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रोमीहरूलाई
पावलको प

1 ी यशेकूो सवेक पावलबाट, अिभवादन!
परमे रले मलाई एक े रत भनरे बोलाउन ु भयो अिन सबै मािनसहरूलाई

ससुमाचार सनुाउन मलाई छान्न ु भएको छ। 2 परमे रले धरैे पिहले नै आफ्ना
अगमव ाहरू ारा उहाँका मािनसहरूलाई ससुमाचार िदन ु भनरे वचन िदनभुएको
िथयो। त्यो वचन पिव धमर्शा मा ले खएको छ। 3-4ससुमाचार भन्न ु नैं हा ा भ ु
यशे ू ी , परमे रका पु को िवषयमा बताउन ु हो। एउटा मािनसको रूपमा उहाँ
दाऊद प रवारमा ज न्मन ु भएको िथयो। पिव आत्मा ारा यशेलूाई परमे रको
पु भनरे दखेाउन ु भयो। उहाँलाई महान श ले मतृ्यबुाट बौरीउठाउन ु भयो।

5 ी ारा परमे रले मलाई े रतको खास काम सु म्पन ु भयो। परमे रले यो
काम सारा रा हरूका जाितहरूलाई डोयार्एर भमुािथ िव ास गनर् र उहाँको कुरा
पालन गनर् भनरे स ु म्पन ु भयो। यो म ी को िन म्त गदर्छु। 6 अिन रोममा भएका
मािनसहरूलाई पिन यशे ू ी कै प रवार बन्न ु भनरे बोलाईयो।

7यो प ितमीहरू सबै रोमवासीहरूलाई हो िक भलुे ितमीहरूलाई आफ्ना पिव
मािनसहरू भनरे बोलाउन ु भएको छ। ितमीहरू ती मािनसहरू हौ जसलाई परमे रले
मे गन ुर्हुन्छ।

ितमीहरूलाई हा ो िपता परमे रबाट र भु यशे ू ी बाट अन ु ह र शा न्त।
धन्यवादको ाथर्ना

8 सवर् थम ितमीहरू सबै जनाको लािग यशे ू ी ारा मरेो परमे रलाई म
धन्यवाद कट गदर्छु। म मरेो परमे रलाई त्यस कारणले धन्यवाद कट गदर्छु िक
ससंारमा चारैितर मािनसहरूले ितमीहरूको िव ासको िवषयमा शसंा ग ररहकेा
छन।् 9-10 त्यके समयमा म ाथर्ना गदर्छु र सधैं सम्झना गदर्छु। भलुाई यो
सत्य हो भन्ने थाहा छ। परमे र एक हुनहुुन्छ जसको सवेा म आफ्नो आत्मामा
उहाँकै प ु को ससुमाचारको चार ारा गछुर्। म ाथर्ना गछुर् िक मलाई ितमीहरूलाई
भटे्ने अनमुित िदईयोस।् परमे रले चाहन ु भयो भने मा यी सबै हुनछेन।् 11 म
ितमीहरूलाई हनेर् एकदमै इच्छुक छु। म ितमीहरूलाई कुनै आ त्मक उपहार िदन
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चाहन्छु जसले ितमीहरूलाई द रलो बनाओस।् 12 मरेो भन्नकुो तात्पयर् हामी
त्यकेलाई िव ासले परस्परमा ोत्साहन गरोस।् ितमीहरूको िव ासले मलाई

सहयोग गछर् अिन मरेा िव ासले ितमीहरूलाई सहयोग गछर्।
13 दाज्य-ूभाइहरू अिन िददी-बिहनीहरू, ितमीहरूले जान िक मलैे धरैे पटक

ितमीहरूकहाँ आउने योजना गरें। म ितमीहरूकहाँ आउन चाहन्थे तािक ितमीहरूलाई
आ त्मक तवरले सहायता पयुार्उन सकँु। म ितमीहरूलाई अन्य गरै-यहूदीहरूलाई
जस्तै सहयोग गनर् चाहन्छु।

14 मलाई लाग्छ मलैे सबै मािनसहरूको सवेा गनर् परेको छः ीकहरू, गरै-
ीकहरू, ज्ञानी र मखूर् मािनसहरू। 15 यसलैे म रोममा हुने ितमीहरूलाई पिन

ससुमाचार चार गनर् इच्छुक छु।
16 म ससुमाचारसगं शमार्उनँिदन तर गौरव गछुर्। ससुमाचार त्यस्तो श हो

जनु परमे रले योग गन ुर्हुन्छ। जसले उहाँमािथ िव ास गछर् पिहले यहूदी र गरै-
यहूदीहरूलाई रक्षा गनर्लाई योग गन ुर्हुन्छ। 17ससुमाचारले मािनसहरूलाई उहाँसगँ
धािमर्क बन्ने कुरो कट गरेको छ। परम रको बाटोले मािनसहरूलाई शरुूदे ख
अन्तसम्म िव ास ारा धािमर्कता ितर डोयार्उदँछ। जस्तो धमर्शा मा भिनएको छ,
“जनु मािनस परमे रको िव ासमा ठीक रहदँछ ऊ अनन्त सम्म बाँच्नछे।”

सबलैे गलत गरे
18 परमे रको ोध स्वगर्बाट कट भयो। िकनिक मािनसहरूले उहाँको

िवरू मा द ु र नरा ा कामहरू गरे। ितनीहरूसगँ सत्य छ, तर त्यो सत्य उनीहरूका
द ु -कायर्ले लकुाई िदएको छ। 19 परमे रले आफ्नो ोध दखेाउनभुयो, िकनभने
उहाँको बारेमा जान्नपुन त्यके कुरो परमे रले स्प िसत दखेाइिदन ु भएकोछ। हो,
उहाँले आफ्नो बारेमा सबै कुराहरू स्प बताई िदइसक्न ु भएकोछ।

20 परमे रको िवषयमा धरैे कुराहरू छन ्जनु मािनसहरूले दे स ै नन ्उहाँकै
अनन्तको श र अन्य थोकहरू जसले उहाँलाई परमे र भिन िचनाउछँ। तर
ससंारको शरुूदे ख नै ती सबै चीजहरू बझु्न मािनसहरूलाई सिजलो छ। ती थोकहरू
स्प छन ्जनु परमे रले बनाउन ु भएको िथयो। यसलैे ती सबै मािनसहरू आफूले
गरेको खराब कामहरूबाट परमे रदे ख उम्कन पाउदँनैन।्

21 मािनसहरूले परमे रलाई िचन।े तर ितनीहरूले उहाँलाई परमे रको रूपमा
मिहमा गरेनन ् र धन्यवाद पिन कट गरेनन।् मािनसहरूका िवचारहरू बकेामका
भए अिन अन्धकारले ितनीहरूको मखुर् ब ु लाई ढाकी िदयो। 22 मािनसहरूले
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आफूलाई ज्ञानी भनरे ठाने अिन ितनीहरू मखूर् बन।े 23 ितनीहरूले परमे रको
मिहमा गनर् छोिडिदए जो अनन्त हुनहुुन्छ। तर परमे रको मिहमालाई ससंा रक
वस्त ु जस्ता दे खने मिूतर्-पजूासगँ साटे। मािनसहरूले परमे रको मिहमालाई चरा-
चरुूङ्गी, पशहुरू र सपर्हरू जस्ता दे खने बनाइएका मिूतर्-पजूासगँ साटे।

24 मािनसहरू पापले भ रएका िथए, ितनीहरू द ु कामहरू गनर् चाहन्थ।े यसलैे
परमे रले ितनीहरूलाई पापपणूर् जीवनमै जीउन ् भनरे छोिडिदन ु भयो। त्यसलैे
ितनीहरूले एका-अकार्मा आफ्ना श ररहरूको अनादर गद यौन-पापहरू गरे। 25 ती
मािनसहरूले परमे रको सत्यलाई झटूमा प रवतर्न गरे। आफैं ारा बनाइएका ती
थोकहरूलाई पजु्न र सवेा गनर् थाल।े तर परमे रले बनाउन ु भएको कुराहरूको
उनीहरूले न त पजूा गरे न सवेा गरे। परमे रको शसंा सधैं हुनपछर्। आिमन।

26 मािनसहरूले त्यस्तो कायर्हरू गरेकाले परमे रले ितनीहरूलाई लाजमद
काम गनर्लाई छोिडिदन ु भयो जनु ितनीहरू गनर् चाहन्थ।े प ी मािनसहरूले
परुुषहरूसगं ाकृितक यौन सम्पर्क छडरे ीसगं नै अ ाकृितक यौन सम्पर्क गनर्
थाल।े 27 त्यस्तै कारले लोग्न-ेमािनसहरूले पिन ीसगंको ाकृितक यौन छोडरे
अन्य लोग्न-ेमािनसहरूसगं अ ाकृितक सम्बन्ध रा थाल।े ितनीहरूले आपसमा
लाजमद कामहरू गरे। अिन ितनीहरूले गल्ती काम गरेकोले ितनीहरूका शरीरले
क पाए।

28 परमे रको सत्य ज्ञान रा ु पछर् भन्ने कुरालाई मािनसहरूले महत्व िदएनन।्
त मािनसहरूले नगन ुर् पन काम गरे। यसलैे थर्कै कामहरू गरोस ्भनरे परमे रले
छािडिदन ु भयो। 29 ितनीहरूको मन हरेक कारको पाप, दषु् ाइँ, स्वाथर्पन र
घणृाले भ रयो। ती मािनसहरू आफैं मा डाह, हत्याको भावना, झझैगडा झटूा र
एक-अकार्मा दिुवर्चारले भ रए। 30 ितनीहरू आपसमा दषु् ाईँ पणू र् कुराहरू गछर्न।्
ितनीहरू परमे रलाई घणृा गछर्न।् ितनीहरू रूखो,अहकंार अिभमानी, र ढीट छन।्
ितनीहरूले नरा ा कामहरू गन नयाँ बाटोहरू खोिज िहडँ्छन।् ितनीहरूले आफ्ना
माता-िपतालाई पिन टेदनन।् 31 ितनीहरू मखूर् छन ्र ितनीहरूले आफ्नो भाकलहरू
परूा गदनन।् ितनीहरूमा अरूहरू ित ाकृितक ममता हुदँनै अिन कसलैाई पिन
दया दखेाउदँनैन।् 32 ितनीहरूले परमे रको धािमर्क िवधान जान्दछन।् त्यस्ता
मािनसहरू मन पछर् भन्ने परमे रको िनयम ितनीहरू जान्दछन।् तथािप ितनीहरूले
ती गल्ती कामहरू गरी मा रहनेन ्तर अरूले त्यसो गरेको पिन ठीकै ठान।े
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2
ितमी यहूदीहरू पिन पापपणूर् छौ

1 यिद ितमीले अरूलाई जाँच गनर् सक्छु भनरे सोच्छौ भन,े तब ितमी भलू
धारणामा छौ। ितमी पिन पापको दोषी छौ। ितमीले अरू मािनसहरूलाई जाँच
गछ तर ितमीले पिन त्यस्तै नरा ो कामहरू गरेका हुन्छौ। यसकारण जब ितमी
ितनीहरूलाई जाँच गछ तब ितमी आफैं ले आफूलाई जाँच ग ररहकेा हुनछेौ। 2ज-
जसले नरा ा कामहरू गछर्न ् उनीहरूलाई परमे रले न्याय गन ुर्हुन्छ। अिन हामी
जान्दछौं िक परमे रको न्याय ठीक हुदँछ। 3 ितमीहरूले पिन ती गल्ती काम
गनलाई जाँच गछ । तर ितमी आफैं पिन त्यस्तै नरा ो काम ग ररहकेा हुन्छौ।
यसलैे ितमीहरूलाई थाहा छ िक परमे रले िन य न्याय गन ुर्हुनछे अिन त्यसबाट
ितमीहरू भाग्न पाउने छैनौ। 4 के ितमी परमे रको दया, सहनशीलता र धयैर्लाई
नकानर् सक्छौ? के ितमीहरू उहाँको दया ितमीहरूकै हृदय र जीवन प रवतर्नको
िन म्त हो भन्ने कुरालाई अमान्य ठान्छौ?

5तर ितमीहरू आफूलाई प रवतर्न गन कुरामा अत्यन्त उ र हठी छौ। यसकारण
ितमीहरूले आफैंं ित परमे रको ोधलाई उकास्दछैौ जनु परमे रको न्यायको
बलेामा बझु्ने छौ। 6 परमे रले मािनसहरूका आ-आफ्नो कमर् अनसुार परुस्कार
अथवा दण्ड िदनहुुनछे। 7 कितपय मािनसहरू परमे रको मिहमा, सम्मान, र
जीवनको लािग बाँच्दछन ् जनु किहल्यै न गनर् सिकंदनै। ती मािनसहरू जो
यी कुराहरूका िन म्त बाँच्दछन,् उनीहरू सधैं असल कमर् गदर्छन।् परमे रले
ितनीहरूलाई अनन्त जीवन दान गन ुर् हुदँछ। 8 तर अन्य मािनसहरू स्वाथ र सत्य
प ाउन अस्वीकार गछर्न।् ितनीहरूले द ु ताको बाटो अफ्नाउदँछन।् परमे रले
उनीहरूलाई दण्ड र ोध िदनहुुदँछ। 9 जसले द ु कामहरू गछर्न ् उनीहरूलाई
परमे रले दःुख र पीडाहरू िदनहुुनछे-पिहले यहूदीहरूलाई र गरै-यहूदीहरूलाई
पिन। 10 तर जसले असल कमर् गछर् उनीहरूलाई परमे रले गौरव, सम्मान र शा न्त
दान गन ुर् हुनछे पिहले यहूदीहरूलाई र त्यसपिछ गरै-यहूदीहरूलाई। 11 परमे रले

सबलैाई समान न्याय गन ुर् हुनछे।
12जस-जसले वस्था िबना पापकमर् गरेकाछन ्ितनीहरू वस्था िबना नै नाश

हुनछेन।् जसले वस्था पाएर पिन पाप कमर्हरू गछर्न ्ितनीहरूको न्याय वस्था
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अनसुार नै ग रने छ। 13 वस्था सनुरे मा मािनसहरू परमे रको अिघ धािमर्क
ठह रदनैन,् तर वस्थाको पालन गरेर धािमर्क बन्दछन।्

14 गरै-यहूदीहरूसगँ वस्थानै छैन। तर जब उनीहरूले वस्था अनरुूपका
कुराहरू स्वभावतः गछर्न ्भने ितनीहरूसगँ वस्था नभए ता पिन वस्था भएकै
बराबर हो। 15 िकनिक ितनीहरूले िस गछर्न िक वस्थाले भने अनसुारको
कुरा उनीहरूको हृदयमा ले खएको हुन्छ। र उनीहरूका िववकेले पिन उनीहरूलाई
त्यसै भन्छ। अिन उनीहरूको कमर् अनसुारका िवचारहरूले ितनलाई दोष्याउछँन वा
समथर्न गछर्न।्

16 यी सम्पणूर् कुराहरू त्यस िदनमा मा हुने गदर्छ जब परमे रले मािनसहरूका
हृदयका ग ु कुराहरूको न्याय गन ुर्हुनछे। अिन जनु ससुमाचार म चार गदर्छु, यसले
यही भन्छ िक परमशेवरको न्याय ी यशे ू ारा हुनछे।

