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प सुको दो ो प
1 यशे ू ीष् टका दास र े रत िसमोन प सुबाट, हा ा परमशे् वरको धािमर्कता

र म ु दाता यशे ू ीष् टमा हा ो जस्तै मलू्यवान ् िवश् वास ाप् त गरेकाहरूलाई ।
2 ितमीहरूलाई अन ु ह होस;् हा ा परमशे् वर र यशे ू ीष् टको ज्ञान ारा ितमीहरूमा
शा न्त शस्त हुदँै जाओस ् । 3 आफ्नै मिहमा र स णु ारा हामीलाई बोलाउनहुुने
परमशे् वरको ज्ञान ारा हामीलाई ईश् वरीय श को जीवन र धािमर्कताको िन म्त
आवश्यक पन सबै कुरा िदइएको छ । 4यी कुराहरू ारा उहाँले हामीलाई बहुमलू्य र
महान ् ितज्ञाहरू िदनभुएको छ । ितमीहरू ससंारका कुइच्छाबाट आउने ष् टताबाट
उम्केर ईश् वरीय स्वभावमा सहभागी हुन सक भनरे उहाँले यस्तो गन ुर्भयो ।
5 यसकैारण, ितमीहरूको िवश् वास ारा स णु, स णु ारा ज्ञान थप् न सक्दो यत् न
गर । 6 ितमीहरूको ज्ञान ारा आत्मसयंम र आत्मसयंम ारा सहनशीलता अिन
सहनशीलता ारा ईश् वरभ । 7 ितमीहरूको ईश् वरभ ारा भात-ृस् नहे, र भात-ृ
स् नहे ारा मे । 8 यिद यी कुरा ितमीहरूमा छन,् र ितमीहरूमा शस्त हुदँै जान्छन ्
भने भ ु यशे ू ीष् टको ज्ञानमा ितमीहरू बाँझो वा िनष्फल हुनछैेनौ । 9 तर जोसगँ
यी कुराको घटी छ र निजकको वस्त ु मा दखे्छ भन,े ऊ अन्धो हो । उसले परुानो
पापबाट धोइएको कुरालाई िबसको हुन्छ । 10 त्यसकारण भाइ हो,आफ्नो बोलावट
र चनुाउ िन श् चत गनर्को लािग सक्दो यास गर । ितमीहरूले त्यो गर् यौ भन,े
ितमीहरू लोट्नछैेनौ । 11 त्यसकारण, हा ा भ ु यशे ू ीष् टको अनन्त राज्यमा
वशेको िन म्त ितमीहरूले शस्त अनमुित पाउनछेौ । 12 यसलै,े ितमीहरूलाई यी

कुराहरू थाहा भएर अिहले ितमीहरू यो सत्यतामा ब लयो भए तापिन म ितमीहरूलाई
यी कुराहरू सम्झाउन सधै ँ तयार छु । 13 जबसम्म म यो शरीररूपी पालमा छु
ितमीहरूलाई जागा राख् न ु र यी कुराहरूको बारेमा ितमीहरूलाई सम्झाउन ु मरेो
िन म्त असल हुन्छ भन् ने मलाई लाग्छ । 14 िकनिक मलैे यो पाललाई चाँडै
त्याग्दै छु भन् ने मलाई थाहा छ जनु कुरा हा ा भ ु यशे ू ीष् टले यो मलाई
दखेाउनभुएको छ । 15 मरेो स्थानपिछ पिन ितमीहरूले यी कुराहरू सधै ँ सम्झन
सक भनरे म सक्दो यास गनछु । 16 िकनिक हामीले यशे ू ीष् टको श क् त
र आगमनको बारेमा ितमीहरूलाई बताउदँा धतूर्तासगँ रिचएका दन्त्यकथाहरूलाई
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प ाएनौ,ँ तर हामी उहाँको वभैवको त्यक्ष साक्षी िथयौँ । 17 उहाँले परमशे् वर
िपताबाट आदर र मिहमा ाप् त गन ुर्भयो, जब वभैवपणूर् मिहमाबाट यो स्वर आएको
