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ितमोथीलाई
पावलको दो ो प

1 ी यशेकूो एक े रत पावलबाट। परमे रले मलाई े रत बनाउन
चाहनभुयो। उहाँले मलाई ी यशेमूा जीवनको ितज्ञाबारे चार गन िनदशन िदन ु
भएको छ।

2 मरेो प्यारो छोरो ितमोथी ित। िपता परमे र अिन हा ो भ ु ी यशेबूाट
ितमीलाई, अनु ह कृपा र शा न्त िमलोस।्

उत्साह अिन धन्यवाद
3 िदन अिन रात आफ्नो ाथर्नामा म ितमीलाई सझंन्छु। मरेा ाथर्नाहरूमा म

ित ोलािग परमे रलाई धन्यवाद चढाउँछु। मरेा पखुार्हरूले सवेा गरेका परमे र
उहाँ नै हुनहुुन्छ। जनु कुरो गन ुर् उिचत हो भन्ने म ठान्छु, ितनै कुराहरू गरेर म
सदवै उहाँको सवेा गछुर्। 4 म मरेो मनमा ितमीले आसँ ु खसालकेो सम्झन्छु, यसथर्
म ितमीलाई भटे्न उत्सकु छु जस ारा म आनन्दले प रपणूर् बन ु।ँ 5 म ित ो सत्य
िव ास पिन सम्झन्छु। ित ी बज्यै लोइस र ित ी आमा यिुनसमा त्यस िकिसमको
िव ास िथयो। अिहले म िन त छु ित ो पिन त्यस्तै िव ास छ। 6 त्यसलैे म
ितमीलाई परमे रले दान गन ुर् भएको त्यो वरदान बारे सम्झाउनँ चाहन्छु। जब
मलैे मरेो हात ितमीमा राखें परमे रले ितमीलाई त्यो वरदान िदनभुयो। अब म
चाहन्छु िक ितमीले त्यो वरदानको उपयोग गर अिन आगो दन्केर ज्वाला िनकाले
झैं बढोस।् 7 परमे रले हामीलाई कातरको आत्मा िदन ु भएन। उहाँले हामीलाई
श को आत्मा, मे अिन आत्मा सयंमको आत्मा दान गन ुर् भएको छ।

8 यसकारण हा ा भ ु यशेकूो बारेमा मािनसहरूलाई भन्न नलजाऊ। अिन म
कैदमा छु भनरे पिन लाज नमान। तर ससुमाचारको िन म्त मिसत दःुख भोग्ने गर।
त्यसो गनर् परमे रले हामीलाई श िदन ु हुन्छ।

9 परमे रले हामीलाई बचाउन ु भएको छ अिन हामीलाई आफ्ना पिव मािनस
तलु्य बनाउन ु भएको छ। यो हामीले केही गरेर भएको होइन। होइन, परमे रले यो
उहाँको इच्छा अिन अन ु हले गदार् हामीलाई बचाउनँ ु भयो अिन उहाँको मािनस हुन
आ ान गन ुर् भयो। यो अन ु ह ी यशे ू ारा हामीलाई अनािदकाल अिघ िदइएको
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िथयो। 10 त्यो अन ु ह हामीलाई आज सम्म दखेाइएको िथएन। हा ो म ु दाता
ी यशे ूआउन ु भए पिछ त्यो दखेाइयो। यशेलू े मतृ्यलुाई न गन ुर् भयो र जीवनको

मागर् दखेाऊन ु भयो। हो ससुमाचार ारा यशेलू े हामीलाई अनन्तजीवनको त्यो मागर्
दखेाउन ु भयो।

11 त्यही ससुमाचार चार गनर्का िन म्त एक िशक्षक अिन े रतको रूपमा
मलाई िनय ु ग रएको हो 12 त्यही ससुमाचार चार गनर्का िन म्त अिहले मलैे
क भोग्न ु प ररहकेो छ। तर म ल ज्जत छैन।ँ म उहाँ एक जनालाई जान्दछु जसलाई
मलैे िव ास गरें। म िव स्त छु िक मलाई उहाँले समु्पन ु भएको कामको रक्षा गनर्
त्यस िदनसम्म* उहाँ सामथर् हुन ु हुन्छ।

