
1:1 i २ को रन्थी 1:12

को रन्थीहरूलाई पावलको दो ो प
1 पावल, परमशे् वरको इच्छा अनसुार यशे ू ीष् टका े रत, र हा ा भाइ

ितमोथीबाट, को रन्थमा भएका परमशे् वरको मण्डली र अखयैा ान्तमा रहकेा
सम्पणूर् िवश् वासीहरूलाई । 2 हा ा िपता परमशे् वर र भु यशे ू ीष् टको अन ु ह
र शा न्त ितमीहरूमा रहकेो होस ् । 3 हा ा िपता परमशे् वर यशे ू ीष् टलाई
शसंा भएको होस ् । उहाँ दयाका िपता र सबै सान्त्वनाका परमशे् वर हुनहुुन्छ ।

4 परमशे् वरले हा ा सारा दःुख कष् टमा हामीलाई सान्त्वना िदनहुुन्छ । त्यसलै,े
हामी पिन दःुखमा परेकाहरूलाई सान्त्वना िदन सक्छौँ । परमशे् वरले हामीलाई
सान्त्वना िदनको िन म्त योग गन ुर्भएको सान्त्वना ारा नै हामी अरूलाई सान्त्वना
िदन्छौँ । 5 जसरी हा ो िन म्त ीष् टको कष् ट शस्त छ, त्यसरी नै ीष् ट ारा
हा ो सान्त्वना शस्त हुन्छ । 6 तर यिद हामीले दःुख भोग्यौँ भने यो ितमीहरूका
सान्त्वना र उ ारको िन म्त हो । र यिद हामीले सान्त्वना पायौँ भने यो ितमीहरूको
सान्त्वनाको िन म्त हो । ितमीहरू हा ो दःुखमा धयैर्साथ सहभागी हुदँा ितमीहरूको
सान्त्वनाले भावकारी रूपले काम ग ररहकेो हुन्छ । 7 ितमीहरूको िन म्त हा ो
आशा दढृ छ । ितमीहरू दःुखमा सहभागी हुदँा सान्त्वनामा पिन सहभागी हुन्छौ
भन् ने हामीलाई थाहा छ । 8 भाइहरू हो, हामीले एिसयामा भोगकेा दःुखको बारेमा
ितमीहरू अजान रहो भन् ने हामी चाहन् नौँ । हामीले सहन नसक् ने िकिसमले हामी
िमिचएका िथयौ,ँ यित सा ो िक हामीले बाँच्ने आशा नै मारेका िथयौँ । 9 वास्तवमा,
हामीमािथ मतृ्यदुण्ड िथयो । तर त्यो हामी आफँैमा होइन, मतृकहरूलाई जीवन
िदनहुुने परमशे् वरमािथ भरोसा गनर् सकौँ भनरे भएको िथयो । 10 उहाँले हामीलाई
त्यस्तो घातक जो खमबाट बचाउनभुयो र फे र पिन उहाँले हामीलाई बचाउनहुुनछे
। उहाँले हामीलाई फे र पिन छुटाउनहुुनछे भन् ने हामीले उहाँमा आशा राखकेा छौँ ।
11 उहाँले यसो गन ुर्हुनछे जसरी ितमीहरूले पिन हामीलाई आफ्ना ाथर्ना ारा मदत
गछ । त्यसपिछ धरैेको ाथर्ना ारा हामीलाई िदइएको अन ु ही कृपाको लािग धरैेले
हा ो तफर् बाट धन्यवाद िदनछेन ्। 12 हा ो अन्तस्करणको गवाहीमा हामी गवर् गछ ं
। िकनिक यो परमशे् वरबाट आउने श ु रेणा र इमानदारीमा छ जसअनसुार हामी
यो ससंारमा चलकेा छौँ । िवशषे गरी, हामीले यो ितमीहरूसगँ अझ बढी गरेका
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छौ,ँ सांसा रक ज्ञानमा होइन, तर परमशे् वरको अन ु हमा । 13 हामी ितमीहरूले
पढ्न र बझु्न नसक् ने गरी केही पिन लखे्दनैौँ । म आशा गछुर्, िक ितमीहरूले
पणू र् रूपले बझु्नछेौ । 14 जसरी अिहले ितमीहरूले हामीलाई केही मा मा बझु्यौ
। यशे ू ीष् टको िदनमा हामी ितमीहरूका िन म्त गवर् गन कारण बन् नछेौ,ँ जसरी
ितमीहरू हा ा कारण बन् नछेौ । 15 यो कुरामा म िनधर्क् क भएको कारण, ितमीहरूले
दईुवटा भटेको लाभ उठाउन सक भनरे म ितमीहरूकहाँ अगािड नै आउन चाहन्थे ँ ।
16 माकेडोिनया जाँदा ितमीहरूकहाँ आएर भटेघाट गन मलैे योजना बनाउदँै िथएँ ।
माकेडोिनयाको या ापिछ म फे र ितमीहरूलाई भटे्न चाहन्थे,ँ र ितमीहरूले मलाई
यहूिदयाको बाटो हुदँ ै पठाएको चाहन्थे ँ । 17जब मलैे यस त रकाले सोच्दै िथएँ, तब
के म िह च्कचाएँ र ? के मलैे मानवीय मापनअनसुार योजनाहरू बनाएँ िक मलैे एकै
समयमा “हो” र “होइन” भने ँ र ? 18 तर जसरी परमशे् वर िवश् वासयोग्य हुनहुुन्छ,
हामी एकैसाथ “हो” र “होइन” भन्दनैौँ । 19 िकनिक परमशे् वरका पु यशे ू ीष् ट
जसलाई िसलास, ितमोथी र मलैे ितमीहरूमाझ घोषणा गर् यौ,ँ जो चािह ँ “हो” र
“होइन” हुनहुुन् न । बरु, उहाँ सदा “हो” हुनहुुन्छ । 20 िकनिक परमशे् वरका सबै
ितज्ञा उहाँमा “हो” नै हुन्छन ्। यसलै,े उहाँ ारा नै हामीले परमशे् वरको मिहमालाई

“आमने” भनकेा छौँ । 21 अब परमशे् वर जसले हामीलाई ितमीहरूसगँ ीष् टमा
द रला पान ुर्हुन्छ, उहाँले हामीलाई िनय ु गन ुर्भयो । 22 उहाँले आफ्नो छाप
हामीमा लगाउनभुयो र हामीलाई पिछ िदने कुराको बनैाको रूपमा हा ो हृदयमा
पिव आत्मा िदनभुयो । 23 बरु, मलैे परमशे् वरलाई मरेो गवाहीको लािग पकुारेँ
। त्यसलै,े ितमीहरूलाई बचाउन सकँू भनरे म को रन्थमा आइन ँ । 24 ितमीहरूको
िवश् वास कस्तो हुनपुछर् भनरे हामीले िनयन् ण गन यास गरेको कारण यसो भएको
होइन । बरु, हामी ितमीहरूको आनन्दको िन म्त ितमीहरूसगँ काम ग ररहकेा छौँ
जसरी ितमीहरू आफ्नो िवश् वासमा अटल रहन्छौ ।

