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िफ लप्पीहरूलाई
पावलको प

1 ी यशेकूा सवेक पावल र ितमोथीबाट णाम।
ी यशेमूा भएका िफ लप्पीमा ब े परमे रको सबै पिव जनलाई अिन

ितमीहरूको सबै अ जहरू तथा िविश सहायकहरूलाई।
2 िपता परमे र र भ ु यशे ू ी को अन ु ह र शा न्त ितमीहरू सबलैाई रहोस।्

पावलको ाथर्ना
3 जिहले पिन म ितमीहरूलाई सम्झन्छु, परमे रलाई धन्यवाद चढाउँछु।

4 त्यके पल्ट म ितमीहरू सबकैो लािग परमे रलाई ाथर्ना गछुर्, म आनन्दले
ाथर्ना गछुर्। 5 मािनसहरूलाई ससुमाचार सनुाउदँा ितमीहरूले मलाई सहयोग
गरेकोमा म परमे रलाई धन्यवाद चढाउँछु। ितमीहरूले िव ास गरेको िदनदे ख
अिहलसेम्म सघाउँदछैौ। 6परमे रले ितमीहरूमा असलकाम गनर् थाल्न ुभयो अिन
अिहले सम्म ग ररहन ु भएकोछ। जब ी यशे ूआउँन ु हुन्छ परमे रले ितमीहरूमा
त्यो काम गरी िसध्याउन ु हुनछे। म यस कुरामा िन न्त छु।

7 ितमीहरू मरेो हृदयमा भएकोल,े मलाई लाग्छ ितमीहरूको िवषयमा यस्तो
सोच्न ु म ठकै छु। तर जब ससुमाचारको सत्यताको माण िददैं र रक्षा गद म
जलेखानामा छु, ितमीहरू यो काम गन आशीवार्दमा मसगँ सहभागी छौ। 8 म
ितमीहरूलाई भटे्न अित इच्छुक छु, यो कुरो परमे रले जान्न ु हुन्छ। ी यशेकूो
मे िसतै म ितमीहरूलाई प्यार गदर्छु।
9 ितमीहरूका िन म्त मरेो यही ाथर्ना छ िकः

ब ु र िववके ितमीहरूको मेिसतै िनरन्तर बढ्दै जाओस।् 10 म ाथर्ना गछुर् िक
ितमीहरू असल र खराबको भदे छु याउन योग्य होऊ,अिन के असल हो, चनु्न
योग्य होऊ तािक ी यशे ू जनु िदन आउँन ु हुन्छ ितमीहरू पिव औ दोषरिहत
हुन सक्छौ। 11 म ाथर्ना गछुर् िक परमे रको मिहमा औ शसंाका िन म्त यशे ू
ी को सहयोगले धरैे सकुमर्हरू गनर् सक्छौ।
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पावलको क परमे रको काममा सहायक
12 दाज्य-ूभाइ, िददी-बिहनीहरू हो, ितमीहरूले जान भन्ने म चाहन्छु िक मलैे

भोगकेो क ससुमाचार अझ िवकिसत गराउन ु सहयोग बिनयो। 13 म िकन बन्दी
भएको छु त्यो स्प छ। म बन्दी छु िकनभने म ी को िव ासी हु।ँ स ाटका
महलका सबै हरीहरूले तथा सबै मािनसहरूले यो बझुकेाछन।् 14 म अझै बन्दी
छु, तर धरैे जसो िव ासीहरू ससुमाचार सहास र िनभर्य साथ चार गनर् सहासी
बिनएका छन।्

15कोही मािनसहरू डाह र शखेीले अिन कसलैे अरूलाई सहायता गन इच्छाले
ी लाई चार गछर्न।् 16 यी मािनसहरूले मेले चार गछर्न कारण ितनीहरू