यहूदीहरू र वस्था
17 ितमी को हौ? ितमी आफैं ले आफूलाई यहूदी भन्दछौ। ितमी वस्थामा

भरोसा गछ अिन आफ्नो परमे रको घमण्ड गछ । 18 ितमी जान्दछौ िक
परमे रले ितमीहरूबाट के चाहन ु हुन्छ। अिन ितमीहरू कुन कुरो मखु्य छ त्यो
जान्दछौ, िकनभने ितमीहरूलाई वस्थाले िसकाएको छ। 19 ितमीहरू सोच्दछौं
िक ितमीहरू नै जनताका मागर्दशर्क हौ तर ितमीहरू ठीक मागर् जान्दनैौ। ितमी
सोच्दछौ िक ितमीहरू जनताको िन म्त ज्योित हौं तर आफू स्वयं नै अन्धकारमा
छौ। 20 ितमीले आफूलाई ती अज्ञानी मािनसहरूलाई सही कुरा िसकाउने भनरे
सम्झन्छौ। अिन ितमीहरू आफूलाई मािनसहरूका उपदशेक भनरे ठान्दछौ जसले
धरैे िसक्न ु परेको छ। ितमीहरूसगँ वस्था छ यसलैे ितमीहरू सोच्दछौ की सबै
कुराहरू जान्दछौं र सबै सत्य ितमीहरूसगँै छ। 21 ितमीहरूले अन्य मािनसहरूलाई
िसकाउँदछैौ। यसकारण ितमीहरू आफैंं लाई िकन पढाउँदनैौ? ितमीहरू अरूलाई
नचोर भन्छौ तर आफैं चािह ँ चोदछौं? 22 ितमीहरू मािनसहरूलाई िभचारको
पाप नगन ुर् भन्छौ। तर ितमीहरू आफैं चाँिह त्यस्ता पाप गदर्छौ। ितमीहरू मतू -
पजूालाई घणृा गदर्छौ। तर ितमीहरू आफैंं मिूतर्का म न्दरहरूको धन िकन लटु्छौ?
23 परमे रको वस्थाको िवषयमा ितमीहरू घमण्ड गछ ं। तर ितमीहरूले
परमे रको वस्था भङ्ग गरेर उहाँलाई अनादर गछ । 24 धमर्शा मा ले खएको
छः “ितमीहरूको कारणल,े अन्य गरै-यहूदीहरू ारा परमे रको अपमान भएको
छ।”
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25 यिद ितमीहरूले वस्था अनसुरण गरेको भए ितमीहरूको खतनाको माने
रहने िथयो। तर यिद ितमीहरूले वस्था भङ्ग गय भने ितमीहरू किहल्यै
खतना नभएको ठहर्ने छौ। 26 गरै-यहूदीहरूको खतना भएको हुदँनै। तर यिद
ितनीहरूले वस्था अनसुार त्यसो गरे भने ितनीहरू खतना भएका ठहदर्छन।्
27 ितमी यहूदीहरूसगँ ल खत वस्था र खतना छ, तर ितमीहरूले वस्था भङ्ग
गय । यसकारण ती मािनसहरू जसको शारी रक खतना भएको छैन, तर ितनीहरूले

वस्थालाई मान्दछन,् यसले ितमीहरू दोषी भएको दखेाउदँछ।
28 यिद एक मािनस शारी रक रूपले मा यहूदी हो भने ऊ साँचो अथर्मा

यहूदी होइन। सत्य खतना शा र रक खतना मा होइन। 29 एक मािनस मनको
िभ ी तहबाट मा साँचो यहूदी हुदँछ। साँचो खतना आत्मा ारा हृदयमा भएको
हुदँछ िवधान ारा होइन। यो आत्माले गरेको हुदँछ, ल खत वस्थाले गरेको
हुदँनै। हृदयमा खतना भएको मािनसले मा परमे रबाट शसंा पाउदँछ, अिन
मािनसहरूबाट होइन।

3
1यसकारण के यहूदीहरूमा अन्य गरै-यहूदीहरूमा नभएको कुरा छ त? खतनामा

के िवशषेता छ? 2 हो, यहूदीहरूसगँ धरैे िवशषे कुराहरू छन।् मखु्य कुरा यो होः
परमे रले आफ्ना िशक्षाहरूबाट यहूदीहरूलाई िव ास गन ुर् भयो। 3यो सत्य हो िक
कितपय यहूदीहरू परमे रको आज्ञाकारी िथएनन।् तर त्यसले के परमे र भाकल
परूा गनर् रोक्नछे? 4 अह!ँ परमे र सत्य भएरै रहन ु हुन्छ, सबै मािनसहरू झटूो
भए पिन। धमार्शा मा ले खएको छ,

“ितमीहरू आफ्ना वचनमा सच्चा मािणत हुनछेौ जब बोल्दछौ,
अिन ितमीहरूले िज छेौ जब ितनीहरूको न्याय हुनछे।” भजनसं ह
51:4

5 जब हामी गल्ती गछ , त्यसले परमे र सही हुनहुुन्छ भन्ने कुरा अझ स्प
पादर्छ। यसकारण के हामी भन्न सक्छौ िक परमे रले हामीलाई दण्ड िदन ु हुदँा
उहाँ बठेीक बिनन ु हुन्छ? म मानव िवचारको अनसुार बोल्दछुै। 6 होइन! यिद
परमे रले हामीलाई दण्ड िदन सक्न ु भएन भन,े उहाँले ससंारलाई न्याय गनर् सक्न ु
हुन्न।
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7 कुनै मािनसले भन्न सक्ला, “जब म झटुो बोल्छु, यसले परमे रलाई
अझै बडी मिहमा िददँछ, िकनभने मरेो झटूले परमे रको सत्यलाई कट गदर्छ।
यसकारण म िकन पापीको रूपमा न्याय ग रन?ु” 8तब हामी भन्न सक्छौ, “हामीले
द ु काम गनर् पछर् तािक असल चीज आउला।” कितपय मािनसहरूले हामीलाई
िनन्दा गद भन्छन ्िक हामी नै त्यस्तो कुरा िसकाउँछौ। ती भतर्सना हुनै पछर्।

सबै मािनसहरू दोषी छन ्
9 यसकारण हामी यहूदीहरू के अन्य मािनसहरू भन्दा े छौं? होइन, कदािप

छैनौं। हामीले पिहल्यै भिनसकेका छौं िक यहूदीहरू र ग-ैयहूदीहरू सबै समानरूपले
पापको श मिुन छौं। 10 धमर्शा ले भन्दछ,

“त्यहाँ पापरिहत मािनस कोही छैनन।्
एउटै पिन छैनन!्

11 त्यहाँ कोही बझु्झकी मािनस छैनन।्
त्यहाँ परमे रको खोजी गन एकैजना पिन छैन।
12 सबलैे परमे रप पीठ फकार्एका छन,्

अिन सबै बकेम्मा भएका छन।्
असल कमर् गन कोही छैन।
एकैजना पिन छैन।” भजनसं ह 14:1-3
13 “मािनसहरूका मखु खलु्ला िचहानहरू जस्ता छन।्

ितनीहरू आफ्ना िज ोले अरूलाई धोका िददंछन।्” भजनसं ह 5:9

“ितनीहरूले जनु कुराहरू भन्दछन ्ती सपर्का िवष जस्ता हुदँछन।्” भजनसं ह
140:3

14 “ितनीहरूका मखुहरू ाप र तीतोपनले भ रपणूर् छन।्” भजनसं ह 10:7

15 “ितनीहरूका खु ा हत्या गनर्मा छीटो कु छन।्
16 जता-जता ितनीहरू जान्छन ्त्यहाँ सवर्नाश र िवपि ल्याउदँछन।्

17 ितनीहरू शा न्तको बाटो जान्दनैन।्” यशयैा 59:7-8
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18 “ितनीहरूमा परमे रको डर र सम्मान छैन।” भजनसं ह 36:1

19 हामी जान्दछौं िक वस्थाले भने झैं, त्यो वस्थाकै अधीनमा हुनहेरूलाई
हो। यसले सारा मानवीय बहानाहरूको अन्त गनछ सम्पणूर् ससंारलाई परमे रको
न्यायको अधीनमा ल्याउने छ। 20 िकनभने वस्थालाई प ाएर कोही पनी
परमे रको अिघ धम हुन स ै न। वस्थाले हा ो पापलाई मा औंल्याउछँ।

भलुे कसरी मािनसहरूलाई ठीक बनाउन ु हुन्छ
21 तर अब वस्था िबना नै मािनसहरूलाई धािमर्क बनाउने परमे रको नयाँ

बाटो दखेा परेको छ। वस्था र अगमव ाहरूले हामीलाई त्यस नयाँ बाटोको
िवषयमा भनकेा छन।् 22 परमे रले हामीलाई यशे ू ी मा िव ासको माध्यम ारा
धम बनाउन ु हुन्छ। परमे रले कुनै पक्षपात िबना नै सबलैाई धम बनाउन ु
हुन्छ जसले ी मा िव ास गछर्। 23 सबै मािनसहरूले पाप गरेका छन ् अिन
परमे रको मिहमासम्म पगु्न चकेुका छन।् 24 मािनसहरू परमे रको अन ु ह ारा
धम बनाइए। यो िस कैो उपहार हो। यशे ू ी को माध्यम ारा परमे रले
मािनसहरूलाई पापबाट मु गराउँदै धम बनाउन ुहुन्छ। 25परमे रले हामीहरूका
पापहरूको छुटकाराको िन म्त यशेलुाई पठाउन ु भयो। ितनीहरूका िव ासको
कारणले परमे रले यशेकूा रगत ारा मािनसहरूलाई पापको क्षमा िदनहुुन्छ। उहाँ
धािमर्क हुनहुुन्छ भन्ने दखेाउनलाई परमे रले यसो गन ुर् भयो। आफ्नो धयैर्को
कारणले परमे रले मािनसहरूलाई ितनीहरूले गरेका पापहरूको िन म्त सजाय िदन ु
भएन। 26 अिहले पिन उहाँ धािमर्क नै हुनहुुन्छ भन्ने दखेाउन परमे रले यसो
गन ुर् भयो। परमे रले यस्तो दखेाउन गन ुर्भयो िक उहाँ न्यायी हुनहुुन्छ र यशेमूा
उनीहरूको िव ास ारा मािनसहरूलाई धािमर्क पिन बनाउन सक्न ु हुन्छ।

27 यसकारण हामीले आफैं ले त्यस्तो घमण्ड गन कुनै ठाउँ छ? अह,ँ कुनै
ठाउँ छैन। िकन ठाउँ छैन? िकनभने यो िव ासको मागर् हो अथवा वस्थाको
मागर् हो। 28 िकन? िकनभने हामी िव ास गदर्छौं िक एउटा मािनसलाई वस्था
िवनै िव ास ारा धािमर्क बनाइन्छ। अिन हामी यही िव ास गछ । 29 परमे र
यहूदीहरूका मा परमे र हुनहुुन्न। उहाँ गरै-यहूदीहरूका पिन परमे र हुनहुुन्छ।
30 परमे र एउटै मा हुनहुुन्छ। उहाँले यहूदीहरूलाई ितनीहरूका िव ास ारा
धम बनाउन ु हुनछे। त्यसरी नै गरै-यहूदीहरूलाई पिन ितनीहरूको िव ास ारा
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धम बनाउनहुुनछे। 31 यसकारण हामीले िव ासको बाटोमा लागरे वस्था न
ग रिदन?ु होइन! िव ासले हामीलाई त्यही बनाउछँ जनु वस्थाले चाहन्छ।

4
अ ाहामको उदाहरण

1 यसकारण हा ा मािनसहरूका पखुार् अ ाहाम बारे हामी के िनष्कषर्मा पगु्छौं?
िव ासको बारेमा उनले के िसके? 2 यिद उनले गरेकै कमर्बाट धािमर्क बनाइएको
हो भन,े तब उनले घमण्ड गन कारण िथयो। तर अ ाहामले परमे रको साम ु घमण्ड
गनर् सकेनन।् 3 धमार्श ले भन्छ, “अ ाहामले परमे रमािथ िव ास गरे। अिन
उनको िव ास परमे रले एक धम को रूपमा गन्नभुयो।”✡

4 जब कुनै मािनसले काम गदर्छ, उसलाई उपहारको रूपमा ज्याला िदइँदनै।
उसले पाउन ु पन ज्याला कमाउँछ। 5कसलैे त्यस्तो काम गनर् सक्दनै जसले उसलाई
धम बनाउनछे। यसलैे मािनसले परमे रमा िव ास गन ुर् पदर्छ जसले उसलाई
धम बनाउनहुुन्छ। तब परमे रले उसको िव ास हण गन ुर्हुन्छ र उसलाई धम
बनाउन ु हुन्छ। 6 त्यस्तै कारल,े दाऊदले त्यस मािनसको सन्नता गरे
जसलाई परमे रले उसको कमर्हरू निवचारी धम ठहराउन ु हुन्छ। दाऊदले भनःे
7 “धन्य हुन ितनीहरू

जसका दषु्कमर्हरू क्षमा भए र पापहरू ढािकए।
धन्य हुन ती जसको पापको लखेा परमे रले लन ु हुन्न।

8 अिन जब परम भु पापरिहत मािनसलाई स्वीकार गन ुर् हुदँछै,
त्यो मािनस साँच्ची नै खशुी हुदँछ।” भजनस ँ ह 32:1-2

9 यस्ता आिशष त्यस्ता मािनसहरूलाई मा हो जसले खतना गरेका छन?्
अथवा ती खतना नगनहरूलाई पिन हो? हामीले भिनसकेेका छौं अ हामको
िव ास एउटा धम को रूपमा गिनएको िथयो। 10 यो कसरी हुन गयो? के
परमे रले अ ाहामलाई उनले खतना गनर् अगाडी अथवा खतना गरे पछाडी
स्वीकार गन ुर्भयो? परमे रले उनलाई खतना गनर् अगाडी स्वीकार गन ुर् भएको
िथयो। 11 परमे रले स्वीकार गन ुर्भयो भनरे दखेाउनाका लािग अ ाहामले पिछ
खतना गरे। परमे रले स्वीकार गरेको दखेाउनका लािग उनले आफ्नो खतना
✡ 4:3: 15:6 बाट उ तृ ग रएको।
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परमे रको अगाडी िव ास गरेको मािणत गरे। यसलैे अ ाहाम सबकैा िपता हुन
जसलाई खतना नगरेकाहरूले पिन िव ास गदर्छन।् जसले िव ास गदर्छ उसलाई
पिन धम को रूपमा हण ग रने छ। 12 अिन अ ाहाम ती खतना गनहरूका पिन
िपता हुन।् तर ितनीहरूका खतनाले गदार् मा अ ाहाम उनीहरूका िपता भएका
होइनन।् उनी ितनीहरूका पिन िपता हुन ् यिद ितनीहरू हा ा िपता अ ाहामको
िव ास जस्तै अनसुरण गदर्छन ्जनु उनले आफ्नो खतना गनर् भन्दा अिघ दखेाए
का िथए

िव ास ारा परमे रको ितज्ञा पाउन सिकन्छ
13अ ाहाम र उनका भावी सन्तानहरूले परमे रको ितज्ञा पाए िक उनीहरूले

सारा ससंार पाउने छन।् अ ाहामले त्यो ितज्ञा पाएको वस्थालाई िव ास
गरेको कारणले होइन। अ ाहामले परमे रको ितज्ञा पाएको कारण उनी आफ्नो
िव ासले गदार् धम िथए। 14 यिद मािनसहरूले वस्था प ाएर परमे रको
वचन पाउने भए, तब िव ास मलू्यहीन बन्ने िथयो, र परमे रको अ ाहामसगँ को
ितज्ञा बकेम्मा बन्ने िथयो। 15 िकन? िकनभने जब मािनसहरूले वस्था पालन

गदनन ्तब वस्थाले परमे रलाई रस उठाउँछ। तर यिद त्यहाँ कुनै वस्था छैन
भन,े त्यहाँ अनाज्ञाकारीताको कुनै आउँदनै।

16 यसकारण परमे रको िव ास ितज्ञाको फल हो। त्यसलैे परमे रको
ितज्ञा िस कैो उपहार जस्तै पाउन सिकन्छ। अिन यिद ितज्ञा िस कैो उपहार

