
1:1 i याकूब 1:11

याकूबको
प

1 परमे र अिन भु यशे ू ी को एक सवेक याकूब ारा अिभवादन।
परमे रका मािनसहरू ित, जो ससंारमा हरेक स्थानमा छ रएर रहकेा छन।्

अिभवादन!
िव ास र ज्ञान

2 मरेो दाज्य-ूभाइ अिन िददी बिहनीहरू, जब ितमीहरूकहाँ नाना थरीका क हरू
हुन्छ ितमीहरू खशुी हुनपुछर्। 3 िकन? िकनभने ितमीहरू जान्दछौ, िक यस्ता कुराले
ितमीहरूको िव ासलाई जाँच गदर्छ। अिन यसले ितमीहरूमा धयैर् िसजर्ना गनछ।
4 ितमीहरूले जे गछ , त्यसमा ितमीहरूको परूा धयैर्लाई काम गन ुर् दऊे। तब ितमीहरू
प रपक्क अिन पणूर् हुनछेौ, ितमीहरूलाई कुनै कुराको अभाव हुनछैेन।

5 तर, ितमीहरू मध्ये कसमैा ज्ञानको कमी छ भने ितमीहरूले परमे रिसत माँग्न ु
पछर्। परमे रले सबै मािनसहरूलाई उ ार िच ले आनन्दिसत िदन ु हुनछे। यसथर्,
परमे रले ितमीहरूलाई ज्ञान िदन ु हुनछे।

6 तर, जब ितमीहरूले परमे रिसत केही कुरा माग्छौ, ितमीहरूले िव ास गन ुर्
पछर्। परमे र ित सन्दहे नगर। , जसले सन्दहे गछर्, त्यो सागरको लहर
जस्तै हो। हावाले लहरलाई तल र मािथ गराउँछ।

7-8 जसले सन्दहे गछर्, एकै समयमा दईु िभन्न कुराहरू सोिचरहकेो
हुनछेन।् त्यसले गन कुनै पिन कुरामा िनणर्य लन ु स ै न। त्यस्तो ले
परम भबुाट कुनै पिन कुरा ा गनछु भनी सोच्न ु हुदँनै।

साँच्चो धन
9 यिद िव ासी िनधर्न भए ऊ गिवर्त हुनपुछर्, िकनभने परमे रले उसलाई धनी

बनाउन ु भएको छ। 10 यिद िव ासी धनी भए ऊ गिवर्त हुनपुछर् िकनभने ऊ गरीब
छ। धनी मािनस जङ्गली फूल सरी मनछ। 11 सयूर्को उसको पोल्ने तापिसत उदय
हुन्छ। सयूर्को तापले घाँसलाई ओइलाईिदन्छ। फूल झछर्, फूल सनु्दर िथयो, तर
अिहले त्यो भ ूईँमा झय । धनी िसत त्यही कुराहुन्छ। उसको पारको योजना
गदार् गद मछर्।
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प रक्षा परमे रबाट आउँदनै
12 त्यो मािनस धन्य हो जो आपत-िवपतमा स्थर रहन्छ, िकनिक जाँचको

सामना ग रसकेपिछ त्यसले जीवनको त्यो मकुुट पाउनछे, जो परमे रले उहाँलाई
मे गनहरूलाई िदने ितज्ञा गन ुर्भएको छ। 13यिद कुनै मािनस परमे रले प रक्षामा

पान ुर् भयो भने उसले यो भन्नहुुदँनै, “परमे रले मलाई लोिभत गराउँदै हुन ु हुन्छ।”
द ु ले परमे रलाई प रक्षा तलु्याउन स ै न। अिन परमे र स्वयलंे कुनै पिन

लाई लोिभत तलु्याउन ु हुदँनै। 14 एकजना लाई आफ्नै द ु कुराले
लोिभत तलु्याउछँ। उसको आफ्नै द ु इच्छाले बािहर तान्छ अिन उसलाई जालमा

फँसाउछँ। 15 द ु इच्छाबाट पाप जन्मन्छ। जब पाप बढ़छ, यसले मतृ्य ुजन्माउछँ।
16 मरेा ि य भाइ-बिहनीहरू, मखूर् नबन। 17 सबै असल कुरा परमे रबाट