2
1 ितमीहरूको दःुखपणूर् अवस्थामा म फे र ितमीहरूकहाँ नआउने िनणर्य मलैे गरेँ

। 2 यिद मलैे ितमीहरूलाई दःु खत तलु्याएँ भन,े मलैे जसलाई दःु खत तलु्याएँ
उसले बाहके अरू कसले मलाई खसुी तलु्याउन सक्छ र ? 3 मलैे जे लखेे,ँ
त्यो यसकारण लखेे ँ िक म ितमीहरूकहाँ आउँदा जनु क् तहरू ारा मलैे आनन्द
पाउनपुन िथयो ितनीहरू ारा म दःु खत नहोऊँ । मरेो आनन्द ितमीहरू सबमैा भएको
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जस्तै छ भन् ने कुरामा म िन श् चत छु । 4 िकनिक मलैे ठुलो कष् ट, हृदयको पीडा र
धरैे आशँकुा साथमा ितमीहरूलाई लखेे ँ । म ितमीहरूलाई कष् ट िदन चाहन् न िथएँ ।
बरु, ितमीहरू ित भएको मरेो मेको गिहराइ ितमीहरूले थाहा पाओ भन् ने म चाहन्थे ँ
। 5 यिद कसलैे दःुख िदएको छ भन,े त्यसले मलाई मा छैन, तर केही हदसम्म
(यसलाई कडा गरी नभन् ने हो भन)े ितमीहरू सबलैाई पिन दःु खत तलु्याएको छ
। 6 त्यो क् तलाई बहुमत ारा िदइएको सजाय पयार्प् त छ । 7 त्यसलै,े अब
सजायको साटो उसलाई क्षमा र सान्त्वना दओे । उसले धरैे दःुखबाट हरेस नखाओस ्
भनरे यसो गर । 8 उसको िन म्त गरेको ितमीहरूको मे सावर्जिनक रूपमा कट
गर । 9 ितमीहरूलाई जाँच गनर् सकँू र ितमीहरू सबै कुरामा आज्ञाकारी छौ िक
छैनौ भनी मलैे बझु् न सकँू भनरे मलैे ितमीहरूलाई लखेे ँ । 10 यिद ितमीहरूले
कसलैाई क्षमा िदयौ भन,े म पिन त्यस क् तलाई क्षमा िदनछुे । यिद मलैे केही
क्षमा िदएको छु भन,े यो यशेकूो उप स्थितमा ितमीहरूका िन म्त हो । 11 यसलै,े
शतैानले हामीलाई छक्याउने छैन । िकनिक हामी त्यसका योजनाहरूको िवषयमा
अजान छैनौँ । 12 जब म ीष् टको ससुमाचार चार गनर् ोआस सहर आएँ, त्यहाँ
मरेो लािग भलुे ढोका खो लिदनभुएको िथयो । 13 तापिन, मलाई मनमा शा न्त
िमलने, िकनिक मलैे मरेा भाइ तीतसलाई त्यहाँ भे टन ँ । त्यसलै,े उनीहरूलाई
छोडरे म माकेडोिनया फकं । 14 तर परमशे् वरलाई धरैे धन्यवाद होस,् जसले
हामीलाई सधै ँ िवजयमा अगवुाइ गन ुर्हुन्छ । हामी ारा उहाँले सबिैतर ज्ञानको िमठो
सबुास् ना छन ुर्हुन्छ । 15 िकनिक हामी परमशे् वरको िन म्त उ ार पाएकाहरू र नष् ट
भइरहकेाहरूका िन म्त ीष् टका सबुास् ना हौँ । 16 नष् ट भइरहकेा मािनसहरूका
लािग यो मतृ्यदुे ख मतृ्यसुम्मको सबुास् ना हो । अिन बचाइएकाहरूको लािग हामी
जीवनदे ख जीवनसम्मको सबुास् ना हो । यी कुराहरूका लािग को योग्यको छ ?
17 हामी नाफाको लािग परमशे् वरको वचन बचे् ने धरैे मािनसहरूजस्ता होइनौँ । बरु,
हामी ीष् टमा श ु अिभ ायले परमशे् वरको द ृ ष् टमा उहाँले पठाउनभुएको जस्तै
गरी बोल्दछौँ ।

3
1 के हामी फे र आफ्नो शसंा आफँै गनर् लािगरहकेा छौँ ? केही मािनसहरूलाई

जस्तै हामीलाई पिन ितमीहरू समक्ष वा ितमीहरूबाट िसफा रस प को जरुरी छैन,
छ र ? 2 ितमीहरू नै हा ो लािग हृदयमा ले खएको िसफा रस प हौ जसलाई
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सबै मािनसले पढकेा र जानकेा छन ् । 3 र ितमीहरू हामी ारा िवतरण ग रएका
ीष् टका प हौ भन् ने ितमीहरूले नै दखेाउछँौ । यो मसीले होइन, तर जीिवत

परमशे् वरको आत्माबाट ले खएको िथयो । यो ढुङ्गाको पाटीमा ले खएको िथएन,
तर मािनसहरूका हृदयका पाटीमा ले खएको िथयो । 4 र यो ीष् ट यशे ू ारा
परमशे् वरमा भएको हा ो आत्मिवश् वास हो । 5 कुनै पिन कुरा हामीबाट आइरहकेो
छ भनरे दाबी गनर् हामी आफँै योग्य छैनौँ । बरु, हा ो योग्यता परमशे् वरबाट आएको
हो । 6 परमशे् वरले हामीलाई नयाँ करारका सवेकहरू हुन योग्य बनाउनभुएको छ
। यो करार अक्षरबाट होइन, तर आत्माबाट हो । िकनिक अक्षरले मादर्छ, तर
आत्माले जीवन िदन्छ । 7 अब ढुङ्गामा कँुिदएको मतृ्य ु ल्याउने अक्षर यस्तो
मिहमासगँ इ ाएलीहरूको िबचमा आयो िक इ ाएलीहरूले मोशाको अनहुार िसधै
हनेर् सकेनन ् । यो उनको अनहुारको मिहमाको कारणले गदार् हो, जनु मिहमा मन्द
हुदँै िथयो । 8 पिव आत्माको काम झन ् कित धरैे मिहिमत होला ? 9 यिद
िनन्दापणूर् सवेाको मिहमा िथयो भने धािमर्कताको सवेा अझ कित धरैे मिहिमत हुन्छ
! 10 िकनिक वास्तवमा जनु एक समय मिहिमत पा रएको िथयो, यसलाई माथ
गन अक मिहमाको कारण अिहले त्यो मिहिमत छैन । 11 यिद िबतरे जानकेो
कुराको मिहमा िथयो भने सधैकँो लािग रहने कुराको झन ्कित धरैे मिहमा हुनछे
! 12 हामीसगँ यस्तो आशा भएको कारण हामी साहसी छौँ । 13 हराउदँै गरेको
मिहमाको अन्त्य इ ाएलीहरूले िसधै दखे् न नसकून ्भनरे हामी आफ्नो अनहुारमा
घमु्टो लगाउने मोशाजस्ता छैनौँ । 14 तर ितनीहरूका मन कठोर पा रएका िथए ।
परुानो करार पढ्दा आजको िदनसम्म पिन त्यो घमु्टो रिहरहन्छ । त्यो खो लएको
छैन, िकनिक ीष् टमा मा यो खो लन्छ । 15 तर आज पिन जब मोशाको बारेमा
पिढन्छ, ितनीहरूको हृदयमा घमु्टो रहन्छ । 16 तर जब कोही क् त परम भमुा
फिकर् न्छ, तब घमु्टो हटाइन्छ । 17 परम भु आत्मा हुनहुुन्छ । जहाँ परम भकुो
आत्मा छ, त्यहाँ स्वतन् ता हुन्छ । 18 अब हामी सबै घमु्टो हटाइएको अनहुारले
परम भकुो मिहमालाई हछे ं । हामी एक मिहमादे ख अक मिहमामा उक्लदँै त्यही
मिहमामा बद ्लदँै छौँ । यो परम भबुाट आउँछ, जो आत्मा हुनहुुन्छ ।

