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म ीकोससुमाचार

यशेकूो प रवा रक इितहास
(लकूा 3:23-38)

1यो यशे ू ी को प रवा रक इितहास हो। उहाँ दाऊद प रवारबाट आउनुभयो।
दाऊद अ ाहामको प रवारका हुन।्

2 अ ाहाम इसहाकका िपता िथए।
इसहाक याकूबका िपता िथए।
याकूब यहूदा र उनका दाज्य-ुभाइहरूका िपता िथए।
3 यहूदा परेेज र जाराका िपता िथए (ितनीहरूकी आमा तामार िथइन।्)
परेेज हे ोनका िपता िथए।
हे ोन आरामका िपता िथए।
4 आराम अिमनादाबका िपता िथए।
अिमनादाब नास्सोनका िपता िथए।
नास्सोन सल्मोनका िपता िथए।
5 सल्मोन बोअजका िपता िथए। (बोअजकी आमा राहाब िथइन।्)
बोअज ओबदेका िपता िथए। (ओबदेकी आमा रूथ िथइन)्।
ओबदे यस्सीका िपता िथए।
6 यस्सी राजा दाऊदका िपता िथए।
दाऊद सलुमेानका िपता िथए। (सलुमेानकी आमा उ रयाकी प ी िथइन।्)
7 सलुमेान रोओबामका िपता िथए।
रोओबान अिबयाका िपता िथए।
अिबया आसाफका िपता िथए।
8 आसाफ योसाफातका िपता िथए।
योसाफात योरामका िपता िथए।
योराम ओिजयका िपता िथए।
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9 ओिजया योआथामका िपता िथए।
योआथाम आहाजका िपता िथए।
आहाज एजिेकयाका िपता िथए।
10 एजिेकया मनस्सकेा िपता िथए।
मनस्से आमोसका िपता िथए।
आमोस योिसयका िपता िथए।
11 योिसया यकेोिनया र उसका भाइहरूका िपता िथए।यो त्यसै समयको कुरा हो

जनुबलेा यहूदीहरूलाई दासका रूपमा बिेबलोनमा लिगएको िथयो।
12 ितनीहरूलाई बिेबलोनमा लिगएपिछ:
यकेोिनयास शालितएका िपता िथए।
शालितएल जरूबाबलेका िपता िथए।
13 जरूबाबले अिबउदका िपता िथए।
अिबउद ए लयािकमका िपता िथए।
ए लयािकम आजोरका िपता िथए।
14 आजोर सादोकका िपता िथए।
सादोक आ खमका िपता िथए।
आ खम ए लउदका िपता िथए।
15 ए लउद ए लयाजरका िपता िथए।
ए लयाजर मत्थानका िपता िथए।
मत्थान याकूबका िपता िथए।
16 याकूब यसूफुका िपता िथए।
यसूफु म रयमको लोग्ने िथए।
अिन म रयमबाट ी यशेकूो जन्म भयो।

17 यसरी अ ाहामदे ख दाऊदसम्म चौध पसु्ताहरू िथए। दाऊदको समयदे ख
मािनसहरूलाई बिेबलोन पयुार्इने बलेासम्म चौध पसु्ताहरू िथए। अिन यहूदीहरूलाई
बिेबलोनमा लिगएदे ख ी सम्म चौध पसु्ताहरू िथए।

यशे ू ी को जन्म
(लकूा 2:1-7)
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18यशे ू ी की आमा म रयमको मगनी यसूफुसगँ भएको िथयो। तर ितनीहरूको
िववाह हुन ु भन्दा अिघनै म रयम पिव आत्माको श ारा गभर्वती भएकी िथइन।्
19 म रयमका पित, यसूफु एक धािमर्क मािनस िथए। उनीले म रयमलाई िववाह
हुन ुअिघ मािनसहरूका माझमा ल ज्जत बनाउन चाँहदनै िथए। यसकारण उनी गोप्य
कारले म रयमलाई त्याग्ने पक्षमा िथए।
20 तर जब यसूफुले यसो गन िवचार लए, परम भकुा एउटा दतू सपनामा

उनीकहाँ आए। दतूले भन,े “यसूफु, दाऊदको पु , म रयमलाई आफ्नी प ीको
रूपमा हण गनर् ितमी डराउन ु पदन। उनको गभर्मा भएको नानी पिव आत्माबाट
भएको हो। 21 उनले एउटा प ु को जन्म िदनिेछन।् ितमीले उहाँको नाउँ यशे ू रा ।ु
उनलाई त्यो नाउँ िदन,ु िकनभन,े उहाँले नै आफ्ना मािनसहरूलाई ितनीहरूका
पापहरूबाट उ ार गन ुर्हुनछे।”

22 अगमव ा ारा परम भलुे बोल्न ु भएको वचन परूा होस ् भनरे यी सबै
हुन आएकाहुन।् 23 “कन्या गभर्वती हुनिेछन ् र एउटा प ु जन्माउने िछन,्
ितनीहरूले उहाँको नाउँ इम्मानएुल रा छेन।्”✡ (इम्मानएुलको अथर् हो “परमे र
हामीहरूिसत हुनहुुन्छ।”)

24 जब यसूफु िन ाबाट ब्य ूझँ;े परम भकुा दतूले ितनलाई जे भनकेा िथए त्यिह
गरे। यसूफुले म रयमलाई िववाह गरे। 25 तर म रयमले प ु नजन्माउन्जलेसम्म
यसूफूले ितनीिसत सहवास गरेनन ्अिन यसूफुले प ू को नाउँ यशे ू रा खिदए।

2
ज्योितिषहरू यशेलूाई भटेन ्आउँछन ्

1यहूिदया भन्ने ठाउँको बतेलहेमे शहरमा यशेकूो जन्म भएको िथयो। हरेोद राजा
भएकोबलेामा उहाँको जन्म भएको िथयो। जब यशेकूो जन्म भयो केही ज्योितषीहरू
पवूर्बाट यरूशलमेमा आए। 2 ती ज्योितषीहरूले मािनसहरूलाई यसोभनी सोध,े
“यहूदीहरूका राजा भएर जन्मकेा उहाँ कहाँ हुनहुुन्छ? हामीले उहाँको तारा पवूर्मा
दखे्यौं जसले उहाँ जन्मकेो सकेंत िदएको छ। हामीले पवु आकाशमा तारा उदय
हुदँै गरेको दखे्यौ। हामी उहाँको आराधना गनर् आएका छौं।”

3 जब राजा हरेोदले यहुदीहरूका यी नयाँ राजाको बारेमा सनु।े हरेोद यस
घटनाबाट िच न्तत भए। यसकारण यरूशलमेका सबै बािसन्दाहरूलाई पिन यो
✡ 1:23: 7:14 बाट उ तृ ग रएको।
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समाचारले िच न्तत तलु्यायो। 4 हरेोदले सबै मखु्य यहूदी पजूाहारीहरू र जनताका
शा ीहरूको एउटा सभा बोलाए। उनले ितनीहरूलाई सोध,े “ ी को जन्म कहाँ
हुनहेो?” 5 ितनीहरूले जवाफ िदए, “यहूदीयाको बतेलहेमे शहरमा,अगमव ारा
यस िवषयमा ले खएको छ:
6 ‘ए बतेलहेमे, यहूदाको मलुकु,

त ँ यहूदाका शासकहरूका माझ महान छस।्
हो, तबँाट एकजना शासक आउनछेन,्

जो मरेो मािनस, इ ाएलको रखवाल गनछन।्’ ” मीका 5:2

7 त्यसपिछ हरेेदले पवूर्का ती ज्योितषीहरूलाई ग ु मा बोलाए। हरेोदले
ितनीहरूबाट पिहलो पल्ट तारा दखेा परेको समय ठकसगँ प ा लगाए। 8 त्यसपिछ
हरेोदले ती ज्योितषीहरूलाई बतेलहेमेमा पठाए। हरेोदले ितनीहरूलाई भने “जाऊ
र बालकको बारेमा ठीकसगँ प ा लगाओ। जब त्यो बालकलाई भे ाउनछेौ, तब
मलाई खबर गर, र म पिन गएर ितनको आराधना गनछु।”

9 राजाका सबै कुरा सनुे र ज्योितषीहरू गए। जनु-तारा ितनीहरूले पवुर्मा दखेकेा
िथए, फे र त्यही तारा ितनीहरूले दखे।े ज्योितषीहरूले तारालाई प ाउन थाल।े
त्यो तारा सानो बालक भएको ठाउँमा नपगुञु्जले ितनीहरूको अिघ-अिघ गयो र
त्यही अिडयो। 10 तारा दखेरे ज्योितषीहरू अत्यन्तै खशुी भए।

11 ितनीहरू बालक भएको घरिभ गए। त्यहाँ सानो बालकलाई आफ्नो
आमा म रयमसगं दखे।े ितनीहरूले िशर झकुाएर बालकलाई दण्डवत र आराधना
गरे। बालकलाई ल्याइिदएका उपहारहरू ितनीहरूले खोले र उनलाई सनु, धपू र
मरूर्का भटेी चढ़ाए। 12 तर परमे रले ितनीहरूलाई सपनामा चतेाउनी िदनभुयो।
परमे रले ितनीहरूलाई “हरेोदकहाँ फकर नजाऊ” भनी चतेाउनी िदनभुयो।
त्यसपिछ ितनीहरू अक बाटो भएर आफ्ना िनजदशेमा फिकर् ए।

मातािपतासगँ यशे ू िम दशेमा
13 ज्योितषीहरू गएपिछ, परम भकुो एउटा दतू सपनामा यसूफुकहाँ दखेा परे।

दतूले भन,े “उठ, साना बालक र उहाँकी आमालाई साथमा लएर िम दशेमा जाऊ।
हरेोदले साना बालकहरूलाई खोज्न लािगरहकेोछ। उसले सानो बालकलाई मानर्
चाहन्छ। मलैे नभनसेम्म ितमी त्यहीं ब ।ु”
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14अिन यसूफु उठेर सानो बालक र उनकी आमालाई साथमा लएर त्यसै बखत
िम दशे तफर् लाग।े ितनीहरूले रातीनै घर छोड।े 15 हरेोदको मतृ्य ु नभएसम्म यसूफु
िम दशेमा नै बसे अगमव ा ारा परमे रले भन्न ु भएको वचन यसरी परूा भयो।
परमे रले भन्नभुयो, “मलैे आफ्नो पु लाई िम दशेबाट बोलाएँ।”✡

बतेलहेमेमा हरेोद ारा स-साना बालकहरूको हत्या
16 ज्योितषीहरूबाट हरेोदले धोका पाएको थाहा पाएपिछ ितनी सा ै रसाए।

अिन बतेलहेमे र त्यसका छेउछाउमा भे ाएका सबै स-साना बालकहरूलाई मान
आदशे िदए। ज्योितषीहरूबाटै हरेोदले बालक जन्मकेो समय प ा लगाएका िथए।
त्यस बलेादे ख अिहलसेम्म दइु वषर्को अविध िबतकेो िथयो। अिन हरेोदले दइु
वषर्र त्यसदे ख मिुनका सबै बालकहरूलाई मानर् लगाएका िथए। 17 तब यिमर्या
अगमव ा ारा परमे रले भन्नभुएको वचन सत्य भयो:

18 “रामामा एउटा स्वर सिुनयो,
रूवाबासी र आलाप-िवलापको।

राहलेले आफ्ना बालकहरूको लिग िवलाप ग ररहकेी िथइन,
शान्त बन्न ितनले अस्वीकार ग रन,् िकनिक ितनका बालकहरू अब जीिवत

िथएनन।्” यिमर्या 31:15

यसूफु र म रयम िम दशेबाट फकर् न्छन ्
19 हरेोद मरेपिछ, परम भकुा एकजना दतू यसूफुकहाँ सपनामा दखेा परे। यो

घटना त्यसबलेा भयो जब यसूफु िम दशेमा नै िथए। 20 स्वगर्दतूले यसो भन,े “उठ,
साना बालक र उहाँकी आमालाई लएर इ ाएल जाऊ। बालकलाई मानर् चाहने ती
मािनस अिहले म रसकेका छन।्”

21 त्यसपिछ यसूफु उठे, बालक र उहाँकी आमालाई लएर इ ाएल तफर्
आए। 22 तर यसूफुले यहूिदयामा त्यसबलेा अ खर्लाउस राजा भएको कुरो सनु।े
आफ्ना बाब ु हरेोदको मतृ्यपुिछ अ खर्लाउस राजा भए। यसकारण यसूफु त्यहाँ जान
डराए। सपनामा पिन ितनलाई चतेाउनी भयो। त्यसपिछ ितनले त्यो ठाउँ छाडे अिन
गालीलको इलाकामा गए। 23 यसूफु नासरत भन्ने ठाउँमा पगुे र त्यही ब थाल।े
✡ 2:15: 11:1 बाट उ तृ ग रएको।
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यसरी अगमन ा ारा बो लएको वचन सत्य भयो। परमे रले भन्नभुएको िथयो
िक “ ी लाई नासरी* भिननछे।”

3
बि स्मा िदने यहून्नाको कायर्
(मकूर् स 1:1-8; लकूा 3:1-9, 15-17; यहून्ना 1:19-28)

1 त्यही समयमा बि स्मा िदने यहून्ना दखेापरे। अिन यहूिदयाको मरूभिूममा
चार गनर् थाल।े 2 ितनले भन,े “प ाताप गर, आफ्नो हृदय र रहन-सहन प रवतर्न

गर, िकनभने स्वगर्को राज्य चाडै आउन लागकेो छ।” 3 बि स्मा िदने यहून्ना उही
हुन ्जसको िवषयमा यशयैा अगमव ा ारा यसो भिनएको िथयो। यशयैाले भनकेा
िथए,

“मरुभिूममा एकजना कराइरहछेन:्
‘परम भकुो बाटो तयार पार।

उहाँका मागर्हरू सोझोबनाऊ।’ ” यशयैा 40:3
4 यहून्नाको लगुा ऊँटको रौंको िथयो। ितनको कम्मरमा छालाको पटेी िथयो।

ितनको आहार सलह र वन-मह िथयो। 5 यहून्नाको सन्दशे सनु्न मािनसहरू एक
भए। यरूशलमे र सारा यहूिदया र यदर्न नदी व रप र सबै भागका मािनसहरू
ितनीहरूकहाँ गए। 6आफ्नो पाप स्वीकार गरे पिछ मािनसहरू आए अिन यहून्ना ारा
यदर्न नदीमा बि स्मा लए।

7 धरैे फ रसीहरू र सदकुीहरू यहून्नाकहाँ बि स्मा लनका िन म्त आए। जब
यहून्नाले ितनीहरूलाई दखेे ितनले भन,े “हे सपर्का सन्तान हो, आउन लागकेो
परमे रको ोधबाट भाग्न कसले ितमीहरूलाई चतेाउनी िदयो? 8 ितमीहरू
यस्तो काम गर। जसबाट, ितमीहरूको हृदय र रहन-सहन साँच्चै प रवतर्न भएको
बिुझनछे। 9 अिन ‘अ ाहामनै हा ा िपता हुनहुुन्छ’ भन्ने कुरा आपसामा िवचार
नगर। म ितमीहरूलाई भन्दछु, परमे रले यी ढुङ्गाबाट अ ाहामका लािग सन्तान
दान गनर् सक्नहुुन्छ। 10 अिन अिहलनेै रूखहरूको फेदमा बञ्चरो परेको छ।

असल फल नफलाउने सबै रूखहरूलाई काटेर ढा लनछे अिन आगोमा फा लनछे।
* 2:23: , सम्भवत नाउँ “हाँगा” अथवा
“शाखा।” हने स ्यशयैा 11:1
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11 “म चािहं ितमीहरूले प ाताप गय भनी दखेाउनका िन म्त पानी ारा
बि ष्मा ग रिदन्छु। तर मपिछ आउने एक जना मभन्दा श शाली हुनहुुन्छ,
जसको जु ाको िफ ा खोल्ने लायकको म छैन, उहाँले नै ितमीहरूलाई पिव
आत्मा र आगोले बि स्मा िदनहुुनछे। 12 उहाँले अन्न र भसूलाई अलग पानर्
िनफन्ने नाङ्गलो आफ्नो हातमा लन ुभएकोछ, उहाँले गहु ँसं ह गरी आफ्नो गहुकँो
भकारीमा जम्मा गन ुर्हुनछे। अिन भसू जित निनभ्ने आगोमा जलाउनहुुनछे।”

यहून्ना ारा यशेकूो बि स्मा
(मकूर् स 1:9-11; लकूा 3:21-22)

13 त्यसबैलेा यशे ूगालील भएर यदर्न नदीमा आउनभुयो यशे ूयहून्ना ारा बि स्मा
लनका िन म्त यहून्नाकहाँ आउनभुयो। 14 तर यहून्नाले उनी यशेलूाई बि स्मा िदन ु

योग्यको छैनन-्भन्ने कोिशश गरे उनले सोध,े “तपाईं मकहाँ बि स्मा लन िकन
आउनभुयो? म आफैले तपाइँबाट बि स्मा लन ु पन हो।”

15 यशेलूे भन्नभुयो, “अिहललेाई यस्तै हुनदऊे। हामीले यसरीनै सही कुरा गन ुर्
पछर्।” त्यसपिछ यहून्ना यशेलूाई बि स्मा िदन राजी भए।

16 त्यसपिछ यशे ू बि स्मा लएर तरुुन्तै पानीबाट मािथ िनस्कन ु भयो। स्वगर्
उहाँको िन म्त उि यो अिन परमे रको आत्मा ढुकुर जस्तै आफूमािथ आइरहकेो
दे ु भयो। 17 तब स्वगर्बाट यो वाणी आएको सिुनयो। वािणले यसो भन्यो, “ियनी
मरेो प्यारो प ू हुन ्र म ियनीसगँ अत्यन्त सन्न छु।”

4
यशेकूो िन म्त क ठन परीक्षा
(मकूर् स 1:12-13; लकूा 4:1-13)

1 यसपिछ आत्माले यशेलूाई मरुभिूममा लगरे गयो। द ु ात्मा ारा परीक्षा गनर्को
िन म्त त्यहाँ लिगएको िथयो। 2 चालीस िदन र चालीस रात यशेलू े केही खान ु
भएन। यसपिछ उहाँ भोकाउन ु भयो। 3 शतैान यशे ू कहाँ परीक्षा गनर्लाई आयो र
भन्यो, “यिद तपाईं परमे रका पु हुनहूुन्छ भने यी ढुङ्गाहरू रोटी होऊन ्भनी
आज्ञा िदनहुोस।्”

4 जवाफमा यशेलू े भन्नभुयो, “धमर्शा मा यस्तो ले खएकोछ,

‘मािनस रोटी खाएर मा बाँच्दनै।
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परमे रको मखुबाट िनस्केको हरेक वचनले बाँच्दछ।’ ” वस्था 8:3

5 त्यसपिछ शतैानले यशेलूाई पिव शहर यरूशलमेमा लग्यो। त्यो द ु ात्माले
यशेलूाई म न्दरको गजरूमािथ राख्यो। 6 शतैानले भन्यो, “यिद तपाईं परमे रका
पु हुनहुुन्छ भन,े यहाँबाट तल हाम फाल्नहुोस।् िकनभने धमर्शा मा यस्तो
ले खएको छ,

‘परमे रले तपाईंको िन म्त स्वगर्दतूहरूलाई खटाउन ु हुनछे,
अिन ितनीहरूले तपाईंलाई हात-हातमा उचाल्नछेन,्

जस ारा, तपाईंको खु ाहरू ढुङ्गामा बजा रने छैनन।्’ ” भजनसं ह
91:11-12

7 यशेलूे जवाफ िदनभुयो, “धमर्शा मा यस्तो पिन ले खएको छ,

‘तैंले परम भु आफ्नो परमे रलाई परीक्षा नगन ुर्।’ ” वस्था 6:16

8 त्यसपिछ शतैानले यशेलूाई एउटा अित अल्गो पवर्तमा पयुार्यो। उसले यशेलूाई
ससंारका सबै राज्यहरू, त्यहाँ भएका वभैव दखेायो। 9 शतैानले भन्यो, “यिद
तपाईंले घोप्टो परेर मलाई दण्डवत ग्न ुर्भयो भन,े यी सब थोक म तपाईंलाई िदनछुे।”

10 यशेलूे शतैानलाई भनभुयो, “म दे ख टाढा भइहाल, शतैान! धमर्शा मा
यस्तो ले खएको छ,

‘तैंले परम भु आफ्नो परमे रलाई दण्डवत ्गन ुर् पछर्।
अिन उहाँकै मा सवेा गन ुर् पछर्।’ ” वस्था 6:13

11 त्यसपिछ शतैानले यशेलूाई छोिडिदयो। त्यसपिछ केही स्वगर्दतूहरू यशेकूहाँ
आएर उहाँको सवेा-टहल गरे।

गा ललमा यशे ूआफ्नो काम शरुु गद
(मकूर् स 1:14-15; लकूा 4:14-15)

12 यशेलूे यहून्ना थनुामा परे भन्ने कुरा सनु्न ु भयो। त्यसपिछ उहाँ गालील तफर्
लाग्नभुयो। 13यशे ूनासरतमा ब ुभएन। उहाँ गा लल झीलको निजकको कफर् नहुम
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नगरमा ब ु भयो। कफर् नहुम, जबलुनू अिन न ालीका क्षे मा पछर्। 14यशेलूे यशयैा
अगमव ा ारा बो लएको ियनै वचनलाई परूा गनर्का िन म्त यसो गन ुर् भयो:

15 “सनु! जबलुनू र न ालीको मलुकु,
यदर्न नदीपा रको क्षे , समनु् को िकनारा ितरजाने बाटो-
गालील, गरै-यहूदीहरूको मलुकु।

16 जहाँका मािनसहरू आ त्मिक अन्धकारमा िथए,
ितनीहरूले एउटा ठूलो ज्योित दखे।े

अधँ्यारो मलुकुमा ब हेरूको िन म्त ज्योित च म्कयो।
जो मलुकुको िचहान जस्तै ठाउँमा बाँच्न परेको िथयो।” यशयैा 9:1-2

17 यसै बलेादे ख यशेलूे चार गनर् थाल्नभुयो। उहाँले भन्नलाग्नभुयो,
“ितमीहरू प ताप गर अिन आफ्नो रहन-सहन प रवतर्न गर, िकनभन,े स्वगर्को
राज्य निजक आइपगुकेो छ।”

यशे ू केही चलेाहरू चनु्न ु हुन्छ
(मकूर् स 1:16-20; लकूा 5:1-11)

18 गालील झीलका छेउ भएर यशे ू िहिँडरहन ु भएको िथयो। उहाँले दइुजना
दाज्य-ूभाइलाई दे भुयो प सु भिनने िशमोन र ितनको भाइ अ न् यास दवुै दाज्य-ू
भाइ माछामान जालहारी िथए। अिन ितनीहरूले समनु् मा जाल हानरे माछा मादं
िथए। 19 यशेलूे भन्नभुयो, “मरेो पिछ लाग र म ितमीहरूलाई मािनसहरूका
जलहारी बनाउनछुे।” 20 िशमोन र अ न् यास दवुलै े आफ्नो जालहरू त्यित नै
बलेा छािडिदए र यशेकूो पिछलाग।े

21गालील झील भएर यशे ूिहडं्दै जानभुयो। उहाँले अरू दइुजना दाज्य-ूभाइलाई
दे भुयो, याकूब र यहून्ना ती जब्दीका छोराहरू िथए। ितनीहरूले जाल बनु्दै गरेका
दे ु भयो। यशेलू े ती दइु दाज्य-ूभाइलाई पिन बोलाउन ु भयो। 22 ितनीहरूले पिन
तरुन्तै आफ्नो डुङ्गा र आफ्नो बाबलुाई छोडरे यशेकूो पिछ लाग।े

यशेकूो उपदशे र मािनसहरूको चगंाई
(लकूा 6:17-19)
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23 यशेलूे गालीलका सबै ठाउँहरूमा या ा गन ुर्भयो। उहाँले ितनीहरूको
सभाघरहरूमा िसकाउन लाग्नभुयो अिन स्वगर्को राज्यको बारेमा ससुमाचार
चार गन ुर्भयो। उहाँले मािनसहरूमा भएका हरेक िकिसमका रोग र शारी रक

कमजोरीहरूलाई िनको पान ुर्भयो।
24 उहाँको कीितर् िस रयाभ र िफंिजयो, अिन मािनसहरूले शारी रक रूपले

रोगी भएका सबै रोगीहरूलाई उहाँकहाँ ल्याउन थाल।े ती रोगी मािनसहरू अनके
कारका रोग र क ले पीिडत िथए। कितजना मािनसहरू एकदमै नरा ा रोगले

पीिडत िथए भने कितजना भतू- ते र िपशाच लागकेाहरू िथए। कितजना छारेरोग
लागकेाहरू र कितजना पक्षघात भएकाहरू िथए। यशेलू े ितनीहरू सबलैाई िनको
पान ुर्भयो। 25धरैे-धरैे मािनसहरूले उहाँलाई प ाउन लाग।े ती मािनसहरू गालील,
डकेापो लस* यरूशलमे, यहूिदया तथा यदर्न नदी पा रका अन्य इलाकाबाट
आएकाहरू िथए।

5
यशे ू ारा मािनसहरूलाई िशक्षा
(लकूा 6:20-23)

1 यशेलूे त्यहाँ भएका धरैे मािनसहरूलाई दे ु भयो। यशे ू डाँडामा उक्लरे
ब भुयो। उहाँका चलेाहरू पिन उहाँको निजक आएका िथए। 2उहाँले ितनीहरूलाई
िसकाउन थाल्नभुयो। उहाँले भन्नभुयो,
3“ती मािनसहरू धन्य हुन ्जसले आफूलाई आ त्मक रूपले द र छौं भनी बझुकेा

छन,्
िकनभने स्वगर्को राज्य ितनीहरूकै हो।

4 अिहले शोक गनहरू धन्यकाहुन,्
िकनभने परमे रले ितनीहरूलाई सान्तवना िदनहुुनछे।

5 धन्य न हुनहेरू,
िकनभने ितनीहरूले पथृ्वीको अिधकार पाउनछेन।्

6 धन्य धािमर्कताका िन म्त भोकाउने र ितखार्उनहेरू,
िकनभने परमे रले ितनीहरूलाई त ृ पान ुर् हुनछे।

* 4:25:
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7 धन्य अरू ित दया दखेाउनहेरू,
िकनभने ितनीहरूले दया पाउनछेन।्

8 धन्य हृदयमा श ु हुनहेरू,
िकनभने ितनीहरूले परमे रलाई दे छेन।्

9 धन्य मले-िमलाप गराउनहेरू,
िकनभने परमे रले ितनीहरूलाई आफ्ना छोरा-छोरी भन्नहुुनछे।

10 धन्य धािमर्कताको िन म्त सताइएकाहरू,
िकनभने स्वगर्का राज्य ितनीहरूकै हुनछे।

11 “धन्य हौ ितमीहरू जब मािनसहरूले ितमीहरूको िनन्दा गनछन ् र खदेो
गनछन।् झटूो बोलरे हरेक िकिसमका द ु कुरा गरेर ितमीहरूको खदेो गनछन,्
िकनभने ितमीहरू मरेा चलेाहरू हौ। 12 सखुी र खशुी बन। स्वगर्मा ितमीहरूलाई
ठुलो इनाम िमल्नछे। िकनभने ितमीहरूका अिघका अगमव हरूलाई ितनीहरूले
यसरीनै वहार गरेका िथए।

ितमीहरू पथृ्वीका ननू र ज्योित जस्तै हौ
(मकूर् स 9:50; 4:21, लकूा 14:34-35; 8:16)

13 “ितमीहरू पथृ्वीका ननू हौ। यिद ननूको स्वाद नै छैन भन,े फे र त्यसलाई
निुनलो के-ले पान र? यिद ननूमा ननूको स्वाद नै छैन भने त्यो ता-फा लन र
मािनसका खु ाले कुल्चनबाहके अरू केही कामको हुदँनै।

14 “ितमीहरू ससंारका ज्योित हौ जसले ससंारलाई उज्यालो पाछर्। डाँडामा
बसा लएको नगर अदषृ्य रहन स ै न। 15 त्यसरीनै मािनसहरूले ब ी बालरे
पाथीमिुन राख्दनैन।् त्यसको स ामा ितनीहरूले त्यसलाई सामदानमा राख्छन।्
यसरी घरमा भएका सबै मािनसहरूले उज्यालो पाउने छन।् 16 त्यसै िगरी, अरूका
िन म्त ितमीहरू पिन उज्यालो बिनिदन ु पछर्। ितमीहरूले गरेका सकुमर्हरू मािनहरूले
दे छेन ्र स्वगर्मा ब ु हुने ितमीहरूका िपताका मिहमा गनछन।्

यशे ूअिन परुानो िनयमको लखेाई
17 “म मोशाको वस्था अथवा अगमव ाहरू ारा ले खएको अगमवाणी र

गनर् आएको भन्ने नसम्झ, र गनर् होइन, तर परूा गनर् म आएको हु।ँ 18 म साँचो
भन्दछु, जबसम्म स्वगर् र पथृ्वी िबतरे जाँदनै, वस्थाको हरेक कुरा परूा हुनछे सबै
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कुरा परूा नहोउञ्जले कुनै िकिसमले वस्थाबाट एउटा मा ा वा एउटा िबन्द ु पिन
हटाइने छैन।

19 “हरेक मािनसले त्यके आदशे पालन गनपछर् चाहे त्यो आदशे सामान्य नै
िकन नहोस।् यिद कुनै मािनसले एउटा पिन आदशे पालन गनर् चाँहदनै अिन अरूलाई
पिन आदशे पालन नगन ुर् भनी िसकाउँछ भने स्वगर्को राज्यमा त्यो सबभैन्दा तचु्छ
ठह रनछे। तर जसले आदशे पालन गछर् अिन अरूलाई पिन आदशे पालन गनर्
िसकाउँछ, त्यो नै स्वगर्को राज्यमा ठूलो कहलाइनछे। 20 म भन्दछु धमर्शा ी र
फ रसीहरूको भन्दा ितमीहरूले रा ो काम गन ुर् पछर्। यिद ितमीहरूले ितमीहरूलाई
उिछन्न सकेनौ भने ितमीहरूले स्वगर्को राज्यमा वशे गनर् सक्नछैेनौ।

यशे ू ारा रीस बारे िशक्षा
21 “ितमीहरूले सनुकेा छौ, ाचीन समयकाहरूलाई यसो भिनएको िथयो,

‘कसकैो हत्या नगर।्✡ जसले हत्या गछर्, त्यो वस्था समक्ष उिभन ु पनछ।’ 22 तर
म ितमीहरूलाई भन्दछु,कोही अन्य मािनसिसत न रसाओ। सबजैना ित ा भाइ हुन।्
यिद ितमी अरू मािनससगं रसाउछँौ भन,े ितमी इन्साफको िन म्त खड़ा हुन ु पनछ।
यिद ितमीले अक मािनसिसत नरा ा कुरा गय भने ितमी यहूदीहरूको महासभाको
समक्ष उिभन ुपनछ। यिद अक मािनसलाई ‘मखुर्’ भन्छौ भने ितमी नरकको आगोमा
फा लइन ु पनछ।

23 “जब ितमीले परमे रलाई भटेी चढाउँछौ त्यसबलेा ितमी अरूहरूलाई पिन
सम्झ। यिद ितमीले वदेीमा भटेी चढाउँदा ित ो िवरु मा ित ो भाइको हृदयमा केही
छ भन्ने सम्झ्यौ भन,े 24 त्यही वदेीको छेउमा ित ो भटेी छोड। पिहला ितमी फकर
जाऊ अिन त्यो मािनसिसत िमलाप गर। त्यसपिछ आफ्नो भटेी वदेीमा चढाऊ।

25 “यिद ित ो िवरोधीले ितमीलाई न्यायालयमा लाँदछै भने उिसत िमलाप
ग रहाल। न्यायलय पगु्न ु अिधनै ितमीले यसो गर। यिद ितमी उसको साथी बन्न
असफल भयौ भने उसले ितमीलाई न्यायाधीशको हातमा स ु म्पदलेा, न्यायाधीशले
ितमीलाई हरीको हातमा स ु म्पदलेान ्अिन ितमीलाई झ्यालखानामा थिुनिदनछे।
26म ितमीलाई भन्दछु िक ितमीले ऋणको अ न्तम पसैा नितरुञ्जले ितमी त्यहाँबाट
कुनै त रकाले उम्कने छैनौ।

यशे ू ारा िभचार बारे िशक्षा
✡ 5:21: 20:13; वस्था 5:17 बाट उ तृ ग रएको।
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27 “ितमीहरूले यसो भनकेो सनुकेाछौ, ‘ िभचारको पापबाट अलग बस।’✡
28 तर म ितमीहरूलाई भन्दछु, जसले ीलाई खराब इच्छाले हदेर्छ, त्यसले
अिघबाटै उिसत त्यसको हृदयमा िभचार ग रसकेको हुन्छ। 29 यिद ित ो दािहने
आखँाले ितमीलाई बाधा पयुार्उछँ भन,े त्यसलाई िनकालरे फा लदऊे। िकनभने
ित ो सम्पणूर् शरीर नरकमा पन ुर् भन्दा बरु ित ा अङ्गहरूमध्ये एउटा न हुन ु ित ो
िन म्त िहतकारी हुनछे। 30 यिद ित ो दािहने हातले ितमीलाई पाप गराउँछ भने
त्यसलाई काटेर फा लदऊे। िकनभने ित ो सम्पणूर् शरीर नरकमा जान ु भन्दा बरू
ित ो अङ्गहरूमध्ये एउटा न हुन ु ित ो िन म्त िहतकारी हुनछे।

यशे ू ारा सम्बन्ध िबच्छेद िशक्षा
(म ी 19:9; मकूर् स 10:11-12; लकूा 16:18)

31 “यसलाई यस कारले भिनएको छ, ‘जसले आफ्नी प ीलाई त्याग गलार्,
त्यसले उसलाई त्यागप लखेी दओेस।्’✡ 32 तर म ितमीहरूलाई भन्दछु, जसले
आफ्नी प ीलाई िभचारको कारणबाहके अन्य कारणले त्याग गलार्, उसलाई
त्यसले िभचा रणी तलु्याउछँ, र जसले त्याग ग रएकोिसत िववाह गलार्, त्यसले
पिन िभचार गनछ।

यशे ू ारा शपथ बारे िशक्षा
33 “फे र ितमीहरूले सनुकेाछौ, िक हा ा ाचीन समयका पखुार्हरूलाई यसो

भिनएको िथयो, ‘जब ितमी शपथ खान्छौ, त्यो ितज्ञा नतोड। परमे रको िन म्त
आफ्नो ितज्ञा परूा गर।’* 34 तर म ितमीहरूलाई भन्दछु, स्वगर्को नाउमँा कसम वा
ितज्ञा खाँदै नखाऊ, िकनभने स्वगर् परमे रको िसहंासन हो। 35 पथृ्वीको नाममा

पिन कसम नखाऊ, िकनभने पथृ्वी परमे रको पाउदान हो। यरूशलमेको नाउमँा
कसम नखाऊ, िकनभने त्यो महाराजाको शहर हो। 36 अिन आफ्नो िशरको कसम
पिन नखाऊ, िकनभने ितमी आफ्नो िशरको एउटा केशलाई पिन सतेो वा कालो
तलु्याउन सक्दनैौ। 37 यिद ितमी ‘हो’ भने ‘हो’ भन ‘होइन’ भने ‘होइन’ भन। यस
भन्दा बढ्ता चािहं द ु -तफर् बाट भएको हो।
✡ 5:27: 20:14; वस्था 5:18 बाट उ तृ ग रएको। ✡ 5:31:

24:1 बाट उ तृ ग रएको। * 5:33: 19:12, गन्ती 30:2; वस्था
23:21 बाट उ तृ ग रएको।
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यशे ू ारा बद्ला लने बारे िशक्षा
(लकूा 6:29-30)

38 “ितमीहरूले सनुकेाछौ, यसो भिनएको िथयो, ‘आखँाको बदला आखँा, र
दाँतको बद्ला दाँत।’✡ 39 तर म ितमीहरूलाई भन्दछु, द ु को सामना नगर।् यिद
कसलैे ित ो दािहने गालामा चट्काइिदयो भने त्यसलाई दे े गाला पिन फकार्इदउे।
40 यिद कसलैे म ु ा चलाएर ित ो दौरा लीने दाबी गछर् भन,े त्यसलाई ित ो खा ो
पिन िदइहाल। 41 यिद कसलैे ितमीलाई एक माइलसम्म जबरजस्त िहडं्न लगाउछँ
भने उिसत दईुमाइलसम्म जाऊ। 42 यिद कसलैे ितमीिसत केही माग्छ भने त्यो
िदइहाल। कुनै ले कजार् लन चाहमेा पिन केही िदन अस्वीकार नगर।

सबलैाई मे गर
(लकूा 6:27-28, 32-36)

