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प सुको
दो ो प

1 यशे ू ी को े रत औ सवेक िशमोन प सु ारा अिभवादन।
ितमी सबै मािनसहरु ित, जसको िव ास छ, जो हा ो जस्तो मलू्यवान ् छ।

ितमीहरुले त्यो िव ास ा गरेका छौ िकनभने हा ा परमे र अिन उ ारकतार् यशे ू
ी न्यायपणूर् हुनहुुन्छ। उहाँ जे उिचत छ त्यही गन ुर्हुन्छ।
2 ितमीहरुलाई अिधकभन्दा अिधक अनु ह अिन शा न्त दान ग रयोस।्

ितमीहरुले अन ु ह अिन शा न्त ा गनछौ, िकनिक ितमीहरुले परमे र अिन हा ा
भ ु यशेलूाई िचन्दछौ।

हामीलाई चािहएका हरेक चीज परमे रले दान गन ुर् भएको छ
3 यशेिूसत परमे रको श छ। उहाँको श ले हामीलाई जीउन ु अिन

परमे रको सवेा गन ुर् चािहएको हरेक चीज दान गरेको छ। हामीिसत यी कुराहरु
छन,् िकनभने हामी उनलाई जान्दछौं।यशेलू े उहाँको मिहमा अिन भलोपन ारा
हामीलाई आ ान गन ुर्भयो। 4 यसै ारा उहाँले हामीलाई उहाँको अनमोल र महान ्
ितज्ञाहरु िदनभुएको छ, िक यस ससंारका कुइच्छाबाट आउने ताबाट उम्केर
ितमीहरु इ रीय स्वभावका सहभागी होओ।

5 यसकारण यी कुराहरु ितमीहरुको जीवनमा थप्न सकेसम्म यास गर।
ितमीहरुको आफ्नो िव ासमा भलोपन अिन ज्ञानमा भलोपन थप। 6 अिन ित ो
ब ु मा आत्मा िनयन् ण थप, अिन ित ो आत्मा िनयन् णमा धयैर् थप, अिन ित ो
धयैर्मा परमे रको सवेा थप।

7अिन ित ो परमे र ितको सवेामा ित ा भाइ-बिहनीहरु ित हे थप, अिन
आफ्ना भाइ-बिहनीहरु ितको हेमा मे थप। 8 यिद यी जन्मै कुराहरु ितमीहरुमा
छन ्अिन ितनीहरु व ृ हुदँछैन ्भने यी कुराहरुले ितमीहरुलाई िनकम्मा नबिननमुा
मदत िदनछेन।् यी कुराहरुले ितमीहरुलाई हा ा भ ु यशे ू ी को िवषयमा पणूर् ज्ञान
लन ुसबलैे सहयोग पयुार्उनछे। 9 तर यिद कुनै िसत यी कुराहरु छैन भने उसले
स्प दे समथर् हुदँनै। त्यो मािनस अन्धा हो। उसले यो भलूकेो छ िक उसलाई
िवगत पापहरुबाट स्वच्छ तलु्याइएको छ।
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10मरेा भाइ-बिहनीहरु, परमे रले ितमीहरुलाई बोलाउन ु भएको छ अिन उनको
मािनस बिनन ु चनुकेाछन।् ितमीहरु बोलाइएका हौ औ आफ्नो मािनसहरु बनाउन ु
चिुनएका हौ भन्ने माण गन ुर् भरमग्दरु चे ा गन ुर् पछर्। यिद ितमीहरुले ती सबै कुराहरु
मान्यौ भने ितमीहरु किहल्यै ढल्ने छैनौ। 11 अिन ितमीहरुलाई हा ा भ ु अिन
उ ारक ार् यशे ू ी को राज्यमा िवशाल स्वागत ग रनछे। त्यो राज्य सदा सवर्दा
च लरहन्छ।

12 ितमीहरु यो कुराहरु जान्दछौ। ितमीहरुिसत भएका सत्यताको िवषयमा
ितमीहरु दढृ छौ। तर ितमीहरुलाई यी कुराहरु सम्झना गराउन म सदवै सहायता
गनछु। 13 म सम्झन्छु यो पथृ्वीमा जबसम्म बाँच्छु, ितमीहरुलाई यी कुराहरु
सम्झाउन उिचत सम्झन्छु।

14 म जान्दछु मलैे यो शरीर चाँडै त्याग गन ुर्पछर्। हा ा भ ु यशे ू ी ले त्यो
मलाई दशार्उन ु भएको छ। 15 म जित सक्छु ितमीहरुलाई सदवै यी कुराहरु स्मरण
गराउने कोिशश गनछु। म इच्छा गछुर् िक मरेो मतृ्य ु पिछ पिन यी कुराहरु सम्झन
ितमीहरु समथर् बनी रहौ।

