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प्रेरिततय्गुजयया

म्हसीकया
थ्व	प्रेरिततय्	ग	ुजययायया	सफू	लूकयंा	चववःग	ुभिंग	ुखयँया	हरे	कथहं	वययाचंवग	ुख	ँ

खवः।	थकुी	पभवत्र	आत्याययाग	ुशभ्ंत	ख्रीष्टयया	दकलय्		नहयापयंाययाभपं	चरेलयातय्	सं	
वय्	कवःययाग	ुभिंग	ुख	ँयरूशलरे्,	यहूभदयया	व	सया्रिययंाभिसरे	ंसयािया	संसयािय्		प्चयाि	
ययावःग	ुख	ँद।ु	थ्व	यहूदरीतय्		पयाखरे	ंसरुु	जयुयावः	सयािया	संसयािय्		ख्रीषष्टयि	आसथयायया	
ख	ँप्चयाि	जूग	ुइभतहयास	खवः।	लूकयंा	थ्व	सफुललइ	ख्रीषष्टयित	उबलय्	यया	िो्री	
सयाम्याजययया	भविोधरीत	्ख,ु	बरु	ख्रीषष्टयि	भवश्यास	यहूदरी	ध््म	पूंवकरे त	ववःग	ुखवः	
धकयावः	क्यियातवःग	ुद।ु
थ्व	सफूययात	थकुथं	बवथलयातवःग	ुद।ु

१)	यरेशूययात	सवग्मय्		थकयाय्		धुंकयावः	यरूशलरे्य्		व	यहूभदययाय्		ख्रीषष्टयितय्	ग	ु
भवश्यास	नह्यजययावःग।ु

२)	सया्रियया	व	उभकयया	ललक्क	ललक्क	लयावःग	ुथयासय्		नयियांवगु
३)	एलशययाय्		फुक्कििं	टयास्मसंभिसरे	ंत्रोआसतक	थ्व	नयियांवगु
४)	्याकरे डोभियया	व	अखयैयाय्		थ्व	नयियांवगु
५)	िू-्ध्य	सयागियया	दरेश	दरेशय्		िो्	तक	हरे	थ्व	नयियांवग।ु
“प्रेरितय्	”	छगू	्ू	ख	ँपभवत्र	आत्याययाग	ुजयया	खवः।	परेषनतकोस	िखवःबलय्		

यरूशलरे्य्		 भवश्यासरीत	 पभवत्र	आत्यंा	 जयावःग	ु व	 उबलय्	भिसरे	ं पभवत्र	आत्यंा	
भवश्यासरीत	व	्ण्डलरीयया	 ियायवःतय्	त	आत्याय्		बललयाकूग	ुव	 गवयाहयालल	 बयूग	ु
ख	ँथकुी	द।ु	ख्रीष्टययाग	ु भिंग	ुखयँयात	थकुी	उपदरेश	कथं	 िं	 नह्यथियातवःग	ुद।ु	
भिंग	ुखयँयाग	ुशभ्त	फुक्क	भवश्यासरीतय्	करे 	व	्ण्डलरीययाकरे 	द	ुधकयावः	 िं	थकुी	
क्यियातवःग	ुद।ु
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१  १ हिरे्यावःम्ह	लथयोभफलस,लजग	ु नहयापयंाययाग	ु सफुललइ	 यरेशू	
ख्रीष्ंट	 ययाियादरीग	ु व	 सयियादरीग	ु फुक्क	
खं	भिसरे	ंकययावः * २ वय्	कलं	लयययादरीभपं	
प्रेरिततय्	त	पभवत्र	आत्यंा	आज्या	भबययादरी	
धुंकयावः	 सवग्मय्		 झयाययादरीग	ु ख	ँ तक	
चवययाग	ुद।ु	३ दखुवः	सरीधुंकयावः	वय्	कलं	
परीनह	ु तक	 धूवयंाधू	 इभ्थयाय्		 झयाययावः	
इभ्त	 पि्रेश्ियया	 ियाजयययाग	ुख	ँ कँकं	
वय्	कवः	 हयािं	 म्वयािया	 ववःग	ुखवः	 धययाग	ु
यक्व	गयसलुयावःग	ुदलस	क्यियाभदल।
४ छनह	ुइभपं	ियाप	ियरेत	फ्यतिुयादरीबलय्		
वय्	कलं	थथरे	धययाभदल —	“यरूशलरे्ं	
गिं	्वसँरे	बयावःिं	 भबययादरी	 भतभि	धकयावः	
लजं	धययाग	ुविदयाि	कयायरेत	भपयया	चव।ँ * 
५ यूहनियंा	लया	लखं	बष्तस्या	भबल,	आवः	
ययाकिं	 हरे	 पभवत्र	आत्यापयाखरे	ं लछभ्ग	ु
बष्तस्या	जइुभतभि।” *

यरेशूययातस्वग्गय्थकयाःगु
्कू्म स १६:१९-२०;	लूकया २४:५०-५३

६ अय्	जूगलुलं	 इभ्सं	 हयािं	 ्ुंबलय्		

यरेशूययात	 थथरे	 नह्यसवः	 ययात —	 “प्ि,ु	
लछं	आवः	हरे	इस्याएलरीतय्	त	ियाजय	ललत	
भबययादरीतयिया	लया?”
७ अलरे	वय्	कलं	धययाभदल —	“बयावःिं	
ययाियादरीग	ु जयया	 लछभ्सं	 छु	 इलय्	,	
गबुलय्		जइु	धकयावः	नयिया	चविरे	्यावःग	ु
्द।ु	 ८ पभवत्र	 आत्यंा	 लछभपं	 जयायरेंव	
लछभ्करे 	 शभ्त	 दइ।	 अलरे	 लछभपं	
यरूशलरे्य्	,	यहूभदययाय्		व	सया्रिययंा-
भिसरे	ं सयािया	 संसयाि	 नयंक	 लजग	ु सयाक्री	
जइु।” *
९ थलुल	 धययादरी	 धुंकयावः	 इभ्सं	 सवयया	
चवचँंव	 हरे	 वय्	कवःययात	 थत	 यंकयावः	
सपुयाचंँ	 तवपयुया	 भबल। * १० वय्	कवः	
थहयंा	 झयाययाचंवग	ु भ्खया	 हरे	 लल्कयासरे	
आकयाशय्		सवयया	चंवबलय्		तयुगु	ुवसवः	
पिुया	 तवःभपं	 भिम्ह	 ्िूतय्	सं	 इभ्थयाय्		
ललक्क	 दं	 वययावः	 ११ थथरे	 धयाल —	
“गयालरीलय्		चंवभपं	्िूत,	छयाय्		वयातयंा	दियावः	
आकयाशय्		 सवययाचवियाग?ु	 यरेशू	 सवग्मय्		
झयाययादरीग	ुलछभ्सं	खंथरे	ंतुं	वय्	कवः	हयािं	
अथरे	हरे	थि	ललहयंा	झयाययादरी	भतभि।”

प्रेरित
 

२९४  
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यूहदयाययाथयासय्मरेम्हचरेलयालयःगु
१२ अलरे	इभपं	जतूैि	डयाडँयंा	यरूशलरे्य्		
तुं	 ललहयंा	वल।	जतूैि	डयाडँयंा	यरूशलरे्	
छगू	भकलोभ्टि	भत	तयापयावः।	१३ शहिय्		
वयरेंव	इभपं	छखया	छरे य्ँ		दहुयंा	वियावः	तलरे	
चंवग	ुक्वथयाय्		वि।	अि	पत्रसु,	यूहनिया,	
ययाकूब,	अषन्रिययास,	 भफललप,	 थो्या,	
बयािथोलो्याइ,	 ्त्री,	 अलफयसयया	
कयाय्		 ययाकूब,	 क्याषनतइ	 सिरे	 धुंकूम्ह	
लस्ोि	 व	 ययाकूबयया	 कयाय्		 यहूदयाभपं	
चवभिग	ुखवः। * १४ इभपं	फुक्कं	छगू	हरे	
्िययाभपं	जयुयावः	्रे्रेभपं	भ्सयात,	यरेशूयया	
्यंा	्रिय्	व	वय्	कवःयया	भकजयाभपं	ियाप	
प्याथ्मिया	ययाियाचवभिग	ुखवः।
१५ ललपया	अि	सलछ	व	िरीम्ह	चरेलयात	
्िुया	 चंवथयाय्		 पत्रसंु	 दियावः	 थथरे	
िवयात —	१६ “दयाजभुकजयाभपं,	यरेशूययात	
जंवकूम्ह	 यहूदयायया	 खय्ँ		 नहयापयंा	 हरे	
दयाऊदयया	 म्हतुुं 	 पभवत्र	आत्यंा	 िवयावःग	ु
ख	ँध््मशयासत्रय्		 चवययातवःग	ुखवः।	थथरे	
जइु	 हरे	 ्यावःग	ु खवः,	 अलरे	 ज	ु िं	 जलु।	
१७ व	िं	झीभपं	थरे	ंखवः,	अलरे	ंव	िं	झीसं	
थरे	ंहरे	जयया	ययाियाचंवग	ुखवः।”
१८ यहूदयंा	 ्भिंग	ु जयया	 ययािया	 ववःग	ु
लधबयंा	 छकू	 जग	 नययात।	 अलरे	 व	
हरे	 जगय्		 कुतुं 	 वियावः	 आतयापभत	

फुक्कं	 भपहयंा	 वययावः	 लसत।	 १९ थ्व	ख	ँ
यरूशलरे्य्		 चंवभपं	 फुक्क	 ्िूतय्	सं	
लसल।	अलरे	 व	 जगययात	 इभ्ग	ु थवःग	ु
ियासं	 ‘हकलदया्या’,	 अथबयावः	 ‘भहययाग	ु
जग’	धकयावः	ियंा	तल। *
२० “थ्व	ख	ँ िजियया	सफुललइ	थथरे	
चवययातवःग	ुद ु—

‘वययाग	ुछरे 	ँखयालल	जइु्या,
अलरे	अि	सुं	हरे	्चविरे्या।’
‘वययाग	ुथयाय्		िं	्रेम्हय्	लसिं	
कयायरे्या।’ *

२१ “अय्	जूगलुलं	 प्ि	ु यरेशू	 झी	 ियाप	
दरीबलय्		भिसरे	ंनह्ययाबलरे	ंझी	ियाप	दमु्ह	
छम्ह	्िूययात	लययरे	्याल।	२२ थ्व	्िू	
यूहनियंा	बष्तस्या	 बयूबलय्		 भिसरे	ंयरेशू	
सवग्मय्		झयाययादरीबलय्		 तकं	झी	 ियाप	
दमु्ह	जइु	्यावः।	ंव	झीसं	थरे	ंयरेशू	लसियावः	
म्वयािया	ववःग	ुखय्ँ		सयाक्री	बरी	्यावः।” *
२३ अलरे	इभ्सं	भिम्ह	्िू	बयािसयाबयास	
धयावःम्ह	योसरेफ,	(वययाग	ु्रेग	ुियंा	यसुतस	
खवः)	व	्भतययासययात	नह्यथि।	२४ अलरे	
इभ्सं	थथरे	प्याथ्मिया	ययात —	“्िूतय्	ग	ु
िगुलय्		दिुरे	चंवग	ुख	ँसयूम्ह	प्ि,ु	थभुपं	
भिम्हय्		 गमु्हय्	लसत	 लछं	 लयययाभदयया,	
लजभ्त	क्यियाभदस।ँ	२५ यहूदया	थ्व	जयया	
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तववःतयावः	 गि	 विरे	 ्यावःग	ुखवः	अि	 विरे	
धुंकूगलुलं	वयया	थयासय्		जययाय्		तयरेत	व	
प्रेरित	ययायरेत	गमु्ह	्िू	जयू,	धययाभदस?ँ”	
२६ अलरे	 इभ्सं	 लचट्या	 तल,	 लचट्या	
्भतययासययात	लयात।	थथरे	्भतययास	ियापं	
ययाियावः	आवः	लझंभिम्ह	प्रेरित	खयात।

पववत्रआतमयाझयाःगु

२  १ परेषनतकोस	 िखवःबलय्		 इभपं	फुक्कं	 छथयाय्		 ्िुयाचवि। * 
२ अबलय्		 हरे	 लयाक्क	 सवग गं	 गववःफय्		
ववःग	ुथरे	ंहरी	ंहरी	ंसवः	वल।	थ्व	सलं	इभपं	
्िुयाचंवग	ुछरे 	ँथ्वल।	३ अलरे	अि	भ्ययाग	ु
्रे	थरे	ं चंवग	ु छंु	खिरे	दत।	थ्व	 भ्ययाग	ु
्रे	 कूकू	दययावः	इभपं	 फुक्कलसग	ुछरेिय्		
छरेिय्		 चवि।	 ४ थकुथं	 इभपं	 फुक्कं	
पभवत्र	 आत्यंा	 जयाययावः	 वय्	कवःययाग	ु
शभ्ंत	इभ्सं	्रे्रेग	ुियासं	िवयािया	हल।
५ अबलय्		 सयािया	 संसयािय्		 चंवभपं	
पि्रेश्िययात	 ्यािय्		 ययाइभपं	 यहूदरीत	
यरूशलरे्य्		 वययाचंवग	ु द।ु	 ६  थ्व	
हयावःसलं	 ययाियावः	 फुक्क	 ्िूत	 अि	 ्ुं	
वल।	 इभ्सं	 इभ्ग	ु थवः	 थवःग	ु ियासं	
िवयाियाचंवग	ुतयाययावः	इभपं	छक्क	जलु।
७ अजूचयाययावः	 व	 धयायरे	 थ्व	 धयायरे	
्दययावः	 इभ्सं	 थथरे	 धयाल —	 “थ्व	
िवयािया	चंवभपं	 फुक्कं	गयालरीलरीत	्ख	ु
लया?	 ८ गथरे	झीसं	झीग	ु हरे	 थवः	 थवःग	ु

ियासं	इभ्सं	िवयावःग	ुतयाल?	९ पयाथथीत,	
्यादरीत,	 एलया्रीत,	 ्रेसोपोटयाभ्त,	
यहूभदययाय्		 चंवभपं,	 कयापयाडोभकत,	
पोनटसय्		 व	 एलशययाय्		 चंवभपं,	
१० भरिभगत,	 पया्भफललत,	 भ्श्रीत,	
ललभबयया	दरेश	व	कुिरेिरीयया	जवय्		खवय्		
चंवग	ु लजललयाय्		 चंवभपं,	 िो्ं	 ववःभपं	
यहूदरीत	 व	 यहूदरीतय्	ग	ु ध््म	 ्यािय्		
ययाइभपं,	 ११ क्रे टरीत	 व	 अिबरीत,	 थ्व	
फुक्कलसग	ु ियासं	 पि्रेश्िं	 ययाियादरीग	ु
तवःधंग	ुजययायया	बययाि	ययाियाचंवग	ुझीसं	
थवः	थवःग	ुियासं	 तयाल।”	 १२ थ्व	खियावः	
इभ्सं	गजब	चयाययावः	व	धयायरे	थ्व	धयायरे	
्दययावः	 थवः	 थवःभपभिग	ु खवयावः	 सवययावः	
थथरे	धयाल —	“थ्व	छु	जूग?ु”
१३ गमु्ह	गमु्हय्	लसिं	भगजय्		ययाियावः	थथरे	
धयाल —	“थ्ंव	कयावःभपं	जइु	कया,	इभपं?”

पत्रसुययागुन्वचु
१४ अलरे	पत्रसंु	लझंभिम्ह	प्रेरितत	ियापं	
दियावः	 तवःसलं	 थथरे	 धयाल —	 “यहूदरी	
दयाजभुकजयाभपं	 व	 यरूशलरे्य्		 ववःभपं	
्िूत,	 लजग	ु ख	ँ नयियावः	 थइुकयाभदस।ँ	
१५ लछकभपनसं	 सवयरेबलय्		 थभुपं	 थ्ंव	
कयावःभपं	 धकयावः	 चवि	 जइु।	 िकभतभि	
लया	 सथुलसयया	 गतुयावः	 थयात।	 थभुपं	 थ्ंव	
कयावःभपं	्िूत	्ख।ु	१६ थ्व	हरे	ख	ँयोएल	
अग्व्तयंा	थथरे	चवयया	थकूग	ुखवः —
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 १७	‘दकलय्		ललपया	थथरे	जइु	धकयावः
पि्रेश्िं	धययाभदल —

लजं	लजग	ुआत्यंा	फुक्क	्िूतय्	त
जयाय्	कया	बरी।

अलरे	लछभ्	कयाय्	म्ह्ययाय्	भपनसं
अग्वयाणरी	िवयाइ।

लययाय्	म्हतय्	सं	दश्मि	खिरी।
हयािं	बहु्याभपनसं	म्हगस	खिरी।

 १८	थलुल	जक	्ख,ु	अबलय्		लजभ्
चयवः	भवयाभतंतय्	त	िं

लजग	ुआत्यंा	जयाय्	कया	बरी,
अलरे	इभ्सं	िं	अग्वयाणरी	किरी।

 १९	अलरे	लजं	आकयाशय्		व	पथृ्वरीइ
अजूचयाययापगु	ुजयया	व	लचं	क्यिरे।
अि	भह,	भ्,	कँुतययावः	खिरे	दइ।

 २०	सूय्म	लखउँसरे	चविया	विरी।
भतभ्लया	भह	थरे	ंह्ययाउँसरे	चविया	विरी।
पि्प्ि	ुखिरे	दवःवइग	ुतवःधंग	ुव	
गययाियापसुरे
चंवग	ुभदं	वयरे	नह्यवः	थथरे	हरे	जइु।

 २१	अबलय्		पि्प्ियुयाग	ुियंा	
कयाइभपभिग	ुउद्याि	जइु।’	” *

२२ “ए	 इस्याएलरी	 दयाजभुकजयाभपं,	 लजं	
धयायरेतयियाग	ुख	ँनयियाभदस ँ—	पि्रेश्िं	
हरे	 लछकभपभिग	ु नह्यवःिरे	 ियासितययाम्ह	
यरेशूययात	ततवःधंग	ुव	अजूचयाययापगु	ुजयया	

व	लचं	ययाकयावः	लछकभपनत	िं	क्यियाभदल।	
थ्व	 ख	ँ लया	 लछकभपनसं	 लस	 हरे	 सयू।	
२३ पि्रेश्िं	 थवःग	ु गवसयावः	 व	 ज्यािकथं	
यरेशूययात	लछकभपभि	लहयातय्		भबययाभदल।	
अलरे	 लछकभपनसं	 वय्	कवःययात	 यहूदरी-
्खभुपभिग	ु लहयातय्		 कू्सय्		 सययाकरे त	
लवःलहयािया	 भबल। * २४ अय्	िं	 पि्रेश्िं	
वय्	कवःययात	कयालययाग	ुपनजयंा	तववःतकयावः	
म्वयाकयाभदल।	वय्	कवःययात	कयालं	जविया	
तयरेग	ुलया	जइु	हरे	फइ	्खगु	ुख	ँखवः। * 
२५ थथरे	जइु	भतभि	धकयावः	दयाऊदं	नहयापया	
हरे	थथरे	चवययातवःग	ुद ु—

‘पि्प्ि	ुनह्ययाबलरे	ंलज	ियाप	दरी	
धकयावः	लजं	सयू।

लज	्गययायरे्या	धकयावः	वय्	कवः
लजग	ुजवय्		दरी।

 २६	अय्	जूगलुलं	लज	दिुगुलंभिसरे	ंलय्	तया,
अलरे	लजं	लसतयंा	म्यरे	हयालरे।
आंवलल	लज	आशया	ययायरेग	ु्तवतसुरे
म्वयािया	चविरे,

 २७	छयाय्	धयावःसया	लछं	लजग	ुआत्याययात
पयातयालय्		तववःतयादरी	्ख।ु
अलरे	थवःम्ह	पभवत्र	्िूययात
ध्वभगकयावः	तययादरी	्ख।ु

 २८	जरीविययाग	ुल	ँिं	लछं	हरे
लजतवः	क्यियाभदल।
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लछ	ियाप	दरीबलय्		लज	तसकं
लय्	तया।’	” *

२९ “दयाजभुकजयाभपं,	झी	तयापयावःबयाजयया	
दयाऊदयया	बयािरे	लजं	बयंालयाक	धयायरे	फु —	
व	लसियावः	िं	वययाग	ुसरीम्हययात	लचहयािय्		
थिुयाबरी	 धुंकल।	 आवः	 तकं	 वययाग	ु
लचहयाि	 द	 हरे	 दभि।	 ३० दयाऊद	 छम्ह	
अग्व्तया	 जूगलुलं,	 पि्रेश्िं	 वयया	 हरे	
छम्ह	 सनतयािययात	 लसंहयासिय्		 तययादरी	
धकयावः	 पया	 फययादरीग	ु ख	ँ सयूगलुलं, * 
३१  ्भु्त	 बरीम्ह	 ख्रीष्ट	 लसियावः	 िं	
म्वयािया	 वइ	धकयावः	 नहयापयंा	 तुं 	 सयूगलुलं	
वय्	कवःययात	ध्वभगकया	तइ	्ख,ु	अलरे	
पयातयालय्		िं	तववःतया	तइ	्ख	ुधकयावः	ंव	
धयायरे	फुग	ुखवः।
३२  “थ्व	 हरे	 यरेशूययात	 पि्रेश्िं	
म्वयाकयाभदल।	 लजभपं	थभुकयया	हरे	सयाक्री	
खवः।	३३ पि्रेश्ि	बयावःिं	 िं	वय्	कवःययात	
थवःग	ुजवय्		तययावः	तवःधंकयाभदल।	अलरे	
पि्रेश्िं	 भबययादरी	 धकयावः	 धययादरीग	ु
पभवत्र	आत्या	वय्	कवःययात	भबययाभदल।	
थथरे	 वय्	कलं	 हरे	 लजभ्त	 िं	 पभवत्र	
आत्या	 भबययाभदल।	 लछकभपनसं	 तयावःग	ु
व	 खंग	ु फुक्कं	 पभवत्र	आत्याययाग	ु हरे	
जयया	 खवः।	 ३४‑३५ दयाऊद	 सवग्मय्		 थहयंा	
्ंवसयंा	ंव	थथरे	धयया	थकूग	ुद ु—

‘पि्प्ि	ुपि्रेश्िं	लजभ्	प्ियुयात
धययाभदल —

लजं	लछभ्	शत्रतुय्	त
छंग	ुपयालल	तवःलरे	्ततलरे
छ	लजग	ुजवय्		चविया	चव।ँ’ *

३६ “उभकं	 लछकभपनसं	 यखखयाियावः	
सययावःम्ह	 यरेशूययात	 हरे	 पि्रेश्िं	 प्ि	ु व	
्भु्त	बरीम्ह	ख्रीष्ट	ययाियाभदल	धययाग	ुख	ँ
फुक्क	इस्याएलरीतय्	सं	सरीकरे 	्यावः।”
३७  थ्व	 ख	ँ नयंभपभिग	ु िुगलय्		
थ्यंक	 दहुयंा	 वि।	 अलरे	 इभ्सं	 पत्रसु	
व	 ्रेभपं	 प्रेरिततय्	त	 थथरे	 धयाल —	
“दयाजभुकजयाभपं,	 अय्	सया	 लजभ्सं	 छु	
ययायरेग	ुलय्	?”
३८  अलरे	 पत्रसंु	 इभ्त	 धयाल —	
“पशचयातयाप	 यया,	 अलरे	 लछकभपं	 छम्ह	
छम्हय्	लसिं	 थवःग	ु पयापयया	 क््यायया	
लयाभग	यरेशू	ख्रीष्टययाग	ु िया्ं	बष्तस्या	
कययाभदसँ।	 अलरे	 लछकभपनसं	
पि्रेश्िययाग	ु विदयाि	 पभवत्र	 आत्या	
कयायरे	खिरी।	३९ झी	प्ि	ुपि्रेश्िं	थवःम्हं	
सवःतया	भदक्वलसत	थ्व	हरे	ख	ँबरी	धकयावः	
बचं	 भबययादरीग	ु खवः।	 उभकं	 थ्व	 बचं	
लछकभपं,	लछकभपभि	्सत	व	आवः	तकं	
तयापयाक	चविया	चंवभपं	फुक्कलसग	ुभिंभतं	
भबययादरीग	ुखवः।”
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४० ्रे्रेग	ु िं	 यक्व	 दलस	 भबययावः	 ंव	
इभ्त	 होश	 ययािया	 चविरेत	 धयाल —	
“थौकंनहय्	ययाभपं	्िूतपयाखरे	ंबचय्		जयुया	
चव।ँ”	 ४१ वययाग	ुखय्ँ		 भवश्यास	ययाियावः	
यक्वलसिं	हरे	बष्तस्या	कयाल।	उखनुह	ु
हरे	जक	बष्तस्या	कयावःभपं	्िूत	सवद्वः	
भत	द।ु

ववश्यासीतय्गुजीवन
४२ आवः	इभपं	प्रेरितत	ललसरे	सयिरेकिरे,	
प्याथ्मिया,	 प्िभुवय्		 व	 संगभत	 ययाइभपं	
जलु।
४३ प्रेरिततय्	सं	यक्व	हरे	अजूचयाययापगु	ु
जयया	 व	 लचं	 ययािया	 क्यि।	 अलरे	 थ्व	
खियावः	अि	 दभुपं	 ्िूतय्	सं	 पि्रेश्ियया	
िय	कयाल।	४४ फुक्क	 भवश्यासरीत	ियापं	
जइुग	ु व	 नह्ययाग	ु लचजं	 ्ंकयावः	 ययायरेग	ु
ययाियाचवि। * ४५ इभ्सं	सयुयातं	 छंु	्याल	
धयावःसया	थवःभपभिग	ु्यालतयाल,	जग	जभ्ि	
भ्ययावः	िं	्यावः्यावःभपनत	इिया	बरी।	४६ छगू	
हरे	्ि	ययाियावः	 षनहं	 षनहं	 फुक्कं	दरेगलय्		
्िुया	चविरेग,ु	हयािं	छरे य्ँ		छरे य्ँ		्रि	कुचया	
थलयावः	 फुक्कं	 ियापं	 चवियावः	लय्		 तयातयंा	
ियरेग	ु ययाियाचवि।	 ४७ थकुथं	 इभ्सं	
पि्रेश्िययात	तवःधंकया	चवि।	्िूतय्	सं	
िं	इभ्त	्यािय्		यया।	अलरे	उद्याि	जूभपनत	
प्िुं 	 षनहं	 षनहं	 इभ्ग	ु पचुलय्		 तिया	
भबययाभदल।	थकुथं	इभपं	अ्ववः	दययावि।

छम्हलंग्याम्हमनूलंगु

३  १ छनह	ु पत्रसु	 व	 यूहनिया	 षनहिरे-लसयया	 सवतयावः	 इलय्	,	 प्याथ्मिया	
ययायरेग	ु इलय्		 दरेगलय्		 वियाचवि।	
२ दरेगलय्		 वइभपनकरे 	 फ्वियावः	 ियरे्या	
धकयावः	छम्ह	बूसयंाभिसरे	ंलंग्याम्ह	्िूययात	
षनहं	 षनहं	 लकंुु	 लछिया	 हययावः	 दरेगवःययाग	ु
“बयंालयावः”	धयावःग	ु ध्वयाखयाय्		 तयरे	 हइग	ु
जयुयाचवि।	३ व	्िखंु	पत्रसु	व	यूहनिया	
दरेगलय्		 दहुयंा	 विरेतयंग	ु खियावः	 इभ्करे 	
भिक्या	फ्वि।
४  अलरे	 भिम्हय्	लसिं	 फ्वभगंययात	
क्वथरीक	 सवययावः	 पत्रुसं	 धयाल —	
“लजभ्त	 सव।”	 ५  अलरे	 फ्वभगंिं	 छंु	
बरी	 लया	 धकयावः	आशया	 ययाियावः	 इभ्त	
सवल।	६ अलरे	पत्रसंु	धयाल —	“लछतवः	
बरीत	 लजकरे 	 लु,ँ	 वहवः	 ्द,ु	 अय्	िं	
लजकरे 	 दगु	ु लछतवः	 बरी।	 ियासितययाम्ह	
यरेशू	 ख्रीष्टययाग	ु िया्ं	 दियावः	 नययालस	
झयास।ँ”
७ थलुल	 धययावः	 वययाग	ु जव	 लहयातं	
फ्वभगंययात	 थि।	 अबलय्		 हरे	 वययाग	ु
तभुत	 व	 गौचया	 बललयािया	 वल।	 ८ अलरे	
व	 जरुुक्क	 दियावः	 नययालस	 वि।	 अलरे	
नययालस	चयाचयंा	भतंभतं	नहयुयावः	पि्रेश्िययाग	ु
प्शंसया	ययाययंा	व	इभपं	ियाप	दरेगलय्		दहुयंा	
वि।
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९ ्िूत	 फुक्कलसिं	वययात	पि्रेश्ि-
ययाग	ु ियंा	 तवःधंकयावः	 नययालस	 जयुयाचंवग	ु
खि।	 १० इभ्सं	 वययात	 दरेगलय्		 विरेग	ु
“बयंालयावः”	 धयावःग	ु ध्वयाखयाय्		 चवियावः	
फ्विया	 चवभिम्ह	 फ्वभगं	 थ्व	 हरे	 खवः	
धकयावः	म्हसरीकल।	इभपं	फुक्कं	वययात	
थथरे	जूग	ुखियावः	अजूचयाल।

दरेगलय्पत्रसंुनवयाःगु
११ व	 फ्वभगंिं	 पत्रसु	 व	 यूहनियाययाग	ु
लहयावः	 जविया	 तवःगलुलं	 फुक्क	 ्िूत	
अजूचयाययावः	इभपं	चवियाचंवग	ुसोलो्ि-
यया	 दलयािय्		 ्ुं 	 वल।	 १२ पत्रसंु	 इभ्त	
धयाल —	 “इस्याएलरी	 दयाजभुकजयाभपं,	
लछभपं	 थ्व	 खय्ँ		 छयाय्		 अजूचयायया	
भदययाग?ु	 लछकभपनसं	 थ्व	 ्िूययात	
लजभ्सं	 लजभ्गु	 ध््म	 व	 बलं	
नययालस	 ंवकरे 	 फय्	कया	 बयूग	ु धकयावः	
भबचयावः	 ययाियाचवियाग	ु लया?	 १३ झी	
तयापयावःबयाजययाभपं	अब्याहया्,	इसहयाक	व	
ययाकूबयया	 पि्रेश्िं	 वय्	कवःयया	 सरेवक	
यरेशूययात	 तवःधंकयाभदल।	 नहयापया	 थ्व	 हरे	
यरेशूययात	 लछकभपनसं	 जंवकल।	 अलरे	
भपलयातसं	 तववःतरेतयंबलय्		 तववःतकरे 	
्बयसुरे	 सययायरे	 यंभक	 धकयावः	 धयाल। * 
१४ थथरे	लछकभपनसं	पभवत्रम्ह	व	ध्थीम्ह	
्िूययात	्यय्	कयावः	छम्ह	जययाि्याियाययात	

तववःतकरे 	भबल। * १५ लछकभपनसं	जरीवि	
बरीम्हय्	लसत	 सययािया	 छववःसयंा	 पि्रेश्िं	
वय्	कवःययात	 हयािं	 म्वयाकयाभदल।	 लजभपं	
थ्वयया	सयाक्री	खवः।
१६  “अलरे	 वय्	कवःयया	 हरे	 िया्य्		
भवश्यास	 ययाियागलुलं	 लछकभपनसं	 खंम्ह	
व	 म्हसयूम्ह	 थ्व	 ्िूययात	 बललयाकरे 	
फत।	 वय्	कवःययात	 भवश्यास	 ययाियागलुलं	
हरे	थ्व	्िूययात	लछकभपभि	नह्यवःिरे	थथरे	
लयाय्	कया	बरी	फुग	ुखवः।”
१७ “नह्ययाग	ु हरे	 जूसयंा	 दयाजभुकजयाभपं,	
लछकभपनसं	 व	 लछकभपभि	 शयासक-
तय्	सं	 ्लसकं	 थथरे	 ययाियादरीग	ु खवः	
धकयावः	 लजं	 सयू।	 १८ थ्व	 लया	 पि्रेश्िं	
नहयापयंा	 हरे	 अग्व्तयातय्	त	 ्भु्त	
बरीम्ह	ख्रीष्ंट	 दवुःख	सरी	हरे	 ्यावः	धकयावः	
धयाय्	कयादरी	 थरें	 पूंवकयादरीग	ु खवः।	
१९  अय्	जूगलुलं	 पशचयातयाप	 ययाियावः	
लछकभपं	पि्रेश्िययाथयाय्		 ललहयंा	झयास,ँ	
अलरे	 वय्	कलं	 लछकभपभिग	ु पयाप	
हयुया	 छवययादरी।	 २० अलरे	 पि्रेश्िं	
लछकभपनत	आिया्	ययाकरे 	बरी।	वय्	कलं	
लछकभपनथयाय्		 नहयापयंा	 भिसरे	ं लययया	
तवःम्ह	 ्भु्त	 बरीम्ह	 यरेशू	 ख्रीष्टययात	
छवयया	 हययादरी।	 २१ फुक्कं	 नहूकथं	
भ्लय्		 ्जतुलरे	 वय्	कवः	 सवग्मय्		 हरे	
चवियादरी।	थ्व	ख	ँपि्रेश्िं	 नहयापयंाभिसरे	ं
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हरे	अग्व्तयातय्	त	धयाय्	कयादरीग	ुखवः।	
२२ ्ोशयंा	िं	थथरे	धययातवःग	ुद ु—

‘पि्प्ि	ुपि्रेश्िं	लजतवः	थरें
लछभ्	दयाजभुकजयाभपं	्ध्यरे
छम्हय्	लसत	अग्व्तया	
लयययादरी।

वय्	कलं	धयावःग	ुफुक्क	ख	ँ
लछकभपनसं	नयिरे	्यावः। *

 २३	वय्	कलं	धयावःग	ुख	ँ्नयंभपनत
पि्रेश्ियया	्िूतय्	ग	ुपचुलं
भपभतिया	छवइ,
अलरे	व	ियाश	जइु।’ *

२४ “हयािं	 श्ूएलं	 भिसरे	ं थखुरेययाभपं	
फुक्क	 अग्व्तयातय्	सं	 िं	 थ्व	 हरे	
ख	ँ धयया	 ंवग	ु द।ु	 २५ लछकभपं	 व	 हरे	
अग्	व्तयातय्		 सनतयाि	 खवः,	 अलरे	
पि्रेश्िं	लचियादरीग	ुबयाचयाय्		 िं	दथु्ययावः।	
थ्व	 हरे	 बयाचया	 पि्रेश्िं	 लछकभपभि	
तयापयावःबयाजयया	 अब्याहया्	 ललसरे	 थकुथं	
लचियादरीग	ुखवः —	 ‘छं	सनतयािपयाखरे	ं हरे	
संसयाि	ययाभपं	 ्िूतय्	सं	 आलशष	 कयायरे	
खिरी।’ * २६ पि्रेश्िं	 सरीधुंकूम्ह	 थवः	
कयाय्	ययात	 हयािं	 म्वयाकयावः	 नहयापयालयाक	
लछकभपनथयाय्		छवयया	हययाभदल।	लछक-
भपनत	पयापयया	जययंा	 लललचकयावः	आलशष	
बरीत	थथरे	ययाियादरीग	ुखवः।”

पत्रसुवयूहन्नयाययातसभयाय्यंकूगु

४  १ पत्रसु	 व	 यूहनिया	 थथरे	 ्िूत	ियाप	ख	ँलहयािया	चंवबलय्		पजुया-
हयािरीत,	 दरेगवःयया	 क्तयाि	 व	 सदकुीत	
अि	वल।	२ पत्रसु	व	यूहनियंा	्िूतय्	त	
यरेशू	 लसियावः	हयािं	 म्वयािया	ववःथरे	ं तुं 	 ्रेभपं	
्िूत	 िं	 लसियावः	 म्वयािया	 वइभतभि	
धकयावः	सयियाचंवग	ु नयियावः	इभपं	तसकं	
तंम्वय्	कया	 चवि।	 ३ अलरे	 इभ्सं	 इभपं	
भिम्हय्	लसतं	 जवियायंकयावः	चषचछ	कुिया	
तल,	छयाय्	धयावःसया	उबलय्		बहिरी	जइु	
धुंकल।	 ४ अथरेसयंा	 इभ्ग	ु ख	ँ नयियावः	
यक्वलसिं	 हरे	 भवश्यास	 ययात।	 थथरे	
भवश्यास	ययावःभपं	 भ्जंत	जक	हरे	 नययाद्वः	
भत	दत।
५  कनहय्		 खनुह	ु इभ्	 शयासकत,	
थकयाललभपं	 व	 शयासत्ररीत	 यरूशलरे्य्		
्िु।	६ अि	दकलय्		तवःधंम्ह	पजुयाहयािरी	
हनियास,	 वयया	 थवःलथभतभपं	 कैययाफया,	
यूहनिया,	अलरेक्जरेनडि	व	्रे्रेभपं	दकलय्		
तवःधंम्ह	 पजुयाहयािरीयया	 परिवयाि	 िं	 द।ु	
७ इभ्सं	 पत्रसु	 व	 यूहनियाययात	 दथइु	
थियावः	थथरे	धकयावः	नयि —	“छुभकययाग	ु
शभ्ंत,	 अथबयावः	 सयुयाग	ु िया्ं	 लछभ्सं	
थ्व	जयया	ययाियाग?ु”
८ पभवत्र	आत्यंा	 जयाययावः	 पत्रसंु	 दियावः	
थथरे	 ललसवः	 भबल —	 “शयासकत	 व	
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थकयाललभपं,	९ लछकभपनसं	लजभ्त	छम्ह 
लंग्याम्ह	्िूययात	लयाय्	कया	 भबययावः	 भिंग ु
जयया	 ययाियागलुलं	 थलुल्लछ	 ख	ँ नयिया-
भदल।	 १० कया	 सया,	 लछकभपं	 व	
इस्याएलरी	 ्िूत	 फुक्कलसिं	 बयंालयाक	
नयियाभदस ँ—	ियासितययाम्ह	यरेशू	ख्रीष्ट-
ययात	 लछकभपनसं	 कू्सय्		 यखखयाियावः	
सययात,	 अय्	िं	 पि्रेश्िं	 सरीम्हय्	लसत	
हयािं	 म्वयाकया	भदल।	 थ्व	 हरे	 यरेशू	
ख्रीष्टययाग	ुिया्ं	थ्व	्िू	 लछकभपभिग	ु
नह्यवःिरे	थथरे	लियावः	दियाचविरे	फुग	ुखवः।	
११ ध््मशयासत्रय्		थ्व	हरे	यरेशूययाग	ुख	ँथथरे	
चवययातवःग	ुद ु—

‘दकवःभ्तय्	सं	जययालगय्		्जू	धकयावः
वयंाछववःग	ुलवहं	हरे	्ू	लवहं	
जलु।’ *

१२ अय्	जूगलुलं	यरेशूययाग	ुिया्ं	जक	्भु्त	
दइ,	 ्रेभपभिग	ु िया्ं	 ्भु्त	 दइ	 ्ख।ु	
सयािया	संसयािय्		झीत	बचय्		ययायरे	फुम्ह	
्रेम्हय्	लसग	ु ियंा	 पि्रेश्िं	 भबययादरीग	ु
्द।ु”
१३  पत्रसु	व	यूहनियंा	आखवः	्सवःसयंा	
थथरे	 ्गययासरे	 ललसवः	 बयूगु	 नयियावः	
फुक्कं	छक्क	जलु।	अलरे	 इभपं	यरेशू	
ियाप	 जूभपं	 खवः	 धकयावः	 िं	 इभ्सं	
लसल।	 १४  हयािं	 लयावःम्ह	 लंग्याम्ह	 ्िू	

िं	 थवःभपं	 ियापं	 दियाचंवगुललं	 इभ्सं	
छंु	 हरे	 धयायरे	 ्फुत।	 १५  अलरे	 इभपं	
भिम्हय्	लसतं	 भपिरे	 छवययावः	 थवःथवय्		
सललयाह	ययात —
१६ “थ्व	 ्िूतय्	त	 झीसं	 आवः	 छु	
ययायरेग?ु	 इभ्सं	 थ्व	 अजूचयाययापगु	ु
लचं	 ययािया	 क्यंग	ु यरूशलरे्य्		 चंवभपं	
फुक्कलसिं	 सयू।	 झीसं	 थ्व	 खयँयात	
्ख	ुधकयावः	धयायरे	फइ	्ख।ु	१७ अय्	सयंा	
थ्व	 खयँयात	 नयंकििं	 थ्यंकरे 	 ्जयू।	
अय्	जूगलुलं	इभ्त	आंवलल	यरेशूययाग	ुछंु	
िं	ख	ँनयंकरे 	दइ	्ख	ुधकयावः	खययाचववः	
बरी	 ्याल।”	 १८ अलरे	 इभ्त	 हयािं	 दिुरे	
सवःतयावः	यरेशूययाग	ुिया्ं	सयुयातं	सयिरेकिरे	
ययायरे	्तरे	धकयावः	उजं	भबल।
१९ अय्	िं	 पत्रसु	 व	 यूहनियंा	 थथरे	
ललसवः	 भबल —	 “पि्रेश्ियया	 नह्यवःिरे	
लजभ्सं	लछकभपभिग	ुख	ँनयिरेग	ुलया	भक	
वय्	कवःययाग	ुख	ँनयिरेग?ु	लछकभपनसं	हरे	
धययाभदस।ँ	२० लजभ्सं	थवःभपनसं	खंग	ुव	
तयावःग	ुख	ँ्धयासरे	चविरे	्फु।”
२१ इभ्सं	 ययावःग	ु अजूचयाययापगु	ु जयया	
खियावः	 अि	 चंवभपं	 फुक्क	 ्िूत	
पि्रेश्िययाग	ुियंा	कययावः	लय्	लय्		तयायया	
चंवगलुलं	व	सजयायँ	बरीत	तवहवः	लइुकरे 	
्फययावः	 खयया	 जक	 खययाियावः	 इभ्त	
तववःतया	छवल।	 २२ व	लयावःम्ह	 लंग्याम्ह	
्िू	परीद	ँ्ययायरे	धुंकूम्ह	खवः।
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मगययासरेनवयायरेफयरेमयाधकयाः
प्याथ्गनयाययाःगु

२३ थथरे	 तववःतया	 हयरे	 धुंकयावः	 पत्रसु	
व	 यूहनिया	 थवः	 पयासयाभपनथयाय्		 वि।	
इभ्सं	 तवःधंभपं	 पजुयाहयािरीतय्	सं	 व	
थकयाललभपनसं	 धयया	 हवःग	ु ख	ँ फुक्कं	
इभ्त	कि।	२४ इभ्ग	ुख	ँ नयियावः	इभपं	
फुक्कं	भ्लय्		जयुयावः	पि्रेश्िययात	थथरे	
प्याथ्मिया	 ययात —	 “प्ि,ु	 लछं	 हरे	 सवग्म,	
पथृ्वरी,	स््ुरि	व	अि	दगु	ुदक्व	फुक्कं	
दय्	कयादरीग	ु खवः। * २५ लछं	 हरे	 लजभ्	
तयापयावःबयाजयया	 दयाऊदययाग	ु म्हतुुं 	 पभवत्र	
आत्यंा	थथरे	धयाय्	कयादरीग	ुखवः —

‘जयाभत	जयाभत	छयाय्		्िुया	जइु?
अलरे	्िूतय्	सं	छयाय्		म्वयावः
्दगु	ुजयावः	गवयया	जइु?