43 “ितमीहरूले यसो भिनएको सनुकेाछौ, ‘ित ो िछमकेीलाई मे गर✡ र ित ो
श लुाई घणृा गर।’ 44 तर म ितमीहरूलाई भन्दछु, आफ्ना श हुरूलाई मे गर,
ितमीहरूलाई खदेो गनहरूको िन म्त ाथर्ना गर। 45 यिद ितमीले यसो गय भने
ितमी स्वगर्को िपताका साँचो प ु हुनछेौ। िकनभने उहाँले द ु र सज्जन दवुकैा
िन म्त घाम लगाइिदनहुुन्छ। अिन धम र अधम हरूको िन म्त विृ पठाइिदनहुुन्छ।
46यिद ितमीहरूसगँ मे गनहरूलाई मा मे गदर्छौ भने ितमीहरूलेकनै इनाम पाउने
छैनौ। महसलू उठाउनहेरूले पिन त्यसै गछर्न।् 47अिन यिद ितमीहरू आफ्ना साथी-
भाइहरूलाई मा अिभवादन गछ भने अरू मािनसहरूसगँ असल ठहनछैनौ। अरू
परमे रलाई नजान्ने मािनसहरू पिन आफ्ना साथीभाइहरूसगँ असल नै हुन्छन।्
48यसकैारणले ितमीहरू िस होऊ, जसरी ितमीहरूका स्वगर्का िपता िस हुनहुुन्छ।

6
यशे ू ारा दान िदने बारे िशक्षा

1 “होिशयार बस, जब ितमीहरू रा ो काम गछ , अरू मािनसहरूका
उप स्थितमा त्यस्ता दखेावटीका िन म्त काम नगर। यिद त्यसो गय भने स्वगर्मा
भएका ित ा िपताबाट ितमीहरूलाई केही इनाम िमल्नछैेन।
✡ 5:38: 21:24; लवेी 24:20 बाट उ तृ ग रएको। ✡ 5:43:
19:18 बाट उ तृ ग रएको।
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2 “जब ितमी दरी हरूलाई सहायता िदन्छौ त्यसको िवज्ञापन नगर कपटीहरूले
जस्तो काम नगर। ितनीहरूले अरूले दखेनु भनरे दरी लाई सहायता गनर् अिघबाटै
आफ्ना तरुही बजाउछँन।् ितनीहरूले सभाघरहरू र गल्लीहरूमा यसो गछर्न।्
मािनसहरूबाट शसंा पाउनलाई ितनीहरू यसो गदर्छन।् म ितमीहरूलाई साँचो भन्छु,
यो नै ती सबै इनामहरू हुन ज्ो ितनीहरूले पाउने छन।् 3 तर जब ितमी दरी का िन म्त
दान-पणु्य गदर्छौ, एकदमै ग ु रुपले गर। ितमीले के गनर् लािग रहकेा छौ भनरे कसलैे
चाल नपाओस।् 4 ित ो दान-पणु्य ग ु रूपमा होस।् ग ु रुपमा गरेका ित ो दान-पणु्य
ित ा िपताले अवश्यै दे ु हुनछे। तब ित ा िपताल,े जसले ग ु हरूपमा के ग रएको
छ दखेनभुएको छ र उहाँले ितमीलाई इनाम िदनहुुनछे।

यशे ू ारा ाथर्ना बारे िशक्षा
(लकूा 11:2-4)

5 “जब ितमी ाथर्ना गदर्छौ, तब कपटीहरूले जस्तो नगर। कपटीहरू
सभाघरहरूमा र गल्लीहरूमा उिभएर अरूले दखेनू ् भनी ाथर्ना गदर्छन।् म
ितमीहरूलाई साँचो भन्दछु, यी सबकैो इनाम ितनीहरूले पाइसकेका छन।् 6 जब
ितमी ाथर्ना गदर्छौ, ितमी आफ्नो िभ ी कोठामा पसी ढोका बन्द गर। त्यसपिछ
ितमी आफ्ना िपतािसत ग ु मा ाथर्ना गर। ग ु रूपमा गरेको सबै कुरा ित ा िपताले
दे हुुनछे, र ितमीलाई उहाँले इनाम िदनहुुनछे।

7 “जब ितमी ाथर्ना गदर्छौ, तब परमे रलाई नजान्ने अरु मािनसहरूले
जस्तो वहार नगर।् ितनीहरू अथर्हीन कुरा गछर्न।् ितमीले त्यस कारले ाथर्ना
गन ुर् हुदँनै। ितनीहरूले सोंचकेा हुन्छन ् परमे रले ितनीहरूका कुरा सनु्नहुुनछे
भनी। 8 त्यस्ता मािनसहरू जस्तो नहोऊ। ितमीहरूले िपतासगं माग्नभुन्दा अिघ
नै ितमीहरूलाई कुन-कुन कुराको खाँचो छ, सो ितमीहरूका िपताले जान्नहुुन्छ।
9 यसलैे जितबलेा ितमी ाथर्ना गदर्छौ त्यसबलेा यसरी ाथर्ना गर:

‘हे हा ा स्वगर्मा ब हुुने िपता,
हामी ाथर्ना गदर्छौं तपाईंको नाउँ सधँ ै पिव रहोस।्

10 हामी ाथर्ना गदर्छौं, तपाईंको राज्य आओस-्
अिन तपाईंको इच्छा स्वगर्मा झैं यस पथृ्वीमा परूा होस।्

11 आज िदनभ रको भोजन हामीलाई िदनहुोस।्
12 हा ा अपराधहरू क्षमा ग रिदनहुोस।्



6:13 xvi म ी 6:23

जसरी हामीले पिन आफ्ना अपराधीहरूलाई क्षमा गरेका छौं।
13 हामीलाई परीक्षामा पनर् निदनहुोस,्

तर हामीलाई द ु बाट बचँाउन ु होस।्’*

14 यिद, ितमीहरूले ितनीहरूको कसरु क्षमा गय भने ितमीहरूका स्वगर्मा ब हुुने
िपताले पिन ितमीहरूलाई क्षमा गन ुर्हुनछे। 15 यिद ितमीहरूले मािनसहरूका दोष
क्षमा गरेनौ भने स्वगर्मा ब हुुने ितमीहरूका िपताले पिन ितमीहरूका दोष क्षमा
गन ुर्हुनछैेन।

यशे ू ारा उपवास बारे िशक्षा
16 “जब ितमीहरू उपवास बस्छौ, तब कपटीहरू जस्ता उदासी नबन।

कपटीहरूले जस्तो आचरण नगर। आफू उपवास बसकेो कुरा मािनसहरूलाई
दखेाउन ितनीहरू आफ्नो मखुलाई अनौठो दे खने पाछ । म ितमीहरूलाई साँचो
भन्दछु, ती कपटीहरूले पाउने सबै इनाम यही हो। ितमीहरूले इनाम पाइसकेकाछन।्
17 यसथर् जब ितमीहरू उपवास बस्छौ, आफू रा ो र असल भएर बस। आफ्नो
मखु धोऊ। 18 तब मािनसहरूले ितमीहरू उपवास बिसरहकेाछौ भन्ने कुरा थाहा
नपाऊन तर ग ु मा भएका ित ा िपताले सबै कुराहरू दे हुुनछे। अिन उहाँले नै
इनाम िदनहुुनछे।

धन-सम्पि भन्दा परमे र महान ्हुनहुुन्छ
(लकूा 12:33-34; 11:34-36; 16:13)

19 “आफ्नो िन म्त पथृ्वीमा सम्पि नथपुार। जहाँ खीया र िकराहरूले सम्पि
ध्वसं पा रिदनछे। अिन चोरहरूले पिन ित ो घर फोरेर त्यहाँको सम्पि चोछर्न।्
20तर आफ्नो िन म्त स्वगर्मा धन-सम्पि थपुार। स्वगर्मा भएको धन-सम्पि खीया
र िकराहरूले न पानर् सक्दनै। चोरले पिन त्यहाँ पसरे चोनर् सक्दनै। 21कारण जहाँ
ित ो धन हुन्छ, त्यहीं ित ो मन पिन हुनछे।

22 “ित ो शरीरको ज्योित आखँा हो। यिद ित ा आखँाहरू िनमर्ल छन ् भन,े
ित ा सारा शरीर उज्यालो रहनछे। 23 तर यिद ित ा आखँा खराब छन ्भन,े ित ो
सम्पणूर् शरीर अधँ्यारो हुनछे। यिद ित ो उज्यालो चािहं अधँ्यारो भयो भन,े त्यो
घनघोर अधँ्यारो हुनछे।
* 6:13: : “िकनभन,े
राज्य परा म र मिहमा सदा-सवर्दा तपाईंकै हुन ्। आिमन।्”
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24“कसलैे पिन दईु मा लकको सवेा एकै समयमा गनर् सक्दनै। उसले एउटालाई
घणृा र अक लाई मे गनछ। अथवा त्यो एउटािसत झकु्नछे, र अक लाई तचु्छ
गन्नछे। यसलैे एउटै समयमा एकै साथमा ितमीहरूले परमे र र धनको चाकरी गनर्
सक्दनैौ।

परमे को राज्यमा पिहले आऊ
(लकूा 12:22-34)

25 “यसलैे म ितमीहरूलाई भन्दछु, बाँच्नलाई के खान ु पन भन्ने िवषयमा
ितमीहरू िच न्तत हुन ु हुदँनै। ितमीलाई शरीको िन म्त चािहने व का िवषयमा
िफ ी नगर। खानकुेरा भन्दा जीवन धरैे मलू्यवान छ। अिन लगुाफाटा भन्दा शरीर
धरैे मलू्यवान छ। 26 आकाशका चरा चरुुङ्गीलाई हरे, ितनीहरूले नता किहले
बीऊनै छछर्न,् न अन्नको फसल काट्छन ्न भकारीहरूमा बटुल्छन।् तर ितमीहरू
का स्वगर्का िपताले ितनीहरूलाई खवुाउन ु हुन्छ। तर ितमीहरूलाई थाहा छ ती
चराचरुङ्गीहरू भन्दा ितमीहरू बहुमलू्य छौ। 27 िफ ी मा गरेर कसलैे पिन
आफ्नो आयमुा केही समय बढाउन सक्दनै।

28 “अिन लगुाफाटाको िन म्त ितमीहरू िकन िफ ी गछ ? बगैचँाको
फूलहरूको िवचार गर, ती कसरी बढ्छन।् ितनीहरू न ता आफ्नो लािग प र म
गदर्छन,् न ता व का िन म्त धागो कात्दछन।् 29 तर पिन म ितमीहरूलाई
भन्दछु, महान अिन धनी राजा सलुमेान समतेले यी फूलहरू मध्ये एउटा जि
पिन िसगंा रएका िथएनन।् 30 यस कार परमे रले जमीनमा झारपात उमारेर
सजाउनँ ु हुन्छ। ती आज दे खन्छ भो ल आगोमा फ्याँिकनछे र जलाइनछेन।्
यसकारण परमे रले नै ितमीहरूलाई अझ रा री लगुाफाटा पिहराइिदन ु हुनछैेन
र? अल्पिव ासी हो।

31 “यसथर् िफ ी गद यसो नभन, ‘हामी के खाउलँा?’ ‘के िपउँला?’
वा हामी ‘के लगाउलँा?’ 32 परमे रमा िव ास नगनहरूले मा ै यी कुराहरू
पाउने इच्छा गदर्छन।् यसकारण िफ ी नगर, िकनभने स्वगर्मा ब हुुने िपताले
ितमीहरूलाई यी सबै थोकको आवश्यक छ भनी जान्नहुुन्छ। 33 ितमीहरू अरू
थोकभन्दा परमे रको राज्य र उहाँको धािमर्कताको िवषयमा इच्छा गर। तब उहाँले
ितमीहरूलाई ितमीहरूले चाहकेा यी जम्मै कुराहरू िदनहुुनछे, 34जस ारा भो लको
िन म्त ितमीहरूले त्यि िफ ी गन ुर् पन छैन, त्यके िदनमा आ-आफ्नै समस्या
हुन्छ। भो लको िदनको पिन आफ्नै समस्याहरू छन।्
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7
यशे ू ारा िनसाफ बारे िशक्षा
(लकूा 6:37-38, 41-42)

1 “अरू ित िनसाफ नगर, जस्तो िक परमे रले पिन ितमीहरूको िनसाफ
गन ुर् हुनछैेन। 2 जनु िनयम उपयोग गरी ितमीहरू अरूको िनसाफ गदर्छौ, उसगैरी
ितमीहरू पिन िनसाफ ग रनछेौ। अिन जनु उपाय योग गरी अरूलाई ितमीरू क्षमा
गनछौ त्यही उपाय उपयोग गरी ितमीहरूलाई क्षमा दान ग रनछे।

3“िकन ितमी आफ्नो भाइको आखँामा भएको सानो किसङ्गर दखे्छौ, तर ित ो
आफ्नै आखँामा भएको ठूलो काठको चोइटो भने दखे्दनैौ। 4अथवा कसरी ितमीले
ित ो भाइलाई भन्नसक्छौ, ‘मलाई ित ो आखँाबाट किसङ्गर िनकाल्नदऊे,’ जब
ित ो आफ्नै आखँामा त्यो काठको ठूलो चोइटो रहकेोछ? 5 ए कपटी हो! पिहले
ित ो आफ्नै आखँामा भएको त्यो ठूलो काठको चोइटो िनकाल त्यसपिछ मा
ितमीले आफ्ने भाइको आखँामा भएको किसङ्गर दे छेौ।

6“कुकुरहरूलाई पिव चीजहरू नदऊे। ितमीहरूले ितमीलाई झम्टने छन ्अिन
टु ा-टु ा पारी च्या छेन।् आफ्ना मोतीहरू सुगँरुका अगाडी नफाल। ितनीहरूले
केवल त्यसलाई कुल्चने छन।्

जे चाहन्छौ परमे रलाई माग
(लकूा 11:9-13)

7 “माँग, तब परमे रले ितमीहरूलाई िदनहुुनछे। खोजी गर तब ितमीहरूले
पाउनछेौ। ढक्ढकाऊ, तब ढोका ितमीहरूको लािग उ नछे। 8 साँचो हो, जसले
माग्छ त्यसले पाउदँछ। जसलेखोज्दछ उसलेभे ाउदँछ। अिन जसलेढक्ढक्याउँछ
उसको िन म्त ढोका खो लनछे।

9 “ितमीहरूमध्यकेो बाब ु होला? यिद ितमीहरूको छोरोले रोटी माग,े के
ितमीहरू उसलाई ढुङ्गा िदन्छौ? अह।ँ 10 अथवा, जब ित ो छोरोले माछा माग्छ
भने के ितमीले उसलाई साँप िदन्छौ? अह!ँ 11 ितमी परमे र झैं होइनौ-ितमी द ु
हौ र पिन ितमीहरूका छोरा-छोरीहरूलाई असल कुराहरू िदन जान्दछौ। यसकारण
ितमीहरूका िपताले उहाँिसत माग्नहेरूलाई कित बढी भरेर असल चीजहरू िदन ु
हुनहुुनछे।

मखु िनयम
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12 “अरू मािनसहरूले ितमीहरूलाई जे जसो गरून ् भन्ने ितमीहरू चाहन्छौ,
ितमीहरूले पिन ितमीहरूलाई त्यसै गर। यहीनै मोशाको वस्थाको अथर् र
अगमव ाहरूको उपदशे हो।

स्वगर् र नकर् को बाटो
(लकूा 13:24)

13 “साँघरुो ढोकाबाट िभ पस, जसले स्वगर् ितर पयुार्उछँ। नकर् मा जाने बाटो
एकदमै सिजलो छ। अिन ढोका पिन फरािकलो छ। धरैे मािनसहरू त्यसबाट िभ
पस्दछन।् 14 जीवनको बाटोमा लाने ढोका साँघरुो हुन्छ। अिन बाटो अित क ठन
छ। केवल केही मािनसहरूले मा त्यो बाटो पलैाउन सक्छन।्

अरूहरू जे गदर्छन ्त्यो हने ुर्
(लकूा 6:43-44; 13:25-27)

15 “झटूा अगमव ाहरूबाट होिशयार बस। ितनीहरू भडेाका भषेमा
ितमीहरूकहाँ आउँछन।् तर वास्तावमा ितनीहरू खतरनाक ब्वाँसाहरू झैं हुन्छन।्
16 ितनीहरूले गरेका कामहरूबाट ितनीहरूलाई िचन्न सिकन्छ। जसरी मािनसले
काँडाका बोटबाट अगंरू अथवा काँडादार पो ाबाट नभेारा पाउन सिकंदनै। त्यसरी
नै नरा ो मािनसहरूबाट रा ा कामहरू हुदँनैन।् 17 त्यसरी न,ै त्यके असल रूखले
रा ो फल िदन्छ। अिन नरा ो रूखले नरा ै फल िदन्छ। 18 एउटा असल रूखले
खराब फल फलाउँदनै अिन नरा ो रूखले किहल्यै असल फल फलाउँदनै।”
19 असल फल िदन नसक्ने त्यके रूख काटेर ढा लन्छ र आगोमा फा लन्छ।
20 यसकारण ितनीहरूका कमर्बाट ितमीहरूले झटूा अगमव ाहरूलाई िचन्नछेौ।

21 “मलाई भ,ु भ,ु भन्ने हरेक मािनस स्वगर्को राज्यमा वशे गनर् पाउनछैेन।
तर जसले स्वगर्मा हुनहुुने मरेो िपताको इच्छा पालन गछर्। उसले स्वगर्को राज्यमा
वशे गनर् पाउनछे। 22 अ न्तम िदनमा धरैेले मलाई भन्नछेन,् ‘तपाईं नै हा ा भ ु

हुनहुुन्छ। हामीले तपाईंकै नाउमँा अगमवाणी बोल्यौ; अिन तपाईंकै नाउमँा हामीले
ती द ु हरूलाई िनकाली पठायौं अिन अनके अनौठा चमत्काहहरू गय ।’ 23 तब
म ितनीहरूलाई स्प रूपले भन्नछुे, ‘ितमी त्यो पाप काम गनहरू म दे ख टाढा होओ
मलैे ितमीहरूलाई किहल्यै िचनकेो छैन।’

बिु मान र मखूर् मािनसहरू
(लकूा 6:47-49)
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24“हरेक मािनस जसलेमलैे भनकेा यी कुराहरू सनु्छ र पालन गछर् उनै ब ु मान
हो। ब ु मान मािनसले आफ्नो घर च ानमािथ िनमार्ण गरेको छ। 25 त्यहाँ घनघोर
पानी पय अिन बाढी आयो। तफुान हुरीले त्यो घरलाई हान्यो। तर पिन त्यो घर
ढलने। िकनिक त्यो घर च ानमािथ िनमार्ण ग रएको िथयो।

26“तर त्यके मािनस जसले मरेा कुरा सनु्छ तर मरेो अनसुरण गदन, त्यो एउटा
मखूर् मािनस जस्तै हो। उसले आफ्नो घर बालनुामािथ बनायो। 27 अित बिृ को
कारणले बाढी आयो, आधँीले घरलाई हान्यो र त्यो ठूलो आवाज सिहत ढल्यो।”

28 यशेलूे उपदशे िदन ु भएको सनुरे मािनसहरू छक्क परे। 29 िकनभने यशेलू े
ितनीहरूका वस्थाको शा ीहरूले झैं िसकाउन ु भएन। तर अ ख्तयार भएको
मािनसले जस्तो िसकाउन ु भयो।

8
यशेलूे कु रोगीलाई िनको पान ुर्भयो
(मकूर् स 1:40-45; लकूा 5:12-16)

1 यशे ू डाँडाबाट ओलर्नभुयो। असखं्य मािनसहरूले उहाँलाई प ाए।
2 त्यसबैलेा एउटा कु रोगी उहाँ छेउ आइपगु्यो। यशेकूो अिघ आफ्नो िशर िनहुयार्एर
त्यसले भन्यो, “हे भ,ु तपाईंको इच्छा भए मलाई श ु गनर्सक्नहुुन्छ।”

3 यशेलूे त्यो मािनसलाई छुनभुयो। उहाँले भन्नभुयो, “म ितमीलाई श ु गनर्
चाहन्छु। ितमी जाती भइजाऊ।” अिन तरुून्तै उसको कु रोग िनको भइहाल्यो।
4 तब यशेलूे त्यस मािनसलाई भन्नभुयो, “हरे यसबारे ितमीले कसलैाई नभन्न।ू
तर आफै जाऊ अिन पजूाहारीलाई दखेाऊ र माणको लािग मोशाको आज्ञानसूार,
ितनीहरूका समक्ष भटेी चढाऊ। जसले गदार् मािनसहरूले ितमीलाई िनको भएको
दे सक्ने छन।्”

यशेलू े अिधकारीको नोकरलाई िनको पान ुर्भयो
(लकूा 7:1-10; यहून्ना 4:43-54)

5 यशे ू कफनर्हुममा पगु्नभुयो। जब उहाँले शहरमा वशे गन ुर्भयो, एकजना
सनेाका अिधकारी उहाँकहाँ आए अिन उहाँको सहयोगको िन म्त िवन्ती गरे।
6 अिधकारीले भन,े “हे भ!ु मरेो नोकर पक्षघातले थ लएर मरेो घरको पलङ्गमा
लिडरहकेो छ। उसले आफ्नो शरीर चलाउनसम्म सकेको छैन अिन उ थाले
पीिडत छ।”
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7 यशेलूे ती अिधकारीलाई भन्नभुयो, “म त्यहाँ जानछुे अिन ितनलाई िनको
पा रिदनछुे।”

8 अिधकारीले जवाफ िदए, “हे भ!ु तपाईं मरेो घरमा प ु हुने त्यित योग्यको
म छैन। तर तपाईंले एक वचन भिनिदनहुोस ् र मरेो नोकर िनको भइहालोस।् 9 म
कसकैो अधीनमा छु। अिन मरेो अिधनमा अरू सिैनकरू छन।् यिद मलैे कुनै
एकजना िसपाहीलाई भनें, ‘जाऊ’ भन्दा उ जान्छ। अिन अक एक िसपाहीलाई
मलैे आउ भन्दा ऊ आउँछ। यिद मलैे मरेो नोकरलाई भनें, ‘यो गर’ अिन उसले त्यो
गछर्। मलाई थाहा छ तपाईंसगं पिन यस्तो श छ।”

10 जब यशेलुे यी सबै कुराहरू भनकेो सनु्नभुयो, उहाँ आ यर्चिकत हुनभुयो।
उहाँले आफ्नो साथमा भएका ती सबै मािनसहरूलाई भन्नभुयो, “म ितमीहरूलाई
साँच्चो भन्दछु, इ ाएलमा पिन मलैे कुनै मािनस यस्तो दढृ िव ासी पाइन।ँ
11 धरैे मािनसहरू पवूर् र प मबाट आई पगु्ने छन ्अिन ितनीहरू स्वगर्को राज्यमा
अ ाहाम, इसाहाक र याकूबसगँ भोजन गनर्का िन म्त मचेमा ब छेन।् 12 तर
राज्यमा मागर् पाउन ु पन मािनसहरू चािहं ितनीहरू अन्धकार िभ फा लनछेन।् अिन
त्यो ठाउँमा मािनसहरू पीडाले रूवाबासी र दा ा िकट्ने छन।्”

13 तब यशेलूे त्यस अिधकारीलाई भन्नभुयो, “ित ो घरमा जाऊ। ितमीले
िव ास गरे जस्तै ित ो नोकर िनको भइसकेको हुनछे।” अिन ठीक त्यसबैला
उसको नोकर िनको भयो।

यशे ू ारा धरैे मािनसहरू िनको पा रएका
(मकूर् स 1:29-34; लकूा 4:38-41)

14 यशे ू प सुको घरमा जानभुयो। त्यहाँ यशेलू े उसकी सासलूाई कड़ा ज्वरोले
थ लएर पलङ्गमा लिडरहकेो पाउन ुभयो। 15 तब यशेलूे ितनको हात छुनभुयो ितनी
िनको भइन।् अिन ितनी उ ठन ्र उहाँको ससुार ग रन।्

16 त्यसै साँझ मािनसहरूले भतु लागकेा धरैे जनालाई लएर यशेकूहाँ आए।
यशेलूे भतूहरूलाई खदेन ु भयो। जो-जो िबमारी परेका िथए ती सबै ठीक भए।
17 यशयैा अगमव ाले भनकेा सबै कुरा यशेलू े परूा गन ुर्भयो:

“उहाँले हा ा यातनाहरू हटाइिदन ु भयो, अिन हा ा रोगहरू उहाँले बोक्नभुयो।”
यशयैा 53:4
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यशेकूा चलेाहरू
(लकूा 9:57-62)

18 यशेलूे दे भुयो आफूलाई धरैे मािनसहरूले घरेेका िथए। अिन आफ्ना
चलेाहरूलाई झीलको अक ितर जान लगाउन ु भयो। 19 त्यसबलेा एकजना शा ी
उहाँकहाँ आए अिन भन,े “हे गरुूज्य।ू तपाईं जता-जता जानहुुन्छ, म तपाईंको पिछ-
पिछ लाग्नछुे।”

20 यशेलूे ितनलाई भन्नभुयो, “स्यालहरूका ब े प्वाल हुन्छन।् आकाशका
चराचरुूङ्गीको ब े ग ुडँ हुन्छ। तर मािनसको पु को लािग ता िशर अडाउने ठाउँ
सम्म छैन।”

21 अक एकजना मािनस, जो यशेकूो चलेाहरूमध्ये एकजना िथए ितनले
यशेलूाई भन,े “हे भ,ु पिहला गएर मलाई मरेो बाबलुाई गाड्न िदनहुोस।् त्यसपिछ
म तपाईंलाई प ाउनछुे।”

22 तर यशेलू े ती मािनसलाई भन्नभुयो, “मरेोपिछ लाग, मरेका मािनसहरूले
ितनीहरूको आफ्नो मदुार्हरूलाई आफै गाडुन।्”

यशेलू े आधँीलाई शान्त गराउन ु हुन्छ
(मकूर् स 4:35-41; लकूा 8:22-25)

23 यशे ू एउटा डुङ्गामा चढनभुयो र उहाँको चलेाहरू पिन उहाँको पिछ लाग।े
24 जब डुङ्गाले िकनार छा ो, त्यसबैलेा झीलमा अचानक एक भयङ्कर आघँी
चल्न थाल्यो। छालहरूले डुङ्गालाई ढाक्न लाग्यो। तर यशे ूसिुतरहन ुभएको िथयो।
25 चलेाहरू गए र उहाँलाई ब्य ूझँाए र भन,े “हे भ,ु हामीलाई बचँाउनहुोस ्हामी
डुब्न लािगरहछेौं।”

26 यशेलूे भन्नभुयो, “ितमीहरू िकन डराउछँौ? ितमीहरू िसत त्यि िव ास
छैन?” तब यशे ू उठ्नभुयो अिन आधँी र छालहरूलाई आज्ञा गन ुर् भयो। आधँी
थािमयो, अिन झीलमा परूा शा न्त छायो।

27 सबै मािनसहरू छक्क परे। ितनीहरू भन्नलाग,े “उहाँ कस्तो मािनस
हुनहुुन्छ? िकनभने हावा र बतासले पिन उहाँको आज्ञा मान्दो रहछेन।्”

यशेलू े भतू लागकेो दइुजना मािनसहरूलाई चगंाई गन ुर् भयो
(मकूर् स 5:1-20 लकूा 8:26-39)
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28 गद रनीहरूको मलुकुको एउटा झीलको अक तफर् यशे ू आइपगु्न ु भयो।
त्यहाँ दईुजना मािनस यशे ू कहाँ आए। ितनीहरूलाई भतु लागकेो िथयो। ितनीहरू
िचहानको गफुामा बस्दथ।े ितनीहरू अत्यन्तै डरलाग्दा िथए। यसले गदार् मािनसहरू
त्यो बाटो िहडँ्ने आटँ गदनथ।े 29 ती दइुजना यशेकूहाँ आए अिन िचच्याउन थाल,े
“परमे रको पु तपाईं हामीबाट के चाहान ु हुन्छ? के समय आउनु भन्दा अिघ
हामीलाई दण्ड िदन ु आउन ु भएको हो?”

30 छेउको क्षे मा स ूगँरुहरूको बथान च ररहकेो िथयो। 31 भतूहरूले यशेलूाई
िबन्ती गनर् लाग,े “यिद तपाईंले हामीलाई यी मािनसहरूबाट धपाउन चाहनहुुन्छ
भन,े दयागरी हामीलाई ती स ूगंरुहरूको बथानमा प िदनहुोस।्”

32 यशेलूे ितनीहरूलाई भन्नभुयो, “जाऊ!” तब ती भतूहरूले मािनसहरूलाई
छाडे र स ूगँरुहरूमा पस।े त्यसपिछ ती सम्पणूर् बथानहरू डाँडाको िभरालो धारबाट
झील ितर ओ लर्ए। ती सबै झीलमा डुब।े 33 ती स ूगँरु चराउनहेरू भाग,े र
शहरितर गए अिन सबलैाई स ूगँरुहरू र भतुहरूले सताएको िवषयमा सनुाउन थाल।े
34 तब शहरका सबै मािनसहरू यशेलूाई हनेर् आए। जब मािनसहरूले यशेलूाई दखे,े
ितनीहरूले त्यस मलुकुलाई छोडरे जानभुनी िनवदेन गरे।

9
यशेलूे पक्षवातको रोगीलाई िनको पान ुर्भयो
(मकूर् स 2:1-12, लकूा 5:17-26)

1यशे ूएउटा डुङ्गामा चढ्नभुयो र झील पारी जानभुयो अिन उहाँ आफ्नो शहरमा
पगु्नभुयो। 2 केही मािनसहरू एकजना पक्षघाती रोगीलाई आफूहरू िसत लएर यशे ू
भएकहाँ आए। त्यो मािनस ओ ानमै लडीरहकेो िथयो। यशेलू े ितनीहरूमा औधी
िव ास भएको दे भुयो। अिन उहाँले त्यो पक्षघातीको रोगीलाई भन्नभुयो, “सखुी
होऊ, जवान मािनस! ित ो पापहरू क्षमा ग रएका छन।्”

3 केही शा ीहरूले यी कुराहरू सनु।े ितनीहरूले आफू माझ त्यस कुराको वहस
गरे, “यो मािनस परमे रले जस्तै कूरा गछर् उसले परमे रकै िनन्दाको कुरा गरे
जस्तो छ।”

4 ितनीहरूले के सोंिचरहकेा छन ्भनरे यशेलू े जान्न ूभयो अिन उहाँले भन्नभुयो,
“िकन ितनीहरू यस्ता द ु िवचारहरू आफ्नो मनमा राख्छौ? 5-6 यो पक्षाघातको
रोगीलाई कुन कुरा भन्न असल छ: ‘ित ा पापहरू क्षमा ग रए’ अथवा ‘उठ र
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िहडँ’ भन्न।ु म ितमीहरूलाई यो दखेाउनछुे िक यस पथृ्वीमा मािनसको पु लाई
पापको क्षमा गन श ा छ।” तब यशेलूे पक्षघातको रोगीलाई भन्नभुयो, “उठ
ित ो िब ौना बोक र घर जाऊ।”

7 अिन त्यो मािनस उ ो र घरितर लाग्यो। 8 मािनसहरू यो दखेी छक्क परे।
मािनसहरूलाई यस्तो श दान गरेकोमा ितनीहरूले परमे रको शसंा गरे।

यशेलू े म ीलाई बोलाए
(मकूर् स 2:13-17; लकूा 5:27-32)

9 जब यशे ू गइरहन ु भएको िथयो, उहाँले एकजना म ी नाम गरेको मािनसलाई
भटे्न ु भयो। म ी महसलू उठाउने अ ामा बिसहहकेा िथए। यशेलू े भन्नभुयो,
“मिसत आऊ।” त्यसपिछ म ी जरुूक्क उठे र यशेकूो पिछ लाग।े

10 यशे ू बलेकुीको भोजन म ीकै घरमा खान ब ु भएको बलेा त्यहाँ धरैे कर
उठाउनहेरू र पापीहरू आएका िथए अिन ितनीहरूले यशे ू र उहाँका चलेाहरू सगँै
भोजन खादै िथए। 11यशेलूे ती मािनसहरूसगँ खाना खाइ रहन ुभएको फ रसीहरूले
दखे।े फ रसीहरूले यशेकूा चलेाहरूलाई सोध,े “िकन ितमीहरूका गरुूले कर
उठाउनहेरू र पापीहरूसगँ बसरे खाना खान्छन?्”

12 फ रसीहरूले भन्दै गरेको कुरा यशेकूो सनु्नभुयो। अिन उहाँले भन्नभुयो,
“स्वस्थ मािनसहरूलाई वै को आवश्यकता पदन। जो रोगी छ उसलैाई वै को
आवश्यकता पदर्छ। 13 म ितमीहरूलाई एउटा कुरो भन्नछुे। जाऊ अिन यसको
अथर् के हो िसक: ‘म पशकुो ब लदान चाहन्न। म मािनसहरूमा दया चाहन्छु।’✡
म यहाँ धािमर्क मािनसहरूलाई भटे्न आएको होइन, ती पापीहरूलाई भटे्न आएको
हु।ँ”

यशे ूअरू यहूदीहरू जस्तो हुनहुुन्न
(मकूर् स 2:18-22; लकूा 5:33-39)

14 त्यसपिछ यहून्नाका चलेाहरू यशेकूहाँ आए। ितनीहरूले यशेलूाई भन,े
“हामी अिन फ रसीहरू धरैे जसो उपवास बस्दछौ। ती तपाईंका चलेाहरू िकन
उपवास बस्दनैन?्”
✡ 9:13: 6:6 बाट उ तृ ग रएको।
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15 यशेलूे भन्नभुयो, “िववाहको बलेामा जो दलुहासगँ हुन्छन,् ितनले दखु
मान्दनैन ् तर त्यस्तो समय आउँछ जब ितनीहरूबाट दलुहालाई अलग ग रन्छ।
तब ितनीहरू दःुखी बन्छन ्र ितनीहरू उपवास लन्छन।्

16 “कसलैे परुानो व मा भएको प्वालमा नखु म्चएको लगुाको टु ा टाल्दनै।
यिद कसलैे त्यसो गरे त्यो टालो परुानो लगुाबाट च्याितन्छ र त्यो प्वाल झन नरा ो
हुन्छ। 17कसलैे पिन नयाँ दाखरसलाई छालाको परुानो थलैाहरूमा हाल्दनै। परुानो
थलैीमा कसलैे नयाँ दाखरस हाल्यो भन,े त्यो थलैी फाट्छ र दाखरस पिन न हुन्छ।
यसकारण मािनसहरूले नयाँ थलैाहरूमा नयाँ दाखरस हाल्दछन।् यसरी दाखरस र
थलैाहरू दवुै सरुिक्षत रहन्छन।्”

यशेलू े मरेकी केटीलाई जीिवत पान ुर् भयो र रोगी ीहरूलाई िनको पान ुर् भयो
(मकूर् स 5:21-43; लकूा 8:40-56)

18 यशे ू यी कुराहरू भन्दै हुनहुुन्थ्यो, त्यसबैला सभाधरको एकजना मखु
उहाँकहाँ आए। यशेकूो अिघ ितनले िशर झकुाए, अिन भन,े “मरेी छोरी अिहले
मरी कृपया आउनहुोस ्र तपाईंको हात त्यसमािथ रा खिदनहुोस ्अिन त्यसले आफ्नो
जीवन िफतार् पाउनछे।”

19 तरुन्तै यशे ू उठ्न ु भयो अिन ितनीिसत जानभुयो। उहाँका चलेाहरू पिन पिछ
लाग।े

20बा वषर्दे ख रगत बहने रोगले स्त एउटी ी त्यहाँ िथईन।् यशेकूो पिछ ल्तर
आएर उनले उहाँको व को फेरमा छोइन।् 21 ितनले सोच्दै िथइन,् “यिद मलैे
उहाँको लगुाको फेरमा छोएँ मा भने पिन म ठीक भइजानछुे।”

22 यशे ू पिछ ल्तर फिकर् न ु भयो र ितनलाई दखेरे भन्नभुयो, “हे प्यारी छोरी
खशुी होऊ। ित ो िव ासले ितमी िनको भएिक छौ।” ितनै बलेा ितनी ठीक भइन।्

23 यशे ू यहुदी शासकसगँ िहडँ्दै हुनहुुन्थ्यो।उहाँ ितनको घरमा पगु्न ु भयो।
मािनसहरुलाई शोक धनु बजाईरहकेो दे भुयो। उहाँले धरैे मािनसहरूलाई त्यहाँ
रोइरहकेो दे भुयो िकनभने यवुती मरेकी िथई। 24 यशेलूे भन्नभुयो, “र जाऊ। यो
यवुती मरेकी छैन। ऊ िनदाइरहकेी मा छे।” यो दखेरे मािनसहरूले उहाँको हाँसो
उडाए। 25 जब मािनसहरूलाई घरबाट बािहर पठाइयो, तब यशे ू यवुतीको कोठामा
वशे गन ुर्भयो। उहाँले यवुतीको हात समा भुयो अिन त्यो यवुती जरुुक्क उठी।

26 तब यस कुराको खबर सारा मलुकुभ र िफँिजयो।
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यशे ू ारा धरैे मािनसहरू िनको भए
27 जब यशे ू त्यो स्थानबाट गईरहन ु भएको िथयो, दइुजना अन्धो मािनसले

उहाँलाई प ाए। ती अन्धाहरूले ठूलो स्वरले रूदै भन,े “हे दाऊदका पु , कृपया
हामीलाई सहायता गन ुर्होस।्”

28 जब यशे ू घर िभ प भुयो, ती अन्धा मािनसहरू उहाँकहाँ आए। उहाँले
ती अन्धाहरूलाई भन्नभुयो। “के म ितमीहरूलाई फे र दे सक्ने बनाउछुँ भनरे
ितमीहरूलाई िव ास लाग्छ?” अन्धा मािनसहरूले जवाफ िदए, “ज्य,ू भ,ु
हामीलाई िव ास लाग्छ।”

