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याकूबको प
1 परमशे् वर र भु यशे ू ीष् टका सवेक याकूबबाट, छरपष् ट भएका बा

कुललाई अिभवादन । 2 मरेा भाइहरू हो, ितमीहरूले अनकेौँ िकिसमका
समस्याहरूको अनभुव गदार् त्यसलाई पणूर् रूपमा आनन्द सम्झ, 3 ितमीहरू जान्दछौ,
िक ितमीहरूको िवश् वासको जाँचले धयैर् उत् पन् न गराउँदछ । 4 धयैर्लाई पणूर् रूपमा
काम गनर् दओे, तािक ितमीहरू सम्पणूर् रूपमा सधुा रएको र पणूर् हुन सक र
ितमीहरूमा कुनै कुराको कमी नहोस ् । 5 तर यिद ितमीहरूमध्ये कसलैाई ब ु को
खाँचो छ भन,े माग् ने जित सबलैाई उदारतासगँ र नहप्काइकन िदनहुुने परमशे् वरसगँ
उसले मागोस ् र उहाँले उसलाई त्यो िदनहुुनछे । 6 तर उसले शङ्का नगरी
िवश् वाससाथ मागोस ् । िकनभने शङ्का गनचािह ँ बतासले हु याउने र यताउता
पल्टाउने सम ु को छालजस् तो हुन्छ । 7 त्यस्तो क् तले परम भबुाट कुनै पिन
कुरा पाउनछुे भनी नसोचोस ्। 8 त्यस्तो क् त दोहोरो मनको हुन्छ, र आफ्ना सबै
चालमा ऊ अ स्थर हुन्छ । 9 दीन भाइले आफ्नो उच् च अवस्थामा गवर् गरोस,् 10तर
धनी मािनसले आफ्नो दीनतामा गवर् गरोस,् िकनभने ऊ घाँसमा फलकेो जङ्गली
फुलझै ँ ओइलाएर िबितजानछे । 11 िकनिक चण्ड तापसिहत सयूर् उदाउछँ र
घाँसलाई सकुाइिदन् छ । फुल झछर्, र त् यसको सौन् दयर् नष् ट हुन्छ । त्यसै गरी, धनी
मािनस आफ्नो या ाको िबचमा नै िबलाएर जानछे । 12 त् यो मािनस धन् यको हो
जो परीक्षामा स् थर रहन् छ । िकनभने परीक्षामा सफलता ाप् त ग रसकेपिछ उसले
जीवनको मकुुट पाउनछे, जनु परमशे् वरलाई मे गनहरूका िन म्त ितज्ञा ग रएको
छ । 13 परीक्षामा पदार् “यो परीक्षा परमशे् वरबाट आएको हो” भनी कसलैे पिन
नभनोस ् िकनभने दषु् टबाट परमशे् वरको परीक्षा हुदँनै र उहाँ आफँैले पिन कसकैो
परीक्षा गन ुर्हुन् न । 14 तर हरेक क् त आफ्नै अिभलाषा ारा परीक्षामा पदर्छ,
जसले उसलाई बहकाउछँ र लोभनमा पादर्छ । 15अिभलाषाले गभर्धारण गरेपिछ
त्यसले पाप जन्माउछँ । अिन पाप पणूर् रूपमा बढपेिछ त्यसले मतृ्य ु ल्याउछँ ।
16 मरेा ि य भाइहरू हो, धोकामा नपर । 17 हरेक असल वरदान र हरेक िस
वरदान मािथबाटको हो । ज्योितका िपताबाट त्यो तल आउँछ । उहाँ बद ्लरहने
छायाजस्तो बद ्लनहुुन् न । 18 उहाँले स ृ ष् ट गन ुर्भएका सबै कुरामध् ये हामी पिहलो
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फलझै ँ हुन सकौँ भनरे परमशे् वरले सत्यको वचन ारा हामीलाई जीवन िदनलाई
चनु् नभुयो । 19 मरेो ि य भाइहरू हो, ितमीहरू यो जान् दछौः हरेक मािनस सनु् नमा
िछटो, बोल्नमा िढलो र रसाउनमा धीमा होस ् । 20 िकनभने मािनसको रसले
परमशे् वरको धािमर्कताको काम गदन । 21 यसकारण, सबै पापमय िघनलाग् दा
कुरा र दषु् टताको चरुतालाई िमल् काइदओे । रोिपएको वचनलाई िवन तामा धारण
गर जसले ितमीहरूका ाणलाई बचाउन सक् छ । 22 आफँैलाई धोका िदने गरी
वचन सनु् ने मा होइन, तर पालन पिन गर । 23 िकनिक यिद कोही वचन सनु् ने
मा क् त हो, तर पालन गन क् त होइन भने ऊ ऐनामा आफ्नो स्वाभािवक
अनहुार जाँच् ने मािनसजस्तै हो । 24 उसले आफँैलाई जाँच्छ र गइहाल्छ र ऊ
कस् तो िथयो भन् ने कुरा तरुुन्तै िबिसर्हाल् छ । 25 तर सनुरे िबसर्ने क् त मा
नभई स् वतन् ताको िस व् यवस् थालाई होिसयारीपवूर्क ध्यान िदने र िनरन्तर त्यस्तै
ग ररहने क् तचािह ँ उसले गन कामहरूमा आिशिषत हुनछे । 26 यिद कसलैे
आफँैलाई धािमर्क ठान्दछ, तर उसले आफ्नो िज ोलाई िनयन् ण गदन भने उसले
आफ् नो हृदयलाई धोका िदन्छ र उसको धमर् थर्को हुन् छ । 27 हा ा परमशे् वर र
िपताको साम ु पिव र िनष्कलङ्क धमर् यही होः अनाथ र िवधवाहरूको कष् टमा
ितनीहरूलाई सहायता गन ुर्, अिन आफँैलाई ससंारबाट दोषरिहत राख् न ु ।