 २६	छयाय्		पि्प्िु
व	वय्	कवःयया	अभिषरेक	
जूम्हय्	लसग	ुभविोधय्	

पथृ्वरीयया	जजुतु	दं	वइ,
अलरे	शयासकत	जयाियावः	जयावः	गवयया	
जइु?’	” *

२७ “थथरे	हरे	थ्व	हरे	शहिय्		िं	लछं	लययया	
तययादरीम्ह	लछकभपभि	पभवत्रम्ह	सरेवक	

यरेशूययाग	ु भविोधय्		हरेिोद	व	पषनतयस	
भपलयातस	िं,	यहूदरीत	व	यहूदरी्खभुपं	
ियापं	 ्ुं ग ु	 खवः। * २८  थ्व	 लया	 लछं	
नहयापयंाभिसरे	ंहरे	गवसयावः	गवययादरी	थरे	ंजक	
इभ्सं	 ययावःग	ु खवः।	 २९ आवः	 लया	 प्ि,ु	
इभ्सं	लजभ्त	गय्		चंवक	खययाियाचवि।	
अथरेजूगुललं	 लछकभपभि	 दयासतय्	त	
अझ	हरे	्गययासरे	 िवयायरे	फय्	कयाभदस।ँ	
३० थथरे	 हरे	 लवय्		 लयाय्	करे त	 लछं	 लहयावः	
चकंकयाभदस।ँ	 लछकभपभि	 पभवत्रम्ह	
सरेवक	यरेशूययाग	ुिया्ं	अजूचयाययापगु	ुजयया	
व	लचं	ययाियाक्यिरे	फय्	कयाभदस।ँ”
३१ प्याथ्मिया	 ययायरे	 लसधयरे	 धुंकयावः	 इभपं	
्िुयाचंवग	ुथयाय्		सि।	अलरे	इभपं	फुक्कं	
पभवत्र	 आत्यंा	 जयाल।	 अलरे	 इभ्सं	
पि्रेश्िययाग	ुवचि	्गययासरे	िवयािया	जलु।

दक्वसम्पवतिमंकयाःययाःगु
३२ फुक्क	भवश्यासरीतय्	ग	ु्ि	व	िगुवः	
छगू	 थरे	ं जू।	 अथरेजूगलुलं	 सिुयािं	 थ्व	
लजग	ु व	 छंग	ु धकयावः	 ्धयासरे	 फुक्कं	
्ंकयावः	 ययािया	 तल। * ३३ अलरे	 सरीम्ह	
यरेशूययात	 म्वयाकयादरीगु	 खवः	 धकयावः	
प्रेरिततय्	सं	 गयसलुयावःग	ु सयाक्री	 भबयया	
जलु।	 पि्रेश्िं	 िं	 इभ्त	तसकं	दयया	
्यायया	ययाियादरी।	३४ इभ्थयाय्		छम्ह	्िू	
हरे	ियरे्खंम्ह	्द।ु	छरे बँ ु	ँ दभुपनसं	छरे बँ ु	ँ
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भ्ययावः	३५ ववःग	ु लधबया	प्रेरिततय्	त	बरी	
हइग,ु	अलरे	 ्यावः्यावःभपं	 भवश्यासरीतय्	त	
इिया	बरीग।ु
३६‑३७ थथरे	 हरे	 योसरेफं	 िं	 थवःग	ु जग	
भ्ययावः	ववःग	ु लधबया	 प्रेरिततय्	त	 भबल।	
व	सयाइप्स	धयावःथयाय्		बूम्ह	छम्ह	लरेवरी	
खवः।	 वययात	 प्रेरिततय्	सं	 बयािियाबयास	
धकयावः	 ियंा	 तवःग	ु खवः।	 थभुकयया	 अथ्म	
“सकलसतं	सयाहस	बरी	फुम्ह”	खवः।

हनवनययावसफीिया

५  १ छनह	ुहिभियया	व	वयया	कलयावः	सफीियंा	 िं	 थवःभपभिग	ु छकू	
जग	 भ्ल।	 २ भिम्हभतपू	 भ्लय्		 जयुयावः	
िचया	 लधबया	 सचुकुयावः	 लयं	 दगु	ु जक	
ियावःतम्हय्	लसिं	प्रेरिततय्	त	बरी	यंकल।
३ थ्व	 ख	ँ पत्रसंु	 लसययावः	 धयाल —	
“हिभियया,	 शैतयािययात	 थवःग	ु िगुलय्		
तययावः	लछं	पभवत्र	आत्यायया	नह्यवःिरे	छयाय्		
्खगु	ुख	ँ लहयाियादरीययाग?ु	जग	 भ्ययावः	
ववःग	ुलधबया	िचया	लछकभपनसं	सचुकुया-
दरीययाग	ु्ख	ुलया?	४ नहयापया	िं	थ्व	जग	
लछग	ु हरे	 ्ख	ु लया?	 अलरे	 ्री	 धुंकयावः	
ववःग	ुलधबया	िं	लछग	ुहरे	्ख	ुलया?	थथरे	
्खगु	ुख	ँछयाय्		 लहयाियादरी	 ्यावःग?ु	 लछं	
्िूतय्	त	्ख,ु	पि्रेश्िययात	्खगु	ुख	ँ
लहयाियादरीग	ुखवः।”
५ थ्व	ख	ँ नयिरेंव	 हिभियया	 क्वदययावः	
लसत।	 थ्व	 ख	ँ नयंभपं	 फुक्कं	 गययाियावः	
थिथि	खयात।	 ६ लययाय्	म्हभपं	्िूतय्	सं	

वययावः	वययात	कयापतं	ििुयावः	भपिरे	यंकयावः	
थिुयाभबल।
७ सवघौ	भत	जयाय्	कयावः	वयया	कलयावः	िं	
अि	वल।	ंव	अि	छु	जयुयाचवि	धययाग	ु
छंु	 हरे	 ्सयू।	 ८ पत्रसंु	 वययात	धयाल —	
“लछकभपनसं	जग	उललं	हरे	भ्ययादरीययाग	ु
खवः	लया?”
ंव	ललसवः	भबल — “खवः,	उललं	हरे	खवः।”
९ पत्रसंु	 हयािं	 धयाल —	 “लछकभपं	
भि	म्हय्	लसिं	 िं	छयाय्		 प्ियुयाग	ुआत्या-
ययात	 झंगवःलयाय्	त	 सवययाभदययाग?ु	 सव,	
लछकभपभि	 ियावःतययात	 थिुया	 ववःभपं	
लखुयाय्		थ्यिरे	धुंकल।	लछतवः	िं	इभ्सं	
अथरे	हरे	कुभबययावः	थिुरे	यंकी।”
१० उभरि्य्		हरे	व	भ्सया	िं	पत्रसुययाग	ु
नह्यवःिरे	 क्वदययावः	 लसत।	 अबलय्		 हरे	
लययाय्	म्हभपं	्िूतय्	सं	वययावः	सरी	धुंकूग	ु
खियावः	 वययात	 िं	 कुभबयया	 यि।	 अलरे	
वयया	ियावःतययाग	ुललक्क	तुं	थिुया	भबल।	
११ फुक्क	 ्ण्डलरी	 व	 थ्व	 ख	ँ नयंभपं	
्िूत	सकलरे	ंतसकं	गययात।

अजूचयाययापगुुजययावचचं
१२ प्रेरिततय्	सं	्िूतय्	ग	ुनह्यवःिरे	यक्व	
हरे	अजूचयाययापगु	ुलचं	व	जयया	ययाियाक्यि।	
फुक्क	 भवश्यासरीत	 छगू	 हरे	 ्िययाभपं	
जयुयावः	 सोलो्िययाग	ु दलयािय्		 ्भुिग।ु	
१३ भवश्यास	 ्ययावःभपं	 ्िूत	 इभपं	 ियाप	
चंव	 वयरे	 ्छयावः,	अय्	िं	 इभ्सं	 इभ्त	
हियाबिया	तयरेग	ुययावः।	१४ प्ियुयात	भवश्यास	
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ययाइभपं,	भ्सयात	िं	भ्जंत	िं	झि	झि	
अ्वययावल।	१५ ्िूतय्	सं	लवभगतय्	त	
हययावः	 पत्रसु	 वइबलय्		 वययाग	ु भकचवः	
जक	 जूसयंा	 लयाय्	्या	 धकयावः	 लय्ँ		 लय्ँ		
लयासयाय्		 व	 सकुुलरी	 गवतइुकया	 तयरेग	ु
ययात।	 १६ यरूशलरे्ययाग	ु जवःलयाखवःलया	
गया्य्		चंवभपं	्िूतय्	सं	 िं	लवभगतय्	त	
व	 िूत	 दबुयूभपं	 ्िूतय्	त	 हल।	 अलरे	
इभपं	फुक्कं	लयायया	वि।

प्रेरिततय्तदःुखकष्टबयूगु
१७ थ्व	ख	ँजयुयाचंवग	ुलसययावः	दकलय्		
तवःधंम्ह	 पजुयाहयािरी	 व	 वयया	 सदकुी	
पयासयाभपभिग	ु िगुवः	 ्लु।	 १८  अलरे	
इभ्सं	प्रेरिततय्	त	जवियावः	कुिया	भबल।	
१९ उखनुह	ु हरे	चयानहय्		 प्ियुया	 सवग्मदूतं	
झययालखयाियाययाग	ु लखुया	 चयाय्	कयावः	
इभ्त	भपत	बविया	हययावः	थथरे	धयाल —	
२० “लछभ्सं	वियावः	दरेगलय्		चवियावः	थ्व	
नहूग	ु जरीविययाग	ु ख	ँ ्िूतय्	त	 नयंकया	
बय।ु”
२१ अलरे	सवग्मदूतं	धयावःथरे	ंइभ्सं	सथु	
नहयापयंा	दरेगलय्		वियावः	सयिरेकिरे	ययात।
उखरे	धयावःसया	दकलय्		तवःधंम्ह	पजुया-
हयािरी	व	वयया	्िूतय्	सं	इस्याएलय्		चंवभपं	
फुक्क	 थकयाललभपनत	 सिया	 सवःतल।	
इभ्सं	 प्रेरिततय्	त	 कयाय्	करे 	 छवल।	
२२ इभ्त	 कयावः	 ंवभपं	 लसपयाइतँय्	सं	

इभपं	 अि	 ्दगुलुलं	 ललहयंा	 वययावः	 थथरे	
धयाल —	 २३ “झययालखयाियाय्		 बयंालयाक	
हरे	तयालं	गवययातवःग	ुव	पयालरेत	िं	लखुयाय्		
हरे	दवःसयंा	तयावः	चयाय्	कया	सवययाबलय्		दिुरे	
सुं	िं	्द।ु”	२४ थ्व	ख	ँनयियावः	दरेगवःययाम्ह	
क्तयाि	 व	 तवःधंभपं	 पजुयाहयािरीत	 आवः	
इभ्सं	 छु	 छु	जक	ययाइग	ुजइु	धकयावः	
आछु	आछु	कि।
२५ अबलय्		 हरे	 छम्ह	 ्िखंु	 बवयाय्ँ		
बवयाय्ँ		 वययावः	 धयाल —	 “लछकभपनसं	
झययालखयाियाय्		 कुिया	 तवःभपं	 ्िूत	 लया	
दरेगलय्		 चवियावः	 ्िूतय्	त	 सयिरेकिरे	
ययाियाचवि।”	२६ थ्व	नयियावः	क्तयाि	व	
लसपयाइतँय्	सं	वियावः	प्रेरिततय्	त	कसयावः	
्ययासरे	 जविया	 हल,	 छयाय्	धयावःसया	 इभपं	
्िूतय्	सं	अ्पयंा	कय्	की	धकयावः	गययावः।
२७ क्तयाि	 व	 लसपयाइतँय्	सं	 इभ्त	
जविया	हययावः	सियायया	नह्यवःिरे	तयरे	हल।	
अलरे	दकलय्		तवःधंम्ह	पजुयाहयािरी	ंइभ्त	
थथरे	 धययावः	 नयि —	 २८ “लजभ्सं	 व	
्िूययाग	ुख	ँ्िूतय्	त	सयिरेकिरे	ययायरे	्तरे	
धकयावः	धययाग	ु्ख	ुलया?	अय्	िं	लछभ्सं	
यरूशलरे्य्		चवकँ्वलसत	व	्िूययाग	ुख	ँ
नयंकरे 	धुंकल।	लछभ्सं	व	्िू	सरीगयुया	
द्पं	लजभ्त	बरीत	सवययाचवि।” *
२९ पत्रसु	 व	 ्रेभपं	 प्रेरिततय्	सं	 थथरे	
ललसवः	 भबल —	 “लजभ्सं	 ्िूतय्	ग	ु
सवययावः	 पि्रेश्िययाग	ु ख	ँ नयिरे	 ्यावः।	
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३०  लछकभपनसं	 कू्सय्		 यखखयाियावः	
सययावःम्ह	यरेशूययात	झी	तयापयावःबयाजययाभपभि	
पि्रेश्िं	 म्वयाकयाभदल।	 ३१ पि्रेश्िं	 हरे	
वय्	कवःययात	 तवःधंकयावः	 जव	 लहयातय्		
तययाभदल।	 इस्याएलरीतय्	त	 पशचयातयाप	
ययाकयावः	पयाप	क््या	बरीकरे त	वय्	कवःययात	
हरे	 जजु	ु व	 ्भु्त	 बरीम्ह	 ययाियाभदल।	
३२ थ्व	फुक्क	ख	ँलजभ्सं	लस	िं	सयू,	ख	ँ
िं	खं।	अथरे	हरे	पि्रेश्ियया	आज्या	्यािय्		
ययावःभपनत	 भबययादरीग	ु पभवत्र	आत्यंा	 िं	
सयू,	अलरे	ख	ँिं	खं।”
३३ थ्व	नयियावः	सियाय्		चंवभपं	्िूतय्	सं	
तसकं	 तंम्वय्	कयावः	 प्रेरिततय्	त	 सययायरे	
हरे	 ्यावः	धकयावः	धयाल।	 ३४ अि	सियाय्		
व्यवसथया	सयभिम्ह	ग्ललएल	धयावःम्ह	
फरिसरी	 िं	द।ु	वययात	सकलसिं	्यािय्		
ययावः।	 ंव	 दियावः	 प्रेरिततय्	त	पलखययात	
अिं	 भपहयंा	 हु	ँ धकयावः	 उजं	 भबल।	
३५ अलरे	सियाययाभपं	्िूतय्	त	धयाल —	
“इस्याएलरी	दयाजभुकजयाभपं,	 लछकभपनसं	
थ्व	्िूतय्	त	छु	ययायरेतयिया	बयंालयाक	भिं	
भबचयावः	ययाियाभदस।ँ	३६ नहयापया	िं	थूदयास	
धयावःम्ह	छम्ह	्िखंु	वययावः	‘लज	तवःधंम्ह	
खवः’	धकयावः	धयया	जलु।	वयया	्यसवःभत	
थवः	्िू	द।ु	ललपया	वययात	सययायरे	धुंकयावः	
वयया	 ्िूत	 उखरेलयावः	 थखुरेलयावः	 ्दयया	
वि।	 थकुथं	 इभपं	 फुक्कं	 फयासफुस	
जयुया	 वि।	 ३७ वययंा	 ललपया	 ्िूतय्	ग	ु
लययावःचयावः	 कयावःग	ु इलय्		 गयालरीलययाम्ह	
यहूदया	धयावःम्हं	 िं	अथरे	हरे	ययाियावः	थवःग	ु

लयू	 लयू	 ्िू	 तयया	 जलु।	 वययात	 िं	
सययािया	भबल।	अलरे	वयया	्िूत	उखरेलयावः	
थखुरेलयावः	्दयया	वि।
३८ “उभकं	 लजं	 लछकभपनत	 धयायरे —	
थ्व	्िूतय्	त	छंु	िं	ययाियादरी	्तरे।	इभ्त	
तववःतयाभदस,ँ	छयाय्	धयावःसया	इभ्ग	ुजययाख	ँ
्िूतय्	गपुयाखरे	ं खवः	 धययाग	ु जूसया	अथरे	ं
्दयया	विरी।	३९ ्ख,ु	पि्रेश्िययापयाखरे	ं
खवः	 धययाग	ु जूसया	 लछकभपनसं	 इभ्त	
सयंकरे 	 फइ	 ्ख।ु	झि	जक	 लछकभपं	
हरे	 पि्रेश्ि	 ियाप	 लवयािया	 जूभपं	 ठहिय्		
जइु।”
सियाय्		चंवभपनसं	ंव	धयावःग	ुख	ँनयि।	

४० अलरे	इभ्सं	प्रेरिततय्	त	दिुरे	सवःतयावः	
कोियागं	दयाय्	कयावः	आंवभिसरे	ंयरेशूययाग	ुख	ँ
सयिरेकिरे	ययायरे	्तरे	धकयावः	उजं	भबययावः	
तववःतया	छवल।
४१  थथरे	 यरेशू	 ख्रीष्टययाग	ु िया्य्		
दयाय्	कयावः	 दवुःख	 सरी	 बहवःभपं	 जूगलुलं	
प्रेरितत	 तसकं	 लय्	लय्		 तयाययावः	 सियंा	
भपहयंा	 वि।	 ४२ अलरे	 षनहं	 षनहं	 दरेगलय्		
व	छरेखँयापभतकं	वियावः	सयं	जइुग	ुव	यरेशू	
हरे	्भु्त	बरीम्ह	ख्रीष्ट	धययाग	ु भिंग	ुख	ँ
नयंकवः	जइुग	ु्तववःतल।

न्हय्म्हगवयाहयाचलययाइवपंलयःगु

६  १ उग	ु इलय्		 चरेलयात	 अ्ववः	 ददं	वि।	 षनहययाषनहथं	 िसया	 इिया	
बरीबलय्		 ग्रीक	 ियाय्		 लहयाइभपं	 यहूदरी-
तय्	सं	 इभ्	 ियावःत	 ्दभुपं	 भ्सयातय्	त	
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वयासतया	्ययावः	धकयावः	भहबू्	ियाय्		लहयाइभपं	
यहूदरीत	ियाप	कच	कच	ययािया	हल।
२  थथरे	 जूगुललं	 लझंभिम्हय्	लसिं	
दक्व	 चरेलयातय्	त	 सवःतयावः	 धयाल —	
“पि्रेश्ि	ययाग	ु वचि	 नयंकरे ग	ु तववःतयावः	
ियरे	तविरेग	ुजययाय्		सियाचविरेग	ुबयंा्लयावः।	
३ अय्	जूगलुलं	 दयाजभुकजयाभपनसं,	 लछभपं	
्ध्यरे	ियंा	जयावःभपं,	आत्यंा	जयावःभपं	व	बलुदं्	
जयावःभपं	 नहय्	म्ह	 ्िूययात	 लयययाभदस।ँ	
अलरे	इभ्त	ियरेतविरेग	ुजययाय्		तयया	बरी।	
४ लजभपं	जक	प्याथ्मियाय्		व	पि्रेश्िययाग	ु
वचि	नयंकरे ग	ुजययाय्		जयुया	चविरे।”
५ थ्व	 ख	ँ दक्वलसतं	 यल।	 अलरे	
इभ्सं	पभवत्र	आत्यंा	व	भवश्यासं	जयावःभपं	
षसतफिस,	भफललप,	प्खिस,	भिकिोि,	
तरी्ोि,	 पभ््मियास	 व	 एषनटओलखययंा	
ववःम्ह	 यहूदरी	 जूम्ह	 भिकोलयाउसभपनत	
लयल।	 ६ इभ्त	 प्रेरिततय्	थयाय्		 नह्यवःिरे	
हल।	अलरे	इभ्सं	प्याथ्मिया	ययाियावः	इभ्ग	ु
छरेिय्		लहयावः	तल।
७ पि्रेश्िययाग	ुवचि	 फुक्क	थयासय्		
बय्	बय्		जयुया	वि।	थकुथं	यरूशलरे्य्		
चरेलयात	यक्व	हरे	दययावल।	हयािं	पजुया-
हयािरीत	िं	यक्वलसिं	हरे	भवश्यास	ययात।

सस्तफनसययातजवनयायंकूगु
८ पि्रेश्िपयाखरे	ं यक्व	 आलशष	 व	
शभ्त	 कययातवःम्ह	 षसतफिसं	 ्िू-
तय्	ग	ु नह्यवःिरे	 अजूचयाययापगु	ु जयया	 व	
लचं	 ययाियाक्यि।	 ९ उभकं	 दयासं	 ््ुत	

जूभपभिग	ु ध््मशयासत्र	 सयभिग	ु छरे यँयाभपं,	
कुिरेिरीययाभपं,	 अलरेक्जरेषन्रिययाययाभपं,	
भकललभकयया	 व	 एलशययंा	 ववःभपनसं	
दियावः	 षसतफिस	ियाप	जवयावःसवयावः	ययावः	
वल।	१० पभवत्र	आत्यंा	षसतफिसययात	
बलुद्	 भबययादरीगलुलं	वययाग	ुखय्ँ		सिुयािं	
जवयावःसवयावः	ययायरे	्फुत।
११  अथरेजूगलुलं	 इभ्सं	 ्िूतय्	त	
गवयाकयावः	थथरे	धयाय्	कल —	“थ्व	्िखंु	
्ोशया	 व	 पि्रेश्िययात	 क्वहं्यकयावः	
िवयावःग	ु लजभ्सं	 तयायया।”	 १२ थकुथं	
इभ्सं	 ्िूतय्	त,	 थकयाललभपनत	 व	
शयासत्ररीतय्	त	 िं	 गवयाकल।	अलरे	इभ्सं	
वियावः	षसतफिसययात	जवियावः	्हयासियाय्		
हल।
१३ इभ्सं	अि	 िं	 ्िूतय्	त	 गवयाकयावः	
थथरे	 धकयावः	 ्खगु	ु ख	ँ धयाय्	कल —	
“थ्व	 ्िखंु	 नह्ययाबलरे	ं झीग	ु दरेगवः	 व	
व्यवसथयाययात	 भिनदया	 ययाियावः	 जक	
िवयाइग।ु	 १४ ियासितययाम्ह	 यरेशंू	 थ्व	
दरेगवःययात	 सयंकी,	 अलरे	 ्ोशयंा	 झीत	
बयूग	ुरिभतलथभत	िं	भहलरी	हं।”
१५ ्हयासियाययाभपनसं	 षसतफिसययात	
तुंक	 सववःबलय्		 वययाग	ु खवयावः	 सवग्म-
दूतययाग	ुखवयावः	थरे	ंलथययाचंवग	ुखि।

सस्तफनसंन्वचुबयूगु

७  १  अलरे	 दकलय्		 तवःधंम्ह	
पजुयाहयािरी	ंधयाल —

“इभ्सं	धयावःग	ुख	ँखवः	लया?”

 प्रेरित ६:२–७:१ ३०७



Newa © 2015 नवेाः ईसाई साĀह쭰 य केनȀ (Newa Christian Literature Center) and Wycliffe Bible Translators, Inc.

 

* ७:२‑३ उत १२:१ * ७:४ उत ११:३१;	१२:४ * ७:५ उत १२:७;	१३:१५;	१५:१८;	१७:८ 
* ७:६‑७ उत १५:१३-१४ * ७:७ प्स ३:१२ 
* ७:८ उत १७:१०-१४;	२१:२-४;	२५:२६;	२९:३१–३५:१८ * ७:९ उत ३७:११,२८;	३९:२,२१ 
* ७:१० उत ४१:३९-४१ * ७:११ उत ४२:१-२ 

२ षसतफिसं	 धयाल —	 “बयावः	 धयायरे	
लववःभपं	व	दयाजभुकजयाभपं,	लजग	ुछकुचया	ख	ँ
नयियाभदस।ँ	झी	तयापयावःबयाजयया	अब्याहया्	
हयाियािय्		 विरे	 नह्यवः	 ्रेसोपोटयाभ्ययाय्		
दभिबलय्		 दकलय्		 तवःधंम्ह	 पि्रेश्िं	
झयाययावः	 ३ थथरे	 धययाभदल —	 ‘थवःग	ु
दरेश	व	थवःलयावःभपं	्िूतय्	त	तववःतयावः	लजं	
धययाथयाय्		हु।ँ’ * ४ अलरे	व	कलदरीतय्	ग	ु
दरेश	 तववःतयावः	 हयाियािय्		 चंववि।	 अब	ु
सरी	धुंकयावः	पि्रेश्िं	वययात	झीभपं	आवः	
चवियाचवियाग	ुथयासय्		तयरे	हल। *
५ “पि्रेश्िं	वययात	पलयावः	तयरेत	तकं	
जग	 भबयया्दरी।	 अय्	िं	 ्चयाखयाचया	
हरे	 ्दभुिबलय्		 पि्रेश्िं	 थ्व	 दरेश	 व	
अलरे	 वयया	 सनतयािययात	 बरी	 धकयावः	
पया	फययाभदल। * ६ लछभ्	सनतयािं	 ्रेग	ु
दरेशय्		वियावः	चंव	विरे	्यालरी,	अलरे	अि	
चंवभपनसं	 इभ्त	 दयास	 ययाियावः	 ्यसवः	
द	ँ तकं	 सयाषसत	 ययािया	 तइ	 धकयावः	 िं	
पि्रेश्िं	 वययात	 धययाभदल। * ७ अलरे	
गगु	ुजयाभतं	इभ्त	सयाषसत	ययाियातवःग	ुखवः	
इभ्ग	ुइनसयाफ	लजं	हरे	ययायरे।	‘अलरे	इभपं	
अिं	 थि	 हरे	 वययावः	 लजतवः	 आियाधिया	
ययािया	 चविरी’	 धकयावः	 िं	 पि्रेश्िं	
धययाभदल। *

८ “थकुथं	 पि्रेश्िं	 अब्याहया्ययात	
थवःम्हं	पया	फययाग	ुख	ँल्ंुकरे 	बरीत	म्हय्		
लचं	तयरेग	ुबयाचया	लचियाभदल।	अय्	जूगलुलं	
अब्याहया्ं	थवः	कयाय्		इसहयाकययात	बयुयावः	
चययानह	ु दखुनुह	ु म्हय्		 लचं	 तययाभबल।	
इसहयाकं	िं	थवः	कयाय्		ययाकूबययात,	अलरे	
ययाकूबं	 िं	 थवः	 लझंभिम्ह	 कयाय्	भपनत	
थकुथं	 म्हय्		 लचं	तययाभबल।	ययाकूबयया	
लझंभिम्ह	 कयाय्		 झी	 तयापयावःबयाजययाभपं	
खवः।” *
९ “थ्व	 हरे	 तयापयावःबयाजययाभपनसं	 थवः	
भकजया	योसरेफययात	सवयरे	्फययावः	भ्श्	
दरेशय्		भ्यया	छवल।	अलरे	व	अि	दयास	
जयुयाचवि।	 अथरेसयंा	 पि्रेश्ि	 योसरेफ	
ललसरे	दरी। * १० वय्	कलं	वययात	फुक्क	
दवुःखकष्ंट	 तववःतकयावः	 भ्श्	 दरेशययाम्ह	
जजु	ु फयािोहयया	 नह्यवःिरे	 बलुद्	 व	 भिंग	ु
्भत	 भबययाभदल।	 अलरे	 जजुुं 	 वययात	
ियाजदिबयािययाम्ह	 व	 भ्श्	 दरेशययाम्ह	
हयाभक्	ययाियाभबल। *
११ “अिं	 ललपया	 भ्श्	 व	 कियाि	
दरेशय्		अभिकयाल	 जूगलुलं	 ियरे	 ्खियावः	
्िूतय्	त	 तसकं	 दवुःख	 जलु।	 झी	
तयापयावःबयाजययाभपभि	 िं	 ियरेत	 हरे	 िसया	
्नत। * १२ ययाकूबं	भ्श्	दरेशय्		अनि	द	ु
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धययाग	ु नयियावः	झी	 तयापयावःबयाजययाभपनत	
अि	 छवल।	 १३ भिक्ववः	 खलुस	 अनि	
कयावःंवबलय्		 योसरेफं	 थवः	 दयाजु-
भकजयाभपनत	 म्हसरीकरे 	 भबल।	 अलरे	
फयािोह	जजुुं	 िं	योसरेफयया	जहयािभपभिग	ु
ख	ँ लसल। * १४ योसरेफं	 थवः	 अब	ु व	
फुक्क	थवःलथभतभपनत	कयाय्	करे 	छवल।	
इभपं	 फुक्कं	 ययाियावः	 नहयरेनययाम्ह	 (७५)	
द।ु * १५ ययाकूब	 फुक्कलसत	 बवियावः	
भ्श्	 दरेशय्		 चंव	 वि।	 ययाकूब	 व	झी	
तयापयावःबयाजययाभपं	 िं	 अि	 हरे	 लसत। * 
१६ सरीभपनत	शकरे ्य्		 यंकयावः	अब्याहया्ं	
ह्ोिभपनकरे 	दयंा	भबययावः	नययाियातवःग	ुछकू	
जगय्		थिुयाभबल।” *
१७‑१८  “पि्रेश्िं	 अब्याहया्	 ललसरे	
लचियादरीग	ुबयाचया	पूवभिग	ुई	नह्यवःिरे	थ्यंकवः	
वल।	भ्श्	दरेशय्		योसरेफययात	म्ह्सयूम्ह	
नहूम्ह	जजु	ु्जतुलरे	इस्याएलरीत	यक्व	
हरे	 दययावल। * १९  व	 हरे	 जुजुं 	 झी	
इस्याएलरीतय्	त	 सवयरे	 ्फययावः	 तसकं	
सयाषसत	 ययािया	 तल।	अलरे	 इभ्	ह्ययाउँ	
्सतय्	त	िं	सययायरेत	वयाकरे 	छवल। *
२० “अबलय्		 हरे	 ्ोशया	 बलु।	 थ्व	
्चयाययात	 पि्रेश्िं	 तसकं	 यय्	कल।	
सवलया	 तक	 वययात	 छरे य्ँ		 हरे	 लभहिया	
तल। * २१ ्ोशयाययात	 वयायरे	 यंकूबलय्		

फयािोयया	 म्ह्ययाय्	िं	 कययावः	 थवः	 कयाय्		 थरे	ं
ययाियावः	लभहियावः	बवलंकल। * २२ थकुथं	
्ोशयंा	 दिबयािय्		 हरे	 भ्श्तय्	ग	ु फुक्कं	
ज्याि	सय्	करे 	सरीकरे 	ययात।	थकुथं	्ोशया	
जययाय्		िं	खय्ँ		िं	सवःसयूम्ह	जयुया	वल।”
२३ “परीद	ँदबुलय्		ंव	थवः	्िू	इस्याएलरी- 
तय्	थयाय्		विरे	्याषसत	वय्	कल।	२४ छनह	ु
ंव	 छम्ह	 भ्श्री	ं छम्ह	 इस्याएलरीययात	
दयाययाचंवग	ुखि।	ंव	उम्ह	इस्याएलरीययात	
बचय्		 ययात	 अलरे	 बदलया	 कययावः	
भ्श्रीययात	 सययािया	 भबल।	 २५ पि्रेश्िं	
लजग	ु पयाखरे	ं इस्याएलरीतय्	त	 बचय्		
ययाियादरी	धययाग	ुख	ँइभ्सं	थइुकी	धकयावः	
्ोशयंा	्भतइ	तवःग	ुखवः।	इस्याएलरीतय्	सं	
धयावःसया	थ्व	ख	ँ्थू।
२६ “कनहय्		खनुह	ु भिम्ह	 इस्याएलरीत	
लवयािया	चंवबलय्		्ोशया	 िं	अि	थ्यि।	
थ्व	खियावः	ंव	थथरे	धकयावः	इभ्त	भ्लय्		
ययायरेत	सवल —	‘दयाजभुकजया	जयुयावः	 िं	
थथरे	लवयािया	चविरेग	ुलया?’
२७ “लवयाप	ु थवःम्ह	 ्िखंु	 ्ोशयाययात	
थथरे	 धकयावः	 चवतयंक	 घवयािया	
छवल —	 ‘छनत	सिुयंा	 लजभ्	 हयाभक्	
व	 नययाययाधरीश	 ययाियावः	 छवयया	 हल?	
२८ षम्हगवः	व	भ्श्रीययात	सययावः	थरे	ं लजतवः	
िं	 सययायरे	 ्याषसत	ववः	लया	 छु?’	 २९ थ्व	
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नयियावः	्ोशया	अिं	भबसयुं	वियावः	भ्द्याि	
दरेशय्		चंववि।	अि	वयया	भिम्ह	कयाय्	भपं	
दत।” *  *
३० “परीद	ँ दयरे	 धुंकयावः	 ्ोशयंा	 सरीि	ै
पहयाडयया	 ललक्क	 ्रुिूभ्इ	 भ्	
चययाियाचंवग	ुझयालय्		छम्ह	सवग्मदूतययात	
खि।	 ३१ थ्व	 खियावः	 व	 अजूचयाययावः	
सवयरेत	 नह्यवःिरे	 ंवबलय्		 पि्प्िुं	
थथरे	 धययाभदल —	 ३२  ‘लज	 लछभ्	
तयापयावःबयाजययाभपं	अब्याहया्,	इसहयाक	व	
ययाकूबयया	 पि्रेश्ि	 खवः।’	 थ्व	 नयियावः	
्ोशयंा	थििि	खयाियावः	गययाियावः	सवयरे	तकं	
्फुत।
३३ “पि्प्िुं 	 वययात	 हयािं	 धयया-
भदल —	 ‘छ	 दियाचंवग	ु थयाय्		 पभवत्रग	ु
खवः।	 उभकं	 छं	 थवःग	ु लयाकयंा	 तववःभत।	
३४ भ्श्	 दरेशय्		 चंवभपं	 लजभ्	 ्िूतय्	सं	
दवुःखकष्ट	 लसययाचंवग	ु लजं	 सयू।	 थवःत	
जयुयाचंवग	ुकष्ंट	इभपं	खवययाचंवग	ुिं	लजं	
तयावः।	अय्	जूगलुलं	 इभ्त	बचय्		 ययायरेत	
लज	क्वहयंा	वययाग	ुखवः।	आवः	छनत	हरे	लजं	
अि	छवयरेतयिया।’ *
३५ “व	 हरे	 ्ोशयाययात,	 गमु्हय्	लसत	
‘छनत	सिुयंा	 लजभ्	हयाभक्	व	 नययायया-
धरीश	 ययाियावः	 छवयया	 हल?’	 धकयावः	
्यय्	कूग	ुखवः,	वययात	हरे	इस्याएलरीतय्		

थयाय्		पि्रेश्िं	चययाियाचंवग	ुझयालय्		खिरे	
दमु्ह	सवग्मदूतपयाखरे	ंहयाभक्	व	छुतकयािया	
बरीम्ह	ययािया	छवयया	हययाभदल। * ३६ अलरे	
ंव	हरे	भ्श्	दरेशय्		अजूचयाययापगु	ुजयया	व	
लचं	 ययािया	 क्यियावः	 इस्याएलरीतय्	त	अिं	
भपत	बविया	हल।	अथरे	हरे	ंव	लयाल	स््ुरि	
व	 ्रुिूभ्इ	 परीद	ँ तक	अजूचयाययापगु	ु
जयया	व	लचं	ययािया	क्यि। *
३७ “	‘लछभ्	सनतयािपयाखरे	ंहरे	पि्रेश्िं	
लज	 थरेंजययावःम्ह	 छम्ह	 अग्व्तया	
छवययाहययादरी’	 धकयावः	 इस्याएलरीतय्	त	
धयया	थकूम्ह	्ोशया	 हरे	लया	खवः	 भि। * 
३८ ्रुिूभ्इ	 सरीिै	 पहयाडय्		 सवग्मदूतं	
वययात	 व	 इस्याएलरीतय्	त	 धयावःग	ु
पि्रेश्िययाग	ुख	ँझी	तयापयावःबयाजययाभपनत	
नयंकया	जूम्ह	िं	्ोशया	हरे	खवः। *
३९ “झी	 तयापयावःबयाजययाभपनसं	 ्ोशयंा	
धयावःग	ुख	ँ्नयंसरे	झि	जक	वययात	तुं	
चवतयंक	 घवयाियावः	 भ्श्	 दरेशय्		 ललहयंा	
विरेग	ु्भतइ	तययावः	४० हयारूिययात	थथरे	
धयाल —	‘भ्श्	दरेशं	झीत	 भपत	बविया	
हवःम्ह	्ोशया	लसत	लया	म्वयात	लया	झीसं	
छंु	 ्सयू।	 झीग	ु नह्यवः	 नह्यवः	 विरेत	
द्वःत	 दय्	कयाभदस।ँ’ * ४१ अलरे	 इभ्सं	
द्हंचयायया	 ्ूभत्म	दय्	कयावः	व	हरे	 ्ूभत्मययात	
बयंा	 सययाियावः	 भवय्		 नययाय्	कल।	 इभपं	
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थवःग	ुहरे	लहयावःययाग	ुजयया	खियावः	लय्	लय्		
तयाल। * ४२ अय्	जूगलुलं	पि्रेश्िं	इभ्त	
तववःतयाभदल,	 अलरे	 इभ्त	 आकयाशय्		
चंवग	ु िगतुय्	त	 हरे	 पजुया	 ययाकरे 	 भबयया-
भदल।	थ्व	हरे	ख	ँअग्व्तयातय्	सं	थथरे	
चवयया	थकूग	ुद ु—

‘हरे	इस्याएलरीत,	परीद	ँतक	्रुिूभ्इ
चवियाबलय्	
लछभ्सं	लजतवः	बलल	भबययागु
द	ुलया?

