म्त हामी सधँ ै मतृ्यकुो खतरामा छौं।
हामीमा यस्तै हुन्छ जसमा िक हा ो मरण्शील शरीरमा यशेकूो जीवन पिन झल्कन
सकोस।् 12 यसलैे मतृ्यलुे हामीमा काम गदछ, अिन जीवनले ितमीहरूमा काम
गदछ।
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13 धमर्शा मा यो ले खएको छ, “मलैे िव ास गरें, यसकारण म बोलें।” हा ो
िव ास पिन त्यस्तै नै छ। हामी िव ास गछ ं र हामी बोल्छौं। 14 परमे रले
भ ु यशेलूाई मतृ्यबुाट जीवन िदनभुयो। अिन हामी जान्दछौं परमे रले हामीलाई
पिन यशेिूसत बौराउन ु हुन्छ। परमे रले हामीलाई ितमीहरूिसतै ल्याउन ु हुनछे अिन
हामी उनका अिघ उिभने छौं। 15 यी सबै कुराहरू ितमीहरूका िन म्त हो तािक
परमे रको मिहमा धरैे मािनसहरूमा बाँिढदछै। यसकारण, यसरी उहाँको मिहमाका
िन म्त परमे रले धरैे धन्यवाद पाउन ु भइरहकेो छ।

िव ासमा िजउन ु
16 त्यसकैारणले हामी किहल्यै कमजोर बन्दनैौं। हा ो भौितक शरीर जीणर्

र कमजोर हुदँछै तर हामीिभ को आत्मा हरेक िदन नयाँ बिनदछै। 17 यस घरी
केही समयको िन म्त साना साना समस्याहरू सामान गदछौं। तर ती समस्याहरूबाट
हामीले अनन्त मिहमा पाउने सहायता पाइरेहकाछौं त्यो अनन्त मिहमा समस्याहरू
भन्दा धरैे महान छ। 18 त्यसलैे हामीले दे नसिकने कुराहरू हामी सोच्छौं तर जे
दखे्छौं ती िवषयमा होइन। त्यक्ष दे खने कुराहरू क्षिणक हुन्छन ्अिन हामीले दे
नसिकने कुराहरू चाँिह सधँकैो लािग हुनछे।

5
1 हामी जान्दछौं, यस धत मा हामी जनु तम्बमूा बस्छौं त्यो न हुनछे। तर

जब त्यो न हुनछे, हामीले ब े घर परमे रबाट पाउनछौं। त्यो घर मािनसले
बनाएको होइन। यो घर स्वगर्मा हुन्छ र अनन्त रहनछे। 2 हामीलाई हा ो वतर्मान
घरमा वाक्क िदक्क लािगसकेको छ अिन स्वग य घर पाउने इच्छा ग ररहकेा छौं
अिन परमे रले हामीलाई िदन ु हुनछे। 3 त्यो हामीलाई पिहयार्ई िदइनछे र हामी
नाङ्गो हुने छैनौं। 4 जितञ्जले हामी यस शरीरमा बस्छौं, हामी िचन्तार स्त छौं,
र गन्गनाउछँौं। मरेो भनाईको अथर् यो होइन िक हामी यस घरलाई छोड्न चाहन्छौं
तर हामी हा ो स्वग य घरमा जान चाहन्छौं अिन जब यो शरीरको अन्त हुन्छ
यो जीवनले ढािकने छ। 5 परमे रले हामीलाई यसकैो लािग सिृ गन ुर् भएको छ।
अिन उहाँले वाचा स्वरूप हामीलाई आत्मा िदन ु भएको छ तािक उहाँले हामीलाई
नयाँ जीवन िदन ु हुनछे।

6 यसकैारण हामी सधँ ै भरोसामा छौं। हामी जान्दछौं िक जित समय सम्म हामी
यस शरीरमा रहन्छौं, हामी भबुाट टाढा हुन्छौं। 7 हामी िव ासको मागर् दशर्नमा
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बाँचकेा छौं-जे दखे्छौं त्यसले होइन। 8 त्यसलैे त म भन्छु हा ो भरोसा छ। अिन
वास्तवमा हामी यस शरीरबाट टाढा रहन इच्छा गछ ं अिन भु जहाँ हुनहुुन्छ त्यहीं
ब खोज्छौं। 9 हा ो उ ेश्य परमे रलाई सन्त ु पान ुर् हो। यस शरीरमा रहौं अथवा
भिुसत रहौं हामी उहाँलाई सन्त ु पानर् चाहन्छौं। 10 न्यायको िन म्त हामी सबै
परमे रको अिघ उिभनै पछर्। त्यकेले यस पािथर्व शरीरमा हुदाँ जे गरेको छ,
उसले त्यो पाउनै पछर् रा ो अथवा नरा ो पाउने नै छ।

म तकारी मािनस परमे रका िम बन्छन ्
11 परम भकुो डरको अथर् हामी जान्दछौं। यसरकारण मािनसलाई सत्य हण

गनर् हामी सघाउँछौं। हामी वास्तवमा के हौं, परमे र जान्नहुुन्छ। अिन म आशा
गछुर् ितमीहरू पिन आफ्नो हृदयमा हामीलाई जान्दछौ। 12 हामी आफूलाई ितमीहरू
अिघ मािणत गन कोिशश फे र गदनौं तर हामी ितमीहरूलाई आफ्नैं बारेमा
भन्दछैौं। हा ा बारेमा िकन गिवर्त बन्ने कारणहरू ितमीहरूलाई िददंछैौं। तब बािहरी
कुराहरूमा जो दे खन्छन ्गवर् गनहरूको िन म्त ितमीहरूलाई जवाफ हुनछे। कसको
हृदयमा के छ ती मािनसहरूले वास्ता राख्दनैन।् 13 यिद हामी पागल हौं भन,े
त्यो परमे रकोलािग हो। यिद हा ो मन ठीक छ भन,े त्यो ितमीहरूको लािग
हो। 14 ी को मेले हामीलाई वशमा राख्दछ। िकनभने हामी जान्दछौं हामी
सबकैो लािग ी ले मतृ्यलुाई सहन ु भयो। 15 ी ले सबकैो लािग ाण िदन ु
भयो जसमा िक अब उसो जो बाँचकेाछन ्ितनीहरू आफ्नोलािग मा बाँच्न हुदँनै।
उहाँले ितनीहरूकै लािग ाण िदनभुयो औ ितनीहरूकोलािग बौयार्इन ु भयो, यसथर् ती
मािनसहरू उहाँको लािग बाँच्न ु पछर्।