4
1 त्यसकारण, हामीसगँ यो सवेा-कायर् भएको र हामीले यो दया पाएको कारणले

गदार् हामी िनराश हुदँनैौँ । 2 बरु, हामीले गोप्य र लाजमदार् मागर्हरू त्यागकेा छौँ ।
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हामी धतूर्तामा िजउँदनैौँ र हामी परमशे् वरको वचनलाई गलत त रकाले चलाउदँनैौँ
। सत्यता स्ततु गद परमशे् वरको नजरमा त्यकेको िववके ित हामी आफँैलाई
िसफा रस गदर्छौँ । 3 यिद हा ो ससुमाचार घमु्टोले ढािकएको छ भन,े त्यो िवनाश
भइरहकेाहरूका िन म्त मा ढािकएको छ । 4 ितनीहरूको िवषयमा भन् ने हो भन,े
यस ससंारको दवेले ितनीहरूको अिवश् वासी मनहरू अन्धो तलु्याइिदएको छ ।
फलस्वरूप, ितनीहरू ीष् टको मिहमाको ससुमाचारको काश दखे् न सक्दनैन,्
जो परमशे् वरको स्वरूप हुनहुुन्छ । 5 िकनिक हामी आफँैलाई होइन, तर ीष् टको
खाितर ितमीहरूका सवेकको रूपमा रहरे ीष् ट यशेलूाई घोषणा गछ ं जो भ ु
हुनहुुन्छ । 6 िकनिक परमशे् वरले भन् नभुयो, “अन्धकारबाट ज्योित चम्कनछे
।” यशे ू ीष् टको उप स्थितमा परमशे् वरको मिहमाको ज्ञानको ज्योित िदन उहाँ
हा ो हृदयमा चम्कनभुएको छ । 7 यो अित नै महान ् श क् त हामीसगँ होइन, तर
परमशे् वरसगँ छ भन् ने स्पष् ट पानर्को िन म्त हामीसगँ यो धन माटाका भाँडाहरूमा
छ । 8 हामी सबिैतरबाट क ष् टत भएका छौ,ँ तर िनराश भएका छैनौँ । 9 हामी
सताइएका छौ,ँ तर त्यािगएका छैनौँ । हामी िहकार्इएका छौ,ँ तर नाश पा रएका
छैनौँ । 10 यशेकूो जीवन हा ा शरीरमा दे खयोस ् भनरे हामी हा ा शरीरमा सधै ँ
यशेकूो मतृ्यलुाई बोिकिहडँ्छौँ । 11 हा ा मानवीय शरीरहरूमा यशेकूो जीवन दखेा
परोस ् भनरे जीिवत भएका हामीहरू यशेकूो खाितर सधै ँ मतृ्यमुा स ु म्पइँदै छौँ ।
12 यही कारणल,े हामीमा मतृ्यलुे काम गदर्छ, तर जीवनले ितमीहरूमा । 13 “मलैे
िवश् वास गरे,ँ यसलैे मलै े बोले ँ ।” भनरे ले खएजस्तै हामीसगँ िवश् वासको उस्तै
आत्मा छ । 14 हामीलाई थाहा छ, िक जसले भ ु यशेलूाई पनुः जीिवत पान ुर्भयो,
उहाँले हामीलाई पिन उहाँसगँै पनुः जीिवत पान ुर्हुनछे । हामीलाई थाहा छ, िक
उहाँले हामीलाई ितमीहरूसगँै उहाँको उप स्थितमा ल्याउनहुुनछे । 15 हरेक कुरा
ितमीहरूको िन म्त हो तािक जसरी धरैे मािनसहरूमा अन ु ह फै लएको छ, त्यसरी
नै परमशे् वरको मिहमाको लािग धन्यवाद िदने काम पिन व ृ होस ्। 16 त्यसकारण
हामी िनराश हुदँनैौँ । हामी बािहरी रूपमा िवनाश हुदँै गए तापिन, िभ ी रूपमा
हामी ितिदन नयाँ भइरहकेा छौँ । 17 िकनिक यो क्षिणक छ, हलकुा कष् टले
हामीलाई सबै नापलाई माथ गन वजनदार अनन्त मिहमाको लािग तयार पा ररहकेो
छ । 18 िकनिक हामीले दे खने कुराहरूको होइन, तर नदे खने कुराहरूको तीक्षा
ग ररहकेा छौँ । दे खने कुराहरू क्षिणक हुन्छन ् र नदे खने कुराहरू अनन्तसम्म
रहन्छन ्।
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5
1 हामी जान्दछौँ, िक हामीले बास गरेको यो यो पािथर्व शरीर नष् ट भयो भने

पिन हामीसगँ परमशे् वरले िदनभुएको भवन छ । यो मािनसको हातले बनाएको
घर होइन, तर स्वगर्मा रहकेो अनन्तसम्म रहने घर हो । 2 िकनिक हा ो स्वग य
बासस्थानको पोशाक पिह रने आशामा हामी यो पालमा पीडाले आतर्नाद गछ ं ।
3 हामी यसको इच्छा गछ ं िकनिक यसलाई पिह रएपिछ हामी नाङ्गा हुनछैेनौँ ।
4 िकनिक जबसम्म हामी यस पालमा छौ,ँ बोझले भ रएर हामी आतर्नाद गछ ं ।
हामी िनवर्स् हुन चाहदँनैौँ । तर जे मरणशील छ , त्यो जीवनमा समावशे होस ्भनरे
हामी वस् पिहरन चाहन्छौँ । 5 हामीलाई यसको िन म्त तयार गन ुर्हुने परमशे् वर
नै हुनहुुन्छ, जसले हा ो िन म्त पिछ आउने कुराको बनैाको रूपमा पिव आत्मा
िदनभुएको छ । 6 त्यसलै,े सधै ँ िवश् वस्त रहो । यो जानी राख िक जब हामी हा ो
शारी रक घरमा रहन्छौ,ँ हामी परमशे् वरबाट टाढा रहन्छौँ । 7 हामी िवश् वास ारा
िहडँ्छौ,ँ दे खने कुराको आधारमा होइन । 8 त्यसलै,े हामी िवश् वस् त छौँ । हामी
शरीरबाट टाढा रहरे भसुगँ हुन रुचाउछँौँ । 9 त्यसलै,े घरमा वा त्यसबाट टाढा जहाँ
रहे पिन हा ो उ ेश्य उहाँलाई सन् न पान ुर् हो । 10 िकनिक हामी सबै ीष् टको
न्याय आसनको अगािड खडा हुनपुछर्, तािक हरेकले शरीरमा हुदँा गरेको असल वा
खराब कायर्को िन म्त ितफल पाओस ् । 11 त्यसकारण, परमशे् वरको भय जानरे
नै हामी मािनसहरूलाई मनाउछँौँ । हामी को हौँ भन् ने कुरा परमशे् वरलाई थाहा
छ । म आशा गछुर् िक ितमीहरूको िववकेमा यो कुरा स्पष् ट छ । 12 हामीलाई
ितमीहरूले इमानदार ठान भनरे हामीले ितमीहरूलाई मनाउन खोिजरहकेा छैनौँ ।
बरु, हामी ितमीहरूलाई हामीमािथ गवर् गन कारण िददँै छौँ तािक हृदयका भन्दा
बािहरी रूपको धाक लगाउनहेरूलाई जवाफ िदन सक । 13 िकनिक यिद हा ो
मन ठक छैन भने पिन त्यो परमशे् वरको लािग हो । तर यिद हा ो मन ठक छ
भने त्यो ितमीहरूको खाितर हो । 14 िकनिक ीष् टको मेले हामीलाई बाध्य
पाछर् र हामीलाई यो िनश् चय छ िक सबकैो िन म्त एक जना मन ुर्भएको हुनाले
सबै मरेका छन ् । 15 अिन ीष् ट हामी सबकैो िन म्त मन ुर्भयो तािक बाँच्नहेरू
आफ्नो लािग नबाँचनू ्। बरु, ितनीहरू उहाँको िन म्त िजउनपुछर्, जो मन ुर्भयो र फे र
जीिवत पा रनभुयो । 16 त्यसलै,े हामीले एक चो ट ीष् टलाई त्यसै गरेका भए
तापिन अब उसो हामी कसलैाई मािनसको द ृ ष् टकोणअनसुार मलू्याङ्कन गदनौँ
। अब हामी कसलैाई कदािप त्यसरी हदेनौँ । 17 िकनभने कोही ीष् टमा छ भने



5:18 vii २ को रन्थी 6:11

ऊ नयाँ स ृ ष् ट हो । परुाना कुरा िबतरे गएका छन ् । हरे, ती नयाँ भएका छन ् ।
18 यी सबै कुरा परमशे् वरबाट भएका हुन ् । उहाँले हामीलाई ीष् ट ारा उहाँसगँै
िमलापमा ल्याउनभुयो र हामीलाई िमलापको सवेा िदनभुएको छ । 19 अथार्त ्
ितनीहरूका पापका लखेा न लएर परमशे् वरले ीष् ट ारा ससंारलाई आफूिसत
िमलापमा ल्याउदँै हुनहुुन्छ । उहाँले िमलापको सन्दशेको िजम्मा हामीलाई समु्पनहुुदँ ै
छ । 20 त्यसलै,े परमशे् वरले हामी ारा अनरुोध ग ररहनभुए झै ँ गरेर हामी ीष् टका
दतूको रूपमा िनय ु ग रएका छौँ । “परमशे् वरमा िमलापमा आओ !” भनरे हामी
ितमीहरूिसत ीष् टको खाितर अनरुोध गछ ं । 21 उहाँले ीष् टलाई हा ा पापको
िन म्त ब ल बन् न लगाउनभुयो । उहाँले किहल्यै पाप गन ुर्भएन । हामी उहाँमा
परमशे् वरको धािमर्कता बन् न सकौँ भनरे उहाँले यसो गन ुर्भयो ।