जान्दछन ् िक ससुमाचार सरुिक्षत रा म अ ाइएकोछु। 17 तर अरू वइेमान्दारी र
स्वाथर्मा ी िवषयमा चार गछर्न ि्कनभने ितनीहरू सम्झन्छन ि्क म झलेखानामा
हुदाँ मलाई क िदन ु ितनीहरू सक्षम हुन्छन।् 18 ितनीहरूले मलाई क मा पारे
तापिन म पवार्ह गिदर्न।ँ ितनीहरूले पिन मािनसहरूलाई ी बारे सनुाउदँछैन,् त्यही
महत्वपणूर् कुरा हो। म चाहन्छु ितनीहरूले चार नै गरून।् म चाहन्छु िक ितनीहरूले
रा ो उदशे्यले यसो गरून।् यिद यो खराब भावनाले भएता पिन म खशुी नै छु कारण
ितनीहरूले ी िवषयमा नै चार गछर्न।्

अिन म खशुी नै भइरहन्छु। 19 ितमीहरूले मरेो लािग ाथर्ना गदछौ, अिन यशे ू
ी को आत्माले मलाई सहायता गछर्। यसलैे म जान्दछु िक यो सम्पणूर् कुरोले

मरेो म ु ल्याउछँ। 20 मरेो दढृ इच्छा अिन आशा त्यो हो िक कुनै कुरोमा पिन म
ी लाई भलु्ने छैन। म सधँ ै आशा गदर्छु जब सम्म म यस शरीरमा रहनछुे ी को

महानता दखेाउन ुअिहले ठुलो आटँ पाउनछुे। म मरुँ अथवा िजउँदै रहु ँ यो काम ग र
रहनछुे। 21 मरेो िन म्त मरेो जीवनको उदशे्य ी हुन र मतृ्यकुो अथर् लाभ हो।*

22 यिद म शरीरमा बाँिचरहे म भकुोलािग काम ग ररहनछुे। तर कुन छान ु-ँ
जीवन िक मरण? म भन्न स क्दन।ँ 23 जीवन र मरणमा एउटालाई छान्न ु गा ो
छ। म त यो शरीर छोडरे ी िसतै रहन चाहन्छु। त्यो धरैे उ म हो। 24 तर
ितमीहरूकोलािग यस शरीरमा रहन ु धरैे आवश्यक छ। 25 जब यो म जान्दछु म
यहीं बस्छु अिन ितमीहरूिसत रहन्छु। आ त्मक िवकास गराउन ु अिन िव ासबाट
* 1:21: … ,
िकनिक मतृ्यलुे उनलाई खी को निजक पयुार्उँ छ।
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आउने आनन्द लन ु म ितमीहरूलाई सहयोग पयुार्उने छु। 26 जब म ितमीहरूिसत
फे र हुनछुे मलैे गदार् ी यशेमूा ितमीहरूको आनन्द फे र उ लर्नछे।

27 होिशयारी हौऊ िक ितमीहरूको जीवन ी को ससुमाचारिसत िमल्दो होस।्
तब मा म ितमीहरूकहाँ आए पिन, ितमीहरूदे ख टाडै बसे पिन ितमीहरू बारे
रा ै कुरा सनु्नछुे। ितमीहरू एउटै उ ेश्य लएर अिघ बढ़दछैौ र ससुमाचारबाट
रहकेो िव ासको िन म्त एक भएर काम गदछौ भन्ने म सनु्नछुे। 28 अिन
आफ्ना िवरोधीहरूिसत ितमीहरू कुनै कारले पिन डराउने छैनौ। यी सब
परमे रका माणहरू हुन ि्क ितमीहरू बचाइनछेौ र ितमीहरूका श हुरू हराइनछेन।्
29 परमे रले ितमीहरूलाई ी मा िव ास गन सहु लयत िदएकाछन ्। तर त्यही
अन्त होइन। परमे रले ितमीहरूलाई ी को िन म्त दःुख भोग्ने सहु लयत पिन
िदन ु भएकैछ। यी दवुलै े ी मा मिहमा ल्याउछँ। 30जब म ितमीहरूिसत िथएँ मलैे
गरेको सघंषर् ितमीहरू जान्दछौ अिन अिहले मलैे गद गरेको सघंषर् बारे पिन सनु्दछैौ।
ितमीहरूको पिन त्यस्तै सघंषर् छ।

