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मकूर् सको
ससुमाचार

यशेकूो आगमन
(म ी 3:1-12; लकूा 3:1-9, 15-17; यहून्ना 1:19-28)

1 यशे ू ी , परमे रको पु को ससुमाचार, अगमव ा यशयैाले भनकेा
घट्नाबाटै आरम्भ हुन्छ। 2 यशयैाले लखेकेाछन:्

“सनु! म मरेो दतूलाई ित ो अिघ-अिघ पठाउँछु,
जसले ित ो बाटो तयार पानछन।्” मलाकी 3:1

3 “उजाड-स्थानमा कोही कराइहकेोछः
‘परम भकुो बाटो तयार पार,

उहाँका गोरेटोहरू सोझो बनाओ।’ ” यशयैा 40:3
4 बि स्मा िदने यहून्ना आए अिन उजाड-स्थानमा मािनसहरूको बि स्मा

गन काम गरे। ितनले मािनसहरूलाई भने आफ्नो जीवन प रवतर्न गनर् चाहकेो
दखेाउनलाई बि स्मा* िदन ु पछर्। यसरी ितनीहरुको पापहरूको क्षमा हुनछेन।्
5 यहूिदया र यरूशलमेका सम्पणूर् मािनसहरू यहून्ना कहाँ गए। ितनीहरूले आफूले
गरेका पापहरूको प ाताप गरे, अिन तीनीहरूलाई यदर्न नदीमा यहून्नाले बि स्मा
िदए।

6 यहून्नाले ऊँटको रौंबाट तयार ग रएका लगुाफाटा पिह रएका िथए र उनको
कम्मरमा छालाको पटेी िथयो। ितनले सलह र वन-मह खान्थ।े

7 त्यसपिछ यहून्नाले मािनसहरूमा चार शरुू गरेः “मभन्दा पिछ एक मािनस
आउनु हुनछे, उहाँ मभन्दा महान हुनहुुन्छ। म िनहुरेर उहाँको जु ाको िफ ा
* 1:4: : कुनै

वा िचजलाई पानीमा “डुबाउन,ु” अथवा “चोपल्न।ु”
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खो लिदने योग्यको छैन।ँ 8 म पानी ारा ितमीहरूलाई बि स्मा िदन्छु तर उहाँले
त ितमीहरूलाई पिव आत्माले बि स्मा िदनहुुनछे।”

यशेकूो बि स्मा भयो
(म ी 3:13-17; लकूा 3:21-22)

9 त्यसै बलेा यहून्ना भएको स्थानमा गालीलको नासरत भन्ने शहरबाट यशे ू
आउन ु भयो। यदर्न नदीमा यहून्नाले यशेलूाई बि स्मा िदए। 10 जब यशे ू पानीदे ख
बािहर िनस्कन ु हुदँ ै िथयो, उहाँले आकाश खलु्ला दे भुयो। पिव आत्मा ढुकुरको
रूप लएर यशेकूहाँ ओ लर्न ु भयो। 11 स्वगर्बाट एउटा आवाज आयो अिन भन्योः
“ितमी मरेा प ु हौ, अिन म ितमीलाई मे गदर्छु। म तीमीसगँ धरैे सन्न छु।”

यशेकूो परीक्षा
(मि 4:1-11; लकूा 4:1-13)

12 त्यसपिछ पिव आत्माले यशेलूाई मरूभिूमतफर् पठाऊनभुयो।
13 चालीसिदनसम्म यशे ू त्यही मरूभिूममा हुनहुुन्थ्यो। उहाँ त्यहाँ वन पशहुरूसगं
हुनहुुन्थ्यो। जबसम्म यशे ू मरूभिूममा हुनहुुन्थ्यो, उहाँ शतैानको परीक्षामा पन ुर् भयो।
स्वगर्दतूहरू आए अिन यशेलूाई म त गरे।

गालीलमा यशेकूो कामको आरम्भ
(म ी 4:12-17; लकूा 4:14-15)

14 त्यसपिछ यहून्नालाई कैदमा पा रयो। यशे ू गालील जानभुयो अिन
परमे रको ससुमाचार चार गन ुर्भयो। 15 यशेलूे भन्नभुयो, “यही नै उिचत समय
हो। परमे रको राज्य नजीक आएको छ। ितमीहरूले आफ्नो रहन सहन र हृदय
प रवतर्न गर, अिन ससुमाचारमा िव ास गर।”

यशेलूे केही चलेाहरू छान्न ु हुन्छ
(म ी 4:18-22; लकूा 5:1-11)

16 गालील तालको िकनार भएर यशे ू िहिँडरहन ु भएको िथयो। यशेलू े िशमोन
र उसको भाइ अ न् यासलाई दे भुयो। यी दवुजैना माछा प नहेरू िथए अिन
पोखरीमा माछा समा जाल हान्दै िथए। 17 यशेलूे ितनीहरूलाई भन्नभुयो, “आओ
अिन मसगँ िहडँ, म ितमीहरूलाई बगे्लै कारको माछा प नहेरू बनाउछुँ।
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ितमीहरू मािनसहरू बटुल्ने काम गनछौ माछाहरू होइन।” 18 त्यसकारण िशमोन
र अ न् यासले ितनीहरूको जाल फ्याँिकिदए अिन यशेलूाई प ाए।

19 यशे ू गालीलको ताल भएर केही पर गइरहन ु भएको िथयो। उहाँले अरू
जब्दीका दइुजना छोराहरू दाज्य-ूभाइ याकूब र यहून्नालाई दे ु भयो, ितिनहरू
आफ्नो डुङ्गामा चढरे माछा मानर् जाल तयार गदिथए।

20 ितनीहरूका बाब ु जब्दी र उनका काम गनहरू पिन ितनीहरूिसत डुङ्गामा नै
िथए। जब यशेलूे यी दईू दाज्य-ूभाइलाई दे भुयो, उहाँले ितनीहरूलाई आफूकहाँ
बोलाउन ु भयो र ितनीहरु आफ्ना बाबलुाई छोडरे यशेकूहाँ आए।

यशे ू ारा द ु ात्मा भएको मािनसको उ ार
(लकूा 4:31-37)

21 यशे ू अिन उहाँका चलेाहरू कफनर्हुममा जानभुयो। त्यसबैलेा उहाँले
िव ामको िदनमा सभाघरमा पसी मािनसहरूलाई िशक्षा िदनलाग्न ु भयो। 22 त्यहाँ
मािनसहरू यशेकूो उपदशे सनुरे चिकत भए। वस्थाका िशक्षकहरूले झैं यशेलू े
ितनीहरूलाई िसकाउन ु भएन। यशेलू े ितनीहरूलाई कुनै अिधकार भएको मािनसले
जस्तो िसकाउनहुुन्थ्यो। 23जितबलेा यशे ूसभाघरमा हुनहुुन्थ्यो, त्यसबलेा एकजना
द ु ात्मा भएको मािनस त्यहाँ िथयो। 24 त्यो िचच्यायो, “हे नासरतका यशे,ू
हामीदे ख तपाईं के चाहनहुुन्छ के तपाईं हामीलाई सवर्नाश गनर् आउनभुएको हो?
म तपाईंलाई िचन्छु तपाईं परमे रका परम पिव जन हुनहुुन्छ।”

25 यशेलूे द ु आत्मालाई हकान ुर् भयो अिन भन्नभुयो, “चपूलाग,् त्यस
मािनसबाट िनस्केर बािहर आइज!” 26 त्यो द ु ात्माले उसलाई जोडले झट्काएको
िथयो। त्यसबैलेा त्यो द ु ात्मा ठूलो स्वरले िचच्याएर त्यसबाट बािहर िनस्क्यो।

27 सबै मािनसहरू छक्क परे, र ितनीहरूले एक-अकार्मा भन्नलाग,े “यहाँ के
भइरहकेो छ? शायद यो मािनसले केही नयाँ कुरो िसकाईरहकेा होलान ् उनल,े
अिधकारपवूर्क िसकाइरहन ु भएको छ। उनले द ु ात्मालाई आज्ञा गनर्सक्न ु हुन्छ,
अिन त्यो द ु आत्माले उहाँको आज्ञा पालन गछर्।” 28 अिन यसो हुने िबि कै
चाँडै नै यशेकूो खबर गालीलको सबै मलुकुभ र जताततै फै लयो।

यशे ू ारा अनकेौं मािनसहरू िनको भए
(म ी 8:14-17; लकूा 4:38-41)



1:29 iv मकूर् स 1:42

29 यशे ू अिन उहाँका चलेाहरूले सभाघर छोड्नभुयो। ितनीहरू सबै याकूब र
यहून्नासगँ िसमोन र आ न् यासको घरमा जानभुयो। 30 िसमोनकी सास ु ज्वरोले
थ लएर ओ ान परेकी िथइन।् मािनसहरूले यशेलूाई ितनको बारेमा सबै कुरा
सनुाए। 31 त्यसपिछ यशे ू ितनको ओ ान छेउमा जानभुयो। यशेलू े ती ीको हात
समा ु भयो, अिन ितनलाई उठ्न सहायता गन ुर्भयो। यसो गन िबि कै ज्वरो हरायो।
ितनी जाित भइन।् त्यसपिछ ितनले उहाँको सवेा ग रन।्

32 त्यस साँझमा जब सयूर् अस्तायो, मािनसहरूले अनकेौं रोगीहरूलाई यशेकूहाँ
ल्याए। ितनीहरूले भतू लागकेाहरूलाई पिन ल्याए। 33 शहरका सारा मािनसहरू
घरको ढोकामा भलेा भएका िथए। 34 यशेलूे बगे्ला-बगे्लै रोग लागकेाहरू सबलैाई
िनको पान ुर्भयो। तर यशेलू े भतूहरूलाई बोल्न िदन ु भएन, िकनभने भतूहरूले उहाँ
को हुनहुुन्छ भनरे जान्दथ्यो।

यशे ू ारा ससुमाचार सनुाउने योजना
(लकूा 4:42-44)

35 भो लपल्ट िबहान, यशे ू चाँडै उठ्नभुयो। उहाँले घर छोड्नभुयो, िवहान
अधँ्यारोमा नै यशे ू एकान्तमा जानभूयो अिन ाथर्ना गनर् लाग्न ु भयो। 36 केही
समयपिछ िसमोन र उनका साथीहरू यशेलूाई खोज्न गए। 37 ितनीहरूले यशेलूाई
भटेे अिन भन्नलाग,े “सबै मािनसहरू तपाईंलाई नै हे ररहकेा छन।्”

38 यशेलूे भन्नभुयो, “हामी यहाँ व रप रका अरु शहरहरूमा जानपुछर्। त्यसथर्
ती ठाउँहरूमा पिन म चार गनर् सक्नछुे। यिह काम गन ुर् म आएको हू।ँ” 39 अिन
यशेलूे गालीलको सबै ठाउँहरूमा या ा गन ुर्भयो। उहाँले ितनीहरूका सभाघरहरूमा
चार गन ुर्भयो अिन मािनसहरूमा लागकेा भतूहरू भगाइिदन ु भयो।

यशे ू ारा एकजना रोगी िनको भयो
(मि 8:1-4; लकूा 5:12-16)

40एकजना कु रोग लागकेो मािनस यशेकूहाँ आयो। त्यसले घ ुडँा टेकेर यशेलूाई
िबन्ती गनर् लाग्यो, “तपाईंमा त्यस्तो श छ, यिद तपाईंले चाहन ु भयो भने म िनको
हुनसक्छु।”

41 यशेलूाई त्यस मािनस ित दया लाग्यो। उहाँले त्यस मािनसलाई छुनभुयो।
उहाँले भन्नभुयो, “म ितमीलाई िनको पानर् चाहन्छु। िनको होऊ।” 42 त्यसपिछ
त्यस मािनसको कु रोग हरायो, अिन त्यो िनको भयो।
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43यशेलूे त्यस मािनसलाई जाने आज्ञा िदनभुयो। उहाँले त्यसलाई कडा चतेावनी
पिन िदनभुयो। 44यसेलूे भन्नभुयो, “होिशयार बन ित ो िन म्त मलैे गरेको काम बारे
कसलैाई केही नभन्न।ू तर पजूाहारीकहाँ गएर आफूलाईं दखेाऊ,अिन परमे रलाई
केही भटेी चाढाऊ िकनभने ितमी िनको भएका छौ। मोशाले बताए बमोिजम भटेी
चढाऊ। त्यसबाट मािनसहरूलाई ितमी िनको भयौ भन्ने थाहा हुनछे।” 45 तर त्यो
मािनस त्यहाँबाट गयो अिन यशलूे आफूलाई िनको पान ुर् भएको बारेमा जताततै सबै
मािनसहरूसगं कुरा गय । अिन यशेकूो बारेमा खबर फै लयो। यसकारण यशेलूे
खलु्लम खलु्ला शहरमा वशे गनर् सक्न ु भएन। यशे ू मािनसहरू नब े ठाउँितर
जानभुयो। तर सबै शहरहरूबाट मािनसहरू यशेलूाई भटे्न आए।

2
यशेलूे पक्षाघातको रोगी लाई िनको पान ुर् भयो
(म ी 9:1-8; लकूा 5:17-26)

1 केही िदनपिछ, यशे ूकफनर्हुममा फकर् नभुयो। यशे ूघरमा हुनहुुन्थ्यो भन्ने खबर
सबलैे थाहा पाए। 2 धरैे मािनसहरू यशेकूो िशक्षा सनु्न आए। घर खचाखच िथयो।
त्यहाँ िभ ठाऊँ िथएन न त ढोका बािहर नै उिभने ठाउँ िथयो। यशे ूती मािनसहरूलाई
िसकाईरहन ु भएको िथयो। 3 केही मािनसहरूले पक्षाघाित रोगीलाई यशे ूकहाँ ल्याई
पयुार्ए। चारजना मािनसहरूले त्यो पक्षाघाती रोगीलाई बोकेका िथए। 4 तर ती
मािनसहरूले त्यो रोगीलाई यशेकूहाँ ल्याउन सकेनन ् िकनभने त्यहाँ मािनसहरूको
अत्यिधक भीड िथयो। यसकारण ती मािनसहरू यशे ू भएको घरको छानामाथी
चढ,े ितनीहरूले त्यहाँ छानामा एउटा प्वाल पारेका िथए। त्यसपिछ ितनीहरूले त्यो
पक्षघात रोगी सतुकेो ओ ान ्तलितर झारे। 5 यशलूे दे भुयो िक, ती मािनसहरूमा
अत्यािधक िव ास िथयो। त्यसपिछ यशेलूे ती पक्षाघातको रोगीलाई भन्नभुयो, “ए
यवुक, ित ा पापहरू क्षमा भएका छन।्”

6 केही वस्थाका शा ीहरू त्यहीं बिसरहकेा िथए, र ितनीहरूले यशेलू े
गन ुर्भएको कायर्कलाप दखे,े अिन ितनीहरू स्वयं सोच्न लाग:े 7 “उहाँले िकन
यस्तो कुरा गन ुर्हुन्छ? उहाँले यस्तो कुरा ग ररहनभुएको छ जो परमे रको िवरु मा
छ। केवल परमे र मा पाप क्षमा गनर्सक्न ु हुन्छ।”

8 यशेलूे शा ीहरूले आपसमा उहाँको बारेमा के-के कुरा सोिचरहकेा िथए भन्ने
थाहा पाऊनभुयो। अिन यशेलू े सोध्न ु भयो, “िकन ितमीहरूको मनमा यस्तो
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उ ठरहकेो छ 9-10 मािनसको पु लाई पथृ्वीमा पाप क्षमा गन अिधकार छ, तर
म यो कसरी ितमीहरूलाई माण गनर्सक्छु! यो पक्षाघातीलाई के भन्न ु सिजलो
छ? ‘ित ा पापहरू क्षमा ग रएको छ,’ भन्न ु वा, ‘उठ आफ्नो िब ौना बोक अिन
िहिंडहाल भन्न’ु? तर म ितमीहरूलाई अब दखेाउनछुे िक पापहरू क्षमागन मरेो
अिधकार छ।” यसो भनरे यशेलू े त्यो पक्षाघाती लाई भन्नभुयो, 11 “म ितमीलाई
भन्दछु उठ, आफ्नो िवछ् यौना बोक अिन घर जाऊ।”

12 त्यो पक्षाघातको रोगी जरुूक्क उठयो। उसले आफ्नो िबछ् यौना उठायो अिन
कोठादे ख बािह रयो। सबै मािनसहरूले दे सके, सबै मािनसहरू छक्क परे, अिन
परमे रको शसंा गनर् लाग।े ितनीहरूले भन,े “हामीले यस्तो चमत्कार किहल्यै
दखेकेा िथएनौं।”

लवेी (म ी) यशेलूाई प ाउँछन ्
(म ी 9:9-13; लकूा 5:27-32)

13 यशे ू फेरी समु ितर जानभुयो, र धरैे मािनसहरूले उहाँलाई प ाउन थाल,े
अिन यशेलूे ितनीहरूलाई िशक्षा िदनभुयो। 14 यशे ू तालितर जान ु हुदँ ै िथयो, उहाँले
अल्फयासको छोरो लवेीलाई दे भुयो; लवेी कर-कायर्लयमा बिसरहकेो िथयो।
यशेलू े ितनलाई भन्नभुयो, “ितमी म सगं िहडं।” लवेी जरुूक्कै उठ ्यो, र यशेलूाई
प ाउन लाग्यो।

15 त्यस िदन, यशेलूे लवेीको घरमा नै खाना खानभुयो। त्यहाँ धरैे कर-
उठाउनहेरू, पापीहरू यशे ू अिन उहाँका चलेाहरूिसत खाना खाइरहकेा िथए।
त्यहाँ धरैे मिनसहरू िथए जसले यशेलूाई प ाउन लागकेा िथए। 16 केही
शा ीहरूले (ितनीहरू फ रसीहरू िथए) यशेलूाई पापीहरू र कर उठाउने हरूसगं
खाना खाइरहकेा दखे।े ितनीहरूले यशेकूो चलेाहहरूलाई भन,े “िकन उहाँले कर
उठाउनहेरू र पापीहरू सगँ खाना खान ु भएको हो?”

17 यशेलूे यी कुरा सनु्न ु भयो, अिन उहाँले ितनीहरूलाई भन्नभुयो,
“िनरोगीहरूलाई वै को आवशयकता पदन, रोगी मािनसहरूलाई नै वै को
आवश्यकता पछर्, र म धिमर्हरूलाई बोलाउन यहाँ आएको होईन, तर म पापीहरूलाई
बोलाउन यहाँ आएको हु।ँ”

यशे ूअरू धािमर्क मखुहरू भन्दा फरक
(म ी 9:14-17; लकूा 5:33-39)
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18 यहून्नाका चलेाहरू, र फ रसीहरू उपवास बसकेा िथए, केही मािनसहरू
यशेकूहाँ आए अिन भन्न लाग,े “यहून्नाका चलेाहरू उपवास बसकेा छन ् अिन
फ रसीहरूका चलेाहरू पिन उपवास बसकेा छन त्र तपाईका चलेाहरू िकन उपवास
बस्दनैन?्”

19 यशेलूे जवाफ िदनभुयो, “जब कुनै िववाह हुन्छ, दलुहाका अितिथहरू
ितनीहरूलाई दलुहा ितनीहरूको साथ रहुन्जलेसम्म उपवास ब े कारण छैन। उनी
ितनीहरूकोसाथमा भएसम्म त्यहाँ उपवास हुन स ै न। 20 तर समय आउनछे जब
दलुहालाई ितनीहरूबाट अलग लिगन्छ, त्यसबलेा ितनीहरूले उपवास बस्छन।्

21 “कसलैे पिन परुानो व मा नयाँ कपडाको टु ा टाल्दनै। यिद उसले त्यसो
गरे त्यो टालो खु म्चनछे अिन व बाट िनस्कने छ। तब प्वाल अझ ठूलो हुनछे।
22 त्यसरी न,ै कसलैे पिन नयाँ दाखरस परुानो दाखरसको मसकमा खन्याउन
चाहदँनै, िकन? िकनभने नयाँ दाखरसले त्यो मसक नै फुटाउछँ, अिन दाखरस र
दाखरसको मसकहरू दवुै न हुन्छ, यसथर् मािनसहरूले नयाँ दाखरस नयाँ मसकमा
भनर् मन पराउँछन।्”

कोही यहूदीहरू ारा यशेकूो िनन्दा
(म ी 12:1-8; लकुा 6:1-5)

23 िव ामको िदनमा, यशे ू आफ्ना चलेाहरूसगंै अन्नका खतेहरू भएर जाँदै
हुनहुुन्थ्यो, चलेाहरूले िहडँदै गदार् अन्नका बालाहरू टप्न लाग।े 24 फ रसीहरूले
यो दखेरे यशेलूाई भन,े “तपाईंले दे ु भयो, तपाईका चलेाहरूले के ग ररहकेाछन ्
िव ामको िदनमा यसो गन ुर् वस्थाको िवरू हो।”

25 यशेलूे भन्नभुयो, “ितमीहरूले किहल्यै पढकेा छैनौ, िक जब दाऊद अिन
उनका साथीहरू भोकाएका िथए, अिन खानकुेरा चाहन्थ,े त्यस बलेा दाऊदले
के गरे 26 यस्तो घटना धान पजूाहारी अिबयाथाको समयमा भएको िथयो।
दाऊदल,े परमे रको भवनमा पसरे परमे रलाई चढाइएको रोटी खाएका िथए।
अिन मोशाको वस्था अनसुार खा ल पजूाहारी हरूले रोटी खान सक्छन ्दाऊदले
आफ्नो साथमा भएका सबै मािनसहरूलाई पिन केही रोटीहरू िदए।”

27 त्यसपिछ यशेलूे फ रसीहरूलाई भन्नभुयो, “िव ामको िदन मािनसहरूलाई
सहयोग गन ुर् भनरे नै शरुू भएको हो। िव ाम िदनको िनयमहरू पालन गनपैर्छर् भनरे
मािनसहरू बनकेो होइन। 28 यसलैे मािनसको पु नै शावाथ िदनको पिन भु हो।”
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3
यशे ू ारा कोरीको हात िनको
(म ी 12:9-14; लकूा 6:6-11)

1 अक िदन योश ू सभाघरमा जानभुयो, त्यहाँ एकजना मािनसको एउटाहात
सकेुको िथयो। 2 कोही यहूदीहरू त्यहाँ यशेलू े िव ामको िदनमा त्यसलाई िनको
पान ुर्हुन्छ, िक भनी उहाँको ध्यान सिहत िचयो गदिथए, तब ितनीहरूले दोष लाउन
चाहाँन्थ।े 3 यशेलूे त्यो सकेुको हात भएको मािनसलाई भन्नभुयो, “यहाँ खडा हौ,
अिन सबै मािनसहरूले ितमीलाई दे सक्नछेन।्”

4 अिन यशेलूे मािनसहरूलाई भन्नभुयो, “िव ामको िदनमा, कुन चाँिह काम
गनर् अनमुित िदइन्छः असल गनर् वा खराबगनर्? कसकैो ाण बचँाउन ु की नास
गनर्?” मािनसहरूले यशेलूाई कुनै जवाफ िदएनन।्

5 यशेलूे चारै ितर मािनसहरूलाई रसाएर हने ुर्भयो, उहाँ खबूै द:ुखीत बन्नभुयो
िकनभने ितनीहरू कठोर हृदयका िथए। यशेलू े त्यस मािनसलाई भन्नभुयो, “ित ो
हात मलाई दखेाऊ” त्यस मािनसले आफ्नो हात यशेकूो अिघ पसाय अिन तरुून्तै
िनको भइहाल्यो। 6 तब फ रसीहरू बािहर गए, हरेोदीहरूलाई लएर यशेलूाई कसरी
मान भनरे योजना बनाउन शरुू गरे।

अनकेौं मािनसहरू यशेकूो पिछ लाग्छन ्
7यशे ूआफ्नो चलेाहरूिसत समु ितर जानभुयो। गालीलका अनकेौं मािनसहरूले

उहाँलाई प ाए। 8 यहूिदया, यरूशलमे, इदिूमआ यदर्ननदीको अक तफर् अिन
टायर र सीदोनका इलाकाबाट पिन धरैे मािनसहरू त्यहाँ आई पगु।े ती मािनसहरू
यशेलूे गरेका सबै कुराहरू सनुरे आएका िथए।