आउँछ। अिन हरेक पक्का उपहार परमे रबाट आएको हो। यी सब असल
उपहारहरू उहाँ िपताबाट आउँछन ् जसले स्वगर्का सम्पणूर् ज्योितहरू िनमार्ण गन ुर्
भयो। तर छाँया ती ज्योितहरूबाट ब द्लए जस्तो परमे र किहल्यै प रव र्न
हुनहुुदँनै। उहाँ सदवै समान रहनहुुन्छ। 18 सत्यको वचनबाट परमे रले हामीलाई
उहाँको बालक बनाउने िनणर्य लन ु भयो। उहाँले सजृना गरेको वस्तहुरू मध्ये
हामीलाई सब भन्दा महत्वपणूर् बनाउन ु इच्छा गन ुर्भयो।

सनु्न ु अिन पालन गन ुर्
19 मरेा ि य भाइ-बिहनीहरू यसमा ध्यान दऊे, चाँडो सनु्न,े िबस्तारै बोल्ने र

िढलो रसाउने गर। 20 एकजना ोिधत मािनस परमे रले चाहे जस्तो धािमर्क भई
बाँच्न स ै न। 21 यसथर् ितमीहरूको जीवनबाट हरेक द ु कुरा अिन द ु कमर् बािहर
फ्याँिकदऊे। िवन बन अिन परमे रको वचन स्वीकार जो परमे रले ितमीहरूको
दयमा रोिपिदन ु भएको छ। यो उपदशेले ित ो जीवनलाई बचाउनँछे।
22 परमे रको िशक्षा अनसुरण गर। खाली सनु्ने काम मा नगर। िकनभने जब

ितमी बस्छौ अिन केवल सनु्छौ, ितमीले स्वयलंाई मखूर् तलु्याउछँौ। 23यिद एकजना
ले परमे रको वचन सनु्छ अिन अनसुरण गदन भने ऊ यस्तो हुन्छ ऊ त्यो

मान्छे जस्तै हुन्छ जसले आफ्नो अनहुार ऐनामा हछेर्। 24 यो मान्छेले ऊ आफैं लाई
दखे्छ, त्यस पिछ जान्छ अिन ऊ कस्तो दे खएको िथयो सो झ ै िबिसर्हाल्छ।
25 तर वास्तवमा सखुी मािनस त्यो हो जसले परमे रको सही िनयम पालनगछर्,
जसले मािनसहरूलाई स्वतन् तलु्याउछँ। उसले त्यसलाई अध्ययन ग ररहन्छ।
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उसले परमे रको वचन सनु्छ अिन उसले जे सनु्यो त्यो िबसर्दनै। तब वचनमा जे
भिनएको छ पालन गछर्। त्यस मािनस जसले त्यसो गछर्, सखुी हुनछे।

परमे रको आराधना गन साँचो त रका
26 कोही मािनस आफूलाई धािमर्क सम्झन सक्छ। तर यिद त्यो ले

होिशयारिसत बोल्दनै भने उसले स्वयलंाई मखूर् तलु्याइरहकेो हुन्छ। उसको “धमर्”
कुनै काममा आउँदनै। 27 पिव अिन असल धमर् जो परमे रले स्वीकार गन ुर्
हुन्छ त्यो यस्तो छ टुहुराहरू अिन िवधवाहरू जसलाई सहायताको आवश्य ा छ
ितनीहरूको हरेचाह गर अिन आफू स्वयलंाई ससंारको नरा ो जीवनबाट मु राख।
यो नै धमर् हो जसलाई परमे रले श ु अिन असल ठानरे स्वीकार गन ुर् हुनछे।