 ४३	्ख,ु	लछभ्सं	्ोलोख	द्वःययाग	ुखवः
व	िरेफि	द्वः	धयावःम्ह	िगयुयाग	ु्ूभत्म	
कुभबयया	जलु।

थ्व	्ूभत्मत	लछभ्सं	हरे	पजुया	ययायरेत	
दय्	कूग	ुखवः।

अथरे	जूगलुलं	लजं	लछभ्त	सजयायँ	
बरीत	बरेभबलोिं	िं	उखरे	
छवयरे।’	” *

४४ “्रुिूभ्इ	 झी	 तयापयावः	बयाजयया-
भपभिग	ुियापलयाय्	ग	ुपयाल	द।ु	्ोशया	ियाप	
ख	ँ लहयािया	 दरीम्हय्	लसिं	 धययादरीकथं	
व	ि्िुया	 क्यियादरीगकुथं	 ंव	 थ्व	पयाल	
दय्	कया	 थकूग	ु खवः। * ४५ ललपया	 झी	
तयापयावःबयाजययाभपनसं	 थ्व	 पयाल	 थवः	

सनतयािययात	भबल।	अिं	ललपया	पि्रेश्िं	
थ्व	दरेशय्		चंवभपं	जयातजयाभतययाभपं	्िू-
तय्	त	भपभतिया	छवययाभदल।	अलरे	यहोशंू	
थ्व	 दरेशययात	 तययाकया	 कयाल।	 थ्व	 हरे	
दरेशय्		इभ्सं	पयालययात	िं	हल।	अबलय्		
भिसरे	ंदयाऊद	जजुयुया	पयालय्		तकं	व	पयाल	
अि	हरे	चवि। *
४६ “दयाऊदययात	 पि्रेश्िं	 यवःगलुलं	 ंव	
पि्रेश्िययाकरे 	 ययाकूबयया	 पि्रेश्ियया	
भिंभतं	 दरेगवः	 दय्	कया	 बरी	 धकयावः	 भबषनत	
ययात। * ४७ ति	 ंव	 दय्	करे 	 धयावःग	ु दरेगवः	
वयया	कयाय्		 सोलो्िं	 दय्	कया	 भबल। * 
४८ अय्	जूसयंा	दकलय्		तवःधंम्ह	पि्रेश्ि	
्िूतय्	ग	ु लहयातं	 दय्	कूग	ु दरेगलय्		
चवियादरी	्ख	ुधकयावः	अग्व्तयातय्	सं	
थथरे	चवयया	थकूग	ुद ु—

 ४९	‘सवग्म	लज	चविरेग	ुथयाय्		खवः,
अलरे	पथृ्वरी	लजग	ुतभुत	तयरेग	ु
थयाय्		खवः।

कया	धया	सया,	लजतवः	लछभ्सं
गजययावःग	ुदरेगवः	दय्	कया	बरीग’ु	धकयावः
पि्प्िुं	नयियाभदल।

‘लजग	ुझयास	ुलिरेग	ुथयाय्		गि	द?ु
 ५०	थ्व	फुक्कं	लजग	ुहरे	लहयातं

दय्	कया	तययाग	ु्ख	ुलया?’	” *
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५१ “लछकभपं	तसकं	हरे	अतरेरि,	अलरे	
लछक	भपभिग	ुिगुवः	तसकं	छयावः।	लछक-
भपनसं	नह्ययाबलरे	ंपभवत्र	आत्याययाग	ुख	ँ
्नयंसरे	 थवः	 तयापयावःबयाजययाभपनसं	 ययावःथरे	ं
जक	 ययाियाचंवग	ु द।ु * ५२ लछकभपभि	
तयापयावः	बयाजयया	भपनसं	अग्	व्तया	सयुयात	
जक	 दवुःख	 ्बयूग	ु द?ु	 ध्थीम्ह	 ्िू	
झयाययादरी	 भतभि	 धकयावः	 धयावःभपनत	
िं	 इभ्सं	 सययािया	 छवल।	 आवः	 व	
हरे	 ध्थीम्ह	 ्िू	ययात	 िं	 लछक	भपनसं	
दवुःख	 जक	 भबययावः	 ्गयाियावः	 धोखया	
भबययावः	 सययािया	भबल।	 ५३ सवग्मदूततय्		
पयाखरे	ं पि्रेश्िं	 भबययादरीग	ु व्यवसथया	
कयायरे	 खंभपं	 लछकभपं	 हरे	 खवः,	 अथरेसयंा	
लछकभपनसं	उभकययात	्यािय्		्ययावः।”

सस्तफनसययातस्ययाःगु
५४ थ्व	 ख	ँ नयिरेंव	 इभ्सं	 तसकं	 तं	
भपकययावः	 वया	 नह्यल।	 ५५ षसतफिसं	
धयावःसया	 पभवत्र	आत्यंा	 जयाययावः	 सवग्मय्		
थसववःबलय्		जलल	थरीम्ह	पि्रेश्ि	व	
वय्	कवःययाग	ुजवय्		यरेशू	दिया	चवियादरीग	ु
खियावः	५६ थथरे	धयाल —	“सव,	लजं	सवग्म	
चयावःग	ु व	 ्िूयया	 कयाय्		 पि्रेश्िययाग	ु
जवय्		दिया	चवियादरीग	ुखियाचविया।”
५७ थ्व	 नयियावः	 इभ्सं	 तसकं	 हयालयावः	
थवःथवःग	ु नहयाय्	पं	 ्वयावः	 भतत।	 अलरे	
फुक्कं	जयाियावः	षसतफिसययात	हय्	क्कयावः	

वि।	 ५८ इभ्सं	 वययात	 सयालयावः	 शहिं	
भपिरे	 यंकयावः	लवहतंँ	कय्	कल।	शयाऊल	
धयावःम्ह	लययाय्	म्हम्ह	्िू	धयावःसया	लवहतंँ	
कय्	कूभपभिग	ु वसवः	 सवयरेत	 भपवयावः	
चवियाचवि।
५९  इभ्सं	 थथरे	 लवहतंँ	 कय्	कया	
चंवबलय्		 षसतफिसं	 थथरे	 प्याथ्मिया	
ययात —	 “प्ि	ु यरेशू,	 लजग	ु आत्या	
कययाभदस।ँ”	 ६० अलरे	 पलुलं	 चयुयावः	
तवःसलं	हयालयावः	धयाल —	“प्ि,ु	इभ्सं	
ययाियाचंवग	ु पयाप	 क््या	 ययाियाभदस।ँ”	
थलुल	धययावः	व	लसत।

शयाऊलंववश्यासीतय्त
दःुखकष्टबयूगु

८  १ थथरे	 षसतफिसययात	 सययावः-गलुलइ	शयाऊलययाग	ुिं	लहयावः	द।ु
अबलय्		 हरे	 यरूशलरे्य्		 चंवभपं	
भवश्यासरी	तय्	त	 फययंा	 फयरे	 ्फय्	क	
दवुःख	जू	वल।	थथरे	दवुःख	जूगलुलं	फयरे	
्फययावः	 फुक्क	 भवश्यासरीत	 यहूभदयया	
व	सया्रियया	 नयंक	उखरे	ंथखुरे	ंछ्याल-
बययाल	जयुया	वि।	प्रेरितत	धयावःसया	गिं	
्वसँरे	यरूशलरे्य्		हरे	चविया	चवि।	२ सुं	
भवश्यासरी	तय्	सं	 वययावः	 षसतफिसययात	
यंकयावः	थिुया	भबल।	थथरे	व	सरीगलुलं	इभपं	
तसकं	िगुवः	्लछंकयावः	खवल।	३ शयाऊलं	
धयावःसया	भवश्यासरीतय्	त	सयंकया	हरे	तववःतरे	
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धकयावः	 छरे य्ँ		 छरे य्ँ		 वियावः	 भवश्यासरी	
भ्सयातय्	त	 भ्जंतय्	त	 सयातसुयालयावः	
यंकयावः	 झययालखयाियाय्		 कुिया	 बरीग	ु
ययाियाचवि। *

सयामरिययाय्वभंगुखँन्यंकूगु
४ उखरे	ंथखुरे	ंजूभपं	भवश्यासरीतय्	सं	भिंग	ु
ख	ँ नयंकया	जलु।	५ अथरे	 हरे	 भफललपं	 िं	
सया्रिययाय्		वियावः	ख्रीष्टययाग	ु भिंग	ुख	ँ
नयंकया	 जलु।	 ६‑७ अि	 चंवभपं	 यक्व	
्िूतय्	सं	 ंव	 धयावःग	ु ख	ँ नयंगलुलं,	 ंव	
िूत	 आत्यातय्	त	 भपहयंा	 हु	ँ धकयावः	
धयावःथरे	ंततवःसकं	हयालयावः	 भपहयंा	 ंवगलुलं,	
पक्वयातं	कयया	चंवभपनत	व	लंग्यातय्	त	
लयाय्	कया	बयूगलुलं	िं	फुक्कलसिं	वययाग	ु
ख	ँ बयंालयाक	 नह्ययाइपसुरे	 चंवक	 नयं।	
८ अय्	जूगलुलं	शहिय्		चंवभपं	्िूत	लय्		
तयाययाचवि।

जयादयुयागुजययाययाइम्हचसमोन
९ अि	लस्ोि	ियंा	दमु्ह	छम्ह	्िू	द।ु	
जयादयुयाग	ुजयया	ययाियावः	ंव	शहिय्		चंवभपं	
्िूतय्	त	अजूचयाय्	कयावः	 थवःत	 तवःधंम्ह	
्िू	 खवः	 धकयावः	 धयया	 जयुयाचवि।	
१० अथरेजूगलुलं	 वययात	 लचधंभपं	 भिसरे	ं
तवःधंभपनसं	 तक	 िं —	 “पि्रेश्िययाग	ु
तवःधंग	ु शभ्त	 दमु्ह	 ्िू	 थ्व	 हरे	 खवः”	
धकयावः	 ्यािय्		 ययािया	 तल।	 ११ थथरे	

लस्ोिं	 तयावःई	 भिसरे	ं सया्िरीतय्	त	 जयाद	ु
ययािया	क्यियाचंवगलुलं	इभ्सं	वययाग	ुख	ँ
नयं।
१२ अय्	िं	भफललपं	इभ्त	पि्रेश्िययाग	ु
ियाजय	 व	 यरेशू	 ख्रीष्टययाग	ु भिंग	ु ख	ँ
नयंकल।	इभ्सं	ंव	धयावःग	ुखय्ँ		भवश्यास	
ययाियावः	 भ्सया	 भ्जं	सकलसिं	बष्तस्या	
कयाल।	 १३ लस्ोिं	 िं	 भवश्यास	 ययाियावः	
बष्तस्या	कययावः	भफललप	ियाप	हरे	जलु।	
ंव	तसकं	अजूचयाययापगु	ुजयया	व	लचं	ययािया	
क्यंग	ुखियावः	लस्ोि	छक्क	जयुयाचवि।
१४ यरूशलरे्य्		 चंवभपं	 प्रेरिततय्	सं	
सया्रिययाय्		 चंवभपं	 ्िूतय्	सं	 िं	
पि्रेश्िययाग	ुवचि	 नयि	धकयावः	सरींव	
यूहनिया	व	पत्रसुययात	इभ्थयाय्		छवयया	
हल।	१५ इभ्सं	अि	वययावः	इभ्ग	ुलयाभग	
पभवत्र	 आत्या	 झयाययादरी्या	 धकयावः	
प्याथ्मिया	 ययात।	 १६ प्ि	ु यरेशूययाग	ु िया्ं	
बष्तस्या	कयायरे	धुंकूसयंा	इभपं	आवः	तकं	
पभवत्र	आत्यंा	्जयावःभि।	१७ अथरेजूगलुलं	
इभ्सं	इभ्ग	ुछरेिय्		लहयावः	तयया	 भबल,	
अलरे	इभपं	पभवत्र	आत्यंा	जयाल।
१८ थथरे	 इभ्सं	 लहयावः	 तयरेंव	 इभपं	
पभवत्र	 आत्यंा	 जयावःग	ु खियावः	 लस्ोिं	
थथरे	धकयावः	इभ्त	 लधबया	बयू	वल —	
१९ “थ्व	 शभ्त	 लजतवः	 िं	 भबययाभदस।ँ	
अलरे	 लजं	 नह्ययाम्हय्	लसकरे 	 लहयावः	 तयरेंव	
इभपं	पभवत्र	आत्यंा	जयायरे्या।”
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२० पत्रसंु	धयाल —	“थ्व	 लधबया	ियापं	
तुं 	 छ	 िं	 ियाश	जयुया	 विरे्या।	 छं	 सवयरे	
पि्रेश्िययाग	ुविदयाि	 लधबयंा	 नययायरे	दइ	
धकयावः	 चविया	 लया?	 २१ थ्व	 जययाखय्ँ		
छं	 लहयावः	 तयरे	 फइ	 ्ख,ु	 छयाय्	धयावःसया	
पि्रेश्िययाग	ु नह्यवःिरे	 छंग	ु िगुवः	 वचँ।ु	
२२ अथरेजूगलुलं	 छं	 पशचयातयाप	 ययाियावः	
पयापं	 ललचय।ु	 अलरे	 प्ियुयात	 प्याथ्मिया	
ययावःसया	 छंग	ु पयाप	 क््या	 जइु	 फु,	
छयाय्	धयावःसया	 छंग	ु िगुवः	 तसकं	 हरे	 वचँ	ु
धकयावः	लजं	सयू।	२३ छ	तसकं	िगुवः	्ूम्ह	
व	 पयापयया	 पनजयाय्		 लयाियाचंवम्ह	 खवः	
धकयावः	िं	लजं	सयू।”
२४ अलरे	लस्ोिं	थथरे	ललसवः	भबल —	
“लछं	 लजतवः	 धययादरीग	ु छंु	 हरे	 ्जइु्या	
धकयावः	 लछभ्सं	 हरे	 प्ियुयात	 भबषनत	
ययाियाभदस।ँ”
२५ थथरे	पत्रसु	व	यूहनियंा	सया्रिययाय्		
चंवभपनत	प्ियुयाग	ुवचि	व	थवःभपभिग	ु
सयाक्री	 नयंकयावः	 सया्रियया	 जकुयावः	
यरूशलरे्	 ललहयंा	 ंवबलय्		लय्ँ		लयावःग	ु
गया्य्		 िं	 प्ियुयाग	ु भिंग	ु ख	ँ नयंकया	
वि।

वफचलपवइचथयोवपययाय्चंवम्ह
सिकयारिमनू

२६  छनहु	 छम्ह	 सवग्मदूतं	 वययावः	
भफललपययात	 थथरे	 धयाल —	 “ययाकिं	
दषचछि	 पभतइ	 यरूशलरे्ं	 गयाजयापयाखरे	
विरेग	ु ्रुिूभ्यया	 लय्ँ		 हु।ँ”	 २७ अलरे	

भफललप	 उभरि्य्		 दियावः	 वि।	 ंव	 लय्ँ		
इलथयोभपयया	 दरेशययाम्ह	 ्हयाियािरीयया	
छम्ह	तवःधंम्ह	दयंािरिंययात	 ियाप	लयात।	
व	छम्ह	िपुंसक	खवः।	व	यरूशलरे्य्		
पि्रेश्िययात	आियाधिया	ययाियावः	२८ ललहयंा	
वयया	चंवम्ह	खवः।	व	बषगगलय्		चवियावः	
यशयैया	धयावःम्ह	अग्व्तयंा	चववःग	ुसफू	
बविया	वययाचंवग	ुखवः।
२९ अलरे	 पभवत्र	आत्यंा	 भफललपययात	
धयाल —	“व	बषगगयया	ललक्क	हु।ँ”
३० भफललप	 बवयाय्ँ		 वि,	 व	 ्िखंु	
यशैयया	 धयावःम्ह	 अग्व्तयंा	 चववःग	ु
सफू	बविया	वययाचंवग	ु नयियावः	 भफललपं	
नयि —	 “लछं	 बवियाचवियाग	ु ख	ँ थू	
लया?”
३१ अलरे	 ंव	 धयाल —	 “सिुयािं	 सयिया	
्बरीकं	 गय्		 ययाियावः	 थइुकरे ग?ु”	 अलरे	
ंव	 भफललपययात	थवः	ियाप	तुं 	 बषगगलय्		
चविरेत	भबषनत	ययात।
३२ ंव	 बवियाचंवग	ुसफूययाग	ु बव	थथरे	
खवः —

“सययायरेत	यंकूम्ह	फै	थरें
वय्	कलं	छंु	िवयािया	्दरी।
स	ँचयाकीबलय्		भययावःचया
समु्क	चंव	थरें
वय्	कलं	िं	थवःग	ुम्हतु्ुवयावः
भतियाचवि।

 ३३	वय्	कवःययात	क्वहं्यकयावः
बयंालयाक	नययाय	तकं	्ययात।
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वय्	कवःयया	सनतयािययाग	ुखँ
सिुयंा	किरी?
छयाय्	धयावःसया	वय्	कवःययात
पथृ्वरीइ	सययािया	भबल।” *

३४  अलरे	 व	 ्िखंु	 भफललपययात	
धयाल —	 “थ्व	 सयुयात	 धयावःग	ु खवः?	
अग्व्तयंा	 थवःययात	 हरे	 धययाचंवग	ु
लया	 भक	सुं 	 ्रेम्हय्	लसत	हरे	धययाचंवग?ु	
लजतवः	थइुकयाभदस।ँ”	३५ अलरे	 भफललपं	
ध््मशयासत्रययाग	ु थ्व	 खं	 भिसरे	ं कययावः	
यरेशूययाग	ुभिंग	ुख	ँतक	कि।
३६ इभपं	वंँव	छथयाय्		लवः	दथुयाय्		थ्यि।	
अलरे	 ंव	 भफललपययात	धयाल — “सवयया-
भदस,ँ	 थि	 लवः	 द।ु	 लजतवः	 बष्तस्या	
कयायरेत	 छुभकं	 पिरी?”	 ३७ भफललपं	
धयाल —	 “लछं	 दिुगुलंभिसरे	ं भवश्यास	
ययाियाभदययाग	ुखवःसया	बष्तस्या	कययादरी	
फु।”	 अलरे	 ंव	 ललसवः	 भबल —	 “यरेशू	
ख्रीष्ट	पि्रेश्ियया	कयाय्		खवः	धकयावः	लजं	
भवश्यास	ययािया।”	३८ अलरे	ंव	बषगग	भदकरे 	
भबययावः	इभपं	 भिम्हं	लखय्		क्वहयंा	वि।	
भफललपं	वययात	बष्तस्या	भबल।
३९ इभपं	 भिम्हं	 लखं	 भपिरे	 थहयंा	 ववः-
बलय्		 प्ियुयाग	ु आत्यंा	 भफललपययात	
जविया	यंकल।	थथरे	ंव	भफललपययात	हयािं	
गबुलरे	ं्खि।	अलरे	व	लय्	लय्		तयाययावः	
थवःग	ु लय्ँ		 वि।	 ४० भफललप	 धयावःसया	

अशदोद	शहिय्		थ्यियाचवि।	अिंभिसरे	ं
ंव	 कैसरियया	्थ्यंतलरे	लय्ँ		लयावःग	ु गयंा	
पभतकं	भिंग	ुख	ँनयंकया	वि।

शयाऊलववश्यासीजूगु

९  १  शयाऊलं	 धयावःसया	 प्िुयया	
चरेलयातय्	त	 सययायरेग	ु व	 खययाचववः	

बरीग	ुययािया	जलु	भतभि।	छनह	ुथ्व	शयाऊलं	
दकलय्		 तवःधंम्ह	 पजुयाहयािरीययाथयाय्		
वियावः	 २ द्सकसय्		 चंवग	ु ध््मशयासत्र	
सयभिग	ुछरे यँयाम्ह	कलजययात	यरेशंू	धयावःथरे	ं
जइुभपं	 भ्सयात	 व	 भ्जंतय्	त	 जवियावः	
यरूशलरे्य्		 हयरे	 दयरे्या	 धकयावः	 भंव	
चवयया	बरीत	धयाल।
३ छनह	ुथ्व	हरे	शयाऊल	द्सकसपयाखरे	
सवयया	 वियाचंवबलय्		 अि	 थ्यभिथरे	ं
चंवकयावः	 आकयाशं	 तसकं	 थरीग	ु जवः	
वययाग	ुछचयावःखरेलं	लथल।	४ थथरे	जूगलुलं	
व	बय्ँ		 भवसू	वि।	अलरे	 वययात	थथरे	
धयया	हवःग	ुसवः	तयायरे	दत —	“शयाऊल,	
शयाऊल,	 लजतवः	 छं	छयाय्		 दवुःख	 भबयया- 
चवियाग?ु”
५ अलरे	शयाऊलं	धयाल —	“हरे	प्ि,ु	लछ	
स	ुखवः?”
अलरे	वय्	कलं	धययाभदल —	“लज	यरेशू	
खवः,	गमु्हय्	लसत	छं	दवुःख	भबययाचवि।	
६ आवः	 दियावः	शहिय्		 हु,ँ	अि	हरे	छनत	
ययायरे	्यावःग	ुजयया	किरी।”
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७ अबलय्		व	ियाप	दभुपं	्िूत	वयातयंा	
दियाचवि।	इभ्सं	सवः	तयावः,	ख	ँधयावःसया	
सयुयातं	 ्खं।	 ८ अलरे	 शयाऊलं	 दियावः	
भ्खया	चयाय्	कूबलय्		भ्खयंा	छंु	हरे	्खि।	
अथरेजूगलुलं	 ्िूतय्	सं	 वययात	 लहयावः	
जवियावः	द्सकसय्		हयया	 भबल।	९ थथरे	
व	सवनह	ुतक	भ्खया	कयंा	जइुकयाचवि।	
थबुलय्		ंव	ियरेिरीग	ु्ययावः,	लवः	तक	िं	
्तंव।
१० द्सकसय्		हिभियया	धयावःम्ह	छम्ह	
चरेलया	चवियाचंवग	ुद।ु	थ्व	हरे	चरेलयाययात	
प्िुं	दश्मि	भबययावः —	“हिभियया”	धकयावः	
सवःतयाभदल।
अलरे	 ंव	 ललसवः	 भबल —	 “प्ि,ु	 लज	
थिसं	द।ु”
११ प्िुं	वययात	धययाभदल —	“ययाकिं	
त्यं	 धयावःग	ु गषलल	 वियावः	 यहूदयाययाग	ु
छरे य्ँ		 टयास्मसययाम्ह	 शयाऊल	 धयावःम्ह	
्िूययात	्यावः	हु।ँ	 ंव	प्याथ्मिया	ययाियाचंवग	ु
द।ु	१२ हिभियया	धयावःम्ह	छम्ह	्िखंु	दिुरे	
वययावः	भ्खयंा	खिरे्या	धकयावः	थवःग	ुछरेिय्		
लहयावः	तययाचंवग	ुंव	दश्मि	खिरे	धुंकल।”
१३ अलरे	 हिभिययंा	 ललसवः	 भबल —	
“प्ि,ु	थ्व	्िूययाग	ुख	ँयक्व	्िूतय्	ग	ु
म्हतुुं 	 नयिया	 तययाग	ु द।ु	 यरूशलरे्य्		
चंवभपं	लछकभपभि	चरेलयातय्	त	थ्ंव	यक्व	
हरे	 सयाषसत	 ययािया	 ववःग	ु द।ु	 १४ थि	 िं	
तवःधंभपं	 पजुयाहयािरीतय्	करे 	 लछकभपभि	
चरेलयातय्	त	 जवियावः	 यंकरे ग	ु अलधकयाि	
कयया	ववःग	ुद	ुहं।”

१५ ति	 प्िुं 	 वययात	 धययाभदल —	
“छ	 हु	ँ छयाय्	धयावःसया	 यहूदरी्खभुपनत,	
जजुभुपनत	 व	 इस्याएलरीतय्	त	 िं	 लजग	ु
ियंा	 नयंकरे 	 छवयरेत	 लजं	 थ्व	 ्िूययात	
लयययाग	ु द।ु	 १६ अलरे	 हयािं	 लजं	 वययात	
लजग	ु ियंायया	 भिंभतं	 गलुल	 तक	 ंव	
दवुःखकष्ट	 सरी	 ्यालरी	 भतभि	 धकयावः	
क्यिरेभतभि।”
१७ अलरे	हिभिययंा	शयाऊल	चवियाचंवग	ु
छरे य्ँ		 वियावः	 वययाग	ु छरेिय्		 लहयावः	 तययावः	
थथरे	 धयाल —	 “भकजया	 शयाऊल,	 लय्ँ		
वयया	 चंवबलय्		 लछं	 खंम्ह	प्ि	ुयरेशंू	 हरे	
लछं	 हयािं	 भ्खयंा	 खिरे्या,	 अलरे	 पभवत्र	
आत्यंा	 जयायरे्या	 धकयावः	 लजतवः	 थि	
छवयया	हययाभदल।”	१८ उलल	धयायरेंव	हरे	
वययाग	ु भ्खयंा	 भबखू	थरेजंययावःग	ु छंु	 कुतुं	
वि,	अलरे	ंव	भ्खयंा	खि।	अलरे	ंव	दिया	
वियावः	बष्तस्या	कयाल।	१९ अिं	 ललपया	
ियरे	धुंकयावः	वययाग	ुम्हय्		बल	वल।

शयाऊलंदमस्कसय्वभंगुखँन्यंकूगु

छंु	 भदि	 तक	 शयाऊल	 द्सकसय्		
चंवभपं	चरेलयात	ियाप	हरे	चवि।	२० ययाकिं	
हरे	ंव	ध््मशयासत्र	सयभिग	ुछरे य्ँ		वियावः —	
“यरेशू	 पि्रेश्ियया	 कयाय्		 खवः”	 धकयावः	
नयंकया	जलु।
२१ वययाग	ुख	ँनयियावः	्िूतय्	सं	अजू-
चयाययावः	 थथरे	 धयाल —	 “यरूशलरे्य्		
यरेशूययाग	ु ियंा	 कयावःभपं	 ्िूतय्	त	 सययािया	
जूम्ह	्िू	थ्व	हरे	्ख	ुलया?	अलरे	थि	िं	
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छु	व	इभ्त	तवःधंभपं	पजुयाहयािरीतय्	थयाय्		
जविया	यंकरे त	ववःम्ह	्ख	ुलया?।”
२२ ति	 शयाऊल	 िवयायरेगलुरी	 तसकं	
बललयािया	 वल।	 द्सकसय्		 चंवभपं	
यहूदरीतय्	त	यरेशू	हरे	्भु्त	बरीम्ह	ख्रीष्ट	
खवः	धययाग	ुदस	ुभबययावः	इभ्त	व	धयायरे	
थ्व	धयायरे	्फय्	कया	तल।
२३  तवःनह	ु दयरे	 धुंकयावः	 यहूदरीतय्		
ियायवःतय्	सं	 शयाऊलययात	 सययायरेग	ु
गवसयावः	 गवल।	 २४ थ्व	 ख	ँ शयाऊलं	
लसल।	यहूदरीत	वययात	सययायरेत	चया	षनहं	
द्सकसयया	ध्वयाखया	पभतं	भपवयावः	चविया	
जलु।	२५ शयाऊलयया	चरेलयातय्	सं	वययात	
छनह	ु चयानहय्		 ख्लुरी	 तययावः	 शहियया	
पवःखयालं	क्वछवययावः	भबलसकरे 	छवल। *

शयाऊलयरूशलरेमय्चलहयंावःगु
२६ अिं	 ललपया	 शयाऊल	 यरूशलरे्य्		
वययावः	चरेलयात	ियाप	भ्लय्		जइुत	सवल,	
ति	व	खियावः	इभपं	 गययात,	छयाय्	धयावःसया	
इभ्सं	 व	 िं	 छम्ह	 चरेलया	 खवः	 धकयावः	
पतययावः	ययायरे	्फुत।	२७ अलरे	बयािियाबयासं	
वययात	 प्रेरिततय्	थयाय्		 बविया	 हययावः	
गथरे	 लय्ँ		 वियाचंवबलय्		 प्िुं 	 दश्मि	
भबययावः	 शयाऊल	 ियाप	 िवयाियाभदल,	अलरे	
द्सकसय्		 छफुभत	 हरे	 ्गययासरे	 ंव	
यरेशूययाग	ुख	ँनयंकल	धकयावः	कि।
२८ अलरे	 भतभि	 शयाऊल	 यरूशलरे्य्		

चंवभपं	 चरेलयात	 ियाप	 चविरे	 फत।	 अि	
िं	 ंव	 ्गययासरे	 प्ियुयाग	ु ख	ँ नयंकया	
जलु।	 २९ अलरे	 ग्रीक	 ियाय्		 लहयाइभपं	
यहूदरीत	ियाप	िं	जवयावःसवयावः	ययावः	जलु।	
अय्	जूगलुलं	 इभ्सं	 वययात	 सययायरेत	
सवल।	३० थ्व	ख	ँभवश्यासरीतय्	सं	लसययावः	
शयाऊलययात	 कैसरिययाय्		 बविया	 हययावः	
अिं	टयास्मसय्		छवयया	भबल।
३१  थथरे	 यहूभदयया,	 गयालरील	 व	
सया्रिययाय्		 चंवग	ु ्ण्डलरीइ	 सखु	
शयाषनत	 जलु।	 प्ियुयात	 हिरेग	ु व	
वय्	कवःययाग	ुख	ँनयभिगलुलं	ययाियावः	पभवत्र	
आत्याययाग	ु गवयाहयालल	 दययावः	 ्ण्डलरी	
चवनह्ययािया	 वल,	 अलरे	 भवश्यासरीत	 िं	
यक्व	दययावल।

पत्रसुलडुडयावयोपपयाय्ंवगु
३२ पत्रसु	 उखरे	ं थखुरे	ं नयंकया	 जजुुं	
लडु	डयाय्		चंवभपं	चरेलयातय्	थयाय्		 िं	थ्यि।	
३३ ंव	अि	एभिययास	धयावःम्ह	छम्ह	्िूययात	
ियाप	लयात।	पक्वयातं	ययाियावः	व	्िू	लयासयंा	
दिया	 वयरे	 ्फुग	ु चययाद	ँ दयरे	 धुंकल।	
३४ पत्रसंु	 वययात	 धयाल —	 “एभिययास,	
यरेशू	 ख्रीष्ंट	 लछग	ु लवय्		 लयाय्	कयादरी।	
दियाभदस,ँ	लछग	ुलयासया	थियाभदस।ँ”	थलुल	
धयायरेंव	व	्िू	जरुुक्क	दि।	३५ लडुडयाय्		
व	शयािोिय्		चंवभपं	्िूतय्	सं	थ्व	खियावः	
प्ियुयात	भवश्यास	ययात।
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३६ अबलय्		 यो्पया	 धयावःग	ु थयासय्		
तबरीतया	 धयावःम्ह	 छम्ह	 भ्सयाम्ह	 चरेलया	
चवियाचंवग	ुद।ु	ग्रीक	ियासं	वययाग	ुियंा	
डोिकयास	 जइु।	 व	 छम्ह	 भिंग	ु भिंग	ु
जक	 जयया	 ययािया	 व	 ्रेभपनत	 गवयाहयालल	
ययािया	जइुम्ह	 भ्सया	खवः।	३७ छनह	ुथ्व	
भ्सया	उसयाय्ँ		्दययावः	लसत।	सरीम्हययात	
म्ववःलहकुयावः	 चरेलयातय्	सं	 तलरे	 चंवग	ु
क्वथयाय्		तयया	तल।	३८ लडु	डया	यो्पयंा	
तया्पयावःगलुलं	 चरेलयातय्	सं	 पत्रसु	 अि	
दभि	 धकयावः	 सरीकयावः	 भिम्ह	 ्िूययात	
सवःतकरे 	छवल।	इभ्सं	वियावः	धयाल —	
“ललबयाकयादरी	्तरे,	ययाकिं	झयास।ँ”
३९ पत्रसु	इभपं	ियाप	वि।	अि	थ्यिरेंव	
इभ्सं	 वययात	 तलरे	 क्वथयाय्		 बविया 
यंकल।	 ियावःत	 ्दुभपं	 भ्सयातय्	सं	
खवखंव	तबरीतया	्सरीभिबलय्		ंव	इभ्ग	ु
लयाभग	दय्	कयातवःग	ुवसवः	क्यि।	४० अलरे	
ंव	इभपं	फुक्कलसतं	भपिरे	छवययावः	पलुलं	
चयुयावः	 प्याथ्मिया	 ययात।	 प्याथ्मिया	 ययायरे	
धुंकयावः	 सरीम्हय्	लसथयाय्		 सवययावः	 धयाल	
“तबरीतया,	 दिया	 वया।”	अलरे	 ंव	 भ्खया	
चयाय्	कल,	पत्रसुययात	खियावः	व	फ्यततु।	
४१ पत्रसंु	 वययात	 लहयावः	 जवियावः	 थि।	
अलरे	 फुक्क	चरेलयात	 व	ियावःत	 ्दभुपं	
भ्सयातय्	त	सवःतयावः	तबरीतयाययात	इभ्त	
लवः	लहयािया	भबल।
४२  थ्व	 ख	ँ यो्पयाय्		 फुक्कििं	

बय्	बय्		 जूगलुलं	 यक्वलसिं	 प्ियुयात	
भवश्यास	 ययात।	 ४३ पत्रसु	 तवःनह	ु तक	

अि	 हरे	 लस्ोि	 धयावःम्ह	 छरें गूयया	 जयया	
ययाइम्हय्	लसग	ुछरे य्ँ		चवि।

पत्रसुवकन नेचलयस

१०  १  कैसरिययाय् 		 कि नेललयस	ियंा	 दमु्ह	 छम्ह	 ्िू	 द।ु	 व	
इटयाललयया	 धयावःग	ु पलटिययाम्ह	 छम्ह	
क्तयाि	खवः।	२ व	छम्ह	ध्थीम्ह	्िू	
खवः।	व	व	वयया	जहयािभपं	फुक्कलसिं	
पि्रेश्ि	ययात	्यािय्		ययावः।	 ंव	 फ्ंव	ववः	- 
भपनत	िगुवः	्सययासरे	बयू।	अलरे	पि्रेश्ि-
ययात	नह्यया	बलरे	ंप्याथ्मिया	 िं	ययावः।	३ छनह	ु
षनहिय्		तरीि	बजरे	पि्रेश्ि	यया	छम्ह	दूतं	
दश्मि	भबययावः	वययात —	“कि नेललयस”	
धकयावः	सवःतूग	ुंव	बयंालयाक	हरे	तयाल।
४ ंव	 सववःग	ु सवलं	 तुं 	 ययाियावः	 गययागययंा	
धयाल —	 “प्ि,ु	 छु	 ययायरे	 ्याल,	
धययाभदस?ँ”
अलरे	दूतं	वययात	धयाल — “छं	्रे	भपनत	
ययावःग	ु गवयाहयालल	 व	 प्याथ्मिया	 खियावः	
पि्रेश्ि	तसकं	लय्	तयाययाभदल।	५ आवः	
छं	्िूतय्	त	यो्पयाय्		छवययावः	 लस्ोि	
धयावःम्ह	 पत्रसुययात	 सवःतकरे 	 छव।	
६ व	 ्िू	 लस्ोि	 धयावःम्ह	 छरें गूयया	 जयया	
ययाइम्हय्	लसग	ुस््ुरि	लसथय्		चंवग	ुछरे य्ँ		
चवियाचंवग	ुद।ु”
७ सवग्मदूत	 विरे	 धुंकयावः	 ंव	 भिम्ह	
चयवःतय्	त	 व	 थवःग	ु पलटिययाम्ह	छम्ह	
ध्थीम्ह	 लसपयाइयँयात	सवःतयावः	 ८ जूग	ुख	ँ
फुक्कं	कियावः	यो्पयाय्		छवल।
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९ कनहय्		 खनुह	ु षनहिय्		 सवःतवःंवभपं	
शहियया	 ललक्क	 थ्यि।	 अबलय्		 हरे	
पत्रसु	 कवःलसइ 	 प्याथ्मिया	 ययावः	 वि।	
१० तसकं	 ियरे	 भपतययावःगलुलं	 ंव	 ियरेग	ु
्भतइ	 तल।	 ियरेग	ु जविय्		 ययािया	
चंवबलय्		 हरे	 पत्रसंु	 दश्मि	 खि।	
११ सवग्म	 चयालयावः	 अिं	 छकू	 तवःधंग	ु
दरेलयासया	 थरेजंययावःग	ु ्यखरे	ं कुनचयाय्		
जवियावः	पथृ्वरीइ	कुतुं 	वययाचंवग	ुखि।	
१२ उकी	तवःतया	्लछययाभपं	पश,ु	पंलक्त	
व	 भघस्य्		 जयुया	 जइुभपं	 जनततु	 द।ु	
१३ अलरे	 “द	ँ पत्रसु,	 थभु्त	 सययाियावः	
ि”	धकयावः	धययाहवःग	ुसवः	तयाल।
१४ ंव	धयाल —	“अथरे	जइु	्ख,ु	प्ि।ु	
लजं	 लया	 गबुलरे	ं हरे	 शदु्	 ्जूग	ु व	 ियरे	
्जयूग	ु्िययाभि।”
१५ हयािं	 सवः	 वल —	 “पि्रेश्िं	 शदु्	
ययािया	 तवःगयुयात	 छं	 शदु्	 ्जू	 धकयावः	
धयायरे	्तरे।”	१६ थथरे	सवकवः	तक	जलु।	
अलरे	 व	 फुक्क	 हयािं	 सवग्मय्		 तुं 	 थत	
यंकल।
१७ थथरे	पत्रसंु	थवःम्हं	खंग	ुदश्मिययाग	ु
अथ्म	 छु	जइु	धकयावः	्भतइ	तयया	चंव-
बलय्		 लयाक्क	 हरे	 कि नेललयसं	 छवयया	
हवःभपं	 ्िूत	 लस्ोिययाग	ु छरे 	ँ लइुकयावः	
लखुयाय्		 दियावः	 १८ सवःतयावः	 “लस्ोि	
धयावःम्ह	पत्रसु	थि	चवियाचंवग	ुद	ुलया”	
धकयावः	नयि।
१९ थ्व	दश्मिययाग	ुअथ्म	छु	जइु	धकयावः	
्भतइ	 तयया	 चंवबलय्		 पभवत्र	आत्यंा	

पत्रसुययात	 धययाभदल —	 “कुिरे	 सवम्ह	
्िूतय्	सं	 छनत	 ्यावः	 वययाचंवग	ु द।ु	
२० ययाकिं	क्वहयंा	हु,ँ	अलरे	इभपं	ियाप	छंु	
संकया	्ययासरे	स्ुकु	हु।ँ	 लजं	हरे	 इभ्त	
छंथयाय्		छवयया	हययाग	ुखवः।”
२१ अलरे	 पत्रसंु	 कुहयंा	 वियावः	 इभ्त	
धयाल —	 “लछभ्सं	 ्यालया	 चंवम्ह	 ्िू	
लज	हरे	खवः।	लछभपं	थि	छयाय्		वययाग?ु”
२२  इभ्सं	 धयाल —	 “कि नेललयस	
धयावःम्ह	पि्रेश्िययात	्यािय्		ययाइम्ह	व	
भिंम्ह	 छम्ह	 क्तयाि	 द।ु	 वय्	कवःययात	
यहूदरीतय्	सं	 िं	 ्यािय्		 ययावः।	 पभवत्रम्ह	
सवग्मदूतं	 दश्मि	 भबययावः	 लछतवः	 सवःतयावः	
लछग	ुख	ँनय	ँधकयावः	वय्	कवःययात	धयया-
दरीगलुलं	 लजभपं	वययाग	ुखवः।”	२३ अलरे	
ंव	 इभ्त	 दिुरे	 यंकयावः	 उखनुह	ुअि	 हरे	
बयाय्		तल।

पत्रसुकन नेचलयसययातनयापलयाःंवगु

कनहय्		खनुह	ुपत्रसु	इभपं	ियाप	वि।	
यो्पयाय्		चंवभपं	गमु्हं	गमु्हं	भवश्यासरीतय्	त	
िं	 ंव	 बविया	 यंकल।	 २४ इभपं	 कंस	
खनुह	ु कैसरिययाय्		 थ्यि।	 कि नेललयस,	
वयया	 पयासयाभपं	 व	 थवःलथभतभपं	 फुक्क	
्ुंकयावः	 पत्रसुभपभिग	ु ल	ँ सवययाचवि।	
२५ पत्रसु	दहुयंा	विरे	तयंबलय्		कि नेललयसं	
लखुयाय्		वययावः	वययाग	ुतभुत	ियाभग	ययात।	
२६ अय्	िं	पत्रसंु	वययात	थियावः	धयाल —	
“दियाभदस,ँ	लज	िं	लया	छम्ह	्िू	हरे	खवः	
भि।”	 २७ थथरे	 व	 कि नेललयस	 ियाप	ख	ँ
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लहयालहयंा	दिुरे	वि।	दिुरे	 ंव	यक्व	्िूत	
्िुयाचंवग	ुखि।
२८ अलरे	 ंव	 इभ्त	 धयाल —	 “छम्ह	
यहूदरी	 जयुयावः	 ्रेभपनथयाय्		 वियावः	 इभपं	
ियाप	 संगत	 ययायरे	 ्जयू	 धययाग	ु ख	ँ
लया	 लछकभपनसं	 लस	 हरे	 सयू।	 अय्	िं	
पि्रेश्िं	लजतवः	सुं	्िूययात	शदु्	्जू	व	
थरी्जयूभपं	धयायरे	्तरे	धकयावः	धययाभदल।	
२९  अय्	जूगलुलं	 हरे	 लज	 लछकभपनसं	
सवःतकरे 	 हवःबलय्		 म्हयंा	 ्धयासरे	 वयया।	
आवः	 लछकभपनसं	 लजतवः	 छयाय्		 सवःतया	
भदययाग	ुखवः,	धययाभदस।ँ”
३० अलरे	कि नेललयसं	धयाल —	“थभिं	
्यनह	ुदत,	षनहिरेलसयया	तरीि	बजरे	भत	लज	
छरे य्ँ		प्याथ्मिया	ययािया	चवियाबलय्		तवइसरे	
चंवग	ु वसवः	 पिुयातवःम्ह	छम्ह	 सवग्मदूतं	
लजग	ुनह्यवःिरे	दं	वययावः	३१ थथरे	धयाल —	
‘कि नेललयस,	 छं	 ययावःग	ु प्याथ्मिया	 व	
्रेभपनत	गवयाहयालल	ययाियाजूग	ुपि्रेश्िययात	
तसकं	 यल।	 ३२ अय्	जूगलुलं	 यो्पयाय्		
छं	्िूतय्	त	लस्ोि	धयावःम्ह	पत्रसुययात	
सवःतकरे 	 छव।	 व	 ्िू	 लस्ोि	 धयावःम्ह	
छरेंगूयया	जयया	ययाइम्हय्	लसग	ुस््ुरि	लसथय्		
चंवग	ु छरे य्ँ		 चवियाचंवग	ु द।ु’	 ३३ अलरे	
लजं	 उभरि्य्		 हरे	 लछथयाय्		 ्िूत	छवयया	
हयया।	लछ	झयाययादरीग	ुतसकं	हरे	बयंालयात।	
पि्रेश्ियया	नह्यवःिरे	प्िुं	लछतवः	धययादरीग	ु
ख	ँनयिरेत	लजभपं	थथरे	्िुयाचवियाग	ुद।ु”

पत्रसंुनवयाःगु
३४ अलरे	पत्रसंु	धयाल —	“धयातथरे	ंखवः	
खभि,	 पि्रेश्िं	 सयुयातं	 खवयावः	 सवययावः	
जयया	 ययािया्दरी। * ३५  वय्	कवःययात	
्यािय्		ययाियावः	भिंग	ुभिंग	ुजयया	ययािया	जूभपं	
नह्यया	म्हय्	लसतं	 वय्	कलं	 यय्	कयादरी।	
३६  पि्रेश्िं	 यरेशू	 ख्रीष्टययापयाखरे	ं
इस्याएलरी	तय्	त	 शयाषनत	 बरीग	ु भिंग	ु
ख	ँ नयंकयाभदल।	 थ्व	 हरे	 यरेशू	 ख्रीष्ट	
फुक्कलसययंा	प्ि	ुखवः।	३७ थ्व	हरे	 भिंग	ु
ख	ँ यूहनियंा	 बष्तस्या	ययाग	ु ख	ँ नयंकया	
जूग	ु ललपया	गयालरीलं	भिसरे	ंयहूभदयया	तकं	
नयियांवग	ुद	ुधकयावः	 लछकभपनसं	 लस	हरे	
सयू।	३८ अलरे	हयािं	गथरे	पि्रेश्िं	थ्व	हरे	
ियासितययाम्ह	 यरेशूययात	 पभवत्र	आत्यंा	
जयाय्	कयावः	 यक्व	 शभ्त	 भबययाभदल।	
अलरे	 यरेशंू	 फुक्कलसतं	 भिंकयावः	 शतैयािं	
दवुःखकष्ट	भबयया	तवःभपनत	लयाय्	कयाभदल।	
छयाय्	धयावःसया	पि्रेश्ि	वय्	कवः	ियाप	दरीग	ु
खवः	धकयावः	लछकभपनसं	िं	सयू।
३९ “वय्	कलं	थथरे	यरूशलरे्	शहिय्		
व	यहूभदययाय्		ययाियादरीग	ुफुक्क	जययाखयँया	
सयाक्री	लजभपं	हरे	खवः।	इभ्सं	वय्	कवःययात	
कू्सय्		 यखखयाियावः	 सययात।	 ४० अय्	िं	
पि्रेश्िं	वय्	कवःययात	सरी	धुंकूसयंा	सवनह	ु
दखुनुह	ु म्वयाकयाभदल	अलरे	क्यियाभदल।	
४१ वय्	कवः	 फुक्क	 ्िूतय्	थयाय्		झयायया	
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्दरी।	 पि्रेश्िं	 लजभ्त	 थभुकययाग	ु
सयाक्री	बरीत	लययया	तवःगलुलं	 लजभ्थयाय्		
झयाल।	 अलरे	 लजभ्सं	 वय्	कवः	 ियाप	
ियरेतविरे	 ययािया।	 ४२ व	 हरे	 यरेशंू	 लजभ्त	
थ्व	भिंग	ुख	ँनयंकया	जइुत	व	पि्रेश्िं	
वय्	कवःययात	 हरे	 सरीभपभि	 व	 म्वयावःभपभि	
नययाययाधरीश	ययाियादरीग	ुद	ुधकयावः	नयंकया	
जइुत	 उजं	 भबययाभदल।	 ४३ नहयापयाययाभपं	
अग्व्तयातय्	सं	 िं	 यरेशूययात	 भवश्यास	
ययावःभपं	्िूतय्	ग	ुपयाप	वय्	कवःययाग	ुिया्ं	
जक	क््या	 जइु	 फु	 धकयावः	 धयया	 ंवग	ु
द।ु”