16अब उसो ससंारले मािनसहरूलाई जस्तो सम्झन्छ त्यस्तो हामी मािनसहरूलाई
सम्झने छैनौं। साँचो हो, हामीले पिन पिहले ी लाई ससंारले सम्झे जस्तै
सम्झन्थ्यौं तर अब हामी त्यसरी सम्झदँनैौं। 17 यिद कोही ी मा छ भने त्यो
नयाँ मािनस बिनएको छ। परुाना कुराहरू िबतरे गए, हरेक कुरो नयाँ छ। 18 यी
सब परमे रबाटै हुन।् ी ारा, परमे रले हामी र उहाँको माझमा शा न्त बनाउन ु
भयो। परमे रले हामीलाई मािनसहरू बीच र उहाँिसत शा न्त ल्याउने काम िदन ु
भयो। 19 मरेो भन्नकुो तात्पयर् ससंार र आफू माझ शा न्त बनाउदँै परमे र ी मा
हुनहुुन्थ्यो। ी मा परमे रले मािनसहरूलाई ितनीहरूको पापहरूका िन म्त दोषी
ठहराऊन ु भएन। अिन उहाँले मािनसहरूलाई भन्नलुाई हामीलाई यो शा न्त समाचार
िदन ु भयो। 20 यसथर् हामी ी को पक्षमा बोल्न पठाइएका छौं। यो मािनसहरूलाई
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परमे रले हामी माफर् त बोलाउन ु भएको जस्तै हो। हामी ी को िन म्त बोल्छौं
अिन परमे रिसत शा न्त कायम गनर् ितमीहरूलाई िवन्ती गछ ं। 21 ी मा पाप
िथएन। तर परमे रले उहाँलाई पापी बनाउन ु भयो। परमे रले यो हा ो लािग
गन ुर्भयो तािक हामीहरू ी मा परमे रिसत धािमर्क रहन सकौं।

6
1 परमे रका हामी सहकम हरू हौं। यसलै,े हामी ितमीहरूलाई िवन्ती गछ ं

जनु अन ु ह परमे रबाट पाएका छौ थर् हुन नदऊे। 2 परमे र भन्न ु हुन्छः

“ठीक समयमा मलैे ितमीलाई सनुें,
अिन मु को िदनमा मलैे ितमीलाई सहायता गरें।” यशयैा 49:8

ितमीहरूलाई म भन्दछु “ठीक समय” अिहले नै हो “मु को िदन” आजै हो।
3 मािनसहरूले हा ा काममा कुनै भलु नभटुेन ्भन्ने हामी चाहन्छौ। त्यसलैे अरु

मािनसहरूकोलािग समस्या बन्ने कुनैकाम हामी गदनौं। 4तर दःुखमा,अफ् ारोमा,
ठूल्ठूला समयस्याहरूमा अिन जम्मै प र स्थहरूमा हामी आफैलाई परमे रका
सवेकहरू हौं भन्ने दखेाउछँौं 5 हामी यस्तो गछ , जब हामी कुटाइ खान्छौं, हामी
जलेमा हुन्छौं, जब मािनसहरूले हा ो िवरोधमा आवाज उठाउँछन,् जब हामीले
क ठन प र म गन ुर् पछर्, जब हामी स ु पाउदँनैौ अिन हा ोमा खाने वस्त ु हुदँनै
6 हामी हा समझदारील,े धयैर्ल,े दया अिन पिव आत्मामा जीवन ारा परमे रको
कम हरू हौं भनी आफै दखेाँउछौं। 7 हामी पिव आत्माबाट, साँचो मेबाट, सत्य
चार गद र परमे रको श माफर् त यस्तो दखेाँउछौं। हरेक कुराबाट आफ्नो रक्षा
गनर् हामी धािमर्क जीवनको उपयोग गर्छ ं।

8कसलैे हामीलाई आदर गछर्न ्तर कसलैे अनादर गछर्न। कसलैे हा ो बारेमा
शसंा गछर्न ्तर कसलैे िनन्दा गछर्न। कसलैे भन्छन ्हामी ठगाहा हौं तर हामी सत्य
बोल्छौं। 9कित मािनसहरूकोलािग हामी अप रिचत छौं, तरैपिन हामी सपु रिचत
छौं। हामी मनर् लागकेा ठािनन्छौं, तर हरे! हामी बाँिचराखकेा छौं। हामी द ण्डत
छौं, तर हामी मा रएका छैनौं। 10 हामी धरैे दःुखी छौं, तर हामी खशुी मनाइरहकैे
छौं। हामी गरीब हौं, तर हामीले धरैे मािनसहरूलाई धनी बनाइरहकेा छौं। हामीिसत
केही छैन, तर पिन वास्तवमा हामीिसत त्यके चीज छ।



2 को रन्थी 6:11 x 2 को रन्थी 7:1

11को रन्थीवासी, ितमीहरूलाई हामीले खलु्ला साथ भनकेा छौं। ितमीहरूसीत
हामीले हा ा हृदय खोलकेा छौं। 12 ितमीहरू ित हा ो मेको ोतमा रोकावट
परेको छैन। तर हामी ित ितमीहरूको मेभाव रोिकएको छ। 13 ितमीहरू मरेा
नानीहरू जस्तो गरी म ितमीहरूिसत बोल्छु, ितमीहरूको िन म्त हामीले जे गय ं
हा ो िन म्त त्यही गर! हा ो लािग ितमीहरूको हृदय खलु्ला राख।

अन्यजाितहरूसगं जीउन वारे चतेाउनी
14अिव ासीहरू जस्ता ितमीहरू होइनौ। यसलैे उनीहरूसगं सहभागी नहोऊ।

असल र खराबमा के साझदेारी हुन्छ? अधँ्यारो र उज्यालो एकैसाथ हुन
सक्दनै। 15 ी र बे लयालले कसरी सम्झौता गनर् सक्छन?् एक िव ासीले
अिव ासीबाट के पाउन सक्छ? 16 परमे रको म न्दर र मिूतर्हरूिसत सम्झौता
हुन स ै न। अिन हामी जीिवत परमे रका म न्दर हौं। जस्तो परमे र भन्न ु हुन्छः

“म ितनीहरूिसत बस्छु, ितनीहरूिसतै िहडं्छु,
म ितनीहरूका परमे र हुनछुे, अिन ितनीहरू मरेा मािनसहरू हुनछेन।्” लिेव

26:11-12

17 “यसलैे ती मािनसहरूबाट िनस्केर आऊ,
आफूलाई ितनीहरूबाट अलग गराऊ, भु भन्न ु हुन्छ,

केही असु कुराहरू नछोऊ,
र म ितमीरूलाई स्वीकार गनछु।” यशयैा 52:11

18 “म ितमीहरूका िपता बन्नछुे,
अिन ितमीहरू मरेा छोरा-छोरीहरू हुनछेौ, सवर्श मान ् परम भु भन्न ु

हुन्छ।” 2 शामएुल 7:8,14

7
1 प्यारा साथीहरू! हामीले परमे रबाट यी ितज्ञाहरू पाएकोछौं। यसकराण

हरेक िकिसमको अश ू ताबाट हा ा शरीर वा हा ा अत्मालाई पिव पछर्। हा ो
िजउने त रकामा प रपक्क हुने कोिशश हामीले गन ुर्पछर्, िकनिक हामी परमे रलाई
आदर गछ ं।
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पावलको आनन्द
2 हा ो लािग आफ्नो हृदय खलुा राख। हामीले कसलैाई नरा ो गरेका छैनौं,