2
1 मरेा भाइहरू हो, केही मािनसहरू ित पक्षपात गद मिहमाका भु हा ा भ ु यशे ू

ीष् टमा ितमीहरूले िवश् वास नगर । 2 िवचार गर िक कोही मािनस ितमीहरूको
सभामा सनुका औठँीहरू र रा ा-रा ा लगुाहरू लगाएर वशे गर् यो र त्यहाँ एउटा
ग रब मािनस पिन फोहोर पिहरनमा आयो । 3 यिद ितमीहरूले त्यस रा ा-रा ा लगुा
लगाएको मािनसतफर् हछे र “कृपया यहाँ यस रा ो स्थानमा बस् नहुोस”् भनरे
भन्छौ, तर ितमीहरूले त्यस ग रब मािनसलाई “त ँ यहीँ उभी” वा “मरेो पाउनरे
बस”् भनरे भन्छौ भन,े 4 के ितमीहरूले आफँैिबच न्याय ग ररहकेा छैनौ र ? के
ितमीहरू दषु् ट िवचारहरू भएका न्यायकतार्हरू बननेौ र ? 5 मरेा ि य भाइहरू
हो, सनु, के परमशे् वरले ससंारका ग रबहरूलाई िवश् वासमा धनी हुनको िन म्त र
उहाँलाई मे गनहरूका िन म्त उहाँले ितज्ञा गन ुर्भएको राज्यको उ रािधकारीहरू
हुनलाई चनु् नभुएन र ? 6 तर ितमीहरूले ग रबहरूलाई अनादर गरेका छौ ।
के ितमीहरूमािथ दमन गन धनीहरू नै होइनन ् र ? र ितमीहरूलाई अदालतमा
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तानरे लजैाने ितनीहरू नै होइनन ् र ? 7 ितमीहरू जसका हौ, उहाँको सनुामलाई
ितनीहरूले नै अपमान गदनन ्र ? 8 तथािप, यिद ितमीहरूले “आफ्ना िछमकेीलाई
आफूलाई झै ँ मे गर” भन् ने धमर्शास् को राजकीय वस्थालाई परुा गदर्छौ भन,े
ितमीहरूले असलै गदर्छौ । 9 तर यिद ितमीहरूले कोही मािनसहरू ित भदेभाव
दखेायौ भन,े ितमीहरूले पाप गरेका हुन्छौ, र ितमीहरू वस्था ारा वस्थाको
उल्लङ्घन गनहरू भनी दोषी ठह रन्छौ । 10 िकनिक जसले सम्पणूर् वस्था
पालन गदर्छ, तर एउटै कुरामा मा ठक् कर खान्छ भन,े त्यो सम्पणूर् वस्थाको
उल्लङ्घन गरेकोमा दोषी ठह रन्छ । 11 िकनभने जसले “ िभचार नगर” भनरे
भन् नभुयो उहाँले “हत्या नगर” पिन भन् नभुयो । यिद ितमीहरूले िभचार गदनौ,
तर हत्या गछ भने ितमीहरूले वस्थाको उल्लङ्घन गछ । 12 यसकारण,
स्वतन् ताको वस्था ारा न्याय हुनहेरूझै ँ गरी बोल र वहार गर । 13 िकनिक