यूहदीमखवुपंनंपववत्रआतमयंाजयाःगु
४४ थथरे	 पत्रसंु	 िवयािया	 चंवबलय्		 हरे	
नयिया	 चंवभपं	्िूतय्	करे 	 पभवत्र	आत्या	
झयाल।	 ४५ थथरे	 यहूदरी्खभुपनत	 िं	
पभवत्र	 आत्यंा	 जयाय्	कयादरीग	ु खियावः	
पत्रसु	 ियाप	 ववःभपं	 यहूदरी	 भवश्यासरीत	
अजूचयाल,	४६ छयाय्	धयावःसया	इभपं	थरी	थरी	
ियासं	 िवयाियावः	 पि्रेश्िययात	 तवःधंकया	
चंवग	ु इभ्सं	 तयाल।	 अलरे	 पत्रसंु	
धयाल —	४७ “झीत	थरे	ंथभु्त	िं	पभवत्र	
आत्यंा	जयाय्	कयादरी	धुंकल।	आवः	सिुयंा	
थभु्त	 बष्तस्या	 बरी	 ्तरे	 धकयावः	 पिरे	
फइ?”	 ४८ थलुल	धययावः	 ंव	 इभ्त	यरेशू	
ख्रीष्टययाग	ु िया्ं	 बष्तस्या	 कयायरे	 ्यावः	
धकयावः	उजं	भबल।	अलरे	इभ्सं	वययात	
छंु	ई	तक	इभपं	ियापं	चवियाभदस	ँधकयावः	
भबषनत	ययात।

पत्रसंुप्रेरिततय्न्हःनरेनवयाःगु

११  १ यहूदरी्खभुपनसं	 िं	पि्रेश्ि-ययाग	ु वचि	 नयियावः	 भवश्यास	
ययात	धकयावः	यहूभदययाय्		चंवभपं	प्रेरितत	
व	 ्रेभपं	 भवश्यासरीतय्	सं	 सरीकल।	
२ पत्रसु	 यरूशलरे्य्		 ललहयंा	 ंवबलय्		
इभ्सं	वययात	थथरे	धकयावः	बववःभबल —	
३ “यहूदरी्खभुपनथयाय्		वियावः	छं	ियरेतविरे	
ययािया	वययाग	ुलया?”
४ अलरे	 ंव	 छगू	 छगू	 दतलरे	 जूग	ु ख	ँ
फुक्कं	इभ्त	थकुथं	कि —	५ “यो्पयाय्		
छनह	ु प्याथ्मिया	 ययािया	 चविया	बलय्		 लजं	
दश्मि	 खिया।	 व	 दश्मिय्		 लजं	 छकू 
दरेलयासया	थरेजंययावःग	ु्यखरे	ंकुनचयाय्		जवियावः	
सवग गं	 लजथयाय्		 कुतुं 	 वययाचंवग	ु खिया।	
६ लजं	क्वथरीक	सवययाबलय्		उकी	पश,ु	
पंलक्,	भघस्य्		जयुया	जइुभपं	जनततु	खिया।	
७ अलरे	लजं	थथरे	धयया	हवःग	ुसवः	तयायया —	
‘द	ँपत्रसु,	थभु्त	सययाियावः	ि।’
८ “लजं	 ललसवः	 भबयया —	 ‘्ख	ु प्ि,ु	
थौ	ं तक	 लजं	शदु्	्जूग	ुव	थरी्जयूग	ु
्िययाभि।’
९ “सवग गं	 हयािं	 लजतवः	 थथरे	 धयया	
हल —	 ‘पि्रेश्िं	 शदु्	 ययावःगयुयात	 छं	
शदु्	 ्जू	 धकयावः	 धयायरे	 ्तरे।’	 १० थथरे	
सवकवः	 तक	 जइु	 धुंकयावः	 व	 फुक्कं	
सवग्मय्		तुं	थत	यंकल।
११ “अबलय्		हरे	कैसरिययंा	लजतवः	सवःतवः- 
ववःभपं	 सवम्ह	 ्िूत	 लज	 चवियाचवियाग	ु
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छरे य्ँ		 थ्यंकवः	 वल।	 १२ पभवत्र	 आत्यंा	
लजतवः	म्हयंा	्धयासरे	इभपं	ियाप	स्ुकु	हु	ँ
धकयावः	धययाभदल।	अलरे	यो्पयाय्		चंवभपं	
खमु्ह	 भवश्यासरीत	ियाप	 लज	कि नेललयस-
ययाथयाय्		 विया।	 १३ छम्ह	 सवग्मदूतं	 छरे य्ँ		
वययावः	वययात	थथरे	धयावःग	ुख	ँंव	लजभ्त	
कि —	 ‘यो्पयाय्		 ्िूत	 छवययावः	
लस्ोि	 धयावःम्ह	 पत्रसुययात	 सवःतकरे 	
छव।	 १४ थ्व	 हरे	 ्िखंु	 छंग	ु व	 लछभ्	
फुक्क	जहयािभपभिग	ु पयाप	क््या	जइुग	ु
ख	ँकिरी।’
१५ “लज	 इभपं	 ललसरे	 िवयािया	 चविया-
बलय्		झीत	थरे	ंइभ्त	िं	पभवत्र	आत्यंा	
जयाय्	कयाभदल।	 १६ थथरे	 जसुरेलंल	 प्िुं	
धययादरीग	ु ख	ँ लजतवः	 ल्ंुसरे	 वल —	
‘यूहनियंा	लया	लखं	बष्तस्या	भबययाचवि,	
अय्	िं	लछभ्त	पभवत्र	आत्यंा	बष्तस्या	
बरी।’ * १७ पि्रेश्िं	थथरे	यरेशू	ख्रीष्टययात	
भवश्यास	 ययाियावः	 झीत	 पभवत्र	 आत्या	
भबययादरी	 थरे	ं इभ्त	 िं	 पभवत्र	 आत्या	
भबययाभदल	धयावःसया	 लज	 स	ुखवः	 धकयावः	
पि्रेश्िं	बरीतयंग	ुपिरेत,	लजं	पि्रेश्िययात	
पिरे	फु	लया?”
१८ इभ्सं	 फुक्क	 ख	ँ नयिरे	 धुंकयावः	
पत्रसुययात	बववःबरीग	ुतववःतयावः	थथरे	धकयावः	
पि्रेश्िययात	 तवःधंकल —	 “अय्	सया	
पि्रेश्िं	 यहूदरी्खभुपनत	 िं	 पशचयातयाप	
ययाकयावः	म्वयाकयाभदल	खभि।”

एसन्टिओचखययाय्चंवगुमण्डली
१९  षसतफिसययात	 सययायरे	 धुंकयावः	

सयाषसत	 फयरे	 ्फययावः	 भवश्यासरीतय्	सं	
फोभिकरे ,	सयाइप्स	व	एषनटओलखययाय्		
भबसयुं 	 वियावः	 अि	 इभ्सं	 यहूदरीतय्	त	
जक	भिंग	ुख	ँनयंकया	जलु। * २० अय्	िं	
सयाइप्सय्		व	कुिरेिरीइ	चंवभपं	भवश्यासरीत	
गलुललसिं	 धयावःसया	 एषनटओलखययाय्		
वययावः	यहूदरी्खभुपनत	िं	प्ि	ुयरेशूययाग	ु
ख	ँनयंकल।	२१ प्ि	ुइभपं	ललसरे	दरीगलुलं	
यक्व	्िूतय्	सं	प्ियुयात	भवश्यास	ययात।	
२२ थथरे	अि	िं	भवश्यासरीत	दत	धययाग	ु
ख	ँ यरूशलरे्यया	 ्ण्डलरीययाभपनसं	
लसययावः	बयािियाबयास	ययात	एषनटओलखययाय्		
छवयया	 हल।	 २३ थथरे	 व	 अि	 वययावः	
पि्रेश्िं	 अि	 चंवभपं	 भवश्यासरीतय्	त	
भबययादरीग	ु आलशष	 खियावः	 तसकं	
लय्	तयाल।	 अलरे	 ंव	 इभ्त	 ्गययासरे	
दिुगुलंभिसरे	ं प्ि	ु ियाप	 जयुया	 चविरे	
्यावः	 धकयावः	 सयिरेकिरे	 ययात।	 २४ थ्व	
बयािियाबयास	धयावःम्ह	तसकं	भिंम्ह	तवःधंग	ु
भवश्यास	दमु्ह	व	पभवत्र	आत्यंा	जयावःम्ह	
्िू	 खवः।	 ंव	 ययाियावः	 तवःम्हय्	लसिं	 हरे	
प्ियुयात	भवश्यास	ययात।
२५ अलरे	 व	 टयास्मसय्		 शयाऊलययात	
्यावः	 वि।	 २६ लइुकरे 	 धुंकयावः	 वययात	
एषनटओलखययाय्		 बविया	 हल।	 इभपं	
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अि	 दषचछ	 तक	 चवियावः	 ्ण्डलरीइ	
चंवभपं	 यक्वलसत	 हरे	 सयिरेकिरे	 ययात।	
एषनटओलखययाय्		 हरे	 दकलय्		 नहयापयंा	
भवश्यासरीतय्	त	ख्रीषष्टयि	धयायरेग	ुययात।
२७ छनह	ुयरूशलरे्ं	सुं 	अग्व्तयात	
एषनटओलखययाय्		 वल।	 २८ इभपं	 ्ध्यरे	
अगयाबस	 धयावःम्हय्	लसिं	 संसयािय्		
नयंक	 हरे	 अभिकयाल	 जइुभतभि	 धकयावः	
आत्याययाग	ु शभ्ंत	 अग्वयाणरी	 कि।	
थ्व	 अभिकयाल	 कैसि	 क्लौभडयसयया	
पयालय्		 जलु। * २९ अथरेजूगलुलं	 अि	
चंवभपं	चरेलयातय्	सं	फक्व	लधबया	लहयाियावः	
यहूभदययाय्		 चंवभपं	 भवश्यासरीतय्	त	
गवयाहयालल	 ययायरेग	ु क्ववःलछत।	 ३० ् ुंग	ु

िरेटरी	शयाऊल	व	बयािियाबयासययाग	ुलहयातं	
यरूशलरे्यया	्ण्डलरीयया	थकयाललभपनत	
बरीकरे 	छवल।

ववश्यासीतय्तझनजकसयासस्तययाःगु

१२  १ अबलय्		 हरेिोद	 जजुुं 	 गमु्हं	गमु्हं	 भवश्यासरीतय्	त	 सयाषसत	
बरीग	ुययात।	२ ंव	यूहनियायया	दयाज	ुययाकूब-
ययात	तिवयािं	सययाकल।	३ थभुकं	ययाियावः	
यहूदरीतय्		 ियायवःत	 लय्	तयावःगलुलं	 झि	
पत्रसुययात	 ियापं	 जविरेत	 नह्यलचल।	
वययात	 जंवग	ु सोडया	 ्तवःग	ु ्रि	
ियरेग	ु िखवःबलय्		 खवः।	 ४ पत्रसुययात	
जवियावः	 झययालखयाियाय्		 तल।	 िखवः	
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धुंकयावः	 जक	 ्िूतय्	ग	ु नह्यवःिरे	 यंकरे ग	ु
्भतइ	 तययावः	 ्यम्ह	 ्यम्ह	 ययाियावः	
्यथ्ववः	 लसपयाइतँय्	त	पयावः	तयया	तल। * 
५ पत्रसुययात	 झययालखयाियाय्		 कुिया	 तवः-
बलय्		 ्ण्डलरीइ	 चंवभपनसं	 वययात	
तववःतया	बय	ुधकयावः	पि्रेश्िययाकरे 	प्याथ्मिया	
ययाियाचवि।

पत्रसुझययालखयानयंावपहयंावःगु
६  हरेिोदं	 ्िूतय्		 नह्यवःिरे	 यंकरे ग	ु
नह्यखु्मनह	ुचयानहय्		पत्रसु	भिम्ह	लसपयाइ-ँ
तय्	ग	ु दथइु	 भिप	ु लसखलं	 लचकयावः	
द्ियाचवि।	 लखुयाय्		 िं	 लसपयाइ	ँ पयावः	
चवियाचंवग	ुद।ु	७ अबलय्		हरे	प्ियुयाम्ह	
छम्ह	सवग्मदूत	अि	खिरे	दय्	कवः	वल।	
अलरे	 अि	 झलल	 चवि।	 सवग्मदूतं	
पत्रसुययात	 म्हय्		 भगललभगलल	 ययाियावः	
“ययाकिं	 द”ँ	 धकयावः	 थि।	 पत्रसुयया	
लहयातय्		लचियातवःग	ुलसखवः	बयियावः	कुतुं	
वि।	 ८ सवग्मदूतं	 वययात	धयाल —	“लं	
फ्य	ु अलरे	 लयाकयंा	 नह्यया।”	 ंव	 धयावःथरे	ं
ययात।	 सवग्मदूतं	 वययात	 हयािं	 धयाल —	
“गयंा	नयययावः	लज	लयू	लयू	वया।”
९ पत्रसु	वयया	लयू	लयू	वि।	थ्व	फुक्कं	
जयुयाचंवग	ुधयातथरे	ंखवः	धकयावः	ंव	्सयू।	
वययात	लया	थ्व	 फुक्कं	 म्हगसय्		 म्हिया	
चंवथरे	ं चवि।	 १० थथरे	 इभपं	 पयावः	 चविया	
चंवभपं	 भिथ्ववः	 लसपयाइतँय्	त	 पलुयावः	

शहिय्		 विरेग	ु ियँयाग	ु ध्वयाखयाय्		 थ्यि।	
ध्वयाखया	िं	अथरे	ंचयालया	वि,	लय्ँ		थ्यिरेंव	
सवग्मदूतं	वययात	तववःतया	वि।
११ अलरे	भतभि	पत्रसंु	वयावः	चयाययावः	थथरे	
धयाल —	 “आवः	 भतभि	 लजं	 लसल	कया,	
प्िुं	लजतवः	थवःम्ह	सवग्मदूत	छवयया	हययावः	
यहूदरीतय्	त	 आशयंा	 थ्ययाियावः	 हरेिोदयया	
लहयातं	तववःतकयादरीग	ुखिरी।”
१२ थथरे	 ्भतइ	 ततं	 पत्रसु	 ्कू्म स	
धयावःम्ह	यूहनियायया	्यंा	्रिय्ययाग	ुछरे य्ँ		
थ्यि।	अि	यक्व	्िूत	प्याथ्मिया	ययािया	
चंवग	ुद।ु	१३ ंव	लखुयाय्		सवः	भबल।	अलरे	
िोदया	धयावःम्ह	भवयाभतंिं	खयापया	खं	वल।	
१४ पत्रसुययाग	ुसवः	 म्हसरीकयावः	 ंव	तसकं	
लय्	तयाययावः	 खयापया	 हरे	 ्चयाय्	कुसरे	 दिुरे	
चंवभपनत	भिं	“पत्रसु	वल”	धकयावः	धयावः	
वि।
१५ इभ्सं	 वययात	 धयाल —	 “छ	 वरी	ँ
जलु	जइु	कया।”	अय्	िं	 िोदयंा	 पत्रसु	हरे	
खवः	 धकयावः	 लजभदि	 ययाियाचवि।	 अलरे	
इभ्सं	धयाल —	 “अय्	सया	व	 पत्रसुयया	
सवग्मदूत	जइु।”
१६ पत्रसंु	 धयावःसया	खयापयाय्		 सवः	 भबयया	
हरे	 चवि।	खयापया	 चयाय्	कूबलय्		 वययात	
खियावः	 इभपं	 छक्क	 जलु।	 १७ अलरे	 ंव	
इभ्त	 हयालरे	 ्तरे	 धकयावः	 लहयावः	 ियाय्		
ययाियावः	प्िुं	वययात	गकुथं	झययालखयाियंा	
भपत	बविया	हययाभदल	धययाग	ुख	ँफुक्क	
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कि।	ंव	इभ्त —	“थ्व	ख	ँययाकूब	व	
्रेभपं	भवश्यासरीतय्	त	िं	धयया	बय”ु	धकयावः	
धययावः	अिं	्रेथयाय्		वि।
१८ सथुय्		 लसपयाइतँ	 “पत्रसुययात	 छु	
जलु”	धकयावः	तसकं	आछु	आछु	किया-
चवि।	 १९ हरेिोदं	 पत्रसुययात	 ्यालयंा	 िं	
लइुकरे 	 ्फुगलुलं	 झययालखयाियाय्		 पयावः	
चंवभपनत 	 जयाचँय्		 ययाियावः	 फुक्कलसत	
सययािया 	 छव	 धकयावः	 उजं	 भबल।	 अिं	
ललपया	हरेिोद	यहूभदययंा	कैसरिययाय्		वियावः	
अि	हरे	चवि।

हरेिोदसीगु
२० हरेिोद	 टिुोस	 व	 लसडोिय्		 चंवभपं	
्िूत	 ललसरे	 तसकं	 तं	 चयायया	 चंवगलुलं	
इभ्सं 	 भ्लय्		 जयुयावः	 हरेिोदययात	
लय्	तयाय्	करे त	सवययाचवि।	उभकं	इभ्	सुं	
्िूत	वययावः	हरेिोदयया	बलसतस	धयावःम्ह	
्िूययात 	 लहयातय्		 कययावः	 भ्लय्		 जयुया	
चविरेग	ुधकयावः	भबषनत	ययात,	छयाय्	धयावःसया	
हरेिोदययाग	ुहरे	दरेशं	इभ्सं	िसया	कययाचंवग	ु
खवः।	 २१  क्ववःलछिया	 तवःखनुह	ु हरेिोद	
लयाय्	कू	वसवः	पिुयावः	लसंहयासिय्		चंववल।	
अलरे	 ंव 	 इभ्त	 नवच	ु भबल।	 २२ अलरे	
्िूत	थथरे	धकयावः	हयालया	हल —	“थ्व	
लया	द्वःययाग	ुसवः	खवः,	्िूययाग	ु्ख।ु”	
२३ जजुुं	पि्रेश्िययात	तवः्धंकुसरे	थवः	हरे	
तवःधं	 जूगलुलं	उभरि्य्		छम्ह	प्ियुयाम्ह	
सवग्मदूतं	वययात	्फय्	कया	भबल।	अलरे	
व	की	दयाययावः	लसत।

२४ अय्	सयंा	पि्रेश्िययाग	ुभिंग	ुख	ँयक्व	
थयासय्		 नयिया	 वि,	 अलरे	 भवश्यासरीत	
िं	 यक्व 	 दययावि।	 २५ बयािियाबयास	 व	
शयाऊल	 िरेटरी	 बरीग	ु जयया	 लसधय्	कयावः	
्कू्म स	 धयावःम्ह	 यूहनियाययात	 िं	 बवियावः	
यरूशलरे्ं	एषनटओलखययाय्		ललहयंा	वि।

बयािनयाबयासवशयाऊलययातलयययाः
वभंगुखँन्यंकरे छवःगु

१३  १  एषनटओलखययाय्		 चंवग	ु
्ण्डलरीइ	 अग्व्तया	 व	

गरुूत	 िं	 द।ु	 थभुपं	 बयािियाबयास,	 हयाकु	
धयावःम्ह	 लशभ्योि,	 कुिरेिरी	ं ववःम्ह	
लभुकयस,	 दिबयािय्		 हरेिोद	 जजु	ु ियाप	
बवलंम्ह	्िरेि	व	शयाऊल	खवः।	२ थभुपं	
अपसं	 चवियावः	 प्ियुया	 आियाधिया	
ययाियाचंवबलय्		 पभवत्र	 आत्यंा	 थथरे	
धययाभदल —	“बयािियाबयास	व	शयाऊल-
ययात	लजं	सवःतयाग	ुजययाय्		छव।”	३ अलरे	
इभ्सं	 अपसं	 चवियावः	 प्याथ्मिया	 ययाियावः	
छरेिय्		लहयावः	तययावः	इभ्त	जययाय्		छवयया	
भबल।

बयािनयाबयासवशयाऊलसयाइप्सय्
४ थथरे	 इभपं	 पभवत्र	 आत्यंा	 छववःग	ु
जययाय्		 वि।	 इभपं	 लसलभुकयया	 जयुयावः	
सयाइप्स	 टयापपुयाखरे	 लवःजहयाजं	 वि।	
५ सलयाभ्सय्		 थ्यंकयावः	 इभ्सं	 अि	
यहूदरीतय्		ध््मशयासत्र	सयभिग	ुछरे य्ँ		वियावः	
वचि	 नयंकल।	इभ्त	 गवयाहयालल	बरीत	
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†
 १३:९	ग्रीक	ियाषयंा	“पौलस” †

 १३:१४	यहूदरीतय्		भवश्या्-षनह	खनुह ु

्कू्म स	धयावःम्ह	यूहनियाययात	िं	इभपं	ियाप	
बविया	यंकल।
६  इभपं	 सलयाभ्सं	 पयाफोस	 धयावःग	ु
शहिय्		थ्यंकवः	वि।	अि	इभ्सं	छम्ह	
फतयाहया	अग्व्तया	बयाि-यरेशू	 धयावःम्ह	
यहूदरी	झयाकँ्ी	 ियाप	लयात।	 ७ व	छम्ह	
बलुद्	 दमु्ह	 सभग्मयस	 पौलसु	 धयावःम्ह	
तवःधंम्ह	 हयाभक्ययाग	ु छरे य्ँ		 चवभिम्ह	
खवः।	व	तवःधंम्ह	हयाभक्ं	पि्रेश्िययाग	ु
भिंग	ु ख	ँ नयिरे	 ्याषसत	 वय्	कयावः	
बयािियाबयास	 व	 शयाऊलययात	 सवःतल।	
८ एल्ुयास	 धयावःम्ह	 बयाि-यरेशंू	 धयावःसया	
तवःधंम्ह	हयाभक्ययात	पि्रेश्िययाग	ुख	ँ
्नयंकरे ग	ुकुतवः	ययात।
९ थथरे	ययावःगलुलं	शयाऊलं	(वययात	आवः	
पयावल	िं	धयावः) †	पभवत्र	आत्यंा	जयाययावः	
वययात	 भ्खया	 हरे	 लल्कयासरे	 सवययावः	
धयाल —	 १०  “छ	 शैतयाियया	 ्चया,	
फुक्क	 भिंग	ु जययायया	 शत्र,ु	 लचुचया,	
थगय्		जक	ययाियावः	ियया	जइुम्ह,	छु	छं	
प्ियुयाग	ुसतय	खयँयात	सयंकरे त	सवयरेग	ु
जयया	 तववःतरे	 ्ख	ु लया?	 ११ प्िुं 	 छनत	
सजयायँ	भबययादरी	धुंकल।	छंु	ई	तक	छ	
कयंा	जइु।	अलरे	छंग	ुभ्खयंा	भिियावः	जवः	
खिरी	 ्ख।ु”	 थलुल	 धयायरेंव	 एल्ुयासं	
छंु	 हरे	 ्खिया	वि।	अलरे	 लहयावः	 जविया	
यंभकम्ह	 सुं 	 ्िू	 द	ु लया	 धकयावः	 पलच	
पलच	ययावः	जलु।

१२ थ्व	खियावः	तवःधंम्ह	हयाभक्ं	अजू-
चयाययावः	पि्रेश्िययाग	ुसयिया	खय्ँ		भवश्यास	
ययात।	

पयावलवपचसवदययाययागु
एसन्टिओचखययाय्ंवगु

१३ पयावल	व	वयया	 पयासयाभपं	 पयाफोसं	
लवः	 जहयाजय्		 चवियावः	 पया्भफललययाय्		
लयावःग	ुपगया्म	धयावःग	ुशहिय्		थ्यंकवः	वल।	
यूहनिया	धयावःसया	इभ्त	अि	हरे	 तववःतयावः	
यरूशलरे्य्		 ललहयंा	 वि।	 १४  इभपं	
पगयागं	 तुं 	 भपलसभदयया	 लजललयाय्		 लयावःग	ु
एषनटओलखययाय्		वि।
भवश्या्बयाि †	खनुह	ुध््मशयासत्र	सयभिग	ु
छरे य्ँ		 वियावः	 अि	 नयिया	 चंवभपं	 ललसरे	
फ्यतूवि।	 १५ व्यवसथयाययाग	ु सफू	 व	
अग्व्तयातय्	ग	ु सफू	 बविरे	 धुंकयावः	
थकयाललभपनसं	 इभ्त	 सवःतयावः	 थथरे	
धयाल —	 “भकजयाभपं,	 थ्व	 ्िूतय्	त	
छंु	 भिंग	ु ख	ँ नयंकरे 	 ्याषसत	 ववःसया,	
धययाभदस।ँ”
१६ अलरे	 पयावलं	 दियावः	 लहयावः	 ियाय्		

ययाियावः	थथरे	धयाल —	“इस्याएलरी	दयाज-ु
भकजयाभपं	व	पि्रेश्िययात	्यािय्		ययाइभपं,	
लजग	ुख	ँनयियाभदस।ँ
१७  “इस्याएलरीतय्		 पि्रेश्िं	 झी	

तयापयावःबयाजययाभपनत	 लयययाभदल,	 अलरे	
भ्श्	 दरेशय्		 चविया	 चंवबलय्		 इभ्त	
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तवःधंकयाभदल।	अलरे	थवःग	ुशभ्त	क्यियावः	
इभ्त	 अिं	 भपत	 बविया	 हययाभदल। * 
१८ परीद	ँतक	्रुिूभ्इ	चंवबलय्		इभ्ग	ु
्भिंग	ु जययाखयँयात	 सह	 ययाियाभदल। * 
१९ ललपया	 पि्रेश्िं	 हरे	 कियािय्		 चंवभपं	
नहय्	गू	 जयाभतययात	 ियाश	 ययाियावः	 इभ्ग	ु
दरेश	थभु्त	लवः	लहयाियाभदल। * २० थथरे	
जइुत	्यसवः	व	नययद	ँ(४५०)	भबत।

“अिं	 ललपया	 इभ्त	 ियाजय	 ययाकरे त	
पि्रेश्िं	 नययाययाधरीशत	 छवयया	 हयया- 
भदल।	थभु्सं	श्ूएल	धयावःम्ह	अग्- 
व्तयाययाग	ु पयालय्		 तक	 जयया	 ययात। * 
२१ अलरे	इभ्सं	छम्ह	जजु	ुफ्वि।	अलरे	
पि्रेश्िं	परीद	ँतक	बरेनयया्रीि	कुलययाम्ह	
कीशयया	 कयाय्		 शयाऊल	 धयावःम्हय्	लसत	
जजु	ुदय्	कयाभदल।	२२ ललपया	थ्व	जजुयुयात	
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ललकययावः	पि्रेश्िं	दयाऊद	धयावःम्हय्	लसत	
लयययाभदल।	थ्व	हरे	दयाऊदययात	वय्	कलं	
थथरे	धययाभदल —	‘लजं	 लजग	ु्ि	ियाप	
भ्लय्		जूम्ह	भयसयैया	कयाय्		दयाऊदययात	
लइुकरे 	धिु।	थ्ंव	हरे	 लजं	धययाग	ुफुक्क	
ययाइ।’ *
२३ “थ्व	 हरे	 ्िूयया	 कुलं	 पि्रेश्िं	
इस्याएल	ययात	 ्भु्त	 बरीम्ह	 यरेशूययात	
छवयया	 हययाभदल।	 थथरे	 छवयया	 हयरे	
धकयावः	वय्	कलं	नहयापया	हरे	बचं	 भबयया�
दरीग	ुखवः।	२४ यरेशू	झयायरे	नह्यवः	बष्तस्या	
बरीम्ह	यूहनियंा	वययावः	फुक्क	इस्याएलरी-
तय्	त	 पयापं	 ललचय	ु अलरे	 बष्तस्या	
कया	धकयावः	 नयंकयावः	जलु। * २५ यूहनियंा	
थवःग	ु जयया	 लसधय्	कयावः	 थथरे	 धयावःग	ु
खवः —	‘लछभ्सं	लज	स	ुधकयावः	तयाय्	कया	
चविया?	लज	व	हरे	्ख।ु	लज	ललपया	छम्ह	
झयाययाचंवग	ु द।ु	 लज	 लया	 वय्	कवःययाग	ु
लयाकयंा	पतु	ुफ्यिरेत	िं	्लववः।’	” *
२६  “दयाजुभकजयाभपं,	 अब्याहया्यया	

सनतयाि	 जूसयंा	वया	 पि्रेश्िययात	्यािय्		
ययाइभपं	यहूदरी्खभुपं	जूसयंा	थ्व	्भु्तययाग	ु
ख	ँ पि्रेश्िं	 झी	 फुक्कलसतं	 छवयया	
हययादरीग	ुखवः।	२७ यरूशलरे्य्		चंवभपनसं	
व	इभ्	शयासकतय्	सं	वय्	कवःययात	म्ह	-

सरीकरे 	्फुत।	भवश्या्बयाि	पभतकं	बविया	
वययाचंवग	ु अग्व्तयातय्	ग	ु सफुललइ	
चवययातवःग	ुख	ँ नयंसयंा	 िं	इभ्सं	थइुकरे 	
्फुत।	अय्	जूगलुलं	इभ्सं	वय्	कवःययात	
सययाियावः	 अग्व्तयातय्	सं	 धयावःग	ु ख	ँ
पूंवकल।	२८ वय्	कवःययाकरे 	सययािया	छवयरे	
्यावःग	ुछंु	हरे	दोष	लइुकरे 	्फुसयंा	इभ्सं	
भपलयातसययाकरे 	 ‘वययात	 सययािया	 छव’	
धकयावः	फ्वि। *
२९ “थथरे	 चवयया	 तवःथरे	ं वय्	कवःययात	
जूवयरे	 ्यावःग	ु फुक्क	 जइु	 धुंकयावः	
इभ्सं	 वय्	कवःययात	 कू्सं	 क्वकययावः	
लचहयािय्		तयया	भबल। * ३० ति	पि्रेश्िं	
वय्	कवःययात	 सरीम्हं	 म्वयाकयाभदल।	
३१  अलरे	 तवःनह	ु तक	 थवःभपं	 ियाप	
गयालरीलंभिसरें	 यरूशलरे्य्		 थ्यंक	
ववःभपनथयाय्		खिरे	 दय्	कवः	झयाल।	थभुपं	
आवः	तक	थ्व	खयँया	सयाक्री	दभि। *
३२  “आवः	 लजभ्सं	 पि्रेश्िं	 झी	
तयापयावःबयाजययाभपनत	बरी	धकयावः	धययादरीग	ु
थ्व	हरे	भिंग	ुख	ँलछभ्त	कं	वययाचविया।	
३३ थ्व	हरे	ख	ँवय्	कलं	सरीम्ह	यरेशूययात	
म्वयाकयावः	 आवः	 झी	 इभ्	 सनतयािययाग	ु
भिंभतं	 पूंवकयाभदल।	 भिगूग	ु िजिय्		
यरेशूयया	खय्ँ		थथरे	चवययातवःग	ुद ु—
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‘छ	लजभ्	कयाय्		खवः।
थभिंभिसरे	ंलज	छं	बयावः	जलु।’ *

३४ पि्रेश्िं	 वय्	कवःययात	 गबुलरे	ं सरी	
म्वयाय्	क	 म्वयाकयादरीग	ु खय्ँ		 थथरे	
धययाभदल —

‘लजं	दयाऊदययात	बरी	धकयावः
धययाग	ुपभवत्र	आलशष	लछभ्त	
बरी।’ *

३५ ्रेग	ुिजिय्		िं	दयाऊदं	थथरे	धययातवःग	ु
द ु—

‘अलरे	लछं	थवःम्ह	पभवत्रम्ह	्िूययात
ध्वभगकरे बरी	्ख।ु’ *

३६ थ्व	ख	ँदयाऊदं	थवःग	ुबयािरे	चवययातवःग	ु
्ख,ु	छयाय्	धयावःसया	पि्रेश्ियया	 इचछया-
कथं	 सरेवया	 ययाियावः	 सरी	 धुंकयावः	 वययात	
वयया	तयापयावःबयाजययाभपं	ियापं	थिुया	भबल।	
अलरे	 वययाग	ु सरीम्ह	 ध्वभगिया	 वि।	
३७ अय्	िं	 गमु्हय्	लसत	 थ्व	 ख	ँ धयावःग	ु
खवः	व	लया	ध्वभगिया	्ंव,	बरु	पि्रेश्िं	
वय्	कवःययात	सरीम्हं	हयािं	म्वयाकयाभदल।
३८ “अय्	जूगलुलं	 दयाजभुकजयाभपं,	 लछक- 
भपनसं	 थ्व	 ख	ँ थइुकयाभदस।ँ	 थ्व	 हरे	
्िूययाग	ु िया्ं	 लछभ्ग	ु पयाप	क््या	जइु	

धकयावः	 लजभ्सं	 धययाचवियाग	ु खवः।	
३९ वय्	कवःययात	 भवश्यास	 ययावःभपभिग	ु
नह्ययाथरेजंययावःग	ुपयाप	 िं	क््या	ययािया	बरी।	
थ्व	 जयया	 ्ोशयंा	 बयूग	ु व्यवसथयंा	 ययायरे	
्फुत।	 ४० उभकं	 होश	 ययाियाभदस।ँ	
अग्व्तयातय्	सं	 चवययातवःग	ु थ्व	 ख	ँ
लछकभपनत	लयावः	्वयरे्या —

 ४१	‘अय्		्ूख्मत,
हरेबयाय्	चबयाय्		जक	ययािया	जइुभपं,
थइुकरे 	्फययावः
लछभपं	अथरे	ंलसिया	विरी।
लछभपं	दबुलय्		हरे
लजं	छगू	थजययावःग	ुजयया	ययायरे।
लजं	ययाियाग	ुथ्व	जयया
लछभ्त	सिुयािं	कि	धयावःसयंा
लछभ्सं	गबुलरे	ंिं	पतययावः	ययाइ	
्ख।ु’	” *

४२ पयावल	व	बयािियाबयास	ध््मशयासत्र	
सयभिग	ुछरे िंँ	 भपहयंा	वययाचंवबलय्		्िू-
तय्	सं	 वइग	ु भवश्या्बयाि	खनुह	ु िं	 कं	
झयास	ँ धकयावः	 भबषनत	 ययात।	 ४३ सिया	
क्वचयाय्		 धुंकयावः	 यक्व	 हरे	 यहूदरीत	
व	 यहूदरी	 जूभपं	 ्िूत	 इभपं	 ियाप	वि।	
पयावल	व	बयािियाबयासं	पि्रेश्िं	धययादरी	
थरे	ं ययािया	 चव	ँधकयावः	 इभ्त	बवःभबययावः	
धयाल।
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४४ ्रेग	ुभवश्या्बयाि	खनुह	ुपि्रेश्िययाग	ु
वचि	 नयिरेत	 शहिय्		 चंवभपं	 अ्ववः	
थरे	ं ्िूत	 वल।	 ४५ थथरे	 यक्व	 ्िूत	
नयं	 ववःग	ुखियावः	 यहूदरीतय्		 ियायवःतय्	ग	ु
िगुवः	्लु।	अलरे	इभ्सं	पयावलं	धयावःग	ु
ख	ँख	हरे	्ख	ुधकयावः	हरेसययाियावः	वययात	
्भिंकयावः	ख	ँलहयात।
४६ अय्	िं	 पयावल	 व	 बयािियाबयासं	 ्- 
गययासरे	थथरे	धयाल — “पि्रेश्िययाग	ु भिंग	ु
ख	ँ लछकभपनत	 भिं	 नहयापया	लयाक्क	नयंकरे 	
्यावःग	ु खवः।	 लछकभपनसं	 हरे	 नयिरे	 ्यवः	
धयाल	 धयावःसया,	 अलरे	 थवःभपनत	 अिनत	
जरीवि	 कयायरेत	 ्लववःभपं	 तयाय्	कल	
धयावःसया	आवः	 लजभपं	 यहूदरी्खभुपनथयाय्		
वियावः	कं	विरे।	४७ छयाय्	धयावःसया	थथरे	यया	
धकयावः	प्िुं	हरे	लजभ्त	धययादरीग	ुद ु—

‘लजं	लछभ्त	यहूदरी्खभुपनथयाय्	
जवः	हलरेत,
अलरे	संसयािययात	्भु्तययाग	ुलँ
क्यिरेत	छवययाचविया।’	” *

४८ थ्व	 नयियावः	 यहूदरी्खभुपं	 तसकं	
लय्	लय्		 तयाल।	 इभ्सं	 पि्रेश्िययाग	ु
वचिययात	 तवःधंकल।	 अलरे	 अिनत	
जरीवि	 बरीत	 लययया	 तवःभपं	 ्िूतय्	सं	
भवश्यास	ययात।	 ४९ थथरे	 प्ियुयाग	ुवचि	
उग	ुइलयाकयाय्		फुक्क	थयासय्		नयिया	वि।

५० अय्	िं	यहूदरीतय्	सं	ियंा	जयावःभपं	ध्थीभपं	
भ्सयातय्	त	व	शहिय्		चंवभपं	ियायवःतय्	त	
गवयाकयावः	 पयावल	 व	 बयािियाबयासययात	
खययाियावः	इभ्ग	ुइलयाकयंा	भपभतिया	छवल।	
५१ अलरे	इभपं	थवःग	ुलयाकया्य्		चंवग	ुधू	
थया	थया	ययाियावः	आइकोभियिय्		वि। * 
५२  एषनटओलखययाय्		 चंवभपं	 चरेलयात	
पभवत्र	आत्यंा	जयाययावः	लय्	तयाययाचवि।

आइकोवनयनय्

१४  १ आइकोभियिय्		 थ्यंकयावः	
िं	 इभपं	 भिम्हं	 ध््मशयासत्र	

सयभिग	ु छरे य्ँ		 वि।	 अि	 इभ्सं	
तसकं	 बयंालयाक	 िवयावःगलुलं	 यक्व	 हरे	
यहूदरीतय्	सं	 व	 यहूदरी्खभुपनसं	 िं	
भवश्यास	 ययात।	 २ भवश्यास	 ्ययावःभपं	
यहूदरीतय्	सं	 यहूदरी्खभुपनत	 गवयाकयावः	
भवश्यासरीतय्	त	्यय्	कल।	३ अय्	िं	इभपं	
्गययासरे	 प्ियुयाग	ु वचि	 सयसँयं	 तवःनह	ु
तक	अि	 चवियाचवि।	 इभ्सं	 िवयावःग	ु
प्ियुयाग	ु वचि	खवः	धकयावः	 दलस	बरीत	
इभ्सं	यक्व	अजूचयाययापगु	ुलचं	व	जयया	
ययाियाक्यि।	४ अि	शहिय्		चंवभपं	्िूत	
भिगू	 पचुवः	 जयुयावः	 बयायया	 वि।	 छपचुवः	
्िूतय्	सं	 यहूदरीतय्	ग	ु प	ँ ललत,	 अलरे	
्रेभपनसं	प्रेरिततय्	ग	ुप	ँललत।
५ हयाभक्त	ियाप	भ्लय्		जयुयावः	यहूदरीत	
व	 यहूदरी्खभुपनसं	 इभ्त	 लवहतंँ	
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कय्	कयावः	 सययायरेत	 ६ सवययाचंवग	ु द	ु
धकयावः	सरीकयावः	इभपं	लकुोभिययाय्		चंवग	ु
लसुत्रया	व	डबथी	धयावःग	ुशहि	व	 इभ्ग	ु
जवःखवः	चंवग	ुलजललया	जयुयावः	भबसयुं	वि।	
७ अि	िं	इभ्सं	भिंग	ुख	ँनयंकया	जलु।

लसु्त्रयावडबबीशहिय्
८ अबलय्		लसुत्रयाय्		छम्ह	लंग्याम्ह	्िू	
द।ु	बूसयंाभिसरे	ंलंग्या	जूगलुलं	गबुलरे	ंनययालस	
विरे	 ्लंभि।	 ९ पयावलं	 नयंकयाचंवग	ुख	ँ
ंव	 िं	 नयि।	 पयावलं	 वययात	 भ्खया	 हरे	
लल्कयासरे	 सवययाचवि।	 वययाकरे 	 थवःग	ु
लवय्		 लयाय्	कया	 बरी	 धययाग	ु भवश्यास	 द	ु
धकयावः	सरीकयावः	पयावलं	वययात	१० तवःसलं	
थथरे	 धयाल —	 “दियाभदस।ँ”	 थलुल	
धयायरेंव	 हरे	 व	 जरुुक्क	 दियावः	 नययालस	
जलु।
११ पयावलं	 थथरे	 लयाय्	कूग	ु खियावः	
यक्व	 ्िूतय्	सं	 ततवःसलं	 हयालयावः	
लकुोभिययाययाग	ु ियासं	 थथरे	 धयाल —	
“द्वः	हरे	्िू	जयुयावः	झीथयाय्		वययाचंवग	ु
खवः।”	 १२ पयावल	 नह्यलुवयावः	 िवयावःम्ह	
जूगलुलं	 इभ्सं	वययात	ह् नेस	द्वः	अलरे	
बयािियाबयासययात	 लजउस	द्वः	धकयावः	ियंा	
तल।	 १३ शहियया	 भपिरेसं	 लजउसययाग	ु
दरेगवः	 द।ु	 दरेगयया	 द्वःपयावःलयावः	 सवयंा्यावः	
व	 द्हं	 जवियावः	 शहिययाग	ु ध्वयाखयाय्		
वल।	ंव	व	अि	्िुया	चंवभपं	्िूतय्	सं	

बयािियाबयास	व	पयावलययात	पजुया	ययायरेत	
सवल।
१४ थ्व	 ख	ँ इभ्सं	 लसययावः	 थवःथवःग	ु
लं	खिुयावः	 ्िूतय्	ग	ु हलुय्		 दहुयंा	 वियावः	
तवःसलं	हयालयावः	थथरे	धयाल —	१५ “दयाज-ु
भकजयाभपं,	 लछकभपनसं	 थ्व	 छु	 ययािया	
भदययाग?ु	लजभपं	िं	लया	लछकभपं	थरे	ंहरे	थ्व	
संसयािययाभपं	्िूत	खवः	भि।	लजभ्सं	लया	
लछकभपनत	 भिंग	ुख	ँकियावः	थथरे	 म्वयावः	
्दगु	ु जययंा	 तववःतकयावः	 सवग्म,	 पथृ्वरी,	
स््ुरि	 व	 अि	 चंवग	ु दक्व	 फुक्कं	
सषृष्ट	ययाियादरीम्ह	म्वयावःम्ह	पि्रेश्िपयाखरे	
ललफवः	 सवकरे त	 जक	 सवययाचवियाग	ु
खवः। * १६ नहयापया	 नहयापयाययाभपं	्िूतय्	त	
पि्रेश्िं	 इभ्	 यवःथरे	ं ययाकरे 	 भबययाभदल।	
१७ अथरेसयंा	 वय्	कलं	 भिंग	ु भिंग	ु जयया	
ययाियावः	थवः	स	ुखवः	धकयावः	क्यिया	्दरीग	ु
्ख।ु	 वय्	कलं	 लछकभपनत	 सवग गं	
इलय्		बयलय्		वया	वय्	कयावः	फलफुल	व	
अनि	 सय्	कयाभदल।	 अलरे	 लछकभपनत	
ियरेगतुविरेग	ुभबययावः	लय्		तयाय्	कया	तवःम्ह	
िं	थ्व	हरे	पि्रेश्ि	खवः।”	१८ प्रेरिततय्	सं	
बललं	 थथरे	 धययावःभतभि	थवःभपनत	 पजुया	
ययायरेतयंभपनत	पिरे	फत।
१९ छनह	ु यहूदरीत	 एषनटओलखयया	 व	
आइकोभियिं	 भिसरे	ं अि	 वययावः	 अि	
चंवभपं	्िूतय्	त	लहयातय्		कययावः	पयावल-
ययात	लवहतंँ	कय्	कल।	अलरे	लसत	जइु	
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धकयावः	 शहिं	 भपिरे	 सयालयावः	 वयंाछवय्		
यंकल।	२० अि	चंवभपं	भवश्यासरीत	वययात	
वयंाछवयया	 तवःथयाय्		 सववः	 वि।	 अलरे	
पयावल	दियावः	शहिय्		वि।	कनहय्		खनुह	ु
हरे	पयावल	बयािियाबयास	ियाप	डभब्मइ	वि।