6
1 र यसकारण, उहाँको अन ु हमा सगँसगँै काम गद हामी ितमीहरूलाई अनरुोध

गदर्छौँ िक उहाँको अन ु हलाई थर्मा नलओे । 2 उहाँ यसरी भन् नहुुन्छ, “मलैे
उपय ु समयमा ित ो वास्ता गरे,ँ र म ु क् तको िदनमा मलैे ित ो सहायता गरेँ
।” हरे, यो म ु क् तको िदन यो । 3 हामी कसकैो अगािड ठेस लाग् ने कुराहरू
राख्दनैौ,ँ कारण हामी हा ो सवेामा बइेमानी गनर् चाहन् नौँ । 4 बरु, हामी आफँैलाई
परमशे् वरका सवेकहरू हौँ भनी हा ो कामबाट मािणत गछ ं । हामी धयैर् धारणमा,
कष् टमा, िवपि मा, क ठनाइमा, 5 िपटाइमा, कैदी अवस्थामा, हुलदङ्गामा,
कडा प र ममा, अिनदा रातमा, भोकमा 6 शु तामा, ज्ञानमा, धयैर्मा, दयामा,
पिव आत्मामा, असल मेमा उहाँका सवेकहरू हौँ । 7 हामीहरू परमशे् वरको
श क् तमा, वचनको सत्यतामा सवेकहरू हौँ । हामीसगँ हा ो दायाँ र बायाँ हातमा
धािमर्कताको हितयार छन ् । 8 हामी मान र अपमान, िनन्दा र शसंामा काम
गदर्छौँ । हामीलाई ठगाहा छौँ भन् ने आरोप लगाइन्छ, तथािप हामी साँचा छौँ ।
9 हामी निचिनएका क् तहरूले झै ँ गछ ं तापिन हामी िचिनएका छौँ । हामी
मरे जस्तो काम गछ ,ं तर हामी अझै जीिवतै छौँ । हामीहरू हा ा कायर्हरूको
िन म्त द ण्डत भए जस्तै गरी काम गछ ,ं तर मतृ्यदुण्ड पाए जस्तै गरी होइन ।
10 हामी अफसोसी भएर काम गछ ,ं तर सधै ँ आनन्दमा रमाइरहकेा छौँ । हामी
ग रब भएर काम गछ ,ं तर धरैेलाई धनी बनाउछँौँ । हामी केही नभए जस्तो गरी
काम गछ ,ं तापिन सबै थोकहरू पाएका छौँ । 11 हे को रन्थका िवश् वासीहरू हो,
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हामीले ितमीहरूलाई सबै साँचा कुराहरू बताएका छौँ र हा ा हृदयहरू खलुा छन ्।
12 ितमीहरूका हृदय हामीबाट िनय न् त छैनन,् तर ितमीहरूका आफ्नै भावना ारा
िनय न् त छन ्। 13 अब यसको स ामा, म बालकहरूसगँ झै ँ बोल्दछु, िक आफ्नो
हृदयलाई खलुा राख । 14 अिवश् वासीहरूसगँै नना रओ । िकनिक धािमर्कताको

वस्थािवहीनहरूिसत के सहभािगता ? अिन ज्योितको अन्धकारिसत के सङ्गित
? 15 ीष् टको झटुा बोल्नहेरूिसत के सम्झौता ? अथार्त,् िवश् वासीहरूको
अिवश् वासीहरूसगँ के सहभािगता ? 16 र परमशे् वरको म न्दर र मिूतर्हरूिबच
के सम्झौता ? त्यसकारण, हामीहरू जीिवत परमशे् वरका म न्दर हौ,ँ जसरी उहाँले
भन् नभुएको छः “म ितनीहरूका िबचमा िहडँ्नछुे र बास गनछु । म ितनीहरूका
परमशे् वर हुनछुे र ितनीहरू मरेा मािनसहरू हुनछेन ्।” 17 त्यसकारण, ‘ितनीहरूका
माझबाट बािहर िनस्केर आओ र आफूलाई अलग गर,’ परम भु भन् नहुुन्छ । अशु
िचजहरूलाई नछोओ र म ितमीहरूलाई अपनाउनछुे । 18म ितमीहरूका िपता हुनछुे
र ितमीहरू मरेा छोराहरू र छोरीहरू हुनछेौ,” सवर्श क् तमान ् परमशे् वर भन् नहुुन्छ
।

7
1 ि यहरू, हामीसगँ यी ितज्ञाहरू भएका कारण हा ो शरीर र आत्मामा

हामीलाई अशु पान कुराहरूबाट आफैँलाई श ु पारौँ । परमशे् वरको भयमा
पिव तालाई प ाऔ ँ । 2 हा ा िन म्त ठाउँ बनाओ ! हामीले कसकैो खराबी
गरेका छैनौँ । हामीले कसलैाई हािन परु् याएका छैनौ,ँ न त कसकैो फाइदा नै
लएका छौँ । 3 मलैे ितमीहरूलाई दोषी ठहर् याउन यो भनकेो होइन ँ । िकनिक

मलैे अिघ नै भिनसकेको छु िक ितमीहरू हा ा हृदयमा छौ, सगँै मनर् र बाँच्नको
िन म्त । 4 ितमीहरूमािथ मरेो ठुलो भरोसा छ र म ितमीहरूमा गवर् गछुर् । म
सान्त्वनाले भ रएको छु । हा ा सबै कष् टमा पिन म आनन्दले भ रएको छु ।
5 हामी माकेडोिनया आउँदा हा ो शरीरले आराम पाएन । बरु, बािहरका सङ्घषर्हरू
र िभ का भयहरूबाट हामी हरतरहले सताइएका िथयौँ । 6 तर िनरुत्सािहतहरू लाई
सान्त्वना िदनहुुने परमशे् वरले तीतसको आगमनबाट हामीलाई सान्त्वना िदनभुयो ।
7 ितनको आगमनले मा हामीलाई परमशे् वरले सान्त्वना िदनभुएन । तर तीतसले
ितमीहरूबाट ाप् त गरेको सान्त्वनाबाट पिन हो । ितनले ितमीहरूको महान ् मे,
दःुख र मरेो िन म्त ितमीहरूको गिहरो िचन्ताको बारेमा बताए । यसकारण, म अझ
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धरैे आन न्दत भएँ । 8 मरेो प ले ितमीहरूलाई दःु खत तलु्याएको भए तापिन म
यसको लािग पछुताउिँदन ँ । मरेो प ले ितमीहरूलाई दःु खत बनाएको मलैे दखे्दा
म पछुताएँ । तर ितमीहरू केही समयको लािग मा दःु खत भयौ । 9 ितमीहरू
सताइएको कारणले होइन, तर ितमीहरूको दःुखले ितमीहरूलाई पश् चा ापसम्म
डोर् याएको कारणले अब म खसुी छु । ितमीहरूले ईश् वरीय शोकको महससु
गर् यौ । हा ो कारण ितमीहरूले कुनै नोक्सानी भोगनेौ । 10 िकनिक ईश् वरीय
शोकले पश् चा ाप ल्याउछँ जसले पछुतोिवना नै म ु क् तको काम परुा गछर् । तर
सांसा रक शोकले मतृ्य ु ल्याउछँ । 11 हरे, यस ईश् वरीय शोकले ितमीहरूमा कित
ठुलो सङ्कल्प उत्पन् न गरायो । आफूलाई िनद ष मािणत गनर् ितमीहरूमा कित
ठुलो सङ्कल्प िथयो । ितमीहरूका ोध, डर, तषृ् णा, जोस र न्याय भएको हने
ितमीहरूको इच्छा कित ठुलो ! यी सबै कुरामा ितमीहरूले यो िवषयमा आफँैलाई
िनद ष मािणत गरेका छौ । 12 मलैे ितमीहरूलाई लखेे तापिन त्यो खराबीग न वा
खराबी भोग् नकेो खाितर मलैे ले खन ँ । हामी ित भएको ितमीहरूको गम्भीरता
परमशे् वरको साम ु थाहा पाउन सकँू भनरे मलैे लखेे ँ । 13 यही कारणले हामी
उत्सािहत हुन्छौँ । हा ा सान्त्वनासाथै हामी तीतसको आनन्दमा अझै रमायौँ िकनिक
ितमीहरू ारा ितनको ाणलाई स्फूितर् िमलकेो छ । 14 िकनिक ितनीसगँ ितमीहरूको
बारेमा गवर् गदार् म शमार्इन ँ । यसको िवपरीत, जसरी ितमीहरूलाई हामीले भनकेा
सबै कुरा साँचा िथए, त्यसरी नै ितमीहरूको बारेमा हामीले तीतससगँ गरेको गवर्
पिन सत्य ठह रयो । 15 ितमीहरू सबकैो आज्ञाका रता र ितमीहरूले ितनलाई डर
र कम्पसाथ गरेको स्वागत सम्झरे ितमीहरू ित ितनको स् नहे अझ बढ्छ । 16 म
रमाउँछु, िकनिक ितमीहरूमािथ मरेो पणू र् भरोसा छ ।