9 उहाँले ती सबै मािनसहरूलाई दे भुयो, अिन उहाँले आफ्नो चलेाहरूलाई
एउटा सानो डुङ्गा तयार गन ुर् भन्नभुयो। उहाँले यस्तो आदशे गन ुर्भयो िकनभने
भीडको कारणले िथचोिमचो पो हुने होिक भन्ने डर िथयो 10 यशेलूे धरैे
मािनसहरूलाई िनको तलु्याउन ु भएको िथयो। यसथर् सबै रोगी मािनसहरूले उहाँलाई
छुन भनरे ठेलमठेला गदथ। 11 कसलैाई द ु आत्मा लागकेो िथयो, जब त्यो
द ु आत्माले यशेलूाई दखे्यो, ितनीहरूले उहाँ अिघ िशर िनहुराए, अिन कराए,
“तपाई परमे रका पु हुनहुुन्छ।” 12 तर उहाँ को हुनहुुन्छ मािनसहरूलाई
निचनाउन ु भनी ती द ु आत्माहरूलाई कड़ा आज्ञा िदनभुयो।
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यशेलूे आफ्ना बा जना चलेाहरू छान्न ु भयो
(म ी 10:1-4; लकूा 6:12-16)

13 त्यसपिछ यशे ूपहाडमािथ लाग्नभुयो। यशेलू े केही मािनसहरूलाई आफू कहाँ
बोलाउन ु भयो। ती मािनसहरूलाई यशेलू े नै छान्न ु भएको िथयो। ती मािनसहरू
यशे ू भएकहाँ पगु।े 14 यशेलूे बा जनालाई चनु्न ु भयो अिन ितनीहरूलाई “ े रत”
भनरे भन्नयुो। यशेलू े ती बा जना मािनसहरूलाई उहाँिसत ब ,ु अिन चारका
िन म्त, अरू स्थानमा पठाउन चाहनहुुन्थ्यो। 15 अिन यशेलूे ती मािनसहरूलाई
अरू मािनसहरूमा लागकेो द ु आत्मा हटाउने श ा होस ्भन्ने चाहनहुुन्थ्यो।
16 यशेलूे छान्न ु भएका ती बा जना मािनसहरू िथए:

िसमोन (जसलाई उहाँले प सु नाउँ िदन ु भएको िथयो),
17 याकूब र यहून्ना, जब्दीका छोराहरु (जसलाई यशेलू े बोअनगश नाउँ

िदनभुएको िथयो जसको अथर् हुन्छ “गजर्नका छोराहरू”),
18 आ न् यास,
िफ लप,
बारथोलोमाई,
म ी,
थोमा,
याकूब (अल्फयसको छोरो),
थिेदयस,
िसमोन कनानी,*
19 अिन यहूदा इस्क रयोती (जसले यशेिूसत िव ासघात गरेको िथयो)।

कसलैे यशेमूा शतैान भएको ठान्छन ्
(म ी 12:22-32, लकूा 11:14-23; 12:10)

20 त्यसपिछ, यशे ू घर जानभुयो। तर फे र अनकेौं मािनसहरू त्यहाँ भलेा भए,
त्यहाँ यित िवघ्न मािनसहरू िथए िक यशे ू र आफ्ना चलेाहरूले भोजन खान पिन
पाउन ु भएन। 21 यशेकूा प रवारका सदस्यहरूले यी सबै थाहा पाए। ितनीहरूले
उहाँको मन ठेगानमा छैन भनी उहाँको िजम्मा लन ितनीहरू आए।
* 3:18:
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22 अिन यरूशलमेबाट आएका वस्थाका शा ीहरूले भन,े
“बालिजबलु(शतैान) उहाँिभ रहकेो छ! उसले द ु -आत्माहरूको मा लक ारा
अिधकार पाएर मािनसहरूमा भएको द ु -आत्माहरू भगाउदँछ।”

23 यसकारण यशेलूे सबलैाई एक गन ुर् भयो अिन मािनसहरूलाई िशक्षा
िदनलाई नीित कथाहरूको द ृ ान्त भन्न ुभयो। यशेलू े भन्नभुयो, “शतैानले शतैानलाई
मािनसहरूबाट कसरी िनकाल्न सक्छ? 24 यिद कुनै राज्य िवभ भएर आफ्नै
िवरू झगड़ा गरे, त्यो धरैे िदन चल्न स ै न। 25 अिन एक प रवार िवभ भएर,
अिन फुट भएका अशं एक अकार्िसत लिडरहे त्यो प रवारको रूपमा खडा रहन
स ै न। 26 जब शतैान, शतैानसगंै र आफ्नै मािनसहरूसगंै झगडा गछर् त्यो धरैे िदन
टक्न स ै न। यो अवस्थामा शतैानको अन्त हुनछे।
27“यिद कुनै मािनस एकजना बलवान मािनसको घरमा उसका चीजबीज चोनर्

भनी प चाहान्छ भने उसले पिहले त्यो बलवान मािनसलाई डोरीले बाँध्न ु पछर्,
तब मा त्यसले त्यो बलवान मािनसको घरबाट चीजहरू लटु्न सक्दछ।

28 “म ितमीहरूलाई साँचो भन्दछु, मािनसहरूले गरेका सबै पापहरू अिन
िनन्दाहरू क्षमा हुनछे। 29 तर पिव आत्माका िवरु कसलैे गरेका खराब कुराहरू
किहल्यै क्षमा हुनछैेन। िकनभने उ सधैं त्यो पापको दोषी बन्न ु पनछ।”

30 यशेलूे यसो भन्नभुयो िकनभने शा ीहरूले यशेिूभ द ु ात्मा रहकेो छ भनकेा
िथए।

यशेकूो चलेाहरू नै उहाँको साँचो प रवार
(म ी 12:46-50; लकूा 8:19-21)

31 तब यशेकूा आमा र भाइहरू आए, उनीहरू बािहरै खड़ा भएर एकजनालाई
यशेलूाई बोलउन पठाए।

32 धरैे मािनसहरू यशेकूो व रप र बसकेा िथए। ितनीहरूले यशेलूाई भन,े
“तापईका आमा र भाइहरू बािहर तपाईंलाई पख रहकेाछन।्”

33 यशेलूे उ र िदन ु भयो, “को चाँिह मरेा आमा हुन?् को चाँिह मरेा भाइहरू
हुन?्” 34 तब यशेलूे आफ्ना व रप र गोलो भएर बसकेा मािनसहरूलाई हने ुर्भयो।
उहाँले भन्नभुयो, “यी मािनसहरू नै मरेा आमा र भाइहरू हुन। 35 मरेा साँच्चा भाइ
बिहनीहरू र आमा ितनीहरूनै हुन ्जसले परमे रले चाहे अनसुार कमर् गदर्छन।्”
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4
िबऊ छन खतेीवालको वारेमा द ृ ान्त
(म ी 13:1-9; लकुा 8:4-8)

1 अक समय, यशे ू सम ु को िकनारमा हुनहुुन्थ्यो अिन मािनसहरूलाई उपदशे
िदन लाग्न ु भयो। धरैे धरैे मािनसहरू यशेकूो व रप र भलेाभए। यसथर् यशे ू सम ु मा
एउटा डुङ्गामा चढ्न ु भयो, अिन त्यहाँ ब भुयो। सबै मािनसहरू समु को िकनारमा
नै रह।े 2 यशेलूे डुङ्गाबाट िशक्षा िदन ु भयो। यशेलू े ितनीहरूलाई द ृ ान्तको उपयोग
गरेर धरैे कुराहरू िसकाउन ु भयो। उहाँले भन्नभुयो,

3 “सनु! एकजना िकसान बीऊ छनर् गयो। 4 जब त्यसले बीऊहरू छय केही
बीऊहरू बाटोमा छ रयो, चराचरुूङ्गीहरू आए,अिन ती बीऊहरू खाईिदए। 5 केही
बीऊहरू च ान भएको भईँूमा छ रए जहाँ त्यि माटो िथएन। माटोको गिहराई
नभएकोले त्यहाँ िछ ै ती िबरूवाहरू उ ।े 6 तर जब घाम लाग्यो, ती िबरुवाहरू
ओइलाएर सकुीगए िकनभने ितनीहरूको जरा त्यि गिहरोसम्म िथएन। 7 कितपय
बीऊहरू काँडाघारीमा पय , जब काँडाहरू बढे आए, ती िबरूवाहरूलाई त्यसले
रा री बढ्न िदएन। अिन ती िबरूवाहरूमा फल लाग्न सकेन। 8 केही बीऊहरू
रा ा माटोमा परे, रा ा माटोमा ती उि ए। ती बढे अिन फल िदनसक्ने भए, केही
बोटहरूले तीस गणुा, केहीले साठी गणुा र केहीले सय गणुा जित फल फलाए।”

9 अिन यशेलूे भन्नभुयो, “ितमीहरू जसले सिुनरहकेाछौ, मरेो कुरा सनु।”
यशे ू भन्दछन ्उहाँले िकन द ृ ान्तहरू उल्लखे गन ुर्भयो
(म ी 13:10-17; लकुा 8:9-10)

10 अिन जब यशे ू एक्लै हुन ु हुन्थ्यो, बा जना े रतहरू र उहाँका अरू
चलेाहरूले उहाँले भन्नभुएको द ृ ान्तहरूको बारेमा सोध्न थाल।े

11 यशेलूे भन्नभुयो, “खाली ितमीहरूले मा परमे रको राज्यको रहस्य बारे
जान्नसकछौ। तर अरू मािनसहरूलाई म द ृ ान्तहरू भनरैे सबै कुरा िसकाउँछु।
12 िकनिक,

‘ितनीहरू हनेर् त हछेर्न ्तर ितनीहरू दखे्दनैन,्
ितनीहरू सनु्न त सनु्छन,् ितनीहरू बझु्दनैन।्

यिद ितनीहरूले दखेे र बझुे भन,े
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ितनीहरू ब द्लनछेन ्र क्षमा पाउनछेन।्’ ” यशयैा 6:9-10

यशे ू बीऊको ाख्या गन ुर्हुन्छ
(म ी 13:18-23; लकूा 8:11-15)

13 यशेलूे आफ्ना चलेाहरूलाई भन्नभूयो, “के तीमीहरूले यो कथा बझु्न
सक्छौ? यिद ितमीहरूले बझु्न सकेनौ भने कसरी अरू द ृ ान्त भझु्ने छौ? 14 यो
िकसान त्यस्तै एक जना मािनस जस्तै हो जसले परमे रको वचनलाई छदर्छ।
15 किहलकेाहीं ती वचनहरू बाटोितर छ रन्छन। यी सब ती मािनसहरू जस्तै हुन ्
जसले परमे रको वचन सनु्दछ, अिन शतैान आउँछ अिन ितनीहरूमा रोिपएका
वचनलाई लगरे जान्छ।

16“अरूहरू च ान भएको माटोमा छ रएका बीऊहरू जस्तै हुन ितनीहरू वचन
सनु्दछन ् अिन तत्कालै आनन्दसाथ स्वीकार गदर्छन।् 17 तर ितनीहरूले आफ्नो
जीवनमा गिहरो रूपमा ती वचनहरू हण गदनन।् ितनीहरूले क्षिणक रूपमा मा
यसलाई हण गदर्छन।् र जब वचनको कारणले ितनीहरू सकंट अिन खदेोमा पछर्न ्
झ ै ितनीहरूले िव ास छोिडिदन्छन।्

18 “अरू मािनसहरू काँढाघारीमा परेको बीऊहरू जस्तै हुन,् ितनीहरू वचनहरू
सनु्छन।् 19 अिन यी कुराहरू ितनीहरूका जीवनमा आइपछर् जीवनको िचन्ता,
रूिपयाँ पसैाको लालच, अिन अरू त्यस्तै थोकहरूको चाहना। यस्ता कुराहरूको
कारणले वचनहरूको िवकास हुन स ै न। अिन वचनहरू ितनीहरूका जीवनमा
फलदायी पिन हुदँनैन।्

20 “अरू मािनसहरू म ललो माटामा रोिपएका बीऊहरू झैं हुन्छन।् ितमीहरू
वचन सनु्छन ् हण गछर्न ् अिन वचनहरू ितनीहरूमा बढ्छन ् र फल िदने योग्य
हुन्छन ्केिहले तीस गणुा, केिहले साठी गणुा, अिन केिहले सय गणुा सम्म।”

ितमीमा जे जित छ त्यो योग गर
(लकूा 8:16-18)

21 अिन यशेलूे ितनीहरूलाई भन्नभुयो, “ितमीहरूले कुनै िदयोलाई पाथीमिुन
वा खाटमिुन रा भनरे ल्याउछँौ? होईन ितमीहरूले िदयोलाई सामदानमिथ
रा लाई ल्याऊँछौ। 22 लकुाइएका त्यके कुराहरू दखेा पछर्। सबै ग ु कुराहरु
काशमा आउनछेन।् 23 ितमीहरू जसले मलाई सिुनरहकेा छौ, सनु।” 24 तब

उहाँले भन्नभुयो, “ितमीहरूले जे पिन सनु्छौ त्यस कुराहरुमिथ रा री िबचार गर।
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ितमीहरूले जे जित अरूलाई िददँछौ त्यि नै परमे रले ितमीहरूलाई िदनहुुनछे।
25 तर परमे रले ितमीहरूलाई अझ अिधक िदनहुुनछे। जोिसत छ उसले अझ धरैे
पाऊनछे। तर जसिसत छैन, आफुिसत भएको त्यो पिन उसले हराउन ु पनछ।”

यशे ू बीऊको बारेमा भन्न ु हुन्छ
26 त्यसपिछ यशेलूे भन्नभुयो, “परमे रको राज्य एकजना मािनस जस्तै हो

जसले जमीनमा बीऊ छदर्छ। 27 िबऊहरू उ रे बढ्न थाल्दछ। मािनस सतुकेो होस ्
वा ऊठेको त्यो िदन होस ्िक रात होस ्िक रात होस ्बीऊ उ दँै जान्छ। मािनसहरूले
जान्दनै त्यो कसरी उ न्छ। 28 कसकैो सहयता नपाई नै जमीनले अन्न उमार्छ,
पिहले बोट उ न्छ, त्यसपिछ बाला अिन त्यसरीनै बोटभ र अन्नको दाना लाग्दछ।
29जब अन्न पाक्छ, मािनसले त्यसलाई काट्दछ। यो नै फसल काट्ने उिचत समय
हो।”

राज्य रायोको दाना जस्तै हो
(म ी 13:31-32, 34-35; लकूा 13:18-19)

30 त्यसपिछ यशेलूे भन्नभुयो, “परमे रको राज्य यस्तै हो भनरे हामी के-को
द ृ ान्त उपयोग गनर् सक्छौ? यसको वणर्न गनर् कुन द ृ ान्त उपयोग गनर् सक्छौं?
31 परमे रको राज्य रायोको दाना जस्तै हो, रायोको दाना एकदमै सानो बीऊ
हो जसलाई भइँूमा छ रन्छ। 32 तर जब ितमीहरूले यसको बीऊ छदर्छौ, यो उ दै
बढछ,अिन यो ितमीहरूको बगैंचामा सबभैन्दा अग्लो बोट भएर दखेा पदर्छ। यसको
ठूला-ठूला हाँगाहरू हुन्छन,् जङं्गली चराचरुूङ्गीहरू आउँदछन ्अिन ग ुडँ बनाएर
आफूलाई कडा घामबाट जोगउँछन।्”

33 यशेलूे मािनसहरूलाई िसकाऊन यस्ता थु ै द ृ ान्त भन्नभुयो। उहाँले
ितनीहरूले जितसम्म बझु्दछन ् त्यही स्तरसम्म िसकाउनभुयो। 34 मािनसहरूलाई
िसकाउनलाई यशेलू े द ृ ान्त उपयोग गन ुर्भयो। तर जब यशे ू र उहाँका चलेाहरूमा
एकान्तमा एक भएका हुन्थ,े यशेलूे ितनीहरूलाई सबै कुरा ाख्या ग रिदन ु
हुन्थ्यो।

यशेलू े आधँी थाम्न ु भयो
(म ी 8:23-37; लकूा 8:22-25)

35 त्यसिदन साँझमा यशेलू े आफ्ना चलेाहरूलाई भन्नभुयो, “हामी सम ू पा र
जाउ।ँ” 36 यशे ू र चलेाहरूले मािनसहरूलाई त्यहीं छोड।े उनीहरू सबै यशे ू पिहले
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चिढरहन ूभएको डुङ्गा ारा गए। उनीहरूसगँ अरू डुङ्गाहरू पिन िथए। 37समु मा
त्यस बलेा डरलाग्दो आधँी चल्यो। सम ू का छालहरूले डुङ्गाको छेऊमा हान्यो,
अिन डुङ्गामा पानी प लाग्यो, डुङ्गा ाय पानीले भ रन लाग्यो। 38 यशे ू
डुङ्गाको पिछल्लो प हुनहुुन्थ्यो िसरानीमा टाउको राखरे उहाँ िनदाइरहन ु भएको
िथयो। चलेाहरू गएर उहाँलाई िबउँझाए। ितनीहरूले भन,े “हे गरुूज्य,ू हामीहरू
डुब्दछैौं। के तपाईं हा ो वास्ता गन ुर्हुन्न?”

39तब यशे ूजरुूक्क उठ्नभुयो अिन त्यो आधँीलाई हकान ुर्भयो। यशेलू े सम ू लाई
भन्न ूभयो, “चपूचाप बस शान्त हो।” अिन तत्कालै आधँी थािमयो अिन ताल शान्त
बन्यो।

40 यशेलूे चलेाहरूलाई भन्नभूयो, “ितमीहरू िकन यस्तो कायर? ितमीहरूमा
अझपिन िव ास छैन?”

41 चलेाहरू खबुै डराए अिन एक-अकार्िसत बहस गनर् लाग,े “उहाँ कस्तो
कारको मािनस हुनहुुन्छ? यितसम्म िक आधँी र छालहरूले पिन उहाँको आज्ञा

मान्दछ।”

5
द ु ात्मा बाट छुटकारा पाएको एक मािनस
(म ी 8:28-34; लकूा 8:26-39)

1 यशे ू र उहाँका चलेाहरू सम ू को अक िकनारितर भएका िगरािसन
मािनसहरूकहाँ जानभूयो। 2 जब यशे ू डुङ्गाबाट बािह रन ु हुदँ ै िथयो त्यसबैलेा
िचनहानबाट द ु आत्मा लागकेो एउटा मािनस उहाँलाई भटे्न आयो। 3 त्यो मािनस
िचहानहरूमा ब े गदर्थ्यो। त्यसलाई कसलैे अधीन गनर् सकेनन,् यितसम्म िक
साङ्गलोले बाँधरे पिन। 4धरैेपल्ट मािनसहरूले त्यसको हात र खु ाहरू साङ्गलोले
बाँधरे रा े चे ा गरे। तर त्यसले आफ्ना हात र खु ामा बाँधकेा साङ्गलाहरू
चुडँाईिदन्थ्यो। त्यसलाई वशमा रा कसकैो श िथएन। 5 रातिदन िचहानको
व रप र र पहाडितर त्यो मािनस डु लरहन्थ्यो। त्यो िचच्याएर रून्थ्यो,अिन आफैं ले
आफैं लाई ढुङ्गाले काट्दै िहडँ्थ्यो।

6 जब यशे ू टाढामा हुनहुुन्थयो, त्यो मािनसले उहाँलाई दखे्यो, त्यो यशेकूहाँ
दगरेुर आयो अिन उहाँका अिघ िनहु रयो। 7-8 यशेलूे त्यस मािनसलाई भन्नभुयो,
“ए द ु ात्मा, यस मािनसबाट िनस्की आइज।” अिन त्यो मािनस ितखो स्वरले



5:9 xv मकूर् स 5:20

िचच्यायो, “मबाट तपाईले के चाहनहुुन्छ, यशे,ू सव च्च परमे रका पु ? म
परमे रमा शपथ हालरे तपाँईलाई िबन्ती गदर्छु मलाई सजाय निदनहुोस?्”

9 त्यसपिछ यशेलूे त्यस मािनसलाई सोध्न ु भयो, “तरेो नाम के हो?”
त्यसले उ र िदयो, “मरेो नाऊँ फौज हो, िकनभने हामीहरू धरैे छौं।” 10 ती

द ु आत्माहरूले यशेलूाई घ र घ र त्यस इलाकाबाट बािहर िनकाला नग रयोस ्भिन
िवन्ती गरे।

11 त्यहाँ निजकैको एउटा पहाडमा धरैे स ुगँरुहरूको बथान च ररहकेा
िथए। 12 द ु ात्माहरूले यशेलूाई िबन्ती गनर्लाग,े “हामीलाई स ुगँरुहरू भएको
ठाऊँमा पठाईिदनहुोस।् हामीलाई ितनीहरू िभ जान िदनहुोस।्” 13 अिन यशेलूे
ितनीहरूलाई त्यसै गनर् िदनभुयो। ती द ु ात्मा मािनसलाई छोडरे स ुगँरुहरूमा पस।े
त्यसपिछ ती स ुगँरुहरू िभरालो पबाड अिन समु ितर हु रर्न लाग।े सबै स ुगँरुहरू
डुब,े त्यो बगालमा ाय 2,000 वटा स ुगँरुहरू िथए।

14 सुगँरु चराऊनहेरू पिन भािगगए। ितनीहरू शहर र बस्ती ितर गए, ितनीहरूले
भएका सबै घट्नाहरू मािनसहरूलाई सनुाए तब मािनसहरू घट्ना हनेर् आए।
15 मािनसहरू यशेकूहाँ आए, ितनीहरूले द ु ात्मा लागकेा मािनसलाई त्यहाँ दखे,े
त्यस मािनसले लगुाफाटा पिह रएको िथयो, अिन त्यसको मानिसक अवस्था ठीकै
िथयो। सबै मािनसहरू भयभीत थीए। 16 केही मािनसहरू त्यहाँ िथए जसले यशेलू े
गन ुर् भएका कुराहरू दखेकेा िथए। ती मािनसहरूले अरू मािनसहरूलाई द ु ात्माले
भे ाएको त्यस मािनसलाई के भएको िथयो त्यो वणर्न गरे। ितनीहरूले स ुगंरुहरूको
बारेमा पिन सनुाए। 17 अिन मािनसहरूले िबन्ती गदं यशेलूाई त्यहाँबाट तरुुन्ते
जानहुोस ्भन।े

18 यशे ू डुङ्गा मा चढ्दै हुनहुुन्थ्यो, द ु ात्माहरूदे ख मु भएको त्यस मािनसले
यशेसूगँै जानलाई िबन्ती गय । 19 तर यशेलू े त्यस मािनसलाई आफूसगं जान
अनमुित िदनभुएन। यशेलू े भन्नभुयो, “आफ्नो घर-प रवार र साथीहरू भएकहाँ
जाऊ, भलूे ित ो िन म्त जे जित गन ुर्भएकोछ, त्यस बारे सबलैाई भन। परमे रले
मलाई दया गन ुर् भयो भनी ितनीहरूलाई भन”

20 तब त्यो मािनस गयो अिन त्यहाँका दश- शहरका मािनसहरूलाई यशेलू े गन ुर्
भएको महान कायर्हरूको बारेमा सनुायो। सबै मािनसहरू चिकत भए।

यशे ू ारा मतृ यवुतीलाई ाणदान अिन रोगी ीलाई आरोग्य दान
(म ी 9:18-26; लकूा 8:40-56)
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21 यशे ू डुङ्गामा चढरे समु पार गरी समु को अक तफर् जानभुयो। समु को
त्यस िकनारमा उहाँका व रप र धरैे मािनसहरू भलेा भए। 22 सभाघरका एकजना
याईरसले यशेलूाई दखे,ेअिन यशेलूाई दण्डवत गरे। 23याईरसले यशेलूाई एकोहोरो
िबन्ती ग ररहे र भन,े “मरेी सािन छोरी मनर् आटेँकी छे।कृपया झ ै आऊनहुोस ् र
उसमािथ तपाईं को हात रा हुोस ्त्यसपिछ ऊ िनको हुनछेे अिन बाँच्नछेे।”

24अिन यशे ूयाईरसिसत जानभूयो। धरैे मािनसहरूले यशेलूाई प ाए। यशेलूाई
व रप र घे रएको भीडले उहाँलाई धकेलीरहकेो िथयो।

25 ती मािनसहरूसगँ एउटी आईमाई पिन िथई। त्यस आईमाईलाई बा वषर्
अिघदे ख रगत बग्ने था िथयो। 26 त्यो आईमाई खबुै पीडीत िथई। धरैे वै हरूले
त्यसको उपचार गरे। आफ्ना भए जित सबै सम्पि त्यसले खचर् गरेकी िथई, तर
उसमा सधुार पटक्कै आएन। त्यसको था अझ िब दँै गयो।

27 त्यस आईमाईले यशेकूो बारेमा सनुकेी िथई। मािनसहरूको भीडबाट भएर गई
त्यस ी पिछ ल्तरबाट यशे ू कहाँ आई अिन उहाँको व छोई। 28 त्यसले िबचार
गरी, “यिद मलैे उहाँको व मा पिन छुन पाएँ भने म जाती हुनसक्छु।” 29 अिन
जब त्यसले उहाँको व छोई तत्कालै रगत बग्न बन्द भयो। त्यस आईमाईले आफ्ना
सारा जीउ नै था म ु भएको अनभुव गरी। 30अिन यशेलूे आफूबाट श सचंार
भइरहकेो अनभुव गन ुर्भयो। उहाँ रोिकन ुभयो अिन भीडतफर् फर् कनभुयो,अिन उहाँले
सोध्न ु भयो, “कसले मरेो व छोयो?”

