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प सुको पािहलो प
1 पोन्टस, गलाितया, कापाडोिकया, एिसया र िबिथिनयाभ र छ रएर रहकेा

परदशेीहरूलाई यशे ू ीष् टका े रत प सुबाट । 2 यशे ू ीष् ट ितको आज्ञाका रता
र उहाँको रगतको िछट्काइको िन म्त परमशे् वर िपताको पवूर्ज्ञानअनसुार पिव
आत्माको श ु करण ारा चिुनएकाहरू । ितमीहरूमा अन ु ह होस ् र ितमीहरूको
शा न्तको व ृ होस ्। 3 परमशे् वर र हा ा भ ु यशे ू ीष् टका िपता धन्यको हुनभुएको
होस ् । उहाँको महान ् दयामा मतृकहरूबाट यशे ू ीष् टको पनुरुत्थान ारा ईश् वरीय
उ रािधकारको िनश् चयतको लािग हामीलाई नयाँ जन्म िदनभुयो । 4 िकनिक
किहल्यै नष् ट नहुने ईश् वरीय उ रािधकारमा किहल्यै दाग लाग्दनै र यो किहल्यै
िबलाएर पिन जाँदनै । यो ितमीहरूका िन म्त स्वगर्मा सरंिक्षत छ । 5 अ न्तम
समयमा कट हुने उ ारको िन म्त ितमीहरू िवश् वास ारा परमशे् वरको श क् तले
सरुिक्षत रा खएका छौ । 6 अिहले ितमीहरूले िविभन् न िकिसमका धरैे कष् टको
अनभुव गनर् जरुरी भए तापिन ितमीहरू यसमा रमाउँछौ । 7 ितमीहरूको िवश् वास
जाँिचयोस ् भनरे यो भएको हो, जनु िवश् वास आगोमा नष् ट भएर जाने सनुभन्दा
धरैे बहुमलू्य छ । यशे ू ीष् ट कट हुनहुुदँा ितमीहरूको िवश् वास स्थािपत भएर
यसले शसंा, मिहमा र आदर उत्पन् न गरोस ्भनरे यसो भएको हो । 8 ितमीहरूले
उहाँलाई दखेकेा छैनौ, तर ितमीहरू उहाँलाई मे गछ । ितमीहरू अिहले उहाँलाई
दखे् दनैौ, तर ितमीहरू उहाँमा िवश् वास गछ र गनर् नसिकने मिहमाले
भ रपणूर् आनन्दमा ितमीहरू धरैे खसुी छौ । 9 अिहले ितमीहरूले आफ्नै िन म्त
ितमीहरूको िवश् वासको ितफल पाइरहकेा छौ, जनुचािह ँ ितमीहरूका ाणको
म ु हो । 10 अगमव ाहरूले ितमीहरूका िन म्त हुन आउने अन ु हको िवषयमा
यही म ु को िवषयमा ध्यानिसत खोजतलास गरेका िथए । 11 ितनीहरूले कस्तो
कारको म ु आउँदै छ भनी खोजी गरे । ितनीहरूमा हुनभुएका ीष् टका

