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ितमोथीलाई पावलको पािहलो प
1 हा ा म ु दाता परमशे् वर र हा ो आशा ीष् ट यशेकूो आज्ञा अनसुार यशे ू

ीष् टको े रत पावल, 2 िवश् वासमा साँचो प ु ितमोथीलाई, हा ो परमशे् वर
िपता र हा ा भ ु यशे ू ीष् टबाट अन ु ह, कृपा र शा न्त । 3 मलैे म् याकेडोिनया
जाँदै गदार् ितमीलाई अनरुोध गरेँ जस्तै एिफससमा नै बस तािक ितमीले िभन् न
िस ान्त िसकाउनहेरूलाई आज्ञा िदन सक् छौ । 4 नत ितनीहरूले कथाहरू र अनन्त
वशंावलीहरूितर ध्यान िदऊन, जसले िवश् वास ारा आउने परमशे् वरको योजनालाई
सहायता परु् याउन ु साटो िववाद उत्पन् न गछर् । 5 तर आज्ञाको ल यचािह ँ िवश ु
हृदय, असल िववके र िनष् कपट िवश् वासबाट आउने मे हो । 6 केही मािनसहरू
यसबाट बरा लएर खो ा कुराहरूितर फकका छन ् । 7 ितनीहरू वस्थाको
िशक्षकहरू बन् न चाहन्छन,् तर ितनीहरूले जे भन् छन वा जे कुरामा जोड िदन् छन
ितमीहरूले नै बझु्दनैन ् । 8 तर यिद कसलैे न्यायसगँत तवरले योग गछर् भने

वस्था असल छ भन् ने हामीलाई थाहा छ । 9 हामी यो पिन जान्दछौँ िक
वस्था धम मािनसको िन म्त बनाइएको होइन, तर व् यावस् थािवहीन र िव ोही

मािनसहरूको िन म्त, अधम र पापीहरूको िन म्त, ईश् वरिहन र अपिव हुनहेरूको
िन म्त, आफ्ना बावहुरू र आमाहरूलाई मानहरूको िन म्त, हत्याराहरूका िन म्त,
10 अनिैतक यौनसम् बन् ध राख् ने मािनसहरूका िन म्त, सम लगंीहरूका िन म्त,
दास बनाउनको लािग अपहरण गनहरूका िन म्त, झटू बोल्नहेरूका िन म्त, झटूो
गवाही िदनहेरूका िन म्त, र िवश् वासयोग्य िशक्षाको िवरू मा हुनहेरूको िन म्त
हो । 11 यो मलाई स ु म्पएको धन्य परमशे् वरको मिहिमत ससुमाचार अनसुार
छ । 12 र म ीष् ट यशे ू हा ो भलुाई धन्यवाद िदन्छु, जसले मलाई श
िदनभुयो, िकनभने उहाँले मलाई िवश् वासयोग्य ठानरे सवेामा िनयकु् त गन ुर्भयो ।
13 म पिहला ईश् वरिनन्दा गन, सताउने र एउटा िहं क मािनस िथएँ । तर ती
मलैे अन् जानमा र अिवश् वासमा गरेको कारण मलैे कृपा ाप् त गरेँ । 14 तर हा ो
भकुो अन ु ह ीष् ट यशेमूा भएको िवश् वास र मेको साथ हा ा परम भकुो

अन ु ह शस्तमा ामा आयो । 15 यो सन् दशे िवश् वासयोग्य र सवर्स्वीकारयोग्य
छ, िक ीष् ट यशे ू पापीहरूलाई बचाउनलाई यस ससंारमा आउनभुयो । म यी
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सबभैन्दा तचु्छ हु ँ । 16 तर यही कारणको िन म्त मलाई पिहला दया ग रयो तािक
अनन्त जीवनको लािग उहाँमािथ िवश् वास गनहरूको िन म्त एउटा उदाहरणस् वरूप
म सबभैन्दा तचु् छ मािनसमा ीष् ट यशेलू े आफ्नो सारा धयैर्ता कट गनर् सक् न ु
भएको होस ्। 17अब यगुहरूका राजा, अिवनाशी, अदशृ्य, एकमा परमशे् वरलाई
सदासवर्दा आदर र मिहमा होस ् । आिमन । 18 मरेो छोरो ितमोथी, ित ो बारेमा
पािहला ग रएको अगमवाणीसगँ सहमत हुदँै ितमीलाई यो आज्ञा िदन् छु तािक ितमी
असल लडाइँ लड् न सक । 19 यसलैे ितमीले िवश् वास र असल िववके कायम गर
। केही मािनसहरूले यी कुराहरूलाई इन्कार गरेर िवश् वासमा नष् ट भएका छन ् ।
20 हुमिेनयस र अलके्जने्डर जस् ता मािनसहरुलाई मलैे शतैानको हातमा समु्पकेोछु
तािक ितनीहरूले िनन्दा गन ुर्हुदँनै भनरे िसकून ्।