हामीले ी को मिहमा दखे्यौं
16 हामीले ितमीहरुलाई हा ा भ ु यशे ू ी को श को बारेमा ाख्या गरेका

छौं। हामीले ितमीहरुलाई उनको आगमनको िवषयमा भन्यौं। हामीले ितमीहरुलाई
जे ाख्या गय ं ती मािनसहरुले रचकेा चतरु कथाहरु होइनन।् हामीले आफ्नै
आखँाले यशेकूो महानता दखे्यौं। 17 यशेलूे महान-मिहमाको आवाज सनु्न ु भयो।
त्यो त्यस समयको कुरा हो जब यशेलूे िपता परमे रबाट सम्मान अिन मिहमा पाउन ु
भयो। त्यो आवाजले भन्यो, “यो मरेो ि य छोरो हो, अिन म यसलाई मे गछुर्। म
उिसत अत्यन्त खशुी छु।” 18अिन हािमले त्यो आवाज सनु्यौ जब हामी यशेिूसत
पिव पवर्तमा िथयौं, त्यो स्वगर्बाट आयो।

19 यसले हामीलाई अगमव ाहरुले भनकेा कुराहरुमा अिधक िन त
तलु्याउछँ। अिन अगमव ाहरुको भनाई अनसुरण गरेर ितमीहरुले रा ो गनछौ।
उनीहरुको भनाई अन्धकारमा बि चम्केको जस्तै हो। यो बि िबहान
नहुञ्जलेसम्म र िबहानी तारा ितमीहरुको दयमा काश िदन नझलु्केसम्म रहने
छ। 20 ितमीहरुले बझु्न ु पन मखु्य कुरा यो छ धमर्शा को अगमवाणी* कुनै
* 1:20:
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अगमव को ाख्याबाट आएको होइन। 21 िकनभने अगमवाणी मािनसको
इच्छाबाट आएन। तर मािनसहरुलाई पिव आत्माले डोयार्एको िथयो अिन
परमे रका वचनहरु भन।े

2
झ ू ा िशक्षकहरु

1 िवगत समयमा झ ू ा अगमव ाहरु परमे रका मािनसहरुको बीचमा िथए।
त्यसरी नै झ ू ा िशक्षकहरु ितमीहरुको समहूमा रहन्छन।् ितनीहरुले झ ू ा िशक्षाहरु
िदन्छन,् ती िशक्षाहरुले मािनसहरूलाई ध्वशंितर तान्छ। ितनीहरुले मा लकलाई
हण गनर् पिन अस्वीकार गछर्न ्जसले ितनीहरुकोलािग मु ल्याउन ु भयो। अिन
ितनीहरु स्वयलंाई चाँडै ध्वशं पानछन।् 2 धरैे मािनसहरु ितनीहरुले गरेका नरा ा
कुराहरु अनसुरण गछर्न।् ितनीहरुले गदार् सत्य मागर्लाई अरु मािनसहरुले आलोचना
गछर्न।् 3 ती झ ू ा िशक्षकहरुले ितमीहरुबाट पसैा मा चाहने छन।् यसरी ितनीहरुले
ितमीहरुलाई झ ू ा कथाहरु भनरे शोषण गनछन।् तर ती झ ू ा िशक्षकहरुको िवरु धरैे
अिघ नै न्याय तयार भएको छ। अिन उनी एकबाट जसले ितनीहरुलाई ध्वशं पान ुर्
हुनछे ितनीहरु उम्कन पाउने छैनन।्

