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म ीकोससुमाचार

यशेकूो प रवा रक इितहास
(लकूा 3:23-38)

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

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

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

यशे ू ी को जन्म
(लकूा 2:1-7)

18 यशे ू ी की आमा म रयमको मगनी यसूफुसगँ भएको िथयो। तर ितनीहरूको िववाह हुन ु भन्दा अिघनै म रयम
पिव आत्माको श ारा गभर्वती भएकी िथइन।् 19 म रयमका पित, यसूफु एक धािमर्क मािनस िथए। उनीले
म रयमलाई िववाह हुन ु अिघ मािनसहरूका माझमा ल ज्जत बनाउन चाँहदनै िथए। यसकारण उनी गोप्य कारले
म रयमलाई त्याग्ने पक्षमा िथए।

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

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

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

2
ज्योितिषहरू यशेलूाई भटेन ्आउँछन ्

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

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

6 ‘ए बतेलहेमे, यहूदाको मलुकु,
त ँ यहूदाका शासकहरूका माझ महान छस।्

हो, तबँाट एकजना शासक आउनछेन,्
जो मरेो मािनस, इ ाएलको रखवाल गनछन।्’ ” मीका 5:2

7 त्यसपिछ हरेेदले पवूर्का ती ज्योितषीहरूलाई ग ु मा बोलाए। हरेोदले ितनीहरूबाट पिहलो पल्ट तारा दखेा परेको
समय ठकसगँ प ा लगाए। 8 त्यसपिछ हरेोदले ती ज्योितषीहरूलाई बतेलहेमेमा पठाए। हरेोदले ितनीहरूलाई भने
“जाऊ र बालकको बारेमा ठीकसगँ प ा लगाओ। जब त्यो बालकलाई भे ाउनछेौ, तब मलाई खबर गर, र म पिन गएर
ितनको आराधना गनछु।”
✡ 1:23: 7:14 बाट उ तृ ग रएको।
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9 राजाका सबै कुरा सनुे र ज्योितषीहरू गए। जनु-तारा ितनीहरूले पवुर्मा दखेकेा िथए, फे र त्यही तारा ितनीहरूले

दखे।े ज्योितषीहरूले तारालाई प ाउन थाल।े त्यो तारा सानो बालक भएको ठाउँमा नपगुञु्जले ितनीहरूको अिघ-अिघ
गयो र त्यही अिडयो। 10 तारा दखेरे ज्योितषीहरू अत्यन्तै खशुी भए।

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

मातािपतासगँ यशे ू िम दशेमा
13 ज्योितषीहरू गएपिछ, परम भकुो एउटा दतू सपनामा यसूफुकहाँ दखेा परे। दतूले भन,े “उठ, साना बालक र

उहाँकी आमालाई साथमा लएर िम दशेमा जाऊ। हरेोदले साना बालकहरूलाई खोज्न लािगरहकेोछ। उसले सानो
बालकलाई मानर् चाहन्छ। मलैे नभनसेम्म ितमी त्यहीं ब ।ु”

14 अिन यसूफु उठेर सानो बालक र उनकी आमालाई साथमा लएर त्यसै बखत िम दशे तफर् लाग।े ितनीहरूले
रातीनै घर छोड।े 15 हरेोदको मतृ्य ु नभएसम्म यसूफु िम दशेमा नै बसे अगमव ा ारा परमे रले भन्न ु भएको वचन
यसरी परूा भयो। परमे रले भन्नभुयो, “मलैे आफ्नो पु लाई िम दशेबाट बोलाएँ।”✡

बतेलहेमेमा हरेोद ारा स-साना बालकहरूको हत्या
16 ज्योितषीहरूबाट हरेोदले धोका पाएको थाहा पाएपिछ ितनी सा ै रसाए। अिन बतेलहेमे र त्यसका छेउछाउमा

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

रूवाबासी र आलाप-िवलापको।
राहलेले आफ्ना बालकहरूको लिग िवलाप ग ररहकेी िथइन,

शान्त बन्न ितनले अस्वीकार ग रन,् िकनिक ितनका बालकहरू अब जीिवत िथएनन।्” यिमर्या 31:15
यसूफु र म रयम िम दशेबाट फकर् न्छन ्

19 हरेोद मरेपिछ, परम भकुा एकजना दतू यसूफुकहाँ सपनामा दखेा परे। यो घटना त्यसबलेा भयो जब यसूफु
िम दशेमा नै िथए। 20 स्वगर्दतूले यसो भन,े “उठ, साना बालक र उहाँकी आमालाई लएर इ ाएल जाऊ। बालकलाई
मानर् चाहने ती मािनस अिहले म रसकेका छन।्”

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

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

1 त्यही समयमा बि स्मा िदने यहून्ना दखेापरे। अिन यहूिदयाको मरूभिूममा चार गनर् थाल।े 2 ितनले भन,े “प ाताप
गर, आफ्नो हृदय र रहन-सहन प रवतर्न गर, िकनभने स्वगर्को राज्य चाडै आउन लागकेो छ।” 3 बि स्मा िदने यहून्ना
उही हुन ्जसको िवषयमा यशयैा अगमव ा ारा यसो भिनएको िथयो। यशयैाले भनकेा िथए,

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

उहाँका मागर्हरू सोझोबनाऊ।’ ” यशयैा 40:3
✡ 2:15: 11:1 बाट उ तृ ग रएको। * 2:23: , सम्भवत नाउँ “हाँगा”
अथवा “शाखा।” हने स ्यशयैा 11:1
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4 यहून्नाको लगुा ऊँटको रौंको िथयो। ितनको कम्मरमा छालाको पटेी िथयो। ितनको आहार सलह र वन-मह िथयो।

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

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

काटेर ढा लनछे अिन आगोमा फा लनछे।
11 “म चािहं ितमीहरूले प ाताप गय भनी दखेाउनका िन म्त पानी ारा बि ष्मा ग रिदन्छु। तर मपिछ आउने एक

जना मभन्दा श शाली हुनहुुन्छ, जसको जु ाको िफ ा खोल्ने लायकको म छैन, उहाँले नै ितमीहरूलाई पिव आत्मा
र आगोले बि स्मा िदनहुुनछे। 12 उहाँले अन्न र भसूलाई अलग पानर् िनफन्ने नाङ्गलो आफ्नो हातमा लन ु भएकोछ,
उहाँले गहु ँ सं ह गरी आफ्नो गहुकँो भकारीमा जम्मा गन ुर्हुनछे। अिन भसू जित निनभ्ने आगोमा जलाउनहुुनछे।”

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

13 त्यसबैलेा यशे ू गालील भएर यदर्न नदीमा आउनभुयो यशे ू यहून्ना ारा बि स्मा लनका िन म्त यहून्नाकहाँ
आउनभुयो। 14 तर यहून्नाले उनी यशेलूाई बि स्मा िदन ु योग्यको छैनन-्भन्ने कोिशश गरे उनले सोध,े “तपाईं मकहाँ
बि स्मा लन िकन आउनभुयो? म आफैले तपाइँबाट बि स्मा लन ु पन हो।”

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

‘तैंले परम भु आफ्नो परमे रलाई परीक्षा नगन ुर्।’ ” वस्था 6:16
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8 त्यसपिछ शतैानले यशेलूाई एउटा अित अल्गो पवर्तमा पयुार्यो। उसले यशेलूाई ससंारका सबै राज्यहरू, त्यहाँ भएका

वभैव दखेायो। 9 शतैानले भन्यो, “यिद तपाईंले घोप्टो परेर मलाई दण्डवत ् गन ुर्भयो भन,े यी सब थोक म तपाईंलाई
िदनछुे।”

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

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

11 त्यसपिछ शतैानले यशेलूाई छोिडिदयो। त्यसपिछ केही स्वगर्दतूहरू यशेकूहाँ आएर उहाँको सवेा-टहल गरे।
गा ललमा यशे ूआफ्नो काम शरुु गद
(मकूर् स 1:14-15; लकूा 4:14-15)

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

यदर्न नदीपा रको क्षे , समनु् को िकनारा ितरजाने बाटो-
गालील, गरै-यहूदीहरूको मलुकु।

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

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

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

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

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

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

यशेकूो उपदशे र मािनसहरूको चगंाई
(लकूा 6:17-19)

23 यशेलूे गालीलका सबै ठाउँहरूमा या ा गन ुर्भयो। उहाँले ितनीहरूको सभाघरहरूमा िसकाउन लाग्नभुयो अिन
स्वगर्को राज्यको बारेमा ससुमाचार चार गन ुर्भयो। उहाँले मािनसहरूमा भएका हरेक िकिसमका रोग र शारी रक
कमजोरीहरूलाई िनको पान ुर्भयो।

24 उहाँको कीितर् िस रयाभ र िफंिजयो, अिन मािनसहरूले शारी रक रूपले रोगी भएका सबै रोगीहरूलाई उहाँकहाँ
ल्याउन थाल।े ती रोगी मािनसहरू अनके कारका रोग र क ले पीिडत िथए। कितजना मािनसहरू एकदमै नरा ा
रोगले पीिडत िथए भने कितजना भतू- ते र िपशाच लागकेाहरू िथए। कितजना छारेरोग लागकेाहरू र कितजना पक्षघात
भएकाहरू िथए। यशेलू े ितनीहरू सबलैाई िनको पान ुर्भयो। 25धरैे-धरैे मािनसहरूले उहाँलाई प ाउन लाग।े ती मािनसहरू
गालील, डकेापो लस* यरूशलमे, यहूिदया तथा यदर्न नदी पा रका अन्य इलाकाबाट आएकाहरू िथए।
* 4:25:
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5
यशे ू ारा मािनसहरूलाई िशक्षा
(लकूा 6:20-23)

1 यशेलूे त्यहाँ भएका धरैे मािनसहरूलाई दे ु भयो। यशे ू डाँडामा उक्लरे ब भुयो। उहाँका चलेाहरू पिन उहाँको
निजक आएका िथए। 2 उहाँले ितनीहरूलाई िसकाउन थाल्नभुयो। उहाँले भन्नभुयो,

3 “ती मािनसहरू धन्य हुन ्जसले आफूलाई आ त्मक रूपले द र छौं भनी बझुकेा छन,्
िकनभने स्वगर्को राज्य ितनीहरूकै हो।

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

5 धन्य न हुनहेरू,
िकनभने ितनीहरूले पथृ्वीको अिधकार पाउनछेन।्

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

7 धन्य अरू ित दया दखेाउनहेरू,
िकनभने ितनीहरूले दया पाउनछेन।्

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

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

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

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

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

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

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

यशे ूअिन परुानो िनयमको लखेाई
17 “म मोशाको वस्था अथवा अगमव ाहरू ारा ले खएको अगमवाणी र गनर् आएको भन्ने नसम्झ, र गनर्

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

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

यशे ू ारा रीस बारे िशक्षा
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21 “ितमीहरूले सनुकेा छौ, ाचीन समयकाहरूलाई यसो भिनएको िथयो, ‘कसकैो हत्या नगर।्✡ जसले हत्या गछर्,

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

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

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

यशे ू ारा िभचार बारे िशक्षा
27“ितमीहरूले यसो भनकेो सनुकेाछौ, ‘ िभचारको पापबाट अलग बस।’✡ 28 तर म ितमीहरूलाई भन्दछु, जसले

ीलाई खराब इच्छाले हदेर्छ, त्यसले अिघबाटै उिसत त्यसको हृदयमा िभचार ग रसकेको हुन्छ। 29यिद ित ो दािहने
आखँाले ितमीलाई बाधा पयुार्उछँ भन,े त्यसलाई िनकालरे फा लदऊे। िकनभने ित ो सम्पणूर् शरीर नरकमा पन ुर् भन्दा बरु
ित ा अङ्गहरूमध्ये एउटा न हुन ु ित ो िन म्त िहतकारी हुनछे। 30 यिद ित ो दािहने हातले ितमीलाई पाप गराउँछ भने
त्यसलाई काटेर फा लदऊे। िकनभने ित ो सम्पणूर् शरीर नरकमा जान ु भन्दा बरू ित ो अङ्गहरूमध्ये एउटा न हुन ु ित ो
िन म्त िहतकारी हुनछे।

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

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

यशे ू ारा शपथ बारे िशक्षा
33 “फे र ितमीहरूले सनुकेाछौ, िक हा ा ाचीन समयका पखुार्हरूलाई यसो भिनएको िथयो, ‘जब ितमी शपथ

खान्छौ, त्यो ितज्ञा नतोड। परमे रको िन म्त आफ्नो ितज्ञा परूा गर।’* 34 तर म ितमीहरूलाई भन्दछु, स्वगर्को
नाउमँा कसम वा ितज्ञा खाँदै नखाऊ, िकनभने स्वगर् परमे रको िसहंासन हो। 35 पथृ्वीको नाममा पिन कसम नखाऊ,
िकनभने पथृ्वी परमे रको पाउदान हो। यरूशलमेको नाउमँा कसम नखाऊ, िकनभने त्यो महाराजाको शहर हो। 36अिन
आफ्नो िशरको कसम पिन नखाऊ, िकनभने ितमी आफ्नो िशरको एउटा केशलाई पिन सतेो वा कालो तलु्याउन सक्दनैौ।
37 यिद ितमी ‘हो’ भने ‘हो’ भन ‘होइन’ भने ‘होइन’ भन। यस भन्दा बढ्ता चािहं द ु -तफर् बाट भएको हो।

यशे ू ारा बद्ला लने बारे िशक्षा
(लकूा 6:29-30)

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

सबलैाई मे गर
(लकूा 6:27-28, 32-36)

✡ 5:21: 20:13; वस्था 5:17 बाट उ तृ ग रएको। ✡ 5:27: 20:14; वस्था 5:18 बाट उ तृ
ग रएको। ✡ 5:31: 24:1 बाट उ तृ ग रएको। * 5:33: 19:12, गन्ती 30:2; वस्था 23:21 बाट उ तृ
ग रएको। ✡ 5:38: 21:24; लवेी 24:20 बाट उ तृ ग रएको।
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43 “ितमीहरूले यसो भिनएको सनुकेाछौ, ‘ित ो िछमकेीलाई मे गर✡ र ित ो श लुाई घणृा गर।’ 44 तर म

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

6
यशे ू ारा दान िदने बारे िशक्षा

1 “होिशयार बस, जब ितमीहरू रा ो काम गछ , अरू मािनसहरूका उप स्थितमा त्यस्ता दखेावटीका िन म्त काम
नगर। यिद त्यसो गय भने स्वगर्मा भएका ित ा िपताबाट ितमीहरूलाई केही इनाम िमल्नछैेन।

2 “जब ितमी दरी हरूलाई सहायता िदन्छौ त्यसको िवज्ञापन नगर कपटीहरूले जस्तो काम नगर। ितनीहरूले अरूले
दखेनु भनरे दरी लाई सहायता गनर् अिघबाटै आफ्ना तरुही बजाउछँन।् ितनीहरूले सभाघरहरू र गल्लीहरूमा यसो
गछर्न।् मािनसहरूबाट शसंा पाउनलाई ितनीहरू यसो गदर्छन।् म ितमीहरूलाई साँचो भन्छु, यो नै ती सबै इनामहरू हुन ्
जो ितनीहरूले पाउने छन।् 3 तर जब ितमी दरी का िन म्त दान-पणु्य गदर्छौ, एकदमै ग ु रुपले गर। ितमीले के गनर्
लािग रहकेा छौ भनरे कसलैे चाल नपाओस।् 4 ित ो दान-पणु्य ग ु रूपमा होस।् ग ु रुपमा गरेका ित ो दान-पणु्य ित ा
िपताले अवश्यै दे ु हुनछे। तब ित ा िपताल,े जसले ग ु हरूपमा के ग रएको छ दखेनभुएको छ र उहाँले ितमीलाई इनाम
िदनहुुनछे।

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

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

ग ु रूपमा गरेको सबै कुरा ित ा िपताले दे हुुनछे, र ितमीलाई उहाँले इनाम िदनहुुनछे।
7 “जब ितमी ाथर्ना गदर्छौ, तब परमे रलाई नजान्ने अरु मािनसहरूले जस्तो वहार नगर।् ितनीहरू अथर्हीन

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

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

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

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

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

तर हामीलाई द ु बाट बचँाउन ु होस।्’*

14 यिद, ितमीहरूले ितनीहरूको कसरु क्षमा गय भने ितमीहरूका स्वगर्मा ब हुुने िपताले पिन ितमीहरूलाई क्षमा
गन ुर्हुनछे। 15 यिद ितमीहरूले मािनसहरूका दोष क्षमा गरेनौ भने स्वगर्मा ब हुुने ितमीहरूका िपताले पिन ितमीहरूका
दोष क्षमा गन ुर्हुनछैेन।
✡ 5:43: 19:18 बाट उ तृ ग रएको। * 6:13: :
“िकनभन,े राज्य परा म र मिहमा सदा-सवर्दा तपाईंकै हुन ्। आिमन।्”
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यशे ू ारा उपवास बारे िशक्षा
16 “जब ितमीहरू उपवास बस्छौ, तब कपटीहरू जस्ता उदासी नबन। कपटीहरूले जस्तो आचरण नगर। आफू

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

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

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

22 “ित ो शरीरको ज्योित आखँा हो। यिद ित ा आखँाहरू िनमर्ल छन ् भन,े ित ा सारा शरीर उज्यालो रहनछे।
23 तर यिद ित ा आखँा खराब छन ्भन,े ित ो सम्पणूर् शरीर अधँ्यारो हुनछे। यिद ित ो उज्यालो चािहं अधँ्यारो भयो
भन,े त्यो घनघोर अधँ्यारो हुनछे।

24 “कसलैे पिन दईु मा लकको सवेा एकै समयमा गनर् सक्दनै। उसले एउटालाई घणृा र अक लाई मे गनछ।
अथवा त्यो एउटािसत झकु्नछे, र अक लाई तचु्छ गन्नछे। यसलैे एउटै समयमा एकै साथमा ितमीहरूले परमे र र
धनको चाकरी गनर् सक्दनैौ।

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

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

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

यसकारण परमे रले नै ितमीहरूलाई अझ रा री लगुाफाटा पिहराइिदन ु हुनछैेन र? अल्पिव ासी हो।
31 “यसथर् िफ ी गद यसो नभन, ‘हामी के खाउलँा?’ ‘के िपउँला?’ वा हामी ‘के लगाउलँा?’ 32 परमे रमा

िव ास नगनहरूले मा ै यी कुराहरू पाउने इच्छा गदर्छन।् यसकारण िफ ी नगर, िकनभने स्वगर्मा ब हुुने िपताले
ितमीहरूलाई यी सबै थोकको आवश्यक छ भनी जान्नहुुन्छ। 33 ितमीहरू अरू थोकभन्दा परमे रको राज्य र उहाँको
धािमर्कताको िवषयमा इच्छा गर। तब उहाँले ितमीहरूलाई ितमीहरूले चाहकेा यी जम्मै कुराहरू िदनहुुनछे, 34 जस ारा
भो लको िन म्त ितमीहरूले त्यि िफ ी गन ुर् पन छैन, त्यके िदनमा आ-आफ्नै समस्या हुन्छ। भो लको िदनको पिन
आफ्नै समस्याहरू छन।्

7
यशे ू ारा िनसाफ बारे िशक्षा
(लकूा 6:37-38, 41-42)

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

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

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

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

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

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

मखु िनयम
12 “अरू मािनसहरूले ितमीहरूलाई जे जसो गरून ्भन्ने ितमीहरू चाहन्छौ, ितमीहरूले पिन ितमीहरूलाई त्यसै गर।

यहीनै मोशाको वस्थाको अथर् र अगमव ाहरूको उपदशे हो।
स्वगर् र नकर् को बाटो
(लकूा 13:24)

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

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

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

21“मलाई भ,ु भ,ु भन्ने हरेक मािनस स्वगर्को राज्यमा वशे गनर् पाउनछैेन। तर जसले स्वगर्मा हुनहुुने मरेो िपताको
इच्छा पालन गछर्। उसले स्वगर्को राज्यमा वशे गनर् पाउनछे। 22अ न्तम िदनमा धरैेले मलाई भन्नछेन,् ‘तपाईं नै हा ा
भ ु हुनहुुन्छ। हामीले तपाईंकै नाउमँा अगमवाणी बोल्यौ; अिन तपाईंकै नाउमँा हामीले ती द ु हरूलाई िनकाली पठायौं

अिन अनके अनौठा चमत्काहहरू गय ।’ 23 तब म ितनीहरूलाई स्प रूपले भन्नछुे, ‘ितमी त्यो पाप काम गनहरू म
दे ख टाढा होओ मलैे ितमीहरूलाई किहल्यै िचनकेो छैन।’

बिु मान र मखूर् मािनसहरू
(लकूा 6:47-49)

24 “हरेक मािनस जसले मलैे भनकेा यी कुराहरू सनु्छ र पालन गछर् उनै ब ु मान हो। ब ु मान मािनसले आफ्नो
घर च ानमािथ िनमार्ण गरेको छ। 25 त्यहाँ घनघोर पानी पय अिन बाढी आयो। तफुान हुरीले त्यो घरलाई हान्यो। तर
पिन त्यो घर ढलने। िकनिक त्यो घर च ानमािथ िनमार्ण ग रएको िथयो।

26 “तर त्यके मािनस जसले मरेा कुरा सनु्छ तर मरेो अनसुरण गदन, त्यो एउटा मखूर् मािनस जस्तै हो। उसले
आफ्नो घर बालनुामािथ बनायो। 27 अित बिृ को कारणले बाढी आयो, आधँीले घरलाई हान्यो र त्यो ठूलो आवाज
सिहत ढल्यो।”
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28 यशेलूे उपदशे िदन ु भएको सनुरे मािनसहरू छक्क परे। 29 िकनभने यशेलू े ितनीहरूका वस्थाको शा ीहरूले झैं

िसकाउन ु भएन। तर अ ख्तयार भएको मािनसले जस्तो िसकाउन ु भयो।

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

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

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

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

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

7 यशेलूे ती अिधकारीलाई भन्नभुयो, “म त्यहाँ जानछुे अिन ितनलाई िनको पा रिदनछुे।”
8 अिधकारीले जवाफ िदए, “हे भ!ु तपाईं मरेो घरमा प ु हुने त्यित योग्यको म छैन। तर तपाईंले एक वचन

भिनिदनहुोस ् र मरेो नोकर िनको भइहालोस।् 9 म कसकैो अधीनमा छु। अिन मरेो अिधनमा अरू सिैनकरू छन।् यिद
मलैे कुनै एकजना िसपाहीलाई भनें, ‘जाऊ’ भन्दा उ जान्छ। अिन अक एक िसपाहीलाई मलैे आउ भन्दा ऊ आउँछ।
यिद मलैे मरेो नोकरलाई भनें, ‘यो गर’ अिन उसले त्यो गछर्। मलाई थाहा छ तपाईंसगं पिन यस्तो श छ।”

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

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

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

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

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

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

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

20 यशेलूे ितनलाई भन्नभुयो, “स्यालहरूका ब े प्वाल हुन्छन।् आकाशका चराचरुूङ्गीको ब े ग ुडँ हुन्छ। तर
मािनसको पु को लािग ता िशर अडाउने ठाउँ सम्म छैन।”
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21अक एकजना मािनस, जो यशेकूो चलेाहरूमध्ये एकजना िथए ितनले यशेलूाई भन,े “हे भ,ु पिहला गएर मलाई

मरेो बाबलुाई गाड्न िदनहुोस।् त्यसपिछ म तपाईंलाई प ाउनछुे।”
22 तर यशेलू े ती मािनसलाई भन्नभुयो, “मरेोपिछ लाग, मरेका मािनसहरूले ितनीहरूको आफ्नो मदुार्हरूलाई आफै

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

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

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

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

यशेलू े भतू लागकेो दइुजना मािनसहरूलाई चगंाई गन ुर् भयो
(मकूर् स 5:1-20 लकूा 8:26-39)

28 गद रनीहरूको मलुकुको एउटा झीलको अक तफर् यशे ू आइपगु्न ु भयो। त्यहाँ दईुजना मािनस यशे ू कहाँ आए।
ितनीहरूलाई भतु लागकेो िथयो। ितनीहरू िचहानको गफुामा बस्दथ।े ितनीहरू अत्यन्तै डरलाग्दा िथए। यसले गदार्
मािनसहरू त्यो बाटो िहडँ्ने आटँ गदनथ।े 29 ती दइुजना यशेकूहाँ आए अिन िचच्याउन थाल,े “परमे रको पु तपाईं
हामीबाट के चाहान ु हुन्छ? के समय आउनु भन्दा अिघ हामीलाई दण्ड िदन ु आउन ु भएको हो?”

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

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

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

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

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

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

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

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

9 जब यशे ू गइरहन ु भएको िथयो, उहाँले एकजना म ी नाम गरेको मािनसलाई भटे्न ु भयो। म ी महसलू उठाउने
अ ामा बिसहहकेा िथए। यशेलू े भन्नभुयो, “मिसत आऊ।” त्यसपिछ म ी जरुूक्क उठे र यशेकूो पिछ लाग।े
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10 यशे ू बलेकुीको भोजन म ीकै घरमा खान ब ु भएको बलेा त्यहाँ धरैे कर उठाउनहेरू र पापीहरू आएका िथए

अिन ितनीहरूले यशे ू र उहाँका चलेाहरू सगँै भोजन खादै िथए। 11 यशेलूे ती मािनसहरूसगँ खाना खाइ रहन ु भएको
फ रसीहरूले दखे।े फ रसीहरूले यशेकूा चलेाहरूलाई सोध,े “िकन ितमीहरूका गरुूले कर उठाउनहेरू र पापीहरूसगँ
बसरे खाना खान्छन?्”

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

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

14 त्यसपिछ यहून्नाका चलेाहरू यशेकूहाँ आए। ितनीहरूले यशेलूाई भन,े “हामी अिन फ रसीहरू धरैे जसो उपवास
बस्दछौ। ती तपाईंका चलेाहरू िकन उपवास बस्दनैन?्”

15 यशेलूे भन्नभुयो, “िववाहको बलेामा जो दलुहासगँ हुन्छन,् ितनले दखु मान्दनैन ् तर त्यस्तो समय आउँछ जब
ितनीहरूबाट दलुहालाई अलग ग रन्छ। तब ितनीहरू दःुखी बन्छन ्र ितनीहरू उपवास लन्छन।्

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

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

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

19 तरुन्तै यशे ू उठ्न ु भयो अिन ितनीिसत जानभुयो। उहाँका चलेाहरू पिन पिछ लाग।े
20 बा वषर्दे ख रगत बहने रोगले स्त एउटी ी त्यहाँ िथईन।् यशेकूो पिछ ल्तर आएर उनले उहाँको व को फेरमा

छोइन।् 21 ितनले सोच्दै िथइन,् “यिद मलैे उहाँको लगुाको फेरमा छोएँ मा भने पिन म ठीक भइजानछुे।”
22 यशे ू पिछ ल्तर फिकर् न ु भयो र ितनलाई दखेरे भन्नभुयो, “हे प्यारी छोरी खशुी होऊ। ित ो िव ासले ितमी िनको

भएिक छौ।” ितनै बलेा ितनी ठीक भइन।्
23 यशे ू यहुदी शासकसगँ िहडँ्दै हुनहुुन्थ्यो।उहाँ ितनको घरमा पगु्न ु भयो।मािनसहरुलाई शोक धनु बजाईरहकेो

दे भुयो। उहाँले धरैे मािनसहरूलाई त्यहाँ रोइरहकेो दे भुयो िकनभने यवुती मरेकी िथई। 24यशेलूे भन्नभुयो, “र जाऊ।
यो यवुती मरेकी छैन। ऊ िनदाइरहकेी मा छे।” यो दखेरे मािनसहरूले उहाँको हाँसो उडाए। 25 जब मािनसहरूलाई
घरबाट बािहर पठाइयो, तब यशे ू यवुतीको कोठामा वशे गन ुर्भयो। उहाँले यवुतीको हात समा भुयो अिन त्यो यवुती
जरुुक्क उठी। 26 तब यस कुराको खबर सारा मलुकुभ र िफँिजयो।

यशे ू ारा धरैे मािनसहरू िनको भए
27 जब यशे ू त्यो स्थानबाट गईरहन ु भएको िथयो, दइुजना अन्धो मािनसले उहाँलाई प ाए। ती अन्धाहरूले ठूलो

स्वरले रूदै भन,े “हे दाऊदका पु , कृपया हामीलाई सहायता गन ुर्होस।्”
28 जब यशे ू घर िभ प भुयो, ती अन्धा मािनसहरू उहाँकहाँ आए। उहाँले ती अन्धाहरूलाई भन्नभुयो। “के म

ितमीहरूलाई फे र दे सक्ने बनाउछुँ भनरे ितमीहरूलाई िव ास लाग्छ?” अन्धा मािनसहरूले जवाफ िदए, “ज्य,ू
भ,ु हामीलाई िव ास लाग्छ।”
29 त्यसपिछ यशेलूे ितनीहरूका आखँाहरू छोएर भन्नभुयो, “मलैे ितमीहरूलाई दे सक्ने बनाउन सक्छु भन्ने िव ास

ितमीहरूिसत छ। यस्तै हुन दऊे।” 30 त्यसपिछ ितनीहरूले तरुन्तै दे सके। यशेलू े ितनीहरूलाई कडा चतेाउनी िदन ु
भयो, उहाँले भन्न ु भयो, “यो कुरा कसलैे थाहा पाउन ु हुदँनै।” 31 तर ती अन्धा मािनसहरू बािहर गए अिन त्यस क्षे मा
चारैितर यशेकूो खबर िफँजाए।
✡ 9:13: 6:6 बाट उ तृ ग रएको।
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32 जब ती दइु मािनसहरू जादै िथए, केही मािनसहरूले अक एकजनालाई यशेकूहाँ ल्याए। उसलाई भतू लागकेो

हुनाले त्यो मािनसले बोल्ने श गमुाएको िथयो। 33 यशेलूे त्यस मािनसबाट भतू भगाइिदनभुयो। त्यसपिछ त्यो मािनस
बोल्न थाल्यो। मािनसहरू छक्क पद भन्नलाग,े “इ ाएलमा यस कारको घटना पिहले किहल्यै घटेको िथएन।”

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

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

ससुमाचार चार गन ुर् भयो। यशेलू े सबै कारका रोग र िबमारीहरू िनको पान ुर्भयो। 36 उहाँले भीडलाई दे भूयो र
उनीहरूको िन म्त टठाउन ु भयो। िकनभने ितनीहरू असहाय अिन िच न्तत िथए। ितनीहरू गोठालो नभएका भेंडाहरू
जस्तै हरैान भई िततर-िबतर भएका िथए। 37 यशेलूे आफ्ना चलेाहरूलाई भन्नभुयो, “फसल ता धरैे छन ् तर फसल
काट्ने खतेालाहरू कम्ती छन।् 38 भु फसलका मा लक हुनहुुन्छ। उहाँलाई ाथर्ना गर जस ारा उहाँले आफ्ना फसल
सं ह गनर् अिधक कम हरू पठाउन ू हुनछे।”

10
यशेलूे आफ्ना े रतहरूलाई चार गनर् पठाउन ु हुन्छ
(मकूर् स 3:13-19; 6:7-13; लकूा 6:12-16; 9:1-6)

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

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

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

11 “जव ितमीहरू कुनै गाउँ वा शहरितर जान्छौ त्यहाँ कुनै न कुनै योग्य मािनसलाई भटे ् अिन स्थान नछाडे सम्म
उसको घरमा बस। 12 ितमी घरिभ प े िब ीकै त्यसलाई भन। ‘तपाईंलाई शा न्त होस।्’ 13घरिभ भएका मािनसहरूले
ितनीहरूलाई स्वागत जनाए भने ितनीहरू ित ो शा न्तको कामना हण गनर् योग्यका छन।् यिद ितनीहरूले स्वागत नजनाए
ितमीहरूको शा न्तको कामना िफतार् लऊे िकनभने ितनीहरू ितमीहरूको शा न्तको कामनाका योग्य छैनन।् 14 यिद कुनै
घर वा शहरले ितमीहरूलाई स्वागत नगरे अथवा ितमीहरूको कुरा नसनुे त्यो ठाउँ छोड्दा गोडाको धलुोसम्म टक्टकाउन।ु
15 ितमीहरूलाई म साँचो भन्दछु। न्यायको िदनमा ितनीहरूको अवस्था सोदोम र गमोराको भन्दा नरा ो हुनछे।
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यशे ू ारा समस्याहरू बारे चतेाउनी
(मकूर् स 13:9-13; लकूा 21:12-17)

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

21 “दाज्य-ूभाइहरू आफ्नै दाज्य-ूभाइहरूको िवरु हुनछेन ् ितनीहरू एकले अकार्लाई मानर् लाउनछेन।् बाबहुरूले
आफ्नै छोराहरूलाई मानर् लाउनछेन।् छोराछोरीहरू आमाबाबहुरूको िवरू उठ्नछेन,् र ितनीहरूलाई मान षड ्यन्
गनछन।् 22 सबै मािनसहरूले ितमीहरूलाई घणृा गनछन ्िकनभने ितमीहरूले मलाई प ाउँछौ। तर जसले आ खरसम्म
सहन्छ उसको उ ार हुनछे। 23जब एउटा शहरबाट ितमीहरू खिेदनछेौ तब अक शहरमा जाऊ। म ितमीहरूिसत साँचो
भन्दछु। मािनसको पु आउन अिघ नै ितनीहरू इ ाएलको सबै शहरहरू भएर गइ सकेको हुनछैेनौ।

24 “कुनै पिन चलेा गरुूभन्दा े हुदँनै नता कुनै दास आफ्नो मा लकभन्दा े हुन्छ। 25 एउटा चलेाको िन म्त
आफ्ना गरुू जस्तै बन्न ु पयार् छ। एक जना दासको िन म्त आफ्ना मा लक जस्तै बन्न ु पयार् छ। यिद घरका ठूलाबडालाई
नै बालिजबलु अथवा शतैान भिनन्छ भन,े प रवारका अरू सदस्यहरूलाई त्यस भन्दा पिन नरा ो भिननछे।

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

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

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

िव ास बारेमा बहस
(लकूा 12:8-9)

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

यशेलूाई प ाउनाले दखु उठाउन ु पछर्
(लकूा 12:51-53, 14:26-27)

34 “म पथृ्वीमा शा न्त ल्याउन आएको भनी नसम्झ म पथृ्वीमा शा न्त ल्याउनलाई आएको होइन। तर म तरवार
चलाउन आएको हु।ँ 35 म यो उ ेश्यले आएको हु:ँ

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

एउटी बहुारी उसकी सासकूो िवरू हुन्छे।
36 कुनै मािनसको आफ्नो प रवरको मािनस इच्छा प मा नाउँ भएका उसको िबरु श ु बन्दछ।’ िमका 7:6

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

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

40 “ितमीहरूलाई जसले हण गछर् मलाई पिन हण गदर्छ। अिन जसले मलाई हण गछर् मलाई पठाउनलेाई पिन
हण गदर्छ। 41अगमव ालाई भटे्ने उसलाई स्वागत गनले असल मािनस भएको कारणले इनाम पाउछँ। एउटा असल

मािनसलाई भटेेर उसलाई स्वागत गनले ऊ असल मािनस भएको कारणले उसले असल मािनसको इनाम पाउछँ। 42 यिद
कसलैे मलाई प ाउनलेे यी सानाहरू मध्ये कसलैाई सहायता गलार्, उसले आफ्नो इनाम पाउनछे। त्यस मािनसले एक
मा िदए पिन मबाट ठूलो इनाम पाउनछे।”

11
यशे ू र बि स्मा िदने यहून्ना
(लकूा 7:18-35)

1आफ्ना बा ै चलेाहरूलाई िशक्षा िददं ै यशेलू े आफ्ना कुराहरू भिनसक्न ु भएपिछ उहाँ गा ललको शहरहरू ितर चार
गनर् अिन िशक्षा िदन जानभुयो।

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

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

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

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

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

वस्था र अगमव ाहरूले उहाँ आउँनहुुन्छ भनकेा छन।् 15 मरेो कुरा सनु्न सक्ने ितमीहरूले यी कुराहरू सनु।
16 “आजका मािनसहरूको बारेमा मलैे के भन्न?े ितनीहरू के जस्ता छन?् आजका मािनसहरू बजारमा खले्ने

स-ससाना केटाकेटीहरू जस्ता छन।् एक दलका केटाकेटीहरूले अकार् दलकाहरूलाई बोलाउँछन,्

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

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

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

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

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

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

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

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

चाहन ु भएको िथयो।
27 “मरेा िपताले मलाई सबै वस्था ग रिदन ु भएको छ। िपताले बाहके अरू कसलैे प ु लाई िचन्दनै। पु ले बाहके

अरू कसलैे िपतालाई िचन्दनै। अिन पु ले जनु मािनसहरूमा िपतालाई कट गन इच्छा गनर्हुन्छ ितनीहरूले मा िपतालाई
िचन्ने छन।्

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

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

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

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

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

✡ 12:7: 6:6 बाट उ तृ ग रएको।
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9 यशे ू त्यहाँबाट िहडँ्न ु भयो अिन ितनीहरूको सभाघरमा जानभूयो। 10 उहाँले सभाघरमा एउटा सकेुर चाउ रएको

हात भएको मािनसलाई दे ु भयो। केही यहूदीहरू यशेलूाई दोष लगाउनलाई िनहु ँ खोिजरहकेा िथए। अिन ितनीहरूले
उहाँलाई सोध,े “के िव ामको िदनमा कसलैाई िनको पान ुर् न्यायोिचत छ?”

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

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

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

उहाँलाई प ाउन लाग।े उहाँले सबै रोगीहरूलाई िनको पारी िदनभुयो। 16 उहाँ को हुनहुुन्छ भनरे मािनसहरूलाई केही
नभन्नभुनी ितनीहरुलाई यशेलू े चतेाउनी िदनभुएको िथयो। 17 यशेलूे यी कुराहरू यशयैा अगमव ाले भनकेा कुराहरू
पणूर् गनर्का िन म्त गन ुर् भयो।
18 “यहाँ मरेो दास छ,

मलैे उसलाई चनुकेो हु।ँ
म उसलाई मे गछुर्

अिन म उिसत खशुी छु।
म मरेो आत्मा उसमा हा लिदनछुे,

अिन उसले नै अन्य रा हरूमािथ न्यायको घोषणा गनछ।
19 उसले झगडा गनछैन न त िचच्याउने नै छ;

उसको स्वर कसलैे पिन गल्लीहरूमा सनु्ने छैन।
20 उसले बा ङ्ग सकेको िनगालो भाँच्ने छैन।

उसले ज लहरेको दीयो िनभ्दै जाँदछै भिन िनभाउने छैन।
उसले यी सबै ग ररहनछे जबसम्म साँचो न्यायले िवजय ा गदन।

21 सबै रा हरूले उहाँमािथनै आशा गनछन।्” यशयैा 42:1-4
परमे र ारा यशेकूो श
(मकूर् स 3:20-30; लकूा 11:14-23; 12:10)

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

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

25 यशेलूे फ रसीहरूले सोचकेा कुरा थाहा पाउनभुयो। अिन उहाँले ितनीहरूलाई भन्नभुयो, “आपसमा झगडा गन
कुनै पिन राज्य ध्वसं हुनछे त्यसै गरी आफैमा िवभाजन भएको नगर टक्ने छैन। त्यसरीनै िवभाजन भएको कुनै प रवार
सफल हुदँनै। 26 यिद शतैानले शतैानलाई िनकाल्दछ भन,े त्यो आफ्नै िवरु िवभािजत हुन्छ। तब कसरी उसको राज्य
टक्न वा चल्न सक्छ? 27 ितमीहरूले भन्दछैौ िक मलैे शतैानको श ारा भतूहरू भगाउदँछुै। यिद यो सत्य हो भन,े

ित ा मािनसहरूले भतु भगाउन कुन श को योग गदछन?् यसकारण ितमीहरूका आफ्नै मािनसहरूले ितमीहरूको
भलू को ाउनछेन।् 28 तर म परमे रका आत्माको श ारा भतुहरू भगाउछुँ। यसबाट यो थाहा हुन्छ िक परमे रको
राज्य अिघ नै ितमीहरूमा आइसकेको छ। 29 यिद कुनै मािनसले कुनै एक बलवान मािनसको घरमा लटुपाट गनर् चाहन्छ
भन,े सवर् थम उसले त्यो बलवान मािनसलाई साङ्लोले बाँधरे रा पुछर्। त्यसपिछ मा त्यो मािनसले घर लटु्न सक्दछ।
30 जो मािनस मिसत छैन, त्यो मरेो िवरु मा छ। मिसत काम नगनले मरेो िवरू मा काम ग ररहकेो हुन्छ।

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

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

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

माणकालािग यशेसूगँ यहूदीहरूको सोधखोज
(मकूर् स 8:11-12; लकूा 11:29-32)

38 तब केही शा ीहरू र फ रसीहरूले यशेलूाई जवाफ िदए। ितनीहरूले भन,े “गरुूज्य,ू हामी तपाईंबाट एउटा
आ यर्को िचन्ह हनेर् चाहन्छौ।”

39 यशेलूे जवाफ िदनभुयो, “द ु र पापी मािनसहरूले माणकोलिग चमत्कार खोज्दछैन।् तर त्यस्ता मािनसहरूलाई
माणकोलािग कुनै चमत्कार दखेाइने छैन। अगमव ा योनाको िचन्ह बाहके। 40 तीन िदन र तीन रात सम्म योना

एउटा ठूलो माछाको पटेमा िथए। त्यसरी नै तीन िदन र तीन रात सम्म मािनसको पु पथृ्वीको पटेिभ रहनछे। 41 अिन
न्यायको िदनमा ितनीहरू दोषी छन ् भनी दखेाउनका िन म्त िननवकेा मािनसहरू यस पसु्ताको साथमा खड़ा हुनछेन।्
िकनभने योनाले ितनीहरूलाई उपदशे िदएका िथए, अिन ितनीहरूले आफ्नो जीवननै बद्लकेा िथए। अिन अझ यहाँ
एक मािनस छ त्यो योना अगमव ा भन्दा महान छ।

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

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

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

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

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

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

13
यशेलूे बीऊ र बीऊ छनको िबषयमा उखान भन्नहुुन्छ
(मकूर् स 4:1-9; लकूा 8:4-8)
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1ठीक त्यही िदन यशे ूबािहर गएर झीलको छेउमा ब ु भयो। 2उहाँलाई अनकेौं मािनसहरूले घरेेका िथए। यसकारण

उहाँ एउटा डुङ्गामा चढ्न ु भयो। सबै मािनसहरू चाँिह िकनारमा बसकेा िथए। 3 उखानहरूको उपयोग गरेर उहाँले
मािनसहरूलाई धरैे िशक्षा िदनभुयो। यशेलू े बताउनभुयो:

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

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

10 चलेाहरू आए र यशेलूाई सोध,े “तपाईंले उपदशे गन ुर्हुदँा तपाईंले िकन उखानहरू भन्न ु भएको?”
11 यशेलूे जवाफ िदनभुयो, “स्वगर्को राज्यको सत्यरहस्यहरूको बारेमा ितमीहरूले मा बझु्नसक्छौ। तर अरूहरूले

ती जान्नसक्दनैन।् 12 जसले बझु्न सक्दछ उसलाई अरू बझुाइनछे अिन उसले चाहभेन्दा धरैे बझु्न पाउनछे। तर
जसले बझु्न सक्दनै उसले जित बझुकेोछ त्यो पिन उसकोबाट खोिसनछे। 13 यसलै,े ती मािनसहरूलाई उपदशे िदएँ म
उखानहरू भन्ने छु ितनीहरू हदेर्छन,् तर दखे्दनैन।् ितनीहरू सनु्छन ्तर बझु्दनैन।् 14 यसरी यशयैाले जनु अगमवाणी गरे
त्यो ितनीहरूमा पणूर् भयो:

‘ितमीहरू सनु्न त सनु्छौ,
तर बझु्दनैौ।

ितमीहरू हनेर् त हछे ,
तर दे सक्दनैौ।

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

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

ितनीहरुका हृदयले बझु्दनैन,्
हनै भने ितनीहरू मकहाँ आउने िथए, सनु्ने िथए, अिन म ितनीहरूलाई िनको पानिथएँ।’ यशयैा 6:9-10

16तर ितमीहरू धन्य छौ िकनभने ित ा आखँाहरूले दे सक्छन,्अिन ित ा कानहरूलेसनु्न सक्छन।् 17म ितमीहरूलाई
साँचो भन्दछु। धरैे अगमव ाहरू र धम मािनसहरू पिहले ितमीहरूले दखेकेा कुराहरू हनेर् चाहन्थ।े तर ितनीहरूले ती
कुराहरू दे सकेनन।् अिन धरैे अगमव ाहरू र धम मािनसहरू ितमीहरूले सनुकेा कुराहरू पिहले सनु्न चाहन्थ।े तर
ितनीहरूले ती कुराहरू सनु्न सकेनन।्

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

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

बझु्दनै। द ु आउँछ अिन उसको मनमा रोिपएको कुराहरू लजैान्छ।
20 “अिन च ानमय भिूममा खसकेो बीऊहरू चािहं के हुन?् ती बीऊहरू त्यो मािनस जस्तै हुन ्जसले उपदशे सनु्छ

अिन आनन्दिसत तरुन्तै हण गदर्छ। 21 तर त्यो मािनसले त्यो सन्दशेलाई गहनरूपले उसको जीवनमा प िददनै। त्यो
उपदशेलाई त्यसले थोरै बरेसम्म मा आफ्नो जीवनमा राख्छ। उपदशेको कारणले जब उसले क र सतावटको सामना
गन ुर्पछर् त्यसले तत्काल आफ्नो िव ास गमुाउँछ।
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22“अिन काँडाहरूमा छ रएको बीऊहरू चािहं के हुन?् ती बीऊहरू ती मािनसहरू जस्तै हुन ्जसले उपदशे सनु्दछन ्

तर जीनवको िवषयमा बढ्ता िफ ी गछर्न अ्िन पसैाको मेले ितनीहरूले सनुकेो उपदशे िनसािसन्छ। यसले गदार् उपदशेले
फलफलाउन सक्दनै।

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

गहू ँ र सामाको उखान
24 त्यसपिछ यशेलूे ितनीहरूलाई िसकाउन अक उखान सनुाउन ु भयो। उहाँले भन्नभुयो, “स्वगर्को राज्य एउटा

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

28 “त्यो मािनसले जवाफ िदयो, ‘केही श लुे त्यो छरेको िथयो।’
“चाकरहरूले सोध,े ‘त के हामीले गएर ती सामा उखलेकेो तपाईं चाहन ु हुन्छ?’
29 “त्यो मािनसले जवाफ िदयो, ‘अह,ँ िकनभने ितमीहरूले सामा उखले्दा गहु ँ पिन उखले्न सक्छौ। 30 फसलको

समयसम्म सामा र गहु ँ दवुलैाई सगँसगँै बढन दऊे। फसल कटाइको बलेामा म खतेालाहरूलाई भन्नछुे, पिहल:े सामा
बटुलरे ितनीहरूलाई जलाउनकुो िन म्त िबटा-िबटा बाँध। त्यसपिछ गहु ँ बटुल र मरेो भण्डारमा जम्मा गर।’ ”

अरू केही उखानहरू
(मकूर् स 4:30-34; लकूा 13:18-21)

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

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

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

“म उखान माफर् त ितमीहरूसगँ बोल्छु;
उखानहरूमा ससंारको सिृ भएको समय दे ख ग ु रा खएका कुराहरू भन्नछुे।” भजनसं ह 78:2

यशे ूक ठन उखानको ख्या गन ुर्हुन्छ
36 त्यसपिछ सबै मािनसहरूलाई त्यहीं छाडरे यशे ूघरितर लाग्नभुयो। उनका चलेाहरू उहाँकहाँ गए र भन,े “कृपया

हामीलाई खतेको सामाको उखानको अथर् बताइ िदनहुोस।”
37 यशेलूे जवाफ िदनभुयो, “खतेमा असल बीऊ छन मािनस मािनसको पु हो। 38 ससंार नै खते हो। असल

बीऊहरू राज्यमा परमे रकै मािनसहरू हुन।् सामा द ु का सन्तानहरू हुन।् 39 नरा ो बीऊहरू छन श कुा चािहं शतैान
हो। फसलकाटने समय चािह ँ ससंारको अन्त्य हो। अिन फसल काट्नहेरू परमे रका दतूहरू हुन।्

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

गाड़धन र मोतीको उखान
44 “स्वगर्को राज्य जमीनमा लकुाइएको सम्पि जस्तै हो। कुनै एक िदन एउटा मािनसले त्यो पायो, ऊ खबूै खशुी

भयो। उसले त्यसलाई फे र खतेमा लकुायो। तब ऊ गएर आफूसगं भएको सबै िचजहरू बचे्यो र त्यो खते िकन्यो।
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45 “फे र, स्वगर्को राज्य एक ापरी जस्तै हो, जसले असल मोतीहरू खोज्छ। 46 एकिदन त्यो ापारीले एउटा

बहुमलू्य मोती फेला पाय । र उसले गएर आफूसगँ भएको सबै बचेरे त्यो मोती िकन्यो।
माछामान जालको उखान

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

51 तब यशेलूे आफ्ना िशष्यहरूलाई सोध्नभुयो, “के यी सबुै कुराहरू ितमीहरूले बझु्यौ?”
ितनीहरूले जवाफ िदए, “ज्य ु भ,ु हामीले बझु्यौं।”
52 तब उहाँले आफ्ना चलेाहरूलाई भन्नभुयो, “ त्यके शा ी जसले स्वगर्को राज्यको िवषयमा िसकेको एउटा

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

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

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

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

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

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

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

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

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

9 राजा हरेोद खबूै दःुखी भए। तर छोरीले जे चाहन्छे त्यो उसलाई िदने शपथ उनले लएका िथए। अिन हरेोदसगँै
खाने मचेमा बसकेा मािनसहरूले पिन यो (शपथ) सनुकेा िथए। उसले आफ्नी छोरीले चाहकेो कुरा ल्याउने आदशे िदए।
10यसथर् उनले केही मािनसहरूलाई पठाए अिन ितनीहरूले कैदमा परेका यहून्नाको टाउको काट्न लगाए। 11 ितनीहरूले
यहून्नाको टाउको एउटा थालमा ल्याए र त्यस केटीलाई िदए। उसले यहून्नाको टाउको आफ्नी आमा हरेोिदयास कहाँ
लग।े 12 यहून्नाका चलेाहरू आए र ितनको दहे लगरे गाड।े अिन ितनीहरू यशेकूहाँ गए र भएका घटनाहरूको वणर्न
गरे।
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पाँचहजारभन्दा बढी मािनसहरूलाई भोजनको बन्ध
(मकूर् स 6:30-44; लकूा 9:10-17; यहूना 6:1-14)

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

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

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

17 चलेाहरूले भन,े “तर हामीहरूिसत जम्मा पाँचवटा रोटी र दइुवटा माछा मा छन।्”
18 यशेलूे भन्नभुयो, “ती रोटी र माछाहरू यहाँ ल्याऊ।” 19 त्यसपिछ यशेलूे सबै मािनसहरूलाई घाँसमा पं

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

यशे ू पानी मािथ िहडँ्न ु भयो
(मकूर् स 6:45-52; यहून्ना 6:16-21)

22 तब यशेलूे चलेाहरूलाई डुङ्गामा चढरे झीलको अक तफर् जान लगाउन ु भयो। उहाँले आफू पिछ आउने कुरा
भन्नभुयो। मािनसहरूलाई घर पठाउनका िन म्त यशे ू त्यहाँ ब भुयो। 23 मािनहरूलाई िबदा ग रसकेपिछ, यशे ू एक्लै
ाथर्ना गनर्लाई डाँडामा चढनभुयो। अबरे सम्म उहाँ एक्लै त्यहाँ ब भुयो। 24 यसबलेासम्म डुङ्गा धरैे टाढा पिुगसकेको

िथयो। हावा िवप रत िदशाबाट चलकेो कारणले छालहरूले गदार् डुङ्गालाई कठीन प ररहथे्यो।
25 िबहानको पिहलो हारितर, यशेकूा चलेाहरू डुङ्गामा नै िथए। यशे ू पानीमािथ िहडँ्दै ितनीहरू भएितर जानभुयो।

26 उहाँलाई पानीमा िहड्दै गरेको दखेरे चलेाहरू डराउन लागकेा िथए। “यो भतू हो।” ितनीहरू डरले िचच्याए।
27 तर यशेलू े तत्कालै भन्नभुयो, “साहसी होऊ यो म हु।ँ डराउन ु पदन।”
28 प सुले भन,े “ भ,ु यिद वास्तवमा तपाईं नै हुनहुुन्छ भन,े मलाई पानीमािथ िहडँरे तपाईंकहाँ आउन भन्नहुोस।्”
29 यशेलूे भन्नभुयो, “आऊ प सु।”
त्यसपिछ प सुले डुङ्गा छोडे र पािनमािथ िहडं्दै यशे ू भएकहाँ गए। 30 पानीमािथ िहडंदा प सुले तजे बतास

र छालहरू आएको दखे।े अिन भयभीत भए। उनी भयभीत भए र पानीमा डुब्नलाग।े उनी िचच्याए, “ भ,ु मलाई
बचाउनहुोस।्”

31 त्यसपिछ यशेलूे प सुको हात समा ु भयो। उहाँले भन्नभुयो, “ए अल्पिव ासी ितमी िकन शकंा गछ ?”
32 जब प सु र यशे ू दवु ै डुङ्गामा चढे आधँी पिन थािमयो। 33 डुङ्गामा भएका चलेाहरूले यशेलूाई आराधना गद

भन्न लाग,े “साँच्चै तपाईं परमे रका पु हुनहुुन्छ।”

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

34 त्यसपिछ उहाँहरू झील तरेर गनसेरेतको िकनारमा पगु्नभुयो। 35 त्यस ठाउँका मािनसहरूले यशेलूाई दखे।े उहाँ
वास्तवमा को हुनहुन्छ भनरे ितनीहरूले जान्न पाए। ितनीहरूले त्यस क्षे व रप रका सबै मािनसहरूलाई यशे ू त्यहाँ
आउन ु भएको छ भनरे खबर फैल्याए। धरैे रोगीहरूलाई यशेकूहाँ पयुार्ए। 36 ितनीहरूले उहाँको लगुाको िकनार मा पिन
छुनलाई अनमुित माँगे तािक ितनीहरूको िबमार जाित होस।्

15
परमे रको र मािनसको वस्था
(मकूर् स 7:1-23)
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1 त्यसपिछ केही फ रसीहरू र शा ीहरू यशेकूहाँ आए। ितनीहरू यरूशलमेबाट आएका िथए ितनीहरूले भन,े

2 “तपाईंका चलेाहरूले िकन हा ा पखुार्हरूले बनाएको िनयमहरू भङ्ग गदर्छन?् खानभन्दा अिघ ितनीहरू हात
ध ुदँनैन।्”

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

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

9 ितनीहरूले मलाई अपर्ण गरेको आराधना थर् छ।
ितनीहरूले आफैं ले रचकेा िनयमहरू मा ै पालन गनर् िसकाउँछन।्’ ” यशेयैा 29:13

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

12 तब चलेाहरू यशेकूहाँ आएर उहाँलाई भन,े “के तपाईंलाई थाहा भयो िक तपाईंले भन्नभुएको कुराबाट फ रसीहरू
रसाए भने तपाईंले थाहा पाउनभुयो?”
13यशेलूे भन्नभुयो, “स्वगर्को मरेा िपताले नरोपकेो त्यके बोट उखे लनछे। 14फ रसीहरूलाई छािडदऊंे। ितनीहरू

मािनसहरूलाई अगवुाई त गछर्न,् तर ितनीहरूको अगवुाई एउटा अन्धाले अक अन्धलाई डोयार्एको जस्तो हुन्छ। अिन
जब एक अन्धाले अक अन्धालाई डोयार्उछँ तब दवुै खाल्डामा पनछन।्”

15 प सुले भन,े “अिघ तपाईंले मािनसहरूलाई भन्न ु भएको कुराको हामीलाई ाख्या गन ुर्होस।्”
16 यशेलूे सोध्नभुयो, “के ितमीहरूलाई पिन यो कुरा बझु्न अझ क ठन प ररहकेो छ? 17 ितमीहरू जान्दनैौ

िक मखुबाट खाएको खानकुेरा पटेमा पगु्दछ। अिन त्यसपिछ शरीरदे ख जे कुरा बािहर जान्छ। त्यो काम नलाग्ने
हुन्छ। 18 मखुबाट िनस्कने जसेकैुको उत्पि हृदयमा हुन्छ अिन त्यसलैे मािनसलाई अशु तलु्याउछ। 19 िकनभने
हृदयबाट यस्ता नरा ा कुराहरू आउँछन ् द ु िवचार, हत्या, िभचार, यौन अनिैतकता, चोरी, कसम खाएर ढाँटन,ु
िनन्दा जस्ता कुराहरू िनस्कन्छन।् 20 यी कुराहरूले मािनसलाई अशु तलु्याउछँन। तर हात नधोइ खानाले मािनसलाई
अश ू तलु्याउदँनै।”

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

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

ऊ सा ै यातनामा छे।”
23 तर यशेलू े त्यस ीलाई जवाफ िदन एउटा शब्द पिन भन्न ु भएन। अिन चलेाहरू उहाँकहाँ आएर िबन्ती गनर् लाग,े

“कृपया यो ीलाई पठाइिदन ु होस, यसले हा ो िपछा गद कराइरहकेी छे।”
24 यशेलूे भन्नभुयो, “इ ाएलका हराएको भडेाको िन म्त मा जान ु भनी परमे रले मलाई पठाउन ु भएको हो।”
25 त्यो ी फे र यशेकूहाँ आई। यशेकूो अिघ घोप्टो परेर त्यसले भनी, “ भ,ु मलाई सहायता गन ुर्होस।्”
26 उहाँले जवाफ िदन ु भयो, “नानीहरूको रोटी कुकुरलाई िदन ु असल हुन्छ त?”
27 त्यस ीले भनी, “हो भ,ु तर कुकुरहरूले आफ्नो मा लकको टेबलबाट झरेको रोटीका टुकाहरू खान्छन।्”
28 तब यशेलूे भन्नभुयो, “हे नारी ितमीमा ठूलो िव ास रहछे। ितमी जे चाहान्छौ म गनछु।” अिन त्यसको छोरी

त्यसबैलेा िनको भइहाली।
✡ 15:4: 20:12; वस्था 5:16 बाट उ तृ ग रएको। ✡ 15:4: 21:17 बाट उ तृ ग रएको।
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यशेलुे अनके रोगहरू िनको गन ुर्भयो
29 त्यसपिछ यशेलूे त्यो ठाउँ छोड्नभुयो अिन गालील झीलको िकनारमा जानभुयो। यशे ूडाँडामा चढ़न ु भयो र त्यहाँ

ब भुयो।
30 धरैे, मािनसहरू यशेकूहाँ आए। ती मािनसहरूले थु ै रोगीहरूलाई लएर आए अिन यशेकूो अिघ रा खिदए।

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

8 यशेलूे चलेाहरूका धारणा बझु्नभुयो। अिन उहाँले ितनीहरूलाई भन्नभुयो, “न रोटीको िवषयमा ितमीहरू कुरा गनर्
लािगरहछेौ? ितमीहरूिसत कमजोर िव ास छ। 9 ितमीहरूले िकन अझै नबझुकेो? पाँचवटा रोटी जो पाँच हजार
मािनसहरूलाई खवुाइए पिछ ितमीहरूले कितवटा टोकरी बटुल्यौ ितमीहरूलाई याद भएन? 10 अिन त्यसरीनै चार
हजार मािनसहरूले सातवटा रोटी खाएको कुरा र कित टोकरी ितमीहरूले बटुल्यौ, ितमीहरूलाई थाहा छैन? 11 यसथर् म
* 16:4:

(योना 1-2)
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रोटीको िवषयमा कुरा गरीहरेको होइन भनरे ितमीहरु िकन बिुझरहकेा छैनौ? म ितमीहरूलाई फ रसीहरू र सदकुीहरूको
खमीरको िवरू सावधान हुन भन्दछुै।”

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

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

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

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

15 तब यशेलूे आफ्ना चलेाहरूलाई भन्नभुयो, “ितमीहरू चािहं मलाई को हो भन्छौ?”
16 िशमोन प सुले जवाफ िदए, “तपाईं ी हुनहुुन्छ, जीिवत परमे रको पु ।”
17 यशेलूे भन्नभुयो, “ितमी धन्य हौ, हे योनाको छोरो िशमोन। कुनै पिन मानव जाितले ितमीलाई यो िसकाएको

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

20 त्यसपिछ यशेलूे आफ्ना चलेाहरूलाई कसलैाई पिन उहाँ ी हुनहुुन्छ भिन नभन्न ु भनी चतेाउनी िदनभुयो।
आफूले मन ुर्पछर् भनी यशे ू बताउनहुन्छ
(मकूर् स 8:31-9:1; लकूा 9:22-27)

21 त्यसै बलेादे ख यशेलूे आफ्ना चलेाहरूलाई आफू यरूशलमे जान पनछ भनरे पानर् थाल्नभुयो। अिन
यहूदीहरूका अ ज मखुहरू, मखु्य पजूाहारीहरू अिन वस्थाका शा ीहरूले उहाँलाई धरैे यातना िदनछेन।् यशेलू े
आफ्ना चलेाहरूलाई भन्नभुयो िक उहाँलाई मा रन ु नै पनछ। अिन उहाँ त े ो िदनमा मतृ्यबुाट बौरी उठ्न ु हुनछे।

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

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

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

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

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

4 प सुले यशेलूाई भन,े “ भ,ु यो उ म हो िक हामी यहाँ छौं। यो उ म हो यिद तपाईं इच्छा गन ुर्हुन्छ भने म यहाँ
तीनवटा आ यहरू िनमार्ण गनछु, एउटा तपाईंको िन म्त, एउटा मोशाको िन म्त अिन एउटा चािह ँ ए लयाको िन म्त।”
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5 जब प सु कुरा ग ररहकेा िथए, एक्कािस एक उज्यालो बादलले ितनीहरूलाई ढािकहाल्यो। बादलबाट एउटा

आवाज आयो। आवाज यस्तो िथयो, “यी मरेा प ु हुन ्अिन म ियनलाई मे गदर्छु। म ियनीिसत अित सन्न छु। ियनको
आज्ञा मान।”

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

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

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

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

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

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

17 यशेलूे जवाफ िदनभूयो, “ितमीहरूमा िव ास छैन। ितमीहरूको जीवननै छ। ितमीहरूसगं म कहीलसेम्म ब
सकँुला? ितमीहरूसगं किहलसेम्म म धयैर् ग रब ?ु त्यस केटोलाई यता ल्याऊ।” 18 यशेलूे केटािभ भएको भतूलाई
आज्ञागन ुर् भयो। त्यो केटाबाट भतू बािहर िनस्क्यो, अिन त्यसबलेा दे ख केटो िनको भयो।

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

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

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

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

यशे ू ारा महसलू ितन बारे िशक्षा
24 यशे ू चलेाहरूलाई लएर कफनर्हुममा जानभुयो। कफनर्हुममा केही मािनसहरू प सुकहाँ आए। ती मािनसहरू

दोहोरो महसलू उठाउनहेरू िथए। ितनीहरूले सोध,े “के ितमीहरूका गरुूले दोहोरो महसलू ितन ुर् हुन्छ?”
25 प सुले जवाफिदए, “हो, यशेलूे ती करहरू ितन ुर्हुन्छ।”
त्यसपिछ प सु यशे ू भएको घरमा गए। प सुले केही बोल्न अिधन,ै यशेलूे भन्नभुयो, “यो ससंारमा राजाले

मािनसहरूबाट िविभन्न कारका करहरू ा गदर्छन।् तर महसलू ितन मािनसहरू को हुन?् के ितनीहरू राजाका
प रवारका मािनसहरू हुन?् अथवा ती अरू मािनसहरू हुन?् ित ो यस ित के भनाईछ?”

26 प सुले जवाफ िदए, “अरू मािनसहरूले महसलू ितछर्न।्”
* 17:21: 21 मा थिपएको छः “यस्तो कारको द ु -आत्मा केवल ाथर्ना वा उपवास ारा मा
िन स्कन्छ।”
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यशेलूे भन्नभुयो, “त्यसो भए राजाका आफ्नै प रवारले महसलू ितन आवश्यकता पदन। 27 तर हामी यी महसलू
उठाउनहेरूलाई रीस उठाउन चाँहदनैौ। यसथर् यस कारले महसलू बझुाऊ। पोखरीमा जाऊ र माछा समा बल्छीहान।
ितमीले समातकेो पिहलो माछा लऊे, त्यसको मखु खोल र ितमीले चार कमाको एउटा म ु ा पाउनछेौ। त्यो म ु ा महसलू
उठाउनहेरूलाई दऊे। त्यसबैाट ित ो र मरेो महसलू चु ा हुनछे।”

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

1 त्यसबैलेा चलेाहरू यशेकूहाँ आए र सोध,े “स्वगर्को राज्यमा सबभन्दा महान को होलान?्”
2 यशेलूे एकजना सानो बालकलाई आफूकहाँ बोलाउनभुयो। अिन चलेाहरूको अिघ त्यो बालकलाई उभ्याउन ु भयो।

3अिन भन्नभुयो, “म ितमीहरूलाई साँचो भन्दछु। यिद ितमीहरू सानो बालकहरू जस्तै बद लएनौ भने ितमीहरू स्वगर्को
राज्यमा किहल्यै वशे गनर् सक्नछैेनौ। 4 जसले आफूलाई यो सानो बालक झैं आफूलाई न बनाउन सक्छ स्वगर्को
राज्यमा उही महान हुन्छ।

5 “यिद कुनै मािनसले मरेो नाममा यो बालकलाई हण गछर् भन,े उसले मलाई हण गरेको हुनछे।
पापको बारेमा चतेाउनी
(मकूर् स 9:42-48; लकूा 17:1-2)

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

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

हराएको भडेाको उखान
(लकूा 15:3-7)

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

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

जब कसलैे गल्ती गछर्
(लकूा 17:3)

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

18 “म ितमीहरूलाई साँचो भन्दछु। जब यो पथृ्वीमा ितमी न्यायको लािग बोल्दछौ, त्यो न्याय परमे रबाट हुनछे।
जब ितमीले यो पथृ्वीमा क्षमाको बचन िदन्छौ, त्यो क्षमा परमे रबाट हुनछे। 19 म ितमीलाई भन्छु, यो पथृ्वीमा केही
कुराको बारेमा ितमीहरूमध्ये दइुजना िमलरे सहमत भयौ भने त्यसको िन म्त ाथर्ना गनर्सक्छौ। अिन ितमीहरूले जनु
* 18:11: 11 मा थिपएको छः “मािनसको पु हराएकाहरूलाई खोज्न र उ ार गनर् आएको
हो।” हने ुर्होस ्लकूा 19:10
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चीजको िन म्त ाथर्ना गछ त्यो मरेा स्वग य िपताबाट ा गनछौ। 20 यो साँचो हो, िकनभने दईु वा तीनजनाले म
मािथ िव ास गरेर भलेा हुन्छन,् भन,े म त्यहाँ ितनीहरूका साथमा हुनछुे।”

क्षमाको उखान
21 त्यसपिछ प सु यशेकूहाँ आएर सोध,े “ भु मरेो भाईले मरेो िवरोधमा घ रघ र गल्ती गदर्छ, तब मलैे कित पटक

सम्म उसलाई क्षमा गन ुर्? के सातपल्ट सम्म?”
22 यशेलूे जवाफ िदनभूयो, “म ितमीहरू सबलैाई भन्दछु, यिद उसले आफ्नो गल्ती ग रर यो भने पिन ितमीले सात

गणुा स री पटकसम्म क्षमा िदनपुछर्।”
23 “यसकारण स्वगर्को राज्य एउटा राजा जस्तै हो जसले आफ्ना नोकरहरूबाट िहसाब िमलाउने िन य गय ।

24 राजाले िहसाब िमलाउन शरुू गरे। उसको एउटा नोकर हजारौं चाँदीको िसक्काको ऋणी िथयो। 25 त्यो नोकर
आफ्नो ऋण ितनर् असमथर् िथयो। राजाले उसलाई, उसकी प ी, उसका नानीहरू अिन उिसत भएका सबै कुरा बचेरे ऋण
चकुाउनलाई आदशे गरे।

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

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

29 “त्यो नोकर घ ुडँा टेकेर िवन्ती गनर् लाग्यो, ‘म मािथ दया गन ुर्होस ्म तपाईंको सबै ऋण चु ा गनछु।’
30 “तर त्यो पिहले नोकरले धयै गनर् सकेन। त्यसले अक नोकरको िवरु न्यायधीश समक्ष ना लश हाल्यो अिन

उसलाई जलेमा पयुार्इिदयो। ऋण चु ा नगरूञ्जले त्यो जलेमा ब ु पय । 31 अरू सबै नोकरहरूले यो घटना दखे।े
ितनीहरू दःुखी भए र ितनीहरूले आफ्ना मा लकलाई यो घटनाको वतृान्त सनुाइिदए।

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

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

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

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

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

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

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

8 यशेलूे भन्नभुयो, “मोशाले ितमीहरूलाई आफ्नी प ीहरूसगँ िववाह िवच्छेद गन अनमुित िदएको कारण के हो भने
ितनीहरूले परमे रको िशक्षालाई स्वीकार गनर् अस्वीकार गरेको िथयो। तर शरुूमा यस्तो िथएन। 9 म भन्दछु जसले
आफ्नो प ीलाई त्यागरे अक ीसगँ िववाह गदर्छ उसले िभचार गदर्छ। एउटा मािनसले आफ्नी स्वा ीलाई त्यागरे
अक प ीसगँ त्यितबलेा िववाह गनर् पाउदँछ जब उसको पिहलकेी प ीले अरू कुनै मािनससगँ िभचार गदर्छे।”
✡ 19:4: 1:17; 5:2 बाट उ तृ ग रएको। ✡ 19:5: 2:24 बाट उ तृ ग रएको।



19:10 30 म ी 19:30
10 चलेाहरूले यशेलूाई भन,े “यिद त्यही कारणले मा एउटा मािनसले आफ्नो प ीलाई त्याग्न सक्छ भने िववाह

नगन ुर् नै असल हुन्छ।”
11यशेलूे जवाफ िदनभुयो, “सबलैे िववाह सम्बन्धी यो सत्यतालाई मान्न स ै नन।् तर परमे रले कस-ैकसलैाई मा

यो कुरा मान्न सक्ने बनाउन ु भएको छ 12 कोही मािनसहरूले िकन िववाह गनर् सक्दनै भन्ने बारेमा िविभन्न कारणहरू
छन।् ितनीहरूमध्ये कोही सन्तान जन्माउने क्षमता भएका हुन सक्छन ्कोही मािनसहरूलाई, अरू मािनसहरूले केही
समय पिछ त्यस्तो गराएको हुन्छ। कोही अरू स्वगर्को राज्यको िन म्त िववाह अस्वीकार गछर्न।् तर िववाह गनले
िववाह सम्बन्धी यो िशक्षा मान्न ु पदर्छ।”

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

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

धनी मािनसबाट यशेलूाई हन गनर् अस्वीकार
(मकूर् स 10:17-31; लकूा 18:18-30)

16 एउटा मािनस यशेकूहाँ आएर सोध्यो, “गरुूज्य,ू अनन्त जीवन ा गनर्का लािग मलैे के गन ुर् पछर्?”
17 यशेलूे जवाफ िदनभूयो, “असल के हो? मलाई िकन यसरी सोध्दछैौ? परमे र मा असल हुनहुुन्छ। यिद ितमी

अनन्त जीवन पाउन चाहन्छौ भन,े ितमीले आज्ञाहरू पालन गन ुर् पदर्छ।”
18 त्यस मािनसले सोध्यो, “कुन आज्ञाहरू?”
यशेलूे जवाफ िदनभुयो, “ ‘कसकैो हत्या नगर, कसिैसत िभचार नगर, झटूो गवाही नदऊे, अरूको िनन्दा गन ुर्

हुदँनै, 19 आफ्ना आमा-बाबकुो आदर गर।’✡ अिन ‘आफैलाईं मे गरे जस्तो अरूलाई पिन मे गर।’✡”
20 त्यो जवान मािनसले भन,े “मलैे यी सब आज्ञाहरू पालन गरेको छु। अब अरू मलैे के गन ुर् पछर्?”
21 यशेलूे भन्नभुयो, “यिद ितमी िस हुन चाहन्छौ भन,े आफूमा भएको जे जित चीजहरू छन ् त्यो बी ी गर।

त्यसबाट आएको पसैा-रूपीयाँ गरीबाहरूलाई बाँढ। ितमीले त्यसो गय भने ितमीले स्वगर्मा भएको सम्पि ा गनछौ।
तब ितमी आएर मरेो पिछ लाग।”

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

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

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

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

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

28यशेलूे चलेाहरूलाई भन्नभुयो, “म ितमीहरूलाई साँच्चो भन्दछु। जब नयाँ ससंारको सिृ हुनछे, मािनसको पु त्यो
महान िसहंासनमा ब छे। अिन ितमीहरू पिन इ ाएलका बा कुलमािथ इन्साफ गद बा वटा िसहंासनहरूमा ब छेौ।
29 अिन ती जस-जसले मरेो िन म्त आफ्नो घर, दाज्य-ूभाइ, िददी-बिहनी, बाब-ुआमा, छोरा-छोरीहरू, अिन जग्गा-
जमीनहरू छोडकेा छन ्ितनीहरूले छोडकेो भन्दा धरैे पाउनछेन।् ितनीहरूले अनन्त जीवन पाउनछेन।् 30 अहीले उच्च
ओहोदामा पगुकेाहरू सबलैे भिवष्यमा होचो स्थान पाउनछेन।् धरैे जसो जो िनम्न स्थानमा परेका छन ्भिवष्यमा उच्च
ओहोदामा पगु्नछेन।्

20
खतेालाहरूको उखान

✡ 19:19: 20:12-16; वस्था 5:16-20 बाट उ तृ ग रएको। ✡ 19:19: 19:18 बाट उ तृ ग रएको।
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1 “स्वगर्को राज्य एउटा जमीनको मा लक जस्तो हो जसको दाखबारी छ। एक िबहान सबरैे आफ्नो दाखबारीमा

ज्यालामा काम गराउन खतेालाहरूको खोजी गय । 2 उसले एक िदनको ज्याला चाँदीको एक िसक्क िदने बन्दोबस्त
गरी खतेालाहरूलाई दाखबरीमा काम गनर् पठायो।

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

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

7 “मािनसहरूले भन,े ‘कसलैे हामीलाई काममा लाएनन।्’
“उसले भन्यो, ‘त्यसो भए ितमीहरू पिन मरेो दाखबारीमा गएर काम गनर् सक्छौ।’
8 “जब साँझ पय त्यो खतेको मा लकले खतेालाहरूको िनरीक्षकलाई भन्यो, ‘सबै खतेालाहरूलाई बोलाएर

ितनीहरूको ज्याला बाँिड दऊे। सब भन्दा पिछ आएका खतेालादे ख ज्याला बाँड्न थाल।े’
9 “पाँच बजिेतर आएर काम थाल्ने खतेालाहरूले आफ्नै ज्यला पाए। ितनीहरू त्यकेले एउटा चाँदीको िसक्का

पाए। 10 त्यसपिछ पिहले ल्याएका खतेालाहरूले आफ्ना खचर् पाए। ितनीहरूले पिहले पाएका खतेालाहरू भन्दा बढ़ता
ज्याला पाउने आशा गरेका िथए। तर ितनीहरूले पिन अरूले जस्तै एक-एकवटा चाँदीको िसक्का मा पाए। 11 जब
ितनीहरूले एउटा मा चाँदीको िसक्का पाए ितनीहरूले मा लकिसत गनगन गरे। 12 खतेालाहरूले िवरोध गरे, ‘पिछ
आएकाहरूले एक घण्टा मा काम गरेका छन।् तर ितनीहरूलाई पिन हामीलाई जस्तै एउटा चाँदीको िसक्का िदइयो।
अिन हामीले भने िदन भ र चण्ड घाममा काम गरेका छौं।’

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

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

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

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

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

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

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

दे े हातप ब पाउने ितज्ञा गन ुर्होस।्”
22 अिन यशेलूे ती छोराहरूलाई भन्नभुयो, “ितमीहरू के मािगरहकेा छौ त्यो ितमीहरूले बझुकेा छैनौ। म जनु क

भोग्न लािगरहकेो छु के त्यस्तो ितमीहरू सहन गनर्सक्छौ?”
ितनीहरूले जवाफ िदए, “हामी गनर्सक्छौ!”
23 यशेलूे ितनीहरूलाई भन्नभुयो, “िन यनै मलै े जनु यातना भोग्ने छु त्यही ितमीहरूले पिन भोग्नपुछर्। तर म

कसलैाई मरेो दािहने र दे पे बसाउन स क्दन। मरेा िपताले ती मािनसहरू िन त ग रसक्न ु भएको छ जसले ती स्थान
पाउनछेन।् उहाँले नै ती स्थानहरू ती मािनसहरूकालागी तयार पान ुर् भएको छ। ती ठाउँहरू ितनीहरूकै हुनछेन।्”
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24 अरू दशजना चलेाहरू यो सनुरे। ितनीहरू ती दईु भाइसगँ औधी रसाए। 25 यशेलूे सबै चलेाहरूलाई एकै ठाउँ

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

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

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

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

32 यशे ूरोिकन ु भयो र अन्धाहरूलाई बोलाएर उहाँले भन्नभुयो, “म ितनीहरूको िन म्त के ग रिदऊ भन्ने चाहन्छौ?”
33 अन्धाहरूले जवाफ िदए, “परम भु हामी दे चाहन्छौं।”
34 यशेलूाई अन्धाहरू ित दया जाग्यो। उहाँले ती अन्धाहरूका आखँा स्पशर् गन ुर्भयो अिन ितनीहरू दे े सक्ने भए।

त्यसपिछ ितनीहरू यशेलूाई प ाउन लाग।े

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

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

4 अगमव ाले भनकेो यो कुरा परूा होस ्भनरे यसो भएको िथयो:
5 “िसयोन नगरलाई भन,

‘अिहले ितमीहरूको राजा आउन ु हुदँछै।
उहाँ िवन हुनहुुन्छ अिन गधामा चढरे आउन ु हुदँछै।

उहाँ एउटा भारी बोक्ने बछेडोमािथ आउनु हुदँछै, जो काम गनर्कै खाितर जन्मकेो पश ु हो।’ ” जक रया 9:9
6 चलेाहरू गए र यशेलू े बताउन ु भए अनसुार गरे। 7 उनीहरू गधा र त्यसको बछेडालाई लएर यशेकूहाँ फक

आए। ितनीहरूले आफ्ना व गधालाई ओढाइिदए, अिन यशे ू त्यसमािथ ब ु भयो। 8 यशे ू यरूशलमे ितर जाने बाटामा
गधामा चढरे जानभुयो। धरैे मािनसहरूले यशेकूो िन म्त बाटोमा व हरू ओ ाइिदएका िथए। अरू मािनसहरूले रूखका
हाँगाहरू काटे र बाटोमा ओ ाई िदए। 9 केही मािनसहरू यशेकूो अिध-अिध िहडं्दै िथए। कोही मािनसहरू यशेकूो
पिछ-पिछ िहडंदै िथए। मािनसहरू यसो भन्दै कराउन लाग,े

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

स्वगर्को परमे रको शसंा गर।”
10 त्यसपिछ यशे ू यरूशलमेिभ वशे गन ुर् भयो। सम्पणूर् शहरबािस अच म्मत भए। ितनीहरूले सोध,े “यो को हो?”
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11 यशेसूगँै आएका मािनसहरूले जवाफ िदए, “उनी यशे ूहुन।् गालील शहरको नासरतका अगमव ा उनी नै हुन।्”

यशे ू म न्दरतफर् जानहुुन्छ
(मकूर् स 11:15-19; लकूा 19:45-48; यहून्ना 2:13-22)

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

14 केही अन्धा र केही लङ्गडा मािनसहरू म न्दरमा यशे ूकहाँ आए। यशेलूे ती मािनसहरूलाई िनको पा रिदन ु भयो।
15 मखु्य पजुाहारीहरू र शा ीहरूले यो दषृ्य दखे।े ितनीहरूले यशेकूा चमत्कार कायर्हरू अिन म न्दरमा बालकहरूले
यशेलूाई नै शंसा ग ररहकेा दखे।े बालकहरू भन्दै िथए, “दाऊदका पु , होसन्ना!” यसमा पजूाहरीहरू र शा ीहरू

ोिधत भए।
16 मखु्य पजूाहरीहरू र शा ीहरू यशेलूाई सोध,े “बालकहरूले के भिनरहकेा छन ्तपाईंले सनु्न ु भो?”
यशेलूे जवाफ िदनभुयो, “अवश्य। के ितमीहरूले किहले धमर्शा हरूमा पढकेा छैनौ? ‘उहाँले बालकहरूलाई स्तिुत

गनर् िसकाउन ु भयो?’✡”
17 त्यसपिछ यशेलूे त्यो ठाउँलाई छोड्नभुयो र नगरदे ख बािहर बथेानीमा जानभुयो। त्यो रात यशेलू े त्यहीं िबताउन ु

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

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

20चलेाहरूले त्यो दखे।े ितनीहरू चिकत भए। ितनीहरूले सोधो, “कसरी नभेारको रूख सकु्यो र झ ै म रहाल्यो?”
21 यशेलूे भन्नभुयो, “म ितमीहरूलाई साँचो भन्दछु। यिद ितमीहरूमा िव ास छ र त्यसमा शकंा छैन भन,े मलैे

जस्तै ितमीहरूले पिन गनर् सक्नछेौ। ितमीहरूले त्यो भन्दा धरैे गनर् सक्नछेौ। ितमीले यस पहाडलाई भन्न सक्छौ, ‘ए
पहाड जा अिन समु मा खस।’ यिद ितमीहरूमा िव ास भए, ितमीहरूले भने जस्तै हुनछे। 22 िव ास गरेर माग्यौ भने
ितमीहरूले ाथर्नमा मागकेो जनुसकैु कुरा पिन पाउनछेौ।”

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

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

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

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

गछर्न।्”
27 त्यसपिछ ितनीहरूले यशेलूाई जवाफ िदए, “यहून्नालाई कहाँबाट त्यो अिधकार िदइयो हामी जान्दनैौ।”
तब यशेलूे भन्नभुयो, “त्यसो भए म पिन भन्ने छैन िक कुन अिधकारले म यी सब कायर्हरू ग ररहछुे।

यशे ू ारा दइु जना प ु को उखान
✡ 21:13: 56:7 बाट उ तृ ग रएको। ✡ 21:13: 7:11 बाट उ तृ ग रएको। ✡ 21:16:
8:3 बाट उ तृ ग रएको।
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28“ितमीहरू यसको बारेमा के सोच्छौ? एकजना मािनसका दइु छोराहरू िथए। त्यो मािनसले आफ्नो जठेा छोरालाई

भन्यो, ‘छोरा, जाऊ र गएर आज दाखबरीमा काम गर।’
29 “छोराले जवाफ िदयो, ‘म जाँिदन।’ तर केही समयपिछ उसले आफ्नो िवचार बद्ल्यो, अिन गयो।
30 “त्यसपिछ बाब ु अक छोराकहाँ गए र भन,े ‘छोरा, जाऊ अिन आज मरेो दाखबरीमा काम गर।’ छोरोले जवाफ

िदयो, ‘हुन्छ, बाब,ु म गएर काम गछुर्।’ तर त्यो छोरा गएन।
31 “अब यी दइु छोराहरूमा कुन चािहलँे आफ्नो बाबकुो आज्ञा पालन गय ?”
यहूदी नतेाहरूले जवाफ िदए, “जठेा चाँिहल।े”
यशेलू े ितनीहरूलाई भन्नभुयो, “म साँचो कुरा ितमीहरूलाई भन्दछु। महसलू उठाउनहेरू र वशे्याहरू खराब मािनसहरू

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

परमे रले आफ्ना पु लाई पठाउँनहुुन्छ
(मकूर् स 12:1-12; लकूा 20:9-19)

33“यो उखान सनु कुनै मािनसको जमीन िथयो। उसले त्यो जमीनमा दाख लगायो। उसले दाखको जमीनको व रप र
पखार्ल िनमार्ण गय । अिन त्यसिभ दाख पले्ने कोलखनकेो िथयो। फे र त्यो मािनसले एउटा मचान बनाचो। उसले
आफ्नो खते कोही िकसानहरूलाई िजम्मा िदएर ऊ या ामा गयो। 34 केही समय पिछ, फसल उठाउने समय भयो। अिन
त्यस मािनसले आफ्नो िहस्सा ल्याउन पठायो।

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

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

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

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

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

‘जनु ढुङ्गालाई डकम हरूले र गरे, त्यही ढुङ्गा मखु्य कुने ढुङँ्गा बन्यो।
यो परम भलुे गन ुर् भएको हो र यो हा ो लािग अचम्मको हुनछे।’ भजनसं ह 118:22-23

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

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

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

1 मािनसहरूलाई बझुाउनका िन म्त यशेलू े केही द ृ ान्तहरू भन्नभुयो। 2“स्वगर्का राज्य एउटा राजा जस्तै हो, जसले
आफ्नो छोराको िववाहमा भोजनको वस्था गछर्न।् 3 राजाले केही मािनसहरूलाई भोजमा िनम्तो गरेका िथए। जब
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भोज तयार भयो, राजाले आफ्ना नोकरहरूलाई ती मािनसहरूलाई बोलाउन पठाए। तर मािनसहरूले राजाको यस भोजमा
उपा स्थत हुन अस्वीकार गरे।

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

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

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

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

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

15 तब फ रसीहरूले त्यो स्थान छाडे जहाँ यशेलू े िसकाँउदै हुनहुुन्थ्यो। यशेलूाई हरूको जालमा पानर् ितनीहरू
सहमत भए। 16 फ रसीहरूले यशेलूाई फँसाउन केही मािनसहरू पठाए। ितनीहरूले केही आफ्नै मािनसहरू र केही
हरेोदी दलका मािनसहरूलाई पठाए। ती मािनसहरूले भन,े “गरुूज्य,ू तपाईं अित इमान्दार हुनहूुन्छ भनरे हामी जान्दछौ।
हामी जान्दछौं तपाईंले परमे रको मागर् बारे ठीकिसत िसकाउनहुुन्छ। तपाईं कसिैसत डराउन ु हुन्न। तपाईंको अिध सबै
मािनसहरू समान छन।् यसथर् हामीलाई तपाईंका धारणा भन्न ु होस।् 17 िसजरलाई महसलू ितन ुर् उिचत हो िक होइन?”

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

21 यशेलूे फे र भन्नभुयो, “जो िसजरको हो त्यो िसजरलाई दऊे र जो परमे रको परमे रलाई दऊे।”
22 ती मािनसहरूले यशेलू े भन्नभुएको कुरा सनु,े र ितनीहरू छक्क परे। अिन यशेलूाई त्यही छोडरे ितनीहरू गए।

सदकुीहरू यशेलूाई फँसाउन चाहन्छन ्
(मकूर् स 12:18-27; लकूा 20:27-40)

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

29 यशेलूे जवाफ िदनभुयो, “ितमीहरू योकुरा बझु्दनैौ िकनभने धमर्शा मा के लखेकेो छ त्यो ितमीहरू जान्दनैौ।
परमे रको श को िवषयमा पिन ितमीहरू केही जान्दनैौ। 30 त्यसबलेा जब मािनसहरू मतृ्यबुाट बौ रउठ्छन ् त्यहाँ
िववाहको नै आउँदनै। मािनसहरू त्यहाँ एक-अकार् सगं िववाह गन छैनन।् सबै मािनसहरू स्वगर्का स्वगर्दतूहरू झैं
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हुनछेन।् 31यसकारण पनुरूत्थानको िवषयमा परमे रले ितमीहरूलाई के भन्न ुभएको छ त्यो पढकेा छैनौ। 32परमे रले
भन्नभुएको छ, ‘म अ ाहामको परमे र, इसहाकको परमे र,अिन याकूब का परमे र हु।ँ’✡ यसको मतलब परमे र
मतृ मािनसहरूका परमे र हुनहुुन्न तर िजउँदा मािनसहरूको परमे र हुनहुुन्छ।”

33 मािनसहरूले सनुे र यशेकूो िशक्षामा ितनीहरू छक्क परे।
सबभैन्दा ठूले आज्ञा कुन हो?
(मकूर् स 12:28-34; लकूा 10:25-28)

34 यशेलूे सदकुीहरूदलाई यसरी जवाफ िदएर ितनीहरूलाई चपु बनाई िदन ू भएको सनुरे फ रसीहरू जम्मा भए।
35 एकजना फ रसी मोशाको वस्था ित िनकै ज्ञान भएको िथयो। त्यो फ रसीले यशेलूाई परीक्षा गन इच्छा गय ।
36 त्यस फ रसीले यशेलूाई सोध्यो, “गरुूज्य,ू वस्थामा सबभैन्दा ठूलो आज्ञा कुन हो?”

37 यशेलूे जवाफ िदनभुयो, “ ‘ितमीले आफ्ना परम भु परमे रलाई मे गन ुर्पछर्। आफ्नो सम्पणूर् हृदयदे ख, सम्पणूर्
आत्मादे ख र सम्पणूर् मनदे ख मे गन ुर्पछर्।’✡ 38 यहीनै पिहलो र सबै भन्दा महान आज्ञा हो। 39 दो ो आज्ञा पिहलो
जस्तै छ ‘आफूलाई जस्तै अरू मािनसलाई पिन मे गन ुर्।’✡ 40 अगमव ाहरूका सबै वस्था र रचनाहरू ियनै दइु
आज्ञाहरूमा आधा रत छन।्”

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

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

फ रसीहरूले जवाफ िदए, “ ी दाऊदका पु हुन।्”
43 त्यसपिछ यशेलूे फ रसीहरूलाई भन्नभुयो, “यिद त्यसो भए दाउदले उहाँलाई िकन ‘परम भ’ु भन?े दाऊद पिव

आत्माको श ारा बो लरहकेा िथए।दाऊदले भन,े
44 ‘ भलुे मरेो भलुाई भन्नभुयो:
मरेो दािहनपे ट बस,

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

45 दाऊदले ी लाई ‘परम भ’ु भन्दछन।् त्यसो भए कसरी उिन दादको पु हुनसक्छन?्”
46 कुनै पिन फ रसीहरूले यशेकूो यो को जवाफ िदन सकेनन।् अिन त्यसिदनदे ख कसलैे पिन यशेलूाई अझ

बढ़ता हरू गन साहस गरेनन।्

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

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

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

8 “तर ितमीहरूको ‘गरुू’ हुदँनै। ितनीहरू सबै दाज्यभूाईहरू अिन िददी-बहीनीहरू हौ। ितमीहरूको एक मा ‘गरुू’
हुनहुुन्छ। 9 अिन यस पथृ्वीमा कसलैे पिन कसलैाई ‘िपता’ भनी सम्बोधन नगन ुर्। ितमीहरूको एक मा िपता हुनहुुन्छ।
✡ 22:32: 3:6 बाट उ तृ ग रएको। ✡ 22:37: 6:5 बाट उ तृ ग रएको। ✡ 22:39:
19:18 बाट उ तृ ग रएको।
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उहाँ स्वगर्मा हुनहुुन्छ। 10 अिन ितमीहरूले ‘मा लक’ भन्न ु हुदँनै। ितमीहरूको एकमा मा लक हुनहुुन्छ, ी ।
11 ितमीहरूमाझ जो सबै भन्दा महान छ, ऊ ितमीहरूको सवेक हुनपुछर्। 12 जसले आफूलाई ठूलो दखेाउछँ उसले
आफूलाई न तलु्याउन ु पछर्।

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

पिन बाधा िदन्छौ। 14 *
15 “ितमी शा ीहरू र फ रसीहरूका िन म्त यो खराब हुनछे। ितमीहरू कपटीहरू हौ। ितमीहरू एक मािनसलाई

आफ्नो मतमा ल्याउनकालािग समु हरू पार गद िविभन्न दशेहरू चाहाछ यस्तो कोही मािनसहरू भटेायो भने ितनीहरू
त्यसलाई आफू भन्दा दोबर खराब तलु्याउछँौ। अिन ितमीहरू यित हुन्छौ िक ितमीहरू नरकको योग्य हुन्छौ।

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

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

शपथ खाएको हुन्छ। 22 अिन जसले स्वगर्को नाउमँा शपथ लन्छ उसले परमे रको िसहंासन अिन त्यस िसहंासनमा
ब े ‘लाई’ छोएर शपथ लएको हुनछे।

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

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

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

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

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

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

35 “अिन पथृ्वीमा मा रएका सबै असल मािनसहरूको रगतको िन म्त ितमीहरूलाई दोष्याइँनछे। हािबल जस्ता
रा ा मािनसको रगतका िन म्त अिन म न्दर र वदेीको माझमा मा रएको बरेेक्याहको छोरो जक रयाको रगतको िन म्त
यस पथृ्वीमा हािबल दे ख जक रयाको समयसम्म मा रएका सबै रा ा मािनसहरूको रगतको िन म्त ितमीहरूनै दोषी
ठह रनछेौ। 36 म ितमीहरूलाई साँचो भन्दछु। यी सबै कुरा ितमीहरू नै अिहले बाँिचरहकेा मािनसहरूमािथ आइलाग्नछे।
* 23:14: 14 मा थिपएको छः “हे कपटी, यहूदी शा ी र फ रिसहरू, ितमीहरू िवधवुाहरूको
धन -सम्पि लटु्छौ अिन दखेावटी लामो-लामो ाथर्ना गछ । यसथर् ितमीहरूलाई अत्यन्तै कड़ा दण्ड़ िदइनछे।” हने ुर्होस ्मकूर् स 12:40 र लकूा 20:47
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यशे ू ारा यरूशलमेका मािनसहरूलाई चतेाउनी
(लकूा 13:34-35)

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

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

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

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

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

9 “त्यसपिछ ितमीहरूलाई मािनसहरूले नरा ो वहार गनछन।् मािनसहरूले ितमीहरूलाई शासकहरूको हातमा
समु्पने र सताउनछेन ् र मानछन।् ितमीहरूले ममािथ िव ास गरेकै कारण मािनसहरू ारा ितमीहरू घिृणत हुनछेौ।
10 त्यसबलेा धरैे िव ासीहरूले आफ्नो िव ास हराउनछेन।् ितनीहरूले एका-अकार्लाई िवरोध गनछन र् एक-अकार्लाई
घणृा गनछन।् 11 अनकेौं झटूा अगमव ाहरू िनस्कनछेन।्ितनीहरूले मािनसहरूलाई झटुो कुराहरूमा िव ास गराउने
कोिशश गनछन।् 12 ससंारैभ र थु ै द ु हरूदखेा पनछन।् अिन एकदमै िव ासीहरूले मे दखेाउने छैनन।् 13 तर
अन्त्यसम्मै जो दढृ रहन्छ उही नै सरुिक्षत हुनछे। 14ससंारैभ र परमे रको राज्यको बारेमा ससुमाचारहरू चार ग रनछे।
त्यके रा लाई नै यी कुराहरू भिननछे। त्यसपिछ अन्त्य आउने छ।
15 “दािनयल अगमव ाले ‘यस्तो खराब कुराहरूले िवध्वशं ल्याउने छ’ भनी बताएका िथए।* ितमीहरूले यस्तो

डरलाग्दा कुराहरू पिव ठाउँ अिन म न्दरमा उिभएको दे छेौ” यी कुरा पढ्ने मािनसले यसको अथर् बझु्नपुछर्।
16“त्यसबलेा यहूिदयाका मािनसहरू पहाडितर भाग्न ु पनछ। 17 मािनसहरू कतै नरोिकई समय खरे नफाली, भाग्नछेन।्
यिद कुनै मािनस घरको छानामा छ भने घरबाट केही लनलाई ऊ तल ओ लर्न हुदँनै। 18 यिद कोही खतेमा छ भने उ
पिन कोट लनलाई फक जान ु हुदँनै।

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

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

23 “त्यसबलेा कस-ैकसलैे ितमीहरूलाई यसो भन्नसक्छन,् ‘हरे, ी यहाँ हुनहुुन्छ।’ अथवा अकार् कसलैे
भन्नसक्छ, ‘अहाँ त्यहाँ हुनहुुन्छ।’ तर ितनीहरूलाई िव ास नगर। 24 झटूो ी र झटूो अगमव ाहरू दखेा पनछन ्
ठुला-ठुला कुराहरू र चमत्कारहरू गनछन।् सम्भव भए परमे रले चनु्न ु भएका मािनसहरूलाई समते धोका िदनका
िन म्त ितनीहरूले यसो गनछन।् 25 हरे, मलैे अिधबाटै यस बारेमा ितमीहरूलाई सतर्क गराएकोछु।
✡ 23:39: 118:26 बाट उ तृ ग रएको। * 24:15: “ … ”
9:27, 12:11; (दािनयल 11:31)
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26 “कसलैे भन्नछे, ‘ ी मरुभिूममा हुनहुुन्छ।’ तर ितमीहरू ी लाई भटे्न मरुभिूम ितर नजाऊ। अरू कसलैे

भन्नसक्छ, ‘ ी त्यो कोठामा हुनहुुन्छ।’ तर त्यसलाई िव ास नगर। 27 जब मािनसको पु को आगमन हुन्छ सबै
मािनसहरूले दे पाउनछेन।् यसबलेा आकाशमा िबजलुी चम्केर चारैितर उज्यालो भएजस्तो हुनछे। र त्यो उज्यालो
चारैितर दे खनछे। 28 िग हरू जम्मा भएको दखेरे ितमीहरू त्यहाँ सीनो छ भनरे जान्न सक्छौ त्यसगैरी मरेो आगमन
त्यस्तै त्यक्ष हुनछे।

29 “ती िदनका सकंटहरूपिछ तरुन्त,ै

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

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

30“त्यसबलेा आकाशमा केही िचन्ह दखेीने छन ्र ती मािनसको पु को िचन्ह हुनछेन।् ससंारभ रका सबै मािनसहरू
रूनछेन।् सबै मािनसहरूले मािनसको पु लाई आकाशमा बादलसगँ आउँदै गरेको दे छेन।् मािनसको पु श र
महान गौरव लएर आउनछेन।् 31 चारै िदशाबाट आकासको एक छेऊ दे ख अक छेउसम्म परमे र ारा चिुनएको
मािनसहरूलाई भलेा गनर् मािनसको पु ले तरुहीको आवाज सिहत स्वगर्दतूहरूलाई पठाउन ु हुनछे।

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

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

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

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

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

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

असल र खराब नोकरहरू
(लकूा 12:41-48)

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

48 “तर नोकर नै द ु छ र आफ्नो मा लक झ आउँदनै भनरे सम्झन्छ भने त्यसबलेा के हुन्छ? 49 त्यसपिछ
उसले अरू नोकहरूलाई िपट्न थाल्छ। उ आफूजस्तै अरू मािनसहरूसगँ बसरे खान र िपउन लाग्छ। 50 अिन जब
† 24:29: 13:10; 34:4 बाट उ तृ ग रएको।
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मा लक नसोचकेो िदनमा आइपगु्नछे। जब िक उसले आशा नगरेको िदन र नसम्झकेो समयमा आइपगु्नछे। 51 त्यसपिछ
मा लकबाट ऊ द ण्डत हुनपुछर्। मा लकले उसलाई कपटीहरूसगँ सामले गराइिदनछे। त्यहाँ मािनसहरूको रूवावसी र
दा ा िकटाई हुनछेन।्

25
दशवटी कन्याहरूको उखान

1“त्यसबलेा स्वगर्को राज्य दशजना कन्याहरू जस्तै हुनछे, जो आ-आफ्ना िदयो लएर दलुहा पखर्न गए। 2 पाँचवटी
कन्याहरू मखूर् िथए। अिन पाँचवटी कन्याहरू ब ु मती िथए। 3 ती पाँचवटी मखूर् कन्याहरूले आफ्ना दीयो लए तर
आफूिसत जोगडेा तले लगनेन।् 4 तर पाँचवटी ब ु मती कन्याहरूले आफ्ना-आफ्ना दीयोहरू लए अिन ितनीहरूले
जगमा जगड़ेा तले पिन बोकेका िथए। 5 तर दलुहा आउन एकदमै ढीलो भयो। सबै कन्याहरू थिकत भए र िनदाउन
थाल।े

6 “मध्यरातमा कोही करायो, ‘दलुहा आउँदछैन।् उनलाई भटे्न बािहर आऊ।’
7 “तब सबै कन्याहरू ब्य ुिँझए। ितनीहरूले आ-आफ्ना दीयोहरू तयार पारे। 8 तब ब ु हीन कन्याहरूले ब ु मती

कन्याहरूलाई भन,े ‘हामीलाई ितमीहरूको केही तले दऊे िकनभने हा ोमा भएको तले सिकयो अिन हा ा दीयोहरू
िनभ्दछैन।्’

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

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

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

12 “दलुहाले जवाफ िदए, ‘ितमीहरूलाई साँच्चो भन्दछु। म ितमीहरूलाई िच न्दन।ँ’
13 “यसकारण सधँै सतर्क बस। ितमीहरू जान्दनैौ िक मािनसको पु कुन िदन वा कुन समयमा आउने हुन।्

तीनजना नोकरको कथा
(लकूा 19:11-27)

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

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

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

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

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

24 “त्यसपिछ एक तोड़ा पाउने नोकर मा लककहाँ आयो। त्यसले भन्यो, महाशय ‘मलैे तपाईंलाई धरैे कठोर
मािनसको रूपमा जान्न पाएँ। िबऊ नै नरोपी तपाईंले अन्न बटुल्न चाहन ु भयो। 25 यसकारण म धरैे भयिभत भएँ। मलैे
तपाईंको पसैा जमीनमा लकुाएँ तपाईंले िदनभुएको त्यो थौलो यही हो।’
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26 “मा लकले जवाफ िदए, ‘त ँ द ु र अल्छे नोकर होस।् िबरूवा नरोपकेो ठाउँमा बाली उठाउन आउने र बीरूवा

नछरेको ठाउँमा अन्न बटुल्ने भनरे तैंले मलाई भिनस।् त्यसो भए। 27 तलैे मरेो पसैा बैंकमा जम्मा गन ुर् पदर्थ्यो। म जब
फकर आएको हुन्थें त्यसबलेा ती सबै पसैा पाउन सक्थें। साथै त्यो पसैा मािथ ब्याज पाउनँ सक्थें।’

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

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

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

34 “राजाले आफ्नो दाहीने प बसकेाहरूलाई भन्न ु हुनछे, ‘आऊ, मरेो िपताले ितमीहरूलाई धरैे आिशर्वाद
िदनभुएको छ। आऊ र परमे रले ितमीहरूको लािग ितज्ञा गन ुर् भएको राज्य हण गर। सिृ को शरुूदे ख नै यो
ितमीहरूको िन म्त तयार ग रएको िथयो। 35 यो ितमीहरूको राज्य हो, िकनभने म भोकाएको बलेा ितमीहरूले मलाई
खाना िदएका िथयौ। म ितखार्एको बलेा ितमीहरूले मलाई पानी िपउन िदएका िथयौ। म एक्लै र घरबाट टािडएको िथएँ,
अिन ितमीहरूले मलाई आफ्नो घरमा स्वागत गरेका िथयौ। 36 नाङ्गो िथएँ, अिन ितमीहरूले मलाई लगुाफाटा लगाउन
िदएका िथयौ। म रोगी िथएँ, अिन ितमीहरूले मलाई स्याहार गरेका िथयौ। म कैदी िथएँ, ितमीहरूले मलाई हनेर् आएका
िथयौ।’

37 “तब धािमर्क मािनसहरूले जवाफ िदनछेन,् ‘परम भ,ु हामीले तपाईंलाई किहल,े भोकाउन ु भएको दखे्यौं अिन
हामीले भोजन िदयौं? हामीले तपाईं ितखार्उन ु भएको किहले दखे्यौं अिन हामीले पानी िपउँन िदयौं? 38 हामीले
तपाईंलाई किहले एक्लो घरदे ख टािढएको दखे्यौं र हामीले तपाईंलाई किहले आफ्ना घरमा ल्यायौं? 39 तपाईं किहले
नाङ्गो हुनहुुन्थ्यो र हामीले तपाईंलाई लगुाफाटा लगाउन िदयौं। हामीले किहले तपाईंलाई रोगी दखे्यौं वा कैदमा दखे्यौं
र हामी तपाईंलाई सहयोग गनर् आयौं?’

40“तब राजाले ितनीहरूलाई जवाफ िदने छन,् ‘म ितमीहरूलाई साँचो भन्दछु। यहाँ ितमीहरूले मरेा यी मािनसहरूका
िन म्त जे जित गय , ती जितनै नगण्य भएता पिन ितमीहरूले मरेा िन म्त गरेका हो।’

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

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

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

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

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

1यशेलूे यी सबकुैरा भिनसकेपिछ आफ्ना चलेाहरूलाई भन्नभुयो, 2“ितमीहरूलाई थाहै छ दइु िदनपिछ िनस्तार-चाड
शरुू हुनछे। त्यसै िदन मािनको पु लाई ूसमा टाग्नलाई श हुरू कहाँ स ु म्पइनछे।”
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3 तब मखु्य पजूाहारीहरू र यहूदी धान, अगवुाहरू पजूाहारीको ठाउँमा भलेा भए। धान पजूाहारीको नाम कैयाफा

िथयो। 4 त्यस सभामा यशेलूाई कसरी पि ने भन्ने उपाय ितनीहरूले िनकाल।े ितनीहरूले केही झटूो िनहु ँ गरेर यशेलूाई
पि ने र मान िन य गरे। 5 ितनीहरूले भन,े “िनस्तार-चाडको िदनमा हामी यशेलूाई प न सक्दनैौ। हामी मािनसहरू
रसाएको र दङ्गा गरेको चाहदँनैौ।”

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

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

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

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

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

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

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

17 अखिमरी रोटीको पिहले िदन, चलेाहरू यशेकूहाँ आए। चलेाहरूले भन,े “िनस्तार-चाडको भोजन गनर् हामी
तपाईंलाई तयार पा रिदन्छौ। हामीले कहाँ खान तयार गरेका तपाईं चाहन ु हुन्छ?”

18 यशेलूे भन्नभुयो, “शहरितर जाऊ। मलैे िचनकेो मािनसको घरमा जाऊ। उसलाई गरुूले यसो भन्न ु भएको छ
भनरे भन, ‘मरेो तोिकएको समय अित निजक आएको छ। म िनस्तार चाडको भोजन मरेो सबै चलेाहरूिसत ित ो घरमा
खानछुे।’ ” 19 चलेाहरूले यशेकूो आज्ञा अनसुार सबकैाम ग रदए। ितनीहरूले िनस्तार-चाडको भोज तयार पारे।

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

22 चलेाहरू यो सनुरे दःुखी भए। त्यकेले उहाँलाई सोध,े “ भु अवश्य पिन मचािहं होइन ठीक हो?”
23यशेलूे जवाफ िदनभुयो, “जसले मरेो कचौरामा मिसत हात चोब्यो त्यसलैे मलाई िव ासघात गनछ। 24मािनसको

पु ले धमर्शा मा ले खए अनसुार जानपुछर् र उसले मनपछर्। तर मािनसको पु लाई मानर्का िन म्त समु्पने त्यस मािनसले
नरा ो प रणाम भोग्न ु पनछ। यस्तो हुनभुन्दा त त्यो मािनस नज न्मएको भए बसे हुने िथयो।”

25 त्यसपिछ यशेलूाई िव ासघात गनर् यहूदाले यशेलूाई भन,े “गरुूज्य,ू िन य नै म त्यो एकजना होइन ठीक हो?”
यशेलूे भन्नभुयो, “हो, यो ितमी नै हौ।”

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

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

27 त्यसपिछ यशेलूे एक प्याला दाखरस लनभुयो। यशेलू े त्यसको लािग परमे रलाई धन्यवाद िदनभुयो अिन त्यो
चलेाहरूलाई िदनभुयो। यशेलू े भन्नभुयो, “ितमीहरू त्यकेले यसबाट िपओ। 28 यो दाखरस मरेो रगत हो। मरेो रगतले
परमे रबाट उहाँको मािनसहरूकालािग नयाँ करारको ारम्भ गनछ। यो रगत धरैे मािनसहरूलाई ितनीहरूको पाप क्षमाको
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लािग बहाइन्छ। 29 म ितमीहरूलाई भन्दछु म यो दाखरस फे र िपउँिदन जबसम्म मरेो िपताको राज्यमा नयाँ जस्तै भएर
हामीहरू एकै िपउँदनैौं।”

30 ितनीहरू सबलैे एउटा भजन गाए। त्यसपिछ उनीहरू “जतैनू डाँडामा” गाए।
चलेाहरूले आफूलाई छाड्ने छन ्भिन यशे ू भन्न ु हुन्छ
(मकूर् स 14:27-31; लकूा 22:31-34; यहून्ना 13:36-38)

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

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

32 तर म मरेपिछ, म मतृ्यदुे ख बौरी उठ्नछुे। त्यसपिछ म गालील जानछुे । ितमीहरू पगु्नअुिघनै म त्यहाँ जानछुे।”
33 प सुले भन,े “सबै चलेाहरूले तपाईंको कारणले िव ास हराउन सक्नछेन।् तर म मरेो िव ास किहल्यै

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

ग रसकेका हुनछेौ।”
35 तर प सुले जवाफ िदए, “म तपाईंलाई किहल्यै इन्कार गनछैन तपाईं साथै मन ुर् परेता पिन म तपाईंलाई इन्कार

गन छैन।” अिन सबै चलेाहरूले यही कुरा दोहोयार्ए।
एकान्तमा यशेकूो ाथर्ना
(मकूर् स 14:32-42; लकूा 22:39-46)

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

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

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

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

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

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

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

50 यशेलूे भन्नयुो, “हे िम , ितमी जे गनर् आएका छौ त्यो गर।”
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त्यि नै बलेा मािनसहरू आए र यशेलूाई हात हाल।े अिन उहाँलाई पि ए। 51 जब यस्तो भयो, तब यशेकूो साथमा
भएका एकजना चलेाले तरवार िझक्यो। उसले धान पजूाहारीको नोकरलाई हान्यो अिन कान च्वा िछनाइिदयो।

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

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

यशे ू यहुदी अगवुाहरूको अिघ
(मकूर् स 14:53-65; लकूा 22:54-55, 63-71; यहूान्ना 18:13-14, 19-24)

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

चाहन्थ।े
59 घान पजूाहारीहरू र यहुदी नतेाहरूको सम्पणूर् महासभाले यशेकूो िवरु मा कुनै न कुनै झटूो खोट दखेाउने कोिशस

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

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

तब धान पजूाहरीले यशेलूाई भन,े “अिहले जीिवत परमे रको नाउमँा शपथ लएर तपाईंले भन्नहुोस,् जीिवत
परमे रको नाउमँा हामीलाई सत्य कुरा भन्न ु होस ्भनी म तपाईंलाई आदशे गछुर्। हामीलाई भन्नहुोस ्के तपाईं नै ी ,
परमे रको पु हुनहुुन्छ?”

64 यशेलूे भन्नभुयो, “हो, म नै हु।ँ तर म भन्दछु भिवष्यमा तपाईंले मािनसको पु लाई परमे रको दािहनपे
बिसरहकेो र स्वगर्को बादलमा आउँदै गरेको दे ु हुनछे।”

65 धान पजूाहारीले जब यो कुरा सनुे उनी खबुै ोिधत भए। आफ्नै व च्यात्दै उनले भन्न लाग,े “यो मािनसले
परमे रको िनन्दा गरेको हो! हामीलाई अरू धरैे माणको के खाँचो छ? ितमीहरू सबलैे ियनले परमे रको िवरु मा
िनन्दा गरेका सनु्यौ। 66 ितमीहरूको के राय छ?”

यहूदीहरूले जवाफ िदए, “उनी दोषी छन ्उनी मतृ्य ु दण्डको योग्यछन।्”
67 त्यसपिछ मािनसहरूले यशेकूो मखुमा थिुकिदए। ितनीहरूले उहाँलाई मकु्काले िहकार्ए। कस-ैकसलैे यशेलूाई

झापट िदए। 68 ितनीहरूले भन,े “त ँ अगमव ा ी हो भन्ने माण दखेाऊ! तलँाई िपट्ने को हो?”

यशेलूाई िचन्दछु भन्न प सु डराए
(मकूर् स 14:66-72; लकूा 22:56-62; यहून्ना 18:15-18, 25-27)

69 त्यसबलेा, प सु आगँन बािहर बिसरहकेा िथए। एउटी नोकन ले आएर भनी, “ितमी पिन गालील िनवासी यशेसूगं
िथयौ।”

70 तर प सुले त्यहाँ उप स्थत भएका सबै मािनसहरूको अघाडी यो कुरालाई अस्वीकार गरे। उनले भन,े “ितमीहरू
के कुरा ग ररहकेो छौ मलैे केही बिुझन?”

71 त्यसपिछ प सुले त्यो ठाउँ छोड।े ढोकामा अक ीले ितनीलाई दखेी। त्यसले त्यहाँ भएका मािनसहरूलाई
भिन, “यो मािनस पिन नासरतको यशेसूगँ िथयो।”

72 प सुले फे र अस्वीकार गरे। उनले भन,े “परमे रको नाउमँा शपथ खाएर भन्दछु यो मािनस को हो म िच न्दन!”
73 केहीसमयपिछ केही उिभरहकेा मािनसहरू प सुकहाँ गए र भन,े “हामी जान्दछौ एक यशेकूो चलेाहरू मध्ये

ितमी पिन हौ। ित ो कुरा गराईले त्यो माण िदन्छ।”



26:74 45 म ी 27:18
74 तब प सुले िधक्कानर् लाग।े दढृ भएर उनले भन,े “म परमे रको नाउमँा शपथ खाएर भन्दछु िक यो मािनसको हो

म िच न्दन।ँ” प सुले यसो भन्ने िबि कै भाले बास्यो। 75 तब प सुलाई यशेलू े भनकेा कुराहरूको सम्झना भयो “भाले
बा अिघनै मलाई ितमीले तीनपल्ट अस्वीकार गनछौ।” त्यसपिछ प सु बािहर गएर धरुूधरुू रोए।

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

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

यहूदाको आत्महत्या
( े रत 1:18-19)

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

यहूदी अगवुाहरूले भन,े “हामीलाई यसको वास्ता छैन। यो ित ो समस्या हो, हा ो होइन।”
5 यसकारण यहूदाले चाँदीका जम्मै िसक्काहरू म न्दरिभ फा लिदए। त्यसपिछ यहूदाले त्यो ठाउँ छा ो अिन

आफैं झु ण्डएर आत्महत्या गय ।
6 मखु्य पजूाहारीले िसक्काहरू बटुल।े ितनीहरूले भन,े “काननू अनसुार यस्तो पसैाहरू म न्दरको पसैासगँ िमसाउन ु

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

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

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

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

यशेलूे जवाफ िदनभुयो, “हो, म हु।ँ”
12 जब मखु्य पजूाहारीहरू र बढा यहूदी धानहरूले यशे ू िवरू अिभयोग लगाए, उहाँले कुनै जवाफ िदन ु भएन।
13 अिन िपलातसले यशेलूाई भन,े “ितमीले आफूमािथ लगाएका अिभयोगहरू सनुनेौ। िकन ितमीले ितनको जवाफ

निदएको?”
14 तर यशेलू े िपलातसलाई केही जवाफ िदन अस्वीकार गन ुर्भयो। यसमा िपलातस चिकत भए।

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

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

17 सबै मािनसहरू िपलातसकै घरमा भलेा भएका िथए। िपलातसले मािनसहरूलाई भन,े “ितमीहरूको लािग
एकजना मािनसलाई मु ग रनछे। कुन मािनसलाई मलैे म ु ग रिदएको चाहन्छौ बरब्बा िक ी भिनने यशेलूाई?”
18 िपलातस जान्दथे िक मािनसहरूले नै इष्यार्कंो कारणले यशेलूाई ितनीकहाँ स ु म्पएका हुन।्
* 27:10: “ … ” 11:12-13; यिमर्या 32:6-9
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19 िपलातस न्यायकतार्को कुस मा बिसरहकेो बलेा उनकी धमर्प ीले ितनलाई एउटा समाचार पठाइन।् समाचार

यस्तो िथयोः “त्यो िनद ष मािनसको िवरु मा केही नगन ुर्होस।् ितनको बारेमा आज राती मलैे सपना दखेकेी छु। अिन
त्यो समपनाले मलाई अत्यन्त िवच लत तलु्याएको छ।”

20 तर मखु्य पजूाहारीहरू र यहूदी अ जहरूले बरब्बालाई म ु ग रिदनपुछर् र यशेलूाई मान ुर्पछर् भनी मांग गनर्
मािनसहरूलाई सयुार्ए।

21 िपलातसले भन,े “बरब्बा र यशे ू मध्ये ितमीहरूको लािग मलैे कसलाई छोिडिदन ु पन?”
मािनसहरूले जवाफ िदए, “बरब्बालाई म ु ग रिदन ु होस!्”
22 िपलातसले सोध,े “त्यसो भए ी भिनने यशेलूाई चािह?ँ के गन ुर्पन?”
सबै मािनसहरूले भन,े “उसलाई ूसमा झणु् ाएर मान ुर्पछर्!”
23 िपलातसले सोध,े “िकन? उसले के गल्ती गरेको छ?” तब सबलैे उच्च स्वरले कराएर भन,े “उसलाई ूसमा

झणु् ाएर मान ुर्पछर्।”
24 अब कसै गरेर पिन मािनसहरूको िनणर्य बदल्न सिकंदनै भनी िपलातसले बझुे अिन उनले यो पिन दखेे िक

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

25 सबै मािनसहरूले जवाफ िदए, “हामी यस मािनसको मतृ्यकुो भागी साथ-साथै हा ा छोरा छोरीहरू हुनछेन।्”
26 अन्त्यमा िपलातसले ितनीहरूका िन म्त बरब्बालाई छोिडिदए। िपलातसले केही सिैनकहरूलाई यशेलूाई कोरार्

लगाँउन लगाए। त्यसपिछ उनले यशेलूाई ूसमा झणु् ाएर मानर्लाई ितनीहरूको हातमा स ु म्पिदए।
िपलातसको सिैनकहरू ारा यशेकूो खल्ली
(मकूर् स 15:16-20 यहून्ना 19:2-3)

27 त्यसपिछ िपलातसका सिैनकहरूले यशेलूाई बडाहािकमको महलमा ल्याई पयुार्ए। सबै सिैनकहरू यशे ू व रप र
भलेा भए। 28 ितनीहरूले यशेकूो लगुाफाटा उता रिदए अिन रातो व लगाइिदए। 29 तब ितनीहरूले काँडाको मकुुट
बनाए र यशेकूो टाउकोमा पिहरयाइिदए। अिन ितनीहरूले उहाँको दािहने हातमा एउटा ल ी थमाइिदए। त्यसपिछ ती
सिैनकहरूले यशेकूो सामन्ने घ ुडँा टेकेर खल्ली उडाउन थाल।े ितनीहरूले भन्न लाग,े “हे यहुदीहरूको राजा हामी
ितमीलाई सलाम गछ ।” 30 सिैनकहरूले यशेलूाई थिुकिदए। अिन उहाँ को ल ीले उह ँ कै टाउकामा िहकार्ए। 31 जब
ितनीहरूले यशेकूो खल्ली उडाइसके तब ितनीहरूले उनको व उता रिदए अिन फे र उहाँकै व लगाइिदए त्यसपिछ
यशेलूाई झणु्डयाएर मानर्लाई लएर गए।

यशेलूाई ु समा झणु् ाइयो
(मकूर् स 15:21-32; लकूा 23:26-39; यहून्ना 19:17-19)

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

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

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

41 मखु्य पजुाहारीहरू, शा ीहरू, र अ ज यहूदी धानहरू पिन त्यहीं िथए। ती मािनसहरूले पिन यशेकूो खल्ली
उडाउन थाल।े 42 ितनीहरूले भन,े “उनले अरूलाई बचाएका छन।् तर आफैं लाई उनले बचँाउन सकेनन।् मािनसहरूका
अनसुार उनी नै इ ाएलका राजा हुन।् यिद उनी न इ ाएलका राजा हुन भन,े अब उनी आफैं ूसबाट ओलर आउनु पछर्।
त्यसपिछ हामी उनलाई िव ास गनछौं। 43 उनले परमे रमािथ िव ास राख।े यसकारण अब परमे रले नै उनलाई
बचाउन,् यिद परमे रले ईच्छा गन ुर्हुन्छ भन।े उहाँ आफैं ले भन्न ु भएको छ, ‘म नै परमे रको प ु हु।ँ’ ” 44अिन त्यसै
गरी यशेकूो छेउमा टाँिगएको डाकूले पिन उहाँका िनन्दा गय ।
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यशेकूो मतृ्य
(मकूर् स 15:33-41; लकूा 23:44-49; यहून्ना 19:28-30)

45मध्यान्ह हुदँा सम्पणूर् दशेमा नै अधँ्यारो छायो। यस्तो अन्धकार ाय तीन घण्टासम्म भइरहयो। 46 ाय तीन बजिेतर
यशे ू ठूलो स्वरमा कराउन ु भयो, “एली, एली, लामा सबथखथनी?” यसको अथर्, “मरेा परमे र मरेा परमे र, तपाईंले
मलाई िकन एक्लै छोड्न ु भयो?”✡

47 छेउमा उिभरहकेा केही मािनसहरूले त्यो सबै सनु।े ितनीहरूले भन,े “उहाँले ए लयालाई बोलाउन ु हुदँछै।”
48 एक्कािस ितनीरूमध्ये एक जनाले झ ै दगरेुर गई एउटा स्पञ्ज लएर आयो। त्यसले त्यो स्पञ्ज िसकार्ले भरेर

एउटा ल ीमा बाँधरे राखकेो िथयो। अिन उसले यशेलूाई िपउन िदनका िन म्त त्यस ल ीको सहायताले स्पञ्ज उठायो।
49 तर अरू मािनसहरूले भन,े “हामी पख अिन हरेौ उहाँलाई बचँाउन ए लया आउने हुन ्िक होइनन।्”

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

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

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

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

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

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

यशेकूो िचहानमा पहरा
62 त्यस िदनलाई तयारीको िदन भिनन्थ्यो। भो लपल्ट, मखु्य पजूाहारीहरू र फ रसीहरू िपलातसकहाँ पगु।े

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

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

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

1 िव ामको भो लपल्ट स ाहको पिहले िदन िथयो। पिहलो िदनको िझसिमसे उज्यालो हुदाँ म रयम मग्द लिन र
म रयम नाम गरेकी अक ीहरू िचहान हनेर् गए।
✡ 27:46: 22:1 बाट उ तृ ग रएको।
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2 त्यसबलेा त्यह ँ ठूलो भ ूईँंचालो गयो। स्वगर्बाट भकुो एउटा दतू तलितर ओल। स्वगर्दतू िचहानतफर् गए अिन

िचहानको ढुङ्गालाई पल्टाएर पर सारे। त्यसपिछ उनी त्यसमािथ बस।े 3 ती स्वगर्दतू िबजलुी जस्तै च म्कला िथए।
उनको लगुाफाटा िहउँ जस्तो सतेो िथयो। 4 ती स्वगर्दतूलाई दखेरे सिैनकहरू डरले कामे अिन बहेोस भएर लड।े

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

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

यहूदी मखुहरूलाई सचूना
11 ितनीहरू त्यहाँ उहाँका चलेाहरूलाई भन्न िहडं।े केही समयपिछ िचहानलाई पहरा िदइरहकेा सिैनकहरू शहरमा

गए। ितनीहरू मखु पजूाहारीहरूकहाँ गए अिन ितनीहरूलाई सम्पणूर् घटना बारे सनुाए। 12 तब मखु्य पजूाहारीहरू
अिन यहूदी अगवुाहरू भलेा भएर सर-सल्लाह गरे। ितनीहरूले सिैनकहरूलाई घसु िदने योजना िमलाए। 13 ितनीहरूले
सिैनकहरूलाई भन,े “मािनसहरूलाई भन्न ू िक राती हामी िनदाइरहकेो बलेा यशेकूा चलेाहरू आएर उहाँको लाश लएर
गए। 14 कतै बडा हािकमको कानमा यो खबर पगु्यो भने हामी उहाँलाई मनाएर ितमीहरूलाई कुनै पिन अप्ठेरोबाट म ु
गनछौं।” 15 तब ितनीहरूले सो पसैा लए अिन पजूाहारीहरूले भने बमोिजम काम गरे। ितनीहरूको उखान यहूदीहरू
माझ फै लयो अिन ितनीहरू माझ अिहले सम्म पिन त्यो कुरा च लत छ।

यशेकूा आफ्ना चलेाहरूसगँ कुराकानी
(मकूर् स 16:14-18; लकूा 24:36-49 यहून्ना 20:19-23; े रत 1:6-8)

16 एघारजना चलेाहरू गालील गए। 17 यशेलूे भन्नभुएको डाँडामा ितनीहरू पगु।ेचलेाहरूले यशेलूाई डाँडामािथ
दखे।े ितनीहरूले यशेकूो उपासना गरे। तर कुन-ैकुनै चलेाहरूलाई िब ास गरेनन ्की ितनी साँच्चै यशे ू हुन।् 18 यशेलूे
ितनीहरूकहाँ आएर भन्नभुयो, “स्वगर् र प ृ थ्वका सारा अिधकार मलाई िदइएको छ। 19 यसकारण जाऊ र सबै दशेका
मािनसहरूलाई मरेा चलेाहरू बनाऊ। ितनीहरूलाई िपता, पु र पिव आत्माको नाममा बि स्मा दओे। 20 जे जे मलै े
ितमीहरूलाई आज्ञा गरें ती सबै पालन गनर् ितनीहरूलाई िसकाओ। अिन जगतको अन्तसम्म म सदवै ितमीहरूका साथमा
हुनछुे।”
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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 ा 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। 10जब 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)

* 1:4: : कुनै वा िचजलाई पानीमा “डुबाउन,ु” अथवा
“चोपल्न।ु”
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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। ि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।
23 जितबलेा 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)

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)

40 एकजना 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।”
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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।
43 यशेलूे त्यस मािनसलाई जाने आज्ञा िदनभुयो। उहाँले त्यसलाई कडा चतेावनी पिन िदनभुयो। 44 यसेलूे 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। 4तर 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 उ ठरहकेो छ 9-10मािनसको 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 ाउछँन ्
(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।ँ”
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यशे ूअरू धािमर्क मखुहरू भन्दा फरक
(म ी 9:14-17; लकूा 5:33-39)

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 ्तर 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।े 24फ 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।”

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।्

5यशेलूे 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 ्
7 यशे ू 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।
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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।

यशेलू े 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),
17याकूब 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।

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।”

23यसकारण 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। 25अिन एक प रवार िवभ भएर, अिन फुट भएका अशं एक अकार्िसत
लिडरहे त्यो प रवारको रूपमा खडा रहन स ै न। 26जब 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।
32धरैे मािनसहरू यशेकूो व रप र बसकेा िथए। ितनीहरूले यशेलूाई भन,े “तापईका आमा र भाइहरू बािहर तपाईंलाई

पख रहकेाछन।्”
* 3:18:
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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।्”

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,े
ि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 अ्िन वचनहरू
ितनीहरूमा बढ्छन ्र फल िदने योग्य हुन्छन ्केिहले तीस गणुा, केिहले साठी गणुा, अिन केिहले सय गणुा सम्म।”
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ि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। ि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 जसलेजमीनमा 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। 29 जब 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।्”

33यशेलूे 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 चिढरहन ू भएको डुङ्गा ारा गए। उनीहरूसगँ अरू डुङ्गाहरू
पिन िथए। 37 समु 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?”

39 तब 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?”
41चलेाहरू 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)

1यशे ूर उहाँका चलेाहरू सम ू को अक िकनारितर भएका िगरािसन मािनसहरूकहाँ जानभूयो। 2जब 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। 4 धरैेपल्ट
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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।

6जब 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
ि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।्” 13अिन 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। 17अिन
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)

21 यशे ू डुङ्गामा चढरे समु पार गरी समु को अक तफर् जानभुयो। समु को त्यस िकनारमा उहाँका व रप र धरैे
मािनसहरू भलेा भए। 22सभाघरका एकजना याईरसले यशेलूाई दखे,े अिन यशेलूाई दण्डवत गरे। 23 याईरसले 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।”

24 अिन 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।
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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।”

37 यशेलूे प सु, याकूब, याकूबका भाइ यहून्ना बाहके अरू कसलैाई पिन उहाँको साथमा आउन अनमुित िदनभुएन।
38 यशे ू अिन उहाँका चलेाहरू सभाघरका शासकको घरमा जान ू भयो। यशेलू े मािनसहरू िचत्कार ग ररहकेो अिन
रोईरहकेो सनु्न ु भयो। त्यहाँ खबु अलमल िथयो। 39 यशे ू 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। 41 अिन 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 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। 10जब ि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)
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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।”
15 अरू 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।”
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। 18 यहून्नाले हरेोदलाई भनकेा िथए, “ितमीलाई ित ा भाइकी प ीसगँ िववाह गन
अिधकार छैन।” 19 यसकैारणले 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।

21अब 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। अिन उसले त्यो आफ्नो आमालाई िदईन।् 29 यहून्नाको 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।े 34जब 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।

35साँझको 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।”
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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।्”
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।
41उहाँले 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।

42सबलैे 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 एकलैभिूममा हुनहुुन्थ्यो। 48यशेलूे 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।्

यशेलू े धरैे मािनसहरूलाई िनको पान ुर्भयो
(म ी 14:34-36)

53 यशेकूा चलेाहरूले ताल पार गरे। ितनीहरू गनसेरेतको िकनारमा आईपगु।े ितनीहरूले डुङ्गालाई त्यहाँ बाँधरे
राख।े 54जब ि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)

1फ 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।
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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:्

‘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 । 10 मोशाले 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। 13 यसकारण 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 ।”

14यशेलूे फे र भीडहरूलाई आफूकहाँ बोलाउनभुयो। उहाँले भन्नभुयो, “ त्यकेले रा री सनु मरेा कुरा बझु्न ु पछर्। म
के भिनरहछुे। 15 यस्तो 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।े 18यशेलूे 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 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। 21सबै अशु
कुरा मािनसका िभ बाटै आउँछ ती पाप, चोरी, हत्या 22वशे्यागमन, 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।
* 7:16: 16 पाईन्छ।
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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 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)

1 अक 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।्”
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)

11फ 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।”

16चलेाहरूले यस कुराको अथर् बारे चचार् गरे। ितनीहरूले भन,े “उहाँले यसो भनकेो कारण हामीसगं रोटी छैन भन्न ु
भएको हो।”
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17चलेाहरूले 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?
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?्”

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 मािनसले सारा 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
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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।”

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)

2 छ ि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?्”

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?”
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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।्”

23 यशेलूे 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।्”

25यशेलूे 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। ितनीहरूले भन,े “हामीले त्यो द ु ात्मालाई
बािहर िनकाल्न नै सकेनौं, िकन होला?”

29 यशेलूे 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 ि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)

38 यसकारण 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। 41 म ि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)
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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
गराउछँ भन,े त्यसलाई का टदऊे। ितमी दबुै हातिसत नरकमा जान ु भन्दा एउटै 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 गराउछँ 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?”
4 फ 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 ितमीहरूले चाहकेाछैनौ। 6 तर जब परम रले ससंार बनाउन ु भयो, उहाँले मािनसहरूलाई परुुष र ीको रूपमा
बनाउनभुयो, 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।े 11 उहाँले
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 ीले आफ्नो 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 जस्तै छन।् 15 म
ि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?”
* 9:44: 48 पदमा जस्तै ले खएको छ। † 9:46: 48
पदमा जस्तै ले खएको छ।
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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 ि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। 25धनी 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। 31 अिहले जो धरैे अगाडी छन ्भिवष्यमा ितनीहरू अन्तमा पनछन।् अिन अिहले जो अन्तमा छन ् ितनीहरू
भिवष्यमा अगाडी हुनछेन।्”

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।्”
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41अरू दशजना चलेाहरूले यी सबै सनु।े ितनीहरू याकूब र यहून्नासगँ रसाए। 42यशेलूे सबै चलेाहरूलाई उप स्थत

हुन बोलाउन ु भयो। उहाँले भन्नभुयो, “गरै, यहूदीहरूको पिन आफ्ना मािनसहरू छन ्ितनीहरूलाई शासकहरू भिनन्छ।
ि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।्”

48धरैे 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। ितनीहरूलेभन,े “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।”
52 यशेलूे भन्नभुयो, “जाऊ, ितमी िनको भयौ िकनभने ितमीले िव ास गय ।” त्सपिछ त्यस अन्धो मािनसले फे र

दिृ ा गय , र त्यसले यशेलूाई नै प ायो।

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। 3यिद 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?” 6 चलेाहरूलाई 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। 8अनकेौं 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।्
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जनु राज्य आउनछे।
स्वगर्को परमे रलाई शसंा!”

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 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। 25 जब ि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)

27 यशे ू 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
* 11:26: “

”
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िकन िव ास नगरेको?’ 32 तर यिद हामीले भन्यौ, ‘यहून्नाको बि स्मा मािनसबाट भएको हो,’ 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 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।ँ”
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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)

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?”

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।’✡ 31दो ो महान आज्ञा यस्तो छः ‘ितमीहरूलेआफूलाई 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।्”

34 यशेलूे 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
✡ 12:26: 3:6 बाट उ तृ ग रएको। ✡ 12:30: 6:4-5 बाट उ तृ ग रएको। ✡ 12:31:
19:18 बाट उ तृ ग रएको।
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37 दाऊद आफैं ले ी लाई ‘ भ’ु भन्न ु हुन्नछ। तब कसरी ी दाऊदको पु हुनसक्छ?” धरैे मािनसहरूले यशेलू े
भनकेो कुरा खबूै आन न्दत भएर सनु।े

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।् 39सभाघरहरूमा 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।”

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। ितमीहरूले
मरेो 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 सबै जाितहरू 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
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मानछन। 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 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। 35 यसकारण ि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)

* 13:25: 13:10, 34:4
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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।”

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 चलेाहरूले यी 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। 9म 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)

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।”

16 यसकारण 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)
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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।”

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)

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

35 अिन 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)
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43जब 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
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 कहाँ, 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 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 प ु 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 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 ितनीहरूले यशेकूा व हरू भाग पारे ितनीहरू मध्ये कसले के पाउने हो भनी िच ा गरे।



15:25 77 मकूर् स 16:2
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।्”

31यस्तै 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 ि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।
43 अरमिथयाको 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।

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
* 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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झलु्केकै िथएन। 3 ती ीहरू एक अकार्मा कुरा गद िथए, “िचहानको ढोकामा एउटा ठूलो ढुङ्गा छ। कसले त्यो ढुङ्गा
हा ो िन म्त पल्टाइदलेा?”

4जब ी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। 10जब उनले यशेलूाई दे खन,् ितनी गईन ्अिन उहाँका चलेाहरूलाई भिनन।्
उहाँका चलेाहरू उहाँका िन म्त दःुखी भएर िवलाप अिन रोई-कराई ग ररहकेा िथए। 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।

15यशेलूे चलेाहरूलाई भन्नभुयो, “सारा ससंारको हरेक स्थानमा जाऊ र त्यकेलाई ससुमाचार चार गर। 16जसले
ि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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लकूाको
ससुमाचार

यशेकूो जीवन बारेमा लकूा लखे्छन ्
1 ि य िथयोिफलस:
िकनभने धरैे मािनलहरूले हा ा बीचमा घटेका घटनाहरूको िबषयमा इितहास ले े चे ा गरेका छन।् 2 ितनीहरूले ती

कुराहरू नै लखेकेा छन ज्नु कुराहरू शरुूदे ख नै हामीलाई ती मािनसहरू जो साक्षीहरू र परमे रका सदंशेको सवेकहरूले
बताउदँै आएका छन।् 3 हे माननीय म आफैं ले शरुूदे ख नै होिशयार साथ सबै कुराहरूको अध्ययन गरेको छु। त्यसलै,े
मलैे सोचें मलै े पिन ितमाहरूको लािग मानसुार यी कुराहरू ले ै पछर्। यसलै,े मलैे 4 ितमीहरूलाई बझुाउनको लािग
जनु ितमीहरूले िसकेकाछौ त्यही कुराहरू नै सत्य हो भन्न, मलैे यी कुराहरू लखेकेो छु।

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

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

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

11 त्यसपिछ धपू ज लरहकेो दािहनपे परम भकुो एउटा स्वगर्दतू जक रयाको अिघ उिभएका िथए। 12जब उनले
स्वगर्दतूलाई दखे्यो, जक रया ममा परे र डरले आि ए। 13 ती स्वगर्दतूले जक रयालाई भन,े “जक रया, नडराऊ।
ित ो ाथर्नालाई परमे रले सिुनिदन ु भएकोछ। ित ी प ी इलीिशबाले एउटा प ु जन्म िदनिेछन।् उनको नाउँ ितमीले
यहून्ना रा खिदन।ु 14 ितनले ितमीहरूमा आनन्द र खशुीयाली ल्याउनछेन।् ितनको जन्मले धरैे-धरैे मािनसहरूमा सखु
ल्याउनछे। 15 परम भकुो सामनु्ने यहून्ना ितनी एकजना महान मािनस बिननछेन।् ितनले दाखरस अथवा मिदरा कदािप
लने छैनन।् ितनको जन्मबाट नै ितनी पिव आत्माले भ रएको हुनछेन।्
16 “ितनी धरैे यहूदीहरूलाई परम भु ितनीहरूका परमे रितर खचँ्ने माध्यम हुनछेन।् 17 ितनी आफैं अ दतू झैं

परम भकुो अिघ अिघ जानछेन।् ए लया जस्तै ितनी पिन श सम्पन्न मािनस हुनछेन।् ए लयामा भएकै आत्मा उनमा
पिन हुनछे। बाबहुरू र छोरा-छोरीहरू माझ उनले नै शा न्त बनाई रा छेन।् ितनीहरू जसले परमे रको आज्ञा पालन
गदनन ् त्यस्ताहरूलाई धािमर्क मािनसहरूलाई जस्तै सोंच्ने बानउनछेन।् परम भकुो आगमनका िन म्त मािनसहरूलाई
उनले नै तयारी पानछन।्”

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

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

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

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

कन्या म रयम
26-27 इलीिशबाको छैटौं महीनामा, गालीको एउटा शहर नासरतमा ब े एउटी कन्याकहाँ परमे रले एउटा गाि एल

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

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

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

34 म रयमले ती स्वगर्दतूलाई भिनन,् “म कन्या नै छु, यस्तो कसरी हुन सक्छ?”
35 ती स्वगर्दतूले म रयमलाई भन,े “पिव आत्मा ितमीमािथ आउनहुुनछे अिन सवर्श मान परमे रको श ले

ितमीलाई ढाक्नछे। यसकारणले जो जन्मनहुुन्छ उहाँ परमे रको प ु कहलाइन ु हुनछे। 36 यस िवषयमा ध्यान दऊेः
ित ो आफन्त इलीिशबा पिन गभर्वती िछन ्ितनको अवस्था व ृ अिन बाँझी कहलाइएता पिन अिहले ितनी छ महीनाबाट
गभर्वती भएकी िछन।् 37 िकनभने परमे रमा जे कुरा पिन सम्भव छ।”

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

जक रया र इलीिशबासगँ म रयमको मण
39 लग ै म रयम तयारी भइन ्अिन यहूिदया गाउकँो पहाडी शहरमा ह ा रएर गईन।् 40 ितनी जक रयाको घरमा

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

56 म रयम इलीिशबासगं ायः तीन महीनासम्म बिसन।् त्यसपिछ घर फिकर् न।्

यहून्नाको जन्म
57 इलीिशबाको सतु्केरी हुने समय भयो अिन ितनले एउटा छोरो जन्माइन।् 58 ितनका िछमकेीहरू र आफन्तहरूले

ितनी ित परम भु परमे रले अित नै अन ु ह दखेाएको सनुकेा िथए। ितनीहरू म रयमसगं खशुी िथए।
59 बालक आठ िदनको भएपिछ ितनीहरू उसको खतना गनर् आए। ितनीहरूले उसको नाउँ जक रया रा चाहान्थे

िकनभने यो उसकै बाबकुो नाउँ िथयो। 60 तर उसकी आमाले भिनन,् “होइन, उसको नाउँ यहून्ना हुनछे।”
61 मानसहरूले इलीिशबालाई भन,े “तर ितमीहरूको प रवारमा यस्तो नाउँ भएको कोही छैन।” 62 त्यसपिछ

ितनीहरूले ितनका बाबलुाई सकेंत गरे, “ितमीले यसको नाउँ के रा े इच्छा गरेका छौ?” भिनसोध।े
63 जक रयाले केही ले पाटी माँग।े तब उसले ले खिदए, “उसको नाउँ यहून्ना हो।” ितनीहरू छक्क परे।

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

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

68 “इ ाएलका परम भु परमे रको शसंा गर।
कारण उहाँले आफ्ना मािनसहरूलाई सहायता गन ुर् भयो अिन ितनीहरूलाई स्वतन् ता िदनभुयो।

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

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

71 उहाले हामीलाई श हुरूदे ख,
अिन हामीलाई घणृागन श हरूदे ख जोगाउन ु भएको छ।

72 उहाँले हा ा पखुार्हरूलाई दया गनछु भन्न ु भएकोछ।
उहाँले पिव करार पिन स्मरण गन ुर् भएकोछ।

73 उहाँले हा ा पखुार् अ ाहामको अिघ शपथ खान ु भएको िथयो की
74 उहाँले हामीलाई हा ो श हुरूको पञ्जाबाट स्वतन् रा े शपथ लन ु भएकोछ,
औ हामीलाई िनभर्यपवूर्क उहाँको सवेामा रा ु हुनछे।
75 जब सम्म हामी जीिवत रहन्छौ हामी पिव अिन परमे र अिघ सही मागर्मा रहनछेौं।

76 “ए बालक, अब ितमी, महा-मिहमाको अगमव ा कहलाइनछेौ।
उहाँको आगमनको मागर् तयारी पानर् ितमी सवर् थम परमे रको अिघ जानछेौ।

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

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

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

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



2:1 82 लकूा 2:27

2
यशेकूो जन्म
(म ी 1:18-25)

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

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

यशेकूो बारेमा केही गोठालाहरूले सनुे
8 त्यो राती त्यस क्षे मा बािहर खतेमा केही गोठालाहरू आफ्नो भडेाहरू हरेचाह ग ररहकेा िथए। 9 परम भकुो

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

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

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

15 ती स्वगर्दतूहरूले गोठालाहरूलाई छोडे अिन स्वगर्ितर स्थान गरे। गोठालाहरूले आपसमा कुरा गरे, “अब हामी
बतेलहेमे जाऊँ, अिन के भएको छ हरेौं जसको िवषयमा परम भु परमे रले हामीलाई थाहा िदन ु भएको छ।”

16 ितनीहरू हतारहतार त्यहाँ गए अिन म रयम र यसूफुलाई भटेे अिन बालक डूडँमा सिुतरहकेो िथयो।
17 गोठालाहरूले बालकलाई दखे।े तब ितनीहरूले यो बालकको िवषयमा स्वगर्दतूले जे भनकेा िथए सनुाए।

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

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

यशेलूाई म न्दरमा समपर्ण
22मोशाको वस्था अनसुार जब म रयम र यशेलूाई चोख्याउने िदन आइपगु्यो ितनीहरूले बालकलाई परम भु अिघ

समपर्ण गराउन यरूशलमे लग।े 23 परम भकुो वस्थामा यस्तो ले खएको छः “यिद कुनै प रवारमा पिहलो सन्तान
परुुष जन्मे ऊ परम भकुो िन म्त ‘पिव मािनन्छ।’ ”* 24 अिन, “ितमीले एक जोडी ढुकुर अथवा एक जोडी बच्चा
परेवा ब लदान स्वरूप दान गन ुर्पछर्।” अिन यसकारण परम भकुो वस्था अनसुार यो ब लदान दान गनर् यरूशलमेमा
गए।

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

मु हनेर् तीक्षा ग ररहगेा िथए अिन उनीमा पिव आत्मा हुन ु हुन्थयो। 26 परम भु ी लाई नदखेे सम्म ितमी मनछैनौ
भनरे उनलाई पिव आत्माले भन्न ु भएको िथयो। 27 आत्माले ितनलाई डोयार्उदँ ै म न्दरमा आए। यहूदी िनयम अनसुार
* 2:23: “ … ‘ ’ ” हने स स्थान 13:2, 12
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जे गन ुर् पन िथयो त्यही गनर्लाई यशेकूी आमा र बाबलुे बालकलाई म न्दरमा ल्याए। 28 िशिमयोनले आफ्नो काखमा
बालक लए अिन परमे रलाई शसंा गरे अिन भनःे
29 “अब, हे परम भ,ु आफ्नो वचन अनसुार, तपाईंको दासलाई, शा न्त सगं िवदा िदनहुोस।्
30 िकनभने मरेा आखँले तपाईंको उ ार दखेकेाछन।्

31 जो तपाईंले नै समस्त रा हरूको अिघ तयार पान ुर्भएको हो।
32 तपाईंको पथ दशर्नमा गरै-यहूदीहरूको लागी उनी नै काश हुन।

उनले नै तपाईंका मािनसहरूलाई इ ाएलमा ल्याउनछेन।्”
33 उनको िवषयमा िशिमयोनले यस्तो कुरा गरेको दखेरे यशेकूो आमा बाब ु छक्क परे। 34 त्यसपिछ िशिमयोनले

ितनीहरूलाई आशीवार्द िदए अिन म रयमलाई भन,े “यो बालक इ ाएलमा धरैेजनको उत्थान र पतनको कारण हुनछे।
उनी िचन्ह हुनछेन ् र जसलाई कितपय ारा अस्वीकार ग रनछे। 35 यसकारण धरैे मािनसहरूको िवचारहरू काशमा
आउनछेन।् अिन अउटा तरवाले ित ो मटुु पिन छेडरे जानछे।”

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

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

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

यसूफु र म रयम घर फिकर् ए
39यसूफु र म रयमले परम भकुो वस्था अनसुार सबै काम िस ाए अिन ितनीहरू गालीलको आफ्नै शहर नासरतमा

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

यशेकूो बाल्यपन
41 िनस्तार चाडको बलेा त्यके वषर् नै यशेकूो आमा बाब ु यरूशलमे जाने गथ। 42जब यशे ूबा वषर् को हुनभुयो, सधैं

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

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

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

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

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

1 िसजर टबे रयसको पन् ौं वषर्मा:
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प न्तयस िपलातस यहूिदयाका राज्यपाल िथए;
अिन हरेोद गालीलका शासक िथए;
ितनको भाइ िफ लप इत ु रया र ाखोिनितसका शासक िथए
अिन लसुािनयास, अबलनेका शासक िथए।

2जब अन्नास र कैयाफा धान पजूाहारीहरू भएका िथए उजाड़ स्थानमा जक रयाको छोरो यहून्नाले परमे रको वचन
पाए। 3 ितनी यदर्न नदीको व रप रको जम्मै स्थानहरूमा गए। ितनीहरूको पाप मोचनको लािग बि स्मा लएर हृदय
र जीवन प रवतर्न गन बारेमा ितनले मािनसहरूलाई चार गद िथए। 4 यी सबै कुराहरू अगमव ा यशयैाले लखेकेो
पसु्तकको वणर्न अनसुार भयोः

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

उहाँको पथहरू सोझो पार।
5 त्यके खाल्डा पु रनछे,

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

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

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

10 मािनसहरूले यहून्नालाई सोध,े “हामीले के गन ुर् पन हो?”
11 यहून्नाले उ र िदए, “यिद ितमीहरूिसत दइुवटा दौरा छ भने अक नहुनलेाई एउटा दऊे। खानकुेरा छ भने पिन

अरूलाई बाँड।”
12 कर उठाउनहेरू पिन यहून्नाकहाँ आए। ितनीहरूले बि स्मा लन चाहनँ्थ।े ितनीहरूले यहून्नालाई भन,े “गरुुज्य,ू

हामीले के गन ुर् पछर्?”
13 यहून्नाले ितनीहरूलाई भन,े “ितमीहरूलाई जित उठाउने आदशे छ त्यो भन्दा ज्यादा कर नउठाऊ।”
14 कोही िसपाहरूले यहून्नालाई सोध,े “हामीले चाँिह के गन?”
यहून्नाले ितनीहरूलाई भन,े “बलपवूर्क मािनसहरूबाट पसैा नलउे। कसकैो बारेमा झटुो नबोल। आफुले कमाएको

जे जित पसैा छ त्यसमैा सन्त ु होऊ।”
15 सबै मािनसहरु आउनु हुन्छ भन्ने ितक्षामा िथए अिन यहून्नाको बारेमा अचम्म मािनरहकेा िथए। ितनीहरुले

सोच,े “के उहाँनै ी हुनहुुन्छ त?”
16 यहून्नले त्यकेलाई उ र िदए, “म तीमीहरूलाई पानी ार बि स्मा िदन्छु तर म पिछ जनु एकजना आउन ु

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

यहून्नाको काम कसरी समा भयो
19 हरेोदले आफ्नो भाइकी प ी हरेोिदयाससगँ अनिैतक सम्बन्ध राखकेोले यहून्नाले शासक हरेोदलाई झपारेका िथए,

हरेोदले गरेको अरू पिन धरैे द ु कायर्हरूका िन म्त यहून्नाले उसलाई झपारेका िथए। 20 हरेोदले त्यस्तै नरा ो काम
गरेको िथयो उसले यहून्नालाई झ्यालखानामा पिन थनुकेो िथयो। हरेोदले गरेको नरा ो कामहरूमा यो एउटा थप हो।
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यहून्ना ारा यशेकूो बि स्मा
(म ी 3:13-17; मकूर् स 1:9-11)

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

यसूफुको पा रवा रक इितहास
(म ी 1:1-17)

23 जब यशेलूे आफ्नो कायर् गनर् थाले त्यसबलेा उहाँको उमरे झण्डै तीस वषर् पगुकेो िथयो। मािनसहरूले सोचकेा
िथए यशे ू यसूफुको पु हुनहुुन्छ।

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

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

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

3 शतैानले उहाँलाई भन्यो, “यिद ितमी परमे रको पु हौ भन,े यो ढुङ्गालाई रोटी बिनने आज्ञा दऊे।”
4 उहाँले उ र िदनभुयो, “धमार्शा मा यो ले खएको छः
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‘रोटी खाएर मा मािनसहरू जीउदँो रहदँनै।’ ” वस्था 8:3

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

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

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

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

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

11 यो पिन ले खएको छ,

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

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

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

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

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

14 यशे ू पिव आत्माको श लएर गालीलमा फकूर् न ु भयो। गालीलभ र उहाँको बारेमा समचारहरू फै लयो।
15 उहाँले ितनीहरूको सभा घरहरूमा िसकाउन शरुू गन ुर्भयो। सबै मािनसहरूले उहाँको शसंा गरे।

यशे ूआफ्नो शहरमा जानहुुन्छ
(म ी 13:53-58; मकूर् स 6:1-6)

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

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

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

19अिन आफ्नो मािनसहरूलाई बचाउन परम भकुो उिचत समय आएको छ भिनघोषणा गनर् पठाउन ु भएकोहो।”
यशयैा 61:1-2, 58:6
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20 उहाँले न्थ बन्द गन ुर्भयो। उहाँले त्यो न्थ सहयोगीलाई िदएर त्यहीं ब भुयो। सभा घरमा भएका त्यके

मािनसले उहाँ लाई हे ररहकेा िथए। 21 यशे ू ितनीहरूसगं बोल्न थाल्न ु भयो उहाँले भन्न ु भयो, “मलैे ितमीहरू अिघ जो
धमर् न्थको अशं पढे त्यो आज पढदै गदार् नै पणू र् भयो।”

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

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

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

िनको पा रएन। अिन नामान इ ाएलवासी नभई िस रयावासी िथए।”
28 सबै मािनसहरू जो सभा-घरमा िथए यो कुराहरू सनुे अिन सा ै रसाए। 29 मािनसहरू उठे अिन यशेलूाई शहर

छाड्न वाध्य गराए। ितनीहरूको शहर एउटा टाकुरामा अव स्थत िथयो। ितनीहरूले यशेलूाई टाकुराको िकनारामा पयुार्ए
अिन ितनीहरू उहाँलाई तल खसाल्न चाहन्थ।े 30 तर उहाँ ितनीहरूको माझबाट िनस्केर जान ु भयो।

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

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

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

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

यशे ू ारा प सुकी प ीको आमा िनको भएकी
(म ी 8:14-17; मकूर् स 12:9-34)

38 यशेलूे सभा घर छाड्न ु भयो। उहाँ िशमोनको घरमा जान ु भयो। िशमोनको सास ू कडा ज्वरोले िसिकस्त िबमारी
िथईन।् ितनीहरूले उहाँलाई ितनका िन म्त केही ग रिदनहुोस ्भनी िवन्ती गरे। 39 यशे ू ितनको निजक जान ु भयो अिन
जरोलाई हट्ने आज्ञा िदन ु भयो। जरो झ ै हरायो। तब ितनी उ ठन अिन ितनीहरूको सवेामा लािगन।्

यशे ू ारा धरैे मािनसहरू िनको भएको
40घाम अस्ताउन लागदा सबै मािनसहरू ज-जसका आफ्ना मािनसहरू िबरामीहरू िथए ितनीहरूलाई यशेकूहाँ ल्याए।

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

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

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

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

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

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

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

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

यशेलू े िशमोनलाई भन्नभुयो, “डराउन ु पदन अब उसो ितमीहरू माछा मान छैनौ तर मािनसहरू समा े छौ।”
11 ितनीहरूले आफ्ना डुङ्गाहरू िकनारमा ल्याए। अिन ितनीहरूले ती सबै छोडरे यशेकूो पिछ लाग।े

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

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

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

जान्थ।े 16 यशे ू ायः नै एकान्त ठाउँमा ाथर्ना गन ुर्हुन्थ्यो।
यशे ू ारा पक्षाघात रोगी िनको
(म ी 9:1-8; मकूर् स 2:1-12)

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

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

22 तर यशेलू े ितनीहरूले के सोचे थाहा पाउन ु भयो। उहाँले भन्न ु भयो, “ितमीहरू मनमा यस्तो हरू िकन गदर्छौ?
23 कुन चाँिह सिजलो छः ‘ित ो पाप क्षमाभए भन्न’ु अथवा ‘उठ अिन जाऊ भन्न?ु’ 24 तर म ितमीहरूलाई दखेाउनँछुे
िक पथृवीमा मािनसको पु लाई पापहरू क्षमा गन अिधकार छ।” तब उहाँले त्यस पक्षाघातीलाई भन्नभुयो, “म ितमीलाई
भन्दछु, उठ, ित ो िबछौना बाँध अिन घर जाऊ।”
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25 सबकैो अिघ त्यो तरुन्तै उ ो र आफ्नो िब ौना च्याप्यो अिन परमे रको शसंा गदं घरितर लाग्यो। 26 सबै

मािनसहरू चिकत भए। अिन परमे रको शसंा गनर् थाल।े ितनीहरू भयिभत भए अिन भन,े “हामीले आज अचम्मका
कुरा दखे्यौं।”

लवेी यशेलूाई प ाउँछन ्
(म ी 9:9-13; मकूर् स 2:13-17)

27 यसपिछ यशे ूबािहर जान ु भयो अिन कर-कायार्लयमा एकजना कर-सं हक ार्लाई बिसरहकेो दे ु भयो। त्यसको
नाउँ लवेी िथयो। यशेलू े त्यसलाई भन्न ु भयो, “मरेो पिछ लाग।” 28 लवेी जरुूक्क उठ ्यो अिन सबै कुरा छोडरे यशेकूो
पिछ लाग्यो।

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

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

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

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

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

36 यशेलूे ितनीहरूलाई यो द ृ ान्त सनुाउन ु भयोः “कुनै मािनसले नयाँ लगुा च्यातरे परुानो लगुा टाल्दनै। िकन?
िकनभने त्यसो गरे नयाँ लगुा िब न्छ, अिन टालकेो टु ा परुानो लगुासगं िमल्दनै। 37 कसलैे पिन नयाँ दाखरसलाई
परुानो दाखरसको मशकमा भदनं। िकन? िकनभने नयाँ दाखरसले मशकहरू फुटाउछँ, जसले गदार् दाखरस चहुरे जान्छ
औ मशकहरू पिन न हुन्छ। 38 मािनसहरूले सधैं नयाँ दाखरसलाई नयाँ मशकामा राख्छन।् 39 कसलैे पिन परुानो
दाखरस िपए पिछ नयाँ दाखरस िपउन खोज्दनै। िकनभने उसले भन्छ, ‘परुानो दाखरस नै असलछ।’ ”

6
िव ामको िदनको यशेनूै भ ु
(म ी 12:1-8; मकूर् स 2:23-28)

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

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

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

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

दऊे।” त्यस मािनसले उहाँलाई हात दखेायो। त्यसको हात तरुन्तै िनको भइहाल्यो। 11 फ रसीहरू र शा ीहरू सा ै
रसाए। ितनीहरू आपसमा तकर् गनर् लाग,े “यशेलूाई हामीले के गन ुर् पन हो?”

यशे ू ारा बा जना े रतहरूको चनुाई
(म ी 10:1-4; मकूर् स 3:13-19)

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

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

यशे ू ारा मािनसहरूलाई िशक्षा अिन उपचार
(म ी 4:23-23; 51-12)

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

20 उहाँले आफ्ना चलेाहरूलाई हने ुर् भयो अिन भन्न ु भयो,

“हे दीन मािनसहरू, ितमीहरू धन्यका हौ,
िकनभने परमे रको राज्य ितमीहरूकै हो।

21 ितमीहरू, जो अिहले भोकाएका छौ, ितमीबरू धन्यका हौ,
िकनभने ितमीहरू त ृ हुनछेौ।

ितमीहरू, जो अहीले रोइरहकेा छौ ितमीहरू धन्यका हौ,
िकनभने ितमीहरू खशुीसगँ हाँ छेौ।

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

िकनभने ितमीहरूले सखुी जीवन भोगकेाछौ।
25 ितमी अघाएकाहरूलाई, िधक्कार!

िकनभने ितमीहरू भोकाउनछेौ।
ितमी अिहले हाँिसरहकेाहरूलाई, िधक्कार!

िकनभने ितमीहरू शोकगन ुर् र रून ु पनछ।
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26 “िधक्कार! ितनीहरूको बारेमा मािनसहरू ारा शसंा ग रऐको भए पिन, िकनभने ितनीहरूका पखुार्हरूले पिन

झ ू ो अगमव ाहरूलाई सधँैं शसंा गरे।
श हुरूलाई मे गर
(म ी 5:38-48; 7:12)

27“म ितमीहरूलाई भन्दछु जसले मलाई सिुनरहकेाछौ,आफ्ना श हुरूलाई मे गर। जसले ितमीहरूलाई घणृा गछर्न
ितनीहरूलाई पिन रा ै गर। 28 ितमीहरूलाई सराप्नहेरूलाई पिन आशीवार्द दऊे। ितमीहरूिसत द ु र्वहार गनहरूको लािग
पिन ाथर्ना गर। 29यिद कसलैे ितमीहरूको एउटा गालामा थप्ड लगाए उसलाई अक गाला पिन थािप दऊे। यिद कसलैे
ित ो कोट लगकेो छ भने उसलाई कमीज लन ु नरोक। 30जसले माग्छ हरेकलाई दऊे। यिद कसलैे ित ो केही लगकेोछ
भने उसलाई त्यो चीज फकार्ई नमाग। 31 अरूबाट ितमी जे चाहन्छौ, अरूको िन म्त पिन त्यही गरी दऊे।

32 “जसले ितमीहरूलाई मे गछर्न ्ितनीहरूलाई मा मे गरे, ितमीहरू के कुनै शसंाको योग्य हुन सक्छौ? अह।ँ
पापीहरू पिन ितनहरूलाई मे गनहरूलाई मे नै गदर्छन।् 33 यिद ितमी ती मािनसहरूको िन म्त मा भलाई गछ ज-
जसले ित ो भलाई गछर्न,् भने के ितमी शसंाको योग्य हुन सक्छौ? होईन, कारण यस्तो त पापीहरूले पिन गछर्न।्
34 यिद िफतार् पाउने आशामा ितमी कसलैाई ऋण िदन्छौ भने के ितमी शसंाको योग्य हुन सक्छौ? होइन, पापीहरू पिन
पापीहरूलाई त्यित नै िफतार् पाउने आशामा ऋण िदन्छन।्

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

आफैले आफैं लाई िनयाल
(म ी 7:1-5)

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

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

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

दईु कारको फल
(म ी 7:17-20; 12:34-35)

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

दईु कारका मािनसहरू
(म ी 7:24-27)

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

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

7
यशे ू ारा एकजना नोकर िनको
(म ी 8:5-13; यहून्ना 4:43-54)

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

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

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

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

यशे ू ारा एकजना मािनसले जीवन पाउदँछ
11 अक िदन यशे ू नाइन भन्ने शहरमा जानभुयो। उहाँका चलेाहरू र धरैे मािनसहरू पिन उहाँ सगंै गहरहकेा िथए।

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

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

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

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

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

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

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

‘सनु! म मरेो सहयोगीलाई ित ो अिघ पठाउँछु।
जसले ित ो अिघ ित ो मागर् तयार गनछ।’ मलकी 3:1

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

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

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

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

हामीले द:ुखका गीत गायौं
तर ितमीहरू रोएनौ।’

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

शमोन फ रसी
36 फ रसीहरूमध्ये एकले यशे ू सगंै बसरे खान ु िनम्त्याए। उनी फ रसीको घरमा गए अिन खान ु बस।े
37 त्यो शहरमा एउटी पापी ी िथई। त्यसले यशेलूाई फ रसीको घरमा खाना खाएको थाहा पाई। त्यसले एउटा

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

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

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

500 चाँदीको िसक्का लएका िथए। अकार्ले50 चाँदीको िसक्का लएका िथए। 42 ितनीहरूकोमा त्यि पसैा िथएन,
यसले गदार् ितनीहरू ती दवुलै े ऋण चु ा गनर् सकेनन।् तर साहूकारले ती दवुकैो ऋण मोचन ग रिदयो। ती दइुजनाहरूमध्ये
कसले त्यो साहुकारलाई धरैे माया गथ्य होला?”

43 िशमोनले भन्यो, “मरेो िवचारमा जसले धरैे ऋण लगकेो िथयो त्यसलै उहाँलाई धरैे माया गथ्य होला।”
यशेलूे िशमोनलाई भन्नभुयो, “ित ो कुरा ठीक हो।” 44 त्यसपिछ उहाँले त्यस ीलाई हरेेर िशमोनलाई भन्न ु भयो,

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

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

मािनस, यो को हो?”
50 यशेलूे त्यस ीलाई भन्नभुयो, “ित ो िव ासले ितमीलाई रक्षा गय । अब ितमी शा न्तसाथ जाऊ।”

8
यशेसूगँ एउटा समहू

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

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

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

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

9 चलेाहरूले उहाँलाइ गरे, “यो कथाको अथर् के हो?”
10 यशेलूे भन्नभुयो, “ितमीहरूलाई परमे रको राज्यको रहस्य जान्नलाई मौका िदइएकोछ। तर द ृ ान्तहरू म अरू

मािनसहरूलाई पिन योग गछुर् कारण,

‘ितनीहरू हनेर्त हेर्छर्न ्
तर दखे्दनैन,्

अिन ितनीहरू सनु्दछन ्
तर ितनीहरू बझु्दनैन।्’ यशयैा 6:9

यशे ू ारा बीउको द ृ ान्त ाख्या
(म ी 13:18-23; मकूर् स 4:13-20)

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

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

आफुले बझुजेित बझुाऊ
(मकूर् स 4:21-25)
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16 “कुन मािनसले ब ी बालरे भाँडाले छोप्छ? अथवा खाटमिुन राख्छ? तर त्यो मािनसले ब ी बालरे सामदानमा

नै राख्दछ। जस ारा आउने मािनसहरूले शस्त उज्यालो पाउदँछन।् 17 लकेुका त्यके कुराहरूनै स्प दे खनछे अिन
उज्यालोमा ल्याइनछे। 18यसथर् कसरी सनु्न पन हो सतर्क होऊ। जसले केही बझ्न सक्छ त्यसले अरू धरैे जान्न पाउछँ।
तर जसले बझु्दनै, उसकोमा जित छ त्यो पिन हराउछँ।”

यशेकूोलािग चलेाहरूनै साँचो प रवार
(म ी 12:46-50; मकूर् स 3:31-35)

19 यशेकूो आमा र भाइहरू उनलाई भटे्न आए। अत्यन्तै भीड भएको कारणले ितनीहरूले उहाँलाई भटे्न गा ो पय ।
20कसलैे उहाँलाई भन,े “तपाईंको आमा र भाइहरू तपाईंलाई बािहर पखर उिभरहकेाछन।् ितनीहरू भटे्न चाहन्छन।्”

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

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

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

ूझँाए। ितनीहरूले भन,े “गरुूज्य!ू गरुुज्य!ू हामी डुब्न लाग्यौं।”
यशे ू उठ्न ु भयो। उहाँले आधँी र छालहरूलाई हकान ुर् भयो। आधँी थािमयो, अिन झील शान्त बन्यो। 25 उहाँले

चलेाहरूलाई भन्नभुयो, “ितमीहरूको िव ास कहाँ छ?”
चलेाहरू डराए अिन चिकत भए। ितनहरू आपसमा कुरा गनर् लाग,े “उहाँ कस्ता मािनस हुनहुुन्छ? उहाँ आधँी र

छाललाई आज्ञा िदन ु हुन्छ अिन ितनीहरू पिन उनको आज्ञा पालन गछर्न।्”
द ु ात्मा लागकेो मािनस
(म ी 8:28-34; मकूर् स 5:1-20)

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

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

30 यशेलूे त्यसलाई सोध्न ु भयो, “तरेो नाम के हो?”
त्यस मािनसले जवाफ िदयो, “लिेजअन।” त्यसले “लिेजअन” भन्यो िकनभने धरैे भतूहरू ऊ िभ पसकेा छन।्

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

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

अिन उहाँ एउटा डुङ्गामा चढ्न ु भयो अिन गालीलतफर् जान ु भयो। 38 त्यो मािनस जसलाई उहाँले िनको पान ुर् भएको
िथयो त्यसले पिन यशेसूगंै जान िबन्ती गरयो। तर यशेलू े यसो भन्दै त्यो मािनसलाई जान लगाउन ु भयो, 39“घरितर जाऊ
अिन परमे र ित ा िन म्त जे गन ुर्भयो त्यसबारे मािनसहरूलाई सनुाऊ।”
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त्यसपिछ त्यो मािनस यशेलूे त्यसको िन म्त के-के गन ुर्भयो सारा शहरका मािनसहरूलाई भन्दै िहड ्यो।
यशे ू ारा मतृयवुतीलाई जीवन-दान अिन िबमारी ीलाई चङं्गाई
(म ी 9:18-26; मकूर् स 5:21-43)

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

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

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

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

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

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

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

53 मािनसहरू यशेकूो कुरा सनुरे हाँ लागे िकनभने त्यो केटी मरेकी छ भनरे ितनीहरूलाई थाहा िथयो। 54 तर यशेलू े
त्यो केटीको हात समा ु भयो अिन भन्नभुयो, “सानो छोरी, उठ!” 55 त्यसको ाण फकर आयो, अिन त्यो जरुुक्क
उठी। यशेलूभेन्न ु भयो, “यसलाई केही खान दऊे।” 56 त्यो केटीका आमा बाबहूरू छक्क परे। उहाँले यो घटनाको
िवषयमा ितनीहरूलाई कसलैाई नभन्न ु भनी आदशे िदन ु भयो।

9
यशेलूे बा जना े रतहरूलाई पठाए
(म ी 10:5-15; मकूर् स 6:7-1)

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

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

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

7शासक हरेोदले यी सब घटनाहरू थाहा पाए । ितनी अन्योलमा परे िकनभने कितजना मािनसले भन,े “बि स्मा िदने
यहून्ना मतृ्यबुाट बौरी उठेका छन।्” 8अरू मािनसहरूले भन,े “ए लया हामीकहाँ आउन ु भएको छ।” अिन अरू कोही
मािनसहरूले भन,े “धरैे समय अिघका अगमव ाहरुमा एकजना बौरी उठेका छन।्” 9 हरेोदले भन,े “मलैे यहून्नाको
टाउको िछनाएको हु।ँ तर म जसको िवषयमा सनु्दछुै त्यो मािनस को हो?” होरोदले यशेलूाई हने यास गरे।
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यशे ू ारा पाँच हजार भन्दा अिधक मािनसलाई भोजन
(म ी 14:13-21; मकूर् स 6:30-44; यहून्ना 6:1-14)

10 जब े रतहरू फिकर् आए, ितनीहरूले गरेका सम्पणूर् िववरण सनुाए। त्यसपिछ यशेलूे ितनीहरूलाई बते्सदैा भन्ने
एउटा शहरमा सटुुक्कै लएर जानभुयो। 11 तर ितनी कहाँ गए मािनसहरूले थाह पाए। ितनीहरू उहाँको पिछ लाग।े
ितिनहरूलाई यशेलू े स्वागत गन ुर्भयो अिन परमे रको राज्यको बारेमा ितनीहरूलाई बताउन ु भयो। उहाँले िबमारीहरूलाई
िनको पान ुर्भयो।

12 साँझमा बा जैना े रतहरू यशेकूहाँ आए अिन भन,े “यो ठाउँमा कुनै मािनस बस्दनै, ियनीहरूलाई फकार्इदऊे,
यी मािनसहरूलाई ितनीहरूको खाना र स ु े वस्थाको लािग व रपा रकै बस्ती र शहरूमा जाऊन।्”

13 तर यशेलू े ती े रतहरूलाई भन्नभुयो, “ितनीहरूको िन म्त खानाको वस्था गर।”
े रतहरूले भन,े “हामीसगँ पाँचवटा रोटी र दईु टु ा माछा मा छन।् के तपाईं चाहन ु हुन्छ हामी गएर ितनीहरूको

लािग खानकुेरा िकनरे ल्याऊँ?” 14 त्यहाँ ितनीहरू ायः पाँच हजार जित परुुषहरू िथए।
उहाँले आफ्ना े रतहरूलाई भन्नभुयो, “ितनीहरूलाई एक दलमा पचास जना गरेर ब लगाऊ।”
15 त्यसपिछ चलेाहरूले त्यसै गरे अिन सबै मािनसहरू भईुंमा बस।े 16यशेलूे पाँचवटा रोटी र दइुवटा माछा लनभुयो।

उहाँले आकाशतफर् हने ुर्भयो अिन खानकुेराको िन म्त परमे रलाई धन्यवाद चढाउन ु भयो। त्यसपिछ उहाँले ती खानकुेरा
टु ा-टु ा पान ुर्भयो अिन े रतहरूलाई िदनभुयो। उहाँले खानकुेरा मािनसहरूलाई बाँड्न े रतहरूलाई आ ाउन ु भयो।
17 सबलैे अघाउन्जले खाना खाए अिन े रतहरूले उ केो खाना बटुले जो बा डालो भ र भयो।

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

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

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

20 त्यसपिछ यशेलूे आफ्ना चलेाहरूलाई सोध्न ु भयो, “अिन ितमीहरूको िवचारमा चाँहीं म को हु?ँ”
प सुले भन,े “परमे रदे ख आउनु भएको तपाईं ी हुनहुुन्छ।”
21 यशेलूे यो कूरा कसलैाई नभन्न ु भनरे ितनीहरूलाई चतेाउनी िदनभुयो।

यशे ू भन्नहुुनछ उहाँ मन ुर् पछर्
(म ी 16:20-28; मकूर् स 8:30-91)

22 त्यसपिछ यशेलूे भन्नभुयो, “मािनसका पु ले धरैे क सहन ु पछर्। यहूदी धानहरू, मखु्य पजूाहारीहरू र
शा ीहरूले ितनलाई अस्वीकार गछर्न।् मािनसको पु लाई मा रनछे। तर मरेको ते ो िदन उहाँलाई फे र बौरी उठाइनछे।”

23यशेलूे ितनीहरूलाई भन्नभुयो, “यिद कसलैे मलाई प ाउन चाहन्छ भने उसले आफ्नो सबै इच्छाहरू अस्वीकार
गन ुर् पछर्। उसले त्यके िदन ूसको क भोग्न ु पछर् अिन मलाई पछ् याउन ु पछर्। 24जसले आफ्नो ाण बचाउनँ चाहन्छ
भने त्यसले त्यो हराउन ु पछर् तर जसले मरेो िन म्त ाण िदन्छ भने त्यसले त्यो चाँिह बाँच्न पाउछँ। 25 िकनभने के लाभ
हुन्छ यिद कसलैे सारा ससंार िजतरे पिन आफैलाई नोकसानमा पाछर् अथवा हराउछँ? 26 यिद कुनै मािनस म र मरेो
वचनसगं लजाउछँ भने जित बलेा मरेा िपताको र मरेो मिहमा लएर पिव स्वगर्दतूहरूसगं आउँछु त्यित बलेा त्योिसत म
पिन लजाँउछु। 27 म ितमीहरूलाई साँचो भन्दछु ितमीहरूको मतृ्य ु अिघ ितमीहरू मध्ये केही मािनसहरूले यहीं उिभएर
परमे रको राज्य दे पाउने छन।्”

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

28 ायः आठ िदनपिछ यशेलूे यी कुराहरू भन्न ु भयो, उहाँले प सु, यहून्ना र याकूबलाई लनभुयो अिन, पवर्तमा गएर
ाथर्ना गन ुर्भयो। 29जब यशेलूे ाथर्ना ग र रहन ुभएको िथयो, उहाँको अनहुार ब द्लयो अिन उहाँले लगाउन ुभएको व

सतेो भएर चम्कने भयो। 30 दइुजना मािनस त्यहाँ कट भए औ यशेसूगँ बात गनर् लाग।े ितनीहरू मोशा र ए लया िथए।
31 मोशा र ए लया पिन चम्के अिन ितनीहरू यशेसूगँ उहाँको मतृ्यकुो िवषयमा बात गद िथए जो यरूशलमेमा हुनवेाला
िथयो। 32 प सु र अरूहरू मस्त िनदाएका िथए। ितनीहरू िबउँिझए अिन यशेकूो मिहमा दखे।े ितनीहरूले यशेकूो साथमा
दइुजना उिभएका मािनसलाई दखेो। 33 जब मोशा र ए लया जान लागकेा िथए, प सुले भन,े “हे गरुूज्य,ू हामीलाई
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यहीं ब ु असल छ। हामी यहाँ तीनवटा डरेा बनाउछँौं एउटा तपाईंलाई, एउटा मोशालाई अिन एउटा ए लयाको लािग”
प सुले जान्दनै िथए िक उसले के भिनरहकेो छ।

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

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

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

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

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

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

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

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

सबभन्दा मखु्य मािनस
(म ी 18:1-5; मकूर् स 9:33-37)

46 यशेकूा चलेाहरू आपसमा ितनीहरू मध्ये को चाँिह सबभन्दा महान ्होला भनरे बहस गनर् थाल।े 47 यशेलूे ितनका
चलेाहरूले गरेको बहसको िवषय बिुझ हाल्न ु भयो। यसकारण उहाँले एउटा बालकलाई लन ु भयो अिन आफ्नो छेउमा
उभ्याउन ु भयो। 48अिन आफ्नो चलेाहरूलाई भन्न ु भयो, “यिद कसलैे मरेो नाम लएर यस बालकलाई हण गछर् भन,े
त्यसले मलाई पिन हण गछर्। अिन कसलैे मलाई हण गछर् भने उसले ती मलाई पठाउनलेाई हण गछर् जनु मािनस
ितमीहरू माझ सानो छ, ऊ नै सब भन्दा महान हो।”

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

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

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

51 यशेकूो स्वगार्रोहणको समय नजीक आउँदै िथयो। उहाँले यरूशलमे जाने िन य गन ुर्भयो। 52 यशेलूे कोही
मािनसहरूलाई आफू भन्दा अिघ पठाउन ु भयो। ती मािनसहरू यशेकूो िन म्त त्यके कुरो तयार रा लाई साम रयाको
एउटा शहरमा गए। 53 तर त्यहाँका मािनसहरूले उहाँलाई हण गनर् माननेन ्िकनभने उहाँ यरूशलमे तफर् जान ु हुदँ ै िथयो।
54 याकूब, यहून्नाले र यशेकूा चलेाहरूले यी सबै दखे।े ितनीहरूले भन,े “हे भ,ु के हामीले स्वगर्बाट आगो बोलाए
मािनसहरूलाई भस्म पान ुर् भन्ने तपाईं चाहनहुुन्छ?”
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55 तर यशेलू े पिछ फकर ितनीहरूलाई हप्काउन ु भयो। 56 त्यसपिछ यशे ू र उहाँका चलेाहरू अकार् शहरितर लाग्न ु

भयो।
यशेकूो अनसुरण
(म ी 8:19-22)

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

कुनै ठाउँ छैन जहाँ उसले आफ्नो िशर अडाउन सकोस।्”
59 यशे ूले अक मािनसलाई भन्न ु भयो, “मरेो पिछ लाग।”
तर त्यो मािनसले भन्यो, “हे भ,ु पिहले मरेा बाबलुाई गाड्न जान िदनहुोस।्”
60 तर यशेलू े ितनलाई भन्नभुयो, “मदुार्हरूलाई आफ्नै मदुार् मािनस गाड्न दऊे। तर ितमी जाऊ अिन परमे रको

राज्यको िवषयमा चार गर।”
61 अक मािनसले भन,े “ भु म तपाईंको पिछ लाग्नछुे, तर पिहले मरेो आफन्तहरूबाट िबदा लन िदनहुोस।्”
62 यशेलूे भन्नभुयो, “यिद कुनै मािनसले हलोमा हात लगाएर पिछ ल्तर हछेर् भन,े त्यो परमे रको राज्यको लायक

हुने छैन।”

10
यशेलूे बह र जनालाई पठाउन ु भयो

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

3“अब ितमीहरू जानसक्छौ। तर सनु! म ितमीहरूलाई पठाउँदछुै,अिन ितमीहरू ब्वाँसोहरू माझ भेंडा जस्तै हुनछेौ।
4 पसैा, झोला जु ा केही साथमा नलजैाऊ। बाटो िहडं्दा मािनसहरूसगँ बोल्न नछाड। 5 कसकैो घरमा प अिघ भन,
‘यस घरमा ितमीहरूलाई शा न्त होस।्’ 6 यिद शा न्ति य मािनस त्यहाँ छ भन,े ितमीहरूको शा न्तको आशीवार्द उहीसगं
रहनछे। यिद त्यहाँ शा न्ति य मािनस छैन भने ितमीहरूको शा न्तको आशीवार्द ितमीहरूसगँै िफतार् हुनछे। 7शान्त घरमा
बस, मािनसहरूले जे खाना-िपउन िदन्छन,् खाऊ। िकनभने कमर्चारीले आफ्नो ज्याला पाउन ु योग्यको हुन्छ। अक
घरमा ब लाई पिहलो घर नछोड।

8 “यिद ितमीहरू शहरमा जान्छौ र मािनसहरूले त्यहाँ स्वागत गछर्न ्भन,े ितनीहरूले जे खानकुेरा िदन्छन ्खाऊ।
9 त्यस ठाँउका िबमारीहरूलाई िनको पार। अिन ितनीहरूलाई भन, ‘परमे रको राज्य ितमीहरूको निजक आएको छ।’

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

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

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

16 “ऊ जसले ितमीलाई सनु्छ भने मलाई सनुकेो हुन्छ।तर उ जसले तीमीलाई अस्वीकार गछर्, मलाइ हण गनर्
अस्वीकार गरेको हुन्छ। अिन जसले मलाई हण गनर् अस्वीकार गछर्, त्यसले उहाँ एक जसले मलाई पठाउन भयो,
उहाँलाई अस्वीकार गरेको हुन्छ।”
* 10:1: 72 लकूाको केही ीक ित लिपहरूमा 70 भनकेाछन।् 15 पदमा पिन
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शतैान झदर्छ
17 जब ती 72 जना मािनसहरू फकर आए, ितनीहरू खबुै खशुी िथए। ितनीहरूले भन,े “हे भ,ु जब तपाईंको नाउँ

हामीले आदशे िदयौ भतूहरूले पिन हा ो आज्ञा मान!े”
18 यशेलूे ितनीहरूलाई भन्नभुयो, “मलैे शतैानलाई स्वगर्बाट िबजलुी चम्के झैं खिसरहकेो दखेें। 19 सनु, मलैे

ितमीहरूलाई साँपहरू र िबच्छीहरूलाई कुल्चने श िदएकोछु। मलैे ितमीहरूलाई श हुरूको सबै श मािथ आिधकार
िदएकोछु। अिन कसलैे ितमीहरूलाई हानी पयुार्उनँे छैन। 20 तर ती आत्माहरू ितमी हरूको आज्ञालाई पालन गदर्छन ्
भनरे ितमीहरू खशुी हुन ु हुदँनै। बरू ितमीहरूको नाम स्वगर्मा ले खएको छ भनी ितमीहरू खशुी होऊ।”

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

21 त्यसपिछ यशेलूाई पिव आत्माले अत्यन्त खशुी बनायो। उहाँले भन्नभुयो, “हे िपता! स्वगर् र पथृ्वीका परम भ!ु
म तपाईंलाई धन्यवाद चढाउँछु। म तपाईंको सशंा गछुर् िक ब ु मान र समझदार मािनसहरूबाट तपाईंले यी कुराहरू
लकुाएर रा ु भएको छ। तर तपाईंले यी कुराहरू ती बालकहरू सरहका सरल मािनसहरूमा दखेाइिदन ु भयो। हो िपता,
तपाईंले यसो गन ुर्भयो िकनभने त्यो तपाईंको रूिच िथयो।

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

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

असल सामरीको कथा
25 त्यसपिछ एकजना वस्थाका शा ी त्यहाँ खडा भए अिन ितनले यशेलूाई जाँच्ने चे ा गरे। ितनले भन,े “हे

गरुुज्य,ु मलैे अनन्त जीवन पाउनलाई के गन ुर्पछर्?”
26 यशेलूे ितनलाई भन्नभुयो, “ ावस्थामा के ले खएको छ? ितमीले त्यसमा के पढ्छौ?”
27 त्यस मािनसले भन्यो, “ ‘ितमीले परम भु ित ो परमे रलाई आफ्नो सारा हृदय, सारा आत्मा सारा श अिन

सारा मनबाट मे गन ुर् पछर्।✡ अिन ितमीले आफैलाई जस्तो अरू मािनसहरूलाई पिन मे गन ुर्पछर्।’✡”
28 यशेलूे त्यस मािनसलाई भन्नभुयो, “ित ो उ र सही छ। त्यही गर अिन ितमीले अनन्त जीवन पाउनछेौ।”
29 त्यस मािनसले उहाँको लाई िस गनर् चाहन्थ्यो। यसथर् उसले यशेलूाई भन्यो, “तर ती मािनसहरू को हुन ्

जसलाई मलैे मे गन ुर् पछर्?”
30यसको उ र यशेलू े भन्नभुयो, “एकजना मािनस यरूशलमेदे ख य रको गइरहकेो िथयो। केही डाँकूहरूले ितनलाई

घरेे। ितनीहरूले ितनको लगुा च्याते अिन कुटे। त्यसपिछ त्यो मािनसलाई त्यहीं भुईँमा लडाएर छोिडराख।े त्यो मािनस
ायः म रसकेको िथयो।
31 “सयंोगवश एकजना यहूदी पजूाहारी त्यही समय त्यो बाटोमा गइरहकेा िथए। त्यो पजूाहारीले जब उसलाई दखे,े

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

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

36 त्यसपिछ यशेलूे भन्नभुयो, “यी तीन जना मध्ये डाकूहरूले घाइते बनाएको मािनसलाई कसले मे दशार्यो?”
37 वस्थाको शा ीले उ र िदए, “त्यसलैे जसले त्यो मािनसलाई म त गरे।”
यशेलूे ितनलाई भन्नभुयो, “ितमी पिन जाऊ अिन त्यसै गर।”

म रयम र माथर्
✡ 10:27: 6:5 बाट उ तृ ग रएको। ✡ 10:27: 19:18 बाट उ तृ ग रएको।
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38 जब यशे ू र उहाँका चलेाहरू जाँदै िथए, यशे ू एउटा शहर िभ प भुयो। माथार् नाउँ गरेकी एउटी ीले उहाँलाई

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

दया गरी त्यसलाई भिनिदनोस ्त्यसले मलाई म त गरोस।्”
41 अिन भलुे त्यसलाई भन्नभुयो, “माथार्, माथार्, ितमीले धरैे कुराको िवषयमा िचन्ता र िफ ी गद रहछेौ।

42 एउटा कुरा चाँिह महत्वपणूर् हुन्छ। म रयमले आफ्नो लािग कुन असल हो त्यो छानकेी छे अिन त्यो ऊबाट किहल्यै
खोिसनछैेन।्”

11
यशे ू ारा ाथर्ना िबषय-िशक्षा

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

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

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

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

लगातार
(म ी 7:7-11)

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

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

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

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

21 “जब कुनै बलवान मािनसले धरैे हात हितयारहरू लएर आफ्नो घरको रक्षा गदर्छ भन,े त्यसको घरमा सबै
मालम ाहरू सरुिक्षत नै रहन्छ। 22 तर यिद ऊ भन्दा ब लयो मािनस आएर उसलाई िजत्छ भने तब त्यो अझ ब लयो
मािनसले सब हात हितयाहरू जसमािथ ब लयो मािनसको भरोशा िथयो खोसरे लजैान्छ। तब त्यो अझ ब लयो मािनसको
मालहरूमािथ वहार गछर्।

23 “यिद कुनै मािनस मसगं छैन भने ऊ मरेो िवरोधमा छ, जो मािनस मसगं काम गदन ऊ मरेो िवरोधमा छ।
र ो मािनस
(म ी 12:43-45)

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

तब त्यस मािनसको अवस्था पिहलो भन्दा झन ्खराब हुन्छ।”
मािनसहरू साँचो रूपमा खशुी िथए

27 जब यशेलूे यी कुराहरू भन्न ु हुदँ ै िथयो एउटी ी जो त्यहाँ िथई यशेलूाई यसो भन्दै जोरले कराई, “धन्य हुन ती
माता जसले तपाईंलाई गभर्धारण ग रन!् अिन तपाईंलाई स्तन पान गराइन!्”

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

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

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

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

32 “न्यायको िदनमा िननवकेा मािनसहरू यी पसु्ताको मािनसहरू िवरू मा उठ्नछेन ् अिन ितनीहरू दोषी भएको
माण िदनछन।् िकन? िकनभने जितबलेा योनाले मािनसहरूलाई चार गरे ितनीहरूले आफ्नो हृदय र रहन-सहन समते

प रव र्न गरे। अिन म ितमीहरूलाई भन्दछु म योना भन्दा महान हु।ँ
ससंारका िन म्त ज्योित बन
(म ी 5:15; 6:22-23)

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

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

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

42 “िधक्कार ितमी फ रसीहरूलाई! ितमीहरूकोमा भएको पिुदना, आरूद अिन बगैंचामा भएका अन्य जम्मै
चीजहरूको दशांश परमे रलाई चढाउँछौ, तर तीमीहरू परमे र ित न्याय र मे अवहलेना गछ । यही कुराहरू
ितमीहरूले गन ुर् पन हो जब ितमीहरू अन्य कामहरू ग ररहकेा हुन्छौ।

43 “िधक्कार ितमी फ रसीहरूलाई ितमी सभा -घरमाहरूमा मखु्य-मखु्य आसनहरू मा चाहान्छौ। त्यसरीनै
बजाहरूमा जाँदा मानसहरूले ितमीहरूलाई आदर गरून ्भन्ने चाहन्छौ। 44 िधक्कार छ ितमी फारसीहरूलाई िकनिक
ितमीहरू कसबैाट पिन याद नहुने िचहानहरू जस्ता छौ। मानसहरू नजािनकन त्यहीमािथ भएर िहडं्नछेन।्”

यशे ू र यहूदी गरुूहरूको वातार्लाप
45 वस्थाका शा ीहरू मध्ये एक जनाले यशेलूाई भन,े “हे गरुुज्य ू जब तपाईं ले यी कुराहरू गन ुर्हुन्छ, तपाईंले

हामीलाई पिन िनन्दा गन ुर् हुदैंछ।”
46 यशेलूे उ र िदनभुयो, “िधक्कार ितमी वस्थाका शा ीहरूलाई ितमीहरू मािनसहरूलाई यी िनयम पालन

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

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

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

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

12
फ रसीहरू झैं नहोऊ

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

केवल परमे रसगँ डराऊ
(म ी 10:28-31)

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

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

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



12:8 105 लकूा 12:31
8 “म ितमीहरूलाई भन्दछु, यिद कुनै मािनसले अरू मािनसहरूको सामनु्ने उसलाई मरेो हो भन्छ भन,े म पिन त्यसरी

परमे रको दतूहरूको सामनु्ने भन्छु िक त्यो मािनस मरेो हो। 9 तर यिद कुनै मािनसले अरू मािनसहरूको सामने उसलाई
मरेो होइन भने म त्यसलाई मरेो होइन भन्नछुे। यी सब म परमे रका दतुहरूको अिघ भन्नछुे।

10 “यदी कसलैे मािनसको पु को िवरू मा कुरा गरे त्यसलाई क्षमा हुनछे। तर यिद कुनै मािनसले पिव आत्माको
िवरू िनन्दा गरे त्यो क्षमा हुनछैेन।

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

यशे ू ारा स्वाथ पन-िवरू चतेाउनी
13भीडबाट एकजना मानिसले यशेलूाई भन,े “हे गरुुज्य,ू हा ा िपता मन ुर् भयो। आफ्नो िपताको धन-सम्पि को मसगं

अशं-बण्डा गनर्लाई मरेो दाज्यलूाई भिनिदन ु होस।्”
14 तर यशेलू े त्यलाई भन्नभुयो, “मलैे ितमीहरूको बाबकुो सम्पि ितमीहरू दइुजना माझ िवतरण गन ुर् पछर् भनरे मलाई

कसले न्यायकतार् बनायो?” 15 फे र यशेले ितहरूलाई भन्नभुयो, “होिशयार होऊ अिन सबै कारका स्वाथ पनबाट
आफूलाई जोगाऊ। कसकैोमा चािहएको सम्पि भन्दा वशेी हुन ु सक्छ, तर त्यले उसलाई जीवन िदन स ै न।”

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

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

आनन्द मनाऊ।’
20“तर परमे रले त्यस मािनसलाई भन्नभुयो, ‘ितमी मखूर् हौ, आज रातीनै ितमी मनछौ। अिन ितमीले आफ्नै लािग

तयार पारेका चीजहरू कसको हुनछे?’
21 “यसथर् जसले आफ्नो िन म्त मा धन सम्प ी थपुाछर् त्यसले त्यो मािनसलाई के हुन्छ र परमे रको अिघ यस्ता

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

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

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

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

सम्पि मा भरोसा नगर
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32 “हे साना बगाल! नडराऊ! ितमीहरूका िपताले ितमीहरूलाई राज्य िदन चाहुनहुुन्छ। 33 आफ्नोमा भएका सबै

सम्पि बचेरे जसलाई चािहन्छ ितनीहरूलाई पसैा दऊे। धन त यो ससंारमा स्थायी रहदँनै। तर स्वगर्को भणँ्डार हािसल
गर। त्यो भण्डार सधँकैा लागी रहन्छ। स्वगर्मा ित ो भणँ्डार चोरहरुले चोनर् स ै न, न त िकराहरुले नै न पानर् सक्छ।
34 ित ो हृदय त्यहीं हुनछे जहाँ ित ो भण्डार हुनछे।

सधँैं तयारी बस
(म ी 24:45-51)

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

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

िव ासी नोकर को होला?
(म ी 24:45-51)

41 प सुले भन,े “हे भ!ु तपाईंले हामीलाई मा अथवा त्यकेलाई यो कथा भन्न ु हुन्छ?”
42 भलुे भन्नभुयो, “को चाँिह ज्ञानी र िव ासी नोकर होला? िव ासी नोकर त्यही हो जसमािथ अन्य

नोकरहरूलाई ठीक समयमा ितनीहरूको भाग खाना िदन्छ भनी िव ास गछर्। 43 मा लक आउँदा आफुले अ ाएको
अनसुार नोकर काममा स्त रहकेो पायो भने त्यो मा लक अित खशुी हुनछे। 44 म ितमीहरूलाई साँच्चो भन्छु,
मा लकले त्यस नोकरलाई आफ्नो जे जित छ त्यसको रक्षक िनय ु गछर्।

45 “तर यिद नोकर द ु विृ को छ र आफ्नो मा लक झ ै फकर् ंदनै भन्ने सोच्छ भने त्यसको ितफल के होला?
त्यो नोकरले अरू नोकर परुुष, ीहरूलाई कुट-पीट गलार् अिन खाई िपई मातरे मस्त बस्ला। 46 जब मा लक आउँछ
उसलाई तत्पर रहकेो पाउदँनै। यस्तो त्यस िदन आउनछे, त्यो नोकरले मा लक आउँछ भन्ने सोचकैे हुदँनै, मा लक
आउँदछै भन्ने प ो हुदँनै। मा लकले त्यस नोकरलाई सजाय िदनछे अिन त्यसलाई अन्य अिव ासीसगं पठाइिदनछे।

47“त्यो नोकरले जान्दथ्यो, उसको मा लकले के चाहान्थ्यो तर उ काम गनर् तत्पर रहदँनै अथवा मा लकले अ ाएको
काम गनर् चे गरेन, यसथर् त्यस नोकरले अिधक सजाय पाँउछ। 48 उसको मा लकले जे चाहान्छ यिद त्यो नोकरले
जान्दनै तर जे गछर् सजाय योग्यको काम गछर्, उसको के गित होला? त्यस नोकरले सजाय त पाँउछ न,ै तर उसले भन्दा
कम्ती सजाय पाउछँ जनु नोकरले मा लकले के चाहान्छ जान्दछ तर गदन। जनु मािनसलाई बसेी िदइएको छ, उसको
िजम्मवेारी पिन बसेी हुन्छ। अझ जसमािथ बसेी िव ास ग रको छ ऊबाट बसेी नै आशा पिन रा खएको हुन्छ।”

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

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

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

आमा र छोरीहरू माझ वाभाजन आउनछेः
छोरी आमाको िवरु मा हुन्छे।
आमा छोरीको िवरु मा हुन्छे।
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सास ू र बहुारी माझ फाटो आउनछेः
बहुारी सासकूो िवरू मा हुन्छे।
सास ू बहुारीको िवरु मा हुन्छे।”

समयलाई बझु्न ु
(म ी 16:2-3)

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

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

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

13
ित ो हृदय प रवतर्न गर

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

अनपुयोगी रुख
6 यशेलूे यो द ृ ान्त भन्नभुयो, “एकजना मािनसको एउटा नभेारोको रुख िथयो। त्यसले त्यो रुखलाई आफ्नै दाखको

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

यशेलूे िव ामको िदन एउटी ीलाई िनको पान ुर् हुन्छ
10 िव ामको िदन यशेलू े सभाघरहरूमा िशक्षा िदनभुयो। 11 सभाघरमा एउटी ी िथई। ऊ िभ द ु ात्मा पसकेो िथयो

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

14 िव ामको िदन यसरी यशेलू े जाती पारेकोमा सभा घरका मखु यशेसूगं रसाएका िथए। यसकारण उहाँले त्यहाँ
उप स्थत मािनसहरूलाई भन्नभुयो, “छ िदन काम ग रन्छ। अिन कुनै िदन िनको पानर्को लागी कोही आउन सक्छ। तर
िव ाम को िदन िनको हुनको िन म्त नआउन।ु”

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

परमे रको राज्य के जस्तो होला?
(म ी 13:31-33; मकूर् स 4:30-32)

18 त्यसपिछ यशेलूे भन्नभुयो, “परमे रको राज्य के जस्तो छ? त्यसलाई म केिसत तलुना गरूँ? 19 परमे रको
राज्य रायोको बीऊ जस्तै छ जो कुनै मािनसले लयो अिन आफ्नो बगैंचामा रोप्यो। त्यो बीऊ उि यो अिन बढरे रूख
भयो। आकशका चराहरूले त्यसको हाँगाहरूमा ग ुडँ लगाए।”

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

साँघरुो ढोका
(म ी 7:13-14, 21-23)

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

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

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

यरूशलमेमा यशेकूो मतृ्यकुो भिवष्यवाणी
(म ी 23:37-39)

31 त्यसै बलेा कोही फरसीरू यशेकूहाँ आए अिन भन,े “यहाँदे ख टाडा जाऊ अिन लकु। हरेोदले तपाईंलाई मानर्
चाहन्छ।”

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

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

14
के िव ामको िदनमा उपचार गन ुर् उिचत छ?

1 एक िव ामको िदन, कुनै एक मखु्य फ रसीको घरमा खाना खान ु यशे ू जान ु भयो। त्यहाँ भएका सबै मािनसहरूले
उहाँलाई खबुै निजकबाट जाँिचरहकेा िथए। 2 एकजना जलोदर रोगीलाई यशेकूो अिघ ल्याइएको िथयो। 3 यशेलूे
फ रसीहरू र वस्थाका शा ीहरूलाई सोध्नभुयो, “िव ामको िदन कसलैाई िनको पान ुर् उिचत हो वा होइन?” 4 तर
ितनीहरूले यशेकूो को उ र िदन सकेनन।् यसकारण उहाँले त्यस मािनसलाई ल्याउन ु भयो अिन उसलाई िनको
पान ुर्भयो। तब उहाँले त्यस मािनसलाई पठाइिदन ु भयो। 5 यशेलूे फ रसीहरू र वस्थाका शा ीहरूलाई भन्नभुयो,
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“यदी ितमीहरूको पु अथवा काम गन गोरू िक गधा िव ामको िदन कुवामा जािकए त्यलाई झटै िनकाल्दनैौ र?” 6 ती
फ रसीहरू र शा ीहरूले यशेलू े भन्न ु भएको कुरामा केही भन्न सकेनन।्

आफ्नै शसंा नगर
7 तब यशेलूे दे ु भयो िक केही अितिथहरूले असल कुस हरू रोिजरहकेा िथए। यसकारण उहाँले यो द ृ ान्त सनुाउन ु

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

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

ितमीहरूलाई इनाम िमल्नछे
12 त्यसपिछ यशेलूे ितनलाई िनम्त्याउने फ रसीहरूलाई भन्नभुयो, “जब कुनै िदन ितमीहरूले िबहान वा बलेकुीको

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

महाभोजको एउटा द ृ ान्त
(म ी 22:1-10)

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

16 यशेलूे त्यस मािनसलाई भन्नभुयो, “कुनै एउटा मािनसले िवशाल भोजको वस्था गरेको िथयो। त्यसले धरैे
मािनसहरूलाई बोलाएको िथयो। 17जब खाना खाने बलेा भयो, त्यस मािनसलेआफ्नो नोकरलाई पाहुनाहरूलाई बोलाउन ु
पठायो, ‘आउनहुोस ् त्यके चीज तयारी छ।’ 18 तर सबै पाहुनाहरूले भने िक ितनीहरू जान असमथर् िथए। त्यकेले
एक एक वहना बनाए। पिहलो मािनसले भन्यो, ‘मलैे भखर्रै एउटा खते िकनकेोछु, यसथर् यसलाई हने म जानै पछर्। दया
गरी माफ गन ुर्होस।्’ 19अक मािनसले भन्यो, ‘मलैे भखर्रै पाँच जोर गोरू िकनकेोछु, त्यसले गदार् म ितनीहरुलाई काम
िसकाउन जान ु पदर्छ। मलाई दया गरी माफ गन ुर्होस।्’ 20 ते ो मािनसले भन्यो, ‘मलैे भखर्रै िववाह गरेको छु, म आउन
स न।ँ’

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

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

ितमी पिहला योजना बनाऊ
(म ी 10:37-38)

25 धरै मािनसहरूले यशेसूगँ या ा ग ररहकेा िथए। उहाँ ितनीहरूप फकर् न ु भयो अिन भन्नयुो, 26 “यिद कोही
मािनस मकहाँ आउँछ भन,े अिन मलाई भन्दा अिधक उसको बाब,ु आमा, प ी, छोरा-छोरी, दाज्य-ूभाई तथा िददी
बिहनीहरूलाई मे गछर् भने त्यो मािनस मरेो चलेा हुन स ै न। कुनै पिन मािनसले आफ्नो जीवनलाई भन्दा वशेी मलाई
धरैे मे गन ुर् पछर्। 27 यिद कसलैे आफ्नो ूस (समस्या) नउठाई मलाई प ाउछँ भने त्यो मािनस मरेो चलेा हुन स ै न।

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

दश हजार मिनसहरू छन ्अिन उसको िवपक्षी बीसहजार मािनसहरू लएर आउँदछै भन,े त्यसले िनणर्य गन ुर् पछर् िक ऊ
िवजयी हुन सक्छ िक स ै न। 32 यिद उसले त्यो राजालाई िज स ै न भने उसले आफ्नो मािनसहरू अक राजाकोमा
शा न्त स्ताव रा को िन म्त पठाउन ु पछर्।

33 “त्यसरी न,ै ितमीहरूले पिहले योजना बनाउन ु पछर्। मलाई प ाउने हो भने ितमीहरूले त्यके कुरालाई छाडन ु
पछर्। न ितमीहरू मरेो चलेा बन्न स ै नौ।

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

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

“जसले मरेो कुरा सिुनरहकेा छौ सनु।”

15
स्वगर्मा आनन्द
(म ी 18:12-14)

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

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

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

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

‘िपता हा ो सम्पि मा मरेो भागमा जे जित अशं पछर् मलाई िदनहुोस।्’
13 “केही िदन पिछ कान्छो छोरोले आफ्नो सबै सम्पि बटुल्यो अिन त्यो टाडो दशेमा गयो। त्यहाँ त्यसले मखूर्ले

झैं आफ्नो रूिपयाँ-पसैा सब खचर् गय । 14 आफुिसत जे जित िथयो सबै त्यसले स्वाहा पाय । तब, त्यो ठाउँमा खडरेी
पय , अिन पानी पटक्कै परेन। दशेभरी मािनसहरूले खानकुेरा पाउन छाड।े त्यो खबुै भोकायो अिन उसलाई पसैाको
पिन आवश्यकता पय । 15 अिन त्यस ठाँउको कुनै एकजना मािनसकहाँ गयो अिन आफ्नो जीिवकाको लािग त्यसले
त्यहाँ काम लयो। अिन उसले त्यसलाई खतेमा स ूगँरुहरू हनेर् पठायो। 16 त्यो मािनस त्यि भोकाएको िथयो िक उसले
जनु चारो स ूगँरुहरूले खाँदथै्यो खान खोज्यो। तर कसलैे त्यसलाई केही िदएन।

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

छोरो फिकर् न्छ
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“जब िनकै पर दे ख ऊ आउँदै िथयो, त्यसको बाबलुे दखेे अिन आफ्नो छोरो ित बाबकुो मनमा खबुै दया जाग्यो।
अिन बाब ु छोरो भएकहाँ दगदु गएर अगँालो हाले औ म्वाँई खाए। 21 छोरोले ितनलाई भन्यो, ‘हे िपता, मलैे परमे र र
तपाईंको अिघ पाप काम गरेको छु। म तपाईंको छोरो भिनन ु अब उसो योग्यको छैन।’

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

जठेो छोरोको आगमन
25 “उसको जठेो छोरो खतेमा िथयो। ऊ िबस्तारै घरमा आयो। उसले त्यहाँ नाच गान भइहकेो सनु्यो। 26 यसथर्

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

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

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

16
असल सम्पि न

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

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

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

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

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

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

अिन अक लाई मे गछर्, अथवा त्यो एकजनाको भ हुन्छ भने अक लाई मन पराउँदनै। एकै समयमा ितमीहरूले
परमे र र सम्पि को सवेा गनर् स ै नौ।”

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

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

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

छुटानामा र पनुिवर्वाह
18 “यदी कुनै मानसले आफ्नो प ीसगं छुटानाम गछर् र अक ीलाई िववाह गछर् भन,े ऊ िभचार पापको दोषी

हुनछे। अिन कुनै मािनसले छुटानामा भएकी ीलाई िववाह गछर् भने त्यसलाई पिन िभचार गरेकै पाप लाग्नछे।”

धनी मािनस र लाजरस
19 यशेलूे भन्नभुयो, “एउटा धनी मािनस िथयो। उसले बहुमलू्य लगुाहरू लगाउथँ्यो। 20 त्यहाँ लाजरस नाउँ गरेको

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

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

25“तर अ ाहमले भन,े ‘हे मरेो छोरो, सम्झ, ितमी कसरी बाँिचरहकेा िथयौ? ित ो िजवनमा दामीदामी धरैे चीजहरू
िथए। लाजरसकोमा सबै नरा ो चीजहरू मा िथए। अिहले त्यो यहाँ सखुमा छ, अिन ितमी चाँही क पाइरहछेौ।
26 ितमीहरू र हा ो बीचमा पिन एउटा ठूलो खाडल छ। यहाँबाट कोही पिन ितमीहरू भएकोमा पगु्न स ै न अिन
त्यहाँबाट पिन कोही यता तनर् स ै न।’

27 “त्यो धनी मािनसले भन्यो, तब हे िपता अ ाहाम। लाजरसलाई पथृ्वीमा मरेो बाबकुो घर पठाइिदनहुोस।् 28 मरेा
पाँचजना भाइहरू छन।् यिद लाजरसले ितनीहरूलाई चतेाउनी िदए भन,े ितनीहरू यो क मय ठाउँमा आउने छैनन।्

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

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

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

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

1 यशेलूे उहाँको चलेाहरूलाई भन्नभुयो, “मािनसमा पाप गराउने घटनाहरू घट्छन ्न।ै तर जसले त्यसो गछर्, उसलाई
अत्यन्तै दःुख हुन्छ। 2 त्यो मािनस जो दवुर्ल मािनसहरूमािथ अन्याय गछर् त्यसले कठोर ितफल भोग्न ु पछर्। तर त्यसको
लािग गलामा जाँतो बाँधरे सागरमा फ्याँिकन ु असल हुनछे। 3 यसकारण होिशयार बस।
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“यिद ित ो भाइले पापहरू गदछ भने उसको दोष दखेाइ दऊे। तर उसले प ाताप गछर् र पाप गनर् बन्द गछर् भने
उसलाई क्षमा गर। 4 ित ो भाइ यिद िदनमा सातवटा भलू गछर् र यदी उसले त्यके पल्ट नै भलू स्वीकाछर् भने उसलाई
क्षमा गन ुर्।”

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

भन्न सक्छौ, ‘त ँ आफै उखे लएर समु मा रोिपन जा!’ अिन त्यो रुखले ितमीहरूको आज्ञा पालन गनछ।
िव ासी नोकर हुने चे ा गर

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

धन्यवादी बन
11 यशे ू यरूशलमेितर जाँदै हुन ु हुन्थ्यो। उहाँ साम रया र गालील हुदँै जान ु भयो। 12 उहाँ एउट गाँउमा आइपगु्न ु

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

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

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

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

20 कोही फ रसीहरूले यशेलूाई सोध,े “परमे रको राज्य किहले आउनछे?”
यशेलूे भन्नभुयो, “परमे रको राज्य आउँदछै तर त्यस र आउँदनै जनु ित ो आखँाले दे सक्छौ। 21 मािनसहरूले

भन्ने छन,् ‘हरे परमे रको राज्य यहाँ छ!’ अथवा, ‘त्यहाँ छ!’ होइन, परमे रको राज्य ितमी िभ ै छ।”
22 तब यशेलूे चलेाहरूलाई भन्नभुयो, “समय आउनछे जब ितमीहरूले मािनसको पु को कुनै िदन हनेर्लाई खबुै

चाहना गनछौ, ितमीहरू हने योग्यका हुने छैनौ। 23 मािनसहरूले ितमीहरूलाई भन्नछेन,् ‘हरे,् यो त्यहाँ छ!’ अथवा
हरे, ‘यो यहाँ छ!’ जहाँ छौ ितमीहरू त्यहीं बस, टाडा नजाऊ अिन नखोज।

जब यशे ू फे र आउँन ु हुन्छ
24 “ितमीहरूले यो जान्नछेौ िक मािनसको पु फे र किहले आउन ु हुन्छ। उहाँको आउने िदन िबजलुी जस्तो हुनछे

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

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

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

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

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

37 चलेाहरूले यशेलूाई भन,े “यो कहाँ हुनछे, भ?ु”
यशेलूे उ र िदनभुयो, “जहाँ लाश हुन्छ त्यहाँ िग हरू भलेा हुन्छन।्”

18
परमे रले मािनसहरूलाई उ र िदन्छन ्

1 त्यसपिछ यशेलूे चलेाहरूलाई सधँैं ाथर्ना गन ुर् अिन किहल्यै िनराश नहुन ु भनरे िशक्षा िदनभुयो। यशेलू े ितनीहरूलाई
िसकाउन यस्तो द ृ ान्त भन्नभुयो, 2 “कुनै एउटा शहरमा एकजना न्यायधीश बस्थ।े उसले परमे र बारे वास्तै गदन
िथए। उसले यो पिन वास्ता गदन िथए िक मािनसहरूले उसको बारेमा के-के सोच्छन।् 3 त्यही शहरमा एकजना नारी
िथई। त्यसको लोग्ने म रसकेको िथयो। त्यो िवधवाले धरैे पल्ट त्यो न्यायाधीशलाई भनी, ‘यहाँ एउटा मािनस छ जसले
मलाई अन्याय गदछ। मरेो अिधकार बचाई िदनहुोस।्’ 4 तर न्यायाधीशले त्यस िवधवालाई कुनै कारको सहायता गनर्
चाहनेन।् लामो समय पिछ न्यायाधीशले िबचार गय , ‘परमे रको बारेमा म वास्तै रा ख्तन।ँ अिन मािनसहरूले मरेो
िवषयमा के सोच्छन ्त्यसको पिन म वास्ता गिदर्न। 5 तर यो िवधवाले भने मलाई हरैान पारी। यिद त्यसले चाहकेो न्याय
ग रिदएँ भने उसले मलाई छोिडिदने छे। न भने घरी-घरी आउँछे अिन त्यसले मलाई हरैान बनाउछेँ।’ ”

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

परमे रसगं ठीक बस
9 कितजना मािनसहरूले सोचे िक ितनीहरू खबुै असल छन।् ितनीहरूले त्यकेलाई हलेा गछर्न।् यशेलू े भयोः

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

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

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

15 कोही मािनसहरूले आ-आफ्ना बालकहरू यशेकूहाँ ल्याँउदै िथए तािक यशेलूे ितनीहरूलाई छोएर आशीवार्द
िदनभुएको होस।् तर चलेाहरूले जब दखे,े ितनीहरूले मािनसहरूलाई हकारे। 16 तर यशेलू े ती ससाना बालहरूलाई
बोलाउन ु भयो अिन चलेाहरूलाई भन्नभुयो, “ती स साना बालकहरूलाई मकहाँ आउन दऊे। ितनीहरूलाई नरोक।
िकनभने परमे रको राज्य यी बालकहरू जस्तै मािनसहरूको हो। 17 म ितमीहरूलाई साँचो भन्दछु ितमीहरूले ससाना
* 17:36: 36 यस्तो ले खको छ: “दईुजना मािनसहरू एउटै खतेमा हुनछेन,् एउटालाई
लिगनछे र अक लाई छोिडनछे।”
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बालकले केही थोक हण गरे जस्तै परमे रको राज्यलाई पिन हण गन ुर् पछर्। न ितमीहरू किहल्यै स्वगर्को राज्यमा
वशे गन छैनौ!”

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

18 एकजना यहूदी अगवुाले यशेलूाई सोध,े “हे उ म गरुु, अनन्त जीवन पाउनँ मलैे के गन ुर् पछर्?”
19यशेलूे ितनलाई भन्नभुयो, “ितमीले मलाई िकन उ म भन्दछौ? केवल परमे र मा उ म हुनहुुन्छ। 20 तपैिन म

ित ो को उ र िदन्छु। ितमीले परमे रको आज्ञाहरू जान्दछौः ‘ िभचार नगन ुर्, कसकैो हत्या नगन ुर्, नचोन ुर्, अरूको
िवषयमा झटुो नबोल्न,ु बाब-ुआमालाई सम्मान गन ुर्।’✡”

21 तर ती अगवुलाले भन,े “म सानोदखेी यी आज्ञाहरू पालन गद आएको छु।”
22 जब यशेलूे यस्तो सनु्नभुयो, उहाँले त्यो अगवुालाई भन्नभुयो, “तर त्यहाँ अझै एउटा ितमीले गन ुर् पनर् काम बाँकी

छ। ित ोमा भएको सबै चीजहरू िब ी गर अिन पसैाहरू गरीब मािनसहरूलाई बाँिडदऊे अिन स्वगर्मा ितमीले इनाम
पाउनछेौ। त्यसपिछ ितमी आऊ अिन मलाई प ाऊ!” 23 तर जब उसले यी कुराहरू सनु्यो ऊ अत्यन्त दःुखी भयो
िकनभने त्यो मािनस सा ै धनी िथयो।

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

कसले चाँिह उ ार पाउछँ?
26 जब त्यहाँ भएका मािनसहरूले यो सनु,े ितनीहरूले भन,े “त्यसो भए कसले उ ार पाउछँ?”
27 यशेलूे भन्नभुयो, “जे मािनसको िन म्त असम्भव काम छ परमे रको िन म्त सम्भव छ।”
28 प सुले भन,े “हने ुर्होस ्हामीले सबै कुरा त्याग्यौं तपाईंको अनयुायी भएकाछौं।”
29 यशेलूे भन्नभुयो, “म ितमीहरूलाई साँचो भन्दछु। त्यके मािनस जसले आफ्नो घर, प ी, दाज्य-ूभाइहरू,

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

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

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

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

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

37 ती मािनसहरूले त्यसलाई भन,े “नासरतको यशे ू यो बाटो आउन ु हुदँछै।”
38 त्यो अन्धो मािनस अत्यन्त हिषर्त भयो अिन भन्यो, “यशे ू दाऊदका पु । ममािथ दया गन होस!्”
39 मािनसहरू जो भीड अगाडी िथए त्यो अन्धो मािनलाई गाली गनर् लाग।े ितनीहरूले त्यसलाई नबोल्न ु भन।े तर

त्यो अन्धो मािनस जोड-जोडले िचच्यायो, “दाऊदका पु ! ममािथ दया गन स।्”
40 यशे ू त्यहाँ उिभन ु भयो अिन भन्नभुयो, “त्यो अन्धो मानसलाई मकहाँ ल्याऊ!” जब त्यो अन्धो मािनस यशे ू

भएकोमा पगु्यो, उहाँले सोध्न ु भयो, 41 “ितमीले मबाट के ग रिदएको चाहन्छौ?”
त्यो अन्धो मािनसले भन्यो, “हे भ ु म फे र दे चाहन्छु”

✡ 18:20: 20:12-16, वस्था 5:16-20 बाट उ तृ ग रको।
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42 यशे ूले त्यसलाई भन्नभुयो, “दिृ पाऊ, ित ो िव ासले ितमीलाई बचाएको छ।”
43 त्यसपिछ त्यो मािनसले दे सक्ने भयो। त्यसले परमे रलाई धन्यावाद चढाउँदै यशेलूाई प ाउन लाग्यो। जित

पिन मािनसहरूले यी सब दखेे ितनीहरूले परमे रको शसंा गनर् थाल।े

19
जक्कै

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

25 “ती मािनसहरूले राजालाई भन,े ‘तर मा लक, त्यो नोकरको त अिघबाटै दश थलैो रुिपयाँ छ।’
26 “राजाले भन,े ‘म भन्छु जसकोमा धरैे छ उसलाई धरैे नै िदइन्छ, अिन जसकोमा छैन, त्यसकोमा जो छ त्यो पिन

लिगन्छ। 27अिहले मरेो श हुरू कहाँ छन?् खोई ितनीहरू कहाँ छन जसले म राजा भएको चाहाँदनैथ?े ती श हुरूलाई
यहाँ ल्याऊ अिन मरेो अिघ ितनीहरूको हत्या गर।’ ”
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यशे ू राजा झैं यरूशलमेमा वशे गन ुर् भएको
(म ी 21:1-11; मकूर् स 11:1-11; यहून्ना 12:12-19)

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

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

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

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

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

स्वगर्मा शा न्त होस ्अिन परमे रलाई मिहमा होस।्”

39 भीडमा उिभएर कोही फ रसीहरूले यशेलूाई भन,े “गरुूज्य!ू यस्तो कुराहरू नभन्न ु भनरे तपाईंका चलेाहरूलाई
भन्नहुोस।्”

40 तर उहाँले भन्नयुो, “म ितमीहरूलाई भन्छु, यी कुराहरू भन्नै पछर्। यिद मरेा चलेाहरूले यी कुराहरू भननेन ्भन,े
यी ढुङ्गाहरू यसको लािग िचच्याउनछेन।्”

यरूशलमेकोलािग यशेकूो िबलौना
41 यशे ूयरूशलमे निजक आईपगु्न ु भयो। उहाँले शहरलाई हने ुर् भयो अिन त्यसको िन म्त िवलाप गन ुर् भयो। 42 उहाँले

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

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

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

47 यशेलूे म न्दरमा िदनहु ँ िशक्षा िदनहुुन्थ्यो। मखु्य पजूाहारीहरू, वस्थाका शा ीहरू र कोही मािनसहरूका
मखुहरू यशेलूाई मान दाऊ खोिजरहकेा िथए। 48 तर यस कामको लािग ितनीहरूले उपाय पाएका िथएनन ् िकनभने

सबै मािनसहरू ध्यान पवूर्क यशेकूा कुराहरू सिुनरहकेा िथए। मखु्य पजूाहारीहरू, वस्थाका शा ीहरू र मखुहरुले
यशेलूाई कसरी मान ुर् पन हो जान्दनै िथए।

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

✡ 19:46: 56:7 बाट उ तृ ग रएको। ✡ 19:46: 7:11 बाट उ तृ ग रएको।
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1 एकिदन यशे ू म न्दरमा हुनहुुन्थ्यो अिन मािनसहरूलाई िशक्षा िदइरहनभुएको िथयो। उहाँले परमे रको राज्यको

िवषयमा ससुमाचारहरू भिनरहनभुएको िथयो। मखु्य पजूाहारी हरू, वस्थाका शा ीहरू र बढूा यहूदी मखुहरू उहाँ
भएकोमा गनर् आए। 2 ितनीहरूले सोध,े “हामीलाई भन्न ु होस,् कुन अिधकारले तपाईं यी सब काम गन ुर् हुन्छ?
कसले तपाईंलाई यस्तो अिधकार िदयो?”

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

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

8 यसथर् यशेलू े ितनीहरूलाई भन्नभुयो, “त्यसलैे म यी कामहरू कुन अिधकारबाट गदछु, भ न्दन।”
परमे रले प ु लाई पठाउँछन ्
(म ी 21:33-43; मकूर् स 12:1-12)

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

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

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

मािनसहरूले यो कथा सनु।े ितनीहरूले भन,े “अह!ँ यस्तो किहल्यै नहोस।्” 17 तर यशेलू े ितनीहरूको आखँामा
हने ुर्भयो अिन भन्नभुयो, “त्यसो भए, यो ले खएको अथर् के होलाः

‘डकम हरूले नचाहकेो त्यही ढुङ्गा चाहीं कुनाको िशर ढुङ्गा बन्यो’? भजनसं ह 118:22

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

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

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

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

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

ितनीहरूले भन,े “कैसरको।”
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25 यशेलूे ितनीहरूलाई भन्नभुयो, “त्यसो हो भने कैसरको चीज कैसरलाई नै दऊे अिन परमे रको परमे रलाई नै

दऊे।”
26 उहाँ ज्ञानमय उ र सनुरे ितनीहरू छक्क परे। ितनीहरूले केही भन्न सकेनन।् मािनसहरूको अिघ ितनीहरूले

यशेलूाई केही कुरामा पिन प न सकेनन,् यसथर् ितनीहरू चपूचाप बस।े
कोही सदकूीहरू ारा यशेकूो प रक्षा लने चे ा
(म ी 22:23-33, मकूर् स 12:18-27)

27कोही सदकुीहरू यशेकूहाँ आए। ितनीहरू िव ास गदर्थे िक मािनस मरेपिछ फे र किहल्यै बौरी उठ्दनै। ितनीहरूले
यशेलूाई भन,े 28 “गरुुज्य,ू मोशाले ले ु भएको छ िक यिद कुनै िववािहत मािनस सन्तान नजन्माई मय भने उसकी
प ीलाई उसको भाईले दाज्यकूो सन्तानको िन म्त िववाह गन ुर्पछर् अिन दाज्यकुो लािग सन्तान जन्माउन ु पछर्। 29 कुनै
एक समयमा सातजना दाज्य-ूभाइ िथए। जठेाले एउटी ीलाई िववाह गरे, तर म रहाल।े उसको कुनै सन्तान िथएन।
30अिन दो ो भाईले त्यो िवधवालाई िववाह गरे, अिन ऊ पिन म रहाल।े 31 तब ते ो भाइले उसलाई िववाह गय अिन
उपिन मय । त्यस्तै घटना अरु भाइहरूिसत पिन घ ो। ितनीहरू सबै सन्तान नभई मरे। 32 अन्तमा त्यो ी पिन मरी।
33 तर सबै सात दाज्य-ूभाइहरूले त्यसलाई िववाह गरेका िथए। अिन जब मािनसहरू मरेर बौ रन्छन ् त्यो ी कसकी
प ी हुन्छे?”

34यशेलूे ती सदकूीहरूलाई भन्नभुयो, “पथृ्वीमा मािनसहरूले आपसमा िववाह गछर्न।् 35 तर ती मािनसहरू जसलाई
भिवष्यको ससंारका िन म्त योग्य ठािनन्छ अिन मतृ्यबुाट उठाई ल्याइन्छ ितनीहरू िववाह गदनन ्अथवा ितनीहरूको
िववाह गराइदनै। 36 त्यितवलेा ितनीहरू स्वगर्दतू झैं हुनछेन ् अिन मन छैनन।् ितनीहरू पनुज िवत गराइएकाछन।्
37 मोशाले ज लरहकेा पो ोको वणर्न गदार् स्प रूपले भनकेा छन ्िक मािनसहरू मतृ्यबुाट बौरी उठ्नछेन।् परम भलुाई
मोशाले ‘अ ाहमका परमे र, इसहाकका परमे र र याकूबका परमे रले भन्नभुएकोछ।’ 38 परमे र मदुार्हरूको
परमे र हुनहुुन्न तर उहाँ जीिवत मािनसहरूका परमे र हुनहुुन्छ। सबै मािनसहरू जो परमे रका हुन ्ितनीहरू िजउँदो
छन।्”

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

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

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

‘परम भलुे मरेा भ ु ी लाई भन्न ु भएकोछ:
ितमी मरेो दािहने हातप बस,

43 जबसम्म म ित ा श हुरूलाई ित ा श को वशमा पानछैन।’ भजनसं ह 110:1

44 दाऊदले ी लाई ‘ भ’ु भनी सम्बोधन गछर्न।् तब कसरी ी दाऊदको छोरो हुन सक्छन?्”
िनयमका शा ीहरू िवरू चतेावनी
(म ी 2:31-36; मकूर् स 12:38-40; लकूा 11:37-54)

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

21
साँचो दान
(मकूर् स 12:41-44)

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

म न्दरको ध्वसं
(म ी 24:1-14; मकूर् स 12:1-13)

5 केही चलेाहरू म न्दरको िवषयमा बात ग ररहकेा िथए। ितनीहरूले भन,े “सनु्दर ढुङ्गाहरू ारा बनाइएको यो एउटा
सनु्दर म न्दर हो। परमे रलाई चढाएको ती रा -रा चीजहरू हरे।”

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

7 ती चलेाहरूले यशेलूाई सोध,े “हे गरुू, किहले यस्तो घटना हुनछे? यी घटनाहरू हुनवेाला छ भी जान्नलाई कस्तो
िचन्ह पाइनछे?”