हामीले कसकैो िव ास न गरेका छैनौं। हामीले कसलैाई शोषण गरेका छैनौं।
3 मलैे यो ितमीहरूलाई दोष्याउनको लािग भनकेो होइन। मलैे अिघ नै भनें हामी
ितमीहरूलई यती धरैे माया गछ ं िक हामी ितमीहरूको जीवन र मतृ्यसुगंै िमलकेा
छौं, 4 म ितमीहरूिसत औिध ढुक्क अनभुव गछुर्। म ितमीहरू ित गिवर्त छु।
ितमीहरू मलाई धरैे उत्साह िदन्छौ र हा ा सारा द:ुखहरूमा पिन म बडो अिन न्दत
छु।

5 जब हामी म्यािसडोिनयामा आयौं, हामीलाई िव ाम िथएन। हामीले आफ्नो
चारैितर दःुखै दःुख दखे्यौं। बािहर-बािहर हा ो लडाइँ िथयो तर िभ -िभ डर। 6तर
दःुखमा पनहरूलाई परमे रले सखु िदनहुुन्छ। अिन जब तीतस आए, परमे रले
हामीलाई सखु िदनभुयो। 7 ितनको आगमन अिन ितमीहरूले उनलाई िदएको
सखुले हामीहरू सखुी भयौ। तीतसले भने िक ितमीहरू मलाई भटे्न चाहन्छौ।
आफूले गरेको कामको लािग ितमीहरूले दःुख मान्यौ भनी उनले मलाई भन।े अिन
ितमीहरूले मरेो खबु याद गछ भनरे पिन उनले मलाई भन।े यो सनुरे म अत्यन्तै
खशुी भएँ।

8 मलैे लखेकेो प ले ितमीहरूलाई खन्न तलु्यायो भने पिन त्यो लखेकेोमा म
दःु खत छैन।ँ तर, त्यसले शरुूमा ितमीहरूलाई खन्न बनायो न,ै म पिन पिहले
त त्यसको लािग दःुखी भएँ। तर त्यसले ितमीहरूलाई थोरै समयको लािग मा
खन्न तलु्यायो। 9अिन अिहले म हिषर्त छु। ितमीहरूलाई खन्न बनाएर म हिषर्त
भएको होइन। तर म यसकारणले हिषर्त छु िक ितमीहरूको यो यस्तो दःुख हो
जनु परमे रले चाहन ु हुन्छ। यसथर् हामीले ितमीहरूलाई कुनै कारले पिन चोट
पयुार्एनौं। 10 परमे रले चाहन ु भए जस्तो पीरले एक को हृदय र जीवनमा
प रव र्न ल्याउछँ। यसले मािनसलाई मु तफर् डोरयाउछँ र हामी त्यसको लािग
कुनै पीर मान्दनैौं। तर ससंा रक शोकले मतृ्य ु गराउँछ। 11 ितमीले पाएको त्यो पीर
चाँिह परमे रले चाहकेो पीर नै िथयो। अब ितमी बझु्छौ िक त्यस पीरले ितमीमा के
ल्यायो। त्यस पीरले ितमीलाई अझ गम्भीर बनायो अिन आफु भलूमा भएको माण
गराउन े रत गरायो। त्यसले ितमीलाई ु र कातर बनायो। त्यसले ितमीमा मलाई
भटे्ने इच्छा जगायो। त्यसले ितमीहरूलाई उत्सािहत गरायो र न्याय गन ुर् पन रहछे
भन्ने इच्छा गरायो। त्यस चीजहरूबाट ितमी यो समस्यामा नरहकेो त्यक्ष बनायो।
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12 त्यो िच ी मलैे ले कुो कारण यो होइन िक ले भलू गय तर कारण यो हो
िक मािनस भलूमा िथयो। वास्तवमा परमे रको अिघ ितमीहरू हामीलाई कित धरैे
याद गछ सो जान्न ु त्यो िच ी ितमीहरूलाई ले खएको हो। 13 त्यसकैारण हामी
सखुी िथयौं।

हामी खबुैआन न्दत िथयौं िकनभने िततस धरैेआन न्दत िथए। ितमीहरूले गरेको
वहारमा ितनी अत्यन्तै खशुी िथए। 14 मलैे तीतसिसत ितमीहरूबारे गवर् गरेको

िथएं। अिन मलैे ठीकै गरें भन्ने ितमीहरूले माण गय । हामीले ितमीहरूलाई भनकेो
हरेक कुरो साँच्चो िथयो। अिन िततसिसत हामीले गरेको गवर् पिन साँच्चो िथयो भन्ने
ितमीहरूले नै सािबत ग रिदयौ। 15अिन उनको ितमी ित मे अझ ठूलो हुन्छ जब
उसले सम्झन्छ िक ितमीहरू सबै आज्ञाकारी िथयौ। ितमीहरूले डर र आद रिसत
उनलाई स्वागत गय । 16मखबुैआन न्दत छु िकनभने ितमीहरूमािथ म परैु िव ास
गनर् सक्छु।

8
ीि य दान

1 अिन अब दाज्य-ूभाइ, िददी-बिहनीहरू! ितमीहरूलाई अन ु ह बारे जनाउन ु
चाहन्छौं जनु परमे रले म्यािसडोिनयामा त्यहाँका मण्डलीहरूलाई िदनभुयो। 2 ती
िव ासीहरूलाई अत्यन्तै क िदएर परीक्षा लइन्थ्यो। 3 ती सा ै गरीब मािनसहरू
िथए। तथािप ठूलो हषर्साथ ितनीहरूले म ु ी खोलरे िदए। म भन्न सक्छु आफ्नो
गच्छेले पगुसेम्म ितनीहरूले िदए। ती िव ासीहरूल,ेआफुले िदन सक्ने भन्दा पिन
धरैे नै िदए। उनीहरूले उदारतापवूर्क िदए। कसलैे ितनीहरूलाई त्यसो गनर् भनकेा
िथएन। 4 तर ितनीहरूले हामीलाई घ र-घ र सोध्थे परमे रका मािनसहरूको यस
सवेामा भागीदार बन्न पाऊँ भनरे हामीलाई िवन्ती गथ। 5 अिन ितनीहरूले यस
कारले िदए िक जनु हामीले आशै गरेका िथएनौं। ितनीहरूले आफ्नो दान िदन ु
अिघ नै आफैं भमुा पिहले समपर्ण भए। यो नै परमे र चाहनहुुन्छ। 6 यसलैे
यो िवशषे पिूनत कायर् िस याउन हामीले िततसलाई र ितमीहरूलाई सघाइ माग्यौ।
िततस नै एकजना हुन ्जसले यो काम शरुू गरे। 7 ितमीहरू हरेक कुरामा धनी छौ-
िव ासमा, वचनमा, सहायता गन चाहनामा अिन हामीबाट िसकेको मे गनर्मा। र
त्यसलैे दान िदने काममा पिन ितमीहरू महान बन भन्ने हामी इच्छा गछ ं।
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8 मलैे िदन ु भनरे ितमीहरूलाई आज्ञा ग ररहकेो छैन।ँ तर ितमीहरूको मे सत्य
मे नै रहछे िक भन्ने हनेर् खोज्दछुै। अरू मािनसहरूर म त गनर् इच्छुक छन ्भन्ने
दखेाउन मा म यी कुराहरू गछुर्। 9 हा ा भ ु यशे ू ी को अन ु ह त ितमीहरू
जान्दछौ। अिन ितमीहरू यो पिन जान्दछौ िक ी परमे रमा धनी हुन ु हुथ्यो, तर
ितमीहरूको िन म्त उहाँ गरीब हुन ु भयो। आफू गरीब बनरे ितमीहरू धनी हुन सक
भनरे नै उनले त्यसो गन ुर् भएको हो।