कृपा नदखेाउनहेरूमािथ कृपािवना नै न्याय आउँदछ । कृपा न्यायमािथ िवजयी
हुन्छ । 14 मरेा भाइहरू हो, यिद कोही मािनसले उिसत िवश् वास छ भनी भन्दछ
तर उसले कुनै काम गदन भन,े त्यसबाट के लाभ ? के त्यस िवश् वासले उसलाई
बचाउन सक्छ र ? 15 िवचार गर, िक कोही भाइ वा बिहनीको पिहरन रा ो छैन
र उसको िन म्त दिैनक भोजनको अभाव छ । 16 िवचार गर, िक ितमीहरूमध्ये
कसलैे उसलाई “शा न्तसगँ जाऊ, न्यानो गरी बस र पटेभ र खाऊ” भनरे भन्छौ
। यिद ितमीहरूले शरीरलाई आवश्यक पन कुराहरूचािह ँ ितनीहरूलाई िददँनैौ भन,े
त्यसबाट के लाभ भयो र ? 17 यसै गरी, िवश् वासले पिन काम गदन भने त्यो
मरेतलु्य हुन्छ । 18 तर पिन कसलैे यसो भन्ला, “ितमीहरूसगँ िवश् वास छ, र
मसगँ कामहरू छन ् ।” कामिवना ितमीहरूको िवश् वास मलाई दखेाऊ र मलैे मरेा
कामहरू ारा आफ्नो िवश् वास ितमीहरूलाई दखेाउनछुे । 19 परमशे् वर एउटै हुनहुुन्छ
भनरे ितमीहरू िवश् वास गदर्छौ; ितमीहरूले त्यो असल गदर्छौ । तर भतूात्माहरूले
पिन िवश् वास गदर्छन,् र ितनीहरू थरथर काम्छन ् । 20 मखूर् मािनस हो, के ितमी
यो जान् न चाहन्छौ, िक कामिवनाको िवश् वास थर् हुन्छ ? 21 जब हा ा पखुार्
अ ाहामले वदेीमा आफ्ना पु इसहाकलाई अपर्ण गरे, के उनी काम ारा नै धम
ठह रएका िथएनन ्र ? 22 ितमीहरू दखे्दछौ, िक उनका कामहरूसगँै िवश् वासले
कायर् गर् यो, र कामहरू ारा नै उनको िवश् वास पणूर् भयो । 23 धमर्शास् को यस्तो
भन् ने वचन परुा भयो, “अ ाहामले परमशे् वरमा िवश् वास गरे, र त्यो उनको िन म्त
धािमर्कता गिनयो ।” र उिन परमशे् वरको िम कह लए । 24 ितमीहरू दखे्दछौ,
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िक काम ारा मािनस धम ठह रन्छ, िवश् वास ारा मा होइन । 25 त्यसै गरी,
राहाब वशे्याले पिन गपु् तचरहरूलाई स्वागत गरेर अक बाटोबाट पठाइिददँा, के
ितनी काम ारा नै धम ठह रएकी होइनन ्र ? 26 जसरी आत्मादे ख अलग हुदँा
शरीर मदर्छ, त्यसै गरी कामबाट अलग हुदँा िवश् वास पिन मदर्छ ।