2
एकतामा रहौ र एक-अक लाई ध्यान दऊे

1 मलैे ितमीहरूलाई ी मा केही गर भन्न सक्न ु पन केही छ? के ितमीहरूको
मायाले ितमीहरूलाई मलाई सखु दऊे भन्छ? ितमीहरू आत्मामा हामीसगँ सहभागी
हुन्छौ? ितमीहरूमा कृपा र दया छ? 2 यिद यी कुराहरू ितमीहरूमा छन ् भने
मरेो िन म्त केही ग रदऊे भन्ने िबन्ती गछुर्। यसले मलाई खबुै खशुी तलु्याउनछे।
ितमीहरू सबकैो हृदयले त्यही कुराहरू सोचोस ्अिन त्यहाँ त्यही मे रहोस।् मले
िमलापसगँ एउटै ल य लएर बाँच। 3 जब केही कुरो गछ , स्वाथर् वा मखूर्ताको
गवर्मा नगर। न होऊ र आफूलाई भन्दा अरू अझ सम्मान योग्य भएको मान।
4आफ्नै लािग मा रूिच नराख, तर अरूहरुको जीवनमा पिन रूिच रा े गर।

िनस्वाथर् बन्न ी बाट िसक
5आफ्नो जीवनमा ी यशेलू े जस्तै सोच र गर।

6 ी आफैं हरेक कुरामा परमे र जस्तै हुनहुुन्थ्यो।
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उनी परमे र बराबरी हुन ु हुन्थ्यो। तर उहाँले परमे िसत रहकेो बराबरीलाई
आफ्नो िन म्त रा खन ु पन सम्पि झैं मान्न ु भएन।

7 परमे रिसत उहाँको ठाँउ उहाँले छोिडिदन ु भयो
र मानव हुन जन्मन ु भयो।

अिन सवेक हुन ु भयो।
8जब उहाँ यस पथृ्वीमा हुनहुुन्थ्यो, उहाँलेआफैं लाई खबुै न बनाउन ु भयो।
अिन उहाँ मतृ्य ु अगँाल्न सम्म आज्ञाकारी हुन ु भयो, र ूसमा मन ुर् भयो।

9 ी ले परमे रको आज्ञा पालनन गन ुर् भयो यसथर् परमे रले उहाँलाई उच्च
स्थानमा पयुार्उन ु भयो।

परमे रले ी को नाउलँाई अरू सबै नाउहँरू भन्दा महान बनाउन ु भयो।
10 उहाँले यसो गन ुर्भयो,

तािक स्वगर्मा पथृ्वीमा औ पातालमा के वस्त ु यशेकूो नाउमँा घ ुडँा टेकोस।्
11 “यशे ू ी भ ु हुनहुुन्छ,” भनी त्यके िज ोले स्वीकार गरोस।्

जब मािनसहरूले यसो भन्छन,् यसले िपता परमे रमा मिहमा ल्याउनछे।
परमे रले चाहे जस्तै मािनस बन

12 मरेा ि य साथीहरू! ितमीहरूले सधँ ै भनकेो कुरा मानकेाछौ। जब म
ितमीहरूिसत िथएँ, ितमीहरू परमे रको आज्ञाकारी िथयौ। यो अझ धरैे महत्वपणूर्
कुरो छ िक अिहले मरेो अनपु स्थितमा पिन ितमीहरूले परमे रको आज्ञा मान्छौ।
मरेो सहायता िबनै पिन ितमीहरूले आफ्नो म ु कोलािग कोिशश गर। परमे रको
डर र आदर गरेर यसो गर। 13 परमे रले ितमीहरूमा काम गन ुर् हुदँछै। उहाँलाई
केले खशुी पाछर् त्यो गन ुर् उहाँले नै सहयता गन ुर्हुन्छ अिन श िदनहुुन्छ। अिन
यस्तो गन श पिन उहाँले नै िदनहुुन्छ।