िथयोः “ियनी मरेा ि य पु हुन,् जोिसत म धरैे खसुी छु ।” 18 हामी उहाँिसत
पिव डाँडामा हुदँा हामीले स्वगर्बाट आएको त्यो आवाज सनु्यौँ । 19 हामीसगँ
भएको अगमवाणीको वचन अझ िन श् चत भएको छ, जसलाई ितमीहरू पालना गनर्
उ म यास गछ । यो उज्यालो नहुञ् जले र ितमीहरूका हृदयमा िबहानको तारा
नआउञ् जले अन्धकारमा चम्कने ब ीजस्तै छ । 20 ितमीहरूले पिहले यो जान िक
ले खएको भिवष्यवाणी अगमव ाको आफ्नै तकर् बाट आउँदनै । 21 िकनिक कुनै
पिन अगमवाणी मािनसहरूको इच्छाबाट आएन, तर परमशे् वरको तफर् बाट बोल्ने
पिव आत्मा ारा डोर् याइएका मािनसहरूबाट आयो ।

2
1 इ ाएलीहरूकहाँ झटुा अगमव ाहरू आए, अिन ितमीहरूकहाँ पिन झटुा

िशक्षकहरू आउनछेन ् । ितनीहरूले आफूसगँ गोप्य रूपमा िवनाशसकारी झटुा
िशक्षाहरू ल्याउनछेन ् र ितनीहरूलाई उ ार गन ुर्हुने गरुुलाई पिन इन्कार गनछन ् ।
ितनीहरूले आफूमािथ चाँडै िवनाश ल्याउनछेन ् । 2 धरैेले ितनीहरूको िवलासी
आचरणको अनसुरण गनछन ् र ितनीहरू ारा सत्यताको मागर् िन न्दत हुनछे ।
3 लोभको कारण ितनीहरूले छलपणूर् कुरा गरेर ितमीहरूबाट फाइदा उठाउनछेन ्
। ितनीहरूको िवरु मा ाप आउन लामो समय लाग्दनै । ितनीहरूको िवनाश
िन ष् य छैन । 4 िकनिक परमशे् वरले पाप गन स्वगर्दतूहरूलाई त छोड्नभुएन
। बरु, ितनीहरूलाई तल पातालमा स ु म्पिदनभुयो र इन्साफ नहुन्जलेसम्म साङ्लाले
बाँधरे घोर अन्धकारमा रा खिदनभुयो । 5अिन उहाँले ाचीन ससंारलाई पिन बाँकी
राख् नभुएन । बरु, धािमर्कताका दतू नोआ र अरू सात जनालाई बचाउनभुयो र
जल लय ारा अधम ससंारको िवनाश गन ुर्भयो । 6 अिन अधम हरूमािथ के
आइपनछ भन् ने कुराको उदाहरणको िन म्त परमशे् वरले सदोम र गमोरा सहरहरूलाई
खरानीमा प रणत ग रिदनभुयो र ितनीहरूलाई िवनाशको िन म्त दोषी ठहराउनभुयो
। 7 तर उहाँले त्यसो गदार् धम लोतलाई बचाउनभुयो, जो अराजक र िघनलाग्दा
मािनसहरूको वहारको कारण िनकै दःुखी िथए । 8 िकनिक ितनीहरूसगँ
िदनिदनै बस्दा, ितनीहरूका िबचमा दखेकेा र सनुकेा कुराहरूको कारण ती धम
मािनस आत्मामा ाकुल भएका िथए । 9 त्यसलै,े धम हरूलाई परीक्षाबाट
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कसरी बचाउनपुछर् र अधम हरूलाई न्यायको िदनमा सजायको िन म्त कसरी
तयारी राख् नपुछर् भन् ने उहाँ जान् नहुुन्छ । 10 यो िवशषे गरी शरीरका ष् ट
इच्छाहरूमा िजउने र अिधकारलाई तचु्छ ठान् नहेरूको िन म्त हो । ितनीहरू
हठी र स्वचे्छाचारी िथए । ितनीहरू मिहिमतहरूको िनन्दा गनर् डराउदँनैन ् ।
