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लकूाको
ससुमाचार

यशेकूो जीवन बारेमा लकूा लखे्छन ्
1 ि य िथयोिफलस:
िकनभने धरैे मािनलहरूले हा ा बीचमा घटेका घटनाहरूको िबषयमा इितहास

ले े चे ा गरेका छन।् 2 ितनीहरूले ती कुराहरू नै लखेकेा छन ् जनु कुराहरू
शरुूदे ख नै हामीलाई ती मािनसहरू जो साक्षीहरू र परमे रका सदंशेको सवेकहरूले
बताउदँै आएका छन।् 3 हे माननीय म आफैं ले शरुूदे ख नै होिशयार साथ सबै
कुराहरूको अध्ययन गरेको छु। त्यसलै,े मलैे सोचें मलै े पिन ितमाहरूको लािग

मानसुार यी कुराहरू ले ै पछर्। यसलै,े मलैे 4 ितमीहरूलाई बझुाउनको लािग जनु
ितमीहरूले िसकेकाछौ त्यही कुराहरू नै सत्य हो भन्न, मलैे यी कुराहरू लखेकेो छु।

जक रया अिन इलीिशबा
5 यहूदामा हरेोदको शासन कालमा जक रया नाउँ गरेका एकजना पजूाहारी

िथए। जक रया अिबयाका पजूाहारी समहूका िथए। जक रयाकी प ी हारून वशंकी
िथईन।् ितनको नाउँ इलीिशबा िथयो। 6ती दवुै जक रया र इलीिशबा परमे र समक्ष
असल मािनस िथए। जहाँ सम्म परम भकुो जम्मै आज्ञा र िनयमहरूको सम्बन्ध छ
ितनीहरू िनष्कलकं िथए। 7 तर जक रया र इलीिशबा िनःसन्तान िथए। इलीिशबा
गभर्वती हुन सिकनन,् कारण ितनीहरू दवुै ब ृ भइसकेका िथए।

8 जब उनको समहूको सवेा गन पालो िथयो जक रयाले परमे र अिघ
मािनसहरूको सवेा पजूाहारी भएर गरे। यस्तै उनको समहूको सवेा गन समय िथयो।
9 पजूाहारीहरूले सधंैं एकजना पजूाहारीलाई धपू िदने गदर्थ।े जक रया यस्तै काम
गन छािनएको िथए। यसकारण उनले परम भकुो म न्दरमा धपू जनाउन ु पथ्य ।
10 त्यहाँ जम्मै उपासकहरू बािहर एकि त भएका िथए। धपू िदइएकै बलेा ितनीहरू
ाथर्ना गनर्मा तल्लीन िथए।
11 त्यसपिछ धपू ज लरहकेो दािहनपे परम भकुो एउटा स्वगर्दतू जक रयाको

अिघ उिभएका िथए। 12 जब उनले स्वगर्दतूलाई दखे्यो, जक रया ममा परे र
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डरले आि ए। 13 ती स्वगर्दतूले जक रयालाई भन,े “जक रया, नडराऊ। ित ो
ाथर्नालाई परमे रले सिुनिदन ु भएकोछ। ित ी प ी इलीिशबाले एउटा प ु जन्म

िदनिेछन।् उनको नाउँ ितमीले यहून्ना रा खिदन।ु 14 ितनले ितमीहरूमा आनन्द
र खशुीयाली ल्याउनछेन।् ितनको जन्मले धरैे-धरैे मािनसहरूमा सखु ल्याउनछे।
15 परम भकुो सामनु्ने यहून्ना ितनी एकजना महान मािनस बिननछेन।् ितनले
दाखरस अथवा मिदरा कदािप लने छैनन।् ितनको जन्मबाट नै ितनी पिव आत्माले
भ रएको हुनछेन।्

16 “ितनी धरैे यहूदीहरूलाई परम भु ितनीहरूका परमे रितर खचँ्ने माध्यम
हुनछेन।् 17 ितनी आफैं अ दतू झैं परम भकुो अिघ अिघ जानछेन।् ए लया जस्तै
ितनी पिन श सम्पन्न मािनस हुनछेन।् ए लयामा भएकै आत्मा उनमा पिन
हुनछे। बाबहुरू र छोरा-छोरीहरू माझ उनले नै शा न्त बनाई रा छेन।् ितनीहरू
जसले परमे रको आज्ञा पालन गदनन ्त्यस्ताहरूलाई धािमर्क मािनसहरूलाई जस्तै
सोंच्ने बानउनछेन।् परम भकुो आगमनका िन म्त मािनसहरूलाई उनले नै तयारी
पानछन।्”

18 जक रयाले स्वगर्दतूलाई भन,े “यो कुरा साँच्चो हो भनरे म कसरी िन त
हुन?ु म एउटा बढूो मािनस हु,ँ अिन मरेी प ी पिन बढुी नै िछन?्”

19 ती स्वगर्दतूले जवाफ िदए, “म गाि एल हु।ँ म परमे रको अिघ खड़ा
रहन्छु। परमे रले नै मलाई ितमीिसत कुरा गनर् र ियनै खशुीको ससुमाचार िदन
पठाउन ु भएको हो। 20अब सनु। यी कुराहरू परूा नहुन्जले सम्म ितमी लाटो हुनछेौ
र बोल्न सक्नछैेनौ। िकन? िकनभने मलै े भनकेो कुराहरू जो आफ्नो समयमा सत्य
हुनछे ितमीले िव ास गरेका छैनौ।”

21 बािहरप , मािनसहरूले जक रयालाई प खर्रहकेा िथए। म न्दरमा यित
लामो समय सम्म बसकेो दखेरे ितनीहरू छक्क प ररहकेा िथए। 22 त्यसपिछ
जक रया बािहर आए, तर उनी बोल्न नसक्ने भएका िथए। उनी ती मािनसहरूका
अिघ दखेा मा पनर् सक्थ।े तब ितनीहरूले उनले म न्दरिभ केही दशर्न पाएको
चाल पाए। उनले ितनीहरूिसत इशारा मा ग ररहे अिन लाटा झैं बिसरह।े 23 जब
जक रयाको सवेाको िदन परूा भयो, ितनी आफ्नो घरितर लाग।े

24 केही समय पिछ जक रयाको प ी इलीिशबा गभर्वती भइन।् अिन पाँच
महीनासम्म उनी घरदे ख बािहर िन स्कनन।् इलीिशबाले भिनन,् 25 “हरे, मलाई
परम भलुे के गन ुर्भएको छ। उहाँले मरेो एउटा नानी ज न्मयोस ्भनी िनणर्य लन ु
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भयो। परम भलुे ममािथ यित कृपा गन ुर् भयो िक अब उसो मािनसहरूको सामनु्नबेाट
मलाई लाज मु पान ुर् भयो।”

कन्या म रयम
26-27 इलीिशबाको छैटौं महीनामा, गालीको एउटा शहर नासरतमा ब े एउटी

कन्याकहाँ परमे रले एउटा गाि एल नाउँ गरेको दतूलाई पठाउन ु भयो। ितनी
दाऊदको प रवारको यसूफु नाउँ गरेको एक मािनससगँ मगनी भएकी िथइन।्
ती कन्याको नाउँ म रयम िथयो। 28 ती स्वगर्दतू म रयमकहाँ गए अिन भन,े
“शभुकामना छ। परम भु ितमीिसतै हुनहुुन्छ। ितमी उहाँको खवुै ि य छौ।”

29 तर त्यो स्वगर्दतूले भनकेा यी कुराहरूमा म रयम खबुै िवच लत भइन।्
म रयम छक्क प रन ्र भिनन ्“यो अिभवादन को अथर् के हो?”

30 ती दतूले उनलाई भन,े “डराउन ु पदन म रयम, िकनभने परमे र ितमीिसत
अत्यन्त खशुी हुनहुुन्छ। 31 सनु! ितमी गभर्वती हुनछेौ अिन ितमीले एउटा छोरो
जन्माउनछेौ। अिन उहाँको नाउँ ितमीले यशे ू रा ।ु 32 उहाँ महान ् हुनहुुनछे र
सव च्च परमे रका पु कहलाईन ु हुनछे। परम भु परमे रले उहाँलाई उहाँको
पखुार् दाऊदको िसहंासन िदनहुुनछे। 33 उहाँले याकूबका घरानामािथ सधँैंका लािग
शासन गन ुर्हुनछे। यशेकूो राज्यको अन्त्य किहल्यै हुनछैेन।”

34 म रयमले ती स्वगर्दतूलाई भिनन,् “म कन्या नै छु, यस्तो कसरी हुन
सक्छ?”

35 ती स्वगर्दतूले म रयमलाई भन,े “पिव आत्मा ितमीमािथ आउनहुुनछे अिन
सवर्श मान परमे रको श ले ितमीलाई ढाक्नछे। यसकारणले जो जन्मनहुुन्छ
उहाँ परमे रको प ु कहलाइन ु हुनछे। 36 यस िवषयमा ध्यान दऊेः ित ो आफन्त
इलीिशबा पिन गभर्वती िछन ् ितनको अवस्था व ृ अिन बाँझी कहलाइएता पिन
अिहले ितनी छ महीनाबाट गभर्वती भएकी िछन।् 37 िकनभने परमे रमा जे कुरा
पिन सम्भव छ।”

38 म रयमले भिनन ् “म परम भकुी दासी हु।ँ तपाईंले भने जस्तो ममािथ
हुनिदनहुोस।्” त्यसपिछ दतू उनीबाट िवदा भए।

जक रया र इलीिशबासगँ म रयमको मण
39 लग ै म रयम तयारी भइन ्अिन यहूिदया गाउकँो पहाडी शहरमा ह ा रएर

गईन।् 40 ितनी जक रयाको घरमा गईन ् अिन इलीिशबालाई शभुकामना िदईन।्
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41 जब इलीिशबाले म रयमको शभुकामना सिुनन,् तब ितनको गभर्को नानी
उि यो। अिन इलीिशबा पिव आत्मा ारा भ रपणूर् भइन।्

42 ितनलेजोरले िचच्याएर भनीन,् “अरू ीहरूलाई भन्दा परमे रले ितमीलाई
धरैे आशीवार्द िदनभुएकोछ। अिन गभर्मा रहकेो नानी पिन त्यस्तै अन ु िहत छ।
43 यस्तो कसरी हुन सक्यो िक मरेा परम भिुक आमा मरेोमा आउन ु पय ? 44जब
मलैे ित ो अिभवादन सनु,े मरेो गभर्मा भएको बालक हषर्ले उि यो। 45 ितमीलाई
आशीवार्द छ िकनभने परम भलुे ितमीलाई भन्न ुभएको कुरा परूा हुनछे भन्ने ितमीमा
िव ास िथयो।”

म रयम ार परमे रको शसंा
46 त्यसपिछ म रयमले भिनन,्

47 “मरेो आत्माले परम भकुो शसंा गदर्छ,
अिन मरेो हृदय परमे रमा आन न्दत हुदँछ जो मरेा म ु दाता हुनहुुन्छ।

48 िकनभने उहाँले आफ्नो दीन दासी ित कृपा गन ुर् भयो।
अब उ ान्त सबै मानसहरूले मलाई अन ु िहत मान्नछेन,्

49 िकनभने सवर्श मान परमे रले मरेो िन म्त ठूला कायार्हरू गन ुर्भएको छ।
उहाँको नाउँ पिव होस।्

50 जसले परमे रलाई उपासना गछर् उसको पसु्तौं सम्म उहाँ दयाल ु हुनहुुन्छ।
51 उहाँले आफ्नो बाहुबल ारा श दशर्न गन ुर् भएकोछ।

उहाँले घमण्डीहरूलाई ितनीहरूको धनहरूको घमण्ड न ग रिदन ुभएकोछ।
52 उहाँले श शाली शासकहरूलाई िसहंासनबाट हटाउनभुएको छ,

अिन न हरूलाई उचाल्न ु भएकोछ।
53 उहाँले भोकाहरूलाई असल खा हरूले त ृ पान ुर् भएकोछ,

तर स्वाथ र धनीहरूलाई र ै हात पठाई िदन ु भएकोछ।
54 उहाँ आफ्नो दास इ ाएललाई सहायता गनर् आउन ु भएकोछ।

उहाँले हामीलाई उहाँको कृपा िदन ु भएकोछ।
55 उहाँले अ ाहाम र उनका सन्तानलाई दया गनर् हा ा पखुार्हरूलाई िदएको वचन

अनसुार सम्झन ु भयो।”
56 म रयम इलीिशबासगं ायः तीन महीनासम्म बिसन।् त्यसपिछ घर फिकर् न।्
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यहून्नाको जन्म
57 इलीिशबाको सतु्केरी हुने समय भयो अिन ितनले एउटा छोरो जन्माइन।्

58 ितनका िछमकेीहरू र आफन्तहरूले ितनी ित परम भु परमे रले अित नै
अन ु ह दखेाएको सनुकेा िथए। ितनीहरू म रयमसगं खशुी िथए।

59 बालक आठ िदनको भएपिछ ितनीहरू उसको खतना गनर् आए। ितनीहरूले
उसको नाउँ जक रया रा चाहान्थे िकनभने यो उसकै बाबकुो नाउँ िथयो। 60 तर
उसकी आमाले भिनन,् “होइन, उसको नाउँ यहून्ना हुनछे।”

61 मानसहरूले इलीिशबालाई भन,े “तर ितमीहरूको प रवारमा यस्तो नाउँ
भएको कोही छैन।” 62 त्यसपिछ ितनीहरूले ितनका बाबलुाई सकेंत गरे, “ितमीले
यसको नाउँ के रा े इच्छा गरेका छौ?” भिनसोध।े

63जक रयाले केही ले पाटी माँग।े तब उसलेले खिदए, “उसको नाउँ यहून्ना
हो।” ितनीहरू छक्क परे। 64 त्यही बलेा जक रयाको मखु खो लयो। उसको िज ो
फुट ्यो अिन उनी बोल्न थाल।े उनले परमे रको शसंा गरे। 65 अिन उनको सबै
िछमकेीहरू डराए। यहूिदयाको पहाडी क्षे का बािसन्दाहरू यस िवषयमा कुराहरू
गनर् थाल।े 66 जम्मै मािनसहरू ज-जसले यी कुराहरू सनुे ितनीहरू िनकै भािवत
भए “यो केटो पिछ के बिनन्छ होला भनरे सोच्न थाल?े” परम भु त्यस बालकिसत
हुनाले त्यस्तो सोिचएको िथयो।

जक रया ारा परमे रको शसंा
67 त्यसपिछ यहून्नाको बाब ुजक रयामा पिव आत्मा आउन ुभयो। अिन ितनले

यस्तो अगमवाणी िदन थालःे
68 “इ ाएलका परम भु परमे रको शसंा गर।

कारण उहाँले आफ्ना मािनसहरूलाई सहायता गन ुर् भयो अिन ितनीहरूलाई
स्वतन् ता िदनभुयो।

69 परमे रकै सवेक दाऊदका बशंबाट
उहाँले हामीलाई श शाली म ु दाता िदन ु भएको छ।

70 उहाँले भन्न ु भएको िथयो िक उहाँले यी सब गन ुर् हुनछे।
धरैे अिघनै उहाँका पिव अगमव ाहरूबाट उहाँले यी सब कुराहरू भन्न ु

भएको हो।
71 उहाले हामीलाई श हुरूदे ख,



1:72 vi लकूा 2:2

अिन हामीलाई घणृागन श हरूदे ख जोगाउन ु भएको छ।
72 उहाँले हा ा पखुार्हरूलाई दया गनछु भन्न ु भएकोछ।

उहाँले पिव करार पिन स्मरण गन ुर् भएकोछ।
73 उहाँले हा ा पखुार् अ ाहामको अिघ शपथ खान ु भएको िथयो की

74 उहाँले हामीलाई हा ो श हुरूको पञ्जाबाट स्वतन् रा े शपथ लन ु
भएकोछ,

औ हामीलाई िनभर्यपवूर्क उहाँको सवेामा रा ु हुनछे।
75 जब सम्म हामी जीिवत रहन्छौ हामी पिव अिन परमे र अिघ सही

मागर्मा रहनछेौं।
76 “ए बालक, अब ितमी, महा-मिहमाको अगमव ा कहलाइनछेौ।

उहाँको आगमनको मागर् तयारी पानर् ितमी सवर् थम परमे रको अिघ
जानछेौ।

77 ितमीले उहाँका मािनसहरूलाई ितनीहरूको पापहरूबाट क्षमा पाएर कसरी बाँच्ने
त्यो बझुाउनछेौ।

78 “परमे रको मेपणू र् करूणा पाएर,
हामीमा स्वगर्बाट एउटा नयाँ उज्यालो ज्योित चम्कनछे।

79 उहाँले अन्धकारमा बसकेा, मतृ्यकुो डरमा परेकाहरूलाई म त गन ुर् हुनछे।
उहाँले हामीलाई शा न्तको मागर्ितर पथ- दशर्न गन ुर् हुनछे।”

80 यसरी नै ती बालक बढ्दै गए र आत्मामा श मान हुदँै गए। जबसम्म
इ ाएलमा मािनसहरूलाई िशक्षा िदन ितनी आएनन ् त्यि बलेा सम्म यहून्ना
मािनसहरूदे ख टाडा भएर बस।े

2
यशेकूो जन्म
(म ी 1:18-25)

1 त्यसबैलेा अगस्टस िसजरले रोमको अिधनमा रहकेा सबै दशेहरूलाई एउटा
आदशे पठाए। त्यो आदशे अनसुार जम्मै मािनसले आफ्नो नाउँ पं ञ्जकृत गराउन ु
पथ्य । 2 यो नै पिहलो पल्टको यस्तो जनगणना िथयो। कुरेिनयस िसरयाको
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राज्यपाल हुदँा यो भएको हो। 3जम्मै मािनसहरू आफ्नो शहरहरूमा नाउँ पं ञ्जकृत
गराउन गए।

4 यसूफु पिन गालीलको नासरत शहरबाट यहूिदयाको बतेलहेमे नामक शहरमा
गए। बतेलहेमे शहरलाई दाऊदको शहर भिनन्थ्यो। 5 यसूफु पं ञ्जकरणको
लािग म रयमसगंै गए िकनभने म रयमसगं उसको िववाह िन त भइसकेको
िथयो। म रयम त्यसबलेा गभर्वती िथईन।् 6 यसूफु र म रयम बतेलहेमेमा हुदँा नै
बालक जन्मने समय भएको िथयो। 7 अिन ितनले जठेो प ु जन्माइन।् त्यसबलेा
धमर्शालािभ ठाउँ िथएन। त्यसलैे ितनले आफ्नो बालकलाई लगुाहरूले बे रन अ्िन
एउटा डूडँमा सतुाइन।

यशेकूो बारेमा केही गोठालाहरूले सनुे
8 त्यो राती त्यस क्षे मा बािहर खतेमा केही गोठालाहरू आफ्नो भडेाहरू

हरेचाह ग ररहकेा िथए। 9 परम भकुो एउटा दतू यसबैलेा ितनीहरूको अिघ उिभए।
परम भकुो मिहमा ितनीहरूको चारैितर च म्करहकेो िथयो। ती गोठालाहरू खबुै
डराए। 10 तर त्यो स्वगर्दतूले ितनीहरूलाई भन,े “डराउन ु पदन, िकनभने म
ितमीहरूलाई शभु-समाचारहरू भन्न लागकेोछु। यसले सबै मािनसहरूलाई अत्यन्त
हिषर्त तलु्याउनछे। 11 िकनभने आज नै दाऊदको शहरमा ितमीहरूको िन म्त एउटा
म ु दाताको जन्म भएको छ। उहाँ ी , भु हुननु्छ। 12 उहाँलाई ितमीहरूले
यसरी िचन्नछेौः ितमीहरूले एउटा बालकलाई लगुाले बे केो र डुडँमा सिुतरहकेो
भे ाउनछेौ।”

13 त्यसपिछ अचानक अनग न्त स्विगर्य दतूहरू पिहलो दतूसगँ भलेा भए। सबै
दतूहरूले यसो भन्दै परमे रको शसंा ग ररहकेा िथए,

14 “स्वगर्मा परमे रलाई मिहमा,
अिन जित मािनसहरूसगं परमे र खशुी हुनहुुन्छ ितनीहरूमा शा न्त रहोस।्”

15 ती स्वगर्दतूहरूले गोठालाहरूलाई छोडे अिन स्वगर्ितर स्थान गरे।
गोठालाहरूले आपसमा कुरा गरे, “अब हामी बतेलहेमे जाऊँ, अिन के भएको
छ हरेौं जसको िवषयमा परम भु परमे रले हामीलाई थाहा िदन ु भएको छ।”
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16 ितनीहरू हतारहतार त्यहाँ गए अिन म रयम र यसूफुलाई भटेे अिन बालक
डूडँमा सिुतरहकेो िथयो। 17 गोठालाहरूले बालकलाई दखे।े तब ितनीहरूले यो
बालकको िवषयमा स्वगर्दतूले जे भनकेा िथए सनुाए।

18 गोठालाहरूको कुरा सनुरे सबै छक्क परे। 19 म रयमले यी सबै कुराहरू
आफ्नै हृदयमा रा खन र ती िवषयहरूमा सोिचरिहन।् 20 गोठालाहरूले ितनीहरूले
दखेकेा र सनुकेा घटनाहरूका िन म्त परमे र ित शसंा गद र मिहमा गाउदँै आफ्ना
भडेाहरू भएको ठाँउमा फक। स्वगर्दतूले ितनीहरूलाई वणर्न गरे झैं सबै सत्य सािवत
भयो।

21जब बालक आठ िदनको भयो, उसको खतना ग रयो अिन यशे ूनाउँ रा खयो।
यो त्यही नाउँ हो जनु बालक गभर्मा आउनअिघ नै स्वगर्दतूले भनकेा िथयो।

यशेलूाई म न्दरमा समपर्ण
22 मोशाको वस्था अनसुार जब म रयम र यशेलूाई चोख्याउने िदन आइपगु्यो

ितनीहरूले बालकलाई परम भुअिघ समपर्ण गराउन यरूशलमे लग।े 23परम भकुो
वस्थामा यस्तो ले खएको छः “यिद कुनै प रवारमा पिहलो सन्तान परुुष जन्मे

ऊ परम भकुो िन म्त ‘पिव मािनन्छ।’ ”* 24 अिन, “ितमीले एक जोडी ढुकुर
अथवा एक जोडी बच्चा परेवा ब लदान स्वरूप दान गन ुर्पछर्।” अिन यसकारण
परम भकुो वस्था अनसुार यो ब लदान दान गनर् यरूशलमेमा गए।

िशिमयोनले यशेलूाई दखेे
25 िशिमयोन नाउँ गरेको एकजना मािनस यरूशलमेमा बस्थ।े उनी भ र खबुै

धािमर्कमािनस िथए। उनी इ ाएलको मु हनेर् तीक्षा ग ररहगेा िथए अिन उनीमा
पिव आत्मा हुन ु हुन्थयो। 26 परम भु ी लाई नदखेे सम्म ितमी मनछैनौ भनरे
उनलाई पिव आत्माले भन्न ुभएको िथयो। 27आत्माले ितनलाई डोयार्उदँ ै म न्दरमा
आए। यहूदी िनयम अनसुार जे गन ुर् पन िथयो त्यही गनर्लाई यशेकूी आमा र बाबलुे
बालकलाई म न्दरमा ल्याए। 28 िशिमयोनले आफ्नो काखमा बालक लए अिन
परमे रलाई शसंा गरे अिन भनःे
29 “अब, हे परम भ,ु आफ्नो वचन अनसुार, तपाईंको दासलाई, शा न्त सगं िवदा

िदनहुोस।्
* 2:23: “ … ‘ ’ ” हने स स्थान 13:2, 12
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30 िकनभने मरेा आखँले तपाईंको उ ार दखेकेाछन।्
31 जो तपाईंले नै समस्त रा हरूको अिघ तयार पान ुर्भएको हो।

32 तपाईंको पथ दशर्नमा गरै-यहूदीहरूको लागी उनी नै काश हुन।
उनले नै तपाईंका मािनसहरूलाई इ ाएलमा ल्याउनछेन।्”

33 उनको िवषयमा िशिमयोनले यस्तो कुरा गरेको दखेरे यशेकूो आमा बाब ु
छक्क परे। 34 त्यसपिछ िशिमयोनले ितनीहरूलाई आशीवार्द िदए अिन म रयमलाई
भन,े “यो बालक इ ाएलमा धरैेजनको उत्थान र पतनको कारण हुनछे। उनी
िचन्ह हुनछेन ् र जसलाई कितपय ारा अस्वीकार ग रनछे। 35 यसकारण धरैे
मािनसहरूको िवचारहरू काशमा आउनछेन।् अिन अउटा तरवाले ित ो मटुु पिन
छेडरे जानछे।”

हन्नाले यशेलूाई दे खन ्
36 हन्ना, एकजना अगमवािदनी ी पिन त्यहीं म न्दरमा िथईन।् ितनी आशरे

कुलको फनएुलकी छोरी िथईन। हन्ना धरैे बढुी भइसकेकी िथइन।् िववाह गरेर
ितनले दाम्पत्य जीवन खा ल सात वषर् मा िबताइन। 37 त्यसपिछ ितनको लोग्ने
मरेको िथयो अिन ितनी िवधवा भएकी िथइन ्औ अिहले ितनी चौरासी वषर् पगुकेी
िथइन।् हन्ना सधँैं म न्दरमा रह न्थन।् उनी कहीं जाँदनै िथइन।् रात िदन उपावास
र ाथर्ना गद म न्दरमा परमे रको आराधाना गिथर्न।्

38 ठीक समयमा ितनी त्यो बालकको आमा बाबकुहाँ आई पिुगन ् औ
परमे रलाई धन्यवाद िदन था लन।् ती जम्मै ज-जसले यरूशलमेको उ ारको
िन म्त अपके्षा ग ररहकेा िथए ितनीहरूसगं उनको िवषयमा बात ग रन।्

यसूफु र म रयम घर फिकर् ए
39 यसूफु र म रयमले परम भकुो वस्था अनसुार सबै काम िस ाए अिन

ितनीहरू गालीलको आफ्नै शहर नासरतमा गए। 40 सानो बालक िदन ित िदन
बढ्दै गए। उनी ब लयो हुदँै गए अिन ज्ञानले भ रए। परमे रको अन ु ह ितनको
साथ िथयो।

यशेकूो बाल्यपन
41 िनस्तार चाडको बलेा त्यके वषर् नै यशेकूो आमा बाब ु यरूशलमे जाने गथ।

42 जब यशे ू बा वषर् को हुनभुयो, सधैं झैं उहाँका माता िपता उहाँको साथमा त्यो
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भोजमा सामले भए। 43 जब भोज िस यो ितनीहरू घर फिकर् रहकेा िथए। तर
बालक यशे ू यरूशलमेमा नै ब ु भयो। उहाँको िवषयमा आमा -बाबलुाई केही थाहा
भएन। 44 ितनीहरूले सोचे िक उहाँ अन्य या ीहरूसगं हुनहुुन्छ, यसकारण ितनीहरू
िदनभरी िहडंीरहे । तब उहाँलाई आफ्नो साथी तथा आफन्तहरू माझ ितनीहरूले
खोज्न लागे 45 तर यसूफु र म रयमले उहाँलाई ितनीहरू बीचमा नदखे्ता ितनीहरू
उहाँलाई खोज्न यरूशलमे फक।

46 तीन िदनपिछ ितनीहरूले उहाँलाई म न्दरमा भटेे। यशे ू म न्दरमा धािमर्क
िशक्षकहरूसगं ितनीहरूका कुराहरू सनु्दै र ितनीहरूलाई गद बिसहन ु भएको
िथयो। 47 ज-जसले उहाँलाई सनुे उहाँको समझ र उ रहरूमा छक्क प ररहकेा
िथए। 48 जब उहाँका आमा-बाबलुे उहाँलाई भटेे ितनीहरू आ यर् चिकत भए।
उहाँकी आमाले उहाँलाई भिनन,् “पु , ितमीले हामीलाई िकन यसो गय ? ित ो
बाब ु अिन म ितमीलाई खोज्दा सा ै िच न्तत िथयौं।”

49 तब यशेलूे ितनीहरूलाई भन्नभुयो, “तपाईंहरूले मलाई िकन खोिजरहन ु
भएको? के तपाईंहरू जान्न ु हुन्न िक मरेा िपताको कायर् जहाँ हुन्छ म त्यहीं
रहन ु पछर्?” 50 तर ितनीहरूले यशेलू े उनीहरूलाई िदन ु भएको उ रको अथर् बझु्न
सकेनन।्

51 तब यशे ू ितनीहरूसगंै नासरत जान ु भयो। उहाँले आफ्ना आमाबाबलुे भनकेा
सबै कुराहरू मान्न ु भयो। तर उहाँकी आमाले भने अझै त्यही कुराहरूनै मनमा
रा खरहकेी िथइन।् 52यशे ूशारी रक रूपमा र ब ु मा बढ्दै हुनहुुन्थ्यो अिन परमे र
र मािनसहरूबाट अन ु ह पाइरहन ु भएको िथयो।

3
यहून्नाको चार
(म ी 3:1-12; मकूर् स 1:1-8; यहून्ना 119-28)

1 िसजर टबे रयसको पन् ौं वषर्मा:

प न्तयस िपलातस यहूिदयाका राज्यपाल िथए;
अिन हरेोद गालीलका शासक िथए;
ितनको भाइ िफ लप इत ु रया र ाखोिनितसका शासक िथए
अिन लसुािनयास, अबलनेका शासक िथए।
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2 जब अन्नास र कैयाफा धान पजूाहारीहरू भएका िथए उजाड़ स्थानमा
जक रयाको छोरो यहून्नाले परमे रको वचन पाए। 3 ितनी यदर्न नदीको
व रप रको जम्मै स्थानहरूमा गए। ितनीहरूको पाप मोचनको लािग बि स्मा लएर
हृदय र जीवन प रवतर्न गन बारेमा ितनले मािनसहरूलाई चार गद िथए। 4 यी सबै
कुराहरू अगमव ा यशयैाले लखेकेो पसु्तकको वणर्न अनसुार भयोः

“उजाड स्थानमा कराइरहकेो आवाजः
‘परम भकुा िन म्त मागर् तयार पार।

उहाँको पथहरू सोझो पार।
5 त्यके खाल्डा पु रनछे,

अिन हरेक डाँडा र िढस्का सम्म पा रनछे,
अप्ठेरा बाटोहरू समतल पा रनछेन,

अिन दगुर्म ्बाटोहरू सहज बनाइन्छन!्
6 सबै मािनसहरूले परमे रको म ु को दशर्न गनछन!्’ ” यशयैा 40:3-5

7 यहून्ना ारा बि स्मा लनलाई मािनसहरू आए। यहून्नाले ितनीहरूलाई भन,े
“ितमीहरू िवषाल ूसाँपहरू जस्तै छौ! ितमीहरूलाई परमे रको ोध जो आउँदछै
त्यबाट भाग्न कसले भन्यो? 8 ितमीहरूले आफ्नो हृदय प रवतर्न गरसकेकाछौ भन्ने
दखेाउनलाई उिचत कामहरू गन ुर्पछर्। घमण्ड नगर अिन अ ाहामनै हा ा िपता हुन ्
नभन। म ितमीहरूलाई भन्छु िक परमे रले अ ाहामका लािग यी च ानहरूबाट
पिन सन्तान उत्पन्न गनर् सक्नहुुन्छ। 9 रूखहरू काट्नलाई बन्चरो पिन तयार छ।
त्यके रुख जसले असल फल फलाउँदनै त्यो का टनछे अिन आगोमा फा लनछे।”
10 मािनसहरूले यहून्नालाई सोध,े “हामीले के गन ुर् पन हो?”
11यहून्नाले उ र िदए, “यिद ितमीहरूिसत दइुवटा दौरा छ भने अक नहुनलेाई

एउटा दऊे। खानकुेरा छ भने पिन अरूलाई बाँड।”
12 कर उठाउनहेरू पिन यहून्नाकहाँ आए। ितनीहरूले बि स्मा लन चाहनँ्थ।े

ितनीहरूले यहून्नालाई भन,े “गरुुज्य,ू हामीले के गन ुर् पछर्?”
13यहून्नाले ितनीहरूलाई भन,े “ितमीहरूलाई जित उठाउने आदशे छ त्यो भन्दा

ज्यादा कर नउठाऊ।”
14 कोही िसपाहरूले यहून्नालाई सोध,े “हामीले चाँिह के गन?”
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यहून्नाले ितनीहरूलाई भन,े “बलपवूर्क मािनसहरूबाट पसैा नलउे। कसकैो
बारेमा झटुो नबोल। आफुले कमाएको जे जित पसैा छ त्यसमैा सन्त ु होऊ।”

15 सबै मािनसहरु आउनु हुन्छ भन्ने ितक्षामा िथए अिन यहून्नाको बारेमा
अचम्म मािनरहकेा िथए। ितनीहरुले सोच,े “के उहाँनै ी हुनहुुन्छ त?”