29 त्यसपिछ यशेलूे ितनीहरूका आखँाहरू छोएर भन्नभुयो, “मलैे ितमीहरूलाई
दे सक्ने बनाउन सक्छु भन्ने िव ास ितमीहरूिसत छ। यस्तै हुन दऊे।”
30 त्यसपिछ ितनीहरूले तरुन्तै दे सके। यशेलू े ितनीहरूलाई कडा चतेाउनी िदन ु
भयो, उहाँले भन्न ु भयो, “यो कुरा कसलैे थाहा पाउन ु हुदँनै।” 31 तर ती अन्धा
मािनसहरू बािहर गए अिन त्यस क्षे मा चारैितर यशेकूो खबर िफँजाए।

32 जब ती दइु मािनसहरू जादै िथए, केही मािनसहरूले अक एकजनालाई
यशेकूहाँ ल्याए। उसलाई भतू लागकेो हुनाले त्यो मािनसले बोल्ने श गमुाएको
िथयो। 33 यशेलूे त्यस मािनसबाट भतू भगाइिदनभुयो। त्यसपिछ त्यो मािनस बोल्न
थाल्यो। मािनसहरू छक्क पद भन्नलाग,े “इ ाएलमा यस कारको घटना पिहले
किहल्यै घटेको िथएन।”

34 तर फ रसीहरूले भन,े “भतूहरूको नतेा एउटै छ जसले उहाँलाई भतू पाउने
श िदएको छ।”

यशे ू मािनसहरूको लािग द:ुख मान्न ु हुन्छ
35यशे ूसारा शहर र गाउहँरू हुदँै या ा गन ुर्भयो। ितनीहरूका सभाघरहरूमा िशक्षा

िदनभुयो अिन राज्यको बारेमा ससुमाचार चार गन ुर् भयो। यशेलू े सबै कारका रोग
र िबमारीहरू िनको पान ुर्भयो। 36 उहाँले भीडलाई दे भूयो र उनीहरूको िन म्त
टठाउन ु भयो। िकनभने ितनीहरू असहाय अिन िच न्तत िथए। ितनीहरू गोठालो

नभएका भेंडाहरू जस्तै हरैान भई िततर-िबतर भएका िथए। 37 यशेलूे आफ्ना
चलेाहरूलाई भन्नभुयो, “फसल ता धरैे छन ् तर फसल काट्ने खतेालाहरू कम्ती
छन।् 38 भु फसलका मा लक हुनहुुन्छ। उहाँलाई ाथर्ना गर जस ारा उहाँले
आफ्ना फसल सं ह गनर् अिधक कम हरू पठाउन ू हुनछे।”
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10
यशेलूे आफ्ना े रतहरूलाई चार गनर् पठाउन ु हुन्छ
(मकूर् स 3:13-19; 6:7-13; लकूा 6:12-16; 9:1-6)

1 यशेलूे आफ्ना बा जना चलेाहरूलाई बोलाउन ु भयो। उहाँले द ु ात्माहरूलाई
धपाउने सामथ्यर् ितनीहरूलाई िदनभुयो। उहाँले हरेक कारको रोग र िबमारहरू
िनको गनर् सक्ने सामथ्यर् ितनीहरूलाई िदनभुयो। 2 ती बा े रतहरूको नाउँ यस
कार छ:

िशमोन (जसलाई प सु पिन भिनन्छ),
अिन उसको दाज्य ूअ न् यास,
जब्दीको छोरो याकूब,
अिन उसको भाइ यहून्ना,
3 िफ लप,
बारथोलोमाइ,
थोमा,
महसलू उठाउने म ी,
अल्फयसको छोरो याकूब,
थिेदयस,
4 िशमोन कनानी,
र यहूदा इस्कारयोत (यो त्यही मािनस िथयो जसले यशेलूाई िव ासघात गय )।
5 यशेलूे यी बा जना े रतहरूलाई आज्ञा िदनभुयो। त्यसपिछ उहाँले

ितनीहरूलाई राज्यको िवषयमा चार गनर् भनी पठाउनभुयो। यशेलू े भन्नभुयो,
“गरै यहूदहूीरूकहाँ नजाऊ। सामरीहरूका शहरहरूमा पिन नजाऊ। 6 बरू इ ाएली
मािनसहरूकहाँ जाऊ। ितनीहरू हराएका भेंडाहरू झैं छन।् 7जब ितमीहरू जान्दछौ,
‘स्वगर्को राज्य आउनै लागकेा छ भनी चार गर।’ 8 रोगीहरूलाई िनको पार,
मरेकाहरूलाई िजवनमा ल्याऊ। कु रोगीहरूको उपचार गर। मािनसहरूबाट भतू
धपाऊ। म ितमीहरूलाई िस ैंमा यी श हरू िदन्छु। यसथर् िस ैंमा ितनीहरूलाई
सघाऊ। 9 ितमी आफ्ना साथमा पसैा सनु, चाँदी र तामा नलजैाऊ। 10 झोला समते
नबोक या ाका िन म्त लाउने लगुाफाटा वा जु ा नलजैाऊ। िहडँ्नलाई लौरो समते
नबोक। एक कामदारलाई उसले चाहकेा सबै चीजहरूको बन्दोबस्त हुनपुछर्।



10:11 xxviii म ी 10:23

11 “जव ितमीहरू कुनै गाउँ वा शहरितर जान्छौ त्यहाँ कुनै न कुनै योग्य
मािनसलाई भटे ् अिन स्थान नछाडे सम्म उसको घरमा बस। 12 ितमी घरिभ प े
िब ीकै त्यसलाई भन। ‘तपाईंलाई शा न्त होस।्’ 13 घरिभ भएका मािनसहरूले
ितनीहरूलाई स्वागत जनाए भने ितनीहरू ित ो शा न्तको कामना हण गनर् योग्यका
छन।् यिद ितनीहरूले स्वागत नजनाए ितमीहरूको शा न्तको कामना िफतार् लऊे
िकनभने ितनीहरू ितमीहरूको शा न्तको कामनाका योग्य छैनन।् 14 यिद कुनै घर
वा शहरले ितमीहरूलाई स्वागत नगरे अथवा ितमीहरूको कुरा नसनुे त्यो ठाउँ छोड्दा
गोडाको धलुोसम्म टक्टकाउन।ु 15 ितमीहरूलाई म साँचो भन्दछु। न्यायको िदनमा
ितनीहरूको अवस्था सोदोम र गमोराको भन्दा नरा ो हुनछे।

यशे ू ारा समस्याहरू बारे चतेाउनी
(मकूर् स 13:9-13; लकूा 21:12-17)

16 “सनु! म ितमीहरूलाई ब्वाँसोका बीचमा भेंडाझैं गरी पठाउँछु। यसकारण
सपर्झैं चनाखो बन। अिन ढुकुरझैं सोझो बन। 17 सबै मािनसहरूदे ख सतर्क बन।
ितनीहरूले ितमीहरूलाई पि ने छन ् अिन अदालतमा पयुार्उनछेन।् ितनीहरूले
आफ्नो सभाघरहरूमा लगरे ितमीहरूलाई कोरार् लाउनछेन।् 18 ितनीहरूले
ितमीहरूलाई राज्यपाल अिन राजाहरूको अिघ लानछेन।् मरेो कारणले गदार्
ितनीहरूले यसो गनछन।् ितमीहरू ती हािकम अिन राजाहरू र गरै-यहूदीहरूको
समक्ष मरेो बारेमा भन्नछेौ। 19 जब ितमीहरू प ाउ पन छौ के बोल्न ु पन र कसरी
बोल्न ु पन भन्ने बारेमा िच न्तत नबन। त्यसबलेामा ितमीहरूले भन्न ु पन कुराहरू
ितमीहरूलाई बताइनछे। 20 वास्तवमा ितमीहरू बोल्नछैेनौ परमिपताको आत्मा
आफैं ितमीहरूबाट बोल्नहुुनछे।

21 “दाज्य-ूभाइहरू आफ्नै दाज्य-ूभाइहरूको िवरु हुनछेन ् ितनीहरू एकले
अकार्लाई मानर् लाउनछेन।् बाबहुरूले आफ्नै छोराहरूलाई मानर् लाउनछेन।्
छोराछोरीहरू आमाबाबहुरूको िवरू उठ्नछेन,् र ितनीहरूलाई मान षड ्यन्
गनछन।् 22सबै मािनसहरूले ितमीहरूलाई घणृा गनछन ्िकनभने ितमीहरूले मलाई
प ाउँछौ। तर जसले आ खरसम्म सहन्छ उसको उ ार हुनछे। 23 जब एउटा
शहरबाट ितमीहरू खिेदनछेौ तब अक शहरमा जाऊ। म ितमीहरूिसत साँचो
भन्दछु। मािनसको पु आउन अिघ नै ितनीहरू इ ाएलको सबै शहरहरू भएर गइ
सकेको हुनछैेनौ।
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24 “कुनै पिन चलेा गरुूभन्दा े हुदँनै नता कुनै दास आफ्नो मा लकभन्दा
े हुन्छ। 25 एउटा चलेाको िन म्त आफ्ना गरुू जस्तै बन्न ु पयार् छ। एक जना

दासको िन म्त आफ्ना मा लक जस्तै बन्न ु पयार् छ। यिद घरका ठूलाबडालाई नै
बालिजबलु अथवा शतैान भिनन्छ भन,े प रवारका अरू सदस्यहरूलाई त्यस भन्दा
पिन नरा ो भिननछे।

मािनसको होइन परमे रको डर राख
(लकूा 12:2-7)

26 “यसकारण ती मािनसहरूदे ख डराउने काम छैन। छोिपएका त्यके कुरा
उघा रनछे। ग ु मा रहकेा त्यके कुरालाई कट ग रनछे। 27 यी सबै कुराहरू म
ितमीहरूलाई अन्धकारमा भन्छु तर ितमीहरूले यो कुरा उज्यालोमा भन्न ु पछर्। यी
कुराहरू म ितमीहरूका कानमा कानखेसुी गनछु तर ितमीहरूले यी सबै कुराहरू
सबलैाई खलु्लम-खलु्ला भन्नपुदर्छ।

28 “मािनसहरूदे ख नडराऊ। ितनीहरूले ित ो शरीलाई मा मानछन।्
ितनीहरूले आत्मालाई मानर् सक्ने छैनन।् ितमीहरू त्यससगं डराउन ु पनछ जसले
ित ो शरीर र आत्मालाई नै नकर् मा लजैान्छ। उहाँले शरीर र आत्मालाई नरकमा
पठाउन ु सक्न ु हुन्छ। 29 चराहरू बचे्नपुदार् दइुवटा चराको दाम एक पसैा मा ितन ुर्
पनछ। तर ित ा िपताको इच्छिबना एउटै चरापिन मन छैन। 30 ित ा टाउकोमा
कितवटा केशहरू छन ् उहाँले ती समते जान्नहुुन्छ। 31 यसकारण डर नमान।
ितमीहरू ती चराहरूभन्दा धरैे उत्कृ छौ।

िव ास बारेमा बहस
(लकूा 12:8-9)

32 “यसकैारण हरेक जसले मािनसहरूका साम ु मलाई स्वीकार गछर्, म पिन
उसलाई मरेा स्वगर्मा हुने परम िपताको साम ु स्वीकार गनछु। 33 तर जब कुनै मािनस
अरूको सम्मखु उिभएर उसले मलाई िव ास गछुर् भन्न सक्दनै भने त्यो मरेो आफ्नो
मािनस होइन भनरे म भन्नछुे। मरेा स्वगर्मा हुने िपताको अिघ पिन म यसै भन्नछुे।

यशेलूाई प ाउनाले दखु उठाउन ु पछर्
(लकूा 12:51-53, 14:26-27)
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34 “म पथृ्वीमा शा न्त ल्याउन आएको भनी नसम्झ म पथृ्वीमा शा न्त
ल्याउनलाई आएको होइन। तर म तरवार चलाउन आएको हु।ँ 35 म यो उ ेश्यले
आएको हु:ँ

‘एउटा छोरो बाबकुो िवरु हुन्छ।
एउटी छोरी उसकी आमाको िवरु हुन्छे।

एउटी बहुारी उसकी सासकूो िवरू हुन्छे।
36 कुनै मािनसको आफ्नो प रवरको मािनस इच्छा प मा नाउँ भएका उसको

िबरु श ु बन्दछ।’ िमका 7:6

37 “जसले मलाई भन्दा आफ्ना बाब-ुआमालाई धरैे माया गछर् उ मलाई
पच् ाउने योग्यको हुदँनै। जसले आफ्नो छोरा-छोरीलाई मलाई भन्दा धरैे माया
गछर्, ऊ मरेो पिछलाग्ने योग्यको हुदँनै। 38 यिद कुनै मािनसले मलाई अनसुरण
गरेको बलेा उसलाई िदएको ूस स्वीकार गदन भने उ मलाई अनसुरण गन योग्यको
हुदँनै। 39 जसले आफ्नो जीवनलाई बचाउन खोज्छ उसले त्यो गमुाउनछे। तर
जसले आफ्नो जीवन मरेो िन म्त गमुाउछँ उसले त्यो ा गनछ।

ितमीलाई हण गनलाई परमे रले आिशष िदनहुुन्छ
(मकूर् स 9:41)

40 “ितमीहरूलाई जसले हण गछर् मलाई पिन हण गदर्छ। अिन जसले
मलाई हण गछर् मलाई पठाउनलेाई पिन हण गदर्छ। 41 अगमव ालाई भटे्ने
उसलाई स्वागत गनले असल मािनस भएको कारणले इनाम पाउछँ। एउटा असल
मािनसलाई भटेेर उसलाई स्वागत गनले ऊ असल मािनस भएको कारणले उसले
असल मािनसको इनाम पाउछँ। 42यिद कसलैे मलाई प ाउनलेे यी सानाहरू मध्ये
कसलैाई सहायता गलार्, उसले आफ्नो इनाम पाउनछे। त्यस मािनसले एक मा िदए
पिन मबाट ठूलो इनाम पाउनछे।”

11
यशे ू र बि स्मा िदने यहून्ना
(लकूा 7:18-35)
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1आफ्ना बा ै चलेाहरूलाई िशक्षा िददं ै यशेलू ेआफ्ना कुराहरू भिनसक्न ुभएपिछ
उहाँ गा ललको शहरहरू ितर चार गनर् अिन िशक्षा िदन जानभुयो।

2बि स्मा िदने यहून्ना कैदमा िथए। ी ले गरेका सबै कुराहरू उनले सनु।े अिन
यहून्नाले आफ्ना चलेाहरूलाई यशेकूहाँ पठाए। 3 यहून्नाका चलेाहरूले यशेलूाई
सोध,े “यहून्नाले आउँदछै भन्नभुएको मािनस तपाईं नै हुनहुुन्छ, िक अरू कुनै
मािनसलाई हामीले पखर्न ु पन हो?”

4 यशेलूे भन्नभुयो, “यहून्नाकहाँ जाऊ ितमीहरूले सनुकेा र दखेकेो कुराहरू
वणर्न गर। 5अन्धाहरूले फे र दिृ पाउछँन;् लङ्गडाहरू िहडँ्न सक्ने हुन्छन,् कु
रोगीहरू शु हुन्छ; बिहराहरू सनु्नसक्ने हुन्छन ्मरेकाहरू जागा उठ्छन ्अिन गरीब
मािनसहरूलाई ससुमाचाहरू सनुाइदछै। 6 यिद कुनै मािनसले मलाइ हण गछर् भने
त्यो धन्यको हो।”

7 यहून्नाका चलेाहरू आफ्ना मागर्मा जाँदिैथए, यशेलूे ती मािनसहरूलाई
यहून्नको बारेमा भन्न लाग्न ु भयो। उहाँले भन्नभुयो, “ितमीहरू मरुभिुममा के हनेर्
िनस्क्यौ? के बतासले हल्लाइराखकेो िनगालोलाई? 8 वास्तवमा केको िन म्त
ितमीहरू मरूभिूममा गयौ? रा ो व पिहरने मािनसलाई हनेर्? ती रा ा-रा ा व
पिह रएर राजमहलहरूमा ब े मािनसहरूलाई हो। 9 यिद यसो होइन भने के हनेर्लाई
ितमीहरू बािहर िनस्केका हौ? कुनै एक अगमव ालाई? हो, म भन्दछु, एक
आगमव ा भन्दा महान यहून्ना नै हुन।् 10 यहून्ना नै एकहुन ् जसको िवषयमा
धमर्शा मा ले खएको छ:

‘सनु! म आफ्नो दतूलाई ित ो अिघ-अिघ पठाउँनछुे।
उसले ित ो लािग बाटो तयार ग रिदनछे।’ मलाकी 3:1

11 “म ितमीहरूलाई साँच्चो भन्दछु बि स्मा िदने यहून्ना पथृ्वीमा जन्मकेा
सबै मािनसभन्दा महान छन।् तरैपिन स्वगर्को राज्यमा जो सबभैन्दा सानो छ, त्यो
यहून्नाभन्दा ठूलो हो। 12 बि स्मा िदने यहून्नाको समयदे ख यसो अिहलसेम्म
स्वगर्को राज्यमा बलजफत हुदँछै र बलजफत गनहरू जबरजस्ती खोस्छन।् 13सबै
अगमव ाहरू र मोशाको वस्थाले यहून्ना समते को समय नआउञ्जले पिछ
हुन आउने कुराहरूको िवषयमा अगमवाणी गरेका छन।् 14 यिद अगमव ा र

वस्थालेभनकेा कुरामा ितमीहरू िव ास गछ भन,े यहून्नानै ए लया हो भनरे पिन
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ितमीहरूले िव ास गनछौ। वस्था र अगमव ाहरूले उहाँ आउँनहुुन्छ भनकेा
छन।् 15 मरेो कुरा सनु्न सक्ने ितमीहरूले यी कुराहरू सनु।

16 “आजका मािनसहरूको बारेमा मलैे के भन्न?े ितनीहरू के जस्ता छन?्
आजका मािनसहरू बजारमा खले्ने स-ससाना केटाकेटीहरू जस्ता छन।् एक दलका
केटाकेटीहरूले अकार् दलकाहरूलाई बोलाउँछन,्

17 ‘ितमीहरूको िन म्त मीहरूले सगंीत बजायौं,
तर ितमीहरू नाचनेौ;

हामीहरूले द:ुखका गीत गायौं,
तर ितमीहरू दःुखी भएनौ।’

18 मािनसहरू त्यस्तै छन ्भनरे मलैै िकन भनें? िकनभने जब यहून्ना आए उनले
अरूले जस्तै खाएनन ् अिन दाखरस िपएनन।् अिन मािनसहरूल,े ‘उसलाई भतू
लागकेो छ भनी भन्छन।्’ 19 मािनसका पु अरू मािनसहरूले जस्तै खाँदै िपउँदै
आयो। मािनसहरूलेभने ‘उसलाई हरे, उसलेअित धरैे खान्छ अिन एउटा िपयक्कड
हो। उ महसलू उठाउनहेरू र पापीहरूको िम हो।’ तर ब ु चािहं उहाँले गरेको
कामबाट िस हुन्छ।”

यशे ू िव ास नगनहरूलाई सतर्क गराउन ु हुन्छ
(लकूा 10:13-15)

20 यशेलूे ती शहरहरूलाई हप्काउन ु भयो जहाँ उहाँले धरैे श शाली कामहरू
गन ुर् भएको िथयो। यशेलू े ती शहरहरूका बािसन्दाहरूलाई हप्काउन ु भयो िकनभने
ितनीहरू आफ्नो जीवन शलैी प रवतर्न गनर् राजी िथएनन।् 21 यशेलूे भन्नभुयो, “ए
कोरािजन! तलँाई िधक्कार छ। ए बथेसदेा! तलँाई िधक्कार छ। मलैे ितमीहरूकहाँ
धरैे श शाली कामहरू ग रिदएँ। यिद यस्तै श शाली कामहरू टायर र सदोममा
ग रएको भए त्यहाँका मािनसहरूले पिहले नै भाङरा व लाएर र खरानी घसरे
प ताप ग रसक्ने िथए। 22 तर म भन्दछु, न्यायको िदनमा टायर र सदोमकोभन्दा
ितमीहरूको हालत खराब हुनछे।

23 “त ँ कफनर्हुम, के त ँ स्वगर्सम्म उचा लनछेस ्र? अह!ँ तलँाई तल मतृ्यकुो
स्थान सम्म झा रनछे। तमँािथ मलैे धरैे श शाली कामहरू गरेको छु। यिद
त्यस्तै चमत्कारहरू सदोममा भएको भए, त्यहाँका मािनसहरूले सबै पापहरू गनर्
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छोिडसकेका हुनिेथए अिन त्यो नगर आजसम्म रिह रहनिेथयो। 24 तर ितमीलाई
भन्छु िक न्यायको िदनमा सदोमको भन्दा ित ो हालत अरू नरा ो हुनछे।”

यशे ूआफ्ना मािनसहरूलाई िव ाम दान गन ुर्हुन्छ
(लकूा 10:21-22)

25 त्यसपिछ यशेलूे भन्नभुयो, “हे िपता, स्वगर् र पथृ्वीका परम भ,ु म तपाईंलाई
धन्यवाद चढाउँछु। म तपाईंको शसंा गदर्छु िकनिक तपाईंले यी कुराहरू ब ु मान र
समझदार मािनसहरूबाट लकुाउनभुयो। तर तपाईंले यी ितनीहरू ित कट ग रिदन ु
भयो जो स-साना बालकहरू झैं छन।् 26 हे मरेा िपता, तपाईंले यस्तो गन ुर् भयो, जो
वास्तवमै तपाईंले गनर् चाहन ु भएको िथयो।

27 “मरेा िपताले मलाई सबै वस्था ग रिदन ु भएको छ। िपताले बाहके अरू
कसलैे प ु लाई िचन्दनै। पु ले बाहके अरू कसलैे िपतालाई िचन्दनै। अिन पु ले जनु
मािनसहरूमा िपतालाई कट गन इच्छा गनर्हुन्छ ितनीहरूले मा िपतालाई िचन्ने
छन।्

28 “मकहाँ आऊ। जो थिकत औ क ले दिबएकाहरू हो! म ितमीहरूलाई
आत्माको िन म्त िव ाम िदनछुे। 29 मरेो कामकुरो हण गर अिन मबाट िसक, म
िवनयी र िवन -हृदयको छु। अिन ितमीहरूले आफ्नो आत्मामा िव ाम पाउनछेौ।
30 हो, मरेो काम हण गनर् सिजलो छ। ितमीहरूलाई िदइने भार हलकुा छ।”

12
यहूदीहरू ारा यशेकूो आलोचना
(मकूर् स 2:23-28; लकूा 6:1-5)

1 त्यो समय, यशे ू िव ामको िदनमा अन्नका खतेहरूबाट जानहुुदँ ै िथयो, यशेकूा
चलेाहरू पिन उहाँसगँै िथए। ितनीहरू भोकाएका िथए। ती चलेाहरूले अन्नका बाला
टप्दै खान लाग।े 2 फिसहीहरूले यो दखेरे। ितनीहरूले यशेलूाई भन,े “हने ुर्होस!्

तपाईंको चलेाहरू िव ामको िदनमा गन ुर् िनषधे ग रएका कुरा गदछन।्”
3 उहाँले ितनीहरूलाई भन्नभुयो, “दाऊदल,े आफैं र आफूसगँका मािनसहरू

भोकाउँदा के गरेथ,े के ितमीहरूले पढकेा छैनौ? 4 दाऊद परमे रको घरमा गए।
दाऊद र ितनका साथीहरूले परमे रलाई चढाइएको रोटी खाए। दाऊद र ितनका
साथीहरूले यसरी रोटी खान ु िनयमको िवरु िथयो। केवल पजूाहारीहरूलाई मा
त्यस्तो रोटी खाने अनमुित िथयो। 5 अिन ितमीहरूले मोशाको वस्थामा यो पिन
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िन यनै पढकेो हुनपुछर् िक कसरी त्यके िव ामको िदनमा पजूारीहरूले म न्दरमा
िव ाम अथवा िव ामको िनयम भङ्ग गछर्न।् तरै पिन पजूाहारीहरूलाई त्यस दोषको
िन म्त दोषी ठािनन्दनै। 6 म ितमीहरूलाई भन्दछु, ‘यहाँ म न्दर भन्दा ठूलो’ केही
छ। 7 धमर्शा मा भिनएको छ, ‘म पशहुरूको ब लदान चाहन्न। म मािनसहरूमा
दया चाहन्छु।’✡ वास्तवमा ितमीहरू ती शब्दहरूका अथर् के हो त्यो पिन जान्दनैौ।
यिद ती शब्दहरूका अथर् ितमीहरूले बझु्यौ भने ती ितमीहरूले िनद षहरूलाई न्याय
गन िथएनौ।

8 “मािनसको पु िव ाम िदनको पिन भु हो।”
यशेलू े िव ाम िदनमा िनको पान ुर् भयो
(मकूर् स 3:1-6; लकूा 6:6-11)

9 यशे ू त्यहाँबाट िहडँ्न ु भयो अिन ितनीहरूको सभाघरमा जानभूयो। 10 उहाँले
सभाघरमा एउटा सकेुर चाउ रएको हात भएको मािनसलाई दे ु भयो। केही
यहूदीहरू यशेलूाई दोष लगाउनलाई िनहु ँ खोिजरहकेा िथए। अिन ितनीहरूले
उहाँलाई सोध,े “के िव ामको िदनमा कसलैाई िनको पान ुर् न्यायोिचत छ?”

11 उहाँले भन्नभुयो, “यिद ितमीहरूमध्ये कसकैो एउटा भडेा छ, त्यो
िव ामकोिदनमा एउटा खाल्डामा खस्यो भने के आफ्नो हातले समातरे बािहर
तान्दनैौ? 12 एउटा मािनस भडेा भन्दा धरैे असल हुन्छ। त्यसथर् िव ामको िदनमा
भलो गनर् वस्थाले िदन्छ।”

13 तब उहाँले त्यस डुडँहेात भएको मािनसलाई भन्नभुयो, “मलाई ित ो हात
हनेर् दऊे।” त्यसले यशे ू भएितर हात पसाय । अिन उसको हात, त्यो अक हात
जस्तै िनको भयो। 14 तर फ रसीहरू बािहर गए अिन यशेलूाई मानर्का िन म्त योजना
बनाए।

यशे ू परमे र ारा चिुनएको सवेक हुनहुुन्छ
15 फ रसीहरूले के गनर् लिगरहकेा िथए सो यशेलुाई थाहा भयो। अिन उहाँले

त्यो ठाउँ छोड्नभुयो। धरैे मािनसहरूले उहाँलाई प ाउन लाग।े उहाँले सबै
रोगीहरूलाई िनको पारी िदनभुयो। 16 उहाँ को हुनहुुन्छ भनरे मािनसहरूलाई केही
नभन्नभुनी ितनीहरुलाई यशेलू े चतेाउनी िदनभुएको िथयो। 17 यशेलूे यी कुराहरू
यशयैा अगमव ाले भनकेा कुराहरू पणूर् गनर्का िन म्त गन ुर् भयो।
✡ 12:7: 6:6 बाट उ तृ ग रएको।
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18 “यहाँ मरेो दास छ,
मलैे उसलाई चनुकेो हु।ँ

म उसलाई मे गछुर्
अिन म उिसत खशुी छु।

म मरेो आत्मा उसमा हा लिदनछुे,
अिन उसले नै अन्य रा हरूमािथ न्यायको घोषणा गनछ।

19 उसले झगडा गनछैन न त िचच्याउने नै छ;
उसको स्वर कसलैे पिन गल्लीहरूमा सनु्ने छैन।

20 उसले बा ङ्ग सकेको िनगालो भाँच्ने छैन।
उसले ज लहरेको दीयो िनभ्दै जाँदछै भिन िनभाउने छैन।

उसले यी सबै ग ररहनछे जबसम्म साँचो न्यायले िवजय ा गदन।
21 सबै रा हरूले उहाँमािथनै आशा गनछन।्” यशयैा 42:1-4

परमे र ारा यशेकूो श
(मकूर् स 3:20-30; लकूा 11:14-23; 12:10)

22 त्यसपिछ केही मािनसहरूले एकजना मािनसलाई यशे ूकहाँ ल्याए। उ अन्धो
िथयो अिन बोल्न पिन सक्दनैथ्यो िकनिक उसलाई भतू लागकेो िथयो। उहाँले
त्यसलाई िनको पान ुर्भयो अिन त्यस मािनसले बोल्न अिन दे थाल्यो। 23 सबै
मािनसहरू चिकत भए। ितनीहरूले भन,े “िन यनै यी मािनस नै दाऊदका पु हुन ्
जसलाई परमे रले हामीकहाँ पठाउने ितज्ञा गन ुर् भएको िथयो?”

24जब फ रसीहरूले मािनसहरूको मखुबाट यस्तो कुरा सनुे तब ितनीहरूले भन,े
“यशेलूे मािनसरूबाट भतू भगाउनका िन म्त बालिजबलु श को योग गदर्छन।्
बालिजबलु भतूहरूको शासक हो।”

25यशेलूेफ रसीहरूलेसोचकेा कुरा थाहा पाउनभुयो। अिन उहाँले ितनीहरूलाई
भन्नभुयो, “आपसमा झगडा गन कुनै पिन राज्य ध्वसं हुनछे त्यसै गरी आफैमा
िवभाजन भएको नगर टक्ने छैन। त्यसरीनै िवभाजन भएको कुनै प रवार सफल
हुदँनै। 26 यिद शतैानले शतैानलाई िनकाल्दछ भन,े त्यो आफ्नै िवरु िवभािजत
हुन्छ। तब कसरी उसको राज्य टक्न वा चल्न सक्छ? 27 ितमीहरूले भन्दछैौ िक
मलैे शतैानको श ारा भतूहरू भगाउदँछुै। यिद यो सत्य हो भन,े ित ा मािनसहरूले
भतु भगाउन कुन श को योग गदछन?् यसकारण ितमीहरूका आफ्नै
मािनसहरूले ितमीहरूको भलू को ाउनछेन।् 28 तर म परमे रका आत्माको
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श ारा भतुहरू भगाउछुँ। यसबाट यो थाहा हुन्छ िक परमे रको राज्य अिघ
नै ितमीहरूमा आइसकेको छ। 29 यिद कुनै मािनसले कुनै एक बलवान मािनसको
घरमा लटुपाट गनर् चाहन्छ भन,े सवर् थम उसले त्यो बलवान मािनसलाई साङ्लोले
बाँधरे रा पुछर्। त्यसपिछ मा त्यो मािनसले घर लटु्न सक्दछ। 30 जो मािनस
मिसत छैन, त्यो मरेो िवरु मा छ। मिसत काम नगनले मरेो िवरू मा काम ग ररहकेो
हुन्छ।

31 “यसलैे म ितमीहरूलाई भन्दछु, ितनीहरूले गरेका हरेक पापका िन म्त
मािनसहरूलाई क्षमा दान गनर् सिकन्छ। अिन ितनीहरूले भनकेा सबै नरा ा
शब्दहरूको िन म्त मािनसहरूलाई क्षमा दान गनर् सिकन्छ। तर यिद कसलैे पिव
आत्माको िवरु मा कुरा गछर् भने उसलाई क्षमा ग रनछैेन। 32यिद कसलैे मािनसका
पु का िवरु मा कुरा गरे उसलाई क्षमा हुनछे। तर कसलैे पिव आत्माको िवरु मा-
कुरा गरे क्षमा हुनछैेन। त्यस मािनसलाई न ता अिहलेक्षमा िदइन्छ न ता भिवष्यमान।ै

ितमीहरूको चाल-चलनले ितमीहरूको प रचय गराउँछ
(लकूा 6:43-45)

33 “यिद ितमीहरू असल फल चाहन्छौ भने ितमीहरूले बकृ्षलाईनै असल
तलु्याउन ुपछर्। यिद ितमीहरूको बकृ्षनै नरा ो छ भने त्यसको फल पिन नरा ो हुनछे।
िकनिक त्यसको फलबाटनै बोटलाई िचन्न सिकन्छ। 34 ए साँपहरू, ितमीहरू
द ु मितका छौ। ितमीहरूबाट कसरी असल कुराहरू आउनसक्छ। हृदयमा जे
कुरा थपुरीएको छ त्यही कुराहरू नै मखुले बोल्दछ। 35 असल मािनसले असलै
कुराहरू हृदयमा थपुारेको हुन्छ। यसथर् रा ै कुराहरू उसले बोल्दछ। तर एउटा द ु
मािनसले हृदयमा द ु कुराहरू नै राखकेा हुन्छ र उसले बोलकेो बलेामा हृदयमा
भएका द ु कुराहरू नै उसले बोल्दछ। 36 यसथर् म ितमीहरूलाई भन्दछु त्यके
मािनसले आफूले बोलकेा हरेक लापरवाही कुराहरूको िववरण न्यायको िदनमा
िदन ु पनछ। 37 ितमीलाई ित ा आफ्नै कुराहरू ारा न्याय ग रनछे। ित ा कितपय
कुराहरूले ितमीलाई सही तलु्याउनँछे अिन ित ा कितपय कुराहरूले ितमीहरूलाई
दोषी ठहराउनछे।”

माणकालािग यशेसूगँ यहूदीहरूको सोधखोज
(मकूर् स 8:11-12; लकूा 11:29-32)
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38 तब केही शा ीहरू र फ रसीहरूले यशेलूाई जवाफ िदए। ितनीहरूले भन,े
“गरुूज्य,ू हामी तपाईंबाट एउटा आ यर्को िचन्ह हनेर् चाहन्छौ।”

39 यशेलूे जवाफ िदनभुयो, “द ु र पापी मािनसहरूले माणकोलिग चमत्कार
खोज्दछैन।् तर त्यस्ता मािनसहरूलाई माणकोलािग कुनै चमत्कार दखेाइने छैन।
अगमव ा योनाको िचन्ह बाहके। 40 तीन िदन र तीन रात सम्म योना एउटा ठूलो
माछाको पटेमा िथए। त्यसरी नै तीन िदन र तीन रात सम्म मािनसको पु पथृ्वीको
पटेिभ रहनछे। 41 अिन न्यायको िदनमा ितनीहरू दोषी छन ् भनी दखेाउनका
िन म्त िननवकेा मािनसहरू यस पसु्ताको साथमा खड़ा हुनछेन।् िकनभने योनाले
ितनीहरूलाई उपदशे िदएका िथए, अिन ितनीहरूले आफ्नो जीवननै बद्लकेा िथए।
अिन अझ यहाँ एक मािनस छ त्यो योना अगमव ा भन्दा महान छ।

42 “न्यायको िदनमा दिक्षणको महारानी यस पसु्ताको अगाडी खडा हुनिेछन ्र
उनलैे ितनीहरूलाई दोषी भनी माण िदने िछन।् िकनभने सलुमेानका ज्ञानहरू सनु्न
महारानीले धरैे-टाढासम्मको या ा गरेकी िथइन।् अिन अझ यहाँ एक मािनस छ
त्यो सलुमेानभन्दा महान छ।

द ु आत्माले भ रएका आजका मािनसहरू
(लकूा 11:24-26)

43 “जब द ु आत्मा मािनसबाट िनस्केर जान्छ, त्यो ओबानो ठाउँितर िव ाम
खोज्दै िहड्छ तर त्यसले भे ाउन स ै न। 44 तब त्यस द ु आत्माले भन्छ, ‘म
आफ्नै अिघको घरमा फिकर् जानछुे, जसलाई मलैे छाडरे आएँ।’ त्यो फकर आउँछ
र पिहलकेो उसको घरिभ र ो र सफा ग र राखकेो भे ाउछँ। 45 त्यसपिछ त्यो
द ु आत्मा जान्छ, र आफू भन्दा बढ़ता अरू सातवटा द ु आत्माहरू ल्याउछँ। तब
सबै द ु आत्माहरू त्यस मािनस िभ पसरे त्यहाँ बास गछर्न ् र त्यस मािनसहरूको
अवस्था पिहलकेो भन्दा झन खराब हुन्छ अिन त्यही अवस्था त्यो द ु पसु्तामािथ
पिन हुन्छ।”

चलेाहरू नै यशेकूा प रवार
(मकूर् स 3:31-35; लकूा 8:19-21)

46जब यशे ूमािनसहरूिसत अझ बातचीत गद हुनहुुन्थ्यो उहाँका आमा र भाइहरू
बािहर उिभरहकेा िथए। ितनीहरू यशेसूगँ भटे गनर् चाहन्थ।े 47 कुनै एकजनाले भन,े
“तपाईंकी आमा र भाइहरू बािहर उिभरहकेा छन,् अिन ितनीहरू तपाईंसगँ भटे गनर्
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चाहन्छन।्” 48 यशेलूे त्यो बोल्दै गन मािनसलाई भन्नभुयो, “मरेा आमा र मरेा
भाइहरू को हुन?्”

49 आफ्ना चलेाहरूलाई सकेंत गद उहाँले भन्नभुयो, “हरे! ियनीहरू नै आमा
र भाइहरू हुन।् 50 जसले स्वगर्को मरेो िपताले चाहन ु भए झैं गदर्छ उनीहरूनै मरेा
भाइ, बिहनी र आमा हुन।्”

13
यशेलूे बीऊ र बीऊ छनको िबषयमा उखान भन्नहुुन्छ
(मकूर् स 4:1-9; लकूा 8:4-8)

1 ठीक त्यही िदन यशे ू बािहर गएर झीलको छेउमा ब ु भयो। 2 उहाँलाई
अनकेौं मािनसहरूले घरेेका िथए। यसकारण उहाँ एउटा डुङ्गामा चढ्न ु भयो।
सबै मािनसहरू चाँिह िकनारमा बसकेा िथए। 3 उखानहरूको उपयोग गरेर उहाँले
मािनसहरूलाई धरैे िशक्षा िदनभुयो। यशेलू े बताउनभुयो:

“कोही िकसान बीऊ छनर्लाई िनस्क्यो। 4 जब ितनीले बीऊ छद िथए, केही
बीऊहरू बाटोितर परे। चरा-चरुूङ्गी आएर ती बीऊहरू खाए। 5 केही बीऊहरु
नभएको कारणले बीऊहरू चाँडै उ नथाले च ानमय खतेमा झरे। जमीन त्यि
गिहरो िथएन। 6 तर जब घाम लाग्नथाल्यो, ती बीरूवाहरू चण्डघामले सकेुर गए
िकनभने ितनीहरूका जराहरू िथएनन।् कितपय बीऊहरू काँडाधारीमा खस।े जब
काँडाहरू बढ्दै गए ितनीहरूले ती बीरूवाहरूलाई उ न िदएनन।् 7कितपय बीऊहरू
म ललो माटोमा खसकेा िथए। 8 अिन ती बीऊहरू उि ए र फसल उत्पन्न गरे।
कितपय बोटहरूले सय, कितपयल सा ी अिन कितपयले तीस गणुा फल फलाए।
9 ऊ जसले सनु्न सक्छ मरेो कुरा सनु।”

यशेलूे िसकाउनलाई उखान भन्न ु भएको
(मकूर् स 4:10-12; लकूा 8:9-10)

10 चलेाहरू आए र यशेलूाई सोध,े “तपाईंले उपदशे गन ुर्हुदँा तपाईंले िकन
उखानहरू भन्न ु भएको?”