आत्माले कुन समयको िवषयमा बो लरहनभुएको छ भन् ने कुराको पिन ितनीहरूले
खोजी गरे । यो कायर् त्यित बलेा भइरहकेो िथयो जित बलेा उहाँले अगािडबाट
नै ितनीहरूलाई यशे ू ीष् टका कष् टहरू र त्यसपिछ आउने मिहमाको बारेमा
बताउदँै हुनहुुन्थ्यो । 12 यो अगमव ालाई कट ग रएको िथयो जनु ितनीहरूले
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यी कुराहरूको सवेा ग ररहकेा िथए, ितनीहरू आफ्नै लािग होइन तर ितमीहरूका
लािग । यी कुरा स्वगर्बाट पठाइनभुएका पिव आत्माबाट ितमीहरूलाई चार
भएको ससुमाचार ल्याउनहेरू ारा ितमीहरूलाई सनुाइएको छ । यी कुराहरू कट
होऊन ्भनरे स्वगर्दतूहरू पिन इच्छा गछर्न ् । 13 त्यसकारण, ितमीहरूका मनलाई
बाँध । आफ्नो सोचाइमा सयंमी होओ । यशे ू ीष् ट ितमीहरूकहाँ कट हुनहुुदँा
ितमीहरूकहाँ ल्याइने अन ु हमा पणूर् आशा राख । 14 आज्ञाकारी छोराछोरीहरू
भएकाले ितमीहरूसगँ अन्जान हुदँा ितमीहरूले प ाएका इच्छाहरूमा नचल ।
15 तर ितमीहरूलाई बोलाउनहुुने जस्तो पिव हुनहुुन्छ, ितमीहरू पिन आ-आफ्ना
जीवनका सबै वहारमा पिव होओ । 16 िकनिक यस्तो ले खएको छ, “ितमीहरू
पिव होओ िकनिक म पिव छु ।” 17 जसले त्यके व् य लाई उसको
कामअनसुार भदेभाव नगरी न्याय गन ुर्हुनलेाई ितमीहरू “िपता” भन्छौ भन,े आफ्नो
या ाको समय आदरमा िबताओ । 18 ितमीहरूलाई थाहा छ, िक ितमीहरूले
ितमीहरूका सांसा रक िपताहरूबाट िसकेका मखूर् बानीहरूबाट नष् ट भएर जाने
चाँदी वा सनुबाट छुटकारा पाएका होइनौ । 19 तर ितमीहरूले यशे ू ीष् टको
आदरयोग्य रगत ारा छुटकारा पाएका छौ, जो दोषरिहत र दागरिहत थमुा हुनहुुन्छ
। 20 यशे ू ससंारको जग बसा लनभुन्दा पिहले नै छािननभुएको िथयो, तर यी
अ न्तम समयहरूमा उहाँ ितमीहरूका िन म्त कट हुनभुएको छ । 21 ितमीहरू
उहाँ ारा परमशे् वरमा िवश् वास गछ , जसलाई ितमीहरूका िवश् वास र आशा
परमशे् वरमा रहून ् भनरे परमशे् वरले मतृकहरूबाट पनुज िवत पान ुर्भयो र उहाँलाई
मिहमा िदनभुयो । 22 सत्यताको आज्ञाका रता ारा िनष्कपट भात-ृ मेको िन म्त
ितमीहरूले आफ्नो ाण श ु बनायौ । त्यसलै,े आफ्नो हृदयबाट एक-अकार्लाई
मे गर । 23 ितमीहरू नयाँ गरी जन्मकेा छौ, त्यो नाशवान ् वीयर्बाट होइन, तर

जीिवत र रिहरहने परमशे् वरको वचनको अिवनाशी वीयर्बाट । 24 िकनिक “सबै
दहे घाँसजस्तै हुन ्र ितनका सबै मिहमा घाँसका फुलजस्तै हुन ्। घाँस सकु्छ र फुल
ओइलाउछँ ।” 25 तर परमशे् वरको वचन सदासवर्दा रिहरहन्छ । ससुमाचारको
रूपमा यही सन्दशेलाई ितमीहरूकहाँ घोषणा ग रएको िथयो ।