3
1 मरेा भाइहरू हो, धरैे जना िशक्षक बन् न ु हुदँनै । हामीले यो जान् नपुछर्, िक

हामीहरूको अझ धरैे कडा इन्साफ हुनछे । 2 िकनिक हामी धरैे िकिसमले ठेस
खान्छौँ । यिद कोही वचनमा ठक् कर खाँदनै भन,े ऊ पणूर् रूपमा प रपक् व मािनस
हो, जसले उसको सारा शरीरलाई नै िनयन् ण गनर् सक्छ । 3आज्ञा पालन गराउनको
िन म्त अब यिद हामीले घोडाको मखुमा लगाम लगायौँ भन,े हामीले त्यसको सारा
शरीरलाई नै िनयन् ण गनर् सक्छौँ । 4 पानी जहाजहरूलाई ख्याल गर, ितनीहरू धरैे
ठुला हुन्छन ्र ितनीहरू तजे बतासले चलाइँदा पिन धरैे सानो पतवार ारा चालकले
जहाँ लजैान चाहन्छ त्यो त्यहीँ लिगन्छ । 5 त्यसै गरी, िज ो पिन शरीरको एउटा
सानो अङ्ग हो, तरै पिन त्यसले ठुला कुराहरूको शखेी गदर्छ । हरे, एउटा सानो
आगोको िझल्कोले कसरी ठुलो जङ्गलमा डढलेो लगाउछँ । 6 िज ो पिन आगो
नै हो, हा ा शरीरका अङ्गहरूमध्ये यो अधमर्को दिुनयाँ नै हो । यसले सम्पणूर्
शरीरलाई अशु तलु्याउछँ र जीवनको मागर्मा आगो लगाउछँ । नरक ारा यो
आफँै आगोले स ल्कएको छ । 7 िकनिक सबै िकिसमका जङ् गली जनावरहरू,
चराचरुुङ्गीहरू, घ ने जन्तहुरू, र समु मा भएका ाणीहरूलाई वशमा रा खएको
छ र ती मानव-जाती ारा नै वशमा रा खएको छ । 8 तर मािनसमध्ये कसलैे पिन
िज ोलाई वशमा राख् न सकेको छैन । यो घातक िवषले भ रएको र िनयन् ण गनर्
नसिकने दषु् ट हो । 9 यही िज ोले हामी परम भु र िपताको शसंा गछ , र यसलैे
हामी परमशे् वरको स्वरूपमा बनाइएका मािनसहरूलाई सराप्छौँ । 10 एउटै मखुबाट
आिशष ्र अपशब्द िनक्लन्छन ्। मरेा भाइहरू हो, यस्ता कुराहरू हुनहुुदँनै । 11 के
एउटा छहराको मखुबाट त्यसले िमठो र िततो पानी दवुै िनकाल्दछ र ? 12 मरेा
भाइहरू हो, के अन्जीरको बोटले जतैनू फलाउँदछ र ? वा दाखको बोटले अन्जीर
फलाउँदछ ? न त निुनलो पानीले िमठो पानी िनकाल्न सक्छ । 13 ितमीहरूका
माझमा ब ु मान ् र समझदार को छ ? त्यस क् तले ब ु को न तामा आफ्ना
कामहरू ारा एउटा असल जीवन िजएर दखेाओस ।् 14तर यिद ितमीहरूको हृदयमा
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िततो ईष् यार् र अिभलाषा छ भन,े सत्यको िवरु मा शखेी नगर र झटुो नबोल । 15 यो
मािथबाट तल आउने िववके होइन । बरु, यो त सांसा रक, अना त्मक र शतैािनक
हो । 16 िकनिक जहाँ ईष् यार् र अिभलाषा हुन्छ, त्यहाँ म र हरेक िकिसमको दषु् ट
काम हुन्छ । 17 तर स्वगर्बाट आउने िववकेचािह ँ सवर् थम शु हुन्छ, त्यसपिछ
शा न्ति य, कोमल, िति याशील, कृपा र असल फलले पणूर्, कमजोर नबनाउने र
िनष्कपट हुन्छ । 18अिन धािमर्कताको फलचािह ँ शा न्त कायम गनहरूका माझमा
शा न्तमा छ रएको छ ।