14 कुनै गनगन वा बहस नगरी सबै काम गर। 15 तब ितमीहरू द ु मािनसहरू
समक्ष िनद ष, प रपणूर् परमे रका िनष्कलिंकत नानीहरू, ससंारमा चम्कने तारा झैं
हुनछेौ। 16 जीवन पाउने िशक्षा ितनीहरूलाई दऊे तब ी फे र आउन ु हुदँा मरेो
दौडाई न भएन औ मरेो चे ा खरे गएन भनी म ितमीहरूमा गवर् गनर् सक्छु।

17 ितमीहरूका िव ासाबाट ितमीहरूको जीवनलाई परमे रको सवेामा एक
ब ल हुनछे। ितमीहरूको ब ल पणूर् गराउन ु मलै े आफ्नो रगत िदन ु पछर् भने पिन म
ितमीहरू जम्मिैसत खशुी अिन आनन्दमयी हुनछुे। 18 त्यसरी नै ितमीतहरू पिन म
सगँ खशुी अिन आनन्दमयी हुनपुछर्।
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ितमोथी र इपा ोडाइटसको खबर
19 ितमोथीलाई ितमीहरूकहाँ चाडै पठाउँला भनी म भु यशेमूा आशा गदर्छु।

ितमीहरूको बारेमा सनुरे म हिषर्त हुनछुे। 20 ितमोथी जस्तो अरू मािनस मिसत
छैन। उनको ितमीहरूमा साँचो चासो छ। 21 अरूहरू त आफैं मा मा मस्त छन।्
ी यशेकूो काममा ितनीहरूलाई कुनै चासो छैन। 22 ितमोथी कस्ता मािनस हुन

ितमीहरूलेजान्दछौ। एउटा छोरालेकसरी बाबकुो सवेा गछर् त्यसरी नै ससुमाचारको
चारमा उनले मिसत सवेा गरेका छन ्भन्ने कुरो ितमीहरू जान्दछौ। 23 म उनलाई
चाँडै पठाउने यास गदछु। मलाई के हुन्छ त्यो जान्ने िबि कै म ितनलाई पठाउनछुे।
24 म परैु भरोसामा छु िक ितमीहरूलाई चाँडै भटे्न ु जान ु भलु े सहायता गन ुर् हुनछे।

25 इपा ोडाइटस ी मा हुने मरेा भाइ हुन।् ी को दलमा उनी पिन मिसत
काम र सवेा गछर्न।् जब मलाई सहायताको खाँचो परेको िथयो, ितमीहरूले उसलाई
मकहाँ पठाइिदयौ। अब उसलाई ितमीहरू भएकोमा नै पठाइिदन ु पछर् भन्ने िवचार
गदछु। 26 म उसलाई यसकारण पिन पठाउनछुे िक ितमीहरूलाई भटे्न उनी पिन
खबुै ाकुल छन।् जब ितमीहरूले उनी िबमार छन ्भन्ने सनुे द े ख उनी िच न्तत
िथए। 27 हो, उनी साँच्चै िबमारी िथए मतृ्यकैु मखुमा पगुकेा िथए। परमे ले
उनीमािथ मा दया नगरेर ममािथ पिन गन ुर्भयो, तािक मलैे धरैे िचन्ता लन ु परेन।
28 यसकैारणले उसलाई पठाउन म खबुै इच्छुक छु। उसलाई दखेे पिछ ितमीहरू
पिन खशुी हुनछेौ र मलैे ितमीहरूको िफ ी ग ररहन ु पदन। 29 भमुा उसलाई महा
आनन्दमा स्वागत गर। इपा ोडाइटस जस्तो मािनसलाईआदर गन ुर् पछर्। 30 ी को
कामका िन म्त उसको झण्डै मतृ्य ु भयो। मरेो सहायता गन ुर्मा उनले आफ्नो ाण नै
सङ्कटमा पारे। त्यस्तो सहायता िदन ितमीहरूले सकेनौ।

3
सबभैन्दा महत्वपणूर् ी नै हुनहुुन्छ

1 अिन अब मरेा दाज्य-ूभाइ िददी-बिहनीहरू! भमुा आन न्दत होऊ।यसले
ितमीहरूलाई अझ सरुिक्षत रा छे त्यही कुरो घरी घरी ले खरहन ु मलाई केही क
लाग्दनै।