8
1 भाइहरू हो, माकेडोिनयाका मण्डलीहरूलाई परमशे् वरले िदनभुएको

अन ु हको बारेमा ितमीहरूले थाहा पाएको हामी चाहन्छौँ । 2 कष् टको भयङ्कर
परीक्षाको समयमा पिन ितनीहरूको शस्तताको शा न्त र घोर द र ताले ितनीहरूमा
उदारताको ठुलो धन उत्पन् न गरायो । 3म साक्षी छु, िक ितनीहरूले जित सके िदए, र
िदन सक् नभेन्दा पिन बढ्ता र आफ्नो स्वचे्छाले िदए । 4 ितनीहरूले िवश् वासीहरूका
िबचको सवेामा सहभािगताको अवसरको लािग हामीहरूसगँ धरैे िबन् ती गरे ।
5 यो हामीले आशा गरेबमोिजम भएन । बरु, ितनीहरूले पिहले आफँैलाई भमुा
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सु म्पिदए । त्यसपिछ परमशे् वरको इच्छाअनसुार आफँैलाई हामीकहाँ स ु म्पिदए
। 6 त्यसपिछ तीतसले यो काम अिघबाटै सरुु गरेको हुनाले उदारताको यो काम
ितमीहरूका माझमा पिन परुा गरुन ् भनरे हामीले ितनलाई अनरुोध गर् यौँ । 7 तर
ितमीहरू सबै कुरामा बढरे गएका छौ, अथार्त ् िवश् वासमा, बोलीवचनमा, ज्ञानमा,
सबै लगावमा र हामी ितको मेमा । त्यसकारण, उदारको यो काममा पिन ितनीहरू
बढरे जाने कुरामा ख्याल राख । 8 म यसलाई आज्ञाको रूपमा भ न्दन ँ । बरु, अरू
मािनसहरूको तत्परतासगँ ितमीहरूको इमानदारी तलुना गरेर जाँच्नको िन म्त म यो
भन्छु । 9 िकनिक हा ा भ ु यशे ू ीष् टको अन ु ह ितमीहरूलाई थाहा छ । उहाँ
धनी हुनभुए तापिन ितमीहरूका खाितर ग रब हुनभुयो, तािक उहाँको ग रबीबाट
ितमीहरू धनी बन् न सक । 10 यस कुरामा म ितमीहरूलाई सल्लाह िदन्छु जसले
ितमीहरूलाई सहयोग िमल्नछे । एक वषर्अिघ ितमीहरूले केही कुरा सरुु मा गरेनौ,
तर त्यो गन चाहना पिन गर् यौ । 11 अब यसलाई परुा गर । जसरी त्यस बलेा
ितमीहरूमा केही गन इच्छा र चाहना िथयो, ितमीहरूले त्यसलाई परुा गनर् पिन
जित सक्दो यास गर । 12 िकनिक यिद ितमीहरू यो काम गनर् इच्छुक छौ भन,े
यो असल र हणयोग्य कुरा हो । यो कुनै क् तसगँ भएको कुरामा त्यसमा भर
पन ुर्पछर्, उसगँ नभएको कुरामा होइन । 13 िकनिक यो काम ितमीहरूलाई भार
होस ्र अरूलाई हलकुा होस ्भनरे होइन । बरु, िनष्पक्षता हुनपुछर् । 14 ितमीहरूमा
अिहले भएको शस्तताले ितनीहरूको आवश्यकता परुा गनछ । यो यसकारणले
पिन हो िक ितनीहरूका शस्तताबाट ितमीहरूका आवश्यकताहरू परुा हुन सकोस ्
र समानता कायम होस ्। 15 यसरी ले खएको छः “धरैे हुनसेगँ केही बाँकी रहने,
र थोरै हुनसेगँ कुनै अभाव भएन ।” 16 तर परमशे् वरलाई धन्यवाद होस,् जसले
तीतसको हृदयमा पिन मरेो जस्तै साँचो िफ ीको मन हा लिदनभुयो । 17 िकनिक
ितनले हा ो अनरुोधलाई हण मा गरेनन,् तर उनी यस ित धरैे उत्सािहत पिन भए ।
ितनी आफ्नै स्वतन् इच्छाले ितमीहरूकहाँ आए । 18ससुमाचार चार गन काममा
सबकैा माझमा ख्यात भएका एक भाइलाई पिन हामीले ितनको साथमा पठाएका
छौँ । 19 त्यित मा होइन, ितनी हा ो यो उदारताको काममा हामीसगँै या ा गनर्को
िन म्त मण्डलीहरू ारा छािनएका िथए । यो परमशे् वरको आफ्नै आदर र सहयोग
गन हा ो उत्कट इच्छाको िन म्त हो । 20 हामीले ग ररहकेो यो उदारताको कामको
िवषयमा कसलैे गन उजरुीको सम्भावनालाई हामी पन्छाइरहकेा छौँ । 21 हामी
परम भकुो अगािड मा होइन, तर मािनसहरूका अिघ पिन आदरणीय भएको कुरा
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गन कुरामा ख्याल राख्छौँ । 22 हामी अक भाइलाई पिन ितनीहरूसगँ पठाउँदै छौँ ।
हामीले ितनको धरैे पल्ट जाँच गर् यौँ र हामीले ितनलाई धरैे काममा जोिसलो भएको
भे ायौँ । ितमीहरू ित भएको भरोसाको कारण ितनी अिहले झन ् महेनती भएका
छन ् । 23 तीतसको सन्दभर्मा भन् नपुदार्, ितमीहरूको िन म्त ितनी मरेा साझदेार र
सहकम हुन ्। भाइहरूचािह ँ मण्डलीहरूबाट पठाइएका हुन ्। ितनीहरू ीष् टका
मिहमा हुन ् । 24 त्यसलै,े ितनीहरूलाई ितमीहरूको मे दखेाओ, र ितमीहरूका
िवषयमा ग रएको हा ो गवर्को कारण मण्डलीहरूलाई दखेाओ ।