11 यशेलूे जवाफ िदनभुयो, “स्वगर्को राज्यको सत्यरहस्यहरूको बारेमा
ितमीहरूले मा बझु्नसक्छौ। तर अरूहरूले ती जान्नसक्दनैन।् 12 जसले बझु्न
सक्दछ उसलाई अरू बझुाइनछे अिन उसले चाहभेन्दा धरैे बझु्न पाउनछे। तर जसले
बझु्न सक्दनै उसले जित बझुकेोछ त्यो पिन उसकोबाट खोिसनछे। 13 यसलै,े ती
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मािनसहरूलाई उपदशे िदएँ म उखानहरू भन्ने छु ितनीहरू हदेर्छन,् तर दखे्दनैन।्
ितनीहरू सनु्छन त्र बझु्दनैन।् 14यसरी यशयैाले जनु अगमवाणी गरे त्यो ितनीहरूमा
पणूर् भयो:

‘ितमीहरू सनु्न त सनु्छौ,
तर बझु्दनैौ।

ितमीहरू हनेर् त हछे ,
तर दे सक्दनैौ।

15 हो, यी मािनसहरूको हृदय कठोर भएको छ।
कान भएर पिन ियनीहरू सनु्न सक्दनैन,्
ितनीहरूका आखँा त छन,् ता पिन ितनीहरु दखे्दनैन।्

यस्तो भएको छ त्यसकारण ितनीहरुले
आफ्ना आखँाले दखे्दनैन,्
आफ्ना कानले सनु्दनैन,्

ितनीहरुका हृदयले बझु्दनैन,्
हनै भने ितनीहरू मकहाँ आउने िथए, सनु्ने िथए, अिन म ितनीहरूलाई िनको

पानिथएँ।’ यशयैा 6:9-10
16 तर ितमीहरू धन्य छौ िकनभने ित ा आखँाहरूले दे सक्छन,् अिन ित ा
कानहरूले सनु्न सक्छन।् 17 म ितमीहरूलाई साँचो भन्दछु। धरैे अगमव ाहरू
र धम मािनसहरू पिहले ितमीहरूले दखेकेा कुराहरू हनेर् चाहन्थ।े तर ितनीहरूले
ती कुराहरू दे सकेनन।् अिन धरैे अगमव ाहरू र धम मािनसहरू ितमीहरूले
सनुकेा कुराहरू पिहले सनु्न चाहन्थ।े तर ितनीहरूले ती कुराहरू सनु्न सकेनन।्

बीऊ छनको उखानको ाख्या
(मकूर् स 4:13-20; लकूा 8:11-15)

18 “अब िकसानको बारेमा उखान सनु:
19 “बाटोमा छ रएको बीऊ के हो? त्यो बीऊ त्यो मािनस जस्तो हो जसले

राज्यको बारेमा केही उपदशे सनु्छ तर बझु्दनै। द ु आउँछ अिन उसको मनमा
रोिपएको कुराहरू लजैान्छ।
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20 “अिन च ानमय भिूममा खसकेो बीऊहरू चािहं के हुन?् ती बीऊहरू
त्यो मािनस जस्तै हुन ् जसले उपदशे सनु्छ अिन आनन्दिसत तरुन्तै हण गदर्छ।
21 तर त्यो मािनसले त्यो सन्दशेलाई गहनरूपले उसको जीवनमा प िददनै। त्यो
उपदशेलाई त्यसले थोरै बरेसम्म मा आफ्नो जीवनमा राख्छ। उपदशेको कारणले
जब उसले क र सतावटको सामना गन ुर्पछर् त्यसले तत्काल आफ्नो िव ास
गमुाउछँ।

22 “अिन काँडाहरूमा छ रएको बीऊहरू चािहं के हुन?् ती बीऊहरू ती
मािनसहरू जस्तै हुन ्जसले उपदशे सनु्दछन ् तर जीनवको िवषयमा बढ्ता िफ ी
गछर्न ् अिन पसैाको मेले ितनीहरूले सनुकेो उपदशे िनसािसन्छ। यसले गदार्
उपदशेले फलफलाउन सक्दनै।

23 “तर म ललो जमीनमा झरेका बीऊहरू चािहं के हुन?् ती बीऊहरू ती
मािनसहरू जस्तै हुन ्जसले उपदशे सनु्छ र त्यसलाई बझु्दछ। त्यो बीरूवा उ न्छन ्
अिन किहले सयगणुा ज्यादा, कहीले साठी गणुा ज्यादा, र किहले तीसगणुा अिधक
फल फलाउँछन।्”

गहू ँ र सामाको उखान
24 त्यसपिछ यशेलूे ितनीहरूलाई िसकाउन अक उखान सनुाउन ु भयो। उहाँले

भन्नभुयो, “स्वगर्को राज्य एउटा मािनस जस्तो हो जसले आफ्नो खतेमा असल
बीऊ छय , 25 त्यो रात सबै मािनसहरू िनदाइरहकेा िथए। त्यो मािनसको श ु
आयो अिन गहुकँो बीच-बीचमा सामा छरेर गयो। 26 केही समयपिछ गहु ँ उि यो
र बढन थाल्यो त्यही समय सामा पिन बढन थाल्यो, 27 उसका चाकरहरू आए र
मा लकलाई सोध,े ‘हजरूले आफ्नो खतेमा असल बीऊ रोप्न ु भएको होइन? तब
सामाको बोट चािहं कहाँबाट आयो?’

28 “त्यो मािनसले जवाफ िदयो, ‘केही श लुे त्यो छरेको िथयो।’
“चाकरहरूले सोध,े ‘त के हामीले गएर ती सामा उखलेकेो तपाईं चाहन ु हुन्छ?’
29 “त्यो मािनसले जवाफ िदयो, ‘अह,ँ िकनभने ितमीहरूले सामा उखले्दा

गहु ँ पिन उखले्न सक्छौ। 30 फसलको समयसम्म सामा र गहु ँ दवुलैाई सगँसगँै
बढन दऊे। फसल कटाइको बलेामा म खतेालाहरूलाई भन्नछुे, पिहल:े सामा
बटुलरे ितनीहरूलाई जलाउनकुो िन म्त िबटा-िबटा बाँध। त्यसपिछ गहु ँ बटुल र
मरेो भण्डारमा जम्मा गर।’ ”
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अरू केही उखानहरू
(मकूर् स 4:30-34; लकूा 13:18-21)

31 तब यशेलूे मािनसहरूलाई अक उखान भन्न ु भयो: “स्वगर्को राज्य एउटा
रायोको बीऊ जस्तो हो। एकजना मािनसले त्यसलाई आफ्नो खतेमा रोप्यो। 32 त्यो
बीऊ अरू बीऊहरूमध्ये सबभैन्दा सानो बीऊ हुन्छ। तर जब यो उ न्छ त्यो बारीको
सबभन्दा ठूलो पो ा हुन सक्छ। त्यो रूख जस्तै उ न सक्छ हाँगाहरू यित ठुला
उ न सक्छन ्िक ितनमा चरा-चङु्गीहरूले आफ्ना िन म्त ग ुडँ बनाउन सक्छन।्”

33 यशेलूे अक उखान भन्नभुयो, “स्वगर्को राज्य खमीर जस्तो हो। जसलाई
एउटी ीले रोटी बनाउन एउटा ठूलो भाँडामा िपठोिसत िमसाइन।् त्यो खमीरले
पीठोको सबै डल्लालाई खमीरी बनायो।”

34 यशेलूे मािनसहरूलाई यी सबकुैराहरू भन्नलाई उखानहरू उपयोग गन ुर्भयो।
वास्तवमा उहाँले ितनीहरूलाई उखानहरूको उपयोग नगरी किहले केही भन्न ुभएन।
35 अगमव ा ारा भिनएका कुराहरूलाई पणूर् गनर् यस्तो भएको हो:

“म उखान माफर् त ितमीहरूसगँ बोल्छु;
उखानहरूमा ससंारको सिृ भएको समय दे ख ग ु रा खएका कुराहरू

भन्नछुे।” भजनसं ह 78:2
यशे ूक ठन उखानको ख्या गन ुर्हुन्छ

36 त्यसपिछ सबै मािनसहरूलाई त्यहीं छाडरे यशे ू घरितर लाग्नभुयो। उनका
चलेाहरू उहाँकहाँ गए र भन,े “कृपया हामीलाई खतेको सामाको उखानको अथर्
बताइ िदनहुोस।”

37 यशेलूे जवाफ िदनभुयो, “खतेमा असल बीऊ छन मािनस मािनसको पु हो।
38 ससंार नै खते हो। असल बीऊहरू राज्यमा परमे रकै मािनसहरू हुन।् सामा
द ु का सन्तानहरू हुन।् 39नरा ो बीऊहरू छन श कुा चािहं शतैान हो। फसलकाटने
समय चािह ँ ससंारको अन्त्य हो। अिन फसल काट्नहेरू परमे रका दतूहरू हुन।्

40“सामाहरू बटुले पिछ ती अगोमा जलाइनछेन,् ससंारको अन्त्यमा पिन त्यस्तै
हुनछे। 41मािनसको पु लेआफ्ना दतूहरू पठाउनछेन र् ितनीहरूले ती सबलैाई भलेा
गनछन ्जसले पाप र द ु ता गछर्न ्दतुहरूले उनीहरूलाई राज्यदे ख बािहर िनका ल
िदनछेन।् 42 स्वगर्दतूहरूले ितनीहरूलाई ज्वलन्त भ ीमा फा लिदने छन।् त्यहाँ
मािनसहरू रूवाबासी गद दाँतिकट्दै रहनछेन।् 43 तब धम हरू घाम जस्तै चम्कने
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छन।् ितनीहरू आफ्ना िपताको राज्यमा हुनछेन।् हे मािनसहरू जसले सनु्न सक्छौ,
मरेो कुरा सनु।

गाड़धन र मोतीको उखान
44“स्वगर्को राज्य जमीनमा लकुाइएको सम्पि जस्तै हो। कुनै एक िदन एउटा

मािनसले त्यो पायो, ऊ खबूै खशुी भयो। उसले त्यसलाई फे र खतेमा लकुायो। तब
ऊ गएर आफूसगं भएको सबै िचजहरू बचे्यो र त्यो खते िकन्यो।

45“फे र, स्वगर्को राज्य एक ापरी जस्तै हो, जसले असल मोतीहरू खोज्छ।
46एकिदन त्यो ापारीले एउटा बहुमलू्य मोती फेला पाय । र उसले गएर आफूसगँ
भएको सबै बचेरे त्यो मोती िकन्यो।

माछामान जालको उखान
47 “स्वगर्को राज्य समु मा हानकेो एउटा महा-जाल जस्तै हो। त्यो जालमा

िविभन्न िकिसमका माछाहरू परे। 48 त्यो जालभ र माछा िथए। तब जालहारीले
त्यो जाललाई िकनारमा तान,े भईुंमा बसरे ितनीहरूले रा ो िकिसमका माछाहरू
छु ाउन र आफ्नो टोकरीमा हाल्न थाल।े अिन ितनीहरूले नरा ा िकिसमका
माछाहरू फ्याँिकिदए। 49 जगतको अन्त्यमा पिन यस्तै हुनछे। स्वगर्दतूहरू
आइपगु्ने छन ् अिन रा ा मािनसहरूबाट नरा ा मािनसहरूलाई अलग गनछन।्
50 स्वगर्दतूहरूले ितनीहरूलाई जल्दो भ ीमा फा लिदनछेन।् ती मािनसहरू पीडाले
रूनछेन ्दाँत िकट्नछेन।्”

51 तब यशेलूे आफ्ना िशष्यहरूलाई सोध्नभुयो, “के यी सबुै कुराहरू ितमीहरूले
बझु्यौ?”

ितनीहरूले जवाफ िदए, “ज्य ु भ,ु हामीले बझु्यौं।”
52 तब उहाँले आफ्ना चलेाहरूलाई भन्नभुयो, “ त्यके शा ी जसले स्वगर्को

राज्यको िवषयमा िसकेको एउटा घरको मा लक जस्तै हुन।् उसले आफ्नो घरमा
परुाना र नयाँ चीजहरू जोगाई राखकेो हुन्छ। अिन उसले ती परुाना र नयाँ चीजहरू
बािहर िझक्दछ।”

यशे ूआफ्नो शहर जानहुुन्छ
(मकूर् स 6:1-6; लकूा 4:16-30)

53 यसरी उखानहरूमा िशक्षा िदइसकेपिछ यशेलूे त्यो स्थान छाड्न ु भयो।
54 यशे ू आफू हुिकर् एको ठाउँमा पगु्नभुयो। यशेलू े सभा घरमा ितनीहरूलाई िशक्षा
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िदनभुयो। मािनसहरू उहाँ दे ख अच म्मत भए। यसकारण ितनले आपसमा कुरा
गरे, “चमत्कारहरू गन यस्तो ब ु र श ियनले कहाँबाट पाए? 55 ियनी उही
िसकम का पु हुन।् अिन उनकी आमा म रयम हुन।् याकूब, यसूफु, िशमोन र यहूदा
उनका भाइहरू हुन।् 56 अिन उनका सबै बिहनीहरू अिहले हामीसगँ छन।् यसथर्,
उनले यी कुराहरू गन य ो ब ु र श कहाँबाट पाए?” 57 यसथर् मािनसहरूले
यशेलूाई स्वीकार गनर् सकेनन।्

तर यशेलू े ितनीहरूलाई भन्नभुयो, “अरू मािनसहरूले अगमव ालाई आदर
गछर्न।् तर आफ्नो शहरमा र आफ्नै घरमा भएका मािनसहरूले अगमव ालाई
त्यसरी उनको जस्तो आदर गदनन।्” 58 त्यस ठाउँका मािनसहरूले यशेलूाई
िव ास नगरेका हुनाले उहाँले त्यहाँ त्यित धरैे आ यर्कमर्हरू दखेाउन ु भएन।

14
हरेोदले यशेकूो बारेमा जानकारी लए
(मकूर् स 6:14-29; लकूा 9:7-9)

1 त्यस समयमा हरेोदल,े गा ललका शासकबाट यशेकूो बारेमा खबर सनुकेा
िथए। 2 हरेोदले आफ्ना नोकरहरूलाई भन,े “यो मािनस साँच्चै बि स्मा िदने यहून्ना
हुन।् उनी मतृ्यबुाट बौरी उठेछ। यसलैे य ो आ यर्कमर्हरू गनर् सक्छ।”

बि स्मा िदने यहून्ना कसरी मा रए
3यसअिघ हरेोदले यहून्नालाई कैद गरेका िथए। हरेोदले यहून्नालाई साङ्गलोले

बाँधरे कैदमा हालकेा िथए हरेोिदयासको कारणल।े हरेोिदयास, हरेोदको दाज्य ू
िफ लपकी प ी िथइन।् 4 यसो भनकेा िथए, “तपाईं हरेोदले बहुारीलाई पि बनाएर
रा ु ठीक हुदनै यसकारण यहून्नालाई प े को िथए।” 5 तर मािनसहरूदे ख उसलाई
डर िथयो। मािनसहरूले यहून्नालाई एकजना अगमव ा भनी िव ास गरेका िथए।

6 हरेोदको जन्म िदनमा, हरेोिदयासकी छोरीले हरेोद र ितनका अितिथहरूका
िन म्त नाचरे दखेाई। हरेोद खबूै खशुी भए। 7 अिन उसले चाहकेो कुनै पिन चीज
िदने वचन हरेोदले िदए। 8 के चािह ँ माग्न ु पन हो हरेोिदयसले आफ्नी छोरीलाई
सोधी। यसथर् उसले हरेोदसगं माँगी, “कृपया बि स्मा िदने यहून्नाको टाउको मलाई
एउटा थालमा िदनहुोस।्”

9 राजा हरेोद खबूै दःुखी भए। तर छोरीले जे चाहन्छे त्यो उसलाई िदने शपथ
उनले लएका िथए। अिन हरेोदसगँै खाने मचेमा बसकेा मािनसहरूले पिन यो
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(शपथ) सनुकेा िथए। उसले आफ्नी छोरीले चाहकेो कुरा ल्याउने आदशे िदए।
10यसथर् उनले केही मािनसहरूलाई पठाए अिन ितनीहरूले कैदमा परेका यहून्नाको
टाउको काट्न लगाए। 11 ितनीहरूले यहून्नाको टाउको एउटा थालमा ल्याए र
त्यस केटीलाई िदए। उसले यहून्नाको टाउको आफ्नी आमा हरेोिदयास कहाँ लग।े
12 यहून्नाका चलेाहरू आए र ितनको दहे लगरे गाड।े अिन ितनीहरू यशेकूहाँ गए
र भएका घटनाहरूको वणर्न गरे।

पाँचहजारभन्दा बढी मािनसहरूलाई भोजनको बन्ध
(मकूर् स 6:30-44; लकूा 9:10-17; यहूना 6:1-14)

13जब यशेलूे यहून्नामािथ भएका घटनाहरू सनु्नभुयो, उहाँ एउटा नाउमा चढरे
िनजर्न ठाउँमा जानभूयो। जब मािनसहरूले यशे ू गइसक्न ु भएको कुरा थाहा पाए।
ितनीहरूले आफ्नो शहर छाडरे जमीनको बाटो भएर यशेलूाई प ाए। 14जब यशे ू
नाउबाट उ नभुयो, त्यहाँ उहाँले मािनसहरूको भीड दे भुयो। उहाँ ितनीहरू ित
अत्यन्त टीठाउन ु भयो, अिन ितनीहरूमा िवरामी परेकाहरूलाई िनको पान ुर् भयो।

15 त्यसै अपरान्ह चलेाहरू यशे ू कहाँ पगुरे भन्नलाग,े “यहाँ कुनै मािनस
बस्दनैन।् अिन अब धरेे िढलो भयो, ितनीहरूलाई पठाईिदनहुोस जसमा िक ितनीहरू
आफै गएर आफ्ना िन म्त खानकुेरा िकन्न सकून।्”

16 यशेलूे भन्नभुयो, “मािनसहरू यहाँबाट नजाउन बरू ितमीहरू आफैले
ितनीहरूलाई केही खानकुेराको बन्ध ग रदऊे।”

17चलेाहरूले भन,े “तर हामीहरूिसत जम्मा पाँचवटा रोटी र दइुवटा माछा मा
छन।्”

18 यशेलूे भन्नभुयो, “ती रोटी र माछाहरू यहाँ ल्याऊ।” 19 त्यसपिछ यशेलूे
सबै मािनसहरूलाई घाँसमा पं िमलाएर ब लगाउन ु भयो। उहाँले पाँचवटा
रोटी र दइुवटा माछा लनभुयो। उहाँले आकाशतफर् हरेेर परमे रलाई धन्यवाद
िदनभुयो। त्यसपिछ उहाँले रोटीहरू टु ा पारेर चलेाहरूलाई ती रोटी िदनभुयो,
अिन चलेाहरूले चाँही रोटी मािनसहरू माझ बािडिदए। 20 सबलैे खाए र सन्त ु
भए। सबै मािनसहरूले खाना खाइसके, पिछ चलेाहरूले उि एका टु ाहरू बटुलरे
बा वटा टोकरीहरूमा भरे 21 त्यहाँ ीहरू र केटाकेटीहरू बाहके ाय पाँच हजार
मािनसहरू िथए।

यशे ू पानी मािथ िहडँ्न ु भयो
(मकूर् स 6:45-52; यहून्ना 6:16-21)
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22 तब यशेलूे चलेाहरूलाई डुङ्गामा चढरे झीलको अक तफर् जान लगाउन ु
भयो। उहाँलेआफू पिछ आउने कुरा भन्नभुयो। मािनसहरूलाई घर पठाउनका िन म्त
यशे ू त्यहाँ ब भुयो। 23 मािनहरूलाई िबदा ग रसकेपिछ, यशे ूएक्लै ाथर्ना गनर्लाई
डाँडामा चढनभुयो। अबरे सम्म उहाँ एक्लै त्यहाँ ब भुयो। 24 यसबलेासम्म डुङ्गा
धरैे टाढा पिुगसकेको िथयो। हावा िवप रत िदशाबाट चलकेो कारणले छालहरूले
गदार् डुङ्गालाई कठीन प ररहथे्यो।

25 िबहानको पिहलो हारितर, यशेकूा चलेाहरू डुङ्गामा नै िथए। यशे ू
पानीमािथ िहडँ्दै ितनीहरू भएितर जानभुयो। 26 उहाँलाई पानीमा िहड्दै गरेको
दखेरे चलेाहरू डराउन लागकेा िथए। “यो भतू हो।” ितनीहरू डरले िचच्याए।

27 तर यशेलू े तत्कालै भन्नभुयो, “साहसी होऊ यो म हु।ँ डराउन ु पदन।”
28 प सुले भन,े “ भ,ु यिद वास्तवमा तपाईं नै हुनहुुन्छ भन,े मलाई पानीमािथ

िहडँरे तपाईंकहाँ आउन भन्नहुोस।्”
29 यशेलूे भन्नभुयो, “आऊ प सु।”
त्यसपिछ प सुले डुङ्गा छोडे र पािनमािथ िहडं्दै यशे ू भएकहाँ गए।

30 पानीमािथ िहडंदा प सुले तजे बतास र छालहरू आएको दखे।े अिन भयभीत
भए। उनी भयभीत भए र पानीमा डुब्नलाग।े उनी िचच्याए, “ भ,ु मलाई
बचाउनहुोस।्”

31 त्यसपिछ यशेलूे प सुको हात समा ु भयो। उहाँले भन्नभुयो, “ए
अल्पिव ासी ितमी िकन शकंा गछ ?”

32 जब प सु र यशे ू दवु ै डुङ्गामा चढे आधँी पिन थािमयो। 33 डुङ्गामा
भएका चलेाहरूले यशेलूाई आराधना गद भन्न लाग,े “साँच्चै तपाईं परमे रका
पु हुनहुुन्छ।”

यशेलूे धरैे िबमारी मािनसहरूलाई िनको पान ुर्भयो
(मकूर् स 6:53-56)

34 त्यसपिछ उहाँहरू झील तरेर गनसेरेतको िकनारमा पगु्नभुयो। 35 त्यस
ठाउँका मािनसहरूले यशेलूाई दखे।े उहाँ वास्तवमा को हुनहुन्छ भनरे ितनीहरूले
जान्न पाए। ितनीहरूले त्यस क्षे व रप रका सबै मािनसहरूलाई यशे ू त्यहाँ आउन ु
भएको छ भनरे खबर फैल्याए। धरैे रोगीहरूलाई यशेकूहाँ पयुार्ए। 36 ितनीहरूले
उहाँको लगुाको िकनार मा पिन छुनलाई अनमुित माँगे तािक ितनीहरूको िबमार
जाित होस।्
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15
परमे रको र मािनसको वस्था
(मकूर् स 7:1-23)

1 त्यसपिछ केही फ रसीहरू र शा ीहरू यशेकूहाँ आए। ितनीहरू यरूशलमेबाट
आएका िथए ितनीहरूले भन,े 2 “तपाईंका चलेाहरूले िकन हा ा पखुार्हरूले
बनाएको िनयमहरू भङ्ग गदर्छन?् खानभन्दा अिघ ितनीहरू हात ध ुदँनैन।्”

3 यशेलूे ितनीहरूलाई जवाफ िदनभुयो, “ितमीहरू पिन िकन आफ्ना परम्पराको
िन म्त परमे रको आज्ञा भङ्ग गदर्छौ? 4 परमे रले भन्न ुभएको छ, ‘आफ्ना बाब ु
र आमाको आदर गर।’✡ फे र उहाँले भन्न ु भएको छ, ‘जसले आफ्ना बाब ु अिन
आमालाई अपमान गछर् त्यसलाई मान ुर्पछर्।’✡ 5 तर ितमीहरू जसले म बाट तपाईंले
जे पाउने सक्न ु हुन्थ्यो त्यो परमे रलाई चढाईएको छ भनी आफ्ना आमा-बाबलुाई
भन्छौ उसले उनीहरूलाई आदर ग ररहन ु पदन भन्ने िशक्षा िदन्छौ। 6 ितमीहरू
त्यस मािनसलाई आफ्नो िपताको आदर गन ुर् पदन ्भन्छौ। यसरी ितमीहरू आफ्नो
िनयमका िन म्त परमे रको आदशेलाई एकाितर पन्छाउछँौ। 7 ितमीहरू कपटीहरू
हौ। यशयैाले ितमीहरूको बारेमा सही बोल।े यशयैाले भनकेा िथए:

8 ‘यी मािनसहरू मलाई मखुले आदर गछ ं भन्छन ्
तर ितनीहरूको हृदय मदे ख टाढा छ।

9 ितनीहरूले मलाई अपर्ण गरेको आराधना थर् छ।
ितनीहरूले आफैं ले रचकेा िनयमहरू मा ै पालन गनर् िसकाउँछन।्’ ” यशेयैा

29:13

10 यशेलूे मािनसहरूलाइ आफूकहाँ बोलाउन ु भयो। उहाँले भन्नभुयो, “म
ितनीहरूलाई केही भन्छु। सनु र यसलाई बझु। 11 ज-ेजित कुरा मखुिभ पस्छ,
त्यसले मािनसहरूलाई अशु गराँउदनै। तर जे मखुबाट बािहर िनस्कन्छ, त्यसलैे
मािनसहरूलाई अशु तलु्याउछँ।”

12 तब चलेाहरू यशेकूहाँ आएर उहाँलाई भन,े “के तपाईंलाई थाहा भयो िक
तपाईंले भन्नभुएको कुराबाट फ रसीहरू रसाए भने तपाईंले थाहा पाउनभुयो?”
✡ 15:4: 20:12; वस्था 5:16 बाट उ तृ ग रएको। ✡ 15:4:

21:17 बाट उ तृ ग रएको।
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13 यशेलूे भन्नभुयो, “स्वगर्को मरेा िपताले नरोपकेो त्यके बोट उखे लनछे।
14 फ रसीहरूलाई छािडदऊंे। ितनीहरू मािनसहरूलाई अगवुाई त गछर्न,् तर
ितनीहरूको अगवुाई एउटा अन्धाले अक अन्धलाई डोयार्एको जस्तो हुन्छ। अिन
जब एक अन्धाले अक अन्धालाई डोयार्उछँ तब दवुै खाल्डामा पनछन।्”

15 प सुले भन,े “अिघ तपाईंले मािनसहरूलाई भन्न ु भएको कुराको हामीलाई
ाख्या गन ुर्होस।्”
16 यशेलूे सोध्नभुयो, “के ितमीहरूलाई पिन यो कुरा बझु्न अझ क ठन

प ररहकेो छ? 17 ितमीहरू जान्दनैौ िक मखुबाट खाएको खानकुेरा पटेमा
पगु्दछ। अिन त्यसपिछ शरीरदे ख जे कुरा बािहर जान्छ। त्यो काम नलाग्ने हुन्छ।
18मखुबाट िनस्कने जसेकैुको उत्पि हृदयमा हुन्छ अिन त्यसलैे मािनसलाई अशु
तलु्याउछ। 19 िकनभने हृदयबाट यस्ता नरा ा कुराहरू आउँछन ्द ु िवचार, हत्या,

िभचार, यौन अनिैतकता, चोरी, कसम खाएर ढाँटन,ु िनन्दा जस्ता कुराहरू
िनस्कन्छन।् 20 यी कुराहरूले मािनसलाई अशु तलु्याउछँन। तर हात नधोइ
खानाले मािनसलाई अश ू तलु्याउदँनै।”

यशेबूाट कनानी ीहरूलाई सहायता
(मकूर् स 7:24-30)

21 यशे ु त्यो ठाउँ छोडरे जान ु भयो अिन टायर र िसडोनका क्षे ितर जानभुयो।
22 त्यस क्षे की कुनै एउटी कनानी ी यशेकूहाँ आई। ितनले रूँदै भिनन,् “परम भ,ु
दाऊदका पु , ममािथ दया गन ुर्होस।् मरेो छोरीलाई भतूले सताएको छ ऊ सा ै
यातनामा छे।”

23 तर यशेलू े त्यस ीलाई जवाफ िदन एउटा शब्द पिन भन्न ु भएन। अिन
चलेाहरू उहाँकहाँ आएर िबन्ती गनर् लाग,े “कृपया यो ीलाई पठाइिदन ु होस,
यसले हा ो िपछा गद कराइरहकेी छे।”

24 यशेलूे भन्नभुयो, “इ ाएलका हराएको भडेाको िन म्त मा जान ु भनी
परमे रले मलाई पठाउन ु भएको हो।”

25 त्यो ी फे र यशेकूहाँ आई। यशेकूो अिघ घोप्टो परेर त्यसले भनी, “ भ,ु
मलाई सहायता गन ुर्होस।्”

26 उहाँले जवाफ िदन ु भयो, “नानीहरूको रोटी कुकुरलाई िदन ु असल हुन्छ
त?”
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27 त्यस ीले भनी, “हो भ,ु तर कुकुरहरूले आफ्नो मा लकको टेबलबाट
झरेको रोटीका टुकाहरू खान्छन।्”

28तब यशेलूे भन्नभुयो, “हे नारी ितमीमा ठूलो िव ास रहछे। ितमी जे चाहान्छौ
म गनछु।” अिन त्यसको छोरी त्यसबैलेा िनको भइहाली।

यशेलु े अनके रोगहरू िनको गन ुर्भयो
29 त्यसपिछ यशेलूे त्यो ठाउँ छोड्नभुयो अिन गालील झीलको िकनारमा

जानभुयो। यशे ू डाँडामा चढ़न ु भयो र त्यहाँ ब भुयो।
30 धरैे, मािनसहरू यशेकूहाँ आए। ती मािनसहरूले थु ै रोगीहरूलाई लएर

आए अिन यशेकूो अिघ रा खिदए। लङ्गडा, अन्धा,ग ुगंा अिन बिहरा भीड ारा
ल्याइएका िथए। यशेलू े यी सबलैाई िनको पा रिदन ु भयो। 31लाटाहरू बोल्न सक्ने
भए ललुाहरू ब लया भए िहडँ्न नसक्नहेरू फे र िहडँ्न सक्ने भए र अन्धाहरू फे र
दे सक्ने भए यस्तो आ यर् दखेरे ती मािनसहरू चिकत भएर पिहले यस्तो किहल्यै
दे खएको िथएन भन्दै इ ाएलका परमे रलाई धन्यवाद चढाए।

यशेलू े चार हजारभन्दा धरैे मािनसहरूलाई खवुाउन ु भएको
(मकूर् स 8:1-10)

32 यशेलूे आफ्ना चलेाहरुलाई बोलाएर भन्नभुयो, “यी मािनसहरूलाई दखेरे
मलाई दया लागकेो छ। अिहले ितनीहरू मसगँ ितनिदनदे ख छन,् अिन ितनीहरूको
खानकुेरा छैन। म ितनीहरूलाई भोकै पठाउन चाहन्न घर जाने बाटोमा ितनीहरू
मछुार् पनर् सक्छन।्”

33 चलेाहरूले यशेलूाई सोध,े “यी मािनसहरूलाई खवुाउन यित िवघ्न भोजन
हामी कहाँ पाउन सक्छौं? शहरदे ख हामी धरैे टाढा छौं।”

34 यशेलूे जवाफ िदन ु भयो, “ितमीहरूिसत कितवटा रोटी छन?्”
चलेाहरूले जवाफ िदए, “हामीिसत सातवटा रोटी र केही ससाना माछा छन।्”
35 यशेलूे सबलैाई भईूंमा ब भन्नभुयो। 36 यशेलूे सातवटा रोटी र केही

माछा लनभुयो। अिन भोजनकोलािग परमे रलाई धन्यवाद िदनभुयो। उहाँले
ती रोटीलाई भाँचरे चलेाहरूलाई िदनभुयो। ितनीहरूले मािनसहरूलाई बाँिडिदए।
37 सबै मािनसहरू खाए र त ृ भए। चलेाहरूले उ केा रोटीको टु ाहरू बटुले
ती सात टोकरीभ र भए। 38 त्यहाँ ाय चार हजार मािनसहरू िथए। जसले खाए।
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त्यसमा ी र बालकहरू पिन िथए। 39जब ितनीहरूलेखाए यशेलू े ितनीहरूलाई आ-
आफ्नो घर पठाउनभुयो अिन उहाँ एउटा डुङ्गामा चढरे मग्दानको क्षे मा जानभुयो।

16
यहूदी नतेाहरू ारा यशेकूो परीक्षा
(मकूर् स 8:11-13; लकूा 12:54-56)

1फ रसीहरू र सदकुीहरू यशेकूहाँ आए। ितनीहरू यशेकूो परीक्षा लन चाहन्थ।े
अिन ितनीहरूले यशेलूाई परमे रबाट आएको हो भन्ने माणको िन म्त चमत्कार
दखेाउन िवन्ती गरे।

2 यशेलूे भन्नभुयो, “जब ितमीहरूले सयूार्स्त भएको दखे्छौ, ितमीहरू भन्छौ,
आकाश रातो छ, मौसम रा ो हुनछे। 3 अिन िबहान ितमीहरू भन्छौ। आकाश
अन्धकार र रातो छ, यसकारण आज आधँी चल्ने छ। यी मौसमका सकेंतहरू हुन।्
जब ितमीहरू आकाशमा हरेेर त्यसको सकेंत बझु्छौ। भन,े अिहले के भइरहछे
त्यो ितमीहरूले बझु्न ु पछर्। यी पिन सकेंतहरू हुन।् तर यी सकेंतहरूको अथर्
ितमीहरू बझु्दनैौ। 4 द ु र पापी मािनसहरूले िचन्हको िन म्त चमत्कार खोज्छन।्
तर ितनीहरूलाई योनाको िचन्ह।* बाहके अरू िचन्ह दखेाइनछैेन।” त्यसपिछ अन्त
कतै जानका िन म्त उहाँले त्यो स्थान छोड्न ु भयो।

यशे ू ारा यहूदी नतेाहरूलाई चतेाउनी
(मकूर् स 8:14-21)

5 यशे ू र उहाँका चलेाहरू गालील झीलको अक ितर जानभुयो। तर चलेाहरूले
आफूसगं रोटी लजैान भलु।े 6 यशेलूे ितनीहरूलाई भन्नभुयो, “आफैं लाई बचाऊ।
फ रसीहरू र सदकुीहरूको खमीर चालबाट आफैं लाई जोगाऊ।”

7 चलेाहरूले यो भनाइको िवषयमा बहस गनर् थाले ितनीहरूले भन,े “मीले
आफूसगं रोटी नल्याएको हुनाले उहाँले यसो भन्नभुएको हो भनी बहस गनर् थल?े”

8 यशेलूे चलेाहरूका धारणा बझु्नभुयो। अिन उहाँले ितनीहरूलाई भन्नभुयो,
“न रोटीको िवषयमा ितमीहरू कुरा गनर् लािगरहछेौ? ितमीहरूिसत कमजोर
िव ास छ। 9 ितमीहरूले िकन अझै नबझुकेो? पाँचवटा रोटी जो पाँच हजार
* 16:4:

(योना 1-2)



16:10 l म ी 16:20

मािनसहरूलाई खवुाइए पिछ ितमीहरूले कितवटा टोकरी बटुल्यौ ितमीहरूलाई याद
भएन? 10 अिन त्यसरीनै चार हजार मािनसहरूले सातवटा रोटी खाएको कुरा र
कित टोकरी ितमीहरूले बटुल्यौ, ितमीहरूलाई थाहा छैन? 11 यसथर् म रोटीको
िवषयमा कुरा गरीहरेको होइन भनरे ितमीहरु िकन बिुझरहकेा छैनौ? म ितमीहरूलाई
फ रसीहरू र सदकुीहरूको खमीरको िवरू सावधान हुन भन्दछुै।”

12 तब उहाँले रोटीको खमीर दे ख होइन, तर फ रसीहरू र सदकुीहरूको िशक्षा
दे ख ितनीहरू होिशयार ब ु भन्न ु भएको रहछे भनी ितनीहरूले बझु।े

यशे ू नै ी हुनहुुन्छ प सु भन्छन ्
(मकूर् स 8:27-30; लकूा 9:18-21)

13 जब यशे ू िसज रया िफ लप्पीका इलाकामा पगु्नभुयो। उहाँले आफ्ना
चलेाहरूलाई सोध्नभुयो, “म मािनसको पु हु।ँ मािनसहरू मलाई को हो भन्छन?्”

14 चलेाहरूले जवाफ िदए, “कसलैे तपाईंलाई बि स्मा िदने यहून्ना हुन ्
भन्दछन।् कसलैे तपाईंलाई ए लया हुन ् भन्दछन।् अिन कसलैे तपाईंलाई यिमर्या
अथवा कुनै अगमव ाहरू मध्ये एकजना ठान्छन।्”

15 तब यशेलूे आफ्ना चलेाहरूलाई भन्नभुयो, “ितमीहरू चािहं मलाई को हो
भन्छौ?”