4 जब स्वगर्दतूहरुले पाप गरे ितनीहरुलाई दण्डिवहीन जान िदइएन। अह!ँ
परमे रले ितनीहरुलाई नरकमा पठाउन ु भयो। परमे रले ती स्वगर्दतूहरुलाई
अन्धकार गफुामा रा ु भयो। ितनीहरुलाई न्याय नगरुन्जले त्यहीं रा छेन ्5अिन
परमे रले ती मािनसहरुलाई दण्ड िदन ु भयो जो धरैे अिघ जीिवत िथए। परमे रले
ससंारमा बाढी ल्याउन ु भयो जनु मािनसहरुले भ रएको िथयो जो परमे र िवरोधी
िथए। तर परमे रले नहूिसत सात अन्य मािनसहरुलाई बचाए। नहू त्यो मािनस
िथए जसले मािनसहरुलाई ठीक ढङ्गले बाँच्न उपदशे िदन्थ।े 6 अिन परमे रले
द ु नगरहरु सदोम अिन गमोरालाई दण्ड िदन ु भयो। परमे रले ती नगरहरुलाई
खरानीमा प रवतर्न नहुन्जले जलाउन ु भयो। परमे रले ती नगरहरुलाई जो पिछ
आउने समयमा परमे रको िवरु जानहेरुमािथ उदाहरण स्वरुप उपयोग गन ुर्भयो।
7 तर परमे रले ती नगरहरुबाट लतूलाई बचाउन ु भयो। लतू खबुै असल मािनस
िथए। नरा ा मािनसहरुको फोहोर जीवनको कारण ितनले क पाए। 8 लतू एक
असल मािनस िथए, तर ितनी ितिदन ती द ु मािनसहरुसगं बसकेा िथए। लतूको
असल हृदय ितनले िदनहु दखेकेा अिन सनुकेा नरा ा कुराहरुमा द:ुखी भएको िथयो।
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9 हो, परमे रले यी सबै कुरा गरे। जब क आई पछर् जसले आफ्नो सवेा गछर्न ्
ितनीहरुलाई बचाँउन ु भ ु परमे र जान्नहुुन्छ। अिन उहाँले जान्नहुुन्छ न्यायको
िदनसम्म ती द ु मािनसहरुलाई कसरी अड्काउन ु पछर्। 10जो मािनसहरु ितनीहरुको
पापमय कामवासना अनसुार कुकमर् गरेर बाँच्ने औ ती मािनसहरु जो परमे रको
अिधकार अस्वीकार गनहरुलाई परमे रले खास दण्ड िदनहुुनछे।

यी झ ू ा िशक्षकहरु आफूले चाहकेा केही पिन गदर्छन,् अिन ितनीहरु स्वयं
गवर् गछर्न।् ितनीहरु मिहमामय स्वगर्दतूहरुको िवरु नरा ा कुरा गनर् डराउदँनैन।्
11 सवगर्दतूहरु यी झ ू ा िशक्षकहरु भन्दा अिधक परा मी अिन श शाली छन।्
तर स्वगर्दतूहरुले झ ू ा िशक्षकहरुलाई दोषारोपन गदनन ्अिन ितनीहरुको बारेमा भ ु
अिघ िनन्दा गदनन।् 12 तर यी झ ू ा िशक्षकहरु ितनीहरुले बझुकेा कुरामा िनन्दा
गछर्न।् यी झ ू ा िशक्षकहरु, जङ्गली पसहुरु जस्तै मा रनकुो िन म्त मा जन्मकेा
छन,् केही िवचार नगरी काम गछर्न।् अिन यी झ ू ा िशक्षकहरु जङ्गली पशहुरु
जस्तै न हुनछेन।् 13 यी झ ू ा िशकहरुले धरैे मािनसहरुलाई चोट पयुार्उँछँन।् यसयर्
ितनीहरुले पिन चोट पाउनछेन।् त्यो ितनीहरुले गरेको कमर्को ज्याला हुनछे। यी
झ ू ा िशक्षकहरु, सबै मािनसहरु समक्ष आनन्द लइने खले झैं कुकमर्लाई लन्छन।्
ितनीहरु कुकमर्मा आनन्द लन्छन ्यसले ितनीहरुलाई खशुी पाछर्। यसथर् ितनीहरु
ितमीहरुमाझ फोहोर कलङ्कअिन दागहरु जस्तै हुन।् ितमीहरुिसत साधरण भोजनमा
भाग लन्छन।् ितमीहरुलाई ल ज्जत तलु्याउछँ्न।् 14 हरेकपल्ट ितनीहरु ीलाई
हछेर्न,्अिन ितनीहरु उसलैाई चाहन्छन।् यी झ ू ा िशक्षकहरु सदवै पाप ग ररहन्छन।्
ितनीहरुले कमजोर मािनसहरुलाई पापको जालमा फसाउछँन।् ितनीहरु आफैं ले
स्वाथ हुन ् िशक्षण लएका छन।् ितनीहरु ािपत छन।् 15 यी झ ू ा िशक्षकहरुले
उिचत मागर् छोडकेा छन ्अिन ितिनहरुको जीवनलाई अनिुचत मागर्मा लगकेाछन।्
ितनीहरुले त्याही मागर् अनसुरण गरे जनु मागर्मा बालाम िहडँकेा िथए। बालाम
बोअरका छोरा िथए। नरा ो काम गरेको ज्याला उसले उत्साहले स्वीकार गरे।
16 तर एउटा गधाले बालामको कुकमर्मा ध्यानाकषर्ण गरायो। अिन गधा एउटा
पश ु हो जो बोल्न स ै न। तर त्यो गधा मािनसको आवाजमा बोल्यो अिन त्यसले
बालामलाई उसको पागल सोचाईबाट रोक्यो।