2
सबै मािनसहरुलाई मे गर

1 मरेा ि य दाज्य-ूभाइ अिन िददी-बिहनीहरू, ितमीहरू हा ा गौरवमय भु
यशे ु ी का िव ासीहरू हौ। यसथर् यस्तो नसोच िक कोही मािनसहरू अन्य
मािनसहरू भन्दा मखु्य छन।् 2 मानौं, कोही एकजना ित ो मण्डलीिभ वशे
गछर्। उसले खबूै सनु्दर व अिन सनुको औठी पिहरेकोछ। त्यही समयमा एक
गरीब मािनस परुानो, मलैा लगुा लाएर आउँछ। 3 ितमीहरू त्यो मािनस जो सनु्दर
ब लगाएको छ त्यसलाई िवशषे ध्यान िदन्छौ। ितमीहरू भन्छौ, “यो रा ो आसनमा
ब हुोस।्” तर गरीब मािनसलाई ितमीहरू भन्छौ, “त्यहाँ उभ”् वा “ितमीहरूको
पाउ छेउको चटाईमा बस”् 4 ितमीहरू के ग ररहछेौ? ितमीहरूले कुनै एक

लाई भन्दा अक लाई अिधक महत्व िदइरहकेाछौ। ितमीहरूको द ु
मनले िनणर्य लइरहकेा छौ, एक मािनस भन्दा अक मािनस रा ो छ।

5 सनु मरेा प्यारा भाइ अिन बिहनीहरू, अिन यसपिछ के परमे रले
गरीबहरूलाई िव ासमा धनी हुन चनु्न ु भएको छैन? ितनीहरूको िन म्त जसले
उहाँलाई मे गछर्न, परमे रले ती मािनसहरूलाई उहाँले ितज्ञा गन ुर् भएको राज्य
ा गनर् चनु्न ु भयो। 6 तर ितमीहरूले गरीब मािनस ित सम्मान दखेाउदँनैौ। अिन

ितमीहरू जान्दछौ िक धनी मािनसहरू ती मािनसहरू हुन ु जसले सदवै ितमीहरूलाई
आफ्नो वशमा रा े कोिशश गछर्न।् अिन ती मािनसहरूनै हुन ्जसले ितमीहरूलाई
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न्यायलय ितर पयुार्उछँन।् 7अिन, यी ती धनी मािनसहरू हुन,् जसले यशेकूो नाउकँो
िनन्दा गछर्न ्जस ारा ितमीहरू बोलाइन्छौ।

8 बरू ितमीहरू शा मा पाइने राजकीय िनयम पालन गर, त्यो धमर्शा मा पाइन्छ
“अन्य मािनसहरूलाई त्यसरी नै मे गर जसरी ितमीहरू स्वयलंाई मे गछ ।”✡
यिद ितमीहरूले यो िनयम पालन गय भने तब ितमीहरूले ठक काम गछ । 9 तर,
यिद एक लाई अक लाई भन्दा अिधक महत्व िदयौ भन,े ितमीलें पाप गछ
अिन परमे रको राजकीय िनयम भङ्ग गरेकोमा दोषी ठह रनछेौ।

10 कुनै मािनस परमे रको सबै वस्था पालन गदार् कुनै एउटामा चकु्यो भने
त्यो मािनस जम्मै वस्था भङ्ग गरेको दोषमा पनछ। 11परमे रले भन्न ुभएकोछ,
“ िभचार नगर।”✡ उनै परमे रले भन्न ु भएको छ, “हत्या नगर।”✡ यसथर्, यिद
ितमीहरूले िभचार गरेनौ तर ितमीहरूले कुनै लाई माय भने पिन ितमीहरू
परमे रको वस्था भङ्ग गरेका दोषी ठह रन्छौ।

12 ितमीहरू त्यो िनयम ारा जाँच ग रन्छौ, जनु िनयमले मािनसहरूलाई मु
तलु्याउछँ। ितमीहरूले दिैनक बोल चाल औ कमर्मा यस कुरोलाई याद रा ु पछर्।
13 यिद ितमीहरू अरूलाई दया गनर् चकेुका छौ भने ित ो न्याय भइरहकेो समयमा
परमे रले ितमीलाई दया दशार्उन ुहुन्न। तर त्यो मािनस जसले दया दखेाउछँ, उसको
न्याय ग रएको समयमा ऊ िनभर्य भएर रहन सक्ने छ।

िव ास अिन असल कायर्हरू
14 मरेा ि य भाइ-बिहनीहरू, यिद कुनै ले उिसत िव ास छ भन्छ तर