31 चलेाहरूले यशेलूाई भन,े “तपाईंको व रप र यित िवध्न मािनसहरू छन।्
तपाईंलाई ठेल्दछैन।् तर तपाईं सोध्न ु हुन्छ, ‘मलाई कसले छोयो?’ ”

32 तर यशेलू े त्यो छुने मािनसलाई प ा लगाऊन घ र घ र हनेर् लाग्न ु भयो।
33 त्यस आईमाईले आफू िनको भएको ठानी, अिन त्यो आई अिन यशेकूो चरणमा
घोप्टी त्यो डरले काँिपरहकेी िथई। त्यसले सारा सत्य यशेलूाई सनुाई। 34 यशेलूे
त्यस आईमाईलाई भन्नभुयो, “हे ी, ितमी िनको भयौ िकनभने ितमीले िव ास
गय । शा न्तिसत जाऊ। अब ितमी ित ो रोगबाट मु भयौ।”

35 यशे ू अझसैम्म त्यहाँ बो लरहन ु भएको िथयो। केही मािनसहरू सभाघरका
मखुका घरबाट आए, ितनीहरूले भन,े “ित ो छोरी मरी सकी। अब गरुूज्यलूाई

द:ुख िदने आवश्यकता छैन।”
36 तर मािनसहरूले भनकेा कुरामा यशेलू े वास्ता गन ुर् भएन। यशेलू े सभाघरका

मखुलाई भन्नभुयो, “डराउन ु पदन, खा ल िव ास गर।”
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37 यशेलूे प सु, याकूब, याकूबका भाइ यहून्ना बाहके अरू कसलैाई पिन
उहाँको साथमा आउन अनमुित िदनभुएन। 38यशे ूअिन उहाँका चलेाहरू सभाघरका
शासकको घरमा जान ू भयो। यशेलू े मािनसहरू िचत्कार ग ररहकेो अिन रोईरहकेो
सनु्न ुभयो। त्यहाँ खबु अलमल िथयो। 39यशे ूघरभी प भुयो अिन मािनसहरूलाई
भन्नभुयो, “ितमीहरू िकन य ो हल्ला मच्चाई रहछेौ? यो केटी मरेको छैन। ऊ
सतुी रहकेी छे।” 40 तर ितनीहरूले यशेमूािथ हाँसो गरे।

यशेलू े सबै मािनसहरूलाई घरदे ख बािहर जानभन्न ु भयो। उहाँले बा लकाको
बाब ूआमा अिन आफ्ना तीनजना चलेाहरूलाई रा ु भयो अिन त्यो बा लका भएको
कोठािभ जानभुयो। 41अिन बा लकाको हात समातरे यशेलू े भन्नभुयो, “ता लता
कूमी!” (जसको अथर्, “सानी बा लका, म ितमीलाई भन्दछुै उठ!”) 42 सानी
बा लका जरुूक्कै उठी अिन िहडं्न लागी। (बा लका 12 वर्ष पगुकेी िथई) बाब,ु
आमा र चलेाहरू यो दखेी छक्क परे। 43 यशेलूे ती बाब ू र आमालाई यसबारेमा
कसलैाई पटक्कै केही नभन्न ु भनरे कड़ा आज्ञा िदनभुयो, त्यसपिछ यशेलूे त्यस
केटीलाई केही खानकुेरा िदन ु भनरे अ ाउनभुयो।

6
यशे ूआफ्नो शहरमा जानहुुन्छ
(म ी 13:53-58; लकुा 4:16-30)

1 यशेलूे त्यस ठाऊँ छोडनभुयो अिन उहाँ आफ्नो शहर फर् कनभुयो। उहाँका
चलेाहरू उहाँसगंै गए। 2 िव ामको िदनमा यशेलू े सभाघरमा िशक्षा िदन शरुू
गन ुर्भयो। धरैे मािनसहरू उहाँको िशक्षा सनुरे छक्क परे, ितनीहरूले भन,े “यो
मािनसले यो िशक्षा कहाँबाट पायो? यो ज्ञान उहाँले कहाँबाट पाएका हुन?् कसले
उहाँलाई यो िदएका हुन?् अिन यस्तो आ यर्-कमर्हरू गन श उहाँले कहाँबाट
पाएका हुन?् 3 के उहाँ त्यही िसकम होईनन?् अिन के उहाँकी आमा म रयम
अिन याकूब, योसफे, यहूदा र िसमोन भाइहरू होइनन?् अिन के उहाँका बिहनीहरू
यहाँ हामीसगं छैनन?्” ती मािनसहरूले यशेलूाई स्वीकार गनर् सकेनन।्

4 यशेलूे मािनसहरूलाई भन्नभुयो, “अरू मािनसहरूले अगमव ालाई आदर
गदर्छन।् तर आफ्नै शहरमा आफ्नै आफन्तहरू अिन आफ्नै प रवार माझमा एक
अगमव ाको आदर हुदँनै।” 5 यशेलूे त्यस शहरमा त्यि धरैे आशचयर् कमर्हरू
गनर्सक्न ु भएन। उहाँले केही पीिडत मािनसहरूलाई आफ्नो हात राखरे िनको पान ुर्
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वाहके अरु केही स को काम गन ुर् भएन। 6 ती मािनसहरूमा िव ास नदखेरे यशे ू
अत्यन्तै अच म्मत हुन ु भयो। त्यसपिछ यशे ू त्यस इलाकाका गाउहँरूितर जानभुयो
र िशक्षा िदन लाग्नभुयो।

यशे ू चारका िन म्त आफ्ना े रतहरूलाई पठाउन ु हुन्छ
(म ी 10:1, 5-15, लकूा 91-6)

7 यशेलूे बा जना चलेाहरूलाई आफूकहाँ बोलाउनभयो। यशेलू े ितनीहरूलाई
दईु-दईू जनाको दलमा पठाऊन ु भयो। यशेलू े द ु -आत्माहरूमािथ अिधकार जमाउने
श ितनीहरूलाई िदनभुयो। 8 यशेलूे चलेाहरूलाई भन्नभुयोः “या ामा जाँदा
ितमीहरूले साथमा एउटा लौरो बाहके केही नबोक्न।ु रोटी नबोक, थलैी नबोक अिन
पटुकामा पसैाहरू पिन नबोक। 9ज ू ा लगाऊ,आफूले लागएको लगुाफाटाहरू मा
बोक। 10 जब ितमीहरू कुनै घरमा पस्छौ, तब त्यो शहर नछोडसेम्म त्यो घरपिन
नछोड। 11 यिद कुनै शहरले ितमीहरूलाई स्वागत गरेन वा ितमीहरूको कुरा सनुने ्
भने त्यो शहर छोड, शहर छोड्दा ित ा पतैालाका धलूोहरू पिन टक्टकाइदऊे। यही
नै ितनीहरूलाई चतेावनी हुनछे।”

12 चलेाहरूले त्यो ठाऊँ छोडी अक ठाहरूमा गए। ितनीहरूले मािनसहरूलाई
जीवन शलैी प रवतर्न गन ुर् भन,े “ितमीहरूले आफ्नो हृदय र रहन सहन प रवतर्न
गन ुर्पछर्।” 13 चलेाहरूले मािनसहरूमा भएका धरैे द ु -आत्माहरूलाई भगाईिदए,
अिन ितनीहरूले रोगीहरूलाई भ ाक्षकेो तले घसे र िनको पा रिदए।

हरेोदले े यशेलूाई बि स्मा िदने यहून्ना नै ठान्दछन ्
(म ी 14:1-12; लकूा 9:7-9)

14 राजा हरेोदले यशेकूो बारेमा सनु,े िकनभने अिहलसेम्म यशेलूाई सबलैे
िचिनसकेका िथए। कसै कसलैे भन,े “ऊ नै बि स्मा िदने यहून्ना हुन।् मतृ्यबुाट
उहाँलाई बौराइको हो। यसलैे उहाँले चमत्कारहरू गनर् सक्नहुुन्छ।”

15अरू कित मािनसहरूले भन,े “उनी नै ए लया हुन।्” अरू मािनसहरूले भन,े
“यशे ू नै अगमव ा हुनहुुन्छ। उहाँ अगमव ाहरू जस्तै हुनहुुन्छ जो धरैे वषर् अिघ
िथए।”

16 हरेोदले यशेकूो बारेमा यी सब कुरा सिुनसकेका िथए, ितनलेे भन,े “मलैे
टाऊको काटेर यहून्नालाई मारेको िथएँ। अिहले यहून्नानै मतृ्यबुाट बौरी उठेको
छ।”
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बि स्मा िदने यहून्ना कसरी मा रए
17 हरेोद आफैं ले आफ्ना िसपाही हरूलाई यहून्नालाई प न ु भनरे हुकूम िदएका

िथए। अिन यहून्नालाई झ्यालखानमा रा खयो। हरेोदले यी सब काम आफ्नो
भाइ िफ लपकी प ी हरेोिदयासलाई ऋणी तलु्याउन गरेको िथए। तर हरेोदले
हरेोिदयासलाई िववाह गरेको िथए। 18यहून्नाले हरेोदलाई भनकेा िथए, “ितमीलाई
ित ा भाइकी प ीसगँ िववाह गन अिधकार छैन।” 19यसकैारणले गदार् हरेोिदयासले
यहून्नालाई घणृा गनर् थालकेी िथईन।् अिन हरेोिदयास उसलाई मानर् चाह न्थन।् तर
हरेोिदयासले यहून्नालाई मानर् सकेकी िथईनन।् 20 िकन भने हरेोद यहून्नालाई मानर्
भयभीत िथए। हरेोदलाई थाहा िथयो िक यहून्नालाई मािनसहरूले एक धािमर्क र
पिव मािनस हुन ् भनरे मान्दथ।े वा उपदशे सनु्न हरेोदलाई आनन्द लाग्थ्यो, तर
यहून्नाका उपदशेले हरेोदलाई खबुै बाधा पिन भयो।

21 अब हरेोिदयासले यहून्नालाई मान सही समय पाइन। यो घटना हरेोदको
जन्मिदनमा भयो। हरेोदले आफ्ना मखु सरकारी अिधकारीहरू सनेाका क ानहरू,
अिन गालीलका सबै मखु मािनसहरलाई आफ्नो जन्म उत्सवमा बलेकुीको भोज

वस्था गरे। 22 हरोिदयासकी छोरी आएर नाची, अिन उसले हरेोद र ितनका
अितिथहरूलाई जो उसगं खाँदै िथए खशुी पारी।

अिन राजा हरेोदले आफ्नी छोरीलाई भन,े “ितमीले चाहकेो केही पिन माग म
ितमीलाई त्यो िदनछुे।” 23 हरेोदले शपथ खाएर त्यसलाई भन,े “ितमीले जे पिन
माग्दछौ म त्यो िदनछुे ितमीलाई मरेो राज्यकै आधा िहस्सा समते िदनछुे।”

24 छोरी त्यहाँबाटा गई, अिन आफ्नो आमालाई सोधी, “राजा हरेोदसगँ म के
चीज माँग?ु”

उसकी आमाले जवाफ िदई, “बि स्मा िदने यहून्नाको िशर माग।”
25 तत्कालै छोरी राजा भएकहाँ गई, अिन उसले राजालई भनी, “दया गरी

मलाई बि स्मा िदने यहून्नाको िशरको िदनहुोस।् अिहलै नै एउटा थालमा मलाई
त्यो ल्याइिदनहुोस।्”

26 राजा हरेोद खबूै दःुखीत भए। तर छोरीले मागकेो जे चीजपिन परूा गनर्
उसले शपथ खाएको िथयो। अिन खाना खान बसकेा मािनसहरूले उसले भनकेा यी
सबै कुरा सनुकेा िथए। यसलैे उसले मागकेो कुरा अस्वीकार गनर् हरेोदले चाहनेन।्
27 त्यसपिछ हरेोदले एकजना सिैनकलाई यहून्नाको िशर ल्याउन ुभन्ने हुकुम गय ।
त्यो िसपाही गयो, अिन यहून्नाको िशर झ्यालखानमा का ो। 28 केही बरेपिछ
उसले यहून्नाको िशर एउटा थालमा लएर आयो। त्यसले िशर त्यो केटीलाई िदयो।
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अिन उसले त्यो आफ्नो आमालाई िदईन।् 29यहून्नाको चलेाहरूले यो घटना भएको
सबै सनु।े अिन ितहरू आए र यहून्नाको लाश लगे अिन त्यसलाई िचहानमा लगरे
राख।े

यशे ू ारा पाँचहजार भन्दा अिधकलाई भोजन
(म ी 14:13-21; लकुा 9:10-17; यहून्ना 61-14)

30 यशेलूे पठाउन ु भएका ो रतहरू फकर उहाँ कहाँ आइपगु।े ितनीहरू उहाँको
व रप र भलेा भए, अिन ितनीहरूले गरेका र िसकाएका सबै कुरा उहाँलाई सनुाए।
31 यशे ू र उहाँका चलेाहरू खबुै स्त िथए। त्यहाँ धरैे मािनसहरू आउ-जाऊ
ग ररहकेािथए। यशे ू र उहाँका चलेाहरूलाई खानसम्म पिन समय िथएन। उहाँले
चलेाहरूलाई भन्नभुयो, “मकहाँ आऊ, हामी सबै एकान्त ठाउँमा जाऊँ। त्यहाँ
ितमीहरूलाई केही िव ाम िमल्नछे।”

32 यसकारण यशे ु र उहाँका चलेाहरू डुङ्गामा चढरे एकान्त ठाउँमा जानभुयो।
33 तर धरैे मािनसहरूले उहाँहकलाई गएको दखे।े ितनीहरूले थाहा पाए उहाँ यशे ू नै
हुनहुुन्छ। अिन सबै शहरका मािनसहरू यशे ूभएकै ितर दगरेु। यशे ूपगु्न ु भन्दा अिघनै
मािनसहरू त्यहाँ पगु।े 34 जब यशे ू िकनारमा पगु्नभुयो, त्यहाँ अनकेौं मािनसहरू
उहाँले दे ु भयो। यो दखेरे यशे ू ितनीहरू ित दयाल ू बन्नभुयो, िकनभने ितनीहरू
गोठालो िबनाको भेंड़ाहरू जस्तै िथए। अिन उहाँले ती मािनसहरूलाई धरैे कुराहरू
िसकाउन ु भयो।

35 साँझको बलेा िथयो। यशेकूा चलेाहरू उहाँकहाँ आए। ितनीहरूले भन,े “यो
एउटा टाढाको स्थान हो, अिन अिहले अबरे पिन भइसक्यो। 36 यसकारण यी
मािनसहरूल,े खानाका िन म्त केही िकन्न छेउछाउका वस्ती र शहरमा जानलाई
पठािदन ु होस।्”

37 तर यशेलू े भन्नभुयो, “ितमीहरूले नै ितनीहरूलाई केही खानदओे।”
चलेाहरूले यशेलूाई भन,े “के! य ो मािनसलाई खवुाउन रोटीहरू िकन्न हामी

जान?ु त्यित धरैे रोटीहरू िकन्ने पसैा कमाउनलाई हामीले एक महीना काम गन ुर्
पनछ!”

38 यशेलूे चलेाहरूलाई भन्नभुयो, “ितमीहरूसगं अिहले कितवटा रोटी छन?्
जाऊ अिन हरे।”

चलेाहरूले ितनीहरूिसत भएको रोटीहरू गन्ती गरे। ितनीहरू यशेकूहाँ आए अिन
भन,े “हामीसगं पाँचवटा रोटी र दइुवटा माछाका टु ा छन।्”
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39 तब यशेलूे आफ्नो चलेाहरूलाई आज्ञा गन ुर्भयो, “सबै मािनसहरूलाई झणु्ड-
झणु्ड भएर ह रयो घाँसमा ब ु भन।” 40अिन सबै गए अिन झणुड-झणु्डमा चौरमा
िवभािजत भए त्यके झणु्डमा ायः 50 जना वा 100 जना मािनस िथए।

41 उहाँले पाँचवटा रोटी र दईुवटा माछाको टु ा लनभुयो। उहाँले स्वगर्ितर
हने ुर्भयो अिन रोटीको िन म्त परमे रलाई धन्यवाद चढाउन ु भयो। अिन उहाँले
ती रोटीहरू टु ा पारेरे मािनसहरूलाई िदन ु भनी आफ्ना चलेाहरूलाई िदनभुयो।।
उहाँले ती माछाहरूलाई टु ा पान ुर् भयो अिन त्यकेलाई िदनभुयो।

42 सबलैे अघाउञ्जले खाए। 43 मािनसहरूले शस्त खाना खाए पिछ
चलेाहरूले बा वटा टोकरीहरू उि एका रोटी र माछाका टु ाहरूले भरे। 44 त्यहाँ
पाँचहजार मािनसहरू िथए जसले खाना खाए।

यशे ू पानीमािथ िहडं्नभुएको
(म ी 14:22-33; यहून्ना 6:15-21)

45 तब, यशेलूे आफ्ना चलेाहरूलाई डुङ्गामा चढरे बते्सदैामा समु को
अक तफर् जान लगाउन ुभयो। केहीसमय पिछ उहाँ आउनछुे भनी उहाँले भन्न ुभयो।
उहाँ ती सबै मािनसहरूलाई आ-आफ्ना घर पठाउन चाहन ु हुन्थ्यो। 46 ितनीहरूलाई
िवदा गरेपिछ, यशे ू एउटा पहाडितर ाथर्ना गनर् जानभुयो।

47 त्यस रात, डुङ्गा समु को बीचमा िथयो। अिन योश ू चाँिह एकलै भिूममा
हुनहुुन्थ्यो। 48 यशेलूे डुङ्गालाई सम ू को धरैे टाढा पगुकेो दे भुयो। उहाँले डुङ्गा
खयाउनलाई चलेाहरूले क ग ररहकेो दे भुयो। िकनभने आधँी ितनीहरूको

िवरू च लरहकेो िथयो। यो त्यस्तै तीन र छः बजे िबहान िबचको समय िथयो।
उहाँ डुङ्गा भएितर जानभुयो। उहाँ पानीमा िहडं्न ु भयो। उहाँले लगातार िहडंरे
डुङ्गालाई समते पार गन इच्छा गन ुर्भयो। 49 यसबैलेा चलेाहरूले यशेलूाई पानीमा
आउँदै गरेको दखे,े ितनीहरूले सोचे त्यो भतू हो। चलेाहरू डरले िचच्याए। 50 सबै
चलेाहरू उहाँलाई दखेरे भयभीत भए। तर उहाँले ितनीहरूलाई तरुन्तै भन्नभुयो,
“साहस राख, म नै हु।ँ डराउन ुपदन।” 51 त्यसपिछ उहाँ चलेाहरू सिहत डुङ्गािभ
जानभुयो। अिन आधँी शान्त भयो। चलेाहरू एकदमै छक्क परे। 52 ितनीहरूले
यशेलू े पाँचवटा रोटीलाई धरैे पारेका दखेकेा िथए। तर यसको अथर् के हो भनरे
ितनीहरू जान्दनै िथए। ितनीहरू यी सब बझु्नलाई योग्य िथएनन।्
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यशेलूे धरैे मािनसहरूलाई िनको पान ुर्भयो
(म ी 14:34-36)

53 यशेकूा चलेाहरूले ताल पार गरे। ितनीहरू गनसेरेतको िकनारमा आईपगु।े
ितनीहरूले डुङ्गालाई त्यहाँ बाँधरे राख।े 54 जब ितनीहरूले डुङ्गाबाट बािह रए,
मािनसहरूले यशेलूाई दखे।े ितनीहरूले उहाँलाई िचन।े 55 ती मािनसहरू त्यो क्षे का
व रप र दगदु गएर मािनसहरूलाई यशे ूयहाँ हुनहुुन्छ भन्न लाग।े उहाँ भएका ठाँउमा
ती मािनसहरूले अनकेौं रोगीहरूलाई लएर आए। 56 यशे ू त्यस क्षे को शहर,
बस्ती र गाउहँरू सबै ठाउँमा जानभुयो। अिन जहाँ-जहाँ उहाँ जानभुयो मािनसहरूले
रोगीहरूलाई बजारमा ल्याए। ितनीहरूले यशेलूाई ती मािनसहरूलाई केवल उहाँका
लगुाको छेउ छुन दनेहुोस ्भनी िबन्ती गरे, अिन सबै मािनसहरू जसले यशेलूाई छोए
िनको पिन भए।

7
परमे रको िनयम र आज्ञाले मािनसहरू बिनन्छन ्
(म ी 151-20)

1 फ रसीहरू र केही शा ीहरू यरूशलमेबाट आएका िथए। ितनीहरू यशेकूो
व रप र भलेा भए। 2 ितनीहरूले यशेकूा केही चलेाहरूले मलैा हातले खाना
खाइरहकेो दखे।े (“मलैा हात” को अथर् मािनसहरूले हातहरू धोएका िथएनन)्।
3फ रसीहरू र सबै यहुदीहरुले परम्परा अनसुार रा री हात नधोई खाँदनैन।् ितनीहरु
आफ्ना पखुार्ले िदएको िशक्षा अनसुार यसो गन गदर्छन।् 4 यहूदीहरूले बजारमा
केिह िचजहरु िकने भने त्यसलाई पिन िबशषे रुपले नधोई खाँदनैन।् ितनीहरुले
आफ्ना पखुार्हरूले बजारमा केही चीजहरू िकने भने त्यसलाई पिन िवशषेरूपले
नधोई खाँदनैन।् ितनीहरूले आफ्ना पखुार्हरूबाट ा गरेका अरू धरैे रीित-ितिथहरू
पिन त्यसरी नै पालन गछर्न ्जस्तै कचौराहरू, गा ो वा लोहोटाहरू र तामाका भाँडा-
कँुडाहरू माझ्छन ्इत्यािद।

5 यसकारण फ रसीहरू र शा ीहरूले यशेलूाई सोध,े “तापईंको चलेाहरूले त
हामीले जस्तो आफ्ना पखुार्हरूको रीितहरू पालन गदनन ् ितनीहरूले िकन फोहोर
हातले खान्छन?्”

6 यशेलूे जवाफ िदनभुयो, “ितमीहरू सबै कपटीहरू हौ। यशयैाले ितमीहरूको
िवषयमा ठीकै भनकेा छन।्यशयैाले लखेकेा छन:्
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‘यी मािनसहरूले ितनीहरूको ओठ ारा मलाई आदर गछर्न,्
तर ितनीहरूका हृदय मदे ख धरैे टाढा छन।्

7 ितनीहरूको म ितको उपासना अथर्िहन छ,
िकनभने ितनीहरूले िसकाएका कुराहरु केवल मािनसहरूले बनाएका

िनयममा हुन।्’ यशयैा 29:13

8 ितमीहरूले परमे रको आज्ञालाई त्यागकेाछौ, अिन ितमीहरू मािनसहरूको
परम्परा मान्दछौ।”