9
1 िवश् वासीहरूको सवेा-कायर्को िवषयमा ितमीहरूलाई ले खरहन म आवश्यक

ठा न्दन ँ । 2 ितमीहरूमा भएको चाहना मलाई थाहा छ, जसको बारेमा
माकेडोिनयामा भएका मािनसहरूलाई मलैे गवर्का साथ बताएँ । गएको वषर्दे ख
अखयैामा तयार हुदँै आइरहकेो छ भनरे मलैे ितनीहरूलाई भने ँ । 3 ितमीहरूका
िन म्त हामीले गरेको गवर् थर् नहोस,् र ितमीहरू पिन मलैे भने जस्तै गरी तयार होओ
भनरे मलैे भाइहरूलाई ितमीहरूकहाँ पठाएको छु । 4 न ता, यिद माकेडोिनयाका
कोही मसगँै आउँदा ितमीहरू तयार नभएको पाए भन,े हामी शमर्मा पनछौँ ।
ितमीहरूमािथ धरैे भरोसा भएको हुनाले ितमीहरूको बारेमा म केही पिन भ न्दन ँ
। 5 त्यसलै,े भाइहरूलाई ितमीहरूकहाँ पठाउनलाई आवश् यक ठानरे िबन्ती गरेको
छु तािक ितमीहरूले ितज्ञा गरेको उपहारहरू अगािड नै बन्ध गनर् सक । यो
भटेी करकापले होइन, तर आिशष ्को रूपमा तयारी हुन सकोस ्भनरे यसो ग रएको
हो । 6 यसको अथर् होः थोरैसगँ छनले थोरै बटुल्छ; आिशष ् पाउने उ ेश्यले
छनले आिशष ्कै कटनी गछर् । 7 हरेकले आफ्नो हृदयमा सङ्कल्प गरेअनसुार
दओेस ्। दःु खत भएर र करकापमा परेर कसलैे पिन नदओेस ्। खसुीसाथ िदनलेाई
परमशे् वरले मे गन ुर्हुन्छ । 8 र परमशे् वरले हरेक आिशष ्लाई ितमीहरूको िन म्त
व ृ गनर् सक् नहुुन्छ, तािक ितमीहरूलाई चािहने सबै कुरा ितमीहरूले सधै ँ ाप् त
गनर् सक । ितमीहरूका असल कामहरू व ृ हुन ् भनरे यसो हुनछे । 9 यस्तो
ले खएको छः “उहाँले आफ्नो सम् पि बाँडरे ग रबहरूलाई िदनभुएको छ । उहाँको
धािमर्कता सधैभँ र रहन्छ ।” 10 छनलाई िबउ र खानाको िन म्त रोटी उपलब्ध
गराउनहुुनलेे ितमीहरूको िबउ उपलब्ध गराएर व ृ पिन गराउनहुुनछे । उहाँले
ितमीहरूको धािमर्कताको फसल शस्ततासगँ व ृ गराउनहुुनछे । 11 ितमीहरूले
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उदारसगँ िदन सक भनरे ितमीहरू हर िकिसमले धनी तलु्याइनछेौ । यसले हामी ारा
परमशे् वर ित चढाउने धन्यवाद उत्पन् न गराउनछे । 12 िकनिक सवेाको काम गदार्
िवश् वासीहरूको खाँचो मा परुा हुदँनै । यसले परमशे् वरलाई धन्यवाद िदने काममा
व ृ गराउँछ । 13 सवेाको कामले ितमीहरू जाँिचदा र मािणत हुदँा यशे ू ीष् टको
ससुमाचारलाई स्वीकार गन आज्ञाका रताको कारण ितमीहरूले परमशे् वरलाई पिन
मिहिमत तलु्याउनछेौ । ितमीहरूले ितनीहरूलाई र सबलैाई उदारसगँ िदएको भटेीका
कारण पिन परमशे् वरलाई मिहिमत तलु्याउनछेौ । 14 ितनीहरूले ितमीहरूको चाहना
गरेका छन ् र ितमीहरूको िन म्त ाथर्ना ग ररहकेा छन ् । परमशे् वरको महान ्
अन ु हको कारण ितनीहरू यसो गछर्न,् जनु अन ु ह ितमीहरूमा पिन छ । 15

गनर् नसिकने वरदानको लािग परमशे् वरलाई मिहमा भएको होस ्।

10
1 म पावल आफँै ितमीहरूलाई यशे ू ीष् टको न ता र िवन तामा आ ह गदर्छु ।

म ितमीहरूको उप स्थितमा हुदँा न हुन्छु, तर जब म टाढा हुन्छु, तब म ितमीहरू ित
साहसी हुन्छु । 2 म ितमीहरूसगँ िबन् ती गदर्छु, िक ितमीहरूसगँ म उप स्थत हुदँा,
मलाई आत्म-िवश् वासका साथ साहसी हुन आवश्यक पनछैन । तर मरेो िवचारमा
हामी शरीरअनसुार बाँिचरहकेा छौँ भनी ठान् नहेरूको िवरोध गदार् म साहसी हुन
आवश्यक पनछ । 3 हामी शरीरमा िहडँे तापिन हामी शरीरअनसुार य ु लड्दनैौँ ।
4 हामीले लडाइँ लड्ने हितयार शारी रक होइन, बरु ितनीहरूसगँ िकल्लाहरू नष् ट
गनर् सक् ने ईश् वरीय श क् त छ । ितनीहरूले बहकाउने िववादहरूलाई बकेारको
तलु्याउछँन ् । 5 हामी पिन परमशे् वरको ज्ञानको िवरु मा खडा हरेक उच् च
कुरालाई नष् ट गदर्छौँ । हामी हरेक िवचारलाई ीष् टको आज्ञाका रतामा कैद
गछ ं । 6 ितमीहरूको आज्ञाका रता परुा हुनासाथ हामी हरेक अनाज्ञाका रताका
कामहरूलाई दण्ड िदन तयार हुदँै छौँ । 7 जे कुरा ितमीहरूको अगािड स्पष् ट छ,
त्यसलाई हरे । यिद कसलैे ऊ ीष् टको हो भन् ने कुरामा िवश् वस्त छ भन,े ऊ

ीष् टको भए जस्तहैामी पिन ीष् टका हौँ भन् ने कुरा आफँैलाई याद िदलाओस ्।
8 िकनिक जसले ितमीहरूलाई नाश गनर् नभई ितमीहरूलाई िनमार्ण गनर् हामीलाई
भलुे िदनभुएको हा ो अिधकारको बारेमा मलैे केही ज्यादा नै घमण्ड गरेँ भने

पिन म ल ज् जत हुनछैेन । 9 मरेा प हरू ारा म ितमीहरूलाई भयभीत तलु्याउदँै छु
भन् ने दखेाउन चाहन् न ँ । 10 तर केही मािनसहरू भन्छन,् “त्यसका प हरू गम्भीर
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र श क् तशाली छन,् तर त्यो शारी रक रूपमा कमजोर छ । त्यसका वचनहरू
सनु् न योग्यका छैनन ् ।” 11 त्यस्ता मािनसहरू यो कुरामा सचते रहून,् िक हा ो
अनपु स्थितमा हा ा प हरूका वचनमा हामी जस्ता छौँ हामी त्यहाँ हुदँा पिन हा ा
काम ारा हामी त्यस्तै हुनछेौँ । 12 हामी आफ्नो शसंा आफँै गन मािनसहरूको
समहूमा रहन वा ितनीहरूसगँ आफँैलाई तलुना गन हदसम्म हामी जाँदनैौँ । तर जब
ितनीहरूले आफँैलाई एक अकार्सगँ नापरे हछेर्न,् र एक अकार्सगँ तलुना गदर्छन,्
ितनीहरूसगँ अन्तद ृर् ष् ट हुदँनै । 13 तर हामी सीमाभन्दा बािहर गएर घमण्ड गनछैनौँ
। बरु, परमशे् वरले िनय ु ग रिदनभुएका सीमाहरूिभ मा हामी त्यसो गदर्छौ,ँ जनु
सीमा ितमीहरूसम्म पगु्दछ । 14 िकनिक ितमीहरूकहाँ आउँदा हामीले आफँैलाई
बढी ठाननेौँ । ससुमाचार लएर ितमीहरूकहाँ पिहलो पटक आउने हामी नै िथयौँ
। 15 हामीले अरूको प र मको बारेमा सीमाभन्दा बढी घमण्ड गरेका छैनौँ ।
बरु, हामी आशा गछ ,ं िक ितमीहरूको िवश् वास बढ्दा हा ो कामको दायरा पिन
बहृत ् रूपमा फैलनछे, तापिन यो उिचत सीमािभ नै रहनछे । 16 हामी यसको
आशा गदर्छौ,ँ तािक ितमीहरूभन्दा परका क्षे हरूमा पिन हामी ससुामाचार चार
गनर् सकौँ । अरूको क्षे मा भइरहकेो कामको बारेमा हामी घमण्ड गदनौँ । 17 “तर
घमण्ड गनले परम भमुा घमण्ड गरोस ्।” 18 िकनिक आफ्नो िसफा रस आफँै गन
मािनसलाई स्वीकार ग रदँनै । बरु, परम भलुे िसफा रस गरेको मािनसलाई स्वीकार
ग रन्छ ।

11
1 मरेा केही मखूर्ताहरू ितमीहरूले सिहिदए हुन्थ्यो भन् ने मरेो इच्छा छ । तर

वास्तवमा ितमीहरूले सिहरहकेा पिन छौ ! 2 िकनिक म ितमीहरू ित डाही भएको
छु । ितमीहरूलाई एउटै पितसगँ िववाह ग रिदने ितज्ञा ग रिदएपिछ म ईश् वरीय
डाहले डाही भएको छु । मलैे ितमीहरूलाई एक शु कन्याको रूपमा ीष् टमा
स्ततु गन ितज्ञा गरेँ । 3 तर सपर्ले हव्वालाई आफ्नो धतूर्ता ारा झकु्याए जस्तै गरी
ीष् ट ित भएको ितमीहरूको िनष्कपट र शु आराधनाबाट ितमीहरूका िवचार