2
1यसकारण, सवर् थम म आ ह गदर्छु िक सबै मािनसहरूको िन म् त अनरुोधहरू,

ाथर्नाहरू, अन्तरिबन्तीहरू र धन्यवाद चढाइऊन,् 2 राजाहरूका लािग र
अिधकारमा हुनहेरूका लािग पिन तािक हामीले हर कारले धािमर्क र मयार्दापवूर्क
आदरणीय र शा न्तपणूर् जीवन िजउन सकौँ । 3यो परमशे् वर हा ा म ु दाताको साम ु
असल र हणयोग्य छ । 4 उहाँले सबै मािनसहरू बाचनू ्र सत्यताको ज्ञानमा आऊन ्
भन् ने चाहनहुुन्छ । 5 िकनभने परमशे् वर एकमा हुनहुुन्छ, मािनस र परमशे् वरको
बीच केवल एकमा मध्यस्तकतार्, मािनस ीष् ट यशे ूहुनहुुन्छ । 6जसले आफँैलाई
सबकैा छुटकाराको मोलको स्वरूप िदनभुयो, जनु ठीक समयमा िदइएको िथयो ।
7 यसै उ ेश्यसको लागी एक सन् दशेवाहक बनाइएँ । म साँचो बोल्छु; म ढाँ ट्दन ।
म िवश् वास र सत्यतामा अन्यजातीहरूको िशक्षक हुँ । 8 यसकारण, म सबै ठाउँमा
परुुषहरूले िवना ोध र शकंा, पिव हात उचाल्दै ाथर्ना गरेको चाहन्छु । 9 यसै
गरी म मिहलाहरूले सरलता, भ ता र आत्मसयंमताकासाथ वस् पिहरुन,्कपालको
स ृगंारपटार वा सनु वा मोती वा बहुमलू्य वस् पिहरेर होइन, 10 तर मिहलालाई
सहुाउने भ दकेखाउने असल कामहारू ारा ससु ज्जत होऊन । 11 एउटा स् ीले
सारा आज्ञापालन चपुचापिसत िसकून ् । 12 म स् ीलाई िसकाउन र परुुषमािथ
अिधकार गनर् अनमुित िदन् न तर ितनी चपुचाप रहून ् । 13 िकनभने आदम पिहले
स ृ ष् ट भएका िथए त्यसपिछ हव्वा 14 र आदम छ लएका िथएन तर स् ी पणू र् रूपले
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अपराधमा छ लएकी िथइन ्। 15 तरै पिन, यिद ितनीहरू भ तासाथ िवश् वास, मे
र पिव आत्मामा लािग रहे भने बालक जन्माउदा ितनीहरू बचाइनछेन ्।

3
1 यो भनाइ भरोसायोग्य छ, यिद कसलैे िबशप हुने इच्छा गछर् भने उसले असल

कामको इच्छा गदर्छ । 2 तसथर्, िबशपचािह ँ दोषरिहत होस ्। र एउटा पत् नीको पित,
सयंमी, समझदार, व् यव स् थत, अिथित सत्कार गन, िसकाउन सक् न,े 3 मतवाला र
रसाहा होइन तर भ , न , शा न्ति य, रूपयैाँपसैाको लोभ नगन । 4 ितनले आफ्नो

घरबार रा ोसगँ वस्थापन गन ुर्पछर् । र उसका छोराछोरीले ितनको आज्ञापालन
परुा आदरका साथ गन ुर् पछर् । 5 तर यिद एउटा मािनसले आफ्नो घरलाई रा ोसगँ