9 तब यशेलूे ितनीहरूलाई भन्नभुयो, “ितमीहरू ठान्दछौ ितमीहरू चलाख
छौ। ितमीहरू आफ्ना परम्परालाई कायम रा परमे रको आज्ञालाई पर साछ ।
10मोशाले भनकेा छन,् ‘ितमीहरूले आफ्ना आमा र बाबलुाई आदर गनपछर्।’ फे र
उनले भनकेा छन ् ‘कसलैे आफ्ना बाब ु र आमाको खराब कुरा गछर् भने त्यसलाई
मान ुर् पछर्।’ 11 तर ितमीहरू भन्छौ िक यिद कसलैे उसको बाब ु र आमालाई भन्नछे,
ममा केही छ जसलाई तपाईंहरू को सहायताको िन म्त योग गनर्सक्छु तर म
तपाईंहरूको सहायताको िन म्त यसो गनर् चाहन्न िकनभने मलै े यसलाई परमे रलाई
भटेी को रुपमा अलग राखकेोछु। 12 ितमीहरू त्यस मािनसलाई भन िक त्यसले
आफ्ना बाब ु र आमाको िन म्त केही गनर् आवश्यकता छैन। 13यसकारण परमे रले
जे आदशे गन ुर् भएको छ, त्यो मान्न त्यित महत्वपणूर् होइन भनी िसकाउँछौ तर ित ा
िनयमहरू मािनसहरूले प ाउन ु अित महत्वपणूर् छ। अिन त्यस्तै कारले ितमीहरू
पिन यस्ता कुराहरू धरैे गछ ।”

14 यशेलूे फे र भीडहरूलाई आफूकहाँ बोलाउनभुयो। उहाँले भन्नभुयो,
“ त्यकेले रा री सनु मरेा कुरा बझु्न ु पछर्। म के भिनरहछुे। 15यस्तो केही कुरा छैन
जो कुनै मािनस िभ बािहरबाट पस्छ जसले उसलाई अशु पाछर्। तर मािनसको
िभ बाट बािहर आउने कुराहरूले नै मािनसलाई अशु पानर् सक्छ।” 16 *

17 त्यसपिछ यशेलूे भीडलाई छाडरे घर जानभुयो। चलेाहरूले उहाँलाई त्यो
द ृ ान्त बारेमा सोध।े 18 यशेलूे भन्नभुयो, “के ितमीहरूलाई अझै पिन यो बझु्न
गा ो प ररहछे? के ितमीहरू जान्दनैौ िक कुनै मािनसमा जे पिन बािहरबाट पस्छ
त्यसले उसलाई अशु पानर् स ै न 19 िकनभने खाना मटुुिभ जाँदनै तर भ ूडँीमा
* 7:16: 16 पाईन्छ।
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जान्छ अिन तब यो शरीरबाट बािहर नालीमा आउँछ।” (जब यशेलूे यसो भन्नभुयो
उहाँले यस कुरालाई स्प पान ुर् भयो िक सबै खा पदाथर् सफा हुन्छन।्)

20 फे र यशेलू े भन्नभुयो, “जे कुराहरू मािनसबाट बािहर िनसकन्छ त्यसलैे
उसलाई अशु तलु्याउछँ। 21 सबै अशु कुरा मािनसका िभ बाटै आउँछ ती पाप,
चोरी, हत्या 22 वशे्यागमन, कुदिृ , स्वाथ पन, िनन्दा, धोका, अ ीलता, ईंष्यार्,
अभ ता, अहकंार, घमण्ड अिन मखूर्ता हुन।् 23 यी सबै द ु कुराहरू मािनसका
िभ बाटै िनस्कन्छन ्अिन मािनसलाई अशु तलु्याउछँ।”

यशे ू ारा अयहूदी आइमाईलाई म त
(म ी 15:21-28)

24 यशेलूे त्यो ठाउँ छाड्न ु भयो अिन टायरको िजल्लाितर जानभुयो, उहाँ
त्यहीं नै भएको कुरा मािनसहरूले थाहा नपाओस ्भन्ने चाहनहुुन्थ्यो। त्यहाँ उहाँको
उप स्थितलाई ग ु रा सम्भव िथएन। 25 एउटी आइमाईले यशे ू त्यहीं हुनहुुन्छ
भन्ने थाहा पाई। त्यसको छोरीलाई द ु ात्मा लागकेो िथयो। यसकारण त्यो आइमाई
यशेकूहाँ आएकी िथई अिन उहाँका चरणमा परी।

26 त्यो आईमाई यहूदी िथनन।् ऊ िस रयाको फोिनिसयमा भन्ने ठाउँमा जन्मकेी
यनूानी िथई। त्यसले आफ्नो छोरीमा लागकेो भतूात्मा भगाऊन उहाँलाई िबन्ती
ग रन।्

27 यशेलूे त्यस आइमाईलाई भन्नभुयो, “केटा-केटीहरूले खाने रोटी लएर
कुकुरहरूितर फ्याँक्न ु उिचत होईन, पिहले केटा केटीहरूले जे जित खान्छन ्
खाऊन।्”

28 आइमाईले भनी, “ भ,ु त्यो साँचो हो। तर टेबल मिुनका कुकुरहरूले पिन
केटा-केटीले छोडकेा खानकुेराहरू खान्छन।्”

29 तब यशेलूे त्यस आइमाईलाई भन्नभुयो, “यो खबूै रा ो जवाफ हो। यसथर्
ितमी जानसक्छौ। ित ो छोरीलाई भतूात्माले छोिडसकेको छ।”

30 त्यो आइमाई घर गई,अिन छोरीलाई ओ ानमा प ल्टरहकेी दखेी, भतूात्मा
गई सकेको िथयो।

बै ो मािनस यशे ू ारा िनको भएको
31 त्यपिछ यशेलूे टायरको इलाका छोड्नभुयो अिन साइडन भएर िडकापो लस

इलाका हूदँै गालील तालितर जानभुयो। 32 जब उहाँ त्यस ठाउँमा पगु्नभुयो, केही
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मािनसहरूले उहाँ कहाँ एकजना मािनसलाई लएर आए। त्यो मािनस बहैो र लाटो
िथयो। ती मािनसहरूले उहाँलाई त्यो मािनसमा उहाँको हात राखरे िनको प रिदनहुोस ्
भनी िबन्ती गरे।

33 यशेलूे त्यस मािनसलाई भीडबाट उहाँसगंै अलग लानभुयो। उहाँले आफ्नो
हातका औंलाहरू त्यो मािनसको कानहरूमा रा भुयो। त्यसपिछ थकु्नभुयो अिन
त्यो मािनसको िज ो छुनभुयो। 34 यशेलूे आकाशमा हने ुर्भयो, अिन उहाँले लामो
सास लन ु भयो। उहाँले त्यस मािनसलाई भन्नभुयो, “इफ्फाता” (यसको अथर्
“खो लजा!”) 35 जब यशेलूे त्यसो गन ुर्भयो, त्यस मािनसको कान खो लए अिन
िज ो को वन्धन फुक्यो। अिन ऊ स्प बोल्ने भयो।

36 यशेलूे यी सबै भएका घट्नाहरूको बारे कसलैाई नभन्न ु भनरे ितनीहरूलाई
कड़ा आज्ञा गन ुर्भयो। उहाँले सधैं नै मािनसहरूलाई आफ्नो बारेमा केही नभन्न ु भनरे
आज्ञा गन ुर् भएको छ। तर जित उहाँले मािनसहरूलाई उहाँको िवषयमा कसलैाई
नभन्न ु भन्न ु भयो त्यित नै मािनसहरूले भन।े 37 मािनसहरू साँचै चिकत भए।
ितनीहरूले भन,े “यशेलूे जे पिन गन ुर् भएेको छ। यशेलूे बै ोलाई पिन सनु्नसक्ने
अिन लाटोलाईपिन बोल्न सक्ने बनाउन ु हुनछ।”

8
यशे ू ारा चार हजार भन्दा अिधक मािनसलाई भोजन
(म ी 15:32-39)

1अक एक समय यशेकूो साथमा धरैे मािनसहरू िथए। मािनसहरूसगं खानकुेरा
केही िथएन। अिन उहाँले आफ्ना चलेाहरूलाई बोलाउन ु भयो। 2 यशेलूे भन्नभुयो,
“यी मािनसहरू ित मलाई अित दया लाग्छ। तीनिदनदे ख ितनहरू मसगं छन।् अिन
अिहलसेम्म ितनीहरूसगं खानकुेरा केही छैन। 3 म ितनीहरूलाई भोकै ितनीहरूको
घर पठाउन स न िकनभन,े ितनीहरू बाटामा नै बहेोश हुनछेन।् कितजना त
यहाँद े ख धरैे टाढामा ब े हरूछन।्”

4 यशेकूा चलेाहरूले भन,े “तर हामी कुनै पिन शहरभन्दा टाढा छौं। यित धरैे
मािनसहरूको लािग त्यि धरैे रोटीहरू कहाँ पाइएला?”

5 तब यशेलूे ितनीहरूलाई सोध्न ु भयो, “ितमीहरूसगं कितवटा रोटीहरू छन?्”
चलेाहरूले जवाफ िदए, “हामीहरूसगं सातवटा रोटीहरू छन।्”
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6 यशेलूे ितनीहरू सबलैाई भइँूमा ब े िनदशन िदनभुयो। उहाँले सातवटा रोटीहरू
लएर परमे रलाई धन्यवाद चढाउनभुयो, अिन रोटीहरू टु ा पान ुर् भयो अिन

चलेाहरू लाई ती रोटीहरू मािनसहरूलाई बाँढ्न िदनभुयो चलेाहरूले त्यसै गरे।
7 चलेाहरूसगं केही माछाहरू पिन िथए। यशेलू े ितनीहरूको लािग परमे रलाई
धन्यवाद चढाउनभुयो अिन चलेाहरूलाई ती मािनसहरूलाई बाँढ्न ु भन्न ु भयो।

8 सबै मािनसहरूले खाए अिन त ृ भए। तब उि एका रोटीका टुकाहरू
चलेाहरूले बटुलरे सात टोकरी भरे। 9 ायः त्यहाँ भएका चार हजार मािनसहरूले
भोजन गरे। ितनीहरूले खाइसके पिछ, यशलूे ितनीहरूलाई घरमा जाऊ भन्नभुयो।
10 त्यसपिछ उहाँ आफ्ना चलेाहरूसगं डुङ्गामा चढरे दलमनथुाको िजल्लाितर
जानभुयो।

फ रसीहरूले यशेकूो परीक्षा लने यास गरे
(म ी 16:1-4)

11 फ रसीहरू यशेकूहाँ आए अिन उहाँलाई केही हरू सोध।े ितनीरूहरूले
यशेकूो जाँच लन चाहन्थ।े ितनीहरूले यशे ू परमे बाट आउन ु भएको हो भनी
माणको िन म्त उहाँ लाई चमत्कार गन ुर्भन।े 12 यशेलूे लामो सास लन ु भयो

अिन भन्नभुयो, “ितमीहरूले िकन माणको रूपमा चमत्कार हनेर् चाहकेो? म
ितमीहरूलाई साँचो भन्दछु। कुनै यस्तो चमत्कार माणको रूपमा ितमीहरूलाई
दखेाइने छैन।” 13 तब यशेलूे ितनीहरूलाई छोड्नभुयो र डुङ्गामा चढ़न ु भयो अिन
समु को अक ितर जानभुयो।

यशे ू ारा यहूदी मखुहरूलाई चतेावनी
(म ी 16:5-12)

14 डुङ्गामा भएको बलेा चलेाहरूसगं खाली एउटा रोटी िथयो। ितनीहरूले
आफूिसत धरैे रोटीहरू लजैान िबसका िथए। 15 यशेलूे ितनीहरूलाई सतर्क गराउन ु
भयो, “होिशयार बस फ रसीहरूको खमीर र हरेोदको खमीरबाट आफूलाई रक्षा
गर।”

16 चलेाहरूले यस कुराको अथर् बारे चचार् गरे। ितनीहरूले भन,े “उहाँले यसो
भनकेो कारण हामीसगं रोटी छैन भन्न ु भएको हो।”

17 चलेाहरूले रोटीकै बारेमा कुरा ग ररहको हो भन्ने यशलूे थाहा पाऊन ु
भयो। उहाँले ितनीहरूलाई भन्नभुयो, “रोटी छैन भन्ने बारेमा ितमीहरू िकन बात
ग ररहछेौ? अझसम्म ितमीहरूले नदखेकेो अिन नबझुकेो? ितमीहरू बझु्न स ै नौ?
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18 के ितमीहरूको आखँाहरूले दे स ै न? के ितमीरूको कानहरूले सनु्न स ै नन ्
के ितमीहरूलाई थाहा छैन, िक हामीिसत शस्त रोटी नहुदँा मलैे के गरें। 19 मलैे
पाँचवटा रोटीलाई पाँच हजार मािनसहरूको माझमा बाँडकेो िथएँ ितमीहरूलाई थाहा
छैन? कित टोकरी भ रयो थाहा छैन।कित टोकरी उ केा रोटीहरू बटुल्यौ?”

चलेाहरूले उ र िदए, “हामीले बा टोकरी रोटीका टु ाहरू बटुल्यौं।”
20 “अिन त्यो पिन सम्झ िक मलैे सातवटा रोटीलाई चारहजार जना

मािनसहरूमाझ बाँडकेो िथएँ। कितवटा टोकरीहरूमा उ केा खानाहरू बटुलकेा
िथयौ त्यो ितमीहरूलाई थाहा छ?”

चलेाहरूले उ र िदए, “हामीले सात टोकरी बटुल्यौं।”
21 फे र यशेलू े ितनीहरूलाई भन्नभुयो, “यसकारण मलैे गरेका ती कुराहरू

सम्झ, तर अझै ितमीहरूले बझु्न ्सकेका छैनौ?”

बते्सदैामा अनं्धो मािनस िनको भएको
22 यशे ू र उहाँको चलेाहरू बते्सदैामा आउन ु भयो। कोही मािनसहरूले एउटा

अन्धा मािनसलाई यशेकूहाँ ल्याए, र त्यसलाई छोइिदनहुोस ् भनरे िब न्त गरे।
23 अिन यशेलूे अन्धो मािनसको हात समातरे उसलाई गाउँ बािहर लजैान ु भयो।
त्यस मािनसका आखँाहरूमा थकु्न ु भयो अिन आफ्ना हातहरू त्यसमािथ रा ु भयो,
अिन अनं्धालाई सोध्नभुयो, “ितमीले दे सक्छौ अिहल?े”

24 उसले मािथ हरेे अिन भन,े “म मािनसहरूलाई रूखहरूजस्त,ै िहिंडरहकेो
दखे्छु।”

25 फे र यशेलू े आफ्नोहात त्यसको आखँा मािथ रा भुयो, तब त्यो मान्छेले
आफ्ना आखँा परूा खोल्यो। उसले आफ्नो दिृ फे र ा गय , अिन उसले सबै
कुरा स्प दखे्यो। 26 यशेलूे त्यसलाई घर जाऊ भनरे पठाउन ु भयो अिन भन्नभुयो
“शहरमा नजाऊ।”

प सु अनसुार यशे ू नै ी हुन ्
(म ी 16:13-20; लकूा 9:18-21)

27 यशे ू र चलेाहरू िसज रया िफ लप्पीका गाउहँरूमा जानभूयो। बाटोमा
जाँदै गदार्, यशेलूे आफ्ना चलेाहरूलाई सोध्नभुयो, “मािनसहरूले म को हु ँ भनी
भन्दछन?्”
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28 चलेाहरूले उ र िदए, “कित मािनसहरूले तपाँईंलाई बि स्मा िदने यहून्ना
भन्छन।् कित मािनसहरूले तपाईंलाई ए लया भन्दछन।् अिन अरू कसलैे तपाईंलाई
अगमव ाहरूमा एकजना हुन ्भन्दछन।्”

29 त्यसपिछ यशेलूे ितनीहरूलाई सोध,े “ितमीहरू म को हु ँ भनी भन्दछौ?”
प सूले जवाफ िदए, “तपाईं ी हुनहुुन्छ।”
30 यशेलूे चलेाहरूलाई कडािसत भन्न ु भयो, “कसलैाई म को हु ँ भनरे नभन्न।ु”

यशे ू भन्नहुुन्छ उहाँ मन ुर् पछर्
(म ी 16:21-28; लकूा 9:22-27)

31 त्यसपिछ उहाँले चलेाहरूलाई िसकाउन शरुु गन ुर्भयो िक मािनसको पु ले
धरैे क हरूको सामना गन ुर्पछर्। यशेलू े ितनीहरूलाई िसकाउन ु भयो, िक यहूदी
बढुाहरू, मखु्य धानहरू तथा शा ीहरूले मािनसको पु लाई अस्वीकार गनछन।्
उहाँले ितनीहरूलाई िसकाउन ु भयो, िक मािनसको पु मा रन ु पछर् अिन मरेको
तीन िदनपिछ बौरी उठ्नछेन।् 32 यशेलूे पिछ घट्ने त्यके घटनाहरूको बारेमा
ितनीहरूलाई भन्नभुयो। उहाँले कुनै कुरालाई ग ु रा ु भएन।

प सुले यशेलूाई अलग्ग लगे अिन यशेलू े भनकेा कुराहरूको आलोचना गरे।
33 तर यशे ू फनक्क फक र चलेाहरूलाई हने ुर् भयो। अिन उहाँले प सुलाई
हकान ुर्भयो। अिन उहाँले प सुलाई भन्नभुयो, “शतैान मदे ख टाढो बस परमे रले
सोच्न ु भए जस्तो ितमीले सोच्दनैौ। ितमीले मािनसहरूले जस्तै सोच्छौ।”

34 तब यशेलूे मािनसहरूलाई आफूकहाँ बोलाउनभुयो उहाँका चलेाहरू पिन
त्यहीं िथए। अिन उहाँले भन्नभुयो, “यिद कसलैे मलाई अनसुरण गनर् चाहन्छ
भन,े त्यसले स्वयलंाई अस्वीकार गरोस ्उसले आफूलाई िदईएका ूस (क हरू)
लाई हण गनपछर्, अिन मलाई प ाउन ु पछर्। 35 जसले आफ्नो ाण बचाउनँ
चाहन्छ, उसले त्यो गमुाउन ु पनछ। अिन जसले ममािथ र ससुमाचारको लािग
उसको जीवन गमुाउने गदर्छ उसले मा आफ्नो जीवनलाई बाचाउनँ सक्नछे।
36 िकनभने मािनसलेसारा ससंार हात पारेर पिन आफ्नो आत्मा गमुायो भने त्यसलाई
के फायदा भयो? 37 िकनभने आफ्नो आत्मा िफतार् पाउनको िन म्त मािनसले केही
पिन ितनर् स ै न। 38 अिहले जो बाँिचरहका छन ् ितनीहरू अत्यन्त पापमय अिन
नरा ो समयमा बाँिचरहकेा छन।् यिद कोही म र मरेो वचनदे ख शमार्उछँ भने म पिन
ती मािनससगं शमार्ऊछु। उँ त्यि बलेा ल ज्जत हुनछे जब म िपताको पणूर् मिहमामा
र पिव दतूगणसगं आउनछुे।”
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9
1 त्यसपिछ यशेलूे भन्नभुयो, “म ितमी हरूलाई साँच्चो भन्दछु, यहाँ उिभरहकेा

मध्ये कोही मािनसहरूले मनर्भन्दा अिघबाटै परमे रको राज्य आएको दे छेन।्
परमे रको राज्य श मा आएको दे छेन।्”

यशे ू मोशा र ए लयासगं
(म ी 17:1-13; लकूा 9:28-36)

2छ िदनपिछ यशे,ू प सु, याकूब र यहून्नालाई लएर अग्लो डाँडामा जानभुयो।
त्यहाँ ितनीहरू मा िथए। जब ती चलेाहरूले उहाँलाई हे ररहकेा िथए, त्यहाँ यशेकूो
रूप नै ब द्लयो। 3 यशेकूो लगुाफाटा उज्यालो अिन च म्कलो भयो। लगुाफाटा
यितसम्म उज्यालो र सतेो भए, िक पथृ्वीको कुनपैिन सतेो पानले त्यित सतेो पानर्
स ै न । 4 जब ितनीहरूले हे ररहकेा िथए दईुजना मािनसहरू हािजर भए, अिन
ितनीहरू यशेिूसत बात ग ररहकेा िथए। ती मोशा र ए लया िथए।

5 प सुले यशेलूाई भन,े “गरुुज्य,ू हामीलाई यसबलेा यहाँ भएको असल छ।
हामी यहाँ तपाईंकोलािग, मोशाको लागी र ए लयाको लािग पाल बनाउछँौ।” 6 के
भन्न ु पनहो सो प सुलाई थाहा भएन िकनभने उनी आफै र अरू दईूजना चलेाहरू
डराएका िथए।

7 त्यसपिछ बादल आएर उनीहरूलाई ढाक्यो। बादलबाट एउटा आवाज आयो,
अिन भन्यो, “यो मरेो प्यारो प ु हो, अिन म उसलाई माया गछुर्। उसले भनकेो
पालन गर!”

8अचानक जव प सु, याकूब र यहून्नाले व रप र हरेे ितनीहरूले त्यहाँ कसलैाई
पिन दखेनेन।् यशे ू मा उनीहरूिसत िथए।

9 यशे ू अिन चलेाहरू डाँडाबाट ओलर्दं ै हुनहुुन्थ्यो, उहाँले चलेाहरूलाई आज्ञा
गन ुर्भयो, “डाँडामा दखेकेा कुराहरूलाई ितमीहरूले कसलैाई नभन्न।ु मािनसको
पु मतृ्यबुाट बौरी नउठेसम्म पखर्। त्यसपिछ ितमीहरूले यहाँ जे दखे्यौ ती
मािनसहरूलाई भन्न सक्छौ।”

10 तब चलेाहरूले यशेकूो कुरा माने अिन ितनीहरूले दखेकेा कुराहरू नभन्ने
भए। तर ितनीहरूले यशेलू े भन्न ु भएको “मतृ्यदुे ख बौरीन”ु भन्ने कुराको अथर्को
िवषयमा ितनीहरू स्वयं माझ बहस गदिथए। 11 तब ितनीहरूले उहाँलाई सोध,े
“िकन शा ीहरूले पिहला ए लया आउनपुछर् भनकेा होलान?्”
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12 यशेलूे उ र िदनभुयो, “यो सत्य हो िक ए लया पिहले आउँनछेन।् ए लया
आउँनछेन ्अिन सबै कुरा जस्तो हुनपुछर् त्यस्तै वस्था गनछन।् तर धमर्शा मा यो
िकन ले खएको छ िक मािनसको पु ले धरैे क भोग्न ु पनछ, अिन मािनसहरूले
उ ित िकन खबुै नरा ो वहार गनछन ्13 तर म ितमीहरूलाई भन्दछु, ए लया
पिहल्यै नै आइसकेका छन।् अिन मािनसरूले ितनीहरूले चाहे जित उनी ित गरे।
धमर्शा मा ऊमािथ यस्तै घटनाहरू हुनछे भनरे ले खएको छ।”

यशे ू ारा रोगी केटो िनको भयो
(म ी 17:14-20; लकूा 9:37-43)

14 त्यसपिछ यशे,ू प सु, याकूब अिन यहून्ना अरू चलेाहरूिसत सािमल भए।
उनीहरूले धरैे मािनसहरू आफ्ना व रप र दखे।े चलेाहरूसगं शा ीहरूको बहस
च लरहकेो िथयो। 15 जब मािनसहरूले यशेलूाई दखे,े ितनीहरू अत्यन्त छक्क
परे। उहाँको स्वागत गनर् ितनीहरू दौिडए।

16 यशेलूे गन ुर्भयो, “शा ीहरूसगं ितमीहरू के को बारेमा बहस ग ररहकेा
िथयौ?”

17 भीडबाट एकजना मािनसले जवाफ िदयो, “हे गरुूज्य,ू मलैे तपाईंकहाँ मरेो
छोरो ल्याएको छु। मरेो छोरालाईं बोल्न धरैे नै वाधा िदइरहकेो छ। 18 त्यो द ु ात्माले
मरेो छोरोलाई आ मण गछर् अिन भ ूइँमा बजाछर्। मरेो छोरोले मखुबाट फींज
िनकाल्छ, दा िकट्छ, अिन कडा हुन्छ। मलैे तपाईंको चलेाहरूलाई मरेो छोराबाट
त्यस द ु ात्मालाई हटाइ िदउन ्भनी िबन्ती गरें, तर ितनीहरूले सकेनन।्”

19 यशेलूे उ र िदनभुयो, “ितमीहरूले िव ास नै गदनौ। तब कितबरे म
ितमीहरूसगं ब सक्छु? त्यो ठटोलाई मकहाँ ल्याओ।”

20 त्यसपिछ चलेाहरूले त्यो ठटोलाई यशे ू कहाँ ल्याए। जब द ु आत्माले
यशेलूाई दखे्यो, त्यसबैलेा त्यसले ठीटोलाई आ मण गय । ठटो भईूंमा ल ो
अिन छट्पटाउन लाग्यो। त्यसले मखुबाट फींजहरू िनका लरहकेो िथयो।

21 यशेलुे त्यस ठटोको बाबलुाई सोध्न ु भयो, “किहले दे ख यो ठटो िपिडत
छ?”