2 दषु् ाइँ काम गनहरूदे ख होिशयार बस। ती कुकुरहरू जस्ता हुन्छन।् ितनीहरू
शरीर लछु्न खोज्छन।् 3 तर हामी साँच्चै खतना ग रएकाछौं। हामी परमे रलाई
आत्मा ारा आराधना गछ ं। हामीले हा ो िव ास ी यशेमूा रा छेौं अिन हामी
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के गनर् सक्छौ त्यसमा होइन। 4 म आफैं मा भर पनर् सक्छु, तर म पिदर्न। यिद कसलैे
भन्छ िक ऊ आफैं मा भरोसा गनर् सक्छ तब म त्यो भन्दा ज्यादा गनर् सक्छु। 5 म
जन्मकेो आठौं िदनमा मरेो खतना भएको हो। म इ ाएल रा को हु ँ र िबन्यामीन
वशंको हु।ँ म एकजना यहूदी हु ँ र मरेा आमा-बाब ु पिन यहूदी नै िथए। मोशाको
वस्था मरेो लािग महत्वपणूर् िथयो। त्यसलैे म फ रसी भएँ। 6 म यहूदी धमर्को

क र समर्थक िथएँ। मलैे मण्डलीलाई खदेो गरें। मलैेजनु कारले मोशाको वस्था
पालन गरें त्यसमा कसलैे भलू भटे्न सक्दनैथ।े

7 एक समयमा यी सब मरेो लािग महत्वपणूर् िथयो। तर मलैे ठानें, ी को अिघ
ती सब थर्का रहछेन।् 8 त्यित मा होइन, म सम्झन्छु, मरेा भ ु यशे ू ी को
महानतालाई बझु्नकेो तलुनामा त्यके कुरो नगन्य रहछे। ी भे ाउँ भनी मलैे नै
त्यके कुरो छोिडिदएँ अिन अिहले ती सबे वकेार ठान्छु। 9 अिन यसले मलाई
ी अप्नाउन िदयो। ी मा म धािमर्क छु, तर यो उपय ु िनयम प ाएकोले

होइन। यो परमे रमा िव ासको माध्यम ारा आउँछ। परमे रले मलाई धािमर्क
बनाउन ु ी मा मरेो िव ासलाई योग गन ुर्भयो 10म ी लाई मा र जलेे उहाँलाई
मतृ्यबुाट बौरायो त्यो श लाई जान्न चाहन्छु। म ी को क को सहभागी बन्न
चाहन्छु र उहाँको मतृ्यमुा उहाँ जस्तै हुन चाहन्छु। 11अिन ममा आशा छ म पिन
मतृ्यबुाट बौरी उठ्नछुे।

ल यमा पगु्ने यास
12 परमे रले मलाई चाहे जस्तै म भइसकेको छु भन्ने मरेो भनाई होइन। म त्यस

ल यमा पगु्न सकेको छैन। तर त्यहाँ पगु्न ु र ल य हािसल गनर् म िनरन्तर चे ा चलाई
रहकेोछु। ी ले पिन त्यही चहान ु हुन्छ र मलाई उहाँको आफ्न ु बनाउन ु भयो।
13 दाज्य-ुभाइ, िददी-बिहनीहरू म जान्दछु, म अझै त्यस ल यमा पगुकेो छैन।
तर एउटा कुरा जनु म सधँ ै गछुर्, त्यो होः म िबतकेो कुरा भ ु लिदन्छु अिन आफ्नो
अिघ ल्तरकै ल यमा पगु्न म सक्दो कोिशश गछुर्। 14 ल यमा पगु्ने र परुस्कार
पाउने कोिशश म ग रनरैहन्छु। त्यो परुस्कार मरेो िन म्त पक्का ग रएकोछ िकनिक
परमे रले मलाई ी ारा जीवनमािथ बोलाइएको छु।

15 हामी जो आ त्मक पाको भएका छौं सबलैे यस कारले नै सोच्न ु पछर्। अिन
यिद केही िवषयमा ित ो िवचारिसत निमल्ने कित यस्तो िभन्दै कारले सोच्छ
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भने परमे रले उसलाई स्प पा रिदन ु हुनछे। 16 तर हामीमा पिहले दे ख भएको
सत्यलाई भने छोड्न ु हुदँनै।