4
1 ितमीहरूका माझमा झगडा र िववाद कहाँबाट आउँछ ? के त्यो ितमीहरूका

सदस्यहरूका िबचमा सङ्घषर् ल्याउने ितमीहरूका अिभलाषाहरूबाट आउँदनै र
? 2 ितमीहरू इच्छा गदर्छौ, र ितमीहरूसगँ हुदँनै । ितमीहरू हत्या गदर्छौ र
लालच गदर्छ , र ितमीहरू ाप् त गनर् सक्षम हुदँनैौ । ितमीहरू लड्दछौ र झगडा
गदर्छौ । ितमीहरूसगँ छैन िकनभने ितमीहरू माग्दनैौ । 3 ितमीहरू माग्दछौ र
पाउदँनैौ िकनभने ितमीहरूले आफ्ना अिभलाषाको िन म्त योग गनर् सिकयोस ्
भनरे खराब िनयतले माग्दछौ । 4 ितमी व् यिभचारीहरू हो ! ससंारिसतको
िम ता परमशे् वरको िवरु मा भएको श तुा हो भनी के ितमीहरूलाई थाहा छैन ?
त्यसकारण, जसले ससंारको िम हुने इच्छा गदर्छ, उसले आफँैलाई परमशे् वरको
श ु बनाउछँ । 5 वा धमर्शास् ल,े “उहाँले हामीमा बास गनर् लगाउनभुएका आत्मा
अत्यन्तै डाही हुनभुएको छ” भनरे थर्मा भन्दछ भनी के ितमीहरू ठान्दछौ ?
6 तर परमशे् वरले अझ बढी अन ु ह िदनहुुन्छ, यसकैारण धमर्शास् ले भन्दछ,
“परमशे् वरले अिभमानीहरूको िवरोध गन ुर्हुन्छ, तर न हरूलाई अन ु ह िदनहुुन्छ
।” 7 त्यसकारण, परमशे् वरमा आफँैलाई समपर्ण गर । शतैानको िवरोध गर, र त्यो
ितमीहरूबाट भाग् नछे । 8 परमशे् वरको निजक आओ, र उहाँ ितमीहरूको निजक
आउनहुुनछे । ए पापीहरू हो, ितमीहरूका हात सफा पार, र ए दोमनकाहरू हो,
ितमीहरूका हृदय शु पार । 9 दःुखी होओ; िवलाप गर; र रोओ ! ितमीहरूका हाँसो
दःुखमा र ितमीहरूको आनन्द िनराशामा प रणत होस ् । 10 भकुो साम ु ितमीहरू
आफँैलाई िवन तलु्याओ, र उहाँले ितमीहरूलाई मािथ उठाउनहुुनछे । 11 भाइहरू
हो, एक अकार्को िवरु मा नबोल । कुनै एक जना भाइको िवरु मा बोल्ने वा आफ्नो
भाइको न्याय गन क् तले वस्थाको िवरु मा बोल्दछ र वस्थाको न्याय गदर्छ



4:12 vi याकूब 5:9

। यिद ितमीहरू वस्थाको न्याय गदर्छौ भन,े ितमीहरू वस्थालाई पालन गनहरू
हुदँनैौ, तर न्यायकतार् पो हुन्छौ । 12 वस्था िदने र न्यायकतार् एक जना मा
हुनहुुन्छ । बचाउन र नाश गनर् सक् नहुुने उहाँ मा एक हुनहुुन्छ । आफ्नो िछमकेीको
इन्साफ गन ितमीहरू को हौ ? 13अब सनु, ितमीहरू जसल,े “आज वा भो ल हामी
सहरिभ वशे गनछौ,ँ र त्यहाँ एक वषर् िबताउनछेौँ र ापार गरेर पसैा कमाउनछेौँ”
भनरे भन्छौ । 14 भो ल के हुनछे, र ित ो जीवन कस्तो हुनछे भन् ने कुरा कसलाई
थाहा छ ? िकनिक ितमीहरू त तवुाँलो हौ जनु केही समय दखेा पछर् र त्यसपिछ
हराइहाल्छ । 15 यसको साटो ितमीहरूले यस्तो भन् नपुन हो, “यिद परमशे् वरले
इच्छा गन ुर्भयो भन,े हामी िजउनछेौँ र यो वा त्यो गनछौँ ।” 16 तर अिहले ितमीहरू
आफ्ना अिभमानी योजनाहरूका िवषयमा शखेी ग ररहकेा छौ । यस्ता सबै शखेी
खराब हुन ् । 17 त्यसकारण, जसले भलाइ गनर् जानरे पिन भलाइ गदन भने त्यो
त्यसको िन म्त पाप हुन्छ ।