8 यशेलूे भन्नभुयो, “सतकर् बस! मखूर् नबन। मरेो नाम लदै धरैे मािनसहरू आउनछेन।् ितनीहरूले भन्नछेन,् ‘म नै
ी हु,ँ’ अिन, ‘सही समय आएको छ!’ तर ितनीहरूलाई नप ाउन।ु 9जब ितमीहरूले लडाईं र हलचलको िवषयमा

सनु्नछेौ, नडराऊ। यही कुरा पिहले हुनछे। त्यसपिछ अन्त आउनछे।”
10 तब यशेलूे ितनीहरूलाई भन्नभुयो, “जाती-जाितहरू माझ लडाईं चल्नछे। राज्य-राज्यहरू माझ झगड़ा चल्नछे।

11 ठूलो भकूम्प जानछे, अिन िविभन्न ठाउँमा अिनकाल अिन िबमारहरू फै लनछे। भयानक घटनाहरू घटनछेन ्अिन
स्वगर्बाट ठूला-ठूला िचन्हरू िदइनछे।

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

यरूशलमेको ध्वसं
(म ी 24:15-21; मकूर् स 13:14-19)

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

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

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

मरेा वचनहरू अनन्तसम्म रहनछे
(म ी 24:32-25; मकुर् स 13:28-31)
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29 त्यसपिछ यशेलूे यस्तो द ृ ान्त भन्नभुयोः “यी सबै रूखहरूलाई हरे। नभेाराको रुख यसको लािग असल उदाहरण

हो। 30 जब यो ह रयो हुन्छ (बढ्नछे), ितमीहरूलाई थाहा हुनछे िक ीष्म ऋतु निजकै आयो। 31 त्यसरीनै जब यी
सब भइरहकेो दे छेौ, तब परमे रको राज्य निजकै आइ पगु्न लागकेो हुनछे।

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

हर समय तयार बस
34 “होिशयार बस! आफ्नो समय महा-भोजहरूमा मा निबताऊ। अथवा, ससंा रक कुराहरूमा मा समय नफाल।

िकनभने त्यो िदन ितमीमा धरापमा परे झैं झ ै आई लाग्नछे। 35 पथृ्वीमा भएका सबमैािथ यस्तो एक्कािस आइपनछ।
36 यसथर्, हर समय तयार बस। ाथर्ना गर जस ारा ितमी ती आई पन सकंटबाट बाँच्न सक्नछेौ। ाथर्ना गर तािक
ितमीहरू मािनसको पु अिघ खडा हुन सक्नछेौ।”

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

22
यहूदी नतेाहरू यशेलूाई मानर् चाहन्छन ्
(म ी 26:1-5, 14-16; मकूर् स 14:1-2, 10-11; यहून्ना 11:45-53)

1 यहूदीहरूको अखमीरी रोटीको चाडको समय निजकै आइरहकेा िथयो। 2 मखु्य पजूाहारीहरू र वस्थाका
शा ीहरूले यशेलूाई मान उपाय खोज्दै िथए। तर मािनसहरूदे ख ितनीहरू डराँउथ।े

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

3 यशेकूो बा जना े रतहरूमध्ये एकजनाको नाम यहूदा िथयो जसलाई इस्कारयोत भिनन्थ्यो। शतैान यहूदाको िभ
पस्यो अिन त्यसलाई नरा ो कायर् गन ुर् े रत गय । 4 म न्दरलाई पहरा िदइरहकेा िसपाहीहरू र मखु्य पजूाहारीहरूसगं
यशेलूाई समु्पने िवषयको उपाय बारे कुराकानी गय । 5 यस िवषयमा मखु्य पजूाहारीहरू अत्यन्त खशुी भए। यिद
यहूदाले यशेलूाई समु्पकेो खण्डमा ितनीहरूले रूिपयाँ िदने बाचा गरे। 6 यहूदा सहमत भयो। त्यसपिछ यहूदाले यशेलूाई
ितनीहरूकहाँ समु्पने अवसर खोज्न थाल्यो। यो काम गदार् भीड नरहोस भन्ने यहूदा चाहान्थ्यो।

िनस्तार चाडको खाना तयारी
(म ी 26:17-25; मकूर् स 14:12-21; यहून्ना 13:21-30)

7 यो अखमीरी रोटी खाने िदन िथयो। त्यो िदन यहूदीहरूले िनस्तारको पाठाहरू ब लदान गरे। 8 यशेलूे प सु र
यहून्नालाई भन्नभुयो, “जाऊ अिन हा ो लािग िनस्तार खाना तयार पार।”

9 प सु र यहून्नाले यशेलूाई सोध,े “तपाईं हामीले कहाँ खाना तयार पारेको रूचाउन ु हुन्छ?”
यशेलूे ितनीहरूलाई भन,े 10 “सनु! जब ितमीहरू शहर जान्छौं, त्यहाँ ितमीहरूले एउटा मािनसलाई एक जार पानी

ल्याँउदै गरेको भटे्नछेौ। त्यलाई प ाऊ। त्यो त्यहीं एउटा घरमा प छे। त्यसकै पिछ ितमीहरू लाग। 11 त्यस घरका
मा लकलाई भन, ‘हा ा गरुुज्यलूे उहाँ र उहाँका चलेाहरू िनस्तार भोज कहाँ बसरे खाने सोध्न पठाउन ु भएकोछ।’
12 त्यसपिछ मा लकले आफ्नो घरको मािथल्लो तलाको ठूलो कोठा दखेाउनछे। यो कोठानै ितमीहरूको िन म्त तयार
प रनछे। िनस्तारको भोज त्यहीं तयार गर।”

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

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

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

17 त्यसपिछ उहाँले एक कचौरा दाखरस लन ुभयो। उहाँले परमे रलाई यसको िन म्त धन्यावाद िदनभुयो। त्यसपिछ
उहलँे भन्नभुयो, “यो कप लजैाऊ अिन यसबैाट सबलैाई बाँढ। 18 म ितमीहरूलाई भन्छु, म चाँिह परमे रको राज्य
नआए सम्म िपउंिदन।”
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19 त्यसपिछ यशेलूे केही रोटी लन ु भयो। उहाँले रोटीको लािग परमे र धन्यवाद िदनभुयो अिन टु ा पान ुर् भयो।

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

यशेकूो िवरु को जानसक्छ
21 यशेलूे भन्नभुयो, “ितमीहरू मध्ये कोही एकजनाले मलाई धोका िदनछेौ। उसको हात टेबलमा मसगँै छ।

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

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

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

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

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

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

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

क सहन तयार बस
35तब यशेलूे े रतहरूलाई भन्नभुयो, “जब मलैे ितमीहरूले मािनसहरूमा चार गनर्, िवना पसैा, झोला अिन जु ाहरू

िवना पठाएँ, के ितमीहरूलाई केही अभाव भयो?”
े रतहरूले भन,े “भएन।”

36 यशेलूे ितनीहरूलाई भन्नभुयो, “तर अब ितमीहरूसगं पसैा, थलैी जे छ त्यो लजैाऊ। यदी ितमीहरूसगं तरवार
छैन भन,े आफ्नो कोट बचे र एउटा िकिनराख। 37 धमर्शा ले यो भन्छ,

‘मािनसहरूले भने उनी अपराधीहुन।्’ यशयैा 53:12

धमर्शा मा ले खएका कुरा साँचो हुनै पछर्। यो मरैे िवषयमा ले खएको िथयो, अिन अिहले साँच्चो भइरहछे।”
38 चलेाहरूले भन,े “हे भ,ु हने ुर्होस!् यहाँ दइुवटा तरवार छन!्”
यशेलूे ितनीहरूलाई भन्नभुयो, “दइुवटा नै शस्त हुनछे।”

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

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

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

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

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

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

50 अिन ितनीहरूमध्ये एकजना चलेाले त्यसको तरवार चलायो अिन त्यसले धान पजूाहारीको नोकरको दािहने
कान का टिदयो।

51 यशेलूे भन्नभुयो, “थाम” तब उहाँले नोकरको कान छुन ु भयो अिन त्यसलाई िनको पा रिदन ु भयो।
52 यशेलूाई प न आउनहेरूमा मखु्य पजूाहारीहरू, यहूदी बढूा धानहरू र म न्दरको िसपाहीहरू िथए। यशेलू े

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

यशेलूाई प सुले अस्वीकार गरे
(म ी 26:57-58, 69-75; मकूर् स 14:53-54, 66-72; यहून्ना 18:12-18, 25-27)

54 ितनीहरूले यशेलूाई प े अिन टाढामा लग।े ितनीहरूले उहाँलाई धान-पजूारीको घरमा पयुार्ए। प सु पिन
ितनीहरूसगंै गए तर ितनी यशेकूो निजक गएनन।् 55 िसपाहीहरूले घरको आगँनको माझमा आगो फुके अिन व रप र
बस।े प सु पिन ितनीहरूसगंै बस।े 56 एउटी नोकन ले प सुलाई त्यहाँ बिसरहकेी दखेी। आगोको उज्यालोले गदार् उसले
उसलाई दे सकी। त्यसले भनी, “यो मािनस पिन ऊसगंै िथयो।”

57 तर पु सले हो भन्न मानने। त्यसले भन्यो, “हे ना र, म उहाँलाई जा न्दन।ँ” 58 केही समय पिछ, अक मािनसले
पिन प सुलाई दखे्यो अिन भन्यो, “ितमी पिन ितनीहरू मध्ये एक हौ।”

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

आएको हो।”
60 तर पु सले भन्यो, “हे मािनस ितमीले के िवषयमा कुरा गनर् लािगरहछेौ म जा न्दन?”
जब प सु बो लरहकेो िथयो तरुन्तै भाले बास्यो। 61 त्यसपिछ भु यशे ू फकर् न ु भयो अिन प सुलाई हने ुर्भयो। अिन

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

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

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

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

66 अक िवहान, मािनसहरूका बढूा धानहरू, मखु्य पजूाहारीहरू अिन वस्थाको शा ीहरू एक साथ आए।
ितनीहरूले यशेलूाई आफ्नो महासभामा लगे । 67 ितनीहरूले भन,े “यिद तपाईं नै ी हुनहुुन्छ भन,े हामीलाई सत्य
बताउन ु होस!्”
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यशेलूे ितनीहरूलाई भन्नभुयो, “यिद मलैे म नै ी हु ँ भन,े तपाईंहरूले मलाई िव ास गन ुर्हुने छैन। 68 अिन यिद
मलैे तपाईंहरूलाई सोधें भने त्यसको जवाफ पिन िदनहुुन्न। 69 तर अब उसो, मािनसको पु परमे रको िसहंासनको
दािहनपे ी ब छे।”

70 ितनीहरू सबलैे भन,े “त्यसो भए के तपाईं परमे रको पु हुननु्छ?” यशेलूे ितनीहरूलाई भन्नभुयो, “हो,
तपाईंहरूले जे भन्नहुुन्छ, त्यो सही हो।”

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

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

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

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

पाइन।”
5 ितनीहरूले घ र-घ र भन,े “तर यो मािनसल!े यहूदीयाभ र मािनसहरूलाई उहाँको िशक्षाले उ िेजत पारी रहकेोछ।

उहाँले गालीलमा शरुू गन ुर्भयो, अिन अिहले यहीं हुनहुुन्छ।”
िपलातस ारा यशेलूाई हरेोदकहाँ पठाइन्छ

6 यो सनुे पिछ यो मािनस गालीलबाट आएको हो होइन िपलातसले सोध।े 7 िपलातसले चाल पाए िक यशे ू हरेोदको
क्षे का िथए। त्यस समय हरेोद यरूशलमेमा नै िथए। त्यसलैे िपलातसले उहाँलाई हरेोदकहाँ पठाए।

8जब हरेोदले यशेलूाई दखे,े उनी अत्यन्त खशुी भए। हरेोदले यशेकूो िवषयमा सबै सनुकेा िथए। यसलैे धरैे िदनदे ख
यशेलूाई भटे्ने उनको इच्छा िथयो। यशेलू े केही चमत्कार दखेाउन ्भन्ने हरेोदले आशा गरे। 9 हरेोदले उहाँलाई अनकेौं

हरू गरे, तर यशेलू े कुनै उ र िदनभुएन। 10 मखु्य पजूाहारी र वस्थाका शा ीहरू त्यहीं उिभरहकेा िथए। ितनीहरू
यशेकूो िवरु दोष लगाएर कराइरहकेा िथए। 11 तब हरेोद र ितनका िसपाहीहरूले यशेलूाई खसी गरे। ितनीहरूले
यशेलूाई राजाको पोशाक पिहराइ िदएर िपलातस भएकहाँ नै पठाए। 12 िबतकेा िदनाहरूमा हरेोद र िपलातस माझ श तुा
िथयो। तर त्यस िदन ती दइुमाझ िम ता शरुू भयो।

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

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

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

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

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

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

यशेलूाई ूसमा झणु् ाएर मा रयो।
(म ी 27:32-44; मकूर् स 15:21-32; यहून्ना 19:17-19)

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

27 धरैे मािनसहरू यशेकूो पिछ लाग।े कोही ीहरू दखुी भएर िवलाप ग ररहकेा िथए। 28 तर यशेलू े फकर ती
ीहरूलाई भन्नभुयो, “ए यरूशलमेका ीहरू हो, मरेो िन म्त नरोओ। ितमीहरू आफ्नै िन म्त र आफ्नो छोरा-छोरीको

िन म्त िवलाप गर! 29 समय त्यस्तो आइरहकेोछ िक मािनसहरूले भन्नछेन,् ‘धन्य हुन ती ीहरू जसले किहल्यै पिन
बालकहरूलाई दधू चसुाएन।’ 30 त्यसपिछ मािनसहरूले पवर्तहरूलाई भन्नछेन,् ‘हामीमािथ खस!्’ अिन पहाडलाई
भन्नछेन,् ‘हामीलाई छोप!’✡ 31 जब जीवन सखुी हुदँा यिद मािनसहरूले यस्तो कमर् गछर्न ् भन,े जब नरा ो समय
आएको बलेा के हुने होला?”

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

34 यशेलूे भन्नभुयो, “हे िपता, ितनीहरूलाई माफ िदनहुोस ्िकनभने ितनीहरू के ग ररेहछन,् जान्दनै।्”
िसपाहीहरूले िच ा उढाएर उनको लगुाहरू बाँड।े 35 मािनसहरू यशेलूाई हरेेर उिभए। यहूदी मखुहरू यशेलूाई यसो

भन्दै िनन्दा गरे, “यिद ऊ नै परमे रले छान्न ु भएको, ी हो भन,े जसरी उसले अरूलाई बचायो उसले आफैं लाई
बचाउने काम गरोस?्”

36 िसपाहीहरूले पिन यशेकूो खल्ली उडाए। ितनीहरू यशेकूो नजीक गए अिन उहाँलाई दाखरसको िसकार्-िदए।
37 ती िसपाहीहरूले भन,े “यिद ितमी यहूदीहरूको राजा हौ भने आफैं ले आफैं लाई बचाउ।” 38 ू सको मािथल्लो
भागमा यी शब्दहरू ले खएको िथए “यो यहूदीहरूको राजा हो।”

39 एकजना अपराधीले यशेलूाई अपमान गद भन्यो, “के तपाईं ी हुनहुुन्न? त्यसो हो भने आफूलाई बचँाउन ु
होस ्अिन हामीलाई पिन बचाउनहुोस।्”

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

43 तब यशेलूे त्यसलाई भन्नभुयो, “सनु! जे भन्दछु त्यो साँचो होः आज नै ितमी पिन मसगँ स्वगर्-लोकमा हुनछेौ!”
यशेलूे ाण त्याग्छन ्
(म ी 27:45-56; मकूर् स 15:33-41; यहून्ना 19:28-30)

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

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

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

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

50-51 यहूदीहरूको अरमिथया शहरबाट आएको एकजना मािनस िथए। ितनको नाउँ यसूफु िथयो। ितनी असल र
धाम क मािनस िथए। ऊ परमे रको राज्य आउने भनी पर् खरहकेा िथए। यसूफु यहूदी महासभाका सदस्य िथए। तर
ितनले यशेलूाई मान अरू यहूदी अगवुाहरूको िनणर्यलाई ितनले सहमती िदएका िथएनन।्
✡ 23:30: 10:8 बाट उ तृ ग रएको।
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52 ितनी िपलातसकहाँ यशेकूो शरीर माग्न गए। िपलातसले ितनलाई यशेकूो शरीर िदन राजी भए। 53 अिन यसूफुले

ूसबाट शरीरलाई तल ओ ालरे एउटा लगुाले बे ।े अिन ितनले यशेकूो शरीर लगे अिन च ानमा खिनएको िचहानमा
राख।े यो िचहान अिघ किहल्यै चलाईएको िथएन। 54 त्यो तयारीको िदन िथयो। जब सयूर् अस्ताउदँै िथयो, िव ामको
िदन शरुू हुनवेाला िथयो।

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

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

1 ह ाको पिहलो िदन सखारै यशेकूो शरीर रा खएको िचहानमा आइमाईहरू आए। ितनीहरूले तयार पारेको सगु न्धत
मसालाहरू ल्याए। 2 िचहानको वशे ार बन्द गनर्लाई एउटा ठूलो ढुङ्गा रा खएको िथयो। तर ितनीहरूले त्यो ढुङ्गा
िचहानदे ख कतै ग ु ाइ पठाएको पाए। 3 ितनीहरू िभ पसे तर भु यशेकूो शरीर दखेनेन।् 4जब ितनीहरू यस िवषयमा
अलमल्ल प ररहकेा िथए, दइुजना मािनसहरू अित नै उज्यालो पिहरनमा ितनीहरूको सिमपमा उिभए। 5 ती ीहरू
अत्यन्त डरए, ितनीहरूले आ-आफ्ना शीर िनहुराए। ती दइु मािनसहरूले ती ीहरूलाई भन,े “जीउँदो मािनसहरूलाई
ितमीहरू िकन मरकोहरूको माझमा खोिजरहकेाछौ? 6 यशे ू यहाँ छैनन।् उहाँ मतृ्यबुाट बौरी उठ्न ु भएकोछ। उहाँले
गालीलमा ितमीहरूलाई भन्न ु भएको कुरा थाहा छ? 7 उहाँले भन्न ु भएकोछ मािनसको पु लाई पापीको हातमा
स ु म्पइनछे, ू समा टाँिगनछे, अिन मरेको ते ो िदन बौरी उठ्नछे।” 8 तब ती ीहरूले यशेलू े के भन्न ु भएको िथयो
सम्झना गरे।

9 ती ीहरूले िचहान छोडे अिन एघारजना े रतहरू र अरू चलेाहरू भएकहाँ गए अिन सबै यी घटनाहरू बारे
ितनीहरूले भन।े 10 ती ीहरू म रयम मग्द लनी, यहून्ना र याकूबकी आमा म रयम र अरू ीहरू िथए। ितनीहरूले ती
े रतहरूलाई भएका सबै घटनाहरू सनुाए। 11 तर े रतहरूले ती ीहरूले ितनीहरूलाई भनकेा कुरालाई फो ा सम्झरे

पत्याएनन।् 12 तर प सु जरुूक्कै उठ ्यो अिन िचहान ितर दगयु । त्यो िनहु रयो अिन हये । सतुीको लगुा जनु यशेकूो
शरीर लपे टएको िथयो त्यो वाहके उसले केही दखेने। जे भएको िथयो त्यस िवषयमा अन्योलमा पद त्यो घर गयो।

इम्माउसको बाटोमा
(मकूर् स 16:12-13)

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

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

19 यशेलूे ितनहरूलाई भन्नभुयो, “कस्तो घटनाहरू?”
ितनीहरूले उहाँलाई भन,े “यो नासरतको एकजना मािनस यशेकूो िवषयको कुरो हो। उहाँले परमे र अिन

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

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

25 तब यशेलूे ितनीहरूलाई भन्नभुयो, “ितमीहरू मखूर् हौ अिन अगमव ाहरूले भनकेा त्यके कुराहरू िव ास गनर्
िढलो गय । 26 ती अगमव ाहरूले भनी सकेका िथए िक ी लाई उहाँको मिहमा िभ प ु यी सब कुराहरू भोग्न ु
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आवश्यक िथयो।” 27 त्यसपिछ यशेलूे धमर्शा मा मोशा दे ख लएर अन्य जम्मै अगमव ाहरू ारा जे ले खएको िथयो
त्यके कुरो बताउन ु शरुू गन ुर् भयो। धमर्शा हरूमा उहाँ आफ्नो िवषयमा जे ले खएको िथयो उहाँले बताउन ु भयो।।
28 जब ितनीहरू इम्माउस छेउ पगुे अिन यशेलू े वहाना गन ुर् भयो िक उहाँ त्यहाँबाट अझै अिध जानछु। 29 तर

ितनीहरूले उहाँलाई यसो भन्दै अनके िबन्ती गरे, “हामीिसतै ब हुोस,् िदन धरैे िबती सक्यो ायः रात प र सक्यो!” तब
उहाँ ितनीहरूसगं ब ु राजी हुन ु भयो।

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

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

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

यशे ू चलेाहरू साम ु दखेा पन ुर् भयो
(म ी 29:16-20; मकूर् स 16:14-18; यहून्ना 20:19-23, े रत 1:6-8)

36 जब ती दइुजना मािनसले यी कुराहरू गद िथए, यशे ू आफै चलेाहरूको माझमा उिभन ु भयो। उहाँले ितनीहरूलाई
भन्नभुयो, “ितमीहरूलाई शा न्त होस।्”

37 तर चलेाहरू अच म्मत भए अिन डराए। ितनीहरूले ते दे खरहछेन ्भन्ने पिन सोच।े 38 तर उहाँले भन्नभुयो,
“ितमीहरू िवच लत हुन्छौ? ितमीहरूले दखेकैे कुरामा िकन शकंा गछ ? 39 मरेा हात र खु ाहरू हरे। म सत्य हु।ँ
मलाई स्पशर् गर। हरे, मरेो मास ु र ह ी छ। एक भतूको शरीर र ह ी हुदँनैन।्”

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

44 उहाँले ितनीहरूलाई भन्नभुयो, “जब म ितमीहरूसगँ िथएँ मलैे के भने त्यो सम्झना गर। मलैे भन,े मोशाको
वस्थामा अगमव ाहरूको पसु्तकमा मरेो िवषयमा भिनएको अिन भजनसं हमा भिनएका त्यके कुरा परूा हुनछे।”
45 त्यसपिछ उहाँले धमर्शा हरूमा ले खएका सबै कुराहरू बझु्ने मन खोली िदन ु भयो। 46 उहाँले ितनीहरूलाई

भन्नभुयो, “यो ले खएकै छ िक ी लाई मा रनछे अिन ते ो िदनमा उहाँ बौरी उठन ु हुनछे। 47-48 ितमीहरूले यी
सबै घटना दखे्यौ, ितमीहरू नै साक्षी छौं। ितमीहरू जान ु पछर् अिन सबै मािनसहरूमा चार गर िक ितनीहरूको पापहरू
क्षमा गनर् सिकन्छ। ितनीहरूलाई भिनदऊे िक ितनीहरूले आफ्नो हृदय प रवतर्न गन पछर् अिन आफ्ना पापहरूको दःुख
कट गरून।् यरूशलमेबाट शरुू गरेर मरेो नाममा यी कुराहरू चार गर। सारा ससंारका मािनसहरूमा यो ससुमाचारहरू

सनुाउनै पछर्। 49 सनु! मरेो िपताले ितमीहरूको िन म्त केही िदने ितज्ञा गन ुर् भएको छ, म यो ितमीहरूलाई पठाउनछुे।
तर ितमीहरू स्वगर्बाट श नपउरून्जले यहाँ यरूशलमेमा नै प खर्रहो।”

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

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

ी ससंारमा आउन ु भयो
1 ससंार सिृ हुन पिहल्यै त्यहाँ वचन* िथयो। त्यो वचन परमे रसगं िथयो, अिन वचननै परमे र हुनहुुन्थ्यो।

2 उहाँको वचन शरुूमा परमे सगं हुनहुुन्थ्यो। 3 र उहाँकै माध्यमबाट िव सजृना हुन सक्यो। उहाँ िबना केही सजृना
हुन सकेन। 4 उहाँ स्वयं जीवन हुनहुुन्थयो। त्यो जीवन मािनसहरूको िन म्त ज्योित िथयो। 5 त्यो ज्योित अधँ्यारोमा
चम्कन्छ। अिन अन्धकारले ज्योितलाई िज सक्दनै।

6 परमे र ारा पठाइएको यहून्ना नाउकँा एकजना मािनस िथए। 7 यहून्ना त्यही ज्योितको िवषयमा साक्षी िदन
आएका िथए। उनकै माध्यम ारा मािनसहरूले ज्योित र िव ासबारे जान्न-सनु्न पाए। 8 यहून्ना ज्योित िथएनन,् तर उनी
ज्योितको बारेमा साक्षी िदन आएका िथए। 9 सत्य-ज्योित ससंारमा आइरहकाछन ्भनरे उनले बताई िदए। त्यो ज्योितले
सम्पणूर् मािनसहरूलाई ज्योित िदनछे।

10 उहाँ ससंारका हुनहुुन्थ्यो, ससंार उहाँ ारा हुन आयो, तर ससंारले उहाँलाई िचनने। 11 उहाँ स्वयलंे सजृना गरेको
ससंारमा आउन ु भयो तर उहाँको आफ्नो मािनसहरूले उहाँलाई स्वीकार गरेनन।् 12 केही मािनसहरूले मा उहाँलाई
स्वीकार गरे। ज-जसले उहाँलाई स्वीकार गरे उनीहरूलाई मा परमे रको सन्तान हुने अिधकार उहाँले िदनभुयो।
13ती बालकहरू ाकृितक तवरबाट जन्मकेा िथएनन।् ितनीहरू आफ्नो आमा-बाबकुो शारी रक इच्छा अथवा िनणर्यबाट
जन्मकेा िथएनन।् बद्लामा ितनीहरू परमे रबाट जन्मकेा िथए।

14 वचन शरीर हुन आए र हामी माझ बस।े हामीले उहाँको मिहमा दखे्यौं, अिन हामीले िपताका एकमा पु को
मिहमा जस्तो उहाँको मिहमा दखे्यौं। वचन अनु ह र सत्यताले पणू र् िथयो। 15यहून्नाले ी कै सम्बन्धमा मािनसहरूलाई
भन,े “उहाँ एकजना हुनहुन्छ जसका िवषयमा म भिनरहकेो िथएं, ‘जो म पिछ आउनु हुन्छ, उहाँ मभन्दा महान हुनहुुन्छ।
िकनभने उहाँ मभन्दा पिहल्यै आउन ु भएको िथयो।’ ”

16 हो, वचन अनु ह र सत्यको भण्डार हुनहुुन्छ। हामीले उहाँबाट धरैे आिशष पाएका छौं। 17 मोशाबाट वस्था
दान ग रएको िथयो तर अन ु ह र सत्यको बाटो यशे ू ी बाटै आयो। 18 कसलैे पिन किहल्यै परमे रलाई दखेकेा

छैनन।् तर एकमा पु जो परमे र हुनहुुन्छ अिन जो िपताको अित निजकमा हुनहुुन्छ र उहाँले हामीलाई परमे र
िचनाउन ु भएकोछ।

यहून्नाले यशे ूको िवषयमा बताउन ु हुन्छ
(म ी 3:1-12; मकूर् स 1:1-8; लकूा 3:15-17)

19 यरूशलमेमा यहूदीहरूले केही पजूाहारीहरू र लवेीहरू यहून्नाकहाँ पठाए। ितनीहरूलाई यहून्ना लाई “ितमी को
हौ?” भिन सोध्न पठाए। 20 यहून्नाले त्य ु र िदनलाई िहच ्िकचाएनन,् खलुस्त भनी िदए, “म ी होइन।”

21 यहूदीहरूले यहून्नालाई सोध,े “तब ितमी को हौ? ितमी ए लया हौ?” यहून्नाले उ र िदए, “होइन, म ए लया
होइन।”

यहूदीहरूले सोध,े “के ितमी अगमव ा हौ?”
यहून्नाले उ र िदए, “होइन, म अगमव ा होइन।”
22 तब यहूदीहरूले सोध,े “तब ितमी को हौ? आफ्नो िवषयमा हामीलाई बताऊ िक जसले हामीलाई पठाए

ितनीहरूलाई बताउन सकँू। ित ो िवषयमा ितमी के भन्छौ?”
23 यहून्नाले ितनीहरूलाई अगमव ा यशयैाको वाणीहरू भन:े

“मरूभिूममा िचच्याई िहडं्ने मािनसको म आवाज हु:ँ
‘परम भकुो िन म्त मागर् सोझो बनाऊ भन्द।ै’ ” यशयैा 40:3

24 ती यहूदीहरूलाई फ रसीरूले पठाएका िथए। 25 ितनीहरूले यहून्नालाई सोध,े “यिद ितमी ी होइनौ, ए लया
होइनौं, अगमव ा पिन होइनौ भने िकन ितमी मािनसहरूलाई बि स्मा िदन्छौ?”
* 1:1: “ ” “ ”

, यसको अथर् ी हो, परमे रले आफ्नो िवषयमा मािनसहरूलाई यसरी भन्न ु भयो।
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26 यहून्नाले उ र िदए, “म पानीले मािनसहरूलाई बि स्मा िदन्छु। तर एकजना मािनस ितमीहरूसगंै अिहले हुनहुुन्छ

जसलाई ितमाहरू िचन्दनैौ। 27 ती एक मा मािनस जो मरेो पछािड आउनहुुन्छ, जसको म जु ाको िफ ा खोल्ने योग्य
सम्म छैन।”

28 यी सबै कुराहरू यदर्न नदीको अक स्थान बथेानीयमा भइसकेको हो। त्यो जहाँ यहून्नाले मािनसहरूलाई बि स्मा
िदइरहकेा िथए।

यशे,ू परमे रका थमुा
29अक िदन यशेलूाई आफूितर आइरहन ुभएको यहून्नाले दखेरे भन,े “हरे, परमे रका थमुा जसलेससंारको पापहरू

उठाई लाने छ। 30 त्यो उही हो जसको िवषयमा मलैे भनकेो िथएँ। ‘एकजना परुुष मरेो पिछ आउनवेाला हुनहुुन्छ जो
मभन्दा महान ् हुनहुुन्छ िकनभने उहाँ मभन्दा पिहले नै अ स्तत्वमा हुन ु हुन्थ्यो।’ 31 उहाँ को हुनहुुन्छ भनरे पिन मलैे
जानकेो िथइन, तर म मािनसहरूलाई पानीले बि स्मा िददै आएँ तािक यहूदीहरूले जाननु ् िक उहाँ ी हुनहुुन्छ।”

32-34 तब यहून्नाले भन,े “ ी को िथए भनरे पिन जा न्दन िथएँ। तर परमे रले मलाई पानीले मािनसहरूलाई
बि स्मा िदन पठाउन ुभएको हो। अिन परमे रले मलाई भन्नभुयो, ‘ितमीले आत्मा ओ लर्दै एक जना मािनसमािथ बसकेो
दे छेौ। त्यही मािनसले पिव आत्मा ारा बि स्मा िदनछेन।्’ ” यहून्नाले भन,े “मलैे यो सबै भइरहकेो दखेकेोछु। मलैे
स्वगर्बाट आत्मा ओलर्दँ ै गरेको दखेें। मलैे पिव आत्मालाई ढुक्कुर जस्तै दखेें अिन उहाँमािथ बसकेो दखेें। मलैे यो
दखेकेो हु ँ र म गवाही पिन िदन्छु िक उहाँ परमे रका पु हुनहुुन्छ।”

यशेकूा थम चलेाहरू
35अक िदन फे र यहून्ना त्यहाँ उप स्थत िथए। उिनसगँ उहाँका दइुजना चलेाहरू िथए। 36यहून्नाले यशे ूिहिडरहकेा

दखेे र उनोले भन,े “हरे, परमे रका थमुा।”
37 यहून्नाको कुरा सिुनसके पिछ ती दइु चलेाहरू यशेकूो पिछ लाग।े 38 यशेलूे फकर हने ुर् भयो र उहाँको पिछ ती

दइुजना चलेा आहरहकेो दखेरे उहाँले भन्नभुयो, “ितमीहरू के चाहन्छौ?”
ती दइूजनाले भन,े “रब्बी, तपाँईं कहाँ ब हुुन्छ?”
39 यशेलूे उ र िदनभुयो, “मसगँ आओ अिन ितमीहरूले दे छेौ।” तब ती दइुजना यशेसूगं गए। ितनीहरूले यशे ूब ु

भएको ठाउँ दखे।े त्यस िदन यशेसूगंै ितनीहरू वास बस।े त्यसबलेा चार बजी सकेको िथयो।
40 यहून्नाबाट यशेकूो िवषयमा जाने पिछ ितनीहरू यशेकैू पिछ लाग।े ती दइुजना मध्ये एकजनाको नाउँ अ न् यास

िथयो। ितनी िशमोन प सुका भाइ िथए। 41 पिहले अ न् यसले आफ्नो भाइ िशमोनलाई खोज्ने काम गरे। िशमोनलाई
अ न् यासले भन,े “हामीले मसीह पाएकोछौं”

42 तब िशमोनलाई अिन यासले यशेकूहाँ ल्याए। यशेलू े िशमोनतफर् हदे भन्न ु भयो, “ितमी यहून्नाको छोरो िशमोन
हौ। ितमीलाई केफास† भिनने छ”

43 अक िदन गालील जान यशेलू े िन य गन ुर्भयो। यशेलू े िफ लपलाई भटे्नभुयो र भन्नभुयो “मलाई प ाउ।”
44 अ न् यास र प सु जस्तै िफ लप पिन बथेसदेा शहरका िथए। 45 िफ लपले नथानलेलाई भे ाए र भन,े “मोशाले

वस्थामा के ले ु भएको िथयो सम्झ। मोशाले एकजना मािनस आइरहछे भनी ले ु भएको िथयो जो आइरहकेो छ।
अगमव ाहरूले पिन उहाँको िवषयमा ले ु भएको िथयो। हामीले उहाँलाई नै पायौं। उहाँको नाउँ यशे ू हो, योसफेका
पु । उहाँ नासरतका हुनहुुन्छ।”

46 तर नथानलेले िफ लपलाई सोध,े “के नासरतबाट केही असल कुरो आउन सक्छ?”
िफ लपले उ र िदए, “आएर हरे।”
47यशेलूे नथानलेलाई आफूतफर् आइरहकेो दे ु भयो र भन्नभुयो, “यो आइरहकेो मान्छे साँ च्च नै एकजना इ ाएली

हुन।् उनमा त्यस्तो कुनै खराबी छैन।”
48 नथानलेले उहाँलाई सोध,े “मलाई कसरी तपाईंले िचन्नहुुन्छ?”
यशेलूे उ र िदनभुयो, “िफ लपले ितमीसगं मरेो िवषयमा बात गनर् भन्दा पिहल्यै ितमी नभेारको रूखमिुन हुदँा नै

ितमीलाई दखेें।”
49 तब नथानलेले यशेलूाई भन,े “रब्बी तपाई परमे रका पु हुनहुुन्छ। तपाईंनै इ ाएलका राजा हुनहुुन्छ।”
50 यशेलूे नथानलेलाई भन्नभुयो, “ितमी यसकारण िव ास गदछौ िक मलैे ितमीलाई नभेारको रूखमिन दखेकेो िथएँ

भनरे? ितमीले यो भन्दा महान चीज दे छेौ।” 51 तब यशेलूे पिन भन्नभुयो, “म ितमीलाई सत्य भन्नछुे। ितमीहरू
† 1:42: “ ” “ ”
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सबलैे स्वगर् उि एको दे छेौ अिन ितमीले ‘परमे रका स्वगर्दतूहरूलाई मािनसको पु मािथ जाँदै तल आउँद,ै गरेको
दे छेौं।’ ”

2
कानामा िववाह-समारोह

1 दइुिदन प ात ् गालीलको काना भन्ने शहरमा िववाह समारोह भइरहकेो िथयो। यशेकूी आमा त्यहाँ हुनहुुन्थयो।
2 यशे ू अिन उहाँका चलेाहरूलाई पिन त्यहाँ िनम्त्याईएको िथयो। 3 िववाह समारोहमा शस्त दाखरस िथएन। दाखरस
जित सिकसके पिछ यशेकूी आमाले उहाँलाई भिनन ्“ितनीहरूसगं अरु दाखरस छैन।”

4 यशेलूे उ र िदनभुयो, “ि य नारी, मलैे के गन ुर् पछर्, मलाई नभन मरेो समय अझ आई सकेको छैन।”
5 यशेकूी आमाले नोकरहरूलाई भिनन ्“उहाँले जे भन्न ु हुन्छ त्यही गर।”
6 त्यहाँ ढुगंाका ठूल-ठूला छ वटा पानीका घ्याम्पाहरू िथए। यहूदीहरूले आफ्ना श ु ी धमार्न ु ानमा ती पानीका

घ्याम्पाहरू चलाउने गदर्थ।े त्यके घ्याम्पाहरू बीस अथवा तीस गलेने प रमाणको िथयो।
7यशेलूे नोकरहरूलाई भन्नभुयो, “घ्याम्पाहरू पानीले भर।” तब नोकरहरूले मखुसम्मै घ्याम्पाहरूमा पानी भ रिदए।
8 तब यशेलूे नोकरहरूलाई भन्नभुयो, “अब केही पानी घ्याम्पाबाट िनकाल र लगरे समारोहका अध्यक्षक कहाँ

पयुार्ऊ।”
ितनीहरूले त्यसै गरे। 9 िववाह समारोहका म ु खयाले चाख,े पानी दाखरस भइसकेको िथयो। दाखरस कहाँबाट आयो

ितनलाई थाहा भएन। तर यो िवषय नोकरहरालाई मा थाहा िथयो जसले पानी ल्याएका िथए। तब मु खयाले बहेुलालाई
बोलाउन पठाए र 10 उनले बहेुलालाई भन,े “मािनसहरूले पिहले रा ो दाखरस सधंैं बाँडछन।् पिछ पाहुनाहरू गएपिछ
अ लक सस्तो दाखरस बाँड्न थाल्दछन।् तर ितमीले अिहलसेम्म रा ो दाखरस जोगाएर राखकेा रहछेौ।”

11 यशेलूे सवर् थम गालीलको काना शहरमा गन ुर् भएको चमत्कार यही िथयो। यशेलू े आफ्नो महानता दखेाउन ु भयो।
अिन उहाँका चलेाहरूले उहाँमािथ िव ास गरे।

12 त्यसपिछ यशे ूकफनर्हुम शहर तफर् जान ु भयो। उहाँकी आमा, भाइहरू अिन चलेाहरू उहाँसगंै गए। ितनहरू केही
िदनको लािग मा कफनर्हुममा बास बस।े

यशेकूो म न्दरतफर् स्थान
(म ी 21:12-13; मकूर् स 11:15-17; लकूा 19:45-46)

13 यहूदीहरूको िनस्तार चाड* अित निजक िथयो। अतः यशे ू यरूशलमेतफर् जान ु भयो। 14 यरूशलमेमा यशे ू म न्दर
तफर् जान ु भयो। उहाँले म न्दरमा मािनसहरूले गाई-गोरू, भेंडा अिन परेवाहरू बचे्दै गरेको दे ु भयो। अन्य मािनसहरू
टेबलमािथ बिसरहकेो दे ु भयो। ितनीहरू लनेदने र मािनसको पसैाको पार ग ररहकेा िथए। 15 यशेलूे केही डोरीका
टु ाहरू लएर कोरार् बनाउनभुयो। तब जम्मै ती मािनसहरूलाई भेंडा र गाई सिहत म न्दर बािहर क्षे वाट लघान ुर् भयो।
यशेलू े लनेदने ग रएको पसैा छरप पाद टेबल उल्टाई िदनभुयो। 16 यशेलूे ती ढुकुरहरू बचे्नहेरूलाई भन्नभुयो, “यी
चीजहरू यहाँबाट लगरे गइहाल। मरेा िपताको घरलाई िकनबचेको बजार जस्तो नबनाऊ।”

17 यो भइसके पिछ यशेकूा चलेाहरूले धमार्शा मा के ल खएको िथयो त्यसको सम्झना गरेः

“तपाईंको घरको ताले मलाई मानछ।” भजनसं ह 69:9

18 यहूदीहरूले यशेलूाई भन,े “यी चीजहरू गन तपाईंको अिधकारको माणको लािग चमत्कार दखेाउन ु होस।्”
19 यशेलूे भन्नभुयो, “यो म न्दरलाई ध्वशं पार र फे र म यसलाई तीन िदनमा बनाई िदनछुे।”
20 यहूदीहरूले भन,े “यो म न्दर िनमार्ण गनलाई मािनसहरूलाई छयालीस वषर् लागकेो िथयो। यसकारण यसलाई

तीन िदन िभ मा फे र बनाउन सक्छु भनरे कसरी घोषणा गनर् सक्छौ?”
21 वास्तवमा म न्दरको सदंभर् यशेलूाई आफ्नो शरीरसगं िथयो। 22 मतृ्यबुाट उहाँ बौरी उठी सकेपिछ उहाँले त्यसो

भनकेो कुरा उनका चलेाहरूले सम्झ।े तब यशेलूे भन्नभुएको वचन र धमर्शा मा ितनीहरूले िव ास गरे।
23 यहूदीहरूको िनस्तार चाडको समय यशे ू यरूशलमेमा हुनहुुन्थ्यो। उहाँको चमत्कारहरू दखेइसके पिछ धरैे

मािनसहरूले उहाँमािथ िव ास गनर् थाल।े 24 तर यशलूे ितनीहरूमािथ भरोसा रा ु भएन। िकन त्यसो गन ुर् भयो?
* 2:13: (चाड़) हो। मोशाको समयमा परमे रले
ितनीहरूलाई िम को दासत्वबाट मु गराउन ु भएको सम्झनामा यो िदन त्यके वषर् िवशषे कारले मनाइन्छ।(लवेी 23:4-8; वस्था 16:1-8)
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िकनभने ती मािनसहरूले उहाँ ित के सोिचरहकेा हुन्थ,े 25 कसलैे मािनसहरूको िवषयमा उहाँलाई भन्न ु पन आवश्यक
िथएन िकनभने उहाँले मािनसको हृदयमा के छ जान्न ु हुन्थ्यो।

3
यशे ू र िनकोदमेस

1 त्यहाँ िनकोदमेस नाउँ भएको एकजना मािनस िथए। ितनी फ रसीहरू मध्ये एक अिन यहूदीहरूका अगवुाहरू मध्ये
एकजना िथए। 2 एक-रात िनकोदमेस यशेकूहाँ आए। उनले भन,े “रब्बी, हामी जान्दछौ तपाईं परमे र ारा पठाएको
एकजना िशक्षक हुनहुुन्छ। िकनभने परमे रको सहयोग िबना तपाईंले जनु चमत्कारहरू गन ुर् हुदँछै कुनै मािनसले गन ुर्
स ै न।”

3 यशेलूे उ र िदन ु भयो, “म ितमीलाई सत्य कुरा भन्छु। मािनस फे र एकपल्ट जन्मन ु पछर्। यिद मािनस फे र जन्मने
भन,े त्यसले परमे रको राज्यमा वशे पाउने छैन।”

4 िनकोदमेसले भन,े “एक मािनस जो बढूो छ, ऊ फे र कसरी जन्मन सक्छ? के ऊ पनुः आमाको गभर्िभ दो ो
पल्ट प सक्छ अिन फे र जन्मछ?”

5 तर यशेलू े भन्नभुयो, “म ितमीलाई सत्य कुरा भन्छु। मान्छे पािन र आत्माबाट जन्मन ु नै पछर्। यिद ऊ त्यसरी
जन्मने भन,े परमे रको राज्यमा वशे गनर् स ै न। 6 मान्छेको शरीर आमा-बाबबुाट ज न्मन्छ। तर मान्छेको आ त्मक
जीवन आत्माबाट ज न्मन्छ। 7 अचम्म नमान, मलैे ितमीलाई भनें, ‘ितमी पनु ज न्मनै पछर्।’ हावा जता चहान्छ त्यतै
बहन्छ। ितमीले हावा बहकेो सनु्छौ। 8 तर हावा कहाँबाट आउँदछ र कताितर गइरेहछ ितमी जान्दनैौ। यसथर् मान्छे
त्यसतै हूदँछ जो आत्माबाट जन्मन्छ।”

9 िनकोदमेसले सोध,े “यी सबै कसरी सम्भव हुनसक्छ?”
10 यशेलूे भन्नभुयो, “ितमी इ ाएलको एक िशकक्ष हौ। तर अझसम्म यी कुराहरू बझुदनैौ? 11 म ितमालाई सत्य

कुरा भन्छु। हामी जे जान्दछौ त्यसको िवषयमा कुरा गनछौ। हामीले जे दखेकेा छौ त्यसको साक्षी िदन्छौ। तर पिन
ितमीले हा ो साक्षी स्वीकार गदनौ। 12 पथृ्वीमा भएका कुराहरूको िवषयमा मलैे भिनससकेुकोछु। तर ितमी िव ास
गदनौ। तब ितमीले कसरी िव ास गछ यिद मलैे स्वग य वस्तहुरूको िवषयमा कुरा गरे भन?े 13 मािनसको पु बाहकेा
कोही किहल्यै स्वगर् गएको छैन। उहाँ नै एक हुनहुुन्छ जो स्वगर्बाट तल आउनु भयो।

14 “मोशाले मरूभिुममा सपर्लाई उठाउन ु भयो। मािनसको पु सगं पिन त्यस्तै छ। मािनसको पु पिन उचा लन ु पछर्।
15 त्यसथर् उहाँमािथ िव ास गन त्यकेले अनन्त जीवन पाउनछे।”

16 हो, परमे रले ससंारलाई यित सा ो मे गन ुर्भयो, िक उहाँले आफ्ना एकमा पु लाई िदन ु भयो। परमे रले
आफ्ना पु लाई िदन ु भयो त्यस ारा उहाँमािथ िव ास गन कोहीपिन नाश हुने छैन, तर अनन्त जीवन ा गनछ।
17 परमे रले आफ्ना पु लाई ससंारको न्याय गनर्लाई पठाउन ु भएको होइन। तर परमे रले आफ्ना पु लाई उहाँबाट
ससंार बाँचोस ्भनरे पठाउन ु भएको हो। 18 जसले परमे रको पु मािथ िव ास गदर्छ त्यो दोषी ठह रंदनै। तर जसले
िव ास गदन र उसको पिहल्यै न्याय भइसको छ ऊ विहष्कृत हुन्छ। िकन? िकनभने त्यस मािनसले परमे रको एकमा
पु मािथ िव ास गरेकोछैन। 19मािनसहरूको न्याय यही आधारमा ग रन्छः ससंारमा ज्योित आएकोछ, तर मािनसहरूले
ज्योितको बद्लीमा अन्धकार मन पराए। िकन? िकनभने ितनीहरूले द ु कामहरू ग ररहकेा िथए। 20 त्यके जसले
द ु -कामहरू गदर्छ त्यसले ज्योितलाई घणृा गछर्। ितनी ज्योित तफर् आउने छैन। िकनभने उसको द ु कामहरू ज्योितमा
दे खनछे। 21 तर त्यो जसले सत्यको बाटो पिहल्याएर अिन ज्योित तफर् आउँदछ यसथर् यो दखेाइने छ िक उसको काम
परमे र माफर् त ग रएको हो।

यशे ू र बि स्मा िदने यहून्ना
22 यसपिछ, यशे ू र उहाँका चलेाहरू यहूिदयाको इलाकाितर गए। त्यहाँ यशे ू आफ्ना चलेाहरूलसगं ब ु भयो र

मािनसहरूलाई बि स्मा िदन ु भयो। 23 यहून्नाले पिन एनोनमा मािनसहरूलाई बि स्मा िदइरहकेा िथए। एनोन भन्ने ठाउँ
सालीमको छेउमा पदर्छ। यहून्नाले त्यहीं बि स्मा िदए िकनभने त्यहाँ शस्त पानी िथयो। मािनसहरू बि स्मा लन त्यहाँ
गइरहकेा िथए। 24 यो घटना यहून्ना जलेमा थनुवुा पन ुर् अगाडी भयो।

25 यहून्नाका चलेाहरू र केही यहूदीहरू माझ धािमर्क शु ीकरण िवषय वाद-िववाद भइरहकेो िथयो। 26 त्यसलैे
चलेाहरू यहून्ना कहाँ आए। ितनीहरूले भन,े “गरुूज्य,ू के तपाईं त्यो मान्छेलाई सम्झन ु हुन्छ जो तपाईंसगं यदर्न नदी
पारी िथयो? उनी त्यही एक मािनस हुन जसको िवषयमा तपाईंले मािनसहरूलाई भिनरहन ु भएको िथयो। अिहले उनले
मािनसहरूलाई बि स्मा िदइरहछेन ्अिन धरैेजना उनी कहाँ गइरहछेन।्”
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27 यहून्नाले उ र िदए, “मान्छेले त्यही मा पाउन सक्छ जो परमे रले िदनहुुन्छ। 28 ितमीहरू आफैले सनुकेाछौ

िक ‘म ी होइन भनरे। म एकमा त्यो मािनस हु ँ जसलाई उहाँको िन म्त बाटो तयार पानर् परमे रले पठाउन ु भएको
हो।’ 29 बहेुली बहेुलाकै मा हो। बहेुलाको साथी जो उसको छेउमा उिभन्छ उसको आवाज सनु्दा आन न्दत हुदँछ,
म सगँ त्यही आनन्द छ अिन अिहले यो आनन्द पणूर् भएको छ। 30 उहाँ अिधक महत्वपणूर् हुन ु पछर् अिन म अल्प
महत्वपणूर् हुन ु पछर्।

उहाँ एकमा स्वगर्बाट आउन ु भएको
31 “तर एक जो स्वगर्बाट आउन ु हुन्छ, उहाँ सबै भन्दा महान हुनहुुन्छ। जनु मािनस पथृ्वीबाट आउँदछ ऊ पथृ्वीकै

हो र उसले जे पिन पथृ्वीबाटै गदर्छ। जो एकमा स्वगर्बाट आउनहुुन्छ उहाँ सबै भन्दा महान हुनहुुन्छ। 32 उहाँले जे
दे ु र सनु्न ु भएकोछ, त्यसको साक्षी उहाँ िदनहुुन्छ, तर मािनसहरूले उहाँको साक्षी स्वीकार गदनन।् 33 उनीहरू जसले
उहाँको साक्षी स्वीकार गछर्, ितनीहरूले परमे रले सत्य बोलकेो साक्षी िदन्छन।् 34 उहाँले जो परमे र ारा पठाइएकोछ
परमे रको सदंशे भन्न ु हुन्छ। परमे रले उहाँलाई सीमाहीन आत्मा दान गन ुर्भयो। 35 िपताले प ु लाई मे गन ुर्हुन्छ
अिन हरेक बस्तमुा श दान गन ुर् भएकोछ। 36जनु मािनसले प ु मािथ िव ास गछर्, उसले अनन्त जीवन ा गदर्छ।
तर जनु मािनसले प ु को आज्ञा मान्दनै उसले त्यो जीवन दे छैेन। परमे रको ोध उमािथ रहनछे।”

4
यशे ू एक सामरी ीसगँ बोल्नहुुन्छ

1 यशेलूे यहून्नाले भन्दा धरैे चलेाहरू बनाउनँ ु हुदँछै साथै बि स्मा पिन िदन ु हुदँछै भन्ने फ रसीहरूले सनु।े 2 तर
वास्तवमा यशे ू स्वयलंे बि स्मा िदन ु भएको िथएन। उहाँका चलेाहरूले उहाँकै िन म्त मािनसहरूलाई बि स्मा िदइरहकेा
िथए। फ रसीहरूले उहाँको िवषयमा सिुनसकेका िथए भनरे यशेलूाई थाहा िथयो। 3 त्यसलैे यशे ू यहूिदया छोडरे गालील
फकर् न ु भयो। 4 गालील जाँदा यशेलूाई साम रया दशे भएर जान ु पथ्य ।

5 साम रया अन्तगर्त िसचार भन्ने शहरमा यशे ू आइपगु्न ु भयो। यो शहर याकूबले आफ्ना छोरो यसूफुलाई िदएको
जमीनको नजीक पथ्य । 6 याकूबको कुवा त्यहाँ िथयो। यशे ू आफ्नो लामो या ाबाट थाकेपिछ त्यही कुवाकै छेउमा
िव ाम गनर् ब भुयो। त्यसबलेा ायः मध्यान्हको समय िथयो। 7 एउटी सामरी ी कुवामा पानी भन ुर् आई। यशेलू े ितनलाई
भन्नभुयो, “दया गरेर मलाई िपउने पानी दऊे।” 8 त्यस समय यशेकूा चलेाहरू शहरमा खानकुेरा िकन्न गएका िथए।

9 सामरी ीले उ र िदई, “तपाईंले पानी मागकेो दखेरे म छक्क परे। तपाईं यहूदी हुनहुुन्छ अिन म एउटी सामरी
ी!” यहूदीहरूले सामरीहरूसगं केही सम्बन्ध राख्दनैन।्
10 यशेलूे उ र िदनभुयो, “यिद परमे रले के दान गन ुर् हुन्छ अिन ऊ जसले पानी माग्दछै, ितमीले जानकेो भए,

ितमी मलाई माग्ने िथयौ र म ितमीलाई िजउँदो पानी िदनिेथएँ।”
11 त्यस ीले भनी, “महोदय! त्यस्तो िजउँदो पानी कहाँ पाउनहुुन्छ? यो कुवा िनकै गिहरो छ, पानी िनकाल्न

तपाईंसगं केही छैन। 12 तपाईं हा ो पखुार् याकूब भन्दा पिन महान हुनहुुन्छ? याकूबले यो कुवा हामीलाई िदनभुयो।
उहाँले यसबैाट पानी िपउन ु भयो। उहाँका छोराहरू र उहाँका गाई-बस्तहुरूले यही कुवाबाट पानी िपए।”

13 यशेलूे उ रमा भन्नभुयो, “ त्यके मािनस ज-जसले यसको पानी िपउँदछ ितनीहरू पनुः ितखार्उनछेन।् 14 तर
त्यस मािनस जसल,े मलैे िदएको पानी िपउँदछ ऊ फे र ितखार्उनछैेन। मलैे जनु पानी उसलाई िदन्छु, त्यो मािनस उि रहने
पानीको मलू बिननछे। जनु पानीले अनन्त जीवन िदन्छ त्यही ोतबाट बहनछे।”

15 त्यस ीले यशेलूाई भनी, “महोदय, मलाई त्यो पानी िदनहुोस ्तािक म किहल्यै ितखार्उने छैन अिन म अझ बसेी
पानी भनर् यहाँ आइरहन ु पदन।”

16 यशेलूे ितनलाई भन्नभुयो, “जाऊ, ित ो पितलाई बोलाऊ अिन यहाँ फकर आऊ।”
17 त्यस ीले भनी, “तर मरेो पित छैन।”
यशेलूे ितनलाई भन्नभुयो, “ितमीले सही भन्यौ िक ित ो पित छैन। 18 ित ो पाँच जना पितहरू िथए, अिन ितमीिसत

जनु परुूष अिहले बिसरहकेो छ त्यो ित ो पित होइनन।्ितमीले जे भन्यौ साँचो हो।”
19 त्यस ीले भनी, “महोदय, अब म जान्न सक्छु िक तपाईं अगमव ा हुनहुुन्छ। 20 हा ो पखुार्हरूले यो पवर्तमा

उपासना गथ। तर तपाईं यहूदीहरू भन्नहुुन्छ िक यरूसलमे नै त्यो स्थान जहाँ हामीले परमे रको उपासना गन ुर् पछर्।”
21 यशेलूे भन्नभुयो, “मलाई िव ास गर, नारी! एक समय आइरहकेोछ जब ितमीले िपतालाई यो पहाडमा अथवा

यरूशलमेा आराधाना गन छैनौ। 22 ितमी सामरीहरू जे आराधना गदर्छौं। त्यो जान्दनैौ। हामी यहूदीहरू के आराधना
गदर्छौं त्यो जान्दछौं। मु यहूदीहरूबाटै आउँदछ। 23समय आइरहछे जब सत्य आराधकहरू आफ्ना िपतालाई आत्मा
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र सत्यतामा आराधाना गनछन।् अिन त्यो समय आइसकेको छ। यस िकिसमका आराधकहरूलाई नै िपताले चाहनहुुन्छ।
24 परमे र आत्मा हुनहुुन्छ। यसलैे जसले परमे रलाई पजु्दछ उहाँलाई आत्मा र सत्यतामा नै आराधाना गन ुर् पछर्।”

25 त्यस ीले भनी, “म जान्दछु मसीह ( ी लाई भिनन्छ) आउनु हुदँछै। जब उहाँ आउनहुुन्छ, उहाँले हामीलाई
त्यके कुराको ाख्या गन ुर् हुनछे।”
26 तब यशेलूे भन्नभुयो, “एक जो ितमीिसत बो लरहछुे, म मसीह हु।ँ”
27 त्यस समय यशेकूा चलेाहरू शहरबाट फकर आए। ितनीहरू यशेलूाई एक जना ीसगँ यसरी बात ग ररहकेो दखेरे

छक्क परे। तर ितनीहरू कसलैे पिन सोध्ने आटँ गरेनन,् “तपाईं के चाहन ु हुन्छ?” वा “तपाईं यस ीसगं िकन बात
ग ररहन ु भएको छ?”

28 तब त्यस ीले पानी भन गा ो त्यतै छाडी र नगर ितर लागी। ितनले शहर-वासीहरूलाई भिनन,् 29 “एकजना
मािनसले मलैे गरेको सबै कुरा बताइिदनभुयो। आऊ उहाँलाई हरे। के उहाँ ी हुन ु सक्छ?” 30 तब मािनसहरू शहर
छाडे अिन यशे ूकहाँ गए।

31 जब त्यस ी शहरमा िथई, यशेकूा चलेाहरूले उहाँलाई आ ह ग ररहकेा िथए, “रब्बी, केही खानहुोस!्”
32 तर यशेलू े उ र िदनभुयो, “मसगं खाने भोजन छ, जनु ितमीहरूलाई थाहा छैन।”
33 तब चलेाहरूले आपसमा सोध,े “के कसलैे यशेलूाई केही भोजनहरू ल्याई िदएका िथए?”
34 यशेलूे भन्नभुयो, “मरेो भोजन जसले मलाई यहाँ पठाँउन ु भएको छ उहाँको इच्छालाई अनसुरण गन ुर् हो अिन

उहाँले मलाई िदएको काम परूा गन ुर् हो। 35 जब ितमीहरू रोपाई गछ र भन्छौ, ‘बाली काटन अझै चार महीना छ’
तर ितमीहरू आफ्ना आखँा खोल र मािनसहरूलाई हरे। ितनीहरू पिन बाली काट्ने समय भएको खतेबारी जस्ता छन।्
36 अिहले सम्म, जसले बाली काट्छ उसलैे ज्याला पाउछँ। उसलैे जसले अनन्त जीवनको लािग फसल थपुादर्छ।
यसलैे जसले रोपाई गदर्छ र जसले बाली काट्दछ दवुै सगँै आन न्दत हुदँछ। 37 यसथर् त्यो भनाई, ‘एकजना मान्छेले
रोप्छ अिन अक मान्छेले बाली काट्छ’ यो िवषय सत्य छ। 38 ितमीहरूलाई मलैे बाली काट्न पठाए जनु ितमीहरूले
रोपनेौ। अरुले काम गरे र ितनीहरूका कामबाट ितमीहरूले फल पाएका छौ।”

39 त्यो ीको माणको कारणले गदार् सामारी शहरमा धरैे जसो मािनसहरूले िव ास गरे। ितनले भिनन,् “उहाँले
मलै े जे गरेकी िथए त्यके कुरा भन्न ु भयो।” 40 तब सामरीहरू यशेकूहाँ आए। यशेलूाई उनीहरूसगँै ब े आ ह गरे।
तब यशे ू त्यहाँ दइु िदन ब भुयो। 41 तर अझ धरैे मािनसहरूले उहाँकै वचनको कारणले उहाँलाई िव ास गरे।

42मािनसहरूले सामरीकी त्यस ीलाई भन,े “ थम हामीले ितमीले जे भन्यौ त्यसको कारणले गदार् यशेमूािथ िव ास
गरयौ। तर अब हामीले आफ्नो लािग जे सनुकेा छौं त्यही कारणले िव ास गछ ं। हामीले अब बझु्न थाल्यौं िक उहाँ
मा एक त्यस्तो मािनस हुनहुुन्छ जस ारा यो ससंार बाँच्न सक्छ।”

यशेलूे एकजना अिधकारीको छोरोलाई िनको पान ुर् भयो
(म ी 8:5-13; लकूा 7:1-10)

43 दइु िदन िबितसके पिछ त्यो ठाँउ छाडरे यशे ूगालीलमा जानभुयो। 44 यशेलूे अिघ बाटै भिनसक्न ु भएको िथयो िक
उहाँको आफ्नो दशेमा आगमव ालाई आदर ग रदनै। 45 यसथर् जब यशे ू गालीलमा आइपगु्न ु भयो ितनीहरूले उहाँलाई
स्वागत गरे कारण ितनीहरूले यशेलू े यरूशलमेको िनस्तार चाडमा गरेका सबै कुराहरू दखेी सकेका िथए। ितनीहरू पिन
चाडको लािग गएका िथए।

46 यशे ू गालील अन्तगर्त कानामा फे र जानभुयो जहाँ यशेलू े पानीलाई दाखरसमा प रवतर्न गन ुर् भएको िथयो। त्यहाँ
कफनर्हुममा एकजना राजाका अिधकारी िथए। त्यो अिधका रको छोरो िबमारी िथयो। 47 त्यस मािनसले यहूिदयाबाट
यशे ू गालील तफर् आइरहन ु भएको छ भनी सनु।े तब यशेलूाई भटे्न ितनी कानातफर् गए। उसले यशेलूाई कफनर्हुममा
आउने अिन उसको छोरोलाई िनको पा रिदन िबन्ती गय । उसको छोरो मनर् आटेँको िथयो। 48 यशेलूे उनलाई भन्नभुयो,
“ितमीहरूले आ यर्पणू र् कुराहरू र चमत्का रक िचन्हहरू हने ुर् पछर् न ितमीहरूले िव ास गन छैनौ।”

49 राजाको अिधकारीले भन्नभुयो, “महोदय, मरेो छोरो मनर् अिघ मरेो घरमा एकपल्ट आई िदनहुोस।”
50 यशेलूे उ र िदनभुयो, “जाऊ, ित ो छोरो बाँच्नछे।”
यशेलूे भन्न ु भएको कुरा त्यस मािनसले िव ास गय अिन घर फिकर् आयो। 51घरजाँदै गदार् बाटामा उसको नोकरसगँ

भटे भयो। नोकरले भन्यो, “तपाईंको छोरो जाती भएको छ।”
52 त्यस मािनसले सोध,े “कुन समयबाट त्यो िनको हुन थाल्यो?”
उसको नोकरले उ र िदयो, “िहजो िदउँसो एक बजदेे ख तपाईंको छोरोको ज्वरो ह ो।”
53 त्यस अिधकारीले बझु्यो िक यशेलूे उसलाई त्यही समयमा भन्नभुएको िथयो, “ित ो छोरो जीिवत रहनछे।”

यसथर् उनी लगायत घरका सबै मािनसहरूले यशेमूािथ िव ास गरे।
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54 यहूिदयाबाट गालीलमा आए पिछ यो दो ो चमत्कारपणूर् कायर् यशेलू े गन ुर्भएको हो।

5
जल-कुण्डको छेउमा भएको मािनसलाई यशेलू े िनको पान ुर्भयो

1 त्यसपिछ यशे ूयहूदीहरूको िवशषे चाडको लािग यरूशलमे जानभुयो। 2 यरूशलमेा पाँचवटा दलानहरूले घे रएको
एउटा जल-कुण्ड छ। यहूदीहरूका भाषामा यसलाई बथेस्दा भिनन्छ। यो जल-कुण्ड भडेा-ढोकाको नजीकमा छ। 3 धरैे
रोगी मािनसहरू त्यही जल-कुण्डको दलानमा लिडरहकेा िथए। ितनीहरूमा कोही अन्धाहरू, कोही लङ्गाडाहरू अिन
कोही पक्षाघात का रोगीहरू िथए।* 4 † 5 त्यहाँ अठ्तीस वषर्दे ख रोगले स्त भएको एकजना रोगी िथयो। 6 यशेलूे
त्यस मािनसलाई त्यहाँ लिडरहकेो दे ु भयो। यशेलूाई त्यो मािनस लामो समयदे ख िबमार भएको थाहा िथयो। अतः
यशेलू े त्यस मािनसलाई सोध्न ु भयो, “ितमी िनको हुन चाहन्छौ?”

7 त्यस रोगीले उ र िदयो, “महाशय, मलाई त्यो पानी च लरहकेो बलेा त्यहाँ प सहायता गन कोही छैन।् मलैे
कोिशश गदार्-गद मरेो अिघ जल-कुण्डमा मािनस पिस हाल्छ।”

8 तब यशेलूे भन्नभुयो, “उठ! ित ो ओ ान उठाउ र िहडं” 9 तब तरुन्तै त्यो मािनस िनको भयो। त्यो मािनसले
आफ्नो ओ ान उठायो र िहडं्न थाल्यो।

त्यस्तो घटना भएको िदन िव ामको िदन‡ िथयो। 10 तब यहूदीहरूले त्यस मािनसलाई भन,े “आजको िदन िव ामको
िदन हो। िव ामको िदन यसरी ओ ान बोकेर जान ु हा ो वस्थाका िवरु हो।”

11 तर त्यस मािनसले भन्यो, “जनु मािनसले मलाई िनको तलु्याउन ु भयो, उनलैे भन्नभुयो, ‘ित ो ओ ान उठाउ र
िहडं।’ ”

12 यहूदीहरूले सोध,े “ितमीलाई त्यसरी ओ ान बोकेर जाऊ भन्ने मािनस को हो?”
13 तर त्यो मािनसले जस ारा आफू िनको भएको िथयो, उहाँ को हुनहुुन्थ्यो िचनने। त्यस बलेा त्यहाँ धरैे मािनसहरू

िथए र यशे ू सटुुक्क गइसक्न ु भएको िथयो।
14 केही समय पिछ यशेलूे त्यस मािनसलाई म न्दरमा भटे्न ु भयो। यशेलू े उनलाई भन्न ु भयो, “हरे, अब ितमी ठीक

भयौ। तर अब पाप नगर, ितमीमािथ अझ खराब घट्नाहरू नघटोस।्”
15 तब त्यो मािनस यहूदीहरूकहाँ गयो र ितनीहरूलाई भिनिदयो िक जसले ितनलाई िनको पान ुर् भयो उहाँ यशे ू हुन ु

हुदँोरहछे।
16 यशेलूे त्यस्ता कामहरू िव ामको िदनमा गन ुर् भएको िथयो। यसलैे यहूदीहरूले यशे ू िवरू नरा ा कामहरू गनर्

थाल।े 17 तर यशेलू े यहूदीहरूलाई भन्नभुयो, “मरेो िपताले किहल्यै काम रोक्न ु भएन। अिन यसलैे म पिन काम गनर्
रोिकँिदन।”

18 यशेलूे यी कुराहरू भन्न ु भए पिछ, यहूदीहरूले उहाँलाई मान अझ िन य गरे। िकनभन,े “यशेलूे िव ामको
िदनमा वस्था मा भङ्गा गरेनन।् उहाँले परमे र नै उहाँको आफ्नो िपता हुन ् पिन भन्न ु भयो। अिन यस कारले
यशेलू े आफूलाई परमे रको समान तलु्याउन ु भयो।”

यशेमूा परमे रको अिधकार छ
19 तर यशेलू े भन्नभुयो, “म ितमीहरूलाई साँचो भन्छु। पु ले एक्लै केही गनर् स ै न। िपताले गरेको कामहरू दखेे

पिछ मा पु ले त्यसै गदर्छ। िपताले जे गदर्छ पु ले त्यही गदर्छ। 20 िपताले प ु लाई मे गन ुर्हुन्छ अिन आफूले गरेको
सम्पणूर् कायर्हरू पु लाई दखेाउन ु हुन्छ। यो मािनस िनको भयो। तर िपताले यो भन्दा पिन महान कायर् प ु लाई दखेाउन ु
हुन्छ। तब ितमीहरू सबै छक्क पनछौ। 21 िपताले मरेका मािनसहरू उठाउन ु भयो र ितनीहरूलाई जीवन िदन ु भयो।
त्यस्तै कारले प ु ले पिन जसलाई चाहान ु हुन्छ ितनीहरूलाई जीवन िदन ु हुन्छ।

22 “अिन िपताले कसकैो न्याय गन ुर् हुन्न। न्याय गन सम्पणूर् अिधकार िपताले प ु लाई समु्पन ु भएको छ।
23 परमे रले यसो गन ुर् भएको छ, तािक सबै मािनसहरूले प ु लाई आदर गनछन ्जसरी िपतालाई आदार गरेकाछन।्
यिद कसलैे प ु लाई आदर गदन उसले िपतालाई पिन आदर गदन जसले उहाँलाई पठाउन ु भयो।

24 “म ितमीहरूलाई साँचो भन्दछु, यदी कुनै ले मरेो कुरा सनु्दछ र मरेा िपतामा िव ास गदर्छ भने उसले
अनन्त जीवन पाउनछे। त्यो मािनसलाई किहल्यै न्याय ग रनछैेन। उनी मतृ्यबुाट बािहर आएका हुन ्अिन जीवनमा वशे
* 5:3: 3 को अन्तमा ीक ित लिपहरूमा थिपन्छ, “अिन ितनीहरूले पानी ह ल्लउन्जले प खर्न्थ।े” † 5:4:

4 मा थपकेो छः “कुनै कुनै समयमा भकुो दतू पोखरीमा आए अिन पानी हल्लाए। दतूले यसो गरे पिछ जो पिहलो पोखरी
िभ जान्थ्यो त्यो उसको कुनै पिन िवमारबाट िनको हुन्थ्यो।” ‡ 5:9: “ ”
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गरेकाहुन।् 25 म ितमीहरूलाई साँचो भन्दछु, एउटा समय आइरहकेो छ। वास्तवमा त्यो सयम अिहले नै आइसकेको छ।
मािनसहरू जो मरेका छन ्उनीहरूले परमे रको पु को आवाज सनु्नछेन।् अिन जजसले ती सनुकेा कुराहरू मान्नछेन ्
उनीहरूले अनन्त जीवन पाउनछेन।् 26जीवन िपताबाट आउँदछ र पु लाई पिन उहाँले जीवन-दान िदने अिधकार दान
गन ुर्भएको छ। 27 अिन िपताले आफ्ना पु लाई मािनसहरूलाई न्याय गन अिधकार िदनभुएकोछ। िकन? िकनभने उहाँ
मािनसको पु हुनहुुन्छ।

28 “यसमा अचम्म नमान। समय आइरहछे जब सम्पणूर् मािनसहरू जो मरेका छन,् ितनीहरूले उहाँको आवाज
सनु्नछेन।् 29 तब ितनीहरू जजसले रा ो कामहरू गरेका छन ्बौरी उठ्नछेन ्अिन अनन्त जीवन पाउनछेन।् तर ितनीहरू
जजसले आफ्नो जीवनमा द ु कामहरू गरेका छन,् दोषी ठह रनको लािग बौ रनछेन।्

30 “म एक्लै केही गिदर्न।ँ म परमे रबाट जस्तो सनु्छु त्यही कारले न्याय गछुर्। यसलैे मरेो िनणर्य ठीक हुन्छ।
िकन? िकनभने म आफैलाइ खशुी पान कोिशश गिदर्न। तर म उहाँलाई खशुी पानर् चाहन्छु जसले मलाई पठाउन ु भयो।

यशेलू े यहूदीहरूसगँ लगातार वातार्लाप ग ररहन ु भयो
31 “यिद मलैे आफ्नो साक्षी आफैं ले िदन्छु तब मरेो साक्षी समिथर्त हुदँनै। 32 तर त्यहाँ अन्य मािनस छ जसले मरेो

िवषयमा मािनसहरूलाई बताउदँछ। अिन म जान्दछु, उनले जे भन्छन ्ती सबै कुराहरू सत्य हुन।्
33 “ितमीहरूले यहून्ना समक्ष मािनसहरू पठायौ। अिन उनले ितमीहरूलाई सत्य कुरा भन।े 34 मलाई मरेो िवषयमा

भन्नलाई मान्छेको आवश्यकता छैन। तर म ितमीहरूलाई ती कुराहरू भन्नछुे तािक ितमीहरू बाँच्न सक्छौ। 35 यहून्ना
एक ब ी िथयो जनु बलकेो िथयो र काश िदयो। अिन अल्प समयको लािग मा पिन त्यो ज्योित पाँउदा ितमीहरू
आन न्दत भयौ।

36 “तर मसगं मरैे िवषयमा जनु साक्षी छ त्यो यहून्नाको भन्दा महान छ। जनु कामहरू म ग ररहकेोछु त्यही नै मरेो
साक्षी हो। िपता जसले मलाई पठाउन ु भयो त्यो कामहरू शषे गनर्लाई िदन ु भयो। 37 िपता जसले मलाई पठाउन ु भयो
उहाँले मरेो बारेमा साक्षी पिन िदनभुयो। तर ितमीहरूले उहाँको आवाज किहले सनुनेौ र ितमीहरूले उहाँलाई किहले
दखेनेौ। 38 िपताको वचनले पिन ितमाहरूमा काम ग ररहकेो छैन। िकनभने जसलाई िपताले पठाउन ु भयो उहाँलाई
िव ास गदनौ। 39 ितमीहरूले धमर्शा सावधानिसत अध्ययन गर िकनभने ितमीहरू सोच्दछौ िक ती धमर्शा ारा
ितमीहरूले अनन्त जीवन पाउनछेौ अिन ियनै धमर्शा ले मरेो िवषयमा गवाही िदन्छ। 40 तर ितमीहरू जीवन पाउनलाई
मकहाँ आउँन चाँहदनैौ।

41 “म मािनसहरूबाट शसंा चाहन्न। 42 तर म ितमीहरूलाई जान्दछु ितमीहरूमा परमे रको मे छैन। 43 म मरेो
िपताबाट आएको हु-ँअिन म उहाँकै िन म्त बोल्दछु। तर ितमीहरूले मलाई हण गदनौ। तर यिद कुनै मािनस आउँछ
अिन आफ्नै िवषयमा बोल्छ भन,े उसलाई ितमीहरू हण गनछौ। 44 ितमीहरू एकाअकार्मा शसंा गरेको रूचाउछँौ।
तर ितमीहरूले त्यो शसंाको खोजी गदनौ जो एक परमे रबाट मा आउँछ। तब ितमी कसरी िव ास गनर् सक्छौ?
45 नसम्झ िक म िपता समक्ष ितमीहरूको िवरोधदमा भन्नछुे। मोशा ती मािनस हुन ्जसले ितमीहरू िवरूध्य बोल्छन।्
अिन उनै एक हुन जसमािथ ितमीहरूले बचाऊको आशा गय । 46 यिद ितमीहरूले साँच्ची नै मोशालाई िव ास गरेको
भए, ितमीहरूले मलाई पिन िव ास गन िथयौ? िकनभने मोशाले मरेो िवषयमा ले ु भएकोछ। 47 तर ितमीहरूले
मोशाले के लखेे त्यसलाई िव ास गदनौ भने तब म जे भन्छु ितमीहरूले कसरी िव ास गनर् सक्छौ?”

6
यशेलूे पाँच हजार भन्दा बसेीलई खवुाउनभुयो
(म ी 14:13-21; मकूर् स 6:30-44; लकूा 9:10-17)

1 यसपिछ, यशे ू गालील, अथार्त ् ितबे रयसको झील पा र जानभुयो। 2 धरैे ठूलो भीडले यशेलूाई प ायो िकनभने
ितनीहरूले िवरामीहरूलाई िनको पानर् चमत्कारहरू गन ुर् भएको दखेकेा िथए। 3 यशे ू डाँडामािथ जान ु भयो अिन आफ्ना
चलेाहरूसगं त्यहाँ ब ु भयो। 4 त्यसबलेा यहूदीहरूको िनस्तार चाडको समय ायः आइसकेको िथयो।

5यशेलूे आफ्नो नजर उठाउन ु भयो अिन धरैे मािनसहरू उहाँकहाँ आइरहकेो दे ु भयो। यशेलू े िफ लपलाई भन्नभुयो,
“हामीले ितनीहरूलाई खवुाउनको िन म्त रोटीहरू कहाँ िकन्न सक्छौं?” 6 यशेलूे यो िफ लपलाई जाँच्नलाई सोध्न ु
भएको िथयो। उहाँलाई थाहा भइसकेको िथयो िक उहाँले के ग ररहुन ु भएको छ।

7 िफ लपले उ र िदए, “यदी हामी सबलैे मिहनाभ र काम गय भने पिन त्यकेलाई एक एक टु ा रोटी िदने पसैा
पगु्ने छैन।”
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8 त्यहाँ यशेकूा अकार् एक जना चलेा िथए। ितनी िशमोन प सुका भाइ अ न् यास िथए। 9 आ न् यासले भन,े “यहाँ

एक जना केटो छ। जसकोमा पाँच वटा जौको रोटी र दइु टु ा साना माछा छन।् तर यो त्यित िवघ्न मािनसहरूको लािग
केही होइन।”

10 यशेलूे भन्नभुयो, “मािनसहरूलाई ब लाऊ।” यो घाँस-ैघाँस भएको ठाउँ िथयो। त्यहाँ 5,000 जित मािनसहरू
बिसरहकेा िथए। 11यशेलूे रोटी लन ु भयो र परमे रलाई यसको िन म्त धन्यवाद िदनभुयो,अिन त्यहाँ बसकेा जम्मलैाई
रोटी बाँड्न ु भयो। माछा पिन त्यसरीनै बाँड्न ु भयो। यशेलू े मािनसहरूलाई जित चाहान्थे त्यित नै िदन ु भयो।

12जब ितनीहरूले खाई सके यशेलू े आफ्ना चलेाहरूलाई भन्नभुयो, “उ केा टु ाहरू बटुल। केही पिन न नपार।”
13 तब चलेाहरूले उि एको रोटीको टु ाहरू बटुल।े पाँचवटा जौको रोटीहरू मािनसहरूले खाएर उ केो टु ाहरू
ितनीहरूले ठूलाठूला बा वटा डोकोहरू मा भरे। पाचवँटा रोटीहरू र दईुवटा माछाबाट मा शरुू गरेका िथए। चलेाहरूले
ती उ केा टु ाहरू ठूलठूला बा डोकोहरूमा भरे।

14 यशेलूे त्यस्तो चमत्कार गन ुर्भएको मािनसहरूले दखे।े ितनीहरूले भन,े “ससंारमा जो अगमव ा आउनवेाला हुन ु
हुन्थ्यो साँच्चै उहाँ नै हुन ु हुदँो रहछे।”

15 यशेलूे बझु्न ु भयो िक आउने अिन उहाँलाई जबरजस्ती राजा बनाउने योजना मािनसहरूले गद िथए। यसकारण,
उहाँले त्यो ठाँउ छाडरे एक्लै पहाडमा जान ु भयो।

यशे ू पानीमा िहडं्न ु हुन्छ
(म ी 14:22-27; मकूर् स 6:45-52)

16 त्यस साँझ यशेकूा चलेाहरू गालील झील तफर् गए। 17यसबलेा अन्ध्यारो भइसक्दा पिन यशे ूफकर् न ुभएको िथएन।
चलेाहरू डुङ्गामा चढे अिन कफनर्हुम जान लाग।े कफनर्हुम समु को अक प िथयो। 18 हावा जोडले चलकेोले
गदार् त्यस सम ू मा ठूलो छाल उठेर डुङ्गालाई उल्टा घचे टरहकेो िथयो। 19 ितनीहरूले पाँच-छ कोलोिमटरसम्म डुङ्गा
खयाएर लग।े तब ितनीहरूले यशेलूाई दखे।े उहाँ पािनमािथ िहिंडरहन ु भएको िथयो। उहाँ डुङ्गा भए तफर् आउन ु भयो।

चलेाहरू डराए। 20 तर यशेलू े ितनीहरूलाई भन्न ु भयो, “नडराउ, यो म हू।ँ” 21 जब उहाँले ितनीहरूसगँ बात गन ुर्भयो
उहाँलाई डुङ्गामा ल्याउन पाँउदा ितनीहरू आन न्दत भए। तब डुङ्गा जमीनितर आई पगु्यो जनु ठाउँमा ितनीहरू पगु्न
चाहन्थ।े

मािनसहरूले यशेलूाई खोजे
22 अक िदन आई पगु्यो। कोही मािनसहरू समु को अक िकनारितर बसकेा िथए। यशे ू अब आफ्ना चलेाहरूसगं

जान ु भएन भन्ने कुरा ती मािनसहरूले थाहा पाए, तर ितनीहरू आफै छोडीए। ितनीहरूले पिन थाहा पाए त्यहाँ एउटा मा
डुङ्गा िथयो। 23 तर ितबे रयासबाट केही डुङ्गाहरू आए। ती डुङ्गाहरू त्यही ठाँउ निजक थािमए जहाँ परम भलुे
परमे रलाई धन्यवाद िदन ु भए पिछ त्यो भीडले रोटी खाएको िथयो। 24 ती मािनसहरूले त्यहाँ अब न त यशे ून उहाँका
चलेाहरू नै दखे।े यसथर् ितनीहरू डुङ्गाहरू लएर कफनर्हुमितर लागे । िकनभने ितनीहरू यशेलूाई भटे्न चाहन्थ।े

यशे ू जीवनको रोटी हुनहुुन्छ
25 मािनसहरूले यशेलूाई समु प दखे।े ितनीहरूले उहाँलाइ सोध,े “र ब्ब, तपाईं यहाँ किहले आई पगु्न ु भयो?”
26 उहाँले उ र िदन ु भयो, “ितमीहरूले मलाई िकन खोिजरहछेौ? के मरेो चमत्कारहरू जसले मरेो श को माण

िदन्छ दखेे पिछ मलाई खोिजरहकेाछौ? अह!ँ म सत्य भन्छु, ितमीहरूले मलाई खोजकेो कारण के हो भने ितमीहरूले
रोटी खोयौ र परुा अघायौ। 27जनु खा न हुन्छ त्यसको िन म्त काम नगर तर जनु खा न हुदँनै अिन अनन्त जीवन
िदन्छ त्यसको िन म्त काम गर। मािनसको पु ले ितमीहरूलाई त्यस्तो खा िदन ु हुन्छ। िपताले दखेाएका छन ्िक उनी
मािनसका पु सगं छन।्”

28 मािनसहरूले यशेलूाई सोध,े “परमे रले हामीबाट कस्तो कारको काम चाहन ु हुन्छ।”
29 यशेलूे उ र िदनभुयो, “परमे रले ितमीहरूबाट कस्तो काम चाहनहुुन्छ भने ितमीहरू उहाँले पठाउन ु भएको

एकमािथ िव ास गन ुर् पछर्।”
30 तब मािनसहरूले सोध,े “तपाईं परमे रले पठाएको माण िदनलाई एक हो भन्ने के चमत्कार गन ुर् सक्न ु हुन्छ?

यिद हामीले तपईंको चमत्कार दखे्यौं भने तब तपाईमािथ िव ास गनछौं। तपाईं के गन ुर् हुनछे? 31 मरूभिूममा हा ा
िपता पखुार्हरूले मन्न खाए। यो धमार्शा मा ले खएको छ, ‘परमे रले स्वगर्बाट रोटी खानलाई िदनभुयो।’ ”

32 यशेलूे भन्नभुयो, “म ितमीहरूलाई साँचो भन्छु। मोशा ितनी एक होइनन ्जसले ितमीहरूलाई स्वगर्बाट रोटी िदए।
तर मरेा िपताले ितमीहरूलाई स्वगर्बाट साँच्चो रोटी िदनहुुन्छ। 33 परमे रको रोटी के हो? परमे रको रोटी भनकेो
त्यो चीज हो जनु स्वगर्बाट ओलर ससंारलाई जीवन िदनहुुन्छ।”
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34 मािनसहरूले भन,े “ भ,ु त्यो रोटी हामीलाई सधंैं िदनहुोस।्”
35 तब यशेलूे भन्नभुयो, “म त्यो रोटी हु ँ जसले जीवन िददंछ। जनु मािनस मरेोमा आउँदछ ऊ किहल्यै भोको

हुदँनै। जनु मािनसले ममािथ िव ास गदर्छ ऊ किहल्यै ितखार्उदँनै। 36 तर मलैे ितमीहरूलाई भिनसकेको छु िक य िप
मलाई दखेकेाछौ तापिन ितमीहरूले मलाई िव ास गदनौ। 37जनु मािनसहरू िपताले मलाई िदनहुुन्छ मकहाँ आउनछेन।्
मकहाँ जो आउँछन ्म कसलैाई पिन फकार्उने छुइन। 38 परमे रले जे चाहन ु हुन्छ त्यो काम गनर् म स्वगर्बाट आएको
हु।ँ मलैे चाहकेो काम गनर्लाई म आएको होइन। 39 मलैे कसलैाई पिन गमुाउन ु हुदँनै जनु परमे रले मलाई िदनभुयो
अिन अ न्तम िदनमा मलैे ितनीहरूलाई जीवनमा उठाउन ु पछर्। उहाँ एक जसले मलाई पठाउन ु भयो, उहाँको यही इच्छा
हो। 40 त्यके मािनस जसले परमे रका पु लाई िचने र िव ास गरे ितनीहरूले अनन्त जीवन पाए। म ितनीहरूलाई
अन्त्यको िदनमा जीिवत पानछु। यो मरेा िपता परमे रको इच्छा हो।”

41 यहूदीहरूले यशेकूो िवषयमा गनुासो कट गनर् शरुू गरे। यशेलू े भन्न ु भएको िथयो, “म नै रोटी हु ँ जनु स्वगार्बाट
तल आएकोछ।” 42 यहूदीहरूले भन,े “यो यशे ू हो। हामी उहाँका बाब-ुआमा िचन्दछौ। ऊ यसूफुको छोरो हो। उसले
कसरी भन्न सक्छ, ‘म स्वगर्बाट ओ लर् आएको हु?ँ’ ”

43 तर यशेलू े भन्न ु भयो, “एक-अकार्मा गनगनाउन बन्द गर। 44 िपता एक हुनहुुन्छ जसले मलाई पठाउन ु भयो अिन
मािनसहरूलाई मरेो समक्ष ल्याइिदन ु हुन्छ। ितनीहरूलाई म अन्त्यको िदनमा जीिवत पानछु। कोही पिन आफ्नो मज ले
आउन स ै न। केवल िपताले मा मकहाँ ल्याइिदन ुसक्नहुुन्छ। 45अगमव ाहरूलेलखेःे ‘परमे रलेसबलैाई िसकाउन ु
हुनछेन।्’ मािनसहरू जसले िपतालाई सनु्नछेन।् अिन उहाँबाटै िसक्ने छन ्मकहाँ आउनछेन।् 46 मलैे यो भन्न खोजकेो
होइन िक िपतालाई कसलैे दखेकेाछन।् ितनी मा एक हुन ्जो िपताबाट आएकाछन।् जसले िपतालाई दखेकेाछन।्

47 “म ितमीहरूलाई साँचो भन्दछु, जसले िव ास गछर् त्यसिसत अनन्त जीवन हुनछे। 48 म रोटी हु ँ जसले जीवन
दान गदर्छ। 49 ितमीहरूका पखुार्हरूले मरूभमिूममा मन्ना खाए तरै पिन अन्य मािनसहरू जस्तै ितनीहरू मरे। 50 म

त्यो रोटी हु ँ जो स्वगर्बाट आयो। यिद कुनै मािनसले यो रोटी खाँदछ भने उ किहल्यै मदन। 51 म िजउँदो रोटी हु ँ जो
स्वगर्बाट आएको हो। जो मािनसले त्यो रोटी खाँदछ ऊ अनन्त सम्म बाँच्दछ। यो रोटी मरेो शरीर हो। म िदनछुे तािक
ससंारका मािनसहरूले जीवन पाउनछेन।्”

52 तब यहूदीहरूको आपसमा वाद-िववाद शरुू भयो। ितनीहरूले भन,े “यो मान्छेले कसरी आफ्नो शरीर खान
िदन्छ?”

53 यशेलूे भन्नभुयो, “म साँचो भन्छु। ितमीहरूले मािनसको पु को शरीर खानै पछर्। उसको रगत िपउन ु नै पछर्। यिद
ितमीहरूले त्यसो गरेनौ भने ितमीहरूले जीवन पाउने छैनौ। 54 तर जसले मरेो शरीर खान्छ र रगत िपउँछ उसको जीवन
अनन्त हुन्छ। अन्त्यको िदनमा म उसलाई उठाउनछुे। 55 मरेो शरीर साँच्चो भोजन हो। मरेो रगत साँच्चो िपउने कुरा
हो। 56 जसले मरेो शरीर खान्छ र रगत िपउँदछ तब त्यो मािनस मिभ र म ऊिभ हुनछे।

57 “जीिवत िपताले मलाई पठाएका हुन।् उहाँको कारणले म बाँच्छु। यसथर् जसले मलाई खाँदछ मरेो कारणले
पिन ऊ बाँच्नछे। 58 म त्यो रोटी जस्तो होइन जनु हा ा िपताहरूले मरूभिूममा खाए औ अन्य मािनसहरू सरह मरे। म
स्वगर्बाट आएको त्यो रोटी हु।ँ ऊ जसले यो रोटी खाँदछ, अनन्त बाँच्ने छ।”

59 यशेलूे ती कुराहरू त्यितबलेा गन ुर्भयो जब उहाँ कफनर्हुम शहरको यहूदीहरूको सभा-घरमा िसकाउन ु हुदँथै्यो।

धरैे चलेाहरूले यशेलूाई छाडे
60 धरैे यशेकूा चलेाहरूले यस्तो सनुपेिछ भन,े “यो िशक्षा बझु्न गा ो छ। कसले यो िशक्षा हण गनर् सक्छ?”
61 यशेलूे चलेाहरू गनगनाउदँछैन ्भन्ने थाहा पाउन ु भयो। ितमीहरूलाई भन्नभुयो, “के यस िशक्षाले ितमीहरूलाई

ठेस लाग्छ? 62 तब ितमीहरूले मािनसको पु लाई जहाँ ऊ पिहले िथयो, त्यहाँ जाँद ै गरेको दखे्यौ भने के हुन्छ? 63 त्यो
आत्मा हो जसले मािनसलाई जीवन िदन्छ। शरीरबाट केही फाईदा छैन। म जो चीज ितमीहरूलाई भन्छु त्यो आत्मा हो
ितनहरूले जीवन िदन्छ। 64 तर ितमीहरू मध्ये कसलैे िव ास गदनौ।” (यशेलूाई शरुूबाट नै थाहा िथयो कस-कसले
िव ास गरेनन ्र कसले धोखा िदन्छ।) 65 यशेलूे भन्नभुयो “त्यसलैे मलै े भनकेोछु ‘िपताले अनमुित निदए सम्म कोही
पिन म भएकोमा आउन स ै न।’ ”

66 जब यशेलूे त्यसो भन्नभुयो, उनका धरैे चलेाहरू पिछ हटे र उहाँको पिछ लाग्न ु छाड।े
67 यशेलूे बा जना े रतहरूलाई भन्नभुयो, “ितमीहरू पिन छाड्न चाहन्छौ?”
68 िशमोन प सुले उहाँलाई जवाफ िदए, “हे भ ु हामी कसकोमा जाऊँ? तपाईंकोमा वचन छ जसले अनन्त

जीवन िदन्छ। 69 हामी तपाईंमािथ िव ास गछ ं। हामी जान्दछौं िक तपाईं मा एक पिव हुनहुुन्छ जो परमे रबाट
आउनभुएको हो।”
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70 तब यशेलूे उ र िदनभुयो, “मलैे ितमीहरू बा जनालाई चनु्छु। तर पिन ितमीहरूमा एकजना शतैान हो।” 71यशेलूे

यहूदाको िवषयमा भिनरहन ु भएको िथयो। यहूदा िशमोन इस्का रयोतको छोरो िथए। यहूदा ती बा चलेाहरू मध्यकेा
एकजना िथए। िकनभने उसले उहाँलाई धोका िदनवेाला िथयो।

7
यशे ू र उहाँका भाइहरू

1 यो घटना पिछ, यशेलूे गालील दशेको चारैितर या ा गन ुर्भयो। यशेलू े यहूिदयामा मण गनर् चाहन ु भएन िकनभने
यहूदीहरूले उहाँलाई मान मौका खोजी रहकेा िथए। 2 त्यसबलेा यहूदीहरूको छा ो वासको चाड िथयो। 3 तब यशेकूा
भाइहरूले उहाँलाई भन,े “तपाईंले यता छोडरे यहूदाको पवर्मा जानपुछर्। तब तपाईंका चलेाहरूले त्यहाँ तपाईंले गन ुर्
भएको महान कायर् दे सक्नछेन।् 4 यिद कसलैे आफूलाई जनसमहू माझ काश गनर् चाहन्छ भन,े उसले आफ्नो
काम ग ु ीरूपले गन ुर् हुदँनै। ससंारलाई आफू स्वयलंे दखेाऊ। ितमीले गरेका चमत्कारहरू ितनीहरूले दखेनु।्” 5 (यशेकूा
भाइहरूले सम्म उहाँमािथ िव ास गदनिथए।)

6यशेलूे उहाँका भाइहरूलाई भन्नभुयो, “मरेो िन म्त ठीक समय अझै आइपगुकेो छैन। तर कुनै समय पिन ितमीहरूको
लािग जाने बलेा आउँछ। 7 ससंारले ितमीहरूलाई घणृा गनर् स ै नन।् तर यो ससंारले मलाई घणृा गछर्। िकनभने मलै े
ितनीहरूलाई ितनीहरूका कामहरू द ु छन ्भनी दखेाएँ। 8 यसथर् ितमीहरू चाडमा जाऊ। म चाडमा यस पल्ट जाँिदन।
मरेा िन म्त ठीक समय अझै आएको छैन।” 9 त्यित भिनसके पिछ, उहाँ गालीलमा नै ब ु भयो।

10 तब यशेकूा भाईहरू चाडितर गए। तब उहाँ पिन चाडमा जानभुयो। तर यशे ूखलु्लम खलु्ला त्यहाँ जान ु भएन, तर
ग ु ीरूपले जानभुयो। 11 त्यो चाडमा यहूदीहरूले यशेलूाई खोज।े ितनीहरूले भन,े “त्यो मािनस कहाँ छ?”

12 त्यहाँ धरैे मा ामा मािनसहरूको घइँुचो िथयो। ितनीहरू मध्ये कस-ैकसलैे यशेकूो िवषयमा ग ु कारले कुरा
ग ररहकेो िथए। कितपय मािनसहरुले भन,े “उहाँ एक असल मािनस हुन ु हुन्छ।” तर कितपयले भन,े “होइन,
मािनसहरूलाई मखूर् बानउदँछ।” 13 तर कसकैो पिन यशेकूो िवषयमा खलु्लमखलु्ला कारले कुरा गन आटँ िथएन।
मािनसहरू यहूदी अगवुाहरूसगं डराउदँथ।े

यशेलू े यरूशलमेमा िशक्षा िदनभुयो
14 त्यो पवर् आधा जस्तो िस न थालकेो िथयो। तब यशे ूम न्दरको ाङ्गाणमा जानभुयो अिन मािनसहरूलाई िसकाउन

शरुू गन ुर्भयो 15 यहूदीहरू छक्क परे। ितनीहरूले भन,े “यो मािनस किहल्यै स्कूलमा पढने उसले कसरी यित िवघ्न
कुराहरू जान्यो?”

16यशेलूे जवाफमा भन्नभुयो, “जनु कुराहरू म पढाइरहछुे त्यो मरेो आफ्नै होइन। मरेो िशक्षा उहाँबाट आउँदछ जसले
मलाई पठाउन ु भयो। 17 यिद कुनै मािनसले परमे रको इच्छा अनसुार काम गनर् चाहन्छ भने तब उसले मरेो िशक्षण
परमे रबाटै आउँछ भनी बझु्नछे। यो मरेो आफ्नै िशक्षण होइन भनरे उसले जान्दछ। 18 कुनै मािनस जसले आफ्नो
िवचार मा बताउदँछ उसले आफै मा सम्मान पाउनलाई यास गदर्छ। तर जनु मािनस जसले आफूलाई पठाउनकेो
सम्मान ल्याउने यास गदर्छ उसले सत्य बोल्दछ। अिन उसकोमा केही असत्य रहनछैेन। 19 के मोशाले ितमीहरूलाई

वस्था दान गन ुर् भएन? तर ितमीहरू कसलैे ती वस्था पालन गरेनौ। िकन ितमीहरू मलाई मानर् चाहन्छौ?”
20 मािनसहरूले जवाफ िदए, “एक भतूात्मा ितमीिभ छ र त्यसले ितमीलाई बौलाहा बनाएको छ। कसले ितमीलाई

मानर् चाहन्छ?”
21 यशेलूे ितनीहरूलाई भन्नभुयो, “मलैे एउटा चमत्कार गरें र ितमीहरू सबै छक्क पय । 22 मोशाले ितमीहरूलाई

खतनाको बारेमा िनयम दान गन ुर्भयो। तर खासमा खतनाको िनयम मोशाबाट आएको होइन। खतना हा ो िपता-पखुार्बाट
आएको हो जो मोशा भन्दा अगािड िथए कहीले काँही िव ामको िदनामा ितमीहरू िशशु को खतना गछ । 23 यसले के
दखेाउछँ भने एकजना मािनसले मोशाको वस्था उलङ्घन नहोस ्भनी िव ामको िदनमा खतना लन सक्छ। तब मलैे
िव ामकै िदनमा एकजना मािनसको सम्पणूर् शरीर िनको पादार् ितमीहरू मिसत िकन रसाउछँौ? 24 बािहरी रूपलाई जाँच
गनर् छाडी दऊे। िनष्पक्ष बन र सत्य अनसुार जाँच गर।”

यशे ू नै ी हो भनरे मािनसहरू छक्क परे
25 यरूशलमेका कोही बािसन्दाहरूले भन,े “यो त्यही मािनस होइन जसलाई मािनसहरूले मान चे ा ग ररहकेाछन?्

26 हरे, ितनी खलु्लम-खलु्ला िशक्षा िदइरहकेा छन।् य िप कसलैे उहाँलाई िशक्षा िदन रोक्ने चे ा ग ररहकेा छैनन।्
के अ जहरूले उनी नै ी हुन भन्ने िनणर्य गरे? 27 तर हामी जान्दछौ उहाँ कहाँ बाट आएका हुन।् जब ी आउन ु
हुनछे, उहाँ कहाँबाट आउन ु हुन्छ कसलैाई थाहा हुदँनै।”
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28 यशेलूे म न्दरको ाङ्गाणमा िशक्षा िदइरहन ु भएको िथयो। यशेलू े ठूलो स्वरमा भन्नभुयो, “हो, ितमीहरू म को

हु ँ र कहाँबाट आएको हो भनरे जान्दछौ। तर म आफ्नै अिधकारबाट आएको भने होइन। मलाई कसलैे पठाएका हो जो
सत्य हुनहुुन्छ। ितमीहरू उहाँलाई जान्दनैौ। 29 तर म मा उहाँलाई जान्दछु अिन म उहाँबाटै आएको हु।ँ उहाँले नै मलाई
पठाउन ु भएको हो।”

30 जब यशेलूे त्यसो भन्नभुयो, मािनसहरूले उहाँलाई प न चाहन्थे तर कसलैे पिन उहाँलाई छुन सम्म सकेनन।्
यशेलूाई अिहले नै मा र हाल्न ु पन ठीक समय भएको िथएन। 31 तर धरैे जनाले यशेमूा िव ास गरे। मािनसहरूले
भन,े “हामी ी आउन ु हुन्छ भनरे प खर्रहकेाछौं। जब ी आउन ु हुनछे तब उहाँले यो मािनसले भन्दा अझ बशेी
चमत्कारहरू गनर् सक्न ु हुन्छ र? होइन, अतः यही मान्छे ी हुनपुछर्।”

यहूदीहरूले यशेलूाई प ने यास गरे
32फ रसीहरूले यशेकूो िवषयमा मािनसहरूले ग ु ीरूपमा कुराहरू गरेको सनु।े यसलैे मखु्य पजूाहारीहरू र फ रसीरूले

यशेलूाई प न म न्दरको कोही पहरेदारहरूलाई पठाए। 33 तब यशेलूे भन्नभुयो, “अब केही क्षण म ितमीहरूसगं ब छुे।
तब म उहाँकहाँ जानछुे जसले मलाई पठाउन ु भयो। 34 ितमीहरूले मलाई खोज्नछेौ, तर ितमीहरूले मलाई भटे्ने छैनौ।
अिन जहाँ म हुन्छु त्यस ठाउँमा ितमीहरू आउन सक्नछैेनौ।”

35 यहूदीहरूले आपसमा भन,े “उनी कहाँ जानछेन,् के हामीले उनलाई भटे्न सक्ने छैनौं? के उनी यनूानीहरूमा
जानछेन ् जहाँ हा ा मािनसहरू वस्दछन?् के ितनी यनूानी मािनसहरूलाई िशक्षा िदन जानछेन?् 36 उनले भन्छन,
‘ितमीहरूले खोज्यौ भने पिन मलाई भटेने छैनौ।’ उसले यसो पिन भन्दछ, ‘म जहाँ छु ितमीहरू त्यहाँ आउन स ै नौ।’
यसको अथर् के हो?”

पिव आत्माको िवष्यमा यशेलू े भन्न ु हुन्छ
37 पवर्को अ न्तम िदन िथयो। यो एकदमै मखु्य िदन िथयो। त्यसिदन यशे ू उिभन ु भयो र ठूलो स्वरमा भन्नभुयो,

“यिद कुनै मािनसहरूलाई तीखार् लागकेो छ भने मकहाँ आऊ र िपऊ। 38 यिद कुनै मािनसले मलाई िव ास गछर् भन,े
उसको हृदयबाट िजउँदो पानी बग्नछे। धमर्शा मा यही ले खएकोछ।” 39 यशेलूे वास्तवमा पिव आत्माको िवषयमा
बताइरहन ु भएको िथयो। पिव आत्मा मािनसहरूलाई अझ सम्म िदइएको िथएन िकनभने यशे ू अझ सम्म मन ुर् भएको
िथयन, अिन मिहमातफर् नै उठेको िथएन। तर पिछ, ती जसले यशेमूा िव ास गछर्न ्पिव आत्मा पाउने छन।्

यशेकूो िवषयमा मािनसहरूको वाद-िववाद
40 मािनसहरूले यशेलू े भन्न ु भएका ती कुराहरू सनु।े कोही मािनसहरूले भन,े “यो मािनस साँच्ची नै अगमव ा

हो।”
41 अन्य मािनसहरूले भन,े “उनी ी हुन।्”
अन्यहरूलेभन,े “उनी ी गालीलबाट आएको होइन। 42धमर्शा अनसुार ी दाऊदको प रवारबाट आउनछेन।्

अिन अझ धमर्शा ले भन्दछ िक ी बतेलहेमेबाट आउनछेन,् त्यो शहर जहाँ दाऊद बस्थ।े” 43 तब यशेकूो िवषय
लएर परस्परमा ितनीहरू सहमती भएनन।् 44 कोही मािनसहरूले यशेलूाई प न चाहन्थ।े तर कसलैे पिन ितनीमािथ

आफ्नो हात हालनेन।्
यहूदी अगवुाहरूले िव ास गनर् अस्वीकार गरे

45 तब म न्दरका पहरेदाहरू, मखु्या पजूाहारीहरू र फ रसीहरूभए कहाँ फक। ितनीहरूले म न्दरका पहरेदाहरू सोध,े
“ितमीले िकन यशेलूाई ल्याएनौ?”

46 म न्दरका पहरेदारहरूले उ र िदयो, “कुनै मािनसले पिन अझ सम्म यस कारले िशक्षा िदएको छैन!”
47 फ रसीहरूले उ र िदए, “तब ितमीहरू पिन मखूर् बिनयौ। 48 अगवुाहरू कसलैे यशेमूा िव ास गरेकोछ, यही

होइन? कुनै फ रसीहरूले उसमािथ िव ास गरेकोछ? छैन! 49 तर ती मािनसहरू जौ बािहर छन ्जसले वस्थाको
िवषयमा केही पिन जान्दनैन ्ितनीहरूले मा उहाँलाई िव ास गरेकाछन।् परमे रले ितनीहरूलाई ाप िदन ु भएकोछ।”

50 तर िनकोिदमस ्ती अगवुाहरूमध्ये एकजना िथए। िनकोदमेस त्यो मािनस िथयो जो यशेलूाई हनेर् पिहल्यै गएको
िथयो। उनले भन,े 51 “हा वस्थाले ऊबाट पिहले नसनुी तथा उसले के गरेकोछ नजानी एक मािनसलाई दण्ड िदन ु
हामीलाई अनमुित िददंनै।”

52 यहूदी अगवुाहरूले उ र िदए, “ितमी पिन गालीलबाटै आएको हौ? धमर्शा अध्ययन गर अिन ितमीले जान्नछेौ
िक कुनै पिन आगमव ा गालीलबाट आउँदनै।्”

(यहून्नाको यी पदहरू 7:53-8:11 सम्म सबभैन्दा परुानो र असल यनूानी लपीहरूमा पाइदैंन।)
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िभचारमा समाितकी आइमाई
53 सबै यहूदी अगवुाहरू आ-आफ्ना घर गए।

8
1 यशे ू जतैनू डाँडामा जानभुयो। 2 िबहानै यशे ू म न्दर तफर् फकर् नभुयो। सबै मािनसहरू यशेकूहाँ आए। यशे ू ब ु भयो

र ितनीहरूलाई िसकाउन ु भयो।
3 शा ीहरू र फ रसीहरूले एकजना आइमाईलाई त्यहाँ ल्याए। त्यस आइमाईले िभचार ग रररहकेो बलेा

समाितएकी िथई। ती यहूदीहरूले त्यस आइमाईलाई बलजफ्ती जनसमहू समक्ष ल्याए। 4 ितनीहरूले यशेलूाई भन,े
“गरुूज्य,ू यस आइमाई पर-परुुषसगँ ािभचार सम्बन्धमा रहकेो बलेा समाितई। 5 मोशाको वस्थाले आज्ञा गदर्छ िक
यस्तो आइमाईलाई ढुङ्गाले हानरे मान ुर् पछर्। अब तपाईं के भन्न ु हुन्छ?”

6 यहूदीहरूले यशेलूाई जालमा पान ुर्का िन म्त त्यस्ता हरू ग ररहकेा िथए। ितनीहरू यशेलूे गल्ती कुरा गरोस ्भन्ने
चाहन्थे तािक ितनीहरूले उहाँलाई आरोप लगाउन सकुन। तर यशे ू िनहुरन ु भयो र आफ्नो औंलाले जमीनमा ले थाल्न ु
भयो। 7 यहूदीहरूले लगातार त्यही यशेलूाई सोिधरह।े तब यशे ू उिभन ु भयो अिन भन्नभुयो, “ितमीहरू माझमा कुनै
एक मािनस जो पाप रिहत छ त्यो मािनसले उसलाई थम ढुङ्गा हान्नहुोस।्” 8 तब फे र यशे ू िनहुरँन ु भयो र जमीनमा
ले ु भयो।

9जब यशेलूे भनकेो ितनीहरूले सनुे ितनीहरू एक पिछ अक गद त्यहाँबाट जान थाल।े बढूा मािनसहरूले पिहला छाडे
र त्यसपिछ अरूअरूले छाड्दै गए। यशे ू एक्लो छािडन ु भयो त्यस आइमाईसगं। त्यस आईमाई उहाँ समक्ष उिभरहकेी
िथई। 10यशे ूउठन ुभयो अिन ितनलाई सोध्न ुभयो, “नारी, ितनीहरू कहाँ छन?् ितनीहरू कसलैे ितमीलाई दोषी ठहराउन
सकेनन?्”

11 उसले भनी, “महोदय, मलाई कसलैे दोषी ठहरयाउन सकेन।”
तब यशेलूे भन्नभुयो, “तब म पिन ितमीलाई दोषी ठहरयाउँिदन, ितमी जान सक्छौ, तर फे र पाप नगर्न।ू”

यशे,ू ससंारको ज्योित
12 त्यसपिछ, यशे ू फे र मािनसहरूसगं कुराकानी गनर् थाल्न ु भयो। उहाँले भन्नभुयो, “म ससंारको ज्योित हु।ँ जनु

मािनस मरेो पिछ लाग्दछ ऊ किहल्यै अन्धकारमा पन छैन। त्यस मािनसले ज्योित पाउनछे जसले जीवन दान गदर्छ।”
13 तब फ रसीहरूले यशेलूाई भन,े “तपाईं आफै आफ्नु गवाही िदइरहन ु भएकोछ। यसथर् तपाईको गवाही अमान्य

ठह रन्छ।”
14 यशेलूे जवाफ िदनभुयो, “हो, मलैे यी कुराहरू आफ्नै िवषयमा भिनरहकेो छु। तर मलैे भनकेा कुरा सत्य हुन।्

िकनभने म जान्दछु म कहाँबाट आएको हु ँ र कहाँ जान्छु। म ितमीहरू जस्तो होइन। ितमीहरू जान्दनैौ म कहाँबाट आएँ
र कताितर गइरहछुे। 15 ितमीहरूले मलाई अन्य मािनसलाई सरह न्याय गदछौ। म कुनै मािनसलाई न्याय गिदर्न।ँ 16 तर
यिद मलैे न्याय गरें भन,े मरेो न्याय सत्य हुनछे। िकन? िकनभने जब म न्याय गदर्छु म एक्लो हुन्न। िपता जसले मलाई
पठाउन ु भयो उहाँ मसगं हुनहुुन्छ। 17 ितमीहरूको आफ्नै वस्था छ िक यिद दईु जना गवाहीले एउटै कुरा भन्यो भने
ितमीहरूले स्वीकार गनपछर्। 18 म त्यस्तै एक गवाही हु ँ जसले आफ्नै िवषयमा भन्दछ। अिन िपता जसले मलाई पठाउन ु
भयो उहाँ अक गवाही हुनहुुन्छ।”

19 मािनसहरूले सोध,े “तपाईंको िपता कहाँ छ?”
यशेलूे जवाफमा भन्नभुयो, “ितमीहरूले मलाई अथवा मरेो िपतालाई िचन्दनैौ। यिद ितमीहरूले मलाई िचन्दछौ भन,े

ितमीहरूले मरेो िपतालाई पिन िचन्दछौ।” 20 यशेलूे यी कुराहरू म न्दरमा िसकाई रहन ु भएको बलेामा भन्नभुयो। उहाँ
त्यस ठाउँको छेऊमा हुनहुुन्थ्यो जहाँ सबै जना मािनसहरू भटेी चढाउन आउँथ।े तर कुनै मािनसले पिन उहाँलाई प े नन।्
यशेकूो ठीक समय अझ आइपगुकेो िथएन।

यशेकूो िवषयमा यहूदीहरूले बझुनेन ्
21 फे र, यशेलूे मािनसहरूलाई भन्नभुयो, “म ितमीहरूलाई छोडरे जानछुे। ितमीहरूले मलाई खोज्न-ेछौ, तर ितमीहरू

आफ्नै पापले मनछौं। जहाँ म गइरहछुे त्यहाँ ितमीहरू आउन स ै नौ।”
22 तब यहूदीहरूले आपसमा सोध,े “के यशेलूे आफैलाई मानछ? के यसको अथर् यो हो जब उहाँले भन्न ु भयो,

‘जहाँ म गइरहकेो छु त्यहाँ ितमीहरू आउन स ै नौ’?”
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23 तर यशेलू े ती यहूदीहरूलाई भन्नभुयो, “ितमीहरू यहाँ तलबाट आएका हौ। तर म मािथबाट आएको हु।ँ ितमीहरू

यस ससंारका हौ, तर म यस ससंारको होइन। 24 मलैे भिनसकें ितमीहरू आफ्नै पापहरूमा मनछौ। हो, ितमीहरू आफ्नै
पापहरूमा मनछौ, यिद ितमीहरूले मलाई म उही हो भनरे िव ास गरेनौ भन।े”

25 यहूदीहरूले सोध,े “तब ितमी को हौ?”
यशेलूे जवाफ िदनभुयो, “शरुुदे ख नै मलै े ितमीहरूलाई जे भिनरहछुे म त्यही हु।ँ 26 ितमीहरूका िवषयमा मलाई

धरैे कुराहरू भन्न ु छ। ितमीहरूलाई म न्याय गनर् सक्थें, तर उहाँ एक जसले मलाई पठाउन ु भयो सत्य उहाँ नै हुनहुुन्छ।
उहाँबाट जे कुरा मलैे सनुे ती कुराहरू बोल्छु।”

27 यशे ू कुन िवषयमा कुरा ग ररहछेन ्भनरे मािनसहरूले बझु्दनैन।् यशेलू े ितनीहरूलाई िपताको िवषयमा भिनरहन ु
भएको िथयो। 28 यसलैे मािनसहरूलाई भन्नभुयो, “ितमीहरूले मािनसको पु लाई उठाउनछेौ त्यितबलेा मा म उही हु ँ
भनरे ितमीहरू जान्नछेौ। ितमीहरूले जान्नछेौ िक जनु कुराहरू म ग ररेहछु त्यो मरेो आफ्नै अिधकारबाट गरेको होइन।
ितमीहरूले जान्नछेौ िक मलैे जे जित कुराहरू भन्दछुै त्यो िपताबाट मलैे जानकेो हो। 29 परमे र जसले मलाई पठाउन ु
भयो उहाँ मसगं हुनहुुन्छ। म सधैं त्यही कुरा गदर्छु जसले उहाँलाई खशुी िददँछ। यसलैे उहाँले मा मलाई एकलै छोडन ु
भएन।” 30 जब यशेलूे यी कुराहरू ग ररहन ु भएको िथयो, धरेौ मािनसहरूले उहाँलाई िव ास गरे।

यशेलू े म ु हुने िवषय बताउन ु हुन्छ
31 तब यशेलूे भन्नभुयो िक यहूदीहरू जसले उहाँमािथ िव ास गरे, “यिद ितमीहरूले लगातार मरेो िशक्षाहरू पालन

ग रर ौ भने ितमीहरू साँच्चै मरेो चलेाहरू हौ। 32 तब मा ितमीहरूले सत्य जान्नछेौ। अिन सत्यले ितमीहरूलाई मु
गराउनछे।”

33 यहूदीहरूले जवाफ िदए, “हामी अ ाहामका सन्तान हौ। अिन हामी किहल्यै कसकैो दास भएका छैनौ। तब
िकन भन्छौ, ‘ितमीहरू’, स्वतन् हुनछेौ?”

34 यशेलूे जवाफ िदनभुयो, “म साँचो भन्दछु। त्यके मािनस जसले लगातार पाप गछर् ऊ पापको दास हो। पाप
उसको मा लक हो। 35 दास सदवै मा लकको प रवारसगं बस्दनै। तर छोरो सधैं प रवारसगं बस्छ। 36 यसथर् जब पु ले
ितमीहरूलाई स्वतन् पादर्छ, तब ितमीहरू सत्यरूपमा स्वतन् हुनछेौ। 37 म जान्दछु ितमीहरू अ ाहामका सन्तान हौ।
तर ितमीहरू मलाई मानर् चाहन्छौ। िकनभने ितमीहरू मरेो वचन स्वीकार गनर् चाहदँनैौ। 38 म भिनरहछुे िक जे िपताले
मलाई दखेाउन ु भयो तर ितमीहरूले त्यो काम गदर्छौ जो ित ा िपताबाट ितमीहरूले सनु्यौ।”

39 यहूदीहरूले भन,े “हा ा िपता अ ाहाम हुन।्”
यशेलू े भन्नभुयो, “यिद ितमीहरू साँ च्च नै अ ाहामका सन्तान हुदँा हौ त ितमीहरूले त्यही कुराहरू गन िथयौ जनु

कुरो अ ाहामले गरे। 40 म मािनस हु ँ जसले परमे रबाट सनुकेो सत्य बताएँ। तर ितमीहरू मलाई मान यास गछ ।
अ ाहमले त्यस्ता कुरा गरेनन।् 41 तब ितमीहरूले त्यही कुराहरू ग ररहकेाछौ जो ित ा आफ्नै िपताले गछर्न।्”

तर यहूदीहरूले भन,े “हामी त्यस्ता अवै बालहरू होइनौं जसले किहल्यै पिन आफ्ना िपता को िथए जाननेौ।
परमे र नै हा ा िपता हुन।् हा ा अरु िपता छैनन।्”

42 यशेलूे ती यहूदीहरूलाई भन्नभुयो, “यिद परमे र साँच्चै ितमीहरूका िपता भएको भए ितमीहरूले मलाई मे गन
िथयौ। म परमे रबाटै आएको हु,ँ र म यहाँ छु। म आफ्नै अिधकारबाट आएको होइन। परमे रले मलाई पठाउन ु
भयो। 43 ितमीहरूले यी कुराहरू िकन बझुदनैौ, जो म िसकाउँछु? िकनभने ितमीहरूले मरेो िशक्षा स्वीकार गनर्
स ै नौ। 44 ितमीहरूका िपता शतैान हो। ितमीहरू उसका सन्तान हौ। उसले जे चाहन्छ ितमीहरू त्यही गदर्छौ। शतैान
आिदकालदे ख नै हत्यारा िथयो। उ सधैं सत्यको िवरु मा छ अिन उिभ सत्य छैन। जब ऊ झटूो बोल्छ तब उसले त्यो
झठूो स्वभािवक रूपले बोल्छ। हो शतैान असत्यवादी अिन असत्यको िपता हो ।

45 “म साँचो भन्दछु। त्यसलैे ितमीहरू मलाई िव ास गदनौ। 46 म पापको दोषी छु भनरे ितमीहरूमा कसले माण
िदन सक्छौ? म ितमीहरूलाई सत्य भन्दछु िकन ितमीहरू मलाई िव ास गदनौ? 47जो परमे रको हो उसले परमे रले
भन्न ुभएका कुरा मान्दछ। तर ितमीहरू परमे रले जे भन्न ु हुन्छ त्यो स्वीकादनौ, िकनभने ितमीहरू परमे रका होइनौ।”

यशेलूे आफ्नै र अ ाहामको िवषयमा भन्नहुुन्छ
48 यहूदीहरूले उ र िदए, “हामीहरूले भन्यौ ितमी सामरी हौ। अिन भतूात्मा ितमीिभ छ। के यस्तो भन्न ु हामी

सही छैनौं?”
49 यशेलूे उ र िदनभुयो, “म िभ भतूात्मा छैन। म आफ्ना िपतालाई सम्मान गछुर् तर ितमीले मलाई सम्मान गदनौ।

50 म आफ्नै सम्मान पाउने कोिशश ग ररहकेो छुइँन उहाँ एक हुनहुुन्छ जसले मरेो िन म्त सम्मान चाहन ु हुन्छ। उहाँ
न्यायकतार् हुनहुुन्छ। 51 म साँचो भन्छु। यिद कुनै मािनसले मरेो वचन पालन गछर् भन,े त्यो मािनस किहल्यै मन छैन।”
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52 यहूदीहरूले यशेलूाई भन,े “अब हामी पक्का भयौं िक ितमीिभ भतूात्मा छ अिन अगमव ाहरू अिन अ ाहाम

पिन मरे। तर ितमी भन्छौ, ‘जनु मािनसले ित ो वचन पालन गदर्छ ऊ किहल्यै मन छैन।’ 53 के ितमी आफैलाई हा ा
िपता अ ाहामभन्दा महान सोच्छौ? अ ाहाम मरे। अिन अगमव ाहरू पिन मरे। ितमी आफूलाई के सम्झन्छौ?”

54 यशेलूे जवाफ िदनभुयो, “यिद मलैे आफूलाई सम्मान िदएको भए, त्यो सम्मान थर् हो। जसले मलाई सम्मान
िदनभुयो उहाँ मरेा िपता हुनहुुन्छ। अिन जसलाई ितमीहरू आफ्नो परमे र भन्छौ। 55 ितमीहरू वास्तवमा उहाँलाई
िचन्दनैौ। म उहाँलाई िचन्दछु। यिद मलैे मरेा िपतालाई िचिनन ँ भने म ितमीहरू जस्तै झटुो हुनछुे। तर म उहाँलाई
िचन्दछु। अिन म उहाँले जे भन्नहुुन्छ पालन गछुर्। 56 ित ा िपता अ ाहाम म आउने िदन हनेर्लाई हिषर्त िथए। उनले
त्यो िदन दखेे र हिषर्त भए।”

57 यहूदीहरूले यशेलूाई भन,े “ितमीले अ ाहामलाई दखेकेाछौ? ितमी 50 वर्ष पिन पगुकेा छैनौ!”
58 यशेलूे उ र िदनभुयो, “म ितमीलाई साँचो भन्छु। अ ाहाम जन्मन ु भन्दा पिन अिघबाट म छदँै छ्।” 59 जब

यशेलूे त्यसो भन,े मािनसहरूले उहाँमािथ ढुङ्गाहरू टपरे हान।े तर यशे ू लकु्न ु भयो र म न्दर छाडरे जानभुयो।

9
अन्धा जन्मकेो मािनसलाई यशेलू े िनको पान ुर् भयो

1 जब यशे ू िहिंडरहन ु भएको िथयो, उहाँले एकजना अन्धो मान्छेलाई दे ु भयो। त्यो मान्छे जन्मदैे ख अन्धा िथयो।
2 यशेकूा चलेाहरूले सोध,े “गरुुज्य ू यो मान्छे जन्मदैे ख अन्धो हो। कसको पापले उसलाई अन्धा जन्मायो? उसको
आफ्नै पाप वा उसको माता-िपताको पाप?”

3यशेलूे उ र िदनभुयो, “यो न त उसको न त उसकी माताको पापहो जसले उसलाई अन्धा जन्माइन।् ऊ जन्मदैे खको
अन्धो हो तािक उसलाई िनको पारेर मािनसहरूलाई परमे रको श दखेाउन सिकयोस।् 4 अिहले जब िदनको समय
छ हामीले उहाँको कामहरू गन ुर् पछर् जसले मलाई पठाउन ु भयो। रात पनर् आटेँको छ। अिन कसलैे पिन राती काम गदन।
5 जब म ससंारमा छु, म ससंारको ज्योित हू।ँ”

6 यसो भिनसकेर, यशेलूे भ ूईँंमा थकु्न ु भयो र त्यसबाट केही माटोको िहलो बानाउन ु भयो अिन यशेलू े त्यसलाई
त्यस मािनसको आखँामा द लिदनभुयो भयो। 7 यशेलूे त्यस मािनसलाई भन्नभुयो, “जाऊ िसलोआमाको तलाउमा गएर
पखाल।” (िसलोआमको अथर् हुन्छ “पठाउन”ु) तब त्यो मािनस तलाउमा गयो र धोयो। अब ऊ दे े लायकको भयो।

8 कोही मािनसहरूले पिहले त्यस मािनसलाई भीख मािगरहकेो दखेकेा िथए। ती मािनसहरू र उनको िछमकेीहरूले
भन,े “हरे! यो त्यही मान्छे होइन जो सधैं बसरे िभख माग्दथ्यो?”

9 कोही मािनसहरूले भन,े “हो! त्यो त्यही हो।” तर अन्य मािनसहरूले भन,े “अह,ँ ऊ त्यो मान्छे होइन, ऊ त्यस्तै
दे खएको मा हो।”

तब त्यस मािनसले भन्यो, “म त्यही मािनस हु ँ जो पिहले अन्धो िथएँ।”
10 मािनसहरूले जान्न चाहन्थ,े “के भयो? ितमीले कसरी दिृ ा गय ?”
11 त्यस मािनसले जवाफ िदए, “त्यो मािनस जसलाई यशे ू भन्दछौ उहाँले धलुोबाट िहलो बनाउन ु भयो। उहाँले त्यो

मरेो आखँामा रा खिदन ु भयो। तब उहाँले मलाई भन्नभुयो, ‘िसलोआममा जाऊ र पखाल।’ तब म िसलोआममा गएँ र
पखालें। अिन तब मलैे दे थालें।”

12 मािनसहरूले त्यस मािनसलाई सोध,े “त्यो मान्छे कहाँ छ?”
त्यस मािनसले भन्यो, “मलाई थाहा छैन।”

यशेलूे िनको पान ुर् भएको त्यस मान्छेलाई यहूदीहरूले गरे
13 त्यसपिछ मािनसहरूले त्यस मान्छेलाई फ रसीहरूकहाँ ल्याए। यो त्यही मािनस िथयो जो पिहला अन्धो िथयो।

14 यशेलूे धलुोको िहलो बनाएर त्यस मािनसको आखँा िनको पा रिदन ु भयो। जनु िदन यशेलू े त्यस्तो काम गन ुर्भयो त्यो
िदन िव ामको िदन िथयो। 15 फ रसीहरूले पिन त्यस मािनसलाई सोध,े “कसरी ितमीले ित ो दिृ पायौ?”

त्यस मािनसले उ र िदयो, “उहाँले धलूोको िहलो मरेो आखँामा रा खिदन ु भयो। मलैे मरेो आखँा पखालें र अब मलैे
दे ु सकें ।”

16 कोही फ रसीहरूले भन,े “त्यस मािनसले िव ामको िदन पालन गदन। यसलैे ऊ परमे रबाट आएको होइन।”
अन्य मािनसहरूले भन,े “तर जो मािनस पापी छ उसले यस्तो चमत्कारहरू गनर् स ै न।” ती यहूदीहरू आपसमा

सहमत हुन सकेनन।्
17 यहूदी अगवुाहरूले फे र त्यस मािनसलाई सोध,े “यो मान्छेले ितमीलाई िनको पाय अिन ितमीले दे सक्यौ।

ितमी उसको बारेमा के भन्छौ?”
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त्यस मािनसले उ र िदए, “उहाँ एउटा अगमव ा हुनहुुन्छ।”
18 यहूदीहरूले त्यस मािनस त्यसरी िनको भएको घटनामा िव ास गरेनन।् ितनीहरूले त्यो मान्छे पिहले अन्धा र

पिछ िनको भएको िव ासै गरेनन।् यसथर् ितनीहरूले उसको आमा बाबलुाई बोलाए। 19अिन यहूदीहरूले त्यसको आमा
बाबलुाई सोध,े “यो ितमीहरूको छोरो हो? ितमीहरू भन यो जन्मै अन्धो िथयो। तब अिहले उसले कसरी दे सक्यो?”

20 त्यसको आमा-बाबलुे उ र िदए, “हामी जान्दछौ यो मरेो छोरो हो। अिन हामी जान्दछौ यो जन्मन्दै अन्धो
िथयो। 21 तर अिहले उसले कसरी दे सक्छ हामी जान्दनैौं। अिन हामी जान्दनैौं कसले उसलाई दिृ िदयो। उसलैाई
सोध्नहुोस।् ऊ अिहले ठूलो भएको छ अिन आफ्नो िवषयमा उ र आफैं ले िदने छ।” 22 उनको आमा-बाबलुे यहूदी
अगवुाहरूको डरले गदार् त्यसो भनकेो हुन।् यहूदी अगवुाहरूले पिहल्यै िनणर्य लइसकेका िथए िक ज-जसले यशेलूाई

ी भन्छन ् ितनीहरू द ण्डत हुनछेन।् अिन ती मािनसहरूलाई सभा-घरबाट िनक लिदनछेन।् 23 यसकैारणले गदार्
उसको आमा-बाबलुे भन,े “ऊ ठूलो भएकोछ उसलैाई सोघ्न ु होस।्”

24 तब यहूदी अगवुाहरूले त्यस मािनस जो पिहला अन्धो िथयो फे र दो ोपल्ट बोलाएर भन,े “ितमीलाई परमे रको
मिहमा रा सत्य बोल्न ु पछर्। हामी जान्दछौ िक यो मािनस पापी हो।”

25 त्यस मािनसले उ र िदयो, “उहाँ पापी हुन भनरे म जा न्दन। तर म यित मा जान्दछुः म अन्धो िथएँ र अिहले
दे सक्ने भएँ।”

26 यहूदीहरूले सोध,े “उसले के गय ? ित ो आखँा कसरी िनको पाय ?”
27 त्यस मािनसले उ र िदयो, “मलैे तपाईंहरूलाई पिहल्यै भिनसकेको छु। तर तपाईंहरूले सनु्न ु नै भएन। िकन

तपाईंहरू फे र सनु्न चाहन ु हुन्छ? के तपाईंहरू पिन उहाँको चलेाहरू हुन चाहन ु हुन्छ?”
28 यहूदी अगवुाहरू एकदम रीसले चरू भए अिन त्यस मािनसलाई अप-शब्द ारा गाली गरे। तब ितनीहरूले भन,े

“ितमी त्यस मािनसको चलेा हौ। हामी मोशाका चलेाहरू हौं। 29 हामी जान्दछौं िक परमे र मोशासगं बोल्न ु भयो।
तर हामी त्यस मािनसको िवषयमा चािह ँ एकदमै जान्दनैौं, ऊ कहाँबाट आएको हो।”

30 त्यस मािनसले उ र िदयो, “यो कस्तो अचम्मको कुरा हो। यशे ू कहाँबाट आउन ु भयो, तपाँईहरू जान्न ु हुन्न।
तर उहाँले मरेो आखँालाई िनको पारी िदन ु भयो। 31 हामी सबै जान्दछौं िक परमे रले पापीहरूको कुरा सनु्न ु हुन्न। तर
परमे रले चाहे जस्तै गन ुर् हुन्छ। 32 यस्तो किहल्यै पिन सिुनएको िथएन िक कसलैे एक जन्मकेो अन्धा मािनसलाई
दिृ िदयो। 33 त्यो मान्छे परमे रबाटै आएको हुनपछर्। यिद उनी परमे रबाट नआएको भए उसले यस्तो कुनै कुरा
गनर्सक्ने िथएनन।्”

34 यहूदी अगवुाहरूले उ र िदए, “ितमी पापपैापले भ रएर ज न्मएको रहछेौ। ितमीले हामीलाई िसकाउन
खोज्छौं?” ितनीहरूले त्यस मािनसलाई घच्याडरे िनका लिदए।

आ त्मक अन्धोपन
35 यहूदी अगवुाहरूले त्यस मािनसलाई िनकालीिदएको यशेलू े चाल पाउन ु भयो। यशेलू े त्यस मािनसलाई भटेेर

भन्नभुयो, “ितमी मािनसको पु मािथ िव ास गछ ?”
36 त्यस मािनसले सोध्यो, “ भ,ु मािनसको पु को हुन?् मलाई बातउन ु होस,् तब म उहाँमा िव ास गनर् सक्छु।”
37 यशेलूे त्यस मािनसलाई भन्नभुयो, “ितमीले उसलाई दे खसकेकाछौ। मािनसको पु उही हुन ्जो ितमीसगं अिहले

बो लरहकेोछ।”
38 त्यस मािनसले भन्यो, “हो भ,ु म िव ास गछुर्।” त्यसपिछ उसले यशेलूाई दण्डवत ्गय ।
39 यशेलूे भन्नभुयो, “म यस ससंारमा न्याय गनर् आएको हु।ँ म त्यसकारण आएको हु ँ िक अन्धा मािनसहरूले दे

सकोस।् म त्यसकारणले आएको हु ँ िक दे सक्नहेरू अन्धा होउन।्”
40 कोही फ रसीहरू यशेकूो निजकै िथए। ितनीहरूले यशेलू े त्यसो भन्न ु भएको सनु।े ितनीहरूले सोध,े “हामी पिन

अन्धा छौं भनरे ितमी भिनरहछेौ?”
41 यशेलूे भन्नभुयो, “यिद ितमीहरू साँ च्च नै अन्धा भएको भए ितमीहरू पापको दोषी हुने िथएनौं। तर अिहले

ितमीहरूले दखे्छु भन्यौ, यसकारण ितमीहरूको दोष रिहरहन्छ।”

10
भडेावाला र उसको भडेो

1 यशेलूे भन्नभुयो, “म ितमीहरूलाई साँचो भन्दछु। जब कुनै पिन एक मािनस भडेा-गोठिभ पस्दछ, त्यो ढोकाबाट
पस्दछ। यिद त्यो अक ितरबाट पस्छ भने त्यो चोर अिन डाकू हो। 2 तर कुनै मािनस ढोका खोलरे गोठमा पस्दछ
तब ऊ गोठाला हो। 3 जसले ढोकाको दखेरेख गछर् उसलैे गोठालाको लागी ढोका खोल्दछ। अिन भडेाले पिन उसकैो
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कुरा सनु्छ। गोठालाहरूले नाम ारा आफ्नो भडेाहरूलाई डाक्दछन अिन गोठ बािहर िनकाल्दछन।् 4 गोठालाले सबै
भेंड़ाहरू बािहर िनकाल्दछ। तब ऊ सबकैो अिघ जाँदछ ितनीहरूको अगवुाई गदर्छ। भडेाहरू उसकैो पिछ लाग्दछन ्
िकनभने ितनीहरूले उसको आवाज िचन्दछन।् 5भडेाहरूले निचनकेो मािनसलाई प ाउँदनै। ितनीहरू त्यस्ता निचनकेो
मान्छेदे ख टाडा भाग्दछन,् िकनभने ितनीहरूले उसको आवाज िचन्दनैन।्”

6 यसरी यशेलू े मािनसहरूलाई एउटा कथा सनुाउन ु भयो। तर त्यस कथाको तात्पयर् के हो ितनीहरूले बझुनेन।्
यशे ूअसल गोठालो हुन ्

7 यशेलूे फे र भन्नभुयो, “म साँचो भन्दछु। म भडेाहरूको लािग ढोका हु।ँ 8 जो मरेो अिघ आए, ितनीहरू सबै
चोरहरू र डाकूहरू हुन।् भडेाले ितनीहरूलाई ध्यान िदएनन।् 9 म ढोका हु।ँ जनु मािनस म ारा पस्दछ ऊ जोिगन्छ। त्यो
मािनस िभ आउने र बािहर जाने योग्य हुदँछ। उसले चाहकेो जित सबै कुराहरू पाउनछे। 10 एक चोर चोनर्, मानर् र
ध्वसं गनर् मा आउँदछ। तर म जीवन-दान गनर् आएँ-त्यस्तो जीवन जनु पणूर् र असल छ।

11 “म असल गोठालो हु।ँ असल गोठालोले भडेाका िन म्त आफ्नो जीवन दान गदर्छ। 12 पसैा िदएर राखकेो
कम र खास गोठालोमा िभन्नता हुदँछ। तलब िदएर राखकेा गोठालाहरूको आफ्नो भडेा हुदनै। जब उसले ब्वाँसो
दखे्दछ, ऊ भडेालाई छाडरे भाग्दछ। तब ब्वाँसोले भडेाहरूमािथ आ मण गरेर िततर-िबतर पादर्छ। 13 िकनभने ऊ
तलबमा रा खएको मान्छे हो। त्यसकारणले भाग्छ। उसले भडेाको दखेरेख गदन। उसलाई भेंड़ाको िचन्ता हुदँनै। उसलाई
भेंड़ासगँ कुनै मतलब रहदँनै।

14-15 “म त्यो गोठालो हु ँ जसले भडेालाई साँचो मनले रक्षा गछर्। म मरेा भडेाहरू िचन्दछु जसरी िपताले मलाई
िचन्नहुुन्छ। अिन भडेाले पिन मलाई िचन्दछ जसरी म िपतालाई िचन्दछु। म ती भडाहरूका लािग जीवन अपर्ण गछुर्।
16 मसगँ अन्य भडेाहरू पिन छन।् ितनीहरू यस झणु्डमा छैनन।् मलैे ितनीहरूलाई पिन अगवुाई गन ुर् पछर्। ितनीहरूले
मरेो आवाज सनु्नछेन,् तब ितनीहरू एउटै झणु्डमा हुनछेन ्तब त्यहाँ, एउटा बगाल अिन एउटै गोठालो हुदछँ। 17 मरेो
िपताले मलाई मे गन ुर्हुन्छ िकनभने म मरेो जीवन िदन ु तयार छु तािक त्यो म फे र िफतार् पाउनँछुे। 18 मबाट कसलैे
जीवन लन सक्दनै, मरेो आफ्नै जीवन आफ्नो इच्छाले िदन्छु मरेो आफ्नो जीवन िदने अिधकार छ। अिन त्यसलैाई
पनुः ा गनर् अिधकार पिन छ। यही नै त मरेा िपताले मलाई गन ुर् भन्नभुयो।”

19 फे र यहूदीहरू आपसमा सहमती भएनन,् िकनभने यशलूे यी कुराहरू भन्न ु भएको िथयो। 20 धरैे यहूदीहरूले
भन,े “भतुात्मा उसमा छ र ऊ बौलाहा भएको छ। िकन उसलाई ध्यान िदन?ु”

21 तर अन्य यहूदीहरूले भन,े “भतुात्माले भे ाएको मान्छेले यस्तो कारको कुरा गनर्स ै न। के भतुात्माले अन्धा
मान्छेहरूका आखँा िनको पानर् सक्छ? अह!ँ”

यशेकूो िवरु यहूदीहरू
22 यरूशलमेमा िहउँदको बलेा िथयो साथै समपर्णको चाड* पिन आयो। 23 यशे ू म न्दरको ाङ्गाण अन्तगर्त

सलुमेानको दलानमा टह लरहनभुएको िथयो। 24 यहूदीहरूले यशेलूाई व रप र घरेे। ितनीहरूले भन,े “किहले सम्म
ित ो िवषयमा हामीलाई रहस्यमा राख्छौ? यिद ितमी ी नै हौ भन,े हामीलाई स्प पार।”

25 यशेलूे उ र िदनभुयो, “मलैे ितमीहरूलाई पिहल्यै भिनसकेको छु, तर ितमीहरूले िव ास गरेनौ। म चमत्कारहरू
गछुर्, मरेो िपताको नाममा। ती चमत्कारहरूले मरेो बारेमा माण िदन्छ। 26 ितमीहरू तर िव ास गदनौ। िकन? िकनभने
ितमीहरू मरेा भडेाहरू होइनौ। 27 मरेो भडेाहरू मरेो आवाज सनु्दछन।् म ितनीहरूलाई जान्दछु र ितनीहरूले मलाई
प ाउँदछन।् 28 म मरेा भडेाहरूलाई अनन्त जीवन िददंछु। ितनीहरू किहल्यै मन छैनन।् अिन कसलैे पिन ितनीहरूलाई
मरेो हातबाट खोसरे लान स ै न। 29 मरेा िपताले मरेो भडेा मलाई िदन ु भयो। उहाँ सबभैन्दा महान हुनहुुन्छ। कसलैे पिन
मरेो िपताको हातबाट भडेा खोसरे लान स ै न। 30 िपता र म एकै हौं।”

31 फे र यहूदीहरूले यशेलूाई मानर् ढुङ्गा टप।े 32 तर यशेलू े ितनीहरूलाई भन्नभुयो, “मरेा िपताबाट ितमीहरूलाई
मलैे धरैे रा ा कामहरू दखेाइसकेको छु। ती चीजहरू मध्ये कुन चाँिह कामको लािग मलाई ढुङ्गाले िहकार्उन खोज्छौ?”

33 यहूदीहरूले भन,े “ितमीले कुनै रा ो काम गरेकोमा ितमीलाई हामी ढुङ्गाले हानरे मान छैनौं। तर ितमीले भनकेा
ती कुराहरू परमे रको िवरू छन।् ितमी खाली मान्छे मा हौ, तर ितमी भन्छौ ितमी परमे र समान हौ। त्यही कारणले
गदार् हामीले ितमीलाई ढुङ्गाले िहकार्एर मानर् खोजकेा हौं।”

34 यशेलूे उ र िदनभुयो, “यो ितमीहरूको वस्थामा ले खएको छ, ‘मलैे भनें, ितमीहरू दवेहरू हौ।’✡ 35 यो
धमार्शा ले ितनीहरूलाई दवेहरू भन्यो। मािनसहरू जसले परमे रको ससुमाचार हण गरे। अिन धमर्शा मा सधैं सत्य
* 10:22: ✡ 10:34:
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छ। 36 यसथर् ितमीहरू मलाई िकन भन्छौ, ितमी परमे रको िनन्दा गछ , िकनभने मलै े भन,े ‘म परमे रको पु हु?ँ’
िपताले मलाई चनु्न ु भयो अिन ससंारमा पठाउन ु भयो। 37 यिद मलैे मरेा िपताको कामहरू गिदर्न भने मलाई िव ास
नगर। 38 तर यदी मलैे मरेा िपताका कामहरू गरें भने ितमीहरूले मलाई िव ास गन ुर् पछर्। यिद ितमीहरूले मलाई िव ास
गरेनौ भन,े म जे गछुर् मरेो काममा िव ास गर। तब ितमीहरूले थाहा पाउनछेौ अिन बझु्नछेौ िक म परमे रमा छु औ
परमे र ममा हुनहुुन्छ।”

39 यहूदीहरूले यशेलूाई फे र प ने यास गरे। तर यशे ू ितनहरूबाट उम्कन ु भयो।
40 त्यसपिछ यशे ूफे र यदर्न नदीको क्षे पार गरेर जान ु भयो। यशे ूत्यस ठाउँ जान ु भयो जहाँ यहून्नाले पिहला बि स्मा

िदएका िथए। 41 यशे ू त्यहाँ ब ु भयो र उहा-ँकहाँ धरैे मािनसहरू आए। मािनसहरूले भन,े “यहून्नाले किहल्यै चमत्कार
दखेाएनन।् तर यहून्नाले जनु मािनसको िवषयमा जो सबै भन्नभुयो त्यो साँचो िथयो।” 42 अिन त्यहाँ धरैे मािनसहरूले
यशेमूा िव ास गरे।

11
लाजरसको मतृ्य ु

1 त्यहाँ लाजरस नाउँ गरेका एकजना मािनस िथए जो िबमार िथए। उनी बथेानी भन्ने शहरमा बस्थ।े यो त्यो शहर
िथयो जहाँ म रयम र उनको बिहनी माथार् बस्थ।े 2 म रयम त्यही नारी िथईन ्जसले भलुाई अ र लगाई िदएकी थी र
आफ्ना कपालले उहाँको खु ा पछेुकी िथई। लाजरस म रयमको भाइ हुन।् जो हालमा िबमार िथए। 3 म रयम र माथर्ले
यशेकूहाँ समाचार पठाए, “हे भ,ु तपाईंको ि य िम लाजरस िबमार छ।”

4जब यशेलुे त्यस्तो सनु्नभुयो, उहाँले भन्नभुयो, “यो िबमारले उसलाई मतृ्य ु गराउनछैेन। तर यो िबमारी परमे रको
मिहमाका िन म्त हो। यस्तो घटना परमे रको पु को मिहमा ल्याउनलाई भएको छ।” 5 यशेलूे म रयम, माथार् र
लाजरसलाई मे गन ुर् भयो। 6 जब यशेलूे लाजरसको िबमारीको िवषयमा सनु्न ु भयो, उहाँ जहाँ हुननु्थ्यो त्यहाँ अझ दईु
िदन सम्म ब ु भयो। 7 तब यशेलूे उहाँका चलेाहरूलाई भन्नभुयो, “हामी यहूिदया जान ु पछर्।”

8 चलेाहरूले उ र िदए, “तर गरुूज्य ू यहूिदयामा यहूदीहरू तपाईंलाई ढुगंाले िहकार्उन चाहन्छन।् जो केही अिघ
भएको िथयो। तपाईं त्यहाँ िकन जान ु चाहन ु हुन्छ्?”

9 यशेलूे उ र िदनभुयो, “िदनमा बा घण्टा काश रहन्छ होइन? यिद कुनै मािनस िदनको समयमा िहडंछ भने ऊ
ठो क्कने छैन र लड्ने छैन। िकन? िकनभने उसले यो ससंारको ज्योितले दे सक्छ। 10 तर जो मान्छे राती िहडंछ ऊ
ठोिकन्छ। िकन? िकनभने दे को लािग उसकोमा कुनै ज्योित हुदँनै।”

11यशेलूे ती कुराहरू भिनसके पिछ, उहाँले भन्नभुयो, “हा ा िम लाजरस सिुतरहछेन।् तर म त्यहाँ उसलाई उठाउन ँ
जानछुे।”

12 चलेाहरूले उ र िदए, “हे भ ु यिद ऊ सतुकेो हो भन,े ऊ िनको हुनछे।” 13 यशेकूो मतलब िथयो लाजरस
म रसकेको िथयो भनरे। तर चलेाहरूले भझुे िक उहाँले भन्न ु भएको अथर् उनी स्वाभािवक िन ामा िथए।

14 त्यसपिछ यशेलूे स्प कारले भन्न ु भयो, “लाजरस म रसक्यो। 15 अिन म खशुी छु िक म त्यहाँ िथइन।ँ म
ितमीहरूको लािग खशुी छु िकनभने ितमीहरूले ममा िव ास रा छेौ अब हामी उनीकहाँ जाँऊ।”

16 तब थोमाले (जसलाई “िदिदमस” भिनन्थ्यो) अन्य चलेाहरूलाई भन,े “हामी पिन जानछेौं अिन यशेसूगंै
यहूिदयामा मनछौं।”

बथेािनमा यशे ू
17 यशे ू बथेानीमा आइपगु्न ु भयो। त्यहाँ यशेलू े लाजरस पिहल्यै म रसकेको र चार िदन दे ख िचहानमा परेको चाल

पाउन ु भयो। 18 बथेानी यरूशलमेको नजीक ायः तीन िकलोमीटर टाढामा िथयो। 19 धरैे यहूदीहरू माथार् र म रयम
कहाँ आएका िथए। यहूदीहरू उनीहरूलाई भाइ लाजरसको मतृ्यमुा सान्तवना िदनलाई आएका िथए।

20 माथार्ले सनुी िक यशे ू ितनीहरूलाई भटे्न आई रहन ु भएकोछ। ितनी यशेलूाई अिभनन्दन गन ुर् गइन।् तर म रयम
चाँिह घरमा नै बसी। 21 माथर्ले यशेलूाई भनी, “ भ,ु यिद तपाईं यहाँ हुन ु भएको भए, मरेा भाइ मन िथएन। 22 तर
अिहले पिन म जान्दछु िक तपाईंले परमे रसगं जे मागे पिन उहाँले तपाईंलाई िदन ु हुनछे।”

23 यशेलूे भन्नभुयो, “ित ो भाइ जीउदँो हुनछे।”
24 माथार्ले उ र िदइन, “म जान्दछु िक ऊ फे र जाग्ने छ र जीउदँो हुनछे जब मािनसहरू अ न्तम िदनमा पनुरूत्थान

हुनछेन।्”
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25 यशेलूे उनलाई भन्नभुयो, “पनुरुत्थान र जीवन म नै हु।ँ जनु मािनसले ममा िव ास गदर्छ ऊ मरे पिन उसले

जीवन पाउने छ। 26 अिन जनु मािनस ममा बाँच्छ अिन ममा िव ास गछर् उ वास्तवमा किहल्यै मन छैन। माथार्, ितमी
यसमा िव ास ग ?”

27 माथार्ले उ र िदई, “हो, भु म िव ास गछुर् तपाईं नै ी हुनहुुन्छ, परमे रको पु । तपाईं मा एक हुनहुुन्छ
जो ससंारमा आउन ु भएको िथयो।”

यशे ू रून ु हुन्छ
28 माथार्ले त्यसो भनी सके पिछ उनी आफ्नो बिहनीकहाँ गईन ्अिन ग ु रूपमा माथार्ले म रयमलाई भनी, “गरुुज्य ू

यहाँ हुनहुन्छ। उहाँले ितमीलाई सोधी रहुनभएकोछ।” 29 जब म रयमले त्यस्तो सनुी, ितनी जरुूक्क उ ठन ्र यशेकूहाँ
गईन। 30 यशे ू गाँउ िभ आइसक्न ु भएको िथएन। उहाँ अझ सम्म त्यही ठाउँमा हुनहुुन्थ्यो जहाँ माथार्सगं भटे भएको
िथयो। 31 यहूदीहरू म रयमसगं घरमा िथए। ितनीहरूले उनलाई सान्त्वना िदइरहकेा िथए। ितनीहरूले म रयमलाई िछ ै
उठेर गएको दखे।े ितनीहरूले सोचे िक ितनी लाजरसको िचहानमा गएकी हुन।् ितनीहरूले सोचे िक उनी त्यहाँ रून
गएकी हुन।् ितनीहरूले उनलाई प ाए। 32 म रयम त्यस ठाउँमा गइन ्जहाँ यशे ू हुनहुुथ्यो। जब उनले यशेलूाई दे खन ्
उनले झकेुर चरणमा ढोिगन।् म रयमले भिनन,् “हे भ,ु यिद तपाईं त्यहाँ हुन ु भएको भए, मरेा भाइ मन िथएन।”

33 यशेलूे म रयमलाई रोएकी दे ु भयो। यशेलू े उनको पिछ यहूदीहरू आइरहकेो दे ु भयो। ितनीहरू पिन रोई रहकेा
िथए। यशे ू एकदम उदास अिन िवच लत हुन ु भयो। 34 यशेलूे सोध्नभुयो, “ितमीले उसलाई कहाँ राखकेाछौ।”

ितनीहरूले भन,े “ भ,ु आउनु होस ्अिन हने ुर्होस।्”
35 यशे ू रुनभुयो।
36 अिन यहूदीहरूले भन,े “हरे! यशेलूे लाजरसलाई खबुै माया गन ुर् हुन्थ्यो।”
37 तर कोही यहूदीहरूले भन,े “यशेलूे अन्धा मान्छेको आखँा िनको पा रिदन ु भयो। के उहाँले उसलाई बचाँउन केही

गनर् सक्न ु हुने िथएन उसलाई मन ुर्बाट रोक्न हुने िथएन?”

यशेलूे लाजरसलाई फे र जीउदँो पान ुर्हुन्छ
38 यशे ू फे र हृदयिभ बाट अित शोिकत हुनभुयो। यशे ू िचहानमा जान ु भयो जहाँ लाजरसलाई रा खएको िथयो।

िचहान ओडार जस्तो बनाइएको िथयो जो ढुङ्गाले ढािकएको िथयो। 39 यशेलूे भन्नभुयो, “ढुङ्गा हटाऊ।”
माथार्ले भिनन,् “तर भु लाजरस मरेको चार िदन भइसक्यो तपाईंलाई नरा ो गन्ध आउनछे।” माथार् लाजरसको

बिहनी थी।
40 तब यशेलूे माथार्लाई भन्नभुयो, “के मलैे ितमीलाई भनकेो िथइन? िक यिद ितमाले िव ास गरयौ भने परमे रको

मिहमा दे छेौ?”
41 तब ितनीहरूले वशे ारको ढुङ्गा हटाई िदए। तब यशलूे आफ्ना आखँा उठाउन ुभयो र भन्नभुयो, “िपता, तपाईंले

मलाई सनु्न ु भएकोमा म धन्यवाद कट गछुर्। 42 म जान्दछु िक तपाईंले सधँैं मलाई सनु्नहुुन्छ। तर मलैे यो कुराहरू
भनें िकनभने मािनसहरू मरेो व रप र छन।् म ितनीहरूलाई िव ास िदलाउन चाहन्छु। िक तपाईंले मलाईं पठाउन ु
भएको हो।” 43 यशेलूे यित भिनसकेपिछ उहाँले जोड आवाजमा डाक्नभुयो, “लाजरस िनस्क, बािहर आऊ!” 44 मतृ
मान्छे बािहर िनस्क्यो। उसका हात र खु ाहरू मलमलका लगुाका टु ाहरूले बिे एका िथए। उसको अनहुार रूमालले
ढािकएको िथयो।

यशेलू े मािनसहरूलाई भन्नभुयो, “उसको लगुाहरू का ो खो लदउे र उसलाई जान दऊे।”

यहूदी अगवुाहरूले यशेलूाई मान योजना गरे
(म ी 26:1-5; मकूर् स 14:1-2; लकूा 22:1-2)

45 म रयमलाई हने ुर् भनी त्यहाँ धरैे यहूदीहरू आए। ितनीहरूले यशेलू े गन ुर् भएका अचम्मको काम दखे।े अिन ती
मध्ये धरैे यहूदीहरूले यशेमूा िव ास गरे। 46 तर कोही यहूदीहरू फ रसीहरू भएकाहाँ गए। यशेलू े गन ुर्भएको कुरा
फ रसीहरूलाई बताइिदए। 47 तब मखु्य पजूाहारीहरू र फ रसीहरूले यहूदी प रषद्को सभा डाके। ितनीहरूले भन,े
“हामीले के गन ुर् पन? यो मािनसले धरैे चमत्कारहरू ग ररहछे। 48 यिद हामीले उनलाई त्यस्तो गनर् िदइर ौं भने सबै
मािनसहरूले ऊमािथ िव ास गनछन।् तब रोमीहरू आउनछेन ्र हा ा म न्दर अिन जाित लानछेन।्”

49 ितनीहरूमध्ये कयाफा भन्ने एकजना मािनस िथए। उनी त्यस वषर्को धान पजूाहारी िथए। कयाफाले भन,े
“ितमीहरू केही पिन जान्दनैौ। 50 सम्पणूर् जाित ध्वशं हुन ु भन्दा मािनसहरूका िन म्त एक जना मन ुर् उ म हो। तर
ितमीहरू यो बझु्दनैौ।”
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51 कयाफाले जे भने त्यो ितनले आफ्नै भननेन।् त्यस वषर्को उनी धान पजूाहारी िथए। यसथर् ऊ वास्तवमा

आगमवाणी गद िथए िक यशे ू यहूदी मािनसहरूका िन म्त मन ुर् हुनछे। 52 तर, यशे ू यहूदी मािनसहरूका िन म्त मनछन।्
तर यशे ू उहाँ ती िछ रएकाहरूलाई एक बनाउनका लािग मन ुर्हुनछे।

53 त्यस िदन यहूदी अगवुाहरूले यशेलूाई मान योजना शरुू गरेका िथए। 54 यसलैे खलु्ला भएर यशे ू यहूदीहरूका
माझमा िहडँ्न बन्द गन ुर्भयो। यशे ू यरूशलमे छोडरे मरूभिूम छेउकै स्थानमा जान ु भयो। उहाँ इ ाइम भन्ने शहरमा जान ु
भयो। यशे ूआफ्ना चलेाहरूसगं त्यहाँ ब ु भयो।

55 त्यसबलेा यहूदीहरूको िनस्तार चाडको समय नजीक आइरहकेो िथयो। धरैे मािनसहरू यो चाड अगािड नै
यरूशलमे तफर् लाग।े ितनीहरू केही िवशषे चीज बनाउन गए आफैं लाई श ु पानर्लाई। 56 मािनसहरूले यशेलूाई खोज।े
ितनीहरू म न्दरको क्षे मा उिभए अिन परस्परमा सोधपछु गरे, “ितमीहरू के भन्छौ? के उहाँ िनस्तार चाडमा आउन ु हुने
छैन?” 57 तर यशेकूो िवषयमा मखु्य पजूाहारीहरू र फ रसीहरूले िवशषे आज्ञा िदएका िथए। ितनीहरूले भने िक यिद
कसलैे यशे ूकहाँ िथयो भनरे थाहा पायो भने त्यस मािनसले ितनीहरूलाई भन्नै पछर्, तािक ितनीहरूले प न सकुन।्

12
यशे ूआफ्ना िम हरूसगँ बथेानीमा
(म ी 26:6-13; मकूर् स 14:3-9)

1 िनस्तार चाड हुन ुभन्दा छ िदन अिघ यशे ूबथेानी तफर् जानभुयो। बथेामी त्यो शहर िथयो जहाँ लाजरस बस्थ।े लाजरस
यशेलूे मतृ्य ु बाट उठाएका मािनस हुन।् 2 बथेानीमा ितनीहरूले यशेकूो िन म्त रा ी-भोजको वस्था गरेका िथए। माथार्ले
भोजन बाँड्ने काम गरी। लाजरस यशेसूगँ बसरे खानहेरू मध्ये एकजना िथए। 3 म रयमले श ु जटामसीबाट बिनएको
सगु न्धत मलहम ल्याई। म रयमले त्यो मलहम यशेकूो ख ु ामा खन्याई िदई। त्यसपिछ उहाँको खु ा आफ्नो केशले
पिुछिदई। अिन त्यो सगुन्ध सम्पणूर् घरभ र फै लयो।

4 यहूदा इस्करयोती त्यहाँ िथए। यहूदा यशेकूा चलेाहरूमा एक िथए। (ऊ मा एक िथयो जो पिछ यशेकूा िवरोधी
भए)। यहूदाले म रयमले त्यसो गरेको मन पराएन। 5 उसले भन्यो, “त्यो सगुन्धको मलू्य तीनसय चाँदीका िसक्का
पछर्। यो बचे्न सिकन्थ्यो अिन वद्लामा पसैा गरीबहरूलाई िदन ु पथ्य ।” 6 यहूदा आफैं गरीबहरूसगँ सम्ब न्धत िथएन।
यहूदाले यसो भनकेो कारण ऊ स्वयं चोर िथयो। यहूदाले चलेाहरूका पसैाको थलैी राख्थ्यो र उसले बलेा-बलेामा ती
थलैीहरूबाट पसैा चोथ्य ।

7 तब यशेलूे भन्नभुयो, “उसलाई िदक्क नदऊे। आजको लािग यो सगुन्ध उसले बचाएकी िथई। आज कै िदनमा
मरेो दफनको िन म्त तयार गन ुर् छ। 8 गरीब मािनसहरू सधैं ितमीसगं हुनछेन।् तर म ितमीहरूसगँ सधैं ब े छैन।”

लाजरस िवरु षड़यन्
9 यशे ूबथेानीमा हुनहुुन्छ भनरे धरैे यहूदीहरूले सनु।े तब ितनीहरू यशेलूाई हनेर् त्यहाँ गए। ितनीहरू त्यहाँ लाजरसलाई

पिन हनेर् गए। लाजरस जसलाई यशेलू े मतृ्यबुाट बचाउन ु भएको िथयो। 10 यसलैे मखु्य पजूाहारीहरूले लाजरसलाई पिन
मान योजनाहरू गरे। 11 लाजरसले गदार्, धरैे यहूदीहरूले आफ्ना मखु अगवुाहरूलाई छोडरे यशेलूाई िव ास गनर्
थालकेा िथए। त्यही कारणले गदार् यहूदी अगवुाहरूले लाजरसलाई मानर् चाहकेा िथए।

यशे ू राजा झैं यरूशलमेा वशे गन ुर् भएको
(म ी 21:1-11; मकूर् स 11:1-11; लकूा 19:28-40)

12 अक िदन यशे ू यरूशलमेितर आइरहन ु भएकोछ भनरे त्यकहाँका मािनसहरूले सनु।े ितनीहरूमा धरैे जसो
यहूदीहरूको िनस्तार चाडमा आउनहेरू िथए।

13 मािनसहरूले खजरुका हाँगाहरू लए अिन यशेलूाई स्वागत गनर् िनस्के। मािनसहरू कराए,

“ ‘उहाँको शसंा गर!’
‘स्वागत ्गर! परमे रले उहाँलाई आशीवार्द गरून ्जो परम भकुो नाउमँा आउन ु हुदँछै!’ भजनसं ह
118:25-26

परमे रले इ ाएलका राजालाई आशीष िदनहुुन्छ!”

14 यशेलूे एउटा गधा पाउन ु भयो र त्यसमा चढ़न ु भयो। यो धमर्शा मा भने जस्तै भयो,
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15 “हे िसयोन शहर* नडराऊ!

हरे! ित ो राजा आइरहछे।
उनी गधाको बछेड़ामािथ चडरे आइरहकेा छन।्” जक रया 9:9

16 यशेकूा चलेाहरूले त्यसबलेा के भइरहकेो िथयो बझुनेन।् तर यशेकूो पनुरूत्थान पिछ ितनीहरूले यशेकूो मिहमा
सम्झे िक यी कुराहरू उहाँकै िवषयमा ले खएको िथयो अिन मािनसहरूले उहाँकै िन म्त यी कुराहरू गरेकािथए।

17 जब यशेलूे लाजरसलाई िचहानबाट जगाऊन ु भयो अिन ितनलाई िचहानबाट बोलाउन ु भयो त्यसवलेा त्यहाँ धरैे
मािनहरू यशेसूगं िथए। अब ती मािनसहरूले यशेलू े के गन ुर्भयो अरूहरूलाई बताउन थाल।े 18 धरैे मािनसहरू यशेलूाई
हनेर् भनरे बािहर िनस्के कारण ितनीहरूले सनुकेा िथए िक यशेलूे चमत्कार पणूर् कायर्हरू गन ुर् भएको िथयो। 19 यसथर्
फ रसीहरूले एक-अकार्मा भन,े “हरे, हामीले कुनै कायर् सम्पन्न गनर् सकेका छैनौ। थर्मा सवै मािनसहरू उहाँलाई
प ाउँदछैन।्”

यशेलू े जीवन र मतृ्य ु िवषय भन्नहुुन्छ
20 ितनीहरूमा कोही मािनसहरू ीकका पिन िथए। ितनीहरू कोही ती मािनसहरू िथए जो यरूशलमेमा िनस्तार चाडमा

आएका िथए। 21 ती ीकका मािनसहरू िफ लपकहाँ गए। िफ लप गालीलमा बते्सदैाबासी िथए। ीक मािनसहरूले
भन,े “महोदय, हामी यशेलूाई हनेर् चाहन्छौ।” 22 िफ लप गएर आ न् यसलाई भन।े अिन िफ लप र आ न् यास गएर
यशेलूाई भन।े

23 यशेलूे ितनीहरूलाई भन्नभुयो, “मािनसको पु लाई मिहमा हण गन बलेा आइपगु्यो। 24 म ितमीहरूलाई साँचो
भन्दछु। गहुकँो दाना भइँूमा झन ुर् पछर् अिन मछर्। तब यो बढछ र धरैे बीऊहरू उब्जाउछँ। तर यो मरेन भने यो सधैं खा ल
एउटै बीऊ मा रहन्छ। 25 जसले आफ्नो ाणको माया गदर्छ उसले ाण गमुाउँदछ। तर जसले आफ्नो ाणलाई घणृा
गदर्छ यस ससंारमा उसले अनन्त जीवन पाउदँछ। 26 जसले मरेो सवेा गदर्छ उसले मलाई प ाउन ु नै पछर्। तब मा
मरेा सवेक म जहाँ-जहाँ हुदँछु त्यतै मसगं हुदँछ। मरेो िपताले ितनीहरूलाई सम्मान िदनहुुनछे जसले मरेो सवेा गछर्न।्

यशेलू े आफ्नै मतृ्यकुो िवषयमा भन्न ु हुन्छ
27 “अिहले मरेो हृदय ाकुल छ। मलैे के भन्न ु पलार् र? के मलैे भन्न ु पछर्, ‘िपता मलाई क को बलेाबाट बचाई

िदन ु होस?्’ होइन, यस्तो बलेामा म आउनको कारण नै दखुः पाउनकुा िन म्त हो। 28 हे िपता, तपाईंको नामको मिहमा
दान गराउन ु होस।्”

तब स्वगर्बाट एउटा आवाज आयो, “मलैे त्यो नाउमँा मिहमा ल्याएकोछु। अिन म फे र मिहमा ल्याउनछुे।”
29 उिभरहकेा मािनसहरूको भीडले त्यो आवाज सनु।े ती मािनसहरूले त्यसलाई मघे, गजर्न ्भन।े
तर अरू मािनसहरूले भन,े “स्वगर्दतू उहाँसगँ बोल!े”
30 यशेलूे मािनसहरूलाई भन्नभुयो, “त्यो आवाज ितमीहरूको लािग हो, मरेो लािग होइन। 31 अब ससंार (द ु ) को

न्याय गन बलेा आयो। अब यस ससंारको शासक फ्याँिकनछे। 32 म पथृ्वीबाट उचा लनछुे। अिन जब यस्तो हुदँछ, म
सबै मािनसहरूलाई मकहाँ ल्याउनछुे।” 33 उहाँको मतृ्य ु कुन कारले हुनछे त्यो सकेंत िदनलाई उहाँले त्यसो भन्नभुयो।

34 मािनसहरूले भन,े “तर हा ा वस्थाले भन्छ ी अनन्त बाँच्नछे यसथर् तपाईं कसरी भन्नहुुन्छ, मािनसको पु
उचा लन ु पछर्? यो ‘मािनसको पु ’ भनकेो को हो?”

35 तब यशेलूे भन्नभुयो, “ज्योित अझ केही समयको लािग ितमाहरूसगँ रहनछे। यसथर् जित वलेा सम्म उज्यालो छ
त्यित वलेा सम्म िहडडुल गर तािक अधँ्यारोले ितमीहरूलाई समा े छैन। जो मािनस अन्धकारमा िहडंछ उसले ऊ कहाँ
गई रहछे थाहा पाउदँनै। 36 यसथर् ज्योित जब सम्म ितमीहरूसगं रहन्छ त्यसमा िव ास राख। तब ितमीहरू ज्योितको
सन्तानहरू हुनछेौ।” यित भिनसकेर यशे ू जानभुयो। यशे ू त्यस्तो जग्गामा जान ु भयो जहाँ कसलैे उहाँलाई भटे्न स ै न।

यहूदीहरूले यशेमूा िव ास गरेनन ्
37 यशेलूे यी धरैे चमत्कारहरू गन ुर्भयो। ती मािनसहरूले त्यस्तो दो खसके प ात ् पिन उहाँमािथ िव ास गरेनन।्

38 अगमव ा यशयैाको वचन परूा होस ्भनी यो भयोः

“हे रम भ,ु हामीले भनकेा कुराहरूमा कसले िव ास गय ?
परम भकुो श कसले दखे्यो?” यशयैा 53:1

* 12:15: , यसको शा ब्दक अथर् हुन्छ, “िसयोनको छोरी” अथवा यरूशलमे। “िसयोन” शब्दावली
हने ुर्होस।्
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39 यसकारण मािनसहरूले िव ास गरेनन।् िकनभने यशयैाले यो पिन भन,े
40 “परमे रले मािनसलाई अन्धा बनाइिदन ु भयो।

परमे रले उनीहरूका हृदय कठोर पा रिदन ु भयो।
परमे रले यसो गन ुर्को कारण ितनीहरूले आफ्नै आखँले नदखेोस ्भनरे ितनीहरूले हृदयले बझु्न नसकोस ्भनरे,
न ता ितनीहरू मकहाँ िनको हुन फकर् नछेन।्” यशयैा 9:10

41 यशयैाले यसो भनकेो कारण उनले उहाँको मिहमा दखेकेा िथए। अिन उहाँको िवषयमा भन।े
42 तर धरैे मािनसहरूले यशेमूा िव ास गरे। कितपय यहूदी अगवुाहहरू सम्मले यशेमूा िव ास गरे। तर ितनीहरू

फ रसीहरू दे ख डराउथँ।े यसलैे ितनीहरूले यशेमूा िव ास गरे भनरे खलु्लम खलु्ला भननेन।् ितनीहरूलाई सभा-घरबाट
िनकाली दलेा िक भन्ने डर िथयो। 43 ती मािनसहरू परमे रबाट धरैे शसंा ग रन ु भन्दा मािनसहरूबाटै शसंा ग रएको
मन पराउँथ।े

यशेकूो उपदशेले मािनसहरूलाई न्याय गनछ
44 तब यशेलूे जोडले काराएर भन्नभुयो, “जसले मलाई िव ास गदर्छ उसले मलाई मा िव ास गदन जसले मलाई

पठाउन ु भयो उहाँलाई पिन िव ास गछर्। 45 जसले मलाई दखे्दछ उसले उहाँलाई दखे्दछ जसले मलाई पठाउन ु भयो।
46 म ज्योित हु ँ र यस ससंारमा आएँ र जसले मलाई िव ास गदर्छ उसले अन्धकारमा ब ु पदन।

47 “म मािनसहरूलाई न्याय गनर् यस ससंारमा आएको होइन। म ससंारमा मािनसहरूलाई बचाउन आएकोहु।ँ म
मािनसलाई न्याय गन न्यायकतार् हनै। जसले मरेो वचन सनु्दछ तर पालन गदन। 48 जसले मलाई अस्वीकार गछर् र
मलैे भनकेा कुराहरू मान्दनै उसको लािग न्यायक ार् छदँछै। मलैे जनु सदंशे भने त्यसलैे अ न्तम िदनमा त्यस मािनसको
िन म्त न्याय गनछ। 49 िकन? िकनभने जनु कुराहरू मलैे बताँए त्यो मरेो आफ्नै िथएन। िपता जसले मलाई फठाउन ु
भयो र के भन्न ु र के िशक्षा िदन ु भन्न ु भयो त्यही गरें। 50 र म जान्दछु िक अनन्त जीवन उहाँकै आज्ञाबाट आउनछे।
यसकारण म जे बोल्दछु िपताले भन्नभुए अनसुार बोल्दछु।”

13
यशेलूे आफ्ना चलेाहरूको खु ा धनुभुयो

1 यो ाय यहूदीहरूको िनस्तार चाड आइसकेको बलेा िथयो। यशेलू े जान्न ु हुन्थ्यो िक अब उहाँ को ससंार छोडने
समय आइपगु्कोछ। अब आफ्ना िपता कहाँ फक जाने समय आइपगुकेोछ। यशेलू े सधैं ितनीहरूलाई मे गन ुर् भयो जो
उहाँसगं त्यस ससंारमा िथए। अब यशेलूे ितनीहरूलाई आफ्नो पणूर् मे दखेाउने समय आएको िथयो।

2 यशे ू र उहाँका चलेाहरूको, िन म्त बलेकुाको भोजन िथयो। िशमोन इस्कारयोतीको छोरा यहूदालाई यशेकूो िवरु
हुने कुरा अिघबाटै शतैानले े रत गराएको िथयो। 3 िपताले यशेलूाई सबै कुरामािथ श िदनभुएको िथयो। यशेलू े यी
कुराहरू जान्न ु हुन्थ्यो। उहाँ यो पिन जान्न ु हुन्थ्यो िक उहाँ परमे रबाट आउन ु भएको हो। अिन परम र तफ फिकर् रहन ु
भएको िथयो भन्ने पिन जान्न ु हुन्थ्यो। 4जब ितनीहरूले खाई रहकेा िथए, यशे ूउठ्न ु भयो र आफ्ना पोशाकलाई पन्साउन ु
भयो। उहाँले तौ लया लएर आफ्नो कम्मरमा बे न ु भयो। 5 तब यशेलूे भाँडामा पानी खन्याउन ु भयो। उहाँले तब चलेाहरू
खु ा धनु थाल्न ु भयो। र आफ्ना कम्मरमा बहेरेेको तौ लयाले उनीहरूका खु ा पिुछिदन ु भयो।

6 यशे ू िशमोन प सु कहाँ आउन ु भयो। तर प सुले यशेलूाई भन,े “ भ,ु मरेो ख ु ा धनु ु पदन।”
7 यशेलूे जवाफमा भन्नभुयो, “अिहले मलैे के ग ररहछुे ितमी जान्दनैौ। तर पिछ बझु्ने छौं।”
8 प सुले भन,े “अह!ँ तपाईंले मरेो ख ु ा किहल्यै धनुहुुदँनै।”
यशेलू े भन्नभुयो, “यिद मलैे ित ो ख ु ा धोइन ँ भन,े मसगँ ित ो कुनै अशं रहने छैन।”
9 िशमोन प सुले भन,े “ भ,ु मरेो ख ु ामा होइन, मरेो हात र टाउकँो पिन धोइिदन ु होस।्”
10 यशेलूे भन्नभुयो, “नहुाइसके पिछ एक मािनस सम्पणूर् रूपले सफा हुदँछ। उसको खु ामा धनु ु पदर्छ। ितमीहरू

सबजैना श ु छौ तर कोही कोही मा छैनौ।” 11 यशेलूे उहाँको िवरु को जाने छ िचन्नहुुन्थ्यो। त्यसकैारणले यशेलू े
भन्नभुयो, “ितमीहरूमा सबै श ु छैनौं।”

12 यशेलूे ितनीहरूका खु ा धोइसक्न ु भयो। तब आफ्नो पोशाक लगाई टेबलतफर् फक जानभुयो उहाँले भन्नभुयो,
“ितमीहरू जान्दछौ मलैे ितमीहरूलाई के गरें? 13 ितमीहरूले मलाई ‘गरुूज्य’ू र ‘ भ’ु भनरे बोलाउँछौ। अिन यो
ठीक हो िकनभने म त्यही हु।ँ 14 ितमीहरूका भु र गरुू हु।ँ िकनभेने मलै े ितमीहरूका खु ा एक नोकरले जस्तो धोएँ।
यसलैे ितमीहरूले पिन एकअकार्को खु ा धनु ु पछर्। 15 मलैे ितमीहरूको अिघ उदाहरणको लािग यो गरें। र ितमीहरूले
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एकाअकार्मा त्यसै गन ुर् पछर् जस्तो मलैे गरें। 16 म सत्य भन्छु। एक नोकर उसको मा लक भन्दा ठूलो हुदँनै जसलाई
केही कायर्का िन म्त पठाइएको छ ऊ ती पठाउने भन्दा ठूलो होइन। 17 यिद ितमीहरूले यी कुराहरू जान्दछौ, गर ्यौ भने
सखुी हुनछेौ।

18 “मलैे ितमीहरू सबकैो िवषयमा भिनरहकेो होइन। मलैे छानकेा मािनसहरू म िचन्दछु। तर धमर्शा मा जे
भिनएकोछ त्यो हुन्छः ‘जसले मरेो भोजन खायो ऊ नै श ु भयो।’ 19 अब यसो हुन अगािड नै म भिनरहछुे। जब यस्तो
घट्नछे तब म उही नै हु ँ भनरे ितमीहरूले िव ास गनछौ। 20 यसथर् म साँचो भन्छु। जसले मलैे पठाएको मािनसलाई
हण गदर्छ तब उसले मलाई पिन हण गदर्छ। र जसले मलाई हण गछर् भने उसले मलाई जसले पठाउन ु भयो उहाँलाई

पिन हण गछर्।”
यशेलू े धोखा िदनकेो िवषयमा भन्नहुुन्छ
(म ी 26:20-25; मर्कूस 14:17-21; लकूा 22:21-23)

21जब यशेलूे यी कुराहरू भनी सक्न ु भयो, यशे ूआत्मामा सा ै िवच लत हुनभुयो। उहाँले खलु्लम-खलु्ला भन्नभुयो,
“म साँचो भन्छु िक ितमीहरू मध्ये एकजना मरेो िवरु हुनछौ।”

22 यशेकूा चलेाहरूले एक-अकार्लाई हरेे। ितनीहरूले बझुनेन ् िक यशेलूे कसको िवषयमा भिनरहन ु भएको िथयो।
23 उहाँका चलेाहरू मध्ये एकजना उहाँकै छेउमा बिसरहका िथए। ितनलाई यशेलू े अत्यन्त मे गन ुर् हुन्थ्यो। 24 िशमोन
प सुले त्यस चलेालाई इशारा गरेर सोध्न ु लगाए िक उहाँले भन्न ु भएको मानिस को होला।

25 त्यो चलेा उहाँको छातीमा अडसे लाग्यो अिन सोध्यो, “ भु त्यो को होला जो तपाईंको िवरू जानछे?”
26 यशेलूे जवाफ िदनभुयो, “म यो रोटी प्यालामा चोब्नछुे र जसलाई म त्यो चोबकेो रोटी िदन्छु ऊ नै मरेो िवरु

हुनछे।” यसथर् यशेलू े रोटीको एक टु ा लन ु भयो। उहाँले त्यो चोब्न ु भयो र िशमोनको छोरो यहूदा इस्क रयोतलाई
िदनभुयो। 27 जब यहूदाले त्यो रोटीको टु ा लयो शतैान उसकोिभ पस्यो, यशेलूे यहूदालाई भन्न ु भयो, “ितमीले जे
गन ुर् छ त्यो झ ै ग रहाल!” 28 भोजनमा बिसरहकेाहरू कसलैे यशेलू े यहूदालाई त्यसो भन्नभुएको तात्पयर् बझुनेन।्
29 यहूदा मा एक त्यस्तो च र को िथयो जसले पसैाको थलैी राख्दथ्यो। अरूहरूले के सोचे भने यशेलू े यहूदालाई
भोजको िन म्त आवश्यक चीजहरू िकन्न पठाउन ु भयो। अथार्त ्यसो पिन अरूहरूले सम्झे िक यशेलूे ग रबहरूका लािग
केही िकन्न यहूदालई पठाउन ु भयो।

30 यहूदाले यशेलू े िदनभुएको त्यो रोटीको टु ा हण गय र तरुुन्तै बािहर िनस्की हाल्यो। त्यसबलेा रात प रसकेको
िथयो।

यशेलू े आफ्नो मतृ्य ु िवषय भन्न ु हुन्छ
31 यहूदा जब गइसकेको िथयो, तब यशेलूे भन्न ु भयो, “अब मािनसको पु ले मिहमा ा गछर् अिन परमे रले

मािनसको पु बाट मिहमा ा गन ुर्हुन्छ। 32 यिद परमे रले पिन उसको माध्यमबाट मिहमा ा गदर्छ भन,े उहाँले
छोरोलाई स्वयबंाट मिहमा तरुून्तै िदनहुुनछे।”

33 यशेलूे भन्नभुयो, “मरेा छोरा-छोरीहो, अब म ितमीहरूसगं केही समय सम्म मा रहनछुे। ितमीहरूले मलाई
खोज्नछेौ। अिन यहूदीहरूलाई मलैे जे भने त्यो ितमीहरूलाई भन्नछुे, अब जहाँ म गइरहछुे त्यहाँ ितमीहरू जान स ै नौ।

34 “म ितमीहरूलाई एउटा नयाँ आज्ञा िदन्छु: एकअकार्मा मे गर। ितमीहरूले मलैे जस्तो एकाअकार्मा मे गन ुर्
पछर्। 35 यिद ितमीहरूले आपसमा मे गय भने यस त रकाबाट सबै मािनसहरूले जान्नछेन ्िक ितमीहरू मरेा चलेाहरू
हौ।”

यशेलूे भन्नहुुन्छ िक प सुले उहाँलाई इनकार गनछ
(म ी 26:31-35; मकूर् स 14:27-31; लकूा 22:31-34)

36 िशमोन प सुले यशेलूाई सोध,े “ भ,ु तपाईं कहाँ जान ु हुदँछै?”
यशेलूे जवाफ िदनभुयो, “जहाँ म गइरहछुे त्यहाँ ितमी प ाउन स ै नौ अब। तर पिछ मा प ाउन ु सक्ने छौ।”
37 प सुले सोध,े “ भ,ु अिहले म तपाईंलाई िकन प ान स न? म तपाईंका िन म्त मनर् तयार छु!”
38 यशेलूे जवाफ िदनभुयो, “साँिच नै ितमी आफ्नो जीवन मरेा िन म्त त्याग्न सक्नछेौ? म साँचो भन्छु। भाले बा ु

अिघ, ितमीले ितनपल्ट भन्नछेौ िक ितमीले मलाई िचन्दनैौ।”

14
यशेलूे आफ्ना चलेाहरूलाई ढाढस िदनहुुन्छ
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1 यशेलूे भन्नभुयो, “आफ्ना हृदयलाई दःुखी हुन नदऊे। परमे रमा भरोसा गर। अिन ममा भरोसा गर। 2 त्यहाँ

मरेा िपताको घरमा धरैे कोठाहरू छन।् यिद यो सत्य नभएको भए म ितमीहरुलाई भन्ने िथईन।ँ म त्यहाँ ितमीहरूको
वस्था िमलाउन गइरहछुे। 3 म गए पिछ ितमीहरूको लािग सबै वस्था िमलाइसके पिछ म फक आउनछुे। तब

म ितमीहरूलाई त्यहाँ लानछुे। तब ितमीहरू म जहाँ छु त्यहीं हुनछेौ। 4 म जनु ठाउँमा गइरहछुे ितमीहरू त्यो बाटो
जान्दछौ।”

5 थोमाले भन,े “ भ,ु तपाईं कहाँ गइरहन ु भएको छ हामी जान्दनैौ। तब हामीले बाटो कसरी जान्न?े”
6 यशेलूे भन्नभुयो, “म नै बाटो हु,ँ सत्य र जीवन म नै हु।ँ िपताकोमा जाने माध्यम हु।ँ 7 यिद ितमीहरूले मलाई

िचनकेो भए तब मरेो िपतालाई पिन िचन्ने िथयौ। तर अब ितमीहरू िपतालाई जान्नछेौ। ितमीहरूले उहाँलाई दखेकेाछौ।”
8 िफ लपले यशेलूाई भन,े “ भ,ु हामीलाई िपता दखेाइिदन ु होस।् त्यही हामीलाई पयार् हुनछे।”
9 यशेलूे जवाफ िदन ु भयो, “िफ लप धरैे समयदे ख म ितमीहरूसगँै छु र पिन मलाई िच न्दन भन्छौ? जसले मलाई

दखेकेोछ उसले मरेो िपतालाई पिन दखेकेोछ। यसथर् ितमी कसरी भन्छौ, ‘हामीलाई िपता दखेाउन ु होस?्’ 10 के
ितमीहरू िव ास गछ िक म िपतािभ छु र िपता मिभ हुनहुुन्छ भनरे? जनु कुराहरू मलैे भने त्यो मबाट आएको
होइन। िपता मिभ बाँच्न ु हुन्छ अिन उहाँले आफ्नो काम आफै गन ुर्हुन्छ। 11 मलैे पिहल्यै भिन सकें िक िव ास गर,
ममा िपता र िपतामा म हुन्छु। अथवा मलैे गरेको कामहरूको कारणले गदार् पिन िव ास गर।

12“म ितमीहरूलाई सत्य भन्छु। जसले ममा िव ास गछर् उसले पिन त्यस्तै काम गनछ जो म गछुर्। उसले वास्तवमा
त्यो भन्दा पिन महान काम गनछ। िकनभने म िपताकहाँ गइरहछुे। 13 अिन मरेो नाममा केही पिन माग्यो भन,े म त्यो
ितमीहरूको लागी ग रिदनछुे। तब िपताको मिहमा प ु को माध्यमाबाट दे खनछे। 14 यिद ितमीहरूले मरेो नाममा केही
माग्यौ भन,े म िदनछुे।

पिव आत्माको ितज्ञा
15 “यिद ितमीहरूले मलाई मे गय भन,े तब ितमीहरूले मरेो आज्ञा पालन गनछौ। 16 म मरेो िपतालाई माग्नछुे र

उहाँले ितमीहरूलाई अक सहायक* िदनहुुनछे। उहाँ ितमीहरूसगं सधैं रहने सहायक िदनहुुनछे। 17 सहायक सत्यको
आत्मा† हो। ससंारले उहाँलाई दखे्दनै र बझु्दनै। तर ितमीहरू उहाँलाई जान्दछौ। उहाँ ितमीहरूसगं बाँच्न ु हुन्छ र उहाँ
ितमीहरूिभ नै हुन ु हुनछे।

18 “म ितमीहरूलाई आफ्ना आमा-बाबलुे अनाथहरू छोडे जस्तो एक्लै छाड्नछैेन। म ितमीहरूकहाँ फक आउने
छु। 19 केही समय पिछ बाटै मलाई ससंारमा मान्छेहरूले फे र दे छैेन। तर ितमीहरूले मलाई दे छेौं। ितमीहरू
बाँच्नछेौं िकनभने म बाँच्छु। 20 त्यस िदनमा ितमीहरूले जान्नछेौं िक म िपतामा छु। ितमाहरूले जान्नछेौ िक ितमीहरू
ममा र म ितमीहरूमा हुनछुे। 21 यिद कसलैे मरेो आज्ञाहरू हण गछर् र यसलाई पालन गदर्छ, त्यस मािनसले मलाई मे
गदर्छ। अिन मरेा िपताले ितनलाई मे गदर्छन।् जसले मलाई मे गदर्छ। अिन म त्यस मािनसलाई मे गछुर्। म उमािथ
कट हुनछुे।”
22 तब यहूदाले (इस्क रयोत यहूदा होइन) भन्यो, “तर भु िकन तपाईंले आफूलाई हामी समक्ष कट गन ुर्हुन्छ र

ससंार समक्ष िकन गन ुर्हुन्न?”
23यशेलूे भन्नभुयो, “यिद कसलैे मलाई मे गछर् भन,े उसले मरेो िशक्षा पालन गदर्छ। अिन मरेो िपताले पिन ितनलाई

मे गन ुर्हुन्छ। म र मरेा िपता ितनीकहाँ आउनछेौं र ितनीसगंै ब छेौं। 24 तर जसले मलाई मे गदन उसले मरेो िशक्षाहरू
पालन गदन। यो िशक्षाहरू जनु ितमीले सनु्दछैौ वस्तवमा मरेो होइन। यो िपताबाट आएको हो जसले मलाई पठाउन ु भयो।

25 “मलैे यी सबै कुराहारू भिनसकेकोछु ितमीहरूसगं रहदँा न।ै 26 तर सहायकले सबै कुराहरूको िशक्षा िदनछेन।्
सहायकले मलैे जे भने ती सबै कुराहरू सम्झना गराउनछे। त्यो सहायक नै पिव आत्मा हो जसलाई िपताले मरेो नाममा
पठाउन ु हुनछे।

27 “म ितमीहरूलाई मरेो शा न्त छोड्दछु, यो मरेो आफ्नै शा न्त ितमीहरूलाई िददंछु। म ितमीहरूलाई शा न्त िदन्छु,
यो त्यो शा न्त होइन जनु ससंारले िदन्छ। यसकारण ितमीहरूको हृदय िवच लत नहोस ्अिन कुनै िवषयमा पिन नडराऊ।
28 म गइरहछुे भनकेो ितमीले सनु्यौ, तर फे र ितमीहरूकहाँ आउनछुे। यिद ितमीहरूले मलाई मे गरेको भए ितमीहरू
खशुी हुने िथयौ िक म िपताकहाँ गइरहछुे। िकन? िकनभने िपता म भन्दा महान हुनहुुन्छ। 29 यो हुन ु भन्दा पिहल्यै मलै े
यो कुरा भिनसकेकोछु। जब यी सबै हुनछे अिन ितमीहरूले िव ास गनछौ।
* 14:16: , “आरामदायक,” पिव आत्मा। पद 26 मापिन हने ुर्होस ्साथै “पिव आत्मा” शब्दावली हने ुर्होस।् † 14:17:

(हने ुर्होस ् “पिव आत्मा” शब्दावली) परमे रको सत्य यशेकूा चलेाहरूलाई बझुाउन ु नै उहाँको कायर्
हो।यहून्ना 16:13 पिन हने ुर्होस।्
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30 “ितमीहरूसगं कुरा गन समय छैन। यो ससंारको शासक आइरेहछ। तर ममािथ उसको अिधकार चल्दनै। 31 तर

ससंारले जान्नै पछर् िक मलैे मरेा िपतालाई मे गछुर्। यसलैे म त्यही जस्ताको तस्तै गदर्छु, जनु उहाँले मलाई गन ुर् भन्न ु
भयो।

“आऊ अब, हामी यस ठाऊँलाई छोडी जाऊँ।”

15
यशे ू दाखको बोट

1यशेलूे भन्नभुयो, “म साँचो दाखको बोट हु,ँ मरेो िपता माली हुनहुुन्छ। 2म मरेो त्यके हाँगा जसमा फल फल्दनै त्यो
उहाँले का टनिदन ु हुन्छ। अिन उहाँले त्यके हाँगाहरू छाँ ु र सफा गन ुर्हुन्छ तािक त्यसले फल फलाउन, सकोस;् त्यसो
गदार् यसले अझ बढता फल िदनछे। 3 मरेो उपदशेको कारणले गदार् ितमीहरू पिहल्यै श ु भइसकेकाछौ। 4 मिभ बस,
म ितमीहरूिभ रहनछुे। कुनै पिन एक्लो हाँगाले फल िददंनै। त्यो मलू बोटमा अतिनर्िहत भएको हुनै पछर्। ितमीहरूसगँ
पिन यही कुरा लाग ू हुदँछ। ितमीहरू एक्लै फल फलाउन स ै नौ। ितनीहरू ममा हुन ु पछर्।

5“म दाखको बोट हु ँ र ितमीहरू त्यसका हाँगाहरू हौ। यिद जो कोही ममा र ो भने त्यसले धरैे फल िदनछे। िकनभने
म िबना ितमीले केही गनर् स ै नौ। 6 यिद कोही ममा रहदँनै भने तब ऊ त्यो हाँगा जस्तो हुन्छ जो फ्याँिकएर जान्छ।
त्यो हाँगा मदर्छ। मािनसहरूले त्यस्तो मरेको हाँगाहरू टपरे आगोमा हा लिदन्छन ्र ितनीहरू जल्छन।् 7 यिद ितमीहरू
ममा र ौ र मरेो वचनहरू ितमीहरूमा र ो भने तब ितमी जे पिन चाहन्छौ माग अिन त्यो ितमीलाई िदइनछे। 8 ितमीले
अिधक फलहरू फलाऊ र िस गर िक ितमीहरू मरेा चलेाहरू हौ। यसले मरेो िपतालाई मिहमा िददछँ।

9“म ितमीहरूलाई मे गदर्छु जसरी मलाई िपताले गन ुर्हुन्छ। अब मरेो मेमा िनरन्तर रहौ। 10मलैे मरेा िपताको आज्ञा
पालन गरें र िनरन्तर उहाँको मेमा रही रहकेोछु। यस्तै कारले यिद ितमीहरूले मरेो आज्ञा पालन गय भने ितमीहरू
मरेो मेमा िनरन्तर रहने छौ। 11 मलैे यी कुराहरू भिनसकेकोछु, यसलैे ितमीहरूले त्यस्तै आनन्द पाउन सक्नछेौ जनु
मसगं छ। म ितमीहरूको आनन्द एक पणूर् आनन्द भएको दे ु चाहन्छु। 12 यसकैारणले म ितमीहरूलाई आज्ञा गदर्छुः
एकअकार्मा मे गर जसरी मलैे ितमीहरूलाई मे गरें। 13महान मे त्यस मािनसले दखेाउन सक्छ जसले आफ्नो िम को
लािग आफ्नो जीवन ब लदान िदनसक्छ। 14 ितमीहरू मरेा िम हौ यिद ितमीहरूले मरेो आज्ञ अनसुार काम गरयौ भन।े
15 म ितमीहरूलाई नोकरहरू भनरे डाक्ने छैन। एक नोकरले उसको मा लकले के गछर् भनरे केही पिन जान्दनै अब म
ितमीहरूलाई िम भनरे बोलाउँछु िकनभने मरेा िपताले मलाई ज-ेजे भन्नभुयो ती सबै ितमीहरूलाई भिनसकेकोछु।

16 “ितमीहरूले मलाई चनुनेौ; मलैे ितमीहरूलाई चनु।े अिन मलैे ितमीहरूलाई िनय ु गरेकोछुः जाऊ अिन फल
फलाऊ। म यो फल ितमीहरूको हृदयमा फ लरहकेो दे चाहन्छु। तब िपताले ितमीहरूले जे पिन चाहन्छौ त्यो मरेो
नाममा िदनहुुनछे। 17 यही मरेो आज्ञा होः एकाअकार्लाई मे गर।

यशेलू े आफ्ना चलेाहरूलाई सावधान गन ुर्हुन्छ
18“यिद यो ससंारले ितमीहरूलाई घणृा गछर् भने याद गर िक ससंारले मलाई थम घणृा गय भनरे। 19यिद ितमीहरू

ससंारकै िथयौ भने ितमीहरूलाई उसकै आफ्नै मािनसहरू सरह मे गन नै छ। तर मलैे ितमीहरूलाई ससंारबाट छानें।
यसलैे ितमीहरू ससंारसगं सम्ब न्धत छैनौ। यसकैारणले ससंारले ितमीहरूलाई घणृा गदर्छ।

20 “मलैे ितमीहरूलाई भनकेा कुराहरू सम्झः एक नोकर उसको मा लक भन्दा े हुदँनै। यिद मािनसहरूले मलाई
सताए भने ितमीहरूलाई पिन सताउनछन ्यही मािनसहरूले मरेो िशक्षा पालन गरे भने ितनीहरूले ितमीहरूको आज्ञा पालन
गनछन।् 21 मािनसहरूले यी सबै कुराहरू मरेो कारणले गदार् ितमीहरूलाई गनछन।् उहाँलाई ितनीहरूले िचन्दनैन ्जसले
मलाई पठाउन ु भयो। 22 यिद म नआएको भए र ससंारका मािनसहरूलाई नबताएको भए तब ितनीहरू पापका-दोषी हुने
िथएनन।् तर अब मलैे ितनीहरूलाई जनाएँ र अब ितनीहरू पापबाट माफी हुने छैन।

23 “जसले मलाई घणृा गदर्छ, उसले मरेो िपतालाई पिन घणृा गदर्छ। 24 मलैे ती मािनसहरू माझ जस्तो कुराहरू गरे
अन्य कुनै मािनसले किहल्यै गरेन। यिद मलैे त्यस्तो कुराहरू नगरेको भए, ितनीहरू पापको-दोषी हुने नै िथएनन।् तर
मलैे ज-ेजे गरें ती सबै ितनीहरूले दखेी सकेका छन।् तथािप ितनीहरूले मलाई र मरेा िपतालाई घणृा गछर्न।् 25 तर यस्तो
भयो िकनिक उनीहरूको वस्थामा ले खएको कुरा सत्य हुने भयोः यस्तो ले खएको छ ‘कुनै कारण िबना नै ितनीहरूले
मलाई घणृा गरे।’

26 “म ितमीहरूलाई िपताबाट सहायक पठाइिदनछुे। सहायक सत्यको आत्मा हो जो िपताबाट आउँदछ। जब उनी
आउँछन,् उसले मरेो िवषयमा बताउनछेन।् 27 अिन ितमीहरूले मरेो िवषयमा मािनसहरूलाई भन िकनभने ितमीहरू
शरुुदे खनै मसगं छौ।
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16
1 “मलैे यी कुराहरू ितमाहरूलाई भनें तािक ितमीहरूले आफ्नो िव ास हराउने छौनौ। 2 ितनीहरूले ितमीहरूलाई

सभा घरहरूबाट बािहर िनका लिदने छन।् समय आउँदछै तािक मािनसहरूले ितमीहरूलाई मारेर परमे करको सवेा
गदछौ भन्ने सोच्नछेन।् 3 मािनसहरूले यी सबै कुराहरू गनछन ्कारण न त ितनीहरूले िपतालाई िचनकेा छन ्न त मलाई
नै िचन्दछन।् 4 यी कुराहरू म ितमीहरूलाई अिहले भन्दछुै। अतः जब यी कुराहरू हुने समय आउनछे, तब ितमीहरूले
मलैे होिशयारी गराएको समझ्नछेौं।

पिव -आत्माका काम
“मलैे यी कुराहरू ितमीहरूलाई शरुूमा भिनन, िकनभने म त्यस बलेा ितमीहरूसगंै िथएँ। 5अब म उहाँकैमा गइरहकेोछु

जसले मलाई पठाउनभुयो। तर ितमीहरू कसपैिन मलाई सोधनेौ, ‘तपाईं कहाँ गइरहुन भएको छ?’ 6 ितमीहरूका हृदय
उदािसनताले भ रएको छ िकनभने मलै े ितमीहरूलाई ती कुराहरू भन।े 7 तर म ितमीहरूलाई साँचो भन्दछु। ितमीहरूको
भलाईको िन म्त म टािढन ु नै रा ो छ। िकन? िकनभने जब म जानछुे ितमीहरूका लािग सहायक पठाइिदने छु। तर यिद
म गइन भन,े सहायक ितमीहरूकहाँ आउने छैन।

8 “जब सहायक आउँछन,् उहाँले ससंारलाई यी िवषयहरूमा माण िदन ु हुनछेः पापको िवषय, धािमर्कताको िवषय
र न्यायको िवषयमा। 9 सहायकले मािनसहरूको जीवनमा पाप छ भनरे माण गनछन ्िकनभने ितनीहरूले ममा िव ास
गदनन।् 10 उसले मरेो धािमर्कताको माण ितनीहरूलाई गराउनछेन,् िकनभने म िपताकहाँ नै गई रहछुे। तब ितमीहरूले
मलाई फे र दे छैेनौ। 11 अिन सहायकले न्यायको िवषयमा सत्य कुराको माण ससंारलाई गराउने छ, िकनभने यस
ससंारको शासकलाई पिहल्यै नै जाँची सकेकोछ।

12 “मलाई अझ ितमीहरूसगं धरैे कुराहरू भन्न ु छ। तर अिहले ती कुराहरू ितमीहरूलाई अिधक हुनछे र हण गनर्
सा ो पनछ। 13 तर जब सत्यको आत्मा आउँदछ, उहाँले भिवष्यका कुराहरू घोषणा गन ुर् हुनछे। उहाँले आफ्नो कुराहरू
भन्न ु हुनछैेन उहाँले जे सनु्न ु हुन्छ त्यही बताउन ु हुन्छ। 14 सत्यको आत्माले मकहाँ मिहमा ल्याउन ु हुनछे। कसरी?
उसले मबाट कुराहरू पाउने छन ्र ितमीहरूलाई ती सबकुैरा ाख्या गनछन।् सबै कुराहरू जो िपतासगं छन ्ती सबै मरेा
हुन।् 15 त्यसकैारणले म भन्दछुै त्यस आत्माले जे कुराहरू मबाट पाउने छन ्र ती सबै ितमीहरूलाई घोषणा गनछन।्

शोक खशुीयालीमा प रवतर्न
16 “केही बरेपिछ ितमीहरूले मलाई दे छैेनौ। अिन अक केही बरे पिछ मलाई फे र ितमीहरूले दे छेौ।”
17कोही चलेाहरूले आपसमा भन,े “यशेलूे जब त्यसो भन्न ु हुन्छ त्यसको मतलब के हो? ‘केही बरेपिछ ितमीहरूले

मलाई दे छैनौ अिन तब केही बरेपिछ मलाई फे र दे छेौ?’ त्यसो जब भन्नहुुन्छ, ‘म िपताकहाँ जादछुै।’ त्यसको
अथर् के हो?” 18 चलेाहरूले सोध,े “ ‘केही बरेपिछ’ भन्नकुो तात्पयर् के हो? उहाँले के भिनरहन ु भएको छ हामीले
केही बझुनेौ।”

19 यशेलूे जान्न ु भयो िक चलेाहरूले त्यस िवषयमा उहाँलाई सोध्न चाहन्छन।् तब यशेलूे आफ्ना चलेाहरूलाई
भन्नभुयो, “ितमीहरू आपसमा सोिधरहछेौ मरेो भन्नकुो तात्पयर् जब मलैे भन,े केही बरेपिछ ितमीहरूले मलाई दे े छैनौ।
ितमीहरूले यो जान्नलाई आपसमा बहस गरेकाछौ। त्यसपिछ फे र अक केही बरेपिछ दे छेौ? 20 म ितमीहरूलाई
साँचो भन्छु। ितमीहरू रूनछेौ र दःुखी हुनछेौ तर ससंार सन्न हुनछे। ितमीहरू दःुखी हुने छौ तर ितमीहरूका दःुख
आनन्दमय हुनछे।

21“जब एक नारीले बालकलाई जन्म िदने समय हुन्छ, उसलाई पीडा हुदँछ, िकनभने उसले जन्माउने समय आएको
हुदँछ। तर जब बालक ज न्मसक्दछ, उनले अिघका पीडाहरू भु ल्छन,् िकनभने उनले बालक ससंारमा ज न्मएको
खशुीमा अिघका पीडाहरू त्यसै भलु्दिछन।् 22 ितमीहरूसगं पिन ठीक त्यस्तै हुनछे। अिहले ितमीहरू दःुखीछौ। तर
म ितमीहरूलाई फे र दे छुे र ितमीहरू खशुी हुनछेौ। अिन कसलैे पिन ितमीहरूको खशुी खोसरे लानछैेन। 23 त्यस
िदन ितमीहरूले मलाई केही पिन सोध्ने छैनौ। म ितमीहरूलाई साँचो भन्दछु। मरेो नाममा जे मागे पिन मरेा िपताले
ितमीहरूलाई िदनहुुनछे। 24 ितमीहरूले अझ सम्म मरेो नाममा केही पिन मागकैे छैनौ। माग अिन ितमीहरूले पाउनछेौ।
अिन ितमीहरूको आनन्द पणूर् हुनछे।

ससंार मािथ िवजय
25 “यी कुराहरू मलैे ितमीहरूलाई अथर् लकुाएर भिनसकेकोछु। तर समय आउँदछै म ितमीहरूसगँ खलु्ला पारेर यी

कुराहरू भन्नछुे। मरेा िपताको िवषयमा म ितमीहरूलाई सरल भाषामा भन्नछुे। 26 त्यस समय मरेो नाममा मरेा िपतालाई
िबन्ती गनछौ। तर मलैे भिनरहकेोछैन िक ितमीहरूको िन म्त म मरेा िपतालाई भन्नछुे। 27 िकनभने िपता आफैले
ितमीहरूलाई मे गन ुर्हुन्छ। उहाँले ितमीहरूलाई मे गन ुर्हुन्छ िकनभने ितमीहरूले मलाई मे गरेकाछौ। त्यसकारणले
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ितमीहरूले िव ास गछ िक म परमे रबाट आएको हु।ँ 28 म िपताबाट ससंारमा आएँ। अब म यो ससंार छोडरे िपता
कहाँ फकर जाँदछुै।”

29 तब यशेकूा चलेाहरूले भन,े “तपाईंले अिहले हामीलाई खलुस्त भन्नभुयो। त्यस्तो बझु्नै नसक्ने अप्ठेरो नबनाई
तपाईंले भन्न ु भएन। 30 हामीले अब बझु्न सक्छौ िक तपाईंले त्यके कुरा जान्न ु हुन्छ। तपाईंले सोध्न ु अगािड नै कुनै
पिन मािनसको उ र िदन ु सक्नहुुन्छ। यही कारणले हामीलाई िव ास िदलाउछँ िक तपाईं परमे रबाटै आउन ु भएको
हो।”

31यशेलूे भन्नभुयो, “यसथर्ः अब ितमीहरूले िव ास गय ? 32 ध्यानले सनु, ितमीहरू छ रएर ब े समय आइरहछे।
ितमीहरू त्यके आफ्नै घरमा छरप हुनछेौ। त्यो समय अब आएको छ। ितमीहरूले मलाई छाडनछेौ। म एकलो रहनछुे।
तर म वास्तवमा एक्लो रहनछैेन िकनभने िपता मसगं रहन ु हुनछे।

33 “मलैे ितमीहरूलाई यी कुराहरू भनकेो छु तािक ितमीहरूलाई ममा शा न्त रहोस।् यस ससंारमा ितमीहरूलाई
सकंट हुनछे। तर साहसी बन। मलैे ससंारलाई परािजत गरेको छु।”

17
आफ्ना चलेाहरूका लािग यशे ू ाथर्ना गन ुर्हुन्छ

1 यित कुराहरू भिनसके पिछ यशेलूे स्वगर्ितर हने ुर्भयो र ाथर्ना गन ुर्भयो, “िपता ठीक समय आइपगु्यो। यसकारण
तपाईंको पु लाई मिहमा दान गन ुर् होस ्तािक पु ले तपाईंलाई मिहमा िदन सकोस।् 2 तपाईंले सबै मािनसहरू भन्दा मािथ
पु लाई श िदनभुयो तािक पु ले सबलैाई अनन्त जीवन िदन सकोस ्जनु तपाईंले ितनलाई िदनभुएकोछ। 3 यो अनन्त
जीवन होः मािनसहरूले तपाईंलाई मा साँचो परमे र भनरे िचननु ् र यशे ू ी लाई िचननु ् जसलाई तपाईंले पठाउन ु
भयो। 4 जनु काम तपाईंले मलाई स ु म्पन ु भएको िथयो त्यो मलैे पणू र् गरें। पथृ्वीमा तपाईंको मिहमा ल्याएँ। 5 अिन अब
िपता, मलाई मिहमा दान गनुर्होस ्तपाईंसगं। मलाई त्यो मिहमा िदन ु होस ्तपाईंको जो मसगं ससंार बिनन ु पिहल्यै िथयो।

6 “तपाईंले मलाई केही मािनसहरू ससंारबाट िदनभुयो। मलैे ितनीहरूलाई तपाईं को हुनहुुन्छ दखेाई सकेकोछु। ती
मािनसहरू तपाईंकै हुन ्र मलाई िदनभुयो। ितनीहरूले तपाईंको वचन पालन गरे। 7 अब ितनीहरूले बझुे िक सबै थोक
जनु मलाई िदन ु भयो ती तपाईंबाट आएका हुन।् 8 मलैे ती मािनसहरूलाई तपाईंले मलाई िदएकै वचनहरू िदएकोछु।
ितनीहरूले ती वचनहरू स्वीकारे ितनीहरूले बझुे िक म साँ च्च नै तपाईंबाट नै आएको हु ँ अिन ितनीहरूले िव ास
गरे िक तपाईंले नै मलाई पठाउन ु भएको हो। 9 ितनीहरूकै िन म्त अब म ाथर्ना गदर्छु। म ितनीहरूका िन म्त ाथर्ना
ग ररहकेो छैन जो ससंारमा छन।् तर म ितनीहरूका िन म्त ाथर्ना ग ररहकेोछु जो तपाईंले मलाई िदनभुयो। िकनभने
ितनीहरू तपाईंकै हुन।् 10जे ममा छ त्यो सबै तपाईंकै हो, अिन जे जित तपाईंकोमा छ त्यो मरैे हो। अिन ती मािनसहरूले
मरेो लािग मिहमा ल्याउछँन।्

11 “अब म तपाईंकहाँ आईरहछुे। म अब ससंारमा ब े छैन। तर ती मािनसहरू ससंारैमा रहनछेन।् हे पिव िपता,
ितनीहरूलाई सरुक्षा गन ुर् होस। ितनीहरूलाई तपाईको नामको श ारा सरुिक्षत रा ु होस ्(नाउँ जनु मलाई िदनभुयो),
तब ितनीहरू एक हुनछेन,् तपाईं र म जस्तै एक। 12 जब सम्म म ितनीहरूसगँ िथएँ मलैे ितनीहरूलाई सरुिक्षत राखें।
मलैे ितनीहरूलाई तपाईंको नामको श बाट सरुिक्षत राखें जनु तपाईंले मलाई िदनभुयो। मलैे ितनीहरूलाई जोगाएँ।
अिन ितनीहरू मध्ये एकजना मा ल ु भयो। उनी ल ु हुनलाई आफैं छािनएका िथए। ऊ ल ु भयो जसबाट धमर्शा मा
ले खएको कुरा पणू र् भयो।

13 “म तपाईं कहाँ आइरहछुे। तर जब सम्म म यस ससंारमा हुनछुे म ितनीहरूका िन म्त ाथर्ना गनछु। यी कुराहरू
म भन्दछु तािक ितनीहरूले मरेो आनन्द ा गरून।् म ितनीहरूले सबै मरेा आनन्द पाउन भन्दछु। 14 मलैे ितनीहरूलाई
तपाईंको सबै वचनहरू िदएँ र ससंारले ितनीहरूलाई घणृा गय , िकनभने ितनीहरू यस ससंारका होइनन ् जस्तै म यो
ससंारको होइन।

15 “मलैे तपाईंसगँ ितनीहरूलाई ससंारबाट लिगिदनहुोस ् भनरे भिनरहकेो छैन। तर ितनीहरूलाई द ु बाट जोगाई
रा हुोस ्चाँिह भिनरहछुे। 16 ितनीहरू ससंारका होइनन ्जस्तो िक म पिन यस ससंारको होइन। 17 तपाईंको सत्य ारा
ितनीहरूलाई आफ्नो सवेामा रा तयार पान ुर्होस।् तपाईंको वचन सत्य हो । 18जसरी तपाईंले मलाई ससंारिभ पठाउन ु
भयो त्यसरी नै मलै े ितनीहरूलाई ससंारिभ पठाएकोछु। 19अब म स्वयलंाई सवेा गनर् तयार पा ररहछुे। यो म ितनीहरूकै
लािग गछुर् तािक साँचो रूपमा ितनीहरू तपाईंको सवेा गनर् तयार होउन।्

20 “म ती मािनसहरूका लािग ाथर्ना गछुर् अिन म त्यकेको लािग ाथर्ना ग ररहछुे जसले मलाई उनीहरूको
वचनको कारणले िव ास गछर्न।् 21 हे िपता, म ाथर्ना गछुर् िक जसले म मा िव ास गछर्न,् ितनीहरू एक होऊन।्
जसरी तपाईं ममा हुनहुुन्छु, म तपाईंमा। म ाथर्ना गछुर् तािक ितनीहरू हामीमा एक होऊन।् ससंारले यो िव ास गनर्छ िक
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तपाईंले नै मलाई पठाउन ु भएको हो । 22 तपाईंले िदन ु भएको मिहमा मलैे ितनीहरूलाई िदएकोछु। मलैे त्यो मिहमा िदएँ
तािक ितनीहरू एक होऊन,् जसरी तपाईं र म एक हौं। 23 जस्तो म ितनीहरूमा अिन तपाईं ममा ितनीहरू एकरूपले एक
होऊन ्तव त्यसबाट ससंारले जान्नछे िक मलाई तपाईंले पठाउन ु भएको हो अिन ससंारले जान्ने छ तपाईंले ितनीहरूलाई
मे गन ुर्हुन्छ जस्तो तपाईंले मलाई मे गन ुर्हुन्छ।
24 “िपता, म जहाँ हुन्छु ितनीहरू, जो तपाईंले मलाई िदन ु भएकोछ, मसगं नै होऊन। म यो इच्छा गछुर् ितनीहरूले

मरेो मिहमा दखेनु।् यो मिहमा तपाईंले मलाई िदनभुएको हो िकनभने ससंार बिनन ु भन्दा अगािड तपाईंले मलाई मे गन ुर्
हुन्थ्यो। 25 हे धािमर्क िपता, ससंारले तपाईलाई िचन्दनै, तर म तपाईंलाई जान्दछु। अिन यी मािनसहरूले मलाई तपाईंले
पठाउन ु भएको हो भनरे जान्दछन।् 26 मलैे ितनीहरूलाई तपाईं कस्तो हुन ु हुन्छ दखेाएँ। अिन अझ म ितनीहरूलाई तपाईं
कस्तो हुनहुुन्छ दखेाउनछुे। तब ितनीहरूले मलैे तपाईंबाट पाए जस्तै मे पाउन सक्छन।् अिन म ितनीहरूमा बाँच्नछुे।”

18
यशे ू प ाउपन ुर् भयो
(म ी 26:47-56; मकूर् स 14:43-50; लकूा 22:47-53)

1 जब यशेलूे ाथर्ना िसध्याउन ु भयो, उहाँले आफ्ना चलेाहरू लएर जानभुयो। ितनीहरू िक ोन खोल्सा पा र ऊ
बेंसी गए। अक प त्यहाँ जतैनु रूखहरूको बगैंचा िथयो। यशे ू र उहाँका चलेाहरू त्यहाँ गए।

2यहूदा, उहाँको िव ासघातकले पिन त्यो ठाउँ िचन्दथ्यो, िकनभने आफ्ना चलेाहरूसगँ त्यहाँ उसलाई भटे्न ु हुन्थ्यो।
3यहूदाले एकदल सनेाहरू लगरे त्यसै बगैंचाितर गयो। यहूदाले मखु्य पजूाहारीहरू र फ रसीहरूबाट पिन केही िसपाहीहरू
ल्याएको िथयो। ितनीहरूले मशाल, ब ी र हितयारहरू बोकेर आएका िथए।

4 यशे ू यी सबै घटनाहरू उहाँमािथ हुनछे भनरे जान्न ु हुन्थ्यो। यशेलू े बािहर आएर सोध्न ु भयो, “ितमीहरू कसलाई
खोजी रहकेाछौ?”

5 ती मािनसहरूले भन,े “नासरतको यशेलूाई।”
यशेलूे भन्नभुयो, “म यशे ू हु।ँ” यहूदा जो यशेकूा िव ाघातक त्यहीं उिभरहकेो िथयो। 6 जब यशेलूे भन्नभुयो, “म

यशे ू हु,ँ” तब मािनसहरू पिछ पिछ हटे अिन भइँूमा लोटे।
7 यशेलूे ितनीहरूलाई फे र सोध्न ु भयो, “ितमीहरू कसलाई खोिजरहकेो छौ?”
मािनसहरूले भन,े “नासरतको यशेलूाई।”
8 यशेलूे भन्नभुयो, “मलैे ितमीहरूलाई भने म यशे ू हु।ँ यसथर् ितमीहरूले मलाई नै खोिजरहकेा हौ भन,े यी अरू

मािनसहरूलाई जानदऊे।” 9 उहाँले यो भन्नभुयो तािक उहाँले जे भन्नभुएको िथयो त्यो परूा हुन सक्यो, “तपाईंले मलाई
िदनभुएको मध्ये कसलैाई पिन गमुाईन।ँ”

10 िशमोन प सुकोमा एउटा तरवार िथयो। उसले तरवार िनकालरे मखु्य पजूाहारीको नोकरलाई हार गय । प सुले
त्यसको दािहने कान का टिदयो। त्यस नोकरको नाउँ माल्ख िथयो। 11यशेलूे प ु सलाई भन्नभुयो, “ित ो तरवार म्यानमा
राख! सकंटको कचौरा िपताले मलाई िदनभुएको छ, के मलैे त्यो निपउनँ?ु”

अन्नास ्को अगािड यशेलूाई लिगयो
(म ी 26:57-58; मकूर् स 14:53-54; लकूा 22:54)

12 त्यसपिछ िसपाहीहरू र ितनीहरूका सनेापित अिन यहूदीका हािकमहरूले यशेलूाई प े । 13 ितनीहरूले यशेलूाई
बाँध े अिन पिहले उहाँलाई अन्नासको अगािड लग।े अन्नास धान पजूाहारी कैयाफाका ससरुा िथए जो यस वषर्को
िन म्त धान पजूाहारी िथए। 14 कैयाफा ितनी हुन ् जसले यहूदीहरूलाई भनकेा िथए िक जम्मै मािनसहरूका िन म्त
एउटा मान्छे मन ुर् उिचत छ।

प सुले झटूो बोले यशेकूो बारेमा
(म ी 26:69-70; मकूर् स 14:66-68; लकूा 22:55-57)

15 िशमोन प सु र यशेकूा अक चलेा उहाँसगंै गए। ती चलेाले धान पजूाहारीलाई िचनकेा िथए। यसथर् उनी यशेसूगं
धान पजूाहारीको घरको ांगणिभ गए। 16 तर प सु बािहरै ढोका निजक बस्यो। ती चलेा जसले धान पजूाहारीलाई

िचन्यो र बािहर आयो। उनी त्यस केटीसगं बोले जसले मािनसहरूलाई ढोका खो लिदई। तब उसले प सुलाई िभ
ल्याए। 17 ारपाल केटीले प सुलाई भनी, “ितमी पिन त्यस मािनसको चलेाहरू मध्ये एक हौ?”

प सुले जवाफ िदयो, “अह,ँ म होइन।”
18जाडोको िदन िथयो। यसलैे नोकहररू र ारापालहरूले आगोको भङु् ो बनाए। ितनीहरू आगोको व रप र उिभदंै

आफूलाई न्यानो पा ररहकेा िथए। पु स पिन ितनीहरूसगंै उिभइरहकेा िथए।
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धान पजूाहारीले यशेलूाई हरू गरे
(म ी 26:59-66; मकूर् स 14:55-64; लकूा 22:66-71)

19 धान पजूाहारीले यशेलूाई उनका चलेाहरू र उनको िशक्षाको िवषयमा सोध।े 20 यशेलूे उ र िदनभुयो, “म सधैं
सबै मािनसहरूसगं खलु्लम-खलु्ला बोलकेो छु। मलैे सधं ैं सभा-घर र म न्दरको क्षे मा जहाँ सबै यहूदीहरू भलेा हुन्छन ्
खलु्लम-खलु्ला िशक्षा िदएकोछु। मलैे किहले पिन कुनै कुरो ग ु रा खन।ँ 21 यसथर् िकन गन ुर्हुन्छ? जस जसले
मरेो िशक्षा सनुकेाछन ्ती मािनसहरूलाई सोध्न ु होस।् मलैे के भने ितनीहरू िन य जान्दछन।्”

22जब यशेलूे त्यसो भन्नभुयो, एकजना ारपालल,े जो निजकै उिभइरहकेो िथयो उहाँलाई िहकार्यो। त्यस ारपालले
भन्यो, “तैंले धान पजुाहारीसगं त्यसरी बात गन होइन।”

23 यशेलूे उ रमा भन्नभुयो, “यिद मलैे केही गल्ती भनकेो भए, यहाँ जो मािनसहरू छन ्ितनीहरूको सामनु्ने माण
गर के भलू छ। यिद मलैे सही कुराहरू गरे भन,े मलाई ितमी िकन िहकार्उँछौ?”

24 तब अनासले यशेलूाई कैयाफा धान पजूाहारीकहाँ पठाए। त्यसबलेा सम्म यशे ू बाँिधएकै हुनहुुन्थ्यो।

प सुले फे र झटू बोल्यो
(म ी 26:71-75; मकूर् स 14:39-72; लकूा 22:58-62)

25 िशमोन प सु आगोको छेउमा आफूलाई न्यानो पाद उिभरहकेो िथयो। केही मािनसहरूले प सुलाई भन,े “ितमी
त्यस मान्छेको चलेाहरू मध्ये एक हौ?”

तर प सुले अस्वीकार गद भन्यो, “अह,ँ म होइन।”
26 धान पजूाहारीको एकजना नोकर त्यहाँ िथयो। त्यो नोकर त्यस मान्छेको आफन्त िथयो जसको कान प सुले

काटेको िथयो। नोकरले भन्यो, “ितमीलाई उसगं मलैे बगैंचामा दखेकेो होइन?”
27 तर फे र प सुले भन्यो, “अह!ँ म उनीसगं िथइन।ँ” अिन त्यहीबलेा भाले बास्यो।

िपलातसको समक्ष यशेलूाई ल्याइयो
(म ी 27:1-2, 11-31; मकूर् स 15:1-20; लकूा 23:1-25)

28 त्यसपिछ यहूदीहरूले यशेलूाई कैयाफाबाट लएर रोमी राज्यपालको महलतफर् गए। यो िबहानी पख िथयो।
यहूदीहरू महलिभ पसनेन।् ितनीहरू आफूले आफूलाई अशु रा चाहनेन ्िकनभने ितनीहरूले िनस्तार चाडको भोज
खान ु िथयो। 29 यसथर् िपलातस बािहर िनस्केर यहूदीहरूलाई सोध,े “यस मािनसको िवरु मा ितमीहरूले के आरोप
लगाएकोछौ?”

30 यहूदीहरूले भन,े “यो अपराधी हो, यसकारण तपाईंको समक्ष ल्याएका छौं।”
31 िपतालसले यहूदीहरूलाई भन,े “ितमीहरू ियनलाई आफै लजैाऊ अिन ितमीहरूकै वस्था अनसुार न्याय गर।”
यहूदीहरूले भन,े “तर तपाईंको काननुले कुनै मािनसलाई मतृ्य ु दण्ड िदन हामीलाई अनमुित िददंनै।” 32 (यस्तो भयो

तािक यशेलूे कस्तो मतृ्यवुरण गन उहाँको वचन परुा हुन सक्थ्यो।)
33 त्यसपिछ िपलातस महलिभ फक। िपलातसले यशेलूाई बोलाएर सोध, “ितमी यहूदीहरूका राजा हौ?”
34 यशेलूे भन्नभुयो, “यो तपाईंको आफ्नै हो िक अरूले तपाईंलाई मरेो िवषयमा सोध्न ु लगाएको हो?”
35 िपलातसले भन,े “म यहूदी होइन! ित ै मािनस र ितनीहरूका मखु्य पजूाहारीहरूले ितमीलाई मलाई स ु म्पए।

ितमीले के भलू गरेका छौ?”
36 यशेलूे भन्नभुयो, “मरेो राज्य यस ससंारको होइन। यिद म यस ससंारको हुदँो हु ँ तब मरेा सवेकहरूले मलाई

यहूदीहरूको हातमा पन ुर्बाट बचाउनकुा िन म्त लडाईँ गन िथए। तर मरेो राज्य िभन्दै जग्गाको हो।”
37 िपलातसले भन,े “यसथर् ितमी एक राजा हौ?”
यशेलूे उ र िदनभुयो, “ितमीलेभन्यौ म राजा हु।ँ त्यो सत्य हो। सत्यको साक्षीको लािग म जन्मकेो िथए। त्यसकैारणले

गदार् म ससंारमा आएको हु।ँ अिन त्यके मािनस जो सत्यको पक्षमा छ, मरेो कुरा सनु्दछ।”
38 िपलातसले भन,े “सत्य के हो?” िपलातसले त्यसो भने पिछ ितनी फे र बािहर यहूदीहरूकहाँ गए अिन भन,े “मलैे

यस मािनसमािथ आरोप लगाउन केही दोष पाइन । 39 ितमीहरूको एक रीित अनसुार मलैे ितमीहरूको िनस्तार चाडको
समयमा एक जना कैदीलाई म ु िदनपुछर्। ितमीहरू यस ‘यहूदीहरूको राजालाई’ म ु िदइयोस ्भन्ने चाहन्छौ?”

40 यहूदीहरूले फे र िचच्याउँदै भन,े “अह,ँ यसलाई होइन! बारब्बालाई म ु ग रयोस।्” (बारब्बा एक डाकू
िथए।)
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19
1 तब िपलातसले यशेलूाई लजैाने र कोरार् लगाउने आदशे िदए। 2 िसपाहीहरूले काँडादार हाँगाहरूका एउटा मकुुट ग ुथँ े

अिन यशेकूो टाउकोमा लगाई िदए। त्यसपिछ ितनीहरूले बजैनी रंगको व उनको शरीरमा पिहराइ िदए 3 िसपाहीहरूले
धरैे पल्ट यशेकूो छैउमा आउँदै भन,े “ णाम, हे यहूदीहरूका राजा!” भन्दै उहाँको अनहुारमा थप्पड लगाए।

4 फे र िपलातस एक पल्ट बािहर िनस्के र यहूदीहरूलाई भन,े “हरे! म यशेलूाई ितमीहरू कहाँ ल्याउदँछुै िकनभने
मलै े उसको िवरू मा आरोप लगाउने कुनै कारण पाइन।ँ” 5 यशे ू बािहर आए। उहाँले काँडदेार मकुुट र बजैनी व
लगाउन ु भएको िथयो। िपलातसले यहूदीहरूलाई भन,े “त्यो मान्छो यही हो।”

6 जब मखु्य पजूाहारीहरू र यहूदीका ारपालहरूले यशेलूाई दखेे ितनीहरू िचच्याए, “ ूसमा यसलाई टाँग्नहुोस!्
ू समा यसलाई टाँग्नहुोस!्”
तर िपलातसले भन,े “ितमीहरू ियनलाई लजैाऊ र ूसमा टाँग। मलैे उनीमािथ आरोप लगाउने कुनै कारण नै पाईन।ँ”
7 यहूदीहरूले उसलाई उ र िदए, “हा ो वस्था बमोिजम ऊ मन पछर्, िकनभने उसले दावी गरेको छ िक ऊ

परमे रको पु हो।”
8 जब िपलातसले यो सनु,े उनी सा ै डराए। 9 िपलातस महलिभ फे र पस।े उनले यशेलूाई सोध,े “ितमी कहाँबाट

आएका हौ?” तर यशेलू े उसलाई जवाफ िदनभुएन। 10 िपलातसले भन,े “के ितमी मसगँ बोल्दनैौ? याद गर, ितमीलाई
म ु पान अिधकार मिसत छ। अिन ितमीलाई ूसमा टाँग्ने अिधकार पिन मिसत छ।”

11 यशेलूे जवाफ िदनभुयो, “तपाईंलाई मािथबाट निदइएको भए ममािथ तपाईंको केही अिधकार हुने िथएन। त्यसलैे
ती मािनस जसले मलाई तपाईंलाई स ु म्पयो उिनहरू तपाईं भन्दा महा-पापको दोषी हुन।्”

12 त्यसपिछ, िपलातसले यशेलूाई म ु पान कोिशश गरे। तर यहूदीहरूले ितनलाई कराउँदै भन,े “कसलैे आफैं लाई
राजा बनाउछँ भने त्यो िसजर िबरोधी हो। यसथर् उसलाई तपाईं छुट्करा िदन ु हुन्छ भने तपाईं िसजरको िम हुन ु हुन्न।”

13 िपलातसले यहूदीहरूले के भने सनु।े यसलैे उसले यशेलूाई महल बािहर ल्याए त्यस ठाउँलाई “ढुङ्गाको पाटी”
भिनन्छ।(जसलाई िह ूभाषामा गब्बाथा) भिनन्छ। त्यो न्यायसनमा िपलातस बस।े 14 यो ायः िनस्तार चाड़को तयारी
गन िदनको मध्यान ्भएको िथयो। िपलातसले यहूदीहरूलाई भन,े “ितमीहरूका राजा यहाँ छन!्”

15 यहूदीहरू िचच्याए, “त्यसलाई उतै लान ु होस,् लान ु होस!् त्यसलाई ूसमा मान ुर् होस।्”
िपलातसले यहूदीहरूलाई सोध,े “के मलाई ितमीहरूको राजालाई ूसमा टाँग्न लगाउछँौ?”
मखु्य पजूाहारीहरूले भन,े “िसजर मा हा ो राजा हुनहुुन्छ।”
16 तब यशेलूाई ूसमा झणु् ाएर मान ुर् भनरे िपलातसले ितनीहरूलाई समु्प।े

यशे ू ू समा मन ुर्भयो
(म ी 27:32-44; मकूर् स 15:21-32; लकूा 23:26-43)

िसपाहीहरूले यशेलूाई लग।े 17 यशेलूे आफ्नो ूस बोक्न ु भयो अिन उहाँ “खोपडी ठाऊँ” तफर् जान ु भयो (िह ू
भाषामा “गलगथा” भिनन्छ) 18 गलगथामा यशेलूाई ूसमा टाँग।े ितनीहरूले दइुजना मािनसहरू उहाँको दईु प अिन
यशेलूाई बीचमा राख।े 19 िपलातसले सकेंत पटमा लखेे अिन ूसमा टाँिसिदए। त्यो सकेंतपटमा ले खएको िथयो।
“नासरतको यशे,ू यहूदीहरूका राजा।” 20 िपलातसले त्यो िह ूल्या टन र ीक भाषामा लखेकेा िथए। धरैे यहूदीहरूले
त्यो सकेंतपट पढे िकनभने ूसमा यशेलूाई टाँगकेो ठाउँदे ख शहर निजकै िथयो।

21 यहूदीहरूका मखु्य पजूाहारीहरूले िपलातसलाई भन,े “ ‘यहूदीहरूका राजा’ भनरे, नले ु होस,् बरू ले हुोस,्
‘यो मान्छेले भनकेोछ, म यहूदीहरूको राजा हु।ँ’ ”

22 िपलातसले उ र िदए, “मलैे जे लखेें-लखेें, बद्ली ग रनछैेन।”
23 ू समा यशेलूाई टाँिगसके पिछ िसपाहीहरूले उहाँका व उता रिदए र त्यस व लाई ितनीहरूले चार टु मा

च्यात,े त्यके िसपाहीले एक-एक गरेर पाए। ितनीहरूले कुतार् सम्म खो लिदए जो एउटै लगुाको टु ालाई मािथ दे ख
तलसम्म िसलाएको िथयो। 24 यसथर् िसपाहीहरूले आपसमा भन,े “यसलाई हामीले भाग गनर् च्या ु हुदँनै। यसलाई
िच ा लगाऊ कसको नाउमँा पछर्।” धमर्शा मा भने जस्तै त्यो हुनगयोः

“ितनीहरूले आपसमा मरेा लगुाहरू बाँड,े
अिन मरेो लगुामा िच ा हाल।े” भजनसं ह 22:18

िसपाहीहरूले त्यसै गरे।
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25 यशेकूी आमा ूसकै निजक उिभएकी िथइन। उहाँकी आमाको बिहनी, क्लोपासकी प ी पिन म रयमसगँ

उिभरहकेी िथइन।् मग्द लनी म रयम पिन उिभरहकेी िथइन।् 26 यशेलूे आफ्नी आमालाई दे ु भयो। उहाँले ती
उिभनहेरूमा आफ्ना चलेाहरूलाई पिन दे ु भयो। उहाँले आफ्ना आमालाई भन्न ु भयो, “हे ि य नारी ित ो प ु यहाँ
छ।” 27 त्यसपिछ आफ्ना चलेालाई भन्नभुयो, “यहाँ ित ा आमा हुनहुुन्छ।” तब त्यसपिछ, ती चलेाहरूले यशेकूी
आमालाई आफ्ना घरमा लग।े

यशे ू मन ुर् भयो
(म ी 27:45-56; मकूर् स 15:33-41; लकूा 23:44-49)

28 त्यसपिछ, यशेलूे जान्नभुयो िक सबै कामहरू िस यो। उहाँले धमर्शा मा ले खएको िस होस ्भिन भन्नभुयो,
“मलाई ितखार् लाग्यो।” 29 त्यहाँ िसकार्ले भ रएको एउट भाँडो िथयो। यसथर् िसपाहीहरूले स्पञ्जमा त्यो सोसे र िहसप
उि दको हाँगामा त्यसलाई डुबाए। त्यसलाई ितनीहरूले यशेकूो मखु सम्म पयुार्ईिदए। 30 उहाँले िसकार् खान ु भयो, स्वाद
लन ु भयो। तब उहाँले भन्नभुयो “िस यो।” यशेकूो िशर झकु्यो र उहाँले अ न्तम सास फेन ुर् भयो।
31 यो िदन तयारीको िदन िथयो अक िदन िवशषे िव ामको िदन िथयो। यहूदीहरूले िव ामको िदन त्यो मतृ शरीर

ूसमा झणु् ाई रा चाहनेन।् तब ितनीहरूले िपलातसलाई ती मािनसहरूको खु ा भाँच्नकुा िन म्त आदशे मागे तािक
ितनीहरू िछटो मनर् सकुन।् अिन ितनीहरूको मतृ शरीर ूसबाट तल झानर् सिकयोस।् 32 िसपाहीहरू आए र पिहला
यशेकूो छेऊको ूसको मान्छेको खु ा भाँच।े त्यसपिछ ितनीहरूले ूसमा भएको यशेकैू छेऊको अक मान्छेको खु ा
भाँच।े 33 तर जब ती िसपाहीहरू यशेकूो छेऊमा गए, ितनीहरूले दखेे उहाँ अिघ नै म रसक्न ु भएको िथयो। यसलैे
ितनीहरूले उहाँको खु ा भाँचनेन।्

34 तर एकजना िसपाहीले उहाँको कोखामा भालाले घोंच।े रगत र पानी बािहर िनस्कयो। 35 ऊ जसले त्यो दखे्यो
ऊ गवाही भयो अिन उसको गवाही सत्य छ। उसले जान्दछ िक उसले साँचो बो लरहकोछ। उसले गवाही िदन्छ तािक
ितमीहरूले पिन िव ास गनर् सक्छौ। 36 यी सबै कुराहरू घटे तािक धमर्शा साँचो हुन्छः “उहाँको एउटै ह ी पिन
भाँिचनछैन।”✡ 37 अक ठाउँमा धमर्शा भन्छः “मािनसहरूले उनलाई हनेर्छन ्जसलाई भालाले रोप्नछेन।्”✡

यशे ू गािडनभुयो
(म ी 27:57-61; मकूर् स 15:42-47; लकूा 23:50-56)

38 त्यसपिछ अ रमािथयावासी योसफे नाम भएकोले िपलातसलाई यशेकूो मतृ-शरीर लजैान पाऊँ भनरे िवन्ती गरे।
योसफे यशेकूा चलेाहरू मध्ये एक िथए। तर ितनले यहूदीहरूको डरले यो ग ु राख।े िपलातसले योसफेलाई यशेकूो शरीर
लान सक्छ भनरे अनमुित िदए। त्यसकारण योसफे यशेकूो शरीर लएर गए।

39 िनकोदमेस योसफेसगं गए। िनकोदमेस ती एकजना मािनस िथए जो यशेकूहाँ राती आउँदथ्यो र बात गदर्थ्यो।
िनकोदमेसले ते ीस िकलो जित मसलाहरू त्यहाँ ल्याए। त्यो मरूर् र एलवाको िम ण िथयो। 40यी दइु मािनसहरूले यशेकूो
मतृ शरीर लग।े उहाँको शरीर ितनीहरूले सगुन्धीत सिहत सतूी कपडाले बाँध।े यसरी नै यहूदीहरूले मािनसहरूलाई
गाड्दथ।े 41 जनु ठाउँमा यशे ू ू समा टाँिगए, त्यहाँ एक बगैंचा िथयो। बगैंचामा एक नयाँ िचहान िथयो। कुनै मािनस
पिन पिहल्यै किहले त्यहाँ गिडएको िथएन। 42 मािनसहरूले यशेलूाई त्यहीं नयाँ िचहानमा राखे कारण यो निजक िथयो
अिन यहूदीहरू आफ्ना िव ामको िदन तयारी गनर् थालकेा िथए।

20
केही चलेाहरूले यशेकूो िचहान र ो पाए
(म ी 28:1-10; मकूर् स 16:1-8; लकूा 24:1-12)

1ह ाको पिहलो िदन िबहानै म रयम मग्द लनी यशेकूो िचहानमा गई। ितनले दे खन िक त्यो ठूलो च ान जो िचहानको
ारमा रा खएको िथयो त्यो ढुङ्गा हाटाइएको िथयो। 2 यसलैे म रयम िशमोन प सु र अन्य चलेाहरूकहाँ गई (जसलाई

यशेलू े धरैे माया गन ुर्हुन्थ्यो।) म रयमले ितनीहरूलाई भिनन, “ितनीहरूले भकुो दहेलाई िचहानबाट लगछेन।् हामी
जान्दनैौ ितनीहरूले उहाँलाई कहाँ राखकेा छन।्”

3 यसकारण प सु र अक चलेा िचहानमा जानलाग।े 4 ितनीहरू दबुजैना दगरेु, तर अक चलेा प सु भन्दा िछटो
दगरेु। यसलैे अक चलेा िचहानमा पिहले पगु।े 5 चलेाले िनहु रएर तलितर हरेे। ितनीहरूले सतूी लगुाको टु ाहरू मा
त्यहाँ रहकेो दखे,े ितनीहरू िभ झरेनन।्
✡ 19:36: 34:20 बाट उ तृ ग रएको। ✡ 19:37: 12:10 बाट उ तृ ग रएको।
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6 त्यसपिछ िशमोन प सु आइपगु्यो। पु स िचहान िभ गयो। उसले सतूी लगुाको टु ा मा त्यहाँ रहकेो दखे्यो।

7 उसले यशेकूो टाउकँो बाँिधएको लगुा पिन दखे्यो। त्यो लगुा प ाएर सतूीको कपडाका टु ादे ख अलग्गा रा खएको
िथयो। 8 त्यसपिछ अक चलेा पिन पस्यो। यो मािनस अिघ िचहानमा पिहलो पगु्ने चलेा िथयो। ितनले िभ पगुरे जे
दखेे त्यो िव ास गरे। 9 ती चलेाहरूले अझ बझुकेा िथएनन िक धमर्शा ले भनकेोछ िक यशे ूमतृ्यबुाट जागी उठ्नै पछर्।

यशे ू म रयम मग्द लनीकी अिघ दखेा पन ुर् भयो
(म ी 28:9-10; मकूर् स 16:9-11)

10 त्यसपिछ चलेाहरू आफ्ना घर फक। 11 तर म रयम िचहानकै बािहर उिभएर रोइरही। जब रोई रहकेी िथइन ्
िचनहान िभ हने ुर् ितनी िनहु रन।् 12 म रयमले सतेो व मा दईु स्वगर्दतूहरू दखेी । ितनीहरू जहाँ यशेकूो टाउकोप ी र
अक स्वगर्दतू यशेकूो ख ु ाप ी बिसरहकेा िथए।

13 स्वगर्दतूहरूले म रयमलाई सोध,े “ह!े नारी! िकन रोईरहकेी छौ?”
म रयमले जवाफ िदइन, “कसलैे मरेा भकुो शरीर लगरे गएछ। ितनीहरूले कहाँ राखकेा छन ्मलाई थाहा छैन।”

14 म रयमले यित भिनसकेर जब फिकर् न उनले उहाँलाई त्यहाँ उिभरहन ु भएको दे खन।् तर ितनले यशे ू भनरे िचिननन।्
15 यशेलूे उनलाई सोध्नभुयो, “नारी, ितमी िकन रोइरहछेौ? ितमी कसलाई खोिजरहछेौ?”
म रयमले उहाँलाई त्यहाँ बगैंचाको माली सम्झी। तब म रयमले उहाँलाई सोधी, “के ितमीले यशेलूाई लग्यौ, महोदय?

