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ितमोथीलाई पावलको दो ो प
1 ीष् ट यशेमूा भएको जीवनको ितज्ञाअनसुार परमशे् वरको इच्छा ारा ीष् ट

यशेकूा े रत पावल, 2 मरेा ि य बालक ितमोथीलाईः िपता परमशे् वर र म ु क् तदाता
यशे ू ीष् टको अन ु ह, कृपा र शा न्त । 3 मलैे िदन-रात ितमीलाई िनरन्तर मरेो
ाथर्नामा स म्झरहदँा म परमशे् वरलाई धन्यवाद चढाँउदछु, जसको सवेा मरेा

पखुार्हरूले गरेझै ँ म श ु िववकेले गदर्छु । 4 ित ो आसँकुो सम्झना गद म ितमीलाई
भटे्न चाहन्छु, तािक म आनन्दले भ रन सकँू । 5 सरुुमा ित ा हजरुआमा लोइस र
आमा यिुनसमा भएको ित ो असल िवश् वासको सम्झना गद, त्यो िवश् वास ितमीमा
पिन छ भन् ने कुरामा म िवश् वस्त छु । 6यही कारणले गदार् मलै े ितमीमािथ हात राखरे
ितमीले ाप् त गरेको परमशे् वरको वरदानलाई फे र ज्व लत पार । 7 परमशे् वरले
हामीलाई डरको आत्मा होइन तर मे, श क् त र अनशुासनको आत्मा िदनभुएको
छ । 8 तब हा ा भकुो बारेमा गवाही िदन नसमार्ऊ, र मरेो बारेमा पिन । म पावल
उहाँका एक कैदी हु,ँ तर परमशे् वरको श क् त ारा कष् टमा पिन ससुमाचार चार
गर, 9 जसले हामीलाई उहाँको पिव बोलावटमा बचाउनभुयो र बोलाउनभुयो,
हा ो आफ्नै कामहरू ारा होइन, तर उहाँको आफ्नो योजना र अन ु हअनसुार जनु
हामीलाई ीष् ट यशेमूा समयको सरुुवातभन्दा अिग नै दान गन ुर्भएको िथयो ।
10 तर अिहले परमशे् वरको म ु क् त ीष् ट यशेकूो आगमनले कट ग रिदएको
छ, जसले मतृ्यलुाई नाश पान ुर्भयो, ससुमाचार ारा किहल्यै अन्त नहुने जीवन
ल्याउनभुयो । 11 त्यसकैो िन म्त म चारक, े रत र िशक्षक हुन िनयकु् त भएको
छु । 12 यसको िन म्त म सतावटमा परेको छु, तरै पिन म शमार्ऊँिदन ँ । िकनिक म
उहाँलाई जान्दछु र िवश् वास गदर्छु, साथै म िवश् वस्त छु िक उहाँले मलै े समु्पकेा
सबै कुराहरूलाई अ न्तम िदनसम्म सरुिक्षत राख् नहुुनछे । 13 ीष् ट यशेकूो मे र
िवश् वासमा मबाट सनुकेो िवश् वसनीय िनदशनहरूको अनसुरण गर । 14 जनु-जनु
असल कुराहरू परमशे् वरले ितमीलाई समु्पनभुएको छ, त्यसलाई हामीिभ बास
गन ुर्हुने पिव आत्मा ारा सरुिक्षत राख । 15 ितमीलाई यो थाहा छ, िक एिसयामा
हुनहेरू सबै मबाट तकर गएका छन;् यो समहूमा फुगलेस र हम गनेस पछर्न ् ।
16 परम भलुे ओनिेसफरसको घरानालाई कृपा दान गन ुर्भएको होस,् िकनिक
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ितनले मलाई उत्साह िदए, मरेा साङ्लाहरूको शमर् माननेन ् । 17 तर जब ितनी
रोममा आए ितनले प र मपवूर्क खोजरे मलाई भे ाए । 18 त्यस िदनमा परम भलुे
ितनलाई कृपा दान गन ुर्भएको होस ् र ितमीलाई रा री थाहा छ, िक एिफससमा
ितनले मलाई सबै िकिसमको सहायता गरेका िथए ।