17 ती झ ू ा िशक्षकहरु ती पानी नभएका महुानहरु हुन।् ितनीहरु ती मघेहरु जस्तै
हुन ् जसलाई आधँीले उडाउँछ। ितनीहरुका िन म्त घोर अन्धकारमा एक स्थान
रा खएको छ। 18 ती झ ू ा िशक्षकहरु त्यस्ता वचनहरुमा गवर् गछर्न ्जसको केही



2 प सु 2:19 v 2 प सु 3:6

अथर् छैन। ितनीहरुले मािनसहरुलाई पापको जालमा फसाउछँन।् ितनीहरुल,े यस्ता
मािनसहरुलाई आकिषर्त गराइरहछेन ्जो मािनसहरु कुकमर् गनहरुबाट टाढ़ा रहन शरुु
गदछन।् ती झ ू ा िशक्षकहरुल,ेआफ्ना पापपणूर् ाकृितक वासनाबाट हुने द ु कमर्को
सहायताले यो गछर्न।् 19 ती झ ू ा िशक्षकहरु स्वतं ता ाि को बचन िदन्छन।् तर ती
झ ू ा िशक्षकहरु स्वयं स्वतन् छैनन।् ितनीहरु ती ध्वशंात्मक कुराहरुका दास हुन।्
एक मािनस त्यस वस्तकुो दास बन्दछ जसले उसलाई अिधकारमा राख्छ। 20 ती
मािनसहरु ससंारका नरा ा कुराहरुबाट मु तलु्याइएका िथए। ितनीहरुलाई हा ा भ ु
अिन उ ारक ार् यशे ू ी लाई िचनरे म ु गराइएको िथयो। तर यिद ितनीहरु अझ
ती चीजहरु ितर फिकर् न्छन ्अिन ितनीहरुको िनयन् णमा रहन्छन ् भने ितनीहरुको
अिहलकेो अवस्था शरुुको भन्दा खराब हुनछे। 21 हो, ितनीहरुलाई िदइएको पिव
िशक्षाबाट सही मागर् िचन्न ुअिन त्यसबाट फकर् न ु भन्दा सही मागर् ितनीहरुले किहल्यै
निचनकेो असल हुनथे्यो। 22 ितनीहरुलाई जे भयो त्यसले यो उखानलाई िस गछर्
“जब एउटा कुकुरले बान्ता गछर् त्यो आफूले बान्ता गरेको ितर फक आउँछ।”✡
अिन “सुगंरुलाई नहुाइिदए पिछ त्यो फे र िहलोमा लडी-बडी गनर् फकर् न्छ।”

3
यशे ू फे र आउन ु हुनछे

1 मरेा िम हरु, यो ितमीहरुलाई मरेो दो ो प हो। मलैे ितमीहरुको इमान्दारी
हृदयहरुलाई केही चीजहरु सम्झन ु सहायता होस ् भनी यी दइुवटा िच ीहरु लखेें।
2 धरैे अिघ पिव अगमव ाहरुले भनकेो कुराहरु ितमीहरुले याद राख भन्ने म
चाहन्छु। अिन ती आदशे सम्झ जो हा ा भ ु अिन उ ारकतार्ले हामीलाई िदनभुयो।
हामीलाई त्यो आदशे उहाँले ितमीहरुका े रतहरु माफर् त िदन ु भयो। 3 ितमीहरुले
बझु्नै पछर् िक अ न्तम िदनहरुमा के हुनछे। मािनसहरु आउनछेन ्जसले ितमीहरुलाई
खसी गनछन।् ती मािनसहरु ितनीहरुको इच्छाले मागकेो कुकमर्हरु गरेर बाँच्नछेन।्
4 ती मािनसहरुले भन्नछेन,् “उहाँले फे र आउने ितज्ञा गन ुर् भएकोछ। यो ितज्ञा
के भयो? हा ा िपता-पखूार् मरे। तर ससंार सिृ भएको समयदे ख त्यके वस्त ु
त्यही कारले च लरहकेो छ।” 5 तर ती मािनसहरु धरैे अिध के घटेको िथयो सो
सम्झन चाहदँनैन।् आकाशहरु िथए अिन परमे रले जलबाट पथृ्वी सिृ गन ुर् भयो।
यी सबै परमे रको बचन अनसुार हुन गयो। 6 तब त्यस ससंार जो अ स्तत्वमा
✡ 2:22: 26:11 बाट उ तृ ग रएको।
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रहकेो िथयो, बाढी आयो अिन पानीले ध्वशं पाय । 7 अिन परमे रको त्यही
बचनले आकाश अिन पथृ्वी आगोले न पानर् रा खएको छ। आकाशहरु अिन
पथृ्वी न्यायको िदनको िन म्त साँची रा खएको छ अिन परमे रका िवरु को सबै
मािनसहरु िवनाश ग रनछेन।्