भन उहाँलाई कहाँ राखकेाछौ। म त्यही जानछुे र उहाँलाई लानछुे।”
16 यशेलूे उसलाई भन्नभुयो, “हे म रयम।”
म रयम यशे ू तफर् फक र यहूदी भाषामा उसलाई भनी, “रब्बोनी,” अथर्त “हे गरुुज्य”ू
17 यशेलूे उसलाई भन्नभुयो, “मलाई नछोऊ। म अझ्झ सम्म िपताकोमा गई सकेको छुइन।ँ तर मरेा दाज्य-ूभाइहरू

भएकोमा जाऊ, र ितनीहरूलाई यसो भनः ‘म मरेो िपता र ितमीहरूका िपताकहाँ फक जाँदछुै। म मरेो परमे र र
ितमीहरूको परमे रकहाँ फक जाँदछुै।’ ”

18म रयम मग्द लनी चलेाहरूकहाँ गईन ्अिन उनीहरूलाई भिनन, “मलैे भलुाई भटेें।” अिन यशेलू े जे भन्न ु भएको
िथयो ती सब भिनिदइन।्

यशे ू चलेाहरूकहाँ दखेा पन ुर् भयो
(म ी 28:16-20; मकूर् स 16:14-18; लकूा 24:36-49)

19 ह ाको पिहलो िदन िथयो। चलेाहरू त्यो बलेकुी भलेा भएका िथए। यहूदीहरूको डरले दलैोहरू बन्द िथयो। तब
यशे ू आउन ु भयो र ितनीहरूका सामनुे उिभन ु भयो। यशेलू े भन्नभुयो “शा न्त ितमीहरूसगँ रहोस।्” 20 यशेलूे यित भने
पिछ उहाँले आफ्ना हात र कोखा दखेाउन ु भयो। तब चलेाहरूले भलुाई दखेरे अित खशुी भए।

21 त्यसपिछ यशेलूे फे र भन्नभुयो, “शा न्त ितमीहरूसगं रहोस।् िपताले मलाई पठान ु भयो। त्यस्तै कारले अब
म ितमीहरूलाई पठाइरहछुे।” 22 यती भिनसके पिछ, यशेलूे चलेाहरूमािथ ास फुकेर भन्नभुयो, “पिव आत्मा
लओे। 23 यिद ितमीहरूले मािनसहरूका पाप क्षमा ग रिदयौ भने ितनीहरूका पापहरू क्षमा हुनछे। यिद त्यसो गरेनौ भने
ितनीहरूका पापहरू क्षमा हुनछैेन।्”

यशे ू थोमासगं दखेापन ुर्भयो
24 थोमा जसलाई िददमुस भिनन्छ, यशे ू चलेाहरूकहाँ आउन ु हुदँा िथएनन।् बा जना मध्ये थोमा एकजना िथए।

25 अरू चलेाहरूले थोमालाई भन,े “हामीले भलुाई दखे्यौं।” थोमाले भन,े “म त्यित बलेा सम्म िव ास गिदर्न
जबसम्म काँटीले छेिडएका दागहरू उहाँको हातमा दे ख्दन अिन औंला त्यो काँटीको दागहरूमा रा ख्दन र उहाँको
कोखामा मरेो हात रा ख्दन।”

26 एक ह ापिछ सबजैना चलेाहरू घरमा जम्मा भएका िथए। थोमा ितनीहरूसगं िथए। दलैो बन्द िथयो, तर यशे ू
आउन ु भयो र ितनीहरू समक्ष उिभन ु भयो। उहाँले भन्नभुयो, “शा न्त ितमीहरूमा रहोस।्” 27 त्यसपिछ यशेलूे थोमालाई
भन्नभुयो, “आऊ ित ो औंला यहाँ िछराऊ।मरेा हातहरू हरे, ित ो हात मरेा कोखमा पसाउ। शकंा गनर् छोड अिन
िव ास गनर् थाल।”

28 थोमाले यशेलूाई भन,े “मरेा भ ु र मरेा परमे र!”
29 यशेलूे थोमालाई भन्नभुयो, “ितमीले मलाई िव ास गय िकनभने ितमीले मलाई दखे्यौ। ती मािनसहरू धन्य हुन ्

जस-जसले मलाई नदे खकनै िव ास गरे।”
यहून्नाले यो पसु्तक िकन लखेे
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30 यशेलूे धरैे अरू चमत्कारहरू दखेाउन ु भएको उहाँका चलेाहरूले दखेकेा िथए। ती चमत्कारहरू यस पसु्तकमा

ले खएको छैन। 31 तर ती कुराहरू ले खए तािक ितमीहरूले िव ास गनर् सक्छौ िक यशे ू नै ी हुन;् जो परमे रको
पु हुन ्भिन जब ितमीहरू उहाँलाई िव ास गछ , ितमीहरूले उहाँको नाममा जीवन पाउन सक्छौं

21
यशे ू सातजना चलेाहरूसगं दखेा पन ूर् भयो

1 त्यसपिछ, यशे ू फे र आफ्ना चलेाहरू समक्ष दखेा पन ुर् भयो। त्यो ितिब रयास झीलको छेउमा भएको िथयो। यो
यसरी हुन गयो। 2 केही चलेाहरू भलेा भएका िथए। ितनीहरू िशमोन प सु, थोमा (िददमुस भिनन)े, गालीलको कानाका
नथानले, जबदीका दइु छोराहरू र अन्य दइुजना उहाँका अन्य चलेाहरू त्यहाँ िथए। 3 िशमोन प सुले भन्यो, “म माछा
प न जान्छु।”

अरू चलेाहरूले भन,े “हामी ितमीिसतै जानछेौं।” तब सबै चलेाहरू गए र डुङ्गामा चढ।े त्यसरात ितनीहरूले केही
प न सकेनन।्

4 अक िमरिमरे िबहानमा यशे ू िकनारमा उिभनभुयो। तर चलेाहरूले यशे ू हुनहुुनथ्यो भनरे िचननेन।् 5 तब यशेलूे
ितनीहरूलाई भन्नभुयो, “साथीहरू हो! ितमीहरूले कुनै माछा पि यौ?”

6 यशेलूे भन्नभुयो, “माछा मान जाल फ्याँक ितमीहरूको डुङ्गाको दािहनपे । ितमीहरू त्यहाँ केही माछाहरू
पाउनछेौ।” ितनीहरूले त्यसै गरे। ितनीहरूले यित धरैे माछाहरू प े िक ितनीहरूले डुङ्गातफर् जाल तान्न पिन सकेनन।्

7 यशेलूे मे गन ुर्हुने चलेाले प सुलाई भन,े “ती मािनस भु हुन।्” प सुले “ती मािनस भु हुन”् भनकेो सनुे र
आफ्ना ओढ्ने बरेेर पानीमा हामफाले िकनभने ितनले काम गनर्लाई लगुा खोलकेा िथए। 8 अन्य चलेाहरू डुङ्गामा
चढरे िकनारमा आए। ितनीहरूले माछाले भ रएको जाल तान।े ितनीहरू िकनारदे ख टाढा िथएनन।् ितनीहरू लगभग
सय िमटर िभ िथए। 9जब ितनीहरू िकनारमा पगु,े ितनीहरूले ज लरहकेो तातो कोइला दखे।े त्यहाँ आगोमा केही माछा
अिन केही रोटीका टु ा िथए। 10 यशेलूे भन्नभुयो, “ितमीहरूले भखर्रै प े को केही माछाहरू ल्याऊ।”

11 िशमोन प सु डुङ्गातफर् गए र िकनार ितर जाल तान।े त्यो ठूला-ठूला माछाले भ रएको िथयो । त्यहाँ जम्मा
एक सय ि पन्नवटा माछाहरू िथए। माछाहरू एकदमै ग ों िथयो र पिन जाल फाटेन। 12 यशेलूे ितनीहरूलाई भन्नभुयो,
“आऊ अिन खाऊ।” कुनै पिन चलेाहरूले उहाँलाई सोध्ने आटँ गरेनन,् “तपाईं को हुनहुुन्छ?” ितनीहरूलाई उहाँ भ ु
नै हुनहुुन्छ भनरे थाहा िथयो। 13 यशे ूजान ु भयो अिन रोटी लनभुयो। उहाँले रोटी लएर ितनीहरूलाई िदनभुयो। यशेलू े
माछा पिन लएर ितनीहरूलाई िदनभुयो।

14 यस्तो कारले यशेलू े आफ्नो मतृ्यबूाट पनुरूत्थान भएर चलेाहरूिसत ते ोपल्ट दखेा पन ुर् भयो।
प सुसगं यशेकूो वातार्लाप

15 जब ितनीहरूले खाइसके, यशेलूे िशमोन प सुलाई भन्नभुयो, “योआनसेको पु िशमोन, यी अन्य मािनसहरूले
भन्दा ज्यादा ितमी मलाई मे गछ ?”

प सुले जवाफमा भन,े “ज्य ू भ,ु तपाईं जान्न ु हन्छ म मे गछुर् तपाईंलाई।”
त्यसपिछ यशेलूे प सुलाई भन्नभुयो, “मरेा भेंडाहरूलाई खवुाऊ।”
16 फे र प सुलाई भन्नभुयो, “िशमोन योआनसेको पु , ितमी मलाई मे गछ ?”
प सुले जवाफमा भन,े “ज्य,ू भ,ु तपाईं जान्न ु हुन्छ म मे गछुर् तपाईंलाई।”
त्यसपिछ यशेलूे भन्नभुयो, “मरेा भेंडाहरूको* हरेचाहा गर।”
17 ते ोपल्ट यशेलूे प सुलाई सोध्नभुयो, “िशमोन, योआनसेको पु , ितमी मलाई मे गछ ?”
प सु उदास भए, िकनिक यशेलूे उसलाई ते ो पल्ट सोध्नभुयो, “ितमी मलाई मे गछ ?ं” प सुले भन,े “ भु तपाईं

सब थोक जान्नहुुन्छ। मलैे तपाईंलाई मे गछुर् भनरे पिन जान्नहुुन्छ।”
यशेलूे प सुलाई भन्नभुयो, “मरेा भेंडाहरूलाई खवुाऊ। 18 म ितमीलाई साँचो भन्छु। जब ितमी जवान िथयौ, ितमीले

आफ्नो पटेी स्वयं कस्थ्यौ र जहाँ इच्छा छ त्यहाँ जान्थ्यौ। जब ितमी बढूा हुनछेौ ितमी हात छाडनछेौ र कोही अरूले
पटेी किसिदनछे। त्यही मािनसले ितमीलाई अगवुाई गनछ जहाँ जान ित ो इच्छा नभएतापिन।”

19 यशेलूे दखेाउन चाहान ु हुन्थ्यो कस्तो मतृ्यलुे प सुले परमे रलाई मिहमा दान गनछ। त्यसपिछ उहाँले प सुलाई
भन्नभुयो, “मरेो पिछ लाग।”
* 21:16:
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20 प सुले फकर हदेार् दखेे जनु चलेाहरू यशेलूाई मे गथ उहाँको पिछ िहड्न थाल।े त्यो त्यही चलेा जो साँझको

भोजमा भकुो छातीमा अडिेसएर बसकेा िथए र भनकेा िथए, “ भ,ु त्यो को होला जसले तपाईंलाई िव ासघात
गनछ?”

21 जब प सुले त्यस भ लाई दखे,े उसले यशेलूाई सोध्यो, “ भु उसलाई के गन?”
22 यशेलूे जवाफ िदनभुयो, “यिद म चाहन्छु िक जब सम्म म आउँिदन त्यो जीिवत रहे ितमीलाई के भयो त? ितमी

मरेो पिछ लाग।”
23यसरी यो कुरा भाइहरूमा यित सम्म फै लन गयो िक उसको त्यो चलेा मदन। तर यशेलू े त्यो मदन भिन भन्न ु भएको

िथएन। तर यो भन्न ु भएको िथयो िक, “यिद म यो चाहन्छु िक जबसम्म म आऊँिदन त्यो यहीं जीिवत रहे ितमीलाई के
भयो त?”

24 उही यो चलेा हो जसले यस भनाई ारा साक्षी िदन्छ औ जसले यी लखेकेा छन।् हामी जान्दछौ िक उसको गवाही
सत्य छ। 25 यशेलूे अरू पिन धरैे कामहरू गन ुर् भएकोछ। ती िवषयमा एक एक गरेर सबै ले खए भने म सोच्दछु िक जो
पसु्तकहरू ले खन्छ ती यित अिधक हुनछे िक सारा पथृ्वीमा त्यो अटाउने छैन।
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े रतहरूका काम
लकूा लखे्छन ्

1 ि य िथयोिफलस,
मलैे मरेो थम पसु्तकमा, यशेलूे ज-ेजे गन ुर् भयो र िसकाउन ु भयो त्यके कुरो लखेें। 2 मलैे यशेकूो सम्पणूर् जीवन

बारे लखेें, ारम्भदे ख उहाँ स्वगर् ितर उचा लन ु भए सम्म। यो घटना हुन ु अिघ उहाँ ारा चिुनएका े रतहरूिसत उहाँले
बातिचत गन ुर् भयो। े रतहरूले के गन ुर् पछर् भन्ने कुरा पिव आत्माको सहयोग लएर उहाँले बताउन ु भयो। 3 यी
सबै घटनाहरू यशेकूो मतृ्य ु पिछ भयो, अिन उहाँले आफ्ना े रतहरूलाई आफू िजउँदो रहकेो श शाली माणहरूले
मािणत गन ुर् भयो। यशे ू मतृ्यबुाट बौरी उठे पिछ े रतहरूले उहाँलाई चालीस िदनको अविधमा धरैे पल्ट दखे।े उहाँले

ितनीहरूसगं परमे रका राज्यको िवषयमा बताउनभुयो। 4 एक समय जब यशे ू ितनीहरूसगं खाई रहन ु भएको िथयो,
उहाँले ितनीहरूलाई यरूशलमे नछोड्ने कुरा भन्नभुयो। उहाँले भन्नभुयो, “िपताले ितमीहरूको लािग ितज्ञा गन ुर् भएकोछ,
जनु मलैे ितमीहरूलाई पिहल्यै भिनसकेकोछु। त्यो ितज्ञा ा गनर्लाई ितमीहरूले यरूशलमेमा प खर्न ु पछर्। 5 यहून्नाले
मािनसहरूलाई पानी ारा बि स्मा िदए, तर केही िदन पिछबाट ितमीहरूले पिव आत्मा ारा बि स्मा लनछेौ।”

यशेकूो स्वगार्रोहण
6 े रतहरू जम्मा भए। ितनीरूले यशेलूाई सोध,े “हे भ ु के यो इ ाएललाई राज्य फे र िफतार् िदने तपाईंको समय

यही हो?”
7 यशेलूे ितनीहरूलाई भन्नभुयो, “िपता मा एक हुनहुुन्छ जसको िमित र समयहरू िनणर्य गन अिधकार छ। ितमीहरू

यी कुराहरू बारे जान्न स ै नौ। 8 तर पिव आत्मा ितमीमािथ आउनु हुनछे अिन ितमीहरूले श पाउनछेौ। ितमीहरू
मािनसहरूबीच मरेो गवाही हुनछेौ। पिहले ितमीहरू यरूशलमेका मािनसहरूका िन म्त गवाही हुनछेौ। तब ितमीहरूले
यहूिदयामा, साम रयामा अिन ससंारका त्यके ठाउँका मािनसहरूलाई बताउनछेौ।”

9 यशेलूे े रतहरूलाई ती कुराहरू भिनसके पिछ उहाँ मािथ आकाश सम्म उचा लन ु भयो। े रतहरूले हदेार् हदे
यशे ू बादलिभ प ु भयो अिन ितनीहरूले उहाँलाई दे सकेनन।् 10 यशे ू टाढा गइरहन ु भएको िथयो अिन े रतहरूले
आकाश तफर् हे ररहकेा िथए। अचानक दइुजना मािनसहरू सतेो व धारण गरेर ितनीहरूका छेउमा उिभए। 11 ती
दइुजना मािनसहरूले े रतहरूलाई भन,े “गालीलका मािनसहरू, ितमीहरू यहाँ िकन आकाशतफर् हदे उिभरहकेाछौ?
ितमीहरूले यशेलूाई ितमीहरूदे ख स्वगर्-आरोहण भएको दखे्यौ। जसरी ितमीहरूले उहाँलाई जान ु भएको दखे्यौ त्यसरी
नै उहाँ फक आउनु हुनछे।”

नयाँ े रत चिुनए
12 त्यसपिछ े रतहरू जतैनू पवर्तदे ख यरूशलमे ितर लाग।े यो पवर्त यरूशलमेदे ख ाय आधा माईल टाढो छ।

13 े रतहरू शहरिभ पस।े ितनीहरू त्यही ठाउँमा गए जहाँ ितनीहरू बसकेा िथए; यो कोठा मािथल्लो तलामा िथयो।
े रतहरू िथए प सु, यहून्ना, याकूब अ न् यास, िफ लप, थोमा, बथुर्लम,ै म ी, याकूब (अल्फयसको छोरो) र िशमोन
(कनानी) र यहूदा (याकूबको छोरो)।

14 े रतहरू एक साथ िथए। एकै उ शे्यको लािग ितनीहरूले लगातार ाथर्ना ग ररहकेा िथए। केही नारीहरू, म रयम
यशेकूो आमा अिन उहाँका भाइहरू पिन त्यहाँ े रतहरूसगं िथए।

15 केही िदन प ात ् त्यहाँ िव ास गनहरूको सभा भइरहकेो िथयो। सभामा झण्डै एक सय बीस जना मािनसहरू
िथए। प सु उिभए र भन,े 16-17 “भाइहरू हो! दाऊदको माध्यम पिव आत्माले केही घट्नाहरू घट्नछेन ् भनी
धमर्शा मा भनकेा िथए। उनी यहूदाको िवषयमा बात ग ररहकेा िथए जो हा ा दलका एक जना िथए। यहूदाले हामीिसत
सवेा गरेका िथए अिन ती मािनसहरूका मागर् दशर्क भए जसले यशेलूाई प े ।”

18 (यहूदालाई पसैा िदएर त्यसो गनर् खटाएको िथयो। आफ्नो द ु कामको पसैाले एउटा जमीन िकन्यो। तर यहूदा
उधँो मणु्टो भएर पछा रयो, त्यसको शरीर खलु्ला भएर फु ो, सबै आन् ा भ ुडँीहरू िन स्कए। 19 यो घटनाबाट सम्पणूर्
यरेूशलमेको जनसाधरणले िशक्षा पाए। त्यसकैारणले त्य खतेको नाउँ मािनसहरूले हकल्दामा राख।े ितनीहरूको भाषामा
हकल्दामाको अथर्, “रगतको खते” हुन्छ।)

20 प सुले भन,े “भजनसं हमा यहूदाको िवषयमा यस्तो ले खएको छः
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‘उसको घर जनहीन होस।्
कोही पिन त्यहाँ नबसनु।्’ भजनसं ह 69:25

अिन यस्तो पिन ले खयो:

‘त्यसको काम अरू कसलैे लजैाओस।्’ भजनसं ह 109:8

21-22“यसकैारण अब अक मािनस हामीसगं स म्म लत होस ्र यशे ूपनुरुत्थान हुन ुभएको गवाही बनोस।् यो मािनस
हा ै टोलीको हुनपुछर् जो भ ु यशेकूो जीवनकाल भ र हामीसगं रहकेो हुन ु पदर्छ। यो मािनस यहून्नाले मािनसहरूलाई
बि स्मा िदएको िदनदे ख यशेकूो स्वगर्-आरोहण भएको िदनसम्म हामीसगं रहकेो हुनपुछर्।”

23 े रतहरूले दईुजना मािनसहरू टोलीको समक्ष राख।े एकजना यसूफु बणर्बास िथए। जसलाई जस्तस पिन
भिनन्थ्यो। अक मािनस मि यास िथयो। 24-25 े रतहरूले ाथर्ना गरे, “ भ,ु तपाईंले सबै को मनका कुराहरू जान्न ु
हुन्छ। हामीलाई दखेाउन ु होस ्यी दईुजना मध्ये कसलाई यो काम गराउन तपाईंले छान्न ु भएको छ। यहूदाले त्यसलाई
छाडे अिन ितनी वास्तवमा कहाँका िथए त्यहीं गए। भ,ु हामीलाई दखेाउनहुोस ्िक कुन मािनसले एक े रतको स्थान
लन ु पन हो।” 26 े रतहरूले दईु जनाबाट एकजना छान्नलाई िच ा गरे। िच ामा मि यासको नाउँ पय । यसकैारणले

अन्य एघारजना े रतहरू सिहत ऊ पिन एक े रत हुन पगु।े

2
पिव आत्माको आगमन

1 जब पे न्तकोसको* िदन आइपगु्यो, े रतहरू सबै एकै ठाउँमा जम्मा भएका िथए। 2 अचानक स्वगर्बाट जोडले
हुरी बतास चले जस्तै एउटा आवाजले ितनीहरू जनु कोठामा बिसरहकेा िथए त्यस कोठालाई सम्पणूर् कारले ढािकिदयो।
3 ितनीहरूले आगोका ज्वालाहरू जस्तो दखे।े ती ज्वालाहरू िवभािजत भएर त्यके मािनसमािथ बस्यो। 4 ितनीहरू सबै
पिव आत्माले प रपणूर् भए र ितनीहरूले िविभन्न भाषाहरूमा बोल्न थाल।े पिव आत्माले ितनीहरूलाई त्यसो गनर् श
दान गन ुर्भयो।
5 त्यसबलेा यरूशलमेमा केही धािमर्क यहूदीहरू बस्थ।े ितनीहरू ससंारको त्यके रा बाट आएका िथए। 6 ितनीहरू

धरैे जसो आवाज सनुे पिछ आए। े रतहरूले आ-आफ्ना भाषामा बोलकेो सनुरे ितनीहरू छक्क परे।
7 यी सबै यहूदीहरू यसमा आ र्य चिकत भए। ितनीहरूले बझुनेन ् िक कसरी े रतहरू यस्तो गनर् सक्षम भए।

ितनीहरूले भन,े “हरे! यी मािनसहरू जो बो लरहकेा छन ्ितनीहरू सबै गालीलबाट आएका हुन।् 8 तर हामी ितनीहरूले
बोलकेा शब्दहरू हा ो आफ्नै भाषामा सिुनरहकेा छौं। यो कसरी सम्भव भयो? हामी िविभन्न ठाउँहरूबाट आएका
हौं 9 पाथ या, मदेीया, एलाम, मसेोपोटािमया, यहूिदया, कपोिदिसया, पोन्टस, एिशया, 10 ि िगया, प्या म्फ लया,
िम दशे, साई रन छेउको लिबया, रोम 11 े ती र अरबीयाबाटा। हामी कितपय जन्मजात यहूदीहरू हौं अिन अरू
कितलाई यहूदी धमर्मा प रवतर्न ग रको छ। हामी ती िविभन्न दशेहरूबाट आएका हौं। तर हामी ती मािनसहरूलाई हा ो
आफ्नै भाषामा सनु्न सक्छौं। ितनीहरूले परमे रको िवषयमा भनकेा सबै महान कुराहरू हामी बझु्न सक्छौं।”

12मािनसहरू सबै आ र्य चिकत र अलमल्ल भए। ितनीहरूले आपसमा गरे, “यसको मतलब के हुन सक्थ्यो?”
13 तर अन्य मािनसहरू ितनीहरूमािथ हाँिसरहकेा िथए। ती मािनसहरूले सोचे िक े रतहरूले खबु दाखरस िपए अिन
मात।े

प सुको मािनसहरूलाई सम्बोधन
14 त्यसपिछ प सु अन्य एघार जना े रतहरूिसत उिभए। सबै जनसमदुायले सनु्ने गरेर उनले जोडसगं कराएर भन।े

उनले भन,े “मरेा यहूदी दाज्य-ूभाइहरू र यरूशलमेाका बािसन्दाहरू, मलाई ध्यान िदएर सनु! म ितमीहरूले जान्न ु पन
आवश्यक कुराहरू भन्न लागकेो छु। 15 यी मािनसहरू ितमीहरूले सोचे जस्तै मातकेा छैनन।् अिहले िबहानको भखर्र
नौ मा बजकेो छ। 16 आज यहाँ भइरहकेा कुरा अगमव ा योएलले भनकेा छन:्
17 ‘परमे र भन्नहुुन्छः
अ न्तम िदनहरूमा सबै मािनसहरूमािथ मरेो आत्मा खन्याइिदनछुे।

ित ा छोरा अिन छोरीहरूले अगमवाणी गनछन।्
* 2:1: , यो िनस्तार चाड़
भन्दा पचासिदन पिछ आउँछ। जसलाई “फसलको पवर्” पिन भिनन्छ।
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ित ा जवान मािनसहरूले दशर्नहरू दे छेन।्
ित ा बढूा मािनसहरूले िवशषे दशर्नहरू दे छेन।्

18 त्यसबलेा, म मरेो सवेकहरू, परुुष र ीहरूमािथ, मरेो आत्मा खन्याउनछुे,
अिन ितनीहरूले अगमवाणी गनछन।्

19 म छक्कपद चीजहरूमािथ आकाशमा दखेाउनछुे,
तल पथृ्वीमा, म माणहरू िदनछुे।
त्यहाँ रगत, आगो, र घना ध ूवँा हुनछे।

20 घाम अन्धकारमय भई ब द्लने छ,
अिन जनु रगत सरह र म हुनछे।

तब परम भकुो महान ्र मिहमामय िदन आउनछे।
21 अिन हरेक मािनस ज-जसले परम भमुािथ िव ास गनछ बचाइनछे।’ योएल 2:28-32

22 “मरेो यहूदी दाज्य-ूभाइहरू, यी शब्दहरूमा ध्यान दऊेः नासरतको बािसन्दा यशे ू िविश मािनस हुनहुुन्थ्यो।
परमे रले यो स्प रुपमा ितमीहरूलाई दखेाउन ु भयो। परमे रले यशेकूो माध्यम ारा श शाली अिन आ र्जनक
कुराहरू गरेर यसलाई माण गन ुर्भयो। ितमीहरू सबै जनाले यी कुराहरू दखेकेा छौ। 23 यशेलूाई ितमीहरूमा स ु म्पएको
िथयो अिन ितमीहरूले उहाँलाई मारयौ। ती मािनसहरूका सहायता लएर जोिसत परमे रको िनयम छैन ितमीहरूले
यशेलूाई ूसमा िकला ठोक्यौ। तर परमे रलाई यी सबै घटना हुने थाहा िथयो। यो परमे रकै योजना िथयो। परमे रले
यो योजना धरैे अिघ बनाउन ु भएको िथयो। 24 यशेलूे मतृ्यकुो पीडा खप्न ु परयो, तर परमे रले उहाँलाई मतृ्यबुाट
छुटकारा िदनभुयो। मतृ्यलुे यशेलूाई समाल्न सकेन। परमे रले यशेलूाई मतृ्यबुाट ल्याउन ु भयो। 25 दाऊदले यशेकूो
िवषयमा यस्तो भनकेा िथएः

‘सधँैं मलै े भलुाई मरेो सम्मखु दखेें,
मलाई बचाउनँ उहाँ मरेो दािहनिेतर हुनहुुन्छ।

26 यसलैे मरेो हृदय आन न्दत छ,
र मरेो मखु आनन्दिसत बोल्दछ।

हो, मरेो शरीले पिन आशामा भरोसा गनछ,
27 िकनभने तपाईंले मरेो ाणलाई पातालमा छोड्नहुुने छैन।
तपाईंले आफ्ना एक पिव जनलाई िचहानमा कुहुन िदनहुुने छैन।

28 ितमीहरूले मलाई कसरी बाँच्न िसकायौ,
ितमीहरू मरेो छेउमा आउनछेौ अिन मलाई आनन्दले भ रिदनछेौ।’ भजनसं ह 16:8-11

29 “मरेा दाज्य-ूभाइहरू, म ितमीहरूलाई पणूर् रूपले हा ा पखुार् दाऊदको िवषयमा भन्न सक्छु। उहाँ मन ुर् भयो र
गािडयो। उहाँको िचहान अझ सम्म हामीसगं छ। 30 दाऊद एक अगमव ा िथए अिन परमे रले भन्न ु भएका कुराहरू
जान्दथ।े परमे रले दाऊदलाई वचन िदन ु भएको िथयो िक उनकै प रवारबाट कुनै एकजनालाई दाऊद जस्तै राजा
बनाउनछुे भनी। 31 यस्तो घटना हुन अिघ नै दाऊदलाई यो कुरा थाहा िथयो। यसकैारण यशेकूो पनुरुत्थानको िवषयमा
दाऊदले भनःे

‘उहाँलाई नरकमा छािडएको िथएन।
उहाँको शरीर िचहानमा सडने।’
32 यो उनै यशे ू हुन जसलाई परमे रले मतृ्यबुाट बौराए, हामी सबै त्यस सत्यको गवाही छौं। 33 यसकारण परमे रले
उहाँको दािहने प यशेलूाई उठाउन ु भयो। परमे रले उहाँलाई पिव आत्मा िदन ु भयो, जो उहाँले िदन ितज्ञा गन ुर्
भएको िथयो। अिन उहाँले त्यो पिव आत्मा खनाउन ु भयो जो ितमीहरूले अिहले दखे्छौ अिन सनु्छौ। 34 दाऊद
स्वगर्मा चिढगएनन।् यो त यशे ू हुनहुुन्थ्यो जो स्वगर् जानभुयो। दाऊद आफैले भनःे

‘परम भलुे मरेो भलुाई भन्न ु भयोः
मरेो दािहने तफर् बस,
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35 जबसम्म ित ा श हुरू ित ो पाइताला मिुन रा ख्दन।’ भजनसं ह 110:1

36 “यसलैे सबै यहूदी मािनसहरूले यो सत्यलाई जान्न ु पछर्ः परमे रले यशेलूाई भु र ी बनाउन ु भयो। उहाँ
त्यही मािनस हुनहुुन्थ्यो जसलाई ितमीहरूले ूसमा िकला ठोक्यौ।”

37 जब मािनसहरूले त्यो सनुे ितनीहरू अत्यन्तै दःुखीत भए। ितनीहरूले प सु र अन्य े रतहरूलाई सोध,े “हे
भाइहरू हो, हामीले के गन ुर् पछर्?”

38 प सुले ितनीहरूलाई भन,े “ितमीहरूका हृदयहरू अिन जीवनहरू प रवतर्न गर, तब ितमीहरू त्यके यशे ू ी को
नाउमँा बि स्मा लओे। तब परमे रले ितमीहरूका पापहरूलाई क्षमा ग रिदन ु हुनछे र ितमीहरूले पिव -आत्माको उपहार
पाउनछेौ। 39 यो ितज्ञा ितमीहरूको लािग अिन ितमीहरूको बालकहरूको लािग अिन ती सबै मािनसहरूका लािग पिन
हो जो टाढा छन।् यो ती त्यके मािनसको लािग हो जसलाई भु हा ा परमे रले आफैमा बोलाउन ु हुन्छ।”

40 प सुले ितनीहरूलाई यी अिन अन्य अनके शब्दहरू ारा चतेावनी पिन िदए, “उनीहरूलाई आ ह गरे िक स्वयं
ितमीहरूले यी द ु पसु्ताबाट जोगाऊ।” 41 तब ती मािनसहरू जसले प सुका सन्दशे मान,े बि स्मा लए। त्यस िदनमा
झण्डै तीन हजार जित मािनसहरू िव ासीहरूको झणु्डमा थिपए।

िव ासीहरूको बांढाई
42 ती िव ासीहरू लगातार आपसमा भटेघाट ग ररह।े ितनीहरूले आफ्ना समय े रतहरूले िदएका िशक्षा िसक्नमा

योग गरे। ितनीहरू एकअकार्मा साझदेार भए। ितनीहरू एक साथ खाँदै िथए अिन एक साथ ाथर्ना गद िथए।
43 े रतहरूले धरैे श पणूर् र आ र्यपणूर् कामहरू गरे। अिन त्यके मािनसले आ र्य िमि त भय अनभुव गरे।
44 सबै िव ासीहरू सगंै बस।े सबै कुराहरू आपसमा बाँडचुडँ गरे। 45 िव ासीहरूले आफ्नो जमीनहरू र आफ्नो जे
जित सम्पि हरू िथए, सबै बचेे अिन बचेरे पाएको पसैा हरेक मािनसको आवश्यकताको अनपुातमा बाँड।े 46 ितनीहरूको
त्यके िदन म न्दर ाङ्गाणमा भटे हुन्थ्यो। ितनीहरू सबकैो एउटै उ ेश्य िथयो। ितनीहरू आन न्दत भएर अिन इमान्दारी

हृदय लएर आफ्ना घरमा सगँै रोटी टु ाए अिन खाए। 47 ितनीहरूले परमे रको शसंा गरे अिन सबै मािनसहरूले
उनीहरूलाई मन पराउँथ।े अिधक भन्दा अिधक मािनसहरूले सरंक्षण पाए र भलुे ितनीहरूलाई िव ासीहरूको हूलमा
स म्म लत गरे।

3
प सुले एक लङ्गडो मािनसलाई िनको पादर्छन।्

1 एकिदन प सु र यहून्ना म न्दर गए। त्यितबलेा अपरान्हको तीन बजकेो िथयो। यो दिैनक ाथर्ना गन बलेा िथयो।
2जब ितनीहरू म न्दर ाङ्गण ितर गईरहकेा िथए, त्यहाँ एकजना मािनस िथए। जीवनभ र नै त्यो मािनस लङ्गडो िथयो।
ऊ िहडँ्न स ै न िथयो, यसलैे केही साथीहरूले उसलाई बोक्ने गथ र त्यके िदन म न्दरमा ल्याउने गथ। ितनीहरूले त्यो
लङ्गडो मािनसलाई म न्दर बािहर एउटा ढोकाको मध्ये छेउमा राखे जसलाई सनु्दर- ार भिनन्थ्यो। त्यहाँ त्यस मािनसले
म न्दर जाने मािनसहरूसगं पसैा माग्ने गथ्य । 3 त्यसिदन त्यो मािनसले प सु र यहून्नालाई म न्दरको ाङ्गणिभ
गइरहकेो दखे्यो। उसले ितनीहरूसगं पसैा माग्यो।

4 प सु र यहून्नाले त्यस लङ्गडो मािनसलाई एकटक लाएर हरेे अिन प सुले भन,े “हामीलाई हरे!” 5 त्यस
मािनसले ितनीहरूबाट केही पाउने आशाले ितनीहरूलाई ध्यान लगाएर हये । 6 तर प सुले भन,े “मसगं कुनै सनु अथवा
चाँदी छैन, तर मसगं जे छ त्यो ितमीलाई िदनछुे। नासरतको यशे ू ी को श ले जरुूक्क उठ र िहडं।्”

7 त्यसपिछ प सुले त्यस मािनसको दािहने हात प े र उठाए अिन अचानक उसको खु ा अिन गोली गाँठाहरू ब लयो
भयो। 8 त्यो मािनस उि यो र जरुूक्क उिभयो र िहडं्न थाल्यो। त्यो म न्दरको ाङ्गणिभ ितनीहरू सगँै गयो। त्यो
िहडँ्द,ै उ ँ द,ै परमे रको स्तिुत गाईरहकेो िथयो। 9-10 सबै मािनसहरूले उसलाई िचने िक त्यो मािनस लङ्गडो िथयो
र उ त्यके िदन म न्दरको सनु्दर ारको साम ु बसरे पसैा माग्दथ्यो। अब ितनीहरूले त्यही मािनसहरूलाई िहडं्दै र भकुो
स्तिुत गाउदँै गरेको दखे।े मािनसहरू छक्क परे। ितनीहरूले यो कसरी हुन सक्यो भनरे बझु्न सकेनन।्

प सु मािनसहरू सगं बोल्दछ
11 त्यो मािनसले प सु र यहून्नालाई लगातर समाित र ो। सबै मािनसहरू चिकत भएका िथए कारण त्यो लङ्गडो

मािनस िनको भएको िथयो। ितनीहरू प सु र यहून्ना भएको सलुमेानको दलानमा दगरेु।
12जब प सुले यस्तो दखे,े उनले मािनसहरूलाई भन,े “मरेा यहूदी दाज्य-ूभाइहरू हो! ितमीहरू िकन यसमा अचम्म

मािनरहकेा छौ?” ितमीहरूले हामीलाई यस्तो कारले हे ररहकेाछौ िक मानौं, हामीले हा ो श र भ ले त्यो
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मािनसलाई िहडं्ने सामथर् बनायौं। 13 होइन! यो परमे रले गन ुर् भएको हो! उहाँ अ ाहामका परमे र, इसहाकका
परमे र र याकूबका परमे र हुनहुुन्छ। उहाँ हा सबै पखुार्हरूका परमे र हुनहुुन्छ। उहाँले उहाँका खास सवेक यशेलूाई
मिहिमत तलु्याउन ु भयो जसलाई ितमीहरूले मानर् भनी स ु म्पयौ। िपलातसले यशेलूाई म ु ग रिदने िनणर्य गरेका िथए।
तर ितमीहरूले यशेलूाई हामी चाहदँनैौ भन्यौ। 14यशे ूपिव र असल हुनहुुन्थ्यो, तर ितमीहरूले भन्यौ ितमीहरूर उहाँलाई
चाँहदनैौ। ितमीहरूले यशेकूो स ामा ज्यानमारालाई छोडी माग्यौ। 15 अिन ितमीहरूले एक यस्तो मािनसलाई माय जो
जीवन ोत हुनहुुन्छ! तर परमे रले उहाँलाई मतृ्यबुाट बौराउन ु भयो। हामी त्यसको गवाही छौं-हामीले आफ्नै आखँाले
दखेकेा हौं।

16 “यशेमूा िव ास रहकैे कारण यो मािनस अिहले िनको भयो। यस्तो हुन गएको कारण चािह ँ हामी यशेकूो श मा
पणूर् िव ास राख्दछौ। यशेमूा िव ास भएको कारणले यो मािनस िनको भएको छ। ितमीहरूले उसलाई दखे्छौ अिन
ितमीहरूले उसलाई िचन्छौ।

17 “मरेा दाज्य-ूभाइहरू, ितमीहरूले यशेलूाई के-के गय , म जान्दछु। ितमीहरूले आफैं ले बझुनेौ ितमीहरू के
ग ररहकेा िथयौ, ितमीहरूका नतेाहरूले पिन बझुनेन।् 18 परमे रले सबै अगमव ाहरूको माध्यम ारा भिनसक्न ुभएको
िथयो िक ी पीिडत हुनछेन ् र मनछन।् मलैे ितमीहरूलाई भनकेोछु कसरी परमे रले यी कुराहरू पणूर् गन ुर्भयो।
19 यसलैे ितमीहरूले आफ्ना हृदयहरू र जीवन प रवतर्न गन पछर्! परमे र तफर् फकर् अिन उहाँले ितमीहरूको
पापहरूलाई क्षमा िदनहुुन्छ। 20 त्यसपिछ भलुे ितमीहरूलाई आ त्मक िव ामको समय िदनहुुनछे। उहाँले यशेलूाई
पठानहुुनछे, जसलाई उहाँले ितमीहरूका िन म्त ी को रुपमा चनु्न ु भएकोछ।

21 “तर यशे ू त्यसबलेा सम्म स्वगर्मा ब ै पछर्, जब सम्म हरेक थोक फे र व स्थत हुदँैंन। परमे रले यस समयको
िवषयमा धरैे पिहल्यै उहाँको पिव अगमव ा ारा भिनसक्न ु भएको िथयो। 22 मोशाले भन्नभुयो, ‘परम भु ितमीहरूका
परमे रले ितमीहरूलाई एकजना अगमव ा िदनहुुनछे। त्यो अगमव ा ितमीहरूका आफ्नै सम् दायबाट आउनछेन।्
ऊ म जस्तै हुनछे। ती अगमव ाले भनकेा सबै कुराहरू ितमीहरूले पालन गन ुर् पनछ। 23 यिद कुनै मािनसले त्यो
अगमव ाको भनाई पालन गरेन भने उसलाई परमे रको मािनसहरूबाट अलग ग रन ु पछर् अिन ध्वशं पा रन ु पछर्।’✡

24 “शामएूल र सबै अन्य अगमव ाहरू जो उनी पिछ आए परमे रको िन म्त बोले अिन ितनीहरूले यो समयको
बारेमा भन।े 25 ितमीहरूले अगमव ाहरूले जे भने ती हण ग रसकेकाछौ। ितमीहरूले परमे र अिन ितमीहरूका
पखुार्हरू माझ भएको करार स्वीकार ग रसकेकाछौ। परमे रले तपाईंहरूका पखुार् अ ाहामलाई भन्नभुयो, ‘पथृ्वीमा
भएको सबै रा हरू ितमीहरूका सन्तान ारा धन्य हुनछे।’✡ 26 परमे रले उहाँका खास सवेक पठाउन ु भयो। उहाँले
उनलाई पिहले ितमीहरूकहाँ नै पठाउन ुभयो ितमीहरू त्यकेलाई द ु पथबाट हटाएर आशीष िदनलाई परमे रले यशेलूाई
पठाउन ु भयो।”

4
यहूदी सभा समक्ष प सु र यहून्ना

1 जब प सु र यहून्ना मािनसहरूसगं बो लरहकेा िथए, केही मािनसहरू ितनीहरूकहाँ आए। ितनीहरू यहूदी
पजूाहारीहरू म न्दरको दखेरेख गनहरूको क ान र केही सदकुीहरू िथए। 2 प सु र यहून्नाले जे जती कुराहरू
मािनसहरूलाई िसकाए त्यसकारणले ितनीहरू रसाइसकेका िथए। ती दइु े रतहरूले भन्दै िथए मािनसहरू मतृ्यबुाट
जाग्नछेन।् यशेकूो उदाहरण िदएर ितनीहरूले यो िसकाए। 3 यहूदी अगवुाहरूले प सु र यहून्नालाई प े अिन जलेमा
थनुामा राख।े रात प रसकेको िथयो, यसलैे ितनीहरूले प सु र यहून्नालाई अक िदन सम्म जलेमा राख।े 4 तर धरैे
मािनसहरू ज-जसले प सु र यहून्नाको समाचार सनुकेा िथए, ितनीहरू िव ासी बिनए। यसथर् अिहले त्यहाँ ायः पाँच
हजार परुूषहरू िव ासीहरूको हूलमा िथए।

5अक िदन यहूदी अगवुाहरू, बढूा यहूदी अगवुाहरू र शा ीहरू यरूशलमेमा भटे्न गए। 6 धान पजूाहारी हन्नास,
कैयाफा, यहून्ना र अलकेजाण्डरहरू त्यहाँ िथए। सबै मानिसहरू जो धान पजूाहारी चिुनने एक प रवारका िथए।
7 ितनीहरूले प सु र यहून्नालाई सबजैना समक्ष उभ्याए। यहूदी अगवुाहरूले ितनीहरूलाई धरैे पल्ट सोध,े “यस लङ्गडो
मािनसलाई ितमीहरूले कसरी ठीक पाय ? के श ले ितमीहरूले यो काम गरयौ? कसको अिधकार लएर ितमीहरूले
यसो गय ?”

8 तब पिव आत्माले प सु भ रपणूर् भयो। उनले ितनीहरूलाई भन,े “मािनसहरूका अगवुाहरू र बढूा अगवुाहरूः
9 ितमीहरूले यस्ता असल काम गरेको िवषयमा अिहले हामीलाई ग ररहछेौ िक यो लङ्गडो मािनस कसरी िनको
✡ 3:23: 18:15, 19 बाट उ तृ ग रएको। ✡ 3:25: 22:18; 26:24 बाट उ तृ ग रएको।
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भयो? 10 ितमीहरू सब,ै यहूदी मािनसहरूले जाननु ् िक यो लङ्गडो मािनस नासरतका यशे ू ी को श ारा िनको
भएको हो! जसलाई ितमीहरूले ूसमा िकला ठोक्यौ। परमे रले उहाँलाई मतृ्यबुाट जीवनमा बौराउन ु भयो। यो मािनस
लङ्गडो िथयो, तर अब ठीक छ। ऊ ितमीहरू साम ु उिभन सामथर् छ यशेकूो श ले गदार्। 11 यशे ू हुनहुुन्छ

‘यो ढुङ्गालाई ितमी डकम हरूले कुनै महत्व नै िदएनौ,
तर यो ढुङ्गा मलू-ढुङ्गा हुनगएको छ।’ भजनसं ह 118:22

12यशे ूमा एक त्यस्तो हुनहुुन्छ जो मािनसहरूलाई बचाउन योग्य हुन ुहुन्छ। उहाँको नाँउ मा यो ससंारका मािनसहरूलाई
िदइएको एक श हो, जस ारा हामी बचाइन सक्छौ।”

13 यहूदी अगवुाहरूले जाने िक प सु र यहून्नामा कुनै त्यसो खास िशक्षण र िशक्षा छैन रहछे भनरे। तर अगवुाहरूले
प सु र यहून्ना िनडरसाथ बोलकेा पिन दखेकेा िथए। यसलैे ितनीहरू छक्क परेका िथए। त्यसपिछ मा ितनीहरूले प सु
र यहून्ना यशेसूगंै रहन्थे भनरे थाहा पाए। 14 ितनीहरूले त्यो लङ्गडो मािनस दइु े रतहरूको छेउमा बसकेो दखे।े त्यो
मािनस िनको भएको िथयो। यसकैारणले ितनीहरूले ती े रतहरूले भनकेो िवरू केही उ र िदन सकेनन।्

15 यहूदी अगवुाहरूले ितनीहरूलाई महासभाबाट बािहर जान भन।े त्यसपिछ ती यहूदी नतेाहरू आपसमा अब के
गन ुर् पन भन्ने कुरामा वहश गरे। 16 ितनीहरूले भन,े “हामीहरूले ती े रतहरूिसत के गन ुर् पन? यरूशलमेका त्यके
मािनसहरूले जान्दछन ् िक ितनीहरूले ठूलो आ र्यकमर् गरेकाछन।् यो छलर्ङ्गा छ। हामी यसलाई सत्य होइन भन्न
स ै नौ। 17 तर हामीहरू ितनीहरूलाई यशेकूो िवषयमा मािनसहरूलाई अझ धरैे नबताउन ु भनरे हामीले ियनीहरूलाई
चतेाउनी िदनपुछर्। तब यो िवषय मािनसहरू बीच अझ फै लने छैन।”

18 यसथर् यहूदी अगवुाहरूले प सु र यहून्नालाई फे र िभ बोलाए। ितनीहरूले ितनीहरूलाई मािनसहरूलाई यशेकूो
नाउमँा कुनै कुरा निसकाउन ु भनी आदशे गरे। 19 तर प सु अिन यहून्नाले उ र िदए, “परमे र समक्ष के सही छ?
ितमीलाई सनु्न ु िक परमे रलाई? ितमीहरू आफै िनणर्य गर। 20 हामी चपुचाप ब स ै नौ। हामीले ज-ेजे सनु्यौ र
दखे्यौं हामीले ती कुराहरू मािनसहरूलाई भन्न ु पछर्।”

21-22 यहूदी अगवुाहरूले ितनीहरूलाई दण्ड िदने कुनै त्यस्तो आधार पाएनन ्िकनभने जे भएको िथयो त्यसमा सबै
मािनसहरू परमे रको शसंा ग ररहकेा िथए। यो चमत्कार नै परमे रबाट माण िथयो। जनु मािनस िनको पा रयो
ितनी चालीस वषर्भन्दा ज्यादा उमरे पगुकेा िथए यसकैारणले यहूदी अगवुाहरूले ती े रतहरूलाई फे र चतेावनी िदए
अिन ितनीहरूलाई पठाइिदए।

प सु र यहून्ना िव ासीहरूकहाँ फिकर् ए
23 प सु र यहून्नाले यहूदी अगवुाहरूका सभा छोडे अिन आफ्ना हूलितर गए। ितनीहरूले आफ्ना हूललाई मखु्य

पजूाहारीहरू अिन बढुा यहूदी अगवुाहरूले के-के भनकेा िथए सबै बताई िदए। 24 जब िव ासीहरूले यो सनु,े ितनीहरू
सबलैे परमे रलाई एउटै हृदयले ाथर्ना गरे। ितनीहरूले ाथर्ना गरे, “हे भ,ु तपाईं नै एक हुन ु हुन्छ जसले पथृ्वी,
अकाश, समु र ितनीहरूमा भएका त्यके वस्त ु यस पथृ्वीमा बनाउन ु भयो। 25 हा ा पखुार् दाऊद तपाईंको सवेक
हुनहुुन्थ्यो। पिव आत्मा ारा उनले यी शब्दहरू लखेःे

‘िकन ससंारका मािनसहरू परमे रको िवरु योजनाहरू तयार पाछर्न?्
यी सबै आशािहन छन।्

26 ‘पथृ्वीका राजाहरू र शासकहरू,
परम भु र उहाँका ी िवरु लडाँई लड्न एक ठाँउमा भलेा भए।’ भजनसं ह 2:1-2

27यी कुराहरू साँ च्च नै घटेका िथए जब हरेोद, प न्तयस िपलातस,जाितहरू अिन यहूदीहरू यशेकूो िवरु मा यरूशलमेमा
एकि त भए। यशे ू ितमीहरूका पिव सवेक हुन ु हुन्छ। उहाँ एक हुन ु हुन्छ जसलाई ितमीहरूले ी हुन िनय ु िदयौ।
28 यी सबै मािनसहरू तपाईंले तपाईंको श अिन ज्ञानले योजना गरेका सबै कमर् गनर् एकि त भए। 29 अिन, अब,
सनु्नहोस ्परम भ!ु ितनीहरूले के भिनरहछेन।् ितनीहरूले हामीलाई डर दखेाउने कोिशश ग ररहछेन!् परम भ,ु हामी
तपाईंको सवेकहरू हौ। हामीलाई ती कुराहरू भन्नालाई सहयोग गन ुर्होस ्जनु तपाईं हामी ारा साहससगं भिनएको चाहन ु
हुन्छ। 30 माणहरू िदएर अिन तपाईंको पिव सवेक यशेकूो नाँउ ारा चमत्काहरू गरेर ती रोगी मािनसहरूलाई िनको
पारी तपाईंको श दखेाउन ु होस।्”
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31 िव ासीहरूका ाथर्ना पिछ, ितनीहरू जहाँ जनु ठाउँमा भलेा भएका िथए त्यो ठाउँ ह ल्लयो। ितनीहरू पिव

आत्माले पणू र् भए, र ितनीहरूले परमे रको सन्दशे साहससाथ भन।े

िव ासीहरूको अशं
32 िव ासीहरू िवचारमा अिन आत्मामा एक भएका िथए। त्यस टोलीमा भएका कसलैे पिन आफ्ना चीजहरूलाई

आफ्नो माननेन।् बरु ितनीहरूिसत भएको त्यके थोकमा साझदेार भए। 33 भु यशेकूो मतृ्यबुाट पनुरुत्थान भएको बारेमा
े रतहरूले ठूलो श सगं गवाही िदए। अिन परमे रले सबै िव ासीहरूलाई आशीवार्द िदनभुयो। 34 ितनीहरूले

चाहकेा सबै वस्तहुरू ा गरे। ज-जसका आफ्ना जमीन र घरहरू िथए पसैाको िन म्त बचेी िदए। 35 ितनीहरूले
िब ीबाट पाएको पसैा े रतहरूलाई िदए। त्यसपिछ हरेकलाई उसको आवश्यकता अनसुार को चीजहरू िदइए।

36 िव ासीहरू मध्ये एकजनाको नाउँ यसूफु िथयो। े रतहरूले ितनलाई बणार्बास भन्दथ।े बणार्बास नाउकँो अथर्
हुन्छ “मािनस जसले अरूलाई सहयोग गछर्।” उनी साइ स दशेका एकजना लवेी िथए। 37यसूफुको आफ्नै खते िथयो।
त्यो उनले बचेी िदए अिन उनले िब ीबाट पाएको पसैा े रतहरूलाई िदए।

5
हनिनया र सफीरा

1 हनिनया नाँउ भएको एक मािनस िथए। उनकी स्वा ीको नाउँ सफीरा िथयो। हनिनयाले केही स म्पित बचे।े 2 तर
उनले बचेरे पाएको पसैाको केही अशं मा े रतहरलाई िदए। उनले बचकेो पसैाको केही अशं आफ्नो लािग राख।े
उनकी स्वा ीलाई त्यो कुरा थाहा िथयो तर ऊ पिन सहमत िथई।

3 प सुले भन,े “हनिनया, ितमीले िकन आफ्नो हृदय शतैानलाई िनयन् ण गनर् िदयौ? ितमीले पिव आत्मालाई
धोका िदने यास गय । ितमीले ित ो जमीन बचे्यौ, तर आफ्नै लािग ितमीले िकन बचेकेो पसैाबाट केही अशं राख्यौ?
4 जमीन बचे्न अगाडी, त्यो ित ो िथयो। अिन त्यो बचेी सकेपिछ पिन, ितमी त्यो पसैा ितमीले चाहकेो कुरामा चलाउन
सक्थ्यौ। यस्तो नरा ो काम गन िवचार ित ो मनमा िकन आयो? ितमीले परमे रलाई ढाँ ौ हामी मािनसलाई होइन।”

5-6 जब हनिनयाले त्यस्तो सनु,े उनी लडे र म रहाल।े केही यवुाहरू आए अिन उनको शरीर ढािकिदए। त्यसपिछ
उनको लाश बािहर िनकालरे गािडिदए! अिन त्यके मािनसले त्यस्तो घटनाको िवषयमा सनुपेिछ भयभीत बन।े

7 ायः तीन घण्टा पिछ ितनकी स्वा ी सफीरा िभ आई। उसलाई आफ्नो लोग्ने ित त्यस्तो घट्ना घट्न गएको
थाहा िथएन। 8 प सुले उसलाई भन्यो, “जमीन बचेरे ितमीले कित पसैा पायौ, मलाई भन। यित पसैामै ितमीले जमीन
बचे्यौ?”

सफीराले उ र िदइ, “हो, हामीले जमीन बचेरे पाएको पसैा त्यित नै हो।”
9 प सुले भन्यो, “िकन ितमी र ित ो लोग्ने भकुो आत्मा जाँच्न सहमत भयौ? सनु! ितमीले ती पदचापहरू सनु्यौ?

यी ती मािनसहरूका हुन जो भखर्रै ित ो लोग्नलेाई दफन गरेर दलैोमा आइपगुकेा छन!् ितनीहरूले ितमीलाई पिन त्यसै
गरी बोकेर बािहर लानछेन।्” 10 त्यित नै बलेा सफीरा उसको खु ामा लडी र ाण त्यािग। ती यवुाहरू आए अिन
उसलाई म रसकेको भे ाए। ितनीहरूले उसलाई त्यसरी नै बािहर लगे अिन उसलाई उसको लोग्नकैे छेउमा गािडिदए।
11 जम्मै िव ासीहरू र अन्य मािनसहरूले ती घटनाहरू सनुपेिछ सबै भय स्त भए।

भकुा माणहरू
12 े रतहरूले मािनसहरू माझ अनके चमत्कारहरू अिन आ र्यमय कायर्हरू गरे। े रतहरू एकैसाथ सलुमेानको

दलानमा िथए। ितनीहरू सबकैो एउटै उ ेश्य िथयो। 13 कसलैे पिन े रतहरूसगं सामले हुने आटँ गरेनन ् तर सबै
मानिसहरूले े रतहरूको िवषयमा रा ै कुरा गरे। 14 अिन धरैे मािनसहरू, परुुषहरू र ीहरूले भमुा िव ास गरे
अिन िव ासीहरूको टोलीमा सामले भए। 15 यसकारण ितनीहरूले िबमारी मािनसहरूलाई गल्लीहरूमा ल्याए। प सु
आइरहकेाछन ् भन्ने मािनसहरूले सनुकेा िथए। यसलैे ितनीहरूले िबमारीहरूलाई ओ ान अिन च ाइहरूमा राख।े
िकनभने ितनीहरूले सोचे यिद प सुको छाया सम्म पिन िबमारीहरूमा पय भने ती िबमारीहरूलाई िनको हुन यथे
हुनछे। 16 मािनसहरू यरूशलमेका व रप रका शहरहरूबाट आएका िथए। ितनीहरूले िबमारीहरू र साथै ितनीहरूलाई
पिन ल्याए जसलाई द ु आत्माले सताएको िथयो। ितनीहरू सबै िनको भए।

यहूदीहरूले े रतहरूलाई रोक्ने यास
17 धान पजूाहारी र उनका साथीहरू (त्यस टोलीलाई सदकुीहरू भिनन्थ्यो) इष्यार्ले भ रए। 18 ितनीहरूले

े रतहरूलाई प े अिन जलेमा थनु।े 19 तर राती भकुो दतूले जलेको दलैोहरू खो लिदए अिन ितनीहरूलाई बािहर
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ल्याए अिन भन,े 20 “जाऊ र म न्दर ाङ्गणमा उिभन ू अिन मािनसहरूलाई यो नयाँ जीवनको िवषयमा त्यके कुरा
वणर्न गन ुर्।” 21 जब े रतहरूले यो सनु,े ितनीहरू म न्दर ाङ्गणमा िवहानै गए अिन िसकाउन शरुू गरे।

मखु पजूाहारी र उनका साथीहरू आई पगु।े ितनीहरूले यहूदी मािनसका समस्त अगवुाहरू सिहत सभाघरमा सभा
डाके। ितनीहरूले े रतहरूलाई कैं दखानाबाट ल्याउन भनी केही मािनसहरू पठाए। 22जब ितनीहरू जले गए ितनीहरूले
े रतहरूलाई पाउन सकेनन।् तब ितनीहरू फकर आए अिन यस िवषयमा यहूदी अगवुाहरूलाई बताए। 23 ितनीहरूले

भन,े “जले बन्द र सरुिक्षत रूपले ताल्चा मारेको िथयो। हरीहरू दलैोमा उिभरहकेा िथए। तर जब हामीले दलैो खोल्यौं,
जले खाली िथयो।” 24 म न्दरका हरीका क ान र मखु्य पजूाहारीहरूले त्यो सनु।े ितनीहरू अन्योलमा परे। ितनीहरू
यसबारेमा अ र्यिचकत भए अिन भन,े “यसको प रणाम अब के हुने हो?”

25 तब अक मािनस आयो र ितनीहरूलाई भन्यो, “ध्यान िदनहुोस!् जसलाई तपाईंहरूले जलेमा हाल्नभुएको िथयो
ितनीहरू म न्दरको ागणंमा उिभरहकेा छन।् ितनीहरूले मािनसहरूलाई िशक्षा िदइरहकेा छन।्”

26 त्यसपिछ क ान र उनका मािनसहरू बािहर िनस्के अिन े रतहरूलाई प े अिन ितनीहरूलाई ल्याए। तर
िसपाहीहरूले ितनीहरूलाई केही बलजफ्ती गरेनन,् िकनभने ितनीहरू जनतासगं डराउथँ।े िसपाहीहरू डराए िकनभने
मािनसहरू ोिधत हुनछेन ्अिन ितनीहरूलाई ढुङ्गा हान्नछेन।्

27 िसपाहीहरूले े रतहरूलाई यहूदी सभामा ल्याए अिन यहूदी अगवुाहरू समक्ष उभ्याए। धान पजूाहारीले सोध
खोज गरे। 28उनलेभन,े “यस मािनसको िवषयमा मािनसहरूलाई किहले पिन केही निसकाउन ुभनी हामीले ितमीहरूलाई
कडा आदसे िदएका िथयौं। तर हरे, ितमीहरूले के गरेकाछौं! ितमीहरूले यरूशलमे नै ितमीहरूको िशक्षाले भ रिदयौ।
ितमीहरूले यस मािनसको मतृ्यकुो िजम्मवेार हामीलाई ठहयार्उन कोिशश ग ररहछेौ।”

29 प सु र अन्य े रतहरूले जवाफ िदए, “हामीले मािनसहरूलाई भन्दा परमे रलाई मान्न ु पछर्। 30 ितमीहरूले
यशेलूाई माय । ितमीहरूले उहाँलाई ूसमा झणु् ायौ। तर परमे रले जो हा ा पखुार्हरूका परमे र हुनहुन्छ उहाँलाई
मतृ्यबुाट बौराउन ु भयो। 31 यशेलूाई परमे रले अगवुा अिन मु दाताको रुपमा आफ्ना दािहने तफर् उठाउन ु भयो।
परमे रले यसो गन ुर्भयो तािक सबै यहूदीहरूले आफ्ना हृदय र जीवन प रवतर्न गनर् सकुन ् अिन पापहरूका िन म्त
उहाँबाट क्षमा ा गनर् सकुन।् 32 हामी यी कुराका गवाही छौ। अिन पिव आत्मा पिन जो परम रले ितनीहरूलाई
िदनभुएको िथयो जसले उहाँको आज्ञा पालन गरे, यी कुराहरूको लािग गवाही छन।्”

33 यहूदी नतेाहरू यी कुरा सनुपेिछ रसले चरू भए। ितनीहरूले े रतहरूलाई मानर् चाहन्थ।े 34 फ रसीहरू मध्ये
एकजना त्यस सभामा जरुूक्क उठे, उसको नाउँ गम लएल िथयो। उनी शा ी िथए र सबै जनताले उनलाई इज्जत गथ।
ितनले मािनसहरूलाई केही क्षणको लािग े रतहरूलाई सभागहृबाट बािहर लजैान भन।े 35 त्यसपिछ उनले ितनीहरूलाई
भन,े “इ ाएलका मािनसहरू हो, यी मािनसहरू ित तपाईंहरूले जे गनर् योजना गन ुर् हुदँछै त्यसमा सावधान हुन ु होस।्
36 याद गर केही समय अिघ के भएको िथयो जब थ्यदूास कट भयो? ितनले आफू मखु्य मािनस भएको दावी गरे।
झण्डै चार सय मािनसहरूले उनलाई साथ िदए। तर उसलाई मा रयो। उसको चलेाहरू छरप भए अिन आन्दोलन त्यसै
शषे भयो। 37 त्यसपिछ गालीलवासी यहूदा नाउँ भएको एकजना मािनस आए। यो जनगणनाको समय िथयो। उसले केही
मािनसहरूलाई आफूपिछ लाग्न पिन लगाए र अगवुाई गरे। ऊ पिन मा रए। अिन ितनका पिछ लाग्नहेरू छरप भए।
38 यसथर् अब म ितमीहरूलाई भिनरहछुेः ती मािनसहरूबाट टाढ रहौ। ितनीहरूलाई एक्लै छािडदऊे। यिद ितनीहरूको
योजना मािनसहरूबाट अथवा जे ितनीहरूले ग ररहकेा छन ्त्यो मािनसहरूबाट हो भने यो असफल हुनछे। 39 तर यिद
यो परमे रबाट भएको हो भन,े तब ितमीहरूले ितनीहरूलाई रोक्न ु सक्ने छैनौं। ितमीहरूको लडाँई परमे र स्वयकंो
िवरु को लडाँई भएर समा होला।”

गम लएलले भनकेो कुरामा यहूदी अगवुाहरू सहमत भए। 40 ितनीहरूले े रतहरूलाई फे र बोलाए। ितनीहरूले
ितनीहरूलाई कुट-िपट गरे अिन यशेकूो िवषयमा मािनसहरूलाई केही अझ अरू नबताउन ु भन।े त्यसपिछ ितनीहरूले
ितनीहरूलाई छाडी िदए। 41 े रतहरू त्यो सभा छाडरे गए। यशेकूो नाउमँा यसरी अपमािनत पाइन ु योग्य भएकोमा
उनीहरू खशुी भए। 42 ितनीहरूले मािनसहरूलाई िशक्षा िदन छाडनेन ्अिन “यशे”ूनै “ ी ” हुनहुुन्छ भन्ने ससुमाचार
मािनसहरूलाई भन्न छाडनेन।् ितनीहरूले त्यके िदन म न्दरमा, घर-घरमा त्यसरी नै चार गरे।

6
िवशषे कामको लािग सातजना चिुनए

1धरै भन्दा धरैे मािनसहरू यशेकूा चलेा हुन थाल।े तर त्यही अविधमा, ीक-भाषी चलेाहरूले यहूदी भाषी चलेाहरूको
िवरु ना लस गरे। ितनीहरूले दावी गरे िक ितनीहरूका िवधवाहरूले दिैनक िवतरणमा ठीक भाग पाइरहकेा छैनन।्



6:2 170 े रत 7:10
2 यसथर् बा जना े रतहरूले ती सबै समहूका चलेाहरूलाई एक साथ बोलाए, र ितनीहरूलाई भन,े “हामीले आहार

िवतरणमा सहायता गनर्का िन म्त परमे रको वचन िसकाउने काम लत्याएका छौ तर यो हा ो िन म्त उिचत होइन।
3 यसलैे दाज्य-ूभाइहरू हो, ितमीहरूबाटै सात जना मािनसहरू चनु। ितनीहरू सबै परुुष जाित हुनपछर् जसको बारेमा
मािनसहरूले ती असल छन ् भननु।् ितनीहरू जो चिुनन्छन ् ज्ञान अिन पिव -आत्माले प रपणूर् भएका हुनपछर्। हामी
ितनीहरूलाई यो काम गनर् िनय ु गनछौं। 4 यस कारले हामी हा ो समय ाथर्ना गनर्मा र परमे रको वचन चार
गनर्मा लगाउन समथर् हुनछेौं।”

5 चलेाहरूका जम्मै टोलीले त्यस्तो िवचार मन पराए। तब ितनीहरूले यी सातजना मािनसहरू छानःे स्तफनस
(िव ासपणूर् र पिव आत्माले प रपणूर् भएको मािनस) िफ लप, खरुस, िनकनोर, तीमोन, पिमर्नास र िनकोलस
ए न्टओकको, जो पिहले यहूदी भएका िथए। 6 त्यसपिछ ितनीहरूले ियनीहरूलाई लगे अिन े रतहरूकहाँ उप स्थत
गराए। ितनीहरूले ाथर्ना गरे अिन आफ्ना हातहरू ती मािनसहरूमािथ राख।े

7 परमे रको वचन धरैे मानिसहरूकहाँ पगु्दै िथयो। यरूशलमेमा चलेाहरूको सखं्या बढ्दै गइरहकेो िथयो धरैे यहूदी
पजूाहारीहरू पिन यस िव ासका चलेा बन।े

स्तफनसको िवरु यहूदीहरू
8 स्तफनस एक अनु ही अिन श शाली मािनसले मािनसहरू माझ आ र्यमय कुराहरू अिन चमत्कार गरे।

9 तर कितपय यहूीहरू आए अिन स्तफनसगँ तकर् गरे। यी यहूदीहरू स्वाधीन सभाघरबाट आएका िथए। यी यहूदीहरू
साइ रनीबाट आएका िथए। अलके्जे न् या अिन िस लिसया अिन एिशयाका िथए। ितनीहरूले स्तफनसगं बहस गरे।
10 तर आत्माले स्तफनलाई ब ु मानीसगं बोल्न सघाइरहकेो िथयो। यसथर् यहूदीहरूले ितनीिसत बहस गनर् सकेनन।्

11 तब उनीहरूले केही मािनसहरूलाई घसु िदएर बोल्न लगाए, “हामीले मोशा र परमे रका िवषयमा स्तफनसले
धमर् िनन्दा गरेको सनुकेा छौ।” 12 यसो गरेर ितनीहरूले मािनसहरू, अ ज यहूदी अगवुाहरू र शा ीहरूलाई उक्साए
(चम्काए) ितनीहरू ू भए अिन ितनीहरू आएर स्तफनसलाई समाते अिन ितनीहरूले उनलाई यहूदी सभाघरमा
यहूदीहरूका सभामा उप स्थत गराएर।

13 ितनीहरूले केही झटूा गवाहीरू पिन ल्याए। ती झटूा गवाहीहरूले भन,े “यस मािनसले सदवै यो पिव स्थान
अिन मोशाको िनयम िवरू बोल्छ। 14 नासरतका यशेलू े यो ठाउँ ध्वशं पान ुर् हुनछे अिन मोशाले हामीलाई िदनभुएको
दस्तरुहरू ब द्लिदन ु हुनछे भनी यो मािनसले भनकेो सनुकेाछौं।” 15सभामा बिसरहकेा सबै मािनसहरूले स्तफनसलाई
आखँा गाडरे हरेे। उनको अनहुार स्वगर्दतू जस्तो दे खन्थ्यो, हरेकले त्यो दखे्यो।

7
स्तफनसको भाषण

1 धान पजूाहारीले स्तफनसलाई भन,े “के यी कुराहरू सत्य हुन?्” 2 स्तफनसलेउ र िदए, “मरेा यहूदी िपताहरू र
दाज्य-ूभाइहरू, मलाई ध्यानिसत सनु। हा ा पखुार् अ ाहाम समक्ष मिहमामय परमे र कट हुनभुयो। अ ाहाम त्यसबलेा
मसेोपोटािमयामा िथए। यो उहाँ हारानमा रहन ु भन्दा पिहलकेो कुरा हो। 3 परमे रले अ ाहामलाई भन्नभुयो, ‘ित ो दशे
र त्यहाँका ित ा मिनसहरूलाई छोड अिन त्यो दशेमा जाऊ, म ितमीलाई दखेाउने छु।’

4 “यसलैे अ ाहामले कल्दी दशे छाडे अिन हारानमा ब गए। अ ाहमको िपतकाको मतृ्यपुिछ उनलाई परमे रले
यो ठाँउमा पठाउन ु भयो, जहाँ अिहले ितमी बस्छौ। 5 तर उहाँले अ ाहामलाई त्यो जमीनको कुनै टु ा आफ्नो बनाउन
िदनभुएन, खा ल यसको एक फूट मा पिन िदनभुए। तर ितनले ितज्ञा गरे िक भिवष्यमा त्यो जमीन उसको अिन उसको
उ रिधकारीको हुनछे। य िप त्यस बलेा अ ाहमको कुनै सन्तान िथएन।

6 “परमे रले उनलाई भन्नभुयो, ‘ित ो सन्तानहरूले यो ठाउँमा ब ु पनछ। त्यहाँका मािनसहरूले ितनीहरूलाई दास
बनाउने छन ्र चार सय वषर् सम्म कु वाहर गरेर रा छेन।् 7 तर म त्यो रा लाई दण्ड िदनछुे जनु रा ले ितनीहरूलाई
दास बनाउनछे।’ परमे रले यो पिन भन्नभुयो, ‘तब ित ा मािनसहरू त्यस दशेबाट िन स्क आउनछेन ्अिन ितनीहरूले
यस ठाउँमा मलाई आराधना गनछन।्’

8 “परमे रले अ ाहामसगं एक करार बाँध्न ु भयो; यस करारको सकेंत खतना िथयो। यसथर् जब अ ाहमको छोरो
भयो, त्यो आठ िदनको पगु्दा उनले खतना ग रिदए। उनको छोरोको नाउँ इसहाक िथयो। पिछ उसले आफ्नो छोरो
याकूबको पिन खतना गरे पिछ याकूबले आफ्ना छोराहरूलाई त्यसै गरे। ती छोराहरू पिछ बा जना िपताहरू भए।

9 “त्यसपिछ ती िपताहरू यसूफुसगं डाह गन भए। यसूफुलाई िम दशेमा दास बनाउन बचे।े तर यसूफुसगं परमे र
हुनहुुन्थ्यो। 10 यसूफुले धरैे दःुख-क हरू सामना गन ुर् पय , तर परमे रले उनलाई ती सबै दःुख-क हरूबाट बचाउन ु
भयो। िफरऊन िम दशेका राजा िथए। उहाँले यसूफुलाई मनपराउन ु भयो अिन आदर पिन गन ुर् भयो िकनभने यसूफुमा
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परमे रबाट पाएको ज्ञान िथयो। उसले यसूफुलाई िम दशेका राज्यपाल बनाए अिन ितनलाई उहाँको घरका सम्पणूर्
मािनसहरूमािथ शासन गन अिधकार िदए। 11 तर सम्पणूर् िम दशे र कनानमा अिनकाल लागकेो िथयो। यसले
मािनसहरूलाई अत्यन्त यातना भोगायो। हा ा पखुार्हरूले खान-ेकुरा केही पाउन सकेनन।्

12“तर याकूबले त्यहाँ िम दशेको गोदामहरूमा अन्नको राश छ भनरे थाहा पाए। यसकारण उनले हा ा पखुार्हरूलाई
त्यहाँ पठाए। ितनीहरूको त्यो थम िम दशे या ा िथयो। 13 पिछबाट ितनीहरू त्यहाँ दो ो पल्ट गए। त्यसबलेा यसूफुले
आफ्ना भाइहरूलाई ऊ को हो बताए। अिन िफरऊनले यसूफुको प रवारको िवषयमा जान्न पाए। 14 तब यसूफुले
उनका िपता याकूबलाई िम दशेमा िनमन् ण गनर् केही मािनसहरू पठाए। उनले जम्मै आफन्तहरू पिन िनम्त्याए (जम्मा
पचह र जना मािनसहरू)। 15 यसकारणा याकूब िम दशे आए। याकूब र हा ा पखुार्हरू नमरूञ्जले सम्म त्यहाँ बस।े
16 त्यसपिछ ितनीहरूका शरीरहरू शकेम्मा पठाइयो अिन ितनीहरूलाई िचहानमा रा खयो। यो त्यही िचहान हो जनु
अ ाहमले शकेममा हमोरका छोराहरूबाट चाँदी िदएर िकनकेा िथयो।

17 “िम दशेमा यहूदीहरूको सखं्या बढरे गयो। त्यहाँ अिधक भन्दा अिधक हा ा मािनसहरू उप स्थत िथए।
परमे रले अ ाहामलाई िदन ु भएको वचन परूा हुने समय निजक आइरहकेो िथयो। 18 त्यसपिछ एक अक राजाले
िम दशेमा शासन गनर् थाल्यो। उसले यसूफुको िवषयमा केही पिन जानने।् 19 ती राजाले हा ो मािनसहरूलाई हानी
परुयाउन धतूर् त रकाहरू योग गरे। उनले ितनीहरूको भखर्र जन्मकेा नानीहरू मरोस ्भनी बािहर रा वाध्य गराए।

20 “यो त्यसबलेाको कुरा हो जब बालक मोशा जन्मकेा िथए। ती एउटा खबुै सनु्दर अिन परमे रलाई खशुी पान
बालक िथए। उनलाई तीन महीना सम्म आफ्नो िपताको घरमा पाल।े 21 जब ितनीहरूले मोशालाई बािहर िनकाल,े
िफरऊनकी छोरीले ितनलाई आफ्नै छोरो सरह स्याहार-ससुार ग रन।् 22 िम दशेवासीहरूले ितनलाई जानकेो त्यके
िवषयको िशक्षण िदए। ितनी वचन अिन कमर्मा दढृ भए।

23 “जब मोशा चालीस वषर्का भए, उनको आफ्ना यहूदी दाज्य-ूभाइहरूलाई भटे्ने िनणर्य लए। 24 मोशाले एक
यहूदीलाई िम दशेवासीले नरा ो वहार गरेको दखे।े यसथर् ितनी त्यो यहूदीको रक्षा गनर् गए अिन त्यो िम दशेीलाई
मारे जसले यहूदीमािथ कु वहार ग ररहकेो िथयो। 25 परमे रले उनलाई उनीहरूकै बचाऊको लािग योग ग ररहन ु
भएको ितनको यहूदी भाइहरूले बझु्लान ्भन्ने मोशाले सोच।े तर ितनीहरूले त्यो बझुनेन।्

26 “अक िदन मोशाले दइु यहूदीहरूलाई आपसमा झगडा गरेको दखे।े उनले ितनीहरूलाई शान्त गराउन खोज।े
उनले भन,े ‘ए मािनस हो! ितमीहरू दाज्य-ूभाइहरू हो! िकन ितमीहरू एकाक ित नरा ो वहार ग ररहकेाछौ?’
27 जनु मािनसले अक मािनसिसत कु वहार गदथ्यो त्यसले मोशालाई घचे ो अिन भन्यो, ‘कसले ितमीलाई हा ो
शासक अिन न्यायक ार् बनायो? 28 जसरी ितमीले िहजो िम दशेवासीलाई माय त्यसरी नै मलाई माछ ?’✡ 29 जब
मोशाले त्यस्तो सनुे ितनले िम दशे छोड।े उिन िम ानको दशेमा नौला मािनस जस्तै ब थाले अिन त्यहीं उनका दइु
छोराहरू भए।

30 “चा लस वषर् पिछ मोशा सीनै पवर्तको मरूभिूममा िथए। ब लरहकेो पो ाको ज्वालामा एकजना स्वगर्दतू ितनको
अघािड दखेा परे। 31जब मोशाले यस्तो दखे,े उनी अच म्मत भए। जब उनी िनयालरे हनेर् निजक गए, मोशाले परम भकुो
आवाजले भन्दै गरेको सनु।े 32 परम भलुे उनलाई भन्नभुयो, ‘म ित ा िपताहरूको परमे र, अ ाहामका परमे र,
इसहाकका परमे र, याकूबका परमे र हु।ँ’✡ मोशा डरले काम्न थाल।े उनलाई त्यस बल्दै गरेको पो ामा हने साहस
भएन।

33 “परम भलुे उनलाई भन्नभुयो, ‘ित ा जु ाहरू खोल, िकनभने जनु ठाउँमा ितमी उिभरहकाछौ त्यो पिव ठाँउ
हो। 34 मलैे मरेा मािनसहरूलाई िम दशेमा अत्यन्तै क पाइरहकेो दखेें। मलैे ितनीहरूको िवलाप सनु।े म ितनीहरूलाई
बचाउन तल झरें। अब आऊ, म ितमीलाई िम दशे पठाउँछु।’✡

35“यो मोशा त्यही मािनस िथए जसलाई यहूदीहरूले चािहदंनै भनकेा िथए। ितनीहरूले उनलाई भनकेा िथए, ‘कसले
ितमीलाई हा ो शासक र न्यायक ार् बनायो?’ त्यही मािनसलाई परम रले शासक र उ ारकको रूपमा पठाउन ु भएको
िथयो। परमे रले मोशालाई स्वगर्दतूको माध्यम पठाउन ु भएको िथयो जो जल्दै गरेको पो ामा उनी अिघ दखेापरेको
िथयो। 36 तब मोशाले मािनसहरूका अगवुाई गरे। उनले आ यर्मय कुराहरू अिन चमत्कारहरू िम दशेमा लाल
सागरमा अिन मरुभिूममा चालीस वषर् सम्म गरे।

37 “उनी त्यही मोशा िथए जसले यहूदीहरूलाई भनकेा िथए, ‘परमे रले ितमीहरूको लािग ितमीहरूकै माझबाट
एक अगमव ा पठाउन ु हुनछे। उनी म जस्तै नै हुनछेन।्’ 38 उनी त्यही मोशा हुन जो यहूदीहरूकै जमघटमा एकि त
भएर मरूभिूममा सगंै िथए। ितनी त्यो स्वगर्दतूसगं जो सीनै पवर्तमा ितनीिसत बोले अिन ितनी हा ा पखुार्हरूसगं िथए।
मोशाले परमे रबाट आदशेहरू ा गरे जसले जीवन िदन्छ। मोशाले हामीलाई ती आदशेहरू िदए।
✡ 7:28: 2:14 बाट उ तृ ग रएको। ✡ 7:32: 3:6 बाट उ तृ ग रएको। ✡ 7:34:
3:5-10 बाट उ तृ ग रएको।
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39 “तर हा ा पखुार्हरूले मोशाका आज्ञा पालन गनर् चाहनेन।् ितनलाई स्वीकार गरेनन।् अिन ितनीहरूले िम दशे

फक जाने इच्छा गरे। 40 हा ा पखुार्हरूले हारूनलाई भन,े ‘मोशाले हामीलाई िम दशे बािहर िनकालरे ल्याए। तर
उनलाई के भयो हामी जान्दनैौ। हा ा िन म्त केही दवेताहरू सिृ ग रदऊे जो हा ो अिघ जानछेन ्अिन हामीलाई अगवुाइ
गनछन।्’✡ 41 यसकारणले मािनसहरूले बाछो जस्तो दे खने एउटा मिूतर् बनाए। त्यसपिछ ितनीहरूले त्यसलाई ब लहरू
चढाए। मािनसहरू आफ्नै हातले त्यस्तो चीज बनायौं भनरे अत्यन्त खशुी िथए। 42 तर परमे र ितनीहरूबाट टाढा जान ु
भयो अिन ितनीहरूलाई आकाशको झटूो दवेताहरूको पजूा गनर् छािडिदन ु भयो। अगमव ाहरूका पसु्तकमा ले खए
जस्तै यो घ ोः

‘ितमी यहूदीहरूले चालीस वषर्सम्म यो मरूभिूममा मरेा िन म्त पश-ुब ल अिन भटेीहरू अपर्ण गरेनौं;
43 ितमीहरूले ितनीहरूिसत मोलकेको पाल

अिन ित ो दवेता रफमका तारा ल्यायौ।
ितनीहरू मिुतर्हरू िथए जो ितमीहरूले पजु्नलाई बनायौ।
ती मिूतर्हरू िथए जसलाई आराधनाका िन म्त बनाइएको िथयो।

यसकैारण म ितमीहरूलाई बिेबलोन दे ख िनक्कै टाढा पठाउनछुे।’ आमोस 5:25-27

44 “हा ा पखुार्हरूसगँ मरूभिूममा पिव मण्डप िथयो। कसरी तम्ब ू बनाउन ु मोशालाई परमे रले बताउन ु भयो।
ितनले परमे रले दखेाउन ु भएको योजना अनसुार बनाए। 45 तब यहोशलूे हा ा पखुार्हरूलाई अरू रा हरूको जमीन
हत्याउनमुा अगवुाइ गरे। हा ा मािनस जमीनिभ पसे अिन परमे रले अन्य रा हरूलाई बािहर खे ु भयो। जब हा ा
मािनसहरू त्यस नयाँ जमीनमा गए, ितनीहरूले आफूिसत त्यही मण्डप लगरे गए। हा ा मािनसहरूले त्यो मण्डप आफ्ना
पखुार्हरूबाट ा गरेका िथए, अिन ितनीहरूले त्यसलाई दाऊदको समय सम्म जोगाएर राख।े 46 परमे र दाऊदसगँ
अत्यन्त खशुी हुनभुयो। दाऊदले परमे रलाई याकूबको परमे रका िन म्त भवन िनमार्ण गनर् िदनहुोस ्भनी परमे रलाई
आ ह गरे। 47 तर सलुमेान (दाऊद का पु ) एक मािनस िथए जसले उहाँको लािग म न्दर िनमार्ण गरे।

48 “तर मािनसको हातले बनाएको म न्दरमा सव च्च परमे र ब ु हुन्न। जस्तो अगमव ाले भन्छन:्
49 ‘परम भु भन्नहुुन्छ,
स्वगर् मरेो िसहंासन हो।

पथृ्वी त्यो ठाउँ हो जहाँ मरेा ख ु ाहरू आराम गछर्न।्
कस्तो कारको घर ितमी मरेो लािग बनाउन सक्छौ?

मलैे आराम गनर् सक्ने स्थान त्यहाँ कहाँ छ?
50 के मरेा हातहरूले यी सबै कुराहरू बनाएको होइनन?्’ ” यशयैा 66:1-2

51 तब स्तफनसले भन,े “ितमी अ ेरी यहूदी अगवुाहरू! ितमीहरूले आफ्ना हृदय परमे रलाई िदएका छैनौ!
ितमीहरूले उहाँलाई किहल्यै सनुनेौ! पिव -आत्माले ितमीहरूलाई जे भन्नहुुन्छ त्यो ितमीहरूले सधैं िवरोध गछ । ित ा
पखुार्हरूले त्यसै गरे अिन ितमीहरू उनीहरू जस्तै छौ। 52 ितमीहरूका पखुार्हरूले नसताएका कुनै अगमव ा होलान?
ती अगमव ाहरूले एक धािमर्क आउनु हुन्छ भनरे पिहल्यै भिनसकेका िथए। तर ितमीहरूका पखुार्हरूले ितनीहरूलाई
मारे। अिन अिहले ितमीहरूले एक धािमर्क मािनस ित िव ासघात गय अिन उहाँलाई माय । 53 ितमीहरू त्यही
मािनसहरू हौ जसले स्वगर्का दतूहरूले िदएको मोशाको वस्थालाई हण गय तर पालन गरेनौं।”

स्तफनस मा रयो
54 जब यहूदी नतेाहरूले यी कूरा सनुे ितनीहरू रसले चरू भए अिन उनको िवरू दा ा िकट्न थाल।े 55 तर

स्तफनस पिव -आत्माले प रपणूर् िथए। स्तफनसले उभँो आकाश ितर हरेे। उनले परमे रको मिहमा दखे।े अनले
यशेलूाई परमे रको दािहने तफर् उिभरहकेो दखे।े 56 स्तफनसले भन,े “हरे! मलैे स्वगर् खलु्ला अिन मािनसको पु
परमे रको दािहने तफर् उिभरहकेो दखे्छु!”

57 तरुून्तै समस्त यहूदी अगवुाहरू एकसाथ ठूलो स्वरमा िचच्याए। ितनीहरूले आफ्ना हातले कान बन्द गरे। ितनीहरू
सबै एकसाथ स्तफनस ितर दौड।े 58 ितनीहरूले उनलाई शहर बािहर फ्याँके अिन ढुङ्गा हान्न थाल।े ती मािनसहरू
ज-जसले स्तफनसको िवरू झटूो कुरा गरेका िथए, ितनीहरूले आफ्ना पोशाक खोलरे शावल नाउकँो एक यवुकलाई
िदए। 59 अिन त्यसपिछ ितनीहरूले स्तफनस मािथ ढुङ्गा हान्न शरुू गरे। तर स्तफनस ाथर्ना ग ररहकेा िथए। उनले
✡ 7:40: 32:1 बाट उ तृ ग रएको।
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भन,े “ भु यशे,ू मरेो आत्मा हण गन ुर्होस!्” 60 तब उनले घ ूडँा टेके अिन जोडले िचच्याए, “ भ,ु ियनीहरूलाई यो
पापका िन म्त दोष निदनहुोस!्” यित भिनसके पिछ स्तफनसले दहे त्याग गरे।

8
1-3 शावलले स्तफनसलाई मानर् आफ्नो सहमती िदए।केही भ -जनहरूले स्तफनसलाई गाड।े ितनीहरूले उनको

िन म्त शोक गरे।
िव ासीहरूलाई सताइ

त्यही िदनदे ख यहूदीहरूले यरूशलमेमा िव ासीहरूलाई खबुै यातना िदन थाल।े शावलले पिन मण्डली ध्वशं गन
यास ग ररहकेा िथए। ऊ ितनीहरूको घरमा गए। उसले परुूष र ीहरूलाई समात,े तान्दै बािहर िनकाले अिन जलेमा

थनु।े सम्पणूर् िव ासीहरूले यरूशलमे छोडरे गए। त्यहाँ े रतहरू मा बस।े िव ासीहरू यहूदीया र साम रया भ र
फै लएका िथए। 4 िव ासीहरू जो चारैितर छ रएका िथए, जहाँ ितनीहरू गए, परमे रको ससुमाचार मािनसहरूलाई
सनुाए।

िफ लपले साम रयामा चार गदर्छ
5 िफ लप साम रया शहरमा गए अिन ी को िवषयमा चार गरे। 6 मािनसहरूले त्यहाँ िफ लपले चमत्कारहरू

गरेका सनुे अिन दखे।े िफ लपले भनकेो कुराहरू मािनसहरूको भीडले एक मनले ध्यान लगाएर सनु।े 7 धरैे जसो
मािनसहरू द ु आत्माहरूले भे ाएका िथए। तर द ु आत्माहरू जोडले िचच्याएर मािनसहरूबाट बािहर िनस्के। पक्षाघात
लागकेो र लङ्गडो मािनसहरू िनको भए। 8 त्यही कारणले गदार् त्यस शहरमा मािनसहरू अत्यन्त आन न्दत िथए।

9 तर त्यस शहरमा िशमोन नाउँ गरेको एकजना मािनस िथए। िफ लप त्यहाँ आउन भन्दा अिघ ितनी जाद ू गद
िथए अिन साम रयाका मािनसहरूलाई चिकत पारेका िथए। िशमोनले घमण्ड साथ आफूलाई महान-मािनस दावी गथ।
10 िनम्नस्तरका दे ख अित मखु मािनसहरूले िशमोन ित खबूै ध्यान िदए। ितनीहरूले भन,े “यस मािनसकोमा ई रीय
श छ त्यसलैाई ‘महान श ’ भिनन्छ!” 11 िशमोनले आफ्ना जाद-ूकला ारा मािनसहरूलाई धरैे समयदे ख भािवत
पारेका िथए अिन तीनीहरू उनका भ भएका िथए। 12 तर िफ लपले मािनसहरूलाई परमे रको राज्यको िवषयमा
ससुमाचार एवं यशे ू ी को नाउकँो िवषयमा बताइिदए। परुुष- ीहरू जसले िव ास गरे ितनीहरूले बि स्मा लए।
13 िशमोन स्वयंले िव ास गरे अिन बि स्मा लए। िफ लप एकदम निजकमा बस।े उनले िफ लपले गरेका चमत्कारहरू
अिन महान कायर्हरू दखे।े िशमोन छक्क परे।

14 े रतहरू अझ सम्म यरूशलमेा नै िथए। ितनीहरूले साम रयाका मािनसहरूले परमे रको वचनलाई स्वीकार
गरे भन्ने बारेमा सनु।े यसकैारणले ितनीहरूले प सु र यहून्नालाई सामा रया पठाए। 15 जब ितनीहरू सामा रया पगु,े
ितनीहरूले साम रयाका िव ासीहरूले पिव -आत्मा पावोस ् भनरे ाथर्ना गरे। 16 ती मािनसहरू भु यशेकूो नाउमँा
बि स्मा भएका िथए, तर पिव -आत्मा ितनीहरू कसमैािथ पिन आइपगुकेो िथएन। यही कारणले गदार् प सु र यहून्नाले
ाथर्ना गरे। 17 तब ती े रतहरूले ितनीहरूका हात मािनसहरूमा राखी िदए तब ितनीहरूले पिव -आत्मा ा गरे।
18 े रतहरूले मािनसहरूलाई हात रा खिददंा ितनीहरूमािथ पिव आत्मा िदइएको िशमोनले दखे।े यसकारण

िशमोनले े रतहरूलाई पसैा दखेाउद।ै 19 अिन भन,े “यो श मलाई पिन िदनहुोस ् तािक जब मलैे कसमैािथ हात
राख्दा उसले पिव आत्मा ा गरोस।्”

20 प सुले ितनलाई भन,े “ितमी र ित ो पसैा दवुै न भई जाओस!् िकनभने ितमीले सोच्यौ िक भकुो उपहार
पसैाले िकन्न सक्छौ। 21 यस काममा हामीसगं अशं हण गनर् स ै नौ। िकनभने ित ो हृदय परमे र समक्ष सही छैन।
22 ित ो हृदय बद्ली गर अिन यी कुकमर्हरूदे ख टाडो भई हाल। भलुाई ाथर्ना गर। हुनसक्छ ित ो यस्तो सोचाइलाई
उहाँले क्षमा ग रदन ु हुन्छ। 23 िकनभने ितमी कटुता इष्यार्ले भ रएको अिन पापको अधीनमा भएको म दखे्दछु।”

24 िशमोनले जवाफ िदए, “ितमीहरूले मरेो लािग भलुाई ाथर्ना ग रदऊे। ाथर्ना ग रदऊे िक ितमीहरूले भनकेा
कुनै पिन कुरा म मािथ नघटोस।्”

25 त्यसपिछ, ती दईु े रतहरूले आफ्नो गवाही िदए अिन भकुो सन्दशे सनुाए। त्यसपिछ ितनीहरू यरूशलमे फक।
ितनीहरू जाँदा हुदँी सामरीयाका धरैे शहरहरू भएर गए अिन जता-जता पस्दै गए। त्यताितर मािनसहरूलाई ससुमाचार
चार गरे।

एिथयोिपयावासीलाई िफ लपले िशक्षा िदए
26 परमे रको एकजना दतूले िफ लपलाई भन,े “झ तयार होऊ र दिक्षणतफर् जाऊ । यरूशलमेदे ख गाजातफर् जाने

बाटो जाऊ- त्यो बाटो मरूभिूम भएर जान्छ।”
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27 यसकारण िफ लप तयार भए अिन गए। बाटोमा उनले एकजना एिथयोिपयावासी मािनसलाई दखेे जो नपुसंक

िथए। उनी एिथयोिपया दशेकी रानी कन्दकीको ठूला अिधकारी िथए। उनी रानीका जम्मै पसैा-रूिपयाँका िजम्मवेार
िथए। त्यो मािनस आराधना गनर् यरूशलमे गएका िथए। 28अिहले ऊ आफ्नो रथमा बसरे घर तफर् गइरहकेा िथए। ितनी
अगमव ा यशयैाको पसु्तक पिढरहकेा िथए।

29 आत्माले िफ लपलाई भन,े “त्यस रथमा जाऊ र त्यसको छेउमा बस।्” 30 तब िफ लप रथको छेउमा दगरेु
अिन त्यो मािनसले पढी रहकेो सनु।े उसले यशयैा अगमव ाको पसु्तक पिढरहकेो िथयो। िफ लपले उसलाई भन,े “के
ितमीले पढकेो कुरा बझु्दछैौ?”

31 त्यस मािनसले भन्यो, “म कसरी बझु्न सक्छु? मलाई त्यस्तो मािनसको खाँचो छ जसले मलाई यो ाख्या
ग रिदन सक्छ।” त्यसपिछ उसले िफ लपलाई उसको छेउमा आएर ब िनमन् णा गय । 32 उसले पढ्दै गरेको धमर्
शा को अशं यस्तो िथयोः

“जसरी भेंडा का टन लिगन्छ, भेंडाको पाठा क नकेो साम ु चपुचाप उिभन्छ,
त्यसरी नै उनी रह।े

त्यसरी नै उहाँ उिभई रहन ु भयो।
33 उहाँको उपहाँस ग रयो अिन उहाँका अिधकारहरू खोिसयो।
पथृ्वीमा उहाँको जीवन समा भयो।

अिन उहाँको पसु्ताको िबषयमा भन्न को सामथर् हुनछे।” यशयैा 53:7-8
34 त्यस अिधकारीले िफ लपलाई भन,े “दया गरेर मलाई भन्नहुोस ् अगमव ाले कसको िवषयमा भनकेा हुन?्

उनले आफ्नै िवषयमा िक अन्य कसकैो िवषयमा भनकेा हुन?” 35 िफ लपले बताउन थाल।े उनले त्यही धमर्शा को
अशंबाट शरुू गरे अिन उसलाई यशेकूो िवषयमा ससुमाचार भन।े

36 उनीहरू बाटोमा गइरहकेो बलेा पानी भएको ठाउँमा पगु।े अिधकारीले भन्यो, “हरे! यहाँ पानी छ! कसले
मलाई बि स्मा लन दे ख रोक्न सक्छ?” 37 * 38 त्यसपिछ अिधकारीले रथ थाम भनरे आदशे गय । दवुै िफ लप
र अिधकारी पानी भए ितर ओ लर्ए अिन िफ लपले ितनलाई बि स्मा िदए। 39 जब ितनीहरू पानी बािहर आए भकुो
आत्मा िफलपबाट खोिसयो अिधकारीले उनलाई फे र किहल्यै पिन दखेने।् अिधकारी आफ्नो घरको बाटो लाग।े उनी
खशुी िथए। 40 तर िफ लप अश्दोदको शहरमा दखेा परे। उनी िसज रयाको शहर ितर गइरहकैा िथए। अश्दोददे ख
िसज रया जाँदा बाटामा पन त्यके शहरमा उनले ससुमाचार चार गरे।

9
शावलको जीवन प रवतर्न

1 त्यसबैलेा शावलले यरूशलमेमा भकुा चलेाहरूलाई अझै डर दखेाउदँै अिन ितनीहरूलाई मान यास ग ररहकेो
िथयो। यसलैे ितनी धान पजूाहारीकहाँ गए। 2 शावलले धान पजूाहारीलाई दमीशकको शहरमा सभाघरहरूका
यहूदीहरूलाई ी का मागर् पिहल्याउनहेरू खोजी िनकाल्ने अिधकार िददँ ै िच ीहरू लखेी माँग।े उसले यिद कुनै परुुष
वा ी िव ासीहरू भे ाए ितनीहरूलाई प े र यरूशलमे फकार्ई ल्याउनछे।

3 तब शावल दमीशक गए। जब ऊ शहरको नजीक पगु,े अचानक आकासबाट ज्व लत ज्योित उनको चारैितर
च म्कयो। 4 शावल भइँूमा लड।े उनले एउटा आवाज उनसैगं बो लरहकेो सनु,े “शावल, शावल! ितमी मलाई िकन
सताइरहछेौ?”

5 शावलले भन,े “तपाईं को हुनहुुन्छ भ?ु”
त्यो आवजले जवाफ िदयो, “म यशे ू हु।ँ जसलाई ितमी दःुख िदइरहकेा छौ। 6 उठ अिन शहर तफर् जाऊ। त्यहाँ

कसलैे ितमीलाई के गन ुर् पन बताई िदनछे।”
7 शावलसगं या ा गरीरहकेा मािनसहरू त्यहाँ ठङ्गै उिभरह।े ती मािनसहरूले आवाज सनुे तर कतै कोही दखेनन।्

8शावल भइँूबाट उठे। उसको आखँा खो लयो तर केही दे सकेनन।् यसकारण शावलसगं आएका मािनसहरूले उनको
हात प े र ितनलाई दमीशक सम्म लग।े 9 तीन िदन सम्म शावलले न दे सक्यो, न खायो न िपयो।

10 दमीशकमा यशेकूा एकजना चलेा िथए। उनको नाउँ हनिनया िथयो। भलुे हनिनयासगं सपनामा भन्नभुयो,
“हनिनया!”
* 8:37: 37 थिपएकोछ: “िफ लपले उ र िदए, ‘यिद ितमी ित ो
सम्पणूर् हृदयले िव ास गछ भन,े ितमी लन सक्छौ।’ अिधकारीले भन,े ‘म िव ास गछुर् िक यशे ू ी परमे रकै प ु हुनहुुन्छ।’ ”
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हनिनयाले उ र िदयो, “म यहाँ छु, भ।ु”
11 भलुे हनिनयालाई भन्नभुयो, “उठ अिन सोझो गल्ली भन्ने गल्लीितर जाऊ। यहूदाको घर प ा लगाऊ। टासर्स

भन्ने ठाउँका शावल नाउँ भएको मािनसलाई खोज। ऊ अिहले त्याह ँ ाथर्ना ग ररहछे। 12शावलले दशर्न दखे्यो। आफ्नो
सपनामा उसले हनिनया भन्ने मािनस आफू भएितर आयो र ितनका हातहरू आफू मािथ रा खिदए जस ारा उसले फे र
दे सकून।्”

13 तर हनिनयाले उ र िदयो, “ भु धरैे जनाले मलाई यस मािनसको िवषयमा भिनसकेेको छ। ितनीहरूले भने यस
मािनसले यरूशलमेमा तपाईंका पिव मािनसहरूलाई कितको सताएको छ। 14 अिहले ऊ दमीशकमा आइपगुकेो छ।
मखु्य पजूाहारीहरूले तपाईंमा िव ास गन मािनसहरू सबलैाई प न ु भनरे उसलाई अिधकार िदएकोछ।”

15 तर भलुे हनिनयालाई भन्नभुयो, “जाऊ! मलैे शावललाई मरेो िवषयमा राजाहरूलाई, यहूदीहरूलाई र अन्य
जाितहरूलाई बताउनको िन म्त एक पा को रूपमा चनुकेो छु। 16 म उसलाई सबै कुरा दखेाउनछुे जसले गदार् मरेो नाउकँो
लागी उसले क भोग्न ु पछर्।”

17 यसकारण हनिनया त्यहाँबाट यहूदाका घरतफर् लाग्यो। उसले आफ्नो हात शावलमा राखे अिन भन,े “शावल,
मरेो भाई, भु यशे ू जो ितमी आउँदा बाटोमा दखेा पन ुर् भयो उहाँले मलाई ित ोमा पठाउन ु भएको छ तािक ितमीले फे र
दे सक र पिव आत्मा ारा ितमी भ रपणूर् होऊ।”

18 तरुन्त,ै माछाको कत्लाहरू जस्तो केही उसको आखँाबाट खस्यो। शावल फे र दे सक्ने भए अिन उठेर बि स्मा
लए। 19 त्यसपिछ उनले अ लकित भोजन गरेर पनु श ा गरे।

शावलले दमीशकमा चार गदर्छन ्
शावाल केही िदनसम्म चलेाहरूसगं दमीशकमा बस।े 20 चाँडै उनले यहूदीहरूका सभाघरहरूमा यशेकूो िवषयमा

चार गनर् थाल।े उनले मािनसहरूलाई भन,े “यशे ू परमे रका पु हुनहुुन्छ।”
21 सबै मािनसहरू शावलको त्यस्तो कुरा सनुरे छक्क परे। ितनीहरूले भन,े “यो त्यही मािनस होइन जो यरूशलमेमा

िथयो अिन यही नाउमँा िव ास गन मािनसहरूलाई न गन यास गद िथयो? के ऊ यहाँ यशेकूा चलेाहरूलाई प न
अिन ितनीहरूलाई यरूशलमेमा मखु्य पजूाहारीहरूकहाँ लान आएको होइन?”

22 तर शावल झन ् झन भावशाली भए अिन यशे ू नै ी हुनहुुन्छ भनी िस गद दमीशकमा ब े यहूदीहरूलाई
अलमल्ल पा रिदए।

शावल यहूदीहरूबाट बाँचे
23 धरैे िदन पिछ यहूदीहरूले शावललाई मान योजनाहरू बनाए। 24 यी यहूदीहरूले रात-िदन शहरको ढोकामा

शावललाई ढुिकरहकेा िथए। ितनीहरू उनलाई मानर् चाहन्थ।े तर शावलले ितनीहरूको योजना जािनसकेका िथए। 25 एक
रात उनका केही िव ासीहरूले त्यस शहरबाट भाग्न उनलाई म त गरे। ितनीहरूले शावललाई एउटा टोकरी िभ हाले
अिन शहरको पखार्लको एउटा प्वालबाट िछराएर तल झारे।

शावल यरूशलमेमा
26 त्यसपिछ शावल यरूशलमेितर गए। उनले िव ासीहरूको झणु्डमा स म्म लत हुन कोिशश गरे तर ितनीहरू

उनीबाट डराए। िकनभने शावल साँची नै यशेकूा चलेा हुन ्भनरे िव ास गरेनन।् 27 तर बणार्बासले उनलाई स्वीकार गरे
अिन े रतहरू कहाँ ल्याए अिन कसरी शावलले दमीशकको बाटोमा भलुाई दखेकेा िथए अिन कसरी भु उिनिसत
बोल्न ु भयो सो ितनीहरूलाई वणर्न गरे। अिन उसले शावलले कुनै डर िबना यशेकूो िवषयमा दमीशकमा कसरी चार गरे
सो पिन भन।े

28 अिन त्यसकारण शावल िव ासीहरूसगंै बस।े उनी जताततै िनभर्य भएर यरूशलमेमा भकुो चार गद िहड।े
29 शावल ायः ती यहूदीहरूसगं वातार्लाप गथ जसले ीक भाषा जान्दथ।े ितनीहरूसगँ उनले तकर् -िवतकर् पिन गरे। तर
उनीहरूले शावललाई मान यास गरे। 30जब चलेाहरूले त्यो कुरा थाहा पाए िक ितनीहरूले शावललाई िसज रया भन्ने
शहरमा लग।े त्यहाँ द े ख ितनीहरूले उनलाई टासर्स शहरमा पठाए।

31 त्यसरी चारैितर यहूदीया, गालील र साम रयाका मण्डलीहरूमा शा न्त छायो। िव ासीहरूको समदुाय परा मी
भए िकनिक ितनीहरू भकुो डरमा बसकेा िथए अिन पिव आत्माले उत्सािहत तलु्याइएका िथए। त्यसलैे गदार्
िव ासीहरूको सखं्यामा ब ृ हुन थाल्यो।

प सु ल ामा र जोप्पामा
32 प सुले यरूशलमे व रप र सम्पणूर् शहरहरू या ा गरे। ितनले ती िव ासीहरूलाई भटेे जो ल ामा बस्थ।े

33 ल ामा ितनको एकजना आठ वषर् दे ख पक्षघात िबमारले स्त भएको एिनयास भन्ने मािनससगँ भटे भयो। एिनयास
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आफ्नो िव ौनाबाट चल्न स ै न िथयो 34 प सुले ितनलाई भन,े “एिनयास, यशे ू ी ले ितमीलाई िनको पान ुर् हुन्छ,
उठ अिन ित ो िव ौना िमलाऊ।” एिनयास तत्काल जरुूक्का उठयो। 35 ल ा अिन शारोमा सबै मािनसहरूले उसलाई
दखेे अिन भु यशेमूािथ िव ास बढाए।

36 जोप्पा भन्ने शहरमा यशेकूा एकजना चलेी िथए। उनको नाउँ तिबता िथयो। उनको ीक नाउँ डोरकस ् िथयो
जसको अथर् हो “ह रणी”। ितनले मािनसहरूका लािग सदवै असल कामहरू गरेकी िथईन ्अिन खाँचो परेकाहरूलाई
सधैं पसैा िद न्थन।् 37 प सु ल ामा भएको बलेा तबीता िबमार भई अिन मरी। ितनीहरूले उनको शरीर धोई-पखालरे
मािथल्लो तल्लामा रा खिदए। 38 जोप्पामा भएका चलेाहरूले प सु ल ामा िथयो भन्ने सनु।े ल ा जोप्पाको छेउमा
िथयो। यसथर् ितनीहरूले प सुकहाँ दइुजना मािनसहरू पठाए। ितनीहरूले उनलाई िबन्ती गरे, “दया गरेर हामी भएको
ठाउँमा िछटो आउनहुोस।्”

39 प सु तयार भए अिन ितनीहरूसगं लाग।े जब ितनी आइपगुे ितनीहरूले ितनलाई मािथल्लो कोठामा लग।े सबै
िवधवाहरू प सुका व रप र रूँदै उिभए। ितनीहरू रोई-कराई िवलाप ग ररहकेा िथए। तिबता जीउदँो हुदँा बनाएकी
कोटहरू साथै अन्य पोषाकहरू ितनीहरूले दखेाए। 40 प सुले ती सबजैनालाई कोठा बािहर पठाए। उनले घ ुडँा टेके
अिन ाथर्ना गरे। त्यसपिछ ितनी तबीताको मतृशरीरप ी फिकर् ए र भन,े “तबीता जरुूक्क उठ!” उनले आखँाहरू
खो लन।् जब ितनले प सुलाई दे खन,् ितनी उठेर बिसन।् 41 प सुले ितनलाई हातको साहारा िदएर उठाए। त्यसपिछ
उनले िव ासीहरूलाई डाके, िवधवुीहरूलाई कोठािभ बोलाए। ितनले तिबता जीउदँो भएकी ितनीहरूलाई दखेाए!

42 जोप्पाको चारैितरका मािनसहरूले त्यो घटनाको िवषयमा सनु।े धरैेजना भलुाई िव ास गनर् लाग।े 43 प सु
जोप्पामा धरैे िदनसम्म बस।े उनी िशमोन नाउकँो छालाको काम गन कम सगं बस।े

10
प सु र कन लयस

1 िसज रया भन्ने शहरमा कन लयस नाउँ भएको एकजना मािनस िथए। उनी रोमन एकाईका पल्टनका एकजना
क ान िथए जसलाई “इटा लयन” भिनन्थ्यो। 2कन लयस एक जना धािमर्क मािनस िथए। उनी र अन्य मािनसहरू जो
उनकै घरमा बस्थे साँचो परमे रलाई आराधना गथ। उनले गरीबहरूलाई यथाशक्य पसैा-रूिपया िदन्थे कन लयसले
िनत्य परमे रको ाथर्ना गथ। 3 एक पल्ट अपरान्ह तीन बजिेतर, कन लयसले स्प एउटा दशर्न दखे।े त्यहाँ ितनले
एक स्वगर्दतू आफूितरै “कन लयस!” भन्दै आइरहकेो दखे।े

4 कन लयसले स्वगर्दतूलाई डराएर हरेे अिन भन,े “तपाईं के चाहन ु हुन्छ, भ?ु”
स्वगर्दतूले भन,े “परमे रले ित ो ाथर्ना सनु्न ु भयो अिन गरीब, दःुखीहरू ित गरेको दया दे ु भयो। परमे रले

ित ो सम्झना गन ुर् हुदँछै। 5 केही मािनसहरू जोप्पा शहरमा पठाऊ। िशमोनलाई फकार्ई ल्याउन ित ा केही मािनसहरू
पठाऊ जसलाई प सु पिन भिनन्छ। 6 िशमोन जनु मािनसकोमा बस्दछै उसको नाउँ पिन िशमोन नै हो । उसले छालाको
काम गछर्। उसको घर समु को निजकमा छ।” 7 कन लयससगं बोल्ने स्वगर्दतू गए कन लयसलले आफ्ना दइुजना
नोकरहरू र एकजना िसपाहीलाई बोलाए। त्यो िसपाही धाम क विृतका मािनस िथए। ितनी कन लयसको मािनसगत
सहयोगी िथयो। 8 कन लयसले ती तीनजैनालाई रा री गरेर कुरा सम्झाए। त्यसपिछ ितनीहरूलाई जोप्पा पठाइिदए।

9 अक िदन ती तीनजैना जोप्पा शहर नजीक आईपगु।े त्यसबलेा प सु छानामािथ ाथर्ना गनर् भनी गए। त्यो
मध्या को बलेा िथयो। 10 प सु भोको िथए। ितनी खान चाहन्थ।े ितनीहरूले भोजन तयार ग ररहकेो बलेा दशर्न दखे।े
11 उनले आकाश खलु्ला दखेे अिन ठूलो लगुाको टु ा जस्तो केही तल खिसरहथे्यो। त्यो ठूलो लगुा त्यसका चार कुना
ारा अिडएको िथयो अिन भइँूमा झ ररहकेो िथयो। 12 नाना िकिसमका ाणीहरू त्यहाँ िथए- िहडं्ने ाणीहरू, धि ने
ाणीहरू, अिन हावामा उड्ने चरा-चरुूङ्गीहरू। 13 त्यसपिछ एउटा आवाजले प सुलाई भन्यो, “उठ प सु, कुनै पिन

एउटा सजीव ाणी मारेर खाऊ।”
14 तर प सुले भन,े “म त्यस्तो किहल्यै गन छैन, भ!ु मलैे त्यस्तो कुनै पिन अशु र अपिव खाना खाएको छैन।”
15 तर आवाजले उसलाई दो ो पलट भन्यो, “परमे रले ती सबै कुराहरू शु भएको घोषणा गन ुर् भएको छ। यसथर्

ितमी त्यसलाई ‘अपिव ’ नसोच!” 16यस्तो घटना तीनपल्ट भयो। त्यसपिछ सबै चीजहरू आकशितरै फकार्एर लग्यो।
17 यस्तो दशर्नको मतलव के होला भनरे प सु छक्क परे।

यसबलेा कान लयसले पठाएका मािनसहरूले िशमोनको घर प ा लगाए। ितनीहरू दलैोमा उिभरहकेा िथए।
18 ितनीहरूले जोडले बोलाए अिन सोध,े “के िशमोन प सु यहाँ बस्छन?्”

19 प सु त्यही दशर्नको िवषयमा सोिचरहकेा िथए। तर आत्माले उनलाई भन्नभुयो, “हरे! तीनजना मािनसहरूले
ितमीलाई खोिजरेहछन।् 20 उठ अिन तल्लो तलामा जाऊ। ती मािनसहरूसगं अप्ठेरो, नमानी जाऊ। मलैे ितनीहरूलाई
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ितमीकहाँ पठाएको हु।ँ” 21 तब प सु ती मािनसहरू भएकहाँ तल्लो तलामा ओल। उनले भन,े “ितमीहरूले खोिजरहकेो
मािनस म हु।ँ ितमीहरू िकन यहाँ आयौ?”

22ती मािनसहरूलेभन,े “कन लयस एक सिैनक अधीकारी हुन।् उनी धािमर्क विृतका मािनस हुन उ्नी परमे रको
आराधना गदर्छन।् सम्पणूर् यहूदीहरूले उहाँलाई सम्मान गदर्छन।् एक पिव स्वगर्दतूले उहाँको घरमा तपाईंलाई िनमन् णा
गन ुर् भन्न ु भएथ्यो तािक उहाँले तपाईंबाट केही सन्दशेहरू सनु्न सकुन।्” 23 प सुले ितनीहरूलाई िभ आउने र आज
राती त्यही ब े आ ह गरे।

अक िदन प सु तयार भएर ती तीनजना मािनसहरूसगँ गए। केही जोप्पाका चलेाहरू पिन प सुसगँ गए। 24अक िदन
ितनीहरू िसज रया भन्ने शहरमा आइपगु।े कन लयसले ितनीहरूलाई प खर्रहकेा िथए। उनले पिहल्यबैाट आफ्ना
सन्तानहरू र आफ्ना साथीहरूलाई घरमा भलेा ग रसकेका िथए।

25 जब प सु घरिभ पस,े कन लयसले उनीसगं भटे गरे अिन प सुको पाउमा िनहु रएर ा गरे। 26 तर प सुले
उनलाई उठ्ने आ ह गरे। प सुले भन,े “उठ! म केवल ितमी जस्तै मािनस हु।ँ”

27 प सु कन लयसगं वातार्लाप गद िभ पसे अिन त्यहाँ धरैे मािनसहरू भलेा भएका दखे।े
28 उनले ितनीहरूलाई भन,े “ितमीहरूले जान्दछौ िक यहूदी भएर अरू वशंका मािनसहरूसगं यसरी सगंत गन ुर् अथवा

मािनसहरूकोमा जान ु यहूदीहरूको वस्थाको िवरु हो। तर परमे रले मलाई दखेाई सक्न ु भएको छ िक मलैे कसलैाई
‘अपिव ’ अथवा ‘अशु ’ भनरे भन्न ु हुदँनै। 29 त्यसकैारणले म यहाँ कुनै आक्षपे िवनै आएँ। अब मलाई भन, के
कारणले मलाई यसरी बोलाएको हो”

30 कन लयसले भन,े “चार िदन अिघ, म घरमा ाथर्ना ग ररहकेो िथएँ। त्यसबलेा अपरान्ह तीन बजकेो िथयो।
अचानक एकजना स्वगर्दतू च म्कलो लगुा लगाएर मरेो सामनु्ने उिभए। 31 ितनले भन,े ‘कन लयस! परमे रले
ित ो ाथार्ना सनु्न ु भयो अिन गरीब दःुखीहरूलाई ितमीले दान िदएको दे ु भयो। परमे रले ितमीलाई याद गन ुर् हुन्छ।
32 त्यसलैे शहर जोप्पामा मािनसहरू पठाऊ र िशमोन जसलाई प सु पिन भिनन्छ यहाँ आउने िनवदेन गर। प सुलाई
आउने आ ह गर। उनी िसमोन छालाको कम को घरमा बसकेाछन।् उसको घर समु को छेउमा छ।’ 33 यसकारण मलैे
तपाईंलाई तरुून्त लएर आउन भिन मािनस पठाएँ। तपाईं आइिदन ु नै हा ो लािग रा ो भयो। यहाँ हामी अब परमे र
समक्ष छौं ती सबै कुराहरू सन्नलुाई जो भलुे भन्न ु भिन तपाईंलाई आदशे िदन ु भएकोछ”

कन लयसको घरमा प सुको भाषण
34 प सुले बोल्न शरुू गरे, “अब मलैे साँच्चै बझु्न ु िक परमे रको िन म्त सबै मािनसहरू एक समान हुन।् 35 अिन

हरेक रा मा परमे रले त्यसलाई स्वीकार गन ुर्हुन्छ, जसले उहाँको आराधाना गछर् अिन जे सही छ त्यो गछर्। 36 परमे र
यहूदीहरूसगं बोल्न ु भएको छ। परमे रले यशे ू ी को जो सबै मािनसहरूका परम भु हुनहुुन्छ उनको माध्यम ारा
शा न्तको ससुमाचार उनीहरूका लािग पठाउन ु भयो।

37 “यहूदीया भ र के भयो भन्ने कुरा ितमीहरूलाई थाहा होला। यो गालीलमा यहून्नाले बि स्माको बारेमा
मािनसहरूलाई चार गरे पिछ शरुू भएको हो। 38 ितमी नासरतका यशेकूो िवषयमा जान्दछौ। परमे रले उहाँलाई
पिव -आत्मा र श दान गरेर ी बनाउन ु भयो। यशे ूचारैितरका मािनसहरूको लािग रा ो काम गद जानभुयो अिन
तेात्मा वा द ु ात्मा लागकेा मािनसहरूलाई उहाँले िनको पान ुर्भयो। यसले परमे र यशेकूो साथमा भएको माण िददँछ।
39 “हामीले उहाँले यहूदीया र यरूशलमेमा गन ुर् भएका सम्पणूर् कायर्हरू दखे्यौं। हामी त्यो दे खरहकेा छौ। त्यसको

गवाही बिनरहछेौ। तर ितनीहरूलले उहाँलाई काठले बनाएको ूसमा झणु् ाएर मारे। 40 तर, उहाँको मतृ्य ु भएको तीन
िदन पिछ परमे रले उहाँलाई बौराउन ु भयो अिन मािनसहरूलाई छलर्क्क यशेलूाई दखेाइिदन ु भयो। 41 तर यशेलूाई
सबै मािनसहरूले दे सकेनन।् जजसलाई परम रले गवाहीको रूपमा छान्न ु भएको िथयो ितनीहरूले मा यशेकूो दशर्न
पाए। हामी ती गवाहीहरू हौं उहाँ मतृ्यबुाट बौरे पिछ हामीले यशेसूगं ै खाना-िपना गय ं।

42 “यशेलूे हामीलाई चार गन ुर् अिन मािनसहरूलाई भन्नभुयो िक उहाँलाई मा परमे रले जीउदँो मािनसहरू अिन
मतृहरूको पिन न्याय गनर्का िन म्त छान्न ु भएको हो। 43 त्यके मािनस जसले यशेमूािथ िव ास गदर्छ यशेकूो नाउमँा
उसले पापहरू माफ पाउनछे। सम्पणूर् अगमव ाहरूले उनको सत्यता सािवत गरे।”

गरै-यहूदीहरूसगं पिव -आत्मा
44 प सु बो लरहकेो बलेा सन्दशे सनु्ने ती सबै मािनसहरूमा पिव आत्मा उ न ु भयो। 45 यहूदी िव ासीहरू जो

प सुसगं त्यहाँ आएका िथए ितनीहरू छक्क परे िकनकी गरै-यहूदीहरूमा पिन पिव -आत्माको उपहार बिषर्एको िथयो।
46 यहूदीहरूले ती गरै-यहूदीहरूले िविभन्न भाषाहरू बोलकेा र परमे रको स्तिुत गरेको सनु।े त्यसपिछ प सुले भन,े
47 “के कसलैे पानीलाई रोक्न सक्छ जस ारा यी मािनसहरूलाई बि स्मा लनबाट रोक्न सिकन्छ? ितनीहरूले पिन
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हामीहरूले जस्तै पिव आत्मा ा गरेका छन।्!” 48 तब प सुले कन लयस, उनका सन्तानहरू अिन साथीहरूलाई
यशे ू ी को नाउमँा बि स्मा िदने आज्ञा िदए। तब मािनसहरूले प सुलाई केही िदन सम्म त्यही बिसिदने िबन्ती गरे।

11
प सु यरूशलमे फकर् न्छन ्

1 यहूदीयामा े रतहरू र दाज्य-ूभाईहरूले गरै यहूदीहरूले पिन परमे रको िशक्षालाई स्वीकार गरेको थाहा पाए।
2 तर जब प सु यरूशलमे फिकर् ए कितपय यहूदी िव ासीहरूले उनीसगँ त्यस िवषयमा बहस गरे। 3 ितनीहरूले भन,े
“तपाईं ती गरै-यहूदीहरूका घर जानभुयो। तपाईंले त्यस्ता मािनसहरूसगं बसरे भोजन सम्म गन ुर्भयो!”

4 प सुले ितनीहरूलाई सम्पणूर् कथा िवस्तार गरेर बताए। 5उनले भन,े “म जोप्पा शहरमा िथएँ। मलैे ाथर्ना ग ररहकेो
बलेा एउटा दशर्न पाएँ। त्यस दशर्नमा मलैे ठूलो लगुा जस्तो केही आकाशबाट तल ओ लर्रहकेो दखे।े त्यसलाई त्यसको
चारै कोणबाट समाितएको िथयो। त्यो म भएकोमा आयो। 6जब मलैे िभ हरे मलैे त्यहाँ चारखु े स्थलचर पशहुरू जगंली
जनावर घ ने सपर् जाितय ािण अिन आकाशका चराचरुूङ्गीहरू दखेें। 7 तब मलैे एउटा आवाजले मलाई भिनरहकेो
सनु,े ‘उठ प सु! कुनै पिन जीिवत ाणी मार र खाऊ!’

8 “तर मलैे भन,े ‘म कदािप त्यसो गन छैन, भ!ु मलैे त्यस्तो कुनै चीज खाएको छैन जनु अपिव अथवा अशु
हो।’

9“तर आकाशबाट आएको आवाजले फे र भन्यो, ‘परमे रले घोषणा गन ुर्भयो िक यी सबै चीजहरू शु छन। यसथर्
ितमी ितनीहरूलाई अपिव नसोच!’

10 “यस्तो तीनपल्ट भयो। त्यसपिछ सम्पणूर् थोक आकाश ितरै लिगयो। 11 त्यसै समयमा म बिसरहकेो घरमा
तीनजना मािनहरू आए। ती तीनजना मािनसहरूलाई िसज रया शहरबाट मरेो िन म्त पठाइका िथए। 12 आत्माले मलाई
निह च्कचाइ कन जाऊ भन्नभुयो। यी छः जना दाज्य-ूभाइहरू पिन मसगं आए। हामी कन लयसको घरमा गयौं।
13 कन लयसले घरमा उिभरहकेो स्वगर्दतूलाई दखेकेो कुरा गरे। स्वगर्दतूले उनलाई भन,े ‘केही मािनसहरू जोप्पाितर
पठाऊ अिन िशमोन प सुलाई आउन ु भन्ने िनमन् न गर। 14 उनले ितमीहरूलाई ती कुरा भन्नछेन ्जसले ितमीलाई अिन
ित ा घरमा ब े सबै मािनसहरूलाई बचाउनँछेन।्’

15 “जब मलैे भाषण शरुू गरें, पिव आत्मा ितनीहरूमा त्यसरी नै आउन ु भयो जसरी ारम्भमा हामीकहाँ आउन ु
भएको िथयो। 16 तब मलाई भु यशेकूो वचनको सम्झना भयो। भलुे भन्नभुएको िथयो, ‘यहून्नाले मािनसहरूलाई
पानीले बि स्मा गरे, तर ितमी पिव आत्मा ारा बि स्मा हुनछेौ।’ 17 भलुे ती मािनसहरूलाई त्यही उपहार िदन ु भयो
जनु हामीलाई िदनभुएको िथयो जसले भ ु यशे ू ी मािथ िव ास गरे। तब म को हु ँ परमे र को काम बन्द गन?”

18 जब यहूदी िव ासीहरूले यी कुराहरू सनु,े ितनीहरूले तकर् गनर् छाड।े ितनीहरूले परमे रको शसंा गरे र भन,े
“तब परमे रले गरै-यहूदीहरूलाई पिन हृदय प रवतर्न गन अिन हा ो जस्तै जीवन ा गन अनमुित िदन ु भयो।”

ए न्टओक तफर् ससुमाचार
19 स्तफनस मा रए पिछ खदेो शरुू ग रएको कारणले िव ासीहरू चारै तफर् छरप भए। कितपय िव ासीहरू

फोिनिसया, साइ स र इ न्टओक जस्ता टाढा-टाढा ठाउँहरूमा गए। तर ितनीहरूले यहूदीहरूलाई मा ससुमाचार भन।े
20 कितपय ती िव ासीहरू साइ स र साइरेनीका नाग रकहरू िथए। जब ती मािनसहरू एन्टओक आइपगु,े ितनीहरू
ीकहरूसगं पिन बोल्न लागे अिन ितनीहरूलाई भु यशेकूो िवषयमा ससुमाचार भन।े 21 भकुो श ितनीहरूसगं

िथयो। अिन ठूलो सखं्यामा मािनसहरूले भलुाई िव ास गनर् अिन अनसुरण गनर् लाग।े
22 ए न्टओकमा नयाँ िव ासीहरू भएका समाचहरू यरूशलमेको मण्डलीमा पगु्यो। यसलैे ितनीहरूले बणार्बासलाई

ए न्टओकमा पठाए। 23-24 बणार्बास एक असल मािनस िथए। ऊ पिव -आत्मा र िव ासले प रपणूर् िथयो। जब उनी
त्यहाँ आइपगुे बणर्बासले ए न्टओकका मािनसहरूमा परमे रले अत्यन्त अिधक आशीवार्द िदन ु भएको दखे।े यसले
उनलाई अत्यन्त खशुी बनायो। उनले ितनीहरूलाई भन,े “आफ्ना िव ास किहल्यै नहराऊ। सधैं भकुो आज्ञा िभ ी
हृदयले पालन गर।” अिधक भन्दा अिधक मािनसहरू परम- भकुा िव ासीहरू भए।

25 त्यसपिछ, बणार्बास टासर्स भन्ने शहरतफर् लाग।े उनी शावललाई खोिजरहकेा िथए। 26 शावललाई जब उनले
भे ाए, बणार्बासले ितनलाई ए न्टओक लग।े शावल र बणार्बास त्यहाँ परुा एक वषर् बस।े ितनीहरूले त्यहँा मण्डलीका
सभाहरूमा भाग लए अिन धरैे मािनसहरूलाई िशक्षा िदए। थमपल्ट ए न्टओकमा िव ासीहरूलाई “ ी यनहरू”
भिनए।

27 यस समयमा केही अगमव ाहरू यरूशलमेाबाट ए न्टओक ितर गए। 28 ितनीहरू मध्ये एकजना अगाबस िथए।
ए न्टओकमा अगाबस उिभए अिन पिव -आत्माको माफर् त अगमवाणी गरे, “सम्पणूर् ससंारभ र महा-अिनकाल हुनछे।”
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(यो स ाट क्लौिडयसको समयमा घ ो)। 29 चलेाहरूले यहूदीयामा ब े आफ्ना दाज्य-ूभाइ र िददी-बिहनीहरूलाई
सहायता पठाउने िनणर्य गरे। त्यकेले आफूले जित सिकन्छ िदने िनणर्य लए। 30 ितनीहरूले पसैा बटुले र बणार्बास र
शावललाई िदए ितनीहरूले ती पसैा यहूदीयाका अ जहरूलाई िदए।

12
हरेोद अि पाले मण्डलीलाई सताए

1 त्यित नै बलेा (त्यही समयम)ै राजा हरेोदले मण्डलीका कितपय मािनसहरूलाई सताउन थाल।े 2 हरेोदले याकूबलाई
तरवाले मान ुर् भन्ने हुकुम िदए। याकूब यहून्नाका भाइ िथए। 3 हरेोदले दखेे िक यहूदीहरूले त्यो मन पराए। यसकारण उनी
अिघ गए अिन प सुलाई पिन प े । यो घटना यहूदीहरूको िनस्तार चाडको समयमा घटेको िथयो। 4 हरेोदले प सुलाई
प े र जलेमा राख।े सो -जना िसपाहीहरूले प सुलाई कडा नजरमा राख।े हरेोदले प सुलाई िनस्तार चाडको पिछ जनता
समक्ष ल्याउने योजना गरे। 5 यसलैे उनले प सुलाई जलेमा राख।े तर मण्डलीले प सुको लािग परमे रलाई लगातर
ाथर्ना ग ररह।े

प सुले जले छोडदछन ्
6 प सु दइुजना िसपाहीहरूका माझमा सिुतरहकेा िथए। उनलाई दइुटा साङ्गलाले बाँिधएको िथयो। अरू िसपाहीहरू

कैदखानाको ढोकामा पहरा िदइरहकेा िथए। यो रातको समय िथयो। हरेोदले प सुलाई भो लपल्ट जनतासमक्ष ल्याउन
सोंिचरहथे्यो। 7अचानक परम भकुो स्वगर्दतू त्यहाँ उिभयो। कोठाभ र काश च म्कयो। स्वगर्दतूले प सुलाई एकप ी
स्पशर् गरेर उनलाई ूझँाए। दतूले भन,े “चाँडो, उठ!” साङ्गलाहरू प सुका हातहरूबाट स ु ल्कए। 8 स्वगर्दतूले
प सुलाई भन,े “तयार हौ, ित ा जु ाहरू लगाऊ।” प सुले त्यसै गरे। दतूले भन्यो, “ित ो व लगाऊ र मरेो पिछ
लाग।”

9 तब स्वगर्दतू त्यहाँबाट िन स्कए र प सु पिन उनकैो पिछ लागे । प सुले जाननेन ् िक स्वगर्दलू े जे ग ररहकेा िथए
त्यो साँचो िथयो। उनले सोचे िक उनले दशर्न दे खरहछेन।् 10 प सु र स्वगर्दतू पिहलो त्यसपिछ दो ो पहरे चौकीहहरू
भएर िन स्कए। तब ितनीहरू फलामको ार भए ितर पगुे जसले ितनीहरूलाई शहरदे ख छु ाएको िथयो। त्यो वशे ार
ितनीहरूका िन म्त आफै खु लयो। त्यस ार भएर ितनीहरू बािहर िनस्के र एक खण्डको दरूी पार गरेर गए। त्यसपिछ
अचानक स्वगर्दतू अ ल्पए।

11 तब प सुले के भएको िथयो भनरे थाहा पाए अिन आफैं लाई भन,े “अब मलैे थाहा पाएँ िक यो वास्तवमा सत्य
रहछे। भलुे आफ्ना स्वगर्दतू पठाउन ु भयो अिन मलाई हरेोदबाट बचाउन ु भयो। यहूदीहरूले ममािथ केही अि य घटना
हुन्छ भिन सोचे होलान।् तर मलाई भलुे ती सबै क हरूबाट मु पान ुर्भयो”

12 त्यसको िवषयमा जाने पिछ प सु म रयमको घरतफर् लाग।े म रयम यहून्नाकी आमा िथइन।् (यहून्नालाई मकूर् स
पिन भिनन्थ्यो।) धरैे मािनसहरू त्यहाँ जम्मा भएका िथए। ितनीहरू सबलैे ाथर्ना ग ररहकेा िथए। 13 प सुले बािहरबाट
दलैो ढक्ढकाए। रोदा नाउँ गरेकी केटी ढोका खोल्न भिन गई। 14 रोदाले प सुको आवाज िचनी र खशुी भई। खशुीले गदार्
उसले ढोका खोल्न सम्म भलुी। उनी िभ गई र जम्मा भएका झणु्डलाई भनी, “प सु ढोकामा हुनहुुन्छ!” 15 ितनीहरूले
रोदालाई भन,े “त ँ पागल होस!्” तर उसले यो साँचो हो भनी रही। ती झणु्डले भन,े “यो प सुको स्वगर्दतू हुनपुछर्।”

16 तर प सुले दलैो ढक्ढकाई रह।े जब चलेाहरूले ढोका उघारे तब उनीहरूले प सुलाई दखे।े ितनीहरू उनलाई दखेरे
छक्क परे। 17 प सुले हातको ईशारा गरेर ितनीहरूलाई चपूचाप ब ु भन।े उनल,े कसरी परम भलुे उनलाई जलेबाट
मु गराइिदन ु भयो, वणर्न गरे। उनले भन,े “याकूब र अन्य दाज्य-ूभाइहरूलाई पिन बताइिदन।ु” पिछबाट प सु अक
ठाँउ तफर् लाग।े

18 अक िदन िसपाहीहरू अ ा लए। ितनीहरू छक्क पद िथए प सुलाई के भएको हुन सक्थ्यो? प सु यसरी
हाराएकोमा ितनीहरू अन्योलमा परे। 19 राजा हरेोदले प सुलाई चारैितर खोज तलाश गरे तर पाउन सकेनन।् तब
हरेोदले िसपाहीहरूलाई सोधखोज गनर् थाल।े प ा नलाग्दा िसपाहीहरूलाई नै मान हुकुम िदए।

हरेोद अि पाको मतृ्य ु
पिछ हरेोद यहूदीयाबाट िसज रया शहरमा केही समयको लािग त्यही बस।े 20 हरेोद टायर र सायडनवासीहरूसगँ

अत्यन्त रसाएका िथए। यसथर् ितनीहरू एक समहूको रूपमा हरेोदकहाँ आए। ितनीहरूले हरेोदका िनजी सवेक बलस्तको
सहयोग ा गरे अिन हरोदलाई शा न्तको लािग िबन्ती गरे। िकनभने ितनीहरूले राजा हरेोदको दशेबाट नै भोजन ा
गद िथए।

21 हरेोदले ितनीहरूसगं एकिदन भटे गन िन य गरे। त्यस िदन हरेोदले सनु्दर शाही-पोषाक लगाएका िथए। उनी
राजिसहंासनमा बसेअिन मािनसहरूलाई सम्बोधन गरे। 22मािनसहरू िचच्याए, “यो त परमे रको आवाज हो मािनसको
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होइन!” 23 हरेोदले यस्तो शसंा हण गरे अिन भकुो मिहमालाई मान्यता िदएनन।् यसलैे भकुो दतूले उनलाई रोगी
तलु्याए। उनलाई िभ -िभ ै कीराले खायो अिन मरे।

24 परमे रको सन्दशे चारैतफर् िफंिजरहथे्यो अिन अिधक भन्दा अिधक मािनसहरूलाई पणूर् भाव पाय ।
िव ासीहरूका समहूहरू धरैे गणुा बढरे गए।

25 बणार्बास र शावलले यरूशलमेमा आफ्ना काम िस ाए पिछ ए न्टओक फक। ितनीहरूका साथमा यहून्ना (मकूर् स)
पिन िथए।

13
बणार्बास र शावलले खास काम दान गरे

1 ए न्टओकको मण्डलीमा केही अगमव ाहरू र िशक्षकहरू िथए। ितनीहरू बणार्बास, िसिमयोन (उसलाई पिन
भिनन्थ्यो) लिुसयस (साइ रनीवासी) मनने (हरेोद राजसगँै हुिकर् एको मािनस) र शावल िथए। 2 ती मािनसहरू सवलैे
भकुो सवेा ग ररहकेा िथए अिन उपवास लएका िथए। पिव आत्माले ितनीहरूलाई भन्नभुयो, “खास कामको लािग

मलाई बणार्बास र शावल दऊे। मलैे ितनीहरूलाई त्यो काम गनर्लाई छानकेोछु।”
3 तब ितनीहरूले उपवास र ाथर्ना गरे, ितनीहरूले बणार्बास र शावल मािथ आफ्नो हात राखे अिन बािहर पठाए।

साइ समा बणार्बास र शावल
4 बणार्बास र शावललाई पिव आत्माले पठाउन ु भएको िथयो। ितनीहरू िसल्यिुसयामा शहरतफर् गए। ितनीहरू

िसल्यिुसयाबाट जलया ा गद साइ स पगु।े 5 तब ितनीहरू सलािमस भन्ने ठाउँमा पगु,े त्यहाँ यहूदीहरूका सभाघरहरूमा
ितनीहरूले परमे रको ससुमाचारको चार गरे। यहून्ना र मकूर् स पिन सहयोगीको रूपमा ितनीहरूलसगंै िथए।

6 ितनीहरूले सम्पणूर् टाप ू पार गरेर पाफोस भन्ने शहरमा आइपगु।े ितनीहरूले त्यहाँ एक यहूदी जादवूाला भटेे। उसको
नाउँ बारयशे ू िथयो। उनी एक झटूो अगमव ा िथए। 7 बारयशे ू सधँ ैं नै सिगर्यस पौलस शासकिसत बस्दथ।े सिगर्यस
पौलस एक बु मानी मािनस िथए। उनले बणार्बास र शावललाई बोलाए। उनी परमे रको सन्दशे सनु्न चाहन्थ।े 8 तर
जादगूर इलमुास, बणार्बास र शावलको िवरोधमा िथयो। ीक भाषामा यशेलूाई इलमुास भिनन्छ। इलमुासले शासकलाई
यशेमूािथ िव ास गनर् रोक्न चाहन्थ।े 9 तर शावल पिव आत्माले पणू र् भएका िथए। पावलले (शावलको अक नाउ)ँ
इलमुासलाई हरेे। 10 अिन भन,े “त ँ शतैानको छोरो! त ँ सबै सही कुराको श ु होस।् तमँा शतैानी छक्कापञ्जा मा छ।
के तलैे सधैं भकुो सत्यहरूलाई झटूहरूमा प रणत गनर् छोडदनैस!् 11अब भलुे तलँाई छुन ु हुनछे अिन तरुन्तै त ँअन्धा
हुनछेस।् केही समय त ँ केही दे सक्ने छैनस ्यहाँ सम्म िक घामको िकरण पिन दखे्दनैस।्”

तरुन्तै इलमुासमािथ धमु्म अिन अन्धार झय । ऊ व रप र घमु्यो, अिन हात समातरे उसको मागर् दखेाउनलाई
मािनसहरू खोज्यो। 12 जब शासक सिगर्यस पावलले यो दखे,े उनले िव ास गरे। भकुो िशक्षाको िवषयमा उनी
आचयर् चिकत भए।

पावल र बणार्बासले साइ स छाडे
13 पावल र उनीसगं भएका मािनसहरू पाफोसबाट जहाजमा गए। ितनीहरू प्या म्फ लयाको एक शहर पगार्मा आई

पगु।े तर यहून्ना मकूर् सले ितनीहरूलाई छाड,े उनी यरूशलमे फक। 14 ितनीहरूले आफ्ना या ा जारी राखे अिन पगार् दे ख
िपिसिदया शहरको ए न्टओकितर गए। िव ामको समयमा, ितनीहरू यहूदीहरूका सभाघरिभ गए र बस।े 15 मोशाका
िनयमहरू र अगमव ाहरूको पसु्तकहरू पाठ ग रए। त्यसपिछ सभा-घरको कमर्चारीहरूरले पावल र बणार्बासलाई एक
समाचार पठाए। यो समाचारमा भिनएको िथयोः “बन्धहुरू, यिद तपाईंहरू केही भन्नहुुन्छ, जो मािनसहरूका िन म्त
लाभदायक छ भन,े कृपया भन्नहुोस!”

16 पावल उिभए। उनले आफ्नो हात उठाए र भन,े “मरेा यहूदी दाज्य-ूभाइहरू एवं अन्य जनसमहू जसले भलुाई
साँचो ा गदर्छ, कृपया मरेो कुरालाई ध्यानिसत सिुनदऊे! 17 इ ाएलका परमे रले हा ा पखुार्हरू छान्न ु भयो। जब
ितनीहरू िम दशेमा परदशेी भएर बसकेा िथए परमे रले ितनीहरूलाई सफल गराउनका िन म्त सहयोग गन ुर्भएको िथयो।
परमे रले ितनीहरूलाई िम दशेबाट आफ्ना महान श ारा िनकाली ल्याउन ु भयो। 18 अिन परमे रले उनीहरूको

वहार त्यस मरूभिूममा चालीस वषर् सम्म सहन ु भयो। 19 परमे रले कनान दशेमा सातवटा रा हरूलाई पणूर् ध्वशं
पान ुर् भयो। उहाँले ती जमीनहरू केवल उहाँका मािनसहरूलाई िदनभुयो। 20 यी सम्पणूर् घटनाहरू लगभग ्450 वषर्को
अविध सम्म िथयो।

“त्यसपिछ, परमे रले अगमव ा शामएूलको अविधसम्म ितनीहरूलाई न्यायक ार्हरू िदनभुयो। 21 तब
मािनसहरूले राजाको माग गरे। परमे रले कीशका छोरो शावललाई िदनभुयो। शावल िबन्यामीन कुलका िथए। उनले
चालीस वषर्सम्म राजा भएर राज गरे। 22 शावललाई हटाए पिछ परमे रले दाऊदलाई ितनीहरूका राजा बनाउन ु भयो।
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परमे रले दाऊदको िवषयमा यसो भन्न ु भयोः ‘यस्सीको छोरा दाऊद एउटा मािनस हो जसले मलैे सोचे जस्तो सोच्छ।
मलैे चाहे अनसुार सबै कामहरू उसले गनछ।’

23 “परमे रले आफ्नो वचन अनसुार दाऊदको एउटा सन्तानलाई म ु दाताको रूपमा इ ाएलमा पठाउन ु भयो।
त्यो वशंका सन्तान यशे ू हुनहुुन्छ। 24 यशे ू आउन अिघ यहून्नाले सबै यहूदीहरूमा चार गरे। यहून्नाले ितनीहरूलाई
भने ‘ितमीहरू स्वयं प रणत हुन चाहन्छौ भिन दखेाउनका िन म्त बि स्मा लऊे।’ 25 यहून्नाले आफ्नो काम िसध्याउने
बलेामा भन,े ‘म को हु ँ भनरे ितमीहरू ठान्छौ? म ी होइन। तर उहा,ँ म पिछ आउनु हुनछे। म उहाँको जु ा फुकाल्ने
सम्मको योग्यको छैन।’

26 “मरेा दाज्य-ूभाइहरू! अ ाहाम प रवारका नानीहरू अिन ितमी धमर्भीरू गरै-यहूदीहरू, ध्यान िदएर मरेो कुरा
सनु। यो म ु को समाचार हामीकहाँ पठाइसकेको छ। 27 यरूशलमेका िनवासीहरू अिन ितनीहरूका अगवुाहरूले यशे ू
स्वयं नै म ु दाता हुन ्भनरे जान्दै जाननेन।् अगमव ाहरूले यशेकूो िवषयमा लखेकेा शब्दहरू हरेक िव ामका िदनमा
मािनसहरू ित पिढन्छ तर ितनीहरूले ती बझुनेन।् यहूदीहरूले यशेलूाई िनन्दा गरे। तर अगमव ाहरूले भनकेा शब्दहरू
पणूर् भयो। 28 ितनीहरूले यशे ू िकन मन ुर् पथ्य भन्ने कुनै खास कारण भटेाएनन,् तर ितनीहरूले उहाँलाई मानर् भिन
िपलातसिसत माग गरे।

29 “यी यहूदीहरूले यशेकूो िवषयमा के हुनवेाला िथयो, धमर्शा मा ले खएका सबै परुा गरे। तब ितनीहरूले यशेलूाई
ूसबाट झारे अिन िचहानमा हाल।े 30 तर परमे रले उहाँलाई मतृ्यबुाट बौराई उठाउन ु भयो! 31 यस घटना पिछ,

धरैे िदन, मािनसहरू जो-जो यशेसूगं गा ललीदे ख यरूशलमेसम्म साथ गएका िथए उनीहरूले उहाँलाई दखे।े अिहले ती
मािनसहरू नै उहाँको अरू मािनसहरूका िन म्त गवाही हुन।्

32 “हा ा पवूर्जहरूलाई िदएको ितज्ञाको बारेमा ससुमाचार हामी ितमीहरूलाई भन्छौ। 33 हामी ितमीहरूका
बालकहरू हौं अिन परमे रले यो ितज्ञा हा ा िन म्त यशेलूाई मतृ्यबूाट बौराइ उठाउन ु भएर परूा गन ुर् भएको छ।
हामीले भजनसं हमा पिन यो कुरा पढ़छौं:

‘ितमीहरू मरेा प ु हौ।
आज म ितिमहरूका पखुार् भएँ।’ भजनसं ह 2:7

34 परमे रले यशेलूाई मतृ्यबुाट बौराउन ु भयो। यशे ू फे र किहल्यै पिन िचहानिभ प ु हुनछैेन न त धलुो नै हुनहुुनछे।
तब परमे रले भन्नभुयो,

‘म ितमीहरूलाई पिव र सत्य ितज्ञाहरू िदनछुे जनु मलैे दाऊलाई िदएँ।’ यशयैा 55:3

35 तर अक ठाउँमा भजनसं हले भन्छ,

‘ित ो एकजनाको पिव शरीरलाई िचहानमा कुहुन िदइने छैन।’ भजनसं ह 16:10

36 “दाऊदले आफ्नो अविध भ र परमे रको इच्छा अनसुार सवेा गरे। त्यसपिछ दाऊदको मतृ्य ु भयो अिन उनका
आफ्नै पखुार्हरूसगं दफन ग रयो। अिन उनको शरीर िचहानमा स ो। 37 तर एक जसलाई परमे रले मतृ्यबुाट बौराउन ु
भयो उहाँको शरीर िचहानमा कुहने। 38-39दाज्य-ूभाइहरू ितमीहरूलेयो बझु्न ुपछर्ः उहाँको माफर् त ितमीहरूको पापहरूका
िन म्त क्षमा दान ग रएको छ। अिन हरेक मािनस जसले उहाँमा िव ास गछर् ती सबै कुराहरूबाट मु ग रन्छ जसको
िन म्त मोशाको वस्थाले ितमीलाई म ु गनर् सकेन। 40 अगमव ाहरूले केही घट्ना घट्नछे भनरे भन,े होिशयार!
सावधन! यस्तो घट्ना आफूमा घट्न नदऊे। अगमव ाले भनःे

41 ‘जसले शकंा गछ , सनु!्
ितमीहरू छक्क पनर् सक्छौ, तर मरेो नजरदे ख टाढा हौ अिन तरुन्तै मर;

िकनभने ितमीहरूको अविधमा,
म केही गनछु जनु ितमीहरू िव ास गन छैनौ।

यिद कसलैे ितमीहरूलाई त्यसको वणर्न िददंा पिन ितमीहरूले िव ास गन छैनौ!’ ” हबकूक 1:5
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42 पावल र बणार्बासले सभाघर छोडरे गइरहकेो बलेा मािनसहरूले फे र अक िव ामको िदनमा आउनहुोस ् भने

अिन यी कुराहरूबाट अझ अिधक भन्न ु होस ्भनी ितनीहरूलाई िवन्ती गरे। 43 सभा िस ए पिछ धरैे यहूदीहरूले अिन
धरैे मािनसहरू जो यहूदी धमर्मा प रणत भएका िथए अिन सत्य परमे रको आराधना गद िथए, ितनीहरूको पिछ गए।
पावल अिन बणार्बास ितनीहरूिसत बोले अिन परमे रको अन ु ह पाईरहन उत्साह िदए।

44अक िव ामको िदनमा, शहरका ायः जम्मै मािनसहरू भकुो वचन सनु्नलाई एकि त भए। 45जब यहूदीहरूले
ती मािनसहरूलाई त्यहाँ दखेे ितनीहरूमा खबूै डाह उत्पन्न भयो। ितनीहरूले नरा ा शब्दहरू भने अिन पावलसगं तकर् -
िवतकर् गरे। 46 तर पावल र बणार्बासले िनडर भएर बोल।े “परमे रको सन्दशे पिहला ितमी यहूदीहरूलाई भन्न
आवश्यक िथयो। तर ितमीहरूले सनु्न अस्वीकार गय । ितमीहरू आफैं ले आफूलाई अनन्त जीवनको िन म्त अयोग्य
ठान्यौ अब हामी अन्य जाितहरू तफर् फकर् नछेौं। 47यही नै परम भलुे हामीलाई गन ुर् भिन आज्ञा गन ुर् भएकोछ। परम भलुे
भन्नभुयोः

‘मलैे ितमीहरूलाई अन्य जाितको लािग ज्योित बनाएकोछु,
तािक ितमीहरूले म ु को मागर् सारा ससंारमा दखेाउन सक्छौ।’ ” यशयैा 49:6

48 जब गरै यहूदीहरूले पावलले त्यसो भनकेो सनुे ितनीहरू खशुी भए। ितनीहरूले भकुो सन्दशेलाई सम्मान गरे।
अिन कितपय मािनसहरूले त्यो सन्दशेमा िव ास गरे। ितनीहरु त्यही मािनसहरू िथए जसलाई अनन्त जीवनको लािग
छािनएका िथए।

49अिन भकुो सन्दशेले सारा क्षे भ र चार पाइरहथे्यो। 50तर यहूदीहरूलेशहरका कितपय मखु्य नारीहरू जो सत्य
परमे रको आराधना ग ररहकेा िथए, अिन मखु्य परुूषहरूलाई पावल र बणार्बासको िवरु उस्काए। ती मािनसहरूले
पावल र बणार्बासलाई सताउने काम शरुू गरे अिन ितनीहरूलाई शहरबाट बािहर िनकाल।े 51 यसकैारणले पावल र
बणार्बासले ितनीहरूको िवरु आफ्ना खु ाका धलुाहरू टक्टकाए। त्यसपिछ ितनीहरू आइकोिनयम भन्ने शहरतफर्
लाग।े 52 तर ए न्टओकमा भएका चलेाहरू आन न्दत र पिव आत्माले प रपणूर् िथए।

14
पावल र बणार्बास आइकोिनयममा

1 पावल र बणार्बास आइकोिनयम शहरमा गए। ितनीहरू यहूदीहरूका सभाघर िभ पसे (उिनहरूले त्यके शहरमा
गरे जस्त)ै ितनीहरूले यस्तो कारले बोले िक धरैे यहूदीहरू अिन गरै-यहूदीहरूले उनीहरूले भनकेा कुरामा िव ास गरे।
2 तर केही यहूदीहरूले िव ास गरेनन।्। ती यहूदीहरूले गरै-यहूदीहरूलाई उक्साए अिन िव ासीहरूको िबरु कुभावना
सिृ गरे।

3 तब पावल र बणार्बास आइकोिनयममा लामो समय सम्म बसे र भकुो िवषयमा िनडर भई चार गरे। ितनीहरूले
परमे रको दयाको चार गरे। अिन भलुे ितनीहरूलाई चमत्कारहरू र आ यर्मय कुराहरू गन श िदन ु भएर
ितनीहरूका सन्दशे मािणत गन ुर्भयो। 4 कितपय मािनसहरू यहूदीहरूका पक्षमा िथए, जब अन्य मािनसहरू पावल
यहूदीहरूका पक्षमा िथए। यसरी त्यो शहरका मािनसहरू दइु भागमा बाँिडए।

5 कितपय गरै-यहूदीहरू, कितपय यहूदीहरू अिन यहूदीहरूका अगवुाहरूले पावल र वणार्बासलाई हािन पयुार्उने
यास गरे। ितनीहरूले उनीहरूलाई ढुङ्गाले िहकार्एर मानर् चाहन्थ।े 6जब पावल र बणार्बासले त्यस्तो षड़यन् हरू थाहा

पाए ितनीहरूले त्यो शहर छोडे अिन लाइकाओिनयाका ल ा अिन डब शहरहरू र त्यसका व रप रका क्षे हरू तफर्
गए। 7 ितनीहरूले त्यहाँ पिन ससुमाचार चार गरे।

पावल ल ा र डब मा
8 ल ामा एकजना लङ्गडो मािनस िथयो। ऊ जन्मै दे ख लङ्गडो िथयो अिन किहले पिन िहडंकेो िथएन। 9 उसले

पावलले भनकेा कुराहरू सनु्यो। पावलले उसलाई सोझै हरेे अिन यो थाहा पाए िक उसमा जाित हुन्छु भन्ने शस्त िव ास
िथयो। 10 यसथर् पावल जोडले िचच्याए, “आफ्नो खु ामा उिभ!” त्यो मािनस उि यो र व रप र िहडंन थाल्यो।

11जब पावलले जे गरे त्यो मािनसहरूले दखेे ितनीहरू लाइकाओिनया भाषामा िचच्याए। ितनीहरूले भन,े “दवेताहरू
मािनसहरू जस्तै भएका छन ् अिन ितनीहरू हामीकहाँ आएका छन!्” 12 मािनसहरूले बणार्बासलाई “िजउस”*
र पावललाई “हमस”† भन्न लागे िकनभने उनी मखु व ा िथए। 13 िजउसको म न्दर शहरको निजकमा िथयो।
* 14:12:
† 14:12:
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त्यस म न्दरका पजूाहारीले शहरका ारहरूमा केही साँढहेरू अिन फूलका मालाहरू ल्याए। त्यो पजूाहारी र त्यहाँ ब े
मािनसहरूले पावल र बणार्बासलाई ब ल अपर्ण गनर् चाहन्थ।े

14 तर जब ती े रतहरू पावल र बणार्बासले त्यस्तो कुरा थाह पाए, ितनीहरूले आफ्नै लगुाहरू च्यात।े‡ मािनसहरू
ितर दौडे अिन िचच्याएः 15 “हे मािनसहरू हो! ितमीहरूले िकन यसो ग ररहकेाछौ? हामी दवेताहरू होइनौं! हामी
ितमीहरू जस्तै मािनसहरू मा हौं! हामी ितमीहरूलाई ससुमाचार भन्न आयौं तािक ितमीहरू यस्ता बकेारका कुराहरूबाट
हट्न सक्छौ अिन जीिवत परमे र तफर् फकर् न्छौ। उहाँ नै एक हुनहुन्छ जसले आकाश, पथृ्वी, समु अिन ियनीहरूमा
भएका हरेक थोक बनाउन ु भयो।

16 “िबतकेा िदनहरूमा उहाँले सबै जाितहरूलाई आफ्नो इच्छा अनसुार बाँच्न िदनभुयो 17 तर पमे रले गन ुर् भएको
कायर्ले उहाँको वास्तिवकताको माण गय । उहाँले ितमीहरूका लािग असल कामहरू गन ुर्भयो उहाँले ितमीहरूलाई
आकाशबाट वषार् िदनभुयो। उहाँले ठीक समयमा नै ितमीहरूलाई फसल िदनभुयो। उहाँले ितमीहरूलाई शस्त आहार
िदनभुयो र साथै ितमीहरूका हृदय आनन्दले प रपणूर् पा रिदन ु भयो।”

18 पावल र बणार्बासले ितनीहरूलाई ती कुराहरू भन।े तरै पिन ितनीहरूले ती भीडलाई ितनीहरूको ब लहरू अपर्ण
गनर् निदनलाई िनकै सघंषर् गन ुर् पय ।

19 त्यसपिछ ए न्टओक र आइकोिनयमाबाट केही यहूदीहरू आए। ितनीहरूले पावल र बणार्बासको िवरु
मािनसहरूलाई भड्काए अिन त्यसकैारणले ितनीहरूले पावलमािथ ढुङ्गा होने र शहरदे ख बािहर तानी िनकाले ।
मानिसहरूले पावललाई मा रयो भनी सोच।े 20 यशेकूा चलेाहरू (िव ासीहरू) पावलको व रप र जम्मा भए। अिन
उनी उठे र शहरितर फिकर् ए। अक िदन उनी र बणार्बसले त्यो शहर छाडे अिन डब ितर लाग।े

ए न्टओक ितर फकार्ई
21 पावल र बणार्बसले डब मा ससुमाचार चार गरे। धरैे मािनसहरू यशेकूा चलेा भए। पावल र बणार्बास ल ा,

आइकोिनयम र ए न्टओक शहर ितर फिकर् ए। 22 ती शहरहरूमा ितनीहरूले चलेाहरूलाई आ त्मकरूपले परा मी
तलु्याए। ितनीहरूले उनीहरूलाई िव ासमा दढृ रहन सहायता गरे। ितनीहरूले भन,े “हामी परमे रको राज्यमा अनके
यातनासहरे वशे गन ुर् पछर्।” 23 ितनीहरूले हरेक मण्डलीको िन म्त अ जहरू िनय ु गरे। ितनीहरूले ती अ जहरूका
िन म्त उपवास र ाथर्ना गरे। ती अ जहरूले भमुा आफ्ना िव ास समु्पे अिन यसकैारणले पावल र बणार्बासले
ितनहरूलाई उहाँको दखेरेखमा छाड।े

24 पावल र बणार्बास िपिसिदया दशे भएर प्यामिफ लया भन्ने दशेमा आए। 25 ितनीहरूले सन्दशे पगार् शहरमा चार
गरे अिन अटा लया भन्ने शहर तफर् गए। 26 अिन त्यहाँबाट सम ू या ा गरेर ितनीहरू िस रया अन्तगर्त ए न्टओकितर
गए। यही एउटा शहर हो जहाँ िव ासीहरूलाई परमे रको अन ु हमा स ु म्पएर यो काम गनर् पठाए। अब ितनीहरूले
त्यो काम िस याएका िथए।

27 जब पावल र बणार्बास त्यहाँ आईपगुे ितनीहरूले मण्डलीका सदस्यहरूको एउटा सभा बोलाए। परमे रले
ितनीहरूसगं जे गन ुर् भयो सो वतृान्त ितनीहरूले िव ासीहरूलाई बताइिदए। ितनीहरूलेभन,े “परमे रले ढोका उघा रिदन ु
भयो तािक अन्य जाितहरूले पिन िव ास गनर् सकुन!्” 28 पावल अिन बणार्बास चलेाहरूिसत धरैे लामो समय सम्म
ए ण्टओकमा बस।े

15
यरूशलमेमा सभा

1 त्यसपिछ कितपय मािनसहरू यहूिदयाबाट ए न्टओकमा आए। ितनीहरूले गरै- यहूदी दाज्य-ूभाइहरूलाई िशक्षा िदन
शरूू गरेः “मोशाको वस्था अनसुार जब सम्म खतना हुदनैौ तबसम्म ितमीहरूको मु हुने छैन।” 2 पावल र बणार्बास
यस्तो िशक्षाको घोर िवरोधी िथए अिन ितनीहरूले यस िवषयमा ती मािनसहरूसगँ बहश गरे। तब मण्डलीले पावल,
बणार्बास र अन्य मािनसहरूलाई यरूशलमे पठाउने िनणर्य लए। ती मािनसहरू त्यस िवषयमा िेतहरू र अ जहरूसगँ
अझ बहश गनर् गए।

3 उनीहरूको या ालाई मण्डलीले सहयोग गय । ितनीहरू फोिनिसया र साम रया भएर गए। ती दशेहरूमा
ितनीहरूले कसरी गरै-यहूदी मािनसहरू सत्य परमे रतफर् मोडीए भनरे बताए। यो खबरले सबै दाज्य-ूभाइहरूलाई
खबुै आनन्द तलु्यायो। 4 पावल, बणार्बास र अन्य मािनसहरू यरूशलमे आइपगु।े त्यहाँका े रतहरू, अ जहरू र
सम्पणूर् िव ासीहरूले ितनीहरूलाई स्वागत गरे। पावल, बणार्बास र अन्य मािनसहरूले परमे रले उनीहरूमाफर् त गन ुर्
‡ 14:14: … :खीत भए।
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भएको सबै कुराहरू भन।े 5 यरूशलमेमा कितपय िव ासीहरू जो फ रसीहरूको दलका िथए उठे अिन भन,े “गरै-यहूदी
िव ासीहरूले खतना गन पछर्। मोशाको वस्था मान्नै पछर् भनरे हामीले भन्न ु पछर्!”

6 तब े रतहरू, अ जहरू यस समस्या मािथ एकि त भएर अध्ययन गनर् थाल।े 7 यस िवषयमा त्यहाँ लामो तकर्
सभा बस्यो। प सु उिभए अिन भन,े “मरेा दाज्य ू भाइहरू! ार म्भक िदनहरूमा के भयो तपाईंहरू रा ोसगँ जान्न ु
हुन्छ। परमे रले तपाईहरू माझबाट नै उहाँको ससुमाचारको सदंशे गरै-यहूदीहरूलाई चार गनर्लाई मलाई छान्न ु भयो।
ितनीहरूले मबाट ससुमाचार सनुे अिन िव ास गरे। 8 परमे रले त्यकेको हृदय जान्न ु हुन्छ अिन उहाँले यी गरै-
यहूदीहरूलाई स्वीकार गन ुर्भयो। परमे रले हामीलाई उहाँले िदनभुए जस्तै ितनीहरूलाई पिव आत्मा िदनभुए हामीलाई
यो दखेाउन ु भएको छ। 9 परमे रको लािग ती मािनसहरू कुनै पिन खण्डमा हामी भन्दा िभन्न छैनन।् िव ास ारा
परमे रले उनीहरूका हृदय शु पा रिदन ु भयो। 10 ितमीहरू िकन गरै-यहूदी दाज्य-ूभाइहरूरको िघ ोमा जवुा वाँिधिदन ु
चाहन्छौ? के ितमीहरू परमे रलाई ोिधत बनाउन यास ग ररहकेा छौ? हामी र हा ा पखुार्हरू त्यो जवुा बोक्न
असमथर् िथयौं! 11 होइन, हामी िव ास गछौं िक दवुै हामी र यी मािनसहरू भु यशेकूो अन ु हले बचाइनछेौं।”

12 त्यसपिछ सम्पणूर् दल नै शान्त भए। ितनीहरूले पावल र बणार्बासको कुराहरू ध्यान िदएर सनु।े पावल र बणार्बासले
ितनीहरूका माध्यम गरै-यहूदीहरू माझ परमे रले गन ुर् भएका जम्मै चमत्कारहरू र आ यर्जनक कामहरू बारे वतृान्त
सनुाए। 13 ितनीहरूले भनी सकेपिछ याकूबले भन,े “मरेा दाज्य-ूभाईहरू, ध्यान लगाएर मरेो कुरा सनु। 14 िशमोनले
ितमीहरूलाई कसरी परमे रले गरै-यहूदीहरूलाई आफ्नो मे कट गन ुर् भयो सोही कुरा बताए। थम पल्ट परमे रले
गरै-यहूदीहरूलाई हण गन ुर्भयो अिन ितनीहरूलाई आफ्नो मािनस बनाउन ु भयो। 15अगमव ाहरूको वचनहरू यो सगं
सहमत छः
16 ‘त्यसपिछ म फक आउँने छु।

म दाऊदको घर फे र बनाउने छु,
जनु ढलकेो छ।

उसको घरको भागहरू फे र बनाईिदने छु।
जनु ध्वशं भएको छ,
अिन म उसको घर नयाँ बनाउनछुे।

17 तािक अन्य सबै मािनसहरूले भलुाई खोज्नछेन ्अन्य सबै गरै-
यहूदीहरू पिन मरेा आफ्ना मािनसहरू हुन।्

भलुे त्यसै भन्न ु भयो।
अिन उहाँ मा एक हुनहुुन्छ जसले सबै यी चीजहरू गन ुर्हुन्छ।’ अमोस 9:11-12

18 ‘ती चीजहरू ार म्भक कालदे ख नै जािनएको हो।’

19 “यसलैे हामीले गरै-यहूदीहरूलाई बोझ िदनहुुदँनै जो परमे र ित फककाछन।् 20 बरू हामीले ितनीहरूलाई यी
कुराहरूमा बताउदँै एउटा िच ी ले ु पछर्ः

मिूतर्लाई चढाएको चीजहरू नखाऊ। यसले खा अशु पाछर्।
कुनै िभचार नगर।्
रगत नखाऊ।
िनमोठेर मा रएका पशहुरू नखाऊ।

21 ितनीहरूले त्यसो गन ुर् हुदँनै िकनभने त्यहाँ अझै त्यस्ता मािनसहरू छन ्जसले मोशाको वस्था िसकाउँछन।् मोशाको
वचनहरू धरैे वषर् दे ख त्यके िव ामको िदनमा सभाघरमा पिढन्दछै।”

गरै-यहूदी िव ासीहरूलाई िच ी
22 तब े रतहरू, अ जहरू र समस्त मण्डलीले िनणर्य लए िक पावल र बणार्बासको साथमा आफ्नै केही

मािनसहरू ए न्टओकमा पठाउन।े ितनीहरूलेयहूदा जसलाई बणार्बास पिन भिनन्छ र िसलासलाई छान।े ती मािनसहरूलाई
यरूशलमेका दाज्य-ूभाइहरूले खबुै सम्मान गथ। 23 मण्डलीले ितनीहरूका हातमा यो िच ी पठाए।

ए न्टओक शहर अिन िस लिसया र िस रया दशेका
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गरै-यहूदी दाज्य-ूभाईहरूलाई ितमीहरूका दाज्य-ूभाइ े रतहरू, अ जहरूबाट अिभवादनः

ि य दाज्य-ूभाइहरू,
24 हामीले सनुकेाछौिक कितपय हा ा मण्डलीका मािनसहरू ितमीहरूकहाँ आए अिन ितनीहरूले भनकेा

कुराहरूले ितमीहरूलाई दःुखी र खन्न पाय । तर हामीले ितनीहरूलाई त्यसो भन भनरे भननेौं! 25 ितमीहरूकहाँ
केही चिुनएका मािनसहरू पठाउन एकमत भएकाछौं। ितनीहरू हा ा ि य िम बणार्बास र पावलसगँ आउनछेन।्
26 ितनीहरूले भ ु यशे ू ी को सवेामा आफ्ना जीवन समपर्ण गरेकाछन।् 27 त्यसलैे हामीले उनीहरूसगं यहूदा र
िसलासलाई पिन पठाउँदै छौं। ितनीहरूले यही िच ीमा भएका कुराहरू मखुले भन्न गईरहकेा छन।् 28पिव आत्माले
सोच्दछ िक हामीहरूले ितमीहरूलाई अिधक िजम्मवेार िदन ु हुदँनै। अिन त्यसमा हामी सहमत छौं। ितमीहरूले यित
मा गन ुर् आवश्य छः
29 मिूतर्हरूलाई चढाएको खा नखाऊ।
रगत नखान,ु िनमोठेर मा रएको पशहुरू नखान,ु
कुनै कारको यौन पापहरू नगन ुर्।

यिद ितमीहरू उपय ु कुराहरूबाट टाढा रहन्छौ भन,े ितमीहरूले रा ो गनछौ।

अब हामी िबदा माग्छौं।
30 यसथर् पावल, बणार्बास, यहूदा र िसलासले यरूशलमे छाडरे ए न्टओक गए। त्यहाँ ितनीहरूले िव ासीहरूको

समहू भलेा पारे अिन ितनीहरूलाई िच ी िदए। 31 िव ासीहरूले त्यो िच ी पिढसके पिछ त्यसले उत्सािहत पारेकोमा
ितनीहरू आन न्दत भए। 32यहूदा र िसलास पिन अगमव ाहरू िथए। ितनीहरूलाई उत्साह िदन र दढृ बनाउन ितनीहरूले
पिन िनकै कुराहरू गरे। 33 त्यहाँ केही समय बसे पिछ यहूदा र िसलास फक। ितनीहरूले िव ासीहरूबाट शा न्तको
आशीवार्द पाए पिछ यरूशलमेका दाज्य-ूभाईहरू जसले ितनीहरूलाई त्यस काममा पठाएका िथए ितनीहरूकहाँ फक।
34 *

35 तर पावल र बणार्वास एन्टओकमा नै बस।े ितनीहरू र अन्य मािनसहरूले त्यहाँ ससुमाचार चार गरे अिन भकुो
सदंशे िसकाए।

पावल र बणार्बास छु ए
36 केही िदन पिछ, पावलले बणार्बासलाई भन,े “हामीले धरैे शहरहरूमा भकुो सन्दशे भन्यौं। हामी ती शहरहरूमा

हा ा दाज्य-ूभाइ िददी-बिहनीहरू के गद होलान ्भनरे हनेर्लाई एकपल्ट भटे्न जान ु पछर्।”
37 बणार्बासले यहून्ना मकूर् सलाई पिन सगँै लजैान चाहन्थ।े 38 तर ितनीहरूको थम या ामा नै ितनीहरूलाई यहून्ना

मकूर् सले छाडकेा िथए। प्या म्फ लयामा उनले ितनीहरूसगं एक साथ न लन जोड गरे। 39 पावल र बणार्बास माझमा
यस िवषयमा गहन चचार् भयो। ितनीहरू छु ीए अिन िभन्दा िभन्दै बाटो लाग।े बणार्बास मकूर् सलाई लएर सम ू या ा गद
साइ सितर लाग।े

40 पावलले िसलासलाई आफूिसत लान चनुे अिन गए। अ न्टओकका दाज्य-ूभाइहरूले पावललाई भकुो रेखदखेमा
राखे अिन बािहर पठाइिदए। 41 मण्डलीहरू अझ ब लयो बनाँउदै पावल र िसलास िस रया र िस लिसया दशेहरू हुदँै
गए।

16
ितमोथी पावल र िसलाससगँ गए

1 पावल डब र ल ा शहरहरूमा पगु।े ी का एकजना चलेा ितमोथी त्यहाँ िथए। ितमोथीकी आमा यहूदी िथइन ्
तर यशेमूा िव ास गिथर्न।् उनको बाब ु ीक िथए। 2 ल ा र आइकोिनयमवासी िव ासीहरूले ितमोथीलाई सम्मान
गथ। ितनीहरूले उनको िवषयमा रा ो कुरा गथ। 3 पावलले आफ्नो या ामा ितमोथीलाई साथ लान चाहन्थ।े तर त्यस
इलाकामा ब े यहूदीहरूलाई उनको बाब ू यहूदी होइन ीक हुन भनरे थाहा िथयो। यसलैे पावलले यहूदीहरूलाई खशुी
पानर्को लािग ितमोथीलाई खतना गरे।
* 15:34: 34 मा थिपएको छ, “तर िसलासले त्यहीं ब े िनणर्य लए।”
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4 ितनीहरू शहरहरू हुदँै या ा गरे अिन यरूशलमेका े रतहरू र अ जहरूले िदएको िनणर्यहरू र िनयमहरू

िव ासीहरूलाई बताए अिन ितनीहरूलाई यी िनयमहरू पालन गनर् भन।े 5 यसकारण मण्डलीहरू िव ासमा ब लयो
बिनदै अिन िदन ित िदन सखं्यामा बढ्दै िथयो।

पावललाई एिशयाबाट बोलाइयो
6 पावल र ितनीसगं अन्य मािनसहरू ि िगया र गलितया भन्ने दशे हुदँै गए। पिव आत्माले ितनीहरूलाई एिशया

दशेमा दशे ससुमाचार चार गन अनमुित िदन ु भएन। 7 पावल र ितमोथी माइिसया दशे ितर लाग।े ितनीहरू िबथिनया
दशे जान जाहन्थ।े तर यशेकूो आत्माले त्याताितर जाने अनमुित िदन ु भएन। 8 यसथर् ितनीहरू माइिसया दशे भएर ोआस
शहर गए।

9 त्यस रात पावलले एउटा दशर्न पाए। उनको दशर्नमा एकजना मािनस म्यािसडोिनयाबाट उनकोमा आयो। त्यस
मािनस त्यहाँ उिभयो र िवन्ती गय , “म्यािसडोिनया पार गन ुर्होस ्अिन हामीलाई सहयोग गन ुर्होस!्” 10 पावलले त्यस्तो
सपना दखेे पिछ हामी तरुन्त म्यािसडोिनया जान तयार भयौं। हामीले बझु्यौं िक परमे रले हामीलाई ती मािनसहरूलाई
ससुमाचार भन्न बोलाउन ु भएको हो।

लिडयाको प रवतर्न
11 एउटा जहाजमा ोआस छाडी हामी समु या ा गद सोमो सेको टापिुतर गयौं। अक िदन हामी समु या ा गरेर

िनयापो लस शहर आई पगु्यौं। 12 त्यसपिछ हामी िफ लप्पी गयौं। यो म्यािसडोिनया अञ्चलको मखु्य शहर हो अिन
यो रोमीहरूको शहर हो। हामीहरू यहाँ केही िदन बस्यौं।

13 िव ामको िदनमा हामी शहरको मखु्य फाटकबाट िनस्क्यौं अिन नदी ितर गयौं। हामीले सोच्यौं िक त्यहाँ ाथर्ना
गन एउटा ठाउँ हुन सक्थ्यो। केही प ी मािनसहरू त्यहाँ भलेा भएका िथए। यसकारण हामी बस्यौं अिन ितनीहरूसगँ
बात गनर् लाग्यौं। 14 त्यहाँ थाइआटीरा भन्ने शहरबाट लिडया नाउकँी एक प ी मािनस पिन िथई। उसको पशेा बगैनुी
लगुा बचे्ने िथयो। ितनले साँच्चो परमे रको आराधना गिथर्न।् लिडयाले पावल बोलकेो सिुनरहकेी िथई अिन भलुे
पावलले भनकेो कुरा िव ास गराउन उसको हृदय उगा रिदन ु भयो। 15 ितनी र उनका घरमा ब े सबलैाई बि स्मा
ग रयो। त्यसपिछ लिडयाले आफ्नो घरमा हामीलाई िनम्तो ग रन।् ितनले भिनन,् “यिद तपाईंहरूले मलाई भु यशेकूो
साँचो िव ासी मान्न ु हुन्छ भन,े मरेो घरमा आउन ु होस ्अिन ब ु होस।्” ितनले आफ्ना घरमा हामीलाई ब भनी जोड
ग रन।्

पावल र िसलास जलेमा
16 एक समय जब हामी ाथर्ना स्थलमा गइरहकेो बलेा यो घटना घ ो। एउटी नोकन केटीले हामीलाई भटेी।

उिभ एउटा खास आत्मा िथयो। त्यस आत्माले उसलाई भिवष्यमा के हुन सक्छ भन्ने कुरा बताउने श िदयो। त्यसो
गरेर त्यस नोकन ले आफ्नो मा लकहरूको िन म्त धरैे पसैा कमाउने गथ । 17 त्यस केटीले पावल र हामीलाई प ाई।
त्यो िचच्याई अिन भनी, “यी मािनसहरू एकदमै सव च्च परमे रको दास हुन!् ितनीहरूले म ु को बाटो ितमीहरूलाई
बताइरहछेन।” 18 उसले यस्तो धरैे िदनसम्म गरी। यसले पावललाई िदक्क लाग्यो अिन यसलैे ऊ फिकर् यो अिन त्यो
आत्मालाई भन्यो, “यशे ू ी को श ले म तलँाई आज्ञा गछुर्, त्यस केटीबाट बािहर िनस्की!” त्यो आत्मा लग ै
बािहर िनस्क्यो।

19 यस केटीका मा लकहरूले त्यो दखेे अिन ितनीहरूलाई थाहा भयो अिन ितनीहरूले बझुे िक अब त्यस केटीले
पसैा कमाउन स न। यसलैे ितनीहरूले पावल र िसलासलाई प े अिन मखु्य ठाउँमा पयुार्ए जहाँ शहरका अिधकारीहरू
िथए। 20 पावल र िसलासलाई प े र ल्याए अिन हािकमहरूलाई भन,े “यी मािनसहरू यहूदी हुन।् ियनीहरूले हा ो
शहरमा गडबडी गराईरहछेन।् 21 ियनीहरूले रीित-िथितहरू िसकाउँदछैन जो हामीलाई हण गनर् अनमुित छैन।् हामी
रोमन नाग रकहरू हौं र ती कुराहरू गनर् स ै न ।”

22भीडले मािनसहरूलाई पावल र िसलासमािथ आ मण गनर् साथ िदयो। त्यहाँका हािकमहरूले पावल र िसलासको
लगुाहरू च्याती िदए र मािनसहरूलाई कुट्ने आदशे िदए। 23 ितनीहरूले पावल र िसलासलाई धरैेपल्ट कुट-िपट गरे
अिन ितनीहरूलाई जलेमा थनु।े जलेका अिधकारीलाई ितनीहरूले भन,े “ियनीहरूलाई खबुै होिशयारी साथ पहरा िदन!ु”
24 जलेको अिधकारीले त्यस्तो िवशषे आदशे सनुपेिछ पावल र िसलासलाई िनक्कै िभ पगु्ने जलेमा थनु।े उनले
ितनीहरूका खु ा ठङ्गरुामा कस।े

25 मध्यरात ितर पावल र िसलासले ाथर्ना गद र भकुो भजनहरू गाईरहकेा िथए। अन्य कैदीहरूले ितनीहरूलाई
सनु।े 26अचानक त्यहाँ ठूलो भईूंचालो आयो जसले जलेको जग पिन ह ल्लयो। त्यसपिछ तरुुन्तै जलेको सबै ढोकाहरू
खो लए। सबै कैदीहरू बाँिधएका साङ्गलाहरूबाट मु भए। 27जब जले अिधकारी जाग।े उनले जलेका सबै ढोकाहरू
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खो लएका दखे।े कैदीहरू अिघ नै भागी सकेको कुरा उसलेसोच्यो। यसकारण तरवार िनकालरे जले अिधकारी आफैलाई
मानर् तयार भएको िथयो। 28 तर पावल िचच्यायो, “आफैलाई घात नगर। हामी सबै जना यहीं छौं।”

29 जले अिधकारीले ब ी ल्याउन आदशे गरे। त्यसपिछ ऊ डरले काम्दै िभ दौ ो ऊ पावल र िसलासको साम ु
ल ो। 30 त्यसपिछ ितनीहरूलाई बािहर िनकाल्यो अिन भन्यो, “महोदयहरू! मु पाउनलाई मलैे के गन ुर् पलार्?”

31 ितनीहरूले उसलाई भन,े “ भु यशेमूा िव ास गर तब ितमी र ित ो घरका मािनसहरूले म ु पाउनछेन।्”
32 यसथर् पावल र िसलासले भकुो सन्दशे जले अिधकारी र उसको घरमा भएका सबलैाई भन।े 33 िनक्कै रात
िछ प्पसकेको िथयो, त्यसकारण जले अिधकारीले पावल र िसलासलाई ल्याएर ितनीहरूका घाउहरू धोइिदए। तरुन्तै
जले अिधकारी र उसका जम्मै कुटुम्बलाई बि स्मा िदइयो। 34 तब जले अिधकारीले पावल र िसलासलाई आफ्नो घर
लगे अिन केही भोजन गराए। ऊ र उसको कुटुम्बका सबै मािनसहरू अत्यन्तै खशुी भए िकनभने ितनीहरूले परमे रलाई
िव ास गरेका िथए।

35 अक िबहान हाक्कीमहरूले केही िसपाही हरूलाई जले अिधकारीकहाँ खबर िदएर पठाए; “ती मािनसहरूलाई
छोिडिदन!ु”

36 जले अिधकारीले पावललाई भन्यो, “हाकीमहरूले यी िसपाहीहरू तपाईंहरूलाई छोड्न लाउन पठाएका हुन।्
तपाईंहरू अब शा न्तले जान सक्न ु हुन्छ।”

37 तर पावलले िसपाहीहरूलाई भन,े “ित ा हाकीमहरूले हामीले गल्ती गरेको कारण माण गनर् सकेनन।् तर
ितमीहरूले हामीलाई मािनसहरूका अगाडी कुट-िपट गरे अिन जलेमा थनु।े हामी रोमी नाग रक हौं, यसलैे हा ो
अिधकार छ। अिहले ितनीहरूले हामीलाई ग ु ी रूपमा पठाउन चाहन्छन?् होइन! ितनीहरू स्वयं आउन ु पछर् अिन
हामीलाई बािहर िनकाल्न ु पछर्।”

38 िसपाहीहरूले जे पावलले भने ती हाकीमहरूलाई सनुाई िदए। जब हाकीमहरूले पावल र िसलास रोमी नागरीक
भनरे जान,े ितनीहरू भय स्त भए। 39 यसकारण ितनीहरू पावल र िसलासकहाँ आएर आफ्नो भलू ित क्षमा याचना
गरे। ितनीहरूले पावल र िसलासलाई जलेबाट िनकालरे शहर छाडी जाऊ भन।े 40 तीनीहरू जलेबाट िनस्के पिछ िसधै
लिडयाको घरितर लाग।े ितनीहरूले त्यहाँ कितपय दाज्य-ूभाईहरूलाई दखेे र ितनीहरूलाई उत्साह िदए। त्यसपिछ

पावल र िसलास आफ्नो बाटो लाग।े

17
िथस्सलोिनकामा पावल र िसलास

1 पावल र िसलास अ म्फपो लस र अपोल्लोिनया भएर आफ्नो या ाितर लाग।े ितनीहरू िथस्सलोिनका भन्ने शहरमा
आई पगु।े जहाँ यहूदीहरूको एउटा सभाघर िथयो। 2 पावल त्यस सभाघरमा यहूदीहरूलाई हनेर् सधैं झैं गए। ती िव ाम
िदनहरूमा धमर्शा को िवषयमा पावलले उनीहरूसगं चचार्-प रचचार् गरे। 3 पावलले यहूदीहरूिसत धमर्शा को ाख्या
ग ररहे अिन उनले ी मन पछर् र मतृ्यबुाट जाग्न पछर् भन्ने यथाथर् बातए। पावलले भन,े “यी मािनस यशे ू जसको
िवषयमा म ितमीहरूलाई घोषणा ग ररहछुे उहाँ ी हुनहुुन्छ।” 4 कितपय यहूदीहरूले उनको कुरा िव ास गरे अिन
पावल र िसलाससगं स म्म लत हुने िनणर्य गरे। त्यहाँ अनकेौं धमर्भ ीक परुुषहरू र अनके िविश नारीहरू जो िथए
ितनीहरू पिन पावल र िसलाससगं सामले भए।

5 तर यहूदीहरूले िव ास गरेनन ्डाह गरे। ितनीहरूले केही द ु मािनसहरू जो बजारमा घिुमिहडं्थे भाड़ामा ल्याए।
ती द ु मािनसहरूले त्यहाँ थ ु रे शहरमा खलैा-बलैा मच्चाउन थाले ितनीहरू पावल र िसलासलाई जनसमक्ष ल्याउन
चाहन्थ।े 6 तर ती मािनसहरूले पावल र िसलासलाई भटेेनन।् यसलैे जसेन र अन्य िव ासीहरूलाई तान्दै घचटे्दै नगरका
अिधकारीहरू समक्ष ल्याए। ितनीहरू कराए, “यी मािनसहरूले ससंारको त्यके ठाँउमा नै समस्या खड़ा गरेका छन।्
अिहले ियनीहरू यहाँसम्म पिन आईपगु!े 7 जसेनले आफ्ना घरमा ितनीहरूलाई बास िदए। ितनीहरू सबलैे िसजरको
िनयमहरू िवरु काम ग ररहछेन।् ितनीहरू भन्छन,् यशे ू नाउकँो अक एक जना राजा छन।्”

8 शहर अिधकारीहरू र अन्य मािनसहरूले ती आरोपहरू सनुे अिन ितनीहरू एकदम खन्न भए। 9 ितनीहरूले जसेन
र अन्य िव ासीहरूलाई ज रमाना ितनर् लगाए अिन ितनीहरूलाई छाडी िदए।

पावल र िसलास िब रया ितर जान्छन ्
10 त्यही रात िव ासीहरूले पावल र िसलासलाई िब रया भन्ने शहर तफर् पठाए। िब रयामा ितनीहरू यहूदीहरूका

सभाघरमा गए। 11 यी यहूदीहरू िथस्सलोिनकाका भन्दा असल िथए। ितनीहरूले खबुै चासो लएर पावल र िसलासले
भनकेो सनं्दशे सिुनरहथे।े यहूदीहरूले त्यके िदन धमर्शा पढने गथ। ितनीहरू कुरा सत्य नै हो की भनरे जान्न चाहन्थ।े
12 ितनीहरू धरैेले िव ास गरे अिन धरैे मखु ीक परुुष र नारीहरूले पिन ती कुराहरू िव ास गरे।
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13 तर जब यहूदीहरूले िब रयामा पिन पावल र िसलासले परमे रको वचनको िवषयमा चार ग ररहकेो

िथस्सलोिनयामा थाहा पाए, ितनीहरू िब रयामा पिन आए। अिन ितनीहरूले आएर िब रयाका मािनसहरूलाई भडकाए
अिन आन्दो लत पानर् शरुू गरे। 14 यसलैे िव ासीहरूले पावललाई समु तटमा झ ै पठाए। तर िसलास र ितमोथी त्यही
िब रयामा बस।े 15 िव ासीहरू जो पावलसगं गए ितनीहरूले पावललाई एथने्स ्सम्म परुयाए। तब ितनीहरू ितमोथी र
िसलासलाई पावलको खबर लएर गए। खबरमा िथयोः “जितसक्दो चाँडो मकहाँ आइहाल।”

एथने्समा पावल
16 पावलले ितमोथी र िसलासलाई एथने्समा प खर्रहकेा िथए। परुा नगर नै मतू हरूले भ रएको दखेरे पावलको

हृदय िवच लत िथयो। 17 सभाघरमा पावलले यहूदीहरू र धमर्भ ीकहरूसगं बात गरे। पावलले बजारमा डुली िहडं्ने
मािनसहरूसगँ पिन बात गरे। 18 त्यहाँ कितपय इिपक्यरुीया र स्तोइक दाशर्िनकहरूसगँ िनक्कै िवचार-िवमषर् भयो।

ितनीहरू मध्ये कितले भन,े “यो कथा वाचकले के भन्न खोिजरहकेो छ?” जब पावलले यशे ूअिन उहाँको मतृ्यबुाट
बौरी उठेको वणर्न ग ररहथे।े केही अरूले भन,े “उसले अन्य कोही दवेताहरूका िवषयमा कुरा गरेको जस्तो लाग्छ।”

19 ितनीहरूले पावललाई अरैयापागस ्महासभामा लग।े ितनीहरूले भन,े “जनु नयाँ िशक्षा तपाईं चार गन ुर् हुदँछै,
हामीलाई यो िवषयमा केही बताउन सक्न ु हुन्छ? 20 यस्तो कारको कुरा हामीले अिध किहल्यै सनुकेा िथएनौ। हामी
तपाईंको िशक्षाको अथर् बझु्न चाहन्छौ।” 21 एथने्सका सम्पणूर् मािनसहरू र अन्य दशेहरूबाट आएका मािनसहरू जो
एथने्समा िथए ितनीहरू अत्यन्तै नयाँ िवचारको िवषयमा कुरा गरेर र सनुरे आफ्नो सबै समय िबताइरहन्थ।े

22 त्यसपिछ पावल एरैयापागस ् महासभा अगाडी उिभए र भन,े “एथने्सका मािनसहरू! म तपाईंहरूलाई त्यके
त रकामा अित धािमर्क पाउछुँ। 23 म तपाईंहरूको नगर िभ गएँ अिन तपाईंहरूले पजु्ने कुराहरू पिन दखेें। मलैे त्यहाँ
एउटा वदेी पिन पाए जहाँ ले खएको रहछेः ‘अनजान दवेतालाई।’ तपाईं त्यस दवेतालाई पजू्न ु हुदँो रहछे जसलाई
जान्नहुुन्न। म उही परमे रको िवषयमा भिनरहछुे!

24 “उहाँ त्यही परमे र हुनहुुन्छ जसले सारा ससंार बनाउन ु भयो र ससंारका सबै थोक बनाउन ु भयो। उहाँ धत र
स्वगर्का परम भु हुनहुुन्छ। उहाँ मािनसहरूले बनाएका म न्दरहरूमा ब ु हुन्न! 25 उहाँ नै जीवन, ाण र त्यके चीज
मािनसहरूलाई िदनहुुन्छ। उहाँलाई मािनसहरूको कुनै सहयोगको खाँचो छैन। उहाँलाई चाहकेा सबै कुराहरू उहाँसगं
छन।् 26 परमे रले ाम्भमा एकजना परुुष बनाउन ु भयो अिन त्यही मािनसबाट िविभन्न मानव जाित बनाउन ु भयो।
परमे रले ितनीहरूलाई ससंारको त्यके ठाउँमा पिन ब िदनभुयो। परमे रले ितनीहरूलाई कित समय सम्म र कुन
अञ्चलमा ब े पक्का ग रिदन ु भयो।

27 “परमे रले उहाँलाई मािनसहरूले खोजकेो चाहन ु हुन्थ्यो। हुन सक्छ ितनीहरूले व रप र उहाँलाई अधँ्यारोमा
खोज्लान ्अिन पाउलान।् तर वास्तवमा उहाँ हामी त्यकेबाट टाढो हुनहुुन्न। 28 ‘हामी उहाँसगंै बाँच्छौं। हामी उहाँसगंै
िहडं्छौं। हामी उहाँसगंै छौं।’ जस्तो तपाईंहरूका किवहरूले पिन भनःे ‘हामी उहाँकै बालकहरू मा हौं।’

29 “हामी परमे रका बालकहरू हौं। यसलै,े हामीले यस्तो सोच्न ु पदन िक परमे र सनु, चाँदी अथवा ढुङ्गाका
मिूतर् जस्ता हुनहुुन्छ। उहाँ मानव कल्पनाले बिनएका कुनै कला जस्तो हुनहुुन्न। 30 िबतकेा िदनहरूमा मािनसहरूले
परमे रलाई बझुनेन,् तर उहाँले ध्यान िदन ु भएन। तर अब, परमे रले सबै मािनसहरूलाई त्यके ठाँउमा आफ्नो हृदय
र जीवन प रवतर्न गनर् आदशे िदन ु हुन्छ। 31 परम रले ससंारका सारा मािनसहरूलाई ठीकसगं जाँच्न एक िदन िनणर्य
गरी सक्न ु भएकोछ। यो गन ुर्को लािग उहाँले एकजना मािनसलाई योग गन ुर्हुन्छ। परमे रले पिहल्यै एक मािनस चनु्न ु
भएको िथयो अिन परमे रले मतु्यबुाट बौराएर त्यकेलाई माण िदनभुयो!”

32 जब ितनीहरूले यशे ू मतृ्यबुाट बौरी उठेका िवषयमा सनुे कितपयले िगल्ला गरे। तर अरूले भन,े “कोही अक
समयमा यस िवषयमा ितमीले हामीलाई अझ भन्नछेौ।” 33 पावल ितनीहरूबाट गए। 34 तर कितपय मािनसहरूले
पावलसगं स म्म लत भए अिन िव ासी बन।े ती िव ास गनहरूमा एकजाना िडयनिुसयस िथए। उनी अ रयोपगे्स
महासभाका एक सदस्य िथए। अक िव ास गन मािनस एक डामा रस नाउँ भएकी ी िथई र केही अरूहरूले पिन
िव ास गरे।

18
को रन्थमा पावल

1 पिछ, पावलले एथने्स छोडे अिन को रन्थ गए। 2 ितनले त्यहाँ अक्वीला नाउँ भएको एकजना यहूदी भटेे।
अक्वीला पोन्टस भन्ने दशेमा ज न्मएका िथए। तर उनी र उनकी प ी ि स्कला भखर्रै इटालीबाट को रन्थ आइपगुकेा
िथए िकनभने क्लौिडयसले सबै रोम छोडन ु पछर् भन्ने आदशे गरेका िथए। पावल ितनीहरूलाई भटे्न गए। 3 ितनीहरूले
पावलले जस्तै तम्ब ू बनाउने काम गथ। पावल ितनीहरू सगँै बसे र ितनीहरूसगँ तम्ब ू बनाउने काम गरे।
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4 त्यके िव ामको िदन पावल सभाघरमा यहूदीहरू र ीकहरूसगं कुरा गथ। ितनले यशेमूा िव ास पानर् लगातार

ितनीहरूमािथ य ग ररह।े 5 िसलास र ितमोथी म्यािसडोिनयाबाट पावललाई भटे्न को रन्थमा आए। त्यसपिछ आफ्नो
समय मािनसहरूलाई ससुमाचार भन्नमा िबताए। उनले यहूदीहरूलाई यशे ू नै ी हुन भनरे दखेाए। 6 तर यहूदीहरूले
पावलको िशक्षाहरू हण गरेनन।् यहूदीहरले एकदमै िनन्दनीय वचनहरू लगाए। यसकारण पावलले आफ्नो लगुाहरूबाट
धलुा झारे। उनले यहूदीहरूलाई भन,े “यदी ितमीहरू मु चाँहदनैौ भन,े त्यो ितमीहरूकै गल्ती हुनछे! मलैे आफूले
सक्दो गरें। अब म गरै-यहूदीहरूकहाँ जानछुे।”

7पावल सभाघरबाट िबदा लए अिन टाइटस जसुटस नाउँ भएको मािनसको घरमा गए। त्यस मािनस सत्य परमे रको
पजूाहारी िथयो। उसको घर सभाघरकै अक प िथयो। 8 ि स्पस सभाघरको मखु िथए। ि स्पस र अन्य सबै
मािनसहरू जो उनको घरमा बस्दथे उनीहरूले भमुा िव ास गरे। को रन्थका धरैे मािनसहरूले पिन पावल ले चारगरेको
स-ुसमचारमा िबस्वास गरे। को रन्थका धरैे मािनसहरूले पिन पावलको समाचार ध्यान लगाएर सनुे अिन िव ास गरे
अिन बि स्मा लए।

9 राित पावलले दशर्न पाए। यो दशर्नमा भलुे ितनलाई भन,े “नडराऊ! लगातार मािनसहरूसगं बो लरहौ! नरोक!
10 म ितमीसगं छु। ितमीलाई नोक्सान पानर् कुनै य सफल हुदैंन। मरेा धरैे मािनसहरू यस शहरमा छन।्” 11 पावल
त्यहाँ डढे वषर्सम्म बस,े अिन ितनीहरू माझ परमे रको वचनको िशक्षा िदए।

पावललाई ग ल्लयो साम ु ल्याइयो
12 ग ल्लयो अखयैा अञ्चलका राज्यपाल भए। कोही यहूदीहरूले उनीिसत न्यायलयमा लग।े 13 यहूदीहरूले

ग ल्लयोलाई भन,े “यस मािनसले हा ो काननूको िवरु ई र पजू्न ु भनरे मािनसहरूलाई फकाउने चे ा गदछ!”
14 पावलले केही भन्न लागकेा िथए तर ग ल्लयोले यहूदीहरूलाई भन,े “यिद यी कुराहरू गल्ती अथवा अपराधपणूर्

कामका भए म ितमीहरूका कुरा सनु्ने िथएँ। 15 तर यी शब्दहरू, नाउहँरू र ितमीहरूकै वस्था िवषयको हो। यसथर्
यी समस्याहरू ितमीहरू आफैं िमलाऊ। म त्यस्ता कारका कुराहरूमा न्यायकतार् हुन चाहन्न।” 16 तब ितनीहरूलाई
ग ल्लयोले न्यायलयबाट िवदा िदए।

17 तब ितनीहरूले सभाघरका अध्यक्ष सोस्थिेनजलाई प े अिन न्यायलय सामनु्ने ितनलाई कुटे। तर ग ल्लयोले
यसमा केही चासो दखेाएन।

पावल ए न्टओक फक
18 पावल दाज्य-ूभाइहरूसगं धरैे िदन बस।े त्यपिछ िवदा लएर जलपथबाट िस रया गए। ि स्कला र अक्वीला पिन

ितनीसगँै िथए। िकंि यामा परमे रसगं आफ्नो ितज्ञा परुा गनर् पावलले आफ्नो केश कटाए। 19 त्यसपिछ ितनीहरू
एिफसस ्मा गए। त्यहाँ ितनले ि स्कला र अक्वीलालाई छाडी राख।े ितनी एिफसस ्मा हुदँा सभाघरमा गए अिन
यहूदीहरूसगं बात गरे। 20 ितनीहरूले पावललाई अझै केही िदन सम्म ब े आ ह गरे तर ितनले माननेन।् 21 पावलले
िवदा लएर िहडं्ने बलेामा भन,े “यिद परमे रको इच्छा भयो भने म तपाईंहरूकोमा आउनछुे।” अिन ितनी एिफससबाट
जल या ा गरेर गए।

22 पावल िसज रया शहरमा गए। तब मण्डलीलाई अिभवादन गनर् उनी यरूशलमे सम्म गए अिन तब ए न्टओक
झरे। 23 त्यहाँ ितनी केही समय बस।े त्यसपिछ त्यहाँबाट ितनी गलाितया र ि िगया दशेहरूमा गए। अिन चलेाहरूको
उत्साह बढाए।

अपोल्लस एिफसस र अखयैामा
24अपोल्लस नाउँ भएको एकजना यहूदी एिफससमा आए। उनी एलके्जे न् या भन्ने शहरमा ज न्मएका िथए। उनी

एक िव ान मािनस िथए। उनलाई धमर्शा मािथ रा ो ज्ञान िथयो। 25 उनले भकुो मागर्को िवषयमा रा री िसकेका
िथए अिन परुा उत्सािहत िथए। यशेकूा िवषयमा उनले जे जित कुरा गरे सबै सही िथयो। तर उनले यहून्नाले बातएको
बि स्माको िवषयमा मा जान्दथ।े 26 उनी सभाघरमा िनधर्क्क बोल्न थाल।े ि स्कला र अक्वीलाले उनले भनकेो
सनु।े ितनीहरूले उनलाई आफ्नो घरमा लगे अिन परम रको बाटोको िवषयमा उनलाई अझ स्प पारेर बझुाई िदए।

27अपोल्लस अखयैा दशेमा जान इच्छुक िथए। यसलैे एिफससका दाज्यभूाइहरूले उनलाई सहयोग गरे। अखयैामा
भएका यशेकूा चलेाहरूलाई ितनीहरूले त्यहाँ अपोल्लासलाई हण गन ुर् भिन िच ी लखे.े अखयैामा भकुो अन ु हले गदार्
यशे ू ित यी चलेाहरूको िव ास िथयो अिन अपोल्लस ितनीहरूको ठूलो सहायक बन।े 28 उनले सबै मािनसहरूका
समक्ष यहूदीहरूको िवरोधमा वहस गरे। अपोल्लासले त्यक्ष यहूदीहरू गल्ती भएको माण गरे। उनले धमर्शा को
आधारमा यशे ू नै ी हुन भन्ने माण िदए
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19
पावल एिफससमा

1 अपोल्लस को रन्थ शहरमा भएको बलेा, पावल एिफससको बाटो भएर धरैे ठाउँहरू मण ग ररहकेा िथए।
एिफससमा पावलले कितपय चलेाहरूर भटेे। 2 पावलले उनीहरूलाई सोध,े “के ितमीहरूले िव ास गदार् पिव आत्मा
पायौ?”

ितनीहरूले भन,े “हामीले किहल्यै पिन पिव -आत्मा छ भन्ने सनुकेा छैनौ।”
3 तब पावलले सोध,े “कस्तो कारको बि स्मा ितनीहरूले लयौ?”
ितनीहरूले भन,े “यहून्नाले बताएको अनसुार बि स्मा हामी लएका छौं।”
4 पावलले भन,े “यहून्नाले मािनसहरूलाई आफ्नो जीवन प रवतर्न गनर् चाहनलेाई बि स्मा िदन्थ।े यहून्नाले भन्थे

एकैजनालाई मा िव ास गर जो ऊ पिछ आइरहछेन।् ितनी ‘यशे’ू हुन।्”
5 जब ितनीहरूले यो सनु,े ितनीहरूले भ ु यशेकूो नाउमँा बि स्मा लए। 6 त्यसपिछ पावलले ितनीहरूमािथ हातहरू

रा खिदए अिन पिव आत्मा ितनीहरूमा आउनभुयो। तब ितनीहरूले िविभन्न भाषाहरू बोल्न थाले र अगमवाणीहरू गनर्
थाल।े 7 ितनीहरूको हुलमा लगभग बा जना िथए।

8 पावल सभाघरमा गए अिन साहससगँ बोल।े तीन महीनासम्म पावलले त्यसै नै गरे। उनले यहूदीहरूसगं वहश
गथ अिन ितनीहरूलाई परमे रको राज्यको िवषयमा े रत गथ। 9 तर कितपय यहूदीहरू कठोर िथए । ितनीहरूले
िव ास गरेनन।् ितनीहरूले परमे रको बाटोको िवषयमा धरैे िनन्दनीय कुराहरू मािनसहरू समक्ष गरे। यसथर् पावलले
ितनीहरूलाई छाडे अिन चलेाहरूलाई साथमा लएर िहडंे अिन हरेक िदन टरान्नसको पाठशालामा गएर वहस गन गथ।
10 पावलले यस्तो काम दइु वषर् सम्म गरे। यस्तो कायर्को कारणले गदार्, त्यके यहूदी र ीकले एिशया दशेमा भकुो
वचन सनु।े

स्केवाका छोराहरू
11 परमे रले केही असाधरण चमत्कारहरू गनलाई पावललाई योग गन ुर् भयो। 12 पावलले चलाएका रूमालहरू

र लगुाहरू लगरे ितनीहरूले िवमारीहरूमािथ राख।े जब ितनीहरूले यसो गरे ितनीहरू िनको हुन्थे अिन द ु आत्माहरू
ितनीहरूबाट बािहर िनस्कन्थ।े

13-14 कितपय यहूदीहरू ठाउँ-ठाउँ डुल्दै द ु -आत्माहरू मािनसहरूबाट हटाईिदन्थ।ेस्केवाका सात जना छोराहरूले
त्यस्तो गथ (स्केवा मखु पजुाहारी िथए) तब यी यहूदीहरूले भ ु यशेकूो नाम योगगरी मािनसहरूबाट द ु -आत्माहरू
भागउने चे ा गथ। ितनीहरू भन्थ,े “म तलँाई त्यो यशेकूो नाउमँा जसको नाउँ पावलले चार गछर्, आदशे गछुर्, बािहर
आइज।”

15 तर एक पल्ट एउटा द ु आत्माले ती यहूदीहरूलाई भन,े “म यशेलूाई िचन्दछु, अिन पावललाई िचन्दछु, तर
ितमीहरू चाँिह को हौ?”

16 तब त्यस मािनस जसमा द ु आत्मा चढकेो िथयो त्यो उि एर ती यहूदीलाई झ म्टयो। उ सबै भन्दा व लयो िथयो।
उसले ितनीहरूलाई कु ो र ितनीहरूको लगुाहरु च्याितिदयो। ती यहूदीहरू त्यस घरबाट नाङ्गै र घाइते अवस्थामा भाग।े

17 एिफससका सम्पणूर् मािनसहरू, यहूदीहरू र ीकहरूले यी कुराहरू थाहा पाए अिन िनक्कै डराए अिन ितनीहरू
सबलैे भ ु यशेकूो नाउमँा धरैे भन्दा धरैे सम्मान गनर् थाल।े 18 धरैे मािनसहरू पिन जो िव ासी भएका िथए, अिघ
आए अिन ितनीहरूको द ु कायर्हरू सबकैो साम ु स्वीकारे। 19 ितनीहरूमध्ये कित जनाले टुनामनुा योग गरेका िथए।
ितनीहरूले आफ्नो टुनामनुाका पसु्तकहरू ल्याए अिन सबकैो अिघ ती पसु्तकहरू जलाए। ती पसु्तकहरूको मलू्य झण्डै
पचास हजार चाँदीका िसक्काहरू जित अनमुान ग रयो। 20 यस्तो कारल,े भकुो वचन चारैितर फै लन थाल्यो अिन
मािनसहरूमा जोडले भाव पाद गयो।

पावलको या ा गन योजना
21 तब कुराहरू भइसके पिछ, पावलले म्यािसडोिनया र अखयैा अिन यरूशलमे जाने योजना बनाए। पावलले सोच,े

“यरूशलमे मण ग रसके पिछ म रोम मण गछुर्।” 22 ितमोिथ र इरास्तस दइुजना पावलका सहकम हरू िथए।
पावलले ितनीहरूलाई म्यािसडोिनया अगाडी नै पठाए। पावल केही समयको लािग एिशयामै बस।े

एिफससमा अशान्त
23 तर त्यस समयमा एिफससमा ठूलो अशा न्त भएको िथयो। यो आशा न्त परमे रको मागर्को िवषय लएर भएको

िथयो। 24 त्यहाँ डमेिे यस नाउँ भएको एकजना मािनस िथए। उनले चाँदीको काम गथ। उनले दवेी आतिमस म न्दरको
चाँदीको सानो नमनुाहरू बनाए। यसरी यस्तो िशल्पी कम हरूलाई िनकै काम िदएर पसैा िदए
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25डमेिे यसले यी सबै सनुारहरूलाई र यस्ता वसायिसत सम्ब न्धत सबै मािनसहरूलाई भलेा गरे अिन ितनीहरूलाई

भन,े “ितमीहरू रा री जान्दछौ, यस कामबाट हामीले िनकै पसैा कमाउँछौ। 26 तर हरे, यो पावल भन्ने मािनसले के
ग ररहछे! सनु उसले के भिनरहछे! पावलले धरैे जनालाई भािवत र प रवतर्न ग रसक्यो। उसले यहाँ एिफससमा
र एिशयाको सारा दशेहरूमा यस्तो कायर्हरू ग रसकेकोछ। पावलले भन्छ िक मािनसहरूले बनाएको दवेताहरू साँचो
दवेताहरू होइनन।् 27 पावलले भनकेा त्यस्ता कुराहरूले मािनसहरू हा ो पशेा िवरु हुने खतरा हुन्छ। तर त्यहाँ अक
खतरा पिन छः मािनसहरूले सोच्न सक्लान िक महान दवेी आतिमसको म न्दर कुनै महत्वपणूर् कुरो होइन! त्यस
अवस्थामा उनको महानता न हुनछे। आतिमस दवेी सारा एिशया र ससंारको त्यके ठाउँमा नै पिूजन्छन।्”

28 यस्तो कुरा सनुपेिछ ितनीहरू ोिधत भए। ितनीहरू िचच्चाउन थाल,े “आितर्िमस, एिफससका महान दवेी
हुन!्” 29 शहरका सबै मािनसहरु अस्तब्यस्त भए। ितनीहरुले गायस र अ रस्ताखर्सलाई समात।े (यी दईुमािनसहरु
म्यसोडोिनयावासी िथए र पावलसगँ या ा ग ररहकेा िथए।) सबै मािनसहरु रंङ्ग-भवनितर दगरेु। 30 पावल पिन त्यस
िभ जान चाहन्थ,े अिन मािनसहरुको िभड़लाई सम्बोधन गनर् चाहन्थे तर यशेकूा चलेाहरुले ितनीहरुलाई जान िदएनन।्
31 त्यस दशेका कितपय नतेाहरु पावलका िम हरु िथए।ितनीहरुले पावलाई तमासा-घरिभ नजान ु भन्ने खबर पठाए।

32 कितपय मािनसहरु एउटा कुरामा िचच्याईरहकेा िथए कितपय अक कुरामा िचच्याई रहकेा िथए। त्यो सभा
अन्योलपणूर् िथयो। धरैे मािनसहरु त्यहाँ आफु िकन आएका िथए बझुकैे िथएनन।् 33 यहूदीहरुले अलकेज्याण्डर नाउँ
भएको एक जना मािनसलाई जनताको अगाडी उभ्याए। मािनसले उनलाई अब के गन ुर् सो भन।ेअलकेज्याण्डरले आफ्नो
हात ती िभड़हरु भएितर हल्लाए िकनभने उसले ितनीहरुलाई ब्याख्या गरेर बझुाउन चाहन्थ।े 34 तर जब मािनसले चाल
पाए िक अलकेज्याण्डर एक यहूदी िथए, ितनीहरु सबबैाट दईु घण्टा सम्म एउटै स्वर आयो, “एिफससवासीहरुकी
आतिमस महान हुन।्” यो आवाज दईु घण्टा सम्म च लर ो।

35 त्यसपिछ शहरका हाकीमले ितनीहरूलाई शान्त पान यास गरे अिन भन,े “एिफससका मािनसहरू हो! के
ससंारमा कोही मािनस छन ्जसले एिफसस शहरको महादवेी आतमस म न्दर छ अिन उनको मिूतर् जो स्वगर्वाट झरेको
हो भन्ने जान्दनै? 36 कुनै मािनसले पिन त्यो सत्य होइन भन्न स ै न। यसथर् ितमीहरू शान्त हौं अिन केही गनर् भन्दा
अगाडी सोच।

37 “ितमीहरूले यी मािनसहरूलाई ल्यायौ, तर ितनीहरूले हा ो दवेी िवरू एक शब्द पिन िनन्दा गरेका छैनन।्
ितनीहरूले म न्दरबाट केही पिन चोरेका छैनन।् 38 हा ो न्यायालयहरू छन ्अिन त्यहाँ िनणार्यकहरू छन।् डमेिे यस
र उनका कारीगरहरूको कसकैो िवरोधमा केही छ भने ितनीहरू न्यायलयहरू जाउन।् न्यायलयमा ितनीहरूले आपसमा
दोषारोपन गरून।्

39 “अरू अझ केही चचार् गनर् बाँकी रहे ती कुराहरू शहरवासीहरूको िनयिमत सभाले िमलाउने छ। 40 िकनभने
आज यहाँ घटेको घटनाको कारणले अब दङ्गाको दोष आउने सम्भावना छ। िकनभने आजको यस सभाको जब कुनै
ठोस कारणै छैन, यस समस्याको िवषयमा वास्तवमा वयान िदन सिकंदनै।” 41 शहरका हािकमले यित भनरे सबलैाई
घर-घर जान भन।े

20
पावल म्यािसडोिनया र ीस जाँदछन ्

1जब गडबडी शान्त भयो, पावलले यशेकूा चलेाहरूलाई उनलाई भटे्न भनी बोलाए। उनले ितनीहरूलाई उत्साह िदए
र िवदा लए। पावल ितनीहरूसगं िवदा लएर म्यािसडोिनया गए। 2 म्यािसडोिनया भएर जाँदा उनले यशेकूा चलेाहरूलाई
उत्साह िदन धरैे कुरा गरे। तब उनी ीस गए। 3 उनी त्यहाँ तीन महीना बस।े

उनी समु या ाबाट िस रया जान ठीकठाक पदथ,े तर उनको िवरु मा केही यहूदीहरूले ष न् हरू रचकेा िथए।
यसलैे पावलले म्यािसडोिनया भएर िस रया जाने िनणर्य लए। 4 कितपय मािनसहरू उनीसगं िथए। ितनीहरू िथएः
पाईरसको छोरो िब रयावासी सोपाटर, िथस्सलोिनकावासी, अ रस्ताखर्स र िसकन्डस, डब शहरका िनवासी गायस,
ितमोथी अिन एिशयाबाट दइुजना जो टाइिककस र ोिफमस िथए। 5 ितनीहरू हामी भन्दा अिघ गए अिन ितनीहरूले
हामीहरूले हामीलाई ोअसमा प खर्ए। 6अखमीरी रोटीको चाड पिछ हामी समु या ा गरेर िफ लप्पीितर गयौं। हामीले
ती मािनसहरूलाई पाँच िदनपिछ ोआसमा भे ौं। हामी त्यहाँ सात िदन बस्यौं।

ोआसमा पावलको अ न्तम या ा
7स ाहको पिहलो िदन, हामी सबै भकुो भोज खान एकि त भयौं। पावललेअक िदन िवदा लने सम्झी ितनीहरूसगं

बात मारे। पावलले मध्यरात सम्म गफ जारी राख।े 8 हामी मािथल्लो तलामा जहाँ भलेा भएका िथयौं। त्यहाँ धरैे ब ीहरू
िझ लिम ल ब लरहकेो िथयो। 9 त्यहाँ एक यटुाइकस नाउकँो यवुा िथयो जो झ्यालमा बिसरहकेो िथयो। पावल गफमा



20:10 192 े रत 20:35

मस्त िथए, अिन यटुाइकसलाई िन ाले स्त पाय । अन्तमा, यटुाइकस त्यही िनदायो अिन ते ो तल्लाको झ्यालबाट
भइँूमा पछा रयो। जब मािनसहरू उसलाई उठाउन गए तब ऊ म रसकेको िथयो।

10 पावल यटुाइकस कहाँ ओ लर्ए। उनले घ ुडँा टेकेर अगाँलो हाल।े पावलले अन्य िव ासीहरूलाई भन,े “सतुार्
नगर, ियनी िजउँदै छन।्” 11 पावल फे र मािथल्लो तल्लामा गए। उनले रोटी टु ाए अिन खाए। पावल ितनीहरूसगं
धरैे बरेसम्म कुरा ग ररह।े उनको गफ सिकन्दा िमिमर्रे िबहान भइसकेको िथयो। त्यसपिछ पावल गए। 12 मािनसहरूले
त्यस यवुकलाई लएर घर गए। उ िजउँदै िथयो अिन ितनीहरूलाई आराम भयो।

ोआसदे ख िमलटेसको या ा
13 हामी अस्सोस ितर समु या ामा पावल भन्दा अिघ गयौं। हामीले थम पावललाई नै भे ौ। उनले हामीसगं

अस्सोसमा भटे्ने र जहाजमा सामले हुने योजना गरे। पावलको जमीनबाटै अस्सोस जाने इच्छाले गदार् यस्तो कायर् म
बनाए। 14 पिछ पावललाई हामीले अस्सोसमा भे ौं। अिन उनी हामीसगं जहाजमा आए। हामी सबै िमितलनेमेा गयौ।
15 हामी जाहजबाटै गयौं अिन अक िदन िचओस टाप ूपगु्यौं। अक िदन हामी समु या ा गरेर सामोस भन्ने टाप ूगयौं।
एकिदन पिछ हामी िमलटेस पगु्यौं। 16 पावलले पिहले नै एिफससमा नरोिकने भनरे िनणर्य लएका िथए। उनी एिशयामा
धरैे िदन ब पिन चाहनेन।् उनी हतारमा िथए िकनभने उनी सम्भव भए पे न्तकोष पवर्मा यरूशलमेमा हुन चाहन्थ।े

पावल एिफससवासी ब ु कुहरूसगं बोल्छन ्
17 िमलटेसबाट पावलले एिफससमा खबर पठाए अिन त्यो खबरमा पावलले एिफससको मण्डलीका अ जहरूलाई

उनीकहाँ आइिदने िनमन् ण गरे।
18 जब अ जहरू आए, पावलले ितनीहरूलाई भन,े “म एिशयामा पिहलो पल्ट आएको िदनदे ख नै ितमीहरू

जान्दछौ, ितमीहरूसगँ जित समय िबताँए, म कस्तो कारले बसें। 19 तर यहूदीहरूले मरेो िवरु धरैे षडयन् हरू गरे
जसले गदार् मलै े भकैु सवेा गरें। 20 मलैे त्यके िदन जित पिन काम गरें ितमीहरूकै भलाईको लािग गरें। मलैे यशेकूो
िवषयमा ससुमाचार ितमीहरूलाई भनें अिन मलैे मािनसहरूको अिघ अिन ितमीहरूको त्यके घरमा िसकाएँ। 21 मलैे
सबै यहूदीहरू अिन ीकहरूलाई हृदय प रवतर् गनर् परमे रमा आउन ु भन।े मलैे ितनीहरू सबलैाई हा ो भ ु यशेमूािथ
िव ास गर भनें।

22 “तर अब पिव आत्माको आदशे पालन गन पछर्। म यरूशलमे जानै पछर् र म जा न्दन त्यहाँ मरेो के गित हुन्छ।
23 म यित जान्दछु िक त्यके शहरमा पिव आत्माले भन्छ िक बन्धन र क हरूले यरूशलमेमा मलाई प खर्रहकेो छ।
24 म मरेो आफ्नै जीवनलाई ध्यान िदन्न। मखु्य कुरो मलैे मरेो कायर् गरी सक्न ु पछर्। म त्यो कायर् िस ाउन चाहन्छु जनु
भु यशेलू े स ु म्पन ु भयो मािनसहरूलाई परमे रको अन ु हको ससुमाचार भन्न।ु
25 “अिन अब मलाई ध्यान िदएर सनु। म जान्दछु िक ितमीहरू कसलैे पिन मलाई फे र किहल्यै दे े छैनौ।

म ितमीहरूसगं सधैं िथएँ, मलैे ितमीहरूलाई परमे रको राज्यको िवषयमा ससुमाचार भन।े 26 यसथर् आज म भन्न
लािगरहछुे िक म िनःसन्दहे छु यिद ितमीहरू मध्ये कसलैे म ु पाएनौ भने परमे रले मलाई दोष लगाउन ु हुनछैेन!
27 म यो भन्न सक्छु िकनभने म जान्दछु िक मलैे ितमीहरूलाई सबै कुराहरू भनें जनु ितमीहरूले जाननु ्भन्ने परमे र
चाहन ु हुन्थ्यो। 28 ितमीहरू आफैं र सबै बगालको िन म्त सावधान बस।् पिव आत्माले ितमीहरूलाई त्यो बगालको
हरेचाह गनर् अिन परमे रको मण्डलीको गोठालो गनर् स ु म्पन ु भएको छ, जनु परमे रले मण्डलीलाई आफ्नै रगतले
िकन्न ु भएको छ। 29 म जान्दछु िक म गई सके पिछ कितपय परुुषहरू ितमीहरूका दलमा आउनछेन।् ितनीहरू ु र
ब्वाँसोहरू जस्ता हुन।् ितनीहरूले यो बथानलाई ध्वशं पान कोिशश गनछन।् 30 ितमीहरूका आफ्नै झणु्डबाट पिन त्यस्ता
मािनसहरू दखेा पनछन ्जसले सत्य कुरोलाई बङ्ग्याउने छ। ितनीहरूले यशेकूा चलेाहरू िवभािजत गराउन चे ा गनछन ्
अिन ितनीहरूलाई प ाउन ु भन्नछेन।् 31 यसलैे सावधान बस।् त्यके िदन यो कुरा याद गन ुर्ः म ितमीहरूसगं तीन वषर्
सम्म िथएँ। त्यस समय मलैे ितमीहरूलाई चतेावनी िदइरहें। मलैे रात-िदन ितमीहरूलाई िशक्षा िदएँ। म ायः ितमीहरूको
लािग रोएँ पिन।

32 “अब म ितमीहरूलाई परमे रको िजम्मामा अिन उहाँको अन ु हको सदंशेमा छाडरे जाँदछुे जसले ितमीहरूलाई
ब लयो बनाउनछे। त्यो सन्दशेले ितमीहरूलाई आशीवार्द िदनछे जनु परमे रले उहाँका सबै पिव मािनसहरूलाई
िदनहुुन्छ। 33 मलैे किहल्यै पिन आफ्नो लािग कसकैो पसैा र लगुाहरू चािहन।ँ 34 ितमीहरू जान्दछौ मलैे आफ्नो
र जो मसगं िथए ितमीहरूको खाँचो पिूतर् आफैं गरें। 35 मलैे ितमीहरूलाई सधैं म जस्तै खट भनरे दखेाएँ अिन जो दबुर्ल
छन ् ितनीहरूलाई म त गर भनें। मलैे भ ु यशेकूो वचन याद गनर् िसकाँए। यशेलू े भन्नभुयो, ‘ लन ु भन्दा पिन िदनमुा नै
धरैे आनन्द छ।’ ”
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36जब पावलले ती कुराहरू भिनसके, उनी घ ुडँा टेकेर बसे र त्यकेले िमलरे ाथर्ना गरे। 37-38 ितनीहरू त्यके नै

रोए, धरैे रोए। ितनीहरू अत्यन्त उदास भए कारण पावलले भनकेा िथए िक िवशषे गरी अब ितनीहरूले उनलाई किहल्यै
दे े छैनन।् ितनीहरूले पावललाई अङ्गालो हाले र चमु्बन गरे। ितनीहरू उनलाई िवदा िदन जहाज सम्म गए।

21
पावल यरूशलमे जाँदछन

1 हामीले अ जहरूबाट िबदा लए पिछ जहाज चल्न शरुू भयो। हामी समु या ा गरेर सोझै कस टाप ू गयौं। अक
िदन रोडसको टापमूा आयौ। त्यहाँद े ख पटारा पगु्यौं। 2 पटारामा हामीले एक जहाजमा समु या ा गरेर गयौं।

3 हामी साइ स टापकूो छेउमा पगु्यौं। हामी त्यसलाई उ र िदशा तफर् हनेर् सक्दथ्यौ तर हामी रोिकएनौ। हामी
िस रया दशेमा गयौं। हामी टायर शहरमा थािमयौं िकनभने जहाजले बोकेको माल वस्त ु झान ुर् िथयो। 4 हामीले टायर
शहरमा यशेकूा चलेाहरू भे ौं र उनीहरूसगंै सात िदन बस्यौं। ितनीहरूलाई पिव आत्माले िदएको खबरको आधारमा
ितनीहरूले पावललाई यरूशलमे नजान ु भनी चतेावनी िदए। 5 तर जब हामीले त्यहाँको मण शषे गय , िवदा लयौं र
या ा जारी नै राख्यौ। सबै यशेकूा चलेाहरू यहाँ सम्म िक स्वा ीमािनसहरू र केटाकेटीहरूले पिन हामीलाई िबदा िदन
शहर बािहरसम्म आए। हामी सबलैे िकनारमा घ ूडँा टेक्यौ अिन ाथर्ना गय । 6 त्यसपिछ हामीले िवदा लएर जहाजमा
च ौ। चलेाहरू घर फक।

7 हामी टायरदे ख आफ्नो या ा जारी राख्दै टोलमेाइस शहरमा गयौं। हामीले चलेाहरूलाई स्वागत गरयौं र
उनीहरूसगं एकिदन बस्यौं। 8 अक िदन टोलमेाइस शहर छाड ्यौ अिन िसज रया शहरमा गयौं। हामी िफ लपको
घरमा गयौं र बस्यों। िफ लप ससुमाचर चार गरेर पमे रको सवेा ग ररहकेा िथए। 9 उनका चारजना अिववािहत
छोरीहरू िथए र ितनीहरूले अगामवाणी गन ितभा पाएका िथए।

10 त्यहाँ धरैे िदन बसपेिछ, एकजना अगमव ा अगाबस यहूदीयाबटा आए 11 ितनी हामीकहाँ आए र पावलको पटेी
माग।े त्यसपिछ अगाबसले त्यो पटेीले हात र खु ा बाँध े अिन भन,े “पिव आत्माल,े भन्नहुुन्छ, ‘यो पटेी जसको हो
उसलाई यसरी यरूशलमेा यहूदीहरूले बाँध्नछेन।् त्यसपिछ ितनीहरूले उसलाई गरै-यहूदी मािनसहरूकहाँ स ु म्पन्छन।्’ ”

12 हामी सबलैे ती शब्दहरू सनु्यौं। यसलैे हामीहरू र यशेकूा अरू स्थानीय चलेाहरूले पावललाई यरूशलमे नजान ु
भनरे िबन्ती गय ं। 13 तर पावलले भन,े “ितमीहरू िकन रोई रहछेौ? िकन मलाई यित सा ो खन्न पारी रहछेौ? म
यरूशलमेमा बाँिधन तयार छु। म भु यशेकूो नाउकँो िन म्त मनर् सम्म तयार छु!”

14 हामीले उनलाई यरूशलमेबाट टाढा रा सकेनौं। यसकारण हामीले उनलाई िबन्ती गनर् छोडी िदयौं र भन्यौं,
“हामी ाथर्ना गछ ं िक जे भलुे चाहन ु हुन्छ त्यही हुनछे।”

15 त्यसपिछ हामी यरूशलमेमितर जान तयार भयौं 16 िसज रयावासी यशेकूा कितपय चलेाहरू हामीसगँ गए। ती
चलेाहरूले हामीलाई साई सका मािनस मनासोनको घरमा लग।े मनासोन यशेकूा एकजना एकदम परुानो चलेा िथए।
ितनीहरूले हामीलाई उनको घरमा लगे र हामी त्यहीं बस्यौं।

पावल याकूबलाई भटे गनर् जाँन्छन ्
17 यरूशलमेमा िव ासीहरू हामीलाई दखेरे अत्यन्त खशुी भए। 18 अक िदन, याकूबलाई भटे्न पावल हामीसगं

गए। सबै अ जहरू पिन त्यहाँ िथए। 19 पावलले त्यकेलाई अिभवादन गरे अिन परमे रले अयहूदीहरूको बीचमा
उहाँको सवेकहरूको माध्यमले के-के कामहरू गन ुर्भयो एक-एक गरी वतृान्त सनुाए।

20 जब अ जहरूले यी कुराहरू सनु,े ितनीहरूले परमे रको शसंा गरे। त्यसपिछ ितनीहरूले पावललाई भन,े
“भाइ! ितमीहरूले दखे्छौ िक कित हजारौं यहूदीहरू िव ासी भए। तर ितनीहरू सबलैे सोच्छन ्िक मोशाको वस्था
खबुै महत्वको छ। 21अरू दशेहरूमा गरै-यहूदीहरू माझमा ब े यहूदीहरूलाई ितमीले मोशाको स्था पालन नगन ुर् भनी
िशक्षा िदयौ भन्ने ितनीहरूले सनुकेाछन ्िक यहूदीहरूका छोरा-छीरीहरूलाई खतना गन ुर् पदन र हा ो रीित- रवाज मान्न ु
पदन भनी ितमीले िशक्षा िदयौ।

22 “के गन ुर् पन? यहाँ यहूदी िव ासीहरूले ितमी आएको िन य चाल पाउनछेन।् 23 यसथर् के गन ुर् पन हो हामी
बताउछँौं हा ा चारजना मािनसहरूले परमे रलाई वाचा गरेका छन।् 24 ियनीहरूलाई लएर जाऊ र ितनीहरूसगंै आफू
पिन चो खन।ु ितमीले ितनीहरूको केश खोरने पसैा दऊे यसो गरे यो माण हुनछे िक ित ो िवषयमा ितनीहरूले जे सनुे
त्यो सत्य होइन। ितनीहरूले ितमीले मोशाको िनयम ित ो आफ्नै जीवनमा पालन गरेको दे छेन।्

25 “गरै-यहूदी िव ासीहरूको िवषयमा हामीले ितनीहरूलाई िच ी यसो भन्दै पठाएका छौः

‘मिूतर्हरूमा चढाएको खा नखान।ु
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िनमोठेर मारेका पश ू नखान,ु रगत नखान।ु
र कुनै कारको िभचार नगन ुर्।’ ”

पावलको प ाऊ
26 पावल ती चारजना मािनसहरू आफ्नो साथ लएर गए र ितनीहरूका चो खने उत्सवमा भाग लए। त्यसपिछ

चो खने िदनको समापन किहले हुने अिन ितनीहरू त्यकेलाई भटेी िदइने त्यसको उ ोषण गनर् ितनी म न्दरिभ गए।
27जब सात िदन िब लागकेो िथयो कितपय एिशयाका यहूदीहरूले पावललाई म न्दर ागणंमा दखे।े ितनीहरूले सबै

मािनसहरूलाई उ िेजत बनाए अिन पावललाई प े । 28 ितनीहरू जोडले िचच्याए, “यहूदीहरू हो, हामीलाई सघाऊ।
यही मािनस हो जसले मोशाको स्थाको िवरू , आफ्नै मािनसहरूका िवरु , यी म न्दरको िवरु , िशक्षा िदइरहछे।
यो मािनसले यी कुराहरू सबै मािनसहरूलाई चारैितर िसकाइरहछे। अिन उसले कितपय गरै-यहूदीहरूलाई म न्दरको
ाङ्गणमा ल्याएकोछ। उसले यस पिव ठाउँलाई अशु पारेको छ!” 29 यहूदीहरूले यसो भनकेो कारण उनीहरूले

एिफससका ोिफमसलाई पावलसगं यरूशलमेा दखेकेा िथए अिन सोचे िक उनलाई पावलले म न्दर क्षे िभ ल्याएको
छ।

30 यरूशलमेमा खलबल म च्चयो। मािनसहरू सबै ितरबाट दौडरे आए अिन पावललाई प े अिन तानरे म न्दरको
क्षे बाट बािहर िनकाल।े म न्दरको वशे ारहरू तरुुन्तै बन्द भए। 31 जब मािनसहरूको भीडले पावललाई मानर् तरखर
गद िथए रोमन सनेापितले सम्पणूर् शहरमा गण्डागोल भइरेको सचूना पाए। 32 सनेापित तरुन्त त्यस ठाउँमा केही सनेा
अिधकारीहरू र सनेाहरू साथमा लएर पगु।े मािनसहरूले सनेापित र सनेाहरू आएका दखे,े ितनीहरूले पावललाई कुटिपट
गनर् छोड।े

33 तब सनेापित पावलको छेउमा गएर प ाउ गरे। सनेापितले आफ्ना सनेाहरूलाई पावललाई दइुवटा साङ्लाहरूले
बाँध्न ु भनी हुकूम िदए। त्यसपिछ सनेापितले सोध,े “यो मािनस को हो? उसले के गल्ती गरेको छ?” 34 कितपय
मािनसहरूले एक थरीका कुराहरू ग ररहकेा िथए अिन अन्य कितपय मािनसहरूले अक थरीका कुराहरू ग ररेहका
िथए।। यस्तो अन्योलका कुराहरूले गदार् सनेापितले सत्य कुरा प ा लगाउन सकेनन।् तसथर्, सनेापितले सनेाहरूलाई सनेा
भवनमा पावललाई लजैान भन्ने हुकूम गरे। 35-36 सम्पणूर् जनसमहू ितनीहरूका पिछ आए। जब िसपाहीहरू िसढँीका
छेउमा आइपगु,े तब ितनीहरूले मािनसहरूको िहसंाको कारणले पावललाई बोकेर लग।े मािनसहरू ितनीहरूलाई प ाउदै
कराए, “त्यसलाई मार!”