2
1 त्यसकारण सबै दषु् ाइँ, छल, पाखण्डीपन, डाहा र बदख्वाइँलाई टाढै राख ।

2 नवजात िशशहुरूले जस्तै श ु आ त्मक दधूको तषृ्णा गर तािक ितमीहरू त्यसबाट
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मु मा बढ्न सक, 3 यिद भु भला हुनहुुन्छ भनी ितमीहरूले चाखकेा छौ भन,े
4 उहाँमा आओ, जो मािनसहरू ारा इन्कार ग रनभुएका जीिवत पत्थर हुनहुुन्छ,
तर त्यही पत्थर नै परमशे् वरबाट चिुनएको छ र उहाँका िन म्त बहुमलू्य पत्थर
हुनभुएको छ । 5 ितमीहरू पिन यशे ू ीष् ट ारा परमशे् वरको िन म्त हणयोग्य
आ त्मक ब लदानहरू चढाउने पिव पजुारीहरू हुनको िन म्त आ त्मक भवन
िनमार्ण गन जीिवत पत्थरहरूजस्तै हौ । 6 धमर्शास् ले भन्दछ, “हरे म िसयोनमा
एउटा कुन-ेढुङ्गो बसाल्नछुे, जनु मखु्य, चिुनएको र बहुमलू्य हुनछे । जसले
उहाँमािथ िवश् वास गछर्, त्यो शमर्मा पनछैन ।” 7 त्यसलै,े ितमीहरू जसले िवश् वास
गछ ितमीहरूको िन म्त आदर छ । तर, “त्यो ढुङ्गो जसलाई िनमार्णकतार्हरूले
इन्कार गरे त्यो नै कुनाको िशर-ढुङ्गा भयो ।” 8 र “एउटा ठक् कर लाग् ने ढुङ्गा
र एउटा ठक् कर लाग् ने च ान ।” वचन उल्लङ्घन गरेको कारण ितनीहरू ठक् कर
खान्छन ्जसको िन म्त ितनीहरू िनय ु ग रएका िथए । 9 तर ितमीहरू त चिुनएका
वशं, राजकीय पजुारीहरू, पिव जाित, परमशे् वरका िनजी जा हौ । त्यसलै,े
ितमीहरूलाई अन्धकारबाट बोलाई उहाँको उदकेको ज्योितमा ल्याउनहुुनकेा
आश् चयर्कमर्हरूको घोषणा गनर् सक । 10 ितमीहरू एक समय परमशे् वरका िथएनौ,
तर अब परमशे् वरका जाहरू हौ । ितमीहरूले कृपा पाएका िथएनौ, अिहले
परमशे् वरको कृपा पाएका छौ । 11 हरे, ितमीहरूका आत्माको िवरु मा लडाइँ
गन पापमय इच्छाबाट टाढा रहनको िन म्त परदशेीहरू र वासीहरूलाई झै ँ म
ितमीहरूलाई बोलाउँछु । 12 अरू जाितहरूका िबचमा ितमीहरूको वहार असल
होस ्तािक ितमीहरूले दषु् ट काम गरेका छौ भनरे ितनीहरूले भने तापिन ितमीहरूका
रा ा कामहरू दखेरे ितनीहरूले उहाँको आगमनमा परमशे् वरको शसंा गरून ् ।
13 भकुो खाितर सबै मानवीय अिधकारलाई स्वीकार गर चाहे ती सव च् च
राजा हुन,् 14 या शासकहरू जो नरा ो काम गनहरूलाई सजाय िदन र असल
काम गनहरूको शसंा गनर् उत्साह िदन पठाइएका हुन ्। 15 िकनिक परमशे् वरको
इच्छा यही हो िक असल काम गरेर ितमीहरूले मखूर् मािनसहरूका अज्ञानतालाई
चपु लगाउनपुछर् । 16 स्वतन् मािनसहरूझै ँ ितमीहरूको स्वतन् ता दषु् टतालाई
ढाक् नको िन म्त योग नगर, तर परमशे् वरका दासहरूजस्तै बन । 17 सबै मािनसको
आदर गर । भाततृ्वलाई मे गर । परमशे् वरको भय मान । राजाको आदर गर ।
18 कमारा हो, सम्पणूर् आदरसाथ आफ्नो मा लकको अधीनमा बस; असल र भला
मा लकहरूसगँ मा होइन, तर दषु् टहरूसगँ पिन । 19 िकनिक कोही क् तको
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िववके परमशे् वर ित भएको कारण उसले असल काम गरे पिन कष् ट सहन्छ भने
त्यो परमशे् वरमा शसंनीय कुरो हो । 20 यिद ितमीले पाप गरेर सहन्छौ भने त्यो कुन
ठुलो कुरा भयो र ? तर यिद ितमीले असल गरेर पिन सहन्छौ भने त्यो परमशे् वरमा
शसंनीय हुनछे । 21यसकैो िन म्त ितमीहरू बोलाइएका िथयौ, िकनिक ितमीहरूले

उहाँका पाइला प ाओ भनरे ीष् टले पिन दःुख भोग् नभुयो र ितमीहरूका िन म्त
उदाहरण छोड्नभुयो । 22 उहाँले कुनै पाप गन ुर्भएन, न उहाँका मखुमा कुनै छलको
कुरो पाइयो । 23 उहाँको अपमान हुदँा उहाँले त्यसको बदला लनभुएन । उहाँले
दःुख भोग् नहुुदँा पिन आफँैलाई उिचत न्याय गन ुर्हुनकेहाँ स ु म्पनभुयो । 24 हामी
पापको भागीदार नबनौँ र धािमर्कताको खाितर िजऔ ँ भनरे उहाँले हा ा सबै पाप
आफ्नो शरीरमा बोकी ु समा चढ्नभुयो । उहाँका चोटले ितमीहरू िनको भएका
छौ । 25 ितमीहरू सबै हराएका भडेाझै ँ भौता रदँ ै िथयौ, तर अब ितमीहरू आत्माका
गोठालो र सरंक्षककहाँ फिकर् एका छौ ।