5
1 अब आओ, ितमीहरू जो धनी छौ, ितमीहरूमा आउन लागकेा कष् टहरूको

कारण रोओ र िवलाप गर । 2 ितमीहरूका धनहरू सडकेा छन ् र ितमीहरूका
पोसाकहरू िकराले खाएका छन ् । 3 ितमीहरूका सनु र चाँदीहरूमा कस लागकेो
छ । ितनीहरूमा लागकेो कस ितमीहरूको िवरु साक्षी हुनछे । त्यसले ितमीहरूका
शरीरलाई आगोले झै ँ नाश पानछ । ितमीहरूले आफ्ना धन सम्पि लाई अ न्तम
िदनका िन म्त थपुा रराखकेा छौ । 4 हरे, ती खतेालाहरूको ज्याला उच् च सोरमा
कराइरहकेो छ– त्यो ज्याला जनु ितमीहरूका खतेहरूमा कटनी गनहरूलाई िदन
ितमीहरूले रोक लगाएका छौ, र ती खतेालाहरूको िचत्कार सनेाहरूका परम भकुा
कानसम्म पगुकेो छ । 5 ितमीहरू पथृ् वीमा सखु िवलासमा बसकेा छौ र आफँैलाई
तपृ् त पारेका छौ । ितमीहरूले आफ्ना हृदयलाई ब लको िदनको िन म्त हृष् टपषु् ट
पारेका छौ । 6 ितमीहरूले धम जनलाई दोष लगाएका छौ र हत्या गरेका छौ ।
त्यसले ितमीहरूको िवरोध गदन । 7 त्यसकारण, भाइहरू हो, भकुो आगमनसम्म
धयैर् धारण गर । िकसानले जिमनबाट मलू्यवान ् फसल पाउनलाई तीक्षा गरेको
हरे । त्यसले अिगल्लो र पिछल्लो वषार् नपाएसम्म उसले त्यो धयैर्सगँ तीक्षा
ग ररहन्छ । 8 ितमीहरू पिन धयैर् धारण गर । ितमीहरूको हृदयलाई ब लयो बनाओ,
िकनभने भकुो आगमन निजकै छ । 9भाइहरू हो, ितमीहरूको इन्साफ नहोस ्भनरे
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एक अकार्को िवरु मा गनगन नगर । हरे, न्यायकतार् ढोकैमा उिभरहनभुएको छ ।
10 भाइहरू हो, भकुो नाममा बोल्ने अगमव ाहरूको कष् ट र धयैर्बाट एउटा
उदाहरण लओे । 11 हरे, जसले धयैर् धारण गरे हामी ितनीहरूलाई आिशिषत मान्छौँ
। ितमीहरूले अय्यबूको धयैर्को बारेमा सनुकेा छौ, र भु कित धरैे दयाल ु र कृपाल ु
हुनहुुन्छ भन् ने िवषयमा भकुो उ ेश्य ितमीहरूलाई थाहा छ । 12 यी सबै कुराभन्दा
मािथ, मरेा भाइहरू हो, स्वगर् ारा वा पथृ्वी ारा वा कुनै पिन कुरा ारा शपथ नखाओ
। बरु, ितमीहरू इन्साफमा नपनर्को िन म्त ितमीहरूको “हो” को अथर् चािह ँ “हो”
र “होइन” को अथर् चािह ँ “होइन” नै होस ् । 13 के ितमीहरूका माझमा कसलैे
कष् ट भोिगरहकेो छ ? उसले ाथर्ना गरोस ् । के कोही आन न्दत छ ? उसले
शसंाको गीत गाओस ् । 14 के ितमीहरूका माझमा कोही िबरामी छ ? उसले

मण्डलीका एल्डरहरूलाई बोलाओस,् अिन उनीहरूले त्यसलाई ाथर्ना गरून ् ।
भकुो नाममा उनीहरूले उसलाई तलेले अिभषके गरून ्। 15 िवश् वासको ाथर्नाले

त्यस िबरामी मािनसलाई िनको पानछ, र भलुे उसलाई मािथ उठाउनहुुनछे । यिद
उसले पाप गरेको छ भन,े परमशे् वरले उसलाई क्षमा गन ुर्हुनछे । 16 त्यसकारण,
एक अकार्मा आफ्ना पापहरू मािनलओे, र एक अकार्का िन म्त ाथर्ना गर, तािक
ितमीहरू िनको हुन सक । धम मािनसको ाथर्ना आफ्नो काममा धरैे श क् तशाली
हुन्छ । 17ए लया पिन हामीजस्तै मािनस िथए । पानी नपरोस भ्नी उनले न तापवूर्क
ाथर्ना गरे, र दशेमा ितन वषर् र छ मिहनासम्म पानी परेन । 18अिन ए लयाले फे र
ाथर्ना गरे । आकाशले पानी िदयो र पथृ्वीले त्यसको फल उब्जायो । 19 मरेा

भाइहरू हो, यिद ितमीहरूमध्ये कोही सत्यबाट तिकर् एर जान्छ, र कसलैे उसलाई
फकार्एर ल्याउछँ भन,े 20 त्यस क् तले यो थाहा गरोस,् िक जसले कुनै पापीलाई
त्यसको भड ्िकएको मागर्बाट फकार्उँछ, उसले त्यसलाई मतृ्यबुाट बचाउनछे, र
असङ्ख्य पापलाई ढाक् नछे ।
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