वस्थापन गनर् जान्दनै भने उसले कसरी परमशे् वरको मण्डलीको वास् ता गनर्
सक्दछ ? 6 ितनी नयाँ िवश् वासी हुनहुुदँनै तािक ितनी घमण्डी भएर शतैानझै ँ
दण्डमा नपरून ् । 7 ितनी बािहरको मािनसहरूको द ृ ष् टकोणमा पिन ित ष् ठत
हुनपुदर्छ । तािक ितनी शमर्मा र दषु् टको पासोमा नपरून ् । 8 त् यसगैरी िडकनहरू
पिन ित ष् ठत होऊन, दईु-िज ,े धरैे म िपउने,् र लोभी नहून ् । 9 ितनीहरूले
कट ग रइएको िवश् वासको सत्यतालाई शधु् द िववकले कायम राख् न ु पछर् ।

10 पिहले स् वकृत भएपिछ ितिनहरूले सवेामा गन ुर्पछर् िकनभने ितनीहरू कलिंकत
हुनहुुदँनै । 11 त् यसगैरी स् ीहरू पिन ित ष् ठत होऊन,् िनन् दा नगन, म र सबै
कुरामा िवश् वासयोग् य हुनपुदर्छ । 12 िडकनहरू एउटा पत् नीको पित र आफ्नो
छोराछोरीहरू र घरलाई रा ोसगँ व् यवस् थापान गन हुनपुदर्छ । 13 िकनभने ितनीहरू
जसले असल सवेा गरेकाछन ् ितनीहरूले आफ्नो िन म्त ितष् ठा र ीष् ट यशेमूा
भएको िवश् वास ारा ठुलो भरोसा पाउछँन ्। 14 म ितमीलाई यी कुराहरू लखे्छु र म
ितमी कहाँ चाँडै आउने आशा गदर्छु । 15 तर यिद मलैे िढलो गरेँ भने परमशे् वरको
घराना जनु जीिवत परमशे् वरको मण्डली, सत्यताको खाँबो र आड हो, त् यो सही
बाटोमा डोर् याइन ु पछर् ितमीले जान भन् ने हतेलु े म ितमीलाई लखे् दछुै । 16 र सगँै
हामी, सहमत हुन् छौँ, “िक धािमर्कताको क टत सत् याता महान छः उहाँ शरीरमा
कट हुनभुयो, पिव -आत्मा ारा धम ठह रनभुयो, “स्वगर्दतूहरूबाट दे खनभुयो,

जाित-जाितहरूको माझमा घोषणा ग रन ु भयो, ससंारमा िवश् वास ग रनभुयो”, र
“मिहमामा मािथ लिगन ु भयो ।”
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4
1 अिहले आत्माले ष् टसगँ भन् नहुुन्छ िक पिछ आउने समयमा केही

मािनसहरूले िवश् वासलाई त्याग् नछेन ् र छली आत्माहरू र भतू तेका िशक्षाहरू
ितर ध्यान िदनछेन ्। 2 झटूा कपटहरू ध् यान िदनछेन ्। ितनीहरूको आफ्नै िववके
तातो फलामले दािमनछे । 3 ितनीहरूले िववाह गनर् र खाना खान मनाही गनछन ्
जनू कुरा सत्यलाई जान् ने िवश् वासीहरूको बीचमा धन्यवाद िदएर बाँडचडु गनर्लाई
परमशे् वरले स ृ ष् ट गन ुर्भयो । 4 िकनिक परमशे् वरले स ृ ष् ट गन ुर्भएको हरेक िचज
असल छ । हामीले धन्यवाद िदएर लएका कुनै कुराहरू इन्कार ग रन ु हुन् न ।
5 िकनिक यो परमशे् वरको वचन र ाथर्ना ारा त्यसलाई समिपर्त ग रएको छ
। 6 यिद ितमीले यी कुराहरू दाजभुाइहरूको अगािड राखीिदयौ भन,े ितमी यशे ू