2
1 त्यसकैारण, मरेा बालक, यशे ू ीष् टमा भएको अन ु हमा ब लयो होऊ ।

2 र धरैे गवाहीको माझमा ितमीले जे कुरा मबाट सनुकेा छौ, अरूलाई पिन
िसकाउन सक् ने िवश् वासयोग्य मािनसहरूलाई स ु म्पदऊे । 3 यशे ू ीष् टको असल
िसपाहीझै ँ मसगँ कष् ट भोग । 4 सनेामा भनार् भएको कुनै पिन जवान आफ्नो
जीवनको अन्य काममा लाग्दनै, तािक उसले आफ्नो हािकमलाई खसुी पानर् सकोस ्
। 5 कोही खलेमा भाग लन्छ भन,े उसले िनयमअनसुार नखलेी मकुुट िजत् न
सक्दनै । 6 प र म गन िकसानले नै आफ्नो बालीको पिहले भाग ाप् त गन ुर्पछर्
। 7 मलैे भनकेा कुरामा िवचार गर, िकनिक परमशे् वरले ितमीलाई सबै कुरामा
समझश क् त िदनहुुनछे । 8 मलैे ससुमाचारको सन्दशेमा भनअेनसुार दाऊदको
वशंबाट आउनभुएका यशे ू ीष् टको सम्झना गर । 9 जनु कुराको लािग मलैे
अपराधीझै ँ बन्धनमा पन अवस्थासम्म कष् ट भोगे ँ । तर परमशे् वरको वचन बन्धनमा
परेको छैन । 10 त्यसकैारण चिुनएकाहरूका लािग म सबै कुरा सहन्छु, तािक
ितनीहरूले अनन्तको मिहमाका साथ यशे ू ीष् टमा भएको मु क् त ाप् त गरून ् ।
11 यो भनाइ भरोसायोग्य छः “हामी उहाँसगँै मर् यौँ भन,े हामी उहाँसगँै जीिवत
पिन हुनछेौँ । 12 हामीले सह् यौँ भन,े हामीले उहाँसगँै राज्य गनछौँ । हामीले
उहाँलाई इन्कार गर् यौँ भन,े उहाँले पिन हामीलाई इन्कार गन ुर्हुन्छ । 13 हामी
उहाँमा िवश् वासयोग्य भएनौँ भन,े उहाँ िवश् वासयोग्य हुनहुुन्छ, िकनिक उहाँले
आफैलाई इन्कार गन ुर्हुन् न । 14 ितनीहरूलाई यी कुराहरूको िनरन्तर सम्झना
िदलाऊ । शब्दहरूमा तकर् -िवतकर् नगर भनी ितनीहरूलाई परमशे् वरको अगािड
चतेावनी दओे, िकनभने ितनीहरूले केही फाइदा गदनन ्र यी कुराहरू सनु् नहेरूलाई
नोक्सान मा पगु् छ । 15 सत्यको वचनलाई होिसयारीसाथ योग गन शमार्उन
नपन कामदारजस्तै परमशे् वरको उप स्थितमा स्वीकारयोग्य हुन भरमग्दरु यत् न
गर । 16भ क् तहीन कुरालाई त्याग, जसले ितमीहरूलाई अझ धरैे भ क् तहीनतातफर्
डोर् याउछँ । 17 ितनीहरूको वचन िनको नहुने सइनको घाउजस्तै फै लनछे ।
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ितनीहरूमध्ये हुमिेनयस र िफलतेस हुन ् । 18 ती मािनसहरू सत्यताबाट टाढा
हराइरहकेा छन ् र ितनीहरूले यशेकूो पनुरुत्थान पिहले नै भइसकेको छ भनरे
भन्दछन,् र ितनीहरूमध् ये कितको िवश् वासलाई खल्बल्याइरहकेा छन ्। 19 तथािप
यस छाप सिहतको परमशे् वरको दढृ जग स्थर रहन्छ, “ भलुे आफ्नाहरूलाई
िचन् नहुुन्छ” र “जसले उहाँको नाउँ लन्छ, त्यो सबै अधमर्बाट टाढा रहोस”्
। 20 सम्पन् न घरमा सनु र चाँदीका भाँडाहरू मा हुदनैन,् तर त्यहाँ माटा र
काठका भाँडा पिन हुन्छन,् र कित आदर र कित अनादरको िन म्त योग हुन्छन ्।
21 कसलैे अनादरयोग् य योगबाट आफैलाई श ु पादर्छ भन,े ऊ अलग ग रएको,
मा लकको लािग उपयोगी र हरेक असल कामको लािग तयार भएको आदरको
भाँडो हुन्छ । 22जवानीको अिभलाषाबाट अलग बस, र श ु हृदयले परमशे् वरलाई
पकुानहरूसगँै धािमर्कता, िवश् वास, मे, शा न्तको खोजी गर । 23 तर मखूर्
र अज्ञानी श् नहरूले वादिववाद ल्याउछँन ् भन् ने जानरे ितनबाट अलग बस ।
24 परमशे् वरका सवेकहरूले झगडा गन ुर्हुदँनै, तर ितनीहरू सबकैा लािग दयाल,ु
िसकाउन सक् ने र धयैर्वान ्हुनपुदर्छ । 25 उहाँका िवरोधीहरूलाई िवन तामा सधुान
हुनपुछर् । सायद परमशे् वरले ितनीहरूलाई सत्यताको ज्ञानको लािग पश् चा ाप
िदनहुुनछे । 26 अिन दषु् टले आफ्नो इच्छा परुा गनर्को लािग पारेको पासोबाट
उ म्कएर ितनीहरूको चतेना फिकर् नछे ।