16 यहून्नले त्यकेलाई उ र िदए, “म तीमीहरूलाई पानी ार बि स्मा िदन्छु
तर म पिछ जनु एकजना आउन ु हुनछे उहाँले मलै े भन्दा धरैे महान कायर् गनर् सक्न ु
हुन्छ। म उहाँको जु ाको िफता मा पिन खोल्ने योग्यको छैन। उहाँले ितमीहरूलाई
पिव आत्मा र आगोले बि स्मा गन ुर् हुनछे। 17उहाँ खला सफा पानर् तयार हुनहुुन्छ।
उहाँले रा ो अन्नालाइ भसूदे ख अलग पान ुर् हुनछे। उहाँले असल अन्नलाई उहाँको
ढुकुटीमा थपुान ुर् हुनछे। अिन नरा ो जित उहाँले किहल्यै निनभ्ने आगोमा जलाइिदन ु
हुनछे।” 18 त्यसपिछ ितनले मािनसहरूलाई धरैे अरू कुराहरूले उत्साह िदए अिन
ससुमाचारहरू उनीहरूलाई भन।े यहून्नाले ससुमाचाहरू लगातार सनुाउन थाल।े

यहून्नाको काम कसरी समा भयो
19 हरेोदले आफ्नो भाइकी प ी हरेोिदयाससगँ अनिैतक सम्बन्ध राखकेोले

यहून्नाले शासक हरेोदलाई झपारेका िथए, हरेोदले गरेको अरू पिन धरैे द ु
कायर्हरूका िन म्त यहून्नाले उसलाई झपारेका िथए। 20 हरेोदले त्यस्तै नरा ो काम
गरेको िथयो उसले यहून्नालाई झ्यालखानामा पिन थनुकेो िथयो। हरेोदले गरेको
नरा ो कामहरूमा यो एउटा थप हो।

यहून्ना ारा यशेकूो बि स्मा
(म ी 3:13-17; मकूर् स 1:9-11)

21 जब सबै मािनसहरूलाई बि स्मा गराइयो, यशे ू पिन आउन ु भयो अिन
बि स्मा लन ुभयो। यशेलू े ाथर्ना ग ररहनभुएको बलेा आकाश खो लयो। 22अिन
शारी रक रूपमा ढुकुर झैं उहाँमािथ पिव आत्मा आउनभुयो। त्यसपिछ स्वगर्बाट
एउटा आवाज आयो, “ितमी मरेा प ु हौ अिन म ितमीलाई मे गछुर्। म ितमीसगं
अत्यन्त आन न्दत छु।”

यसूफुको पा रवा रक इितहास
(म ी 1:1-17)

23 जब यशेलूे आफ्नो कायर् गनर् थाले त्यसबलेा उहाँको उमरे झण्डै तीस वषर्
पगुकेो िथयो। मािनसहरूले सोचकेा िथए यशे ू यसूफुको पु हुनहुुन्छ।
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यसूफु एलीका पु िथए।
24 एली म ातका पु िथए।
म ात लवेीका पु िथए।
लवेी मल्कीका पु िथए।
मल्की यान्नाका पु िथए।
यान्ना यसूफुका पु िथए।
25 यसूफु म ािथयसका पु िथए।
म ािथयास आमोसका पु िथए।
आमोस नहूमका पु िथए।
नहूम इसलीका पु िथए।
इसली नग्गकैा प ु िथए।
26 नग्गै माथका पु िथए।
माथ म ािथयासका पु िथए।
म ािथयास समेनैका पु िथए।
समेनै योसखेका पु िथए।
योसखे योदाका पु िथए।
27 योदा योआननका पु िथए।
योआनन रेसाका पु िथए।
रेसा यरूबाबले का पु िथए।
यरूबाबले शालितएलका पु िथए।
शालितएल नरेीका पु िथए।
28 नरेी मल्कीका पु िथए।
मल्की अ ीका पु िथए।
अ ी कोसामका पु िथए।
कोसाम एलमादमका पु िथए।
एलमादम एरका पु िथए।
29 एर ्यहोशकूा प ु िथए।
यहोश ू ए लएजरका पु िथए।
एलीएजर योरीमका पु िथए।
योरीम म ातका पु िथए।
म ात लवेीका पु िथए।
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30 लवेी िशिमयोनका पु िथए।
िशिमयोन यहूदाका पु िथए।
यहूदा यसूफुका पु िथए।
यसूफु योनानका पु िथए।
योनान एल्याकीमका पु िथए।
31 एल्याकीम मलआेका पु िथए।
मलआे िभन्नाका पु िथए।
िभन्ना म ाथाका पु िथए।
म ाथा नातानका पु िथए।
नातान दाऊदका पु िथए।
32 दाऊद ियशकैा प ु िथए।
ियशै ओबदेका पु िथए।
ओबदे बोअजका पु िथए।
बोअज सल्मोनका पु िथए।
सल्मोन नहशोनका पु िथए।
33 नहशोम अम्मीनादबका पु िथए।
अम्मीनादाब आरामका पु िथए।
आराम हे ोनका पु िथए।
हे ोन फारेसका पु िथए।
फारेस यहूदाका पु िथए।
34 यहूदा याकूबका पु िथए।
याकूब इसहाकका पु िथए।
इसहाक अ ाहामका पु िथए।
अ ाहाम तरेहका पु िथए।
तरेह नाहोरका पु िथए।
35 नाहोर सरूगका पु िथए।
सरूग रऊका पु िथए।
रऊ पलेगेका पु िथए।
पलेगे एबरेका पु िथए।
एबरे शलेहका पु िथए।
36 शलेह केनानक पु िथए।
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केनान अपर्क्षदक पु िथए।
अपर्क्षदक शमेका पु िथए।
शमे नहूका पु िथए।
नहू लमेखेका पु िथए।
37 लमेखे मतशूलेहका पु िथए।
मतशूलेह हनोकका पु िथए।
हनोक यरेेदका पु िथए।
यरेेद महलाललेका पु िथए।
महलालले केनानका पु िथए।
38 केनान एनोशका पु िथए।
एनोश शतेका पु िथए।
शते आदमका पु िथए।
आदम परमे रका पु िथए।

4
शतैान ारा यशे ू ित प रक्षा
(म ी 4:1-11; मकूर् स 1:12-13)

1 यशे ूयदर्न नदीदे ख फिकर् नभुयो। उहाँ पिव आत्माले भ रपणूर् हुनहुुन्थ्यो। त्यो
आत्माले उहाँलाई उजाडस्थान ितर डोयार्यो। 2 त्यहाँ चालीस िदनसम्म उहाँलाई
शतैानले प रक्षा लयो। उहाँले त्यसबलेा केही पिन खान ु भएन। जब ती िदनहरू
िबत,े उहाँ खबुै भोकाउन ु भयो।

3 शतैानले उहाँलाई भन्यो, “यिद ितमी परमे रको पु हौ भन,े यो ढुङ्गालाई
रोटी बिनने आज्ञा दऊे।”

4 उहाँले उ र िदनभुयो, “धमार्शा मा यो ले खएको छः

‘रोटी खाएर मा मािनसहरू जीउदँो रहदँनै।’ ” वस्था 8:3
5 तब शतैानले यशेलूाई एउटा अग्लो ठाँउमा लग्यो अिन एकै क्षण्मा पथृ्वीभरी

रहकेा सवै राज्यहरू दखेायो। 6 तब शतैानले यशेलूाई भन्यो, “म तपाँईलाई यी
सबै राज्यहरूको अिधकार, श हरू र ितनीहरूमा भएको गौरवसगंै िदनछुे। यी
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सबै मलाई िदइएको छ। म यी सब कसलैाई पिन िदनसक्छु। 7 यिद तपाँईले मलाई
उपासना गरे म यी सब तपाईंलाई िदनछुे।”

8 उहाँले उ र िदनभुयो, “धमर्शा मा यो ले खएको छ,

‘ितमीले परम भु ित ो परमे रको उपासना गन ुर् पछर्।
अिन उहाँको मा सवेा गन ुर्पछर्!’ ” वस्था 6:13

9 तब त्यो शतैानले यशेलूाई यरूशलमेमा पयुार्यो अिन उहाँलाई म न्दरको टुप्पामा
उभ्यायो। त्यसले यशेलूाई भन्यो, “यिद तपाईं परमे रको पु हुनहुुनछ भने यहाँबाट
फालहान्न ु होस!् 10 िकनभने धमर्शा मा यो ले खएको छ,

‘उहाँले ित ो रक्षाको लिग
आफ्नो स्वगर्दतूहरूलाई आज्ञा गन ुर्हुनछे।’ भजनसं ह 91:11

11 यो पिन ले खएको छ,

‘ितनीहरूले ितमीलाई हात-हातै थाम्नछेन,्
जस ारा ित ो पाउ ढुङ्गामा बजा रने छैन।’ ” भजनसं ह 91:12

12 यशेलूे उ र िदन ु भयो, “यो पिन धमर्शा मा भिनएको छ,

‘ितमीले परम भु ित ो परमे रको परीक्षा लन ु हुदँनै।’ ” वस्था 6:16

13 शतैानले यशेलूाई त्यके पक्षबाट सताई सके पिछ उसको अनकूुल समय
नआउन्जले सम्मका िन म्त छोडरे गयो।

यशे ू ारा मािनसहरूलाई िशक्षा
(म ी 4:12-17; मकूर् स 1:14-15)

14 यशे ू पिव आत्माको श लएर गालीलमा फकूर् न ु भयो। गालीलभ र
उहाँको बारेमा समचारहरू फै लयो। 15 उहाँले ितनीहरूको सभा घरहरूमा िसकाउन
शरुू गन ुर्भयो। सबै मािनसहरूले उहाँको शसंा गरे।
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यशे ूआफ्नो शहरमा जानहुुन्छ
(म ी 13:53-58; मकूर् स 6:1-6)

16 यशेलूे आफु हुकको शहर नासरतको पिन या ा गन ुर् भयो। िव ामको िदनमा
अिघ झैं उहाँ सभाघरमा जान ु भयो। उहाँ त्यहाँ (धमर् न्थबाट) केही पढनलाई उिभन ु
भयो। 17 यशयैा अगमव ा ारा ले खएको न्थ उहाँलाई िदईएको िथयो। उहाँले
न्थ पल्टाउन ु भयो अिन एक ठाउँ जहाँ िनम्न ल खत कुराहरू ले खएको भे ाउन ु

भयोः
18 “परम भकुो आत्मा ममािथ छ।
परमे रले मलाई गरीबहरूलाई स-ुसमचार सनुाउन,
बधंनमा परेकाहरूलाई स्वतन् गनर्,

अिन अन्धो मािनसहरूलाई दे सक्ने पानर् पठाउन ु भएकोछ।
अनकेौं यातनामा िप ल्सएका मािनसहरूलाई मु पानर् परमे रले मलाई पठाउन ु

भएकोछ।
19 अिन आफ्नो मािनसहरूलाई बचाउन परम भकुो उिचत समय आएको

छ भिनघोषणा गनर् पठाउन ु भएकोहो।” यशयैा 61:1-2, 58:6

20 उहाँले न्थ बन्द गन ुर्भयो। उहाँले त्यो न्थ सहयोगीलाई िदएर त्यहीं
ब भुयो। सभा घरमा भएका त्यके मािनसले उहाँ लाई हे ररहकेा िथए। 21 यशे ू
ितनीहरूसगं बोल्न थाल्न ु भयो उहाँले भन्न ु भयो, “मलैे ितमीहरू अिघ जो
धमर् न्थको अशं पढे त्यो आज पढदै गदार् नै पणू र् भयो।”

22 सबै मािनसहरूले यशेकूो सशंा गरे। उहाँको िमठासपणूर् शब्दहरूमा ितनीहरू
छक्क परे। ितनीहरूले भन,े “कसरी उहाँले यसरी बोल्न ु सक्न ु भएको? के उहाँ
यसूफुका पु हुनहुुन्न?”

23 यशेलूे ितनीहरूलाई भन्न ु भयो, “म जान्दछु िक ितमीहरूले मलाई यो उखान
भन्नछेौ, ‘ए वधै! आफैं लाई िनको पार। ितमीले आफ्नै शहरमा पिन त्यही गर।’ ”
24 त्यसपिछ उहाँले भन्न ु भयो, “म ितमीहरूलाई साँचो भन्दछु। अगमव ालाई
आफ्नै गाँउ शहरमा किहल्यै स्वीकार ग रदनै। म जे भन्दछुै त्यो साँचो हो।

25-26 “ए लयाको समयमा साढे तीन वषर्सम्म इ ाएलको जमीनमा ठूलो
अिनकाल पय । सारा दशेमा कतै पिन खाने कुरा िथएन। त्यसबलेा इ ाएलमा
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िवधवाहरू थु ै िथए। तर ए लयालाइ ती कुनै िवधवाकोमा पठाइएन। सीदोन दशेको
सारपत भन्ने ठाउँमा चाँिह ए लयालाई एउटी िवधवाकोमा पठाइयो।

27“अिन अगमव ा ए लशाको समयमा इ ाएलमा धरैे कोडका रोगीहरू िथए।
तर नामान बाहके कसलैाई पिन िनको पा रएन। अिन नामान इ ाएलवासी नभई
िस रयावासी िथए।”

28 सबै मािनसहरू जो सभा-घरमा िथए यो कुराहरू सनुे अिन सा ै रसाए।
29 मािनसहरू उठे अिन यशेलूाई शहर छाड्न वाध्य गराए। ितनीहरूको शहर एउटा
टाकुरामा अव स्थत िथयो। ितनीहरूले यशेलूाई टाकुराको िकनारामा पयुार्ए अिन
ितनीहरू उहाँलाई तल खसाल्न चाहन्थ।े 30 तर उहाँ ितनीहरूको माझबाट िनस्केर
जान ु भयो।

यशे ू ारा द ु ात्मा लागकेो मािनस िनको भएको
(मकूर् स 1:21-28)

31 गालीलको कफनुर्हम भन्ने शहरमा यशे ू जान ु भयो। उहाँले िव ामको िदन
मािनसहरूलाई िशक्षा िदन ु भयो। 32 ितनीहरू यशेकूो िशक्षामा छक्क पथ कारण
उहाँ अिधकारिसत िसकाउँनहुुन्थ्यो।

33 सभाघरमा एकजाना द ु आत्मा लागकेो मािनस िथयो। त्यो मािनस ठूलो
स्वरमा िचच्यायो। 34 “हे नासरतको यशे!ू हामीबाट तपाईं के चाहनहुुन्छ?
के हामीलाई नाश गन ुर् तपाईं यहाँ आउन ु भएको हो? म तपाईंलाई जान्दछु
तपाईं परमे रका एक पिव जन हुनहुुन्छ।” 35 तर यशेलू े त्यो द ु ात्मालाई
हकान ुर् भयो, “चपू लाग।् यो मािनसदे ख िन स्क हाल।्” त्यो द ु आत्माले
मािनसहरूकै अिघप त्यो मािनसलाई भ ूइँमा पछा रिदयो। त्यसपिछ द ु आत्माले
त्यो मािनसलाई केही नोक्सान नगरी छाडी िदयो।

36 सबै मािनसहरू छक्क परे अिन आपसमा कुरा गरे, “यसको अथर् के हो?
यशेलूे त अिधकार अिन श िसत द ु आत्माहरूलाई िनस्कन आज्ञा गन ुर् हुन्छ
औ ितनीहरू पिन िनस्की हाल्छन।्” 37 त्यसपिछ त्यस इलाकाको त्यके ठाऊँमा
यशेकूो कीितर् फै लयो।

यशे ू ारा प सुकी प ीको आमा िनको भएकी
(म ी 8:14-17; मकूर् स 12:9-34)
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38 यशेलूे सभा घर छाड्न ु भयो। उहाँ िशमोनको घरमा जान ु भयो। िशमोनको
सास ू कडा ज्वरोले िसिकस्त िबमारी िथईन।् ितनीहरूले उहाँलाई ितनका िन म्त
केही ग रिदनहुोस ्भनी िवन्ती गरे। 39 यशे ू ितनको निजक जान ु भयो अिन जरोलाई
हट्ने आज्ञा िदन ु भयो। जरो झ ै हरायो। तब ितनी उ ठन अिन ितनीहरूको सवेामा
लािगन।्

यशे ू ारा धरैे मािनसहरू िनको भएको
40 घाम अस्ताउन लागदा सबै मािनसहरू ज-जसका आफ्ना मािनसहरू

िबरामीहरू िथए ितनीहरूलाई यशेकूहाँ ल्याए। ितनीहरू बगे्ला बगे्लै रोगले पीडीत
िथए। उहाँले त्यके िबरामीलाई छुन ु भयो अिन ितनीहरूलाई जाती पान ुर् भयो।
41 धरैे मािनसहरूदे ख भतूहरू बािहर िनस्के। ितनीहरू िचच्याउँदै िथए, “तपाईं
परमे रका पु हुनहुुन्छ।” तर उहाँले ती भतूहरूलाई चपू ब े आज्ञा िदन ु भयो।
यशे ू नै ी हुनहुुन्थ्यो भनरे भतूहरूले जानकेा िथए।

यशेकूो िविभन्न शहरहरूमा स्थान
(मकूर् स 1:35-36)

42 अक िदन यशे ू एकान्त ठाउँमा जानभुयो। तर भीडले उहाँलाई खोिजरहकेो
िथयो औ उहाँ भएको जग्गामा ितनीहरू आए। जब ितनीहरूले यशेलूाई दखे,े
ितनीहरूले उहाँलाई ितनीहरूलाई नछाडन ु भिन िवन्ती गदं िथए। 43 तर यशेलू े
ितनीहरूलाई भन्न ु भयो, “मलैे अरू शहरहरूमा पिन परमे रको राज्य को बारे
ससुमाचारहरु भन्न ु पछर्। यसकैारण मलाई फठाइएको छ।”

44 तब यशेलूे यहूिदयाका सभा घरहरूमा चार गन ुर् भयो।

5
प सु, याकूब र यहून्ना यशेकूो पिछ लागे
(म ी 4:18-22; मकूर् स 11:6-20)

1 यशे ू गनसेरेत झीलको िकनारमा उिभन ु भयो। उहाँको व रप र धरैे मािनसहरू
भीड लाग्दै िथए। ितनीहरू परमे रको वचन सनु्न चाहन्थ।े 2 यशेलूे झीलको
िकनारमा दइुवटा डुङ्गा दे ु भयो। माछावालाहरू डुङ्गाबाट िनस्केर ितनीहरूको
माछा मान जालहरू ध ुदँ ै िथए। 3 उहाँ एउटा डुङ्गामा चढ्न ु भयो जनु िशमोनको
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िथयो अिन उसलाई त्यो डुङ्गालाई िकनारको अ लक छेउमा लाउन लागाउन ुभयो।
तब उहाँ त्यसमा ब ु भयो अिन मािनसहरूलाई िसकाउन थाल्न ु भयो।

4 जब यशेलूे आफ्नो भनाई सक्न ु भयो, उहाँले िशमोनलाई भन्न ु भयो, “यो
डुङ्गालाई गिहरो पानी ितर लजैाऊ अिन माछा मान ुर् जाल िफँजाऊ।”

5 िशमोनले उ र िदए, “गरुूज्य ूहामीलेसारा रात प र म गय ं र पिन एउटै माछा
समा सकेनौं। तर तपाईंले भन्नभुएको कारण, म जाल िफजाउँछु।” 6 ितनीहरूले
आफ्नो जाल पानीमा फ्याँके। ितनीहरूको जाल भरी माछ परेर जाल फाट्न आटेँको
िथयो। 7 ितनीहरू अरू डुङ्गामा भएका आफ्ना साझदेारहरूलाई पिन सहायताको
लागी सकेंत िदए। साझदेारहरू आए अिन डुङ्गामा यित माछा लादे िक डुङ्गाहरू
डुब्न थाल।े

8-9 थु ै माछाहरू समातकेोमा माछावालाहरू सबै नै छक्क परेका िथए। जब
िशमोन प सुले यी सब दखे,े ितनले यशेकूो अिघ दण्डवत गरे अिन भन,े “मदे ख
टाढा जानहुोस,् परम भ।ु म पापी मािनस हु।ँ” 10जब्दीका पु हरू याकूब र यहून्ना
पिन छक्क परे। याकूब र यहून्ना िशमोनसगँै माछा मादं िथए।

यशेलू े िशमोनलाई भन्नभुयो, “डराउन ु पदन अब उसो ितमीहरू माछा मान छैनौ
तर मािनसहरू समा े छौ।”

11 ितनीहरूले आफ्ना डुङ्गाहरू िकनारमा ल्याए। अिन ितनीहरूले ती सबै
छोडरे यशेकूो पिछ लाग।े

यशे ू ारा एकजना िबमारी िनको
(म ी 8:1-4; मकूर् स 1:40-45)

12 जब एकपल्ट यशे ू एउटा शहरमा हुनहुुन्थ्यो, त्यहाँ एउटा शरीर कोढीले
पीडीत मािनस पिन िथयो। जब त्यसले यशेलूाई दखे्यो, उहाँ अिघ िनहु रएर िवन्ती
गनर् लाग्यो, “हे भ,ु मलाई िनको पा रिदनहुोस।् म जान्दछु तपाईंले चाहन ु भयो
भने मलाई जाती पान ुर् सक्न ु हुन्छ।”

13यशेलूे भन्न ुभयो, “म ितमीलाई िनको पानर् चाहन्छु। िनको होऊ!” त्यसपिछ
उहाँले त्यस मािनसलाई छुन ु भयो। झ ै कोढ़ले छो ो। 14 यशेलूे ितनलाई आदशे
िदन ु भयो, “यस्तो भएको कुरा कसलैाई नभन्न।ु तर आफैं गएर पजूाहारीलाई
दखेाउन ु मोशाले भने झैं आफु िनको भएकोमा परमे रलाई ब ल चढाउन।ु यसबाट
ितमी िनको भएको माण हुन्छ।”
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15 तर यशेकूो िवषयमा समाचार अझ चार हुदँै गयो। धरैे मािनसहरू उहाँकहाँ
सनु्न आउँथे र िबमार िनको भएर जान्थ।े 16 यशे ू ायः नै एकान्त ठाउँमा ाथर्ना
गन ुर्हुन्थ्यो।

यशे ू ारा पक्षाघात रोगी िनको
(म ी 9:1-8; मकूर् स 2:1-12)

17 एक िदन यशेलूे मािनसहरूलाई िशक्षा िददंैं हुनहुुन्थ्यो, फ रसीहरू र शा ीहरू
पिन त्यहीं नै बिसरहकेा िथए। ितनीहरू यरूशलमे, यहूिदया र गा ललका सबै
शहरहरूबाट आएका िथए। परम भलुे उनलाई िनको पान श िदनभुएको िथयो।
18 एकजना पक्षघातको रोगी त्यहाँ एउटा खाटमा लएर आए अिन ितनीहरूले िभ
ल्याउने र यशेकूो अिघ रा े चे ा गदं िथए। 19 तर त्यहाँ मािनसहरूको त्यि भीड
िथयो िक यशे ू भएकहाँ पगु्नलाई बाटो िथएन। त्यस कारण ती मािनसहरू घरको
छानामािथ चढे अिन केही िझगंटीहरू हटाएर प्वालबाट त्यो िवमारी मािनसहरूलाई
उसको खाटसगँै भीडको िबचमा र यशेकूो अिघ ओ ाल।े 20 ितनीहरूको अटल
िव ास दखेरे उहाँले भन्न ु भयो, “िम , ित ो पापहरू क्षमा भयो।”

21 तब शा ीहरू र फ रसीहरू आपसमा बात गनर् लाग,े “यो मािनस को
हो? उसले जे भन्दछै, परमे र को िवरोधमा भन्दछै। केवल परमे रले मा
पापीहरूलाई क्षमा गनर् सक्नहुुन्छ।”

22तर यशेलू े ितनीहरूले के सोचे थाहा पाउन ुभयो। उहाँले भन्न ुभयो, “ितमीहरू
मनमा यस्तो हरू िकन गदर्छौ? 23 कुन चाँिह सिजलो छः ‘ित ो पाप क्षमाभए
भन्न’ु अथवा ‘उठ अिन जाऊ भन्न?ु’ 24 तर म ितमीहरूलाई दखेाउनँछुे िक
पथृवीमा मािनसको पु लाई पापहरू क्षमा गन अिधकार छ।” तब उहाँले त्यस
पक्षाघातीलाई भन्नभुयो, “म ितमीलाई भन्दछु, उठ, ित ो िबछौना बाँध अिन घर
जाऊ।”

25 सबकैो अिघ त्यो तरुन्तै उ ो र आफ्नो िब ौना च्याप्यो अिन परमे रको
शसंा गदं घरितर लाग्यो। 26 सबै मािनसहरू चिकत भए। अिन परमे रको
शसंा गनर् थाल।े ितनीहरू भयिभत भए अिन भन,े “हामीले आज अचम्मका कुरा

दखे्यौं।”

लवेी यशेलूाई प ाउँछन ्
(म ी 9:9-13; मकूर् स 2:13-17)
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27 यसपिछ यशे ू बािहर जान ु भयो अिन कर-कायार्लयमा एकजना कर-
सं हक ार्लाई बिसरहकेो दे ु भयो। त्यसको नाउँ लवेी िथयो। यशेलू े त्यसलाई
भन्न ु भयो, “मरेो पिछ लाग।” 28 लवेी जरुूक्क उठ ्यो अिन सबै कुरा छोडरे
यशेकूो पिछ लाग्यो।

29 तब लवेीले यशेकूा िन म्त आफ्नो घरमा ठूलो भोजको आयोजन गरे। त्यहाँ
कर उठाउनहेरू र अरू मानसहरूको पिन ठूलो भीड िथयो जो ितनीहरूसगंै मजेमा
खाँदथ,े 30 तर फ रसहरू र ितनीहरूका शा ीहरू उहाँको चलेाहरूको िवरु मा यसो
भन्दै गनगनाउन लाग,े “ितमीहरू कर उठाउनहेरू र पापीहरूिसत िकन खान पीन
गछ ?”

31 यशेलूे उ र िदन ु भयो, “िनरोगीलाई वै को आवश्यक पदन, तर
रोगीहरूलाई मा वै को आवश्यकता पछर्। 32 म धािमर्क मािनसहरूलाई बोलाउन ु
आएको होइन, म त पापीहरूलाई ितनीहरूका हृदय र रहन सहन प रवतर्न गर भनी
अ ाउन ु यहाँ आएको हु।ँ”

यशे ू ारा उपवास सम्बन्धीको मा उ र
(म ी 9:14-17; मकूर् स 2:18-22)

33 ितनीहरूले यशेलूाई भन,े “फ रसीहरूले झैं यहून्नाको चलेाहरूले पिन
समय समयमा उपवास र ाथर्ना गदर्छन।् तर तपाईंको चलेाहरू त सधँैं खान्छन ्
र िपउँछन।्”

34 यशेलूे ितनहरूलाई भन्नभुयो, “कुनै पिन िववाहमा, जन्तीहरूलाई दलुहा
ितनीहरूका साथमा बसनु्जले उपवास ब स ै न। 35 तर समय यस्तो आउँछ जब
दलुहा ितनीहरूबाट छु न ु पदर्छ। त्यस समय ितनीहरू उपवास ब छेन।्”

36 यशेलूे ितनीहरूलाई यो द ृ ान्त सनुाउन ु भयोः “कुनै मािनसले नयाँ लगुा
च्यातरे परुानो लगुा टाल्दनै। िकन? िकनभने त्यसो गरे नयाँ लगुा िब न्छ, अिन
टालकेो टु ा परुानो लगुासगं िमल्दनै। 37 कसलैे पिन नयाँ दाखरसलाई परुानो
दाखरसको मशकमा भदनं। िकन? िकनभने नयाँ दाखरसले मशकहरू फुटाउछँ,
जसले गदार् दाखरस चहुरे जान्छ औ मशकहरू पिन न हुन्छ। 38 मािनसहरूले
सधैं नयाँ दाखरसलाई नयाँ मशकामा राख्छन।् 39 कसलैे पिन परुानो दाखरस
िपए पिछ नयाँ दाखरस िपउन खोज्दनै। िकनभने उसले भन्छ, ‘परुानो दाखरस
नै असलछ।’ ”
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6
िव ामको िदनको यशेनूै भ ु
(म ी 12:1-8; मकूर् स 2:23-28)

1 एक समय, िव ामको िदनमा यशे ू अन्नको खते भएर जाँदै हुनहुुन्थयो।
उहाँका चलेाहरूले अन्नका बालाहरू टप्दै ितनीहरूको हातमा माँडरे खाए। 2कोही
फ रसीहरूले भन,े “ितमीहरू िकन त्यसो गदछंौ? िव ामको िदनमा यसो गन ुर्
मोशाको वस्थाको िवरु हो?”

3यशेलूे उ र िदनभुयो, “ितमीहरूले पढकेा छैनौ, दाऊदलेजब ितनी र ितनीिसत
हुनहेरू भोकाएका िथए तब केगरेका िथए? 4 दाऊद परमे रको म न्दरमा गए अिन
ितनले परमे रलाई चढाएको रोटी लए अिन खाए। अिन ितनले रोटीहरू आफूसगं
हुने मािनसहरूलाई बाँड।े वास्तवमा यो मोशाको वस्था िवरु िथयो। वस्था
अनसुार केवल पजूाहारीरूलाई मा यस्तो रोटी खाने अनमुित छ।” 5 अिन यशेलूे
फ रसीहरूलाई भन्नभुयो, “मािनसका पु नै िव ाम िदनको भु हुन।्”

िव ामको िदनमा यशे ू ारानै एकजना मािनस िनको
(म ी 12:9-14; मकूर् स 3:1-6)

6 अक एक िव ामको िदन यशे ू सभा घरमा जान ु भयो। उहाँले मािनसहरूलाई
िशक्षा िदन ु भयो। एकजना दािहने हात सकेुको मािनस त्यहाँ िथयो। 7 शा ीहरू र
फ रसीहरू त्यो िव ामको िदन पिन यशेलू े कसलैाई िनको पाछर्न ् िक भनरे हदं
बिसरहकेा िथए। ितनीहरू चाहन्थे यशेबूाट केही भलू होस ् अिन उनलाई दोष
लगाउन पाइयोस।् 8 तर यशेलू े ितनीहरूले के िवचार गदछंन ्भनी बझुी हाल्न ु भयो।
उहाँले त्यो सकेुको हात भएको मािनसलाई भन्नभुयो, “उठ, अिन यी मािनसहरूको
अघािड उभ।” यसकारण त्यो मािनस जरुूक्कै उ ो अिन त्यहाँ उिभयो। 9 यशेलूे
ितनीहरूलाई भन्नभुयो, “म ितमीहरूलाई सोध्दछु िव ामको िदन के काम गनर् उिचत
होलाः रा ो वा नरा ो? ाण बचँाउन ु वा नाश गन ुर्?”

10 यशेलूे ती व रप र बसकेा सबलैाई हने ुर् भयो। अिन त्यस मािनसलाई भन्न ु
भयो, “खोई मलाई ित ो हात हनेर् दऊे।” त्यस मािनसले उहाँलाई हात दखेायो।
त्यसको हात तरुन्तै िनको भइहाल्यो। 11 फ रसीहरू र शा ीहरू सा ै रसाए।
ितनीहरू आपसमा तकर् गनर् लाग,े “यशेलूाई हामीले के गन ुर् पन हो?”
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यशे ू ारा बा जना े रतहरूको चनुाई
(म ी 10:1-4; मकूर् स 3:13-19)

12 त्यस समयमा यशे ू एउटा डाँडामा गएर ाथर्ना गन गन ुर् हुन्थ्यो। सारा
रात उहाँले ाथर्ना गरेर िबताउन ु हुन्थ्यो। 13 भे लपल्ट िबहान, उहाँले आफ्नो
चलेाहरूलाई उहाँले ितनीहरूलाई “ े रत” नाउँ िदन ु भयुो। ितनीहरू थीएः

14 िशमोन (यशेलूे ितनलाई प सु नाउँ रा ु भएको िथयो)
र आ न् यास प सुको भाई,
याकूब,
र यहून्ना,
िफलीप
बथुर्लमाई,
15 म ी,
थोमा,
याकूब अल्फायासको छोरो,
अिन िशमोन, जसलाई जलेोट पिन भिनन्छ,
16 यहूदा, याकूबको छोरो,
अिन यहूदा इस्करयोती (यो यहूदा नै तीमध्ये एकजना हो जसले यशेलूाई

श हुरूको हातमा समु्पकेो िथयो)।
यशे ू ारा मािनसहरूलाई िशक्षा अिन उपचार
(म ी 4:23-23; 51-12)

17 यशे ू र े रतहरू डाँडाबाट ओलर आए। उहाँ त्यहीं एउटा सम्म जग्गामा
उिभन ु भयो। उहाँका चलेाहरूको एउटा ठुलो भीड त्यहाँ िथयो। अिन टायर र
सायडन सागर तटका शहरहरूबाट र यहूिदयाका सबै ठाउँबाट, यरूशलमेबाट
आएका धरैे मािनसहरू पिन त्यहाँ िथए। 18 ितनीहरू सबै त्यहाँ उहाँबाट सनु्न र
आफुलाई िनरोगी पानर् आएका िथए। उहाँले शतैान द ु ात्माले पीिडत मािनसहरूलाई
िनको पा रिदन ु भयो। 19 सबलैे यशेलूाई छुने चे ा ग ररहकेा िथए िकनभने ती
सबलैाई िनको पाद उहाँबाट श बािहर िन स्करहथे्यो।

20 उहाँले आफ्ना चलेाहरूलाई हने ुर् भयो अिन भन्न ु भयो,

“हे दीन मािनसहरू, ितमीहरू धन्यका हौ,
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िकनभने परमे रको राज्य ितमीहरूकै हो।
21 ितमीहरू, जो अिहले भोकाएका छौ, ितमीबरू धन्यका हौ,

िकनभने ितमीहरू त ृ हुनछेौ।
ितमीहरू, जो अहीले रोइरहकेा छौ ितमीहरू धन्यका हौ,

िकनभने ितमीहरू खशुीसगँ हाँ छेौ।

22 “मािनसको पु को कारण यिद ितमीहरूलाई मािनसहरूले घणृा गरे, आफ्नो
समहूबाट िनकाली िदए, तीनीहरूले िनन्दा गरे, ितनीहरूले ितमीहरूलाई अस्वीकारे
ितमीहरू धन्य हौ। 23 त्यसबलेा रमाऊ अिन खशुीले उ , िकनभने स्वगर्मा
ितमीहरूले ठूलो इनाम पाउनछेौ। ितनीहरूका पखुार्हरूले अगमव ाहरूलाई त्यसै
गरेथ,े त्यसरीनै ती मािनसहरूले ितमीहरूलाई पिन त्यही वहार गनछन।्

24 “तर धनी मािनसहरू हो, ितमीहरूलाई िधक्कार!
िकनभने ितमीहरूले सखुी जीवन भोगकेाछौ।

25 ितमी अघाएकाहरूलाई, िधक्कार!
िकनभने ितमीहरू भोकाउनछेौ।

ितमी अिहले हाँिसरहकेाहरूलाई, िधक्कार!
िकनभने ितमीहरू शोकगन ुर् र रून ु पनछ।

26 “िधक्कार! ितनीहरूको बारेमा मािनसहरू ारा शसंा ग रऐको भए पिन,
िकनभने ितनीहरूका पखुार्हरूले पिन झ ू ो अगमव ाहरूलाई सधँैं शसंा गरे।

श हुरूलाई मे गर
(म ी 5:38-48; 7:12)

27“म ितमीहरूलाई भन्दछु जसलेमलाई सिुनरहकेाछौ,आफ्ना श हुरूलाई मे
गर। जसले ितमीहरूलाई घणृा गछर्न ितनीहरूलाई पिन रा ै गर। 28 ितमीहरूलाई
सराप्नहेरूलाई पिन आशीवार्द दऊे। ितमीहरूिसत द ु र्वहार गनहरूको लािग पिन
ाथर्ना गर। 29 यिद कसलैे ितमीहरूको एउटा गालामा थप्ड लगाए उसलाई अक

गाला पिन थािप दऊे। यिद कसलैे ित ो कोट लगकेो छ भने उसलाई कमीज लन ु
नरोक। 30 जसले माग्छ हरेकलाई दऊे। यिद कसलैे ित ो केही लगकेोछ भने
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उसलाई त्यो चीज फकार्ई नमाग। 31 अरूबाट ितमी जे चाहन्छौ, अरूको िन म्त
पिन त्यही गरी दऊे।

32 “जसले ितमीहरूलाई मे गछर्न ्ितनीहरूलाई मा मे गरे, ितमीहरू के कुनै
शसंाको योग्य हुन सक्छौ? अह।ँ पापीहरू पिन ितनहरूलाई मे गनहरूलाई मे

नै गदर्छन।् 33 यिद ितमी ती मािनसहरूको िन म्त मा भलाई गछ ज-जसले ित ो
भलाई गछर्न,् भने के ितमी शसंाको योग्य हुन सक्छौ? होईन, कारण यस्तो त
पापीहरूले पिन गछर्न।् 34 यिद िफतार् पाउने आशामा ितमी कसलैाई ऋण िदन्छौ
भने के ितमी शसंाको योग्य हुन सक्छौ? होइन, पापीहरू पिन पापीहरूलाई त्यित
नै िफतार् पाउने आशामा ऋण िदन्छन।्

35 “यसलैे आफ्ना श हुरूलाई मे गर। ितनीहरूसगं रा ो गर, अिन
ितनीहरूबाट केही आशा नराखी ऋण दऊे। यदी ितमीहरूले यसो गय भने
ितमीहरूले ठूलो इनाम पाउनछेौ, ितमीहरू सव च्च परमे रका सन्तानहरू झैं हुनछेौ
िकनभने परमे र बगैनुी तथा द ु हरू ित पिन कृपाल ुहुनहुुन्छ। 36जस्तो ित ा िपता
मेी र दयाल ु हुन ु हुन्छ त्यस्तै मेी र कृपाल ु बन।

आफैले आफैं लाई िनयाल
(म ी 7:1-5)

37 “अरूको न्याय नगर, अिन अरूले पिन ित ो न्याय गन छैन। अरूलाई
भत्सर्ना नगर,अिन अरूले पिन ित ो भत्सर्ना गदन। अरूलाई क्षमा गर,अिन ितमीले
पिन क्षमा पाउनछेौ। 38 अरूलाई िदने गर अिन ितमीले पिन पाउनछेौ। ितमीहरूले
रा ो ओजनमा पाउनछेौं, ितमीहरूलाई खाँदी खाँदी हल्लाँउदै काखमा पो खने गरी
पाउनछेौ जनु नापले ितमी अरूलाई िददंछौ परमे रले पिन ितमीहरूलाई त्यही
नापले िदन ु हुनछे।”

39 यशेलूे ितनीहरूलाई यो द ृ ान्त भन्न ु भयोः “के एउटा अन्धाले अक
अन्धालाई डोयार्उन सक्छ? अह!ँ दवुै नै खाडलमा पनछन।् 40 एउटा िशष्य
आफ्नो गरुूभन्दा मािथ हुन स ै न। तर त्यके मािनस जसले पणू र्रूपले िसिकसक्छ
तब मा उ गरुू झैं बन्नसक्छ।

41 “जब ितमी आफ्नो आखँमा सानो छेस्का पसकेो थाहा पाउदनैौ, भाईको
आखँमा परेको धलुो िकन दखे्छौ? 42 ितमीहरूले कसरी आफ्नो भाइलाई भन्न
सक्छौ, ए भाई मलाई ित ो आखँामा भएको धलुो िनकाल्न दऊे। जब ितमीहरूले
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आफ्नो आखँामा परेको ठूलो छेस्कालाई पिन दे स ै नौ। ितमीहरू कपटी
छौ। पिहल,े ितमीहरू आफैले आफ्नो आखँबाट ठूलो छेस्का िनकाल। त्यसपिछ
ितमीहरूले स्प सगं ितमीहरूको भाइको आखँामा परेको धलुो िनकाल्न सक्नछेौ।

दईु कारको फल
(म ी 7:17-20; 12:34-35)

43 “एउटा असल बोटले खराब फल किहल्यै िददँनै। त्यसरी नै एउटा नरा ो
बोटले रा ो फल िदन ु स ै न। 44 हरेक बौट त्यसले िदएको फलबाट िचन्न
सिकन्छ। मािनसहरूले काँडे पो ाबाट नभेारा बटुल्न स ै नन।् अिन ितनीहरूले
काँडे पो ाबाट अङं्गरु बटुल्न स ै नन।् 45 एउटा असल मािनसले आफ्नो हृदयमा
असल कुरा नै राख्छ। अिन उसले आफ्नो हृदयबाट असल कुरा बािहर िनकाल्दछ।
तर एउटा द ु मािनसले आफ्नो हृदयमा द ु कुराहरू नै राखकेो हुन्छ। अिन उसले
नरा ा कुराहरू नै बािहर िनकाल्दछ। जनु कुरो हृदयमा प रपणूर् छ त्यही नै मखुबाट
िनस्कन्छ।

दईु कारका मािनसहरू
(म ी 7:24-27)

46 “जब मलैे भनकेो मान्दनैौ भने िकन मलाई भ,ु भन्दछै? 47 हरेक मािनस
जब मकहाँ आउँदछ अिन मरेो वचनहरू सनु्दछ र पालन गछर्, म ितमीहरूलाई ऊ
कस्तो हो दखेाउनछुे। 48ऊ एकजना घर बनाउने मािनस जस्तै नै हो। उसले गिहरो
खनरे ब लयो च ानमािथ जग बसाल्न सक्नछे। जित बलेा नदीमा बाढी आउँछ
पानीले घरलाई धक्का िदन्छ तर त्यसले घरलाई हल्लाउन स ै न कारण त्यो घर
रा री बिनएको हुन्छ।

49 “तर जो मािनस मरेो वचन सनु्छ तर पालन गदन भने त्यो मािनस रा री
आधार नबसाई घर बनाउने मािनस जस्तै हो जसको घर नदीको बाढीको झोंक्का
लाग्दा नै झ ै प ल्टन्छ र सम्पणूर् रूपले ध्वशं हुन्छ।”

7
यशे ू ारा एकजना नोकर िनको
(म ी 8:5-13; यहून्ना 4:43-54)
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1 जब यशेलूे मािनसहरूलाई उपदशे िदइ िसध्याउन ु भयो उहाँ कफनर्हुम जान ु
भयो। 2 कफनर्हुममा एकजना क ान िथयो। उसको एकजना नोकर िसिकस्त
िबमारी िथयो, त्यो मन लागकेो िथयो। त्यस क ानले नोकरलाई खबुै माया गन
गथ्य । 3 जब उसले यशेकूो बारेमा सनु्यो तब बढूा यहूदी धानहरूलाई उहाँकहाँ
पठायो र त्यस नोकरलाई बचाउनकुो लािग आउन भिन िबन्ती गनर् पठायो। 4 ती
मािनसहरू यशेकूहाँ गए,अिन त्यो क ानलाई सहायता गन ुर् मािमर्क त रकाले आ ह
गद भन,े “त्यो क ान तपाईंको सहायता पाउन ु साँच्चै योग्यको छ। 5 ितनले हा ो
मािनसहरूलाई माया गछर्न ्र हा ो िन म्त सभा घर पिन बनाइिदएका छन।्”

6 यसकारण यशे ूती मािनसहरूसगं जान ु भयो। उहाँ यसो भिन िवन्ती गनर् पठायो,
“हे भ,ु तपाईं मरेो घरमा आउने क नगन ुर्होस।् तपाईं जस्तो मािनस मरेो घरमा पाउ
क गनर् योग्यको म छैन। 7यसकारण म आफैं पिन तपाँईकहाँ मानसगंत रूपमा जान
योग्यको स म्झन्न, तपाईंले आदशे मा िदनहुोस ्मरेो नोकर जाती हुन्छ। 8 तपाईंको
अिधकार मलाई थाहा छ। म पिन अरू मािनसहरूको अिधकारको वशमा छु। अिन
मरेो अिधकारमा सिैनकहरू छन।् यिद म एकजना सिैनकलाई भन्छु, ‘जाऊ’, अिन
त्यो जान्छ। अिन अक सिैनकलाई भन्दछु, ‘आऊ’, अिन त्यो आउँछ। अिन यदी
मरेो नोकरलाई भन्दछु, ‘यो गर’, अिन त्यसले गछर्।”

9जब यशेलूे यी कुरा सनु्न ु भयो, उहाँ छक्क पन ुर् भयो। यशेलू े उहाँलाई प ाएर
आउने मािनसहरू प फकर भन्नभुयो, “म ितमीहरूलाई भन्छु, मलैे यस्तो िव ास
सारा इ ाएलमा कतै पिन पाइँन।”

10 यशेलूाई बोलाउन गएका सबै मािनसहरू घर फिकर् ए। ितनीहरूले त्यो
नोकरलाई िनको भइसकेको भटेे।

यशे ू ारा एकजना मािनसले जीवन पाउदँछ
11 अक िदन यशे ू नाइन भन्ने शहरमा जानभुयो। उहाँका चलेाहरू र धरैे

मािनसहरू पिन उहाँ सगंै गहरहकेा िथए। 12 जब यशे ू शहरको फाटक निजक पगु्न ु
भयो, उनले मदुार् लिगरहकेो दे ु भयो। एउटी िवधवाको एउटै भएको छोरो मरेको
िथयो। जब लाश लिगरहकेो िथयो शहरका धरैे मािनसहरू ती िवधवासगं िथए।
13 जब भु यशेलू े ितनलाई दे भुयो उहाँ त्यस िवधवाको िन म्त हृदयबाट दःुखी
हुन ु भयो र ितनलाई भन्नभुयो, “नरोऊ।” 14 यशे ूशवपे टकाको निजक पगु्न ु भयो
अिन त्यसलाई छुनभुयो। लाश लिगरहकेा मलामीहरू टक्क अिडए। उहाँले त्यो
मरेको केटोलाई भन्न ु भयो, “ए यवुक म ितमीलाई भन्दछु, उठ।” 15 त्यसपिछ
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त्यो मरेको केटो तत्कालै उठेर बस्यो अिन बात गनर् शरुु गय । यशेलू े त्यस केटोलाई
त्यसको आमालाई स ु म्पिदन ु भयो।

16 सबै मािनसहरू छक्क परे अिन यसो भन्दै परमे रको शसंा गरे, “एउटा
महान ् अगमव ा हामीकहाँ आउन ु भएको छ।” अिन ितनीहरूले यो पिन भन्दै
िथए, “परमे रले आफ्ना जाहरूको हरेचाह ग ररहन ु भएकोछ।”

17 उहाँको िवषयको यो खबर सारा यहूिदया र यसको व रप र दशेमा िफंिजयो।
यहून्ना ारा एउटा
(म ी 11:2-19)

18यहून्नाका चलेाहरुले यी सब घटनाहरूको िवषयमा ितनलाई जानकारी गराए।
यहून्नाले आफ्ना चलेाहरूमध्ये दइुजनालाई बोलाए। 19 यहून्नाले ितनीहरूलाई भु
यशेसूगँ सोध्न पठाए, “एकजना जो आउनवेाला िथए तपाईं नै हुनहुुन्छ? अथवा
अझ अरूलाई नै पखर्न ु पछर्?”