ीष् टको असल सवेक हुनछेौ । िकनिक ितमी िवश् वासको वचन र ितमीले
प ाएको असल िशक्षा ारा पोिषत हुनछेौ । 7 तर व ृ स् ीहरूबाट मे गरे ग रएका
ससंा रक कथाहरू अस्वीकार । बरू आफँैलाई भ मा ता लम दऊे । 8 िकनिक
शारी रक ता लम केही उपयोगी हुन्छ तर भ चािह ँ सबै कुराको लािग उपयोगी
हुन्छ । यसमा यो अिहलकेो जीवन र आउने जीवनको लािग ितज्ञा रहकेो हुन्छ ।
9यो सन् दशे भरोसायोग्य र परुा स्वीकारको योग्य छ । 10 िकनिक हामी यसकैो लािग
हामी सघंषर् र क ठन प र म गछ ँ । िकनभने हामीलाई जीिवत परमशे् वरमा भरोसा
छ, जो सबै मािनसहरू, िवशषे गरी िवश् वासीहरूका उ ारकतार् हुनहुुन्छ । 11 यी
कुराहरू घोषणा गर र िसकाऊ । 12 कसलैे पिन ित ो जवानीलाई तचु् छ नठानोस ्
बरू, ितमी िवश् वास गनहरूको लािग वचनमा, वहारमा, मेमा, िवश् वासमा, र
पिव तामा उदाहरण होऊ । 13 म नआउदासम्म वचन पढाईमा, अितर् िदने कुरामा,
र िशक्षा िदने कुरामा ध् यान दऊे । 14 ितमीमा भएको वरदानलाई हलेा नगर, जनु
वरदान एल् डरहरूले हात राखरे अगमवाणी ारा ितमीलाई िदइएको िथयो । 15 यी
कुराहरूको ख्याल राख । ितनीहरूमा लािगबस, तािक ित ो गित सबै मािनसहरूको
साम ू कट होस ् । 16 आफँैलाई र आफ् नो िशक्षालाई होिसयारीसाथ ध्यान दऊे ।
यी कुराहरूमा िनरन्तर ध्यान दऊे िकनिक यसो गनार्ले ितमीले आफुलाई र ित ो
वचन सनु् नहेरूलाई बचाउने छौ ।