16 िशमोन प सुले जवाफ िदए, “तपाईं ी हुनहुुन्छ, जीिवत परमे रको
पु ।”

17 यशेलूे भन्नभुयो, “ितमी धन्य हौ, हे योनाको छोरो िशमोन। कुनै पिन मानव
जाितले ितमीलाई यो िसकाएको होइन। स्वगर्मा भएका मरेा िपताले ितमीलाई काश
ग रिदनभुएको हो। 18 यसलैे म भन्दछु, ितमी प सु हौ। अिन म मरेो मण्डली यो
च ानमािथ बनाउनछुे। मरेो मण्डलीलाई हराउन मतृ्यकुो श हरू सामथर् हुनछैेनन।्
19 म स्वगर्का साँचोहरू (चाबी) ितमीहरूलाई िदनछुे। जब ितमी यो पथृ्वीमा
न्यायका लािग बोल्नछेौ तब त्यो न्याय परमे रको न्याय हुनछे। जब ितमीले यो
पथृ्वीमा कसलैाई क्षमा िदनछेौ तब त्यो क्षमा परमे रको क्षमा हुनछे।”

20 त्यसपिछ यशेलूे आफ्ना चलेाहरूलाई कसलैाई पिन उहाँ ी हुनहुुन्छ भिन
नभन्न ु भनी चतेाउनी िदनभुयो।

आफूले मन ुर्पछर् भनी यशे ू बताउनहुन्छ
(मकूर् स 8:31-9:1; लकूा 9:22-27)
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21 त्यसै बलेादे ख यशेलूे आफ्ना चलेाहरूलाई आफू यरूशलमे जान पनछ भनरे
पानर् थाल्नभुयो। अिन यहूदीहरूका अ ज मखुहरू, मखु्य पजूाहारीहरू अिन

वस्थाका शा ीहरूले उहाँलाई धरैे यातना िदनछेन।् यशेलू े आफ्ना चलेाहरूलाई
भन्नभुयो िक उहाँलाई मा रन ु नै पनछ। अिन उहाँ त े ो िदनमा मतृ्यबुाट बौरी उठ्न ु
हुनछे।

22 यशेलूाई एक्लै एकाितर लगरे टका टप्पणी गनर् लाग।े प सुले भन,े
“परमे रले तपाईंलाई यस्ता कुराबाट बचाउनँ ु हुनछे, हे परम भु तपाईं मािथ यस्ता
कुराहरू आउने छैनन।्”

23 तब यशेलूे प सुितर फकर भन्नभुयो, “ितमी म दे ख टाढो जाऊ, शतैान! मरेो
पक्षमा छैनौ। परमे रले सोच्न ु भएको जस्तो ितमीले सोच्दनैौ। ितमी मािनसहरूले
सोचे जस्तसैोच्छौ।”

24 त्यसपिछ यशेलूे आफ्ना चलेाहरूलाई भन्नभुयो, “यिद कसलैे मलाई
प ाउन चाहान्छ भने उसले आफूलाई चािहएको चीजहरू ित अस्वीकार गन ुर्
पछर्। उसलाई दान गरीएको ूस उसले स्वीकार गन पछर् अिन त्यसपिछ मलाई
उसले प ाउन ु पछर्। 25जसले आफ्नो जीवन बचाउन चाहन्छ उसले त्यो गमुाउछँ
अिन जसले मरेो िन म्त जीवन गमुाउछँ उसले यसको रक्षागछर्। 26 यिद कुनै
मािनसले सबै ससंार हात पछर् तर आफ्नै जीवन गमुाउछँ भने उसलाई के लाभ
हुन्छ? आफ्नो जीवन ा गनर्लाई कुनै मािनसले के िदनसक्छ? 27 आफ्ना
िपताको मिहमािसत मािनसको पु आफ्ना दतूहरूसगँ आउनछे। त्यसबलेा मािनसका
पु ले त्यकेलाई आफ्नो कामको िन म्त इनामहरू िदनछे। 28 ितमीहरूलाइ साँचो
भन्दछु। कोही मािनस जो यहाँ उिभरहकेो छ, त्यसले आफ्नो मतृ्य ु हुन ु भन्दा अिघ
मािनसका पु को राज्य आएको दे छेन।्”

17
यशे ू मोशा र ए लयासगं दे खन ु हुन्छ
(मकूर् स 9:2-13; लकूा 9:28-36)

1 त्यसको छ िदनपिछ, यशे ू आफूसगं प सु, याकूब अिन यहून्ना (याकूबको
दाज्य)ू लाई लएर एउटा अग्लो पवर्तितर लाग्न ु भयो। ितनीहरू सनुसान ठाउँमा
िथए। 2 ितिनहरूको आखँा अिघ, यशे ू प रवर्तन हुनभुयो। उहाँको महुार घाम जस्तै
च म्कलो भयो। अिन उहाँको पिहरन ज्योित जस्तै च म्कलो भयो। 3 तब ितनीहरूले
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दइुजना मािनसहरूलाई यशेसूगँ बातचीत गरीरहकेा दखे।े ितनीहरू मोशा र ए लया
िथए।

4 प सुले यशेलूाई भन,े “ भ,ु यो उ म हो िक हामी यहाँ छौं। यो उ म हो यिद
तपाईं इच्छा गन ुर्हुन्छ भने म यहाँ तीनवटा आ यहरू िनमार्ण गनछु, एउटा तपाईंको
िन म्त, एउटा मोशाको िन म्त अिन एउटा चािह ँ ए लयाको िन म्त।”

5जब प सु कुरा ग ररहकेा िथए, एक्कािस एक उज्यालो बादलले ितनीहरूलाई
ढािकहाल्यो। बादलबाट एउटा आवाज आयो। आवाज यस्तो िथयो, “यी मरेा प ु
हुन ्अिन म ियनलाई मे गदर्छु। म ियनीिसत अित सन्न छु। ियनको आज्ञा मान।”

6 चलेाहरूले त्यो आवाज सनु।े ितनीहरू खबुै डराए, अिन ितनीहरू घोप्टो परे।
7 तर यशे ू आफ्ना चलेाहरूकहाँ आउनभुयो। अिन ितनीहरूलाई छुन ु भयो। उहाँले
भन्नभुयो, “उठ। ितमीहरू डराउन ु पदन।” 8चलेाहरूले पलुकु्क हरेे, तर कसलैाई
दखेनेन।् त्यहाँ यशे ू मा हुनहुुन्थ्यो।

9 यशे ू र उहाँका चलेाहरू पहाडबाट ओलर्दं ै िथए। उहाँले चलेाहरूलाई आज्ञा
िदनभुयो, “पहाडमा ितमीहरूले दखेकेो त्यस घटनाहरूको बारे मािनसको पु
मतृ्यबुाट बौरी नउठे सम्म कसलैाई केही नभन्न।ु त्यसपिछमा ितमीहरूले दखेकेा
कुराहरू मािनसहरूलाई भन्न।ू”

10 चलेाहरूले यशेलूाई गरे, “िकन वस्थाका शा ीहरूले ी
आउनभुन्दा पिहले ए लया आउन ु पछर् भनकेा हुन?्”

11 यशेलूे भन्नभुयो, “ए लया आउँदछैन ् भनरे ितनीहरूले ठीकै भनकेा हुन।्
अिन यो साँचो हो िक ए लया आउनछेन ्र सबै कुराको ठीकिसत वस्था गनछन।्
12 तर म ितमीहरूलाई भन्दछु, ए लया अिघनै आइसकेका छन त्र ितनीहरू उनलाई
िचन्दनैन।् उनलाई ितनीहरूले आफूले जे चाहे त्यही गरे। त्यसरी नै मािनसका पु ले
पिन ितनीहरूका हातबाट यातना पाउने छन।्” 13 तब चलेाहरूले ितनीहरूलाई
बि स्मा िदने यहून्नाको बारेमा भन्नभुएको रहछे भनी बझु।े

यशेलू े रोगी केटोलाई िनको पान ुर्हुन्छ
(मकूर् स 9:14-29; लकूा 9:37-43)

14यशे ूअिन उहाँका चलेाहरू फे र मािनसहरू भएको ठाउँमा गए। एउटा मािनस
यशेकूो अिघ िनहु रयो। 15 त्यो मािनसले भन्यो, “परम भ,ु मरेो छोरो ित दया
गन ुर्होस।् उसलाई छारेरोग लागकेोछ र यसै ारा पीिडत छ। मरेो छोरो बारम्बार
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आगो र पानीमा लड्छ। 16 मलैे मरेो छोरोलाई तपाईंको चलेाहरूकहाँ ल्याएँ, तर
ितनीहरूले उसलाई िनको पानर् सकेनन।्”

17 यशेलूे जवाफ िदनभूयो, “ितमीहरूमा िव ास छैन। ितमीहरूको जीवननै
छ। ितमीहरूसगं म कहीलसेम्म ब सकँुला? ितमीहरूसगं किहलसेम्म म

धयैर् ग रब ?ु त्यस केटोलाई यता ल्याऊ।” 18 यशेलूे केटािभ भएको भतूलाई
आज्ञागन ुर् भयो। त्यो केटाबाट भतू बािहर िनस्क्यो, अिन त्यसबलेा दे ख केटो िनको
भयो।

19 तब चलेाहरू यशेकूहाँ एकान्तमा आए। ितनीहरूले भन,े “हामीले केटाबाट
भतू भगाउन परूा यास गरेका िथयौं। तर हामीले त्यसलाई भगाउन सकेनौं। िकन
हामीहरूले भतू भगाउन सकेनौ?”

20 यशेलूे जवाफ िदनभुयो, “ितमीहरूले भतू भगाउन सकेनौ, िकनभने
ितमीहरूमा िव ास एकदमै कम्ती छ म ितमीहरूलाई साँचो भन्दछु। यिद
ितमीहरूको िव ास तोरीको दाना ज ो हुदँो हो, त पवर्तलाई यहाँबाट ह टजा भनरे
ितमीहरूले त्यस डाँडालाई आज्ञा िदन सक्ने िथयौ। ‘अिन त्यो सन िथयो।’ सबै
कुरा ितमीहरूको िन म्त सम्भव िथयो।” 21 *

यशे ूआफ्नो मतृ्य ु बारे चचार् गन ुर्हुन्छ
(मकूर् स 9:30-32; लकूा 9:43-45)

22 त्यसपिछ, चलेाहरु गालीलमा भलेा भए। यशेलू े ितनीहरूलाई भन्नभुयो,
“मािनसको पु लाई मािनसहरूको िनयन् णमा स ु म्पइनछे। 23 ती मािनसहरूले
मािनसको पु लाई मा रिदनछेन।् तर ते ो िदनमा मािनसको पु बौरी उठ्नछेन।्”
यशेलूाई मा रनछे भन्ने सनुरे चलेाहरू ख:ुबै द ु खत भए।

यशे ू ारा महसलू ितन बारे िशक्षा
24यशे ूचलेाहरूलाई लएर कफनर्हुममा जानभुयो। कफनर्हुममा केही मािनसहरू

प सुकहाँ आए। ती मािनसहरू दोहोरो महसलू उठाउनहेरू िथए। ितनीहरूले सोध,े
“के ितमीहरूका गरुूले दोहोरो महसलू ितन ुर् हुन्छ?”

25 प सुले जवाफिदए, “हो, यशेलूे ती करहरू ितन ुर्हुन्छ।”
* 17:21: 21 मा थिपएको छः “यस्तो
कारको द ु -आत्मा केवल ाथर्ना वा उपवास ारा मा िन स्कन्छ।”
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त्यसपिछ प सु यशे ू भएको घरमा गए। प सुले केही बोल्न अिधन,ै यशेलूे
भन्नभुयो, “यो ससंारमा राजाले मािनसहरूबाट िविभन्न कारका करहरू ा
गदर्छन।् तर महसलू ितन मािनसहरू को हुन?् के ितनीहरू राजाका प रवारका
मािनसहरू हुन?् अथवा ती अरू मािनसहरू हुन?् ित ो यस ित के भनाईछ?”

26 प सुले जवाफ िदए, “अरू मािनसहरूले महसलू ितछर्न।्”
यशेलू े भन्नभुयो, “त्यसो भए राजाका आफ्नै प रवारले महसलू ितन

आवश्यकता पदन। 27 तर हामी यी महसलू उठाउनहेरूलाई रीस उठाउन चाँहदनैौ।
यसथर् यस कारले महसलू बझुाऊ। पोखरीमा जाऊ र माछा समा बल्छीहान।
ितमीले समातकेो पिहलो माछा लऊे, त्यसको मखु खोल र ितमीले चार कमाको
एउटा म ु ा पाउनछेौ। त्यो म ु ा महसलू उठाउनहेरूलाई दऊे। त्यसबैाट ित ो र मरेो
महसलू चु ा हुनछे।”

18
यशे ू सोध्नहुुन्छ सबभन्दा महान को हो?
(मकूर् स 9:33-37; लकूा 9:46-48)

1 त्यसबैलेा चलेाहरू यशेकूहाँ आए र सोध,े “स्वगर्को राज्यमा सबभन्दा महान
को होलान?्”

2 यशेलूे एकजना सानो बालकलाई आफूकहाँ बोलाउनभुयो। अिन चलेाहरूको
अिघ त्यो बालकलाई उभ्याउन ु भयो। 3 अिन भन्नभुयो, “म ितमीहरूलाई साँचो
भन्दछु। यिद ितमीहरू सानो बालकहरू जस्तै बद लएनौ भने ितमीहरू स्वगर्को
राज्यमा किहल्यै वशे गनर् सक्नछैेनौ। 4 जसले आफूलाई यो सानो बालक झैं
आफूलाई न बनाउन सक्छ स्वगर्को राज्यमा उही महान हुन्छ।

5 “यिद कुनै मािनसले मरेो नाममा यो बालकलाई हण गछर् भन,े उसले मलाई
हण गरेको हुनछे।

पापको बारेमा चतेाउनी
(मकूर् स 9:42-48; लकूा 17:1-2)

6 “यिद एउटा सानो बालकले ममािथ िव ास राख्छ भन,े अिन कसलैे त्यो
बालकलाई पापमा पाछर् भने त्यस मािनसको लागी अित नरा ो हुनछे। त्यसको
िन म्त त घाँटीमा एउटा ठूलो जाँतो झणु् ाएर स्वयलंाई अगाध समु मा डुबाइिदन ु
असल हुनछे। 7 जनु कारणले मािनसहरूलाई पाप गराउँछ यस ससंारमा म ती
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मािनसहरूको िन म्त द:ुख मान्छु। यस्तो घटना हुनपैछर्। तर यस्तो गन मािनसहरूलाई
किहल्यै रा ो हुनछैेन।

8 “यिद ित ो हात वा खु ाले ितमीलाई पाप गनर्लाउँछ भने त्यसलाई काटेर
फा लदऊे। दइुहात वा खु ा सिहत िनरन्तर नरकको आगोमा जल्नभुन्दा त बरू
शरीरको एउटा अगं गमुाएर सधैं भ र बाँच्न ु असल हो। 9 यिद ित ा आखँाले
ितमीलाई पापगनर् लाउँछ भने त्यसलाई िनकालरे फा लदऊे। दइुवटा आखँा भएर
सधैं भ रलाई नरकको अ ग्नमा फिसनभून्दा त एउटा आखँा लएर जीवनमा वशे
गन ुर् ित ो िन म्त असल हुनछे।

हराएको भडेाको उखान
(लकूा 15:3-7)

10 “होिशयार बस। यी साना बालकलाई तचु्छ नठान। म ितमीहरूलाई भन्दछु
यी बालकहरूका स्वगर्मा दतुहरू छन।् अिन ती दतूहरू स्वगर्मा मरेा िपताका साथमा
छन।् 11 * परमे रको पु हराएकाहरूलाई वचाउन आउनु भएको छ।

12 “ितमीहरू के सोच्छौ? यिद कुनै मािनसको 100 वटा भडेाहरू छन,् अिन
कुनै एउटा हराएको छ, भने अरू 99 वटा भडेालाई डाँडामा छोडरे ऊ हराएको
एउटा भेंडालाई खोज्न जाँदनै? के यो ठीक होइन? 13 अिन जब उसले हराएको
भेंडा भे ाउछँ तब ऊ आफूिसत भएका 99 वटा भेंडामा भन्दा त्यो एउटा भेंडा पाएर
रमाउनछे। म ितमीहरूलाई साँचो भन्दछु। 14 त्यसरीनै ित स्वगर्का िपताको इच्छा
यो छ िक यी मध्ये कुनै पिन साना बालकहरू नहराओस।्

जब कसलैे गल्ती गछर्
(लकूा 17:3)

15 “यिद ित ा भाइ वा बहीनीले ित ो िवरु मा केही गल्ती गय भने जब
उ एकान्तमा हुन्छ ितमी उसकोमा जाऊ। अिन उसले के गल्ती गरेको छ भनरे
सम्झाऊ। यिद त्यो मािनसले ितमीलाई सनु्न चाह,े भने उसलाई ितमीले आफ्नो
गरायौ। 16 यिद उसले सनु्न अस्वीकार गय भने अरू एक वा दइु मािनसहरूलाई
ल्याऊ जसमा ती दइु वा तीन साक्षीहरूले त्यहाँ जे जित कुरा भए ती मािणत गनछन।्
17 यिद उसले ितनीहरूका कुरा पिन सनु्न मानने ्भने यस मण्डली समक्ष ल्याऊ।
* 18:11: 11 मा थिपएको छः “मािनसको
पु हराएकाहरूलाई खोज्न र उ ार गनर् आएको हो।” हने ुर्होस ्लकूा 19:10
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मण्डली समदुायले भनकेो कुरा मानने भने उसलाइ परमे रमा िव ास नगन र
महसलू उठाउने सरह वहार गर।

18 “म ितमीहरूलाई साँचो भन्दछु। जब यो पथृ्वीमा ितमी न्यायको लािग
बोल्दछौ, त्यो न्याय परमे रबाट हुनछे। जब ितमीले यो पथृ्वीमा क्षमाको बचन
िदन्छौ, त्यो क्षमा परमे रबाट हुनछे। 19 म ितमीलाई भन्छु, यो पथृ्वीमा केही
कुराको बारेमा ितमीहरूमध्ये दइुजना िमलरे सहमत भयौ भने त्यसको िन म्त ाथर्ना
गनर्सक्छौ। अिन ितमीहरूले जनु चीजको िन म्त ाथर्ना गछ त्यो मरेा स्वग य
िपताबाट ा गनछौ। 20 यो साँचो हो, िकनभने दईु वा तीनजनाले म मािथ िव ास
गरेर भलेा हुन्छन,् भन,े म त्यहाँ ितनीहरूका साथमा हुनछुे।”

क्षमाको उखान
21 त्यसपिछ प सु यशेकूहाँ आएर सोध,े “ भु मरेो भाईले मरेो िवरोधमा

घ रघ र गल्ती गदर्छ, तब मलैे कित पटक सम्म उसलाई क्षमा गन ुर्? के सातपल्ट
सम्म?”

22 यशेलूे जवाफ िदनभूयो, “म ितमीहरू सबलैाई भन्दछु, यिद उसले आफ्नो
गल्ती ग रर यो भने पिन ितमीले सात गणुा स री पटकसम्म क्षमा िदनपुछर्।”

23“यसकारण स्वगर्को राज्य एउटा राजा जस्तै हो जसले आफ्ना नोकरहरूबाट
िहसाब िमलाउने िन य गय । 24 राजाले िहसाब िमलाउन शरुू गरे। उसको एउटा
नोकर हजारौं चाँदीको िसक्काको ऋणी िथयो। 25 त्यो नोकर आफ्नो ऋण ितनर्
असमथर् िथयो। राजाले उसलाई, उसकी प ी, उसका नानीहरू अिन उिसत भएका
सबै कुरा बचेरे ऋण चकुाउनलाई आदशे गरे।

26 “तर त्यो नोकरले मा लकको खु ामा घोप्टो परेर िवन्ती गय , ‘मरेो िन म्त
केही धयैर् गरीिदनहुोस।् अिन मलाई लागकेो जे जित ऋण म ितनछु।’ 27 यो सनुरे
राजालाई नोकर ित दया जाग्यो। तब उसले त्यो ऋण ितन ुर् पदन भनी भन्यो अिन
उसलाई ऋण मु भएर जान िदयो।

28 “केही समय पिछ, त्यो नोकरले अक नोकरलाई भे ायो, जसले उसबाट
एकसय चाँदीका िसक्क ऋण लएको िथयो। उसले त्यसको घो ो अ ँ ाएर भन्यो,
‘मरेो ऋण तरुन्तै ित रहाल।्’

29“त्यो नोकर घ ुडँा टेकेर िवन्ती गनर् लाग्यो, ‘म मािथ दया गन ुर्होस ्म तपाईंको
सबै ऋण चु ा गनछु।’



18:30 lvii म ी 19:6

30 “तर त्यो पिहले नोकरले धयै गनर् सकेन। त्यसले अक नोकरको िवरु
न्यायधीश समक्ष ना लश हाल्यो अिन उसलाई जलेमा पयुार्इिदयो। ऋण चु ा
नगरूञ्जले त्यो जलेमा ब ु पय । 31अरू सबै नोकरहरूले यो घटना दखे।े ितनीहरू
दःुखी भए र ितनीहरूले आफ्ना मा लकलाई यो घटनाको वतृान्त सनुाइिदए।

32 “तब मा लकले नोकरलाई बोलाए र उसलाई भन,े ‘त ँ द ु नोकर रहछेस।्
तैंले म बाट धरैे ऋण लएको िथईस।् तर तैंले मिसत िवन्ती गरेको हुनाले मलै े त्यो
माफ ग रिदए। तर तैंले तरेो ऋणीलाई दया दखेाउन सिकनस।् 33 मैंले तलँाईं दया
गरे जस्तै तलै े पिन त्यसलाई दया गन ुर् पन होइन।’ 34मा लक खबुै रसाए र दण्डको
िदनको िन म्त त्यस नोकरलाई जलेमा हा लिदए। सम्पणूर् ऋण चु ा नितरूञ्जले
ितनी त्यो जलेमा नै ब पुय ।

35 “राजाले पिन स्वगर्मा भएका मरेा िपताले जे गन ुर्हुन्छ त्यही गय यिद
ितमीहरू त्यकेले आफ्ना भाइ-बिहनीहरूलाई आफ्ना हृदयले क्षमा गरेनौ भने मरेो
स्वगर्को िपताले पिन ितमीहरूलाई क्षमा िदनहुुने छैन।”

19
यशे ू ारा सम्बन्ध िवच्छेद बारे िशक्षा
(मकूर् स 10:1-12)

1यी सबै कुराहरू सनुाएपिछ यशेलूे गालील छाड्नभुयो। यदर्न नदीको पा रप
छेउमा भएको यहुिदया क्षे िभ उहाँ पगु्नभुयो। 2 धरैे मािनसहरू यशेकूो पिछलाग।े
यशेलू े रोगी मािनसहरूलाई िनको पा रिदन ु भयो।

3 केही फ रसीहरू यशेकूहाँ उहाँको परीक्षा गनर् त्यहाँ आए। ितनीहरूले यशेलूाई
सोध,े “के कुनै पिन िनहुमँा कसलैे आफ्नी प ीलाई त्याग्न सक्छ?” ितनीहरू
यशेलूे केही गलत कुरा वोलकेो चाहान्थ।े

4 यशेलूे जवाफ िदनभुयो, “के ितमीहरूले धमर्शा मा पढकेा छैनौ? जब
परमे रले ससंारको सिृ गन ुर्भयो, ‘उहाँले नर र नारी बनाउन ु भयो।’✡ 5 अिन
परमे रले भन्न ु भयो, ‘त्यसकारण मािनसले आफ्नो आमा-बाबलुाई छोडरे आफ्नी
प ीसगे िमलरे बस्छ। यसरी यी दइु मािनसहरू एक हुनछेन।्’✡ 6 यसथर् दइुजना
✡ 19:4: 1:17; 5:2 बाट उ तृ ग रएको। ✡ 19:5:
2:24 बाट उ तृ ग रएको।
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मािनसहरू दईु रहदनैन ्तर एउटै हुन्छन।् परमे रले यी दइुलाई एउटै बनाउन ु भएको
हो। यसकैारणले कसलैे ितनीहरूलाई अलग पान ुर् हुदँनै।”

7 फ रसीहरूले सोध,े “यिद त्यसो भए मोशाले िकन एउटा मािनसलाई िववाह
िवच्छेदको कागज लखेरे आफ्नी प ीिसत सम्बन्ध िवच्छेद हुन्छ भन्ने आज्ञा
िदए?”

8 यशेलूे भन्नभुयो, “मोशाले ितमीहरूलाई आफ्नी प ीहरूसगँ िववाह िवच्छेद
गन अनमुित िदएको कारण के हो भने ितनीहरूले परमे रको िशक्षालाई स्वीकार
गनर् अस्वीकार गरेको िथयो। तर शरुूमा यस्तो िथएन। 9 म भन्दछु जसले आफ्नो
प ीलाई त्यागरे अक ीसगँ िववाह गदर्छ उसले िभचार गदर्छ। एउटा मािनसले
आफ्नी स्वा ीलाई त्यागरे अक प ीसगँ त्यितबलेा िववाह गनर् पाउदँछ जब उसको
पिहलकेी प ीले अरू कुनै मािनससगँ िभचार गदर्छे।”

10 चलेाहरूले यशेलूाई भन,े “यिद त्यही कारणले मा एउटा मािनसले आफ्नो
प ीलाई त्याग्न सक्छ भने िववाह नगन ुर् नै असल हुन्छ।”

11 यशेलूे जवाफ िदनभुयो, “सबलैे िववाह सम्बन्धी यो सत्यतालाई मान्न
स ै नन।् तर परमे रले कस-ैकसलैाई मा यो कुरा मान्न सक्ने बनाउन ु भएको
छ 12 कोही मािनसहरूले िकन िववाह गनर् सक्दनै भन्ने बारेमा िविभन्न कारणहरू
छन।् ितनीहरूमध्ये कोही सन्तान जन्माउने क्षमता भएका हुन सक्छन ् कोही
मािनसहरूलाई, अरू मािनसहरूले केही समय पिछ त्यस्तो गराएको हुन्छ। कोही
अरू स्वगर्को राज्यको िन म्त िववाह अस्वीकार गछर्न।् तर िववाह गनले िववाह
सम्बन्धी यो िशक्षा मान्न ु पदर्छ।”

यशे ू ारा बालकहरूको स्वागत
(मकूर् स 10:13-16; लकूा 18:15-17)

13 त्यसपिछ मािनसहरू आफ्ना बाल-बा लकहरूलाई लएर यशेकूहाँ गए
तािक उहाँले ितनीहरू मािथ आफ्ना हात राखरे ाथर्ना ग रिदन ु भएको चाहन्थ।े
जब उहाँका चलेाहरूले यो दखे,े ितनीहरूले मािनसहरूलाई हप्काएर त्यसो गनर्
िदएनन।् 14 तर यशेलू े भन्नभुयो, “स-साना बालकहरूलाई मकहाँ आउन नरोक।
िकनभने स्वगर्को राज्य यी साना बालकहरू जस्तै मािनसहरूको हो” 15 त्यसपिछ
ितनीहरूमािथ हात राखरे यशे ू त्यहाँबाट जानभुयो।

धनी मािनसबाट यशेलूाई हन गनर् अस्वीकार
(मकूर् स 10:17-31; लकूा 18:18-30)
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16 एउटा मािनस यशेकूहाँ आएर सोध्यो, “गरुूज्य,ू अनन्त जीवन ा गनर्का
लािग मलैे के गन ुर् पछर्?”

17 यशेलूे जवाफ िदनभूयो, “असल के हो? मलाई िकन यसरी सोध्दछैौ?
परमे र मा असल हुनहुुन्छ। यिद ितमी अनन्त जीवन पाउन चाहन्छौ भन,े ितमीले
आज्ञाहरू पालन गन ुर् पदर्छ।”

18 त्यस मािनसले सोध्यो, “कुन आज्ञाहरू?”
यशेलूे जवाफ िदनभुयो, “ ‘कसकैो हत्या नगर, कसिैसत िभचार नगर, झटूो

गवाही नदऊे, अरूको िनन्दा गन ुर् हुदँनै, 19 आफ्ना आमा-बाबकुो आदर गर।’✡
अिन ‘आफैलाईं मे गरे जस्तो अरूलाई पिन मे गर।’✡”

20 त्यो जवान मािनसले भन,े “मलैे यी सब आज्ञाहरू पालन गरेको छु। अब
अरू मलैे के गन ुर् पछर्?”

21 यशेलूे भन्नभुयो, “यिद ितमी िस हुन चाहन्छौ भन,े आफूमा भएको जे जित
चीजहरू छन ् त्यो बी ी गर। त्यसबाट आएको पसैा-रूपीयाँ गरीबाहरूलाई बाँढ।
ितमीले त्यसो गय भने ितमीले स्वगर्मा भएको सम्पि ा गनछौ। तब ितमी आएर
मरेो पिछ लाग।”

22 तर यो कुरा सनुरे त्यो जवान मािनस खबुै िनराश भयो िकनभने त्यो धनी
मािनस िथयो। यसथर् ऊ यशेलूाई छोडरे गइहाल्यो।

23 त्यसपिछ यशेलूे आफ्ना चलेाहरूलाई भन्नभुयो, “म ितमीहरूलाई साँचो
भन्दछु। एउटा धनी मािनसलाई स्वगर्को राज्यमा प खबुै क ठन हुन्छ। 24 धनी
मािनसलाई परमे रको राज्यमा प ु भन्दा बरू ऊँटलाई िसयोको ना ीबाट िछनर्
सिजलो पनछ।”

25जब चलेाहरूले यस्ता कुरा सनु,े ितनीहरू खबूै चिकत भए। ितनीहरूले सोध,े
“यिद यस्तो भए कसले उ ार पाउन सक्छ त?”

26 यशेलूे चलेाहरूलाई हरेेर भन्नभुयो, “मािनसहरूको िन म्त यो असम्भव छ।
तर परमे रको िन म्त हरेक कुरा सम्भव छ।”

27प सुले यशेलूाई भन,े “हामीलेआफूिसत भएका त्यके कुरा त्यागरे तपाईंको
पिछ लाग्यौं। त्यसो भए हामीले के पाउनछेौ।”

28 यशेलूे चलेाहरूलाई भन्नभुयो, “म ितमीहरूलाई साँच्चो भन्दछु। जब
नयाँ ससंारको सिृ हुनछे, मािनसको पु त्यो महान िसहंासनमा ब छे। अिन
✡ 19:19: 20:12-16; वस्था5:16-20 बाट उ तृ ग रएको। ✡ 19:19:

19:18 बाट उ तृ ग रएको।
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ितमीहरू पिन इ ाएलका बा कुलमािथ इन्साफ गद बा वटा िसहंासनहरूमा
ब छेौ। 29 अिन ती जस-जसले मरेो िन म्त आफ्नो घर, दाज्य-ूभाइ, िददी-
बिहनी, बाब-ुआमा, छोरा-छोरीहरू, अिन जग्गा-जमीनहरू छोडकेा छन ्ितनीहरूले
छोडकेो भन्दा धरैे पाउनछेन।् ितनीहरूले अनन्त जीवन पाउनछेन।् 30अहीले उच्च
ओहोदामा पगुकेाहरू सबलैे भिवष्यमा होचो स्थान पाउनछेन।् धरैे जसो जो िनम्न
स्थानमा परेका छन ्भिवष्यमा उच्च ओहोदामा पगु्नछेन।्

20
खतेालाहरूको उखान

1 “स्वगर्को राज्य एउटा जमीनको मा लक जस्तो हो जसको दाखबारी छ।
एक िबहान सबरैे आफ्नो दाखबारीमा ज्यालामा काम गराउन खतेालाहरूको खोजी
गय । 2 उसले एक िदनको ज्याला चाँदीको एक िसक्क िदने बन्दोबस्त गरी
खतेालाहरूलाई दाखबरीमा काम गनर् पठायो।

3 “ ाय नौ बजिेतर बजार गनर् भनी ऊ बािहर गयो उसले केही मािनसहरू
उिभरहकेो दखे्यो अिन ितनीहरूलाई सोध्यो 4 ‘ितमीहरू मरेो बारीमा गएर काम
गछ भने म ितनीहरूलाई उिचत ज्याला िदनछुे।’ 5 त्यसपिछ ितनीहरू काम गनर्लाई
दाखबारीमा गए।

“फे र त्यो मािनस एकपल्ट ाय बा बजे ितर अक पल्ट तीन बजिेतर
बािहर िन स्कयो। दवुपैल्ट ितनले दाखबारीमा काम गनर्लाई ज्याला िदएका
खतेालाहरूलाई ल्यायो। 6 फे र ायः पाँच बजे उ बजार गनर् िन स्कयो। फे र केही
मािनसहरूलाई केही नगरी त्यसै उिभरहकेो दखे्यो। उसले ितनीहरूलाई सोध्यो,
‘केही काम नगरी ितमीहरू िकन यहाँ बिसरहकेा छौ?’

7 “मािनसहरूले भन,े ‘कसलैे हामीलाई काममा लाएनन।्’
“उसले भन्यो, ‘त्यसो भए ितमीहरू पिन मरेो दाखबारीमा गएर काम गनर्

सक्छौ।’
8 “जब साँझ पय त्यो खतेको मा लकले खतेालाहरूको िनरीक्षकलाई भन्यो,

‘सबै खतेालाहरूलाई बोलाएर ितनीहरूको ज्याला बाँिड दऊे। सब भन्दा पिछ
आएका खतेालादे ख ज्याला बाँड्न थाल।े’

9 “पाँच बजिेतर आएर काम थाल्ने खतेालाहरूले आफ्नै ज्यला पाए। ितनीहरू
त्यकेले एउटा चाँदीको िसक्का पाए। 10 त्यसपिछ पिहले ल्याएका खतेालाहरूले

आफ्ना खचर् पाए। ितनीहरूले पिहले पाएका खतेालाहरू भन्दा बढ़ता ज्याला
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पाउने आशा गरेका िथए। तर ितनीहरूले पिन अरूले जस्तै एक-एकवटा चाँदीको
िसक्का मा पाए। 11 जब ितनीहरूले एउटा मा चाँदीको िसक्का पाए ितनीहरूले
मा लकिसत गनगन गरे। 12 खतेालाहरूले िवरोध गरे, ‘पिछ आएकाहरूले एक
घण्टा मा काम गरेका छन।् तर ितनीहरूलाई पिन हामीलाई जस्तै एउटा चाँदीको
िसक्का िदइयो। अिन हामीले भने िदन भ र चण्ड घाममा काम गरेका छौं।’

13“तर जमीनको मा लकल,ेखतेालाहरूमध्ये एकजनालाई भन्यो, ‘साथी, मलैे
ितमीलाई अन्याय गरेको छैन। एउटा चाँदीको िसक्कामा नै काम गनर् मिसत ितमीहरू
मानकेो िथयौ। होइन? 14 यसलैे आफ्नो ज्याला थाप र बाटो लाग ज्यालामा
ल्याएको अ न्तम खतेालालाई पिन ितमीलाई जस्तै िदन चाहन्छु। 15 के मरेो पसैा
आफ्नो खशुीमा चलाउने अिधकार मसगं छैन? अथवा म उदार छु भनरे ितमीलाई
ईष्या लग्यो?’

16 “त्यसरी अिहले पिछ हुने भिवष्यमा अिघ हुनछे अिन जो अिहले पिहलो
स्थानमा छ भिवष्यमा अ न्तम स्थानमा हुनछे।”

यशेलूे आफ्नै मतृ्यकुो कुरा गन ुर् हुन्छ
(मकूर् स 10:32-34; लकूा 18:31-34)

17यशे ूयरूशलमे जान ु हुदँिैथयो। उहाँका बा ै जना चलेाहरू पिन उहाँका साथमा
िथए। जब उनीहरू जाँदै िथए, यशेलूे ितनीहरूलाई भलेा गरेर मािनसगत रूपमा कुरा
गन ुर् भयो। उहाँले ितनीहरूलाई भन्नभुयो, 18 “हामी यरूशलमे जाँदछैौ। मािनसको
पु लाई मखु्य पजूाहारीहरू र वस्था शा ीहरूको हातमा स ु म्पइनछे। ितनीहरूले
मािनसका पु लाई मतृ्य ु दण्डिदनछेन।् 19 ितनीहरूले मािनसको पु लाई गरै-
यहूदीहरूका हातमा समु्पनछेन।् ितनीहरूले उसलाई गाली गनछन,् कोरार् लाउनछेन ्

ू समा झणु् ाएर मानछन।् तर मरेको ते ो िदनमा उ बौरी उठ्नछे।”

आमाको िवन्ती छोराहरूको िन म्त
(मकूर् स 10:35-45)

20 तब जब्दीकी प ी यशेकूहाँ आइन।् उनका छोराहरू पिन साथमा िथए। उनले
िशर िनहुराएर यशेलूाई दण्डवत ग रन अिन यशेिूसत केही कुरो मािगन।्

21 यशेलूे सोध्नभुयो, “ितमी के चाहन्छौ?”
उनले भिनन,् “तपाईंको राज्यमा यी मरेा छोराहरूमध्ये एकजनालाई तपाईंको

दािहनहेातप र अक लाई तपाईंको दे े हातप ब पाउने ितज्ञा गन ुर्होस।्”
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22 अिन यशेलूे ती छोराहरूलाई भन्नभुयो, “ितमीहरू के मािगरहकेा छौ त्यो
ितमीहरूले बझुकेा छैनौ। म जनु क भोग्न लािगरहकेो छु के त्यस्तो ितमीहरू सहन
गनर्सक्छौ?”