टाढा लिगन्छ िक भनरे मलाई डर लागकेो छ । 4 िकनिक मानौ,ँ यिद कोही
आएर हामीले चार गरेको यशेभून्दा अक यशे ू छ भनरे चार गछर्, अथवा
मानौ,ँ ितमीहरूले ाप् त गरेको आत्माभन्दा छु ै आत्मा ाप् त गर् यौ, अथवा मानौ,ँ
ितमीहरूले ाप् त गरेको ससुमाचारभन्दा फरक ससुमाचार ितमीहरूले हण गर् यौ
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भने ितमीहरूले यी कुराहरूलाई रा री सहने गर् यौ ! 5 िकनिक म िवचार गदर्छु,
िक ती सव च् च े रतहरू भनाउदाहरूभन्दा म कुनै पिन िहसाबले कम छैन ँ । 6 तर
भाषण गनर्मा ता लम ाप् त नभए पिन, म ज्ञानमा अनिभज्ञ छैन ँ । हामीले सबै कुरामा
हर िकिसमले ितमीहरूलाई यो कुरा थाहा िदएका छौँ । 7 के मलैे ितमीहरूलाई उच् च
पानर्को िन म्त आफँैलाई न पारेर पाप गरेँ ? िकनिक मलैे ितमीहरूलाई िस ैँमा
ससुमाचार चार गरेँ । 8 ितमीहरूलाई सवेा िदन सकँू भनरे मलैे अरू मण्डलीबाट
सहयोग स्वीकार गरेर ितनीहरूलाई लटेुँ । 9 ितमीहरूको साथमा हुदँा म खाँचोमा
िथएँ, म कसकैो बोझ भइन ँ । िकनिक माकेडोिनयबाट आएका भाइहरूबाट मरेा
खाँचोहरू परुा भए । सबै कुरामा मलैे आफँैलाई ितमीहरूको बोझ बन् नबाट टाढा
राखे,ँ र म यो कुरालाई िनरन्तरता िदनछुे । 10 ीष् टको सत्यता मिभ भएको
हुनाले अखयैामा मरेो गवर् रोिकनछैेन । 11 िकन ? िकनिक म ितमीहरूलाई मे
गिदर्न ँ र ? परमशे् वर जान् नहुुन्छ । 12 तर म जे ग ररहकेो छु, त्यो म गनछु ।
म यो गनछु िकनिक हा ो स्थानमा आएर स्थािपत हुन खोज्दै जे कुरामा ितनीहरू
घमण्ड ग ररहकेा छन,् ितनीहरूको त्यो मौकालाई म बन्द गनर् चाहन्छु । 13 िकनिक
त्यस्ता मािनसहरू झटुा े रतहरू र छली काम गनहरू हुन ्। ितनीहरूले ीष् टको
े रतको भसे धारण गछर्न ्। 14 र यो कुनै अचम्मको कुरा होइन, िकनिक शतैानले

पिन ज्योितमर्य स्वगर्दतूको भसे धारण गछर् । 15 यिद त्यसका सवेकहरूले पिन
धािमर्कताको सवेकको रूपमा भसे धारण गरे भन,े यो अचम्मको कुरा होइन ।
ितनीहरूको अन्त्य ितनीहरूको कामअनसुार नै हुनछे । 16 म फे र भन्दछुः मलाई
कसलैे मखूर् नसम्झोस ् । तर यिद ितमीहरूले सम्झन्छौ भने पिन मलाई मखूर्कै
रूपमा हण गर, तािक म अ लकित भए पिन घमण्ड गनर् सकँू । 17 मलैे भनकेो
यो घमण्डको िनश् चयतालाई परम भलुे स्वीकार गन ुर्भएको छैन, तर म मखूर्झै ँ
बोल्दै छु । 18 धरैे मािनस शरीरअनसुार घमण्ड गदर्छन,् म पिन घमण्ड गनछु ।
19 िकनिक ितमीहरू खसुीसाथ मखूर्हरूको सहन गछ ं । ितमीहरू आफँै ब ु मानी
छौ ! 20 िकनिक ितमीहरू त्यसलाई सहन्छौ जसले ितमीहरूलाई दास बनाउछँ;
बबार्द गछर्; ितमीहरूबाट फाइदा उठाउँछ; आफूलाई ितमीहरूभन्दा असल ठान्छ र
ितमीहरूलाई थप्पड पिन लाउछँ । 21म हा ै शमर्मा यो भन्दछु, िक हामीहरू ती सब
गनर् नसक् ने गरी दबुर्ल िथयौ । तर यिद कसलैे घमण्ड गछर् भन,े म एक मखूर्जस्तो
बोल्दै छु, म पिन घमण्ड गनछु । 22 के ितनीहरू िह हूरू हुन ्? म पिन हु ँ । के
ितनीहरू इ ाएली हुन ्? म पिन इ ाएली हु ँ । के ितनीहरू अ ाहामका सन्तान
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हुन ्? म पिन हु ँ । 23 के ितनीहरू ीष् टका सवेकहरू हुन ्? (म पागल भएको
जस्तै गरी बोल्छु ।) म अझै बढ्ता हु ँ । मलैे अझ धरैे प र म गरेको छु; अझ धरैे
झ्यालखानामा बसकेो छु; मापन गनर् नै नसिकने गरी कुटाइ खाएको छु; मतृ्यकुा
धरैे खतराहरूको सामना गरेको छु । 24 यहूदीहरूबाट मलैे पाँच पल्ट “एक कम
चा लस कोरार् खाएको छु ।” 25मलाई ितन पल्ट लौराले िप टयो । एक पल्ट मलाई
ढुङ्गाले हािनयो । ितन पल्ट म पानी जहाज दघुर्टनामा परेँ । मलैे एक िदन र एक रात
खलुा समु मा िबताएको छु । 26 नदीहरूका खतरामा, डाँकुहरूका खतरामा, मरेा
आफ्नै मािनसहरूका खतरामा, अन्यजाितहरूका खतरामा, सहर िभ का खतरामा,
उजाड-स्थानहरूका खतरामा, समु का खतरामा, झटुा भाइहरूका खतरामा मलैे
बारम्बार या ाहरू गरेको छु । 27 धरैे अिनदोका रातहरूमा, भोक र ितखार्मा, ाय
उपवासमा, नाङ्गोपन र जाडोमा म कडा प र म र क ठनाइमा परेको छु । 28 यी
कुराहरूबाहके सबै मण्डलीको िफ ीको बोझ पिन ममािथ छ । 29को कमजोर छ,
र म कमजोर छैन ँ ? कसले ठक् कर खाएको छ र मचािह ँ थिकत हुन् न ँ ? 30 यिद
मलैे घमण्ड गनपछर् भन,े मरेा कमजोरीहरू दखेाउने कुरामा घमण्ड गछुर् । 31 भु
यशेकूा िपता र सदासवर्दा शसंा ग रनहुुने परमशे् वरलाई थाहा छ िक मलैे ढाँटेको
छैन ! 32 दमस्कसका राजा अ रतसको मातहतमा रहकेा हािकमले मलाई िगरफ्तार
गनर्को िन म्त सहरलाई पहरा िदइरहकेा िथए । 33 तर मलाई पखार्लको झ्यालबाट
टोकरीमा हालरे तल झा रयो र म ितनको हातबाट उम्कँे ।

12
1मलैे गवर् गनपछर्, तर यसबाट केही लाभ हुदँनै । तर भकुो दशर्न र काशहरूमा

म लािगरहन्छु । 2 म ीष् टमा एक जना मािनसलाई िचन्छु जो चौध वषर् अगािड
ते ो स्वगर्सम्म उचाली लिगयो, शरीरमा वा शरीरिवनै मलाई थाहा छैन, तर
परमशे् वरलाई थाहा छ । 3 र मलाई थाहा छ, त्यो मािनस शरीरमा वा शरीरिवनै
हो, मलाई थाहा छैन, तर परमशे् वरलाई थाहा छ । 4 िक ऊ स्वगर्मा उचा ल लिगयो
र उसले कसलैे उच् चारण नै गनर् नसक् ने अित पिव कुराहरू सनु्यो । 5 त्यस
मािनसको तफर् बाट म गवर् गछुर् । तर म आफ्नै दवुर्लताबाहके अरू कुरामा गवर्
गनछैन । 6 यिद मलैे गवर् नै गनर् चाहकेो भए तापिन म मखूर् बन् नछैेन िकनिक मलैे
सत्य बो लरहकेो छु । तर कसलैे पिन मबाट दखेकेो वा सनुकेा कुरा भन्दा बिढ
मलाई नसोचोस ् भनरे म गवर् गनर्दे ख थािमन्छु । 7 आश् चयर्जनक काशहरूको
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कारण म गवर् गनर्दे ख थािमन्छु । त्यसकारण, म घमण्डले नफूल ूँ भनरे एउटा काँढो
मरेो शरीरमा िदइएको छ । म धरैे घमण्डी नहू ँ भनरे शतैान तफर् को दतू मलाई दःुख
िदनको िन म्त िदइएको छ । 8 मबाट यो काँढो िनका लिदनभुएको होस ्भनरे मलैे
भिुसत ितन पटक िबन् ती गरेँ । 9अिन उहाँले मलाई भन् नभुयो, “मरेो अन ु ह ित ो