20 त्यसपिछ मािनसहरू यशेकूहाँ आए। ितनीहरूले भन,े “बि स्मा िदने
यहून्नाले हामीलाई यो सोध्नलाई तपाईंकहाँ पठाएका छन,् के आउनवेाला तपाईं नै
हुनहुुन्छ, अथवा हामी अझ अकको बाटो हरेौं?”

21 त्यसै बलेा, यशेलूे धरैेलाई ितनीहरूको रोग, था र ितनीहरूबाट द ु
आत्माहरू छुटाउन ुभयो। उहाँले धरैे अन्धो मािनसलाई पिन दे सक्ने बनाउन ुभयो।
22 अिन उहाँले यहून्नाका चलेाहरूलाई भन्नभुयो, “ितमीहरूले यहाँ जे कुराहरू
दखे्यौ अिन सनु्यौ गएर यहून्नालाई भन। अन्धो मािनस पिन िनको भयो र दे े
भयो। लङ्गडाहरू िहडँ्न थाल।े कोढीहरू कोढरिहत भए। बिहराहरूले सनु्न थाल।े
मरेकाहरूले जीवन पाए। अिन गरीब मािनसहरू परमे रको राज्यको ससुमाचारहरू
सिुनरहकेाछन।् 23कसलैे मलाई हण गदार् समस्यामा पदन भने त्यो अन ु िहत परुुष
धन्य हो।”

24 जब यहून्नाको चलेाहरू गए, यशेलूे यहून्नाको िवषयमा भन्न लाग्न ु भयोः
“तीमीहरू उजाड स्थानमा के हनेर् जान्छौ? बतासले हल्लाइरहकेो िनगालोलाई?
25 मरूभिूममा ितमीहरू के हनेर् आयौ? एउटा सनु्दर व लगाएको मािनस हनेर्लाई?
होइन। सनु्दर र रा ा व हरू लगाउनहेरू त राज-दरबारमा बस्छन।् 26 साँच्च,ै
ितमीहरू यहाँ के हनेर् आयौ? एकजना अगम ा? अ,ँ म ितमीहरूलाई भन्दछु,
यहून्ना अगमव ाभन्दा पिन े हुन।् 27 उनी ती मािनस जसको िवषयमा यस्तो
ले खएको छः
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‘सनु! म मरेो सहयोगीलाई ित ो अिघ पठाउँछु।
जसले ित ो अिघ ित ो मागर् तयार गनछ।’ मलकी 3:1

28 ितमीहरूलाई भन्दछु, यहून्नानै अिहलसेम्म जन्मकेा मािनसहरूमा सब भन्दा
ठूला हुन ्तापिन जो परमे रको राज्यमा सानो छ त्यो ितनी भन्दा ठूलो छ।”

29 जब मािनसहरूले यस िवषयमा सनु,े ितनीहरूले माने िक परमे रको िशक्षा
रा ो छ। ती कर उठाउनहेरू पिन सहमत भए । ती मािनसहरूलाई यहून्ना ारा
नै बि स्मा गराइएको िथयो। 30 तर फ रसीहरू र शा ीहरूले ितनीहरूको लागी
बनाइको परमे रको अिभ ायलाई ितनीहरूको िन म्त यहून्नाबाट बि स्मा लन
अस्वीकार गरेर र गरे।

31 “यस यगुको मािनसहरूको िवषयमा मलैे कसरी वणर्न गन ुर्? ितनीहरू के
जस्ता छन?् 32 यी मािनसहरू बजारमा बिसरहकेा केटा-केटीहरू जस्तै छन।् एउटा
दलको नानीहरूले अक दलको नानीहरूलाई बोलाउँछन ्अिन भन्छन ्

‘हामीले ितमीहरूको िन म्त बाँसरुी बजायौं,
तर ितमीहरू नाचनेौं;

हामीले द:ुखका गीत गायौं
तर ितमीहरू रोएनौ।’

33 बि स्मा िदने यहून्ना आए तर अरू मािनसहरूले जस्तो खाने कुरा खाएनन ्अिन
दाखरस िपएनन।् अिन ितमीहरू भन्दछौ, ‘उसलाई भतू लागकेो छ।’ 34 मािनसको
पु चाँिह अरू मािनसहरू झैं खाँदै र दाखरस िपउँदै आए। अिन ितमीहरू भन्दछौ,
‘हरे उसलाई। खबु खान्छ अिन िपउँछ। कर उठाउनहेरू र पापीहरूको िम हो ऊ।’
35 तर कायर्हरूको आधारमा ज्ञान सही मािणत हुन्छ।”

शमोन फ रसी
36फ रसीहरूमध्ये एकले यशे ूसगंै बसरे खान ु िनम्त्याए। उनी फ रसीको घरमा

गए अिन खान ु बस।े
37 त्यो शहरमा एउटी पापी ी िथई। त्यसले यशेलूाई फ रसीको घरमा खाना

खाएको थाहा पाई। त्यसले एउटा िसगंमरमरको भाँडामा केही सगु न्धतबस्त ु लएर
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आई। 38 त्यो यशेकूो पिछ चरण छेउमा रुँदैं उिभइ। त्यसले आफ्नो आसँलुे यशेकूो
चरण िभजाउन ु थाली। त्यसले चरणमा म्वाँई खाई अिन सगु न्धत खनाइिदई।

39 त्यो फ रसी जसले पिन यी सब दखे।े उसले मनमनै सोच,े “यिद यो मािनस
अगमव ा हुदँो हो, उसले जान्ने िथयो िक त्यो ी जसले उसको पाऊ छुइरहकेी
छे ऊ को हो अिन कुन स्तरकी हो? िकनभने त्यो पापीनी हो।”

40 यशेलूे फ रसीलाई भन्नभुयो, “िशमोन, ितमीलाई मलैे केही भन्न ु छ।”
िशमोनले भन,े “तपाईंले मलाई के भन्न ु चाहनहुुन्छ? गरुूज्य!ू”
41 यशेलूे भन्नभुयो, “त्यहाँ दईुजना मािनस िथए। दवुलै े एउटै साहुकार ऋण

लएका िथए। ितनीहरू मध्ये एकजनाले 500 चाँदीको िसक्का लएका िथए।
अकार्ले 50 चाँदीको िसक्का लएका िथए। 42 ितनीहरूकोमा त्यि पसैा िथएन,
यसले गदार् ितनीहरू ती दवुलै े ऋण चु ा गनर् सकेनन।् तर साहूकारले ती दवुकैो
ऋण मोचन ग रिदयो। ती दइुजनाहरूमध्ये कसले त्यो साहुकारलाई धरैे माया गथ्य
होला?”

43 िशमोनले भन्यो, “मरेो िवचारमा जसले धरैे ऋण लगकेो िथयो त्यसलै
उहाँलाई धरैे माया गथ्य होला।”

यशेलूे िशमोनलाई भन्नभुयो, “ित ो कुरा ठीक हो।” 44 त्यसपिछ उहाँले त्यस
ीलाई हरेेर िशमोनलाई भन्न ु भयो, “ितिमले यो ीलाई दखे्यौ? जब म ित ो घरमा

आएँ, ितमीले मरेो ख ु ा धनु पानी िदएनौ। तर त्यसले मरेो ख ु ाहरू त्यसको आसँलुे
धोइ िदई अिन केश रािशले पिुछिदई। 45 ितमीले मलाई म्वाँई खाएनौ, तर उसले
पिुछिदई। 46 ितमीले मरेो टाउकोमा तले घिसिदएनौ, तर उसले मरेो चरणमा सगुन्ध
द लिदई। 47 यसकारण म ितमीलाई भन्दछु िक उसको धरैे पापाहरू क्षमा भयो।
यित स्प छ िक उसले धरैे माया दखेाई। जसलाई क म्त पाप क्षमा ग रन्छ उसले
कम्ती माया पोखाँउछ।”

48 त्यसपिछ यशेलूे ीलाई भन्न ु भयो, “ित ो पापहरू क्षमा भएको छ।”
49 खान बसकेाहरूले आपसमा भन्न लाग,े “यस मािनसले आफैलाई को हो

भनी ठान्छन? पापबाट पिन क्षमा गन मािनस, यो को हो?”
50 यशेलूे त्यस ीलाई भन्नभुयो, “ित ो िव ासले ितमीलाई रक्षा गय । अब

ितमी शा न्तसाथ जाऊ।”
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8
यशेसूगँ एउटा समहू

1अक िदन, यशेलूे परमे रको राज्यको बारेमा चार र ससुमाचारहरू बताउदँै
गाँउ औ शहरहरू या ा गद जान ु भयो। बा जैना े रतहरू उहाँसगंै िथए। 2 त्यहाँ
उहाँसगं यस्ता ीहरु पिन िथए जो रोग तथा द ु आत्माबाट छुटकारा भएका िथए।
ितनीहरू माझ एउटी मरीयम नाउँ भएकी ी पिन िथई। त्यो मग्द लनी शहरको
वािसन्दा िथई। उसकोबाट सातवटा भतूहरू िनका लएको िथयो। 3अरू पिन ीहरूः
योअन्ना, चजूाकी प ी (होरोदको सहयोगी) सजुाना, र धरैे अरू ीहरू त्यस ीसगँ
िथए। ती ीहरूलेयशे ूर उहाँको े रतहरूलाई आफ्नै रूिपयँा पसैा िदएर म त पयुार्ए।

यशे ू ारा बीऊ छनको कथा योग
(म ी 13:1-17; मकूर् स 4:1-12)

4 यशेलूे या ा गन ुर् भएको त्यके शहरका मािनसहरू भलेा भएर उहाँलाई घरेी
रहकेा िथए। उहाँले ितनीहरूलाई यो द ृ ान्त भन्नभुयो:

5 “एकजना खतेी वाला बीऊ छनर्लाई िनस्कयो। जब त्यसले बीऊ छनर् थाल्यो
कितपय बीऊहरू बाटोितर झरे। मािनसहरूले बीऊहरू टेके अिन चरा-चरुुङ्गीले
ती बीऊहरू खाइिदए। 6 केही बीऊहरू च ानमा छ रए। ती बीऊहरू उ न थाले
पिन िचसोपनको अभावले सकुी गए। 7 कितपय बीऊहरू काँढाघारीमा छ रए। ती
बीऊहरू उ न थाल,े तर पिछबाट ती काँढाहरू बढरे ितनीहरूलाई पिन बढन रोक्यो।
8 अिन कितपय बीऊहरू रा ै जमीनमा परे। ती बीउहरू उ न लागे अिन सय गणुा
धरैे अन्न िदनसक्ने भए।”

9 चलेाहरूले उहाँलाइ गरे, “यो कथाको अथर् के हो?”
10यशेलूे भन्नभुयो, “ितमीहरूलाई परमे रको राज्यको रहस्य जान्नलाई मौका

िदइएकोछ। तर द ृ ान्तहरू म अरू मािनसहरूलाई पिन योग गछुर् कारण,

‘ितनीहरू हनेर्त हेर्छर्न ्
तर दखे्दनैन,्

अिन ितनीहरू सनु्दछन ्
तर ितनीहरू बझु्दनैन।्’ यशयैा 6:9
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यशे ू ारा बीउको द ृ ान्त ाख्या
(म ी 13:18-23; मकूर् स 4:13-20)

11 “यो द ृ ान्तको अथर् के हो भनःे बीऊ परमे रको वचन हो। 12 बाटोमा
झरेको बीऊहरू के भए होलान? ितनीहरू पिन परम रको वचन सनु्नहेरूर
जस्तै हुन ्ती वचनहरू लगरे जान्छ। त्यसलैे त्यस्ता मािनसहरूले वचनमा िव ास
गदन्न अिन जोिगनछेन।् 13 तर च ानमा झरेको बीऊर चाँिह के हुन?् ितनीहरू
चाँिह परमे रको वचनहरू सनु्नहेरू जस्तै हुन अिन खशुीसगं हण गछर्न।् तर
ती मािनसहरू गिहरो हुदँनै। ितनीहरू केही समय सम्म मा आफ्नो िव ासमा
रहनछे। त्यसपिछ जब केही परीक्षा आउँछ, ितनीहरू िव ास गनर् छोड्छन ्अिन
परमे रदे ख टाढा बस्छन।्

14 “काँढाघारीमा झरेको बीऊहरू चाँिह के होलान? ितनीहरू पिन ती
मािनसहरू जस्तै हुन ् जसले परमे रको वचन सनु्दछन,् तर ितनीहरू जीवनका
िचन्ता, धन, सखु चनैमा परेर िनसािसन्छन।् त्यसलैे ितनीहरूबाट फलहरू लाग्न
पाऊँदनै। 15 अिन त्यो रा ो जमीनमा परेको बीऊहरू चाँिह के होला? ितनीहरू
पिन ती मािनसहरू जस्तै हुन ्जसले परमे रको वचनलाई असल र इमान्दार मनले
सनु्छन।् ितनीहरू परमे रको वचन पालन गदर्छन ्अिन धयैर्सगं रा ो फलहरू पिन
फलाउँछन।्

आफुले बझुजेित बझुाऊ
(मकूर् स 4:21-25)

16 “कुन मािनसले ब ी बालरे भाँडाले छोप्छ? अथवा खाटमिुन राख्छ?
तर त्यो मािनसले ब ी बालरे सामदानमा नै राख्दछ। जस ारा आउने मािनसहरूले
शस्त उज्यालो पाउदँछन।् 17 लकेुका त्यके कुराहरूनै स्प दे खनछे अिन

उज्यालोमा ल्याइनछे। 18 यसथर् कसरी सनु्न पन हो सतर्क होऊ। जसले केही
बझ्न सक्छ त्यसले अरू धरैे जान्न पाउछँ। तर जसले बझु्दनै, उसकोमा जित छ
त्यो पिन हराउछँ।”

यशेकूोलािग चलेाहरूनै साँचो प रवार
(म ी 12:46-50; मकूर् स 3:31-35)
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19 यशेकूो आमा र भाइहरू उनलाई भटे्न आए। अत्यन्तै भीड भएको कारणले
ितनीहरूले उहाँलाई भटे्न गा ो पय । 20 कसलैे उहाँलाई भन,े “तपाईंको आमा र
भाइहरू तपाईंलाई बािहर पखर उिभरहकेाछन।् ितनीहरू भटे्न चाहन्छन।्”

21 यशेलूे ितनीहरू सबलैाई उ र िदनभुयो, “मरेा आमा र मरेा भाइहरू ितनीहरू
हुन ्जसले परमे रको वचन सनु्दछन ्अिन त्यसलाई पालन गदर्छन।्”

चलेाहरू यशेकूो श हदेर्छन ्
(म ी 8:23-27 मकूर् श 4:35-41)

22 एक िदन यशे ू अिन चलेाहरू एउटा डुङ्गामा चढ।े उहाँले ितनीहरूलाई
भन्नभुयो, “आऊ मिसत झीलको अक प जाऔं।” अिन ितनीहरू िहडंन थाल।े
23 जब ितनीहरूले डुङ्गा खयाए, यशे ू िनदाउनभुयो। झीलमा एउटा ठूलो आधँी
चल्यो। डुङ्गामा पानी भ रन थाल्यो औ ितनीहरू खतरामा पनर् गए। 24 चलेाहरू
यशेकूहाँ गए अिन उहाँलाई ूझँाए। ितनीहरूले भन,े “गरुूज्य!ू गरुुज्य!ू हामी
डुब्न लाग्यौं।”

यशे ूउठ्न ु भयो। उहाँले आधँी र छालहरूलाई हकान ुर् भयो। आधँी थािमयो,अिन
झील शान्त बन्यो। 25 उहाँले चलेाहरूलाई भन्नभुयो, “ितमीहरूको िव ास कहाँ
छ?”

चलेाहरू डराए अिन चिकत भए। ितनहरू आपसमा कुरा गनर् लाग,े “उहाँ कस्ता
मािनस हुनहुुन्छ? उहाँ आधँी र छाललाई आज्ञा िदन ु हुन्छ अिन ितनीहरू पिन उनको
आज्ञा पालन गछर्न।्”

द ु ात्मा लागकेो मािनस
(म ी 8:28-34; मकूर् स 5:1-20)

26 ितनीहरू झीलमा डुङ्गा खयाउदँै िथए। उनीहरू गालील पारीको इलाकामा
पगुे जहाँ गरेािसन मािनसहरू बस्थ।े 27 जब यशे ू त्यो डुङ्गाबाट उ न ु भयो,
त्यसबैलेा शहरबाट आएको एकजना मािनस उहाँलाई भटे्न आए। त्यस मािनसलाई
भतु लागकेो िथयो। त्यस मािनसले धरैे समयदे ख लगुा लाउदँनै िथयो। त्यो मािनस
घरमा नबसरे िचहान घारीमा बस्थ्यो।

28-29 त्यसलाई भतूले धरैे पटक समातको िथयो। त्यसलाई जलेमा रा खयो
अिन हात खु ाहरू साँङ्गलोले बाँिधयो। तर त्यस मािनले सधँ ै साङ्गलाहरू
चडुाउथँ्यो, अिन उसलाई भतुले एकान्त ठाँउितर खदे्थ्यो। तर यशेलू े त्यस
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मािनसबाट त्यो भतू-आत्मालाई बािहर िन स्कने आज्ञा िदनभुयो। त्यो मािनस यशेकूो
अघाडी घोप्टेर ठुलो स्वरले िचच्यायो, “ह,े सव च्च परमे रका पु यशे,ू मबाट
तपाईं के चाहनहुुन्छ? दया गरी मलाई यातना निदनहुोस।्”

30 यशेलूे त्यसलाई सोध्न ु भयो, “तरेो नाम के हो?”
त्यस मािनसले जवाफ िदयो, “लिेजअन।” त्यसले “लिेजअन” भन्यो िकनभने

धरैे भतूहरू ऊ िभ पसकेा छन।् 31 ती भतूहरूले ितनीहरूलाई अनन्त अधँ्यारोमा
नपयुार्इयोस ् भनी याचना गरे। 32 त्यस पहाडमा एउटा ठूलो बथान स ुगँरुहरू
च ररहकेा िथए। ती भतूहरूले ितनीहरूलाई स ुगँरुहरूमा पसाइिदनहुोस ्भनी यशेलूाई
िबन्ती गरे अिन उहाँले ितनीहरूलाई त्यसै गन अनमुित िदनभुयो। 33 तब भतूहरू
त्यो मािनसबाट िनस्कीए अिन सुगँरुहरूमा पस।े त्यित भएपिछ सुगँरुहरू पहाड र
समु को िकनार ितर भागा-भाग गनर् लागे र सबै स ुगँरुहरू पानीमा डुब।े

34 जब सुगँरु गोठालाहरूले चाल पाए, ितनीहरू पिन भाग।े ितनीहरूले यो
घटना त्यहाँको बस्ती र शहरमा सबिैतर सनुाए। 35 मािनसहरू के भयो भनरे बािहर
िन स्कए। ितनीहरू यशेकूहाँ आए अिन त्यहाँ त्यो मािनस जसबाट भतूहरू भागकेा
िथए उहाँको खु ामा बिसरहकेो पाए। त्यो मािनसले लगुा लगाएको िथयो अिन
त्यसको मन स्थित ठीकै िथयो। मािनसहरू डराए। 36 मािनसहरू जो त्यस घटना
को दशर्क िथए अरू मािनसहरूलाई यशेलू े कसरी त्यो भतू लागकेो मािनसलाई िनको
पान ुर् भयो बताए। 37गरेासनेका सबै मािनसहरूले यशेलूाई त्यस ठाँउ छाडी कतै जान
िबन्ती गरे। ितनीहरू खबुै डराएका िथए।

अिन उहाँ एउटा डुङ्गामा चढ्न ु भयो अिन गालीलतफर् जान ु भयो। 38 त्यो
मािनस जसलाई उहाँले िनको पान ुर् भएको िथयो त्यसले पिन यशेसूगंै जान िबन्ती
गरयो। तर यशेलू े यसो भन्दै त्यो मािनसलाई जान लगाउन ु भयो, 39 “घरितर जाऊ
अिन परमे र ित ा िन म्त जे गन ुर्भयो त्यसबारे मािनसहरूलाई सनुाऊ।”

त्यसपिछ त्यो मािनस यशेलूे त्यसको िन म्त के-के गन ुर्भयो सारा शहरका
मािनसहरूलाई भन्दै िहड ्यो।

यशे ू ारा मतृयवुतीलाई जीवन-दान अिन िबमारी ीलाई चङं्गाई
(म ी 9:18-26; मकूर् स 5:21-43)

40 यशे ू गालील फर् कनभुयो, मािनसहरूले उहाँलाई स्वागत गरे। सबलैे उहाँका
िन म्त तीक्षा ग ररहकेा िथए। 41 एकजना याइरस नाउँ भएको मािनस यशेकूहाँ
आए। याइरस सभा-घरका मखु िथए। ितनले यशेकूो पाऊमा परेर उहाँलाई आफ्नो
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घरमा जान ु िबन्ती गरे। 42 याइरसको एउटी मा छोरी िथई। त्यो बा बर्ष पगुकेी
िथई, अिन जो मन लागकेी िथई।

जब यशे ूयाइरसको घरमा जान ु हुदँथै्यो, मािनसको भीडले ितनलाई व रप रबाट
ठेलमठेल गरी र ो। 43 एकजना बा बर्ष दे ख र ावले िपिडत एउटी आइमाई
पिन त्यहाँ िथई। आफ्नो सारा जथेा वै को ओखती-मलूोमा खचर् गदार् पिन ितनलाई
िनको पान कोही िनस्केनन।् 44 त्यो आइमाई पिछ प आएर यशेकूो कोटको छेउ
छोई। त्यसै समयदे ख त्यसको र ाव बन्द भयो। 45 अिन यशेलूे भन्न ु भयो,
“मलाई कसले छोयो?”

सबलैे भने िक ितनीहरू कसलैे उनलाई छोएका छैनन।् प सुले भन,े “गरुुज्य,ु
मािनसहरू व रप र छन ्अिन ितनीहरूले तपाईंलाई ठे लरहकेा छन।्”

46 तर यशेलू े भन्नभुयुो, “कसलैे मलाई छोयो। मलैे मबाट श िनस्केर गएको
चाल पाएँ।” 47 जब त्यो आईमाईले यी कुराहरू सनुी, ऊ लकु्न सिकन, ऊ काम्दै
आई अिन यशेकूो अिघ िनहु रएर दण्डवत गरी। ती जम्मै मािनसहरूको अिघ त्यस
आइमाईले यशेलूाई स्पशर् िकन गरी अिन कसरी झ ै आफ्नो रोगबाट मु भएकी
िथई बताई। 48 यशेलूे त्यस आइमाईलाई भन्न ु भयो, “मरेी छोरी, ित ो िव ासले
ितमी िनको भयौ। शा न्तसगं जाऊ।”

49 जब यशे ू बात ग ररहन ु भएको िथयो, एकजना सभा-घरका अगवुा घरबाट
आए र भन,े “ित ी छोरी म रसकेकी छे। अब गरुूलाई क नदऊे।”

50 जब यशेलूे यो कुरा सनु्न ु भयो। उहाँले याइरसलाई भन्न ु भयो, “नडराऊ
केवल िव ास गर अिन ित ो छोरी िनको भई हाल्छे।”

51 यशे ू त्यो घरमा जानभुयो। उहाँले आफ्नो साथमा प सु, यहून्ना, याकूब र
त्यो केटीको बाब ु र आमालाई पिन लान ु भयो। उहाँले अरू मािनसहरूलाई िभ प
िदन ु भएन। 52 सबै मािनसहरू त्यो केटी मरेकोमा रूँदै शोक ग ररहकेा िथए। तर
यशेलू े भन्नभुयो, “नरोऊ त्यो मरेकी छैन, ऊ सिुतरहकेी छे।”

53 मािनसहरू यशेकूो कुरा सनुरे हाँ लागे िकनभने त्यो केटी मरेकी छ
भनरे ितनीहरूलाई थाहा िथयो। 54 तर यशेलू े त्यो केटीको हात समा ु भयो अिन
भन्नभुयो, “सानो छोरी, उठ!” 55 त्यसको ाण फकर आयो, अिन त्यो जरुुक्क
उठी। यशेलूभेन्न ु भयो, “यसलाई केही खान दऊे।” 56 त्यो केटीका आमा बाबहूरू
छक्क परे। उहाँले यो घटनाको िवषयमा ितनीहरूलाई कसलैाई नभन्न ु भनी आदशे
िदन ु भयो।
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9
यशेलूे बा जना े रतहरूलाई पठाए
(म ी 10:5-15; मकूर् स 6:7-1)

1 यशेलूे बाहजना े रतहरूलाई एक साथमा बोलाउन ु भयो। उहाँले
िबमारीहरूलाई िनको पान र भतूहरूलाई भगाउने श र अिधकार ितनीहरूलाई
िदनभुयो। 2 यशेलूे ितनीहरूलाई परमे रको राज्यको बारेमा घोषणा गन ुर् िबमारीहरू
र रोग िनको पानर् बािहर पठाउन ु भयो। 3 उहाँले े रतहरूलाई भन्नभुयो, “जब
कतै िहडँ्छौ, साथमा लौरो, खानकुेरा, झोला र रूिपयाँ पसैा केही नलजैाऊ। 4 कुनै
घरमा गयौ भने फिकर् ने समय नभएसम्म त्यहीं बस। 5 यदी शहरका मािनसहरूले
ितमीहरूलाई स्वागत गरेनन ्भने त्यो शहरदे ख बािहर जाऊ, अिन खु ाको धलुो
समते टक्टकाएर जाऊ। यो ितनीहरूको िवरोधमा साक्षी हुनछे।”

6 त्यसकारण े रतहरू बािहर गए। ितनीहरू ससुमाचार चार गद र त्यके
िबमारी मािनसलाई िनको पाद सबै शहरहरूमा या ा गरे।

यशेकूो बारेमा हरेोद अन्योल
(म ी 14:1-12; मकूर् स 6:14-29)

7 शासक हरेोदले यी सब घटनाहरू थाहा पाए । ितनी अन्योलमा परे िकनभने
कितजना मािनसले भन,े “बि स्मा िदने यहून्ना मतृ्यबुाट बौरी उठेका छन।्”
8 अरू मािनसहरूले भन,े “ए लया हामीकहाँ आउन ु भएको छ।” अिन अरू
कोही मािनसहरूले भन,े “धरैे समय अिघका अगमव ाहरुमा एकजना बौरी उठेका
छन।्” 9हरेोदले भन,े “मलैे यहून्नाको टाउको िछनाएको हु।ँ तर म जसको िवषयमा
सनु्दछुै त्यो मािनस को हो?” होरोदले यशेलूाई हने यास गरे।

यशे ू ारा पाँच हजार भन्दा अिधक मािनसलाई भोजन
(म ी 14:13-21; मकूर् स 6:30-44; यहून्ना 6:1-14)

10जब े रतहरू फिकर् आए, ितनीहरूले गरेका सम्पणूर् िववरण सनुाए। त्यसपिछ
यशेलूे ितनीहरूलाई बते्सदैा भन्ने एउटा शहरमा सटुुक्कै लएर जानभुयो। 11 तर
ितनी कहाँ गए मािनसहरूले थाह पाए। ितनीहरू उहाँको पिछ लाग।े ितिनहरूलाई
यशेलू े स्वागत गन ुर्भयो अिन परमे रको राज्यको बारेमा ितनीहरूलाई बताउन ुभयो।
उहाँले िबमारीहरूलाई िनको पान ुर्भयो।
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12 साँझमा बा जैना े रतहरू यशेकूहाँ आए अिन भन,े “यो ठाउँमा कुनै
मािनस बस्दनै, ियनीहरूलाई फकार्इदऊे, यी मािनसहरूलाई ितनीहरूको खाना र
स ु े वस्थाको लािग व रपा रकै बस्ती र शहरूमा जाऊन।्”

13 तर यशेलू े ती े रतहरूलाई भन्नभुयो, “ितनीहरूको िन म्त खानाको वस्था
गर।”

े रतहरूले भन,े “हामीसगँ पाँचवटा रोटी र दईु टु ा माछा मा छन।् के तपाईं
चाहन ु हुन्छ हामी गएर ितनीहरूको लािग खानकुेरा िकनरे ल्याऊँ?” 14 त्यहाँ
ितनीहरू ायः पाँच हजार जित परुुषहरू िथए।

उहाँले आफ्ना े रतहरूलाई भन्नभुयो, “ितनीहरूलाई एक दलमा पचास जना
गरेर ब लगाऊ।”

15 त्यसपिछ चलेाहरूले त्यसै गरे अिन सबै मािनसहरू भईुंमा बस।े 16 यशेलूे
पाँचवटा रोटी र दइुवटा माछा लनभुयो। उहाँले आकाशतफर् हने ुर्भयो अिन
खानकुेराको िन म्त परमे रलाई धन्यवाद चढाउन ु भयो। त्यसपिछ उहाँले ती
खानकुेरा टु ा-टु ा पान ुर्भयो अिन े रतहरूलाई िदनभुयो। उहाँले खानकुेरा
मािनसहरूलाई बाँड्न े रतहरूलाई आ ाउन ु भयो। 17 सबलैे अघाउन्जले खाना
खाए अिन े रतहरूले उ केो खाना बटुले जो बा डालो भ र भयो।

प सु भन्छन ्यशेनूै ी हुन ्
(म ी 16:13-19; मकूर् स 8:27-29)

18 एकपल्ट यशे ू एक्लै ाथर्नामा ब ु भएको िथयो। जम्मै चलेाहरू एकैसाथ
त्यहाँ आए। यशेलूे ितनहरूलाई सोध्न ु भयो, “मािनसहरूको िवचारमा म को हु?ँ”

19 चलेाहरूले भन,े “कसलैे तपाईंलाई बि स्मा िदने यहून्ना हुन ् भन्छन।्
कित मािनसहरूले तपाईंलाई ए लया भन्छन।् अिन कित मािनसहरूले पिहलकेा
अगमव ाहरू मध्ये जीवनमा फक आएका हुन ्भन्छन।्”

20 त्यसपिछ यशेलूे आफ्ना चलेाहरूलाई सोध्न ु भयो, “अिन ितमीहरूको
िवचारमा चाँहीं म को हु?ँ”

प सुले भन,े “परमे रदे ख आउनु भएको तपाईं ी हुनहुुन्छ।”
21 यशेलूे यो कूरा कसलैाई नभन्न ु भनरे ितनीहरूलाई चतेाउनी िदनभुयो।

यशे ू भन्नहुुनछ उहाँ मन ुर् पछर्
(म ी 16:20-28; मकूर् स 8:30-91)
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22 त्यसपिछ यशेलूे भन्नभुयो, “मािनसका पु ले धरैे क सहन ु पछर्। यहूदी
धानहरू, मखु्य पजूाहारीहरू र शा ीहरूले ितनलाई अस्वीकार गछर्न।् मािनसको

पु लाई मा रनछे। तर मरेको ते ो िदन उहाँलाई फे र बौरी उठाइनछे।”
23 यशेलूे ितनीहरूलाई भन्नभुयो, “यिद कसलैे मलाई प ाउन चाहन्छ भने

उसले आफ्नो सबै इच्छाहरू अस्वीकार गन ुर् पछर्। उसले त्यके िदन ूसको क
भोग्न ु पछर् अिन मलाई पछ् याउन ु पछर्। 24जसले आफ्नो ाण बचाउनँ चाहन्छ भने
त्यसले त्यो हराउन ुपछर् तर जसले मरेो िन म्त ाण िदन्छ भने त्यसले त्यो चाँिह बाँच्न
पाउछँ। 25 िकनभने के लाभ हुन्छ यिद कसलैे सारा ससंार िजतरे पिन आफैलाई
नोकसानमा पाछर् अथवा हराउछँ? 26 यिद कुनै मािनस म र मरेो वचनसगं लजाउछँ
भने जित बलेा मरेा िपताको र मरेो मिहमा लएर पिव स्वगर्दतूहरूसगं आउँछु त्यित
बलेा त्योिसत म पिन लजाँउछु। 27 म ितमीहरूलाई साँचो भन्दछु ितमीहरूको मतृ्य ु
अिघ ितमीहरू मध्ये केही मािनसहरूले यहीं उिभएर परमे रको राज्य दे पाउने
छन।्”

मोशा, ए लया र यशे ू
(म ी 17:1-8; मकूर् स 9:2-8)