11 स्वगर्दतूहरूसगँ मािनसहरूिसत भन्दा धरैे श क् त र दक्षता छ, तर उनीहरूले
भकुो अगािड ितनीहरूको िवरु मा िनन्दापणूर् न्याय ल्याउदँनैन ्। 12 तर यी अज्ञानी

पशहुरू स्वाभािवक रूपमा नाश र िनयन् णको िन म्त बनाइएका हुन ् । ितनीहरूले
जे कुराको िनन्दा गछर्न ् त्यो जान्दनैन ् । ितनीहरू नष् ट पा रनछेन ् । 13 आफँैले
गरेका गलत कामहरूका प रणामले ितनीहरूलाई क्षित परु् याउनछे । ितनीहरू िदनमा
आन न्दत रहन्छन ् । ितनीहरू धब्बा र दागहरू हुन ् । ितमीहरूसगँ भोजमा बस्दा
ितनीहरू आफ्ना छलमा आनन्द मनाउछँन ् । 14 ितनीहरूका आखँा िभचारले
भ रएका हुन्छन;् ितनीहरू पाप गरेर किहल्यै अघाउँदनैन ् । ितनीहरूले अ स्थर
मनलाई नरा ो काममा लोभ्याउँछन;् ितनीहरूका मनले लोभमा ता लम पाएका
हुन्छन ्र ितनीहरू ािपत सन्तान हुन ्। 15 ितनीहरूले सही मागर्लाई त्यागकेा छन ्
। ितनीहरू बरा लएर अधािमर्क कामको ज्याला लन मन पराउने बोअरको छोरा
बालामको पिछ लाग्छन ् । 16 तर त्यसले आफ्नै अपराधको िन म्त हप्की पायो
। एउटा नबोल्ने गधाले मािनसको आवाजमा बोलरे अगमव ाको पागलपनलाई
रोिकिदयो । 17 यी मािनसहरू मलूिवनाको पानीजस्ता छन ् । ितनीहरू आधँीले
उडाई लजैाने बादलजस्ता छन ् । ितनीहरूको िन म्त घोर अन्धकार साँिचएको छ
। 18 ितनीहरू खो ो अहङ्कारसाथ बोल्छन ् । ितनीहरू शारी रक वासना ारा
मािनसहरूलाई लोभनमा पाछर्न ् । खराबी गनहरूदे ख भाग् न खोज् नहेरूलाई
ितनीहरू लोभनमा पाछर्न ।् 19उनीहरूले ितनीहरूलाई छुटकारा िदने ितज्ञा गछर्न,्
तर ितनीहरू आफँै ष् टताका दास हुन ्। िकनिक मान्छेलाई जनु कुराले िजत्छ, ऊ
त्यसकैो दास बन्छ । 20 यिद कसलैे हा ा भ ु र म ु दाता यशे ू ीष् टलाई िचनरे
यस ससंारका दिूषत गराउने कुराबाट उ म्कसकेपिछ पिन फे र त्यहीँ फकर् न्छ भने
त्यसको अवस्था पिहलकेो भन्दा खराब हुन्छ । 21 धािमर्कताको मागर्लाई जानरे
ितनीहरूलाई िदइएको पिव आज्ञाहरूबाट फकर् नभुन्दा त ितनीहरूले धािमर्कताको
मागर् नै नजानकेो भए असल हुने िथयो । 22 ितनीहरूका िन म्त यो उखान सत्य छः
“कुकुर आफ्नै बान्तामा फिकर् न्छ । नहुाइिदएको स ुगँरु िहलमैा फिकर् न्छ ।”
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3
1 ि य हो, ितमीहरूका िनष्कपट मनलाई उत्सािहत तलु्याउन म यो दो ो

प लखे्दै छु, 2 तािक ितमीहरूले पिव अगमव ाहरूले बोलकेा वचनहरू र
ितमीहरूका े रतहरू ारा हा ा भ ु र म ु दाताका आज्ञाहरूको याद गनर् सक ।
3 पिहले यो कुरा जान िक अ न्तम िदनहरूमा िगल्ला गनहरू ितमीहरूलाई िगल्ला