13 मबाट सनुकेो सत्य िशक्षाहरूको अनसुरण गर। ी यशेमूा भएको हा ो मे
र िव ासिसत यी िशक्षाहरूको अनसुरण गर। ती िशक्षाहरू ित ो िशक्षणका िन म्त
उदाहरणहरू हुन।् 14 ितमीलाई िदइएको सत्यको रक्षा गर। हामीमा बसकेो पिव
आत्माको सहायाताले ती कुराहरूको रक्षा गर।

15 ितमीलाई थाहा छ िक एिशयामा मलाई सबले छोड।े फाइगलेस र हम जनेस
ले पिन मलाई छोड।े 16 ओ न्सफरसका प रवारलाई भलुे कृपा गरून ् भनी म
ाथर्ना गछुर्। ओ न्सफरसले मलाई मरेो क मा धरैे पल्ट सघाए। मलाई बन्दी दखेरे
उनी लजाएनन।् 17 अह,ँ जब उनी रोममा आए मलाई नभटुेन्जले उनले मलाई
िनरन्तर खोिजरह।े 18म ाथर्ना गछुर् त्यस िदन† भलुेओ न्सफरसलाई कृपा गरून।्
ितमी रा री जान्दछौ िक एिफससमा उनले मलाई धरैे कारले सहायता गरे।

2
ी यशेकूो स्वामी भ रक्षक

1 ितमोथी! ितमी मरेो छोरो जस्तो हौ। ी यशेमूा भएको हा ो अन ु हमा दढृ
बन। 2मलैे िसकाएको कुरा ितमीले सनुकेा छौ। अरू धरैेले पिन ती कुरा सनुकेाछन।्
ितमीलाई पत्यार लागकेा मािनसहरूलाई ती कुराहरू समु्पीदऊे जस ारा ितनीहरूले
* 1:12:

† 1:18:
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पिन अरूलाई िसकाउन योग्य हुनछे। 3 हा ो दःुखको भागीदार बन। ी यशेकूो
साँच्चो िसपाहीले जस्तो दःुखलाई स्वीकार गर। 4 िसपाहीले आफ्ना नायकलाई
सन्त ु तलु्याउन खोज्छ। त्यसकारणले ऊ सामान्य जीवन कायर्मा फँस्दनै। 5 यिद
कुनै खलेाडीले दौडमा भाग लने इच्छा गछर् भने इनाम िज कोलािग उसले खलेको
िनयम पालन गन ुर् पछर्। 6 िकसान जसले क ठन प र म गछर् ऊ नै आफूले उमारेको
अन्नको पिहलो अिधकारी हुनपुछर्। 7 मलैे भनकेा कुराहरूमा िवचार गर, भलुे
ितमीलाई यी सब बझु्ने सामथ्यर् िदनहुुने छ।

8 यशे ू ी को सम्झना गर। उहाँ दाऊदका सन्तान हुनहुुन्छ। यशेलूाई मतृ्य ु पिछ
बौराइएको िथयो। यही ससुमाचार म मािनसहरूलाई भन्छु। 9अिन त्यो ससुमाचार
भन्दा मलैे दःुख पाइरहछुे। अपराधीलाई जस्तै साङ्गलोले बाँिधने अवस्थामा मलैे
क पाइरहछुे। तर पमे रको िशक्षा साङ्गला ारा बाँिधदंनै। 10 यसकैारण म यी
सब क हरू धयैर्पवूर्क भोिगरहकेो छु। परमे रले चनुकेा ती सबकैा िन म्त म यसो
गछुर्। ी यशेमूा हुने ती मािनसहरूले म ु पाउन ्भनरे नै म यी यातनाहरूलाई
स्वीकार गछुर्। त्यही म ु बाट मिहमा आउँदछ जो अनन्त हुन्छ। 11 यो एक साँचो
िशक्षा होः