ितनीहरूले जवाफ िदए, “हामी गनर्सक्छौ!”
23 यशेलूे ितनीहरूलाई भन्नभुयो, “िन यनै मलै े जनु यातना भोग्ने छु त्यही

ितमीहरूले पिन भोग्नपुछर्। तर म कसलैाई मरेो दािहने र दे पे बसाउन स क्दन।
मरेा िपताले ती मािनसहरू िन त ग रसक्न ु भएको छ जसले ती स्थान पाउनछेन।्
उहाँले नै ती स्थानहरू ती मािनसहरूकालागी तयार पान ुर् भएको छ। ती ठाउँहरू
ितनीहरूकै हुनछेन।्”

24 अरू दशजना चलेाहरू यो सनुरे। ितनीहरू ती दईु भाइसगँ औधी
रसाए। 25 यशेलूे सबै चलेाहरूलाई एकै ठाउँ भलेा हुन बोलाउन ु भयो। उहाँले

भन्नभुयो, “गरै यहूदीहरू अरू मािनसहरूमािथ अिधकार दखेाउन खोज्छन।् अिन
ितनीहरूभन्दा मखु्य मािनसहरू पिन अरू सबै मािथ अिधकार छ भनरे दखेाउन
खोज्छन।् 26 तर ितमीहरू चािह ँ त्यस्तो हुन ु हुदँनै। यिद ितमीहरूमध्ये कोही ठूलो
मािनस हुन चाहन्छौ भन,े ऊ नोकर जस्तो भएर अरूको सवेा गन ुर्पछर्। 27 यिद
ितमीहरू मध्ये कोही पिहलो मािनस हुन चाहन्छौ भन,े उसले दास जस्तो भएर
अरूहरूको सवेा गन ुर्पछर्। 28 मािनसको पु सगँ पिन यस्तै हुनछे। मािनसको पु
अरू मािनसबाट सवेा पाउन आएको होइन। तर मािनसको पु अरू मािनसहरूको
सवेागनर् आएको हो। मािनसको पु धरैे मािनसहरूको रक्षाको िन म्त जीवन समपर्ण
गनर् आएको हो।”

दइुजना अन्धाहरू िनको भए
(मकूर् स 10:46-52; लकूा 18:35-43)

29 जब यशे ू र उहाँका चलेाहरू जो रकोबाट जाँदै िथए, धरैे मािनसहरूले
उहाँलाई पछ् याए। 30बाटोको िकनारमा दइुजना अन्धा मािनसहरू बिसरहकेा िथए।
ती अन्धाहरूले यशे ू त्यतिैतरबाट जाँदै गन ुर् भएको कुरा सनु।े अिन ती अन्धाहरू
िचच्याए, “ भ,ु दाऊदका पु , हामीमािथ दया गन ुर्होस।्”

31 सबै मािनसहरूले ती अन्धाहरूलाई हप्काए। ितनीहरूले ती अन्धाहरूलाई
हल्ला गरेर िवन्ती गनर् िदएनन।् तर ती अन्धाहरू अझ जोडले िचच्याए, “ भ,ु
दाऊदका पु , हामीमािथ दया गन ुर्होस।्”



20:32 lxiii म ी 21:8

32 यशे ू रोिकन ु भयो र अन्धाहरूलाई बोलाएर उहाँले भन्नभुयो, “म ितनीहरूको
िन म्त के ग रिदऊ भन्ने चाहन्छौ?”

33 अन्धाहरूले जवाफ िदए, “परम भु हामी दे चाहन्छौं।”
34 यशेलूाई अन्धाहरू ित दया जाग्यो। उहाँले ती अन्धाहरूका आखँा स्पशर्

गन ुर्भयो अिन ितनीहरू दे े सक्ने भए। त्यसपिछ ितनीहरू यशेलूाई प ाउन लाग।े

21
यशे ू राजा झैं यरूशलमेमा वशे गन ुर् भयो
(मकूर् स 11:1-11; लकूा 19:28-38 यहून्ना 12:12-19)

1 यशे ू र उहाँका चलेाहर यरूशलमे निजक आईपगु्न लागकेा िथए। तर ितनीहरू
पिहले जतैनु-डाँडा को बथेफागमेा रोिकए। यशेलू े आफ्ना दईु जना चलेाहरूलाई
त्यहाँको एउटा नगरमा पठाउन ु भयो। 2 यशेलूे आफ्ना चलेाहरूलाई भन्नभुयो,
“ितमीहरूले दखेकेो शहरमा जाऊ। त्यहाँ वशे गनर् साथ एउटा गधालाई बाँिधएको
भे ाउने छौ। त्यो गधासगँ एउटा बछेडो पिन हुनछे। ती दवुै फुकालरे म कहाँ
ल्याऊ। 3 यिद कसलैे ितमीहरूलाई केही गरे उसलाई, ‘ भलुाई यी गधाहरूको
आवश्यक परेको छ। उहाँले ती चाँडै फकार्इ िदन ु हुनछे भनी जवाफ िदन।ु’ ”

4 अगमव ाले भनकेो यो कुरा परूा होस ्भनरे यसो भएको िथयो:

5 “िसयोन नगरलाई भन,
‘अिहले ितमीहरूको राजा आउन ु हुदँछै।

उहाँ िवन हुनहुुन्छ अिन गधामा चढरे आउन ु हुदँछै।
उहाँ एउटा भारी बोक्ने बछेडोमािथ आउनु हुदँछै, जो काम गनर्कै खाितर

जन्मकेो पश ु हो।’ ” जक रया 9:9

6 चलेाहरू गए र यशेलू े बताउन ु भए अनसुार गरे। 7 उनीहरू गधा र
त्यसको बछेडालाई लएर यशेकूहाँ फक आए। ितनीहरूले आफ्ना व
गधालाई ओढाइिदए, अिन यशे ू त्यसमािथ ब ु भयो। 8 यशे ू यरूशलमे ितर जाने
बाटामा गधामा चढरे जानभुयो। धरैे मािनसहरूले यशेकूो िन म्त बाटोमा व हरू
ओ ाइिदएका िथए। अरू मािनसहरूले रूखका हाँगाहरू काटे र बाटोमा ओ ाई
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िदए। 9 केही मािनसहरू यशेकूो अिध-अिध िहडं्दै िथए। कोही मािनसहरू यशेकूो
पिछ-पिछ िहडंदै िथए। मािनसहरू यसो भन्दै कराउन लाग,े

“दाऊदको पु होसन्ना!
‘ भकुो नाउमँा आउने धन्यका हुन!्’ भजनसं ह 118:25-26

स्वगर्को परमे रको शसंा गर।”
10 त्यसपिछ यशे ू यरूशलमेिभ वशे गन ुर् भयो। सम्पणूर् शहरबािस अच म्मत

भए। ितनीहरूले सोध,े “यो को हो?”
11 यशेसूगँै आएका मािनसहरूले जवाफ िदए, “उनी यशे ू हुन।् गालील शहरको

नासरतका अगमव ा उनी नै हुन।्”
यशे ू म न्दरतफर् जानहुुन्छ
(मकूर् स 11:15-19; लकूा 19:45-48; यहून्ना 2:13-22)

12 यशे ू म न्दरतफर् लाग्नभुयो। उहाँले िकन-बचे गन सबलैाई त्यहाँबाट धपाउन ु
भयो। अिन यशेलू े ढुकुर बचे्नहेरूको बञे्चहरू पिन पल्टाई िदन ु भयो। 13 यशेलूे
त्यहाँ भएका मािनसहरूलाई भन्नभुयो, “धमर्शा मा यस्तो ले खएको छ, ‘मरेो घर
ाथर्नाको घर भिननछे।’✡ तर ितमीहरूले परमे रको घरलाई डाकूहरूको ‘अ ामा

प रणत ग ररहछेौ।’✡”
14 केही अन्धा र केही लङ्गडा मािनसहरू म न्दरमा यशे ूकहाँ आए। यशेलूे ती

मािनसहरूलाई िनको पा रिदन ु भयो। 15 मखु्य पजुाहारीहरू र शा ीहरूले यो दषृ्य
दखे।े ितनीहरूले यशेकूा चमत्कार कायर्हरू अिन म न्दरमा बालकहरूले यशेलूाई नै
शंसा ग ररहकेा दखे।े बालकहरू भन्दै िथए, “दाऊदका पु , होसन्ना!” यसमा

पजूाहरीहरू र शा ीहरू ोिधत भए।
16 मखु्य पजूाहरीहरू र शा ीहरू यशेलूाई सोध,े “बालकहरूले के भिनरहकेा

छन ्तपाईंले सनु्न ु भो?”
यशेलूे जवाफ िदनभुयो, “अवश्य। के ितमीहरूले किहले धमर्शा हरूमा पढकेा

छैनौ? ‘उहाँले बालकहरूलाई स्तिुत गनर् िसकाउन ु भयो?’✡”
✡ 21:13: 56:7 बाट उ तृ ग रएको। ✡ 21:13: 7:11 बाट
उ तृ ग रएको। ✡ 21:16: 8:3 बाट उ तृ ग रएको।
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17 त्यसपिछ यशेलूे त्यो ठाउँलाई छोड्नभुयो र नगरदे ख बािहर बथेानीमा
जानभुयो। त्यो रात यशेलू े त्यहीं िबताउन ु भयो।

यशे ू ारा िव ासको श दशर्न
(मकूर् स 11:12-14; 20-24)

18 भो लपल्ट िबहान,ै यशे ू नगरितर फिकर् रहन ु भएको िथयो। उहाँ भोकाउन ु
भएको िथयो। 19 उहाँले बाटोको िकनारमा त्यस नभेाराको रूख दे ु भयो। यशेलू े
नभेाराको रूखको छेउमा गएर उहाँले केही फल खाने इच्छा गन ुर्भयो। तर त्यो
नभेाराको रूखमा त्यसमा खाने फल केही िथएन। त्यहाँ पातपैात मा िथए। अिन
यशेलूे त्यो रूखलाई भन्नभुयो, “अब उ ान्त तमँा फल लाग्ने छैन।” अचानक त्यो
रूख ओइलायो र मय ।

20 चलेाहरूले त्यो दखे।े ितनीहरू चिकत भए। ितनीहरूले सोधो, “कसरी
नभेारको रूख सकु्यो र झ ै म रहाल्यो?”

21 यशेलूे भन्नभुयो, “म ितमीहरूलाई साँचो भन्दछु। यिद ितमीहरूमा िव ास
छ र त्यसमा शकंा छैन भन,े मलैे जस्तै ितमीहरूले पिन गनर् सक्नछेौ। ितमीहरूले
त्यो भन्दा धरैे गनर् सक्नछेौ। ितमीले यस पहाडलाई भन्न सक्छौ, ‘ए पहाड
जा अिन समु मा खस।’ यिद ितमीहरूमा िव ास भए, ितमीहरूले भने जस्तै
हुनछे। 22 िव ास गरेर माग्यौ भने ितमीहरूले ाथर्नमा मागकेो जनुसकैु कुरा पिन
पाउनछेौ।”

यशेकूो श मािथ यहूदी नतेाहरूको शकंा
(मकूर् स 11:27-33; लकूा 20:1-8)

23 यशे ू म न्दरतफर् जानभुयो। र उहाँले िसकाइरहन ु भएको बलेा, मखु्य
पजुारीहरू र जन-साधारणका अगवुाहरू यशेकूहाँ आए। ितनीहरूले यशेलूाई भन,े
“हामीलाई भन्नहुोस।् यी कायर्हरू गनर् तपाईंको के अिधकार छ? यस्तो अिधकार
तपाईंलाई कसले िदयो?”

24 यशेलूे जवाफ िदनभुयो, “म पिन ितमीहरूलाई एउटा सोध्न चाहन्छु।
यिद ितमीहरूले मलाई जवाफ िदयौ भन,े म कुन अिधकारले यी कामहरू गरीरहछुे
भनी बताउनछुे। 25मलाई भन: यहून्नाको बि स्मा परमे रबाट वा मािनस कसबाट
भयो?”

मखु्य पजूारीहरू र यहूदी नतेाहरूले यशेकूो यो बारे बहस गरे। ितनीहरू
आपसमा बात चीत गनर् थाल,े “यिद हामीले यहून्नाको बि स्मा परमे रबाटै भएको
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िथयो, भन्यौ भने उहाँले भन्न ु हुनछे ‘त्यसो भए ितमीहरूले यहून्नालाई िकन िव ास
नगरेको?’ 26 यिद हामीहरूले ‘यो बि स्मा मािनसबाटै भएको िथयो,’भन्यौ भने
सबै मािनसहरू हामीहरूसगँ रसाउने छन।् हामी मािनसहरूबाट सावधान हुनपुछर्
िकनभने ितनीहरू सबै यहून्नालाई अगमव ा हो भनरे िव ास गछर्न।्”

27 त्यसपिछ ितनीहरूले यशेलूाई जवाफ िदए, “यहून्नालाई कहाँबाट त्यो
अिधकार िदइयो हामी जान्दनैौ।”

तब यशेलूे भन्नभुयो, “त्यसो भए म पिन भन्ने छैन िक कुन अिधकारले म यी
सब कायर्हरू ग ररहछुे।

यशे ू ारा दइु जना प ु को उखान
28“ितमीहरू यसको बारेमा के सोच्छौ? एकजना मािनसका दइु छोराहरू िथए।

त्यो मािनसले आफ्नो जठेा छोरालाई भन्यो, ‘छोरा, जाऊ र गएर आज दाखबरीमा
काम गर।’

29 “छोराले जवाफ िदयो, ‘म जाँिदन।’ तर केही समयपिछ उसले आफ्नो
िवचार बद्ल्यो, अिन गयो।

30 “त्यसपिछ बाब ु अक छोराकहाँ गए र भन,े ‘छोरा, जाऊ अिन आज मरेो
दाखबरीमा काम गर।’ छोरोले जवाफ िदयो, ‘हुन्छ, बाब,ु म गएर काम गछुर्।’ तर
त्यो छोरा गएन।

31 “अब यी दइु छोराहरूमा कुन चािहलँे आफ्नो बाबकुो आज्ञा पालन गय ?”
यहूदी नतेाहरूले जवाफ िदए, “जठेा चाँिहल।े”
यशेलू े ितनीहरूलाई भन्नभुयो, “म साँचो कुरा ितमीहरूलाई भन्दछु। महसलू

उठाउनहेरू र वशे्याहरू खराब मािनसहरू हुन ् भनी ितमीहरू ठान्दछौ। तर
परमे रको राज्यमा ितमीहरू भन्दा पिहले ितनीहरूले वशे गनर् पाउनछेन।्
32 यहून्ना सही जीवन बाँच्ने उपाय दखेाउनलाई आएका िथए। तर ितमीहरूले
यहून्नालाई पटक्कै िव ास गरेनौ। तर महसलू उठाउनहेरू र वशे्याहरूले यहून्ना
मािथ िव ास गरे। अिन महसलू उठाउनहेरू र वशे्याहरूले यहून्नालाई िव ास
गरेको ितमीहरूले दखेकेा िथयौ। तर अझै पिन ितमीहरूले उनलाई िव ास गनर् मन
गरेनौ।

परमे रले आफ्ना पु लाई पठाउँनहुुन्छ
(मकूर् स 12:1-12; लकूा 20:9-19)
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33 “यो उखान सनु कुनै मािनसको जमीन िथयो। उसले त्यो जमीनमा दाख
लगायो। उसले दाखको जमीनको व रप र पखार्ल िनमार्ण गय । अिन त्यसिभ
दाख पले्ने कोलखनकेो िथयो। फे र त्यो मािनसले एउटा मचान बनाचो। उसले
आफ्नो खते कोही िकसानहरूलाई िजम्मा िदएर ऊ या ामा गयो। 34 केही समय
पिछ, फसल उठाउने समय भयो। अिन त्यस मािनसले आफ्नो िहस्सा ल्याउन
पठायो।

35 “तर िकसानहरूले ती नोकरहरूलाई समाते अिन एकजनालाई िपटे,
अक लाई मा रिदए अिन अक लाई ढुङ्गाले िहकार्एर मा रिदए। 36 फे र त्यो
खते-मा लकले िकसानहरूकहाँ अरू नोकरहरूलाई पठायो। उसले पािहलभेन्दा
धरैे नोकरहरू पठाएको िथयो। तर िकसानहरूले ितनीहरूसगं पिन यस्तै नै वहार
गरे। 37 त्यसपिछ उसले आफ्नै छोरालाई िकसानहरूकहाँ पठायो। उसले भन्यो,
‘िकसानहरूले मरेो छोरालाई आदर दखेाउनछेन।्’

38 “तर िकसानहरूले आपसमा यसो भन,े ‘यो ता मा लकको छोरा हो। यो खते
उसको हुनछे। हामीले यसलाई माय भने खते हा ै हुनछे।’ 39 अिन िकसानहरूले
छोरालाई समातरे, उसलाई खते बािहर मारेर फ्याँिकिदए।

40 “अब त्यो खते को मा लक आएर ती िकसानलाई के गलार्?”
41 ती यहूदी पजूाहारीहरू र नतेाहरूले भन,े “उसले ती द ु हरूलाई अवश्य नै

मानछ। त्यसपिछ उनले आफ्नो खते अरू िकसानहरूलाई कमाउन िदनछेन।् जसले
फलको समयमा मा लकलाई उसको भाग बझुाउन ल्याउछँ उनीहरूलाई त्यो खते
कमाउन िदईनछे।”

42 यशेलूे ितनीहरूलाई भन्नभुयो, “िन य नै ितमीहरूले यो धमर्शा मा पढकेा
छौ:

‘जनु ढुङ्गालाई डकम हरूले र गरे, त्यही ढुङ्गा मखु्य कुने ढुङँ्गा बन्यो।
यो परम भलुे गन ुर् भएको हो र यो हा ो लािग अचम्मको हुनछे।’ भजनसं ह

118:22-23

43 “त्यसकैारण म ितमीहरूलाई भन्दछु, परमे रको राज्य ितमीहरूबाट
खोिसनछे। त्यस पिछ परमे रले यस्ता मािनसहरूलाई िदन ु हुनछे, जसले
परमे रले आफ्नो राज्यमा चाहन ु भए अनसुारको काम उत्पन्न गनछन।् 44 अिन
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जो कोही पिन त्यो ढुङ्गामािथ ख छे ऊ टु ा टु ा बन्नछे। यिद त्यो ढुङ्गा
कसमैािथ खस्यो भने त्यसले त्यसलाई धलूोिपठो पानछ।”

45 यशेलूे भन्न ु भएको यो उखानलाई मखु्य पजूाहारीहरू र फ रसीहरूले सनु।े
यशेलू े ितनीहरूकै िवषयमा बोल्दै हुनहुुन्छ भन्ने कुरा ितनीहरूले बझु।े 46 ितनीहरू
यशेलूाई प ने उपाय खोजीरहकेा िथए। तर ितनीहरू मािनसहरूदे ख डराउथँ।े
िकनभने मािनसहरूमा यशे ूअगमव ा हुन ्भन्ने िव ास िथयो।

22
रा ी भोजनमा बोलाइएका मािनसहरूको द ृ ान्त
(लकूा 14:15-24)

1 मािनसहरूलाई बझुाउनका िन म्त यशेलू े केही द ृ ान्तहरू भन्नभुयो।
2“स्वगर्का राज्य एउटा राजा जस्तै हो, जसले आफ्नो छोराको िववाहमा भोजनको

वस्था गछर्न।् 3 राजाले केही मािनसहरूलाई भोजमा िनम्तो गरेका िथए। जब
भोज तयार भयो, राजाले आफ्ना नोकरहरूलाई ती मािनसहरूलाई बोलाउन पठाए।
तर मािनसहरूले राजाको यस भोजमा उपा स्थत हुन अस्वीकार गरे।

4 “तब राजाले अझ धरैे नोकरहरू पठाए। राजाले नोकरहरूलाई यसो भनकेा
िथए, ‘मलैे िनम्ताएका ती मािनसहरूलाई खाना तयार भयो भनरे भन्न।ु मलैे मरेा
गोरूहरू अिन पषु् ाएका पशहुरू मारेकोछु। सबै कुरा तयारी छ। िववाहको भोजमा
सामले हुन आऊ।’

5 “नोकरहरूले ती मािनसहरूलाई भोजमा आउने आ ह गरे। तर ितनीहरू
नोकरहरूको कुरा सनु्न अस्वीकीर गरे। ती मािनसहरू आ-आफ्नै काममा लाग।े
एकजना आफ्नो खतेमा गए, अिन अक आफ्नो ापारितर लाग।े 6 कसलैे
नोकरहरूलाई समातरे पीटे अिन ितनीहरूलाई मा रिदए। 7 यो सनुरे राजा ोिधत
भए। राजाले आफ्नो सनेा पठाए, ती हत्याराहरूलाई मारे अिन ितनीहरूको शहर
जलाएर भष्म पा रिदए।

8 “त्यसपिछ, राजाले आफ्ना नोकरहरूलाई भन,े ‘िववाहको भोज तयारी छ।
मलैे ती मािनसहरूलाई बोलाएको हु,ँ तर ितनीहरू यो भोजमा सामले हुन योग्यको
भएनन।् 9 यसकारण ितमीहरू गल्लीका कुना कुनामा जाऊ अिन दखेकेाहरू
जितलाई भोजमा सामले हुन िनम्त्याएर ल्याऊ। ितनीहरूलाई मरेो भोजमा आऊ
भिनदऊे।’ 10 अिन नोकरहरू गल्लीहरूितर गए। ितनीहरूले भटेेसम्म सबलैाई
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भलेा पारे। ितनीहरूले रा ा मािनसहरू सबलैाइ भोजमा सामले गराउन लग।े त्यो
ठाउँ मािनस-ैमािनसको भीडले भ रयो।

11 “त्यसपिछ ती खाँदगैरेका मािनसहरूलाई हनेर् भनी राजा आए। कुनै
एकजनालाई िववाहको पोशाकमा नभएको राजाले भे ाए। 12 राजाले भन,े ‘िम ,
ितमी यहाँ िभ कसरी आयौ? िववाहको लािग लाउने पोशाक ितमीले लगाएका
छैनौ।’ तर त्यो मािनस केही बोलने। 13 अिन राजाले आफ्ना नोकहरूलाई भन,े
‘त्यसका हात खु ा बाँधरे त्यसलाई अधँ्यारोमा फ लदऊे जहाँ मािनसहरू द:ुखले
रूवाबसी गद र दा ा िकट्दै बस्छन।्’

14 “हो धरैे मािनसहरू बोलाइएका हुन्छन।् तर चिुनएका थोरै मा छन।्”
केही यहूदी नतेाहरू यशेलूाई झकु्याउन खोज्छन ्
(मकूर् स 12:13-17; लकूा 20:20-26)

15 तब फ रसीहरूले त्यो स्थान छाडे जहाँ यशेलू े िसकाँउदै हुनहुुन्थ्यो। यशेलूाई
हरूको जालमा पानर् ितनीहरू सहमत भए। 16 फ रसीहरूले यशेलूाई फँसाउन

केही मािनसहरू पठाए। ितनीहरूले केही आफ्नै मािनसहरू र केही हरेोदी दलका
मािनसहरूलाई पठाए। ती मािनसहरूले भन,े “गरुूज्य,ू तपाईं अित इमान्दार हुनहूुन्छ
भनरे हामी जान्दछौ। हामी जान्दछौं तपाईंले परमे रको मागर् बारे ठीकिसत
िसकाउनहुुन्छ। तपाईं कसिैसत डराउन ु हुन्न। तपाईंको अिध सबै मािनसहरू समान
छन।् यसथर् हामीलाई तपाईंका धारणा भन्न ु होस।् 17 िसजरलाई महसलू ितन ुर् उिचत
हो िक होइन?”

18 तर ती मािनसहरूले नरा ो जालसाजी गदछन ्भनरे यशेलू े बझुीहाल्नभुयो।
अिन उहाँले भन्नभुयो, “ितमीहरू कपटीहरू हौ। केही झटूो िनहुमँा ितमीहरू मलाई
फँसाउन चाहन्छौ? 19 महसलू ितनर्मा उपयोग गरीने िसक्का मलाई दखेाऊ।”
ती मािनसहरूले यशेलूाई एक चाँदीको िसक्का दखेाए। 20 यशेलूे फे र भन्नभुयो,
“िसक्कामा कसको िच छ? अिन कसको नाम त्यहाँ अिंकत छ।”

21 यशेलूे फे र भन्नभुयो, “जो िसजरको हो त्यो िसजरलाई दऊे र जो
परमे रको परमे रलाई दऊे।”

22 ती मािनसहरूले यशेलू े भन्नभुएको कुरा सनु,े र ितनीहरू छक्क परे। अिन
यशेलूाई त्यही छोडरे ितनीहरू गए।

सदकुीहरू यशेलूाई फँसाउन चाहन्छन ्
(मकूर् स 12:18-27; लकूा 20:27-40)
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23 त्यही िदन केही सदकुीहरू यशेकूहाँ आए। सदकुीहरू िव ास गथ िक
कुनै मािनस मतृ्यबुाट बौरी उठ्ने छैन। सदकुीहरूले यशेलूाई एउटा गरे;
24 ितनीहरूले भन,े “गरुूज्य,ू मोशाले भने अनसुार कुनै िववािहत परुूष बालबच्चा
नभईकन मय भने उसको भाईले आफ्ना दाज्यकूा िन म्त सन्तानहरू जन्माउन
त्यस िवधवा आइमाईलाई िववाह गनर्सक्छ। 25 हामी बीच सातजना दाज्य-ूभाइहरू
िथए। जठेाले िववाह गय र मय । उसको कुनै बालबच्चा िथएन। यसथर् उसको
भाइले िवधवी भाउज्यलूाई िववाह गय । 26 त्यसपिछ त्यो दो ो भाइ पिन मय ।
त्यस्तै घटना ते ो भाइसगँ पिन घट ्यो र त्यस्तै अरू दाज्य-ूभाइहरूसगँ गद सात
दाज्य-ूभाइसम्म घ ो। 27 ितनीहरू सबै मरेपिछ त्यो आईमाई पिन मरी। 28 तर ती
सातजैना दाज्य-ूभाइहरूले त्यस आईमाईलाई िववाह गरेका िथए। तब पनुरूत्थनामा
त्यो ीको पित कुन चाही हुनछे?”

29 यशेलूे जवाफ िदनभुयो, “ितमीहरू योकुरा बझु्दनैौ िकनभने धमर्शा मा के
लखेकेो छ त्यो ितमीहरू जान्दनैौ। परमे रको श को िवषयमा पिन ितमीहरू
केही जान्दनैौ। 30 त्यसबलेा जब मािनसहरू मतृ्यबुाट बौ रउठ्छन ्त्यहाँ िववाहको

नै आउँदनै। मािनसहरू त्यहाँ एक-अकार् सगं िववाह गन छैनन।् सबै मािनसहरू
स्वगर्का स्वगर्दतूहरू झैं हुनछेन।् 31 यसकारण पनुरूत्थानको िवषयमा परमे रले
ितमीहरूलाई के भन्न ुभएको छ त्यो पढकेा छैनौ। 32 परमे रले भन्नभुएको छ, ‘म
अ ाहामको परमे र, इसहाकको परमे र,अिन याकूब का परमे र हु।ँ’✡ यसको
मतलब परमे र मतृ मािनसहरूका परमे र हुनहुुन्न तर िजउँदा मािनसहरूको
परमे र हुनहुुन्छ।”

33 मािनसहरूले सनुे र यशेकूो िशक्षामा ितनीहरू छक्क परे।

सबभैन्दा ठूले आज्ञा कुन हो?
(मकूर् स 12:28-34; लकूा 10:25-28)

34 यशेलूे सदकुीहरूदलाई यसरी जवाफ िदएर ितनीहरूलाई चपु बनाई िदन ू
भएको सनुरे फ रसीहरू जम्मा भए। 35 एकजना फ रसी मोशाको वस्था ित
िनकै ज्ञान भएको िथयो। त्यो फ रसीले यशेलूाई परीक्षा गन इच्छा गय । 36 त्यस
फ रसीले यशेलूाई सोध्यो, “गरुूज्य,ू वस्थामा सबभैन्दा ठूलो आज्ञा कुन हो?”
✡ 22:32: 3:6 बाट उ तृ ग रएको।
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37 यशेलूे जवाफ िदनभुयो, “ ‘ितमीले आफ्ना परम भु परमे रलाई मे
गन ुर्पछर्। आफ्नो सम्पणूर् हृदयदे ख, सम्पणूर् आत्मादे ख र सम्पणूर् मनदे ख मे
गन ुर्पछर्।’✡ 38 यहीनै पिहलो र सबै भन्दा महान आज्ञा हो। 39 दो ो आज्ञा पिहलो
जस्तै छ ‘आफूलाई जस्तै अरू मािनसलाई पिन मे गन ुर्।’✡ 40 अगमव ाहरूका
सबै वस्था र रचनाहरू ियनै दइु आज्ञाहरूमा आधा रत छन।्”

फ रसीहरूलाई यशेकूो
(मकूर् स 12:35-37; लकूा 20:41-44)

41 जब फ रसीहरू त्यहाँ भलेा भईरहकेा िथए, यशेलूे ितनीहरूलाई एउटा
गन ुर्भयो, 42 “ ी को िवषयमा ितमीहरूको के धारणा छ? उहाँ कसको पु
हुनहुुन्छ।”

फ रसीहरूले जवाफ िदए, “ ी दाऊदका पु हुन।्”
43 त्यसपिछ यशेलूेफ रसीहरूलाई भन्नभुयो, “यिद त्यसो भए दाउदले उहाँलाई

िकन ‘परम भ’ु भन?े दाऊद पिव आत्माको श ारा बो लरहकेा िथए।दाऊदले
भन,े
44 ‘ भलुे मरेो भलुाई भन्नभुयो:
मरेो दािहनपे ट बस,

अिन म ित ो श हुरूलाई ित ा वशमा रा छुे।’ भजनसं ह 110:1

45 दाऊदले ी लाई ‘परम भ’ु भन्दछन।् त्यसो भए कसरी उिन दादको पु
हुनसक्छन?्”

46 कुनै पिन फ रसीहरूले यशेकूो यो को जवाफ िदन सकेनन।् अिन
त्यसिदनदे ख कसलैे पिन यशेलूाई अझ बढ़ता हरू गन साहस गरेनन।्

23
यशे ू ारा धािमर्क गरुूहरूको आलोचना
(मकूर् स 12:38-40; लकूा 11:37-52; 20:45-47)

1 तब यशेलूे मािनसहरू र आफ्ना चलेाहरूसगँ कुराकानी गन ुर्भयो। यशेलू े
भन्नभुयो, 2 “काननूका शा ीहरू र फ रसीहरूलाई मोशाको िनयमको िवषयमा
✡ 22:37: 6:5 बाट उ तृ ग रएको। ✡ 22:39: 19:18 बाट
उ तृ ग रएको।
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िशक्षािदने अिधकार छ। 3 यसथर् ितनीहरूले िसकाएको कुरा पालन गन ुर् पछर्।
ितनीहरूले अ ाएका कामहरू गन ुर्। तर ितनीहरूको जीवनशलैीको अनसुरण नगन ुर्।
ितनीहरू केही गनर् भिन ितमीहरूलाई अ ाउछँन ् तर आफू चाँिह केही गदनन।्
4 मािनसहरूले पालन गन ुर् अित कठीन पन िनयमहरू ितनीहरू बनाउछँन।् ती
िनयमहरू पालन गनर् ितनीहरू अरूलाई करमा पादछर्न।् तर ितनीहरू आफैं चाँिह
कुनै िनयम पालन गन चे ा पिन गदनन।्

5 “ितनीहरू मािनसहरूलाई दखेाउनका िन म्त रा ा कुरा गदर्छन।् ितनीहरू
आफ्ना धमर्शा हरूका िवशषे सन्दकू राख्छन।् ितनीहरू सन्दकूहरू ठूला-ठूला
बनाउछँन।् अिन मािनसहरूले दे सकुन भनरे ितनीहरू आफ्ना ाथर्नामा लगाउने
व हरू पिन लामा-लामा बनाउछँन।् 6 ती काननुका शा ीहरू र फ रसीहरू
उत्सवहरूमा िवशषे आसनहरू ओगट्न रूचाउछँन।् त्यसरी नै सभाघरहरूमा पिन
मखु्य आसनहरू ा गनर् चाहन्छन।् 7 बजारहरूमा पिन ितनीहरू मािनसहरूबाट
सम्मान पाउने इच्छा गछर्न।् अिन ितनीहरूलाई ‘गरुू’ भनी सम्बोधन गरेको सनु्न
चाहन्छन।्

8 “तर ितमीहरूको ‘गरुू’ हुदँनै। ितनीहरू सबै दाज्यभूाईहरू अिन िददी-
बहीनीहरू हौ। ितमीहरूको एक मा ‘गरुू’ हुनहुुन्छ। 9 अिन यस पथृ्वीमा कसलैे
पिन कसलैाई ‘िपता’ भनी सम्बोधन नगन ुर्। ितमीहरूको एक मा िपता हुनहुुन्छ। उहाँ
स्वगर्मा हुनहुुन्छ। 10 अिन ितमीहरूले ‘मा लक’ भन्न ु हुदँनै। ितमीहरूको एकमा
मा लक हुनहुुन्छ, ी । 11 ितमीहरूमाझ जो सबै भन्दा महान छ, ऊ ितमीहरूको
सवेक हुनपुछर्। 12 जसले आफूलाई ठूलो दखेाउछँ उसले आफूलाई न तलु्याउन ु
पछर्।

13“शा ीहरू र फ रसीहरूका िन म्त यो अित नरा ो हुनछे। ितमीहरू कपटीहरू
हौ। ितमीहरू स्वगर्को राज्यमा वेश गनर् चाहने मािनसहरूको ढोका थनु्छौ। ितमीहरू
आफैं पिन वशे गदनौ, अिन वशे गनर् इच्छा गन अरूहरूलाई पिन बाधा िदन्छौ।
14 *

15“ितमी शा ीहरू र फ रसीहरूका िन म्त यो खराब हुनछे। ितमीहरू कपटीहरू
हौ। ितमीहरू एक मािनसलाई आफ्नो मतमा ल्याउनकालािग समु हरू पार गद
* 23:14: 14 मा थिपएको छः “हे कपटी,
यहूदी शा ी र फ रिसहरू, ितमीहरू िवधवुाहरूको धन -सम्पि लटु्छौ अिन दखेावटी लामो-लामो ाथर्ना
गछ । यसथर् ितमीहरूलाई अत्यन्तै कड़ा दण्ड़ िदइनछे।” हने ुर्होस ्मकूर् स 12:40 र लकूा 20:47
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िविभन्न दशेहरू चाहाछ यस्तो कोही मािनसहरू भटेायो भने ितनीहरू त्यसलाई
आफू भन्दा दोबर खराब तलु्याउछँौ। अिन ितमीहरू यित हुन्छौ िक ितमीहरू नरकको
योग्य हुन्छौ।

16 “यी शा ीहरू र फ रसीहरूलाई िधक्कार। ितमीहरू अन्धो छौ अिन
ितमीहरू अरूलाई डोयार्उछँौ। ितमीहरू भन्दछौ, ‘यिद कसलैे म न्दरको नाममा
शपथ लयो त्यो अथर्हीन हुन्छ। तर यिद कसलैे म न्दरको सनु छोएर शपथ गय
भन,े उसले त्यो शपथ परूा गन ुर्पछर्’ 17 ितमीहरू अन्धो-मखूर्हरू हौ! सनु ठूलो हो
की सनुलाई पिव पान म न्दर ठुलो?