िन म्त शस्त छ, िकनिक दबुर्लतामा नै श क् त िस हुन्छ ।” यसलै,े ीष् टको
श क् त ममा बास गरोस ् भनरे म मरेो दबुर्लतामा गवर् गनछु । 10 त्यसकारण,
म ीष् टको खाितर दबुर्लताहरूमा, िनन्दाहरूमा, समस्याहरूमा, सतावटहरूमा,
कष् टपणूर् अवस्थाहरूमा खसुी रहन्छु । 11 म मखूर् भएको छु ! ितमीहरूले मलाई
यसो गनर् कर लगायौ, िकनिक ितमीहरूबाट त मरेो शसंा हुनपुन िथयो । िकनिक म
केही नभए तापिन ती सव च् च े रतहरूभन्दा तचु्छ छैन ँ । 12सारा धयैर्, िचह्हरू र
श क् तशाली कामहरू ारा साँचा े रतहरूका लक्षणहरू ितमीहरूका माझमा दशर्न
ग रएका िथए । 13 म ितमीहरूको बोझ नभएको कुरा बाहके कसरी ितमीहरू अरू
मण्डलीहरूभन्दा कम मह वका भयौ र ?” यो गल्तीको िन म्त मलाई क्षमा दओे ।
14 हरे ! म ितमीहरूकहाँ त े ो पटक आउन इच्छुक छु । ितमीहरूका िन म्त म बोझ
बन् न चाहन् न,ँ िकनिक म ितमीहरूसगँ भएका कुराहरू चाहन् न ँ । म ितमीहरूलाई
चाहन्छु । िकनिक छोराछोरीहरूले आमा बाबकुो िन म्त बचत गदनन ्। बरु, आमा
बाबलुे छोराछोरीको िन म्त बचत गन ुर्पछर् । 15 म ितमीहरूका ाणको िन म्त ज्यादै
खसुीसाथ खचर् गनछु र स्वयम ्आफँै पिन खचर्नछुे । यिद म ितमीहरूलाई बढी मे
गछुर् भने के मलैचेािह ँ कम माया पाउने र ? 16 यसो भए तापिन म ितमीहरूमािथ
बोझ बिनन ँ । तर म धतूर् भएको कारण मलैे नै छल ारा ितमीहरूलाई फसाएँ । 17 के
मलैे पठाएका कोहीमाफर् त मलैे ितमीहरूको फाइदा उठाएँ र ? 18 मलैे िबन् ती गरेर
तीतससगँ केही भाइहरूलाई ितमीहरूकहाँ पठाएँ । के तीतसले ितमीहरूबाट केही
फाइदा लए र ? के हामी पिन यसरी नै चलनेौँ र ? के हामीले पिन यसरी नै
पाइला चालनेौँ र ? 19 के यितञ् जले हामी ितमीहरूका साम ु हामी आफ्नो सफाइ
िदइरहकेा िथयौँ भन् ने ितमीहरू सोच्छौ ? परमशे् वरको द ृ ष् टमा हामी ितमीहरूलाई
ब लयो बनाउनको िन म्त सबै कुरा ीष् टमा बो लरहकेा छौँ । 20 िकनिक म
ितमीहरूकहाँ आउँदा ितमीहरूलाई मलैे चाहजेस्तै पाउिँदन ँ िक भनरे म डराउछुँ ।
मलाई ितमीहरूले चाहजेस्तै नपाऔला भनरे म डराउछुँ । त्यहाँ वादिववाद, ईष्यार्,
रसहरू पोख् ने काम, क् तगत स्वाथर्, कुरा काट्न,े घमण्ड र गडबडी होला
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भनरे म डराउछुँ । 21 म ितमीहरूकहाँ फे र फकर आउँदा मरेा परमशे् वरले मलाई
ितमीहरूका साम ु िवन पान ुर्होला भनरे मलाई डर लाग्छ । त्यस्ता धरैे मािनसहरू
जसले अपिव ता र यौन अनिैतकता अिन कामवासनाको चाहनाबाट पश् चा ाप
गरेका छैनन,् ितनीहरूको कारण मलैे शोक पन ुर्पलार् िक भनरे मलाई डर लाग्छ ।

13
1 म ते ो पटक ितमीहरूकहाँ आउँदै छु । “हरेक आरोपलाई दईु वा ितन

जना साक्षी ारा मािणत ग रनपुछर् ।” 2 म दो ो पटक त्यहाँ हुदँा नै पाप गनहरू
र बाँकीलाई भिनसकेको छु र फे र पिन भन्दछुः म फे र आउँदा ितनीहरूलाई
छोड्नछैेन । 3 ितमीहरूलाई म यो भन्छु, िकनिक ितमीहरू म ारा ीष् ट
बोल्नभुएको कुराको माण खोज्छौ । उहाँ ितमीहरू ित कमजोर हुनहुुन् न । तर उहाँ
ितमीहरूमा श क् तशाली हुनहुुन्छ । 4 िकनिक उहाँ दबुर्लतामा ु समा टाँिगनभुयो,
तर परमशे् वरको श क् त ारा जीिवत हुनभुयो । िकनिक हामी पिन उहाँमा दबुर्ल छौ,ँ
तर ितमीहरूका िबचमा हामी परमशे् वरको श क् त ारा उहाँमा िजउँछौँ । 5 ितमीहरू
िवश् वासमा छौ िक छैनौ भनी आफँैले जाँच । आफँैलाई जाँच । यशे ू ीष् ट
ितमीहरूमा हुनहुुन्छ भन् ने ितमीहरूले महससु गरेका छैनौ ? उहाँ हुनहुुन्छ, न ता
ितमीहरू स्वीकृत हुदँनैौ । 6 र म िन श् चत छु, िक ितमीहरूले हामी अस्वीकृत
नभएका पाउनछेौ । 7 ितमीहरूले केही खराबी गनछैनौ भनी हामी परमशे् वरसगँ
ाथर्ना गदर्छौँ । हामी जाँचमा सफल भएका छौँ भन् ने दखेाउनको िन म्त म ाथर्ना

गिदर्न ँ । बरु, हामी जाँचमा असफल भएको जस्तो दे खए तापिन ितमीहरूले जे
असल छ त्यही गनर् सक भनरे हामी ाथर्ना गछ ं । 8 िकनिक हामी सत्यको
िवरु केही पिन गनर् सक्दनैौ, केवल सत्यको िन म्त मा गनर् सक्छौँ । 9 िकनिक
हामी दबुर्ल हुदँा र ितमीहरू सामथ हुदँा हामी रमाउँछौँ । ितमीहरू पणूर् होओ
भनी हामी ाथर्ना गछ ं । 10 म टाढा हुदँा यी कुराहरू ितमीहरूलाई लखे्दै छु,
तािक म ितमीहरूमा रहदँा िनदर्यतासाथ वहार गन ुर् नपरोस ्। मलैे भबुाट पाएको
अिधकार ितमीहरूको िनमार्ण गनर्को िन म्त योग गनर् सकँू, भत्काउन होइन ।
11 अन्तमा भाइ हो, आनन्द गर ! पनुिनर्मार्णको िन म्त काम गर; उत्सािहत होओ;
एक अकार्सगँ सहमत होओ; शा न्तमा बस । अिन मे र शा न्तका परमशे् वर
ितमीहरूसगँ रहनहुुनछे । 12 एउटाले अकार्लाई पिव चमु्बनले अिभवादन गर ।
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13 सबै िवश् वासीले ितमीहरूलाई अिभवादन पठाएका छन ्। 14 भु यशे ू ीष् टको
अन ु ह, परमशे् वरको मे, अिन पिव आत्माको सङ्गित ितमीहरू सबसैगँ रहून ्।
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