यिद हामी उहाँिसतै मय ं भन,े तब हामी पिन उहाँिसतै िजउँछौं।
12 यिद हामीले दःुख र क स ौ भने हामी उहाँिसतै शासन गनछौं।
यिद हामीले उहाँलाई स्वीकानर् अस्वीकार गय ं भन,े उहाँले पिन हामीलाई स्वीकार

गनर् अस्वीकार गन ुर् हुनछे।
13 यिद हामी िव ासी नभए पिन, उहाँ अझ िव ासी हुनहुुन्छ,

िकन िक उहाँ आफ्नो स्वभावलाई अस्वीकार गनर् सक्न ु हुदँनै।

प रिचत कम
14 मािनसहरूलाई यी कुराहरू भनी बस। अिन परमे र समक्ष ितमीहरूलाई

चतेावनी दऊे जस ारा ितनीहरूले वचनलाई लएर कुनै बहस नगरून।् वचनहरू
बारे तकर् गनार्ले केही लाभ हुने छैन। वास्तवमा त्यसले सनु्नहेरूलाई पिन न
गछर्। 15 परमे रको समक्ष यस्तो कारले स्वयं उप स्थत हुने भरसक कोिशश
गर िक उहाँले ितमीलाई अनमुोदन गन ुर् हुनछे। आफ्नो काममा ल ज्जत नबन। सत्य
िशक्षालाई उिचत रूपले उपयोग गन कम बन।
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16जो परमे रबाट आएको होइन त्यस्ता थर्का कुरा गनहरूबाट अलग बस।
त्यस्तो कुराले मािनसलाई परमे रको झन- झन िवरोधी बन्न अ सर गराउँछ।
17 ितनीहरूका झटूो िशक्षा शरीरमा रोग जस्तै फै लनछेन।् हाइमिेनयस र िफलतेस
त्यस्तै मािनसहरू हुन।् 18 ितनीहरूले साँचो िशक्षा त्याग गरे। ितनीहरू िसकाउँछन ्
िक मतृ्यबुाट बौराई त पिहल्यै भइसक्यो । यही रीतले ती दईुले कित मािनसहरूका
िव ास ध्वशं पादछन।्

19 तर परमे रको सदुढृ घडरेी सदुढृ नै रिहरहन्छ। त्यस घडरेीमा यी शब्दहरू
ले खएका छनः “ भुआफ्ना मािनसहरूलाई िचन्नहुुन्छ।”✡अिन यी शब्दहरू पिन
ले खएका छन ् “ त्यके मािनस जसले भमुा िव ास छ भन्ने दावा गछर् उसले
पापपणूर् कायर् गन ुर् छोड्न ु पछर्।”

20 एउटा ठूलो भवनमा सनु र चाँदीले बिनएका समानहरू छन, तर त्यहाँ काठ
र माटाले बिनएका वस्तहुरू पिन छन।् कोही िवशषे कामकालािग हुन्छन ्भने कुनै
साधारण कामकालािग हुन्छन।् 21 यिद कसलैे आफूलाई नरा ो कमर्हरूबाट िवश ु
बनाउछँ भने उसलाई िवशषे काममा उपयोग ग रनछे। त्यो मािनस पिव बन्छ अिन
ऊ घरको मा लकका िन म्त उपयोगी हुन्छ। ऊ सबै असल कामको िन म्त लायक
हुन्छ।