8 यो एउटा कुरा निबषर्, ि य िम हरु भकुा िन म्त एक िदन हजार वषर् जस्तै
अिन हजार वषर् एकिदन जस्तै हो। 9 जस्तो अरु मािनसहरुले ससु्त बझुकेा छन,्
भु आफ्नो ितज्ञा परूा गनर् ससु्त हुन ु हुदँनै। तर परमे र, ितमीहरु ित धयैर्वान
हुनहुुन्छ। कुनै पिन मािनस न होस ्भनी परमे र चाहन ु हुन्न। परमे र इच्छा गन ुर्
हुन्छ िक हरेक मािनसले आफ्नो हृदय प रवतर्न गन ुर् पछर् अिन पाप गनर् बन्द गन ुर्
पछर्।

10 तर, त्यो िदन जब परम भु आउन ु हुन्छ, चोर जस्तै एक अचम्म कारले
आउन ु हुनछे। आकाश एक बल गजर्नले अदषृ्य हुनछे। आकाशमा भएका सबै
थोकहरु आगोले न पानछ। अिन पथृ्वी र यसमा भएका सबै थोकहरु आगोले
जलाउनछे। 11 यसथर्, मलैे भनकेो जस्तै हरेक कुरा न हुनछे। यसथर् ितमी कस्तो
िकिसमको मािनस हुनपुछर्? ितमीहरुले पिव जीवन िजउन ु पछर् अिन परमे रको
सवेा गन ुर्पछर्। 12 ितमीहरुले परमे रको िदनको ितक्षा गन ुर् पछर्। ितमीहरुले त्यो
िदनको आगमनको दढृतासगं चाहना गन ुर् पछर्। जब त्यो िदनको आगमन हुन्छ,
आकाश अ ग्नले ध्वशं पानछ, अिन आकाशको हरेक वस्त ु आगोको रापले पग्लने
छन।् 13 तर परमे रले हामीलाई ितज्ञा गन ुर् भएको छ। अिन हामी उहाँको ितक्षा
ग ररहकेा छौं। एक नयाँ आकाश अिन एक नयाँ पथृ्वी। त्यस स्थानमा भलोपन
स्थापना हुनछे।

14 ि य िम हरु, हामी यस्तो घटना घट्ने तीक्षा ग ररहकेा छौं। यसथर् पापरिहत
अिन दोषरिहत रहन ु ितमीहरु गाढ य गर। परमे रिसत शा न्तमा रहने यास
गर। 15 स्मरण राख िक हामीहरु बचँाइएका छौ, िकनभने हा ा भ ु धयैर्वान
हुनहुुन्छ। हा ा ि य भाइहरु पावलले ितमीहरुलाई त्यही कुरा भन्न ु भयो जब
उनले परमे रले दान गन ुर् भएको ज्ञान ारा ितमीहरुलाई ले ु भयो। 16 पावलले
यी कुराहरुको बारेमा उनका सबै प हरुमा यस्तो लखे्छन।् उनको प हरुमा केही
िवषयहरु बझु्न ु गा ो पछर्। कोही मािनसहरु ती कुराहरुलाई भलू कारले ाख्या
गछर्न।् कोही मािनसहरु अज्ञानी अिन िव ासमा दवुर्ल छन।् ती मािनसहरु नै अन्य
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धमर्शा हरु पिन झटूो कारले ाख्या गछर्न।् तर ितनीहरुले त्यसो गरेर स्वयलंाई
नै न ग ररहकेा हुन्छन।्

17 ि य िम हरु, ितमीहरुले यस िवषयमा पिहल्यै जानकेा छौ। यसथर् होिशयार
बन। ती द ु मािनसहरुलाई, ितनीहरुलाई भलू िशक्षाितर लान नदऊे। सावधान बन,
जस ारा ितमीहरु आफ्ना दढृ स्थितबाट झन छैनौं। 18 तर हा ा भ ु अिन उ ार
क ार् यशे ू ी को अन ु ह अिन ज्ञानमा अिघ बढ। अिहले अिन सधैंको िन म्त
उहाँमा मिहमा रहोस।् आिमन।्
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