10 अिन त्यस िवषयमा मलैे मरेो राय िदएँ अिन यो मलैे भनें िकनभने म
िव ास गछुर् िक यो ितमीहरूको लािग रा ो हो। पोहोर साल दान िदन इच्छा
गनहरूमा ितमीहरू थम िथयौ। साँच्चै नै ितमीहरू दान िदनमा थम िथयौ।
11 यसथर् ितमीहरूले शरुू गरेको काम अब परूा गर। तब मा ितमीहरूको “गन
इच्छा” अिन ितमीहरूको “कमर्” समतलु्य हुनछे। ितमीहरूिसत जे छ त्यहीबाट
दान दऊे। 12 ितमीहरू िदन चाहन्छौ भने मा ितमीहरूको दान थािपन्छ। र
ितमीिसत भएकोबाट ित ो दान जाँिचन्छ, तर ितमीहरूसगँ नभएकोबाट होइन।
13जब अरूहरू सखुी रहाँदा ितमीहरूलाई चाँिह क मा होऊ भन्ने हामी चाहदँनैौं।
हामी सबथोक बराबरी होस ्भन्ने चाहन्छौं। 14 यसध र ितमीहरूिसत शस्त छ।
ितमीहरूिसत भएका यी कूराले अरू मािनसहरूलाई खाँचो परेको कुरो टानर् म त
पगु्नछे। अिन पिछ जब उिनहरूिसत शस्त हुन्छ उनीहरूले ितमीहरूको खाँचो
टा रिदन सक्छन।् तब सबै बराबर हुनछेन।् 15 धमर्शा मा यस्तै ले खएको छः

“जसले धरैे बटुल्यो उसको धरैे रहने,
जसले थोरै बटुल्यो उसकोमा अ लकित मा रहने।” स्थान 16:18

िततस र उनका साथीहरू
16 म परमे रलाई धन्यवाद चडउछुँ िकनभने उनले िततसलाई ितमीहरू ित

त्यही मे िदए जनु मरेो ितमीहरू ित छ। 17 हामी उनलाई जे गराउन िनवदेन गरेका
िथयौं, उनले त्यही स्वीकार गरे। उनी ितमीहरूकहाँ जान औधी चाहन्थ।े यो उनको
आफ्नै िवचार िथयो। 18 िततसको साथमा हामी एक जना भाइलाई पठाउँदछैौं
जसको शसंा सबै मण्डलीहरूबाट भएको छ। ससुमाचार चारमा उनको सवेाको
कारणले यी भाइ शिंसत छन।् 19हामीले यस्तो दान लएर िहडँ्दा यी भाइ हामीिसत
िहडँ्न मण्डलीहरूबाट छािनएका िथए। भमुा मिहमा ल्याउन,ु हामी साँच्चै सघाउन
चाहन्छौं भन्ने दखेाउन हामी यो सवेा गदछौं।
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20यो घरै धन ावहार गदार् कसलैे हामीलाई दोष लाउन मौका नपाओस।् यसथर्
हामी खबुै सतर्क छौं। 21 हामी ठीक काम गन कोिशश गछ । भलुे जस्तो ठीक
मान्न ु हुन्छ र मािनसहरूले पिन जनु ठीक ठान्छन ्हामी त्यही गनर् चाहन्छौं।

22अक एकजना भाइलाई पठाउँदछैौं जो म त गनर् भने पिछ सधैं अिघ सछर्न।्
उनको सहायता गन इच्छा अनकेौ पल्ट मािणत ग रसकेका छन।् अिन अिहले
पिन उनी अझै धरैे सहयता गनर् चाहन्छन,् िकनभने ितमीहरूमािथ उनको त्यस्तो
िव ास छ।

23 अब िततसको बारेमा-उनी मरेा सहकम हुन।् ितमीहरूलाई सहायता गनर्
उनी मसगँै काम गदछन।् अिन अरू भाइहरूको बारेमा ितनीहरू मण्डलीहरूबाट
पठाइएका हुन ् र ितनीहरूले पिन ी मा मिहमा ल्याउछँन।् 24 त्यसकारण यी
मािनसहरू ित ितमीहरूले आफ्नो मे दखेाऊ। हामी ितमीहरू ित िकन गिवर्त
छौं। त्यो ितनीहरूलाई दखेाऊ तािक जम्मै मण्डलीहरूले त्यो दे छेन।्

9
ीि यन साथीहरूलाई सहायता गर

1 परमे रका मािनसहरूलाई ग रने सहायताको िवषयमा मलैे ितमीहरूलाई
ले ु पदन। 2 म जान्दछु ितमीहरू सहायता गनर् इच्छुक छौ। म्यािसडोिनयाका
मािनसहरूिसत म यसबारे शसंा ग ररहन्छु। अखयैाका बािसन्दाहरू हो, ितमीहरू
पोहोरदे ख नै दान िदन ु तयार िथयौ भनरे मलैे ितमीहरूलाई जनाइसकेको छु।
अिन ितमीहरूले दान िदन ु चाहकेोल,े यहाँका धरैे अरू मािनसहरू उत्सािहत बिनए
अिन अिहले त्यसो गनर् इच्छुक छन।् 3 तर म यी भाइहरूलाई ितमीहरूकहाँ नै
पठाउँदछुै। म पक्का गराउन चाहन्छु िक ितमीहरूको बारेमा हामी जो गवर् गछ
यस िवषयमा थर् सािवत नहोस।् ितमीहरूको िवषयमा जे भिनयो त्यसको लािग
म चाहन्छु िक ितमीहरू तयार बस। 4 यिद कुनै मािनस जो म्यािसडोिनयाबाट
मिसत आउँछ र ितमीहरू तयार नरहकेो पाए भने हामीलाई लाजमद हुनछे। हामी
ल ज्जत हुनछेौं कारण ितमीहरूमाथी हामीले भरोशा गरेका िथयौं। अिन वास्तवमा
ितमीहरू पिन ल ज्जत हुनछेौ। 5 त्यसलैे मलै े िनणर्य गरें िक हामी आउन अिघ यी
भाइहरूलाई ितमीहरूकहाँ पठाउनपुछर्। ितमीहरूले वचन िदए अनसुारको यो उपहार
उनीहरूले तयार पानछन।् तब, जब हामी आइपगु्नछेौं उपहार तयार हुनछे, अिन
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त्यो इच्छापवूर्कको उपहार हुन ु पछर्,अिन त्यो ितमीहरूले असन्त ु भएर िदए जस्तो
नहोस।्