भए, अ ाहामका िव ास हुने सबै मािनसहरूले त्यो वचन पाउन सक्छन।् यो
ितज्ञा ती मािनसहरूका लािग मा होइन जो मोशाको वस्थाको अधीनमा छन।्
ितज्ञा सबकैो िन म्त हो जो अ ाहाम जस्तै िव ासी िथए। अ ाहाम हामी सबकैा

िपता हुन।् 17 धमर्शा मा यस्तो ले खएको छ, “मलैे ितमीलाई सबै जाितका िपता
बनाएँ”✡ यो परमे र समक्ष सत्य छ। अ ाहामले परमे रमा िव ास गरे जसले
मतृहरूलाई जीवन िदनहुुन्छ र जनु कुराहरू अिहलसेम्म भएको छैन त्यसको िनणर्य
िदनहुुन्छ।

18 अ ाहामको सन्तान हुनछे भन्ने आशा िथएन। तर अ ाहामले परमे रमा
िव ास गरे र आशा जीिवत राख।े त्यही कारणले अ ाहाम धरैे जाितका िपता
भए। परमे रले जस्तो उनलाई भन्नभुयो, “ितमीसगँ धरैे सन्तानहरू हुनछेन।्”✡
19 अ ाहाम ायः एकसय वषर् उमरे पिुगसकेका िथए, यसलैे उनको शरीरबाट
✡ 4:17: 17:5 बाट उ तृ ग रएको। ✡ 4:18: 15:5 बाट
उ तृ ग रएको।
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सन्तानहरू हुन उमरे िबितसकेको िथयो। सारहबाट पिन कुनै छोरा-छोरी भएन।
अ ाहामले यसको िवषयमा सोचकेा िथए। तर परमे र ित उनको िव ास कमजोर
भएन। 20 परमे रले ितज्ञा गन ुर् भएको कुरा गन ुर्हुनछे भन्ने कुरामा अ ाहामले
िकिहल्यै शकंा गरेनन।् अ ाहमले आफ्नो िव ास गमुाएनन।् बरू, उनको िव ास
अझ दढृ भयो अिन उनले परमे रको शसंा गरे। 21आफूले िदनभुएको ितज्ञा पणूर्
गनर्मा परमे र सामथ हुनहुुन्छ भन्ने कुरामा अ ाहाम पणूर्रूपले िन न्त िथए।
22यसलै,े “परमे रले अ ाहामको िव ासलाई हण गन ुर् भयो। औ उनलाई धम
बनाउन ु भयो।”✡ 23 ती शब्दहरू “परमे रले उनको िव ासलाई मािन लए” भने
अ ाहामको लािग मा ले खएको िथएन। 24 ती शब्दहरू हा ो िन म्त पिन िथयो।
परमे रले हामीलाई पिन हण गन ुर्हुन्छ जसले उहाँमा िव ास गदर्छ, जसले हा ा
भ ुयशेलूाई मतृ्यबुाट बौराउन भयो। 25यशेलूाई हा ो पापहरूका िन म्त मन ुर् िदइयो।

अिन हामीलाई धम बनाउन उहाँ मतृ्यबुाट जीवनमा आउन ु भयो।

5
परमे रसगं शा न्त

1 हा ो िव ासको कारणले गदार् हामी परमे रसगँ धम बनकेाछौं। यसथर् हा ा
भ ु यशे ू ी ारा िथयो हामी परमे रबाट शा न्त पाउछँौं। 2 ी को माध्यम

र हा ो िव ासको कारण हामीले अन ु हमा वशे पाएकाछौं जहाँ हामी अिहले
उिभएकाछौं अिन परमे रको मिहमा पाउने आशामा हामी आनन्द मनाइरहछेौं।
3 त्यित मा होइन हामी आफ्ना दःुखहरूमा पिन खशुी छौं। िकन हामी आफ्ना
दःुखहरूमा पिन खशुी छौं? िकनभने हामी जान्दछौं िक ती दःुखहरूले हामीलाई
सयंमी बनाउदँछ। 4 अिन यही सयंमले हामीलाई माण गदर्छ िक हामी ब लया
छौं। अिन यस्तो माणहरूले हामीलाई आशा दान गदर्छ। 5 अिन यस आशाले
हामीलाई किहल्यै िनराशा बनाउदँनै। िकनभने परमे रले आफ्नो मेको बषार्ले
हा ा हृदयहरू पा रपणूर् पा रिदन ु भयो। पिव आत्मा ारा उहाँले हामीलाई आफ्नो
मे िदनभुो। त्यो पिव आत्मा परमे रबाट हामीलाई उपहार हो।
6जब हामी अझै कमजोर िथयौं, ठक त्यसै बलेा ी हामी द ु मािनसहरूको

लािग मन ुर् भयो। 7 रा ा मािनसहरूको िन म्त मन सा ै क ठनले कोही राजी होलान।
कोही भने अित असल मािनसको िन म्त मन िन य पिन गनर् सक्लान। 8 य िप
✡ 4:22: 15:6 बाट उ तृ ग रएको।
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हामीहरू अझै पापी जीवन िजउँदा-िजउँदै पिन ी हा ो िन म्त मन ुर् भयो। यस
कारले परमे रले आफ्नो मे हामीलाई दखेाउन ु भयो।
9 हामी ी को रगत ारा परमे रसगँ धम बिनयौं। यसलै,े िनःसन्दहे हामी

ी ारा नै परमे रको ोधबाट जोिगने छौं। 10 मरेो मतलब के हो भने जब
हामी परमे रका श ु िथयौं उहाँले आफ्नो पु को मतृ्य ु ारा हामीलाई आफ्नो िम
बनाउन ु भयो। यसलैे जब हामी अिहले परमे रका िम छौं, हामी िन य छौं
आफ्नो पु को जीवन ारा उहाँले हामीलाई रक्षा गन ुर् हुनछे। 11 यस बाहके, हामी
हा ा भ ु ी को माध्यमबाट परमे रसगँ खशुी छौं, यशेकूो कारणले गदार् अिहले
हामी परमे रका िम बनकेा छौं।

आदम र ी
12 पाप ससंारमा एकजना मािनसको कारणले आएको हो। अिन पापसगँ मतृ्य ु

पिन आयो। यसलैे गदार् सबै मािनसहरू मन पन भयो, िकनभने सबलैे पाप गरेका
छन।् 13 मोशाको वस्था अिघ पिन ससंारमा पाप िथयो। तर त्यहाँ वस्था
नभएको भए परमे रले मािनसलाई पापको दोषी ठहयार्उन ु हुने िथएन। 14 तर
आदमको समयदे ख मोशाको समयसम्म, सबै मािनसहरूलाई मन ुर् नै िथयो। आदमले
परमे रको आज्ञा पालन नगनार्ले मन ुर् पय । तर आदमले जस्तो अन्य मािनसहरूले
पाप नगरे तापिन ितनीहरूले मन ुर् पय ।

आदम ी जस्तै िथए जो भिवष्यमा ससंारमा आइरहकेा िथए। 15 तर
परमे रको िसतकैो वरदान आदमको पाप जस्तो होइन। धरैे जना त्यस एकजना
मािनसको पापको कारणले गदार् मरे। तर परमे रको अन ु ह अत्यन्त महान िथयो।
धरैे मािनसहरूले परमे रबाट जीवन-दान पाए त्यो एउटै मािनस यशे ू ी को
अन ु ह ारा पाइएको हो। 16 जब आदमले पाप गरे, उनी पापी भनरे न्याय ग रए।
तर परमे रको उपहार िभन्नै छ। परमे रको मलु्यरिहत उपहारले मािनसहरूलाई
धम तलु्याउदँछ। 17 एकजना मािनसको पापले गदार् मतृ्यलु े सबमैािथ राज गय ।
यसकारण जसले परमे रको पणूर् अन ु ह र उहाँको धािमर्कताको महान उपहार
स्वीकार गछर्न ् ितनीहरूले सत्य जीवन पाउछँन ् र एक मा यशे ू ी ारा शािसत
हुन्छन।्

18 यसलैे एउटा मािनसको पापले सबै मािनसहरूमािथ मतृ्यकुो दण्ड ल्यायो।
तर त्यस्तै काल,े ी ले एउटा असल काम गन ुर्भयो जनु कामले सबै
मािनसहरूलाई धािमर्क बनाउदँछ र अनन्त जीवन ल्याउदछ। 19एकजना मािनसको



5:20 xiii रोमी 6:12

अनाज्ञाकारीताले धरैे मािनसहरू पापी भए। तर त्यस्तै कारले एकजना मािनसको
अनाज्ञाकारीताले धरैे मािनसहरू धािमर्क बनाइन्छन।् 20 पाप बढ़ला िक भनरे

वस्था बिनयो। तर जित पाप बढ़दै गयो परमे रको अन ु ह अझै धरैे बढ़दै गयो।
21 जसरी मतृ्यलुे पाप ारा शासन गरयो उसरी नै परमे रको अन ु हले मािनसलाई
धािमर्क बनाउन शासन गनछ। यसले हा ा भ ु यशे ू ी ारा अनन्त जीवन ल्याउने
छ।

6
पापको िन म्त मन ुर् चाँिह ी को िन म्त िजउन ु

1 हामीले के भन्न?े परमे रको धरैे भन्दा धरैे अन ु ह ा गनर्लाई हामीले
अझै धरैे पाप ग ररहन ु पन? 2 होइन! हामी हा ा पापले मय ं। यसकारण हामी
कसरी लगातार पापमा बिसरहन?ु 3 के ितमीहरूले भलु्यौ, जब हामी बि स्मा
भयौं तबदे ख नै हामी यशे ू ी का एक अशं बन्यौं? हामीले बि स्मा लयौं,
हामी उहाँको मतृ्यमुा भागीदार बन्यौं। 4 यसकैारण जब हामी बि स्मा भयौं, हामी

ी सगँै गािडयौं र उहाँको मतृ्यमुा भागीदार बन्यौं। हामी ी सगँै दफन भयौं
तािक हामी जोगीन सकौं अिन नयाँ जीवन जीउन सकौं। यस्तै कारल,े िपताको
अचम्मको श ले ी मतृ्यबुाट जीिवत हुनभुयो।

5 ी मन ुर् भयो, र हामी पिन उहाँको मतृ्यकैु अनरुूपमा उहाँिसत िमल्यौं।
यसकारण हामी उहाँको बौराइको अनरुुपमा पिन ी िसतै िमल्नछेौं। 6 हामी
जान्दछौं हा ो परुानो जीवन ी सगँै ू समा मय । यो त्यस्तै भयो जसमा िक
हा ो पापपणूर् स्वभावले हामीमािथ िनयं ण गन िथएन र अब हामी आफैं पापको
दास हुने िथएनौं। 7 जो मदर्छ उ पापको िनयं णबाट मु हुदँछ।

8 यिद हामी ी सगँै मरेका छौं भन,े हामी जान्दछौं िक हामी पिन उहाँसगँै
बाँच्ने छौं। 9 ी मतृ्यबुाट जाग्न ुभयो। अिन हामी जान्दछौ िक उहाँ फे र किहल्यै
मन ुर् हुनछैेन। उहाँमािथ मतृ्यकुो कुनै भाव छैन। 10 हो, जब ी मन ुर् भयो, उहाँ
पापको श लाई िज एकैपल्ट मन ुर् भयो। अब उहाँसगँ नयाँ जीवन छ अिन त्यो
नयाँ जीवन परमे रसगँ छ। 11 त्यस्तै काले ितमीहरूले पिन पापको कारणले
मरेको सम्झ। अिन ी यशेमूा परमे रको िन म्त जीिवत भएको ठान।

12 यसकारण पापलाई ितमीहरूको पािथर्व जीवन िनयं ण गनर् नदऊे। ित ा
पापपणूर् स्वभावलाई ितमीमा राज गनर् िदन ु हुदनै जसले ितमीलाई उसको इच्छा
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अनसुार कमर् गनर् लगाउछँ। 13 ित ा शरीरका अगंहरूलाई पापकर् म र द ु कमर्हरू
गनर्लाई अपर्ण नगर। बरू आफू मतृ्यबुाट िजउँदो भएको कारण स्वयलंाई
परमे र ित समिपर्त गर। रा ो कामको लािग ित ा शरीरका अगं परमे रको
सवेामा अपर्ण गर। 14 पाप ित ो स्वामी हुनछैेन। िकन? िकनभने ितमी वस्थाको
अधीनमा छैनौ। ितमीहरू अब परमे रको अन ु हमा छौ।

धािमर्कताको कमारो
15 तब हामीले के गन ुर् पन? हामी वस्थाको अधीनमा छैनौं तर भकुो

अन ु हमा छौं भनरे पाप गन ुर् पन? होइन! 16 िनःसन्दहे ितमीहरू जान्दछौ िक
जब ितमीहरूले आफैं लाई कसकैो आज्ञा पालन गन दास बनाउछँौ, तब ितमीहरू
त्यही मािनसको दास हौ। जनु मािनसको आज्ञा ितमी पालन गछ त्यही ित ो
स्वामी हुनछे। ितमीहरू पापको पिछ लाग िक परमे रको आज्ञा पालन गर, पापले
आ त्मक मतृ्य ु ल्याउदँछ। तर परमे रको आज्ञा पालन गय भने ितमीहरू धािमर्क
बनाइने छौ। 17 िवगतमा ितमीहरू पापको दास िथयौ। पापले ितमीहरूलाई अिधनमा
राखकेो िथयो। तर परमे रलाई धन्यवाद छ, ितमीहरूले ती आदशे हृदयले पालन
गर ्यौ जनु ितमीहरूलाई िदइयो। 18 ितमीहरू पापदे ख मु भयौ। अिन अब
ितमीहरू धािमर्कताका दास भयौ। 19 म यसको ाख्या उदाहरण िदएर ाख्या
ग ररहछुे िकनभने ितमीहरूलाई बझु्न गा ो हुन्छ। िवगतमा, ितमीहरूले पापको
िन म्त आफ्ना शरीरका अगंहरू अपर्ण गय र पापकै दास भयौ। ितमीहरू द ु
कुराहरूको लािग मा बाँच्यौ। त्यस्तै कारल,े ितमीहरूले धािमर्कताको लािग
शरीरका अगंहरू समपर्ण गर। त्यसपिछ मा ितमीहरू परमे रको िन म्त बाँच्नछेौ।

20 िवगतमा ितमीहरू पापका दास िथयौ अिन धािमर्कताले ितमीहरूलाई
िनयन् ण गरेन। 21 ितमीहरू द ु कमर्हरू गद बाँच्यौ। ती कुराहरूका लािग अिहले
ितमीहरू ल ज्जत छौ। के ती कुराहरूले ितमीहरूलाई साथ िदयो? अह!ँ ती
कुराहरूले आ त्मक मतृ्य ु ल्याँउछ। 22 तर अब ितमीहरू पापबाट मु छौ। अब
ितमीहरू परमे रका दास हौ। अिन यसले ितमीहरूलाई यस्तो जीवन ल्याउछँ जनु
परमे रको िन म्त मा हुन्छ। अिन त्यहाँबाट ितमीहरूलेअनन्त जीवन ा गनछौ।
23 जब मािनसहरूले पाप गदर्छन,् ितनीहरूले पापको ज्याला कमाउँछन ्जो चाँिह
मतृ्य ु हो। तर परमे रले आफ्ना मािनसहरूलाई मलू्य रिहत उपहार िदन ु हुन्छ जनु
हा ा ी यशे ू भमुा अनन्त जीवन हो।
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7
िववाहबाट एउटा उदाहरण