बाबलूे जवाफ िदए, “बाल्याकाल दे ख न।ै 22 द ु ात्माले घ र घ र त्यसलाई
आगोमा अिन पानीमा पछारेर मानर् खोज्छ। यिद तपाईंले त्यसका िन म्त केही
गनर्सक्न ु हुन्छ भने कृपया हामीमािथ, दया गरी म त गन ुर्होस।्”
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23यशेलूे ठटोको बाबलूाई भन्नभुयो, “ितमीले भन्यौ, ‘यिद तपाईंले सक्नहुुन्छ
भन?े’ यिद कसलैे िव ास गय भने हरेककुरा सम्भव हुन्छ।”

24 त्यस ठटोको बाब ु चाँिह यो सनुरे खबूै उ िेजत भयो। त्यसले भन्यो, “म
िव ास गछुर्। मरेो िव स अझ बढाउनमा मलाई म त गन ुर्होस।्”

25 यशेलूे दे ु भयो िक धरैे मािनसहरू त्यहाँ के भइरहकेो होला भनरे हनेर्लाई
आइरहकेा िथए। तब उहाँले द ु ात्मालाई हकाद भन्नभुयो, “त ँ द ु ात्माले यो
केटोलाई बिहरो अिन लाटो तलु्याएको छस।् म तलँाई आज्ञा गदर्छु, िक त्यो
ठटोबाट बािहर िन क्लहाल अिन अब किहले पिन िभ नपस।्”
26 त्यो द ु ात्मा करायो। ठटोलाई तल भईूंमा पछाय । अिन त्यो उसको

शरीरबाट बािहर िन स्कयो। ठटोलाई मरेको जस्तै दे खयो। मािनसहरूले भन,े
“त्यो त मय ।” 27 तर यशेलू े ठटोको हात समा ु भयो अिन त्यसलाई उठ्नलाई
म त गन ुर्भयो।

28 त्यसपिछ यशे ू घरतफर् लाग्नभुयो। उहाँका चलेाहरू मा उहाँसगं िथए।
ितनीहरूलेभन,े “हामीले त्यो द ु ात्मालाई बािहर िनकाल्न नै सकेनौं, िकन होला?”

29यशेलूे भन्नभुयो, “त्यस कारको द ु ात्मालाई खाली ाथर्ना गरेर मा बािहर
िनकाल्न सिकन्छ।”

यशेलूे आफ्नो मतृ्य ु बारे भन्नभुयो
(म ी 17:22-23; लकूा 9:43-45)

30 त्यसपिछ यशे ू अिन उहाँका चलेाहरूले त्यस ठाउँ छोड्नभुयो ितनीहरू
गालील भएर गए। तर यशेलू े उनीहरू कहाँ छन ्भनरे मािनसहरूले प ो नपाओस ्
भन्ने चाहकेो िथए। 31 यशेलूे उनको चलेाहरूलाई मा िसकाउन चाहनहुुन्थ्यो।
उहाँले ितनीहरूलाई भन्नभुयो, “मािनसको पु लाई मानर् मािनसहरूका हातमा
स ु म्पिदनछेन।् तीन िदनपिछ म मतृ्यबुाट बौरी उठ्नछुे।” 32 तर चलेाहरूले केही
बझुनेन ् िक यशेलूे के भन्नभुएको हो। अिन उहाँले के भन्नभुएको हो भनरे सोध्न
डराए।

यशे ू भन्दछन ्को महान हो
(म ी 18:1-5; लकूा 9:43-48)

33 यशे ूर उहाँका चलेाहरू कफनर्हुम जानभुयो। जब उनीहरू एउटा घरमा िथए।
उहाँले आफ्ना चलेाहरूलाई सोध्नभुयो, “या ा गद गदार् ितमीहरूले के बहस गदं
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िथयौ?” 34 तर चलेाहरूले जवाफ िदएनन ् िकनभने ितनीहरूले बाटोमा कुरा गद
आउँदा उनीहरूको माझमा सबभन्दा महान ् को होला भन्ने कुराको चचार् भएको
िथयो।

35 यशे ू ब ु भयो अिन बा जना े रतहरूलाई आफूकहाँ बोलाउनभुयो। उहाँले
भन्नभुयो, “यिद कसलैे आफूलाई पिहलो बनाउन चाहन्छ भन,े उसले आफूलाई
अरू मािनसहरूलाई भन्दा अ न्तम मािनस बनाउन ु पछर् अिन अरू सबकैो सवेा
गन ुर्पछर्।”

36 त्यसपिछ यशेलूे एउटा सानो बालकलाई लएर आउनु भयो। उहाँले त्यस
बालकलाई चलेाहरू अिघ उभ्याउन ु भयो। उहाँले बालकलाइ आफ्नो काखमा
लनभुयो अिन भन्नभुयो, 37 “यिद कसलैे मरेो नाउमँा यस्तो बालकहरूलाई हण

गछर् भन,े त्यस मािनसले मलाई पिन हण गरेको बराबर हुन्छ। यिद कसलैे मलाई
स्वीकार गछर् भन,े त्यसले जसले मलाई पठाउन ु भयो उहाँलाई पिन स्वीकारेको
हुनछे।”

जो ितमीहरूको िवरु मा छैन, त्यो ितमीहरूप ी छ
(लकूा 9:49-50)

38यसकारण यहून्नाले भने “गरुूज्य,ू हामीले एकजना मािनसलाई तपाईको नाउँ
लएर अक मािनसमा भएका भतूहरू भगाऊँदै गरेको भे ौ। त्यो हामीमध्ये कोही

पिन िथएन। त्यसलै,े त्यसलाई हामीले रोक्यौं, िकनभने त्यो हा ो दलको मािनस
िथएन।”

39 यशेलूे भन्नभुयो, “त्यसलाई नरोक। यिद मरेो नाममा कसलैे श पणूर्
कामहरू गछर् भने उसले मरेो बारेमा खराब कुरा गरेको हुदँनै। 40 यिद कोही मािनस
हा ो िवरु मा छैन भने ऊ हामीिसत छ। 41म ितमीहरूलाई साँचो भन्दछु। ितमीलाई

ी को मािनस मानरे यिद कसलैे एक कचौरा पानी िदई सहायाता गछर् भन,े उसले
आफ्नो इनाम किहल्यै गमुाउनछैेन।्

पापको बारेमा यशेकूो चतेावनी
(म ी 18:6-9; लकूा 17:1-2)

42“यिद यी मध्ये कुनै एउटा सानो बालकले ममा िव ाश गदर्छ अिन अक ले
त्यसलाई पाप गनर् लाउछँ भने उसको लािग यो रा ो हुनछे िक आफ्नो घाँटीमा
जाँतो बाँधरे समु मा हाम फालोस।् 43 यिद ितमीहरूको हातले ितमीहरूलाई पाप
गराउँछ भन,े त्यसलाई का टदऊे। ितमी दबुै हातिसत नरकमा जान ु भन्दा एउटै
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हात लएर असल जीवन जीउन ु चाँही उ म हो। त्यो सल्केको आगो जस्तो हो
किहल्यै िनभ्दनै। त्यसलाई का टदऊे । 44 * 45 यिद ित ो ख ु ाले ितमीलाई पाप
गनर् लगाउछँ भने त्यसलाई का टदऊे। ित ो शरीरको एक अगं िबना परमे रको
राज्यमा वशे गन ुर्, दवुै ख ु ा भएर नरकमा जान ु भन्दा उ म हो। 46 † 47 यिद
ित ो आखँाले ितमीलाई पाप गराउँछ भने त्यसलाई िनकाल। ित ो िन म्त एउटा
आखँा लएर परमे रको राज्यमा वशे गन ुर् दईुवटै आखँासगं नरकमा फ्याँिकन ु
भन्दा उ म हो। 48 नरकमा, जसलाई कीरा लाग्दछ त्यो किहल्यै मदन। नरकमा,
आगो पिन किहल्यै िनभ्दनै।

49 “ितमीहरू त्यके मािनस आगोले द ण्डत हुनछेौ।
50 “ननु रा ो हुन्छ। यिद ननूले ननूको स्वाद नै हराएको छ भने त्यसलाई फे र

निूनलो बनाउन सिकंदनै। यसलैे असल बन, अिन एका-अकार्मा शा न्त कायम
राख।”

10
यशे ू ारा िववाहिवच्छेद बारे िशक्षा
(म ी 19:1-12)

1 त्यसपिछ यशेलूे त्यो ठाऊँ छाड्नभुयो। उहाँ यहूदीयाको इलाका औ यदर्न
निदको पा रप जानभुयो। फे र अनकेौं मािनसहरू उहाँ भएकहाँ आए, अिन
उहाँले अिघ झैं मािनस हरूलाई िसकाउनभुयो।

2 केही फ रसीहरू यशेकूहाँ आएर यशेलूाई परीक्षा लने कोिशश गरे। ितनीहरूले
उहाँलाई भन,े “के कुनै मािनसले आफ्नो प ीसगँ िबवाह िवच्छेद गन ुर् उिचत हो?”

3 यशेलूे उ र िदनभुयो, “मोशाले ितमीहरूलाई कस्तो आज्ञा पालन गन ुर् भन्न ु
भएको छ?”

4फ रसीहरूले भन,े “मोशाले अनमुित िदए िक मािनसले एउटा िववाह िवच्छेद
प लखेरे आफ्नो स्वा ीसगं िववाहिवच्छेद गनर् सक्छ।”

5 यशेलूे भन्नभुयो, “मोशाले त्यो आज्ञा ितमीहरूलाई नै ले खिदएको हो।
िकनभने परमे र को िशक्षा हण गनर् ितमीहरूलेचाहकेाछैनौ। 6तर जब परम रले
ससंार बनाउन ु भयो, उहाँले मािनसहरूलाई परुुष र ीको रूपमा बनाउनभुयो,
* 9:44: 48 पदमा जस्तै ले खएको छ। † 9:46:

48 पदमा जस्तै ले खएको छ।
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7 त्यसकारण कुनै मािनस आफ्नो बाब ु र आमा त्याग्छ र आफ्ना स्वा ीसगं बस्छ।
8 अिन तब ती दइुजना एक हुन्छन।् 9 यसकारण मािनसहरू अलग हुदँनै जसलाई
परमे रले एक बनाएका छन।् ितनी दइूजना रहदँनैन ्एक हुन्छन।”

10 त्यसपिछ, यशे ू र चलेाहरू एउटा घरिभ िथए। चलेाहरूले यशेलूाई फे र
िववाहिवच्छेद बारे सोध।े 11उहाँले भन्नभुयो, “यिद कुनै मािनसले आफ्नी पि सगं
िववाह िवच्छेद गछर्, अिन अक ीसगँ िववाह गछर् भने त्यसले आफ्नी प ीसगं

िभचारको पाप गरेको ठ रन्छ। 12 त्यसरी यिद कुनै ीलेआफ्नो लोग्नसेगं िववाह
िवच्छेद गछ अिन अक लोग्नसेगं िववाह गछ भने त्यो पिन िभचार हो।”

यशे ू ार बालकहरूलाई हण
(म ी 16:13-15; लकूा 18:15-17)

13 मािनसहरूले ितनीहरूको बालकहरूलाई यशे ू समक्ष ल्याए, तािक उहाँले
ितनीहरूलाई छोईिदऊन।् तर चलेाहरूले मािनसहरूलाई बालकहरू लएर
आएकोमा हकारे। 14 त्यहाँ जे घटना घ ो यशेलू े दे भुयो। उहाँले बालकहरूलाई
उहाँकहाँ नआउन ु भनरे रोकेकोमा ोध कट गन ुर्भयो। यशेलू े ितनीहरूलाई
भन्नभुयो, “साना बालकहरूलाई मकहाँ आउन दऊे। ितनीहरूलाई नरोक, िकनभने
परमे रको राज्य ितनीहरूको नै हो जो यी बालकहरू जस्तैछन।् 15म ितमीहरूलाई
साँचो भन्दछु। तीमीहरूले परमे रको राज्यलाई हण गन पदर्छ, जसरी सानो
बालकले िदइएको कुरा स्वीकादर्छ, न भने ितमीहरू किहल्यै त्यहाँ प पाउने
छैनौ।” 16 त्यसपिछ यशेलूे ती बालकलाई आफ्नो काखमा लनभुयो। उहाँले
आफ्नो हातहरू ितनीहरूमािथ रा भुयो अिन आशीवार्द िदनभुयो।

एकजना धनी मािनस यशेलूाई प ाउन नचाहकेो
(म ी 19:16-30; लकूा 18:18-30)

17 यशे ू िहडँ्न लाग्न ु भयो, त्यसबैलेा एउटा मािनस दगदु आयो, यशेकूो अिघ
घ ुडँा टेक्यो। त्यस मािनसले उहाँलाई भन्यो, “हे असल गरुुज्य ूअनन्त जीवन ा
गनर्लाई मलैे के गन ुर्पछर्?”

18 यशेलूे उ र िदनभुयो, “ितमीले मलाई िकन असल भन्दछैौ? कुनै मािनस
असल छैन। खाली परमे र मा असल हुनहुुन्छ। 19 यसलैे म ित ो को उ र
िदन्छु। ितमी आज्ञाहरू त जान्दछौः ‘ितमीले कसकैो हत्या गन ुर् हुदँनै, कसलैाई
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िभचार गन ुर् हुदँनै, चोन ुर् हुदँनै, झटूो साक्षी िदन ु हुदँनै, अरूलाई ठग्न ु हुदँनै, ितमीले
आफ्नो बाब ू र आमालाई आदर गनपछर् … ।’ ”

20 त्यो मािनसले भन्यो, “गरुूज्य,ू मलैे यी सब आज्ञाहरू मरेो बालकपनदे ख नै
पालन गद आएको छु।”

21 यशेलूे त्यस मािनसलाई फकर हने ुर्भयो। उहाँले त्यसलाई मे दशार्उन ु भयो
अिन भन्नभुयो, “ितमीले पालन गन ुर् पन अझै एक अक आज्ञा छ। जाऊ अिन
आफ्नो सबै चीजहरू बिेचदऊे, गरीब मािनसहरू माझ त्यो पसैा बाँिडदऊे। यसको
िन म्त स्वगर्मा ितमीलाई इनाम िमल्नछे। त्यसपिछ मकहाँ आऊ, अिन मलाई
प ाऊ।”

22 जब त्यस मािनसले यशेबूाट यी सबै कुरा सनु्यो उसको अनहुार अधँ्यारो
भयो। त्यो मािनस दःुखी बन्यो, िकनभने त्यो खबुै धनी िथयो आफ्नो धन गमुाउन
चाहदनै्थ्यो।

23 त्यसपिछ यशेलूे आफ्नो चलेाहरूलाई हने ुर्भयो अिन ितनीहरूलाई भन्नभुयो,
“परमे रको राज्यमा प लुाई एकजना धनी मािनसलाई िनकै गाहो पछर्।”

24 अिन यशेकूा कुरामा चलेाहरू अच म्मत भए। तर यशेलू े ितनीहरूलाई फे र
भन्न ु भयो। “हे मरेो नानीहरू, परमे रको राज्यमा प ु अित गा ो छ। 25 धनी
मािनसलाई परमे रको राज्यिभ प भुन्दा ऊँटलाई िसयोको ना ीबाट िछरेर जान ु
सिजलो छ।”

26 चलेाहरू अित अच म्मत भए, अिन एक अकार्मा चचार् गनर् लाग,े “त्योसो
भए को चाँिह प सुक्छ?”

27 यशेलूे चलेाहरूलाई हने ुर्भयो अिन भन्नभुयो, “मािनसहरूको िन म्त यी सब
असम्भव छ, तर परमे रको िन म्त यी सबै सम्भव छ।”

28 प सुले यशेलूाई भन,े “हािमले सब त्याग्यौ अिन तपाईंको अनशुरण गय ं।”
29 यशेलूे भन्नभुयो, “म ितमीहरूलाई साँच्चो भन्दछु। त्यके मािनस जसले

मरेो िन म्त आफ्नो घर, दाज्य-ूभाई, िददी-बिहनी, आमा-बाब,ु बालकहरू, वा खते
जमीन छोडरे ससुमाचारमा लागकेो छ 30 उसले आफूले त्यागकेो भन्दा सयौं गणुा
अिधक पाउनछे। यहाँ यस ससंारमा त्यस मािनसले घरहरू दाज्य-ूभाईहरू, दीदी-
बिहनीहरू, आमा-बबुाहरू, बालकहरू अिन खते सबै पाउनछे। यस ससंारसा उसले
यातना पाउने छ, तर आउनवेाला ससंारमा उसले अनन्त जीवन पाउनछे। 31अिहले
जो धरैे अगाडी छन ्भिवष्यमा ितनीहरू अन्तमा पनछन।् अिन अिहले जो अन्तमा
छन ्ितनीहरू भिवष्यमा अगाडी हुनछेन।्”
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यशे ूआफ्नो मतृ्यबुारे फे र चचार् गन ुर्हुन्छ
(म ी 20:17-19; लकूा 18:31-34)

32 यशे ू साथमा भएका अरू मािनसहरूसगं यरूशलमे गइरहन ु भएको िथयो।
उहाँले मािनसहरूको अगवुाई ग ररहन ु भएको िथयो। यशेकूा चलेाहरू चिकत
भइरहकेा िथए। अिन जनु मािनसहरू ितनीहरूका पिछ-पिछ िथए ितनीहरू भने
डराइरहकेा िथए। उहाँले बा जना े रतहरूलाई फे र भलेा गन ुर्भयो, अिन
ितनीहरूलाई भन्न लाग्न ु भयो उहाँलाई के हुनवेाला छ? 33 यशेलूे भन्नभुयो,
“हामीहरू यरूशलमे जाँदछैौ। मािनसको पु लाई मखु्य पजूाहारीहरू र शा ीहरूका
अिघ सु म्पइने छन।् ितनीहरूले मािनसको पु लाई गरै यहूदीहरूलाई समु्पनछेन।्
34 ितनीहरूले उहाँलाई थकु्नछेन ् कोरार् लाउने छन ् अिन उहाँलाई मानछन।् तर
उहाँको मतृ्यकुो तीन िदनपिछ, फे र उहाँ बौरी उठनहुुनछे।”

याकूब र यहून्ना आफ्नो िन म्त अनरुोध गछर्न ्
(म ी 20:20-28)

35 त्यसपिछ जब्दीका छोराहरू, याकूब र यहून्ना उहाँ कहाँ आए। ितनीहरूले
भन,े “गरुुज्य ु तपाईले हा ो िन म्त हामी जे चाहन्छौ सो ग रिदनहुोस।्”

36 यशेलूे भन्नभुयो, “मलैे ितमीहरूलाई के गरेको ितमीहरू चाहन्छौ?”
37 ितनीहरूले भन,े “जब हामी तपाईंको मिहमामा आउँछौं हामी एक जनालाई

तपाईंको दािहनिेतर अिन अक लाई तपईंको दे िेतर ब े अनमुित िदनहुोस।्”
38 यशेलूे भन्नभुयो, “ितमहरूले बझु्दनैौ िक ितमीहरू के मािगरहकेा छौ। के

मलैे भोग्न ु पन जस्तै क हरू ितमीहरूले सहन गनर्सक्छौ? अथवा जनु बि स्मा मलैे
लएको छु, त्यो बि स्मा ितमीहरू लन सक्छौ?”
39 छोराहरूले जवाफ िदए, “अवश्य, हामी सक्छौं।”
यशेलूे ितनीहरूलाई भन्नभुयो, “साँच्चनैै ितमीहरूले पिन मलैे सहनपुन जस्तै

क हरू सहन्छौ, मलैे लए जस्तै बि स्तमा ितमीहरूले पिन लन्छौ। 40 तर म मरेो
दािहने वा दे पेटी कसलाई बसाउन ु पन हो त्यो चनु्न स न।ँ यी स्थानहरू अरूका
िन म्त हुन।् ितनीहरूकै िन म्त ती ठाउँहरू तयार पा रएका हुन।्”

41 अरू दशजना चलेाहरूले यी सबै सनु।े ितनीहरू याकूब र यहून्नासगँ
रसाए। 42 यशेलूे सबै चलेाहरूलाई उप स्थत हुन बोलाउन ु भयो। उहाँले भन्नभुयो,

“गरै, यहूदीहरूको पिन आफ्ना मािनसहरू छन ् ितनीहरूलाई शासकहरू भिनन्छ।
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ितमीहरूले जान्दछौ िक ितनीहरूले आफ्ना श को भाव दखेाऊँछन।् अिन
ितनीहरूका मखुहरूले आफ्नो समपणूर् श हरू मािनसहरूमा योग गनर् मन
पराऊँछन।् 43 तर ितमीहरूसगं यस्तै अभ्यास चाँिह हुन हुदँनै। यिद ितमीहरू मध्ये
कोही महान परुुष हुन चाहन्छौ भने तब उ ितमीहरूको नोकर हुनपुछर्। 44 यिद
ितमीहरूमध्ये कोही मखु बन्न चाहन्छौ भने उ सबकैो कमारो हुनपुछर्। 45 त्यसरी
न,ै मािनसको पु सवेा लन ु होइन, तर सवेा गन ुर् आएको हो । मािनसको पु उनको
आफ्नै जीवन िदन अिन अरू धरैे मािनसलाई बचाउनँ आएको हो।”

यशे ू ारा अन्धो मािनस िनको
(म ी 20:29-34; लकुा 18:35-43)

46 उनीहरू यरीहो शहरमा आईपगु।े तब यशे ू आफ्ना चलेाहरू र अरू धरैे
मािनसहरूसगं त्यो शहर छोड्दै हुन ुहुन्थ्यो। एउटा अन्धो मािनस, बारितमै (“ितमकैो
छोरो”) नाम गरेको सडकको एक छेउमा बिसरहकेो िथयो। त्यसले सधँ ै पसैा
मिगरहन्थ्यो। 47 त्यस अन्धो मािनसले नासरतदे ख यशे ू त्य िैतर आउन ु हुदँछै
भन्ने सनु्यो। त्यो िचच्याउन लाग्यो, “हे यशे,ू दाऊदका पु , कृपया मलाई म त
गन ुर्होस।्”

48 धरैे मानसहरूले त्यस अन्धो मािनसलाई हकारे अिन चपू लाग्न ु भनरे िनन्दा
गरे। तीनीहरूले त्यसलाई केही नबोल्न ु भिन हुकूम गरे। तर त्यो अन्धो मािनस
झन-्झन ्िचच्याइनै र ो, “हे दाऊदका पु मलाई म त गन ुर्होस।्”

49 यशे ू त्यहँी रोिकन ु भयो अिन भन्नभुयो, “त्यस मािनसलाई मकहाँ आउन ु
भन।”

अिन ितनीहरूले त्यस अन्धो मािनसलाई बोलाए। ितनीहरूले भन,े “खशुी होऊ
उठ यशेलूे ितमीलाई बोलाउन ु हुदँछै।” 50 त्यो अन्धो मािनस जरुुक्क उठ ्यो। उसले
आफ्नो व त्यहीं फ्याँकेर, उ ँ दै यशेकूहाँ गयो।

51 यशेलूे त्यस मािनसलाई भन्नभुयो, “मलैे ित ो िन म्त के गरेको चाहन्छौ?”
त्यो अन्धो मानसले जवाफ िदयो, “हे गरुूज्य ूम फे र मरेो दिृ चाहन्छु।”
52यशेलूे भन्नभुयो, “जाऊ, ितमी िनको भयौ िकनभने ितमीले िव ास गय ।”

त्सपिछ त्यस अन्धो मािनसले फे र दिृ ा गय , र त्यसले यशेलूाई नै प ायो।
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11
यशेकूो यरूशलमेमा राजा झैं वशे
(म ी 21:1-11 लकुा 19:28-40; यहुन्ना 12:12-19)