एसन्टिओचखययाय्चलहयंावःगु
२१ अि	िं	इभ्सं	भिंग	ुख	ँनयंकूगलुलं	
भवश्यासरीत	 यक्व	 दत।	 ललपया	
इभपं	 लसुत्रया,	 आइकोभियि	 जयुयावः	
एषनटओलखययाय्		ललहयंा	वल।	२२ इभ्सं	
भवश्यासरीतय्	त	 भवश्यासय्		 बललयािया	
चविरेत	सयाहस	भबल।	अलरे	थथरे	धकयावः	
िं	 सयि —	 “पि्रेश्ियया	 ियाजयय्		 दहुयंा	
विरेत	 झीसं	 थजययावःग	ु दवुःखकष्ट	
सह	 ययायरे	 ्यावः।”	 २३ इभ्सं	 ्ण्डलरी	
पभतकं	थकयालल	लयययावः	अपसं	चवियावः	
प्याथ्मिया	 ययाियावः	 इभ्त	 भवश्यास	 ययावःम्ह	
प्ियुयाग	ु लहयातय्		 लवः	 लहयािया	 थकल।	
२४ अि	 ललपया	 इभपं	 भपलसभदयया	 पलुयावः	
पया्भफललययाय्		थ्यंकवः	वल।	२५ पगया्मय्		
िं	 भिंग	ु ख	ँ नयंकयावः	 इभपं	 अटयाललयया	
क्वहयंा	वि।
२६ अटयाललययंा	 इभपं	 लवः	 जहयाजय्		
चवियावः	 लसरिययायया	 एषनटओलखययाय्		
ललहयंा	 वि।	 अि	 हरे	 इभ्सं	 पूंवकया	
ववःग	ु जययायया	 भिंभतं	 इभ्त	 पि्रेश्ियया	
दयया	 ्याययाय्		 लवःलहयावःगु	 खवः।	

२७ एषनटओलखययाय्		 थ्यंकयावः	 इभ्सं	
्ण्डलरीइ	 चंवभपं	 भवश्यासरीत	 ्ुंकयावः	
पि्रेश्िं	 इभपं	 ियाप	 चवियाभदययावः	 गलुल	
जयया	 ययाियाभदल,	अलरे	 यहूदरी्खभुपनत	
िं	भवश्यास	ययायरेग	ुल	ँक्यियाभदल	धकयावः	
फुक्क	 ख	ँ कि।	 २८ इभपं	 अि	 तवःनह	ु
चरेलयात	ियापं	चवि।

यरूशलरेमय्सभयाययाःगु

१५  १ अबलय्		यहूभदययंा	सुं भवश्यासरी- तय्	सं	 एषनटओलखययाय्		 वययावः	
्ण्डलरीइ	चंवभपनत	थथरे	धकयावः	सयि —	
“्ोशयंा	 बयूग	ु व्यवसथयाय्		 चवयया	तवःथरे	ं
म्हय्		 लचं	 ्तय्	कूसया	 लछभ्ग	ु उद्याि	
जइु	फइ	्ख।ु” * २ इभ्सं	थथरे	धकयावः	
सयंगूललं	 पयावल	 व	 बयािियाबयासं	 थ्व	
खय्ँ		 इभपं	 ललसरे	 तसकं	 जवयावःसवयावः	
ययात।	 ललपया	 पयावल,	 बयािियाबयास	 व	
अिं	 सुं	 भवश्यासरीतय्	त	 यरूशलरे्य्		
छवयरेग,ु	 अलरे	 प्रेरितत	 व	 थकयाललभपं	
ललसरे	 थभुकययात	 कययावः	 ख	ँ लहयायरेग	ु
क्ववःलछत।	 ३ एषनटओलखययाय्		 चंवग	ु
्ण्डलरीययाभपनसं	 इभ्त	 अिं	 भबदया	
भबल।	अलरे	इभपं	फोभिकरे 	व	सया्रियया	
जयुयावः	वि।	अि	चंवभपं	 भवश्यासरीतय्	त	
इभ्सं	 यहूदरी्खभुपं	 ्िूतय्	सं	 िं	
भवश्यास	ययावःग	ुख	ँकि।	थ्व	ख	ँनयियावः	
इभपं	तसकं	लय्	तयाल।
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४ यरूशलरे्य्		 थ्यंबलय्		 अि	 चंवग	ु
्ण्डलरीययाभपनसं,	 प्रेरिततय्	सं	 व	
थकयाललभपनसं	 इभ्त	 लसकुस	 ययात।	
अलरे	इभ्त	पि्रेश्िं	ययाियादरीग	ुफुक्क	
ख	ँकि।	५ अय्	िं	सुं	फरिसरी	भवश्यासरी- 
तय्	सं	 दियावः	 थथरे	 धयाल —	 “यहूदरी-
्खभुपनसं	 म्हय्		 लचं	 तय्	करे 	 ्यावः,	अलरे	
्ोशयाययाग	ु व्यवसथया	 िं	 ्यािय्		 ययायरे	
्यावः।”
६ थ्व	खय्ँ		सललयाह	ययायरेत	प्रेरितत	व	
थकयाललभपं	छथयाय्		्िु।	७ तयावःहयाकय्	क	
खलँहयाबलहया	जइु	धुंकयावः	पत्रसंु	दियावः	
धयाल —	 “दयाजुभकजयाभपं,	 यक्व	 द	ँ
नहयापया	 यहूदरी्खुभपनत	 िं	 भिंगु	 ख	ँ
नयंकयावः	भवश्यास	ययाकरे त	पि्रेश्िं	लछक-
भपभिग	ुदथुं	लजतवः	लयययाभदल।	थ्व	लया	
लछकभपनसं	 लस	हरे	 सयू। * ८ ्िूतय्	ग	ु
िगुलय्		चंवग	ुख	ँसयूम्ह	पि्रेश्िं	झीत	
थरे	ंइभ्त	िं	पभवत्र	आत्या	भबययावः	इभपं	िं	
भवश्यासरी	जइु	जयू	धकयावः	क्यियाभदल। * 
९ थकुथं	 वय्	कलं	झीभपं	 व	 इभपं	 छंु	
िं	्पयावः	धकयावः	क्यियाभदल।	 भवश्यासं	
ययाियावः	झीग	ुथरे	ंइभ्ग	ुिगुवः	 िं	यचकु	
लसलयाभदल।	१० अय्	सया	झीसं	व	झी	
तयापयावःबयाजययाभपनसं	कुबरी	्फुग	ुकुययात	
चरेलयातय्	त	कुबरीकयावः	छयाय्		पि्रेश्िययाग	ु
्ि	सवयरेग?ु	११ गथरे	झीसं	प्ि	ुयरेशूययात	
भवश्यास	ययाियावः	झीभपं	वय्	कवःययाग	ुदयया	

्याययंा	बचय्		जलु,	अथरे	हरे	इभपं	िं	बचय्		
जूग	ुद।ु”
१२ अलरे	फुक्कं	समु्क	चवि।	पि्रेश्िं	
यहूदरी्खभुपनथयाय्		 अजूचयाययापगु	ु लचं	
व	 जयया	 ययाियाभदल	 धकयावः	 पयावल	 व	
बयािियाबयासं	 कंग	ु ख	ँ िं	 इभ्सं	 ध्ययाि	
भबययावः	नयियाचवि।
१३ इभ्सं	 िवयायरे	 धुंकयावः	 ययाकूबं	

धयाल —	 “दयाजभुकजयाभपं,	 लजग	ु ख	ँ
नयियाभदस।ँ	 १४ पि्रेश्ि	 हरे	 यहूदरी-
्खभुपनथयाय्		 झयाययावः	 इभ्त	 थवः	
्िूत	 ययाियाभदल	धकयावः	 लस्ोिं	 धयायरे	
हरे	 धुंकल।	 १५ थ्व	 ख	ँ लया	 अग्-
व्तयातय्	ग	ु ख	ँ ियाप	 िं	 भ्लय्		 जू।	
नयियाभदस,ँ	थथरे	चवययातवःग	ुद ु—

 १६	‘अिंलल	लज	ललहयंा	विरे,
अलरे	दयाऊदययाग	ुदिुया	ंवग	ुछरे ँ
हयािं	दय्	कया	बरी।
सयंग	ुभिंकया	बरी।

 १७	अलरे	्रेभपं	फुक्क	्िूत,
अजजलया	लजं	थवः	्िूत	ययायरेत	
सवःतयाभपं
यहूदरी्खभुपं	्िूतय्	सं	तक	िं
पि्रेश्िययात	्यालरी।

 १८	पि्प्िुं	धययादरीग	ुथ्व	ख,ँ
नहयापयंाभिसरे	ंहरे	धययावयया	चंवग	ु
खवः।’	” *
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१९ “अय्	जूगलुलं	पि्रेश्िपयाखरे	सवयया	
ववःभपं	यहूदरी्खभुपनत	झीसं	दवुःख	बरी	
्जयू	 धययाग	ु लजग	ु धयापू	 द।ु	 २० अथरे	
खवःसयंा	इभ्त	्ूभत्म	पजुयाययाग	ुप्सयाद	ियरे	
्तरे,	व्यभिचयाि	ययायरे	्तरे,	भह	्म्हकुुसरे	
सययावःग	ु लया	 ियरे	 ्तरे,	 छुभकययागुं 	 भह	
तविरे	 ्तरे	 धकयावः	 चववःसया	 बयंालयाइ। * 
२१ नहयापयंाभिसरे	ंशहि	पभतकं	ध््मशयासत्र	
सयभिग	ु छरे य्ँ		 भवश्या्बयाि	 पभतकं	
्ोशयाययाग	ु व्यवसथया	 बवियावः	 नयंकया	
वययाचंवग	ुद।ु”

चवःगुपौ
२२ अलरे	 प्रेरितत,	 थकयाललभपं	 व	

्ण्डलरीययाभपं	फुक्कलसिं	जयाियावः	यहूदया	
धयावःम्ह	 बयािसयाबयास	 व	 लसलयासययात	
लयययावः	 इभ्त	 पयावल	 व	 बयािियाबयास	
ियाप	 एषनटओलखययाय्		 छवयरेग	ु
क्ववःलछत।	 २३ लजभ्त	थथरे	 पौ	 चवयया	
भबयया	छवल —

“थि	चंवभपं	प्रेरितत	व	थकयाललभपभि-
पयाखरे	ं एषनटओलखयया,	 लसरियया	 व	
भकललभकययाय्		 चंवभपं	 यहूदरी्खभुपं	
दयाजभुकजयाभपनत	जवजलपया	द।ु
२४ “लजभ्ग	ु पचुलं	 भपहयंा	 ववःभपं	
सुं 	 ्िूतय्	सं	 लछकभपनत	 म्वयावः	
्दगु	ु ख	ँ लहयाियावः	 दवुःख	 भबययावः	

्ि	 सयंकरे त	 सवल	 धकयावः	 लजभ्सं	
नयिया।	इभ्त	लजभ्सं	छवयया	हययाग	ु
्ख।ु	 २५ अय्	जूगलुलं	 थि	 चंवग	ु
्ण्डलरीययाभपं	 फुक्कं	 ्िुयावः	 भिम्ह	
्िूययात	 लयययावः	 झी	 यवःभपं	 पयावल	
व	बयािियाबयास	ियाप	छवयया	हयरेग	ुभिं	
तयाल।	२६ पयावल	व	बयािियाबयासं	झी	
प्ि	ुयरेशूययाग	ुभिंभतं	जययाि	तकं	पयात।	
२७ लजभ्सं	 यहूदया	 व	 लसलयासययात	
लछकभपनथयाय्		 छवयया	 हयया	 चविया,	
इभ्सं	िं	थ्व	हरे	ख	ँलछकभपनत	किरी।
२८ “्ययासरे	ं ्गयावःग	ु लया	 ययायरे	 हरे	
्याल,	 थ्व	 बयाहरेक	 लछकभपनत	 ्रेग	ु
म्वयावः	्दगु	ुकु	कु्बरीकरे ग	ुहरे	लजभ्त	
व	 पभवत्र	 आत्याययात	 भिं	 तयाल।	
२९ अय्	िं	 लछकभपनसं	 ्ूभत्म	 पजुयाययाग	ु
प्सयाद	ियरे	 ्तरे,	 छुभकययागुं	 भह	 तविरे	
्तरे,	भह	्म्हकुुसरे	सययावःग	ुलया	ियरे	्तरे,	
अलरे	व्यभिचयाि	ययायरे	्तरे।	थलुल	जक	
लछकभपनसं	होश	ययाियावः	्ययात	धयावःसया	
गयावः।	लछकभपभिग	ुभिं	जइु्या।”

३०  थथरे	 ्ण्डलरी	ं छववःभपं	 ्िूत	
एषनटओलखययाय्		वि।	अलरे	अि	चंवभपं	
भवश्यासरीतय्	त	 ्ुंकयावः	 इभ्सं	 व	 पौ	
लवः	 लहयािया	 भबल।	 ३१ सयाहस	 भबययावः	
चवययातवःग	ुव	पौ	 बवियावः	 इभपं	 फुक्कं	
लय्		तयाल।
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३२ हयािं	 यहूदया	 व	 लसलयास	 थवः	 हरे	
अग्व्तयात	जूगलुलं	इभ्सं	अि	चंवभपं	
भवश्यासरीतय्	त	यक्व	ख	ँधययावः	सयाहस	
भबययावः	बललयाकल।	३३ तवःनह	ुतक	चविरे	
धुंकयावः	अि	चंवभपं	भवश्यासरीतय्	सं	इभ्त	
ययाउँक	 भबदया	 भबययावः	 यरूशलरे्यया	
्ण्डलरी	 छवल।	 ३४ लसलयासं	 धयावःसया	
अि	 हरे	 चविरेग	ु क्ववःलछत।	 ३५ पयावल	
व	बयािियाबयास	 ्रेभपं	 ियापं	 प्ियुयाग	ुख	ँ
नयंकयाजयुयावः	एषनटओलखययाय्		हरे	चवि।

पयावलवबयािनयाबयासबयाःगु
३६ छंु	 भदि	 ललपया	पयावलं	बयािियाबयास-
ययात	 धयाल —	 “झीसं	 प्ियुयाग	ु ख	ँ
नयंकया	वययाग	ुशहि	पभतकं	हयािं	वियावः	
अि	चंवभपं	भवश्यासरीत	छु	छु	ययाियाचवि	
सववः	 विरे	 ि।ु”	 ३७ बयािियाबयासं	 ्कू्म स	
धयावःम्ह	 यूहनियाययात	थवःभपं	 ियाप	 बविया	
यंकरे त	 सवत।	 ३८ नहयापया	 प्ियुयाग	ु ख	ँ
नयंकया	जूबलय्		व	इभ्त	पया्भफललययाय्		
तववःतयावः	 ललहयंा	 ंवगलुलं	 पयावलं	 वययात	
बविया	 ्यंकरे ग	ु ख	ँ लहयात। * ३९ थभुकं	
ययाियावः	इभ्	दथइु	कचकच	जलु।	अलरे	
इभपं	 भिम्हं	 बयायया	 वि।	 बयािियाबयास	
्कू्म सययात	बवियावः	सयाइप्सपयाखरे	वि।	
४० पयावलं	थवः	ियाप	विरेत	 लसलयासययात	
लयल।	 अि	 चंवभपं	 दयाजभुकजयाभपभिग	ु
आलशष	कययावः	इभपं	भबदया	जयुयावः	वि।	

४१ इभ्सं	 लसरियया	 व	 भकललभकयया	
जयुयांवबलय्		 ्ण्डलरीइ	 पभतकं	 वियावः	
भवश्यासरीतय्	त	 भवश्यासय्		 बललयाकया	
थकल।

वतमोथी,पयावलवचसलयासनयापंवगु

१६  १ पयावलभपं	हयािं	डबथी	जयुयावः	लसुत्रयाय्		 वि।	अि	 भत्ोथरी	
धयावःम्ह	 छम्ह	 चरेलया	 द।ु	 वयया	 ्यंा	
भवश्यासरी	 यहूदरी	 जूसयंा	 वयया	 बौ	 ग्रीक	
खवः।	२ थ्व	हरे	 भत्ोथरीययात	लसुत्रयाय्		व	
आइकोभियिय्		चंवभपं	दयाजभुकजयाभपनसं	
तसकं	 भिं	 धकयावः	 धयाइग	ु खवः।	
३ पयावलं	 वययात	 थवः	 ियाप	 बविया	 यंकरे 	
्याषसत	 वय्	कल।	 अि	 चंवभपं	 फुक्क	
यहूदरीतय्	सं	 भत्ोथरीयया	 बौ	 ग्रीक	खवः	
धकयावः	 सयू,	 अलरे	 हयािं	 भत्ोथरीययात	
आवः	तक	म्हय्		लचं	्तय्	कुभि	धकयावः	िं	
सयू।	अय्	जूगलुलं	यहूदरीतय्		ियायवःतय्	सं	
ययाियावः	 पयावलं	 भत्ोथरीययात	 म्हय्		 लचं	
तय्	कल।	 ४ अलरे	 इभपं	 शहि	 शहिय्		
वियावः	 अि	 चंवभपं	 भवश्यासरीतय्	त	
यरूशलरे्य्		प्रेरितत	व	थकयाललभपनसं	
क्ववःलछग	ुपयालि	यया	धकयावः	 सयिरेकिरे	
ययािया	 जलु।	 ५ थभुकं	 ययाियावः	 ्ण्डलरीइ	
चंवभपभिग	ु भवश्यास	यक्व	हरे	बललयािया	
वल।	अलरे	हयािं	षनहययाषनहथं	भवश्यासरीत	
यक्व	दययावल।
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त्रोआसय्पयावलंदश्गनखंगु
६ इभ्त	 पभवत्र	 आत्यंा	 एलशययाय्		
प्ियुयाग	ु ख	ँ नयंक	 विरे	 ्तरे	 धकयावः	
पियादरीगलुलं	इभपं	भरिभगयया	व	गलयाभतयया	
दरेश	 जयुया	 वि।	 ७ ्याइलसयया	 दरेशय्		
थ्यंकयावः	इभ्सं	भबलथभियया	दरेशय्		विरेत	
सवल।	 यरेशूययाग	ु आत्यंा	 इभ्त	 उखरे	
िं	 छवयया	 ्दरी।	 ८ थथरेजूगलुलं	 इभपं	
्याइलसयया	पलुयावः	त्रोआस	पयाखरे	सवययावः	
क्वहयंा	वि।
९ अबलय्		 पयावलं	 छनह	ु चयानहय्		
थजययावःग	ु दश्मि	 खि।	 ्याकरे डोभिययाय्		
चंवम्ह	 छम्ह	 ्िखंु	 दियावः	 वययात	
भबषनत	 ययाियावः	 थथरे	 धययाचवि —	
“्याकरे डोभिययाय्		 झयाययावः	 लजभ्त	
गवयाहयालल	ययाियाभदस।ँ”	१० पयावलं	थथरे	
दश्मि	 खंगलुलं	 लजभ्सं	ययाकिं	हरे	 उखरे	
विरेग	ुक्ववःलछिया।	पि्रेश्िं	 हरे	 लजभ्त	
प्ियुयाग	ु भिंग	ु ख	ँ इभ्त	 नयंकरे त	
सवःतयादरीग	ुखवः	धकयावः	लजभ्सं	लसल।

चलवडययंाववश्यासययाःगु
११ लजभपं	लवःजहयाजय्		चवियावः	त्रोआसं	
त्यंक	हरे	सया्ोथ्याकरे पयाखरे	विया।	अिं	
कनहय्		खनुह	ुहरे	 भिययापोललसय्		विया।	
१२ अिं	लजभपं	नययालस	वियावः	भफललष्पइ	
थ्यंकवः	 वयया।	 थ्व	 भफलल्परी	 शहि	
्याकरे डोभियया	 लजललयायया	्खुयग	ुशहि	
खवः।	 थ्व	 शहिययात	 िो्रीतय्	सं	 थवःग	ु

लहयातय्		कययातवःग	ुखवः।	थि	लजभपं	 छंु	
षनह	तक	हरे	चविया।
१३ छनह	ु भवश्या्बयाि	 खनुह	ु लजभपं	
शहिययाग	ु ध्वयाखयंा	 भपिरे	 खलुस	 लसथय्		
पयाखरे	 प्याथ्मिया	 ययायरेग	ु थयाय्		 दइ	
धकयावः	 ्भतइ	 तययावः	 विया।	अलरे	अि	
्ुंववःभपं	 भ्सयात	 ियाप	 िं	 ख	ँ लहयािया।	
१४ लथआटरीियाय्		 चंवम्ह	 िंग	 लछियातवःग	ु
लथकरे ग	ु कयापवः	 भ्यया	 जइुम्ह	 ललभडयया	
ियंा	दमु्ह	 भ्सयंा	 िं	 लजभ्ग	ुख	ँबयंालयाक	
नयि।	 थ्व	 भ्सयंा	 पि्रेश्िययात	 ्यािय्		
ययावः।	 पयावलं	धयावःग	ुख	ँथइु्या	धकयावः	
प्िुं 	 वययाग	ु िगुवः	 चयाय्	कयाभदल।	 १५ व	
व	वयया	छरे य्ँ		चंवभपनसं	बष्तस्या	कयायरे	
धुंकयावः	 ंव	 लजभ्त	थथरे	धकयावः	 भबषनत	
ययात —	 “लजं	 प्ियुयात	 दिुगुलंभिसरे	ं
भवश्यास	 ययावः	 धकयावः	 लछकभपनसं	
तयाय्	कयाभदययाग	ु खवःसया	 लजग	ु छरे य्ँ		 चंव	
झयास।ँ”	 ंव	 थथरे	 कि	 ययावःगलुलं	 लजभपं	
वययाग	ुछरे य्ँ		विया।

पयावलवपन्तझययालखयानयाय्कंुगु
१६ छनह	ुप्याथ्मिया	ययायरेग	ुथयासय्		विया	
चवियाबलय्		्भिंम्ह	आत्याययाग	ुशभ्ंत	
लहयावः	सवइम्ह	छम्ह	दयासरीययात	लजभ्सं	
ियाप	 लयात।	 ंव	 व	 जयया	 ययाियावः	 वयया	
्याललकययात	यक्व	लधबया	क्य्		ययािया	
बरी	धुंकल।	१७ पयावल	व	लजभ्ग	ुलयू	
लयू	 वययावः	 ंव	 थथरे	 धयाल —	 “थभुपं	
दकलय्		 तवःधंम्ह	 पि्रेश्ियया	 ्िूत	
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खवः।	 थभु्सं	 ्भु्तययाग	ु ल	ँ क्यिया	
बरी।”
१८ तवःनह	ुतक	हरे	व	थथरे	हयालया	जूगलुलं	
पयावलं	हरी्री	चयाययावः	वययाथयाय्		सवययावः	
्भिंम्ह	 आत्याययात	 थथरे	 धयाल —	
“यरेशू	ख्रीष्टयया	िया्ं	 लजं	छनत	हक्करे ,	
वययात	तववःतया	बय।ु”	थथरे	धयायरेंव	हरे	व	
्भिंम्ह	आत्यंा	वययात	तववःतया	वि।
१९ व	 दयासरीयया	 ्याललकतय्	सं	 थथरे	
थवःभपभिग	ु लधबया	 क्य्		 ययायरेग	ु ल	ँ
्दय्	कया	बयूगलुलं	पयावल	व	लसलयासययात	

जवियावः	 लतु्	ु लयुयावः	 हयाभक्तय्	थयाय्		
यंकल।	 २० अि	 हयरे	 धुंकयावः	 इभ्सं	
धयाल —	 “थभुपं	 यहूदरीत	खवः।	थभु्सं	
झीग	ु शहिय्		 खलबल	 ययाियाचवि।	
२१ थभु्सं	झी	 िो्रीतय्	सं	 ्यािय्		 ययायरे	
्जयूग	ुलथभतकुभत	सयियाचवि।”
२२ अलरे	 ्िूतय्	ग	ु हलंु	 िं	 इभ्त	
हय्	क्कया	वल।	हयाभक्तय्	सं	पयावल	व	
लसलयासययात	लं	तववःकयावः	दयायरेत	आज्या	
भबल।	२३ थथरे	दयायरे	फक्व	दयायरे	धुंकयावः	
इभ्त	झययालखयाियाय्		कुिया	भबल।	अलरे	
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झययालखयाियायया	 हयाभक्ययात	 बयंालयाक	
पयावः	 तयया	 तयरेत 	 उजं	 भबयया	 थकल।	
२४ थथरे	 उजं	 दयरेंव	 झययालखयाियायया	
हयाभक्ं	इभ्गु	तभुतइ	नयववः	नह्ययाकयावः	
कुिया	भबल।
२५ चयानहय्		पयावल	व	लसलयासं	प्याथ्मिया	
ययाययंा	 पि्रेश्िययाग	ु म्यरे	 हयालयाचंवग	ु
अि	 चंवभपं	 कैदरीतय्	सं	 नयियाचवि।	
२६ अबलय्		हरे	लयाक्क	तसकं	भवखयाय्		
बवल।	 झययालखयाियाययाग	ु जग	 हरे	
ललभगललभग	सि।	फुक्क	खयापया	चयालया	
वि,	 अलरे	 कैदरीतय्	त	 नह्ययाकयातवःग	ु
नयववः	 बयिया	 वि।	 २७ झययालखयाियायया	
हयाभक्यया	 झसंक	 नह्यलं	 चयाल।	 ंव	
खयापया	 दक्व	 चयालयाचंवग	ु खि।	 अलरे	
“फुक्क	 कैदरीत	 भबसयुं 	 वि	 जइु”	
धकयावः	्भतइ	तययावः	तिवयाि	 ललकययावः	
गवः	 भकययावः	सरीत	सवल।	२८ थ्व	खियावः	
पयावल	तसकं	लचललयाय्		दियावः	हयाल —	
“अथरे	ययाियादरी	्तरे,	 लजभपं	फुक्कं	थि	
हरे	द।ु”
२९ थ्व	नयियावः	व	हयाभक्	्त	जवियावः	
झययालखयाियाय्		 दिुरे	 बवयाय्ँ		 वि।	अलरे	
थिथि	 खयाखयंा	 पयावल	 व	 लसलयासयया	
तभुतइ	 भवसू	 वि।	 ३०  पयावल	 व	
लसलयासययात	भपिरे	बविया	यंकयावः	ंव	थथरे	
धकयावः	नयि —	“छु	ययावःसया	लजग	ुउद्याि	
जइु?”
३१ इभ्सं	 धयाल —	 “प्ि	ु यरेशूययात	
भवश्यास	ययाियाभदस,ँ	अलरे	 लछ	व	 लछग	ु

छरे य्ँ		 चंवभपं	 फुक्कं	 बचय्		 जइु।”	
३२ अलरे	 इभ्सं	 हयाभक्ययात	 व	 वयया	
छरे य्ँ		 चंवभपनत	 पि्रेश्िययाग	ु वचि	
नयंकल।	३३ चयानहय्		हरे	 ंव	 भपिरे	 यंकयावः	
इभ्ग	ु घयावः	 लसलया	 भबल।	 ंव	 व	 वयया	
छरे य्ँ		 चंवभपनसं	 उबलय्		 हरे	 बष्तस्या	
कयाल।	३४ अिंलल	ंव	इभ्त	छरे य्ँ		यियावः	
िकरे तंवकरे ग	ु ययात।	 थथरे	 पि्रेश्िययात	
भवश्यास	ययावःगलुलं	व	व	वयया	छरे य्ँ		चंवभपं	
फुक्कं	तसकं	लय्	तयाल।
३५  कनहय्		 खुनहु	 हयाभक्तय्	सं	
लसपयाइतँय्	त	 थथरे	 धयाय्	करे 	 छवयया	
हल —	 “व	 ्िूतय्	त	 तववःतया	 छव।”	
३६  अलरे	 झययालखयाियायया	 हयाभक्ं	
पयावलययात	थ्व	ख	ँकि —	“हयाभक्-
तय्	सं	 लछकभपनत	 तववःतया	छव	धकयावः	
धयाय्	करे 	 हल।	 आवः	 लछकभपं	 ययाउँक	
झयास।ँ”
३७  थ्व	 नयियावः	 पयावलं	 धयाल —	
“इभ्सं	 लजभ्त	 छंु	 दोष	 ्क्यंकं	
फुक्कलसयया	नह्यवःिरे	नयिरेभििरे	हरे	्ययासरे	
दयाल।	 लजभपं	 िो्रीत	 खवः।	 अजज	 लया	
इभ्सं	 लजभ्त	 झययालखयाियाय्		 कुि।	
आवः	धयावःसया	सतुकु्क	तववःतया	छवयरेतयि	
लया?	लजभपं	विरे	्ख।ु	इभ्सं	हरे	वययावः	
लजभ्त	तववःतरे	्यावः।”
३८ लसपयाइतँय्	सं	 वियावः	 हयाभक्तय्	त	
थ्व	 ख	ँ नयंकल।	 इभपं	 िो्रीत	 खवः	
धययाग	ु नयियावः	 हयाभक्त	 गययात।	
३९ इभ्सं	वययावः	पयावल	व	लसलयासययाकरे 	
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्याफी	फ्वि।	अलरे	इभ्त	झययालखयाियंा	
भपत	 हययावः	 शहि	 तववःतया	 झयास	ँ
धकयावः	 धयाल।	 ४० झययालखयाियंा	 भपहयंा	
वययावः	 इभपं	 ललभडययाययाग	ु छरे य्ँ		 वि।	
दयाजभुकजयाभपनत	 ियाप	 लयाियावः	 सयाहस	
भबययावः	इभपं	अिं	वि।

थरेसलोवनकरे य्थयंगु

१७  १ अिं	 इभपं	 अषम्फपोललस	व	 अपोललोभियया	 जयुयावः	
थरेसलोभिकरे 	 शहिय्		 वि।	 अि	 ध््म-
शयासत्र	 सयभिग	ुछरे 	ँछखया	 द।ु	 २ पयावलं	
नहयापयाललपया	थरे	ंअि	वियावः	सववयावः	तक	
भवश्या्बयाि	 पभतकं	ध््मशयासत्रययाग	ुख	ँ
कययावः	इभपं	ियाप	 नह्यसवः	 ललसवः	ययात।	
३ ्भु्त	बरीम्ह	ख्रीष्ंट	दवुःख	फयरे	हरे	्यावः,	
सरी	हरे	्यावः,	अलरे	हयािं	म्वयािया	वयरे	्यावः	
धकयावः	पयावलं	इभ्त	ध्वयाथइुक	कियावः	

धयाल —	 “लजं	 धयया	 चवियाम्ह	 यरेशू	 हरे	
ख्रीष्ट	खवः।”	 ४ इभपं	 ्ध्यरे	 गमु्हं	 गमु्हं	
यहूदरीतय्	सं	 पयावल	 व	 लसलयासययाग	ु
खय्ँ		 भवश्यास	 ययाियावः	 इभपं	 ियाप	 वल।	
अथरे	 हरे	 पि्रेश्िययात	 ्यािय्		 ययाइभपं	
ग्रीक	 तवःम्हय्	लसिं	 व	 ियंाजयावःभपं	 तवःम्ह	
हरे	 भ्सयातय्	सं	 िं	 इभ्ग	ुखय्ँ		 भवश्यास	
ययात।
५ अथरे	 जूगलुलं	यहूदरीतय्		ियायवःतय्	सं	
िगुवः	्इुकयावः	हलुययावःतय्	त	्ुंकया	हययावः	
हयावःहू	 ययािया	 जलु।	 इभ्सं	 ययासोिययाग	ु
छरे य्ँ		वियावः	पयावल	व	लसलयासययात	भपिरे	
हययावः	 ्िूतय्	ग	ु नह्यवःिरे	 हयरेत	 सवल।	
६ इभ्त	 लइुकरे 	 ्फुगलुलं	 ययासोि	 व	
छंु	 दयाजभुकजयाभपनत	 हरे	 शहिययाभपं	
हयाभक्	तय्	थयाय्		 सयालया	 यंकयावः	 थथरे	
धयाल —	 “संसयािययात	 फयातया	 पइुकरे त	
सवइभपं	 ्िूत	 थखुरे	 िं	 वयरे	 धुंकल।	
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७ ययासोिं	 इभ्त	 थवःग	ु छरे य्ँ		 तययातवःग	ु
द।ु	कैसिं	धयावःग	ुख	ँ्नयंसरे	इभ्सं	यरेशू	
धयावःम्ह	 ्रेम्ह	 हरे	 जजु	ु द	ु धकयावः	 धयया	
जलु।”
८ थ्व	 खं	अि	्ुंववःभपं	 ्िूतय्	त	व	
शहिययाभपं	 हयाभक्तय्	त	आछु	आछु	
कंकल।	 ९ इभ्सं	ययासोि	व	्रेभपनत	
भद	तय्	कयावः	तववःतया	छवल।

बरेरिययाय्वबचसकरे छवःगु
१० अय्	जूगलुलं	 दयाजभुकजयाभपनसं	 चया-
नहय्		 जइुंव	 पयावल	 व	 लसलयासययात	
बरेरिययाय्		 छवयया	 भबल।	 बरेरिययाय्		
थ्यंकयावः	 इभपं	 ध््मशयासत्र	 सयभिग	ु छरे य्ँ		
वि।	११ अि	चंवभपं	्िूत	थरेसलोभिकरे य्		
चंवभपं	 ्िूत	 सवययावः	 गलुलखय्		 भिं।	
इभ्सं	 पि्रेश्िययाग	ु वचि	 यइपकु	
नयि।	पयावलं	धयावःग	ुख	ँपयाय्	लछ	जू	लया	

भक	्जू	धकयावः	इभ्सं	षनहथं	ध््मशयासत्र	
पइुकयावः	 सवयरेग	ु ययात।	 १२ अय्	जूगलुलं	
इभपं	यक्वलसिं	हरे	 भवश्यास	ययात।	अथरे	
हरे	तवःधंभपं	ग्रीक	भ्सया	व	भ्जंतय्	सं	िं	
भवश्यास	ययात।
१३ थरेसलोभिकरे य्		 चंवभपं	 यहूदरीतय्		
ियायवःतय्	सं	 पयावलं	 बरेरिययाय्		 वियावः	
पि्रेश्िययाग	ु वचि	 नयंकयाचंवग	ु द	ु
धकयावः	 सरीकयावः	 अि	 िं	 ्िूतय्	त	
गवयाकयावः	जलु।	१४ अय्	जूगलुलं	भवश्यासरी- 
तय्	सं	 उभरि्य्		 पयावलययात	 स्ु्रि	
लसथय्		 छवयया	 भबल।	 लसलयास	 व	
भत्ोथरी	 जक	 अि	 हरे	 चवियाचवि।	
१५ पयावलययात	तवःंवभपं	्िूतय्	सं	वययात	
एथरेनस	थ्यंक	हरे	तयया	वल।	ंव	इभ्त	
हरे	लसलयास	व	भत्ोथरीययात	फभतंफतलरे	
ययाकिं	 छवयया	 हलज	 धकयावः	 धयया	
छवल।
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पयावलएथरेन्सय्
१६ एथरेनसय्		लसलयास	व	भत्ोथरीययात	
भपयया	 चंवबलय्		 पयावलं	 अि	 ्ूभत्मयया	
्ूभत्म	जक	खियावः	तसकं	िगुवः	्लछंकल।	
१७ अय्	जूगलुलं	ध््मशयासत्र	सयभिग	ुछरे य्ँ		
वियावः	 यहूदरीत	 ियाप	 व	 पि्रेश्िययात	
्यािय्		 ययाइभपं	 ्िूत	 ियाप	 ख	ँ लहयावः	
जलु।	अलरे	बजयािय्		ियाप	लयाक्व	्िूत	
ियाप	 िं	 षनहं	 षनहं	 खलँहयाबलहया	 ययािया	
जलु।
१८  छनह	ु पयावलं	 इभपक्यिुरी	 व	
सतोइकी	 दयाश्मभिकतय्	त	 ियाप	 लयात।	
पयावलं	 इभ्त	 यरेशूययाग	ु ख	ँ व	 यरेशू	
लसियावः	म्वयािया	ववःग	ुख	ँनयंकल।	गलुलं	
गलुलंलसिं	वययात	थथरे	िं	धयाल —	“थ्व	
्िू	छु	धकयावः	हयालयाचंवग?ु”	गलुललसिं	
धयाल —	 “थ्ंव	 लया	 अजूचयाययापभुपं	
द्वःतय्	ग	ुख	ँनयंकया	जूग	ुथरे	ंचंव।”
१९ अलरे	इभ्सं	वययात	अरियोपयागसय्		
बविया	यंकयावः —	“लछं	थ्व	नहूग	ुछु	ख	ँ
धयया	चवियाभदययाग?ु	 लजभ्सं	 िं	सरीकरे 	
फइ	 लया?”	 धकयावः	 नयि।	 २०  “लछं	
धययादरीग	ुख	ँलया	लजभ्सं	गबुलरे	ंहरे	नयिरे	
्िंभि।	अय्	जूगलुलं	 लछं	धययादरीग	ुख	ँ
छु	खवः	धकयावः	 लजभ्	 िं	सरीकरे 	्याषसत	
वल।”	 २१ एथरेिरीत	 जूसयंा,	 अलरे	 भपिरे	ं
वययाचंवभपं	 जूसयंा	 अि	 चंवभपभि	 नहू	

नहूग	ुख	ँ नयिरेकिरे	ययायरेग	ु लसबय्		्रेग	ु
छंु	जयया	्द।ु
२२  अरियोपयागसयया	 दथइु	 दियावः	
पयावलं	धयाल —	“एथरेिरी	दयाजभुकजयाभपं,	
लछकभपं	तसकं	हरे	ध्थीभपं	खवः	धकयावः	
लजं	 सरीकरे 	 धिु।	 २३ छयाय्	धयावःसया	 लजं	
चयावःहलुयावः	 लछकभपभि	 पजुया	 ययाइथयाय्		
सववः	 वियाबलय्		 अि	 छथयाय्		 थथरे	
धकयावः	 आखवः	 भकयया	 तवःग	ु खिया —	
‘म्ह्सयूम्ह	 द्वःययात।’	 लछकभपनसं	
म्ह्सरीकं	पजुया	ययािया	 चंवम्हय्	लसग	ुहरे	
ख	ँलजं	नयंकयाचवियाग	ुखवः।
२४ “थ्व	हरे	पि्रेश्िं	थ्व	संसयाि,	अलरे	
थ्व	 संसयािय्		 दगु	ु दक्ंव	 दय्	कयादरीग	ु
खवः।	थथरे	 सवग्म	 व	 पथृ्वरीयया	 ्याललक	
जयुयादरीम्ह	 पि्रेश्ि	 ्िूतय्	ग	ु लहयातं	
दय्	कूग	ु दरेगलय्		 चवियादरी	 ्ख।ु	
२५ हयािं	थ्व	हरे	पि्रेश्ि	्िूतय्	त	्यावःग	ु
जरीवि,	सयासवः,	अलरे	हयािं	्याक्व	लचज	
भबययादरीम्ह	खवः	धयासरेलंल	्िूतय्	सं	हयािं	
पि्रेश्िययात	 छंु	हरे	छयायरे	्यावःग	ु्द।ु * 
२६ वय्	कलं	छम्ह	हरे	्िूययापयाखरे	ंफुक्क	
्िूतय्	त	दय्	कयाभदल।	अलरे	नहयापयंाभिसरे	ं
हरे	इभ्त	गि	गि	तयरेग,ु	अलरे	गबुलय्		
तक	म्वयाकया	तयरेग	ुधययाग	ुख	ँक्ववःलछिया	
तययादरी	धुंकल।
२७ “्िूतय्	सं	वय्	कवःययात	पलच	पलच	
ययाियावः	 ्यालरे्या	 धकयावः	 फुक्कलसत	
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दय्	कयादरीग	ु खवःसयंा	 वय्	कवः	 झी	 पयाखरे	ं
तयापयािया	्दरी।	२८ ‘छयाय्	धयावःसया	पि्रेश्िं	
हरे	झीत	सयासवः	भबययावः	सिरे	फय्	कयादरीगलुलं	
थौ	ंझीभपं	थथरे	म्वयािया	चविरे	फत।’	थ्व	
हरे	ख	ँ लछकभपभि	कभबजभुपनसं	 िं	थथरे	
धयावःग	ु द ु—	 ‘झी 	 फुक्कं	 पि्रेश्ियया	
सनतयाि	खवः।’	२९ झीभपं	थथरे	पि्रेश्ियया	
सनतयाि	 खवः	 धकयावः	 सरीक	 सरीकं,	
झीसं	थ्व	हरे	पि्रेश्िययात	कवःभ्तय्	सं	
दय्	कयातवःगु 	 लु,ँ	 वहवः,	 अलरे	 लवहंयया	
्ूभत्म	थरे	ंतयाय्	करे ग	ुबयंा्लयावः।
३० “अय्	जूगलुलं	 वय्	कवःययात	 म्ह-
्सयूिरीबलय्		 ययावःगु	 जययाखयँयात	
पि्रेश्िं	चयूतयावः	तयया	्दरी।	आवः	धयावःसया	
पि्रेश्िं	 झीत	 थजययावःग	ु बयंा्लयावःग	ु
जययंा	 लललचलयावः	 पशचयातयाप	ययायरेत	 उजं	
भबययादरीग	ुद।ु	३१ वय्	कलं	थ्व	संसयािय्		
चंवभपं	 ्िूतय्	त	 नययाय	 ययायरेग	ु भदि	 िं	
क्ववःलछिया	तययादरी	धुंकल।	खवयावः	सवययावः	
नययाय	्ययाइम्ह	छम्ह	्िूययात	िं	वय्	कलं	

लययया	 तययादरी	 धुंकल।	 वय्	कलं	 थ्व	
खयँया	 दस	ु सरी	 धुंकूम्हय्	लसत	 म्वयाकयावः	
क्यियादरी	धुंकल।”
३२  थथरे	 पयावलं	 सरीम्ह	 म्वयाकूग	ु
धकयावः	 धयावःग	ु ख	ँ नयियावः	 गलुललसिं	
वययात	 भहसययात,	अलरे	 गलुललसिं	 थथरे	
धयाल —	 “थ्व	ख	ँ लजभ्सं	 हयािं	 नयिरे	
्याभि।”	 ३३ अिंलल	 पयावल	 इभ्थयासं	
भबदया	कययावः	 थवःग	ुलय्ँ		 विया	छवल।	
३४ गलुललसिं	वययाग	ुखय्ँ		भवश्यास	ययात।	
इभपं	 ्ध्यरे	 अरियोपयागसययाम्ह	 दजुवः	
भडयिलुसयस	धयावःम्ह	्िू	व	दया्यारिस	
धयावःम्ह	भ्सया	िं	द।ु	थभुपं	बयाहरेक	इभपं	
ियाप	्रेभपं	िं	द।ु