1 दाज्य-ूभाइ, िददी-बिहनीहरू ितमीहरू सबलैे मोशाको वस्था बझु्दछौ।
यसकारण िनःसन्दहे, ितमीहरू जान्दछौ िक वस्थाले कुनै पिन मािनसलाई उ
बाँचञु्जले मा आफ्नो अधीनमा राख्दछ। 2म ितमीहरूलाई एउटा उदाहरण िददछुँः
एकजना प ी मािनस आफ्नो लोग्ने बाँचञु्जले सम्म उसगँै ब ु पदर्छ। तर यिद
उसको लोग्ने मय भने ऊ िववाहको िन म्त िववाह िवधानबाट मु हुन्छ। 3 तर
यिद त्यस प ी मािनसले आफ्नो लोग्ने छदँाछदँै अक परुुषसगँ िववाह गरी भने
त्यसलाई िभचा रणी भिनन्छ। तर यिद उसको लोग्ने चाँिह मय भने ऊ िववाहको
िवधानबाट मु बन्छे अिन यिद आफ्नो लोग्ने मरे पिछ उसलेअक परुुषसगँ िववाह
गरी भन,े उसलाई िभचा रणीको दोष लाग्दनै।

4 त्यस्तै कारल,े मरेा दाज्य-ूभाइ, िददी-बिहनीहरू, ित ा परूाना स्वभावहरू
म रसकेकाछन ् र ितमीहरू पिन ी का शरीर ारा स्थाबाट मु बन्यौ। अब
ितमीहरू कसकैो भयौ। ितमीहरू ी को भयौ जो मतृ्यबुाट जगाइन ु भयो। हामी

ी का छौं र हामी परमे रको सवेामा हुनसक्छौं। 5 िवगतमा हामी हा ा पापपणूर्
स्वभावले शािसत िथयौं। वस्थाले हामीमा पापपणूर् कायर्हरू गनर् इच्छा जगायो
जसले हा ो शरीर अधीनमा राख्यो। यसकारण जनु कुराहरू हामीले गय त्यसले
हा ो आ त्मक मतृ्य ुभयो। 6 िवगतमा, वस्थाले हामीलाई कैदी बनायो । तर हा ा
परुाना स्वभावहरू मरेर गए अिन हामी वस्थावाट मु ग रयौं। यसलैे अब हामी
परमे रलाई आत्माको नयाँ ढाँचाले सवेा गदर्छौं, िनयमहरूमा ले खएको परुानो
ढाँचाले होइन। अब, हामी परमे रलाई आत्मा ारा नयाँ ढाँचाले पजु्दछौं।

पापको िवरू हा ो लडाँई
7 हामीले के भन्न ु पन हो? के वस्था पापको समान हो? होइन, तर वस्था

त एक मा त्यस्तो बाटो हो जहाँबाट मलैे पाप भनकेो के हो बझू्न सकें । यिद
वस्थाले पाप भनकेो के हो भन्ने नबताएको भए मलैे किहल्यै बझु्न सक्ने िथएन।

तर वस्थाले भन्यो, “अरूसगँ भएको कुराहरूको चाहना ितमीले गन ुर् दनै।” 8 तर
पापले त्यस आज्ञाबाट अवसर पायो र ममा धरैे कारको इच्छा जागतृ गरायो िकन
िक पाप वस्था िबनै मतृ बन्यो। 9 एक समय म वस्था िबना नै जीिवत िथएँ।
तर जब आज्ञ आयो, पापले जीवन पायो। 10 यसकारण पापको कारणले गदार् म
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आ त्मक रूपले मरे। आज्ञाको अथर् िथयो जीवन ल्याउन ु तर मरेो लािग त्यसले मतृ्य ु
ल्यायो। 11 वस्था पालन गरेर पापले मलाई मखूर् बनाउने ठाउँ पायो। वस्था
पालन गरेर पापले मलाई आ त्मक रूपले माय ।

12 तब त्यसलैे वस्था नै पिव हो, अिन आज्ञा पिन पिव , धािमर्क र रा ो
हो। 13 ममा मतृ्य ु ल्याउने कुरो रा ो भनकेो हो?होइन! तर पापले त्यो रा ो भन्ने
कुरो योग गरेर ममा मतृ्य ु ल्यायो। त्यसो भएकोले गदार् खासमा कुरो खबुै नरा ो
हो भन्ने दखेाइयो। अिन यही आज्ञा दखेाउनलाई योग ग रयो।

मानिसका न्
14हामी जान्दछौ िक वस्था आ त्मक हो। तर म आ त्मक छैन। पापले ममािथ

शासन गछर्, मानौं म त्यसको दास हु।ँ 15 म केही जाँ न्दन म के ग ररहछुे। िकनिक
म केही जा न्दनँ म के गनर् चाहन्छु। यसको स ामा म त्यही गछुर् जनु कुरो म गनर् घणृा
गछुर्। 16 यिद मलैे नचाहकेो काम गरे भने म वस्था रा ो छ भनरे मान्छु। 17 तर
म एकमा होइन जसले यस्तो खराब काम ग ररहछे। पाप जनु मिभ बसकेोछु,
त्यसलैे यस्तो कामहरू गदछ। 18 हो, म जान्दछु िक रा ो भन्ने केही कुरो ममा
छैन, म असल कुरा गनर् चाहन्छु तर गनर् असमथर् छु। 19 आफूले चाहकेो असल
कुरा पिन म गिदर्न।ँ त्यसको बदली गनर् नचाहकेो नरा ो कुरा चािहं म गछुर्। 20 यिद
आफूले नचाहकेो कुरो म गछुर् भने ती कुराहरू गन म होइन। मिभ रहकेो पापले नै
ती सब गदर्छ।

21 त्यसलैे मलै े आफैं मा एउटा िवधान भटेें जब म असल गनर् चाहन्छु मिभ
सधंैं द ु रहन्छ। 22 िभ ीरूपले म परमे रको वस्थासगँ खशुी छु। 23 तर
म मरेो शरीरमा अक वस्थाले काम ग ररहकेो पाउछुँ। त्यो िवधान मिभ को
िवधानिसत झगडा ग ररहछे। त्यो अक िवधान पापको िवधान हो अिन त्यसले
मलाई कैदी बनाउछँ। 24 म कित दयनीय छु! मतृ्य ु ल्याउने यस कुराबाट मलाई
कसले बचाउछँ? 25 परमे रले मलाई बचाउन ु हुनछे! म उहाँलाई हा ो भ ु यशे ू

ी माफर् त धन्यवाद चढाउँदछु!
यसकारण अब म मानिसक रूपले परमे रको वस्थाको दास हु।ँ तर मरेो

पापपणूर् स्वभावमा म पापको िवधानको दास छु।
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8
आत्मा र जीवन

1 यसलै,े अब जो-जो ी यशेकूा साथ छन ्उनीहरूलाई दोषी ठहरइने छैन।
2 िकन म दोषी भनरे मािनन्न?ँ िकनभने ी यशेमूा, जीवनदाता आत्माको िवधान
जसले जीवन ल्याँउछ त्यसले मलाई म ु ी िदयो। त्यो िवधान जसबाट पाप र मतृ्य ु
आउँछ त्यसबाट पिन मलाई मु िदयो। 3 वस्था श हीन िथयो िकनभने
त्यो वस्था हा ा पापपणूर् स्वभावहरूले कमजोर बनायो। तर वस्थाले गनर्
नसकेको काम परमे रले गन ुर् भयो। परमे रले आफ्नो पु लाई मनषु्य चोला िदएर
यस पथृ्वीमा पठाउन ु भयो जनु चोला पाएर मािनसहरूले पापपणूर् कामहरू गछर्न।्
परमे रले आफ्ना पु लाई पापको िन म्त ब लको रूपमा पठाउन ु भयो अिन उहाँले
पापको भर्त्सना गनर् मनषु्य चोला योग गन ुर् भयो। 4 परमे रले त्यसो गन ुर्भयो
तािक तोिकएको वस्था हामीमा प रपणूर् होस,् जो आफ्नो पापपणूर् कृित अनसुार
बाँच्दनैौं तर आत्मा अनसुार बाँच्छौं।

5 जो पापपणूर् स्वभाव लएर बाँिचरहकेा छन ् ितनले आफ्ना पापपणूर् स्वभाव
अनसुारै सोंच्दछन।् जो आत्मा अनसुार िजउँदछन ् उनीहरू आत्माको इच्छा
अनसुारै बाँच्दछन।् 6 यिद कुनै मािनसको मन पापपणूर् स्वभावले िनय न् त छ
भने उसको आ त्मक मतृ्य ु हुदँछ। यिद कुनै मािनसको मन आत्माले िनयिं त छ
भने उसलाई जीवन र शा न्त िमल्नछे। 7 यो िकन सत्य हो? िकनभन,े जब
कुनै मािनसको िवचार पापपणूर् स्वभावको अधीनमा हुन्छ तब ऊ परमे रको
िवरु मा हुदँछ। त्यस मािनसले परमे रको वस्था मान्दनै अिन वास्तवमा त्यो
मािनस परमे रको वस्था पालन गनर् असमथर् हुन्छ। 8 ती मािनसहरू जो पापपणूर्
स्वभावको अधीनमा छन ्भने परमे रलाई किहल्यै खशुी पानर् स ै नन।्

9 ित ो लािग, यिद परमे रको आत्मा ितमीमा बस्छ। ितमी आफ्ना पापपणूर्
स्वभावबाट िनय न् त छैनौ, तर आत्माबाट छौ। तर यिद कसमैा ी को आत्मा छैन
भने ऊ ी िसत हुदँनै। 10 िकनभने ितमीहरूको शरीर पापले गदार् मरेकोछ। तर यिद
ितमीमा ी हुनहुुन्छ भन,े तब आत्माले जीवन िददंछ जस्तो ी ले ितमीहरूलाई
परमे रिसत धम तलु्याउन ु भयो। 11 परमे रले यशेलूाई मतृ्यबुाट बौराउन ु भयो।
अिन यिद ितमीहरूमा उहाँको आत्माले वास गछर् भन,े उहाँले ितमीहरूको शरीरलाई
पिन जीवन-दान िदनहुुनछे जनु मरणशील छ। उहाँले ित ो शरीरमा आत्मा ारा
जीवन-दान िदन हुन्छ जनु आत्मा ितमीहरूमा बस्छ।
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12 यसकारण मरेा दाज्य-ूभाई, िददी-बिहनीहरू, हामी आफ्ना पापपणूर्
स्वभाव ारा िनय न् त हुनहुुदँनै। हामीले पापपणूर् स्वभावले डोयार्एको बाटामा लाग्न ु
हुदँनै। 13 यिद ितमीहरू आफ्ना पापपणूर् स्वभावको चाहनाको पिछ लाग्छौ भने
ितमीहरू आ त्मक रूपले मनछौ। तर यिद ितमीहरू कुकमर् गनर्दे ख आफूलाई रोक्न
आत्माको श योग गछ भने ितमीले सत्य-जीवन पाउने छौ।

14 परमे रका साँचो छोरा-छोरीहरू भनकेा ती नै हुन ्जो परमे रकै आत्मा ारा
डोयार्इएका हुन्छन।् 15 जनु आत्मा ितमीले पाएकाछौ त्यो ितमीलाई फे र दास
बनाउने र डर दखेाउने आत्मा होइन। हामीले पाएको आत्माले हामीलाई परमे रका
छोरा-छोरी बनाउछँ अिन त्यही आत्मासगँै हामी भन्छौ, “हे अब्बा, हे िपता।”
16 अिन त्यो आत्मा आफैं ले हा ो आत्मालाई साक्षी िदन्छ िक हामी परमे रका
सन्तानहरू हौं। 17 यदी हामी परमे रका सन्ताहरू हौं भने हामीले आशीवार्द
पाउनछेौं जनु परमे रिसत आफ्ना मािनहरूका लािग छ। हामीले ती आशीवार्द
परमे रबाट ी िसतै पाउनछेौं। तर हामीले ी ले जस्तै दःुख-पीडा सहन ु पछर्
त्यसपिछ मा हामीले पिन ी ले जस्तै गौरव ा गनछौ।

हामीले भिवष्यमा मिहमा पाउने छौ
18 अिहले हामी क मा छौं। तर जनु क अिहले हामीमा छ त्यो भिवष्यमा

हामीलाई िदइने मिहमासगँ तलुना गदार् त्यो केही होइन। 19 परमे रले बनाउन ु
भएको त्यके वस्तलुे ठुलो उत्सकुताको साथ त्यस समयलाई प खर्रहकेोछ जब
परमे रले उहाँका छोराहरू को को हुन ् भनरे दखेाउन ु हुनछे। त्यो िवशषे समय
हनेर् सारा ससंारको उत्कट अिभलाषा छ। 20 त्यके वस्त ु जनु परमे रले बनाउन ु
भयो त्यो मलू्यहीन भएर गयो। त्यसले प रवतर्न गनर् चाहने, तर परमे रकै इच्छा
अनसुार यस्तो भयो। तथािप त्यहाँ यस्तो आशा िथयोः 21 परमे रले बनाउन भएको
हरेक कुरा नाश हुनबाट मु बनाइने छ र परमे रका छोरा-छोरीहरूले मिहमा र
स्वतन् ता ा गनछन।्

22 हामी जान्दछौ सारा ससंार सिृ ग रएको सव-वदेनाले तडिपरहकेी एउटी
ीले झैं आज सम्म उत्सकुतापवूर्क प खर्रहकैे छन।् 23 यो ससंारले मा होइन,

हामीले पिन आन्त रक पीडा बोकेर प खर्रहकेाछौं। हामीमा परमे रको ितज्ञाको
थम अशं सरह आत्मा छ। यसलैे हामीलाई उहाँले आफ्ना सन्तान किहले बनाउन ु

हुने हो भनरे उत्सकुतापवूर्क प खर्रहकेाछौं। मरेो भन्नकुो तात्पयर्, हामीलाई उहाँले
हा ा शरीरहरूबाट किहले म ु िदनहुुनछे भनरे प खर्रहकेाछौं। 24 हामीहरू
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बचाईँयौं र हामीमा यो आशा छ। यिद हामीले प खर्रहकेा कुरा दे सके त्यो साँिचकै
आशा हुने छैन। मािनसहरूले त्यस कुराको आशा गदनन ्जनु ितनीहरूले पिहल्यै
पाइसकेका हुनँ्छन।् 25तर हामी केही चीजको आशा ग ररहछेौं जनु हामीलेअिहले
सम्म पाएका छैनौं। हामीले ठुलो धयैर्िसत त्यो प खर्रहकेा छौं।

26 आत्माले नै हामीलाई हा ो कमजोरीमा सहायता गन ुर्हुन्छ। हामीले कसरी
ाथर्ना गन ुर् पन हो! जान्दनैौ। तर आत्माले गभंीर भावले परमे रसगँ हा ो पक्षमा
ाथर्ना ग रिदनहुुनछे जनु शब्दहरूमा वणर्न गनर् सिकँदनै। 27 परमे रले हा ो

हृदयमा के छ बझु्न सक्न ु हुन्छ िकनभने आत्मा मािनसहरूका लािग परमे रसगँ
उहाँकै इच्छाले बोल्न ु हुन्छ।

28 हामी जान्दछौं िक परमे रले त्यके कुरामा ितनीहरूको भलाईको लािग
गन ुर्हुन्छ जसले उहाँलाई मे गदर्छ। ती मािनसहरू हुन ्जसलाई परमे रले बोलाउन ु
भयो िकनभने त्यो उहाँकै योजना िथयो। 29 यो ससंार बनाउन भन्दा अिघदे ख
नै परमे रले ती मािनसहरूलाई जान्न ु हुन्थ्यो।अिन परमे रले ितनीहरू आफ्नै
प ु जस्तै होउन ्भन्ने िनणर्य गन ुर्भयो। त्यसकैारण यशे ू धरैे दाज्य-ूभाईहरू र िददी-
बिहनीहरूमा जठेो हुनभुयो। 30 परमे रले ती मािनसहरूलाई आफ्नै प ु जस्तै
होउन ्भन्ने योजना गन ुर्भयो। अिन परमे र ारा बोलइएका ितनीहरूलाई पिन धम
बनाइयो। अिन परमे र ारा धम बनाइएका ितनीहरूलाई उहाँले मिहमा पिन
िदनभुयो।