22 जवानीको अिभलाषा दे ख टाढो बस। असल जीवन िजउनलुाई िव ास,
मे र शा न्त ा गनर् महान यास गर। यी कुराहरू शु हृदय भएका अिन परम भमुा
िव ास भएका मािनसहरूको सङ्गतमा गन यास गर। 23 मखूर् र बसेमझका
तकर् हरू छोड़। ितमी जान्दछौ यस्ता तर्क बढरे िववादमा प रणत हुन्छन।् 24 भकुो
सवेकले झगडा गन ुर् हुदँनै। उसले सबै ित दयाल ु हुन ु पछर्। भकुो सवेक असल
िशक्षक हुनपुछर्। ऊ सहनशील हुनपुछर्। 25आफूिसत सहमत नहुने मानिसहरूलाई
उसले न तापवूर्क िसकाउन ु पछर्। परमे रले ितनीहरूको हृदय प रवतर्न ग रिदन
सक्नहुुन्छ अिन ितनीहरुले सत्यलाई स्वीकार गनर् सक्छन।् 26 त्यस्ता मािनसहरू
शतैानको जालमा परेका हुन्छन ्अिन शतैानले चाहे जस्तै काम गछर्न।् तर ितनीहरू
जान्न अिन शतैानको जालबाट उम्कन सक्छन।्

3
अ न्तम िदनहरू

✡ 2:19: 16:5 बाट उ तृ ग रएको।
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1 यो याद गर। अ न्तम िदनहरूमा आपदको समय हुनछे। 2 ती िदनहरूमा
मािनसले आफूलाई र पसैालाई मा माया गनछन।् ती अहकंारी, घमण्डी र
अकार्लाई गाली गन हुन्छन।् मािनसहरूले आफ्ना माता िपताका आज्ञा पालन
गन छैनन ् अिन कृतज्ञ बन्ने छैनन।् ती परम रले मन पराउन ु हुने मािनसहरू
हुनछैेनन।् 3 मािनसहरूले अकार्लाई मे गन छैनन।् ितनीहरूले अरूलाई क्षमा गनर्
अस्वीकार गनछन।् ितनीहरूले नरा ा कुराहरू बोल्नछेन।् ितनीहरूमा आत्मसयंम
हुने छैन। ितनीहरू दरुाचारी र नीच हुनछेन ्अिन असल कुरालाई हलेा गन हुनछेन।्
4 अन्त्यका िदनहरूमा मािनसहरू आफ्नै साथीको श ु बन्ने छन।् केही िवचारै
नगरी ितनीहरू मखूर् काम गछर्न।् ती कपटी हुनछेन।् ितनीहरू परमे रलाई भन्दा
सखुभोगलाई अिधक मे गन हुन्छन।् 5 ितनीहरूले परमे रको सवेा गरे जस्तो त
गनछन।् तर वहारमा ितनीहरूले परमे रको “सवेा” गदनन।् ितमोथी, त्यस्ता
मािनसहरूबाट टाडा बस।

6 त्यस्ता कित मािनसहरू घर जान्छन ् र पापले पणू र् भएका ीहरूलाई आफ्ना
अधीनमा राख्छन।् ितनीहरूले गनर् चाहने धरैे नरा ा कुराहरू ारा ितनीहरूलाई पाप
ितर तािनन्छन।् 7 ती ीहरू सदवै नयाँ िशक्षाहरू िसक्न चाहन्छन ् तर ितनीहरू
सत्यलाई पणूर्रूपले बझु्न किहल्यै पिन योग्य हुदँनैन।्

8 जने्नस र जमे् सलाई नै सम्झ। ितनीहरू मोशाको िवरू िथए। यी मािनसहरू
पिन त्यस्तै हुन।् ितनीहरू सत्यका िवरोधी हुन।् ितनीहरूको िवचार बहिकएको
छ। ितनीहरू सत्यको अनसुरण गनर् चकेुका छन।् 9 तर ितनीहरू आफ्ना काममा
सफल हुन सक्ने छैनन।् सबले जान्नछेन ्िक ितनीहरू मखूर्छन।् जने्नस र जमे् सको
मामलामा जस्तै त्यकेले जान्नछेन ्िक ितनीहरू मखूर् हुन।्