28 ायः आठ िदनपिछ यशेलूे यी कुराहरू भन्न ु भयो, उहाँले प सु, यहून्ना र
याकूबलाई लनभुयो अिन, पवर्तमा गएर ाथर्ना गन ुर्भयो। 29 जब यशेलूे ाथर्ना
ग र रहन ु भएको िथयो, उहाँको अनहुार ब द्लयो अिन उहाँले लगाउन ु भएको व
सतेो भएर चम्कने भयो। 30 दइुजना मािनस त्यहाँ कट भए औ यशेसूगँ बात गनर्
लाग।े ितनीहरू मोशा र ए लया िथए। 31 मोशा र ए लया पिन चम्के अिन ितनीहरू
यशेसूगँ उहाँको मतृ्यकुो िवषयमा बात गद िथए जो यरूशलमेमा हुनवेाला िथयो।
32 प सु र अरूहरू मस्त िनदाएका िथए। ितनीहरू िबउँिझए अिन यशेकूो मिहमा
दखे।े ितनीहरूले यशेकूो साथमा दइुजना उिभएका मािनसलाई दखेो। 33जब मोशा
र ए लया जान लागकेा िथए, प सुले भन,े “हे गरुूज्य,ू हामीलाई यहीं ब ु असल
छ। हामी यहाँ तीनवटा डरेा बनाउछँौं एउटा तपाईंलाई, एउटा मोशालाई अिन एउटा
ए लयाको लािग” प सुले जान्दनै िथए िक उसले के भिनरहकेो छ।

34 प सुले जब यी कुराहरू भन्दै िथए, त्यसबैलेा ितनीहरूलाई व रप रबाट
बादलले ढाक्यो। प सु, याकूब र यहून्ना बादले ढाकेको दखेी डराए। 35 बादलबाट
एउटा आवाज यसो भन्दै आयो। “यी मरेो प ु हुन ्मलै े उनलाई छानकेो छु। उनको
आज्ञा पालन गर।”



9:36 xl लकूा 9:45

36 जब त्यो आवाज आयो, यशे ू मा त्यहाँ हुन ु हुन्थ्यो। प सु, याकूब र यहून्ना
चपूचाप बस।े ितनीहरूले के दखेे कसलैाई भननेन।्

यशे ू ारा द ु ात्मा लागकेो ठटो िनको
(म ी 17:14-18; मकूर् स 9:14-27)

37 भो लपल्ट यशे,ू प सु, याकूब र यहून्ना पाहाडबाट तल झरे। मािनसको
ठूलो भीड उहाँलाई भटे्न आयो। 38 भीडबाट एकजनाले िचच्याएर यशेलूाई भन,े
“हगेरुुज्य,ू दया गरी आउनहुोस ्अिन मरेो प ु लाई हे रिदन ु होस।् त्यो मरेो एउटै प ु
हो। 39 शतैानको द ु आत्मा मरेो प ु मा आउँछ अिन त्यो त्यित नै बलेा िचच्याउँछ
औ त्यसले आफुमािथ होश हराउछँ अिन मखुबाट फींज िनकाल्छ। त्यो द ु -
आत्माले सधं ै क िदन्छ अिन त्यसबाट फकर किहल्यै जाँदनै। 40 मलैे तपाईंको
चलेाहरूलाई पिन त्यसबाट द ु -आत्मा िनकाली िदन ु भनें तर ितनीहरूले त्यसो गनर्
सकेेनन।्”

41 यशेलूे उ र िदनभुयो, “अिव ासी र भ ड्कएका वशंकाहरू हो!
किहलसेम्म म ितमीहरूसगं ब ु अिन सहरे रहन?ु” तब उहाँले त्यो मािनसलाई
भन्नभुयो, “ित ो प ु लाई यहाँ ल्याऊ।”

42 जब ठटो आउँदै िथयो, त्यो भतूले त्यसलाई त्यहीं भ ूइँमा पछारी िदयो
अिन त्यो केटो काम्दै िथयो अिन आफ्नो िनयन् ण बािहर र ो। तर यशेलू े त्यस
द ु ात्मालाई कडा चतेावनी िदन ु भयो। त्यसपिछ त्यो केटोलाई िनको पारेर बाबलुाई
स ु म्प िदन ु भयो। 43 परमे रको महान श दखेरे सबै मािनसहरू आ यर् चिकत
भए।

यशे ू ारा आफ्नै मतृ्यकुो िववरण
(म ी 17:22-23; मकूर् स 9:30-32)

यशेलूे गरेका चीजहरूदे ख मािनसहरू अझ सम्म आ यर् चिकत िथए। उहाँले
आफ्नो चलेाहरूलाई भन्नभुयो, 44 “अब म ितमीहरूलाई जे भन्दछुै किहल्यै
निबसर्न ु मािनसका पु लाई केही मािनसहरूको िनयन् णमा स ु म्पइनछे।” 45 तर
चलेाहरू यशेलूे भन्नभुएको यी कुराहरूको अथर् केही बझुनेन।् यसको अथर्
ितनीहरूले चलेाहरू त्यस िवषयमा उहाँलाई सोध्न डराए।

सबभन्दा मखु्य मािनस
(म ी 18:1-5; मकूर् स 9:33-37)
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46 यशेकूा चलेाहरू आपसमा ितनीहरू मध्ये को चाँिह सबभन्दा महान ् होला
भनरे बहस गनर् थाल।े 47 यशेलूे ितनका चलेाहरूले गरेको बहसको िवषय बिुझ
हाल्न ु भयो। यसकारण उहाँले एउटा बालकलाई लन ु भयो अिन आफ्नो छेउमा
उभ्याउन ु भयो। 48 अिन आफ्नो चलेाहरूलाई भन्न ु भयो, “यिद कसलैे मरेो नाम
लएर यस बालकलाई हण गछर् भन,े त्यसले मलाई पिन हण गछर्। अिन कसलैे

मलाई हण गछर् भने उसले ती मलाई पठाउनलेाई हण गछर् जनु मािनस ितमीहरू
माझ सानो छ, ऊ नै सब भन्दा महान हो।”

जो ितमीहरूको िवरू मा छैन, त्यो ितमीहरूप छ
(मकूर् स 9:38-40)

49 यहून्नाले जवाफ िदए, “हे गरुुज्य,ू मािनसहरूदे ख भतूहरू भगाउनलाई
एकजना मािनसले तपाईंको नाउँ लदंथै्यो। त्यो मािनस हा ो दलमा नभएकोले
हामीले उसलाई त्यसो गनर्वाधा िदयौं।”

50 यशेलूे यहून्नालाई भन्न ु भयो, “त्यसलाई नरोक। यिद कुनै मािनस ित ो
िबरु छैन भने त्यो ितमी प नै हुन्छ।”

शाम रया शहर
51 यशेकूो स्वगार्रोहणको समय नजीक आउँदै िथयो। उहाँले यरूशलमे जाने

िन य गन ुर्भयो। 52 यशेलूे कोही मािनसहरूलाई आफू भन्दा अिघ पठाउन ु भयो।
ती मािनसहरू यशेकूो िन म्त त्यके कुरो तयार रा लाई साम रयाको एउटा
शहरमा गए। 53 तर त्यहाँका मािनसहरूले उहाँलाई हण गनर् माननेन ्िकनभने उहाँ
यरूशलमे तफर् जान ु हुदँ ै िथयो। 54 याकूब, यहून्नाले र यशेकूा चलेाहरूले यी सबै
दखे।े ितनीहरूले भन,े “हे भ,ु के हामीले स्वगर्बाट आगो बोलाए मािनसहरूलाई
भस्म पान ुर् भन्ने तपाईं चाहनहुुन्छ?”

55 तर यशेलू े पिछ फकर ितनीहरूलाई हप्काउन ु भयो। 56 त्यसपिछ यशे ू र
उहाँका चलेाहरू अकार् शहरितर लाग्न ु भयो।

यशेकूो अनसुरण
(म ी 8:19-22)

57 उनीहरू सबै नै बाटोम जाँदिैथए। कुनै एकले उहाँलाई भन,े “तपाईं जहाँ
जानहुुन्छ म पिन तपाईंसगंै जान्छु।”
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58 यशेलूे भन्नभुयो, “स्यालहरूको ब े दलूोहरू छन।् चरा-चरुुङ्गीहरूको ब े
ग ुडँहरू छन।् तर मािनसको पु लाई कुनै ठाउँ छैन जहाँ उसले आफ्नो िशर अडाउन
सकोस।्”

59 यशे ूले अक मािनसलाई भन्न ु भयो, “मरेो पिछ लाग।”
तर त्यो मािनसले भन्यो, “हे भ,ु पिहले मरेा बाबलुाई गाड्न जान िदनहुोस।्”
60 तर यशेलू े ितनलाई भन्नभुयो, “मदुार्हरूलाई आफ्नै मदुार् मािनस गाड्न दऊे।

तर ितमी जाऊ अिन परमे रको राज्यको िवषयमा चार गर।”
61 अक मािनसले भन,े “ भु म तपाईंको पिछ लाग्नछुे, तर पिहले मरेो

आफन्तहरूबाट िबदा लन िदनहुोस।्”
62 यशेलूे भन्नभुयो, “यिद कुनै मािनसले हलोमा हात लगाएर पिछ ल्तर हछेर्

भन,े त्यो परमे रको राज्यको लायक हुने छैन।”

10
यशेलूे बह र जनालाई पठाउन ु भयो

1 त्यसपिछ, भु यशेलू े 72* जना मािनसहरूलाई छान्न ु भयो। उहाँले
ितनीहरूलाई दईु-दईु जनाको दल बनाई आफू जनु-जनु शहर र ठाउँहरू जान
चाहनहुुन्थ्यो ती ठाउँहरूमा आफ्नो अगवुा बनाई पठाउन ु भयो। 2 यशेलूे भन्न ु भयो,
“फसल त धरैे छ, तर खतेालाहरू कम्ती छन।् यसथर् फसलका भलुाई ाथर्ना गर
तािक उहाँले आवश्यकता अनसुार खतेालाहरू पठाउन सकुन।्

3 “अब ितमीहरू जानसक्छौ। तर सनु! म ितमीहरूलाई पठाउँदछुै, अिन
ितमीहरू ब्वाँसोहरू माझ भेंडा जस्तै हुनछेौ। 4 पसैा, झोला जु ा केही साथमा
नलजैाऊ। बाटो िहडं्दा मािनसहरूसगँ बोल्न नछाड। 5 कसकैो घरमा प अिघ
भन, ‘यस घरमा ितमीहरूलाई शा न्त होस।्’ 6यिद शा न्ति य मािनस त्यहाँ छ भन,े
ितमीहरूको शा न्तको आशीवार्द उहीसगं रहनछे। यिद त्यहाँ शा न्ति य मािनस छैन
भने ितमीहरूको शा न्तको आशीवार्द ितमीहरूसगँै िफतार् हुनछे। 7 शान्त घरमा बस,
मािनसहरूले जे खाना-िपउन िदन्छन,् खाऊ। िकनभने कमर्चारीले आफ्नो ज्याला
पाउन ु योग्यको हुन्छ। अक घरमा ब लाई पिहलो घर नछोड।
* 10:1: 72 लकूाको केही ीक ित लिपहरूमा 70 भनकेाछन।् 15 पदमा पिन
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8 “यिद ितमीहरू शहरमा जान्छौ र मािनसहरूले त्यहाँ स्वागत गछर्न ् भन,े
ितनीहरूले जे खानकुेरा िदन्छन ्खाऊ। 9 त्यस ठाँउका िबमारीहरूलाई िनको पार।
अिन ितनीहरूलाई भन, ‘परमे रको राज्य ितमीहरूको निजक आएको छ।’

10 “तर जब ितमीहरू शहरमा जान्छौ, अिन मािनसहरूले त्यहाँ ितमीहरूको
स्वागत नगरे, शहरको गल्लीहरूमा आऊ अिन भन, 11 ‘ितमीहरूको िवरोधमा हा ा
पइतालामा टाँिसएको ित ो शहरको धलूो समते टक्टकाएर जाँदछैौं। तर यो याद
रा ु परमे रको राज्य निजकै आएको छ।’ 12म ितमीहरूलाई भन्छु, न्यायको िदन
त्यो शहरका मािनसहरूको अवस्था सदोमका मािनसहरूको भन्दा अझ असहनीय
हुनछे।

यशे ू ारा िव ास नगनहरूलाई चतेावनी
(म ी 11:20-24)

13 “ए खोरािजन! तलँाई िधक्कार छ! ए बते्सदैा! तलँाई िधक्कार
छ। मलैे ितमीहरूमा धरैे चमत्कारहरू गरें। यिद त्यही चमत्कारहरू टायर र
सीदोनमा ग रएको भए, त्यहाँका मािनसहरूले आफ्नो जीवनशलैी अिघ नै प रवतर्न
ग रसकेका हुन्थ।े अिन ितनीहरूले पाप गनर् छोिडसकेका हुन्थ।े ितनीहरूले अिघ
नै शरीरमा भाँ ा लगाएर र खरानी धसरे आफ्नो पापहरूको िन म्त प ात गरी
सकेका हुन्थ।े 14 तर न्यायको िदनमा टायर र सायडनका मािनसहरूका अवस्था
भन्दा ितमीहरूको अवस्था अझ असहनीय हुनछे। 15 ए कफनर्हुम ितमी स्वगर्मा
उचा लने छौं? अहँ!ँ ितमीलाई पिन मतृ्यकूो ठाउँमा खसा लनछे।

16 “ऊ जसले ितमीलाई सनु्छ भने मलाई सनुकेो हुन्छ।तर उ जसले तीमीलाई
अस्वीकार गछर्, मलाइ हण गनर् अस्वीकार गरेको हुन्छ। अिन जसले मलाई
हण गनर् अस्वीकार गछर्, त्यसले उहाँ एक जसले मलाई पठाउन भयो, उहाँलाई

अस्वीकार गरेको हुन्छ।”
शतैान झदर्छ

17 जब ती 72 जना मािनसहरू फकर आए, ितनीहरू खबुै खशुी िथए।
ितनीहरूले भन,े “हे भ,ु जब तपाईंको नाउँ हामीले आदशे िदयौ भतूहरूले पिन
हा ो आज्ञा मान!े”

18 यशेलूे ितनीहरूलाई भन्नभुयो, “मलैे शतैानलाई स्वगर्बाट िबजलुी चम्के
झैं खिसरहकेो दखेें। 19 सनु, मलैे ितमीहरूलाई साँपहरू र िबच्छीहरूलाई कुल्चने
श िदएकोछु। मलैे ितमीहरूलाई श हुरूको सबै श मािथ आिधकार िदएकोछु।
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अिन कसलैे ितमीहरूलाई हानी पयुार्उनँे छैन। 20 तर ती आत्माहरू ितमी हरूको
आज्ञालाई पालन गदर्छन ् भनरे ितमीहरू खशुी हुन ु हुदँनै। बरू ितमीहरूको नाम
स्वगर्मा ले खएको छ भनी ितमीहरू खशुी होऊ।”

यशेकूो िपतामा ाथर्ना
(म ी 11:25-27; 13:16-17)

21 त्यसपिछ यशेलूाई पिव आत्माले अत्यन्त खशुी बनायो। उहाँले भन्नभुयो,
“हे िपता! स्वगर् र पथृ्वीका परम भ!ु म तपाईंलाई धन्यवाद चढाउँछु। म तपाईंको
सशंा गछुर् िक ब ु मान र समझदार मािनसहरूबाट तपाईंले यी कुराहरू लकुाएर

रा ु भएको छ। तर तपाईंले यी कुराहरू ती बालकहरू सरहका सरल मािनसहरूमा
दखेाइिदन ु भयो। हो िपता, तपाईंले यसो गन ुर्भयो िकनभने त्यो तपाईंको रूिच िथयो।

22 “मरेा िपताले मलाई सब थोकहरू िदनभुएकोछ। कसलैे जान्दनै िक पु को
हो-केवल िपताले मा जान्नहुुन्छ। अिन िपता को हुन,्कसलैे जान्दनै केवल पु लाई
मा थाहा छ। मािनसहरूमा िपतालाई ितनीहरूले जान्दछन ्जसलाई पु ले बताउन
खोजोको छ।”

23 त्यसपिछ यशे ू एक्लै आफ्ना चलेाहरूसगँ हुन ु हुन्थ्यो, उहाँ ितनीहरू प
फकर् न ु भयो अिन भन्नभुयो, “ितमीहरू धन्य हौं। जो ितमीहरूले दखे्दछैौ। 24 म
ितमीलाई भन्छु, धरैे अगमव ाहरू अिन राजाहरूले यो हनेर् चाहन्थे जो ितमीहरूले
दे खरहकेाछौ, तर ितनीहरूले यी बस्तहुरू दखेनेन।् अिन धरैे अगमव ाहरू र
राजाहरू, सनु्न चहान्थे तर ितनीहरूले ती सनुनेन।्”

असल सामरीको कथा
25 त्यसपिछ एकजना वस्थाका शा ी त्यहाँ खडा भए अिन ितनले यशेलूाई

जाँच्ने चे ा गरे। ितनलेभन,े “हे गरुुज्य,ु मलैेअनन्त जीवन पाउनलाई के गन ुर्पछर्?”
26 यशेलूे ितनलाई भन्नभुयो, “ ावस्थामा के ले खएको छ? ितमीले त्यसमा

के पढ्छौ?”
27 त्यस मािनसले भन्यो, “ ‘ितमीले परम भु ित ो परमे रलाई आफ्नो सारा

हृदय, सारा आत्मा सारा श अिन सारा मनबाट मे गन ुर् पछर्।✡ अिन ितमीले
आफैलाई जस्तो अरू मािनसहरूलाई पिन मे गन ुर्पछर्।’✡”
✡ 10:27: 6:5 बाट उ तृ ग रएको। ✡ 10:27: 19:18 बाट
उ तृ ग रएको।
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28 यशेलूे त्यस मािनसलाई भन्नभुयो, “ित ो उ र सही छ। त्यही गर अिन
ितमीले अनन्त जीवन पाउनछेौ।”

29 त्यस मािनसले उहाँको लाई िस गनर् चाहन्थ्यो। यसथर् उसले यशेलूाई
भन्यो, “तर ती मािनसहरू को हुन ्जसलाई मलैे मे गन ुर् पछर्?”

30 यसको उ र यशेलू े भन्नभुयो, “एकजना मािनस यरूशलमेदे ख य रको
गइरहकेो िथयो। केही डाँकूहरूले ितनलाई घरेे। ितनीहरूले ितनको लगुा च्याते
अिन कुटे। त्यसपिछ त्यो मािनसलाई त्यहीं भुईँमा लडाएर छोिडराख।े त्यो मािनस
ायः म रसकेको िथयो।
31“सयंोगवश एकजना यहूदी पजूाहारी त्यही समय त्यो बाटोमा गइरहकेा िथए।

त्यो पजूाहारीले जब उसलाई दखे,े ितनी त्यस मािनसलाई म त गनर् रोिकएनन ्ितनी
िहिंडनै रह।े 32 एकजना लवेी पिन त्यही बाटो आयो। उसले त्यस घाइते मािनसलाई
दखे्यो, तर उ अक प लाग्यो।

33“त्यसपिछ एकजना सामरी त्यही बाटोमा आए। ितनी त्यो घाइते मािनसलाई
दखेे ितनलाई त्यो मािनसमािथ दया जाग्यो। 34 सामरी त्यस मािनस भएकहाँ गए
अिन जतैनूको तले र दाखरस लगाएर उसको चोटहरूमा प बाँिधिदए। तब ितनले
त्यो घाइते मािनसलाई गधामा चढाए अिन एउटा पौवामा लएर गए। त्यस मािनसको
स्याहार गरे। 35 अक िदन, त्यो सामरीले दइुवटा चाँदीको िसक्का पौवाको
मा लकलाई िदए। सामरीले भन,े ‘यो मािनसको हरेचाह ग रिदनहुोस।् यिद यस
मािनसमािथ अझै ितमीले खचर् गरे, म फकर आउँदा ितनछु।’ ”

36 त्यसपिछ यशेलूे भन्नभुयो, “यी तीन जना मध्ये डाकूहरूले घाइते बनाएको
मािनसलाई कसले मे दशार्यो?”

37 वस्थाको शा ीले उ र िदए, “त्यसलैे जसले त्यो मािनसलाई म त गरे।”
यशेलूे ितनलाई भन्नभुयो, “ितमी पिन जाऊ अिन त्यसै गर।”

म रयम र माथर्
38 जब यशे ू र उहाँका चलेाहरू जाँदै िथए, यशे ू एउटा शहर िभ प भुयो।

माथार् नाउँ गरेकी एउटी ीले उहाँलाई आफ्नो घरमा सत्कार ग रन।् 39 माथार्को
एउटी म रयम नाउँ गरेकी बिहनी िथइन।् म रयम यशेकूो पाऊ नरे बसरे उहाँको
वचन सिुनरहकेी िथई। तर उसको िददी माथर् चाँिह घरको काममा नै स्त िथइन।्
40माथार्ले धरैे काम गन ुर् पदार् रसाउथँी। माथार्ले गएर भनी, “हे भ!ु मरेो बिहनीले
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मलाई एक्लै घर धन्धामा छोडकेोमा तपाईं ाकुल हुन ु हुन्न? दया गरी त्यसलाई
भिनिदनोस ्त्यसले मलाई म त गरोस।्”

41 अिन भलुे त्यसलाई भन्नभुयो, “माथार्, माथार्, ितमीले धरैे कुराको
िवषयमा िचन्ता र िफ ी गद रहछेौ। 42 एउटा कुरा चाँिह महत्वपणूर् हुन्छ।
म रयमले आफ्नो लािग कुन असल हो त्यो छानकेी छे अिन त्यो ऊबाट किहल्यै
खोिसनछैेन।्”

11
यशे ू ारा ाथर्ना िबषय-िशक्षा

1 एक समय यशे ू कुनै एक ठाउँमा ाथर्ना ग ररहन ु भएको िथयो। जब ाथर्ना
गरी सक्न ुभयो, उहाँको चलेाहरू मध्ये एकजनाले उहाँलाई भन,े “यहून्नाले आफ्ना
चलेाहरूलाई ाथर्ना कसरी गन ुर् पछर् भिन िसकाए। हे भ ु हामीले पिन कसरी ाथर्ना
गन ुर्पछर्, िसकाउनहुोस।्”

2 यशेलूे चलेाहरूलाई भन्नभुयो, “जब ितमीहरू ाथर्ना गछौं, तब यसरी गर,

‘हे िपता, हामी ाथर्ना गछौं िक तपाईंको नाउँ सधँ ैं पिव रहोस।्
हामी ाथर्ना गदर्छौं िक तपाईंको राज्यको आओस।्
3 िदनहु ँ चािहने भोजन हामीलाई िदन ु होस।्
4 हा ा पापहरू क्षमा गरीिदनहुोस,्

जस्तो हामीले हामीसगँ भलू गनहरूलाई क्षमा िदएका छौं।
अिन हामीलाई परीक्षामा पनर् निदन ु होस।्’ ”

लगातार
(म ी 7:7-11)

5-6 फे र यशेलू े ितनीहरूलाई भन्नभुयो, “मािनलऊे, ितमीहरूमध्ये कोही
एकजना ितमीहरूको साथीको घरमा आधा रातमा जाउला अिन भनौला, ‘मरेा
एकजना िम मलाई भटे्न अक शहरबाट आएका छन।् तर उहाँलाई खाना
खवुाउनलाई मिसत केही छैन। दया गरी मलाई तीनवटा रोटी दऊे।’ 7 घरिभ बाट
ित ो िम ले भन्नछे, जाऊ, मलाई तकलीफ नदऊे। ढोका अिघ नै बन्द
भइसकेकोछ। म र मरेा छोरा छोरीहरू ओ ानमा छन।् अिहले उठेर म ितमीलाई
रोटी िदन स न।ँ 8 म के भन्दछु भने िम ताको नाताले मा ऊ उठदनै अिन
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रोटी िददंनै,ँ तर उसलाई चािहएको वस्त ु यिद उसले लगातार मािगर ो भने उसको
िढट्पनाले गदार् िम ले उठेर मागकेो कुरो िदनछे। 9 फे र म ितमीहरूलाई भन्दछु,
माग अिन ितमीहरूलाई िदइनछे, खोज अिन ितमीहरू पाउनछेौ, ढक्ढकाउ अिन
ितमीहरूको िन म्त ढोका उघा रनछे। 10 िकनभने हरेक जसले माग्दछ, उसले
पाउदँछ, अिन जसले खोज्दछ उसले भ ाउछँ। अिन जसले ढक्ढकाउँछ, उसको
िन म्त ढोका उघा रनछे। 11 ितमीहरू मध्ये कसको छोरो होला? यिद ित ो छोरोले
माछा माँग,े ितमी उसलाई के िदन्छौ? के ित ो प ु लाई ितमी साँप िदन्छौ अह!ँ
ितमी उसलाई माछा नै िदन्छै। 12 अथवा, ित ो प ु ले अण्डा माग्यो भन,े त्यसलाई
के िबच्छी िदन्छौ? अह!ँ 13 ितमी पिन अरू मािनसहरू जस्तै द ु छौ। तर ितमीहरू
जान्दछौ आफ्ना बालकहरूलाई कसरी रा ो चीजहरू िदनपुछर्। ित ा स्वग य
िपताले उहाँसगं माग्नहेरूलाई पिन कित अिधक पिव आत्मा िदनहुुनछे।”

परमे रबाट यशेलू े श पाउन ु भएको
(म ी 12:22-30; मकूर् स 3:20-27)

14 कुनै समयमा एकजना मािनसबाट यशेलू े लाटा बनाउने भतू िनकाली
िदनभुयो। जब त्यो भतू बािहर िनस्कयो, त्यो मािनस बोल्न ु सक्ने भयो। मािनसहरू
छक्क परे। 15 तर कोही मािनसहरूले भन,े “बालिजबलु, भतूहरूको मा लकको
श योग गरेर उहाँले भतूहरू भगाउनँ ु हुन्छ।”

16 अरूले पिन यशेकूो जाँच लन चाहन्थ।े ितनीहरूले उहाँलाई स्वगर्बाट
ल्याएको एउटा िचन्ह दखेाउन ु लगाए। 17 तर यशेलू े ितनीहरूको िवचार थाह पाउन ु
भयो। यसकारण यशेलुे भन्न ु भयो, “हरेक राज्य, जो बाँिडएको छ अिन आपसमा
झगडा गछर् भने त्यो आफै नाश हुन्छ। त्यसरी नै एउटा प रवार आपसमा झगडा
ग ररहन्छ भने त्यो पिन न हुन्छ। 18 यसथर्, यिद शतैान पिन आपसमा झगडा
गरे उसको राज्य कित िदन रहला? ितमीहरू भन्दछौ िक भतूहरू भगाउनलाई मलैे
बालिजबलुको श लाई काममा लगाएँ। 19 यिद मलैे बालिजबलुको श लाई
लगाएर भतूहरू धपाउछुँ भन,े ित ो मािनसहरुले अरु भतुहरु धपाउनँलाई कुन
श को योग गछर्न?् यसथर् ित ो आफ्नै मािनसहरूले ितमीहरू भलूमा छौ भन्ने
माण िदन्छन ्20 तर म भतूहरू भगाउन परमे रको श योग गछुर्। यसबाट
माण हुन्छ िक परमे रको राज्य ितमीहरूकहाँ आइसकेको छ।
21 “जब कुनै बलवान मािनसले धरैे हात हितयारहरू लएर आफ्नो घरको रक्षा

गदर्छ भन,े त्यसको घरमा सबै मालम ाहरू सरुिक्षत नै रहन्छ। 22 तर यिद ऊ भन्दा



11:23 xlviii लकूा 11:31

ब लयो मािनस आएर उसलाई िजत्छ भने तब त्यो अझ ब लयो मािनसले सब हात
हितयाहरू जसमािथ ब लयो मािनसको भरोशा िथयो खोसरे लजैान्छ। तब त्यो अझ
ब लयो मािनसको मालहरूमािथ वहार गछर्।

23“यिद कुनै मािनस मसगं छैन भने ऊ मरेो िवरोधमा छ, जो मािनस मसगं काम
गदन ऊ मरेो िवरोधमा छ।

र ो मािनस
(म ी 12:43-45)

24 “जब एकजना मािनसबाट द ु ात्मा िनस्कन्छ, यो िब ामको िन म्त ओबानो
ठाउँहरू खोजी िहडं्छ। अिन जब यसले कतै िब ाम गन ठाउँहरू पाउदँनै, यसले
भन्छ, ‘म जनू घरदे ख बािहर आएको िथएँ त्यहीं फकर् न्छु।’ 25 जब त्यो आत्मा
त्यो घर फकर् न्छ त्यसले त्यो घर बढा रएको पाउछँ। 26 तब त्यो द ु -आत्मा अरू
सातवटा द ु -आत्माहरू लन जान्छ जो त्यो भन्दा अझ द ु छन।् अिन ती सबै
आत्माहरू एकसाथ गएर त्यो मािनसिभ पस्छन ्र बास गछर्न।् तब त्यस मािनसको
अवस्था पिहलो भन्दा झन ्खराब हुन्छ।”

मािनसहरू साँचो रूपमा खशुी िथए
27जब यशेलूे यी कुराहरू भन्न ु हुदँ ै िथयो एउटी ी जो त्यहाँ िथई यशेलूाई यसो

भन्दै जोरले कराई, “धन्य हुन ती माता जसले तपाईंलाई गभर्धारण ग रन!् अिन
तपाईंलाई स्तन पान गराइन!्”

28 तर उहाँले भन्नभुयो, “मािनसहरू जसले परमे रको वचनहरू सनु्छन ्अिन
पालन गछर्न ्ितनीहरू वास्तिवक रूपमा खशुी छन।्”

हामीलाई माण िदनहुोस ्
(म ी 12:38-42; मकूर् स 8:12)

29 मािनसहरूको भीड िबस्तारै बढ्दै गयो। यशेलू े भन्नभुयो, “यस यगुमा रहकेा
मािनसहरू द ु छन।् ितनीहरू िचन्हको रूपमा परमे रबाट चमत्कार चाहन्छन।
तर कुनै िचन्ह ितनीहरूलाई िदइने छैन। केवल योनामा भएको चमत्कार मा िचन्ह
हुनछे। 30 योना िननवकेा वािसन्दाहरूको लािग िचन्ह हुनछेन।् त्यसरी नै यस
पसु्ताको लािग मािनसका पु पिन िचन्ह हुनछेन।्

31 “न्यायको िदन दिक्षण दशेकी रानी यो पसु्ताका मािनसहरू िवरू उठ्निेछन ्
अिन ितनीहरू दोषी हुन ्भनी माण िदनिेछन।् िकन?् िकनभने सलुमेानको ज्ञानमय
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िशक्षा सनु्न ु ितनी धरैे टाडोबाट आएकी िथइन।् अिन म भन्दछु िक सलुमेान भन्दा
म महान हु।ँ

32 “न्यायको िदनमा िननवकेा मािनसहरू यी पसु्ताको मािनसहरू िवरू मा
उठ्नछेन ् अिन ितनीहरू दोषी भएको माण िदनछन।् िकन? िकनभने जितबलेा
योनाले मािनसहरूलाई चार गरे ितनीहरूले आफ्नो हृदय र रहन-सहन समते
प रव र्न गरे। अिन म ितमीहरूलाई भन्दछु म योना भन्दा महान हु।ँ

ससंारका िन म्त ज्योित बन
(म ी 5:15; 6:22-23)

33 “कुनै पिन मािनसले ब ी बालरे पाथी मिन राख्दनै अथवा लकुाउँदनै।
बरू िभ प हेरू सबलैे दखेनु ् भनरे त्यो ब ी सामदानमािथ रा खन्छ। 34 ित ो
शरीको ब ी ित ो आखँा हो यदी ित ो आखँाहरु ठकछन ्भने ित ो सारा शरीर
उज्यालोले भ रन्छ। यिद ित ो आखँाहरू नै खराब छन ्भन,े ित ो सारा शरीर नै
अधँ्यारो हुनछे। 35 यसलैे होिशयार होऊ। ितमीमा भएको उज्यालो अधँ्यारोमा
प रणत नहोस।् 36 अतः यिद ित ो शरीर पणूर् उज्यालोले भ रएकोछ भने अिन
यसको कुनै भाग अधँ्यारो छैन भने त्यो परैु चम्कन्छ, मानौं कुनै ब ीको िकरण
ितमीमािथ च म्करहकेो छ।”

यशे ू ारा फ रसीहरूको चचार्
(म ी 23:1-36; मकूर् स 12:38-40; लकूा 20:45-47)

37 यशे ू बोली सक्न ु भएपिछ, एकजना फ रसीले सगंै खाना खान ु भनी आ ह
गरे। अिन यशे ू जान ु भयो अिन खान ब ु भयो। 38 तर खाना खान ु भन्दा अिघ
यशेलूे हात नधोएको दखेरे फ रसी छक्क परे। 39 यसमा भलूे भन्न ु भयुो, “ितमी
फरसीहरू खाली कचौरा अिन थालको बािहरा प मा धनु्छौ तर िभन्न चाँिह
ितमीहरू लोभ औ द ु ताले भ रएका छौ। 40 ितमीहरू मखूर् हौ। जसले बािहरी भाग
बनाए उनलैे िभ ी भाग पिन बनाए। हो िक होइन? 41 तर िभ प जो जे छ त्यो
गरीब मानसहरूलाई दऊे। त्यसपिछ ितमी पिन पणूर्रूपले सफा हुनछेौ।

42 “िधक्कार ितमी फ रसीहरूलाई! ितमीहरूकोमा भएको पिुदना, आरूद
अिन बगैंचामा भएका अन्य जम्मै चीजहरूको दशांश परमे रलाई चढाउँछौ, तर
तीमीहरू परमे र ित न्याय र मे अवहलेना गछ । यही कुराहरू ितमीहरूले गन ुर्
पन हो जब ितमीहरू अन्य कामहरू ग ररहकेा हुन्छौ।
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43 “िधक्कार ितमी फ रसीहरूलाई ितमी सभा -घरमाहरूमा मखु्य-मखु्य
आसनहरू मा चाहान्छौ। त्यसरीनै बजाहरूमा जाँदा मानसहरूले ितमीहरूलाई
आदर गरून ्भन्ने चाहन्छौ। 44 िधक्कार छ ितमी फारसीहरूलाई िकनिक ितमीहरू
कसबैाट पिन याद नहुने िचहानहरू जस्ता छौ। मानसहरू नजािनकन त्यहीमािथ
भएर िहडं्नछेन।्”

यशे ू र यहूदी गरुूहरूको वातार्लाप
45 वस्थाका शा ीहरू मध्ये एक जनाले यशेलूाई भन,े “हे गरुुज्य ूजब तपाईं

ले यी कुराहरू गन ुर्हुन्छ, तपाईंले हामीलाई पिन िनन्दा गन ुर् हुदैंछ।”
46 यशेलूे उ र िदनभुयो, “िधक्कार ितमी वस्थाका शा ीहरूलाई ितमीहरू

मािनसहरूलाई यी िनयम पालन गन ुर् वाध्य गराउँछौ। तर ितमीहरू आफैं भने
ती िनयमहरू पालन गन चे ा समते गदनौ। 47 िधक्कार ितमीहरूलाई, िकनभने
ितमीहरू अगमव ाहरूका िन म्त िचहान बनाउछँौ। तर ती अगमव ाहरू ितनै हुन ्
जसलाई ित ा पखूार्हरूले मारेका िथए। 48 यसलैे यो िस हुन्छ िक ितमीहरू ित ा
पखुार्हरूले गरेका कमर्हरूमा सहमत भइरहकेाछौ। ितनीहरूले अगमव हरूको
हत्या गरे अिन ितमीहरू अगमव ाहरूका िन म्त िचहान बनाउछँौ। 49 यसलैे
परमे रको ज्ञानले भन्यो, म अगमव ाहरू र े रतहरू ितनीहरूका िन म्त
पठाउनछुे। ितनीहरूले कोही अगमव ाहरू र े रतहरूलाई मानछन ्अिन अरूलाई
सताउनछेन।्

50 “त्यसलैे यो पथृ्वीको सिृ दे ख जित पिन अगमव ाहरू म रए वतर्मान
पसु्ताका ितमी मािनसहरू यसको िन म्त द ण्डत हुन ु पनछ। 51 हािबल दे ख
जक रया सम्म जसलाई वदेी र म न्दर माझ मा रएको िथयो ितनीहरू सबकैो मतृ्यकुा
िन म्त हो। म ितमीहरूलाई भन्छु, आज जित पिन ितमी मािनसहरू बाँिचरहकेाछौ
ती काण्डको लािग सबै द ण्डत हुनछेौ।

52“िधक्कार ितमी सथाका शा ीहरू! परमे रको ज्ञानको कुराहरूको चाबी
ितमीहरूले लगकेा छौ। ितमीहरू आफैले िसकेनौ, अिन अरूहरूलाई िसक्न ु पिन
वाधा गय ।”

53 जब यशे ू जान लाग्न ु भयो, वस्थाका शा ीहरू र फ रसीहरूले धरैे क
िदए। उहाँलाई धरैे हरूले आ मण गरे। 54 उहाँले केही भन्न ु हुन्थ्यो िक भनरे
ितनीहरूले जालमा फसाँउने चे ा गरे।
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12
फ रसीहरू झैं नहोऊ

1 हजारौं हजार मािनसहरू एकसाथ भलेा भएका िथए। ितनीहरू यित िवघ्न िथए
िक ितनीहरू एक अकार्लाई कुल्चन्थ।े मािनसहरूलाई सम्बोधन गन ुर् अिघ यशेलू े
उनका चलेाहरूलाई भन्नभुयो, “ितमीहरू फ रसीहरूको खमीरदे ख होिशयार बस।
मरेो भन्नकुो अथर् ितनीहरूको कपटीपनामा होिशयारी बस। 2 त्यके कुरो जो
लकुाइएको छ त्यो बिह रन्छ। त्यके रहस्यका कुरा जान्न िदइनछे। 3 ती वचनहरू
जो ितमीले अन्धकारमा भनकेाछौ त्यो उज्यालोमा सिुननछे। ितमीले कोठािभ
कानखेसुी गरेको कुरा घरको छानाबाट घोषणा ग रनछे।”

केवल परमे रसगँ डराऊ
(म ी 10:28-31)