केही गदन, तब त्यो िव ास बकेामको हो। त्यस्तो िव ासले उसलाई बचाउनँ
सक्छ? अह!ँ 15 परम भु ी मा िव ास गन भाइ वा बिहनीलाई ब हरू अिन
भोजनको आवश्यक पनर् सक्छ। 16अिन त्यो लाई ितमीहरू भन्छौ, “शा न्त
साथ जाऊ। म आशा गछुर् ित ोमा गरम लगुाहरू र शस्त भोजन छन।्” य िप
ितमीहरू उसको खाँचो परुा गदनौ, ितमीहरूका शब्दहरू अथर्हीन छन।् 17 यो कुरा
िव ासको सम्बन्धमा पिन यस्तै हो। यिद िव ासले केही गदन भने त्यो िव ास
मतृतलु्य हो िकनभने त्यो िव ास एक्लो भई मरेको हुन्छ।
✡ 2:8: 19:18 बाट उ तृ ग रएको। ✡ 2:11: 20:14; वस्था
5:18 बाट उ तृ ग रएको। ✡ 2:11: 20:13, वस्था 5:17 बाट उ तृ
ग रएको।



2:18 v याकूब 3:2

18एकजना ले भन्न सक्छ, “ितमीसगँ िव ास छ, तर ममा काम छ। जब
ित ो िव ासले केही काम गदन भने ित ो िव ासको माण गर। मरेो िव ासले
गरेको कामबाट म िव ास माण गनर् सक्छु।” 19 ितमीहरू िव ास गछ परमे र
एक हुनहुुन्छ। साँच्ची न!ै तर भतूहरूले पिन िव ास गछर्न,् अिन ितनीहरू भयले
काँप्छन।्

20 ितमी मखूर् हरू! के ितमीहरूलाई माण िदन ु पछर् िक िबना कमर्को
िव ास बकेामे हो? 21 अ ाहाम हा ा पवूर्ज हुनहुुन्छ। जब ितनले आफ्नो
छोरो इसहाकलाई परमे र समक्ष वदेीमा चढाए, उनको कमर्बाट परमे र अिघ
अ ाहामलाई धािमर्क बनाइयो। 22 यसथर्, ितमीहरू दखे्छौ िक अ ाहामले िव ास
गरे अिन उनले गरेका कुराहरूको साथ साथ काम गरे। उनको कमर्ले दखेायो िक
उनको िव ास पणूर् िथयो। 23यसलैे धमर्शा को अथर् स्प झल्काउँछ “अ ाहामले
परमे रमािथ िव ास गरे अिन परमे रले अ ाहामको िव ास स्वीकार गन ुर् भयो
अिन परमे रले अ ाहामलाई धािमर्क मान्न ु भयो।”✡ अ ाहामलाई “परमे रको
िम मािनन्थ्यो।”✡ 24 यसरी ितमीहरूले दखे्छौ िक एक मािनस उसले गरेका
कमर् ारा परमे रिसत सही बन्दछ अिन उसको िव ासबाट मा होइन।

25 अक उदाहरण छ राहाब। राहाब एक वशे्या िथइन।् तर उनको कमर्को
कारणल,े जब ितनले ग ु चरहरू लकुाइन ्अिन ितनीहरूलाई अक बाटोबाट उम्कन
सहायता ग रन,् परमे रको अिघ ितनी धािमर्क दे खइन।्

26आत्मा िवनाको शरीर मतृतलु्य हो। िव ासको मलू्य पिन यस्तै हो। िव ास
जसले केही गदन त्यो मतृ-तलु्य हो।

3
हामीले भनकेा कुराको िनयन् ण

1 मरेा भाइ अिन बिहनीहरू, ितमीहरूमध्ये धरैे िशक्षक हुन ु हुदँनै। िकनभने
ितमीहरू जान्दछौ िक हामी जसले िशक्षा िदन्छौं अन्य मािनसहरू भन्दा क ठन
कारले जाँच ग रनछेौं।
2हामी सबलैेअनकेौ गल्तीहरू गछ ं। यिद कसलैेकिहल्यै पिन कुवचन बोलनेौं