यशे ू ी मा परमे रको मे
31यसकारण यस िवषयमा हामीले के भन्न?े यिद परमे र हा ो िन म्त हुनहुुन्छ

भन,े हामीलाई कसले पराजय गनर् सक्छ? 32 परमे रले हा ो िन म्त जे पिन
गन ुर्हुनछे। परमे रले उहाँको आफ्नै प ु लाई क मा भोगाउन ु भएन तर हा ा
िन म्त ब ल िदनभुयो। तब के परमे रले हामीलाई यशेकूा साथै हरेक उपहार
िदनहुुन्न र? 33परमे रलेचनु्न ुभएका मािनसहरूलाई कसले दोष लगाउन सक्छ?
कसलैे स ै न! परमे र मा एक हुनहुुन्छ जसले आफ्ना मािनसहरूलाई धम
बनाउनहुुन्छ। 34 परमे रका मािनसहरूलाई कसले दोषी हो भनी भन्न सक्छ?
कसलैे स ै न! ी यशे ू हा ा िन म्त मन ुर्भयो, तर त्यित मा होइन, उहाँ मतृ्यबुाट
जीिवत पिन हुनभुयो। अिन उहाँ परमे रको दािहनपे हुनहुुन्छ र हा ा िन म्त
परमे रलाई िब न्त ग ररहन ु भएको छ। 35 ी को मेबाट हामीलाई अलग
गनर् सक्ने कुनै थोक छ? छैन। के दःुखले हामीलाई ी को मेबाट अलग
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गनर्सक्छ? सक्दनै! के क ठनाई वा खदेाइले हामीलाई ी को मेबाट अलग
गनर्सक्छ? सक्दनै। के अिनकाल वा नाङ्गोपनाले हामीलाई ी को मेबाट
अलग गनर्सक्छ? अह।ँ के कुनै आपद वा मतृ्यलुे हामीलाई ी को मेबाट
अलग गनर् सक्छ? अह ँ सक्दनै। 36 धमर्शा ले भन्छ,

“ितमीहरूका िनिम हामीहरू िदनभ र नै मतृ्यकुो मखुमा छौं।
मािनसहरू सोंच्दछन ्हामी मा रने भेंडा जस्ता छौं।” भजनसं ह 44:22

37 तर परमे रको मेको कारणले हामी ती सबै कुराहरूमा पणूर् िवजयी बन्छौं।
38-39हो, म िन न्त छु िक कुनै चीजले पिन हामीलाई परमे रको मेबाट अलग
पानर् स ै न न मतृ्य ु वा जीवनले न स्वगर्दतूहरू वा शासन गन आत्माहरूले न त कुनै
वतर्मानका वा भिवष्यका कुराले न त कुनै मािथका वा तलका श ले न त सारा
ससंारको कुनै अरू िसिजर्त कुराले हा ो परमे रको मेबाट हामीलाई अलग गनर्
सक्नछे जो हा ा भ ु ी यशेमूा छ।

9
परमे र र यहूदी मािनसहरू

1 म ी मा छु र सत्य कुरा बो लरहछुे। म झटुो बो ल्दन।ँ मरेो अन्तारात्मा
पिव -आत्मा ारा िनयिं त छ। अिन यो अन्तरात्माले िन त गछर् िक म झटूो
होइनः 2 मलाई ठूलो अफसोस छ र मरेो हृदयमा अटुट वदेना छ यहूदी जाितको
िन म्त। 3 ितनीहरू मरेा दाज्य-ूभाइ िददी-बिहनीहरू हुन,् पथृ्वीमा मरेा सन्तानहरू
हुन।् यिद यसले ितनीहरूलाई सहायता गनर् सक्थे भने म ी बाट ाप पाउन र
उहाँिसत छु नें पिन इच्छा गथ।ं 4 ितनीहरू इ ाएलका मािनसहरू हुन।् जसलाई
परमे रले आफ्नो सन्तान बनाउन चनु्न ुभएको छ। ितनीहरूसगँ परमे रको मिहमा
र उहाँ अिन उहाँका मािनसहरू माझमा करार छ। परमे रले उनीहरूलाई आराधाना
र सकंल्प गन त रका भएको मोशाको वस्था िदनभुयो। 5 ती मािनसहरू हा ा
पखुार्हरूका सन्तानहरू हुन।् अिन ितनीहरू ी का पािथर्व प रवार हुन।् ी सबै
ाणीहरू मािथका परमे र हुनहुुन्छ। सदा उहाँको शसंा गर! आिमन।
6 हो, म यहूदीहरूको लािग दःुख अनभुव गछुर्। म भ न्दन ँ िक परमे र

उनीहरूको लािग आफ्नो ितज्ञा रा मा चकु्न ु भयो। तर इ ाएलका कितपय
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मािनसहरू मा परमे रका साँचो मािनस छन।् 7अिन अ ाहामका सन्तानहरू मध्ये
थोरै मा अ ाहामको साँचो सन्तान िथए। यही कारण परमे रले अ ाहामलाई
भन्नभुयो: “इसहाक मा खा ल काननूी छोरो हुनछे।”✡ 8 यसले बताउछँ
अ ाहामका सबै सन्तानहरू परमे रका खास छोरा-छोरीहरू होइनन।् परमे रले
अ ाहामलाई ितज्ञाको आधारामा अ ाहामका खास छोरा-छोरीहरू ती हुन ् जो
परमे रका छोरा-छोरीहरू भए। 9 परमे रले अ ाहमलाई यो ितज्ञा िदनभुएको
िथयोः “िन त समयमा म फकर् ने छु अिन साराले एउटा छोरो पाउनिेछन।्”✡

10 अिन यित मा होइन। रबकेाको पिन छोराहरू िथए। अिन ती छोराहरूका
एउटै िपता िथए। उनी हा ा िपता पखूार् इसहाक िथए। 11-12 तर दईुजना छोराहरू
जन्मन ू भन्दा अघाडी परमे रले रबकेालाई भन्नभुयो, “ठूलो छोराले सानालाई
सवेा गनछ।”✡ केटाहरू जन्मन ु भन्दा र ितनीहरूले रा ो वा नरा ो कुनै काम
गनर् भन्दा अगाडी यसो भिनएको िथयो। आफूले चनुकेो केटो आफ्नो योजनाकै
आधारमा होस ्भन्नालाई परमे रले यसो भन्नभुएको िथयो। परमे रकै चाहनाले
उनी चिुनएका िथए तर ती केटाहरूले केही गरेको कारणले होइन। त्यो परमवेरको
इच्छा िथयो। 13 जस्तो धमर्शा मा भिनएको छ, “मलैे याकूबालाई मे गरें तर
एसावलाई घणृा गरें।”✡

14 यसकारण यस िवषयमा हामीले के भन्नपुछर्? के परमे रमा कुनै अन्याय
छ? िन चय छैन। 15 परमे रले मोशालाई भन्नभुयो, “जसलाई म कृपा दशार्उन ु
चाहन्छु उसलैाई कृपा दशार्उछँ। अिन जसलाई सहानभुिूत दशार्उन ु चाहन्छु उलाई
सहानभुिूत दशार्उछु।”✡ 16 यसलैे हरेक कुरो परमे रको कृपामा िनभर्र छ, अिन
मािनसको इच्छामा वा यासमा िनभर्र छैन। 17धमार्सा मा परमे रले िफरऊनलाई
भन्नभुयो, “मलैे ितमीलाई राजा बनाएँ तािक मरेो िन म्त ितमीले केही गनर् सकौला।
म मरेो श ितमी माफर् त दशर्न गनर् चाहन्थें। म चाहन्थे मरेो नाउँ ससंारभ र घोिषत
होस।्”✡ 18 यसलै,े परमे रले जसलाई चाहन ु हुन्छ उसमैािथ कृपा दशार्उन ु हुन्छ।
अिन परमे रले जसलाई हठी बनाउन ु चाहन ु हुन्छ उसलाई हठी बनाउन ु हुन्छ।

19यसकारण ितमीहरूमध्येकसलैे पिन गनर्सक्छौः “यिद परमे रले हामीले
✡ 9:7: 21:12 बाट उ तृ ग रएको। ✡ 9:9: 18:10, 14
बाट उ तृ ग रएको। ✡ 9:11-12: 25:23 बाट उ तृ ग रएको। ✡ 9:13:

1:2-3 बाट उ तृ ग रएको। ✡ 9:15: 33:19 बाट उ तृ ग रएको।
✡ 9:17: 9:16 बाट उ तृ ग रएको।
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गरेका सबै कुराहरूमा िनयं ण गन ुर्हुन्छ भने परमे रले हा ो पापहरूको िन म्त
हामीलाई िकन दोष िदनहुुन्छ?” 20 हे मािनस, ितमी आफूलाई को हु ँ भन्ने
सम्झन्छौ? परमे रलाई गन ितमी को हौ? के एउटा माटाको हाँडीले
कुमाललेाई “मलाई िकन यस्तो बनायौ” भनरे सोध्छ? 21 कुमालकेो अिधकार
छ एउटै माटोबाट उसले िवशषे योगमा आउने एक िकिसमको भाँडो बनाउछँ भने
सामान्य योगमा आउने अक िकिसमको भाँडो पिन बनाउछँ। के यो ठीक होइन?

22 यस्तै कारले परमे रले पिन काम गन ुर्हुन्छ। परमे रले आफ्नो ोध
मािनसहरूमा कट गनर् चाहन ु भयो, जसमा िक उनीहरूले उहाँको श दखेनु।् तर
परमे रले ठूलो धयैर्िसत ती मािनसहरूलाई सहन ुभयो जो िवनाश हुनै आटेँका िथए।
23 परमे रले धयैर्तापवूर्क पखर्न ु भयो जसमा िक उहाँको कृपा पाउनहेरूलाई उहाँले
आफ्नो सम्पन्न मिहमा दखेाउन सकून।् परमे रले ती मािनसहरूलाई आफ्नो मिहमा
ा गनर् तयार गन ुर् भयो। 24 हामी ितनै मािनसहरू हौं। परमे रले हामीलाई यहूदी

र गरै-यहूदी दवुै सम् दायबाट चनु्न ु भएको छ। 25 होशकेो िकतावमा धमर्शा ले
भन्दछ,

“जो मािनसहरू मरेा होइनन-्
म भन्नछुे ती मरेा मािनसहरू हुन।्

अिन ती मािनसहरू जसलाई मलैे मे ग रन-ँ
म भन्नछुे ितनीहरूलाई मे गछुर्।” होशे 2:23

26 अिन

“त्यही ठाउँमा जहाँ परमे रले भन्नभुयो,
‘ितमीहरू मरेा मािनसहरू होइनौ’-
त्यसै ठाउँमा ितनीहरूलाई जीउदँा परमे रका पु हरू भनरे भिनने छ।” होशे
1:10

27 अिन इ ाएलको िवषयमा यशयैाले भनकेा छन:्

“इ ाएलका मािनसहरू
समु िकनारका बालवुाका कणहरू झैं अनगन्ती छन।्

तर ितनमा थोरैको मा उ ार हुनछे।
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28 हो, परमे रले चाँडै नै यस पथृ्वीमा मािनसहरूको न्याय ग रसक्न ु
हुनछे।” यशयैा 10:22-23

29 यस्तै कुरा यशयैाले भनःे

“परम भु सवर्-श मान हुनहुुन्छ,
भलुे हा ा िन म्त उहाँका कितपय मािनसहरूलाई बचाउन ु भयो।

यिद उहाँले त्यसो नगन ुर् भएको भए,
अिहले हामी सदोम,
र गमोरा जस्तै हुने िथयौं।” यशयैा 1:9

30 यसकारण यी सबले के बझुाउँछ? यसको तात्पयर् होः गरै-यहूदीहरूले
धम बन्न खोिजरहकेा िथएनन।् तर ितनीहरू िव ासमा आधा रत धम बनाइए।
31अिन इ ाएलका मािनसहरूले वस्थालाई प ाएर धम बन्ने कोिशश गरे। तर
ितनीहरू आफ्नो उ ेश्यमा सफल भएनन।् 32 िकन असफल भए? िकनभन,ेआफ्ना
कामहरूको आधारमा ितनीहरूले आफैं लाई धम बनाउने कोिशश गरे, िव ासको
आधारमा होइन। ितनीहरू त्यस ढुङ्गामा ठेस लागरे लडे जसले मािनसलाई
लडाउछँ। 33 त्यस ढुङ्गाको िवषयमा धमर्शा भन्छः

“हरे, िसयोनमा म एउटा ढुङ्गा राख्छु, जसमा मािनसहरूलाई ठेस लाग्छ।
यो एउटा िचहान हो जसले मािनसलाई पाप गनर् लाउँछ।

तर च ानमा कसलैे िव ास गदर्छ भने
उसलाई ल ज्जत पा रने छैन।” यशयैा 8:14, 28:16

10
1 दाज्य-ूभाइहरू र िददी-बिहनीहरू, यहूदीहरूको उ ार हुनसकोस ् भनरे म

हृदयबाटै चाहन्छु। यो मरेो परमे र ित ाथर्ना छ। 2 यित मा म यहूदीहरूको
िवषयमा भन्न सक्छुः ितनीहरू साँिच नै परमे लाई प ाउन चाहन्छन।्
तर ितनीहरू ठीक बाटो जान्दनैन।् 3 ितनीहरूले धम बनाउने परमे रको
बाटो िचननेन।् ितनीहरूले आफ्नै त रकाबाट धािमर्क बन्न खोजे अिन त्यसलैे
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मािनसहरूलाई धम बनाउने परमे रको बाटो ितनीहरूले स्वीकार गरेनन।्
4 ी ले वस्था समा ग रिदनभुयो तािक त्यके मािनस जसले िव ास गछर् ऊ
धम हुन सक्छ।

5 वस्थाले िदएको धािमर्कताको बारे मोशा भन्दछन,् “ वस्था अनसुार
िहडं्ने मािनस त्यसबाटै बाँच्नछे।”✡ 6 तर िव ासले िदएको धािमर्कताको िवषयमा
धमर्शा ले भन्छ, “ितमीहरू स्वयलंे नसोध, ‘स्वगर्मा को जानछे?’ ” (जसको
अथर् हुदँछ “ ी लाई पथृ्वीमा उतानर् को स्वगर् जानछे?”) 7“र नभन, ‘पातालमा
को जानछे?’ ” (जसको अथर् हुदँछ, “ ी लाई मतृ्यबुाट फकार्उन पातालमा को
जानछे?”)