6 याद गरः जसले अ लकित छछर् उसले अ लकित नै बाली कटनी गछर्।
7 हरेकले आफ्नो मनमा जित िदन्छु भनरे िचताएको छ त्यित नै दओेस,् िवना
इच्छा कसलैे निदओस।् जबजर्स्तीमा कुनै ले निदवोस ् जसले खशुी भएर
दान गछर् उसलाई परमे रले मे गन ूर्हुन्छ 8अिन परमे रले ितमीलाई शस्त मा
आशीवार्द िदन ु हुनछे। तब ित ोमा सघैं शस्त रहनेछ अिन त्यके शभुकमर्कोलािग
मु हस्तले दान िदन सक्नछेौ। 9 धमर् शा मा यो ले खएको छः

“उसले उ ारता पवूर्क गरीबहरूलाई िददंछ,
उसको दयाभाव सदा-सवर्दा रिहरहन्छ।” भजनसं ह 112:9

10 परमे र नै एक हुन,् जसले रोप्नलेाई िबऊ िदन ु हुन्छ अिन उहाँले खानलाई रोटी
िदनहुुन्छ। अिन परमे रले ितमीहरूलाई िबऊ िदनहुुन्छ र ती िबऊ बढाऊन ु हुन्छ।
ित ो दयाभावबाट उहाँले शस्त बाली उठाउन ु हुन्छ। 11 परमे रले ितमीलाई
हरतरहले धनी बनाउन ु हुनछे जसमा िक ितमी सधैं म ु भावले दान िदन ु सक्नछेौ।
अिन हामी माफर् त धन्यवाद चढाउनछेन।्

12 ितमीहरूले यस सवेालाई िदइरहकेो दानले परमे रका मािनसहरूको खाँचो
टाछर्। तर ित ो दयाभावले यित नै मा गदन, यसले परमे र ित धन्यवादका
भावना उलर आउछन।् 13 यो सवेा जनु ितमी ग ररहकेाछौ त्यो ित ो िव ाशको
माण हो। यसकै कारणले मािनसहरूले परमे रको शसंा गनछ। ितमीहरूले
परमे रको शसंा गछर्न ् िकन िक ितमीहरू ी को ससुमाचारलाई मान्छौ-जनु
समाचारलाई ितमीहरू िव ास गछ ं भन्छौ। मािनसहरूले परमे रको शसंा
गनछन ् िकन िक ितमीहरू मु भावले ितनीहरूिसत र सबिैसत िमल्दछौ। 14अिन
जब ितनीहरू ितमीहरूकोलािग ाथर्ना गदर्छन ् ितनीहरू ितमीहरूलाई िदन ु भएको
असीम अनु हले ितनीहरूलाई यस्तो लाग्छ। 15 उनको वयान गनर् नसक्ने दानको
लािग परमे रलाई धन्यवाद दऊे।

10
पावल आफ्नो सवेकाइको ितक्षा गछर्न ्
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1 म, पावल, ितमीहरूलाई ी को न ता र दयािसत िवन्ती गछुर्। कसै कसलैे
भन्छन,् जितञ्जले म ितमीहरूिसत रहन्छु म न दे खन्छु तर जब टाडा हुन्छु म
साहसी बन्छु। 2 फे र कसलैे सम्झन्छन ह्ामी सांसा रक तवरले बाँच्छौं।अबजब म
आउँछु ितनीहरूका िन म्त साहसी बन्ने इरादा गछुर्। म िबन्ती गछुर् िक जब मआउँछु
मलाई सहास दखेाउने आवश्यक नपलार्। 3 हामी ससंारमै बास गछ ं। तर ससंा रक
मािनसहरूले झैं हामी लडाइँ गदनौं। 4 हामी त्यो हितयारहरू लएर लडाई गछ ं
जनु ससंारले चलाउने हितयाहरहरू भन्दा िभन्दै छ। हा ा हितयारहरूमा परमे रको
श छ। यो हितयारले श हुरूको ब लयो िकल्ला समते नाश पानर् सक्छ। हामी
मािनसहरूका तकर् हरू नाश गछ ं। 5अिन परमे रको ज्ञानको िवरू मा उठेको हरेक
अहङ्कारलाई नाश गछ ं। अिन हामी हरेक िवचारलाई प न्छौं र त्यसलाई त्याग्ने
वा ी लाई मान्ने बनाउछँौं। हरेक िवचारलाई ी को आज्ञपालन गनर्लाई वशमा
पाछ । 6 तर पिहले ितमीहरूले नै परुापरुी मान्न ु पछर् भन्ने हामी गछ ।

7 ितमीहरूलेआफ्ना अिघ ल्तरको तथ्यलाई हने ुर् पछर्। यिद कसलैेआफू ी मा
भएको िन तरूपले मान्छ भने उसले सम्झन ु पछर् हामी पिन उही जस्तो ी मै
छौं। 8 त्यो साँच्चो हो, भलुे मलाई िदन ु भएको अिधकारको कुरो लएर म मु
रूपले गवर् गछुर्। तर उहाँले मलाई यो श ितमीहरूलाई द रलो बनाउनलाई िदन ु
भएको हो, ितमीहरूमा चोट परुयाउनलुाई होइन। त्यसलैे म मरेो गवर् गराईमा ल ज्जत
छैन। 9 यो प ारा ितमीहरूलाई तसार्उदँछुै भन्ने ितमीहरूले सोचकेो म चाहिँदन।
10 कोही मािनसहरू भन्छन,् “पावलका प हरू त जोरदार र गहिकला हुन्छन।्
तर जब उनी हामीिसत रहन्छन,् उनी कमजोर रहन्छन,् अिन उनको भाषण योग्यता
शसंा गन खालको रहदँनै।” 11 यसो भन्ने मािनसहरूले यो जान्नपुछर्ः हामी यस
समय ितमीहरूिसत छैनौं यसकारण हामी यी कुराहरू प मा लखे्छौं। तर जब हामी
त्यहाँ ितमीहरूिसत हुन्छौं, हामी त्यही श दखेाउछँौं जनु हामी आफ्ना प हरूमा
दखेाउछँौं।

12 हामी आफैलाई त्यस्ता मािनसहरूको स्तरमा रा े आटँ गदनौं जो आफूलाई
खबुै महत्वपणूर् सम्झन्छन।् हामी आफूलाई ितनीहरूिसत दाँज्दनैौं। ितनीहरू
आपसमा आफू आफैं तलुना गछर्न,् तलुनाको स्तर ितनीहरू आफैं हुन ्औ तलुनाको
नापदण्ड आफैं लाई बनाउछँन।् यसले ितनीहरू केही जान्दनैन ्भन्ने दखेाउछँ।