3
1 यसरी नै पत् नीहरू हो, ितमीहरूका आ-आफ्ना पितको अधीनमा रहो, तािक

यिद कोही वचनमा आज्ञाकारी छैन भने तापिन ितनीहरूका पत् नीहरूको आचरणको
कारण ितनीहरूलाई वचनिैवना िजत् न सिकन्छ । 2 िकनिक ितनीहरूले ितमीहरूका
श ु आचरणलाई आफ्नो सम्मानको रूपमा दखे् नछेन ् । 3 यसको लािग केशको
शङृ्गार, सनुका गरगहनाहरू, शङृ्गारका वस् हरूजस्ता बािहरी सजावट नगर ।
4 तर ितमीहरूका िभ ी हृदयबाट र सदवै रहने भलो र शान्त आत्मा ारा परमशे् वरको
द ृ ष् टमा अनमोल हुने िकिसमले यसो गर । 5 िकनिक पिहलकेा पिव स् ीहरूले
यसरी नै आफ्नो शङृ्गार गथ । ितनीहरूले परमशे् वरमा आशा राख्थे र आफ्ना
पितहरूका अधीनमा बस्दथे । 6 यसरी नै सारा अ ाहाम ित आज्ञाकारी हु न्थन ्
र ितनलाई “स्वामी” भनरे बोलाउँिथन ्। अब यिद ितमीहरूले जे असल छ त्यही
गर् यौ र समस्याहरूसगँ डराएनौ भने ितमीहरू ितनकै छोरीहरू ठह रन्छौ । 7 त्यसरी
नै पितहरू हो, आफ्ना पत् नीहरूलाई अबला र जीवनका वरदानहरू ाप् त गन
साझदेार सम्झी ितनीहरूसगँ बस । ितमीहरूका ाथर्नामा अवरोध नहोस ्भनरे यसो
गर । 8 अन्त्यमा ितमीहरू सबै एकै मनका, दयावान,् भाततृ्वलाई मे गन, कोमल
हृदयका र न होओ । 9खराबीको बदला खराबी र अपमानको बदला अपमान नगर
। तर त्यसको िवपरीत िनरन्तर आशीवार्द दओे िकनिक आिशष ्मा सहभागी हुन सक
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भनरे ितमीहरू यसकैो िन म्त बोलाइएका हौ । 10 “जसले आफ्नो जीवनलाई मे
गनर् चाहन्छ र असल िदनहरू दखे् ने इच्छा गदर्छ उसले आफ्नो िज ोलाई खराबबाट
र उसको ओठलाई छल कुरा गनर्बाट रोकोस ् । 11 ऊ खराब कुराहरूबाट फक
जे असल छ त्यही गरोस ् । उसले शा न्तको खोजी गरोस ् र त्यसमैा लािगरहोस ्
। 12 परमशे् वरका आखँाले धम जनलाई दखे्छन;् उहाँका कानले ितनीहरूका
िनवदेनहरू सनु्छन ् । तर परमशे् वरको महुार खराबी गनहरूको िवरु मा हुन्छ ।”
13 ितमीहरूले असल गन चाहना गदार् ितमीहरूलाई कसले खराबी गछर् ? 14 तर
यिद ितमीहरू धािमर्कताको लािग सताइन् छौ भने ितमी आिशिषत ्हुनछेौ । ितनीहरू
डराउने कुरादे ख ितमीहरू नडराओ । हतास नहोओ । 15 बरु, भु यशेलूाई पिव
मानरे ितमीहरूका हृदयमा राख । ितमीहरू िकन परमशे् वरमा आशा राख्छौ भनरे
कसलैे सोधमेा त्यसको जवाफ िदन सधै ँ तयार बस ? यो काम न ता र आदरपवूर्क
गर । 16 असल िववके कायम राख तािक ीष् टमा ितमीहरूका असल जीवनको
िनन्दा गनर् खोज् नहेरू लाजमा परून,् िकनिक ितनीहरूले दषु् ट मािनसहरूको रूपमा
ितमीहरूको िवरु मा कुरा ग ररहकेा छन ् । 17 परमशे् वरले इच्छा गन ुर्भयो भने
ितमीहरूले खराब काम गरेर दःुख भोग् नभुन्दा असल काम गरेर दःुख भोग् न ु असल
हुन्छ । 18 ीष् टले पिन पापका िन म्त एक पटक दःुख भोग् नभुयो । धम भएर
पिन उहाँले हामीलाई परमशे् वरमा ल्याउनको िन म्त हामी अधम हरूका लािग दःुख
भोग् नभुयो । उहाँले शारी रक रूपमा मतृ्य ु वरण गन ुर्भयो, तर उहाँ आत्मामा जीिवत
पा रनभुयो । 19 उहाँ आत्मामा जानभुयो र कैदमा परेका आत्माहरूलाई चार
गन ुर्भयो । 20 नोआको समयमा जहाज बनाइँदा परमशे् वरले धयैर् गरेर प खर्रहकेो
बलेा ितनीहरू आज्ञाकारी भएनन,् र परमशे् वरले पानीबाट आठ जना आत्मा
बचाउनभुयो । 21 यो अिहले ितमीहरूलाई बचाउने ब प् तस्माको एउटा सङ्केत
हो जनुचािह ँ शरीरको फोहोर सफा गरेजस्तो नभई यशे ू ीष् टको पनुरुत्थान ारा
परमशे् वरमा असल िववकेको िनवदेनको रूपमा हो । 22 उहाँ परमशे् वरको दािहने
हातप हुनहुुन्छ । उहाँ स्वगर्मा जानभुयो । स्वगर्दतूहरू, अिधकारहरू र श क् तहरू
सबै उहाँमा झकु् नपुछर् ।