8धमर्शा ले यसरी भन्छः “परमे रको िशक्षा ितमीहरूको निजक छ, त्यो ित ो
मखुमा र ित ो हृदयमा छ।”✡ यो िशक्षा िव ासको िशक्षा हो जनु हामी चार
गछ ं। 9 यिद ितमीहरूले “यशे ू नै भ ु हुनहुुन्छ,” भन्न मखु खोल्यौ भने अिन यिद
परमे रले यशेलूाई मतृ्यबुाट बौराउन ु भयो भन्ने कुरामा ितमीहरू िव ास गछ
भन,े ितमीहरूको उ ार हुनछे। 10 हो, हामी हृदयले िव ास गछ ं त्यसलैे हामी
धम बनाइका छौं। अिन हामी िव ास गछ ं भन्ने स्वीकार गनर् हामी आफ्ना मखु
खोल्दछौं त्यसलैे हामी बचाईएका छौं। हामीले मखु खोल्यौं र िव ास गय अिन
हा ो उ ार भयो।

11 हो, धमर्शा ले भन्छ, “जसले पिन उहाँमा िव ास गछर् भन,े ऊ ल ज्जत
हुने छैन।”✡ 12 िकनभने यहूदी र गरै-यहूदीहरूमा िभन्नता छैन। उहाँनै परम भु
सबकैा लािग भु हुनहुुन्छ। ज-जसले उहाँमा िव ास राख्दछ ती सबलैाई उहाँ
पणू र् आिशष िदनहुुन्छ। 13 हो, धमार्शा ले भन्छ, “जसले परम भमुा भरोसा राख्छ
उसको उ ार हुदँछ।”✡

14 तर मािनसहरूले भलुाई पत्याउन भन्दा पिहले उहाँमा िव ास गन ुर्पछर्?
अिन िव ास गनर् अिघ, ितनीहरूले उहाँको बारेमा सनुन्नपुछर्। तर उहाँको बारेमा
सनु्नलाई कसलैे उहाँको बारे ितनीहरूलाई चार गन ुर्पछर्। 15 तर कसलैे चार गन ुर्
भन्दा अिघ, उसलाई पठाइन ु पछर्। धमर्शा ले भन्छः “ससुमाचार ल्याउनहेरूको
खु ा सनु्दर हुन्छन।्”✡
✡ 10:5: 18:5 बाट उ तृ ग रएको। ✡ 10:8: 30:12-14 बाट
उ तृ ग रएको। ✡ 10:11: 28:16 बाट उ तृ ग रएको। ✡ 10:13:
2:32 बाट उ तृ ग रएको। ✡ 10:15: 52:7 बाट उ तृ ग रएको।
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16 तर सबै यहूदीहरूले त्यो ससुमाचार स्वीकार गरेनन।् यशयैाले भन,े “परम भु
हा ो सन्दशेलाई कसले िव ास गरे?”✡ 17 यसलैे ससुमाचार सनुपेिछ िव ास
आउँदछ। अिन यिद कसलैे मािनसलाई ी को िबषयमा बताए ितनीहरूले
ससुमाचार सनु्नछेन।्

18 तर म सोध्छु, “के ितनीहरूले ससुमाचार सनु?े” हो, ितनीहरूले सनु।े
धमर्शा ले भन्छ,

“ितनीहरूका आवाज सारा-ससंारमा फै लउन।्
ितनहरूका शब्द ससंारका चारै िदशा पगुनु”् भजनसं ह 19:4

19 फे र म सोध्छु, “के इ ाएलका मािनसहरूले बझुनेन?्” हो ितनीहरूले बझु।े
मोशा पिहले परमे रका कुरा भन्छन,्

“म ती मािनसहरूलाई योग गरेर ितनीहरूमा इष्यार् उत्पन्न गराउँछु, जो एक जाित
होइन।

एउटा मखूर् जाितलाई योग गरेर म ितमीहरूलाई ु बनाउछुँ।” वस्था
32:21

20 त्यसपिछ यशयैा अझ िनभर्यताका साथ परमे रलाई भन्छन:्

“जनु मािनसहरूले मलाई खोज्दै खोजकेा िथएनन,्
ितनीहरूले नै मलाई पाए।

जसले मलाई सोध्दै सोधकेा िथएनन,् म ितनीहरूकहाँ कट भएँ।” यशयैा 65:1
21 परमे रले यी कुराहरू यशयैा ारा गरै-यहूदीहरूलाई भन्नभुयो। तर यहूदीहरूका
बारेमा परमे र भन्नहुुन्छ,

“सारा िदन मलैे ती मािनसहरूलाई पख,ं
तर ितनीहरूले मरेो आज्ञा माननेन ्अिन मलाई प ाएनन ्पिन।” यशयैा
65:2

✡ 10:16: 53:1 बाट उ तृ ग रएको।
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11
आफ्ना मािनसहरूलाई परमे रले िबसर्नभुएन

1 तब मलैे सोधें, “के परमे रले आफ्ना मािनसहरूलाई फा लिदन ु भयो
त?” त्यसो होइन! म स्वयं एक इ ाएली हु।ँ म अ ाहामको प रवारको
हु।ँ म िबन्यामीनको कुलको हु।ँ 2 ितनीहरू जन्मन ु भन्दा पिहलनेै परमे रले
इ ाएलहरूलाई आफ्नो मािनसको रूपमा चनु्न ु भएको िथयो। अिन परमे रले
ती मािनसहरूलाई िनकालरे फ्याँकन ु भएन। िनःसन्दहे, ितमीहरू जान्दछौ
धमर्शा ले ए लयाको बारेमा कथा भन्छ। धमर्शा ले भन्छ, ए लयाले परमे रलाई
इ ाएलका मािनसहरूको िवरु मा यस कारले ाथर्ना ग ररहकेा िथए, 3“परम भ,ु
मािनसहरूले तपाईंका अगमव ाहरूलाई मारे। अिन तपाईंका वदेीहरू सबै भत्काई
िदए। म मा एकजना अगमव ा अझ बाँिचरहछुे। अिन मािनसहरू मलाई मानर्
खोिजरहछेन।्”✡ 4 तर परमे रले ए लयालाई कस्तो उ र िदनभुयो? उहाँले
भनन्नभुयो, “मलैे अझ सम्म मलाई पजु्न सात हजार मािनसहरू राखकेोछु। ती
सात हजार मािनसहरूले बाललाई पजुनेन।्”✡

5 यस्तै कारल,े परमे रको अन ु हले चिुनएका अिहले पिन इ ाएलमा
कितपय मािनसहरू छन।् 6 अिन यो परमे रको अन ु हकै फल हो भन,े त्यो
मािनसहरूको कामको फल होइन। न भने परमे रको अन ु ह नै रहने िथएन।

7यसलैे त्यो यस्तो हुन गयोः इ ाएलका मािनसहरूले धम बन्ने कोिशश गरे। तर
ती सफल बिनन सकेनन।् तर परमे रले चनु्न ु भएका मािनसहरू भने धम बिनए।
अरू मािनसहरू कठोर िथए र परमे रको कुरा सनु्न चाहनेन।् 8 जस्तो धमर्शा मा
ले खएको छ,

“परमे रले मािनसहरूका इ न् यलाई चतेनाहीन बनाइिदन ु भयो।” यशयैा
29:10

“परमे रले ितनीहरूका आखँा बन्द ग रिदन ु भयो तािक ितनीहरूले दे नसकुन,्
उहाँले ितिनहरूका कान बन्द ग रिदन ु भयो तािक ितनीहरूले सनु्न नसकुन।्

अझसम्म त्यही भइरहछे।” वस्था 29:4
✡ 11:3: 1 राजा 19:10, 14 बाट उ तृ ग रएको। ✡ 11:4: 1 राजा 19:18 बाट उ तृ
ग रएको।
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9 अिन दाउद भन्छन,्

“ितनीहरूका भोजहरूमा, ितनीहरू पासोमा परून ्र प ाउ खाऊन।्
ितनीहरूले ठोक्कर खाउन ्र ती लडनू,् ितनीहरू द ण्डत होऊन।्

10 ितनीहरूका आखँा बन्द रहुन,् तब ती दे सक्दनैन।्
अिन ती सदा क मा प ररहुन।्” भजनसं ह 69:22-23

11 त्यसलैे म सोध्छु जब यहूदीहरूले ठोक्कर खाए, त्यस ठोक्करले के ती
ध्वशं भए? भएनन।् ितनीहरूको गल्तीले गरै-यहूदीहरूलाई मु दान गय र
यहूदीहरूलाई इष्यार्ल ु बनायो। 12 यहूदीहरूको ठोक्करले ससंारलाई ठूलो आिशष
ल्याएको छ, अिन ितनीहरूले जे गमुाए त्यसले गरै-यहूदीहरूलाई ठूलो आिशष
ल्याएको छ। यसकारण कल्पना गर परमे रले ितनीहरूलाई जस्तो हुन ु चाहनहुुन्छ
तो त्यस्तै भइिदए ससंारले कित महान ्आिशष पाउने िथयो!

13 अब म ितमीहरूसगँ बो लरहछुे जो यहूदीहरू होइनौ। म गरै-यहूदीहरूको
े रत हु।ँ यसलैे जित बलेा मसगँ त्यो कमर् हुन्छ, म यथासक्य असल गछुर्। 14 म

आशा गछुर् िक म आफ्नै मािनसहरूलाई इष्यार्ल ु बनाउन सक्छु। त्यस्तै कारले म
आशा गछुर् म ितनीहरूमा कितपयलाई उ ार गनर् सक्छु। 15 परमे र यहूदीहरूसगं
रसाउन ुभनकेो उहाँ ससंारका अन्य मािनसहरूको िम बन्नभुयो भनकेो हो। त्यसलैे

कल्पना गर, परमे रले यहूदीहरूलाई पनुः स्वीकार गन ुर् भयो भने के होला? त्यसले
मतृ्यपुिछ जीवन ल्याउनँछे।

16 यिद रोटीको पिहलो टु ा परमे रलाई अपर्ण गरे, जम्मै रोटी पिव हुन्छ।
यिद एउटा रूखका जराहरू पिव छन ्भने त्यसका हाँगाहरू पिन पिव हुनछेन।्

17 भ क्षको रूखको केही हाँगाहरू भाँिचएका िथए। अिन जङं्गली भ ाक्षको
हाँगा (जस्तो गरै-यहूदी) ितमीहरू त्यस भ ाक्षको हाँगाहरूमा कलमी बाँिधएकाहरू
िथयौ। अब त्यसै भ ाक्ष रूखको श र जीवनको साझदेारी ितमीहरूले गनछौ।
18 यसलैे भाँिचएका हाँगाहरू भन्दा ठूला बन्ने घमण्ड नगर। ितमीहरूले घमण्ड
गन कुनै कारण छैन। िकन? ितमीहरूले त्यो जरामा ाण भदनौं। त्यो जराले पो
ितमीहरूलाई ाण िदन्छ। 19 ितमीहरूले भन्नछेौ, “हागाँहरू भाँिचएर गए जसमा
िक म रूखमा कलमी बनाउन सकँू।” 20 त्यो सत्य हो। ती हाँगाहरू भाँिचएका
िथए िकनभने ितनीहरूले िव ास गरेनन।् अिन ितमीहरू आफ्नो िव ासको
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कारणले त्यस रूखमा ठाउँ पाउछँौ। घमण्डी नबन तर न बन। 21 परमे रले
ाकृितक हाँगाहरूलाई नजोगाए जस्तै यिद ितमीहरूले िव ास ग ररहनेौ भने उहाँले

ितमीहरूलाई जोगाउन ु हुने छैन।
22 यसकारण बझु, परमे र कित दयाल ु हुनसुक्न ु हुन्छ, तर साथै बझु, परमे र

कठोर पिन हुन सक्नहुुन्छ, जसले परमे रको बाटो प ाउन छाड्छ उिसत
उहाँ कठोर हुनहुुन्छ। तर ितमी उहाँका दयािभ रिहर ौ भने परमे र दयाल ु
हुनहुुन्छ। तर ितमीले त्यसो गरेनौ भने ितमी रूखका हाँगाहरू का टए झौं, का टने
छौ। 23 अिन यिद यहूदीहरूले परमे रमा फे र िव ास रा थाल,े परमे रले
ितनीहरूलाई फे र हण गन ुर्हुनछे। परमे रमा ितनीहरूलाई फे र फकार्ई ल्याउने
क्षमता छ जहाँ ितनीहरू पिहले िथए 24 एउट असल भ ाक्षको रूखमा जगंली भ ाक्ष
का हाँगाहरू कलम सान ुर् ाकृित कुरो होइन। तर ितमी गरै-यहूदीहरू जङ्गली भ ाक्ष
रूखका हाँगाहरू जस्ता हुन।् यसकारण िनःसन्दहे ितनीहरू मलू रूखमा कलमी सानर्
सिकन्छ।

25 दाज्य-ूभाइहरू र िददी-बिहनीहरू, म ितमीहरूलाई यो ग ु कुरा बताउन
चाहन्छु। यसले ितमीहरूलाई नबझुकेा सबै कुराहरू बझु्नमा सहयोग गनछ। सत्य
यो होः इ ाएलको एउटा भाग हठी भयो। तर त्यो प रवतर्न हुन सक्नछे जब शस्त
अ-यहूदीहरू परमे रकहाँ आउँदछन।् 26 अिन त्यसै गरी सारा इ ाएलीहरूलाई
बचाइनछे। यो धमर्शा मा ले खएको छः

“उ ारक िसयोनबाट आउनु हुनछे;
उहाँले याकूबका प रवारबाट दषु् ाइँ हटाउनहुुनछे।

27 अिन म ितनीहरूसगँ यो वाचा गनछु
जब ितनीहरूका पापहरू म हरण गनछु।” यशयैा 59:20-21, 27:9

28 यहूदीहरू ससुमाचार हण गनर् अस्वीकार गछर्न,् यसकारण ितनीहरू
परमे रका श हुरू हुन।् यो ितमी गरै-यहूदीहरूलाई सहायता गनर्को लािग भएको
हो। तर ितनीहरू चिुनएका मािनसहरू हुनाको कारण परमे रले अझ पिन मे
गन ुर्हुन्छ। िकनभने ितनीहरूका िपताहरूलाई वचन िदनभुएको िथयो। 29 परमे रले
मािनसहरूलाई आफूले िदनहुुने उपहारको बारेमा अिन आफ्नो बोलावटको बारेमा
आफ्नो मन प रवतर्न गन ुर्हुने छैन। 30 एक समयमा ितमीहरूले परमे रलाई मान्न
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अस्वीकार गरेका िथयौ। तर अिहले ितमीहरूले परमे रको कृपा पायौ कारण
ितनीहरूले आज्ञा पालन गनर् माननेन।् 31अिन अिहले ितनीहरूले परमे रको आज्ञा
पालन गनर् अस्वीकार गछर्न ् िकनभने परमे रले ितनीहरू ित कृपा दशार्उनभुयो।
ितनीहरूले पिन परमे रबाट कृपा ा गरून ् भिन त्यसो भएको िथयो। 32 सबै
मािनसहरू अवज्ञाको कारागारमा यसकारण थिुनएका छन ् िक परमे रको कृपा
सबमैा पगु्न सकोस।्

परमे रको शसंा गर
33 हो, परमे रको ए यर्को सीमा छैन! उहाँको ज्ञान र ब ु को कुनै अन्त

छैन! कसलैे पिन परमे रले गन ुर्भएको िनणर्यको ाख्या गनर् स ै न। कसलैे पिन
परमे रको बाटोहरू बझु्दनै। 34 जस्तो धमर्शा मा ले खएको छः

“परम भकुो मन कसले जान्दछ?
उहाँलाई सल्लाह कसले िदनसक्छ?” यशयैा 40:13

35 “कसलैे किहल्यै परमे रलाई केही उपहार िदएको छ?
ता िक ब द्लमा परमे रले पिन उसलाई उपहार िदन ु परोस।्” अय्यबू
41:11

36 हो, परमे रले सबै थोक सजृना गन ुर्भयो। सबै कूरा उहाँकै कारणले र उनकैा
िन म्त च लरहछे। परमे रको महीमा रिहरहोस!् आिमन।

12
परमे रलाई ितमीहरूको जीवन दऊे

1 यसलैे दाज्य-ूभाइहरू र िददी-बिहनीहरू, केही गर भनरे म िबन्ती गदर्छु।
परमे रले हामीलाई ठूलो दया दखेाउनभुयो। यसकारण परमे रलाई सन्न गद
आफ्नो जीवनलाई जीिवत ब लदानको रूपमा अपर्ण गर। यही ितमीहरूको आ त्मक
उपासना हो। 2सांसा रक स्तरमा आफूलाई प रवतर्न नगर। तर िवचारको नयाँ बाटो
अप्नाएर आफूलाई आन्त रक रूपले प रवतर्न गर। अिन त्यसपिछ ितमीहरू रा ो
के हो, उहाँलाई के मन पछर् र सम्पणूर्ता के हो, आफैं परमे रको इच्छा प ो लाउन
समथर् हुने छौ।
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3 परमे रले मलाई अन ु हको वरदान िदनभुएकोछ, म ितमीहरू सबलैाई भन्छु
आफू जे छौ त्यो भन्दा बढता आफूलाई नसम्झौं। परमे रले िदनभुएको िव ासको
आधारमा ितमी वास्तवमा बाँिचरहकेाछौ त्यो स्वयं हरे। 4 हामी त्यकेको एउटै
शरीर छ अिन यो धरैे भागमा बाँिडएको छ। यी भागहरूको एउटै काम हुदँनै। 5 उसै
गरी, हामी धरैे मािनसहरू छौं, तर ी मा हामी एक शरीर हौं। अिन त्यके अगं
अरू भागहरूका हुन।्