17 दाज्य-ूभाइ, िददी-बिहनीहरू, ितमीहरू सबलैे म बाँचे झैं बाँच्ने चे ा गन ुर्पछर्।
अिन ती मािनसहरूलाई प ाउ जसले हामीले बताएका त रकामा बाँिचरहकेा
छन।् 18 धरैे मािनसहरू ी को ूसको श ु जस्ता भएर बाँचकेा छन।् मलैे
त्यस्ता मािनसहरूको बारेमा बारम्बार भन्दै आएको छु अिन अिहले पिन म आसँ ु
खसाउदँै ितनीहरूका बारेमा भिनरहछुे। 19 ितनीहरू जनु त रकामा बाँचकेाछन ्
त्यसले ितनीहरूलाई िवनाश ितर घचटे्नछे। ितनीहरू परमे रको सवेा गदनन।्
ती आफैलाई खशुी रा मा बाँच्छन।् ती लाज लाग्दो काम गछर्न ् र त्यसमा गवर्
गछर्न।् 20 तर हामी स्वगर्का बािसन्दा हौं। हा ा म ु दाताको स्वगर्बाट आगमनको
िन म्त हामी प खर्बसकेा छौं। भु यशे ू ी हा ा म ु दाता हुनहुुन्छ। 21 उहाँले
हा ो दबुर्ल शरीर बद्ली गरेर उहाँको श ले आफ्नै जस्तो मिहमाशाली शरीर
बनाइिदन ु हुनछे। त्यही श ले उहाँ त्यके चीजलाई आफ्नो अधीनमा ल्याउन
योग्य हुनहुुनछे।

4
गनर् पन कामहरू

1 मरेा ि य दाज्य-ूभाइ िददी-बिहनीहरू, म ितमीहरूलाई माया गछुर् र भटे्न
चाहन्छु। ितमीहरूले मलाई खशुी पाय अिन ितमीहरूमािथ गिवर्त तलु्यायौ । मलैे
िसकाए जस्तै भलुाई प ाउन नछोड।

2 मलैे इयोिदया र िसन्तकेलाई पिन भमुा त्यही मन लगाउन िबन्ती गरेकोछु।
3 मरेा साथीहरू, जब ितमीहरूले मिसत िव ासी भएर सवेा गय मलैे ितमीहरूलाई
यी दईु ीहरू जसले मसगँ ससुमाचार चार गनर् सघंर्ष गरे, ितनीहरूलाई सहायता गर
भन्छु। मिसत खट्ने क्लमेणे्ट र अरूहरूिसतै ियनीहरू पिन खटेकाछन।् जीवनको
पसु्तकमा* ितमीहरूको नाउपँिन रा खएकोछ।

4 सधँै भमुा आनन्द गर, म दोहोयार्उछुँ आन न्दत होऊ।
* 4:3:

3:5; 21:27
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5 मािनसहरूले दखेनु ् िक ितमीहरू न र दयाल ु छौ। भु चाँडै आउन ु हुनछे।
6 कुनै कुराको िफ ी नगर। बरु चािहएको हरेक कुराकोलािग परमे रलाई
अन्तरिबन्ती र ाथर्ना गर। अिन ाथर्ना गदार् परमे रलाई धन्यवाद दऊे।
7 परमे रले िदएको शा न्तले ितमीहरूको मन र हृदयलाई यशे ू ी मा सरुक्षीत
रा छे। शा न्त जो परमे रले िदन्छन,् यित महान हुन्छ िक हामी बझु्न सक्दनैौं।

8 दाज्य-ूभाइहरू र िददी-बिहनीहरू हो, जनु-जनु कुराहरू अित रा ा र शसंा
गनर् लायकका छन ् त्यसै बारे सोच। जनु-जनु कुराहरू सत्य र माननीय पिव र
उिचत, सनु्दर र आकर् षणीय छन ्ितनकैो मा िवचार गर। 9जनु कुराहरू ितमीहरूले
िसक्यौ, हण गय , सनु्यौ र ममा दखे्यौ, ती कुराहरू गर! अिन शा न्तका परमे र
ितमीहरूिसत रहन ु हुनछे