3
1 तर यो जान िक अ न्तम िदनहरूमा खतरापणूर् समय आउनछे । 2 िकनिक

मािनसहरू आफैलाई मे गनहरू, धनका मेी, घमण्डी, हठी, अरूको िनन्दा गन,
आमा बबुाले भनकेो नमान् न,े कृतघ् न, अपिव , 3 स्वाभािवक मेरिहत, कठोर,
िनन्दा गनहरू, आत्म-िनयन् ण गनर् नसक् न,े िव ोही, असल नरुचाउन,े 4 ठगाहा,
िज वाल, घमण्डी, परमशे् वरको मेको साटो सखुिवलास रुचाउने हुनछेन ् ।
5 ितनीहरू भ क् तमय दे खनछेन,् तर यसको श क् तलाई भने इन्कार गनछन ् ।
यस्ता मािनसहरूबाट अलग बस । 6 यी मािनसहरूमध्ये केही मािनसहरू घर-घरमा
पसरे मखूर्ताले भ रएका िविभन् न पाप-स्वभावले िथिचएका र धरैे अिभलाषाले
भािवत स् ीहरूलाई अधीनमा पाछर्न । 7 यी स् ीहरू सधै ँ नयाँ कुरा िसक् न यास

ग ररहकेा हुन्छन,् तर किहल्यै सत्यको ज्ञानमा आउन सक्दनैन ्। 8जसरी यान् नसे र
याम् से मोशाको िवरु मा खडा भए, त्यसरी नै यी झटुा िशक्षकहरू सत्यको िवरु मा
खडा हुन्छन ्। ितनीहरूको मन ष् ट भएको छ, र ितनीहरूले िवश् वासलाई इन्कार
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गरेका छन ् । 9 यी मािनसहरू धरैे अगािड जान सक्दनैन,् िकनिक ितनीहरूको
मखूर्ता यी दईु मािनसको जस्तै सबै मािनसहरूलाई थाहा हुनछे । 10 तर ितमीहरूले
मरेो िशक्षा, आचरण, उ ेश्य, िवश् वास, धयैर् धारण, मे, सहनश क् त, 11 सतावट,
दःुखभोग अिन ए न्टओ खया, आइकोिनयन र लसु् ामा ममािथ आइपरेका कुराको
अनकुरण गर् यौ । मलैे त्यस्ता सतावटहरू सहे ँ र भलुे मलाई ती सबबैाट छुटकारा
िदनभुयो । 12 ीष् ट यशेकूो भ क् तमा िजउन चाहने मान्छे सधै ँ सतावटमा पछर् ।
13 दषु् ट मािनस र ठगाहाहरू अझ खराब हुनछेन,् ितनीहरूले अरूलाई पथ ष् ट
बनाउछँन,् र आफू पिन अरू ारा पथ ष् ट पा रन्छन ्। 14 तर ितमीचािह ँ िसकेका
र ब लयोसगँ िवश् वास गरेको कुरामा लािग राख, यो जानरे िक ती कुराहरू ितमीले
कसबाट िसकेका हौ । 15 ितमीलाई थाहा छ, िक ितमीले सानदै े ख पिव शास् 
जानकेा छौ, जसले ितमीलाई ीष् ट यशेमूा भएको िवश् वास ारा म ु क् तमा ितमीलाई
ब ु मान ् तलु्याउन सक्छ । 16 सम् पणूर् पिव -शास् परमशे् वरबाट भएको हो र यो
िस ान्तको लािग, दोष दखेाउनको लािग, सच् याउनको लािग, धािमर्कतामा ता लम
िदनको लािग लाभदायक छ, 17 तािक परमशे् वरका मािनस सक्षम भएर हरेक असल
काममा ससु ज्जत हुन सकून ्।

4
1 परमशे् वर र यशे ू ीष् टको सामने जसले िजउँदा र मरेकाहरूको न्याय गनर्

लाग् नभुएको छ, र उहाँको कटीकरण र राज्यलाई ध्यानमा राखरे म ितमीहरूलाई
कडा आज्ञा िदन्छुः 2 वचन चार गर, सिजलो र असिजलो दवुै अवस्थामा तयार