37 सनेाहरू पावललाई सनै्य भवनमा लजैान तयार िथए। तर पावल सनेापितसगं बोल।े उनले सोध,े “तपाईंलाई केही
भन्न सक्छु?”

सनेापितले भन,े “अरे! ितमी ीक भाषा बोल्छौ? 38 मलैे सोचकेो मािनस ितमी होइन रहछेौ? मलैे ितमीलाई
िम दशेवासी स म्झरहकेो िथएँ जसले (सरकाको िवरु ) केही अिघ िव ोह गनर् थालकेो िथयो। र ऊ मरु ानमा चार
हजार ज्यानमाराहरूका अगवुा भएका िथए।”

39 पावलले भन,े “म िस लिसयाका दशेबाट आएको यहूदी हु ँ म त्यहाँ िस शहर टासर्सको नाग रक हु।ँ दया गरेर
मलाई मािनसहरूसगँ बोल्न िदनहुोस।्”

40 सनेापितले पावललाई मािनसहरूसगँ बोल्न ु अनमुित िदए। यसकारण उनी िसढँीमा उिभए अिन उनले हातको
इशाराले मािनसहरू शान्त हुन भन।े जब मािनसहरू शान्त भए पावल ितनीहरूसगँ बोल।े उनले यहूदी भाषामा ितनीहरूसगँ
बोल।े

22
पावल मािनसहरूसगं बोल्छन ्

1 पावलले भन,े “मरेा दाज्य-ूभाइहरू, र िपताहरू मलाई ध्यान िदएर सनु! ितमीहरूका साम ु म आफ्नो बचाउको
पक्षमा कुरा गनछु।”

2 पावलले यहूदी भाषामा बोलकेो यहूदीहरूले सनु।े जब पावलले यहूदी भाषा बोलकेो यहूदीहरूले सनुे ितनीहरू झन
चपुचाप बस।े पावलले भन,े

3“म एक यहूदी हु।ँ म िस लिसया दशेको टासर्समा जन्मकेो हु।ँ तर म यही शहरमा हुिकर् एको हु।ँ म गमलीयलको*
िशष्य िथएँ। उहाँले मलाई हा ा िपता पखुार्हरूका िनयम अनसुार कडासगं िशक्षण गराउन ु भयो। म परमे रमा अत्यन्त
उत्साही छु ितमीहरू जस्तै आज जो यहाँ छौ। 4 जसले यशेकूो मागर् अप्नाए ितनीहरूलाई मलैे मतृ्यकुो मखु सम्म खदेो
गरें। मलैे परुुष र नारीहरूलाई प े अिन जलेमा थनुें।
* 22:3: , यहूदी धाम क समहू। ( े रत 5:34)
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5 “ धान पजूाहारीहरू र सम्पणूर् बढूा यहूदी अगवुाहरू यसका गवाही छन।् दमीशकका यहूदी दाज्य-ूभाईहरूका

िन म्त ितनीहरूबाट मलैे िच ी लएँ । म त्यहाँ पिन यशेकूा चलेाहरूलाई प ाउन र ितनीहरूलाई दण्ड िदलाउन यरूशलमे
ल्याउन भिन गएको िथएँ।

पावलले आफ्नो प रवतर्न बारे भन्छन ्
6 “म दमीशकको बाटो जाँदै गदार् अचानक एक घट्ना घ ो। त्यित बलेा मध्यान्न भएको िथयो जब म दमीशक

निजक पगुकेो िथए। अचानक आकाशबाट एक श शाली ज्योित मरेो व रप र च म्कयो। 7 म भइँूमा लडें। मलाई
केही भिनरहकेो एक आवाज सनुें, ‘शावल, शावल, ितमीले िकन मलाई सताइरहछौ?’

8“मलैे सोधें, ‘तपाईं को हुनहुुन्छ भ?ु’ त्यस आवाजले भन्यो, ‘म नासरतको यशे ूहु,ँ जसलाई ितमाले सताइरहछेौ।’
9 मािनसहरू जो मसगं िथए ितनीहरूले ज्योित दखे,े तर ती एक मसगं जो बात गद हुनहुुन्थ्यो, त्यो आवाज ितनीहरूले
सनुनेन।्

10 “मलैे भन,े ‘मलैे के गन ुर् पलार् भ?ु’ भलुे जवाफ िदन ु भयो, ‘उठ अिन दमीशक जाऊ। ितमीले गन ुर् पन मलैे
ठीक गरेको काम त्यहाँ ितमीलाई भिननछे।’ 11 मलैे केही दे सिकन िकनभने त्यो ती उज्यालो ज्योितले मलाई
अन्धा बनायो। मसगं भएका मािनसहरूले मलाई मरेो हात समातरे दमीशक लग।े

12 “दमीशकमा एकजना हनािनया नाउँ भएको मािनस िथए। उनी मोशाको वस्था पालन गन ाल ु भ िथए।
त्यहाँ ब े यहूदीहरूले उनलाई सम्मान गथ। 13 हनिनया मकहाँ आए अिन भन,े भाइ शावल! ित ो दिृ ा गर!
अचानक मलैे उनलाई दे सकें ।

14 “हनिनयाले भन,े ‘हा ा िपता पखुार्हरूका परमे रले ितमीलाई उहाँको इच्छा जान्न, ती धािमर्कतालाई दे े
अिन उहाँको मखुबाट शब्दहरू सनु्न पिहल्यै चिुनसक्न ु भएको िथयो। 15 सबै मािनसहरूका िन म्त ितमी उहाँको गवाही
बन्नछेौ। ितमीले उनीहरूलाई आफुले दखेकेा र सनुकेा कुराहरू भन्नछेौ। 16 अब ितमी बसेी नपखर्। उठ, उहाँको
नाउमँािथ िव ास गरेर बि स्मा लऊे र ित ा पापहरू पखाल।’

17 “त्यसपिछ, म यरूशलमे फकं। जब म म न्दरमा ाथर्ना ग ररहकेो िथएँ मलैे एक दशर्न पाँए। 18 मलैे यशेलूाई
दखेें र उहाँले मलाई भन्नभुयो, ‘झ ै गर, यरूशलमे छोडीहाल तरुन्तै िकनभने मािनसहरूले मरेो िवषयमा ितमीले िदएको
गवाही स्वीकान छैनन।्’

19 “मलैे भन,े ‘तर भ,ु मािनसहरूले जान्दछन ्िक म नै एक हु ँ जो तपाईंको िव ासीहरूलाई सभाघरहरूिभ प न
र कुट्न गएँ। 20 मािनसहरूले यो पिन जान्दछ िक तपाईंको गवाही, स्तफनसको जब रगत बग्यो, म त्यहाँ पिन त्यस
काण्डमा सहयोग गद उनलाई मानहरूको लगुाहरू रूँगरे बसकेो िथएँं।’

21 “तर यशेलू े मलाई भन्नभुयो, ‘गई हाल तरुून्तै तब म ितमीलाई टाढा गरै-यहूदीहरू भएकोमा पठाउने छु।’ ”
22 पावलले भनकेो यो अ न्तम कुराहरूमा मािनसहरूले ध्यान िदएनन।् उनीहरूले उनको कुरा उनले त्यित भनञु्जले

सम्म सनु।े तब त्यके मािनस िचच्याए, “उसलाई मार! उसलाई ससंारदे ख हटाई दऊे। यो बाँच्न योग्य छैन!”
23 ितनीहरूले कराँउदै उनीहरूका लगुाहरू फ्याँकीिदए। ितनीहरूले धलूोहरू हावामा उडाए। 24 तब सनेापितले
िसपाहीहरूलाई भने पावललाई सनै्य भवनमा लजैाऊ। उनले िसपाहीहरूलाई कुटपीट गरेर ितनलाई जाँच गन आदशे
िदए। यसो गदार् कतै मािनसहरू िकन यसरी ितनको िवरोधमा कराईरहछेन ्जान्न सिकने ितनी आशा गदं िथए। 25 यसलैे
कुटपीट गनर् िसपाहीहरूले पावललाई बाँध्दै िथए। तर पावलले त्यहाँ उिभरहकेो सनेा अिधकारीलाई भन,े “के एक रोमी
नागरीकलाई जो दोषी हो भन्ने माण नै नभई, ित ो कोरार् लगाउने अिधकार छ?”

26 जब सनेा अिधकारीले त्यस्तो सनुे ऊ सनेापित कहाँ गएर ती कुरा भन।े सनेा अिधकारीले भन्यो, “ितमी जान्छौ
ितमीले के ग ररहकेा छौ? यो मािनस रोमी नाग रक हो।”

27 सनेापित पावलकहाँ आए र भन,े “मलाई भन ितमी साँ च्चनै रोमी नाग रक हौ?”
पावलले जवाफ िदए, “हजरु।”
28 सनेापितले भन,े “मलैे एक रोमी नाग रक हुनलाई धरैे पसैा खचर् गरेको र ितरेको छु।”
तर पावलले भन्यो, “म रोमी नाग रक भएरै जन्मकेो िथएँ।”
29 ती मािनसहरू जसले पावललाई हरू गनर् तयार भइरहकेा िथए, पावललाई छाडरे गए। सनेापित डराई रहकेा

िथए िकनभने उसले पावललाई अिघबाटै बाँिधसकेको िथयो अिन पावल एक रोमी नाग रक िथए।

पावल यहूदी अगवुाहरूसगं बोल्छन ्
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30सनेापितले यहूदीहरू िकन पावललाई दोष्याईरहछेन ब्झु्न चाहन्थ।े यसथर् अक िदन उनले पजूाहारीहरू यहूदीहरू

अिन सारा महा-सभालाई भलेा हुने आदशे िदए। सनेापितले पावललाई बाँधकेा साङ्गलाहरू खो लिदए। त्यसपिछ
पावललाई ल्याए अिन ितनीहरूको सामनु्ने उभ्याए।

23
1 पावलले यहूदी-महासभालाई हरेे अिन भन,े “मरेा दाज्य-ूभाइहरू हो, मलैे आज सम्म मरेो जीवन रा ो िवचारमा नै

िबताँए।” 2 हनािनया, धान पजूाहारी पिन त्यहाँ िथए। हनिनयाले पावलले भनकेो सनुे र मािनसहरूलाई आदशे िदए जो
पावलकै मखुमा िहकार्उन जो छेउमा उिभएका िथए। 3 पावलले हनिनयालाई भन,े “परमे रले पिन ितमीलाई िहकार्उन ु
हुनछे। ितमी एक मलैा िभ ा जस्तो छौ जनु सतेो रंगले पोतकेो छ। मोशाको स्था अनसुार मरेो न्याय गनर् ितमी त्यहाँ
बिसरहकेा छौ य िप ितमी मलाई िहकार्उनं आदशे िदएर काननु अमान्य ग ररहकेा छौ।”

4 पावलको छेउमा उिभरहकेा मािनसहरूले भन,े “ितमीले त्यसरी भकुो धान पजूाहारीसगं बात गन ुर् हुदँनै, ितमीले
उनलाई िनन्दा ग ररहछेौ!”

5 पावलले भन,े “दाज्य-ूभाइहरू, मलाई थाहा िथएन िक उनी धान पजूाहारी हुन।् धमर्शा मा यस्तो ले खएको छ,
‘ितमीले ित ा मािनसहरूका अगवुाको िवषयमा खराब कुराहरू गन ुर् हुदँनै।’✡”

6 सभामा कितपय मािनसहरू सदिुकहरू िथए र अन्य फ रसीहरू िथए। यो सोचरे पावलले एउटा िवचार िनकाल।े
उनी महा-सभा ित िचच्याए, “मरेा दाज्य-ूभाइहरू, म फरसीको छोरो फरसी हु।ँ म यहाँ म ु ामा छु िकनभने म िव ास
गछुर् मािनसहरू मतृ्यबुाट बौरी उठ्ने छन!्”

7जब पावलले त्यसो भन,े त्यहाँ फ रसी र सदकुीहरू माझ गहन तकर् शरुु हुन थाल्यो। सभा दईु दलमा िवभाजन भयो।
8 सदकुीहरूको िव ास िथयो मािनसहरू मरे पिछ ितनीहरू फे र िजउँदो हुदँनैन,् अिन स्वगर्दतू अथवा आत्मा हुदँनै।
तर फ रसीहरू यी सबमैा िव ास गछर्न।् 9 ती सबै जना यहूदीहरू जोड-जोडले िचच्याउन थाल।े कितपय शा ीहरू,
जो फरसीहरू िथए, उिभए र तकर् गरे, “हामीले यस मािनसको िवरु कुनै गल्ती पाएनौं। हुन सक्छ दमीशकको बाटोमा
स्वगर्दतूले अथवा आत्माले उसगँ बोल्यो होला!”

10 तकर् लड़ाईँमा ब द्लयो। यहूदीहरूले पावललाई टु ा-टु ा पानछन ् भनरे सनेापित डराए। यसलैे सनेापितले
िसपाहीहरूलाई तल गएर पावललाई यहूदीहरूबाट लइकन सनै्य-भवनमा रा लगाए।

11 अक रात, भु यशे ू आउन ु भयो अिन पावलको छेउमा उिभन ु भयो। “साहसी बन! जसरी ितमीले यरूशलमेमा
मरेो िवषयमा भन्यौ, रोममा पिन गएर मरेो िवषयमा बताउन ु पछर्।”

केही यहूदीहरूको पावललाई मान योजना
12अक िबहान कितपय यहूदीहरूले पावललाई मान योजना बनाए। ितनीहरूले जब सम्म पावललाई मादनौं न खाने

नै छौं न िपउने नै छौं भन्ने ितज्ञा गरे। 13 चालीस जना भन्दा धरैे यहूदीहरू त्यस समहूमा िथए जसले यस ष न् मा
भाग लए। 14 ती यहूदीहरू मखु्य पजूाहारीहरू र बढूा अगवुा पजूाहारीहरू भएकोमा गए अिन भन,े “हामी आफैले
ितज्ञा गरेका छौं िक हामी पावललाई नमारूञ्जल सम्म न केही िपउँछौं न केही खानछेौं। 15 यसकारण यसलैे हामी

तपाईंहरूलाई यस्तो गराउन चाहन्छौं तपाईहरूकहाँ ल्याउन ु भनी खबर पठाउन ु होस।् ितनलाई भन्नहुोस ् िक पावलसगँ
तपाईंले धरैे हरू गन ुर् छ। पावल यहाँ आई पगु्न अिघ नै हामी उसलाई मानर् त्यारी भई बाटोमा ब छेौं।”

16 तर पावलको भािनजले यो षड़यन् थाहा पाए। उनी सनै्य भवनमा गए र पावललाई सनुाईिदए। 17 तब पावलले
एकजना सनेा अिधकारीलाई बोलाए अिन भन,े “यस जवानलाई सनेापितकहाँ लएर जाऊ। उसकोमा उनको िन म्त
खवर छ।” 18 यसकारण सनेा अिधकारीले त्यस जवान मािनसलाई सनेापितकहाँ लग।े अिधकारीले भन्यो, “कैदी
पावलले भन्यो िक यस जवान मािनसलाई तपाईं कहाँ लजैाउन,ु िकनभने उसले तपाईंलाई केही खबर िदन चाहन्छ।”

19 सनेापितले त्यस जवन मािनसलाई एकांत ठाउँमा लग,े जहाँ उनीहरू खलुासगं बात मानर् सक्थ।े सनेापितले भन,े
“ितमीले मलाई केही भन्न चाहन्छौ?”

20 त्यस जवान मािनसले भन्यो, “यहूदीहरूले पावललाई अझ धरैे गन िनहूमँा तपाईंलाई भो ल महासभामा
पावललाई ल्याई माग्ने िनणर्य गरेका छन।् 21तर ितनीहरूलाई िव ास नगन ुर्होस।् त्यहाँ चालीस जना भन्दा धरैे मािनसहरू
लकेुर पावललाई मानर् बसकेाछन।् ितनीहरूले उनलाई नमारे सम्म न िपउन,े न खाने कसम खाएका छन!् अिहले ितनीहरू
तपाईंको सहमितको िन म्त प खर्रहकेा छन।्”

22 सनेापितले त्यस जवान मािनसलाई यसो भनरे पठाईिदए। “कसलैाई पिन ितमीले यसो भन,े भनरे नभन्न।ु”
✡ 23:5: 22:28 बाट उ तृ ग रएको।
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पावललाई िसज रया पठाईयो
23 त्यसपिछ सनेाप लले दइु सनै्य अिधकारीहरूलाई डाके। अिन भन,े “िसज रया जानको िन म्त 200 िसपाहीहरू

70 घोड सवार र 200 भालाधारी िसपाहीहरू तयार पार। ितनीहरू राती 9 बजे िहडन तयार हुन ु पछर्। 24 केही घोडाहरू
पावलको लािग पिन ल्याऊ तािक पावललाई राज्यपाल फे लक्सकहाँ सरुिक्षत पयुार्उन सिकन्छ।” 25 सनेापितले यस्तो
एउटा िच ी पिन उनलाई लखे:े

26 क्लौिडयस लायिसअसबाट,
महामिहम राज्यपाल फे लक्सलाई,
नमस्कार:

27 यहूदीहरूले यो मािनसलाई प े का िथए अिन मान योजना ग ररहकेा िथए। मलैे चाल पाँए िक उनी एक रोमी
नाग रक रहछेन।् यसकारण म मरेा िसपाहीहरूसगं गएँ अिन उनलाई बचाएँ। 28 म जान्न चाहन्थें िक ितनीहरूले
उनलाई िकन दोष लगाइरहकेा छन।् यसलैे मलै े ितनीहरूका महासभामा उनलाई पयुार्एँ। 29 मलैे थाहा पाएँ िक
ितनीहरूकै वस्थाको हरूको सम्बन्धमा ितनलाई दोषी ठ ाइएको रहछे। तर ती िवषयहरूमा ितनलाई जले
पठाउन ु तथा मतृ्य ु दण्ड िदन ु कुनै पिन योग्य ठह रंदनै। 30 मलाई सनुाईयो िक कितपय यहूदीहरूले उनलाई मान
षडयन् ग ररहकेा िथए। यसलैे मलै े उनलाई तपाईंकहाँ तरुन्तै पठाएँ। यहूदीहरू जसले ितनलाई दोष्याउदँछैन ्तपाईं
अिघ उनको िवषयमा यहूदीहरूसगं भएको दोष दखेाउन पिन लगाएको छु।

31 िसपाहीहरूले ितनीहरूलाई भनकेा कुराहरू गरे। िसपाहीहरूले पावललाई लएर ए न्टप्याि स शहरमा राित नै
लग।े 32 अक िदन घोडसवार पावलसगं िसज रयागए। तर अन्य िसपाहीहरू र भालाधारीहरू यरूशलमे सनै्य-भवन
ितरै फकर आए। 33 घोडसवार िसपाहीहरू िसज रयािभ पसे अिन राज्यपाललाई िच ी िदए। त्यसपिछ उनीकहाँ
पावललाई समु्प।े

34 राज्यपालले िच ी पढे पावललाई सोध,े “ितमी कुन दशेका हौं?” राज्यपालले पावल िस लिसयाका हुन भनरे
जान।े 35 राज्यपालकले भन,े “ितमीलाई दोष्याउनहेरू यहाँ आउँदा म ित ो म ु ा लनछुे।” अिन त्यसपिछ उनले
पावललाई हरेोदको राजमहलमा सरुिक्षत रा आदशे िदए।

24
यहूदीहरूले पावललाई दोष लगाए

1 पाँचिदन पिछ हनािनया िसज रया गए। उनी धान पजूाहारी िथए। उनले कितपय बढुा यहूदी अगवुाहरू र तत ुर्ल्लस
नाउकँा वकीललाई आफ्नो साथमा ल्याए। ितनीहरू राज्यपालकको साम ु पावलको िवरु म ु ा उठाउन िसज रया गए।
2 पावललाई सभामा डािकयो अिन तत ुर्ल्लसले उनको िवरु यसो भन्दै म ु ा पशे गनर् थाल,े

“महामिहम फे लक्स, तपाईंले गदार् नै हा ा मािनसहरूले शा न्त उपभोग ग ररहकेा छन ्अिन तपाईंकै दरू-दिशर्ताले
हा ो दशेमा हुन पन सधुारहरू भए। 3 हामी ती कुराहरूका लािग तपाईंलाई त्यके ठाउँमा र हरेक त रकाले धन्यवाद
कट गछ । 4 तर म तपाईंको धरैे समय न गनर् चाहिँदन। यसथर् म केही शब्दमा तपाई अिघ मु ा पशे गनछु। दया गरी,

धयैर् धारण ग रिदन ु होला। 5 यो मािनस एक समस्या ल्याउने मािनस हो र यसले जताततै ससंारभ र यहूदीहरू माझ दङ्गा
मचाँउछ। यो नासरीदलका नतेा हो। 6-8 यसले म न्दर अपिव बनाउन खोिजरहकेो िथयो तर हामीले यसलाई रोक्यौ।
जब तपाईंले यस मािनसलाई जाँच गन ुर् हुनछे हामीले उमािथ लाएको सबै दोषहरू सत्य हुन भन ्आफै बझु्न ु हुनछे।”
9 अन्य यहूदीहरू सहमत भए अिन भन,े “यी कूराहरू साँिच नै सत्य हुन।्”

पावल फे लक्सको अगाडी
10 राज्यपालकले पावललाई बोल्ने सकेंत गन ुर्भयो। यसकारण पावलले राज्यपाललाई जवाफ िदए, “राज्यपाल

फे लक्स, म जान्दछु िक तपाईं धरैे समयदे ख यस रा को न्यायकतार् हुनहुुन्छ। यसथर् म आफ्नो बचाउ पक्ष पशे गनर्
पाउदँा खशुी छु। 11 म यरूशलमेमा आराधाना गनर्लाई बा िदन अिघ मा गएँ। तपाईं आफै यो सत्य हो भनरे जाँच्न
सक्न ु हुन्छ। 12 यी यहूदीहरू जसले मलाई दोष लगाए उनीहरूले मलाई म न्दरमा कससैगं बोलकेो भटेेनन।् मलैे कतै
सभाघर म न्दरमा अथवा यो शहरको अन्य कतै समस्या खडा गनर् भीड जम्मा गरेको छैन। 13 ती यहूदीहरूले मरेो
िवरु मा अिहले जे दोषारोपण गरे त्यसको माण िदन स ै नन।्
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14“तर म तपाईंलाई भन्दछुैः म हा ा िपता पखुार्हरूका परमे रलाई यशेकूा चलेाले जस्तै आराधना गदर्छु। यहूदीहरू

भन्छन ् यशेकूो मागर् गल्ती हो। तर मोशाको वस्थाहरूमा बताएको त्यके कुरो अिन अगमव ाहरूले िकताबमा
लखेकेाहरू म िव ास गछुर्। 15 म परमे रमा त्यही आशा गछुर् जो यी यहूदीहरू गछर्न ्िक धम अिन अधम मतृ्यबुाट
बौरी उठ्नछे । 16 यही कारणले म सधैं परमे र अिन मािनसहरूको अिघ त्यही गन यास गछुर् जनु मरेो िव ासमा
सही हुन्छ।

17-18 “म धरैे वषर्दे ख यरूशलमेबाट टाढा रहकेो िथएँ। म त्यहाँ मरेा मािनसहरूका िन म्त केही दानको उपहारहरू
लएर ब ल चढाउन ु फकको िथएँ। जित बलेा ितनीहरूले मलाई म न्दरमा भटेे मलैे श ु करण िविध िस ाएको िथएँ।

मलैे मरेो व रप र कुनै भीड जम्मा गरेको िथइन ् न त त्यहाँ मलै े कुनै कारको अशा न्त नै सिृ गरेको िथएँ। 19 तर
कितपय एिशयाबाट आएका यहूदीहरू त्यहाँ िथए। यिद ितनीहरूसगं साँच्चै मरेो िवरोधमा केही गवाही भए त्यो माण
गनर् ितनीहरू यहीं हुन पन 20 अथवा यहूदीहरूलाई जो यहाँ छन ्सोध्न ु होस ्यिद ितनीहरूले मरेो िवरु केही गल्तीहरू
पाएका छन ् िक जित वलेा म यरूशलमेमा यहूदीहरूको एक महासभामा िथएँ। 21 मलैे खाली ितनीहरूको समक्ष एउटै
कुरोको घोषणा गरेको िथएँ ‘आज मरेो न्याय ग रदछै िकनभने मािनहरू मतृ्यबुाट जाग्नछेन ्भनरे म िव ास गदर्छु।’ ”

22 फे लक्सले यशेमूागर् िवषयमा धरैे कुराहरू जान्दथ।े उनले म ु ा स्थिगत गरे अिन भन,े “जब सनेापित, लायिसअस
यहाँ आउँछन ्म यी कुराहरूको िवषयमा िनणर्य गनछु।” 23 फे लक्सले सनै्य अिधकारीलाई पावललाई सरुक्षामा रा
भन।े तर ितनले सनै्य अिधकारीलाई भने िक पावललाई केही स्वतन् िदन ु अिन उनको आश्यकता परुा गनर् उनको
साथीहरूलाई वाधा निदन।ु

पावल फे लक्स र उहाँको प ीसगं बोल्दछन।्
24 केही िदन पिछ फेलक्स आफ्नी यहूदी प ीसगं आए। उनको नाउँ िूसल्ला िथयो। फे लक्सले पावललाई ल्याउन ु

भनरे आज्ञा िदए। फे लक्सले ी यशेमूा िव ास ित पावलले भनकेो कुराहरू सनु।े 25 तर फे लक्स डराए जब पावलले
धािमर्क जीवन, आत्मा सयंम र भिवष्यमा हुने न्यायको िवषयमा भन।े फे लक्सले भन,े “अिहले जाऊ। जब मसगं समय
हुन्छ म ितमीलाई फे र बोलाउने छु।” 26 तर फे लक्सको पावलसगं बात गन अक कारण िथयो। फ लक्सले पावलबाट
घसु पाउने आशा गरेका िथए। यसथर् उनले पावललाई बारम्बार बोलाएर कुराकानी गथ।

27 तर दईु वषर् पिछ पोिसर्अस फेस्तस राज्यपाल भए। फे लक्स अब राज्यपाल रहनेन।् तर फे लक्सले पावललाई
कैदी नै बनाएर राख।े िकनभने उनले यहूदीहरूलाई खशुी पानर् चाहन्थ।े

25
पावलले स ाट िसजरलाई भटे्न चाहन्थे

1 फेस्तस राज्यपाल भए, अिन ितन िदन पिछ उनी िसज रयाबाट यरूशलमे गए। 2 मखु्य पजूाहारीहरू र अित
मखु्य यहूदी अगवुाहरूले पावलको िवरु ितनीहरूको मु ा पशे गरे। 3 ितनीहरूले फेस्तसलाई ितनीहरूको लािग सहायता
ग रिदने िवन्ती गरे, यहूदीहरू फेस्तसबाट के चाहन्थे भने पावललाई यरूशलमे पठाइयोस।् ितनीहरूले बाटैमा पावललाई
मान षडयन् गरेका िथए। 4तर फेस्तसलेजवाफ िदए, “हुदँनै! पावललाई िसज रयामा रा खनछे। म स्वयं पिन िसज रया
चाँडै जान्छु। 5 ितमीहरूका अगवुाहरू पिन मसगं जान ु पछर्। यिद उसले केही गल्ती साँ च्चनै गरेका भए ितनीहरूले
िसज रयामा पावललाई आरोप लगाउन सक्छन।्”

6 फेस्तस यरूशलमेमा आठ-दश िदन भन्दा धरैे बसनेन।् त्यसपिछ उनी िसज रया फकर गए। अक िदन फेस्तसले
िसपाहीहरूलाई पावललाई उहाँकहाँ ल्याउन ु अ ाए। फेस्तस न्याय-आसनमा बस।े 7 पावल न्यायालायमा आए।
यरूशलमेबाट आएका यहूदीहरू उनको व रप र उिभए। यहूदीहरूले पावलको िवरोधमा िनकै दोष दखेाई धरैे अिन
गम्भीर आरोपहरू ल्याए। तर ितनीहरूले त्यसको माण िदन सकेनन।् 8 तब पावलले आफ्नो बचाऊ पक्षमा भन,े “मलैे
यहूदीहरूको काननु, म न्दर अथवा िसजरको िवरु कुनै काम गरेको छैन।”

9 तर फेस्तस यहूदीहरूलाई खशुी पानर् चाहन्थ।े यसलैे उसले पावललाई सोध,े “के ितमीमािथ लगाइएको यी
आरोपहरूमा मरेो अिघ न्याय पाउन यरूशलमे जान चाहान्छौ?”

10 पावलले भन,े “म अिहले िसजरको न्यायालय अिघ उिभएकोछु, अिन यस ठाउँमा मलैे न्याय पाउन ु पछर्। मलैे
यहूदीहरूका िवरू केही गल्ती काम गरेको छैनः यो सत्य तपाईं रा री जान्न ु हुन्छ। 11 यिद म कुनै अपराधको दोषी
छु भने अिन मलाई मतृ्य ु दण्ड भोगाँउछ भने म मतृ्य ु दण्डदे ख भाग्ने यास गन छैन। तर ममािथ लगाईएका आरोपहरू
आधारहीन िन स्कए तब कुनै पिन मािनसले मलाई यी यहूदीहरूलाई स ु म्पन स ै न। म चाहन्छु मरेो म ु ा िसजरले सनुी
िदउन।्”
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12 फेस्तसले आफ्ना महासभासगं परामर्श गरे। त्यसपिछ उनले भन,े “ितमी िसजरलाई उजरु गर। यसथर् ितमी

िसजरकहाँ जाऊ।”
पावल हरेोद अि पा समक्ष

13 केही िदनपिछ राजा अि पा र विणर्स फेस्तसलाई भटे्न िसज रया आए। 14 ितनीहरू त्यहाँ धरैे िदन बस।े फेस्तसले
राजालाई पावलको मु ाबारे बताए अिन भन,े “यहाँ एकजना मािनस छ जसलाई फे लक्सले कैदमा राखी छोडकेो छ।
15 जब म यरूशलमे गएँ त्यहाँका मखु्य पजूाहारीहरू र बढुा यहूदी अगवुाहरूले उनको िवरु म ु ा हालकेाछन।् यी
यहूदीहरू मबाट उसलाई मतृ्यदुण्ड िदलाउन चाहन्छ्न।् 16 तर मलैे ितनीहरूलाई भन,े ‘जब केही दण्डनीय अपराध
गरेको िवरु मा आरोप लगाईन्छ, रोमीहरूकोमा त्यो रीित छैन िक त्यस मािनसलाई अिभयो ाहरूकहाँ समु्पन।े थम
उसलाई दोषारोपण गन मािनसहरूसगँ मखुा-मखु गराउन ु पछर्, अिन उसले ती दोषारोपनहरूको िवरु स्वयं बचाऊ गन
मौका पाउन ु पछर्।’

17 “यसथर् ती यहूदीहरू मसगं आए। अिन मलैे समय न ग रन।ँ अक िदन म न्याय-आसनमा बसें अिन त्यस
मािनसलाई यहाँ ल्याउने आदशे िदएँ। 18 यहूदीहरू उठे अिन आरोप लगाए। तर यहूदीहरूले कुनै नरा ो अपराधको
लागी दोषाएनन ्जनु आशा गरेको िथएँ। 19जनु कुरा ितनीहरूले भने त्यो आरोप खाली ितनीहरूको आफ्नै धमर्को िवषय
मािथ मतभदे र यशे ू नाउँ भएको मािनसको िवषयमा मा िथयो। यशे ू मरे तर पावल भन्दछ ऊ अझै पिन िजउँदो छन।्
20म यस िवषयमा धरैे कुरा जा न्दन, यसकैारण मलैे हरू ग रन।ँ तर मलैे पावललाई भन,े ‘के ितमी यरूशलमे जान्छौ,
यी कुराहरूमा त्यहाँ न्याय गराउन?’ 21 तर पावललाई िसज रयामा नै रा खयो कारण उिन िसजरबाट िनणर्य चाहन्थ।े
यसलैे मलै े आदशे िदएँ िक म जब सम्म पावललाई िसजरकहाँ पठाउन स न उसलाई त्यहीं रा ।ु”

22 अि पाले फेस्तसलाई भन,े “म त्यो मािनसको कुरा सनु्न चाहन्छु।”
फेस्तसले भन,े “भो ल तपाईंले सनु्न सक्न ु हुन्छ।”
23 अक िदन आि पा र विणर्स िनकै गवर्कासाथ आए। ितनीहरू न्यायालयिभ सनेापितहरू र शहरका मखु

मािनसहरू लएर पस।े अि पा र विणर्स, सनै्य अिधकारी, िसज रयाका मखु मािनसहरू न्याय-कक्षमा गए। फेस्तसले
िसपाहीहरूलाई पावललाई िभ ल्याउन ु भनरे हुकूम गरे।

24 फेस्तसले भन,े “राजा अि पा र ितमीहरू सबजैना हामीसगं भलेा भएका छौ, यस मािनसलाई हरे। यहाँ भएका
सबजैना यहूदीहरू र यरूशलमेमा भएका यहूदीहरूले यस मािनसको िवरु गनुासो पोखकेा छन ् र कराए िक उसको
बाँच्ने अिधकार छैन। 25 जब मलैे जाँिचरहकेो िथएँ उसले केही यस्तो भलू गरेको मलैे पाइन तािक उसलाई मतृ्य ु दण्ड
िदइयोस।् अिन आफैं ले िसजरकहाँ अपील गरे। यसकैारण ियनलाई मलैे रोम पठाउने िनणर्य गरें। 26 तर मलैे उनको
िवषयमा िसजरलाई के ले े कुनै िन त आधार पाइन। यसकारण उनलाई मलैे तपाईंहरू सबकैो समक्ष उभ्याएँ। म
आशा न्वत छु िक तपाईंहरूको प ात तपाईंहरूले सझुावहरू मलाई िदनहुुनछे तािक म िसजरलाई केही ले सक्छु।
27 उसको िवरोधमा दोषहरू नऔंल्याई केही कैदीहरू िसजरकहाँ पठाउन ु मखूर्ता हो भन्ने म िव ास गछुर्।”

26
पावल राजा अि पा समक्ष

1 अि पाले पावललाई भन,े “ितमी आफ्नो सरुक्षाको लािग बोल्न सक्नछेौ।” यसथर् पावलले आफ्नो हात उठाए
अिन यसो भन्दै बोल्न थाल।े 2 “राजा अि पा, तपाईंहरू अिघ उिभन पाउन ु मरेो भाग्य हो, यहूदीहरूले ममािथ थोपरेको
दोषहरूको म जम्मै उ र िदनछुे। 3 म अत्यन्तै खशुी छु िक म तपाईंहरूको सामनु्ने बोल्न योग्यको छु िकनभने तपाईंहरू
यहूदी रीितहरू र हरू जनु िवषयमा ितनीहरूले तकर् गछर्न ्सो जान्न ु हुन्छ। कृपाया धयैर्साथ मरेो कुरा सिुनिदन ु होस।्

4 “सबै यहूदीहरूले मरेो सम्पणूर् जीवनको िवषयमा जान्दछन।् मरेो दशेमा अिन यरूशलमेमा पिन मरेो जीवन शलैीको
िवषयमा ितनीहरू जान्दछन।् 5 यी यहूदीहरूले धरैे समयदे ख मलाई िचन्छन।् यिद ितनीहरूले इच्छा गरे मलाई एक
असल फ रसी मान्न सक्छन।् अिन फ रसीहरूले यहूदी धमर्को वस्थाहरू अन्य कुनै यहूदी समदुायले भन्दा अझ
क र कारले मान्दछन। 6 परमे रले हा ा िपता-पखुार्हरूलाई िदनभुएको ितज्ञाको भरोसामा म यस परीक्षामा अिहले
खडा छु। 7 यो ितज्ञा ा गन आशामा हा ा बा जाितहरू िनमग्न रात-िदन परमे रको आराधना ग ररहकेा छन।् हे
राजान,् यही आशाको िन म्त म यी यहूदीहरू ारा दोिषएको हु।ँ 8 तपाईंहरूलाई परमे रले मरेको मािनसहरू बौराउँन ु
हुन्छ भन्ने कुरा हण गनर् िकन अप्ठेरो परेको?

9 “जब म फ रसी िथएँ, मलैे यस्तो पिन सोचे िक नासरतका यशेकूो नाउँ िवरु धरैे कुराहरू मलैे गन ुर्पछर्। 10 अिन
यरूशलमेमा मलैे िव ासीहरूका िवरु धरैे कामहरू गरें। मखु्य पजूाहारीहरूले ती िव ासीहरूलाई जलेमा थनु्ने अिधकार
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िदएका िथए। जब यशेकूा िव ासीहरू मा रए मलैे यो रा ो कुरा भयो भनरे सहमत िदएँ। 11 जम्मै सभाघरहरूमा मलैे
ितनीहरूलाई धरैे पल्ट यशेकूो िवषयमा जबरजस्ती नरा ो कुरो भनाएर दण्ड िदएँ। म यित ोिधत िथएँ िक म िवदशेका
शहरहरूमा पिन ितनीहरूको खदेो लाउन ु गएँ।

पावलले यशेलूाई दखेकेो कुरा भन्दछ
12 “एक समयमा, मखु्य पजूाहारीहरूले मलाई दमीशक शहर जाने अनमुित अिन अिधकार िदए। 13 हे राजन!

दमीशक जाने बाटोमा मलैे एउटा ज्योित आकाशबाट आइरहकेो दखेें। यो मध्यान्हको समय िथयो। त्यसको काश
सयूर्को भन्दा ज्यादा िच म्कलो िथयो। त्यो काश म र मसगं जाने मािनसहरूका व रप र च म्कयो। 14 हामी सबै जना
भइँूमा ल ौ। त्यसपिछ मलैे यहूदी भाषामा एक आवाज सनुें। त्यो आवाजले मलाई भन्यो, ‘शावल, शावल िकन मलाई
सताइरहकेा छौ? ितमी मसगं लडरे केवल आफैलाई चोट पयुार्इरहकेा छौ।’

15 “मलैे भन,े ‘ितमी को हौ भ?ु’
“ भलुे भन्नभुयो, ‘म यशे ू हु।ँ म त्यही हु ँ जसलाई ितमी सताइरहछेौ। 16 उठ अिन उभ! मलैे ितमीलाई मरेो

सवेक चनुकेो छु। ितमी मरेो गवाही भएर मािनसहरूलाई मरेो िवषयमा ितमीले के दखे्यौ अिन मलैे के कट गछुर् सबै
बातउनछेौ। यसकैारण म आज ितमीकहाँ आएँ। 17 म ित ो आफ्नै मािनसहरूलाई ितमी माथी घात पानर् िदने छैन। अिन
म ितमीलाई गरै-यहूदीहरूबाट पिन जोगाउने छु। म ितमीलाई ती मािनसहरू कहाँ पठाउँदछुै। 18 ितमीले मािनसहरूलाई
सत्य दखेाउनछेौ। मािनसहरू अनँ्ध्यारोबाट उज्यालोमा फकर् नछेन,् ब द्लनछेन ्अिन शतैानको श बाट परमे रमा
ढ ल्कनछे। त्यसपिछ ितनीहरूको पापहरू क्षमा ग रनछे अिन मरेो िव ासले जो मािनसहरू पिव पा रएकोछन ्
ितनीहरूसगँ एक बनाइनछे।’ ”

पावलले आफ्नो कायर्को िवषयमा भन्छन ्
19 पावल लगातार बो लरहःे “राजा अि पा, स्वगर्बाट यो दशर्न मलैे पाए पिछ यसलाई पालन गनर् मलै े अ ीकार

ग रन। 20 मलैे मािनसहरूलाई आफ्ना हृदय र जीवन शलैी प रवतर्न गर भन्न थाल।े उनीहरूलाई परमे र ित फकर्
र यस्तो कायर् गर जस ारा ितमीहरूको हृदय अिन जीवन शलैी वास्तवमा प रवतर्न भएको चाल पाईनछे भनें यी कुरा
सवर् थम मलैे दमीशकमा भनें। त्यसपिछ म यरूशलमे गएँ अिन यहूदीयाको त्यके ठाउँमा गएर यी कुरा भनें। म यी
कुराहरू भन्न गरै-यहूदीहरूकोमा पिन गएँ।

21 “यही कारणले यहूदीहरूले म म न्दरमा भएको समय प े अिन मलाई मानर् चे ा गरे। 22 आज सम्म पिन मलैे
परमे रको सहायता पाइरहकेोछु अिन यसथर् म यहाँ उिभरहकेो छु अिन जे दखेे भिनरहकेो छु। तर मलैे नयाँ कुरा
भिनरहकेो छैन। मोशा र अगमव ाहरूले जे हुन्छ भनकेा छन ् म त्यही भिनरहकेो छु। 23 ितनीहरूले भने िक ी
मनछ र मतृ्यबुाट बौरी उठने थम मानिस उही हुनछे। मोशा र अगमव ाहरूले भनकेा िथए िक ी ले यहूदी र
गरै-यहूदीहरूमा काश ल्याउने छ।”

पावलले अि पालाई मनाउन खोज्यो
24 पावलले आफ्नो बचाऊको लािग ती कुराहरू भिनरहकेो बलेा, फेस्तस िचच्यायो, “पावल ितमी पागल हौ। ित ो

अिधक िब ाले ितमीलाई पागल बनायो।”
25 पावलले भन,े “महामिहम फेस्तस, म पागल होइन। जे कुराहरू मलैे भने ती सत्य हुन।् मरेो शब्दहरू गम्भीर

छन।् 26 राजा अि पाले यी कुराहरूको िवषयमा जान्न ु हुन्छ। म उहाँसगँ स्वतन् रूपमा कुरा गनर् सक्छु। म िन त छु
िक उहाँ कुनै पिन कुरामा अप रिचत हुनहुुन्न। िकभने यी कुराहरू कुनै ग ु ी जग्गामा घटेन। 27 राजा अि पा! के तपाईं
अगमव ाहरूले लखेकेो कुरामा िव ास गन ुर् हुन्छ? म जान्दछु तपाईं िन ास गन ुर् हुन्छ।”

28 राजा अि पाले पावललाई भन,े “के ितमी मलाई यित सहजै ी यन बनाउन सक्छौ?”
29 पावलले भन,े “यो सिजलो अथवा अप्ठेरो मरेो िन म्त मखु्य होइन। म परमे रिसत ाथर्ना गदर्छु िक तपाईं मा

िकन, मलाई बाँिधएको साङ्लो बाहके आजका जम्मै मरेा ोताहरू म जस्तै हुनछेन।्”
30 राजा अि पा, राज्यपाल फेस्तस, विणर्स अिन ितनीहरूसगँै बिसरहकेा अन्य मािनसहरू सबै जराक-जरुूक्क उठे।

31सभाघर छाडरे गए अिन आपसमा यसो भन्दै बात गनर् लाग,े “यो मािनसलाई मान ुर् हुदँनै, जलेमा पिन रा ु हुदँनै, साँिच
नै उसले त्यस्तो नरा ो काम गरेको छैन जसमा िक उसलाई मतृ्य ु दण्ड अथवा कारावास होस।्” 32 अिन अि पाले
फेस्तसलाई भन,े “यिद यस मािनसले िसजरलाई अपील नगरेको भए ऊ छोिडन सक्थ्यो।”

27
पावल समु या ा ारा रोम
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1 यो िन य ग रएको िथयो िक हामी समनु् या ाबाट इटाली जाँदथै्यौं। एक सनै्य अिधकारी जु लयसले पावल

र अन्य केही कैदीहरूलाई पहरा िदइरहकेा िथए। जु लयस स ाटको पल्टनका िथए। 2 हामी ए िम टयमबाट
आएको एिशयाको िविभन्न ठाउँ हुदँ ै जाने जहाजमा च ौं जनु जान ु तयार िथयो। हामीसगँ अ रस्ताखर्स िथए। ितनी
म्यािसडोिनयामा िथस्सलोिनकाका एक नाग रक िथए।

3 अक िदन हामी सायडन शहर आई पगु्यौं। जु लयसले पावललाई भ वहार गरे। उनले पावललाई आफ्नो
साथीहरूसगं भटे्न जान िदए, तािक ितनीहरूले पावलको आवश्यकतालाई ध्यान िदउन।् 4 हामीले सायडन शहर
छो ौं अिन साइ स टापकूो छेऊ लागरे गयौं िकनभने बतास हा ो िवपरीत बहदँै िथयो। 5 हामीले िस लिसया र
प्या म्फ लया तट हुदँै सम ु पार गरयौं। त्यसपिछ हामी लाइिसयामा माइरा आईपगु्यौ। 6माइरामा त्यस सनै्य अिधकारीले
अलकेजाण्ड रयाको जहाज पाए जनु इटाली गइरहकेो िथयो। यसकारण उसले हामीलाई यस जहाजमा रा खिदए।

7 हामी समनु् या ा गरेर धरैे िदनसम्म िबस्तारै िहडंी र ौं िकनभने बतास हा ो मागर्को िवरु च लरहकेो िथयो अिन
ाइडस ्भन्ने ठाउँमा खबु क ठन साथ पगु्यौं। त्यस कारले हामी धरैे टाढा जान सकेनौ। यसकारण हामी सालमोन छेउ
े ट टापकूो दिक्षण ितर लाग्यौ। 8 खबुै क ठन साथ हामी िकनारा भएर गयौं। त्यसपिछ हामी सरुिक्षत बन्दरगाह भन्ने

ठाउँमा आयौं। लिुसया भन्ने शहर त्यहाँ दे ख निजकै िथयो।
9 तर हामीले िनकै समय न गरेका िथयौं। यो समु या ा गन ुर् भयङकर डरलाग्दो िथयो िकनभने यहूदीहरूका

उपवासको िदन गइसकेको िथयो। यसलैे पावलले ितनीहरूलाई सावधान गराए र भन,े 10 “हरे मािनसहरू हो, म दखे्छु
हा ो या ा िवपदजनक हुनछे अिन नोक्सान दायी केवल जहाज र सामानको िन म्त मा होइन हा ो आफ्नो ज्यानको
सम्म क्षित हुनछे।”

11 तर जहाजका क ान र मा लकले पावलको कुरामा सहमत िदएनन।् यसलैे सनेा अिधकारीले पावलले भनकेो
माननेन।् बरू उसले मा लक र जहाज क ानले भनकेो कुरा मान।े 12 अिन सरुिक्षत बन्दरगाहमा शीतकालमा जहाज
रा उिचत जग्गा िथएन। यसलैे धरैे मािनसहरूले जहाज त्यहाँ नरा े िनणर्य लए। मािनसहरूले फोिनक्स जान सिकने
आशा गरे। शीतकालमा जहाज त्यहाँ रोिकन अथवा रहन सक्थ्यो। फोिनक्स एउटा दिक्षण प म अिन उ र प म
प फकको े ट टापकूो शहर िथयो।

आधँी-तफूान
13 त्यसपिछ, मन्द बतास दिक्षणबाट बहन थाल्यो। जहाजका मािनसहरूले भन,े “यस्तै बतासको ितक्षा ग ररहकेा

िथयौं, ऐले हामीले त्यस्तै पायौं!” यसकारण ितनीहरूले लङ्गार तान।े जहाजलाई े टको िकनारै िकनार पारेर लग।े
14 तर त्यितबलेा तजे “उ रपवू ” बतास त्यो टाप ु पार गरेर आयो। 15 त्यस बतासले जहाजलाई आफ्नौ। िदशाितर
लग्यो कारण हामी त्यसको िवपरीत जान सकेनौं। यसथर् हामीले जहाजमा आफ्नो िनयन् ण छा ौं औ बतास र छाल
प नै जहाज जान िदयौं।

16 हामी तलितर सानो टाप ूकलौदा गयौ। तब हामीले खबु ख ठनसाथ जीवनरक्षक डुङ्गा जहाजमा ल्याउन सक्यौं।
17 जीवनरक्षक डुङ्गालाई जाहजमा ल्याए पिछ ितनीहरूले जहाजको व रप र एक साथ रा लाई डोरीले बाँध।े तर
जाहज िसर टसको बलौटे धापमा फ सक्छ भनरे मािनसहरू डराए। यसलैे ितनीहरूले जहाजलाई बतासले नै उठावओस ्
भनरे पाल मनुी झारे।

18अक िदन,आधँीको झोक्काले जहाजलाई िनकै िहकार्यो, मािनसहरूले समानहरू जाहजबाट फ्याँके। 19एकिदन
पिछ ितनीहरूले जहाजको यन् हरू पिन फ्याँकीिदए। 20 धरैे िदनसम्म यस्तो बाक्लो आधँीले गदार् हामीले घाम, ताराहरू
केही पिन दखेनेौं। आधँी एकदमै डरलाग्दो गितमा चल्यो। हामीले बाँच्ने आशा त्याग्यौं। हामी मन रहछेौ भनरे सोच्यौं।

21 धरैेिदन सम्म मािनसहरूले केही खाएनन।् तब एकिदन पावल ितनीहरू समक्ष उिभए अिन भन,े “मािनसहरू हो,
ितमीहरूलाई मलैे े ट छोड्न ु हुदँनै भनकेो िथएँ। ितमीहरूले मरेो कुरा सनु्न ु पथ्य । तब ितमीहरूले यस्तो कारको दःुख
र नोक्सान खप्न ु पन िथएन। 22 तर अब म भिनरहछुे साहसी हौ। ितमीहरू कोही पिन मन छैनौ! तर जहाज हराउने छ।
23 िहजो राित परमे रबाट स्वगर्दतू मकहाँ आए। उहाँ उही परमे र हुनहुुन्छ, जसको म हु ँ र जसलाई म सवेा गछुर्।
24 उहाँले भन्नभुयो, ‘पावल भयभीत न हौ! ितमी िसजर समक्ष उिभनै पछर्। अिन परमे रले ित ो खाितर ितमीसगं
समु या ा गनहरू सबलैाई बचाउन ु हुनछे।’ 25 मािनसहरू हो, सहास नगमुाऊ! म परमे रमा िव ास गछुर्। उहाँको
दतूले मलाई भने जस्तै सबै हुनछे। 26 तर पिन हामी कुनै एक टापमूा धक्का खानै पछर्।”

27चौधौ रात सम्ममा पिन हामी एि या समु व रप र बिहरहथे्यौ। जहाज चालकहरूले कुनै जमीनको छेउितर पगुकेो
िवचार गरे। 28 ितनीहरूले डोरीको टुप्पामा एक ग ु ँ चीज बाँधरे समु मा फा लिदए। त्यसो गदार् ितनीहरूले पानीको
गिहयार्ई 120 फीट पता लगाए। ितनीहरू अझ केही पर सम्म गएर फे र डोरी समु मा फाल।े यस पल्ट 90 फीट
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गिहरो पाए। 29 ितनीहरू जाहज च ानसगं ठोिकन पगु्ला भनरे डराइरहकेा िथए। यसकारण ितनीहरूले लङ्गार फयाँके
अिन तब ितनीहरूले िदनको उज्यालो आओस ्भनी ाथर्ना गरे। 30 कितपय चालकहरू जहाज छोडरे भाग्न चाहन्थ।े
ितनीहरूले जीवन रक्षक डंुङ्गाहरू पानीमा ओ ाल।े ितनीहरूले यस्तो भान पारे िक ितनीहरू जहाजको अिध ल्तरबाट
अझै लङ्गारहरू झादछंन।् 31 तर पावलले सनै्य अिधकारी र अन्य िसपाहीहरूलाई भन,े “यिद यी मािनसहरू जहाजमा
बस्दनैन ्भने तपाईंहरू बाँच्न ु हुनछैेन!” 32 तब त्यो जीवनरक्षक डंुङ्गा पानी िभ ै जावओस ्भनरे िसपाहीहरूले डोरी
का टिदए।

33 ातःकाल हुन भन्दा पिहले पावलले मािनसहरूले केही खाउन ्भनी मनाउन थाल।े उनले भन,े “िबतकेा चौध
िदनदे ख ितमीहरू प खर्रहछेौ अिन हे ररहछेौ। ितमीहरू चौध िदनदे ख भोकै छौ। ितमीहरूले केही खाएका छैनौ।
34अब म िबन्ती ग ररहछुे केही खाऊ। यो ितमीहरूलाई बाँच्नको लािग आवश्यक हो। ितमीहरू कसकैो पिन टाउकोको
एउटा केश पिन न हुदँनै।” 35 पावलले यसो भिनसके पिछ, उसले केही रोटी लए र पमे रलाई त्यकेको अघािड
धन्यवाद चढाए। उनले रोटी डु ाहरू पाद खान थाल।े 36 ितनीहरू सबलैे सहास बटुले अिन खान थाल।े 37 हामी
जम्मा दइु सय ा र मािनसहरू जहाजमा िथयौं। 38 जित हामीले चा ौं त्यित नै खायौं। तब ितनीहरूले जहाजबाट
ग ु ँ सामानहरु समु मा जहाजलाई हलङु्गो पानर्लाई फ्याँके।

जहाज न भयो
39जब उज्यालो भयो जहाज चालकहरूले जमीन दखे।े तर यो कुन जग्गा हो ितनीहरूलाई थाहा भएन। यिद सम्भव

भए ितनीहरूले जहाजलाई िकनारमा लजैान खोज्थ।े 40 यसथर् ितनीहरूले लङ्गारको डोरी खो लिदए अिन त्यसलाई
समु मा फ्याँकी िदए। तब ितनीहरूले अिघ ल्तरको पाल बतासको लािग उठाए र िकनार ितर गयो। 41 तर जहाज
बालवुाको धापमा पय । जहाजको अिधल्लो भाग त्यहीं अडिकयो अिन जहाज चल्न सकेन। तर ठूल्ठूला छालहरूले
जोडले िहकार्यो अिन जहाजको पिछल्लो भाग टु ाटु ा पा रिदयो।

42 िसपाहीहरूले कैदीहरूलाई मानर् चाहे तािक ितनीहरू पौ रन ु नपाउन ्अिन भाग्न नसकुन।् 43 तर सनै्य अिधकारीले
पावललाई िजउँदै बचाउन चाहन्थ।े यसलैे उनले कैदीहरूलाई मान अनमुित िदएनन।् उनले कैदीहरू जसले पौ रन सक्थे
पिहले हाम फाल्न र जमीनमा जाने आदशे िदए। 44अन्य मािनसहरूले तख्ता अथवा काठको टु ाहरू योग गरेर जान
सक्थ।े यसरी त्यके मािनस जमीनमा पगु।े कोही मािनसहरू पिन मरेनन।्

28
माल्टाको टापमूा पावल

1जब हामी सरुिक्षतसगँ जमीनमा ओ लर्यौं जान्न पायौं िक यो टापलूाई माल्टा भिनदो रहछे। 2 पानी प ररहकेो िथयो
र जाडो िथयो। तर त्यहाँका रैथाने मािनसहरू हामीरूिसत साथी झैं भए। ितनीहरूले हा ो लािग आगो बा लिदए र हामी
सबलैाई िनम्तो गरे। 3 पावलले दाउराको िझजंाहरू जम्मा गरे अिन आगोमा हा लिदए। तातोले गदार् एक िवषाल ु साँप
बािहर आयो अिन पावलको हातमा डस्यो। 4 त्यहाँ ब हेरूले पावलको हातमा साँप झु ण्डरहकेो दखे।े ितनीहरूले भन,े
“यो मान्छे हत्यारा हुनै पछर्। ऊ पानीमा मरेन, तर न्यायले उसलाई बाँच्न िदएन।”

5तर पावलले हात झड्कालेअिन साँपलाई आगोमा हा लिदए। पावललाई अ लकित पिन केही भएन। 6मािनसहरूले
सोंचे िक पावल सिुनन्छ, अथवा हटात लडरे मछर्। ितनीहरूले िनक्कै बरेसम्म पावललाई हरेे र मछर् िक भनी प खर्रहे
तर त्यस्तो कुनै नरा ो घट्ना घटेन। यसकारण पावल ितको आफ्नो धारणा मािनसहरूले बद्ली गरे। ितनीहरूले भन,े
“उनी परमे र हुन!्”

7 त्यहाँ छेउछाउमा केही जमीन िथयो। त्यहाँ टापकूा एक मखु मािनस िथए। उनको नाउँ प ब्लयस िथयो। छेवमैा
ितनको जग्गा-जमीनहरू िथयो। उनले हामीहरूलाई आफ्नो घरमा िनम्त्याए, अिन ितनले हामीिसत िश वाहर गरे।
उनको घरमा हामी तीन िदन सम्म बस्यौं। 8 प ब्लयसको बाब ु िबमार िथए। उनी ज्वरो र रगत मासीले थलो परेका िथए।
तर पावल उनीकहाँ गए अिन ाथर्ना गरे। ाथर्ना पिछ उनले आफ्नो हातहरू उनीमािथ राखीिदए र िनको पारे। 9 यस्तो
घटना पिछ त्यस टापकूा सबै िबमारीहरू पावलकहाँ आए। पावलले ितनीहरूलाई पिन िनको पा रिदए।

10-11 त्यस टापकूा मािनसहरूले हामीलाई धरैे सम्मान गरे। हामी त्यहाँ तीन महीना सम्म बस्यौं। जब हामी िहडं्न
तयार भयौं तब त्यहाँका मािनसहरूले हामीलाई चािहने साम ीहरू िदए।

पावल रोम जाँदछ
हामी अलके्जे न् याबाट जहाजमा च ौं। जहाज ठण्डा महीनाको बलेा माल्टामा रहकेो िथयो। जहाजको अिग ल्तर

जमल्याहा दवेताहरूको िचन्ह िथयो। 12 हामी िसराक्यसु शहरमा पगु्यौं। त्यहाँ हामी तीन िदनसम्म बस्यौं अिन तब गयौं।
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13 हामी रेिगयम शहरमा आइपगुयौं। अक िदन दिक्षण-प मबाट बतास बहन थाल्यो, यसकारण हामी जान सक्यौं।
एक िदनपिछ हामी प टओली शहरमा आइपगु्यौं। 14 हामीले त्यहाँ केही दाज्य-ूभाइहरू पायौं। ितनीहरूले हामीलाई
त्यहाँ एक ह ा ब अनरुोध गरे। अन्तमा रोम आईपगु्यौ। 15 त्यहाँका िव ासीहरूले आइपगुकेो थाहा पाए। ितनीहरू
हामीलाई भटे्न अ प्पयस बजार र तीन-धमर्शाला भन्ने ठाउँमा आए। जब पावलले ितनीहरूलाई दखेे परमे रलाई
धन्यवाद िदए अिन उिन सहासी भए।

पावल रोममा
16 त्यसपिछ हामी रोम गयौं। पावललाई रोममा एक्लै ब िदइयो। तर उनको सरुक्षाको िन म्त एकजना सनेा बस।े
17 तीन िदन पिछ पावलले त्यहाँका मखु्य-मखु्य यहूदीहरू बोलाई पठाए। जब ितनीहरू एक साथ आए, पावलले

भन,े “मरेा यहूदी दाज्य-ूभाइहरू! मलैे हा ो मािनसहरूको िवरु मा केही गरेको छैन। न त मलैे मरेा पखुार्हरूको रीित-
रवाज िवरु नै केही गरेको छु। तर मलाई यरूशलेममा प ाइयो र रोमीलाई स ु म्पइयो। 18 रोमीहरूले धरैे हरू गरे।

तर ितनीहरूले मलाई मतृ्य ु दण्ड िदनलाई कारण पाएनन।् यसथर् ितनीहरूले मलाई स्वतन् िदन चाह।े 19 तर यहूदीहरूले
िवरोध गरे। अत िसजरको अिघ मरेो जाँच गराउन मलाई रोम पठाइयोस ् भिन मलैे भन्न ु पय । तर मलैे मरेा आफ्नो
मािनसहरूको िवरोधमा केही आपि गन ुर् छैन। 20 यही कारण म ितमीहरूसगं भटे्न र बोल्न चाहन्छु। म यो साङ्गालाले
बाँिधएको छु िकनभने इ ाएलको आशामा म िव ास गछुर्।”

21 यहूदीहरूले पावललाई उ र िदए, “हामीले ित ो िवषयमा यहूिदयाबाट कुनै िच ीहरू पाएका छैनौ। न त हा ा
कुनै यहूदी दाज्य-ूभाइहरू जो यहूिदयाबाट आए केही खबरहरू नै ल्याए न ित ो िवषयमा केही खराब भन।े 22 हामी
ित ो िवचारहरू सनु्न चाहन्छौ। हामी जान्दछौ िक यस पन्थको िवषयमा मािनसहरूले चारैितर खराब भिनरहकेाछन।्”

23 पावल र यहूदीहरूले सभा गन िदन रोज।े त्यस िदन धरैे जना यहूदीहरूले पावललाई घरमा भटेे। िदनभ र पावल
ितनीहरूसगं बात ग ररह।े पावलले परमे रको राज्यको िवषयमा ितनीहरूलाई ाख्या गरे। पावलले मोशाको वस्था
र अगमव ाहरूले लखेकेा कुराहरूको उपयोग गरेर यशेकूो िवषयमा ितिनहरूलाई िवशवास गराउन खोज।े 24कितपयले
उनको कुरामा िव ास गरे तर कितपयले गरेनन।् 25 ितनीहरूमा तकर् भयो। यहूदीहरू जान लागकेा िथए तर पावलले
अझ ितनीहरूलाई एउटा कुरा भनःे “पिव आत्माले यशयैा अगमव ाको माध्यम ारा ित ा पखुार्हरुको िवषय सत्य छ
भन।े उनले भन,े
26 ‘यो मािनस भए ितर जाऊ र ितनीहरूलाई भनः
ितमीहरू सनु्न त सनु्छौ,

तर ितमीहरू बझु्दनैौ।
ितमीहरू हछे अिन दखे्छौ,

तर ितमीहरू जे दखे्छौ बझु्ने छैनौ!
27 हो, यी मािनसहरूका मन अिहले बन्द छन।्

यी मािनसहरूका कानहरू छन ्तर ितनीहरूले सनु्दनैन,्
अिन यी मािनहरूका आखँाछन ्तर सत्य हनेर् मान्दनैन।्

यस्तो भएकोछ,
यसलैे ितनीहरूले आफ्ना आखँाहरूले दे े छैनन,्
आफ्ना कानहरूले सनु्ने छैनन,्
आफ्ना मनले बझु्ने छैनन,्

यस्तो भएको छ यसलैे ितनीहरू मप फिकर् ने छैनन।्’ यशयैा 6:9-10
28 “म चाहन्छु ितमी यहूदीहरूले जान िक परमे रले गरै-यहूदीहरूका िन म्त मु पठाउन ु भएको छ। ितनीहरूले

सनु्ने छन!” 29 *
30 पावल परूा दइु वषर् आफ्नो भाड़ाको घरमा बस।े उनले सबै मािनसहरूलाई स्वागत गरे जो उनीसगं भटे्न आए।

31 पावलले परमे रको राज्यको िवषयमा चार गरे। उनले भ ु यशे ू ी को िवषयमा भन।े उनी एकदम िनभर्य िथए
अिन कसलैे पिन उनलाई बोल्नलाई रोक्न सकेनन।्

* 28:29: 29 मा थिपएको छ: “पावलले यी कुराहरू भिन सकेपिछ, यहूदीहरू गए र
ितनीहरू परस्परमा िनक्कै तकर् -िवतकर् गरे।”
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रोमीहरूलाई
पावलको प

1 ी यशेकूो सवेक पावलबाट, अिभवादन!
परमे रले मलाई एक े रत भनरे बोलाउन ु भयो अिन सबै मािनसहरूलाई ससुमाचार सनुाउन मलाई छान्न ु भएको

छ। 2 परमे रले धरैे पिहले नै आफ्ना अगमव ाहरू ारा उहाँका मािनसहरूलाई ससुमाचार िदन ु भनरे वचन िदनभुएको
िथयो। त्यो वचन पिव धमर्शा मा ले खएको छ। 3-4 ससुमाचार भन्न ु नैं हा ा भ ु यशे ू ी , परमे रका पु को
िवषयमा बताउन ु हो। एउटा मािनसको रूपमा उहाँ दाऊद प रवारमा ज न्मन ु भएको िथयो। पिव आत्मा ारा यशेलूाई
परमे रको पु भनरे दखेाउन ु भयो। उहाँलाई महान श ले मतृ्यबुाट बौरीउठाउन ु भयो।

5 ी ारा परमे रले मलाई े रतको खास काम सु म्पन ु भयो। परमे रले यो काम सारा रा हरूका जाितहरूलाई
डोयार्एर भमुािथ िव ास गनर् र उहाँको कुरा पालन गनर् भनरे स ु म्पन ु भयो। यो म ी को िन म्त गदर्छु। 6अिन रोममा
भएका मािनसहरूलाई पिन यशे ू ी कै प रवार बन्न ु भनरे बोलाईयो।

7 यो प ितमीहरू सबै रोमवासीहरूलाई हो िक भलुे ितमीहरूलाई आफ्ना पिव मािनसहरू भनरे बोलाउन ु भएको
छ। ितमीहरू ती मािनसहरू हौ जसलाई परमे रले मे गन ुर्हुन्छ।

ितमीहरूलाई हा ो िपता परमे रबाट र भु यशे ू ी बाट अन ु ह र शा न्त।
धन्यवादको ाथर्ना

8सवर् थम ितमीहरू सबै जनाको लािग यशे ू ी ारा मरेो परमे रलाई म धन्यवाद कट गदर्छु। म मरेो परमे रलाई
त्यस कारणले धन्यवाद कट गदर्छु िक ससंारमा चारैितर मािनसहरूले ितमीहरूको िव ासको िवषयमा शसंा ग ररहकेा
छन।् 9-10 त्यके समयमा म ाथर्ना गदर्छु र सधैं सम्झना गदर्छु। भलुाई यो सत्य हो भन्ने थाहा छ। परमे र
एक हुनहुुन्छ जसको सवेा म आफ्नो आत्मामा उहाँकै प ु को ससुमाचारको चार ारा गछुर्। म ाथर्ना गछुर् िक मलाई
ितमीहरूलाई भटे्ने अनमुित िदईयोस।् परमे रले चाहन ु भयो भने मा यी सबै हुनछेन।् 11 म ितमीहरूलाई हनेर् एकदमै
इच्छुक छु। म ितमीहरूलाई कुनै आ त्मक उपहार िदन चाहन्छु जसले ितमीहरूलाई द रलो बनाओस।् 12 मरेो भन्नकुो
तात्पयर् हामी त्यकेलाई िव ासले परस्परमा ोत्साहन गरोस।् ितमीहरूको िव ासले मलाई सहयोग गछर् अिन मरेा
िव ासले ितमीहरूलाई सहयोग गछर्।

13 दाज्य-ूभाइहरू अिन िददी-बिहनीहरू, ितमीहरूले जान िक मलैे धरैे पटक ितमीहरूकहाँ आउने योजना गरें। म
ितमीहरूकहाँ आउन चाहन्थे तािक ितमीहरूलाई आ त्मक तवरले सहायता पयुार्उन सकँु। म ितमीहरूलाई अन्य गरै-
यहूदीहरूलाई जस्तै सहयोग गनर् चाहन्छु।

14मलाई लाग्छ मलैे सबै मािनसहरूको सवेा गनर् परेको छः ीकहरू, गरै- ीकहरू, ज्ञानी र मखूर् मािनसहरू। 15यसलैे
म रोममा हुने ितमीहरूलाई पिन ससुमाचार चार गनर् इच्छुक छु।

16 म ससुमाचारसगं शमार्उनँिदन तर गौरव गछुर्। ससुमाचार त्यस्तो श हो जनु परमे रले योग गन ुर्हुन्छ। जसले
उहाँमािथ िव ास गछर् पिहले यहूदी र गरै-यहूदीहरूलाई रक्षा गनर्लाई योग गन ुर्हुन्छ। 17 ससुमाचारले मािनसहरूलाई
उहाँसगँ धािमर्क बन्ने कुरो कट गरेको छ। परम रको बाटोले मािनसहरूलाई शरुूदे ख अन्तसम्म िव ास ारा
धािमर्कता ितर डोयार्उदँछ। जस्तो धमर्शा मा भिनएको छ, “जनु मािनस परमे रको िव ासमा ठीक रहदँछ ऊ अनन्त
सम्म बाँच्नछे।”

सबलैे गलत गरे
18 परमे रको ोध स्वगर्बाट कट भयो। िकनिक मािनसहरूले उहाँको िवरू मा द ु र नरा ा कामहरू गरे।

ितनीहरूसगँ सत्य छ, तर त्यो सत्य उनीहरूका द ु -कायर्ले लकुाई िदएको छ। 19 परमे रले आफ्नो ोध दखेाउनभुयो,
िकनभने उहाँको बारेमा जान्नपुन त्यके कुरो परमे रले स्प िसत दखेाइिदन ु भएकोछ। हो, उहाँले आफ्नो बारेमा सबै
कुराहरू स्प बताई िदइसक्न ु भएकोछ।

20 परमे रको िवषयमा धरैे कुराहरू छन ्जनु मािनसहरूले दे स ै नन ्उहाँकै अनन्तको श र अन्य थोकहरू
जसले उहाँलाई परमे र भिन िचनाउछँ। तर ससंारको शरुूदे ख नै ती सबै चीजहरू बझु्न मािनसहरूलाई सिजलो छ। ती
थोकहरू स्प छन ्जनु परमे रले बनाउन ु भएको िथयो। यसलैे ती सबै मािनसहरू आफूले गरेको खराब कामहरूबाट
परमे रदे ख उम्कन पाउदँनैन।्
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21 मािनसहरूले परमे रलाई िचन।े तर ितनीहरूले उहाँलाई परमे रको रूपमा मिहमा गरेनन ्र धन्यवाद पिन कट

गरेनन।् मािनसहरूका िवचारहरू बकेामका भए अिन अन्धकारले ितनीहरूको मखुर् ब ु लाई ढाकी िदयो। 22मािनसहरूले
आफूलाई ज्ञानी भनरे ठाने अिन ितनीहरू मखूर् बन।े 23 ितनीहरूले परमे रको मिहमा गनर् छोिडिदए जो अनन्त हुनहुुन्छ।
तर परमे रको मिहमालाई ससंा रक वस्त ु जस्ता दे खने मिूतर्-पजूासगँ साटे। मािनसहरूले परमे रको मिहमालाई चरा-
चरुूङ्गी, पशहुरू र सपर्हरू जस्ता दे खने बनाइएका मिूतर्-पजूासगँ साटे।

24 मािनसहरू पापले भ रएका िथए, ितनीहरू द ु कामहरू गनर् चाहन्थ।े यसलैे परमे रले ितनीहरूलाई पापपणूर्
जीवनमै जीउन ्भनरे छोिडिदन ु भयो। त्यसलैे ितनीहरूले एका-अकार्मा आफ्ना श ररहरूको अनादर गद यौन-पापहरू
गरे। 25 ती मािनसहरूले परमे रको सत्यलाई झटूमा प रवतर्न गरे। आफैं ारा बनाइएका ती थोकहरूलाई पजु्न र सवेा
गनर् थाल।े तर परमे रले बनाउन ुभएको कुराहरूको उनीहरूले न त पजूा गरे न सवेा गरे। परमे रको शसंा सधैं हुनपछर्।
आिमन।

26 मािनसहरूले त्यस्तो कायर्हरू गरेकाले परमे रले ितनीहरूलाई लाजमद काम गनर्लाई छोिडिदन ु भयो जनु
ितनीहरू गनर् चाहन्थ।े प ी मािनसहरूले परुुषहरूसगं ाकृितक यौन सम्पर्क छडरे ीसगं नै अ ाकृितक यौन सम्पर्क गनर्
थाल।े 27 त्यस्तै कारले लोग्न-ेमािनसहरूले पिन ीसगंको ाकृितक यौन छोडरे अन्य लोग्न-ेमािनसहरूसगं अ ाकृितक
सम्बन्ध रा थाल।े ितनीहरूले आपसमा लाजमद कामहरू गरे। अिन ितनीहरूले गल्ती काम गरेकोले ितनीहरूका
शरीरले क पाए।

28 परमे रको सत्य ज्ञान रा ु पछर् भन्ने कुरालाई मािनसहरूले महत्व िदएनन।् त मािनसहरूले नगन ुर् पन काम
गरे। यसलैे थर्कै कामहरू गरोस ्भनरे परमे रले छािडिदन ु भयो। 29 ितनीहरूको मन हरेक कारको पाप, दषु् ाइँ,
स्वाथर्पन र घणृाले भ रयो। ती मािनसहरू आफैं मा डाह, हत्याको भावना, झझैगडा झटूा र एक-अकार्मा दिुवर्चारले
भ रए। 30 ितनीहरू आपसमा दषु् ाईँ पणू र् कुराहरू गछर्न।् ितनीहरू परमे रलाई घणृा गछर्न।् ितनीहरू रूखो, अहकंार
अिभमानी, र ढीट छन।् ितनीहरूले नरा ा कामहरू गन नयाँ बाटोहरू खोिज िहडँ्छन।् ितनीहरूले आफ्ना माता-िपतालाई
पिन टेदनन।् 31 ितनीहरू मखूर् छन ्र ितनीहरूले आफ्नो भाकलहरू परूा गदनन।् ितनीहरूमा अरूहरू ित ाकृितक ममता
हुदँनै अिन कसलैाई पिन दया दखेाउदँनैन।् 32 ितनीहरूले परमे रको धािमर्क िवधान जान्दछन।् त्यस्ता मािनसहरू मन
पछर् भन्ने परमे रको िनयम ितनीहरू जान्दछन।् तथािप ितनीहरूले ती गल्ती कामहरू गरी मा रहनेन ्तर अरूले त्यसो
गरेको पिन ठीकै ठान।े

2
ितमी यहूदीहरू पिन पापपणूर् छौ

1 यिद ितमीले अरूलाई जाँच गनर् सक्छु भनरे सोच्छौ भन,े तब ितमी भलू धारणामा छौ। ितमी पिन पापको दोषी
छौ। ितमीले अरू मािनसहरूलाई जाँच गछ तर ितमीले पिन त्यस्तै नरा ो कामहरू गरेका हुन्छौ। यसकारण जब
ितमी ितनीहरूलाई जाँच गछ तब ितमी आफैं ले आफूलाई जाँच ग ररहकेा हुनछेौ। 2 ज-जसले नरा ा कामहरू गछर्न ्
उनीहरूलाई परमे रले न्याय गन ुर्हुन्छ। अिन हामी जान्दछौं िक परमे रको न्याय ठीक हुदँछ। 3 ितमीहरूले पिन ती
गल्ती काम गनलाई जाँच गछ । तर ितमी आफैं पिन त्यस्तै नरा ो काम ग ररहकेा हुन्छौ। यसलैे ितमीहरूलाई थाहा
छ िक परमे रले िन य न्याय गन ुर्हुनछे अिन त्यसबाट ितमीहरू भाग्न पाउने छैनौ। 4 के ितमी परमे रको दया,
सहनशीलता र धयैर्लाई नकानर् सक्छौ? के ितमीहरू उहाँको दया ितमीहरूकै हृदय र जीवन प रवतर्नको िन म्त हो भन्ने
कुरालाई अमान्य ठान्छौ?

5 तर ितमीहरू आफूलाई प रवतर्न गन कुरामा अत्यन्त उ र हठी छौ। यसकारण ितमीहरूले आफैंं ित परमे रको
ोधलाई उकास्दछैौ जनु परमे रको न्यायको बलेामा बझु्ने छौ। 6 परमे रले मािनसहरूका आ-आफ्नो कमर् अनसुार

परुस्कार अथवा दण्ड िदनहुुनछे। 7 कितपय मािनसहरू परमे रको मिहमा, सम्मान, र जीवनको लािग बाँच्दछन ्जनु
किहल्यै न गनर् सिकंदनै। ती मािनसहरू जो यी कुराहरूका िन म्त बाँच्दछन,् उनीहरू सधैंअसल कमर् गदर्छन।् परमे रले
ितनीहरूलाई अनन्त जीवन दान गन ुर् हुदँछ। 8 तर अन्य मािनसहरू स्वाथ र सत्य प ाउन अस्वीकार गछर्न।् ितनीहरूले
द ु ताको बाटो अफ्नाउदँछन।् परमे रले उनीहरूलाई दण्ड र ोध िदनहुुदँछ। 9जसले द ु कामहरू गछर्न ्उनीहरूलाई
परमे रले दःुख र पीडाहरू िदनहुुनछे-पिहले यहूदीहरूलाई र गरै-यहूदीहरूलाई पिन। 10 तर जसले असल कमर् गछर्
उनीहरूलाई परमे रले गौरव, सम्मान र शा न्त दान गन ुर् हुनछे पिहले यहूदीहरूलाई र त्यसपिछ गरै-यहूदीहरूलाई।
11 परमे रले सबलैाई समान न्याय गन ुर् हुनछे।
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12जस-जसले वस्था िबना पापकमर् गरेकाछन ्ितनीहरू वस्था िबना नै नाश हुनछेन।् जसले वस्था पाएर पिन

पाप कमर्हरू गछर्न ्ितनीहरूको न्याय वस्था अनसुार नै ग रने छ। 13 वस्था सनुरे मा मािनसहरू परमे रको अिघ
धािमर्क ठह रदनैन,् तर वस्थाको पालन गरेर धािमर्क बन्दछन।्

14 गरै-यहूदीहरूसगँ वस्थानै छैन। तर जब उनीहरूले वस्था अनरुूपका कुराहरू स्वभावतः गछर्न ् भने
ितनीहरूसगँ वस्था नभए ता पिन वस्था भएकै बराबर हो। 15 िकनिक ितनीहरूले िस गछर्न िक वस्थाले
भने अनसुारको कुरा उनीहरूको हृदयमा ले खएको हुन्छ। र उनीहरूका िववकेले पिन उनीहरूलाई त्यसै भन्छ। अिन
उनीहरूको कमर् अनसुारका िवचारहरूले ितनलाई दोष्याउछँन वा समथर्न गछर्न।्

16 यी सम्पणूर् कुराहरू त्यस िदनमा मा हुने गदर्छ जब परमे रले मािनसहरूका हृदयका ग ु कुराहरूको न्याय
गन ुर्हुनछे। अिन जनु ससुमाचार म चार गदर्छु, यसले यही भन्छ िक परमशेवरको न्याय ी यशे ू ारा हुनछे।

यहूदीहरू र वस्था
17 ितमी को हौ? ितमी आफैं ले आफूलाई यहूदी भन्दछौ। ितमी वस्थामा भरोसा गछ अिन आफ्नो परमे रको

घमण्ड गछ । 18 ितमी जान्दछौ िक परमे रले ितमीहरूबाट के चाहन ु हुन्छ। अिन ितमीहरू कुन कुरो मखु्य छ त्यो
जान्दछौ, िकनभने ितमीहरूलाई वस्थाले िसकाएको छ। 19 ितमीहरू सोच्दछौं िक ितमीहरू नै जनताका मागर्दशर्क हौ
तर ितमीहरू ठीक मागर् जान्दनैौ। ितमी सोच्दछौ िक ितमीहरू जनताको िन म्त ज्योित हौं तर आफू स्वयं नै अन्धकारमा
छौ। 20 ितमीले आफूलाई ती अज्ञानी मािनसहरूलाई सही कुरा िसकाउने भनरे सम्झन्छौ। अिन ितमीहरू आफूलाई
मािनसहरूका उपदशेक भनरे ठान्दछौ जसले धरैे िसक्न ु परेको छ। ितमीहरूसगँ वस्था छ यसलैे ितमीहरू सोच्दछौ
की सबै कुराहरू जान्दछौं र सबै सत्य ितमीहरूसगँै छ। 21 ितमीहरूले अन्य मािनसहरूलाई िसकाउँदछैौ। यसकारण
ितमीहरू आफैंं लाई िकन पढाउँदनैौ? ितमीहरू अरूलाई नचोर भन्छौ तर आफैं चािह ँचोदछौं? 22 ितमीहरू मािनसहरूलाई

िभचारको पाप नगन ुर् भन्छौ। तर ितमीहरू आफैं चाँिह त्यस्ता पाप गदर्छौ। ितमीहरू मतू -पजूालाई घणृा गदर्छौ। तर
ितमीहरू आफैंं मिूतर्का म न्दरहरूको धन िकन लटु्छौ? 23 परमे रको वस्थाको िवषयमा ितमीहरू घमण्ड गछ ं।
तर ितमीहरूले परमे रको वस्था भङ्ग गरेर उहाँलाई अनादर गछ । 24 धमर्शा मा ले खएको छः “ितमीहरूको
कारणल,े अन्य गरै-यहूदीहरू ारा परमे रको अपमान भएको छ।”

25यिद ितमीहरूले वस्था अनसुरण गरेको भए ितमीहरूको खतनाको माने रहने िथयो। तर यिद ितमीहरूले वस्था
भङ्ग गय भने ितमीहरू किहल्यै खतना नभएको ठहर्ने छौ। 26गरै-यहूदीहरूको खतना भएको हुदँनै। तर यिद ितनीहरूले

वस्था अनसुार त्यसो गरे भने ितनीहरू खतना भएका ठहदर्छन।् 27 ितमी यहूदीहरूसगँ ल खत वस्था र खतना
छ, तर ितमीहरूले वस्था भङ्ग गय । यसकारण ती मािनसहरू जसको शारी रक खतना भएको छैन, तर ितनीहरूले

वस्थालाई मान्दछन,् यसले ितमीहरू दोषी भएको दखेाउदँछ।
28 यिद एक मािनस शारी रक रूपले मा यहूदी हो भने ऊ साँचो अथर्मा यहूदी होइन। सत्य खतना शा र रक खतना

मा होइन। 29 एक मािनस मनको िभ ी तहबाट मा साँचो यहूदी हुदँछ। साँचो खतना आत्मा ारा हृदयमा भएको हुदँछ
िवधान ारा होइन। यो आत्माले गरेको हुदँछ, ल खत वस्थाले गरेको हुदँनै। हृदयमा खतना भएको मािनसले मा
परमे रबाट शसंा पाउदँछ, अिन मािनसहरूबाट होइन।

3
1यसकारण के यहूदीहरूमा अन्य गरै-यहूदीहरूमा नभएको कुरा छ त? खतनामा के िवशषेता छ? 2 हो, यहूदीहरूसगँ

धरैे िवशषे कुराहरू छन।् मखु्य कुरा यो होः परमे रले आफ्ना िशक्षाहरूबाट यहूदीहरूलाई िव ास गन ुर् भयो। 3 यो सत्य
हो िक कितपय यहूदीहरू परमे रको आज्ञाकारी िथएनन।् तर त्यसले के परमे र भाकल परूा गनर् रोक्नछे? 4 अह!ँ
परमे र सत्य भएरै रहन ु हुन्छ, सबै मािनसहरू झटूो भए पिन। धमार्शा मा ले खएको छ,

“ितमीहरू आफ्ना वचनमा सच्चा मािणत हुनछेौ जब बोल्दछौ,
अिन ितमीहरूले िज छेौ जब ितनीहरूको न्याय हुनछे।” भजनसं ह 51:4

5जब हामी गल्ती गछ , त्यसले परमे र सही हुनहुुन्छ भन्ने कुरा अझ स्प पादर्छ। यसकारण के हामी भन्न सक्छौ
िक परमे रले हामीलाई दण्ड िदन ु हुदँा उहाँ बठेीक बिनन ु हुन्छ? म मानव िवचारको अनसुार बोल्दछुै। 6 होइन! यिद
परमे रले हामीलाई दण्ड िदन सक्न ु भएन भन,े उहाँले ससंारलाई न्याय गनर् सक्न ु हुन्न।

7 कुनै मािनसले भन्न सक्ला, “जब म झटुो बोल्छु, यसले परमे रलाई अझै बडी मिहमा िददँछ, िकनभने मरेो
झटूले परमे रको सत्यलाई कट गदर्छ। यसकारण म िकन पापीको रूपमा न्याय ग रन?ु” 8 तब हामी भन्न सक्छौ,
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“हामीले द ु काम गनर् पछर् तािक असल चीज आउला।” कितपय मािनसहरूले हामीलाई िनन्दा गद भन्छन ् िक हामी
नै त्यस्तो कुरा िसकाउँछौ। ती भतर्सना हुनै पछर्।

सबै मािनसहरू दोषी छन ्
9 यसकारण हामी यहूदीहरू के अन्य मािनसहरू भन्दा े छौं? होइन, कदािप छैनौं। हामीले पिहल्यै भिनसकेका

छौं िक यहूदीहरू र ग-ैयहूदीहरू सबै समानरूपले पापको श मिुन छौं। 10 धमर्शा ले भन्दछ,

“त्यहाँ पापरिहत मािनस कोही छैनन।्
एउटै पिन छैनन!्

11 त्यहाँ कोही बझु्झकी मािनस छैनन।्
त्यहाँ परमे रको खोजी गन एकैजना पिन छैन।
12 सबलैे परमे रप पीठ फकार्एका छन,्

अिन सबै बकेम्मा भएका छन।्
असल कमर् गन कोही छैन।
एकैजना पिन छैन।” भजनसं ह 14:1-3

13 “मािनसहरूका मखु खलु्ला िचहानहरू जस्ता छन।्
ितनीहरू आफ्ना िज ोले अरूलाई धोका िददंछन।्” भजनसं ह 5:9

“ितनीहरूले जनु कुराहरू भन्दछन ्ती सपर्का िवष जस्ता हुदँछन।्” भजनसं ह 140:3

14 “ितनीहरूका मखुहरू ाप र तीतोपनले भ रपणूर् छन।्” भजनसं ह 10:7

15 “ितनीहरूका खु ा हत्या गनर्मा छीटो कु छन।्
16 जता-जता ितनीहरू जान्छन ्त्यहाँ सवर्नाश र िवपि ल्याउदँछन।्

17 ितनीहरू शा न्तको बाटो जान्दनैन।्” यशयैा 59:7-8

18 “ितनीहरूमा परमे रको डर र सम्मान छैन।” भजनसं ह 36:1

19हामी जान्दछौं िक वस्थाले भने झैं, त्यो वस्थाकै अधीनमा हुनहेरूलाई हो। यसले सारा मानवीय बहानाहरूको
अन्त गनछ सम्पणूर् ससंारलाई परमे रको न्यायको अधीनमा ल्याउने छ। 20 िकनभने वस्थालाई प ाएर कोही पनी
परमे रको अिघ धम हुन स ै न। वस्थाले हा ो पापलाई मा औंल्याउछँ।

भलुे कसरी मािनसहरूलाई ठीक बनाउन ु हुन्छ
21 तर अब वस्था िबना नै मािनसहरूलाई धािमर्क बनाउने परमे रको नयाँ बाटो दखेा परेको छ। वस्था र

अगमव ाहरूले हामीलाई त्यस नयाँ बाटोको िवषयमा भनकेा छन।् 22 परमे रले हामीलाई यशे ू ी मा िव ासको
माध्यम ारा धम बनाउन ु हुन्छ। परमे रले कुनै पक्षपात िबना नै सबलैाई धम बनाउन ु हुन्छ जसले ी मा िव ास
गछर्। 23 सबै मािनसहरूले पाप गरेका छन ्अिन परमे रको मिहमासम्म पगु्न चकेुका छन।् 24 मािनसहरू परमे रको
अन ु ह ारा धम बनाइए। यो िस कैो उपहार हो। यशे ू ी को माध्यम ारा परमे रले मािनसहरूलाई पापबाट मु
गराउदँै धम बनाउन ु हुन्छ। 25 परमे रले हामीहरूका पापहरूको छुटकाराको िन म्त यशेलुाई पठाउन ुभयो। ितनीहरूका
िव ासको कारणले परमे रले यशेकूा रगत ारा मािनसहरूलाई पापको क्षमा िदनहुुन्छ। उहाँ धािमर्क हुनहुुन्छ भन्ने
दखेाउनलाई परमे रले यसो गन ुर् भयो। आफ्नो धयैर्को कारणले परमे रले मािनसहरूलाई ितनीहरूले गरेका पापहरूको
िन म्त सजाय िदन ु भएन। 26 अिहले पिन उहाँ धािमर्क नै हुनहुुन्छ भन्ने दखेाउन परमे रले यसो गन ुर् भयो। परमे रले
यस्तो दखेाउन गन ुर्भयो िक उहाँ न्यायी हुनहुुन्छ र यशेमूा उनीहरूको िव ास ारा मािनसहरूलाई धािमर्क पिन बनाउन
सक्न ु हुन्छ।

27 यसकारण हामीले आफैं ले त्यस्तो घमण्ड गन कुनै ठाउँ छ? अह,ँ कुनै ठाउँ छैन। िकन ठाउँ छैन? िकनभने यो
िव ासको मागर् हो अथवा वस्थाको मागर् हो। 28 िकन? िकनभने हामी िव ास गदर्छौं िक एउटा मािनसलाई वस्था
िवनै िव ास ारा धािमर्क बनाइन्छ। अिन हामी यही िव ास गछ । 29परमे र यहूदीहरूका मा परमे र हुनहुुन्न। उहाँ
गरै-यहूदीहरूका पिन परमे र हुनहुुन्छ। 30 परमे र एउटै मा हुनहुुन्छ। उहाँले यहूदीहरूलाई ितनीहरूका िव ास ारा
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धम बनाउन ु हुनछे। त्यसरी नै गरै-यहूदीहरूलाई पिन ितनीहरूको िव ास ारा धम बनाउनहुुनछे। 31यसकारण हामीले
िव ासको बाटोमा लागरे वस्था न ग रिदन?ु होइन! िव ासले हामीलाई त्यही बनाउछँ जनु वस्थाले चाहन्छ।

4
अ ाहामको उदाहरण

1 यसकारण हा ा मािनसहरूका पखुार् अ ाहाम बारे हामी के िनष्कषर्मा पगु्छौं? िव ासको बारेमा उनले के िसके?
2 यिद उनले गरेकै कमर्बाट धािमर्क बनाइएको हो भन,े तब उनले घमण्ड गन कारण िथयो। तर अ ाहामले परमे रको
साम ु घमण्ड गनर् सकेनन।् 3धमार्श ले भन्छ, “अ ाहामले परमे रमािथ िव ास गरे। अिन उनको िव ास परमे रले
एक धम को रूपमा गन्नभुयो।”✡

4 जब कुनै मािनसले काम गदर्छ, उसलाई उपहारको रूपमा ज्याला िदइँदनै। उसले पाउन ु पन ज्याला कमाउँछ।
5कसलैे त्यस्तो काम गनर् सक्दनै जसले उसलाई धम बनाउनछे। यसलैे मािनसले परमे रमा िव ास गन ुर् पदर्छ जसले
उसलाई धम बनाउनहुुन्छ। तब परमे रले उसको िव ास हण गन ुर्हुन्छ र उसलाई धम बनाउन ु हुन्छ। 6 त्यस्तै
कारल,े दाऊदले त्यस मािनसको सन्नता गरे जसलाई परमे रले उसको कमर्हरू निवचारी धम ठहराउन ु

हुन्छ। दाऊदले भनःे
7 “धन्य हुन ितनीहरू

जसका दषु्कमर्हरू क्षमा भए र पापहरू ढािकए।
धन्य हुन ती जसको पापको लखेा परमे रले लन ु हुन्न।

8 अिन जब परम भु पापरिहत मािनसलाई स्वीकार गन ुर् हुदँछै,
त्यो मािनस साँच्ची नै खशुी हुदँछ।” भजनस ँ ह 32:1-2

9 यस्ता आिशष त्यस्ता मािनसहरूलाई मा हो जसले खतना गरेका छन?् अथवा ती खतना नगनहरूलाई पिन
हो? हामीले भिनसकेेका छौं अ हामको िव ास एउटा धम को रूपमा गिनएको िथयो। 10 यो कसरी हुन गयो? के
परमे रले अ ाहामलाई उनले खतना गनर् अगाडी अथवा खतना गरे पछाडी स्वीकार गन ुर्भयो? परमे रले उनलाई
खतना गनर् अगाडी स्वीकार गन ुर् भएको िथयो। 11 परमे रले स्वीकार गन ुर्भयो भनरे दखेाउनाका लािग अ ाहामले
पिछ खतना गरे। परमे रले स्वीकार गरेको दखेाउनका लािग उनले आफ्नो खतना परमे रको अगाडी िव ास गरेको
मािणत गरे। यसलैे अ ाहाम सबकैा िपता हुन जसलाई खतना नगरेकाहरूले पिन िव ास गदर्छन।् जसले िव ास गदर्छ

उसलाई पिन धम को रूपमा हण ग रने छ। 12 अिन अ ाहाम ती खतना गनहरूका पिन िपता हुन।् तर ितनीहरूका
खतनाले गदार् मा अ ाहाम उनीहरूका िपता भएका होइनन।् उनी ितनीहरूका पिन िपता हुन ्यिद ितनीहरू हा ा िपता
अ ाहामको िव ास जस्तै अनसुरण गदर्छन ्जनु उनले आफ्नो खतना गनर् भन्दा अिघ दखेाए का िथए

िव ास ारा परमे रको ितज्ञा पाउन सिकन्छ
13 अ ाहाम र उनका भावी सन्तानहरूले परमे रको ितज्ञा पाए िक उनीहरूले सारा ससंार पाउने छन।् अ ाहामले

त्यो ितज्ञा पाएको वस्थालाई िव ास गरेको कारणले होइन। अ ाहामले परमे रको ितज्ञा पाएको कारण उनी
आफ्नो िव ासले गदार् धम िथए। 14 यिद मािनसहरूले वस्था प ाएर परमे रको वचन पाउने भए, तब िव ास
मलू्यहीन बन्ने िथयो, र परमे रको अ ाहामसगँ को ितज्ञा बकेम्मा बन्ने िथयो। 15 िकन? िकनभने जब मािनसहरूले

वस्था पालन गदनन ् तब वस्थाले परमे रलाई रस उठाउँछ। तर यिद त्यहाँ कुनै वस्था छैन भन,े त्यहाँ
अनाज्ञाकारीताको कुनै आउँदनै।

16 यसकारण परमे रको िव ास ितज्ञाको फल हो। त्यसलैे परमे रको ितज्ञा िस कैो उपहार जस्तै पाउन
सिकन्छ। अिन यिद ितज्ञा िस कैो उपहार भए, अ ाहामका िव ास हुने सबै मािनसहरूले त्यो वचन पाउन सक्छन।्
यो ितज्ञा ती मािनसहरूका लािग मा होइन जो मोशाको वस्थाको अधीनमा छन।् ितज्ञा सबकैो िन म्त हो जो
अ ाहाम जस्तै िव ासी िथए। अ ाहाम हामी सबकैा िपता हुन।् 17 धमर्शा मा यस्तो ले खएको छ, “मलैे ितमीलाई
सबै जाितका िपता बनाएँ”✡ यो परमे र समक्ष सत्य छ। अ ाहामले परमे रमा िव ास गरे जसले मतृहरूलाई जीवन
िदनहुुन्छ र जनु कुराहरू अिहलसेम्म भएको छैन त्यसको िनणर्य िदनहुुन्छ।

18अ ाहामको सन्तान हुनछे भन्ने आशा िथएन। तर अ ाहामले परमे रमा िव ास गरे र आशा जीिवत राख।े त्यही
कारणले अ ाहाम धरैे जाितका िपता भए। परमे रले जस्तो उनलाई भन्नभुयो, “ितमीसगँ धरैे सन्तानहरू हुनछेन।्”✡
✡ 4:3: 15:6 बाट उ तृ ग रएको। ✡ 4:17: 17:5 बाट उ तृ ग रएको। ✡ 4:18:
15:5 बाट उ तृ ग रएको।
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19 अ ाहाम ायः एकसय वषर् उमरे पिुगसकेका िथए, यसलैे उनको शरीरबाट सन्तानहरू हुन उमरे िबितसकेको िथयो।
सारहबाट पिन कुनै छोरा-छोरी भएन। अ ाहामले यसको िवषयमा सोचकेा िथए। तर परमे र ित उनको िव ास
कमजोर भएन। 20 परमे रले ितज्ञा गन ुर् भएको कुरा गन ुर्हुनछे भन्ने कुरामा अ ाहामले िकिहल्यै शकंा गरेनन।्
अ ाहमले आफ्नो िव ास गमुाएनन।् बरू, उनको िव ास अझ दढृ भयो अिन उनले परमे रको शसंा गरे। 21आफूले
िदनभुएको ितज्ञा पणूर् गनर्मा परमे र सामथ हुनहुुन्छ भन्ने कुरामा अ ाहाम पणूर्रूपले िन न्त िथए। 22 यसलै,े
“परमे रले अ ाहामको िव ासलाई हण गन ुर् भयो। औ उनलाई धम बनाउन ु भयो।”✡ 23 ती शब्दहरू “परमे रले
उनको िव ासलाई मािन लए” भने अ ाहामको लािग मा ले खएको िथएन। 24 ती शब्दहरू हा ो िन म्त पिन िथयो।
परमे रले हामीलाई पिन हण गन ुर्हुन्छ जसले उहाँमा िव ास गदर्छ, जसले हा ा भ ु यशेलूाई मतृ्यबुाट बौराउन भयो।
25 यशेलूाई हा ो पापहरूका िन म्त मन ुर् िदइयो। अिन हामीलाई धम बनाउन उहाँ मतृ्यबुाट जीवनमा आउन ु भयो।

5
परमे रसगं शा न्त

1 हा ो िव ासको कारणले गदार् हामी परमे रसगँ धम बनकेाछौं। यसथर् हा ा भ ु यशे ू ी ारा िथयो हामी
परमे रबाट शा न्त पाउछँौं। 2 ी को माध्यम र हा ो िव ासको कारण हामीले अन ु हमा वशे पाएकाछौं जहाँ
हामी अिहले उिभएकाछौं अिन परमे रको मिहमा पाउने आशामा हामी आनन्द मनाइरहछेौं। 3 त्यित मा होइन हामी
आफ्ना दःुखहरूमा पिन खशुी छौं। िकन हामी आफ्ना दःुखहरूमा पिन खशुी छौं? िकनभने हामी जान्दछौं िक ती
दःुखहरूले हामीलाई सयंमी बनाउदँछ। 4 अिन यही सयंमले हामीलाई माण गदर्छ िक हामी ब लया छौं। अिन यस्तो
माणहरूले हामीलाई आशा दान गदर्छ। 5अिन यस आशाले हामीलाई किहल्यै िनराशा बनाउदँनै। िकनभने परमे रले

आफ्नो मेको बषार्ले हा ा हृदयहरू पा रपणूर् पा रिदन ु भयो। पिव आत्मा ारा उहाँले हामीलाई आफ्नो मे िदनभुो।
त्यो पिव आत्मा परमे रबाट हामीलाई उपहार हो।

6जब हामी अझै कमजोर िथयौं, ठक त्यसै बलेा ी हामी द ु मािनसहरूको लािग मन ुर् भयो। 7 रा ा मािनसहरूको
िन म्त मन सा ै क ठनले कोही राजी होलान। कोही भने अित असल मािनसको िन म्त मन िन य पिन गनर् सक्लान।
8 य िप हामीहरू अझै पापी जीवन िजउँदा-िजउँदै पिन ी हा ो िन म्त मन ुर् भयो। यस कारले परमे रले आफ्नो
मे हामीलाई दखेाउन ु भयो।
9 हामी ी को रगत ारा परमे रसगँ धम बिनयौं। यसलै,े िनःसन्दहे हामी ी ारा नै परमे रको ोधबाट

जोिगने छौं। 10 मरेो मतलब के हो भने जब हामी परमे रका श ु िथयौं उहाँले आफ्नो पु को मतृ्य ु ारा हामीलाई
आफ्नो िम बनाउन ु भयो। यसलैे जब हामी अिहले परमे रका िम छौं, हामी िन य छौं आफ्नो पु को जीवन ारा
उहाँले हामीलाई रक्षा गन ुर् हुनछे। 11 यस बाहके, हामी हा ा भ ु ी को माध्यमबाट परमे रसगँ खशुी छौं, यशेकूो
कारणले गदार् अिहले हामी परमे रका िम बनकेा छौं।

आदम र ी
12 पाप ससंारमा एकजना मािनसको कारणले आएको हो। अिन पापसगँ मतृ्य ु पिन आयो। यसलैे गदार् सबै मािनसहरू

मन पन भयो, िकनभने सबलैे पाप गरेका छन।् 13 मोशाको वस्था अिघ पिन ससंारमा पाप िथयो। तर त्यहाँ वस्था
नभएको भए परमे रले मािनसलाई पापको दोषी ठहयार्उन ु हुने िथएन। 14 तर आदमको समयदे ख मोशाको समयसम्म,
सबै मािनसहरूलाई मन ुर् नै िथयो। आदमले परमे रको आज्ञा पालन नगनार्ले मन ुर् पय । तर आदमले जस्तो अन्य
मािनसहरूले पाप नगरे तापिन ितनीहरूले मन ुर् पय ।

आदम ी जस्तै िथए जो भिवष्यमा ससंारमा आइरहकेा िथए। 15 तर परमे रको िसतकैो वरदान आदमको पाप
जस्तो होइन। धरैे जना त्यस एकजना मािनसको पापको कारणले गदार् मरे। तर परमे रको अन ु ह अत्यन्त महान िथयो।
धरैे मािनसहरूले परमे रबाट जीवन-दान पाए त्यो एउटै मािनस यशे ू ी को अन ु ह ारा पाइएको हो। 16जब आदमले
पाप गरे, उनी पापी भनरे न्याय ग रए। तर परमे रको उपहार िभन्नै छ। परमे रको मलु्यरिहत उपहारले मािनसहरूलाई
धम तलु्याउदँछ। 17 एकजना मािनसको पापले गदार् मतृ्यलु े सबमैािथ राज गय । यसकारण जसले परमे रको पणूर्
अन ु ह र उहाँको धािमर्कताको महान उपहार स्वीकार गछर्न ्ितनीहरूले सत्य जीवन पाउछँन ्र एक मा यशे ू ी ारा
शािसत हुन्छन।्

18 यसलैे एउटा मािनसको पापले सबै मािनसहरूमािथ मतृ्यकुो दण्ड ल्यायो। तर त्यस्तै काल,े ी ले एउटा असल
काम गन ुर्भयो जनु कामले सबै मािनसहरूलाई धािमर्क बनाउदँछ र अनन्त जीवन ल्याउदछ। 19 एकजना मािनसको
अनाज्ञाकारीताले धरैे मािनसहरू पापी भए। तर त्यस्तै कारले एकजना मािनसको अनाज्ञाकारीताले धरैे मािनसहरू
✡ 4:22: 15:6 बाट उ तृ ग रएको।
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धािमर्क बनाइन्छन।् 20 पाप बढ़ला िक भनरे वस्था बिनयो। तर जित पाप बढ़दै गयो परमे रको अन ु ह अझै धरैे
बढ़दै गयो। 21 जसरी मतृ्यलुे पाप ारा शासन गरयो उसरी नै परमे रको अन ु हले मािनसलाई धािमर्क बनाउन शासन
गनछ। यसले हा ा भ ु यशे ू ी ारा अनन्त जीवन ल्याउने छ।

6
पापको िन म्त मन ुर् चाँिह ी को िन म्त िजउन ु

1 हामीले के भन्न?े परमे रको धरैे भन्दा धरैे अन ु ह ा गनर्लाई हामीले अझै धरैे पाप ग ररहन ु पन? 2 होइन!
हामी हा ा पापले मय ं। यसकारण हामी कसरी लगातार पापमा बिसरहन?ु 3 के ितमीहरूले भलु्यौ, जब हामी बि स्मा
भयौं तबदे ख नै हामी यशे ू ी का एक अशं बन्यौं? हामीले बि स्मा लयौं, हामी उहाँको मतृ्यमुा भागीदार बन्यौं।
4 यसकैारण जब हामी बि स्मा भयौं, हामी ी सगँै गािडयौं र उहाँको मतृ्यमुा भागीदार बन्यौं। हामी ी सगँै दफन
भयौं तािक हामी जोगीन सकौं अिन नयाँ जीवन जीउन सकौं। यस्तै कारल,े िपताको अचम्मको श ले ी मतृ्यबुाट
जीिवत हुनभुयो।

5 ी मन ुर् भयो, र हामी पिन उहाँको मतृ्यकैु अनरुूपमा उहाँिसत िमल्यौं। यसकारण हामी उहाँको बौराइको अनरुुपमा
पिन ी िसतै िमल्नछेौं। 6 हामी जान्दछौं हा ो परुानो जीवन ी सगँै ू समा मय । यो त्यस्तै भयो जसमा िक हा ो
पापपणूर् स्वभावले हामीमािथ िनयं ण गन िथएन र अब हामी आफैं पापको दास हुने िथएनौं। 7 जो मदर्छ उ पापको
िनयं णबाट मु हुदँछ।

8 यिद हामी ी सगँै मरेका छौं भन,े हामी जान्दछौं िक हामी पिन उहाँसगँै बाँच्ने छौं। 9 ी मतृ्यबुाट जाग्न ु भयो।
अिन हामी जान्दछौ िक उहाँ फे र किहल्यै मन ुर् हुनछैेन। उहाँमािथ मतृ्यकुो कुनै भाव छैन। 10 हो, जब ी मन ुर् भयो,
उहाँ पापको श लाई िज एकैपल्ट मन ुर् भयो। अब उहाँसगँ नयाँ जीवन छ अिन त्यो नयाँ जीवन परमे रसगँ छ।
11 त्यस्तै काले ितमीहरूले पिन पापको कारणले मरेको सम्झ। अिन ी यशेमूा परमे रको िन म्त जीिवत भएको
ठान।

12 यसकारण पापलाई ितमीहरूको पािथर्व जीवन िनयं ण गनर् नदऊे। ित ा पापपणूर् स्वभावलाई ितमीमा राज गनर् िदन ु
हुदनै जसले ितमीलाई उसको इच्छा अनसुार कमर् गनर् लगाउछँ। 13 ित ा शरीरका अगंहरूलाई पापकर् म र द ु कमर्हरू
गनर्लाई अपर्ण नगर। बरू आफू मतृ्यबुाट िजउँदो भएको कारण स्वयलंाई परमे र ित समिपर्त गर। रा ो कामको लािग
ित ा शरीरका अगं परमे रको सवेामा अपर्ण गर। 14 पाप ित ो स्वामी हुनछैेन। िकन? िकनभने ितमी वस्थाको
अधीनमा छैनौ। ितमीहरू अब परमे रको अन ु हमा छौ।

धािमर्कताको कमारो
15 तब हामीले के गन ुर् पन? हामी वस्थाको अधीनमा छैनौं तर भकुो अन ु हमा छौं भनरे पाप गन ुर् पन? होइन!

16 िनःसन्दहे ितमीहरू जान्दछौ िक जब ितमीहरूले आफैं लाई कसकैो आज्ञा पालन गन दास बनाउछँौ, तब ितमीहरू त्यही
मािनसको दास हौ। जनु मािनसको आज्ञा ितमी पालन गछ त्यही ित ो स्वामी हुनछे। ितमीहरू पापको पिछ लाग िक
परमे रको आज्ञा पालन गर, पापले आ त्मक मतृ्य ु ल्याउदँछ। तर परमे रको आज्ञा पालन गय भने ितमीहरू धािमर्क
बनाइने छौ। 17 िवगतमा ितमीहरू पापको दास िथयौ। पापले ितमीहरूलाई अिधनमा राखकेो िथयो। तर परमे रलाई
धन्यवाद छ, ितमीहरूले ती आदशे हृदयले पालन गर ्यौ जनु ितमीहरूलाई िदइयो। 18 ितमीहरू पापदे ख मु भयौ। अिन
अब ितमीहरू धािमर्कताका दास भयौ। 19 म यसको ाख्या उदाहरण िदएर ाख्या ग ररहछुे िकनभने ितमीहरूलाई
बझु्न गा ो हुन्छ। िवगतमा, ितमीहरूले पापको िन म्त आफ्ना शरीरका अगंहरू अपर्ण गय र पापकै दास भयौ। ितमीहरू
द ु कुराहरूको लािग मा बाँच्यौ। त्यस्तै कारल,े ितमीहरूलेधािमर्कताको लािग शरीरका अगंहरू समपर्ण गर। त्यसपिछ
मा ितमीहरू परमे रको िन म्त बाँच्नछेौ।

20 िवगतमा ितमीहरू पापका दास िथयौ अिन धािमर्कताले ितमीहरूलाई िनयन् ण गरेन। 21 ितमीहरू द ु कमर्हरू
गद बाँच्यौ। ती कुराहरूका लािग अिहले ितमीहरू ल ज्जत छौ। के ती कुराहरूले ितमीहरूलाई साथ िदयो? अह!ँ ती
कुराहरूले आ त्मक मतृ्य ु ल्याँउछ। 22 तर अब ितमीहरू पापबाट मु छौ। अब ितमीहरू परमे रका दास हौ। अिन
यसले ितमीहरूलाई यस्तो जीवन ल्याउछँ जनु परमे रको िन म्त मा हुन्छ। अिन त्यहाँबाट ितमीहरूले अनन्त जीवन
ा गनछौ। 23 जब मािनसहरूले पाप गदर्छन,् ितनीहरूले पापको ज्याला कमाउँछन ्जो चाँिह मतृ्य ु हो। तर परमे रले

आफ्ना मािनसहरूलाई मलू्य रिहत उपहार िदन ु हुन्छ जनु हा ा ी यशे ू भमुा अनन्त जीवन हो।

7
िववाहबाट एउटा उदाहरण
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1 दाज्य-ूभाइ, िददी-बिहनीहरू ितमीहरू सबलैे मोशाको वस्था बझु्दछौ। यसकारण िनःसन्दहे, ितमीहरू जान्दछौ

िक वस्थाले कुनै पिन मािनसलाई उ बाँचञु्जले मा आफ्नो अधीनमा राख्दछ। 2 म ितमीहरूलाई एउटा उदाहरण
िददछुँः एकजना प ी मािनस आफ्नो लोग्ने बाँचञु्जले सम्म उसगँै ब ु पदर्छ। तर यिद उसको लोग्ने मय भने ऊ िववाहको
िन म्त िववाह िवधानबाट मु हुन्छ। 3 तर यिद त्यस प ी मािनसले आफ्नो लोग्ने छदँाछदँै अक परुुषसगँ िववाह गरी
भने त्यसलाई िभचा रणी भिनन्छ। तर यिद उसको लोग्ने चाँिह मय भने ऊ िववाहको िवधानबाट मु बन्छे अिन
यिद आफ्नो लोग्ने मरे पिछ उसले अक परुुषसगँ िववाह गरी भन,े उसलाई िभचा रणीको दोष लाग्दनै।

4 त्यस्तै कारल,े मरेा दाज्य-ूभाइ, िददी-बिहनीहरू, ित ा परूाना स्वभावहरू म रसकेकाछन ्र ितमीहरू पिन ी का
शरीर ारा स्थाबाट मु बन्यौ। अब ितमीहरू कसकैो भयौ। ितमीहरू ी को भयौ जो मतृ्यबुाट जगाइन ु भयो। हामी

ी का छौं र हामी परमे रको सवेामा हुनसक्छौं। 5 िवगतमा हामी हा ा पापपणूर् स्वभावले शािसत िथयौं। वस्थाले
हामीमा पापपणूर् कायर्हरू गनर् इच्छा जगायो जसले हा ो शरीर अधीनमा राख्यो। यसकारण जनु कुराहरू हामीले गय
त्यसले हा ो आ त्मक मतृ्य ु भयो। 6 िवगतमा, वस्थाले हामीलाई कैदी बनायो । तर हा ा परुाना स्वभावहरू मरेर गए
अिन हामी वस्थावाट मु ग रयौं। यसलैे अब हामी परमे रलाई आत्माको नयाँ ढाँचाले सवेा गदर्छौं, िनयमहरूमा
ले खएको परुानो ढाँचाले होइन। अब, हामी परमे रलाई आत्मा ारा नयाँ ढाँचाले पजु्दछौं।

पापको िवरू हा ो लडाँई
7 हामीले के भन्न ु पन हो? के वस्था पापको समान हो? होइन, तर वस्था त एक मा त्यस्तो बाटो हो जहाँबाट

मलैे पाप भनकेो के हो बझू्न सकें । यिद वस्थाले पाप भनकेो के हो भन्ने नबताएको भए मलैे किहल्यै बझु्न सक्ने
िथएन। तर वस्थाले भन्यो, “अरूसगँ भएको कुराहरूको चाहना ितमीले गन ुर् दनै।” 8 तर पापले त्यस आज्ञाबाट
अवसर पायो र ममा धरैे कारको इच्छा जागतृ गरायो िकन िक पाप वस्था िबनै मतृ बन्यो। 9 एक समय म वस्था
िबना नै जीिवत िथएँ। तर जब आज्ञ आयो, पापले जीवन पायो। 10 यसकारण पापको कारणले गदार् म आ त्मक रूपले
मरे। आज्ञाको अथर् िथयो जीवन ल्याउन ु तर मरेो लािग त्यसले मतृ्य ु ल्यायो। 11 वस्था पालन गरेर पापले मलाई मखूर्
बनाउने ठाउँ पायो। वस्था पालन गरेर पापले मलाई आ त्मक रूपले माय ।

12 तब त्यसलैे वस्था नै पिव हो, अिन आज्ञा पिन पिव , धािमर्क र रा ो हो। 13 ममा मतृ्य ु ल्याउने कुरो रा ो
भनकेो हो?होइन! तर पापले त्यो रा ो भन्ने कुरो योग गरेर ममा मतृ्य ु ल्यायो। त्यसो भएकोले गदार् खासमा कुरो खबुै
नरा ो हो भन्ने दखेाइयो। अिन यही आज्ञा दखेाउनलाई योग ग रयो।

मानिसका न्
14 हामी जान्दछौ िक वस्था आ त्मक हो। तर म आ त्मक छैन। पापले ममािथ शासन गछर्, मानौं म त्यसको दास

हु।ँ 15 म केही जाँ न्दन म के ग ररहछुे। िकनिक म केही जा न्दनँ म के गनर् चाहन्छु। यसको स ामा म त्यही गछुर् जनु
कुरो म गनर् घणृा गछुर्। 16 यिद मलैे नचाहकेो काम गरे भने म वस्था रा ो छ भनरे मान्छु। 17 तर म एकमा होइन
जसले यस्तो खराब काम ग ररहछे। पाप जनु मिभ बसकेोछु, त्यसलैे यस्तो कामहरू गदछ। 18 हो, म जान्दछु िक
रा ो भन्ने केही कुरो ममा छैन, म असल कुरा गनर् चाहन्छु तर गनर् असमथर् छु। 19 आफूले चाहकेो असल कुरा पिन म
गिदर्न।ँ त्यसको बदली गनर् नचाहकेो नरा ो कुरा चािहं म गछुर्। 20 यिद आफूले नचाहकेो कुरो म गछुर् भने ती कुराहरू
गन म होइन। मिभ रहकेो पापले नै ती सब गदर्छ।

21 त्यसलैे मलै े आफैं मा एउटा िवधान भटेें जब म असल गनर् चाहन्छु मिभ सधंैं द ु रहन्छ। 22 िभ ीरूपले म
परमे रको वस्थासगँ खशुी छु। 23 तर म मरेो शरीरमा अक वस्थाले काम ग ररहकेो पाउछुँ। त्यो िवधान मिभ को
िवधानिसत झगडा ग ररहछे। त्यो अक िवधान पापको िवधान हो अिन त्यसले मलाई कैदी बनाउछँ। 24म कित दयनीय
छु! मतृ्य ु ल्याउने यस कुराबाट मलाई कसले बचाउछँ? 25 परमे रले मलाई बचाउन ु हुनछे! म उहाँलाई हा ो भ ु
यशे ू ी माफर् त धन्यवाद चढाउँदछु!

यसकारण अब म मानिसक रूपले परमे रको वस्थाको दास हु।ँ तर मरेो पापपणूर् स्वभावमा म पापको िवधानको
दास छु।

8
आत्मा र जीवन

1 यसलै,े अब जो-जो ी यशेकूा साथ छन ्उनीहरूलाई दोषी ठहरइने छैन। 2 िकन म दोषी भनरे मािनन्न?ँ िकनभने
ी यशेमूा, जीवनदाता आत्माको िवधान जसले जीवन ल्याँउछ त्यसले मलाई म ु ी िदयो। त्यो िवधान जसबाट पाप

र मतृ्य ु आउँछ त्यसबाट पिन मलाई मु िदयो। 3 वस्था श हीन िथयो िकनभने त्यो वस्था हा ा पापपणूर्
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स्वभावहरूले कमजोर बनायो। तर वस्थाले गनर् नसकेको काम परमे रले गन ुर् भयो। परमे रले आफ्नो पु लाई
मनषु्य चोला िदएर यस पथृ्वीमा पठाउन ु भयो जनु चोला पाएर मािनसहरूले पापपणूर् कामहरू गछर्न।् परमे रले आफ्ना
पु लाई पापको िन म्त ब लको रूपमा पठाउन ु भयो अिन उहाँले पापको भर्त्सना गनर् मनषु्य चोला योग गन ुर् भयो।
4 परमे रले त्यसो गन ुर्भयो तािक तोिकएको वस्था हामीमा प रपणूर् होस,् जो आफ्नो पापपणूर् कृित अनसुार बाँच्दनैौं
तर आत्मा अनसुार बाँच्छौं।

5जो पापपणूर् स्वभाव लएर बाँिचरहकेा छन ्ितनले आफ्ना पापपणूर् स्वभाव अनसुारै सोंच्दछन।् जो आत्मा अनसुार
िजउँदछन ्उनीहरू आत्माको इच्छा अनसुारै बाँच्दछन।् 6 यिद कुनै मािनसको मन पापपणूर् स्वभावले िनय न् त छ भने
उसको आ त्मक मतृ्य ु हुदँछ। यिद कुनै मािनसको मन आत्माले िनयिं त छ भने उसलाई जीवन र शा न्त िमल्नछे। 7 यो
िकन सत्य हो? िकनभन,े जब कुनै मािनसको िवचार पापपणूर् स्वभावको अधीनमा हुन्छ तब ऊ परमे रको िवरु मा
हुदँछ। त्यस मािनसले परमे रको वस्था मान्दनै अिन वास्तवमा त्यो मािनस परमे रको वस्था पालन गनर् असमथर्
हुन्छ। 8 ती मािनसहरू जो पापपणूर् स्वभावको अधीनमा छन ्भने परमे रलाई किहल्यै खशुी पानर् स ै नन।्

9 ित ो लािग, यिद परमे रको आत्मा ितमीमा बस्छ। ितमी आफ्ना पापपणूर् स्वभावबाट िनय न् त छैनौ, तर
आत्माबाट छौ। तर यिद कसमैा ी को आत्मा छैन भने ऊ ी िसत हुदँनै। 10 िकनभने ितमीहरूको शरीर पापले
गदार् मरेकोछ। तर यिद ितमीमा ी हुनहुुन्छ भन,े तब आत्माले जीवन िददंछ जस्तो ी ले ितमीहरूलाई परमे रिसत
धम तलु्याउन ु भयो। 11 परमे रले यशेलूाई मतृ्यबुाट बौराउन ु भयो। अिन यिद ितमीहरूमा उहाँको आत्माले वास
गछर् भन,े उहाँले ितमीहरूको शरीरलाई पिन जीवन-दान िदनहुुनछे जनु मरणशील छ। उहाँले ित ो शरीरमा आत्मा ारा
जीवन-दान िदन हुन्छ जनु आत्मा ितमीहरूमा बस्छ।

12यसकारण मरेा दाज्य-ूभाई, िददी-बिहनीहरू, हामी आफ्ना पापपणूर् स्वभाव ारा िनय न् त हुनहुुदँनै। हामीले पापपणूर्
स्वभावले डोयार्एको बाटामा लाग्न ु हुदँनै। 13 यिद ितमीहरू आफ्ना पापपणूर् स्वभावको चाहनाको पिछ लाग्छौ भने
ितमीहरू आ त्मक रूपले मनछौ। तर यिद ितमीहरू कुकमर् गनर्दे ख आफूलाई रोक्न आत्माको श योग गछ भने
ितमीले सत्य-जीवन पाउने छौ।

14 परमे रका साँचो छोरा-छोरीहरू भनकेा ती नै हुन ्जो परमे रकै आत्मा ारा डोयार्इएका हुन्छन।् 15जनु आत्मा
ितमीले पाएकाछौ त्यो ितमीलाई फे र दास बनाउने र डर दखेाउने आत्मा होइन। हामीले पाएको आत्माले हामीलाई
परमे रका छोरा-छोरी बनाउछँ अिन त्यही आत्मासगँै हामी भन्छौ, “हे अब्बा, हे िपता।” 16 अिन त्यो आत्मा
आफैं ले हा ो आत्मालाई साक्षी िदन्छ िक हामी परमे रका सन्तानहरू हौं। 17 यदी हामी परमे रका सन्ताहरू हौं भने
हामीले आशीवार्द पाउनछेौं जनु परमे रिसत आफ्ना मािनहरूका लािग छ। हामीले ती आशीवार्द परमे रबाट ी िसतै
पाउनछेौं। तर हामीले ी ले जस्तै दःुख-पीडा सहन ु पछर् त्यसपिछ मा हामीले पिन ी ले जस्तै गौरव ा गनछौ।

हामीले भिवष्यमा मिहमा पाउने छौ
18 अिहले हामी क मा छौं। तर जनु क अिहले हामीमा छ त्यो भिवष्यमा हामीलाई िदइने मिहमासगँ तलुना गदार्

त्यो केही होइन। 19 परमे रले बनाउन ु भएको त्यके वस्तलुे ठुलो उत्सकुताको साथ त्यस समयलाई प खर्रहकेोछ जब
परमे रले उहाँका छोराहरू को को हुन ्भनरे दखेाउन ु हुनछे। त्यो िवशषे समय हनेर् सारा ससंारको उत्कट अिभलाषा
छ। 20 त्यके वस्त ु जनु परमे रले बनाउन ु भयो त्यो मलू्यहीन भएर गयो। त्यसले प रवतर्न गनर् चाहने, तर परमे रकै
इच्छा अनसुार यस्तो भयो। तथािप त्यहाँ यस्तो आशा िथयोः 21 परमे रले बनाउन भएको हरेक कुरा नाश हुनबाट मु
बनाइने छ र परमे रका छोरा-छोरीहरूले मिहमा र स्वतन् ता ा गनछन।्

22 हामी जान्दछौ सारा ससंार सिृ ग रएको सव-वदेनाले तडिपरहकेी एउटी ीले झैं आज सम्म उत्सकुतापवूर्क
प खर्रहकैे छन।् 23 यो ससंारले मा होइन, हामीले पिन आन्त रक पीडा बोकेर प खर्रहकेाछौं। हामीमा परमे रको
ितज्ञाको थम अशं सरह आत्मा छ। यसलैे हामीलाई उहाँले आफ्ना सन्तान किहले बनाउन ु हुने हो भनरे उत्सकुतापवूर्क

प खर्रहकेाछौं। मरेो भन्नकुो तात्पयर्, हामीलाई उहाँले हा ा शरीरहरूबाट किहले म ु िदनहुुनछे भनरे प खर्रहकेाछौं।
24 हामीहरू बचाईँयौं र हामीमा यो आशा छ। यिद हामीले प खर्रहकेा कुरा दे सके त्यो साँिचकै आशा हुने छैन।
मािनसहरूले त्यस कुराको आशा गदनन ्जनु ितनीहरूले पिहल्यै पाइसकेका हुनँ्छन।् 25 तर हामी केही चीजको आशा
ग ररहछेौं जनु हामीले अिहले सम्म पाएका छैनौं। हामीले ठुलो धयैर्िसत त्यो प खर्रहकेा छौं।

26 आत्माले नै हामीलाई हा ो कमजोरीमा सहायता गन ुर्हुन्छ। हामीले कसरी ाथर्ना गन ुर् पन हो! जान्दनैौ। तर
आत्माले गभंीर भावले परमे रसगँ हा ो पक्षमा ाथर्ना ग रिदनहुुनछे जनु शब्दहरूमा वणर्न गनर् सिकँदनै। 27 परमे रले
हा ो हृदयमा के छ बझु्न सक्न ु हुन्छ िकनभने आत्मा मािनसहरूका लािग परमे रसगँ उहाँकै इच्छाले बोल्न ु हुन्छ।

28 हामी जान्दछौं िक परमे रले त्यके कुरामा ितनीहरूको भलाईको लािग गन ुर्हुन्छ जसले उहाँलाई मे गदर्छ।
ती मािनसहरू हुन ्जसलाई परमे रले बोलाउन ु भयो िकनभने त्यो उहाँकै योजना िथयो। 29 यो ससंार बनाउन भन्दा
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अिघदे ख नै परमे रले ती मािनसहरूलाई जान्न ु हुन्थ्यो।अिन परमे रले ितनीहरू आफ्नै प ु जस्तै होउन ्भन्ने िनणर्य
गन ुर्भयो। त्यसकैारण यशे ूधरैे दाज्य-ूभाईहरू र िददी-बिहनीहरूमा जठेो हुनभुयो। 30 परमे रले ती मािनसहरूलाई आफ्नै
प ु जस्तै होउन भ्न्ने योजना गन ुर्भयो। अिन परमे र ारा बोलइएका ितनीहरूलाई पिन धम बनाइयो। अिन परमे र ारा
धम बनाइएका ितनीहरूलाई उहाँले मिहमा पिन िदनभुयो।

यशे ू ी मा परमे रको मे
31 यसकारण यस िवषयमा हामीले के भन्न?े यिद परमे र हा ो िन म्त हुनहुुन्छ भन,े हामीलाई कसले पराजय गनर्

सक्छ? 32परमे रले हा ो िन म्त जे पिन गन ुर्हुनछे। परमे रले उहाँको आफ्नै प ु लाई क मा भोगाउन ुभएन तर हा ा
िन म्त ब ल िदनभुयो। तब के परमे रले हामीलाई यशेकूा साथै हरेक उपहार िदनहुुन्न र? 33 परमे रले चनु्न ु भएका
मािनसहरूलाई कसले दोष लगाउन सक्छ? कसलैे स ै न! परमे र मा एक हुनहुुन्छ जसले आफ्ना मािनसहरूलाई
धम बनाउनहुुन्छ। 34 परमे रका मािनसहरूलाई कसले दोषी हो भनी भन्न सक्छ? कसलैे स ै न! ी यशे ू हा ा
िन म्त मन ुर्भयो, तर त्यित मा होइन, उहाँ मतृ्यबुाट जीिवत पिन हुनभुयो। अिन उहाँ परमे रको दािहनपे हुनहुुन्छ र
हा ा िन म्त परमे रलाई िब न्त ग ररहन ु भएको छ। 35 ी को मेबाट हामीलाई अलग गनर् सक्ने कुनै थोक छ?
छैन। के दःुखले हामीलाई ी को मेबाट अलग गनर्सक्छ? सक्दनै! के क ठनाई वा खदेाइले हामीलाई ी को
मेबाट अलग गनर्सक्छ? सक्दनै। के अिनकाल वा नाङ्गोपनाले हामीलाई ी को मेबाट अलग गनर्सक्छ? अह।ँ

के कुनै आपद वा मतृ्यलुे हामीलाई ी को मेबाट अलग गनर् सक्छ? अह ँ सक्दनै। 36 धमर्शा ले भन्छ,

“ितमीहरूका िनिम हामीहरू िदनभ र नै मतृ्यकुो मखुमा छौं।
मािनसहरू सोंच्दछन ्हामी मा रने भेंडा जस्ता छौं।” भजनसं ह 44:22

37 तर परमे रको मेको कारणले हामी ती सबै कुराहरूमा पणूर् िवजयी बन्छौं। 38-39 हो, म िन न्त छु िक
कुनै चीजले पिन हामीलाई परमे रको मेबाट अलग पानर् स ै न न मतृ्य ु वा जीवनले न स्वगर्दतूहरू वा शासन गन
आत्माहरूले न त कुनै वतर्मानका वा भिवष्यका कुराले न त कुनै मािथका वा तलका श ले न त सारा ससंारको कुनै
अरू िसिजर्त कुराले हा ो परमे रको मेबाट हामीलाई अलग गनर् सक्नछे जो हा ा भ ु ी यशेमूा छ।

9
परमे र र यहूदी मािनसहरू

1 म ी मा छु र सत्य कुरा बो लरहछुे। म झटुो बो ल्दन।ँ मरेो अन्तारात्मा पिव -आत्मा ारा िनयिं त छ। अिन यो
अन्तरात्माले िन त गछर् िक म झटूो होइनः 2 मलाई ठूलो अफसोस छ र मरेो हृदयमा अटुट वदेना छ यहूदी जाितको
िन म्त। 3 ितनीहरू मरेा दाज्य-ूभाइ िददी-बिहनीहरू हुन,् पथृ्वीमा मरेा सन्तानहरू हुन।् यिद यसले ितनीहरूलाई सहायता
गनर् सक्थे भने म ी बाट ाप पाउन र उहाँिसत छु नें पिन इच्छा गथ।ं 4 ितनीहरू इ ाएलका मािनसहरू हुन।् जसलाई
परमे रले आफ्नो सन्तान बनाउन चनु्न ु भएको छ। ितनीहरूसगँ परमे रको मिहमा र उहाँ अिन उहाँका मािनसहरू
माझमा करार छ। परमे रले उनीहरूलाई आराधाना र सकंल्प गन त रका भएको मोशाको वस्था िदनभुयो। 5 ती
मािनसहरू हा ा पखुार्हरूका सन्तानहरू हुन।् अिन ितनीहरू ी का पािथर्व प रवार हुन।् ी सबै ाणीहरू मािथका
परमे र हुनहुुन्छ। सदा उहाँको शसंा गर! आिमन।

6 हो, म यहूदीहरूको लािग दःुख अनभुव गछुर्। म भ न्दन ँ िक परमे र उनीहरूको लािग आफ्नो ितज्ञा रा मा
चकु्न ु भयो। तर इ ाएलका कितपय मािनसहरू मा परमे रका साँचो मािनस छन।् 7 अिन अ ाहामका सन्तानहरू
मध्ये थोरै मा अ ाहामको साँचो सन्तान िथए। यही कारण परमे रले अ ाहामलाई भन्नभुयो: “इसहाक मा
खा ल काननूी छोरो हुनछे।”✡ 8 यसले बताउछँ अ ाहामका सबै सन्तानहरू परमे रका खास छोरा-छोरीहरू होइनन।्
परमे रले अ ाहामलाई ितज्ञाको आधारामा अ ाहामका खास छोरा-छोरीहरू ती हुन ्जो परमे रका छोरा-छोरीहरू
भए। 9 परमे रले अ ाहमलाई यो ितज्ञा िदनभुएको िथयोः “िन त समयमा म फकर् ने छु अिन साराले एउटा छोरो
पाउनिेछन।्”✡

10 अिन यित मा होइन। रबकेाको पिन छोराहरू िथए। अिन ती छोराहरूका एउटै िपता िथए। उनी हा ा िपता
पखूार् इसहाक िथए। 11-12 तर दईुजना छोराहरू जन्मन ूभन्दा अघाडी परमे रले रबकेालाई भन्नभुयो, “ठूलो छोराले
सानालाई सवेा गनछ।”✡ केटाहरू जन्मन ु भन्दा र ितनीहरूले रा ो वा नरा ो कुनै काम गनर् भन्दा अगाडी यसो भिनएको
✡ 9:7: 21:12 बाट उ तृ ग रएको। ✡ 9:9: 18:10, 14 बाट उ तृ ग रएको। ✡ 9:11-12:

25:23 बाट उ तृ ग रएको।
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िथयो। आफूले चनुकेो केटो आफ्नो योजनाकै आधारमा होस ्भन्नालाई परमे रले यसो भन्नभुएको िथयो। परमे रकै
चाहनाले उनी चिुनएका िथए तर ती केटाहरूले केही गरेको कारणले होइन। त्यो परमवेरको इच्छा िथयो। 13 जस्तो
धमर्शा मा भिनएको छ, “मलैे याकूबालाई मे गरें तर एसावलाई घणृा गरें।”✡

14 यसकारण यस िवषयमा हामीले के भन्नपुछर्? के परमे रमा कुनै अन्याय छ? िन चय छैन। 15 परमे रले
मोशालाई भन्नभुयो, “जसलाई म कृपा दशार्उन ु चाहन्छु उसलैाई कृपा दशार्उछँ। अिन जसलाई सहानभुिूत दशार्उन ु
चाहन्छु उलाई सहानभुिूत दशार्उछु।”✡ 16 यसलैे हरेक कुरो परमे रको कृपामा िनभर्र छ, अिन मािनसको इच्छामा वा
यासमा िनभर्र छैन। 17 धमार्सा मा परमे रले िफरऊनलाई भन्नभुयो, “मलैे ितमीलाई राजा बनाएँ तािक मरेो िन म्त

ितमीले केही गनर् सकौला। म मरेो श ितमी माफर् त दशर्न गनर् चाहन्थें। म चाहन्थे मरेो नाउँ ससंारभ र घोिषत होस।्”✡
18 यसलै,े परमे रले जसलाई चाहन ु हुन्छ उसमैािथ कृपा दशार्उन ु हुन्छ। अिन परमे रले जसलाई हठी बनाउन ु चाहन ु
हुन्छ उसलाई हठी बनाउन ु हुन्छ।

19 यसकारण ितमीहरूमध्ये कसलैे पिन गनर्सक्छौः “यिद परमे रले हामीले गरेका सबै कुराहरूमा िनयं ण
गन ुर्हुन्छ भने परमे रले हा ो पापहरूको िन म्त हामीलाई िकन दोष िदनहुुन्छ?” 20 हे मािनस, ितमी आफूलाई को हु ँ
भन्ने सम्झन्छौ? परमे रलाई गन ितमी को हौ? के एउटा माटाको हाँडीले कुमाललेाई “मलाई िकन यस्तो बनायौ”
भनरे सोध्छ? 21 कुमालकेो अिधकार छ एउटै माटोबाट उसले िवशषे योगमा आउने एक िकिसमको भाँडो बनाउछँ
भने सामान्य योगमा आउने अक िकिसमको भाँडो पिन बनाउछँ। के यो ठीक होइन?

22 यस्तै कारले परमे रले पिन काम गन ुर्हुन्छ। परमे रले आफ्नो ोध मािनसहरूमा कट गनर् चाहन ु भयो,
जसमा िक उनीहरूले उहाँको श दखेनु।् तर परमे रले ठूलो धयैर्िसत ती मािनसहरूलाई सहन ु भयो जो िवनाश हुनै
आटेँका िथए। 23 परमे रले धयैर्तापवूर्क पखर्न ु भयो जसमा िक उहाँको कृपा पाउनहेरूलाई उहाँले आफ्नो सम्पन्न
मिहमा दखेाउन सकून।् परमे रले ती मािनसहरूलाई आफ्नो मिहमा ा गनर् तयार गन ुर् भयो। 24 हामी ितनै मािनसहरू
हौं। परमे रले हामीलाई यहूदी र गरै-यहूदी दवुै सम् दायबाट चनु्न ु भएको छ। 25 होशकेो िकतावमा धमर्शा ले भन्दछ,

“जो मािनसहरू मरेा होइनन-्
म भन्नछुे ती मरेा मािनसहरू हुन।्

अिन ती मािनसहरू जसलाई मलैे मे ग रन-ँ
म भन्नछुे ितनीहरूलाई मे गछुर्।” होशे 2:23

26 अिन

“त्यही ठाउँमा जहाँ परमे रले भन्नभुयो,
‘ितमीहरू मरेा मािनसहरू होइनौ’-
त्यसै ठाउँमा ितनीहरूलाई जीउदँा परमे रका पु हरू भनरे भिनने छ।” होशे 1:10

27 अिन इ ाएलको िवषयमा यशयैाले भनकेा छन:्

“इ ाएलका मािनसहरू
समु िकनारका बालवुाका कणहरू झैं अनगन्ती छन।्

तर ितनमा थोरैको मा उ ार हुनछे।
28 हो, परमे रले चाँडै नै यस पथृ्वीमा मािनसहरूको न्याय ग रसक्न ु हुनछे।” यशयैा 10:22-23

29 यस्तै कुरा यशयैाले भनःे

“परम भु सवर्-श मान हुनहुुन्छ,
भलुे हा ा िन म्त उहाँका कितपय मािनसहरूलाई बचाउन ु भयो।

यिद उहाँले त्यसो नगन ुर् भएको भए,
अिहले हामी सदोम,
र गमोरा जस्तै हुने िथयौं।” यशयैा 1:9

✡ 9:13: 1:2-3 बाट उ तृ ग रएको। ✡ 9:15: 33:19 बाट उ तृ ग रएको। ✡ 9:17:
9:16 बाट उ तृ ग रएको।
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30यसकारण यी सबले के बझुाउँछ? यसको तात्पयर् होः गरै-यहूदीहरूले धम बन्न खोिजरहकेा िथएनन।् तर ितनीहरू

िव ासमा आधा रत धम बनाइए। 31अिन इ ाएलका मािनसहरूले वस्थालाई प ाएर धम बन्ने कोिशश गरे। तर
ितनीहरू आफ्नो उ ेश्यमा सफल भएनन।् 32 िकन असफल भए? िकनभन,े आफ्ना कामहरूको आधारमा ितनीहरूले
आफैं लाई धम बनाउने कोिशश गरे, िव ासको आधारमा होइन। ितनीहरू त्यस ढुङ्गामा ठेस लागरे लडे जसले
मािनसलाई लडाउछँ। 33 त्यस ढुङ्गाको िवषयमा धमर्शा भन्छः

“हरे, िसयोनमा म एउटा ढुङ्गा राख्छु, जसमा मािनसहरूलाई ठेस लाग्छ।
यो एउटा िचहान हो जसले मािनसलाई पाप गनर् लाउछँ।

तर च ानमा कसलैे िव ास गदर्छ भने
उसलाई ल ज्जत पा रने छैन।” यशयैा 8:14, 28:16

10
1 दाज्य-ूभाइहरू र िददी-बिहनीहरू, यहूदीहरूको उ ार हुनसकोस ्भनरे म हृदयबाटै चाहन्छु। यो मरेो परमे र ित

ाथर्ना छ। 2 यित मा म यहूदीहरूको िवषयमा भन्न सक्छुः ितनीहरू साँिच नै परमे लाई प ाउन चाहन्छन।् तर
ितनीहरू ठीक बाटो जान्दनैन।् 3 ितनीहरूले धम बनाउने परमे रको बाटो िचननेन।् ितनीहरूले आफ्नै त रकाबाट
धािमर्क बन्न खोजे अिन त्यसलैे मािनसहरूलाई धम बनाउने परमे रको बाटो ितनीहरूले स्वीकार गरेनन।् 4 ी ले

वस्था समा ग रिदनभुयो तािक त्यके मािनस जसले िव ास गछर् ऊ धम हुन सक्छ।
5 वस्थाले िदएको धािमर्कताको बारे मोशा भन्दछन,् “ वस्था अनसुार िहडं्ने मािनस त्यसबाटै बाँच्नछे।”✡ 6 तर

िव ासले िदएको धािमर्कताको िवषयमा धमर्शा ले भन्छ, “ितमीहरू स्वयलंे नसोध, ‘स्वगर्मा को जानछे?’ ” (जसको
अथर् हुदँछ “ ी लाई पथृ्वीमा उतानर् को स्वगर् जानछे?”) 7 “र नभन, ‘पातालमा को जानछे?’ ” (जसको अथर्
हुदँछ, “ ी लाई मतृ्यबुाट फकार्उन पातालमा को जानछे?”)

8 धमर्शा ले यसरी भन्छः “परमे रको िशक्षा ितमीहरूको निजक छ, त्यो ित ो मखुमा र ित ो हृदयमा छ।”✡ यो
िशक्षा िव ासको िशक्षा हो जनु हामी चार गछ ं। 9 यिद ितमीहरूले “यशे ू नै भ ु हुनहुुन्छ,” भन्न मखु खोल्यौ भने
अिन यिद परमे रले यशेलूाई मतृ्यबुाट बौराउन ु भयो भन्ने कुरामा ितमीहरू िव ास गछ भन,े ितमीहरूको उ ार हुनछे।
10 हो, हामी हृदयले िव ास गछ ं त्यसलैे हामी धम बनाइका छौं। अिन हामी िव ास गछ ं भन्ने स्वीकार गनर् हामी
आफ्ना मखु खोल्दछौं त्यसलैे हामी बचाईएका छौं। हामीले मखु खोल्यौं र िव ास गय अिन हा ो उ ार भयो।

11 हो, धमर्शा ले भन्छ, “जसले पिन उहाँमा िव ास गछर् भन,े ऊ ल ज्जत हुने छैन।”✡ 12 िकनभने यहूदी र
गरै-यहूदीहरूमा िभन्नता छैन। उहाँनै परम भु सबकैा लािग भु हुनहुुन्छ। ज-जसले उहाँमा िव ास राख्दछ ती सबलैाई
उहाँ पणू र् आिशष िदनहुुन्छ। 13 हो, धमार्शा ले भन्छ, “जसले परम भमुा भरोसा राख्छ उसको उ ार हुदँछ।”✡

14 तर मािनसहरूले भलुाई पत्याउन भन्दा पिहले उहाँमा िव ास गन ुर्पछर्? अिन िव ास गनर् अिघ, ितनीहरूले
उहाँको बारेमा सनुन्नपुछर्। तर उहाँको बारेमा सनु्नलाई कसलैे उहाँको बारे ितनीहरूलाई चार गन ुर्पछर्। 15 तर कसलैे
चार गन ुर् भन्दा अिघ, उसलाई पठाइन ु पछर्। धमर्शा ले भन्छः “ससुमाचार ल्याउनहेरूको खु ा सनु्दर हुन्छन।्”✡
16 तर सबै यहूदीहरूले त्यो ससुमाचार स्वीकार गरेनन।् यशयैाले भन,े “परम भु हा ो सन्दशेलाई कसले िव ास

गरे?”✡ 17 यसलैे ससुमाचार सनुपेिछ िव ास आउँदछ। अिन यिद कसलैे मािनसलाई ी को िबषयमा बताए
ितनीहरूले ससुमाचार सनु्नछेन।्

18 तर म सोध्छु, “के ितनीहरूले ससुमाचार सनु?े” हो, ितनीहरूले सनु।े धमर्शा ले भन्छ,

“ितनीहरूका आवाज सारा-ससंारमा फै लउन।्
ितनहरूका शब्द ससंारका चारै िदशा पगुनु”् भजनसं ह 19:4

19 फे र म सोध्छु, “के इ ाएलका मािनसहरूले बझुनेन?्” हो ितनीहरूले बझु।े मोशा पिहले परमे रका कुरा भन्छन,्

“म ती मािनसहरूलाई योग गरेर ितनीहरूमा इष्यार् उत्पन्न गराउँछु, जो एक जाित होइन।
एउटा मखूर् जाितलाई योग गरेर म ितमीहरूलाई ु बनाउछुँ।” वस्था 32:21

✡ 10:5: 18:5 बाट उ तृ ग रएको। ✡ 10:8: 30:12-14 बाट उ तृ ग रएको। ✡ 10:11:
28:16 बाट उ तृ ग रएको। ✡ 10:13: 2:32 बाट उ तृ ग रएको। ✡ 10:15: 52:7 बाट उ तृ ग रएको।
✡ 10:16: 53:1 बाट उ तृ ग रएको।
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20 त्यसपिछ यशयैा अझ िनभर्यताका साथ परमे रलाई भन्छन:्

“जनु मािनसहरूले मलाई खोज्दै खोजकेा िथएनन,्
ितनीहरूले नै मलाई पाए।

जसले मलाई सोध्दै सोधकेा िथएनन,् म ितनीहरूकहाँ कट भएँ।” यशयैा 65:1

21 परमे रले यी कुराहरू यशयैा ारा गरै-यहूदीहरूलाई भन्नभुयो। तर यहूदीहरूका बारेमा परमे र भन्नहुुन्छ,

“सारा िदन मलैे ती मािनसहरूलाई पख,ं
तर ितनीहरूले मरेो आज्ञा माननेन ्अिन मलाई प ाएनन ्पिन।” यशयैा 65:2

11
आफ्ना मािनसहरूलाई परमे रले िबसर्नभुएन

1 तब मलैे सोधें, “के परमे रले आफ्ना मािनसहरूलाई फा लिदन ु भयो त?” त्यसो होइन! म स्वयं एक इ ाएली हु।ँ
म अ ाहामको प रवारको हु।ँ म िबन्यामीनको कुलको हु।ँ 2 ितनीहरू जन्मन ु भन्दा पिहलनेै परमे रले इ ाएलहरूलाई
आफ्नो मािनसको रूपमा चनु्न ु भएको िथयो। अिन परमे रले ती मािनसहरूलाई िनकालरे फ्याँकन ु भएन। िनःसन्दहे,
ितमीहरू जान्दछौ धमर्शा ले ए लयाको बारेमा कथा भन्छ। धमर्शा ले भन्छ, ए लयाले परमे रलाई इ ाएलका
मािनसहरूको िवरु मा यस कारले ाथर्ना ग ररहकेा िथए, 3 “परम भ,ु मािनसहरूले तपाईंका अगमव ाहरूलाई मारे।
अिन तपाईंका वदेीहरू सबै भत्काई िदए। म मा एकजना अगमव ा अझ बाँिचरहछुे। अिन मािनसहरू मलाई मानर्
खोिजरहछेन।्”✡ 4 तर परमे रले ए लयालाई कस्तो उ र िदनभुयो? उहाँले भनन्नभुयो, “मलैे अझ सम्म मलाई पजु्न
सात हजार मािनसहरू राखकेोछु। ती सात हजार मािनसहरूले बाललाई पजुनेन।्”✡

5 यस्तै कारल,े परमे रको अन ु हले चिुनएका अिहले पिन इ ाएलमा कितपय मािनसहरू छन।् 6 अिन यो
परमे रको अन ु हकै फल हो भन,े त्यो मािनसहरूको कामको फल होइन। न भने परमे रको अन ु ह नै रहने िथएन।

7 यसलैे त्यो यस्तो हुन गयोः इ ाएलका मािनसहरूले धम बन्ने कोिशश गरे। तर ती सफल बिनन सकेनन।् तर
परमे रले चनु्न ु भएका मािनसहरू भने धम बिनए। अरू मािनसहरू कठोर िथए र परमे रको कुरा सनु्न चाहनेन।्
8 जस्तो धमर्शा मा ले खएको छ,

“परमे रले मािनसहरूका इ न् यलाई चतेनाहीन बनाइिदन ु भयो।” यशयैा 29:10

“परमे रले ितनीहरूका आखँा बन्द ग रिदन ु भयो तािक ितनीहरूले दे नसकुन,्
उहाँले ितिनहरूका कान बन्द ग रिदन ु भयो तािक ितनीहरूले सनु्न नसकुन।्

अझसम्म त्यही भइरहछे।” वस्था 29:4
9 अिन दाउद भन्छन,्

“ितनीहरूका भोजहरूमा, ितनीहरू पासोमा परून ्र प ाउ खाऊन।्
ितनीहरूले ठोक्कर खाउन ्र ती लडनू,् ितनीहरू द ण्डत होऊन।्

10 ितनीहरूका आखँा बन्द रहुन,् तब ती दे सक्दनैन।्
अिन ती सदा क मा प ररहुन।्” भजनसं ह 69:22-23

11 त्यसलैे म सोध्छु जब यहूदीहरूले ठोक्कर खाए, त्यस ठोक्करले के ती ध्वशं भए? भएनन।् ितनीहरूको गल्तीले
गरै-यहूदीहरूलाई मु दान गय र यहूदीहरूलाई इष्यार्ल ु बनायो। 12 यहूदीहरूको ठोक्करले ससंारलाई ठूलो आिशष
ल्याएको छ, अिन ितनीहरूले जे गमुाए त्यसले गरै-यहूदीहरूलाई ठूलो आिशष ल्याएको छ। यसकारण कल्पना गर
परमे रले ितनीहरूलाई जस्तो हुन ु चाहनहुुन्छ तो त्यस्तै भइिदए ससंारले कित महान ्आिशष पाउने िथयो!

13 अब म ितमीहरूसगँ बो लरहछुे जो यहूदीहरू होइनौ। म गरै-यहूदीहरूको े रत हु।ँ यसलैे जित बलेा मसगँ त्यो
कमर् हुन्छ, म यथासक्य असल गछुर्। 14 म आशा गछुर् िक म आफ्नै मािनसहरूलाई इष्यार्ल ु बनाउन सक्छु। त्यस्तै
✡ 11:3: 1 राजा 19:10, 14 बाट उ तृ ग रएको। ✡ 11:4: 1 राजा 19:18 बाट उ तृ ग रएको।
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कारले म आशा गछुर् म ितनीहरूमा कितपयलाई उ ार गनर् सक्छु। 15 परमे र यहूदीहरूसगं रसाउन ु भनकेो उहाँ
ससंारका अन्य मािनसहरूको िम बन्नभुयो भनकेो हो। त्यसलैे कल्पना गर, परमे रले यहूदीहरूलाई पनुः स्वीकार गन ुर्
भयो भने के होला? त्यसले मतृ्यपुिछ जीवन ल्याउनँछे।

16 यिद रोटीको पिहलो टु ा परमे रलाई अपर्ण गरे, जम्मै रोटी पिव हुन्छ। यिद एउटा रूखका जराहरू पिव
छन ्भने त्यसका हाँगाहरू पिन पिव हुनछेन।्

17 भ क्षको रूखको केही हाँगाहरू भाँिचएका िथए। अिन जङं्गली भ ाक्षको हाँगा (जस्तो गरै-यहूदी) ितमीहरू
त्यस भ ाक्षको हाँगाहरूमा कलमी बाँिधएकाहरू िथयौ। अब त्यसै भ ाक्ष रूखको श र जीवनको साझदेारी ितमीहरूले
गनछौ। 18 यसलैे भाँिचएका हाँगाहरू भन्दा ठूला बन्ने घमण्ड नगर। ितमीहरूले घमण्ड गन कुनै कारण छैन। िकन?
ितमीहरूले त्यो जरामा ाण भदनौं। त्यो जराले पो ितमीहरूलाई ाण िदन्छ। 19 ितमीहरूले भन्नछेौ, “हागाँहरू भाँिचएर
गए जसमा िक म रूखमा कलमी बनाउन सकँू।” 20 त्यो सत्य हो। ती हाँगाहरू भाँिचएका िथए िकनभने ितनीहरूले
िव ास गरेनन।् अिन ितमीहरू आफ्नो िव ासको कारणले त्यस रूखमा ठाउँ पाउछँौ। घमण्डी नबन तर न बन।
21परमे रले ाकृितक हाँगाहरूलाई नजोगाए जस्तै यिद ितमीहरूले िव ास ग ररहनेौ भने उहाँले ितमीहरूलाई जोगाउन ु
हुने छैन।

22 यसकारण बझु, परमे र कित दयाल ु हुनसुक्न ु हुन्छ, तर साथै बझु, परमे र कठोर पिन हुन सक्नहुुन्छ, जसले
परमे रको बाटो प ाउन छाड्छ उिसत उहाँ कठोर हुनहुुन्छ। तर ितमी उहाँका दयािभ रिहर ौ भने परमे र दयाल ु
हुनहुुन्छ। तर ितमीले त्यसो गरेनौ भने ितमी रूखका हाँगाहरू का टए झौं, का टने छौ। 23 अिन यिद यहूदीहरूले
परमे रमा फे र िव ास रा थाल,े परमे रले ितनीहरूलाई फे र हण गन ुर्हुनछे। परमे रमा ितनीहरूलाई फे र
फकार्ई ल्याउने क्षमता छ जहाँ ितनीहरू पिहले िथए 24 एउट असल भ ाक्षको रूखमा जगंली भ ाक्ष का हाँगाहरू कलम
सान ुर् ाकृित कुरो होइन। तर ितमी गरै-यहूदीहरू जङ्गली भ ाक्ष रूखका हाँगाहरू जस्ता हुन।् यसकारण िनःसन्दहे
ितनीहरू मलू रूखमा कलमी सानर् सिकन्छ।

25 दाज्य-ूभाइहरू र िददी-बिहनीहरू, म ितमीहरूलाई यो ग ु कुरा बताउन चाहन्छु। यसले ितमीहरूलाई नबझुकेा सबै
कुराहरू बझु्नमा सहयोग गनछ। सत्य यो होः इ ाएलको एउटा भाग हठी भयो। तर त्यो प रवतर्न हुन सक्नछे जब शस्त
अ-यहूदीहरू परमे रकहाँ आउँदछन।् 26 अिन त्यसै गरी सारा इ ाएलीहरूलाई बचाइनछे। यो धमर्शा मा ले खएको
छः
“उ ारक िसयोनबाट आउनु हुनछे;

उहाँले याकूबका प रवारबाट दषु् ाइँ हटाउनहुुनछे।
27 अिन म ितनीहरूसगँ यो वाचा गनछु

जब ितनीहरूका पापहरू म हरण गनछु।” यशयैा 59:20-21, 27:9

28 यहूदीहरू ससुमाचार हण गनर् अस्वीकार गछर्न,् यसकारण ितनीहरू परमे रका श हुरू हुन।् यो ितमी गरै-
यहूदीहरूलाई सहायता गनर्को लािग भएको हो। तर ितनीहरू चिुनएका मािनसहरू हुनाको कारण परमे रले अझ पिन
मे गन ुर्हुन्छ। िकनभने ितनीहरूका िपताहरूलाई वचन िदनभुएको िथयो। 29 परमे रले मािनसहरूलाई आफूले िदनहुुने

उपहारको बारेमा अिन आफ्नो बोलावटको बारेमा आफ्नो मन प रवतर्न गन ुर्हुने छैन। 30 एक समयमा ितमीहरूले
परमे रलाई मान्न अस्वीकार गरेका िथयौ। तर अिहले ितमीहरूले परमे रको कृपा पायौ कारण ितनीहरूले आज्ञा पालन
गनर् माननेन।् 31 अिन अिहले ितनीहरूले परमे रको आज्ञा पालन गनर् अस्वीकार गछर्न ् िकनभने परमे रले ितनीहरू
ित कृपा दशार्उनभुयो। ितनीहरूले पिन परमे रबाट कृपा ा गरून ् भिन त्यसो भएको िथयो। 32 सबै मािनसहरू

अवज्ञाको कारागारमा यसकारण थिुनएका छन ्िक परमे रको कृपा सबमैा पगु्न सकोस।्
परमे रको शसंा गर

33 हो, परमे रको ए यर्को सीमा छैन! उहाँको ज्ञान र ब ु को कुनै अन्त छैन! कसलैे पिन परमे रले गन ुर्भएको
िनणर्यको ाख्या गनर् स ै न। कसलैे पिन परमे रको बाटोहरू बझु्दनै। 34 जस्तो धमर्शा मा ले खएको छः

“परम भकुो मन कसले जान्दछ?
उहाँलाई सल्लाह कसले िदनसक्छ?” यशयैा 40:13

35 “कसलैे किहल्यै परमे रलाई केही उपहार िदएको छ?
ता िक ब द्लमा परमे रले पिन उसलाई उपहार िदन ु परोस।्” अय्यबू 41:11
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36 हो, परमे रले सबै थोक सजृना गन ुर्भयो। सबै कूरा उहाँकै कारणले र उनकैा िन म्त च लरहछे। परमे रको

महीमा रिहरहोस!् आिमन।

12
परमे रलाई ितमीहरूको जीवन दऊे

1 यसलैे दाज्य-ूभाइहरू र िददी-बिहनीहरू, केही गर भनरे म िबन्ती गदर्छु। परमे रले हामीलाई ठूलो दया
दखेाउनभुयो। यसकारण परमे रलाई सन्न गद आफ्नो जीवनलाई जीिवत ब लदानको रूपमा अपर्ण गर। यही
ितमीहरूको आ त्मक उपासना हो। 2 सांसा रक स्तरमा आफूलाई प रवतर्न नगर। तर िवचारको नयाँ बाटो अप्नाएर
आफूलाई आन्त रक रूपले प रवतर्न गर। अिन त्यसपिछ ितमीहरू रा ो के हो, उहाँलाई के मन पछर् र सम्पणूर्ता के हो,
आफैं परमे रको इच्छा प ो लाउन समथर् हुने छौ।

3परमे रले मलाई अन ु हको वरदान िदनभुएकोछ, म ितमीहरू सबलैाई भन्छु आफू जे छौ त्यो भन्दा बढता आफूलाई
नसम्झौं। परमे रले िदनभुएको िव ासको आधारमा ितमी वास्तवमा बाँिचरहकेाछौ त्यो स्वयं हरे। 4 हामी त्यकेको
एउटै शरीर छ अिन यो धरैे भागमा बाँिडएको छ। यी भागहरूको एउटै काम हुदँनै। 5 उसै गरी, हामी धरैे मािनसहरू छौं,
तर ी मा हामी एक शरीर हौं। अिन त्यके अगं अरू भागहरूका हुन।्

6 हामी सबसैगँ िविभन्न वरदानहरू छन।् हरेक वरदान परमे रको अन ु हबाट आएको छ। यिद कससैगँ अगमवाणी
गन वरदान छ भने उसले आफ्नो िव ासको अनसुार त्यसको उपयोग गन ुर्पछर्। 7 यिद कससैगँ सवेाको वरदान छ भने
उसले सवेा गन ुर्पछर्। यिद कससैगँ उपदशेको वरदान छ भने उसले उपदशे िदनपुछर्। 8 यिद कससैगँ उत्साहको वरदान
छ भने उसले अरू मािनसलाई उत्साह िदनपुछर्। यिद कससैगँ अरूलाई सहयोग गन वरदान छ भने उसले उदारतापवूर्क
सहयोग गन ुर्पछर्। यिद कससैगँ नतेतृ्व गन वरदान छ भने उसले वीणतापवूर्क नतेतृ्व िदनपुछर्। यिद कससैगँ दया दखेाउने
वरदान छ भने उसले खशुीको साथमा अरूलाई दया दखेाउन ु पछर्।

9 ितमीहरूको मे श ू हुनपुछर्। ती कुराहरूलाई घणृा गर जनु कुरामा दषु् ाइँ छ। असल कुराहरू मा गर। 10 एका-
अकार्मा दाज्य-ूभाई, िददी-बिहनीहरूलाई जस्तो मे गर। ितमी आफूलाई जस्तो चाहन्छौ आफ्ना दाज्य-ूभाइ, िददी-
बिहनीहरूलाई त्यो भन्दा अझ बढता सम्मान दऊे। 11 परम भकुो काममा अल्छी नहोऊ। आ त्मक रूपले इष्यार्ल ु भएर
उहाँको सवेा गर। 12खशुी होऊ िकनभने ितमीहरूसगँ आशा छ। दःुखमा धयैर् धारण गर। सधैं ाथर्ना गर। 13 परमे रका
मािनसहरूले सहायता खोजकेो दखेे आफूमा भएको कुरो बाँड र सहायता दऊे। अिन मािनसहरूलाई आफ्नो घरमा स्वागत
गर।

14 ती जसले ितमीहरूलाई नरा ो गछर् उिसत मीठो वचन बोल। तर ितनीहरूलाई नसराप। 15 जब अरूहरू खशुी
हुदँछन ् ितमी पिन ितनीहरूसगँै खशुी हुनपुछर्। अिन जब अरूहरू रून्छन ् ितमीपिन ितनीहरूसगँ रोऊ। 16 परस्परमा
शा न्तपवूर्क िमलरे बस। अहंकार नगर। िनम्न पदका मािनसहरूिसत िम ता राख। अिभमानी नहोऊ।

17 यिद ितमीलाई कसलैे चोट पयुार्उँछ भने ितमीले त्यसको बद्ला नलऊे। सबै मािनसलाई रा ो गन यास गर।
18 सबसैगँ शा न्तिसत ब े चे ा गर। 19 हे मरेा िम हरू, ितमीहरूलाई नरा ो गनलाई दण्ड िदने कोिशश नगर।
परमे रलाई पखर्, उहाँले ोधको बलेामा ितनीहरूलाई दण्ड िदनहुुनछे। ले खएको छः “दण्ड िदने काम मरेो हो,
म साटो फेन छु।”✡ परम भु भन्नहुुन्छ। 20 यसथर् ितमीहरूले यसो गन ुर्ः

“यिद ित ो श ु भोको छ भन,े
उसलाई खवुाऊ।

यिद ित ो श ु प्यासा छ भन,े
उसलाई पानी दऊे।

यस कारले ितमीले ती मािनसहरूलाई ल ज्जत पानछौ।” िहतोपदशे 25:21-22

21 द ु ले ितमीलाई निजतोस,् तर भलाईले द ु लाई िजत।

13
सरकारको शासकहरूको आज्ञा मान्न ु

1 ितमीहरू सबलैे शासकहरूको आज्ञा मान्न ु पछर्। िकनभने शासकहरूलाई अिधकार िदने परमे रनै हुनहुुन्छ। अिन
अिहले शासन गनहरू परमे रबाट िनय ु ग रएका हुन।् 2 यसलैे जो शासकहरूको िवरोधमा जान्छ ऊ परमे रको
✡ 12:19: 32:35 बाट उ तृ ग रएको।
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िनय ु को िवरोधमा जान्छ। जो शासकको िवरोधमा जान्छ ऊ द ण्डत हुनछे। 3 ज-जसले उिचत काम गदर्छन ्
उनीहरूलाई शासकहरूदे ख डराउने काम छैन। तर ज-जसले अनिुचत काम गदर्छन ्उिनहरूलाई शासकहरूदे ख डराउन ु
पछर्। के ितमीहरू शासकहरूका डरबाट मु हुन चाहन्छौ? तब उिचत काम गर, शासकहरूले ितमीहरूको शसंा
गनछन।्

4 शासकवगर् ितमीहरूलाई सहयोग गन परमे रका सवेक हुन।् तर ितमीले अनिुचत काम गय भने ितमी डराउछँौ।
शासकसगँ दण्ड िदने अिधकार छ अिन उसले यो अिधकार चलाउछँ। अनिुचत काम गनलाई दण्ड िदने ऊ परमे रको
सवेक हो। 5 ितमीले शासकको आज्ञा मान्नै पछर्, ितमीले मान्नै पछर् िकन िक माननेौ भने ितमीले दण्ड पाउन सक्छौ।
ितमीले मान्न ु पछर् िकनभने ितमी जान्दछौ िक असल काम ग रन ु पछर्।

6 अिन यसकैारण ितमीहरूले कर पिन ितन ुर् पदर्छ। शासकहरू परमे रको सवेा ग ररहछेन ् अिन त्यसकैो लािग
ितनीहरूले आफ्नो समय िदन्छन।् 7 ितमीले जे िदनपुछर् सबै मािनसलाई दऊे। ितमीले जसलाई कर र महसलू ितन ुर् परेको
हुन्छ उसलाई ितर। आदर गन ुर्पन मािनसलाई आदर गर। सम्मान गन ुर् पन मािनसलाई सम्मान गर।

अरूलाई मे गन ुर् नै वस्था हो
8 ितमी कससैगँ ऋणी हुन ु हुदँनै। तर ितमीहरू सधैं एका अकार्मा मेको ऋणी हुनपुर्छ। जसले अरूलाई मे गदर्छ

उसले सम्पणूर् वस्था मान्दछ। 9 म यो िकन भन्दछुै? िकनभने वस्थाले भन्दछ, “ िभचारको पाप नगर, हत्य नगर,
कुनै कुरो नचोर, अरूको चीजको लोभ नगर।”✡ यी सबै आदशेहरू र अन्य आदशेहरू एउटै आदशेमा समािहत छन ्
“आफूलाई मे गरे जस्तै अरूलाई मे गर।”✡ 10 मेले कसलैाई चोट पयुार्उदँनै। यसकारण मे गन ुर् नै सबै वस्थाको
पालन गन ुर् हो।

11 मरेो भनाइको कारण यो हो िक हामी अप् ारो समयमा बाँिचरहछेौं। हो, अब िन ाबाट ब्य ूिँझने ित ो समय
आएको छ। िकनभने जित बलेा हामीले िव ास गय ं त्यस बलेा भन्दा अिहले हा ो म ु हामी निजक भएको छ।
12 “रात” ायः िस सक्यो “िदन” लगभग यहाँ आइसक्यो। यसथर्ः हामीले अन्धकारको कामगनर् छोडन ु पछर्, अिन
उज्यालाको कामहरू गन ुर् पछर्। 13 िदनको मािनसहरू जस्तो हामीले स्वच्छातापवूर्क काम गन ुर्पछर्। हामी जङ्गली र
खिचर्लो भोजमा भु लन ु हुदँनै। हामी दाखरसले माि न ु हुदँनै। हामीले िभचारका पापहरु गन ुर् हुदँनै र हामीले आफ्ना
शरीरले कुनै पाप गन ुर् हुदँनै। हामीले झगड़ा गन ुर् हुदँनै र ईष्यार् गन ुर् हुदँनै। 14 त्यसको स ामा आफूले भ ु यशे ू ी झैं
होऊ। आफ्नो पापमय स्वभाव र पापमय इच्छाहरूलाई सन्त ु ी नदऊे।

14
अरूको भत्सर्ना नगर

1कमजोर िव ास भएका आफ्नो समहूका सदस्यहरूलाई अप्नाउन अस्वीकार नगर। अिन ितनीहरूको िवचारमािथ
ितनीहरूिसत तकर् नगर। 2 आफूलाई जे मन पछर् त्यो खान सक्छु भन्ने िव ासहरू एउटा मािनसको हुन सक्छ। तर
कमजोर िव ास हुने अक मािनसले सोच्न सक्छ िक ऊ खाली साग-सब्जी मा खान सक्छ। 3 अिन जे पिन खान
सक्छु भन्ने मािनसले त्यो साग-सब्जी मा खाने मािनस भन्दा उ म छु भनरे आफूलाई ठान्न ु हुदँनै। अिन साग-सब्जी
मा खाने मािनसले पिन सबै खाने मािनस गल्ती हो भनरे सोच्न ु हुदँनै। परमे रले ती दवुलैाई हण गन ुर्हुन्छ। 4 ितमीले
अरूको सवेकलाई जाँच्न स ै नौ। उसको स्वामीले मा त्यसको ठीक र बठेीकको िनणयर् गनर्सक्छ। अिन परम भकुो
सवेक ठीक बन्नछे िकनभने भ ु ितनलाई ठीक बनाउन ु सामथ हुनहुुन्छ।

5 कुनै मािनसले एउटा िदनलाई अक िदनभन्दा महत्वपणूर् ठान्न सक्छ। अिन अक मािनसले सबै िदन एकै ठान्न
सक्छ। हरेक मािनस आफ्नो िव ासमा िन त हुनपुछर्। 6जसले एउटा िदन भन्दा अक िदन महत्वपणूर् भनरे सोच्दछ
उसले त्यो परम भकुो लािग सोंच्दछै। अिन जसले सबै थोक खान्छु भन्छ त्यसले भकुो लािग खाँदछै। हो, त्यस
भोजनको लािग उसले भलुाई धन्यवाद िददंछ। अिन जसले केही थोक खान अस्वीकार गदर्छ जसले भकैु लािग
अस्वीकार ग ररहछे। उसले पिन परमे रलाई धन्यवाद िददंछ।

7 हो, हमी सबजैना भकुो लािग बाँच्दछौं। हामी आफ्नै िन म्त बाँच्दनैौं अथवा आफ्नै िन म्त मदनौं पिन । 8 यिद
हामी बाँच्छौ भने भकुो लािग बाँिचरहकेाछौं। अिन यिद हामी मछ ं भन,े हामी भकुो लािग मदर्छौं। यसलैे हामी मरौं
िक हामी बाँचौ हामी भकैु हौं। 9 यही कारणले गदार् ी मन ुर्भयो र मतृ्यबुाट बाँच्न ु भयो। ी ले त्यसै गन ुर्भयो र उहाँ
मरेकाहरूको लािग पिन र बाँचकेाहरूको लािग पिन भु हुनसक्न ु भयो।
✡ 13:9: 20:13-15, 17 बाट उ तृ ग रएको। ✡ 13:9: 19:18 बाट उ तृ ग रएको।
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10 तब ितमी ी मा भाइ भनरे िकन जाँच्छौ? अथवा ितमीले आफूलाई आफ्ना दाज्य-ूभाइ भन्दा ठूला िकन

ठान्छौं? हामी सबजैना परमे रका सम्मखु उिभन ु पछर्। अिन उहाँले हामी सबलैाई जाँच्न ु हुन्छ। 11 हो, धमर्शा मा
ले खएको छः

“ ‘ त्यके मािनस मरेो साम ु झकु्नछे,
अिन त्यकेले परमे रलाई मान्नछे।िनःसन्दहे म बाँचे जस्त,ै
यी कुराहरू हुनछेन,् परम भु भन्न ु हुन्छ।’ ” यशयैा 45:23

12 यसकारण हामी त्यकेले परमे रको अघाडी आफ्नो िहसाब िदन ु पनछ।
अरूलाई पापी भनरे दोष नलगाऊ

13 यसलैे एक अकार्लाई जाँच्ने काम बन्द गरौं। त्यसको स ामा ितमीले दाज्य-ूभाइका वा िददी-बिहनीका बाटोमा
वाधा नहाल्ने वा केही त्यस्तो नगन िन य गर जसले गदार् ती पाप गनर् ितर लाग्लान।् 14 म भु यशेमूा हु।ँ म जान्दछु
कुनै खा आफैं मा फोहोर छैन। तर यिद कसलैे फोहोर भनरे िव ास गछर् भने त्यो उसकैो लािग फोहोर छ।

15 केही खाँदमैा यिद ितमीले आफ्ना दाज्य-ूभाइ िददी-बिहनीको भावनामा चोट पयुार्उछँौ भने ितमीले मेको बाटो
प ाउँदनैौ। कसलैे गलत सम्झकेो खाना खाएर ितमीले उसलाई न गन ुर् हुदँनै। ी त्यस मािनसको लािग पिन मन ुर्
भयो। 16 आफूलाई असल लागकेो कुनै कुराको िनन्दा हुन नदऊे। 17 परमे रको राज्यमा खान ु र िपउनकुो कुनै महत्व
छैन। परमे रको राज्यमा महत्वपणूर् कूरा त यी हुन धािमर्कता, शा न्त र पिव आत्मामा आनन्द। 18कसलैे यस कारले

ी को सवेा गरे उसले परमे रलाई खशुी पादर्छ। अिन त्यो मािनस अरूहरू ारा स्वीकृत हुनछे।
19 यसलैे कठोर प र मको साथ त्यस्तो काम गरौं जसबाट शा न्त छाउछँ। अिन त्यस्तो काम गरौं जसमा िक त्यो

एका अकार्मा सहयोग बन्न सकोस।् 20भोजनले परमे रको कायर् न गनर् नदऊे। हरेक खा खान लायकको हुन्छ। तर
अक लाई पापमा पान खाना खान ुअनिुचत हो। 21मास,ु दाखरस वा अरू कुनै थोक जसले दाज्य-ूभाइ, िददी-बिहनीलाई
पापमा धकेल्दछ। असल हो नखाननु।ै

22 यी िचजहरूमा ित ो िव ास परमे र र आफूमाझ रा ु पछर्। अपराध बोध नगरी आफूले उिचत ठहरयाएको
काम गन मािनस धन्य हो। उसलाई परमे रबाट आिशष, दान ग रन्छ। 23 तर कसलैे शकंा गद केही कुरो खान्छ भने
ऊ स्वयं नै दोषी हुदँछ। िकन? िकनभने उसलाई त्यो उिचत हो भन्ने भरोसा भएन अिन भरोसा नभई गरेको जे कुरा पिन
पाप हो।

15
1 हामीहरू मध्ये जो िव ासमा द रलो छौं कमजोर मािनसलाई सहयोग गन ुर् पछर्। कमजोर मािनसहरूलाई हामीले

सघाउन ु पछर्। हामीले आफैं लाई मा ै खशुी तलु्याउन हुदँनै। 2 ितनीहरूलाई िव ासमा द रलो बनाउन र ितनीहरूका
भलाइको लािग हामी त्यकेले अरूलाई खशुी पान ुर्पछर्। 3 ी ले पिन आफु स्वयलंाई खशुी रा े कोिशश गन ुर् भएन।
उहाँको िवषयमा धमर्शा मा भिनएको छः “जसले ितमीलाई अपमान गरे ती अपमान ममािथ परे।”✡ 4 िबतकेा िदनहरूमा
ले खएका हरेक कुरो हामीलाई िशक्षा िदन ु ले खएको िथए। हामीले आशा गनर् सकौं भनरे नै ती ले खएका िथए। धमर्
शा बाट आउने धयैर् र बलबाट हामी आशा ा गनर् सकौं। 5 धयैर् र बल परमे रबाट उत्पन्न हुन्छ। अिन म ाथर्ना
गछुर् िक परमे रले ितमीहरूलाई ी यशेकूो उदाहरण अनसुार ितमी आफैं हरू माझ मले-िमलापमा राखनु।् 6 त्यसपिछ
ितमीहरू सबै एक भएर िमल्नछेौ। ितमीहरू सबै एक भएर हा ा भ ु यशे ू ी िपता ित मिहमा गनछौ। 7 ी ले
ितमीहरूलाई हण गन ुर्भयो। यसलैे परमे रको मिहमाको िन म्त ितमीहरूले एक-अक लाई स्वीकार गन ुर्पछर्। 8 म
ितमीहरूलाई भन्दछु िक परमे रको िव ासनीयताको िन म्त र यहूदी पखुार्हरूलाई आफूले िदनभुएको ितज्ञालाई
पक्का गनर्का िन म्त ी यहूदीहरूका सवेक बन्न ु भयो। 9 ी सवेक बन्न ु भयो तािक गरै-यहूदीहरूले परमे र ित
उहाँको करूणाको शसंा गरून।् धमर्शा ले भन्छः

“यसलैे म गरै-यहूदीहरूमा ितमीहरूलाई धन्यवाद िदनछुे,
म ितमीहरूको नामको स्तिुत गाउनछुे।” भजनसं ह 18:49

10 धमर्शा ले यसो पिन भन्छ,
✡ 15:3: 69:9 बाट उ तृ ग रएको।



15:11 221 रोमी 15:31

“ितमी गरै-यहूदीहरू परमे रका मािनसहरूसगँै खशुी होऊ।” वस्था 32:43
11 अिन फे र त्यसले भन्छः

“ितमीहरू सबै गरै-यहूदीहरू! परम भकूो शसंा गर।
सबलैे उहाँको शसंा गन ुर्पछर्।” भजनसं ह 117:1

12 अिन यशयैाले भनकेा छन,्

“एकजना मािनस यस्सीका प रवारबाट आउने छन।्
ती मािनसले अ-यहूदीहरूमािथ राज गनछन,्

अिन ती मािनसको कारणले गरै-यहूदीहरूले आशा ा गनछन।्” यशयैा 11:10

13 ितमीहरूले परमे रमा िव ास गन हुनाल,े परमे र जो आशाको महुान हुनहुुन्छ, उहाँले ितमीहरूलाई आनन्द र
शा न्तले पणू र् गरून।् तब ितमीहरूको आशा पिव आत्माको श ारा प रपणूर् बन्नछे।

पावल आफ्नो कायर्बारे भन्दछन ्
14 मरेा दाज्य-ूभाइहरू र िददी-बिहनीहरू, म िन त छु िक ितमीहरू भलाईले भ रएका छौ। म जान्दछु ितमीहरूसगँ

चाहे जित सम्पणूर् ज्ञान छ अिन ितमीहरूले एक अकार्लाई उपदशे िदनसक्छौ। 15 मलैे ितमीहरूलाई सम्झाउनलाई केही
कुराहरू खलुस्त गरी लखेकेो छु। मलैे यसो गरेको कारण परमे रले मलाई यो िवशषे उपहार िदन ु भएको छ। 16 गरै-
यहूदीहरूलाई सहयोग गन ुर् भनरे परमे रले मलाई ी यशेकूा सवेक बनाउन ु भएकोछ। उहाँको ससुमाचारहरू चार
गरेर मलैे परमे रको सवेा गरें। मलैे यसो गन ुर्को उ ेश्य गरै-यहूदीहरू परमे रका हण योग्य ब लहरू ब न्न सकून ्भन्ने
हो। पिव -आत्मा ारा ितनीहरू पिव पा रए।

17 यसलैे म ती कुराहरूमा घमण्ड गदर्छु जनु मलैे परमे रका िन म्त ी यशेमूा गरें। 18 गरै-यहूदीहरूलाई
परमे रको आज्ञाकारी बनाउनमा वचन र कमर् ारा ी ले मरेो माफर् त जे गन ुर् भएको छ त्यसबारे मा बोल्ने आटँ
म गनछु। 19अिन ितनीहरूले परमे रको आत्माको श ारा ग रएका चमत्कारहरू र आ यर्लाई दखेरे आज्ञा पालन
गरे। परैू यरूशलमेदे ख इ ल्ल रकमसम्म ी को ससुमाचार चार गन काम मलैे िस याएँ। 20 जहाँ-जहाँ ी लाई
िचिनदंनै ती ठाउँहरूमा मा ससुमाचार चार गन इच्छा सदा मरेो रहकेो छ। मलैे यसो गरे कारण कसलैे पिहल्यबैाट
था लसकेको काममािथ िनमार्ण गन मलैे चािहन।ँ 21 तर धमर्शा मा ले खएको छः

“मािनसहरू जसलाई उहाँको िवषयमा भिनएको छैन, ितनीहरूले दे छेन,्
मािनसहरू जसले उहाँको िवषयमा सनुकेा छैनन,् ितनीहरूले बझु्नछेन।्” यशयैा 52:15

पावलको रोम मण गन इच्छा
22 यही कारणले गदार् म ितमीहरूकहाँ आउन धरैे पल्ट रोिकएकोछु।
23अब यस भकेमा मलैे आफ्ना कामहरू शषे पारें अिन धरैे वषर्दे ख म ितमीहरू कहाँ आउन िच न्तत िथएँ। 24यसलैे

स्पने जाँदा म ितमीहरूलाई भटे्ने आशा गछुर्। िन य, म स्पने भएर जाँदाखे र ितमीहरूलाई भटे्ने आशा गछुर्। केही बरे
ितमीहरूका साथमा आनन्द मनाउने आशा गछुर् अिन त्यसपिछ ितमीहरूले मरेो या ामा साथ िदन सक्छौ।

25 अिहले म परमे रका मािनसहरूलाई म त गनर् यरूशलमे गइरहछुे। 26 यरूशलमेमा परमे रका कितपय
मािनसहरू गरीब छन।् 27 म्यािसडोिनया र अखयैाका िव ासीहरू यरूशलमेका ती मािनसहरूलाई चन्दा िदएर सघाउन
खशुी िथए। ितनीहरू सहयोग िदन खशुी िथए। वास्तवमा, यरूशलमेका गरीबहरूलाई म त गनर् ती वाध्य छन।्
यहूदीहरूको आ त्मक आशीवार्दमा सहभागी भएकाले ती गरै-यहूदीहरूले सघाउन ु पछर्। त्यसलैे ितनीहरूले आफ्ना
भौितक वस्तहुरू ितनीहरूलाई सघाउन योग गन ुर्पछर्। यसको लािग ितनीहरू यहूदीहरूका ऋणी छन।् 28 मलैे िन त
गन ुर् छ िक यरूशलमेका गरीबहरूले ती सबै पसैा पाऊन ्जनु ितनीहरूलाई िदइएकोछ।

यो काम सकेर म स्पने जान्छु। स्पने जाँदा, म ितमीहरूकहाँ आउँछु। 29जब म ितमीहरूलाई भटे्न आउँछु म ी को
सम्पणूर् आिशषिसतै आउँछु।

30 दाज्य-ूभाइ र िददी-बिहनीहरू, म ितमीहरूलाई िबन्ती गदर्छु, मरेो िन म्त परमे रलाई ाथर्ना गरेर मलाई मरेो
काममा सहयोग गर। हा ा भ ु यशे ू ी को नाममा र पिव आत्माले िदने मे ारा म यो िवन्ती गदर्छु। 31 ाथर्ना गर
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िक म यहूिदयाका अिव ासीहरूबाट जोिगन सकँु। मलैे उनीहरूका िन म्त लगकेो सहयोगलाई यरूशलमेमा परमे रका
मािनसहरूले सहषर् स्वीकार गरून ्भनरे पिन ाथर्ना ग रदऊे। 32 त्यसपिछ परमे रले चाहन ु भयो भने म ितमीहरूकहाँ
आउनछुे। म खशुीले आउनछुे ितमीहरूसगँै िव ाम लनछुे। 33 परमे र जो शा न्तका ोत हुनहुुन्छ, ितमीहरू सबिैसत
रहुन।् आिमन।

16
अ न्तम शब्दहरू

1म ितमीहरूलाई हा ी बिहनी िफबीसगँ प रिचत गराउन चाहन्छु। उनी सि य मण्डलीकी सिेवका हुन।् 2परम भकुा
मािनसहरूलाई सहुाउदँो िहसाबले उनलाई भकुो नाउमँा उनले चाहकेा कुरामा जसरी भए पिन सघाऊ। उनले मलाई
खबुै सहयोग गरेकी छन ्र उनले अरूहरूलाई पिन धरैे सघाएकीछन।्

3 ि स्कीला र अक्वीलालाई नमस्कार भिनदउे, जसले ी यशेमूा मसगँै काम गदर्िथए। 4 ितनीहरूले मरेो जीवन
बचाउन आफ्ना जीवन पिन जो खममा हालकेा िथए। म ितनीहरूलाई धन्यवाद िदन्छु र गरै-यहूदीहरूका सबै
मण्डलीहरू पिन कृतज्ञ छन।्

5 अिन उनीहरूका घरमा भलेा हुने मण्डलीलाई पिन नमस्कार।
मरेा ि य िम इपिेनतसलाई नमस्कार। एिशयामा ी लाई मान्ने उनी थम मािनस हुन।्
6 म रयमलाई पिन नमस्कार। उनले ितमीहरूका लािग क ठन काम गरेकी छन।्
7 एन् ोिनकस र यिुनसलाई पिन नमस्कार। ितनीहरू मरेा आफन्त हुन ्र मसगँै जलेमा िथए। ितनीहरू े रतहरू ारा

सम्मािनत छन।् ितनीहरू मभन्दा अगाडी नै ी का िव ासीहरू बनकेा िथए।
8 परम भकुो नाउमँा एम प्लआतसलाई नमस्कार। 9 उबार्नसलाई नमस्कार। उनी ी का एक सह-सवेक हुन।्
मरेा ि य िम स्तािकसलाई पिन नमस्कार। 10 अपोल्लासलाई पिन नमस्कार। उनी ी का साँचो िव ासीको

रूपमा जाँिचएका िथए र मािणत पिन भए।
अ रस्तोबलस प रवारका सबै सदस्यहरूलाई नमस्कार। 11 हरेोिदयनलाई नमस्कार, उनी मरेा कुटुम्ब हुन।्
निसर्सस प रवारलाई पिन नमस्कार जो भमुा छन।् 12 ि फेना र ि फोसालाई पिन नमस्कार। ती नारीहरू भमुा

खबुै खटेका छन।्
मरेा ि य िम परसीसलाई पिन नमस्कार। उनी पिन भमुा खबु ख टन।्
13 रूफसलाई पिन नमस्कार। उनी भमुा िवशषे मािनस हुन।् उनकी आमालाई पिन नमस्कार। उनी मरेी पिन आमा

हुन।्
14 अिसर्ि तस, पलगेन, हमर्स, प ोबास अिन ी मा भएका सबै दाज्य-ूभाइ िददी-बिहनीहरूलाई पिन नमस्कार।
15 िफलोलोगस र जु लया, ने रयस र उनकी बिहनी ओ लम्पासलाई नमस्कार। अिन उनीहरूसगँ भएका सबै

िव ासीहरूलाई नमस्कार।
16 जब ितमीहरू भटे हुन्छौ एक अकार्लाई, पिव चमु्बन ारा अिभवादन गर।

ी का सम्पणूर् मण्डलीहरू ितमीहरूलाई अिभवादन पठाउँछन।्

17 दाज्य-ूभाइहरू र िददी-बिहनीहरू, परस्परमा फूट ल्याउनहेरूसगँ होिशयार बस। अरूहरूको िव ासमा बाधा
ल्याउनहेरूसगँ पिन होिशयार बस। ितमीहरूले पाएको िशक्षाको उल्टो ितनीहरूले िसकाउँछन।् ती मािनसहरूबाट अलग
बस। 18 त्यस िकिसमका मािनसहरूले हा ा भ ु ी को सवेा गदनन।् ितनीहरू आफ्नै खाँचोको िन म्त मा काम
गदर्छन।् सीधा-साधाहरूलाई ती आफ्ना िचप्लो कुरा र खशुामदीले मखूर् बनाउदँछन।् 19 सबै िव ासीहरू जान्दछन ्िक
ितमीहरूले परमे रको आज्ञा पालन गदर्छौ। त्यही कारणले गदार् म ितमीहरूसगँ अत्यन्त खशुी छु। तर म चाहन्छु असल
कुरामा ितमीहरू ब ु मानी बिननपुछर्। अिन द ु कुरामा ितमीहरू अबोध बिननपुछर् भन्ने म चाहन्छु।

20 परमे र जसले शा न्त ल्याउन ु हुन्छ उहाँले शतैानलाई चाँडै हराउन ु हुनछे र उहाँले ितमीहरूलाई त्यसमािथ श
दान गन ुर् हुनछे।

हा ा भ ु यशेकूो अन ु ह ितमीहरूलाई होस।्
21 ितमोथी, मरेा सहकम ले ितमीहरूलाई नमस्कार चढाउँदछन।् लिुसयस, यासोन, अिन सोिसपटेरले (जो मरेा

आफन्तहरू हुन)् पिन ितमीहरूलाई नमस्कार पठाउँदछन।्
22 म तितर्यस हु,ँ पावलले जे बोले ती कुराहरू म लखे्दछुै। अिन परम भमुा म ितमीहरूलाई नमस्कार गदर्छु।
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23 गायसले यहाँ मलाई साथै सम्पणूर् मण्डलीलाई आफ्नो घर चलाउन ु िदइराखकेा छन।् उनले पिन ितमीहरूलाई

नमस्कार भनकेा छन।् इरास्तस अिन हा ा भाइ क्वाटर्सले पिन ितमीहरूलाई नमस्कार भनकेा छन।् इरास्टस यस शहरका
खजाञ्ची हुन।् 24 *

25 परमे रको मिहमा होस।् परमे रले मा ितमीहरूका िव ासलाई ब लयो पानर् सक्न ु हुन्छ। उहाँले ससुमाचारको
योग गन ुर्सक्न ु हुन्छ जनु म ितमीहरूको िव ास द रलो बनाउन चार गदर्छु। त्यो ससुमाचार जनु म चार गछुर् त्यो यशे ू
ी को बारेमा छ। 26 त्यो ससुमाचार ग ु -सत्य जनु परमे रले कट गन ुर्भयो। अिन त्यो ग ु -सत्य अगमव ाहरूका

लखेाई ारा हामीलाई ज्ञान गराइएकोछ। अनन्त परमे रको आज्ञाले यो ग ु -सत्य गरै-यहूदीहरूलाई ज्ञान गराइयो। यसले
आज्ञाका रता उत्पन्न गछर् जनु िव ासबाट आउँदछ। 27 यशे ू ी माफर् त एक मा सवर्ज्ञानी परमे रको मिहमा होस।्
आिमन।

* 16:24: 24 मा थिपएको छ: “ भु यशे ू ी को अन ु ह ितमीहरूसगँ सधँ ै भइरहोस।् आिमन।”
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को रन्थीहरूलाई
पावलको पिहलो प

1 पावलबाट णाम। परमे रले इच्छा गरेकाले म ी यशेकूो े रत बन्न परमे र ारा बोलाइएको छु। हा ा ी मा
भाइ सोस्थनसेबाट पिन।

2को रन्थमा भएका परमे रको मण्डली जसलाई ी यशेमूा पिव गराइएका छन,्औ जसलाई परमे रले उहाँको
पिव मािनसहरू हुन बोलाउन ु भएको छ। ितमीहरूलाई पिन त्यके ठाउँका अरू सबै मािनसहरूसगँै बोलाइएको छ,
जसकोमा ी मािथ िव ास छ-जो हा ो तथा ितनीहरूका परम भु हुनहुन्छ।

3 हा ा िपता परमे र र भ ु यशे ू ी बाट ितमीहरूलाई अन ु ह र शा न्त।
पावल परमे रलाई धन्यवाद चढाउँछन ्

4 परमे रले ी यशेकूो माध्यममा ितमीहरूलाई िदइएको अन ु हको िन म्त म आफ्ना परमे रलाई सधँ ै धन्यवाद
चढाउँछु। 5 यशेमूा ितमीहरूले हरतरहले आशीवार्द पाएकाछौ। ितमीहरू आफ्नो जम्मै बोली-बचन र सारा ज्ञानमा धनी
भएका छौ। 6 ी को सत्य बारे ितमीहरूमा मािणत भएको छ। 7यसलैे हा ा भ ु यशे ू ी को पनुरागमन प खर्रहुन्जले
ितमीहरूलाई कुनै आ त्मक वरदानको अभाव हुने छैन। 8 यशेलूे ितमीहरूलाई सदा सदुढृ रा ु हुनछे िक हा ा भ ु यशे ू

ी को परुागमनको िदनमा पिन ितमीहरूलाई केही दोष हुने छैन। 9 परमे र िव ास योग्य हुनहुुन्छ। एक उनै हुन ्
जसले ितमीहरूलाई आफ्ना पु यशे ू ी , हा ा भिुसत सगंती गन ुर् बोलाउन ु भएकोछ।

को रन्थीको मण्डलीमा फाटो
10 हा ा भ ु यशे ू ी को नाउमँा म िवनयपवूर्क भन्दछु, दाज्य-ूभाइहरू र िददी-बिहनीहरू हो, ितमीहरू आपसमा

िमलरे बस जसले गदार् ितमीहरूको बीचमा फाटो नआवोस।् एउटै िवचार र एउटै उ ेश्य लएर ितमीहरू एक भई बस
भन्ने मरेो िवन्ती छ।

11 मरेा भाइ-बिहनीहरू हो, क्लोएको प रवारबाट मलैे ितमीहरूका बारेमा सनुकेो छु िक ितमीहरूको बीचमा झगड़ा
छ। 12 मरेो भन्नकुो तात्पयर्ः यही हो ितमीहरूमध्ये कसलैे “म पावललाई मान्छु,” कसलैे “म अपोल्लोसलाई मान्छु,”
कसलैे “म केफासलाई मान्छु,” अिन कसलै,े “म ी लाई मान्छु” भन्छौ अरे। 13 ी लाई िविभन्न दलमा बाँट्न
सिकन्न। के पावल ितमीहरूका िन म्त ूसमा मरेका हुन ् र? होइनन!् के पावलको नाउमँा ितमीहरू बि स्मा भएका
हौ र? होइनौ! 14 म परमे रलाई धन्यवाद चढाउँछु िक ितमीहरूमध्ये ि सपस र गायसलाई बाहके मलैे कसलैाई
पिन बि स्मा िदएको छैन। 15 म यसको िन म्त कृतज्ञ छु िकनभने ितमीहरू मरेो नाउमँा बि स्मा भयौ भनरे कसलैे भन्न
सक्ने छैन। 16 हो, मलैे स्तफनसको प रवारलाई मा बि स्मा िदएको हु।ँ तर अरू कसलैाई म आफूले बि स्मा िदएको
कुराको मलाई सम्झमा छैन। 17 ी ले मलाई बि स्मा िदन पठाउन ु भएको छैन। उहाँले मलाई शभु-सन्दशे सनुाउने काम
अ ाउन ु भएको छ। तर शभु-सदंशे सांसा रक ज्ञानको शब्दहरूमा सनुाउन होइन। शभु-सन्दशे सनुाउदँा मलैे सांसा रक
ज्ञानका शब्दहरू योग गरें भने त ी को ूसले आफ्नो श हराउनछे।

परमे रको श र ी मा ज्ञान
18न भएकाहरूका िन म्त ूस बारेको िशक्षा मखूर्तापणू र् ठहछर्। तर हामी उ ार पाइरहकेाहरूका िन म्त यो परमे रको

श हो। 19 शा मा ले खएको छः

“म ज्ञानीहरूको ज्ञानलाई न गनछु,
ब ु मानीहरूको ब ु लाई शनू्य पानछु।” यशयैा 29:14

20 ज्ञानी कहाँ छ? िशिक्षत कहाँ छ? यस यगुको दाशर्िनक कहाँ छन?् परमे रले यस ससंारको ज्ञानलाई मखूर्
तलु्याउन ु भएको छन।् 21 परमे रले आफ्ना ज्ञान ारा के चाहन ु हुन्छ भनःे ज्ञान ार ससंारका मािनसहरूले परमे रलाई
िचनने। त्यसकैारण परमे रलाई जसले िव ास गछर्न ् ितनीहरूको उ ारका िन म्त मखूार्तापणू र् लाग्ने ससुमाचार िदन ु
भयो।

22 यहूदीहरू माणका िन म्त चमत्कारहरू माग्छन।् ीकहरू ज्ञान चाहन्छन।् 23 तर हामी यही चार गछ ं ी
ूसमा मा रनभुयो। तर यहूदीहरूको िन म्त यो एउटा ठूलो समस्या बन्छ। गरै-यहूदीहरूको लािग यो एउटा मखूर्ता हो।
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24 तर जो परमे रले छानकेा यहूदी र गरै-यहूदीहरूका िन म्त ी उनै परमे रको श र ज्ञान हुनहुुन्छ। 25 िकनिक
परमे रको मखूर्ता मािनसहरूको ज्ञान भन्दा ज्ञानी हुन्छ। परमे रको दबुर्लता मानव श भन्दा बलवान ्हुन्छ।

26 भाइ बिहनीहरू, परमे रले ितमीहरूलाई बोलाउन ु भयो। यो िवचार गर। अिन ससंारले आफ्नै ब ु ले पारख गरे
अनसुार ितमीहरूमध्ये धरैे ब ु मानी हौला। ितमीहरूमध्ये धरैे जना खबुै भावशाली नहौला, अिन कोही मािनसहरू
महत्वपणूर् प रवारबाट आएको हुन सक्छ। 27 तर ज्ञानी मािनसहरूलाई शमर्मा पानर् परमे रले ससंारका मखूर् कुराहरू
छान्न ु हुन्छ। ब लया मािनसहरूलाई लाज पानर् परमे रले ससंारका िनधार् कुराहरू छान्न ु हुन्छ। 28 अिन परमे रले
ससंारका ती तचु्छ मािनहरूलाई छान्न ु भयो जो ससंारले अवहलेना गय अिन केही जस्तो मानने। ससंारले जनु कुरालाई
महत्वपणूर् ठान्छ ितनीहरूलाई न पानर् परमे रले ितनीहरूलाई छान्न ु भयो। 29उहाँको अिध कसलैे घमण्ड नगरोस ्भनरे
नै परमे रले यसो गन ुर् भएको हो। 30 परमे रले ितमीहरूलाई ी यशेकूो एक अशं बनाउन ु भएको छ। परमे रबाट

ी हा ा लािग ज्ञान बन्न ु भएको छ। ी को कारणले नै हामी परमे र ित धािमर्क छौं; अिन हामी पापरिहत छौं।
अिन ी कै कारणले हामी पिव छौं। 31 जस्तो धमर् शा ले भन्छ, “कसलैे गवर् गछर् भने उसले केवल भमुा गवर्
गरोस।्”✡

2
ी सम्बन्धी ूसका ससुमाचार

1 प्यारा दाज्य-ूभाइ, िददी-बिहनीहरू हो, जब म ितमीहरू कहाँ आएँ, मलैे ितमीहरूलाई परमे रको सत्य घोषणा
गरें। तर मलैे आलकंा रक शब्द लगाएर वा ज्ञानको कुरा गरीन।ँ 2 जितञ्जले सम्म म ितमीहरूिसत िथएँ, यशे ू ी र
उहाँको ूसको मतृ्य ु बाहके अरू सब कुरा िबस भन्ने मलै े िन य गरेको िथएँ। 3जब म ितमीहरूकहाँ आएँ, म कमजोर
िथएँ अिन डरले कािमरहकेो िथएँ। 4 मरेो वचन र चार मािनसहरूलाई फुस्लाउने ज्ञानीका शब्दहरू िथएनन,् तर मरेो
िशक्षाको माण श िथयो जनु आत्मादे ख आउँछ। 5 ितमीहरूको िव ास मािनसको ज्ञानमा होइन तर परमे रको
श मा आधा रत होस ्भिन मलैे त्यसो गरें।

परमे रको ज्ञान
6 पाको भएका मािनसहरूलाई हामी ज्ञान िददंछौं। तर हामी जनु ज्ञान िसकाउछौं सांसा रक ज्ञान होइन। यो यस

ससंारका शासकहरूको ज्ञान पिन होइन। 7 तर हामी परमे रका ग ु ज्ञान बताउदँछौ जनु ज्ञान लकुाइको छ। परमे रले
यस ज्ञान हा ो भलाईकोलािग तयार गन ुर् भएको हो। ससंार सिृ हुन ु भन्दा अिध नै उहाँले यो योजना बनाइसक्न ु भएको
िथयो। 8 यस ससंारका कुनै शासकहरूले यो ज्ञान बझुनेन।् यदी ितनीहरूले बझुकेा भए ितनीहरूले मिहमाका भलुाई

ूसमा टाँग्ने नै िथएनन।् 9 तर, जस्तो शा मा ले खएको छः

“कुनै आखँाले पिन नदखेकेो,
कुनै कानले पिन नसनुकेो,

कसलैे िचन्ता सम्म नगरेको कुरा
आफूलाई मे गनहरूका िन म्त परमे रले तयार पान ुर् भएकोछ।” यशयैा 64:4

10 तर परमे रले यी कुराहरू हामीलाई आत्मा ारा दखेाउन ु भएकोछ।
आत्माले त्यके कुरो बझु्छ। परमे रको गभंीर रहस्य समते आत्माले बझु्छ। 11जसरी कसलैे पिन अक मािनसको

िवचारहरू बझु्न सक्दनै, खाली त्यो आत्मा जनु मािनसिभ रहन्छ, त्यसले मा िवचारहरू बझु्छ। परमे रको िवषयमा
पिन त्यस्तै हो। परमे रका िवचारहरू कसलैे जान्दनै। ितनीहरू परमे रकै आत्माले मा जान्दछ। 12 अब हामीले
ससंारमा भएको आत्मा पाएका छैनौं तर हामीले परमे रबाट आत्मा पाएका छौं। हामीले यो आत्मा परमे रले हामीलाई
िदन ु भएको कुराहरू जान्न सकौं भनरे पाएका हौं।

13 जब हामी यी कुराहरू गछ ,ं हामी मािनसको ज्ञानले िसकाएको शब्दहरूमा भन्दनैौं। हामी आत्माले िसकाएका
शब्दहरू नै योग गछ ं। आ त्मक चीजहरू बताउनलुाई आ त्मक शब्दहरू नै बोल्छौं। 14 जो मािनस आ त्मक छैन
उसले परमे रको आत्माबाट आएका कुराहरू हण गदन। उसले यी सब कुराहरू मखूार्तापणू र् सम्झन्छ। उसले आत्माको
कुरो बझु्न सक्दनै, िकन िक ती कुराहरूलाई आ त्मक रीितले मा जाँच्न सिकन्छ। 15 तर आ त्मक मािनस सबै कुराहरू
खु ाउन समथर् हुन्छ र अरू मािनसहरूले उसलाई जाँच्न सक्दनैन।् शा ले भन्छः
✡ 1:31: 9:24 बाट उ तृ ग रएको।
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16 “परम भकुो मनलाई कसले जान्न सक्छ?

परम भलुाई कसले अ ाउन सक्छ?” यशयैा 40:13

तर हामीसगँत त ी को मन छ।

3
मािनसलाई मान्न ु भलू हो

1 दाज्य-ूभाइ, िददी-बिहनीहरू, यसभन्दा अिध पिन मलैे ितमीहरूिसत आ त्मक मािनसहरूिसत बोले झैं बोल्न सकेको
िथइन।ँ मलैे ितमीहरूिसत सांसा रक मािनसहरूिसत जस्तै बोल्न ु परेको िथयो, ी मा बालकहरूिसत जस्तो। 2 मलैे
िदएको िशक्षा दधू जस्तै िथयो, ठोस आहार िथएन। मलैे त्यसो गन ुर्को कारण ितमीहरू ठोस खानकुेराको िन म्त योग्य
िथएनौ। अिन अिहले पिन ितमीहरू ठोस आहारको िन म्त तयार भइसकेका छैनौ। 3 ितमीहरू अझै पिन आ त्मक
मािनस बनकेा छैनौ। आपस्तमा ितमीहरूको इष्यार् र झगडा छदँछै। यसले बझुाउँछ ितमीहरू आ त्मक होइनौ। ससंारका
मािनसहरूको जस्तै ितमीहरूको वहार छ। 4 ितमीहरूमै कुनै एकले भन्छ, “म पावललाई मान्छु” अिन अकार्ले भन्छ,
“म अपोल्लोसलाई मान्छु।” जब ितमीहरू माझमा त्यस्तै कुरा चल्छ भने के यसले ितमीहरूलाई ससंा रक मािनस झैं
दखेाँउदनै र?

5अपोल्लोस ठूलो हो? होइन! के ितमी पावल ठूलो मािनस हो भन्ने सम्झन्छौं? होइन! हामी त केवल परमे रका
सवेक मा हौं जसले ितमीहरूलाई िव ास गनर् सघाउँछौ। हामी सबलैे परमे रले हामीलाई गनर् खटाउन ु भएको हा ो
भाग गरेकाछौं। 6 मलैे िबउ रोपें अिन अपोल्लोसले त्यसमा पानी हाल।े तर परमे रले िबरूवालाई बढाउन ु भयो।
7 यसकारण रोप्ने मािनस ठूलो होइन, अिन पानी हाल्ने पिन ठूलो होइन। केवल परमे र महान हुन ु हुन्छ, िकन िक
उहाँले िबरूवा स्याहन ुर् र बढाउन ु हुन्छ। 8 रोप्ने मािनस र पानी हाल्ने मािनसको उ ेश्य एउटै हो अिन त्यके मािनसले
आ-आफ्नो प र मका िन म्त इनाम पाउनछे। 9 हामी केवल परमे रको साथ काम गन खतेालाहरू हौं।

अिन ितमीहरू परमे रका खते जस्तै हौ र घर हौ जो परमे रका हो। 10 परमे रले िदएका परुस्कारकै आधारमा
मलैे एउटा िसपाल ू िसकम लझेैं एउटा घरको जग बसालकेो छु। अरूहरूले त्यसै जगमािथ घर बनाउदँछैन।् तर त्यके

ले कसरी बनाउछँ, त्यस बारेमा उसले सोच्न ु पछर्। 11 जग बसा लसिकएको छ। कसलैे अक जग बासाल्न
सक्ने छैन। बसाली सिकएको त्यो जग यशे ू ी हुनहुुन्छ। 12 त्यो जगमाथी, कसलैे सनु, चाँदी, बहुमलू्य पत्थर,
काठ, स्याउला वा परालले बनाउन सक्छ। 13 त्यके को काम दे खनछे िकनभने त्यस िदन ारा नै सफासगँ त्यो
दखेाइनछे। त्यो िदन* आगोसगँ आउनछे अिन त्यकेको कामको गणुस्तरको परख आगोले लनछे। 14 त्यही जगमािथ
उभ्याएको कुनै को भवन यिद र ो भन,े उसले त्यसको िन म्त इनाम पाउनछे। 15 तर त्यो भवन जल्यो भन,े उसले
नोक्सान खप्न ु पनछ। उसलाई बचाइनछे तर ऊ आगोबाट फुत्के झैं हुनछे।

16 ितमीहरूले बझु्न ु पछर् िक ितमीहरू परमे रका म न्दर हौ। ितमीहरूिभ परमे रको आत्माले बास गछर्। 17 यिद
कसलैे परमे रको म न्दरलाई न गछर् भने परमे रले त्यस लाई न गन ुर् हुनछे। िकन? िकनभने परमे रको
म न्दर पिव हुन्छ। ितमीहरू स्वयं परमे रको म न्दर हौ।

18कसलैे आफैलाई धोका नदओेस।् यिद ितमीहरू मध्ये कसलैे यस ससंारमा आफूलाई ज्ञानी सम्झन्छ भने मखूर् बन्न ु
पछर् तब मा ऊ साँ च्चकै ज्ञानी बन्न सक्छ। 19 िकन? िकनभने परमे र समक्ष यो ससंारको ज्ञान मखूर्ता हो। धमर् शा मा
यस्तो ले खएको छ। “उहाँले ज्ञानी हरूलाई ितनीहरूकै आफ्नो चलाकीमा फसाउन ु हुन्छ।” 20 धमर्शा मा यस्तो
पिन ले खएको छ “परमे र ज्ञानी को िवचार बझु्न हुन्छ। उहाँले जान्न ु हुन्छ िक ितनीहरूको िवचार बकेामे हो।”
21 यसलैे ितमीहरूले मािनसहरूको गवर् गन ुर् पदन। िकनभने सबै थोक ितमीहरूकै हो 22 पावल, अपोल्लोस र केफासः
ससंार, जीवन, मतृ्य,ु वतर्मान, भिवष्य यी सबै ितमीहरूकै हुन।् 23 अिन ितमीहरू ी का हौ र ी परमे रका
हुनहुुन्छ।

4
ी का े रतहरू

1 हामीबारे मािनसहरूले के सम्झन ु पछर् भनःे हामी ी का सवेकहरू हौं। परमे रको गोपनीय कुराहरू लएर
हामीलाई िव ास ग रएको छौं। 2यिद कुनै कुरा िन म्त िव ास ग रएको मािनसले माण गन ुर् पछर् िक ऊ त्यो िव ासको
योग्य छ। 3 यिद ितमीहरूबाटै म जाँिचन्छु भने पिन मलाई केही छैन र कुनै मानव-अदालत ारा जाँिचन्छ भने पिन मलाई
* 3:13:
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केही छैन। म आफै पिन आफूलाई जाँ च्दन। 4 मरेो दयमा िव ास छ। मलैे कुनै टुी गरेको छुइन। तर यसको अथर्
यो हुदँनै िक म िनद ष छु। मलाई जाँच्ने एउटै जो परमे र मा हुनहुुन्छ। 5 यसथर् ठीक समय अिघ मलाई नजाँच, भु
नआएसम्म मलाई पखर्। उहाँले अन्धकारमा लकेुका कुराहरूमा काश छन ुर् हुनछे। मािनसहरूका मनमा लकेुका कुराहरू
उदांगो पा रिदन ु हुनछे। तब त्यके मािनसले परमे रबाट उसले पाउन ु पन शसंा पाउनछे।

6 दाज्य-ूभाइ, िददी-बिहनीहरू! मलैे अपोल्लोस र आफैलाई पिन ितमीहरूका अिध उदाहरणको रूपमा दखेाँए। मलैे
यसो गरें िकनभने यसबाट ितमीहरूले यसको अथर् के हो बझु्न सक्नछेौ। “ले खएकोबाट बािहर नजाऊ।” तब ितमीहरूले
एकलाई सिुवस्ता र अक को ितस्कार गन छैनौ। 7 ितमीहरू अरू भन्दा असल छौ भनरे कसले भन्छ? ितमीहरूिसत
के छ जो ितमीहरूलाई िदइएको होइन? यसलैे जब ितमीहरूिसत भएको हरेक थोक ितमीहरूलाई िदइएको हो भने ती
आफ्नो श ले अजको जस्तो त्यसकोलािग िकन घमण्ड गदर्छौ?

8 ितमीहरू सम्झन्छौ ितमीहरूलाई जे चािहन्छ ितमीहरू सम्पन्न छौ अिन हामी िबनै ितमीहरू राजा भएका छौ। म
आशा गछुर् ितमीहरू साँच्चै राजाहरू हुन्थ्यौ। 9 तर मलाई यस्तो लाग्छ परमे रले मलाई र अरू े रतहरूलाई सबै भन्दा
पिछ पान ुर् भएको छ। मरूभिूममा मतृ्य ु दण्ड िदनलुाई िन त ग रएको मािनस झैं हामी छौं। सारा ससंार स्वगर्दतूहरू र
मािनसहरूकालागी हामीले तमाशा जस्तो बनाइएका छौं। 10 ी का िन म्त हामी मखूर् हौं। तर ितमीहरू चाँिह सम्झन्छौ
ितमीहरू ी का िन म्त खबुै ब ु मानी छौ। हामी कमजोर छौं, तर ितमीहरू सम्झन्छौ ितमीहरू ब लया छौ। मािनसहरू
ितमीहरूलाई आदर गछर्न,् तर हामीलाई अनादर गछर्न। 11अिहले पिन हामीले शस्त खान र िपउन पाएका छैनौं अिन
हा ा लगुा-फाटा पिन शस्त छैन। हामी किहल-ेकाहीं कुटाई समते खाँदछौं। हा ो घर छैन। 12 िजउनको लािग हामी
आफ्नै हातले कठोर प र म गदर्छौं। मािनसहरू हामीलाई सराप्छन ्तर हामी ितनीहरूलाई आशीवार्द िदन्छौं। मािनसहरू
हा ो खदेो गछर्न ्तर हामी सहन्छौं। 13 मािनसहरू हा ो बारे िनन्दा गछर्न ्तर हामी उनीहरू सगँ िम भावले बोल्छौ।
अिहलसेम्म मािनसहरू हामीलाई ससंारको किसङ्गर र धत को मलैा जस्तो सम्झन्छन।्

14 ितमीहरूलाई शमर्मा पानर्लाई यी कुरा मलैे लखेकेो होइन। तर ितमीहरूलाई आफ्नै प्यारो बालकहरू जस्तो सम्झी
सम्झाउनलुाई म यी कुराहरू लखे्दछुै। 15 ी मा ित ो दस हजार िशक्षकहरू हुन सक्लान ् तर ित ो धरैे िपताहरू
हुदँनैन।् ससुमाचार ारा ी यशेमूा म ितमीहरूका िपता भएँ। 16 यसलैे ितमीहरू पिन म जस्तै होऊ भिन िबन्ती गछुर्।
17 यसकारण म ितमोथीलाई ितमी भएकोमा पठाउँदछुै। परम भमुा उनी मरेा प ु हुन।् म ितमोथीलाई माया गछुर्, उनी
िव ासनीय छन।् म ी यशेमूा कुन कारले रहकेोछु त्यो उनले ितमीहरूलाई सम्झाउनछेन।् यही जीवन मागर् म सबै
ठाउँहरूका मण्डलीहरूलाई िसकाँउछु।

18 ितमीहरूमध्ये कित जना घमण्ड ग ररहकेा होलान ् िकनभने ितनीहरू सम्झन्छन ् िक म फे र ितमीहरू भएकोमा
आउँिदन। 19 तर म चाँिह सबै ितमीहरूकहाँ चाँडै आउनछुे। परम भलुे चाहन ु भए म अवश्यै आउनछुे। तब म केवल
हिेदर्न िक यी घमण्डीहरू के भन्न सक्दो रहछेन ्तर म यो हछुेर् िक ितनीहरू के गनर् सक्दो रहछेन।् 20 िकनिक परमे रको
राज्य कुरामा ग रदनै, तर श मा छ। 21 ितमीहरू कुन चाँिह चाहन्छौ: म ितमीहरूकहाँ डन्डा लएर आउनु
अथवा मे र न ता लएर आउन?ु

5
मण्डलीमा निैतक समस्या

1 ितमीहरू माझ यौन पाप छ भन्ने कुरो मािनसहरूले गदछन।् वास्तवमा यस्तो अनिैतकता त परमे रको बारेमा
नजान्नहेरूमा पिन पाइँदनै। मािनसहरू भन्छन,् कसलैे आफ्नै बाबकुी प ीलाई पिन राखकेो। 2 अिन अझै पिन ितमीहरू
आफ्नो गवर् नै गदर्छौ! ितमीहरूलाई त दःुख पो लाग्न ु पन हो। जनु मािनसले यस्तो पाप गछर् त्यसलाई त ितमीहरूको
बीचबाट अलग गन ुर् पन िथयो। 3 म शरीरमा ितमीहरूिसत छैन तर आत्मामा म ितमीहरूिसतै छु। अिन मलैे त्यस
मािनसलाई अिधबाटै न्याय ग रसकेको छु जसले यो यौन पाप गरेको छ। म आफू उिसत भएकै जस्तो मलैे उसलाई
न्याय गरी सकेकोछु। 4 हामी हा ा भ ु यशेकूो नाउमँा एकि त होंऊ। मरेो आत्माले म ितमीहरूिसत हुनछुे र ितमीहरूको
भु यशेकूो श ितमीहरूिसत हुनछे। 5 अिन त्यस मािनसलाई शतैानको हातमा स ु म्पदऊे, जसमा िक त्यसको पापी

शरीर न होस ्र उसको आत्मा चाँिह भकुो िदनमा बचाउन सिकयोस।्
6 ितमीहरूको घमण्ड रा ो सकेंत होइन। “थोरै खमीरले जम्मै डल्ला नै खमीरी बनाउछँ” यो जानकैे छौ। 7 बासी

खमीर िनका ल दऊे, तब मा ितमीहरू नयाँ िढका बन्नछेौ। ितमीहरू साँचै खमीर िबनाको रोटी हौ। हो, ी जो हा ा
िनस्तारको पाठो हुनहुुन्छ, पिहल्यै मा रन ु भएको िथयो। 8 यसलैे हामी िनस्तार भोजन खाउ,ँ तर बासी खमीर भएको
रोटी चाँिह होइन। बासी खमीर पाप र दषु्कमर्को खमीर हो। तर हामी िबना खमीरको रोटी खाऊँ। पिव ता र सच्चाइको
रोटी यही हो।
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9 मलैे आफ्नो प मा ितमीहरूलाई िभचारको सगंतदे ख अलग ब ु भनरे लखेकेो िथएँ। 10 तर यस ससंारका

पापीहरूको सगंत नगन ुर् भन्ने मरेो उपदशेको अथर् होइन। यस ससंारका ती मािनसहरू यौन पाप गछर्न ्अथवा स्वाथ छन ्
अथवा एकाकार्लाई ठग्छन ्अथवा मिूतर्हरू पजूा गछर्न।् यिद ितमीहरू ितनीहरूबाट अलग रहने हो भने त ितमीहरूले
यो ससंार नै त्याग्न ु पनछ। 11 म यित नै भन्नलाई यो लखे्दछुै िक कुनै यस्तो मािनसको चाँिह सगंत नगर्न ु जो आफूलाई

ी मा भाइ हु ँ भन्छ तर िभचार गछर् वा स्वाथ हुन्छ वा मतू को पजूा गछर् वा मानिसको िनन्दा गछर् वा मात्छ वा
अरूलाई ठग्छ। यस्ता ससगँ खाना पिन नखाऊ।

12-13 ती जो मण्डली बािहरका हुन ्ितनीहरूलाई जाँिचरहने मरेो काम होइन। ितनीहरू त परमे र आफै ारा जाँिचने
छन।् तर जो मण्डलीका भाग हुन ्ितनको जाँच ितमीहरूले गन पछर्। धमर् शा मा यस्तो भिनएको छ, “द ु मािनसलाई
आफ्नो समहूबाट अलग गर।”✡

6
ीि यनहरूमाझ न्यायको समस्या

1 ितमीहरूमध्ये एक जनाको अक भाईसगं झगडा भएको छ, भने न्यायको िन म्त सन्तहरूकहाँ नगएर अधम कहाँ
जाने के त्यसले आटँ गछर्? 2 के ितमीहरूलाई थाहा छैन परमे रका मािनसहरू ससंारकै न्याय गछर्न?् यिद ितमीहरूले
ससंारको न्याय गदछौ भने ितमीहरूको आपसको सानो कलह िकन िमलाउदनैौ? 3 ितमीहरू जान्दछौ भिवष्यमा हामी
स्वगर्दतूहरूको न्याय गन छौं। तब हामी रा री यस्ता दिैनक जीवनका िवषयका कुराहरू न्याय गनर् सक्छौं। 4 यसथर्
न्याय ग रन ु पन त्यस्ता मतभदे भए त्यसलाई िकन बािहरका मािनसहरूकहाँ लजैान्छौ? मण्डलीका िन म्त ितनीहरू
कोही पिन होइनन।्

5 म ितमीहरूलाई शमर्मा पानर् यो भन्छु। ितमीहरूका समहूमा, कोही न कोही ज्ञानी जनहरू अवश्यै होलान ्जसले दइु
भाइहरूको माझको कलह न्याय गनर् सक्लान।् 6 तर अिहल,े एउटा भाइ अक भाइको िवरू मा अदालत जान्छ। अझ
यो भन्दा खराब त ितनीहरू यस्ता मािनसहरूलाई अपील गछ जो िव ासीहरू होइन।

7 एका अक को िवरु मा मामला लाउन ु नै ितमीहरूको हार हो। बरू अन्याय िकन नसहन?ु बरू िकन आफँै ठिगदनैौ?
8 ितमी आफै गल्ती गछ अिन अरूलाई ठग्छौ। अिन त्यो पिन आफ्नै ी को दाज्य-ूभाईहरू माझ!

9-10 अन्याय गनहरूले परमे रको राज्य पाउने छैनन ्भन्ने कुरा ितमीहरू अवश्यै जान्दछौ। आफै धोका नखाऊ।
जसले अनिैतक गछर्, जसले मिूतर् पजूा गछर्, जो यौन ािभचार, जो परुूषगामी, सम लगंी गमन, जसले चोरी गछर्, जो
स्वाथ छ, जो मात्छ, जसले अकार्को िनन्दा गछर् र अरूलाई ठग्छ त्यस्ताहरू परमे रको राज्यको हकदार हुने छैनन।्
11अिघ ितमीहरू पिन कितपय यस्तै िथयौ। तर अब ितमीहरू धोइएका छौ, पिव बनाइएका छौ अिन हा ा भ ु ी को
नाउमँा अिन हा ा परमे रको आत्मा ारा ितमीहरू परमे रको िन म्त धािमर्क बनाइएका छौ।

परमे रको मिहमाको िन म्त शरीरको उपयोग
12“सबै कुरा मरेा िन म्त असल छन,्” तर सबै कुरा फाइदा का छैनन।् “म जे गनर् पिन स्वतन् छु।” तर म कुनलैाई

आफ्नो मा लक हुन िदने छुइन।् 13 “भोजन पटेको िन म्त हो र पटे भोजनको िन म्त हो।” यो ठक हो। तर परमे रले
ती दवुलैाई नाश पान ुर् हुनछे। शरीर यौन अपराधको िन म्त होइन शरीर भकुो िन म्त हो र भु शरीरका िन म्त हुन ु हुन्छ।
14 परमे रले आफ्नो श ले भ ु यशेलूाई मतृ्यबुाट बौराउन ु भयो। परमे रले हामीलाई पिन मतृ्यबुाट बौराउन ु हुनछे।
15 ितमीहरूको शरीरहरू ी का अगंहरू हुन ् यो कुरो ितमीहरूलाई थाहा छ। यसलैे मलै े ी का अगंहरूलाई कुनै
वशे्याको अगंिसत एक बनाउन ु हुदैंन। 16 शा मा ले खएको छः “ती दइुजना मािनसहरू एक जीउ बन्नछे।”✡ यसलैे
ितमीहरूले बझुन ु पछर् वशे्यािसत यौन सम्बन्ध रा े मािनस वशे्याकै शरीरिसत एक बन्नछे। 17 तर जो भिुसत जोिडन्छ
त्यो मािनस आत्मामा भ ु िसतै एक बन्दछ।

18 यसकैारण यौन पापदे ख अलग हौ। मािनसले अरू जनु सकैु अपराध गरोस ्त्यो शरीरदे ख बािहर हुदँछ तर उसले
गरेको यौन अपराध आफ्नै शरीरको िवरु हुनछे। 19 ितमीले बझु्न ु पछर् िक ित ो शरीर पिव आत्माको मिंदर* हो।
पिव आत्मा ितमी िभ छ। परमे रबाट ितमीले त्यो पिव आत्मा पाएकाछौ यसकारण ितमी आफ्नो मा लक होइनौ।
20 परमे र ारा मोल ितरेर ितमी िकिनएकाछौ। यसलैे आफ्नो शरीर ारा परमे रको सम्मान गर।
✡ 5:12-13: 22:21, 24 बाट उ तृ ग रएको। ✡ 6:16: 2:24 बाट उ तृ ग रएको।
* 6:19:

, यसको अथर् िव ासीहरू “आ त्मक मिंदर” हुन ्जहाँ परमे र बास गन ुर्हुन्छ।
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7
िववाहको िवषयमा

1 अब ितमीहरूलाई मलाई लखेकेा कुराहरूको िवषयमा म चचार् गदर्छु। लोग्ने मािनसले िववाह नगरेको असल हो।
2 तर यौन अपराधको कारणल,े त्यके परुुषको आफ्नो प ी हुन ु पछर् अिन त्यके ीको आफ्नो पित हुन ु पछर्। 3 पितले
आफ्नी प ीलाई सब थोकहरू दओेस ्जनु एउटी प ीले पाउन ु पछर् र प ीले पिन आफ्ना पितलाई सब कुरा दओेस,् जनु
एउटा पितले पाउन ु पछर्। 4आफ्नो शरीरमािथ प ीको कुनै अिधकार रहदँनै। उसको शरीरमािथ उसको पितको अिधकार
रहन्छ। 5 एकाकार्को शरीरलाई अस्वीकार नगर। तर ितमीहरू दवुै केही समयको िन म्त यौन-सम्बनधबाट अलग ब
सहमत हौ। ितमीहरूले ाथर्नाको लािग यसो गन ुर् सक्छौं अिन तब फे र एक साथ होऊ। यसो गरेमा शतैानले ित ो
कमजोरी ारा आकर् षण गराउन स ै न। 6 केही समयको िन म्त अलग रहन ु भनरे म अनमुितको रूपमा भन्दछुै। यसलाई
आज्ञा नमान। 7 म त चाहन्छु सबै म जस्तै होऊन ्तर त्यके मािनसले परमे रबाट आफ्नो िन म्त वरदान पाएको छ।
एक जनाले एक िकिसमको वरदान पाए को छ भने अक ले अक िकिसमको।

8 अब िववाह नगरेकाहरूलाई र िवधवाहरूलाई म भन्छुः उनीहरूको लािग म जस्तै एकलो ब ु रा ो हो। 9 तर
उनीहरूले आफूलाई वशमा रा सक्दनैन ्भन,े िववाह गरून।् यौन इच्छाले जल्न ु भन्दा िववाह गन ुर् असल हो।

10 अब म िववाह गनहरूलाई यो आज्ञा िदन्छु। यो आज्ञा मबाट होइन, यो भबूाट हो। प ीले आफ्ना पितलाई
नछोडोस ्11 तर छोिडहाली भने पिन उसले फे र िवहे नगरोस।् िक त ऊ आफ्नै पितसगँ फे र िमलोस।् पितले पिन
आफ्नी प ीलाई नत्यागोस।्

12 अरू सबलैाई म यो भन्छु। यी कुराहरू म भन्दछुै, भबुाट होइन। ी मा एक भाइको यस्ती प ी हुन सक्छे जो
ी िव ासी होइन। यिद त्यस्ती प ी उिसत ब राजी छे भने उसले त्यसलाई नत्यागोस।् 13अिन ी मा एक ीको

अिव ासी लोग्ने हुन सक्छ। तर यिद त्यो उिसत ब राजी छ भने उसले पिन त्यसलाई नत्यागोस।् 14 एक अिव ासी
पित िव ासी प ी ारा पिव बन्दछ। अिन अिव ासी प ी पिन पिन िव ासी पित ारा पिव बन्छे। यसो नहुदँो होत
ितमीहरूका छोर-छोरी अशु हुने िथए। तर अिहले उनीहरू पिव छन।्

15 तर िव ास नगनले त्याग्न खोज,े उसलाई त्यसो गनर् दऊे। त्यसो भएको खण्डमा ी मा भाइ वा बिहनी बन्धनमा
रहदैंनन।् 16 परमे रले हामीलाई शा न्तमय जीवनको िन म्त बोलाउन ु भएकोछ। प ीहरू, ितमीहरूले नै आ-आफ्ना
पितलाई बचाउन सकौला, र पितहरू, ितमीहरूले नै आ-आफ्ना प ीलाई बचाउन सकौला। पिछ के हुने हो ितमीहरू
अिहले जान्दनैौ।

परमे रले भन्न ु भए जस्तै बाँच
17 जे जस्तो सकैु भए पिन जनु अवस्थामा परमे रले उसलाई बोलाएको समयमा ऊ त्यो अिन जनु अवस्थामा

उसलाई अिहले परमे रले रा ु भएकोछ उसरीनै त्यके मािनस बाँच्न ु पछर्। यही िनयम हो जो म सबै मण्डलीहरूलाई
िदन्छु। 18यिद कुनै मािनस बोलाइँदा पिहल्यबैाट खतना भएको िथयो भने उसले आफ्नो प रवतर्न गन ुर् पदन। यिद खतना
नग रएको मािनस बोलाइयो भने उसले खतना ग ररहन ु पदन। 19 मािनस खतना ग रएको छ िक छैन त्यो कुनै मखु्य
कुरो होइन। खास कुरो त परमे रको आज्ञाको पालन गन ुर् हो। 20 त्यके मािनस त्यही अवस्थामा बसोस ्जनु अवस्थामा
उसलाई परमे रबाट बोलाइयो। 21 परमे रले ितमीलाई बोलाउँदा ितमी कमारा िथयौ भने त्यसको परवाह नगर। तर
ितमी म ु हुन सक्छौ भने ितमीलाई िदएको मौकाको योग गर। 22 परमे रले बोलाउँदा कुनै मािनस कमारा िथयो भने
ऊ भमुा म ु हुन्छ अिन ऊ भकुो हुन्छ। उसरी नै परमे रले बोलाउँदा यिद ऊ मु िथयो भने ऊ ी मा कमारा
हुन्छ। 23 ितमीहरू मलू्य चकुाएर िकिनएकाहरू हौ। त्यसलैे मािनसका कमारा नबन। 24 दाज्य-ूभाइ, िददी-बिहनीहरू
हो! अब परमे रिसतको नयाँ जीवनमा, ितमीहरू परमे र ारा बोलाउनहुुदँा जनु अवस्थामा िथयौ त्यही अवस्थामा
रहन ु पछर्।

िववाह बारेको हरू
25 अब म अिववािहतहरूको िवषयमा लखे्छु। यस बारे मलाई भबुाट आज्ञा छैन, तथािप म आफ्नो िवचार पोख्छु

। मलाई िव ास गनर् सक्छौ िकन िक भलुे मलाई दया गन ुर् भएको छ। 26 त्यो दःुखको घडी हो। यसलैे म सोच्छु
ितमीहरू जनु अवस्थामा छौ त्यही अवस्थामा ब ु रा ो हो। 27 ितमीहरूको प ी छ भने उबाट अलग हुने चे ा नगर।
यिद ित ो िववाह िवच्छेद भएको भए, पनुर्िववाह प नलाग। ितमीहरू अिववािहत भए प ी खोज्ने चे ा तफर् नलाग
28 तर ितमीले िववाह गरे त्यो कुनै पाप होइन। अिन कन्या केटीले िववाह गछर् भने त्यो पाप होइन। तर िववाह गनहरूले
जीवनमा दःुखै पाउछँन ्अिन म चाहन्छु िक ितमीहरू त्यस्तो क ठनाईहरूबाट मु रहो।



1 को रन्थी 7:29 230 1 को रन्थी 8:13
29 दाज्य-ूभाइ, िददी-बिहनीहरू हो! मरेो भन्नकुो तात्पयर्ः हा ो लािग समय छोटो छ। जस-जसको प ीहरू छन,्

प ी नहुनहेरू झैं बस। 30 जो दःु खत छन ् ितनीहरू दःुख नपाएको जस्तै बसनु।् जो हिषर्त छन ् ितनीहरू हषर् नभएको
जस्तै बसनु ् िकनमले गनहरू ितनीहरू केही नभएको जस्तै बसनु।्। 31 जो ससंा रक वस्त ु वहार गछर्न,् ितनीहरू ती
वस्तहुरूमा चासो नभए झैं गरी बसनु।् ितमीहरू यसरी नै ब ु पछर् िकन िक यो ससंार, जनु अवस्थामा अिहले छ, चाँडै
िबतरे जाने छ।

32 ितमीहरू िचन्ताबाट मु होऊ भन्ने म चाहन्छु। एक अिववािहत मािनस भकुो काममा पणूर्रूपले मग्न रहन्छ।
उसको उदशे्य नै भलुाई खशुी तलु्याउन ु हो। 33 तर िववािहत मािनस सांसा रक वस्तसुगं सम्ब न्धत हुन्छ। उसको ल य
आफ्नी प ीलाई खशुी पान ुर् हुन्छ। 34 उसको ध्यान दईुवटा ल य ितर छु टन्छ। एउटी अिववािहत ी अथवा एउटी
कन्या भकुो सम्बन्धमा स्त रहन्छे। ऊ आफ्नो सम्पणूर् शरीर र आत्मा भलुाई अपर्ण गनर् चाहन्छे। तर िववािहत

ी सांसा रक कुराहरूमै सम्ब न्धत रहन्छे। उसको ाथिमक क र् आफ्नो पितलाई खशुी पान ुर् रहन्छ। 35 ितमीहरूकै
भलाईको िन म्त म यी कुराहरू गदछु। मलैे ितमीहरूलाई िनयन् ण गनर् खोजकेो होइन। तर ितमीहरू ठीक ढङ्गले बाँच्न
सक भन्ने म चाहन्छु। अिन आफ्नो समय अरू कुराहरूितरबाट मु गराई पणूर्तया भमुा लगाएको मन पराँउछु।

36 िववाहको उमरे ढ ल्कन लागकेी आफ्नी कन्या ित मलैे ठीक गरेको छैन ँ भनी कसलैे सोंच्न सक्ला र िववाह
ग रिदनै पछर् भन्ने सम्झान ु सक्ला । त्यस अवस्थामा उसले जे चाहन्छ गरोस।् ितनीहरूलाई िववाह गनर् िदइयोस।् त्यो
पाप होइन। 37 तर कोही यस्तो ब लयो मनको पिन हुन सक्ला र सोच्ला िववाहको कुनै आवश्यकता छैन, ऊ पिन
आफ्नो इच्छामा स्वतन् ै छ। यिद त्यस मािनसले आफ्नी कन्यालाई अिववािहत रा े िन य गरेको छ भने उसले ठीक
गदछ। 38 अथार्त ्जसले आफ्नो कन्याको िववाह गछर् उसले रा ो गछर्। र जसले आफ्नो कन्याको िववाह ग रिददंनै
उसले अझै रा ो गछर्।

39 जब सम्म पित जीिवत रहन्छ उसकी ी बन्धनमा रहन्छे। तर पित मय भन,े त्यस ीले आफूले रूचाएको
मािनसिसत िववाह गनर् सक्छे। तर उसले भमुा िववाह गन ुर् पछर्। 40 यिद ऊ त्यही अवस्थामा बसे अझ सखुी रहनिेथई।
यो म जस्तो िवचार गछुर् अिन म पक्का िव ास गछुर् िक पमे रको आत्मा ममा छ।

8
मिूतर्मा चढ़ाइएका खाना

1 अब मिूतर्मा ब ल चढाएका पशहुरूको मासकुो िवषयमा म लखे्छु। हामी जान्दछौ िक “हामी सबमैा ज्ञान छ”
“ज्ञान”-ले ितमीहरूलाई घमण्डी तलु्याउछँ, तर मेले अरू िवकािसत हुन सहायता गछर्। 2 जसले केही जान्दछु भन्ने
सन्झन्छ उसले जान्न ु पन खास केही कुरो जानकेो हुदँनै। 3 तर परमे रलाई मे गन मािनसले परमे रालाई िचन्छन।्

4 यसथर् मिूतर्मा ब ल चढाएको मास ु खान िदने िवषयमाः हामी जान्दछौं, ससंारमा मिूतर् वास्तवमा केही होइन। अिन
हामी जान्दछौं परमे र एक हुन ु हुन्छ। 5 धरैे वस्तहुरू छन ्िक मािनसहरूले दवुै स्वगर्मा र पथृ्वीमा दवेताहरू भन्छन।्
यसको कुनै महत्व छैन,् तर वास्तिवकता चाँिह यो छ मािनसहरू धरैे वस्तहुरूलाई “दवेताहरू” र “मा लकहरू” मान्छन।्
6 तर हा ा िन म्त त एउटै परमे र हुनहुुन्छ। उहाँ हा ा िपता हुन ु हुन्छ। अिन उहाँ बाटनै त्यके चीज आयो र हामी
उहाँका िन म्त छौं। अिन भु पिन एउटै हुन ु हुन्छ। उहाँ यशे ू ी हुन ु हुन्छ। यशेकूो तफर् बाटै त्यके कुरा हुनआए अिन
हामीमा जीवन उहाँबाटै छ।

7 तर सबलैे यो सत्य जान्दनै। धरैे समय अिघ कित मािनसहरूले मिूतर् पजूा गथ औ ितनीहरू यसमा चढाएको मास ु
खान्थे ितनीहरू आफै िन त छैनन ्िक त्यो मास ु खान ु उिचत हो अथवा होइन। यसथर् जब ितनीहरू खान्छन ्आफैलाई
दोषी सम्झन्छन।् 8 तर खाने कुराले हामीलाई परमे रको निजकमा ल्याउदँनै। नखाँदमैा कुनै हानी छैन र खाँदमैा कुनै
लाभ छैन।

9 तर आफ्नो स्वतन् ताको ख्याल राख तािक ित ो स्वतन् ताले गदार् ती कमजोर िव ास भएका मािनसहरू पापमा
नपरून।् 10 ितमीिसत ब ु छ यसथर् मिूतर्को म न्दरमा ब ु अिन खान ु ितमीलाई स्वतन् लाग्छ। दवुर्ल िव ास भएका
कुनै मािनसले ितमीलाई त्यहाँ खाँद ै गरेको दे सक्छ, यसथर् उसलाई मिूतर्मा चढाएका मास ु खान ु उत्साह हुन्छ, य िप
वास्तवमा उसले भलू काम सम्झन्छ। 11 यसलैे त्यो दबुर्ल िव ास भएको भाइ, जसको लािग ी मन ुर् भयो, ित ो
ज्ञानले गदार् न हुनछे। 12जब ितमी ित ो ी मा भएका दाज्य-ूभाइ तथा िददी-बिहनीहरूको िवरोधमा यस्तो पाप गदर्छौ
ितनीहरूको िववकेमा चोट पयुार्उने छौ अिन ी को िवरु ितमी पाप गनछौ। 13 यिद खाने कुराले मरेो भाइलाई पापमा
तान्छ भने म फे र किहल्यै मास ु खाने छैन तािक म मरेो भाइलाई पाप गराउने छैन।
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9
पावलले योग नगरेको अिधकार

1 म स्वतन् छु! एकजना े रत हु।ँ मलैे हा ा भ ु यशेलूाई दखेकेो छु। ितमीहरू भमुा मरेो कामको फल हौ।
2अरूले मलाई एउटा े रतको रूपमा स्वीकार नगलार्न ्तर ितमीहरूले मलाई एकजना े रतको रूपमा स्वीकार गनछौ।
म एकजना े रत हु ँ भन्ने भमुा मरेो सत्यको माण ितमीहरू नै हौ।

3कस-ैकसलैे मरेो अिधकारको िवषयमा गछर्न।् ितनीहरूका िन म्त मरेो जवाफ यही हुन्छः 4खाने र िपउने हा ो
अिधकार छ। छैन र? 5या ा गदार् प ी जो िव ासी छ साथमा लएर िहडं्ने हा ो अिधकार छ। छैन र? अरू े रतहरू,
भमुा भाइहरू र केफास सबलैे यसो गछर्न।् 6 तर के बणार्बास र मलैे मा आफ्नो जीिवकाका िन म्त काम गन पछर्?