भने त्यो पक्का मािनस बन्नछे। ऊ आफ्ना सम्पणूर् सरीरलाई िनयन् णमा रा समथर्
✡ 2:23: 15:6 बाट उ तृ ग रएको। ✡ 2:23: 2 इितहास 20:7; यशयैा
41:8 बाट उ तृ ग रएको।
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हुनछेन।् 3 घोडालाई िनयन् णमा रा , हामी लगाम लगाइिदन्छौ। घोडाहरूका
मखुमा लगाइएको लगामले हामी ितनीहरूको सम्मणूर् श रलाई अधीनमा रा
सक्छौ। 4जहाजहरू पिन यस्तै हुन्छन।् जहाज अत्यन्त िवशाल हुन्छ अिन यसलाई
श शाली वायलुे धकेल्छ। तर सानो पतवारले िवशाल जहाजलाई िनयन् ण गछर्।
अिन नािवकले जहाज कता जानपुनहो िनणर्य गछर्। 5 हा ो िज ो पिन यस्तै हो। यो
शरीरको एक सु म अङ्ग हो। तर यसले महान कुराको गवर् गछर्।

एउटा सानो िफल ुगंोले वन सखाप पानर् सक्छ। 6 िज ो आगोको िफल ुगंो जस्तै
हो। हा ो शरीरका अशंहरू मध्ये यो द ु ताको ससंार हो। कसरी? िज ोले सारा शरीर
न पाछर्। यसले हा ो सम्पणूर् अ स्तत्व नै ध्वशं पानर् सक्छ र नरकको आगोमा त्यो
जल्छ।

7मािनसहरूले हरेक िकिसमका जङ्गली पशुचरा-चरुूङ्गीहरू, घ ने ाणीहरू
अिन सामिु क ाणीहरू तह लगाउने सक्छन।् मािनसहरूले यी सबै ाणीहरूलाई
तहलगाएका छन।् 8 कसलैे किहल्यै िज ोलाई िनयन् ण गन ुर् सकेको छैन। यो
जगंली अिन द ु हुन्छ। िज ो िवषले प रपणूर् हुन्छ जसले मानर् सक्छ। 9 हामी
हा ा िज ोलाई हा ो परम भुअिन िपताको स्तिुतमा उपयोग गछ । अिन अझै त्यही
िज ोले हामी मािनसहरूलाई सराप्छौ जसलाई परमे रको सकलमा बनाइएको छ।
10 स्तिुत अिन सराप एउटै मखुबाट िनस्कन्छन।् मरेा भाइ अिन बिहनीहरू, यस्तो
हुन ु हुदँनै। 11 के पानीको मलूबाट एउटै िमठो र िततो पानी एकैचोटी बग्छ? अह।ँ
12 मरेा दाज्य ूभाइ अिन िददी बिहनी हो, के नभेारको बोटमा भ ाक्ष फल्न सक्छ?
स ै न। के अङं्गरूघारीमा नभेारा फल्छ? फल्दनै। तब, के निुनलो कुवाबाट िमठो
पानी िनस्कन सक्छ।

साँचो ज्ञान
13 यहाँ ितमीहरू माझ कुनै यस्तो मािनस छ जो ज्ञानी अिन ब ु मान छ?

तब उसले ठीकिसत बसरे आफ्नो ज्ञानको माण िदन ु पछर्। उसले ज्ञानबाट आउने
न तािसत काम गन ुर्पछर्। 14 यिद ितमीहरू स्वाथ छौ अिन ित ो दय ईष्यार् पणू र्
छ भने ितमीले ित ो ज्ञान बारेमा गवर् गन केही कारण नै छैन। ित ो गवर् गराई झटूो
िसवाय केही पिन होइन। 15यस िकिसमको “ज्ञान” मािथका परमे रबाट आउँदनै।
यो “ज्ञान” ससंारबाट आउँछ। त्यो आध्या त्मक होइन, त्यो शतैानबाट हो। 16जहाँ
इष्यार् अिन स्वाथर् छ त्यहाँ अ व स्थत अिन हरेक िकिसमको द ु ाँई हुन्छन।् 17 तर
ज्ञान जो मािथका परमे रबाट आउँछ त्यो यस्तो हुन्छ थम त्यो श ु हुन्छ। त्यो
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शा न्तमय न र तकर् सगंित हुन्छ। यो ज्ञान सवर्दा जो मािनसहरू समस्यामा छन ्
ितनीहरूलाई सहायता गनर् सधँ ै ँ तत्पर रहन्छ अिन अन्य मािनसहरूको लािग उपकार
गन हुन्छ। यो ज्ञान सदवै िनष्पक्ष अिन इमान्दार हुन्छ। 18 मािनसहरू जो शा न्तको
िन म्त शा न्तसाथ कायर् गछर्न ्ितनीहरूले धािमर्कताको फसल बटुल्छन।्