1 यशे ू अिन उहाँका चलेाहरू यरूशलमे पगु्नै लागकेा िथए। जतैनू डाँडामा
भएको बथेफागे र बथेानी शहरमा उनीहरू आइपग्नभुयो। त्यहाँ यशेलू े आफ्नो
दइुजना चलेाहरूलाई केही गनर् भनी पठाउन ु भयो। 2 यशेलूे चलेाहरूलाई भन्नभुयो,
“शहरमा जाऊ अिन त्यहाँ दे छेौ। जब त्यहाँ पगु्नछौ, ितमीहरूले त्यहाँ एउटा
गधालाई साङ्गलोले बाँधरे राखकेो पाउनछेौ। त्यो गधामािथ अिहलसेम्म कोही
चढकेोछैन त्यो गधालाई फुकालरे मकहाँ ल्याऊ। 3 यिद कसलैे त्यो गधालाई कहाँ
लिगरहकेो छौ भनरे सोधे भने त्यसलाई भिनिदन,ु ‘स्वामीलाई यो आवश्यकता छ।
उहाँले त्यसलाई फे र चाँडै फकार्इिदनहुुन्छ।’ ”

4 चलेाहरू शहर पगु।े ितनीहरूले त्यहाँ बािहर ग ल्लमा एउटा घरको ढोकाको
छेउमा एउटा जवान गधालाई बाँधरे राखकेो पाए। चलेाहरूले गधालाई फुकाल।े
5 त्यहाँ उिभरहकेा केही मािनसहरूले यी सब दखे,े ितनीहरूले सोध,े “ितमीहरूले
यो के गदछौ? त्यो गधालाई त्यहाँबाट िकन फुकाईरहछेौ?” 6चलेाहरूलाई यशेलू े
भन्न ु भए झैं उ र िदए। मािनसहरूले ती चलेाहरूलाई गधा िदन अनमुित िदए।

7 त्यसपिछ चलेाहरूले यशेकूहाँ गधा पयुार्ए। ितनीहरूले आफ्ना व हरू
गधामािथ चढाए अिन यशे ू त्यसमािथ व ु भयो। 8 अनकेौं मािनसहरूले सडकमा
यशेकूो िन म्त भनरे आफ्ना व हरू ओ ाए। कितजनाले रुखका हाँगाहरू काटेर
सडकमा ओ ाए। 9 केही मािनसहरू यशेकूो अिघ- अिघ िहडँदै िथए। केही
मािनसहरू उहाँकै पिछ-पिछ िहडँ्दै िथए। सबै मािनसहरू कराउँदै िथए,

“ ‘उहाँको शसंा गर!’
‘स्वागत गर! परमे रले उहाँलाई आशीवार्द गरून ्जो परम भकुो नाउमँा

आउन ु हुदँछै!’ भजनसं ह 118:25-26

10 “हा ा िपता दाऊदको राज्यलाई परमे रले आशीवार्द िदऊन।्
जनु राज्य आउनछे।

स्वगर्को परमे रलाई शसंा!”
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11 यशे ू यरूशलमेमा जानभुयो अिन म न्दरिभ प भुयो। म न्दरको व रप र
उहाँले हने ुर् भयो। तर अबरे भइसकेको िथयो। यसकारण उहाँ आफ्ना बा जना
े रतहरूलाई लएर बथेािन पगु्नभुयो।

यशेलू े भन्नभुयो अञ्जीरको रूख मनछ
(म ी 21:18-19)

12 अक िदन, ितनीहरूले बथेािन छोड्नभुयो। यशे ू भोकाउन ु भएको िथयो।
13 यशेलूे टाढामा एउटा अञ्जीरको रूख दे ु भयो। त्यहाँ पगुरे केही अञ्जीरको
फलहरू छ िक भनरे हने ुर्भयो, तर त्यहाँ पातहरू मा ै िथए। िकनिक त्यो समय
अञ्जीरको फल फल्ने समय िथएन। 14 अिन उहाँले त्यो रूखलाई भन्नभुयो,
“मािनसहरूले अब उ ान्त तरेो फलहरू फे र किहल्यै खाने छैन।” उहाँका
चलेाहरूले यी सबै कुरा सनु।े

यशेकूो म न्दरतफर् स्थान
(म ी 21:12-17; लकूा 19:45-48; यहून्ना 2:13-22)

15 उहाँहरू यरूशलमे जानभुयो। यशे ू म न्दर जानभुयो। उहाँले म न्दर
इलाकाबाट बचे्ने र िकन्नहेरूलाई बािहर िनकाल्न ु भयो। उहाँले िविभन्न पसैा-
रूिपयाँका लनेदने गनहरूको टेबलहरू पल्टाइिदन ु भयो। ढुक्कुर बचे्नहेरूको
चौकीहरू पिन उहाँले पल्टाइिदन ु भयो। 16 यशेलूे कसलैाई पिन म न्दर ाङ्गणमा
केही चीजहरू बोकेर ल्याउने अनमुित िदन ु भएन। 17 तब उहाँले ितनीहरूलाई
िसकाउन ु भयो। उहाँले भन्नभुयो, “धमर्शा मा यस्तो ले खइएको छ, मरेो घर सबै
जाितका िन म्त ाथर्नाको घर कहललाइनछे तर ितमीहरूले परमे रको घरलाई
डाँकूहरू लकु्ने घरमा प रवतर्न ग ररहछेौ।”

18 मखु्य पजूाहारीहरू शा ीहरूले यी सब कुराहरू थाहा पाए। ितनीहरूले
यशेलूाई मान उपाय रच्न थाल।े ायः सबै मािनसहरू यशेकूो िशक्षामा अच म्भत
भएका हुनाले ितनीहरू यशेसूगं डराएका िथए। 19 त्यसै रात, यशे ू अिन उहाँका
चलेाहरूले शहर छोड्नभुयो।

यशे ू ारा िव ासको श दशर्न
(म ी 21:20-22)

20 अक िबहान, यशे ू आफ्ना चलेाहरूसगं जाँदै हुन ु हुन्थ्यो। ितनीहरूले
अञ्जीरको रूख दखेे जसलाई यशेलू े शराप िदनभुएको िथयो। अञ्जीरको रुख
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जरादे ख टुप्पो सम्मै सिुकसकेको िथयो। 21 प सुले यशेलूाई भन,े “हे रब्बी,
अञ्जीरको रूखलाई हने ुर्होस ्जसलाई तपाईंले िहजो सराप्न ु भएको िथयो। अिहले
त्यो सिुकसकेको र म रसकेको छ!”

22 यशलूे जवाफ िदनभुयो, “परमे रमा िव ास राख। 23 म ितमीहरूलाई
साँचो भन्दछु, ितमीहरूले यो पवर्तलाई भन्सक्छौ, जा अिन समु मा खस।् अिन यिद
ितमीहरूको मनमा कुनै शकंा छैन, अिन ितमीले िव ास गरेको खण्डमा ितमीले
भनकेो कुरा घट्ने छ, तब परमे रवले ित ो िन म्त यसो ग रिदन ु हुनछे। 24 यसलैे
ितमीहरूले जे वस्तकुो िन म्त ाथर्ना गदर्छौ। अिन यिद चीजहरू पाइसकेकाछौ भन्ने
िव ास राख्छौ तब त्यो ित ो आफ्नै हुनछे। 25जब ितमीहरू ाथर्नाका िन म्त तयार
हुन्छौ, अिन कसकैो िवरु मा ितमीहरूमा भएको नरा ो सम्झना भयो भन,े त्यसलाई
क्षमा ग रदऊे। यसो गय भने स्वगर्मा हुनहुुने ितमीहरूका िपताले पिन ितमीहरूका
सबै पापहरू क्षमा ग रिदनहुुनछे।” 26 *

यहूदी मखुहरू ारा यशेकूो श मािथ सन्दहे
(म ी 21:23-27; लकूा 20:1-8)

27यशे ूअिन उहाँका चलेाहरू फे र यरूशलमे जानभुयो। यशे ूम न्दरको व रप र
जाँदै हुनहुुथ्यो मखु्य पजुाहरीहरू, शा ी हरू र अ ज यहूदी मखुहरू उहाँकहाँ
आए। 28 ितनीहरूले यशेलूाई भन,े “हामीलाई भन्नहुोस ् य ो के-के गनर्लाई
तपाईंसगं कुन चािहं त्यस्तो अिधकार छ? कसले तपाईंलाई यो अिधकार िदएका
हुन।्”

29 यशेलूे भन्नभुयो, “म ितमीहरूलाई एउटा राख्दछु। यिद ितमीहरूले मरेो
को जवाफ िदयौ, भने तब म ितमीहरूलाई भन्नछुे िक यी सब गनर्लाई मरेो के

अिधकार छ। 30 यहून्नाको बि स्मा परमे रबाट भएको हो वा मािनसबाट भएको
हो? मलाई जवाफ दऊे?”

31 ती यहूदी मखुहरूले यशेकूो बारे बहस गरे। ितनीहरू एक अकार्माझमा
बात चीत गनर् लाग,े “यिद हामीले जवाफ िदयौं, ‘यहून्नाको बि स्मा परमे रबाट
भएको हो,’ यशेलू े भन्न ु हुनछे, ‘त्यसो भए ितमीहरूले यहून्नालाई िकन िव ास
नगरेको?’ 32 तर यिद हामीले भन्यौ, ‘यहून्नाको बि स्मा मािनसबाट भएको हो,’
* 11:26: “

”
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मािनसहरू हामीसगँ रसाउनछेन।्” (ती मािनसहरूसगं भयभीत िथए। सबलैे यहून्ना
एकजना अगमव ा हुन ्भनरे िव ास िथयो।)

33 तब ितनीहरूले यशेलूाई जवाफ िदए, “हामी यसको सही उ र जान्दनैौ।”
तब उहाँले भन्नभुयो, “तब यी सब कामहरू ितमीहरूलाई भ न्दन िक कुन

अिधकार ार म यी कुराहरू ग ररहकेो छु।”

12
परमे रले आफ्नो पु पठाउँन ु भयो
(म ी 21:33-46; लकूा 20:9-19)

1 यशेलूे मािनसहरूलाई िसकाउनलाई द ृ ान्तहरूको उपयोग गन ुर् भयो। उहाँले
भन्नभुयो, “कुनै एकजना मािनसले एउटा खतेमा दाख रोप।े त्यस एउटा कोल
खोप।े त्यसपिछ त्यसले एउटा मचान बनाए। त्यसले आफ्नो दाखबारी केही
खतेीवालहरूलाई भाडामा िदए। त्यसपिछ त्यो मािनस परदशे लाग्यो।

2 “केही समय पिछ दाखको फसल उठाउने बलेा आयो। त्यसपिछ त्यस
मािनसले आफ्नो अशं ल्याउनलाई दाखबारीमा एकजना नोकरलाई पठायो। 3 तर
खतेीवालाहरूलले त्यस नोकरलाई प े अिन िपटे। ितनीहरूले नोकरलाई रतै हात
फकार्इिदए। 4 फे र त्यस मािनसले अक नोकरलाई पठाए। खतेीवालाले त्यलाई
टाउकोमा िहकार्ए। ितनीहरूले त्यसलाई कुनै इज्जत गरेनन।् 5 फे र त्यस मािनसले
अक नोकरलाई ती खतेीवालाहरूकहाँ फठाए। तर खतेीवाला हरूले त्यसलाई
मा रिदए। त्यस मािनसले अरू धरैे नोकरहरूलाई पठाए। तर खतेीवालाहरूले
कितजनालाई िपटे, अिन कितजनालाई मा रिदए।

6 “अब त्यस मािनससगं खतेीवालहरूकहाँ पठाउनलाई एउटै मा मािनस
रहको िथयो। त्यो मािनस, त्यही मािनसको पु िथयो। त्यस मािनसले छोरालाई
माया गथ्य । तर पिन त्यसले आफ्ना छोरोलाई खतेीवालहरूकहाँ पठाउने िन य
गरयो उसले पठाउन सक्ने त्यो मा अ न्तम मािनस िथयो। त्यस मािनसले भन्यो,
खतेीवालहरूले मरेो छोरोलाई त आदर गन नै छन।्

7 “तर खतेीवालहरूले आफूहरू माझ वहस गरे, यो मा लकको छोरो हो यो
दाखबारी उसको हुन्छ। यसकारण हामी यसलाई मारौं तब यो दाखबारी हा ै हुनछे।
8 तब ती खतेीवालाहरूले छोरोलाई प े , मारे अिन दाखबारीको बािहर फ्याँिकिदए।

9 “यसकारण त्यो दाखबारीको मा लकले के गनछ? त्यो दाखबारीमा
जानछे अिन ती खतेीवालहरूलाई मानछ। तब त्यसले त्यो दाखबारी अरू नै
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खतेीवालहरूलाई िदनछे। 10 िन य नै तीमीहरूले धमर्शा मा यी वचनहरू पढकेा
हौला:

‘िनमार्तहरूले अस्वीकार गरेका ढुङ्गाहरू नै कुनाको ढुङ्गा बनकेो छ।
11 परम भलुे नै यस्तो गन ुर् भएको हो, अिन हा ो िन म्त यो अचम्म भएको छ।’ ”

भजनसं ह 118:22-23

12 ती यहूदी मखुहरूले यशेलू े भन्न ु भएको यो द ृ ान्त सनु्न पाए। ितनीहरूले
यो द ृ ान्त ितनीहरूको आफ्नै बारेमा हो भन्ने बझु।े यसकारण कसरी हुन्छ यशेलूाई
प ने उपायमा ितनीहरूलाग।े तर मािनसहरूदे ख ितनीहरूलाई डर पिन िथयो। अिन
ती यहूदी मखुहरू यशेलूाई छोडरे अन्य कतै गए।

यहूदी मखुहरू ारा यशेलूाई छक्क्याउने चे ा
(म ी 22:15-22; लकूा 20:20-26)

13 त्यसपिछ, यहूदी मखुहरूले हरेोदीअन्स भन्ने दलका केही मािनसहरू र
केही फ रसीहरूलाई यशे ू भएकहाँ पठाए। ितनीहरूले यशेलूाई केही भलू गराएर
प न चाहन्थ।े 14 फ रसीहरू र हरेोदीअन्सहरू यशेकूहाँ पगुे अिन भन्न लाग,े
“हे गरुूज्य ू हामी जान्दछौं िक तपाईं एक इमान्दार मािनस हुनहुुन्छ। अरूले के
भन्लान ्भनरे तपाईं डराऊन ु हुदँनै। सबै तपाईंको अघाडी एउटै हुन।् अिन तपाईंले
परमे रको मागर् ठीकिसत िसकाईरहनभुएको छ। हामीलाई भन्नहुोस:् के कैसरलाई
कर बझुाउन ु उिचत छ? हामीले कर ितन ुर् पन हो िक नितन ुर् पन हो?”

15 तर यशेलू े ितनीहरूको कपट बझु्न ु भयो। उहाँले ितनीहरूलाई भन्नभुयो,
“ितमीहरू मलाई िकन जालमा पानर् खोज्दछैौ? मलाई एउटा चाँदीको िसक्का
दऊे। म त्यसलाई हनेर् चाहन्छु।” 16 ितनीहरूले यशेलूाई एउटा िसक्का िदए अिन
उहाँले सोध्नभुयो, “यो िसक्कामा कसको िच अिंकत छ? अिन यसमा कसको
नाउँ ले खएको छ?” ितनीहरूले जवाफ िदए, “यो कैसरको िच हो अिन उसको
नाउ।ँ”

17 अिन यशेलूे ितनीहरूलाई भन्नभुयो, “कैसरको चीजहरू कैसरलाई नै दऊे,
अिन परमे रको चीजहरू परमे रलाई नै दऊे।” ती यशेकूो कुरा सनुरे छक्क परे।

केही सदकुीहरू ारा यशेलूाई छक्याउने चे ा
(म ी 22:23-33; लकूा 20:27-40)
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18 तब केही सदकुीहरू यशेकहाँ आए। (सदकुीहरूमा िव ास िथयो िक
मतृ्यबुाट कुनै पिन मािनस बौरी उठ्ने छैन)। सदकूीहरूले उहाँलाई एउटा राख।े
19 ितनीहरूले भन,े “गरुूज्य,ू मोशाले लखेकेा छन ्िक यिद कुनै िववािहत मािनस
मय भन,े अिन उसको प ीको कुनै सन्तान छैन भने त्यसबलेा उसको भाईले त्यो
िवधवालाई आफ्नो दाज्यकूोलािग सन्तान जन्माउन िववाह गन ुर् पछर्। त्यसपिछ
आफ्नो दाज्यकूो लािग ितनीहरूले सन्तान बनाउन सक्नछे। 20 एउटा प रवारमा
सातजना दाज्यभुाइ िथए। पिहलो दाज्यलुे िववाह गरे अिन मरे। उसको कुनै सन्तान
िथएन। 21 त्यसपिछ दो ो भाइले त्यस ीलाई िववाह गरे। ऊ पिन मय कुनै
सन्तान भएन। त्यस्तै घट्ना घ ो ते ो भाइसगँ पिन। 22 सबै सात दाज्य-ूभाइले
त्यस ीलाई िववाह गरे अिन सबै मरे। कुनै पिन सात दाज्य-ूभाइबाट सन्तान भएन।
अन्तमा त्यो ी पिन मरी। 23 तर सबै सातजना दाज्यभूाइले त्यसलाई िववाह गरेका
िथए। यसकारण जब त्यस ी मरेर बौरी उठ्नछे त्यसबलेा त्यस ीको, लोग्ने को
चाँिह हुने छ?”

24 यशेलूे जवाफ िदन ु भयो, “ितमीहरू अत्यन्तै गल्तीमा छौ? िकनभने
धमर्शा हरूमा ले खएको कुरा अिन परमे रको श को बारेमा ितमीहरूले केही
जानकेा छैनौ। 25 जब मािनस मरेर बौरी उठ्नछेन ्त्यसबलेा त्यहाँ कुनै िववाह गन
छैनन।् मािनसहरूले एक-अकार्माझ िववाह गन छैनन।् ितनीहरू स्वगर्मा स्वगर्दतूहरू
जस्तै हुनछेन।् 26 मरेका मािनसहरूको पनुरूत्थानको िबषयमा मोशाले लखेकेो
जलकेो पो ाको कथा पसु्तकमा ितमीहरूले पढकेा छैनौ? परमे रले भन्न ु
भएको छः ‘म अ ाहाम, इसहाक र याकूबको परमे र हु।ँ’✡ 27 परमे र मरेका
मािनसहरूका परमे र होइन तर जीिवत मािनसहरूका परमे र हुनहुुन्छ। ितमी
सदकूीहरू भलुमा परेकाछौ!”

कुन आज्ञा सबभन्दा महान हो?
(म ी 22:34-40; लकूा 10:25-28)

28 शा ीहरूमध्ये एकजना यशेकूहाँ आए। उनले सदकूीहरू र फ रसीहरूसगं
यशेलू े बहस ग ररहकेो सनु।े यशेलू े ितनीहरूका हरूको ठीक जवाफ िदइरहकेो
सनु।े अिन उहाँलाई सोध,े “कुन चाँिह आज्ञा सब भन्दा मखु छ?”
✡ 12:26: 3:6 बाट उ तृ ग रएको।
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29 यशेलूे उ र िदनभुयो, “सब भन्दा महान आज्ञा यस्तो छः ‘इ ाएलका
मािनसहरू, सनु! परम भ ूहा ा परमे नै एक परम भु हुन।् 30 ितमीहरुले परम भु
ितमीहरूको परमे रलाई सारा हृदयल,े सारा आत्माल,े सारा ाणले र सारा श ले
उहाँलाई मे गन ुर्पछर्।’✡ 31 दो ो महान आज्ञा यस्तो छः ‘ितमीहरूले आफूलाई
मे गरे जस्तो अरू मािनसहरूलाई पिन मे गन ुर्पछर्।’✡ यी आज्ञाहरू भन्दा अन्य

आज्ञाहरू महान छैनन।्”
32 शा ीहरूले उ र िदए, “हे गरुुज्य,ू त्यही नै ठीक उ र हो। तपाईंले जे

भन्नभुयो त्यो ठक हो। परमे र एउटै परम भु हुन ्अिन अरू कुनै परमे र छैनन।्
33 अिन एउटा मानसले आफ्नो सारा हृदयल,े सारा ाणल,े सारा आत्माले र सारा
श ले परमे रलाई मे गन ुर्पछर्। अिन आफूले आफूलाई मे गर जस्तै अरू
मािनसहरूलाई पिन मे गन ुर्पछर्। यी आज्ञाहरू सबै अपर्णहरू अिन परमे रलाई
ग रएको अरू ब लदानहरू भन्दा अत्यन्त मखु्य छन।्”

34यशेलूे त्यस मािनसले ब ु मानपवुर्क जवाफ िदएको पाऊन ुभयो। अिन उहाँले
त्यस मािनसलाई भन्नभुयो, “ितमी परमे रको राज्य निजक छौ।” त्यसपिछ अरू
कुनै मािनसले पिन उहाँलाई अरू धरैे हरू गन साहस गरेनन।्

के ी नै दाऊदको पु हुन?्
(म ी 22:41-46; लकूा 20:41-44)

35 यशेलूे म न्दरमा िसकाइरहन ु भएकोिथयो। उहाँले भन्नभुयो, “िकन
शा ीहरूले ी नै दाऊदको पु भनकेा हुन?् 36 पिव आत्मामा दाऊद आफैले
भन्नभुएको छ,

‘परम भलुे मरेो भलुाई ( ी लाई) भन्नभुएको छः
मरेो छेउमा दािहनपे बस,

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

37 दाऊद आफैं ले ी लाई ‘ भ’ु भन्न ु हुन्नछ। तब कसरी ी दाऊदको पु
हुनसक्छ?” धरैे मािनसहरूले यशेलू े भनकेो कुरा खबूै आन न्दत भएर सनु।े
✡ 12:30: 6:4-5 बाट उ तृ ग रएको। ✡ 12:31: 19:18 बाट
उ तृ ग रएको।
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यशे ू ारा शा ीहरूको आलोचना
(म ी 23:1-36 लकूा 20:45-47)

38 यशेलूे लगातार िसकाउन ु भयो। उहाँले भन्नभुयो, “शा ीहरूदे ख होिशयार
बस। ितनीहरू लामा व हरू पिह रएर आफूलाई मखु दखेाउनको िन म्त िहडं्न
मन पराउँछन।् अिन ितनीहरू आफूलाई बजारमा हुदँा मािनसहरूले ितनीहरूलाई
आदर गरून ्भन्ने चाहन्छन।् 39 सभाघरहरूमा पिन ितनीहरूले अित मखु्य ठाउँहरू
ओगट्न चाहन्छन।् अिन भोजहरूमा पिन त्यसरी नै आदरका ठाउँहरूमा ब
चाहन्छन।् 40 ितमीहरू िवधवाहरूसगं कप् ाइँ गदर्छन ् र ितनीहरूलाई लटु्छन।्
अिन आफैले लोकचारको िन म्त लामो लामो ाथर्नाहरू गन गदर्छन।् परमे रले
ितनीहरूलाई धरैे दण्ड िदनहुुनछे।”

िवधवा ारा भटेी चढाएको अथर् बझुाउने चे ा
(लकूा 21:1-4)

41 यशे ू म न्दरको ढुकुटी साम ु ब भुयो जहाँ आएर मािनसहरूले पसैा चढाउने
गदर्थ।े उहाँले धरैे धनी मािनसहरूले म न्दरको ढुकुटीमा धरैे पसैा हालकेो हने ुर्भयो।
42 तब एउटी गरीब िवधवा आई अिन दईुवटा स-साना ताँमाका िसक्काहरू िदई।
ती िसक्काहरूको मलू्य एक पसैा भन्दा कम िथयो।

43 यशेलूे आफ्ना चलेाहरूलाई आफूकहाँ बोलाउन ु भयो। उहाँले भन्नभुयो, “म
ितमीहरूलाई साँचो भन्दछु। यो गरीब िवधवाले खाली दइुवटा स साना िसक्काहरू
चढाई । तर वास्तवमा अरू धनी मािनसहरूले िदएको भन्दा त्यसले धरैे िदई। 44 ती
मािनसहरूको धरैे छन,् तर ितनीहरूले आफूलाई नचािहएको मा िदएका छन।् त्यो

ी धरैे गरीब छे। तर त्यसले आफूमा भएको सबै नै िदई। अिन त्यसले ती पसैाहरू
आफूलाई मदत पयुार्उनको लािग नै हो भन्ने ठानी।”

13
भिवष्यमा म न्दर ध्वशं
(म ी 24:1-44; लकूा 21:5-33)

1 यशेलूे म न्दरको इलाका छोडन लाग्न ु भएको िथयो। कुनै एकजना चलेाले
उहाँलाई भन,े “गरुूज्य ूहने ुर्होस।् यी म न्दरको भवनहरू धरैे ठूला-ठूला ढुङ्गाहरूले
बनाएर अित सनु्दर भएको छ।”
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2 यशेलूे भन्नभुयो, “के ितमीहरू यो ठूला भवनहरू दखे्छौ? यी भवनहरू सबै
ध्वसं हुनछे। त्यके ढुङ्गा भ ूइँमा फ्याँिकनछे। एउटामािथ अक कुनै ढुङ्गा त्यहाँ
रहने छैन।”

3 त्यसपिछ यशे ूजतैनू डाँडामा बिसरहन ुभएको िथयो। उहाँ प सु, याकूब यहून्ना
र आ न् याससगँ अलग्गै हुनहुुन्थ्यो। ितनीहरू सबलैे म न्दर दे सके। ितनीहरूले
यशेलूाई सोध,े 4 “हामीलाई भन्नहुोस ्किहले यस्तो घटना घट्ने छ? अिन यी सब
घटना हुनलाग्दा के सकेंत हुनछे?”