7 आफ्नो खचर् आफैं भरेर सनेामा काम गन कुनै िसपाही छ? कोही यस्तो होला जसले अङ्गरुको खतेी लगाएर एउटा
पिन फल नखान?े कोही गोठालो होला जसले भेड़ँाको दधु िपउँदनै?

8 यी सब कुराहरू मानव िवचार मा हुन? के परमे रको िनयमले पिन त्यसै भन्दनै? 9 मोशाको िनयममा ले खएको
छः “दाँई गन गोरूको मखुमा महला नलगाऊ र त्यसलाई अन्न खानाबाट नरोक।”✡ के परमे र गोरूहरूमा मा चासो
रा ु हुन्छ? 10 होइन, वास्तवमा परमे र हा ै बारे बोल्दै हुन ु हुन्थ्यो। हो, धमर् शा हा ै लािग ल खएको हो, “जोत्दा
र दाँईँ गदार् खतेीवालाले केही अन्न पाउने आशा गछर्।” 11 हामीले ितमीहरूमा आ त्मक िबऊ छरेकाछौं? यसथर् यिद
हामीले ितमीहरूबाट केही भौितक चीजको आशा गदार् त्यो अिधक हुन्छ र? 12जब ितमीहरूबाट सहायता पाउन अरूले
अिधकार योग गछर्न ्भने के हामी त्यो भन्दा अिधक अिधकार खोज्न स ै नौ? तर हामी अिधकार माग्दनैौं। हामी सबै
चीज सहन गछ तािक ी को ससुमाचार पालन गनर् कोही पिन िवरोधी नहोस।् 13 के ितमीहरू जान्दनैौ म न्दरमा सवेा
गनले म न्दरबाटै खाना पाँउछन?् के ितमीहरू जान्दनैौ वदेीमा भटेी चढाउनहेरूले भटेीको भाग पाउछँन?् 14 ससुमाचार
चार गनहरूलाई पिन त्यस्तै हो। ससुमाचारका चारकहरूले चार कमर्बाटै आफ्नो जीवन िनवार्ह गन ुर् पछर् भनी आज्ञा

िदन ु भयो।
15 तर यो कामबाट मलैे कुनै अिधकार उपयोग गरेको छैन। र मलैे यसबाट केही पाउने कोिशश पिन ग ररहकेो छैन।

ितमीहरूलाई यो ले े मरेो उ ेश्य होइन। कसलैाई मरेो गवर् केवल र ो भाँडा माण गन मौका िदन ु भन्दा त म मनर् मन
पराउँछु। 16 म ससुमाचार चार गछुर् तर चार मरेो गवर्को आधार होइन। यो त मरेो क र् नै हो मलैे गन पछर्। मरेो
लािग दःुखको कुरो हो यिद मलैे ससुमाचार चार ग रन भन।े 17 यिद मलैे आफ्नै खशुीले ससुमाचार चार गरें भने म
केही इनाम पाउन ु सक्छु। तर मरेो कुनै चयन छैन। मलैे ससुमाचार चार गन परेको छ। जब ममािथ यो काम सु म्पइएको
छ, म मरेो काम ग ररहकेो छु। 18 यस्तो हुनाले म के इनाम पाउछुँ र? मरेो इनाम त यही होः िवना मलू्य ससुमाचार
चार गन ुर्। यसरी ससुमाचार चारमा जो अिधकार िदइन्छ कुनै पिन म उपयोग गिदर्न।
19 म स्वतन् छु। म कसकैो होइन। तर जित सक्दो सम्भव छ अिधक मािनसलाई बचाउनलाई सहायता गन ुर् मलै े

आफूलाई सबकैो दास बनाएको छु। 20 यहूदीहरूलाई बचाउन यहूदीहरूका िन म्त म यहूदी जस्तै भएँ। म आफै कुनै
िनयमको अधीनमा छैन। तर िनयमको अधीनमा बसकेा मािनसहरूको लािग ितमीहरूलाई बचाउन ु म पिन एकजना
िनयमको अधीनमा ब े मािनस जस्तै भइिदएँ। 21 ती जो िनयमको अिधनमा छैनन ितनीहरूलाई बचाउन ु म पिन िनयमको
अिधनमा नभएको जस्तो भएँ। वास्तवमा परमे रको िनयमबाट म स्वतन् छैन। म ी को िनयमको अधीनमा छु।
22 कमजोर मािनसहरूको लािग म कमजोरै भइिदएँ जसमा िक म ितनीहरूलाई सहायता गन ुर् सकँू। म सबै िकिसमका
मािनसहरूको िन म्त सबै थोक भएको छु तािक कुनै न कुनै तरहले मािनसलाई बचाउन ु सकँू। 23 ससुमाचारकै कारणले
म यी सब चीज गछुर् तािक ससुमाचराको आिशषमा सहभागी बन्न सकँु।

24 ितमीहरू सबलैे जान्दछौ, दौड़मा धरैे जना दगछुर्न ् तर परुस्कार चाँिह खाली एकजनाले पाउछँ। यसथर् त्यसरी
दगरु तािक ितमीले परुस्कार िज सक। 25 खलेमा भाग लने सबलैे कठोर अनशुासनको पालना गन ुर् पछर्। परुस्कार
िजत ुँ भनरे नै ितनीहरू त्यसो गछर्न।् ितनीहरू न भएर जाने मकुुट पाउनलाई यसो गनर्छन,् तर हामीले पाएको परुस्कार
सदा काललाई हुदँछ। 26 यसलैे म कुनै िन त टुङ्गो भएको मान्छे जस्तै दगछुुर्। हवामा मकु्क हान्नलेे जस्तै म मकु्का
हा न्दन। 27 िनयन् णको लािग म आफ्नै शरीरलाई कठोर वहार गछुर्। मलैे यसो गरेको खण्डमा अरू मािनसहरू माझ
चार गरे पिछ म आफै परमे रबाट ितरस्कृत हुने छैन।

10
यहूदीहरू जस्तै नहोऊ

✡ 9:9: 25:4 बाट उ तृ ग रएको।
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1 दाज्य-ूभाइ, िददी-बिहनीहरू, हा ा िपता-पखुार्हरूमािथ के िबत्यो त्यो ितमीहरूले जान भन्ने म चाहन्छु। ितनीहरू

सबै बादल मिुन िथए, अिन ती सबै समु भएर िहडं्थ।े 2 ितनीहरू सबै बादल र समु मा मोशामा बि स्मा पाएका िथए।
3 ितनीहरू सबलैे एकै िकिसमको आ त्मक भोजन खाए। 4 अिन ितनीहरू सबलैे एकै िकिसमको आ त्मक पानी िपए।
ितनीहरूले त्यस आ त्मक फोहराबाट िपए जनु उनीहरूसगँै िथयो। त्यो फोहरा ी हुनहुुन्थ्यो। 5 ितनीहरूमध्ये धरैे
जनािसत परमे र सतं ु हुन ु भएन। ितनीहरू मरूभिूममा मा रए।

6 यी कुराहरू, जो घटेका िथए हा ोलािग उदाहरण भयो। यी उदाहरणहरूले हामीलाई ितनीहरूले गरे जस्तो खराब
गनर्बाट रोक्न ु पछर्। 7 ितनीहरूमा कोही मािनसहरूले जस्तो मिूतर् पजूा नगर। शा मा यो ले खएकै छः “मािनसहरू
खानालाई र िपउनलाई बस।े अिन नाच्नलाई उठे।” 8 ती कितपयले जस्तो हामी यौन अपराध नगरौं। ितनीहरू मध्ये
एकै िदनमा तईेस हजार मरे। 9जसरी ितनीहरू मध्ये कसलैे भकुो प रक्षा लएका िथए औ साँपहरू ारा मा रए, हामीले
त्यसरी परीक्षा लन ु हुदैंन। 10 अिन ितनीहरू मध्ये कितले गरे जस्तो गन ्-गन ् पिन नगर अिन ितनीहरू सहंारकतार्
स्वगर्दतू ारा मा रए।

11 ितनीहरूलाई जे जित आइपय , ती उदाहरणहरू हुन। अिन हा ै चतेावनीको िन म्त ती ले खएका िथए। हामी
त्यस्तो समयमा बाँिचरहकेाछौं, ती सबै िवगत इितहासहरू अन्त भइसकेका छन।् 12 यसलैे त्यो जो दि लोसगँ उिभन्छु
भिन सोच्छ त्यो होिशयार साथ उिभयोस ्तािक ऊ लड्न नपरोस।् 13 हामीमा पिन अरूमा जस्तै लोभनहरू छन।् तर
ितमीले परमे रमािथ भरोसा रा सक्छौं। उहाँले ितमीले सहन ु सक्ने भन्दा बढ़ता परीक्षा लनिुदन ु हुदँनै। जब ितमी
लोिभत हुन्छौ परमे रले ितमीलाई त्यो परीक्षाबाट बाँच्नलाई पिन सहायता गन ुर् हुनछे। तब ितमी त्यो सहन समथर्

हुनछेौ।
14 यरकारण, मरेा ि य िम हरू हो, मिूतर् पजूादे ख टाढा बस। 15 ितमीहरू ब ु मान छौ भनी म यो कुरा गदछु; म

के भन्दछुै ितमीहरू आफैं जाँच। 16 आिशषको कचौरा जसको लािग हामी परमे रलाई धन्यवाद चढाउँछौं, त्यसको
अथर् ी को रगतको अशं- हण हो। होइन र? अिन रोटी, जनु हामी भाँच्दछौं, ी कै शरीरको अशं- हण हो। होइन
र? 17 त्यहाँ एउटै रोटी छ। अिन हामी धरैे जना छौं। तर त्यही एउटा रोटीबाट हामी भाग गछ । यसलैे हामी खासमा
एउटै शरीर हौं।

18 इ ाएलका मािनसहरूको बारेमा सोच। ितनीहरू बली खान्छन ्अिन वदेीमा भाग लन्छन।् खाँदनैन ्र? 19 मरेो
मतलब यो होइन िक मतू मा चढाएको मास ु अरू साधारण मास ु भन्दा अझ दामी हो। अिन म स म्झिदन िक त्यो मिूतर्
पिन साधारण मिूतर् भन्दा कुनै दामी मिूतर् हो। 20 तर म यसलाई के भन्छु भनःे मािनसले ब ल चढाउछन ्त्यो शतैानलाई
चढाएको हो, परमे रलाई होइन। र ितमीहरू शतैानिसत कुनै कुराको भागीदार बन भन्ने म चाहन्न। 21 ितमीहरू शतैानको
कचौराबाट र भकुो कचौरा दवुबैाट िपउन सक्दनैौ। ितमीहरूले भकुो टेबलमा र शतैानको टेबल दबुबैाट खान सक्दनैौ।
22 के ितमी भलूाई रस उठाउन ु चाहन्छौ? हामी उहाँ भन्दा ब लया छौं र? छैनौं।

आफ्नो स्वतन् ा परमे रको मिहमाको लािग योग गर
23 ितमीहरू भन्छौ, “सबै कुरामा अनमुित छ।” तर सबै कुरा हा ो िन म्त रा ो छैन।् “सबै कुरामा अनमुित छ।”

तर ती कुराहरूले सबलैाई ब लयो बनाउदँनै। 24 ित ो आफ्नो मा काम गन कोिशश नगर। अरू मािनसको लािग भलो
हुने काममा पिन कोिशश गन ुर् पछर्।

25 मास ु पसलमा के बिेचन्छ? िववकेको खाितर केही सोधपछु नगरी त्यो खाओ। 26 ितमीले त्यो खान सक्छौ
“िकन िक यो पथृ्वी र यसको हर चीज भकैु हो।”✡

27 यिद कुनै िव ास नगन मािनसले ितमीलाई उिसत भोजन गनर् बोलाउला अिन ितमी जान चाहन्छौ भने ित ो
अिघ ल्तर जे रा खन्छ खाऊ। खान ु उिचत छ अथवा छैन भन्ने नगर। 28 तर कसलैे “त्यो मास ु त मिूतर्मा ब ल पो
चढाएको िथयो” भनछे भने त्यो नखाऊ, जनु मािनसले ितमीलाई भन्यो िक त्यो मास ु मिूतर्मा चढाएको िथयो, उसका
िन म्त अिन ती मािनसहरूका िन म्त जसले त्यस्तो मास ु खान ु अनिुचत मान्छन।् 29 ितमीले नै त्यो अनिुचत ठानौला
भन्ने मलाई लाग्दनै। तर अरूले त्यो अनिुचत हो भनी ठान्न सक्छ। त्यही एउटा कारणले म त्यो मास ु खाँिदन। अक
मािनसको सोचाईको आधारमा म मरेो स्वतन् तालाई िवचार गनर् िदिंदन। 30 यिद म कृतज्ञतापवूर्क भोजन खाँदछु, म
िकन केही चीजको लािग परमे रलाई धन्यवाद िददंा िकन मरेा िनन्दा हुन?े

31 यसकारण ितमीहरू खाऊ, िपऊ, जे सकैु गर, तर त्यो परमे रको मिहमाकोलािग गर। 32 त्यस कारले कुनै
काम नगर जसले अरूको िवचारमा चोट पयुार्उन ु सक्छः जस्तै यहूदीहरू, ीकहरू अथवा परमे रको मण्डली। 33 म
त्यसै गछुर्। म हरेकलाई हरतरहले खशुी पानर् खोज्छु। मलैे किहल्यै पिन आफूलाई मा लाभ गराउने कुनै काम गन
✡ 10:26: 2:41; 50:12; 89:11 बाट उ तृ ग रएको।
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कोिशष गरेको छैन। म धरैेभन्दा धरैे मािनसको भलाई गन कुरहारू कोिशष गछुर् जसमा िक मलैे ितनीहरूलाई बचाउन ु
सकँु।

11
1 मरेो उदाहरण लने चे ा गर जस्तो म ी को उदाहरण लन्छु।

मा लकको अधीनमा हुन ु
2 म ितमीहरूको शसंा गदर्छु कारण ितमीहरूले सबै कुरामा मलाई सम्झन्छौ अिन मलैे िदएको िशक्षालाई ितमीहरूले

ठीकसगँ पालन गदर्छौ। 3 म चाहन्छु िक ितमीहरूले यो पिन जािन राखः त्यके मािनसको िशर ी हुनहुुन्छ। अिन
ीको िशर परुुष हो। र ी को िशर परमे र हुन।्
4 हरेक परुुष जसले िशरलाई छोपरे अगमवाणी गदर्छ वा ाथर्ना गदर्छ उसले िशरलाई अनादर गदर्छ। 5 तर हरेक ी

जसले ाथर्ना वा अगमवाणी गदर्छे उसले आफ्नो िशर ढाक्न ु पछर्। यिद उसको िशर छोिपन भने उसले आफ्नो िशरलाई
अनादर गरेकी हुन्छे। तब ऊ िशर खौरेकी ी जस्तै हुन्छे। 6 कुनै ीले आफ्नो िशर छो प्दन भन,े तब यो उसले जम्मै
केश काटेको जस्तै छ। तर जब केश काट्न ु वा िशर खौरन ु एउटी ीको लािग शरमको कुरा हुन्छ यसलैे आफ्नो िशर
छोप्न ु पछर्।

7 परुुषले आफ्नो िशर ढाक्न ु पदन। िकन? ऊ परमे रको ितरूप हो ऊ परमे रको मिहमा हो। तर मिहला परुूषको
मिहमा हो। 8 परुुष ीदे ख आएको होइन, तर ी परुुषदे ख आएको हो। 9 अिन परुुष ीको लािग बिनएको होइन तर

ी परुुषको लािग बिनएकी हो। 10 र त्यसकैारणले अधीनताको िचन्ह स्वरूप ीले आफ्नो िशर केही चीजले छोपकेी
हुनपुछर्। स्वगर्दतूहरूको कारणले उसले यसो गन ुर् पदर्छ।

11 तथािप भमुा ी परुुषकोलािग महत्वपणूर् छ र परुुष ीको लािग महत्वपणूर् छ। 12 यो साँच्चो हो िक ी परुुषदे ख
आएकी हो तर परुुष पिन ीबाट जन्मकेो हो। वास्तवामा सबै कुरो परमे रबाटै आउँदछ।

13 यो आफै िनणर्य गर के ीले आफ्नो िशर नढाकी ाथर्ना गन ुर् ठीक होला? 14 लामो केश रा ु परुुषको िन म्त
शरमको कुरो हो भन्ने कुरो कृित ध रले हामीलाई िसकाउँछ। 15 तर लामो केश हुन ु ीको िन म्त सम्मानको कुरो
हुन्छ। ीलाई आफ्नो िशर ढाक्नलाई लामो केश िदइएको छ। 16 यस िवषयमा कोही मािनस अझै बहस गनर् खोज्छन।्
हामी र परमे रका मण्डलीहरूको त्यस्तो वहार छैन।

भकुो भोज
17 अब यी िवषयहरूमा म ितमीहरूलाई भन्छु, ितमीहरूको शसंा गिदर्न। ितमीहरूका सभाले सहायता भन्दा

ितमीहरूलाई खित नै गछर्। 18 पिहलो कुरो त, म सनु्दछुै िक मण्डलीमा जब ितमीहरू भलेा हुदँछौ ितमीहरू बाँिडन्छौ।
अिन केही अशंमा म यस कुरालाई पत्याउँछु। 19 ितमीहरूको बीचमा फाटो आउन ु आवश्यक छ, त्यसले ितमीहरू मध्ये
को चाँिह वास्तिवक िव ासी हो थाहा हुन्छ।

20 जब ितमीहरू सबै एक हुन्छौ ितमीहरूले वास्तवमा भकुो भोज खाइरहकेा हुदँनैौ। 21 िकन? िकनभने जब
ितमीहरू खान्छौ एउटाले अकार्लाई नपख खान्छौ। कितले अ लकित पिन खानै वा िपउनै नपाई कित चाँिह टन्न
भइसक्छन।् 22 ितमीहरू आफ्नै घरमा खान अिन िपउन सक्छौ! यस्तो लाग्छ, ितमीहरू सोच्छौ िक परमे रको
मण्डली महत्वहीन छ। जो गरीब छ ितनलाई ितमीहरू शरममा पादर्छौ। म के भन ु?ँ म ितमीहरूको शसंा गिदर्न।

23 ितमीहरूलाई म त्यही िशक्षा िददंछुै जनु मलैे भबुाट पाएँ त्यो रात जब यशे ूप ाउ पन ुर्भयो, उहाँले रोटी लनभुयो।
24 र त्यसको िन म्त धन्यवाद िदनभुयो। अिन उहाँले रोटी भाँच्न ुभयो र भन्नभुयो, “यो मरेो शरीर हो, यो ितमीहरूकोलािग
हो। यो मरेो समझना को िन म्त गर।” 25 उसरी नै उनीहरूले खाए पिछ यशेलूे दाखरसको कचौरा लनभुयो। यशेलू े
भन्नभुयो, “यो दाखरस परमे रबाट आफ्ना मािनसलाई नयाँ करार हो। यो नयाँ करार मरेो रगतिसत शरुू हुदँछ। जिहले
पिन ितमीहरू यो िपउँछौ मरेो सम्झनामा गन गर।” 26 जब-जब ितमीहरू यो रोटी खाँदछौ र यो कचौराबाट िपउँदछौ
उहाँ नआउञ्जले भकुो मतृ्यकुो घोषणा गदर्छौ।

27 त्यसकैारण कसलैे अयोग्य रीितले रोटी खान्छ वा कचौराबाट िपउँछ भन,े उसले भकुो शरीर र रगतको िवरु
पाप गछर्। 28 हरेकले रोटी खान र कचौराबाट िपउन अिघ आफ्नो हृदय जाँच्न ु पछर्। 29 यिद कसलैे त्यो भकुो शरीर
हो भन्ने निचनी रोटी खायो र कचौराबाट िपयो भने उसको ख्वाई र िपयाईले आफैमा न्यायाकोलािग दण्ड िनम्त्याउछ।
30 त्यसै कारणले ितमीहरूका समाजमा धरैेजना रोगी औ कमजोरीहरू छन ् र कित मरेर गए 31 तर हामीले आफैलाई
ठीकिसत जाँच्यौं भने परमे रले हामीलाई जाँच्न हुदँनै। 32 तर जब भलूे हामीलाई जाँच्न ु हुन्छ उहाँले सही मागर्
दशर्नको लािग हामीलाई अनशुािसत गराउन ु हुन्छ तािक यो ससंारका अरू मािनसहरू सरह ितमीहरूलाई दण्ड नहोस ्

भनी उहाँले यसो गन ुर् हुन्छ।
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33 यसलैे मरेा दाज्य-ूभाइ, िददी-बािहनीहरू हो, जब ितमीहरू खानका िन म्त भलेा हुन्छौ एका-अकार्लाई पखर्।

34कोही भोकाएको छ भने आफ्नै घरमै खाओस।् यसै गर जसमा िक ितमीहरूको जमघटले ितमीहरूमािथ नै परमे रको
दण्ड निनम्त्याओस।् अरू कुराहरू बारे के कसो गन ुर् त्यो म जब आउँछु, भन्नछुे।

12
पिव आत्माको उपहारहरू

1 दाज्य-ूभाइ िददी-बिहनीहरू, अब म चाहन्छु िक ितमीहरूले आ त्मक वरदानहरू बारे जान। 2 ितमीहरूले िव ासी
बन्न अिघ आफूले िवगत जीवनको सझंना गर। ितमीहरू केही रहस्यमय श ितर खचीएर जीवनहीन मिूतर् पजू्न
लागकेो िथयौ। 3 म ितमीहरूलाई भन्छु कसलैे परमे रको आत्मा िवना “यशे ू ािपत होऊन” भन्ने छैन अिन कसलैे
पिन पिव आत्माको सहायता िबना “यशे ू भ ु हुन” भन्न सक्दनै।

4 आ त्मक वरदानहरू थ रथ रका हुन्छन ्तर ती सबै एउटै आत्माबाट हुन्छ। 5 सवेा गन िविभन्न त रकाहरू छन।्
सबै ती उपायहरू एउटै उही भबुाट हो। 6 अिन परमे रले मानव जाितमा गन कामका उपायहरू एउटै परमे रबाट
हुन।् त्यके कुरो गनर् परमे रले हामी सबमैा काम गन ुर् हुन्छ।

7 त्यकेमा आत्माको उपहार दे सिकन्छ। आत्माले सबकैो भलोको िन म्त उपहार िदन्छ। 8 आत्माले एक
मािनसलाई ज्ञानी कुरा गन उपहार िदन्छ। अिन त्यही आत्माले अक लाई ब ु मानी कुरा गन वरदान िदन्छ। 9 त्यही
आत्माले कसलैाई िव ास िदलाउछँ। अिन त्यही एक आत्माले अरू कसलैाई रोग िनको पान वरदान िदन्छ। 10 त्यही
आत्माले एउटालाई अ यर्कमर् गन अिन अक लाई अगमवाणी गन श , अक लाई शु र अशु आत्मा खटु् ाउन
सक्ने श िदन्छ। त्यही आत्माले नै एउटालाई िविभन्न भाषा बोल्ने वरदान िदन्छ र कोही अकार्लाई ती भाषाहरू
अनवुाद गन वरदान िदन्छ। 11 एउटै आत्मा, अिन त्यही आत्माले यी सब थोक गछर्। त्यकेलाई के िदन ु पन त्यो
आत्माले नै िनणर्य गछर्।

ी को शरीर
12 मािनसको शरीर एउटै मा हो तर यसका अनके अगंहरू हुन्छन।् हो, शरीरका धरैे अगंहरू छन,् तर ती सब

अगंहरूले एउटै शरीर बनाउछँन।् ी पिन त्यस्तै हुनहुुन्छः 13 हामीहरूमा कित यहूदीहरू छौं र कित गरै-यहूदीहरू
छौ। हामीहरूमा कित कमाराहरू छौं र कित मु छौ। तर हामी सबै एउटै शरीर बिनन ु बि स्मा पाएका छौं। हामी सबलैे
त्यही एउटै आत्मा पाएका छौं।

14 मािनसको शरीर एउटा अगंले मा बिनएको हुदँनै तर धरै अगंहरू हुन्छन।् 15 खु ाले भन्न सक्ला, “म शरीरको
होइन हातले भन्ला म शरीरको होइन।” तर त्यसो भन्दमैा ख ु ालाई भन्न स ै न यो शरीरको एक अगं होइन। 16कानले
भन्न ु सक्ला, “म आखँा होइन। यसकारण म शरीरको होइन।” तर यसो भन्दमैा कानलाई भन्न सिकंदनै, कान शरीरको
होइन। 17 यिद जम्मै शरीर एउटा आखँो हुदँो हो त शरीरले कसरी दे े िथयो। यिद जम्मै शरीर एउटा कान हुदँो हो ता
शरीरले कसरी सनु्ने िथयो? 18-19 यिद शरीरको त्यके अगं एउटै मा हुदँो हो त त्यहाँ शरीरै हुने िथएन। तर साँच्चै
परमे रले शरीरमा आफूले चाहे जस्तै गरी ती अगंहरूलाई रा खिदन ु भयो। उहाँले त्यके अगंलाई आफ्नो ठाँउमा रा ु
भयो। 20 अिहले यो जनु अवस्थामा छ अगंहरू धरैे छन ्तर शरीर एउटै छ।

21 आखँाले हातलाई भन्न सक्दनै। “मलाई ित ो खाँचो छैन”अिन टाउकोले ख ु ा हरूलाई “मलाई ितमीहरूको
खाँचो छैन” भन्न सक्दनै। 22 होइन। शरीरका ती अगंहरू जसलाई हामी दवुर्ल सम्झन्छौं वास्तवमा ितनीहरू खबुै
महत्वपणूर् हुन्छन।् 23 अिन शरीरका तचु्छ ठािनएका ती अगंहरूलाई खबुै बचाइन्छ। अिन शरीरका जनु अगंहरूलाई
हामी लकुाउन चाहन्छौ ितनलाई हामी िवशषे ध्यान िददंछौं। 24 हा ा शरीरका अझ सनु्दर अगंहरूलाई धरैे िवशषे
ध्यान िदइन्छ। तर परमे रले शरीरको यसरी गठन गन ुर् भएको छ िक उहाँले ती सम्मान नभएका अगंहरूलाई अझ
धरैे सम्मान िदन ु भएको छ। 25 हा ो शरीरको भाग भाग नछु योस ् भनी परमे रले यसो गन ुर् भएको हो। िविभन्न
अगंहरूले आपस्तमा उसरी नै ध्यान िदने गरून।् परमे र त्यही चाहन ु हुन्छ। 26 शरीरको कुनै एक अगंले दःुख पायो
भने सम्पणूर् शरीरले दःुख पाउछँ। अथवा यिद हा ो शरीरको एउटा अगंले सम्मान पाए अरू जम्मै अगंहरू पिन समान
रूपले सम्मािनत बन्नछेन।्

27 ितमीहरू जम्मै सामिूहक रूपले ी को एक शरीर हौ। ितमीहरू त्यके शरीरका अगं हौ। 28 अिन मण्डलीमा,
परमे रले े रतहरूलाई पिहलो, अगमव ाहरूलाई दो ो र िशक्षाहरूलाई ते ो स्थान िदन ु भएको छ। त्यसपिछ
परमे रले आ यर्कमर्हरू गनहरूलाई, रोग िनको पान वरदान पाएकाहरूलाई, मदद गनर् सक्नहेरूलाई, अगवुाइ गन
सक्ने क्षमता भएकाहरूलाई अिन िविभन्न थ रका भाषा बोल्ने वरदान पाएकाहरूलाई स्थान िदन ु भएको छ। 29 सबै
मािनस े रतहरू होइनन।् सबै अगमव ाहरू होइनन,् सबै िशक्षकहरू होइनन।् आ यर्कमर् सबलैे गनर् सक्दनैन।् 30 रोग
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िनको पान वरदान सबलैे पाएका छैनन।् सबलैे िविभन्न थ रको भाषा बोल्न स ै नन।् सबलैे ती भाषाहरू को अथर्
खलुाउन सकदनैन।् 31 तर ितमीहरूले आत्मको अझै ठूलो वरदान लन ु चाहकेो हुनपुछर्।

13
मे नै सव म उपहार हो

1 अिन अब म सबै भन्दा महत्वपणूर् मागर् बताउने छु। मािनसहरूका र स्वगर्दतूहरूका िविभन्न भाषाहरू म बोल्न
सकँुला। तर मिसत मे नै छैन भने म खाली एउटा टङ्टङे घण्टी वा झ्याम-्झ्यामे झ्याम्टा मा हु।ँ 2 मिसत अगमवाणी
गनर् सक्ने वरदान होला। म परमे रको जम्मै रहस्य बझु ूलँा र हरेक कुरो जान ुलँा, अिन मिसत यित ठूलो िव ास होला
िक म पहाडहरू पिन हल्लाउन सकँुला। तर यितको श ममा आिजर्त हुदँा पिन यिद ममा मे नभए म केही होइन।
3 मािनसहरूलाई खवुाउन आफूिसत भएको सब कुरा िदन सकँुला र आफ्नो शरीर समते आहुितको रूपमा जलाउन
सकँुला। तर यिद मिसत मे छैन भने म केही पिन हनै।

4 मे धयैर् हुन्छ, मे दयाल ु हुन्छ, मेले ईष्यार् गदन यसले घमण्ड गदन। 5 मे रुखो हुदँनै, मे स्वाथ हुदँनै र
मे सिजलै रसाह बन्दनै। मेले आफ्नो िवरू ग रएको खराबीको िहसाब राख्दनै। 6 मे खराबमा खशुी हुदँनै तर मे

सत्यिसत आन न्दत हुन्छ। 7 मेले सबै कुरा धयैर्पवूर्क सहन्छ। मेले सधँ ै िव ास गछर्, सधँै आशा गछर् र यो द रलो
उिभन्छ।

8 मे किहल्यै िस दनै। अगमवाणीहरू टुिँगन्छन।् भाषाहरू बोल्ने वरदान समा हुन्छ, ज्ञानका उपहार समा हुन्छ।
9 यी कुराहरू िस न्छन,् िकनभने हामीमा भएको ज्ञान र यी अगमवाणीहरू पणूर् छैनन।् 10 तर जब धरैे पणूर्ता आउँछ
तब ती अपणूर्ताको अन्त्य हुनछे। 11 जब म बालक िथएँ, म बालक जस्तै बोलें, बालक जस्तै सोचें, बालकले जस्तै
योजनाहरू बनाएँ। जब म एउटा मािनस भएँ, मलैे ती बालकपनको त रकाहरू त्यािगिदएँ। 12 हामीिसत पिन त्यस्तै
हो। अिहले हामी सफािसत दे े छौ। अिहले म खाली एक अशं मा जान्दछु। तर त्यस बलेा म परैू जान्ने छु जस्तो
परमे रले मलाई जान्दछन।् 13 यसलै,े यी ितन कुराहरू रिहरहनछेन ्िव ास, आशा र मे। अिन ियनीहरूमा सबभैन्दा
ठूलोचैं मे हो ।

14
आ त्मक वरदानहरूलाई मण्डलीको म तमा लगाऊ

1 मे ितमीहरूको ल य हुन ु पछर्। ितमीहरूले साँच्चै आ त्मक वरदानहरू पाउने इच्छा रा ु पछर् खास गरी अगमवाणी
गन वरदान। 2 िकनभने जो िविभन्न भाषाहरूमा बोल्छ मािनससगँ बोल्दनै, तर ऊ परमे रिसत बोल्छ। कसलैे उसलाई
बझु्दनै। ऊ आत्मा ारा ग ु ी सत्य बोल्छ। 3 तर जसले अगमवाणीहरू गछर् उसले मािनसहरूिसत बो लरहकेो हुन्छ उसले
मािनसहरूलाई बल, उत्साह र सखु िदन्छ। 4जसले अन्य भाषामा बोल्छ आफूलाई मा म त ग रहकेो हुन्छ। तर जसले
अगमवाणी बोल्छ उसले सारा मण्डलीलाई म त परुयाइरहकेो हुन्छ।

5 म ितमीहरू सबलैाई िविभन्न भाषा बोल्ने वरदान िमलोस ्भन्ने चाहन्छु। तर अझ,ै म ितमीहरूले अगमवाणी गन ुर्
पछर् भन्ने चहान्छु। िविभन्न भाषाहरूमा बोल्न सक्ने भन्दा जसले अगमवाणी गछर् त्यो ठूलो हो। तर ती भाषाहरूको
उल्था पिन गनर् सक्ने भए त्यो िविभन्न भाषाहरूमा बोल्ने पिन अगमवाणी गन जि कै हो। त्यसो हो भने उसले जे भन्छ
त्यसबाट मण्डली पिन उपकृत हुन्छ। 6 दाज्य-ूभाइ िददी-बिहनीहरू, यिद म िविभन्न भाषाहरूमा बोल्दै ितमीहरूकहाँ
आएँ भने त्यसले ितमीहरूलाई के फाईदा हुन्छ? हुदँै हुदँनै। यिद म ितमीहरूकहाँ कुनै नयाँ सत्य,अथवा केही ज्ञान अथवा
केही अगमवाणी वा केही िशक्षा लएर आएँ भने मा ितमीहरूलाई फायदा हुन्छ। 7 त्यो खाली िनज व चीजहरूबाट
िनकालकेो आवाज जस्तो मा हुनछे, बाँसरूी अथवा साराङ्गी। यिद सगंीतको आवाज स्प छैन भने के गीत बाजाइँदछै
ितमीहरूले बझु्ने छैनौं। गीत बझु्नकुो लािग त्यके आवाज स्प हुन ु पछर्। 8 य ु मा यिद तरुहीले स्प स्वर िनकालने
भने य ु को लािग को तयार हुनछे?

9 ितमीहरूलाई पिन त्यस्तै हो। ितमीहरूको िज ोबाट शब्द हुनपुछर्। यिद ितमीले िसत बोल्न सकेनौ भने ितमीले
के भन्दछैौ कसलैे बझु्न सक्दनै। त्यो खाली ितमी हावािसत बोलकेो जस्तो मा हुनछे। 10 त्यो साँचो हो, ससंारमा घरैे
िकिसमका भाषाहरू छन ्अिन ती सबै अथर् हुन्छन।् 11 यसकैारण, यिद कसलैे मलाई केही भनकेो अथर् मलैे बिुझन भने
म सझंन्छु उसले िवदशेी कुरा गदछ र उसले मलाई िवदशेी सझंन्छ। 12 ितमीहरूलाई पिन त्यस्तै हौ। ितमीहरू पिन खबु
आ त्मक वरदानको िन म्त इच्छा गर। यसकैारण जनु वरदानले मण्डली अझ द रलो हुन्छ त्यही पाउने इच्छा गर।

13 यसकारण जसले िविभन्न भाषा बोल्ने वरदान पाएको छ उसले आफूले बोलकेा कुराहरूको अनवुाद पिन गनर्
सक्ने हुने ाथर्ना गरोस।् 14 यिद म िविभन्न भाषामा ाथर्ना गछुर् भने मरेो आत्माले ाथर्ना गछर् तर मरेो मन त्यसमा
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सलंग्न हुदँनै। 15 तब मलैे के गन ुर्पछर्? म मरेो आत्माले ाथर्ना गनछु र मरेो मनले पिन ाथर्ना गनछु। मरेो आत्माले
गाउनँछे र मनले पिन गाउनँछे। 16 ितमी ित ो आत्माले परमे रको शसंा गरौला तर साधारण मािनसले ित ो धन्यवादमा
“आिमन” भन्न सक्दनै। िकनभने ितमीले के भन्दछैौ उसले बझु्न स ै न। 17 परमे रलाई ित ो धन्यवाद असल भए
पिन, तर त्यसले अरू मािनसलाई द रलो बिनन सहायता गदन।

18 म परमे रलाई धन्यवाद िददँछु कारण ितमीहरू सबकैो भन्दा म िविभन्न भाषाहरू बोल्न सक्षम छु। 19 तर
मण्डलीमा िविभन्न भाषाका हजारौं शब्दहरू भन्न ु भन्दा म जनु भाषा बझु्छु त्यसको पाँचवटा शब्द बोल्न ु रूचाउछुँ।
बरू म बझुरे बोल्छु जसमा िक बोल्न ु रूचाउछुँ। बरू म बझुरे बोल्छु जसमा िक अरूलाई िसकाउन सकँु।

20 दाज्य-ूभाइ िददी-बिहनीहरू हो! केटाकेटीहरूले जस्तो नसोच। नरा ा कुराहरूमा बालकहरू जस्ता होऊ। तर
आफ्नो िवचारमा ितमीहरू प रपक्व मािनस बन। 21 वस्थामा ले खएको छः

“िविभन्न भाषा बोल्ने मािनसहरू लएर,
अिन िवदशेीहरूकै ओठ चलाएर,

म ितनीहरूिसत बोल्छु।
तथािप ितनीहरूले मलाई सनु्दनैन।्” यशयैा 28:11-12

भु त्यसै भन्नहुुन्छ।
22 यसकैारण िविभन्न भाषामा बोल्ने वरदान िव ास नगन मािनसहरूको माण हो, िव ास गनहरूको होइन। अिन

अगमवाणी ितनीहरू िन म्त हो जसले िव ास गछर्न,् िव ास नगनहरूलाई होइन। 23 मािनलऊे, मण्डलीका सारा
सदस्यहरू एक ठाउँमा भलेा भएका छन ्अिन ितमीहरू िविभन्न भाषाहरूमा बोल्छौ। यिद कितपय मािनसहरू जसले
बझु्दनै अथवा त्यहाँ कितपय िव ास नगने मािनसहरू सभामा आउँछन।् ती मािनसहरूले ितमीहरूलाई बौलाहा भन्ने
छैनन?् 24 तर मािनलऊे ितमीहरू सबे अगमवाणी बोल्दछैो अिन कुनै िव ास नगन मािनस िभ पस्छ वा कुनै अबझु
मािनस िभ पस्छ। त्यस मािनसलाई उसको पाप दखेाइन्छ, अिन ितमीहरू सबलैे बोलकेा कुराहरूबाट ऊ जाँिचन्छ।
25 त्यस मािनसको हृदयका ग ु कुराहरू कट हुदँछ। तब त्यो मािनस झकु्नछे अिन परमे रको आराधना गनछ। उसले
भन्नछे, “साँच्च,ै परमे र ितमीहरूिसतै रहछेन।्”

ित ो सभाहरूले मण्डलीको म त गरोस ्
26 यसकारण दाज्य-ूभाइ िददी-बिहनीहरू हो। ितमीहरूले के गन ुर् पछर्? जब ितमीहरू भलेा हुन्छौ, कसिैसत गीत

हुन्छ, कसिैसत िशक्षा हुन्छ, कसिैसत परमे रको नयाँ सत्य हुन्छ, फे र अक एकजनािसत िविभन्न भाषा बोल्ने हुन्छ
अिन अक चाँिह त्यो भाषा ाख्या ग रिदने हुन्छ। यी सब कुराको उ शे्य मण्डलीलाई द रलो बनाउन ु हो। 27 जब
ितमीहरू भलेा हुदँछौ, यिद कुनै मािनसले खाली दइुजना होऊन ्अथवा तीनजना भन्दा वशेीले नबोलनु।् ितनीहरू एक
पिछ अक पालिैसत बोलनु।् अिन अक मािनसले ितमीहरूले बोलकेो भाषा अनवुाद ग रिदन ु पछर्। 28 तर यिद त्यहाँ
कुनै अथर् खोल्ने छैन भने त्यो िविभन्न भाषा बोल्ने मािनस मण्डलीको सभामा चपुचाप बसोस।् त्यस मािनसले खाली
आफैं िसत र परमे रिसत मा बोल्न ु पछर्।

29 अिन खाली दइु वा तीनजना अगमव ाहरू मा बोल्नपुछर्। अरूहरूले के भिनन्छ त्यो जाँच्न ु पछर्। 30 अिन
बिसरहकेो कुनै मािनसलाई परमे रबाट सन्दशे आयो भने बोल्दै गन पिहलो मािनस रोिकन ु पछर्। 31 ितमीहरू सबलैे
एक पिछ अकार्ले अगमवाणी िदन सक्छौ। त्यस कारले सबै मािनसलाई िसकाउन ु र उत्सािहत तलु्यान ु सक्छौ।
32 अगमव ाहरूको आत्मा अगव ाहरूकै अधीनमा हुन्छ। 33 िकनभने परमे र गोलमालको परमे र हुन ु हुन्न,
तर शा न्तका परमवे र हुन ु हुन्छ।

34 मण्डलीको सभामा ीहरू चपुचाप ब ु पछर्। परमे रका मािनसहरूको सबै मण्डलीहरूमा यस्तै हुनपुछर्।
ीहरूलाई बोल्ने अनमुित छैन। ितनीहरू अधीनमा रहनपुछर्, जस्तो मोशाको िनयमले पिन भन्छ। 35 यिद ीहरूले

कुनै कुरो जान्न चाहे ितनीहरूले आ-आफ्नो पितहरूलाई घरमा सोध्न ु पछर्। मण्डलीको सभामा बोल्न ु ीहरूको िन म्त
शमर्को कुरो हो।

36 के परमे रको िशक्षा ितमीहरूबाट आएको हो? होइन। िक त्यो िशक्षा पाउने ितमीहरू मा हौ? होइनौ।
37 यिद कसलैे आफु अगमव ा हु ँ अथवा आ त्मक वरदान पाउने हु ँ भन्ने सम्झन्छ भने त्यस मािनसले बझुोस ् िक
मलैे ितमीहरूलाई जे लखे्दछुै त्यो भकुो आज्ञा हो। 38 यिद त्यस मािनसले यो जान्दनै भने उसले परमे रलाई जान्दनै।

39 यसकैारण मरेा ि य दाज्य-ूभाइ, िददी-बिहनीहरू, ितमीहरूले अगमवाणी गन साँचो चाहना गर। अिन िविभन्न
भाषाहरूमा बोल्न ु नछोड। 40 तर त्यके कुरो रा ो र व स्थत ढङ्गले ग रन ु पछर्।
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15
ी को बारेमा ससुमाचार

1 अब दाज्य-ूभाइ, िददी-बिहनीहरू, मलैे ितमीहरूलाई जनु ससुमाचर भनें त्यसको सम्झना गराउन चाहन्छु।
ितमीहरूले त्यो ससुमाचार पायौ र ितमीहरू त्यसमा द रलो बिनएका छौ। 2 समुाचारको कारणले ितमीहरू बचाइयौ। तर
मलैे यो चार गरेको त रकाको िव ासमा अडीक बस। न ितमीहरूको िव ास थर्को िव ास हो।

3 मलैे पाएकै समाचार ितमीहरूलाई िदएँ। मलैे खबुै महत्वपणूर् कुरो ितमीहरूलाई िदएँ िक हा ो पापहरूको िन म्त
ी को मतृ्य ु भयो, जस्तो धमर् शा े भन्छः 4 िक ी गािडए अिन तीन िदन पिछ बौ रए, जस्तो धमर्शा ले भन्छ;

5 अिन प सुकहाँ र पिछ बा जना े रतहरकहाँ एउटै समयमा ी दखेा पन ुर्भयो। 6 त्यसपिछ पाच ँ सय भन्दा बशेी
भाइहरूकहाँ ी एकैचो ट दखेा पन ुर् भयो। कितपय दाज्य-ूभाईहरू आज सम्म जीिवत छन ्त कोही म रसके। 7 अिन

ी याकूबकहाँ दखेा पन ुर्भयो र केही पिछ सबै े रतहरूकहाँ दखेा पन ुर्भयो। 8 सबभैन्दा पिछ ी मकहाँ दखेा पन ुर्
भयो। म स्वभािवक समय भन्दा पिहल्यै जन्मकेो बालक जस्तो िथए।

9 जम्मै े रतहरू मभन्दा ठूला छन ्िकनभने मलै े परमे रको मण्डलीको खदेो गरें। त्यसलैे म चलेा कहलाइन ु पिन
लायकको छैन। 10 तर म जे छु, परमे रको अन ु हले छु। अिन उहाँले मलाई िदनभुएको अन ु ह थर्मा गएन। मलैे
अरू सबै े रतहरूले भन्दा धरैे क ठन काम गरें। वास्तवमा काम गन म होइन तर त्यो मसीत भएको परमे रको अन ु ह
हो। 11 यसथर् मलैे चार गरेको अरू े रतहरूले ितमीहरूलाई चार गरेको यो कुनै महत्वपणूर् कुरो होइन। तर हामी
त्यही चार गदर्छौं, जनु ितमीहरूले िव ास गरेकाछौ।

हामी मतृ्यबुाट बौराइन्छौं
12 ी मतृ्यबाट बौरी उठ्न ु भयो भन्ने चार ग रन्छ। तब ितमीहरूमा कित जनाले िकन भन्छन ् िक पनुरुत्थान

भएको छैन? 13 यिद मािनसहरू मतृ्यबुाट किहल्यै पनुरुत्थान हुदँनैन ्भन,े ी पिन मतृ्यबुाट बौ रन ु भएको िथएन।
14 यिद ी नबौ रन ु भएको भए, हा ो चार थर् छ। अिन ितमीहरूको िव ास थर् हुन्छ। 15 अिन ी लाई
परमे रले बौराई उठाउन ु भएको िथयो भन्ने चारको लािग परमे र समक्ष हामी दोषी बिननछेौ। िकनभने यिद मतृ्यबुाट
पनुरुत्थान िथएन भने तब परमे रले यशेलूाई कदािप बौराउन ु भएन। 16 यिद मािनस मतृ्यबुाट बौराइन ु सिकदनै भने ी
पिन मतृ्यबुाट बौराइन ु भएन। 17 अिन यिद ी मतृ्यबुाट बो रइन ु भएको िथएन। भने ितमीहरूको िव ास थ हो,
ितमीहरू अझै आफ्नो पापको दोषी छौ। 18अिन ती ी मा मनहरू पिन न ै भए। 19 यिद ी मा हा ो आशा ससंारमा
यसै जिुनको लािग मा हो भने हामी अरू जम्मै मािनसहरू भन्दा ज्यादा दःुखी छौं।

20 तर वास्तवमा ी मतृ्यबुाट बौराइन ु भएको िथयो-मतृ्यमुा िनदाएका ती सबै िव ासीहरू मध्ये उहाँ थम
बौराइएको हुन ु हुन्छ। 21 एउटा मािनसको कारण्ले पिन मािनसहरूमा मतृ्य ु आएको हो। यसथर् एउटै मािनस को कारणले
पिन मतृ्यबुाट बौराई आयो। 22 आदममा जम्मै मािनसहरू मरे त्यसरी नै ी मा हामी सबै फे र जीिवत तलु्याइनछौं।
23 तर हरेक मािनसलाई उिचत मले जीवनमा बौराइन्छ। बौरीनहेरूमा ी थम हुनहुुथ्यो। त्यसपिछ जब ी आउन ु
हुन्छ, ी मा हुने सबै मािनसहरूलाई फे र बौराइनछे। 24 अिन तब अन्त आउनछे। ी ले जम्मै शासकहरूलाई,
अिधकारीहरूलाई र श लाई न पान ुर् हुनछे। तब उहाँले िपता परमे रको हातमा राज्य समु्पन ु हुन्छ।

25 जब सम्म परमे रले जम्मै श हुरूलाई ी को पाउमिुन दवाएर रा ु हुदँनै त्यितज्जले सम्म ी ले राजाले झैं
शासन चलाउन ु पछर्। 26 न ग रन ु पन श हुरूमा मतृ्य ुअ न्तम हुनछे। 27जस्तो धमर्शा ामा छन।् भिनन्छ, “परमे रले
त्यके थोक उहाँको अधीनमा गन ुर्भयो।”✡ जब धमर्शा मा भिनन्छ िक “ त्यके” बस्त ु उहाँको अधीनमा गराइयो स्प

अथर् लग्छ िक परमे रलाई यसमा स म्म लत गराइएन। उहाँ परमे र नै हुनहुुन्छ जसले सबै थोक अधीनमा रा ु भयो।
28जब त्यके थोक ी को अधीनमा रा खन ु भयो। परमे रनै एक हुन ु हुन्छ जसले सब कुछ ी को अधीनमा रा ु
भयो। ी तब पु आफै पिन परमे रको अधीनमा रा खयो। परमे रको अधीनमा रा खएको छ, तब परमे र सब
कुराको पणूर् शासक हुन ु हुन्छ।

29 एक पल्ट म रसकेका मािनसहरूलाई बौराइँदनै भने मरेकाहरूका िन म्त बि स्मा लनहरूले के गछर्न?् यिद
मरेकाहरू फे र बौरदँनैन ्भने ितनीहरूको िन म्त बि स्मा िकन लइन्छ?

30 अिन हा ो चाँिह के हुन्छ त? हामी आफूले आफैलाई िकन त्यके घण्टा आपतमा पादर्छौं? 31 म हरेक िदन
मछुर्। यो साँचो हो, मरेा भाइहरू हो। यो त्यही कारले साँचो हो जित ी यशे ू हा ा भमुा ितमीहरू भएकोमा म गवर्
✡ 15:27: 8:6 बाट उ तृ ग रएको।
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गदर्छु। 32 यिद खाली मानवताको कारणले मलैे एिफससमा जङ्गली जानवरिसत लडाइँ गरें भने मले ै के लाभ पाएँ।
यिद मािनसहरूलाई मतृ्यबुाट बौराइँदनै भने “खाऊँ, िपऊँ िकनिक भो ल हामी मछ ं।”✡

33 ममा नपरः “खराब सगंतले असल बानी न गछर्।” 34 उिचत िबचारमा आऊ र पाप गनर् छोड। ितमीहरूमा
कितले परमे रलाई जान्दनैौ। ितमीहरूलाई शरममा पान ुर् म यसो भन्छु।

हा ो कस्तो िकिसमको शरीर हुनछे?
35 तर कसलैे सोध्न सक्छन ्“मरेकाहरू कसरी बौरन्छन?् ितनीहरूको शरीर कस्तो हुन्छ?” 36 यी सबै मखूर् हरू

हुन।् जब ितमी केही रोप्छौ, भने बाँच्न र बढन अिघ त्यो बीऊ माटोमा मछर्। 37 जब ितमीले केही रोप्छौ त्यस्को त्यही
“रूप” हुदँनै, जस्तो पिछ हुन्छ। जब ितमीले छरेका िथयौ त्यो वीऊ मा िथयो चाहे गहु ँ होस ्अथवा अन्य कुन।ै तर
परमे रले जे योजना गन ुर् भएको छ त्यसले त्यही श रर पाउछँ। 38 परमे रले त्यके िबऊलाई उसको शरीर िदनहुुन्छ।
39 सबै शरीरको मास ु एकै हुदँनैः मािनसहरूको मास ु एक कारको हुन्छ, औ पशहूरूको मास ु अक कारको हुन्छ,
पछंीहरूको िभन्दै हुन्छ, अिन माछाहरूको अक कारको मास ु हुन्छ। 40 स्वग य शरीरहरू र पािथर्व शरीरहरू छन।्
तर स्वग य शरीरहरूको शोभा एक िकिसमको हुन्छ। पािथर्व शरीरहरूको शोभा िभन्दै िकिसमको हुन्छ। 41 सयूर्को एक
कारको सनु्दरता छ, चन् माको अक िकिसमको सनु्दरता छ र ताराहरूको अक कारको सनु्दरता छ अिन हरेक तारा

आफ्नो सनु्दरतामा िभन्न छ।
42जीिवत तलु्याइएका मतृहरूको पिन त्यस्तै हुन्छ। “रोिपएको” शरीर कुहुने हुन्छ। तर जब त्यस शरीरलाई जीिवत

तलु्याइन्छ त्यो न हुदँनै। 43 अनादरमा त्यो “गािडन्छ,” मिहमामा त्यो जीिवत हुन्छ। दबुर्लतामा त्यो “गािडन्छ,”
श मा त्यो जीिवत हुन्छ। 44शरीर जनु “रोिपन्छ” त्यो भौितक शरीर हो। जब त्यसलाई बौराइन्छ त्यो आ त्मक शरीर
हुन्छ।

भौितक शरीर छ र त्यहाँ आ त्मक शरीर पिन छ। 45 धमर्शा मा जस्तो ले खएको छः “ थम मािनस एउटा जीिवत
थोक भयो। तर अ न्तम आदम आत्मा भयो जसले जीवन िदन्छ।” ✡ 46 आ त्मक मािनस पिहले आएन। भौितक
मािनस पिहले आयो। तब त्यसपिछ आ त्मक मािनस आयो। 47 पिहलो मािनस पथृ्वीको धलूोबाट आयो। दो ो मािनस
स्वगर्बाट आयो। 48 मािनसहरू पथृ्वीका हुन।् ितनीहरू पथृ्वीको पिहलो मािनस जस्तो हुन।् तर ती मािनस जो स्वगर्का
हुन ्ती स्वगर्को मािनस जस्तै हुन।् 49 जसरी हामीहरू पथृ्वीका मािनस जस्तै बनाइयौं त्यसलैे हामी स्वगर्का त्यो मािनस
बिननकुो पिन बदली गराइन्छौ।

50 दाज्य-ूभाइ िददी-बिहनीहरू हो! म ितमीहरूलाई यो भन्छुः भौितक शरीरले परमे रको राज्यमा भाग लन
पाउदँनै। जनु कुरो त्यो कुनै अिवनाश कुरोमा भाग लन स ै न। 51 तर सनु, म यो रहस्य ितमीहरूलाई भन्छुः हामीहरू
सबै मन छैनौ, तर हामी सबकैो प रवतर्न हुनछे। 52 यसकोलािग खाली एकक्षण लाग्छ। आखँा िझम्के जि कै िछटो
हामी बद्लन्छौं। जब अ न्तम तरुही बज्छ तब यो हुनछे। तरुही बज्नछे र मरेकाहरू अिवनाशी जीवनमा उठ्नछेन।् अिन
हामी पिन सबै बद्ली हुनछेौं। 53 यो शरीर जनु नाश हुन्छ, अिवनाशी व पिह रनै पछर्। अिन यो शरीर जनु मरणशील
छ यसले अमरताको व पिह रनै पछर्। 54 यसलैे यो शरीर जनु न हुन्छ त्यसले अिवनाशी धारण गदर्छ। र यो शरीर
जनु मरणशील छ त्यसले अमरता पिह रन्छ। जब यस्तो हुन्छ तब यस धमर् शा को भनाई सत्य ठह रन्छः

“मतृ्य ु िवजयमा िन लएको छ।” यशयैा 25:8
55 “हे मतृ्य!ु तरेो िवजय कहाँ छ?
िचहान! तरेो िवषदन्त श कहाँ छ?” होशे 13:14
56 मतृ्यकुो िबषदन्त नै पाप हो, अिन पापको श िनयम हो। 57 तर हामी परमे रलाई धन्यवाद िददंछौं। उहाँले
हामीलाई हा ा भ ु यशे ू ी ारा िवजय िदन ु हुन्छ।

58 यसकैारण मरेा ि य दाज्य-ूभाई िददी-बिहनीहरू हो, द रलोिसत खडा हौ। कुनै कुराले ितमीहरूलाई आफ्नो
स्थानबाट िवच लत नपरोस।् सधँ ै आफूलाई भकुो काममा लगाऊ। ितमीहरू जान्दछौ भमुा ितमीहरूको काम किहल्यै

थर् जानछैेन।
16

अरू िव ासीहरूको लािग सं ह
✡ 15:32: 22:13; 56:12 बाट उ तृ ग रएको। ✡ 15:45: 2:7 बाट उ तृ ग रएको।
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1 अब परमे रका मािनसहरूको लािग अथर् सं ह बारेमा म लखे्छु। मलैे गलाितयाका मण्डलीहरूलाई जसो गन ुर्

भनकेो छु ितमीहरूले पिन उसै गन ुर्ः 2 त्यके साताको पिहलो िदनमा ितमीहरू त्यकेले आफूले कमाएकोबाट जित पसैा
सक्छौ बचाउन।ु ितमीहरूले त्यो पसैा िवशषे ठाउँमा रा ु र त्यहीं रहोस।् यसथर् जब म आउँछु पसैा सं ह गन आवश्यक
हुदँनै। 3 जब म आउँला म कसलैाई ितमीहरूको दान यरूशलमे लजैान पठाउँला। ती मािनसहरू ितमीहरू सबलैे पठाउन ु
खोजकैे मािनस हुनछे। म ितनीहरूलाई प रचय-प हरू सिहत पठाउनछुे। 4 अिन यिद उिचत ठह रए, ितनीहरू मसगँै
जानछेन।्

पावलको योजना
5 म्यािसडोिनया भएर जाँदा ितमीहरूकहाँ आउने मरेो योजना छ। िकनभने म्यािसडोिनया भएर मरेो या ा गन इच्छा

छ। 6 यिद सम्भव हुन सके, केही िदन म ितमीहरूिसत बसुलँा। म िहउदँ भ र पिन ितमीहरूिसत ब सक्छु। तब जहाँ-
जहाँ म जान्छु ितमीहरूले मरेो या ामा सहायता गनर् सक्छौ। 7 ितमीहरूलाई भटे्न म या ी जस्तो आउँन चहाँिदन।
यिद भकुो अनमुित भए, मरेो ितमीहरूसगँ लामो समय सम्म ब े इच्चाछ 8 तर म एिफससमा पे न्तकोस सम्म ब छुे।
9 िकनभने त्यहाँ भावपणूर् कायर्को एउटा िवशाल मौका हात लाग्नवेाला छ। अिन धरैेजना त्यस कायर्को िवरोधमा पिन
काम गदछन।्

10 ितमोथी ितमीहरूकहाँ आउन सक्लान।् ितमीहरूिसत त्यहँा बस्दा उसलाई केही आराम अनभुव होस।् ितनी पिन
मलैे गरे जस्तै भकुो काममा स्त छन।् 11 यसकारण ितमोथीलाई स्वीकार गन ुर् ितमीहरू कसलैे आनाकानी गन छैनौ।
उनलाई शा न्तिसत या ा गनर् सघाउन ु जसमा िक उनी मकहाँ आउन सकुन।् उनी भाइहरूका साथमा आउन भनी म
आपके्षा ग ररहछुे।

12 अब हा ा भाइ अपोल्लोसको बारेमाः मलैे उनलाई अरू भाइहरूिसत ितमीहरूकहाँ जान उत्सािहत पारेकोछु।
अिहले उनी आउने कुरामा पक्का छन।् तर मौका पाए भने उनी ितमीहरूकहाँ आउनछेन।्

पावल आफ्नो प टंुग्याउँछन ्
13 सावधान बस। िव ासमा द रलो बन्दै बस। साहसी हौ र दढृ बन। 14 हरेक कुरो मेपवूर्क गर।
15 ितमीहरू जान्दछौ स्तफनस र उनको प रवार अखयैामा पिहलो िव ासीहरू िथए। ितमीहरूले आफूलाई

परमे रका मािनसहरूको सवेामा अपकाछन।् ि य दाज्य-ूभाई िददी-बिहनीहरू हो! म ितमीहरूलाई उपदशे िदन्छु
िक 16 यस्तै मािनसहरूको र उनीहरूिसत काम गन र सवेा गन कुनै पिन अरू मािनसको अगवुाइमा िहडं।

17 स्तफनस, फोटुर्नाटस, र अखाइकस आएकामा म हिषर्त छु। ितमीहरू यहाँ छैनौ तर ितनीहरू ितमीहरूका ठाउँमा
छन।् 18 ितनीहरूले मरेो आत्मालाई र ितनीहरूको आत्मालाई िव ाम िदएकाछन।् यस्ता मािनसहरूको मलू्य ितमीहरूले
िचन्न ु पछर्।

19 एिशयाका मण्डलीहरूले ितमीहरूलाई शभुचे्छा पठाउँछन।् अक्वीला र ि स्कल्लाले पिन भमुा ितमीहरूलाई
शभुचे्छा पठाउँछन।् ितनीहरूका घरमा भलेा हुने मण्डलीले पिन ितमीहरूलाई शभुचे्छा पठाउँछन।् 20 यस ठाँउका
सबै दाज्य-ूभाइहरू र िददी-बिहनीहरूले ितमीहरूलाई शभुचे्छा जनाएकाछन।् जब ितमीहरू भटे्छौ एक-अकार्मा पिव
चमु्बन दऊे।

21 म पावल हु ँ र मरेो शभुचे्छा म आफ्नै हातले लखे्दछुै।
22 जसले परमे रलाई मे गदन, ऊ ािपत होस।्हे भ,ु आउनु होस!्*
23 भु यशेकूो अन ु ह ितमीहरूिसत रहोस।्
24 ी यशेमूा हुने ितमीहरू सबै ित मरेो मे!

* 16:22: , आउनहुोस!् अरामइेक भाषाको “मारानाथा” को अनवुाद।
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को रन्थीहरूलाई
पावलको दो ो प

1 ी यशेकूो एकजना े रत पावलबाट। परमे रले इच्छा गरे अनसुार मलाई एक े रत रोज्न ु भयो। हा ा ी मा
भाइ ितमोिथबाट पिन को रन्थीमा ब े परमे रको मण्डलीलाई र सारा अखयैा दशेमा ब े परमे रका मािनसहरूलाई
णामः
2 हा ा िपता परमे र र भ ु यशे ू ी बाट अन ु ह र शा न्त।

पावल परमे रलाई धन्यवाद चढाउँछन ्
3 परमे र र हा ा भ ु यशे ू ी का िपतालाई धन्यवाद। परमे र िपता हुनहुुन्छ, जो दयामय हुन ु हुन्छ। उहाँ पणू र्

सखुमय परमे र हुनहुुन्छ। 4जिहल-ेजिहले हामीलाई दःुख आइ पछर्, उहाँले हामीलाई सान्त्वना िदनहुुन्छ तािक हामीले
पिन अरूलाई दःुख परेको बलेा सान्त्वना िदन सकौं। हामी उनीहरूलाई त्यही सान्त्वना िदन सक्छौं जनु परमे रले
हामीलाई िदनभुयो। 5 ी का धरैे क हरूमा हामी सहभागी बन्छौं, त्यसरी न,ै ी बाट हामीले धरैे सान्त्वना पाँउछौं।
6यिद हामीले क हरू पाय ं भने त्यो तपाईंको सान्त्वना र म ु का िन म्त हो। यिद हामीले सान्त्वना पाए त्यो ितमीहरूका
िन म्त हो। त्यसले ितमीहरूलाई हामीहरूमा झैं धयैर्िसत क सहन सहायता िदन्छ। 7 ितमीहरूमािथ हा ो द रलो आशा
छ। हामी जान्दछौं ितमीहरू हा ा क हरूमा भागीदार हौ। त्यसलैे हामी जान्दछौं िक हा ा सान्त्वनामा पिन ितनीहरू
भागीदार बन्नछेौ।

8 दाज्य-ूभाइ र िददी-बिहनीहरू हो। एिशया दशेमा हामीले भोगकेा क हरूको बारेमा पिन ितमीहरूले जािनराख
भन्ने हामी चाहन्छौं। त्यहाँ हामी ठूलो क मा िथयौं। हा ा सहने श भन्दा क धरैे िथयो। हामीले त बाँच्ने आशा
पिन छोिडसकेका िथयौं। 9 हामीले साँच्चै सोच्यौं की हामी िन य मन छौं, यो यस्तो भयो की हामीले आफुमा भन्दा
परमे रमा िव ास गन ुर् पछर्। परमे रले मािनसहरूलाई मतृ्यबुाट ब्य ूतँाउनँ ु हुन्छ । 10 परमे रले हामीलाई मतृ्यकुो
आपदबाट बचाउन ु भयो। अिन परमे रले हामीलाई सदा सवर्दा रक्षा गन ुर् हुन्छ। हामीले उहाँमा आशा गयं तािक उहाँले
हामीलाई बचाई रा ु हुनछे। 11 अिन ितमीहरूले आफ्ना ाथर्ना ारा हामीलाई सहायता गनर् सक्नछेौ। घरैे मािनसहरूले
हा ो िन म्त परमे रलाई धन्यवाद िदनछेन ् िकनभने ितनीहरूको शस्त ाथर्नाले गदार् परमे रले हामीलाई आशीवार्द
िदन ु भयो।

पावलको योजनामा प रवतर्न
12 यही कुराको लािग हामी घमण्ड गनर् सक्छौं अिन हा ो पणू र् हृदय खोलरे भन्न सक्छौं िक यो साँच्चो हो।

ससंारमा हामीले जे जित गरेकाछौं, हामीले परमे रको इमान्दारी र श ु हृदयबाट गरेकाछौं। अिन यो हा ो ितमीहरूिसत
वहारमा अझ धरैे सत्य छ। हामीले परमे रको अन ु हबाट गरेका हौं, तर मानव ज्ञानले होइन। 13 हामी ितमीहरूलाई

ितनै कुराहरू मा लखे्छौं जनु ितमीहरूले सम्पणूर् रूपले पढ्न र बझु्न सक्छौ। अिन म आशा गछुर् ितमीहरूले परैु बझु्नछेौ।
14 ितमीहरूले हा ो िवषयमा केही कुराहरू बिुझसकेकाछौ। त्यो िदन जब हा ा भ ु यशे ू ी आउन ु हुनछे, म आशा
गछुर् ितमीहरूले बझु्नछेौ, जब हामी ितमीहरू ित गवर् गरे झैं ितमीहरू पिन गवार्िवत हुनछेौ।

15 म यी कुराहरूमा ढुक्क िथएँ। त्यसलैे मलै े पिहले ितमीहरूकहाँ आउने योजना बनाएँ। तब ितमीहरूले दइु पल्ट
आशीवार्द पाउने िथयौ। 16 म्यािसडोिनया जाँदा मलैे ितमीहरूलाई भटे्न सोचकेो िथएँ। अझ फकर् ंदा पिन ितमीहरूलाई
भटे्ने योजना िथयो। मलैे आफ्नो यहूदीया या ामा ितमीहरूबाट सहायता लन सोचकेो िथएँ। 17 के ितमीहरू मलैे गिहरो
िवचार नगरी यी योजनाहरू बनाएको सोच्छौ? अथवा ितमीहरू सम्झौला िक म ससंा रक मािनस झैं योजना बनाउछुँ
अिन एकै चोटी “हो, हो” अिन “होइन, होइन” भन्छु।

18 तर यिद ितमीहरू परमे रमािथ िव ास गनर् सक्छौ भन,े तब हामी ितमीहरूलाई जे भन्छौं त्यो किहल्यै पिन
“हो” र “होइन” दवुै हुदँनै। 19 परमे रको पु यशे ू ी जसको बारेमा िसल्भानस, ितमोथी र मलैे ितमीहरू माझ
गरेको चारमा दवुै “हो” र “होइन” िथएन। ी मा यो सधँ ै “हो” हो। 20 परमे रका जम्मै ितज्ञाहरू ी मा यो सधँ ै
“हो” हुन्छ। अिन यस सच्चाइले हामी ी ारा परमे रको गौरवमा “आिमन” भन्छौं। 21 अिन एक मा परमे र
हुन ु हुन्छ जसले हामीलाई र ितमीहरूलाई ी मा द रलो बनाउनँ ु हुन्छ। परमे रले हामीलाई िवशषे रूपले आिशष िदन ु
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भएकोछ। 22 हामी उहाँकै हौं भन्ने माण गनर्, उहाँले हामीमा छाप लगाउन ु भएकोछ। उहाँको ितज्ञाको पक्का माण
स्वरूप हा ो हृदयमा उहाँको आत्मा िदनभुएकोछ।

23 म ितमीहरूलाई यो भन्छु अिन यो साँचो हो भनी माण गनर् म परमे रलाई साक्षी बिसिदन ु होस ् भन्छु। म
को रन्थमा फकर नआएको कारण यही िथयो िक म ितमीहरूलाई शा स्त िदन वा ितमीहरूको िच दखुाउन ु चाहन्नथें।
24 मलैे यो भन्न खोजकेो होइन िक हामी ितमीहरूको िव ासमािथ िनयन् ण रा चाहन्छौ। ितमीहरू िव ासमा दढृ
छौ। तर ितमीहरूकै आनन्दको लािग हामी ितमीहरूिसत काम गनछौं।

2
1 यसलै,े मलैे िन य गरें िक मरेो अक मणले ितमीहरू दःुखी हुन ु पदन। 2 मलैे ितमीहरूलाई द ु खत बनाएँ

भने कसले मलाई खशुीयाली िदन्छ? केवल ितमीहरूले मा मलाई खशुी पानर् सक्छौ जसलाई मलैे दःुखीत बनाएँ।
3 यही कारणले मलैे ितमीहरूलाई प लखेें जब म मणमा आएँ जसले मलाई खशुी बनाउछँन ् ितनीहरूबाट म दःुखी
हुन ु पदन। ितमीहरूको िवषयमा बिेफ ी छु। म पक्का िव ासमा छु िक ितमीहरू मरेो सन्नतालाई आफ्नो सन्न
सम्झन्छौ। 4 अिघ जब मलैे लखेें मरेो मन खबुै िवच लत र द ु खत िथयो। मलैे त्यो िच ी आफ्नो आसँलुे लखेकेो िथएँ
मलैे ितमीहरूलाई द ु खत तलु्याउन ु लखेकेो िथइन।ँ ितमीहरू ित मरेो मायाको गिहराई बझुाउन लखेकेो िथएँ।

भलु गनलाई क्षमा दऊे
5 ितमीहरूलाई मण्डलीमा कसलैे द ु खत पाय । उसले मलाई द ु खत बनाएन तर ितमीहरू सबलैाई केही मा मा दःुखी

बनायो, वास्तवमा त्यो जित छ म त्यसलाई अझ बढाउन चाहिँदन।ँ 6 ितमीहरूका मण्डलीबाट धरैेले उसलाई जो दण्ड
िदए उसको लािग मनग्गे छ। 7 तर अब यो अझ असल हो िक ितमीहरूले उसलाई क्षमा िदन ु पछर् उसलाई सान्तवना
िदन ु पछर्। त्यसले उसलाई अित नै दःुख र एकदमै हरेस खानबुाट जोगाउँछ। 8 यसककारण म िवन्ती गछुर् िक ितमीले
उसलाई ित ो मे दखेाऊ। 9 यसलैे मलै े ितमीहरूलाई यो लखेकेो हु।ँ हरेक कुरामा ितमीहरू आज्ञाकारी छौ िक छैनौ
भन्ने जाँच्न र हनेर् म चाहन्थें। 10 कसलैाई ितमीले क्षमा िदयो भन,े म पिन त्यस मािनसलाई क्षमा िदन्छु। अिन मलैे जे
क्षमा िदएको छु-ममा क्षमा िदने केही भए-मलैे त्यो ी को उप स्थितमा ित ोलािग िदएँ। 11 शतैानले हामीबाट केही
नखोसोस भनरे मलैे त्योसो गरेको हु।ँ शतैानको के-के योजनाहरू छन ्त्यो हामी रा री जान्दछौं।

परमे रले हामीहरूलाई समस्याहरूमा िबजय िदनहुुन्छ
12 ी को ससुमाचार चार गनर् म ोआसमा गएँ, भलुे मलाई उहाँको सवेा गन रा ो मौका िदन ु भएको िथयो।

13 तर मलैे मनमा शा न्त पाइन,ँ िकनिक मलैे मरेा भाइ तीतसलाई त्यहाँ भे ाईन।ँ त्यसलैे मलै े िवदा लएँ र म्यािसडोिनया
तफर् लागें।

14 तर परमे रलाई धन्यवाद होस ्जसले हामीलाई सधँ ै ी ारा िवजयतफर् डोयार्उन ु हुन्छ। परमे रले हामीलाई
उहाँको ज्ञान सगु न्धत वासना जस्तो चारैितर िफंजाउन योग गन ुर्हुन्छ। 15 परमे रमा हा ो यही भटेीहरू छन।् िक
ती जो बचाइँदछैन ्अिन ती जो न ग रदैंछन ् ितनीहरूको बीचमा हामी ी को िमठो गन्ध हौं। 16 मािनसहरू जो न
गराइदैंछ ितनीहरूको लािग हामी मतृ्यकुो गन्ध हौं जसले मतृ्य ु ल्याँउछ। तर बचाइनहेरूलाई हामी जीवनका गन्ध हौं
जसले जीवन ल्याउदँछ। यसकारण यस कायर्को िन म्त को योग्य छ? 17 हामी लाभको िन म्त परमे रका वचन बचे्दनैौ
जस्तो धरैे अरूहरूले गछर्न।् होइन! तर ी मा हामी परम रको अिध सत्य बोल्दछौं। हामी परमे रबाट पठाइएका
मािनसहरू झैं बोल्दछौं।

3
परमे रका सवेकहरूको नयाँ करार

1 फे र के हामी हा ै िवषयमा गवर् गछ ?ं अरूहरू जस्तै ितमीहरूलाई वा ितमीहरूबाट प रचय-प को खाँचो पछर्?
2 ितमीहरू नै हा ो प रचय प हौ। त्यो प रचय प हा ो हृदयमा ले खएको छ। त्यो सबलैे जानकेा र पढकेा छन।्
3 यो दखेाऊ िक ितमीहरू ी ारा हामी माफतर् पठाइएका प रचय प हौ। त्यो प मसीले ले खएको छैन तर शा त
परमे रको आत्माले ले खएकोछ। त्यो ढुङ्गाका पाटीहरूमा* ले खएको छैन त्यो मानव हृदयहरूमा ले खएको छ।

4 हामी यसरी कुरा गनर् सक्छौं िकनभने ी माफर् त परमे रको अिघ हामी ढुक्क छौं। 5 हामी भन्दनैौं िक कुनै
पिन काम आफैं रा ो गनर् सक्छौं। परमे र नै श को ोत हुनहुुन्छ, जे हामी गछ ं त्यो गनर् योग्य बनाँउन ु हुन्छ।
* 3:3:

7 मा पिन उल्लखे छ। हने ुर्होस ् स्थान 24:12; 25:16



2 को रन्थी 3:6 242 2 को रन्थी 4:15
6 (परमे रबाट उहाँका मािनसलाई िदइएको) नयाँ करारको सवेक बन्न परमे रले हामीलाई योगय बनाउन ु भएको छ।
यो नयाँ करार ल खत िनयम होइन। यो आत्माको हो। ल खत करारले मतृ्य ु ल्याँउछ, तर पिव आत्माले जीवन िदन्छ।

नयाँ वाचाले बढी मिहमा ल्याउछँ
7 मतृ्य ु ल्याउने वस्थाका अक्षरहरू ढुङ्गमा खोिपएका िथए। अिन यो परमे रको मिहमासगँ आयो। मोशाको

अनहुार यित उज्यलो भयो िक इ ाएलका मािनसहरूले उनको अनहुार हनेर् सकेनन।् त्यो मिहमा पिछ ल ु भयो। 8 पिव
आत्माको सवेा कसरी अझ वढी मिहमामय होला? 9 मरेो भनाइको अथर् होः वस्थाले मािनसहरूलाई पापको दोष
िनणर्य गय तर यसले मिहमा लयो। त्यसलैे जनु सवेाले मािनसहरूलाई धािमर्क बनाउछँ त्यसको अझै बढी मिहमा
हुदँछ। 10 त्यस ाचीन सवेाको मिहमा अझ बढी िथयो। तर जब नयाँ सवेाको महान मिहमासगँ त्यसलाई दाँजीन्छ, त्यो
सवेाको मिहमा हराउछँ। 11 त्यो सवेा जनु ल ु भयो त्यो मिहमासगँ आएको भए, तब यो सवेा जो सदा-सवर्दा रहनछे
त्यसको अझ िवशाल मिहमा हुने िथयो।

12 हामीिसत यो आशा छ, यसलैे हामी खबुै साहसी छौं। 13 हामी मोशा जस्ता छैनौं। उनले आफ्ना अनहुारमा घमु्टो
हालकेा िथए। इ ाएलका मािनसहरूबाट अनहुार लकुाउन ु मोशाले आफ्नो अनहुार छोपकेा िथए। मिहमा अ ल्पदथै्यो
अिन मोशा चाहदँनै िथए िक ितनीहरूले त्यसको अन्त्य दखेनु।् 14 तर ितनीहरूको मन बन्द छन ् ितनीहरूले बझु्न
स ै नन।् आज पिन जब ितनीहरू परुानो करार पढ्छन ् त्यही ढकनीले अथर् छोिपन्छ। ढकनी खो लएको छैन। त्यो
खाली ी ारा हटाइन्छ। 15 तर आज सम्म पिन जब ती मािनसहरू मोशाको वस्था पढछन,् ितनीहरूका मनमा
घमु्टो लागकेो हुन्छ। 16 तर जब कुनै मािनस बदलन्छ र भलुाई प ाउँछ, त्यो घमु्टो हटाइन्छ। 17 भ,ु आत्मा हुन ु
हुन्छ। अिन जहाँ भकुो आत्मा छ त्यहाँ स्वतन् हुन्छ। 18 हा ो अनहुार ढािकएको छैन। हामी सबै भकुो मिहमा
दखेाउछँौं। हामी उनी जस्तै हुन प रवतर्न हुदँछैौं। यस प रवतर्नले हामीमा झन-झन मिहमा ल्याउछँ।

4
माटाको भाँडामा आ त्मक धन

1 परमे रल,े आफ्नो दयाले हामीलाई यो काम गनर् िदन ु भएकोछ, यसकारण हामी यो काम छोड्दनैौं। 2 तर हामीले
ग ु र लज्जाजनक त रका त्यागकेा छौं। हामी छल कपट योग गदनौं र परमे रको िशक्षा प रव र्न गदनौं। अह!ँ

ाम्मै गदनौं। हामी सत्य र सिजलोिसत बझुाउँछौं। हामी को हौं भन्ने कुरो मािनसहरूलाई हामी यसरी नै दखेाउछँौं।
अिन हामी अिन परमे र समक्ष हामी कस्तो मािनस हौं त्यो पिन उनीहरूले आफ्नो हृदयमा जान्न सक्छन।् 3 हामीले
चार गरेको ससुमाचार लकेुको होला तर यो ितनीहरूकै लािग लकेुको हो जो अल्म लएका छन।् 4 यस ससंारको

शासनक ार् जसले िव ास गदनन ् ती मािनसहरूको मन अन्धा बनाइिदएको छ। यसथर् ितनीहरूले ी को मिहमाको
ससुमाचारको काश दे स ै नन।् ी नै एक हुनहुुन्छ जो एकदमै परमे र जस्तै हुनहुुन्छ। 5 हामी आफ्नो बारेमा
चार गदनौं। तर हामी यशे ू ी भ ु हुनहुुन्छ भन्ने सत्य कुरा चार गछ ं। अिन हामी चार गछ ं िक यशेकूो िन म्त

हामी ितमीहरूका सवेक हौं। 6 परमे रले एक पल्ट भन्न ु भएको िथयो, “अन्धकारबाट ज्योित च म्कने छ!” अिन
उहाँ ितनै परमे र हुनहुुन्छ जसले हा ो हृदयमा आफ्नो ज्योित कािशत हुन िदनभुयो। ी को अनहुारमा परमे रको
मिहमा झल्काएर उहाँले हामीलाई काश िदन ु भयो।

7 परमे रले हामीलाई यो धन िदनभुयो। तर हामी यस्तो धन रा माटाका भाँडाहरू जस्ता मा छौं। यसले बझुाउँछ
िक यो महान श परमे रबाट हो, हामीबाट होइन। 8 हामी दःुखै दःुखले घे रएका छौं, तर हामी िकिचएका छैनौं।
िकहले काँही हामी अल्मलमा पछ ं र के गन ुर् पन जान्दनैौं, तर हामी त्याग्दनैौं। 9 हामी सताइरहकेा छौं तर परमे रले
हामीलाई छोड्न ु हुन्न। किहले कहीं हा ो िच दखुाइन्छ तर हामी न ग रएका छैनौं। 10 यशेकूो मतृ्य ु हा ै शरीरमा
छ। हामी यो त्यके ठाउँ मतृ्य ु लई िहडं्छौं जसमा िक यशेकूो जीवन हा ा शरीरमा पिन दे सिकयोस।् 11 हामी
जीिवत छौं तर यशेकूो िन म्त हामी सधँ ै मतृ्यकुो खतरामा छौं। हामीमा यस्तै हुन्छ जसमा िक हा ो मरण्शील शरीरमा
यशेकूो जीवन पिन झल्कन सकोस।् 12 यसलैे मतृ्यलुे हामीमा काम गदछ, अिन जीवनले ितमीहरूमा काम गदछ।

13 धमर्शा मा यो ले खएको छ, “मलैे िव ास गरें, यसकारण म बोलें।” हा ो िव ास पिन त्यस्तै नै छ। हामी
िव ास गछ ं र हामी बोल्छौं। 14 परमे रले भ ु यशेलूाई मतृ्यबुाट जीवन िदनभुयो। अिन हामी जान्दछौं परमे रले
हामीलाई पिन यशेिूसत बौराउन ु हुन्छ। परमे रले हामीलाई ितमीहरूिसतै ल्याउन ु हुनछे अिन हामी उनका अिघ उिभने
छौं। 15 यी सबै कुराहरू ितमीहरूका िन म्त हो तािक परमे रको मिहमा धरैे मािनसहरूमा बाँिढदछै। यसकारण, यसरी
उहाँको मिहमाका िन म्त परमे रले धरैे धन्यवाद पाउन ु भइरहकेो छ।

िव ासमा िजउन ु
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16 त्यसकैारणले हामी किहल्यै कमजोर बन्दनैौं। हा ो भौितक शरीर जीणर् र कमजोर हुदँछै तर हामीिभ को आत्मा

हरेक िदन नयाँ बिनदछै। 17 यस घरी केही समयको िन म्त साना साना समस्याहरू सामान गदछौं। तर ती समस्याहरूबाट
हामीले अनन्त मिहमा पाउने सहायता पाइरेहकाछौं त्यो अनन्त मिहमा समस्याहरू भन्दा धरैे महान छ। 18 त्यसलैे हामीले
दे नसिकने कुराहरू हामी सोच्छौं तर जे दखे्छौं ती िवषयमा होइन। त्यक्ष दे खने कुराहरू क्षिणक हुन्छन ्अिन हामीले
दे नसिकने कुराहरू चाँिह सधँकैो लािग हुनछे।

5
1 हामी जान्दछौं, यस धत मा हामी जनु तम्बमूा बस्छौं त्यो न हुनछे। तर जब त्यो न हुनछे, हामीले ब े घर

परमे रबाट पाउनछौं। त्यो घर मािनसले बनाएको होइन। यो घर स्वगर्मा हुन्छ र अनन्त रहनछे। 2 हामीलाई हा ो
वतर्मान घरमा वाक्क िदक्क लािगसकेको छ अिन स्वग य घर पाउने इच्छा ग ररहकेा छौं अिन परमे रले हामीलाई
िदन ु हुनछे। 3 त्यो हामीलाई पिहयार्ई िदइनछे र हामी नाङ्गो हुने छैनौं। 4 जितञ्जले हामी यस शरीरमा बस्छौं, हामी
िचन्तार स्त छौं, र गन्गनाउछँौं। मरेो भनाईको अथर् यो होइन िक हामी यस घरलाई छोड्न चाहन्छौं तर हामी हा ो
स्वग य घरमा जान चाहन्छौं अिन जब यो शरीरको अन्त हुन्छ यो जीवनले ढािकने छ। 5 परमे रले हामीलाई यसकैो
लािग सिृ गन ुर् भएको छ। अिन उहाँले वाचा स्वरूप हामीलाई आत्मा िदन ु भएको छ तािक उहाँले हामीलाई नयाँ जीवन
िदन ु हुनछे।

6 यसकैारण हामी सधँ ै भरोसामा छौं। हामी जान्दछौं िक जित समय सम्म हामी यस शरीरमा रहन्छौं, हामी भबुाट
टाढा हुन्छौं। 7 हामी िव ासको मागर् दशर्नमा बाँचकेा छौं-जे दखे्छौं त्यसले होइन। 8 त्यसलैे त म भन्छु हा ो भरोसा छ।
अिन वास्तवमा हामी यस शरीरबाट टाढा रहन इच्छा गछ ं अिन भु जहाँ हुनहुुन्छ त्यहीं ब खोज्छौं। 9 हा ो उ ेश्य
परमे रलाई सन्त ु पान ुर् हो। यस शरीरमा रहौं अथवा भिुसत रहौं हामी उहाँलाई सन्त ु पानर् चाहन्छौं। 10 न्यायको
िन म्त हामी सबै परमे रको अिघ उिभनै पछर्। त्यकेले यस पािथर्व शरीरमा हुदाँ जे गरेको छ, उसले त्यो पाउनै पछर्
रा ो अथवा नरा ो पाउने नै छ।

म तकारी मािनस परमे रका िम बन्छन ्
11 परम भकुो डरको अथर् हामी जान्दछौं। यसरकारण मािनसलाई सत्य हण गनर् हामी सघाउँछौं। हामी वास्तवमा

के हौं, परमे र जान्नहुुन्छ। अिन म आशा गछुर् ितमीहरू पिन आफ्नो हृदयमा हामीलाई जान्दछौ। 12 हामी आफूलाई
ितमीहरू अिघ मािणत गन कोिशश फे र गदनौं तर हामी ितमीहरूलाई आफ्नैं बारेमा भन्दछैौं। हा ा बारेमा िकन गिवर्त
बन्ने कारणहरू ितमीहरूलाई िददंछैौं। तब बािहरी कुराहरूमा जो दे खन्छन ्गवर् गनहरूको िन म्त ितमीहरूलाई जवाफ
हुनछे। कसको हृदयमा के छ ती मािनसहरूले वास्ता राख्दनैन।् 13 यिद हामी पागल हौं भन,े त्यो परमे रकोलािग हो।
यिद हा ो मन ठीक छ भन,े त्यो ितमीहरूको लािग हो। 14 ी को मेले हामीलाई वशमा राख्दछ। िकनभने हामी
जान्दछौं हामी सबकैो लािग ी ले मतृ्यलुाई सहन ु भयो। 15 ी ले सबकैो लािग ाण िदन ु भयो जसमा िक अब उसो
जो बाँचकेाछन ् ितनीहरू आफ्नोलािग मा बाँच्न हुदँनै। उहाँले ितनीहरूकै लािग ाण िदनभुयो औ ितनीहरूकोलािग
बौयार्इन ु भयो, यसथर् ती मािनसहरू उहाँको लािग बाँच्न ु पछर्।

16अब उसो ससंारले मािनसहरूलाई जस्तो सम्झन्छ त्यस्तो हामी मािनसहरूलाई सम्झने छैनौं। साँचो हो, हामीले पिन
पिहले ी लाई ससंारले सम्झे जस्तै सम्झन्थ्यौं तर अब हामी त्यसरी सम्झदँनैौं। 17 यिद कोही ी मा छ भने त्यो नयाँ
मािनस बिनएको छ। परुाना कुराहरू िबतरे गए, हरेक कुरो नयाँ छ। 18 यी सब परमे रबाटै हुन।् ी ारा, परमे रले
हामी र उहाँको माझमा शा न्त बनाउन ु भयो। परमे रले हामीलाई मािनसहरू बीच र उहाँिसत शा न्त ल्याउने काम
िदन ु भयो। 19 मरेो भन्नकुो तात्पयर् ससंार र आफू माझ शा न्त बनाउदँै परमे र ी मा हुनहुुन्थ्यो। ी मा परमे रले
मािनसहरूलाई ितनीहरूको पापहरूका िन म्त दोषी ठहराऊन ु भएन। अिन उहाँले मािनसहरूलाई भन्नलुाई हामीलाई यो
शा न्त समाचार िदन ु भयो। 20 यसथर् हामी ी को पक्षमा बोल्न पठाइएका छौं। यो मािनसहरूलाई परमे रले हामी
माफर् त बोलाउन ु भएको जस्तै हो। हामी ी को िन म्त बोल्छौं अिन परमे रिसत शा न्त कायम गनर् ितमीहरूलाई िवन्ती
गछ ं। 21 ी मा पाप िथएन। तर परमे रले उहाँलाई पापी बनाउन ु भयो। परमे रले यो हा ो लािग गन ुर्भयो तािक
हामीहरू ी मा परमे रिसत धािमर्क रहन सकौं।

6
1 परमे रका हामी सहकम हरू हौं। यसलै,े हामी ितमीहरूलाई िवन्ती गछ ं जनु अन ु ह परमे रबाट पाएका छौ
थर् हुन नदऊे। 2 परमे र भन्न ु हुन्छः
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“ठीक समयमा मलैे ितमीलाई सनुें,
अिन मु को िदनमा मलैे ितमीलाई सहायता गरें।” यशयैा 49:8

ितमीहरूलाई म भन्दछु “ठीक समय” अिहले नै हो “मु को िदन” आजै हो।
3 मािनसहरूले हा ा काममा कुनै भलु नभटुेन ् भन्ने हामी चाहन्छौ। त्यसलैे अरु मािनसहरूकोलािग समस्या बन्ने

कुनै काम हामी गदनौं। 4 तर दःुखमा, अफ् ारोमा, ठूल्ठूला समयस्याहरूमा अिन जम्मै प र स्थहरूमा हामी आफैलाई
परमे रका सवेकहरू हौं भन्ने दखेाउछँौं 5 हामी यस्तो गछ , जब हामी कुटाइ खान्छौं, हामी जलेमा हुन्छौं, जब
मािनसहरूले हा ो िवरोधमा आवाज उठाउँछन,् जब हामीले क ठन प र म गन ुर् पछर्, जब हामी स ु पाउदँनैौ अिन
हा ोमा खाने वस्त ु हुदँनै 6 हामी हा समझदारील,े धयैर्ल,े दया अिन पिव आत्मामा जीवन ारा परमे रको कम हरू
हौं भनी आफै दखेाँउछौं। 7 हामी पिव आत्माबाट, साँचो मेबाट, सत्य चार गद र परमे रको श माफर् त यस्तो
दखेाँउछौं। हरेक कुराबाट आफ्नो रक्षा गनर् हामी धािमर्क जीवनको उपयोग गर्छ ं।

8 कसलैे हामीलाई आदर गछर्न ्तर कसलैे अनादर गछर्न। कसलैे हा ो बारेमा शसंा गछर्न ्तर कसलैे िनन्दा गछर्न।
कसलैे भन्छन ्हामी ठगाहा हौं तर हामी सत्य बोल्छौं। 9 कित मािनसहरूकोलािग हामी अप रिचत छौं, तरैपिन हामी
सपु रिचत छौं। हामी मनर् लागकेा ठािनन्छौं, तर हरे! हामी बाँिचराखकेा छौं। हामी द ण्डत छौं, तर हामी मा रएका
छैनौं। 10 हामी धरैे दःुखी छौं, तर हामी खशुी मनाइरहकैे छौं। हामी गरीब हौं, तर हामीले धरैे मािनसहरूलाई धनी
बनाइरहकेा छौं। हामीिसत केही छैन, तर पिन वास्तवमा हामीिसत त्यके चीज छ।

11 को रन्थीवासी, ितमीहरूलाई हामीले खलु्ला साथ भनकेा छौं। ितमीहरूसीत हामीले हा ा हृदय खोलकेा छौं।
12 ितमीहरू ित हा ो मेको ोतमा रोकावट परेको छैन। तर हामी ित ितमीहरूको मेभाव रोिकएको छ। 13 ितमीहरू
मरेा नानीहरू जस्तो गरी म ितमीहरूिसत बोल्छु, ितमीहरूको िन म्त हामीले जे गय ं हा ो िन म्त त्यही गर! हा ो लािग
ितमीहरूको हृदय खलु्ला राख।

अन्यजाितहरूसगं जीउन वारे चतेाउनी
14अिव ासीहरू जस्ता ितमीहरू होइनौ। यसलैे उनीहरूसगं सहभागी नहोऊ। असल र खराबमा के साझदेारी हुन्छ?

अधँ्यारो र उज्यालो एकैसाथ हुन सक्दनै। 15 ी र बे लयालले कसरी सम्झौता गनर् सक्छन?् एक िव ासीले
अिव ासीबाट के पाउन सक्छ? 16 परमे रको म न्दर र मिूतर्हरूिसत सम्झौता हुन स ै न। अिन हामी जीिवत
परमे रका म न्दर हौं। जस्तो परमे र भन्न ु हुन्छः

“म ितनीहरूिसत बस्छु, ितनीहरूिसतै िहडं्छु,
म ितनीहरूका परमे र हुनछुे, अिन ितनीहरू मरेा मािनसहरू हुनछेन।्” लिेव 26:11-12

17 “यसलैे ती मािनसहरूबाट िनस्केर आऊ,
आफूलाई ितनीहरूबाट अलग गराऊ, भु भन्न ु हुन्छ,

केही असु कुराहरू नछोऊ,
र म ितमीरूलाई स्वीकार गनछु।” यशयैा 52:11

18 “म ितमीहरूका िपता बन्नछुे,
अिन ितमीहरू मरेा छोरा-छोरीहरू हुनछेौ, सवर्श मान ्परम भु भन्न ु हुन्छ।” 2 शामएुल 7:8,14

7
1 प्यारा साथीहरू! हामीले परमे रबाट यी ितज्ञाहरू पाएकोछौं। यसकराण हरेक िकिसमको अश ू ताबाट हा ा

शरीर वा हा ा अत्मालाई पिव पछर्। हा ो िजउने त रकामा प रपक्क हुने कोिशश हामीले गन ुर्पछर्, िकनिक हामी
परमे रलाई आदर गछ ं।

पावलको आनन्द
2 हा ो लािग आफ्नो हृदय खलुा राख। हामीले कसलैाई नरा ो गरेका छैनौं, हामीले कसकैो िव ास न गरेका

छैनौं। हामीले कसलैाई शोषण गरेका छैनौं। 3 मलैे यो ितमीहरूलाई दोष्याउनको लािग भनकेो होइन। मलैे अिघ नै भनें
हामी ितमीहरूलई यती धरैे माया गछ ं िक हामी ितमीहरूको जीवन र मतृ्यसुगंै िमलकेा छौं, 4 म ितमीहरूिसत औिध



2 को रन्थी 7:5 245 2 को रन्थी 8:11

ढुक्क अनभुव गछुर्। म ितमीहरू ित गिवर्त छु। ितमीहरू मलाई धरैे उत्साह िदन्छौ र हा ा सारा द:ुखहरूमा पिन म बडो
अिन न्दत छु।

5 जब हामी म्यािसडोिनयामा आयौं, हामीलाई िव ाम िथएन। हामीले आफ्नो चारैितर दःुखै दःुख दखे्यौं। बािहर-
बािहर हा ो लडाइँ िथयो तर िभ -िभ डर। 6 तर दःुखमा पनहरूलाई परमे रले सखु िदनहुुन्छ। अिन जब तीतस आए,
परमे रले हामीलाई सखु िदनभुयो। 7 ितनको आगमन अिन ितमीहरूले उनलाई िदएको सखुले हामीहरू सखुी भयौ।
तीतसले भने िक ितमीहरू मलाई भटे्न चाहन्छौ। आफूले गरेको कामको लािग ितमीहरूले दःुख मान्यौ भनी उनले मलाई
भन।े अिन ितमीहरूले मरेो खबु याद गछ भनरे पिन उनले मलाई भन।े यो सनुरे म अत्यन्तै खशुी भएँ।

8 मलैे लखेकेो प ले ितमीहरूलाई खन्न तलु्यायो भने पिन त्यो लखेकेोमा म दःु खत छैन।ँ तर, त्यसले शरुूमा
ितमीहरूलाई खन्न बनायो न,ै म पिन पिहले त त्यसको लािग दःुखी भएँ। तर त्यसले ितमीहरूलाई थोरै समयको लािग
मा खन्न तलु्यायो। 9अिन अिहले म हिषर्त छु। ितमीहरूलाई खन्न बनाएर म हिषर्त भएको होइन। तर म यसकारणले
हिषर्त छु िक ितमीहरूको यो यस्तो दःुख हो जनु परमे रले चाहन ु हुन्छ। यसथर् हामीले ितमीहरूलाई कुनै कारले
पिन चोट पयुार्एनौं। 10 परमे रले चाहन ु भए जस्तो पीरले एक को हृदय र जीवनमा प रव र्न ल्याउछँ। यसले
मािनसलाई मु तफर् डोरयाउछँ र हामी त्यसको लािग कुनै पीर मान्दनैौं। तर ससंा रक शोकले मतृ्य ुगराउँछ। 11 ितमीले
पाएको त्यो पीर चाँिह परमे रले चाहकेो पीर नै िथयो। अब ितमी बझु्छौ िक त्यस पीरले ितमीमा के ल्यायो। त्यस
पीरले ितमीलाई अझ गम्भीर बनायो अिन आफु भलूमा भएको माण गराउन े रत गरायो। त्यसले ितमीलाई ु र
कातर बनायो। त्यसले ितमीमा मलाई भटे्ने इच्छा जगायो। त्यसले ितमीहरूलाई उत्सािहत गरायो र न्याय गन ुर् पन रहछे
भन्ने इच्छा गरायो। त्यस चीजहरूबाट ितमी यो समस्यामा नरहकेो त्यक्ष बनायो। 12 त्यो िच ी मलैे ले कुो कारण यो
होइन िक ले भलू गय तर कारण यो हो िक मािनस भलूमा िथयो। वास्तवमा परमे रको अिघ ितमीहरू हामीलाई
कित धरैे याद गछ सो जान्न ु त्यो िच ी ितमीहरूलाई ले खएको हो। 13 त्यसकैारण हामी सखुी िथयौं।

हामी खबुै आन न्दत िथयौं िकनभने िततस धरैे आन न्दत िथए। ितमीहरूले गरेको वहारमा ितनी अत्यन्तै खशुी
िथए। 14 मलैे तीतसिसत ितमीहरूबारे गवर् गरेको िथएं। अिन मलैे ठीकै गरें भन्ने ितमीहरूले माण गय । हामीले
ितमीहरूलाई भनकेो हरेक कुरो साँच्चो िथयो। अिन िततसिसत हामीले गरेको गवर् पिन साँच्चो िथयो भन्ने ितमीहरूले
नै सािबत ग रिदयौ। 15 अिन उनको ितमी ित मे अझ ठूलो हुन्छ जब उसले सम्झन्छ िक ितमीहरू सबै आज्ञाकारी
िथयौ। ितमीहरूले डर र आद रिसत उनलाई स्वागत गय । 16म खबुै आन न्दत छु िकनभने ितमीहरूमािथ म परैु िव ास
गनर् सक्छु।

8
ीि य दान

1 अिन अब दाज्य-ूभाइ, िददी-बिहनीहरू! ितमीहरूलाई अन ु ह बारे जनाउन ु चाहन्छौं जनु परमे रले
म्यािसडोिनयामा त्यहाँका मण्डलीहरूलाई िदनभुयो। 2 ती िव ासीहरूलाई अत्यन्तै क िदएर परीक्षा लइन्थ्यो। 3 ती
सा ै गरीब मािनसहरू िथए। तथािप ठूलो हषर्साथ ितनीहरूले म ु ी खोलरे िदए। म भन्न सक्छु आफ्नो गच्छेले पगुसेम्म
ितनीहरूले िदए। ती िव ासीहरूल,े आफुले िदन सक्ने भन्दा पिन धरैे नै िदए। उनीहरूले उदारतापवूर्क िदए। कसलैे
ितनीहरूलाई त्यसो गनर् भनकेा िथएन। 4 तर ितनीहरूले हामीलाई घ र-घ र सोध्थे परमे रका मािनसहरूको यस सवेामा
भागीदार बन्न पाऊँ भनरे हामीलाई िवन्ती गथ। 5अिन ितनीहरूले यस कारले िदए िक जनु हामीले आशै गरेका िथएनौं।
ितनीहरूले आफ्नो दान िदन ु अिघ नै आफैं भमुा पिहले समपर्ण भए। यो नै परमे र चाहनहुुन्छ। 6 यसलैे यो िवशषे
पिूनत कायर् िस याउन हामीले िततसलाई र ितमीहरूलाई सघाइ माग्यौ। िततस नै एकजना हुन ्जसले यो काम शरुू गरे।
7 ितमीहरू हरेक कुरामा धनी छौ-िव ासमा, वचनमा, सहायता गन चाहनामा अिन हामीबाट िसकेको मे गनर्मा। र
त्यसलैे दान िदने काममा पिन ितमीहरू महान बन भन्ने हामी इच्छा गछ ं।

8 मलैे िदन ु भनरे ितमीहरूलाई आज्ञा ग ररहकेो छैन।ँ तर ितमीहरूको मे सत्य मे नै रहछे िक भन्ने हनेर् खोज्दछुै।
अरू मािनसहरूर म त गनर् इच्छुक छन ्भन्ने दखेाउन मा म यी कुराहरू गछुर्। 9 हा ा भ ु यशे ू ी को अन ु ह त
ितमीहरू जान्दछौ। अिन ितमीहरू यो पिन जान्दछौ िक ी परमे रमा धनी हुन ु हुथ्यो, तर ितमीहरूको िन म्त उहाँ
गरीब हुन ु भयो। आफू गरीब बनरे ितमीहरू धनी हुन सक भनरे नै उनले त्यसो गन ुर् भएको हो।

10 अिन त्यस िवषयमा मलैे मरेो राय िदएँ अिन यो मलैे भनें िकनभने म िव ास गछुर् िक यो ितमीहरूको लािग रा ो
हो। पोहोर साल दान िदन इच्छा गनहरूमा ितमीहरू थम िथयौ। साँच्चै नै ितमीहरू दान िदनमा थम िथयौ। 11 यसथर्
ितमीहरूले शरुू गरेको काम अब परूा गर। तब मा ितमीहरूको “गन इच्छा” अिन ितमीहरूको “कमर्” समतलु्य हुनछे।
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ितमीहरूिसत जे छ त्यहीबाट दान दऊे। 12 ितमीहरू िदन चाहन्छौ भने मा ितमीहरूको दान थािपन्छ। र ितमीिसत
भएकोबाट ित ो दान जाँिचन्छ, तर ितमीहरूसगँ नभएकोबाट होइन। 13 जब अरूहरू सखुी रहाँदा ितमीहरूलाई चाँिह
क मा होऊ भन्ने हामी चाहदँनैौं। हामी सबथोक बराबरी होस ् भन्ने चाहन्छौं। 14 यसध र ितमीहरूिसत शस्त छ।
ितमीहरूिसत भएका यी कूराले अरू मािनसहरूलाई खाँचो परेको कुरो टानर् म त पगु्नछे। अिन पिछ जब उिनहरूिसत
शस्त हुन्छ उनीहरूले ितमीहरूको खाँचो टा रिदन सक्छन।् तब सबै बराबर हुनछेन।् 15 धमर्शा मा यस्तै ले खएको

छः

“जसले धरैे बटुल्यो उसको धरैे रहने,
जसले थोरै बटुल्यो उसकोमा अ लकित मा रहने।” स्थान 16:18

िततस र उनका साथीहरू
16 म परमे रलाई धन्यवाद चडउछुँ िकनभने उनले िततसलाई ितमीहरू ित त्यही मे िदए जनु मरेो ितमीहरू

ित छ। 17 हामी उनलाई जे गराउन िनवदेन गरेका िथयौं, उनले त्यही स्वीकार गरे। उनी ितमीहरूकहाँ जान औधी
चाहन्थ।े यो उनको आफ्नै िवचार िथयो। 18 िततसको साथमा हामी एक जना भाइलाई पठाउँदछैौं जसको शसंा सबै
मण्डलीहरूबाट भएको छ। ससुमाचार चारमा उनको सवेाको कारणले यी भाइ शिंसत छन।् 19 हामीले यस्तो दान
लएर िहडँ्दा यी भाइ हामीिसत िहडँ्न मण्डलीहरूबाट छािनएका िथए। भमुा मिहमा ल्याउन,ु हामी साँच्चै सघाउन

चाहन्छौं भन्ने दखेाउन हामी यो सवेा गदछौं।
20 यो घरै धन ावहार गदार् कसलैे हामीलाई दोष लाउन मौका नपाओस।् यसथर् हामी खबुै सतर्क छौं। 21 हामी

ठीक काम गन कोिशश गछ । भलुे जस्तो ठीक मान्न ु हुन्छ र मािनसहरूले पिन जनु ठीक ठान्छन ् हामी त्यही गनर्
चाहन्छौं।

22 अक एकजना भाइलाई पठाउँदछैौं जो म त गनर् भने पिछ सधैं अिघ सछर्न।् उनको सहायता गन इच्छा अनकेौ
पल्ट मािणत ग रसकेका छन।् अिन अिहले पिन उनी अझै धरैे सहयता गनर् चाहन्छन,् िकनभने ितमीहरूमािथ उनको
त्यस्तो िव ास छ।

23 अब िततसको बारेमा-उनी मरेा सहकम हुन।् ितमीहरूलाई सहायता गनर् उनी मसगँै काम गदछन।् अिन अरू
भाइहरूको बारेमा ितनीहरू मण्डलीहरूबाट पठाइएका हुन ्र ितनीहरूले पिन ी मा मिहमा ल्याउछँन।् 24 त्यसकारण
यी मािनसहरू ित ितमीहरूले आफ्नो मे दखेाऊ। हामी ितमीहरू ित िकन गिवर्त छौं। त्यो ितनीहरूलाई दखेाऊ तािक
जम्मै मण्डलीहरूले त्यो दे छेन।्

9
ीि यन साथीहरूलाई सहायता गर

1परमे रका मािनसहरूलाई ग रने सहायताको िवषयमा मलैे ितमीहरूलाई ले ु पदन। 2म जान्दछु ितमीहरू सहायता
गनर् इच्छुक छौ। म्यािसडोिनयाका मािनसहरूिसत म यसबारे शसंा ग ररहन्छु। अखयैाका बािसन्दाहरू हो, ितमीहरू
पोहोरदे ख नै दान िदन ु तयार िथयौ भनरे मलैे ितमीहरूलाई जनाइसकेको छु। अिन ितमीहरूले दान िदन ु चाहकेोल,े
यहाँका धरैे अरू मािनसहरू उत्सािहत बिनए अिन अिहले त्यसो गनर् इच्छुक छन।् 3 तर म यी भाइहरूलाई ितमीहरूकहाँ
नै पठाउँदछुै। म पक्का गराउन चाहन्छु िक ितमीहरूको बारेमा हामी जो गवर् गछ यस िवषयमा थर् सािवत नहोस।्
ितमीहरूको िवषयमा जे भिनयो त्यसको लािग म चाहन्छु िक ितमीहरू तयार बस। 4यिद कुनै मािनस जो म्यािसडोिनयाबाट
मिसत आउँछ र ितमीहरू तयार नरहकेो पाए भने हामीलाई लाजमद हुनछे। हामी ल ज्जत हुनछेौं कारण ितमीहरूमाथी
हामीले भरोशा गरेका िथयौं। अिन वास्तवमा ितमीहरू पिन ल ज्जत हुनछेौ। 5 त्यसलैे मलै े िनणर्य गरें िक हामी आउन
अिघ यी भाइहरूलाई ितमीहरूकहाँ पठाउनपुछर्। ितमीहरूले वचन िदए अनसुारको यो उपहार उनीहरूले तयार पानछन।्
तब, जब हामी आइपगु्नछेौं उपहार तयार हुनछे, अिन त्यो इच्छापवूर्कको उपहार हुन ु पछर्, अिन त्यो ितमीहरूले असन्त ु
भएर िदए जस्तो नहोस।्

6 याद गरः जसले अ लकित छछर् उसले अ लकित नै बाली कटनी गछर्। 7 हरेकले आफ्नो मनमा जित िदन्छु भनरे
िचताएको छ त्यित नै दओेस,् िवना इच्छा कसलैे निदओस।् जबजर्स्तीमा कुनै ले निदवोस ्जसले खशुी भएर दान
गछर् उसलाई परमे रले मे गन ूर्हुन्छ 8 अिन परमे रले ितमीलाई शस्त मा आशीवार्द िदन ु हुनछे। तब ित ोमा सघैं
शस्त रहनेछ अिन त्यके शभुकमर्कोलािग मु हस्तले दान िदन सक्नछेौ। 9 धमर् शा मा यो ले खएको छः

“उसले उ ारता पवूर्क गरीबहरूलाई िददंछ,
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उसको दयाभाव सदा-सवर्दा रिहरहन्छ।” भजनसं ह 112:9

10 परमे र नै एक हुन,् जसले रोप्नलेाई िबऊ िदन ु हुन्छ अिन उहाँले खानलाई रोटी िदनहुुन्छ। अिन परमे रले
ितमीहरूलाई िबऊ िदनहुुन्छ र ती िबऊ बढाऊन ु हुन्छ। ित ो दयाभावबाट उहाँले शस्त बाली उठाउन ु हुन्छ।
11 परमे रले ितमीलाई हरतरहले धनी बनाउन ु हुनछे जसमा िक ितमी सधैं म ु भावले दान िदन ु सक्नछेौ। अिन हामी
माफर् त धन्यवाद चढाउनछेन।्

12 ितमीहरूले यस सवेालाई िदइरहकेो दानले परमे रका मािनसहरूको खाँचो टाछर्। तर ित ो दयाभावले यित नै
मा गदन, यसले परमे र ित धन्यवादका भावना उलर आउछन।् 13 यो सवेा जनु ितमी ग ररहकेाछौ त्यो ित ो
िव ाशको माण हो। यसकै कारणले मािनसहरूले परमे रको शसंा गनछ। ितमीहरूले परमे रको शसंा गछर्न ्िकन
िक ितमीहरू ी को ससुमाचारलाई मान्छौ-जनु समाचारलाई ितमीहरू िव ास गछ ं भन्छौ। मािनसहरूले परमे रको
शसंा गनछन ्िकन िक ितमीहरू मु भावले ितनीहरूिसत र सबिैसत िमल्दछौ। 14अिन जब ितनीहरू ितमीहरूकोलािग
ाथर्ना गदर्छन ् ितनीहरू ितमीहरूलाई िदन ु भएको असीम अनु हले ितनीहरूलाई यस्तो लाग्छ। 15 उनको वयान गनर्

नसक्ने दानको लािग परमे रलाई धन्यवाद दऊे।

10
पावल आफ्नो सवेकाइको ितक्षा गछर्न ्

1 म, पावल, ितमीहरूलाई ी को न ता र दयािसत िवन्ती गछुर्। कसै कसलैे भन्छन,् जितञ्जले म ितमीहरूिसत
रहन्छु म न दे खन्छु तर जब टाडा हुन्छु म साहसी बन्छु। 2 फे र कसलैे सम्झन्छन ्हामी सांसा रक तवरले बाँच्छौं।
अब जब म आउँछु ितनीहरूका िन म्त साहसी बन्ने इरादा गछुर्। म िबन्ती गछुर् िक जब म आउँछु मलाई सहास दखेाउने
आवश्यक नपलार्। 3 हामी ससंारमै बास गछ ं। तर ससंा रक मािनसहरूले झैं हामी लडाइँ गदनौं। 4 हामी त्यो हितयारहरू
लएर लडाई गछ ं जनु ससंारले चलाउने हितयाहरहरू भन्दा िभन्दै छ। हा ा हितयारहरूमा परमे रको श छ। यो

हितयारले श हुरूको ब लयो िकल्ला समते नाश पानर् सक्छ। हामी मािनसहरूका तकर् हरू नाश गछ ं। 5अिन परमे रको
ज्ञानको िवरू मा उठेको हरेक अहङ्कारलाई नाश गछ ं। अिन हामी हरेक िवचारलाई प न्छौं र त्यसलाई त्याग्ने वा

ी लाई मान्ने बनाउछँौं। हरेक िवचारलाई ी को आज्ञपालन गनर्लाई वशमा पाछ । 6 तर पिहले ितमीहरूले नै परुापरुी
मान्न ु पछर् भन्ने हामी गछ ।

7 ितमीहरूले आफ्ना अिघ ल्तरको तथ्यलाई हने ुर् पछर्। यिद कसलैे आफू ी मा भएको िन तरूपले मान्छ भने
उसले सम्झन ु पछर् हामी पिन उही जस्तो ी मै छौं। 8 त्यो साँच्चो हो, भलुे मलाई िदन ुभएको अिधकारको कुरो लएर
म मु रूपले गवर् गछुर्। तर उहाँले मलाई यो श ितमीहरूलाई द रलो बनाउनलाई िदन ु भएको हो, ितमीहरूमा चोट
परुयाउनलुाई होइन। त्यसलैे म मरेो गवर् गराईमा ल ज्जत छैन। 9 यो प ारा ितमीहरूलाई तसार्उदँछुै भन्ने ितमीहरूले
सोचकेो म चाहिँदन। 10 कोही मािनसहरू भन्छन,् “पावलका प हरू त जोरदार र गहिकला हुन्छन।् तर जब उनी
हामीिसत रहन्छन,् उनी कमजोर रहन्छन,् अिन उनको भाषण योग्यता शसंा गन खालको रहदँनै।” 11 यसो भन्ने
मािनसहरूले यो जान्नपुछर्ः हामी यस समय ितमीहरूिसत छैनौं यसकारण हामी यी कुराहरू प मा लखे्छौं। तर जब हामी
त्यहाँ ितमीहरूिसत हुन्छौं, हामी त्यही श दखेाउछँौं जनु हामी आफ्ना प हरूमा दखेाउछँौं।

12 हामी आफैलाई त्यस्ता मािनसहरूको स्तरमा रा े आटँ गदनौं जो आफूलाई खबुै महत्वपणूर् सम्झन्छन।् हामी
आफूलाई ितनीहरूिसत दाँज्दनैौं। ितनीहरू आपसमा आफू आफैं तलुना गछर्न,् तलुनाको स्तर ितनीहरू आफैं हुन ्औ
तलुनाको नापदण्ड आफैं लाई बनाउछँन।् यसले ितनीहरू केही जान्दनैन ्भन्ने दखेाउछँ।

13 तर हामी सीमा नाघरे गवर् गदनौ, हा ो गवर्को सीमा परमे रले हामीलाई अ ाएको काम सम्म हुनछे। यो काम
हा ो ितमीहरूिसतंको काम अन्तगर्त पछर्। 14 हामी ज्यादा गवर् गदनौ। यिद हामी ितमीहरू भएकोमा अिहले सम्म नपगूकेो
भए, हामी िनकै गवर् गथ्य ं। तर हामी वास्तवमा ितमीहरूकहाँ आउपगुकेाछौं हामी ितमीहरूकहाँ ी को ससुमाचार
लएर आयौं। 15 हामी आफ्नै कायर् क्षे मा मा ै आफ्नो गवर्लाई सीिमत राख्छौं। अरूले गरेको काममा गवर् गदनौं।

हामी आशा गछ ,ं ितमीहरूको िव ास बढ़छ, ितमीहरूले हा ो कामको क्षे अझै ापक बनाउनमा सहायता गनछौ।
16 हामी ितमीहरूको शहर बािहरी क्षे मा पिन ससुमाचार चार गनर् चाहन्छौं। अक इलाकामा अिघ नै भइसकेको
काममा हामी गवर् गदनौं। 17 तर “जसले गवर् गछर् उसले भमुा गवर् गन ुर् पछर्।”✡ 18 िकनभने असल मािनस उसलाई
मािनन्छ जसलाई भलुे हण गन ुर् भएको छ, तर उसलाई होइन जसले आफैलाई असल मान्छ।
✡ 10:17: 9:24 बाट उ तृ ग रएको।
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11
पावल र झटूा े रतहरू

1जब म मखूर् बिनन्छु आशा छ ितमीहरू मलाई सहनछेौ। तर ितमीहरूमलाई सिहरहकेा पिन छौ। 2मलाई ितमीहरूको
ईष्यार् लाग्छ। अिन यो ईष्यार् परमे रबाट हो। मलैे ितमीहरूलाई ी लाई समु्पने वचन िदएँ तािक उहाँ ितमीहरूका एक
मा पित बननू।् म ितमीहरूलाई चाहन्छु। 3 तर ितमीहरूको मन हुन सक्छ अिन ी ित ितमीहरूको सत्यता र
पिव ता डग्ला िक भन्ने मलाई डर छ। यो त्यस्तो हुनसक्छ जस्तै सपर्को धतूर्ताले हव्वालाई धोका िदएको िथयो। 4 यिद
कसलैे ितमीहरूलाई हामीले बातएको यशे ूभन्दा अक यशेकूो बारे बताउछँ भने ितमीहरू उसलाई आनन्दले हण गनछौ।
यिद उसले ितमीहरूलाई हामीले बताएको ससुमाचार िदएको आत्मा भन्दा अक ससुमाचार र आत्मा बताँउछ भने पिन
त्यसलाई ितमीहरू खशुीले स्वीकार गनछौ। यसथर् मलाई पिन त्यही इच्छा दखेाऊ।

5 तर म िव ास गर्िदन िक ती “महान े रतहरू” म भन्दा रा ा हुन।् 6 साँचो हो म िसपाल ु व ा होइन। तर मरेोमा
ज्ञान छ। यो हामीले ितमीहरूलाई हरतरहले स्प ग रिदएकाछौं।

7 िस मैा ितमीहरूलाई मलैे परमे को ससुमाचार सनुाएँ। ितमीहरूलाई मािथ उठाउन ु मलै े आफूलाई तल झारें। त्यो
भलू भयो र? 8 मलैे अरू मण्डलीहरूबाट आिथर्क सहायता लएँ। ितमीहरूको सवेा गनर् सकँु भनरे मलैे ितनीहरूबाट
पसैा लएँ। 9 जब म ितमीहरूिसत िथएँ त्यसबलेा पिन खाँचो पदार् मलै े ितमीहरू कसलैाई दःुख िदइन।ँ मलाई चािहने
जित सबै म्यािसडोिनयाबाट आउने भाइहरूबाट नै मलै े लएँ। ितमीहरूमािथ मलैे आफूलाई कुनै िकिसमको भार हुन मन
पराइन।ँ अिन किहल्यै भार बन्ने छैन पिन। 10 यस िवषयमा गवर् गन ुर् मलाई अखयैामा कसलैे रोक्ने छैन। ममा भएका

ी को सत्यतािसत म यो भन्नसक्छु। 11 अिन िकन म भार िथइन?ँ मलैे ितमीहरूलाई मे गरेको छैन भनरे? होइन।
परमे र जान्न ु हुन्छ म ितमीहरूलाई मे गछुर्।

12 अिहले मलैे जे ग ररहछुे त्यो म ग रनरैहने छु। म त्यसो ग ररहनछुे िकनभने म आशा गछुर् ती घमण्ड गनर् मौका
खोज्ने मािनसहरूलाई वाधा िदन्छु। ितनीहरू जनु कायर्को िन म्त घमण्ड गछर्न ् त्यो हामीले गरेको कायर्को बराबरी
हो भन्ने दखेाउन ितनीहरू इच्छा गछर्न।् 13 ितनीहरू झटूा े रतहरू हुन।् ितनीहरू धोकावाजहरू हुन।् मािनसहरूलाई
छक्कायाउन ी का े रतहरूको भसे लगाएर िहडँ्नहेरू मा हुन।् 14 त्यसमा कुनै अचम्म छैन। िकन? शतैानले पिन
मािनसलाई छक्याउन आफूलाई ज्योितमर्य-दतूको रूप लन्छ। 15 यसथर् यिद शतैानका सवेकहरू धािमर्क मािनसहरूको
भषेमा आउँछन ्भने हामीले अचम्म मान्ने कुरो छैन। तर अन्तमा, ती मािनसहरूले आफ्नो भलू कमर्को िन म्त दण्ड
पाउनछेन।्

पावल आफ्ना क हरू सनुाउछँन ्
16 म फे र भन्दछुै। मलाई कसलैे मखूर् सम्झन ु पदन। तर यिद मलाई मखूर् नै सम्झन्छौ भने एउटा मखूार्लाई जसरी
वहार गछ मसगँ पिन त्यसरी नै वहार गर। तब मरेोमा पिन गवर् गन ुर् केही रहनछे। 17 म गवर् गछुर् िकनिक म

आफूमा िव स्त छु। तर मलैे यो भलुे बोल्न ु भए जस्तो बोलकेो होइन। मलैे एउटा मखूर्ले जस्तो गवर् गदछु। 18 धरैेले
आफ्नो ससंा रक जीवन बारे घमण्ड गछर्न।् यसथर् म पिन घमण्ड गछुर्। 19 ितमीहरू ज्ञानी छौ यसलैे मखूर्को कुराहरू
पिन सहन्छौ। 20 यिद कसलैे ितमीहरूलाई जबजर्स्ती गछर्, शोषण गछर्, अथवा ितमीहरूमािथ मौका लन्छ अिन आफैं
घमण्ड गछर् अथवा गालामा थप्पड िहकार्ए पिन म जान्दछु ितमीहरूले सहने छौ। 21 ितमीहरूमािथ त्योस्तो वहारमा
म ल ज्जत हुन्छु, तर हामी अित “दबुर्ल” छौं।

तर यिद कसलैे गवर् गन साहस गछर् भने म पिन िहम्मती हुन्छु र गवर् गछुर्। मखूर् झैं बात गदछु। 22 के ितनीहरू िह ू
हुन?् म पिन हु।ँ ितनीहरू इ ाएली हुन ्र? म पिन हु।ँ के ितनीहरू अ ाहामका सन्तान हुन ्र? म पिन हु।ँ 23 ितनीहरू

ी को सवेा गछर्न?् म अझ धरैे गछुर्। म पागल जस्तै बात ग ररहकेो छु। ितनीहरूले भन्दा धरैै क ठन-क ठन कामहरू
मलैे गरेकोछु। म ितनीहरू भन्दा घरैे चोटी जले भोगकेो छु। मलैे अझ घरैे कुटाई खाएको छु। धरैे पटक म झण्ड-ैझण्डै
मरेको हु।ँ

24 मलैे पाँच पल्ट यहूदीहरूबाट उनन्चा लस कोरार् खाएको छु। 25 तीन पल्ट ल ीले कुटाई खाएको छु। एक पल्ट
त म ढुङ्गाले हानरे झण्डै मा रएँ। ितन पल्ट म चडकेो जहाज डुब्यो र एक पल्ट त रातभ र र भो ल बल्ट पिन सम ू मा
िबताएँ। 26 मलैे धरैे या ा ग ररहकेोछु। मलाई नदीहरूबाट, चोरहरूबाट, र मरेा आफ्नै मािनसहरूबाट र अयहूदीहरूको
खतरा िथयो। मलाई शहरमा, िनजर्न ठाउँमा र समु मा खतरा िथयो। म आडम्बरी भाइहरूदे ख पिन खतरामा िथएँ।

27 मलैे कठोर र अथक प र म कित रात नसतुी गरेकोछु। म भोजन औ पानी िबनै ब ु पथ्य । धरैे जाडोमा काम्दै
ब ु पथ्य । 28 अिन अरू धरैे समस्याहरू िथए। यी सब बाहके पिन मण्डलीहरूको लािग मलैे हरेचाह गन ुर् पथ्य ।
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त्यके िदन ितनीहरूको िवषयमा िचन्ता गछुर्। 29 कसलैाई कमजोर दखे्दा आफूलाई कमजोर भए जस्तो लाग्थ्यो। र
कोही पापमा अिघ सदार् मरेो अन्तस्कारण िपरो लन्थ्यो।

30 यिद मलैे गवर् के कुरा गनपछर् भने म ती कुराहरू गछुर् जनु मरेा दबुर्लताहरू हुन।् 31 परमे र जान्दछन ्म असत्य
बो लरहकेो छैन। उहाँ परमे रहुनहुुन्छ र भु यशे ू ी का िपता हुन ु हुन्छ जो सदा धन्यवादका पा हुनहुुन्छ। 32 जब
म दमीशकमा िथएँ, राजा अ रतसका राज्यपालले शहरका चारैितर पालहेरू राखरे मलाई प न खोज।े 33 तर केही
शाथीहरूले मलाई एउटा टोकरीमा हालरे पखार्लको दलूोबाट तल झा रिदए र म त्यस राज्यपालको हातबाट फुत्कें ।

12
पावलको जीवनमा िवशषे आिशष

1 अब मलैे गवर् गन पछर्, यसलैे केही फाइदा हुने त होइन। तर म भकुो दशर्नहरू र सत्य काशहरू बारे बोली नै
रहनछुे। 2 म ी िव ासी एक जना यस्तो मािनसलाई िचन्छु जसलाई ते ो स्वगर्मा सोझै उचा ल लगकेो िथयो। यो
चौध वर्ष अिघको कुरो हो। त्यस मािनसलाई शरीरिसतै वा शरीर िबना लिगएको िथयो त्यो त म जा न्दन ँ तर परमे र
जान्नहुुन्छ। 3-4 म यित नै जान्दछु त्यस मािनसलाई स्वगर्मा लिगयो शरीरिसतै अथवा शरीर िबना, म जा न्दन।ँ तर उसले
त्यहाँ जनु कुरा सनु्यो त्यो शब्दमा वणर्न गनर् सिकँदनै। उसले जे सनु्यो त्यो बताउन ु कुनै मनषु्यलाई अनमुित छैन। 5 म
त्यसतो मािनसको गवर् गनर्सक्छु। तर म आफ्नै बारेमा गवर् गिदर्न।ँ आफ्नो त दबुर्लताहरूकै मा गवर् गनछु।

6 यिद मलैे आफ्नो बारेमा गवर् ग रन भने म मखूर् हुने छैन, मलाई मखूर् भन्न स ै न कारण म सत्य बोल्छु। तर म
आफ्नो बारेमा गवर् गिदर्न।ँ िकन? िकन िक म चाहिँदन िक ितनीहरूले मलैे गरेको दखे्छन ्अथवा भनकेो सनु्छन ्त्यस
भन्दा ज्यादा मरेो बारेमा सोचोस।्

7 मलैे दखेकेा आ यर्जनक कुराहरूलाई लएर म गिवर्त हुिँदन। मलाई एउटा दःुखको समस्या िदएको िथयो। त्यो
समस्या शतैानबाट आउने एउटा दतू हो त्यो मलाई िपट्न र घमण्ड गन ुर् बाट रोक्न पठाइएको िथयो। 8 यस समस्याबाट
बाँच्नलाई मलैे भिुसत तीन पटक िबन्ती गरें। 9 तर भलूे मलाई भने “मरेो अन ु ह नै ित ो लािग शस्त छ। दवुर्लतामा नै
मरेो श िस हुन्छ।” यसलैे म आफ्नो दबुर्लातको गवर् खशुीिसत गछुर्। तब ी को श ममािथ रहनछे। 10 यसलैे

ी को िन म्त आफ्नो दवुर्लताहरूमा म खशुी छु। यिद कसलैे मरेो िनन्दा गरे पिन, जब म अप्ठेरो अवस्थामा पछुर्,
सताइन्छु औ क मा पछुर्, म खशुी हुन्छु। यी सब ी का लािग हुन।् अिन म यी सहमस्याहरूमा सन्न छु। जब म
दवुर्ल छु, तब त्यही बलेा म वास्तवमा पाउछु र बलवन्त हुन्छु।

को र न्थका ी यन ित पावलको मे
11 म मखूर् जस्तो बोल्दै छु। तर यसो गनर् मलाई ितमीहरूले नै लगायौ। ितमीहरूले मरेो िवषयमा रा ो भन्न ु पछर्। म

केही पिन होइन, तर ती “महान ् े रतहरू” कुनै खण्डमा पिन म भन्दा े होइनन।् 12 जब म ितमीहरूिसत िथएँ मलैे
त्यस्तो कायर् गरें जसबाट माण भयो िक म एक े रत िथएँ। मलैे िचन्हहरू, आ यर्कमर्हरू र अलौिक कायर्हरू दखेाएँ।
एकदमै धयैर्िसत मलैे ती कायर्हरू सम्पन्न गरें। 13 कुन िवषयमा ितमीहरू अन्य मण्डलीहरू भन्दा िनम्न स्तरका िथयौ?
यसमा मा न अन्य कुनै कुरोमा म आफै ितमीहरूकोलािग भार भइन।ँ यस िवषयमा म ितमीहरू भन्दा तल भए मलाई
क्षमा दऊे।

14 ते ो पल्ट म ितमीहरूकहाँ आउन तयार छु। म ितमीहरूको भार हुने छैन। ितमीहरूिसत भएको कुनै कुरोमा मरेो
कुनै चासो छैन। मरेो चासो केवल ितमीहरू मा हौ। आफ्नो आमा बाबहुरूकोलािग जोगाड गन ुर् केटा-केटीहरूको क र्
होइन तर आमा-बाबलुे नानीहरूको िन म्त जगरेा गन ुर् पछर्। 15 यसकारण मसगँ भएको सबै ितमीहरूलाई िदन म खशुी
छु। ितमीहरूका िन म्त म आफैलाई पिन समु्पन्छु। यिद मलैे ितमीहरूलाई अत्यन्तै माया गरें भने के ितमीहरूले मलाई
कम्ती माया गछ ?

16 यो छ िक म ितमीहरूको भार भइिदएको छैन। तर ितमीहरू भन्न सक्छौ िक म यित चलाख िक ितमीहरूलाई
फँसाउन मलैे धतू्यर्ईंं योग गरें। 17 ितमीहरूकहाँ पठाइएको ती मािनसहरू ारा मलैे ितमीहरूबाट शोषण गरें? ितमीहरू
जान्दछौ, मलैे ितमीहरूलाई शोषण ग रन। 18 मलैे िततसलाई ितमीहरूकहाँ पठाएँ अिन उनीिसत हा ा भाइ पठाएँ।
तीतसले ितमीहरूबाट लाभ उठाएनन।् उनले उठाए? अह ँ ितमीहरू जान्दछौ िततस र मलैे यी कुराहरू एउटै मनसायले
गय ं।

19 के यितञ्जले हामीले यी सब आफ्नै बचाउको लािग भन्दथै्यौं? होइन। म परमे र अिघ अिन भकुो अिघ
भन्छु। ितमीहरू हा ा ि य िम हरू हौ। अिन जित हामी गछ ,ं ितमीहरूलाई द रलो बनाउन गछ ं। 20 म यसो गछुर् िकन
िक मलाई डर छ, म ितमीहरूकहाँ आउँदा म जस्तो चाहन्छु त्यस्तो नपाउलँा। मलाई डर छ िक ितमीहरू माझ तकर् ,
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डाह, रस, झगड़ा, ठूल्ठूला कुराहरू, द ु कुरा, घमण्ड र गडबडी होला 21 मलाई डर छ, म ितमीहरूकहाँ फे र आउँदा
मरेो परमे ले मलाई ितमीहरूका साम ु ल ञ्जत पान ुर् हुनछे । धरैे जना ज-जसले पिहले पाप गरेका िथए तर आफ्नो
अनिैतकता, यौन पाप अिन लाजमद कमर्को िन म्त पछुतो गनर्, आफ्नो हृदय प रव र्न गरेका छैनन ्र मलैे ितमीहरूको
लािग शोक गन ुर् पलार्।

13
अ न्तम चतेावनी र शभुकामना

1म ितमीहरूकहाँ फे र आउने छु। त्यो ते ो पटक हुनछे। अिन यादगर, “हरेक िववरणको लािग दईु अथवा तीन जना
सम्म मािनसहरूले माण गन ुर् पछर्।” 2 जब म ितमीहरूिसत दो ो पल्ट िथएँ, जसले पापहरू गरेका िथए ितनीहरूलाई
मलैे चतेाउनी िदएको िथएँ। अिहले म ितमीहरूदे ख टाढा छु, ितनीहरूलाई र अरू रहकेाहरूलाई म चतेावनी िदन्छु। जब
म फे र ितमीहरूकहाँ आउँछु ितमीहरूको पापको लािग म दण्ड िदनछुे। 3 ी मबाट बोल्दछैन ्भन्ने माण चाहन्छौ
भने मरेो माण छ िक ी ितमीहरूलाई दण्ड िदन दवुर्ल हुनहुुन्छ। वास्तवमा उहाँ ितमीहरूको बीचमा ब लयो हुनहुुन्छ
4 यो साँच्चो हो िक ी दबुर्ल हुन ु हुन्थ्यो। जित बलेा ूसमा टाँिगए। तर यस घड़ी उहाँ परमे रको श ले जीिवत
हुन ु हुन्छ। अिन यो पिन साँचो हो िक हामी ी मा दबुर्ल छौं। तर ितमीहरूकालािग परमे रको श ले हामी ी िसत
रहनछेौं।

5 ितमी आफैं लाई िनयालरे हरे। ितमीहरू िव ासमा बाँचकेाछौ िक छैनौ, जाँच गर। यशे ू ी ितमीहरूमा छन ्भन्ने
कुरो जान्दछौ। तर त्यो जाँचमा सफल भएनौ भने ी ितमीहरूका अन्तरमा हुन ु हुन्न। 6 तर म आशा गछुर्, ितमीहरूले
जान्ने छौ िक हामी यस जाँचमा िवफल बनकेा छैनौं। 7 परमे रलाई हा ो ाथर्ना छ, ितमीहरूले कुनै नरा ो काम
गन छैनौ। हामी जाँचमा सफल बनकेो अरू मािनसहरूले दखेनु ्भन्ने कुरो हा ा होइन। तर ठुलो कुरो त यो छ िक यिद
परीक्षमा हामी आफैं असफल भएको मािनसहरूले सोचे पिन जनु असल हो ितमीहरू त्यही काम गर। 8 सत्यको िवरू
हामी केही गनर् सक्दनैौं। हामी सत्यका िन म्त जे छ त्यो गनर् मा सक्छौं। 9 ितमीहरू द रलो बन्यौ भने हामी दवुर्ल
हुनमुा खशुी छौं। हा ो थार्ना छ ितमीहरू िद रलो बन्दै जानछेौ। 10 ितमीहरूिसत नहुदँा म यी कुराहरू लखे्दछुै जसमा
िक आउँदा खे र मलैे मरेो अिधकार कड़ासगँ योग गनर् नपरोस।् ितमीहरूलाई िवनाश गन होइन तर ब लयो बनाउने
त्यो श भलुे मलाई िदनभुयो।

11 दाज्य-ूभाइ िददी-बिहनीहरू! अब म िवदा लन्छु। प रपक्क हुने कोिशश गर। मलैे ितमीहरूलाई भनकेो कुरा
गर। एक अकार्िसत िमल र शा न्तिसत बस। तब मे र शा न्तका परमे र ितमीहरूिसत हुनहुुनछे।

12 एक अकार्को अिभवादन पिव चमु्बनले गर। परमे रका सबै पिव जनहरूले ितमीहरूलाई अिभवादन पठाएका
छन।्

13 भु यशे ू ी को अन ु ह परमे रको मे अिन पिव आत्माको सहभािगता ितमीहरूमा सधँैं होस।्
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गलातीहरूलाई
पावलको प

1 पावल, े रतबाट णाम। े रत* हुनलाई, मलाई न त मािनसहरूले चनुे न म कुनै मािनस ारा पठाइएँ। यशे ू ी
अिन िपता परमे रले नै मलाई े रत िनय ु गन ुर् भएको हो। परमे र नै एक हुनहुुन्छ जसले यशेलूाई मतृ्यबुाट बौराई
ल्याउन ु भएको िथयो। 2 मिसत भएका सबै ी भाइहरूबाट गलाितयामा† भएका मण्डलीहरूलाई णाम।

3 परमे र िपता र हा ा भ ु यशे ू ी ले ितमीहरूलाई अन ु ह र शा न्त िदउन। 4 परमे र र हा ा िपताको इच्छा
अनसुार यस वतर्मान द ु ससंारबाट हामीलाई छुटकारा िदनको लािग उनले आफैं लाई हा ा पापहरूका िन म्त ब ल िदए।
5 उनको सदा सवर्दा मिहमा होस।् आिमन।

साँच्चो ससुमाचार एउटै मा छ
6 केही समय अिघ परमे रले ितमीहरूलाई उनको अनसुरण गन ुर् बोलाए। उनले ितमीहरूलाई आफ्नो अन ु हले

बोलाए जनु ी माफर् त आउँछ। तर अिहले ितमीहरूलाई दखेरे म छक्क परें िक ितमीहरूले बाटो िबराएका छौ र
अक ससुमाचारमा िव ास गनर् थालकेा छौ। 7 वास्तवमा, कुनै अक ससुमाचार साँचो छैन। तर कित मािनसहरूले
ितमीहरूलाई अल्मल्याइरहकेा छन।् ितनीहरू ी को ससुमाचारलाई अक ितर बद्लन चाहन्छन।् 8 हामीले
ितमीहरूलाई साँचो ससुमाचर भनकेा छौं। यसलैे हामी त के, स्वगर्का स्वगर्दतूले पिन अक ससुमाचार भन्छन ् भने
त्यसमा िव ास गन ुर् हुदँनै। 9हामीले यो अिघ नै भिनसकेका छौं। र अिहले पिन भन्दछुै। ितमीहरूले साँचो ससुमाचारलाई
स्वीकार ग रसककेका छौ। यसथर् यिद कसलैे ितमीहरूलाई मु को अक उपाय बताँउछ भने त्यसको िवरोध गन ुर्पछर्।

10 अिन के मलाई नै स्वीकार गरून ्भनी मािनसहरूलाई मलैे िव ास गराउने चे ा गदछु भन्ने ितमीहरू सम्झन्छौ?
होइन! मलैे परमे रलाई मा खशुी पान चे ा गदछु। मलैे मािनसहरूलाई खशुी पानर् चाहकेो छु र? यिद अझै
मािनसहरूलाई नै खशुी पान चे ा गद िथएँ भने म यशे ू ी को सवेक बन्ने िथइन।ँ

पावलको अिधकार परमे रबाट हो
11 दाज्य-ूभाइहरू हो! म इच्छा गछुर् िक ितमीहरूले जान, जनु ससुमाचर मलैे चार गरें त्यो मािनसले बनाएको

होइन। 12 मलैे मािनसहरूबाट ससुमाचार पाइन।ँ कसलैे मलाई ससुमाचार िसकाएको होइन। यशे ू ी आफैं ले मलाई
यो कट गन ुर् भएको हो।

13 मरेो िबतकेो जीवन बारे ितमीहरूले सिुनसकेका छौ। म यहूदी धमर् मान्ने िथएँ। मलैे परमे रको मण्डलीलाई खबुै
सताँए। म मण्डलीलाई भत्काउने कोिशश गथ।ं 14 म यहूदी धमर्मा िव ास गथ।ं म यहूदी धमर्को नतेा बन्न लागकेो
िथएँ। मलैे मरेा समकालीन नव यवुक यहूदीहरूलाई उिछनकेो िथएँ। परुाना रीित-िथित मान्न म अरूभन्दा ज्यादै जोशीलो
िथएँ। ित सब रीित- रवाजहरू हामीले आफ्ना पखुार्हरूबाट पाएका िथयौं।

15 तर म जन्मन ु भन्दा अिघ नै परमे रले मरेो लािग यो योजना बनाएका रहछेन।् यसकारण उनले उनको अन ु हले
मलाई बोलाए। 16 परमे रले मलाई आफ्ना पु को ससुमाचार अयहूदीहरू माझ भन्न इच्छा गरे। यसलैे परमे रले
मलाई आफ्ना पु को दशर्न गराए। परमे रले बोलाउँदा मलैे कसबैाट कुनै सल्लाह र सहायता लइन।ँ 17 न त म भन्दा
अिघ े रत हुनहेरूलाई भटेन गएँ। तर, अबरे नगरी म अरब दशेमा गएँ र त्यहाँबाट दमस्कस शहरमा फकर आएँ।

18 तीन वषर्पिछ म यरूशलमे गएँ, म प सुलाई भटे्न चाहन्थें। प सुिसत म पन् िदन बस।े 19मलैे अरू े रतहरूलाई
भे टन-ँखा ल याकूबलाई भटेे जो भकुा भाइ हुन।् 20 परमे र जान्दछन ्मलै े ले लागकेा यी कुराहरू झ ू ा होइनन।्
21 तब म िस रया र िस लिसया गएँ।

22 यहूदीयामा ी का मण्डलीले यसभन्दा अिघ मरेो अनहुार दखेकेा िथएनन।् 23 मरेो बारेमा ितनीहरूले खा ल
यित सनुकेा िथएः “यस मािनसले हामीलाई खबु सताउने गथ्य तर उही नै अिहले मािनसहरूलाई त्यही िव ासका
कुराहरू ग रिहडंछ जनु िव ासलाई ऊ न गन यास गथ्य ।” 24 यी िव ासीहरूले मरैे कारणले परमे रको धरैे
शसंा गरे।
* 1:1: † 1:2:
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2
अरू े रतहरूले पावललाई माने

1 चौध वषर् िबतपेिछ बणार्बासिसत म फे र यरूशलमे गएँ। र तीतसलाई साथमा लगें। 2 म गएको कारण परमे रले
मलाई त्यहाँ जानै पन दखेाउन ु भयो। मलैे िव ासीहरूका अगवुाहरूलाई त्यहाँ भटेें। जब हामी एकान्त भयौं मलैे
ितनीहरूलाई त्यही ससुमाचार ाख्या गरें जनु म अ-यहूदीहरू माझ चार गछुर्। ितनीहरूले मरेो काम बझुनु ्भन्ने म
चाहन्थें जसमा िक मरेा िवगतका कामहरू र वतर्मानका यासहरू खरे नजाऊन।्

3 तीतस मिसतै िथए। तीतस ीक िथए। तर ती िव ासीहरूले तीतसलाई खतना गन ुर् कर लगाएनन।् 4 हामी यस्तै
समस्याहरू बारे कुरा गनर् चाहन्थ्यौं, िकन िक कितपय अिव ासीहरू ग ु रूपले हा ा दलमा पसकेा िथए। ी यशेमूा
हा ो स्वतं ता बझु्न ितनीहरू जाससू बनरे पसकेा िथए। 5 तर हामी ती झटूा भाइहरूले चाहकेा कुरामा अ लकित पिन
झकेुनौं जसमा िक ितमीहरूमा ससुमाचारको सत्यता रिहरहोस।्

6 तर ठूला-बड़ा मािनसहरूले मलैे चार गरेको ससुमाचारलाई अदल-बदल गरेनन।् ितनीहरू “ठूला-बडा” होलान ्
िक नहोलान ् त्यसले मलाई केही फरक पदन। परमे रका िन म्त सबै एक समान छन।् 7 तर ती नाइकेहरूले दखेे िक
परमे रले प सुलाई यहूदीहरू माझ अिन मलाई गरै-यहूदीहरू माझ ससुमाचार चार गनर् लगाउन ु भयो 8 परमे रले
प सुलाई यहूदीहरूको े रत भएर काम गन ुर् लगाउन ु भयो। अिन मलाई पिन गरै-यहूदीहरूको े रत भई काम गनर्
लगाउन ु भयो। 9 याकूब, प सु र यहून्ना अगवुा जस्ता मािनन्छन।् ितनीहरूले बझुे िक परमे रले मलाई िवशषे वरदान
िदन ु भएकोछ। यसकारण ितनीहरूले बणार्बास र मलाई स्वीकार गरे। ितनीहरूले भन,े “पावल र बणार्बास, हामी मान्छौं
िक ितमीहरू ती मािनसहरूकहाँ जाऊ जो यहूदी होइनन ्र हामी चाँिह यहूदीहरू माझ जान्छौं।” 10 ितनीहरूले हामीले
एउटा कुरो भने िक गरीबहरूलाई सहायता गनर् नभलु्न।ु अिन मलैे त्यो कुरा गन भरसक यास गरेको छु।

प सु भलूमा िथए भन्ने पावलले औंल्याउछँन ्
11जब प सु ए न्टओकमा आए। उनले केही यस्तो काम गरे जो सरासर भलू िथयो। त्यसकैारण मलैे उनको आमन-े

सामने िवरोध गरें िकनभने उनी भलूमा िथए। 12 यो कसरी भयो भनःे जब प सु पिहलो पटक ए न्टओकमा आए उनी
गरै-यहूदीहरूसगँ खाए अिन बस।े जब याकूबकहाँबाट केही यहूदीहरू आए प सुले ती गरै-यहूदीहरूिसत सगंत गनर् छोड।े
उनले आफूलाई गरै-यहूदीहरूदे ख अलग राख,े उनले ितनीहरूिसत खान ु छोिडिदए। िकन? िकनभने उनी यहूदीहरूसगँ
डराए। जसले सबै गरै-यहूदीहरूले खतना गन ुर् पछर् भनी िव ास गथ। 13 त्यहाँ भएका अरू यहूदी ी स्टयनहरूले पिन
प सुको कपटीपनमा साथ िदए। बणार्बास पिन ितनीहरूबाट भािवत भए अिन एक कपटीले जस्तो काम गरे। 14मलैे यी
यहूदीहरूको मन िवचारें। उनीहरूले ससुमाचारको सत्यतालाई प ाइरहकेा िथएनन।् यसकारण सारा मण्डलीकहरूको
सामनु्ने मलै े प सुलाई भनःे “प सु ितमी यहूदी हौ। तर यहूदीले जस्तै ितमीले आफ्नो जीवन िबताइरहकेा छैनौ। ितमी
गरै-यहूदीहरू सरह बिसरहकेा छौ। यिद यसो हो भने ितमी िकन गरै-यहूदीहरूलाई यहूदीहरू जस्तो बाँच्न कर लगाउछँौ?”

15 हामी यहूदीहरू जन्मकैा यहूदी हौं, गरै-यहूदी “पापीहरू” जस्ता होइनौं। 16 हामी जान्दछौं, वस्था मान्दमैा
कोही पिन परमे रको अिघ धम बन्दनैौं। यशे ू ी मा िव ास गरे मा मािनस परमे रमा धम बन्न सक्छ। यसकारण
हामी पिन यशे ू ी मा िव ास गछ ं। अिन परमे रको माध्यममा ी मा िव ास राखरे नै हामी परमे रको सवेक
बनकेाछौं, वस्था मानरे होइन।् िकन िक वस्था मानरे मा कोही पिन धम बन्न सक्दनै।

17धम बन्न हामी ी मा िव ास गय । यसबाट हामी पिन पापीहरू िथयौं भन्ने स्प छ। तब के ी ले हामीलाई
पापी बनाउछँन?् पक्कै होइन। 18 यिद मलैे फे र त्यही छोिडसकेको वस्था चार गरें भने मलै े स्वीकारें िक मलैे

वस्था भङ्ग गरें। 19 वस्थामा बाँच्न मलैे त्यागीसकेकोछु। त्यही वस्थाले मलाई माय । ती वस्थाकोलािग म
म रसकेकोछु तािक म परमे रकोलािग बाँचकेोछु। म ी िसतै ू समा टाँिगएँ। 20 यसलैे म बाँिचरहकेो छैन तर ी
हुनहुुन्छ जो ममा बाँिचरहन ु भएकोछ। म मरेो शरीरमा अझै जीिवत छु तर म परमे रका पु को िव ासमा जीिवत छु।
मलाई उहाँले मे गन ुर् भयो अिन मलाई बचाउन उहाँले मरेो िन म्त आफैं लाई अपर्ण गन ुर् भयो। 21 परमे रबाट पाएको
यो वरदान मलाई खबुै महत्वपणूर् छ। िकनभने यिद वस्थाले हामीलाई परमे रको धम बनाउदँो हो त, ी लाई मनर्
कुनै आवश्यक िथएन।

3
परमे रको आिशष िव ासबाट आउदछ

1 हे गलातीवासीहरू, ू समा यशे ू ी को मतृ्य ु बारे ितमीहरूका आखँा अिघ स्प िसत झल्काइएकै िथयो। तर
ितमीहरू मखूर् रहछेौ। कसलैे ितमीहरूलाई छक्काएछ। 2 मलाई एउटै कुरो भनः ितमीहरूले पिव आत्मा कसरी पायौ?
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के वस्था पालन गरेर नै आत्मा पाएका हौ? होइन। ितमीहरूले ससुमाचार सनुरे अिन िव ास गरेर आत्मा पाएका
छौ। 3 ितमीहरू यित मखूर् कसरी बन्नसक्छौ? ितमीहरूले आत्मािसत ी मा जीवन शरुू गय ं। अिन अब के आफ्नै
श ले पणू र् गन कोिशश गछ ?यो मखूर्ता हो। 4 ितमीहरूले धरैे कुराको अनभुव गरेका छौ। के ती सबै ाथर्का भए? म
आशा गछुर् ती थ गएनन।् 5 वस्था मान्छौं भनरे परमे रले यशेकूो आत्मा िदनभुएको हो? होइन। वस्था मान्छौ
भनरे परमे रले ितमीहरू बीच चमत्कार गरेका हुन?् होइन। ितमीहरूले ससुमाचार सनु्यौ र यसमा िव ास गय ं भनरे
परमे रले आफ्नो आत्मा िदन ु भएको र चमत्कार गन ुर् भएको हो।

6अ ाहामको बारेमा शा ले त्यही भन्छ। “अ ाहामले परमे रलाई िव ास गरे अिन परमे रले उनको िव ासलाई
स्वीकार गन ुर् भयो। त्यसलैे अ ाहामलाई परमे रको धम ठहराऊनभुयो।”✡ 7 यसकैारण, ितमीहरूले जान्नपुछर् िक
जोिसत िव ास छ ितनीहरू नै अ ाहामका साँच्चो सन्तान हुन।् 8 धमर्शा ले भनकेो िथयो िक गरै-यहूदीहरूलाई
िव ास ारा परमे रको धम ठहराउनहुुनछे। अ ाहमलाई यो ससुमाचार अिघ नै सनुाइएको िथयो, जस्तो शा ले
भन्छ, “ितमी ारा सम्पणूर् जाितहरूलाई आशीवार्द िदइनछे।”✡ 9 अ ाहामले यो िव ास गरे अिन उिन आिषशीत भए।
आज पिन यो त्यस्तै छ। जस-जसिसत िव ास िथयो ितनीहरू सबलैे अ ाहामले जस्तै आशीवार्द पाए।

10 तर वस्था प ाउनमा भर पनहरूले ाप पाए िकनभने शा ले भन्छः “ वस्थामा ले खएका सबै कुरा त्यकेले
मान्नै पछर्। जसले मान्दनै उमािथ सराप पछर्।”✡ 11 यसबैाट यो हुन्छ िक वस्था ारा कसलैाई परमे रमा धािमर्क
बनाउन सिकँदनै। “जो मािनस िव ास ारा परमे रसगँ ठीक छ, ऊ सधैं बाँिचरहन्छ।”✡

12 वसथा िव ासमा अडकेो छैन। वस्थाले भन्छ, “जसले यी कामहरू गरेर बाँच्न चहान्छ उसले वस्थाले
भनकैे कुराहरू पालन गन ुर्पछर्।”* 13 वस्थाले हामीमा ाप ल्यायो तर ी ले त्यो ाप हामीबाट हटाइिदन ु भयो।
हा ो ठाउँ उहाँले लनभुयो र आफैं ले त्यो ाप थाप्नभुयो। शा मा यो ले खएकोछ, “जब कसकैो शरीर रूखमािथ
झणु् ाइन्छ त्यो ािपत हो।”✡ 14 परमे रको आिशष सबै मािनसले पाउन सकुन ्भनी ी ले त्यसो गन ुर् भएको हो।
परमे रले अ ाहामलाई यो आिशष ितज्ञा गरे जनु ी यशे ू माफर् त आउँदछ। यशे ू मन ुर् भयो जसमा िक पिव आत्मा
जनु परमे रले ितज्ञा गन ुर् भएको हामी पाउन सकौं। हामी यो ितज्ञा िव ास ारा पाउछँौं।

वस्था र वचन
15 दाज्य-ूभाइ िददी-बिहनीहरू हो, म एउटा उदाहरण िदन्छुः जब कसलैे इच्छा प लखे्छ र त्यो अिधकृत हुन्छ, तब

कसलैे त्यसलाई पन्छाउन सक्दनै अथवा त्यसमा केही थप्न नै सक्छ। 16 परमे रले अ ाहाम “र उनका सन्तानलाई”
ितज्ञा गरेका िथए। परमे रले “अिन ित ा सन्तानहरूलाई” भन्न ुभएन, जसको अथर् एक जना मािनस ी मा हुन्छ।

17 मरेो भन्नकुो मतलबः परमे रले करार बिनन ु भन्दा धरैे वषर् अिघ नै यो करार अ ाहामसगँ गरेका िथए। वस्थात
चारसय तीस वषर्पिछ मा बिनएको हो। यसलैे वस्थाले करार र गराउन सक्दनै र अ ाहामलाई परमे रले िदएका
ितज्ञालाई बदल्न सक्दनै।
18करारलाई मान्दा परमे रले गरेको ितज्ञा पाइन्छ र? पाइँदनै। यिद वस्था मान्दा ती वस्तहुरू हामीले पाइने भए

त्यो ितज्ञाबाट होइन। तर अ ाहामको पक्षमा आफ्नो ितज्ञाको आधारमा उपहार स्वरूप परमे रले उनलाई आिशष
िदन ु भयो।

19 त्यसो हो भने वस्था िकन आवश्यक पय ? मािनसहरूले भलू गछर्न भ्न्ने दखेाउनलाई वस्था िदइएको िथयो।
अ ाहामको खास सन्तान नआउञ्जले सम्म त्यो वस्था च लर ो। परमे रको ितज्ञा ियनै सन्तानको िवषयमा िथयो।

वस्था स्वगर्दतू ारा िदएको िथयो। स्वगर्दतूहरूले मािनसहरूलाई वस्था िददंा मोशालाई मध्यस्थ राख।े 20 तर यो
एक पक्षीय भए मध्यस्थ आवश्यक पदन अिन परमे र केवल एउटै हुन ु हुन्थ्यो।

मोशाको वस्थाको उ ेश्य
21 के यसले वस्था परमे रको ितज्ञाको िवरु हो भन्ने अथर् लाउछँ? होइन। मािनसहरूलाई जीवन िदने त्यस्तो
वस्था हुदँो हो, त हामी वस्था पालन गरेरै धािमर्क बिनने िथयौं। 22 तर यो साँचो होइन, िकनिक धमर्शा ले घोषणा

गछर् िक सबै मािनसहरू पापका कैदी हुन।् यसको अथर् हुन्छ िक मािनसहरूलाई िदइएको ितज्ञा िव ास ारा िदइन्छ।
यो यशे ू ी मा िव ास रा े मािनसहरूलाई िदइएको िथयो।

23 जब सम्म यो िव ास आएको िथएन हामीहरू वस्थाको कैदी िथयौं। जब सम्म परमे रमा गन ुर् पन िव ास
गदनौ, हामी स्वतन् हुदँनैौं। 24 यसले गदार् ी को आगमन सम्म वस्था हा ो अिभभावक िथयो। ी आए पिछ
िव ास ारा हामी धम बन्न सक्यौं। 25 अब िव ासको बाटो खलुकेोछ र हामी वस्थाको सरंक्षणमा छैनौं।
✡ 3:6: 15:6 बाट उ तृ ग रएको। ✡ 3:8: 12:3 बाट उ तृ ग रएको। ✡ 3:10:
27:26 बाट उ तृ ग रएको। ✡ 3:11: 2:4 बाट उ तृ ग रएको। * 3:12: “ … ”

, लवेी. 18:5 ✡ 3:13: 21:23 बाट उ तृ ग रएको।
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26-27यसकारण अब िव ास ारा ी मा ितमीहरू परमे रका बालकहरू हौं। ितमीहरू सबै ी मा बि स्मा लएर

ितमीहरूले ी लाई नै धारण गरेका छौ। 28अब ी मा कुनै मािनस यहूदी अथवा ीक, कमारा अथवा फुक्का अिन
ी अथवा परुुषमा पिन कुनै िभन्नता भएन। िकनभने ी यशेमूा ितमीहरू सब एक हौ। 29 ितमीहरू ी मा हौ भने

ितमीहरू अ ाहामका सन्तान हौ। यसको अथर् अ ाहामिसत परमे रले ितज्ञा गरेको जम्मै आिशष पाउनँछेौं।

4
1 म यो ितमीहरूलाई भन्न चाहन्छुः उ रािधकारी जब सम्म बालक रहन्छ ऊ र कमारामा कुनै िभन्नता रहदँनै। यो

सत्य हो य िप उसले आफ्नो अिधकारमा रहकेो त्यके कुरो पाउछँ। 2 िकन? िकनभने बालक छउञ्जले उसले आफ्नो
अिभभावक र सरंक्षकको आज्ञा मान्नपुछर्। तर बालक जब आफ्ना बाबलुे तोिकिदएको उमरेमा पगु्छ, ऊ मु हुन्छ।
3 हामीसगँ पिन त्यस्तै हो। एक समयमा हामी पिन बालक-बा लका जस्तै िथयौं। हामी यस ससंारका थर्का वस्थाका
कमारा िथयौं। 4 तर उिचत समयमा परमे रले आफ्नो पु पठाउन ु भयो। परमे रका पु ले एउटी ीको कोखमा जन्म
लनभुयो। उहाँ पिन वस्थाको अिधनमा ब ु भयो। 5 परमे रले यसो गन ुर्को कारण वस्थाका अधीनमा ब हेरूलाई

मु िदन ु िथयो। हामीलाई आफ्ना बालक बनाउने परमे रको इच्छा िथयो।
6 ितमीहरू परमे रका छोरा-छोरीहरू हौ। त्यसकैारण परमे रले आफ्ना पु को आत्मा ितमीहरूको हृदयमा हाली

िदन ु भयो त्यही आत्मा ले पकुाछर्, “अब्बा, िपता।”
7 यसकैारण, अब ितमीहरू अिघ जस्तो कमारा छैनौ। ितमीहरू परमे रको पु हौ। आफूले गरेको ितज्ञा परमे रले

परूा गन ुर्हुनछे िकनभने ितमी उहाँको प ु हौ।
गलातीका ीि यनहरू ित पावलको मे

8अिघ-अिघ ितमीहरूले परमे रलाई िचनकेा िथएनौ। ितमीहरू त्यस्ता दवेताहरूको दास िथयौ जो साँच्चो िथएनन।्
9 अब ितमीहरूले साँचो परमे रलाई िचन्छौ। वास्तवमा परमे रले ितमीहरूलाई िचन्नभुयो। यसकारण अिघ-अिघ
मािन लएका ती कमजोर र िनकम्मा वस्थाहरू ितर फे र िकन फकर् न्छौ? फे र त्यसकै कमारा बन्न चाहन्छौ?
10-11 ितमीहरूले अझै पिन वस्थाको िशक्षा अनसुार खास िदन, महीना, ऋतु र वषर् मनाउछँौ। ितमीहरूबारे मलाई
डर लाग्छ िक ितमीहरूको लािग मलैे जे जित प र म गरें ती सबै थर् त भएनन?्

12 दाज्य-ूभाइ िददी-बिहनीहरू, म पिन ितमीहरू जस्तै िथएँ, यसकारण दया गरी अब म जस्तै भइदऊे। अिघ ितमीहरू
मरेो लािग खबुै रा ा िथयौ। 13 सम्झ त, म िकन ितमीहरू भएकोमा पिहल्यै आएँ। िकन िक मलाई सन्चो िथएन। तब
मलैे ितमीहरूमा ससुमाचार चार गरें। 14 मरेो िबसन्चो ितमीहरूलाई भार बन्यो। तर ितमीहरूले म ित घणृा दशार्एनौ।
ितमीहरूलाई छोड्न मलाई बाध्य गरेनौ। ितमीहरूले मलाई यस्तो स्वागत गय िक म परमे रबाट आएको दतू नै हु।ँ
ितमीहरूले मलाई स्वयं यशे ू ी लाई झैं स्वीकाय । 15 त्यसबलेा ितमीहरू खबुै सन्न िथयौ। कता हरायो त्यो खशुी
अिहल?े मलाई सम्झना छ हुन सक्ने सब िकिसमको सहायता मलाई िदयौ। यिद सम्भव हुन्थ्यो भने आफ्नो आखँा पिन
िनकालरे अिन मलाई िदने िथयौ। 16 के अिहले म ितमीहरूको श ु भएको छु िकनिक म सत्य बोल्छु?

17 ती मािनसहरू ितमीहरूमािथ खबुै चासो राख्दछैन,् तर ितनीहरूको मनसाय रा ो छैन। ितमीहरूकोलािग त्यो रा ो
होइन। ितनीहरू चाहन्छन ् िक ितमीहरू हा ो िवरोधमा खडा हौ। ितनीहरू चाहन्छन ् िक ितमीहरूले ितनीहरूलाई मा
प ाउन ु अिन अरूलाई होइन। 18 जब मािनसहरूले ितमीमा चासो लन्छन भने त्यो सधँैं रा ो छ यिद उ ेश्य रा ो छ
भन।े त्यो सधं ै सत्य हो, म ितमीहरूिसत हुदँा होस ् िक नहुदँा होस।् 19 मरेा साना बालकहरू हो! जन्म िददंा आमालाई
जस्तो सिुत पीडा हुन्छ, मलाई पिन त्यस्तै पीडा अनभुव भइरहछे। ितमीहरू ी जस्तै नहुन्जले म त्यही पीडा अनभुव
ग रनै रहन्छु। 20 मलाई लाग्छ यिद म अिहले ितमीहरूिसत हुदँो हु ँ त म मरेो स्वरको लय नै बद्लाउने िथएँ िकन िक म
अन्योलमा परेको छु।

हागार र साराको उदाहरण
21 ितमीहरूमध्ये कितजना मोशाको वस्थाको अधीनमा रहन चाहन्छौ। भन त वस्थाले के भन्छ ितमीहरू

सनु्दनैौ? 22 धमर्शा ले भन्छ, अ ाहामाका दइु छोराहरू िथए। ितनीहरू मध्ये एउटाकी आमा कमारी िथई र अक
चाँिहकी आमा मु ी िथई। 23 अ ाहामको कमारी प ीको छोरो सामान्य मानव रूपले जन्मकेो िथयो भने म ु ी
प ीको छोरो परमे रले अ ाहामलाई िदएको ितज्ञा अनसुार जन्मकेो िथयो।

24 यो सत्य कथाले हा ो अिघ एउटा िच खडा गछर्। ती दइु ीहरू परमे र र मािनस बीचको करार स्वरूप हुन।्
एउटा करार सीनै पवर्त को परमे रले बनाएको वस्था हो। यस सझंौताको अधीन रहने मािनसहरू कमारा जस्ता हुन।्
हागार नाउकँी आमा त्यही करार जस्तो हो। 25 हागार अरब दशेमा सीनै पाहाड जस्तो हो र ऊ यरूशलमेको वतर्मान नगर
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यहूदीको ितरूप हो। यो नगर एउटा कमारा हो र यसका मािनसहरू (यहूदी) कमाराहरू हुन।् 26 तर स्वग य यरूशलमे
एउटी म ु नारीको तीक हो। ियनी हा ी माता हुन।् 27 धमर्शा मा यो ले खएको छः

“खशुी होऊ, हे बाँझी नारी,
जसले कुनै बालकलाई जन्म िदन ु सिकनौ,

हषर्ले कराऊ, जोडले िचच्याऊ,
की सव पीड़ा ितमीले किहल्यै अनभुव ग रनौ।

त्यो नारी जसको पित छैन, उसकैा धरैे सन्तान होलान,्
पितिसतै रहने ीको बरू छोरा-छोरी नहोलान।्” यशयैा 54:1

28अ ाहामको एउटा छोरो सामान्य रूपलेजन्मकेो िथयो। अक छोरो परमे रको तीज्ञा अनसुार आत्माको श ले
जन्मकेो िथयो। 29 मरेा दाज्य-ूभाइ, िददी-बिहनीहरू! ितमीहरू पिन ती इसहाक जस्तै तीज्ञाका छोरा-छोरीहरू हौ।
सामान्य रूपमा जन्मने छोराले अक छोरासगँ द ु र्वहार गरेको िथयो। आज पिन त्यस्तै भइरहछे। 30 तर धमर्शा ले
के भन्छ? “कमारी र उसको छोरालाई िनकाली दऊे! मु ीको छोराले आफ्ना िपताका सबै थोक पाउनछे। तर
कमारीको छोराले केही पाउने छैन।”✡ 31 यसकैारण मरेा दाज्य ू-भाइ, िददी-बिहनीहरू हो! हामी कमारीको छोरा-छोरी
होइनौं। हामी स्वतं ीका छोरा-छोरीहरू हौं।

5
अिहले हामी म ु छौ

1 ी ले हामीलाई स्वतं बनाउन ु भयो, साहसी होऊ। बद्ली भएर वस्थाकै कमारा नबन। 2 सनु! म पावल हु।ँ
म भन्छु, यिद खतना गरी ितमीहरू फे र ( वस्थाम)ै फकर् न्छौ भने ितमीहरूका लािग ी असल हुनहुुन्न। 3 फे र म
त्यकेलाई चतेाउनी िदन्छु यिद खतना गनर् राजी छौ भने ितमीहरूले मोशाको सबै वस्था पालन गनर् वाध्य हुनछेौ।

4यिद वस्था मानरे धम हुन खोज्छौ भने ी िसतको ितमीहरूको जीवन शषे भयो। ितमीहरू परमे रको अन ु हदे ख
बािहर िनस्कयौ। 5 हा ोलािग भने िव ास ारा मा ै परमे र अिघ धम बन्ने आशा गनर् सिकन्छ। अिन त्यो आशा
आत्माबाट पाउन हामी प खर्रहकेा छौं। 6 कोही ी यशेमूा छ भने त्यसको खतना भएको छ िक छैन त्यो कुनै मखु्य
कुरो होइन। तर मखु्य कुरो त हो िव ास जनु मेबाट आफैं कट हुन्छ।

7 ितमीहरू रा ो दौड दौिडरहथे्यौ। सत्य पालन ग ररहकेा िथयौ। सत्य बाटो िहडं्नमा ितमीहरूलाई कसले रोक्यो?
8 यो रोकावट ितमीलाई परमे रबाट भएको होइन जसले ितमीहरूलाई छान्नभुयो। 9 होिशयार होऊ, “अ लकित
खमीरले पिन जम्मै पीठोको डल्लालाई फुलाउछँ।” 10 मलाई परम रले परुा भरोसा िदनहुुन्छ िक ितमीहरूले त्यस्तो
िवचारलाई स्वीकान छैनौं। त्यस्तो िवचारमा कसलैे ितमीहरूलाई अल्मल्याउदँछै। ऊ जो सकैु होस ्द्ण्ड पाउने नै छ।

11 मरेा दाज्य-ूभाइहरू हो! मािनसले खतना गन पछर् भनरे मलैे िसकाएको छैन। त्यस्तै िसकाउँदछुै भने फे र मरेो
खदेो िकन ग रन्छ? मलैे मािनसहरूलाई खतना गन ुर् िसकाएकै हो भने ी बारे मरेो चारमा कुनै समस्या नै बन्ने िथएन।
यिद मलैे खतना गनर् मािनसहरूलाई िसकाई रहकेो छैन भन,े तब ूसको िवषयमा मरेो िशक्षा कुनै समस्या नै होइन। 12 म
त चाहन्छु, कसलैे खतनाको दःुख िबसाउछँ भने ितमीहरू आफ्नो काममा अिघ बढदै जाऊ अिन ितनीहरू नै बरु खसी
बननु।्

13 मरेा दाज्य-ूभाइ, िददी-बिहनीहरू हो! परमे रले ितमीहरूलाई स्वतन् बन्न बोलाउन ु भएको हो। तर त्यस
स्वतन् तालाई आफ्नो पापपणूर् िवचार गन बहाना नबनाऊ। तर आपसमा मेको वातार्लाप गर। 14 सम्पणूर् वस्ता यही
एक आदशेमा समे टएको छः “आफूले आफूलाई जस्तो मे गछ त्यस्तै मे अरूलाई पिन गर।”✡ 15 तर आपसमा
िपटािपट र च्याताच्यात गय भन,े अन्तमा ितमीहरू आपसमै नाश हुने छौ।

आत्मा र मानवता
16 यसलैे म भन्छुः आत्मा अनसुार बाँच। त्यसो गय भने ित ा पापपणूर् स्वभावले चाहकेो खराब काम गन छैनौ।

17 हा ो पापपणूर् स्वभावले यस्तो कुरो चाहन्छ जनु आत्मा िवरु हुन्छ। अिन आत्माले चाँिह यस्तो कुरो चाहन्छ जनु
हा ो पापपणूर् स्वभावको िवरू हुन्छ। यी दइु कुराहरू एक अक को िवपरीत छन।् यसकैारण ितमीले साँच्चै गन ुर् चाहकेो
कुरो गनर् स ै नौ। 18 तर आत्माबाट डो रयौ भने ितमी वस्थाको अधीनमा रहने छैनौ।
✡ 4:30: 21:10 बाट उ तृ ग रएको। ✡ 5:14: 19:18 बाट उ तृ ग रएको।
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19 हा ा पापपणूर् स्वभावले खराब गछर् जो यी हुन:् यौन पाप, अशु ता, अनिैतकता, 20 मिूतर्-पजूा, तन् -मन् ,

दशु्मनी, झ-ैझगड, इष्यार्, ोध, स्वाथर्, फूट, गटुबन्दी, 21 डाह, म पान, मोजमज्जा र यस्तै अरूअरू। मलैे पिहले
पिन चतेावनी िदएकै हु ँ र अिहले पिन िदन्छुः जसले यस्ता कामहरू गछर्न ्ती परमे रको राज्यमा जाने छैनन।् 22 तर
आत्माले मे, आनन्द, शा न्त, धयैर्, दया, भलाइ, िव स्तता, 23 न ता, सयंम िददंछ। यी कुराहरू भलु हुन ्भन्ने कुनै

वस्थामा छैन। 24 ी यशेमूा हुनहेरूले आफ्ना यस्ता पापपणूर् स्वभावलाई ूसमा झणु् ाएका हुन्छन।् ितनीहरूले
आफ्ना वासना र अशभु कामना जो ितनीहरूको पाप स्वभावले चाहन्छ, त्यागी सकेका हुन्छन।् 25 आत्माबाट हामीले
नयाँ जीवन पाउदँछौं। जीवनको पथ दशर्नको िन म्त हामीले आत्मालाई प ाउन ु पछर्। 26 हामीले अकार्लाई रीस
उठाउन ु हुदँनै। र हामीले एक-अक को डाह गन ुर् हुदँनै।

6
एक अक लाई सघाऊ

1 दाज्य-ूभाइ र िददी-बिहनीहरू हो! ितमीहरू मध्ये कसलैे भलू गनर् सक्छौ। ितमीहरूमा जो आ त्मक छौ भलू गन
मािनसकहाँ जाऊ र उसलाई न तापवूर्क ल्याऊ। यो काम न बनरे गन ुर् पछर्। तर होश गर! न ितमी पिन पापितर तािनन
सक्छौ। 2 एक-अकार्को दःुखमा सहायता गर। यसो गय भनें ितमीले ी को वस्थालाई साँचोिसत पालनगरेका
हुनछेौ। 3 यिद कोही मान्य नहुदँा-नहुदँै पिन आफूलाई मान्य नै सम्झन्छ भने उसले आफैं लाई धोखा िदइरहकेोछ।
4 कसलैे आफ्नै ाि अक िसत तलुना नगरोस।् आफ्नो काम आफैं ले जाँचोस।् तब मा ऊ गिवर्त हुनसक्छ। 5 त्यके
आफ्नो अिभभारा आफैं स्वीकार गरोस।्

जीवन खते रोपे जस्तो हो
6 जसले परमे रको िशक्षा लइरहकेो छ उसले आफूमा भएको सबै स णुहरू आफ्ना िशक्षकहरूमा बाँढोस।्
7 आफूले आफैं लाई धोखा नदऊे, ितमी परमे रलाई ठग्न सक्दनैौ। मािनसले जे रोप्छ त्यही फल्छ। 8 यिद कसलैे

आफ्नै पापपणूर् खतेमा खतेी गछर् भने उसले िवनाश उब्जाउछँ। तर कसलैे आत्माको खतेमा खतेी गछर् भने उसले
आत्माबाट अनन्त जीवन उब्जाउछँ। 9 रा ो काम गनार्मा हामी थाक्न ु हुदँनै। यिद हामी कमर् गनर् रोिकएनौ भने ठीक
समयमा हामी बाली उठाउन पाउछँौं। 10जब हामीले अवसर पाउछँौं, सबलैाई सहायता गरौं। िवशषे गरी ितनीहरूलाई
जो िव ासी प रवारका छन।्

पावल आफ्नो प समा गछर्न ्
11 यो म आफैं लखे्दछुै। हरे कित लामो िच ी म लखे्छु। 12कसलैे ितमीहरूलाई खतना गनर् कर लगाउलान।् अरूले

ितनीहरूलाई माननु ्भन्ने आशामा मा ितनीहरूले त्यसो गछर्न।् ी को ूसलाई मा मान्दा ितनीहरूको खदेो होला िक
भनरे ती डराउछँन।् 13 जसले खतना गराऊन बल िदन्छन,् ितनीहरू आफैं वस्था मान्दनैन ् तर ितमीहरूलाई खतना
भने गराउन चाहन्छन।् यिद ितनीहरू आफ्नो इच्छा परूा गराउन सके ितनीहरू आफुमा गवर् गछर्न।्

14 म चाँिह त्यस्ता कुरामा गवर् गिदर्न भन्ने आशा गछुर्। म हा ा भ ु यशे ू ी को ूसमा गवर् गछुर्। ूस ारा ससंार
मरेोलािग मरेको छ र ससंारकोलागी म म रसकेको छु। 15 खतना िकन गन ुर्? त्यो कुनै महत्वपणूर् कुरा होइन। महत्वपणूर्
कुरा हो परमे रले बनाउन ु भएको नयाँ मािनस हुन।ु 16 यो वस्था पालन गन परमे रका सम्पणूर् जनहरू अिन
परमे रका जम्मै मािनसहरू ित शा न्त र करूणा रहोस।्

17 अब उसो कसलैे मलाई धरैे क नदऊे। मरेो शरीरभ र चोटका दागहरू छन।् यी दागहरूले माण गछर् िक म
ी यशेकैू हु।ँ
18 मरेा दाज्य-ूभाइ िददी-बिहनीहरू! हा ा भ ु यशे ू ी को अन ु ह ितमीहरूको आत्मामा रिहरहोस ्भनी म ाथर्ना

गछुर्। आिमन।
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एिफसीहरूलाई
पावलको प

1 परमे रको इच्छा अनसुार े रत बनकेो पावलबाट परमे रका पिव जनहरूलाई जो एिफससमा छन ्तथा ी
यशेमूा िव ास रा हेरूलाई अिभवादन!्

2 हा ा िपता परमे र र भ ु यशे ू ी बाट सबलैाई अन ु ह र शा न्त होस।्
ी मा हुनहेरूलाई आ त्मक आिशष

3उहाँले हामीलाई स्वग य स्थानहरूमा त्यके ी मा रहकेो आ त्मक आिशष िदन ुभएकोछ। हा ा भ ु यशे ू ी का
िपता परमे रमा शसंा। 4 ी मा हुने हामीलाई िपता परमे रले ससंारको सिृ गन ुर् भन्दा पिहल्यै छान्नभुयो िकनभने
परमे रले आफ्नो सामनु्ने िनद ष र पिव जन रहन सकौं भनी हामीलाई मेले छान्न ु भएको हो। 5अिन ससंारको सिृ
हुन ु भन्दा पिहल्यै परमे रले हामीलाई यशे ू ी ारा आफ्ना बालकहरू बनाउने िन य गन ुर्भयो। यो उहाँको इच्छा
िथयो। यसमैा उहाँ सन्न हुनहुुथ्यो। 6 उहाँको यही आ चयर्जनक अनु हको कारण उहाँ शसंनीय हुनहुुन्छ। आफ्ना
प्यारा प ु जसलाई उनले माया गन ुर्हुन्छ परमे रले हामीलाई आफ्नो अन ु ह शस्त िदनभुयो।

7 हामी जो ी मा छौं उहाँका रगतबाट मु गराइएका छौं। परमे रकै असीम अनु हले आफ्ना पापहरूबाट
हामीले क्षमा पाएकाछौं। 8 परमे रले ज्ञान र समझसगँ यो अन ु ह अत्यन्तै उदारतापवूर्क िदनभुयो। 9 आफ्ना ग ु
योजना हामीलाई जनाउनँ ु भएकोछ। परमे र यही चाहान ु हुन्थ्यो र उहाँले यो ी ारा गन योजना गन ुर्भयो। 10 ठीक
समयमा आफ्नो योजना पणूर् गन परमे रको उ ेश्य हो। स्वगर् र पथृ्वीका सबै थोक ी को अधीनमा गन उहाँको योजना
िथयो।

11 परमे रको जन बन्न ी मा हामी छािनएकाछौं। उहाँको इच्छा र योजना अनसुार परमे रले हामीलाई उहाँको
मािनस बनाउन चाहान ु हुन्थ्यो। उहाँले त्यके चीज नै आफ्नो इच्छासगँ िमल्ने बनाउनँ ु हुन्छ। 12 ी मा आशा रा े
हामी पिहलो जन हौं। अिन हामी छािनएका हौं तािक उहाँको मिहमामा हामीले शसंा ल्याउन सकौं। 13 ितमीहरू
पिन त्यस्तै हौ। ितमीहरूले आफ्नो म ु को बारेमा साँचो िशक्षा-ससुमाचार सिुनहाल्यौ। ससुमाचार सनुपेिछ ितमीहरूले

ी मा िव ास गय । अिन परमे रले आफ्नो िवशषे छाप ितमीहरूमा लगाउन ु भयो र ितमीहरूलाई पिव आत्मा
िदनभुयो जनु उहाँले ितज्ञा गन ुर्भएको िथयो। 14 पिव आत्मा चाँिह परमे रले आफ्ना मािनसहरूलाई ितज्ञा गरेका
कुराहरू पाउछँौ नै भन्ने एउटा जमानत हो । यसले परमे रमा हुनहेरुलाई पणूर् स्वतं ता िदनछे। यी सबको उ ेश्य हो
परमे रको मिहमाको शसंा ल्याउन।ु

पावलको ाथर्ना
15-16 त्यसलैे मरेा ाथर्नाको समयमा म सधँ ै ितमीहरूलाई समं्झन्छु र ितमीहरूको िन म्त परमे रलाई धन्यवाद

िदन्छु। मलैे त्यसै बलेादे ख यसो गनर् थालकेो हु ँ जब मलैे भ ु यशेमूा ितमीहरूको िव ास र परमे रका सबै मािनसहरू
ित ितमीहरूको मेको बारेमा सनुें। 17 म सधँै हा ा भ ु यशे ू ी का मिहमामयी िपता परमे रलाई ाथर्ना गदर्छु िक

उहाँले ितमीहरूलाई यस्तो आत्मा िदऊन ्जसले परमे रको बारेमा ज्ञान र काश होस ्र उहाँलाई परैु बझु्न सक्ने बनाउन।्
18 म ाथर्ना गदर्छु, िक उहाँले ितमीहरूको हृदयको आखँा खो लिदउन ्तािक ितमीहरू आशालाई िचन्न सक जसका

िन म्त परमे रले ितमीहरूलाई चनु्न ु भयो। अिन परमे रले आफ्ना पिव जनहरूलाई वचन िदनभुएको आिशष कित
सम्पन्न र मिहमासाली रहछे त्यो पिन जान्नछेौ।

19 अिन हामी िव ास गनहरूकोलािग परमे रको श अित महान छ भन्ने कुरो पिन बझु्नछेौ। 20 त्यही महा
श ारा परमे रले ी लाई मतृ्यबुाट उठाउन ु भएको िथयो र स्वगर्मा उहाँले आफ्नो दािहनपे ीरा भुएको िथयो।
21 परमे रले ी लाई सबै शासक, अिधकारी, श शाली राजाहरूभन्दा पिन बढता महत्वपणूर् बनाउन ु भयो। कुनै
यो ससंारको दास अथवा भिवष्यको ससंारको दास, कुनै पिन श भन्दा ी महत्वपणूर् हुनहुुन्छ। 22 परमे रले
हरेक कुरालाई ी को अधीनमा रा खिदन ु भयो अिन मण्डलीको हरेक कुरामा उहाँले ी लाई नै सव च्च अिधकारी
बनाउन ु भयो। 23 मण्डली भनकेो ी को शरीर हो। मण्डली ी ले प रपणूर् छ जसले सब थोक सब तरह ले भ रपणूर्
ग रिदन्छ।

2
मतृ्यदुे ख जीवन
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1 िबतकेा िदनहरूमा आफ्ना पापहरू र परमे र िवरोधी कमर्हरूले गदार् ितमीहरूका आ त्मक जीवन मतृ िथयो। 2 हो

पिन, अिघ ितमीहरू त्यस्तै पापहरूमा बसकेा िथयौ। ितमीहरू सांसा रक मािनसहरू झैं बाँिचरहकेा िथयौ। ितमीहरूले
वाय ु मण्डलको द ु श हरूको शासकलाई प ायौ। अझै पिन परमे रलाई नमान्नहेरूमा त्यही आत्माले काम गदछ।
3 गएका िदनहरूमा हामीहरू सबै पिन ती मािनसहरू जस्तै बाँचकेा िथयौं। हामी आफ्नो पापमय कृितलाई खशुी पान
कोिशशमा िथयौं। हा ा विृ र मनले चाहे अनसुार नै हामी सब कुरो गथ्य ं। हामी द ु मािनस िथयौं। हामी जनु
कारले बसकेा िथयौं हा ो पापले गदार् त हामीले परमे रको ोध भोग्नै पन िथयो। हामी अरू जस्तै िथयौ।
4 तर परमे को कृपा महान छ अिन परमे रले हामीलाई अित नै माया गन ुर्हुन्छ। 5 हा ो पापहरूको कारणले हामी

आ त्मक रूपले मतृ िथयौं। तर परमे रले हामीलाई ी िसत नयाँ जीवन िदनभुयो। हामीहरू परमे रको अन ु हले नै
बचाइएका छौं। 6 अिन परमे रले हामीलाई ी िसतै उठाएर आफुिसत स्वग य ठाउँमा बसाउन ु भयो। यसो हुनका
कारण हामीहरू परमे रको अन ु हले नै बचाइएका छौं। अिन परमे रले हामीलाई ी िसतै उठाएर आफूिसत स्वग य
ठाउँमा बसाउन ु भयो। यसो हुनका कारण हामी ी यशेमूा स म्म लत भएकोले हो। 7 भिवष्यमा आउने सबसैन्तानलाई
आफ्नो अन ु ह कित सम्पन्न छ भन्ने अगाध सम्पि दखेाउनलाई परमे रले यसो गन ुर् भएको छ। ी यशेमूा हुने
हामीहरू ित दयावान बनरे परमे रले त्यो अन ु ह दखेाउनँ ु हुन्छ।

8 ितमीहरू अनु हले बचाइएकाछौ। अिन त्यो अन ु ह िव ास ारा पाएका हौ। ितमीहरू आफैं ले ितमीहरूलाई
बचाएनौ। परमे रको यो एउटा उपहार हो। 9 ितमीहरू आफ्नो काम-कुराले बाँचकेा हुदँै होइनौ। यसलैे कसलैे यसको
गवर् गनर् सक्दनैौं। 10 हामी जस्तो छौं त्यस्तो परमे रले नै बनाउन ु भएको हो। ी यशेमूा असल काम गनर्लाई
हामीलाई नयाँ जीवन िदइएको छ। हा ालािग ती रा ा काम गद हामीहरू बाँचौं भनरे परमे रले यसो गन ुर् भएको हो।

ी मा एक
11 ितमीहरू गरै-यहूदी भएर जन्म्यौ। यहूदीहरूले ितमीहरूलाई “खतनाहीन” भन्छन।् ितमीहरूलाई “अिश छेिदत”

भन्ने यहूदीहरू आफूलाई चाँिह “खतनाका” भन्छन।् ितनीहरूको शरीर मानव हातले खतना ग रएको छ। 12याद रहोस,्
िबतकेा िदनहरूमा ितमीहरू ी बाट अलग िथयौ। ितमीहरू इ ाएलका नाग रक िथएनौ। अिन ितज्ञाको अनवुन्ध
ितमीहरूिसत िथएन जनु परमे रले उहाँका मािनसहरूिसत गन ुर्भएको िथयो। ितमीहरू आशा िबनाको ससंारमा बाँचकेा
िथयौ र ितमीहरूले परमे रलाई िचन्दनै िथयौ। 13 हो, एक समयमा ितमीहरू परमे रदे ख टाढा िथयौ। तर अिहले
ितमीहरूलाई परमे रको खबुै निजक ल्याइएको छ। ी को रगत ारा ितमीहरूलाई परमे रको खबुै निजक ल्याइएको
छ।

14 ी को कारणले अिहले हामीले शा न्त पाएका छौं। ी ले हामी दवुलैाई एक बनाउन ु भएको िथयो। यहूदी
र गरै-यहीदहूरू बीचमा पखार्ल लागे जस्तै छु एका िथए। ितमीहरू आपस्तमा घणृा गथ। तर ी ले आफ्नै शरीरले
घणृाको पखार्ल भत्काइिदन ु भयो।

15 यहूदी िनयममा धरैे िवधान र आज्ञाहरू िथए। तर ी ले वस्थालाई समा ग रिदन ु भयो। मािनसहरूको यी
दईु अलग समहूलाई आफूमा एउटै नयाँ मािनस बनाउने र यसरी शा न्त ल्याउने ी को उ ेश्य िथयो। 16 ू स ारा

ी ले दइु समहू बीचको घणृा समा गराइिदन ु भयो अिन ितनीहरूलाई एउटा शरीरमा स म्म लत गराउन ु भयो। ी ले
ितनीहरूलाई परमे रितर तान्न चहान ु हुन्थ्यो। उहाँले यो कामको घणृालाई ूसमा मारेर गन ुर्भयो। 17 ी आउन ु भयो
अिन ितमीहरू बीच शा न्तको ाचर गन ुर्भयो जो परमे रदे ख टाढा िथयौ। अिन ितमीहरूमा शा न्त चार गन ुर्भयो जो
परमे रको निजक िथए। 18 हो, ी माफर् त हामी सबलैाई एक आत्मा ारा िपताकहाँ आउने अिधकार िदइयो।

19 यसकारण अब ितमीहरू पाहुना र परदशेी होइनौ। ितमीहरू पिन परमे रका प रवारका सदस्यहरूिसत पिन
िमलकेाछौ। 20 ितमी िव ासीहरू परमे रका भवन हौ जनु े रतहरू र अगमव ाहरू ारा जग बसाइएको घडरेीमा
बनाइएको छ। ी स्वयं भवनका जग-ढुङ्गा हुनहुुन्छ। 21 त्यो सम्पणूर् भवन ी मा गाँिसएको छ। यो भमुा पिव
म न्दर बनरे बढ़दछ। 22 अिन ी मा ितमीहरू पिन अरूहरूिसतै िनिमर्त छौ। आत्मा ारा ितमीहरू पिन यस्तो एउटा
स्थान बिनदछैौ जहाँ परमे र ब ु हुन्छ।

3
अन्य जातीहरूमा पावलको काम

1 यसथर्, म ी यशेकूो कैदी हु,ँ र ितमीहरूको पिन एक कैदी जो यहूदीहरू होइनौ। 2 अवश्य ितमीहरू जान्दछौ
िक परमे रले आफ्ना अन ु हले ितमीहरूलाई सहायता गनर् मलाई यो काम समु्पन ु भएकोछ। 3 परमे रले मलाई
आफ्नो ग ु योजना दशार्उन ु भयो। यसबारे मलैे केही ले खसकेकैछु। 4अिन मलैे लखेकेा ती कुराहरू प ौ भने ी को
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बारेमा ग ु सत्यता मलैे बझुकेो रहछुे भन्ने ितमीहरू जान्नसक्छौ। 5 अिघ-अिघका मािनसहरूलाई त्यो ग ु सत्यता
दशार्इएको िथएन तर अिहले आत्मा ारा त्यो ग ु रहस्य उहाँको पिव े रतहरू र अगमव ाहरूलाई दशार्इएकोछ।
6ग ु सत्यता यही होः परमे रले आफ्ना यहूदी मािनसहरूलाई िदनभुएको त्यही कुराहरू गरै-यहूदीहरूले पिन पाउनछेन।्
गरै-यहूदीहरू यहूदीहरूिसतै एक जीउमा स म्म लत हुनछेन ्अिन ी यशेमूा िदइएको परमे रको वचनको सहभागी
हुनछेन।् ससुमाचारको कारणले गरै-यहूदीहरूले यी सबै पाउनछेन।्

7 परमे रको िवशषे अन ु हल,े म ससुमाचराको एक जना सवेक बिनएँ। उहाँले आफ्नो श ारा मलाई यो अन ु ह
िदनभुएको छ। 8 परमे रका मािनसहरू मध्ये म सबभन्दा तचु्छ हु।ँ तर उहाँले मलाई ी को अनन्त धनरूपी ससुमाचार
बारे गरै-यहूदीहरू माझ चार गन यो उपहार िदनभुयो। त्यस धनको मिहमा बिुझनसक्नकुो छ। 9अिन परमे रले मलाई
उहाँको ग ु सत्यताको योजना बारे सबै मािनसलाई भिन िदने काम िदनभुयो, त्यो सत्यता आिद कालदे ख नै उहाँमा
लकेुको िथयो। उहाँनै परमे र हुनहुुन्छ जसले सब कुरा सिृ गन ुर् भयो।

10 उहाँको उदशे्य िथयो िक स्वग य ठाँउका जम्मै शासकहरू र अिधकारीहरूले परमे रले आफ्नो ज्ञान िविभन्न
कारले दशर्न गन ुर्हुन्छ भन्ने जाननु।् 11 यगुौं अिघ परमे रले बनाउन ु भएको योजना अनसुार यो ग रएकोछ। आफूले

योजना गरेकै अनरुूप उहाँले यो गन ुर्भयो। उहाँले यो हा ा भ ु ी यशे ूमाफर् त गन ुर्भयो। 12 ी मा हामीहरू परमे रको
अिघ िनभर्य भई िव ासिसत उिभन सक्छौं। ी मा िव ास ारा हामी यो गनर् सक्छौं। 13यसलैे म ितमीहरूलाई िबन्ती
गदर्छु ितमीहरूको कारण मरेा क हरू दखेरे ितमीहरूले हरेश खान ु हुदँनै र आशा पिन मान ुर् हुदँनै। मरेो क ले ितमीहरूमा
आदर ल्याउने छ।

ी को मे
14यसथर् िपता अिघ ाथर्नामा म झकु्दछु। 15 स्वगर्को र पथृ्वीको त्यके प रवारले उहाँबाटनै यसको नाम लदंछन।्

16 म िपतालाई आफ्नो मिहमामयी सम्प ी अनसुार ितनीहरुलाई श दान गरुन ्भनी ाथर्ना गदर्छु, जसमा िक आफ्ना
आत्मामा ितमीहरु द रलो हुन सक्छै। उहाँको आत्मा ारा उहाँले ितमाहरुलाई त्यो श िदन ु हुन्छ। 17 ितमाहरुको
िव ासको कारणले ी ितमीहरुको हृदयमा बसनु ् भनी म ाथर्ना गदर्छु। म ाथर्ना गदर्छु, को मेको महानता
बझु्ने श परमे रका सबै मािनसहरुले पउन।् 18अिन ाथर्ना गदर्छु िक परमे रका जम्मै ितमीहरुलाई र परमे रको
पिव जनले को मेको महानता बझु्ने श पाउन।् म यो पिन थर्ना गदर्छु िक उहाँको मेको चौंडाई, लम्मबाई,
उचँाई र गिहराई ितमाहरुले बझु्न सक। 19 को मे मानव समझ भन्दा बािहर छ। तर ितमीहरुले त्यो मे बझु्न सक
भन्ने मरेो पाथर्नाछ।

20 परमे रको श जो हामीिभ काम ग ररहकेोछ, त्यसले हामीले सोचकेो वा कल्पना गरेको भन्दा धरैे गनर्
सक्छ। 21 मण्डलीमा अिन ी यशेमूा सदा सवर्दा र यगु-यगुसम्म उहाँको मिहमा भइरहोस।् आिमन।

4
शरीरमा एकता

1 म कैदमा छु िकन िक म भकुो हु।ँ परमे रले ितमीहरूलाई उनका मािनस भएर जीउन चनु्न ु भयो। अब म
ितमीहरूलाई परमे रका मािनस भएर कसरी जीउन ु पछर् त्यो बताउछु। 2 सधँै न र कोमल बन। धयैर् बन र आपस्तमा
मे पवूर्क रह। 3 आत्मा माफर् त ितमीहरू शा न्तपकूर् एक-अकार्मा सम्ब न्धत छौ। शा न्तको बन्धनले यस सम्बन्धलाई

अटटू रा े भरसक कोिशश गर। 4 शरीर एउटै छ र आत्मा एउटै छ। आशा पिन एउटै छ जसकोलािग परमे रले
ितमीहरूलाई बोलाए। 5 एउटै भ,ु एउटै िव ास र एउटै बि स्मा छ। 6 परमे र एउटै हुनहुुन्छ जो सबका िपता
हुनहुुन्छ। उहाँ सव परी हुनहुुन्छ, हरेक कुराबाट काम गन ुर् हुन्छ अिन हरेकमा हुनहुुन्छ।

7 ी ले हामी त्यकेलाई एक-एकवटा िवशषे उपहार िदन ु भएकोछ। त्यकेले त्यही उपहार पाएको छ जनु उहाँले
िदन ु चाहन ु भएको िथयो। 8 त्यसलैे शा मा यस्तो भिनएको छ,

“उहाँ मािथ आकाशमा जानभुयो,
आफूिसतै कैदीलाई बन्दी बनाएर लान ु भयो, अिन उहाँले मािनसलाई उपहारहरू िदनभुयो।” भजनसं ह
68:18

9 “उहाँ मािथ जान ु भयो” भन्दा के बझु्न सिकन्छ? यसको अथर्, पिहले उहाँ तल पथृ्वीमा आउन ु भयो। 10 यशे ूतल
आउनुभयो र उहाँ नै हुनहुुन्छ जो मािथ जान ुभयो। उहाँ सबभन्दा अल्गो आकाशमा जान ुभयो। त्यो आफुमा पणूर् होस भ्नरे

ी ले यस्तो गन ुर्भयो। 11 अिन ी हुनहुुन्छ जसले मािनसहरूलाई वरदानहरू िदनभुयो जब उहाँले िदनहुुदँ ै कसलैाई
े रतहरु, कसलैाई अगमव ाहरु,कसलैाई चारकहरु, कसलैाई मण्डली को गोठाला र कसलैाई िशक्षक बनाउनभुयो।
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12 ी -प रवारलाई मजबतू बनाउन ु भनी परमे रका मािनसहरूलाई आफ्नो सवेामा तयार पान ुर् ी ले ती वरदानहरू
िदनभुयो। यसले गदार् ी को शरीर तािक ी को शरीर ब लयो बिनयोस।् 13 हामी सबै एउटै िव ासमा नबाँिधउञ्जले,
परमे रको पु लाई पणूर्रूपले निचनञु्जले, हामी प रपक्क मािनस नबिनउञ्जले, हामी ी जस्तै उन्नत नहुञ्जले र
उहाँको पणूर्ता ा नगरूञ्जले यो काम ग र नै रहनपुछर्।

14 तब हामी नानीहरू जस्तो हुने छैनौ। हामी छालमा जहाजले यता र उता छल्काइएका मािनसहरू जस्ता हुने छैनौं।
हामी त्यके नयाँ िशक्षा ारा भािवत हुने छैनौं जसले हामीलाई धोका िदने यास गछर्। ती मािनसहरूले चलाकी गछर्न ्
र मािनसहरूलाई भलू बाटोमा तान्न हर कारको चे ा गछर्न।् 15 तर, हामी मेपवूर्क सत्य बोल्छौं। तर हामी हर तरहले

ी जस्तै नहुञ्जे बिडरहनछेौं। ी िशर हुनहुुन्छ र हामी शरीर हौं। 16सम्पणूर् शरीर ी ारा गाँिसएको छ।शरीरको
त्यके अङ्ग एक-अकार्मा जोिडएकोछ र शरीरको जोडनीले एक गरेको छ। त्यके अङ्गले आ-आफ्नै काम गछर्।

अिन यसलैे सम्पणूर् शरीर िवकास गछर् र मेमा दढृ हुन्छ।
बाँच्ने त रका

17 म यो भन्छु र भकुो सम्बन्धमा चतेावनी िदन्छुः परमे रलाई निचन्नहेरू जस्तो भएर नबस। ितनीहरूका िवचार
िनकम्मा हुन्छन।् 18 ती केही बझु्न स ै नन,् अिन केही जान्दनैन ् िकन िक ितनीहरू सनु्न अस्वीकार गछर्न ् त्यसलैे
परमे रले िदएको जीवन जस्तो ितनीहरूको जीवन हुदँनै। 19 लज्जा अनभुव गन क्षमता ितनीहरूले गमुाएका छन।्
कुकमर् गनर् मै ितनीहरूका जीवन पणूर्रूपले लागकेाछन ् । हर कारको नीच काम गनर् ती सधैं तम्सन्छन।् 20 तर
ितमीहरूले िसकेको ी को कुरा त्यस्तो होइन। 21 म जान्दछु, ितमीहरूले ी को बारेमा सनुकेाछौ अिन ितमीहरू
उहाँमा छौ, यसथर् ितमीहरूले सत्यता िसक्यौ। हो, खासमा सत्यता यशेमूा छन।् 22 ितमीहरूलाई आफ्नो परुानो स्वभाव
छोड्न िसकाइयो। त्यसको अथर्, अिघका िदनहरूमा प ाइ िहडंकेो कुमागर्लाई ितमीहरूले त्याग्न ु पछर्। त्यो स्वभाव
त्यसकैा धोखापणूर् इच्छाहरूले त्यसलाई थो ो बनाइसकेका छ। 23 ितमीहरू आफ्ना मन र आत्मामा नयाँ बनाइन ु पछर्।
24 ितमीहरू नयाँ मािनस बिनन ु पछर् जस्तो िव ास अनसुार धम र पिव जीवन बाँच्न परमे रले ितमीहरूलाई आफ्नै
अनरुूपमा िसजर्न ु भएको छ।

25 यसलैे ितमीहरूले झटूो बोल्न ु छोड्नपुछर्। “आपसमा सधँ ै साँचो बोल।” िकनभने हामी आपस्तमा एउटै शरीरका
अङ्गहरू हौं। 26“जब ितमी रसाउछँौ त्यस िदनभ र न रसाऊ। रसले कुनै पाप नगराओस।्” अिन िदनभ र न रसाइ
बस। 27 शतैानलाई िज े मौका नदऊे। 28 यिद कसलैे चोछर् भने त्यसले त्यो बानी छोडोस।् उसले आफ्ना हात असल
काममा लगाओस।् तब मा गरीब मािनसहरूलाई िदन ु उसकोमा केही हुनछे।

29 बात गदार् चोट पन शब्द नचलाऊ। मािनसलाई चािहने कुरो मा गर जसले मािनसलाई ब लयो बनाउछ। तब मा
ित ा कुरा सनु्नहेरू लाभा न्वत हुन्छन।् 30 पिव आत्मालाई द ु खत नतलु्याऊ। आत्मा नै माण हो के ितमी परमे रका
हौ। उपय ु समयमा परमे रले ितमीलाई म ु गन ुर् हुनछे भन्ने दखेाउनलुाई नै उहाँले त्यो आत्मा िदनभुएको हो।
31 िततोपना, रस र आवगे त्याग किहल्यै रसमा निचच्याउ र अकार्को िनन्दा नगर। कुनै कारको कुकमर् किहल्यै
नगर। 32आपसमा दयाल ु र कृपाल ुबन। परमे रले ी मा ितमीहरूलाई क्षमा िदए जस्तै ितमीहरूले पिन एक-अकार्लाई
क्षमा दऊे।

5
1 ितमीहरू परमे रका नानीहरू हौ जसलाई उहाँले मे गन ुर् हुन्छ। यसलैे परमे र जस्तै हुने कोशीश गर। 2 मेमय

जीवन िबताऊ। ी ले हामीलाई मे गन ुर् भए जस्तै अरूलाई मे गर। ी ले हा ा िन म्त आफूलाई सगु न्धत उपहार
अिन परमे रको ब लको रूपमा चढाउनभुयो।

3 ितमीहरूका िवचमा यौन अपराध हुनहुुदँनै। कुनै कारको अनिैतकता अथवा लालच अझै धरैे हुनहुुदँनै। िकन?
िकनभने यस्ता कुराहरू परमे रका जनलाई उिचत छैन। 4 ितमीहरू माझ नरा ो बातचीत हुन ु हुदँनै। मखूर् कुरा नगर
अिन अनिुचत मजाक पिन नगर। यी कुराहरू ितमीहरूलाई ठीक छैन। यसको स ामा ितमीहरूले परमे रलाई धन्यवाद
िदनपुछर्। 5 यसमा िन य होऊः यिद ितनीहरूले यौन अपराध गरे अथवा बइेमान्दारी बने आफ्नै िन म्त लोभी बने भने

ी औ परमे रको राज्यमा ितमीहरूले ठाउँ पाउने छैनौ। लोभी चाँिह मिूतर्पजूक हो।
6 िमथ्या कुराले ितमीहरूलाई मखूर् नबनाओस।् अनाज्ञाकारी मािनसहरूमािथ यस्ता कुराहरूले परमे र रसाउन ु

हुन्छ। 7 ितनीहरूिसत त्यस्तो काम गन ुर् हुदँनै। 8 िबतकेा िदनहरूमा अन्धकारले पणू र् िथयौ, तर अिहले ितमी काशले पणू र्
छौ। यसलै,े काशका बालकहरू जस्तै बाँच। 9 काशले सब िकिसमको भलाई, निैतक जीवन र सत्यता ल्याउदँछ।
10 भु के कुराले खशुी हुनहुुन्छ त्यो बझु्ने कोिशश गर। 11अन्धकारका मािनसहरूले गन काम नगर। त्यस्ता कामहरूले
ती अधं्याराका कामहरू िमथ्या हुन भन्ने दखेाऊ। 12 अन्धकारमा मािनसहरूले गन कुराहरूको चचार् गन ुर् पिन शरमको
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कुरा हो। 13 तर जब हामी ती ग ु रूपले अधँ्यारोमा ग रएका कुराहरु उदाङ्गो बनाउछँौं काशले ती कुराहरूलाई त्यक्ष
पा रिदन्छ। 14 अिन ज्योित नै हो जसले हरेक कुरो त्यक्ष पाछर्। त्यसलैे हामी भन्छौः

“जाग, हे िनदाएकाहरू हो!
मतृ्यबुाट उठ,

अिन ितमीहरूमािथ ी चम्कुन ु हुनछे।”

15 यसकारण ितमीहरू कसरी िजउँछौ त्यस बारे खबुै सतर्क होऊ। मखूर्हरू जस्तो नबाँच तर ब ु मानीपवूर्क बाँच।
16 हामीले बाँचकेा िदनहरू खराब छन,् यसथर् आफ्नो समयलाई सकुमर् गनर्मा लगाऊ। 17 यसथर् मखूर् नबन। स ामा,
भलूे ितमीलाई के गराउन चाहनहुुन्छ, बझु। 18दाखरस खाएर नमात। त्यसले ित ो आ त्मकताको नाश गनछ। आत्माले

भरीपणूर् होऊ। 19 आपसमा भजन, स्तिुत र आ त्मक गीतहरू सनुाऊ। भलुाई आफ्नो हृदयमा सगंीत बनाऊ। 20 सधैं
सबै कुराको लािग िपता परमे रलाई धन्यवाद दऊे। हा भ ु यशे ू ी को नाममा उहाँलाई धन्यवाद दऊे।

पित र प ीहरू
21 एक-अकार्लाई मान्न इच्छुक होऊ िकनिक ितमीहरू ी लाई आदर गछ ।
22 प ीहरू हो, भकुो अधीनमा रहे जस्तै आ-आफ्ना पितको अधीनमा बस। 23 जस्तो यशे ू ी मण्डलीका िशर

हुनहुुन्छ, पित प ीका िशर हुन।् मण्डली ी को शरीर हो, त्यसरी ी शरीरमा रक्षक हुनहुुन्छ। 24 जसरी मण्डली
ी को अिधकारमा छ त्यसरी पि हरू पिन हरेक कुरामा पितहरूको अिधकारमा रहन ु पछर्।
25 पितहरू हो, आफ्ना प ीलाई मे गर जस्तो ी ले मण्डलीलाई मे गन ुर् भयो। ी ले मण्डलीको िन म्त ाण

िदनभुयो। 26 मण्डलीलाई पिव बनाउन ु उहाँले आफ्नो ाण ब ल िदनभुयो। मण्डलीलाई पानीले धोएर श ु पानर् ी ले
ससुमाचार योग गन ुर्भयो। 27 उहाँले मण्डलीलाई मिहिमत दलुही बनाउन ु तथा कलकं, चाउरी वा त्यस्तै कुनै ु टरिहत
बनाउन तथा उनलाई श ु र िनद ष पान ुर् आफैलाई ब ल िदनभुयो।

28अिन पितहरूले पिन आफ्ना प ीहरूलाई त्यसरी नै मे गन ुर्पछर्। आफ्नो शरीरलाई मे गरे जस्तै आफ्नो प ीलाई
मे गर। प ीलाई मे गनले आफैलाई मे गछर्। 29 अिन कसलैे पिन आफ्नो शरीरलाई किहल्यै धणृा गदन। हरेकले

आफ्नो शरीरलाई, स्याहाछर् अिन खाना िदन्छ। अिन मण्डलीको िन म्त ी ले पिन त्यसै गन ुर् हुन्छ। 30 िकनिक
हामी उहाँको शरीरका अङ्ग हौं। 31 धमर्शा ले भन्छ, “त्यसलैे मािनसले आफ्ना माता-िपतालाई छोड्छ र आफ्नो
प ीिसत िमल्दछ र ती दईु एक हुन्छन।्”✡ 32 यो ग ु सत्यता खबुै महत्वपणूर् छ। मलाई लाग्छ यसको अिभ ाय ी र
मण्डलीिसत छ। 33 तर ितमीहरू त्यकेले आफ्नो प ीलाई मे गन ुर् पछर् जस्तो आफुले आफैं लाई मे गछर्। अिन प ीले
पिन आफ्नो पितलाई आदर गन ुर् पछर्।

6
बालकहरू र आमा-बाबहुरू

1 बालकहरू हो, भलुे चाहकेो जस्तो, आफ्ना आमा-बाबलुे भनकेो मान। त्यो बाहके, गन ुर् पन रा ो कुरो यही होः
2 शा ले भन्छ, “ितमीहरूले आफ्ना आमा-बाबकुो आदर गन ुर् पछर्।”✡ यो पिहलो आज्ञा हो, यसमा ितज्ञा पिन छ।
3 त्यो ितज्ञा होः “तब ित ो हरेक कुरो ठीक हुन्छ र ससंारमा ितमीले लामो आय ु पाउनछेौ।”✡

4 िपताहरू हो, आफ्ना बालकहरूलाई रस नउठाऊ। ितनीहरूलाई भकुो िशक्षा र तालीममा हुकार्ऊ।
कमाराहरू र मा लकहरू

5 कमाराहरू हो, पथृ्वीमा आफ्ना पाथ व मा लकहरूको आज्ञा, डर र आदरसिहत सम्पणूर् हृदयले पालन गर जसरी
ी को आज्ञा पालन गदर्छौ। 6 ितनीहरूले हे ररहकेो बलेा ितनीहरूको मन िज ितनीहरूका सामनु्ने मा ितमीहरूले

आज्ञा पालन गन ुर् होइन तर ितमीहरूले ी को आज्ञा पालन गरे झैं ितनीहरूलाई मान। 7 आफ्नो क र् खशुीसाथ गर।
भकुो िन म्त क र् गरे झैं गर औ मािनसको िन म्त गरेको जस्तो होइन। 8 याद राख, ऊ कमारा होस ् िक मु होस ्

रा ो काम गन हरेकालाई परुस्कार िदने भ ु नै हुनहुुन्छ।
9 अिन मा लकहरू, ितमीहरूले पिन आफ्ना कमाराहरूिसत उस्तै वहार गर। ितनीहरूलाई नधम्काउ। मनमा राख

िक ितमीहरूका मा लक र उनीहरूका मा लक उही एक हुन्छ अिन उहाँ स्वगर्मा हुनहुुन्छ। उहाँले हरेक मािनसलाई एकै
कारले जाँच्न ु हुन्छ।
✡ 5:31: 2:24 बाट उ तृ ग रएको। ✡ 6:2: 20:12; ावस्था 5:16 बाट उ तृ ग रएको। ✡ 6:3:

20:12; वस्था 5:16 बाट उ तृ ग रएको।
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परमे रको हात-हितयार धारण गर
10 मरेो प को अन्तमा म भन्छु, भमुा र उहाँको महान श मा दढृ बन। 11 परमे रले िदएको पणूर् हातहितयार

लगाऊ तािक ितमीहरूले शतैानको कुचालको सामना गनर् सक्छौ। 12 हा ो लडाई पथृ्वीका मािनसहरूिसत छैन। हामी
त यस ससंारको अन्धकारको शासक, अिधकारी र श हरूिसत लिडरहछेौं। हा ो लडाई त स्वग य स्थानको द ु
आ त्मक श हरूको िवरू छ। 13 त्यसलैे ितमीहरूले परमे रको पणूर् हातहितयार पाउन ु आवश्यक छ। अिन मा
त्यस खराब िदनको सामना दढृता पवूर्क गनर् सक्छौ। जम्मै लडाईं शषे ग रसके पिछ पिन अझै उिभरहन सक्छौ।

14 यसलै,े कम्मरमा सत्यको पटुका कसरे, धािमर्क जीवनको छाती-कवच पिहरेर 15 चारका िन म्त तयार हुन ु
शा न्तको ससुमाचरको जु ा जस्तो ित ो ख ु ामा लगाऊ। 16अिन यी सगँै िव ासको ढाल योग गर जसले द ु ात्माको
जम्मै जल्दो वाणलाई िनभाउदँछ। 17 परमे रको म ु लाई आफ्नो िशर रक्षक बनाऊ अिन परमे रको वचन समात जनु
आत्माको तरवार हो। 18 सधँै पिव आत्मामा ाथर्ना गर। सब िकिसमका ाथर्नाहरू सिहत ाथर्ना गर अिन आफुलाई
चािहएको हर थोक माग। यसो गन ुर् ितमी सदा तयार बस। ाथर्ना गन ुर् किहल्यै नछोड। सधँ ै परमे रका सबै मािनसहरूका
लािग ाथर्ना गर।

19 मरेो लािग पिन ाथर्ना गर िक जब म बोल्छु परमे रले मलाई शब्दहरू िदऊन ्र ससुमाचारको ग ु सत्यतालाई
म िनभर्यसगं भन्न ु सकँु। 20 ससुमाचारको पक्षमा बोल्ने काम मलाई िदइएको िथयो। यो म अिहले यहाँ कैदमा बसरे पिन
गछुर्। ाथर्ना गर िक जब म ससुमाचारको चार गछुर्, मलैे बोल्न ु परे जस्तै िनभर्यिसत बोल्न सकँु।

अ न्तम अिभवादन
21 हा ा प्यारा भाइ टाइिककसलाई ितमीहरूकहाँ पठाइएकोछ। उनी भकुो काममा एक िव ासी सवेक हुन।् मरेो

बारेमा उनले सबै कुरा बताउनछेन।् र म कस्तो छु, के गदछु त्यो उनले बताउने छन।् 22 यसको लािग, मलैे उनलाई
पठाउँदै छु। हा ो भलाकुसारी बझु भन्ने म चाहन्छु। ितमीहरूको उत्साहका िन म्त म उनलाई पठाउँदछुै।

23 ितमहरूलाई िपता परमे र र भ ु यशे ू ी ले शा न्त र मेको साथै िव ास िदउन।् 24 ितमीहरू जम्मै जसले
हा ा भ ु यशे ू ी लाई अनन्त माया गछ , ितमीहरूमा परमे रको अन ु ह रहोस।्
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िफ लप्पीहरूलाई
पावलको प

1 ी यशेकूा सवेक पावल र ितमोथीबाट णाम।
ी यशेमूा भएका िफ लप्पीमा ब े परमे रको सबै पिव जनलाई अिन ितमीहरूको सबै अ जहरू तथा िविश

सहायकहरूलाई।
2 िपता परमे र र भ ु यशे ू ी को अन ु ह र शा न्त ितमीहरू सबलैाई रहोस।्

पावलको ाथर्ना
3 जिहले पिन म ितमीहरूलाई सम्झन्छु, परमे रलाई धन्यवाद चढाउँछु। 4 त्यके पल्ट म ितमीहरू सबकैो लािग

परमे रलाई ाथर्ना गछुर्, म आनन्दले ाथर्ना गछुर्। 5 मािनसहरूलाई ससुमाचार सनुाउदँा ितमीहरूले मलाई सहयोग
गरेकोमा म परमे रलाई धन्यवाद चढाउँछु। ितमीहरूले िव ास गरेको िदनदे ख अिहलसेम्म सघाउँदछैौ। 6 परमे रले
ितमीहरूमा असल काम गनर् थाल्न ु भयो अिन अिहले सम्म ग ररहन ु भएकोछ। जब ी यशे ू आउँन ु हुन्छ परमे रले
ितमीहरूमा त्यो काम गरी िसध्याउन ु हुनछे। म यस कुरामा िन न्त छु।

7 ितमीहरू मरेो हृदयमा भएकोल,े मलाई लाग्छ ितमीहरूको िवषयमा यस्तो सोच्न ु म ठकै छु। तर जब ससुमाचारको
सत्यताको माण िददैं र रक्षा गद म जलेखानामा छु, ितमीहरू यो काम गन आशीवार्दमा मसगँ सहभागी छौ। 8 म
ितमीहरूलाई भटे्न अित इच्छुक छु, यो कुरो परमे रले जान्न ु हुन्छ। ी यशेकूो मे िसतै म ितमीहरूलाई प्यार
गदर्छु।

9 ितमीहरूका िन म्त मरेो यही ाथर्ना छ िकः

ब ु र िववके ितमीहरूको मेिसतै िनरन्तर बढ्दै जाओस।् 10 म ाथर्ना गछुर् िक ितमीहरू असल र खराबको भदे
छु याउन योग्य होऊ, अिन के असल हो, चनु्न योग्य होऊ तािक ी यशे ू जनु िदन आउँन ु हुन्छ ितमीहरू पिव
औ दोषरिहत हुन सक्छौ। 11 म ाथर्ना गछुर् िक परमे रको मिहमा औ शसंाका िन म्त यशे ू ी को सहयोगले धरैे
सकुमर्हरू गनर् सक्छौ।

पावलको क परमे रको काममा सहायक
12 दाज्य-ूभाइ, िददी-बिहनीहरू हो, ितमीहरूले जान भन्ने म चाहन्छु िक मलैे भोगकेो क ससुमाचार अझ िवकिसत

गराउन ु सहयोग बिनयो। 13 म िकन बन्दी भएको छु त्यो स्प छ। म बन्दी छु िकनभने म ी को िव ासी हु।ँ स ाटका
महलका सबै हरीहरूले तथा सबै मािनसहरूले यो बझुकेाछन।् 14म अझै बन्दी छु, तर धरैे जसो िव ासीहरू ससुमाचार
सहास र िनभर्य साथ चार गनर् सहासी बिनएका छन।्

15 कोही मािनसहरू डाह र शखेीले अिन कसलैे अरूलाई सहायता गन इच्छाले ी लाई चार गछर्न।् 16 यी
मािनसहरूले मेले चार गछर्न कारण ितनीहरू जान्दछन ् िक ससुमाचार सरुिक्षत रा म अ ाइएकोछु। 17 तर अरू
वइेमान्दारी र स्वाथर्मा ी िवषयमा चार गछर्न ्िकनभने ितनीहरू सम्झन्छन ्िक म झलेखानामा हुदाँ मलाई क िदन ु
ितनीहरू सक्षम हुन्छन।् 18 ितनीहरूले मलाई क मा पारे तापिन म पवार्ह गिदर्न।ँ ितनीहरूले पिन मािनसहरूलाई ी बारे
सनुाउदँछैन,् त्यही महत्वपणूर् कुरा हो। म चाहन्छु ितनीहरूले चार नै गरून।् म चाहन्छु िक ितनीहरूले रा ो उदशे्यले
यसो गरून।् यिद यो खराब भावनाले भएता पिन म खशुी नै छु कारण ितनीहरूले ी िवषयमा नै चार गछर्न।्

अिन म खशुी नै भइरहन्छु। 19 ितमीहरूले मरेो लािग ाथर्ना गदछौ, अिन यशे ू ी को आत्माले मलाई सहायता
गछर्। यसलैे म जान्दछु िक यो सम्पणूर् कुरोले मरेो म ु ल्याउछँ। 20 मरेो दढृ इच्छा अिन आशा त्यो हो िक कुनै कुरोमा
पिन म ी लाई भलु्ने छैन। म सधँ ै आशा गदर्छु जब सम्म म यस शरीरमा रहनछुे ी को महानता दखेाउन ु अिहले ठुलो
आटँ पाउनछुे। म मरुँ अथवा िजउँदै रहु ँ यो काम ग र रहनछुे। 21 मरेो िन म्त मरेो जीवनको उदशे्य ी हुन र मतृ्यकुो
अथर् लाभ हो।*

22 यिद म शरीरमा बाँिचरहे म भकुोलािग काम ग ररहनछुे। तर कुन छान ु-ँजीवन िक मरण? म भन्न स क्दन।ँ
23 जीवन र मरणमा एउटालाई छान्न ु गा ो छ। म त यो शरीर छोडरे ी िसतै रहन चाहन्छु। त्यो धरैे उ म हो।
24 तर ितमीहरूकोलािग यस शरीरमा रहन ु धरैे आवश्यक छ। 25 जब यो म जान्दछु म यहीं बस्छु अिन ितमीहरूिसत
* 1:21: … , िकनिक मतृ्यलुे उनलाई खी को निजक पयुार्उँ
छ।
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रहन्छु। आ त्मक िवकास गराउन ु अिन िव ासबाट आउने आनन्द लन ु म ितमीहरूलाई सहयोग पयुार्उने छु। 26 जब
म ितमीहरूिसत फे र हुनछुे मलैे गदार् ी यशेमूा ितमीहरूको आनन्द फे र उ लर्नछे।

27 होिशयारी हौऊ िक ितमीहरूको जीवन ी को ससुमाचारिसत िमल्दो होस।् तब मा म ितमीहरूकहाँ आए पिन,
ितमीहरूदे ख टाडै बसे पिन ितमीहरू बारे रा ै कुरा सनु्नछुे। ितमीहरू एउटै उ ेश्य लएर अिघ बढ़दछैौ र ससुमाचारबाट
रहकेो िव ासको िन म्त एक भएर काम गदछौ भन्ने म सनु्नछुे। 28अिन आफ्ना िवरोधीहरूिसत ितमीहरू कुनै कारले
पिन डराउने छैनौ। यी सब परमे रका माणहरू हुन ् िक ितमीहरू बचाइनछेौ र ितमीहरूका श हुरू हराइनछेन।्
29 परमे रले ितमीहरूलाई ी मा िव ास गन सहु लयत िदएकाछन ्। तर त्यही अन्त होइन। परमे रले ितमीहरूलाई

ी को िन म्त दःुख भोग्ने सहु लयत पिन िदन ु भएकैछ। यी दवुलै े ी मा मिहमा ल्याउछँ। 30 जब म ितमीहरूिसत
िथएँ मलैे गरेको सघंषर् ितमीहरू जान्दछौ अिन अिहले मलैे गद गरेको सघंषर् बारे पिन सनु्दछैौ। ितमीहरूको पिन त्यस्तै
सघंषर् छ।

2
एकतामा रहौ र एक-अक लाई ध्यान दऊे

1 मलैे ितमीहरूलाई ी मा केही गर भन्न सक्न ु पन केही छ? के ितमीहरूको मायाले ितमीहरूलाई मलाई सखु
दऊे भन्छ? ितमीहरू आत्मामा हामीसगँ सहभागी हुन्छौ? ितमीहरूमा कृपा र दया छ? 2 यिद यी कुराहरू ितमीहरूमा
छन ्भने मरेो िन म्त केही ग रदऊे भन्ने िबन्ती गछुर्। यसले मलाई खबुै खशुी तलु्याउनछे। ितमीहरू सबकैो हृदयले त्यही
कुराहरू सोचोस ्अिन त्यहाँ त्यही मे रहोस।् मले िमलापसगँ एउटै ल य लएर बाँच। 3 जब केही कुरो गछ , स्वाथर्
वा मखूर्ताको गवर्मा नगर। न होऊ र आफूलाई भन्दा अरू अझ सम्मान योग्य भएको मान। 4 आफ्नै लािग मा रूिच
नराख, तर अरूहरुको जीवनमा पिन रूिच रा े गर।

िनस्वाथर् बन्न ी बाट िसक
5 आफ्नो जीवनमा ी यशेलू े जस्तै सोच र गर।

6 ी आफैं हरेक कुरामा परमे र जस्तै हुनहुुन्थ्यो।
उनी परमे र बराबरी हुन ु हुन्थ्यो। तर उहाँले परमे िसत रहकेो बराबरीलाई आफ्नो िन म्त रा खन ु पन सम्पि

झैं मान्न ु भएन।
7 परमे रिसत उहाँको ठाँउ उहाँले छोिडिदन ु भयो

र मानव हुन जन्मन ु भयो।
अिन सवेक हुन ु भयो।

8 जब उहाँ यस पथृ्वीमा हुनहुुन्थ्यो, उहाँले आफैं लाई खबुै न बनाउन ु भयो।
अिन उहाँ मतृ्य ु अगँाल्न सम्म आज्ञाकारी हुन ु भयो, र ूसमा मन ुर् भयो।

9 ी ले परमे रको आज्ञा पालनन गन ुर् भयो यसथर् परमे रले उहाँलाई उच्च स्थानमा पयुार्उन ु भयो।
परमे रले ी को नाउलँाई अरू सबै नाउहँरू भन्दा महान बनाउन ु भयो।

10 उहाँले यसो गन ुर्भयो,
तािक स्वगर्मा पथृ्वीमा औ पातालमा के वस्त ु यशेकूो नाउमँा घ ुडँा टेकोस।्

11 “यशे ू ी भ ु हुनहुुन्छ,” भनी त्यके िज ोले स्वीकार गरोस।्
जब मािनसहरूले यसो भन्छन,् यसले िपता परमे रमा मिहमा ल्याउनछे।

परमे रले चाहे जस्तै मािनस बन
12 मरेा ि य साथीहरू! ितमीहरूले सधँ ै भनकेो कुरा मानकेाछौ। जब म ितमीहरूिसत िथएँ, ितमीहरू परमे रको

आज्ञाकारी िथयौ। यो अझ धरैे महत्वपणूर् कुरो छ िक अिहले मरेो अनपु स्थितमा पिन ितमीहरूले परमे रको आज्ञा
मान्छौ। मरेो सहायता िबनै पिन ितमीहरूले आफ्नो म ु कोलािग कोिशश गर। परमे रको डर र आदर गरेर यसो गर।
13 परमे रले ितमीहरूमा काम गन ुर् हुदँछै। उहाँलाई केले खशुी पाछर् त्यो गन ुर् उहाँले नै सहयता गन ुर्हुन्छ अिन श
िदनहुुन्छ। अिन यस्तो गन श पिन उहाँले नै िदनहुुन्छ।

14 कुनै गनगन वा बहस नगरी सबै काम गर। 15 तब ितमीहरू द ु मािनसहरू समक्ष िनद ष, प रपणूर् परमे रका
िनष्कलिंकत नानीहरू, ससंारमा चम्कने तारा झैं हुनछेौ। 16जीवन पाउने िशक्षा ितनीहरूलाई दऊे तब ी फे र आउन ु
हुदँा मरेो दौडाई न भएन औ मरेो चे ा खरे गएन भनी म ितमीहरूमा गवर् गनर् सक्छु।
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17 ितमीहरूका िव ासाबाट ितमीहरूको जीवनलाई परमे रको सवेामा एक ब ल हुनछे। ितमीहरूको ब ल पणूर्