5
1 व ृ मािनसलाई नहाप्काऊ । बरू आफ्नै बाबलुाई झै ँ सम् झाऊ । जवानहरूलाई

आफ्नै भाइझै ँ सम् झाऊ । 2 व ृ स् ीहरूलाई आमालाई झै ँ र जवान स् ीहरूलाई सारा



5:3 v १ ितमोथी 5:21

शु तामा िददीबिहनीलाई झै ँसम् झाऊ । 3जो साँचो िवधवाहरू हुन ि्तनीहरूको आदर
गर । 4 तर यिद कुनै िवधवाको छोराछोरी वा नाितनाितनीहरू छन ्भने ितनीहरूको
घरानामा नै पिहला आदर दखेाउन िसकून । ितनीहरूले आफ्ना आमाबाबहुरूको
ऋण चकुाऊन,् िकनभने यो चािह ँ परमशे् वरलाई खसुी तलु् याउने कुरा हो । 5 तर
वास्तिवक िवधवा एक्लै छोिडन् छन ् । ितनको आत् मा भरोसा परमशे् वरमा नै
हुन्छ । ितनेी रातिदन िबन्ती र ाथर्नामा रह न् छन ् । 6 तपैिन मोजमस्तीको लािग
िजउने स् ी जीउदै मरेकी जस् तै हु न् छन । 7 र यी कुराहरूको चार गर तािक
ितनीहरू िनन्दारिहत होऊन ्। 8 तर यिद कसलैे आफ्ना नातदेारहरू िवशषेगरी आफ्नै
घरानाहरूको लािग जटुाउदनै भने उसले िवश् वासलाई इन्कार गरेको हुन्छ र एउटा
िवश् वास नगन भन्दा पिन खराब हुन्छ । 9 साठी वषर् भन्दा कम उमरे नभएका
एउटै पितको पत् नी भएर बसकेी स् ीलाई मा िवधवाको सचूीमा राख् न ु । 10 ितनी
असल कामहरूले िचिनएको हुनपुछर् चाहे ितनले छोराछोरीहरूको वास्ता गरेकी
हुन ्वा परदशेीहरूको सत्कार गरेकी हुन,् वा िवश् वासीहरूका खु ा धोएकी हुन ्वा
जनुसकैु काममा समिपर्त भएकी हुन ्। 11 तर जवान िबधवाहरुलाई सचूीमा लखे् न
इन्कार गर । िकनभने जब ितनीहरूलाई ीष् ट िवरू शारी रक अिभलाषाको
अिघ हार खान् छन,् ितनीहरूले िववाह गन इच्छा गछर्न ् । 12 यसरी ितनीहरूले
पिहलकेो ितब ता तोडरे दोषको वशमा पछर्न ् । 13 ितनीहरू अल्छी गन पिन
हुन्छन ् । ितनीहरू अल्छी गन मा होइन तर कुरौटे र अकार्को काममा हस् तक्षपे
गन पिन बन् छन ् । ितनीहरूल भन् न नहुने कुरा भन्छन ् । 14 यसकारण म चाहन्छु
जवान स् ीहरूले हा ा िवरोधीहरूलाई हामीले खराबी गरेकोमा दोष लगाउने मौका
निदनको लािग िववाह गरून,् बालबच् चा जन्माउन, घरवार चलाऊन ्। 15 िकनभने
कोही त अिघ नै शतैानको पिछ लािगसकेका छन ्। 16यिद कोही िवश् वासी स् ीसगँ
िबधवाहरू छन ्भने ितनले ितनीहरूलाई सहायता गरून,् तािक मण्डलीलाई बोझ
नहोस,् तािक यसले वास्तिवक िबधवुाहरूको सहायता गनर् सकोस ् । 17 असल
त रकाले शासन चलाउने एल्डरहरू दोब्बर आदरकायोग्य ठािनऊन ्। 18 िकनभने
पिव शास् भन्छ, “ितमीहरूले दाँइ गद गरेको गोरुको मखुमा मोहोलो नलगाऔ”
र “कामदार उसको ज्यालाको योग्य हुन्छ ।” 19 दईु वा तीन जना साक्षीहरू िबना
एउटा एल्डरको िवरू लगाइएको आरोप स्वीकार नगर । 20 पापीहरूलाई सबकैो
साम ु सधुार गर तािक बाकी रहकेाहरू पिन डराऊन ् । 21 परमशे् वरको, ीष् ट
यशेकूो र चिुनएको स्वगर्दतूहरूको साम ु म ितमीलाई िनष् ठापवूर्क आज्ञा िदन्छु िक
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यी िनयमहरू िबना भदेभाव पालना गर र ितमीले कुनै पिन कुरामा पक्षपात नगर
। 22 कसमैािथ पिन हात राख् न हतार नगर । अरूको पापमा सहभागी नहोऊ ।
ितमीले आफँैलाई पिव राख् न ु पछर् । 23 ितमीले पानी मा निपउन ू बरू त् यसको
स ा पटे र ित ो घ रघ र हुने िबमारको िन म्त थोरै दाखम खाने गर । 24 केही
मािनसहरूका पापहरू स्पष् ट दे खने हुन्छन ्र ती पापहरू ितनीहरू अिघ नै न्यायमा
जान्छन ्। तर केही पापहरू पिछ मा जान्छन ्। 25 त्यसगैरी केही असल कामहरू
स्पष् ट हुन्छन,् तर अरूहरू पिन लकुाउन सिकन् नन ्।