13 तर हामी सीमा नाघरे गवर् गदनौ, हा ो गवर्को सीमा परमे रले हामीलाई
अ ाएको काम सम्म हुनछे। यो काम हा ो ितमीहरूिसतंको काम अन्तगर्त पछर्।
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14 हामी ज्यादा गवर् गदनौ। यिद हामी ितमीहरू भएकोमा अिहले सम्म नपगूकेो
भए, हामी िनकै गवर् गथ्य ं। तर हामी वास्तवमा ितमीहरूकहाँ आउपगुकेाछौं हामी
ितमीहरूकहाँ ी को ससुमाचार लएर आयौं। 15 हामी आफ्नै कायर् क्षे मा मा ै
आफ्नो गवर्लाई सीिमत राख्छौं। अरूले गरेको काममा गवर् गदनौं। हामी आशा
गछ ,ं ितमीहरूको िव ास बढ़छ, ितमीहरूले हा ो कामको क्षे अझै ापक
बनाउनमा सहायता गनछौ। 16हामी ितमीहरूको शहर बािहरी क्षे मा पिन ससुमाचार
चार गनर् चाहन्छौं। अक इलाकामा अिघ नै भइसकेको काममा हामी गवर् गदनौं।

17 तर “जसले गवर् गछर् उसले भमुा गवर् गन ुर् पछर्।”✡ 18 िकनभने असल मािनस
उसलाई मािनन्छ जसलाई भलुे हण गन ुर् भएको छ, तर उसलाई होइन जसले
आफैलाई असल मान्छ।

11
पावल र झटूा े रतहरू

1 जब म मखूर् बिनन्छु आशा छ ितमीहरू मलाई सहनछेौ। तर ितमीहरूमलाई
सिहरहकेा पिन छौ। 2 मलाई ितमीहरूको ईष्यार् लाग्छ। अिन यो ईष्यार् परमे रबाट
हो। मलैे ितमीहरूलाई ी लाई समु्पने वचन िदएँ तािक उहाँ ितमीहरूका एक
मा पित बननू।् म ितमीहरूलाई चाहन्छु। 3 तर ितमीहरूको मन हुन सक्छ
अिन ी ित ितमीहरूको सत्यता र पिव ता डग्ला िक भन्ने मलाई डर छ।
यो त्यस्तो हुनसक्छ जस्तै सपर्को धतूर्ताले हव्वालाई धोका िदएको िथयो। 4 यिद
कसलैे ितमीहरूलाई हामीले बातएको यशे ू भन्दा अक यशेकूो बारे बताउछँ भने
ितमीहरू उसलाई आनन्दले हण गनछौ। यिद उसले ितमीहरूलाई हामीले बताएको
ससुमाचार िदएकोआत्मा भन्दा अकससुमाचार रआत्मा बताँउछ भने पिन त्यसलाई
ितमीहरू खशुीले स्वीकार गनछौ। यसथर् मलाई पिन त्यही इच्छा दखेाऊ।

5 तर म िव ास गर्िदन िक ती “महान े रतहरू” म भन्दा रा ा हुन।् 6 साँचो
हो म िसपाल ु व ा होइन। तर मरेोमा ज्ञान छ। यो हामीले ितमीहरूलाई हरतरहले
स्प ग रिदएकाछौं।

7 िस मैा ितमीहरूलाई मलैे परमे को ससुमाचार सनुाएँ। ितमीहरूलाई मािथ
उठाउन ु मलै े आफूलाई तल झारें। त्यो भलू भयो र? 8 मलैे अरू मण्डलीहरूबाट
आिथर्क सहायता लएँ। ितमीहरूको सवेा गनर् सकँु भनरे मलैे ितनीहरूबाट पसैा
✡ 10:17: 9:24 बाट उ तृ ग रएको।
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लएँ। 9जब म ितमीहरूिसत िथएँ त्यसबलेा पिन खाँचो पदार् मलै े ितमीहरू कसलैाई
दःुख िदइन।ँ मलाई चािहने जित सबै म्यािसडोिनयाबाट आउने भाइहरूबाट नै मलै े
लएँ। ितमीहरूमािथ मलैे आफूलाई कुनै िकिसमको भार हुन मन पराइन।ँ अिन
किहल्यै भार बन्ने छैन पिन। 10 यस िवषयमा गवर् गन ुर् मलाई अखयैामा कसलैे
रोक्ने छैन। ममा भएका ी को सत्यतािसत म यो भन्नसक्छु। 11 अिन िकन म
भार िथइन?ँ मलैे ितमीहरूलाई मे गरेको छैन भनरे? होइन। परमे र जान्न ु हुन्छ
म ितमीहरूलाई मे गछुर्।

12अिहले मलैे जे ग ररहछुे त्यो म ग रनरैहने छु। म त्यसो ग ररहनछुे िकनभने
म आशा गछुर् ती घमण्ड गनर् मौका खोज्ने मािनसहरूलाई वाधा िदन्छु। ितनीहरू जनु
कायर्को िन म्त घमण्ड गछर्न ्त्यो हामीले गरेको कायर्को बराबरी हो भन्ने दखेाउन
ितनीहरू इच्छा गछर्न।् 13 ितनीहरू झटूा े रतहरू हुन।् ितनीहरू धोकावाजहरू
हुन।् मािनसहरूलाई छक्कायाउन ी का े रतहरूको भसे लगाएर िहडँ्नहेरू मा
हुन।् 14 त्यसमा कुनै अचम्म छैन। िकन? शतैानले पिन मािनसलाई छक्याउन
आफूलाई ज्योितमर्य-दतूको रूप लन्छ। 15 यसथर् यिद शतैानका सवेकहरू धािमर्क
मािनसहरूको भषेमा आउँछन ्भने हामीले अचम्म मान्ने कुरो छैन। तर अन्तमा, ती
मािनसहरूले आफ्नो भलू कमर्को िन म्त दण्ड पाउनछेन।्

पावल आफ्ना क हरू सनुाउछँन ्
16 म फे र भन्दछुै। मलाई कसलैे मखूर् सम्झन ु पदन। तर यिद मलाई मखूर् नै

सम्झन्छौ भने एउटा मखूार्लाई जसरी वहार गछ मसगँ पिन त्यसरी नै वहार
गर। तब मरेोमा पिन गवर् गन ुर् केही रहनछे। 17 म गवर् गछुर् िकनिक म आफूमा
िव स्त छु। तर मलैे यो भलुे बोल्न ु भए जस्तो बोलकेो होइन। मलैे एउटा मखूर्ले
जस्तो गवर् गदछु। 18 धरैेले आफ्नो ससंा रक जीवन बारे घमण्ड गछर्न।् यसथर्
म पिन घमण्ड गछुर्। 19 ितमीहरू ज्ञानी छौ यसलैे मखूर्को कुराहरू पिन सहन्छौ।
20 यिद कसलैे ितमीहरूलाई जबजर्स्ती गछर्, शोषण गछर्, अथवा ितमीहरूमािथ
मौका लन्छ अिन आफैं घमण्ड गछर् अथवा गालामा थप्पड िहकार्ए पिन म जान्दछु
ितमीहरूले सहने छौ। 21 ितमीहरूमािथ त्योस्तो वहारमा म ल ज्जत हुन्छु, तर
हामी अित “दबुर्ल” छौं।