गराउन ु मलै े आफ्नो रगत िदन ु पछर् भने पिन म ितमीहरू जम्मिैसत खशुी अिन आनन्दमयी हुनछुे। 18 त्यसरी नै ितमीतहरू
पिन म सगँ खशुी अिन आनन्दमयी हुनपुछर्।

ितमोथी र इपा ोडाइटसको खबर
19 ितमोथीलाई ितमीहरूकहाँ चाडै पठाउँला भनी म भु यशेमूा आशा गदर्छु। ितमीहरूको बारेमा सनुरे म हिषर्त हुनछुे।

20 ितमोथी जस्तो अरू मािनस मिसत छैन। उनको ितमीहरूमा साँचो चासो छ। 21 अरूहरू त आफैं मा मा मस्त छन।्
ी यशेकूो काममा ितनीहरूलाई कुनै चासो छैन। 22 ितमोथी कस्ता मािनस हुन ितमीहरूले जान्दछौ। एउटा छोराले

कसरी बाबकुो सवेा गछर् त्यसरी नै ससुमाचारको चारमा उनले मिसत सवेा गरेका छन ्भन्ने कुरो ितमीहरू जान्दछौ।
23 म उनलाई चाँडै पठाउने यास गदछु। मलाई के हुन्छ त्यो जान्ने िबि कै म ितनलाई पठाउनछुे। 24 म परैु भरोसामा
छु िक ितमीहरूलाई चाँडै भटे्न ु जान ु भलुे सहायता गन ुर् हुनछे।

25 इपा ोडाइटस ी मा हुने मरेा भाइ हुन।् ी को दलमा उनी पिन मिसत काम र सवेा गछर्न।् जब मलाई
सहायताको खाँचो परेको िथयो, ितमीहरूले उसलाई मकहाँ पठाइिदयौ। अब उसलाई ितमीहरू भएकोमा नै पठाइिदन ु
पछर् भन्ने िवचार गदछु। 26 म उसलाई यसकारण पिन पठाउनछुे िक ितमीहरूलाई भटे्न उनी पिन खबुै ाकुल छन।्
जब ितमीहरूले उनी िबमार छन ्भन्ने सनुे द े ख उनी िच न्तत िथए। 27 हो, उनी साँच्चै िबमारी िथए मतृ्यकैु मखुमा
पगुकेा िथए। परमे ले उनीमािथ मा दया नगरेर ममािथ पिन गन ुर्भयो, तािक मलैे धरैे िचन्ता लन ु परेन। 28 यसकैारणले
उसलाई पठाउन म खबुै इच्छुक छु। उसलाई दखेे पिछ ितमीहरू पिन खशुी हुनछेौ र मलैे ितमीहरूको िफ ी ग ररहन ु
पदन। 29 भमुा उसलाई महा आनन्दमा स्वागत गर। इपा ोडाइटस जस्तो मािनसलाई आदर गन ुर् पछर्। 30 ी को
कामका िन म्त उसको झण्डै मतृ्य ु भयो। मरेो सहायता गन ुर्मा उनले आफ्नो ाण नै सङ्कटमा पारे। त्यस्तो सहायता िदन
ितमीहरूले सकेनौ।

3
सबभैन्दा महत्वपणूर् ी नै हुनहुुन्छ

1अिन अब मरेा दाज्य-ूभाइ िददी-बिहनीहरू! भमुा आन न्दत होऊ।यसले ितमीहरूलाई अझ सरुिक्षत रा छे त्यही
कुरो घरी घरी ले खरहन ु मलाई केही क लाग्दनै।

2 दषु् ाइँ काम गनहरूदे ख होिशयार बस। ती कुकुरहरू जस्ता हुन्छन।् ितनीहरू शरीर लछु्न खोज्छन।् 3 तर हामी
साँच्चै खतना ग रएकाछौं। हामी परमे रलाई आत्मा ारा आराधना गछ ं। हामीले हा ो िव ास ी यशेमूा रा छेौं
अिन हामी के गनर् सक्छौ त्यसमा होइन। 4 म आफैं मा भर पनर् सक्छु, तर म पिदर्न। यिद कसलैे भन्छ िक ऊ आफैं मा
भरोसा गनर् सक्छ तब म त्यो भन्दा ज्यादा गनर् सक्छु। 5 म जन्मकेो आठौं िदनमा मरेो खतना भएको हो। म इ ाएल
रा को हु ँ र िबन्यामीन वशंको हु।ँ म एकजना यहूदी हु ँ र मरेा आमा-बाब ु पिन यहूदी नै िथए। मोशाको वस्था मरेो लािग
महत्वपणूर् िथयो। त्यसलैे म फ रसी भएँ। 6 म यहूदी धमर्को क र समर्थक िथएँ। मलैे मण्डलीलाई खदेो गरें। मलैे जनु
कारले मोशाको वस्था पालन गरें त्यसमा कसलैे भलू भटे्न सक्दनैथ।े
7 एक समयमा यी सब मरेो लािग महत्वपणूर् िथयो। तर मलैे ठानें, ी को अिघ ती सब थर्का रहछेन।् 8 त्यित मा

होइन, म सम्झन्छु, मरेा भ ु यशे ू ी को महानतालाई बझु्नकेो तलुनामा त्यके कुरो नगन्य रहछे। ी भे ाउँ भनी
मलैे नै त्यके कुरो छोिडिदएँ अिन अिहले ती सबे वकेार ठान्छु। 9 अिन यसले मलाई ी अप्नाउन िदयो। ी मा
म धािमर्क छु, तर यो उपय ु िनयम प ाएकोले होइन। यो परमे रमा िव ासको माध्यम ारा आउँछ। परमे रले
मलाई धािमर्क बनाउन ु ी मा मरेो िव ासलाई योग गन ुर्भयो 10 म ी लाई मा र जलेे उहाँलाई मतृ्यबुाट बौरायो
त्यो श लाई जान्न चाहन्छु। म ी को क को सहभागी बन्न चाहन्छु र उहाँको मतृ्यमुा उहाँ जस्तै हुन चाहन्छु।
11 अिन ममा आशा छ म पिन मतृ्यबुाट बौरी उठ्नछुे।

ल यमा पगु्ने यास
12 परमे रले मलाई चाहे जस्तै म भइसकेको छु भन्ने मरेो भनाई होइन। म त्यस ल यमा पगु्न सकेको छैन। तर

त्यहाँ पगु्न ु र ल य हािसल गनर् म िनरन्तर चे ा चलाई रहकेोछु। ी ले पिन त्यही चहान ु हुन्छ र मलाई उहाँको आफ्न ु
बनाउन ु भयो। 13 दाज्य-ुभाइ, िददी-बिहनीहरू म जान्दछु, म अझै त्यस ल यमा पगुकेो छैन। तर एउटा कुरा जनु म सधँ ै
गछुर्, त्यो होः म िबतकेो कुरा भ ु लिदन्छु अिन आफ्नो अिघ ल्तरकै ल यमा पगु्न म सक्दो कोिशश गछुर्। 14 ल यमा
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पगु्ने र परुस्कार पाउने कोिशश म ग रनरैहन्छु। त्यो परुस्कार मरेो िन म्त पक्का ग रएकोछ िकनिक परमे रले मलाई
ी ारा जीवनमािथ बोलाइएको छु।
15 हामी जो आ त्मक पाको भएका छौं सबलैे यस कारले नै सोच्न ु पछर्। अिन यिद केही िवषयमा ित ो िवचारिसत

निमल्ने कित यस्तो िभन्दै कारले सोच्छ भने परमे रले उसलाई स्प पा रिदन ु हुनछे। 16 तर हामीमा पिहले दे ख
भएको सत्यलाई भने छोड्न ु हुदँनै।

17 दाज्य-ूभाइ, िददी-बिहनीहरू, ितमीहरू सबलैे म बाँचे झैं बाँच्ने चे ा गन ुर्पछर्। अिन ती मािनसहरूलाई प ाउ
जसले हामीले बताएका त रकामा बाँिचरहकेा छन।् 18धरैे मािनसहरू ी को ूसको श ुजस्ता भएर बाँचकेा छन।् मलैे
त्यस्ता मािनसहरूको बारेमा बारम्बार भन्दै आएको छु अिन अिहले पिन म आसँ ु खसाउदँै ितनीहरूका बारेमा भिनरहछुे।
19 ितनीहरू जनु त रकामा बाँचकेाछन ्त्यसले ितनीहरूलाई िवनाश ितर घचटे्नछे। ितनीहरू परमे रको सवेा गदनन।्
ती आफैलाई खशुी रा मा बाँच्छन।् ती लाज लाग्दो काम गछर्न ्र त्यसमा गवर् गछर्न।् 20 तर हामी स्वगर्का बािसन्दा
हौं। हा ा म ु दाताको स्वगर्बाट आगमनको िन म्त हामी प खर्बसकेा छौं। भु यशे ू ी हा ा म ु दाता हुनहुुन्छ।
21उहाँले हा ो दबुर्ल शरीर बद्ली गरेर उहाँको श ले आफ्नै जस्तो मिहमाशाली शरीर बनाइिदन ु हुनछे। त्यही श ले
उहाँ त्यके चीजलाई आफ्नो अधीनमा ल्याउन योग्य हुनहुुनछे।

4
गनर् पन कामहरू

1 मरेा ि य दाज्य-ूभाइ िददी-बिहनीहरू, म ितमीहरूलाई माया गछुर् र भटे्न चाहन्छु। ितमीहरूले मलाई खशुी पाय
अिन ितमीहरूमािथ गिवर्त तलु्यायौ । मलैे िसकाए जस्तै भलुाई प ाउन नछोड।

2 मलैे इयोिदया र िसन्तकेलाई पिन भमुा त्यही मन लगाउन िबन्ती गरेकोछु। 3 मरेा साथीहरू, जब ितमीहरूले मिसत
िव ासी भएर सवेा गय मलैे ितमीहरूलाई यी दईु ीहरू जसले मसगँ ससुमाचार चार गनर् सघंर्ष गरे, ितनीहरूलाई
सहायता गर भन्छु। मिसत खट्ने क्लमेणे्ट र अरूहरूिसतै ियनीहरू पिन खटेकाछन।् जीवनको पसु्तकमा* ितमीहरूको
नाउपँिन रा खएकोछ।

4 सधँै भमुा आनन्द गर, म दोहोयार्उछुँ आन न्दत होऊ।
5 मािनसहरूले दखेनु ् िक ितमीहरू न र दयाल ु छौ। भु चाँडै आउन ु हुनछे। 6 कुनै कुराको िफ ी नगर। बरु

चािहएको हरेक कुराकोलािग परमे रलाई अन्तरिबन्ती र ाथर्ना गर। अिन ाथर्ना गदार् परमे रलाई धन्यवाद दऊे।
7 परमे रले िदएको शा न्तले ितमीहरूको मन र हृदयलाई यशे ू ी मा सरुक्षीत रा छे। शा न्त जो परमे रले िदन्छन,्
यित महान हुन्छ िक हामी बझु्न सक्दनैौं।

8 दाज्य-ूभाइहरू र िददी-बिहनीहरू हो, जनु-जनु कुराहरू अित रा ा र शसंा गनर् लायकका छन ् त्यसै बारे सोच।
जनु-जनु कुराहरू सत्य र माननीय पिव र उिचत, सनु्दर र आकर् षणीय छन ् ितनकैो मा िवचार गर। 9 जनु कुराहरू
ितमीहरूले िसक्यौ, हण गय , सनु्यौ र ममा दखे्यौ, ती कुराहरू गर! अिन शा न्तका परमे र ितमीहरूिसत रहन ु हुनछे

िफ लप्पीका िव वासीहरूलाई पावलको धन्यवाद
10 भमुा म खबुै सन्न छु िक म ित ितमीहरूले फे र चासो दखेायौ। वास्तवमा ितमीहरूको चासो त िथयो तर

दखेाउने मौका पाएका िथएनौ। 11म यी कुराहरू गदछु, तर मलैे भन्नकुो अथर् यो होइन िक मलाई केही कुराको आवश्यक
छ। मलैे त आफूिसत जो छ त्यसमैा सन्तोष गनर् िशक्षण लएको छु। 12 म जान्दछु गरीब हुदँा कसरी ब ु पछर् अिन
जब मरेोमा शस्त हुदँा कसरी ब ु पछर् अिन जब मरेोमा शस्त हुदँा पिन म जान्दछु। सबै प र स्थितसगँ कसरी मले
खाने त्यो रहस्य मलैे िसकेकोछु। भर पटे खान ु पाउदँा र आधा पटे ब ु पदार् कसरी जीवन िबताउन ु पछर् मलै े िसकेको
छु। चािहएको कुरा सबै पाउदँा पिन, केही नपाउदँा पिन खशुी हुन ु मलै े िसकेको छु। 13 म सब कुराहरू गनर् समथर् छु
िकनभने ी ले मलाई श दान गन ुर्हुन्छ।

14 तरै पिन मलाई आवश्यक परेको समयमा जब ितमीहरूले सहायता गय , उ म गय । 15 मलैे पिहल-ेपिहले
ससुमाचार चार गरेको ितमी िफ लप्पीहरूलाई थाहा छ। जब म म्यािसडोिनया िहडंें त्यस बलेा ितमीहरूकै मा एउटा
मण्डली िथयो जसले मलाई सहायता गय । 16 जब म िथस्सालोिनकामा िथएँ धरैे पल्ट ितमीहरूले मलाई चािहएको
चीजहरू पठाई िदयौ। 17 म ितमीहरूबाट उपहार चाहन्छु भन्ने पटक्कै होइन। तर दानबाट जे पाइन्छ त्यो परुस्कार
ितमीहरूले पाऊ त्यो म चाहन्छु। तर म ितमीहरूले त्यो उपहार पाऊ भन्ने चाहन्छु जनु दानबाट आउँछ। 18 आफूलाई
* 4:3:

3:5; 21:27
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चाइएको जम्मै कुरा मिसत छन ्र चािहए भन्दा बढ्तै पिन भएको छ। इपा ोडाइटसलाई ितमीहरूले पठाएका सौगातहरू
लएर आए यसथर् मलाई चािहएको त्यके कुरो मिसत छ। ित ो भटेी त परमे रलाई अपर्ण ग रएको अत्यन्तै सगु न्धत

ब लदान रहछे। परमे रले यो हण गन ुर् हुन्छ अिन यसले उहाँलाई सन्न पाछर्। 19 मरेो परमे रसगँ ी यशेमूा पाइने
मिहमामय सम्पि छ अिन उहाँले ितमीहरूको त्यके खाँचो परुा गन ुर् हुनछे। यशेकूो मिहमाले मरेा परमे र खबुै धनी
हुनहुुन्छ र ती धन ी मा हुने ितमीहरूका हरेक खाँचो परूा गनर् खचर् गन ुर्हुनछे। 20 हा ा िपता र परमे रको मिहमा
सदा सवर्दा भइरहोस।् आिमन।

21 ी मा हुने परमे रका हरेक िव ासीलाई हा ो नमस्कार सनुाइिदन।ु 22 जम्मै मिसत जो भाइहरू छन ्ितनीहरू
पिन नमस्कार पठाउँछन।् परमे रमा हुनहेरूबाट िवशषे जो िसजरको महलमा छन,् ितमीहरूलाई नमस्कार भनकेा छन।्

23 हा ा भ ु यशे ू ी को मिहमा ितमीहरू त्यकेमा रहोस।्
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कलस्सीहरूलाई
पावलको प

1 ी यशेकूो े रत पावलबाट। म एक जना े रत हु ँ िकनिक परमे रले यही चाहन ु भयो। ितमोथी ी मा भएका
हा ा भाइबाट पिन।

2 कलस्समेा ब े जो ी मा भएका पिव र िव ासी दाज्य-ूभाइ िददी-बिहनीहरूलाई।
ितमीहरूलाई हा ा िपता परमे रबाट अन ु ह र शा न्त िमलोस।
3 जब हामी ितमीहरूको लािग ाथर्ना गछ ,ं परमे रलाई, जो हा ा भ ु यशे ू ी का िपता हुन,् सधैं धन्यवाद

चढाउँछौ। 4 हामी परमे रलाई धन्यवाद िदन्छौं िकन िक ी यशेमूा ितमीहरूको िव ास र परमे रका सबै जनहरूमा
मे भएको कुरा हामीले सनु्यौं। 5 ितमीहरूमा आशा भएको कारणले नै ितमीहरूको ी मा िव ास छ र परमे रका सबै

जनहरूलाई ितमीहरू मे गछ । ितमीहरुले आशा गरेको कुरो ितमीहरुका लािग स्वगर्मा साँचरे रा खएकोछ भन्ने ितमीहरु
जान्दछौ। ितमीहरूले यो आशा बारे सत्य िशक्षाबाट ससुमाचार िसक्यौ जनु ितमीहरूलाई भिनएको छ। 6 ससंारको जम्मै
कुनाहरूमा त्यस ससुमाचारले आिशष र फलहरू ल्याउदँै छ। त्यो ससुमाचार सनुपेिछ र परमे रको अन ु ह बारे सत्य
कुरो बझुे पिछ ितमीहरूले पिन त्यही अनभुव ग ररहकेा छौ। 7 परमे रको अन ु ह बारे ितमीहरूले इपा ासबाट िसकेका
छौ। इपा ास हामीसगँै काम गछर्न,् अिन हामी उसलाई माया गछ ं। हा ा लािग उनी ी का िव ासी सवेक हुन।्
8 पिव आत्माबाट ितमीहरूले पाएको मेको बारेमा इपा ासले हामीलाई बताए।

9 ितमीहरूको बारेमा यी सब कुराहरू हामीले सनुकेो िदनदे ख, हामी ितमीहरूकोलािग लगातार ाथर्ना ग ररहकेा
छौं। हामी िनम्न ल खत कारणहरूकोलािग ाथर्ना गछ :ं

परमे रको इच्छा अनसुार जम्मै कुराहरूमा ितमीहरूको प रपक्क ज्ञान होस,् आ त्मक कुराहरू बझु्नलाई ज्ञान र
श बढोस।् 10 ितमीहरू यस्तो तरहले बाँच्न सक िक ितमीहरूले भमुा गौरव ल्याउने छौ अिन त्यके त रकाले
उहाँलाई खशुी पानछौं। ितमीहरू सबलैे असल गन छौ अिन परमे रको ज्ञानमा िवकिसत हुन सक्छौ। 11 ितमी
परमे रको गौरवमय श ले श शाली बन्न सक्ने छौ तािक ितमी धयैर् हुनछेौ अिन सबै क हरू सहन सक्ने छौ।

तब ितमीहरू खशुी हुन सक्छौ। 12 अिन ितमीले िपतालाई धन्यवाद चढाउँने छौ, जसले ितमीलाई परमे रका
मािनसहरू जो काशमा बाँच्छन ्परमे रले ितमीहरूको िन म्त तयार गरेका चीजहरूमा भाग लन योग्य गराउन ु भयो।
13अन्धकारको श बाट परमे रले हामीलाई म ु गन ुर् भएको छ। अिन उहाँले हामीलाई आफ्ना प्यारा प ु को राज्यमा
ल्याउन ु भएको छ। 14 हामीलाई उहाँले म ु पान ुर् भयो अिन उहाँमा हा ो पापहरु क्षमा ग रएकोछ।

जब हामी ी लाई हदेर्छौ, हामी उहाँमा परमे र पाँउछौ
15 परमे रलाई कसलैे दे सक्दनै।

तर परमे र हुबहु यशे ू हुनहुुन्छ।
सिृ का सम्मणूर् थोकमािथ यशे ू शासक हुनहुुन्छ।

16 उहाँकै श ारा सारा थोक िसिजर्त छ।
स्वगर् र पथृ्वीमा भएका कुराहरू, दशृ्य र अदशृ्य कुराहरू,
िसहंासन अथवा श हरू, शासकहरू अथवा अिधकारहरू,

यी सब कुराहरू ी ारा अिन ी कै िन म्त बनाइएका हुन।्

17 सबै चीजहरू बिनन ु अिघ पिन ी हुनहुुन्थ्यो।
अिन उहाँ ारा त्यके चीज एक साथ चाल ु रहन्छ।

18 ी शरीरको िशर हुनहुुन्छ। शरीर मण्डली हो।
अिन उहाँ भ*ु हुनहुुन्छ,
जो मतृ्यबुाट बौयार्इनभुएको िथयो।

यसलैे सबै कुरामा यशे ू नै अित महत्वपणूर् हुन ु हुन्छ।
* 1:18: “ ”
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19 यो परमे रको इच्छा िथयो िक उनको सम्पणूर्ता ी मै बाँिचरहोस।्

20 अिन यो परमे रको इच्छा िथयो िक उहाँले स्वगर्
अिन पथृ्वीको जम्मै वस्तहुरू ी माफर् त फे र उहाँमा ल्याउन।े

ूसमा परमे रले ी को रगतबाट शा न्त ल्याउन ु भयो।

21 एक समय ितमीहरू परमे रदे ख अलग ग रएका िथयौ। ितमीहरूको द ु कमर्हरू जो परमे र िवरोधी रहकेो
कारणले ितमीहरू परमे रका श ु िथयौ। 22 तर ी ले ितमीहरूलाई फे र परमे रको िम बनाइिदन ु भएकोछ,आफ्नो
मतृ्य ु ारा त्यो गन ुर्भयो जब उहाँ शरीरमा हुनहुुन्थ्यो। परमे रको अिघ ितमीहरूलाई पिव , िनष्कलकं अिन कुनै कारले
ितमीलाई िनन्दारिहत बनाई उभ्याउनलुाई उहाँले त्यसो गन ुर् भयो। 23 ितमीहरूले सनुकेो ससुमाचारमा िव ास गय भने

ी ले यसो गन ुर् हुनछे। ितमीहरू आफ्नो िव ासमा दढृ र िन ल ब ु पछर्। ससुमाचारले िदएको आशाबाट िवच लत
नहोओ। त्यही ससुमाचार ससंारका सबै मािनसहरूलाई सनुाइएको छ। म, पावल त्यही ससुमाचारको सवेक हु।ँ

मण्डलीको लािग पावलको काम
24 ितमीहरूकालािग दःुखहरू उठाउन ु परेकोमा म खशुी छु। ी को शरीरले दःुख झले्न ु पन अझै धरैे छ। जो मरेो

शरीरले पाउन ु पन क हरू हुन म हण ग ररहकेोछु। म उहाँको शरीर-मण्डलीको िन म्त दःुख उठाउँछु। 25म मण्डलीको
सवेक बनें िकन िक परमे रले मलाई एक िवशषे काम गनर् भिन अ ाउन ु भयो। यस कामले ितमीहरूलाई नै सहायता
गनछ। परमे रको सदंशे सम्पणूर् रूपले बताउन ु मरेो काम हो। 26यो गोप्य सत्य शरुूदे ख नै सबै मािनसहरूबाट लकुाएको
िथयो। तर अब परमे रको पिव जनलाई यो गोप्य सत्य कट गराइएको छ। 27 त्यो धनी र मिहमामयी सत्य आफ्ना
मािनसले जाननु ्भन्ने िन य परमे रले गन ुर्भयो। त्यो महान सत्य सबै जाितहरूको लािग हो। अिन उहाँ सत्य हुनहुुन्छ

ी स्वय,ं जो ितमीहरू सबमैा हुनहुुन्छ। परमे रको मिहमामा भागीदारी हुन ु उहाँ हा ो एक आशा हुनहुुन्छ। 28 यसलैे
हामी ी बारे लगातार भिनरहन्छौं। हरेक मािनसलाई सम्झाउन ु र हरेकलाई िशक्षा िदन हामी सम्पणूर् ज्ञानलाई काममा
लगाउछँौं तािक त्यके मािनसलाई ी मा प रक्क बनाई परमे र अिघ ल्याउन सकौं। 29 यसो गनर्, म ी ले
िदनभुएको तजे अिन श लाई काममा लाउदँैं सघंषर् अिन काम गछुर्। मरेो जीवनमा त्यही श ले काम गछर्।

2
1 ितमीहरूलाई सहायता गनर् म भरमग्दरू कोिशश गदछु भन्ने कुरो जनाउन चाहन्छु। अिन म अरूको साथ साँच्चै

लाओिडिसयाका मािनसहरूलाई सहायता गनर् गाढ़ कोिशशमा छु जसलेमलाई दखेकैे छैन। 2म ितमीहरूलाई दढृ र मेले
सगं ठत बनाउन चाहन्छु म ितमीहरुलाई दि लो िव ास मा धिनबनाउन चाहनहुुन्छ। जनु समझदारीबाट आउँदछ। मरेो
भन्नकुो तात्पयर् हो परमे रले कट गरेको गोप्य सत्य ितनीहरूले पणू र्रूपले जान्न ु पछर्। त्यो सत्य ी सयंम हुनहुुन्छ।
3 ज्ञान र ब ु को सारा भण्डारहरु ी मा ग ु रूपले रा खएको छ।

4 म ितमीहरूलाई यी कुराहरू भन्दछुै तािक कसलैे पिन ितमीहरूलाई भावपणूर् तकर् मा मखूर् बनाउन नसकुन।् 5 म
ितमीहरूिसत त्यहाँ छैन ँ तर मरेो हृदय त्यहीं छ। ितमीहरूले असल जीवनधान्न शरुू गरेको र ी मा दि लो िव ास
राखकेो दखेरे म आन न्दत छु।

ी मा स्थर होऊ
6 ितमीहरूले ी यशेलूाई भकुो रूपमा पायौ। उहाँमै बस। 7 ितमीहरू ी मा जरा गाड अिन ितमीहरूको उसलाई

घडरेी हुन दऊे। जसले िक ितमीहरूलाई सत्य िसकायो, त्यस िव ासमा दढृ अिन िव ासी बन अिन सघैं परमे रलाई
धन्यवाद चढाऊ।

8 सतर्क बन तािक कसलैे झठूो र थर्का िवचारले ितमीहरूलाई धोका नदओेस।् त्यस्ता िवचारहरू मािनसबाट
आउँछन,् अिन ी बाट होइन। त्यस्ता िवचारहरू ससंारका मािनसहरूको अयोग्य िवचार हुन।् 9 परमे रको सम्पणूर्ता

ी मा शा ररीक रूपमा छ। 10 अिन ी मा ितमीहरू पणूर् छौ। जो सबै शासक र श हरूका िशर हुनहुुन्छ।
11 ी मा ितमीहरूको िभन्नै खतना ग रयो। यस्तो खतना मािनसबाट ग रदनै। मरेो मतलब, ितमीहरू आफ्नो पापपणूर्

कृितको श बाट मु ग रएकाछौ। ी ले गन ुर् हुने खतना यस्तो कृितको हुन्छ। 12 यस्तो भयो जब ितमीहरू
बि स्माको माध्यम ी िसत गािडएका िथयौ अिन उहाँिसतै बौराई उठाइयो िकनभने परमे रको श मा ितमीहरूले
िव ास गरेका छौ। ी लाई मतृ्यदुे ख बौरी उठाएर परमे रले आफ्नो श दखेाउन ु भयो।

13 ितमीहरूको पापहरूको कमर्ले गदार् अिन आफ्नो पापमय कृितबाट मु नभएकाले गदार् ितमीहरू मरेका िथयौ।
तर परमे रले ितमीहरूलाई ी िसतै जीिवत तलु्याउन ु भयो अिन हा ा सम्पणूर् पापहरूलाई क्षमा गन ुर् भयो। 14 हामी
ऋणी छौं िकन िक हामीले परमे रको िनयम तोडकेा िथयौं। त्यस ऋण-प मा िनयमको सचूी िथएन जनु हामीले
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मानकेा िथएनौं। तर परमे रले हामीलाई त्यस ऋणदे ख पिन मु पा रिदन ु भयो। परमे रले त्यो ऋण लगरे ूसमा
ठोिकिदन ु भयो। 15 परमे रले आ त्मक श र अिधकारहरूलाई िज भुयो। ूसले परमे र िवजयी बन्नभुयो अिन
ती अिधकारहरू, श हरूलाई परास्त गन ुर्भयो। ितनीहरू श हीन िथए, भन्ने कुरो परमे रले ससंारलाई दखेाउन ु
भयो।

मािनसहरूले बनाएको िनयमहरू नमान
16 यसकारण ितमीहरूको खाना िपना अथवा यहूदी दस्तरुहरूको िवषयमा कसलैे आलोचना नगरोस ्(उत्सव, औंसी

पवर् अथवा शवाथको िदन)। 17 पिहले यी चीजहरू भिवष्यमा हुने कुराहरूको छाँया िथयो। ती चीजहरू ी मा नै
भे टन्छ। 18 कस-ैकसलैे वाहना गनर् मन पराउछन ्अिन कसलैे स्वगर्दतूहरूको आराधना गनर् मन पराउँछन।् ितनीहरू
भन्छन ितनीहरूले दशर्नहरू दखेकेा छन।् ितनीहरूलाई भन्ने अनमुित िदन ु हुदँनै, “ितमीहरू भलू बाटोमा छौ, िकनभने
ितमीहरू यी चीजहरू गदनौ।” 19 ती मािनसहरू ी को अधीनमा रहन रूचाउदँनैन।् सम्पणूर् शरीर ी मा भर पछर्।

ी कै कारणले शरीरका जम्मै अगंहरू एक-अकार्लाई याद गछर्न औ सहायता गछर्न। यसले शरीरलाई श शाली
बनाउछँ अिन एक साथ राख्छ। अिन शरीर परमे रले इच्छा गरे झैं बढ़छ।

20 ितमीहरू ी िसतै मरेका छौ र ससंारका थर्का िनयमहरूबाट मु बनकेा छौ। त्यसकारण अझै ितमी यही
ससंारको हौ भन्ने अिभनय िकन गछ ?ं म के भन्छु भने यस्तो िनयमहरू िकन मािनरहकेा छौ? 21 “यो नखाऊ”,
“त्यो नचाख”, “त्यो नछुव” भन्न!े 22 यी जम्मै ससंा रक िनयमहरू यस्ता चीजहरूसगँ सम्ब न्धत छन ्जो एक पल्ट

वहार गदार् शषे हुन्छ। यी त मािनसहरूका िनदशन र आज्ञाहरू हुन,् परमे रका होइनन।् 23 यस्ता िनयमहरू सनु्दर र
ब ु मानी दे खन्छन,् तापिन यी मािनसले बनाएको धमर्का अङ्गहरू हुन।् यसले मािनसहरूलाई िवन बिनएको बहना
गछर्, अिन शरीरलाई दःुख िददँछ। तर धमर्ले मािनसलाई ितनीहरूको पापमय कृितले चाहकेो द ु कुराहरू गनदे ख
रोक्दनै।

3
ी मा ित ो नयाँ जीवन

1 जब ितमीहरू मतृ्यबुाट ी िसतै उठायौ स्वगर्का ती वस्तहुरू पाउने कोिशशगर जहाँ परमे रको दािहने तफर्
ी लाई बसाइएकोछ। 2 स्वगर्कै कुराहरू मा सोच, पािथर्व होइन। 3 ितमीहरूको परुानो पापमय जीवन म रसकेको

छ, अिन ितमीहरूको बतर्मान जीवन परमे रमा ी िसत छ। 4 ी ित ो जीवन हो। जब उहाँ आउन ु हुन्छ, ितमीहरू
उहाँिसतै मिहमामा दखेा पनछौ।

5 यसकारण सबै कुकमर्हरूलाई आफ्नो जीवनदे ख पन्छाइदऊे-जस्तो िभचार, अशु ता, कुइच्छा लोभ जनु मिूतर्
पजूा जस्तै हो। 6 यस्ता कुराहरूले आज्ञा नमान्नहेरू मािथ परमे रलाई रस उठाउँछ।* 7 अिघ-अिघ ितमीहरू पिन
यस्तै कमर् गद यसरी नै जीवन िबताउँथ्यौ।

8 तर अब यी कूराहरूलाई आफ्नो जीवनदे ख अलग राख। रस, ोध, डाह, िनन्दा अिन बातचीत गदार्उदँी
लाजलाग्दो शब्दहरूको योग नगर। 9 ितमीहरू आपस्तमा झटूो नबोल। िकन? िकनिक ितमीहरूले आफ्ना पापमय
जीवन र त्यस जीवनसगँ चल्ने कुरोहरू फ्याँकी सकेका छौ। 10 अब ितमीहरू नयाँ जीवनमा बाँच्न थालकेा छौ। नयाँ
जीवनमा ितमीहरू लगातार नयाँ भई रहने छौ। ितमीहरू आफ्नो िवधाता झैं बन्दछैौ। यस नयाँ जीवनले ितमीहरूलाई
परमे रलाई साँचो रूपमा िचनाउन लजैाने छ। 11 यस नयाँ जीवनमा ीक र यहूदीहरू बीच कुनै िभन्नता छैन। खतना
गरेका र नगरेका मािनसहरू अथवा िवदशेी वा िसिथयान बीच कुनै अन्तर छैन। कमारा र फुक्का मािनस वीच कुनै
फरक छैन। तर ती सब िव ासीहरूमा ी हुन ु हुन्छ र ी नै सव परी हुनहुुन्छ।

एक-अकार्मा ितमीहरूको नयँा जीवन
12 परमे रले ितमीहरूलाई छान्नभुयो र पिव बनाउन ु भयो। उहाँले ितमीहरूलाई मे गन ुर्हुन्छ। यसथर् ितमीहरूमा

कोमल मायाहरू, दया, मनको न ता, दीनता अिन धयैर् हुन ु पछर् र धयैर्वान बन। 13 एक-अकार्मा सहनशील होऊ। यिद
कसकैो कसमैािथ ना लस भए उसलाई माफ दऊे। ितमीले अरूलाई क्षमा दऊे जसरी भलुे ितमीलाई क्षमा िदन ु भयो।
14 यी सबै गर अिन सबभन्दा मखु्य कुरो एक-आपसमा मे गर। यो मे नै हो जलेे ितमीहरूलाई पक्का एकतामा रहन
एकि त गरायो। 15 ी को शा न्तले ितमीहरूको हृदयलाई िनयन् ण गरोस। ितमीहरूले शा न्त पाऊ भनी एउटै शरीरमा†
बोलाईएका छौ। सदा सवर्दा धन्य होऊ।
* 3:6: 6 केही ीक ितहरूमा शब्द थिपएका छन ् “ितनीहरूका िवरू जो परमे को आज्ञालाई भान्दनैन।्” † 3:15:

, जसको अथर् मण्डली अथवा उहाँको मािनसहरू।
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16 ी को सदंशे ितमीहरूिभ सम ृ भावमा रहोस।् एक-अकार्मा िशक्षा िदन ु र दढृ बनाउन सम्पणुर् बिु खटाऊ।

परमे रलाई हृदयले धन्यवाद चडाउदँै भजन, गीत र आ त्मक स्तिुतहरू गाऊ। 17 ितमीहरू जे पिन बोल्छौ, जे गछ
ित ो भ ु यशेकूो लािग गर यशे ू ारा िपता परमे रलाई धन्यवाद दऊे।

अरूिसत ित ो नयाँ जीवन
18 प ीहरू, आफ्ना पितका अधीनमा रहौ। भकुा अनयुायीहरूको लािग यो ठक हो।
19 पितहरू, ितमीहरूका प ीहरूलाई मे गर, अिन उनीहरू ित कोमल बन।
20 बालकहरू, ितमीहरूका आमा-बाबलुे भनकेो त्यके कुरो मान। यसले भलुाई खशुी तलु्याँउछ।
21 िपताहरू, ितमीहरूका बालकहरूलाई िनराश नबनाऊ। यिद ितमीहरूलाई खशुी पानर् क ठन परे, ितनीहरूले चे ा

छाडनछेन।्
22 सवेकहरू, हर कुरामा आफ्नो ससंा रक मा लकहरूले भनकेो मान। मा लकहरूको अनपु स्थितमा पिन इमान्दारी

िसत काम गर। िकनभने ितमीहरू मािनसहरुलाई खशुी पानर् चे ा ग ररहकेा छौनौ। ितमीहरु भु स्वयंलाई खशुी पानर्
चे ा ग ररहकेा छौ। यसकारण इमान्दारीपवूर्क आज्ञा पालन गर िकनिक ितमीहरूले भलुाई सम्मान गदछौ। 23 काम
जस्तो सकैु होस, ित ो योग्यताले भटेे सम्म रा ो गर। भकुो सवेा गदर्छौ त्यस कारले गर, अिन मािनसलाई होइन।
24 याद राख, परम भलुे ितमीहरूलाई परुस्कार िदनहुुनछे। उहाँले आफ्ना मािनसहरूलाई के िदने ितज्ञा गन ुर् भएको छ
त्यो ितमीलाई िदन ु हुनछे। ितमीहरूले भ ु ी को सवेा गदछौ। 25 याद गर कसलैे भलू गरे, त्यही अनसुार उसले दण्ड
भोग्न ु पनछ। भलुे हरेकलाई एक समान वहार गन ुर्हुनछे।

4
1मा लकहरू,आफ्ना सवेकहरूलाई काम अनसुार जे उिचत र रा ो छ दऊे। याद राख िक स्वगर्मा ित ो पिन मा लक

हुनहुुन्छ।
ीि यनहरूलाई पावल केही गनर्लाई सल्लाह िदन्छन ्

2 आफैलाई ाथर्नामा अपर्ण गर। अिन जब ाथर्ना गछ सधैं परमे रलाई धन्यवाद चढाऊ। 3 हा ो लािग पिन
ाथर्ना गर। परमे रलाई ाथर्ना गर िक उहाँले उहाँको सदंशे मािनसहरूलाई भन्ने मौका हामीलाई िदऊन।् ाथर्ना गर

िक परमे रले ी बारेमा खोली िदन ु भएको साँच्चो रहस्य चार गनर् हामी योग्य हुन सकौं। म कैदमा छु िकनिक म
यो सत्य िसकाँउँछु। 4 ितमीहरू ाथर्ना गनर् सक्छौ िक स्प सत्य म मािनसहरूलाई ाख्या गनर् योग्य बनौं। मलैे त्यही
गन ुर् परेको छ।

5 अिव ासीहरूिसत वहार गनर्मा ब ु मानी होऊ। सव म त रकामा ितमीलाई िदइएको अवसरहरू योग गर।
6जब ितमी कुरा गछ न ता र ब ु मािनिसत ावहार गर। यस कारले हरेक मािनसलाई ठीकिसत उ र िदन ितमीहरू
योग्य हुनछेौ।

पावलका साथीहरूको समाचार
7 टाइिककस ी मा मरेा ि य भाइ हुन।् भमुा उनी एक िव ासी सवेक र मरेा सहकम हुन।् मिसत घटेका

सबै कुराहरूको बारेमा उनले ितमीहरूलाई भन्ने छन।् 8 त्यसलैे म उनलाई ितमीहरूकाहाँ पठाउँदछुै। हामी के-कस्तो
अवस्थामा बाँिचरहकेा छौं, त्यो ितमीहरूले जान भन्ने म चाहन्छु। ितमीहरूको उत्साहको िन म्त उनलाई पठाउँदछुै।
9 ओनोिसमसिसत उनी आउँदछैन।् ओनिेसमस एकजना िव ासयोग्य अिन प्यारो भाइ हुन। उनी ितमीहरूकै समहूका
हुन।् टाइिककस र ओनोिसमसले ितमीहरूलाई यहाँको जम्मै हालखबर भन्नछेन।्

10 अ रस्ताखर्सले नमस्कार पठाएका छन।् उनी पिन मिसतै कैदमा छन।् अिन बणार्बासका काकाको छोरा भाइ
मकूर् सले पिन नमस्कार भनकेा छन।् मकूर् सको िवषयमा ितमीलाई िनदशन िदएकोछु। यिद उनी आए भने उनलाई स्वागत
गन ुर्। 11 यशेलूे (उनलाई जस्तस पिन भिनन्छ) पिन आफ्नो नमस्कार पठाउँदछैन।् यहाँ यहूदी िव ासीहरू मा ै छन ्जो
मिसत परमे रको राज्यको िन म्त काम गदछन।् ियनीहरू मरेा लािग सखुका कारण भएकाछन।्

12 यशे ू ी का सवेक इपा ासले पिन आफ्नो नमस्कार पठाएका छन।् उनी ितमीहरूकै समहूका हुन।् उनी सधैं
ितमीहरूका लािग ाथर्ना गदर्छन।् ितमीहरू आ त्मक रूपले प रपक्क होऊ र पमे रले चाहकेा सबै कुरा ितमीहरूिसत
होस ्भन्दै उनी ाथर्ना गछर्न।् 13 ितमीहरूका लािग र लाओिडिसयाका तथा िहरापो लसका मािनसहरूका लािग अिन
िहरापो लसमा उनी खबुै खटेका छन,् यो म जान्दछु। 14 डमेास र हा ा ि य साथी वै लकूाले अिबवादन पठाउँदछैन।्

15 लाओिडिसयाका दाज-ूभाइ अिन िददी-बिहनीहरूलाई हा ो अिभवादन सनुाइिदन।ु हा ो अिभवादन िनम्फसलाई
अिन मण्डलीलाई जो उनको घरमा जटु्छ, पिन भिनिदन।ु 16 यो िच ी ितमीहरूले पढे पिछ िन य होऊ िक यो िच ी
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लाओिडिसयामा पढाए, ितमीहरूले पढयौ। 17 “ भलुे उनीमािथ भरोसा गरेको सवेाको काम िन त भएर गन ुर्” भनी
अ खर्पसलाई भन।

18 म, पावल आफ्नै हातले ितमीहरूलाई नमस्कार लखे्दछुै। याद रा ,ु म कारागारमा छु। परमे रको अन ु ह
ितमीहरूमा रहोस।्
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िथस्सलोिनकीहरूलाई
पावलको पिहलो प

1 पावल, िसलवानस र ितमोथी िथस्सलोिनकीमा ब े मण्डलीलाई अिभवादन गछर्न, जनु मण्डली परम िपता
परमे पर र भु यशे ू ी मा छ।

परमे रको अन ु ह र शा न्त ितमीहरूलाई होस।्
िथस्सलोिनकीहरूको जीवन र िव ास

2 ाथर्ना गदार् हामी सधैं ितमीहरू सबलैाई सम्झन्छौं र ितमीहरू सबकैो लािग परमे रलाई धन्यवाद चढाउँछौं।
3 ितमीहरूको िव ासको लािग अिन जनु कुरो ितमीहरूले गरेकाछौ त्यसको लािग हामी सधैं ाथर्ना गदार् परमे र हा ा
िपतालाई धन्यवाद िददंछौं। अिन मेको कारणले ितमीहरूले गरेको कामको िन म्त उहाँलाई धन्यवाद िददंछौ। हा ा भ ु
यशे ू ी मा ितमीहरूको आशाको कारणले दढृ रहकेोमा हामी ितमीहरूलाई धन्यवाद िददंछौ।

4 दाज्य-ूभाइहरू अिन िददी-बिहनीहरू, परमे रले ितमीहरूलाई मे गन ुर्हुन्छ। हामी जान्दछौं उहाँले ितमीहरूलाई
आफ्नो बनाउन छान्नभुयो। 5 हामीले ितमीहरूकहाँ ससुमाचार ल्यायौं। तर हामीले शब्द मा िदएनौं, त्यो ससुमाचारिसत
श पिन िदयौं। यो हामीले पिव आत्मािसत* अिन िन त ब ु ारा ल्यायौ जनु सत्य हो। त्यसको साथ,ै हामी
ितमीहरूिसत रहदँा कसरी र ौं त्यो पिन ितमीहरूले जान्यौ। 6 अिन ितमीहरू हामी जस्तै र भ ु जस्तै भयौ। ितमीहरूले
धरैे दःुख पाएर पिन आनन्दपवूर्क िशक्षा हण गय । त्यो आनन्द पिव आत्माले िदनभुएको हो।

7 म्यािसडोिनया र अखयैाका सबै िव ासीहरूका िन म्त ितमीहरू एक उदाहरण बन्यौ। 8 ितमीहरूबाटै म्यािसडोिनया
र अखयैामा परमे रको सदंशे िफंिजयो। र परमे र ित ितमीहरूको िव ास त्यके ठाँउका मािनसहरूले बझु।े
यसकारण ितमीहरूको िव ास बारे हामीले केही भन्न ु पदन। 9 हामी त्यहाँ छदँा ितमीहरूले जनु असल त रकाले
हामीलाई स्वीकार गय , त्यो कुरा सबै ितर ग रन्छ। ितमीहरूले कसरी मिूतर् पजू्न छो ौ र जीिवत र सत्य परमे रको
सवेा गनर् थाल्यौ यस बारे पिन ितनीहरू कुरा गछर्न।् 10 परमे रको पु स्वगर्बाट आउन ु हुने तीक्षामा ितमीहरूले मिूतर्-
पजूा छो ौ। परमे रले उहाँको प ु लाई मतृ्यबुाट बौराउन ु भयो। उहाँ यशे ू हुनहुुन्छ जसले परमे रको आउने रसबाट
हामीलाई बचाउन ु हुनछे।

2
िथस्सलोिनकीमा पावलको काम

1 दाज्य-ूभाइहरू अिन िददी-बिहनीहरू, ितमीहरू जान्दछौ, हामी तमीहरूकहाँ आएको थर् भएन। 2 हामी त्यहाँ
आउन ु भन्दा अिघ िफ लप्पीमा ठूलो दःुख पायौं। त्यहाँका मािनसहरूले हा ो िवरू मा नरा ा-नरा ा कुरा गरे। यी सब
ितमीहरू जान्दछौ। अिन जब हामी ितमीहरूकहाँ पगु्यौं, त्यस बलेा पिन धरैे जना हा ो िवरु मै िथए। तर हा ो परमे रले
हामीलाई िनभर्यतािसत ितमीहरूलाई यो ससुमाचार िदन सहायता गन ुर्भयो। 3 हामीलाई कसलैे धोका िदएनन।् हामी द ु
होइनौं। हामी कसलैाई छल गन चे ा गदनौ। यसकारण मािनसहरूलाई हामी जे िव ास गनर् उत्साह िदन्छौ त्यो यी
कारणहरूबाट कुनै एउटा पिन होइन। 4 होइन, हामी ससुमाचर सनुाउछँौं िकनिक परमे रले हामीलाई प रक्षा लन ु
भएको छ र यसो गनर्को लािग िव ास गन ुर्भएको छ। यसकारण जब हामी बोल्छौं हामी मािनसहरूलाई खशुी पान
कोिशश गदनौं। हामी त परमे रलाई खशुी पानर् चाहन्छौं। परमे र नै एक हुनहुुन्छ जसले हा ो हृदय जाँच्न ु हुन्छ।

5 ितमीहरूको शसंा गरेर हामीले ितमीहरूलाई भािवत पानर् खोजकेा छैनौं, यो ितमीहरू जान्दछौ। हामीले
ितमीहरूबाट पसैा लने कोिशश पिन गरेका छैनौं। ितमीहरूबाट हा ो स्वाथर् लकुाउन ु केही छैन। परमे र जान्न ु हुन्छ,
यो साँचो हो। 6 हामीले कुनै मािनसबाट शसंा पिन खोजकेा छैनौं, न ितमीहरूबाटै, न अरूबाटै।

7 हामी ी का े रतहरू हौं। र जब हामी ितमीहरूिसत बिसरहकेा िथयौ हामीले आफ्ना अिधकार पिन योग गनर्
सक्ने िथयौं र ितमीहरूलाई हा ो काम गन बनाउन सक्ने िथयौं। तर हा ो वहार ितमीहरूिसत भ बन्यो जस्तो एउटी
आमाले आफ्ना नानीहरुको हरेचाहमा गदर्िछन।् 8 हामीले ितमीहरूलाई धरैेमाय गय ं। त्यसलैे ितमीहरूलाई परमे रको
ससुमाचारको भागीदार बनाउन चा ौं। तर त्यित मा होइन हामीले आफ्नो जीवन पिन ितमीहरूिसत बाँड्न चाहकेा छौं।
* 1:5: , यशेकूो आत्मा अिन आरामदायक पिन भिनन्छ। जसले परमे र अिन ी िसत िमलरे
ससंारमा मािनसहरू माझ परमे रको काम गछर्न।्
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9 दाज्य-ूभाइहरू र िददी-बिहनीहरू, सायद ितमीहरूलाई थाहा होला हामीले कित प र म गय ं। हामीले परमे रको
ससुमाचार चार गदार् िदन रात काम गय , िकनभने हामी ितमीहरूमािथ भार हुन खोजनेौं।

10जब हामी ितमी िव ासीहरूिसत िथयौं, हामी पिव , धािमर्क, िनष्कलकं बस्यौ। यो सत्य ितमीहरू र परमे रलाई
थाहा छ। 11 जस्तो ितमीहरूलाई थाहा छ हामीले ितमीहरूिसत त्यस्तै वहार गय ं जस्तो एक जना बाबलुे आफ्ना
बालकहरूिसत गछर्न।् 12 हामीले ितमीहरूलाई उत्साह िदयौं, ढाडस िदयौं र परमे रको लािग पिव जीवन बाँच्ने
आ ह गय ं। परमे रले ितमीहरूलाई आफ्नो राज्य र मिहमामा बोलाउँन ु हुन्छ।

13 ितमीहरूले हामीबाट परमे रकै वचन झैं हण गरेको कारणले हामी सधैं परमे रलाई धन्यवाद िददंछौ। जब
ितमीहरूले त्यो वचन हामीहरूबाट सनु्यौ, ितमीहरूले इच्छापवूर्क ती वचनहरू परमे रबाट पाए झैं हण गय अिन
मािनसहरूबाट आए झैं होइन। वास्तवमा त्यो वचन परमे रकै हो। त्यस वचनले ितमी िव ासीहरूमा कायर् गय ं।
14 दाज्य-ूभाइहरू, िददी-बिहनीहरू! ी यशेमूा ितमीहरू यहूदीयामा परमे रको मण्डलीहरू जस्ता हौ। यहूदीयामा
परमे रका जनहरूले त्यहाँका अरू यहूदीहरूबाट खबुै क खपकेा िथए। अिन ितमीहरूले पिन आफ्नै दशेवासीहरूबाट
उस्तै दःुख भोग्यौ। 15 ती यहूदीहरूले भ ु यशेलूाई र अगमव ाहरूलाई मारे। ितमीहरूले हामीलाई हा ो दशे छोडन
बाध्य गराए। परमे र ितनीहरूिसत खशुी हुन ु हुन्न। ितनीहरू सबकैा िवरु छन।् 16 ितनीहरूले अयहूदीहरूलाई चार
गनर् वाधा िदए। हामी गरै-यहूदीहरूलाई चार गछ ं तािक ितनीहरू पिन बाँच्न सकुन।् तर ती यहूदीहरू आफ्ना परुाना
पापहरूमािथ पिन अझै पापहरू थपुाद छन।् अब ितनीहरूमािथ परमे रको रस परैु आउनवेाला छ।

ितनीहरूलाई फे र भटे्ने पावलको इच्छा
17 हे दाज्य-ूभाइहरू र िददी-बिहनीहरू! छोटो समयको लािग हामी ितमीहरूबाट छु एका िथयौं। हामी शारी रक

रूपमा ितमीहरू िसत छैनौ तर हा ो सोचाइमा ितमीहरूिसतै छौं। ितमीहरूलाई भटे्न हामी खबुै उत्सकु िथयौं र हामीले
भटे गन ुर् कड चे ा पिन गय । 18 हो, हामी ितमीहरूलाई भटे्न चाहन्छौं। म पावल ितमीहरूकहाँ आउन धरैे चोटी साँचो
चे ा चलाँए, तर त्यसो गनर् शतैानले हामीलाई सधँैं बाधा पयुार्यो। 19 जब हा ा भ ु यशे ू ी आउन ु हुन्छ तब ितमीहरू
नै हा ा गवर्को िवषय हुनछेौ, िकनभने ितमीहरू हा ो आशा, हा ो मकुुट अिन हा ो आनन्द हौ। 20 ितमीहरू नै साँच्च,ै
हा ो मिहमा र आनन्द हौ।

3
1-2 हामी ितमीहरूकहाँ आउन सकेका छैनौ अिन पखर्न पिन िनकै गा ो भइराखकेोछ। हामीले ितमोथीलाई ितमीकहाँ

पठाउन,े र आफू एथने्समा ब े िनणर्य गय ं ितमोथी हा ो भाइ हुन।् उनी परमे रिसत ी को ससुमाचार मािनसहरू माझ
चार गन काम गछर्न।् ितमीहरूलाई आफ्नो िव ासमा दढृ र उत्साह िदन हामीले ितमोथीलाई पठाएका छौं। 3 हामीले

ितमोथीलाई पठाएकाछौ तािक हामीले सामना गन ुर् परेको िवपि ले ितमीहरू हतोत्साह हुन ु नपरोस।् ितमीहरूलाई यादै
िथयो, िक हामीमािथ यी िवपि हरू पन नै छन।् 4 जब हामी ितमीहरूसगँ िथयौं हामीले ितमीहरूलाई भनकेा िथयौं िक
हामीले िवपि को सामना गन ुर्पछर्। अिन ितमीहरू जान्दछौ िक जस्तो हामीले भनकेा िथयौ त्यही भयो। 5 त्यसकैारण
ितमोथीलाई ितमीहरूकहाँ ितमीहरूको िव ासको िवषयमा जान्न पठाएको िथयो। जब मलैे केही क्षण पिन पखर्न सिकन
उनलाई पठाँए। मलाई डर िथयो कहीं शतैानले ितमीहरूलाई प रक्षा लयो अिन हा ो सम्पणूर् प र म ाथर् भयो।

6 तर ितमोथी ितमीहरूकहाँ आफ्नो मणबाट भखर्र फकर आई ितमीहरूको िवषयमा मे र िव ासको शभु
समाचार हामीलाई सनुाए। उनीबाट बझु्यौं िक ितमीहरूले हामीलाई सधैं सम्झदा रहछेौ र हामीलाई भटे्ने ठूलो इच्छा
रहछे। हामीलाई पिन त्यस्तै भइरहछे। 7 यसकारण, दाज्य-ूभाइहरू, िददी-बिहनीहरू, ितमीहरूका िव ासले गदार् हामी
ढुक्कछौं। हामीलाई धरैे दःुख क छ तर पिन हामी ितमीहरूको िव ासको बारेमा सनुरे िन न्त छौं। 8 ितमीहरू
परम भमुा द रलोिसत उिभन सक्यौ भने हा ो जीवन वास्तवमा पणूर् हुन्छ।

9 ितमीहरूको कारणले परमे रको अिघ हामी हिषर्त छौं। यसथर्, त्यसकैो लािग हामी परमे रलाई धन्यवाद िदन्छौ।
यही सब आनन्दको िन म्त हामी परमे रलाई शस्त धन्यवाद िदन स ै नौ। 10 हामी रात-िदन ितमीहरूका लािग
उत्साह पवूर्क परमे रिसत ाथर्ना ग ररहकेाछौं तािक ितमीहरूलाई भटे्न जान हामीलाई सम्भव होस ्अिन ितमीहरूको
िव ासमा आएको कुनै पिन कमीमा हामी आपिूतर् गनर् सकौं।

11 हा ो ाथर्ना छ िक हा ा िपता परमे र र हा ा परम भु यशे ू ी ले ितमीहरूकहाँ आउने बाटो खो लिदन ु हुनछे।
12हा ो ाथर्ना छ िक परम भलुे ित ो मेलाई बढाईिदन ु हुनछे, तािक ितमीहरूको एक अकार्मा र जम्मै मािनसहरूमा मे
लगातार प रपणूर् भई बढोस।् हामी ाथर्ना गछ िक हामीले ितमीहरूलाई मे गरे जस्तै त्यकेमा मे गर। 13 ितमीहरूको
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हृदय दढृ बनोस ्भनरे हामी यो ाथर्ना गदर्छौं। जब हा ो भ ु यशे ूआफ्ना सबै पिव जनहरूिसत आउनु हुनछे, ितमीहरू
परमे र हा ा िपताका अिघ पिव र िनष्कलकं हुनछेौ।

4
परमे रलाई सन्न पान जीवन

1 दाज्य-ूभाइहरू र िददी-बिहनीहरू, अब मलैे ितमीहरूलाई केही अक कुरो भन्दछुै। परमे रलाई खशुी रा े
िहसाबले कसरी िजउन ु पछर् त्यो हामीले ितमीहरूलाई िसकाएका छौं अिन त्यसरी नै ितमीहरू बिसरहकेा छौ। अब हामी
ितमीहरूलाई भन्छौ अिन उत्साह िदन्छौ िक भु यशेमूा त्यही कारले अझ लागी रहो। 2 ितमीहरू जान्दछौ िक हामीले
ितमीहरूलाई के गन ुर् िशक्षा िदएका छौं । हामीले ती कुराहरू भु यशेकूो अिधकारले भनकेा हौं। 3 परमे र चाहन ु
हुन्छ ितमीहरू पिव जीवन िबताऊ अिन िभचारबाट टाढो बस। 4 परमे र इच्छा गन ुर्हुन्छ िक ितमीहरूले आफ्नो
शरीर िनयं णमा रा िसकेको हुनपुछर्। परमे रलाई सम्मान गनर् ितमीहरूले शरीर पिव राख। 5 आफ्नो शरीरलाई

िभचारको काममा नलगाऊ। ितनीहरू ज-जसले परमे रलाई जान्दनैन ्ितनीहरू त्यसो गछर्न।् 6यस िवषयमा ितमीहरू
कसलैे ी मा भएका भाइसगँ भलू काम गन ुर् हुदँनै अिन ितनको शोषण गन ुर् हुदँनै। यस्तो कुकम हरूलाई परम भलुे दण्ड
िदनहुुनछे। यसबारे पिहल्यै भिनसकेका छौं र चतेाउनी पिन िदइसकेका छौं। 7 परमे रले हामीलाई पिव भएर ब
बोलाउन ु भएको हो अपिव तामा होइन। 8 यसकारण जसले यो िशक्षालाई मान्न ु अस्वीकार गछर् उसले परमे रलाई
मान्न ु अस्वीकार गछर्, मान्छेलाई होइन। परमे र ितमीहरूलाई आफ्नो पिव आत्मा िदनहुुन्छ।

9 ी मा भाइ-बिहनीहरूलाई मे गर भनरे ले खरहने कुनै आवश्यकता दखे्दनैौं। आपस्तमा मे गर भन्ने आज्ञा
परमे र स्वयलंे िदइसक्न ु भएको छ। 10 अिन वास्तवमा ितमीहरूले म्यािसडोिनयाका सबै दाज्य-ूभाइहरू र िददी-
बिहनीहरूलाई मे गदर्छौ। दाज्य-ूभाइ, िददी-बिहनीहरू, ितनीहरूलाई अझै किसलो मे गर। यो हा ो हौसला हो।

11 शान्तीपणूर् जीवन बाँच्ने कोिशश गर। आफ्नै धन्धा याद गर, आफ्नै हातले काम गर। हामीले ितमीहरूलाई यी
कायर्हरू गर भनी बातइसकेका छौं। 12 यिद ितमीहरूले यस्तो काम गरे िव ास नगनहरूले पिन ित ो जीवन शलैीको
आदर गनछन।् अिन आफ्नै आवश्यकताको लािग कसमैािथ भर पन ुर् पदन।

भु आउन ु हुदँछै
13 दाज्य-ूभाइहरु र िददी-बिहनीहरू हामी चाहन्छौं, जो मतृ्यकुो मखुमा परे ितनको िवषयमा पिन ितमीहरूले जान।

हामी चाहाँदनैौं िक अरू आशा नभएका मािनसहरूले जस्तो ितमीहरूले शोक गन ुर् परोस।् 14 हामी िव ास गदर्छौं िक
यशेकूो मतृ्य ु भयो। तर हामी यो पिन िव ास गछ ं िक यशे ू फे र बौरी उठनभुयो। यसलैे यशेकैू कारणले परम रले ती
मतृहरूलाई फे र यशेिूसतै एक साथ ल्याउन ु हुनछे।

15 अब ितमीहरूलाई हामी जे भन्दछैौ त्यो सन्दशे परम भु स्वयबंाट आएको हो। हा ो बीचमा जो अिहले जीिवत
छन,् परम भु आउँदा पिन केही जीिवत रहनछेन।् हामीहरू जो त्यस समय जीिवत रहनछेौं, परम भसुगँ रहनछेौं, तर
जो पिहले म रसकेकाहरू भन्दा अिघ होइन। 16 परम भु स्वयं स्वगर्बाट आउन ु हुनछे। त्यसबलेा एउटा ठुलो आवाजमा
आदशे सिुननछे। आदशे धान स्वगर्दतूको* स्वरमा र परमे रको तरुहीको स्वरमा हुनछे। अिन अिघ जो मरेकाछन ्
अिन ी मा िथए, पिहला उठ्ने छन।् 17 त्यसपिछ त्यितञ्जले सम्म जीिवत रहकेा हामीहरूलाई भलेा गन ुर् हुनछे। हामी
बादलमा लिगनछेौं र भलुाई हावामा भटे्ने छौं। अिन हामी सदाकाल भिुसतै रहनछेौं। 18 यसकारण यस्ता शब्दहरूले
एक-अकार्लाई उत्सािहत तलु्याँउदै गर।

5
भकुो आगमनको लािग तयार बस

1अब, दाज्य-ूभाइहरू अिन िददी-बिहनीहरू, समय र िमितको िवषयमा ले कुनै आवश्यकता छैन। 2 ितमीहरू सबलैे
जान्दछौ जनु िदन भु आउन ु हुन्छ त्यो िदन घरमा राती चोर पसकेो जस्तै हुन्छ। 3 मािनसहरू भन्नछेन,् “हामीलाई
शा न्त छ, हामी सरुिक्षत छौं।” तर ितनीहरूमािथ एक्कािस िवनाश आइलाग्छ जसरी गभर्वती ीलाई एक्कािस सव
वदेनाले चाप्दछ। अिन त ितनीहरूले भाग्ने मौका समते पाउने छैनन।्

4 तर ितमी दाज्य-ूभाइहरू र िददी-बिहनीहरू अन्धकारमा छैनौ। त्यसकारण, त्यस िदनले ितमीहरूलाई चोरले जस्तै
चिकत पान छैन। 5 ितमीहरू सबै उज्यालो र िदनमा छौ। हामी अन्धकार र रातिसत सम्व न्धत छैनौ। 6 यसलैे हामी
अरू जस्तो हुन ु हुदँनै। हामी अरूहरू जस्तो सिुतरहन ू हुदँनै, तर जा त र आत्मा िनयं न् त हुनपुछर्। 7 सु हेरू रातमा
* 4:16:
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सतु्छन,् मा हेरू रातमा मात्छन।् 8 तर हामी िदनसगं सम्व न्धत छौं, यसकारण हामी आफैं ले आफूलाई िनयिं त रा ु
पछर्। हामीले आफ्नो रक्षा गनर् कवच जस्तो मे र िव ास पिह रन ु पछर् म ु को आशा हा ो िशर-रक्षक हुनपुछर्।

9 परमे र हामीलाई उहाँको रसको भागी बन्न होइन, तर हा ा भ ु यशे ू ी ारा म ु पाउनकुो िन म्त छािनएका
हौ। 10 यशेलूे हा ो िन म्त ाण िदन ु भयो जसमा िक हामी उहाँिसतै ब सकौं। जब उहाँ आउनहुुन्छ हामी जीिवत रहौं
िक मतृ, यो कुनै महत्वको कुरो होइन। 11 यसकारण एक-अकार्लाई उत्साह दऊे, एक-अकार्लाई बल दऊे। अिन त्यो
त ितमीहरू ग ररहकेाछौ।

अ न्तम िनदशन र अिभवादन ्
12 दाज्य-ूभाइहरू अिन िददी-बिहनीहरू! अब हा ो िनवदेन छ िक जसले ितमीहरू माझ कठोर प र म गरे, जसले

ितमीहरूलाई परम भु तफर् डोयार्एर असल िशक्षा िदए ितनको सम्मान गर। 13 हामी िनवदेन गछ ं िक ितनीहरूले गरेको
कामको सम्मानको िन म्त सम्मानको िवशषे मे दशार्ऊ।

परस्परमा शा न्तपवूर्क बस। 14 दाज्य-ूभाइहरू अिन िददी-बिहनीहरू अल्छेहरूलाई चतेाउनी िदन,ु डरपोकहरूलाई
उत्साह िदन,ु दवुर्लहरूलाई सहायता िदन ु र सबिैसत धयैर् रा ु भिन हामी ितमीहरूलाई िव न्त गछ ं। 15 याद गर, कसलैे
गलत कामको बद्ला न लयोस।् तर त्यकेले एक-अकार्को अिन त्यकेको भलाई गन ल य बनाउन ु पछर्।

16सधँैं सन्न बस। 17 ाथर्ना गनर् किहल्यै नछोड। 18सधैं परमे रलाई धन्यवाद दऊे। ी यशेमूा हुने ितमीहरूबाट
परमे र यही चाहन ु हुन्छ।

19 पिव आत्माको किहल्यै वाधा नदऊे। 20 भिवष्यवाणीलाई महत्वहीन नठान। 21 हरेक कुरालाई जाँच र असल
जित राख। 22 हर कारको दषु् ाइँदे ख टाढा बस।

23 शा न्तको ोत परमे र स्वयलंे ितमीहरू उहाँमा हुनहेरूलाई पिव पारून भन्ने हा ो ाथर्ना छ। हा ो ाथर्ना छ
िक ितमीहरूका सम्पणूर् आत्मा, ाण र शरीर हा ा भ ु यशे ू ी आउँदा पणूर्रूपले दोषरिहत बनाइ राख। 24 उहाँ नै एक
हुनहुुन्छ जसले ितमीहरूलाई बोलाउन ु भयो, ित ोलािग यी सब थोक गन ुर् नै हुनछे। ितमीहरूले उहाँलाई िव ास गन
सक्छौ।

25 दाज्य-ूभाइहरू अिन िददी-बिहनीहरू, हा ा लािग पिन ाथर्ना गर। 26 जब भटे गछ ं सबै भाइ बिहनीहरूलाई
पिव चमु्बनले अिभवादन गर। 27 भकुो अिधकार लएर म भन्दछुै, यो प सबै दाज्य-ूभाइ अिन िददी-बिहनीहरूलाई
पढरे सनुाइिदन ु पछर्। 28 हा ा परम भु यशे ू ी को अन ु ह ितमीहरू सबमैा रहोस।् आमने।
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िथस्सलोिनकीहरूलाई
पावलको दो ो प

1 पावल, िसल्वानस, र ितमोथीबाट िथस्सलोिनका मण्डलीलाई णाम। तपँाईहरू हा ा िपता परमे र र भ ु यशे ू
ी मा हुनहुुन्छ।
2 ितमीहरूलाई हा ा िपता परमे र र भ ु यशे ू ी को अन ु ह र शा न्त रहोस।्
3 ितमीहरूको लािग हामी परमे रलाई सधँैं धन्यवाद िदन्छौ। त्यसो गन ुर् हामीलाई ठक छ कारण ितमीहरूको िव ास

झन-झन बिढरहकेोछ। ितमीहरूले एक अकार्मा गरेको मे पिन बिढरहकेो छ। 4 यसलैे परमे रका अरू मण्डलीहरूमा
हामी ितमीहरू बारे गवर् गछ ं। ितमीहरू आफ्नो िव ासमा अझै द रलो बन्दै गएको कुरा हामी अरू मण्डलीहरूमा
पाउछँौ। ितमीहरू अनके क ले सताइँदछैौ ता पिन िव ास छोडकेा छैनौं, तर यसको स ामा दढृहुदँै जाँदछैौं।

पावल परमे रको न्याय बारे बोल्छन ्
5 यसले यो स्प पाछर् िक परमे र आफ्नो न्यायमा सत्य हुनहुुन्छ। परमे रले ितमीहरूलाई उहाँको राज्यको

योग्य मािनसहरू भएको चाहनहुुन्छ। ितमीहरूको यातना त्यही राज्यकोलािग हो। 6 परमे रले जे गन ुर् हुन्छ ठकसगँ
गन ुर्हुन्छ। ितमीहरूलाई जसले क िदन्छन ि्तनीहरूलाई परमे र ारा क भोगाइनछे। 7अिन क मा परेका ितमीहरूलाई
परमे रले शा न्त िदनहुुन्छ। परमे रले यस्तै सहायता गन ुर्हुन्छ जब भु यशे ू आउन ु हुन्छ। उहाँको श शाली
स्वगर्दतूहरूिसत स्वगर्बाट यशे ू तल आउनु हुनछे। 8 परमे रलाई निचन्नहेरू तथा हा ा भ ु यशे ू को स-ुसमचारलाई
नमान्नहेरुलाई दण्ड िदन ु उहाँ स्वगर्बाट बल्दो अगलु्ठो लएर आउनु हुनछे। 9 ितनीहरूलाई अनन्त िवनाशको दण्ड
िदइनछे। ितनीहरूलाई भिुसत ब िदइनछैेन। उहाँका सव च्च श दे ख धरैे टाड ितनीहरूलाई रा खनछे। 10 यो
त्यस िदन हुन्छ जनु िदन भु यशे ू आउन ु हुनछे। उहाँ आफ्नो पिव सन्तहरूिसत मिहमा लन आउनु हुनछे। अिन
ितनीहरू ज-जसले िव स गछर्न ्यशेलूाई दखेरे आ यर्चिकत हुनछेन।् ितमीहरू ितनै िव ासीहरू मध्ये हुनछेौ िकनिक
हामीले िदएको साक्षी ितमीहरूले िव ास गरेका छौ।

11 त्यसकैारण हामी सधैं ितमीहरूको भलाईकोलािग ाथर्ना गदर्छौं। उहाँले ितमीहरूलाई बोलाएको जीवन शलैीमा
ितमीहरूलाई हा ो परमे रले बाँच्ने योग्य बनाई िदन ु हुन हामी ाथर्ना गछौं। ितमीहरूमा भएको असल गणुले
ितमीहरूलाई गणुस्तरीय कायर्हरू गनर् उत्साह िदन्छ अिन ितमीहरूकोमा भएको िव ासले ितमीहरूलाई असल कायर्
गन गराउँछ। हामी ाथर्ना गछ ं िक परमे रले ितमीहरूलाई अझ बसेी यस्तो असल कायर् गन ुर् योग्य पारून।् 12 हामी
यी सब त रकाले ाथर्ना गछौं तािक हा ा परम भु यशे ू ी को नाउँ ितमीहरूमा मिहिमत हुन सकोस ्अिन ितमीहरूले
पिन उहाँमा मिहमा पाउन सक्छौ। त्यो मिहमा हा ा परमे र अिन भु यशे ू ी को अन ु हबाट आउँछ।

2
द ु घटना घट्नछे

1 दाज्य-ूभाइ अिन िददी-बिहनीहरू, हा ा भ ू यशे ू ी को आगमन बारे हामीले केही कुरा भन्न ु छ। हामी त्यस
बलेाको कुरा गनर् चाहन्छौं जब हामी उहाँिसत एक साथ भटे गछौं। 2यिद कतबैाट ितमीहरूले भकुो आगमन भइसकेको
चाल पाए ितमीहरू सिजलै िबच लत हुने अथवा डराउनै पदन। कस-ैकसलैे भन्लान िक यो अगमवाणीमा छ अथवा
ससुमाचारमा छ अथवा ितमीहरू िच ी पढ्न सक्छौ जनु ितमीहरूले भन्छन ्िक ितनीहरू हामीबाट आएका हुन।् 3 कुनै
खण्डमा पिन ितमीहरूलाई कसलैे धोखा निदओस।् जब सम्म परमे रको िवरु िव ोह हुदँनै त्यो िदन आउने छैन। जब
सम्म िवनाशकारी मािनस आउँदनै तब सम्म त्यो िदन आउँदनै। िवनाशकारी मािनस नरकको हो। 4 परमे र वा कुनै
पिन चीज जो मािनसहरूले पजूा गछर्न ् त्यसले िवरोध गछर्। त्यो दरुाचारी मािनस आफैं ले आफूलाई परमे र अथवा
मािनसहरूको आराधना भन्दा मािथ राख्छ। त्यो परमे रको म न्दरमा पिन जान्छ र त्यहाँ बस्छ र आफू परमे र हु ँ भन्ने
घोषणा गछर्।

5 मलैे पिहल्यै यी सब घटनाहरूको सत्य बताइ सकेको छु। याद छ? 6 अिन ितमीहरू जान्दछौ त्यो स्वचे्छाकारी
केले रोिकरा खएको छ। ठक समयमा दखेा पनर् भनरे नै त्यसलाई रोिकराखकेो छ। 7 पापको ग ु ी श ले अिहले
पिन ससंारमा काम ग ररहकैे छ। तर एक श छ जसले त्यो द ु को श लाई रोिकराखकेो छ। र त्यसलाई बाटोदे ख
नपन् ाइञ्जले सम्म त्यसलाई यसरी नै रोकेरै रा खनछे। 8 त्यसपिछ त्यो दरुाचारी िनस्कनछे र भु यशेलू े त्यसलाई
आफ्नो मखुको ासले मा रिदन ु हुनछे। परम भलुे द ु मािनसलाई आफ्नो गौरवमय आगमनले नाश ग रिदन ु हुनछे।
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9 त्यो द ु मािनस शतैानको श मा आउँछ। त्यसिसत धरैे श रहनछे र िकिसम-िकिसमका झटूो चमत्कार, लक्षण र
आ यर् कमर्हरू दखेाउछँ। 10 द ु मानवले मािनसहरूलाई थ र-थ रको छल -पञं्च दखेाउछँ। ितनीहरू हुन ्
िकनभने ितमीहरूले सत्य स्वीकारेनन।् सत्यलाई स्वीकार गरेका भए ितनीहरूलाई बचाइने िथयो।

11 तर ितनीहरूले सत्यलाई स्वीकारेनन,् यसकारण परमे रले ितनीहरूलाई सत्यबाट भड्काउन केही श शाली
चीज पठाउन ु हुनछे। त्यस श ले गदार् ितनीहरू असत्यमै िव ास गनर् लाग्छन।् 12 त्यसकारण जस-जसले सत्यमा
िव ास गदनन ्ितनीहरू द ण्डत हुन्छन।् ितनीहरूले सत्यता स्वीकारेनन ्तर ितनीहरू द ु ाँई कमर्हरूमा आन न्दत भए।

ितमीहरू मु को लािग छािनका हौ
13 दाज्य-ूभाइहरू अिन िददी-बिहनीहरू! भलुे ितमीहरूलाई माया गन ुर् हुन्छ। ितमीहरूको मु को लािग परमे रले

शरुूदे ख नै ितमीहरूलाई छान्नभुएको हो। यसलैे ितमीहरूकालािग हामी परमे रलाई सधैं धन्यवाद िदन्छौं। आत्मा ारा
पिव बनरे अिन सत्यमा िव ासी बनरे ितमीहरू बाँचकेा छौ। 14 त्यही म ु पाउन परमे रले ितमीहरूलाई बोलाउन ु
भयो जनु हामी चार गछ ं। ितमीहरू हा ा भ ु यशे ू ी को मिहमाको भागीदार हुन सक भनरे बोलाईएका हौ। 15यसलैे
दाज्य-ूभाइहरू अिन िददी-बिहनीहरू! हामीबाट पाएको िशक्षाहरूमा िव ास लगातार ग ररहौ र दढृबन। हामीले मखुले
बोलरे होस ्िक िच ीमा लखेरे होस,् ितमीहरूलाई यी कुराहरू िसकाएकाछौं।

16-17 हामी ाथर्ना गछ िक हा ो भ ु यशे ू ी आफैले र हा ा िपता परमे रले ितमीहरू त्यके असल कायर्
जे गछ अिन भन्छौ ितमीहरूमा उत्साह अिन श िदनहुुनछे। परमे रले हामीलाई माया गन ुर् भयो अिन आफ्नो
अन ु ह ारा उनले हामीलाई असल आशा र अनन्त उत्साह िदनभुयो।

3
हा ोलािग ाथर्ना गर

1अिन अब दाज्य-ूभाइहरू अिन िददी-बिहनीहरू, हा ा लािग ाथर्ना गर िक परम भकुो वचन फै लयोस र् ितमीहरूले
गरे जस्तै अरूहरूले त्यसको सत्कार गरून।् 2 अिन यो पिन ाथर्ना गर िक पापी र कुकम हरूको हातबाट हामी बाँच्न
सकौं। सबलैे परम भमुा िव ास गदनन।् 3 तर भु िव ासी हुनहुुन्छ। उहाँले ितमीहरूलाई स्थर गराउन ु हुन्छ र त्यो
एक द ु बाट बचाउन ु हुन्छ। 4 हामीले िदएको िशक्षा ितमीहरूले मान्दछैौ भन्ने भलुे हामीलाई िनश्यता िदनहुुनछ। 5 हामी
ाथर्ना गछ ं िक परम भलुे ितमीहरूको हृदयलाई परमे रको मे औ ी को धयैर् ितर डोयार्उन।्

काम गनर् वाध्यता
6 दाज्य-ूभाइहरू अिन िददी-बिहनीहरूलाई हामी हा ा भ ु यशे ू ी को अिधकार लएर आज्ञा िददंछौं िक काम गनर्

जसले अस्वीकार गछर् ितनीहरूबाट टाढा बस। ती मािनसहरूले हामीबाट पाएको िशक्षा अनशुरण गन ुर् अस्वीकार गछर्न।्
7 ितमीहरू जान्दछौ िक हामी बाँचे जस्तै ितमीहरू पिन बाँच्न ु पछर्। जब हामी ितमीहरूिसत िथयौं हामी अल्छी िथएनौं।
8 अिन जलैे पिन हामीले अरूको खाना खायौं, हामीले दाम ितय ं। ितमीहरू कुनै एकजनाको पिन भार नबिनन ु हामीले
कडा महेनत गय ं। हामीले रात-िदन काम गय ं। 9 यसको अथर् यो होइन िक ितमीहरू को सहाएता माग्ने अिधकार हा ो
छैन। तर ितमीहरूको लािग उदाहरण बन्न ु तािक ितमीहरूले अनसुरण गर, हामी आफ्नो हरेचाहकोलागी आफै ख ौं।
10 हामी जितञ्चले ितमीहरूिसत िथयौं हामीले यो िनयम ितमीहरूको िन म्त िदयौं, “यिद कसलैे काम गदन भने उसले
खाने पिन छैन।”

11 हामीले सनुकेा छौं ितमीहरू मध्ये कस-ैकसलैे पटक्कै काम गदनन र् अकार्को काममा हस्तक्षपे मा ग रिहडंछन।्
12 हामी ती मािनसहरूलाई आदशे िदन्छौं िक ितनीहरूले अरू मािनसहरूलाई दःुख निदउन।् हामी ितनीहरूलाई आदशे
िदन्छौं िक ितनीहरू आफ्नो छाक जटुाउन आफैं महेनत गरून।् भु यशे ू ी को िन म्त ितनीहरूले यस्तो गरून ्भनी
हामी सिवनय िव न्त गछ ं। 13 दाज्य-ूभाइहरू अिन िददी-बिहनीहरू! असल कायर्हरू गनर् किहल्यै नथाक।

14 यिद कसलैे यस प ारा िदएको आदशे नमाने त्यसलाई याद ग रराख। त्यसिसत सम्बन्धै नराख जसमा िक त्यो
ल ज्जत होस।् 15 तर त्यसिसत श ु जस्तो वहार नगर बरू भाइलाई जस्तो चतेावनी दऊे।

अ न्तम शब्द
16 हामी ाथर्ना गछ ,ं शा न्तका परम भलुे ितमीहरूलाई शा न्त दान गरून।् हामी ाथर्ना गदर्छौं िक उहाँले

ितमीहरूलाई सधैं हर त रकाले शा न्त दान गरून।् भु ितमीहरू सबिैसत रहुन।्
17 म पावल हु ँ र यो अिभवादन आफ्नै हातले लखे्दछुै। मलैे लखेकेो त्यके िच ीमा यो सत्यता िचन्ह हो। यो मरेो

ले े त रका हो।
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18 हा ा भ ु यशे ू ी को अन ु ह ितमीहरू सबमैािथ होस।्
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ितमोथीलाई
पावलको पिहलो प

1 ी यशेकूो े रत पावलबाट णाम। हा ा म ु दाता परमे र र हा ा आशा ी यशेकूो आज्ञाले म े रत हु।ँ
2 ितमोथीलाई, जो िव ासमा मरेा सच्चा पु हुन, हा ा िपता परमे र र हा ा भ ु ी यशेबूाट अन ु ह करूणा र

शा न्त।
झटूो िशक्षाहरूको िवरू चतेावनी

3 जब म म्यािसडोिनया तफर् गएँ त्यस बलेा मलैे ितमीलाई एिफससमै ब ु भनरे भनकेो िथएँ। त्यहाँ एिफससमा
कस-ैकसलैे झटूा िशक्षाहरू िदइरहछेन।् त्यहाँ बसरे ितमीले ती मािनसहरूलाई ती कुराहरू निसकाउन ु भिन िनदशन िदन
सक्छौ। 4 ितनीहरूलाई पौरािणक कथा र नटु ङ्गने पा रवा रक वशंावली भन्नमा ध्यान नदऊे भनी िनदश िदन सक्छौ।
यस्ता कुराहरूबाट खा ल िववाद उत्पन्न हुन्छ, अिन परमे रको काममा सहायता हुदँनै। परमे रको काम िव ास ारा
गनर् सिकन्छ। 5 यस आज्ञाको उ ेश्य मािनसहरूमा मे ल्याउन ु हो। यो मे उत्पन्न गनर्लाई मािनसहरूको हृदय शु
हुनपुछर्, ितनीहरूले जानकेो जे उिचत छ त्यसकैो आधारमा ितनीहरूले काम गन ुर् पछर् अिन ितमीहरूमा सत्य िव ास
हुनपुछर्। 6 कित मािनसहरूले यस्ता कुराहरूबाट मखु फकार्ए अिन थर्का कुराितर लाग।े 7 त्यस्ता मािनसहरू शा ी
बन्न खोज्छन।् तर उनीहरू के बो लरहकेा छन ् त्यो उनीहरूलाई नै थाहा हुदँनै। अिन उनीहरूले ती कुराहरू बझु्दनैन ्
जसलाई उनीहरू सत्य भन्छन।्

8 हामी जान्दछौ िक हामीले ठीकिसत उपयोग गरे वस्था रा ो हुन्छ। 9 हामी यो पिन जान्दछौं, वस्था भला
मािनसहरूकोलािग बिनएको होइन। वस्था त उनीहरूको िन म्त बिनएको हो जो िवधान िवरोधी र अनाज्ञाकारी छन,्
जो भ हीन र पापमय छन,् जो अपिव र अधम छन ्जो मात ृ िपत ृ घातक र हत्यारा छन।् 10 जो यौन-पापीहरू र
सम लङ्गीहरू छन,् जो दास ापारीहरू र िमथ्यावादीहरू छन,् जो झटूा गवाहीहरू िदने र सत्य िशक्षा िवरोधी छन,्
मािनसहरू जो कसम खाएर झटूो कुरा बोल्छन ्अिन जसले साँचो िशक्षाको िवरू काम गछर्न,् वस्था ितनीहरूको
िन म्त होइन। 11 यो सत्य िशक्षा ससुमाचारकै एउटा भाग हो जो परमे रले मलाई चार गनर् समु्पनभुयो। यो मिहमामय
ससुमाचार परमधन्य परमे रबाट आएको हो।

परमे रलाई उहाँको कृपाको िन म्त धन्यवाद
12 हा ा भ ु ी यशेलूाई म धन्यवाद िददंछु िकनभने उहाँले मलाई िव ास गन ुर् भयो र उहाँको सवेा गन यो काम

मलाई िदनभुयो। उहाँले यो गनर् मलाई श िदनभुयो। 13 अिघ-अिघ म ी को िवरु बोल्थें, उहाँलाई सताउथँें र
उहाँलाई चोट लाग्ने काम-कुरो गथ। तर परमे रले ममािथ कृपा गन ुर्भयो िकनिक म के गद िथएँ त्यसबारे म अज्ञानी
िथएँ। मलैे सबै यस्ता कुराहरू त्यस बलेा गरें जब मरेो ी ित िव ास िथएन। 14 तर मलैे पणू र्रूपले उहाँको अन ु ह
पाएँ। अिन त्यही अन ु हिसत ी यशेमूा मे अिन िव ास पाएँ।

15 म जे भन्दछुै त्यो सत्य हो अिन ितमीले यसलाई पणूर्रूपले स्वीकार गन ुर्पछर्ः ी यशे ू पापीहरूलाई बचाउन ु यस
ससंारमा आउनभुयो। म पापीहरूमा पिन महा-पापी हु।ँ 16 तर म ित कृपा यसकारणले दखेाइयो िक ी यशेलू े उहाँका
अनन्त धयैर् ममा दखेाउन सक्नभुयो। ी ले म ित ठूलो धयैर् दखेाउन ु भयो जो पापीहरू मध्ये िनकृ िथएँ। ी ले
मलाई ितनीहरूका िन म्त एउटा उदाहरणको रूपमा लनभुयो। जसले भिवष्य ित िव ास गछर् अिन अनन्त जीवन
चाहन्छ। ितनीहरूको िन म्त ी मलाई एक उदाहरूण बनाउन चाहन ु हुन्थ्यो। 17 जसले सदा-सवर्दा शासन गछर्न,्
सम्मान अिन मिहमा उनै राजा ित होस।् उहाँको अ स्तत्व मटेाउन सिकंदनै अिन दे सिकंदनै। एकमा परमे र ित
सदा सवर्दा सम्मान अिन मिहमा रहोस।् आिमन।

18 ितमोथी, ितमी मरेा प ु जस्तो हौ। म ितमीलाई यो आज्ञा िददंछुै। यो आज्ञा त्यो अगमवाणीिसत सम्मत हुनछे
जो ित ो बारेमा पिहल्यै भिनएको िथयो। म ितमीलाई यो भन्दछु िक ितमी त्यो अगमवाणी अनसुार कायर् गर अिन
िव ासको असल लडाइँ लड। 19 िव ास रा खराख र जे उिचत छ भिन ितमी जान्दछौ त्यो गर। कित ले
यसलाई अनसुरण गरेनन ्अिन ितनीहरूको िव ास न भयो। 20 हाइिमिनयस र अलकेज्याण्डरले त्यसै गरेका िथए।
ितनीहरूले परमे रको िवरू मा बोल्न ु नहुनरेहछे भन्ने पाठ िसकुन ्भनरे मलैे ती दईुलाई शतैानको हातमा स ु म्पिदएँ।

2
परुूष र ीहरूको लािग िनयमहरू
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1 थमतः म ितमीलाई सबकैोलािग ाथर्ना गर भनरे िनवदेन गछुर्। परमे रिसत सबकैो बारेमा कुरा गर। मािनसहरूलाई

चािहएको कुरो उहाँिसत माग र उहाँलाई धन्यवाद चढाऊ। 2 राजाहरू अिन उनीहरू सबकैोलागी जो अिधकार-सम्पन्न
छन,् ाथर्ना गर जसमा िक हामी शा न्तिसत अिन कुनै वाधािबना िजउन पाऊँ जसमा िक हामी हरेक कारले परमे रको
आराधना गनर् सकँु अिन उहाँ ित सम्मान दखेाउन पाऊँ। 3 यही रा ो हुन्छ र यसले हा ा उ ारक ार् परमे र सन्न
हुनहुन्छ।

4 परमे र सबकैो उ ार भएको चाहनहुुन्छ अिन उहाँ यो पिन चाहनहुुन्छ िक यो सत्यलाई सबलैे जाननु।् 5 परमे र
एकमा हुनहुुन्छ अिन मािनसहरूको उहाँकहाँ पगु्ने बाटो पिन एउटै छ। त्यो बाटो यशे ू ी माफर् त हो, जो एकजना
मािनस पिन हुनहुुन्छ। 6 सबै मािनसहरूको पापहरूको मलू्य चकुाउन ु यशेलू े स्वयलंाई ब लदान गन ुर् भयो। यशे ू माण
हुनहुुन्छ िक सबकैो उ ार होस ्भन्ने परमे र चाहनहुुन्छ। अिन उहाँ ठीक समयमा आउनभुयो। 7 त्यसलैे ससुमाचार
भन्न म एक े रतको रूपमा छािनएकोछु। म सत्य बोल्दछुै, मलैे झटूो बोलकेो छैन।ँ म अयहूदीहरूको िन म्त एक
िशक्षकको रूपमा छािनएँ। म ितनीहरूलाई िव ास गन ुर् अिन सत्यको अनसुरण गन ुर् िसकाउँछु।

ी र परुूष़लाई िबषशे सझुावहरू
8 मािनसहरूले जहीं पिन ाथर्ना गरून ्भन्ने म चाहन्छु। ाथर्नामा जसले आफ्ना हात उठाउँछन ्ती मािनसहरू पिव

हुन ु पछर्। ितनीहरू रसाल ु र झगड़ाल ु हुन ु हुदँनै।
9 ीहरूले पिन ठीकिसत व पिह रऊन ्भन्ने म चाहन्छु। उनीहरूले स्वयलंाई उपय ु अिन सामान्य ब ले सजाउन ु

पछर्, चलु्ठा बाटेर, सनु वा मोती झल्काएर वा बहुमलू्य ब पिहरेर होइन। 10 तर ितनीहरूले आफूलाई असल कामहरूले
सजाउन ु पछर्। यो ती ीहरूलाई उपय ु हुन्छ जसले भन्छन ्िक ितनीहरू परमे रको पजूा गछर्न।्

11 ीहरूले शान्तपवूर्क र परूा आज्ञाकारी भएर िसकुन।् 12 तर म कुनै ीलाई िशक्षा िदने तथा कुनै परुुषमािथ
अिधकार जमाउने अनमुित िदिँदन, तर ी चपुचाप ब पुछर्। 13 िकनभने पिहले आदमको सिृ भयो अिन पिछ हव्वाको।
14 शतैान ारा ठिगने आदम िथएन। त्यो ी िथई जो ठिगई अिन पापी बनी। 15 तर ीहरू नानी जन्माउनाले म ु
हुन्छन।् ितनीहरू िव ास, मे अिन पिव तामा लािगरहे अिन उिचत त रकाले आत्मा सयंममा लािगरहे ितनीहरूले
म ु पाउछँन।्

3
मण्डलीका अगवुाहरू

1 म जे भन्छु त्यो साँचो होः यिद कसलैे मण्डलीको अगवुा हुने इच्छा गछर् भने उसले रा ो कामको इच्छा गरेको
हो। 2 अगवुा खबुै असल मािनस हुनपुदर्छ तािक कसलैे पिन उसको आलोचना गनर् नसकोस।् उसको एउटै मा प ी
हुनपुछर्। ऊ आत्मिनयिं त र ब ु मानी हुन ु पछर्। ऊ अरूबाट सम्मानीत हुनपुछर्। ऊ मािनसहरू ित सत्कारशील हुनपुछर्।
ऊ एक असल िशक्षक हुनपुछर्। 3 उसले अित धरैे दाखरस िपउन ु हुदँनै र झगडाल ु पिन हुन ु हुदँनै। ऊ िवनयी अिन शान्त
हुन ु पछर्। ऊ पसैाको लोभी हुन ु हुदँनै। 4ऊ आफ्नो प रवारलाई असलिसत अगवुाइ गनर्मा योग्य हुनपुछर्। मतलब उसका
छोरा-छोरीहरूले पणू र् आदरपवूर्क उसको आज्ञा पालन गन ुर्पछर्। 5 यिद ऊ आफ्नो प रवारको अगवुाइ गनर् अयोग्य भए,
उसले परमे रको मण्डलीको दखेरेख कसरी गलार्।

6 अगवुा नव-प रवितर्त िव ासी हुनहुुदँनै। न ऊ स्वयं घमण्डी बन्नछे। तब उसको घमण्डका िन म्त द ु ात्मालाई
दण्ड िदए झैं उसलाई पिन दण्ड िदइनछे। 7 ऊ मण्डलीदे ख बािहरका मािनसहरू ारा पिन मान ग रने हुनपुछर्। तब ऊ
अरू ारा आलोिचत हुने छैन अिन ऊ शतैानको जालमा पन छैन।

मण्डलीक सहायकहरू
8 त्यसरी नै जसले िवशषे सहायकहरूको रूपमा मण्डलीको सवेा गछर्न ् ितनीहरू मािनसहरूबीच माननीय हुनपुछर्।

ितनीहरू बातचीतमा इमान्दार हुनपुछर् अिन ितनीहरूले अिधक दाखरस िपउन ु हुदँनै। अरूलाई ठगरे ितनीहरूले धनी बन्ने
कोिशश गन ुर् हुदँनै। 9 ितनीहरू परमे रले हामीलाई बताएको सत्यमा दढृ रहन ु पछर् अिन ितनीहरूले जे ठीक छ भनी
िव ास गछर्न ्सधैं त्यही गन ुर् पछर्। 10 त्यस्ता मािनसहरूलाई अिधबाटै जाँच। यिद ितनीहरूमा कुनै गलत कुरा छैन भने
ितनीहरूले िवशषे सहायकहरूको रूपमा काम गनर् सक्छन।्

11 उसरी नै ीहरू पिन मािनसहरू माझ माननीय हुनपुछर्। ितनीहरूले अकार्को िनदंा गन ुर् हंुदनै।् ितनीहरू हरेक कुरामा
आत्मा-िनयिं त र िव ासी हुनपुछर्।

12 िवशषे सहायकहरूको रूपमा सवेा गन मािनसको एउटा प ी मा हुनपुछर्। ितनीहरू आफ्ना बालबच्चाहरूको
अिन आफ्नो प रवारको योग्य अगवुा हुनपुछर्। 13असल कारले सवेा गन यी िवशषे सहायकहरूले स्वयलंाई माननीय
पदको योग्य तलु्याउने छन।् ितनीहरूले ी यशेमूा आफ्नो िव ासको िवषयमा ठूलो भरोसा पाउनछेन।्
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हा ो जीवनको रहस्य
14 म ितमी भएकोमा चाँडै आउन सकँुला िक भन्ने आशा छ। अिहललेाई म यो प लखे्दछुै। 15 यिद म ितमीकहाँ

झ ै आउन सिकन ँभने पिन परमे रको प रवारमा मािनसहरूले के गन ुर् पछर् त्यो ितमीले जानकैेछौ। त्यो प रवार जीिवत
परमे रको मण्डली हो। अिन परमे रको मण्डली सत्यको खाँबा र जग हो। 16 िनःसन्दहे हा ो आराधनाको जीवनको
रहस्य महान छः

उहाँ हा ो िन म्त मािनसको रूपमा कट हुनभुयो,
आत्मा ारा उहाँ सत्य सािवत हुनहुुन्छ।
उहाँ स्वगर्दतू अिघ दखेा पन ुर्भयो,
ससुमाचार अन्य जाितहरूमा चा रत ग रयो,
िव का मािनसहरूले उहाँलाई िव ास गरे।
अिन मिहमामा उहाँ स्वगर् सम्म उचा लन ु भएकोछ।

4
झु ा िशक्षकहरू बारे सावधान

1 पिव आत्मा स्प िसत भन्न ु हुन्छ िक भिवष्यमा कित मािनसहरू सत्य िशक्षा ित िव ास गनर् छाड्नछेन।्
ितनीहरूले धोखे बाज आत्माहरूलाई मान्नछेन ्अिन भतू तेको िशक्षाहरूको अनसुरण गनछन।् 2 यस्ता िशक्षाहरू झटूा
अिन धोखबेाजहरूबाट आउँदछ जसले सही र गलत के हो त्यो पिन छु ाउन सक्दनैन।् ितनीहरूको िववके तातो
फलामले पोलकेो हुन्छ। 3 ती हरूले मािनसहरूलाई िववाह गनर् अिन कुन-ैकुनै खाने कुराहरू खान िददंनैन।् तर
सबै खानकुेराहरू परमे रले सिृ गन ुर्भएको हो। यसकारण, जसको िव ास छ अिन जसले सत्य जान्दछ ितनीहरूले
धन्यवाद सिहत ती खान सक्छन।् 4 पमे रले सिृ गन ुर्भएको जनुै कुरो पिन रा ो छ। परमे रलाई धन्यवाद सिहत
हण गरेको कुनै कुरो पिन अस्वीकार गन ुर् हुदँनै। 5 परमे रको वचन अिन ाथर्ना ारा हरेक कुरो पिव बन्दछ।

ी यशेकूो असल सवेक बन
6 यी सबै कुराहरू त्यहाँका दाज्य-ूभाइ अिन िददी-बिहनीहरूलाई सनुाऊ। यसले ितमीलाई ी यशेकूो असल

सवेक हो भन्ने दखेाउछँ। ितमीले अनसुरण गरेको सत्य िव ासको वचन र असल िशक्षाले ितमीलाई द रलो बनाएको
छ भिन ितमी दखेाउनछेौ। 7मािनसहरू यस्ता मखूर् कथाहरू सनुाउछँन ज्सको परमे रको सत्यतािसत कुनै सम्बन्ध छैन।
त्यस्ता कथाहरूका िशक्षा पालन नगर। तर ितमीले स्वयलंाई इमान्दारीपवूर्क परमे रको सवेा गनर् िसकाऊ। 8शारी रक

ायामले ितमीलाई केही मा ामा सहायता गनछ। तर परमे र ित अपर्ण गरेको सवेाले ितमीलाई हरेक कुरामा सहायता
गनछ। परमे रको सवेामा यो जीवन अिन अक जीवनको पिन आशीवार्दको भाकल िनिहत हुन्छ। 9 मलैे जे पिन भनें
त्यो सत्य हो अिन ितमीले त्यसलाई पणूर्रूपले स्वीकार गन ुर्पछर्। 10 त्यसकैो िन म्त हामी प र म र सघंषर् गछ ं। हामी
जीिवत परमे रमा आशा गछ ं। उहाँ सबकैा म ु दाता हुनहुुन्छ िवशषे गरी ितनीहरूको जो उहाँमािथ िव ास गछर्न।्

11 ियनै कुराहरूका आदशे र िशक्षा दऊे। 12 ितमी जवान छौ तर ित ो उमरेको कारणले ितमीलाई हलेा गनर् कसलैाई
नदऊे। ितनीहरू कसरी िजउन ु पछर् भिन िव ासीहरूको िन म्त एउटा उदाहरण बन्ने कोिशश गर। ितनीहरूलाई आफ्नो
भनाई, आफ्नो रहन-सहन, आफ्नो मे, आफ्नो िव ास अिन आफ्नो पिव जीवन ारा दखेाऊ।

13म नआउञ्जले मािनसहरूलाई धमर्शा पढरे सनुाउदँ ै गन ुर्, ितनीहरूलाई दढृ बनाउदँै गन ुर् िशक्षा िददं ै गन ुर्। 14 ितमीमा
भएको वरदानलाई काममा लाउने कुरो याद गर। त्यो बरदान ितमीलाई अगवुाहरूको समहूले ितमीमािथ हात राखरे
अगमवाणी गरी िदएकाछन।् 15 यी कुराहरू ित िवचार ग ररहु, ती कुराहरू गनर्मा ित ो जीवन समपणर् गर। तब हरेक

ले ित ो उन्नित दे सक्नछेन।् 16आफ्नो जीवनको र आफ्नो िशक्षणको ध्यान राख। उिचत रूपले जीवन िजउँदै
अिन िशक्षा िददं ै जाऊ। तब ितमीले आफैलाई अिन ित ा िशक्षा सनु्नहेरूलाई बचाउनछेौ।

5
िजउने िनयमहरू

1 आफूभन्दा ठूला मािनसहरूिसत रसाएर नबोल तर ितनीिसत आफ्ना िपतालाई जस्तै वहार गर। साना
मािनसहरूिसत आफ्ना भाईहरूलाई झैं वहार गर। 2 ठूला ीहरूिसत आफ्नी आमालाई झैं वहार गर अिन
सानाहरूिसत बिहनीहरूलाई जस्तै श ु मनले ावहार गर।
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िबधवुाहरूको वास्ता गन ुर्
3 िवधवुाहरूलाई मान गर जो साँच्चै असहाय छन।् 4 तर कुनै िवधवाका छोरा-छोरी वा नाती-नातीना छन ् भने

ितनीहरूले िसक्न ु पन पिहलो कुरो हुन्छः आफ्नो प रवारको दखेरेख गन ुर्। जब ितनीहरूले यसो गछर्न ्ितनीहरूले आफ्ना
आमा-बाब ु तथा बाज-ेबज्यकैो ऋण चकुाउनछेन।् यस ारा परमे र पिन खशुी हुन ु हुनछे। 5 कुनै एक िवधवा जो साँच्चै
अभावमा छन,् जसलाई दखेरेख गन कोही छैन, जसले आफ्नो आशा परमे रमािथ मा राखकेीछन,् उनले िदनरात
परमे रसगं ाथर्ना गिछर्न।् उनले परमे रसगं सहायता मा ग्छन।् 6 तर आफ्नो आनन्दको लािग कुनै िवधवा बाँच्छे
भने ऊ जीिवत भएता पिन मरेकै बराबर हो। 7 यी कुराहरू गन ुर् भिन ती िव ासीहरूलाई िनदश गर, जसमा िक कसलैे
पिन यो भन्न ु नसकून ्िक ितनीहरूले भलू गदछन।् 8 मािनसहरूले आफ्नै मािनसहरूको याद रा ु पछर् िवशषे गरी आफ्नै
प रवारहरूको। यिद कसलैे त्यसो गदन भने उसले सत्य िशक्षालाई त्यागकेोछ। त्यस्ता मािनस त अिव ासी भन्दा पिन
खराब हो।

9 िवधवाहरूको सचूीका िन म्त कुनै पिन िवधवा 60 वषर् वा त्यस भन्दा अिधक उमरेको हुनपुछर्। उसका एउटै
मा पित भएको हुनपुछर्। 10 उसले रा ो कामहरू ग रन ् भनरे उनी जािनएको हुनपुछर्। जस्तो आफ्ना बालबच्चाको
पालन-पोषण गन, मािनसहरूको सत्कार गन, परमे रका मािनसहरूको पाउ धनु,े क मा परेका मािनसहरूको सहायता
गन र आफ्नो जीवनलाई हर कारको असल काममा लगाउनहेरू।

11 तर तरूणी िवधवाहरूलाई आफ्नो सचूीमा नहलखे। ितनीहरूले आफूलाई ी मा समिपर्त गरेता पिन आफ्नो
शारी रक इच्छाहरूले ायः नै ितनीहरूलाई ी बाट तान्छ अिन िववाह गनर् चाहन्छन।् 12 ितनीहरूले पिहलाको
ितज्ञा भङ्ग गरेको कारणमा ितनीहरूको न्याय ग रनछे। 13 यस बाहके, ती तरूणी िवधवाहरू घर-घर घमु्न,े कुरौटे हुने

र अकार्को जीवनमा हस्तक्षपे गन बानी लन्छन ्अिन नगन ुर् पन कुराहरूमा समय िबताउँछन।् 14 यसकारण म चाहन्छु
िक तरूणी िवधवाहरूले िववाह गरून,् बालकहरू जन्माउन ्र आफ्नो घरको दखेभाल गरून।् यिद ितनीहरूले यसो गरे
हा ा श हुरूले ितनीहरूको आलोचना गन अवसर पाउने छैनन।् 15 कितपय तरूणी िवधवाहरू शतैानको अनसुरण गनर्
फिकर् सकेकाछन।्

16 यिद कुनै िव ासी ीको घरमा िवधवाहरू भए उसले ितनीहरूको दखे-रेख गन ुर् पछर्। ितनीहरूको दखे-रेखका
िन म्त मण्डलीलाई बाधा िदन ु हुदँनै। तब ितनीहरूको दखे-रेख मण्डलीले गनर् सक्नछे। जो साँचो अथर्मा अभाव स्त
िवधवा छन।्

अगवुाहरू अन्यकुराहरूको बारेमा
17अगवुाहरू जसले भावकारी ढङ्गले अगवुाका रूपमा कायर् ग ररहछेन,् मण्डलीले ितनलाई दोबर परुस्कार िदन ु

पछर्। िवशषे गरी यो ितनीहरूलाई य ु हुन्छ जसले चार गनर् र िसकाउनमा प र म गदर्छन।् 18 िकनभने धमर्शा ले
भन्छः “गोरूले दाइँ गदछ भने त्यसको मखुमा मोहोला नलगाऊ।”✡ अक ठाउँमा धमर् शा ले नै भन्छ, “मजदरुलाई
उसको योग्य ज्याला िदनपुछर्।”✡

19 यिद कसलैे अगवुालाई दोष्याउछँ भने उसलाई ध्यान िदन ु हुदँनै। यिद दइु वा तीन हरू त्यो दोषको साक्षी
िदन्छन ्भने मा त्यस को कुरा सनु। 20 जब ितनीहरू पाप गछर्न,् मािनसहरूलाई भन िक ितनीहरू गलत छन।्
यो कुरा सम्पणूर् मण्डलीको समक्ष गर। तब अरूहरूले पिन चतेावनी पाउनछेन।्

21 परमे र, ी यशे ू अिन छािनएका स्वगर्दतूहरूका साम ु म ितमीलाई यसो गन आदशे िददंछुै। तर ितमीले सत्य
नजानसेम्म मािनसहरूको न्याय नगर। अिन सबलैाई समानरूपले यसो ग रन ु पछर्।

22 धमर्गरुू बनाउनाका िन म्त कसमैािथ ित ो हात रा को अिघ होिशयारीिसत सोच। अरूका पापहरूका सह भागी
नहोऊ। आफूलाई श ु राख।

23 ितमोथी साधारणतयाः ितमी पानी मा िपउँछौ। यसो नगर, केही दाखरस पिन िपउने गर। त्यसले ित ो पटेलाई
सहायता गछर् अिन ितमी घ रघ र िवमारी पन छैनौ।

24कोही मािनसहरूको पापहरू सिजलिैसत दे सिकन्छ अिन ितनीहरूले दखेाउछँन ्िक ितमीहरूको न्याय ग रनछे।
तर कित अन्य पापहरू केही समय पिछ मा दे खन्छ। 25 मािनसहरूले गन असल काम बारे पिन यस्तै हो। मािनसहरूले
गन असल कुराहरू सिजलै दे सिकन्छ। किहले काहीं यी असल कुराहरू सिजलै नदे खए तापिन ितनीहरूलाई लकुाउन
सिकंदनै।
✡ 5:18: 25:4 बाट उ तृ ग रएको। ✡ 5:18: 10:7 बाट उ तृ ग रएको।
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6
1 ती जो दासत्वको वशमा छन ् ितनीहरूले आफ्ना मा लकहरूलाई पणूर् आदर दशार्उन ु पछर्। यिद ितनीहरूले त्यसो

गरे परमे रको नाउँ अिन हा ो िशक्षाको झटूो िनन्दा हुनछैेन। 2 केही दासहरूका मा लकहरू िव ासी छन।् ती दासहरू
अिन मा लकहरू दाज्य-ूभाइहरू हुन्छन ्तर दासहरूले मा लक ितको आफ्नो आदर सत्कारमा कुनै कमी दखेाउन ु हुदँनै।
बरू ितनीहरूले आफ्ना िव ासी मा लकहरूको अझ रा री सवेा गन ुर्पछर्। िकन? िकनभने दासहरू ितनीहरूले मे गन
ती िव ासी मा लकहरूलाई सहायता गछर्न।्

झटूो िशक्षा र साँचो धन
मािनसहरूलाई ितमीले यी कुराहरू गनर् भन्न ु र िसकाउन ु पछर्। 3 कोही मािनसहरूले झटूो कुराहरू िसकाउँछन।् यी

कुराहरू हा ा भ ु यशे ू ी का सत्य िशक्षा अिन परमे रको सवेाको सत्य मागर्िसत मले खाँदनै। 4 झ ू ा िशक्षा िदने
मािनस अहङ्कारी हुन्छ र केही बझु्न नसक्ने हुन्छ। यस्तो मािनस बहस- मेी हुन्छ अिन वचनहरू बारे झगड़ा गछर्।
यसले इष्यार्,ं झगड़ा, अपमान अिन कुशकंा ल्याउछँ। 5 यसले दिुषत मन हुने मािनसहरूबाट तकर् िवतकर् पिन ल्याउदँछ।
जसले सत्य गमुाएका हुन्छन।् ितनीहरू सम्झन्छन ्िक परमे रको सवेा गन ुर् धनवान बन्ने मागर् हो।

6 िन यनै परमे रको सवेाले मािनसलाई धनवान तलु्याउछँ यिद आफूिसत भएको कुरामा उसलाई सन्तोष छ भन।े
7 जब हामी ससंारमा आयौ, हामीले हामीिसत केही पिन ल्याएनौं, उसरी न,ै जब हामी मछ ं यस ससंारबाट हामी केही
पिन लान स ै नौं। जब हामी ससंारमा आयौं हामी र ो हात आयौं। अिन जब हामी मछ ं हामी र ो हात जान्छौं।
8 यसकारण यिद हामीिसत भोजन अिन ब भए हामी त्यसमैा सन्त ु रहनछेौं। 9 तर मािनसहरू जो धनी हुन चाहन्छन ्
ती लोभमा फँस्छन ्अिन जालमा पछर्न।् ितनीहरू मखूार्तापणू र् अिन हािनकारक चाहनाको िवकाश गन कुरा गछर्न।् जनु
कुराहरूले ितनीहरूलाई ध्वशं अिन न बनाउदँछ। 10 पसैा ितको मेले हर कारको खराबीलाई सिृ गछर्। कसलैे
त सत्य िव ासलाई नै त्यािगसकेकाछन ्िकनभने ितमीहरूमा धरैेभन्दा धरैे धन सं ह गन बल इच्छा िथयो। तर त्यसो
गरेर ितनीहरूले आफैलाई घोर दःुख अिन अफसोसमा पारेकाछन।्

याद गन ुर् पन केही कुराहरू
11 तर ितमी परमे रका मािनस हौ। अिन त्यसलैे यस्ता सबै कुराहरूबाट ितमी अलग ब ु पछर्। असल धािमर्कता,

भ , िव ास, मे, धयैर् र न ता अपनाउने भरसक कोशीश गर। 12 आफ्नो िव ासको रक्षा गन ुर् दौडमा दगनु ुर् जस्तै
हो। त्यो दौड िज , सक्दो आफ्नो कोिशश गर। अनन्त जीवन ा गन कोशीश गर जसको िन म्त ितमीलाई आ ान
ग रएकोछ। अिन ितमीले ी बारे महान ् सत्यलाई यस कारले दखेरे साक्षी िदएका छौ िक धरैेले त्यो सनुकेाछन।्
13 परमे र अिन ी यशे ू को समक्ष म ितमीलाई आज्ञा िददंछु। ी यशे ू नै एक हुनहुुन्छ जसले महान सत्यलाई
प न्तयस िपलातसको समक्ष स्वीकार गन ुर् भएको िथयो। अिन परमे र नै एक हुनहुुन्छ जसले हरेकलाई जीवन िदनहुुन्छ।
अब म ितमीलाई भन्छुः 14 ितमीलाई आज्ञा िदए अनसुार काम गर। हा ा भ ु यशे ू ी को आगमन सम्म यी कुराहरू
कुनै ु ट र दोष िबना गद गर। 15 ठीक समय भएपिछ परमे रले यसो ग रिदन हुनछे। परमे र परम धन्य, एक मा
शासक, राजाहरूका राजा र भहुरूका भु हुनहुुन्छ। 16 परमे र एक मा अमर हुनहुुन्छ। परमे र यित उज्यालो
काशमा ब ु हुन्छ िक मािनस त्यसका छेउसम्म पिन जान सक्दनै। परमे रलाई कसलैे किहल्यै दखेकेो छैन। र कसलैे

परमे रलाई दे । सक्दनै। परमे र ित सदा सवर्दा सम्मान अिन श । आिमन।
17 यो आदशे ितनीहरूलाई दऊे जो यो पथृ्वीका चीजहरू ारा धनी भएकाछन।् ितनीहरूलाई घमण्डी नहुन ु भन।

ितनीहरूलाई आफ्नो आशालाई सम्पि मािथ नरा ु भन, िकनभने सम्पि अिन त बस्दछ। त्यसको साटो ितनीहरूले
आफ्नो आशा परमे रमािथ रा ु पछर् जसले हामीलाई हरेक कुरो पयार् दान गन ुर् हुन्छ। 18धनीहरूलाई रा ो काम गन ुर्
अिन रा ो काम गरेर धनी हुन ु भन्न।ु अिन िदनमुा र बाँड्नमुा खशुी हुन ु भन्न।ु 19 त्यसो गरेर ितनीहरूले आफ्नो लािग
स्वगर्मा सम्पि सञ्चय गनछन।् त्यो सम्पि नै एउटा गितलो घडरेी बन्नछे-जसमािथ ितनीहरूले आफ्नो भिवष्यको
जीवन िनमार्ण गनर् सक्नछेन।् तब ितनीहरूले सत्य जीवन पाउनछेन।्

20 ितमोथी, परमे रले ितमीले जनु कुरा समु्पन ु भएकोछ त्यसको रक्षा गन ुर्। मखूर् कुरा अिन धमर्-िनन्दा गनहरूदे ख
टाढा बस। सत्यको िवरु िववाद गनहरूदे ख ितमी स्वयं अलग बस। ितनीहरूिसत केही छ जसलाई ितनीहरू “ज्ञान”
भन्छन ् तर त्यो वास्तिवक ज्ञान होइन। 21 कोही भन्छन ् िक ितनीहरूिसत “ज्ञान” छ। ितनीहरूले सत्य िव ासलाई
त्यागकेाछन।्

परमे रको अन ु ह ितमीहरू सबै ित रहोस।्
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ितमोथीलाई
पावलको दो ो प

1 ी यशेकूो एक े रत पावलबाट। परमे रले मलाई े रत बनाउन चाहनभुयो। उहाँले मलाई ी यशेमूा
जीवनको ितज्ञाबारे चार गन िनदशन िदन ु भएको छ।

2 मरेो प्यारो छोरो ितमोथी ित। िपता परमे र अिन हा ो भ ु ी यशेबूाट ितमीलाई, अनु ह कृपा र शा न्त
िमलोस।्

उत्साह अिन धन्यवाद
3 िदन अिन रात आफ्नो ाथर्नामा म ितमीलाई सझंन्छु। मरेा ाथर्नाहरूमा म ित ोलािग परमे रलाई धन्यवाद

चढाउँछु। मरेा पखुार्हरूले सवेा गरेका परमे र उहाँ नै हुनहुुन्छ। जनु कुरो गन ुर् उिचत हो भन्ने म ठान्छु, ितनै कुराहरू
गरेर म सदवै उहाँको सवेा गछुर्। 4 म मरेो मनमा ितमीले आसँ ु खसालकेो सम्झन्छु, यसथर् म ितमीलाई भटे्न उत्सकु छु
जस ारा म आनन्दले प रपणूर् बन ु।ँ 5 म ित ो सत्य िव ास पिन सम्झन्छु। ित ी बज्यै लोइस र ित ी आमा यिुनसमा त्यस
िकिसमको िव ास िथयो। अिहले म िन त छु ित ो पिन त्यस्तै िव ास छ। 6 त्यसलैे म ितमीलाई परमे रले दान गन ुर्
भएको त्यो वरदान बारे सम्झाउनँ चाहन्छु। जब मलैे मरेो हात ितमीमा राखें परमे रले ितमीलाई त्यो वरदान िदनभुयो।
अब म चाहन्छु िक ितमीले त्यो वरदानको उपयोग गर अिन आगो दन्केर ज्वाला िनकाले झैं बढोस।् 7 परमे रले
हामीलाई कातरको आत्मा िदन ु भएन। उहाँले हामीलाई श को आत्मा, मे अिन आत्मा सयंमको आत्मा दान गन ुर्
भएको छ।

8 यसकारण हा ा भ ु यशेकूो बारेमा मािनसहरूलाई भन्न नलजाऊ। अिन म कैदमा छु भनरे पिन लाज नमान। तर
ससुमाचारको िन म्त मिसत दःुख भोग्ने गर। त्यसो गनर् परमे रले हामीलाई श िदन ु हुन्छ।

9 परमे रले हामीलाई बचाउन ु भएको छ अिन हामीलाई आफ्ना पिव मािनस तलु्य बनाउन ु भएको छ। यो हामीले
केही गरेर भएको होइन। होइन, परमे रले यो उहाँको इच्छा अिन अन ु हले गदार् हामीलाई बचाउनँ ु भयो अिन उहाँको
मािनस हुन आ ान गन ुर् भयो। यो अन ु ह ी यशे ू ारा हामीलाई अनािदकाल अिघ िदइएको िथयो। 10 त्यो अन ु ह
हामीलाई आज सम्म दखेाइएको िथएन। हा ो म ु दाता ी यशे ूआउन ु भए पिछ त्यो दखेाइयो। यशेलू े मतृ्यलुाई न
गन ुर् भयो र जीवनको मागर् दखेाऊन ु भयो। हो ससुमाचार ारा यशेलू े हामीलाई अनन्तजीवनको त्यो मागर् दखेाउन ु भयो।

11 त्यही ससुमाचार चार गनर्का िन म्त एक िशक्षक अिन े रतको रूपमा मलाई िनय ु ग रएको हो 12 त्यही
ससुमाचार चार गनर्का िन म्त अिहले मलैे क भोग्न ु प ररहकेो छ। तर म ल ज्जत छैन।ँ म उहाँ एक जनालाई जान्दछु
जसलाई मलैे िव ास गरें। म िव स्त छु िक मलाई उहाँले समु्पन ु भएको कामको रक्षा गनर् त्यस िदनसम्म* उहाँ सामथर्
हुन ु हुन्छ।

13 मबाट सनुकेो सत्य िशक्षाहरूको अनसुरण गर। ी यशेमूा भएको हा ो मे र िव ासिसत यी िशक्षाहरूको
अनसुरण गर। ती िशक्षाहरू ित ो िशक्षणका िन म्त उदाहरणहरू हुन।् 14 ितमीलाई िदइएको सत्यको रक्षा गर। हामीमा
बसकेो पिव आत्माको सहायाताले ती कुराहरूको रक्षा गर।

15 ितमीलाई थाहा छ िक एिशयामा मलाई सबले छोड।े फाइगलेस र हम जनेस ले पिन मलाई छोड।े
16 ओ न्सफरसका प रवारलाई भलुे कृपा गरून ् भनी म ाथर्ना गछुर्। ओ न्सफरसले मलाई मरेो क मा धरैे पल्ट
सघाए। मलाई बन्दी दखेरे उनी लजाएनन।् 17 अह,ँ जब उनी रोममा आए मलाई नभटुेन्जले उनले मलाई िनरन्तर
खोिजरह।े 18 म ाथर्ना गछुर् त्यस िदन† भलुे ओ न्सफरसलाई कृपा गरून।् ितमी रा री जान्दछौ िक एिफससमा उनले
मलाई धरैे कारले सहायता गरे।

2
ी यशेकूो स्वामी भ रक्षक

1 ितमोथी! ितमी मरेो छोरो जस्तो हौ। ी यशेमूा भएको हा ो अन ु हमा दढृ बन। 2 मलैे िसकाएको कुरा ितमीले
सनुकेा छौ। अरू धरैेले पिन ती कुरा सनुकेाछन।् ितमीलाई पत्यार लागकेा मािनसहरूलाई ती कुराहरू समु्पीदऊे जस ारा
* 1:12:

† 1:18:
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ितनीहरूले पिन अरूलाई िसकाउन योग्य हुनछे। 3 हा ो दःुखको भागीदार बन। ी यशेकूो साँच्चो िसपाहीले जस्तो
दःुखलाई स्वीकार गर। 4 िसपाहीले आफ्ना नायकलाई सन्त ु तलु्याउन खोज्छ। त्यसकारणले ऊ सामान्य जीवन कायर्मा
फँस्दनै। 5 यिद कुनै खलेाडीले दौडमा भाग लने इच्छा गछर् भने इनाम िज कोलािग उसले खलेको िनयम पालन गन ुर्
पछर्। 6 िकसान जसले क ठन प र म गछर् ऊ नै आफूले उमारेको अन्नको पिहलो अिधकारी हुनपुछर्। 7 मलैे भनकेा
कुराहरूमा िवचार गर, भलुे ितमीलाई यी सब बझु्ने सामथ्यर् िदनहुुने छ।

8 यशे ू ी को सम्झना गर। उहाँ दाऊदका सन्तान हुनहुुन्छ। यशेलूाई मतृ्य ु पिछ बौराइएको िथयो। यही ससुमाचार
म मािनसहरूलाई भन्छु। 9 अिन त्यो ससुमाचार भन्दा मलैे दःुख पाइरहछुे। अपराधीलाई जस्तै साङ्गलोले बाँिधने
अवस्थामा मलैे क पाइरहछुे। तर पमे रको िशक्षा साङ्गला ारा बाँिधदंनै। 10 यसकैारण म यी सब क हरू धयैर्पवूर्क
भोिगरहकेो छु। परमे रले चनुकेा ती सबकैा िन म्त म यसो गछुर्। ी यशेमूा हुने ती मािनसहरूले म ु पाउन ्भनरे नै
म यी यातनाहरूलाई स्वीकार गछुर्। त्यही म ु बाट मिहमा आउँदछ जो अनन्त हुन्छ। 11 यो एक साँचो िशक्षा होः

यिद हामी उहाँिसतै मय ं भन,े तब हामी पिन उहाँिसतै िजउँछौं।
12 यिद हामीले दःुख र क स ौ भने हामी उहाँिसतै शासन गनछौं।
यिद हामीले उहाँलाई स्वीकानर् अस्वीकार गय ं भन,े उहाँले पिन हामीलाई स्वीकार गनर् अस्वीकार गन ुर् हुनछे।
13 यिद हामी िव ासी नभए पिन, उहाँ अझ िव ासी हुनहुुन्छ,

िकन िक उहाँ आफ्नो स्वभावलाई अस्वीकार गनर् सक्न ु हुदँनै।
प रिचत कम

14 मािनसहरूलाई यी कुराहरू भनी बस। अिन परमे र समक्ष ितमीहरूलाई चतेावनी दऊे जस ारा ितनीहरूले
वचनलाई लएर कुनै बहस नगरून।् वचनहरू बारे तकर् गनार्ले केही लाभ हुने छैन। वास्तवमा त्यसले सनु्नहेरूलाई पिन
न गछर्। 15 परमे रको समक्ष यस्तो कारले स्वयं उप स्थत हुने भरसक कोिशश गर िक उहाँले ितमीलाई अनमुोदन
गन ुर् हुनछे। आफ्नो काममा ल ज्जत नबन। सत्य िशक्षालाई उिचत रूपले उपयोग गन कम बन।

16जो परमे रबाट आएको होइन त्यस्ता थर्का कुरा गनहरूबाट अलग बस। त्यस्तो कुराले मािनसलाई परमे रको
झन-झन िवरोधी बन्न अ सर गराउछँ। 17 ितनीहरूका झटूो िशक्षा शरीरमा रोग जस्तै फै लनछेन।् हाइमिेनयस र िफलतेस
त्यस्तै मािनसहरू हुन।् 18 ितनीहरूले साँचो िशक्षा त्याग गरे। ितनीहरू िसकाउँछन ि्क मतृ्यबुाट बौराई त पिहल्यै भइसक्यो
। यही रीतले ती दईुले कित मािनसहरूका िव ास ध्वशं पादछन।्

19 तर परमे रको सदुढृ घडरेी सदुढृ नै रिहरहन्छ। त्यस घडरेीमा यी शब्दहरू ले खएका छनः “ भु आफ्ना
मािनसहरूलाई िचन्नहुुन्छ।”✡ अिन यी शब्दहरू पिन ले खएका छन ्“ त्यके मािनस जसले भमुा िव ास छ भन्ने
दावा गछर् उसले पापपणूर् कायर् गन ुर् छोड्न ु पछर्।”

20 एउटा ठूलो भवनमा सनु र चाँदीले बिनएका समानहरू छन, तर त्यहाँ काठ र माटाले बिनएका वस्तहुरू पिन छन।्
कोही िवशषे कामकालािग हुन्छन ्भने कुनै साधारण कामकालािग हुन्छन।् 21 यिद कसलैे आफूलाई नरा ो कमर्हरूबाट
िवश ु बनाउछँ भने उसलाई िवशषे काममा उपयोग ग रनछे। त्यो मािनस पिव बन्छ अिन ऊ घरको मा लकका िन म्त
उपयोगी हुन्छ। ऊ सबै असल कामको िन म्त लायक हुन्छ।

22 जवानीको अिभलाषा दे ख टाढो बस। असल जीवन िजउनलुाई िव ास, मे र शा न्त ा गनर् महान यास
गर। यी कुराहरू शु हृदय भएका अिन परम भमुा िव ास भएका मािनसहरूको सङ्गतमा गन यास गर। 23 मखूर्
र बसेमझका तकर् हरू छोड़। ितमी जान्दछौ यस्ता तर्क बढरे िववादमा प रणत हुन्छन।् 24 भकुो सवेकले झगडा गन ुर्
हुदँनै। उसले सबै ित दयाल ु हुन ु पछर्। भकुो सवेक असल िशक्षक हुनपुछर्। ऊ सहनशील हुनपुछर्। 25आफूिसत सहमत
नहुने मानिसहरूलाई उसले न तापवूर्क िसकाउन ु पछर्। परमे रले ितनीहरूको हृदय प रवतर्न ग रिदन सक्नहुुन्छ अिन
ितनीहरुले सत्यलाई स्वीकार गनर् सक्छन।् 26 त्यस्ता मािनसहरू शतैानको जालमा परेका हुन्छन ्अिन शतैानले चाहे
जस्तै काम गछर्न।् तर ितनीहरू जान्न अिन शतैानको जालबाट उम्कन सक्छन।्

3
अ न्तम िदनहरू

1 यो याद गर। अ न्तम िदनहरूमा आपदको समय हुनछे। 2 ती िदनहरूमा मािनसले आफूलाई र पसैालाई मा माया
गनछन।् ती अहकंारी, घमण्डी र अकार्लाई गाली गन हुन्छन।् मािनसहरूले आफ्ना माता िपताका आज्ञा पालन गन छैनन ्
✡ 2:19: 16:5 बाट उ तृ ग रएको।
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अिन कृतज्ञ बन्ने छैनन।् ती परम रले मन पराउन ु हुने मािनसहरू हुनछैेनन।् 3 मािनसहरूले अकार्लाई मे गन छैनन।्
ितनीहरूले अरूलाई क्षमा गनर् अस्वीकार गनछन।् ितनीहरूले नरा ा कुराहरू बोल्नछेन।् ितनीहरूमा आत्मसयंम हुने
छैन। ितनीहरू दरुाचारी र नीच हुनछेन ्अिन असल कुरालाई हलेा गन हुनछेन।् 4अन्त्यका िदनहरूमा मािनसहरू आफ्नै
साथीको श ु बन्ने छन।् केही िवचारै नगरी ितनीहरू मखूर् काम गछर्न।् ती कपटी हुनछेन।् ितनीहरू परमे रलाई भन्दा
सखुभोगलाई अिधक मे गन हुन्छन।् 5 ितनीहरूले परमे रको सवेा गरे जस्तो त गनछन।् तर वहारमा ितनीहरूले
परमे रको “सवेा” गदनन।् ितमोथी, त्यस्ता मािनसहरूबाट टाडा बस।

6 त्यस्ता कित मािनसहरू घर जान्छन ् र पापले पणू र् भएका ीहरूलाई आफ्ना अधीनमा राख्छन।् ितनीहरूले गनर्
चाहने धरैे नरा ा कुराहरू ारा ितनीहरूलाई पाप ितर तािनन्छन।् 7 ती ीहरू सदवै नयाँ िशक्षाहरू िसक्न चाहन्छन ्तर
ितनीहरू सत्यलाई पणूर्रूपले बझु्न किहल्यै पिन योग्य हुदँनैन।्

8 जने्नस र जमे् सलाई नै सम्झ। ितनीहरू मोशाको िवरू िथए। यी मािनसहरू पिन त्यस्तै हुन।् ितनीहरू सत्यका
िवरोधी हुन।् ितनीहरूको िवचार बहिकएको छ। ितनीहरू सत्यको अनसुरण गनर् चकेुका छन।् 9 तर ितनीहरू आफ्ना
काममा सफल हुन सक्ने छैनन।् सबले जान्नछेन ् िक ितनीहरू मखूर्छन।् जने्नस र जमे् सको मामलामा जस्तै त्यकेले
जान्नछेन ्िक ितनीहरू मखूर् हुन।्

अ न्तम सल्लाह
10 मरेो बारेमा ितमी सबै जान्दछौ। म के िसकाउँछु, कसरी बस्छु, ितमी जान्दछौ। ितमी मरेो जीवनको ल य, मरेो

िव ास, धयैर् र मे पिन जान्दछौ। ितमी जान्दछौ िक कोिशश गनर् म किहल्यै छोड़िदन।ँ 11 ितमी मरेो क हरू र
यातनाहरू जान्दछौ। ए न्टओक, आइकोिनयम र ल ामा ममािथ घटेका घटनाहरू ितमी सबै जान्दछौ। ती स्थानहरूमा
मलैे सामना गनर् परेका क हरू ितमीलाई थाहा छ। तर भलुे मलाई ती िवपदहरूबाट बचाउन ु भयो। 12 ी यशेमूा
जसले परम रले चाहकेो अनसुार बाँच्न चाहन्छ उसले क हरू भोग्नै पछर्। 13 मािनसहरू जो द ु अिन अरूलाई धोका
िदनहेरू छन ् ती नरा ोदे ख अझ नरा ो हुदँ ै जान्छन।् ितनीहरू अरूलाई मखूर् तलु्याउछँन ् तर ितनीहरू स्वयलंाई मखूर्
बनाइरहकेा हुन्छन।्

14 ितमीले िसकेका िशक्षालाई ितमीले अनसुरण गन ुर्पछर् िकनभने ती सत्य हुन ्भनी ितमीलाई भरोसा छ। यो कुरा
ितमी जान्दछौ िकनिक ितनीहरू जसले ितमीलाई ती िसकाए ितनीहरू भरोसा योग्य छन। 15 ित ो बाल्यकालदे ख नै
ितमीलाई पिव शा थाहा छ। ती धमर्शा ले ितमीलाई ज्ञानी तलु्याउनछे। अिन त्यो ज्ञानले ी यशेमूा िव ास ारा
म ु तफर् डोयार्उछँ। 16सबै धमर्शा हरू परमे रले िदन ुभएको हो। ती धमर्शा हरू िशक्षा िदन ुअिन मािनसको जीवनमा
भएका गलत कुराहरू दखेाइिदने काममा उपयोगी छन।् धमर्शा हरू गल्ती सधुानर् अिन उिचत जीवन कसरी िजउन ु त्यो
िसकाउनमुा उपयोगी छन।् 17 परमे रको त्यके सवेक धमर्शा को योग गरेर तयार हुनछे अिन हर िकिसमको उ म
कायर् गनर् उसलाई आवश्यक हरेक कुरा ा हुनछे।।

4
1 परमे र अिन यशे ू ी को नाउमँा म ितमीलाई आदशे िददछुँ। जीिवत अिन मतृहरूको न्याय गन ुर् हुने एक मा

ी यशे ू हुनहुुन्छ। उहाँको राज्य छ अिन उहाँ कट हुनहुुदँछै। त्यसलैे म ितमीलाई यो आदशे िदन्छुः 2 मािनसहरूलाई
ससुमाचार भन, हर स्थितमा यो भन। मािनसहरूलाई ितनीहरूले गन ुर् पन काम बताऊ। ितनीहरूको गल्ती हुदँा
ितनीहरूलाई भन। ितनीहरूलाई उत्साह दऊे। यी सब कुराहरू ठूलो धयैर् र सावधान िशक्षा ारा गर।

3 समय आउने छ जब मािनसहरूले सत्य िशक्षा सहने छैन। ितनीहरूले धरैे िशक्षकहरू पाउनछेन ्जो ती मािनसहरूको
इच्छाहरूसगँ ितनीहरू िमल्नछेन।् ती िशक्षकहरूले ितनीहरूलाई ितनीहरूले सनु्न चाहने कुराहरू िसकाउनछेन।्
4 मािनसहरूले सत्य सनु्न छाड्नछेन।् ितनीहरू झटूा कथाहरूकै पिछ लाग्नछेन।् 5 तर ितमीले सदवै आफूलाई सयंम
गन ुर्पछर्। यिद दःुख आइपरे त्यसलाई स्वीकार गर। ससुमाचार चार गन काम नछोड। परमे रको सवेकले गन ुर् पन जे
पिन छ सबै गर।

6 मरेो जीवनलाई परमे र समक्ष वदेीमा व लदान िदइँदछै। मलैे यो जीवनलाई छाड्ने समय आएको छ। 7 मलैे
लड़ाईं लडकेो छु र दौड िस ाएको छु। मलैे िव ास बचाइ राखकेोछु। 8 अब एउटा मकुुटले मलाई प खर्बसकेो छ। म
परमे रसगँ ठक रहकेोले गदार् मलै े त्यो धािमर्कताको मकुुट पाउने छु। हो, उहाँले मलाई त्यो मकुुट त्यस िदन िदनहुुनछे।
उहाँले त्यो मकुुट ती समस्त मािनसहरूलाई िदनहुुनछे जसल,े उहाँको आगमन चाहकेाछन ्अिन जसले उहाँको ितक्षा
गरेकाछन।्

गत वचनहरू
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9 जित चाँडो सम्भव हुन्छ, मकहाँ आउने कोिशश गर। 10 डमेसले ससंारलाई खबूै मे गथ्य अिन ऊ मलाई

छाडदछै, ऊ िथस्सलोिनका गयो। े सने्स गलितया गयो अिन तीतस डालिमितयामा गए। 11 अिहले लकूा मा मिसत
छ। मकूर् सलाई भटे र ितमी आउँदा उसलाई ितमीिसत लएर आऊ। उसले मलाई यहाँ मरेो काममा सघाउन सक्छ।
12 टाइिककसलाई मलैे एिफसस पठाँए।

13 म ोआसमा हुदँा त्यहाँ कापर्सकहाँ मलै े कोट छोडें। ितमी आउँदा त्यो पिन ल्याइिदन।ु ती अत्यन्त आवश्यकीय
हुन।्

14 धातकुार अलकेज्याण्डरले मलाई अत्यन्त क्षित गरेको छ। भलुे उसलाई योग्य दण्ड िदनहुुनछे। 15 ितमी पिन
सतकर् बस तािक उसले ितमीलाई क्षित पयुार्उन नसकोस।् हा ो िशक्षाको उसले ती िवरोध गरेकोछ।

16 पिहलो सनुवाइमा मलाई आफ्नो बचाउ गन ुर् भिनयो, मलाई समथर्न िदने त्यहाँ कोही िथएन। त्यकेले मलाई छाड।े
म ाथर्ना गछुर् िक परमे रले ितनीहरूलाई क्षमा गनछन।् 17 तर भु मरेो साथ हुनहुुन्थ्यो। उहाँले मलाई श वान
तलु्याउन ु भयो जस ारा मलैे अयहूदीहरूलाई ससुमाचार ाख्या गनर् सकें । भ ु चाहनहुुन्थ्यो िक सबै अयहूदीहरूले
ससुमाचार सनु्न ु पछर्। म िसहंको मखुबाट उ म्कएँ। 18 यिद कसलैे मलाई क्षित गनर् खोजे भलुे मलाई उ ार गन ुर् हुनछे।
उहाँले मलाई बचाउनँ ु हुनछे अिन आफ्नो स्वग य राज्यमा ल्याउन ु हुनछे। उहाँको मिहमा सदा सवर्दा रिह-रहोस।्
आिमन।

अ न्तम अिभवादन
19 ि स्कला र अक्वीलाको साथै ओ न्सफरसको सबै प रवालाई णाम छ। 20 इरास्तस को रन्थमै बस।े अिन

मलैे ोिफमसलाई िमलतेसमा छोिडराखें। ऊ अ लक िबसन्चो िथयो। 21 शीत ऋतु भन्दा अिघ नै मकहाँ आउने सक्दो
कोिशश गन ुर्।

यबुलसले ितमीलाई अिभवादन पठाउँदै छ। पडुने्स, लनस, क्लोिदया अिन यहाँ भएका समस्त दाज्य-ूभाइ, िददी-
बिहनीहरूले आफ्ना अिभवादन पठाउँदछैन।्

22 परमे र ित ो आत्मा साथ रहुन।् ित ो साथमा अन ु ह रहोस।्
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तीतसलाई
पावलको प

1 परमशेवरको सवेक र यशे ू ी का े रत पावलको णाम। परमे रले छानकेा मािनसहरूको िव ासलाई सहायता
गन ुर् अिन मािनसहरूलाई सत्य बताउनकुो िन म्त मलाई पठाइएको हो। परमे रको सवेा कसरी गन त्यो सत्यले मािनसलाई
िसकाउँछ। 2 त्यो िव ास र त्यो ज्ञान अनन्त जीवनको हा ो आशाबाट उत्पन्न हुन्छ। त्यो जीवन िदने वचन परमे रले
हामीलाई अनािद कालमै िदन ु भएको हो परमे र किहल्यै झटूो बोल्न ु हुदँनै। 3 ठीक समयमा परमे रले ससंारलाई त्यो
जीवन बारे जान्न िदनभुयो। परमे रले त्यसलाई चार ारा जान्न िदन ु भयो। त्यो काम परमे रले मलाई समु्पन ु भयो।
मलैे त्यो हा ो म ु दाता परमे रको आदशेमा चार गरें।

4 तीतसलाई णाम। हा ो साझा िव ासमा ितमी मरेा साँच्चो छोरा हौ।
िपता परमे र र हा ा म ु दाता ी यशेबूाट शा न्त र अन ु ह रहोस।्

े टमा िततसको काम
5 मलैे ितमीलाई े टमा यसकारणले छाडें िक त्यहाँ बाँकी रहकेो काम पणूर् होस।् अिन हरेक शहरमा धमर्-गरुूहरूलाई

पिन िनय ु गन ुर् भनी मलैे छाडें। 6 धमर्-गरुू यस्तो मािनस हुनपुछर् जो गलत जीवन िबताइरहकेो अिभय ु नहोस।्
उसको एउटै मा प ी हुन ु पछर्। उसका केटा-केटीहरू िव ासी हुन ु पछर्, असभ्य जीवन बाँचकेो वा आज्ञाकारी नभएको
अिभय ु हुन ु हुदँनै। 7 धमर्गरुूको कायर् परमे र ित कामको ख्याल रा ु हो। यसथर् कुनै गलत कमर्को िन म्त उनी
अिभय ु हुन ु हुदँनै। उनी घमण्डी अिन स्वाथ हुन ु हुदँनै वा झ रसाउने हुन ु हुदँनै। ऊ िपयक्कड हुन ु हुदँनै। ऊ झगड़ाल ु
अिन ठगरे धनी हुने आकांक्ष भएको हुन ु हुदँनै। 8धमर्-गरुूले मानिसहरूलाई आफ्नो घरमा लगरे सहायता गन ुर् पछर्। उसले
जे असल छ त्यसलाई मे गन ुर् पछर्, ज्ञानी हुन ु पछर्, सही अिन पिव जीवन िजउन ु पछर्। उिसत आत्मा सयंम हुन ु पछर्।
9धमर्-गरुूले हामीले िसकाएको सत्य िव ासपवूर्क मान्न ु पछर्। ऊ, सही अिन सत्य िशक्षाको उपयोग ारा मािनसहरूलाई
सहायता गनर् समथर् हुनपुछर् अिन मािनसहरू जो सत्य िशक्षाको िवरू छन ् ितनीहरू गलत छन ्भनी मािणत गनर् समथर्
हुन ु पछर्। 10 आज्ञापालन नगन धरैे छन।् ितनीहरू थर्का कुराहरू गछर्न ्अिन मािनसहरूलाई गलत त रकाले अगवुाई
गछर्न।् म िवशषे गरी ितनीहरूका बारेमा कुरा गदछु जो यहूदी मतबाट बािहर भएका छन।् धमर्-गरुूले मािनसहरू भलूमा
छन ्भनी दखेाउन ु पछर् अिन ितनीहरूलाई त्यस्तो थर्का कुराबाट रोक्न ु पछर्। 11 ितनीहरूले निसकाउन ु पन कुराहरू
िसकाएर त्यस्ता मािनसहरूले ठग्न ु अिन पसैा कमाउन ु मा ितनीहरू त्यस्तो िशक्षा िदन्छन।् 12 ितनीहरूका आफ्नै
एकजना दशेवासी जो ितनीहरूका अगमव ाले भन,े “ े टका मािनसहरू सधैं झटूो बोल्छन।् ती जङ्गली पशहुरू जस्तै
छन ्अिन ितनीहरू अल्छे छन,् ितनीहरूले कसरी खान ु त्यो मा जानकेा छन।्” 13 अगमव ाले भनकेा ती कुराहरू
ठीक हुन,् यसथर् ितमीले ितनीहरूलाई दखेाउन ु पछर् िक ितनी गलत छन।् ितमी ितनीहरूिसत कठोर बन्नपुछर् जसमा
िक ितनीहरूले सत्य िव ास अनसुरण गनछन।् 14 तब ितनीहरूले यहूदी कथाहरू सनु्ने अिन ती मािनसहरूका आदशे
मान्ने छैनन ्जसले सत्यलाई तचु्छ सम्झन्छन।् 15 शु हृदय हुनहेरूलाई सबै कुरा श ु ै हुन्छ। तर ितनीहरूका िन म्त
केही पिन स ु हुदँनै। साँच्च,ै ितनीहरूको िवचारै खराब भइसकेको छ अिन उिचत के हो त्यो िचन्ने ितनीहरूको श
न भइसकेको छ। 16 ितनीहरू परमे रलाई जान्दछौं भनरे दावी गछर्न,् तर ितनीहरूको कमर् ारा यो स्प हुन्छ िक
ितनीहरू उहाँलाई मान्दनैन।् ितनीहरू भयकंर मािनसहरू हुन,् ितनीहरू अनाज्ञाकारी छन ्अिन ितनीहरू कुनै िकिसमको
रा ो कामको िन म्त लायकका छैनन।्

2
साँचो िशक्षाको अनसुरणगन ुर्

1 तर, ितमीले मािनसहरूलाई साँचो िशक्षाको अनसुरण गनर् ितनीहरूले के-के गन ुर् पछर् त्यो बताउन ु पछर्। 2 पाका
मािनसहरूलाई आत्मा सयंमी, गम्मभीर र ज्ञानी बन्ने कुरा िसकाऊ। ितनीहरू िव ासमा, मेमा र धयैर्मा दढृ बन्नपुछर्।

3 व ृ ीहरूलाई पिन आफ्ना जीवन मागर्मा पिव रहन िसकाऊ। ितनीहरूले अकार्को िवरू कुरा गन ुर् हुदँनै अिन
ज्यादा दाखरस िपउने बानी गन ुर् हुदँनै। ती ीहरूको लािग के रा ो हुन्छ त्यो िसकाऊ। 4 त्यही कारले ितनीहरूले जवान

ीहरूलाई आफ्ना पित र बालकहरूलाई माया गनर् िसकाउन ु पछर्। 5 ितनीहरूलाई ब ु मानी र पिव हुन, आफ्नो घरको
ख्याल रा ,ु आफ्ना पितहरू ित दयाल ु अिन आज्ञकारी हुन ु भनी िसकाउनै पछर्। यस्तो स्थितमा परमे रले हामीलाई
िदन ु भएको िशक्षाको बारेमा कुनै आलोचना हुने छैन।
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6 त्यसरी नै नवयवुाहरूलाई ज्ञानी बन्ने उत्साह िदन।ु 7 ती नवयवुाहरूका िन म्त हरेक कुरामा असल-असल काम गद

ितमी एक उदाहरण बन्न ु पछर्। जब ितमी ितनीहरूलाई िसकाउँछौ इमान्दार अिन गम्भीर बन। 8 जब ितमी सत्य बोल्छौ,
यस्तो कारले बोल, जसमा िक कसलैे ित ो आलोचना गन छैन अिन तब ित ो िवरोधमा हुने कुनै मािनस आफैं ल ज्जत
भएको अनभुव गन छ। िकन िक हा ो िवरोधमा बोल्ने उिसत केही हुनछैेन।

9 अिन यी कुराहरू दासहरूलाई पिन भन। ितनीहरूले सधैं आफ्ना मा लकहरूलाई खशुी रा े कोिशश गरून,्
ितनीहरूले आफ्ना मा लकहरूिसत तकर् गन ुर् हुदँनै, 10 ितनीहरूले मा लकको कुनै कुरा चोरी गन ुर् हुदँनै अिन आफ्ना
मा लकले ितनीहरूमािथ पणूर् िव ास गनर् सक्छन ् भनरे दखेाउन ु पछर्। यिद दासहरूले यस्तो गरे ितनीहरूका त्यके
कामले हा ो म ु दाता परमे रको िशक्षा रा ो रहछे भन्ने माण गनछ।

11 हामी यसरी िजउन ु पछर् िकन िक परमे रको अन ु ह हामीकहाँ पगुकेोछ। त्यो दयाले हरेकलाई बचाउन ु सक्छ।
अिन त्यो दया हामीलाई िदइएकोछ।

12 त्यही अन ु हले हामीलाई परमे रको िवरु नबाँच्न ु भन्ने िसकाउँछ अिन ससंारले चाहकेो जस्तो कुकमर् गनर्बाट
हामीलाई रोक्छ। त्यो अन ु हले हामलीई पथृ्वीमा ज्ञानी अिन सही त रकाले हा ो जीवन िजउन िसकाउँछ जसले हामी
परमे रको सवेा गछ ं भन्ने दखेाउछँ। 13 हा ा परमे र र म ु दाता यशे ू ी को आगमनलाई प खर्दंा हामीले हा ो
जीवन यसरी नै बाँच्नपुछर्। उहाँ हा ा महान आशा हुनहुुन्छ, उहाँ आफ्ना मिहमा सिहत आउनु हुनछे। 14उहाँले स्वयलंाई
जम्मै दषु् ाइँबाट हामीलाई म ु िदन समपणर् गन ुर् भयो। हामीलाई केवल उहाँका मािनस तलु्याउन अिन जो सदवै असल
कुराहरू गनर् उत्सकु रहने तलु्याउन उहाँले ाण त्याग्न ु भयो।

15यी कुराहरू मािनसहरूलाई भन। ित ो पणूर् अिधकार छ। यसकारण मािनसहरूलाई सदुढृ तलु्याउन अिन ितनीहरूले
के गन ुर् पछर् भनी ितनीहरूलाई भन्न त्यो अिधकार योग गर। अिन सावधान बन िक कसलैे पिन ितमीलाई महत्वहीन
सम्झरे त्यस्तै वहार नगरून।्

3
िजउने असल त रका

1 मािनसहरूलाई यी कुरा गनर् नभलु्न,ु भनी भन, शासक र सरकारी अगवुाहरूको अिधकारमा रहन,ु ती
अिधकारीहरूको आज्ञा पालन गन ुर् अिन सबै िकिसमको रा ो कामका िन म्त तयार ब ,ु 2कसकैो िवरू नरा ो कुरा नगन ुर्,
अरूहरूिसत शा न्तले ब ,ु अन्य मािनसहरू ित सहनशील अिन अित भ बन्न।ु िव ासीहरूलाई सबै मािनसहरूिसत
यसो गन ुर् भनी भन।

3 अिघ-अिघ हामी मखूर् िथयौं। हामीले आज्ञा पालन गरेनौं, हामी गलत िथयौं अिन आफ्नो शरीरको वश िथयौं,
जसले नरा ा कुरा गनर् चाहन्थ।े हामीले द ु ता अिन इष्यार्को जीवन बाँच्यौं। मािनसहरूले घणृा गरेको जीवन बाँच्दै
िथयौं अिन हामीले ितनीहरूलाई घणृा गय ं। 4 तर तब हा ा म ु दाता परमे ले मािनसहरूको लािग उहाँको दया अिन
मे हामीलाई जनाउन ु भयो। 5 उहाँले हामीलाई आफ्नो दया ारा नै बचाउन ु भयो-परमे र ित सही हुन्छौं भनी हामीले

गरेका असल कामको कारणले होइन। उहाँले हामीलाई धोएर बचाँउन ुभयो जसले हामीलाई नयाँ मािनस तलु्यायो। उहाँले
हामीलाई पिव आत्मा ारा नयँा तलु्याएर हामीलाई बचाउन ु भयो। 6 परमे रले त्यो पिव आत्मा हा ा म ु दाता यशे ू

ी ारा हामीमािथ पणूर्रूपले खन्याउन ु भयो। 7 उहाँको अन ु हले हामी धम ठह रयौं। अिन परमे रले हामीलाई
अनन्त जीवन ा गनर् आत्मा िदनभुयो। हामी त्यसकैो आशामा िथयौं। 8 त्यो िशक्षा साँचो हो।

अिन म चाहन्छु िक मािनसहरूले यी कुराहरू बझु्न ु पछर् भनी िन त गर। तब परमे रका मािनसहरूले ितनीहरूको
जीवनमा असल कायर् गनर् ितनीहरू स्वयलंाई अपर्ण गनछन ् यी कुरा असल छन ् अिन यी कुराहरूले मािनसहरूलाई
असल बन्नमुा सहयोग िदनछे।

9 मखूर्तापणू र् बहस गन, वशंावली कथाहरू भन्न,े वस्थाले िसकाउने कुराहरू बारे तकर् गनहरूबाट अलग बस।
यस्ता िनरथर्क कुराहरूले कसलैाई लाभ गदन। 10 यिद कसलैे तकर् गन चाह,े उसलाई चतेावनी दऊे। यिद अझै पिन
तकर् ग ररहे उसलाई फे र छािडदऊे। 11 यस णेीको मािनस नरा ो अिन पापी हुन ्भनी ितमीले जान्न ु पछर्। उसको
पापले ऊ गलत छ भन्ने माण िदन्छ।

याद गन ुर्पन कुराहरू
12 अि र्मास र टाइिककसलाई म ितमी भएकहाँ पठाउँदछुै। ितनीहरूलाई पठाए पिछ िनकोपो लसमा मलाई भटे्ने

ितमी सक्दो कोिशश गर। यो िहउँद मलैे त्यहाँ िबताउने िन य गरेकोछु। 13 वकील जीनस र अपोल्लसले आफ्ना या ा
यहाँद े ख जा ररा े छन।् ितनीहरूको या ाका िन म्त ितमीले जितसक्छौ ितनीहरूलाई सघाऊ। ितनीहरूलाई चािहने सबै
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थोकको वस्था होस।् 14असल काम गरेर अिन आवश्यक परेकाहरूलाई सहायता गरेर आफ्नो जीवन िजउने त रका
हा ा मािनसहरूले िसक्न ु पछर्। जब ितनीहरू त्यसो गछर्न ्तब ितनीहरूको जीवन फलहीन हुनछैेन।

15 ती सबै जो मिसत छन ्ितमीलाई णाम जनाएका छन।् त्यहाँका ती मािनसहरू सबलैाई जो िव ासमा मे गछर्न,्
हा ो अिभवादन छ।

ितमीहरू सबै ित परमे रबाट अन ु ह रहोस।्
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िफलमेोनलाई
पावलको प

1 ी यशेकूो एक कैदी पावल र हा ा भाइ ितमोथीबाट
हा ा ि य बन्ध ु तथा सहकम िफलमेोनलाई अिभवादन।
2 साथै हा ी बिहनी अ प्फयालाई, सहकम अ खर्प्पसलाई र ित ो घरमा भलेा हुने मण्डलीलाई, पिन!
3 हा ा परमे र िपता अिन भु यशे ू ी बाट अन ु ह अिन शा न्त ितमीहरू साथ रहोस।्

िफलमेोनको मे र िव ास
4 आफ्नो ाथर्नामा म ितमीलाई सम्झन्छु र ित ो िन म्त म सधँैं मरेो परमे रलाई धन्यवाद चढाउँछु। 5 परमे रका

पिव मािनसहरू ित ित ो मे र भ ु यशेमूा ित ो िव ासको कुरा म सनु्दछु। 6 म ाथर्ना गछुर् िक ितमीले हामीिसत
सहयोग गरेको िव ासले ी मा भएको हा ा हरेक असल कुरो गहनपवूर्क बझु्नमा ितमीलाई सहायता िदनछे। 7 मरेा
भाइ! ितमीले परमे रका मािनसहरूलाई मे गय अिन ितनीहरूलाई फु ल्लत तलु्यायौ। यसले मलाई आनन्द अिन
सिुवस्था दान गरेको छ।

ओनिेसमसलाई एक भाइको रूपमा स्वीकार गर
8 ितमीले केही गन ुर् छ। ी ित भएको मरेो अिधकारको कारणले म ितमीलाई यसो गर भन्न सक्छु। 9 तर मलैे

ितमीलाई आदशे िदएको होइन, केवल मेको श मा म ितमीलाई िनवदेन गदर्छु। म पावल हु ँ अिन अिहले म व ृ
मािनस हु ँ अिन ी यशेकूो लािग बन्दी छु। 10 म मरेो छोरो ओनिेसमसको बारेमा िनवदेन ग ररहछुे। म कारागारमा
छदँा ऊ मरेो छोरो बिनयो। 11 िबतकेा िदनहरूमा ऊ ित ोलािग बकेम्म िथयो। तर व र्मान समयमा ितमी र म दवुकैो
लािग ऊ उपयोगी मािनस भएको छ।

12 म उसलाई फे र ितमीकहाँ मरेो हृदयिसतै पठाउँदछुै। 13 म कारागारमा रहकेो बलेा मलाई सहायता गनर्का िन म्त
म आफैं उसलाई यहाँ ससुमाचारको िन म्त रा चाहन्थें। मलाई सहायता गरेर उसले ित ो सवेा गन िथयो। 14 तर ित ो
अनमुित न लई म केही गनर् चाहिँदन। त्यसो हुदँा ितमीले मरेो िन म्त गन असल कायर् ितमीले स्वयं गनर् चाहकेो हुनछेौ
अिन मलैे कर लाएको हुने छैन।

15 ओनिेसमस ितमीबाट केही समयकोलािग छु एको िथयो। यसो भएको हुन सक्छ िक त्यसलाई ितमीले सदाका
िन म्त िफतार् पाउनछेौ। 16 अझ एक दासको रूपमा होइन, तर दासभन्दा अिधक अिन एक ि य भाइको रूपमा हण
गर। म उसलाई खबुै माया गछुर्। तर ितमीले उसलाई अझ बसेी माया गनछौ। ितमीले उसलाई एउटा मािनसको रूपमा
अिन भमुा भाइको रूपमा पिन माया गनछौ।

17 यसथर् यिद मलाई साथी भनरे स्वागत गछ भने ओनिेसमसलाई पिन स्वागत गर। मलाई स्वीकार गरे जस्तै
उसलाई स्वीकार गर। 18 ओनिेसमसले ितमीिसत केही भलू गरेछ भने मलाई दोष्याऊ। यिद उसले केही ितन ुर् परे मलाई
लगाऊ। 19 म पावल हु।ँ यो म मरेो आफ्नै हातले लखे्दछुै। यिद ओनिेसमसले केही बाँकी ितन ुर् छ भने त्यो म ितछुर्।
आफ्नो जीवनको लािग ितमी मरेो कित ऋणी छौ त्यस बारे म केही भन्न चाहिँदन। 20 हो, मरेा भाइ, भकुा िन म्त मरेो
लािग केही ग रदऊे। ी मा मरेो हृदय शान्त गराऊ। 21 ितमीले मरेो आशा परूा गनछौ भन्ने पणू र् िव ासमा म यो प
लखे्दछुै। म जान्दछु ितमीले मलै े भनकेो भन्दा अिधक गनछौ।

22 दया गरी मलाई ब को लािग एउटा कोठा वस्था गरी दऊे। म आशा गछुर् िक परमे रले ित ो ाथर्ना सनु्नछेन ्
अिन म ितमीकहाँ आउन सक्नछुे।

अ न्तम अिभवादन
23 मरेो साथी इपा ास पिन ी यशेकूो िन म्त मिसत बन्दी छ। उसले ितमीलाई अिभवादन पठाउँदछै। 24 अिन

मकूर् स, अ रस्ताखर्स, डमेास र लकूाले पिन ितमीलाई अिभवादन गनर् मसगँ एक साथ छन।् यी सबै मिैसत काम गदछन।्
25 हा ा भ ु यशे ू ी को अन ु ह ित ो आत्मािसत रहोस।् आिमन।
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िह हूरूको
िन म्त प

परमे र आफ्ना पु ारा बोल्न ु भयो
1अिघ-अिघ परमे र हा ा िपता-पखुार्हरूिसत अगमव ाहरू ारा बोल्नहुुन्थ्यो। परमे र धरैे पटक िविभन्न कारले

बोल्नभुयो। 2अिन अब यी अ न्तम िदनहरूमा परमे र हामीसगं आफ्ना पु ारा बोल्नभुएकोछ। उहाँले आफ्ना पु ारा
यो समस्त िव बनाउन ु भयो अिन उहाँले आफ्ना पु लाई सबै कुराको आफ्ना उ रािधकारी बनाउनभुयो। 3 पु ले
परमे रको मिहमा ितिब म्बत गन ुर्हुन्छ। उहाँ परमे रको स्वभावको पणूर् ितरूप हुनहुुन्छ। उहाँले हरेक कुरालाई
आफ्नो श शाली आदशेको अधीनमा रा हुुन्छ। उहाँले मािनसहलाई उनीहरूको पापहरूदे ख शु तलु्याउन ु भयो र
स्वगर्मा परमे रको दािहने हातप ब भुयो। 4 परमे रले उहाँलाई एउटा नाउँ िदनभुयो जनु कुनै पिन स्वगर्दतूहरूको
नाउँ भन्दा उच्च छ। त्यसलैे उहाँ स्वगर्दतूहरू भन्दा महान ्हुनहुुन्छ।

5 परमे रले यी कुरा कुनै पिन स्वगर्दतूहरूलाई भन्नभुएको िथएन:

“ितमी मरेा प ु हौ,
आज म ित ो िपता बनकेो छु।” भजनसं ह 2:7

उहाँले कुनै स्वगर्दतूलाई यो कुरो भन्न ु भएन,

“म ितनका िपता बन्नछुे
र ितनी मरेा प ु बन्नछेन।्” 2 शमएूल 7:14

6 अिन जब परमे रले आफ्नो पिहलो पु लाई* यस ससंारमा िचनाउनहुुन्छ, उहाँ भन्नहुुन्छ,

“परमे रका सारा स्वगर्दतूहरूले उहाँलाई आराधना गरून।्” वस्था 32:43

7 स्वगर्दतूहरूको बारेमा परमे र भन्नहुुन्छ:

“परमे रले आफ्ना स्वगर्दतूहरूलाई बतास† जस्तो बनाउनभुयो,
अिन आफ्ना दासहरूलाई आगोको ज्वाला जस्तो बनाउनभुयो।” भजनसं ह 104:4

8 तर आफ्ना पु को बारेमा परमे रले भन्नभुयो:

“हे परमे र, तपाईंको िसहंासन सदा सवर्दा रिहरहने छ।
न्यायपवूर्क तपाईंले आफ्नो राज्य चलाउन ु हुनछे।

9 तपाईंले धािमर्कतालाई मे गन ुर्हुन्छ अिन द ु तालाई घणृा गन ुर्हुन्छ,
त्यसलैे हे परमे र, तपाईंका परमे रले तपाईंलाई,
तपाईंका साथीहरूलाई िदएको भन्दा महान आनन्द िदन ु भएको छ।” भजनसं ह 45:6-7

10 परमे र अझै भन्नहुुन्छ,

“हे भ,ु आिदमा तपाईंले पथृ्वीको जग बसाउनभुयो,
अिन आकाशमण्डल तपाईंका हातका कामहरू हुन।्

11 यी सब िवनाश भएर जाने छन,् तर तपाईं सदाकाल रिहरहन ु हुनछे।
* 1:6: † 1:7:

“ ”
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अिन सबै थोकहरू व झैं परुाना बन्नछेन।्
12 तपाईंले त्यसलाई व जस्तो लपटे्न ु हुनछे।

ती फे र व झैं ब द्लने छन,्
तर तपाईं किहल्यै ब द्लन ु हुने छैन।

तपाईंको जीवनको अन्त किहल्यै हुने छैन।” भजनसं ह 102:25-27

13 अिन परमे रले यो कुरो स्वगर्दतूलाई किहल्यै भन्नभुएनः

“तपाईं मरेो दािहने हात प ब हुोस,्
जबसम्म तपाईंको श हुरूलाई तपाईंका पाउमा ल्याइँदनै।” भजनसं ह 110:1

14सबै स्वगर्दतूहरू आत्मा हुन ्जो परमे रको सवेा गछर्न ्अिन उ ार पाउनहेरूको सहायता गनर् ितनीहरूलाई पठाइन्छन।्

2
हा ो उ ार वस्थाभन्दा ठूलो हो

1 यसकारण िसकाइएका कुराहरू अनसुरण गदार् अझै धरैे होिशयार हुनपुछर् जसमा िक हामी सत्यको मागर्बाट
नबहिकयौं। 2 स्वगर्दतूहरू माफर् त परमे रले िदनभुएको िशक्षा साँचो हो भन्ने दखेाइएको िथयो! अिन जिहले पिन
यहूदीहरूले त्यस िशक्षाको िवरोध गरे अथवा त्यसको अनसुरण गरेनन ्ितनीहरूले उिचत दण्ड पाए। 3 हामीलाई िदइएको
उ ार धरैे महान ्हो। यसथर् यिद हामीले त्यस उ ारको अवहलेना गरय भने हामी दण्डबाट कसरी उम्कन सकौंला?
उ ारको बारेमा मािनसहरूलाई पिहले भन्नहुुने भ ु नै हुनहुुन्थ्यो। अिन उहाँलाई सनु्ने मािनसहरूले उ ार साँचो हो भन्ने
कुरो हामीलाई मािणत गरे। 4 परमे रले पिन अचम्मका, िचन्हहरू र िविभन्न िकिसमका चमत्कारहरूले मािणत
ग रिदनभुयो। अिन पिब आत्मा ारा मािनसहरूलाई उपहारहरू िदएर त्यो मािणत ग रिदनभुयो। उहाँले ती उपहारहरू
आफ्नो अनसुार िदनभुयो।

मािनसहरुलाई बचाउन ी मािनस जस्तै बन्नभुयो
5 आउन लागकेो त्यो नयाँ ससंारको शासक बन्न परमे रले स्वगर्दतूहरूलाई छान्न ु भएन। त्यो भिवष्यको ससंार हो

जनु हामीले चचार् गनर् लागकेा छौं। 6 धमर्शा मा ले खएको छ:

“तपाईं िकन मािनसलाई सम्झन ु हुन्छ?
िकन तपाईंले मािनसको पु को बारे सोंच्न ु हुन्छ?

ऊ यित महत्वपणूर् छ?
7 छोटो अविधका िन म्त तपाईंले उसलाई स्वगर्दतूहरू भन्दा िनम्न बनाउनभुयो।

तपाईंले उहाँलाई आदर र मिहमाको मकुुट लगाई िदनभुयो,
8 अिन सबकुैराहरू तपाईंले उसकैो अधीनमा ल्याई िदनभुयो।” भजनसं ह 8:4-6

परमे रले “सबकुैरा उसकैो अधीनमा ल्याई िदनभुयो” भन्ने भनाइले भन्दा उहाँको अधीनदे ख बािहर केही रहने भन्ने
बिुझन्छ। तर हामी उहाँले सबमैािथ शासन गरेको दखे्दनैौं। 9 केही समयको िन म्त यशे ू स्वगर्दतूहरू भन्दा िनम्नको
बनाइनभुएको िथयो। तर अिहले हामी उहाँलाई आदर र मिहमाको मकुुट लगाउन ु भएको दखे्छौ िकनिक उहाँले क
भोग्न ु भयो र ूसमा मन ुर्भयो। िकनभने परमे रको अन ु हले यशेलू े त्यके का िन म्त मतृ्यकुो अनभुव गन ुर्भयो।

10 परमे र नै हुनहुुन्छ जसले आफ्नो मिहमाको लािग सबकुैरा बनाउनभुयो। उहाँले आफ्नो मिहमाको भागीदार
बनाउन उहाँले धरैे छोराहरू चाहनभुयो। यसथर् परमे रले ज-ेजे गन ुर् परेको िथयो त्यही गन ुर्भयो। परमे रले उहाँलाई
एक पणूर् मािनस बनाउनभुयो जसले सबलैाई म ु तफर् डोयार्उन ु हुन्छ। परमे रले उहाँको यातना ारा यशेलूाई पणूर्
बनाउनभुयो।

11 उहाँ नै एक जसले मािनसलाई पिव बनाउनँहुुन्छ र ती पिव बनाएकाहरू एउटै प रवारबाट आएका छन।्
यसकारण उहाँ ितनीहरूलाई आफ्ना दाज्य-ूभाइहरू अिन िददी-बिहनीहरू भन्न लजाउन ु हुन्न। 12 त्यसलैे उहाँ भन्नहुुन्छ,

“हे परमे र! तपाईंको बारेमा म आफ्ना भाइ-बिहनीहरूलाई घोषणा गनछु।
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तपाईंका सबै मािनसहरूका अिघ म तपाईंको शसंाको गीत गाँउनछुे।” भजनसं ह 22:22

13 उहाँ यसो पिन भन्नहुुन्छ,

“म परमे रमा भरोसा गछुर्।” यशयैा 8:17

अिन उहाँ भन्नहुुन्छ,

“म यहाँ छु, अिन मिसत ती छोराछोरीहरू छन,् जो परमे रले मलाई िदनभुएको छ।” यशयैा 8:18

14 ती छोराछोरीहरू भौितक शरीमा छन ज्ो मािनसहरू हुन।् अिन यशे ूपिन ती मािनसहरू जस्तै बन्नभुयो र ितनीहरूको
जस्तै अनभुव बटुल्न ु भयो। त्यसकैारण उहाँले मतृ्यलुाई अङ्गालरे त्यसलाई अथार्त शतैानलाई न गन ुर्भयो जस िसत
मान श छ। 15 यशे ू ती मािनसहरू जस्तै बन्नभुयो र मन ुर्भयो जसले गदार् ितनीहरूलाई मु गनर् सकून।् आफ्नो
मतृ्यकुो भयले गदार् ितनीहरूले सारा जीवन कमाराले जस्तै िबताए। 16 यो स्प छ िक, यशेलूे स्वगर्दतूहरूलाई होइन,
तर अ ाहामका सन्तानहरूलाई सहायता गन ुर्हुन्छ। 17 यसकैारणले यशेलू े आफूलाई हरतरहले आफ्ना भाइ बिहनीहरू
जस्तै बनाउन ु आवश्यक िथयो ता िक उहाँ परमे रको सवेामा दयाल ु र िव ासयोग्य धान पजूाहारी बन्न सकून ्अिन
यस कारले मािनसहरूलाई पापहरू क्षमा िदनसकून।् 18अिन अब यशेलूे ती मािनसहरूलाई सहायता गनर् सक्नहुुन्छ जो
परीिक्षत छन।् यशे ू ितनलाई सहायता गनर् समथर् हुनहुुन्छ िकनिक उहाँ आफैं ले क भोग्न ु भयो र परीिक्षत हुनभुयो।

3
मोशाभन्दा यशे ू महान हुनहुुन्छ

1 यसलैे ितमीहरू सबलैे यशेकूो बारेमा सोच्नपुछर्। परमे रले यशेलूाई हामी भएकहाँ पठाउन ु भएको छ अिन उहाँ
हा ा िव ासका धान पजूाहारी हुनहुुन्छ जनु िव ास हामीले राखकेा छौं। मरेा पिव दाज्य-ूभाइ, िददी-बिहनीहरूलाई
म भन्छु! ितमीहरू परमे रबाट बोलाइएकाहरू हौ। 2 परमे रले यशेलूाई हा ो माझमा पठाउनभुयो अिन उहाँलाई धान
पजूाहारी बनाउनभुयो। यशे ू पिन मोशा जस्तै परमे र ित िव ासी हुनहुुन्थ्यो। मोशाले ती सबै कामहरू गन ुर्भयो जनु
परमे रले आफ्ना घरमा गनर् चाहन ु हुन्थ्यो। 3 यिद कसलैे घर बनाउछँ तब मािनसहरूले घरलाई भन्दा घर बनाउनलेाई
बढी आदर गछर्न।् त्यसै गरी मोशालाई भन्दा यशेलूाई बढता आदरको अिधकारी मान्नपुछर्। 4 हरेक घर कुनै मािनस ारा
बनाइन्छ। तर परमे रले सबै थोक बनाउनभुयो।

5 परमे रको घरमा मोशा एउटा िव ासनीय दास जस्तो िथए। उनले मािनसहरूलाई ती कुराहरू बताए जनु भिवष्यमा
परमे रले बताउने छन।् 6 तर परमे र ारा सचंा लत घरमा ी एउटा िव ासनीय छोरो जस्तो हुनहुुन्छ। हामी
िव ासीहरू परमे रको घर हौं। यिद हामी आफुमा भएको आशा ित िन न्त र गिवर्त रिहर ौं भने हामी परमे रकै
घर हौं।

हामीले परमे रको अनसुरण ग ररहन ु पछर्
7 त्यसकैारण पिव -आत्मा भन्नहुन्छ,

“आज यिद ितमीहरूले परमे रको आवाज सनु्यौ भन,े
8 अिततमा जस्तै ितमीहरू हठधम नबन, जितबलेा ितमीहरूले परमे रको िवरोधमा िव ोह गय ,
त्यसै बलेा मरूभिूममा परमे रको परीक्षा लयौ।

9 चा लस वषर्सम्म मरूभिूममा मलैे के-के गरें त्यो ित ा िपता-पखुार्हरूले दखे।े
तर ितनीहरूले मरेो धयैर्को परीक्षा लए।

10 त्यसलैे म ितनीहरूिसत रसाएँ
र मलैे भनें ‘ितनीहरूका िवचार सधँ ै गल्ती छन ्
ितनीहरूले किहल्यै मरेो बाटो बझुनेन।्’

11 त्यसलैे म रसाएँ र शपथ लएँ की,
‘ितनीहरूले किहल्यै वशे पाउने छैनन ्र मिसत िव ा न्त पाउने छैनन।्’ ” भजनसं ह 65:7-11
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12 त्यसकारण दाज्य-ूभाइहरू र िददी-बिहनीहरू, होिशयार बस जसमा िक ितमीहरूमा कोही पापी नहोऊ, िव ासलाई

अस्वीकार नगरोस ् र जीिवत परमे रलाई नछोडोस।् 13 तर हरेक िदन एक-अकार्को उत्साह बढाऊ। “आज” नै यो
गर। एक अकार्को सहायता गर जसमा िक कोही पाप र यसको कपटपणूर् त रकाले कोही पिन कठोर नबनोस।् 14 हामी
सबै ी का सहभागी छौं हामीले शरुूमा पाएको िव ास अन्त सम्म थािमर ौं भने यो सत्य रहने छ। 15 धमर्शा ले
भनकेो छ,

“यिद आज ितमीहरूले परमे रको आवाज सनु्यौ भन,े
अतीतमा जस्तै हठधम नबन, जितबलेा ितमीहरूले परमे रको िवरोधमा िव ोह गरेका िथयौ।” भजनसं ह

95:7-8

16 ती को िथए जसले परमे रको आवाज सनुे र उहांको िवरोधमा िव ोह गरे? ती सबै मोशा ारा िम बाट
लिगएकाहरू िथए। 17 अिन परमे र ितनीहरूसगं चालीस वर्ष सम्म रसाउनभुएको िथयो? परमे र ितनहैरूिसत
रसाउनभुएको िथयो जसले पाप गरे र जो मरूभिूममा मरे। 18 अिन परमे रले कसका बारेमा शपथ खान ु भएको िथयो

जो वशे र िव ाम नपाउनहेरू िथए? परमे रले ितनकैा बारेमा भन्नहुुदँथै्यो जसले उहाँको आज्ञा माननेन।् 19 यसकारण
हामी बझु्छौं िक अिव ासको कारणले ती मािनसहरूलाई वशे र परमे रको िव ाम िनिष िथयो।

4
1 परमे रले ितनीहरूलाई िदएको ितज्ञा हामीलाई पिन हो। त्यो ितज्ञा यो हो िक हामी वशे गनर् र परमे रको

िव ाम लन सक्छौं। हामी सतर्क हुनपुछर् िक हामीले त्यो ितज्ञा पाउन चकु्न ु हुदँनै। 2जस्तो ितनीहरूलाई भिनयो त्यस्तै
कारले बाँच्ने उपाय हामीलाई पिन बताइएको छ। तर ितनीहरूले उपदशे त सनुे तर िव ासिसत हण गरेनन।् 3 हामी

िव ासीहरू परमे रको िव ाममा वशे पाउछँौं। जस्तो परमे रले नै भन्नभुयो:

“म रसाएँ र ितज्ञा लएँ की,
‘ितनीहरूले किहल्यै वशे गन छैनन ्र मरेो िव ाम पाउने छैनन।्’ ” भजनसं ह 95:11

परमे रले यसो भन्नभुयो। तर परमे रले यस ससंारको सिृ गन ुर्भएपिछ उहाँले आफ्नो काम समा गन ुर्भयो।
4धमर्शा मा कहीं परमे रले सातौं िदनको कुरा गन ुर्भएको छ “अिन सातौं िदनमा परमे रले आफ्नो सबै कामहरूबाट
िव ाम लनभुयो।”✡ 5 उपरो खण्डमा यो पिन भिनएको छ, “ती मािनसहरू मरेो िव ाममा प पाउने छैनन।्”

6 यो अझै सत्य छ िक कितपय मािनसहरूले वशे गनछन ्र परमे रको िव ाम पाउने छन।् तर ती मािनसहरू जसले
पिहले म ु को उपाय सनुे त्यहाँ प योग्यको िथएनन ्िकनिक ितनीहरूले आज्ञा माननेन।् 7 यसकारण परमे रले अक
िवशषे िदनको योजना गन ुर्भयो। त्यसलाई “आज” भिनयो। दाऊद ारा परमे रले त्यस िदन बारे धरैेपिछ बताउनभुयो।
हामीले त्यो धमर्शा अिघ नै उपयोग गय ं।

“यिद आज ितमीहरूले परमे रको आवाज सनु्यौ भन,े
अतीतमा जस्तै हठधम नबन।” भजनसं ह 95:7-8

8 हामी जान्दछ यहोशलूे पिन मािनसहरूलाई िव ामितर डोयार्एनन।् हामी यो बझु्छौं िकनिक परमे रले पिछबाट अक
िव ामको िदन बताउनभुयो। 9 यसले दखेाउछँ िक परमे रका मािनसहरूलाई सातौं िदनको िव ाम अझै आउँदछै।
10 आफ्नो काम सकेर परमे रले िव ाम लनभुयो। यसकारण जसले वषे गछर् र परमे रको िव ाम पाउछँ उसले
परमे रले ग रसकन ु भए जस्तै आफ्नो काम ग रसकेको हुन्छ। 11 समस्त हामी पिन परमे रको िव ाममा वशे गन
सक्दो कोिशश गरौं हामीले सक्दो कोिशश गन ुर्पछर् ता िक परमे रको आज्ञा नमान्नहेरूको नमनूा बनरे हामी न नहौं।

12 परमे रको वचन जीिवत छ र ि याशील छ। उहाँको वचन कुनै दईुधारे तरवार भन्दा धा रलो छ। परमे रको
वचनले हामीलाई गिहरो गरी काट्छ। यसले आत्मा र ाण, जोिडएको ठाउँमा काट्छ। यसले जोन र ह ी समते काट्छ।
यसले िभ ी भाव र िवचार सम्म जाँच्छ। 13 ससंारको कुनै थोक परमे रबाट लकुाउन सिकँदनै। उहाँ सब कुरा स्प
दे हुुन्छ। हरेक कुरा उहाँ अिघ स्प छ। अिन उहाँलाई हामीले हा ो जीवनको लखेाजोखा बझुाउनै पछर्।

परमे रको अिघ उिभन यशेलूे सहायता गन ुर्हुन्छ
✡ 4:4: 2:2 बाट उ तृ ग रएको।
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14 हा ोमा महा धान पजूाहारी छन ्जो स्वगर्का परमे रकहाँ जानभुएको छ. उहाँ परमे रका पु , यशे ू हुनहुुन्छ।

यसथर्, हामीले स्वीकार गरेको िव ासमा दढृ रहौं। 15 हा ा धान पजूाहारी, यशे ू हुनहुुन्छ जो हा ा कमजोरीहरू बझु्न
समथर् हुनहुुन्छ। जब यशे ू यस ससंारमा हुनहुुन्थ्यो उहाँ हरेक कुरामा परीिक्षत हुनभुयो जसरी हामी परीिक्षत छौं, तर
उहाँले किहल्यै पाप गन ुर् भएन। 16 यशे ूहा ा धान पजूाहारी हुन ु भएकोले परमे रको अन ु हाको िसहंासन अिघ उिभन
हामीलाई स्वतं ता छ। त्यहाँ हामी सहायताको िन म्त करूणा र अन ु ह पाउछँौ जब ती चाहन्छौं।

5
1 कुनै पिन यहूदी धान पजूाहारी मािनसहरू माझबाट छािनएका हुन्छन।् मािनसहरूले परमे रलाई गन ुर्पन कुराहरू

गनर् सघाउन ु उहाँ िनय ु हुनभुएको छ। पापको या तमा ती धान पजूाहारीले परमे रको अिघ भटेीहरू र बलीहरू
चढाउनै पछर्। 2 धान पजूाहारी स्वयं सबै मािनसहरू जस्तै कमजोर हुन्छन।् त्यसकैारण बझु्न नसक्नहेरूिसत र गल्ती
काम गनहरूिसत उनी न बन्न सक्छन।् 3 धान पजूाहारीले मािनसहरूका पापको लािग बली चढाउँछन ्तर उनी स्वयं
कमजोर मािनस भएकाले आफ्नै पापको लािग पिन बली चढाउन ु पछर्।

4 धान पजूाहारी हुन ु सम्मानको कुरा हो। तर यस कामको िन म्त आफुले आफैं लाई कसलैे छान्दनैन।् हारूनलाई
जस्तो, परमे रले छान्न ु पछर्। 5 उसै गरी ी ले धान पजूाहारी हुनलाई अिन त्यसको मिहमा पाउनलाई आफैं लाई
छान्न ु भएन। तर परमे रले उहाँलाई छान्नभुयो। परमे रले ी लाई भन्नभुयो:

“ितमी मरेा प ु हौ।
आजदे ख म ित ा िपता भएँ।” भजनसं ह 2:7

6 धमर्शा को अक भागमा उहाँले भन्नभुयो,

“मल्कीसदेके जस्तो,
ितमी सदा-सदाको लािग पजूाहारी बन्ने छौ।” भजनसं ह 110:4

7 जब ी ससंारमा हुनहुुन्थ्यो उहाँले परमे रलाई ाथर्ना गन ुर्भयो र सहायता माग्नभुयो। त्यहाँ एकैजना मा
हुनहुुन्थ्यों जसले उहाँलाई मतृ्यबुाट बचाउन ु सकनहुुन्थ्यो र यशेलू े आसँ ु र आतर्नाद सिहत ाथर्ना गन ुर्भयो। यशे ू न
र आज्ञाकारी हुनहुुन्थ्यो, त्यसलैे परमे रले उहाँको ाथर्नाको उ र िदनभुयो। 8 यशे ू परमे रका पु हुनहुुन्थ्यो तर
उहाँले क भोग्न ु भयो र त्यसबाट उहाँले आज्ञाकारी बन्न िसक्नभुयो। 9 तब नै यशे ू पणू र् बनाइन ु भयो अिन उहाँको आज्ञा
मान्नहेरू सबकैो िन म्त अनन्त मु को ोत बन्नभुयो। 10 अिन परमे रले मल्कीसदेकेलाई जस्तै यशेलूाई धान
पजूाहारी बनाउन ु भयो।

पतनको िवरु चतेावनी
11 हामीले यसबारे ितमीहरूलाई धरैे कुरा भन्नछु। तर ितमीहरूले िसक्ने इच्छा गरेनौ, ितमीहरूलाई यो बझुाउन खबुै

क ठन भएको छ। 12 वास्तवमा यस बलेा सम्म ता ितमीहरू िशक्षा िदने बिनसक्नपुन िथयो। अझै पिन ितमीहरूलाई
कसलैे परमे रका िशक्षाको पिहलो पाठ िसकाउन ु आवश्यक भएको छ। ितमीहरूलाई त अझै दधु नै चािहएको छ, ठोस
आहार होइन। 13 दधू खाने अझै पिन नानी नै हुन्छ अिन त्यसले उिचत िशक्षाबरे केही जान्दनै। 14 तर ठोस आहार त
प रपक्कहरूकोलािग हो। जसले आफ्ना आ त्मक इ न् यहरूलाई असल र खराब बीचको िभन्नता छु याउन िनरन्तर
अभ्यास गरेकाछन।्

6
1-2 यसकारण अब हामीले ी बारेको ारंिभक पाठहरू छोड्न ु पछर् र पणू र्ता ितर जानपुछर्। हामी शरुू ितरै फकर् न ु

हुदँनै। मतृ कमर्हरूलाई पिछ नै छोडरे अिन परमे रमा िव ास गरेर हामीले ी मा हा ो जीवन शरुू गरेका िथयौ।
त्यसबलेा, हामीलाई बि स्माहरू,* मािनसहरूमािथ हातहरू रा े िवशषे कमर्, मतृकको पनुरूत्थान र अनन्त न्यायको
बारेमा िसकाइएको िथयौं। तर अब हामीले अरू प रपक्व िशक्षा तफर् बढ़न ु पछर्। 3 परमे रले चाहन ु भए हामी त्यो पिन
गछ ं।
* 6:1-2: , पानीमा “डुब्न”ु अथवा यसले यहूदीको
धािमर्क आनु ािनक धवुाई भन्ने बझुाउँ छ।
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4-6 मािनसहरूले ी लाई छोिडिदए पिछ, ितनीहरूका जीवनको बाटो फे र बदल्न सिकएला? सत्य िसक्नहेरू बारे

म भन्दछुै। ितनीहरूले परमे रबाट उपहार लएका छन ्र पिव आत्माको भागीदार बनकेा छन।् ितनीहरूले परमे रले
भन्नभुएको वचन सनुकेा छन,् र परमे रको नयाँ ससंारको महाश दखेकेा छन।् अिन ती कुराहरू खबुै रा ा िथए
भनरे ितनीहरूले बझुकेा छन।् तर त्यसपिछ ितनीहरूले ी लाई छोड।े अब ितनीहरूलाई फकार्एर फे र ी मै ल्याउन
असभंव छ। िकन? िकनिक ितनीहरूले ी लाई फे र ूसमा टाँगरे काँटी ठोक्दछैन।् ितनीहरूले मािनसहरूको साम ू

ी लाई ल ज्जत तलु्याउदँै छन।्
7जनु खतेले घ र-घ र पानी पाउछँ र खतेी गनलाई अन्न उमाछर्। यस्ता खतेले परमे रको आशीवार्द पाउछँ। 8 तर

यिद त्यस जमीनले काँढा र िसउँडीहरू उमाछर् भने त्यो बकेार छ। त्यस जमीनले परमे रबाट ाप पाउने डर छ र
त्यसलाई आगोले डडाउने छ।

9 ि य िम हरू, य िप हामी ितमीहरूलाई यी कुराहरू भन्छौं। तथािप हामी ढुक्क छौं िक ितमीहरूको अवस्था त्यो
भन्दा धरैे रा ो छ र त्यसले ित ो म ु को जमानत िदन्छ। 10 परमे र न्यायसगंत हुनहुुन्छ। परमे रले ितमीहरूले
गरेको कामको याद गन ुर् हुनछे। उहाँका मािनसहरूलाई सहायता गरेर ितमीहरूले दखेाएको आफ्नो मेलाई ितमीहरूको
अटटू सहायतालाई परमे रले सन्झन ु हुनछे। तब ितमीहरूको आशा पिन पणूर् ग रने छ।

11 ितमीहरू त्यकेले आफ्नो जीवनभ र यस्तै य गद जाऊ भन्ने हामी चाहन्छौं। तब ितमीहरूको आशा पणूर् हुने
छ। 12अल्छे नहोऊ, हामी ितमीहरूलाई ितनीहरू जस्तै होऊ भन्ने चाहन्छौ जसले परमे रका वचनव कुराहरू पाए।
ितनीहरूले परमे रका वचनहरू पाउछँन िकनिक ितनीहरूको िव ास र धयैर् छ।

13 परमे रले अ ाहामलाई ितज्ञा िदन ु भएको िथयो। परमे र भन्दा ठूलो कोही छैन, यसथर् परमे र स्वयलंे
आफ्नो नाउमँा उनलाई शपथ िदनभुयो िक उहाँले आफ्नो वचन परूा गन ुर् हुनछे। 14 परमे रले भन्नभुयो, “म ितमीलाई
िन तरूपले आशीवार्द िददछुँ। म ितमीलाई धरैे सन्तान िदनछुे।”✡ 15 यो कुरो हुनलाई अ ाहामले धयैर्साथ पख। अिन
पिछ; अ ाहामले परमे रको वचन पाए।

16शपथ लदँा मािनसले आफूभन्दा ठूलोको नाउँ लदँछन।् ितनीहरू के भन्छन,् त्यो शपथले साँचो छ भनी िन त
गछर् अिन िववादलाई िनषदे गदर्छ। 17 जसले त्यो पाउनपुछर् उसलाई आफ्नो वचन सत्य छ भन्ने कुरो परमे र
मािणत गनर् चाहन ु हुन्थ्यो। उहाँको िनणर्य किहल्यै बद्लीने छैन भन्ने कुरो ितनीहरूले स्प रूपले बझुनु ्भन्ने परमे र

चाहनहुुन्थ्यो। परमे रले शपथ लएर जे भन्नभुयो त्यसलाई उहाँले मािणत गन ुर्भयो। परमे रले जब केही भन्नहुुन्छ
उहाँले ढाँट्न सक्न ु हुन्न, अिन जब उहाँले कुनै शपथ लनहुुन्छ उहाँले परुा गन ुर् हुन्छ। 18 यी दइु कुराहरू ब द्लन
सक्दनैन।्

अिन ितनीहरूले हामीलाई हा ो अिघ रहकेो आशामा दढृ रहन श शाली उत्साह िदन्छन ्जित खरे हामी सरुक्षाको
लािग परमे रकहाँ आयौं। 19 हा ो आशा एउटा लङ्गरू जस्तो हो। यो मजबतू र िन त छ यसले हा ो ाण बचाउछँ।
यो म न्दरको पिव स्थानको पदार्को पिछ समते पस्दछ। 20 यशे ूअिघबाटै त्यस ठाउँमा पिससक्नभुएको छ र हा ोलािग
बाटो खो लिदनभुएको छ। यसरी यशे ू मल्कीसदेके जस्तै धान पजूाहारी बन्न ु भएको छ।

7
पजूाहारी मल्कीसदेके

1 मल्कीसदेके शालमेका राजा िथए र सव च्च परमे रका पजूाहारी िथए। जब अ ाहाम लडाईँ िजतरे आउन
लागकेा िथए, मल्कीसदेकेले उनलाई भटेे र आशीवार्द िदए। 2 अिन अ ाहामले मल्कीसदेकेलाई आफूिसत जित िथयो
त्यसको दशांश भाग िदए।

मल्कीसदेके, शालमेका राजाको नाउकँो दइुवटा अथर् छ। पिहलो अथर् हुन्छ, “धािमर्कताको राजा” र अक अथर्
हुन्छ “शा न्तको राजा।” 3 मल्कीसदेकेका माता-िपता को िथए र कहाँबाट आएका िथए त्यो कसलैे जान्दनै। अिन उनी
किहले जन्मे र किहले मरे त्यो पिन अज्ञात नै छ। उनी परमे रको पु जस्तै हुन ्र उनी सदाकाल पजूाहारी भइरहन्छन।्

4 यसबाट, ितमीहरू बझु्नसक्छौ िक मल्कीसदेके एक जना खबुै महान परुूष िथए। िपत-ृ मखु अ ाहामले
मल्कीसदेकेलाई आफूले य ु मा िजतकेो जम्मकैो दशांश भाग िदए। 5 अब िनयमले भन्छ, लवेीको सन्तानबाट जो
पिन पजूाहारीहरू बिनन्छन,् मािनसहरूबाट उसले दशांश पाउन ु पछर्। पजूाहारीहरू र ितनका मािनसहरू दवुै अ ाहामकै
प रवारबाट हुन। तथािप पजूाहारीहरूले आफ्नै मािनसहरूबाट दशांश उठाउँछन।् 6 मल्कीसदेके लवेीका सन्तानबाट
आएका िथएनन।् तथािप उनले अ ाहामबाट दशांश पाए। अिन उनले अ ाहामलाई आशीवार्द िदए जसलाई परमे रले
✡ 6:14: 22:17 बाट उ तृ ग रएको।
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वचन िदएका िथए। 7 अिन सबै मािनसहरूले जान्दछन ् िक जो ठूला मािनसहरू छन ् साना मािनसहरूलाई आशीवार्द
िदन्छन।्

8 ती पजूाहारीहरू दशांश पाउछँन ्तर ती सबै बाँच्ने मािनसहरू मा हुन।् तर मल्कीसदेके जसले अ ाहामबाट दशांश
पाए, सदाकाल बाँिचरहन्छन,् जस्तो धमर्शा ले भन्छ। 9 लवेीले मािनसहरूबाट दशांश पाउछन।् तर यसो पिन भन्न
सिकन्छ िक जब अ ाहामले मल्कीसदेकेलाई दशांश िदए लवेीले पिन िदए। 10लवेी त्यस बलेा जन्मकेा िथएनन।् उनी
त आफ्ना पखुार् अ ाहामकै शरीरमा िथए जब मल्कीसदेकेेलाई अ ाहामले भटेे।

11 यिद लवेी पजूाहारी-प ितबाट आ त्मक पणूर्ता पाउन सके अिन यिद यसै पजूाहारी-प ितको आधारमा यी
मािनसहरूलाई िनयम िदइएको भए, हारूनको पजूाहारी दजार्बाट नआई मल्कीसदेकेको पजूाहारी दजार्मा अक पजुाहारी
आउने के दरकार िथयो? 12 अिन जब अक िकिसमको पजूाहारीपन चलाइन्छ भने िवधान ब द्लन ु पछर्। 13 हामी यो
कुरा ी को बारेमा भन्दछैौं। उहाँ अक उपजाितका हुनहुुन्थ्यो। त्यस उपजाित कसलैे पिन वदेीमा किहल्यै सवेा गरेका
िथएनन।् 14 यो स्प छ िक हा ा भ ु यहूदाको वशंबाट आउनभुयो तर मोशाले त्यस वशंबाट पजूाहारीहरू हुने बारे केही
कुरा गरेनन।्

यशे ू मल्कीसदेके जस्तै एक पजूाहारी हुनहुुन्छ
15 अकार् एक पजूाहारी आउनहुुनछे जो मल्कीसदेके जस्तै छन,् भन्ने तथ्य बारे यो बढ़ता स्प हुन्छ। 16 उहाँ

मानव िनयम र िवधानहरू अनसुार पजूाहारी हुनभुएन। उहाँ आफ्नो अनन्त जीवनको श ारा पजूाहारी हुनभुयो।
17 धमर्शा मा उहाँ बारे यो भिनएको छ “ितमी मल्कीसदेके जस्तै सधैकँो िन म्त पजूाहारी हौ।”✡

18 अिघका िनयम अब समा भयो िकनिक त्यो कमजोर र बकेार िथयो। 19 मोशाको वस्थाले कुनै कुरालाई पणूर्
बनाउन सकेन। अिन अब हामीलाई अझ असल आशा िदइएको छ जसबाट हामी परमे रको निजक आउन सक्छौं।

20 महत्वपणूर् कुरो यो छ िक परमे रले जब यशेलूाई धान पजूाहारी बनाउनभुयो, उहाँले ितज्ञा लनभुयो। जब
अरूहरू पजूाहारी बने त्यहाँ कुनै ितज्ञा िथएन। 21 तर ी चाँिह परमे रको ितज्ञा ारा पजूाहारी बन्नभुयो। परमे रले
उहाँलाई भन्नभुयो,

“परमे रले ितज्ञा लनभुयो
उहाँले आफ्नो मन प रवतर्न गन ुर्हुने छैन।

‘ितमी सदा-सदालाई पजूाहारी हुनछेौ।’ ” भजनसं ह 110:4

22 यसको अथर् हो, यशे ू एक उ म करारको साक्षी हुनभुयो।
23 अन्य पजूाहारीहरूलाई पजूाहारी भइरहनबाट मतृ्यलुे रोक्यो। त्यसलैे धरैे पजूाहारीहरू भए। 24 तर यशे ू सदा

जीिवत हुनहुुन्छ र आफ्नो पजूाहारीपन छोड्न ु हुन्न। 25 यसलैे जो पिन उहाँको माफर् त परमे रकहाँ आउँछन ् ी ले
ितनीहरूलाई बचाउन ु हुन्छ। ी ले यो सदाकाल गनर्सक्न ु हुन्छ, िकनभने जो परमे रकहाँ आउँछ त्यसको सहायताको
िन म्त उहाँ सधँ ैं बाँच्नहुुन्छ।

26 यसथर् उहाँ हामीलाई चािहएको जस्तै कारको धान पजूाहारी हुनहुुन्छ। उहाँ पिव र िनद ष हुनहुुन्छ। उहाँ श ु
र पापीहरूका भावदे ख टाढा हुनहुुन्छ। अिन उहाँ स्वगर्भन्दा पिन मािथ उठेको हुनहुुन्छ। 27 उहाँ अरू पजूाहारीहरू
जस्ता हुनहुुन्न जसले त्यके िदन बली चढाउन ु पथ्य । ितनीहरूले पिहले त आफ्नै पापहरूको लािग बली चढाउन ु पथ्य
र त्यसपिछ अरूहरूका पापको लािग। तर ी लाई त्यसो गन ुर्पन दरकार छैन। उहाँले आफैं लाई सधँैंको लािग एकै पल्ट
बलीको रूपमा चढ़ाउन ु भयो। 28 वस्थाले त ितनलैाई धान पजूाहारी छान्छन ्जो अरूहरू जस्तै कमजोर मािनसहरू
हुन्छन।् तर परमे रको ितज्ञा वस्थापिछ आयो। परमे रले लन ु भएको शपथका शब्दहरूले परमे रका पु लाई
धान पजूाहारी हुने बनायो। अिन ती प ु सधैंको लािग पणूर् हुनभुयो।

8
यशे ू हा ा धान पजूाहारी

1 हामी के भन्दै छौँ त्यसको सार यो हो हा ा धान पजूाहारी हुनहुुन्छ। उहाँ स्वगर्मा परमे र को िसहंासनको
दािहनपे ब ु भएको छ। 2 उहाँ परमपिव स्थानमा सवेा गन ुर्हुन्छ। मािनसले होइन, परमे रले बनाउनभुएको सत्य
म न्दरमा सवेा गन ुर्हुन्छ।
✡ 7:17: 110:4 बाट उ तृ ग रएको।
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3 हरेक धान पजूाहारीको काम हुन्छ परमे रलाई भटेी र बली चढाउन।े यसथर्, हा ा धान पजूाहारीले पिन

परमे रलाई केही चढाउन ु पछर्। 4 यिद हा ा धान पजूाहारी पथृ्वीमा हुनभुएको भए, उहाँ पजूाहारी हुनहुुदँनै िथयो। म
यसकारण यो भन्दछुै वस्थाले चाहकेो भटेी चढाउन त्यहाँ पजूाहारीहरू छदँछैन।् 5 वास्तवमा पजूाहारीहरूले गरेको
सवेा त केवल स्वगर्मा भएका कुराहरूको नवकल र छायाँ मा हुन।् त्यसकैारण मोशाले जब पिव तम्ब ू तान्दै िथए
परमे रले उनलाई चतेावनी िदनभुयो, “याद गर ितमीले हरेक कुरो त्यसै अनसुार बनाउन ु जनु ितमीलाई मलैे पहाडमा
दखेाएँ।”✡ 6 तर यशेलूाई स ु म्पएको काम अरू पजूाहारीहरूको काम भन्दा धरैे ठूलो िथयो। उसै गरी, नयाँ करार जनु
यशेलू े परमे रबाट आफ्ना मािनसहरूलाई ल्याउनभुएको छ त्यो पिन परुानो करारको भन्दा धरैे ठूलो छ। अिन नयाँ
करार उ म ितज्ञामा आधा रत छ।क

7 पिहलकेो करारमा कुनै गल्ती नभएको भए दो ो करारको खाँचो पन िथएन। 8 तर परमे रले मािनसहरूमा केही
भलू भे ाउनभुयो। उहाँले भन्नभुयो,

“समय आउँदछै,
जब म इ ाएलका मािनसहरूलाई र यहूदाका मािनसहरूलाई एउटा नयाँ करार िदनछुे।

9 यो करार त्यस्तो हुने छैन जस्तो मलैे ितनका पखुार्हरूलाई िदएँ।
त्यो करार मलैे िदएँ जब मलैे ितनीहरूका हात प े ँ र िम दशेबाट ल्याएँ।

तर मलैे िदएको करारको अनसुरण ितनले गरेनन ्
तब मलैे ितनीहरूबाट आफ्नो मखु फकार्एँ, परमे र भन्नहुुन्छ।

10 म यो नयाँ करार
इ ाएलका मािनसहरूलाई भिवष्यमा िदनछुे, परमे र भन्नहुुन्छ।

म आफ्नो करार ितनका मनमा हा लिदनछुे,
म आफ्नो करार ितनका हृदयमा ले खिदनछुे।

म ितनका परमे र बन्नछुे,
र ती मरेा जाहरू बन्नछेन।्

11 अब उ ान्त कसलैे आफ्ना सह-वासीलाई अथवा आफ्ना भाइ बिहनीले भलुाई िचन्न िसकाउन ु पदन, िकन?
िकनिक सबै मािनसले चाहे ठूलाबढा होऊन ्चाहे सानाितना होऊन ्मलाई िचन्नछेन।्
12 मरेो िवरोधमा ितनीहरूले गल्ती कुराहरू गरे म क्षमा िदनछुे,

अिन अब उ ान्त म ितनका पापहरूको याद रा े छैन।” यिमर्या 31:31-34

13 यसथर् परमे रले यसलाई नयाँ करार भन्नभुयो र पिहलोलाई परुानो ठहयार्उन ु भयो। अिन परुानो र बकेार चाँडै
हराएर जानछे।

9
परुानो करार अनसुार आराधना

1अिघल्लो करारमा आराधनाको त रकाहरू छन।् अिन आराधनाको लािग मािनसले बनाएको ठाउँ िथयो। 2 त्यो ठाउँ
पालिभ हुन्छ। पालिभ को पिहलो कोठालाई पिव स्थान भिनन्थ्यो जहाँ परमे रलाई दीप, रोटी चढ़ाउनलाई टेबल
हुन्थ।े 3 दो ो पदार् पिछ ल्तर, दो ो कोठा हुन्थ्यो जसलाई महा-पिब स्थान भिनन्थ्यो। 4 त्यस ठाउँमा सनुको सामदान
र सनुको मोहो रएको करारको सन्दकू िथयो। सन्दकूिभ मन्न राखकेो सनुको भाँडो, कोिपला लागकेो हारूनको लौरो
र करारका िशला-पाटीहरू िथए। जसमा परुानो करारको दश आज्ञा कँुिदएका िथए। 5 बाकसको मा स्तर करूणाको
आसनमािथ परमे रको मिहमा दशार्उन एक जोडी स्वगर्दतूहरू िथए। तर अिहले हामी यी कुराहरूको िवस्तारपवूर्क
चचार् गनर् सक्दनैौं।

6 यस कारले पाल िमलाइएको हुन्थ्यो। तब ितिदन पजूाहारीहरू आराधनाकोलािग बािहर प को पिव स्थान
िभ पस्थ।े 7 तर िभ प को दो ो कक्षमा धान पजूाहारी मा प पाउथँ,े त्यो पिन वषर्मा एकपल्ट, अिन त्यसबलेा
पिन आफूिसत रगत न लई उनी प ु सक्दनै िथए। उनले त्यो रगत परमे रलाई उनको आफ्नै र अरू मािनसहरूका
अन्जानमा भएका पापहरूको लािग चढाउँथ,े

8 पिव आत्माले ती दइु अलग-अलग कक्ष हामीलाई यो िसकाउन योग गन ुर्हुन्थ्यो िक जाितञ्जले त्यहाँ िथयो
हा ा िन म्त महा-पिव स्थान खलु्ला हुदँनै िथयो। 9 आज यो हामीलाई एउटा उदाहरण भएको छ। यसले स्प गछर्
✡ 8:5: 25:40 बाट उ तृ ग रएको।
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िक परमे रलाई चढ़ाएको ब ल र भटेीले आराधना गन स्वच्छ बनाउन सक्दनै िथयो। यो ब लहरूले आराधना गनलाई
हृदयामा पणूर् पादन िथयो। 10 ती ब लहरू र भटेीहरू त खा ल खान,े िपउने र सिवशषे नहुाउने िवषयमा िथए। ती खाली
शरीरका िविधहरू मा िथए हृदयका िथएनन।् परमे रको नयाँ त रका नआउञ्जले सम्म परमे र ारा यी िविधहरू
बनाइएका िथए।

नयाँ करार अनसुार आराधना
11 धान पजूाहारीको रूपमा ी रा ा कुराहरूका िन म्त आउनभुएको छ जनु कुरा आज हामीिसत छ। तर उहाँले

अरू पजूाहारीहरूले गरे झे पालमा आराधना गन ुर्हुन्न। उहकँो आराधना स्थान पाल भन्दा रा ो र पक्का छ जनु यस
ससंारमा छैन र मािनस ारा बनाइएको होइन। 12 ी महा-पिव स्थानमा सधँैंको लािग एकै पल्ट प भुयो उहाँ महा
पिव स्थानमा आफ्नै रगत लएर प ु भयो। बा ा र बहरहरूको रगत होइन। ी त्यहाँ प भुयो र सदाको िन म्त
हामीलाई छुट्करा िदलाउन ु भयो।

13अशु मािनसहरूलाई बा ाको र बहरको रगत अिन कोरलीको खरानी छकर शु पा रन्थ्यो। तर रगत र खरानीले
मािनस शा र रक रूपले मा श ु हुन्थ्यो। 14 यसकारण ी को रगतले यी कुराहरू भन्दा धरैे कुरा गनर्सक्छ। ी ले
आफैं लाई अनन्त आत्मा ारा परमे र ित पणूर् ब ल चढाउन ु भयो। उहाँको रगतले हा ो दयलाई दषु्कमर्हरूदे ख शु
बनाउछँ जसमा िक हामीले जीिवत परमे रलाई आराधना गनर् सक्नछेौं।

15 ी ले परमे रबाट आफ्ना मािनसहरूलाई एउटा नयाँ करार ल्याउन ु हुन्छ, जसमा िक परमे रले बोलाउनभुएका
मािनसहरूले उहाँका वचन अनसुारका सबै कुरा पाउन सकुन। परमे रका मािनसहरूले ती कुराहरू सधँैंको लािग रा
सक्छन।् पिहलो करारमा रहरे मािनसहरूले गरेको पापको मोचनको िन म्त ी ले आफ्नो ाण िदनभुयो र त्यसकारण
परमे रका मािनसहरूले अब ती कुराहरू पाउनसक्छन।् मािनसहरूलाई ती पापहरूबाट मु गनर्, ी ले आफ्नो ाण
िदनभुयो।

16 जब मािनस मछर्, उसले आफू पिछ इच्छा-प छोड्दछ। तर इच्छा-प बनाउने मािनस मरेको माण हुनपुछर्।
17 मािनस जीिवत रहुञ्जले उसको इच्छा-प को कुनै अिधकार हुदँनै। इच्छा-प लाई मािनसको मतृ्यपुिछ मा चलाउन
सिकनछे। 18 पिहलो करार पिन त्यस्तै हो। िनयम उपयोगमा ल्याउन अिघ त्यहाँ रगत हुनपुन िथयो। 19 पिहले मोशाले
सबै मािनसहरूको अिघ िनयमको एक-एक आज्ञा सनुाउथँे त्यसपिछ बाछा र बा ाको रगत पानीिसत िमसाएर िनयमको
पा ो अिन रातो उनी लाउथे र सबै मािनसहरूमािथ िहसपको हाँगाहरूलेछिकर् िदन्थ।े 20अिन मोशालेभन,े “यो परमे रले
ितमीहरूलाई अनसुरण गनर् भनी िदनभुएको िनयमको रगत हो।”✡ 21 उसरी नै मोशाले त्यो रगत पिव स्थानमािथ र
आराधनामा योग ग रने सबै सामानहरूमािथ छिकर् थ्य।े 22 वस्थाले भन्छ ाय सबै जसो चीजहरू रगतले श ु पाछर्।
अिन रगत िबना पाप क्षमा हुन सक्दनै।

यशेकूो ब लदानले पापहरू पखा लन्छ
23 यी सब स्वग य कुराहरूको नक्कल मा हुन।् यी सबै नमनूाहरूलाई पशकुो ब लले श ु पान ुर् पथ्य । तर स्वगर्का

सक्ली कुराहरू यी भन्दा असल ब लहरूले स्वच्छ पान ुर्पछर्। 24 ी परम-पिव स्थानमा जान ुभयो जनु स्थान मािनसले
बनाएको िथएन। त्यो नक्कल िथएन तर मौ लक स्थान िथयो। ी हा ो सहायताका िन म्त परमे रको अिघ अिहले
दखेापनर् स्वगर्नै जान ु भयो।

25 धान पजूाहारी परमपिव स्थानमा वषर्मा एकपटक पस्छन।् उनले त्यहाँ चढ़ाउनलाई रगत लएर जान्छन।् तर
उनले आफ्नै रगत अपर्ण गदनन ्जस्तो ी ले गन ुर्भयो। ी स्वगर् जान ु भयो तर अरू पजूाहारीहरूले जस्तो घ र-घ र
चढाए जस्तो आफूलाई धरैे पटक चढ़ाउन होइन। 26 यिद ी ले आफूलाई धरैे पटक चढाउन ु भएको भए, सिृ को
शरुूदे खनै उहाँले धरैे पल्ट क भोग्न ु पन िथयो। तर ी आउनभुयो अिन एकै पल्ट मा आफूलाई अपर्ण गन ुर्भयो। अिन
एउटै अपर्ण सधँैं भ रको लािग पयार् िथयो। जब यो ससंार अन्त्य ितर निजिकंदै िथयो, यशे ू यस ससंारमा आउनभुयो।
आफैं लाई एउटा ब ल बनाएर पाप हटाउनलाई ी आउनभुयो।

27 सबलैे एकपल्ट मनपछर्। मरेपिछ उसको न्याय हुन्छ। 28 यसथर् धरैेका पापहरू हटाउन, ी ले एकै पल्ट
आफूलाई ब ल िदनभुयो। ी दो ो पटक आउनहुुदँछै तर मािनसको पापको िन म्त होइन, उहाँ दो ो पटक ितनीहरूको
मु को िन म्त आउनहुुनछे जसल,े उहाँलाई प खर्रहकेा छन।्

10
ी को ब लदानले हामीलाई पणूर् बनाउछँ

✡ 9:20: 24:8 बाट उ तृ ग रएको।
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1 वस्थाले त हामीलाई भिवष्यमा आउने असल वास्तिवकताको धिमलो िच मा दखेायो। वस्था

वास्तिवकताको साँचो रूप होइन। त्यस वस्थाले त मािनसहरूलाई हरेक साल त्यही बली चढ़ाउन िसकाउँछ।
परमे रलाई पजु्न आउनहेरूले त्यही ब ल चढ़ाउन छोड्दनैन।् तर वस्थाले ती मािनसहरूलाई किहल्यै पणू र्ताितर
डोयार्उन सकेन। 2 वस्थाले ितनीहरूलाई पणूर्ताितर डोयार्उन सक्ने भए ब लहरू धरैै अिघ नै शषे भइसकेका हुने िथए।
ती मािनसहरू आफ्ना पापहरूबाट पिहल्यै श ु भइसकने िथए। अिन आफ्ना पापहरूको लािग ितनीहरूले आफूलाई
अपराधी अनभुव गन िथएनन।् तर वस्थाले त्यो गनर् सक्दनै। 3 यी ब लहरूले त त्यके वषर् मािनसहरूलाई आफ्ना
पापहरू सम्झाउने काम मा गछर्। 4 िकनिक बहर र बा ाहरूको रगतले पापहरू पखाल्न सक्दनै।

5 तसथर् जब यशे ू पथृ्वीमा आउनभुयो उहाँले भन्नभुयो,

“तपाईं ब ल र भटेीहरू चाहनहुुन्न,
तर तपाईंले मरेा िन म्त एउटा शरीर तयार गन ुर्भयो।

6 ब ल चढाइएका र डढाइएका पशहुरूले तपाईं सन्न हुनहुुन्न।
पापहरू पन्छाउन चढाइएका ब लले तपाईं सन्न हुनहुुन्न।

7 तब मलैे भन,े ‘परमे र म यहाँ छु,
वस्थाको िकताबमा मरेो बारे ले खएको छ।

तपाईले चाहकेो काम गनर् म आएको छु।’ ” भजनसं ह 40:6-8

8उहाँ पिहले भन्नहुन्छ, “तपाईं भोग र अपर्ण, होम-ब ल र पाप-ब लहरू तपाईं चाहन ु हुन्न र ितनीहरूले तपाईं सन्न पिन
हुनहुुन्न।” यी ब लहरू चढाइन्छ िकनभने ियनीहरू वस्थाले चाहान्छ। 9 त्यसपिछ उहाँले भन्नभुयो, “हे परमे र,
म यहाँ छु। तपाईंले चाहनहुुने काम परूा गनर् म आएको छु।” यसरी परमे रले ब ल चढाउने पिहलकेो चलनलाई समा
गन ुर्हुन्छ र आफ्नो नयाँ त रका शरुू गन ुर्हुन्छ। 10 यशे ू ी ले परमे रले चाहन ु भएको काम गन ुर्भयो। त्यसै कारणले

ी को शरीरको ब लदानले हामी पिव तलु्याइएका छौं। ी ले सदालाई एकैपल्ट आफूलाई ब लदान ग र िदनभुयो।
11 त्यके िदन, पजूाहारीहरू खड़ा हुन्छन ् र आफ्नो धािमर्क कमर् गछर्न।् पजूाहारीहरूले त्यही ब ल घ र-घ र

चढाउँछन,् तर ती ब लहरूले किहल्यै पापहरू हटाउदँनैन।् 12 तर ी ले पापको िन म्त सघँैंलाई एकै पल्ट ब ल
चढाउनभुयो तब ी परमे रको दािहनपे ी ब भुयो। 13अब उहाँ आफ्ना सारा श हुरू आफ्नो िनयं णमा नआउज्जले
प खर्रहन ु भएको छ। 14 एउटै ब लले सधँकैो िन म्त ी ले ितनीहरूलाई प रपक्क बनाउन ु भयो, ज-जसलाई उहाँको
ब लले पिव गराइँदछै।

15 पिव आत्माले पिन हामीलाई यसबारे साक्षी िदन्छ। पिहले उहाँ भन्नहुुन्छ,

16 “त्यो करार यही हो जनु भिवष्यमा आफ्ना मािनसहरूलाई बताउनँछुे।
म आफ्ना िनयम ितनका हृदयमा हा लिदनछुे।

म आफ्ना िनयम ितनका मनमा रा खिदन्छु, भु भन्नहुुन्छ।” यिमर्या 31:33
17 तब उहाँ भन्नहुुन्छ:

“अिन म ितनका पापहरू र अधमर्लाई क्षमा िदनछुे,
र म यी कुराहरू उ ान्त फे र किहल्यै सम्झने छैन।” यिमर्या 31:34

18 अिन जब यी सबको क्षमा हुन्छ त्यहाँ पापहरूका िन म्त ब लदानको फे र किहल्यै खाँचो पन छैन।
परमे रको निजक आऊ

19 यसथर्, दाज्य-ूभाइ, िददी-बिहनीहरू, परम-पिव स्थानमा प हामी पणूर् स्वतं छौं। यशेकूो रगतको कारणले
हामी िबना कुनै डर जानसक्छौ। 20अिन यशेलूे हा ो िन म्त खो लिदन ु भएको एउटा नयाँ र िजउँदो बाटोबाट हामी वशे
पाउन सक्छौं। यस नयाँ बाटोले पदार्ितर डोयार्उछँ, जनु ी को शरीर हो। 21 जो हा ा महा धान पजूाहारी हुनहुुन्छ
जसले परमे रका घर चलाउन ु हुन्छ। 22 शु जलले हा ा शरीर धोइएका छन,् हामी श ु पा रएका छौं र अपराधबाट
मु बनाइएका छौं। यसकारण हामी चोखो दय लएर आफ्ना िव ासले ढुक्क भएर परमे रको निजक आउँछौ।
23 हामीले आफूमा भएको आशालाई थाम्नपुछर् र आफ्नो आशा बारे, मािनसहरूलाई बताउन छोडन ु हुदँनै। आफूले वचन
िदनभुएको कुरा परमे रले गन ुर्हुनछे भन्ने कुरा हामी पत्याउनसक्छौं।
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िव ासमा दढृ हौ र एकअकार्लाई सघाऊ
24 हामीले एक अकार्लाई िवचार गन ुर्पछर् अिन मे दखेाउन र रा ो काम गनर् हामी एक-अकार्लाई कितसम्म

सि यतापवूर्क उत्सािहत गनर् सक्छौं त्यो हने ुर्पछर्। 25 हामीसगँ भटे हुनाबाट तिकर् न ु हुदँनै। कितपय मािनसहरू त्यसै
गदर्छन।् हामीले एक अकार्लाई भटे्न ु र सघाउन ु पछर्, ितमीहरूले यसै गन ुर्पछर् िकनिक िदन* अझै निजक-निजक आउँदै
छ।

ी बाट मखु नफकार्ऊ
26 सत्यको ज्ञान पाए पिछ पिन हामीले जानी-जानी पाप गनर् छोडनेौ भने त्यो पापहरू पखाल्ने कुनै ब लदान हुने

छैन। 27 यिद हामी सधँ ै ँ पापकमर्मा लािग र ौं भन,े हामीले एउटा भयकंर िनणर्य र भयङ्कर अ ग्नलाई प खर्न ु पनछ
जसले परमे रका िवरोधमा भएकाहरूलई न गनछ। 28 यिद कसलैे मोशाको वस्थालाई अस्वीकार गरे ऊ दइु वा
तीन साक्षीहरूको माणको आधारमा दोषी ठह रन्थ्यो। उसलाई क्षमा िदईंदनै िथयो तर उसलाई मतृ्यदुण्ड िदइन्थ्यो।
29 जसले परमे रका पु लाई हलेा गछर् र नयाँ करारको रगतलाई आदर गदन र जसले अन ु हको आत्मालाई अपमान
गछर् त्यस्ता मािनसलाई ितमीहरू के सम्झन्छौ? त्यस मािनसले िन य नै खबुै कठोर दण्ड पाउनछे। त्यस रगतले उसलाई
पिव बनाएको िथयो। 30 हामी जान्दछौं िक परमे रले भन्न ु भयो, “म मािनसहरूलाई ितनका गल्ती कामहरूका िन म्त
दण्ड िदनछुे। म ितनीहरूलाई ितनका कामको ितफल िदनछुे।”✡ परमे रले यसो पिन भन्नभुयो, “परम भलुे आफ्ना
मािनसहरूलाई न्याय गन ुर्हुनछे।”✡ 31 जीिवत परमे रको हातमा पन ुर् पापीलाई डरलाग्दो कुरो हो।

आफूिसत भएको उत्साह र आनन्द नगमुाऊ
32 ती िदनसम्म जब थम पल्ट ितमीहरूले सत्यको िशक्षा पाएका िथयौ। ितमीहरूले ठूलो सघंषर् गन ुर् परेका िथयो

र धरैे दखु खप्न ु परेको िथयो, तर ितमीहरू दढृ नै र ौ। 33 किहल-ेकाहीं मािनसहरूले ितमीहरूलाई फोहोरी कुरा गरे
अिन धरैेका अिघ गाली गरे। अिन किहल-ेकाहीं यस्ता वहार ग रएकाहरूलाई ितमीहरूले सघायौ। 34 हो ितमीहरूले
त्यस्ता मािनसहरूलाई जलेमा सघायौ र ितनीहरूको द:ुखहरू बाँ ौ। अिन आफूिसत भएको हरेक थोक हराउदँा पिन
हिषर्त नै र ौ। ितमीहरू सन्न नै र ौ िकनिक ितमीहरूिसत केही िथयो जो उ म छ र त्यो सदाकाल रिहरहने छ भन्ने
जान्दथ्यौ।

35 यसथर् उत्साह नहराऊ जनु ितमीहरूको अतीतमा िथयो। ित ा उत्साहलाई शस्त परुस्कार िदइन्छ।
36 ितमीहरूलाई चािहएको धयैर् हो। परमे रले चाहन ु भएको कुरो गरेपिछ उहाँले वाचा गरेको कुरो ितमीहरूले पाउने
छौं। 37 चाँडै न,ै

“जो आउनु हुदँछै आउन ुँ नै हुनछे। उहाँले िवलम्ब गन ुर् हुनछैेन।
38 जो अिहले मिसत धम छ उसको िव ासको कारणले जीवन पाउने छ। तर यिद त्यस मािनसले

भयले मखु फकार्उँछ भने म उिसत सन्न रहनछैेन।ँ” हबकूक 2:3-4

39 तर हामी ितनीहरू मध्यकेा होइनौं जो डरले फकर् न्छन ् र न भएकाछन।् होइन हामी त िव ास भएका मािनसहरू
हौं, र बचाइएका छौं।

11
िब ास

1 िव ासको अथर् हो, हामीले आशा गरेका कुराहरूको िन त छ। अिन िव ासको अथर् हुन्छ हामीले कुनै
कुरालाई नदखेतेा पिन त्यो वास्तिवक छ भन्ने जान्न।ु 2 ाचीन कालका मािनसहरूिसत परमे र सन्न हुनहुुन्थो;
िकनिक ितनीहरूमा यस्तै िव ास िथयो।

3 िव ास ारा हामी बझु्दछौं िक परमे रले आफ्नो आदशे ारा यो ससंारको सिृ गन ुर्भयो। यसले हामी बझु्दछौ जो
दशृ्य छ त्यो कुनै अदशृ्य ारा बनाइएको िथयो।

4 कियन र हािबल दवुलै े परमे रलाई भटेीहरू चढाए। तर हािबलको िव ास िथयो, त्यसलैे उनले परमे रलाई
असल भे टहरू चढाए। परमे र हािबलको भटेीहरूले सन्न हुनभुयो। अिन उनको िव ासको कारणल,े उनी असल
मािनस कहलाइए। हािबल मरे तर उनको िव ास अझै ज्य ूदँ ै छ।
* 10:25:

✡ 10:30:
32:35 बाट उ तृ ग रएको। ✡ 10:30: 32:36 बाट उ तृ ग रएको।
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5 हनोकलाई यस ससंारबाट मािथ उठाइयो। उनी मरेनन।् धमर्शा ले भन्छ, उनी मािथ लिगन ु भन्दा अिघ उनले

साँच्चोिसत परमे रलाई सन्न पारे। पिछ मािनसहरूले हनोकलाई दखेनेन,् कारण परमे रले उनलाई आफूिसत रहन
उठाइसकेका िथए। हनोकको िव ासकै कारणले यस्तो भएको िथयो। 6 िव ास िबना कसलैे परमे रलाई खशुी बनाउन
सक्दनै। जो परमे रमा आउँछ उसले परमे र सत्य हुनहुुन्छ भन्ने जान्नपुछर् र जसले साँच्चोिसत उहाँलाई पाउन चाहन्छ
ती मािनसहरूलाई परमे रले परुस्कृत गन ुर्हुन्छ भन्ने िव ास गन ुर्पछर्।

7 नहूले त्यसबलेा सम्म जनु दखेकैे िथएनन ् त्यसको लािग उनलाई परमे रले चतेावनी िदनभुयो, परमे र ित
नहूको िव ास र ा िथयो। यसथर् उनले आफ्नो प रवारलाई बचाउन एउटा ठूलो जहाज बनाए। आफ्नो िव ासले
ससंार गल्ती छ भन्ने उनले दखेाए अिन िव ास ारा परमे रका धम बिनने ती मािनसहरूमध्ये उनी एकजना भए।

8 परमे रले अ ाहामलाई अक ठाउँको या ा गनर् अ ाउन ु भयो जनु उहाँले उनलाई िदने वचन िदनभुएको िथयो।
त्यो अक ठाउँ कुन हो र कहाँ छ, त्यसको ज्ञान अ ाहामलाई िथएन। तर परमे रको आज्ञा मानरे उनले या ा शरुू गरे
िकनिक उनको िव ास िथयो। 9 परमे रले उनलाई िदन्छु भनी वचन िदएको दशेमा गएर उनी बस।े अ ाहाम त्यस
दशेमा एउटा परदशेी जस्तो भएर बसे िकनिक उनी त्यहाँका िथएनन।् उनले यसै गरे िकनभने उनको िव ास िथयो।
उनी त्यस दशेमा गए अिन इसहाक र याकूबिसत पालमा बस।े इसहाक र याकूबले पिन परमे रबाट यस्तै वचन पाएका
िथए। 10अ ाहाम एउटा ब लयो जग भएको नगरको तीक्षामा िथए, जसलाई बनाउने र सिृ गन परमे र नै हुनहुुन्छ।

11 अ ाहाम नानीहरू जन्माउन नसक्ने बढूा िथए र सारा पिन बाँझी िथइन। तर परमे रमा िव ासकै कारणले उनी
बाब ु भए। उहाँले वचन परूा गन ुर्हुन्छ भनी अ ाहामले परमे रलाई पत्यार गरे। 12 उनी यित बढूा िथए िक उनी ाय मतृ
नै िथए। बाँच्न आशा समते कमै िथयो। तर त्यस्ता मािनसबाट ससंारमा ताराहरू जि कै असखं्य र बगरमा बालवुाको
कणहरू जि कै अनगन्ती सन्तानहरू जन्म।े

13 यी सबै मािनसहरू आमरण िव ासमा बाँच।े ितनीहरूले परमे रको वचन अनसुारका कुराहरू पाएनन।् तर
टाडाबाट ितनलाई दखेे र सन्त ु बने अिन त्यसमैा आन न्दत बन।े आफु त यस ससंारमा या ी र परदशेी मा हौं भन्ने
तथ्य ितनीहरूले स्वीकारे। 14 जब मािनसहरूले यसलाई त्यसरी नै स्वीकार गदर्छन,् ितनले दखेाउछँन ्िक ितनीहरू यो
भन्दा एउटा आफ्नै दशेको तीक्षामा छन।् 15 ितनीहरूले आफूले छोडकेो दशेको याद गदार् हुन ्त फकर जाने अवसर
ितनीहरूले पाउन सक्ने िथए। 16 तर ितनीहरू एउटा उ म दशे, एउटा स्वग य दशेको तीक्षामा िथए। यसथर् परमे रले
ितनीहरूका परमे र ठह रनमुा ल ज्जत हुनहुुन्न, िकनभने परमे रले ितनीहरूका िन म्त एउटा नगर बसाइिदनभुएको
िथयो।

17-18 अ ाहामको िव ासको परीक्षा लन परमे रले उनलाई इसहाकको ब ल िदन भन्नभुयो। अ ाहामले
िव ासले त्यसो गरे। उनलाई परमे रले तीज्ञा गराउनभुएको िथयो। परमे रले अ ाहामलाई पिहल्यै भन्नभुएको
िथयो “इसहाकबाटै ित ा सन्तान बढ़ने छन।्”✡ तर, अ ाहाम आफ्नो एक मा छोरोको ब ल िदन तयार िथए। उनले
िव ासले यसो गरे। 19 अ ाहामलाई िव ास िथयो िक परमे रले मािनसलाई मतृ्यबुाट समते उठाउन सक्नहुुन्छ।
अिन साँच्चै जब परमे रले इसहाकलाई मतृ्यदुे ख बचाउनभुयो, अ ाहामले इसहाकलाई मतृ्यबुाट िफतार् पाए।

20 इसहाकको पिन िव ास िथयो त्यसलैे उनले याकूब र एसावलाई ितनीहरूका भिवष्यको लािग आशीवार्द िदए।
21 अिन उनले आफ्नो मतृ्य-ुशैंय्यामा आफ्नो लौरोको टुप्पामा अिडई परमे रको उपासना गद, यसूफुका त्यके
छोराहरूलाई आिशष िदए। िकनिक याकूबको िव ास िथयो।

22 अिन उहाँको मतृ्यकुालमा यसूफुले इ ाएलीहरूले िम दशे छोड़ने भिवष्यवाणी गरे। िव ासकै कारणले उनले
आफ्नो दफनबारे आदशे िदए।

23 िव ासकै कारणल,े मोशाका माता-िपताले ितनलाई तीन महीना सम्म लकुाएर राख।े मोशा सनु्दर बालक िथए।
ितनीहरू राजाको आदशे अस्वीकार गनर् डराएनन।्

24-25 मोशा बढरे ठूला भए। आफ्नो िव ासको कारणले उनले आफूलाई िफरऊनकी छोरीको छोरा कहलाउन
चाहनेन।् उनले पापको आनन्द मनाउन चाहनेन।् यी आनन्द क्षिणक हुन्छन।् बरू परमे रका मािनसहरूिसत रही क
भोग्न ु रूचाए। उनले यो िव ासको कारणले गरे। 26 मोशाले िम दशेको भण्डार भन्दा ी को लािग भोगकेो द:ुख
अझ ठूलो सम्पि हो भन्ने िवचार गरे। मोशाले परमे रबाट परुस्कार प खर्रहथे।े 27 िव ासकै कारणले उनले िम दशे
छोड।े उनी राजाको रसदे ख डराएनन।् उनी ड टरह,े जस्तो िक अदशृ्य परमे रलाई उनी दे सक्छन।् 28 उनले
िनस्तार-चाडको भोज तयार गरे अिन मतृ्य ु दतूलाई यहूदीहरूका जठेा छोराहरू मानर्बाट रोक्न उनले दलैामािथ रगत
छक। यो उनले िव ासले गरे।

29 अिन मोशाले डोयार्एका सबै मािनसहरूले सखू्खा जमीनमािथ जस्तो लाल समु िहडरे तरे। ितनीहरूले यो
िव ासले गरे। तर िम दशेवासीहरू त्यसरी नै तनर् खोज्दा डुब।े
✡ 11:17-18: 21:12 बाट उ तृ ग रएको।
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30 परमे रका मािनसहरूको िव ासको कारणल,े यरीहोको पखार्ल ढल्यो। उनीहरू पखार्लका व रव र सात

िदनसम्म घमुपेिछ त्यो ढल्यो।
31 राहाब भन्ने एउटी वशे्याले इ ाएली जाससूहरूलाई साथीहरूलाई झैं स्वागत र सहायता गरी। अिन उसको

िव ासको कारणले आज्ञा नमान्ने अरू मािनसहरूिसत ऊ चाँिह नाश भइनन।्
32 के मलैे अझै धरैे उदाहरणहरू िदइरहन ु पछर्? िगदोन, बाराक, िशमसन, िय हका बारेमा, दाऊद, शामएूल र

अगमव ारूका बारेमा भन्न मिसत पयार् समय छैन। 33 आफ्ना िव ासको कारणले कसलैे राज्यहरू िजत,े अरू
कसलैे असल कमर्हरू गरे, कसलैे परमे रको वचन पाउन सफल भए। आफ्नो िव ासले नै कसलैे िसहंहरूका मखु
थनु।े 34 कसलैे आगोको ज्वाला रोके र कोही तरवारका धारबाट उम्के। िव ासको कारणले ितनीहरूले यी सब गरे।
दवुर्लहरू श शाली बनाइए, य ु मा श शाली भए, ितनीहरूले श हुरूमािथ िवजय पाए। 35मतृहरूलाई बौराई उठाइयो
र घरमा ितनका ीहरूका हातमा स ु म्पिदइयो। अरूहरूले छुटकारा हुनदे ख आफैं ले अस्वीकार गरे। ितनीहरूलाई सताएर
मा रयो। ितनीहरूले यसै गरे िकनिक ितनीहरू अझ रा ो जीवनमा उठ्न चाहन्थ।े 36 कित जनाको हाँसो उडाइयो
कितलाई कोरार्ले च ु टयो, अिन कितलाई साङ्गलोले बाँधरे कैदखानामा फ्याँिकयो। 37 कितलाई ढुङ्गाले िहकार्एर
मा रयो, र कितलाई िचरेर दइु फ्याक पा रयो। कितलाई तरवारले िछनाइयो। कस-ैकसलैे भेंड़ा र बा ाका छाला
लाउथँ,े ितनीहरू गरीब, सताइएका र अरूले द ु र्वहार ग रएकाहरू िथए। यस्ता मािनसहरू पाउन ससंार योग्य िथएन
38 यी परुूषहरूलाई रा यो ससंार उिचत िथएन। ितनीहरू पाहाड र मरूभिूमहरूमा भ ड्किहडं्थ,े पथृ्वीका ओडार र
गफ़ुाितर बिसिहडँ्थ।े

39 यी सबै ितनका िव ासमा प रिचत छन।् तर परमे रको वचन ितनीहरू कसलैे पाएनन।् 40 परमे रले हामीलाई
केही ठूलै कुरो िदने योजना गन ुर् भएको िथयो तािक हामीसगँ ितनीहरू पणूर् बनाइन सिकन्छ।

12
हामीले यशेकूो उदाहरणको अनसुरण गन ुर्पछर्

1 हा ा व रप र िव ासी मािनसहरू धरैे छन।् ितनीहरूका जीवनीले िव ास के हो त्यो हामीलाई िसकाउँछ। यसथर्,
हामी ितनीहरू जस्तै हुनपुछर्। हामीले पिन आफ्नो दौड नरोिकई दगनु ुर् पछर्। यिद दौडमा केही बाधा आउँछ भने त्यसलाई
फ्याँक्न ु पछर्। अिन हामीलाई सिजलै फँसाउने पापलाई पिन हटाउन ु पछर्। 2 हामीले सदा यशेकूो उदाहरणको पिन
अनसुरण गन ुर् पछर्। हा ा िव ासको िन म्त यशे ूअगवुा हुनहुुन्छ र उहाँले हा ा िव ासलाई पणूर् गन ुर्हुन्छ। उहाँले ू समा
मतृ्य ु अगँाल्न ु भयो। परमे रको अिघ आनन्दको लािग, उहाँले ू सको क लाई झले्न ु भयो। अिहले उहाँ परमे रको
िसहंासनको दािहनपे ब भुएको छ। 3 िववादहरू सहनहुुने यशेलूाई िवचार गर जब पापीहरूले उहाँलाई सताए, उहाँले
सहन ु भयो। हताश नबन? तर धीरज बन अिन यशेकूो बारेमा सम्झ।

परमे र िपता जस्तै हुन ्
4 ितमीहरू पापको िवरू लड्दछैौ, तर अिहले सम्म ितमीहरूलाई रगत बगाउन ु पन अवस्थासम्म पगुकेा छैनौ।

5 ितमीहरू परमे रका पु हरू हौ, त्यसकैारण ितमीहरूलाई उहाँले अत िदनहुुन्छ। ितमीहरूले उहाँका शब्दहरू भलुकेा
छौ:

“मरेो छोरा! परमे रको अनशुासन हल्कािसत नलऊे,
ितमी हताश नबन, जब भलुे ितमीहरूलाई सधुान ुर्हुन्छ।

6 भलुे जसलाई मे गन ुर्हुन्छ, उहाँले ितनीहरूलाई अनशुािसत गन ुर्हुन्छ,
जसलाई आफ्नो छोरा ठान्नहुुन्छ त्यकेलाई उहाँ दण्ड िदनहुुन्छ।” िहतोपदशे 3:11-12

7 त्यसलैे हरेक द:ुखलाई िपताको अनशुासन सम्झरे सहन ु पछर्। जसरी िपताले प ु लाई सजाय िदन्छन ् उसरी
परमे रले पिन ितमीलाई सजाय िदनहुुन्छ। सबै छोराहरूले आफ्ना िपताबाट सजाय पाउछँन।् 8 हरेक छोराले जस्तो
ितमीले किहल्यै सजाय पाएका छैनौ भने ितमी खास छोरा नै होइनौ। 9 यस पथृ्वीमा, हामी सबकैा आ-आफ्ना िपताहरू
छन ्जसले हामीलाई अनशुािसत गछर्न।् अिन हामी उनीहरूको आदर गछ न।ै यसथर् अझ बढी हामीले आफ्ना आ त्मक
िपताको अनशुासन स्वीकार गन ुर्पछर्। यसो गय ं भने हामीले जीवन पाउनछेौ। 10 हा ा ससंा रक िपताहरूले हामीहरूलाई
उनीहरूले उिचत सम्झकेो अनशुासनको िन म्त केही समयको लािग सजाय िदए। तर उहाँ जस्तै पिव हुनलाई हा ा
आ त्मक िपताले हामीलाई अनशुािसत गराउँन ु हुन्छ। 11 सजाय पाउदँा हामी खशुी हुदँनैौ िकनिक त्यसबलेा यो क कर
हुन्छ। तर पिछ सजायबाट िशक्षा पाए पिछ हामीलाई शा न्त हुन्छ िकनिक हामी उिचत कारले ब थाल्दछौं।
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सावधानीपवूर्क बाँचौ
12 ितमीहरू कमजोर भएका छौ। त्यसलैे आफूलाई फे र द रलो बनाऊ। 13 असल त रकाले बाँच जसमा िक

ितमीहरू सरुिक्षत रहनछेौ र आफ्ना कमजोरीबाट न हुनछैेनौ।
14 सबिैसत शा न्तपवूर्क ब े कोिशश गर अिन पापदे ख मु जीवन िबताऊ। यिद कसकैो जीवन पिव छैन भने

उसले भलुाई दे छैेन। 15 सतकर् बस तािक कोही पिन परमे रको अन ु हबाट ब ञ्चत नबनोस।् अिन ितमीहरू मध्ये
कोही पिन तीतपेाती जस्तो बड्न ु हुदँनै र अरूलाई िबगान ुर् हुदँनै। 16 कसलैे यौन अपराध गन ुर्हुदँनै, अथवा एसाव जस्तो
सांसा रक मनको हुनहुुदँनै। एसाव जठेो छोरो िथयो र बाबकुो सम्पि को उ रािधकारी िथयो। तर ती सब उसले एक
छाक खानाको लािग बचे्न ु पय । 17 ितमीहरू जान्दछौ, पिछबाट, उसले आफ्ना िपताको आशीवार्दको लािग रून ु पय ।
तर उसलाई आशीवार्द िदन अस्वीकार गरे। िकनिक एसावले आफूले गरेका कुराहरू बदल्ने उपाय पाउन सकेन।

18 ितमीहरू नयाँ ठाउँमा आएका छौ। ितमीहरू छुन नसिकन,े आगोले नजल्ने पाहाडमा आएका छैनौ। न त
अन्धकारमा, िवषादमा, आधँीमा आएका छैनौ। यही पाहाड हो जहाँ इ ाएलीहरू आएका िथए। 19 यहाँ ितनीहरूले
सनुकेो जस्तो तरुहीको आवाज र बोलकेो स्वर पिन सनु्दनैौ। जब ितनीहरूले यस्ता आवाज सनु,े ितनीहरूले एउटै आवाज
पिन सनु्न नपरोस,् भनरे अननुय गरे। 20 ितनीहरूले आदशेलाई थाम्न सकेनन ्“यिद पशु सम्मले पिन यो पाहाड छोए
त्यसलाई ढुङ्गाले िहकार्एर मा रन्छ।”✡ 21 ितनीहरूले जो दखेकेा िथए त्यो यित डरलाग्दो िथयो िक मोशाले भन,े “म
डरले थरथरी काँिपरहछुे।”✡

22 तर ितमीहरू त्यस्ता ठाउँमा आएका छैनौ। ितमीहरू िसयोन पाहाडमा आइपगुकेा छौ। ितमीहरू जीिवत परमे रको
शहर, स्वग य यरूशलमेमा आइपगुकेाछौ। ितमीहरू हजारौँ स्वगर्दतूहरूको सामिूहक आनन्दमा आइपगुकेाछौ।
23 ितमीहरू परमे रका थम पु हरूका सभामा आइपगुकेा छौ जसका नाउहँरू स्वगर्मा ले खएका छन।् ितमीहरू सबै
मािनसहरूका िनणर्यकतार् परमे रकहाँ आएकाछौ। अिन ितमीहरू धम मािनसहरूका आत्मा भएको ठाउँमा आएकाछौ
जो पणूर् बनकेा छन।् 24 ितमीहरू यशेकूहाँ आएका छौ जसले परमे रबाट उहाँका मािनसहरूका लािग नयाँ करार
ल्याउनभुयो। ितमीहरू रगत छकको ठाउँमा आएकाछौ जसले हामीलाई हािबलको रगतले भन्दा असल कुराहरू भन्दछ।

25 होिशयार बस र परमे रको बोली सनु्न अस्वीकार नगर। जब परमे रले पथृ्वीमा ितनीहरूलाई चतेावनी िदनभुयो
ती मािनसहरूले उहाँलाई सनु्न अस्वीकार गरे र ितनीहरू भागनेन।् अिहले परमे र स्वगर्बाट बोल्दै हुनहुुन्छ। अिन
उहाँलाई सनु्न हामीले अस्वीकार गय ं भने हामी कसरी भाग्न सक्छौ? 26 त्यसबलेा जब उहाँ बोल्न ु भयो उहाँको
आवाजले पथृ्वी थिकर् यो। तर अिहले उहाँले ितज्ञा गन ुर्भएको छ “एकपल्ट अझै म धत मा होइन तर स्वगर् समते
थकार्उँछु।”✡ 27 यहाँ “एकपल्ट अझ”ै भन्ने शब्दले स्प दखेाउदँछ िक सिृ को हरेक चीज न हुनछे। तर ती कुराहरू
जो हल्लाउदँनैन,् रिहरहन्छन।्

28 यसथर्, हामी कृतज्ञ बन्नपुछर् िकनिक हामीले एउटा राज्य पाउदँछैौं जो ह ल्लन सक्दनै। अिन हामीले उहाँलाई
सन्न तलु्याउने त रकाले आदर र भयले पजू्नपुछर्। 29 िकनभने हा ा परमे र आगो जस्तो हुनहुुन्छ जसले सखाप

पान ुर्हुन्छ।

13
1 ी मा ितमीहरू दाज्य-ूभाइ र िददी-बिहनीहरू जस्ता हौ र आपसमा मे गनर् छोड्न ु हुदँनै। 2मािनसहरूलाई अितथी

सत्कार िदएर सहायता गनर् किहल्यै नभलु। यसो गदार् कसलैे अन्जानमै स्वगर्दतूहरूको सहायता गरे। 3 जो कैदमा छन ्
ितनलाई नभलू। ितनीहरू जस्तै आफु पिन ितनीहरूिसतै कैदमा रहकेो सम्झ। अिन द:ुखमा परेका मािनसहरूलाई नभलू,
िकनभने भिवष्यमा ितमीहरू पिन त्यही हालतमा हुन सक्छौ।

4 सबकैा बीचमा िववाहचािहं आदरणीय होस।् िववाहलाई दईुजना बीचमा पिव रा ु पछर्। जसले यौन-पाप र
िभचार गछर् त्यसलाई परमे रबाट अपराधीलाई जस्तो न्याय ग रन्छ। 5 पसैाको मोहदे ख आफूलाई टाढ़ा राख।

आफूिसत जो छ त्यसमैा सन्त ु होऊ। परमे रले भन्नभुएको छ,

“म ितमीलाई किहल्यै छोड़िदन ँ
म ितमीदे ख किहल्यै भा ग्दन।ँ” वस्था 31:6
6 त्यसथर् ढुक्किसत भनौ,
✡ 12:20: 19:12-13 बाट उ तृ ग रएको। ✡ 12:21: 9:19 बाट उ तृ ग रएको। ✡ 12:26:

2:6 बाट उ तृ ग रएको।
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“ भु मरेा सहायक हुनहुुन्छ,
मलाई केही डर हुने छैन।

कसलैे मलाई केही अनथर् गनर् सक्दनैन।्” भजनसं ह 118:6

7 आफ्ना अगवुाहरूलाई सम्झौं। ितनीहरूले ितमीहरूलाई परमे रको सन्दशे िसकाए। ती कसरी बाँचे र मरे त्यो
िवचार गर अिन ितनीहरूका िव ासको उदाहरणलाई अनसुरण गर। 8यशे ू ी िहजो,आज र सधैं एक समान हुनहुुन्छ।

9 िकिसम-िकिसमको अनौठा िशक्षाहरूले आफूलाई कुबाटोमा लजैान नदऊे। परमे रको अन ु हले ितमीहरूका हृदय
ब लयो बननू,् खानाको िनयम प उनाले होइन। त्यस्ता िनयम जसले प ाए त्यसले कसकैो लाभ गरेको छैन।

10 हा ो एउटा वदेी छ जसबाट ती पिव पालमा सवेा गनहरूलाई खाने अिधकार छैन। 11 पापको िन म्त अपर्णको
रूपमा धान पजूाहारीले पशकुो रगत महा-पिव स्थानमा लान्छन।् तर पशहुरूका मास ु चाँिह िशिवर बािहर पोल्छन।्
12 त्यसरी नै यशेलू े पिन शहर बािहर क भोग्न ु भयो। आफ्ना मािनसहरूलाई पिव पानर् यशेलू े आफ्नै रगत अपर्ण
गन ुर्भयो। 13 यसथर् हामी िशिवर बािहर यशे ूकहाँ जानपुछर्। यशेलू े जस्तै हामीले पिन अपमान सहन ु पछर्। 14 यस धत मा
रिहरहने शहर हा ो छैन। तर भिवष्यमा आउने शहरको ितक्षामा हामी छौं। 15 यसकारण यशेकूो माफर् त परमे रलाई
ब ल चढाउन हामीले छोड्न ु हुदँनै। उहाँको नाउँ उच्चारण गनर् हा ा ओंठबाट िनस्केको शसंा नै त्यो ब ल हो। 16अिन
अकार्को भलाई गनर् र अरूका भागीदार बन्न नभलू। ब लहरू ियनै हुन ्जसले परमे रलाई सन्न तलु्याउछँ।

17आफ्ना अगवुाहरूको आज्ञा मान र ितनका अधीनमा बस, ितनीहरू ित ा िजम्मवेार छन ्र ित ा आत्मा बचाउनको
िन म्त ती ितमीहरूको िनगरानी गछर्न।् ितनीहरूको आज्ञा मान तािक ितनीहरूले आफ्ना काम दखुसाथ होइन, ती आफ्ना
काममा आनन्द लन सक्छन।् ितनका काम सरल हुनछे। आनन्दसाथ गनर् सकुन।् अिन ितनीहरूले आफ्ना काम द:ु खत
बनरे गछर्न ्भने त्यसले ित ो सहायता गदन।

18 हा ा िन म्त ाथर्ना गनर् नछोड। हा ो काम बारे हामी िव स्त छौं िकनिक हामी सधैं जनु उ म छ त्यही गन
यास गछ । 19 म ितमीहरूले ाथर्ना ग र दऊे भन्छु तािक परमे रले मलाई चाँडै ितमीहरू भएकोमा पठाऊन।् यो

भन्दा बढ़ता म केही चाहन्न।
20-21 म ाथर्ना गछुर्, शा न्तका परमे रले ितमीहरूले चाहकेा सबै असल कुराहरू िदनहुुनछे जसमा िक उहाँले

चाहन ु भएको काम ितमीहरूले गनर् सक्छौ। उनै परमे र हुनहुुन्छ जसले भडेाका ठूला गोठाला हा ा भ ु यशेलूाई
मतृ्यबुाट पनुरूत्थान गन ुर्भयो। आफ्ना रगत ारा उहाँले अनन्त करार शरुू गनु ुर्भयो। म ाथर्ना गदर्छु, परमे रले आफू
खशुी हुने काम हामीमा यशे ू ी ारा गराउन ु हुनछे। यशेकूो सदा मिहमा होस।् आिमन।

22 मरेा दाज्य ूभाइ र िददी-बिहनीहरू, मलैे के भनें धयैपवूर्क सनु। ितमीहरूलाई ब लयो बनाउन मलैे यी कुराहरू गरें।
अिन यो िच ी सा ै लामो छैन। 23 हा ो भाइ ितमोथी कैदबाट िनस्के। म यो ितमीहरूलाई जनाउन चाहन्छु। अिन यिद
उनी म भएकोमा िछटै आएछन ्भने हामी दवुै ितमीहरूलाई भटे्न आउनछेौं।

24 ितमीहरूका अगवुाहरू र परमे रका सबै जनलाई अिभवादन भिनिदन।ु इटालीयाबाट आएका सबकैो अिभवादन।
25 परमे रको अन ु ह ितमीहरू सबमैािथ होस।्
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याकूबको
प

1 परमे र अिन भु यशे ू ी को एक सवेक याकूब ारा अिभवादन।
परमे रका मािनसहरू ित, जो ससंारमा हरेक स्थानमा छ रएर रहकेा छन।्अिभवादन!