पयावलकोरिन्थय्थयंगु

१८  १  अिंलल	 पयावल	 एथरेनसं	नययालस	 वियावः	 कोरिनथय्		
थ्यंकवः	वल।	२ कोरिनथय्		 ंव	पोनटस-
ययाम्ह	अभकलयास	धयावःम्ह	छम्ह	यहूदरी	
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्िू	 ियाप	 लयात।	 कैसि	 क्लौभडयसं	
फुक्क	 यहूदरीतय्	त	 िो्ं	 भपहयंा	 विरेग	ु
आज्या	 बयूगलुलं	 थ्व	 अभकलयास	 िं	
थवः	 कलयावः	 भप्षसकलया	 ियाप	 िकभतभि	
हरे	 जक	 इटयाललययंा	 कोरिनथय्		 वययावः	
चविया	 चंवग	ुखवः।	पयावलं	 इभ्त	ियाप	
लयावः	वि।	 ३ व	 िं	 इभपं	 ियाप	 हरे	 चवि,	
छयाय्	धयावःसया	व	 िं	इभपं	थरे	ंपयाल	सयुयावः	
ियया	चंवम्ह	खवः।
४  पयावलं	 भवश्या्बयाि	 पभतकं	
ध््मशयासत्र	सयभिग	ुछरे य्ँ		वियावः	यहूदरीतय्		
ियायवःतय्	त	 व	 ग्रीकतय्	त	 भवश्यास	
ययाकरे त	सवययाचवि।
५ ्याकरे डोभिययंा	 लसलयास	 व	 भत्ोथरी	
कोरिनथय्		 थ्यंकवः	वयरे	धुंकयावः	पयावलं	
्कु्कं	 भिंग	ु ख	ँ जक	 नयंकया	 जइुग	ु
ययात।	ंव	यरेशू	हरे	्भु्त	बरीम्ह	ख्रीष्ट	खवः	
धकयावः	यहूदरीतय्	त	सयाक्री	 भबयया	जलु।	
६ यहूदरीतय्		ियायवःतय्	सं	वययात	 भविोध	
ययाियावः	 तसकं	 बरेइजजत	 ययात।	 अलरे	
ंव	थवःग	ुलिय्		चंवग	ु धू	थयाथया	ययाियावः	
इभ्त	 थथरे	 धयाल —	 “लछकभपं	 ियाश	
जलु	धयावःसया	थभुकयया	दोष	 लछकभपनत	
हरे	 लयाइ,	 लजतवः	 लयाइ	 ्ख।ु	 आंवलल	
यहूदरी्खभुपनथयाय्		वियावः	नयंकरे ।”
७ अलरे	व	इभ्त	तववःतयावः	पि्रेश्िययात	
्यािय्		ययाइम्ह	तरीतस	यसुतसययाग	ुछरे य्ँ		
वि।	थ्व	्िूययाग	ुछरे 	ँध््मशयासत्र	सयभिग	ु
छरे 	ँ ियाप	 सवयावः।	 ८ अि	 चंवम्ह	 कलज	
भक्सपस	व	वयया	जहयािभपं	फुक्कलसिं	

प्ियुयात	भवश्यास	ययात।	अलरे	हयािं	यक्व	
हरे	कोरिनथरीतय्	सं	पयावलययाग	ुख	ँनयियावः	
भवश्यास	ययाियावः	बष्तस्या	कयाल।
९ छनह	ु चयानहय्		 दश्मि	 भबययावः	 प्िुं	
पयावलययात	थथरे	धययाभदल —	“गययायरे	
म्वयावः,	 ्गययासरे	 िवयािया	 चव,ँ	 समु्क	
चविरे	 ्तरे।	 १० लज	छ	ियाप	 द।ु	सिुयािं	
छनत	 सयंकरे 	 फइ	 ्ख,ु	 छयाय्	धयावःसया	
थ्व	 शहिय्		 लजभ्	 ्िूत	 यक्व	 द।ु”	
११ अय्	जूगलुलं	पयावलं	अि	दतयया	तक	
चवियावः	 पि्रेश्िययाग	ु वचि	 नयंकया	 हरे	
चवि।
१२ गललयोि	 अखैययाययाम्ह	 तवःधंम्ह	
शयासक	जयुया	चंवबलय्		छनह	ुयहूदरीतय्		
ियायवःतय्	सं	 ्िुयावः	 पयावलययात	 जवियावः	
अदयालतय्		 हययावः	 थथरे	 धयाल —	
१३ “थ्व	 ्िखंु	 व्यवसथयायया	 भविोधय्		
पि्रेश्िययाग	ु सरेवया	 ययायरेग	ु ख	ँ सयियावः	
्िूतय्	त	सयंकयाचवि।”
१४ पयावलं	 िवयायरे	 तयंबलय्		 लयाक्क	
हरे	गललयोिं	यहूदरीतय्		ियायवःतय्	त	थथरे	
धयाल —	 “थ्व	 ्िखंु	 छंु	 ्खगु	ु व	
्भिंग	ु जयया	 ययावःग	ु जूसया	जकं	 लजथयाय्		
हयरेग,ु	अलरे	 लजं	 वययात	 ्यावःग	ु ययायरेग।ु	
१५ थ्व	लया	लछभ्ग	ुलथभतकुभतययाग	ुखय्ँ	,	
ियंाययाग	ुखय्ँ	,	अलरे	व्यवसथयाययाग	ुखय्ँ		
जूग	ु लवयाप	ुजक	जयुयाचवि।	थजययावःग	ु
लवयापयुयात	लछभ्सं	हरे	जयंभक।	थजययावःग	ु
खय्ँ		 नययाय	 ययायरेग	ु लजग	ु जयया	 ्ख।ु”	
१६ इभ्त	अदयालतं	खययािया	छवल।
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१७ अलरे	 इभपं	 फुक्कलसिं	 ध््मशयासत्र	
सयभिग	ुछरे यँया	थकयालल	सोसथरेिरेसययात	
जवियावः	 अदयालतयया	 नह्यवःिरे	 हरे	 दयाल।	
गललयोिं	थ्व	फुक्क	खंसयंा	छंु	हरे	चयूतयावः	
्तवः।

एसन्टिओचखययाय्चलहयंावःगु
१८ अथरे	 जइु	 धुंकयावः	 िं	 तवःनह	ु तक	
पयावल	 भवश्यासरी	 दयाजभुकजयाभपं	 ियाप	
अि	हरे	चवि।	अलरे	पयावल,	भप्षसकलया	
व	अभकलयास	ियाप	लवःजहयाजय्		चवियावः	
लसरियया	 पयाखरे	वि।	विरे	 नह्यवः	पयावलं	
थवःम्हं	 ियाकल	 ययावःथरे	ं भकंभक्ययाय्		 स	ँ
खयात। *
१९ इभपं	 एभफससय्		 थ्यंकवः	 वल।	
अलरे	भप्षसकलया	व	अभकलयासययात	अि	
चविरेग	ुजलु।	पयावल	धयावःसया	ध््मशयासत्र	
सयभिग	ु छरे य्ँ		 वियावः	 यहूदरीतय्	त	 सयं	
जलु।	 २० इभ्सं	 वययात	 छनह	ु भिनह	ु
इभपं	ियाप	हरे	चविरेत	भबषनत	ययात।	अय्	िं	
पयावल	्यािय्		्जू।	२१ अलरे	थथरे	धकयावः	
इभपं	 ियाप	 भबदया	 जलु —	 “पि्रेश्िं	
छवयया	 हययाभदल	 धयावःसया	 लज	 हयािं	
वयरे।”	अलरे	 व	 एभफससं	लवःजहयाजय्		
चवियावः	वि।
२२ पयावल	 कैसरिययाय्		 वययावः	 अिं	
यरूशलरे्य्		चंवभपं	भवश्यासरीतय्	त	ियाप	
लयावः	 वि।	 अिं	 हयािं	 एषनटओलखययाय्		

वियावः	छंु	ई	अि	हरे	चवि।	२३ ललपया	व	
हयािं	गलयाभतयया	व	भरिभगयया	वियावः	थयाय्		
थयासय्		 चंवभपं	 भवश्यासरीतय्	त	 सयाहस	
भबययावः	भवश्यासय्		बललयाकया	थकल।

अपोललोसएवफससय्वःगु
२४  छनह	ु अलरेक्जरेषन्रिययाय्		 बूम्ह	
अपोललोस	 धयावःम्ह	 छम्ह	 यहूदरी	
एभफससय्		वल।	व	तसकं	ज्यंा	दमु्ह	व	
ध््मशयासत्रययाग	ुख	ँबयंालयाक	सयूम्ह	खवः।	
२५ ंव	प्ियुयाग	ुख	ँबयंालयाक	सय्	कयासरीकया	
तवःगलुलं	 दिुगुलंभिसरें	 यरेशूययाग	ु ख	ँ
खवःकथं	सयिया	जयुयाचंवग	ुखवः।	अय्	िं	
ंव	 यूहनियाययाग	ुबष्तस्याययाग	ुख	ँजक	
सयू।	२६ ंव	ध््मशयासत्र	सयभिग	ुछरेय्ँ		वियावः	
्गययासरे	 सयिरेकिरे	ययािया	जलु।	थथरे	 ंव	
सयिया	 जूग	ु भप्षसकलया	 व	 अभकलयासं	
नयियावः	वययात	थवःग	ुछरे य्ँ		बविया	यंकयावः	
पि्रेश्िययाग	ुलयँयाग	ुख	ँअजजं	बयंालयाक	
ध्वयाथइुकया	भबल।
२७ अपोललोसं	अखयैयाय्		विरे	्याषसत	
वय्	कूगलुलं	भवश्यासरीतय्	सं	वययात	सयाहस	
भबययावः	 अखयैयाययाभपं	 भवश्यासरीतय्	त	
वययात	बयंालयाक	लसकुस	यया	धकयावः	पौ	
चवयया	छवल।	अपोललोसं	अि	थ्यंकयावः	
पि्रेश्िययाग	ुदयया	्याययंा	 भवश्यास	ययायरे	
खंभपनत	यक्व	हरे	गवयाहयालल	भबल।	२८ ंव	
दक्वलसयया	 नह्यवःिरे	 ध््मशयासतं्र	 हरे	 दस	ु
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क्यियावः	यरेशू	हरे	्भु्त	बरीम्ह	ख्रीष्ट	खवः	
धकयावः	यहूदरीतय्	त	बकुल।

पयावलएवफससय्थयंकःवःगु

१९  १  अपोललोस	 कोरिनथय्		हरे	 दभिबलय्		 पयावल	 थयाय्		
थयासय्		 जयुयावः	 एभफससय्		 थ्यंकवः	
वल।	अि	 ंव	 चरेलयातय्	त	 ियाप	 लयात।	
२ ंव	 इभ्त	 नयि —	 “भवश्यासरी	जयुयावः	
लछभ्सं	पभवत्र	आत्या	कयायरे	धिु	लया?”
इभ्सं	 धयाल —	 “्धुं भि।	 लजभ्सं	
लया	पभवत्र	आत्या	दरी	धकयावः	आवःतकं	
नयियाग	ु्दभुि।”
३ अलरे	ंव	धयाल —	“अय्	सया	लछभ्सं	
सयुयापयाखरे	ंबष्तस्या	कयया	लय्	?”
इभ्सं	 धयाल —	 “यूहनियाययापयाखरे	ं
कययाग।ु”
४ थ्व	 नयियावः	 ंव	 धयाल —	 “यूहनियंा	
बयूगु	 बष्तस्या	 पशचयातयापययाग	ु
बष्तस्या	खवः।	ंव	थवः	ललपया	वययाचंवम्ह	
यरेशूययात	भवश्यास	ययावः	धकयावः	्िूतय्	त	
कभिग	ुखवः।” *
५ अलरे	 थ्व	 ख	ँ नयियावः	 इभ्सं	 प्ि	ु
यरेशूयया	 िया्ं	 बष्तस्या	 कयाल।	 ६ ंव	
इभ्ग	ुछरेिय्		 लहयावः	 तयरेंव	 इभपं	 पभवत्र	
आत्यंा	जयाल।	अलरे	इभ्सं	थरी	थरी	ियासं	
िवयात	 व	 ियापं	 अग्वयाणरी	 िं	 धयाल।	
७ इभपं	लझंभिम्ह	भत	द।ु

८ अलरे	पयावलं	सवलया	तक	ध््मशयासत्र	
सयभिग	ु छरे य्ँ		 वियावः	 इभपं	 दक्वलसयया	
नह्यवःिरे	 ्िूतय्	त	 ्गययासरे	 पि्रेश्ियया	
ियाजयययाग	ु ख	ँ कियावः	 भवश्यास	 ययाकरे ग	ु
कुतवः	 ययात।	 ९ गमु्हं	 गमु्हय्	लसिं	 लया	
भवश्यास	 ्ययासरे	 अवःखतं	 दक्वलसयया	
नह्यवःिरे	 प्ियुयाग	ु लयँयात	 बयंा्लयाकल।	
अय्	जूगलुलं	 पयावलं	 इभ्त	 तववःतया	
वल।	 अलरे	 चरेलयातय्	त	 जक	 थवः-
ललसरे	ं बविया	 यंकयावः	 टिुयानिसययाग	ु
इसकुलय्		वियावः	सयिरेकिरे	ययािया	जलु।	
१० पयावलं	 भिद	ँ तक	थथरे	 ययाियाचवि।	
अय्	जूगलुलं	 एलशययाय्		 चंवभपं	 यहूदरीत	
व	 यहूदरी्खभुपं	 फुक्कलसिं	 प्ियुयाग	ु
ख	ँनयिरे	खि।
११ पि्रेश्िं	 िं	 पयावलययात	 अजू-
चयाययापगु	ु ततवःधंग	ु जयया	 ययाकयाभदल।	
१२ थलुल	तक	िं	जलु,	पयावलययाग	ुम्हय्		
रु्याल	व	कयापवः	जक	थरीकयावः	उसयाय्ँ	-
्दभुपनथयाय्		 यंकल	 भक	लिया	 वभिग।ु	
अथरे	हरे	िूत	आत्यंा	िं	तववःतया	वभिग।ु
१३ थ्व	 खियावः	 चयाचयावःभहलयावः	 झयाकँ्ी	
जयया	 ययािया	 जइुभपं	 यहूदरीतय्	सं	 िं	
यरेशूययाग	ुिया्ं	थथरे	धययावः	 िूत	आत्या	
भपभतिया	छवयरेत	सिया	जलु —	“पयावलं	
नयंकया	 जूम्ह	 यरेशूयया	 िया्ं	 लजं	 छनत	
भपहयंा	विरेत	उजं	भबययाचविया।”	१४ थथरे	
ययािया	जूभपं	यहूदरीतय्		ियायवःतय्		दकलय्		
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तवःधंम्ह	पजुयाहयािरी	सकरे वयासयया	नहय्	म्ह	
कयाय्	भपं	 खवः।	 १५ अलरे	 िूत	 आत्यंा	
इभ्त	थथरे	 ललसवः	 भबल —	“यरेशूययात	
लजं	 म्हसयू,	 अलरे	 पयावलययात	 िं	 लजं	
म्हसयू।	 लछभपं	धयावःसया	स	ुखवः	लय्	?”	
१६ थथरे	 धययावः	 िूत	 दबुयूम्ह	 ्िू	 िं	
इभ्त	 छक्कलं	 हय्	क्कया	 वि,	 अलरे	
फुक्कलसतं	 कसयावः	 ययात।	 अलरे	 इभपं	
म्हय्		 घयावःयया	 घयावः	 जइुकयावः	 पलचियंागयंा	
अिं	भबसयुं	वि।
१७ थ्व	ख	ँएभफससय्		चंवभपं	यहूदरीत	

व	यहूदरी्खभुपं	फुक्कलसिं	लसल।	इभपं	
तसकं	गययात।	अलरे	इभ्सं	प्ि	ुयरेशूययाग	ु
ियंा	तवःधंकल।	१८ यक्व	हरे	भवश्यासरीतय्	सं	
गययाियावः	 दक्वलसयया	 नह्यवःिरे	 वययावः	
थवःभपनसं	 झयाकँ्ी	 जयया	 ययाियाचंवग	ु ख	ँ
नयंकल।	१९ अलरे	इभ्सं	थवः	थवःग	ुछरे िंँ	
झयाकँ्ी	जययाययाग	ुसफू	हययावः	दक्वलसयया	
नह्यवःिरे	 छवय्	कया	 भबल।	 छवय्	कूग	ु
सफूययाग	ु ्ू	 नययद्वः	 (५०,०००)	
वहवःययाग	ुध्यबया	तू।	२० थकुथं	प्ियुयाग	ु
वचि	लधलसलयाक्क	नयिया	वि।
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२१ अिं	 ललपया	 पयावलं	 ्याकरे डोभियया	
व	 अखैयया	 जयुयावः	 यरूशलरे्य्		 विरेग	ु
क्ववःलछियावः —	 “यरूशलरे्य्		 विरे	
धुंकयावः	लज	िो्य्		िं	छकवः	विरे”	धकयावः	
धयाल।	 २२ ंव	 थवः	 ियाप	 जयया	 ययाइभपं	
भिम्ह	 ्िूत	 भत्ोथरी	 व	 इियासतसययात	
्याकरे डोभिययाय्		छवयया	भबल।	अलरे	थवः	
जक	छंु	ई	एलशययाय्		हरे	चवि।

एवफससय्खलबलजूगु
२३ अबलय्		 हरे	अि	प्ियुयाग	ुखयँयात	
कययावः	तसकं	हरे	खलबल	जलु।	२४ अि	
छम्ह	 डरे्रेभत्रयस	 धयावःम्ह	 वहवः	 कवःभ्ं	
आत नेभ्स 	 द्वः्य्	जयुयाग	ु वहवःययाग	ु
खवःचयात	 दय्	कयावः	 लधबया	क्य्		 ययािया-
चवि।	ंव	यक्व	वहवः	कवःभ्तय्	त	जयया	
ययाकयातवःग	ु द।ु	 २५ ंव	 थजययावःग	ु जयया	
ययाइभपं	वहवःकवःभ्तय्	त	्ुंकयावः	धयाल —
“दयाजभुकजयाभपं,	झीसं	थ्व	जयया	ययाियावः	
लधबया	क्य्		ययाियाचवियाग	ुलछकभपनसं	
लस	 हरे	 सयू।	 २६ एभफससय्		जक	्ख,ु	
सयािया	एलशययाय्		हरे	थ्व	पयावलं	्िूतय्	त	
लहयातं	 दय्	कूम्ह	 द्वः	 लया	 द्वः	 हरे	 ्ख	ु
धकयावः	सयियावः	भवश्यास	ययाकयावः	लहयातय्		
कयया	 जूग	ुलया	 लछकभपनसं	 लस	हरे	सयू,	
अलरे	नयंग	ुिं	द	हरे	द।ु	२७ थथरे	हरे	जयुया	
चंवसया	 लया	 झीग	ु ्ूभत्म	 दय्	करे ग	ु जयया	
जक	 छखरे	 लयाइग	ु ्ख,ु	 अपयाय्	धंम्ह	
आत नेभ्सययाग	ुदरेगवः	ियापं	जययालगय्		जइु	
्खतु।	अलरे	हयािं	सयािया	एलशययाययाभपं	व	

सयािया	संसयािययाभपनसं	पजुया	ययािया	तवःम्ह	
अपयाय्	धंम्ह	द्वः्य्	जयुयात	पजुया	ययायरेग	ु
िं	तववःतया	हइ।”
२८ थ्व	ख	ँ नयियावः	 इभ्सं	 तसकं	 तं	
भपकययावः	 धयाल —	 “एभफससययाम्ह	
आत नेभ्स	दकलय्		तवःधंम्ह	द्वः	खवः।”	
२९ थकुथं	सयािया	शहिय्		खलबल	जलु।	
अलरे	इभ्सं	भ्लय्		जयुयावः	पयावल	ियाप	
जइुभपं	 ्याकरे डोभिययाययाभपं	 गयायस	 व	
अरिसतयाख्मसययात	 जवियावः	 िंगशयालयाय्		
सयालया	यंकल।	३० पयावलं	िं	अि	विरेग	ु
सवत,	 अय्	िं	 भवश्यासरीतय्	सं	 वययात	
्छवसरे	पिया	तल।	३१ पयावलयया	अि	
चंवभपं	 ततवःधंभपं	 पयासयाभपनसं	 वययात	
अि	 वयरे	 ्तरे	 धकयावः	 भबषनत	 ययािया	
हल।
३२ अि	 खलबल	 जयुया	 चंवगलुलं	
छम्हय्	लसिं	 छगू	 धयावःसया	 ्रेम्हय्	लसिं	
्रेग	ुहरे	धययावः	हयालया	हइग।ु	अय्	जूगलुलं	
गलुललसिं	 लया	 इभपं	 अि	छयायरे	 ्ुंववःग	ु
धययाग	ु हरे	 ्सयू।	 ३३ यहूदरीतय्	सं	
अलरेक्जरेनडिययात	 हलुय्		 नह्यवःिरे	
घवयािया	 छवल।	 अलरे	 ंव	 लहयावः	 ियाय्		
ययाियावः	 छंु	 िवयायरेत	 सि।	 ३४ वययात	
यहूदरी	धकयावः	म्हसरींव	इभपं	 भिघौ	तक	
थथरे	 हयालयाचवि —	 “एभफससययाम्ह	
आत नेभ्स	 हरे	 दकलय्		 तवःधंम्ह	 द्वः	
खवः।”
३५ अलरे	 शहिययाम्ह	 हयाभक्ं	 इभ्त	
समु्क	 चंव	 धकयावः	 लहयावः	 ियाय्		 ययाियावः	
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थथरे	 धयाल —	 “अय्		 एभफससययाभपं	
दयाजभुकजयाभपं,	 एभफसरीतय्	ग	ु शहि	
थपयाय्	धंम्ह	 आत नेभ्स	 द्वः्य्	जयुया	
दरेगवः	 व	 आकयाशं	 कुतुं 	 ववःग	ु वययाग	ु
्ूभत्मयया	 िक्क	 खवः	 धकयावः	 सिुयंा	
्सयू?	 ३६ अय्	जूगलुलं	 लछकभपं	 समु्क	
चवियाभदस,ँ	थथरे	भबचयावः	हरे	्ययासरे	हयावःहू	
ययािया	 जइुग	ु बयंा्लयावः,	 ३७ छयाय्	धयावःसया	
लछकभपनसं	जविया	हयया	तवःभपं	्िूतय्	सं	
ि	झीग	ुदरेगलय्		चंवग	ु्ूभत्म	हरे	खूग	ुद,ु	
ि	 झीम्ह	 द्वः्य्	जयुयात	 म्हतु	ु लहयािया	
जूग	ुहरे	द।ु
३८  “डरे्रेभत्रयस	 व	 वयया	 कवःभ्	

पयासयाभपं	सिुयािं	सयुयातं	 छंु	ययायरे	्यावःग	ु
द	ु धययाग	ु खवःसया	 अदयालतय्		 वियावः	
ियाललस	 तवःसयंा	 जयू	 भि।	 हयाभक्त	 िं	
द	हरे	 द।ु	३९ ्ख	ु थ्व	सवययावः	तवःधंग	ु
हरे	ख	ँद	ुधययाग	ुजूसया	षनहं	षनहं	चवभिग	ु
सियंा	हरे	क्ववःछी।	४० थौ	ंथथरे	 जूगलुलं	
दोष	लजभ्त	लयाइ	धकयावः	गययायरे	धिु।	
म्वयावःसयंा	म्वयावःसयंा	थथरे	ययाियावः	झीसं	छु	
धकयावः	ललसवः	बरीग?ु”	४१ थलुल	धययावः	
ंव	 सकल	 ्िूतय्	त	 ललत	 छवयया	
भबल।

पयावलवपंमयाकरे डोवनययावग्ीस
पयाखरेंवगु

२०  १ हयाहू	 दरी	 धुंकयावः	 पयावलं	भवश्यासरीतय्	त	 सवःतयावः	
सयाहस	बरीकथं	सयिरेकिरे	ययाियावः	 भबदया	

जयुयावः	्याकरे डोभिययाय्		वि।	२ अि	थ्यिरे	
धुंकयावः	थयाय्		थयासय्		चंवभपं	भवश्यासरीतय्		
थयाय्		 वियावः	 इभ्त	 सयाहस	 भबययावः	 व	
हयािं	 ग्रीसय्		 वि।	 ३ अि	 सवलया	 तक	
चविरे	धुंकयावः	लवःजहयाजं	 लसरिययाय्		विरे	
तयंबलय्		 ंव	 यहूदरीतय्		 ियायवःतय्	सं	
वययात	 सययायरेत	 सवययाचंवग	ु द	ु धकयावः	
सरीकयावः	 ्याकरे डोभियया	 जयुयावः	 तुं 	 ललहयंा	
विरेग	ुक्ववःलछत।
४ बरेरिययाय्		 चंवम्ह	 पिुसयया	 कयाय्		
सोपयात्रोस,	 थरेसलोभिकरें 	 ववःभपं	
अरिसतयाख्मस	 व	 लसकनदस,	 डभब्मइ	
चंवभपं	 गयायस	 व	 भत्ोथरी,	 अलरे	
एलशययाय्		चंवभपं	तलुखकस	व	त्रोभफ्स,	
थभुपं	 फुक्कं	 पयावल	ियाप	वि।	 ५ इभपं	
लजभपं	 सवययावः	 नहयापया	हरे	वियावः	 लजभ्त	
त्रोआसय्		 भपययाचवि।	 ६ लजभपं	धयावःसया	
सोडया	्तवःग	ु्रि	ियरेग	ु िखवः	धुंकयावः	
भफलल्परी	ं लवःजहयाजय्		 चवियाविया।	
नययानह	ुललपया	लजभपं	त्रोआसय्		इभ्थयाय्		
थ्यंकवः	विया,	अलरे	नहय्	नह	ुतक	अि	हरे	
चविया।

सीम्हयवुटिकसययातम्वयाकूगु
७ आइतबयाि	खनुह	ुबहिरी	प्ि	ुभवय्		
ियरेत	लजभपं	्िुया।	कनहय्		खनुह	ुसथुय्		
हरे	 विरेग	ु ्भतइ	 तययावः	 पयावलं	 इभ्त	
बयाचया	 तक	 सयिरेकिरे	 ययाियाचवि।	
८ अबलय्		लजभपं	्िुयाचवियाग	ुक्वथयाय्		
तवः्वयावः	 ्लछ	 ्त	 चययाकयातवःग	ु द।ु	
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९ अि	यभुटकस	धयावःम्ह	छम्ह	लययाय्	म्ह	
झययालय्		 चवियाचंवगु।	 पयावलं	
सयिरेकिरे	 ययािया	 चंवबलय्		 नह्यलं	
बवयाियावः 	 व	 सवतंभिसरें	 कुतुं 	 वि।	
सववःंवबलय्		व	सरी	धुंकल।	१० पयावलं	
कुहयंा 	 वियावः	 क्वछुियावः	 सरीम्हय्	लसत	
घय्	पिुयावः	थथरे	धयाल —	“गययायरे	म्वयावः,	
थ्व	्िू	्सरीभि।”	११ पयावल	तलरे	वि,	
अलरे	सकलरे	ंजयाियावः	प्ि	ु भवय्		 िल।	
प्ि	ु भवय्		 लसधय्	कयावः	 पयावल	 सथु	
्जतुलरे	 इभपं	 ललसरे	 ख	ँ लहयाियाचवि।	
अलरे	अिं	भबदया	जयुयावः	वि।	१२ इभ्सं	
व	लययाय्	म्हम्ह	्िूययात	छरे य्ँ		 यंकल।	
व	 म्वयािया	 ववःगुललं	 इभपं	 तसकं	
लय्	तयाल।

त्रोआसंवमलरेटिसय्ंवगु
१३ पयावल	 नययालस	 विरेग	ु धयावःगलुलं	
लजभपं	 जक	 लवःजहयाजय्		 चवियावः	
अससोसय्		 विया,	 छयाय्	धयावःसया	 पयावलं	
हरे	 लजभ्त	अि	ियाप	लयायरेत	उजं	बयूग	ु
खवः।	१४ वययात	अससोसय्		ियाप	लयाियावः	
लवःजहयाजय्		 तययावः	 लजभपं	 भ्भतलरेिरेय्		
विया।	 १५ लजभपं	 लवःजहयाजय्		 चवियावः	
कनहय्		 खनुह	ु लखयस	 व	 कंसखनुह	ु
सया्ोसय्		थ्यंकया।	अिं	िं	कनहय्		खनुह	ु
भ्लरेटसय्		 थ्यंकवः	 विया।	 १६ पयावल	
परेषनतकोसयया	िखवः	नह्यवः	हरे	यरूशलरे्य्		
थ्यंकरे त	 हथयाय्		 चयाययाचवि।	 उभकं	 ंव	
एलशययाय्	 यक्व	 ई	 चविरे	 म्वयावःलरे्या	

धकयावः	 एभफससय्		 ्द्सुरे	 विरेग	ु
क्ववःलछत।

पयावलथकयाचलवपंनयापवबदयाजूगु
१७  पयावलं	 भ्लरेटसं	 एभफससय्		
चंवगु	 ्ण्डलरीयया	 थकयाललभपनत	
सवःतकरे 	 छवल।	 १८ इभपं	 वयरे	 धुंकयावः	
ंव	 इभ्त	 थथरे	 धयाल —	 “एलशययाय्		
वययाबलय्		 भिसरे	ं लज	 लछकभपं	 ललसरे	 हरे	
चवियाग	ु लया	 लछकभपनसं	 लस	 हरे	 सयू।	
१९ फक्व	क्वभ्ल	ुजयुयावः	भ्खयंा	खवभब	
हयाय्	कयावः	 जक	 ्ख,ु	 यहूदरी	तय्	सं	
सययायरेत	 सववःबलय्		 िं	 लजं	 प्ियुयाग	ु
सरेवया	ययािया	हरे	चविया।	२० लजं	छरे य्ँ		छरे य्ँ		
वियावः	्िूतय्	ग	ुनह्यवःिरे	भिंग	ुख	ँनयंकया	
जयुयाबलय्		 लछकभपभिग	ु भिं	 जइुग	ु छंु	
हरे	ख	ँ्लयंकया।	२१ लजं	यहूदरीतय्	त	व	
यहूदरी्खभुपनत	थवःथवःग	ुपयापं	लललचलयावः	
पि्रेश्िययाथयाय्		ललहयंा	वयरेत	व	झी	प्ि	ु
यरेशू	ख्रीष्टययात	 भवश्यास	ययायरेत	नयंकया	
जयुया।
२२ “आवः	सवययाभदस,ँ	लज	आत्याययाग	ु
ख	ँनयियावः	यरूशलरे्य्		विरेतयिया।	अि	
लजतवः	 छु	 छु	 जइु	 धकयावः	 लजं	 ्सयू।	
२३ अथरेसयंा	पभवत्र	आत्यंा	 लजतवः	शहि	
पभतकं	दवुःखकष्ट	लसयया	चविरे	्यालरी	व	
झययालखयाियाय्		विरे	्यालरी	धकयावः	सरीकरे 	
भबययादरीग	ु द।ु	 २४ नह्ययाथरे	 हरे	 जूसयंा	 लजं	
लजग	ुचयूतयावः	तयरे	्ख,ु	अलरे	पि्रेश्िं	
ययाियादरीग	ु दयया	 ्याययाययाग	ु भिंग	ु ख	ँ
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नयंकया	जयुयावः	प्ि	ुयरेशंू	 भबययादरीग	ुजयया	
जक	पूंवकरे 	दवःसया	गयावः।”	* 
२५ “आवः	 सवययाभदस,ँ	 लछकभपं	 लजं	
पि्रेश्िययाग	ु ियाजययया	ख	ँ नयंकया	वयया	
चवियाभपं,	 लछकभपनसं	 हयािं	 लजग	ु
खवयावः	 सवयरे	 दइ	 ्ख	ु धकयावः	 लजं	
सयू।	 २६ अय्	जूगलुलं	 लजं	 लछकभपनत	
धययाचविया —	छंु	जयुयावः	लछकभपं	सुं	 िं	
ियाश	जयुया	वि	धयावःसया	लजतवः	दोष	लयाइ	
्ख।ु	२७ छयाय्	धयावःसया	पि्रेश्िययाग	ुख	ँ
छंु	िं	्लयंकुसरे	लजं	लछकभपनत	नयंकयाग	ु
हरे	द।ु
२८ “अथरेजूगलुलं	होश	यया,	अलरे	पभवत्र	
आत्यंा	धयावःथरे	ंलछकभपनसं	भवश्यासरीतय्	ग	ु
हरेिभबचयाि	ययािया	 चव,ँ	छयाय्	धयावःसया	प्िुं	
थवःग	ुभह	हयाय्	कयावः	इभ्त	नययाियादरीग	ुखवः,	
अलरे	 लछकभपं	 इभ्	जवयावः	खवः।	२९ लजं	
सयू,	 लज	विरे	धुंकयावः	थि	्ण्डलरीययात	
सयंकीभपं	गुलँखचयात	वइ।	३० थलुल	जक	
्ख,ु	 लछकभपभिग	ुहरे	पचुलं	्खगु	ुख	ँ
लहयािया	 जइुभपं	 ्िूत	 भपहयंा	 वइ।	 अलरे	
इभ्सं	 भवश्यासरीतय्	त	 थवःग	ु हरे	 ्भिंग	ु
लय्ँ		 यंकी।	 ३१ अय्	जूगलुलं	 होश	 ययािया	
चव,ँ	 सवद	ँ सवद	ँ तक	 लजं	 लछकभपनत	
चषचछ	षनहषचछ	खवभब	हयाय्	कयावः	सयियाग	ु
ख	ँलववः्ंकरे 	्तरे।”
३२ “आवः	 लजं	 लछकभपनत	पि्रेश्ियया	
लहयातय्		व	वय्	कवःयया	दयया	्याययंा	जयावःग	ु

वचिय्		 तववःतयाचविया।	 वय्	कलं	 हरे	
लछकभपनत	 भवश्यासय्		 बललयाकयादरी,	
अलरे	यक्व	आलशष	भबययादरी।
३३ “सवययाभदस,ँ	 लजं	 सयुयाकरें 	 लधबया	
व	वसवः	फ्वियाग	ु्द।ु	३४ थ्व	हरे	 भिपया	
लहयातं	 जयया	 ययाियावः	 लजं	 िययाचविया,	
अलरे	 लज	 ियाप	 दभुपनत	 िं	 गवयाहयालल	
ययाियाचवियाग	ु लया	 लछकभपनसं	 लस	 हरे	
सयू।	 ३५ दक्व	ख	ँ लजं	थवःम्हं	 हरे	 ययािया	
क्यियाग	ु द।ु	 अथरे	 हरे	 लछकभपनसं	 िं	
थवःम्हं	हरे	थयाकुग	ुजयया	ययाियावः	्फुभपनत	
गवयाहयालल	 ययायरे	 ्यावः।	 अलरे	 प्ि	ु यरेशंू	
धययादरीग	ुख	ँ लववः्ंकरे 	 ्तरे।	वय्	कलं	
धययादरीग	ु द ु—	 ‘कयायरेग	ु सवययावः	बरीग	ु
यक्व	भिं।’	”
३६ थलुल	 धययावः	 पयावलं	 फुक्कललसरे	
जयाियावः	 पलुलं	 चयुयावः	 प्याथ्मिया	 ययात।	
३७ अलरे	 अि	 चंवभपं	 फुक्कं	 तसकं	
खवल।	 पयावलययात	 घय्	पयुयावः	 इभ्सं	
च्ुपया	िल।	३८ पयावलं	आवः	हयािं	इभ्सं	
वययात	खिरी	्खतु	धयावःगलुलं	इभपं	थथरे	
िगुवः	 ्लछंकयावः	 खववःग	ु खवः।	 इभ्सं	
वययात	लवःजहयाजय्		तक	तयरे	यि।

पयावलयरूशलरेमपयाखरेंवगु

२१  १ इभपं	 ललसरे	 भबदया	 जयुयावः	लजभपं	 अिं	 लवःजहयाजय्		
चवियावः	कोसय्		 थ्यंकवः	 वययावः	कनहय्		
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खनुह	ु िोडसय्	,	 अलरे	 कंस	 खनुह	ु
पटयाियाय्		 थ्यंकवः	 विया।	 २ फोभिकरे य्		
विरेतयंग	ु लवःजहयाज	 ियाप	 लयावःगलुलं	
लजभपं	 उकी	 हरे	 चवियावः	 विया।	 ३ लजभपं	
सयाइप्सयया	सभत्क	जयुयावः	दषचछि	पयाखरे	ं
लसरियया	 विया।	 टिुोसय्		 ्यालसया्याि	
क्वकयाय्	त	लवःजहयाज	भदकूगलुलं	 लजभपं	
िं	कुहयंा	विया।
४  भवश्यासरीतय्	त	 ियाप	 लयावःगलुलं	
लजभपं	 नहय्	नह	ु अि	 हरे	 चविया।	 पभवत्र	
आत्यापयाखरे	ंसरीकयावः	इभ्सं	पयावलययात	
यरूशलरे्य्		 विरे	 ्तरे	 धकयावः	 धयाल।	
५ नहय्	नह	ु तक	 चविरे	 धुंकयावः	 अि	
चंवभपं	 फुक्क	 भवश्यासरीत	 थवः	 कलयावः	
व	 ्चयाखयाचयात	 ियापं	 जवियावः	 लजभ्त	
शहिं	भपिरे	तक	तवः	वल।	लजभ्सं	स््ुरि	

लसथय्		 पलुलं	 चयुयावः	 प्याथ्मिया	 ययािया।	
६ थथरे	इभपं	ियाप	भबदया	जयुयावः	लजभपं	लवः-
जहयाजय्		चंव	विया।	इभपं	छरे य्ँ		तुं	 ललहयंा	
वि।
७  लजभपं	 लवःजहयाजय्		 चवियावः	
टिुोसं	 टोलरे्याइसय्		 थ्यंकवः	 वयया।	
दयाजभुकजयाभपनत	 ियाप	 लयाियावः	 लजभपं	
छनह	ु अि	 हरे	 चविया।	 ८ कनहय्		 खनुह	ु
हरे	 लजभपं	अिं	कैसरिययाय्		विया।	 लजभपं	
अि	 भिंग	ु ख	ँ नयंकया	 जइुम्ह	 भफललप	
धयावःम्हय्	लसथयाय्		 विया।	 अलरे	 व	 ियाप	
हरे	 छनह	ु भिनह	ु चविया।	 यरूशलरे्य्		
गवयाहयालल	 ययायरेत	 लयवःभपं	 नहय्	म्ह	
्ध्यरे	 व	 िं	छम्ह	खवः। * ९ भफललपयया	
अग्वयाणरी	कभिभपं,	भबयया	्छववःभिभपं	
्यम्ह	म्ह्ययाय्	भपं	द।ु
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१० लजभपं	 अि	 छंु	 षनह	 हरे	 चविया।	
उबलय्		 यहूभदययंा	 अगयाबस	 धयावःम्ह	
अग्	व्तया	छम्ह	वल। * ११ ंव	पयावल-
ययाग	ुजिरी	कययावः	थवःग	ुलहयावःतभुत	लचियावः	
थथरे	 धयाल —	 “पभवत्र	 आत्यंा	 थथरे	
धययादरीग	ुद ु—	‘थ्व	जिरीयया	थुवयावःययात	
यरूशलरे्य्		 वि	 धयावःसया	 यहूदरीतय्		
ियायवःतय्	सं	 थथरे	 हरे	 ययाियावः	 लचिया	 बरी,	
अलरे	यहूदरी्खभुपनत	लवःलहयािया	बरी।’	”	
१२ थ्व	ख	ँनयियावः	लजभ्सं	व	अि	चंवभपं	
्िूतय्	सं	पयावलययात	यरूशलरे्य्		विरे	
्तरे	धकयावः	पिया।
१३  पयावलं	 धयावःसया	 थथरे	 ललसवः	
भबल —	 “लछकभपनसं	 थथरे	 खवययावः	
हयालयावः	 लजग	ु्ि	क्वतुंकरे त	सवययंा	छु	
ययायरे?	 प्ि	ु यरेशूययाग	ु िया्य्		 जवियावः	
लचकरे त	 जक	 छु	 सरीत	 तकं	 लललचलरे	
्ख।ु”	 १४  लजभ्सं	 धययाग	ु ख	ँ ंव	
नय	ँ हरे	 ्नयंगलुलं	 लजभपं	 थथरे	 धययावः	
समु्क	 चविया —	 “प्िुं 	 ्िं	 तिुयादरीथरे	ं
जइु्या।”
१५ अिं	ललपया	लजभपं	थवःथवःग	ुसया्याि	
जवियावः	 यरूशलरे्य्		 सवयया	 विया।	
१६ कैसरिययाय्		चंवभपं	सुं 	 दयाजभुकजयाभपं	
िं	लजभपं	ललसरे	हरे	वल।	इभ्सं	लजभ्त	
सयाइप्सं	वयया	चंवम्ह	्ियासोि	धयावःम्ह	
छम्ह	पलुयंाम्ह	भवश्यासरीययाग	ुछरे य्ँ		थ्यंकया	
भबल।