4
1 यसकैारण, जसरी ीष् टले शरीरमा कष् ट भोग् नभुयो, ितमीहरूले पिन त्यस्तै

उ ेश्य धारण गर । जसले शरीरमा कष् ट भोगकेो छ उसले पाप गनर् छोडकेो हुन्छ
। 2 यो क् तले अब उसो मानवीय अिभलाषामा होइन, तर आफ्नो बाँकी जीवन
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परमशे् वरको इच्छाको िन म्त िजउँछ । 3 िकनिक अन्यजाितले इच्छा गरेजस्तो
कामकुता, कुवासना, म पान, मोजमज् जा, िपयक् कडपन, असभ्य भोजहरू अिन
घिृणत मिूतर्पजूाहरूमा धरैे समय खचर् भइसकेको छ । 4 ितमीहरू यी कुरामा
ितनीहरूसगँ सहमत नभएको कारण ितनीहरू अचम्म मान्छन ्। त्यसलै,े ितनीहरूले
ितमीहरूको बारेमा खराब कुरा गछर्न ्। 5 ितनीहरूले जीिवत र मरेकाहरूको न्याय
गनर् तयार हुनहुुनलेाई लखेा िदनछेन ् । 6 त्यसलै,े म रसकेकाहरूलाई यो वचन
चा रएको िथयो । शरीरमा मािनसको रूपमा ितनीहरूको न्याय ग रएको भए तापिन

आत्मामा ितनीहरू परमशे् वरअनसुार िजऊन ् । 7 सबै कुराको अन्त्य आउँदै छ ।
त्यसलै,े आफ्नो मन ठक ठाउँमा लगाओ र ितमीहरूका ाथर्नाको खाितर आफ्नो
िवचारमा सचते रहो । 8सबै कुराभन्दा बढी एक-अकार्लाई उत्कट मे गर, िकनिक
मेले एक-अकार्को दोष प ा लगाउदँनै । 9 गनगन नगरी एक-अकार्को अितिथ

सत्कार गर, 10जसरी ितमीहरू हरेकले वरदान पाएका छौ । परमशे् वरले िदनभुएका
िस ैँका वरदानहरू उहाँको असल भण्डारेजस्तै एक-अकार्को सवेाको लािग योग
गर । 11 यिद कोही बोल् छ भने उसले परमशे् वरको मखुबाट िनस्केको कुरा बोलोस;्
यिद कसलैे सवेा गछर् भने उसले परमशे् वरले िदनहुुने श क् तमा गरोस,् तािक सबै
कुरामा ीष् ट ारा परमशे् वर मिहिमत हुनभुएको होस ्। मिहमा र श क् त सदासवर्दा
उहाँकै हुन ्। आमने । 12 ि य हो, ितमीहरूलाई जाँच गनर्को िन म्त कुनै अ ग् नमय
परीक्षा आइपरेमा त्यसलाई अनौठो नसम्झ । 13 तर जित ितमीहरू ीष् टको दःुख
भोग् छौ, त्यित रमाओ तािक उहाँको मिहमा कट हुदँा ितमीहरू पिन आनन्द
मनाउन सक् नछेौँ । 14 ितमीहरू ीष् टको नाउकँो कारण अपमािनत भयौ भने
ितमीहरू धन्यका हौ, िकनिक मिहमाका आत्मा र परमशे् वरका आत्मा ितमीहरूमािथ
रहनहुुन्छ । 15 तर ितमीहरू कसलैे पिन हत्यारा, चोर, खराबी गन अथवा अकार्को
कुरामा हात हाल्ने क् तको रूपमा दःुख भोग् न ु नपरोस ् । 16 तरै पिन ी ष् टयान
भएको कारणले कसलैे पीडा भोग्छ भने उसले लाज नमानोस,् तर त्यही नाममा
परमशे् वरको मिहमा गरोस ्। 17 िकनिक यो परमशे् वरको प रवारबाट न्याय सरुु हुने
समय हो । अिन यिद न्याय हामीबाट सरुु हुन्छ भन,े परमशे् वरको वचन नमान् नकेो
अवस्था कस्तो होला ? 18अिन “धम जनको उ ारचािह ँउसको क ठनाइले हुन्छ
भन,े अधम र पापीको अवस्था के होला ?” 19 त्यसलैे परमशे् वरको इच्छामा
दःुख भोग् नहेरूले असल काम गद आफ्नो आत्मा स ृ ष् टकतार्लाई समु्पनू ्।
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5
1 सङ्गी-एल्डर र ीष् टका कष् ट अिन कट हुने मिहमामा सहभागी भएको
क् तको हिैसयतले म ितमीहरूका माझमा भएका एल्डरहरूलाई आ ह गदर्छु