4 त्यसपिछ यशेलूे मािनसहरूलाई भन्नभुयो, “ितमीहरूलाई भन्दछु, ए मरेा
साथीहरू! मािनसहरूदे ख नडराऊ। मािनसहरूले शरीरको हत्या गनर् सक्छन,्
तर त्यो भन्दा वशेी ितनीहरूले केही गनर् स ै नन।् 5 तर कोसगँ डराउन ु पछर् म
ितमीहरूलाई बताउनछुे। ितमीहरू उहाँ एकसगँ डराउन ु पछर् जोिसत मारे पिछ
नरकमा फ्याँक्न सक्ने श छ। हो, उहाँ मा एक हुनहुुन्छ जसिसत ितमीहरू
डराउन ु पछर्।

6 “पाँचवटा ससान चरचरुूङ्गीहरूको दाम दइु पसैा मा पछर्। तर परमे रले
ती मध्ये एउटा पिन भलु्न ु हुदँनै। 7 हो, ितमीहरूको िशरमा कित केश छन ्त्यो पिन
परमे रलाई थाहा छ। यसकारण नडराऊ। ती चराचरुूङ्गीहरू भन्दा ितमीहरू धरैे
मलू्यवान ्छौ।

यशेबूाट ल ज्जत हुन ु पदन
(म ी 10:32-33; 12:32; 10:19-20)

8 “म ितमीहरूलाई भन्दछु, यिद कुनै मािनसले अरू मािनसहरूको सामनु्ने
उसलाई मरेो हो भन्छ भन,े म पिन त्यसरी परमे रको दतूहरूको सामनु्ने भन्छु
िक त्यो मािनस मरेो हो। 9 तर यिद कुनै मािनसले अरू मािनसहरूको सामने उसलाई
मरेो होइन भने म त्यसलाई मरेो होइन भन्नछुे। यी सब म परमे रका दतुहरूको
अिघ भन्नछुे।
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10 “यदी कसलैे मािनसको पु को िवरू मा कुरा गरे त्यसलाई क्षमा हुनछे। तर
यिद कुनै मािनसले पिव आत्माको िवरू िनन्दा गरे त्यो क्षमा हुनछैेन।

11 “जब मािनसहरूले ितमीहरूलाई सभा घरहरुमा भएका शासक अिन
अिधकारी अिघ पाछर्न भने आफ्नो बचाऊको िन म्त कसरी के भन्न ु पन त्यसमा
हतास नहोऊ। 12 त्यस समय पिव आत्माले नै ितमीलाई ितमीले भन्न ु पन कुराहरू
िसकाउन ु हुनछे।”

यशे ू ारा स्वाथ पन-िवरू चतेाउनी
13 भीडबाट एकजना मानिसले यशेलूाई भन,े “हे गरुुज्य,ू हा ा िपता मन ुर् भयो।

आफ्नो िपताको धन-सम्पि को मसगं अशं-बण्डा गनर्लाई मरेो दाज्यलूाई भिनिदन ु
होस।्”

14 तर यशेलू े त्यलाई भन्नभुयो, “मलैे ितमीहरूको बाबकुो सम्पि ितमीहरू
दइुजना माझ िवतरण गन ुर् पछर् भनरे मलाई कसले न्यायकतार् बनायो?” 15 फे र
यशेले ितहरूलाई भन्नभुयो, “होिशयार होऊ अिन सबै कारका स्वाथ पनबाट
आफूलाई जोगाऊ। कसकैोमा चािहएको सम्पि भन्दा वशेी हुन ु सक्छ, तर त्यले
उसलाई जीवन िदन स ै न।”

16 अिन उहाँले यस्तो एउटा द ृ ान्त भन्नभुयोः “कुनै समयमा एक जना धनी
मािनस िथयो। त्यसको जमीनमा असल अिन शस्त अन्नाबाली उब्जन्थ्यो। 17 त्यो
मािनस आफै सोच्दथ्यो, ‘मलैे के गन मिसत भएका यित शस्त अन्न रा े ठाउँ नै
छैन।’

18 “तब त्यस धनी मानसले भन्यो, ‘म जान्दछु मलैे के गन ुर् पन हो। म मरेा
भकारीहरू भत्काउँछु र त्यसलाई अझ ठूलो पाछुर्। ती नयाँ भकारीहरूमा म सबै
अन्नहरू र अरू मरेा रा ो चीजहरू रा छुे। 19 तब म आफैं लाई भन्नछुे, मरेोमा
शस्त रा ो रा ो समानहरू छन।् आउने धरैे वषर्को लागी मलैे थपुारेको छु।

आरामिसत बस, खाउ, पीउ अिन जीवनमा आनन्द मनाऊ।’
20 “तर परमे रले त्यस मािनसलाई भन्नभुयो, ‘ितमी मखूर् हौ, आज रातीनै

ितमी मनछौ। अिन ितमीले आफ्नै लािग तयार पारेका चीजहरू कसको हुनछे?’
21“यसथर् जसलेआफ्नो िन म्त मा धन सम्प ी थपुाछर् त्यसले त्यो मािनसलाई

के हुन्छ र परमे रको अिघ यस्ता मािनसहरु धिन होइनन।्”
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परमे रको राज्यलाई फिहलो ठान
(म ी 6:25-34; 19-21)

22 यशेलूे आफ्ना चलेाहरूलाई भन्नभुयो, “यसकारण म ितमीरूलाई भन्दछु,
बाँच्नका िन म्त खानकुेरा चािहन्छ भन्ने िवषयमा िचन्ता नगर। ित ो शरीरको
िवषयमा पिन िचन्ता नगर िक ितमी के लगाउछँौ? 23 खानकुेरा भन्दा
जीवन धरैे मलू्यवान छ। अिन लगुाफाटा भन्दा शरीरको महत्व धरैे छ।
24 चराचरुूङ्गीहरूलाई हरे। ितनीहरू बीउ छदनन ् अिन वाली लाउदँनैन।्
चराचरुूङ्गीहरूले भणँ्डार अथवा भकारीहरूमा खानकुेरा थपुादनन।् तर परमे रले
ितनीहरूलाई पटे भरी खवुाउनँहुुनछे। अिन चराचरुुङ्गीहरू भन्दा ितमीहरू धरैे
मलू्यवान हौ। 25 ितमीहरू कसलैे िचन्ता ारा आफ्नो आयमुा केही समय
थप्नसक्छ? 26 यिद ितमीहरू स-साना कुराहरू नै गनर् सक्दनैौ भने ठूलो िवषयको
िकन िफ ी गछ ?

27 “जङं्गली फूलहरूलाई हरे। सोच, ितनीहरू कसरी उ न्छन।् ितनीहरू
आफ्नै लािग केही गदनन ् न त व नै बनाउछँन।् म ितमीहरूलाई भन्दछु िक
सलुमेान जस्ता राजा आफ्नो समस्त वभैवको साथ पिन यी फूलहरूमा झैं एउटा व
पिह रएको िथएन। 28 परमे रले नै जमीनमा ती घाँसलाई व लगाइिदनहुुन्छ,
जनु आज यहाँ छ भो ल त्यसलाई आगोमा फा लन्छ। यसलैे ितमीहरूले जान्न ु पछर्
िक परमे रले नै ितमीहरूलाई अझ धरैे रा ो व पिहराई िदनहुुनछे। ित ो एकदमै
थोरै िव ास छ।

29 “त्यसरी नै ितमीहरूले के खाऔंला अिन के िपऔल भनी िचन्ता नगर। यस
िवषयमा कुनै िचन्ता नगर। 30ससंारका सबै मािनसहरू यी चीजहरूको पिछ लाग्छन ्
तर ितमीहरूका िपताले जान्दछन ् िक ितमीहरूले यी सब चाहन्छौ। 31 यसकारण
ितमीहरूले खोज्न ु पन मखु्य त परमे रको राज्य नै हो। तब ितमीहरूलाई यी सबै
बस्तहुरू पिन िदइनछे।

सम्पि मा भरोसा नगर
32 “हे साना बगाल! नडराऊ! ितमीहरूका िपताले ितमीहरूलाई राज्य िदन

चाहुनहुुन्छ। 33आफ्नोमा भएका सबै सम्पि बचेरे जसलाई चािहन्छ ितनीहरूलाई
पसैा दऊे। धन त यो ससंारमा स्थायी रहदँनै। तर स्वगर्को भणँ्डार हािसल गर। त्यो
भण्डार सधँकैा लागी रहन्छ। स्वगर्मा ित ो भणँ्डार चोरहरुले चोनर् स ै न, न त
िकराहरुले नै न पानर् सक्छ। 34 ित ो हृदय त्यहीं हुनछे जहाँ ित ो भण्डार हुनछे।
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सधँैं तयारी बस
(म ी 24:45-51)

35 “तयारी बस! व लगाऊ अिन ित ो ब ी उज्यालो होस।् 36 त्यो
नोकरहरूले झैं वहार गर जो िववाह भोजबाट फक आउने आफ्नो मा लकको
लािग पख रहकेो हुन्छ। मा लक आउँछ अिन ढोका ढक्ढकाउँछ। नोकरले
मा लकको िन म्त ढोका खो लिदन्छ। 37 धन्य हुन ्ती नोकरहरू जो मा लक घर
फकार्दाँ घरमा सतर्कता साथ बसकेा हुन्छन।् म ितमीहरूलाई साँचो भन्छु, मा लक
आफैं आफ्नो काम गदार् लाउने लगुा लगाउछँ अिन उसको नोकरहरूलाई कुस मा
ब लाउँछ। त्यसपिछ मा लक स्वयलंे ितनीहरूलाई खाना बाँिडिदन्छ। 38 तर
नोकरहरूल,े सायद आफ्ना मा लकलाई मध्य-रात सम्म अथवा त्यसपिछ पिन
पखर्न ु पलार्। तर ितनीहरू खशुी हुन्छन ्कारण ितनीहरूका मा लक आउँदा ितनलाई
प खर्रहकेा पाउनछेन।्

39 “यो कुरा सम्झी राखः घरका मा लकले कित बलेा चोर आउँछ भन्ने कुरा
चाल पायो भने उसले चोरलाई घर फोन ुर् िदएको हुदँनै। 40 यसथर्, ितमीहरू पिन
सतर्क हौ! मािनसका पु अचानक आउनु हुनछे जब िक उहाँ आउने ितमीहरूले
आशा नै गरेका हुदँनैौ।”

िव ासी नोकर को होला?
(म ी 24:45-51)

41 प सुले भन,े “हे भ!ु तपाईंले हामीलाई मा अथवा त्यकेलाई यो कथा
भन्न ु हुन्छ?”

42 भलुे भन्नभुयो, “को चाँिह ज्ञानी र िव ासी नोकर होला? िव ासी नोकर
त्यही हो जसमािथ अन्य नोकरहरूलाई ठीक समयमा ितनीहरूको भाग खाना िदन्छ
भनी िव ास गछर्। 43 मा लक आउँदा आफुले अ ाएको अनसुार नोकर काममा

स्त रहकेो पायो भने त्यो मा लक अित खशुी हुनछे। 44 म ितमीहरूलाई साँच्चो
भन्छु, मा लकले त्यस नोकरलाई आफ्नो जे जित छ त्यसको रक्षक िनय ु गछर्।

45“तर यिद नोकर द ु विृ को छ र आफ्नो मा लक झ ै फकर् ंदनै भन्ने सोच्छ
भने त्यसको ितफल के होला? त्यो नोकरले अरू नोकर परुुष, ीहरूलाई कुट-
पीट गलार् अिन खाई िपई मातरे मस्त बस्ला। 46 जब मा लक आउँछ उसलाई
तत्पर रहकेो पाउदँनै। यस्तो त्यस िदन आउनछे, त्यो नोकरले मा लक आउँछ भन्ने
सोचकैे हुदँनै, मा लक आउँदछै भन्ने प ो हुदँनै। मा लकले त्यस नोकरलाई सजाय
िदनछे अिन त्यसलाई अन्य अिव ासीसगं पठाइिदनछे।
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47 “त्यो नोकरले जान्दथ्यो, उसको मा लकले के चाहान्थ्यो तर उ काम गनर्
तत्पर रहदँनै अथवा मा लकले अ ाएको काम गनर् चे गरेन, यसथर् त्यस नोकरले
अिधक सजाय पाँउछ। 48 उसको मा लकले जे चाहान्छ यिद त्यो नोकरले जान्दनै
तर जे गछर् सजाय योग्यको काम गछर्, उसको के गित होला? त्यस नोकरलेसजाय त
पाँउछ न,ै तर उसले भन्दा कम्ती सजाय पाउछँ जनु नोकरले मा लकले के चाहान्छ
जान्दछ तर गदन। जनु मािनसलाई बसेी िदइएको छ, उसको िजम्मवेारी पिन बसेी
हुन्छ। अझ जसमािथ बसेी िव ास ग रको छ ऊबाट बसेी नै आशा पिन रा खएको
हुन्छ।”

यशेकूो बारेमा मािनसहरूको असहमित
(म ी 10:34-36)

49 यशेलूे लगातार भन्नभुयोः “म पथृ्वीमा आगो लयाउन आएको हु।ँ तर मलैे
कसरी आशा गन िक यो आिघदे ख नै स ल्कसकेको रहछे भन्न।े 50 म बि स्मा
ग रने िविभन्न त रकाबाट बि स्मत हुन ु परेकोछ। यो कामको अन्त नभइञ्जले
सम्म म िवच लत नै रहनछुे। 51 के ितमीहरू सम्झन्छौ िक पथृ्वीलाई शा न्त िदन ु
नै म आएको हु?ँ अह!ँ म पथृ्वीलाई भाग गनर् आएको हु।ँ 52 अिहलदेे ख पाँच
जनाको एउटा प रवार िवभाजन हुनछे, तीन जना दईु जनाको िवरु मा जानछेन,
अिन दइुजना तीन जनाको िवरु मा हुनछेन।्

53 बाब ु र छोराहरू िवभाजनमा आउनछेः
छोरा बाबकुो िवरु मा हुनछे।
अिन बाब ु छोराको िवरु मा हुनछे।

आमा र छोरीहरू माझ वाभाजन आउनछेः
छोरी आमाको िवरु मा हुन्छे।
आमा छोरीको िवरु मा हुन्छे।

सास ू र बहुारी माझ फाटो आउनछेः
बहुारी सासकूो िवरू मा हुन्छे।
सास ू बहुारीको िवरु मा हुन्छे।”

समयलाई बझु्न ु
(म ी 16:2-3)
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54 यशेलूे मािनसहरूलाई भन्नभुयो, “जब ितमीहरूले प ममा बादल बटु लदंै
गरेको पाउनछेौ, ितमीहरू भन्छौ, ‘आधँी-वहेरी आउनछे।’ अिन यस्तै हुन्छ,
55 त्यसरी न,ै जब दिक्षणबाट बतास चल्न ु थाल्छ, ितमीहरू भन्नछेौ, ‘अब गरमको
िदन आउनछे।’ अिन ितमीहरू ठीक हौ। 56 ितमीहरू कपटीहरू हौ! ितमीहरू
जान्दछौ कसरी आकाश र पथृ्वी इशाराहरू बझु्न।ु

आफ्नो समस्याहरू समाधान गर
(म ी 5:25-26)

57 “के चाँिह सही हो भन्ने ितमीहरू माझ िकन िनणर्य लन स ै नौ? तब
ितमीहरू िकन बझु्न स ै नौ अिहले के भइरहकेो छ? 58मािनलऊे, कुनै मािनससगं
ित ो झगडा छ, अिन ितमी न्यायलय जान ु लागकेाछौ। तर न्यालयमा पगु्न ु अिघ नैं
त्यो झगडा िमलाउन जे आवश्यक हुन्छ हरेक कुरो गर। यिद त्यसो नगरे िवपक्षीले
ितमीलाई नयायक ार् अिघ उभ्याउनछे। अिन न्यायकतार्लेअिधकारीलाई स ु म्पनछे
औ उनले ितमीलाई जलेमा थनु्नछे। 59 ितमीलाई भन्छु, जब सम्म ितमीमािथ
तोिकएको पसैा च ु ा गदनौ ितमीले त्यहाँबाट छुट्करा पाउनछैेनौं।”

13
ित ो हृदय प रवतर्न गर

1 त्यसबलेा कोही मािनसहरू यशेसूगँ िथए। ती मािनसहरूले गा ललका
मािनसहरूको िवषयमा एउटा कथा यशेलूाई सनुाए। िपलातसले कितपय
मािनसहरूलाई उपासना ग ररहकेो बलेा मारेका िथए। िपलातसले ती मािनसहरूको
रगत परमे रलाई ब लदान चढाएको पशहुरूको रगतिसत िमसाए। 2 यशेलूे उ र
िदनभुयो, “ितनीहरूमािथ यस्तो घटना घ ो भनी के ितमीहरू गालीलका अन्य
मािनसहरू भन्दा ितनीहरू अझ पापी िथए भन्ने सौच्छौ? 3 होइन, ितनीहरू त्यस्ता
िथएनन।् तर ितमीहरूले पिन आफ्नो हृदय र जीवन प रव र्न गरेनौ भने ितमीहरू
पिन सवर्नाश हुनछेौ। 4 िसलोआमको धरहरा ितनीहरूमािथ झरेर अठा जना मन
मािनसहरूको िवषयमा ितमीहरू के सोच्छौ? के ितमीहरू ितनीहरूलाई यरूशलमेका
अन्य सबै मािनसहरू भन्दा धरैे पापी सम्झन्छौ? 5 ितनीहरू त्यस्ता िथएनन।् तर
म ितमीहरूलाई भन्दछु, यिद ितमीहरूले आफ्नो हृदय र रहन सहन प रवतर्न गरेनौ
भने ितमीहरू पिन त्यसरी नै नाश हुनछेौ?”
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अनपुयोगी रुख
6 यशेलूे यो द ृ ान्त भन्नभुयो, “एकजना मािनसको एउटा नभेारोको रुख िथयो।

त्यसले त्यो रुखलाई आफ्नै दाखको बारीमा रोपकेो िथयो। त्यो मािनस रूखमा फल
लाग्यो िक भनरे हनेर् आयो, तर केही पाएन। 7 त्यस दाखबारी हरेचाहको लािग
त्यसले एकजना नोकर पिन राखकेो िथयो। त्यसथर् त्यो मािनसले आफ्नो नोकरलाई
भन्यो, मलैे तीन वषर् अिघदे ख यो रूखमा फल खोिजरहछुे, तर केही पाइँन। यसलाई
काटी दऊे! िकन त्यसै जमीन खरे फाल्न?े 8 तर नोकरले उ र िदयो, ‘मा लक
फलको लािग अझ एक वषर् यस रुखलाई राखौं। मलाई यसको व रप र खनरे
मल हाल्न िदनहुोस।् 9 हुनसक्छ, आउँदो वषर् यो रूखले अवश्यै फल दलेा। यिद
त्यसबलेा सम्म पिन रुखले फल िदएन भने त्यलाई काटी िदऊँला।’ ”

यशेलूे िव ामको िदन एउटी ीलाई िनको पान ुर् हुन्छ
10 िव ामको िदन यशेलू े सभाघरहरूमा िशक्षा िदनभुयो। 11 सभाघरमा एउटी

ी िथई। ऊ िभ द ु ात्मा पसकेो िथयो जस ारा ऊ अठाह वषर्बाट कु केी िथई।
त्यसको ढाड कु ो िथयो अिन िसधा उिभन स नथी। 12 जब यशेलूे उसलाई
दे भुयो र उहाँले भन्नभुयो, “ए नारी, ितमी आफ्नो रोगबाट मु भयौ।” 13यशेलूे
ऊमािथ हात रा भुयो। त्यपिछ ऊ उठ्न सकी अिन परमे रको शसंा गरी।

14 िव ामको िदन यसरी यशेलू े जाती पारेकोमा सभा घरका मखु यशेसूगं
रसाएका िथए। यसकारण उहाँले त्यहाँ उप स्थत मािनसहरूलाई भन्नभुयो, “छ

िदन काम ग रन्छ। अिन कुनै िदन िनको पानर्को लागी कोही आउन सक्छ। तर
िव ाम को िदन िनको हुनको िन म्त नआउन।ु”

15 भलूे उनलाई भन्नभुयो, “ितमीहरू कपटी हौ। ितमीहरू सबलैे ितमीहरूको
गोठ अथवा गधा खोलरे गोरू अथवा तवलेाबाट ितनीहरूलाई पानी िपयाउन
लजैान्छौ। ितमीहरू यो िव ामको िदन पिन गछ ? 16 यो ी जसलाई मलैे िनको
पारें ऊ हा ै यहूदीकी छोरी हुन।् तर शतैानले उसलाई अठा वषर्सम्म बाँधरे राख्यो।
के िव ामको िदन उसको बन्धनबाट छुटाउने काम ठीक िथएन?” 17 जब यशेलूे
यसो भन्नभुयो, सबै मािनसहरू जसले उहाँको िनन्दा गरे ितनीहरू ल ज्जत भए।
अिन िभडका सबै मािनसहरू यशेलूे गरेको त्यस्तो अच म्मत कायर्का िन म्त खशुी
भए।

परमे रको राज्य के जस्तो होला?
(म ी 13:31-33; मकूर् स 4:30-32)
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18 त्यसपिछ यशेलूे भन्नभुयो, “परमे रको राज्य के जस्तो छ? त्यसलाई
म केिसत तलुना गरूँ? 19 परमे रको राज्य रायोको बीऊ जस्तै छ जो कुनै
मािनसले लयो अिन आफ्नो बगैंचामा रोप्यो। त्यो बीऊ उि यो अिन बढरे रूख
भयो। आकशका चराहरूले त्यसको हाँगाहरूमा ग ुडँ लगाए।”

20यशेलूे फे र भन्न ुभयो, “म परमे रको राज्यलाई केिसत तलुनागरूँ? 21 त्यो
खिमर जस्तो हो, जो एउटी आइमाईले एउटा ठुलो भाँडोमा आटँासगँ रोटी बनाउन
िमसाउँछे। त्यो खिमरले सबै मसुकेो आटँालाई फुलाउँछ।”

साँघरुो ढोका
(म ी 7:13-14, 21-23)

22 यशे ू त्यके गाउँ र शहरमा िशक्षा िददं ै जानभुयो। उहाँ यरूशलमे जान या ा
ग ररहन ु भएको िथयो। 23 कसलैे उहाँलाई भन,े “हे भ ु कितजना मािनसहरूलाई
मु िदन ु सिकन्छ? केवल केही?”

यशेलूे भन्नभुयो, 24 “साँघरुो ढोकाबाट नै प े धरैे कोिशस गर, िकनभने यही
स्वगर्को बाटो हो। धरैे मािनसहरू त्यहाँबाट प े कोिशस गछर्न,् तर कोही पिन
सफल हुन स ै न। 25 यिद कुनै घर-मा लक आफ्नो घर ढोकामा ताला लगाउछँ
भन,े ितमीले बािहर उिभएर ढोका ढक् ढकाउन ु सक्छौ, हे महाशय, हा ा िन म्त
ढोका खो लिदनहुोस।् तर त्यो मािनसले भन्नछेन ्म जा न्दन ितमी कहाँबाट आएका
हौ?” 26 तब ितमी भन्न शरुू गछ , हामीले एकसाथ खायौं, िपयौं। हा ो शहरका
सडकहरूमा तपाइँले िसकाउन ु भयो। 27 अिन फे र उसले भन्नछे, म ितमीलाई
िच न्दन,ँ ितमी कहाँबाट आएका हौ? मदे ख टाडा जाऊ। ितमीहरू सबलैे नै भलू
गछ ।

28 “ितमीहरूले परमे रको राज्यमा अ ाहाम, इसहाक याकूब र जम्मै
अगमव ाहरूलाई भटे्नछेौं तर ितमीहरू बािहर फ्याँिकनछेौ। तब ितमीहरू रूनछेौ
औ दा ा िकट्नछेौ। 29 मािनसहरू पवूर्, प म, उ र र दिक्षणबाट आउनछेन।्
परमे रको राज्यमा ितनीहरू कुस मा आसन लन्छन।् 30 अिहले जो तल्लो
स्तरमा बसकेा छन ्परमे रको राज्यमा ितनीहरूले उच्च स्थानमा ब पाउनछेन।्
अिन जो अिहले उच्च आसनमा बसकेाछन ् परमे रको राज्यमा ितनीहरू तल्लो
आसनमा ब छेन।्”

यरूशलमेमा यशेकूो मतृ्यकुो भिवष्यवाणी
(म ी 23:37-39)
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31 त्यसै बलेा कोही फरसीरू यशेकूहाँ आए अिन भन,े “यहाँदे ख टाडा जाऊ
अिन लकु। हरेोदले तपाईंलाई मानर् चाहन्छ।”

32 यशेलूे ितनीहरूलाई भन्नभुयो, “जाऊ अिन त्यो स्याललाई भन, ‘आज र
भो ल मािनसहरूमा भएको भतूहरू भगाउछुँ अिन िबमारीहरू िनको पान काम गछुर्।
ते ो िदन, मरेो सबै काम िस न्छ।’ 33 तर आज र भो ल मलैे मरेो काम गन पछर्।
तब अकार् िदन, म जानै पछर्, िकनभने सबै अगमव ाहरू यरूशलमेा मन पछर्।

34 “ए यरूशलमे, यरूशलमे! ितमीहरूले अगमव ाहरूलाई माछ अिन
परमे रले ित ोमा पठाएका ती मािनसहरूलाई ढुङ्गाले िहकार्उँछौ। धरैे पल्ट
ितमीहरूको मािनसहरूलाई मलैे सहयोग गनर् इच्छा गरे। मलैे ितनीहरूलाई कुखरुाको
पोथीले जसरी आफ्ना चल्लाहरूलाई पखेंटा मिुन भलेा गछर् त्यसरी नै भलेा गनर्
चाहान्थें। तर ितमीहरूले मलाई त्यसो गनर् िदएनौ। 35 यसथर् अब ितमीहरूको घर
पणूर्रूपले उजाड़ हुनछे। म ितमीहरूलाई भन्छु, यसकारण मलाइ ितमीहरूले भन्ने
छैनौ िक, ‘स्वागत! परमे ले ितनलाई आशीवार्द िदऊन ् जो परम भकूो नाउमँा
आउँछन।्’ ”

14
के िव ामको िदनमा उपचार गन ुर् उिचत छ?

1 एक िव ामको िदन, कुनै एक मखु्य फ रसीको घरमा खाना खान ु यशे ू जान ु
भयो। त्यहाँ भएका सबै मािनसहरूले उहाँलाई खबुै निजकबाट जाँिचरहकेा िथए।
2 एकजना जलोदर रोगीलाई यशेकूो अिघ ल्याइएको िथयो। 3 यशेलूे फ रसीहरू र

वस्थाका शा ीहरूलाई सोध्नभुयो, “िव ामको िदन कसलैाई िनको पान ुर् उिचत
हो वा होइन?” 4 तर ितनीहरूले यशेकूो को उ र िदन सकेनन।् यसकारण
उहाँले त्यस मािनसलाई ल्याउन ु भयो अिन उसलाई िनको पान ुर्भयो। तब उहाँले
त्यस मािनसलाई पठाइिदन ु भयो। 5 यशेलूे फ रसीहरू र वस्थाका शा ीहरूलाई
भन्नभुयो, “यदी ितमीहरूको पु अथवा काम गन गोरू िक गधा िव ामको िदन
कुवामा जािकए त्यलाई झटै िनकाल्दनैौ र?” 6 ती फ रसीहरू र शा ीहरूले यशेलू े
भन्न ु भएको कुरामा केही भन्न सकेनन।्

आफ्नै शसंा नगर
7 तब यशेलूे दे ु भयो िक केही अितिथहरूले असल कुस हरू रोिजरहकेा िथए।

यसकारण उहाँले यो द ृ ान्त सनुाउन ु भयोः 8 “जब कसलैे ितमीलाई िववाह भोजमा
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िनम्त्याउँछ, मखु्य आसन नखोज। ती मािनसले ितमीहरुभन्दा पिन मखु्य मािनस
िनम्त्याएको हुन सक्छ। 9 अिन यिद ितमी आसनमा बिसरहकेाछौ भने िनम्त्याउने
मािनसले ितमीलाई भन्नछे, यो मािनसलाई ित ो आसन दऊे। तब अ न्तम आसनमा
गएर ितमीले ब ु पनछ।

10 “यसकारण जब कुनै मािनसले ितमीलाई िनम्त्याए भने गएर िनम्न स्तरीय
आसन ओगट। तब त्यो ितमीलाई िनम्त्याउने मािनस आएर भन्नछे, ‘ए िम ,
अितिथहरूले ितमालाई सम्मान गनछन।्’ 11 िकनभने जसले आफैलाई मािथ
उठाउँछ त्यो तल झन ुर् पछर्। तर जसले आफैं लाई िनम्न स्तरको मान्छ त्यसलाई
उच्च तलु्याइनछे।”

ितमीहरूलाई इनाम िमल्नछे
12 त्यसपिछ यशेलूे ितनलाई िनम्त्याउने फ रसीहरूलाई भन्नभुयो, “जब

कुनै िदन ितमीहरूले िबहान वा बलेकुीको भोजन गराउन इच्छा गछ त्यसबलेा
केवल आफ्ना साथीहरू, दाज्य-ूभाइहरू, आफन्तहरू र धनी िछमकेीहरूलाई मा
नबोलाउ। बद्लामा ितनीहरुले पिन ितमीहरुलाई खाना खान िनम्तो िदन्छन ् अिन
ित ो इनाम पाइहाल्नछेौ। 13यसको स ामा, जब कुनै त्यस्तो भोज गछ , ती गरीब,
कँुजो, लङ्गडा र अन्धाहरूलाई बोलाऊ। 14 त्यपिछ ितमी धन्य हुनछेौ, िकनभने
क्षितपिुतर् गनर् ितनीहरूको केही पिन हुदँनै। तर जब असल मािनस मतृ्यबुाट बौरी
उठ्नछे त्यसबलेा ितमीहरूले इनाम पाउनछेौ।”

महाभोजको एउटा द ृ ान्त
(म ी 22:1-10)

15 यशेसूगं बिसरहकेा धरैे मािनसहरू मध्ये एकजनाले यो कुरा सनु्यो। त्यस
मािनसले यशेलूाई भन्यो, “ितनीहरू ज-जसले परमे रको राज्यमा भोज खान
पाउछँन,् ितनीहरू साँच्चनैै धन्य हुन।्”

16 यशेलूे त्यस मािनसलाई भन्नभुयो, “कुनै एउटा मािनसले िवशाल भोजको
वस्था गरेको िथयो। त्यसले धरैे मािनसहरूलाई बोलाएको िथयो। 17 जब खाना

खाने बलेा भयो, त्यस मािनसले आफ्नो नोकरलाई पाहुनाहरूलाई बोलाउन ु पठायो,
‘आउनहुोस ् त्यके चीज तयारी छ।’ 18 तर सबै पाहुनाहरूले भने िक ितनीहरू जान
असमथर् िथए। त्यकेले एक एक वहना बनाए। पिहलो मािनसले भन्यो, ‘मलैे भखर्रै
एउटा खते िकनकेोछु, यसथर् यसलाई हने म जानै पछर्। दया गरी माफ गन ुर्होस।्’
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19 अक मािनसले भन्यो, ‘मलैे भखर्रै पाँच जोर गोरू िकनकेोछु, त्यसले गदार् म
ितनीहरुलाई काम िसकाउन जान ु पदर्छ। मलाई दया गरी माफ गन ुर्होस।्’ 20 ते ो
मािनसले भन्यो, ‘मलैे भखर्रै िववाह गरेको छु, म आउन स न।ँ’

21“त्यसपिछ त्यो नोकर फिकर् यो। त्यसले आफ्नो मा लकलाई वतृान्त सनुायो।
मा लक अत्यन्तै रसायो अिन भन्यो, ‘चाँढो गर। शहरका गल्ली र साँघरुो बाटो
ितर जाऊ अिन गरीब मािनसहरू, लङ्गडा र अन्धो तथा ललुाहरूलाई ल्याऊ।’

22 “तब त्यस नोकरले मा लकलाई भन्यो, ‘मा लक तपाईंले जे भन्न ु भएको
िथयो, त्यो मलैे गरे, तर अझै अरू मािनसहरूलाई बसाउने ठाउँ छ।’ 23 मा लकले
नोकरलाई भन,े ‘मलू सडकहरू र गाँउले बाटोितर जाऊ मािनसहरूलाई यता आउन
भन ता िक घर भ रयोस।् म ितमालाई भन्छु, 24 मरेो िनम्तो पाउनहेरू मध्ये कसलैे
पिन मसगं भोज खान पाउने छैन।’ ”

ितमी पिहला योजना बनाऊ
(म ी 10:37-38)

25 धरै मािनसहरूले यशेसूगँ या ा ग ररहकेा िथए। उहाँ ितनीहरूप फकर् न ु
भयो अिन भन्नयुो, 26 “यिद कोही मािनस मकहाँ आउँछ भन,े अिन मलाई भन्दा
अिधक उसको बाब,ु आमा, प ी, छोरा-छोरी, दाज्य-ूभाई तथा िददी बिहनीहरूलाई
मे गछर् भने त्यो मािनस मरेो चलेा हुन स ै न। कुनै पिन मािनसलेआफ्नो जीवनलाई

भन्दा वशेी मलाई धरैे मे गन ुर् पछर्। 27 यिद कसलैे आफ्नो ूस (समस्या) नउठाई
मलाई प ाउँछ भने त्यो मािनस मरेो चलेा हुन स ै न।

28 “यिद ितमी एउटा भवन बनाउन चाहन्छौ भन,े ितमीले पिहले बसरे त्यो
बनाउनलाई कित खचर् लाग्ने हो त्यसको छलफल गन ुर् पछर्। भवनको काम परूा
िसध्याउनलाई त्यि ित ोमा भएको पसैाले पगु्छ पगु्दनै त्यो हने ुर् पछर्। 29 यदी
ितमीले यसो नगरे, काम त शरुू गनर् सक्छौ तर त्यसलाई परूा गनर् स ै नौ। अिन
यिद परूा गनर् नसके सबै मािनसहरूले ितमालाई खसी गनछन।् 30 ितनीहरूले भन्ने
छन,् ‘यो मािनसले घर बनाउन त शरुू गय तर परूा गनर् भने सकेन।’

31 “यिद कुनै राज अक राजासगं य ु गनर् जाँदछै भन,े पिहले ऊ ब ु पछर्,
योजना बनाउन ु पछर्। यदी त्यसको दश हजार मिनसहरू छन ्अिन उसको िवपक्षी
बीसहजार मािनसहरू लएर आउँदछै भन,े त्यसले िनणर्य गन ुर् पछर् िक ऊ िवजयी
हुन सक्छ िक स ै न। 32 यिद उसले त्यो राजालाई िज स ै न भने उसले आफ्नो
मािनसहरू अक राजाकोमा शा न्त स्ताव रा को िन म्त पठाउन ु पछर्।
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33 “त्यसरी न,ै ितमीहरूले पिहले योजना बनाउन ु पछर्। मलाई प ाउने हो भने
ितमीहरूले त्यके कुरालाई छाडन ु पछर्। न ितमीहरू मरेो चलेा बन्न स ै नौ।

आफ्नो भाव नहराऊ
(म ी 5:13; मकूर् स 9:50)

34 “ननू असल चीज हो। तर यिद ननूले आफ्नो निूनलो स्वाद हरायो भन,े यो
बकेामे हुन्छ। त्यलाई फे र निूनलो बनाउन सिकदनै। 35 त्यसलाई ितमीहरूले माटो
सरह अथवा िवरूवाका मलका लािग समते योग गनर् स ै नौ। मािनसहरूले त्यसै
फ्याँिकिदनछेन।्

“जसले मरेो कुरा सिुनरहकेा छौ सनु।”

15
स्वगर्मा आनन्द
(म ी 18:12-14)

1 अनकेौं महसलू उठाउनहेरू र पापीहरू यशेकूहाँ उहाँका कुराबरू सनु्न आए।
2 तब फ रसीहरू र वस्थाका शा ीहरूले िवरोध कट गनर् थाल,े “हरे! यो
मािनसले पापीहरूलाई पिन हण गछर् अिन सगंै बसरे खान्छ।”

3 त्यसपिछ यशेलूे ितनीहरूलाई यो द ृ ान्त सनुाउन ु भयोः 4 “ितमीहरूमध्ये
कसकैो सय वटा भेंडाहरू छन ्अिन ती मध्ये एउटा हरायो, त्यो उनान्सय भेंडालाई
छोडरे हराएको एउटा भडेा खोज्न जान्छ। त्यो भडेा जब सम्म पाउदनै ऊ खोजी
रहने छ। 5 अिन जब उसले हराएको भडेा पाउछँ ऊ अित खशुी हुन्छ। त्यो
मािनसले भडेालाई आफ्नो काँधमा बोकेर ल्याउनछे। 6 जब त्यो मािनस उसको
घरमा फकर आउँछ, आफ्नो साथीहरू र िछमकेीहरूकोमा जान्छ अिन भन्छ, ‘म
जस्तै खशुी होऊ, िकनभने मलै े हराएको भडेा पाएको छु।’ 7 त्यस्तै कारले म
भन्दछु, ितमीहरूलाई स्वगर्मा अित आनन्द हुन्छ जब एउटा पापीले आफ्नो हृदय
प रवतर्न गछर् अिन अन्य उनन्सय धािमर्क मािनसहरूले आफ्नो हृदय प रव र्न गन ुर्
कुनै आवश्यक पदन।