बस । सबै कारका धयैर् र िशक्षा ारा सधुार गर, हप्काऊ र अत दऊे । 3 त्यस्तो
समय आउनछे जब मािनसहरूले असल िशक्षा सहने छैनन ्। तर ितनीहरू आफ्नो
अिभलाषाअनसुारको िशक्षा िदने िशक्षकहरूबाट घे रनछेन ् । यसरी ितनीहरूले
आफूलाई मन परेको कुरा मा सनु्दछन ् । 4 ितनीहरूले सत्यताबाट आफ्नो कान
फकार्उनछेन ् र दन्त्य कथाितर लगाउनछेन ् । 5 तर ितमी सबै कुरामा सचते होऊ;
कष् ट भोग; चारकको काम गर; आफ्नो सवेा परुा गर । 6 म अिगबाट नै
ब लको रूपमा अिपर्त भइरहकेो छु, मरेो िबदाइको समय आएको छ । 7 मलैे
रा ो ितस्पधार्मा भाग लएको छु; मलैे दौड िसध्याएको छु; मलैे िवश् वासलाई
जोगाइराखको छु । 8 मरेो लािग धिमर्कताको मकुुट रा खएको छ, जनु त्यस िदनमा
धािमर्क न्यायाधीश भलुे मलाई त्यो मकुुट िदनहुुनछे, मलाई मा होइन तर उहाँको
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आगमनलाई ि य ठान् ने सबलैाई । 9 जितसक्दो िछटो मकहाँ आऊ । 10 िकनिक
डमेासले मलाई छोिडिदए । यस वतार्मान ससंारलाई मे गरेर ितनी थसेलोिनकेमा
गएका छन ् । े सने्स गलाितयामा गएका छन ् भने तीतसचािह ँ दलमाितयामा ।
11लकूा मा मसगँ छन ।् मकूर् सलाई ितमीसगँै लएर मकहाँ आऊ, िकनिक काममा
ितनी मरेो लािग उपयोगी हुनछेन ्। 12 त ु खकसलाई मलैे एिफससमा पठाएको छु ।
13 ितमी आउँदा मलैे ोआसमा कापर्सिसत छाडकेा कपडा र िकताबहरू, िवशषे गरी
चमर्प का म ु ाहरू लएर आऊ । 14 तमौटे अलके्जने्डरले म ित खराब वहार
गरेको छ । भलुे त्यसलाई त्यसको कामअनसुारको इनाम िदनहुुनछे । 15 ितमी
पिन त्यससगँ होिसयार होऊ, िकनिक त्यो हा ो वचनको िवरु मा जोडदारसगँ खडा
भयो । 16 मरेो पिहलो ितरक्षामा कसलैे मलाई साथ िदएन, तर सबलैे मलाई
छाडे । ितनीहरूको िवरु मा यसो नभएको होस ् । 17 तर भु मसगँ उिभनभुयो
र मलाई बल िदनभुयो, तािक म ारा ससुमाचारको घोषणा पणूर् रूपमा परुा हुन
सकोस ्र सबै गरैयहूदीहरूले सनु् न पाऊन ्। यसलै,े मलैे िसहंको मखुबाट छुटकारा
पाएँ । 18 परमशे् वरले मलाई सबै दषु् ट कामबाट छुटकारा िदनहुुन्छ, र उहाँको
स्वग य राज्यको लािग बचाउनहुुनछे । उहाँलाई सदासवर्दा मिहमा होस ् । आमने
19 ि स्कला, अिकलास र ओनिेसफरसको घरानालाई अिभवादन सनुाइदऊे ।
20 इरास्तस को रन्थमा नै बस,े तर ोिफमसलाई मलैे िबरामी अवस्थामा िमलटेसमा
छोडे ँ । 21 िहउदँ लाग् नभुन्दा अगािड नै मकहाँ आउने कोिसस गर । यबुलुसले
ितमीलाई अिभवादन पठाएका छन ् र पडुसे, लनस, क्लौिडया र सबै भाइहरूले
पिन । 22 भु ित ो आत्मामा हुनभुएको होस ्। ितमीसगँ अन ु ह रहोस ्। आमने ।