5 यशेलूे चलेाहरूलाई भन्नभुयो, “होिशयार रहो! कसलैे ितमीहरूलाई मखूर्
नबनाओस।् 6 धरैे मािनसहरू मरेा नाममा आउनछेन।् ितनीहरूले भन्नछेन,् ‘म नै

ी हु।ँ’ अिन ितनीहरूले धरैे मािनसहरूलाई मखूर् तलु्याउनछेन।् 7 ितमीहरूले
लडाईको बारेमा सनु्न पाउनछेौ। अिन अरू हुने लडँाईहरूको बारेमा पिन कथाहरू
सनु्नछेौ। तर डराऊन ु पदन। अन्तको समय आउन अिघनै यी घटनाहरू घट्नछे।
8 रा हरू अन्य रा हरूिसत लडाई गनछन।् राज्य राज्यहरू माझ लडाई चल्नछे।
िविभन्न ठाउँहरूमा भकूम्प जानछे। यस्तो समय पिन आउने छ जितबलेा खानलाई
केही कुरा हुनछैेन। त्यस समयमा नयाँ जन्म हुने ाथर्िमक समयमा जस्तै क पणूर्
हुनछे।

9“ितमीहरू होिशयारी बस। मािनसहरूले ितमीहरूलाई प नछेन ्अिन न्यायको
लािग लजैानछेन।् ितनीहरूले सभाघरहरूमा ितमीहरूलाई िपट्नछेन।् ितमीहरूलाई
हािकमहरू र राजाको साम ुजबरजस्ती उभ्याइनछे। ितमीहरूलेमरेो बारेमा साक्षी िदन ु
पनछ। तीमीहरूलाई हािकमहरू र राजाको साम ु जबरजस्ती उभ्याइन्छ। ितमीहरूले
मरेो बारेमा साक्षी िदन ु पनछ। ितमीहरूले मलाई प ाएको कारणले गदार् यी सबै
हुनछे 10यस भन्दा अिघनै सबैजाितहरू ससुमाचार चार ग रन ुपनछ। 11 ितमीहरू
प ाउ हुनछेौ अिन न्यायको भागी बन्न ु पनछ। तर ितमीहरूले त्यहाँ जे भन्नछेौ त्यस
बारे डराउन ु पन छैन। त्यसबलेा परमे रले ितमीलाई जे िदनहुुन्छ त्यही भन्न ु पनछ।
त्यसबलेा वास्तवमा ितमी आफै बो लरहकेो हुने छैनौं। पिव -आत्मा बो लरहकेो
हुनछे।

12 “दाज्यभूाइहरूले दाज्यभूाइहरूलाई मान िव ासघात गनछन।् बाबहुरूले
आफ्नै छोराहरू ित िव ासघात गनछन।् अिन मानछन।् छोरा छोरीहरू पिन
आफ्नै आमाबाबहूरूको िवरू मा उठ्नछेन ्अिन तीनले आमाबाबहूरूलाई मानछन।
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13 सबै मािनसहरूले मलाई प ायौ भनरे ितमीहरूलाई घणृा गनछन।् तर जो चाँिह
अन्त्यसम्म नै बलवान रहन्छ उ मा ै बाँच्ने छ।

14 “ितमीहरूले भयानक िवनास दे छेौ। ितनीहरूले त्यो घटना एउटा यस्तो
ठाउँमा उिभएर हने छौ जहाँ त्यस्तो नहुन ु पनथ्यो।” (मािनस जसले पढ्छ यसको
अथर् के हुन्छ बझु्नपुछर्।) “त्यसबलेा यहूिदयाका मािनसहरू पहाड़हरूितर भाग्न ु
पछर्। 15 मािनसहरू समय खरे नफाली भाग्न ु पछर्। यिद कुनै मािनस घरको छानामा
छ भने घरबाट केही िनकाल्नलाई उ तलितर ओलनु हुदनै। 16 यिद कुनै मािनस
आफ्नो खतेबारीमा छ भने त्यो पिन फकर आफ्नो व ल्याउन त्यहाँ जानछैेन।

17 “हाय, त्यसबलेा गभर्वती ी वा ससाना नानीका आमाहरूलाई पिन नरा ो
हुनछे। 18 यस्तो घटना जाडोको समयमा नहोस ्भनरे ाथर्ना गर। 19 िकनभने ती
िदनहरूमा जनु क हुन्छ त्यो यस्तो हुन्छ िक परमे रले ससंारको सिृ गरेको दे ख
अिहलसेम्म भएको छैन। अिन यस्तो महा-सकं हरू फे र घट्ने छैन। 20 उहाँका
मािनसहरूको िन म्त परमे रले त्यो भयानक समयलाई सीिमत पान िन य गन ुर्
भएको छ। यिद त्यो समय नछोटाइए कोही पिन बाँच्ने छैन। तर परमे रले आफूले
चनु्न ु भएका मािनसहरूका िन म्त सहायता पयुार्उनलाई त्यो समय छो ाउन ु भएको
छ।

21 “त्यसबलेा, यिद केही मािनसहरूले ितमीहरूलाई भन,े ‘हरे, ी यहाँ
हुनहुुन्छ।’ अथ्वा ‘उहाँ त्यहाँ हुनहुुन्छ।’ यसलाई िव ास नगर। 22झटुो ी हरू
र झटुो अगमव ाहरू आउनछेन ्अिन परमे रले चनुकेा मािनसहरूलाई धोका िदन ु
सभव भए िचन्हहरू र चम्त्कारहरू गनछन।् 23 यसकारण होिशयार बस। यी सब
हुन अिघ नै मलै े सतर्क गराएको छु।

24 “तर त्यसपिछका िदनहरूमा यस्तो दःुखको समय आउने छ,

‘सयूर् अधँ्यारो हुनछे,
अिन चन् माले पिन ज्योित िदनछैेन।

25 आकाशबाट तारहरू झनछन,्
अिन आकाशका सबै श हरू डग्मगाउनछेन।्’*

26 “त्यसपिछ मािनसहरूले मािनसका पु लाई महान श र मिहमािसत
बादलमा भएर आउँदै गरेको दे छेन ्27 मािनसको पु ले आफ्ना स्वगर्दतूहरूलाई
* 13:25: 13:10, 34:4
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पथृ्वीको चारैितर पठाउन ु हुनछे। स्वगर्दतूहरूले पथृ्वीका त्यके कुनाबाट चिुनएका
मािनसहरूलाई भलेा गनछन ्।

28 “अञ्जीरको रूखले हामीलाई पाठ पढाउनछेः जब अञ्जीरको रूखको
हाँगाहरू ह रयो र क ललो हुनछे नयाँ पातहरू उ न थाल्नछे, तब ितमीहरूले
ीष्म ऋतु निजक छ भनरे बझु्नछेौ 29 त्यसरीनै जब ितमीहरू यी कुराहरू घटेका

दे छेौ तब ितमीहरूले पनी जान्ने छौ िक मलैे ितमीहरूलाई भनकेा कुराहरूको
समय निजकमा अिन ठीक ढोकामा छन। 30 म ितमीहरूलाई साँचो भन्दछु। यी
सबै कुराहरू यही समयका मािनसहरू जीिवत भएकै बलेा हुनछेन।् 31 स्वगर् अिन
पथृ्वी ध्वसं हुनछे। तर मलैे भनकेा वचनहरू किहल्यै नाश हुने छैन।

32 “कसलैे पिन त्यो िदन र समय थाहा पाउने छैन। पु र स्वगर्मा भएको
स्वगदतूहरूले समते त्यो िदन र समय जान्ने छैनन।् त्यो िदन र समय केवल िपताले
मा जान्न ु हुन्छ। 33 होिशयार रहो। सधँ ै तयारी बस त्यो समय किहले आउने भनी
ितमीले जान्दनैौ।

34 “यो परदशे गईरहकेो मािनस जस्तै हो जसले आफ्नो घर छोडकेोहुन्छ। त्यो
मािनसले आफ्नो नोकरहरूलाई घर िजम्मा िदएको हुन्छ। त्यसले त्यके नोकरलाई
िवशषे काम गनर् लाएको हुन्छ अिन उसले पाललेाई होिशयार साथ ढोकाको रक्षा
गरेर सतर्क ब ुभनरे आज्ञा िदन्छ। 35यसकारण ितमीहरू सधँैं सतर्क रहो। यो घरको
मा लक किहले फक आऊला भनरे ितमीहरूले थाहा पाएकै हुदँनैौ। ऊ िन यनै
बलेकुा वा मध्य रातमा, वा िबहान,ै वा घाम झलु्केपिछ आउनछे। 36 मा लक
एक्किस फिकनछ। यिद ितमीहरू तयारी र सतर्क र ौ भने उसले ितमीहरूलाई
सिुतरहकेो पाउने छैन। 37 म ितमीहरूलाई यसो भन्दछु, अिन त्यकेलाई यसो
भन्दछु, ‘सतर्क रहो!’ ”

14
यहूदी मखुहरू ारा यशेलूाई मान योजना
(म ी 26:1-5 लकूा 22:1-2, यहून्ना 11:45-53)

1 िनस्तार र अखिमरी रोटीको चाडको िन म्त अब केवल दइु िदन बाँिक िथयो।
मखु्य पजूाहारीहरू र शा ीहरू यशेलूाई प न अिन मान जाल साजीको भयानक
खोजमा िथए। 2 ितनीहरूले भन,े “तर चाडको समयमा हामीले यशेलूाई प न ु हुदँनै
िकनभने मािनसहरू ोिधत हुनछेन ्अिन दगंा मच्चाउने डर हुन्छ।”
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एउटी ी ारा केही गन िवशषे चे ा
(म ी 26:6-13; यहून्ना 12:1-8)

3 यशे ू बथेािनयामा हुनहुुन्थ्यो। िसमोन कु रोगीको घरमा एउटा मचेमा उहाँ
खाना खाँदै हुनहुुनथ्यो त्यसबैलेा एउटी ी उहाँकहाँ आई। त्यस ीले एउटा अित
मलू्यावान िसगंमरमरको भुडुँल्को भ र अ रको सगु्न्ध भरेर ल्याएकी िथईन।् त्यो
सगुन्ध शु जटामसी ारा तयार ग रएको िथयो। त्यस पिछ त्यस ीले जारको िबक
खोली अिन यशेकूो िशरमा सगुन्ध खन्याइिदई।

4 केही चलेाहरूलेयी दखेरे रसाए अिन एक अकार्मा कुरा गनर् थाल।े ितनीहरूले
भन,े “त्यसले िकन यो सगुन्ध न गरेको 5 त्यो अ र वर्षभ रको कमाई हो। यसलाई
बचे्न सिकन्थ्यो अिन पसैा गरीबलाई िदन सिकन्थ्यो।” अिन ितनीहरूले त्यस ीको
कडा आलोचना गरे।

6 यशेलूे भन्नभुयो, “त्यस ीलाई एक्लो छोिडदऊे। त्यसलाई ितमीहरूले िकन
िदक्दारी िदइरहछेौ? त्यसले मरेो लागी खबूै रा ो काम गरी। 7 गरीब मािनसहरू
सधँैं ितमीहरूसगँ हुनछेन।् ितनीहरूले जितबलेा चाहन्छौ त्यि बलेा ितनीहरूलाई
म त गनर्सक्छौ। तर म सधँ ै ितमीहरूसगँ हुने छैन। 8 त्यस ीले मलाई जे जती
गनर् सकी त्यि गरी। त्यसले मरेो शरीरमािथ सगुन्ध छ रिदई। त्यसले मलाई मन ुर्
अिघनै गाड्नको तयारीका लािग यसो गरी। 9 म तीमीहरूलाई साँच्चो भन्दछु।
जहाँ कहीं पिन सारा ससंारका मािनसहरूलाई ससुमाचारहरू चार ग रनछे, सारा
जग्गामा ससुमाचारहरू सनुाऊ, त्यस ीले गरेको कुराहरू पिन उसको सझंनाका
िन म्त भिननछे।”

यशेकूो श हूरूलाई सहयोग गनर् यहूदा तत्पर
(म ी 26:14-16; लकूा 22:3-6)

10 त्यसपिछ बा जना े रतहरू मध्ये एकजना चलेा मखु्य पजूाहारीहरू
भएकाहाँ गयो। यो चलेाको नाम िथयो यहूदा इस्का रयोत। यहूदाले यशेलूाई
ितनीहरूको हातमा समु्पकेो चाहन्थ्यो। 11 मखु्य पजूाहारीहरू यो सनुरे खबुै खशुी
िथए। यसकोलािग ितनीहरूले उसलाई जित पिन पसैा िदन तयार िथए। अिन यशेलूाई
ितनीहरूको हातमा समु्पन उिचत समयको तीक्षा यहूदाले ग ररहकेा िथए।

िनस्तार चाडको भोज
(म ी 23:17-25; लकूा 22:7-14; 21-23; यहून्ना 13:21-30)
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12 यो अखिमरी रोटीको पिहलो िदन िथयो। त्यो त्यस्तै समय िथयो जनुबलेा
यहूदी हरूले िनस्तारको थमुाहरूलाई ब लदान िदने गदथ। यशेकूो चलेाहरू उहाँकहाँ
आए अिन भन,े “हामी जानछेौ अिन िनस्तार चाडको भोज तयार पानछौं। तपाँईंले
हामीहरूले िनस्तार चाडाको भोज तयार गरेको चाहनहुुन्छ?”

13 यशेलूे आफ्नो दइुजना चलेाहरूलाई शहर पठाउन ु भयो। उहाँले ितनीहरूलाई
भन्नभुयो, “शहरमा जाऊ। त्यहाँ एउटा मािनसलाई गा ोमा पानी बोकेर आइरहकेो
भटे्नछेौ। ितनको पिछ लाग। 14 त्यो मािनस एउटा घरिभ प छे। त्यही घरमा
गएर त्यो घरको मा लकसगँ भनः ‘गरुूज्य ूसौध्न ु हुन्छ उहाँ अिन उहाँका चलेाहरू
िनस्तार चाडको भोज खाने कोठा कहाँ होलान।्’ 15 घर मा लकले ितमीहरूलाई
माितल्लो तलाको ठूलो कोठा दखेाउनछे जो सजाएर तयार पारेको छ। हा ा िन म्त
त्यहाँ बन्दोबस्त गर।”

16यसकारण चलेाहरू गए अिन शहरमा पसे यशेलू े भन्न ुभएको जस्तै ितनीहरूले
सबै कुराहरू भे ाए। यसथर् ितनीहरूले नै िनस्तार चाडको भोज तयार गरे।

17साँझमा, यशे ूआफ्ना बा जना े रतहरू लएर त्यो घरमा जानभुयो। 18जब
ितनीहरू खाँदै िथए, यशेलूे भन्नभुयो, “म ितमीहरूलाई साँच्चो भन्दछु। ितमीहरू
बा जना मध्ये एकजानले मलाई िव ास घात गनछौ। त्यो एकजनाले मसगंै अिहले
खाईरहकेो छ।”

19 चलेाहरू यो सनुरे खबुै दःुखी भए। ितनीहरू सबलैे यशेलूाई भन,े “िन यनै
त्यो म होइनः ठीक हो?”

20 यशेलूे भन्नभुयो, “उ बा जना मध्ये एक हो। उ त्यही हो जसले मसगंै
कचौरामा रोटी चोप्दछै। 21 मािनसको पु जानछे अिन मनछ। िकनिक उनको
बारेमा धमर्शा हरूमा ले खएको छ। तर त्यस मािनसलाई िधक्कार छ जस ारा
मािनसको पु लाई िव ासघात ग रनछे। बरु पिहल्यै नजन्मकेो भए त्यो मािनसलाई
यो धरैे रा ो हुनिथयो।”

भ-ुभोज
(म ी 26:26-30; लकूा 22:15-20 1 को रन्थी 11:23-25)

22 जब उनीहरू खाँदै िथए, यशेलूे केही रोटी लनभुयो अिन त्यसको िन म्त
परमे रलाई धन्वाद िदनभुयो। तब उहाँले त्यसलाई टु ा-टु ा पान ुर्भयो, अिन
आफ्ना चलेा हरूलाई िदनभुयो। उहाँले भन्नभुयो, “यो लऊे यो मरेो शरीर हो।”
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23 त्यसपिछ यशेलूे कचौरा लनभुयो अिन यसको लािग परमे रलाई धन्यवाद
िदनभुयो। तब उहाँले त्यो आफ्ना चलेाहरूलाई िदनभुयो। ितनीहरूले कचौराबाट
िपए। 24 त्यसपिछ यशेलूे भन्नभुयो, “यो नयाँ करारको मरेो रगत हो। यो रगत
धरैे मािनसहरूका िन म्त पोख्याएको हो। 25 म ितमीहरूलाई साँचो भन्दछु। म यो
दाखको रस फे र त्यसबलेासम्म िपउँिदन जनुबलेा सम्म म परमे रको राज्यमा
यसलाई नयाँ िपएको हुिँदन।ँ”

26 तब ितनीहरूले भजन गाए अिन उहाँहरू िनस्केर जतैनू डाँडाितर जानभुयो।

यशेकूा सबै चलेाहरूले उहाँलाई छोडे
(म ी 26:31-35; लकूा 22:31-34; यहून्ना 13:36-38)

27 त्यसपिछ यशेलूे आफ्ना चलेाहरूलाई भन्नभुयो, “ितमीहरू सबलैे आफ्ना
िव ास हराउनछेौ। यो कुरा धमर्शा हरूमा ले खएको छ,

‘म गोठालोलाई मानछु,
अिन भेड़ँाहरू िततरिबतर हुनछेन।्’ जक रया 13:7

28 तर म मरेपिछ, फे र मतृ्यबुाट बौरीनछुे। त्यसपिछ म गालील जानछुे। ितमीहरू
त्यहाँ पगु्न अिघ नै म त्यहाँ पगुकेो हुनछुे।”

29 प सुले भन,े “यिद सबलैे आफ्नो िव ास हराए पिन म किहल्यै मरेो िव ास
हराउने छैन।”

30 यशेलूे जवाफ िदनभुयो, “म ितमीलाई साँचो भन्दछु। आजकोरात दो ोपल्ट
भाले बा अुिग ितमीले मलाई तीनपल्ट ईन्कार गन छौ।”

31 तर प सुले जोर िदएर भन,े “यदी म तपाईंसगँै मन ुर् परेता पिन म किहल्यै
तपाईंलाई इन्कान छुईंन!” त्यसरी नै अरू चलेाहरूले पिन त्यही कुरा भन।े

यशे ू ारा एकान्तमा ाथर्ना
(म ी 26:36-46; लकूा 22:39-46)

32 यशे ूअिन उहाँका चलेाहरू गतेसमनी नाऊँ भएको एउटा ठाउँमा जानभुयो, र
उहाँलेआफ्ना चलेाहरूलाई भन्नभुयो, “मलैे ाथर्ना गरून्जले यहाँ बस।” 33यशेलूे
प सु, याकूब र यहून्नालाई आफूसगं लजैानभयो। त्यसपिछ उहाँ अत्यन्त दःुखी र
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खन्न हुनभुयो। 34 उहाँले प सु, याकूब र यहून्नालाई भन्नभुयो, “मरेो आत्मा
दःुख-ैदःुखले भ रन लागकेो छ। मलाई यहीं पखर् अिन सतर्क बस।”

35अिन यशे ू ितनीहरू भएदे ख केही परसम्म जानभुयो र त्यसपिछ भइँूमा लड्न ु
भयो अिन ाथर्ना गन ुर्भयो िक यिद सम्भव भएमा यही बलेा उहाँको क का घडी
उहाँबाट िबतरे जाओस।् 36 उहाँले ाथर्ना गन ुर्भयो, “अब्बा, िपता सबै कुराहरू
तपाईंमा सम्भव छ। कृपया मबाट यो कचौरा हटाईिदनहुोस।् तर मरेो इच्छा बमोिजम
होइन, तर तपाई जे जस्तो चाहनहुुन्छ त्यही गन ुर्होस।्”

37 तब यशे ू आफ्ना चलेाहरू भएको ठाउँमा फक आउनभुयो। उहाँले
ितनीहरूलाई सिुतरहकेो पाउन ु भयो। उहाँले प सुलाई भन्नभुयो, “िसमोन, ितमी
सिुतरहकेा छौ?के मरेो िन म्त एकघण्टासम्म पिन जागा रहन स ै नौ 38जागा रहो,
अिन ाथर्ना गर, जसमा िक ितमी लोभनमा पन छैनौ। आत्मा राजी छ तर शरीर
कमजोर छ।”

39 फे र यशे ू केही परसम्म जानभुयो अिन त्यही ाथर्ना गन ूर्भयो। 40 फे र
उहाँ आफ्ना चलेाहरू भएको ठाउँमा फकर् न ु भयो। उहाँले ितनी हरूलाई सिुतरहकैे
पाउनभुयो। ितनीहरूका आखँाहरू थिकत दे खन्थ।े ितनीहरूले जान्दनै िथए िक
यशेलूाई के भन्न ु पन हो।

41 यशेलूे त े ो पटक ाथर्ना ग रसकेपिछ, उहाँ आफ्ना चलेाहरू भएको ठाउँमा
आउनभुयो। उहाँले ितनीहरूलाई भन्नभुयो, “के ितमीहरू अझै सिुतरहकेो अिन
िव ाम ग ररहकेा छौ अित भयो! मािनसको पु लाई पापी मािनसहरूको हातमा
स ु म्पने समय आइपगु्यो। 42 उठ! हामी जानपैछर्। यहाँ त्यो एकजना आउँदछै
जसले मलाई िव ासघात गनछ।”

यशे ू प ाउ पन ुर्भयो
(म ी 26:47-56; लकूा 22:47-53; यहून्ना 18:3-12)

43 जब यशे ू बो लरहकेो हुनहुुन्थ्यो, यहूदा त्यहाँ आइपगु।े यहूदा बा जना
चलेाहरू मध्ये एकजना िथयो। यहूदासगं थु ै मािनसहरू िथए। ती मािनसहरूलाई
मखु्य पजूाहारीहरू, शा ीहरू र यहूदी अ जहरूले पठाएका िथए। ती मािनसहरूका
साथमा तरवार र घोंचाहरू िथए।

44 यहूदाले उनीहरूलाई यो सकेंत िदएका िथए। “म जनु मािनसलाई म्वाईं
खान्छु उही नै यशे ू हुन।् उनलैाई प न ु र उसलाई लान ु अिन रक्षा गन ुर्।” 45 यहूदा
आउन साथ यशे ू कहाँ गयो अिन भन्यो, “गरुूज्य!ू” त्यसपिछ उसले उहाँलाई
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म्वाईं खाए। 46 तब मािनसहरूले झम्टेर यशेलूाई प े । 47 कुनै एकजना उिभरहकेो
चलेाले आफ्नो तरवार िनकाल्यो अिन त्यसले धान पजूाहारीको एउटा नोकरलाई
हान्यो र उसको कान का टिदयो।

48 तब यशेलूे मािनसहरूलाई भन्नभुयो, “ितमीहरू तरवार र घोचाँहरू लएर
म कहा,ँ एक अपराधी झैं मानरे आएको छौ? 49 त्यकेिदन म म न्दर इलाकामा
ितमीहरूिसत िसकाइरहकेो िथएँ। त्यहाँ ितमीहरूले मलाई प े नौ। तर धमर्शा मा
ले खएका कुराहरू परूा हुनै पछर्।” 50 त्यसपिछ सबै चलेाहरूले उहाँलाई छोडरे
भाग।े

51 एउटा जवान मािनसले यशेलूाई प ाइरहकेो िथयो। उसले खा ल एउटा
मलमलको व मा लगाएको िथयो। ितनीहरूले उसलाई पिन प ने कोिशश गरे।
52 तर त्यसले त्यो मलमलको ब छा ो अिन ब िवहीन ्भएर भाग्यो।

यशे ू यहूदी मखुहरूको सामनु्ने
(म ी 26:57-68; लकूा 22:54-55, 63-71; यहून्ना 18:13-14,

19-24)
53 यशेलूाई प ने मािनसहरूले उहाँ लाई धान पजूाहारीको घरमा पयुार्ए त्यहाँ

सबै मखु्य पजूाहारीहरू, यहूदी बढूा धानहरू र शा ीहरू भलेा भए। 54 प सुले
यशेलूाई प ाउँदै िथयो, तर उ उहाँका त्यि निजक िथएन। प सूले यशेलूाई धान
पजूाहारीको घरको चौक नपगुे सम्म प ाए। त्यो त्यहाँ रक्षक साथ बिसरहकेो िथयो
अिन आगो ताप्दै िथयो।

55 मखु्य पजूाहारीहरू, र परूा यहूदी महासभाले यशेलूाई मानर्का िन म्त यशे ू
िवरु झटूो माण खोिजरहकेा िथए। तर ितनीहरूले कुनै त्यस्तो माण पाएनन।्
56 अनकेौं मािनसहरू आए अिन यशेकूो िवरू झटूो आरोपहरू लगाए। तर ती
माणहरू एक अकार्मा िमल्दनैथ्यो।
57 त्यसपिछ केही मािनसहरू उठे, अिन यशेकूो िवरू मा झटूो साक्षी िदए।

ितनीहरूले भन,े 58 “हामीहरूले यस मािनसले भनकेा सनुकेा छौं, ‘मािनसहरूले
बनाएको म न्दर म ध्वसं ग रिदनछुे। त्यसको तीन िदनमा, म अक मं न्दर
बनाइिदनछुे जनु म न्दर मािनसहरूले बनाएको हुदँनै।’ ” 59 तर यी मािनसहरूले
भनकेा कुरामा पिन कोही सहमत हुने भएनन।्

60 त्यसपिछ धान पजूाहारी सबै मािनसहरूको अिघ खडा भए, अिन यशेलूाई
भन्नलाग,े “यी मािनसहरूले तपाईंको िवरु मा धरैे बोल।े आफ्नो िवरू मा आएको
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यस्तो आरोपहरूको िवरु मा तपाईंको भन्न ु पन केही छ? के यी मािनसहरूले साँचो
कुराहरू ग ररहकेा छन?्” 61 तर यशे ू चपु चाप ब ु भयो। उहाँले कुनै उ र िदन ु
भएन।

धान पजूाहारीले उहाँलाई फे र अक गरेः “के तपाईं परमधन्य परमे रको
पु , ी नै हुनहुुन्छ?”