तर यिद कसलैे गवर् गन साहस गछर् भने म पिन िहम्मती हुन्छु र गवर् गछुर्। मखूर्
झैं बात गदछु। 22 के ितनीहरू िह ू हुन?् म पिन हु।ँ ितनीहरू इ ाएली हुन ्र? म
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पिन हु।ँ के ितनीहरू अ ाहामका सन्तान हुन ्र? म पिन हु।ँ 23 ितनीहरू ी को
सवेा गछर्न?् म अझ धरैे गछुर्। म पागल जस्तै बात ग ररहकेो छु। ितनीहरूले भन्दा
धरैै क ठन-क ठन कामहरू मलैे गरेकोछु। म ितनीहरू भन्दा घरैे चोटी जले भोगकेो
छु। मलैे अझ घरैे कुटाई खाएको छु। धरैे पटक म झण्ड-ैझण्डै मरेको हु।ँ

24 मलैे पाँच पल्ट यहूदीहरूबाट उनन्चा लस कोरार् खाएको छु। 25 तीन पल्ट
ल ीले कुटाई खाएको छु। एक पल्ट त म ढुङ्गाले हानरे झण्डै मा रएँ। ितन पल्ट
म चडकेो जहाज डुब्यो र एक पल्ट त रातभ र र भो ल बल्ट पिन सम ू मा िबताएँ।
26 मलैे धरैे या ा ग ररहकेोछु। मलाई नदीहरूबाट, चोरहरूबाट, र मरेा आफ्नै
मािनसहरूबाट र अयहूदीहरूको खतरा िथयो। मलाई शहरमा, िनजर्न ठाउँमा र
समु मा खतरा िथयो। म आडम्बरी भाइहरूदे ख पिन खतरामा िथएँ।

27 मलैे कठोर र अथक प र म कित रात नसतुी गरेकोछु। म भोजन औ पानी
िबनै ब ु पथ्य । धरैे जाडोमा काम्दै ब ु पथ्य । 28 अिन अरू धरैे समस्याहरू
िथए। यी सब बाहके पिन मण्डलीहरूको लािग मलैे हरेचाह गन ुर् पथ्य । त्यके िदन
ितनीहरूको िवषयमा िचन्ता गछुर्। 29 कसलैाई कमजोर दखे्दा आफूलाई कमजोर
भए जस्तो लाग्थ्यो। र कोही पापमा अिघ सदार् मरेो अन्तस्कारण िपरो लन्थ्यो।

30यिद मलैे गवर् के कुरा गनपछर् भने म ती कुराहरू गछुर् जनु मरेा दबुर्लताहरू हुन।्
31 परमे र जान्दछन ्म असत्य बो लरहकेो छैन। उहाँ परमे रहुनहुुन्छ र भु यशे ू
ी का िपता हुन ु हुन्छ जो सदा धन्यवादका पा हुनहुुन्छ। 32 जब म दमीशकमा

िथएँ, राजा अ रतसका राज्यपालले शहरका चारैितर पालहेरू राखरे मलाई प न
खोज।े 33 तर केही शाथीहरूले मलाई एउटा टोकरीमा हालरे पखार्लको दलूोबाट
तल झा रिदए र म त्यस राज्यपालको हातबाट फुत्कें ।

12
पावलको जीवनमा िवशषे आिशष

1 अब मलैे गवर् गन पछर्, यसलैे केही फाइदा हुने त होइन। तर म भकुो
दशर्नहरू र सत्य काशहरू बारे बोली नै रहनछुे। 2 म ी िव ासी एक जना
यस्तो मािनसलाई िचन्छु जसलाई ते ो स्वगर्मा सोझै उचा ल लगकेो िथयो। यो
चौध वर्ष अिघको कुरो हो। त्यस मािनसलाई शरीरिसतै वा शरीर िबना लिगएको
िथयो त्यो त म जा न्दन ँ तर परमे र जान्नहुुन्छ। 3-4 म यित नै जान्दछु त्यस
मािनसलाई स्वगर्मा लिगयो शरीरिसतै अथवा शरीर िबना, म जा न्दन।ँ तर उसले
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त्यहाँ जनु कुरा सनु्यो त्यो शब्दमा वणर्न गनर् सिकँदनै। उसले जे सनु्यो त्यो बताउन ु
कुनै मनषु्यलाई अनमुित छैन। 5 म त्यसतो मािनसको गवर् गनर्सक्छु। तर म आफ्नै
बारेमा गवर् गिदर्न।ँ आफ्नो त दबुर्लताहरूकै मा गवर् गनछु।

6 यिद मलैे आफ्नो बारेमा गवर् ग रन भने म मखूर् हुने छैन, मलाई मखूर् भन्न
स ै न कारण म सत्य बोल्छु। तर म आफ्नो बारेमा गवर् गिदर्न।ँ िकन? िकन िक
म चाहिँदन िक ितनीहरूले मलैे गरेको दखे्छन ्अथवा भनकेो सनु्छन ् त्यस भन्दा
ज्यादा मरेो बारेमा सोचोस।्

7 मलैे दखेकेा आ यर्जनक कुराहरूलाई लएर म गिवर्त हुिँदन। मलाई एउटा
दःुखको समस्या िदएको िथयो। त्यो समस्या शतैानबाट आउने एउटा दतू हो त्यो
मलाई िपट्न र घमण्ड गन ुर् बाट रोक्न पठाइएको िथयो। 8यस समस्याबाट बाँच्नलाई
मलैे भिुसत तीन पटक िबन्ती गरें। 9 तर भलूे मलाई भने “मरेो अन ु ह नै ित ो
लािग शस्त छ। दवुर्लतामा नै मरेो श िस हुन्छ।” यसलैे म आफ्नो दबुर्लातको
गवर् खशुीिसत गछुर्। तब ी को श ममािथ रहनछे। 10 यसलैे ी को िन म्त
आफ्नो दवुर्लताहरूमा म खशुी छु। यिद कसलैे मरेो िनन्दा गरे पिन, जब म अप्ठेरो
अवस्थामा पछुर्, सताइन्छु औ क मा पछुर्, म खशुी हुन्छु। यी सब ी का लािग
हुन।् अिन म यी सहमस्याहरूमा सन्न छु। जब म दवुर्ल छु, तब त्यही बलेा म
वास्तवमा पाउछु र बलवन्त हुन्छु।

को र न्थका ी यन ित पावलको मे
11म मखूर् जस्तो बोल्दै छु। तर यसो गनर् मलाई ितमीहरूले नै लगायौ। ितमीहरूले

मरेो िवषयमा रा ो भन्न ु पछर्। म केही पिन होइन, तर ती “महान ् े रतहरू” कुनै
खण्डमा पिन म भन्दा े होइनन।् 12 जब म ितमीहरूिसत िथएँ मलैे त्यस्तो कायर्
गरें जसबाट माण भयो िक म एक े रत िथएँ। मलैे िचन्हहरू, आ यर्कमर्हरू र
अलौिक कायर्हरू दखेाएँ। एकदमै धयैर्िसत मलैे ती कायर्हरू सम्पन्न गरें। 13 कुन
िवषयमा ितमीहरू अन्य मण्डलीहरू भन्दा िनम्न स्तरका िथयौ? यसमा मा न
अन्य कुनै कुरोमा म आफै ितमीहरूकोलािग भार भइन।ँ यस िवषयमा म ितमीहरू
भन्दा तल भए मलाई क्षमा दऊे।

14 ते ो पल्ट म ितमीहरूकहाँ आउन तयार छु। म ितमीहरूको भार हुने छैन।
ितमीहरूिसत भएको कुनै कुरोमा मरेो कुनै चासो छैन। मरेो चासो केवल ितमीहरू
मा हौ। आफ्नो आमा बाबहुरूकोलािग जोगाड गन ुर् केटा-केटीहरूको क र् होइन
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तर आमा-बाबलुे नानीहरूको िन म्त जगरेा गन ुर् पछर्। 15यसकारण मसगँ भएको सबै
ितमीहरूलाई िदन म खशुी छु। ितमीहरूका िन म्त म आफैलाई पिन समु्पन्छु। यिद
मलैे ितमीहरूलाई अत्यन्तै माया गरें भने के ितमीहरूले मलाई कम्ती माया गछ ?