िव ास र ज्ञान
2 मरेो दाज्य-ूभाइ अिन िददी बिहनीहरू, जब ितमीहरूकहाँ नाना थरीका क हरू हुन्छ ितमीहरू खशुी हुनपुछर्।

3 िकन? िकनभने ितमीहरू जान्दछौ, िक यस्ता कुराले ितमीहरूको िव ासलाई जाँच गदर्छ। अिन यसले ितमीहरूमा
धयैर् िसजर्ना गनछ। 4 ितमीहरूले जे गछ , त्यसमा ितमीहरूको परूा धयैर्लाई काम गन ुर् दऊे। तब ितमीहरू प रपक्क अिन
पणूर् हुनछेौ, ितमीहरूलाई कुनै कुराको अभाव हुनछैेन।

5 तर, ितमीहरू मध्ये कसमैा ज्ञानको कमी छ भने ितमीहरूले परमे रिसत माँग्न ु पछर्। परमे रले सबै मािनसहरूलाई
उ ार िच ले आनन्दिसत िदन ु हुनछे। यसथर्, परमे रले ितमीहरूलाई ज्ञान िदन ु हुनछे।

6 तर, जब ितमीहरूले परमे रिसत केही कुरा माग्छौ, ितमीहरूले िव ास गन ुर् पछर्। परमे र ित सन्दहे नगर।
, जसले सन्दहे गछर्, त्यो सागरको लहर जस्तै हो। हावाले लहरलाई तल र मािथ गराउँछ।

7-8 जसले सन्दहे गछर्, एकै समयमा दईु िभन्न कुराहरू सोिचरहकेो हुनछेन।् त्यसले गन कुनै पिन कुरामा
िनणर्य लन ु स ै न। त्यस्तो ले परम भबुाट कुनै पिन कुरा ा गनछु भनी सोच्न ु हुदँनै।

साँच्चो धन
9 यिद िव ासी िनधर्न भए ऊ गिवर्त हुनपुछर्, िकनभने परमे रले उसलाई धनी बनाउन ु भएको छ। 10 यिद िव ासी

धनी भए ऊ गिवर्त हुनपुछर् िकनभने ऊ गरीब छ। धनी मािनस जङ्गली फूल सरी मनछ। 11 सयूर्को उसको पोल्ने
तापिसत उदय हुन्छ। सयूर्को तापले घाँसलाई ओइलाईिदन्छ। फूल झछर्, फूल सनु्दर िथयो, तर अिहले त्यो भ ूईँमा झय ।
धनी िसत त्यही कुराहुन्छ। उसको पारको योजना गदार् गद मछर्।

प रक्षा परमे रबाट आउँदनै
12 त्यो मािनस धन्य हो जो आपत-िवपतमा स्थर रहन्छ, िकनिक जाँचको सामना ग रसकेपिछ त्यसले जीवनको

त्यो मकुुट पाउनछे, जो परमे रले उहाँलाई मे गनहरूलाई िदने ितज्ञा गन ुर्भएको छ। 13 यिद कुनै मािनस परमे रले
प रक्षामा पान ुर् भयो भने उसले यो भन्नहुुदँनै, “परमे रले मलाई लोिभत गराउँदै हुन ु हुन्छ।” द ु ले परमे रलाई
प रक्षा तलु्याउन स ै न। अिन परमे र स्वयलंे कुनै पिन लाई लोिभत तलु्याउन ु हुदँनै। 14 एकजना लाई
आफ्नै द ु कुराले लोिभत तलु्याउछँ। उसको आफ्नै द ु इच्छाले बािहर तान्छ अिन उसलाई जालमा फँसाउछँ। 15 द ु
इच्छाबाट पाप जन्मन्छ। जब पाप बढ़छ, यसले मतृ्य ु जन्माउछँ।

16 मरेा ि य भाइ-बिहनीहरू, मखूर् नबन। 17 सबै असल कुरा परमे रबाट आउँछ। अिन हरेक पक्का उपहार
परमे रबाट आएको हो। यी सब असल उपहारहरू उहाँ िपताबाट आउँछन ्जसले स्वगर्का सम्पणूर् ज्योितहरू िनमार्ण गन ुर्
भयो। तर छाँया ती ज्योितहरूबाट ब द्लए जस्तो परमे र किहल्यै प रव र्न हुनहुुदँनै। उहाँ सदवै समान रहनहुुन्छ।
18सत्यको वचनबाट परमे रले हामीलाई उहाँको बालक बनाउने िनणर्य लन ु भयो। उहाँले सजृना गरेको वस्तहुरू मध्ये
हामीलाई सब भन्दा महत्वपणूर् बनाउन ु इच्छा गन ुर्भयो।

सनु्न ु अिन पालन गन ुर्
19 मरेा ि य भाइ-बिहनीहरू यसमा ध्यान दऊे, चाँडो सनु्न,े िबस्तारै बोल्ने र िढलो रसाउने गर। 20 एकजना ोिधत

मािनस परमे रले चाहे जस्तो धािमर्क भई बाँच्न स ै न। 21 यसथर् ितमीहरूको जीवनबाट हरेक द ु कुरा अिन द ु कमर्
बािहर फ्याँिकदऊे। िवन बन अिन परमे रको वचन स्वीकार जो परमे रले ितमीहरूको दयमा रोिपिदन ु भएको छ।
यो उपदशेले ित ो जीवनलाई बचाउनँछे।

22 परमे रको िशक्षा अनसुरण गर। खाली सनु्ने काम मा नगर। िकनभने जब ितमी बस्छौ अिन केवल सनु्छौ,
ितमीले स्वयलंाई मखूर् तलु्याउछँौ। 23 यिद एकजना ले परमे रको वचन सनु्छ अिन अनसुरण गदन भने ऊ यस्तो
हुन्छ ऊ त्यो मान्छे जस्तै हुन्छ जसले आफ्नो अनहुार ऐनामा हछेर्। 24 यो मान्छेले ऊ आफैं लाई दखे्छ, त्यस पिछ जान्छ
अिन ऊ कस्तो दे खएको िथयो सो झ ै िबिसर्हाल्छ। 25 तर वास्तवमा सखुी मािनस त्यो हो जसले परमे रको सही
िनयम पालनगछर्, जसले मािनसहरूलाई स्वतन् तलु्याउछँ। उसले त्यसलाई अध्ययन ग ररहन्छ। उसले परमे रको
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वचन सनु्छ अिन उसले जे सनु्यो त्यो िबसर्दनै। तब वचनमा जे भिनएको छ पालन गछर्। त्यस मािनस जसले त्यसो गछर्,
सखुी हुनछे।

परमे रको आराधना गन साँचो त रका
26 कोही मािनस आफूलाई धािमर्क सम्झन सक्छ। तर यिद त्यो ले होिशयारिसत बोल्दनै भने उसले स्वयलंाई

मखूर् तलु्याइरहकेो हुन्छ। उसको “धमर्” कुनै काममा आउँदनै। 27 पिव अिन असल धमर् जो परमे रले स्वीकार गन ुर्
हुन्छ त्यो यस्तो छ टुहुराहरू अिन िवधवाहरू जसलाई सहायताको आवश्य ा छ ितनीहरूको हरेचाह गर अिन आफू
स्वयलंाई ससंारको नरा ो जीवनबाट मु राख। यो नै धमर् हो जसलाई परमे रले श ु अिन असल ठानरे स्वीकार गन ुर्
हुनछे।

2
सबै मािनसहरुलाई मे गर

1 मरेा ि य दाज्य-ूभाइ अिन िददी-बिहनीहरू, ितमीहरू हा ा गौरवमय भु यशे ु ी का िव ासीहरू हौ। यसथर् यस्तो
नसोच िक कोही मािनसहरू अन्य मािनसहरू भन्दा मखु्य छन।् 2 मानौं, कोही एकजना ित ो मण्डलीिभ वशे गछर्।
उसले खबूै सनु्दर व अिन सनुको औठी पिहरेकोछ। त्यही समयमा एक गरीब मािनस परुानो, मलैा लगुा लाएर आउँछ।
3 ितमीहरू त्यो मािनस जो सनु्दर ब लगाएको छ त्यसलाई िवशषे ध्यान िदन्छौ। ितमीहरू भन्छौ, “यो रा ो आसनमा
ब हुोस।्” तर गरीब मािनसलाई ितमीहरू भन्छौ, “त्यहाँ उभ”् वा “ितमीहरूको पाउ छेउको चटाईमा बस”् 4 ितमीहरू
के ग ररहछेौ? ितमीहरूले कुनै एक लाई भन्दा अक लाई अिधक महत्व िदइरहकेाछौ। ितमीहरूको द ु
मनले िनणर्य लइरहकेा छौ, एक मािनस भन्दा अक मािनस रा ो छ।

5 सनु मरेा प्यारा भाइ अिन बिहनीहरू, अिन यसपिछ के परमे रले गरीबहरूलाई िव ासमा धनी हुन चनु्न ु भएको
छैन? ितनीहरूको िन म्त जसले उहाँलाई मे गछर्न, परमे रले ती मािनसहरूलाई उहाँले ितज्ञा गन ुर् भएको राज्य ा
गनर् चनु्न ु भयो। 6 तर ितमीहरूले गरीब मािनस ित सम्मान दखेाउदँनैौ। अिन ितमीहरू जान्दछौ िक धनी मािनसहरू
ती मािनसहरू हुन ु जसले सदवै ितमीहरूलाई आफ्नो वशमा रा े कोिशश गछर्न।् अिन ती मािनसहरूनै हुन ् जसले
ितमीहरूलाई न्यायलय ितर पयुार्उछँन।् 7 अिन, यी ती धनी मािनसहरू हुन,् जसले यशेकूो नाउकँो िनन्दा गछर्न ्जस ारा
ितमीहरू बोलाइन्छौ।

8 बरू ितमीहरू शा मा पाइने राजकीय िनयम पालन गर, त्यो धमर्शा मा पाइन्छ “अन्य मािनसहरूलाई त्यसरी नै मे
गर जसरी ितमीहरू स्वयलंाई मे गछ ।”✡ यिद ितमीहरूले यो िनयम पालन गय भने तब ितमीहरूले ठक काम गछ ।
9 तर, यिद एक लाई अक लाई भन्दा अिधक महत्व िदयौ भन,े ितमीलें पाप गछ अिन परमे रको राजकीय
िनयम भङ्ग गरेकोमा दोषी ठह रनछेौ।

10 कुनै मािनस परमे रको सबै वस्था पालन गदार् कुनै एउटामा चकु्यो भने त्यो मािनस जम्मै वस्था भङ्ग गरेको
दोषमा पनछ। 11 परमे रले भन्न ु भएकोछ, “ िभचार नगर।”✡ उनै परमे रले भन्न ु भएको छ, “हत्या नगर।”✡
यसथर्, यिद ितमीहरूले िभचार गरेनौ तर ितमीहरूले कुनै लाई माय भने पिन ितमीहरू परमे रको वस्था
भङ्ग गरेका दोषी ठह रन्छौ।

12 ितमीहरू त्यो िनयम ारा जाँच ग रन्छौ, जनु िनयमले मािनसहरूलाई मु तलु्याउछँ। ितमीहरूले दिैनक बोल
चाल औ कमर्मा यस कुरोलाई याद रा ु पछर्। 13 यिद ितमीहरू अरूलाई दया गनर् चकेुका छौ भने ित ो न्याय भइरहकेो
समयमा परमे रले ितमीलाई दया दशार्उन ु हुन्न। तर त्यो मािनस जसले दया दखेाउछँ, उसको न्याय ग रएको समयमा
ऊ िनभर्य भएर रहन सक्ने छ।

िव ास अिन असल कायर्हरू
14 मरेा ि य भाइ-बिहनीहरू, यिद कुनै ले उिसत िव ास छ भन्छ तर केही गदन, तब त्यो िव ास बकेामको

हो। त्यस्तो िव ासले उसलाई बचाउनँ सक्छ? अह!ँ 15 परम भु ी मा िव ास गन भाइ वा बिहनीलाई ब हरू अिन
भोजनको आवश्यक पनर् सक्छ। 16 अिन त्यो लाई ितमीहरू भन्छौ, “शा न्त साथ जाऊ। म आशा गछुर् ित ोमा
गरम लगुाहरू र शस्त भोजन छन।्” य िप ितमीहरू उसको खाँचो परुा गदनौ, ितमीहरूका शब्दहरू अथर्हीन छन।्
17 यो कुरा िव ासको सम्बन्धमा पिन यस्तै हो। यिद िव ासले केही गदन भने त्यो िव ास मतृतलु्य हो िकनभने त्यो
िव ास एक्लो भई मरेको हुन्छ।
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18 एकजना ले भन्न सक्छ, “ितमीसगँ िव ास छ, तर ममा काम छ। जब ित ो िव ासले केही काम गदन

भने ित ो िव ासको माण गर। मरेो िव ासले गरेको कामबाट म िव ास माण गनर् सक्छु।” 19 ितमीहरू िव ास
गछ परमे र एक हुनहुुन्छ। साँच्ची न!ै तर भतूहरूले पिन िव ास गछर्न,् अिन ितनीहरू भयले काँप्छन।्

20 ितमी मखूर् हरू! के ितमीहरूलाई माण िदन ु पछर् िक िबना कमर्को िव ास बकेामे हो? 21 अ ाहाम हा ा
पवूर्ज हुनहुुन्छ। जब ितनले आफ्नो छोरो इसहाकलाई परमे र समक्ष वदेीमा चढाए, उनको कमर्बाट परमे र अिघ
अ ाहामलाई धािमर्क बनाइयो। 22 यसथर्, ितमीहरू दखे्छौ िक अ ाहामले िव ास गरे अिन उनले गरेका कुराहरूको
साथ साथ काम गरे। उनको कमर्ले दखेायो िक उनको िव ास पणूर् िथयो। 23 यसलैे धमर्शा को अथर् स्प झल्काउँछ
“अ ाहामले परमे रमािथ िव ास गरे अिन परमे रले अ ाहामको िव ास स्वीकार गन ुर् भयो अिन परमे रले
अ ाहामलाई धािमर्क मान्न ु भयो।”✡ अ ाहामलाई “परमे रको िम मािनन्थ्यो।”✡ 24 यसरी ितमीहरूले दखे्छौ िक
एक मािनस उसले गरेका कमर् ारा परमे रिसत सही बन्दछ अिन उसको िव ासबाट मा होइन।

25 अक उदाहरण छ राहाब। राहाब एक वशे्या िथइन।् तर उनको कमर्को कारणल,े जब ितनले ग ु चरहरू लकुाइन ्
अिन ितनीहरूलाई अक बाटोबाट उम्कन सहायता ग रन,् परमे रको अिघ ितनी धािमर्क दे खइन।्

26आत्मा िवनाको शरीर मतृतलु्य हो। िव ासको मलू्य पिन यस्तै हो। िव ास जसले केही गदन त्यो मतृ-तलु्य हो।

3
हामीले भनकेा कुराको िनयन् ण

1 मरेा भाइ अिन बिहनीहरू, ितमीहरूमध्ये धरैे िशक्षक हुन ु हुदँनै। िकनभने ितमीहरू जान्दछौ िक हामी जसले िशक्षा
िदन्छौं अन्य मािनसहरू भन्दा क ठन कारले जाँच ग रनछेौं।

2 हामी सबलैे अनकेौ गल्तीहरू गछ ं। यिद कसलैे किहल्यै पिन कुवचन बोलनेौं भने त्यो पक्का मािनस बन्नछे।
ऊ आफ्ना सम्पणूर् सरीरलाई िनयन् णमा रा समथर् हुनछेन।् 3 घोडालाई िनयन् णमा रा , हामी लगाम लगाइिदन्छौ।
घोडाहरूका मखुमा लगाइएको लगामले हामी ितनीहरूको सम्मणूर् श रलाई अधीनमा रा सक्छौ। 4 जहाजहरू पिन
यस्तै हुन्छन।् जहाज अत्यन्त िवशाल हुन्छ अिन यसलाई श शाली वायलुे धकेल्छ। तर सानो पतवारले िवशाल
जहाजलाई िनयन् ण गछर्। अिन नािवकले जहाज कता जानपुनहो िनणर्य गछर्। 5 हा ो िज ो पिन यस्तै हो। यो शरीरको
एक सु म अङ्ग हो। तर यसले महान कुराको गवर् गछर्।

एउटा सानो िफल ुगंोले वन सखाप पानर् सक्छ। 6 िज ो आगोको िफल ुगंो जस्तै हो। हा ो शरीरका अशंहरू मध्ये यो
द ु ताको ससंार हो। कसरी? िज ोले सारा शरीर न पाछर्। यसले हा ो सम्पणूर् अ स्तत्व नै ध्वशं पानर् सक्छ र नरकको
आगोमा त्यो जल्छ।

7मािनसहरूले हरेक िकिसमका जङ्गली पशुचरा-चरुूङ्गीहरू, घ ने ाणीहरू अिन सामिु क ाणीहरू तह लगाउने
सक्छन।् मािनसहरूले यी सबै ाणीहरूलाई तहलगाएका छन।् 8 कसलैे किहल्यै िज ोलाई िनयन् ण गन ुर् सकेको छैन।
यो जगंली अिन द ु हुन्छ। िज ो िवषले प रपणूर् हुन्छ जसले मानर् सक्छ। 9 हामी हा ा िज ोलाई हा ो परम भु अिन
िपताको स्तिुतमा उपयोग गछ । अिन अझै त्यही िज ोले हामी मािनसहरूलाई सराप्छौ जसलाई परमे रको सकलमा
बनाइएको छ। 10 स्तिुत अिन सराप एउटै मखुबाट िनस्कन्छन।् मरेा भाइ अिन बिहनीहरू, यस्तो हुन ु हुदँनै। 11 के
पानीको मलूबाट एउटै िमठो र िततो पानी एकैचोटी बग्छ? अह।ँ 12 मरेा दाज्य ूभाइ अिन िददी बिहनी हो, के नभेारको
बोटमा भ ाक्ष फल्न सक्छ? स ै न। के अङं्गरूघारीमा नभेारा फल्छ? फल्दनै। तब, के निुनलो कुवाबाट िमठो पानी
िनस्कन सक्छ।

साँचो ज्ञान
13 यहाँ ितमीहरू माझ कुनै यस्तो मािनस छ जो ज्ञानी अिन ब ु मान छ? तब उसले ठीकिसत बसरे आफ्नो ज्ञानको

माण िदन ु पछर्। उसले ज्ञानबाट आउने न तािसत काम गन ुर्पछर्। 14 यिद ितमीहरू स्वाथ छौ अिन ित ो दय ईष्यार्
पणू र् छ भने ितमीले ित ो ज्ञान बारेमा गवर् गन केही कारण नै छैन। ित ो गवर् गराई झटूो िसवाय केही पिन होइन।
15 यस िकिसमको “ज्ञान” मािथका परमे रबाट आउँदनै। यो “ज्ञान” ससंारबाट आउँछ। त्यो आध्या त्मक होइन, त्यो
शतैानबाट हो। 16 जहाँ इष्यार् अिन स्वाथर् छ त्यहाँ अ व स्थत अिन हरेक िकिसमको द ु ाँई हुन्छन।् 17 तर ज्ञान जो
मािथका परमे रबाट आउँछ त्यो यस्तो हुन्छ थम त्यो श ु हुन्छ। त्यो शा न्तमय न र तकर् सगंित हुन्छ। यो ज्ञान सवर्दा
जो मािनसहरू समस्यामा छन ् ितनीहरूलाई सहायता गनर् सधँ ै ँ तत्पर रहन्छ अिन अन्य मािनसहरूको लािग उपकार गन
✡ 2:23: 15:6 बाट उ तृ ग रएको। ✡ 2:23: 2 इितहास 20:7; यशयैा 41:8 बाट उ तृ ग रएको।
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हुन्छ। यो ज्ञान सदवै िनष्पक्ष अिन इमान्दार हुन्छ। 18 मािनसहरू जो शा न्तको िन म्त शा न्तसाथ कायर् गछर्न ्ितनीहरूले
धािमर्कताको फसल बटुल्छन।्

4
परमे रमा समपर्ण

1 के ितमीहरूलाई ितमीहरूको झगड़ा र लडाँईँको ोत थाहा छ? ितमीहरूका झगड़ा अिन बहसहरू स्वाथर्पणू र्
इच्छाहरूबाट आउँछ जसले अन्तमा न् मच्चाउँछ, 2 ितमीहरू चाहन्छौ तर पाउदँनैौ जे ितमीहरू चाहन्छौ। यसथर्
ितमीहरू हत्या गछ अिन अन्य मािनसहरू ित इष्यार् गन हुन्छौ। तपैिन जे इच्छा गछ ितमीहरूले पाउदँनैौ। ितमीहरू
झन बहस गछ अिन जझु्छौ। ितमीहरूले इच्छा गरेको बस्तहुरू पाउदँनैौ िकनभने ितमीहरूले परमे रिसत माँग्दनैौ।
3अथवा, जब ितमीहरू माग्छौ ितमीहरूले पाउदँनैौ। िकन? िकनभने ितमीहरूको माँग्ने त रका गलत छ। ितमीहरू वस्त ु
चाहन्छौ केवल आफ्नै आनन्दको िन म्त।

4 अिव ासनीय मािनस ितमीहरू यो ससंारलाई माया गन ुर् परमे रलाई घणृा गन ुर् जस्तै हो। यसथर् यिद कोही मािनस
ससंारको िम हुन चाहन्छ भने उसले आफैलाई परमे रको श ु तलु्याउछँ। 5 के ितमीहरू धमर्शा लाई वकेामे ठान्छौ?
यसले भन्छ, “हामीमा परमे रले रा ु भएका आत्माको िन म्त उहाँ ित डाह रा ु हुन्छ।” 6 तर परमे रको दया जो
हामीलाई िदइएको छ, त्यो महान छ। धमर् शा ले भनकेो जस्त,ै “घमण्डी मािनसहरूको िवरू परमे र हुनहुुन्छ, तर
उहाँले ती मािनसहरूलाई दया दान गन ुर् हुन्छ जो िवन छन।्”✡

7 यसथर् ितमीहरू स्वयलंाई परमे रमा अपर्ण गर। शतैानको िवरोध गर, अिन ितमीहरूदे ख शतैान भाग्नछे।
8 परमे रको निजक आऊ अिन परमे र ितमीहरूको निजक आउनु हुनछे। ितमीहरू पापी हौ। यसथर् ितमीहरूको
जीवनदे ख पाप धोउ। जब ितमीहरू दवुै परमे रको अिन ससंारको सवेा गछ ितमीहरूको दइुवटा मन छ। यसथर्
ितमीहरूको िवचार श ु तलु्याऊ। 9 उदास बन, दखुी बन अिन िवलाप गर। ितमीहरूको हाँसोलाई रोदनमा प रणत गर।
ितमीहरूको खशुीलाई अफसोसमा प रव र्न गर। 10 परम भकुो सामनु्ने िवन बन अिन उहाँले ितमीहरूलाई उच्च पान ुर्
हुनछे।

ितमीहरु न्यायधीश हौइनौ
11भाइ अिन बिहनीहरू, एक अकार्को िवरू केही पिन नभन। जब ितमीहरू ी मा िव ासी भाइलाई जाँच्छौ, तब

ितमीहरू उनले अनसुरण गरेको िनयम जाँच ग ररहछेौ। अिन जब ितमीहरू िनयमको जाँच ग ररहकेा हुन्छौ, ितमीहरू
िनयम अनसुरण गन हुदँनैौ। तर ितमीहरू वस्थाको न्यायक ार् भयौ। 12 परमे रले मा िनयमहरू बनाउन ु हुन्छ।
उहाँमा न्यायधीश हुनहुुन्छ। केवल परमे रमा हुनहुुन्छ जसले बचाउनँ अिन नाश गनर्सक्न ु हुन्छ। यसथर् अन्य

को न्याय गन ुर् ितमीहरूका िन म्त उिचत हुदँनै।
परमे रले ित ो जीवनमा योजना गरुन ्

13 ितमीहरू कसलैे भन्छौ, “आज अथवा भो ल हामी कुनै नगरमा जानछेौं। हामी त्यहाँ वषर् िदन बस्छौं ापार गछौं
अिन पसैा कमाउँछौं।” सनु! यस िवषयमा सोच 14 भो ल के हुनछे ितमीहरू जान्दनैौ। ितमीहरूको जीवन वाफ जस्तो
छ। त्यसलाई ितमीहरू क्षण-भरको िन म्त दे सक्छौ, तर त्यसपिछ त्यो हराइहाल्छ। 15 यसथर् ितमीहरूले भन्नपुछर्,
“यिद परम भलुे चाहन ु हुन्छ भने हामी जीिवत रहनछेौ अिन यो वा त्यो गनछौ।” 16 तर अिहले ितमीहरू घमण्डी छौ
अिन ितमीहरू घमण्ड गछ । यी सब घमण्ड गराई भलू हो। 17 अिन जब एक ले भलाई गनर् जान्दछ, तर भलाई
गदन, भने उसले पाप ग ररहछे।

5
स्वाथ धनी मािनसहरुलाई चतेाउनी

1 ितमी धनी मािनसहरू, सनु! िवलाप गर अिन अत्यन्त शोकाकुल बन िकनभने ितमीहरूमािथ अनके आपतहरू
आई पनछ। 2 ितमीहरूको धन न हुनछे अिन बकेार हुनछे। ितमीहरूको व हरू कीराले खानछे। 3 ितमीहरूका सनु
चाँदीमा कस लाग्नछे अिन त्यो कसले ितमीहरूको िवरोधमा साक्षी िदनछे। त्यो कसले ितमीहरूको शरीरलाई आगोले
झै खानछे। ितमीहरुले सम्पती आ ख र िदनमा स ञ्चतगरेका छौ। 4 मािनसहरूले ितमीहरूको खतेमा काम गरे, तर
ितमीहरूले ितनीहरुलाई ज्याला िदएनौ। ती मािनसहरु ितमीहरुको िवरू आवाज ग ररहछेन।् ती मािनसहरूले ितमीहरूको
फसलहरू काटे। अिहले ितनीहरूले कराएको आवाज स्वगर्का परम भकुो सनेाहरूले सनु।े
✡ 4:6: 3:34 बाट उ तृ ग रएको।
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5 पथृ्वीमा ितमीहरूको जीवन सम्पि ले सम्पन्न जीवन िथयो। ितमीहरूल,े आफूले चाहकेा हरेक बस्त ु ारा स्वयलंाई

खशुी तलु्यायौ। ितमीहरू स्वयलंे मान ुर्को ित म्त तयार पारेको मोटो पश ुजस्तो तलु्यायौ। 6 ितमीहरूले िनदष मािनसहरूको
भत्सर्ना गय , र मारी िदयौ कसलैे ितरोध गरेनन।्

धयैर् धारण गर
7 दाज्य-ूभाइ अिन िददी बिहनीहरू, धयैर् धारण गर, भु यशे ूआउन ु हुदँछै। यसथर्, त्यस समयसम्म धयैर्- धारण गर।

कृषकहरू खबुै धयैर्वान छन।् कृषकले बहुमलू्य अन्न भिूमबाट उ नका िन म्त तीक्षा गछर्। कृषकले धयैर् साथ आफ्ना
फसलले थम विृ अिन अ न्तम विृ ा नगरूञ्जले तीक्षा गछर्। 8 ितमीहरू धयैर्वान हुनपुछर्। आशा नमार। भु यशे ू
चाँडै आउन ु हुदँछै।

9 दाज्य-ूभाइ अिन िददी-बिहनीहरू, एक अकार्को िवरू नगनगनाऊ। यिद ितमीहरूले अरूको िवरू मा गनगनगनर्
छाडनेौ भने ितमीहरू दोषी जाँिचने छौ यादगर न्यायकतार् आउँदै हुनहुुन्छ।

10 दाज्य-ूभाइ अिन िददी-बिहनीहरू, अगमव ाहरूलाई अनसुरण गर जसले परम भकुो िन म्त बोल।े ितनीहरूले
अनके अप् ारो प र स्थितको सामना गरे। तर ितनीहरूले धयैर् धारण गरे। 11 हामी ितनीहरूलाई खशुी ठान्छौ जसले
धयैर्पवूर्क अप ् ारो प र स्थितको सामना गरे। ितमीहरूले अय्यबूको धयैर्को बारेमा सनुकेा छौ। ितमीहरूलाई थाहा छ,
अय्यबूले सबै यातना सामना गरे पिछ परम भलुे ितनलाई सहायता गन ुर् भयो। यसले यो झल्काउँछ िक परम भु दयामयी
अिन कृपामयी हुनहुुन्छ।

ितमी जो भन्छौ त्यसमा होिशयार बन
12 मरेा दज्य-ूभाइ औ िददी-बिहनीहरू, जब केही गनर् वचन िदन्छौ, ितमीहरूले कसम खान ु हुदँ ैनँ। ितमीहरूको वचन

माण गनर् स्वगर्, पथृ्वी अथवा कुनै चीजको नाउकँो उपयोग नगर। जब ितमी बझु्छौ हो, भने केवल “हो” मा भन।
यिद ितमी बझु्छौ होइन, भन्ने “होइन” मा भन। त्यो गर तािक ितमीहरू दोषी ठह रने छैनौ।

ाथर्नाको श
13 यिद ितमीहरू मध्ये एक जनाले क हरू भोिगरहकेो छ भने उसले ाथर्ना गन ुर् पछर् अिन यिद ितमीहरू मध्ये

एकजना सखुी छ भन,े उसले गीतहरू गाउन ु पछर्। 14 यिद ितमीहरू मध्ये एकजना िवरामी छ भन,े उसले मण्डलीका
अ जहरूलाई बोलाउन ु पछर्। अ जहरूले उसलाई परम भकुो नाउमँा तले मा लस ग रिदन ु पछर् अिन ितनीहरूले उसको
िन म्त ाथर्ना ग रिदन ु पछर्। 15 िव ासिसत गरेको ाथर्नाले िवमारीमा िनको पाछर्। परम भलुे उसलाई िनको पान ुर् हुन्छ।
अिन यिद त्यो ले पाप गरेको भए परमे रले उसलाई क्षमा दान गन ुर् हुनछे।

16 सधै ँ ितमीहरू एक अकार्मा पाप स्वीकार गर। तब एक अकार्को िन म्त ाथर्ना गर। यसो गर, तब परमे रले
ितमीहरूलाई िनको पान ुर् हुन्छ। धािमर्क मािनसको ाथर्ना शा शाली र भावशाली हुन्छ। 17 ए लया पिन हामी जस्तै
मािनस िथए। ितनले पानी नपरोस ् भनी, गम्भीरता पवूर्क ाथर्ना गरे, त्यस भिूममा तीन बर्षसम्म पानी परेन। 18 तब
ए लयाले पानी परोस ्भनी ाथर्ना गरे। अिन आकाशबाट पानी पय अिन भिूमले फे र फसल उमाय ।

आत्माहरु बचँाउ
19 मरेा दाज्य-ूभाइ अिन िददी-बिहनीहरू, ितमीहरू मध्ये एकजना सत्यदे ख बरालीन सक्छौ। अिन अक ले

उसलाई सत्यतफर् फक आउन सहायता गनर् सक्छ। 20 यसलाई स्मरण गर कुनै मािनस जसले एक पापीलाई नरा ो
मागर्बाट फकार्ई ल्याउछँ, उसले त्यस पापीको आत्मालाई मतृ्यबुाट बचँाउनछे। यसो गरेर त्यस ले धरैे पापहरू
ित क्षमा ा गराउनछे।
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प सुको
पिहलो प

1 प सु, यशे ू ी का े रत ारा अिभवादन!
परमे र ारा चिुनएको जो आफ्ना घरदे ख टाढामा पोन्टस,् गलाितया, क्यापडोिसया, एिशया अिन िबथिनयाभ र

फै लएर बसकेा मािनसहरु ित। 2 परमे रले ितमीहरुलाई पिव मािनस बनाउन ु भएको िथयो। ितमीहरुलाई पिव
तलु्याउने कायर् आत्माको हो। परमे रको आज्ञाकारी र यशे ू ी को रगतले अिभषके गरी श ु पानर् ितमीहरु चिुनएका
िथय।ै

परमे रको अन ु ह ितमीहरुमा अिधक भन्दा अिधक बढरे जाओस।्
िजउँदो आशा

3 परमे र जो हा ा भ ु यशे ू ी का िपता हुन ्उहाँको शसंा होस।् परमे रमा सीमािविहन कृपा छ र उनको कृपाको
कारणले हामीलाई नयाँ जीवन िदइएको छ। यो नयाँ जीवनले मतृ्यदुे ख यशे ू ी को पनुरुत्थान ारा हामी ित सजीव आशा
ल्याउछँ। 4अब हामी आशीवार्दको आशा राख्छौं जो उहाँको नानीहरुका िन म्त उहाँकहाँ छ। यो आशीवार्द ितमीहरुका
िन म्त स्वगर्मा जोगाएर रा खएको छ। यी आशीवार्दहरु ध्वशं, न अथवा धिमलो हुनछैेन। जबसम्म ितमीहरुले म ु
पाउदँनैौ।

5 ित ो िव ास माफर् त परमे रको श ले ितमीहरु सरुिक्षत रहन्छौ। यो म ु तयार रा खएकोछ अिन यो
ितमीहरुलाई समयको अन्तमा िदइनछे। 6 यसले ितमीहरुलाई अत्यन्त सखुी तलु्याउन ु पछर् य िप क्षिणक समयकोलािग
सबै कारको क भोग्दा ितमीहरुलाई द:ुखी बनाँउछ। 7 यी द:ुख-क हरु िकन हुन्छन?् ितमीहरुको िव ास शु छ
भनी माण गन ुर्। िव ासको श ु तामा सनु भन्दा अिधक मलू्य छ। सनुको श ु ता अ ग्न ारा मािणत गनर् सिकन्छ, तर
सनु न हुन्छ। जब यशे ू ी आउँछन ्िव ासको श ु ताले ितमीहरुमा शसंा, मिहमा अिन सम्मान ल्याउनछे।

8 ितमीहरुले ी लाई दखेकेा छैनौ तर पिन ितमीहरु उहाँलाई मे गछ । ितमीहरुले अिहले उहाँलाई दे स ै नौ तर
ितमीहरु उहाँमािथ िव ास गछ । ितमीहरु अकथनीय अिन गौरवमय आनन्दले प रपणूर् छौ। 9 ितमीहरुको िव ासको
एक ल य छ। त्यो ल य ितमीहरुको आत्मा बचाउनँ ु हो। अिन ितमीहरुले ितमीहरुको ल य जो म ु को िन म्त हो त्यो
ा गदछौ।
10 अगमव ाहरुले सावधानपवूर्क अध्ययन गरे अिन यो म ु को िवषयमा जान्ने कोिशश गरे। ती अगमव ाहरुले

अन ु हको बारेमा अगमवाणी गरे जो ितमीहरुलाई दखेाइयो। 11 ी को आत्मा ती अगमव ाहरुमा िथयो। अिन आत्माले
ती द:ुख-क हरुको बारेमा, जो ी हरुको बारेमा, जो ी मािथ घट्ने िथयो अिन त्यो मिहमा जो ती द:ुख क हरु पिछ
आउनछेन,् भिनरहथे्यो। ती अगमव ाहरुले ितनीहरुलाई त्यो आत्माले के दखेाइ रहछेन,् त्यसबारे जान्ने कोिशश गरे।
ती कुराहरु किहले घट्नछेन ्अिन त्यसबलेा ससंारको अवस्था कस्तो हुनछे, ितनीहरुले यो जान्ने कोिशश गरे।

12यो ितनीहरुलाई दखेाइयो िक जनु सवेा ितनीहरुले गरे ितनीहरु स्वयकंा िन म्त होइन। ती अगमव ाहरुले ितमीहरुको
सवेा ग ररहकेा िथए जब ितनीहरुले यो कुराको िवषयमा भने जो अिहले ितमीहरुले सनु्यौ। ितनीहरु जसले ितमीहरुलाई
ससुमाचार चार गरे ितमीहरुलाई ती कुराहरु भन।े ितनीहरुले ितमीहरुलाई त्यो पिव आत्माको सहायताले भिनएका
कुराहरु ती कुराहरु हुन जनु स्वगर्दतूहरु पिन जान्न उत्सकु छन।्

पिव जीवनको िन म्त आ ान
13 यसथर् सवेाको िन म्त मनलाई तयार पार अिन आत्म-िनयन् ण गर। ितमीहरुले अन ु हकोलािग आशा गन ुर् पछर् जनु

ितमीहरुलाई िदइनछे, जब यशे ू ी आउन ु हुन्छ। 14 िवगतमा ितमीहरुले यस िवषयमा बझुनेौ, यसथर् ितमीहरू नरा ा
कुराहरुले डोयार्इएका िथयौ। तर अिहले ितमीहरु परमे रका आज्ञाकारी बालकहरु हौ। यसथर् िबतकेो समयमा जसरी
बाँचकेा िथयौ, त्यसरी नबाँच। 15 तर परमे र जस्तै पिव होऊ अिन ितमीहरुले गन सबै कुरामा पिव बन। परमे र
एक हुनहुुन्छ जसले ितमीहरुलाई बोलाउनभुयो। 16 यो धमर्शा मा ले खएको छ, “पिव बन, िकनभने म पिव छु।”✡

17 ितमीहरू परमे रलाई ाथर्ना गछ अिन उहाँलाई िपता भनी सम्बोधन गछ । परमे रले मािनसको कायर्लाई
पक्षपात िबना जाँच गन ुर्हुन्छ। यसथर्, पथृ्वीमा वासीहरु झैं बाँिचरहकेो समयमा परमे रको भय मानरे ितमीहरु बाँच्न ु
पछर्। 18 ितमीहरु जान्दछौ िक िवगत समयमा ितमीहरु ल यहीन भई बाँचकेा िथयौ। ितमीहरुले त्यस त रकाले जीिवत
रहने कुरा ती मािनसहरुबाट िसक्यौ जो ितमीहरु भन्दा अिघ बाँिचरहकेा िथए। तर ितमीहरुलाई त्यस त रकाले बाँच्नबाट
✡ 1:16: 11:44, 45; 19:2; 20:7 बाट उ तृ ग रएको।
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बचँाइयो। ितमीहरु िकिनयौ ती वस्तहुरु ारा होइन जो सनु वा चाँदी जस्तै न हुन्छ। 19 तर ितमीहरु ी को बहुमलू्य
रगतले िकिनयौ, जो दोषरिहत भेंड़ाको पाठो हुनहुुन्छ। 20 िव िनमार्ण अिघ नै ी चिुनन ुभएको िथयो। तर ितमीहरुको
लािग यो अ न्तम समयमा उहाँलाई ससंारमा िचनाइयो। 21 ी ारा ितमीहरु परमे रमािथ िव ास गछ । परमे रले

ी लाई मतृ्यबुाट बौरी उठाए। तब परमे रले उहाँलाई मिहमा िदन ु भयो। यसथर् ितमीहरुको िव ास अिन आशा
परमे रमा छ।

22 अिहल,े ितमीहरुले साँचो भात ृ मे दखेाऊ सत्यको पालन गरेर स्वयलंाई श ु तलु्याएका छौ। यसथर् एक-अकार्मा
पणू र् दयबाट गिहरो मे गर। 23 ितमीहरु फे र जन्मकेा छौ। यो नयाँ जीवन न मय वस्तबुाट आएको होइन तर यो
जीवन न नहुने वस्तबुाट आएको छ। ितमीहरु सवर्दा रिहरहने परमे रको अन्त नहुने सजीव सन्दशे ारा जन्माइएका
हौ। 24 धमर्शा ले भन्छ:

“मािनसहरु सधँैं बाँच्तनैन ्ितनीहरू घाँस झैं हुन,्
ितनीहरुको मिहमा घाँसको फूल झैं हो।

घाँस ओइ लन्छ,
अिन फूलहरु झछर्न।्

25 तर परमे रको वाणी सदवै रिहरहन्छ।” यशयैा 40:6-8

अिन त्यो, यो वचन हो जनु ितमीहरुलाई भिनयो।

2
सजीव ढुङ्गा अिन पिव रा

1 यसथर्, अरुलाई चोट पयुार्उने केही कुरा पिन नगर, झटूो नबोल, कपटी नबन, इष्यार् नगर। अकार्को िनन्दा नगर, यी
सब कुराहरु ितमीहरुको जीवनबाट हटाऊ। 2भखर्र जन्मकेा बालकहरु जस्तो होऊ। शु आ त्मक दधूको िन म्त भोकाऊ
जसले ितमीहरुलाई बढ्न र मु हािसल गनर् सहायता गछर्। 3 अिहले ितमीहरुले परम भकुो दयाको स्वाद पाएकाछौ।

4 भु यशे ू सजीव पत्थर* हुनहुुन्छ। ससंारका मािनसहरुले िन य गरे िक ितनीहरु त्यो पत्थर चाहदँनैन।् तर उहाँ
परमे रले चनु्नभुएको पत्थर हुनहुुन्छ। परमे रका िन म्त उहाँ धरैे मलू्यवान हुनहुुन्छ। यसथर् उहाँकहाँ आऊ। 5 ितमीहरु
पिन सजीव पत्थरहरु जस्तै छौ। परमे रले एक आध्या त्मक म न्दर िनमार्ण गनर्लाई ितमीहरुलाई उपयोग गद हुनहुुन्छ।
ितमीहरुले त्यस म न्दरमा पिव पजूाहारीहरुको रुपमा आ त्मक ब ल चढाऊ जनु यशे ू ी बाट परमे रलाई स्वीकायर्
हुनछे। 6 धमर्शा ले भन्छ,

“मलैे एक बहुमलू्य कुनकेो ढुङ्गा छानकेो छु,
अिन म त्यो ढुङ्गा िसयोनमा राख्छु,

जो मािनस उनलाई िव ास गछर्, किहले पिन ल ज्जत हुनपुदन।” यशयैा 28:16

7 त्यो पत्थर ितमीहरुको िन म्त, जसले िव ास गछर्न,् अित मलू्यवान छ। तर िव ास नगन मािनसहरुको िन म्त उहाँ
हुनहुुन्छ:

“िनमार्ण क ार्हरुले अस्वीकार गरेको ढुङ्गा,
ितनीहरुलाई आवश्यक छैन, त्यो पत्थर आधारशीला भयो।” भजनसं ह 118:22

8 जसले िव ास गदनन ्ितनीहरुको िन म्त उहाँ हुनहुुन्छ्:

“एक ढुङ्गा जसले मािनसहरुलाई ठेस लगाउछँ,
एक ढुङ्गा जसले मािनसहरुलाई लडाउछँ।” यशयैा 8:14

मािनसहरुलाई ठेस लाग्छ िकनभने ितनीहरु परमे रले भनकेा कुरा पालन गदनन।् यो परमे रको योजना अनसुार हुन्छ।
* 2:4: , घरकोलािग सबै भन्दा महत्वपणूर् पत्थर (उहाँका मािनसहरू)।
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9 तर ितमीहरु चिुनएका मािनसहरु हौ। ितमीहरु राजाका पजूाहारीहरु हौ। ितमीहरु मािनसहरुका पिव जाित हौ।

ितमीहरु ती मािनसहरु हौ जो परमे रका हुन।् परमे रले गरेका आ यर्जनक कुराहरुको िवषयमा भन्न ितमीहरु चिुनएका
हौ। उहाँले ितमीहरुलाई अन्धकारे ख बािहर उहाँको आ यर्मय काशमा बोलाउन ु भयो।

10 एक समयमा ितमीहरु परमे रको मािनस िथएनौ।
तर अब ितमीहरु परमे रका मािनस हौ।

िवगत समयमा ितमीहरुले किहल्यै पिन कृपा पाएका िथएनौ
तर अिहले ितमीहरुले परमे रबाट कृपा पाएकाछौ।

परमे रका िन म्त िजउँन ु
11 ि य िम हरु, ितमीहरु यो ससंारमा वासी अिन परदशेीहरु हौ। यसथर् ितमीहरुलाई ित ा शरीरले चाहकेो नरा ा

कमर्हरुदे ख टाढा रहुन ् भनी म िनवदेन गछुर्। यी कुराहरु ितमीहरुका आत्माको िवरु जझु्छन।् 12 मािनसहरु जसले
िव ास गदनन ् ितनीहरु ितमीहरुका व रप र छन।् ती मािनसहरुले ितमीहरुले भलू गरी रहकेाछौ भनी िनन्दा गछर्न।्
यसथर् असल जीवन िबताऊ। तब ितमीहरुले गरेका असल कुराहरु ितनीहरुले दे छेन ् अिन ितमीहरुले परमे रलाई
मिहमा दान गनछौ। जब उहाँ आउन ु हुन्छ।

ठीक काम गर
13 भकुो िन म्त त्यके मानब अिधकारको आज्ञा पालन गर। राजाको आज्ञा पालन गर जो सव च्च अिधकारी हुन।्

14अिन राज्यपालहरुको आज्ञा पालन गर जो राजा ारा पठाइएका हुन।् जसले नरा ो गछर् त्यसलाई सजाय िदन ु र जसले
रा ो काम गछर् शसंा गनर् ितनीहरु पठाइएका हुन।् 15 यसथर् जब ितमीहरु असल कमर् गछ , जसले ितमीहरुको िवषयमा
मखूर्तापवूर्क कुरा गछर् उसको मखु थनु। परमे रले चाहन ु भएको कुरा यही हो। 16 मु मािनसहरु जस्तै होऊ। तर
ितमीहरुको स्वतन् ता कुकमर्कोलािग उपयोग नगर। परमे रको सवेा गद गरे झैं बाँच। 17 सबै मािनसहरु ित सम्मान
दशार्ऊ। परमे रका प रवारका सबै भाइ-बिहनीहरुलाई मे गर। परमे रमािथ डर राख अिन राजा ित आदर जनाऊ।

ी को यातनाको उदाहरण
18 दासहरु हो! ितमीहरुको मा लकको अधीन स्वीकार गर। पणूर् सम्मान साथ यसो गर। ितमीहरुले मा लकहरुको

आज्ञा पालन गन ुर्पछर् जो असल अिन दयाल ु छन।् अिन मा लक नरा ो भए पिन उसको आज्ञा पालन गन ुर् पछर्। 19 एक
ले कुनै नरा ो काम नगरेको भए तापिन यातना भोग्न ु पछर्, तर यिद त्यस ले परमे रलाई सम्झन्छ अिन

पीडा सहन्छ भने त्यसले परमे रलाई खशुी तलु्याउछँ। 20 तर ित ो कुकमर्मा यिद ितमी सजाय पाउछँौ अिन त्यो ितमी
सहन्छौ त्यसमा ित ो शसंा गन कुनै कारण हुदँनै। तर ितमीले सकुमर् गरेकोमा पिन यिद ितमीलाई सजाय िदइयो अिन
ितमीले धयैर् धारण गय भन,े तब त्यसले परमे रलाई खशुी तलु्याउनछे। 21 ितमीहरुलाई त्यसकैो िन म्त बोलाइएको
हौ। ी ले अनसुरण गनर् भनी उदाहरण िदन ु भएकोछ। ितमीहरुले उहाँको ठीक अनसुरण गन ुर्पछर् कारण ितमीहरुको
िन म्त ी ले क भोग्न ु भयो ितमीहरूले पिन त्यस्तै गर:
22 “उनले पाप गरेनन,्

अिन उहाँको मखुमा कुनै छलको कुरो पाईएन।” यशयैा 53:9
23 मािनसहरुले ी ित नरा ा कुराहरु भन,े तर उहाँले ितनीहरुलाई नरा ो भन्न ु भएन। ी ले यातना भोग्न ु भयो तर
उहाँले मािनसहरुलाई भय दखेाउन ु भएन। अह!ँ ी ले आफूलाई परमे रमा समु्पन ु भयो जसले सही न्याय गन ुर्हुन्छ।
24 ी ले हा ा पापहरु आफ्नो शरीरमा ूसमा बोक्न ु भयो। उहाँले यसो गन ुर्भयो तािक हामी पापको िन म्त मरेर
धािमर्कताको िन म्त अिन जे उिचत छ त्यसका िन म्त बाँचौं। उहाँको चोटहरुले ितमीहरु िनको पा रयौ। 25 ितमीहरु
भेंडा जस्तै छौ जो भलू मागर्ितर लागकेा छन।् तर अिहले ितमीहरु गोठाला अिन ितमीहरुका ाणको रक्षक तफर् फिकर्
आएकाछौ।

3
पितहरु अिन प ीहरु

1 त्यसरीनै ितमी प ीहरुले आफ्ना पितहरु अिघ समपर्ण गर। तब, यिद ितमीहरु कसकैा पितले परमे रको िशक्षा
स्वीकार गदनन ्भने केही नभनी ितमीहरुको वहारले नै ितनीहरु िजितनछेन।् 2 पितहरुले ितमीहरुको जीवनमा पिव ,
सम्मािनत च र दे छेन।् 3 ितमीहरुको सनु्दरता बािहरी गहनाहरुबाट जस्तै चलु्ठो बाटेर, सनुको गहना पिहरेर अथवा
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बहुमलू्य लगुा लगाएर, आउनु हुदँनै। 4 अह,ँ ितमीहरुको सनु्दरता ितमीहरुको िभ बाट आउनु पछर्। त्यो न अिन शान्त
आत्माको सनु्दरता हो। त्यो सनु्दरता किहले पिन धिम लदँनै। यो परमे र अिघ अत्यन्तै मलू्यवान हो।

5 यस कारले ती पिव ीहरु जो धरैे अिघ जीिवत िथए अिन परमे रमािथ आशा गरेकाले ितनीहरु आफै सनु्दर
बिनएका िथए। ितनीहरुले आफैं लाई आफ्ना पितहरुमा समु्पकेा िथए। 6 म “सारा” जस्ती ीहरुको िवषयमा बात
ग ररहछुे। ितनले आफ्ना पित अ ाहामको आज्ञा पालन ग रन।् अिन ितनलाई आफ्ना मा लक मािनन।् अिन ितमी

ीहरु ‘सारा’ का साँचो सन्तानहरु हौ, यिद ितमीहरुले सकुमर् गरेकी छौ अिन भयभीत भएकी छैनौ भन।े
7 त्यसरी नै ितमी पितहरु आफ्ना प ीहरुिसत समझदारीको भावमा ब ु पछर्। ितमीहरुले आफ्ना प ीहरु ित आदर

जनाउन ु पछर्। ितनीहरु ितमीहरुभन्दा कमजोर छन।् तर परमे रले ितमीहरुका प ीहरुलाई त्यस्तै आशीवार्द िदन ु हुन्छ
जस्तो ितमीहरुलाई िदनहुुन्छ। आशीवार्द अन ु ह हो जसले सत्य जीवन दान गछर्। यी कमर्हरु गर जस ारा कसलैे पिन
ितमीहरुको ाथर्नालाई बाधा पयुार्उन स ै न।

असलकामको िन म्त यातना
8 यसरी, ितमीहरु सबलैे एकसाथ शा न्तिसत रहन ु पछर्। ितमीहरुले एक-अकार्लाई बझु्ने य गन ुर्पछर्। एक-अकार्

ित दाज्य-ूभाइलाई जस्तै मे गर। दयावान अिन िबन बन। 9मािनसहरुले ितमीहरुलाई नरा ो गरे ितमीहरुले ितशोधमा
नरा ो कमर् नगर। यिद कसलैे ितमीहरुलाई अपमान गरे ितशोधमा उसलाई कुबचन नभन। तर त्यस लाई आशीवार्द
दऊे भनी परमे रिसत ाथर्ना गर, िकनभने ितमीहरुलाई आशीवार्द ा गनर् आ ान ग रएको हो। 10 धमर्शा ले भन्छ,

“मािनस जसले जीवन ित माया गनर् चाहन्छ,
अिन असल समयको आनन्द भोग गनर् चाहन्छ,

उसले कुवचन बोल्नबुाट िज ो जोगाउन ु पछर्
र झटूा कुरा गन ुर् बन्द गन ुर्पछर्।

11 त्यस ले कुकमर् गन ुर् छाड्नपुछर् अिन असल कायर् गन ुर्पछर्,
त्यस ले शा न्त खोज्न ु पछर्, अिन त्यसलाई ा गन य गन ुर्पछर्।

12 भलुे धािमर्क मािनसहरुलाई हछेर्न ्
अिन भलुे ितनीहरुको ाथर्ना सनु्छन ्

तर भु ती मािनसहरुको िवरु हुनहुुन्छ, जसले कु-कमर् गछर्।” भजनसं ह 34:12-16

13 यिद ितमीहरु सदवै असल गन य ग ररहछेौ भने ितमीहरुलाई कसले नोक्सान गनर् सक्छ? 14 तर, धमर् गदार्
ितमीहरुले द:ुखको सामना गनर् सक्छौ। यिद ितमीहरुलाई त्यस्तो भए ितमीहरु धन्य हुनछेौ। “ितमीहरुलाई क िदने
मािनसहरुिसत भयभीत नहोऊ, िचन्तामा नपर।”✡ 15 तर ितमीहरुको दयमा ी लाई भु मानरे पिव रुपले सम्मान
गर। ितमीहरु त्यकेलाई ाख्या िदन तयैार बस जसले ितमीहरुसगं। भएको आशाको िवषयमा पु ी गराउन िवन्ती गछर्।

16 तर ती मािनसहरुलाई आदर सिहत न कारले उ र दऊे। यो अनभुव गनर् समथर् बन िक ितमीहरुले सही कायर्
ग ररहकेा छौ। जब ितमीहरु यस्तो कारले काम गछ ी मा ितमीहरुको च र को िवषयमा िनन्दा गनहरु ल ज्जत
हुनछेन।् 17 सकुमर् गरेर यातना भोग्न ु कुकमर् गरेर सखु भोग्न ु भन्दा उ म हो। यही सबै भन्दा उ म हो, यिद परमे रले
चाहन ु भएको त्यही हो भन।े
18 ितमीहरुको िन म्त ी ले सधँकैो

िन म्त जीवन ब लदान िदनभुयो।
उहाँ दोषी हुन ु हुन्न िथयो,

तर उहाँ ितनीहरुको िन म्त मन ुर् भयो जो दोषी िथए।
ितमीहरु सबलैाई परमे रकहाँ ल्याउन ु उहाँले यसो गन ुर् भयो।

उहाँ शरीरमा मा रनभुयो,
तर उहाँलाई आत्मामा जीिवत तलु्याइयो।

19अिन उहाँ आत्मा स्वरुप बन्दी आत्माहरुलाई िशक्षा िदन ुजानभुयो। 20 ती आत्माहरु ितनीहरु हुन ्जसले नहूको समयमा
परमे रको आज्ञा पालन गनर् अस्वीकार गरेका िथए। परमे रले ितनीहरुलाई धयैर्िसत ितक्षा ग ररहन ु भएको िथयो
जनु बलेा नहूले जहाज बनाइरहकेा िथए। केवल जम्मा आठजना त्यस जहाजमा बाँचकेा िथए। ती मािनसहरुलाई पानीले
✡ 3:14: 8:12 बाट उ तृ ग रएको।
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बचाएको िथयो। 21 त्यो पानी बि स्मा जस्तै िथयो जसले आिहले ितमीहरुलाई बचाउछँ। बि स्मा शरीरको मलैा धनुे
होइन। बि स्मामा हामी परमे रिसत पिव दयको िन म्त याचना ग ररहकेाछौं। यसले ितमीहरुलाई बचाउछँ िकनभने
यशे ू ी लाई मतृ्यबुाट उठाइएको िथयो। 22अिहले यशे ू स्वगर्मा जान ु भएकोछ। उहाँ परमे रको दािहने तफर् हुनहुुन्छ।
उहाँ स्वगर्दतूहरु, अिधकारीहरु अिन श हरुमािथ शासन चलाउन ु हुन्छ।

4
प रितर्त जीवन

1जब ी आफ्नो शरीरमा हुन ु हुन्थ्यो, उहाँले यातना भोग्न ुभयो। यसथर् ितमीहरुले ी कै िवचारमा स्वयलंाई तयार
पान ुर् पछर्। एक मािनस जसले आफ्नो शरीरमा रहदँा यातना भोगकेाछन ्उसले पाप गनर् छोडकेो छ। 2 ितमीहरु स्वयलंाई
तयार पार जस ारा ितमीहरु परमे रको इच्छा अनसुारको कायर्मा बाँचकेो जीवन उपयोग गनछौ अिन मािनसहरुको
िवचार अनसुार होइन। 3 िबतकेो समयमा ितमीहरुले ती कुराहरु गरेर अत्यािधक समय न गय जनु िव ास नगनहरुले
गछर्न।् ितमीहरु िभचार कुवासना, अिभलाषा, मोज-मज्जा, मतवालापन अिन िनषिेदत मिूतर् पजूामा सलंग्न रहयौ।

4 ितमीहरु त्यस्ता “असभ्य वस्तहुरुमा” भाग न लदँा ितनीहरु आ यर् मािनरहकेा छन।् यसेलै े ितनीहरु िनन्दनीय कुरा
गछर्न।् 5 तर ती मािनसहरुले ी लाई लखेा िदनछेन ्जो मरेका र िजउँदा मािनसहरुको न्याय गनर् तयार हुनहुुन्छ। 6 ती
मािनसहरुलाई ससुमाचार चार ग रयो जो अिहले म रसकेका छन ् िकनभने ितनीहरुले आफ्नो जीवन कालमा गरेका
कमर्का लािग अरु सबलैाई ग रए जस्तै ितनीहरुलाई न्याय ग रनछे। तर तीनीहरु ित ससुमाचार चार ग रयो जस ारा
ितनीहरु परमे र जीिवत रहन ु भए झैं आत्मामा जीिवत रहन सक्छन।्

परमे रका उपहारहरुको असल वस्थापक बन
7 समय निजक आइरहकेो छ जब सबै कुराको अन्त हुन्छ। यसथर् आफ्नो मन स्वच्छ राख अिन स्वयलंाई िनयन् ण

गर। यसले ितमीहरुलाई ाथर्ना गनर्मा सहायता िदनछे। 8सबै भन्दा मखु्य, एक अकार्लाई गहन मे गर। मेले धरैे पापहरु
ढाक्छ। 9 िवना िवरोध एक अकार्मा अितिथ सत्कार गर। 10 ितमीहरु त्यकेले परमे रबाट आ त्मक उपहार ा गरेका
छौ। िविभन्न त रकामा ितमीहरुलाई परमे रले आफ्नो अन ु ह दखेाउन ु भएको छ। अिन ितमीहरूले सवेकहरु जस्तै
दाियत्व बहन गरेका छौ, यसथर् परमे रको उपहारको सदपुयोग गर। 11 मिनस जो बोल्छ उसले परमे रको बचन
बोल्नपुछर्। मािनस जसले सवेा गछर् उसले त्यो श ारा सवेा गन ुर् पछर् जो परमे रले िदन ु भएकोछ। ितमीहरुले त्यस
कारले कायर् गन ुर् पछर् जस ारा त्यके कुरामा यशे ू ी माफर् त परमे र शसंनीय हुन ु हुनछे। श अिन मिहमा सदा

सवर्दा उहाँकै हो। आिमन।
ीि यानको रुपमा यातना भोग्न ु

12 मरेा िम हरु, ितमीहरुले भोिगरहकेो भयानक क मा आ यर् नमान। यो ितमीहरुको िव ास जाँच गनर्लाई हो।
नसोच िक ितमीहरूमािथ कुनै अलौिकक घटना घ टरहछे। 13 तर ितमीहरु खशुी हुन ु पछर् िकनिक ितमीहरु ी का
सहभागी बिनरहकेाछौ। ितमीहरु खशुी हुनछेौ अिन आनन्दले पणू र् रहने छौ जब ी ले आफ्नो मिहमा दखेाउन ु हुनछे।
14 ितमीहरुले ी लाई अनसुरण गरेकोमा जब मािनसहरुले गाली गछर्न ्ितमीहरु धन्य हुन्छौ िकनभने मिहमाको आत्मा,
ितमीहरुसगं हुन्छ। 15 ितमीहरु कसलैे पिन हत्यारा, चोरी अिन नरा ो कमर् गन अथवा अकार्को िवषयमा हस्तक्षपे गनहरु
जस्तो यातना भोग्न नपरोस।् 16 तर आफू “ ीि यान” भएकोमा यिद ितमीले क भोग्छौ भने ितमी ल ज्जत हुन ु पदन।
त्यस नामकोलािग बरु ितमीहरुले परमे रको शसंा गन ुर् पछर्। 17 न्याय ग रने समय आएको छ। यो कायर् परमे रको
प रवारबाट शरुु ग रने छ। तर यिद त्यो न्याय ग रने कायर् हामीबाट शरुु भयो भने जसले परमे रको ससुमाचार स्वीकार
गदनन ्ितनीहरुको के अवस्था हुनछे?

18 “यिद धािमर्क लाई पिन बचाँउन अत्यन्तै गा ो पछर् भन,े
त्यो मािनस जो परमे रको िवरु मा छ अिन महा-पापी छ, उमािथ के आउने हो?” िहतोपदशे 11:31

19 यसथर्, ती मािनसहरु जो परमे रले चाहकेो त रकामा क भोग्छन ्ितनीहरुले आफ्ना ाणहरु उनलाई स ु म्पन ु पछर्।
परमे र एक हुनहुुन्छ जसले ितनीहरुलाई सिृ गन ुर् भयो अिन ितनीहरुले उहाँ मािथ िव ास रा सक्छन।् यसथर्
ितनीहरुले धािमर्क कायर्हरु ग ररहन ु पछर्।

5
परमे रका बथान
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1अब ितमीहरुको समहूमा भएका अ जहरुसगं मरेो कुरा छ। म पिन एक अ ज हु।ँ म आफैं ले ी ले यातना भोगकेो

दखेकेो छु। अिन म त्यो मिहमाको हकदार हुनछुे जो हामीलाई दखेाइनछे। 2 जनु ती मािनसहरुको ितमीहरु िजम्मावारी
छौ, ितनीहरुको हरेचाह गन ुर् भनी म िनवदेन गछुर्। ितनीहरु परमे रका बथान हुन।् ती मािनसहरुको समहूलाई हरेचाह
ग रदऊे ितमी चाहान्छौ भन,े तर वाध्यतामा होइन। यसो गर िकनभने ितमीहरु सवेा गनर्मा खशुी छौ, यसो होइन िक
ितमीहरु पसैाका िन म्त लोभी छौ। 3 ितमीहरुको िजम्मामा रहकेा मािनसहरुमा ितमी शासक जस्तो वहार नगर। तर
ती मािनसहरुका िन म्त असल उदाहरण बन। 4 तब, जब मखु्य गोठाला आउन ु हुन्छ ितमीहरुले मिहमाको मकुुट ा
गनछौ। अिन त्यसले आफ्नो सनु्दरता किहलै हराउने छैन।

5 हे यवुकहरु, ितमीहरुलाई पिन मरेो केही भन्न ु छ। ितमीहरुले अ जहरुको अधीन स्वीकार गन ुर् पछर्। ितमीहरु सबै
एक अकार्मा अत्यन्त िवन हुनपुछर्।

“परमे र अहकंारी मािनसहरुको िवरु हुनहुुन्छ,
तर उहाँले न हरुलाई अन ु ह दान गन ुर्हुन्छ।” िहतोपदशे 3:34

6 यसथर् परमे रको श शाली हातको छ -छाँयामा िवन बन। तब उहाँले ितमीहरुलाई उच्च पान ुर् हुनछे जब सही
समय आउँछ। 7 जब उहाँले ितमीहरुको हरेचाह गन ुर्हुन्छ ितमीहरुको िचन्ता सब उनको अघाडी स ु म्पदऊे।

8 स्वयलंाई िनयन् ण गर अिन सावधान बस। शतैान ितमीहरुको श ु हो। त्यो िसहंले िशकार खोजे जस्तै कसलैाई खान
चारैितर घमुी िहडं्छ। 9 शतैानको अनशुरण गनर् अस्वीकार गर। आफ्नो िव ासमा दढृतापवूर्क बस। ितमीहरु जान्दछौ
िक ससंारभ र ितमीहरुका भाइ-बिहनीहरु त्यस्तै यातना भोिगरहछेन ्जस्तो यातनामा ितमीहरु िथयौ।

10यो सही हो, ितमीहरुले अल्प समयको िन म्त यातनाको सामना गन ुर् पछर्। तर त्यसपिछ परमे रले हरेक कुरा ठीक
ग रिदन ु हुन्छ। ितमीहरुलाई उहाँले बलवान तलु्याउन ु हुन्छ। उहाँले ितमीहरुलाई साहरा िदन ु हुनछे अिन ितमीहरुलाई
लड्नबाट थाम्न ु हुनछे। उहाँ सबै अन ु हका परमे र हुनहुुन्छ। उहाँले ितमीहरुलाई ी यशेमूा उहाँको मिहमाको
सहभागी हुन आ ान गन ुर् भएको छ। त्यो मिहमा सदा सवर्दा रहने छ। 11 सबै श सदा-सवर्दा उहाँकै रहने छ।
आिमन।

आ खरी अिभवादन
12 मलैे िसल्वानसको सहयोगमा यो िच ी लखेें। म जान्दछु िक उनी िव ासी भाइ हुन।् मलैे ितमीहरुलाई उत्साह

िदन औ यो परमे रको साँचो अन ु ह हो भनी साक्षी िदन यो छोटो प लखेकेो हु।ँ यो अन ु हमा दढृ भएर बस।
13 बिेवलोनको मण्डलीले ितमीहरु सबलैाई नमस्कार जनाउछँ। ती मािनसहरु, पिन ितमीहरु जस्तै चिुनएका िथए।

मकूर् स, जो ी मा मरेो छोरो हो ऊ पिन नमस्कार िदन्छ। 14 एक अकार् ित मेको चमु्बन दान गर, जब ितमीहरुको
भटे हुन्छ।

ितमीहरु सबलैाई शा न्त होस,् जो ी का साथ छौ।
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प सुको
दो ो प

1 यशे ू ी को े रत औ सवेक िशमोन प सु ारा अिभवादन।
ितमी सबै मािनसहरु ित, जसको िव ास छ, जो हा ो जस्तो मलू्यवान ्छ। ितमीहरुले त्यो िव ास ा गरेका छौ

िकनभने हा ा परमे र अिन उ ारकतार् यशे ू ी न्यायपणूर् हुनहुुन्छ। उहाँ जे उिचत छ त्यही गन ुर्हुन्छ।
2 ितमीहरुलाई अिधकभन्दा अिधक अनु ह अिन शा न्त दान ग रयोस।् ितमीहरुले अन ु ह अिन शा न्त ा गनछौ,

िकनिक ितमीहरुले परमे र अिन हा ा भ ु यशेलूाई िचन्दछौ।

हामीलाई चािहएका हरेक चीज परमे रले दान गन ुर् भएको छ
3 यशेिूसत परमे रको श छ। उहाँको श ले हामीलाई जीउन ु अिन परमे रको सवेा गन ुर् चािहएको हरेक चीज

दान गरेको छ। हामीिसत यी कुराहरु छन,् िकनभने हामी उनलाई जान्दछौं।यशेलू े उहाँको मिहमा अिन भलोपन ारा
हामीलाई आ ान गन ुर्भयो। 4 यसै ारा उहाँले हामीलाई उहाँको अनमोल र महान ् ितज्ञाहरु िदनभुएको छ, िक यस
ससंारका कुइच्छाबाट आउने ताबाट उम्केर ितमीहरु इ रीय स्वभावका सहभागी होओ।

5 यसकारण यी कुराहरु ितमीहरुको जीवनमा थप्न सकेसम्म यास गर। ितमीहरुको आफ्नो िव ासमा भलोपन अिन
ज्ञानमा भलोपन थप। 6 अिन ित ो ब ु मा आत्मा िनयन् ण थप, अिन ित ो आत्मा िनयन् णमा धयैर् थप, अिन ित ो
धयैर्मा परमे रको सवेा थप।

7 अिन ित ो परमे र ितको सवेामा ित ा भाइ-बिहनीहरु ित हे थप, अिन आफ्ना भाइ-बिहनीहरु ितको हेमा
मे थप। 8 यिद यी जन्मै कुराहरु ितमीहरुमा छन ्अिन ितनीहरु व ृ हुदँछैन ् भने यी कुराहरुले ितमीहरुलाई िनकम्मा

नबिननमुा मदत िदनछेन।् यी कुराहरुले ितमीहरुलाई हा ा भ ु यशे ू ी को िवषयमा पणूर् ज्ञान लन ु सबलैे सहयोग
पयुार्उनछे। 9 तर यिद कुनै िसत यी कुराहरु छैन भने उसले स्प दे समथर् हुदँनै। त्यो मािनस अन्धा हो। उसले
यो भलूकेो छ िक उसलाई िवगत पापहरुबाट स्वच्छ तलु्याइएको छ।

10 मरेा भाइ-बिहनीहरु, परमे रले ितमीहरुलाई बोलाउन ु भएको छ अिन उनको मािनस बिनन ु चनुकेाछन।् ितमीहरु
बोलाइएका हौ औ आफ्नो मािनसहरु बनाउन ु चिुनएका हौ भन्ने माण गन ुर् भरमग्दरु चे ा गन ुर् पछर्। यिद ितमीहरुले ती सबै
कुराहरु मान्यौ भने ितमीहरु किहल्यै ढल्ने छैनौ। 11 अिन ितमीहरुलाई हा ा भ ु अिन उ ारक ार् यशे ू ी को राज्यमा
िवशाल स्वागत ग रनछे। त्यो राज्य सदा सवर्दा च लरहन्छ।

12 ितमीहरु यो कुराहरु जान्दछौ। ितमीहरुिसत भएका सत्यताको िवषयमा ितमीहरु दढृ छौ। तर ितमीहरुलाई यी
कुराहरु सम्झना गराउन म सदवै सहायता गनछु। 13 म सम्झन्छु यो पथृ्वीमा जबसम्म बाँच्छु, ितमीहरुलाई यी कुराहरु
सम्झाउन उिचत सम्झन्छु।

14 म जान्दछु मलैे यो शरीर चाँडै त्याग गन ुर्पछर्। हा ा भ ु यशे ू ी ले त्यो मलाई दशार्उन ु भएको छ। 15 म जित
सक्छु ितमीहरुलाई सदवै यी कुराहरु स्मरण गराउने कोिशश गनछु। म इच्छा गछुर् िक मरेो मतृ्य ु पिछ पिन यी कुराहरु
सम्झन ितमीहरु समथर् बनी रहौ।

हामीले ी को मिहमा दखे्यौं
16 हामीले ितमीहरुलाई हा ा भ ु यशे ू ी को श को बारेमा ाख्या गरेका छौं। हामीले ितमीहरुलाई उनको

आगमनको िवषयमा भन्यौं। हामीले ितमीहरुलाई जे ाख्या गय ं ती मािनसहरुले रचकेा चतरु कथाहरु होइनन।् हामीले
आफ्नै आखँाले यशेकूो महानता दखे्यौं। 17 यशेलूे महान-मिहमाको आवाज सनु्न ु भयो। त्यो त्यस समयको कुरा हो
जब यशेलूे िपता परमे रबाट सम्मान अिन मिहमा पाउन ु भयो। त्यो आवाजले भन्यो, “यो मरेो ि य छोरो हो, अिन म
यसलाई मे गछुर्। म उिसत अत्यन्त खशुी छु।” 18 अिन हािमले त्यो आवाज सनु्यौ जब हामी यशेिूसत पिव पवर्तमा
िथयौं, त्यो स्वगर्बाट आयो।

19 यसले हामीलाई अगमव ाहरुले भनकेा कुराहरुमा अिधक िन त तलु्याउछँ। अिन अगमव ाहरुको भनाई
अनसुरण गरेर ितमीहरुले रा ो गनछौ। उनीहरुको भनाई अन्धकारमा बि चम्केको जस्तै हो। यो बि िबहान
नहुञ्जलेसम्म र िबहानी तारा ितमीहरुको दयमा काश िदन नझलु्केसम्म रहने छ। 20 ितमीहरुले बझु्न ु पन मखु्य
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कुरा यो छ धमर्शा को अगमवाणी* कुनै अगमव को ाख्याबाट आएको होइन। 21 िकनभने अगमवाणी मािनसको
इच्छाबाट आएन। तर मािनसहरुलाई पिव आत्माले डोयार्एको िथयो अिन परमे रका वचनहरु भन।े

2
झ ू ा िशक्षकहरु

1 िवगत समयमा झ ू ा अगमव ाहरु परमे रका मािनसहरुको बीचमा िथए। त्यसरी नै झ ू ा िशक्षकहरु ितमीहरुको
समहूमा रहन्छन।् ितनीहरुलेझ ू ा िशक्षाहरु िदन्छन,् ती िशक्षाहरुले मािनसहरूलाई ध्वशंितर तान्छ। ितनीहरुले मा लकलाई
हण गनर् पिन अस्वीकार गछर्न ् जसले ितनीहरुकोलािग मु ल्याउन ु भयो। अिन ितनीहरु स्वयलंाई चाँडै ध्वशं

पानछन।् 2धरैे मािनसहरु ितनीहरुले गरेका नरा ा कुराहरु अनसुरण गछर्न।् ितनीहरुले गदार् सत्य मागर्लाई अरु मािनसहरुले
आलोचना गछर्न।् 3 ती झ ू ा िशक्षकहरुले ितमीहरुबाट पसैा मा चाहने छन।् यसरी ितनीहरुले ितमीहरुलाई झ ू ा कथाहरु
भनरे शोषण गनछन।् तर ती झ ू ा िशक्षकहरुको िवरु धरैे अिघ नै न्याय तयार भएको छ। अिन उनी एकबाट जसले
ितनीहरुलाई ध्वशं पान ुर् हुनछे ितनीहरु उम्कन पाउने छैनन।्

4 जब स्वगर्दतूहरुले पाप गरे ितनीहरुलाई दण्डिवहीन जान िदइएन। अह!ँ परमे रले ितनीहरुलाई नरकमा पठाउन ु
भयो। परमे रले ती स्वगर्दतूहरुलाई अन्धकार गफुामा रा ु भयो। ितनीहरुलाई न्याय नगरुन्जले त्यहीं रा छेन ्5 अिन
परमे रले ती मािनसहरुलाई दण्ड िदन ु भयो जो धरैे अिघ जीिवत िथए। परमे रले ससंारमा बाढी ल्याउन ु भयो जनु
मािनसहरुले भ रएको िथयो जो परमे र िवरोधी िथए। तर परमे रले नहूिसत सात अन्य मािनसहरुलाई बचाए। नहू
त्यो मािनस िथए जसले मािनसहरुलाई ठीक ढङ्गले बाँच्न उपदशे िदन्थ।े 6 अिन परमे रले द ु नगरहरु सदोम अिन
गमोरालाई दण्ड िदन ु भयो। परमे रले ती नगरहरुलाई खरानीमा प रवतर्न नहुन्जले जलाउन ु भयो। परमे रले ती
नगरहरुलाई जो पिछ आउने समयमा परमे रको िवरु जानहेरुमािथ उदाहरण स्वरुप उपयोग गन ुर्भयो। 7 तर परमे रले
ती नगरहरुबाट लतूलाई बचाउन ु भयो। लतू खबुै असल मािनस िथए। नरा ा मािनसहरुको फोहोर जीवनको कारण ितनले
क पाए। 8 लतू एक असल मािनस िथए, तर ितनी ितिदन ती द ु मािनसहरुसगं बसकेा िथए। लतूको असल हृदय
ितनले िदनहु दखेकेा अिन सनुकेा नरा ा कुराहरुमा द:ुखी भएको िथयो। 9 हो, परमे रले यी सबै कुरा गरे। जब क
आई पछर् जसले आफ्नो सवेा गछर्न ् ितनीहरुलाई बचाँउन ु भ ु परमे र जान्नहुुन्छ। अिन उहाँले जान्नहुुन्छ न्यायको
िदनसम्म ती द ु मािनसहरुलाई कसरी अड्काउन ु पछर्। 10जो मािनसहरु ितनीहरुको पापमय कामवासना अनसुार कुकमर्
गरेर बाँच्ने औ ती मािनसहरु जो परमे रको अिधकार अस्वीकार गनहरुलाई परमे रले खास दण्ड िदनहुुनछे।

यी झ ू ा िशक्षकहरु आफूले चाहकेा केही पिन गदर्छन,् अिन ितनीहरु स्वयं गवर् गछर्न।् ितनीहरु मिहमामय
स्वगर्दतूहरुको िवरु नरा ा कुरा गनर् डराउदँनैन।् 11 सवगर्दतूहरु यी झ ू ा िशक्षकहरु भन्दा अिधक परा मी अिन
श शाली छन।् तर स्वगर्दतूहरुले झ ू ा िशक्षकहरुलाई दोषारोपन गदनन अ्िन ितनीहरुको बारेमा भ ुअिघ िनन्दा गदनन।्
12 तर यी झ ू ा िशक्षकहरु ितनीहरुले बझुकेा कुरामा िनन्दा गछर्न।् यी झ ू ा िशक्षकहरु, जङ्गली पसहुरु जस्तै मा रनकुो
िन म्त मा जन्मकेा छन,् केही िवचार नगरी काम गछर्न।् अिन यी झ ू ा िशक्षकहरु जङ्गली पशहुरु जस्तै न हुनछेन।्
13 यी झ ू ा िशकहरुले धरैे मािनसहरुलाई चोट पयुार्उँछँन।् यसयर् ितनीहरुले पिन चोट पाउनछेन।् त्यो ितनीहरुले गरेको
कमर्को ज्याला हुनछे। यी झ ू ा िशक्षकहरु, सबै मािनसहरु समक्ष आनन्द लइने खले झैं कुकमर्लाई लन्छन।् ितनीहरु
कुकमर्मा आनन्द लन्छन ्यसले ितनीहरुलाई खशुी पाछर्। यसथर् ितनीहरु ितमीहरुमाझ फोहोर कलङ्क अिन दागहरु जस्तै
हुन।् ितमीहरुिसत साधरण भोजनमा भाग लन्छन।् ितमीहरुलाई ल ज्जत तलु्याउछँ्न।् 14 हरेकपल्ट ितनीहरु ीलाई
हछेर्न,् अिन ितनीहरु उसलैाई चाहन्छन।् यी झ ू ा िशक्षकहरु सदवै पाप ग ररहन्छन।् ितनीहरुले कमजोर मािनसहरुलाई
पापको जालमा फसाउछँन।् ितनीहरु आफैं ले स्वाथ हुन ् िशक्षण लएका छन।् ितनीहरु ािपत छन।् 15 यी झ ू ा
िशक्षकहरुले उिचत मागर् छोडकेा छन ्अिन ितिनहरुको जीवनलाई अनिुचत मागर्मा लगकेाछन।् ितनीहरुले त्याही मागर्
अनसुरण गरे जनु मागर्मा बालाम िहडँकेा िथए। बालाम बोअरका छोरा िथए। नरा ो काम गरेको ज्याला उसले उत्साहले
स्वीकार गरे। 16 तर एउटा गधाले बालामको कुकमर्मा ध्यानाकषर्ण गरायो। अिन गधा एउटा पश ु हो जो बोल्न स ै न।
तर त्यो गधा मािनसको आवाजमा बोल्यो अिन त्यसले बालामलाई उसको पागल सोचाईबाट रोक्यो।

17 ती झ ू ा िशक्षकहरु ती पानी नभएका महुानहरु हुन।् ितनीहरु ती मघेहरु जस्तै हुन ् जसलाई आधँीले उडाउँछ।
ितनीहरुका िन म्त घोर अन्धकारमा एक स्थान रा खएको छ। 18 ती झ ू ा िशक्षकहरु त्यस्ता वचनहरुमा गवर् गछर्न ्
जसको केही अथर् छैन। ितनीहरुले मािनसहरुलाई पापको जालमा फसाउछँन।् ितनीहरुल,े यस्ता मािनसहरुलाई आकिषर्त
गराइरहछेन ्जो मािनसहरु कुकमर् गनहरुबाट टाढ़ा रहन शरुु गदछन।् ती झ ू ा िशक्षकहरुल,े आफ्ना पापपणूर् ाकृितक
वासनाबाट हुने द ु कमर्को सहायताले यो गछर्न।् 19 ती झ ू ा िशक्षकहरु स्वतं ता ाि को बचन िदन्छन।् तर ती झ ू ा
* 1:20:
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िशक्षकहरु स्वयं स्वतन् छैनन।् ितनीहरु ती ध्वशंात्मक कुराहरुका दास हुन।् एक मािनस त्यस वस्तकुो दास बन्दछ
जसले उसलाई अिधकारमा राख्छ। 20 ती मािनसहरु ससंारका नरा ा कुराहरुबाट मु तलु्याइएका िथए। ितनीहरुलाई
हा ा भ ु अिन उ ारक ार् यशे ू ी लाई िचनरे म ु गराइएको िथयो। तर यिद ितनीहरु अझ ती चीजहरु ितर फिकर् न्छन ्
अिन ितनीहरुको िनयन् णमा रहन्छन ्भने ितनीहरुको अिहलकेो अवस्था शरुुको भन्दा खराब हुनछे। 21 हो, ितनीहरुलाई
िदइएको पिव िशक्षाबाट सही मागर् िचन्न ु अिन त्यसबाट फकर् न ु भन्दा सही मागर् ितनीहरुले किहल्यै निचनकेो असल
हुनथे्यो। 22 ितनीहरुलाई जे भयो त्यसले यो उखानलाई िस गछर् “जब एउटा कुकुरले बान्ता गछर् त्यो आफूले बान्ता
गरेको ितर फक आउँछ।”✡ अिन “सुगंरुलाई नहुाइिदए पिछ त्यो फे र िहलोमा लडी-बडी गनर् फकर् न्छ।”

3
यशे ू फे र आउन ु हुनछे

1 मरेा िम हरु, यो ितमीहरुलाई मरेो दो ो प हो। मलैे ितमीहरुको इमान्दारी हृदयहरुलाई केही चीजहरु सम्झन ु
सहायता होस ्भनी यी दइुवटा िच ीहरु लखेें। 2 धरैे अिघ पिव अगमव ाहरुले भनकेो कुराहरु ितमीहरुले याद राख
भन्ने म चाहन्छु। अिन ती आदशे सम्झ जो हा ा भ ु अिन उ ारकतार्ले हामीलाई िदनभुयो। हामीलाई त्यो आदशे उहाँले
ितमीहरुका े रतहरु माफर् त िदन ु भयो। 3 ितमीहरुले बझु्नै पछर् िक अ न्तम िदनहरुमा के हुनछे। मािनसहरु आउनछेन ्
जसले ितमीहरुलाई खसी गनछन।् ती मािनसहरु ितनीहरुको इच्छाले मागकेो कुकमर्हरु गरेर बाँच्नछेन।् 4 ती मािनसहरुले
भन्नछेन,् “उहाँले फे र आउने ितज्ञा गन ुर् भएकोछ। यो ितज्ञा के भयो? हा ा िपता-पखूार् मरे। तर ससंार सिृ भएको
समयदे ख त्यके वस्त ु त्यही कारले च लरहकेो छ।” 5 तर ती मािनसहरु धरैे अिध के घटेको िथयो सो सम्झन
चाहदँनैन।् आकाशहरु िथए अिन परमे रले जलबाट पथृ्वी सिृ गन ुर् भयो। यी सबै परमे रको बचन अनसुार हुन गयो।
6 तब त्यस ससंार जो अ स्तत्वमा रहकेो िथयो, बाढी आयो अिन पानीले ध्वशं पाय । 7अिन परमे रको त्यही बचनले
आकाश अिन पथृ्वी आगोले न पानर् रा खएको छ। आकाशहरु अिन पथृ्वी न्यायको िदनको िन म्त साँची रा खएको छ
अिन परमे रका िवरु को सबै मािनसहरु िवनाश ग रनछेन।्

8 यो एउटा कुरा निबषर्, ि य िम हरु भकुा िन म्त एक िदन हजार वषर् जस्तै अिन हजार वषर् एकिदन जस्तै हो।
9 जस्तो अरु मािनसहरुले ससु्त बझुकेा छन,् भु आफ्नो ितज्ञा परूा गनर् ससु्त हुन ु हुदँनै। तर परमे र, ितमीहरु ित
धयैर्वान हुनहुुन्छ। कुनै पिन मािनस न होस ्भनी परमे र चाहन ु हुन्न। परमे र इच्छा गन ुर् हुन्छ िक हरेक मािनसले
आफ्नो हृदय प रवतर्न गन ुर् पछर् अिन पाप गनर् बन्द गन ुर् पछर्।

10 तर, त्यो िदन जब परम भु आउन ु हुन्छ, चोर जस्तै एक अचम्म कारले आउन ु हुनछे। आकाश एक बल
गजर्नले अदषृ्य हुनछे। आकाशमा भएका सबै थोकहरु आगोले न पानछ। अिन पथृ्वी र यसमा भएका सबै थोकहरु
आगोले जलाउनछे। 11 यसथर्, मलैे भनकेो जस्तै हरेक कुरा न हुनछे। यसथर् ितमी कस्तो िकिसमको मािनस हुनपुछर्?
ितमीहरुले पिव जीवन िजउन ु पछर् अिन परमे रको सवेा गन ुर्पछर्। 12 ितमीहरुले परमे रको िदनको ितक्षा गन ुर् पछर्।
ितमीहरुले त्यो िदनको आगमनको दढृतासगं चाहना गन ुर् पछर्। जब त्यो िदनको आगमन हुन्छ, आकाश अ ग्नले ध्वशं
पानछ, अिन आकाशको हरेक वस्त ु आगोको रापले पग्लने छन।् 13 तर परमे रले हामीलाई ितज्ञा गन ुर् भएको छ।
अिन हामी उहाँको ितक्षा ग ररहकेा छौं। एक नयाँ आकाश अिन एक नयाँ पथृ्वी। त्यस स्थानमा भलोपन स्थापना
हुनछे।

14 ि य िम हरु, हामी यस्तो घटना घट्ने तीक्षा ग ररहकेा छौं। यसथर् पापरिहत अिन दोषरिहत रहन ु ितमीहरु गाढ
य गर। परमे रिसत शा न्तमा रहने यास गर। 15 स्मरण राख िक हामीहरु बचँाइएका छौ, िकनभने हा ा भ ु धयैर्वान

हुनहुुन्छ। हा ा ि य भाइहरु पावलले ितमीहरुलाई त्यही कुरा भन्न ु भयो जब उनले परमे रले दान गन ुर् भएको ज्ञान ारा
ितमीहरुलाई ले ु भयो। 16 पावलले यी कुराहरुको बारेमा उनका सबै प हरुमा यस्तो लखे्छन।् उनको प हरुमा केही
िवषयहरु बझु्न ु गा ो पछर्। कोही मािनसहरु ती कुराहरुलाई भलू कारले ाख्या गछर्न।् कोही मािनसहरु अज्ञानी अिन
िव ासमा दवुर्ल छन।् ती मािनसहरु नै अन्य धमर्शा हरु पिन झटूो कारले ाख्या गछर्न।् तर ितनीहरुले त्यसो गरेर
स्वयलंाई नै न ग ररहकेा हुन्छन।्

17 ि य िम हरु, ितमीहरुले यस िवषयमा पिहल्यैजानकेा छौ। यसथर् होिशयार बन। ती द ु मािनसहरुलाई, ितनीहरुलाई
भलू िशक्षाितर लान नदऊे। सावधान बन, जस ारा ितमीहरु आफ्ना दढृ स्थितबाट झन छैनौं। 18 तर हा ा भ ु अिन
उ ार क ार् यशे ू ी को अन ु ह अिन ज्ञानमा अिघ बढ। अिहले अिन सधैंको िन म्त उहाँमा मिहमा रहोस।् आिमन।्

✡ 2:22: 26:11 बाट उ तृ ग रएको।
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यहून्नाको
पिहलो प

1 हामी अब ितमीहरुलाई ससंारको सिृ अिघबाट जे अ स्तत्वमा िथयो त्यस िवषयमा भन्छौं ।
हामीले यो सनु्यौं हामीले आफ्नै आखँाले दखे्यौं, हामीले हये ं यो, हामीले हा ा हातले स्पशर् गय ं।
हामी ितमीहरुलाई त्यो वचनको बारेमा भन्दछैौ जसले जीवन दान गछर्। 2 त्यो जीवन हामीमा दखेापरेको छ। हामीले

त्यसलाई दखे्यौं। हामी यस बारे ितमीहरुलाई माण िदन सक्छौं। अब हामी ितमीहरुलाई त्यो जीवनको िवषयमा भनी
रहकेा छौं। यो त्यो जीवन हो जो िचरस्थायी छ। यो त्यो जीवन हो जो परमे र िपतािसत िथयो अिन हा ो अिघ दखेा
पय । 3 अब हामी ितमीहरुलाई हामीले दखेकेा अिन सनुकेो कुराहरु भन्छौं। िकनभने हामी चाहन्छौ िक हामीिसत
ितमीहरुको सङ्गित रहोस।् सङ्गित जो हामी एक साथ सहभोग गछ त्यो िपता परमे र अिन उनको पु यशे ू ी िसत
हुन्छ। 4 हामी ितमीहरुलाई यी कुराहरु ले खरहकेाछौं जस ारा ितमीहरु आनन्दले प रपणूर् हुन सक्नछेौ।

परमे रले हा ा पापहरु क्षमा गन ुर्हुन्छ
5 हामीले परमे रबाट साँचो सन्दशे सनु्यौं। अब हामी यो ितमीहरुलाई भिनरहकेाछौं िक परमे र ज्योित हुनहुुन्छ।

परमे रमा अन्धकार हुदँनै। 6 यसथर्, यिद हामी परमे रिसत हा ो सङ्गित भएको दावी गछ ,ं तर हामी अन्धकारमा
बस्छौं भने हामी झटूो हौं, हामी सत्यको अनसुरण ग ररहकेा छैनौ। 7 परमे र ज्योितमा रहन ु हुन्छ। हामी पिन ज्योितमा
ब पुछर्। यिद हामी ज्योितमा बस्यौं भने हामी एक अक मा सङ्गितको सहभागी हुन्छौ। अिन जब हामी ज्योितमा बस्छौं,
यशेकूो रगतले हामीलाई सम्पणूर् पापबाट धनु्छ।

8 यिद हामी, हामीमा पाप छैन भन्छौ भने हामीले स्वयलंाई धोका िदइरहछेौ, अिन हामीमा सत्य छैन। 9 तर यिद
हामी हा ा पापहरु स्वीकार गछ तब परमे र जो िव ासयोग्य अिन धम हुनहुुन्छ हा ा पापहरु अिन हामीले गरेको
जम्मै गल्तीहरु क्षमा गन ुर्हुनछे। परमे रमा जे उिचत छ त्यही गन ुर्हुन्छ। 10 यिद हामी भन्छौ, हामीले पाप गरेका छैनौं
तब हामीले परमे रलाई झ ू ो बनाउछँौं। यसलैे दखेाँउछ िक हा ो हृदयमा परमे रको साँच्चो सनं्दशे राखकेा छैनौं।

2
यशे ू हा ा सहयोगी हुनहुुन्छ

1 मरेा ि य नानीहरु, म ितमीहरुलाई यो प ले खरहकेोछु, जसमा िक ितमीहरुले पाप गन छैनौ। तर यिद कुनै ले
पाप गछर् भन,े यशे ू ी ले िपताको अिघ हामीलाई बचाउन ु हुनछे। यशे ू धम हुनहुुन्छ।

2 यशे ू हा ो पाप क्षमा गन माध्यम हुनहुुन्छ अिन सम्पणूर् ससंारका मािनसहरुको पापहरु पिन क्षमा गराउनहुुन्छ।
3 यिद उहाँको आदशे पालन गय ं भने हामी िन त हुन्छौं िक हामीले परमे रलाई िचन्यौं। 4 एक ले भन्न

सक्छ, “म परमे रलाई िचन्छु।” तर यिद त्यस ले परमे रका आदशेहरुको पालन गदन भने त्यो मािनस झटूो
हो, उसकोमा सत्य हुदँनै। 5 तर एक ले परमे रको िशक्षा पालन गछर् तब त्यस मा परमे रको मेको ल य
रहकेो हुन्छ। यसरी नै हामी जान्न सक्छौ िक हामी परमे रको अनसुरण ग ररहछेौ। 6 यिद कुनै ले ऊ परमे रमा
बाँच्न चाहन्छ भने ऊ यशे ू बाँचे झैं बाँच्न ु पछर्।

यशेलू े भन्न ु भयो अरुलाई मे गर
7 मरेा ि य िम हरु, म ितमीहरुको ित म्त नयाँ आदशे ले खरहकेो छैन। यो त्यही आदशे हो जो ितमीहरुले शरुुदे ख

पाएका िथयौ। यो आदशे ितमीहरुले अिघ नै सिुनसकेको िशक्षा हो। 8 तर पिन म ितमीहरुको िन म्त यो आदशेलाई नयाँ
आदशेको रुपमा लखे्दछुै। यो आदशे सत्य छ; अिन यसको सत्यता यशे ू अिन ितमीहरु स्वयमंा दे सक्छौ। अन्धकार
हट्दछै अिन सत्य ज्योित अिघ दे ख च म्करहछे।

9 एक ले भन्ला, “म काशमा छु।” तर यिद त्यो ले आफ्ना भाइहरुलाई घणृा गछर् भने त्यो अझ
अन्धकारमा छ। 10 जसले आफ्ना भाइ अिन बिहनीहरुलाई मे गछर्, त्यो काशमा बसकेो हुन्छ अिन जसले पाप
गराँउछ त्यस्तो त्यस मा केही पिन हुदँनै। 11 तर मािनस जसले आफ्ना भाइहरुलाई घणृा गछर् तब ऊ अन्धकारमा
हुन्छ। त्यस मािनस अनं्धकारमा हुन्छ अिन त्यो ले आफ्नो गन्त स्थान जान्दनै। िकनभने अन्धकारले उसलाई
अन्धा तलु्याएको हुन्छ।
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12 ि य बालकहरु, म ितमीहरुलाई लखे्छु,

िकनभने ितमीहरुका पापहरु ी ारा क्षमा ग रएका छन।्
13 िपताहरु, म ितमीहरुलाई ले खरहछुे,

िकनभने ितमीहरु उहाँलाई िचन्दछौ, जो शरुुदे ख अ स्तत्वमा हुनहुुन्छ।
यवुा मािनसहरु, म ितमीहरुलाई लखे्दछुै

िकनभने ितमीहरुले द ु लाई परास्त गरेका छौ।
14 बालकहरु, म ितमीहरुलाई लखे्दछुै,

िकनभने ितमीहरु िपतालाई िचन्दछौ।
िपताहरु, म ितमीहरुलाई लखे्दछुै,

िकनभने ितमीहरु उहाँलाई िचन्छौ जो शरुुदे ख अ स्तत्वमा हुनहुुन्छ।
यवुा मािनसहरु, म ितमीहरुलाई लखे्दछुै,

िकनभने ितमीहरु ब लयो छौ,
अिन परमे रको वचन ितमीहरुमा बस्छ,

अिन ितमीहरुले द ु लाई परास्त गरेका छौ।

15 ससंारलाई अथवा ससंारमा भएका कुराहरुलाई मे नगर। यिद कुनै ले ससंार ित मे गछर् भन,े िपताको मे
त्यस मािथ हुदँनै। 16 ससंारमा भएका नरा ा कुराहरु यी हुन ्हा ो पापपणूर् शारी रक अिभलाषा खशुी तलु्याउने
कुराहरुको चाहाना गन ुर्, हामीले दखेकेा पापपणूर् वस्तहुरुको चाहाना गन ुर्, हामीिसत भएका कुराहरु ित घमण्ड गन ुर्। तर ती
कुराहरु िपताबाट आएका होइनन।् ती सबै कुराहरु ससंारबाट आएका हुन।् 17 मािनसहरुको इच्छा अनसुारको चीजहरु
लएर ससंार अिघ बिढरहकेोछ। तर त्यो मािनस जो परमे रले चाहकेो गछर् त्यो सधँकैो िन म्त रहन्छ।

ी को श हुरुलाई नप ाऊ
18 मरेा प्यारा बालकहरु, अन्त धरैे निजक छ। ितमीहरुले सनुकेा छौ िक ी िवरोधी आउँदछै। अिन अिहले

ी का अनके श हुरु यहाँ छन।् यसथर् हामी जान्दछौ िक अन्त निजक छ। 19 ी का श हुरु हा ा समहूमा िथए। तर
ितनीहरुले हामीलाई त्याग गरे। ितनीहरु वास्तवमा हामीिसत िथएनन,् यिद ितनीहरु हा ो समहूमा रहकेो भए हामीिसत
रहने िथए। तर ितनीहरुले छोड।े यसले यो दशार्उछँ िक ितनीहरु कोही पिन वास्तवमा हािमिसत िथएनन।्

20 ितमीहरुिसत पिव “एक”ले दान गन ुर् भएको बरदान छ। यसथर् ितमीहरु सबलैे सत्य जान्दछौ। 21 मलैे
ितमीहरुलाई िकन ले ?ु के, मलैे ितमीहरुलाई सत्य जान्दनैौं भनरे ले ?ु अह!ँ म यो प ितमीहरुले सत्य जान्दछौ
भनरे लखे्छु। अिन ितमीहरु जान्दछौ िक कुनै पिन असत्य सत्यबाट आउँदनै।

22 यसथर्, झटूो को हो? यो त्यो मािनस हो जसले यशे ू ी छैनन ्भन्छ अिन ऊ ी को श ु हो। उसले िपता र
प ु लाई अस्वीकार गछर्। 23 त्यो मािनस जसले प ु लाई अस्वीकार गछर्, उसको िपता पिन छैन। तर त्यो मािनस जसले
प ु लाई स्वीकार गछर् उसका िपता पिन हुनहुुन्छ।

24जनु ितमीहरुले शरुुदे ख सनु्दै आएको िशक्षा छ त्यसलाई द रलोिसत राख। यिद ितमीहरुले शरुुदे ख सनु्दै आएको
िशक्षा ितमीहरुमा रहन्छ भने ितमीहरु पु र िपतामा रहनछेौ। 25अिन यही नै हो जो प ु ले हामीिसत ितज्ञा गरेको अनन्त
जीवन।

26 म ती मािनसहरुको बारेमा यो प ले खरहकेो छु, जो ितमीहरूलाई धोका िदने कोिशश ग ररहकेा छन।् 27 ी ले
ितमीहरुलाई िवशषे उपहार िदन ु भएको छ। यो उपहार ितमीहरुिसत अझ छ। यसथर् ितमीहरुलाई कसैंबाट िशक्षा लन
आवश्यक पदन। उनले ितमीहरुलाई िदएको उपहारले हरेक कुराको बारेमा िसकाउन ु हुनछे। यो उपहार सत्य छ, यो झ ू ो
छैन। यसथर् जस्तो त्यो उपहारले ितमीहरुलाई िसकाएको छ त्यसमैा अडी बस।

28 ह,े मरेा प्यारा बालकहरु, उहाँमा बाँची रहौं। यिद हामीले यसो गय भने त्यसिदन जब ी आउँन ु हुन्छ हामी
िनभर्य रहन सक्छौं। अिन हामी उहाँको अिघ ल ज्जत हुन ु पदन। 29 ितमीहरुलाई थाहा छ िक ी धािमर्क हुनहुुन्छ।
यसथर् ितमीहरु जान्दछौ िक यिद सबै मािनसहरु जे धमर् हो त्यसलाई अनसुरण गछर्न, भने ितनीहरु परमे रका बालकहरु
हुन।्

3
हामी परमे रका बालकहरु हौं
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1 हामीलाई िपताले यित िवघ्न मे गन ुर् भएको छ िक हामी परमे रको बालकहरु भिनन ु योग्यका छौं। अिन वास्तवमा

हामी परमे रका बालकहरु हौं। तर ससंारका मािनसहरु यो बझु्दनैन ् िक हामीहरु परमे रका बालकहरु हौं, िकनभने
ितनीहरुले उहाँलाई िचनकेा छैनन।् 2 ि य िम हरु, अब हामी परमे रका बालकहरु हौं। हामीलाई अझ यो दखेाइएको
छैन िक भिवष्यमा हामी के हुनछेौं। हामी जान्दछौ िक जित बलेा ी आउँन ु हुन्छ हामी उहाँ जस्तै हुनछेौं िकनभने
हामी उहाँको वास्तिवक रुप दे छेौं। 3 ी पिव हुनहुुन्छ। अिन हरेक , जसको ी मा आशा छ, स्वयलंाई

ी जस्तै पिव रा छेन।्
4 जब एक ले पाप गछर्, उसले परमे रको िनयम भङ्ग गछर्। हो, पाप गन ुर् परमे रको िनयम िवरु बाँचकेो

जस्तै हो। 5 ितमीले जान्दछौ िक ी मािनसहरुको पापहरु हटाउन आउनु भएको हो। ी मा पाप छैन। 6 यसथर् जो
मािनस ी को िव ासमा बस्छ उसले पाप ग ररहदँनै। यिद कुनै ले पाप ग ररहन्छ भने उसले किहल्यै पिन
वास्तिवक रुपले ी लाई दखेकेो हुदँनै अिन किहले पिन ी लाई जानकेो छैन।

7 प्यारा बालकहरु, कुनै ले पिन ितमीहरुलाई छल्न नपाओस।् ी धािमर्क हुनहुुन्छ ी जस्तो बन्नका
िन म्त एक ले जो सही छ त्यो अनसुरण गन ुर्पछर्। 8शरुुदे ख नै शतैानले पाप ग ररहछे। त्यो जसले पाप ग ररहन्छ
त्यो शतैानको मािनस हो। परमे रका पु आउनको कारण शतैानको कामहरु न गन ुर् हो।

9 जब परमे रका एक लाई उनको बालक बनाउन ु हुन्छ, तब त्यस ले पाप ग ररहदँनै। िकनभने
परमे रले दान गन ुर् भएको नयाँ जीवन उसमा रहकेो हुन्छ। यसथर् त्यो मािनस पाप ग ररहन स ै न। िकनभने उ
परमे रको बालक बनकेो हुन्छ। 10 यसरी हामी िचन्न सक्छौं िक परमे रका बालकहरु को हुन।् हामी यो पिन जान्न
सक्छौ िक शतैानका बालकहरु को हुन।् मािनसहरु जसले जे उिचत छ त्यो गदन, ितनीहरु परमे रका बालकहरु होइनन।्
अिन मािनस जसले आफ्ना भाइलाई मे गदन उ परमे रको बालक होइन।

हामीले एक अकार्मा मे गन ुर्पछर्
11 यो त्यो िशक्षा हो जो ितमीहरुले शरुुदे ख नै सनु्दै आएका छौ। हामीले एक-अकार्लाई मे गन ुर् पछर्। 12 कियन*

जस्तो नबन, जो शतैानको िथयो। कियनले आफ्नो भाइ हािबललाई माय । तर कियनले आफ्नो भाइलाई िकन माय ?
िकनभने उनले गरेका कुराहरु गलत िथयो अिन ितनका भाइले गरेका कुराहरु असल िथयो।

13 भाइ अिन बिहनीहरु, जब यस ससंारका मािनसहरुले ितमीहरुलाई घणृा गछर्न,् आ यर्चिकत नबन। 14 हामी
जान्दछौ िक हामीले मतृ्यलुाई नाघरे जीवनमा आएका छौं। हामी यो जान्दछौं िकनभने हामी ी मा भएका हा ा भाइ
अिन बिहनीहरुलाई मे गछ । मािनस जसले मे गदन ऊ अझ मतृ्यमुा छ। 15 हरेक मािनस जसले आफ्ना भाइलाई
घणृा गछर् ऊ हत्यारा हो। अिन ितमी जान्दछौ िक कुनै पिन हत्याराको उसमा अनन्त जीवन हुदँनै।

16साँचो मे के हो त्यो यसरी हामी जान्दछौ यशेलू े हा ा िन म्त आफ्ना जीवन अपर्ण गरे। यसथर् हामीले हा ो जीवन
ी मा भएका हा ा भाइ-बिहनीहरुका िन म्त अपर्ण गन ुर्पछर्। 17कसिैसत ससंारको धन-सम्पि छ र पिन आफ्ना दाज्य-ू

भाइलाई खाँचोमा परेको दखे्दा उिनहरु ित आफ्नो मन कठोर पाछर् भने परमे रको मेले कसरी त्यसमा वास गछर्?
18 मरेो बालकहरु, हा ो मे केवल शब्द अिन बातमा मा हुन ु हुदँनै। हा ो मे साँचो मे हुनपुछर्। हामीले हा ो मे
हा ो कमर् ारा दशार्उन ु पछर्।

19-20 त्यस कारले जान्दछौ िक हामी सत्य मागर्का छौ। अिन जब हा ा िववकेले हामीलाई भतर्सना गछर्, परमे र
समक्ष हामी हा ो हृदयलाई पनु: सान्तवना गराउन सक्छौं। िकनभने परमे र हा ो िववके भन्दा महान हुनहुुन्छ।
परमे रले सबै कुरा जान्नहुुन्छ।

21मरेा ि य िम हरु, यिद हा ो िववकेले हामीलाई भतर्सना भन,े जब हामी परमे र समक्ष जान्छौ हामी िनडर हुनछेौं।
22 अिन परमे रले हामीलाई हामीले याचना गरेका कुराहरु िदन ु हुन्छ, िकनभने हामी परमे रको आदशे पालन गछ
अिन परमे र के कुराले खशुी हुनहुुन्छ हामी त्यही गछ । 23 यो त्यही हो जो परमे रले आज्ञा गन ुर् हुन्छ उहाँका प ु
यशे ू ी मा िव ास गर अिन एक-अकार्मा मे गर। यही उहाँको आदशे हो। 24 मािनस जसले परमे रका आदशेहरु
पालन गछर् उ परमे रमा जीिवत रहन्छ। अिन परमे र उसमा ब हुुन्छ। परमे र हामीमा हुनहुुन्छ भन्ने हामी कसरी
जान्दछौ? हामी आत्माको कारणले जान्दछौं जो परमे रले हामीलाई दान गन ुर् भएको छ।

4
झटूा िशक्षकहरुको िवरु यहून्नाको चतेावनी

* 3:12:
4:16
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1 मरेा ि य िम हरु, अनके झटूा अगमव ाहरु अिहले यो ससंारमा छन।् यसथर् त्यके आत्मालाई िव ास नगर।

तर आत्माहरुलाई जाँच्ने गर िक ितनीहरु परमे रबाट आएका हुन ् वा होइनन।् 2 परमे रको आत्मा ितमीहरु कसरी
िचन्न सक्छौ? “यस्तो कारले ितमीहरुले परमे रको आत्मा िचन्न सक्छौ। त्यके आत्मा जसले यशेलूाई ी भनी
स्वीकार गछर् अिन उनी मानव रुपमा पथृ्वीमा आउन ु भयो ऊ परमे रबाट हो।” 3 अिन त्यके आत्मा जसले यशेकूो
बारेमा यो स्वीकादन, त्यो परमे रबाट होइन। यो ी को श कुो आत्मा हो। ितमीहरुले सनुकेा छौ िक ी को श ु
आउँदछै। अिन अिहले ी िवरोधी यो ससंारमा आइसकेको छ।

4 मरेा ि य बालकहरु, ितमीहरु परमे रका हौ। यसथर् ितमीहरुले झटूो िशक्षकहरुलाई परास्त गरेका छौ। िकनभने जो
ितमीहरुमा हुनहुुन्छ उहाँ ससंारमा हुने भन्दा महान ्हुनहुुन्छ। 5 अिन ती झटूो िशक्षकहरु ससंारका हुन।् यसलैे ितनीहरुको
िशक्षा पिन ससंारकै हो। अिन ितनीहरु जे भन्छन ् ससंारले सनु्छ। 6 तर हामी परमे रबाट हौं अिन त्यके जसले
परमे रलाई िचन्छ, अिन सनु्छ। त्यसरी हामी कुन आत्मा सत्य हो र कुन झ ू ो हो िचन्छौं।

मे परमे रबाट आउँछ
7 ि य िम हरु, हामीले एक अकार्लाई मे गन ुर्पछर्, िकनभने मे परमे रबाट आउँछ। जसले मे गछर् परमे रको

बालक भएको हुन्छ अिन परमे रलाई िचन्छ। 8 मािनस जसले मे गदन उसले परमे रलाई िचन्दनै, िकनभने परमे र
मे हुनहुुन्छ। 9 यसरी परमे रले हामीलाई उहाँको मे दशार्उन ु भएको छ परमे रले उहाँको एउटै प ु यस ससंारमा

पठाउन ु भयो यसथर् उहाँ माफर् त हामी जीवन पाउन सक्छौं। 10 सत्य मे हा ो िन म्त परमे रको मे हो, परमे रको
िन म्त हा ो मे होइन। परमे रले हामीलाई मे गन ुर् भयो अिन जनु माध्यमले हा ो पापहरु मोचन गनर् सिकन्छ त्यसका
िन म्त आफ्नो पु पठाउन ु भयो।

11 ि य िम हरु, जब परमे रले हामीलाई मे गन ुर् हुन्छ। हामीले एक अकार्लाई मे गन ुर् पछर्। 12 कसलैे पिन
परमे रलाई किहल्यै दखेकेा छैनन।् तर यिद हामीले एक-अकार्लाई मे गय ं भने तब परमे र हामीमा रहनहुुन्छ अिन
उहाँको मे हामीमा पक्का बिननछे।

13 हामीलाई थाहा छ िक हामी परमे रमा रहन्छौ अिन परमे र हामीमा रहन ु हुन्छ। हामी यो जान्दछौं िकनभने
परमे रले हामीलाई उहाँको आत्मा दान गन ुर् भएको छ। 14 हामीले दखे्यौ िक िपताले आफ्ना पु लाई ससंारको
उ ारक ार्को रुपमा पठाउन ु भयो अिन त्यही कुरा हामी मािनसहरुमा गवाही िदन्छौ। 15 यिद कुनै ले भन्छ, “म
िव ास गछुर् िक यशे ू परमे रका पु हुनहुुन्छ” तब परमे र त्यस मा रहन ु हुन्छ। अिन त्यो मािनस परमे रमा
रहन्छ। 16 अिन यसरी परमे रको मे हामी ित रहकेो जान्दछौं। अिन हामी त्यो मेमा िव ास गछ ं।

परमे र मे हुनहुुन्छ। मािनस जो मेमा रहन्छ ऊ परमे रमा रहकेो हुन्छ। अिन परमे र त्यस मा रहनहुुन्छ।
17 यिद हामीमा परमे रको प रपक्क मे भए तब त्यो िदन जब उनी जाँचकोलािग आउनु हुन्छ हामीमा डर रहने छैन
कारण यो ससंारमा उहाँ हामी जस्तै हुनहुुन्छ। 18जहाँ परमे रको मे हुन्छ त्यहाँ भय हुदँनै। िकनभने परमे रको सम्पणूर्
मेले भय हटाइिदन्छ। परमे रको दण्ड नै भयको कारण हो। यसरी जनु मा भय रहन्छ ितनमा परमे रको मे

िस भएको हुदँनै।
19 हामी मे गछ िकनभने परमे रले पिहला हामीलाई मे गन ुर् भयो। 20 यिद कसलैे भन्छ “म परमे रलाई

मे गछुर्” तर आफ्ना भाइ अथवा बिहनीहरुलाई घणृा गछर् भने त्यो मािनस झ ू ो हो। यिद आफ्नो भाइ अथवा बिहनी
जसलाई उसले दे सक्छ, उसले मे गनर् स ै न भने परमे र जसलाई उसले किहल्यै दखेकैे छैन, कसरी मे गनर्
सक्छ? 21अिन परमे रले हामीलाई आदशे िदन ु भएको छ मािनस जसले परमे रलाई मे गछर् उसले आफ्नो भाइलाई
पिन मे गन ुर्पछर्।

5
परमे रका बालकहरुले ससंार िजत्छन ्

1 त्यके जसले यशे ू नै ी हुनहुुन्छ भनी िव ास गछर्, त्यो परमे रको बालक हो। जसले िपतालाई मे गछर्
उसले उनको बालकलाई पिन मे गछर्। 2 हामी कसरी जान्दछौं िक हामी परमे रका बालकहरुलाई मे गछ ?ं हामी
जान्दछौ, िकनभने हामी परमे रलाई मे गछ ं अिन हामी उनको आदशेहरु पालन गछ ं। 3 परमे रलाई मे गन ुर्को
अथर् उनको आदशेहरु पालन गन ुर् हो। अिन परमे रका आदशेहरु हा ा िन म्त त्यित क ठन हुदँनै। 4 िकनभने हरेक
मािनस जो परमे रको बालक हो, उिसत यो ससंारको िवरु िवजय गन श हुन्छ। 5 यो हा ो िव ास हो जसले
ससंारलाई िवजय गरेको छ। यसथर् त्यो को मािनस हो जसले ससंारमा िवयज ा गछर्? केवल त्यही , जसले
यशे ू परमे रका पु हुनहुुन्छ भनी िव ास गछर्।

परमे रले हामीलाई उहाँको प ु को बारेमा भन्न ु भयो
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6 यशे ू ी “उही न”ै हुनहुुन्छ जो रगत र पानीिसत आउनु भयो। यशे ू पानीबाट मा आउन ु भएन। यशे ू पानी अिन

रगत दबुबैाट आउन ु भयो। अिन आत्मा नै एक छ जसले यो प रक्षा गछर्। आत्मा सत्य हो। 7 यसथर्, यशेकूो िवषयमा
तीन साक्षीहरु छन:् 8 पिव आत्मा, पानी अिन रगत। यी तीन साक्षीहरु परीक्षामा सहमत छन।्

9 हामी मािनसहरुको साक्षीलाई िव ास गछ ं। यसथर् परमे रले िदएको साक्षी अिधक महत्वपणूर् छ। िकनभने
यो परमे रको पु को िवषयको साक्षी हो। 10 मािनस जसले परमे रका पु मा िव ास गछर् उसमा परमे र आफै
साक्षी हुनहुुन्छ। मािनस जसले परमे रलाई िव ास गदन उसले परमे रलाई झटूो तलु्याउछँ। िकनभने त्यस ले
परमे रले आफ्ना पु को बारेमा हामीलाई िदएको साक्षीमा िव ास गरेको छैन। 11 परमे रले िदएको साक्षी यो हो
परमे रले हामीलाई अनन्त जीवन िदन ु भएको छ। अिन यो अनन्त जीवन उनका पु मा छ। 12 मािनस जोिसत पु छ
उिसत त्यो जीवन हुन्छ। तर मािनस जोिसत परमे रका पु छैनन ्उसको त्यो जीवन हुदँनै।

हा ो अनन्त जीवन छ
13 ितमीहरु जो परमे रका पु मा िव ास गछ ं म ितमीहरुलाई यो प लखे्दछुै तािक अब ितमीहरुले अनन्त जीवन

के रहछे भनी जान्ने छौ। 14अिन हामीमा भरोसा छ िक यिद कुनै वस्तकुो लािग ाथर्ना गरे उनको इच्छा अनसुार उनले
हामीलाई िदनछेन।् 15 हामी जान्दछौं जब हामी परमे रसगं केही िवन्ती गछ ं भने उहाँले हा ो िबन्ती सनु्न ु हुन्छ।
यसथर्, हामी जान्दछौं िक, उहाँसगं हामीले जे पिन मागकेा छौं, उहाँले हामीलाई िदनहुुन्छ।

16 यिद कुनै ले आफ्नो भाइ अथवा बिहनीले पाप गरेको दखे्छ जनु पापले अनन्त मतृ्य ु प लान्छ,
उसले आफ्नो भाइ अथवा बिहनीकोलािग ाथर्ना गन ुर्पछर्। तब परमे रले ितनीहरुलाई जीवन दान गन ुर्हुन्छ। म ती
मािनसहरुको बारेमा भिनरहकेो छु, जसको पापले ितनीहरुलाई अनन्त जीवन ितर तान्दनै। पाप जसले अनन्त मतृ्यिुतर
लजैान्छ। यो पापको िन म्त ाथर्ना गर भनी म भिनरहकेो छैन। 17सबै अधमर् पाप हो, यस्तो पाप पिन हुन्छ जो मतृ्यजुनक
हुदनै।

18 हामी जान्दछौं िक कुनै मािनस जसलाई परमे रको बालक तलु्याइएको छ, उसले पाप ग ररहदँनै। परमे रको
पु ले परमे रको बालकलाई सरुिक्षत रा हुुन्छ। द ु ले त्यस मािनसलाई आघात पयुार्उन स ै न। 19 हामीलाई थाहा छ
िक हामी परमे रका हौं। तर द ु ले सारा ससंारलाई िनयन् णमा राख्छ। 20अिन हामीलाई थाहा छ िक परमे रका पु
आउन ु भएको छ। परमे रका पु ले हामीलाई समझदारी दान गन ुर् भएको छ अिन हामी परमे रलाई जान्न सक्छौ।
अिन हा ो जीवन त्यो सत्य परमे रमा अिन उनका पु यशे ू ी मा छ। 21 यसथर् ि य बालकहरु! ितमीहरु स्वयलंाई
झटूो दवेताहरुबाट टाढा राख।
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यहून्नाको
दो ो प

1 अ जबाट अिभवादन।
परमे र ारा चिुनएकी ी अिन ितनका बालकहरु ित म ितमीहरु, सत्यमा रहकेा सबलैाई मे गछुर्। ती सब,ै जसले

ितमीहरुलाई मे गन सत्यतालाई जान्दछन ्ितमीहरुलाई पिन। 2 यही मेको कारणले जो हामीमा छ, हामी ितमीहरुलाई
मे गछ । त्यो सत्य हामीमा सदा रहनछे।
3 अनु ह, कृपा अिन शा न्त, िपता परमे र अिन उनका पु यशे ू ी को माफर् त हामीसगं हुनछे। हामी सत्य अिन

मेबाट यी आशीवार्द ा गछ ं।
4 ित ो कोही बालकहरु जो ितनीहरु िपताले हामीलाई िदएको आज्ञा अनसुार सत्यको मागर् अनसुरण ग ररहछेन ्भन्ने

जान्न पाउदँा म खशुी भएँ। 5 अिन, अब ि य मिहला, म ितमीलाई भन्छु हामी सबलैे एक-अक लाई मे गन ुर्पछर्। यो
नयाँ आज्ञा होइन। यो त्यही आज्ञा हो जो हामीिसत शरुु दे ख नै िथयो। 6 अिन मे गन ुर्को अथर् उनले हामीलाई िदएको
आज्ञा अनसुार रहन ु हो। अिन परमे रको आज्ञा यो हो ितमीहरुले मेको अनसुरण गन ुर्पछर्। ितमीले यो आज्ञा शरुुदे ख
नै सनु्दै आएकी छौ।

7 यो ससंारमा अनकेौं झ ू ो िशक्षकहरु छन।् यी झ ू ो िशक्षकहरुले यशे ू ी पथृ्वीमा मानवको रुपमा आउन ु भएको
अस्वीकार गछर्न।् मािनस जो यो कुरा अस्वीकार गछर् ऊ झटूो िशक्षक अिन ी िवरोधी हो। 8 होिशयारी होऊ तािक
परुस्कार जनु हा ो प र मबाट ा भएको छ त्यो गमुाउने छैनौ, तर ितमीले ित ो जम्मै परुस्कार ा गर।

9 एउटा ले ी को िशक्षा मा अनसुरण गन ुर्पछर्। यिद ले ी को िशक्षा प रव र्न गछर् भने त्यस
सगं परमे र हुनहुुन्न। तर यिद त्यस ले ी को िशक्षा अनसुरण ग ररहन्छ भने उसकोमा िपता अिन पु

दवु ै हुन्छन।् 10 यिद कुनै मािनस यो िशक्षा िबना ित ोमा आउँछ भने ित ो घरमा उसलाई नलजैाऊ अथवा त्यसलाई
स्वागत नगर। 11 यिद ितमीले उसलाई स्वागत गय भने ितमीले उसको कुकायर्मा सहयोग पयुार्इरहकेो हुनछेौ। 12 मलैे
ितमीलाई भन्ने कुरा धरैे छ। तर कागज अिन मसीको योगले म यो गनर् चाहिँदन। बरु म ितमीलाई भटे्न आउने आशा गछुर्
अिन आमन-ेसामने बात गछुर्। त्यसले हामीलाई अित आन न्दत तलु्याउछँ। 13 ित ो बिहनीका बालकहरुल,े जसलाई
परमे रले चनु्न ु भएको छ, ितमीलाई अिभवादन पठाउँछन।्
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यहून्नाको
ते ो प

1 अ जबाट अिभवादन!
मरेा ि य िम गायस, जसलाई म सत्यमा मे गछुर्।
2 मरेा ि य िम , म जान्दछु ितमी आ त्मक रुपले असल ग ररहछेौ। यसथर् म ाथर्ना गछुर् िक ितमीमा त्यके कुरो

असल भइरहोस ्अिन ित ो स्वस्थ रा ो रहोस।् 3 ी मा िव ास रहकेा कोही भाइहरु आए अिन ित ो जीवनमा रहकेो
सत्य बताए। ितनीहरुले भने िक ितमीले सत्यको मागर् अनसुरण ग ररहकेा छौ। यसले मलाई अित आन न्दत तलु्यायो।
4 जब म मरेा बालकहरु सत्यको बाटोमा िहिडरहकेा छन ्भन्ने सनु्छु त्यसले मलाई अित आनन्द िदन्छ।

5 मरेा ि य िम , ितमी ी मा रहकेा भाइहरुलाई सहायता गरेर िव ासयोग्यता दखेाइरहछेौ। ितमीले ती अप रचीत
भाइहरुलाई पिन सहयोग ग ररहछेौ। 6 यी भाइहरुले ित ो मेको बारेमा मण्डलीलाई भन।े दया ग र ितनीहरुलाई आफ्नो
या ा जारी रा सहयोग ग रदऊे। ितनीहरुलाई यस्तो त रकाले सहयोग गर जसले परमे रलाई खशुी तलु्याउनछेन।् 7यी
भाइहरु ी को सवेाकोलािग या ामा गए। ितनीहरुले ती मािनसहरुबाट कुनै सहायता स्वीकार गरेनन ्जो िव ासीहरू
होइनन।् 8 यसथर् हामीले यस्ता भाइहरुलाई सहयोग दान गन ुर्पछर्। जब हामी ितनीहरुलाई सहयोग गछ , हामी सत्यको
िन म्त ितनीहरुले गरेको कायर्मा सहभागी बन्छ ं।

9 मलैे मण्डलीलाई एउटा प लखे।ँ तर िडयोि फसले हामी जे भन्छौ त्यो सिुन रहकेो छैन। ऊ सदवै ितनीहरुका नतेा
बन्न चाहन्छ। 10 जब म आउँछु, िडयोि फसले के ग ररहछे त्यसबारे भन्नछुे। उसले ढाँट्छ अिन हा ो िनन्दा गछर्।
तर उसले यो भन्दा अझ धरैे गछर्। उसले ती भाइहरुलाई सहायता गनर् अस्वीकार गछर्। जसले ी को सवेा ग ररहकेा
छन।् उसले ती मािनसहरु जसले भाइहरुलाई सहयोग गनर् चहान्छन ् ितनीहरुलाई पिन वाधा िदन्छ अिन ितनीहरुलाई
मण्डलीबाट बािहर िनकाली िदन्छ।

11 मरेा ि य िम हरु! जे नरा ो छ त्यसको अनसुरण नगर, जे रा ो छ त्यसको अनकुरण गर। मािनस जसले जे
रा ो छ त्यो गछर् भने ऊ परमे रबाट आएको मािनस हो। तर कुनै एक जसले नरा ो काम गछर् त्यसले किहल्यै पिन
परमे रलाई दखेकेो हुदँनै।

12 सबै मािनसहरुले डमेिे यसको िवषयमा असल कुराहरु गछर्न।् अिन त्यो सत्य ितनीहरुले भनकेो कुरािसत िमल्छ।
हामी पिन उसको िवषयमा असल कुरा गछ ं। अिन ितमीहरु जान्दछौ िक हामी जे भन्छौं त्यो सत्य हो।

13 मरेो ितमीहरुलाई धरेै कुराहरु भन्ने इच्छा छ। तर म कलम अिन मसी यसकोलािग उपयोग गनर् चाहन्न।ँ 14 म
ितमीहरुिसत चाँडै भटे्ने आशा गछुर्। तब हामी एकसाथ बसरे आमन-ेसामने बात गनर् सक्छौं।

15 ितमीहरुमा शा न्त रहोस।् यहाँ भएका साथीहरुले ितमीहरुलाई अिभवादन जनाएका छन।् त्यहाँ भएका िम हरु
हरेकलाई हा ो अिभवादन सनुाइिदन।ु
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यहूदाको
प

1 यशे ू ी को दास अिन याकूबको एक भाइ, यहूदाबाट।
ती सबै मािनसहरु ित जो परमे र ारा चिुनएकाछन।् िपता परमे रले ितमीहरुलाई मे गन ुर्हुन्छ अिन ितमीहरु यशे ू

ी को िव ासमा सरुिक्षत रा खएका छौ।
2 सम्पणूर् कृपा, शा न्त अिन मे ितमीहरुमा रहोस।्

खराब काम गन मािनसहरुलाई परमे रले दण्ड िदन ु हुनछे
3 ि य िम हरु, म ितमीहरुलाई हामी सबलैे एकसाथ सहभागी भएको उ ारको बारेमा ले खबूै इच्छुक भएको छु।

म ितमीहरुलाई परमे रले उहाँको पिव मािनसहरुलाई दान गन ुर् भएको िव ासको िन म्त क ठन सङं्घषर् गन उत्साह
दान गन इच्छा गछुर्। परमे रले यो िव ास एकै पल्ट दान गन ुर्भयो अिन यो सबै समयको िन म्त पयार् भयो। 4कोही

मािनसहरु ितमीहरुको समहूमा सटुुक्क पसकेा छन।् ितनीहरुले ग ररहकेा कुराको िन म्त दोषी ठहयार्ई सिकएकोछ। धरैे
अिघ, अगमव ाहरुले ितनीहरुको िवषयमा लखेकेा िथए। ितनीहरु परमे रका श हुरु हुन।् ितनीहरुले हा ा परमे रको
अन ु हलाई हर तरहको पापकमर् गन अनमुित प बनाएका छन।् ितनीहरु हा ा एकमा मा लक एवं भ ु यशे ू ी लाई
अस्वीकार गछर्न।्

5 ितमीहरुले जािनसकेको कुराहरु ितमीहरुलाई स्मरण गराउनमा म सहायता गनर् चाहन्छु याद गर िक भलुे िम
दशेबाट बािहर ल्याएर उहाँका मािनसहरुलाई बचाँउन ुभयो। तर उहाँले ती सबै मािनसहरुको सहंार गन ुर् भयो जसले िव ास
गरेनन।् 6 अिन याद गर, ती स्वगर्दतूहरुलाई जो िसत अिधकार िथयो तर उहाँले रा ु भएन। ितनीहरुले आफ्नै घर त्याग
गरे। यसथर् भलुे ती स्वगर्दतूहरुलाई अन्धकारमा रा ु भयो। ितनीहरुलाई सदा रिहरहने बन्धनमा बाँध्न ु भयो। उहाँले
त्यो महान ् िदनमा न्याय गनर् ितनीहरुलाई रा ु भयो। 7 सदोम अिन गमोरा शहरहरु अिन व रप रका अन्य शहरहरुलाई
स्मरण गर। ितनीहरु पिन ती स्वगर्दतूहरु जस्तै हुन।् ती शहरहरु िभचार अिन अ- ाकृितक आनन्द मनाइरहकेा िथए।
ितनीहरुले अनन्त जलनको दण्ड भोग्छन।् ितनीहरुको दण्ड हा ो िन म्त उदाहरण हो।

8 ती ितमीहरुका दलमा प े मािनसहरु पिन त्यही अनसुरण गछर्न।् ितनीहरुलाई ितनीहरुको सपनाले डोयार्एको छ
अिन ितनीहरुले स्वयलंाई अनिैतक पारेका छन।् ितनीहरु आफैं लाई अनिैतक बनाउछँन।् ितनीहरु परमे रलाई अस्वीकार
गछर्न ्अिन मिहमामय स्वगर्दतूहरुको िनन्दा गछर्न।् 9 धान स्वगर्दतू िमखाएलले पिन यसो गरेनन।् िमखाएलले शतैानसगं
मोशाको शरीर छ भन्ने कुरामा मानने। तर िमखाएलले िनन्दनीय वचनहरुले शतैानलाई गाली गन आटँ गरेनन।् यसकारण,
िमखाएलले भन,े “परम भलुे ितमीलाई द ण्डत तलु्याउने छन।्”

10 तर यी मािनसहरु जनु कुराहरु आफैं ले बझुकेा छैनन ्त्यस बारेमा िनन्दनीय शब्दहरु योग गछर्न।् अिन ितनीहरुले
जे बझु्छन ्ब ु ारा होइन तर लाटा िववके अिन शनू्य पशलुे भै बझु्छन।् अिन यी कुराहरु ारा ितनीहरु ध्वशं हुन्छन।्
11 यो ितनीहरुका िन म्त अत्यन्तै नरा ो हुनछे। यी मािनसहरुले कियन िहडँकेो मागर् अनसुरण गरेका छन।् धन कमाउन
ितनीहरु बालाम िहडँकेो बाटोमा िहिंडरहकेा छन।् ितनीहरु परमे रको िवरोधमा कोरह झैं लड़छन।् यसथर् कोरह झैं
ितनीहरु पिन सड्नछेन।्

12यी मािनसहरु ितमीहरुको समहू भोजमा भएका फोहोर दागहरु जस्तै हुन।् ितनीहरु ितमीहरुको भोजनमा साथ िदन्छन ्
अिन िनभर्य साथ खान्छन।् ितनीहरु आफ्नै स्वाथर् के न् त गोठालाहरु हुन।् ती विृ हीन मघेहरु हुन।् बतासले ितनीहरुलाई
चारैितर उडाउँछ। ितनीहरु ती बकृ्षहरु हुन ्जनु समयमा फल िददँनैन,् अिन भ ूइँबाट उखे लन्छन।् यसरी ितनीहरु पणूर्रुपले
मछर्न।् 13 ितनीहरु समु का भयानक छाल जस्तै हुन।् छालले िफँज सिृ गछर्। यी मािनसहरुल,े छालले िफँज उत्पन्न
गरे भै लज्जापणूर् कुराहरु गछर्न।् यी मािनसहरु ती ताराहरु जस्तै हुन ्जो आकाशमा िनरु ेश्य घमु्छन।् ितनीहरुको िन म्त
चकु झैं कालो ठाँउ सदवैको लािग रा खएको छ।

14 आदमका सातौं सन्तान हनोकले ितनीहरुको बारेमा यसो भनकेा छन ् “हरे, भु उहाँका हजारौं-हजार पिव
दतूहरुसगं आउँन ु हुदँछै। 15 भलुे हरेक मािनसको न्याय गन ुर् हुनछे। भु सबै मािनसहरुको न्याय गनर् अिन जो परमे रका
िवरु छन,् ितनीहरुलाई दण्ड िदन आउँन ु हुदँछै। परमे रले ितनीहरुले गरेको परमे र िवरोधी जम्मै कुराहरुको िन म्त
ितनीहरु सबलैाई दण्ड िदनहुुनछे। उहाँले यी पापीहरुलाई, जो परमे रका िवरु मा जित कणर्कद ु कुरा गरे ती सबकैो
िन म्त दण्ड िदन ु हुनछे।”
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16यी मािनसहरु सदवै िवरोध जनाउछँन अ्िन अरुको ु ट खोज्छन।् ितनीहरुले सदवै ितनीहरुले गनर् चाहकेा कुकमर्हरु

गछर्न।् ितनीहरु आफ्नै गवर् गछर्न।् ितनीहरुले अन्य मािनसहरुको िवषयमा रा ो कुरा भन्नकुो एउटा कारण ितनीहरु जे
चाहन्छन ्त्यो ा गन ुर् हो।

चतेावनी अिन क र्
17 ि य िम हरु, हा ा भ ु यशे ू ी का े रतले के अगमवाणी गरेका छन,् याद गर। 18 े रतले ितमीहरुलाई भनकेा

िथए, “आ खरमा त्यहाँ मािनसहरु हुने छन ्जो परमे रबारे आक्षपे गनछन।् ितनीहरुले आफ्नो इच्छा परूा गनछन ्अिन
परमे र िवरु का कुराहरु गनछन।्” 19 यी मािनसहरु ितनीहरुका पापमय आत्माले खोजकेो मा गछर्न।् ितनीहरुको
आत्मा हुदँनै।

20 तर ि य िम हरु, ितमीहरु स्वयलंाई दढृ तलु्याउनका िन म्त ितमीहरुका अित पिव िव ास उपयोग गर। पिव
आत्मािसत ाथर्ना गर। 21 ितमीहरु स्वयलंाई परमे रको मेमा राख। ितमीहरुलाई सदाको िन म्त जीवन दान गनर्
उहाँका कृपा सिहत भु यशे ू ी को तीक्षा गर।

22 जो मािनसहरु सन्दहे गछर्न ् ितनीहरुलाई दया दखेाऊ। ितमीहरुले कोही मािनसहरुलाई बचाँउन ु आवश्यक छ।
23 ितमीहरु ितनीहरुलाई आगोबाट खोस। तर खबुै सावधान बन जब ितमी अन्य मािनसहरुलाई सहायता गछ । ितनीहरुका
व समतेलाई घणृा गर जनु पापले फोहोर भएका छन।्

परमे रको स्तिुत गर
24 परमे र श शाली हुनहुुन्छ अिन ितमीहरुलाई पतन हुनबाट जोगाउन सहयोग गन योग्य हुनहुुन्छ। कुनै दोष

अिन महा आनन्द िबनै उहाँको मिहमामय उप स्थित अिघ ितमीलाई ल्याउन योग्य हुनहुुन्छ। 25 उहाँ एक मा परमे र
हुनहुुन्छ जसले हामीलाई बचाँउन ु सक्नहुुन्छ। सबै िबतकेा समय, अिहल,े अिन सदासवर्दा हा ा भ ु यशे ू ी माफर् त
मिहमा, महानता, श अिन अिधकार उहाँका साथ रहुन।् आिमन।
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यहून्नालाई भएको
काश

यहून्ना यस पसु्तकको िवषयमा भन्छन ्
1यो यशे ू ी को अिभमािनस हो। परम रले यशेलूाई यी कुराहरु,अब चाँडै जे घट्नवेाला छ सो उनका सवेकहरुलाई

दशार्उनका िन म्त दान गन ुर्भयो। ी ले आफ्ना सवेक यहून्नालाई यी कुराहरु दशार्उनका िन म्त आफ्ना स्वगर्दतू पठाउँन ु
भयो। 2यहून्नाले आफूले दखेकेा कुरा भन।े यही सत्य हो की यशे ू ी ले ितनलाई भन्नभुयो अिन यो परम रको सन्दशे
हो। 3 त्यो मािनस धन्य हो जसले यो पिढरहकेो छ अिन ितनीहरु धन्य हुन ्जो यी अगमवाणीको शब्दहरु सनु्दछन ्र यही
अनसुार कामहरु ग ररहकेा छन।् िकनभने धरैे समय बाँकी छैन।

यहून्ना यशेकूा सन्दशेहरु मण्डलीहरुलाई लखे्छन ्
4 यहून्नाबाट,
एिशया ान्तका सातवटा मण्डलीहरुलाई:

अनु ह अिन शा न्त रहोस ्ितमीहरुलाई उहाँ ारा जो अिहले हुनहुुन्छ, जो सदवै हुनहुुन्थ्यो, अिन जो आउँदै हुनहुुन्छ
अिन उहाँको िसहंासन अिघका सात आत्माहरु ारा 5 अिन िव ासी साक्षी यशे ू ी ारा। मतृ्यबुाट बौराइन ु भएको उहाँ
पिहलो हुनहुुन्छ। यशे ू पथृ्वीका राजाहरुका शासक हुनहुुन्छ।

यशे ू नै एकजना हुनहुुन्छ जसले हामीलाई मे गन ुर्हुन्छ र हा ा पापबाट आफ्नो रगतले स्वतन् तलु्याउन ु भयो।
6 यशेलूे हामीलाई एउटा राज्यमा प रणत गन ुर्भयो। उहाँले आफ्नो िपताको सवेाको लािग हामीलाई पजूाहारीहरु बनाउन ु
भयो। सदाका िन म्त यशेमूा मिहमा अिन श रिहरहोस।् आिमन।

7 हरे, यशे ू मघेहरुमा आउँदै हुनहुुन्छ। उहाँलाई सबै मािनसहरुल,े ती मािनसहरु जसले घोंचकेा िथए ितनीहरुले पिन
दे छेन।् उहाँको कारणले पथृ्वीका सम्पणूर् मािनसहरु जोडले कराउनछेन।् यो सत्य हो, यो घट्ने छ। आिमन।

8 भु परमे र भन्नहुुन्छ, “म अल्फा अिन ओमगेा* हु।ँ म नै एक हु ँ जो अिहले छु, जो सदवै िथए अिन जो आउँदै
छु। म सवर् श मान हु।ँ”

9 म यहून्ना हु ँ अिन म ितमीहरुको भाइ जो क मा राज्यमा अिन धयैर्पवूर्कको सहनशीलतामा सहभािगता गछर्।
म पत्मोस टापमूा िथएँ िकनभने म परमे रको सन्दशे अिन यशेकूो सत्य ित िव ासी िथएँ। 10 परम भकुो िदनमा
आत्माले मलाई अिधकारमा लयो। मलैे मरेो पिछ एक ठूलो आवाज सनुें। त्यो तरुहीको आवाज जस्तो सिुनयो। 11 त्यो
आवाजले भन्यो, “ितमीले जे दे छेौ एउटा पसु्तकमा लखे अिन त्यसलाई सात मण्डलीहरुमा एिफसस, स्पनार्, पगार्मम,
िथआटायरा, सािडर्स, िफलाडे ल्फया अिन लाओिडिसयामा यो प पठाऊ।”

12 को हो जो मिसत बात गदैंछ भनी हनेर् म पिछ फिकर् एँ। जब म फिकर् एँ, मलैे सनुका सातवटा दीप-दानी दखे।े
13 मलैे ती दीप-दानी माझमा कसलैाई दखेें जो “मािनसको पु ” जस्तै हुनहुुन्थ्यो। ितनीले ख ु ा छुने एक लामो पोशाक
लगाइरहकेा िथए। ितनको छाती व रप र सनुौलो पटेी बाँिधएको िथयो। 14 ितनको िशर अिन केश िहउँ र ऊन जस्तो
सतेो िथयो। उहाँका आखँा आगोको ज्वाला जस्ता िथए। 15 ितनका पाउहरु भ ीमा च म्करहकेो काँसा जस्ता िथए।
ितनको आवाज बाढी आएको समयको छालको जस्तो िथयो। 16 उहाँको दािहने हातमा सातवटा ताराहरु िथए। एउटा
दईुप धार भएको लाग्ने तरवार ितनको मखुबाट िन स्कयो। ितनको अनहुार मध्यान्हमा चम्केको सयूर् जस्तै दे खन्थ्यो।

17 जब मलैे उहाँलाई दखेें, म एक मरेको मािनस जस्तै उहाँको गोडामा परें। उहाँले आफ्नो दािहने हात ममा राखरे
भन्नभुयो, “भयिभत नहोऊ, नडराऊ। म आिद अिन अन्त हु।ँ 18म नै एक हु ँ जो बाँचकेो छु। एक जो जीवीत छु म नै हु।ँ
म मरेको िथएँ। तर हरे, म सदा-सवर्दाको लािग जीिवत छु। अिन मसगं मतृ्य ु र पातालको साँचोहरु छन।् 19यसथर् ितमीले
जो दखे्यो लखे। ती लखे जो भइरहकेो छ, अिन जो पिछ भिवष्यमा हुनवेाला छ। 20 ितमीले मरेो दािहने हातमा दखेकेा
सातवटा ताराहरु अिन ितमीले दखेकेा सातवटा सनुौला दीप-दानीहरुको ग ु अथर् यस्तो छ। ती सातवटा दीप-दानीहरु
सातवटा मण्डलीहरु हुन।् ती सातवटा ताराहरु सातवटा मण्डलीका स्वगर्दतूहरु हुन।्”

* 1:8: , जसको अथर् हुन्छ ‘शरुु’ अिन
‘अन्त’।
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2
एिफसस को मण्डलीलाई यशेकूो प

1 “एिफससको मण्डलीका स्वगर्दतूलाई यो लखेः
“ितनी जसले आफ्नो दािहने हातमा सातवटा ताराहरु लएका छन ्अिन सातवटा सनुौला दीप-दानी माझ िहड्नछेन,्

ितमीहरुलाई यी कुराहरु भिनरहकेा छन।्
2 “मलाई ितमीहरुको कायर्, क ठन प र म र धयैर् थाहा छ अिन थाहा छ िक ितमीहरुले द ु मािनसहरुलाई सहन

सक्दनैौ। ितमीहरुले ितनीहरुलाई जो आफैं े रतहरु हौं भन्ने दावी गछर्न,् जाँचकेा छौ। ितमीहरुले ितनीहरुलाई झ ू ो
पायौ। 3 ितमीहरुले लगातार कोिशश ग रर ौ। ितमीहरुले मरेो नाउकँा िन म्त द:ुख-का स ौ अिन ितमीहरु यसो गनर्मा
थिकत भएनौ।

4 “तर ितमीहरुको िवरु मसगं यस्तो कुरो छ ितमीहरुिसत शरुुमा भएको मे ितमीहरुले त्यागकेा छौ। 5 यसथर् याद
राख, ितमीहरुको पतन हुन अिघ ितमीहरु कहाँ िथयौ। ितमीहरुको हृदय प रवतर्न गर अिन ितमीहरुले पिहला गरेका
कुराहरु गर। यिद ितमीहरु प रवतर्न भएनौ भन,े म ितमीहरुकहाँ आउनछुे र म दीप-दानी त्यसको स्थानबाट हटाउनछुे।
6 तर ितमीहरुको पक्षमा केही छ, ितमीहरु िनकोलाइटहरूल*े गरेका कुरा ितरस्कार गछ । ितनीहरुले जे गछर्न ् त्यो म
पिन घणृा गछुर्।

7 “ऊ जसले सनु्छ आत्माले के भन्न ु हुन्छ मण्डलीले सनु्नपुछर्। त्यो मािनस जसले िवजय ा गछर्, म उसलाई
जीवनरुपी रुखको फल खाने अिधकार िदनछुे। यो रुख परमे रको बगैंचामा छ।

स्पनार्को मण्डलीलाई यशेकूो प
8 “स्मनार्को मण्डलीका स्वगर्दतूलाई यो लखे:
“ितनी एक जो आदी अिन अन्त हुन ् ितमीहरुलाई यो कुरा भन्दछैन।् उनी नै एक हुन ्जो मरे अिन फे र मतृ्यबुाट

जीवनमा फक आए।
9 “मलाई ितमीहरुको क थाहा छ। अिन मलाई थाहा छ िक ितमीहरु िनधर्न छौ। तर वास्तवमा ितमीहरु धनवान ्

छौ। कोही मािनसहरुले ितमीहरुको िवरोधमा भनकेो नरा ा कुराहरु मलाई थाहा छ। ितनीहरू दावी गछर्न ् िक ितनीहरू
यहूदीहरू हुन।् तर ितनीहरु साँचो यहूदीहरु होइनन।् ितनीहरु शतैानको सभा-घर हुन।् 10 ितमीहरुले पाउने क हरुमा
भयभीत नबन। म ितमीहरुलाई भन्दछु, शतैानले ितमीहरु मध्ये कसलैाई कैदखानामा परीक्षा लनका िन म्त हाल्नछे।
ितमीहरुले दशै िदन सम्म यातना भोग्नछेौ। ितमीहरुले जीवनको मलू्य चकुाउन ु परे पिन िव ासी भई रहन।ु यिद ितमीहरु
िव ासी र ौ भन,े म ितमीहरुलाई जीवनको मकुुट दान गनछु।

11 “जसले सनु्न सक्छ मण्डलीहरुलाई आत्माले के भिनर हुनभुएकोछ, सनु्नपुछर्। जसले िवजय ा गछर् उसलाई
दो ो मतृ्यलुे चोट पयुार्उने छैन।

पगार्ममको मण्डलीलाई यशेकूो प
12 “पगार्ममको मण्डलीका स्वगर्दतूलाई यो लखे:
“जोिसत लाग्ने दइुधारे तरवार छ, ितमीहरुलाई यी कुराहरु भिनरहछेन।्
13 “मलाई थाहा छ ितमीहरु कहाँ बस्छौ। ितमीहरु त्यहाँ बस्छौ जहाँ शतैानको आफ्नो िसहंासन छ। तर ितमीहरु म

ित िव ासी छौ। ितमीहरुले ए न्टयासको समयमा पिन म ितको िव ास बारे भन्न अस्वीकार गरेनौ। ए न्टपास मरेा
िव ासी साक्षी िथए जसलाई ितमीहरुको नगरमा मा रयो। ितमीहरुको नगर त्याही हो जहाँ शतैान बस्छ।

14“तर ितमीहरुका िवरु मरेा केही कुराहरु छन ि्तमीहरुको समदुायमा केही मािनसहरु छन ज्ो बालामको िशक्षा पालन
गछर्न।् इ ाएलका मािनसहरुलाई मिूतर् अिघ चढाइएका ब ल खान ु र यौन पाप गन ुर् लोिभत पान ुर् बालामले बालाकलाई
िसकाए। 15 ितमीहरुको सम् दायमा पिन यस्तै छ। ितमीहरु माझ िनकोलाइटन्सको िशक्षा अनशुरण गन मािनसहरु छन।्
16 यसथर् ितमीहरुको हृदय प रवतर्न गर। यिद ितमीहरु प रवतर्न भएनौ भन,े मरेो मखुबाट िनस्कने तरवार लएर ती
मािनसहरुसगँ लड्न चाँडै ितमीहरुकहाँ आउनछुे।

17 “जसले सनु्नसुक्छ मण्डलीहरुलाई आत्माले के भन्दै हुनहुुन्छ सनु्नपुछर्।
“म त्यस िवजयलाई ा गन हरेक लाई लकुाई राखकेो मन्ना िदनछुे। म त्यस लाई सतेो पत्थर पिन

िदनछुे। यो पत्थरमा नयाँ नाउँ ले खएको छ। त्यो मािनस जसले मा त्यो पत्थर पाउछँ, त्यो नयाँ नाउँ जान्नछे।
िथआटीराको मण्डलीलाई यशेकूो प

* 2:6: 15 पद पिन।
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18 “िथआटीराको मण्डलीका स्वगर्दतूलाई यो लखे:
“परमे रका पु ले यी कुराहरु भन्दहैुनहुुन्छ। उहाँ नै एक हुन ु हुन्छ जसका आखँा आगो जस्तै जल्दछैन ्अिन पाउ

च म्कलो काँसा जस्ता छन।् उनले ितमीहरुलाई जे भन्न ु हुन्छ, त्यो यस्तो छ
19 “ितमीहरुले के गरेका छौ मलाई थाहा छ। म ितमीहरुको मे, िव ास, सवेा अिन धीरजको बारेमा जान्दछु।

मलाई थाहा छ ितमीहरुले अिहले शरुुमा जे गरेका िथयौ त्यो भन्दा अिधक गदछौ। 20 तर ितमीहरु िवरु मसगं यो कुरा
छ ितमीहरुले िजजबेले नाउकँी ीलाई उसले चाहकेो कुरा गनर् िदयौ। उसले दावी गछ की ऊ एक अगमव ा हो।
तर उसले मरेा मािनसहरुलाई आफ्ना िशक्षा ार टाढा लिगरहकेी छे। िजजबेलेले मरेा मािनसहरुलाई यौन पाप गनर् अिन
मिूतर्हरु अिघ अपर्ण गरेको खा पदाथर् खान अ सर पा ररहकेी छे। 21 मलैे उसलाई आफ्नो हृदय प रवतर्न गन अिन
आफ्नो पापदे ख मु हुने मौका िदएको छु। तर ऊ प रव र्न हुन चाहाँिदन।

22 “यसथर् म उसलाई शैंय्यामा फा लिदनछुे। अिन सबै मािनसहरु, जो उिसत ािभचार गछर्न,् ितनीहरुले सा ै क
भोग्नछेन ् यिद उसको द ु जीवन शलैी अनसुरण गनर् नछोड।े 23 म उसको छोरा-छोरीहरुलाई पिन मानछु। अिन सबै
मण्डलीहरुल,े थाहा पाउनछेन ् िक म उही हु।ँ जसले मािनसहरुका मन अिन हृदय जान्दछ। अिन म ितमीहरुको कमर्
अनसुार िदनछुे।

24 “तर िथआटीराका ितमीहरु जस्ता अन्य मािनसहरुले उसको िशक्षा स्वीकार गरेका छैनन।् ितमीहरुले ती कुराहरु
जानकेा छैनौ जनु ितनीहरु शतैानको गहन रहस्य भनी दावी गछर्न।् म ितमीहरुलाई जे भन्छु त्यो यो हो म ितमीहरुमािथ
अरु भारी लदाउने छैन। 25 म नआएसम्म ितमीहरु यही तरीकामा बस।

26 “जसले िवजय ा गछर् अिन, अ न्तम सम्म मलैे चाहकेा कुराहरु ग ररहन्छ म ती त्यकेलाई रा हरुमािथ
अिधकार िदनछुे 27 उसले ितनीहरुमािथ अत्यन्तै कडा शासन चलाउनछे। उसले त्यसलाई फुटेको माटाका भाँडाहरु
जस्तै टु ा-टु ा पानछ।† 28 जस्तो मलैे मरेा िपताबाट अिधकार पाएँ, म त्यस लाई िदनछुे, म त्यस लाई
िवहानको तारा िदनछुे। 29 जसको सनु्ने कान छ, त्यसले सनुोस ्पिव आत्माले मण्डलीहरुलाई के भन्नहुुन्छ।

3
सािडर्सको मण्डलीलाई यशेकूो प

1 “सािडर्सको मण्डलीका स्वगर्दतूलाई यो लखे:
“उहाँ जसकोमा सात आत्माहरु अिन सात ताराहरु छन ् ितमीहरुलाइ यस्तो भिनरहन ु भएकोछ ितमीहरुले गद गरेका

कुरा मलाई थाहा छ.
“मािनसहरुले भन्दछन ् िक ितमीहरु जीिवत छौ। तर वास्तवमा ितमीहरु मतृ हौ। 2 उठ! जब ितमीहरुिसत केही शषे

छ, सम्पणूर् रुपले मनर् भन्दा स्वयलंाई ब लयो तलु्याऊ। मलैे यो थाहा पाएँ िक ितमीहरुका कायर्हरु परमे रले इच्छा
गन ुर्भए झैं भएनन।् 3 यसथर् ितमीहरुले जे ा गरेका छौ अिन जनु त रकाले सनु्यौ त्यो याद राख त्यसको पालन गर।
ितमीहरुको हृदय अिन जीवनलाई प रवतर्न गर। ितमीहरु ूझँ र उठ न म ितमीहरुकहाँ आउनछुे अिन चोरले जस्तै
आ यर् चिकत तलु्याउनछुे। म किहले आउनछुे त्यो ितमीहरुले थाहा पाउने छैनौं।

4 “तर सािडर्सको ितमीहरुिसत ितमीहरुको समहूमा कोही मािनसहरु छन ्जसले ितनीहरु स्वयलंाई स्वच्छ राखकेा
छन।् ती मािनसहरु मिसत िहडँ्नछेन।् ितनीहरुले सतेो व पिह रने छन ् िकनभने ितनीहरु त्यसका योग्य छन।् 5 हरेक
मािनस जसले िवजय ा गछर्, यी मािनसहरुले जस्तै सतेो ब लाउनछे। म त्यस को नाउँ जीवनको पसु्तकबाट
हटाउने छैन। म दावी गनछु िक उ मरेो हो। म यो कुरा मरेा िपता अिन उनका स्वगर्दतूहरुको समक्ष भन्नछुे। 6 हरेक
मािनस जसले यी कुराहरु सनु्छ आत्माले मण्डलीहरुलाई जे भिनरहकेो छ उसले त्यो सनु्न पछर्।

िफलाडे ल्फयाको मण्डलीलाई यशेकूो प
7 “िफलाडे ल्फयाको मण्डलीलाइ यो लखे:
“उहाँ जो पिव अिन सत्य हुनहुुन्छ, ितमीहरुलाई यी कुराहरु भन्न ु हुन्छ। उहाँिसत दाऊदको चाबी छ। जब उहाँले

केही खोल्न ु हुन्छ कसलैे त्यसलाई बन्द गनर् स ै न। अिन यिद उहाँले केही बन्द गन ुर् हुन्छ भने कसलैे खोल्न स ै न।
8 “मलाई ितमीहरुले गरेका कुराहरु थाहा छन।् मलैे ितमीहरु समक्ष ढोका खलुा राखकेो छु। कुनै ले त्यासलाई

बन्द गनर् स ै न। ितमीहरुको श सीिमत छ भनी मलाई थाहा छ। ितमीहरुले मरेो उपदशे अनसुरण गरेका छौ। मरेो
नाउँ उच्चारण गनर् ितमीहरु डराएका िथएनौ। 9 सनु, त्याहाँ एक सभाघर छ जो शतैानको हो। ितनीहरु दावी गछर्न ् िक
ितनीहरु यहूदीहरु हुन ्तर झटूो हो। ितनीहरु साँचो यहूदीहरु होइनन।् म ितनीहरुलाई ितमीहरु समक्ष आउन अिन ितमीहरुको
† 2:27: 2:8-9
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अिघ झकु्न वाध्य गराउँनछुे। तब ितनीहरुले थाहा पाउनछेन ्िक मलैे मे गरेका मािनसहरु ितमीहरु नै हौ। 10 ितमीहरुले
धयैर्पवूर्क मरेो आदशे अनशुरण गय । यसथर् म ितमीहरुलाई दखु क को समयमा रक्षा गनछु जो सम्पणूर् ससंारको िन म्त
आउनु हुनछे। यो दखु क ले पथृ्वीमा ब े मािनसहरुलाई जाँच गनछ।

11 “म चाँडै आउँदछुै। ितमीहरु अिहले कै स्थितमा बस। तब कुनै पिन ले ितमीहरुको मकुुट खो े छैन।
12 मािनस जसले िवजय ा गछर् उसलाई म मरेा परमे रको म न्दरको खम्बा बनाउनछुे। त्यस ले फे र किहल्यै
पिन परमे रको म न्दर छोडन ु पनछेन। म मरेा परमे रको नाउँ अिन मरेा परमे रको नगरको नाउँ त्यस मा
ले छुे। त्यो नगर नयाँ यरेुशलमे हो जनु स्वगर्दे ख तल झ ररहकेो छ। म मरेो नयाँ नाउँ पिन त्यस मा ले खिदनछुे।
13 त्यो मािनस जसले यी कुराहरु सनु्छ मण्डलीहरुलाई आत्माले के भनी रहन ु भएको छ त्यो सनु्नपुछर्।

लाउिडिसयको मण्डलीलाई यशेकूो प
14 “लाउिडिसयाको मण्डलीका स्वगर्दतूलाई यो लखे:
“आिमन* एक हुनहुुन्छ जसले ितमीहरुलाई यी कुराहरु भिनरहन ु भएको छ। उहाँ िव ासी अिन साँचो साक्षी

हुनहुुन्छ। उहाँ परमे रको सम्पणूर् सिृ का शासक हुन।ु उहाँ यसो भन्न ु हुन्छ
15 “ितमीहरुले जे गछ ं म जान्दछु। ितमीहरु न तातो छौ न िचसो। म इच्छा गछुर्, ितमीहरु न तातो होऊ न िचसो

होऊ। 16 तर ितमीहरु केवल मन-तातो छौ, न तातो न िचसो। यसथर् मरेो मखुबाट म ितमीहरुलाई उगले्न तयार छु।
17 ितमीहरु दावी गछ ं ितमीहरु धनवान छौ। ितमीहरु सोच्छौ ितमीहरु सम्पि वान भयौ अिन केही कुरा चािहदंनै। तर
ितमीहरु जान्दनैौ िक ितमीहरु वास्तवमा भयानक, दयनीय, गरीब, अन्धा अिन नग्न छौ। 18 म ितमीहरुलाई आगोमा श ु
पा रएको सनु मरेोबाट िकन्ने सल्लाह िदन्छु। तब ितमीहरु साँच्चै धनवान हुन सक्ने छौ। म ितमीहरुलाई यो भन्दछुै।
ितमीहरुको लज्जास्पद औ नग्नता ढाक्न ु सतेो ब मबाट िकन, अिन आखँामा लाउने औषिध िकन। तब ितमीहरु साँच्चै
दे सक्नछेौ।

19 “जसलाई म मे गछुर् म सच्याउछुँ अिन अनशुािसत पाछुर् ितनीहरुलाई यसथर् सकेसम्म चे ा गर। ितमीहरुको
हृदय अिन जीवनलाई प रवतर्न गर। 20 म यहाँ छु! म ढोकामा उिभन्छु अिन ढक्ढकाउँछु। यिद कुनै मािनसले मरेो
स्वर सनु्छ अिन ढोका खोल्छ भने म िभ प छुे अिन म ितनीसगं भोजन गनछु। अिन उसले मिसत भोजन गनछ।

21 “म हरेक मािनसलाई, जसले िवजय ा गछर्, मरेो िसहंासनमा मिसत ब अिधकार िदनछुे। त्यसरी मलैे िवजय
ा गरें अिन म उनीिसत उनको िसहंासनमा बसें। 22 त्यके मािनस, जसले यी कुराहरु सनु्छ, मण्डलीहरुलाई आत्माले

जे भिनहछे, त्यो सनु्नपुछर्।”

4
यहून्नाले स्वगर् दखेे

1 तब मलैे हरेें अिन मरेो अगाडी स्वगर्मा एउटा ढोका खो लएको िथयो। अिन मलैे त्यही आवाज सनुें जो मलैे अिघ
सनुकेो िथएँ। त्यो आवाज तरुहीको आवाज जस्तो िथयो। त्यो स्वरले भन्यो, “यहाँ मािथ आऊ, अिन म ितमीलाई
यसपिछ के हुन ु पछर् त्यो दखेाउने छु।” 2 तब आत्माले मलाई िनयन् णमा लयो। स्वगर्मा मरेो अिघ एउटा िसहंासन
िथयो। त्यस िसहंासनमा कोही बिसरहकेा िथए। 3 उहाँ एक जो िसहंासनमा ब ु भएको िथयो, मलू्यवान पत्थर-जास्पर
अिन गोमदे जस्तै दे खन ु हुन्थ्यो। िसहंासनको व रप र पन्ना जस्तै स्प रङ्ग सिहतको इन् -धनषु िथयो।

4 िसहंासनको व रप र चौबीसवटा अन्य िसहंासनहरु िथए। ती चौबीस िसहंासनमा चौबीस जना अ जहरु बिसरहकेा
िथए। ती अ जहरु सतेो लगुामा िथए अिन ितनीहरुका िशरमा सनुको मकुुट िथयो। 5 िसहंासनबाट िबजलुी च म्करहथे्यो
अिन ग ाङ-गडुुङको आवाज आइरहकेो िथयो। िसहंासनको अिध सातवटा दीप ब लरहकेा िथए। ती दीपहरु
परमे रका सातवटा आत्माहरु हुन।् 6 िसहंासनको अिघ काँचका समु झैं केही िथयो। त्यो स्फ टक जस्तै स्वच्छ
िथयो।

िसहंासनको सामनु्ने अिन त्यके छेऊमा चारवटा सजीव बस्त ु िथए। ती सजीव बस्तहुरुका अघािड, पछािड सम्पणूर्
शरीर भ र आखँाहरु िथए। 7 पिहलो सजीव बस्त ु िसहं जस्तै िथयो। दो ो गाई जस्तै िथयो। ते ोको अनहुार मािनसको
अनहुार जस्तै िथयो। चौथो उिडरहकेो गरुड़ जस्तो िथयो। 8यी त्यके चार सजीव बस्तहुरुका छ वटा पखँटेाहरु िथए। यी
सजीव बस्तहुरुका शरीर भ र, िभ अिन बािहर आखँाहरुले भ रएका िथए। ितनीहरु यसो भिनरहन िदन रात रोिकएनन:्

“पिव , पिव , परम भु परमे र पिव छन,् सवर्-श मान छन।्
* 3:14: , यसको अथर् केही सत्य छ भनी एकदमै मान्न ु हो।
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उनी सवर्दा िथए, उनी छन ्अिन उनी आउँदछैन।्”

9 यी सजीव वस्तहुरुले त्यहाँ “एक” जो िसहंासनमा हुन ु हुन्थ्यो, उहाँलाई मिहमा, सम्मान अिन धन्यवाद अपर्ण
गछर्न।् उहाँ एक हुनहुुन्छ जो सदासवर्दा रही रहन ु हुन्छ। अिन हरेक समय ती जीिवत बस्तहुरु यसो गछर्न,् 10 ती चौबीस
जना अ जहरु उहाँ एक जो िसहंासनमा बस्छन,् उहाँको अिघ िशर झकुाउँछन।् जो सदा-सवर्दा जीिवत रहन्छन,्अ जहरु
उहाँलाई पजूा गछर्न।् अ जहरु आफ्ना मकुुट िसहंासन मिुन राख्छन ्अिन भन्छन:्

11 “हा ा परम भु अिन परमे र!
तपाईंलाई मिहमा, सम्मान अिन श ा गनर् योग्य हुनहुुन्छ।

तपाईंले सबै बस्तहुरु सिृ गन ुर् भयो।
हरेक बस्तकुो अ स्तत्व छ अिन ती सिृ भएका छन,् िकनभने तपाईंले यस्तो चाहान ु भएको छ।”

5
1 तब मलैे जो िसहंासनमा िवराजमान हुन ु हुन्थ्यो उहाँको दािहने हातमा एक म ू ा बे केो चमर् प दखेें। त्यो बे केो

प को दवुै प केही ले खएको िथयो। त्यो बिे एको प सातवटा मोहरले बन्द ग रएको िथयो। 2 अिन मलैे एक
श शाली स्वगर्दतूलाई दखेें। त्यो स्वगर्दतूले ठूलो स्वरमा भन्यो, “यसको मोहर फुटाएर यो बिे एको चमर्प खोल्न ु
योग्य को छ?” 3 तर स्वगर्मा, पथृ्वीमािथ वा पथृ्वी मिुन कोही पिन िथएन जसले त्यो बिे एको चमर्-प खोल्न वा िभ
हनेर् सक्थ्यो। 4 म सा ै रोएँ िकनभने त्यो बिे एको चमर्प खोल्ने वा हने कोही िथएन। 5 तर अ जहरु मध्ये एक जनाले
मलाई भन,े “नरोऊ! यहूदाका प रवार समहूबाट िसहंले िवजय ा गय । उनी दाऊदका सन्तान हुनहुुन्छ। उहाँ त्यो
बिे एको चमर्प अिन त्यसका सातवटा मोहर खोल्ने योग्यको हुनहुुन्छ।”

6 तब मलैे ती चार सजीव वस्तहुरु अ जहरुले व रप र घे रएको िसहंासनको अगाडी एउटा भेंड़ाको पाठो उिभरहकेो
दखेें। त्यो भेंड़ाको पाठा मा रएको थमुा जस्तो दे खन्थ्यो। त्यसका सातवटा सींङ अिन सातवटा आखँहरु िथए, यी
परमे रका सात-आत्माहरु हुन ् जो समं्पणूर् ससंारमा पठाइएका िथए। 7 तो भेंड़ाको पाठो आयो अिन जो िसहंासनमा
बिसरहकेा िथए ितनको दािहने हातबाट त्यो बिे एको प लयो। 8 जब भेंड़ाको पाठोले त्यो बिे एको प लयो ती चार
सजीव पशहुरु अिन चौबीस जना अ जहरु भेंडाको पाठोको समक्ष िनहु रए। ितनीहरु त्यकेिसत वीणा अिन सनुौलो धपू-
दानी िथयो। यी सनुौलो धपू पा हरु परमे रका पिव -मािनसरुको ाथर्ना हुन।् 9 अिन ितनीहरु सबलैे भेंडाको पाठाको
लािग एउटा नयाँ गीत गाए:

“ितमी त्यो बिे एको चमर्प लन
अिन त्यसको मोहर खोल्न योग्य छौ,

िकनभने ितमी मा रएका िथयौ,
अिन ित ो रगत ारा ितमीले परमे रका िन म्त
हरेक जाित, भाषा, कुल अिन रा बाट मािनसहरुलाई िकन्यौ।

10 यी मािनसहरुलाई ितमीले राज्यको रुप िदयौ अिन, ितमीले यी मािनहरुलाई हा ा परमे रका िन म्त पजूाहारीहरु
बनायौ।

अिन ितनीहरुले पथृ्वीमािथ शासन गनछन।्”

11 तब मलैे हरेें, अिन मलैे धरैे स्वगर्दतूहरुको आवाज सनुें। ती स्वगर्दतूहरु िसहंासनको ती चार सजीव वस्तहुरुको,
अिन ती अ जहरुको व रप र िथए। त्यहाँ हजारौं स्वगर्दतूहरु िथए-त्यहाँ दशहजार स्वगर्दतूहरु िथए। 12 ती स्वगर्दतूहरुले
ठूलो स्वरमा भन:े

“त्यो भेंडाको पाठा जसलाई मा रयो, उनलैाई श , सम्पि , ज्ञान अिन परा म,
उहाँ सम्मान, मिहमा अिन शसंा पाउन योग्यको हुनहुुन्छ।”

13 तब मलैे स्वगर्मा भएका, पथृ्वीमा भएका, पथृ्वी मिून भएका अिन सागरमा भएका हरेक सजीव वस्तहुरुलाई भन्दै
गरेको सनुें। मलैे ितनीहरु सबलैे यो भनकेो सनुें,
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“उहाँ एक जो िसहंासनमा ब ु भएकोछ, उहाँ अिन भेंडाको पाठा ित,
सम्पणुर् स्तिुत अिन सम्मान अिन गौरव अिन श सदा-सवर्दा रहुन।्”

14 ती चार सजीव वस्तहुरुले भन,े “आिमन!” अिन अ जहरुले घ ुडँा टेके र आराधना गरे।

6
भेंड़ाको पाठोले चमर्-प खोल्दछन ्

1 तब, भेंडाको पाठाले सातवटा मोहर मध्ये पािहलो मोहर खोलकेो बलेा मलैे हरेें। मलैे ती चार सजीव वस्तहुरु मध्ये
एक बस्त ु गजर्नको जस्तै आवाजमा बोलकेो सनुें, “आऊ”। 2 अिन मलैे दखेें त्यहाँ मरेो अिघ एउटा सतेो घोडा िथयो।
घोड सवारको धन ु िथयो। घोड-सवारलाई मकुुट दान ग रयो। अिन ितनी िवजतेा झैं अझ िवजय हािसल गनर् अिघ बढ।े

3भेंडाको पाठाले दो ो मोहर खोल्यो। तब मलैे दो ो सजीव वस्तलुे “आऊ” भनकेो सनुें। 4 तब अक घोडा वािहर
आयो। त्यो रातो घोडा िथयो। त्यो घोड-सवारलाई पथृ्वीदे ख शा न्त उठाएर लाने अिन मािनसहरुलाई एक-अकार्मा
हत्या गराउने अिधकार दान ग रयो। त्यस घोड-सवारलाई एक िवशाल तरवार िदइयो।

5 त्यो भेंडाको पाठाले त े ो मोहर खोल्यो। तब मलैे त े ो सजीव वस्तलुे “आऊ” भनकेो सनुें। मलैे हरेे, अिन त्यहाँ
कालो घोडा िथयो। घोड-सवारले आफ्नो हातमा एक जोर तराजु लएको िथयो। 6 तब मलैे केही आवाज जस्तै सनुें।
त्यो स्वर ती चार सजीव वस्तहुरु भएको स्थानबाट आएको िथयो। त्यो आवाजले भन्यो, “एक िदनको पा र िमक एक
िकलो गहु ँ अिन एक िदनको प र िमक तीन िकलो जौं, तर तले अिन दाखरस न नपान ुर्।”

7 त्यो भेंडाको पाठाले चौथो मोहर खोल्यो। तब मलैे चौथो सजीव वस्तलुे “आऊ” भनकेो सनुें। 8 मलैे हरेें अिन
त्यहाँ मरेो अिघ पहेंलो रङ्गको घोडा िथयो। त्यो घोडसवार मतृ्य ु िथयो। उसको पिछ पाताल लोकले प ाइरहथे्यो।
ितनीहरुलाई एक-चौथाइ पथृ्वीमािथ तरवार, अकाल, महामारी अिन पथृ्वीका जङ्गली पशहुरु ारा मािनसहरुलाई मान
अिधकार िदइएको िथयो।

9 त्यो भेंडाको पाठाले पाँचौं मोहर खोल्यो। तब मलैे वदेी मिून केही आत्माहरु दखेें। ती आत्माहरु ती मा रएका
मािनसहरुका िथए िकनभने ितनीहरु परमे रको सन्दशे अिन ितनीहरुले ा गरेको सत्या ित िव ासी िथए। 10 यी
आत्माहरुले ठूलो स्वरमा कराए, “पिव अिन सत्य परम भ,ु हा ो हत्या गरेकोमा पथृ्वीका मािनसहरुको न्याय गनर्मा
अिन उनीहरुलाई दण्ड िदनमा कित लामो समय पर् खरहन ु हुन्छ?” 11 त्यसपिछ ती आत्माहरु त्यकेलाई सतेो पोशाक
िदइयो। ितनीहरुलाई केही समय तीक्षा गन ुर् भिनयो। ितनीहरुका अझ कोही भाइहरु जसलाई ितनीहरु जस्तै मा रन ु िथयो

ी का सवेामा ितनीहरुिसत िथए। ती आत्माहरुलाई यो मान काम परुा नभए सम्म तीक्षा गन ुर् भिनयो।
12 तब, त्यो भेंडाको पाठाले छैटौं मोहर खोल्यो। त्यहाँ डरलाग्दो भ ूईँचालो गयो। सयूर्, केशले बिनएको व जस्तै

कालो भयो। चन् मा पणूर् रगत जस्तै रातो भइहाल्यो। 13 आकाशका ताराहरु, तजे हावाले नभेाराको रुखबाट नभेाराहरु
झरे जस्तै पथृ्वीमा भरे। 14 आकाश प बिे ए झैं हरायो। अिन हरेक पवर्त अिन ीप आफ्ना ठाँउबाट सरे।

15 तब समस्त मािनसहरु गफुाहरुमा अिन पवर्तका च ानहरुमिुन लकेु। त्यहाँ ससंारका राजाहरु, शासकहरु,
सनेाध्यक्षहरु,अिन श सम्पन्न मािनसहरु िथए। हरेक मािनस, दास अिन मु सबलैे स्वयलंाई लकुाए। 16मािनसहरुले
पवर्त अिन च ानहरुलाई भन,े “हामीमािथ खस। हामीलाई िसहंासनमा ब े ितनी एकबाट लकुाऊ। हामीलाई भेंडाको
पाठाको ोधबाट बचाऊ। 17 ितनीहरुको ोध िदवस आईपगु्यो अिन यसको िवरु मा को उिभन सक्छ?”

7
इ ाएलका एकलाख चवालीस हजार मािनसहरु

1 यो घटना पिछ मलैे चारवटा स्वगर्दतूहरुलाई पथृ्वीका चारकुनामा उिभएको दखेें। ती स्वगर्दतूहरुले वायलुाई भिूममा
वा समु मा वा कुनै बकृ्षमा वहनदे ख रोक्नकुो लािग पथृ्वीका चारै वायलुाई समाितरहकेा िथए। 2 त्यसपिछ मलैे अक
स्वगर्दतूलाई पवूर्बाट आइरहकेो दखेें। त्यो स्वगर्दतूको साथमा सजीव परमे रको मोहर िथयो। त्यो स्वगर्दतूले ठूलो
स्वरमा ती चार स्वगर्दतूहरुलाई बोलाए। ती चार स्वगर्दतूहरु ती िथए जसलाई परमे रले पथृ्वी अिन समु लाई चोट
पयुार्उने श िदन ु भएको िथयो। त्यो स्वगर्दतूले ती चार स्वगर्दतूहरुलाई भन,े 3 “भिूम वा समु वा बकृ्षहरुलाई, हा ा
परमे रको सवेा गन मािनसहरुको िनधारमा हामीले िचन्ह नलगाउन्जले चोट नपयुार्ऊ।”

4 तब मलै,े कित जना मािनसहरुलाई िच न्हत ग रयो, त्यो सनुें। त्याहाँ एकलाख चवालीस हजार िथए। ितनीहरु
इ ाएलका मािनसहरुको हरेक कुल समहूबाट िथए:



7:5 337 काश 8:7

5 यहूदाको कुल समहूबाट #12,000
रुबनेको कुल समहूबाट #12,000
गादको कुल समहूबाट #12,000
6 आशरेको कुल समहूबाट #12,000
न ालीको कुल समहूबाट #12,000
मनश्शकेो कुल समहूबाट #12,000
7 िशिमयोनको कुल समहूबाट #12,000
लवेीको कुल समहूबाट #12,000
इस्साखारको कुल समहूबाट #12,000
8 जबलूनूको कुल समहूबाट #12,000
यसूफुको कुल समहूबाट #12,000
बने्यामीनको कुल समहूबाट #12,000

िवशाल भीड
9 त्यासपिछ मलैे हरेें, अिन त्यहाँ कसलैे गिननसक्ने मािनसहरु िथए। ितनीहरु पथृ्वीका हरेक रा , जाित, कूल

अिन िविभन्न भाषाका मािनसहरु िथए। ितनीहरु िसहंासन अिन भेंडाको पाठा सामनु्ने उिभरहकेा िथए। ितनीहरु सबै
सतेो पोशाकमा िथए अिन ितनीहरुका हातमा खजरूका हाँगा िथए। 10 ितनीहरु ठूलो स्वरमा कराए, “हा ा परमे र जो
िसहंासनमा िवराजमान हुनहुुन्छ अिन भेंडाको पाठाको जय होस।्”

11 अ जहरु अिन ती चार सजीव वस्तहुरु त्यहाँ िथए। सबै स्वगर्दतूहरु ितनीहरुको अिघ िसहंासनको व रप र िथए।
ती स्वगर्दतूहरुले िसहंासनको अिघ घुडँा टेके अिन परमे रको उपासना गरे। 12 ितनीहरुले भन,े “आिमन! शसंा,
मिहमा, ज्ञान, धन्यवाद, सम्मान, श अिन परा म सदा-सवर्दा हा ा परमे रलाई रहोस।् आिमन।”

13 तब एकजना अ जले मलाई सोध,े “यी सतेा पोशाकका मािनसहरु को हुन?् ितनीहरु कहाँवाट आएका हुन?्”
14 मलैे उतर िदएँ, “महाशय, तपाईंले िचन्नहुुन्छ।”
अिन अ जले भन,े “यी ती मािनसहरु हुन ्जसले महा-यातना भोगरे आएका छन।् ितनीहरुले भेंडाको रगतले आफ्ना

पोशाक धोएका छन।् अब ितनीहरु श ु अिन सतेा भएका छन।् 15 यसथर् अिहले यी मािनसहरु परमे रको िसहंासनको
सामनु्ने छन।् ितनीहरु िदन रात परमे रको उपासना उहाँको म न्दरमा गछर्न।् अिन उनी एक, जो िसहंासनमा बस्छन ्
ितनीहरुलाई रक्षा गनछन।् 16 ितनीहरुले किहल्यै भोकाएको महशसु गन छैनन।् ितनीहरु फे र किहल्यै तिृषत हुने छैनन।्
सयूर्ले ितनीहरुलाई किहले क्षित पयुार्उने छैन। ितनीहरुलाई गिमर्ले पोल्ने छैन। 17 िसहंासनको माझमा भएको भेंडाको
पाठा ितनीहरुको गोठालो हुनहुुनछे। उनले ितनीहरुलाई पानीको मलुितर लानछेन ् जसले जीवन दान गनछन।् अिन
परमे रले ितनीहरुका आखँाबाट त्यके थोपा आसँ ु पिुछिदनछेन।्”

8
सातौं मोहर

1 भेंडाको पाठाले सातौं मोहर खोल्यो। तब ाय: आधा घण्टासम्म स्वगर्मा शनु्यता छायो। 2 अिन मलैे दखेें सात
स्वगर्दतूहरुलाई जो परमे रको सामनु्ने उिभएका िथए। ितनीहरुलाई सातवटा तरुही िदइयो।

3अक स्वगर्दतू आयो अिन वदेीमा उिभयो। त्यो स्वगर्दतूिसत सनुौलो धपू-दानी िथयो। त्यो स्वगर्दतूलाई परमे रका
समस्त पिव मािनसहरुको ाथर्नासिहत अपर्ण गनर्का िन म्त धरैे धपू िदइयो। त्यो स्वगर्दतूले यो भटेी िसहंासन अिघको
सनुौलो बदेीमा राख।े 4धपूको धवुाँ स्वगर्दतूको हातबाट उभँो उठेर परमे रकहाँ गयो। त्यो घवुाँ परमे रका मािनसहरुको
ाथर्नािसतै उभँो गयो। 5 त्यसपिछ स्वगर्दतूले बदेीको आगो धपूदानीमा भरे। स्वगर्दतूले त्यो धपूदानी बिेदको आगो

धपूदानीमा भरे। स्वगर्दतूले त्यो धपूदानी पथृ्वीमा फ्याँके। तब त्याह ँ िबजलुी चम्क्यो, गजर्नको आवाजहरु आयो अिन
भइँूचालो गयो।

सात स्वगर्दतूहरूले तरुही बजाए
6 तब सात तरुही सािहतका ती सात-स्वगर्दतूहरु आफ्ना तरुहीहरु बजाउन तयार भए।
7 पिहलो स्वगर्दतूले तरुही बजाए। तब रगत िमिसएको अिसना अिन आगो पथृ्वीमा झय अिन पथृ्वीको एक-ितहाइ

अशं अिन सबै ह रया घाँसहरु अिन एक-ितहाइ रुखहरु जल।े
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8 दो ो स्वगर्दतूले आफ्नो तरुही बजाए। तब आगोले जलकेा पहाड जस्तै केही समु तफर् फ्याँिकयो। अिन समु को
एक-ितहाई अशं रगत बन्यो। 9 अिन एक-ितहाइ समु का ाणीहरु मरे, अिन एक-ितहाइ जहाजहरु न भए।

10 ते ो स्वगर्दतूले आफ्नो तरुही बजाए। तब, राँको बलकेो जस्तो एक िवशाल तारा आकाशाबाट झय । त्यो तारा
एक-ितहँाईँ अशं नदीहरु अिन पानीको मलुमा खस्यो। 11 त्यो ताराको नाउँ “नागदौना” िथयो। अिन सबै एक ितहाइ
अशं पानी िततो भयो। त्यो िततो पानी िपएर धरैे मािनसहरु मरे।

12चौथो स्वगर्दतूले आफ्ना तरुही बजाए। तब एक-ितहाई अशं सयूर्, एक-ितहाई अशं चन् मा अिन एक-ितहाई अशं
ताराहरुमािथ हार भयो। ती जम्मकैो एक ितहाई अशं अधँ्यारो भयो। िदन अिन रातको पिन एक ितहाई अशं काशरिहत
भयो।

13जब म हदे िथएँ मलैे मािथ आकाशमा गरुड उिडरहकेो आवाज सनुें। त्यो गरुडले ठूलो स्वरमा भन्यो, “क , क ,
मािनसहरुलाई जो पथृ्वीमा बस्छन,् ितनीहरुलाई क , क होस।् त्यो क बाँकी रहकेा अन्य तीन स्वगर्दतूहरुले तरुही
बजाएको आवाज सनुे पिछ शरुु हुनछे।”

9
पाँचौं तरुही बज्छ

1 पाँचौ स्वगर्दतूले आफ्नो तरुही बजायो। तब मलैे आकाशबाट एउटा तारालाई पथृ्वीमा झद गरेको दखेें। त्यो
तारालाई गिहरो प्वालको चाबी िदइयो जनु प्वाल अतलुनीय खाल्डाितर जान्छ। 2 अतलुनीय खाल्डोितर जाने प्वाल
उसले खोल्यो। भ ीबाट िनस्के जस्तै ध ुवँा त्यस प्वालबाट िनस्कँदै िथयो अिन त्यसले गदार् घाम र आकास अधँ्यारो
भयो।

3 तब त्यो ध ुवँाबाट सलहहरु पथृ्वीितर आए। ितनीहरुलाई िवच्छीहरुले जस्तै िचल्ने श िदइएको िथयो। 4 ती
सलहहरुलाई पथृ्वीको घाँस, वा कुनै पो ा वा बकृ्षलाई हानी नपयुार्उन ु भिनएको िथयो। ितनीहरुले ती मािनसहरुलाई मा
हानी पयुार्उन सक्थे जसको िनधारमा परमे रको िचन्ह अङ्कीत िथएन।

5 ती सलहहरुलाई, मािनसहरुलाई पाँच महीनासम्म क िदने श िदइएको िथयो। तर ती सलहहरुलाई मािनसहरुलाई
मान अिधकार िदइएको िथएन। अिन त्यो क मािनसहरुले अनभुव गरे जनु कुनै मािनसलाई िबच्छीले िचले जस्तै िथयो।
6 ती िदनहरुमा मािनसहरु मन उपाय खोज्नछेन,् तर ितनीहरुले पाउने छैनन।् ितनीहरु मनर् चाहन्छन ्तर मतृ्य ु ितनीहरुदे ख
लकु्नछे।

7 ती सलहहरु य ु का िन म्त तयार ग रएका घोडाहरु जस्तै दे खन्थ।े ितनीहरुको िशरमा ितनीहरुले सनुको मकुुटहरु
जस्तै दे खने लगाएका िथए। ितनीहरुको अनहुार मानवको जस्तै दे खन्थ्यो। 8 ितनीहरुको केश ीहरुको केश जस्तै
िथयो। ितनीहरुका दाँत िसहंका जस्तै िथए। 9 ितनीहरुका छाती फलामका कवच जस्तै दे खन्थ।े ितनीहरुको पखँटेाले
उत्पन्न गरेको आवाज य ु तफर् ह ा रएका धरैे रथहरुले उत्पन्न गरोका आवाज जस्तै िथए। 10 ती सलहहरुको पचु्छर
िवच्छीका जस्ता खलहरु भएका िथए। मािनसहरुलाई पाँच महीनाको िन म्त क िदने श ितनीहरुको पचु्छरमा िथयो।
11 ती सलहहरुका राजा िथयो। त्यो राजा अतल खाडलको स्वगर्दतू िथयो। िह ूभाषामा उसको नाउँ एिब ोन* िथयो।
यनूानी भाषामा त्यसको नाउँ अपो ल्लयोन िथयो।

12 पिहलो महाक पार भयो। अझ दइु अन्य महािवपतहरु आउनछे।
छैठौं तरुही बज्यो

13 छैटौं स्वगर्दतूले उसको तरुही बजायो। तब परमे रको समक्ष सनुौलो बदेीमा भएको सींङबाट आएको स्वर
मलैे सनुें। 14 त्यो आवाजले छैटौ स्वगर्दतू, जोिसत तरुही िथयो त्यसलाई भन्यो, “ती चार स्वगर्दतूहरुलाई म ु गर जो
महानदी य ू े टसमा बाँिधएका छन।्” 15 यी चार स्वगर्दतूहरुलाई यस घडी, िदन, महीना अिन वषर्को िन म्त तयार
रा खएका िथए। यी स्वगर्दतूहरुलाई पथृ्वीमा भएका एक ितहाइ सबै मािनसहरुलाई मानर् भनी म ु ग रए। 16 मलैे सनुें
ितनीहरुको सनेामा घोड-सवार सिैनक कितजना िथए। त्यहाँ बीस करोड िथए।

17 मरेो िद दिृ मा मलैे घोडाहरु अिन घोड-सवाहरुलाई दखेे।ँ ितनीहरु यस्ता दे खन्थे ितनीहरुका कवचहरु आगो
जस्ता िथए जो रातो, गाढा नीलो अिन गन्धक झै पहेंलो िथयो। घोडाका िशरहरु िसहंका िशरहरु जस्तै दे खन्थ।े घोडाहरुको
मखुबाट आगो, धवुाँ अिन गन्धक िन स्करहथे्यो। 18 पथृ्वीका सम्पणूर् मािनसहरुका एक-ितहाइ अशं घोडाको मखुबाट
िनस्केका यी तीन नरा ा कुराहरु आगो, धवुाँ अिन गन्धक ारा मा रए। 19 ती घोडाहरुका श ितनीहरुको मखु अिन
* 9:11: “ ” “ ”
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पचु्छरमा िथयो। ितनीहरुको पचु्छर सपर् जस्तै िथयो जसको टाउकाहरुले मािनसहरुलाई ड े अिन घात पयुार्उनको लािग
िथयो।

20 पथृ्वीका अन्य मािनसहरु िबषाल ु पदाथर्ले मा रएनन।् तर यी मािनसहरुले आफ्नो हृदय अिन जीवन प रवतर्न
गरेनन ् अिन ितनीहरुले आफ्नै हातले िनमार्ण गरेका कुराहरुबाट ितनीहरुले मखु फकार्एनन।् ितनीहरुले दानवहरु अिन
सनु, चाँदी, काँसा, पत्थर अिन काठमिूतर्लाई जो दे वा सनु्न वा िहडँ्न स ै नन,् पजूा गनर् छाडनेन।् 21 यी मािनसहरुले
आफ्ना हृदय अिन जीवन प रवतर्न गरेनन ्अिन अरु मािनसहरुलाई मानर् छाडनेन,् ितनीहरु आफ्ना जाद-ुटुनामनुा, आफ्ना
यौन-पाप, चोरी कमदे ख पर सरेनन।्

10
स्वगर्दतू अिन सानो प ु स्तका

1 तब, मलैे अक श वान स्वगर्दतूलाई स्वगर्बाट ओ लर्रहकेो दखे।े त्यो स्वगर्दतूले बादलको पोशाक लगाएको
िथयो। ितनको िशर इन् णेीले घे रएको िथयो। त्यो स्वगर्दतूको अनहुार सयूर् जस्तो िथयो, उसका पाउहरु आगोको स्तम्भहरु
जस्ता िथए। 2 त्यो स्वगर्दतूिसत एउटा प ु स्तका िथयो। त्यो प ु स्तका उसको हातमा खो लएको िथयो। त्यो स्वगर्दतूले
उसको दािहने ख ु ा सम ु मा अिन दे े ख ु ा भिूममा राखकेो िथयो। 3 त्यो स्वगर्दतू िसहं गजको जस्तो ठूलो स्वरले
करायो। स्वगर्दतू कराए पिछ, सात-गजर्नले पिन बोल्यो।

4 ती सात गजर्नले बोल,े अिन मलैे ले शरुु गरें। तर, तब मलैे स्वगर्बाट आएको स्वर सनुें। त्यो स्वरले भन्यो, “ती
सात गजर्नले भनकेा कुरा नलखे। ितनीहरुलाई ग ु राख।”

5 तब, मलैे सम ु अिन भिूममा पाउ रा े स्वगर्दतूले आफ्नो दािहने हात स्वगर्ितर उठाएको दखेें। 6 त्यो स्वगर्दतूल,े
उहाँ एक जो सदासवर्दा रहन ु हुन्छ, उहाँको श ारा ितज्ञा गय । उहाँ नै एक हुनहुुन्छ जसले आकाश अिन त्यसमा
दे खएका सबै कुरा सिृ गन ुर्भयो। उहाँले पथृ्वी अिन यसमा भएका सबै कुरा सिृ गन ुर् भयो अिन उहाँले सम ु अिन त्यसमा
दे खएका सबै सिृ गन ुर्भयो। त्यो स्वगर्दतूले भन्यो, “अब अिधक ितक्षा हुने छैन। 7 ती िदनहरुमा जब सातौं स्वगर्दतू
आफ्नो तरुही फुक्न तयार हुन्छ, परमे रका ग ु योजना पणूर् हुनछेन। यो योजना, परमे रले आफ्ना सवेकहरुलाई
भनकेो ससुमाचार हो, जो अगमव ाहरु हुन।्”

8 तब मलैे फे र स्वगर्बाट त्यही आवाज सनुें। त्यो आवाजले मलाई भन्यो, “जाऊ अिन त्यो खलु्ला पु स्तका लऊे
जो स्वगर्दतूको हातमा छ। यो त्यही स्वगर्दतू हो जो सागर अिन भिूममा उिभरहकेो छ।”

9 यसयर् म त्यो स्वगर्दतूकहाँ गएँ अिन त्यो सानो बे केो प ु स्तका मलाई िदन ु भनी माँगें। त्यो स्वगर्दतूले मलाई भन्यो,
“यो सानो प ु स्तका लऊे अिन यसलाई खाऊ। ित ो भ ूडँीमा यो अिमलो हुनछे। तर ित ो मखुमा यो मह जस्तो मीठो
हुनछे।” 10 यसथर् मलैे स्वगर्दतूको हातबाट त्यो सानो बे केो प ु स्तका लएँ अिन मलैे त्यो खाँए। मरेो मखुमा त्यो मह
जस्तो मीठो भयो। तर मलैे त्यो खाई सकें पिछ त्यसको स्वाद भुडँीमा अिमलो भयो। 11 तब मलाई भिनयो, “ितमीले
फे र अनके जाित, धरैे रा हरु, अनके भाषाहरु अिन राजाहरुको बारेमा अगमवाणी गन ुर् पछर्।”

11
दइु साक्षीहरु

1 त्यसपिछ मलाई नाप्ने दण्ड जस्तै एउटा टेक्ने ल ी िदइयो। मलाई भिनयो, “जाऊ अिन परमे रको म न्दरको
वदेीको नाप लऊे,अिन त्यहाँ पजूा गनहरुको सखं्या गन्ती गर। 2 तर म न्दर बािहरको आगँन छोिडदऊे। त्यसलाई ननाप।
त्यो अयहूदीहरुलाई िदइएको छ। ितनीहरु बयालीस महीनासम्म पिव नगरमा पाइताला ठटाएर िहडँनछेन।् 3 अिन म
मरेा दइु साक्षीहरुलाई अिधकार िदनछुे। अिन ितनीहरुले एकहजार दईुसय सा ी िदन अगमवाणी गनछन।् ितनीहरुले
पशकुो भतु्लाको व पिहरेका हुनछेन।्”

4 यी दईु साक्षीहरु दईु भ ाक्षका बकृ्षहरु हुन ् अिन दईु दीप-दानी जो पथृ्वीका परम भु अिघ खड़ा छन।् 5 यिद
कुनै मािनसले ती साक्षीहरुलाई घात गन यास गरे ती साक्षीहरुका मखुबाट आगो िनस्कनछे अिन आफ्ना श लुाई
मानछन।् कुनै मािनस जसले ितनीहरुलाई घात पयुार्उने चे ा गछर्, यसै कारले मा रनछे। 6 यी साक्षीहरुिसत, ितनीहरुले
अगमवाणी ग ररहकेो समयमा आकाशलाई विृ गराउनबुाट रोक्ने श छ। ितनीहरुिसत पानीलाई रगत तलु्याउने श
छ। ितनीहरुिसत हरेक िकिसमका क पथृ्वीमा पठाउने श छ। ितनीहरुले जित पल्ट यसो गनर् चाहन्छन ्गनर् सक्छन ्।

7 जब ती दईु साक्षीहरुले आफ्ना माण िसध्याएका हुन्छन,् तब पशु ितनीहरुको िवरु लडनछे। यो त्यो पश ु हो
जो पातालबाट मािथ आउँछ। त्यो पशलुे ितनीहरु सबलैाई िज छे अिन ितनीहरुलाई मानछ। 8 ती दईु साक्षीहरुको शरीर
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महान-्नगरको गल्लीमा हुनछे। यो नगरको नाउँ सोदोम अिन िम दशे हो। नगरका यी नाउहँरुमा िवशषे अथर् छ। यो त्यही
नगर हो जहाँ भलुाई मा रएको िथयो। 9 हरेक वशं, जाित, भाषा अिन रा का मािनसहरुले साढे तीन िदनसम्म ती दईु
साक्षीहरुको शवलाई दे छेन।् ितनीहरुलाई गाढ्न मािनसहरुले अस्वीकार गनछन।् 10 िकनभने यी दईु मरेकोमा पथृ्वीका
बािसन्दाहरु खशुी हुनछेन।् ितनीहरु भोज गनछन ्अिन एक अकार्लाई उपहार िदनछेन।् िकनभने यी दईु अगमव ाहरुले
पथृ्वीमा ब े मािनसहरुमा अनके यातना िदए।

11 तर साँढे तीन िदनपिछ परमे रले ती दईु अगमव ाहरुमा परमे रबाटको जीवन हाली िदनभुयो। ितनीहरु आफ्ना
खु ामा उिभए। सबै मािनसहरु जसले ितनीहरुलाई दखेे खबुै डराए। 12 तब ती अगमव ाहरुले स्वगर्बाट ठूलो आवाज
सनु,े “यहाँ मािथ आऊ।” अिन ती दईु अगमव ाहरु बादलमा मािथ स्वगर् गए। ितनीहरुका श हुरुले ितनीहरुलाई मािथ
गएको दखे।े

13 त्यसबैलेा त्यहाँ ठूलो भ ूईँचालो गयो। शहरको दशौं भाग न भयो। अिन सात हजार मािनसहरु त्यस भ ूईँचालोमा
मरे। मािनसहरु जो मरेनन ्ितनीहरु अत्यन्त भयभीत िथए। ितनीहरुले स्वगर्का परमे रलाई मिहमा गरे।

14 दो ो िवप ी पणूर् भयो। ते ो िवप ी चाँडै आइरहछे।
सातौं तरुही बज्यो

15 सातौं स्वगर्दतूले आफ्नो तरुही बजाए। तब स्वगर्मा ठूलो आवाजहरु भयो। आवाजहरुले भन,े

“ससंारको राज्य अब हा ा परम भु परमे रको अिन ी को भएको छ।
अिन उहाँले सदा-सवर्दा शासन गनछन।्”

16 तब ती चौबीस धमर्-गरुुहरुले िशर झकुाए अिन परमे रको आराधान गरे। ितनीहरु ती धमर्-गरुुहरु हुन ्जो परमे रको
सामनु्ने आफ्ना िसहंासनमा बस्छन।् 17 ती अ जहरुले भन,े

“ भु परमे र, जो सवर्-श मान हुनहुुन्छ, हामी तपाईंलाई धन्यवाद चढ़ाउँछौ।
तपाईं नै एक हुनहुुन्छ, जो हुनहुुन्छ, जो सवर्दा हुनहुुन्थ्यो।

हामी तपाईंलाई धन्यवाद िदन्छौ िकनभने तपाईंले आफ्नो महान-श लनभुयो
अिन शासन गन ुर् शरुु गन ुर्भयो।

18 ससंारका रा हरु ोिधत िथए,
तर अब तपाईंको ोिधत हुने समय हो।

अब, मतृ मािनसहरुको न्याय गन समय हो।
अब, तपाईंका सवेकहरु अिन अगमव ाहरुलाई परुस्कृत गन समय हो,

अिन तपाईंको पिव मािनसहरुलाई परुस्कृत गन समय हो,
ती ठूला अिन साना मािनसहरु जो तपाईंलाई सम्मान गछर्न।्

यो ती मािनसहरुलाई सहंार गन समय हो, जसले पथृ्वीको सहंार गछर्न।्”

19 त्यसपिछ स्वगर्मा परमे रको म न्दर खो लयो। त्यो पिव सन्दकू जसमा परमे रले उनका मािनसहरुलाई िदएको
करार िथयो, उनको म न्दरमा दे सिकन्थ्यो। तब त्यहाँ िबजलुी चम्क्यो, हल्ला भयो, गजर्न भयो, भ ूईँचालो आयो
अिन धरैे असीना पय ।

12
ी अिन िवशाल सपर्

1 त्यसपिछ स्वगर्मा एक आ यर्जनक िचन्ह दखेापय । त्यहाँ एक ी िथइन ्जसले सयूर् पिह रहकेी िथइन।् चन् मा
उसको पाउ मिून िथयो। उसको िशरमा बा वटा तारा लगाइएको मकुुट िथयो। 2 ती ी गभर्वती िथइन।् ितनी पीढाले
कराइन ्िकनभने ितनी बालकलाई जन्म िदने अवस्थामा िथइन।्

3 त्यसपिछ स्वगर्मा अक सकेंत दखेा पय । त्यहाँ एक िवशाल रातो सपर् िथयो। त्यो िवशाल सपर्को सातवटा िशर
र दशवटा िसगं िथयो। त्यसको िशरमा सातवटा मकुुटहरु िथयो। 4 त्यो िवशाल सपर्को पचु्छरले आकाशको ताराहरुको
एक ितहाइँ अशं सोहोरेर पथृ्वीमा खसा ल िदयो। त्यो िवशाल सपर् त्यस ीको सामनु्ने खड़ा िथयो जो ी बालक जन्म
िदन तयार िथइन।् त्यो सपर् त्यस ीको बालक जन्मने िबितकै त्यसलाई खान चाहन्थ्यो।
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5 त्यो ीले छोरो एक परुुष बालकलाई जन्माइन।् उसले फलामको छडी ारा सम्पणूर् रा हरुमा शासन गनछ। अिन
त्यस ीको छोरोलाई परमे रकहाँ अिन िसहंासनमा लिगयो। 6 त्यो ी परमे रले उसको िन म्त तयार ग रिदन ु भएको
स्थान मरुभिूमतफर् भािगन।् उसलाई त्यो मरुभिूममा एक हजार दइु सय सा ी िदनसम्म हरेचाह ग रनछे।

7 त्यसपिछ स्वगर्मा एक य ु भयो। माइकल* अिन ितनका दतूहरु त्यस िवशाल सपर्का िवरोधमा लड।े त्यो सपर् अिन
त्यसका दतूहरु ितकारमा लड।े 8 तर त्यो िवशाल सपर् त्यित श शाली िथएन। त्यो िवशाल सपर् अिन त्यसका दतूहरुले
स्वगर्मा आफ्ना स्थान गमुाए। 9 त्यो िवशाल सपर् त्यसका दतूहरु सिहत पथृ्वीमा फा लयो। त्यो िवशाल सपर् त्यही परुानो
सपर् हो जसलाई शतैान भिनन्छ, त्यसले सम्पणूर् ससंारलाई नै कुमागर्मा डोयार्उछँ। उसका दतूहरु पिन उसगँै पथृ्वी तल
फा लयो।

10 तब मलैे स्वगर्मा ठूलो स्वरमा भनकेो सनुे “हा ा परमे रको िवजय, श , अिन राज्य अिन ी को अिधकार
अब आएको छ। िकनभने हा ो भाइहरुलाई दोषलगाउने फ्याँिकएको छ। उसले हा ो भाइहरूलाई परमे रको अिघ
िदन रात दोष लगाई रहकेो िथयो। 11 हा ा भाइहरुले ितनलाई भेंडाको पाठाको रगत अिन सत्य चार गरेर परास्त गरेका
छन।् ितनीहरूले आफ्ना जीवनलाई त्यित मे गरेनन ्यसथर् ितनीहरु मतृ्यिुसत डराएका िथएनन।् 12 यसथर् ितमी स्वगर्हरु
अिन सबै जो त्यहाँ बस्छन,् सखुी होऊ। तर पथृ्वी अिन समु को िन म्त नरा ो हुनछे िकनभने शतैान ितमीहरुकहाँ गएको
छ। जब त्यसलाई थाहा छ िक उसको समय अित कम्ती छ त्यो ोधपणूर् छ।”

13 त्यो िवशाल सपर्ले दखे्यो िक त्यो पथृ्वी तलितर फ्याँिकएको छ। यसथर् उसले त्यस ीलाई दखे्यो जसले एउटा
छोरो जन्म िदएकी िथई। 14 तर त्यस ीलाई िवशाल गरुड़को दईु पखँटेा िदइयो। यसथर् ितनी त्यस स्थानमा उडरे जान
स क्थन ्जो मरुभिूममा ितनको िन म्त तयार ग रएको िथयो। त्यस स्थानमा साढे तीन वषर्सम्म ितनको हरेचाह ग रने
िथयो। त्यहाँ ितनी त्यो सपर्दे ख टाढो ब स क्थन। 15 तब त्यस सपर्ले आफ्नो मखुबाट नदीले जस्तो पानी पोखायो।
त्यस सपर्ले त्यस ी ितर पानी खन्यायो जस ारा उसलाई बाढीले बगाउन सक्थ्यो। 16 तर त्यस ीलाई पथृ्वीले सहायता
गय । पथृ्वीले आफ्नो मखु खोल्यो अिन त्यस सपर्को मखुबाट िनस्केको पानी िनल्यो। 17 तब त्यो िवशाल सपर् त्यस

ी ित खबूै ोिधत भयो। त्यो सपर् त्यस ीको अन्य बालकहरुको िवरु लडाईं गनर् िह ँ ो। त्यस ीका बालकहरु
ितनीहरु िथए जसले परमे रको आदशेको पालन गथ। यशेलूे िसकाएको सत्य ितनीहरुिसत िथयो।

18 त्यो िवशाल सपर् समु िकनारमा खडा भयो।

13
समु बाटकोपशु

1 त्यसपिछ मलैे सम ु बाट एक पशु उ ठरहकेो दखेें। त्यसको दशवटा िसङ्ग अिन सातवटा टाउको िथए। त्यसको
त्यके िसङ्गमा एउटा मकुुट िथयो। त्यसको त्यके टाउकोमा ई र िनन्दाको नाउँ ले खएको िथयो। 2 यो पश ु भालकूो

जस्तो खु ा भएको िचतवुा जस्तो दे खन्थ्यो। त्यसको िसहँको जस्तो मखु िथयो। त्यो िवशाल सपर्ले त्यस पशलुाई आफ्ना
सबै श , उसको िसहंासन अिन महान अिधकार िदयो।

3 त्यस पशकुो एउटा टाउको चोट लागकेो अिन मा रएको जस्तो दे खन्थ्यो। तर त्यो मतृ्य-ुघाउ िनको भएको िथयो।
ससंारका समस्त मािनसहरु आ यर् चिकत भए अिन सबलैे त्यस पशलुाई प ाए। 4 मािनसहरुले त्यस िवशाल सपर्को
उपासना गरे िकनभने त्यसले आफ्नो श त्यस पशलुाई िदएको िथयो। अिन मािनसहरुले त्यस पशकुो पिन उपासना
गरे। ितनीहरुले सोंच,े “त्यो पश ु जस्तो श शाली को छ? को त्यसको िवरु मा लडाईं गनर् सक्छ?”