vi

पिव बाइबल
The Holy Bible in the Nepali language, Unlocked Literal

Bible translation.
copyright © 2019 Door43 World Missions Community

Language: नपेाली (Nepali)
Translation by: Door43 World Missions Community

Contributor: Aliya Shrestha, Ananda Khadka, Deepak Raj Giri, Devendra
Bhattarai, Dinesh Rai, Diwash Tamang, Hari Prasad Regmi, Hum Lamtari,
Krishna B Bahora, Kumar Bardewa, Mohan Rai, Nabin Darmali, Prem
Krishna Maharjan, Ramesh Basnet, Salome Bhatta, Samuel Mabohang,
Shailendra Subba, Sharan Kumar Rai, Simon Magarati, Titak Basnet,
Utter Kumar Rai, Yogendra Thapa, Amos Gajmer, Hari Prasad Regmi, Lok
Bahadur Sunuwar, Mrs. Sareeta Giri, Pastor Ait Bahadur Tumbahangphe,
Jesus Family Church, Pastor Bishnu Basnet, Anugraha Jyoti Church, Pastor
Philip Subedi, Rev. Rajendra Malla, Rev. Shiva Hari Bhattarai, National
Churches Fellowship of Nepal, Rev. Sunder Bahadur Thapa

This translation is made available to you under the terms of the Creative
Commons Attribution Share-Alike license 4.0.
You have permission to share and redistribute this Bible translation in
any format and to make reasonable revisions and adaptations of this
translation, provided that:

You include the above copyright and source information.
If youmake any changes to the text, youmust indicate that you did so in

a way that makes it clear that the original licensor is not necessarily
endorsing your changes.

If you redistribute this text, you must distribute your contributions
under the same license as the original.

Pictures included with Scriptures and other documents on this site are
licensed just for use with those Scriptures and documents. For other uses,
please contact the respective copyright owners.
Note that in addition to the rules above, revising and adapting God's Word
involves a great responsibility to be true to God's Word. See Revelation
22:18-19.

2020-06-10

PDF generated using Haiola and XeLaTeX on 22 Apr 2023 from source files
dated 10 Jun 2020
f5ef3ec6-22be-58b2-a7e8-51ed3f6ae8c8

https://door43.org/
http://www.ethnologue.org/language/npi
http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/

	२ तिमोथी