4
परमे रमा समपर्ण

1 के ितमीहरूलाई ितमीहरूको झगड़ा र लडाँईँको ोत थाहा छ? ितमीहरूका
झगड़ा अिन बहसहरू स्वाथर्पणू र् इच्छाहरूबाट आउँछ जसले अन्तमा न्
मच्चाउँछ, 2 ितमीहरू चाहन्छौ तर पाउदँनैौ जे ितमीहरू चाहन्छौ। यसथर् ितमीहरू
हत्या गछ अिन अन्य मािनसहरू ित इष्यार् गन हुन्छौ। तपैिन जे इच्छा गछ
ितमीहरूले पाउदँनैौ। ितमीहरू झन बहस गछ अिन जझु्छौ। ितमीहरूले इच्छा
गरेको बस्तहुरू पाउदँनैौ िकनभने ितमीहरूले परमे रिसत माँग्दनैौ। 3 अथवा, जब
ितमीहरू माग्छौ ितमीहरूले पाउदँनैौ। िकन? िकनभने ितमीहरूको माँग्ने त रका
गलत छ। ितमीहरू वस्त ु चाहन्छौ केवल आफ्नै आनन्दको िन म्त।

4अिव ासनीय मािनस ितमीहरू यो ससंारलाई माया गन ुर् परमे रलाई घणृा गन ुर्
जस्तै हो। यसथर् यिद कोही मािनस ससंारको िम हुन चाहन्छ भने उसले आफैलाई
परमे रको श ु तलु्याउछँ। 5 के ितमीहरू धमर्शा लाई वकेामे ठान्छौ? यसले
भन्छ, “हामीमा परमे रले रा ु भएका आत्माको िन म्त उहाँ ित डाह रा ु
हुन्छ।” 6 तर परमे रको दया जो हामीलाई िदइएको छ, त्यो महान छ। धमर्
शा ले भनकेो जस्त,ै “घमण्डी मािनसहरूको िवरू परमे र हुनहुुन्छ, तर उहाँले
ती मािनसहरूलाई दया दान गन ुर् हुन्छ जो िवन छन।्”✡

7 यसथर् ितमीहरू स्वयलंाई परमे रमा अपर्ण गर। शतैानको िवरोध गर,
अिन ितमीहरूदे ख शतैान भाग्नछे। 8 परमे रको निजक आऊ अिन परमे र
ितमीहरूको निजक आउनु हुनछे। ितमीहरू पापी हौ। यसथर् ितमीहरूको जीवनदे ख
पाप धोउ। जब ितमीहरू दवुै परमे रको अिन ससंारको सवेा गछ ितमीहरूको
दइुवटा मन छ। यसथर् ितमीहरूको िवचार श ु तलु्याऊ। 9 उदास बन, दखुी
बन अिन िवलाप गर। ितमीहरूको हाँसोलाई रोदनमा प रणत गर। ितमीहरूको
✡ 4:6: 3:34 बाट उ तृ ग रएको।
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खशुीलाई अफसोसमा प रव र्न गर। 10 परम भकुो सामनु्ने िवन बन अिन उहाँले
ितमीहरूलाई उच्च पान ुर् हुनछे।

ितमीहरु न्यायधीश हौइनौ
11 भाइ अिन बिहनीहरू, एक अकार्को िवरू केही पिन नभन। जब ितमीहरू