। 2 त्यसकारण, म एल्डरहरूलाई आ ह गदर्छु, ितमीहरूका माझमा भएका
परमशे् वरको बगालको हरेचाह गर, करले होइन तर ितमीहरूका आफ्नै र
परमशे् वरको इच्छाअनसुार । बइेमानीपवूर्क कमाइने पसैाको लािग होइन, तर
स्वचे्छाले । 3 ितमीहरूको हरेचाहमा रहकेा मािनसहरूमािथ मा लकजस्तो वहार
नगर, तर बगालको लािग उदाहरण बन । 4 मखु्य गोठालो कट हुनहुुदँा ितमीहरूले
किहल्यै नाश नहुने मिहिमत मकुुट पाउनछेौ । 5 त्यसैगरी, ितमी यवुकहरू व ृ हरूको
अधीनमा बस । ितमीहरू सबलैे िवन ताको वस् धारण गर र एक-अकार्को सवेा
गर िकनिक परमशे् वरले अहङ्कारीहरूको िवरोध गन ुर्हुन्छ, तर न हरूलाई अन ु ह
गन ुर्हुन्छ । 6 त्यसकारण, आफँैलाई उहाँको श क् तशाली बाहुलीमिुन न तलु्याओ,
तािक उहाँले उिचत समयमा ितमीहरूलाई उच् च पान ुर्भएको होस ् । 7 ित ा सबै
िचन्ता-िफ ी उहाँमा स ु म्पदओे िकनिक उहाँले ितमीहरूको वास्ता गन ुर्हुन्छ ।
8 सचते र जागा रहो । ितमीहरूको श ु िदयाबलस कसलैाई भटेेर िनल्नको िन म्त
गजर्ने िसहंझै ँ खोिजरहकेो छ । 9 त्यसको िवरु मा खडा होओ । ितमीहरूको
िवश् वासमा दि लो बन । यो जान िक ससंारमा भएका ितमीहरूका भाइहरूले
पिन यस्तै कष् टहरू भोिगरहकेा छन ् । 10 ितमीहरूको केही समयको कष् टपिछ
ितमीहरूलाई ीष् टमा उहाँको मिहमामा बोलाउनहुुने सबै अन ु हका परमशे् वरले
ितमीहरूलाई िस , स्थािपत र ब लयो बनाउनहुुनछे । 11 सबै श क् त सदा सवर्दा
उहाँकै होस ् । आमने । 12 म िसलासलाई िवश् वासयोग्य भाइको रूपमा लन्छु र
ितनीबाट मलैे ितमीहरूलाई केही कुरा छोटकरीमा लखेकेो छु । म ितमीहरूलाई
आ ह गछुर् र ितमीहरूलाई साक्षी िदन्छु िक मलैे लखेकेो कुरा परमशे् वरको साँचो
अन ु ह हो । त्यसमा खडा होओ । 13 ितमीहरूसगँै चिुनएकी बिेबलोनमा भएकीले
र मरेो छोरो मकूर् सले ितमीहरूलाई अिभवादन पठाएका छन ् । 14 मेको पिव
चमु्बनले एक-अकार्लाई अिभवादन गर । ीष् ट यशेमूा हुने ितमीहरू सबलैाई
शा न्त होस ्।
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