62 यशेलूे जवाफ िदनभुयो, “हो, म नै परमे रको पु हु।ँ ितमीहरूले मािनसको
पु लाई सवर्श मानको दािहने प बसरे स्वगर्को बादलिसत आउँदै गरेको
दे छेौ।”

63 जब धान पजूाहारीले यो कुरा सनु,े उनी खबूै रसाए। उनले आफ्नो
व च्यातै र भन,े “हामीलाई अब अरू धरैे गवाहीहरूको आवश्यकता छ र?
64 ितमीहरू सबलैे यो मािनसले परमे रको िनन्दा गरेको सनु्यो। ितमीहरूको के
िनणर्य छ?”

सबलैे यशेलूाई भलु गरेको ठहराए। अिन मान ूर् पछर् भन।े 65 त्यहाँ भएका
कितजनाले यशेलूाई थकेु। ितनीहरूले यशेकूो अनहुार छोिपिदए अिन उहाँलाई
िहकार्ए। ितनीहरूले भन,े “तपाईं अगम ा हो भनरे हामीलाई दखेाउनहुोस।्”
त्यसपिछ पहरादारहरूले उहाँलाई लगे र कुटे।

यशेलूाई िचन्छु भन्न प सु डराए
(म ी 26:66-75; लकूा 22:53-62; यहून्ना 18:15-18, 25-27)

66 त्यित बलेा प सु आगँनमा नै िथए। धान पजूाहारीको एकजना नोकन
केटी त्यहाँ आई। 67 त्यसले प सुलाई आगो ताप्दै गरेको दखेी। त्यो प सुको
निजकै आएर हरेी। तब त्यो केटीले भनी, “नासरतको यशेसूगं ितमी पिन िथयौ?”

68 तर प सुले यसो भन्दै इन्कार गरे। उनले भने “म जा न्दन अिन ब ु झ्दन िक
ितमीले के भिनरहकेा छौ।” तब प सु त्यो ठाउँ छोडरे आगँनको वशे ारितर गए।
त्यसबलेा भाले बास्यो।

69 त्यो नोकन केटीले उसलाई त्यहाँ दखेी। फे र त्यस केटीले त्यहाँ
उिभरहकेाहरूलाई सोधी, “यो मािनस ितनीहरूमध्ये कै एकजना हो।” 70 फे र
प सुले यी कुरा साँचो होइन भनरे भन।े

केहीक्षण पिछन,ै केही मािनसहरू जो त्यहाँ उिभरहकेा िथए, प सुलाई भन,े
“हामी ितमीलाई ती मध्यहेरुको एकजना हो भनरे िचन्दछौं िकनभने ितमी गालील
बासी हौ।”
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71 त्यसपिछ प सुले िधक्कानर् लागे अिन उनले भन,े “ितमीहरूले जनु
मािनसको बारेमा कुरा गदछौ ितनलाई म िच न्दन परमे रको नाममा शपथ
खाँन्छु।”

72 अिन तरुन्त,ै दो ोपल्ट भाले बास्यो। त्यपिछ प सुलाई यशेलू े भन्न ु भएको
अिघका कुराहरू सम्झन थाल,े “दईुपल्ट भाले बा ु अिघसम्म ितमीले मलाई
िच न्दन भनरे तीनपल्ट भन्ने छौ।” प सु त्यसपिछ खबुै दःु खत भए अिन रून
लाग।े

15
िपलातस हाकीम ारा यशे ू ित हरू
(म ी 27:1-2, 11-14; लकूा 23:1-5; यहून्ना 18:28-38)

1 एका िवहानै मखु्य पजूाहारीहरू यहूदी बढुा धानहरू शा ीहरू र सबै यहूदी
महासभाले योजना बनाए। ितनीहरूले यशेलूाई साङ्गलोले बाँध े अिन िपलातस कहाँ
पयुार्ए। ितनीहरूले यशेलूाई िपलातसकहाँ स ु म्पिदए।

2 िपलातसले यशेलूाई सोध,े “के ितमी नै यहूदीहरूको राजा हौ?”
यशेलूे भन्नभुयो, “हो, त्यो सत्य हो।”
3 मखु्य पजूाहारीहरूले उनी िवरु अनकेौं अिभयोग लगाएका िथए। 4 यसथर्

िपलातसले उनलाई फे र एक गरे, “के ितमी जवाफ िदन चाहदँनैौ? हरे
ितमीमािथ कितवटा अिभयोगहरू लगाएका छन?्”

5 तर यशेलू े उ र िदन ु भएन। यसथर् िपलातसु एकदमै छक्क परे।
िपलातस ारा यशेलूाई म ु गन चे ा िनष्फल
(म ी 27:15-31; लकूा 23:13-25; यहून्ना 18:39-19:16)

6 त्यके वषर् िनस्तार चाडको समयमा कैदमा परेका एकजनालाई हाकीम ारा
जलेबाट मु ग रन्थ्यो। मािनसहरूले चाहकेा कुनै पिन कैदीलाई उसले म ु
ग रिदन्छ। 7 त्यसबलेा बारब्बा नाउँ गरेका एकजना िव ोही िपलातसुको कैदमा
िथयो। त्यसले दङं्गामा एउटाको हत्या गरेको िथयो।

8 मािनसहरू कहाँ आए अिन उहाँले सधँ ै गरे झैं एकजना कैदीलाई म ु ग रिदन ु
भनी आ ह गरे। 9 िपलातसले मािनसहरूलाई भन,े “के ितमीहरूले यहूदीको
राजालाई मलैे छोिडिदएको चाहन्छौ?” 10 िपलातसले यसो भने िकनभने मखु्य
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पजूाहारूहरूले यशेलूाई उनीकाहाँ स ु म्पिदएको ईष्यार्को कारणले हो भनी जान्दथ।े
11 तर मखु्य पजूाहारीहरूले मािनसहरूलाई यशेकूो स ामा बारब्बाको म ु को माँग
गन ुर् भनी उक्साए।

12 िपलातसले मािनसहरूलाई फे र एकपल्ट सोध,े “तब यो मािनसलाई के
गन ुर्पन जसलाई ितमीहरू यहूदीरूका राजा भन्दछौ?”

13 मािनसहरू फे र िचच्याए, “उसलाई ु समा टाँग्नहुोस।्”
14 िपलातसले ितनीहरूलाई भन,े “िकन? उसले के त्यस्तो अपराध गरेको

छ?”
तर मािनसहरू झन-्झर ् जोर-जोरसगँ कराउन लाग,े “उसलाई ु समा

टाँग्नहुोस।्”
15 िपलातसले मािनसहरूलाई खशुी तलु्याउन चाहन्थ,े यसथर् उनले बारब्बालाई

ितनीहरूको िन म्त छोिडिदए। अिन िपलातसले िसपाहीहरूलाई यशेलूाई कोरार्
लगाउने हुकूम िदए। तब िपलातसले यशेलूाइ ूसमा टाँग्नका िन म्त िसपाहीहरूको
हातमा िजम्मा िदए।

16 िपलातसका िसपाहीहरूले यशेलूाई महल िभ (जसलाई टेो रयम भिनन्छ)
ल्याए। ितनीहरूले सबै रक्षकहरूलाई एकि त गरे। 17 िसपाहीहरूले यशेलूाई
बजैनी रंगको लगुा लगाईिदए। अिन ितनीहरूले उहाँलाई लगाईिदनका िन म्त
काँढाको मकुुट बनाए। 18 त्यसपिछ ितनीहरूले यशेलूाई भन,े “यहूदीहरूका राजा
हामी तपाईंलाई सलाम गछ !” 19 ितनीहरूले उहाँलाई िशरमा कैयौं पटक
ल ीले िहकार्ए। ितनीहरूले उहाँमािथ थकेु, अिन घुडँा टेकेर उनलाई दण्डवत ्
गरे। 20 उहाँमािथ िगल्ला ग रसकेपिछ ितनीहरूले उहाँको बजैनी लगुाफाटा
उता रिदए, अिन उहाँको आफ्नै लगुाफाटा लगाइिदए। तब ितनीहरूले यशेलूाई

ूसमा झणु्डयाउनलाई बािहर ल्याए।
यशेलूाई ूसमा झणु्डायाएर मा रयो
(म ी 27:32-44; लकूा 23:26-39; यहून्ना 19:17-19)

21 कुरेनीका एकजना मािनस शहरितर जाँदै िथए। उनी आलके्जणे्डर र
रूफसको बाब ु िशमोन िथए। िशमोन आफ्नो खतेबाट फिकर् रहथे्यो। िसपाहीहरूले
िशमोनलाई यशेकूो ूस बोक्न जबरजस्ती गरे। 22 ितनीहरूले यशेलूाई गलगथा
भन्ने ठाउँमा पयुार्ए। (गलगथाको अथर् हुन्छः “खोपडीको स्थान”) 23 गलगथामा
िसपाहीहरूले यशेलूाई दाखरस िपउन वाध्य गरे। यो दाखरस मरूर् िमसाइएको िथयो।
तर यशेलू े िपउन ु भएन। 24 ितनीहरूले उहाँलाई ूसमा काँटी ठोकेर टाँिग िदए। तब
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ितनीहरूले यशेकूा व हरू भाग पारे ितनीहरू मध्ये कसले के पाउने हो भनी िच ा
गरे।

25 ितनीहरूले यशेलूाई ूसमा टाँग्दा िबहानी पखको नौ बजकेो िथयो।
26 यशेकूो िवरू मा लगाइएको आरोपहरूको ल खत सचुना ूसमा िथयो। सचुना
प मा भिनएको िथयोः “यहूदीहरूका राजा।” 27 ितनीहरूले दइुजना डाँकूहरूलाई
पिन ूसमा टाँगकेा िथए। ितनीहरू एकजना यशेकूो दािहनपे ी र अक दे पे
िथए। 28 *

29ओहोर-दोहोर गन मानसहरू यशेलूाई खशी गथ। ितनीहरू टाउको हल्लाउदँै
भन्दथ,े “तपाई त्यही मािनस होइनौ जसले म न्दर भत्काएर तीन िदन िभ ै
बनाईिदन्छु भन्न?े 30 अब ूसबाट तल ओलर्नहुोस ् अिन आफैलाई बचाउन ु
होस।्”

31 यस्तै कारले मखु्य पजूाहारीहरू र शा ीहरूले यशेलूाई िगज्याए। ितनीहरू
एक अकार्मा भिनरहकेा िथए, “उसले अरू मािनसहरूलाई बचायो। तर आफैं लाई
बचाउनँ सकेन। 32 यिद ऊ ी , इ ाएलको राजा हो भन,े ऊ ूसबाट तल झरेर
आओस ्जस ारा हामी यसलाई दे सकौं अिन उसमा िव ास गरौं।” ती जसलाई
उहाँसगँै ु समा झणु् ाईयो ितनीहरूले पिन उहाँको िनन्दा गरे।

यशेकूो मतृ्य ु
(म ी 27:45-56; लकूा 23:44-49; यहून्ना 19:28-30)

33 मध्यान्हको बलेा सारा दशेमा अन्धकार भयो। अन्धाकार तीनबजे सम्म
लगातार रहयो। 34 ठीक तीनबजे यशे ू ठूलो स्वरमा िचच्याउन ु भयो, “एलोई,
एलोई, लामा सबखथनी!” यसको अथर् हो, “हे मरेा परमे र, हे मरेा परमे र,
तपाईले मलाई िकन एक्लै छोडनभुयो?”

35 त्यहाँ उिभरहकेा केही मािनसहरूले यो सनु।े ितनीहरूले भन,े “सनु! उहाँले
ए लयालाई बोलाइरहन ु भएको छ।”

36 तरुून्तै एकजना मािनस दगरेुर गयो अिन एउटा स्पन्ज लएर आयो। त्यस
मािनसले स्पन्जमा िसकार् भय अिन एउटा ल ीमा लगाएर उसले यशेलूाई िपउन
* 15:28: 28 यस्तोछ: “अिन धमार्शा को कुरा पणु र्
भयो, धमर्शा ले यसरी भन्छ ‘उहाँलाई अपराधीहरूको साथमा रा खएको िथयो।’ ”
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िदयो। त्यस मािनसले भन्यो, “अब हामी पख ं अिन हरेौं ए लया आएर उहाँलाई
ूसबाट तल ओराल्ने हुन ्िक होइनन।्”
37 तब यशे ू ठूलो स्वरले िचच्याउन ु भयो अिन ाण त्याग्नभुयो।
38 जब यशे ू मन ुर् भयो, म न्दरको पदार् टुप्पोदे ख फेदसम्म दइु टु ा भएर आफै

च्याितयो। 39 िसपाहीको अिधकारी जो यशेकूो अिघ उिभएका िथए उहाँ कसरी
मन ुर् भयो सो दखेे अिन भन,े “यो मािनस िन यनै परमे रको पु हुन।्”

40 केही ीहरू केही पर उिभएर ूसतफर् हे ररहकेा िथए। ितनीहरूमध्ये
मग्द लनी म रयम, सलोमी, अिन याकूब र यसूफुकी आमा म रयम पनी त्यहीं
िथईन।् (याकूब उनको कान्छो छोरो िथयो) 41 ती ीहरू ितनै िथए जसले
गालीलसम्म यशेकूो साथ िदएका िथए अिन उहाँको दखेभाल गरेका िथए। अरू
धरैे ीहरू पिन त्यहाँ िथए। ितनीहरू पिन यशेसूगंै यरूशलमेमा आएका िथए।

यशे ू गािडन ु भयो
(म ी 27:57-61; लकूा 23:50-56; यहून्ना 19:38-42)

42 यो िदनलाई तयारीको िदन भिनन्थ्यो। (जसको अथर् हो िव ाम िदनको
अिघल्लो िदन) रात पद िथयो। 43अरमिथयाको यसूफु नाम गरेका एकजना मािनस
साहसपवूर्क िपलातस कहाँ गए अिन यशेकूो लाशको लािग िव न्त गरे । यसूफु यहूदी
महासभाको एक भावशाली सदस्य िथए। मािनसहरूमध्ये ितनी नै एकजना यस्ता
मािनस िथए जसले परमे रको राज्य आउने बाटो हदेर्िथए।

44 यशे ू अिघनै म रसक्न ु भयो भन्ने सनुरे िपलातस छक्क परे। यशेलूाई रक्षा
ग ररहकेो सिैनक अिधकारीलाई ितनले बोलाए। िपलातसले यशे ू अिघनै म र
सके भनी उसलाई सोध।े 45 अिन सिैनक अिधकारीले िपलातसलाई यशे ू अिघनै
म रसकेको कुरा सनुाए। यसकारण िपलातसले यसूफुलाई नै उहाँको लाश लजैाने
अनमुित िदए।

46 यसूफुले केही मलमलको लगुा िकनकेा िथए। ितनले ूसबाट उहाँलाई
ओ ाले अिन त्यो लगुामा उहाँलाई बे ।े त्यसपिछ यसूफुले च ान खोपरे बनाएको
एउटा िचहानमा उहाँलाई राख।े तब िचहानको ारा बन्द गनर्लाई एउटा च ान उनले
पल्टाए। 47 मग्द लनी म रयम, र यसूफुकी आमा म रयमले त्यो स्थान दखेे जहाँ
यशेलूाई प ु रयो।
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16
यशे ू मतृ्यबुाट बौरी उठेको समाचार
(म ी 28:1-8; लकूा 24:1-12; यहून्ना 20:1-10)

1 िव ाम िदनको अक िदन, मग्द लनी म रयम, सगु न्धत हरू िकन।े
ितनीहरूले ती सगु न्धत हरू यशेकूो शरीरमा लगाइनिदन चाहन्थ।े 2 ह ाको
पिहलो िदनको िबहान,ै ितनीहरू िचहाँनमा गइरहकेा िथए। यसबलेासम्म घाम
झलु्केकै िथएन। 3 ती ीहरू एक अकार्मा कुरा गद िथए, “िचहानको ढोकामा
एउटा ठूलो ढुङ्गा छ। कसले त्यो ढुङ्गा हा ो िन म्त पल्टाइदलेा?”

4 जब ीहरूले दखे,े ितनीहरूले ढुङं्गा हटाईएको पाए। त्यो ढुङं्गा अित ठुलो
िथयो, तर ढोकाबाट यसलाई पल्टाईको िथयो। 5 ितनीहरू िचहान िभ गए। त्यहाँ
ितनीहरूले एकजना सतेो व लाएको जवान मािनस लाई िचहानको दािहने प
बिसरहकेो दखे।े ती ीहरू डराए।

6 उनले भन,े “डराउन ु पदन। ितमीहरूले नासरतको यशेलूाई, खोिजरहछेौ
जसलाई ु समा टाँगकेा िथए। उहाँ मतृ्यबुाट बौरी उठन ु भएको छ। उहाँ यहाँ
हुनहुुन्न। हरे, यहाँ त्यो स्थान छ जहाँ उहाँलाई मतृ्य ु पिछ रा खएको िथयो।
7 अब जाऊ अिन उहाँका चलेाहरूलाई खबर गर। अिन प सुलाई पिन भिनदऊे।
ितनीहरूलाई भिनदऊे, यशे ू गालील जान ु भइरहकेोछ। ितनीहरू पगु्न ु भन्दा अिघनै
उहाँ त्यहाँ हुनहुुनछे। उहाँले अिघबाटै ितमीहरूलाई भने झैं उहाँलाई त्यहाँ द े पाउने
छौ।”

8 ती ीहरू खबुै डाराए अिन अल्मलमा परे। ितनीहरूले िचहान छोड,े अिन
दगरेु। डरको कारणले के घट्ना भएको िथयो त्यस बारे ितनीहरूले कसलैाई केही
भननेन।्
( स्ततु पसु्तकमा मकूर् सको केही परुाना यनूानी ित लपीहरू यहाँ शषे हुन्छ।)

केही चलेाहरूले यशेलूाई दखे्छन ्
(म ी 28:9-10; यहून्ना 20:11-18; लकूा 24:13-35)

9 ह ाहको पिहलो िदनमा यशे ू मतृ्यबुाट बौरी उठ्न ु भयो। उहाँ पिहले म रयम
मग्द लनीिसत दखेापन ुर् भयो। जसबाट उहाँले सात भतूहरू िनकाल्न ु भएको िथयो।
10 जब उनले यशेलूाई दे खन,् ितनी गईन ् अिन उहाँका चलेाहरूलाई भिनन।्
उहाँका चलेाहरू उहाँका िन म्त दःुखी भएर िवलाप अिन रोई-कराई ग ररहकेा िथए।
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11 म रयमले यशे ू जीिवत नै हुनहुुन्छ भनरे खबर ग रन ्अिन उनीले उहाँलाई दखेें
भनी ितनीहरूलाई भिनन।् तर चलेाहरू उनलाई िव ास गरेनन।्

12 त्यसपिछ ती दइु बािहर खतेमा िहिंडरहकेा बलेा उहाँ ितनीहरूकहाँ
अिघ अक रूपमा दखेा पन ुर्भयो। तर उहाँलाई मा रन ु अिघको समयको जस्तो
दे खनहुुन्थने। 13 ती चलेाहरू फकर गए, अिन अरू चलेाहरूलाई यी कुराहरू वणर्
गरे। तर ितनीहरूले पिन िव ास गरेनन।्

यशेलू े े रतहरूसगं कुराकानी गन ुर् भयो
(म ी 28:16-20; लकूा 24:36-49; यहून्ना 20:19-23, े रत

1:6-8)
14 त्यसपिछ आफ्ना एघारजना चलेाहरूको अिघ दखेापन ुर् भयो जब ितनीहरू

खाँदिैथए। यशेलू े ितनीहरूमा िव ास कम भएकोमा अिन जसले उहाँलाई बौरी
उठेको दखेरे िदएको समाचारमा िव ास नगरेकोमा ितनीहरूलाई हप्काउन ु भयो।

15 यशेलूे चलेाहरूलाई भन्नभुयो, “सारा ससंारको हरेक स्थानमा जाऊ र
त्यकेलाई ससुमाचार चार गर। 16 जसले िव ास गछर् अिन बि स्मा लन्छ

त्यो बाँच्ने छ। तर जसले िव ास गदन भने दोषी हुनछे। 17 अिन िव ास गन
मािनसहरूले माणका िन म्त यी कुराहरू गनछन।् ितनीहरूले भतूहरू मरेो नाउमँा
भगाउने छन।् ितनीहरूले किहल्यै निसकेका भाषाहरू बोल्नछेन।् 18 ितनीहरूले
यिद सपर्हरू समाते पिन ितनीहरूलाई त्यसको िवष लाग्नछैैन। यिद ितनीहरूले घात
िवष िपए पिन ितनीहरूलाई कुनै हािन हुनछैेन। यिद ितनीहरूले आफ्ना हात रोगीहरू
मािथ राखे भने ितनीहरू िनको हुनछेन।्”

यशेकूो स्वगार्रोहण
(लकूा 24:50-53; े रत 1:9-11)

19 यी सबै ितनीहरूिसत बोलीसक्न ु भएपिछ भु यशेलूाई स्वगर्ितर लिगयो।
त्यहाँ यशे ू परमे रको दािहनपे ब ु भयो। 20 चलेाहरू पथृ्वीको सबै कुनामा
गए, अिन स-ुसमाचार चार गरे। अिन भलुे ितनीहरूलाई सहायता गन ुर्भयो अिन
आ यर्कमर् गन श चलेाहरूलाई िदइएकाले ससुमाचारको माण भयो।
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