िफ लप्पीका िव वासीहरूलाई पावलको धन्यवाद
10 भमुा म खबुै सन्न छु िक म ित ितमीहरूले फे र चासो दखेायौ। वास्तवमा

ितमीहरूको चासो त िथयो तर दखेाउने मौका पाएका िथएनौ। 11 म यी कुराहरू
गदछु, तर मलैे भन्नकुो अथर् यो होइन िक मलाई केही कुराको आवश्यक छ। मलैे
त आफूिसत जो छ त्यसमैा सन्तोष गनर् िशक्षण लएको छु। 12 म जान्दछु गरीब
हुदँा कसरी ब ु पछर् अिन जब मरेोमा शस्त हुदँा कसरी ब ु पछर् अिन जब मरेोमा
शस्त हुदँा पिन म जान्दछु। सबै प र स्थितसगँ कसरी मले खाने त्यो रहस्य मलैे
िसकेकोछु। भर पटे खान ु पाउदँा र आधा पटे ब ु पदार् कसरी जीवन िबताउन ु पछर्
मलै े िसकेको छु। चािहएको कुरा सबै पाउदँा पिन, केही नपाउदँा पिन खशुी हुन ु मलै े
िसकेको छु। 13 म सब कुराहरू गनर् समथर् छु िकनभने ी ले मलाई श दान
गन ुर्हुन्छ।

14 तरै पिन मलाई आवश्यक परेको समयमा जब ितमीहरूले सहायता गय ,
उ म गय । 15 मलैे पिहल-ेपिहले ससुमाचार चार गरेको ितमी िफ लप्पीहरूलाई
थाहा छ। जब म म्यािसडोिनया िहडंें त्यस बलेा ितमीहरूकै मा एउटा मण्डली
िथयो जसले मलाई सहायता गय । 16 जब म िथस्सालोिनकामा िथएँ धरैे पल्ट
ितमीहरूले मलाई चािहएको चीजहरू पठाई िदयौ। 17 म ितमीहरूबाट उपहार
चाहन्छु भन्ने पटक्कै होइन। तर दानबाट जे पाइन्छ त्यो परुस्कार ितमीहरूले पाऊ
त्यो म चाहन्छु। तर म ितमीहरूले त्यो उपहार पाऊ भन्ने चाहन्छु जनु दानबाट
आउँछ। 18आफूलाई चाइएको जम्मै कुरा मिसत छन ् र चािहए भन्दा बढ्तै पिन
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भएको छ। इपा ोडाइटसलाई ितमीहरूले पठाएका सौगातहरू लएर आए यसथर्
मलाई चािहएको त्यके कुरो मिसत छ। ित ो भटेी त परमे रलाई अपर्ण ग रएको
अत्यन्तै सगु न्धत ब लदान रहछे। परमे रले यो हण गन ुर् हुन्छ अिन यसले
उहाँलाई सन्न पाछर्। 19 मरेो परमे रसगँ ी यशेमूा पाइने मिहमामय सम्पि
छ अिन उहाँले ितमीहरूको त्यके खाँचो परुा गन ुर् हुनछे। यशेकूो मिहमाले मरेा
परमे र खबुै धनी हुनहुुन्छ र ती धन ी मा हुने ितमीहरूका हरेक खाँचो परूा गनर्
खचर् गन ुर्हुनछे। 20 हा ा िपता र परमे रको मिहमा सदा सवर्दा भइरहोस।् आिमन।

21 ी मा हुने परमे रका हरेक िव ासीलाई हा ो नमस्कार सनुाइिदन।ु
22 जम्मै मिसत जो भाइहरू छन ् ितनीहरू पिन नमस्कार पठाउँछन।् परमे रमा
हुनहेरूबाट िवशषे जो िसजरको महलमा छन,् ितमीहरूलाई नमस्कार भनकेा छन।्

23 हा ा भ ु यशे ू ी को मिहमा ितमीहरू त्यकेमा रहोस।्
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