16 यो छ िक म ितमीहरूको भार भइिदएको छैन। तर ितमीहरू भन्न
सक्छौ िक म यित चलाख िक ितमीहरूलाई फँसाउन मलैे धतू्यर्ईंं योग गरें।
17 ितमीहरूकहाँ पठाइएको ती मािनसहरू ारा मलैे ितमीहरूबाट शोषण गरें?
ितमीहरू जान्दछौ, मलैे ितमीहरूलाई शोषण ग रन। 18मलैे िततसलाई ितमीहरूकहाँ
पठाएँ अिन उनीिसत हा ा भाइ पठाएँ। तीतसले ितमीहरूबाट लाभ उठाएनन।् उनले
उठाए? अह ँ ितमीहरू जान्दछौ िततस र मलैे यी कुराहरू एउटै मनसायले गय ं।

19 के यितञ्जले हामीले यी सब आफ्नै बचाउको लािग भन्दथै्यौं? होइन। म
परमे र अिघ अिन भकुो अिघ भन्छु। ितमीहरू हा ा ि य िम हरू हौ। अिन जित
हामी गछ ,ं ितमीहरूलाई द रलो बनाउन गछ ं। 20 म यसो गछुर् िकन िक मलाई
डर छ, म ितमीहरूकहाँ आउँदा म जस्तो चाहन्छु त्यस्तो नपाउलँा। मलाई डर छ
िक ितमीहरू माझ तकर् , डाह, रस, झगड़ा, ठूल्ठूला कुराहरू, द ु कुरा, घमण्ड र
गडबडी होला 21 मलाई डर छ, म ितमीहरूकहाँ फे र आउँदा मरेो परमे ले मलाई
ितमीहरूका साम ु ल ञ्जत पान ुर् हुनछे । धरैे जना ज-जसले पिहले पाप गरेका िथए
तर आफ्नो अनिैतकता, यौन पाप अिन लाजमद कमर्को िन म्त पछुतो गनर्,आफ्नो
हृदय प रव र्न गरेका छैनन ्र मलैे ितमीहरूको लािग शोक गन ुर् पलार्।

13
अ न्तम चतेावनी र शभुकामना

1 म ितमीहरूकहाँ फे र आउने छु। त्यो ते ो पटक हुनछे। अिन यादगर, “हरेक
िववरणको लािग दईु अथवा तीन जना सम्म मािनसहरूले माण गन ुर् पछर्।” 2जब म
ितमीहरूिसत दो ो पल्ट िथएँ, जसले पापहरू गरेका िथए ितनीहरूलाई मलैे चतेाउनी
िदएको िथएँ। अिहले म ितमीहरूदे ख टाढा छु, ितनीहरूलाई र अरू रहकेाहरूलाई
म चतेावनी िदन्छु। जब म फे र ितमीहरूकहाँ आउँछु ितमीहरूको पापको लािग म
दण्ड िदनछुे। 3 ी मबाट बोल्दछैन ्भन्ने माण चाहन्छौ भने मरेो माण छ िक
ी ितमीहरूलाई दण्ड िदन दवुर्ल हुनहुुन्छ। वास्तवमा उहाँ ितमीहरूको बीचमा

ब लयो हुनहुुन्छ 4 यो साँच्चो हो िक ी दबुर्ल हुन ु हुन्थ्यो। जित बलेा ूसमा



2 को रन्थी 13:5 xxii 2 को रन्थी 13:13

टाँिगए। तर यस घड़ी उहाँ परमे रको श ले जीिवत हुन ु हुन्छ। अिन यो पिन
साँचो हो िक हामी ी मा दबुर्ल छौं। तर ितमीहरूकालािग परमे रको श ले
हामी ी िसत रहनछेौं।

5 ितमी आफैं लाई िनयालरे हरे। ितमीहरू िव ासमा बाँचकेाछौ िक छैनौ, जाँच
गर। यशे ू ी ितमीहरूमा छन ्भन्ने कुरो जान्दछौ। तर त्यो जाँचमा सफल भएनौ
भने ी ितमीहरूका अन्तरमा हुन ु हुन्न। 6 तर म आशा गछुर्, ितमीहरूले जान्ने
छौ िक हामी यस जाँचमा िवफल बनकेा छैनौं। 7 परमे रलाई हा ो ाथर्ना छ,
ितमीहरूले कुनै नरा ो काम गन छैनौ। हामी जाँचमा सफल बनकेो अरू मािनसहरूले
दखेनु ्भन्ने कुरो हा ा होइन। तर ठुलो कुरो त यो छ िक यिद परीक्षमा हामी आफैं
असफल भएको मािनसहरूले सोचे पिन जनु असल हो ितमीहरू त्यही काम गर।
8 सत्यको िवरू हामी केही गनर् सक्दनैौं। हामी सत्यका िन म्त जे छ त्यो गनर्
मा सक्छौं। 9 ितमीहरू द रलो बन्यौ भने हामी दवुर्ल हुनमुा खशुी छौं। हा ो
थार्ना छ ितमीहरू िद रलो बन्दै जानछेौ। 10 ितमीहरूिसत नहुदँा म यी कुराहरू
लखे्दछुै जसमा िक आउँदा खे र मलैे मरेो अिधकार कड़ासगँ योग गनर् नपरोस।्
ितमीहरूलाई िवनाश गन होइन तर ब लयो बनाउने त्यो श भलुे मलाई िदनभुयो।

11 दाज्य-ूभाइ िददी-बिहनीहरू! अब म िवदा लन्छु। प रपक्क हुने कोिशश
गर। मलैे ितमीहरूलाई भनकेो कुरा गर। एक अकार्िसत िमल र शा न्तिसत बस।
तब मे र शा न्तका परमे र ितमीहरूिसत हुनहुुनछे।

12 एक अकार्को अिभवादन पिव चमु्बनले गर। परमे रका सबै पिव
जनहरूले ितमीहरूलाई अिभवादन पठाएका छन।्

13 भु यशे ू ी को अन ु ह परमे रको मे अिन पिव आत्माको सहभािगता
ितमीहरूमा सधँैं होस।्
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