गद र आफ्नै इच्छामा िहडँ्दै आउनछेन ्। 4 अिन यसो भन्दै आउनछेन,् “उहाँको
आगमनको ितज्ञा कहाँ गयो ? हा ा पखुार्हरू िबतरे गए, तर स ृ ष् टको सरुुदे ख
नै सबै िचज उस्तै छन ्।” s5 5 धरैे वषर्अिग वचन ारा नै स्वगर् र पथृ्वी पानीबाट
बनाइएका िथए भन् ने कुरा ितनीहरू स्वचे्छाले िबसर्न्छन ् । 6 अिन त्यस बलेाको
पथृ्वी उहाँको वचन र जल लय ारा नष् ट भयो 7 अिन स्वगर् र पथृ्वी आगोको
न्यायको िन म्त र दषु् टहरूको िवनाशको लािग त्यही वचन ारा सरुिक्षत रा खएको
छ । 8 ि य हो, यो कुरा नभलु िक भकुो लािग एक िदन एक हजार वषर् र एक
हजार वषर् एक िदनझै ँ हुन्छ । 9अरूले सोचजेस्तै परमशे् वर आफ्नो ितज्ञाको बारेमा
िढलो गन ुर्हुन् न, तर ितमीहरूको िन म्त उहाँ धयैर्वान ् हुनहुुन्छ । उहाँ ितमीहरूमध्ये
कोही पिन नाश होस ् भन् ने चाहनहुुन् न, तर उहाँले सबलैाई पश् चा ाप गन समय
िदने चाहना गन ुर्हुन्छ । 10 तर परमशे् वरको समय चोरजस्तै गरी आउनछे । ठुलो
आवाजसिहत आकाश िबतरे जानछे । आगोले त वहरू पगाल्नछे र पथृ्वी अिन
यसमा भएका कामहरू कट हुनछेन ् । 11 सबै कुरा यसरी नै नाश ग रनछेन ्भने
ितमीहरू कस्ता मािनसहरू हुनपुन हो ? ितमीहरूले पिव र धम जीवन िजउनपुछर्
। 12 ितमीहरूले तासाथ परमशे् वरको आगमनको लािग आशा गन ुर्पछर् । त्यस
िदन आकाशहरू आगो ारा नष् ट ग रनछे र त वहरूलाई चण्ड तापले पगाल्नछेन ्
। 13 तर उहाँको ितज्ञाअनसुार हामी नयाँ स्वगर् र नयाँ पथृ्वीको पखार्इमा छौ,ँ
जहाँ धािमर्कताले बास गछर् । 14 त्यसकारण ि य हो, ितमीहरूले यी कुराहरू गरेका
हुनाले दागरिहत र खोटरिहत अिन उहाँको शा न्तमा हुनको िन म्त सक्दो यास गर
। 15 र हा ा भकुो धयैर्लाई म ु ठान, जसरी हा ा ि य भाइ पावलले उनलाई
िदइएको ज्ञान ारा ितमीहरूलाई लखेकेा छन ् । 16 पावलले उनका सबै प हरूमा
यी कुराहरूको बारेमा उल्लखे गरेका छन,् जहाँ बझु्न क ठन हुने कुराहरू पिन
छन ्। अनशुासनहीन र अ स्थर मािनसहरूले यी कुराहरूलाई बङ्ग् याउँछन ्जसरी
ितनीहरूले धमर्शास् का अरू वचनहरूलाई बङ्ग्याउँदै आफ्नो िवनाश िनम्त्याउँछन ्
। 17 त्यसकारण ि य हो, ितमीहरूले यी कुराहरू जानकेो हुनाले आफँैलाई सरुिक्षत
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राख तािक व् यवस्थाहीन मािनसहरूको छलले ितमीहरूलाई टाढा नलजैाओस,् र
ितमीहरूले आफ्नो िवश् वासयोग्यतालाई नगमुाओ । 18 तर हा ा भ ु र म ु दाता
यशेकूो अन ु ह र ज्ञानमा बढरे जाओ । उहाँलाई अिहले र सदासवर्दा मिहमा होस ्!
आमने ।
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