ी मा िव ासी भाइलाई जाँच्छौ, तब ितमीहरू उनले अनसुरण गरेको िनयम जाँच
ग ररहछेौ। अिन जब ितमीहरू िनयमको जाँच ग ररहकेा हुन्छौ, ितमीहरू िनयम
अनसुरण गन हुदँनैौ। तर ितमीहरू वस्थाको न्यायक ार् भयौ। 12 परमे रले
मा िनयमहरू बनाउन ु हुन्छ। उहाँमा न्यायधीश हुनहुुन्छ। केवल परमे रमा
हुनहुुन्छ जसले बचाउनँ अिन नाश गनर्सक्न ु हुन्छ। यसथर् अन्य को न्याय
गन ुर् ितमीहरूका िन म्त उिचत हुदँनै।

परमे रले ित ो जीवनमा योजना गरुन ्
13 ितमीहरू कसलैे भन्छौ, “आज अथवा भो ल हामी कुनै नगरमा जानछेौं।

हामी त्यहाँ वषर् िदन बस्छौं ापार गछौं अिन पसैा कमाउँछौं।” सनु! यस िवषयमा
सोच 14 भो ल के हुनछे ितमीहरू जान्दनैौ। ितमीहरूको जीवन वाफ जस्तो छ।
त्यसलाई ितमीहरू क्षण-भरको िन म्त दे सक्छौ, तर त्यसपिछ त्यो हराइहाल्छ।
15 यसथर् ितमीहरूले भन्नपुछर्, “यिद परम भलुे चाहन ु हुन्छ भने हामी जीिवत
रहनछेौ अिन यो वा त्यो गनछौ।” 16तर अिहले ितमीहरू घमण्डी छौ अिन ितमीहरू
घमण्ड गछ । यी सब घमण्ड गराई भलू हो। 17 अिन जब एक ले भलाई
गनर् जान्दछ, तर भलाई गदन, भने उसले पाप ग ररहछे।

5
स्वाथ धनी मािनसहरुलाई चतेाउनी

1 ितमी धनी मािनसहरू, सनु! िवलाप गर अिन अत्यन्त शोकाकुल बन िकनभने
ितमीहरूमािथ अनके आपतहरू आई पनछ। 2 ितमीहरूको धन न हुनछे अिन
बकेार हुनछे। ितमीहरूको व हरू कीराले खानछे। 3 ितमीहरूका सनु चाँदीमा
कस लाग्नछे अिन त्यो कसले ितमीहरूको िवरोधमा साक्षी िदनछे। त्यो कसले
ितमीहरूको शरीरलाई आगोले झै खानछे। ितमीहरुले सम्पती आ ख र िदनमा
स ञ्चतगरेका छौ। 4 मािनसहरूले ितमीहरूको खतेमा काम गरे, तर ितमीहरूले
ितनीहरुलाई ज्याला िदएनौ। ती मािनसहरु ितमीहरुको िवरू आवाज ग ररहछेन।्
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ती मािनसहरूले ितमीहरूको फसलहरू काटे। अिहले ितनीहरूले कराएको आवाज
स्वगर्का परम भकुो सनेाहरूले सनु।े

5 पथृ्वीमा ितमीहरूको जीवन सम्पि ले सम्पन्न जीवन िथयो। ितमीहरूल,े
आफूले चाहकेा हरेक बस्त ु ारा स्वयलंाई खशुी तलु्यायौ। ितमीहरू स्वयलंे मान ुर्को
ित म्त तयार पारेको मोटो पश ु जस्तो तलु्यायौ। 6 ितमीहरूले िनदष मािनसहरूको
भत्सर्ना गय , र मारी िदयौ कसलैे ितरोध गरेनन।्

धयैर् धारण गर
7 दाज्य-ूभाइ अिन िददी बिहनीहरू, धयैर् धारण गर, भु यशे ू आउन ु हुदँछै।

यसथर्, त्यस समयसम्म धयैर्- धारण गर। कृषकहरू खबुै धयैर्वान छन।् कृषकले
बहुमलू्य अन्न भिूमबाट उ नका िन म्त तीक्षा गछर्। कृषकले धयैर् साथ आफ्ना
फसलले थम विृ अिन अ न्तम विृ ा नगरूञ्जले तीक्षा गछर्। 8 ितमीहरू
धयैर्वान हुनपुछर्। आशा नमार। भु यशे ू चाँडै आउन ु हुदँछै।