8 “मानौ एउटी ीसगँ दशवटा चाँदीका िसक्काहरू छन,् यिद उसले एउटा
िसक्का हराई, त्यसले ब ी बाल्छे अिन त्यो घरमा खोज्दै बढाछ। जबसम्म
उसले िसक्का पाउिँदन खबु ध्यानपवूर्क खोज्छे। 9 अिन जब उसले त्यो हराएको
िसक्का पाउछेँ, उसले आफ्नो साथीहरू र िछमकेीहरूलाई बोलाएर भन्छे, ‘मािनस
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खशुी होऊ िकनभने मलै े हराएको िसक्का पाएँ।’ 10 त्यसरी न,ै म भन्दछु, ‘जब
एकजना पापीले आफ्नो हृदय प रवतर्न गछर् भने परमे रको दतूहरूको अिघ खशुी
छाउछँ।’ ”

उड़न्ता प ु
11 त्यसपिछ यशेलूे भन्नभुयो, “एकजना मािनसको दइु प ु हरू िथए। 12कान्छो

छोरोले आफ्नो बाबलुाई भन्यो, ‘िपता हा ो सम्पि मा मरेो भागमा जे जित अशं
पछर् मलाई िदनहुोस।्’

13 “केही िदन पिछ कान्छो छोरोले आफ्नो सबै सम्पि बटुल्यो अिन त्यो
टाडो दशेमा गयो। त्यहाँ त्यसले मखूर्ले झैं आफ्नो रूिपयाँ-पसैा सब खचर् गय ।
14 आफुिसत जे जित िथयो सबै त्यसले स्वाहा पाय । तब, त्यो ठाउँमा खडरेी
पय , अिन पानी पटक्कै परेन। दशेभरी मािनसहरूले खानकुेरा पाउन छाड।े त्यो
खबुै भोकायो अिन उसलाई पसैाको पिन आवश्यकता पय । 15अिन त्यस ठाँउको
कुनै एकजना मािनसकहाँ गयो अिन आफ्नो जीिवकाको लािग त्यसले त्यहाँ काम
लयो। अिन उसले त्यसलाई खतेमा स ूगँरुहरू हनेर् पठायो। 16 त्यो मािनस त्यि

भोकाएको िथयो िक उसले जनु चारो स ूगँरुहरूले खाँदथै्यो खान खोज्यो। तर कसलैे
त्यसलाई केही िदएन।

17“तब उसले आफूलाई मखूर् भएको अनभुव गय । उसले भन्यो, ‘मरेा बाबकुो
जित नोकरहरू छन ् ितनीहरूकोमा आवश्यक भन्दा वशेी खाना छ । तर म यहाँ
भोकले मनर् लागकेो छु। 18म उठ्छु अिन यहाँबाट बाबकुहाँ जान्छु अिन म उनलाई
भन्नछुे हे िपता! मलैे परमे र अिन तपाईंको अिघ पिन पाप गरें 19 म तपाईंको
छोरो भिनन ु अब उसो योग्यको छैन। मलाई तपाईंकै एकजना नोकर झैं रा ु होस।्’
20 यसरी त्यो केटो उ ो अिन आफ्नो बाब ु भटे्न गयो।

छोरो फिकर् न्छ
“जब िनकै पर दे ख ऊ आउँदै िथयो, त्यसको बाबलुे दखेे अिन आफ्नो छोरो ित

बाबकुो मनमा खबुै दया जाग्यो। अिन बाब ु छोरो भएकहाँ दगदु गएर अगँालो हाले
औ म्वाँई खाए। 21छोरोले ितनलाई भन्यो, ‘हे िपता, मलैे परमे र र तपाईंको अिघ
पाप काम गरेको छु। म तपाईंको छोरो भिनन ु अब उसो योग्यको छैन।’

22 “तर उसको बाबलुे उसको नोकरहरूलाई अ ाए, ‘चाँडो रा ा-रा ा
लगुाफाटा ल्याऊ अिन यसलाई लगाई दऊे। हातमा औंठी पिन लगाईदऊे अिन
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खु ामा जु ा पिन लगाईदऊे। 23 त्यो मोटो बाछा ल्याऊ, त्यसलाई मार अिन हामी
खाएर भोज मनाउछँौं। 24 िकनभने यो मरेो छोरो मरेको िथयो, तर अिहले ऊ जीिवत
फक आएको छ। ऊ हराएको िथयो, तर उसलाई अिहले पाइएको छ।’ त्यपिछ
ितनीहरूले भोजको वस्था गरे।

जठेो छोरोको आगमन
25“उसको जठेो छोरो खतेमा िथयो। ऊ िबस्तारै घरमा आयो। उसले त्यहाँ नाच

गान भइहकेो सनु्यो। 26 यसथर् जठेो छोराले एकजना नोकरलाई बोलाएर सोध्यो,
‘यी सब के भइरहकेो छ?’ 27 नोकरले उ र िदयो, ित ो भाइ फकरे आएको छ।
ित बाबलुे भाइ सकुशल फकर आएकोमा ितनी अत्यन्तै खशुी छन।्

28 “त्यो जठेो छोरो रसायो अिन भोजमा जान मन गरेन। यसथर् उसको बाब ु
आफैं गएर ितनलाई उत्सवमा स म्म लत हुन आ ह गरे। 29 त्यो छोरोले बाबलुाई
भन्यो, ‘मलैे यितका वषर्सम्म नोकर झैं तपाईंको सवेा गरें। मलैे सधैं तपाईंको आज्ञा
पालन गरें। तर मरेो िन म्त तपाईंले एउटा सानो पाठो सम्म िदन ु भएन तािक म मरेा
िम हरूसगं भोज मनाउनँ सक्थें। 30 तर तपाईंको यो छोराले आफ्नो परैु सम्मपि
वशे्याहरूको सगंतमा उडाएको हो। अिन ऊ घर आउँदा चाँिह मोटो बाछो समते मान ुर्
लाउन ु भयो।’

31“अिन बाबलुे छोरालाई भन,े ‘ए छोरो! ितमी त मसगं सधँ ैछौ। मरेोमा भएको
सारा सम्पि ित ै हो। 32 हामी सबै खशुी होऊ र भोजन गरौं। िकनभने ित ोभाई
मरेको िथयो अिन िजउँदो फक आएको छ। ऊ हराएको िथयो तर अिहले पाइएको
छ।’ ”

16
असल सम्पि न

1 यशेलूे आफ्ना चलेाहरूलाई भन्नभुयो, “एकजना धनी मािनस िथए। ितनले
आफ्नो ापारको हरेचाहको िन म्त एकजना भण्डारे िनय ु गरेका िथए। केही
समय पिछ त्यो धनी मािनसले चाल पाए िक त्यस भण्डारेले उसको सम्पि न
पाद िथयो। 2यसकारण ितनले त्यो भण्डारेलाई बोलाए अिन भन,े ‘मलैे ित ो बारेमा
सनुकेोछु। ितमीले खचर् गरेको मरेो रूिपयाँ- पसैाको िववरण दऊे। अब उसो ितमी
मरेो भण्डारे रहन पाउने छैनौ।’

3 “त्यसपिछ त्यो भण्डारेले आफैं सोच्न लाग्यो, ‘मलैे के गन ुर् पन हो? मरेो
मा लकले मलाई कामबट िनकाल्नवेाला छन।् खतेमा काम गन मरेो श छैन।
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मलाई माग्न ु पिन लाज लाग्छ। 4 म जान्दछु मलैे के गन ुर् पछर् तािक जब मलैे मरेो
काम गमुाउछुँ, अरू मािनसहरूले मलाई ितनीहरूको घरमा बोलाउने छन।्’

5 “यसकारण त्यो भण्डारेले ज-जसले पसैा लगकेा िथए त्यकेलाई बोलायो।
त्यसले पिहलो मािनसलाई भन्यो, ‘ितमीले मरेो मा लकलाई कित ितन ुर् पछर्?’
6 त्यस मािनसले भन्यो, ‘मलैे ितनलाई चार हजार िकलो ाम जतैनू तले िदनपुछर्।’
त्यो भण्डारीले त्यसलाई भन्यो, ‘यहाँ ित ो सचूी छ, बसरे झ ै सचूी घटाउने काम
गर र दईुहजार िकलो ाम लखे।’

7 “त्यसपिछ भण्डारीले अक मािनसलाई भन्यो, ‘ितमीले मरेो मा लकलाई
कित ितन ुर्पछर्?’ त्यस मािनसले भन्यो, ‘मलैे ितनलाई एक सय बस्ता गहू ँ िदनपुछर्।
तब त्यो भण्डारीले भन्यो, यहाँ ित ो सचूी छ। यसलाई घटाऊ अिन अस्सी बस्ता
लखे।’

8 “पिछ मा लकले त्यो इमान्दारहीन भण्डारीको शसंा गरे िकनभने उसले
चलाकी साथ काम गय । हो, ससंा रक मािनसहरू आ त्मक मािनसहरू भन्दा
ितनीहरूको मािनसहरूिसत वहारमा चतरु हुन्छन।्

9 “म ितमीहरूलाई भन्दछु, ससंारमा भएका ित ा िचजहरू योग गरेर आफ्नो
िम हरू बनाऊ। जब ती चीजहरू सिकन्छ, तब ितमीहरूलाई अनन्त बास स्थानमा
स्वागत हुनछे। 10 यिद कुनै मािनसलाई सानो कुरोमा िव ास गनर् सिकन्छ भने
ठूला-ठूला कुरामा पिन िव ास गनर् सिकन्छ। यिद मािनस स-साना कुराहरुमा
इमान्दीरहीन छ भे ठूला-ठूला कुरामा पिन इमान्दारहीन हुन्छ। 11 यिद ितमीलाई
सांसा रक सम्पि मा िव ास गनर् सिकंदनै, ितमीहरूलाई कसरी साँचो सम्पि को
लािग िव ास ग रन्छ 12 यिद ितमीहरूले अकार्को सामानहरूमा िव ासी माण
गनर् सकेनौ भने ितमीहरूलाई कसले ितमीहरूकै सामानहरू िदनछे?

13 “एकै समयमा एउटा नोकरले दइुजना मा लकको सवेा गनर् स ै न। त्यो
नोकरले एकजना मा लकलाई घणृा गछर् अिन अक लाई मे गछर्, अथवा त्यो
एकजनाको भ हुन्छ भने अक लाई मन पराउँदनै। एकै समयमा ितमीहरूले
परमे र र सम्पि को सवेा गनर् स ै नौ।”

परमे रको िनयम प रव र्न हुदँनै
(म ी 11:12-13)

14 फ रसीहरूले यी सब सिुनरहकेा िथए। फ रसीहरूले यशेकूो िनन्दा गरे
िकनभने ितनीहरू सबलैे धनलाई मे गथ। 15 यशेलूे ती फ रसीहरूलाई भन्नभुयो,
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“ितमीहरू मािनसहरूको अिघ भलादमीको स्वभाव दखेाउछँौ। ितमीहरू िभ के छ
परमे र जान्न ु हुन्छ। जनु कुरो मािनसको लािग मलू्यवान छ परमे रको िन म्त
त्यसको केही मलू्य छैन।

16 “परमे रले मािनसहरू मोशाको स्था र अगमव ाहरूका न्थहरू
अनसुार बाँचकेो चाहनहुुन्छ। तर बि स्मा िदने यहून्ना आएपिछ नै परमे रको
राज्यको ससुमाचार सनुाइयो। अनकेौं मािनसहरू परमे रको राज्यमा प
पाउनलाई प र म ग ररहकेा छन ्17 वस्थाको स ू म अशं पिन प रवतर्न ग रन ु
भन्दा स्वगर् र पथृ्वी नै अ ल्पन ु अझ सिजलो छ।

छुटानामा र पनुिवर्वाह
18 “यदी कुनै मानसले आफ्नो प ीसगं छुटानाम गछर् र अक ीलाई िववाह

गछर् भन,े ऊ िभचार पापको दोषी हुनछे। अिन कुनै मािनसले छुटानामा भएकी
ीलाई िववाह गछर् भने त्यसलाई पिन िभचार गरेकै पाप लाग्नछे।”

धनी मािनस र लाजरस
19 यशेलूे भन्नभुयो, “एउटा धनी मािनस िथयो। उसले बहुमलू्य लगुाहरू

लगाउथँ्यो। 20 त्यहाँ लाजरस नाउँ गरेको एक गरीब मािनस बस्थ्यो त्यो त्यस धनी
मािनसको घरको ढोका अिघ सतुी रहन्थ्यो। त्यसको शरीर घावै घावले भ रएको
िथयो। 21 यिद त्यसले त्यस धनी मािनसले खाएर उ केो खान पाए पिन सन्त ु
हुन्थ्यो। किहले काँही कुकुरहरूले त्यसको घाव चा टरहकेा हुन्थ।े

22“केही समय पिछ लाजरस मय । स्वगर्दतूहरूलेलाजरसलाई बोकेर अ ाहम
को काखमा स ु म्पिदए। त्यो धनी मािनस पिन मय अिन उसलाई गाडीयो ।
23 त्यसलाई नरकलोकमा पठाइयो अिन खबुै क मा पय । त्यो धनी मािनसले
टाडोबाट अ ाहामले लाजरसलाई आफ्नो काखमा लएको दखे्यो। 24 त्यसले
िचच्याएर भन्यो, ‘हे िपता अ ाहम, ममािथ दया गन ुर्होस!् लाजरसलाई मकहाँ
पठाइिदनहुोस ् तािक त्यसले आफ्नो औंला पानीमा चोब्न सक्छ र मरेो िज ोलाई
शीतल पा रिदओस।् िकनभने यी ज्वालामा म क पाइरहकेोछु।’

25 “तर अ ाहमले भन,े ‘हे मरेो छोरो, सम्झ, ितमी कसरी बाँिचरहकेा िथयौ?
ित ो िजवनमा दामीदामी धरैे चीजहरू िथए। लाजरसकोमा सबै नरा ो चीजहरू मा
िथए। अिहले त्यो यहाँ सखुमा छ, अिन ितमी चाँही क पाइरहछेौ। 26 ितमीहरू
र हा ो बीचमा पिन एउटा ठूलो खाडल छ। यहाँबाट कोही पिन ितमीहरू भएकोमा
पगु्न स ै न अिन त्यहाँबाट पिन कोही यता तनर् स ै न।’
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27 “त्यो धनी मािनसले भन्यो, तब हे िपता अ ाहाम। लाजरसलाई पथृ्वीमा
मरेो बाबकुो घर पठाइिदनहुोस।् 28 मरेा पाँचजना भाइहरू छन।् यिद लाजरसले
ितनीहरूलाई चतेाउनी िदए भन,े ितनीहरू यो क मय ठाउँमा आउने छैनन।्

29 “तर अ ाहाले भन,े ‘ितनीहरूको लािग पढ्न मोशाको वस्था र
अगमव ाहरूको न्थहरू छन,् ितनीहरूले ितनीहरूबाट नै सनुनु।्’

30 “तर त्यो धनी मािनसले भन्यो, ‘होइन! िपता अ ाहाम! यिद कोही
मरेकाहरूबाट एक जना त्यहाँ गए, ितनीहरूले िव ास गनछन ्अिन हृदय र जीवन
प रवतर्न गनछन।्’

31 “फे र अ ाहामले भन,े ‘होइन! यिद ित ा भाइहरूले मोशा र
अगमव ाहरूलाई सनु्दनैन ् भन,े ितनीहरूले मतृ्यबुाट उठेर आएकाहरूलाई पिन
ध्यान िददनैन।्’ ”

17
पापको कारण नबन र सधंैं क्षमा गनर् तयार होऊ
(म ी 18:6-7, 21-22; मकूर् स 9:42)

1 यशेलूे उहाँको चलेाहरूलाई भन्नभुयो, “मािनसमा पाप गराउने घटनाहरू
घट्छन ्न।ै तर जसले त्यसो गछर्, उसलाई अत्यन्तै दःुख हुन्छ। 2 त्यो मािनस जो
दवुर्ल मािनसहरूमािथ अन्याय गछर् त्यसले कठोर ितफल भोग्न ु पछर्। तर त्यसको
लािग गलामा जाँतो बाँधरे सागरमा फ्याँिकन ु असल हुनछे। 3 यसकारण होिशयार
बस।

“यिद ित ो भाइले पापहरू गदछ भने उसको दोष दखेाइ दऊे। तर उसले
प ाताप गछर् र पाप गनर् बन्द गछर् भने उसलाई क्षमा गर। 4 ित ो भाइ यिद िदनमा
सातवटा भलू गछर् र यदी उसले त्यके पल्ट नै भलू स्वीकाछर् भने उसलाई क्षमा
गन ुर्।”

ित ो िव ास कित ठूलो छ?
5 े रतहरूले भलुाई भन,े “हा ो िव ास बढाइिदनोस।्”
6 भलुे भन्नभुयो, “यिद ितमीमा रायोको गडेा ज ो मा िव ास छ भन,े

ितमीहरू त्यस कालो िकम्बकुो रूखलाई भन्न सक्छौ, ‘त ँ आफै उखे लएर समु मा
रोिपन जा!’ अिन त्यो रुखले ितमीहरूको आज्ञा पालन गनछ।

िव ासी नोकर हुने चे ा गर
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7“मािनलऊे ितमीहरूमध्ये कसकैो एकजना नोकर छ जो खते जोितरहकेो हुन्छ
अथवा भडेा चराइरहकेो छ। जब काम िसध्याएर िभ आउँछ, त्यलाई ितमी के
भन्छौ? ‘आऊ अिन खाना खान बस’? 8 अहँ! ितमी त्यो नोकरलाई भन्नछेौ,
‘मरेो िन म्त खाना तयार पार खाई िपई सक्छु तब ितमी खाऊ।’ 9 नोकरले त्यसरी
आदशे पालन गरेकोमा त्यो अभारी हुन्छ? हुदँनै। 10 ितमीसगं पिन यस्तै हो।
जब ितमीहरूलाई गन ुर् िदएको त्यके काम गदर्छौ, ‘ितमीरूले भन्न ु पछर्, हामी कुनै
खास धन्यवाद पाउने योग्यको होइनौ। हामीले जे गन ुर् पन िथयो त्यही काम मा
गरेकाछौं।’ ”

धन्यवादी बन
11 यशे ूयरूशलमेितर जाँदै हुन ु हुन्थ्यो। उहाँ साम रया र गालील हुदँै जान ु भयो।

12 उहाँ एउट गाँउमा आइपगु्न ु भयो। त्यहाँ उहाँलाइ दसजना मािनसहरूले भटेे।
ती मािनसहरू यशेकूो एकदम निजक आएनन,् िकनभने ितनीहरू सबै कोडीका
िवमारीहरू िथए। 13 तर ती मािनसहरूले यशेलूाई चक स्वरमा भन,े “हे यशे ू
गरुुज्य!ू दया गरी हामीलाई सहायता गन ुर्होस।्”

14 जब यशेलूे ती मािनसहरूलाई दे ु भयो, उहाँले भन्नभुयो, “जाऊ अिन
पजूाहारीहरूलाई ितमीहरू आफैं लाई दखेाऊ।”

जब ती दशजना मािनसहरू पजूाहारीहरूकहाँ जाँद ै िथए, ितनहरू िनको भए।
15जब कुनै एकजना मािनसले आफू िनको भएको थाहा पायो, त्यो फकर यशेकूहाँ
गयो। त्यसले ठूलो स्वरमा परमे रलाई धन्यवाद चढायो। 16 त्यो यशेकूो चरणमा
घो प्टयो अिन यशेलूाई धन्यवाद चढायो। त्यो मािनस यहूदी नभई सामरी िथयो।
17 यशेलूे भन्नभुयो, “दशजना मािनस िनको भए, ठीक हो? अरू नौ जना कहाँ
छन?् 18 के यो सामरी मा परमे रलाई धन्यवाद चढाउन आएको?” 19 तब
यशेलूे त्यसलाई भन्नभुयो, “उठ! ितमी जान सक्छौ। ित ो िव ासले ितमीलाई
िनको पारेको छ।”

परमे रको राज्य ितमीिभ ै छ
(म ी 24:23-28, 37-41)

20 कोही फ रसीहरूले यशेलूाई सोध,े “परमे रको राज्य किहले आउनछे?”
यशेलूे भन्नभुयो, “परमे रको राज्य आउँदछै तर त्यस र आउँदनै जनु ित ो

आखँाले दे सक्छौ। 21 मािनसहरूले भन्ने छन,् ‘हरे परमे रको राज्य यहाँ छ!’
अथवा, ‘त्यहाँ छ!’ होइन, परमे रको राज्य ितमी िभ ै छ।”
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22 तब यशेलूे चलेाहरूलाई भन्नभुयो, “समय आउनछे जब ितमीहरूले
मािनसको पु को कुनै िदन हनेर्लाई खबुै चाहना गनछौ, ितमीहरू हने योग्यका हुने
छैनौ। 23 मािनसहरूले ितमीहरूलाई भन्नछेन,् ‘हरे,् यो त्यहाँ छ!’ अथवा हरे, ‘यो
यहाँ छ!’ जहाँ छौ ितमीहरू त्यहीं बस, टाडा नजाऊ अिन नखोज।

जब यशे ू फे र आउँन ु हुन्छ
24 “ितमीहरूले यो जान्नछेौ िक मािनसको पु फे र किहले आउन ु हुन्छ।

उहाँको आउने िदन िबजलुी जस्तो हुनछे जनु आकाशको एक अनबाट अक अनन्त
सम्म चम्कन्छ। 25 तर त्यो भन्दा अिघ, मािनसको पु ले अनकेौं क हरू सहन ु पछर्
अिन यो पसु्ताका मािनसहरूबाट अस्वीकृत हुनपुछर्।

26 “मािनसको पु आउँदा पिन त्यही हुनछे जनु नहूको समयमा भएको िथयो।
27नहूको समयमा, जब सम्म नहू डुङ्गामा पसनेन म्ािनसहरू खान्थ,े िपउँथ,े िववाह
गद िथए, अिन गाउदँिैथए। तब बाढी आयो अिन सबै न पाय ।

28 “यो पिन लतूको समय जस्तै हुनछे जब परमे रले सदोमको सवर्नाश
गन ुर्भयो। ती मािनसहरू खाँदै िथए, िपउँदै िथए, िकन्दै िथए, िव ी गद िथए, रोप्दै
िथए अिन आफ्नै लािग भवनहरू बानउदँै िथए। 29 लतूले शहर छाड्ने समय सम्म
मािनसहरू यी सब ग ररहकैे िथए। तब आकाशबाट आगो र गन्धक बस्य अिन
त्यकेलाई न पाय । 30 जब मािनसको पु आउन ु हुन्छ, एकदमै त्यस्तै हुनछे।
31 “त्यसिदन, यिद कोही मािनस उसको घरको छानामा छ भन,े अिन उसको

समानहरू घरिभ छ भने ऊ ती समानहरू लन जान ुपदन। त्यसरी यिद कोही मािनस
खतेमा छ भने त्यसले पिन घर फिकर् न ु पदन। 32 िवचार गर, लतूकी प ीलाई के
भएको िथयो।

33 “जनु मािनसले आफ्नो जीवन बचाउनँ चाहान्छ उसले त्यो गमुाउनछे। तर
कसलैे आफ्नो जीवन गमुाउछँ भने त्यसले त्यो बचाँउनछे। 34 त्यसबलेा एउटा
पलङ्गमा दइुजना मािनसहरू एक साथ सिुतरहकेा हुनछेन,् एकजनालाई लिगनछे
अिन अक लाई छोिडनछे। 35 दईुजना ीहरू एक साथ काम ग ररहकेा हुनछेन,
एउटीलाई लिगनछे अिन अक लाई छोिडनछे।” 36 *

37 चलेाहरूले यशेलूाई भन,े “यो कहाँ हुनछे, भ?ु”
* 17:36: 36 यस्तो ले खको छ: “दईुजना
मािनसहरू एउटै खतेमा हुनछेन,् एउटालाई लिगनछे र अक लाई छोिडनछे।”
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यशेलूे उ र िदनभुयो, “जहाँ लाश हुन्छ त्यहाँ िग हरू भलेा हुन्छन।्”

18
परमे रले मािनसहरूलाई उ र िदन्छन ्

1 त्यसपिछ यशेलूे चलेाहरूलाई सधँैं ाथर्ना गन ुर् अिन किहल्यै िनराश नहुन ु भनरे
िशक्षा िदनभुयो। यशेलू े ितनीहरूलाई िसकाउन यस्तो द ृ ान्त भन्नभुयो, 2 “कुनै
एउटा शहरमा एकजना न्यायधीश बस्थ।े उसले परमे र बारे वास्तै गदन िथए।
उसले यो पिन वास्ता गदन िथए िक मािनसहरूले उसको बारेमा के-के सोच्छन।्
3 त्यही शहरमा एकजना नारी िथई। त्यसको लोग्ने म रसकेको िथयो। त्यो िवधवाले
धरैे पल्ट त्यो न्यायाधीशलाई भनी, ‘यहाँ एउटा मािनस छ जसले मलाई अन्याय
गदछ। मरेो अिधकार बचाई िदनहुोस।्’ 4 तर न्यायाधीशले त्यस िवधवालाई कुनै
कारको सहायता गनर् चाहनेन।् लामो समय पिछ न्यायाधीशले िबचार गय ,

‘परमे रको बारेमा म वास्तै रा ख्तन।ँ अिन मािनसहरूले मरेो िवषयमा के सोच्छन ्
त्यसको पिन म वास्ता गिदर्न। 5 तर यो िवधवाले भने मलाई हरैान पारी। यिद त्यसले
चाहकेो न्याय ग रिदएँ भने उसले मलाई छोिडिदने छे। न भने घरी-घरी आउँछे
अिन त्यसले मलाई हरैान बनाउछेँ।’ ”

6 तब भलुे भन्नभुयो, “सनु! त्यो अन्यायी न्यायािधशले जे भन्यो, त्यसमा
केही अथर् छ। 7 परमे रले छानकेा मािनसहरूलाई न्याय िदनहुुदँनै? ितनीहरू
रात-िदन उहाँसगं कराउँछन।् परमे रले आफ्नो मािनसहरूलाई ठक न्याय िदन ु
हुनछे। उहाँ उनीहरुलाई उ र िदन ु िढलाई गन ुर् हुन्न। 8 म ितमीलाई भन्दछु, उहाँले
आफ्ना मािनसहरुलाई तरुन्तै सहाएता गन ुर् हुन्छ। तर जब मािनसको पु फे र आउन ु
हुन्छ, के उहाँले पथृ्वीमा उहाँलाई िव ास गन मािनसहरू पाउनहुन्छ?”

परमे रसगं ठीक बस
9 कितजना मािनसहरूले सोचे िक ितनीहरू खबुै असल छन।् ितनीहरूले

त्यकेलाई हलेा गछर्न।् यशेलू े भयोः 10 “कुनै एक समयमा फ रसी र एकजना
महसलू उठाउने मािनस िथए। एकिदन ती दवुै म न्दरमा ाथर्ना गनर् गए। 11फ रसी
कर उठाउनदेे ख केही टाढा उिभयो। जब त्यो फ रसीले ाथर्ना शरुू गय , त्यसले
भन्यो, ‘हे परमे र, तपाईंलाई धन्यवाद िदन्छु िकनभने म अरू जस्तो नरा ो मािनस
होइन। म चोरी, ठग र िभचारी पापहरू गिदर्न। म तपाईंलाई धन्यवाद चढाउँछु
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कारण म यो महसलू उठाउने जस्तो नरा ो होइन। 12 म असल छु; ह ामा दइुपल्ट
उपवास बस्छु अिन आफ्नो कमाईबाट दशांश िदन्छु।’

13“त्यो महसलू उठाउने एक्लै अ ल पर उिभरहकेो िथयो। जब त्यसले ाथर्ना
गय , त्यसले स्वगर्प ी पिन हरेेन। त्यसले परमे रको अिघ आफूलाई अित तचु्छ
पायो। त्यसले भन्यो, ‘हे परमे र, म ित दया गन ुर्होस।् म एउटा पापी हु।ँ’ 14 म
ितमीहरूलाई भन्दछु, जब त्यो घर गयो, त्यो परमे रसगं ठीक िथयो। तर त्यो
फा रसी, जसले आफूलाई असल हुँ भन्ने सम्झन्थ्यो त्यो परमे रसगँ ठीक िथएन।
जनु मािनसले आफूलाई ठूलो ठान्दछ त्यो तचु्छ हुनछे। तर जनु मािनसले आफूलाई
तचु्छ ठान्छ त्यो महान हुनछे।”

परमे रको राज्यमा को प पाउने छ?
(म ी 19:13-15; मकूर् स 10:13-16)

15 कोही मािनसहरूले आ-आफ्ना बालकहरू यशेकूहाँ ल्याँउदै िथए तािक
यशेलूे ितनीहरूलाई छोएर आशीवार्द िदनभुएको होस।् तर चलेाहरूले जब दखे,े
ितनीहरूले मािनसहरूलाई हकारे। 16 तर यशेलू े ती ससाना बालहरूलाई बोलाउन ु
भयो अिन चलेाहरूलाई भन्नभुयो, “ती स साना बालकहरूलाई मकहाँ आउन दऊे।
ितनीहरूलाई नरोक। िकनभने परमे रको राज्य यी बालकहरू जस्तै मािनसहरूको
हो। 17 म ितमीहरूलाई साँचो भन्दछु ितमीहरूले ससाना बालकले केही थोक हण
गरे जस्तै परमे रको राज्यलाई पिन हण गन ुर् पछर्। न ितमीहरू किहल्यै स्वगर्को
राज्यमा वशे गन छैनौ!”

एकजना धनी मानस ारा यशेलूाई एउटा
(म ी 19:16-30; मकूर् स 10:17-31)

18 एकजना यहूदी अगवुाले यशेलूाई सोध,े “हे उ म गरुु, अनन्त जीवन पाउनँ
मलैे के गन ुर् पछर्?”

19 यशेलूे ितनलाई भन्नभुयो, “ितमीले मलाई िकन उ म भन्दछौ? केवल
परमे र मा उ म हुनहुुन्छ। 20 तपैिन म ित ो को उ र िदन्छु। ितमीले
परमे रको आज्ञाहरू जान्दछौः ‘ िभचार नगन ुर्, कसकैो हत्या नगन ुर्, नचोन ुर्,
अरूको िवषयमा झटुो नबोल्न,ु बाब-ुआमालाई सम्मान गन ुर्।’✡”

21 तर ती अगवुलाले भन,े “म सानोदखेी यी आज्ञाहरू पालन गद आएको छु।”
✡ 18:20: 20:12-16, वस्था 5:16-20 बाट उ तृ ग रको।
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22 जब यशेलूे यस्तो सनु्नभुयो, उहाँले त्यो अगवुालाई भन्नभुयो, “तर त्यहाँ
अझै एउटा ितमीले गन ुर् पनर् काम बाँकी छ। ित ोमा भएको सबै चीजहरू िब ी गर
अिन पसैाहरू गरीब मािनसहरूलाई बाँिडदऊे अिन स्वगर्मा ितमीले इनाम पाउनछेौ।
त्यसपिछ ितमी आऊ अिन मलाई प ाऊ!” 23 तर जब उसले यी कुराहरू सनु्यो
ऊ अत्यन्त दःुखी भयो िकनभने त्यो मािनस सा ै धनी िथयो।

24 जब यशेलूे त्यो मािनसलाई दःुखी भएको दे ु भयो, उहाँले भन्नभुयो,
“साँच्चै धनी मािनसलाई परमे रको राज्यमा वशे गन ुर् क ठन छ। 25 हो, धनी
मािनसलाई परमे को राज्यमा वशे गन ुर्भन्दा ता बरू ऊँटलाई िसयोको नाँ ीबाट
िछन ुर् सिजलो पछर्।”

कसले चाँिह उ ार पाउछँ?
26 जब त्यहाँ भएका मािनसहरूले यो सनु,े ितनीहरूले भन,े “त्यसो भए कसले

उ ार पाउछँ?”
27यशेलूे भन्नभुयो, “जे मािनसको िन म्त असम्भव काम छ परमे रको िन म्त

सम्भव छ।”
28 प सुले भन,े “हने ुर्होस ् हामीले सबै कुरा त्याग्यौं तपाईंको अनयुायी

भएकाछौं।”
29 यशेलूे भन्नभुयो, “म ितमीहरूलाई साँचो भन्दछु। त्यके मािनस जसले

आफ्नो घर, प ी, दाज्य-ूभाइहरू, आमाबाब,ु अथवा बालकहरू परमे रको
राज्यका िन म्त छोडकेो छ 30 ितनले यो जीवनमा यी सब भन्दा धरैे पाउनछे। अिन
जब त्यो मािनस मछर्, त्यसले परमे रसगँ सधँैंको लागी ब े मौका पाउनछे।”

यशे ूआफ्नो मतृ्य ु बारे फे र चचार् गन ुर्हुन्छ
(म ी 20:17-19; मर्कस 10:32-34)

31 त्यसपिछ यशेलूे बाहै े रतहरूलाई अक ितर लान ु भयो, उहाँले
ितनीहरूलाई भन्नभुयो, “सनु! हामीहरू यरूशलमे जाँदछैौं। मािनसको पु का
िवषयमा अगमव ाहरूले ज-ेजे लखेकेाछन ् ती सबै परूा हुनछेन।् 32 उहाँकै
मािनसहरू उहाँको िवरु मा जानछेन ् अिन उहाँलाई गरैयहूदीहरूको हातमा
स ु म्पनछेन।् ितनीहरुले उहाँको उपहास गनछन,् अिन उहाँलाई थकु्ने छन।्
33 ितनीहरुले उहाँलाई कोरार् लाउनँे छन ् अिन मानछन।् तर उहाँ मरेको तीन
िदनपिछ, फे र बौरी उठ्न ु हुनछे।” 34 े रतहरले यी कूराहरूको अथर् बझु्ने चे ा
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गरे, तर ती वास्तिवक कुरा बझु्न सकेनन ्कारण यो ितनीहरूबाट लकेुको िथयो अिन
ितनीहरूले केही पिन बझुनेन।्

यशे ू ारा अन्धो मािनस िनको
(म ी 20:29-34; मकूर् स 10:46-52)

35यशे ूयरीको शहर निजक आइपगु्न ुभयो। त्यहाँ एकजना अन्धो मािनस बाटेको
छेऊमा बिसरहकेो िथयो। त्यो अन्धोले मािनसहरूसगं भीख मािगरहकेो िथयो।
36 जब त्यसले त्यही बाटोबाट भीड आएको चाल पायो, त्यसले सोध्यो, “के
भइरहकेो छ?”

37 ती मािनसहरूले त्यसलाई भन,े “नासरतको यशे ू यो बाटो आउन ु हुदँछै।”
38 त्यो अन्धो मािनस अत्यन्त हिषर्त भयो अिन भन्यो, “यशे ू दाऊदका पु ।

ममािथ दया गन होस!्”
39 मािनसहरू जो भीड अगाडी िथए त्यो अन्धो मािनलाई गाली गनर् लाग।े

ितनीहरूले त्यसलाई नबोल्न ु भन।े तर त्यो अन्धो मािनस जोड-जोडले िचच्यायो,
“दाऊदका पु ! ममािथ दया गन स।्”

40 यशे ू त्यहाँ उिभन ु भयो अिन भन्नभुयो, “त्यो अन्धो मानसलाई मकहाँ
ल्याऊ!” जब त्यो अन्धो मािनस यशे ू भएकोमा पगु्यो, उहाँले सोध्न ु भयो,
41 “ितमीले मबाट के ग रिदएको चाहन्छौ?”

त्यो अन्धो मािनसले भन्यो, “हे भ ु म फे र दे चाहन्छु”
42 यशे ूले त्यसलाई भन्नभुयो, “दिृ पाऊ, ित ो िव ासले ितमीलाई बचाएको

छ।”
43 त्यसपिछ त्यो मािनसले दे सक्ने भयो। त्यसले परमे रलाई धन्यावाद

चढाउँदै यशेलूाई प ाउन लाग्यो। जित पिन मािनसहरूले यी सब दखेे ितनीहरूले
परमे रको शसंा गनर् थाल।े

19
जक्कै

1यशे ूयरीहो शहर भएर जाँदै हुनहुुन्थ्यो। 2यरीकोमा एकजना जक्कै नाउँ भएको
मािनस बस्थे । ितनी महसलू उठाउने हाकीम औ धनवान मािनस िथए । 3 ितनी
यशे ू को हुन भनी हनेर् चाहन्थ।े अरू मािनसहरू पिन त्यहाँ उहाँलाई हनेर् चाहन्थ।े
जक्कै एकदमै पडुको मािनस िथए अिन उनले मािनसहरूको भीडमा यशेलूाई दे
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सक्ने िथएनन।् 4अिन यशे ूआउँदै गरेको ठाँउ पगु्न ु ितनी अिघ दौड।े ितनी नभेाराको
रूखमा चढे जहाँबाट ितनले यशेलूाई दे सक्थ।े

5 जब यशे ू त्यो ठाउँमा आइपगु्न ु भयो उहाँले जक्कैलाई रूखमािथ दे ु भयो।
उहाँले ितनलाई भन्नभुयो, “जक्कै, झ ै! तल ओलरआऊ! आज म ित ो घरमा
बास ब ु पछर्।”

6 त्यसपिछ जक्कै झ ै तल ओलर आए। ितनी आफ्नो घरमा यशेलूाई स्वागत
गनर् पाउदँा खबुै खशुी भए। 7सबै मािनसहरूले यो दखेो। ितनीहरू यसो भन्दै िवरोध
गनर् लाग,े “हरे यशे ूकस्ता मािनससगं ब जान ु हुदँैंछ? जक्कै पापी हो।”

8जक्कैले भलूाई भन्यो, “म असल काम गनर् चाहान्छु। म गरीबहरूलाई मरेो
आधा सम्पित िदनछुे। अिन यिद मलैे कसलैाई ठगकेोछु भने ितनीहरूलाई चार गणुा
अिधक ितनछु।”

9यशेलूे भन्नभुयो, “यो मािनस असल हो। िन य नै यी अ ाहामको प रवारको
हुनपुछर्। आज जक्कै आफ्नो पापहरूबाट मु भएको छ। 10 मािनसको पु
हाराएको मािनसहरूलाई खोज्न ु र उ ार गनर् आएको हो।”

परमे रले िदनभुएको चीजहरू योग
(म ी 25:14-30)

11 यशे ू यरूशलमे नजीकै पगु्न ु भएको िथयो। कोही मािनसहरूले सोचे िक
परमे रको राज्य झै ै आउँदछै। 12 मािनसहरूले यस्तै सोचका होलान ्भनरे यशेलू े
थाहा पाउन ु भयो, अिन उहाँले ितनीहरूलाई यो कथा सनुाउन ु भयोः “एकजना
कुलीन मािनस आफ्ना िन म्त राजा हुन ु टाडा दशेमा जानलाई तयारी गद िथए।
तब फकर घर आई आफ्ना मािनसहरूमा पिन शासन गन िथए। 13 यसकारण
ितनले त्यकेलाई एक-एक थलैो पसैा िदए। ितनले भन,े ‘म फकर नआउन्जले
यो ितमीहरूले ापार गद गर।’ 14 तर राज्यमा भएका अरू मािनसहरूले उसलाई
घणृा गरे। अिन ितनीहरूले एकदल आफ्ना मािनसहरूलाई यसो भन्न पठाए, ‘हामी
यस मािनसलाई राजा बनाउन चाहाँदनैौ।’

15“तर त्यो मािनसलाई राजा बनाइयो। जब ितनी आफ्नो दशे फक ितनले भन,े
‘ती नोकरहरूलाई बोलाऊ जसिसत मरेा पसैा छन।् म जान्न चाहन्छु ितनीहरूले
ती पसैाबाट कितसम्म कमाए।’ 16 पिहलो नोकर आयो अिन भन्यो, ‘मा लक,
मलैे तपाईंले िदन ु भएको एक थलैो पसैाले दस थलैा पसैा कमाएँ।’ 17 राजाले
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त्यो नोकरलाई भन,े ‘अित रा ो! ितमी असल नोकर हौ। ितमीहरू सानो कुरामा
िव ासी िथयौ। यसकारण म मरेा दशवटा शहर शासन गनर् ितमीलाई िनय ु ी गछुर्।’

18 “दो ो नोकरले भन,े ‘मा लक, मलैे तपाईंको एक थलैो पसैाले अरू
पाँच थलैो पसैा कमाएँ।’ 19 राजाले त्यो नोकरलाई भन,े ‘ितमीले पिन पाँचवटा
शहरहरूमा शासन गर!’