6
1 दासत्वको जवुामिून भएका सबलैे आफ् ना मा लकहरूलाई परुा सम्मानको

योग्य सम् झनू ् । ितमीहरूले त् यसो गन ुर्पछर् तािके परमशे् वरको नाउँ र िशक्षा िन न् दत
नहोस ् । 2 िवश् वास गन मा लक भएको नोकरले ितनीहरू दाजभुाइ हुन ् भन् दमैा
अवहलेना गन ुर् हुदँनै । बरू ितनीहरूले अझ बढी सवेा गन ुर्पछर् । 3 मानौँ की
कसलैे फरक त रकाले िशक्षा िदन् छ र वचन हा ो िवश् वासयोग्य िशक्षा, अथार्त
हा ो भ ु यशे ू ीष् टको वचनलाई स् वीकार गदन । मानौँ िक ितमीलहेरूले
भ तफर् डोर् याउने िशक्षालाई स् वीकार गदनन ् । 4 त् यो व् या घमण्डी हो र
केही पिन जान्दनै, बरु ऊ िववादहरू र शब्दहरूको बरेमा ग रने तकर् हरूले झगडा
गछर्,जे लएको हुन्छ । ती शब्दहरूले डाह, कलह, बदनामी, खराब शकंाहरू र,
5 ष् ट व ु भएका मािनसहरूले बीचमा वादिववाद उत् पन् न गराउँछन ् । ितनीहरू
सत्यताबाट टाढा जान् छन ्। ितनीहरू भ लाई धनी हुने बाटो सम् झन् छन । 6 अब
सन्त ु ष् ट सिहतको भ ठूलो लाभ हो । 7 िकनभने हामीले ससंारमा केही ल् याउनौँ
। न त केही लान नै सक् ने छौँ । 8 बरू हामीसगँ भएको खानकुेरा र कपडाहरूमा
सन्तषु् ट होऔ ँ । 9 अब, धनी हुन चाहनहेरू प रक्षामा पछर्न, पासोमा फस् छन ् ।
ितनीहरू धरैे मखूर् र हािनकारक वासनाहरूमा फस्छन,् र मािनसलाई बरवादी र
िवनाशमा दबु्छन ्। 10 रूपयैाँ पसैाको मोह नै सबै िकिसमको खराबीहरूको जड हो
। यसको चाह गन केही मािनसबाट टाढा भडकाइएका छन ्र धरैे पीडाले आफैलाइ
घोचकेो छन ्। 11 तर ितमी, परमशे् वरका जन, यी कुराहरूबाट भाग । धािमर्कता,
भ , िवश् वासयोग्यता, मे, धयैर्ता र न ताको पिछ लाग । 12 िवश् वासको
उ म लडाई लड । अनन्त जीवनलाई प ी राख जसका लािग ितमी बोलाइएका
िथयौ । यो धरैे गवाहाहरूको साम ु जे असल छ त् यसको बारेमा ितमीले गवाहीको
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बारेमा िथयो । 13 सबै कुराहरूलाई अ स् तत्वमा ल् याउन ु हुने परमशे् वर र प न् तयस
िपलातसको अिघ सत् य कुरा बोल् नहुुने ीष् ट यशेकूो अगािड म ितिमलाई यो
आज्ञा गदर्छु । 14 यस आज्ञालाई हा ा भ ु यशे ू ीष् ट दखेा नपरुन्जले िस र
दोषरिहत राख । 15अिन धन्य सवर्श क् तमान, राज् य गन राजा, शासन गन परम भु
परमशे् वार उपय ु समयमा उहाँको आगमनलाई कट गन ुर् हुनछे । 16 केवल
उहाँ मा अमर हुनहुुन्छ र कोही पिन जान नसक् ने ज्योितमा वास गन ुर्हुन्छ । नत
उहाँलाई कसलैे दखेकेो छ नत दखे् न सक्दछ । उहाँलाई नै आदर र अनन्त श क् त
होस ् । आिमन । 17 यस ससंारका धनीहरूलाई भन, यस ससंारका धनमा गवर्
नगनर् भन, र अिन श् चत सम्पि मा आशा नगनर् भन । बरु ितनीहरूले परमशे् वरमा
आशा राखनू ् । उहाँले हामीलाई सबै साँचो सम्पि हरू हा ा आनन्दका लािग
िदनहुुन्छ । 18 ितनीहरूलाई असल काम गनर्, ितनीहरू असल काममा धनी हुन,
उदार हुन र बाडचडु गन इच्छा गनर् भन । 19 यसरी ितनीहरूले आउने कुराको
लािग असल जग भण् डार गनछन,् यसलैे ितनीहरूले साँचो जीवनलाई प नछेन ्
। 20 ितमोथी, ितमीलाई िदइएको कुरा सरुिक्षत राख । मखूर्तापणू र् वातिचत र
िवरोधाभाषपणूर् वादिववाद जनु झटुो ज्ञान हो, तीबाट अलग बस । 21 कोही
मािनसहरू यी कुराहरूको घोषणा गछर्न ् र यसरी ितनीहरू िवश् वासबाट चकेुका
छन ्। ितमीसगँ अन ु ह रिहरहोस ्।
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