18 “अिन ितमीहरू भन्दछौ, ‘यिद कसलैे वदेी छोएर शपथ लयो भने त्यो
केही होइन। तर यिद कसलैे बदेीमािथको भटेी छोएर शपथ लयो भने त्यो आफ्नो
कसमको ऋणी हुन्छ।’ 19 ितमीहरू अन्धो हौ। भटेी िक भटेीलाई पिव तलु्याउने
वदेी ठूलो हो? 20 जसले ितज्ञा गनर्लाई वदेीको योग गछर् उसले वदेी र त्यसमा
भएका भटेी दवुै चीजलाई छोएर ितज्ञा गरेको हुन्छ। 21 अिन जसले ितज्ञा
गनर्लाई म न्दरको योग गछर् उसले म न्दर र म न्दरमा ब े ‘एकलाई’ छोएर शपथ
खाएको हुन्छ। 22 अिन जसले स्वगर्को नाउमँा शपथ लन्छ उसले परमे रको
िसहंासन अिन त्यस िसहंासनमा ब े ‘लाई’ छोएर शपथ लएको हुनछे।

23 “शा ीहरू र फ रसीहरूलाई िधक्कार। ितमीहरू कपटीहरू हौ। आफूमा
भएको हरेक चीजको, पदुीना, सपू र जीरा को दशांश भागमा एक भाग मा
परमे रलाई िदन्छौ। तर ितमीहरू असल हुने दया दखेाउने र इमान्दार हुने जस्ता

वस्थाका मखु कुराहरू लत्याउँछौ। ितमीहरूले ती कुराहरू पिन नलत्याइकन
यी कामहरू गन ुर्पन हो। 24 ितमीहरू अन्धा छौ तर अरूलाई अगवुाइ गन कोिशश
गछ । ितमीहरू भसुनुा चाँिह चाल्दछौ तर ऊँटलाई चाँिह िनल्दछौ। ितमीहरू त्यस्तै
छौ।

25“शा ीहरू र फ रसीहरूलाई िधक्कार हो। ितमीहरू कपटीहरू हौ। ितमीहरू
आफ्नो थाल र बटुकोलाई बािहरबाट मा धनु्छौ। तर िभ भने अरूलाई ठगरे
हत्याएका बस्तहुरू अिन ितमीहरू स्वयलंाई खशुी पान चीजहरूले भ रएका हुन्छन।्
26 ए अन्धा फा रसीहरू पिहला प्यालाको िभ प ट सफा गर र त्यसलाई चोखो
बनाऊ। तब प्यालाको बािहरी भाग पिन चोखो हुनछे।

27 “ वस्थाका शा ीहरू र फ रसीहरूलाई िधक्कार। ितमीहरू कपटी हौ।
ितमीहरू चनुा पोतकेो िचहानहरू जस्ता छौ, जो बािहरबाट सनु्दर दे खन्छन। तर
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िभ प मरेको मािनहरूको ह ीहरू हुन्छन।् 28 ितमीहरू पिन त्यस्तै हौ। बािहरबाट
ितमीहरूलाई रा ै द े खन्छ। तर िभ ितमीहरूमा छल र कपटले भ रएको छ।

29 “शा ीहरू र फ रसीहरूलाई िधक्कार। ितमीहरू कपटीहरू हौ। अिघका
अगमव ाहरूको लागी ितमीहरूले िचहान बनाउछँौ। असल मािनसहरूको
िचहानहरू िसगंाछ । 30 अिन ितमीहरू भन्दछौ, ‘यिद हामी हा ा पखूार्हरूका
समयमा हुदँो हो, ता ती अगमव ाहरूलाई मानर् हामी उनीहरूलाई सहयोग गन
िथएनौ।’ 31 यसरी अगमव ाहरू मानका सन्तान हामी हौं भन्ने स्वीकार आफै
ितमीहरू िदन्छौ। 32 यसकारण जाऊ अिन आफ्ना पखुार्हरूले शरुू गरेका पापकमर्
परुा गर।

33“ितमीहरू सपर्हरू हौ। ितमीहरू िवषाल ुसपर्का सनं्तानहरू हौ। परमे रदे ख
ितमीहरू उम्कन सक्दनैौ। ितमीहरू सबै दोषी पाइनछेौ अिन नरकमा जानछेौ।
34 यसकारण म ितमीहरूलाई भन्दछु: म ितमीहरूकोलािग अगमव ाहरू ब ु मान
मािनसहरू र शा ीहरू पठाउँछु। यी मध्ये कितपयलाई ितमीहरूले मानछौ। कसलैाई
झणु्डयाउनछेौ। कसलैाई ित ा सभाघरमा कोरार् लाउनछेौ अिन एउटा शहर दे ख
अक शहरसम्म ितनीहरूलाई लघाछ ।

35 “अिन पथृ्वीमा मा रएका सबै असल मािनसहरूको रगतको िन म्त
ितमीहरूलाई दोष्याइँनछे। हािबल जस्ता रा ा मािनसको रगतका िन म्त अिन म न्दर
र वदेीको माझमा मा रएको बरेेक्याहको छोरो जक रयाको रगतको िन म्त यस
पथृ्वीमा हािबल दे ख जक रयाको समयसम्म मा रएका सबै रा ा मािनसहरूको
रगतको िन म्त ितमीहरूनै दोषी ठह रनछेौ। 36 म ितमीहरूलाई साँचो भन्दछु। यी
सबै कुरा ितमीहरू नै अिहले बाँिचरहकेा मािनसहरूमािथ आइलाग्नछे।

यशे ू ारा यरूशलमेका मािनसहरूलाई चतेाउनी
(लकूा 13:34-35)

37 “हे यरूशलमे, यरूशलमे! ितमीहरू अगमव ाहरूलाई माछ अिन
ितमीहरूकहाँ पठाइएका सदंशेवाहकहरूलाई ढुङ्गाहान्छौ। धरैेपल्ट मलैे ित ा
मािनसहरूलाई म त गनर् चाहकेो हु।ँ जसरी पोथीले आफ्ना चल्लाहरूलाई
पखटेामिुन बटुल्छ त्यसरीनै मलै े ित ा मािनसहरूलाई बटुल्न चाहकेो हु।ँ तर
ितमीहरूले मलाई त्यसो गनर् िदएनौ। 38 तब ितमीहरूको घर पिन उजाड बनाइनछे।
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39 म भन्दछु, ‘अब उ ान्त परम भकुो नाउमँा आउने मािनस धन्यका हुन,्’ भन्दै
उसलाई स्वागत नगरूञ्जले सम्म ितमीहरूले मलाई दे छैेनौ।”✡

24
भिवष्यमा म न्दर िवनाश हुने
(मकूर् स 13:1-31; लकूा 21:5-33)

1जसै यशे ूम न्दर छोडरे कतै जान ु हुदँिैथयो उहाँको चलेाहरू म न्दरको भवनहरू
दखेाउन भनी आए। 2 यशेलूे चलेाहरूलाई भन्नभुयो, “यी भवनहरू दखे्दछैौ?
म ितमीहरूलाई साँचो भन्दछु यी भवनहरू ध्वसं पा रनछेन।् कुनै ढुङ्गा अक
ढुङ्गामािथ रहने छैन।”

3 त्यसको केही बरेपिछ यशे ू जतैनू डाँडामा बिसरहन ु भएको िथयो। चलेाहरू
यशेकूो साथमा एकान्तमा आए। ितनीहरूले भन,े “यो घटना किहले हुनछे कृपया
हामीलाई पिन भन्नहुोस।् तपाईंको आगमनको र ससंारको अन्तको सकेंत के
हुनछे?”

4यशेलूे भन्नभुयो, “होिशयार बस। ितमीहरूलाई कसलैे मखुर् बनाउन नपाओस।्
5 धरैे मािनसहरू आउनछेन ्र मरेो नाम लनछेन।् ितनीहरूले ‘म नै ी हु।ँ’ भनी
धरैेलाई मखूर्बनाउनछेन।् 6 ितमीहरूले लडँाईका बारेमा सनु्नछेौ। अिनितमीहरूले
अब हुने लडँाईका बारेमा पिन समाचार सनु्नछेौ। तर डराउन ु पदन। यी सब घटनाहरू
हुनपैछर्। तर अन्त्य अझ आइहाल्ने छैन। 7 िकनभने एक जाितले अक जाितको
िवरोध गनछ अिन राज्य राजयको िवरोधमा य ु हुनछे। अिन धरैे ठाउँमा अिनकाल
लाग्नछे अिन भ ूईँचालो जानछे। 8 यी सबै थोक सतु्केरी ाथा लागे झैं आइलाग्ने
छन।्

9 “त्यसपिछ ितमीहरूलाई मािनसहरूले नरा ो वहार गनछन।् मािनसहरूले
ितमीहरूलाई शासकहरूको हातमा समु्पने र सताउनछेन ् र मानछन।् ितमीहरूले
ममािथ िव ास गरेकै कारण मािनसहरू ारा ितमीहरू घिृणत हुनछेौ। 10 त्यसबलेा
धरैे िव ासीहरूले आफ्नो िव ास हराउनछेन।् ितनीहरूले एका-अकार्लाई
िवरोध गनछन ् र एक-अकार्लाई घणृा गनछन।् 11 अनकेौं झटूा अगमव ाहरू
िनस्कनछेन।्ितनीहरूले मािनसहरूलाई झटुो कुराहरूमा िव ास गराउने कोिशश
गनछन।् 12 ससंारैभ र थु ै द ु हरूदखेा पनछन।् अिन एकदमै िव ासीहरूले
✡ 23:39: 118:26 बाट उ तृ ग रएको।
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मे दखेाउने छैनन।् 13 तर अन्त्यसम्मै जो दढृ रहन्छ उही नै सरुिक्षत हुनछे।
14 ससंारैभ र परमे रको राज्यको बारेमा ससुमाचारहरू चार ग रनछे। त्यके
रा लाई नै यी कुराहरू भिननछे। त्यसपिछ अन्त्य आउने छ।

15 “दािनयल अगमव ाले ‘यस्तो खराब कुराहरूले िवध्वशं ल्याउने छ’ भनी
बताएका िथए।* ितमीहरूले यस्तो डरलाग्दा कुराहरू पिव ठाउँ अिन म न्दरमा
उिभएको दे छेौ” यी कुरा पढ्ने मािनसले यसको अथर् बझु्नपुछर्। 16 “त्यसबलेा
यहूिदयाका मािनसहरू पहाडितर भाग्न ु पनछ। 17मािनसहरू कतै नरोिकई समय खरे
नफाली, भाग्नछेन।् यिद कुनै मािनस घरको छानामा छ भने घरबाट केही लनलाई
ऊ तल ओ लर्न हुदँनै। 18 यिद कोही खतेमा छ भने उ पिन कोट लनलाई फक
जान ु हुदँनै।

19“त्यसबलेा, गभर्वती भएका ीहरू र अिन दधू िपउने िशशलूाई द:ुध चसुाउने
आमाहरूका िन म्त खबुै द:ुखपणूर् हुनछे। 20 िव ाम र जाडोको समयमा यसरी भाग्न ु
नपरोस ्भनी ाथर्ना गर। 21 िकन? िकनभने त्यसबलेा अत्यन्त दखु हुनछे। सिृ को
शरुू भएदे ख अिहलसेम्म ससंारमा यस्तो द:ुख भएको िथएन। पिछ कहील्यै पिन
भिवष्यमा यस्तो द:ुख आइपन छैन।

22 “परमे रले त्यो महासकंटको समय छो ाउनभुएको छ। यिद त्यो समय
छो ाइएन भन,े कुनै मािनस पिन बाँच्ने छैन। तर आफूले चनुकेा मािनसहरूलाई
म त गनर्लाई परमे रले त्यो समयलाई छोटो पान ुर् भएकोछ।

23 “त्यसबलेा कस-ैकसलैे ितमीहरूलाई यसो भन्नसक्छन,् ‘हरे, ी
यहाँ हुनहुुन्छ।’ अथवा अकार् कसलैे भन्नसक्छ, ‘अहाँ त्यहाँ हुनहुुन्छ।’ तर
ितनीहरूलाई िव ास नगर। 24 झटूो ी र झटूो अगमव ाहरू दखेा पनछन ्
ठुला-ठुला कुराहरू र चमत्कारहरू गनछन।् सम्भव भए परमे रले चनु्न ु भएका
मािनसहरूलाई समते धोका िदनका िन म्त ितनीहरूले यसो गनछन।् 25 हरे, मलैे
अिधबाटै यस बारेमा ितमीहरूलाई सतर्क गराएकोछु।

26 “कसलैे भन्नछे, ‘ ी मरुभिूममा हुनहुुन्छ।’ तर ितमीहरू ी लाई भटे्न
मरुभिूम ितर नजाऊ। अरू कसलैे भन्नसक्छ, ‘ ी त्यो कोठामा हुनहुुन्छ।’ तर
त्यसलाई िव ास नगर। 27 जब मािनसको पु को आगमन हुन्छ सबै मािनसहरूले
दे पाउनछेन।् यसबलेा आकाशमा िबजलुी चम्केर चारैितर उज्यालो भएजस्तो
* 24:15: “ … ” 9:27, 12:11; (दािनयल
11:31)



24:28 lxxvii म ी 24:38

हुनछे। र त्यो उज्यालो चारैितर दे खनछे। 28 िग हरू जम्मा भएको दखेरे ितमीहरू
त्यहाँ सीनो छ भनरे जान्न सक्छौ त्यसगैरी मरेो आगमन त्यस्तै त्यक्ष हुनछे।

29 “ती िदनका सकंटहरूपिछ तरुन्त,ै

‘घाम अधँ्यारो हुनछे,
अिन जनूले पिन आफ्नो काश िदने छैन।

ताराहरू आकाशबाट झनछन,्
अिन आकाशका सबै चीजहरू हरेफेर हुनछेन।्’†

30 “त्यसबलेा आकाशमा केही िचन्ह दखेीने छन ्र ती मािनसको पु को िचन्ह
हुनछेन।् ससंारभ रका सबै मािनसहरू रूनछेन।् सबै मािनसहरूले मािनसको पु लाई
आकाशमा बादलसगँ आउँदै गरेको दे छेन।् मािनसको पु श र महान गौरव
लएर आउनछेन।् 31 चारै िदशाबाट आकासको एक छेऊ दे ख अक छेउसम्म

परमे र ारा चिुनएको मािनसहरूलाई भलेा गनर् मािनसको पु ले तरुहीको आवाज
सिहत स्वगर्दतूहरूलाई पठाउन ु हुनछे।

32“नभेाराको रूखले ितमीहरूलाई िशक्षा िदनछे जब नभेाराको रूखको हाँगाहरू
ह रयो दे खन्छन ्पालवुा फेद गरेको दखेरे ितमीहरू जान्दछौ ीष्म ऋतु निजक छ।
33 ितमीहरूिसत पिन यस्तै हुनछे। जब ितमीहरू यस्तो भएको दखे्छौ, त्यसबलेा
ितमीहरूलाई समय निजक छ र त्यो आउने लागकेो छ भनी थाहा हुनछे। 34 म
ितमीहरूलाई साँचो भन्दछु, यस पसु्ताका मािनसहरू जीिवत रहदा नै यी कुराहरू
हुनछेन।् 35 आकाश र पथृ्वी ध्वसं ग रनछे, तर मलैे बोलकेा शब्दहरू किहल्यै
नाश हुनछैेनन।्

त्यस समय परमे र मा ै जान्न ु हुनछे
(मकूर् स 13:32-37; लकूा 17:26-30, 34-36)

36 “त्यो घट्ना किहले घट्नछे भनरे कुनै मािनसले पिन त्यो समय र िदन
जान्दनै। पु आफै र स्वगर्दतूहरूले पिन जान्दनैन।् तर िपताले मा जान्नहुुन्छ।

37 “मािनसको पु आउँदा, त्यसबलेा त्यस्तै स्थित हुनछे जस्तो स्थित नहूको
समयमा भएको िथयो। 38 त्यसबलेा जल- लय हुन अिघ मािनसहरू खाइ िपइरहकेा
† 24:29: 13:10; 34:4 बाट उ तृ ग रएको।
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िथए। मािनसहरू िववाह गद िथए र आफ्नो छोरा अिन छोरीहरूलाई िववाह गनर्
िदइरहकेा िथए। नहू जहाजिभ नचढुञ्जलेसम्म मािनसहरूले यसो ग ररहकेा िथए।
39मािनसहरूले के भइरहकेो छ भनी केही जानकेा िथएनन।् तर त्यसबैलेा जल लय
भयो अिन सबै न भयो।

“मािनसको पु को आगमनको समयमा पिन यस्तै हुनछे। 40 दइुजना मािनसहरू
खतेमा काम ग ररहकेा हुनछेन।् एकजनालाई उठाइने छ र अक लाई छोिडइनछे।
41 दइुजना ीहरू जाँतोमा अन्न िपिंधरहकेा हुनछेन।् एउटालाई लिगनछे र
अक लाई छोिडनछे।

42 “यसकारण सधैं तयार बस। कितबलेा ितमीहरूका परम भु आउन ु हुनछे
भन्ने कुरा ितमीहरूलाई थाहा हुने छैन। 43 याद गर यदी घरको मा लकले चोर
कितबलेा आउँछ भनरे थाहा पाएको भए ऊ तयार भएर ब े िथयो। ऊ सतर्क रहने
िथयो र चोरलाई धरिभ पा िददनै िथयो। 44 यसकारण ितमीहरू पिन तयार बस।
मािनसको पु यस्तो समयमा आउनछे जसको ितमीहरूले आशा गरेका हुने छैनौ।

असल र खराब नोकरहरू
(लकूा 12:41-48)

45 “ब ु मान र िव ासी नोकर को चाँिह छ र मा लकले उसलाई आफ्ना सबै
नोकरहरूलाई भन्दा िवशषे िजम्मवेारी स ु म्पन्छ र अरू सबमैािथ ठीक ठीक समयमा
खानकुेराको बन्ध गन िजम्मामा लगाउँछ। 46 जब मा लक आउँछ र नोकरलाई
िदइएको काम ग ररहकेो भटे्छ, भने त्यो नोकर धन्य को हो। 47 म ितमीहरूलाई
साँचो भन्दछु। त्यो मा लकले उसलाई आफूिसत भएको सारा सम्पि मािथ िजम्मा
लगाउछँ उसले त्यके कुराहरूको हरेचाह गनर् पाउछँ।

48 “तर नोकर नै द ु छ र आफ्नो मा लक झ आउँदनै भनरे सम्झन्छ भने
त्यसबलेा के हुन्छ? 49 त्यसपिछ उसले अरू नोकहरूलाई िपट्न थाल्छ। उ
आफूजस्तै अरू मािनसहरूसगँ बसरे खान र िपउन लाग्छ। 50 अिन जब मा लक
नसोचकेो िदनमा आइपगु्नछे। जब िक उसले आशा नगरेको िदन र नसम्झकेो
समयमा आइपगु्नछे। 51 त्यसपिछ मा लकबाट ऊ द ण्डत हुनपुछर्। मा लकले
उसलाई कपटीहरूसगँ सामले गराइिदनछे। त्यहाँ मािनसहरूको रूवावसी र दा ा
िकटाई हुनछेन।्
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25
दशवटी कन्याहरूको उखान

1“त्यसबलेा स्वगर्को राज्य दशजना कन्याहरू जस्तै हुनछे, जो आ-आफ्ना िदयो
लएर दलुहा पखर्न गए। 2 पाँचवटी कन्याहरू मखूर् िथए। अिन पाँचवटी कन्याहरू

ब ु मती िथए। 3 ती पाँचवटी मखूर् कन्याहरूले आफ्ना दीयो लए तर आफूिसत
जोगडेा तले लगनेन।् 4 तर पाँचवटी ब ु मती कन्याहरूले आफ्ना-आफ्ना दीयोहरू
लए अिन ितनीहरूले जगमा जगड़ेा तले पिन बोकेका िथए। 5 तर दलुहा आउन

एकदमै ढीलो भयो। सबै कन्याहरू थिकत भए र िनदाउन थाल।े
6 “मध्यरातमा कोही करायो, ‘दलुहा आउँदछैन।् उनलाई भटे्न बािहर आऊ।’
7 “तब सबै कन्याहरू ब्य ुिँझए। ितनीहरूले आ-आफ्ना दीयोहरू तयार पारे।

8 तब ब ु हीन कन्याहरूले ब ु मती कन्याहरूलाई भन,े ‘हामीलाई ितमीहरूको
केही तले दऊे िकनभने हा ोमा भएको तले सिकयो अिन हा ा दीयोहरू िनभ्दछैन।्’

9 “ब ु मती कन्याहरूले जवाफ िदए, ‘होइन! िकनभने हा ोमा भएको तले
ितमीहरू सबकैा लागी पयार् हुदँनै। बरू, ितमीहरू आफै पसलमा गएर आफ्नो
लािग तले िकन, त्यो असल हुन्छ।’

10 “त्यसपिछ ती पाँचजना ब ु हीन कन्याहरू तले िकन्न गए। जब ितनीहरू
जाँदै िथए, त्यसबैलेा दलुहा आइपगुे अिन तयार रहकेा सबै कन्याहरू दलुहासगं
िववाहको भोजमा सामले भए। त्यसपिछ ढोका थिुनयो अिन ताला लगाइयो।

11 “केही समयपिछ अरू कन्याहरू आए। ितनीहरूले भन,े ‘स्वामी, हामीलाई
ढोका खो लिदन ु होस ्हामीलाई पिन िभ प िदनहुोस।्’

12 “दलुहाले जवाफ िदए, ‘ितमीहरूलाई साँच्चो भन्दछु। म ितमीहरूलाई
िच न्दन।ँ’

13 “यसकारण सधँै सतर्क बस। ितमीहरू जान्दनैौ िक मािनसको पु कुन िदन
वा कुन समयमा आउने हुन।्

तीनजना नोकरको कथा
(लकूा 19:11-27)

14 “स्वगर्को राज्य त्यो मािनस जस्तै हुन्छ जो आफ्नो घर दे ख अक स्थान
तफर् या ा गछर्। घरबाट िनस्कन ु भन्दाअिघ उसले आफ्नो नोकरहरू बोलाउँछन ्र
आफ्ना चीजहरूको िजम्मा ितनीहरूलाई िदन्छन।् 15 कुन चािहं नोकरले के कित
गनर् सक्छ भनी उसले िवचार गय । उसले एकजना नोकरलाई पाँच तोड़ा िदयो।
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अक लाई दइु तोड़ा िदयो। अिन ते ोलाई एक तोड़ा िदयो। त्यसपिछ उसले आफ्नो
या ा शरुू गय । 16 नोकर जसलाई पाँच तोडा िदइएको िथयो त्यो तरुन्त ापार गनर्
त्यो स्थान छोडरे िह ँ ो। उसले अरू पाँच तोड़ा बढाउने काम गय । 17 दइु तोड़ा
पाउनलेे पिन त्यसै गय । उसले पिन आफ्नो सबै रूिपयाँ ापारमा लगायो अिन
दइु तोड़ा कमायो। 18 तर एक तोड़ा मा पसैा पाउने नोकर गयो र भईूमा खाल्डो
खन्यो। त्यसले त्यो पसैा खाल्डामा पयु ।

19 “धरैे समयपिछ मा लक घर फिकर् यो। उसले नोकरहरूलाई ती रूिपयाँहरू
ितमीहरूले के-के गय भनरे सोध्यो। 20 पाँच तोडा पाउने नोकर पसैा लएर
मा लककहाँ आयो। त्यसले भन्यो, ‘महाशय, तपाईंले मलाई पाँच तोडा िव ास
गरेर िजम्म िदनभुएको िथयो। यसकारण अरू पाँच तोडा कमाउनलाई मलैे ती रूिपयाँ
काममा लगाएँ।’

21 “मा लकले जवाफ िदए, ‘ितमीले रा ो गय । ितमी असल नोकर हौ
जसलाई िव ास गनर् सिकन्छ। त्यित धरैे पसैा लएर ितमीले धरैे उन्नित गय ।
यसकारण म ितमीलाई अरू धरैे िजम्मावारी िदन सक्छु। आऊ र मिसत खशुी
मनाऊ।’

22 “त्यसपिछ दइु तोडा पाउने नोकर मा लक कहाँ गयो। त्यसले भन्यो,
‘महाशय तपाईंले मलाई दइु तोडा िजम्मा िदनभुएको िथयो। यसकारण मलैे त्यो
पसैा उपयाग गरें र अरू दइु तोडा कमाएँ।’

23 “मा लकले जवाफ िदए, ‘ितमीले रा ो गय । ितमी असल नोकर हौ
जसलाई िव ास गनर् सिकन्छ। त्यित थोरै पसैा लएर ितमीले धरैे उन्नित गय ।
यसकारण म ितमीलाई अरू धरैे िजम्मावारी िदनछुे। आऊ र म िसत खशुी मनाऊ।’

24 “त्यसपिछ एक तोड़ा पाउने नोकर मा लककहाँ आयो। त्यसले भन्यो,
महाशय ‘मलैे तपाईंलाई धरैे कठोर मािनसको रूपमा जान्न पाएँ। िबऊ नै नरोपी
तपाईंले अन्न बटुल्न चाहन ु भयो। 25 यसकारण म धरैे भयिभत भएँ। मलैे तपाईंको
पसैा जमीनमा लकुाएँ तपाईंले िदनभुएको त्यो थौलो यही हो।’

26 “मा लकले जवाफ िदए, ‘त ँ द ु र अल्छे नोकर होस।् िबरूवा नरोपकेो
ठाउँमा बाली उठाउन आउने र बीरूवा नछरेको ठाउँमा अन्न बटुल्ने भनरे तैंले
मलाई भिनस।् त्यसो भए। 27 तलैे मरेो पसैा बैंकमा जम्मा गन ुर् पदर्थ्यो। म जब
फकर आएको हुन्थें त्यसबलेा ती सबै पसैा पाउन सक्थें। साथै त्यो पसैा मािथ
ब्याज पाउनँ सक्थें।’



25:28 lxxxi म ी 25:39

28 “यसकारण मा लकले अरू नोकरहरूलाई भन्यो, ‘त्यो नोकरबाट पसैाको
थलैा खोस र जोिसत दश तोडा छ उसलैाई दऊे। 29 जो िसत जित धरैेछ उसले
अरू धरैे पाउनछे। तर जोिसत केही छैन, उिसत भएको पिन उबाट खोिसनछे।’
30 त्यसपिछ मा लकले भन्यो, ‘यो बकेामे नोकरलाई बािहर अधँ्यारोमा िनक ल
दऊे। जहाँ मािनसहरू दखु र क मा दा ा िकट्दै रूवाबासी ग ररहकेा छन।्’

मािनसको पु ले सबै मािनसहरूको न्याय गन ुर् हुनछे
31“मािनसको पु फे र आउन ुहुनछे। उहाँ अत्यन्त गौरवसगँ आउन ुहुनछे। सबै

स्वगर्दतूहरू पिन उहाँसगंै आउने छन।् उहाँ राजाको रूपमा िसहंासनमा िवराजमान
हुनहुुनछे। 32उहाँको अिध ससंारभरका सबै मािनसहरू भलेा हुनछ्े। अिन मािनसको
पु ले ती मािनसहरूलाई दइु अलग अलग दलमा बाँड्न ु हुनछे। यो भडेा र
बा ाहरूलाई अलग दलमा पारे जस्तै हुनछे। 33 उहाँले भडेाहरूलाई आफ्नो
दािहनपे रा हुुनछे र बा ाहरूलाई आफ्नो दे पे रा ु हुनछे।

34“राजाले आफ्नो दाहीने प बसकेाहरूलाई भन्न ु हुनछे, ‘आऊ, मरेो िपताले
ितमीहरूलाई धरैे आिशर्वाद िदनभुएको छ। आऊ र परमे रले ितमीहरूको लािग
ितज्ञा गन ुर् भएको राज्य हण गर। सिृ को शरुूदे ख नै यो ितमीहरूको िन म्त तयार

ग रएको िथयो। 35यो ितमीहरूको राज्य हो, िकनभने म भोकाएको बलेा ितमीहरूले
मलाई खाना िदएका िथयौ। म ितखार्एको बलेा ितमीहरूले मलाई पानी िपउन िदएका
िथयौ। म एक्लै र घरबाट टािडएको िथएँ, अिन ितमीहरूले मलाई आफ्नो घरमा
स्वागत गरेका िथयौ। 36 नाङ्गो िथएँ, अिन ितमीहरूले मलाई लगुाफाटा लगाउन
िदएका िथयौ। म रोगी िथएँ, अिन ितमीहरूले मलाई स्याहार गरेका िथयौ। म कैदी
िथएँ, ितमीहरूले मलाई हनेर् आएका िथयौ।’

37 “तब धािमर्क मािनसहरूले जवाफ िदनछेन,् ‘परम भ,ु हामीले तपाईंलाई
किहल,े भोकाउन ुभएको दखे्यौं अिन हामीले भोजन िदयौं? हामीले तपाईं ितखार्उन ु
भएको किहले दखे्यौं अिन हामीले पानी िपउँन िदयौं? 38हामीले तपाईंलाई किहले
एक्लो घरदे ख टािढएको दखे्यौं र हामीले तपाईंलाई किहले आफ्ना घरमा ल्यायौं?
39 तपाईं किहले नाङ्गो हुनहुुन्थ्यो र हामीले तपाईंलाई लगुाफाटा लगाउन िदयौं।
हामीले किहले तपाईंलाई रोगी दखे्यौं वा कैदमा दखे्यौं र हामी तपाईंलाई सहयोग
गनर् आयौं?’
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40“तब राजाले ितनीहरूलाई जवाफ िदने छन,् ‘म ितमीहरूलाई साँचो भन्दछु।
यहाँ ितमीहरूले मरेा यी मािनसहरूका िन म्त जे जित गय , ती जितनै नगण्य भएता
पिन ितमीहरूले मरेा िन म्त गरेका हो।’

41“त्यसपिछ आफ्नो दे पे बसकेा मािनसहरूलाई राजाले भन्नछेन,् ‘मदे ख
दरू भई जाओ। परमे रले अिधनै ितमीहरूलाई दण्ड िदने िन य गन ुर् भएको छ।
जाऊ सधँै ज लरहने आगोमा पस। त्यो आगो द ु हरू र ितनीका दतूहरूकालािग
बा लएको हो। 42 ितमीहरू गइहाल, िकनभने म भोकाएको िथएँ, ितमीहरूले केही
खान िदएनौ। म ितखार्एको िथएँ, ितमीहरूले केही िपउन िदएनौ। 43 म घरदे ख
एक्लै र टाढोमा िथएँ, अिन ितमीहरूले मलाई आफ्नो घरमा बोलाएनौ। म नाङ्गो
िथएँ,अिन ितमीहरूले मलाई पिह रनलाई व हरू िदएनौ। म रोगी िथएँ,अिन कैदमा
िथएँ, ितमीहरूले मरेो परवाह नै गरेनौं।’

44“त्यसपिछ ितनीहरूले पिन जवाफ िदए, ‘परम भ,ु हामीले तपाईंलाई किहले
भोकाएको र ितखार्एको दखे्यौं? हामीले किहले तपाईंलाई एक्लो घरदे ख टाढो
भएको दखे्यौं? अिन हामीले तपाईंलाई किहले नाङ्गो वा िवरामी वा कैदमा परेको
दखे्यौ? अिन यी सब दखेरे हामीले म त गरेनौं?’

45 “त्यसपिछ राजाले ितनीहरूलाई जवाफ िदए, ‘म ितमीहरूलाई साँच्चो
भन्दछु, यी मरेा मािनसहरू िन म्त जे पिन ितमीहरूले गरेनौ, यी सबै ितमीहरूले
मरेो िन म्त गरेनौ।’

46 “त्यसपिछ ती द ु मािनसहरू सदा-सवर्दा द ण्डत हुनको िन म्त जाने छन।्
तर असल मािनसहरू चाँिहअनन्त जीवन ा गनर् जानछेन।्”

26
यहूदी नतेाहरू ारा यशेलूाई मान ष न्
(मकूर् स 14:1-2; लकूा 22:1-2; यहून्ना 11:45-53)

1 यशेलूे यी सबकुैरा भिनसकेपिछ आफ्ना चलेाहरूलाई भन्नभुयो,
2 “ितमीहरूलाई थाहै छ दइु िदनपिछ िनस्तार-चाड शरुू हुनछे। त्यसै िदन मािनको
पु लाई ूसमा टाग्नलाई श हुरू कहाँ स ु म्पइनछे।”

3 तब मखु्य पजूाहारीहरू र यहूदी धान, अगवुाहरू पजूाहारीको ठाउँमा भलेा
भए। धान पजूाहारीको नाम कैयाफा िथयो। 4 त्यस सभामा यशेलूाई कसरी पि ने
भन्ने उपाय ितनीहरूले िनकाल।े ितनीहरूले केही झटूो िनहु ँ गरेर यशेलूाई पि ने र
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मान िन य गरे। 5 ितनीहरूले भन,े “िनस्तार-चाडको िदनमा हामी यशेलूाई प न
सक्दनैौ। हामी मािनसहरू रसाएको र दङ्गा गरेको चाहदँनैौ।”

एउटी ीले केही िवशषे काम गिछर्न ्
(मकूर् स 14:3-9; यहून्ना 12:1-8)

6 यशे ू बथेानीमा हुनहुुन्थ्यो। उहाँ कु रोगी िशमोनको घरमा हुनहुुन्थ्यो।
7जितबलेा यशे ूत्यहाँ हुनहुुन्थ्यो, एउटी आईमाई उहाँ कहाँ आइन।् उनीसगँ बहुमलू्य
अ र भ रएको एउटा सङ्गममर्रको भुडुँल्को िथयो। यशेलू े खाँदगैन ुर् भएको बलेा
ितनले यशेकूो िशरमा त्यो सगु न्धत अ र खन्याइन।्

8चलेाहरूले त्यो दखेे र आईमाईसगँ रसाए। चलेाहरूले सोध,े “यो अ र िकन
न गरेको? 9 यसलाई धरैे दाममा बचेरे गरीबहरूलाई िदन सिकन्थ्यो।”

10 यशेलूे यी सब थाहा पाउनभुयो। यशेलू े भन्नभुयो, “ितमीहरूले ियनलाई
िकन िदक्दारी िदन्छौ? ियनले मरेो िन म्त असल कायर् गरेकी िछन।् 11 ती गरीब
मािनसहरू सदा ितमीहरू साथ छन।् तर म सधँ ै ितमीहरूको साथ रिहरहने छैन।
12 ियनले मरेो शरीरभ र अ र छ रिदइन ्ियनले मलाई म मरे पिछ मतृ-ससं्कारको
िन म्त तयार पारेकी हुन।् 13 म ितमीहरूलाई साँचो भन्दछु। यो ससुमाचार सारा
ससंारमा चार ग रनछे। अिन त्यके ठाउँमा यी ीले गरेको स-ुकायर्हरूलाई पिन
बताइन्छ। अिन मािनसहरूले ियनलाई सधैं सम्झने छन।्”

यहूदा यशेकूो श ु हुन्छ
(मकूर् स 14:10-11; लकूा 22:3-6)

14 त्यसपिछ बा जना चलेाहरूमध्ये एकजना मखु्य पजुाहारीहरूकहाँ गयो।
त्यो चलेाको नाउँ यहूदा इस्करयोती िथयो। 15 यहूदाले भन्यो, “म ितमीहरूको
हातमा यशेलूाई समु्पनछुे। यसको लािग मलाई कित पसै िदन्छौ?” पजूाहारीहरूले
त्यसलाई चाँदीका तीस वटा िसक्का िदए। 16 त्यसबलेादे ख यहूदाले यशेलूाई
स ु म्पिदने मौका खोज्न लाग्यो।

यशेलू े िनस्तार-चाडको भोज खान ु भयो
(मकूर् स 14:12-21; लकूा 22:7-14, 21-23; यहून्ना 13:21-30)

17 अखिमरी रोटीको पिहले िदन, चलेाहरू यशेकूहाँ आए। चलेाहरूले भन,े
“िनस्तार-चाडको भोजन गनर् हामी तपाईंलाई तयार पा रिदन्छौ। हामीले कहाँ खान
तयार गरेका तपाईं चाहन ु हुन्छ?”
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18 यशेलूे भन्नभुयो, “शहरितर जाऊ। मलैे िचनकेो मािनसको घरमा जाऊ।
उसलाई गरुूले यसो भन्न ु भएको छ भनरे भन, ‘मरेो तोिकएको समय अित
निजक आएको छ। म िनस्तार चाडको भोजन मरेो सबै चलेाहरूिसत ित ो घरमा
खानछुे।’ ” 19 चलेाहरूले यशेकूो आज्ञा अनसुार सबकैाम ग रदए। ितनीहरूले
िनस्तार-चाडको भोज तयार पारे।

20 जब साँझ भयो, यशे ू आफ्ना चलेाहरूसाथ खानामा ब ु भएको िथयो।
21 ितनीहरू सबलैे भोजन खाइरहकेा िथए। यशेलू े भन्नभुयो, “म ितमीहरूलाई
साँचो भन्दछु। ितमीहरूमध्ये कुनै एकजनाले मलाई िव ासघात गनछौ।”

22 चलेाहरू यो सनुरे दःुखी भए। त्यकेले उहाँलाई सोध,े “ भु अवश्य पिन
मचािहं होइन ठीक हो?”

23 यशेलूे जवाफ िदनभुयो, “जसले मरेो कचौरामा मिसत हात चोब्यो त्यसलैे
मलाई िव ासघात गनछ। 24मािनसको पु ले धमर्शा मा ले खए अनसुार जानपुछर्
र उसले मनपछर्। तर मािनसको पु लाई मानर्का िन म्त समु्पने त्यस मािनसले नरा ो
प रणाम भोग्न ु पनछ। यस्तो हुनभुन्दा त त्यो मािनस नज न्मएको भए बसे हुने
िथयो।”

25 त्यसपिछ यशेलूाई िव ासघात गनर् यहूदाले यशेलूाई भन,े “गरुूज्य,ू िन य
नै म त्यो एकजना होइन ठीक हो?”