20 “त्यपिछ अक नोकर आयो। त्यसले राजलाई भन्यो, ‘मा लक! यहाँ
तपाईंको पसैाको थलैो छ। मलैे यसलाई लगुाले बे रे लकुाईराखकेो िथएँ। 21मलाई
तपाईंदे ख अित डर िथयो िकनभने तपाईं अत्यन्त कठोर मािनस हुनहुुन्छ। तपाईंले
आफूले नकमाएको पिन लान ु हुन्छ, तपाईंले बीऊ नछरी वाली काट्न ु हुन्छ।’

22“त्यसपिछ राजाले त्यो नोकरलाई भन,े ‘ितमी खराब नोकर हौ! म ितमीलाई
ित ै शब्दहरूबाट न्याय गछुर्। ितमीले भन्यौ म कठोर मािनस हु।ँ ितमीले यसो
पिन भन्यौ िक मलैे जे कमाएको िथइन ँ त्यो पसैा लन्छु अिन जे रोपकेो िथइन ँ
त्यसको फसल उठाउँछु। 23 यिद यी सबै साँचो हो भने मरेो पसैालाई ितमीले बैंकमा
रा सक्थ्यौ। अिन जब म फकर आएँ, मरेो रुिपयाँले ाज कमाएको हुन्थ्यो।’
24 त्यसपिछ राजाले त्यहाँ उिभरहकेा मािनसहरूलाई भन,े ‘रुिपयाँको थलैो यसबाट
लऊे, अिन जनु नोकरकोमा दश थलैी रुिपयाँ छ त्यसलाई नै दऊे।’

25 “ती मािनसहरूले राजालाई भन,े ‘तर मा लक, त्यो नोकरको त अिघबाटै
दश थलैो रुिपयाँ छ।’

26 “राजाले भन,े ‘म भन्छु जसकोमा धरैे छ उसलाई धरैे नै िदइन्छ, अिन
जसकोमा छैन, त्यसकोमा जो छ त्यो पिन लिगन्छ। 27 अिहले मरेो श हुरू कहाँ
छन?् खोई ितनीहरू कहाँ छन जसले म राजा भएको चाहाँदनैथ?े ती श हुरूलाई
यहाँ ल्याऊ अिन मरेो अिघ ितनीहरूको हत्या गर।’ ”

यशे ू राजा झैं यरूशलमेमा वशे गन ुर् भएको
(म ी 21:1-11; मकूर् स 11:1-11; यहून्ना 12:12-19)

28 यी सबै कुराहरू जब यशेलूे भिनसक्न ु भयो उहाँ यरूशलमेितर जान ु भयो।
29उहाँ जतैनू नाउँ भएको पहाड निजकको बथेानी शहरमा पगु्न ुभयो। उहाँलेआफ्ना
दइुजना चलेाहरूलाई बोलाउन ु भयो अिन 30 ितनीहरूलाई भन्न ु भयो, “यहाँ जनु
गाउँ ितनीहरूको सामनु्ने छ त्यहाँ जाऊ। जब शहरमा प लागकेा हुन्छौ त्यहाँ
एउटा गधालाई बाँिधराखकेो पाउनछेौ। त्यो गधामा पिहले कोही पिन चढकेो छैन।
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गधाको लगाम फुकाल, अिन त्यसलाई मकहाँ लएर आऊ। 31 कसलैे गधा िकन
खोल्दछैौ भनी ितमीलाई सोधभेने भन, ‘यो गधा मा लकलाई चािहएको छ।’ ”

32 दवुै चलेाहरू शहरितर लाग।े ितनीहरूले गधालाई यशेलू े भन्न ु भए झैं पाए।
33 जब ती चलेाहरूले गधाको डोरी खोल्दथै,े गधाको मा लकहरूले चलेाहरूलाई
सोध,े “िकन ितमीहरू गधा खोल्दछैौ?”

34 चलेाहरूले जवाफ िदए, “ भलुाई यसको अवश्यकता छ।” 35 यसकारण
ितनीहरूले त्यो गधालाई यशेकूहाँ ल्याए। चलेाहरूले आफ्ना लगुाहरू गधाको
िप ूँमा िबछ् याए। त्यसपिछ ितनीहरूले यशेलूाई त्यो गधामा चढाए। 36 यशे ू
गधामािथ चढरे यरूशलमे तफर् लाग्नभुयो। मािनसहरूले यशेकूो लािग आफ्नो
लगुाहरू बाटोमा ओ ाए।

37 यशे ू यरूशलमे पगु्नै लाग्न ु भएको िथयो। उहाँ जतैनू डाँडाको फेदीमा पगु्न ु
भएको िथयो। चलेाहरूको सम्पणूर् भीड नै खशुी िथयो। ितनीहरू परमे रलाई
धन्यवाद चढाउँदै िथए। ितनीहरूले परमे रको श पणूर् कायर्हरू दखेरे उहाँलाई
कराई कराई धन्यवाद चढाउँदथै।े 38 ितनीहरूले भन,े

“ ‘धन्य हुन, ती राजा जो परम भकुो नाउमँा आउँछन।्’ भजनसं ह 118:26

स्वगर्मा शा न्त होस ्अिन परमे रलाई मिहमा होस।्”
39 भीडमा उिभएर कोही फ रसीहरूले यशेलूाई भन,े “गरुूज्य!ू यस्तो कुराहरू

नभन्न ु भनरे तपाईंका चलेाहरूलाई भन्नहुोस।्”
40 तर उहाँले भन्नयुो, “म ितमीहरूलाई भन्छु, यी कुराहरू भन्नै पछर्। यिद मरेा

चलेाहरूले यी कुराहरू भननेन ्भन,े यी ढुङ्गाहरू यसको लािग िचच्याउनछेन।्”
यरूशलमेकोलािग यशेकूो िबलौना

41यशे ूयरूशलमे निजक आईपगु्न ुभयो। उहाँले शहरलाई हने ुर् भयो अिन त्यसको
िन म्त िवलाप गन ुर् भयो। 42 उहाँले यरूशलमेको िवषयमा भन्नभुयो, “ित ोमा केले
शा न्त ल्याउछँ? यिद ितमीले आज बझुकेो भए, असल हुने िथयो। तर ितमीले
जान्दनैौ, िकनभने यो ित ो आखँाबाटा ओझले परेकोछ। 43 एउटा समय आउँदछै
िक ित ो श हुरूले ित ो व रप र वाधाहरू खडा गराऊने छन।् ितमीलाई ितनीहरूले
व रप रबाट घनेछन अ्िन ितमी सबै ितरबाट घरेामा पनछौ। 44 ितनीहरूले ितमीलाई
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र ित ो मािनसहरूलाई ध्वसं पानछन।् ित ो भवनहरूको एक ढुङ्गामािथको अक
ढुङ्गा पिन छािडने छैन।् यो घट्ना घट्नछे, कारण ितमी जान्दनैौ ितमीलाई बचाउन
परमे र किहले आउँन ु हुन्छ।”

यशेकूो म न्दरतफर् स्थान
(म ी 21:12-17; मकूर् स 11:15-19; यहून्ना 2:13-22)

45 यशे ू म न्दरमा जान ु भयो। त्यहाँ सामान बचे्नहेरूलाई खदेन ु भयो। 46 उहाँले
भन्नभुयो, “धमर्शा मा यस्तो ले खएको छ, ‘मरेो घर ाथर्नाको घर हुनछे।’✡ तर
ितमीहरूले यसलाई ‘डाँकूहरको वासस्थान’ बनाएका छौ।✡”

47 यशेलूे म न्दरमा िदनहु ँ िशक्षा िदनहुुन्थ्यो। मखु्य पजूाहारीहरू, वस्थाका
शा ीहरू र कोही मािनसहरूका मखुहरू यशेलूाई मान दाऊ खोिजरहकेा िथए।
48 तर यस कामको लािग ितनीहरूले उपाय पाएका िथएनन ्िकनभने सबै मािनसहरू
ध्यान पवूर्क यशेकूा कुराहरू सिुनरहकेा िथए। मखु्य पजूाहारीहरू, वस्थाका
शा ीहरू र मखुहरुले यशेलूाई कसरी मान ुर् पन हो जान्दनै िथए।

20
यहूिद मखुहरू ारा यशेलूाई
(म ी 21:23-27; मकूर् स 11:27-33)

1 एकिदन यशे ू म न्दरमा हुनहुुन्थ्यो अिन मािनसहरूलाई िशक्षा िदइरहनभुएको
िथयो। उहाँले परमे रको राज्यको िवषयमा ससुमाचारहरू भिनरहनभुएको िथयो।
मखु्य पजूाहारी हरू, वस्थाका शा ीहरू र बढूा यहूदी मखुहरू उहाँ भएकोमा

गनर् आए। 2 ितनीहरूले सोध,े “हामीलाई भन्न ु होस,् कुन अिधकारले तपाईं यी
सब काम गन ुर् हुन्छ? कसले तपाईंलाई यस्तो अिधकार िदयो?”

3 यशेलूे उ र िदनभुयो, “म पिन ितमीहरूलाई एउटा सोध्छु। मलाई भन:
4 जब यहून्नाले मािनसहरूलाई बि स्मा िदए त्यो अिधकार ितनले परमे रबाट
कीमािनसबाट पाएका िथए?”

5 ितनीहरूले यस िवषयमा आपसमा बहस गरे, “यिद हामीले भन्यौं, ‘यहून्नाको
बि स्मा परमे रबाट भएको िथयो,’ तब उनले भन्नछेन,् ‘त्यसो भए यहून्नालाई
िकन िव ास नगरे को?’ 6 तर यिद हामीले भन्यौं, ‘यहून्नाको बि स्मा मािनस ारा
✡ 19:46: 56:7 बाट उ तृ ग रएको। ✡ 19:46: 7:11 बाट
उ तृ ग रएको।
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भएको हो’, तब सबै मािनसहरूले हामीलाई ढुङ्गाले हान्नछेन,् िकनभने ितनीहरूले
यहून्नालाई अगमव ाको रूपमा िव ास गछर्न।्” 7 अिन ितनीहरूले भन,े “यो
कहाँबाट आयो हामी जान्दनैौं।”

8 यसथर् यशेलू े ितनीहरूलाई भन्नभुयो, “त्यसलैे म यी कामहरू कुन
अिधकारबाट गदछु, भ न्दन।”

परमे रले प ु लाई पठाउँछन ्
(म ी 21:33-43; मकूर् स 12:1-12)

9 त्यसपिछ यशेलूे द ृ ान्त कथा सनुाउनभुयो, “एकजना मािनसले खतेमा
दाखहरू रोप।े उसले आफ्नो खते केही खतेीवालहरूलाई िकरायमा िदए। त्यसपिछ
ती मािनस धरैे समयको लािग बािहर गए। 10 त्यसपिछ, खतेमा दाखको
फसल उठाउने समय आयो। अिन त्यो मािनसले आफ्नो एकजना नोकरलाई ती
खतेीवालहरूकहाँ आफ्नो पाउन ु पन दाखको भाग लन पठायो। तर खतेीवालहरूले
त्यो नोकरलाई कूटपीट गरे अिन खाली हात पठायो। 11 फे र त्यो मािनसले अक
नोकरलाई पठायो। खतेीवालहरूले त्यो नोकरलाई पिन िपटे। ितनीहरूले त्यसलाई
कुनै सम्मान गरेनन।् ती खतेीवालहरूले उसलाई खाली हात पठाए। 12 उसले
अझ ते ो नोकर पठायो। खतेीवालहरूले त्यलाई नरा ो कारले कुटे अिन बािहर
फ्याँिकिदए।

13 “त्यो खतेको मा लकले भन्यो, ‘अब मलैे के गन ुर् पन हो? म मरेो
प्यारो छोरोलाई पठाउनछुे। हुन सक्छ खतेी वालहरूले मरेो छोरोलाई आदर
गछर्न।्’ 14 जब खतेीवालाहरुले छोरोलाई दखे,े ितनीहरूले आपसमा भन,े ‘यो
हा मा लकको छोरो हो।’ 15 त्यसपिछ खतेीवालहरूले उसको छोरोलाई खतेबाट
बािहर िनका लिदए अिन त्यसलाई मारे।

“यो खतेको मा लकले अब के गनछ? 16 ितनी आउनछेन,् अिन ती
खतेीवालहरूलाई मानछन।् त्यपिछ ितनले त्यो खते अन्य खतेीवालहरूलाई
िदनछेन।्”

मािनसहरूले यो कथा सनु।े ितनीहरूले भन,े “अह!ँ यस्तो किहल्यै नहोस।्”
17 तर यशेलू े ितनीहरूको आखँामा हने ुर्भयो अिन भन्नभुयो, “त्यसो भए, यो
ले खएको अथर् के होलाः
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‘डकम हरूले नचाहकेो त्यही ढुङ्गा चाहीं कुनाको िशर ढुङ्गा बन्यो’?
भजनसं ह 118:22

18 त्यके मािनस जो ती ढुङ्गामा बजा रन ु पगु्छ चक्नाचरू हुनछे। अिन यिद त्यो
ढुङ्गा कसमैािथ खसे त्यसले ितनलाई धलूो पीठो पानछ!”

19 यशेलूे भनकेो यो कथा यहूदी मखुहरूले सनु।े ितनीहरूकै िन म्त भिनए
झैं बझु।े त्यसथर् ितनीहरूले त्यित बलेै यशेलूाई पि ने चे ा गरे। तर ितनीहरू
मािनसहरूसगं डराए।

यहूदी मखुहरू ारा यशेकूो प रक्षा लने चे ा
(म ी 22:15-22; मकूर् स 12:13-17)

20यसपिछ वस्थाका शा ीहरू र मखु्य पजूाहारीहरूलेयशेलूाई होिसयारीिसत
िचयो गरे। ितनीहरूले केही ग ु चरहरू यशेकूहाँ पठाए अिन ितनीहरूलाई असल
मािनस झैं वहार गन भन।े ितनीहरूले यशेकूो भनाईमा केही खोट िनकाल्न ु
चाहान्थ।े यिद ितनीहरूले कुनै खोट पाए यशेलूाई राज्यपाल अिघ सु म्पिदने िथए,
जसको यशेमूािथ श अिन अिधकार िथयो। 21 अिन ितनीहरूले यशेलूाई सोध,े
“गरुुज्य ूहामी बझु्छौ िक तपाईं जे बोल्न ु हुन्छ अिन िशक्षा िदन ु हुन्छ त्यो सही छ।
तपाईं सबै मािनसहरूलाई िनष्पक्ष िसत त्यहीकुरा िसकाउन ु हुन्छ। अिन तपाईं सधैं
नै परमे रको मागर्को िवषयमा सत्य िसकाउन ु हुन्छ। 22 हामीलाई भन्नहुोस,् के
हामीले कैसरलाई कर ितन ुर् उिचत छ वा छैन?”

23 तर यशेलू े ितनीहरूको चलाकी चाल पाई हाल्नभुयो। यसथर् उहाँले
ितनीहरूलाई भन्नभुयो, 24 “एउटा िसक्का मलाई दऊे। यो िसक्कामा कसको
नाउँ छ? अिन यसमा कसको िच को छाप छ?”

ितनीहरूले भन,े “कैसरको।”
25 यशेलूे ितनीहरूलाई भन्नभुयो, “त्यसो हो भने कैसरको चीज कैसरलाई नै

दऊे अिन परमे रको परमे रलाई नै दऊे।”
26 उहाँ ज्ञानमय उ र सनुरे ितनीहरू छक्क परे। ितनीहरूले केही भन्न सकेनन।्

मािनसहरूको अिघ ितनीहरूले यशेलूाई केही कुरामा पिन प न सकेनन,् यसथर्
ितनीहरू चपूचाप बस।े

कोही सदकूीहरू ारा यशेकूो प रक्षा लने चे ा
(म ी 22:23-33, मकूर् स 12:18-27)
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27कोही सदकुीहरू यशेकूहाँ आए। ितनीहरू िव ास गदर्थे िक मािनस मरेपिछ
फे र किहल्यै बौरी उठ्दनै। ितनीहरूले यशेलूाई भन,े 28 “गरुुज्य,ू मोशाले ले ु
भएको छ िक यिद कुनै िववािहत मािनस सन्तान नजन्माई मय भने उसकी प ीलाई
उसको भाईले दाज्यकूो सन्तानको िन म्त िववाह गन ुर्पछर् अिन दाज्यकुो लािग सन्तान
जन्माउन ु पछर्। 29 कुनै एक समयमा सातजना दाज्य-ूभाइ िथए। जठेाले एउटी

ीलाई िववाह गरे, तर म रहाल।े उसको कुनै सन्तान िथएन। 30अिन दो ो भाईले
त्यो िवधवालाई िववाह गरे, अिन ऊ पिन म रहाल।े 31 तब ते ो भाइले उसलाई
िववाह गय अिन उपिन मय । त्यस्तै घटना अरु भाइहरूिसत पिन घ ो। ितनीहरू
सबै सन्तान नभई मरे। 32 अन्तमा त्यो ी पिन मरी। 33 तर सबै सात दाज्य-ू
भाइहरूले त्यसलाई िववाह गरेका िथए। अिन जब मािनसहरू मरेर बौ रन्छन ् त्यो

ी कसकी प ी हुन्छे?”
34 यशेलूे ती सदकूीहरूलाई भन्नभुयो, “पथृ्वीमा मािनसहरूले आपसमा

िववाह गछर्न।् 35 तर ती मािनसहरू जसलाई भिवष्यको ससंारका िन म्त योग्य
ठािनन्छ अिन मतृ्यबुाट उठाई ल्याइन्छ ितनीहरू िववाह गदनन ्अथवा ितनीहरूको
िववाह गराइदनै। 36 त्यितवलेा ितनीहरू स्वगर्दतू झैं हुनछेन ् अिन मन छैनन।्
ितनीहरू पनुज िवत गराइएकाछन।् 37 मोशाले ज लरहकेा पो ोको वणर्न गदार्
स्प रूपले भनकेा छन ि्क मािनसहरू मतृ्यबुाट बौरी उठ्नछेन।् परम भलुाई मोशाले
‘अ ाहमका परमे र, इसहाकका परमे र र याकूबका परमे रले भन्नभुएकोछ।’
38 परमे र मदुार्हरूको परमे र हुनहुुन्न तर उहाँ जीिवत मािनसहरूका परमे र
हुनहुुन्छ। सबै मािनसहरू जो परमे रका हुन ्ितनीहरू िजउँदो छन।्”

39 कोही वस्थाका शा ीहरूले भन,े “हे गरुू, तपाईंको उ र सही हो।”
40 उहाँलाई अरू धरैे गन साहस कसलैाई भएन।

के ी नै दाऊका पु हुन?्
(म ी 22:41-46; मकूर् स 12:38-40, लकूा 11:37-45)

41 त्यसपिछ यशेलूे भन्नभुयो, “मािनसहरूले िकन ी लाई दाऊदको पु
भन्छन?् 42 भजनको पसु्तकमा, दाऊद आफैं भन्छन,्

‘परम भलुे मरेा भ ु ी लाई भन्न ु भएकोछ:
ितमी मरेो दािहने हातप बस,
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43जबसम्म म ित ा श हुरूलाई ित ा श को वशमा पानछैन।’ भजनसं ह
110:1

44 दाऊदले ी लाई ‘ भ’ु भनी सम्बोधन गछर्न।् तब कसरी ी दाऊदको छोरो
हुन सक्छन?्”

िनयमका शा ीहरू िवरू चतेावनी
(म ी 2:31-36; मकूर् स 12:38-40; लकूा 11:37-54)

45जव सबै मािनसहरूले सिुनरहकेा िथए यशेलूे आफ्ना चलेाहरूलाई भन्नभुयो,
46 “ वस्थाका शा ीहरूदे ख होिशयार बस। ितनीहरू लाम-लामा ब लगाएर
व रप र घमु्न चाहान्छन।् ितनीहरू बजारितर जाँदा मािनसहरूले सम्मान गरून ्
भन्ने चहान्छन।् सभा-घरहरूमा मखु्य-मखु्य आसन ओगट्न चाहान्छन।् भोजहरूमा
ितनीहरू अझ वशेी सम्मािनत आसन ओगट्न चहान्छन।् 47 तर ितनीहरू
िवधवाहरूलाई धोका िदन्छन र् ितनीहरूको घर लटु्छन।् अिन ितनीहरू दखेावटीको
लािग लामा-लामा ाथर्ना गछर्न।् परमे रले ितनीहरूलाई धरैे कड़ा दण्ड
िदनहुुनछे।”

21
साँचो दान
(मकूर् स 12:41-44)

1 यशेलूे केही धनी मािनसहरूले म न्दरको दान-पटेीमा उपहारहरू हाल्दै गरेको
दे भुयो। 2 त्यहाँ उहाँले एउटी गरीब िवधवालाई दइुवटा ताँबाका साना-साना
िसक्काहरू पटेीमा हाल्दै गरेको दे भुयो। 3 यशेलूे भन्न ु भयो, “म ितमीहरूलाई
साँचो भन्दछु, यो गरीब िवधवाले अरू सबलैे भन्दा धरैे िदई। 4 िकनभने धनीहरूले
आफूलाई नचािहएको सम्पि बाट भटेी चढाए। तर यो िवधवा अत्यन्तै गरीब छे
अिन उसले आफ्नो जित िथयो सबै िदई। त्यो पसैा त्यसलाई जीिवकाको लािग
चािहन्थ्यो।”

म न्दरको ध्वसं
(म ी 24:1-14; मकूर् स 12:1-13)
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5 केही चलेाहरू म न्दरको िवषयमा बात ग ररहकेा िथए। ितनीहरूले भन,े
“सनु्दर ढुङ्गाहरू ारा बनाइएको यो एउटा सनु्दर म न्दर हो। परमे रलाई चढाएको
ती रा -रा चीजहरू हरे।”

6 तर यशेलू े भन्नभुयो, “एउटा समय आउनछे, अिहले यहाँ ितमी जो दखे्छौ
त्यके चीज नै नाश हुनछे। त्यके ढुङ्गा नै फ्याँिकनछे। कुनै एउटा ढुङ्गा पिन

अक मािथ रहनछैेन।्”
7 ती चलेाहरूले यशेलूाई सोध,े “हे गरुू, किहले यस्तो घटना हुनछे? यी

घटनाहरू हुनवेाला छ भी जान्नलाई कस्तो िचन्ह पाइनछे?”
8 यशेलूे भन्नभुयो, “सतकर् बस! मखूर् नबन। मरेो नाम लदै धरैे मािनसहरू

आउनछेन।् ितनीहरूले भन्नछेन,् ‘म नै ी हु,ँ’ अिन, ‘सही समय आएको
छ!’ तर ितनीहरूलाई नप ाउन।ु 9 जब ितमीहरूले लडाईं र हलचलको िवषयमा
सनु्नछेौ, नडराऊ। यही कुरा पिहले हुनछे। त्यसपिछ अन्त आउनछे।”

10 तब यशेलूे ितनीहरूलाई भन्नभुयो, “जाती-जाितहरू माझ लडाईं चल्नछे।
राज्य-राज्यहरू माझ झगड़ा चल्नछे। 11 ठूलो भकूम्प जानछे,अिन िविभन्न ठाउँमा
अिनकाल अिन िबमारहरू फै लनछे। भयानक घटनाहरू घटनछेन ्अिन स्वगर्बाट
ठूला-ठूला िचन्हरू िदइनछे।

12 “तर यी घटनाहरू हुन अिघ, मािनसहरूले ितमीहरूलाई पि नछेन ् अिन
ितमीहरूलाई सताउनछेन।् ितनीहरूका सभा-घरहरूमा ितमीहरूको न्याय ग रनछे
अिन ितमीहरूलाई झ्यालखानामा हाल्नछेन।् राजाहरू र राज्यपालहरू अिघ
ितमीहरूलाई उभ्याइनछे। मािनसहरूले ितमीहरूलाई यसो गन ुर्को कारण ितमीहरू
मरेा चलेाहरू हौ। 13 तर यसले मरेो िवषयमा केही भन्ने मौका पिन िमल्नछे।
14 ितमीहरूले आफ्नो बचाऊको लािग के भन्न ु पछर् त्यस िवषयमा िचन्ता गन ुर्
पदन। 15 म ितमीहरूलाई यस्तो शब्द ज्ञान िदनछुे िक ितमीहरूको कुनै श लुे पिन
जवाफ िदन स ै न। 16 ितमीहरूको बाब-ुआमा, दाज्यय-ूभाइहरू, आफन्तहरू, र
िम हरूले समते ितमीहरूलाई शासनलाई स ु म्पनछेन,् अिन ितनीहरूले ितमीहरू
मध्ये कितलाई मान पिन छन।् 17 सबै मािनसहरूले ितमीहरूलाई मरेो अनशुरण
गरेकोमा त्याग गनछन।् 18 तर यी सब कुराहरूले िशरको एउटा केश पिन न
हुनछैेन। 19 ितमीहरूको िव ासले गदार् यी सबै िवपदहरूबाट बाँच्नछेौ।

यरूशलमेको ध्वसं
(म ी 24:15-21; मकूर् स 13:14-19)
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20 “ितमीहरूले यरूशलमेको व रप र सबै ितरबाट फौजले घरेेको पाउनछेौ।
तब ितमीहरूलाई थाहा हुनछे िक यरूशलमेको पतनको सयम निजक आएछ।
21 त्यसबलेा यहूिदयाका मािनसहरू डाँडाकाँडाितर भाग्न ु पछर्। मािनसहरूले
तत्कालै यरूशलमे छोडन ु पछर्। यिद ितमीहरू शहर निजकै छौ भन,े त्यहाँिभ
नजाऊ। दण्ड िदनहुुनछे भनी लखेकेा छन।् 22 त्यस समय हो जब ती जम्मै
कुराहरू परूा हुनछे। 23 त्यस समय गभर्वती ी र दधू े बालकका आमाहरूको िन म्त
भयानक हुनछे। िकन? िकनभने यो भिूममा अित क आइपनछ। परमे रको रस
ती मािनसहरूमािथ पनछ। 24 कितजना मािनसहरू िसपाहीहरू ारा मा रनछेन।्
कितजनालाई कैदी बनाई सबै दशेहरूमा लिगनछे। यरूशलमेको पवी शहरमा
गरैयहूदीहरूको समय शषे नहुञ्जले ितनीहरू पाइताला ठटाएर िहडी रहनछेन।्

नडराऊ
(म ी 24:29-31; मकूर् स 13:24-27)

25 “सयूर्, चन् र ताराहरूमा पिन आ यर् घटनाहरू घट्नछेन।् अिन पथृ्वीमा
सबै जाित-जाितहरू सङंकटमा पनछन।् सागरका गजर्न र उलका झोक्काहरूले
ितनीहरूलाई अ ालाउनछेन।् 26 मािनसहरू भयिभत हुनछेन।् ससंारमा के हुने हो
भनी िचन्ताले ितनीहरू आत ङ्कत हुनछेन।् आकाशको श हरू हल्लाइनछेन।्
27 तब मािनसको पु लाई श र महा मिहमासगँ बादल मािथ आउँदै गरेको
दे खनछे। 28 जब यी सब चीजहरू शरुू हुनथाल्छ, नडारउन।ु मािथितर हरे, अिन
खशुी बन। िकनभने जित बलेा परमे रले ितमीहरूलाई मु िदन ु हुन्छ, त्यो समय
नजीक छ।”

मरेा वचनहरू अनन्तसम्म रहनछे
(म ी 24:32-25; मकुर् स 13:28-31)

29 त्यसपिछ यशेलूे यस्तो द ृ ान्त भन्नभुयोः “यी सबै रूखहरूलाई हरे। नभेाराको
रुख यसको लािग असल उदाहरण हो। 30 जब यो ह रयो हुन्छ (बढ्नछे),
ितमीहरूलाई थाहा हुनछे िक ीष्म ऋतु निजकै आयो। 31 त्यसरीनै जब यी सब
भइरहकेो दे छेौ, तब परमे रको राज्य निजकै आइ पगु्न लागकेो हुनछे।

32 “म ितमीहरूलाई साँच्चै भन्दछु। जबसम्म यी घटनाहरू घटी स ै नन
व र्मान पसु्ता त ु रएको हुदँनैन।् 33 आकाश र पथृ्वी ध्वसं हुनछे, तर मलैे भनकेा
वचनहरू किहले खरेा जाने छैनन।्

हर समय तयार बस
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34 “होिशयार बस! आफ्नो समय महा-भोजहरूमा मा निबताऊ। अथवा,
ससंा रक कुराहरूमा मा समय नफाल। िकनभने त्यो िदन ितमीमा धरापमा परे
झैं झ ै आई लाग्नछे। 35 पथृ्वीमा भएका सबमैािथ यस्तो एक्कािस आइपनछ।
36 यसथर्, हर समय तयार बस। ाथर्ना गर जस ारा ितमी ती आई पन सकंटबाट
बाँच्न सक्नछेौ। ाथर्ना गर तािक ितमीहरू मािनसको पु अिघ खडा हुन सक्नछेौ।”

37 यशेलूे िदनभ र म न्दरमा उपदशे िदनभुयो अिन राती शहर बािहर गएर जतैनू
भन्ने पाहाड़मा िबताउन ु भयो। 38 त्यके िबहान मािनसहरू म न्दरमा जान्थे अिन
यशेकूो िशक्षा सनु्थ।े

22
यहूदी नतेाहरू यशेलूाई मानर् चाहन्छन ्
(म ी 26:1-5, 14-16; मकूर् स 14:1-2, 10-11; यहून्ना 11:45-

53)
1 यहूदीहरूको अखमीरी रोटीको चाडको समय निजकै आइरहकेा िथयो।

2 मखु्य पजूाहारीहरू र वस्थाका शा ीहरूले यशेलूाई मान उपाय खोज्दै िथए।
तर मािनसहरूदे ख ितनीहरू डराँउथ।े

यशेकूो िवरू यहूदाको योजना
(म ी 26:14-16; मकूर् स 14:10-11)

3 यशेकूो बा जना े रतहरूमध्ये एकजनाको नाम यहूदा िथयो जसलाई
इस्कारयोत भिनन्थ्यो। शतैान यहूदाको िभ पस्यो अिन त्यसलाई नरा ो कायर् गन ुर्
े रत गय । 4 म न्दरलाई पहरा िदइरहकेा िसपाहीहरू र मखु्य पजूाहारीहरूसगं

यशेलूाई समु्पने िवषयको उपाय बारे कुराकानी गय । 5 यस िवषयमा मखु्य
पजूाहारीहरू अत्यन्त खशुी भए। यिद यहूदाले यशेलूाई समु्पकेो खण्डमा ितनीहरूले
रूिपयाँ िदने बाचा गरे। 6 यहूदा सहमत भयो। त्यसपिछ यहूदाले यशेलूाई
ितनीहरूकहाँ समु्पने अवसर खोज्न थाल्यो। यो काम गदार् भीड नरहोस भन्ने यहूदा
चाहान्थ्यो।

िनस्तार चाडको खाना तयारी
(म ी 26:17-25; मकूर् स 14:12-21; यहून्ना 13:21-30)
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7 यो अखमीरी रोटी खाने िदन िथयो। त्यो िदन यहूदीहरूले िनस्तारको पाठाहरू
ब लदान गरे। 8 यशेलूे प सु र यहून्नालाई भन्नभुयो, “जाऊ अिन हा ो लािग
िनस्तार खाना तयार पार।”

9 प सु र यहून्नाले यशेलूाई सोध,े “तपाईं हामीले कहाँ खाना तयार पारेको
रूचाउन ु हुन्छ?”

यशेलूे ितनीहरूलाई भन,े 10 “सनु! जब ितमीहरू शहर जान्छौं, त्यहाँ
ितमीहरूले एउटा मािनसलाई एक जार पानी ल्याँउदै गरेको भटे्नछेौ। त्यलाई
प ाऊ। त्यो त्यहीं एउटा घरमा प छे। त्यसकै पिछ ितमीहरू लाग। 11 त्यस
घरका मा लकलाई भन, ‘हा ा गरुुज्यलूे उहाँ र उहाँका चलेाहरू िनस्तार भोज
कहाँ बसरे खाने सोध्न पठाउन ु भएकोछ।’ 12 त्यसपिछ मा लकले आफ्नो घरको
मािथल्लो तलाको ठूलो कोठा दखेाउनछे। यो कोठानै ितमीहरूको िन म्त तयार
प रनछे। िनस्तारको भोज त्यहीं तयार गर।”

13 त्यसपिछ प सु र यहून्ना त्यहाँद े ख िन स्कए। यशेलूे भन्नभुएको त्यके
कुराहरू नै ितनीहरूले भटेे। अिन ितनीहरूले िनस्तारको भोज पिन तयार पारे।

भ ु भोज
(म ी 26:26-30; मकूर् स 14:22-26; 1 को रन्थी 11:23-25)

14 ितनीहरूको िनस्तारको भोज गन समय भएको िथयो। यशे ू र े रतहरू
टेबलको व रप र ब ररहकेा िथए 15 यशेलूे ितनीहरूलाई भन्नभुयो, “मरेो मतृ्य ु
अिघ ितमीहरूसगँ बसरे िनस्तारको भोजन गन बढो इच्छा िथयो। 16 िकनभने
जबसम्म परमे रको राज्यमा यसको सही अथर् पाईदनै म िनस्तार भोजन गन छैन।”

17 त्यसपिछ उहाँले एक कचौरा दाखरस लन ु भयो। उहाँले परमे रलाई
यसको िन म्त धन्यावाद िदनभुयो। त्यसपिछ उहलँे भन्नभुयो, “यो कप लजैाऊ
अिन यसबैाट सबलैाई बाँढ। 18 म ितमीहरूलाई भन्छु, म चाँिह परमे रको राज्य
नआए सम्म िपउंिदन।”

19 त्यसपिछ यशेलूे केही रोटी लन ु भयो। उहाँले रोटीको लािग परमे र
धन्यवाद िदनभुयो अिन टु ा पान ुर् भयो। उहाँले ित े रतहरूलाई िदन ु भयो अिन
उहाँले भन्नभुयो, “यो मरेो शरीर हो जनु म ितमीहरूलाई िददंछुै। मरेो सम्झनाको
िन म्त यसो गर।” 20 त्यसरी न,ै खाना खाई सके पिछ, यशेलूे कचौरा उठाउन ु भयो
अिन भन्नभुयो, “यस कचौराको तात्पयर् परमे र र उहाँको मािनसहरू माझको
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एउटा नयाँ करार हो। यो नयाँ करार मरेो रगतबाट शरुू हुन्छ जनु मलैे ितमीहरूको
लािग बगाएँ।”

यशेकूो िवरु को जानसक्छ
21 यशेलूे भन्नभुयो, “ितमीहरू मध्ये कोही एकजनाले मलाई धोका िदनछेौ।

उसको हात टेबलमा मसगँै छ। 22परमे रले जे योजना गन ुर् भएकोछ त्यो मािनसको
पु ले परुा गनछ। तर िधक्कार छ उसलाई जसले हत्याको िन म्त मािनसको पु लाई
सिुपन्छ।”

23 त्यसपिछ े रतहरू आपसमा कुरा गनर् लाग,े “हामी मध्ये कसले चाँिह
यशेलूाई त्यसो गछ होला?”