6 हामी सबसैगँ िविभन्न वरदानहरू छन।् हरेक वरदान परमे रको अन ु हबाट
आएको छ। यिद कससैगँ अगमवाणी गन वरदान छ भने उसले आफ्नो िव ासको
अनसुार त्यसको उपयोग गन ुर्पछर्। 7 यिद कससैगँ सवेाको वरदान छ भने उसले
सवेा गन ुर्पछर्। यिद कससैगँ उपदशेको वरदान छ भने उसले उपदशे िदनपुछर्। 8 यिद
कससैगँ उत्साहको वरदान छ भने उसले अरू मािनसलाई उत्साह िदनपुछर्। यिद
कससैगँ अरूलाई सहयोग गन वरदान छ भने उसले उदारतापवूर्क सहयोग गन ुर्पछर्।
यिद कससैगँ नतेतृ्व गन वरदान छ भने उसले वीणतापवूर्क नतेतृ्व िदनपुछर्। यिद
कससैगँ दया दखेाउने वरदान छ भने उसले खशुीको साथमा अरूलाई दया दखेाउन ु
पछर्।

9 ितमीहरूको मे श ू हुनपुछर्। ती कुराहरूलाई घणृा गर जनु कुरामा दषु् ाइँ छ।
असल कुराहरू मा गर। 10 एका-अकार्मा दाज्य-ूभाई, िददी-बिहनीहरूलाई जस्तो
मे गर। ितमी आफूलाई जस्तो चाहन्छौ आफ्ना दाज्य-ूभाइ, िददी-बिहनीहरूलाई

त्यो भन्दा अझ बढता सम्मान दऊे। 11परम भकुो काममा अल्छी नहोऊ। आ त्मक
रूपले इष्यार्ल ु भएर उहाँको सवेा गर। 12 खशुी होऊ िकनभने ितमीहरूसगँ आशा
छ। दःुखमा धयैर् धारण गर। सधैं ाथर्ना गर। 13 परमे रका मािनसहरूले सहायता
खोजकेो दखेे आफूमा भएको कुरो बाँड र सहायता दऊे। अिन मािनसहरूलाई आफ्नो
घरमा स्वागत गर।

14 ती जसले ितमीहरूलाई नरा ो गछर् उिसत मीठो वचन बोल। तर ितनीहरूलाई
नसराप। 15जब अरूहरू खशुी हुदँछन ्ितमी पिन ितनीहरूसगँै खशुी हुनपुछर्। अिन
जब अरूहरू रून्छन ्ितमीपिन ितनीहरूसगँ रोऊ। 16 परस्परमा शा न्तपवूर्क िमलरे
बस। अहंकार नगर। िनम्न पदका मािनसहरूिसत िम ता राख। अिभमानी नहोऊ।

17 यिद ितमीलाई कसलैे चोट पयुार्उँछ भने ितमीले त्यसको बद्ला नलऊे। सबै
मािनसलाई रा ो गन यास गर। 18 सबसैगँ शा न्तिसत ब े चे ा गर। 19 हे मरेा
िम हरू, ितमीहरूलाई नरा ो गनलाई दण्ड िदने कोिशश नगर। परमे रलाई पखर्,
उहाँले ोधको बलेामा ितनीहरूलाई दण्ड िदनहुुनछे। ले खएको छः “दण्ड िदने
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काम मरेो हो, म साटो फेन छु।”✡ परम भु भन्नहुुन्छ। 20 यसथर् ितमीहरूले यसो
गन ुर्ः

“यिद ित ो श ु भोको छ भन,े
उसलाई खवुाऊ।

यिद ित ो श ु प्यासा छ भन,े
उसलाई पानी दऊे।

यस कारले ितमीले ती मािनसहरूलाई ल ज्जत पानछौ।” िहतोपदशे
25:21-22

21 द ु ले ितमीलाई निजतोस,् तर भलाईले द ु लाई िजत।

13
सरकारको शासकहरूको आज्ञा मान्न ु

1 ितमीहरू सबलैे शासकहरूको आज्ञा मान्न ु पछर्। िकनभने शासकहरूलाई
अिधकार िदने परमे रनै हुनहुुन्छ। अिन अिहले शासन गनहरू परमे रबाट िनय ु
ग रएका हुन।् 2यसलैे जो शासकहरूको िवरोधमा जान्छ ऊ परमे रको िनय ु को
िवरोधमा जान्छ। जो शासकको िवरोधमा जान्छ ऊ द ण्डत हुनछे। 3 ज-जसले
उिचत काम गदर्छन ्उनीहरूलाई शासकहरूदे ख डराउने काम छैन। तर ज-जसले
अनिुचत काम गदर्छन ् उिनहरूलाई शासकहरूदे ख डराउन ु पछर्। के ितमीहरू
शासकहरूका डरबाट मु हुन चाहन्छौ? तब उिचत काम गर, शासकहरूले
ितमीहरूको शसंा गनछन।्

4 शासकवगर् ितमीहरूलाई सहयोग गन परमे रका सवेक हुन।् तर ितमीले
अनिुचत काम गय भने ितमी डराउछँौ। शासकसगँ दण्ड िदने अिधकार छ अिन
उसले यो अिधकार चलाउछँ। अनिुचत काम गनलाई दण्ड िदने ऊ परमे रको
सवेक हो। 5 ितमीले शासकको आज्ञा मान्नै पछर्, ितमीले मान्नै पछर् िकन िक माननेौ
भने ितमीले दण्ड पाउन सक्छौ। ितमीले मान्न ु पछर् िकनभने ितमी जान्दछौ िक
असल काम ग रन ु पछर्।

6 अिन यसकैारण ितमीहरूले कर पिन ितन ुर् पदर्छ। शासकहरू परमे रको सवेा
ग ररहछेन ् अिन त्यसकैो लािग ितनीहरूले आफ्नो समय िदन्छन।् 7 ितमीले जे
✡ 12:19: 32:35 बाट उ तृ ग रएको।
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िदनपुछर् सबै मािनसलाई दऊे। ितमीले जसलाई कर र महसलू ितन ुर् परेको हुन्छ
उसलाई ितर। आदर गन ुर्पन मािनसलाई आदर गर। सम्मान गन ुर् पन मािनसलाई
सम्मान गर।

अरूलाई मे गन ुर् नै वस्था हो
8 ितमी कससैगँ ऋणी हुन ु हुदँनै। तर ितमीहरू सधैं एका अकार्मा मेको ऋणी

हुनपुर्छ। जसले अरूलाई मे गदर्छ उसले सम्पणूर् वस्था मान्दछ। 9 म यो िकन
भन्दछुै? िकनभने वस्थाले भन्दछ, “ िभचारको पाप नगर, हत्य नगर, कुनै
कुरो नचोर, अरूको चीजको लोभ नगर।”✡ यी सबै आदशेहरू र अन्य आदशेहरू
एउटै आदशेमा समािहत छन ् “आफूलाई मे गरे जस्तै अरूलाई मे गर।”✡
10 मेले कसलैाई चोट पयुार्उदँनै। यसकारण मे गन ुर् नै सबै वस्थाको पालन
गन ुर् हो।

11 मरेो भनाइको कारण यो हो िक हामी अप् ारो समयमा बाँिचरहछेौं। हो,
अब िन ाबाट ब्य ूिँझने ित ो समय आएको छ। िकनभने जित बलेा हामीले िव ास
गय ं त्यस बलेा भन्दा अिहले हा ो म ु हामी निजक भएको छ। 12 “रात”
ायः िस सक्यो “िदन” लगभग यहाँ आइसक्यो। यसथर्ः हामीले अन्धकारको

कामगनर् छोडन ु पछर्, अिन उज्यालाको कामहरू गन ुर् पछर्। 13 िदनको मािनसहरू
जस्तो हामीले स्वच्छातापवूर्क काम गन ुर्पछर्। हामी जङ्गली र खिचर्लो भोजमा
भु लन ु हुदँनै। हामी दाखरसले माि न ु हुदँनै। हामीले िभचारका पापहरु गन ुर् हुदँनै
र हामीले आफ्ना शरीरले कुनै पाप गन ुर् हुदँनै। हामीले झगड़ा गन ुर् हुदँनै र ईष्यार् गन ुर्
हुदँनै। 14 त्यसको स ामा आफूले भ ु यशे ू ी झैं होऊ। आफ्नो पापमय स्वभाव
र पापमय इच्छाहरूलाई सन्त ु ी नदऊे।

14
अरूको भत्सर्ना नगर

1कमजोर िव ास भएका आफ्नो समहूका सदस्यहरूलाई अप्नाउन अस्वीकार
नगर। अिन ितनीहरूको िवचारमािथ ितनीहरूिसत तकर् नगर। 2 आफूलाई जे मन
पछर् त्यो खान सक्छु भन्ने िव ासहरू एउटा मािनसको हुन सक्छ। तर कमजोर
िव ास हुने अक मािनसले सोच्न सक्छ िक ऊ खाली साग-सब्जी मा खान
✡ 13:9: 20:13-15, 17 बाट उ तृ ग रएको। ✡ 13:9: 19:18
बाट उ तृ ग रएको।
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सक्छ। 3 अिन जे पिन खान सक्छु भन्ने मािनसले त्यो साग-सब्जी मा खाने
मािनस भन्दा उ म छु भनरे आफूलाई ठान्न ु हुदँनै। अिन साग-सब्जी मा खाने
मािनसले पिन सबै खाने मािनस गल्ती हो भनरे सोच्न ु हुदँनै। परमे रले ती दवुलैाई
हण गन ुर्हुन्छ। 4 ितमीले अरूको सवेकलाई जाँच्न स ै नौ। उसको स्वामीले मा

त्यसको ठीक र बठेीकको िनणयर् गनर्सक्छ। अिन परम भकुो सवेक ठीक बन्नछे
िकनभने भ ु ितनलाई ठीक बनाउन ु सामथ हुनहुुन्छ।

5 कुनै मािनसले एउटा िदनलाई अक िदनभन्दा महत्वपणूर् ठान्न सक्छ। अिन
अक मािनसले सबै िदन एकै ठान्न सक्छ। हरेक मािनस आफ्नो िव ासमा िन त
हुनपुछर्। 6 जसले एउटा िदन भन्दा अक िदन महत्वपणूर् भनरे सोच्दछ उसले त्यो
परम भकुो लािग सोंच्दछै। अिन जसले सबै थोक खान्छु भन्छ त्यसले भकुो
लािग खाँदछै। हो, त्यस भोजनको लािग उसले भलुाई धन्यवाद िददंछ। अिन
जसले केही थोक खान अस्वीकार गदर्छ जसले भकैु लािग अस्वीकार ग ररहछे।
उसले पिन परमे रलाई धन्यवाद िददंछ।

7 हो, हमी सबजैना भकुो लािग बाँच्दछौं। हामी आफ्नै िन म्त बाँच्दनैौं अथवा
आफ्नै िन म्त मदनौं पिन । 8 यिद हामी बाँच्छौ भने भकुो लािग बाँिचरहकेाछौं।
अिन यिद हामी मछ ं भन,े हामी भकुो लािग मदर्छौं। यसलैे हामी मरौं िक हामी
बाँचौ हामी भकैु हौं। 9 यही कारणले गदार् ी मन ुर्भयो र मतृ्यबुाट बाँच्न ु भयो।

ी ले त्यसै गन ुर्भयो र उहाँ मरेकाहरूको लािग पिन र बाँचकेाहरूको लािग पिन
भु हुनसक्न ु भयो।
10 तब ितमी ी मा भाइ भनरे िकन जाँच्छौ? अथवा ितमीले आफूलाई आफ्ना

दाज्य-ूभाइ भन्दा ठूला िकन ठान्छौं? हामी सबजैना परमे रका सम्मखु उिभन ु
पछर्। अिन उहाँले हामी सबलैाई जाँच्न ु हुन्छ। 11 हो, धमर्शा मा ले खएको छः

“ ‘ त्यके मािनस मरेो साम ु झकु्नछे,
अिन त्यकेले परमे रलाई मान्नछे।िनःसन्दहे म बाँचे जस्त,ै
यी कुराहरू हुनछेन,् परम भु भन्न ु हुन्छ।’ ” यशयैा 45:23

12 यसकारण हामी त्यकेले परमे रको अघाडी आफ्नो िहसाब िदन ु पनछ।

अरूलाई पापी भनरे दोष नलगाऊ
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13 यसलैे एक अकार्लाई जाँच्ने काम बन्द गरौं। त्यसको स ामा ितमीले दाज्य-ू
भाइका वा िददी-बिहनीका बाटोमा वाधा नहाल्ने वा केही त्यस्तो नगन िन य गर
जसले गदार् ती पाप गनर् ितर लाग्लान।् 14 म भु यशेमूा हु।ँ म जान्दछु कुनै खा
आफैं मा फोहोर छैन। तर यिद कसलैे फोहोर भनरे िव ास गछर् भने त्यो उसकैो
लािग फोहोर छ।

15 केही खाँदमैा यिद ितमीले आफ्ना दाज्य-ूभाइ िददी-बिहनीको भावनामा
चोट पयुार्उछँौ भने ितमीले मेको बाटो प ाउँदनैौ। कसलैे गलत सम्झकेो खाना
खाएर ितमीले उसलाई न गन ुर् हुदँनै। ी त्यस मािनसको लािग पिन मन ुर् भयो।
16आफूलाई असल लागकेो कुनै कुराको िनन्दा हुन नदऊे। 17 परमे रको राज्यमा
खान ु र िपउनकुो कुनै महत्व छैन। परमे रको राज्यमा महत्वपणूर् कूरा त यी हुन
धािमर्कता, शा न्त र पिव आत्मामा आनन्द। 18कसलैे यस कारले ी को सवेा
गरे उसले परमे रलाई खशुी पादर्छ। अिन त्यो मािनस अरूहरू ारा स्वीकृत हुनछे।

19यसलैेकठोर प र मको साथ त्यस्तो काम गरौं जसबाट शा न्त छाउछँ। अिन
त्यस्तो काम गरौं जसमा िक त्यो एका अकार्मा सहयोग बन्न सकोस।् 20 भोजनले
परमे रको कायर् न गनर् नदऊे। हरेक खा खान लायकको हुन्छ। तर अक लाई
पापमा पान खाना खान ु अनिुचत हो। 21 मास,ु दाखरस वा अरू कुनै थोक जसले
दाज्य-ूभाइ, िददी-बिहनीलाई पापमा धकेल्दछ। असल हो नखाननु।ै

22 यी िचजहरूमा ित ो िव ास परमे र र आफूमाझ रा ु पछर्। अपराध बोध
नगरी आफूले उिचत ठहरयाएको काम गन मािनस धन्य हो। उसलाई परमे रबाट
आिशष, दान ग रन्छ। 23 तर कसलैे शकंा गद केही कुरो खान्छ भने ऊ स्वयं नै
दोषी हुदँछ। िकन? िकनभने उसलाई त्यो उिचत हो भन्ने भरोसा भएन अिन भरोसा
नभई गरेको जे कुरा पिन पाप हो।