यशेलूे भन्नभुयो, “हो, यो ितमी नै हौ।”

भु भोज
(मकूर् स 14:22-26; लकूा 22:15-20; 1 को रन्थी 11:23-25)

26खाँदै गदार् यशेलू े रोटी लनभुयो। यशेलू े रोटीको िन म्त परमे रलाई धन्यवाद
िदनभुयो र त्यसलाई टु ा पान ुर्भयो। यशेलू े आफ्ना चलेाहरूलाई रोटी िदनभुयो। र
भन्नभुयो, “यो रोटीहरू लओे र खाओ। यो रोटी नै मरेो शरीर हो।”

27 त्यसपिछ यशेलूे एक प्याला दाखरस लनभुयो। यशेलू े त्यसको लािग
परमे रलाई धन्यवाद िदनभुयो अिन त्यो चलेाहरूलाई िदनभुयो। यशेलू े भन्नभुयो,
“ितमीहरू त्यकेले यसबाट िपओ। 28 यो दाखरस मरेो रगत हो। मरेो रगतले
परमे रबाट उहाँको मािनसहरूकालािग नयाँ करारको ारम्भ गनछ। यो रगत धरैे
मािनसहरूलाई ितनीहरूको पाप क्षमाको लािग बहाइन्छ। 29म ितमीहरूलाई भन्दछु
म यो दाखरस फे र िपउँिदन जबसम्म मरेो िपताको राज्यमा नयाँ जस्तै भएर हामीहरू
एकै िपउँदनैौं।”
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30 ितनीहरू सबलैे एउटा भजन गाए। त्यसपिछ उनीहरू “जतैनू डाँडामा” गाए।
चलेाहरूले आफूलाई छाड्ने छन ्भिन यशे ू भन्न ु हुन्छ
(मकूर् स 14:27-31; लकूा 22:31-34; यहून्ना 13:36-38)

31 यशेलूे चलेाहरूलाई भन्नभुयो, “आज मध्यरातमा मरेो कारणले ितमीहरूले
आफ्नो िव ास हराउनछेौ। िकनभने यो धमर्शा हरूमा ले खएको छ;

‘म गोठलोलाई हार गनछु,
अिन बथानका भडेाहरू छरप हुनछेन।्’ जक रया 13:7

32तर म मरेपिछ, म मतृ्यदुे ख बौरी उठ्नछुे। त्यसपिछ म गालील जानछुे । ितमीहरू
पगु्नअुिघनै म त्यहाँ जानछुे।”

33 प सुले भन,े “सबै चलेाहरूले तपाईंको कारणले िव ास हराउन सक्नछेन।्
तर म मरेो िव ास किहल्यै हराउिँदन।”

34 यशेलूे भन्नभुयो, “म ितमीलाई साँचो भन्दछु। आजै राती भाले बा ु अिघ
ितमीले मलाई ितनपल्ट इन्कार ग रसकेका हुनछेौ।”

35 तर प सुले जवाफ िदए, “म तपाईंलाई किहल्यै इन्कार गनछैन तपाईं साथै
मन ुर् परेता पिन म तपाईंलाई इन्कार गन छैन।” अिन सबै चलेाहरूले यही कुरा
दोहोयार्ए।

एकान्तमा यशेकूो ाथर्ना
(मकूर् स 14:32-42; लकूा 22:39-46)

36 त्यसपिछ यशे ूआफ्ना चलेाहरूसाथ गते्समनी भन्ने ठाउँमा जानभुयो। यशेलू े
ितनीहरूलाई भन्नभुयो, “ितमीहरू यहाँ बस, म चािहं त्यहाँ गएर ाथर्ना गछुर्।”
37 यशेलूे प सु र जब्दीको दइु छोराहरूलाई आफ्नो साथमा लानभुयो। अिन यशे ू
खबूै दःुखी र िवच लत हुनभुयो। 38 यशेलूे प सु र जब्दीका दइु छोराहरूलाई
भन्नभुयो, “मरेो आत्मा द:ुखै द:ुखले भ रएको छ। मरेो ाण गिहरो शोकले मरे
तलु्य भएको छ। ितमीहरू यहाँ मसगँ बस अिन पखर्।”

39 अिन यशे ू ितनीहरू दे ख केही पर जानभुयो। यशे ू भईूमा घोप्टो परेर ाथर्ना
गनर् लाग्नभुयो, “मरेा िपता, सम्भव भए मलाई यातनाको यो प्याला निदनहुोस।् तर
यो मलैे ईच्छा गरे अनसुार होइन तपाईंको ईच्छा अनसुार होस।्” 40 त्यसपिछ
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यशे ू आफ्ना चलेाहरू भएकहाँ फिकर् नभुयो। यशेलू े ितनीहरूलाई मस्त िनदाइरहकेो
पाउनभुयो। यशेलू े प सुलाई भन्नभुयो, “ितमी मरेो िन म्त एक घण्टा पिन जागा
ब सक्दनैौ? 41 जागा बस अिन ाथर्ना गर, जस ारा ितमी परीक्षामा पन छैनौ।
ित ो आत्मा तयार छ तर ित ो शरीर कमजोर छ।”

42 त्यसपिछ यशे ू फे र दो ोपटक जानभुयो अिन ाथर्ना गनर् लाग्न ु भयो, “मरेो
िपता, यिद मलैे यसलाई निपएसम्म यो यातनाको प्याला मबाट हटाइन सम्भव नभए
तपाईंले चाहन ु भए जस्तै हुन िदन ु होस।्”

43 यशे ू फे र आफ्ना चलेाहरू भएको ठाउँमा आउन ु भयो यसपल्ट पिन यशेलू े
ितनीहरूलाई मस्त सिुतरहकेा पाउनभुयो िकनभने ितनीहरूको आखँाहरू भारी िथए।
44 यसकारण ितनीहरूलाई छाडरे यशे ू केहीपर जान ु भयो। अिन फे र ाथर्ना गनर्
लाग्नभुयो। ते ो पटकको ाथर्नामा पिन उहाँले त्यही याचना गन ुर्भयो।

45 तब यशे ू चलेाहरूकहाँ आएर भन्नभुयो, “ितमीहरू अझै सिुतरहकेा र
िव ाम गरीरहकैे छौ? मािनसको पु लाई पापीहरूको हातमा स ु म्पने समय निजक
आइसकेको छ। 46 उठ! हामी गइहाल्न ु पछर्। यहाँ मलाई िव ासधात गन
आउँदछै।”

यशे ू प ाउ पन ुर् भयो
(मकूर् स 14:43-50; लकूा 22:47-53; यहून्ना 18:3-12)

47जितबलेा यशे ूबातचीत गद हुनहुुन्थ्यो, यहूदा त्यहाँ आइपगु्यो। यहूदा बा जना
चलेाहरूमध्यकेा एकजना िथए। यहूदासगँ थु ै मािनसहरू िथए। ती मािनसहरूलाई
मखु्य पजूाहारीहरू र जनताका बढूा- धानहरूलाई पठाएका िथए। यहूदाका ती
मािनसहरू तरवार र भालाहरू लएर आएका िथए। 48 यहूदाले यशेलूाई िचनाउन
भनरे ितनीहरूलाई यो सकेंत िदएको िथयो। यहूदाले भन्यो, “म जसलाई चमु्बन
गछुर् उही नै यशे ू हो। उसलैाई प न।ु” 49 अिन यहूदा िसधै यशेकूहाँ आएर भन्यो,
“हे गरुूज्य!ू” त्यसपिछ यहूदाले यशेलूाई चमु्बन खाए।

50 यशेलूे भन्नयुो, “हे िम , ितमी जे गनर् आएका छौ त्यो गर।”
त्यि नै बलेा मािनसहरू आए र यशेलूाई हात हाल।े अिन उहाँलाई पि ए।

51 जब यस्तो भयो, तब यशेकूो साथमा भएका एकजना चलेाले तरवार िझक्यो।
उसले धान पजूाहारीको नोकरलाई हान्यो अिन कान च्वा िछनाइिदयो।

52 यशेलूे ितनलाई भन्नभुयो, “ित ो तरवार त्यसकै ठाउँमा हाल। जसले तरवार
चलाउछँ उसलाई तरवारले नै मादर्छ। 53 ितमीलाई थाहा छ, मलैे मरेा िपतासगं
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मलाई सहायता गन ुर् होस ्भनी िवन्ती गन हो भन।े उहाँले स्वगर्दतूाहरूका बा पल्टन
झ ै पठाउन ु हुन्न? 54 तर मलैे गरे भने धमर्शा हरूमा ले खएको कुरा कसरी परूा
हुनछे? धमर्शा ले यो यस्तै हुनपुछर् भन्छ।”

55 तब यशेलूे सबै मािनसहरूलाई भन्नभुयो, “ितमीहरू मकहाँ तरवार र
भालाहरू लएर आयौ, मानौं म एक अपराधी हू।ँ म त्यके िदन म न्दरमा बसरे
िसकाइरहकेो हुन्थ।े अिन ितमीहरूले मलाई त्यहाँ प े नौ। 56 तर यी सबै कुराहरू
अगमव ाहरूले लखेअेनसुार परूा होऊन ्भनरे यस्तो भयो।” त्यसपिछ यशेकूो सबै
चलेाहरू उहाँलाई एक्लो छोडरे भाग।े

यशे ू यहुदी अगवुाहरूको अिघ
(मकूर् स 14:53-65; लकूा 22:54-55, 63-71; यहूान्ना 18:13-

14, 19-24)
57 यशेलूाई प नहेरूले उहाँलाई मखु पजुाहारी कैयाफाको घरमा पयुार्ए।

शा ीहरू र बडूा यहुदी अ जहरू त्यहाँ भलेा भएका िथए। 58 प सुले परमे रबाट
यशेलूाई प ाए। जब यशेलूाई घान पजूाहारी कहाँ लिगदंै िथयो प सु धान
पजूाहारीको घरको आगँनसम्म आए। उनी त्यहाँ गएर पालहेरूको निजकै बस।े
अब के हुने हो भनी प सु हनेर् चाहन्थ।े

59 घान पजूाहारीहरू र यहुदी नतेाहरूको सम्पणूर् महासभाले यशेकूो िवरु मा
कुनै न कुनै झटूो खोट दखेाउने कोिशस गरे जस ारा ितनीहरू यशेलूाई मानर् सक्थ।े
60 धरैे मािनसहरू आए र यशेकूो िवरु झटूा अिभयोगहरू लगाए। तर महासभाले
यशेलूाई मानर्सिकने त्यस्तो कुनै अिभयोग पाउन सकेन। तब दइुजना मािनस आएर
भन्न लाग,े 61 “यो मािनसले ‘म परमे रको म न्दर भत्काउन सक्छु अिन तीन
िदनिभ फे र म यसलाई बनाइिदन सक्छु भनकेो छ।’ ”

62 अिन धान पजूाहरीले उठेर यशेलूाई भन्नलाग,े “यी मािनसहरूले तपाईंको
िवरु मा अिभयोग लगाएका छन।् के आफूमािथ लगाइएका आरोपहरू ित तपाईंको
केही जवाफ छैन? के ितनीहरूले ठीकै भनकेा हुन?्” 63 यशेलूे केही भन्न ु भएन।

तब धान पजूाहरीले यशेलूाई भन,े “अिहले जीिवत परमे रको नाउमँा शपथ
लएर तपाईंले भन्नहुोस,् जीिवत परमे रको नाउमँा हामीलाई सत्य कुरा भन्न ु होस ्

भनी म तपाईंलाई आदशे गछुर्। हामीलाई भन्नहुोस ् के तपाईं नै ी , परमे रको
पु हुनहुुन्छ?”
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64 यशेलूे भन्नभुयो, “हो, म नै हु।ँ तर म भन्दछु भिवष्यमा तपाईंले मािनसको
पु लाई परमे रको दािहनपे बिसरहकेो र स्वगर्को बादलमा आउँदै गरेको दे ु
हुनछे।”

65 धान पजूाहारीले जब यो कुरा सनुे उनी खबुै ोिधत भए। आफ्नै व च्यात्दै
उनले भन्न लाग,े “यो मािनसले परमे रको िनन्दा गरेको हो! हामीलाई अरू धरैे
माणको के खाँचो छ? ितमीहरू सबलैे ियनले परमे रको िवरु मा िनन्दा गरेका

सनु्यौ। 66 ितमीहरूको के राय छ?”
यहूदीहरूले जवाफ िदए, “उनी दोषी छन ्उनी मतृ्य ु दण्डको योग्यछन।्”
67 त्यसपिछ मािनसहरूले यशेकूो मखुमा थिुकिदए। ितनीहरूले उहाँलाई

मकु्काले िहकार्ए। कस-ैकसलैे यशेलूाई झापट िदए। 68 ितनीहरूले भन,े “त ँ
अगमव ा ी हो भन्ने माण दखेाऊ! तलँाई िपट्ने को हो?”

यशेलूाई िचन्दछु भन्न प सु डराए
(मकूर् स 14:66-72; लकूा 22:56-62; यहून्ना 18:15-18, 25-

27)
69 त्यसबलेा, प सु आगँन बािहर बिसरहकेा िथए। एउटी नोकन ले आएर भनी,

“ितमी पिन गालील िनवासी यशेसूगं िथयौ।”
70 तर प सुले त्यहाँ उप स्थत भएका सबै मािनसहरूको अघाडी यो कुरालाई

अस्वीकार गरे। उनले भन,े “ितमीहरू के कुरा ग ररहकेो छौ मलैे केही बिुझन?”
71 त्यसपिछ प सुले त्यो ठाउँ छोड।े ढोकामा अक ीले ितनीलाई दखेी।

त्यसले त्यहाँ भएका मािनसहरूलाई भिन, “यो मािनस पिन नासरतको यशेसूगँ
िथयो।”

72 प सुले फे र अस्वीकार गरे। उनले भन,े “परमे रको नाउमँा शपथ खाएर
भन्दछु यो मािनस को हो म िच न्दन!”

73 केहीसमयपिछ केही उिभरहकेा मािनसहरू प सुकहाँ गए र भन,े “हामी
जान्दछौ एक यशेकूो चलेाहरू मध्ये ितमी पिन हौ। ित ो कुरा गराईले त्यो माण
िदन्छ।”

74 तब प सुले िधक्कानर् लाग।े दढृ भएर उनले भन,े “म परमे रको नाउमँा
शपथ खाएर भन्दछु िक यो मािनसको हो म िच न्दन।ँ” प सुले यसो भन्ने िबि कै
भाले बास्यो। 75 तब प सुलाई यशेलू े भनकेा कुराहरूको सम्झना भयो “भाले बा



27:1 lxxxix म ी 27:10

अिघनै मलाई ितमीले तीनपल्ट अस्वीकार गनछौ।” त्यसपिछ प सु बािहर गएर
धरुूधरुू रोए।

27
यशेलूाई बडा हािकम िपलातसकहाँ लिगयो
(मकूर् स 15:1; लकूा 23:1-2; यहून्ना 18:28-32)

1 भो लपल्ट िबहान,ै सबै मखु्य पजूाहारीहरू यहूदी धानहरूले यशेलूाई मानर्
आपसमा सरसल्लाह गरे। 2 ितनीहरूले यशेलूाई साङ्गलाले बाँध।े त्यसपिछ
उहाँलाई बडा हािकम िपलातस कहाँ पयुार्ए। ितनीहरूले यशेलूाई िपलातसकहाँ
स ु म्पिदए।

यहूदाको आत्महत्या
( े रत 1:18-19)

3 यहूदाले यशेलूाई मतृ्य ू दण्ड िदएको थाहापायो। यहूदा एकजना िथए जसले
यशेलूाई िव ासघात गन त्यो नै िथयो। यहूदालाई पछुतो लाग्यो अिन उसले तीसवटा
चाँदीका िसक्का मखु्य पजूाहारीहरू र बढुा यहूदी नतेाहरू कहाँ फकार्इ िदयो।
4 यहूदाले भन्यो, “मलैे पाप गरें, मलैे एकजना िनद ष मािनसहलाई मानर् ल्याएँ।”

यहूदी अगवुाहरूले भन,े “हामीलाई यसको वास्ता छैन। यो ित ो समस्या हो,
हा ो होइन।”

5यसकारण यहूदालेचाँदीका जम्मै िसक्काहरू म न्दरिभ फा लिदए। त्यसपिछ
यहूदाले त्यो ठाउँ छा ो अिन आफैं झु ण्डएर आत्महत्या गय ।

6 मखु्य पजूाहारीले िसक्काहरू बटुल।े ितनीहरूले भन,े “काननू अनसुार यस्तो
पसैाहरू म न्दरको पसैासगँ िमसाउन ु हुदँनै, िकनभने यो पसैा कसकैो मतृ्यकुो लािग
िदइएको हो।” 7 त्यसपिछ ितनीहरूले ती िसक्काहरूबाट कुम्हालकेो खते िकन्ने
िन य गरे। यो जमीनलाई ितनीहरूले यरूशलमेमा घमु्न आउँदा मरेकाहरूको लाश
गाड्ने ठाउँ बनाउने मतो गरे। 8यस कारणले आजसम्म त्यो खतेलाई रगतको जमीन
भन्ने ग रन्छ। 9 यसरी यस्तो हुनछे भनरे यिमर्या अगमव ाले जे भनकेा िथए सो
पणूर् भयो।

“ितनीहरूले तीस वटा चाँदीका िसक्काहरू लए। यहूदीहरूले त्यितनै पसैा
उहाँको जीवनको लािग चु ा गन िन य गरेका िथए। 10 परम भलुे मलाई
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आदशे गन ुर् भए झैं ितनीहरूले ती तीस वटा िसक्काहरू कुम्हालकेो जमीन िकन्न
चलाए।”*

बडाहािकम िपलातस ारा यशेलूाई हरू
(मकूर् स 15:2-5; लकूा 23:3-5; यहून्ना 18:33-38)

11 यशे ूबडा हािकम िपलातसको अघािड उिभन ु भयो। िपलातसले उहाँलाई
गरे। उनले सोध,े “के ितमी नै यहूदीहरूको राजा हौ?”

यशेलूे जवाफ िदनभुयो, “हो, म हु।ँ”
12 जब मखु्य पजूाहारीहरू र बढा यहूदी धानहरूले यशे ू िवरू अिभयोग

लगाए, उहाँले कुनै जवाफ िदन ु भएन।
13 अिन िपलातसले यशेलूाई भन,े “ितमीले आफूमािथ लगाएका अिभयोगहरू

सनुनेौ। िकन ितमीले ितनको जवाफ निदएको?”
14 तर यशेलू े िपलातसलाई केही जवाफ िदन अस्वीकार गन ुर्भयो। यसमा

िपलातस चिकत भए।
यशेलूाई म ु गन िपलातसको चे ा असफल
(मकूर् स 15:6-15 लकूा 23:13-25; यहून्ना 18:39-19:16)

15 त्यके वषर्िनस्तार चाडको समयमा बढा हािकम ारा उसले चाहे अनसुार
थनुामा परेका एकजना मािनसहरूलाई मु गनर् सक्थयो। 16 त्यसबलेा एकजना
एकदमै द ु मािनस कैदमा परेका िथयो। त्यसको नाम बरब्बा िथयो।

17 सबै मािनसहरू िपलातसकै घरमा भलेा भएका िथए। िपलातसले
मािनसहरूलाई भन,े “ितमीहरूको लािग एकजना मािनसलाई मु ग रनछे। कुन
मािनसलाई मलैे म ु ग रिदएको चाहन्छौ बरब्बा िक ी भिनने यशेलूाई?”
18 िपलातस जान्दथे िक मािनसहरूले नै इष्यार्कंो कारणले यशेलूाई ितनीकहाँ
स ु म्पएका हुन।्

19 िपलातस न्यायकतार्को कुस मा बिसरहकेो बलेा उनकी धमर्प ीले ितनलाई
एउटा समाचार पठाइन।् समाचार यस्तो िथयोः “त्यो िनद ष मािनसको िवरु मा केही
नगन ुर्होस।् ितनको बारेमा आज राती मलैे सपना दखेकेी छु। अिन त्यो समपनाले
मलाई अत्यन्त िवच लत तलु्याएको छ।”
* 27:10: “ … ” 11:12-13;
यिमर्या 32:6-9
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20 तर मखु्य पजूाहारीहरू र यहूदी अ जहरूले बरब्बालाई म ु ग रिदनपुछर् र
यशेलूाई मान ुर्पछर् भनी मांग गनर् मािनसहरूलाई सयुार्ए।

21 िपलातसले भन,े “बरब्बा र यशे ू मध्ये ितमीहरूको लािग मलैे कसलाई
छोिडिदन ु पन?”

मािनसहरूले जवाफ िदए, “बरब्बालाई म ु ग रिदन ु होस!्”
22 िपलातसले सोध,े “त्यसो भए ी भिनने यशेलूाई चािह?ँ के गन ुर्पन?”
सबै मािनसहरूले भन,े “उसलाई ूसमा झणु् ाएर मान ुर्पछर्!”
23 िपलातसले सोध,े “िकन? उसले के गल्ती गरेको छ?” तब सबलैे उच्च

स्वरले कराएर भन,े “उसलाई ूसमा झणु् ाएर मान ुर्पछर्।”
24 अब कसै गरेर पिन मािनसहरूको िनणर्य बदल्न सिकंदनै भनी िपलातसले

बझुे अिन उनले यो पिन दखेे िक मािनसहरू उ िेजत भइरहकेा िथए अिन झन-्
झन ्जोडले कराउँदै िथए। िपलातसले सबकैो अिघ पानी लए आफ्ना हात धोए।
त्यसपिछ उनले भन,े “मलाई यो मािनसको मतृ्यकुो िन म्त दोषी ठहयार्इने छैन।
दोष ितमीहरू मािथ पनछ।”

25 सबै मािनसहरूले जवाफ िदए, “हामी यस मािनसको मतृ्यकुो भागी साथ-
साथै हा ा छोरा छोरीहरू हुनछेन।्”

26 अन्त्यमा िपलातसले ितनीहरूका िन म्त बरब्बालाई छोिडिदए। िपलातसले
केही सिैनकहरूलाई यशेलूाई कोरार् लगाँउन लगाए। त्यसपिछ उनले यशेलूाई ूसमा
झणु् ाएर मानर्लाई ितनीहरूको हातमा स ु म्पिदए।

िपलातसको सिैनकहरू ारा यशेकूो खल्ली
(मकूर् स 15:16-20 यहून्ना 19:2-3)

27 त्यसपिछ िपलातसका सिैनकहरूले यशेलूाई बडाहािकमको महलमा ल्याई
पयुार्ए। सबै सिैनकहरू यशे ू व रप र भलेा भए। 28 ितनीहरूले यशेकूो लगुाफाटा
उता रिदए अिन रातो व लगाइिदए। 29 तब ितनीहरूले काँडाको मकुुट बनाए र
यशेकूो टाउकोमा पिहरयाइिदए। अिन ितनीहरूले उहाँको दािहने हातमा एउटा ल ी
थमाइिदए। त्यसपिछ ती सिैनकहरूले यशेकूो सामन्ने घ ुडँा टेकेर खल्ली उडाउन
थाल।े ितनीहरूले भन्न लाग,े “हे यहुदीहरूको राजा हामी ितमीलाई सलाम गछ ।”
30सिैनकहरूले यशेलूाई थिुकिदए। अिन उहाँ को ल ीले उह ँ कै टाउकामा िहकार्ए।
31जब ितनीहरूले यशेकूो खल्ली उडाइसके तब ितनीहरूले उनको व उता रिदए
अिन फे र उहाँकै व लगाइिदए त्यसपिछ यशेलूाई झणु्डयाएर मानर्लाई लएर गए।
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यशेलूाई ु समा झणु् ाइयो
(मकूर् स 15:21-32; लकूा 23:26-39; यहून्ना 19:17-19)

32 सिैनकहरू यशेलूाई लएर शहरदे ख बािहर गइरहकेा िथए। सिैनकहरूले
कुनै एउटा मािनसलाई जबरजस्ती गरेर यशेकुो ूस बोक्न लगाए। साइरेिनमा ब े
त्यस मािनसको नाम िशमोन िथयो। 33 ितनीहरू गलगथा भन्ने ठाउँमा आइपगु।े
(गलगथाको अथर् “खप्परे” हो)। 34 जब ितनीहरू गलगथामा पगु।े सिैनकहरूल,े
यशेलूाई दाखरस िपउन िदए। त्यसमा पी िमसाइएको िथयो। यशेलू े त्यो चा ु भयो
तर िपउन अस्वीकार गन ुर्भयो।

35 तब सिैनकहरूले यशेलूाई ूसमा टाँग।े त्यसपिछ सिैनकहरुले यशेकूो
लगुाफाटा आपसमा बाँढ़नलाई िच ा हाल।े 36 ितनीहरूले त्यहाँ बसरे यशेकूो पहरा
िदए। 37 ितनीहरूले यशेकूो िवरु मा ले खएको एउटा दोष-प उहाँको टाउकोमािथ
रा खिदए। त्यसमा “यशे ू यहुदीहरूका राजा हुन”् भन्ने ले खएको िथयो।

38 यशेसूगँै दइुजना डाकूहरूलाई पिन ु समा झणु् ाईएको िथयो। एउटा
डाकूलाई यशेकूो दिहनपे र अक डाकूलाई उहाँको दे पे झणु् ाईएको िथए।
39आउने जाने मािनसहरूले यशेकूो िनन्दा गथ ितनीहरूले टाउकँो हल्लाउदै उहाँको
िनन्दा गथ र ितनीहरू यसो भन्थ।े 40 “ितमीले नै भनकेा हौ, म न्दर भत्काऊ अिन
म तीनिदन िभ मा म न्दर फे र बनाइिदन्छु। अब आफूलाई बचाऊ! ू सबाट ओलर्,
यिद ितमी साँच्चै परमे रको पु हौ भन!े”

41 मखु्य पजुाहारीहरू, शा ीहरू, र अ ज यहूदी धानहरू पिन त्यहीं िथए।
ती मािनसहरूले पिन यशेकूो खल्ली उडाउन थाल।े 42 ितनीहरूले भन,े “उनले
अरूलाई बचाएका छन।् तर आफैं लाई उनले बचँाउन सकेनन।् मािनसहरूका
अनसुार उनी नै इ ाएलका राजा हुन।् यिद उनी न इ ाएलका राजा हुन भन,े
अब उनी आफैं ूसबाट ओलर आउनु पछर्। त्यसपिछ हामी उनलाई िव ास
गनछौं। 43 उनले परमे रमािथ िव ास राख।े यसकारण अब परमे रले नै
उनलाई बचाउन,् यिद परमे रले ईच्छा गन ुर्हुन्छ भन।े उहाँ आफैं ले भन्न ुभएको छ,
‘म नै परमे रको पु हु।ँ’ ” 44 अिन त्यसै गरी यशेकूो छेउमा टाँिगएको डाकूले
पिन उहाँका िनन्दा गय ।

यशेकूो मतृ्य
(मकूर् स 15:33-41; लकूा 23:44-49; यहून्ना 19:28-30)
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45 मध्यान्ह हुदँा सम्पणूर् दशेमा नै अधँ्यारो छायो। यस्तो अन्धकार ाय तीन
घण्टासम्म भइरहयो। 46 ाय तीन बजिेतर यशे ू ठूलो स्वरमा कराउन ु भयो, “एली,
एली, लामा सबथखथनी?” यसको अथर्, “मरेा परमे र मरेा परमे र, तपाईंले
मलाई िकन एक्लै छोड्न ु भयो?”✡

47 छेउमा उिभरहकेा केही मािनसहरूले त्यो सबै सनु।े ितनीहरूले भन,े “उहाँले
ए लयालाई बोलाउन ु हुदँछै।”

48 एक्कािस ितनीरूमध्ये एक जनाले झ ै दगरेुर गई एउटा स्पञ्ज लएर आयो।
त्यसले त्यो स्पञ्ज िसकार्ले भरेर एउटा ल ीमा बाँधरे राखकेो िथयो। अिन उसले
यशेलूाई िपउन िदनका िन म्त त्यस ल ीको सहायताले स्पञ्ज उठायो। 49 तर अरू
मािनसहरूले भन,े “हामी पख अिन हरेौ उहाँलाई बचँाउन ए लया आउने हुन ्िक
होइनन।्”

50 यशे ू फे र एकपल्ट ठूलो स्वरमा िचच्याउन ु भयो। अिन ाण त्याग्न ु भयो।
51 जब यशे ू मन ुर् भयो, म न्दरको पदार् आफै दइु टु ा भएर च्याितयो। त्यो

टुप्पादे ख फेदसम्म वारपार च्याितयो। एकाएक भकूम्प गयो अिन च ानहरू फाटे।
52 िचहानहरू उि ए, अिन परमे रका म रसकेका धरैे मािनसहरू िचहानबाट बौरी
उठे। 53 यशे ूबौरी उठ्न ु भए पिछ, ती मािनसहरू िचहानबाट बौरी उठे र ती नगरका
थु ै मािनसहरूकहाँ दखेापरे।

54 सनेाका अिधकारी र यशेलूाई पहरा िदने सिैनकहरूले भ ुइँचालो गएको र
अरू घटनाहरू घटेको अनभुव गरे। ितनीहरू खबूै भयभीत भए र ितनीहरूले भन,े
“साँच्चै नै उहाँनै परमे रको प ु हुनहुुन्थ्यो।”

55 ू स दे ख धरैे टाढा बसरे धरैे आईमाईहरू पिन हे ररहकेा िथए। ती
आईमाईहरूनै गालीलदे ख यशेकूो साथ दखेरेख गनर् उहाँसगंै आएका िथए।
56म रयम मग्द लिन, याकूब र यसूफुकी आमा म रयम अिन जब्दीका छोराहरूकी
आमा ती ीहरू मध्ये िथए।

यशेलूाई गािडयो
(मकूर् स 15:42-47; लकूा 23:50-56; यहून्ना 19:38-42)

57 त्यसै बलेकूी यसूफु नाम गरेको एकजना धनी मािनस यरूशलमेमा आए।
अ रिमिथया नगरमा ब े उनी यशेकैू एकजना चलेा भएका िथए। 58 यसूफ
✡ 27:46: 22:1 बाट उ तृ ग रएको।
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िपलातसको साम ु आए अिन यशेकूो लाशको िन म्त ितनलाई िवन्ती गरे। िपलातसले
आफ्ना सिैनकहरूलाई यसूफुलाई त्यो लाश िदन ु भन्ने आदशे गरे। 59 त्यसपिछ
यसूफुले त्यो लाश लगरे त्यसलाई का ोले बे ।े 60 यसूफुले यशेकूो त्यो लाशलाई
एउटा नयाँ िचहानमा राखे जसलाई उनी आफैले भखर्रै च ानमा खोपी बनाएका
िथए। तब उनले एकदमै ठूलो ढुङ्गा लडाउदँै ल्याएर िचहानको ढोका बन्द ग रिदए।
यित गरेपिछ यसूफु आफ्नो बाटो लग।े 61 म रयम मग्द लनी, अिन म रयम नाम
गरेकी अक आईमाई पिन िचहानको अक प बिसरहकेा िथए।

यशेकूो िचहानमा पहरा
62 त्यस िदनलाई तयारीको िदन भिनन्थ्यो। भो लपल्ट, मखु्य पजूाहारीहरू

र फ रसीहरू िपलातसकहाँ पगु।े 63 ितनीहरूले भन,े “स्वामी, हामीलाई थाहा
छ त्यस ठगाहाले त्यो िजउँदो छदँा ‘तीन िदनपिछ म फे र बौरी उठ्नछुे’ भनकेो
िथयो। 64 यसकारण तीन िदनसम्म त्यो िचहानमा पहरा िदने आदशे पालहेरूलाई
िदनहुोस।् उसका चलेाहरू आएर त्यहाँबाट उसको लाश चोरेर लजैान सक्छन।्
अिन ितनीहरूले मािनसहरूलाई ‘ितनी मरेकोबाट जाग’े भन्नसक्छन।् यसपल्टको
त्यो आफवाह पिहलकेौ भन्दा धरैे भयानक भएर फै लनसक्छ।”

65 िपलातसले भन,े “केही सिैनकहरूलाई लएर जाउ अिन सकेसम्म
िचहानलाई सरुिक्षत राख।” 66 यसकारण ितनीहरू त्यहाँ गए र त्यस िचहानको
मखुमा गितलो ढुङ्गाले बन्द गरेर मोहर लगाए अिन पालहेरू खटाएर िचहानलाई
सरुिक्षत बनाए।

28
यशे ू बौरी उठेको समाचार
(मकूर् स 16:1-8; लकूा 24:1-12; यहून्ना 20:1-10)

1 िव ामको भो लपल्ट स ाहको पिहले िदन िथयो। पिहलो िदनको िझसिमसे
उज्यालो हुदाँ म रयम मग्द लिन र म रयम नाम गरेकी अक ीहरू िचहान हनेर्
गए।

2 त्यसबलेा त्यह ँ ठूलो भ ूईँंचालो गयो। स्वगर्बाट भकुो एउटा दतू तलितर ओल।
स्वगर्दतू िचहानतफर् गए अिन िचहानको ढुङ्गालाई पल्टाएर पर सारे। त्यसपिछ उनी
त्यसमािथ बस।े 3 ती स्वगर्दतू िबजलुी जस्तै च म्कला िथए। उनको लगुाफाटा िहउँ
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जस्तो सतेो िथयो। 4 ती स्वगर्दतूलाई दखेरे सिैनकहरू डरले कामे अिन बहेोस भएर
लड।े

5 त्यो स्वगर्दतूले भन,े “ितमीहरू डराउन ु पदन। म जान्दछु ितमीहरू यशेलूाई
खोिजरहकेा छौ, जसलाई ूसमा झणू् ाएर मा रएको िथयो। 6 तर यशे ू यहाँ
हुनहुुन्न। उहाँ मतृ्यबुाट बौरी उठ्न ु भएको छ, उहाँले पिहले नै भन्नभुए जस्त।ै
आऊ, अिन स्थान हरे जहाँ उहाँको शरीर रा खएको िथयो। 7 अिन झ ै गएर
उहाँका चलेाहरूलाई भिनदऊे। ितनीहरूलाई भन,् ‘यशे ू पनुज िवत हुन ु भएको छ।
उहाँ गालीलितर जानभुएको छ। त्यहाँ ितमीहरूको अिघ नै उहाँ पगु्न ु हुनछे। त्यहाँनै
उहाँलाई ितमीहरूले दे पाउनछेौ।’ ” फे र ती स्वगर्दतूले भन,े “मलैे ितमीहरूलाई
भिनिदएको छु।”

8 त्यसपिछ ती आईमाईहरू त्यो िचहान छोडरे गए। ितनीहरू डराए, तर
खशुी पिन भए। ितनीहरू उहाँका चलेाहरूलाई त्यहाँ भएको घटनाको िवषयमा
सनुाउन दगरेु। 9 तर ती आईमाईहरू उहाँका चलेाहरूलाई भन्न दगदु गदार्, यशे ू
ितनीहरूकै अिघ उिभरहन ु भएको िथयो। यशेलू े भन्नभुयो, “अिभवादन छ!” ती
आईमाईहरू यशेकूहाँ गए। ितनीहरूले झ उहाँको पाउ प े र उहाँको उपासना गरे।
10अिन यशेलूे ितनीहरूलाई भन्नभुयो, “डराउन ु पदन। जाऊ अिन मरेा भाइहरूलाई
गालीलमा जान भिनदऊे। ितनीहरूले मलाई त्यहाँ दे पाउनछेन।्”

यहूदी मखुहरूलाई सचूना
11 ितनीहरू त्यहाँ उहाँका चलेाहरूलाई भन्न िहडं।े केही समयपिछ िचहानलाई

पहरा िदइरहकेा सिैनकहरू शहरमा गए। ितनीहरू मखु पजूाहारीहरूकहाँ गए अिन
ितनीहरूलाई सम्पणूर् घटना बारे सनुाए। 12 तब मखु्य पजूाहारीहरू अिन यहूदी
अगवुाहरू भलेा भएर सर-सल्लाह गरे। ितनीहरूले सिैनकहरूलाई घसु िदने योजना
िमलाए। 13 ितनीहरूले सिैनकहरूलाई भन,े “मािनसहरूलाई भन्न ू िक राती हामी
िनदाइरहकेो बलेा यशेकूा चलेाहरू आएर उहाँको लाश लएर गए। 14 कतै बडा
हािकमको कानमा यो खबर पगु्यो भने हामी उहाँलाई मनाएर ितमीहरूलाई कुनै पिन
अप्ठेरोबाट म ु गनछौं।” 15 तब ितनीहरूले सो पसैा लए अिन पजूाहारीहरूले
भने बमोिजम काम गरे। ितनीहरूको उखान यहूदीहरू माझ फै लयो अिन ितनीहरू
माझ अिहले सम्म पिन त्यो कुरा च लत छ।
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यशेकूा आफ्ना चलेाहरूसगँ कुराकानी
(मकूर् स 16:14-18; लकूा 24:36-49 यहून्ना 20:19-23; े रत

1:6-8)
16 एघारजना चलेाहरू गालील गए। 17 यशेलूे भन्नभुएको डाँडामा ितनीहरू

पगु।ेचलेाहरूले यशेलूाई डाँडामािथ दखे।े ितनीहरूले यशेकूो उपासना गरे। तर
कुन-ैकुनै चलेाहरूलाई िब ास गरेनन ् की ितनी साँच्चै यशे ू हुन।् 18 यशेलूे
ितनीहरूकहाँ आएर भन्नभुयो, “स्वगर् र प ृ थ्वका सारा अिधकार मलाई िदइएको
छ। 19 यसकारण जाऊ र सबै दशेका मािनसहरूलाई मरेा चलेाहरू बनाऊ।
ितनीहरूलाई िपता, पु र पिव आत्माको नाममा बि स्मा दओे। 20 जे जे मलै े
ितमीहरूलाई आज्ञा गरें ती सबै पालन गनर् ितनीहरूलाई िसकाओ। अिन जगतको
अन्तसम्म म सदवै ितमीहरूका साथमा हुनछुे।”
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