नोकर जस्तो वहार गर
24 तब ितनीहरू मध्ये को चाँहीं सबै भन्दा महान होला भनी े रतहरूले बहस

गरे। 25 तर यशेलू े ितनीहरूलाई भन्नभुयो, “ससंारका राजाहरूलाई ितनीहरूका
मािनसहरूमािथ शासन गछर्न।् जो मािनसहरू अिधकारमा छन ् ितनीहरू आफैलाई
जाितहरूको महा-सहायकहरू भिननछेन।् 26 तर ितमीहरू चाँिह त्यस्तो नहुन।ु
ितमीहरूको माझमा जो महान छ ऊ सानो हुन ु पछर्,अिन ऊ जो नतेा हो, नोकर जस्तो
हुनपुछर्। 27 को चाँिह मखु हुनः ऊ जो टेबलमा बिसरहकेो छ अथवा उहाँलाई
सवेा पयुार्इरहकेोछ? टेबलमा ब े मािनस चाँिह ठुलो हो, होइन र? तर ितमीहरूको
माझमा म नोकर जस्तै हु?ँ

28 “ितमीहरू ितनीहरू हौ जो मरेो सघंषर्हरूमा छेउमा बसकेा िथयौं। 29 मरेो
िपताले मलाई एउटा राज्य िदनभुएकोछ। म पिन मिसत भएको शासन श
ितमीहरूलाई िदनछुे। 30 मरेो राज्यमा मरेो टेबलमा बसरे ितमीहरूले खाने र
िपउनछेौ। ितमीहरू िसहंासनमा ब छेौ अिन इ ाएलको बा वैटा जाितको न्याय
गनछौ।

आफ्नो िव ास नहराऊ
(म ी 26:31-35; मकूर् स 14:27-31; यहून्ना 13:36-38)

31 “शतैानले जाँच गनर् सोच्यो, कृषकहरूले ितनीहरूको गहु ँ जाँच गरे जस्तै
ितनीहरूको जाँच लनछे। ए िशमोन, िशमोन, 32 मलैे ाथर्ना गरेको छु िक
ितमीहरूले िव ास गमुाउने छैनौ। म कहाँ फक पिछ ितमीहरूको दाज्य-ूभाइहरूलाई
अझ सामथर् बनाउन म त गर।”

33 तर पु सले यशेलूाई भन,े “हे भ,ु म तपाईंसगं तयार छु।”
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34 तर यशेलू े भन्नभुयो, “ए प सु, आज भाले बा अिघ नैं, मलाई ितमीले
िचन्छु भन्न तीनपल्ट इन्कार गनछौ।”

क सहन तयार बस
35तब यशेलूे े रतहरूलाई भन्नभुयो, “जब मलैे ितमीहरूले मािनसहरूमा चार

गनर्, िवना पसैा, झोला अिन जु ाहरू िवना पठाएँ, के ितमीहरूलाई केही अभाव
भयो?”

े रतहरूले भन,े “भएन।”
36 यशेलूे ितनीहरूलाई भन्नभुयो, “तर अब ितमीहरूसगं पसैा, थलैी जे छ त्यो

लजैाऊ। यदी ितमीहरूसगं तरवार छैन भन,े आफ्नो कोट बचे र एउटा िकिनराख।
37 धमर्शा ले यो भन्छ,

‘मािनसहरूले भने उनी अपराधीहुन।्’ यशयैा 53:12

धमर्शा मा ले खएका कुरा साँचो हुनै पछर्। यो मरैे िवषयमा ले खएको िथयो, अिन
अिहले साँच्चो भइरहछे।”

38 चलेाहरूले भन,े “हे भ,ु हने ुर्होस!् यहाँ दइुवटा तरवार छन!्”
यशेलूे ितनीहरूलाई भन्नभुयो, “दइुवटा नै शस्त हुनछे।”

यशेलूे े रतहरूलाई ाथर्ना गन ुर् भन्नभुयो
(म ी 26:36-46; मकूर् स 14:32-42)

39-40 यशेलूे शहर (यरूशलमे) छोड्न ु भयो अिन सधँैं झैं जतैनू पहाडितर
जानभुयो। उहाँका चलेाहरू पिन उहांसगंै गए। जब उहाँ त्यो ठाउँमा पगु्न ु भयो,
उहाँले चलेाहरूलाई भन्नभुयो, “ ाथर्ना गर िक लोभनको सामना गनर् नपरोस।्”

41 तब यशे ू ितनीहरूदे ख पचास कदम टाढा जानभुयो। उहाँले घ ुडँा टेक्नभुयो
अिन ाथर्ना गन ुर्भयो, 42 “हे िपता, यिद यो तपाईंको इच्छा हो भन,े यो क को
कचौरा मदे ख हटाइिदनहुोस।् तर यो तपाईंको इच्छा बमोिजम ग रयोस ्मरेो इच्छा
बमोिजम होइन।” 43 त्यसपिछ स्वगर्बाट एउटा दतू दखेा पय अिन यशेलूाई दढृ
बनायो। 44 यशे ू अित सकं मा पन ुर्भयो; उहाँले झन ् प र मसगं ाथर्ना गन ुर्भयो
रगत बगे जस्तै उहाँका अनहुारबाट पसीना च ु ो। 45 जब उहाँले ाथर्ना शषे
गन ुर्भयो, उहाँ आफ्ना चलेाहरूकहाँ जान ुभयो। ितनीहरू मस्त िनन् ामा िथए िकनभने
ितनीहरू सतुार्ले क्लान्त िथए। 46 यशेलूे ितनीहरूलाई भन्नभुयो, “ितमीहरू िकन



22:47 lxxxviii लकूा 22:56

सिुतरहकेाछौ? झ उठ र ाथर्ना गर तािक ितमीहरूले लोभनको सामना गनर्
नपरोस।्”

यशे ू प ाउ पन ुर्भयो
(म ी 26:47-56; मकूर् स 14:43-50; यहून्ना 18:3-11)

47 जितबलेा यशे ू बो लरहन ु भएको िथयो, एक दल मािनसहरू त्यहाँ आइपगु।े
बा जना े रतहरूमध्ये एकजना जसलाई यहूदा भिनन्थ्यो त्यो दललाई अगवुाई
ग ररहकेो िथयो। यहूदा यशेकूो निजकै उहाँलाइ म्वाई खान आयो।

48तर यशेलू े उसलाई भन्नभुयो, “हे यहूदा, म्वाँई खाएर ितमी मािनसको पु लाई
स ु म्पदछैौ?” 49 यशेकूा चलेाहरू पिन त्यहीं उिभरहकेा िथए। ितनीहरूले के
भइरहकेो िथयो बझु।े चलेाहरूले यशेलूाई सोध,े “हे भ,ु के हामीले हा ा तरवारहरू
चलाउ?ँ”

50 अिन ितनीहरूमध्ये एकजना चलेाले त्यसको तरवार चलायो अिन त्यसले
धान पजूाहारीको नोकरको दािहने कान का टिदयो।
51यशेलूे भन्नभुयो, “थाम” तब उहाँले नोकरको कान छुन ु भयो अिन त्यसलाई

िनको पा रिदन ु भयो।
52 यशेलूाई प न आउनहेरूमा मखु्य पजूाहारीहरू, यहूदी बढूा धानहरू र

म न्दरको िसपाहीहरू िथए। यशेलू े ितनहरूलाई भन्नभुयो, “तपाईंहरू िकन तरवार
र ला ीहरू लएर आएको? के मलाई कुनै अपराधी जस्तो लाग्छ? 53 म
तपाईंहरूसगंै त्यके िदन म न्दरमा हुने गथ।ं तपाईंहरूले मलाई त्यहाँ प न ु भएन?
तर यो अन्धकारले शासन चलाउने समय हो।”

यशेलूाई प सुले अस्वीकार गरे
(म ी 26:57-58, 69-75; मकूर् स 14:53-54, 66-72; यहून्ना

18:12-18, 25-27)
54 ितनीहरूले यशेलूाई प े अिन टाढामा लग।े ितनीहरूले उहाँलाई धान-

पजूारीको घरमा पयुार्ए। प सु पिन ितनीहरूसगंै गए तर ितनी यशेकूो निजक गएनन।्
55 िसपाहीहरूले घरको आगँनको माझमा आगो फुके अिन व रप र बस।े प सु पिन
ितनीहरूसगंै बस।े 56 एउटी नोकन ले प सुलाई त्यहाँ बिसरहकेी दखेी। आगोको
उज्यालोले गदार् उसले उसलाई दे सकी। त्यसले भनी, “यो मािनस पिन ऊसगंै
िथयो।”
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57 तर पु सले हो भन्न मानने। त्यसले भन्यो, “हे ना र, म उहाँलाई जा न्दन।ँ”
58 केही समय पिछ, अक मािनसले पिन प सुलाई दखे्यो अिन भन्यो, “ितमी
पिन ितनीहरू मध्ये एक हौ।”

तर प सु ले भन,े “मािनस, म हनै”
59 ायः एक घण्टापिछ, अक मािनसले भन्यो, “िन य यो मािनस उहाँसगंै

िथयो। िकनभने यो पिन गालीलबाट आएको हो।”
60 तर पु सले भन्यो, “हे मािनस ितमीले के िवषयमा कुरा गनर् लािगरहछेौ म

जा न्दन?”
जब प सु बो लरहकेो िथयो तरुन्तै भाले बास्यो। 61 त्यसपिछ भु यशे ू फकर् न ु

भयो अिन प सुलाई हने ुर्भयो। अिन प सुले भलुे अिघ भनकेा कुराहरू सम्झ्योः
“आज भाले बा अिघ ितमीले मलाई ितनपल्ट अस्वीकार गनछौ।” 62 त्यसपिछ
प सु बािहर गयो अिन ग्वा-ँग्वाँ रोयो।

मािनसहरूदारा यशेकूो उपहास
(म ी 26:67-68; मकूर् स 14:65)

63-64कोही मािनसहरू जसले यशेलूाई पहरा िदइरहकेा िथए ितनीहरूले यशेकूो
उपाहस यसरी गरेः ितनीहरूले आखँमा प ी बाँधिदएर उहाँलाई दे नसक्ने बनाए।
त्यसपिछ ितनीहरूले उहाँलाई िहकार्ए अिन भन,े “यिद ितमी अगमव ा हौ भन,े
भन ितमीलाई कसले िहकार्यो?” 65 अिन धरैे त रकाले ितनीहरूले उहाँको िनन्दा
गरे।

यहूदी अ जहरूको अिघ यशे ू
(म ी 26:59-66; मकूर् स 14:55-64; यहून्ना 18:19-24)

66 अक िवहान, मािनसहरूका बढूा धानहरू, मखु्य पजूाहारीहरू अिन
वस्थाको शा ीहरू एक साथ आए। ितनीहरूले यशेलूाई आफ्नो महासभामा लगे

। 67 ितनीहरूले भन,े “यिद तपाईं नै ी हुनहुुन्छ भन,े हामीलाई सत्य बताउन ु
होस!्”

यशेलूे ितनीहरूलाई भन्नभुयो, “यिद मलैे म नै ी हु ँ भन,े तपाईंहरूले मलाई
िव ास गन ुर्हुने छैन। 68 अिन यिद मलैे तपाईंहरूलाई सोधें भने त्यसको जवाफ
पिन िदनहुुन्न। 69 तर अब उसो, मािनसको पु परमे रको िसहंासनको दािहनपे ी
ब छे।”
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70 ितनीहरू सबलैे भन,े “त्यसो भए के तपाईं परमे रको पु हुननु्छ?” यशेलूे
ितनीहरूलाई भन्नभुयो, “हो, तपाईंहरूले जे भन्नहुुन्छ, त्यो सही हो।”

71 ितनीहरूले भन,े “हामीलाई अरू साक्षी िकन खाँचो पय ? हामी आफैं ले
उसले यसो भनकेा सनुकेा छौ!”

23
बडा हाकीम िपलातस ारा यशेलूाई
(म ी 27:1-2, 11-14; मकूर् स 15:1-5; यहून्ना 18:28-38)

1 त्यसिछ ितनीहरू सबै उठे अिन यशेलूाई िपलातसकहाँ पयु ए। 2 ितनीहरूले
उहाँलाई दोष िदन थाल।े ितनीहरूले िपलातसलाई भन,े “उहाँले हा ा मािनसहरूलाई
पथ गराँउदै िथए र हामीले उहाँलाई प े काछौं। उहाँले िसजरलाई कर ितन ुर्
िवरोध गन ुर्हुन्छ। उहाँ दावी गन ुर् हुन्छ, उहाँ ी राजा हुननु्छ।”

3 िपलातसले यशेलूाई भन,े “के तपाईं यहूदीहरूका राजा हुनहुुन्छ?”
यशेलूे उ र िदनभुयो, “हो, त्यो सही हो।”
4 िपलातसले मखु्य पजूाहारीहरू अिन अ ज मािनसहरूलाई भन,े “मलैे यो

मािनसमािथ आरोप थोप्न कुनै दोष पाइन।”
5 ितनीहरूले घ र-घ र भन,े “तर यो मािनसल!े यहूदीयाभ र मािनसहरूलाई

उहाँको िशक्षाले उ िेजत पारी रहकेोछ। उहाँले गालीलमा शरुू गन ुर्भयो, अिन
अिहले यहीं हुनहुुन्छ।”

िपलातस ारा यशेलूाई हरेोदकहाँ पठाइन्छ
6 यो सनुे पिछ यो मािनस गालीलबाट आएको हो होइन िपलातसले सोध।े

7 िपलातसलेचाल पाए िक यशे ूहरेोदको क्षे का िथए। त्यस समय हरेोद यरूशलमेमा
नै िथए। त्यसलैे िपलातसले उहाँलाई हरेोदकहाँ पठाए।

8 जब हरेोदले यशेलूाई दखे,े उनी अत्यन्त खशुी भए। हरेोदले यशेकूो िवषयमा
सबै सनुकेा िथए। यसलैे धरैे िदनदे ख यशेलूाई भटे्ने उनको इच्छा िथयो। यशेलू े
केही चमत्कार दखेाउन ्भन्ने हरेोदले आशा गरे। 9 हरेोदले उहाँलाई अनकेौं हरू
गरे, तर यशेलू े कुनै उ र िदनभुएन। 10 मखु्य पजूाहारी र वस्थाका शा ीहरू
त्यहीं उिभरहकेा िथए। ितनीहरू यशेकूो िवरु दोष लगाएर कराइरहकेा िथए।
11 तब हरेोद र ितनका िसपाहीहरूले यशेलूाई खसी गरे। ितनीहरूले यशेलूाई
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राजाको पोशाक पिहराइ िदएर िपलातस भएकहाँ नै पठाए। 12 िबतकेा िदनाहरूमा
हरेोद र िपलातस माझ श तुा िथयो। तर त्यस िदन ती दइुमाझ िम ता शरुू भयो।

यशेकूो ाणान्त
(म ी 27:15-26; मकूर् स 15:6-15; यहून्ना 18:39-19:16)

13 िपलातसले मखु्य पजूाहारीहरू र यहूदी शासकहरू लगायत सबै
मािनसहरूलाई बोलाए। 14 िपलातसले ितनीहरूलाई भन,े “ितमीहरूले यो
मािनसलाई मकहाँ ल्यायौ। ितमीहरूले भन्यौ िक यो मािनसले मािनसहरूलाई मकहाँ
उ िेजत गराइरहकेोछ। तर मलैै ितमीहरूकै अिघ उहाँलाई जाँच।े तर ितमीहरूले
लगाएको कुनै पिन दोषारोपणमा मलैे उहाँमािथ कुनै दोष पाईंन। 15 त्यसरी नै हरेोदले
पिन उहाँमा कुनै दोष दखेनेन।् ितनले त्यसलैे गदार् उहाँलाई हामीकहाँ पठाएका हुन।्
हरे, यशेलूे कुनै दोष गन ुर् भएको छैन िक उहाँले मतृ्य ु दण्ड पाउन।् 16 यसकारण, म
उहाँलाई हलकुा सजाय िदएर छोिडिदनछुे।” 17 *

18 तर सबै मािनसहरू िचच्याए, “उसलाई मान पछर्। बरू बरब्बासलाई
छोिडिदनहुोस।्” 19 बरब्बासले शहरमा दङ्गा फैलाएको कारण झयालखानमा
परेका िथयो। त्यसले हत्या पिन गरेको िथयो।

20 िपलातसले यशेलूाई म ु गनर् चाहान्थ।े फे र उनले यशेलूाई छोिडिदने बारे
ितनीहरूसगँ कूरा गरे। 21 तर ितनीहरू िचच्याइरह,े “उसलाई ूसमा झणु् ाऊ,
उसलाई ूसमा झणु् ाऊ।”

22 ते ोपल्ट िपलातसले मािनसहरूलाई भन,े “िकन? उहाँले त्यस्तो के गल्ती
गन ुर् भएको छ? उहाँ दोषी हुनहुुन्न। उहाँलाई मान पन केही कारण भे ाइन।
यसकारण सामान्य सजाय िदएर म उहाँलाई छोिडिदनछुे।”

23 तर यशेलूाई ूसमा झणु्डाएर मान ूर् पछर् भन्ने िवन्ती गद मािनसहरू िचच्याइ
रह।े 24 ितनीहरू यित साहो िचच्याए िक िपलातसले ितनीहरूको िनवदेन परूा
गन िनणर्य लए। 25 मािनसहरू बरब्बासलाई मु गराउन चहान्थ।े बरब्बासले
मािनसहरूको हत्या गरेको र आतङक फैलाएको आरोपमा कैदमा परेको िथयो।
िपलातसले बरब्बासलाई मु िगरिदए। ितनीहरूको इच्छा अनसुार जे गन ुर् चाहन्थे
त्यही गन ुर् ितनीहरूलाई यशेलूाई ितनले स ु म्पए।
* 23:17: 17 मा यस्तो ले खएको छ: “िकन
िक त्यके िनस्तार चाडको समयमा ितनले ितनीहरूको िन म्त कैदीहरू मध्ये एक जनालई छोिडिदन ु पथ्य ।”
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यशेलूाई ूसमा झणु् ाएर मा रयो।
(म ी 27:32-44; मकूर् स 15:21-32; यहून्ना 19:17-19)

26 िसपाहीहरूले यशेलूाई मानर् टाढा लगरे गए। त्यसबैलेा एउटा मािनस
खतेबाट आफ्नो शहरितर फिकर् रहकेो िथयो। त्यसको नाम िशमोन िथयो। िशमोन
साइरेनीवासी िथए। िसपाहीहरूले िशमोनलाई यशेकूो पिछ पिछ ूस बोकेर िहडँ्न
बाध्य गराए।

27धरैे मािनसहरू यशेकूो पिछ लाग।े कोही ीहरू दखुी भएर िवलाप ग ररहकेा
िथए। 28 तर यशेलू े फकर ती ीहरूलाई भन्नभुयो, “ए यरूशलमेका ीहरू हो,
मरेो िन म्त नरोओ। ितमीहरू आफ्नै िन म्त र आफ्नो छोरा-छोरीको िन म्त िवलाप
गर! 29 समय त्यस्तो आइरहकेोछ िक मािनसहरूले भन्नछेन,् ‘धन्य हुन ती

ीहरू जसलेकिहल्यै पिन बालकहरूलाई दधू चसुाएन।’ 30 त्यसपिछ मािनसहरूले
पवर्तहरूलाई भन्नछेन,् ‘हामीमािथ खस!्’ अिन पहाडलाई भन्नछेन,् ‘हामीलाई
छोप!’✡ 31 जब जीवन सखुी हुदँा यिद मािनसहरूले यस्तो कमर् गछर्न ्भन,े जब
नरा ो समय आएको बलेा के हुने होला?”

32 दइूजना अरू अपराधीहरूलाई पिन उहाँसगँ मानर् अिघ लगाइएको िथयो।
33 यशे ू र ती दइु अपराधीहरूलाई “खप्परे” भन्ने ठाँउमा लिगयो। िसपाहीहरूले
यशेलूाई काँटी ठोकेर ूसको दइु छेउमा ितनीहरूले ती दइु अपराधीहरूलाई पिन
टाँग।ेितनीहरूले एकजनालाई यशेकूो दािहनपे र अक लाई दे पे राख।े

34 यशेलूे भन्नभुयो, “हे िपता, ितनीहरूलाई माफ िदनहुोस ्िकनभने ितनीहरू के
ग ररेहछन,् जान्दनै।्”

िसपाहीहरूले िच ा उढाएर उनको लगुाहरू बाँड।े 35 मािनसहरू यशेलूाई हरेेर
उिभए। यहूदी मखुहरू यशेलूाई यसो भन्दै िनन्दा गरे, “यिद ऊ नै परमे रले छान्न ु
भएको, ी हो भन,े जसरी उसले अरूलाई बचायो उसले आफैं लाई बचाउने काम
गरोस?्”

36 िसपाहीहरूले पिन यशेकूो खल्ली उडाए। ितनीहरू यशेकूो नजीक गए अिन
उहाँलाई दाखरसको िसकार्-िदए। 37ती िसपाहीहरूले भन,े “यिद ितमी यहूदीहरूको
राजा हौ भने आफैं ले आफैं लाई बचाउ।” 38 ू सको मािथल्लो भागमा यी शब्दहरू
ले खएको िथए “यो यहूदीहरूको राजा हो।”
✡ 23:30: 10:8 बाट उ तृ ग रएको।
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39 एकजना अपराधीले यशेलूाई अपमान गद भन्यो, “के तपाईं ी हुनहुुन्न?
त्यसो हो भने आफूलाई बचँाउन ु होस ्अिन हामीलाई पिन बचाउनहुोस।्”

40 तर अक अपराधीले गाली गय अिन भन्यो, “के ितमी परमे ससगँ
डराउछँौ? हामी चाँडै मनछौं। 41 ितमी र म अपराधी हौं हामीले मन पछर् िकनभने
हामीले अपराध गरेका छौं। तर यस मािनसले केही भलू गरेको छैन!” 42 त्यसपिछ
उसले यशेलूाई भन्यो, “हे यशे!ू जब तपाईं राजा भएर शासन गन ुर्हुन्छ त्यसबलेा
मलाई सम्झन ु होस।्”

43 तब यशेलूे त्यसलाई भन्नभुयो, “सनु! जे भन्दछु त्यो साँचो होः आज नै
ितमी पिन मसगँ स्वगर्-लोकमा हुनछेौ!”

यशेलूे ाण त्याग्छन ्
(म ी 27:45-56; मकूर् स 15:33-41; यहून्ना 19:28-30)

44 अत ाथः मध्यिदन समय भएको िथयो, र सारा दशे-भ र नै तीन बजे सम्म
अन्धकार छायो। 45 सयूर्को उज्यालो िथएन! म न्दरको पदार् दइुटु ा भएर वारपार
च्याितयो। 46 यशे ू िचच्याउनभुयो, “हे िपता, म तपाईंलाई मरेो आत्मा िददंछुै।”
यित भनरे उहाँले आफ्नो ाण त्यागनभुयो।

47 सिैनक अिधकारीले के भएको िथयो दखे।े ितनले परमे रको शसंा गद
भन,े “िन य यी मािनस धािमर्क मािनस हुन।्”

48धरैे मािनसहरू यो दशृ्य हनेर् त्यहाँ भलेा भएका िथए। जब ितनीहरूले के भयो,
दखेे ितनीहरूले आफ्नो हृदय गहौं गराए अिन गए। 49 यशेकूा घिन सबै साथीहरू
त्यहीं िथए। गालीलदे ख यशेलूाई प ाएर आउने केही ीहरू पिन त्यहाँ िथए।
ितनीहरू ूसदे ख धरैे टाडा िथए अिन हे ररहकेा िथए।

अरमिथयाका योसफे
(म ी 27:61; मकूर् स 15:42-47; यहून्ना 19:38-42)

50-51यहूदीहरूको अरमिथया शहरबाट आएको एकजना मािनस िथए। ितनको
नाउँ यसूफु िथयो। ितनी असल र धाम क मािनस िथए। ऊ परमे रको राज्य आउने
भनी पर् खरहकेा िथए। यसूफु यहूदी महासभाका सदस्य िथए। तर ितनले यशेलूाई
मान अरू यहूदी अगवुाहरूको िनणर्यलाई ितनले सहमती िदएका िथएनन।्

52 ितनी िपलातसकहाँ यशेकूो शरीर माग्न गए। िपलातसले ितनलाई यशेकूो
शरीर िदन राजी भए। 53 अिन यसूफुले ूसबाट शरीरलाई तल ओ ालरे एउटा
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लगुाले बे ।े अिन ितनले यशेकूो शरीर लगे अिन च ानमा खिनएको िचहानमा
राख।े यो िचहान अिघ किहल्यै चलाईएको िथएन। 54 त्यो तयारीको िदन िथयो।
जब सयूर् अस्ताउदँै िथयो, िव ामको िदन शरुू हुनवेाला िथयो।

55 गालीलबाट यशेसूगँै आएका ीहरूले यसूफुलाई प ाउन लाग।े ितनीहरूले
िचहान अिन त्यस िभ शरीर कसरी रा खएको िथयो दखे।े 56 त्यसपिछ ितनीहरू
सगु न्धत मसाला तयार पानर् घर गए। िव ामको िदन मोशाको िनयमको आज्ञा
अनसुार ितनीहरूले िव ाम गरे।

24
यशे ू मतृ्यबुाट बौरी उठे
(म ी 28:1-10; मकूर् स 16:1-8; यहून्ना 20:1-10)

1 ह ाको पिहलो िदन सखारै यशेकूो शरीर रा खएको िचहानमा आइमाईहरू
आए। ितनीहरूले तयार पारेको सगु न्धत मसालाहरू ल्याए। 2 िचहानको वशे ार
बन्द गनर्लाई एउटा ठूलो ढुङ्गा रा खएको िथयो। तर ितनीहरूले त्यो ढुङ्गा
िचहानदे ख कतै ग ु ाइ पठाएको पाए। 3 ितनीहरू िभ पसे तर भु यशेकूो
शरीर दखेनेन।् 4 जब ितनीहरू यस िवषयमा अलमल्ल प ररहकेा िथए, दइुजना
मािनसहरू अित नै उज्यालो पिहरनमा ितनीहरूको सिमपमा उिभए। 5 ती ीहरू
अत्यन्त डरए, ितनीहरूले आ-आफ्ना शीर िनहुराए। ती दइु मािनसहरूले ती

ीहरूलाई भन,े “जीउँदो मािनसहरूलाई ितमीहरू िकन मरकोहरूको माझमा
खोिजरहकेाछौ? 6 यशे ू यहाँ छैनन।् उहाँ मतृ्यबुाट बौरी उठ्न ु भएकोछ। उहाँले
गालीलमा ितमीहरूलाई भन्न ु भएको कुरा थाहा छ? 7 उहाँले भन्न ु भएकोछ
मािनसको पु लाई पापीको हातमा स ु म्पइनछे, ू समा टाँिगनछे, अिन मरेको ते ो
िदन बौरी उठ्नछे।” 8 तब ती ीहरूले यशेलू े के भन्न ु भएको िथयो सम्झना गरे।

9 ती ीहरूले िचहान छोडे अिन एघारजना े रतहरू र अरू चलेाहरू भएकहाँ
गए अिन सबै यी घटनाहरू बारे ितनीहरूले भन।े 10 ती ीहरू म रयम मग्द लनी,
यहून्ना र याकूबकी आमा म रयम र अरू ीहरू िथए। ितनीहरूले ती े रतहरूलाई
भएका सबै घटनाहरू सनुाए। 11 तर े रतहरूले ती ीहरूले ितनीहरूलाई भनकेा
कुरालाई फो ा सम्झरे पत्याएनन।् 12 तर प सु जरुूक्कै उठ ्यो अिन िचहान ितर
दगयु । त्यो िनहु रयो अिन हये । सतुीको लगुा जनु यशेकूो शरीर लपे टएको िथयो
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त्यो वाहके उसले केही दखेने। जे भएको िथयो त्यस िवषयमा अन्योलमा पद त्यो
घर गयो।

इम्माउसको बाटोमा
(मकूर् स 16:12-13)

13 त्यसै िदन यशेकूा दइुजना चलेाहरू इम्माउस नाउँ गरेको शहर गइरहकेा
िथए। यो ठाउँ यरूशलमेदे ख ाय: साढे तीन कोश टाढा पथ्य । 14 ितनीहरूले
घटेका ती सब घटनाहरू बारे कुरा ग ररहकेा िथए। 15 जब ितनीहरू यी कुराहरू
ग ररहकेा िथए, यशे ूआफै ितनीहरूको निजक आउनभुयो अिन ितनीहरूसगंै िहडंन ु
भयो। 16 तर ती दईु जनालाई यशेलू े िचन्न ु िदन ु भएको िथएन। 17 त्यसपिछ यशेलूे
भन्नभुयो, “ितमीहरूले िहडं्दै गदार् के िवषयमा बात गरेको हो?”

ती दइुजना रोिकए। ितनीहरूको अनहुार दःुखी दे खयो। 18 ितनीहरू
मध्ये एकजना क्लओेपास नाउँ भएकोले भन,े “यरूशलमेको एकजना मािनस
यरूशलमेमा घटेको घटनाहरू बारे नजान्ने मािनस सायद ितमी मा हौ िक?”

19 यशेलूे ितनहरूलाई भन्नभुयो, “कस्तो घटनाहरू?”
ितनीहरूले उहाँलाई भन,े “यो नासरतको एकजना मािनस यशेकूो िवषयको कुरो

हो। उहाँले परमे र अिन मािनसहरूको अिघ कमर् अिन वचनले दखेाउन ु भयो िक
उहाँ एकजना महान अगमव ा हुन ु हुन्थ्यो। 20 तर हा ो मखु्य पजूाहारीहरू अिन
नतेाहरूले उहाँलाई मतृ्य ु दण्ड िदन ु औ ूसमा टगाउनँ स ु म्पए। 21 हामीले आशा
गरेका िथयौ िक उहाँ नै एक जना हुनहुुन्थ्यो जसले इ ाएललाई मु गराउँन ु हुदँ ै
िथयो। तर यी सब घटनाहरू घटे।

“यी सब घटना घटेको आज ते ो िदन हो। 22 तब आज हा ा केही ीहरूले
हामीलाई आ यर्चिकत कुराहरू भन।े िबहानै उठेर ती ीहरू यशेलूाई रा खएको
िचहानमा गएका िथए। 23तर ितनीहरूले उहाँको शरीर त्यहाँ पाएनन।् ितनीहरू फक
अिन ितनीहरूले दइुजना स्वगर्दतूहरूको दशर्न पाएको कुरा बताए। स्वगर्दतूहरूलेभने
िक यशे ू जीिवत हुनहुुन्छ! 24 त्यसिछ हा ा केही मािनसहरू पिन िचहानमा गए।
ती ीहरूले भने झैं िचहान खाली िथयो। ितनीहरू कसलैे यशेलूाई दखेनेन।्”

25 तब यशेलूे ितनीहरूलाई भन्नभुयो, “ितमीहरू मखूर् हौ अिन अगमव ाहरूले
भनकेा त्यके कुराहरू िव ास गनर् िढलो गय । 26 ती अगमव ाहरूले भनी
सकेका िथए िक ी लाई उहाँको मिहमा िभ प ु यी सब कुराहरू भोग्न ु
आवश्यक िथयो।” 27 त्यसपिछ यशेलूे धमर्शा मा मोशा दे ख लएर अन्य
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जम्मै अगमव ाहरू ारा जे ले खएको िथयो त्यके कुरो बताउन ु शरुू गन ुर् भयो।
धमर्शा हरूमा उहाँ आफ्नो िवषयमा जे ले खएको िथयो उहाँले बताउन ु भयो।।

28 जब ितनीहरू इम्माउस छेउ पगुे अिन यशेलू े वहाना गन ुर् भयो िक उहाँ
त्यहाँबाट अझै अिध जानछु। 29 तर ितनीहरूले उहाँलाई यसो भन्दै अनके िबन्ती
गरे, “हामीिसतै ब हुोस,् िदन धरैे िबती सक्यो ायः रात प र सक्यो!” तब उहाँ
ितनीहरूसगं ब ु राजी हुन ु भयो।

30 यशे ू जब मचेमा उनीहरूसगं ब ु भयो उहाँले केही रोटीहरू लन ु भयो अिन
त्यसको िन म्त धन्यवाद िदन ुभयो। तब ितनले त्यो टु ा पान ुर् भयो अिन ितनीहरूलाई
िदनभुयो। 31 त्यस बलेा ितनीहरूको आखँा खो लयो अिन ितनीहरूलेयशेलूाई िचन्न
सके तर उहाँ ितनीहरूबाट िव लन हुन ुभयो। 32ती दइुजना आपसमा बात मारे, “जब
यशे ूबाटामा हामीसगँ बात गन ुर् हुदँ ै िथयो, हामीिभ आगो ज लरहकेो अनभुव गरेका
िथयौं। यो साँच्चै रोमा ञ्चत भइरहकेो िथयो जित वलेा उहाँले हामीलाई धमर्शा को
साँचो अथर् खो लरहन ु भएको िथयो।”

33 तब ती दइुजना जरुूक्क उठे अिन यरूशलमेितर फिकर् ए। ितनीहरूले एघार
जना े रतहरू र अरू एक साथ ठाउँमा भलेा भएका भटेे। ती एघार चलेाहरू र
ितनीहरूसगं भएका अरू मािनसहरूले भन,े 34 “ भ ू यशे ू साँच्चै नै मतृ्यबुाट बौरी
उठ्न ु भएकोछ अिन उहाँ िशमोनको अिघ दखेा पन ुर् भयो।”

35 त्यसपिछ ती दइुजनाले बाटोमा जे भएको िथयो सनुाए। ितनीहरूले भन,े
उहाँले रोटी टु ा पादार् कसरी यशेलूाई िचन।े

यशे ू चलेाहरू साम ु दखेा पन ुर् भयो
(म ी 29:16-20; मकूर् स 16:14-18; यहून्ना 20:19-23, े रत

1:6-8)
36जब ती दइुजना मािनसले यी कुराहरू गद िथए, यशे ूआफै चलेाहरूको माझमा

उिभन ु भयो। उहाँले ितनीहरूलाई भन्नभुयो, “ितमीहरूलाई शा न्त होस।्”
37 तर चलेाहरू अच म्मत भए अिन डराए। ितनीहरूले ते दे खरहछेन ्भन्ने

पिन सोच।े 38 तर उहाँले भन्नभुयो, “ितमीहरू िवच लत हुन्छौ? ितमीहरूले दखेकैे
कुरामा िकन शकंा गछ ? 39 मरेा हात र खु ाहरू हरे। म सत्य हु।ँ मलाई स्पशर्
गर। हरे, मरेो मास ु र ह ी छ। एक भतूको शरीर र ह ी हुदँनैन।्”

40 तब यशेलूे आफ्ना हात-खु ाहरू दखेाउन ु भयो। 41 ितनीहरू अत्यन्तै
खशुी भएको कारणले अझ िव ास गनर् सकेन्न।् ितनीहरू अच म्मत भए। यशेलूे
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ितनीहरूलाई भन्नभुयो, “के ितमीहरूिसत यहाँ खाने कुरा छ?” 42 ितनीहरूले
एकटु ा पकाएको माछा उहाँलाई िदए। 43 त्यो लन ु भयो अिन ितनीहरूको अिघ
खान ु भयो।

44 उहाँले ितनीहरूलाई भन्नभुयो, “जब म ितमीहरूसगँ िथएँ मलैे के भने
त्यो सम्झना गर। मलैे भन,े मोशाको वस्थामा अगमव ाहरूको पसु्तकमा मरेो
िवषयमा भिनएको अिन भजनसं हमा भिनएका त्यके कुरा परूा हुनछे।”

45 त्यसपिछ उहाँले धमर्शा हरूमा ले खएका सबै कुराहरू बझु्ने मन खोली
िदन ु भयो। 46 उहाँले ितनीहरूलाई भन्नभुयो, “यो ले खएकै छ िक ी लाई
मा रनछे अिन ते ो िदनमा उहाँ बौरी उठन ु हुनछे। 47-48 ितमीहरूले यी सबै
घटना दखे्यौ, ितमीहरू नै साक्षी छौं। ितमीहरू जान ु पछर् अिन सबै मािनसहरूमा
चार गर िक ितनीहरूको पापहरू क्षमा गनर् सिकन्छ। ितनीहरूलाई भिनदऊे िक

ितनीहरूले आफ्नो हृदय प रवतर्न गन पछर् अिन आफ्ना पापहरूको दःुख कट
गरून।् यरूशलमेबाट शरुू गरेर मरेो नाममा यी कुराहरू चार गर। सारा ससंारका
मािनसहरूमा यो ससुमाचारहरू सनुाउनै पछर्। 49 सनु! मरेो िपताले ितमीहरूको
िन म्त केही िदने ितज्ञा गन ुर् भएको छ, म यो ितमीहरूलाई पठाउनछुे। तर ितमीहरू
स्वगर्बाट श नपउरून्जले यहाँ यरूशलमेमा नै प खर्रहो।”

यशेकूो स्वगार्रोहण
(मकूर् स 16:19-20; े रत 1:9-11)

50 यशेलूे आफ्ना चलेाहरूलाई बथेानीसम्म लजैानभुयो। उहाँले आफ्नो हात
उचाल्न ु भयो अिन ितनीहरूलाई आशीवार्द िदनभुयो। 51 उहाँ ितनीहरूलाई
आशीवार्द िददं ै गदार्, उहाँ ितनीहरूबाट छु ीनभुयो अिन स्वगर्मा उचा लन ु भयो।
52 चलेाहरूले उहाँको आराधना गरे। त्यसपिछ ितनीहरू यरूशलमे फिकर् ए।
ितनीहरू अत्यन्तै खशुी िथए। 53 सारा समय परमे रको शसंा गद ितनीहरू
म न्दरमा बस।े
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