9 दाज्य-ूभाइ अिन िददी-बिहनीहरू, एक अकार्को िवरू नगनगनाऊ। यिद
ितमीहरूले अरूको िवरू मा गनगनगनर् छाडनेौ भने ितमीहरू दोषी जाँिचने छौ
यादगर न्यायकतार् आउँदै हुनहुुन्छ।

10 दाज्य-ूभाइ अिन िददी-बिहनीहरू, अगमव ाहरूलाई अनसुरण गर जसले
परम भकुो िन म्त बोल।े ितनीहरूले अनके अप् ारो प र स्थितको सामना गरे। तर
ितनीहरूले धयैर् धारण गरे। 11 हामी ितनीहरूलाई खशुी ठान्छौ जसले धयैर्पवूर्क
अप ् ारो प र स्थितको सामना गरे। ितमीहरूले अय्यबूको धयैर्को बारेमा सनुकेा
छौ। ितमीहरूलाई थाहा छ, अय्यबूले सबै यातना सामना गरे पिछ परम भलुे
ितनलाई सहायता गन ुर् भयो। यसले यो झल्काउँछ िक परम भु दयामयी अिन
कृपामयी हुनहुुन्छ।

ितमी जो भन्छौ त्यसमा होिशयार बन
12 मरेा दज्य-ूभाइ औ िददी-बिहनीहरू, जब केही गनर् वचन िदन्छौ, ितमीहरूले

कसम खान ु हुदँ ैनँ। ितमीहरूको वचन माण गनर् स्वगर्, पथृ्वी अथवा कुनै चीजको
नाउकँो उपयोग नगर। जब ितमी बझु्छौ हो, भने केवल “हो” मा भन। यिद ितमी
बझु्छौ होइन, भन्ने “होइन” मा भन। त्यो गर तािक ितमीहरू दोषी ठह रने छैनौ।

ाथर्नाको श
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13 यिद ितमीहरू मध्ये एक जनाले क हरू भोिगरहकेो छ भने उसले ाथर्ना गन ुर्
पछर् अिन यिद ितमीहरू मध्ये एकजना सखुी छ भन,े उसले गीतहरू गाउन ु पछर्।
14 यिद ितमीहरू मध्ये एकजना िवरामी छ भन,े उसले मण्डलीका अ जहरूलाई
बोलाउन ु पछर्। अ जहरूले उसलाई परम भकुो नाउमँा तले मा लस ग रिदन ु
पछर् अिन ितनीहरूले उसको िन म्त ाथर्ना ग रिदन ु पछर्। 15 िव ासिसत गरेको
ाथर्नाले िवमारीमा िनको पाछर्। परम भलुे उसलाई िनको पान ुर् हुन्छ। अिन यिद

त्यो ले पाप गरेको भए परमे रले उसलाई क्षमा दान गन ुर् हुनछे।
16सधै ँ ितमीहरू एक अकार्मा पाप स्वीकार गर। तब एक अकार्को िन म्त ाथर्ना

गर। यसो गर, तब परमे रले ितमीहरूलाई िनको पान ुर् हुन्छ। धािमर्क मािनसको
ाथर्ना शा शाली र भावशाली हुन्छ। 17 ए लया पिन हामी जस्तै मािनस िथए।

ितनले पानी नपरोस ्भनी, गम्भीरता पवूर्क ाथर्ना गरे, त्यस भिूममा तीन बर्षसम्म
पानी परेन। 18 तब ए लयाले पानी परोस ्भनी ाथर्ना गरे। अिन आकाशबाट पानी
पय अिन भिूमले फे र फसल उमाय ।

आत्माहरु बचँाउ
19 मरेा दाज्य-ूभाइ अिन िददी-बिहनीहरू, ितमीहरू मध्ये एकजना सत्यदे ख

बरालीन सक्छौ। अिन अक ले उसलाई सत्यतफर् फक आउन सहायता
गनर् सक्छ। 20 यसलाई स्मरण गर कुनै मािनस जसले एक पापीलाई नरा ो मागर्बाट
फकार्ई ल्याउछँ, उसले त्यस पापीको आत्मालाई मतृ्यबुाट बचँाउनछे। यसो गरेर
त्यस ले धरैे पापहरू ित क्षमा ा गराउनछे।
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