ययाकूबययातनयापलयाःगु
१७ लजभपं	यरूशलरे्य्		थ्यंबलय्		अि	
चंवभपं	 दयाजभुकजयाभपं	 लजभ्त	 खियावः	
तसकं	लय्	तयाल।
१८ कनहय्		 खनुह	ु पयावल	 व	 लजभपं	
फुक्क	 ययाकूबययाथयाय्		 विया।	 अि	
्ण्डलरीययाभपं	फुक्क	थकयाललभपं	्िुया-
चंवग	ुजयुयाचवि।	१९ इभ्त	जवजलपया	
ययायरे	धुंकयावः	पयावलं	यहूदरी्खभुपनथयाय्		
भिंग	ु ख	ँ नयंकया	 जूबलय्		 पि्रेश्िं	
गजययावःगजययावःग	ुजयया	ययाियाभदल	धययाग	ु
छतया	छतया	ख	ँकि।
२० पयावलययाग	ु ख	ँ नयियावः	 इभ्सं	
पि्रेश्िययात	 तवःधंकल।	 अलरे	 वययात	
धयाल —	 “भकजया,	 थि	 िं	 द्लंद्वः	
यहूदरीतय्	सं	 भवश्यासरी	 जइु	 धुंकयावः	 िं	
व्यवसथयाययात	उलल	हरे	्यािय्		ययाियाचंवग	ु
द।ु	 २१ इभ्सं	 छतया	 भितया	 छंग	ु ख	ँ िं	
नयियातवःग	ु द।ु	 लछं	 यहूदरी्खभुपभिग	ु
दरेशय्		 चवियाचंवभपं	 यहूदरीतय्	त	 ‘आवः	
्ोशयाययाग	ु व्यवसथयाययात	 िं	 ्सतय्	त	
म्हय्		 लचं	 तय्	करे ग	ु िं	 तववःतया	 छव,	
व्यवसथयाय्		 चवयया	 तवःथरे	ं िं	 जइु	 ्तरे’	
धकयावः	 धयया	 जलु	 हं।	 २२ अय्	जूगलुलं	
आवः	छु	ययायरेग?ु	इभ्सं	लछ	थि	ववःग	ुद	ु
धकयावः	्सरीकी	्ख।ु
२३ “उभकं	लजभ्सं	धययाथरे	ंययािया	भदस।ँ	
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लजभ्थयाय्		ियाकल	ययािया	चंवभपं	 ्यम्ह	
्िूत	द।ु	२४ इभपं	ललसरे	शदु्	जइुत	लछ	िं	
दरेगलय्		झयास।ँ	अलरे	इभ्त	स	ँखयायरेत	
िं	लछं	हरे	लधबया	पलुया	भबयया	भदस।ँ	अलरे	
भतभि	लछं	थथरे	व्यवसथयाय्		चवयया	तवःथरे	ं
ययावःग	ुखियावः	इभ्सं	थवःभपनसं	नयियातवःग	ु
ख	ँ्ख	ुधकयावः	तयाय्	की। *
२५  “यहूदरी्खुभपं	 भवश्यासरीतय्	त	
जक	 लजभ्सं	 ‘्ूभत्मययात	छयावःग	ु प्सयाद	
ियरे	 ्तरे,	 भह	 तविरे	 ्तरे,	 भह	 ्म्हकुुसरे	
सययाियातवःग	ु लया	 ियरे	 ्तरे,	 व्यभिचयाि	
ययायरे	 ्तरे’	धकयावः	 पौ	 चवयया	छवययाग	ु
द।ु” *
२६ अलरे	पयावलं	उभपं	्िूतय्	त	बविया	
यंकयावः	कनहय्		खनुह	ुहरे	इभपं	्यम्ह	ियाप	
दरेगलय्		वि।	इभ्सं	शदु्	ययायरे	धुंकूग	ु
खवः।	उकी	 ंव	इभ्ग	ुियाकल	 पूवभिग	ु
भदं	व	इभपं	छम्ह	छम्हय्	लसग	ुभिंभतं	बयंा	
सययायरेग	ुभदं	पजुयाहयािरीतय्	त	कि।

पयावलययातदरेगलय्जंवगु
२७ नहय्	नहयुया	ई	पूविरेतयंबलय्		एलशययंा	
ववःभपं	सुं	यहूदरीतय्	सं	पयावलययात	दरेगलय्		
खियावः	 अि	 चंवभपं	 ्िूत	 फुक्कलसत	
गवयाकयावः	थथरे	धकयावः	हयालयावः	हय्	क्कयावः	
वि —	२८ “हरे	इस्याएलरी	दयाजभुकजयाभपं,	
लजभ्त	गवयाहयालल	ययाियाभदस।ँ	उखरेथंखुरे	ं
वियावः	सकलसतं	झी	्िूत,	्ोशयाययाग	ु

व्यवसथया	 व	 थ्व	 दरेगवःयया	 भविोधय्		
नयंकया	 जूम्ह	थ्व	हरे	खवः।	िकभतभि	हरे	
जक	थ्ंव	यहूदरी्खभुपनत	दरेगलय्		हययावः	
थ्व	थयाय्	ययात	अपभवत्र	ययािया	 भबल।”	
२९ इभ्सं	एभफससं	ववःम्ह	त्रोभफ्सययात	
शहिय्		 पयावल	 ियाप	 खंगलुलं	 पयावलं	
वययात	 दरेगलय्		 हवःग	ुजइु	धकयावः	थथरे	
धयावःग	ुखवः। *
३० थ्व	 नयियावः	 शहिय्		 चंवभपं	 ्िूत	
अि	्ुंवल।	इभ्सं	पयावलययात	लयुयावः	
दरेगलं	भपिरे	हल।	अलरे	दरेगवःययाग	ुध्वयाखया	
भतियाभबल।	 ३१  इभ्सं	 पयावलययात	
थकुथं	 सययायरेतयंबलय्		 यरूशलरे्य्		
खलबल	जयुयाचवि	धययाग	ुख	ँतवःधंम्ह	
िो्री	क्तयािययाथयाय्		थ्यि।	३२ थ्व	ख	ँ
नयियावः	 व	 लसपयाइतँ	 व	 क्तयाितय्	त	
बवियावः	 अि	 थ्यंकवः	 वल।	 तवःधंम्ह	
क्तयाि	व	 लसपयाइतँय्	त	खिरेंव	इभ्सं	
पयावलययात	दयायरेग	ुतववःतल।
३३ अलरे	 क्तयािं	 पयावलययात	 जवियावः	
भिप	ुलसखलं	लचकरे भबययावः	्िूतय्	त	थथरे	
धकयावः	 नयि —	“थ्व	्िखंु	 छु	ययात?	
थ्व	गि	चंवम्ह	खवः?”	३४ अि	्िुया	चंवभपं	
्िूतय्	सं	 छम्हय्	लसिं	 छगू	 ख	ँ धयावःसया	
्रेम्हय्	लसिं	्रेगू	हरे	ख	ँधयया	हयावःगलुलं	ंव	
अि	अथरे	 छयाय्		 खलबल	 जूग	ु धकयावः	
बयंालयाक	सरीकरे 	्फुत।	अलरे	ंव	पयावल-
ययात	भकललयाय्		यंकयावः	कुिरेग	ुउजं	भबल।	
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३५ व	 तवयाथलय्		 थ्यंबलय्		 ्िूतय्	सं	
घवयात्घुवयावःगलुलं	 वययात	 लसपयाइतँय्	सं	
लहिया	 यंकल।	 ३६ छयाय्	धयावःसया	 “वययात	
सयया	हरे	सयया”	धकयावः	हयालयावः	्िूतय्	ग	ुहलु	
लयू	लयू	वि।
३७ थथरे	 भकललयाय्		 दिुरे	 यंकरे तयंबलय्		
पयावलं	तवःधंम्ह	क्तयािययाकरे 	 नयि —	
“लजं	लछतवः	छतया	ख	ँधयायरे	लया?”
अलरे	ंव	धयाल —	“छं	ग्रीक	ियासं	ख	ँ
लहयायरे	सवः	लया?	३८ छु	छ	भ्श्	दरेशययाम्ह	
व	 हरे	 ्िू	 ्ख	ु लया?	 गमु्ह	 छंु	 षनह	
नह्यवः	 सिकयािययात	 सयंकरे 	 ्यावः	 धकयावः	
्रुिूभ्इ	 ्यद्वः	 ्िूतय्		 ियायवः	 जयुया	
जूग	ुखवः?”
३९ पयावलं	 ललसवः	 भबल —	 “लज	लया	
भकललभकययाग	ु टयास्मस	 शहिय्		 चंवम्ह	
यहूदरी	खवः।	लज	लचधंग	ुशहिय्		चंवम्ह	
्ख।ु	 लजतवः	 थभुपं	 ललसरे	 ख	ँ लहयाकरे 	
भबययाभदस।ँ”	 ४०  तवःधंम्ह	 क्तयािं	
“िवया”	 धकयावः	 धयावःगलुलं	 पयावलं	
तवयाथलय्		दियावः	सकलसतं	समु्क	चविरेत	
लहयावः	ियाय्		ययात।	इभपं	समु्क	चविरेंव	ंव	
भहबू्	ियासं	थथरे	धयाल —

पयावलंथःगुखँकंगु

२२  १ “बयावः	 धयायरे	 लववःभपं	 व	दयाजभुकजयाभपं,	 लछकभपनत	
धयायरे	्यावःग	ुलजग	ुख	ँनयियाभदस।ँ”

२ थथरे	 पयावलं	 भहबू्	 ियासं	 िवयावःग	ु
नयियावः	इभपं	 फुक्कं	चइुकँ	हरे	ि्वयासरे	
समु्क	 चविया	 भबल।	 अलरे	 पयावलं	
धयाल —	३ “लज	 भकललभकययाग	ुटयास्मस	
शहिय्		बूम्ह	छम्ह	यहूदरी	खवः।	अय्	िं	लज	
बवलंग	ुलया	थ्व	हरे	शहिय्		ग्ललएल- 
ययाग	ुलहयातं	खवः।	लजं	झी	तयापयावः	बयाजयया-
भपभिग	ु व्यवसथया	 िं	 बयंालयाक	 सयिया	
कयया।	 लछकभपनसं	 थौकंनहय्		 ययािया	
चंवथरे	ं लजं	 िं	 पि्रेश्ियया	 भिंभतं	 थवःत	
पयािया	जयुयाग	ुखवः। * ४ लजं	थ्व	लय्ँ		जूभपं	
भ्जंत	व	भ्सयात	भवश्यासरीतय्	त	दयायरेग,ु	
सययायरेग	ु ययािया,	 गलुललसत	 लया	 कुिया	
भबयया।	 ५ लजं	 धययाचवियाग	ु थ्व	 फुक्क	
ख	ँसियाय्		चंवभपं	दजुवःतय्	सं	व	दकलय्		
तवःधंम्ह	पजुयाहयािरी	ंिं	सयू।	वय्	कवःभपभिग	ु
हरे	पयाखरे	ं लजं	भवश्यासरीतय्	त	जविरेत	भंव	
चवकया	कययाग	ुखवः।	इभ्त	यरूशलरे्य्		
जविया	 हययावः	 सजयायँ	 बरीकरे त	 िं	 लज	
द्सकसय्		वियाग	ुखवः।” *
६ “वंँव	 लज	 द्सकसय्		 थ्यिरी	 थरे	ं
चंवकयावः	 सवग गं	 तसकं	 थरीग	ु जवः	 लजग	ु
छचयावःखरेलं	 लथल।	 ७ अलरे	 लज	 बय्ँ		
भवसू	विया।	लजतवः	थथरे	धयया	हवःग	ुलजं	
तयायया —	 ‘शयाऊल,	 शयाऊल,	छयाय्		 छं	
लजतवः	दवुःख	भबययाचविया?’
८ “अलरे	लजं	ललसवः	भबयया —	‘लछ	स	ु
खवः,	हरे	प्ि?ु’
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“अलरे	 वय्	कलं	 धययाभदल —	 ‘लज	
ियासितययाम्ह	यरेशू	खवः,	गमु्हय्	लसत	छं	
दवुःख	 भबययाचवि।’	९ उबलय्		 लज	ियाप	
दभुपनसं	 जवः	 जक	 खि,	 सवः	 धयावःसया	
सिुयािं	्तयावः।
१० “अलरे	 लजं	 थथरे	 धयया —	 ‘प्ि,ु	
आवः	लजं	छु	ययायरे	्याल	लय्	?’
“अलरे	 प्िुं	 लजतवः	धययाभदल —	 ‘द,ँ	
द्सकसय्		हु।ँ	 छं	ययायरे	्यावःग	ु फुक्क	
ख	ँछनत	अि	हरे	धयाइ।’
११ “थरीग	ु जलं	 ययाियावः	 लजग	ु भ्खया	
हरे	कयंा	 जलु।	अलरे	 लज	 ियाप	 ववःभपनसं	
लहयावः	जवियावः	 लजतवः	द्सकसय्		बविया	
यंकल।
१२ “अि	 चंवभपं	 यहूदरीतय्	सं	 ्यािय्		
ययािया	तवःम्ह	अलरे	्ोशयाययाग	ुव्यवसथयाय्		
धयया	तवःथरे	ंययािया	जइुम्ह	हिभियया	धयावःम्ह	
छम्ह	्िखंु	वययावः	१३ लजग	ुनह्यवःिरे	दियावः	
थथरे	 धयाल —	 ‘भकजया	 शयाऊल,	 लछग	ु
भ्खयंा	खिरे्या।’	 उलल	धयायरेंव	 हरे	 लजग	ु
भ्खया	चयाल।	अलरे	वययात	खिया।
१४ “अिं	 ललपया	 ंव	 लजतवः	 धयाल —	
‘पि्रेश्िययाग	ु इचछया	 सरीकरे त,	 अलरे	
वय्	कवःयया	 ध्थीम्ह	 ्िूययात	 सवयरेत	
व	 वय्	कवःययाग	ु हरे	 म्हतुुं 	 ख	ँ नयिरेत	
झी	 तयापयावःबयाजययाभपभि	 पि्रेश्िं	
लछतवः	 लयययादरीग	ु द।ु	 १५ आवः	 लछं	
फुक्कििं	थवःम्हं	 खंग	ुव	तयावःग	ुखयँया	

सयाक्री	 भबययादरी	 ्यावः।	 १६ अय्	जूगलुलं	
आवः	 छुभकययात	 ललबयाक्कया	 चविरेग?ु	
दियाभदस,ँ	 वय्	कवःयया	 िया्ं	 बष्तस्या	
कययावः	थवःग	ुपयाप	लसलया	छवययाभदस।ँ’	”

यूहदीमखवुपन्तनंस्यनरेमयाः
धकयाःधयाःगु

१७ “अिं	 यरूशलरे्य्		 ललहयंा	 वयरे	
धुंकयावः	 छनह	ु दरेगलय्		 चवियावः	 प्याथ्मिया	
ययािया	 चवियाबलय्		 लजं	 दश्मि	 खिया।	
१८ प्िुं 	 लजतवः	 धययाभदल —	 ‘ययाकिं	
हरे	छ	यरूशलरे्ं	 भपहयंा	हु,ँ	छयाय्	धयावःसया	
छं	 कंग	ु लजग	ुखय्ँ		थि	चंवभपं	सिुयािं	
भवश्यास	ययाइ	्ख।ु’
१९ “अलरे	 लजं	 धयया —	 ‘प्ि,ु	 ध््म-
शयासत्र	 सयभिग	ु छरे 	ँ पभतं	 वियावः	 लजं	
लछतवः	 भवश्यास	 ययाक्वलसत	 जवियावः	
झययालखयाियाय्		कुियाग	ुव	कसयावः	ययािया	
जयुयाग	ुफुक्क	ख	ँइभ्सं	सयू।	२० अलरे	
लछग	ुसयाक्री	भबयया	जइुम्ह	षसतफिसययात	
सययावःबलय्		 िं	 लज	 दथु्ययावः,	 लजं	 इभ्ग	ु
वसवः	सवययाचवियाग	ुखवः।’ *
२१ “प्िुं 	 लजतवः	 थथरे	 धययाभदल —	
‘छ	विरे	 हरे	 ्यावः,	 लजं	छनत	तयातयापयाक	
यहूदरी्खभुपनथयाय्		छवयरेतयिया।’	”
२२ थलुल	 तक	 लया	 अि	 चंवभपं	 ्िू-
तय्	सं	 पयावलययाग	ु ख	ँ नयि।	 अिं	
ललपया	 इभपं	 ततवःसलं	 थथरे	 धकयावः	
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हयालया	हल —	“थ्वययात	सययायरे	हरे	्यावः।	
थजययावःम्ह	्िू	लया	म्वयािया	चविरेत	तकं	
्लववः।”	२३ अलरे	इभ्सं	थवः	थवःग	ु लं	
फसय्		बवय्	कयावः	धू	हलयावः	हयालया	हल।
२४ थ्व	खियावः	तवःधंम्ह	क्तयािं	्िूत	
पयावल	 खियावः	 थथरे	 छयाय्		 तंम्ववःग	ु
धकयावः	सरीकरे त	वययात	भकललयाय्		यियावः	
कोियागं	दयायरेग	ुउजं	भबल।	२५ पयावलययात	
लचत	संबलय्		ंव	नह्यवःिरेसं	दिया	चंवम्ह	
क्तयािययात	 थथरे	 धयाल —	 “दोष	 हरे	
्दय्	कं	 छम्ह	 िो्रीययात	कोियागं	 दयायरेग	ु
पयाय्	लछ	जू	लया?”
२६  थ्व	 नयियावः	 क्तयािं	 तवःधंम्ह	
क्तयािययाथयाय्		 वियावः	 धयाल —	 “लछं	
छु	ययायरेतयिया	भदययाग?ु	व	्िू	लया	िो्री	
धकयावः	जयुयाचवि।”
२७  अलरे	 ंव	 वययावः	 पयावलययाकरे 	
नयि —	“छ	िो्री	खवः	लया?”
पयावलं	ललसवः	भबल —	“खवः।”
२८ अलरे	 ंव	धयाल —	“लज	लया	यक्व	
लधबया	फुकयावः	भतभि	िो्री	जइु	खि।”
पयावलं	धयाल —	“लज	लया	बूसयंाभिसरे	ंहरे	
िो्री	खवः।”
२९ थ्व	 नयियावः	 पयावलययात	 दयायरेत	
ववःभपं	 फुक्कं	 लललचलया	 वि।	 तवःधंम्ह	
क्तयाि	थवः	हरे	िं	गययात,	छयाय्	धयावःसया	ंव	
हरे	पयावलययात	लचकरे 	बयूग	ुखवः।
३० कनहय्		खनुह	ुहरे	तवःधंम्ह	क्तयािं	

यहूदरीतय्	सं	वययात	छयाय्		द्पं	बयूग	ुखवः	
धकयावः	सरीकरे त	तवःधंभपं	पजुयाहयािरीत	व	
थकयाललभपनत	 ्हया	 सियाय्		 सवःतल।	
अलरे	 पयावलययात	 फुक्कलसग	ु नह्यवःिरे	
थिरे	हल।

पयावलययातसभयाय्यंकूगु

२३  १ पयावलं	 सियाय्		 चयाकवःलछं	सवययावः	 धयाल —	 “दयाज-ु
भकजयाभपं,	 पि्रेश्ियया	 नह्यवःिरे	 लजं	 थौ	ं
तक	 थवःग	ु िगुवः	 यचकुयावः	 भिंग	ु जयया	
ययािया	वययाचवियाग	ुद।ु”
२ अबलय्		दकलय्		तवःधंम्ह	पजुयाहयािरी	
हिभिययंा	 पयावलयया	 ललक्क	 दिया	 चंव-
म्हय्	लसत	वययाग	ुम्हतुइु	दया	धकयावः	उजं	
भबल।	३ अलरे	पयावलं	वययात	धयाल —	
“अय्		सखवयालं	पयाियातवःग	ुअंगवः,	छनत	
िं	 पि्रेश्िं	 दयाइभतभि।	 ध््मशयासत्रय्		
चवयया	 तवःथरे	ं छ	 लजग	ु नययाय	 ययायरेत	
चवियाचंवग	ु द।ु	अय्	सयंा	 छं	 ध््मशयासतं्र	
्बरीकं	लजतवः	दयायरेग	ुउजं	भबल।” *
४ वयया	ललक्क	दिया	चंवभपनसं	वययात	
धयाल —	 “पि्रेश्िं	 लययया	 तवःम्ह	
दकलय्		 तवःधंम्ह	 पजुयाहयािरीययात	 थथरे	
म्हतु	ुलहयायरे	जयू	लया?”
५ अलरे	 पयावलं	 धयाल —	 “दयाज-ु
भकजयाभपं,	 वय्	कवः	 दकलय्		 तवःधंम्ह	
पजुयाहयािरी	 धकयावः	 लजं	 ्लसल।	 ध््म-
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शयासत्रय्		 थथरे	 चवययातवःग	ु द ु—	 ‘थवः	
्िूतय्		 शयासकययात	 म्हतु	ु लहयायरे	
्तरे।’	” *
६ पयावलं	अि	सदकुी	व	फरिसरीतय्	त	
िं	खियावः	थथरे	धयाल —	“दयाजभुकजयाभपं,	
लज	फरिसरीयया	कयाय्		फरिसरी	खवः।	सरीम्ह	
्िू	 हयािं	 म्वयािया	 वइ	 धकयावः	 आशया	
ययाियागलुलं	थथरे	 लजग	ु नययाय	जयुयाचंवग	ु
द।ु” *
७  ंव 	 थुलल	 धयायरे ंव 	 अि	 चंव भ पं	
फरिसरी	 व	 सदुकीतय्		 दथुइ	 लवयाप	ु
जलु।	अलरे	इभपं	 भिथ्ववः	जयुयावः	बयाल,	
८  छयाय्	धयावःसया	 सदुकीतय्	सं	 सरीभपं	
म्वयािया	 वइ,	 सवग्मदूत	 व	आत्या	 द	ु
धययाग	ु पतययावः	 ्ययावः।	फरिसरीतय्	सं	
धयावःसया	 थ्व	 सवतयंा	 पतययावः	 ययावः। * 
९  अलरे	 अि	 तसकं	 खलबल	 जुल।	
फ र िस रीत य् 		 श या सत्र रीत य् 	सं 	 दि या वः	
सदुकीतय्	त	 नयंकयावः	 थथरे	 धयाल —	
“लजभ्सं	 लया	 थ्व	 ्िूययागु	 छंु 	 हरे	
दोष	 ्खिया।	 थ्व	 ्िूययात	आत्यंा	
व	 सवग्मदूतं	 हरे	 िवयाकूग	ुजइु	 ्यावः।”	
१०  अलरे	अि	तसकं	हरे	 लवयाप	ुजलु।	
इभ्सं	पयावलययात	सययािया	बरी	धकयावः	
गययाियावः	तवःधंम्ह	क्तयािं	 लसपयाइतँय्	त	
“पयावलययात	अिं	 भकललयाय्		 हलज”	
धकयावः	उजं	भबल।

११ उखनुह	ु हरे	 चयानहय्		 प्िुं 	 पयावल-
ययाथयाय्		झयाययावः	धययाभदल —	“सयाहस	
यया,	 यरूशलरे्य्		 चंवभपनत	 थरे	ं िो्य्		
चंवभपनत	िं	छं	लजग	ुसयाक्री	बरी	्याभि।”

पयावलययातस्ययायरेगुगवसयाःगवःगु
१२ कनहय्		 खनुह	ु सथुय्		 यहूदरीतय्		
ियायवःतय्	सं	 ्िुयावः	 पयावलययात	 सययायरेग	ु
गवसयावः	 गवल।	 इभ्सं	 “पयावलययात	
्सययासरे	तववःतरे	्ख,ु	वययात	्सययाय्	कं	
ियरे	 िं	 ्ख,ु	 तविरे	 िं	 ्ख”ु	 धकयावः	
पया	 फल।	 १३ थथरे	 पयावलययात	 सययायरे	
धयावःभपं	परीम्हं	्ययाक	द।ु	१४ अलरे	इभ्सं	
तवःधंभपं	पजुयाहयािरीत	व	थकयाललभपनथयाय्		
वियावः	 धयाल —	 “लजभ्सं	 पयावलययात	
्सययाय्	कं	 छंु	 हरे	 ियरेतविरे	 ययायरे	 ्ख	ु
धकयावः	 पया	 फययाग	ु द।ु	 १५ अय्	जूगलुलं	
लछकभपनसं	 तवःधंम्ह	 क्तयािययाथयाय्		
झयाययावः	 ‘पयावलययाग	ु ्रे्रेग	ु ख	ँ िं	
बयंालयाक	सरीकरे 	्यावःग	ुद,ु	उभकं	वययात	
छकवः	क्वत	हलज’	धकयावः	धययाभदस।ँ	
अलरे	 लजभ्सं	वययात	थि	्थ्यंंव	लय्ँ		
हरे	सययािया	बरी।”
१६ इभ्सं	 थथरे	 पयावलययात	 सययायरेग	ु
गवसयावः	 गववःग	ु ख	ँ पयावलयया	 भिनचयंा	
लसययावः	 कयाचयाकयाचयंा	 भकललयाय्		 वियावः	
पयावलययात	 कि।	 १७ अलरे	 पयावलं	
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क्तयािययात	 सवःतयावः	 धयाल —	 “थ्व	
्िूययात	तवःधंम्ह	क्तयािययाथयाय्		बविया	
यंकयाभदस।ँ	वय्	कवःययात	ियाप	लयाियावः	छंु	
ख	ँधयायरे	्यावःग	ुद	ुहं।”
१८ अलरे	 ंव	 पयावलयया	 भिनचयाययात	
तवःधंम्ह	 क्तयािययाथयाय्		 यंकयावः	
धयाल —	 “कुिया	 तवःम्ह	 पयावलं	 थ्व	
्िूययात	लछथयाय्		यंकया	बय	ुधयावःग।ु	थ्व	
्िूयया	लछतवः	छंु	धयायरे	्यावःग	ुद	ुहं।”
१९ अलरे	ंव	वययात	लहयावः	जवियावः	छखरे	
बविया	यंकयावः	नयि —	“छु	धयायरे	्यावःग	ु
खवः	धया?”
२० अलरे	 ंव	 धयाल —	 “यहूदरीतय्		
ियायवःतय्	सं	 जयाियावः	 पयावलयया	 ्रे्रेग	ु
ख	ँबयंालयाक	सरीकरे 	्याल	धकयावः	तवहवः	
तययावः	कनहय्		वययात	्हयासियाय्		क्वत	
हलज	धकयावः	 लछतवः	 भबषनत	ययावः	वयरेग	ु
गवसयावः	 गववःग	ु द।ु	 २१ लछं	 इभ्ग	ु ख	ँ
नयियादरी	्तरे,	छयाय्	धयावःसया	परीम्हं	्ययाक	
्िूतय्	सं	 पयावलययात	्सययातलरे	 छंु	 हरे	
ियरे	 तविरे	ययायरे	्ख	ुधकयावः	पया	फययावः	
सययायरेत	सवययाचंवग	ुद।ु	लछं	‘जयू’	धयाइ	
धकयावः	इभ्सं	आशया	ययाियाचंवग	ुद।ु”
२२ अलरे	तवःधंम्ह	क्तयािं	वययात	थथरे	
धययावः	छवयया	भबल —	“थ्व	ख	ँलजतवः	
धयया	धकयावः	छं	सयुयातं	किरे	्तरे।”

पयावलययातकैसरिययाय्छवःगु
२३ अलरे	 तवःधंम्ह	 क्तयािं	 भिम्ह	
क्तयािययात	सवःतयावः	थथरे	उजं	भबल —	

“भिसवः	 लसपयाइतँ,	 नहयरेम्ह	 (७०)	सल	
गयया	 वभिभपं	 लसपयाइतँ,	 अलरे	 भिसवः	
ियालया	 जविया	 वभिभपं	 लसपयाइतँय्	त	
कैसरिययाय्		 विरेत	 थौ	ं बहिरी	 िौ	 बजरे	
तक	 तययाि	 ययािया	 भत।	 २४ पयावलयया	
भिंभतं	 िं	 सल	 तययाि	 ययािया	 भत।	 अलरे	
वययात	बयंालयाक	पयावः	तययावः	िो्री	बडया-
हयाभक्	 फरे ललक्सययाथयाय्		 यंभक।”	
२५ थलुल	धययावः	ंव	बडया-हयाभक्ययात	पौ	
छपौ	िं	चवल —

२६ “हिरे्यावःम्ह	 तवःधंम्ह	 हयाभक्	
फरे ललक्सज,ु	 क्लौभडयस	 ललुसयस-
पयाखरे	ंजवजलपया।
२७ “पयावल	 धयावःम्ह	 थ्व	 ्िूययात	
यहूदरीतय्	सं	 जवियावः	 सययायरेतयंग	ु खवः।	
थ्व	 ्िू	 िो्री	 धकयावः	 लसययावः	 लजं	
लसपयाइतँ	बविया	वियावः	तववःतकया	हयया।	
२८ थ्ंव	 छु	 दं्कल	 धकयावः	 सरीकरे त	
लजं	 वययात	 ्हयासियाय्		 िं	 थिरे	 यिया।	
२९ इभ्ग	ु व्यवसथयाययाग	ु खय्ँ		 थथरे	
लवयाप	ुजूग	ुजयुयाचवि।	सययायरे	हरे	्याय्	क	
व	 झययालखयाियाय्		 कुिरे	 ्याय्	क	 थ्ंव	
दं्कूग	ुलया	लजं	 छंु	 िं	्खिया।	३० अलरे	
हयािं	 यहूदरीतय्	सं	 वययात	 सययायरेत	
गवसयावः	गवययाचंवग	ुद	ुधकयावः	धयावःगलुलं	
लजं	वययात	थथरे	ययाकिं	लछथयाय्		छवयया	
हययाग	ु द।ु	 वययात	 पयावः	 ययावःभपनत	 िं	
लछथयाय्		हरे	छु	छु	धयायरे	्यावःग	ुखवः	धयावः	
हु	ँधकयावः	धयया	भबययाग	ुद।ु”
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३१ लसपयाइतँय्	सं	 उजं	 बयूथरे	ं पयावल-
ययात	 चयंा	 चयंा	 हरे 	 एषनटपयाभरिसय्		
थ्यंकल।	 ३२ कनहय्		 खनुह	ु नययालस	
ंवभपं	 लसपयाइतँ 	 पयावलययात	 सल	
गयया	 ववःभपं	 लसपयाइतँय्	ग	ु लहयातय्		
तववःतयावः	 ललहयंा 	 वि।	 ३३ कैसरिययाय्		
थ्यंकयावः	 लसपयाइतँय्	सं	 तवःधंम्ह	
क्तयािं	 भबयया	हवःग	ुपौ	व	पयावलययात	
बडया-हयाभक्ययात	 लवःलहयािया	 भबल।	
३४ बडया-हयाभक्ं	 पौ	 बविरे	 धुंकयावः	
पयावलययात	थथरे	धकयावः	नयि —	“छंग	ु
छरे 	ँ गि?”	 पयावलं	 ललसवः	 भबल —	
“लजग	ुछरे 	ँिं	भकललभकययाय्		हरे	खवः।”
३५ थ्व	नयियावः	ंव	पयावलययात	धयाल —	
“छनत	पयावः	ययावःभपं	्िूत	वल	भक	छंग	ु
्दुिया	 सवयरे।”	 अलरे	 ंव	 पयावलययात	
बयंालयाक	पयावः	तययावः	हरेिोदययाग	ुलयाय्	कु-
ललइ	तयया	भत	धकयावः	उजं	भबल।

िोमीबडया‑हयावकमफरे चलक्सयया
न्हःनरेपयावल

२४  १ नययानह	ु ललपया	 दकलय्		तवःधंम्ह	पजुयाहयािरी	हिभियया,	
थकयाललभपं	व	ततु्मललस	धयावःम्ह	छम्ह	
वभकलययात	बवियावः	कैसरिययाय्		क्व	हयंा	
वल।	 इभ्सं	बडया-हयाभक्ययात	पयावल-
ययाग	ु िया्य्		 उजिु	 ययात।	 २ पयावलययात	
बडया-हयाभक्यया	 नह्यवःिरे	 हयरे	 धुंकयावः	
ततु्मललसं	 वययात	 द्पं	 भबययावः	 थथरे	
धयाल —

“हिरे	 ्यावःम्ह	 फरे ललक्सज,ु	 छसपोलं	
ययाियावः	 लजभपं	आिनदं	चवियाचवियाग	ुद।ु	
छसपोलययाग	ु बलुदं्	 ययाियावः	 थ्व	 दरेशय्		
यक्व	 भििया	 वययाचंवग	ु द।ु	 ३ थ्व	 ख	ँ
लजभ्सं	 नह्ययाबलरे	ं नह्ययाथयाय्	िं	 ्यािय्		
ययािया	 वययाचवियाग	ु द।ु	 अलरे	 थभुकयया	
भिंभतं	 लजभ्सं	 छसपोलययात	 सिुयाय्		
भबययाचवियाग	ु द।ु	 ४ छसपोलययाग	ु ई	
यक्व	कयया	चविरे	्ख,ु	अय्	सयंा	 लजभ्ग	ु
छतवयावःचया	भबषनत	नयिया	भबजययाहु।ँ	५ थ्व	
्िू	 तसकं	 गययाियापमु्ह,	 संसयािय्		 चंवभपं	
फुक्क	 यहूदरीतय्	त	 लवयाकया	 जूम्ह	खवः।	
अलरे	थ्व	ियासिरी	पचुवःययाम्ह	ियायवः	िं	खवः।	
६ थ्ंव	दरेगवःययात	िं	अशदु्	ययायरेतयंग	ुखवः,	
अबलय्		हरे	लजभ्सं	थ्वययात	जविया।	अलरे	
लजभ्ग	ुथवःग	ुहरे	व्यवसथया	कथं	थ्वययात	
सजयायँ	 बरीतयियाग	ु खवः।	 ७ तवःधंम्ह	
क्तयाि	ललुसयसं	वययावः	थ्वययात	लजभ्ग	ु
लहयातं	 बलजफतरी	 तववःतकया	 यि।	
८ अलरे	 वययाथयाय्		 उजिु	 ययावःंवक्वलसत	
छसपोलययाथयाय्		 हु	ँ धकयावः	 उजं	 भबयया	
हल।	छसपोलं	वययाकरे 	हरे	नयियाभबजययावःसया	
लजभ्सं	 पयावः	 ययाियाचवियाग	ु फुक्क	 ख	ँ
सरी	 दइ।”	 ९ व	 ियाप	 ववःभपं	 यहूदरीतय्		
ियायवःतय्	सं	 िं	 ंव	 धयावःग	ु ख	ँ सतय	 खवः	
धकयावः	बडया-हयाभक्ययात	धयाल।

पयावलंचलसःबयूगु
१० अलरे	 बडया-हयाभक्ं	 पयावलययात	
िवयायरेत	 लहयावः	 ियाय्		 ययावःगलुलं	 ंव	 थथरे	
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धयाल —	“यक्व	दभँिसरे	ंछसपोलं	थ्व	
दरेशय्		नययाय	ययािया	वययाचंवग	ु लजं	सयू।	
उभकं	 छसपोलयया	 नह्यवःिरे	 थथरे	 थवःग	ु
ख	ँ धयायरे	 दययावः	 लज	 लय्	तया।	 ११ लज	
यरूशलरे्य्		 पि्रेश्ियया	 आियाधिया	
ययायरेत	वययाग	ुलझंभिनहुं	अ्ववः	्दभुि।	
थ्व	ख	ँ्रेभपनकरे 	िं	नयियादरी	फु।	१२ लज	
दरेगलय्		सुं	ियाप	कच	कच	हयालयाचंवग	ु
खवः	धकयावः	सुं	यहूदरी	ंिं	धयायरे	फइ	्ख।ु	
ि	 सिुयािं	 लजतवः	 ध््मशयासत्र	 सयभिग	ु
छरे य्ँ		 व	 शहिय्		 गिं	 सयुयातं	 लवयायरेत	
गवयाकया	 जूग	ु हरे	 खं	धकयावः	धयायरे	फइ।	
१३ ि	इभ्सं	लजतवः	थवःभपनसं	पयावः	ययावःग	ु
खयँयाग	ुदलस	हरे	बरी	फइ।
१४ “अय्	िं	 इभ्सं	 धयावःग	ु छतया	 ख	ँ
लया	 लजं	 िं	 खवः	 धकयावः	 धयायरे।	 लजं	 िं	
लजभ्	तयापयावःबयाजययाभपनसं	्यािय्		ययािया	
ववःम्ह	पि्रेश्िययाग	ुआियाधिया	ययाियाग	ु
खवः,	गभुकययात	इभ्सं	 ‘ियासिरी	पचुवः’	
धकयावः	धयया	जलु।	्ोशयाययाग	ुव्यवसथया	
व	 अग्व्तयंा	 चवयया	 थकूग	ु फुक्क	
खय्ँ		 लजं	 भवश्यास	 ययािया।	 १५ भिंभपं	 िं	
्भिंभपं	 िं	 लसियावः	 हयािं	 म्वयािया	 वइभतभि	
धकयावः	पि्रेश्िययाकरे 	इभ्सं	थरे	ं लजं	 िं	
आशया	ययाियाचवियाग	ुद।ु	१६ अय्	जूगलुलं	
लजं	 ्िूतय्	ग	ु नह्यवःिरे	 िं	 पि्रेश्िययाग	ु
नह्यवःिरे	 िं	 थवःत	 यचकुयावः	 जयया	 ययािया	
जयुया।”

१७ “यक्व	 द	ँ ललपया	 लज	 चरीभ्भपं	
दयाजभुकजयाभपनत	लधबया	बरीत	व	पि्रेश्ि-
ययात	छयायरेछी	ययायरेत	यरूशलरे्य्		ललहयंा	
वययाग	ुखवः।	१८ दरेगलय्		शदु्	जइुग	ुजयया	
ययािया	चवियाबलय्		 हरे	 इभ्सं	 लजतवः	
जंवग	ुखवः।	अबलय्		लज	ियाप	सुं 	छम्ह	
्िू	 िं	्द।ु	अलरे	सुं 	 ियाप	कच	कच	
हयालयाचवियाग	ु िं	 ्ख।ु * १९ एलशययंा	
ववःभपं	यहूदरीत	 िं	अि	दगु	ुखवः,	इभ्	
िं	 लजग	ु खय्ँ		 छंु	 धयायरे	 ्यावःग	ु दसुया	
धयावः	 वयरे	 ्यावःग	ु खवःभि।	 २०  ्खसुया	
्हयासियायया	 नह्यवःिरे	 दियाबलय्		 थि	
दभुपनसं	 लजकरे 	 छंु	 दोष	 खंग	ु दसुया	 व	
धयायरे्या	भि।	२१ लजं	इभ्ग	ुदथइु	दियावः	
थलुल	 हरे	 जक	धययाग	ुखवः —	 ‘सरीभपं	
्िूत	म्वयािया	वइभतभि	धकयावः	भवश्यास	
ययाियागलुलं	 थौं	 लज	 लछकभपनथयाय्		
नह्यवःिरे	 थथरे	 नययाय	 ययाकया	 चविरे	
्याल।’	” *
२२ फरे ललक्सं	 प्ियुयाग	ु ख	ँ बयंालयाक	
सयूगलुलं	 इभ्त	 थथरे	 धकयावः	 चरीकया	
छवल —	“तवःधंम्ह	क्तयाि	ललुसयस	
वल	धयायरेंव	लजं	लछभ्ग	ु्दुिया	लछिरे	ययािया	
बरी।”	 २३ अलरे	 फरे ललक्सं	 क्तयािययात	
“पयावलययात	कुिया	भत,	म्हसयूभपं	सिुयािं	
ियाप	लयावः	ववःसया	ियाप	लयाकरे 	बय।ु	छंु	बयू	
ववःसया	बरीकरे 	बय,ु	पिरे	्तरे”	धकयावः	उजं	
भबल।

३६० प्रेरित २४:११‑२३ 



Newa © 2015 नवेाः ईसाई साĀह쭰 य केनȀ (Newa Christian Literature Center) and Wycliffe Bible Translators, Inc.