अ न्तम सल्लाह
10 मरेो बारेमा ितमी सबै जान्दछौ। म के िसकाउँछु, कसरी बस्छु, ितमी

जान्दछौ। ितमी मरेो जीवनको ल य, मरेो िव ास, धयैर् र मे पिन जान्दछौ। ितमी
जान्दछौ िक कोिशश गनर् म किहल्यै छोड़िदन।ँ 11 ितमी मरेो क हरू र यातनाहरू
जान्दछौ। ए न्टओक,आइकोिनयम र ल ामा ममािथ घटेका घटनाहरू ितमी सबै
जान्दछौ। ती स्थानहरूमा मलैे सामना गनर् परेका क हरू ितमीलाई थाहा छ। तर
भलुे मलाई ती िवपदहरूबाट बचाउन ु भयो। 12 ी यशेमूा जसले परम रले
चाहकेो अनसुार बाँच्न चाहन्छ उसले क हरू भोग्नै पछर्। 13 मािनसहरू जो द ु
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अिन अरूलाई धोका िदनहेरू छन ्ती नरा ोदे ख अझ नरा ो हुदँ ै जान्छन।् ितनीहरू
अरूलाई मखूर् तलु्याउछँन ्तर ितनीहरू स्वयलंाई मखूर् बनाइरहकेा हुन्छन।्

14 ितमीले िसकेका िशक्षालाई ितमीले अनसुरण गन ुर्पछर् िकनभने ती सत्य हुन ्
भनी ितमीलाई भरोसा छ। यो कुरा ितमी जान्दछौ िकनिक ितनीहरू जसले ितमीलाई
ती िसकाए ितनीहरू भरोसा योग्य छन। 15 ित ो बाल्यकालदे ख नै ितमीलाई
पिव शा थाहा छ। ती धमर्शा ले ितमीलाई ज्ञानी तलु्याउनछे। अिन त्यो ज्ञानले
ी यशेमूा िव ास ारा म ु तफर् डोयार्उछँ। 16 सबै धमर्शा हरू परमे रले

िदन ु भएको हो। ती धमर्शा हरू िशक्षा िदन ु अिन मािनसको जीवनमा भएका गलत
कुराहरू दखेाइिदने काममा उपयोगी छन।् धमर्शा हरू गल्ती सधुानर् अिन उिचत
जीवन कसरी िजउन ु त्यो िसकाउनमुा उपयोगी छन।् 17 परमे रको त्यके सवेक
धमर्शा को योग गरेर तयार हुनछे अिन हर िकिसमको उ म कायर् गनर् उसलाई
आवश्यक हरेक कुरा ा हुनछे।।

4
1 परमे र अिन यशे ू ी को नाउमँा म ितमीलाई आदशे िददछुँ। जीिवत अिन

मतृहरूको न्याय गन ुर् हुने एक मा ी यशे ू हुनहुुन्छ। उहाँको राज्य छ अिन
उहाँ कट हुनहुुदँछै। त्यसलैे म ितमीलाई यो आदशे िदन्छुः 2 मािनसहरूलाई
ससुमाचार भन, हर स्थितमा यो भन। मािनसहरूलाई ितनीहरूले गन ुर् पन काम
बताऊ। ितनीहरूको गल्ती हुदँा ितनीहरूलाई भन। ितनीहरूलाई उत्साह दऊे। यी
सब कुराहरू ठूलो धयैर् र सावधान िशक्षा ारा गर।

3 समय आउने छ जब मािनसहरूले सत्य िशक्षा सहने छैन। ितनीहरूले धरैे
िशक्षकहरू पाउनछेन ् जो ती मािनसहरूको इच्छाहरूसगँ ितनीहरू िमल्नछेन।्
ती िशक्षकहरूले ितनीहरूलाई ितनीहरूले सनु्न चाहने कुराहरू िसकाउनछेन।्
4 मािनसहरूले सत्य सनु्न छाड्नछेन।् ितनीहरू झटूा कथाहरूकै पिछ लाग्नछेन।्
5 तर ितमीले सदवै आफूलाई सयंम गन ुर्पछर्। यिद दःुख आइपरे त्यसलाई स्वीकार
गर। ससुमाचार चार गन काम नछोड। परमे रको सवेकले गन ुर् पन जे पिन छ
सबै गर।