15
1 हामीहरू मध्ये जो िव ासमा द रलो छौं कमजोर मािनसलाई सहयोग गन ुर्

पछर्। कमजोर मािनसहरूलाई हामीले सघाउन ु पछर्। हामीले आफैं लाई मा ै खशुी
तलु्याउन हुदँनै। 2 ितनीहरूलाई िव ासमा द रलो बनाउन र ितनीहरूका भलाइको
लािग हामी त्यकेले अरूलाई खशुी पान ुर्पछर्। 3 ी ले पिन आफु स्वयलंाई
खशुी रा े कोिशश गन ुर् भएन। उहाँको िवषयमा धमर्शा मा भिनएको छः “जसले
ितमीलाई अपमान गरे ती अपमान ममािथ परे।”✡ 4 िबतकेा िदनहरूमा ले खएका
✡ 15:3: 69:9 बाट उ तृ ग रएको।
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हरेक कुरो हामीलाई िशक्षा िदन ु ले खएको िथए। हामीले आशा गनर् सकौं भनरे
नै ती ले खएका िथए। धमर् शा बाट आउने धयैर् र बलबाट हामी आशा ा
गनर् सकौं। 5 धयैर् र बल परमे रबाट उत्पन्न हुन्छ। अिन म ाथर्ना गछुर् िक
परमे रले ितमीहरूलाई ी यशेकूो उदाहरण अनसुार ितमी आफैं हरू माझ मले-
िमलापमा राखनु।् 6 त्यसपिछ ितमीहरू सबै एक भएर िमल्नछेौ। ितमीहरू सबै एक
भएर हा ा भ ु यशे ू ी िपता ित मिहमा गनछौ। 7 ी ले ितमीहरूलाई हण
गन ुर्भयो। यसलैे परमे रको मिहमाको िन म्त ितमीहरूले एक-अक लाई स्वीकार
गन ुर्पछर्। 8म ितमीहरूलाई भन्दछु िक परमे रको िव ासनीयताको िन म्त र यहूदी
पखुार्हरूलाई आफूले िदनभुएको ितज्ञालाई पक्का गनर्का िन म्त ी यहूदीहरूका
सवेक बन्न ु भयो। 9 ी सवेक बन्न ु भयो तािक गरै-यहूदीहरूले परमे र ित
उहाँको करूणाको शसंा गरून।् धमर्शा ले भन्छः

“यसलैे म गरै-यहूदीहरूमा ितमीहरूलाई धन्यवाद िदनछुे,
म ितमीहरूको नामको स्तिुत गाउनछुे।” भजनसं ह 18:49

10 धमर्शा ले यसो पिन भन्छ,

“ितमी गरै-यहूदीहरू परमे रका मािनसहरूसगँै खशुी होऊ।” वस्था 32:43

11 अिन फे र त्यसले भन्छः

“ितमीहरू सबै गरै-यहूदीहरू! परम भकूो शसंा गर।
सबलैे उहाँको शसंा गन ुर्पछर्।” भजनसं ह 117:1

12 अिन यशयैाले भनकेा छन,्

“एकजना मािनस यस्सीका प रवारबाट आउने छन।्
ती मािनसले अ-यहूदीहरूमािथ राज गनछन,्

अिन ती मािनसको कारणले गरै-यहूदीहरूले आशा ा गनछन।्” यशयैा 11:10
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13 ितमीहरूले परमे रमा िव ास गन हुनाल,े परमे र जो आशाको महुान
हुनहुुन्छ, उहाँले ितमीहरूलाई आनन्द र शा न्तले पणू र् गरून।् तब ितमीहरूको आशा
पिव आत्माको श ारा प रपणूर् बन्नछे।

पावल आफ्नो कायर्बारे भन्दछन ्
14 मरेा दाज्य-ूभाइहरू र िददी-बिहनीहरू, म िन त छु िक ितमीहरू भलाईले

भ रएका छौ। म जान्दछु ितमीहरूसगँ चाहे जित सम्पणूर् ज्ञान छ अिन ितमीहरूले एक
अकार्लाई उपदशे िदनसक्छौ। 15 मलैे ितमीहरूलाई सम्झाउनलाई केही कुराहरू
खलुस्त गरी लखेकेो छु। मलैे यसो गरेको कारण परमे रले मलाई यो िवशषे उपहार
िदन ु भएको छ। 16 गरै-यहूदीहरूलाई सहयोग गन ुर् भनरे परमे रले मलाई ी
यशेकूा सवेक बनाउन ु भएकोछ। उहाँको ससुमाचारहरू चार गरेर मलैे परमे रको
सवेा गरें। मलैे यसो गन ुर्को उ ेश्य गरै-यहूदीहरू परमे रका हण योग्य ब लहरू
ब न्न सकून ्भन्ने हो। पिव -आत्मा ारा ितनीहरू पिव पा रए।

17यसलैे म ती कुराहरूमा घमण्ड गदर्छु जनु मलैे परमे रका िन म्त ी यशेमूा
गरें। 18 गरै-यहूदीहरूलाई परमे रको आज्ञाकारी बनाउनमा वचन र कमर् ारा

ी ले मरेो माफर् त जे गन ुर् भएको छ त्यसबारे मा बोल्ने आटँ म गनछु। 19 अिन
ितनीहरूले परमे रको आत्माको श ारा ग रएका चमत्कारहरू र आ यर्लाई
दखेरे आज्ञा पालन गरे। परैू यरूशलमेदे ख इ ल्ल रकमसम्म ी को ससुमाचार
चार गन काम मलैे िस याएँ। 20 जहाँ-जहाँ ी लाई िचिनदंनै ती ठाउँहरूमा

मा ससुमाचार चार गन इच्छा सदा मरेो रहकेो छ। मलैे यसो गरे कारण कसलैे
पिहल्यबैाट था लसकेको काममािथ िनमार्ण गन मलैे चािहन।ँ 21 तर धमर्शा मा
ले खएको छः

“मािनसहरू जसलाई उहाँको िवषयमा भिनएको छैन, ितनीहरूले दे छेन,्
मािनसहरू जसले उहाँको िवषयमा सनुकेा छैनन,् ितनीहरूले बझु्नछेन।्”

यशयैा 52:15
पावलको रोम मण गन इच्छा

22 यही कारणले गदार् म ितमीहरूकहाँ आउन धरैे पल्ट रोिकएकोछु।
23अब यस भकेमा मलैे आफ्ना कामहरू शषे पारें अिन धरैे वषर्दे ख म ितमीहरू

कहाँ आउन िच न्तत िथएँ। 24 यसलैे स्पने जाँदा म ितमीहरूलाई भटे्ने आशा



15:25 xxxvii रोमी 16:2

गछुर्। िन य, म स्पने भएर जाँदाखे र ितमीहरूलाई भटे्ने आशा गछुर्। केही बरे
ितमीहरूका साथमा आनन्द मनाउने आशा गछुर् अिन त्यसपिछ ितमीहरूले मरेो
या ामा साथ िदन सक्छौ।

25 अिहले म परमे रका मािनसहरूलाई म त गनर् यरूशलमे गइरहछुे।
26 यरूशलमेमा परमे रका कितपय मािनसहरू गरीब छन।् 27 म्यािसडोिनया र
अखयैाका िव ासीहरू यरूशलमेका ती मािनसहरूलाई चन्दा िदएर सघाउन खशुी
िथए। ितनीहरू सहयोग िदन खशुी िथए। वास्तवमा, यरूशलमेका गरीबहरूलाई म त
गनर् ती वाध्य छन।् यहूदीहरूको आ त्मक आशीवार्दमा सहभागी भएकाले ती गरै-
यहूदीहरूले सघाउन ु पछर्। त्यसलैे ितनीहरूले आफ्ना भौितक वस्तहुरू ितनीहरूलाई
सघाउन योग गन ुर्पछर्। यसको लािग ितनीहरू यहूदीहरूका ऋणी छन।् 28 मलैे
िन त गन ुर् छ िक यरूशलमेका गरीबहरूले ती सबै पसैा पाऊन ्जनु ितनीहरूलाई
िदइएकोछ।

यो काम सकेर म स्पने जान्छु। स्पने जाँदा, म ितमीहरूकहाँ आउँछु। 29 जब म
ितमीहरूलाई भटे्न आउँछु म ी को सम्पणूर् आिशषिसतै आउँछु।

30 दाज्य-ूभाइ र िददी-बिहनीहरू, म ितमीहरूलाई िबन्ती गदर्छु, मरेो िन म्त
परमे रलाई ाथर्ना गरेर मलाई मरेो काममा सहयोग गर। हा ा भ ु यशे ू ी को
नाममा र पिव आत्माले िदने मे ारा म यो िवन्ती गदर्छु। 31 ाथर्ना गर िक
म यहूिदयाका अिव ासीहरूबाट जोिगन सकँु। मलैे उनीहरूका िन म्त लगकेो
सहयोगलाई यरूशलमेमा परमे रका मािनसहरूले सहषर् स्वीकार गरून ् भनरे
पिन ाथर्ना ग रदऊे। 32 त्यसपिछ परमे रले चाहन ु भयो भने म ितमीहरूकहाँ
आउनछुे। म खशुीले आउनछुे ितमीहरूसगँै िव ाम लनछुे। 33 परमे र जो
शा न्तका ोत हुनहुुन्छ, ितमीहरू सबिैसत रहुन।् आिमन।

16
अ न्तम शब्दहरू

1 म ितमीहरूलाई हा ी बिहनी िफबीसगँ प रिचत गराउन चाहन्छु। उनी सि य
मण्डलीकी सिेवका हुन।् 2 परम भकुा मािनसहरूलाई सहुाउदँो िहसाबले उनलाई
भकुो नाउमँा उनले चाहकेा कुरामा जसरी भए पिन सघाऊ। उनले मलाई खबुै

सहयोग गरेकी छन ्र उनले अरूहरूलाई पिन धरैे सघाएकीछन।्
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3 ि स्कीला र अक्वीलालाई नमस्कार भिनदउे, जसले ी यशेमूा मसगँै काम
गदर्िथए। 4 ितनीहरूले मरेो जीवन बचाउन आफ्ना जीवन पिन जो खममा
हालकेा िथए। म ितनीहरूलाई धन्यवाद िदन्छु र गरै-यहूदीहरूका सबै
मण्डलीहरू पिन कृतज्ञ छन।्

5 अिन उनीहरूका घरमा भलेा हुने मण्डलीलाई पिन नमस्कार।
मरेा ि य िम इपिेनतसलाई नमस्कार। एिशयामा ी लाई मान्ने उनी थम

मािनस हुन।्
6म रयमलाई पिन नमस्कार। उनले ितमीहरूका लािग क ठन काम गरेकी छन।्
7 एन् ोिनकस र यिुनसलाई पिन नमस्कार। ितनीहरू मरेा आफन्त हुन ् र

मसगँै जलेमा िथए। ितनीहरू े रतहरू ारा सम्मािनत छन।् ितनीहरू मभन्दा
अगाडी नै ी का िव ासीहरू बनकेा िथए।

8 परम भकुो नाउमँा एम प्लआतसलाई नमस्कार। 9 उबार्नसलाई नमस्कार।
उनी ी का एक सह-सवेक हुन।्

मरेा ि य िम स्तािकसलाई पिन नमस्कार। 10 अपोल्लासलाई पिन नमस्कार।
उनी ी का साँचो िव ासीको रूपमा जाँिचएका िथए र मािणत पिन भए।

अ रस्तोबलस प रवारका सबै सदस्यहरूलाई नमस्कार। 11 हरेोिदयनलाई
नमस्कार, उनी मरेा कुटुम्ब हुन।्

निसर्सस प रवारलाई पिन नमस्कार जो भमुा छन।् 12 ि फेना र ि फोसालाई
पिन नमस्कार। ती नारीहरू भमुा खबुै खटेका छन।्

मरेा ि य िम परसीसलाई पिन नमस्कार। उनी पिन भमुा खबु ख टन।्
13 रूफसलाई पिन नमस्कार। उनी भमुा िवशषे मािनस हुन।् उनकी आमालाई

पिन नमस्कार। उनी मरेी पिन आमा हुन।्
14 अिसर्ि तस, पलगेन, हमर्स, प ोबास अिन ी मा भएका सबै दाज्य-ूभाइ

िददी-बिहनीहरूलाई पिन नमस्कार।
15 िफलोलोगस र जु लया, ने रयस र उनकी बिहनी ओ लम्पासलाई नमस्कार।

अिन उनीहरूसगँ भएका सबै िव ासीहरूलाई नमस्कार।
16 जब ितमीहरू भटे हुन्छौ एक अकार्लाई, पिव चमु्बन ारा अिभवादन गर।

ी का सम्पणूर् मण्डलीहरू ितमीहरूलाई अिभवादन पठाउँछन।्

17 दाज्य-ूभाइहरू र िददी-बिहनीहरू, परस्परमा फूट ल्याउनहेरूसगँ होिशयार
बस। अरूहरूको िव ासमा बाधा ल्याउनहेरूसगँ पिन होिशयार बस। ितमीहरूले
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पाएको िशक्षाको उल्टो ितनीहरूले िसकाउँछन।् ती मािनसहरूबाट अलग बस।
18 त्यस िकिसमका मािनसहरूले हा ा भ ु ी को सवेा गदनन।् ितनीहरू आफ्नै
खाँचोको िन म्त मा काम गदर्छन।् सीधा-साधाहरूलाई ती आफ्ना िचप्लो कुरा
र खशुामदीले मखूर् बनाउदँछन।् 19 सबै िव ासीहरू जान्दछन ् िक ितमीहरूले
परमे रको आज्ञा पालन गदर्छौ। त्यही कारणले गदार् म ितमीहरूसगँ अत्यन्त खशुी
छु। तर म चाहन्छु असल कुरामा ितमीहरू ब ु मानी बिननपुछर्। अिन द ु कुरामा
ितमीहरू अबोध बिननपुछर् भन्ने म चाहन्छु।

20 परमे र जसले शा न्त ल्याउन ु हुन्छ उहाँले शतैानलाई चाँडै हराउन ु हुनछे र
उहाँले ितमीहरूलाई त्यसमािथ श दान गन ुर् हुनछे।

हा ा भ ु यशेकूो अन ु ह ितमीहरूलाई होस।्
21 ितमोथी, मरेा सहकम ले ितमीहरूलाई नमस्कार चढाउँदछन।् लिुसयस,

यासोन, अिन सोिसपटेरले (जो मरेा आफन्तहरू हुन)् पिन ितमीहरूलाई नमस्कार
पठाउँदछन।्

22 म तितर्यस हु,ँ पावलले जे बोले ती कुराहरू म लखे्दछुै। अिन परम भमुा म
ितमीहरूलाई नमस्कार गदर्छु।

23 गायसले यहाँ मलाई साथै सम्पणूर् मण्डलीलाई आफ्नो घर चलाउन ु
िदइराखकेा छन।् उनले पिन ितमीहरूलाई नमस्कार भनकेा छन।् इरास्तस अिन
हा ा भाइ क्वाटर्सले पिन ितमीहरूलाई नमस्कार भनकेा छन।् इरास्टस यस शहरका
खजाञ्ची हुन।् 24 *

25 परमे रको मिहमा होस।् परमे रले मा ितमीहरूका िव ासलाई ब लयो
पानर् सक्न ु हुन्छ। उहाँले ससुमाचारको योग गन ुर्सक्न ु हुन्छ जनु म ितमीहरूको
िव ास द रलो बनाउन चार गदर्छु। त्यो ससुमाचार जनु म चार गछुर् त्यो यशे ू

ी को बारेमा छ। 26 त्यो ससुमाचार ग ु -सत्य जनु परमे रले कट गन ुर्भयो।
अिन त्यो ग ु -सत्य अगमव ाहरूका लखेाई ारा हामीलाई ज्ञान गराइएकोछ।
अनन्त परमे रको आज्ञाले यो ग ु -सत्य गरै-यहूदीहरूलाई ज्ञान गराइयो। यसले
आज्ञाका रता उत्पन्न गछर् जनु िव ासबाट आउँदछ। 27 यशे ू ी माफर् त एक
मा सवर्ज्ञानी परमे रको मिहमा होस।् आिमन।

* 16:24: 24 मा थिपएको छ: “ भु यशे ू ी को
अन ु ह ितमीहरूसगँ सधँ ै भइरहोस।् आिमन।”
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