फरे चलक्संपयावलययातसःतकरे छवःगु
२४  छनह	ु भिनह	ु ललपया	 फरे ललक्स	
थवः	 यहूदरी	 कलयावः	 ्ूरिलसललयाययात	
बवियावः	 वल।	 अलरे 	 यरेशू	 ख्रीष्टययाग	ु
भवश्यासययाग	ु ख	ँ नयिरेत	 पयावलययात	
सवःतकरे 	 छवल।	 २५ अलरे	 ंव	 इभ्त	
पि्रेश्ियया	नह्यवःिरे	ध्थी	ठहिय्		जइुग,ु	
थवःग	ु्िययात	थयातय्		लयाकरे ग	ुव	ललपया	
जइुभतभिग	ु नययायययाग	ु ख	ँ नयंकल।	
थ्व	 नयियावः	 फरे ललक्सं	 गययाियावः	 थथरे	
धयाल —	“आवःययात	गयात,	 ललपया	 हयािं	
लललयात	धयावःसया	 छनत	 सवःतकरे 	 हयरे।”	
२६ पयावलययापयाखरे	ं लधबया	 ियरे	 दइ	 लया	
धकयावः	ंव	्भतइ	तवःग	ुखवः।	अय्	जूगलुलं	
िं	 ंव	 पयावलययात	 थथरे	 इलय्	बयलय्		
सवःतयावः	ख	ँलहयायरेग	ुययावःग	ुखवः।
२७ भिद	ँ ललपया	 फरे ललक्सयया	 थयासय्		
पभक्म अस	फरे सतस	बडया-हयाभक्	जयुयावः	
वल।	फरे ललक्सं	यहूदरीतय्	त	लय्	तयाय्	कया	
तयरेत	पयावलययात	कुिया	तुं	तल।

पयावलंकैसिययातवबसन्तययाःगु

२५  १ फरे सतस	कैसरिययाय्		वययावः	सवनह	ुदय्	कयावः	यरूशलरे्य्		
वि।	 २  अि	 तवःधंभपं	 पजुयाहयािरीत	
व	 तवःधंभपं	 यहूदरीतय्		 ियायवःतय्	सं	
फरे सतसययात	 पयावलययाग	ु भविोधय्		 ख	ँ
नयंकयावः	भबषनत	ययात।	३ पयावलययात	लय्ँ		
दथइु	 हरे	 सययायरेग	ु ्भतइ	 तययावः	 इभ्सं	

वययात	 यरूशलरे्य्		 छवयया	 हययाभदस	ँ
धकयावः	फरे सतसययात	भबषनत	ययात।	४ ति	
फरे सतसं	 इभ्त	 थथरे	 धकयावः	 ललसवः	
भबल —	 “पयावलययात	 कैसरिययाय्		 हरे	
कुियातवःग	ु द।ु	 लज	 िं	 ययाकिं	 हरे	 अि	
विरेतयियाग	ु द।ु	 ५ लछभ्	 छम्ह	 भिम्ह	
ियायवःतय्	त	 छवयया	 भह।ँ	 अलरे	 वयया	
नह्यवःिरे	हरे	ंव	दं्कूग	ुद	ुधकयावः	उजिु	यया।”
६ इभपं	 ियाप	 चययानह	ु लझनह	ु चवियावः	
फरे सतस	 कैसरिययाय्		 ललहयंा	 वल।	
कनहय्		 खनुह	ु हरे	 ंव	 नययाय	 ययायरेथयाय्		
वियावः	 पयावलययात	 कयाय्	करे 	 छवल।	
७ पयावलययात	 अि	 हयरेंव	 यरूशलरे्ं	
ववःभपं	 यहूदरीतय्		 ियायवःतय्	सं	 वययात	
यक्व	 हरे	 दोष	 भबल।	 अथरेसयंा	 इभ्सं	
छुभकययागुं	दलस	बरी	्फुत।
८  अलरे	 पयावलं	 धयाल —	 “लजं	
यहूदरीतय्	ग	ु व्यवसथया,	 दरेगवः,	 व	
कैसिययात	्भिंकयावः	छंु	िं	धययाग	ु्द।ु”
९ फरे सतसं	 यहूदरीतय्	त	 लय्	तयाय्	करे त	
पयावलययात	 थथरे	 धयाल —	 “लजं	 छनत	
यरूशलरे्य्		छवयया	बरी,	अलरे	अि	हरे	
छंग	ुनययाय	ययायरे,	्जयू	लया?”
१०  अलरे	 पयावलं	 धयाल —	 “लजं	
कैसिययाग	ु अदयालतय्		 नययाय	 फ्विया-
चवियाग	ु द।ु	 थि	 हरे	 लजग	ु नययाय	 जइु	
्यावः।	 लजं	 यहूदरीतय्		 ियायवःतय्	ग	ु छंु	
सयंकयाग	ु ्द	ु धकयावः	 लया	 छसपोलं	
िं	 बयंालयाक	 लस	 हरे	 सयू।	 ११ लजं	 जययाि	
सजयायँ	 बरी	 ्याय्	क	 छंु	 ्भिंग	ु ययाियाग	ु
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दसुया	लज	सरीत	िं	नह्यलचलयाग	ुद।ु	इभ्सं	
लजतवः	पयावः	ययावःग	ुछंु	िं	सतय	्खसुरेलंल	
लजतवः	सिुयािं	इभ्ग	ुलहयातय्		लयाकरे 	फइ	
्ख।ु	लजं	कैसिययात	भबषनत	ययायरे।”
१२ अलरे	 फरे सतसं	 सललयाह	 बरीभपं	
ललसरे	ख	ँ लहयाियावः 	 थथरे	 धयाल —	 “छं	
कैसिययात	 भबषनत	 ययात।	 अय्	जूगलुलं	
छनत	कैसिययाथयाय्		हरे	छवयरे।”

जजुुअवग्पयासं
न्ूहम्हबडया‑हयावकमनयापलयाःगु

१३ भिनह	ुसवनह	ुललपया	जजु	ुअभग्पयास	
व	 बिभिकी	 कैसरिययाय्		 फरे सतसययात	
ियाप	 लयावः	 वल।	 १४ इभपं	 अि	 छंु	 षनह	
तक	 चविरे	 धुंकयावः	 फरे सतसं	 जजुयुयात	
पयावलययाग	ु फुक्क	 ख	ँ कि —	 “थि	
फरे ललक्सं	 कुिया	 तवःम्ह	 छम्ह	 ्िू	 द।ु	
१५ लज	यरूशलरे्य्		वियाबलय्		तवःधंभपं	
पजुयाहयािरीतय्	सं	व	थकयाललभपनसं	वययात	
दोष	 भबययावः	 सजयायँ	 बरी	 ्यावः	 धकयावः	
लजतवः	भबषनत	ययात।	१६ लजं	इभ्त	थथरे	
धकयावः	ललसवः	भबयया —	‘सिुयािं	्िूययात	
वययाग	ु दोष	 ठहिय्		 ्जइुकं	 सजयायँ	
बरीग	ु िो्रीतय्	ग	ु चलि	 ्द।ु	 अलरे	 ंव	
पयावः	ययावःभपभिग	ुनह्यवःिरे	थवःग	ुख	ँिं	धयायरे	
दयरे	्यावः।’
१७ “इभपं	वयरेंव	िचया	हरे	 लल्बयाकुसरे	
कनहय्		खनुह	ुहरे	लजं	वययात	अदयालतय्		
कयाय्	करे 	 छवयया।	 १८ वययात	 पयावः	 ययावः-
भपनसं	गलुल	िं	वययात	दोष	ठहिय्		ययाइ	

धकयावः	लजं	्भतइ	तययाग	ुखवः,	अथरे	ययायरे	
्फुत।	 १९ इभ्सं	लया	 इभ्ग	ुध््मययाग	ु
ख	ँ व	 सरीधुंकूम्ह	 यरेशूययाग	ु ख	ँ कययावः	
जकं	 पयावः	 ययािया	 हल।	 पयावल	धयावःसया	
सरीधुंकूम्ह	यरेशू	अजजं	म्वयाियाचंवग	ुदभि	
धकयावः	धयाइम्ह	जयुया	चवि।	२० लजं	 छंु	
हरे	 क्ववःछी	 ्फुगलुलं	 वययात	 थ्व	खय्ँ		
जवयावःसवयावः	ययायरेत	यरूशलरे्य्		विरेग	ु
लया	धकयावः	नयिया।	२१ पयावलं	कैसिपयाखरे	ं
नययाय	ययाकरे ग	ुधकयावः	 भबषनत	ययावःगलुलं	
लजं	 वययात	 कैसिययाथयाय्		 ्यंकुतलरे	
बयंालयाक	पयावः	तययावः	थि	हरे	तयया	तयरेग	ु
उजं	भबयया।”
२२  अलरे	 अभग्पयासं	 फरे सतसययात	
धयाल —	“व	्िूययाग	ुख	ँलजं	िं	छकवः	
नयिरे	दसुया	जयू।”
फरे सतसं	 धयाल —	 “कनहय्		 हरे	
नयियाभदस।ँ”

पयावलअवग्पयासवबिवनकीयया
न्हःनरे

२३  कनहय्		 खनुह	ु अभग्पयास	 व	
बिभिकी	 तसकं	 झवः	 झवः	 धयाय्	क	
तवःधंभपं	 क्तयाित	 व	 शहिय्		 चंवभपं	
ततवःधंभपं	्िूतय्	त	बवियावः	सिया	ययायरेग	ु
छरे य्ँ		 वि।	अलरे	फरे सतसययाग	ु उजंकथं	
पयावलययात	 िं	 दिुरे	 हल।	 २४ अलरे	
फरे सतसं	धयाल —	 “जजु	ुअभग्पयास	व	
थि	झयाययादरीभपं	सकल	ियाज	ु्य्	जभुपं,	
थि	 चंवभपं	 व	 यरूशलरे्य्		 चंवभपं	
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फुक्क	यहूदरीतय्	सं	थ्व	्िूययात	सययािया	
छवयरे	 ्यावः	धकयावः	 लजथयाय्		 उजिु	 ययावः	
ववःग	ुखवः।	२५ जययाि	सजयायँ	बरी्याय्	क	
ंव	अथरे	दं्कूग	ुलजं	छंु	हरे	लइुकरे 	्फुत।	
ंव	 कैसिययात	 भबषनत	 ययावःगलुलं	 लजं	
वययात	अि	हरे	छवयरेग	ु्भतइ	तययाग	ुद।ु
२६  “वययागु	 दं्भबदं्	 कैसिययात	
चवयया	छवयरेत	 लजकरे 	 छंु	 हरे	ख	ँ्नत।	
अय्	जूगलुलं	 लजं	 वययात	 लछकभपभिग,ु	
अजज	 लया	 हरे	 जजु	ु अभग्पयास,	 लछग	ु
नह्यवःिरे	 थिरे	 हययाग	ु द।ु	 लछकभपनसं	
्यावःकथं	जयाचँय	 ययाियावः	 लजतवः	 चवयरेत	
सललयाह	भबययाभदस,ँ	२७ छयाय्	धयावःसया	छंु	
हरे	 दोष	 ्क्यंकं	 वययात	अथरे	छवयरेत	
लजतवः	्लछं	तयाल।”

अवग्पयासययागुन्हःनरे
पयावलंबययानबयूगु

२६  १ अलरे	अभग्पयासं	पयावलययात	धयाल —	“द,ँ	थवःग	ुख	ँकंसयंा	
लजल।”
अलरे	 ंव	 लहयावः	 ियाय्		 ययाियावः	 थवःग	ु
ख	ँ धयाल —	 २  “जजु	ु अभग्पयास,	
छसपोलयया	नह्यवःिरे	थथरे	िवयायरे	दगुलुलं	
लज	तसकं	लय्	तया।	यहूदरीतय्	सं	 लजतवः	
्खगु	ु्खगु	ुजययाख	ँययात	धकयावः	पयावः	
ययावःग	ु फुक्कं	 थौ	ं छसपोलययात	किरे,	
३ छयाय्	धयावःसया	 छसपोलं	 यहूदरीतय्	ग	ु

लथभतकुभत	व	चयालचलि	बयंालयाक	सयू।	
अय्	जूगलुलं	लजग	ुख	ँबयंालयाक	नयियाभदस	ँ
धकयावः	लजं	भबषनत	ययाियाचविया।”
४ “लज	 थवःग	ु दरेश	 व	 यरूशलरे्य्		
बवलंम्ह	खवः।	उभकं	इभ्सं	लजतवः	्चयंा-
भिसरे	ं हरे	 बयंालयाक	 म्हसयू।	 ५ ध््मययाग	ु
हरे	ख	ँ लहयायरे	 धयावःसया	झीग	ु ध््मय्		 लज	
फरिसरी	जयुया	चविरे	धुंम्ह	हरे	खवः।	थ्व	
ख	ँ इभ्सं	 लस	 हरे	 सयू,	 अलरे	 इभ्त	
्यावःसया	 धयायरे	 िं	 फु। * ६ पि्रेश्िं	 झी	
तयापयावःबयाजययाभपनत	 भबययादरीग	ु वचिय्		
आशया	 ययाियागलुलं	 थौ	ं थथरे	 जंवकयावः	
नययाय	ययाकया	चविरे	्याल।	७ थ्व	हरे	ख	ँ
झी	 लझंभिगू	 कुलं	 िं	जइुभतभि	धकयावः	
आशया	 ययाियावः	 दिुगुलंभिसरे	ं चयंा	 षनहं	
पि्रेश्िययाग	ुआियाधिया	ययािया	जलु।	थ्व	
हरे	आशयंा	ययाियावः	लजतवः	थौ	ंजविया	हल,	
्हयाियाज।	 ८ पि्रेश्िं	 सरीम्ह	 म्वयाकयादरी	
धययाग	ु ख	ँ लछकभपनसं	 छयाय्		 भवश्यास	
ययायरे	्फुग?ु”
९ “लजं	 िं	 ियासितययाम्ह	 यरेशूययाग	ु ियंा	
कयाइभपनत	 सयंकरे 	 ्यावः	 धकयावः	 भबचयावः	
ययाियाग	ुखवः।	 १० लजं	 यरूशलरे्य्		 थथरे	
ययािया	 िं	 जयुया।	 लजं	 तवःधंभपं	 पजुया-
हयािरीतपयाखरे	ं अलधकयाियया	 पौ	 कययावः	
तवःम्ह	हरे	 भवश्यासरीतय्	त	झययालखयाियाय्		
कंुकरे 	भबयया।	अलरे	सययायरेथयाय्		तकं	लजं	
गवयाहयालल	भबयया।	११ ध््मशयासत्र	सयभिग	ु
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छरे य्ँ		 छरे य्ँ		 वियावः	 इभ्त	 जविया	 हययावः	
सजयायँ	 भबयया,	 अलरे	 इभ्ग	ु हरे	 म्हतुुं	
ख्रीष्टययात	्भिंक	धयाय्	करे 	भबयया।	थलुल	
ययािया	िं	्गयाियावः	त्ं	तयातयापयाक	्रे्रेग	ु
शहिय्		ियापं	वियावः	लजं	इभ्त	दवुःखकष्ट	
भबयया।” *

पयावलंथःववश्यासीजूगुखँधयाःगु
१२  “छनह	ु तवःधंभपं	 पजुयाहयािरीतय्	करे 	
उजं	व	अलधकयाि	कययावः	लज	द्सकस-
पयाखरे 	 सवयया वः 	 विया 	 चवियाबलय्		
१३ ्हयाियाज,	षनहिय्		हरे	भिियावः	सवययावः	
िं	 तसकं	 थरीग	ु छगू	 जवः	 लज	 व	 लज	
ियाप	 ववःभ पं 	 ्िूतय् 	गु	 छचयावःखरेलं	
लथल।	 १४  लजभपं	 फुक्कं	 बय्ँ		 भवसू	
वि।	अबलय्		हरे	लयाक्क	 भहबू्	ियासं	
लजतवः	थथरे	धयया	हवःग	ुसवः	लजं	तयाल —	
‘शयाऊल,	शयाऊल,	 लजतवः	छयाय्		दवुःख	
भबययाचविया	हं?	चययाियाचंवग	ुभ्	सिुयािं	
जवियावः	जविरे	फइ	लया?’
१५ “अलरे	लजं	धयया —	‘हरे	प्ि,ु	लछ	स	ु
खवः?’
“अलरे	प्िुं	 लजतवः	धययाभदल —	 ‘लज	
यरेशू	खवः।	छं	 लजतवः	दवुःख	भबययाचवि।	
१६ द,ँ	छनत	 लजम्ह	 चयवः	 ययायरेत	व	 छं	
लजतवः	 खंग	ुव	 लजं	 ललपया	क्यिरेतयियाग	ु
खयँया	सयाक्री	बरीकरे त	लज	छंथयाय्		वययाग	ु
खवः।	१७ लजं	छनत	यहूदरीतय्		ियायवःतय्	ग	ु

लहयातं	व	यहूदरी्खभुपभिग	ुलहयातं	बचय्		
ययािया	 तयरे।	 १८ इभ्ग	ु भ्खया	 चयाय्	कया	
बरीत,	 इभ्त	 लखउँथयासं	 जलय्		 हयरेत,	
अथरे	 हरे	 लजतवः	 भवश्यास	 ययाकयावः	 पयाप	
क््या	 ययाकरे त,	 शैतयािपयाखरे	ं ललगियावः	
पि्रेश्िययाथयाय्		पभवत्र	ययाकरे 	हयरेत	लजं	
छनत	इभ्थयाय्		छवयया	चविया।’	”
१९ “थथरे	जूगलुलं	हरे,	जजु	ुअभग्पयास,	
लजं	 सवग्मपयाखरेयंयाग	ु दश्मिय्		खियाग	ुख	ँ
गथरे	्नयिरेग?ु	२० लजं	थ्व	ख	ँदकलय्		
नहयापयालयाक	 द्सकसय्		 चंवभपनत	
नयंकया।	अलरे	यरूशलरे्	व	यहूभदययाय्		
नयंकं	 व	 यहूदरी्खभुपनत	 िं	 थवःथवःग	ु
पयापं	लललचलयावः	पि्रेश्िययाथयाय्		ललफवः	
सवययावः	 वया	 धकयावः	 नयंकया।	 अलरे	
थवःम्हं	 पशचयातयाप	 ययाियाग	ु जययंा	 िं	 क्य	ँ
धकयावः	 िं	 धयया। * २१ थथरे	 धययागलुलं	
यहूदरीतय्		 ियायवःतय्	सं	 लजतवः	 दरेगलय्		
जवियावः	सययायरेत	सववःग	ुखवः।	२२ अय्	िं	
थौ	ं तक	 पि्रेश्िं	 लजतवः	 गवयाहयालल	
ययाियादरीग	ु हरे	 द।ु	 अय्	जूगलुलं	 लजं	 थि	
दियावः	 लचधंभपं,	 तवःधंभपं,	 सकलसतं	
सयाक्री	 भबययाचवियाग	ु द।ु	 अग्व्तयंा	
व	 ्ोशयंा	 जइुभतभि	 धकयावः	 धयावःग	ु ख	ँ
जक	 लजं	 कियाचवियाग	ु खवः,	 ्रेग	ु छंु	
िं	्धयया।	२३ इभ्सं	धयावःग	ुख	ँथ्व	हरे	
खवः —	‘्भु्त	बरीम्ह	ख्रीष्ट	सरी	हरे	्यावः,	
अलरे	हयािं	दकलय्		नहयापया	वय्	कवःययात	
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हरे	सरीम्हं	म्वयाकयादरी।	वय्	कलं	हरे	यहूदरी	
व	यहूदरी्खभुपं	सकलसतं	बचय्		ययाियावः	
जवः	भबययादरी।’	” *
२४ पयावलं	थथरे	 िवयािया	 चंवबलय्		हरे	

फरे सतसं	ततवःसलं	वययात	थथरे	धयाल —	
“पयावल,	छ	वरे	ंजलु	लया	भक	छु?	यक्व	
बवियावः	छ	वरे	ंजइु	धुंकल।”
२५ अलरे	पयावलं	धयाल —	“हिरे	्यावः- 

म्ह	 फरे सतस,	 लज	 वरे	ं जूग	ु ्ख।ु	 लजं	
लया	 सतय	 ख	ँ हरे	 लहयाियाचवियाग	ु द।ु	
२६ अभग्पयास	जजुुं 	 िं	 थ्व	ख	ँसयू।	 लजं	
वय्	कवःययात	्गययासरे	धयायरे	फु।	वय्	कलं	
थ्व	ख	ँ बयंालयाक	 हरे	 सयू,	 छयाय्	धयावःसया	
थ्व	ख	ँसुं	्दथुयाय्		धयावःग	ु्ख।ु	२७ जजु	ु
अभग्पयास,	छसपोलं	अग्व्तयातय्	त	
भवश्यास	 ययािया	 ्भदयया	लया?	छसपोलं	
भवश्यास	ययाियादरी	धकयावः	लजं	सयू।”
२८  अलरे	 अभग्पयासं	 पयावलययात	
धयाल —	 “थलुल	 ययाकिं	 छं	 लजतवः	 िं	
ख्रीषष्टयि	ययायरेत	सवययाग	ुलया?”
२९ पयावलं	धयाल —	“ययाकिं	जइु्या,	
ललबयाक्क	जइु्या,	लछकभपं	सकलरे	ंलज	
थरे	ंतुं 	जइु्या	धकयावः	लजं	आशया	ययाियाग	ु
द।ु	 ति	 थथरे	 लसखलं	 लचकया	 चविरे	
्यावःम्ह	धयावःसया	्ख।ु	पि्रेश्िययाकरे 	लजं	
थ्व	हरे	प्याथ्मिया	ययािया।”
३० अलरे	जजु,ु	बडया-हयाभक्,	बिभिकी	
व	अि	चंवभपं	सकलरे	ंदि।	३१ इभपं	थथरे	

हयाहयंा	भपहयंा	वि —	“थ्व	्िखंु	सययायरे	
हरे	्यावःग	ुव	कुिरे	हरे	्यावःग	ुलया	छंु	िं	जयया	
ययावःग	ु्द	ुखभि।”
३२ अभग्पयासं	 फरे सतसययात	 धयाल —	
“ंव	 कैसिययात	 भबषनत	 ्ययावःग	ु जूसया	
तववःतया	छववःसयंा	जयूग	ुखभि।”

पयावलिोमय्ंवगु

२७  १ लजभ्त	लवःजहयाजं	इटयालल- ययाय्		छवयरेग	ुक्ववःछी	धुंकयावः	
पयावल	व	्रेभपं	 कुियातवःभपनत	यलुलयस	
धयावःम्ह	 जजु	ु अगसतसयया	 ्हयंातय्		
क्तयािययाग	ुलहयातय्		लवःलहयािया	 भबल।	
२ अलरे	 लजभपं	एलशययाय्		थरी	थरी	थयासय्		
जयुयावः	 विरेतयंग	ु ए्रियाभ्टरेिोसययाग	ु
लवःजहयाजय्		 चवियाविया।	 लजभपं	 ियाप	
्याकरे डोभिययाय्		चंवग	ुथरेसलोभिकरे 	शहिं	
ववःम्ह	अरिसतयाख्मस	धयावःम्ह	्िू	िं	द।ु †
३ कनहय्		खनुह	ुलजभपं	सरीदोि	धययाग	ु
लवःजहयाज	 भदकरे गु	 थयासय्		 थ्यि।	
यलुलयसं	 पयावलययात	 दयया	 ययाियावः	
वयया	 पयासयाभपनथयाय्		 ्यावःग	ु ययायरेत	
छवयया	भबल।	४ लजभपं	अिं	वियाबलय्		
अवःखतं	फय्		संगलुलं	फय्		छलरे	ययायरेत	
सयाइप्सयया	उत्ि	पयाखरे	ंविया।	५ लजभपं	
भकललभकयया	 व	 पया्भफललययाययाग	ु
स््ुरि	जयुयावः	लभुकययाय्		लयावःग	ु ्याइिया	
धयावःग	ु शहिय्		 थ्यंकवः	 वयया।	 ६ अि	
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इटयाललययाय्		 विरेतयंग	ु ्रेग	ु लवःजहयाज	
छगवः	लइुकयावः	क्तयािं	 लजभ्त	उकी	
हरे	तल।	व	लवःजहयाज	अलरेक्जरेषन्रिययंा	
ववःग	ुखवः।
७ लजभपं	 तवःनह	ु तक	 बलुहुु	ँ नह्यजययंा	
तसकं	 दवुःख	 फययावः	 क्िरीडस	 धयावःग	ु
शहिययाग	ुललक्क	थ्यंकवः	वयया।	अिं	िं	
लजभ्त	फसं	्छववःगलुलं	क्रे ट	टयापयुया	
उत्ि	 पयाखरे	ं विया।	 ८ लजभपं	 तसकं	
थयाकुक	लसथं	लसथं	सनुदि	बनदि	धयावःग	ु
थयासय्		 थ्यंकवः	 वयया।	 थिं	 लयालसयया	
धयावःग	ुशहि	सभत्।
९ थकुथं	 लजभ्सं	 तवःनह	ु हरे	 लसभतं	
छवयया।	गववःफय्		वइग	ुई	जूगलुलं	स््ंुरि	
जइुग	ुतसकं	गययािपइु	यवः।	उभकं	पयावलं	
थथरे	धकयावः	धयाल —
१० “सवययाभदस,ँ	 लजं	 सवयरेबलय्		लया	
आवः	िं	झीभपं	थिं	लवःजहयाजय्		चविया	
वि	 धयावःसया	 जहयाज	 व	 ्यालसया्याि	
जक	 ियाश	 जइुग	ु ्ख,ु	 झीभपं	 ियापं	
सरी	फु।”	११ पयावलं	धयावःग	ुख	ँ्नयंसरे	
क्तयािं	 जहयाज	 चलरे	 ययाइम्ह	 व	
जहयाजयया	 थुवयालं	 धयावःग	ु ख	ँ नयि।	
१२ लचकुलयाबलय्		 चविरेत	 थ्व	 जहयाज	
भदकरे गु	 थयाय्		 पयाय्	लछ	 ्जूगुललं	
अ्ववःलसिं	 वियावः	 फभतंफतलरे	
फोभिक्सय्		थ्यंकरे ग	ु्भतइ	तवःग	ुखवः।	
थ्व	 क्रे ट	 टयापयुयाग	ु छगू	 लवःजहयाज	
भदकरे ग	ु थयाय्		 खवः।	 थ्व	 दषचछि-
पषचछ्	व	उत्ि-पषचछ्	सववः।

गवःफय्वःगु
१३ दषचछि	 पयाखरे	ं फय्		 संगलुलं	 सक-
लसिं	आवः	लया	 विरे	 जरी	 धकयावः	 ्भतइ	
तल।	 अलरे	 इभ्सं	 ियँयाग	ु कयाकवःचया	
चवय्		 सयालयावः	 लवःजहयाजययात	 क्रे ट	
टयापयुयाग	ुलसथं	लसथं	नह्ययाकल।	१४ ति	
िचया	 लं	 हरे	 टयापपुयाखरे	ं उत्ि	 पबु्मय्		 िं	
तसकं	गववःफय्		वल।	१५ लवःजहयाजययात	
गववःफसं	 तवपलु,	 लजभ्सं	 छंु	 हरे	 ययायरे	
्फुत।	अलरे	यगग	ुथज	ुधकयावः	लजभ्सं	
लवःजहयाजययात	अथरे	ंतववःतया	भबयया।
१६ क्लौडया	धयावःग	ुछगू	टयापइु	थ्यंकयावः	
गववःफय्	ययात	 िचया	 पि।	 अथरेजूसयंा	
लजभ्त	 लवःजहयाजयया	 लयिुरे	 लचियातवःग	ु
ियंाचया	 बचय्		 ययायरेत	 तसकं	 थयाकुल।	
१७  बलल	 बललं	 थ्व	 ियंाचयाययात	
लवःजहयाजय्		 सयालयावः	 नययाक्क	 लचिया	
भबयया।	ललभबययाययाग	ुस््ुरियया	भफसलय्		
जहयाज	 ियाससरे	 जइु	 धकयावः	 गययाियावः	
जहयाज	 चलरेययाइभपनसं	 पयाल	 क्वकयया	
भबल।	अलरे	लवःजहयाजययात	फसं	घवयािया	
यंकल।
१८  गववःफय्		 तसकं	 हरे	 ववःगलुलं	
कनहय्		 खनुह	ु इभ्सं	 जहयाजय्		 चंवग	ु
्यालसया्याि	 वयंाछवयया	 भबल।	 १९ हयािं	
कंस	खनुह	ुइभ्सं	जहयाज	चलय्		ययायरेत	
्यावःग	ु सया्याि	 िं	 वयंाछवयया	 भबल।	
२० तवःनह	ुतक	लया	लजभ्सं	िग	ुव	सूय्म	
तकं	सवयरे	्खि।	अलरे	हयािं	 गववःफय्		
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्भदक्क	वयया	तुं 	चंवगलुलं	लजभ्सं	लया	
म्वयाइ	हरे	्खतु	धकयावः	धयायरे	धिुयाग।ु
२१  तवःनह	ु भिसरें	 ियरे	 तकं	 ्खंियावः	
पयावलं	दियावः	थथरे	धयाल —	“लछकभपनसं	
लजं	 धययाग	ु ख	ँ नयियावः	 क्रे ंट	 ्ववःग	ु
जूसया	थथरे	दवुःख	िं	फयरे	्यालरी	्खगु,ु	
अलरे	्यालसया्याि	िं	ियाश	जइु	्खगु।ु	
२२ अय्	िं	 लछकभपं	 गययाियादरी	 म्वयावः।	सुं	
िं	 सरी	 ्ख।ु	 लवःजहयाज	 जक	 सयिरी।	
२३ लजं	आियाधिया	ययाियाचवियाम्ह	 लजम्ह	
पि्रेश्ियया	 छम्ह	 सवग्मदूतं	 षम्हगवः	
चयानहय्		 वययावः	 लजतवः	 थथरे	 धयाल —	
२४ ‘गययायरे	 ्तरे	 पयावल,	 छ	 कैसियया	
नह्यवःिरे	 विरे	 हरे	 ्यावः।	 अय्	जूगुललं	
पि्रेश्िं	छ	ियाप	दभुपं	सकलसतं	बचय्		
ययाियादरी।’	 २५ थथरे	 लछकभपं	 गययाियादरी	
्तरे,	छयाय्	धयावःसया	पि्रेश्िं	 लजतवः	गथरे	
धययाभदल	अथरे	हरे	जइु	धकयावः	लजं	सयू।	
२६ अय्	िं	 छंु	टयापइु	झीग	ुजहयाज	 नयया	
हरे	नययाइ।”
२७   ल झं ्यनहु	 द य् 	कया वः 	 लज भ्ग	ु
लवःजहयाज	 एभ्रिययास	 धयावःग	ु स््ुरिय्		
लयावः	वल।	बयाचया	इलय्		जहयाज	चलय्		
ययाइभपनसं	गगुुं 	टयापइु	लयावः	ववःग	ु्भतइ	
तल।	२८ अथरेजूगलुलं	इभ्सं	लवः	गलुल	
तवःजयावः	दयािया	सवल।	अि	लवः	षसवखगूु	
भ्टि	तवःजयावः।	िचया	उखरे	वियावः	दयािया	
सववःबलय्		 िरीनहय्	गू	 भ्टि	 भत	 जक	
तवःजयावः।	 २९ अलरे	 गिं	 लवहतँय्		 नययावः	
विरी	धकयावः	गययाियावः	इभ्सं	्यंगू	ियँयाग	ु

कयाकवःचया	लयूिरे	ंक्वफयािया	छवल।	अलरे	
गबुलय्		सथु	जइु	धकयावः	भपययाचवि।
३० जहयाज	 चलय्		 ययाइभपनसं	 लचचया-
गववःग	ु ियंाचया	 लखय्		 क्वछवययावः	
नह्यवःिरेययाग	ु ियँयाग	ुकयाकवःचया	 क्वफयायरेग	ु
तवहवः	 तययावः	 भबसयुं	 विरेत	 सवल।	
३१ थ्व	 ख	ँ लसययावः	 पयावलं	 क्तयाि	 व	
लसपयाइतँय्	त	धयाल —	“थभुपं	भबसयुं	वि	
धयावःसया	 लछकभपं	 सुं	 िं	 म्वयाइ	 ्ख।ु”	
३२ अलरे	लसपयाइतँय्	सं	ियंाचया	थयाकयातवःग	ु
लखपवः	चयािया	भबल।	ियंाचया	चइुकरे 	यि।
३३ सथु	जइु	थरे	ंचंवकयावः	पयावलं	इभ्त	
ियरेिरी	ययायरेत	धयाल —	“लछकभपनसं	छंु	
हरे	्िवःग	ुलझं्यनह	ु्लछं	दयरे	धुंकल।	
३४ अय्	जूगलुलं	 लछकभपनसं	 छंु	 ियरेिरी	
ययाियाभदस।ँ	 म्वयायरेत	 लया	 ियरे	 हरे	 ्यावः।	
लछकभपभिग	ुस	ँछप	ुतकं	छंु	जइु	्ख	ु
धकयावः	लया	लजं	धयायरे	हरे	धिु।”	३५ थलुल	
धययावः	पयावलं	्रि	कययावः	फुक्कलसयया	
नह्यवःिरे	 पि्रेश्िययात	 सिुयाय्		 भबययावः	
कुचया	 कुचया	 ययाियावः	 िल।	 ३६ अलरे	
फुक्कलसिं	 लय्	तयातयंा	 िल।	 ३७ लजभपं	
फुक्क	 ययाियावः	 भिसवः	 व	 नहयरेखमु्ह	
(२७६)	 द।ु	 ३८ गयाक्क	 ियरे	 धुंकयावः	
इभ्सं	 लयंग	ु छव	 जहयाजययात	 ययाउँसरे	
चंवकरे त	स््ुरिय्		वयंाछवयया	भबल।

लःजहयाजस्यंगु
३९ सथु	जइु	धुंकयावः	िं	इभ्सं	व	थयाय्	-
ययात	 म्हसरीकरे 	 ्फुत।	 अय्	िं	 इभ्सं	
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स््ुरिययाग	ु लस 	खियावः	 उखरे	 हरे	 जहयाज	
यंकरे ग	ु ्भतइ 	 तल। 	 ४० उभकं	 इभ्सं	
कयाकवःचयाययात	 लखय्	 	 वयंाछवयया	
भबल,	जहयाजययाग	ुचतं	 िं	फ्यि,	अलरे	
जहयाजययात	फसं	लसथय्		यंकरे ्या	धकयावः	
पयाल	 िं	 बवय्	कल।	४१ जहयाज	हभुत्िया	
वियावः	नह्यवःिरे 	बय्ँ		ियाससरे	 जूवि,	अलरे	
लवः	 दं्बवलं	जहयाजययाग	ुलयूिरेययाग	ु बव	
सयंकल।
४२ अलरे	 जविया	 हवःभपं	 लयाल	 कययावः	
भबसयुं	विरी	धकयावः	गययाियावः	लसपयाइतँय्	सं	
इभ्त	 सययािया	 छवयरेग	ु ्भतइ	 तल।	
४३ ति	क्तयािं	पयावलययात	बचय्		ययायरेग	ु
्भतइ	 तययावः	 लसपयाइतँय्	त	 अथरे	 ययाकरे 	
्बयू,	 बरु	 फुभपं	 लयाल	 कययावः	 स््ुरि	
लसथय्		 हु।ँ	 ४४ अलरे	 ्रेभपं	 जक	 लसपँौ	
व	 जहयाजययाग	ु सयंग	ु कुचयाय्		 चवियावः	
हु	ँधकयावः	धयाल।	थकुथं	 लजभपं	 फुक्कं	
बचय्		जयुयावः	विरे	फत।

मयालटियाटियापइुथयंगु

२८  १ स््ुरि	लसथय्		वयरे	धुंकयावः	लजभ्सं	 व	 टयाप	ु ्यालटया	
खवः	धकयावः	लसल।	२ अबलय्		वया	वयया	
चंवगलुलं	 लचकुसरे	 चवियाचवि।	 अि	
चंवभपनसं	 लजभ्त	सवःतयावः	 दयया	 ययाियावः	
भ्	छवय्	कया	भबल।
३ पयावलं	 िं	 छुलस	 ्िुया	 हययावः	 भ्इ	
तल।	 भ्ययाग	ुक्वयावः	जलं	ययाियावः	तयाहया	
छम्ह	 छुलसं	 भपहयंा	 वययावः	 पयावलययाग	ु

लहयातय्		 यगगयात।	 ४ थ्व	 खियावः	 अि	
चंवभपं	्िूत	थवःथवय्		थथरे	ख	ँलहयात —	
“थ्व	्िू	लया	धयातथरे	ंहरे	जययाि्यािया	जइु	
्यावः।	 स््ंुरि	 बचय्		 जयुया	 ववःसयंा	 नययाय	
ययाइम्हय्	लसिं	थ्वययात	म्वयाकरे 	्भबल।”	
५ पयावलं	 व	 तयाहयाययात	 थया	 थया	 ययाियावः	
भ्इ	तुं	कुकया्म	भबल।	वययात	छंु	िं	्जू।	
६ इभ्सं	िचया	ललपया	हरे	भबषं	्िया	वययावः	
पयावल	सरी	धकयावः	्भतइ	तल।	तयाउत	
तकं	पयावलययात	छंु	्जूग	ुखियावः	इभ्सं	
ख	ँहरीकयावः	थथरे	धयाल —	“थ्व	लया	द्वः	
हरे	जइु	्यावः।”
७ अिं	सभत्क	हरे	व	टयापयुया	तवःधंम्ह	
हयाभक्	 पषबलयसययाग	ु छरे बँ ु	ँ द।ु	 ंव	
लजभ्त	 सवनह	ु तक	 थवःथयाय्		 पयाहयंा	
बविया	 तल।	 ८ अबलय्		 पषबलयसयया	
अब	ुआउँ	जइुकयावः	जवि	वय्	कयाचवि।	
अलरे	 पयावलं	 वययाथयाय्		 वियावः	 प्याथ्मिया	
ययाियावः	 वययाग	ु छरेिय्		 लहयावः	 तययावः	
लयाय्	कया	भबल।	९ थ्व	खियावः	अि	चंवभपं	
्रेभपं	उसयाय्ँ	्दभुपं	 िं	वयया	थयाय्		वल।	
अलरे	 इभपं	 िं	 लयायया	 वि।	 १० इभ्सं	
लजभ्त	 तसकं	 हियाबिया	 तयरेग	ु ययात।	
लजभपं	 विरेत	 जहयाजय्		 चवियाबलय्		 िं	
इभ्सं	 लजभ्त	्यावः	्यावःग	ुिसया	 तवसँया	
तयरे	हल।

मयालटियंािोमय्ंवगु
११  सवलया	 दय्	कयावः	 लजभपं	 अिं	
छक्कलं	 बूभपं	 भिम्ह	द्वःययाग	ु लचं	 दगु	ु
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अलरेक्जरेषन्रिययंा	 ववःग	ु लवःजहयाजय्		
चवियावः	विया।	 थ्व	जहयाज	 िं	 लचकुलया	
फुकरे त	 अि	 भदियाचंवगु	 खवः।	
१२ सिुयाकुसयाई	 धयावःग	ु शहिय्		 थ्यंकयावः	
लजभपं	 सवनह	ु तक	 अि	 हरे	 चविया।	
१३ अिं	 लजभपं	 िरेभगयिय्		 थ्यंकवः	वयया।	
कनहय्		 खनुह	ु दषचछिं	 फय्		 ववःगलुलं	
लजभपं	भिनह	ुललपया	पभटओललइ	थ्यंकवः	
वयया।	१४ अि	 लजभ्सं	 भवश्यासरी	दयाज-ु
भकजयाभपं	 ियापलयािया।	 इभ्सं	 इियाप	
ययावःगलुलं	लजभपं	छवयावः	तक	अि	चवियावः	
िो्य्		विया।
१५ िो्य्		 चंवभपं	 भवश्यासरी	 दयाज-ु
भकजयाभपनसं	 लजभपं	 वइग	ु ख	ँ नयियावः	
गलुलं	 “संवगू	 सतवः”	 धयावःथयाय्		 तक,	
अलरे	गलुलं	“अष्पयस”	धयावःग	ुबजयािय्		
थ्यंक	 ल	ँ सववः	 वल।	 इभ्त	 खियावः	
पयावलं	लय्	तयाययावः	पि्रेश्िययात	सिुयाय्		
भबल।
१६ लजभपं	 िो्य्		 थ्यंकयावः	 पयावलययात	
छम्ह	 लसपयाइ	ँ पयावः	 तययावः	 वयया	 यरेतथरे	
ययाकरे 	भबल।
१७ सवनह	ु ललपया	 पयावलं	 यहूदरीतय्		
थकयाललभपनत	 सवःतकरे 	 छवल।	 अलरे	
इभपं	्िुरे	धुंकयावः	पयावलं	थथरे	धयाल —	
“दयाजभुकजयाभपं,	 सवययाभदस,ँ	 लजं	 झी	
्िूतय्	त	 व	 झी	 तयापयावःबयाजययाभपभि	
पयालय्		भिसरे	ंययाियाचंवग	ुलथभतकुभतययात	

सयंकयावः	 छंु	 िं	 ययाियाग	ु ्द।ु	 अय्	सयंा	
यहूदरी	 दयाजुभकजयाभपनसं	 लजतवः	
यरूशलरे्ंभिसरें	 कुियावः	 िो्रीतय्	ग	ु
लहयातय्		लवःलहयािया	भबयया	हल।	१८ लजग	ु
्दुिया	 बयंालयाक	 सवयरे	 धुंकयावः	 इभ्सं	
लजतवः	 तववःतरेतयंग	ु खवः,	 छयाय्	धयावःसया	
सययायरे	्यावःग	ु छंु	 िं	जययाख	ँ लजं	ययाियाग	ु
्द।ु	 १९ अय्	िं	 यहूदरीतय्		 ियायवःतय्	सं	
लजतवः	 ्तववःतरेग	ु ्भतइ	 तवःगलुलं	 लजं	
कैसिययाथयाय्		 भबषनत	 ्तसरे	 ्लजल।	
अथरे	धकयावः	लजं	थवः	हरे	दयाजभुकजयाभपनत	
दोष	 बरीतयियाग	ु ्ख।ु * २० थ्व	 हरे	
ख	ँ धयायरेत	 लजं	 लछकभपनत	 सवःतयाग	ु
खवः।	 इस्याएलरीतय्	सं	 आशया	 ययािया	
चंवम्हय्	लसग	ुखं	ययाियावः	लजं	थथरे	जंवकया	
चविरे	्याल।”
२१ अलरे	 इभ्सं	 वययात	 धयाल —	
“लछग	ुखय्ँ		यहूभदययंा	 िं	छगू	पौ	ववःग	ु
्द।ु	अलरे	थि	ववःभपं	दयाजभुकजयाभपनसं	
िं	लछतवः	्भिंकयावः	थौ	ंतक	ख	ँलहयावःग	ु
्द।ु	 २२ अय्	िं	 लछं	 थवःग	ु ख	ँ लजभ्त	
िं	 कियाभदस,ँ	 छयाय्	धयावःसया	 थ्व	 लय्ँ		
जइुभपनत	 नह्ययाथयाय्	िं	 ्भिंकयावः	 ख	ँ
लहयाइग	ुलजभ्सं	सयू।”
२३ अलरे	 इभ्सं	 छनह	ु पयावलयया	 ख	ँ
नयिरेग	ुक्ववःलछत।	क्ववःलछिया	तवःखनुह	ु
हरे	इभपं	फुक्क	पयावल	चवियाचंवग	ुछरे य्ँ		
्ुंवल।	 उखनुह	ु ंव	 सथंुभिसरे	ं बहिरी	
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तकं	इभ्त	पि्रेश्ि	ययाग	ुियाजयययाग	ुख	ँ
बयंालयाक	 ध्वयाथइुक	 कि।	 ्ोशयाययाग	ु
व्यवसथया	व	अग्व्तयातय्	ग	ुसफुललं	
गवयाहयालल	 कययावः	 ंव	 यरेशूययाग	ु ख	ँ िं	
ध्वयाथइुक	 कि।	 २४  वययाग	ु खय्ँ		
गलुललसिं	 भवश्यास	 ययात,	 गलुललसिं	
्ययावः।	 २५  थवःथवय्		 ख	ँ भ्लय्		
्जूगलुलं	इभपं	अिं	विरेतयि।	इभपं	विरे	
नह्यवः	 पयावलं	 थथरे	 धयाल —	 “यशैयया	
अग्	व्तयाययाग	ु म्हतुुं 	 पभवत्र	 आत्यंा	
लछकभपभि	 तयापयावःबयाजययाभपनत	 थथरे	
धययादरीग	ुखवःग	ुहरे	ख	ँखवः —

 २६	‘थभुपं	्िूतय्	त	वियावः	धया —
लछभ्सं	नयिरेत	लया	नयिरी,
अय्	िं	गबुसं	थइुकरे 	फइ	्ख।ु
लछभ्सं	सवयरेत	लया	सवइ,
अय्	िं	गबुसं	खंकरे 	फइ	्ख।ु

 २७	छयाय्	धयावःसया	थभु्ग	ुिगुवः	छयाय्		
धुंकल,
नहयाय्	पं	खवयातइु	धुंकल,
अलरे	थभु्सं	भ्खया	भतससरी	
धुंकल।

्खसुया	लया	थभु्ग	ुनहयाय्	पिं

तयायरे	्यावःग	ुखवः,
भ्खयंा	खिरे	्यावःग	ुखवः,
िगुलं	ध्वयाथइुकया	कयायरे	्यावःग	ु
खवः।

थभुपं	पयापं	लललचलयावः	लजथयाय्		
ललफवः
सवयया	वयरे	्यावःग	ुखवः।
अलरे	लजं	थभु्त	लयाय्	कया	बरीग	ु
खवः।’ *

२८ अलरे	पयावलं	िं	थथरे	धयाल —	पि्रेश्िं	
थ्व	्भु्त	यहूदरी्खभुपनत	भबययादरीग	ुद	ु
धकयावः	लछकभपनसं	सरीभक,	अलरे	इभ्सं	
नयियावः	 भवश्यास	 ययाइ।”	 २९ वययाग	ु ख	ँ
नयियावः	 इभ्	 थवःथवय्		 हरे	 कच	 कच	
जलु,	अलरे	हयाहयंा	भपहयंा	वि।
३० थवःम्हं	 हरे	 बयालं	 कययाचंवग	ु छरे य्ँ		
पयावल	 भिद	ँ तक	 चवि।	 थवःथयाय्		
वक्वलसत	 ंव	 दिुगुलंभिसरे	ं लसकुस	
ययाइग।ु	 ३१ थकुथं	 ंव	 पि्रेश्िययाग	ु
ियाजयययाग	ु ख	ँ नयंकयावः	 प्ि	ु यरेशू	
ख्रीष्टययाग	ु ख	ँ सयियाचवि।	 वययात	
सिुयािं	पिरे	्फु,	अलरे	ंव	्गययासरे	थथरे	
ययािया	चवि। 
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