6 मरेो जीवनलाई परमे र समक्ष वदेीमा व लदान िदइँदछै। मलैे यो जीवनलाई
छाड्ने समयआएको छ। 7मलैेलड़ाईं लडकेो छु र दौड िस ाएको छु। मलैे िव ास
बचाइ राखकेोछु। 8अब एउटा मकुुटले मलाई प खर्बसकेो छ। म परमे रसगँ ठक
रहकेोले गदार् मलै े त्यो धािमर्कताको मकुुट पाउने छु। हो, उहाँले मलाई त्यो मकुुट
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त्यस िदन िदनहुुनछे। उहाँले त्यो मकुुट ती समस्त मािनसहरूलाई िदनहुुनछे जसल,े
उहाँको आगमन चाहकेाछन ्अिन जसले उहाँको ितक्षा गरेकाछन।्

गत वचनहरू
9 जित चाँडो सम्भव हुन्छ, मकहाँ आउने कोिशश गर। 10 डमेसले ससंारलाई

खबूै मे गथ्य अिन ऊ मलाई छाडदछै, ऊ िथस्सलोिनका गयो। े सने्स गलितया
गयो अिन तीतस डालिमितयामा गए। 11अिहले लकूा मा मिसत छ। मकूर् सलाई
भटे र ितमी आउँदा उसलाई ितमीिसत लएर आऊ। उसले मलाई यहाँ मरेो काममा
सघाउन सक्छ। 12 टाइिककसलाई मलैे एिफसस पठाँए।

13 म ोआसमा हुदँा त्यहाँ कापर्सकहाँ मलै े कोट छोडें। ितमी आउँदा त्यो पिन
ल्याइिदन।ु ती अत्यन्त आवश्यकीय हुन।्

14 धातकुार अलकेज्याण्डरले मलाई अत्यन्त क्षित गरेको छ। भलुे उसलाई
योग्य दण्ड िदनहुुनछे। 15 ितमी पिन सतकर् बस तािक उसले ितमीलाई क्षित पयुार्उन
नसकोस।् हा ो िशक्षाको उसले ती िवरोध गरेकोछ।

16 पिहलो सनुवाइमा मलाईआफ्नो बचाउ गन ुर् भिनयो, मलाई समथर्न िदने त्यहाँ
कोही िथएन। त्यकेले मलाई छाड।े म ाथर्ना गछुर् िक परमे रले ितनीहरूलाई
क्षमा गनछन।् 17 तर भु मरेो साथ हुनहुुन्थ्यो। उहाँले मलाई श वान तलु्याउन ु
भयो जस ारा मलैे अयहूदीहरूलाई ससुमाचार ाख्या गनर् सकें । भ ु चाहनहुुन्थ्यो
िक सबै अयहूदीहरूले ससुमाचार सनु्न ु पछर्। म िसहंको मखुबाट उ म्कएँ। 18 यिद
कसलैे मलाई क्षित गनर् खोजे भलुे मलाई उ ार गन ुर् हुनछे। उहाँले मलाई बचाउनँ ु
हुनछे अिन आफ्नो स्वग य राज्यमा ल्याउन ु हुनछे। उहाँको मिहमा सदा सवर्दा
रिह-रहोस।् आिमन।

अ न्तम अिभवादन
19 ि स्कला र अक्वीलाको साथै ओ न्सफरसको सबै प रवालाई णाम छ।

20 इरास्तस को रन्थमै बस।े अिन मलैे ोिफमसलाई िमलतेसमा छोिडराखें। ऊ
अ लक िबसन्चो िथयो। 21 शीत ऋतु भन्दा अिघ नै मकहाँ आउने सक्दो कोिशश
गन ुर्।

यबुलसले ितमीलाई अिभवादन पठाउँदै छ। पडुने्स, लनस, क्लोिदया अिन
यहाँ भएका समस्त दाज्य-ूभाइ, िददी-बिहनीहरूले आफ्ना अिभवादन पठाउँदछैन।्

22 परमे र ित ो आत्मा साथ रहुन।् ित ो साथमा अन ु ह रहोस।्
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