5 त्यस पशलुाई अहङ्कारी बचन अिन ई र िनन्दा गनर् अनमुित िदइयो। त्यो पशलुाई बयालीस महीनासम्म त्यसको
श योग गन िदइयो। 6 त्यो पशलुे परमे रको पक्षमा नरा ा कुरा भन्नलाई मखु उघाय । त्यो पशलुे परमे रको
नाउकँो िवरु , त्यो स्थानको िवरु जहाँ परमे र ब ु हुन्छ अिन ती सब,ै जो स्वगर्मा बस्छन ्उनीहरुको िवरु कुरा गय ।
7 त्यो पशलुाई परमे रको पिव मािनसहरुको िवरु य ु गन अिन उनीहरुलाई परास्त गन श िदइएको िथयो। त्यो
पशलुाई हरेक जाित, वशं, भाषा अिन रा मािथ अिधकार िदइएको िथयो। 8 समस्त मािनसहरु जो पथृ्वीमा बस्छन,् त्यो
पशकुो पजूा गनछन,् अथार्त ् ितनीहरुल,े जसको नाउँ ससंारको सिृ दे ख नै मा रनभुएका थमुाका जीवनको पसु्तकमा
ले खएको छैन।

9 यिद कुनै मािनसको कान छ भने त्यसले सनुोस:्
10 कुनै मािनस यिद कैदी हुन ु छ भन,े

तब त्यो मािनस कैदी हुने नैं छ।
* 12:7:



13:11 342 काश 14:11

कुनै मािनस तरवारले मा रन ु पछर् भन,े
त्यो मािनस तरवारले नै मा रनछे।

यसको मतलब यो हो िक परमे रको पिव मािनसहरुसगं धयैर् र िव ास हुनपुछर्।

पथृ्वी बाटको पश ु
11 त्यसपिछ मलैे अक पशलुाई पथृ्वीबाट आइरहकेो दखेें। त्यसको भेंडाको पाठाको जस्तो दईुवटा िसङ्ग िथयो,

तर त्यो िवशाल सपर् झौं कुरा गथ्य । 12 यो पश ु पिहलकेो पश ु अिघ उिभन्छ । अिन पिहलो पश ु जस्तै श को उपयोग
गछर्। त्यसले यो श पथृ्वीमा ब े सबै मािनसहरुलाई पिहलो पशकुो पजूा गराउनमुा उपयोग गछर्। त्यो पिहलो पश ु त्यो
पश ु हो जसको टाउकोमा मतृ्य ु तलु्य डरलाग्दो घाउ िनको भएको िथयो। 13 यो दो ो पशलुे महान ्चमत्कारहरु गछर्।
मािनसहरुको आखँा अिघ स्वगर्बाट आगो पथृ्वीमा झर्नर् लाग्यो।

14 त्यो दो ो पशलुे उसलाई िदइएको श योग गरेर पथृ्वीमा ब े मािनसहरुलाई धोका िदन्छ। त्यसले यी
चमत्कारहरु पिहलो पशकुो सवेाको िन म्त गछर्। दो ो पशलुे पिहलो पशलुाई सम्मान गनर्का िन म्त मािनसहरुलाई एउटा
मिूतर् बनाउने आदशे िदयो। यो त्यो पश ु हो जसलाई तरवारको चोट लागकेो िथयो, तर मरेन। 15 त्यो दो ो पशलुाई त्यो
पिहलो पशकुो मिूतर् जीिवत तलु्याउने श िदइएको िथयो। तब त्यो मिूतर् बोल्न सक्थ्यो अिन त्यसलाई पजूा-गन सबलैाई
मान आदशे िदन सक्थ्यो। 16 त्यो दो ो पशलुे ठूला अिन साना, धनी अिन गरीब, मु अिन दास, सबै मािनसहरुलाई
ितनीहरुको दािहने हात अथवा िनधारमा िचन्ह लाउन िववश तलु्यायो। 17 यो िचन्ह भएका मािनसहरु बाहके कसलैे केही
पिन िकन्न वा बचे्न स ै नथ्यो। िचन्ह त्यो पशकुो नाउँ वा त्यसको नाउकँो सखं्या िथयो।

18 कोही पिन जसकोमा ब ु छ उसले त्यस पशकुो सखं्या थाहा लगाउन ु सक्थ्यो। यहाँ ब ु को आवश्यक छ। यो
सखं्याले मािनसको नाउँ ितिनिधत्व गछर्। यो 666 हो।

14
मु को गीत

1 त्यसपिछ मलैे हरेें, अिन त्यहाँ मरेो अिघ परमे रको थमुा िथयो। ऊ िसयोन पवर्तमा उिभरहकेो िथयो। त्यहाँ उिसत
एक लाख चवालीस हजार मािनसहरु िथए। ितनीहरु सबकैो िनधारमा उसको अिन उसका िपताको नाउँ ले खएको िथयो।

2 अिन मलैे बाढी आएको आवाज अथवा ठूलो गजर्नको आवाज जस्तो स्वगर्बाट आएको सनुें। मलैे सनुकेो आवाज
वीणा बजाउदँा मािनसहरुको आवाज जस्तै िथयो। 3 मािनसहरुले िसहंासन, ती चार सजीव वस्त ु अिन धमर्-गरुुहरु अिघ
एउटा नयाँ गीत गाए। केवल ती मािनसहरु जसले नयाँ गीत िसक्न सके, एक लाख चवालीस हजार िथए जसलाई
पथृवीबाट मु ग रएका िथए। अन्य कसलैे त्यो गीत िसक्न सकेनन।्

4यी एक लाख चवालीस हजार मािनसहरु जसले ीहरुिसत अनिुचत कमर् गरेनन अ्िन स्वयलंाई श ु राख।े ितनीहरुले
परमे रको थमुा जता गयो त्यतै प ाए। यी एक लाख चवालीस हजारलाई पथृ्वीका मािनसहरुबाट मु ग रएको िथयो।
परमे र अिन परमे रको थमुालाई अपर्ण ग रएका ितनीहरु नै पिहलो मािनसहरु िथए। 5 यी मािनसहरुले किहल्यै झु ो
बोलनेन।् ितनीहरु दोषरिहत िथए।

तीन स्वगर्दतूहरु
6 तब मलैे अक स्वगर्दतूलाई आकाशमा उिडरहकेो दखेें। पथृ्वीमा ब े मािनसहरु त्यके रा , जाित, भाषा अिन

वशंलाई चार गनर्का िन म्त त्यो स्वगर्दतूिसत अनन्त ससुमाचार िथयो! 7 त्यो स्वगर्दतूले ठूलो आवाजमा भन्यो,
“परमे रको भय राख अिन उहाँको स्तिुत गर। सबै मािनसहरुको न्याय गन परमे रको समय आएको छ। परमे रको
उपासना गर। जसले स्वगर्, पथृ्वी, समु अिन जल ोत सिृ गरे।”

8 तब दो ो स्वगर्दतूले पिहलो स्वगर्दतूको अनसुरण गय अिन भन्यो, “ऊ न भई। महान ् नगर बिेवलोनको न
भयो। उसले सम्पणूर् रा हरुलाई आफ्नो िभचारको अिन परमे रको ोधबाट िन स्कएको दाखरस िपउन लगाई।”

9 ते ो स्वगर्दतूले पिहलो दईु स्वगर्दतूहरुको अनसुरण गरे। त्यो ते ो स्वगर्दतूले ठूलो आवाजमा भन,े “जसले त्यस
पशु अिन पशकुो मिूतर्को पजूा गछर्, अिन आफ्ना िनधार अथवा हातमा पशकुो िचन्ह अिंकत गछर्, त्यस मािनसको िन म्त
नरा ो हुनछे। 10 त्यस मािनसले परमे रको ोधको दाखरस िपउनछे। परमे रको प्यालामा कड़ा दाखरस हा लएको
छ। त्यो मािनसले पिव स्वगर्दतूहरु अिन परमे रको थमुाको अिघ पोल्ने गन्धक ारा चण्ड यातना पाउनपुछर्। 11अिन
ितनीहरुको िन म्त क दायक धवुाँ सदा सवर्दा रहनछे। ती मािनसहरु जसले पशकुो अिन त्यसको मिूतर्को पजूा गनछन ्
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अथवा त्यसको नाउँ खोपाउने छन,् ितनीहरुको िन म्त िदन रात आराम रहने छैन।” 12यसको मतलब-परमे रको पिव
मािनसहरुमा धयैर् हुनपुछर्। ितनीहरुले परमे रको आदशेहरु पालन गन ुर्पछर् अिन आफ्ना िव ास यशेमूािथ रा ु पछर्।

13 तब, मलैे स्वगर्बाट यस्तो भन्दै गरेको आवाज सनु,े “यसलाई लखे परम भमुा जो मरे ितनीहरु धन्य हुन।्”
आत्माले भन्छ, “हो, त्यो सत्य हो। ती मािनसहरु ितनीहरुका क ठन प र मदे ख िव ाम गनछन ्िकनभने ितनीहरुले

गरेका कुराहरु ितनीहरुिसतै रहनछेन।्”
पथृ्वीको फसल

14 मलैे हरेें अिन मरेो अिघ त्यहाँ सतेो बादल िथयो। त्यो सतेो बादलमा जो बसकेा िथए ितनी मािनसको पु जस्तै
दे खन्थ।े उनको िशरमा सनुौलो मकुुट अिन हातमा धारीलो हिँसया। 15 तब, म न्दर बािहर अक स्वगर्दतू आयो। त्यो
स्वगर्दतूले जो बादलमािथ बसकेा िथए ितनलाई भन्यो, “ित ो हिँसया लऊे अिन बाली काट। फसल काट्ने समय आयो।
पथृ्वीको फल पाक्यो।” 16यसथर् उनी जो बादलमा बसकेा िथए, पथृ्वीमािथ आफ्नो हिँसया चलाए अिन पथृ्वीको फसल
का टयो।

17 तब स्वगर्मा म न्दर बािहर अक स्वगर्दतू िनस्के। त्यो स्वगर्दतूिसत पिन धा रलो हिँसया िथयो। 18 त्यसपिछ
विेदबाट अक स्वगर्दतू आए। यो स्वगर्दतूको आगोमािथ अिधकार िथयो। यो स्वगर्दतूले धा रलो हिँसया हुने स्वगर्दतूलाई
भन।े उसले भन,े “ित ो धा रलो हिँसया लऊे अिन पथृ्वीको अङं्गरू घारीबाट अङ्गरूका झपु्पा सं ह गर। पथृ्वीका
अङ्गरूहरु पाकेका छन।्” 19 त्यो स्वगर्दतूले उसको हिँसया पथृ्वीमािथ चलाए अिन स्वगर्दतूले पथृ्वीका अङ्गरूहरु
सं ह गरे अिन परमे रको ोधको बहृत दाखदानीमा हा लिदए। 20 नगर बािहर दाखदानीमा अङ्गरूहरु िनचो रयो।
दाखदानी बािहर रगत बग्यो। यो दईु सय माइल टाढासम्म घोडाको लगामसम्म पगु्ने गरी गहीरो िथयो।

15
आ खरी महामारीहरु सिहत स्वगर्दतूहरु

1 तब मलैे स्वगर्मा अक सकेंत दखे।े यो महान अिन अ तू िथयो। त्यहाँ सात िवप ी ल्याउने सात स्वगर्दतूहरु िथए।
ती अ न्तम िवप ीहरु िथए। िकनभने यी िवप ीहरु पिछ परमे रको ोध समा हुनछे।

2 मलैे आगोिसत िमिसएको काँचको समु जस्तै केही चीज दखेे।ँ समस्त मािनसहरु जसले त्यो पश ु अिन त्यसको
मिूतर् अिन त्यसको नाउकँा सखं्याहरुमािथ िवजय ा गरेका िथए, समु को छेउमा उिभरहकेा िथए। यी मािनसहरुिसत
वीणा िथयो जो परमे रले िदएका िथए। 3 ितनीहरुले परमे रको सवेक मोशा अिन परमे रको थमुाको गीत गाए:

“परम भ-ुपरमे र, सवर्-श मान,्
तपाईंले जे गन ुर् हुन्छ, महान ्अिन आ यर्पणू र् छन।्

रा हरुका राजा,
तपाईंका िवचार सबै सही अिन सत्य छन।्

4 हे परम भ,ु समस्त मािनसहरु तपाईंिसत भयभीत हुनछेन।्
सबै मािनसहरुले तपाईंको नाउकँो स्तिुत गनछन।्

िकनभने तपाईं मा पिव हुनहुुन्छ।
सम्पणूर् मािनसहरु आउनछेन ्अिन तपाईंको सामनु्ने शसंा गनछन,्

िकनभने यो स्प छ िक तपाईं त्यो कुरा गन ुर्हुन्छ जो सही छन।्”

5 तब मलैे स्वगर्मा साक्षीको म न्दर दखेें जनु खलु्ला िथयो। 6अिन सात िवप ीहरु ल्याउने स्वगर्दतूहरु म न्दर बािहर
आए। ितनीहरुले सफा च म्कलो मलमलको लगुा लगाएका िथए। ितनीहरुले आफ्नो छाती सनुौंला प ीले बाँधकेा िथए।
7 तब चार मध्ये एक सजीव वस्तलुे ती सात स्वगर्दतूहरुलाई सातवटा सनुौला कचौरा िदए। ती कचौराहरु सदा-सवर्दा
जीिवत रहन ु हुने परमे रको ोधले भ रएको िथयो जो सदा सवर्दा ब छेन।् 8 म न्दरमा परमे रको मिहमा अिन
श को धवुाँले भ रएको िथयो। सात स्वगर्दतूका सात िवप ीहरु परुा नहुञ्जलेसम्म म न्दरिभ कसलैे पिन वशे गनर्
स ै नथ्यो।

16
परमे रको ोध भ रएका कचौराहरु
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1 तब मलैे मिंदरबाट आएको ठूलो आवाज सनुें। त्यो आवाजले ती सात स्वगर्दतूलाई भन्यो, “जाऊ अिन परमे रको
ोधका सात कचौराहरु पथृ्वीमा खन्याइदऊे।”
2 पिहलो स्वगर्दतू गए। उनले आफ्नो कचौरा जमीनमा खन्याए। तब समस्त मािनसहरुले जसकोमा त्यस पशकुो

िचन्ह िथयो अिन जसले त्यसको मिूतर्को पजूा गथ ितनीहरुलाई अित द:ुखदायक औ िघनलाग्दो घाउहरु भयो।
3 दो ो स्वगर्दतूले सम ु मा उनको कचौरा खान्याए। तब समु मरेको मािनसको रगत जस्तै बन्यो। समु का हरेक

जीिवत वस्त ु मय ।
4 ते ो स्वगर्दतूले आफ्नो कचौरा नदीहरु अिन पानीको महुानमा खन्यायो। नदीहरु अिन पानीको महुानहरु रगतमा

प रणत भयो। 5 तब मलैे पानीको स्वगर्दतूले परमे रलाई भनकेा सनुें:

“तपाईं नै एक जो हुनहुुन्छ अिन जो हुनहुुन्थ्यो।
तपाईं नै एक पिव हुनहुुन्छ।
तपाईं न्यायहरु गन ुर्मा सही हुनहुुन्छ,
6 ितनीहरुले तपाईंका पिव मािनसहरु अिन तपाईंका अगमव ाहरुको रगत बगाइिदए।
अिहले ितनीहरुलाई तपाईंले त्यो रगत िपउन िदन ु भएको छ।

ितनीहरु त्यसको योग्य छन।्”

7 अिन मलैे वदेीले यसो भन्दै गरेको सनुें,

“ह,े परम भु परमे र, सवर्श मान ्
तपाईंको न्याय सत्य अिन उिचत छ।”

8 तब चौथो स्वगर्दतूले आफ्नो कचौरा सयूर्मा खन्याए। सयूर्लाई मािनसहरुलाई आगोले पोल्ने श िदइयो।
9 मािनसहरु चण्ड तातोले डड।े ती मािनसहरुले परमे रको नाउमँा सरापे जसको नाउमँा यी महामारीहरु िथए। तर
मािनसहरुले आफ्ना हृदय प रवतर्न गनर् अिन परमे रलाई मिहमा दान गनर् अस्वीकार गरे।

10 पाँचौ स्वगर्दतूले आफ्नो कचौरा त्यो पशकुो िसहंासनमािथ खन्याए। अिन पशकुो राज्यमा अन्धकारले ढाक्यो।
मािनसहरुले क मा आफ्ना िज ो टोके। 11 मािनसहरुले ितनीहरुले पाएको पीडा अिन घाउको कारण स्वगर्का
परमे रलाई सराप।े तर ितनीरुले आफ्नो कुकमर्को लािग प ताप गनर् अस्वीकार गरे।

12 छैटौं स्वगर्दतूले आफ्नो कचौरा िवशाल नदी य ू े टसमा खन्याए। पवूर्बाट आउनपुन राजाहरुको पथ िनमाणर्को
िन म्त त्यो नदीको पानी सकु्यो। 13 तब मलैे तीनवटा द ु आत्माहरु दखेें जो भ्याग ु ो जस्तै दे खन्थ्यो। ितनीहरु त्यो
िवशाल सपर्को मखुबाट, त्यो पशकुो मखुबाट अिन झ ू ा अगमव ाको मखुबाट िनस्के। 14यी द ु आत्माहरु दानवहरुका
आत्मा िथए। ितनीहरुमा चमत्कार गन श िथयो। यी द ु आत्माहरु ससंारका राजाहरुकहाँ जान्छन।् ितनीहरु परमे र
सवर्श मानको महा-िदवसमा लडाँई गनर् राजाहरु बटुल्न जान्छन।्

15 “सनु! म चोर जस्तो गरी आउनछुे। धन्य हो जनु मािनस नसतुी बस्छ अिन आफ्ना व हरु आफूिसत राख्छ। तब
ऊ नाङ्गै हुने छैन अिन उसमा मािनसहरुले नाङ्गपेनामा लज्जास्पद हुनपुन छैन।”

16 त्यासपिछ ती द ु आत्माहरुले राजाहरुलाई त्यस स्थानमा भलेा गछर्न ्जसलाई िह ूभाषामा अमार्गे ोन भिनन्छ।
17 सातौं स्वगर्दतूले आफ्नो कचौरा हावामा खन्याए। तब म न्दरिभ भएको िसहंासनबाट ठूलो आवाज आयो।

आवाजले भन्यो, “यो अब समा भयो।” 18 तब िबजलुी चम्कयो, हो हल्ला, गजर्न भयो अिन ठूलो भ ूईँचालो गयो।
यो भ ूइँचालो िथयो। 19 त्यो िवशाल नगर तीन भागमा टुि यो! रा हरुका नगरहरु न भए। अिन परमे रले िवशाल
बिेबलोन नगरलाई दण्ड िदन ु िबसर्न ु भएन। उहाँले त्यस नगरलाई उहाँको अक भयानक कोपको प्याला िदन ु भयो।
20 हरेक ीपहरु ल ु भयो अिन त्यहाँ पवर्तहरु रहनेन।् 21 ठूल-ठूला अिसना आकाशबाट मािनसहरुमािथ झय । यी
अिसनाहरु त्यकेको ओजन लगभग एक सय पाउण्ड िथयो। मािनसहरुले परमे रलाई यो अिसनाबाट पाएको क को
कारणले सराप।े यो क एक भयानक क िथयो।

17
रातो पशमुािथ बसकेी ी
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1 सातवटा कपहरु हुने स्वगर्दतूहरु मध्ये एकजना आए अिन मलाई भन,े “आऊ, म ितमीलाई त्यो दण्ड दखेाउछुँ जो
त्यस महा-वशे्यालाई िदइनछे। ऊ धरैे पानीमािथ बसकेी छे। 2 पथृ्वीका राजाहरुले उिसत यौन पाप गरेका छन।् पथृ्वीका
मािनसहरु उसको यौन-पापको दाखरस िपएर बहेोस भएका छन।्”

3 तब त्यो स्वगर्दतूले मलाई बोकेर मरुभिूममा आत्माको निजक लग।े त्यहाँ मलै े एउटी ीलाई रातो पशमुािथ बसकेी
पाँए। त्यो पश ुजनु परमे रको वदनामी ले खएका नाउहँरुले ढािकएको िथयो। त्यो पशकुा सातवटा टाउकँो अिन दशवटा
सीङ्गहरु िथए। 4 त्यो ीले बजैनी अिन रातो रङ्गको ब पिहरेकी िथई। त्यो उसले लाएका सनु, र अिन मोतीहरुमा
च म्करहकेी िथई। उसको हातमा एक सनुौलो प्याला िथयो। त्यो प्याला भयानक वस्तहुरु अिन त्यस ीको अशु
यौन-पापले भ रएको िथयो। 5 उसको िनधारमा उपािध ले खएको िथयो। त्यो उपािधको ग ु ी अथर् िथयो:

महान बिेवलोन
वशे्याहरुकी आमा

अिन पथृ्वीका द ु कुराहरुको जननी।

6 मलैे दखेें िक त्यस ी मातकेी िथई। उसले परमे रको पिव मािनसहरु अिन जसले यशेमूा आफ्नो िव ास
बताएका िथए ितनीहरुको रगत िपएर मातकेी िथई।

जब मलैे त्यस ीलाई दखेें, म परैु आ यर् चिकत भएँ। 7 तब त्यो स्वगर्दतूले मलाई भन,े “ितमी िकन आ यर्
चिकत भयौ? म ितमीलाई यस ीको अिन ऊ चढकेो पशकुो जसको सातवटा टाउको अिन दशवटा सींङ छ गु ी अथर्
बताउनछुे। 8 त्यो पश ु जसलाई ितमीले दखे्यौ, एक समयमा जीिवत िथयो। तर अिहले त्यो पश ु जीिवत छैन। तर त्यो पश ु
जीिवत हुनछे अिन अतल खाल्डोबाट िनस्केर न हुनलाई जानछे। पथृ्वीमा ब े मािनसहरु, आ यर् चिकत हुनछेन।्
जब ितनीहरुले त्यो पश ु दखे्छन ् ितनीहरु आ यर् चिकत हुनछेन ् िकनभने एक समयमा त्यो पश ु जीिवत िथयो, अिहले
जीिवत छैन, तर त्यो फे र आउनछे। यी मािनसहरु ती हुन ्जसका नाउहँरु ससंारको सिृ भएदे ख जीवनको पसु्तकमा
ले खएका छैनन।्

9“यसलाई बझु्नका िन म्त ितमीलाई ज्ञानपणूर् हृदयको खाँचो छ। त्यो पशमुा भएका सात टाउकाहरु सातवटा पहाडहरु
हुन ्जहाँ त्यो ी बस्छे। ितनीहरु सात राजाहरु पिन हुन।् 10 पाँचजना राजाहरु म रसकेकाछन।् एकजना राजा आिहले
जीिवत छ। अिन अ न्तम राजा आइरहकेाछन।् जब आउँछन,् छोटो समय मा रहनछेन।् 11 त्यो पश ु जो एक समयमा
जीिवत िथयो, तर अिहले मरेको छ, त्यो आठौं राजा हो। त्यो आठौं राजा पिन पिहलो सात राजाहरुकै मध्यकेो हो र
त्यो न हुनको लािग जानछे।

12 “ितमीले दखेकेा दशवटा सीङ्गहरु दश राजाहरु हुन।् यी दश राजाहरुले अिहलसेम्म राज्य पाएका छैनन।् तर
ितनीहरुले एक घण्टाको िन म्त त्यो पशिुसत शासन गन अिधकार ा गनछन।् 13 यी सबै दश राजाहरुको एउटै उ ेश्य
छ। अिन ितनीहरुले आफ्नो श अिन अिधकार त्यो पशलुाई िदनछेन।् 14 ितनीहरुले परमे रको थमुािसत लडाईं
गनछन।् तर परमे रको थमुाले ितनीहरुलाई परास्त गनछ, िकनभने जहाँ भहुरुका परम भु अिन राजाहरुका राजा
हुनहुुन्छ। उहाँले ितनीहरुलाई उहाँ ारा चिुनएका अिन बोलाइएका िव ासी चलेाहरु ारा परास्त गन ुर्हुनछे।”

15 तब स्वगर्दतूले मलाई भन,े “ितमीले त्यो वशे्या जहाँ बसकेी िथई त्यो पानी दखे्यौ। त्यो पानी ससंारका धरैे
मािनसहरु, िभन्न-िभन्न वशंहरु, रा हरु अिन भाषाहरु, हुन।् 16 त्यो पश ु अिन दश िसङ्गहेरु जसलाई ितमीले दखे्यौ,
त्यो वशे्यालाई ितरस्कार गनछन।् त्यो िसत भएका हरेक चीज ितनीहरुले लनछेन ्अिन त्यसलाई नाङ्गे पारेर छािडिदने
छन।् ितनीहरुले त्यसको मास ु खानछेन ्अिन आगोले डढाउनछेन।् 17 परमे रले ती दश िसङ्गलेाई आफ्नो उ ेश्य परुा
गन इच्छुक बनाउन ु भयो। ितनीहरु शासन गनर् आफ्नो श त्यो पशलुाई िदन ु राजी भए। आफ्नो श दान गनर् राजी
भए। परमे रले भन्न ु भएको कुराहरु पणूर् नहुञ्जले सम्म ितनीहरुले शासन गनछन।् 18 ितमीले दखेकेो त्यस ी त्यो
महानगर हो जसले पथृ्वीका राजाहरुमािथ शासन गछ।”

18
बबेीलोन ध्वशंभयो

1 तब मलैे स्वगर्बाट तल झद गरेको अक स्वगर्दतूलाई दखेें। यो स्वगर्दतूको महाश िथयो। त्यस स्वगर्दतूको
मिहमाले पथृ्वी उज्यालो भयो। 2 त्यो स्वगर्दतू जोडले करायो,

“उसको सहंार भयो!
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बिेबलोन महानगर सहंार भयो!
ऊ अशु आत्माको बासस्थान बिनयो।

ऊ हरेक दिुषत आत्मा ब े स्थान बिनयो।
ऊ सबै िकिसमका अस्वच्छ पकं्षीहरु ब े नगर बिनयो।
ऊ हरेक अस्वच्छ औ घिृणत पशहुरुको नगर बिनयो।

3 पथृ्वीका समस्त रा हरुले उसको िभचारको
अिन परमे रको कोपको दाखरस िपएका छन।्

पथृ्वीका राजाहरुले उिसत िभचारी पाप गरेकाछन।्
अिन ससंारका ापारीहरु उसको भोग िवलासको सम्पितबाट धनी बनकेा छन।्”

4 त्यसपिछ मलैे स्वगर्बाट अक आवाजमा भन्दै गरेको सनु,े

“मरेा मािनसहरु, त्यस नगरबाट बािहर िनस्क,
जस ारा ितमी उसको पापमा सहभागी हुने छैनौ।
तब उमािथ थोप रएको कुनै पिन क ितमीले भोग्न ु नपरोस।्

5 त्यो नगरको पाप आकाश सम्म थाक लागकेो छ।
त्यसले गरेको अपराध परमे रले िबसर्न ु भएको छैन।

6 उसले जस्तो गरेकी िथई, ठीक त्यही गर,
यसले जित गरेको छ त्यसको दोब्बर उसलाई दऊे।

उसले अरुलाई जस्तो दाखरस तयार पारेकी िथई,
त्यो भन्दा दोब्बर श भएको दाखरस तयार पार।

7 त्यसले स्वयलंाई अिधक गौरव अिन वभैव िदई।
उसलाई त्यितकै यातना अिन उदासीपन दऊे।

ऊ आफैं ले भन्छे, ‘म िसहंासनमा बसकेी रानी हु,ँ
म िवधवुा होइन,
मलैे किहल्यै द:ुख अनभुव ग रन।ँ’

8 यसथर् यी क हरु उमािथ आउनछेन,्
मतृ्य,ु शोक, अिन अिनकाल,

िकनभने परम भु परमे र श शाली हुनहुुन्छ,
जसले न्याय गन ुर् हुनछे यसथर् ितनलाई आगोले न ग रनछे।”

9 “पथृ्वीका राजाहरु जसले उिसत यौन-पाप गरे अिन त्यसको सम्पि मा सह-भोग गरे ितनीहरुले त्यो बल्दै गरेको
धवुाँ द े छेन।् तब ती राजाहरु रुने छन ्अिन उसको मतृ्यमुा अफसोस गन छन।् 10 ती राजाहरु त्यसको यातनामा भयभीत
हुनछेन अिन उदे ख टाढै रहनछेन।् ती राजाहरुले भन्नछेन,्

‘ह!े श शाली नगर बिेबलोन!
द:ुख-ैद:ुख होस!् ितमीलाई

एक घण्टा िभ मैा ितमीले सजाय पायौ।’
11“पथृ्वीका ापरीहरु रुनछेन अ्िन उसको िन म्त अफसोस गन छन।् ितनीहरु शोिकत हुनछेन अ्ित रुनछेन ि्कनभने

त्यहाँ ितनीहरुको चीजहरु िकन्न ु कोही आउने छैन। 12 ितनीहरु सनु, चाँदी, र , मोती, मलमल व , बजैनी ब , रेशम र
रातो ब , सबै िकिसमका सगु न्धत काठ, हा ीको दाँत, बहुमलू्य काठ,काँसा, फलाम अिन िसङ्गमरमरले बिनएको सबै
कारका चीजहरु बचे्छन।् 13 ती ापारीहरु दालिचनी, मसाला, धपू, सगु न्धत अ र, अित सगु न्धत धपू, दाखरस,

भ ाक्षकेो तले, मदैा, गहु,ँ गाई-बस्त,ु भेंडा, घोडा, रथ, कमारा अिन कमारीहरु मानव-आत्माहरु पिन बचे्छन।् ितनीहरु
िवलाप गनछन ्अिन भन्नछेन,्
14 ‘हे बिेबलोन, ित ो इच्छाका आकिषर्त बस्तहुरुल,े ितमीलाई त्याग,े
ित ो िवलासी अिन बहुमलू्य बस्तहुरु अ ल्पए।
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ितमीले ती बस्तहुरु फे र किहल्यै पाउने छैनौ।’

15 “ती ापारीहरु त्यसको यातनादे ख भयभीत हुनछेन ्अिन त्योदे ख टाढै रहनछेन।् यी मािनसहरु नै हुन ्जो यस्ता
चीजहरु बचेरे धनवान भए। ितनीहरु रुनछेन ्अिन शोक गनछन।् 16 ितनीहरुले भन्नछेन:्

‘क ! क महानगरलाई,
ऊ िमहीन मलमल, बजैनी,
अिन रातो ब को पिहरनमा िथई।
ऊ सनु, र अिन मोतीहरु ारा च म्ककरहकेी िथई!

17 यी सबै वभैवहरु घण्टा भरमा ध्वसं भयो!’

“ त्यके जहाजको क ान, समस्त मािनसहरु जो जहाजमा या ा गछर्न,् नािवकहरु अिन सम्पणूर् मािनसहरु जो समु मा
पसैा कमाउँछन,् बबेीलोनदे ख टाढै रह।े 18 ितनीहरुले त्यो जलकेो धवुाँ दखे।े ितनीहरुले ठूलो स्वरमा भन,े ‘यो महान
नगर जस्तो महानगर कुनै नगर िथएन!’ 19 ितनीहरुले आफ्ना िशरमा धलूो हाल।े ितनीहरुले िवलाप गरे अिन अफसोस
गरे। ितनीहरुले ठूलो आवजमा भन,े

‘क ! महानगरको िन म्त कित क !
सबै मािनसहरु जसका समु मा जहाजहरु िथए, उसको सम्पि ारा धनवान भए!
तर घण्टा भरमा त्यसको ध्वसं भयो।

20 हे स्वगर्! उसलाई जे भयो, त्यसको िन म्त खशुी होऊ!
खशुी बन, परमे रका पिव मािनसहरु े रतहरु अिन अगमव ाहरु।

िकनभने परमे रले त्यसको वहारको िन म्त दण्ड िदएका छन।्’ ”
21 त्सपिछ एक श वान स्वगर्दतूले एक िवशाल च ान टप।े यो च ान जाँतो ज ै ठूलो िथयो। स्वगर्दतूले त्यो

च ान समु मा हाने अिन भन:े

“महानगर बिेबलोन यसरी नै फ्याँिकइने छ।
अिन फे र किहल्यै पाइनछैेन।

22 वीणा अिन अरु वा यन् जस्तै बाँसरुी
अिन तरुहीहरुबाट किहल्यै मानव सगंीत सिुननछैेनन।्

तरेोमा फे र कुनै वसायको
कम पाइने छैन।

तरेोमा किहल्यै जाँतोको
आवाज सिुनने छैन।

23 तरेोमा ब ीको ज्योित
फे र किहल्यै चम्कने छैन।

वहेुला-वहेुलीको स्वर
तरेोमा सिुनने छैन।

तरेा ापारीहरु ससंारका महा-मानवहरु िथए,
समस्त रा हरु तरेो जाद-ूटुना मनुाले छ लएका िथए।

24 अगमव ाहरु अिन परमे रका पिव मािनसहरु अिन सबै मािनसहरु जो पथृ्वीमा मा रएकाछन,्
ितनीहरुको रगतको दोषी छ बिेबलोन।”

19
स्वगर्मा मािनसहरु परमे रको स्तिुत गछर्न ्

1 तब मलैे स्वगर्मा धरैे मािनसहरुको बढो भीडले गरेको गजर्न जस्तै आवाज सनुें। ितनीहरु भन्दै िथए,

“हल्ललेयूाह!
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िवजय, मिहमा अिन स हा ा परमे रमा रिहरहुन।्
2 िकनभने उहाँको न्याय सत्य अिन सही छ।

हा ा परमे रले वशे्यालाई द ण्डत तलु्याउन ु भयो।
ऊ नै हो जसले आफ्नो ािभचार ारा पथृ्वीलाई पारी,

परमे रले वशे्यालाई दण्ड िदएर, आफ्ना सवेकहरुको रगतको बद्ला लए।”

3 स्वगर्का मािनसहरुले यो पिन भनःे

“हल्ललेयूाह!
त्यो जल्दछेै अिन त्यसको धवुाँ सदा-सवर्दा उभँो जान्छ।”

4 त्यसपिछ चौबीस धमर्गरुुहरु अिन चार जीिवत जीवातहरु िनहु रए अिन परमे रको उपासना गरे जो िसहंासनमा
बिसरहकेा िथए यसो भन्द:ै

“आिमन! हल्ललेयूाह!”
5 त्यापिछ िसहंासनबाट एउटा आवाज आयो। आवाजले भन्यो,

“ितमी सबै मािनसहरु जो उहाँको सवेा गछ ,ं
हा ा परमे रको स्तिुत गर!

ितमीहरु सबै साना-ठूला मािनसहरु जसले उहाँको सम्मान गछ ,
हा ा परमे रको स्तिुत गर!”

6 त्यसपिछ मलैे ठूलो भीड़ले गरेको आवाज, बािढको पानीको आवाज जस्तै ठूलो गजर्नको आवाज जस्त,ै यसो
भन्दै गरेको सनुें:

“हल्ललेयूाह।
हा ा परम भु परमे रले शासन गन ुर्हुन्छ।
उहाँ माहा-श शाली हुनहुुन्छ।

7 हामी खशुी मनाऔं अिन खशुी होऔं
अिन परमे रलाई मिहमा दान गरौं!

परमे रको थमुाको िववाह आएकोछ।
अिन परमे रको थमुाकी बहेुलीले स्वयलंाई तयार पारेकी छे।

8 बहेुलीको पिहरनकोलािग उ म मलमल िदइएको िथयो।
मलमल च म्कलो र सफा िथयो।”

(उ म मलमल को अथर् परमे रको मािनसहरुको सकुमर्।)
9 तब त्यस स्वगर्दतूले मलाई भन,े “यो लखे धन्य हुन ् ती मािनसहरु जसलाई परमे रको थमुाको िववाह-भोजमा

िनमं णा ग रयो।” तब त्यस स्वगर्दतूले भन,े “यी परमे रका सत्य वचन हुन।्”
10म उसलाई आराधना गनर्कािन म्त स्वगर्दतूको पाउमा झकूें । तर स्वगर्दतूले मलाई भन,े “मलाई आराधना नगर! म,

ितमी अिन ित ो भाइहरु जस्तै सवेक हु ँजोिसत यशेकूो सत्यता छ। यसथर् परमे रको आरधना गर िकनभने अगमवाणीको
आत्मा नै यशेकूो गवाही हो।”

सतेो घोड़ामा सवार
11 तब मलैे खो लएको स्वगर् दखेें। मरेो सामनु्ने एउटा सतेो घोडा िथयो। घोड सवारलाई िव ासी अिन सत्य भिनन्छ।

ितनी ठीक न्याय गछर्न ्अिन साँचो लडाँईं लडाउछँन।् 12 ितनका आखँा बल्दै गरेको आगो जस्तो छ। ितनका िशरमा
अनके मकुुटहरु छन।् ितनको नाउँ ितनीमािथ ले खएको छ। तर ितनी मा एक जना छन ्जसले त्यो नाउँ जान्दछन।्
अन्य कुनै मािनसले त्यो नाउँ जान्दनै। 13 ितनले रगतमा डुबाएको पोशाक पिहरेका िथए। ितनको नाउँ परमे रको वचन
हो।
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14 स्वगर्का सनेाहरु ितनलाई प ाइ रहकेा िथए। ितनीहरु सतेा घोडामा सवार िथए। ितनीहरु सतेो अिन सफा
िचल्लो मलमलका पिहरनमा िथए। 15 घोडसवारको मखुबाट एक धा रलो तरवार बािहर िनस्कन्छ। ितनले रा हरुलाई
परास्त गनर्का िन म्त यो तरवार योग गनछन।् ितनले फलामे डन्डाले रा हरुमािथ शासन गनछन।् ितनले सवर्श मान ्
परम भकुो भयानक कोपको दाख-भ ीमा अङ्गरू िनचोन छन।् 16 ितनको पोशाक अिन ितनको िफलामा यो नाउँ
ले खएको िथयो:

राजाहरुका राजा अिन भहुरुका भु

17 त्यसपिछ मलैे सयूर्मा उिभएका एउटा स्वगर्दतूलाई दखेें। त्यो स्वगर्दतूले ठूलो स्वरमा मािथ आकाशमा उिडरहकेा
सबै पकं्षीहरुलाई भन,े “परमे रको महा-भोजमा स म्म लत हुन ु एक साथ आऊ। 18 राजाहरु, सनेाका सनेाध्यक्षहरु अिन
िस मािनसहरुको मास ु खान एक साथ आऊ। घोड़ाका अिन ितनका सवारहरुका अिन सबै म ु , दास, साना अिन

ठूला मािनसहरुको मास ु खान एक साथ आऊ।”
19 त्यसपिछ मलैे त्यो पश ु अिन पथृ्वीका राजाहरु दखेें। ितनीहरुका सनेाहरु घोड़-सवार अिन ितनका सनेािसत य ु

गनर्का िन म्त एकसाथ भलेा भएका िथए। 20 तर त्यो पशलुाई कब्जा ग रयो। झ ू ो अगमव लाई पिन कैद ग रयो।
यो झ ू ो अगमव ा त्यो िथयो जसले त्यो पशकुो िन म्त चमत्कारीक सकेंतहरु गरेको िथयो। झ ू ो अगमव ा त्यो
िथयो जसले त्यो पशकुो लािग चमत्का रक सकेंतहरु गथ्य । असत्य अगमव ाले ती मािनसहरुलाई जसमा पशकुो
िचन्ह लगाइको िथयो अिन पशकुा मिूतर्लाई पजूा गथ, छक्याउन चमत्का रक कमर्हरु गथ्य । त्यो झ ू ो अगमव
अिन पशलुाई गन्धक बल्ने आगोको कुवामा फ्याँकी िदए। 21 ितनीहरुका सनेाहरु घोड-सवारको मखुबाट िनस्केको
तरवार ारा मा रए। सम्पणूर् पxक्षीहरुले पटे भरुञ्जले ती शवहरु खाए।

20
एक हजार वषर्

1 मलैे एक स्वगर्दतूलाई स्वगर्बाट ओ लर्हरेको दखेें। त्यो स्वगर्दतूिसत अ ल खाडलको चाबी िथयो। त्यो स्वगर्दतूले
आफ्नो हातमा एक ठूलो साङ्गलो पिन समातकेो िथयो। 2 त्यो स्वगर्दतूले त्यो िवशाल सपर्लाई प े । त्यो िवशाल सपर्
दानव अथवा शतैान हो। त्यो स्वगर्दतूले त्यसलाई त्यो साङ्गलोले एक हजार वषर्को िन म्त बाँध।े 3 त्यो स्वगर्दतूले त्यो
सपर्लाई त्यो अ ल खाल्डामा हा लिदए अिन त्यसलाई बन्द ग रिदए। त्यो स्वगर्दतूले सपर्लाई ताला लगाई िदए तािक
एक हजार वषर्सम्म रा हरुलाई छल्न नसकोस।् एकहजार वषर्पिछ केही समयको िन म्त त्यो सपर्लाई म ु पान ुर्पछर्।

4 तब मलैे केही िसहंासनहरु जहाँ मािनसहरु बसकेो दखेें। यी मािनसहरु ितनीहरु िथए जसलाई न्याय गन अिधकार
दान ग रएको िथयो। अिन मलैे ती मािनसहरुको आत्मा दखेें जसलाई मा रएको िथयो, िकनभने ितनीहरु यशेकूो सत्यता

अिन परमे रको सन्दशे ित िव ासी िथए। ती मािनसहरुले त्यो पश ु अिन त्यसको मिूतर्को उपासना गरेनन।् ितनीहरुले
आफ्ना िनधार वा आफ्ना हातमा त्यो पशकुो छाप लगाएनन।् ती मािनसहरु फे र जीिवत भए अिन ी सगं एक हजार
वषर् सम्म शासन गरे। 5 एक हजार वषर् परूा नहुञ्जलेसम्म अन्य मािनसहरु फे र जीिवत भएनन।्

यो मतृ्य ु पिछ वौ रने थमपल्ट हो। 6 ती मािनसहरु जो पािहलो पनुरुत्थानमा सहभागी भए ितनीहरु धन्य अिन पिव
हुन।् यी मािनसहरुमािथ दो ो मतृ्यकुो कुनै अिधकार छैन। ती मािनसहरु परमे र अिन ी को िन म्त पजूाहारीहरु
हुनछेन।् ितनीहरुले एक हजार वषर्को िन म्त शासन गनछन।्

शतैानको पराजय
7 जब एक हजार वर्ष परूा हुन्छ शतैानलाई उसको कैदबाट मु ग रनछे। 8 शतैान पथृ्वीका समस्त रा हरु गोग

अिन मागोगलाई छल गनर् जानछे। शतैानले लडाँईको िन म्त मािनसहरु भलेा गनछ। त्यहाँ ठूल्ठूला भीड़ लाग्नछे अिन
ितनीहरु समु िकनारको बालवुा सरी अनग न्त हुनछेन।्

9शतैानको सनेा पथृ्वी पारी गए अिन परमे रका मािनसहरुका िशिवर अिन परमे रको प्यारो नगर व रप र एकि त
भए। तर स्वगर्बाट आगो आयो अिन शतैानको सनेालाई ध्वशं पाय । 10अिन शतैान जसले मािनसहरुलाई छल ग ररहकेो
िथयो, ज लरहकेो गन्धकको पोखरीमा हा लिदयो जहाँ झ ू ो अगमव ा अिन त्यो पश ु अिघ नै फ्याँिकएको िथयो। त्यहाँ
िदन रात सदासवर्दा ितनीहरुलाई सजाय भोगाइनछे।

ससंारको मािनसहरुको न्याय
11 तब मलैे एक िवशाल सतेो िसहंासन दखेें। मलैे एक उहाँलाई दखेें जो िसहंासनमा हुन ु हुन्थ्यो। उनीदे ख पथृ्वी

अिन आकाश भागे अिन अ ल्पए। 12अिन मलैे ती महान अिन साधारण मािनसहरु जो म रसकेका िथए, िसहंासन अिघ
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उिभएका दखेें। अिन त्यो जीवनको पसु्तक खो लयो। त्यहाँ अन्य पसु्तकहरु पिन खलु्ला िथए। यी मरेका मािनसहरुलाई
ितनीहरुले गरेका कमर्हरुको आधारमा जनु ती िकताबरुमा ले खएका िथए न्याय ग रयो।

13समु ले ती मतृ मािनसहरुलाई छोिड िदयो जो त्यसमा िथए। मतृ्य ुअिन पातालले ितनीहरुसगं भएका मतृ मािनसहरु
िदए। त्यके मािनसलाई उसले गरेका कमर्को आधारमा न्याय ग रयो। 14 अिन मतृ्य ु एवं पाताललाई अ ग्न-कुण्डमा
हा लयो। यो अ ग्न-कुण्ड दो ो मतृ्य ु हो। 15 यिद कुनै मािनसको नाउँ जीवनको पसु्तकमा ले खएको नभे ाइए त्यो
मािनसलाई अ ग्न-कुण्डमा हा लन्थ्यो।

21
नयाँ यरुशलमे

1 तब मलैे एउटा नयाँ स्वगर् अिन नयाँ पथृ्वी दखेें। पिहलो स्वगर् अिन पथृ्वी अदशृ्य भयो। अब त्यहाँ सागर िथएन।
2 अिन मलैे पिव नगरलाई स्वगर् अिन परमे र तलितर झ ररहकेो दखेे।ँ यो पिव नगर नयाँ यरुशलमे हो। यसलाई
आफ्नो पितको िन म्त िसगंा रएकी दलुही जस्तै बनाइएको िथयो।

3मलैे िसहंासनबाट आएको ठूलो आवाज सनुें। त्यो आवाजले भन्यो, “अब परमे रको भवन मािनसहरुसगं छ। उनी
ितनीहरुसगं रहनछेन।् ितनीहरु उनका मािनसहरु हुनछेन।् परमे र स्वयं ितनीहरुिसत हुनछेन ्अिन ितनीहरुका परमे र
बन्नछेन।् 4 परमे रले ितनीहरुको आखाँबाट जम्मै आसँ ु पछु्न ु हुनछे। अब उसो त्यहाँ मतृ्य,ु शोक, रोदन वा पीडा केही
हुने छैन। सबै परुानो वस्तहुरु िबतरे गए।”

5 उनी एक जो िसहंासनमा िथए उहाँले भन्नभुयो, “हरे! अिहले म हरेक कुरालाई नयाँ तलु्याउदँछुै।” तब उहाँले
भन्नभुयो, “यसलाई लखे, िकनभने यी वचनहरु िव ासयोग्य अिन सत्य छन।्”

6 उहाँ जो िसहंासनमा हुनहुुनथ्यो उहाँले मलाई भन्नभुयो, “अब िस यो। म नै अल्फा अिन ओमगेा, आिद अिन
अन्त हु।ँ म कुनै पिन मािनस जो ितखार्एको छ उसलाई जीवनका पानीको फोहराबाट िस मैा िदनछुे। 7 कुनै मािनस,
जसले िवजय ा गछर्, यो सबै ा गनछ। अिन म उसको परमे र हुनछुे। अिन ऊ मरेो छोरो हुनछे। 8 तर मािनसहरु
जो कातर, अिव ासी घणृाजनक कमर् गन, हत्यारा िभचारी जादवूाला, मिूतर्पजूक अिन जम्मै झटूा बोल्नहेरु छन ्
ितनीहरुले गन्धकको अ ग्न कुण्डमा ठाँउ पाउछँन।् यो दो ो मतृ्य ु हो।”

9 सात स्वगर्दतूहरु मध्ये एकजना दतू मरेोमा आए। ितनी स्वगर्दतूहरु मध्यकेा एक हुन ्जसकोमा अ न्तम आ खरी
क हरुले भ रएका सात कचौराहरु िथए। ती स्वगर्दतूले भन,े “मिसत आऊ। म ितमीहरुलाई परमे रको थमुाको दलुही
दखेाँउछु जो परमे रको थमुाकी प ी हो।” 10 ती स्वगर्दतूले मलाई आत्मामा बोकेर अत्यन्त िवशाल अिन उच्च पवर्तमा
लगे अिन पिव नगर, यरुशलमे दखेाए। त्यो नगर परमे रको स्वगर्बाट-तलितर भ ररहथे्यो।

11 यो परमे रको मिहमाले च म्करहथे्यो। यसको चमक वहुमलू्य र िबल्लौर झैं उज्वल िथयो। 12 त्यो नगरमा
बा ढोकाहरुसिहत एक िवशाल उच्च पखार्ल िथयो जहाँ बा जना स्वगर्दतूहरु िथए। त्यके ढोकामा इ ाएलीहरुका बा
वशंहरु मध्ये एक वशं प रवारको नाउँ ले खएको िथयो। 13 पवूर्प तीन ढोका, उ रप ी तीनवटा ढोका, दिक्षणप ी
तीनवटा ढोका अिन प मप ी तीनवटा ढोकाहरु िथए। 14 नगरका पखार्ल बा वटा आधारिशलामािथ िनमार्ण ग रएको
िथयो। िसलाहरुमा भेंडाको पाठाको बा - े रतहरुको नाउँ ले खएको िथयो।

15 त्यो स्वगर्दतू जसले मिसत कुरा गरे, ितनको हातमा सनुको नाप्ने डन्डा िथयो। त्यो स्वगर्दतूिसत भएको डन्डा,
त्यसको ढोका अिन पखार्लहरु नाप्नको लािग िथयो। 16 त्यो नगर एक वगार्कार क्षे मा िनमार्ण ग रएको िथयो। त्यसको
लम्वाई र चौंडाइ बराबर िथयो। स्वगर्दतूले त्यो डन्डाले नगरको नाप गरे। त्यो नगर बा हजार स्टेिडया लामो, बा हजार
स्टेिडया चौडा अिन बा हजार स्टेिडया अग्लो िथयो। 17 स्वगर्दतूले पखार्ललाई पिन नाप।े त्यो एक सय चवालीस हात
िथयो। यो मािनसहरुको नपाई हो जो स्वगर्दतूले चलाए। 18 पखार्ल िवल्लौरले बनाइएको िथयो। त्यो नगर श ु काँच
जस्तो श ु सनुले िनमार्ण भएको िथयो।

19 त्यो नगरको पखार्लका आधारिशलामा हरेक िकिसमका मलू्यवान मोतीहरु िथए। पिहलो आधारिशला िबल्लौर,
दो ो नीलम, 20 ते ो स्फ टक, चौथो पन्ना, पाँचौ गोमदे, छैटौ मानक, सातौं पीतमिण, आठौं िपरोजा, नवौं पोखराज,
दशौ लहसनू,े एधारौं ध ु कान्त अिन बा ौं चन् कान्त र हरु िथए। 21 बा ढोकाहरु बा मोतीहरु िथए। त्यके ढोका
एक एक मोित ारा िनमार्ण ग रएको िथयो। नगरको गल्ली सफा काँच झैं श ु सनुको बनाइएको िथयो। त्यो सनुको काँच
जस्तै स्वच्छ िथयो।

22मलैे नगरमा म न्दर दे खन। सवर्-श मान परम भु परमे र अिन थमुा नगरको थमुा िथयो। 23नगरलाई उज्यालो
पानर् सयूर् अिन चन् मा चाँिहदँनैथ्यो िकनभने परमे रको मिहमाले त्यो नगरलाई काश िदन्छ अिन भेंड़ाको पाठा नगरको
ब ी हो।
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24 ससंारका रा हरु नगरको काशमा िहडँ्नछेन।् पथृ्वीका राजाहरुले आफ्ना गौरव त्यो नगरमा ल्याउने छन।्
25 नगरको ढोकाहरु कुनै िदन, बन्द रहने, िकनभने त्यहाँ रात छैन। 26 रा हरुका महानता अिन सम्पित त्यो नगरमा
ल्याइनछे। 27 नगरमा अस्वच्छ वस्तहुरु कोही प पाउने छैन। कुनै पिन मािनस जो लज्जाजनक कुरा गछर् वा झ ू ो
बोल्छ यो नगरमा किहल्यै वशे गन छैन। केवल ती मािनसहरु जसका नाउँ भेंडाका पाठाको पसु्तकमा ले खएको छ,
नगरमा वशे गनछन।्

22
1 तब त्यो स्वगर्दतूले मलाई जीवन-जलको नदी दखेाए। नदी स्फ टक जस्तो च म्कलो िथयो। त्यो नदी परमे र

अिन भेंडाको पाठाको िसहंासनबाट बिगरेहको िथयो। 2 त्यो नगरको गल्लीको माझबाट विगरहकेोथ्यो। जीवन वकृ्ष
वषनी बा वटा फल फल्दै नदीको एकपा ी िथयो। त्यके मिहना यसमा फल फल्छ। वकृ्षका पातहरु मािनसहरुको
िवमार िनको पान ुर्लाई िथए।

3 परमे रको सराप परेको कुनै वस्तलुे त्यो नगरमा स्थान पाउने छैन। परमे र अिन भेंडाको पाठाको िसहंासन
नगरमा रहने छ। परमे रका सवेकहरुले उहाँलाई आराधना गनछन।् 4 ितनीहरुले उनको चहेरा दे छेन।् परमे रको
नाउँ ितनीहरुको िनधारमा हुनछे। 5 त्यहाँ फे र रात पन छैन। मािनसहरुलाई सयूर्को काशको आवश्यकता पन छैन।
परम भु परमे रले ितनीहरुलाई काश िदनछेन।् अिन ितनीहरुले सदासवर्दा राजाहरुले जस्तै शासन गनछन।्

6 त्यो स्वगर्दतूले मलाई भन,े “यी वचनहरु िव ासनीय अिन सत्य हुन।् परम भु अगमव ाहरुको आत्माहरुका
परमे र हुन।् परमे रले आफ्ना सवेकहरुलाई ती कुराहरु, जो चाँडै हुन ु पनछ, दखेाउन स्वर्गदतूलाई पठाए।” 7 “सनु!
म चाँडै आउँदछुै। त्यो मािनस, जसले यस पसु्तकका अगमवाणीका शब्दहरु पालन गछर्, धन्य हुन।्”

8 म यहून्ना हु।ँ म नै त्यो हु ँ जसले यी कुराहरु सनुें अिन दखेें। यी कुराहरु सनुें अिन दखेे पिछ, त्यो स्वगर्दतूले मलाई
यी कुराहरु दखेाए, म उनको पाउ सामनु्ने उनलाई उपासना गनर् झकँेू। 9 तर त्यस स्वगर्दतूले मलाई भन,े “मरेो उपासना
नगर।जस्तो ितमी अिन ित ो भाइ अगमव ाहरु छन ्त्यस्तै म एक सवेक मा हु।ँ म अरु मािनसहरु जस्तो हु ँ जसले यो
पसु्तकमा भएको िशक्षाको पालन गछर्। ितमीले परमे रको उपासना गन ुर् पछर्!”

10 तब स्वगर्दतूले मलाई भन,े “यस पसु्तकको अगमवाणीका वचनहरुलाई ग ु रा ु हुदँनै। यी कुराहरु परुा हुनलाई
समय आई सकेको छ। 11 त्यो मािनसलाई, जसले नरा ो गदछ, गनर् दऊे। मािनस जो अस्वच्छ छ उसलाई अस्वच्छ
रहन दऊे। मािनस जसले सही कुरा गदछ गनर् दऊे। मािनस जो पिव छ, पिव रहन दऊे।”

12“सनु! म चाँडै आउँदछुै। मिसत परुस्कारहरु ल्याउने छु। त्यके मािनसले जे गरेको छ त्यसको मलू्य चकुाउनछुे।
13 मनै अल्फा अिन ओमगेा हु,ँ थम अिन अ न्तम हु।ँ

14“ती मािनसहरु धन्य हुनछेन ज्सले आफ्ना व हरु सफा धनु्छन।् जीवनको रुखबाट फल खाने अिधकार ितनीहरुले
पाउनँछेन ् ितनीहरु नगरका ती ढोकाहरुबाट पस्छन।् 15 नगर बािहर कुकुरहरु, जादवूालाहरु यौन-पापीहरु, हत्याराहरु,
मिू र् पजूकहरु अिन असत्य मन पराउने अिन असत्य बोल्ने मािनसहरु छन।्

16 “मलैे मण्डलीहरुका िन म्त यी कुराहरु ितमीलाई भन्न मरेो स्वगर्दतू पठाँए। म दाऊद प रवारको सन्तान हु।ँ म
च म्कलो िबहानीको तारा हु।ँ”

17 आत्मा अिन बहेुलीले भन्छन,् “आऊ!” जसले सनु्छ त्यसले भनोस ्“आउनहुोस”् जो ितखार्उछँ त्यो आओस,्
जसले इच्छा गछर् त्यसले जीवनको पानी िस मैा लओस।्

18 म हरेक मािनसलाई चतेावती िदन्छु जसले यो पसु्तकमा भएका अगमवाणीका वचनहरु सनु्छ यिद कुनै मािनसले
यी वचनहरुमा कुनै पिन कुरा थप्छ, तब परमे रले त्यस मािनसलाई यस पसु्तकमा ले खएको क हरु िदन ु हुनछे।
19 अिन यिद कुनै मािनसले यो पसु्तकको अगमवाणीका वचनहरु हटाउछँ, तब परमे रले जीवनको वकृ्ष अिन पिव
नगरको, जसको बारेमा यस पसु्तकमा ले खएको छ, त्यस मािनसको अशं हटाइ िदन ु हुनछे।

20 यशे ू नै उहाँ एक हुनहुुन्छ जसले भन्नहुुन्छ िक यी कुराहरु सत्य हुन।् अिहले उहाँले भन्नहुुन्छ, “हो, म चाँडै
आउँदछुै।”

आिमन। हे भ ु यशे!ू आउनहुोस।्
21 भु यशेकूो अन ु ह समस्त मािनसहरु साथ रहोस।् आिमन।
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भजनसं ह
भजनसं ह
पिहलो भाग

1
(भजनसं ह 1-41)

1 यिद उसले द ु मािनसको सल्लाह मान्दनै,
पापीहरूको जस्तो जीवन िबताउँदनै.
अिन जसले परमे रलाई ा नगन मािनसहरूलाई मन पराउँदनै त्यो मािनस साँच्चै नै सखुी हुनछे।

2 धािमर्क मािनसले परम भकुो िशक्षा मन पराउँदछ।
ऊ परम भकुो िशक्षाहरूको िवषयमा रात-िदन सोिचरहन्छ।

3 यसकारण त्यो मािनस खोलाको पानीले िसचंकेो रूख जस्तै ब लयो हुन्छ
ऊ ठीक समय फल िदने रूख सरह हो।
ऊ पातहरू भएको रूख जस्तै हो जो मदन

उसले गरेको त्यके काम सफल हुन्छ।

4 तर द ु मािनसहरू त्यस्ता हुदँनैन।्
द ु मािनसहरूलाई भसूलाई जस्तै हावाले उडाई लान्छ।

5 यिद सबै धम मािनसहरू अदालतको मु ा िनणर्य गनर् भलेा हुन्छन ्तब द ु मािनसहरू दोषी मािणत हुनछेन।
ती पापीहरूलाई िनद ष भनरे न्याय ग रने छैन।

6 िकन? िकनभने परम भलुे धम मािनसहरूको रक्षा गन ुर्हुन्छ,
तर द ु मािनसहरूलाई न गन ुर्हुन्छ।

2
1 अन्य रा का मािनसहरू िकन रसाउछँन?्

िकन ितनीहरू मखूर्तापणू र् योजनाहरू बनाउदँै छन?्
2 ितनीहरूका राजाहरू र अगवुाहरू परम भकुो िवरू

र उहाँले रोजकेा राजाको िवरू मा य ु गनर् एकजटु भए।
3 ती अगवुाहरूले भन,े “परमे र र आफूले रोजकेा राजाको िवरू िव ोह गरौं,

ितनीहरूबाट अलग हौं।”
4 तर मरेा स्वामी, स्वगर्का राजा ती मािनसहरू ित हाँ हुुन्छ।

परम भलुे ितनीहरुलाई हाँसोको पा बनाउन ु हुन्छ।
5 तब परमे र रसाउन ु हुन्छ,

अिन यसो गदार् ती अन्य अगवुाहरू डराउछँन।्
6 अिन ती मािनसहरूलाई भन्नहुुन्छ, “यो मािनस राजा होस ्भनी मलैे रोजें।

अिन उसले िसयोन पवर्तमा राज गनछ।
िसयोन मरेो एक िवशषे पवर्त हो।”

7 अब म ितमीलाई परम भकुो करारको िवषयमा भन्नछुे।
परम भलुे मलाई भन्नभुयो, “आज म ित ो िपता भएँ,

ितमी मरेा प ु भयौ।
8 यिद ितमीले माग्छौ भन,े म ितमीहरूलाई यो दशे िदनछुे

अिन पथृ्वीमा भएका सबै जाितहरू ितमीहरूका मािनसहरू हुनछेन।्
9 ितमीहरूले ती दशेहरूलाई फलामको डण्डाले
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माटोको भाँडाहरू टु ा पारे झैं न गनर् सक्ने छौ।”

10 यसकैारण, राजा र शासकहरु ब ु मान होउन ्
र ित ा सम्पणूर् शासकहरूले यो पाठ िसकुन।्

11 यसकारण एकदम डराएर परम भकुो आज्ञा पालन गर।
12 ितमीहरूले परम भकुो प ु को भ हु ँ भन्ने दखेाऊ।
यिद ितमीहरूले त्यसो गरेनौ भने उहाँ ोिधत हुनहुुनछे,

र ितमीहरू सबलैाई ध्वशं पान ुर् हुनछे।
जसले परम भमुािथ िव ास गदर्छन ्उनीहरू सखुी हुन्छन।्

तर अन्य मािनसहरू होिशयार हुन ु पनछ। परम भु आफ्नो ोध दखेाउन तयार हुनहुुन्छ।

3
यो आफ्ना छोरो अब्शालोमदे ख भागरे जाँदा दाऊदको भजन हो।
1 हे परम भ,ु मरेा श हुरू धरैे छन।्

धरैे मािनसहरू मरेो िवरू उिभएका छन।्
2 धरैे मािनसहरूले मरेो िवषयमा कुरा गछर्न।्
ितनीहरू भन्छन,् “परमे रले उसलाई बचाउन ु हुन्न।”
3 तर, हे परम भ,ु तपाईं मरेो ढाल हुनहुुन्छ।

परम भु तपाईं मरेो आदर हुनहुुन्छ।
तपाईंले मलाई महान ्बनाउन ु भयो।

4 म परम भलुाई ाथर्ना गनछु
र उहाँले मलाई आफ्नो पिव -पवर्तबाट उ र िदनहुुनछे।

5 म ढल्केर आराम गनर् सक्छु, अिन जान्दछु म उठ्ने छु।
िकनभने परम भलुे मलाई ढाक्न ु र रक्षा गन ुर्हुन्छ!

6 मरेो व रप र हजारौं िसपाहीहरू हुनष्ठ्व सक्लान,्
तर म ती श हुरूदे ख डराउने छैन!

7 हे परम भ,ु उठ्न ु होस!्
हे मरेा परमे र, मलाई बचाउनहुोस!्

यिद तपाईंले मरेो द ु श हुरूको गालामा िहकार्उन ु मा भयो भने
तपाईंले ितनीहरूका सबै दाँत झा र िदन ु हुनछे।

8 हे परम भ,ु िवजय तपाईंको हो!
आफ्ना मा िनसहरू ित कल्यानकारी हुनहुुन्छ।

4
मखु सगंीतकारको लािग। तार भएको बाजासिहत (वीणा-वा ) दाऊदको भजन।

1 हे मरेो धािमर्क परमे र, जब म ाथर्ना गदर्छु
मलाई जवाफ िदनहुोस।्

मरेो ाथर्ना सनु्नहुोस ्र ममािथ कृपा रा ु होस!्
मरेो सम्पणूर् क हरूदे ख मलाई मु िदनहुोस!्

2 हे मािनसहरू हो! मरेो िवषयमा किहलसेम्म द ु कुराहरू ग ररहन्छौ?
मरेो िवषयमा ितमीहरूले फे र नयाँ झटूा कुराहरू खोिजरहकेा छौ।
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त्यस्ता झटूा कुराहरू भन्न गनर् ितमीहरू मन पराउँछौ।
3 ितमीहरूलाई थाहा छ परम भलुे आफ्ना धािमर्क मािनसहरूको कुरा सनु्न ु हुन्छ।

यसकारण जब म ाथर्ना गदर्छु उहाँले सनु्न ु हुन्छ।
4 यिद ितमीहरूलाई केही कुराले िवर पादार् रीस उठ्न सक्छ, तर पाप चाँिह नगर।

जब ितमी स ु जान्छौ तब ती कुराहरू सोच र िनदाऊ।
5 परम भलुाई पिव ब लदानहरू चढाऊ,

र उहाँमा भरोसा राख।
6 धरैे मािनसहरूले भन्छन,् “हामीलाई कसले परमे रको भलाई दखेाऊला?

हे परम भ,ु तपाईंको ज्व लत अनहुार हामीलाई दखेाउन ु होस!्”
7 हे परम भ,ु तपाईंले मलाई खशुी बनाउन ु भयो।
तपाईंले मलाई अन्न बाली काट्ने उत्सव भन्दा पिन ज्यादा खशुी िदन ु भयो।

जब हामीसगं चरु मा मा अन्न र दाखरसहरू िथए।
8 जब म ओ ानमा जान्छु र मस्तसगँ िनदाउछुँ।

िकनभन,े परम भलुे मलाई सरुिक्षत िनदाउन िदनहुुन्छ।

5
सगंीत मखुको िन म्त, बाँसरुीसिहत गाइने दाऊदको भजन।
1 हे परम भ,ु मरेो वचनहरू सनु्नहुोस ्

र बझु्नहुोस ्मलै े के भन्न खोिजरहकेो छु।
2 हे मरेा राजा, हे मरेा परमे र,

मरेो ाथर्ना सिुनिदन ु होस।्
3 हे परम भ,ु त्यके िबहान, म आफ्ना उपहारहरू तपाईंको समक्ष राख्दछु,

र तपाईंको सहयोग खोज्दछु।
अिन त्यके िबहान तपाईंले मरेो ाथर्ना सनु्नहुुन्छ।
4 हे परमे र, तपाईंको निजक द ु मािनसहरू भएको तपाईं मन पराउन ु हुन्न।

ितनीहरू तपाईंको आदर गदनन।्
5 मखूर्हरू तपाईंको निजकै आउन स ै नन।्

तपाईंले अधम काम गनहरूलाई घणृा गन ुर्हुन्छ।
6 जसले झटूो बोल्दछ त्यसलाई न गन ुर्हुन्छ।

तपाईंले ती मािनसलरूलाई घणृा गन ुर्हुन्छ जसले अन्य मािनसहरूलाई चोट पयुार्उने ग ु योजनाहरू बनाउँ छन।्

7 तर परम भ,ु तपाईंको म न्दरअिघ म दण्डवत ्गनछु।
8 हे परम भ!ु मरेा श हुरूले कतै म गल्ती गछुर् िक भनी हे ररहकेाछन।्

यसकारण मलाई ठीक काम गनर् सिजलो पा रिदन ु होस।्
9 ती मािनसहरू सत्य बोल्दनैन।्

ितनीहरू झटूा छन ्ितनीहरू सत्य बङ्ग्याउँछन।्
ितनीहरूका मखु खाली िचहान जस्ता छन।्

ितनीहरू अरूहरूलाई फसाउनको लािग मा िमठो बोल्दछन।्
10 हे परमे र, ितनीहरूलाई दण्ड िदनहुोस!्

ितनीहरूले थापकेो पासोमा आफैं परून।्
ती मािनसहरूले तपाईंको िवरू मा िव ोह गरे,

यसथर् ितनीहरूको धरैे अपराधहरूको लािग दण्ड िदनहुोस।्
11 तर जसले तपाईंमािथ भरोसा राख्दछन ्ितनीहरू सखुी रहुन।्
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ितनीहरू अनन्त सखुी रहुन।्
परमे र, जसले तपाईंको नाउलँाई मे गदर्छन ्ितनीहरूको रक्षा गन ुर्होस ्अिन श िदनहुोस।्

12 हे परम भ,ु धािमर्क मािनसहरूलाई तपाईंले आशीवार्द िदनहुुन्छ।
ितनीहरू ित तपाईंको दया ितनीहरूको िन म्त ढाल झैं छ।

6
सगंीत मखुलाई, तार वा मा िशिमिनथको सहयोग ारा, दाऊदको भजन।
1 हे परम भ,ु तपाईं ोिधत भएको समयमा मलाई नहप्काउनहुोस।्

तपाईं ोिधत नहुनहुोस ्अिन मलाई सजाय निदनहुोस।्
2 हे परम भ,ु ममािथ दया रा हुोस ्

कारण म रोगी र कमजोर छु।
मलाई िनको पान ुर्होस!्

मरेो ह ीहरू दःु खरहकेा छन।्
3 मरेो सम्पणूर् शरीर कािम रहकेोछ,

परम भ,ु किहले सम्म मलाई िनको पान ुर्हुन्छ?
4 परम भ,ु फे र फक आउँनहुोस ्र मलाई ब लयो बनाउनहुोस!

तपाईं अत्यन्त दयाल ु हुनहुुन्छ, यसलैे मलाई बचाउनहुोस।्
5 म रसकेकाहरूले आफ्नो िचहानबाट तपाईंलाई सम्झने होइनन।्

मतृ्यकुो घाटबाट कसलैे तपाईंको स्तिुत गनर् सक्दनैन।्
यसलैे मलाई िनको पान ुर्होस!्

6 हे परम भ,ु रातभ र मलैे तपाईंलाई ाथर्ना ग ररहें।
मरेो आसँलुे ओ ान लथ ्पथ ् िभजकेो छ।

आसँ ु मरेो ओ ानबाच तप-तप त प्करहछे।
म तपाईंको लािग कराएर, िचच्याएर थािकसकें ।

7 मरेो श हुरूले मलाई धरैे दःुख-क हरू िदए।
त्यसले मलाई अत्यन्त दःुखी र िथत बनायो।
अब मरेो आखँाहरू रूँदा-रूँदा िशिथल भएकाछन।्

8 द ु काम गन त्यके मािनस मबाट टाढा जाऊ!
िकनभने परम भलुे मरेो िवलाप सनु्न ु भएकोछ।

9 परम भलुे मरेो ाथर्ना सनु्नहुुन्छ
अिन परम भलुे मरेो ाथर्ना हण गद जवाफ िदनहुुन्छ।

10 मरेा सबै श हुरू िवर दःुखी र िनराश हुनछेन।्
अचानक केही कुरा अवश्य घट्नछे र ितनीहरू ल ज्जत हुनछेन।्

7
परम भकुो लािग गाइने दाऊदको यो भजन कूशका छोरा शाऊलको िवषयमा हो जो िबन्यामीन प रवारका हुन।्
1 हे परम भ,ु मरेा परमे र, म तपाईंमािथ भरोसा राख्दछु।

ती खदेो गन मािनसहरूबाट मलाई बचाउन ु होस।्
2 यिद तपाईंले मलाईं सहयोग गन ुर् हुन्न भन,े म िसहंले प े को पश ु जस्तै हुनछुे।

मलाई ितनीहरूले लगरे जानछेन,् र मलाई कसलैे बचाउन सक्ने छैन!

3 हे परम भु मरेा परमे र, मलैे त्यस्तो कुनै नरा ो काम ग रन।ँ
म कसम खान्छु मलैे नरा ो काम ग रन!ँ
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4 मलैे मरेा साथीहरूका लािग अधमर् काम गरेको छैन।्

म िबना कारण मरेा श हुरूमािथ जाइलागकेो छैन।्
5 यिद त्यो सत्य होइन भन,े मलाई दण्ड िदनहुोस।्

मलाई मरेो श हुरूले खदेनु,् समातनु ्र मारून।्
मलाई भइँुमा कु ल्चउन ्र मरेो आत्मालाई धलूोमलूोमा फा लिदउन।्

6 हे परम भ,ु जाग्न ु होस ्अिन तपाईंको रसले ितनीहरूलाई न्याय गन ुर्होस।्
मरेा रसाएका श हुरूको िवरोधमा उठ्न ु होस।्
हे मरेा परमे र, तपाईं न्याय गन ुर्हुन्छ यसथर् मरेो िन म्त न्याय गन ुर्होस।्

7 हे परम भ,ु मािनसहरूको न्याय गन ुर्होस,् जाितहरूलाई व रप र जम्मा गन ुर्होस।्
परम भ,ु जाग्न ु होस ्र स्वच्छ न्याय गन ुर्होस।्

8 हे परम भ,ु मािनसहरूको न्याय गन ुर्होस।्
मरेो न्याय गन ुर्होस।्
म सही र िनद ष छु भनरे मािणत गन ुर्होस।्

9 द ु मािनसहरूलाई दण्ड िदनहुोस,्
अिन धािमर्क मािनसहरूलाई सहयोग गन ुर्होस।्

हे परम भ,ु तपाईंले
मािनसहरूको हृदय दे सक्नहुुन्छ।

10 परमे रले ईमान्दार हृदयसगँ मािनसहरूलाई सघाउन ु हुन्छ।
यसकारण परमे रले मरेो रक्षा गन ुर्हुन्छ।

11 परमे र असल न्यायाक ार् हुनहुुन्छ,
उहाँ सधैं अधमर्को िवरू बोल्न ु हुन्छ।

12-13 यिद परमे रले कुनै िनणर्य लन ु भयो भने उहाँले आफ्नो मन बदल्न ु हुन्न।
यिद द ु मािनसहरू प रवर्तन हुदँनैन ्भन,े

परमे र ितनीहरूलाई सजाय िदन ु तयार हुनहुुन्छ।
परमे रले आफ्नो तरवार उध्याउन ु भएकोछ
अिन काँड हान्न तयार हुनहुुन्छ।

14 द ु मािनसहरूले िदएको क
र पीरहरू तपाईंले िन य दे ु भएकोछ।
यस िवषायमा तपाईंले केही गन ुर्होस।्

15 ती असहाय मािनसहरूलाई सहायता गन कोही पिन छैनन।्
द ृ ीहीनको िन म्त तपाईं रक्षक हुनहुुन्छ।

16 ितनीहरूले पाउन ु पन दण्ड पाउने छन,्
जो अरूको लािग कपटी छन।्
तर ितनीहरूले जस्तो रोपकेा छन ्त्यस्तै फल पाउनछेन।्

17 म परम भकुो शसंा गाउदँछु िकनभने उहाँ असल हुनहुुन्छ।
सव च्च परम भकुो नाउकँो म शसंा गनछु।

8
मखु सगंीतकारलाई िगि त रागमा गाउने दाऊदको भजन।

1 हे परम भु हा ो स्वामी! तपाईंको नाउँ समस्त पथृ्वीमािथ अत्यन्तै आ र्यपणूर् छ।
तपाईंको नाउलँे स्वगर्मा चारैितर तपाईंलाई शसंा ल्याएको छ।

2 साना केटाकेटी र दधूमखुे बालकहरूका मखुहरूबाट पिन तपाईंको मिहमा र शसंा सिुनन्छ।
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तपाईंले ितनीहरूलाई त्यस्तो श शाली गीतहरू िदनभुएकोछ, जसले तपाईंको सम्पणूर् श हुरूलाई चपु पारी
िदन्छ।

3 हे परम भ,ु तपाईंले आफ्नो हातले बनाउन ु भएको स्वगर्
अिन तपाईंले सिृ गन ुर् भएका जनु र ताराहरू हरेेर म अचम्म मान्छु।

4 िकन मािनसहरू तपाईंका लािग महत्वपणूर् छन?्
िकन तपाईंले ितनीहरूको सम्झना गन ुर् हुन्छ?

िकन मािनसहरू तपाईंका लािग यित महत्वपणूर् छन?्
िकन तपाईंले ितनीहरूलाई ध्यान िदन ु हुन्छ?

5 तर मािनसहरू तपाईंको लािग महत्वपणूर् छन!्
ितनीहरूलाई तपाईंले स्वग य ाणी(स्वगर्दतू)जस्तै बनाउन ु भयो

अिन ितनीहरूलाई मिहमा र आदरको मकुुट पिहराउन ु भयो।
6 तपाईंले िसजर्ना गन ुर् भएका त्यके थोकको अिधकारी ितनीहरूलाई बनाउन ु भयो।

तपाईंले त्यके कुराको िन म्त ितनीहरूलाई अिधकार िदनभुयो।
7 सबै मािनसहरूले भेंडा र गाई साथै सम्पणूर् जङ्गली जनावरमािथ शासन गछर्न।
8 ितनीहरूले आकाशमा उड्ने पकं्षी र समु मा पौिडने हरेक जनावार

र माछाहरूमािथ शासन गदर्छन।्
9 हे परम भ,ु हा ा स्वामी, सारा पथृ्वीमा तपाईंको नाउँ अत्यन्त आ यर्पणू र् छ।

9
मखु सगंीतकारलाई, अलामौथ बने रगतमा मािनसलाई दाऊदको भजन।

1 म सम्पणूर् हृदयबाट परम भकुो शसंा गछुर्।
हे परम भ,ु तपाईंले िसजर्ना गन ुर् भएका सबै आ र्यपणूर् कुराहरूको िवषयमा म भन्नछुे।

2 सव च्च परमे र, म तपाईंको नाउकँो शसंा गछुर्।
तपाईंले मलाई अत्यन्त खशुी बनाउन ु भयो।

3 मरेा श हुरू तपाईंदे ख भागरे फिकर् ए
तर ितनीहरू लडे र न भए।

4 तपाईं साँचो न्यायक ार् हुनहुुन्छ, तपाईं आफ्नो िसहंासनमा न्यायक ार् सरह िवराजमान हुनहुुन्छ।
हे परम भु तपाईंले मरेो मािमला सिुनिदन ु भयो र मरेो िवषयमा िनणर्य लन ु भयो।

5 तपाईंले अन्य मािनसहरूका दोष दखेाउन ु भयो।
हे परम भ,ु तपाईंले ती द ु हरूलाई नाश गन ुर्भयो।
तपाईंले ितनीहरूको नाउँ िजउँदा मािनसहरूको सचूीबाट सदाको लािग मे टिदन ु भयो।

6 श हुरू ख म भए! हे परम भ,ु तपाईंले ितनीहरूका शहरहरू पिन ध्वशं पा रिदन ु भयो।
अब, खाली भग्नावशषे मा छािडएका छन।्
ती द ु हरूको पनुः सम्झनाको लािग हामीसगँ केही पिन बाँकी छैन।

7 तर परम भलुे सदा सवर्दा राज्य गन ुर्हुन्छ, परम भलुे आफ्नो सा ाज्य द रलो बनाउन ु भएको छ।
परम भलुे यस पथृ्वीमा भएका सबै मािनसहरूको ठीक न्याय गन ुर्हुन्छ।

8 परम भलुे यस पथृ्वीका सबलैाई िनष्पक्ष न्याय गन ुर्हुन्छ।
उहाँले सबै जाितहरूलाई एक समान न्याय गन ुर्हुन्छ।

9 धरैे मािनसहरू सकं मा फसकेा छन ्
र पीिडत छन ्िकनभने ितनीहरूसगँ धरैे क हरू छन।्

ती मािनसहरू आफ्ना समस्याहरूको बोझ ारा ािपत छन।्
परम भ,ु सरुक्षाको स्थान हुनहुुन्छ, ितनीहरू भाग्न सक्छन।्
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10 मािनसहरू ज-जसले तपाईंको नाउँ जान्दछन ्

तपाईंमािथ भरोसा रा े नै छन।्
हे परम भ,ु यिद मािनसहरू तपाईंकहाँ आए भन,े

तपाईंले उनीहरूलाई सहयोग नगरी ब सक्न ु हुन्न।
11 ितमीहरू जो िसयोनमा बस्द छौ परम भकुो शसंा गाऊ।

अन्य मािनसहरूलाई पिन परम भलुे गन ुर् भएका महान ्कायर्हरूको िवषयमा भन।
12 परम भलुे ती मािनसहरूलाई सम्झन ु भयो

जसले उहाँलाई गहुारे।
ती दःुखी मािनसहरू सहयोगको लािग िचच्याए

अिन परम भलुे उनीहरूलाई िबसर्न ु भएन।

13 मलैे परमे रलाई यो ाथर्ना गरें, “हे परम भ,ु ममािथ कृपा गन ुर्होस।्
मरेो श हुरूले मलाई सताइरहछेन
‘मतृ्यकुो ारबाट’ मलाई बचाउनँ ु होस।्

14 तब, यरूशलमेको वशे ारहरूमा म तपाईंको लािग स्तिुत-गान गनर् सक्छु।
परम भु म अत्यन्त खशुी हुनछुे िकनभने तपाईंले मलाई बचाउन ु भयो।”

15 ती मािनसहरू जो अन्य जाितहरूबाट आएका िथए, ितनीहरूले अरूलाई सकं मा पानर् खाडल खन।े
तर ितनीहरू आफूले थापकेा पासोहरूमा आफैं फ छेन।्
अिन ितनीहरू ती जालहरूमा आफैं पन छन।्

16 परम भलुे ती द ु मािनसहरूलाई समाउन ु हुनछे,
यसकारण मािनसहरूले अधमर् काम गदार् परम भबुाट दण्ड पाइन्छ भनरे ज्ञान पाउनछेन।्

17 मािनसहरू जसले परमे रलाई िबसर्न्छन ्
ितनीहरू द ु हरू हुन,् ितनीहरू मतृ्यकुो ठाउँमा जानछेन।्

18 किहले काहीं यस्तो लाग्छ परमे रले दःुखमा परेका मािनसहरूलाई िबसर्न ु भयो।
यस्तो भन हुन्छ ती गरीबहरूमा आशा छैन।
तर परमे ले ितनीहरूलाई किहल्यै पिन िबसर्न ु हुने छैन।

19 हे परम भ,ु उठ्नहुोस ्र जाित-जाितहरूलाई न्याय गन ुर्होस।्
ितनीहरू श शाली छन ्भनरे मािनसहरूलाई सोच्न निदनहुोस।्

20 मािनसहरूलाई िशक्षा िदनहुोस।्
ितनीहरूले जान्न सकुन ितनीहरू मनषु्य मा हुन।्

10
1 हे परम भ,ु तपाईं यित टाढा िकन ब ु हुन्छ?

दखुी मािनसहरूले तपाईंलाई दे स ै नन।्
2 घमण्डी र द ु मािनसहरूले खराब योजनाहरू बनाउछँन।्

अिन िदनहीन मािनसहरूलाई चोट पयुार्उछँन।्
3 द ु मािनसहरूले आफ्नो इच्छामािथ घमण्ड गछर्न ्अिन ती लोभी मािनसहरूले परम भलुाई सराप्छन।्

ती पापीहरूले परम भलुाई घणृा गछर्न।्
4 द ु मािनसहरू यस्तो घमण्डी हुन्छन ्ितनीहरूले परमे रलाई मान्दनैन।्

ितनीहरूले आफ्ना खराब योजनाहरू बनाउछँन ्अिन त्यहाँ परमे र हुनहुुन्न भने झैं वहार गछर्न।्
5 द ु मािनसहरूले सधैं नरा ा कामहरू मा गदर्छन।्

ितनीहरूले परमे रको िविधहरू र ज्ञानीको िशक्षामा ध्यान िददंनैन,्
परमे रका श हुरूले उहाँका िशक्षाहरूलाई अस्वीकार गछर्न।्
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6 ितनीहरूले सोच्छन ्ितनीहरूमािथ केही पिन नरा ो हुन स ै न।

ितनीहरू भन्छन,् “हामीमा मज्जा गनछौ र हामी किहल्यै द ण्डत हुनछैेनौं।”
7 ती मािनसहरू सधैं सरापी रहन्छन।

ितनीहरू सधैं अरूको अिहतका कुराहरू मा सोच्दछन।्
8 ती मािनसहरू ग ु ठाउँमा लकेुर बस्दछन ्र मािनसहरू प न पख रहन्छन।

ितनीहरू लकु्छन ्र मािनसहरूलाई घात पयुार्उन खोिजरहकेा हुन्छन,्
ितनीहरूले िनद ष मािनसहरूलाई पिन मादर्छन।्

9 ितनीहरू त्यस्ता िसहं जस्तो हुनँ्छन ्
जसले जनावर प े र खान्छ।

ितनीहरूले असहाय मािनसहरूमािथ आ मण गदर्छन।्
गरीब मािनसहरू द ु हरूले बनाएका पासोमा फँस्दछन।्

10 घ र-घ र ती द ु मािनसहरूले
असहाय मािनसहरूलाई क िददंछन।्

11 यसकारण ती असहाय मािनसहरूले सोच्न थाल्दछन,् “परमे रले हामीलाई िबसर्न ु भयो।
हामीदे ख उहाँ सदाको लािग िवमखु हुनभुयो।
हामीमािथ के घ टरहछे परमे रले हने ुर्हुन्न!”

12 हे परम भ,ु उठ्नहुोस ्र केही गन ुर्होस!्
हे परमे र, ती पापीहरूलाई दण्ड िदन ु होस,्
असहायहरूलाई निबसर्न ु होस।्

13 िकन द ु मािनसहरू परमे रको िवरोधी हुन्छन?्
िकनभने ितनीहरू सोच्दछन ्उहाँले दण्ड िदन ु हुन्न।

14 हे परम भ,ु िन य नै तपाईंले ती द ु हरूले गरेको िनदर्यतापणूर् र द ु कायर्हरू दे हुुनछे,
अिन ितनीहरूको िन म्त केही गन ुर् हुनछे!

समस्याहरूले लािदएका मािनसहरू तपाईं कहाँ सहयोग माग्न आउँदछन।्
हे परम भ,ु तपाईं मा हुनहुुन्छ जसले टुहुरा-टुहुरीलाई सहायता गन ुर् हुन्छ, यसलैे सहयोग गन ुर्होस।्

15 हे परम भ,ु द ु हरूलाई न गन ुर्होस।्
खराब मािनसको द ु ता खोज्नहुोस ्
र उनीहरूको िवनाश गन ुर्होस।्

16 परम भु सदा सवर्दाको िन म्त राजा हुनहुुन्छ।
तपाईंको भिूमबाट ितनीहरूलाई हटाउन ु होस!्

17 हे परम भ,ु तपाईंले सनु्न ु हुन्छ गरीब मािनसहरूले के चाहन्छन।्
उनीहरूको ाथर्ना सिुनिदन ु होस ्अिन उनीहरूले मागकेो कुरा ग रिदन ु होस!्

18 हे परम भ,ु टुहुरा-टुहुरीहरूको रक्षा गन ुर्होस।्
दःुखी मािनसहरूलाई अझै समस्या र क हरूमा बढता पीिडत हुन निदन ु होस।्
द ु हरूलाई यहाँ ब सम्म भयभीत पारीिदन ु होस।्

11
मखु सगंीतकारलाई: दाऊदको भजन।

1 म परम भमुा भरोसा गछुर् यसकारण िकन मलाई भाग र लकु भन्यौ?
ितमीले मलाई भन्यौ, “चरा जस्तो उडरे आफ्नो पहाडमा जाऊ!”

2 द ु मािनसहरू िशकारी जस्तै हुन्छन,् ितनीहरू अधँ्यारोमा लकु्छन।्
ितनीहरू धनकुो डोरीलाई तान्दछन ्र आफ्ना काँडहरू ताकेर,
धािमर्क र ईमानदार मािनसहरूका मटुुमा हार गदर्छन।्
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3 के ितनीहरू महान ्हुन्छन ्होला यिद ितनीहरूले सबै असल चीजहरू ध्वशं गरे भन!े

तब असल मािनसहरूले के गन ुर् पलार्?

4 परम भ!ु आफ्नो पिव म न्दरमा हुनहुुन्छ।
परम भु आफ्नो स्वग य िसहंासनमा िवराजमान हुनहुुन्छ।

अिन सबै घटनाहरू भएको दे ु हुन्छ परम भलुे मािनसहरूलाई असल
अथवा द ु भनी एकदम निजकबाट हने ुर् हुन्छ।

5 परम भलुे धम हरूलाई खोज्न ु हुन्छ
तर िनदर्यी र द ु हरूलाई घणृा गन ुर्हुन्छ।

6 उहाँले तातो कोईलाहरू र जलकेो गन्धक बषार् जस्तै ती द ु हरूमािथ बषार्उन ु हुन्छ,
ती द ु मािनसहरूले तातो, कोईलाको हावा बाहके केही पाउने छैनन।्

7 तर परम भु धम हुनहुुन्छ, र उहाँले रा ो काम गनहरूलाई मे गन ुर् हुन्छ।
धािमर्क मािनसहरू उहाँसगँ हुन्छन ्र उहाँको महुार हछेर्न।्

12
मखु सगंीतकारलाई, शिेमिनथ रागमा बजाइने दाऊदको भजन।

1 हे परम भु मलाई बचाउन ु होस!्
अब धािमर्क मािनसहरू छैनन।्
त्यहाँ पथृ्वीमा रहकेा मािनसहरूमा कोही पिन साँच्चो िव ासी रहनेन।्

2 मािनसहरूले आफ्ना िछमकेीहरूलाई असत्य कुराहरू भन्छन।्
त्यके मािनसले आफ्ना िछमकेीहरूलाई झटू बोलरे िचप्लो घस्छन।्

3 परम भलुे ती झटू बोल्ने ओंठहरू काटी िदन ु हुन्छ।
परम भलुे ती ठूल-ठूला कुराहरूको घमण्ड गनहरूको िज ो का टिदन ु हुन्छ।

4 ती मािनसहरूले भन्छन,् “हामी ठीक असत्य कुरा गनछौं
अिन त्यो अत्यन्त मखु्य हुदँछ।

के भन्न ु पन हामी जान्दछौं,
यसलैे हा ो कोही पिन स्वामी छैनन।्”

5 तर परम भु भन्नहुुन्छ,
“द ु हरूले गरीबहरूबाट केही थोकहरू चोरेका छन,्

ितनीहरूले असहाय मािनसहरूबाट चीजहरू लएका छन ्
तर म ती असहाय मािनसहरूको
पक्ष लएर लडाइँ गनछु।”

6 परम भकुा वचनहरू सत्य र श ु छन।्
तातो आगोमा िबलाएको चाँदी जस्तो,
ितनीहरू सातपल्ट सम्म गालकेा श ु चाँदी जस्ता श ु छन।्

7 हे परम भ,ु असहाय मािनसहरूको रेख-दखे गन ुर्होस।्
ितनीहरूलाई अिहले र सधैंभ रका लािग सरुक्षा िदन ु होस।्

8 ती द ु मािनसहरू महत्वपणूर्का हू ँ भनी अिभनय गछर्न।्
तर वास्तवमा, ितनीहरू ती गर-गहना जस्तै हुन ्जो महङ्गो दे खन्छ तर वास्तवमा एकदमै सस्तो हुन्छ।

13
मखु सगंीतकारलाई दाऊदको भजन।

1 हे परम भ,ु किहलसेम्म तपाईंले मलाई िबसर्न ु हुन्छ?
के मलाई सदाको लािग िबसर्न ु हुन्छ?
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किहलसेम्म मलाई हण गनर् ितरस्कार गन ुर् हुन्छ?*
2 किहलसेम्म म अन्योलमा परूँ,

किहलसेम्म मलैे मरेो हृदयमा उदासीनताको अनभुव गन ुर्?
किहलसेम्म मरेा श हुरू मभन्दा पिन ब लया हुन्छन?्
3 हे परम भु मरेो परमे र, मलाई हने ुर्होस!्

मरेो को जवाफ िदनहुोस ्मलाई जवाफ िदनहुोस ्न म मनछु।
4 यिद त्यस्तो घटना भयो भन,े मरेा श लुे भन्ने छ, “मलैे उसलाई कुटें!”

यिद त्यसले मलाई परािजत गय भने मरेो श ु खशुी हुनछे।

5 हे परम भ,ु आफ्नो सहयोगको िन म्त मलैे तपाईंको मेमा भरोसा गरें।
तपाईंले मलाई बचाउन ु भयो र सखुी बनाउन ु भयो!

6 म परम भकुो लािग सखुको गीत गाउने छु,
िकनभने उहाँले मलाई धरैे असल कुरा गन ुर् भएको छ।

14
मखु सगंीरकारलाई, दाऊदको भजन।

1 मखूर् मािनसले मा आफ्नो हृदयमा भन्छ, “ई र छैन।”
मखूर् मािनसहरूले अनिैतक र िघनलाग्दा कामहरू गछर्न।्
ती मध्ये एउटा पिन रा ो काम हुदँनै।

2 परम भलुे ज्ञानी मािनसहरू कोही छन ्भनरे
स्वगर्बाट तल हने ुर्हुन्छ।
ज्ञानी मािनसहरूले सहयोगको िन म्त परमे रलाई पकुाछर्न।्

3 तर सबै मािनसहरू परमे रबाट िवमखु भएर टािढए
र द ु भइसके।

कुनै एकजना मािनसले पिन
रा ो काम गरेको छैनन।्

4 द ु मािनसहरूले मरेो ि यजनहरूलाई न ग रसके अिन ती द ु मािनसहरू परमे रको िवषयमा जान्दनैन।्
द ु मािनसहरूका लािग खानलाई शस्त खा छ,
तर पिन ितनीहरूले परम भलुाई सम्मान गदनन।्

5 द ु मािनसहरू शस्त भयबोधले स्त छन।्
िकनभने ती गरीब मािनसहरू परम भु परमे रका भ जनहरू हुन।्

6 द ु मािनसहरूले ती गरीब मािनसहरूबाट कुनै सल्लाह लन मान्दनैन।्
तर परमे र सधैं ती असल मािनससगँ हुनहुुन्छ।

7 िसयोनमा इ ाएल लाई बचाउने को छ?
परमे र बाहके कोही पिन छैन!

परम भकुा मािनसहरूलाई लिगयो अिन कैदी बनाइयो।
तर परम भलुे आफ्ना भ जनहरूलाई फकार्एर ल्याउन ु हुनछे,
तब याकूब (इ ाएल ) खशुी हुनछे।

15
दाऊदको भजन।
* 13:1: …
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1 हे परम भ,ु तपाईंको पिव पालमा को ब सक्छ?

तपाईंको पिव पवर्तमा को चढ्न सक्छ?
2 केवल त्यो मािनस ब सक्छ जसको जीवन पिव छ र जसले असल कामहरू गनर् सक्छ।

जसले सत्य बोल्छ, केवल त्यो मा तपाईंको पवर्तमा ब सक्छ।
3 यस्तो मािनसले अरूको िवषयमा खराब बोल्दनै।

उसले आफ्नो िछमकेीको िवरू मा नरा ो गदन।
उसले आफ्ना प रवारका मािनसहरूको िवषयमा लज्जाजनक कुराहरू गदन।

4 त्यो मािनसले ितनीहरूलाई अस्वीकार गछर्
जसले परमे रलाई घणृा गछर्।

तर उसले ितनीहरूलाई सम्मान गछर् जसले परम भलुाई आदर गछर्।
यस्तो मािनसले आफूलाई हािन गराएर पिन आफ्नो ितज्ञा कायम राख्छ।

5 उसले कसलैाई ऋण िदन्छ
तर ब्याज लदंनै।

अिन िनद ष मािनसहरूलाई नोक्सान पानर् घसू लदंनै।
यिद ऊ कुनै असल मािनस जस्तै बाँच्छ भने

ऊ सदा परमे रको निजक हुनछे।

16
दाऊदको िम म भजन।
1 हे परमे र, मरेो रक्षा गन ुर्होस,् िकनभने म तपाईं मािथ नै आि त छु।
2 मलैे परम भलुाई भन,े

“हे परम भ,ु तपाईं मरेो स्वामी हुनहुुन्छ,
त्यके असल कुराहरू मलैे तपाईंबाट पाएँ।”

3 परम भलुे आफ्ना भ जनहरूका लािग पथृ्वीमा
अनके आश्ययर्पणू र् कामहरू गन ुर्भयो।
परम भलुे आफ्नो हेपणू र् करूणा ितनीहरूलाई दखेाउन ु भयो।

4 तर जसले परमे रलाई त्यागे र अन्य दवेताहरू पजु्न थाले ितनीहरूले क पाउने छन।्
ितनीहरूले मिूतर्हरूमा चढाएको र ब लमा म सहभागी हुने छैन।
म ती मिूतर्हरूको नाउँ समते लने छुइन।ँ

5 मरेो िहस्सा र मरेो कचौरा परम भबुाट नै कपादान हुन्छ।
हे परम भ,ु तपाईं मरेो सहारा हुनहुुन्छ,
तपाईंले मरेो भाग दान गन ुर्हुन्छ।

6 मरेो भाग आ यर्पणू र् छ,
मरेो उ रािधकार अित सनु्दर छ।

7 म परम भकुो शसंा गछुर्, िकनभने उहाँले मलाई असल कुरा िसकाउन ु भएको छ।
राती पिन, मलाई आन्त रक अत िदनहुुन्छ।

8 परम भलुाई मलैे सधैं
आफू समक्ष राखकेो छु
र म उहाँको दािहने ितरबाट किहल्यै सन छुइन।ँ

9 मरेो हृदय र आत्मा यसलैे आन न्दत हुनछे।
अिन मरेो शरीर पिन सरुिक्षत रहनछे।

10 िकनभने परम भ,ु तपाईंले मलाई िचहानमा* छोडन ु हुनछैेन।
तपाईंले आफ्नो आज्ञाकारी भ जनलाई िचहानमा त्यसै कूहुन िदनहुुने छैन।

* 16:10: “ ”
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11 तपाईं मलाई बाँच्ने सही बाटो िसकाउन ु हुनछे।

तपाईंसगँ हुदँा सम्पणूर् खशुी ा हुनछे।
तपाईको दािहनपे हुदँा सघैं खशुी ा हुनछे।

17
दाऊदको ाथर्ना।
1 हे परम भ,ु न्यायको िन म्त मरेो ाथर्ना सनु्नहुोस।्

म तपाईंलाई उच्च स्वरमा पकुादछु।
अिन मलैे भनकेा कुरामा म ईमान्दार छु।

यसलैे मरेो ाथर्ना ित ध्यान िदनहुोस।्
2 तपाईं मरेो िवषयमा सही िनणर्य लन ु हुनछे

िकनभने तपाईं सत्य दे सक्न ु हुन्छ।
3 तपाईंले मरेो हृदयलाई गिहरो हने ुर् भएको छ

तपाईं रातभ र मसगँ हुनहुुन्थ्यो।
तपाईंले मलाई गन ुर् भयो अिन केही दोषहरू पाउन ु भएन।

मलैे कनै खराब योजना बनाइन।ँ
4 मलैे जहाँसम्म एकजना मानवको िन म्त सम्भव छ

त्यितनै मलै े तपाईंको आज्ञाहरू पालन गन चे ा गरेको छु।
5 मलैे तपाईंको पथ अनशुरण गरेकोछु।

मरेो पाइलाहरूले तपाईंले बताउन ु भएको बाँच्ने त रका किहल्यै छोडकेा छैनन।्
6 हे परमे र, त्यके पल्ट मलैे तपाईंलाई बोलाएँ।

तपाइँले मलाई जवाफ िदनभुयो।
यसलैे अब मरेो कुरा सनु्न ु होस।्

7 हे परमे र, तपाईंले ती मािनसहरूलाई सहयोग गन ुर्भयो,
जसले तपाईंमािथ भरोसा गरे।

ितनीहरू तपाईंको दािहनतेफर् उिभएका छन।्
त्यसलैे यो ाथर्ना तपाईंले आफ्ना भ जनहरू मध्ये एकजनाबाट सनु्न ु होस।्

8 तपाईंले आफ्नो आखँाको नानी जस्तै मरेो रक्षा गन ुर्होस।्
तपाईंको छ छाँयामिुन मलाई लकुाउन ु होस।्

9 हे परम भ,ु मलाई न गनर् खोज्ने द ु मािनसहरूबाट जोगाउन ु होस।्
मरेो चारैितरबाट घात पयुार्उन यास ग ररहकेा द ु मािनसहरूदे ख मलाई जोगाउन ु होस।्

10 ितनीहरूमा दया छैन।
ितनीहरू सा ै अहकंारी छन।्
ितनीहरूले परमे रका कुराहरू सनु्दनैन।्

11 ती मािनसहरूले मरेो खदेो गरे।
अिहले ितनीहरू मरेो चारैितर

आ मण गनर् तयार छन।्
12 ती द ु मािनसहरू िहं क िसहंहरू जस्तै अन्य ाणीहरूलाई मारेर खान्छन।्

ितनीहरू िसहंहरू जस्तै लकु्छन ्र आ मण गनर् तयार रहन्छन।्
13 हे परम भ,ु उठ्नहुोस र श तुफर् जान ु होस।्

ितनीहरूलाई आत्मासमपर्ण गनर् बाध्य पान ुर्होस।्
तपाईंको आफ्नो तरवार चलाउन ु होस ्र ती द ु मािनसहरूबाट मलाई बचाउनहुोस।्
14 हे परम भ,ु तपाईंको श योग गन ुर्होस ्र द ु मािनसहरूलाई यस धत बाट हटाउनहुोस।्

हे परम भ,ु शस्त मािनसहरू तपाईं कहाँ सहायता माग्न आउँछन।्
ती मािनसहरूलाई शस्त खानकुेरा िदन ु होस।्

तीनीहरूलाई यित शस्त खानकुेराहरू िदनहुोस,् ितनीहरूका भावी सन्तानलाई पिन पगुोस।्
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15 मलैे न्यायको िन म्त ाथर्ना गरें। यसलै,े हे परम भ,ु म तपाईंको महुार हनेछु।

हे परम भ,ु तपाईंलाई हरेेर, म पणूर् सन्त ु हुनछुे।

18
मखु सगंीतकारलाई: परम भकुो दास दाऊदको भजन। उनले यो भजन त्यो बलेा लखेे जब परम भलुे उनलाई शाऊल

र उसका श हुरूबाट बचाउन ु भएको िथयो।
1 उनले भन,े “हे परम भ,ु म तपाईंलाई मे गछुर्!

तपाईं मरेो श हुनहुुन्छ।”
2 परम भु मरेो च ान हुनहुुन्छ, मरेो िकल्ला हुनहुुन्छ।
मरेो सरुक्षाको ठाउँ हुनहुुन्छ।

मरेो परमे र, मरेो च ान हुनहुुन्छ म उहाँकहाँ सरुक्षाको लािग दगरेुर जान्छु।
परमे र मरेो ढाल हुनहुुन्छ उहाँको श ले मलाई बचाउछँ।

परम भु उच्च पवर्तहरूमा मरेो सरुक्षास्थल हुनहुुन्छ।

3 मलैे सहायताको लािग परम भलुाई बोलाएँ,
अिन म मरेो श हुरूबाट बाँच।े
तर ितनीहरूले खल्ली उडाए।

4 मरेा श हुरूले मलाई मान यास ग ररहकेा िथए! मतृ्यकुो डोरीले मलाई चारैितर घरेेको िथयो।
म बाढीमा फसकेो िथएँ जसले मलाई मतृ्यकुो मखुितर लिगरहथे्यो।

5 िचहानको डोरीले मलाई चारैितर घे र राखकेो िथयो,
मतृ्यकुो पासो मरेो सम्मखु िथयो।

6 म पासोमा फसें, मलैे सहयोगको लािग परम भलुाई बोलाएँ।
हो, मलैे परमे रलाई बोलाएँ।

परमे र उहाँको म न्दरमा हुनहुुन्थयो उहाँले मरेो स्वर सनु्नभयो।
उहाँले मरेो िवलापमा गोहारेको सनु्नभुयो।

7 पथृ्वी थर्िकयो र काम्यो;
पवर्तहरूको जग ह ल्लयो।
िकनभने परम भु ोिधत हुनहुुन्थ्यो!

8 परमे रको नाकको प्वालबाट धवुाँ आयो।
परमे रको मखुबाट जल्दै गरेको ज्वाला
अिन जल्दै गरेका िझल्काहरू उहाँबाट उडरे िन स्कयो।

9 परम भलुे आकाश च्याित िदन ु भयो,
अिन उहाँ तल ओलर्न ु भयो! उहाँ बाक्लो, कालो बादलमा उिभन ु भयो।

10 परम भु करूब स्वगर्दतूमािथ चढरे आकाश वा रपा र उडनभुयो।
उहाँमािथ बतासमा उिडरहन ु भएको िथयो।

11 परम भु कालो बादलमा लकु्न ु भएको िथयो जसले उहाँलाई पालले जस्तो घरेेको िथयो
उहाँ बाक्लो ब स्वरूप बादलमा लकु्न ु भएको िथयो।

12 त्यसपिछ, परमे रको तिेजलो चमकले त्यो कालो बादलहरू फटाई िदनभुयो।
त्यहाँ अिसनाको गोला र आगोका िफ लङ्गाहरू विषर्ए!

13 परम भु स्वगर्बाट गजर्न ु भयो।
सव च्च परमे रले उहाँको स्वर सिुनने बनाउन ु भयो।
त्यहाँ अिसनाको गोला र आगोका िफ लङ्गाहरू विषर्ए।

14 परम भलुे आफ्नो काँड िहकार्उन ु भयो र श हुरूलाई छरपस्ट पारीिदन ु भयो।
परम भलुे धरैे ब हरू फ्याँक्न ु भयो अिन मािनसहरू अलमल्ल भएर छ रए।

15 परम भ,ु तपाईंले आफ्नो आदशे िदन ु भयो
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अिन श शाली हावा बहन थाल्यो।
पानी पछाडी गयो अिन हामीले समु को िपधं दे सक्छौं।

हामीले पथृ्वीको िपधं दे सक्यौं।

16 परम भु मािथबाट ओलर तलसम्म पगु्न ु भयो र मलाई बचाउन ु भयो।
परम भलुे मलाई समा ु भयो र गिहरो पानीबाट तानरे िनकाल्नभुयो।

17 मरेा श हुरू म भन्दा ब लया िथए, ितनीहरूले मलाई घणृा गदर्थ।े
मरेा लािग मरेा श हुरू एकदम श शाली िथए, यसथर् परमे रले मलाई बचाउन ु भयो।

18 म िवपि मा िथएँ, र मरेा श हुरू ममािथ आइलाग।े
तर परम भु मरेो सहयोगको लािग त्यहाँ हुनहुुन्थ्यो!

19 परम भलुे मलाई मे गन ुर् हुन्छ यसलैे उहाँले मलाई बचाउन ु भयो।
उहाँले मलाई सरुिक्षत ठाउँमा ल्याउन ु भयो।

20 म िनद ष छु, यसकैारण उहाँले मलाई परुस्कार िदनहुुनछे।
मलैे अ ल ित पिन गल्ती काम ग रन,ँ यसकैारण उहाँले मरेो िन म्त रा ो काम गन ुर्हुनछे।

21 िकनभने मलै े उहाँका आज्ञाहरू पालन गरेकोछु!
मलैे परमे रको िवरू मा पाप काम गरेकोछैन।

22 म सधैं उहाँको िनणर्यहरूलाई सम्झना गछुर्।
म उहाँको िनयमहरू मान्दछु!

23 म उहाँसगँ पिव र ईमान्दार िथएँ,
मलैे अधमर्का कामहरू गनर्दे ख आफूलाई अलग राखें।

24 यसकैारण परम भलुे मलाई परुस्कार िदन ु हुनछे।
िकनभने म िनद ष छु! परमे रको दिृ मा मलैे सानो भलू पिन ग रन।

यसकैारण उहाँले म ित रा ै वहार गन ुर्हुन्छ।

25 हे परम भ,ु यिद कुनै मािनसले तपाईंलाई साँच्चै नै मे गछर् भने तपाईंले आफ्नो हेपणू र् करूणा उसलाई दखेाउन ु
होस।्

यिद कुनै मािनस तपाईं ित साँचो छ भने तपाईं पिन ऊ ित साँचो हुनहुुनछे।
26 हे परम भ,ु तपाईं धािमर्क र श ु मािनसहरूका लािग धािमर्क अिन शु हुनहुुन्छ।

तर कपटीहरूका िन म्त तपाईं अझै कपटीपणूर् कायर् गन ुर् हुन्छ।
27 हे परम भ,ु तपाईं न मािनसहरूलाई सघाउन ु हुन्छ

तर अहंकारीहरूलाई अपमान गन ुर्हुन्छ।
28 हे परम भ!ु तपाईंले मरेो िदयो बाल्न ु होस।्

मरेो परमे रले चारैितरका अनं्धकारलाई उज्यालो पारीिदन ु होस!्
29 परम भु तपाईंको सहायताले म िसपाहीहरूसगँ दगनुर् सक्छु।

परमे रको सहयोगले म श हुरूको पखार्लहरूमािथ चढ्न सक्छु।

30 परमे रको श पणूर् छ।
उहाँको वचन मािणत भएको छ।
उहाँ आफूमािथ भरोसा गन मािनसहरूलाई रक्षा गन ुर्हुन्छ।

31 त्यहाँ परम भु बाहके अरू कुनै परमे र छैन,
त्यहाँ परमे र छोडरे अक च ान छैन।

32 परमे र मलाई श दान गन ुर् हुन्छ।
उहाँले मलाई चोखो जीवन िजउन सहायता गन ुर्हुन्छ।

33 परमे रले मलाई मगृ जस्तो चाँडो दगनुर् सक्ने क्षमता िदनहुुन्छ।
उहाँले सव च्च ठाउँहरूमा मलाई दढृ भई उिभने बनाउन ु हुन्छ।

34 परमे रले मलाई य ु -कौशलता िसकाउन ु हुन्छ।
यसकारण मरेा पाखरुाहरू ब लया धनबुाट काँडहरू हान्न योग्यको हुनछे।
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35 परमे र तपाईंले रक्षा गन ुर्भयो र मलाई िज मा सघाउन ु भयो।

तपाईंको दािहने पाखरुाले मलाई सघाउन ु भयो।
तपाईंले श लुाई परास्त गनर्मा सघाउन ु भयो।

36 मरेा ख ु ाहरू र पाइलाहरू द रलो पा रिदन ु होस।्
यसलैे म ठेस ्नलािगकन चाँडो-चाँडो िहडं्न सक्छु।

37 त्यसपिछ म मरेा श हुरूलाई खे र प न सक्छु
ितनीहरूलाई ध्वशं नगरीकन म फकर आउने छैन!

38 म श हुरूलाई नाश गनछु ितनीहरू फे र उठ्ने छैनन।्
सम्पणूर् श हुरू मरेो पतैालामिुन हुनछेन।्

39 हे परमे र, तपाईंले मलाई श शाली बनाउन ु भयो,
य ु मा तपाईंले मरेो श हुरूलाई मरेो अिघ झकुाउन ु भयो।

40 तपाईंले मलाई मरेा श हुरूका िघ ोमा िहकार्उने
र मरेा िवरोधीहरूलाई ध्वशं पान मौका िदनभुयो।

41 मरेा श हुरूले सहयोगको लािग गहुारे,
तर त्यहाँ ितनीहरूलाई बचाउने कोही पिन िथएन।
ितनीहरूले परम भु समतेलाई गहुारे
तर उहाँले ितनीहरूलाई जवाफ िदनभुएन।

42 मलैे मरेो श हुरूलाई धलूो िपठो पारेर कुटें।
ितनीहरू बतासमा उडाइएको धलूो जस्तो भए।
मलैे ितनीहरूलाई धलूो िपठो पा रिदएँ।

43 मलाई ती मािनसहरूसगँ जोगाउन ु होस ्जो मरेो िवरू लडाइँ गछर्न।
मलाई जाितहरूका अगवुा बनाउन ु होस।्
मलाई नजान्ने मािनसहरूले पिन मरेो सवेा गनछन।्

44 ती मािनसहरूले मरेो िवषयमा सनु्नछेन ्अिन झ ै मरेो आज्ञा पालन गनछन।्
ती िवदशेीहरू मदे ख भयिभत हुनछेन।्

45 ती िवदशेीहरू डरले काम्नछेन।्
ितनीहरू आफू लकेुका ठाउँहरूबाट डरले काम्दै िनस्कने छन।्

46 परम भु जीिवत हुनहुुन्छ,
म मरेो च ानलाई शसंा गछुर्।
िकनभने उहाँ महान ्हुनहुुन्छ!

47 मरेो िन म्त परम भलुे मरेो श हुरूलाई दण्ड िदनभुयो।
उहाँले मािनसहरूलाई आफ्नो अधीनमा रा ु भयो।
48 हे परम भ,ु तपाईंले मरेो श हुरूबाट मलाई बचाउन ु भयो जो मरेो िवरू उिभए,

ितनीहरूलाई परािजत गनर् मलाई सहयोग गन ुर्भयो।
मलाई अत्याचारी मािनसहरूबाट जोगाउन ु भयो।

49 हे परम भ,ु यही कारणले ती जाितहरूको बीचमा म तपाईंको स्तिुत गछुर्।
यही कारणले गदार् म तपाईंको नाउकँो गीत गाउछुँ।

50 परम भलुे आफ्ना राजालाई धरैे य ु हरूमा सहयोग गन ुर्हुन्छ!
उहाँले आफ्नो हेपणू र् करूणा आफूले अिभषके गन ुर् भएको राजालाई दखेाउन ु हुन्छ।
उहाँ दाऊद र उनका सन्तानहरूिसत सघैंको लािग िव ासयोग्य रहनहुुनछे।
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19
मखु सगंीतकारलाई: दाऊदको भजन।

1 स्वगर्ले परमे रको मिहमाको िवषयमा बोल्छ।
आकाश-मण्डले उहाँका हातबाट बिनएका रा ा-रा ा कुराहरूका िवषयमा भन्दछ।

2 त्यके नयाँ िदनले धरैे-धरैे सिृ को कथा वणर्न गछर्।
अिन त्यके रातले परमे रको धरैे-धरैे श कट गछर्।

3 ितमीले साँ च्च नै केही वचन वा शब्दहरू सनु्न स ै नौ।
उनीहरूले स्वर िनकाल्दनैन ्जो हामी सनु्न सक्छौं।

4 तर ितनीहरूको “स्वर” सारा ससंारभ र फै लएर जाँदछ।
ितनीहरूका “वचनहरू” पथृ्वीको कुना-कुनासम्म पगु्छन।्

घामको लािग आकाश घर सरह हुन्छ।
5 घाम एक हर्िषत दलुहा जस्तो भएर आफ्नो ओ ानबाट आउँछ।

यो एउटा ब लयो खलेाडी जस्तै दगनुर्मा ती इच्छा भए झैं,
आफ्नो या ा आकाशमा तनर् शरुू गछर्।

6 घामले आफ्नो या ा एक िक्षितजबाट थालरे अक िक्षितजमा शषे गछर्।
यसको तापबाट केही पिन लकु्दनै।
परम भकुो उपदशेहरू पिन त्यस्तै छ।

7 परम भकुा िशक्षाहरू अत्य ु म छन।्
ितनीहरूले परमे रका भ जनहरूलाई श दान गछर्न।्

परम भकुो वस्था िव ास योग्यको छ।
यसले मखूर् मािनसहरूलाई ज्ञानी बनाउछँ।

8 परम भकुा िविधहरू सही छन।्
ितनीहरूले मािनसहरूलई खशुी पाछर्न।्

परम भकुा आदशेहरू िनष्कपट छन,्
ितनीहरूले जीवनमा उिचत मागर् दखेाउदछन।्

9 परम भकुो उपासना एउटा ज्योित जस्तै हो
जसले अनन्त च म्कलो उज्यालो पाछर्।

परम भकुो न्यायहरू उिचत र िनष्कपट छन।्
ितनीहरू सम्पणूर् ठीक छन।्

10 परम भकुो िशक्षाहरू अकबरी सनुभन्दा पिन मलू्यवान छन।्
ितनीहरू सोझै घरबाट िनकालकेो उ म महभन्दा पिन मीठा छन।्

11 परम भकुा िशक्षाहरूले आफ्ना दासहरूलाई होिशयार पाछर्।
यिद ितनीहरूलाई पालन गय भने असल िचजहरू आउँछन।्

12 हे परम भ,ु कसलैे पिन आफ्ना सबै भलूहरू दे स ै नन।्
यसलैे मलाई ग ु ी पापहरू गनर् नलगाउन ु होस।्

13 मलैे चाहकेा पापहरू गनर् नलगाउन ु होस।्
ती पापले ममािथ राज नगरोस।्

यिद तपाईंले मलाई सहयोग गन ुर्भयो भने म आफ्ना पापहरूबाट मु हुन्छु।
14 आशा गछुर्, मरेा वचनहरू र िवचारहरूले तपाईंको िच बझु्यो होला।

परम भ,ु तपाईं मरेो च ान हुनहुुन्छ, तपाईंले मा मलाई बचाउन ु हुन्छ।

20
मखु सगंीतकारलाई: दाऊदको भजन।
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1 सङ्क परेको बलेामा परम भलुे ित ो गहुारलाई सनु्न ु भएको होस।्

याकूबका परमे रले ित ो रक्षा गन ुर् भएको होस।्
2 उहाँको पिव स्थानबाट परम भलुे ितमीलाई सहायतामा पठान ु भएको होस।्

उहाँले िसयोनबाट ितमीलाई म त िदऊन।्
3 ितमीले अपर्ण गरेका सम्पणूर् उपहारहरू परमे रले सम्झना गरून।्

उहाँले ित ा सबै ब लहरू स्वीकार गरून।्
4 ितमीले खास जे चाहन्छौ परमे रले त्यही िदऊन।्

उहाँले ित ा सबै योजनाहरू सफल पारी िदऊन।्
5 जब परम भु परमे रले ितमीलाई सहयोग गन ुर् हुन्छ हामीहरू खशुी हुनछेौं।

परमे रको नाउकँो स्तिुत गरौं।
ितमीले मागकेो त्यके कुरा परम भलुे िदऊन!्
6 अब म जान्दछु आफूले रोजकेा राजालाई परम भलुे सहयोग गन ुर्हुन्छ!

परमे र आफ्नो पिव स्वगर्मा हुनहुुन्छ अिन आफूले रोजकेा राजालाई जवाफ िदनहुुन्छ।
परमे रले बचाउन आफ्नो महान ्श चलाउन ु हुन्छ।

7 कितपय मािनसहरूले आफ्ना रथहरूमािथ भरोसा गदर्छन ् कितपय मािनसहरूले आफ्ना िसपाहीहरू मािथ भरोसा
गदर्छन।्

तर हामी ता परम भु हा ा परमे रकै नाउमँा भरोसा गछ ं।
8 ती अन्य मािनसहरू परािजत भए, ितनीहरू य ु मा मा रए।

तर हामीले िजत्यौं! हामी िवजतेा हौं।
9 परम भलुे आफूले रोजकेा राजालाई बचाउन ु हुन्छ!

परमे रले रोजकेा राजाले गहुार मागे अिन परमे रले त्यसको जवाफ िदनभुयो!

21
मखु सगंीतकारलाई: दाऊदको भजन।

1 हे परम भ,ु तपाईंको बलले राजालाई खशुी पाछर्।
जब तपाईं उसलाई बचाउन ु हुन्छ ऊ अित नै खशुी हुन्छ।

2 तपाईंले राजालाई ती थोकहरू िदन ु भयो जनु उनले चाहकेा िथए।
हे परम भ,ु राजाले तपाईंसगँ केही थोकहरू माग,े र मागकेा थोकहरू सबै तपाईंले िदनभुयो।

3 हे परम भ,ु तपाईंले साँच्ची नै राजालाई आशीवार्द िदन ु भयो।
तपाईंले सनुको मकुुट उहाँको िशरमा लगाई िदन ु भयो।

4 हे परमे र, राजाले जीवन-दान तपाईंिसत मागे र तपाईंले उनलाई त्यही िदनभुयो।
तपाईंले उनलाई दीघार्य ु दान गन ुर्भयो, जनु सदा सवर्दाको िन म्त जारी रहनछे।

5 तपाईंले िज का लािग राजालाई अगवुाइ गन ुर्भयो अिन उनलाई महान ्मिहमा दान गन ुर्भयो।
तपाईंले उसलाई इज्जत र आदर िदनभुयो।

6 हे परमे र, तपाईंले साँच्ची नै राजालाई सदा सवर्दाको िन म्त आशीवार्द िदनभुयो।
जब राजाले तपाईंको महुार हने ुर् हुन्छ अिन त्यसले उहाँलाई आनन्दमय पादर्छ।

7 राजाले परम भमुािथ भरोसा राख्छ।
सव च्च परमे रको दयाबाट उनले किहल्यै उदास हुन ु पदन।

8 हे परमे र, तपाईंले आफ्ना श हुरूलाई तपाईं कितको श शाली हुनहुुन्छ दखेाउन ु हुनछे।
जसले तपाईंमािथ हये-दिृ राख्छन।्
तपाईंको श ले ती मािनसहरूलाई परास्त गछर्।

9 हे परम भ,ु तपाईं जब राजासगँ हुनहुुन्छ,
उनी तातो चलू्हा जस्तो हुन्छन।्

जसले त्यके कुरा िददंछन।्
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आफ्नो ोधको ज्वालामा सबै श हुरूलाई न पाछर्।
10 श हुरूका सन्तानहरू समते न भए।

ितनीहरू यस पथृ्वीबाट गए।
11 िकनभने ती मािनसहरूले तपाईंको िवरू नरा ा योजनाहरू तयार गरे, परम भ।ु

ितनीहरूले अधमर्का कामहरू गन योजना गरे तर ितनीहरू सफल भएनन।्
12 हे परम भ,ु तपाईंले ती मािनसहरूलाई आफ्ना दास बनाउन ु भयो।
तपाईंले ितनीहरूलाई डोरीले सगँै बाँध्न ु भयो।

तपाईंले ितनीहरूका घाँटीहरू व रप र डोरीहरू बाँध्न ु भयो ितनीहरूलाई जस्तै दासहरू िशर झकुाएर ब े पान ुर्
भयो।

13 हे परम भ,ु हामी तपाईंको शसंा गछ !
हामी तपाईंको महा श को िवषयमा वा -वादनसिहत गीतहरू गाउने छौ।

22
मखु सगंीतकारलाई “मगृको भातको धनु।” दाऊदको भजन।

1 हे मरेो परमे र, हे मरेो परमे र! िकन मलाई छाडनभुयो?
मलाई बचाउन तपाईं िकन यित टाढा हुनहुुन्छ!
तपाईं मरेो िवलौना, गहुार सनु्नलाई कित टाढा हुनहुुन्छ!

2 हे मरेो परमे र, मलैे तपाईंलाई िदउसँो बोलाएँ,
अिन मलैे िनरन्तर तपाईंलाई रातभ र बोलाएँ,

तर तपाईंले मलाई उ र िदन ु भएन।
3 हे परमे र तपाईं मा पिव हुनहुुन्छ तपाईं राजा जस्तो ब हुुन्छ।

इ ाएल का शसंाहरू तपाईंको िसहंासन हो।
4 हा ा िपता-पखुार्हरूले तपाईंमािथ भरोसा गरे

हो ितनीहरूले तपाईंमािथ भरोसा गरे, अिन तपाईंले ितनीहरूलाई बचाउन ु भयो।
5 हे परमे र, हा ा िपता-पखुार्हरूले तपाईंलाई गहुार मागे अिन ितनीहरू आफ्ना श हुरूबाट जोिगए।

ितनीहरूले तपाईंमािथ भरोसा राखे अिन ितनीहरू िनराश भएनन!्
6 यसकारण के म कीरा हु ँ मािनस होइन?

मािनसहरू मबाट ल ज्जत छन।्
ितनीहरूले मलाई िनन्दा गछर्न।्

7 त्यके जसले मलाई हछेर् मरेो खसी गछर्।
उसले आफ्नो टाउको हल्लाउछँ र मलाई िज ो दखेाउछँ।

8 ितनीहरूले मलाई भन्दछन ्“परम भलुाई गहुारको लािग बोलाऊ,
हुन सक्छ ितमीलाई बचाउलान।
यिद उनले ितमीलाई सचँ्ची नै मन पराउँदछन ्भने िनःसन्दहे उनले ितमीलाई रक्षा गन नै छन!्”

9 हे परमे र, सत्य हो भिन तपाईं मा एकजना हुनहुुन्छ जसमािथ म आि त हुन्छु।
तपाईंले म जन्मकेो िदनदे ख नै मरेो खबुै हरेचाह गन ुर् भएकोछ।

जब म दधू चु े बालकै िथएँ तपाईंले मलाई आ सन र सान्त्वना िदनभुयो।
10 तपाईं मरेो जन्म काल दे ख नै परमे र हुनभुएको छ।

म आमाको गभर्बाट िनस्कने िबि कै तपाईंको हरेचाहमा रा खएको िथएँ।
11 यसलैे हे परमे र, मलाई नछाड्न ु होस!्

सङ्क निजक छ। त्यहाँ मलाई साथ िदने कोही पिन छैनन।्
12 मािनसहरू मरेो चारैितर छन।्

ितनीहरू ब लया साँढहेरू जस्ता छन ्जसले मलाई घरेेर राखकेो छ।
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13 ितनीहरूले मलाई गजर्दं ै

िशकार िनल्ने िसहंले जस्तै आ मण ग ररहकेा छन।्
14 मरेो श क्षीण भएको छ

जसरी जमीनमा पानी पो खन्छन।्
मरेा जम्मै हाडहरू अलग भइसकेको छन।्

मरेो आटँ हराई सक्यो!
15 मरेो मखु फुटेको माटोको भाँडो जस्तै सकू्खा छ।

मरेो िज ोमािथ तालमुा टाँिसदै छ।
तपाईंले मलाई मतृ्यकुो धलूोमा फ्याँक्न ु भएकोछ।

16 “कुकुरहरू” द ु मािनसहरू हुन,् चारैितर छन।्
ितनीहरूले मलाई पासोमा पारे।
ितनीहरूले मरेा ख ु ा र हातहरू िचथोरेका छन।्

17 म मरेो हाडहरू दे सक्छु
अिन मािनसहरूले मलाई िचयो ग ररहकेा छन!्
ितनीहरूले मलाई हे ररहकेा छन!्

18 ती मािनसहरूले मरेो लगुाहरू बाँिडरहकेा छन।्
ितनीहरूले मरेो पोशाकहरूको िन म्त िच ा उडाइरहकेा छन।्

19 हे परम भ,ु मलाई छोडी नजानहुोस!् तपाईं मरेो बल हुनहुुन्छ।
मरेो सहायताको िन म्त आइहाल्नहुोस।्

20 हे परम भ,ु मरेो ाण तरवारबाट बचाउनँहुोस।्
मरेो बहुमलू्य ाण ती कुकुरहरूबाट जोगाई िदनहुोस।्

21 िसहंको मखुदे ख मरेो रक्षा गन ुर्होस।्
साँढहेरूका सींगहरूबाट मरेो रक्षा गन ुर्होस।्

22 हे परम भ,ु म तपाईंको िवषयमा मरेा दाज्य-ूभाइहरूलाई भन्नछुे।
महासभामा म तपाईंको शसंा गाउनें छु।

23 सम्पणूर् मािनसहरू ज-जसले उहाँको शसंा गदर्छन ्परम भकुो शसंा गर।
हे इ ाएल का सन्तान हो, परम भलुाई सम्मान दखेाऊ।
ह,े इ ाएल का मािनसहरू! परम भकुो डर मान र सम्मान गर।

24 िकनभने परम भलुे सङ्कटहरूमा परेका सबै दीनहीन मािनसहरूलाई सहयोग गन ुर्हुन्छ।
परम भु ितनीहरूदे ख ल ज्जत हुनहुुन्न।
यिद मािनसहरूले परम भलुाई गहुार माग,े
उहाँ आफैं ितनीहरूदे ख लकु्न ु हुन्न।

25 हे परम भ,ु तपाईंले जे गन ुर् भएकोछ त्यसको िन म्त म तपाईंको शसंा महासभामा गछुर्।
ती सम्पणूर् भ जनहरूको सम्मखु मलैे सबै जनु िदन्छु भनरे वचन िदएको िथएँ ब लहरू अपर्ण गनछु।

26 न मािनसहरू, आऊ, खाऊ र सनु्त हौ!
ितमीहरू जो परम भलुाई खोज्दै आएका छौ उहाँको शसंा गर!
ितमीहरूका हृदयहरू सधैंको िन म्त खशुी रहोस।्

27 टाढा-टाढा भएका जाितका मािनसहरूले परम भलुाई सम्झनू ्
र उहाँितर फकर आऊन!्

िवदशीहरूका प रवारहरूले पिन, उहाँ अिघ दण्डवत ्गरून ्र उहाँको पजूा गरून।्
28 िकन? िकनभने परम भु नै राजा हुनहुुन्छ।

उहाँले सबै जाितहरू मािथ शासन गन ुर्हुन्छ।
29 ब लया, स्वस्थ्य मािनसहरूले खाइसके पिछ परमे रको सम्मखु िशर िनहुराएर ढोग गदर्छन।्

वास्तवमा, सबै मािनसहरू मनछ
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अिन जो म रसकेका छन,्
ितनीहरूले परमे र सम्मखु िशर िनहुराएर ढोग्दछन!्

30 अिन भिवष्यमा हा ा सन्तानहरूले परम भकुो सवेा गनछन।्
मािनसहरूले सदा सवर्दा उहाँको िवषयमा भन्ने छन।्

31 त्यके मािनसहरुले आफ्ना भावी सन्तान र केटा-केटीहरूलाई
परमे रले गन ुर् भएको रा ा कुराहरूको िवषयमा भन्नछेन।्

23
दाऊदको भजन।
1 परम भु मरेो गोठाला हुनहुुन्छ।

मलाई खाँचो परेका सबै थोकहरू पाउनछुे।
2 उहाँले मलाई ह रयो घाँसको चौरमा सतुाउनहुुन्छ।

उहाँले मलाई शान्त तलाउितर लान ु हुन्छ।
3 उहाँले आफ्नै नामको लािग मरेो आत्मामा नयाँ श िदनहुुन्छ।

उहाँ साँच्चै नै असल हुनहुुन्छ भन्ने दखेाउनलाई उहाँले मलाई धािमर्कताको बाटोतफर् डोराउन ु हुन्छ।
4 यिद म िचहानभन्दा पिन अन्धकार-खाडी भएर िहडंे पिन,

डरले रातभरी तर्सने छैन, िकनभने हे परम भ,ु तपाईं मसगँ हुनहुुन्छ।
तपाईंको ला ी र लौरोले मलाई सान्तवना िददंछ।

5 हे परम भ,ु तपाईंले मरेो श हुरूका समक्ष मरेो िन म्त भोजन तयार पा रिदन ु भयो,
अिन तपाईंले मरेो िशरमा तले हाल्न ु भयो।*
मरेो कचौरा च ु लन्छ र पो खएर बिगरहनछे।

6 मरेो जीवनको अन्तसम्म करूणा र भलाई मसगँै रहने छ,
अिन म परम भकुो म न्दरमा सधंकैो िन म्त ब छुे।

24
दाऊदको भजन।
1 पथृ्वी र त्यसमा भएका सबै थोकहरू परमे रका सम्पि हुन।्

यो ससंार र यसका सबै मािनसहरू उहाँकै सम्पि हुन।्
2 परम भलुे पानीमािथ पथृ्वी बनाउन ु भयो

उहाँले यसलाई नदीहरूमा बसाउन ु भयो।
3 परम भकुो पवर्तमािथ को जान सक्छ?

उठेर परम भकुो पिव म न्दरमा उपासना गनर् को सक्छ?
4 मािनसहरू जसले पाप कमर्हरू गरेका छैनन ्

मािनसहरू जसका श ु हृदयहरू छन।्
मािनसहरू जसले सत्य भनरे झटू बोल्नलाई मरेो नाउँ योग गरेका छैनन।्
अिन जसले झटूो बोलनेन ्र झटूा कसमहरू खाएका छैनन,् ितनीहरूले मा त्यहाँ उपासना गनर् सक्छन।्

5 असल मािनसहरूले मा अन्य मािनसहरूलाई पिन आशीवार्द िदइयोस ्भनी परम भलुाई ाथर्ना गछर्न।्
ती असल मािनसहरूले आफ्ना परमे र, आफ्ना उ ारकलाई असल कुराहरू ग रिदन ु होस ्भनी याचना गछर्न।्

6 ती असल मािनसहरूले परमे रलाई प ाउने कोिशश गदर्छन।्
ितनीहरू सहयोग माग्न याकूबका परमे र कहाँ जान्छन।्

7 हे मलू वशे- ारहरू आफ्ना टाउकाहरू उठाऊ।
* 23:5: … “

” “ ,
परमे रले उसलाई एक राजा, पजूाहारी अथवा अगमव ालाई झैं िवशषे रूपमा चनु्न ु भयो।”
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सनातनका ारहरू, खोल,
अिन मिहमापणूर् राजा िभ आउनु हुनछे।

8 मिहमाका महाराज को हुनहुुन्छ?
परम भु नै ती राजा हुन,् उहाँ श शाली िसपाही हुनहुुन्छ।
परम भु उही राजा हुनहुुन्छ, उहाँ परा मी हुनहुुन्छ।

9 हे मलू वशे- ारहरू, आफ्ना टाउकाहरू उठाऊ।
सनातनका ारहरू खलु्ला होऊ,
र मिहमापणूर् महाराजा िभ आउनु हुनछे।

10 यो मिहमाका महाराजा को हुनहुुन्छ?
सवर्श मान ्परम भु नै महाराजा हुनहुुन्छ, उहाँ नै मिहमाका राजा हुनहुुन्छ।

25
दाऊदको भजन।
1 हे परम भ,ु म स्वयलंाई नै तपाईंकहाँ अपर्ण गदर्छु।
2 हे मरेो परमे र, म तपाईंमािथ भरोसा गछुर्

र म किहले िनराशा हुने छैन।
मरेा श हुरू ममािथ हाँ े छैनन।्

3 यिद कुनै मािनसले तपाईंमािथ भरोसा गछर् भने त्यो किहल्यै िनराश हुने छैन।
तर िव ासघातीहरू िनराशा हुनछेन।्
ितनीहरूले केही पिन पाउने छैनन।्

4 हे परम भ,ु मलाई तपाईंको पथ िनदशन गन ुर्होस।्
मलाई तपाईंको िशक्षा िसकाउनहुोस।्

5 बाटो दखेाउन ु होस ्र मलाई तपाईंको सत्यताहरू िसकाउनहुोस।्
तपाईं मरेो परमे र हुनहुुन्छ, मु दाता हुनहुुन्छ।
म िदनहु ँ तपाईंमा भरोसा गदर्छु।

6 हे परम भ,ु तपाईंको कृपाको सम्झना ममािथ सधैं रहोस,्
मलाई मे दखेाउन ु होस ्जो तपाईंसगँ सधैं छ।

7 ती मरेा पापहरू र द ु तापणू र् कामहरू नसम्झन ु होस ्म जनु जवानी हुदँा गरेको िथएँ।
हे परम भ,ु तपाईंको शभुनाउकँो लािग, मलाई मेमा सम्झना गन ुर्होस।्

8 परम भु साँच्चै असल अिन इमान्दार हुनहुुन्छ।
उहाँले पापीहरूलाई ठीक मागर्मा बाँच्ने त रका िसकाउन ु हुन्छ।

9 जब उहाँ िवन मािनसहरूको िन म्त न्याय सगंत हुनहुुन्छ।
यसरी उहाँले ितनीहरूलाई िजउन सही मागर् दखेाउन ु हुन्छ।

10 परम भु सधैं ती मािनसहरू तफर् दयाल ु र सत्य हुनहुुन्छ
जसले उहाँको ितज्ञा र करारहरू मान्दछ।

11 हे परम भ,ु मलैे धरैे गल्तीहरू गरेको छु।
तर, तपाईंको अन ु ह दखेाउन ु होस,् मलैे जे जित अधमर् कामहरू गरें त्यासलाई क्षमा ग रिदन ु होस।्

12 यिद कुनै मािनसले परम भकुो भ हुन खोज्दछ,
तब उहाँले त्यस मािनसलाई बाँच्ने उ म बाटो दखेाउन ु हुनछे।

13 त्यस मािनसले असल चीजहरूमा तिृ पाउनछे,
अिन परमे रले ितज्ञा गन ुर् भएको जमीन उसका छोरा-छोरीहरूले पाउनछेन।्

14 परम भलुे आफ्ना ग ु कुराहरू आफ्ना भ जनहरूलाई भन्नहुुन्छ।
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उहाँले आफ्नो करारहरू ितनीहरूलाई िसकाउन ु हुन्छ।
15 म सधैं परम भकुो सहयोग पाउन उहाँलाई प खर्रहकेो छु।

उहाँ सधैं मरेो सकंटहरूबाट मलाई मु गन ुर्हुन्छ।
16 हे परम भ,ु म पीिडत र एक्लो छु,

मप फकर ममािथ कृपा दशार्उन ु होस।्
17 मरेा सकंटहरूबाट मलाई मु िदनहुोस।्

मरेो समस्याहरू समाधान गनर् साथ िदनहुोस।्
18 हे परम भ,ु मरेा परीक्षाहरू र सकंटहरूमा दिृ रा हुोस ्

र मलैे गरेका सबै पापहरू क्षमा गन ुर्होस।्
19 मसगँ भएका मरेा श हुरूमा नजर परोस।्

ितनीहरूले मलाई हलेा गछर्न ्र क िदन्छन।्
20 हे परम भु मरेो सरुक्षा गन ुर्होस ्अिन बचाउनहुोस।्

म तपाईंमािथ भरोसा गछुर् यसथर् मलाई िनराश नपान ुर्होस।्
21 हे परमे र, तपाईं साँच्चै नै इमान्दारी र धािमर्क हुनहुुन्छ

म तपाईंमा भरोसा राख्छु यसलैे मरेो रक्षा गन ुर्होस।्
22 हे परमे र! इ ाएल का सम्पणूर् मािनसहरूलाई उनीहरूका श हुरूदे ख बचाउनहुोस।्

26
दाऊदको भजन।
1 हे परम भु मरेो न्याय गन ुर्होस।्
म चोखो भएर बाँचकेो छु भनरे मािणत गन ुर्होस।्

म परम भमुा भरोसा गनर् किहल्यै चकेुको छैन।
2 हे परम भु यास गरेर मलाई जाँच गन ुर्होस।्

मरेो मन र हृदय जाँच्न िनयालरे हने ुर्होस।्
3 मलैे तपाईंको साँचो मे किहल्यै िबिसर्एको छुइन ँ

अिन तपाईंको िव ासले मरेो सारा जीवनलाई डोयार्इरहकेो छ।
4 म ती थर्का मािनसहरू मध्यकेो होइन।

म द ु का सगंतहरूलाई घणृा गछुर्।
5 म ती कुकम हरूको समदुायलाई घणृा गछुर्।

म ती ठग धतूर्हरूको समदुायहरूमा सामले छैन।
6 हे परम भ,ु म चोखो छु भनरे दखेाउनलाई मरेो हातहरू धोई िदनहुोस ्

म तपाईंको वदेीको व रप र िहडं्न सकँू।
7 हे परम भ,ु म तपाईंको मिहमाको गीत गाउछुँ।

म ती अ तू सजृनाहरूका गीत गाउछुँ जनु सबै तपाईंले सिृ गन ुर्भयो।
8 हे परम भु म तपाईंको म न्दरलाई मे गदर्छु।

म तपाईंको मिहमापणूर् पाललाई मे गदर्छु।

9 हे परम भ,ु मलाई पापीहरूिसत सजाय निदनहुोस।्
ती हत्याराहरू सगँै मलाई नमान ुर्होस।्

10 ती पापीहरूले अन्य मािनसहरूलाई ठग्न सक्छन।
ितनीहरूले नीच काम गनर् पसैाहरू लनसक्छन।्

11 तर म िनद ष छु।
यसलैे परमे रको म ित कृपा रहोस ्र रक्षा गन ुर्होस।्

12 म सबै िवपदहरूबाट सरुिक्षत छु।
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हे परम भ,ु म तपाईंका मािनसहरूको महासभामा, बोलाइएकाहरूको माझमा जब उिभन्छु त्यहाँ तपाईंको शसंा
गनछु।

27
दाऊदको भजन।
1 हे परम भ,ु तपाईं मरेो ज्योित र उ ारक ार् हुनहुुन्छ,

मलैे कोहीसगँ पिन डराउन ु पदन!
मरेो जीवनको लािग परम भु नै सरुिक्षत ठाउँ हुनहुुन्छ!

यसलैे म कोहीसगँ डराउने छैन।
2 द ु मािनसहरूले मलाई आ मण गनर् सक्छन।्

ितनीहरूले मलाई तरवारले काट्न सक्छन।्
मरेा श हुरूले आ मण गनर् सक्छन ्

अिन मलाई ध्वशं पान यास गनर् सक्छन।्
3 तर मरेा श हुरू ठक्कर खानछेन ्अिन पितत हुनछेन।्
तथािप िसपाहीहरू मरेो व रप र छन,् म डराउने छैन।

यिद मािनसहरूले य ु मा आ मण गरे तापिन म डराउने छैन।
िकनभने म परम भमुािथ भरोसा गदर्छु।

4 परम भबुाट म एउटै मा कुरा जान्न चाहन्छुः
“जीवनभर म उहाँको म न्दरमा ब सकँू,

परमपरभलुे िदने खशुी अनभुव गन ुर्सकँू
अिन म न्दरमा प रदशर्न गन ुर् सकँू।”

5 परम भलुे मलाई बचाउन ु हुन्छ।
जब म सकंटमा पछुर् उहाँले मलाई आफ्नो वासस्थानमा लकुाउनहुुन्छ।
उहाँले मलाई आफ्नो सरुक्षाको ठाउँमा लानहुुन्छ।

6 मरेा श हुरूले मलाई घरेेका छन।्
तर ितनीहरूलाई परास्त गनर् मलाई परम भलुे सहयोग गन ुर् हुनछे।

त्यसपिछ म उहाँको पालमा ब ल चढाउने छु।
म आनन्दको जयकार सिहत ब लदान गनछु,
म परम भकुो सम्मानमा भजन गाउनछुे।

7 हे परम भ,ु मरेो िबन्ती सनु्नहुोस।्
मलाई जवाफ िदनहुोस।् मलाई कृपादान गन ुर्होस।्

8 हे परम भ,ु म तपाईंसगँ बोल्न चाहन्छु।
म हृदयबाटै तपाईंसगँ कुरा गनर् चाहन्छ।

म तपाईं समक्ष बोल्न आएँ।
9 हे परम भ,ु तपाईंको दासबाट अनहुार नफकार्उन ु होस,्

मलाई साथ िदनहुोस।्
मलाई टाढा नधकेल्नहुोस,्

मलाई नत्याग्न ु होस,्
मरेो परमे र, तपाईं मरेो रक्षक हुनहुुन्छ।

10 मरेो माता-िपताले मलाई छोडी गए।
तर परम भलुे मलाई लान ु भयो र बनाउन ु भयो।

11 हे परम भ,ु मरेा श हुरू छन।्
यसलैे मलाई पथ दशर्न गन ुर्होस ्र तपाईंको उपायहरू बताउन ु होस।्

मलाई ठीक कुराहरू मा गनर् िसकाउन ु होस।्
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12 मरेा श हुरूले ममािथ आ मण गरे।

मलाई अरूले चोट पयुार्योस भनी ितनीहरूले मरेो िवषयमा झटूो बोलकेा छन।्
परम भ,ु मरेा श हुरूले मलाई परािजत नगरून।्

13 मलाई परूा िव ास छ म मन ुर् भन्दाअिघ परम भकुो सतगणु हनेर् पाउनछुे।
14 परम भकुो सहयोगलाई पखर्,

ब लयो र साहसी होऊ,
अिन परम भकुो सहयोग पखर्।

28
दाऊदको भजन।
1 हे परम भ,ु तपाईं मरेो िन म्त च ान हुनहुुन्छ।
म तपाईंलाई सहायताको िन म्त गहुारी रहछुे।

मरेो ाथर्नाहरूलािग कान नथनु्नहुोस!्
यिद तपाईंले सहायताको िन म्त मरेो िबन्ती सनु्न ु भएन भन,े

मािनसहरूले सोच्नछेन ्म िचहानमा भएका मदुार्हरूभन्दा हीन छु।
2 हे परम भ,ु म आफ्ना पाखरुाहरू उचाल्दै तपाईंको खास पिव स्थानतफर् ाथर्ना गछुर्।

जब म बोलाउँछु मलाई सिुन िदनहुोस।्
म ित दया दशार्उन ु होस।्

3 हे परम भ,ु मलाई ती द ु मािनसहरू मध्यकेो नठान्नहुोस।्
ितनीहरूले आफ्ना िछमकेीहरूलाई “शालोम”* शब्दसगँ स्वागत गदर्छन, तर ितनीहरूको मनिभ आफ्ना

िछमकेीहरूको िवरू अधमर् कामहरू गदर्छन।्
4 हे परम भ,ु ती मािनसहरूले अरूको िन म्त अिहतकारी कामहरू गदर्छन।्

यसलैे अधमर् कुराहरू नै ितनीहरू तफर् फकार्ई िदनहुोस।्
ितनीहरूका कुकायर्हरू अनसुार दण्ड िदनहुोस।्

5 द ु मािनसहरूले परम भकुो धािमर्क कायर्हरू बझु्दनैन।्
उहाँले के बनाउन ु भएकोछ भनी ितनीहरू बझु्दनैन।्
परम भलुे ितनीहरूलाई दण्ड िदऊन ्अिन सम्व ृ पणू र् नबनाऊन।्

6 परम भकुो शसंा गर।
उहाँले मरेो करूणाको ाथर्ना सनु्नभुयो।

7 परम भु मरेो श हुनहुुन्छ, उहाँ मरेो ढाल हुनहुुन्छ,
म उहाँमािथ भरोसा गछुर्,

म खशुी छु
र उहाँको शसंाको गीत गाउछुँ।

8 परम भलुे आफूले रोज्न ु भएका ि यजनलाई रक्षा गन ुर्हुन्छ।
परम भलुे उहाँलाई बचाउन ु हुन्छ। परम भु उसको श हुनहुुन्छ।

9 हे परमे र, आफ्ना मािनसहरूलाई रक्षा गन ुर्होस।्
जो तपाईंका हुन, ितनीहरूलाई आशीवार्द िदन ु होस।्
ितनीहरूको अनन्त अगवुाइ र सम्मान गन ुर्होस।्

29
दाऊदको भजन।
1 परमे रका सन्तान हो, परम भकुो शसंा गर।

उहाँको मिहमा र श को शसंा गर।
* 28:3: “ ” “ ”
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2 परम भकुो स्तिुत गरौं र उहाँको नाउकँो सम्मान गरौं।

आफ्ना खास पोशाक* लगाएर उहाँको उपासना गरौं।
3 परम भलुे आफ्ना आवाज समु मािथ उठाउन ु हुन्छ।

मघेको गजर्न समु मािथ ितध्विन हुन्छ, यही नै मिहमापणूर् परम भकुो आवाज हो।
4 परम भकुो आवाजले उहाँको श बझुाउँछ।

उहाँको आवाजले आफ्नो मिहमा दशार्उछँ।
5 परम भकुो आवाजले दवेदारका रूखहरू पिन टु ा-टु ा पारेर भाँच्छ।

परम भलुे लबनोनका ठूला-ठूला दवेदारूको रूखहरू भाँच्न ु हुन्छ।
6 परम भु लबनोनलाई हल्लाउन ु हुन्छ।
यो सानो साँढे उि रहकेो झैं दे खन्छ।

िस रओन ह ल्लन्छ।
त्यो सानो बा ा नाच्दै गरे झैं दे खन्छ।

7 परम भकुो आवाज िबजलुीको चमकिसत हावाबाट बािह रन्छ।
8 परम भकुो आवाजले मरूभिूम पिन चम्काई िदन्छ।

कादशेको मरूभिूमलाई परम भकुो आवाजले थकार्ई िदन्छ।
9 परम भकुो आवाजले मगृलाई भयभीत पा रिदछ।

परम भलुे जङं्गलहरू ध्वशं पा रिदन ु हुन्छ;
तर उहाँको दरबारमा, मािनसहरू “मिहमा” गाउछँन।्
10 जम्मै बाढी आएको बलेामा परम भु राजा हुनहुुन्थ्यो

अिन सदा सवर्दको लािग राजा नै हुनहुुनछे।
11 परम भलुे उहाँका मािनसहरूलाई सरुक्षा गरून।्

परम भलुे आफ्ना मािनसहरूलाई शा न्तले आशीवार्द िदऊन।्

30
भजनहरू मध्ये एउटा। यो भजन म न्दरको नाउमँा समपर्ण। दाऊदको भजन।
1 हे परम भ,ु तपाईंले मलाई मरेो सकंटहरूबाट मािथ उठाउन ु भयो।

तपाईंले मरेो श हुरूलाई िज िदन ु भएन र म ित हाँसो उडाउन िदन ु भएन।
यसलैे तपाईं ित म सम्मान जनाउदँछु।

2 हे परम भ,ु मरेो परमे र, मलैे तपाईंलाई ाथर्ना गरें
र मलाई िनको पान ुर् भयो।

3 तपाईंले मलाई िचहानबाट िनकाल्न ु भयो र बाँच्न िदनभुयो।
मलैे खाडलमा लिडरहकेा मतृकहरूिसत िमल्न ु परेन।

4 हे परमे रका भ जनहरू, परम भु ित भजन गाऔ!
उहाँको पिव नाउकँो शसंा गर!

5 परमे र ोिधत हुनहुुन्थ्यो यसथर् िनणर्य “मतृ्य”ु हुन गयो।
तर उहाँले आफ्नो मे दशार्उन ु भयो र मलाई “जीवनदान” िदनभुयो।

म राती रोइरहें,
अक िबहान म खशुी िथएँ र गाइरहथेें!

6 जब म जोिगएँ र सरुिक्षत भएँ,
सोचें केही कुरोले पिन मलाई क पयुार्उन सक्ने छैन!

7 ह,े परम भु जब तपाईं म ित कृपाल ु हुनहुुन्थ्यो
मलैे अनभुव गरें कसलैे पिन मलाई परािजत गनर् सक्ने छैन!

जब तपाईंले मबाट मखु फकार्एर जानभुयो,
* 29:2: -पाठ गदार् लगाइन्छ।
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म डराएँ र काम।े
8 यसथर् परमे र, म फकं अिन तपाईं ित ाथर्ना गरें।

मलैे तपाईंलाई दयाको िबन्ती गरें।
9 मलैे भन,े “परमे र, के रा ैं◌े हुन्छ!

यिद म मरे अिन िचहानिभ गए भन?े
मरेका मािनसहरू खाली धलूोिभ प ल्टएर बस्छन!्

ितनीहरूले तपाईंको शसंाहरू गाउदँनैन।्
कितसम्म हामी तपाईंमािथ िनभर्र हुनसक्छौ।
ितनीहरूले मािनसहरूलाई भन्दनैन।्

10 हे परम भ,ु मरेो ाथर्ना सनु्नहुोस ्र म ित कृपादिृ रा हुोस!्
हे परम भ,ु मलाई साथ िदनहुोस!्”

11 मलैे ाथर्ना गरें र तपाईंले साथ िदनभुयो!
तपाईंले मरेो रूवाइलाई नाचमा बद्ली िदनभुयो।
तपाईंले मरेो उदासीनताका पोशाकहरू फुकालरे लजैान ु भयो

र खशुीयालीले मलाई ढािकिदन ु भयो।
12 हे परम भ,ु मरेो परमे र, म सदासवर्दा तपाईंको स्तिुत गाउनछुे यसकारण त्यहाँ किहल्यै िनस्तब्ध हुनछैेन,

अिन म सधैं तपाईंको शसंा गछुर्।

31
मखु सगंीतकारलाई: दाऊदको भजन।

1 हे परम भ,ु म तपाईंमािथ आि त हुन्छु
मलाई िनराश नपान ुर्होस।्
म ित कृपाल ु हुनहुोस ्र मरेो रक्षा गन ुर्होस।्
2 हे परमे र, म ित ध्यान िदनहुोस।्
चाँडै आउन ु होस ्अिन मलाई बचाउन ु होस।्

मरेो च ान हुनहुोस।्
मरेो सरुक्षाको ठाउँ भइिदन ु होस।्

मरेो िकल्ला बिननहुोस ्मरेो रक्षा गन ुर्होस।्
3 हे परमे र, तपाईं मरेो रक्षक हुनहुुन्छ अिन तपाईं मरेो िकल्ला हुनहुुन्छ।

यसथर्, तपाईंको सरुक्षाको िन म्त मरेो अगवुाइ गन ुर्होस ्र मलाई िनदश गन ुर्होस।्
4 मरेा श हुरूले मरैे समक्ष पासो थाप।े
मलाई ितनीहरूको पासोबाट बचाउनँ ु होस।्

तपाईं मरेो सरुक्षाको स्थान हुनहुुन्छ।
5 हे परम भ,ु तपाईं परमे र हुनहुुन्छ, जसमािथ हामी भरोसा गनर् सक्छौं।

मलैे आफ्नो जीवन तपाईंको हातमा रा खिदएँ,
मलाई बचाउन ु होस!्

6 म ती झटूा दवेताहरू मान्नहेरूलाई घणृा गछुर्।
म परम भमुा मा भरोसा गछुर्।

7 हे परमे र, तपाईंको िव ासपणूर् मेको आनन्दमा म खशुी हुनछुे अिन नाच्नछुे।
तपाईंले मरेो पीरहरू दे ु भएको छ।
मलाई भएका दःुख क हरू तपाईं जान्नहुुन्छ।

8 तपाईंले मरेा श हुरूलाई मलाई लएर जान ु िदन ु भएन।
तपाईंले ितनीहरूको पासोबाट मलाई बचाउन ु भयो।

9 हे परम भ,ु मसगँ कैयौं दःुख-क हरू छन ्यसलैे म ित कृपा-दिृ रा हुोस।्
यसलैे म यित सा ो उदास छु मरेा आखँाहरू िबझाउँदछैन।्
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मरेो घो ो र भ ूडँीहरू द ु खरहछेन।्
10 मरेो जीवन उदासीनतामा समा भइरहछे।

मरेो उमरे नरैाश्यमा िबितरहछे।
मरेा सकंटहरूले मरेो श नाश गद लाँदछै।

मरेो श ले मलाई छोड्दै गइरहछे।
11 मरेा श हुरूले मलाई हलेा गछर्न,्

अिन मरेा सम्पणूर् िछमकेीहरूले पिन हलेा गछर्न।्
सबै मरेा आफन्तहरूले मलाई गल्लीमा दखेकेा छन।्

ितनीहरू मसगँ डराउछँन ्जब गल्लीमा मलाई ितनीहरूले दखे्छन,्
ितनीहरू मलाई नदखेे झैं भान गछर्न।्

12 मािनसहरूले आफ्नो हराएको औजार जस्तै
पणू र् कारले मलाई िबिसर्काछन।्

13 मरेो िवषयमा मािनसहरूले भनकेा डरलाग्दा कुराहरू म सनु्छु।
ितनीहरू मरेा िवरोधीहरू भए, ितनीहरूले मलाई मान योजना गरे।

14 तर हे परम भ,ु म तपाईंमािथ भरोसा गछुर्।
तपाईं नै मरेो परमे र हुनहुुन्छ।

15 मरेो जीवन तपाईंको हातमा छ,
मलाई मरेो श हुरूदे ख बचाउनहुोस।्

कितपय मािनसहरूले मलाई खिेदरहकेा छन।्
मलाई ितनीहरूबाट बचाउनहुोस।्

16 कृपया स्वागत जनाएर तपाईंको दासलाई हण गन ुर्होस।्
ममािथ कृपादिृ परोस ्र मलाई बचाउन ु होस!्

17 हे परम भ,ु मलैे तपाईंलाई ाथर्ना गरें।
यसथर् म असन्त ु हुिँदन।

द ु मािनसहरू असन्त ु हुनछेन।्
ितनीहरू िनस्तब्ध िचहानिभ जानछेन।्

18 ती द ु हरू अहंकार गछर्न ्
अिन रा ा मािनसहरूको िवषयमा झटूा कुरा गछर्न।्

ती द ु हरू घमण्डी छन,्
ितनीहरूको झटूो बोल्ने ओंठहरू मौन हुनछेन।्

19 हे परमे र! तपाईंले धरैे आ यर्-जनक कुराहरू आफ्ना भ जनहरूको िन म्त लकुाउन ु भएको छ।
तपाईंले असल कुराहरू त्यके मािनसहरूलाई गन ुर् हुन्छ
जसले तपाईंलाई िव ास गछर्न।्

20 धम मािनसहरूलाई क िदनलाई द ु हरू एक जटु हुन्छन।्
ती द ु हरू लडाइँ गनर् तयैार हुन्छन।्

तर तपाईंले ती मािनसहरूलाई लकुाउन ु हुन्छ र ितनीहरूको रक्षा गन ुर् हुन्छ।
तपाईंले ितनीहरूलाई आफ्नो छ छाँयामा जोगाउन ु हुन्छ।

21 परम भकुो जय होस!्
जब सम्पणूर् शहरलाई श हुरूले घरेेका िथए,

आफ्नो हेपणूर् करूणा अ तू कारले मलाई दखेाउन ु भयो।
22 म भयभीत िथएँ अिन मलैे भन,े “म यस्तो ठाउँमा छु जहाँ परमे रले मलाई दे सक्न ु हुन्न।

तर मलैे तपाईंलाई ाथर्ना गरें, परमे र अिन तपाईंले मरेो ाथर्ना सहायताका लािग सनु्न ु भयो।”
23 हे परमे रका भ जनहरू, ितमीहरूले परम भलुाई मे गन ुर् पछर्!

परम भलुे ितनीहरूलाई रक्षा गन ुर्हुन्छ जो उहाँ ित िव ासी छन।्
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तर परम भलुे ितनीहरूलाई दण्ड िदनहुुन्छ जसले आफ्नो बलको अहकंार गछर्न।्
उहाँले ितनीहरूलाई दण्ड िदनहुुन्छ जो त्यसको लायक छन।्

24 ब लयो र वीर होऊ, ितमीहरू सबै जो परम भकुो सहयोग प खर्रहकेा छौ।

32
दाऊदको भजन (म स्कल)।
1 त्यो मािनस खशुी हुन्छ,

जसका पापहरू क्षमा ग रएका छन।्
त्यो मािनस एकदमै भाग्यमानी हो जसका पापहरू मे टएका छन।्

2 त्यो मािनस खशुी हुन्छ,
जब परम भलुे त्यो दोषी होइन भिनिदन ु हुन्छ।
त्यो मािनस एकदमै भाग्यमानी हुन्छ जब उसले आफ्ना िनजी पापहरू लकुाउँदनै।

3 परमे र मलैे तपाईंलाई घ र-घ र ाथर्ना गरें।
तर मलैे आफ्नो ग ु पापहरूको िवषयमा कुरा ग रन।ँ
जितपल्ट ाथर्ना गरें, उितपल्ट म कमजोर हुदँै गएँ।

4 परमे र, तपाईंले मरेो जीवन रात-िदन क ठन भन्दा क ठन बोझ बनाउन ु भयो।
म ीष्म ऋतमुा सकु्खा जमीन जस्तो भएँ।

5 तर त्यसपिछ मलैे आफ्ना सारा पापहरू परम भु समक्ष स्वीकार गन िनणर्य लएँ।
परम भ,ु मलैे आफ्ना पापहरू तपाईंलाई भनें। मरेा दोषहरू तपाईं दे ख कुनै पिन लकुाइँन।
अिन तपाईंले मरेो सारा पापहरू क्षमा ग रिदन ु भयो!

6 यही कारणले गदार्, परमे र, तपाईंका सम्पणूर् भ जनहरूले तपाईंलाई ाथर्ना गन ुर् पछर्।
तपाईंका भ जनहरूले ठूलो बाढी जस्ता सकंटहरू आईपरे तापिन तपाईंलाई ाथर्ना गन ुर्पछर्।

7 हे परमे र, तपाईं मरेो लकु्ने ठाउँ हुनहुुन्छ,
तपाईं मलाई सकंटहरूबाट रक्षा गन ुर्हुन्छ।

तपाईं मलाई चारैितरबाट घरेेर रक्षा गन ुर्हुन्छ।
यसलैे जनु त रकाले मलाई बचाउन ु भयो त्यसको गीत गाउदँछु।

8 परम भु भन्नहुुन्छ, “म तलँाई िशक्षा िदनछुे
र कुन त रकाले बाँच्न ु पन हो सो म िसकाउनछुे।
म ित ो रक्षा गनछु र पथ- दशर्क हुनछुे।

9 यसलैे घोडा अथवा गधा जस्तो मखूर् नहोऊ।
ती पशहुरूलाई वशमा पानर्लाई लगाम र अकुंश लगाउन ु पछर्।

ती चीजहरू नलगाए, ती पशहुरू काबमुा आउने छैनन।्”

10 द ु मािनसहरूकहाँ कैयौं पीरहरू आउने छन।्
तर परमे रको हेपणू र् करूणाले ती मािनसहलाई घने छ जसले परम भमुािथ भरोसा गछर्न।्

11 हे धािमर्क मािनसहरू हो, परम भमुा फु ल्लत र अत्यन्त खशुी होऊ।
हे श ु हृदय भएका मािनसहरू फु ल्लत होऊ।

33
1 हे असल धािमर्क मािनसहरू परम भमुा आन न्दत होऊ!

उहाँको गणु गाउन ु मािनसहरूका लािग रा ो हुन्छ।
2 वीणा बजाएर परम भकुो स्तिुत गर!

दश तारे साराङ्गी बजाएर परम भकुो भजन गाओ।
3 उहाँको िन म्त एउटा नयाँ गीत गाऊ।
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सखुमय सनु्दर वा हरू बजाऊ!
4 परमे रको वचन सत्य छ।

उहाँले गन ुर्भएको त्यके कुरामा ितमीहरू भर पनर् सक्छौ।
5 परमे र स्वच्छ हुन ु मन पराउन ु हुन्छ अिन रा ो काम गन ुर् हुन्छ।

परमे रको साँचो मेले पथृ्वी भ रन्छ।
6 परम भलुे आदशे गन ुर्भयो र यो ससंार बिनयो।

परमे रको मखुबाट िनस्केको सासबाट पथृ्वीमा त्यके कुराको सजृना भयो।
7 परम भलुे सम ु बाट पानी एक ठाउँमा थपुान ुर् भयो।

उहाँले सागरलाई आफ्नो ठाउँमा रा भुयो।
8 यस पथृ्वीमा त्यके मािनसले डराउन ु पछर् र परम भकुो सम्मान गन ुर् पछर्।

ससंारमा भएका सबै मािनसहरू उहाँदे ख डराउन ु पनछ।
9 िकनभने परमे रले आदशे गदार् मा ती कुराहरू कट हुन्छन।

अिन यिद उहलँे भन्नहुुन्छ, “रोक!” तब ती सबै रोिकने छन।्
10 यिद परम भलुे चाहन ु भयो भन,े त्यकेका योजनाहरू ाथर् पानर् सक्नहुुन्छ।

उहाँले ितनीहरूका योजनाहरू ध्वशं पानर् सक्न ु हुन्छ।
11 तर परम भकुो सल्लाह सदा-सवर्दा असल हुन्छ।

उहाँका योजनाहरू पसु्तौं-पसु्तासम्म असल हुन्छन।्
12 परम भु जनु मािनसहरूको परमे र स्वरूप हुनहुुन्छ, ितनीहरू सौभाग्यशाली हुन्छन।्

िकनभने परमे रले ितनीहरूलाई उहाँको आफ्नै खास मािनसहरू सरह रोज्न ु भएकोछ।
13 परम भलुे स्वगर्बाट तल हने ुर् भयो

अिन उहाँले सारा मािनसहरूलाई दे ु भयो।
14 उहाँले उच्च-आसनबाट

तल पथृ्वीमा बाँिचरहकेा सारा मािनसहरूलाई हने ुर् भयो।
15 परमे रले त्यके मािनसको रचना गन ुर्भयो।

परमे र ितनीहरूले के सोच्दछन ्जान्नहुुन्छ।
16 कुनै पिन राजा आफ्नो महान ्श ारा बाँच्दनै।

कुनै पिन ब लयो िसपाही उसको महान ्बलबाट बाँच्दनै।
17 घोडाहरूले साँच्चै लडाइँमा िवजय ल्याउदँनैन।्

ितनीहरूका बलले ितनीहरूलाई वास्तवमा भाग्न सहायता गनर् सक्दनै।
18 परम भलुे हने ुर्हुन्छ साथै हरेचाह गन ुर्हुन्छ ितमीहरूमध्ये जसले उहाँलाई मान्दछन।्

जसले उहाँलाई सम्मान ्गछर् उहाँ महान ् मेल,े मािनसहरूको रक्षा गन ुर्हुन्छ।
19 परमे रले ती मािनसहरूलाई मतृ्यबुाट बचाउन ु हुन्छ।

जब ितनीहरू भोका हुन्छन ्उहाँले ितनीहरूलाई बल िदनहुुन्छ।
20 यसलैे हामी आशा लएर परम भलुाई पखर्नछेौं।

उहाँले हामीलाई साथ िदनहुुन्छ र रक्षा गन ुर्हुन्छ।
21 परमे रले हामीलाई खशुी पान ुर् हुन्छ,

हामी साँच्चै उहाँको पिव नाउमँा भरोसा गछ ं।
22 हे परम भ,ु हामी साँचो मनले तपाईंलाई पजू्दछौं।

यसथर् हामीलाई तपाईंको महान ् मे दशार्उनहुोस।्

34
त्यस समय दाऊद िविक्ष भएपिछ अिबमलेकेले उनलाई िनकाली िदयो। यसरी दाऊदले त्याग गरे। दाऊदको एउटा
भजन।
1 हर समय म परम भलुाई धन्यको भन्छु।

उहाँको स्तिुत िनरन्तर मरेो ओंठमा हुनछे।
2 न मािनसहरू! सनु र खशुी बन।

मरेो ाणले परम भकुो िवषयमा घमण्ड गदर्छ।
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3 परम भकुो स्तिुत मसगँ गर!

र हामी िमलरे उहाँको नाउकँो सम्मान गरौं।
4 म परमे रको सगंत पाउनलाई उहाँकहाँ गएँ।

अिन उहाँले मलाई उ र िदनभुयो।
मरेा सब डरहरूबाट उहाँले मलाई बचाउन ु भयो।

5 उहाँको पाउन परम भलुाई हरे,
ल ज्जत नहोऊ,
उहाँले ितमीलाई स्वीकार गन ुर्हुने छ।

6 यस दःुखी मािनसहले उहाँको पाउनलाई परम भलुाई बोलायो।
अिन परम भलुे मरेो कुरा सनु्नभुयो।
उहाँले मलाई सबै सकंटहरूबाट बचाउनभुयो।

7 परम भकुो स्वर्गदतूले जनु मािनसहरूले परम भकुो अनशुरण गरे, उनीहरूको चारैितर छाउनी बनाउछँ अिन
ितनीहरूलाई बचाउछँन।्

स्वगर्दतूहरूले ितनीहरूको रक्षा गरे।
8 परम भलुाई जाँच गरेर हरे, उहाँ कित असल हुनहुुन्छ।

जनु मािनसले उहाँमािथ आ य राख्दछ ऊ अवश्य खशुी हुनछे।
9 परम भकुा पिव भ जनहरू उहाँको उपासना गर।

उहाँ बाहके परम भकुा भ जनहरूका लािग अरू कुनै सरुिक्षत ठाउँ छैन।
10 बलवान मािनसहरू कमजोर र भोका हुनछेन।्

तर जनु मािनसहरू सहयोग माग्न परमे र कहाँ जान्छन ्ितनीहरू मध्ये त्यकेले असल थोकहरू पाउनछेन।्
11 केटा-केटीहरू मलाई ध्यान दऊे,

म ितमीहरूलाई परमे रको आदर गन त रका िसकाउनछुे।
12 यिद कुनै मािनस आफ्नो जीवनलाई मे गदर्छ

र असल, लामो जीवन बाँच्न चाहन्छ भन,े
13 तब त्यस मािनसहले अधमर् कुराहरू गन ुर् हुदँनै;

त्यस मािनसले झटूा कुराहरू त बोल्नहुुदँनै।
14 नरा ा कामहरू गनर्दे ख आफूलाई रोक! रा ो, असल कुराहरू मा गर।

शा न्तको पछाडी दगरु अिन त्यसलाई समात।
15 परम भलुे असल र रा ो मािनसहरूको रक्षा गन ुर्हुन्छ।

उहाँले ितनीहरूको ाथर्ना सनु्नहुुन्छ।
16 तर परम भु ती मािनसहरूका िवरू हुनहुुन्छ जसले नर ा कामहरू गछर्न।्

उहाँले ितनीहरूलाई पणूर् कारले ध्वशं पा रिदन ु हुन्छ!

17 परम भलुाई ाथर्ना गर र उहाँले सनु्न ु हुनछे।
उहाँले ितमीहरूका सबै सकं हरूबाट बचाउन ु हुनछे।

18 जब क ले सताँउछ केही मािनसहरू न हुन्छन।्
परम भु ितनीहरूको निजक हुनहुुन्छ।
अिन उहाँले ितनीहरूलाई बचाउन ु हुन्छ।

19 धािमर्क मािनसहरूका धरैे समस्याहरू हुन सक्छन,्
तर परम भलुे ितनीहरूका त्यके समस्याबाट बचाँउन ु हुनछे।

20 परम भलुे ितनीहरूका सम्पणूर् ह ीहरू जोगाउन ु हुनछे।
एउटा पिन ह ी भाँिचन िदन ु हुनछैेन।

21 तर द ु हरूलाई सकं र दःुखले मान छन।्
असल मािनसहरूका श हुरू ध्वशं हुने नै छन।्

22 जनु मािनसहरू उहाँमािथ आि त छन ्परम भलुे आफ्ना दासहरूको ाणको रक्षा गन ुर् हुन्छ।
उहाँले ितनीहरूलाई ध्वशं हुन िदन ु हुनछैेन।
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35
दाऊदको भजन।
1 हे परम भ,ु मरेा य ु हरू लिडिदन ु होस।्

मरेा रणहरू लिडिदन ु होस!्
2 हे परम भ!ु तपाईंको सानो ढाल र ठूलो कवच उठाउन ु होस।्

उठ्न ु होस ्र मलाई सहायता गन ुर्होस।्
3 भाला र बरछा लनहुोस ्

अिन मलाई खदेो गनहरूको िवरू लडन ु होस।्
परम भ,ु मरेो ाणलाई भन्नहुोस,् “म ितमीलाई बचाउनछुे।”
4 कितपय मािनसहरू मलाई मानर् त म्सरहकेा छन।्

ितनीहरूलाई पिछ फिकर् एर भाग्ने बनाउन ु होस।्
ितनीहरूले मलाई नोक्सान गन योजना बनाइरहकेा छन।्

यसथर् ितनीहरूलाई िज ु होस ्
र ल ज्जत पान ुर् होस।्

5 ितनीहरूलाई हावाले उडाउने भसू * जस्तो बनाउन ु होस।्
ितनीहरूलाई परम भकुो स्वगर्दतूले खदेो गरून।्

6 ितनीहरूका बाटाहरू अधँ्यारो िचप्ला हुन।्
परम भकुा स्वगर्दतूले ितनीहरूलाई खे सकुन।्

7 मलैे अधमर् कमर्हरू ग रन,ँ तर ती मािनसहरूले मलाई पासोमा पान कोिशश गरे।
कुनै कारण नै िबना ितनीहरूले मलाई पासोमा पानर् खोज।े

8 यसकैारण, हे परम भ!ु ितनीहरूलाई आफ्नै पासोमा फ िदनहुोस।्
ितनीहरूलाई आफ्नै जालोहरूमा पछा रन िदनहुोस।्
ितनीहरूलाई अज्ञात सकंटहरूले प ोस।्

9 तब म परम भमुा हर्िषत रहनछुे।
जब उहाँले मलाई बचाउन ु हुनछे म हर्िषत हुनछुे।

10 मरेो सम्पणूर् शरीर र आत्माले भन्नछे,
“हे परम भ!ु तपाईं परमे र जस्तो हुनहुुन्छ,

तपाईं ती ब लया मािनसहरू माझका कमजोर मािनसहरूलाई बचाउन ु होस ्
तपाईंले ती ब लया मािनसहरूबाट सामानहरू थतुरे ती खाँचोमा परेका गरीब मािनसहरूलाई िदनभुयो।”

11 झटूो बोल्ने समदुायका साक्षीहरूले मलाई क िदने योजनाहरू तयार पा ररहछेन,्
म केही पिन जा न्दन ँ भनरे ती मािनसहरूले मलाई सोिधरहछेन।्

12 मलैे असल कुराहरू मा गरें। तर ती मािनसहरूले मरेो लािग नरा ा कामहरू गनछन।्
हे परम भ,ु मलाई मरेो योग्यता अनसुारको असल कुराहरू िदनहुोस।्

13 जब ती मािनसहरू िबमारी हुन्थ,े म ितनीहरूका लािग दःुखी हुन्थ।े
मलैे उपवास बसरे आफ्नो शोक कट गरें।
(के ितनीहरूका िन म्त ाथर्ना गनार्ले मलै े यही पाएको हु?ँ)

14 मलैे ती मािनसहरूका लािग उदास पोशाकहरू लगाएँ, ती मािनसहरूलाई साथी-भाइहरू जस्तो वहार गरें।
कुनै मािनसकी आफ्नो आमा मदार् ऊ रोएको जस्तो अवस्था म उदास िथएँ।
मलैे आफ्नो उदासीनता दखेाउनका लािग कालो पोशाक लगाएको िथएँ।
म आफ्नो शरीर झकुाएर उदास भई िहडं्दथें।

15 तर जब मलैे भलू गरें। ती मािनसहरू ममािथ हाँस।े
ितनीहरू साँच्चै नै मरेा िम हरू िथएनन,्

म ितनीहरूलाई िचन्दा पिन िचन्दनै िथएँ।
तर ितनीहरूले मलाई धरैेपल्ट आ मण गरे।

16 ितनीहरूले गाली गरे र मरेो खसी गरे।
* 35:5:
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ितनीहरूले म तफर् आफू रसाएको आफ्ना दाँतहरू िकटेर दशार्ए।
17 मरेा स्वामी, किहलसेम्म तपाईं हे ररहन ु हुन्छ त्यस्ता नरा ा घटनाहरू घटेका?

ितनीहरूले मलाई न गनर् खोिजरहकेा छन।्
परम भ!ु ती द ु मािनसहरूबाट जो िहं क िसहं जस्तै छन।्
मरेो जीवनको रक्षा गन ुर्होस,् मरेो प्यारो जीवनको रक्षा गन ुर् होस।्

18 हे परम भ,ु जब म श शाली मािनसहरूसगँ हुनछुे,
महासभामा म तपाईंको स्तिुत गाउने छु।

19 मरेो झटूा बोल्ने श हुरू वास्तवमा ममािथ हाँिसरहने छैनन।्
िनःसन्दहे मरेा श हुरूल,े
आफ्ना ग ु योजनाहरूको दण्ड पाउनछेन।्

20 मरेो श हुरूले वास्तवमा शा न्तको लािग योजनाहरू तयार ग ररहकेा हुन्छन।
ितनीहरू ग ु कारले यस दशेमा शा न्तसगँ बिसरहकेा मािनसहरू ित अधमर् कामहरू गनर्लाई योजनाहरू तयार

पा ररहछेन।्
21 मरेा श हुरूले मरेो िवषयमा नरा ो कुराहरू भिनरहकेा छन।्

ितनीहरू झटूो बोल्दछन ्भन्छन ्“आहा! हामी जान्दछौ ितमी के ग ररहकेा छौ।”
22 हे परम भ,ु के भइरहछे वास्तवमा तपाईंले दे सक्न ु हुन्छ,

यसलैे मौन नब हुोस,्
मलाई छाडरे नजानहुोस।्

23 हे परम भ,ु जाग्नहुोस!् उठनहुोस!्
मरेो परमे र, मरेो परम भ,ु मरेो लािग लडाइँ गन ुर्होस।्
अिन मलाई न्याय ल्याई िदनहुोस।्

24 हे मरेो परम भु परमे र, तपाईंको धािमर्कता अनसुार मलाई न्याय गन ुर्होस।्
ितनीहरूलाई ममािथ उपहास गरेर हाँ निदनहुोस।्

25 मािनसहरूलाई भन्न ्निदनहुोस,् “हामी जे चाहन्थ्यौं सो हामीले पायौं।
हामीले उसलाई ध्वशं पा रिदयौं!”

26 म आशा गछुर् मरेा सम्पणूर् श हुरूले िन न्दत अनभुव गनछन ्अिन लाजमा पा रनछेन।्
जब ममािथ हािनकारक घटना हुन्छ तब ितनीहरू खशुी हुन्छन।्

ितनीहरू सोच्दछन ्मभन्दा ितनीहरू उ म छन!्
यसकारण ती मािनसहरू लाज र अपमानले ढािकएर जाऊन।

27 कितपय मािनसहरू म ित रा ो कुराहरू होस ्भनरे चाहन्छन।्
भरोसा गदर्छु ितनीहरू खशुी हुनछेन।्

ितनीहरू सधैं भन्दछन,् “परम भु महान ्हुनहुुन्छ।
उहाँ आफ्ना दासको लािग के उ म हो त्यही गन इच्छा गन ुर्हुन्छ।”

28 यसकारण परम भ!ु म ितनीहरूलाई भन्दछु, तपाईं कित धािमर्क हुनहुुन्छ।
म त्यके िदन तपाईंको शसंा गछुर्।

36
मखु सगंीतकारलाई: परम भकुा दास दाऊदको भजन।

1 एकजना द ु मािनसले एकदमै द ु काम गछर् जब त्यो आफैं ले आफैं लाई यसो भन्छ,
“म न त परमे रसगँ डराउनछुे न त परमे रलाई आदर नै गनछु।”

2 त्यो मािनस आफैं िसत झटूो हुन्छ।
त्यस मािनसले आफ्नो गल्ती दखे्दनै।
यसलैे उसले क्षमाको याचना गदन।

3 उसका शब्दहरू बकेामे झटूहरू मा हुन्छन।्
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त्यो ज्ञानी पिन बन्न स ै न अथवा रा ो कुरो िसक्न सक्दनै।
4 राती उसले द ु योजना तयार पादर्छ।

ऊ उठ्छ तर रा ो काम गदन।
तर उसले अधमर् गनर्लाई नाइँना स्त गदन।

5 हे परम भ,ु तपाईंको हेपणू र् करूणा आकाश भन्दा पिन उच्च छ।
तपाईंको िव सनीयता बादलहरूभन्दा पिन उच्च छ।

6 परम भ,ु तपाईंको धािमर्कता सव च्च पवर्त भन्दा पिन उच्च छ।
तपाईंको न्याय अगाध समु भन्दा गिहरो छ।

परम भ,ु तपाईंले मािनस र पशहुरूलाई रक्षा गन ुर्हुन्छ।
7 तपाईंको ि य अन ु ह भन्दा कुनै चीज पिन बहुमलू्य छैन।
मािनस जाित र स्वगर्दतूहरू तपाईंकहाँ सरुक्षाको िन म्त आउँछन।्

8 परम भ!ु ितनीहरू तपाईंको घरमा रा ो चीजहरूबाट नयाँ श पाउछँन।्
तपाईंको आ यर्पणू र् नदीबाट ितनीहरूलाई िपउन िदन ु हुन्छ।

9 हे परम भ!ु जीवनको ोत तपाईंबाट बहन्छ!
तपाईंकै ज्योितबाट हामी ज्योित पाउछँौं।

10 हे परम भ,ु ितनीहरूलाई मे गन ुर्होस ्जसले तपाईंलाई साँचो रूपले िचन्छन ्
अिन जो िव ासी छन ्ितनीहरूको लािग असल काम ग रिदन ु होस।्

11 हे परम भ,ु अहकंारी मािनसलाई मलाई कु ल्चन नसकोस।्
द ु मािनसहरूले मलाई घचटेन निदन ु होस।्

12 यी िचन्हहरू ितनीहरूका िचहानमा राखी िदनहुोसः्
“यहाँ द ु मािनसहरू सतुकेा छन।्

ितनीहरूलाई धलूो िपठो पा रयोस।
ितनीहरू फे र किहल्यै पिन जाग्न सकने छैनन।्”

37
दाऊदको भजन।
1 द ु मािनसहरू ित उदास न होऊ।

द ु काम गनहरूको ईष्यार् नगर।
2 द ु मािनसहरू ह रयो घाँस र उि द ्जस्तै हुन ्

जो ओइ लन्छन ्अिन चाँडै मछर्न।्
3 यिद ितमीहरू परम भमुा भरोसा गछ र रा ो कामहरू गछ भन,े

ितमीहरू भिूमले िदने धरैे चीजहरूिसत बाँच्नछेौ र आनन्द लने छौं।
4 आनन्दिसत परम भकुो सवेा गर

अिन उहाँले ितमीहरूलाई ितमीले चाहको कुराहरू िदनहुुनछे।
5 परम भमुािथ भरोसा गर।

उहाँ मािथ भरोसा गर अिन के गन ुर् पनछ उहाँले गन ुर् हुनछे।
6 ितमीहरूका असल कायर्हरू र िनमर्लता,

मध्य िदनको घाम झैं च म्कयोस।्
7 परम भमुािथ भरोसा गर, र उहाँको सहयोगको िन म्त पख ं।
द ु मािनसहरूको सफलतामा ईष्यार् नगर।

जब द ु मािनसहरूले द ु योजनाहरू बनाउछँन ्अिन ितनीहरूको खराब य ु हरू सफल हुदनैन।्
8 न रसाऊ! बौलाहा न होऊ! त्यित उदास न होऊ जसले गदार् ितमी पिन द ु कायर् गछ ।
9 िकनभने द ु मािनसहरू ध्वशं हुनछेन ्
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तर ती मािनसहरू जसले परम भलुाई सहयोगको लािग िबन्ती गछर्न,् परम भलुे वचन िदन ु भएको जमीन
पाउनछेन।्

10 चाँडै नै त्यहाँ अब द ु मािनसहरू हुने छैनन।्
ितमीले ती मािनसहरू खोज्न ु पलार्, तर ितनीहरू सबै गइसकेका हुनछेन!्

11 न मािनसहरूले परमे रको वचन अनसुार जमीन पाउने छन ्
अिन ितनीहरूले चरू उन्नित र आनन्द उपभोग गनछन।्

12 द ु हरूले धम मािनसहरूका िवरू खराब योजनाहरू बनाउछँन।्
ती द ु हरूले आफ्नो ोध धम हरूलाई दा ा िकटेर दखेाउछँन।्

13 तर हा ा स्वामी, ती द ु हरूसगँ हाँ ु हुन्छ।
उहाँले ितनीहरूमा के हुनछे हने ुर्हुन्छ।

14 द ु मािनसहरूले आफ्ना तरवारहरू लन्छन ्र आफ्ना धनहुरू ताक्छन।्
ती असहाय, गरीबहरूलाई मानर् चाहन्छन।्
ती असल, ईमान्दारी मािनसहरूलाई मानर् चाहन्छन।्

15 तर ितनीहरूको धनहुरू भाँिचने छन ्
र ितनीहरूका तरवारहरू आफ्नै मटुुहरूमा रोिपनछे।

16 द ु मािनसहरूको एकदम घइँूचोभन्दा,
कम्ती धािमर्क मािनसहरू नै उ म हुन्छन।्

17 िकनभने द ु मािनसहरू ध्वशं हुनछेन,्
तर परम भलुे धािमर्क मािनसहरूको हरेचाह गन ुर् हुनछे।

18 परम भलुे िनद ष मािनसहरूलाई जीवनभ र रक्षा गन ुर्हुन्छ,
ितनीहरूको परुस्कार सदा-सवर्दाका िन म्त हुनछे।

19 जब सकंटहरू आउँछन,्
धम मािनसहरू असन्त ु हुनछैेन।्

अिनकालको समयमा पिन
धम हरूको िन म्त खानकुेरा शस्त हुनछे।

20 तर द ु मािनसहरू परम भकुा श हुरू हुन,्
अिन ितनीहरू न हुने नै छन।्

ितनीहरूका घाटीहरू सकु्खा हुनछेन ्अिन जल्ने छन।्
ितनीहरू सबै नाश हुनछेन।्

21 द ु मािनसहरूले झ ै पसैा ऋण लन्छन ्अिन किहल्यै ती ऋण चु ा गदनन,्
तर धम जनहरूले उदारतापवूर्क अरूलाई िददंछन।्

22 यिद धम मािनसहरूले अरूहरूलाई आशीवार्द िदए भन,े ितनीहरूले परम भकुो वचन अनसुार जमीन पाउनछेन।्
तर ितनीहरू जसलाई उहाँले सराप्न ु भएको छ, सम्पणूर् रूपमा न हुनछेन।्

23 सतकर् भएर िहडं्ने िसपाहीलाई परम भलुे साथ िदनहुुन्छ।
परम भलुे ती िसपाहीहरूलाई न हुनदे ख जोगाउन ु हुन्छ।

24 यिद त्यो िसपाहीले दगरेुर आफ्ना श लुाई आ मण गछर् भने परम भलुे उसको हात समा ु हुनछे,
र उसलाई य ु गन ुर्बाट जोगाउन ु हुनछे।

25 म जावन िथएँ तर अब व ृ भएको छु,
तर मलैे किहल्यै पिन परमे रले धािमर्क मािनसहरूलाई त्याग्न ु भएको दखेकेो छैन।
मलैे किहल्यै पिन धम मािनसहरूका नानीहरूले खानको लािग भीख माग्न ु परेको दखेकेो छैन।

26 धािमर्क मािनसहरूले उदारतापवूर्क अरूलाई िदन्छन ्
अिन धािमर्क मािनसहरूका नानीहरू परम भकुा आशीवार्द हुन।्

27 यिद ितमीले अधमर्का कामहरू गनर् अस्वीकार गय भने
ितमी सघैं बाँच्ने छौ।

28 परम भलुे न्याय मन पराउन ु हुन्छ,
उहाँले आफ्ना भ जनहरूलाई खाली हात छोडन ु हुन्न।
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परम भलुे आफ्ना भ जनहरूलाई सधैं रक्षा गन ुर्हुन्छ
तर कपटी मािनसहरूलाई नाश गन ुर् हुनछे।

29 धािमर्क मािनसहरूले परम भकुो वचन अनसुारको दशे पाउनछेन।्
ितनीहरू त्यहाँ सदा-सवर्दा ब े छन।्

30 धम मािनसले उ म सल्लाह िददंछ।
उसको िनणर्य त्यके मािनसको िन म्त िनष्पक्ष हुन्छ।

31 उनले परम भकुा उपदशेहरू मनन गरेको छ।
अिन ठीक कारले बाँच्नबाट उ किहल्यै व न्चत हुदँनै।

32 तर द ु मािनसहरूले जिहले पिन धम मािनसहरूलाई मान बाटाहरू खोिजरहकेा हुन्छन।्
33 जब असल मािनसहरू द ु मािनसको पासोमा पछर्न ्परम भलुे ितनीहरूलाई किहल्यै पिन त्याग्न ु हुन्न।

जब द ु मािनसहरूले असल मािनसहरूलाई न्यायालयमा लजैान्छन ्परम भलुे ितनीहरूलाई किहल्यै पिन त्याग्न ु
हुन्न।

34 परम भलुे भन्न ु भएको कुराहरू गर र उहाँको सहयोगको िन म्त पखर्।
परम भलुे ितनीहरूलाई िवजयी बनाउन ु हुनछे, अिन परमे रले िदन ु भएको जग्गा पाउने छौ,
उहाँले द ु हरूलाई त्यो जग्गा छोडनू लाउन ु हुनछे।

35 मलैे एक बलवान कपटी मान्छे दखेें।
ऊ एकदमै स केो रूख जस्तै ब लयो िथयो।

36 तर ऊ िहडंी सकेको िथयो।
मलैे उसलाई खोजें, तर भटे्न सिकन।

37 शु र ईमान्दार बन।
शा न्त ि य मािनसहरूले धरैे सन्तानहरू पाउनछेन।्

38 तर जनु मािनसले िनयम मान्दनै पणूर् रूपले ध्वशं हुनछेन।्
अिन ितनीहरूका भावी सन्तानहरूलाई जग्गा छोडरे जानलाई बाध्य हुनछेन।्

39 धम मािनसहरूलाई परम भलुे बचाउन ु हुन्छ।
जब धम मािनसहरू सकंटमा पदर्छन ्परम भु ितनीहरूको बल बन्न ु हुनछे।

40 परम भलुे धम मािनसहरूलाई म त गन ुर्हुन्छ र ितनीहरूलाई बचाउन ु हुन्छ।
धम मािनसहरू परम भमुािथ आि त हुन्छन ्अिन ितनीहरूलाई उहाँले द ु मािनसहरूबाट बचाउन ु हुनछे।

38
सम्झनाको िन म्त दाऊदको भजन।
1 हे परम भ,ु तपाईंको ोधमा मलाई िनन्दा नगन ुर् होस।्

तपाईंको ोधमा हुदँा मलाई दण्ड निदनहुोस।्
2 हे परम भ,ु तपाईंले मलाई आघात गन ुर् भएको छ।

तपाईंको काँडाहरू गिह रएर मिभ गािडए।
3 तपाईंले मलाई दण्ड िदनभुयो।
अिहले मरेो सम्पणूर् शरीर िशिथल भएको छ।

मलैे पाप गरें र तपाईंले मलाई दण्ड िदनभुयो, यसलैे मरेो सारा हाडहरू कट-्कट ् दःु खरहे छन।्
4 म अधमर् कामहरूको दोषी छु, अिन त्यो दोष भारी बोके छ।

म टाउको उठाएर िहडं्न पिन ल ज्जत छु।
5 मलैे मखूर् कामहरू गरें।

अब मरेो घाउ ख टराहरूले दगुर्न्ध िददंछैन।
6 म कुि एँ र सा ै ज्यादा झकेुको छु,

म िदनभ र हताश-हताश हुन्छु।
7 मलाई ज्वरो आएको छ,

अिन मरेो सम्पणूर् शरीर कट-्कट ् खाइरहछे।
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8 म यित िवघ्न पीिडत छु िक अनभुव गनर् स न।

मरेो दःुखकेो मटुुले मलाई रूने बनाएको छ।
9 मरेो स्वामील,े मरेो पीिडत स्वर सनु्नभुयो।

मरेो ससु्केरा तपाईंबाट लकेुको छैन।
10 मरेो मटुु बढता ढुक् ढुकी रहछे।

मरेो बल तु रन्दै गइरहछे, अिन म अन्धो हुन लािगरहछुे।
11 मरेा िबमारीको कारणले गदार्,

मरेा िम हरू र मरेो िछमकेीहरू हनेर्सम्म आउने छैनन।्
मरेो प रवार सम्म मरेो निजकै आउँदनैन।्

12 मरेा श हुरूले मरेो िवषयमा अि य कुराहरू भन्छन।्
ितनीहरूले झटूा कुराहरू र थर्को हल्लाहरू िफंजाइरहकेा छन।्
सदा ितनीहरू मरेो िवषयमा कुरा गछर्न।्

13 तर म बिहरो मािनस जस्तो छु जसले सनु्न स ै न।्
म त्यो मखु नउघान मािनस जस्तो छु जसले बोल्न स ै न।्

14 म त्यो सनु्न नसक्ने मािनस जस्तो छु जसलाई मािनसहरूले के भिनरहछे थाहा हुदँनै।
म मरेा श हुरू गल्ती छन ्भनरे कुनै तकर् गनर् स न र मािणत पिन गनर् स न।ँ

15 िकनभने हे परम भ,ु आफ्नो रक्षाको िन म्त म तपाईंलाई प खर्रहकेो छु।
हे परमे र, मरेो स्वामी तपाईंले मलाई जवाफ िदन ु हुनछे।

16 यिद मलैे केही कुरा गरें भने श हुरूले मलाई खसी गछर्न।्
ितनीहरूले िबमारी अवस्था दे छेन ्िक म िबमारी छु अिन भन्नछेन ्िक मरेो िबमार मरैे द ु कमर्को सजाय हो।

17 म जान्दछु गल्ती कायर्हरू गरेकोले म दोषी छु।
म मरेो पीडा िबिसर्न स न।ँ

18 हे परम भ,ु मलैे आफ्ना कुकायर्हरूको िवषयमा तपाईंलाई भन।े
म आफ्नो पापहरूको िवषयमा दःुखी छु।

19 मरेा श हुरू िजउँदा र स्वस्थ छन,्
अिन ितनीहरूले धरैे-धरैे झटूा कुराहरू भन।े

20 मरेा श हुरूले मतफर् कुकायर्हरू गरे
अिन मलैे ितनीहरूको िन म्त खाली सकुायर् गरें।

मलैे सकुायर् गन यास मा गरें,
तर ितनीहरू मरेो िवरू मा नैं उठे।

21 हे परम भ,ु मलाई त्यागी नजानहुोस।्
हे मरेो परमे र, मरेो िहतषैी भएर ब हुोस!्

22 चाँडै आउनहुोस र मलाई सहयोग िदनहुोस!्
हे मरेो परमे र, रक्षा गन ुर्होस!्

39
मखु सगंीतकार, यदतूनूलाई। दाऊदको भजन।

1 मलैे भन,े “म आफैं ले भनकेा कुरामा सतकर् हुनछुे।
म मरेो िज ोलाई पाप गनर् लगाउने छैन।

जब म कपटी मािनसको चारैितर हुन्छु
म मरेो मखु बन्द रा े छु।”

2 यसलैे मलै े केही भिनन।ँ
मलैे त्यस्तो कुनै रा ो कुरा पिन भिनन।ँ
तर मरेो मनो ाथा अझ बढ ्यो।

3 म एकदमै रसाएको िथएँ
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अिन म यस िवषयमा घो रएँ र झन ् रसाह भएँ,
यसलैे मलै े केही भनें।

4 हे परम भ,ु भन्नहुोस,् मतफर् अब के घट्ने छ?
भन्नहुोस,् किहलसेम्म म बाँच्ने छु?
मरेो आय ु कित छोटो छ, म जान्न पाऊँ!

5 परम भ!ु तपाईंले मलाई छोटो जीवन िदनभुयो।
तपाईंको तलुनामा मरेो जीवन अत्यन्तै छोटो छ।

त्यके मािनसको जीवन चाँडै िव लन हुदँछ, मािनस सदा सवर्दा बाँच्दनै!
6 हा ो जीवन ऐनामा भएको एक िबम्ब मा हो।

हामी ठेलाठेल गद धन-सम्पि हरू बटुल्न खोज्छौं,
तर हामी जान्दनैौं मरेपिछ ती धन-सम्पि हरू कसले पाउनछे।

7 यसकैारण हे स्वामी, मलैे कस्तो आशा रा ु पनछ?
तपाईं मा मरेो भरोसा हुनहुुन्छ।

8 हे परम भ,ु मलैे गरेको नरा ा कामहरूबाट मलाई जोगाउन ु होस।्
मलाई ोिधत अिन मखूर् मािनसलाई जस्तो वहार नगन ुर् होस।्

9 म आफ्नो मखु खोल्ने छैन
म केही पिन भन्ने छैन।
परम भ,ु के गन ुर् पन त्यो तपाईंले नै गन ुर्होस।्

10 तर परमे र, मलाई शा न्त िदन थाम्न ु होस,्
यिद तपाईं थािमन ु भएन भने मलाई ध्वशं पान ुर्हुनछे!

11 हे परम भ,ु मलैे गल्ती काम गरेको कारण दण्ड िदनभुयो, ितनीहरूले ठीक बाँच्ने त रका िसकुन।्
जसरी माउकीराले लगुा न पाछर् मािनसहरूले मन पराउने थोकहरू उहाँले नाश पान ुर्हुन्छ।
हो, हा ो जीवन चाँडै नै हराउने जाने बादल जस्तो छ।

12 हे परम भ,ु मरेा ाथर्ना सनु्नहुोस!्
मरेा ती िवलापका शब्दहरू सनु्नहुोस,्
मरेा आसँहुरू हने ुर्होस।्

तपाईंसगँ यस जीवनबाट पार गरेर जाने म खाली एक या ी हु।ँ
मरेा सबै िपता-पखुार्हरू जस्ता म यहाँ क्षिणकको िन म्त मा छु।

13 हे परम भ,ु मलाई एक्लो छोडी िदनहुोस ्
अिन मरेर जानअुिघ मलाई खशुी हुन िदनहुोस।्

40
मखु सगंीतकारलाई। दाऊदको भजन।

1 मलैे परम भलुाई बोलाएँ, र उहाँले मलाई भन्नभुयो।
उहाँले मरेा िवलापहरू सनु्नभुयो।

2 परम भलुे मलाई िचहानबाट मािथ उठाउन ु भयो।
उहाँले मलाई िहलै िहलो भएको ठाउँबाट उठाउन ु भयो।

उहाँले मलाई उठाउन ु भयो, भइँूमा रा ु भयो
अिन िचप्लीनदे ख मरेा ख ु ा सम्हाली िदनभुयो।

3 परम भलुे मरेो ओठमा नयाँ गीत िदन ु भयो, “परमे रको लािग स्तिुत-गान गर।”
धरैे मािनसहरूले ममािथ के हुन लािगरहछे भनरे हनेछन,्

अिन ितनीहरूले परमे रको उपासना गनछन।्
ितनीहरूले परम भमुा भरोसा गनछन।्
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4 त्यो मािनस जसले परम भमुािथ भरोसा गछर्, साँच्चै धन्य हुनछे।

यिद कुनै मािनसले कसलैाई आफ्नो भलूहरू र झटूो दवेताहरूतफर् लाँदनै भने त्यो मािनस साँच्चै नै धन्य हुनछे।
5 हे परम भ,ु हा ा परमे र, तपाईंले आ यर्जनक कामहरू गन ुर्भएको छ!

तपाईंसगँ हा ो लािग अ तू कारका योजनाहरू छन।्
कसलैे पिन त्यस्तो सचूी बनाउन सकेनन!्

म घ र-घ र ती कुराहरू भन्छु जनु कुराहरू अनगन्ती छन।्

6 परम भ,ु तपाईंले मरेो िन म्त कुराहरू बझुाउन ु भयोः
तपाईं ाणीका ब लहरू र अन्नको अपर्णहरू चाहन ु हुन्न।
तपाईं होमब ल र पापब लहरू चाहन ु हुन्न।

7 यसलैे मलै े भन,े “म यहाँ छु!
मलाई लजैानहुोस,् म आइरहछुे, धमर्शा मा यी कुराहरू मरेो िवषयमा ले खएका छन।्

8 हे मरेो परमे र, तपाईं जे चाहन ु हुन्छ म त्यही अनरुूप गदर्छु।
म तपाईंको वस्था जान्दछु।

9 मलैे महासभामा मािनसहरूलाई तपाईंको िवजयको ससुमाचारहरू बताएँ।
अिन परम भ,ु तपाईं जान्नहुुन्छ म ती ससुमाचारहरू भन्नका लािग किहल्यै रोिकने छैन!

10 हे परम भ,ु तपाईंले गन ुर् भएका असल कुराहरू बताएँ,
मलैे ती कुराहरू हृदयमा लकुाई रा खन।

परम भ,ु मलैे मािनसहरूलाई भनें ितनीहरू बाँच्नलाई तपाईंमािथ आि त हुन सक्छन।्
मलैे तपाईंको िव स्तता र अन ु हलाई सभामा मािनसहरूबाट लकुाइन।

11 यसकैारण, हे परम भ!ु मदे ख तपाईंको कृपा नलकुाउन ु होस!्
तपाईंको िव स्तता र कृपादानले मरेो रक्षा गरोस।्”

12 द ु मािनसहरू मरेो चारैितर थु केा छन।्
ितनीहरू अनगन्ती छन!्

मरेा पापहरूले मलाई पि यो,
अिन म ितनीहरूबाट भाग्न स न।

ितनीहरू मरेो टाउकोको केशभन्दा पिन धरैे छन।्
मलैे मरेो आटँ हराएको छु।

13 हे परम भ,ु मितर दगुरेुर मलाई बचाउनँ ु होस!्
हे परम भ,ु चाँडै आउनहुोस ्र मलाई साथ िदनहुोस!्

14 ती द ु मािनसहरूले मलाई मान यास ग ररहछेन।्
हे परम भ,ु ती मािनसहरूलाई ल ज्जत
र िनराश बनाई िदनहुोस।्

ितनीहरूले मलाई क िदन चाहन्छन,्
ितनीहरूलाई ल ज्जत बनाएर भगाउन ु होस!्

15 ती द ु मािनसहरूले मलाई ल ज्जत पाछर्न।्
ितनीहरू बोल्नलाई पिन सकंोच होस!्

16 तर ती मािनसहरू ज-जसले तपाईंको सहायता खोज्दछन आन न्दत र खशुी होऊन।
तपाईंले गरेको सखं्यालाई ितनीहरूले मे गछर्न।
ितनीहरूले सधैं यसो भन ्न, “परम भु महान ्हुनहुुन्छ।”

17 हे स्वामी, म दःुखी अिन असहाय मािनस हु,ँ
मलाई सहायता गन ुर्होस।्

मलाई रक्षा गन ुर् होस।्
हे मरेो परमे र, िवलम्ब नगन ुर् होस!्
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41
मखु सगंीतकारलाई। दाऊदको भजन।

1 एकजना मािनस जसले गरीब मािनसहरूलाई सफल हुनमा सघाउँछ,
त्यसलैे धरैे आशीवार्दहरू पाउनछे।
जब सकंट आउँछ परम भलुे त्यस मािनसलाई बचाउन ु हुन्छ।

2 परम भलुे त्यस मािनसलाई रक्षा गन ुर्हुनछे र उसको जीवन बचाउन ु हुनछे।
त्यो मािनस पथृ्वीमा धन्य हुनछे।
परमे रले त्यस मािनसका श हुरू ारा ध्वशं हुन िदन ु हुनछैेन।

3 जब त्यो मािनस रोगी हुन्छ र ओ ानमा पछर्, परम भलुे उसलाई बल िदन ु हुनछे।
त्यो मािनस िबमार हुन सक्छ, तर परम भलुे उसलाई िनको पान ुर् हुनछे।

4 मलैे भन,े “हे परम भ,ु म ित अन ु ह गन ुर् होस।्
मलैे तपाईंको िवरू पाप गरें, तर मलाई क्षमा िदनहुोस ्र िनको पान ुर् होस।्”

5 मरेा श हुरूले मरेो िवषयमा अि य कुराहरू गरे।
ितनीहरूले भिनरहकेा छन,् “ऊ किहले मनछ र िवस्मतृ हुनछे?”

6 मािनसहरू मलाई हनेर् आउँछन।्
तर ितनीहरूले वास्तवमा के सोिचरहछेन ्ितनीहरू भन्दनैन।्

ितनीहरू खाली मबाट केही समाचारहरू मा लन आउँछन,्
अिन ितनीहरू जान्छन ्र मरेो िवषयमा उडन्ते कुराहरू िफंजाउछँन।्

7 मरेो िवषयमा श हुरूले परस्परमा कानखेसुी गछर्न।्
ितनीहरूले मरेो िवरू षड ्यन् हरू ग ररहछेन।्

8 ितनीहरू भन्छन,् “उसले केही भलू काम गय
त्यसलैे गदार् ऊ िबमारी भयो।
हामी आशा गछ ं ितनी किहल्यौ िनको हुनछैेनन।्”

9 मरेो ि य साथीले मसगँै खायो। म उसलाई भरोसा गथ।
तर अिहल,े ऊ मरेो िवरू मा बागी भएकोछ।

10 यसलै,े हे परम भ,ु दया गरेर म ित कृपा गन ुर् होस।्
मलाई उठाउन ु होस ्अिन म ितनीहरूको ऋण चु ा गनछु।

11 हे परम भ,ु श हुरूलाई ममािथ आघात गनर् निदनहुोस।्
तब म जान्ने छु तपाईंले ितनीहरूलाई ममािथ आघात गनर् पठाउन ु भएन।

12 म िनद ष िथएँ र तपाईंले मलाई सघाउन ु भयो।
तपाईं मलाई उठ्न िदनहुोस र सदा तपाईंको सवेा गनर्पाऊँ।

13 परम भ,ु इ ाएल का परमे र धन्य हुन ु हुन्छ!
उहाँ सधैं हुनहुुन्थ्यो, अिन उहाँ सधैं हुनहुुनछे।

आमने, आमने।

दो ो भाग
42

(भजनसं ह 42-72)
मखु सगंीतकारलाई: कोरह प रवारबाट म स्कल नाउकँा भजन।

1 हे परम भ,ु जस र एउटा ह रण खोलाको पानी िपउन ितखार्एको हुन्छ।
त्यसरी नै मरेो आत्मा तपाईंको लािग ितखार्एको हुन्छ, परम भ।ु

2 मरेो ाण जीिवत परमे रको लािग ितखार्उछँ।
म उहाँलाई भटेन किहले जान सक्छु?

3 मरेो श लुे िनरन्तर मलाई ठ ौली बनाएको छ।
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ऊ भन्छ, “तरेो परमे र कहाँ छ? ऊ ितमीलाई बचाउन आउँछ?” म, उदास र दःुखी भएँ।
आसँ ु मरेो रात िदनको खा बिनएको छ जो मरेो आखँाबाट झछर्।

4 जब म म न्दरमा िबताएका सनु्दर क्षणहरू सम्झने गछुर्
मरेो हृदय चर्िकएर आउँछ।

ितनीहरू सबलैाई भीड-भाडबाट िछराउँदै परमे रको म न्दरितर लगकेो सम्झन्छु।
ती घइँुचोहरूमा मनाइरहकेा उत्सवहरूमा स्तिुत-गान खशुीसगँ गाएको सम्झन्छु।

5-6 म यित उदास िकन हुन ु पन?
म िकन यित सा ो िवच लत हुन!े

म परम भकुो सहयोगको िन म्त पखर्न्छु।
फे र मलैे उहाँको शसंा गन मौका पाउनछुे।
उहाँले मलाई बचाउन ु हुन्छ!

िकनभने मलै े यस ठाउँबाट तपाईंलाई सम्झना गन ुर्पछर्,
यस सानो पहाड जहाँ हमे न पवर्त र यदर्न नदीको िमलन हुदँछ।

7 पथृ्वीको महुानबाट िनस्केर छङ्ग-छङ्ग गद
खोला बगकेो आवाज म सनु्छु।

हे परम भ,ु तपाईंका छालहरूल,े
मरेो व रप र छङ्ग-छङ्ग गद मलाई धोइरहकेा छन।्

8 त्यके िदन परम भलुे आफ्नो हेपणू र् करूणा दखेाउन ु हुन्छ
अिन त्यके रात म शसंा मरेो जीिवत परमे रका लािग ाथर्ना गन िथएँ।

9 म परमे र, मरेो च ानसगँ कुरा गछुर् म भन्छु,
“हे परम भ,ु िकन तपाईंले मलाई िबसर्न ु भयो?
श कुो ू रताको कारणले गदार्? त्यस्तो उदासीनता मलैे िकन खप्न?ु”

10 मरेा श लुे लगातार मरेो अपमान गदर्छ र मान त रकाले हार गदर्छ
अिन मलाई सोध्दछ, “तरेो परमे र कहाँ छ?
के तलँाई बचाउन अिहलसेम्म आएको छैन?”

11 मलैे यित उदास िकन हुन पछर्?
िकन मलैे यित िवर न ु पछर्?

मलैे परमे रको सहायताको िन म्त अपके्षा गन ुर् पछर्।
म फे र उहाँको शसंा गन मौका अझै पाउनछुे।
उहाँले मरेो रक्षा गन ुर् हुनछे!

43
1 हे परमे र, एकजना मािनस छ, जो तपाईंका भ जन मध्ये एकजना होइन।

त्यो मािनस द ु छ र झटूो बोल्दछ।
हे परमे र, मरेो रक्षा गन ुर्होस,् अिन माण िदन ु होस ्िक म सही छु।
मलाई त्यो मािनसबाट बचाउन ु होस।्

2 हे परमे र, तपाईं मरेो सरुक्षा-स्थल हुनहुुन्छ,
िकन तपाईंले मलाई त्यग्न ु भयो?

िकन तपाईंले मलाई दखेाउन ु भएन
िक कसरी म मरेो श दुे ख भाग्न।ु

3 हे परमे र, तपाईंको ज्योित र सत्यता ममािथ चम्कोस, तपाईंको ज्योित अिन सत्यताले मलाई बाटो दखेाओस।्
ितनीहरूले मलाई तपाईंको पिव पवर्त अिन तपाईं ब े म न्दरमा डोयार्उनछेन।्

4 म परमे रको वदेीमा जानछुे।
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हे परमे र, म परमे रकहाँ आउनछुे जसले मलाई अत्यन्तै खशुी बनाउनँ ु हुन्छ।
हे परमे र, हे मरेो परमे र,

म वीणा बजाएर परमे रको शसंा गछुर्।
5 िकन म यित सा ो तल झरें?

िकन म यि सा ो िवच लत छु?
मलैे परमे रको सहायताको िन म्त पखर्न ु पनछ,

म फे र अझै पिन उहाँको शसंा गनर् मौका पाउछुँ,
उहाँले मलाई बचाउन ु हुन्छ।

44
मखु सगंीतकारलाई। कोरह प रवारको म स्कल भन्ने भजन।

1 हे परमे र, हामीले तपाईंको िवषयमा सनुकेा छौं।
हा ा िपता-पखुार्हरूको जीवनकालमा तपाईंले के के गन ुर्भयो उहाँ बताउन ु भयो।
तपाईंले धरैे वषर् अिघ गरेका कायर्हरू, ितनीहरूले हामीहरूलाई बताए।

2 परमे र, तपाईंले आफ्नो महान ्श सिहत
अरूका जग्गाहरू लनभुयो अिन हामीलाई िदन ु भयो।

तपाईंले ती िवदशेी मािनसहरूलाई टुहुरो पान ुर् भयो।
तपाईंले ितनीहरूलाई यो ठाउँ छोड्न वाध्य गन ुर्भयो।

3 हा ा िपताहरूका तरवारहरू िथएनन ्जसले जमीन खोस्यो।
उनीहरूका पाखरुाहरू ब लया िथएनन,् जसले ितनीहरूलाई िवजयी गराए।

यो हा ो िपता-पखुार्हरूसगँ तपाईं भएको कारणले गदार् भएको हो।
परमे र, तपाईंको महान ्श ले हा ा िपता-पखुार्हरूलाई बचाउन ु भयो।
िकनभने तपाईंले उहाँहरूलाई मे गन ुर्भयो!

4 हे मरेो परमे र, तपाईं मरेो राजा हुनहुुन्छ।
आदशे िदनहुोस ्अिन याकूबका मािनसहरूलाई िवजयतफर् अगवुाइ गन ुर्होस।्

5 मरेो परमे र, तपाईंको सहायताले गदार् हामी आफ्ना श हुरूलाई पिछ धकेल्ने छौं।
तपाईंको नाउमँा हामी ितनीहरूलाई कुल्चदै िहडं्ने छौं।

6 म मरेो धन ु र तरवारमािथ भरोसा रा ख्दन।
मरेो तरवारले मलाई बचाउन सक्दनै।

7 हे परमे र, तपाईंले हामीलाई िम बाट बचाउन ु भयो।
तपाईंले हा ा श हुरूलाई ल ज्जत बनाएर रा ु भयो।

8 हामीले िदनभ र नै परमे रको स्तिुत-गान गाएका छौं।
अिन तपाईंको नाउकँो शसंा सदा सवर्दा गनछौं!

9 तर, हे परमे र, तपाईंले हामीलाई छोड्न ु भयो, तपाईंले हामीलाई ल ज्जत पान ुर् भयो।
तपाईं य ु भिूममा हामीसगँ आउन ु भएन।

10 तपाईंले हा ा श हुरूलाई पिछ धकेल्न लगाउन ु भयो।
हा ा श हुरूले हा ो सम्पि लगरे गए।

11 तपाईंले हामीलाई खा रूपमा खाओस ्भनरे भेंडा जस्तो टाढा अलग्ग रा ख िदन ु भयो।
तपाईंले िवदशेीहरूका माझ हामीलाई छरपस्ट पारेर छाडी िदनभुयो।

12 हे परमे र, तपाईंले आफ्ना मािनसहरू िस मैा बिेचिदन ु भयो,
तपाईंले ितनीहरूको दर दाम पिन गन ुर् भएन।

13 तपाईंले िछमकेीहरू समक्ष हामीलाई हाँसोको पा बनाउन ु भयो।
ितनीहरूले हामीमािथ हाँस े र खल्ली उडाए।

14 हामी हसँाउने कथाहरू मध्ये एक हौं जो मािनसहरू भन्छन।्
आफ्नो दशे नभएका मािनसहरू सम्म हामीमािथ हाँस्छन ्र आफ्ना टाउकाहरू हल्लाउछँन।्
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15 म लाजले छोिपएको छु।

सारा िदन आफ्नो ल ज्जत रूप हछुेर्।
16 मरेा श हुरू जसले मिसत साटो फेनर् चाहन्थ,े

ितनीहरूको खसी र अपमानबाट उप्जकेो लाजले गदार् म आफैं लकु्छु।
17 परमे र, तपाईंलाई हामीले िबसका छैनौं।

अझै यी सबै कुराहरू तपाईंले हा ा लािग गन ुर् हुन्छ।
हामीले तपाईंको करार प मा हस्ताक्षर गदार् छल-कपट गरेका छैनौ!

18 परमे र, हामी तपाईंबाट टािढएका छैनौं।
हामी तपाईंलाई प ाउनका लािग रोिकएका छैनौं।

19 तर, परमे र, तपाईंले हामीलाई यस ठाउँमा िमच्न ु भयो जहाँ स्यालहरू बस्दछन।्
तपाईंले हामीलाई त्यस ठाउँमा छािडिदन ु भयो जनु मतृ्य ु भन्दा पिन भयानक अधं्यारो छ।

20 के हामीले हा ो परमे रको नाउँ िबिसर्यौं?
के हामीले िवदशेी दवेताहरूलाई ाथर्ना गय ? होइन!

21 िन य नै परमे र यी सबै कुराहरू जान्नहुुन्छ।
उहाँले हा ो गहन ग ु कुराहरू पिन जान्नहुुन्छ।

22 हे परमे र, िदनभ र हामी तपाईंका लािग म रमटे ्यौं!
हामी मानर् लिगएका भडेा जस्तै छौं।

23 उठ्न ु होस,् मरेो स्वामी!
िकन तपाईं सिुतरहन ु भएको छ?
उठ्न ु होस!् हामीलाई सदाको िन म्त नछोडन ु होस!्

24 परमे र, तपाईं िकन हामीदे ख लिुकरहन ु हुन्छ?
तपाईंले हा ो पीर र सकंटहरूलाई िबिसर्न ु भयो?

25 हामीलाई फोहारेिभ हुत्याइएको छ।
हा ो श रर धलूोमा प ल्टरहकेो छ।

26 हे परमे र, उठून ु होस र हामीलाई सहयोग गन ुर्होस।्
तपाईंको हेपणू र् करूणाले हामीलाई बचाउनहुोस।्

45
मखु सगंीतकारलाई शोश न्नम रागमा कोरह प रवारको म स्कल भन्ने भजन। मेको भजन।

1 जब म यी कुराहरू राजाको िन म्त लखे्छु,
सनु्दर शब्दहरूले मरेो म स्टष्कमा भ रन्छन।्

शब्दहरू मरेो िज ोबाट आउँछन,्
मानौ ती शब्दहरू िसपाल ु लखेकका कलमबाट आइरहकेाछन।्

2 तपाईं सबै भन्दा असल हुनहुुन्छ।
तपाईं एकदम योग्य व ा हुनहुुन्छ।
यसकारण परमे रले सदा-सवर्दा तपाईंलाई आिशष िदऊन!्

3 ित ो पटुकामा तरवार िभर।
ित ो मिहमापणूर् जगंी पोशाक लगाऊ।

4 ितमी अचम्मको दे खन्छौ। धािमर्कता, सत्यता र न्यायको िन म्त जाऊ अिन लडाइँ िजत,
ित ो श शाली दािहने पाखरुा अ तू कायर्हरू गनर्लाई दक्ष िथयो।

5 ित ा काँडहरू तीखा छन,् ित ा श हुरूका मटुुिभ सम्म गािडने छन,्
जसले गदार् मािनसहरू ित ै सम्मखु भइँूमा लड्ने छन।्

6 हे परमे र, तपाईंको िसहंासन सदा-सवर्दाको लािग रहनछे।
धािमर्कता नै तपाईंको शाही राजदण्ड हो।

7 तपाईंले धािमर्कतालाई मे गन ुर्हुन्छ
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र द ु तालाई घणृा गन ुर्हुन्छ।
यसकारण परमे र तपाईंलाई आफ्ना साथीहरूमािथ* राज गनर् चनु्नहुुन्छ।

8 तपाईंको पोशाक सगु न्धत ; मरूर्, िघउकुमारी र तजेपातले य ु छ।
यहाँ दे ख महल ह स्तहाडले सिजएको छ, जहाँबाट तपाईंलाई खशुी पानर् सगंीत आउँछ।

9 लोकन्तीहरू राजाहरूकै छोरीहरू हुन।्
तपाईंको दलुही तपाईंको दािहनपे , िनख्खरु सनुको मकुुट लगाएर उिभरहकेी िछन।्

10 हे मरेी ी, मरेा कुरा सनु।
ध्यानिदएर सनु अिन ितमीले बझु्ने छौ।

आफ्ना मािनसहरू र आफ्ना िपताका प रवारलाई िबसर्।
11 यसकारण राजा ित ो सनु्दरतादे ख मक्ख पनछन।्

ऊ ित ो नयाँ लोग्ने हुनछे।
यसलैे ितमीले उनको सम्मान गर।

12 टायर शहरबाट आएका सम्पन्न मािनसहरूले ित ो िन म्त उपहारहरू ल्याउनछेन ्
यसकारण ितमीसगँ ितनीहरू भटे गनर् सक्छन।्

13 राजकुमारी सनुको धागोले बनुकेो पोशाकमा
सिजएकी िछन।्

14 राजाकहाँ पयुार्उनलाई, बहेुली आफ्ना सनु्दर पोशाकमा िछन,्
उनका लोकन्तीहरू पिछ पिछ छन।्

15 ितनीहरू आनन्दको साथ आउँछन।्
आनन्दले नै भ रएर ितनीहरू राजाको महलमा वशे गछर्न।्

16 राजा, तपाईंका पु हरूले तपाईंपिछ राज गनछन।्
तपाईंले ितनीहरूलाई पथृ्वीभ र शासकहरू बनाउन ु हुनछे।

17 तपाईंको नाउँ सदाका लािग िस बनाउनछुे।
मािनसहरूले तपाईंको सदा-सवर्दा शसंा गनछन!्

46
मखु सगंीतकारलाई। अलामोत ारा* गाउने कोरह प रवारहरूको एउटा भजन।

1 परमे र हा ो बलको भण्डार हुनहुुन्छ।
सकंटको बलेा उहाँबाट हामी सधैं सहयोग पाउन सक्छौं।

2 यसकैारण भइँुचालो आए ता पिन
पवर्तहरू समु को गभर्मा झरे तापिन हामी डराउदँनैौ।

3 हामी भय स्त छैनौं जब समु आधँीले अन्धकार हुनँ्छ
र पवर्तहरू थर्िकन्छन।

4 त्यहाँ एउटा नदी छ जसको धाराले
सव च्च परमे रको पिव शहरमा आनन्द ल्याउछँ।

5 परमे र त्यस शहरमा हुनहुुन्छ यसलैे यो किहल्यै नाश हुने छैन।
घाम उदाउन ु अिघनै परमे र साथ िदन त्यहाँ हुनहुुन्छ।

6 जब परम भु कराउन ु हुनछे अिन पथृ्वी टुि ने छ।
त्यके जाित डरले काम्ने छन ्अिन ती सा ाज्यहरू धराशायी हुनछेन।्

7 सवर्श मान ्परम भु हामीसगँ हुनहुुन्छ।
* 45:7: “
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* 46:: -बाजा पिन हुनसक्छ

वा िबशषे ताल वा स्केल पिन हुनसक्छ।
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याकूबका परमे र हा ो शरणस्थान हुनहुुन्छ।
8 परम भलुे गन ुर्भएको ती श शाली कामहरूलाई हरे।

उहाँले पथृ्वीमा गन ुर् भएको डरलाग्दा कायर्हरू हरे।
9 परम भलुे पथृ्वीमा कतपैिन य ु हरू रोक्न सकनु हुन्छ।
उहाँले िसपाहीहरूका धन ु भाँच्न सक्न ु हुन्छ,

ितनीहरूका भालाहरू छरपस्ट पारेर ितनीहरूका ढालहरू जलाई िदनहुुन्छ।
10 परमे र भन्नहुुन्छ, “लडाइँ रोक, म नै परमे र हु ँ भनरे जान!

म जाित-जाितलाई परास्त गन ुर् सक्छु,
म ससंारलाई अधीनमा रा सक्छु!”

11 सवर्श मान ्परम भु हामीसगँ हुनहुुन्छ।
याकूबका परमे र हा ो शरणस्थान हुनहुुन्छ।

47
मखु सगंीतकारलाई: कोरह प रवारहरूको भजन।

1 हे सारा मािनसहरू हो ताली बजाऊ।
परमे र ितर आनन्दमय भएर िचच्याऊ!

2 सवर्श मान ्परम भु भय योग्य हुनहुुन्छ।
सारा पथृ्वीभ र नै उहाँ महान ्राजा हुनहुुन्छ।

3 अन्य मािनसहरूलाई परािजत गनर् हामीलाई साथ िदनभुयो,
उहाँले ती जाितहरूलाई हा ो अधीनमा रा ु भयो।

4 परमे रले हा ो िन म्त जग्गा रोजी िदन ु भयो।
उहाँले त्यो अचम्मको जग्गा याकूबको िन म्त रोज्न ु भयो जसलाई उहाँले मन पराउन ु भएको िथयो।

5 नरिसहं र तरुहीको आवाजमा,
जयजयकार साथ उहाँ आफ्नो िसहंासनतफर् जानहुुन्छ।

6 परमे रको स्तिुत-गान गर।
स्तिुतहरू गाऊ, हा ा राजाको िन म्त स्तिुत-गाऊ।

7 परमे र सारा पथृ्वीको राजा हुनहुुन्छ।
शसंाको* गीतहरू गाऊ।

8 परमे र आफ्नो पिव िसहंासनमा ब हुुन्छ
र सबै जाित-जाितहरूमािथ राज गन ुर्हुन्छ।

9 सबै जाित-जाितका शासकहरू एकाकार्िसत भटे गदर्छन।्
अ ाहामका परमे रको मािनसहरूसगँ भटे गछर्न।

सबै जाितका सबै शासकहरू परमे रकै हुन।
परमे र ती सबकैा सव च्च अिधकारी हुनहुुन्छ।

48
कोरह प रवारहरूको उपासनाको भजन।
1 परम भु महान ्हुनहुुन्छ।

उहाँको पिव पवर्तमा, मािनसहरूले हा ो परमे रको शहरमा अिधक शसंा गदर्छन।्
2 परमे रको पिव शहर यस्तो आनन्दमय उचाइमा छ!

यसले पथृ्वीभ रका मािनसहरूलाई आनन्द िदन्छ!
* 47:7: “ ” “ ”
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िसयोन पवर्त परमे रको साँचो पवर्त* हो,
यो महान ्राजाको शहर हो।

3 त्यस शहरको राजमहलमा,
परमे रलाई िकल्ला भिनन्छ।

4 एक समय, केही राजाहरू आपस्तमा भटे गरे।
ितनीहरूले यस शहरमािथ आ मण गन योजना गरे।

ितनीहरू सबलैे यस शहरतफर् कदम बढाए।
5 तर त्यसपिछ ती राजाहरू यो शहर दखेरे छक्क परे।

ितनीहरू सबै भय स्त भए अिन लम्पट परे!
6 डरले ती राजाहरूलाई कस्सरे समात्यो।

ती राजाहरू डरले काम।े
7 हे परमे र तपाईंले श शाली पवूली बतास चलाउन ु भयो

अिन ितनीहरूका ठूल-ठूला जहाजहरू सबै भताभङु्ग पा रिदन ु भयो।
8 हो, हामीले तपाईंको महान ्श का कथाहरू सनुकेा छौं।

तर यसलाई हामीले हा ो परमे रको शहरमा पिन दखे्यौं,
सवर्श मान ्परमे रको शहरलाई उहाँले अनन्त सम्मको लािग ब लयो बनाउन ु भयो!

9 हे परमे र, तपाईंको म न्दरमा तपाईंको मेपणूर् अन ु हलाई हामी सतकर् भएर सोच्दछौं।
10 हे परमे र, तपाईं ख्यात हुनहुुन्छ,

मािनसहरूले तपाईंलाई पथृ्वीभ र शसंा गदर्छन।्
तपाईं कित धािमर्क हुनहुुन्छ भनरे सबलैाई थाहा छ।

11 हे परमे र! िसयोन पवर्त खशुी हुन्छ।
यहूदाका शहरहरू तपाईंको सही िनणर्यले गदार् रमाउँदछन।्

12 िसयोनको चारैतफर् िहडं।्
शहरमा हरे। त्यहाँका अग्ला महलहरू गन।

13 अग्ला पखार्लहरू हरे,
िसयोनका राजमलहरूको शसंा गर।
तब ितमीले आफ्ना भावी सन्तानहरूलाई यसको िवषयमा भन्न सक्नछेौ।

14 यी परमे र सदा-सवर्दाका लािग हा ा परमे र हुनहुुन्छ।
उहाँले हामीलाई सघैं पथ- दर्शन गन ुर् हुनछे।

49
मखु सगंीतकारलाई: कोरह प रवारहरूको भजन।

1 ितमीहरू सबै जाित-जाितहरू यसलाई ध्यान िदएर सनु।
पथृ्वीमा भएका सबै मािनसहरू यसलाई ध्यान िदएर सनु।
2 त्यके मािनस, धनी-गरीब सबलैे बराबर ध्यान िदएर सनु्न ु नै पछर्।

3 म ितमीहरूलाई ज्ञान र ब ु का कुराहरू भन्ने छु।
मरेो िवचारले ितमीहरुलाई बझु्न सहायता गनछ।

4 मलैे स्वयलंे ती कथाहरू सनुें
अिन अब मरेो वीणासगँ गाउने छु अिन त्यो सदंशे तपाईंलाई कट गन छु।

5 क आउँछ भनरे म िकन डराउन?ु
यिद द ु मािनसहरूले व रप र घरेेर मलाई पासोमा पान कोिशश गछर्न ्भने पिन म डराउने आवश्यकता छैन।

6 कितपय मािनसहरू सोच्छन ्िक ितनीहरूको बल र धनले ितनीहरूलाई रक्षा गनछ।
तर ती मािनसहरू मखूर्हरू हुन।्

* 48:2: “ ” , पवर्त
सापोन जहाँ दवेताहरू बस्दथ।े
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7 कुनै ित ो मानव िम ले ितमीलाई बचाउन स ै न,

अिन ितमीले परमे रलाई घसू* िदन स ै नौ।
8 कुनै मािनससगँ त्यस्तो शस्त धन हुनछैेन

जस ारा उसले आफ्नो जीवन िकन्न सकोस।्
9 कुनै मािनसगँ त्यस्तो शस्त धन हुनछैेन

जस ारा उसले अनन्त बाँच्ने अिधकार िकन्न सकोस,्
अिन आफ्नो जीवन िचहानमा सड्न दे ख बचाउन सकोस।्

10 हरे, ज्ञानी परुूषहरू पिन त्यसरी नै मछर्न ्जसरी मखूर्हरू र अ ेरी† मछर्न।्
ितनीहरू मछर्न ्र आफ्ना धन-सम्पि हरू अरूहरूलाई छोडरे जान्छन।्

11 िचहाननै ितनीहरूको िन म्त सदा-सवर्दा आफ्नो घर हुनछे।
ितनीहरू जि नै जग्गा-जमीनका मा लक हुन ्त्यसले कुनै फरक पदन!

12 मािनसहरू सम्पन्न हुन सक्लान, तर ितनीहरू यहाँ सधैंका लािग बाँच्न स ै नन।्
ितनीहरू पशहुरू जस्तै मरेर जानछेन।्

13 ती मखूर्हरूसगँ त्यही घटना हुनछे
जो आफ्ना सम्पि सगँ खशुी हुन्छन।्

14 ती मािनसहरू खाली भेंडा जस्तै हुन।्
िचहान नै ितनीहरूको खोर हो।

मतृ्य ु ितनीहरूको गोठाला हुनछेन।
त्यस प ात ्त्यो िबहान धािमर्क मािनसहरू नै िवजतेा हुनछेन।्
जित बलेा ती धम मािनसहरूका श ररहरूत िवस्तारै िचहानमा सड्दछ ितनीहरू आफ्ना सनु्दर-सनु्दर घरहरूदे ख

टाढा हुन्छन।
15 तर परमे रले मलू्य ितन ुर् हुनछे अिन मरेो जीवन बचाउन ु हुनछे,

उहाँले मलाई पातालको श बाट बचाउन ु हुनछे जब उहाँले मलाई आफूिसतै लजैान ु हुने छ!
16 ितनीहरू धनी छन ्भनरे मािनसहरूिसत नडराऊ।

ितनीहरूका सनु्दर घरहरू छन ्भनी नडराऊ।
17 ती मािनसहरू मरेर गएपिछ आफूसगं केही पिन लाँदनैन।्

ितनीहरूले ती कुनै पिन सनु्दर चीजहरू लगरे जाने होइनन।्
18 एकजना धनी मािनसले आफ्नो जीवनमा कित रा ो काम गरें भनरे आफूलाई नै बधाइ िदन सक्छ।

अिन हो, अरू मािनसहरूले पिन उसले रा ो काम गय भनरे उसको शसंा गनर् सक्छन।्
19 तर उसको मरणको समय आउनछे अिन आफ्नो िपता-पखुार्हरूकहाँ जान्छ,

अिन उसले किहल्यै पिन िदनको उज्यालो दे े छैन।
20 मािनसहरू सम्पन्न हुन सक्लान अिन अझै बझु्दनैन ्

ितनीहरू पशहुरू जस्तै मन छन।्

50
आसापको भजन।
1 परम भ,ु दवेताहरूका पिन परमे र बोल्न ु भयो।

सयू दयदे ख र सयूार्स्तसम्म उहाँले सबलैाई पथृ्वीमा बोलाउन ु भयो।
2 िसयोनबाट च म्करहने परमे र परम सनु्दर हुनहुुन्छ।
3 हा ो परमे र आउन ु हुदँछै। अिन उहाँ चपुचाप ब ु हुने छैन।

उहाँको अिघ आगो बल्छ।
उहाँको व रप र ठूलो आधँी छ।

4 जब हा ो परमे रले मािनसहरूको न्याय गन ुर् हुन्छ उहाँले पथृ्वी
र आकाशलाई साक्षीको रूपमा बोलाउन ु हुनछे।

* 49:7:
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5 परमे र भन्नहुुन्छ, “मरेा िशष्यहरू मरेो व रप र भलेा हुन आऊ,

मरेा भ जनहरू र हामी एकाअकार्िसत सम्झौता गरौं।”
6 परमे र न्यायी हुनहुुन्छ

र आकाशले उहाँको धािमर्कता कट गनछ।
7 परमे र भन्नहुुन्छ, “हे मरेो भ जनहरू, ध्यान िदएर मरेो कुरा सनु!

इ ाएल का मािनसहरू हो, म ितमीहरूलाई ितमीहरूकै िवरू मा साक्षी कट गन छु
म परमे र हु,ँ ितमीहरूकै परमे र।

8 मलैे ितमीहरूले चढाएका ब लहरूका िवषय मलैे गनुासो ग ररहकेो छैन।
ितमी इ ाएल का मािनसहरूले सधैं नै होमब लहरू चढायौं।
त्यके िदन ती ब लहरू मलाई चढायौं।

9 म ित ो घरबाट साँढहेरू लने छैन
म ितमीहरूको गोठहरूबाट बा ाहरू लने छैन।

10 मलाई ती पशहुरूको आवश्यकता छैन।
मसगँ पिहल्यबैाट जङं्गलमा पशहुरू छन।्

हजारौं पवर्तहरूमा त्यस्ता पशहुरू मरेो आफ्नै छन।्
11 उच्च पवर्तहरूमा भएका सबै चरा-चरुूङ्गीहरू म जान्दछु।

त्यके जल- ाणी र जित पहाडहरूमा छन ्ती सबै मरैे हुन।्
12 म भोको छैन तर यिद म भोको हुदँो हु ँ ता पिन म ितमीहरूलाई खाना माग्ने छैन।
पिहल्यबैाटै यो ससंार र यसका त्यके चीजहरू मरेो आफ्नै हुन।्

13 म साँढहरूको मास ु र बा ाहरूका दधू खान्न।”

14 यसलैे अरूहरूसगँ बाँडचुडँ गरे पिछको धन्यवादको अपर्णहरू लएर मिसत हुनलाई आऊ।
ितमीहरूले उच्चतम परमे रलाई वचनहरू िदएका छौ, यसलैे ती वचनहरू परूा गर।

15 परम भु भन्नहुुन्छ, “ितमीहरूलाई दःुख परेको बलेा मलाई पकुारा गर म सहयोग गनछु।
अिन त्यसपिछ ितमीहरूले मलाई सम्मान गनर् सक्छौ।”

16 परमे रले द ु मािनसहरूलाई भन्नहुुन्छ,
“ितमीहरूले मरेो िनयमहरूको बारेमा कुरा गछ ।
ितमीहरूले मरेो करारको बारेमा कुरा गय ।

17 यसकारण यसलाई िकन उपके्षा गछ जब िक म ितमीहरूलाई सधुानर् खोज्छु?
िकन मलैे भनकेा कुराहरू अस्वीकार गदर्छौ?

18 ितमीहरूले चोरलाई भटे्छौ र त्यो िसत िमल्न दौडन्छौ।
ितमीहरू िभचारीहरूसगँ सतु्छौ।

19 ितमीहरूले अनिुचत र झटूो कुराहरू गछ ।
20 ितमीहरूले लगातार आफ्ना दाज्य ु भाईहरूको िवषयमा आलोचना गछ ,

अिन दोष लगाईरहकेा छौ।
21 य िप ितमीहरूले त्यस्ता अनिुचत कुराहरू गरे पिन म चपुचाप बसें,

यसलैे ितमीहरुले सोच्यौ िक म पिन ितमीहरू जस्तै हु।ँ
हरे! धरैे बरे म चपुचाप ब े छैन!

म स्प गनर् चाहन्छु र ितमीहरूकै सम्मखुमा दोष लाउनछुे।
22 ितमीहरूले परमे रलाई भलुरे गयौ,

यो मलैे ितमीहरूलाई टु ा-टु ा पान ुर् भन्दा अिघ नै बझु्ने चे ा गर।
यिद त्यस्तो भयो भन,े

कसलैे पिन ितमीहरूलाई बचाउनँ सक्ने छैन!
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23 यिद कसलैे धन्यवाद अपर्ण िदन्छ भन,े उसले मलाई ा दखेाउछँ,

तर त्यो जसले सही जीवन िवताउन चाहन्छ म उसलाई मरेो म ु को श दखेाउने छु।”

51
मखु सगंीतकारलाई: बतशबेा गए पिछ जब अगमव ा नातान ितनीकहाँ आएपिछ दाऊदको एउटा भजन।

1 हे परमे र, मतफर् कृपाल ु हुनहुोस,्
िकनभने तपाईंको दायाल ु कृपादिृ ल,े

तपाईंको महान ्अन ु हले
मरेा सारा पापहरू मटेाई िदनहुोस।्

2 परमे र मरेो दोष धोएर मटेाई िदनहुोस।्
मरेा पापहरू धोइ-पखाली िदनहुोस,् मलाई फे र एकपल्ट शु पा रिदनहुोस!्

3 म जान्दछु मलैे पाप गरें।
म सधैं ती पापहरू दखे्दछु।

4 हे परमे र, जनु तपाईंले गल्ती भन्नभुयो मलैे त्यही कुरा गरें।
परमे र, तपाईंको िवरू मा मा मलैे पाप गरें

म ती गल्तीहरू स्वीकार गदर्छु,
तािक मािनसहरूले जाननु म गलत छु, र तपाईं साँचो हुनहुुन्छ।
तपाईंको िनणर्यहरू िनष्कपट छन।्

5 पापमा नै मरेी आमाले मलाई गभर्धारण ग रन ्
अिन म पापमा नै जन्मकेो िथएँ।

6 हे परमे र, तपाईंले मलाई साँचो रूपमा िव ासी भएको दे चाहन ु हुन्छ,
यसलैे साँचो ज्ञान मरेो अन्तस्करणमा हाली िदनहुोस।्

7 िविधपवूर्क िहसप झारल*े मस्काएर मलाई श ु पान ुर्होस।्
जबसम्म म िहऊँ जस्तो सतेो हुन्न तबसम्म मलाई धोइ पखाल्नहुोस।्

8 मलाई खशुी पान ुर्होस।् बताउनहुोस ्फे र खशुी कसरी हुन।ु
तपाईंले धलूो-िपठो पान ुर् भएको ह ीहरु फे र आनन्दले नाचोस।्

9 मरेो पापहरू तपाईं नहने ुर् होस!्
ती सबै मटेी िदनहुोस!्

10 हे परमे र, शु हृदय मिभ सजृना ग रिदन ु होस!्
मरेो आत्मा फे र एकपल्ट ब लयो पारी िदनहुोस।्

11 मलाई नठेल्न ु होस।्
अिन मदे ख तपाईंको पिव आत्मा टाढा नलजैान ु होस!्

12 तपाईंको सहयोगले मलाई खशुी पादर्छ!
मलाई फे र एकपल्ट त्यो आनन्द िदनहुोस।्
मरेो आत्मा ब लयो पारी िदनहुोस ्र तपाईंको आज्ञा पालन गनर् तयार होस।्

13 म पापीहरूलाई तपाईंको चाहना अनसुार कसरी बाँच्न ु भनरे िसकाउने छु
अिन ितनीहरू फकर तपाईं कहाँ आउने छन।्

14 हे परमे र, मतृ्य ु दण्ड दे ख मलाई बचाउनँ ु होस।्
तपाईंको धािमर्कताको िवषयमा,

मलाई गीत गाउन िदनहुोस।्
15 हे मरेो स्वामी, म मरेो मखु खोल्नछुे र तपाईंको शसंा-गीत गाउने छु!

16 तपाईं वास्तवमा ब लहरू चाहन ु हुन्न,्
यसकारण मलैे िकन ब लहरू चढाउन।ु

17 जनु ब ल परमे रले चाहन ु हुन्छ त्यो िवन आत्मा हो।
* 51:7:
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हे परमे र, जो-जो िवन अिन समिपर्त हृदय लएर आउँदछन,् तपाईं उनीहरू दे ख मखु फकार्उन ु हुन्न!
18 हे परमे र, िसयोन ित कल्याणकारी बन्न ु होस।्

यरूशलमेको पखार्लहरू पनुर्िनमार्ण गन ुर्होस।्
19 तब तपाईंले धािमर्कताको ब लदान,

र होमब लहरूको आनन्द लन सक्न ु हुन्छ।
अिन मािनसहरूले फे र साँढहरू तपाईंको वदेीमा चढाउने छन।्

52
मखु सगंीतकारलाई: जब एदोमी दोयगे शाऊल कहाँ गए र उनलाई भन,े “दाऊद अिहमलेकेो घरमा छ”। “दाऊदको

म स्कल भन्ने भजन।”
1 हे वीर मािनस, िकन ितमी आफ्नो अधमर् कामहरूमा घमण्ड गदर्छौं?

ितमी परमे रको नजरमा अपमािनत मािनस हौ।
2 ितमीले सधैं मखूर् योजनाहरू तयार पाछौं अिन ित ो िज ो धा रलो छुरा जस्तो डर लाग्दो छ।

ितमीले सधैं झटूो बोल्छौ अिन मािनसहरूलाई ठग्छौ।
3 ितमीले असलभन्दा दषु् ाँई नै मन पराउँछौ।

ितमी सत्य बोल्न ु भन्दा झटूो बोल्न ु नै मन पराउँछौ।
4 ितमी र ित ो झटूो बोल्ने िज ोले मािनसहरूलाई क िदन मन पराँउछन।्
5 यसलैे परमे रले ितमीहरूलाई सदा-सवर्दाको िन म्त नाश गन ुर्हुनछे!

उहाँले ितमीहरूलाई प न ु हुनछे अिन ित ो घरबाट* धकेल्दै तान्न ु हुनछे, जसरी मािनसहरूले उि द्लाई
जमीनबाट जरैसगँ तानरे िनकाल्दछ।

6 धमार्त्माहरूले यो दे छेन ्र परमे रको डर मान्ने छन।्
परमे रको आदर गनछन।्

ितनीहरू ितमीमािथ हाँ े छन ्र भन्नछेन।्
7 “हरे, परमे रमािथ जो भर पदन त्यस मािनसको गित कस्तो हुन्छ।
उसले सोच्यो िक सम्पि र झटूो कुराहरूले उसलाई रक्षा गनछ।”

8 तर म परमे रको म न्दरमा उि ने ह रयो धपुीको रूख जस्तै हु।ँ
म सदा-सवर्दा परमे रको हेपणू र् करूणामा भरोसा गनछु।

9 हे परमे र, जनु कामहरू तपाईंले गन ुर्भयो म ती कुराहरूको सदासवर्दा स्तिुत गनछु।
म भ जनहरूका समक्ष तपाईंको नाउँ लनछुे िकनभने यो अित रा ो छ!

53
मखु सगंीतकारलाई: महलथ भन्ने रागमा दाऊदको म स्कल नामक भजन।

1 केवल मखूर्हरूले मा परमे र छैन भनरे सोच्दछन।्
त्यस्ता मािनसहरू , द ु , धतूर् हुन्छन,्
अिन ितनीहरूले किहल्यै रा ो काम गदनन।्

2 त्यहाँ साँच्चै नै परमे र हामी तफर् नै स्वगर्बाट हे ररहन ु भएको छ।
परमे रले ज्ञानी परुूषहरूलाई खोिजरहन ु भएको छ,
जसले परमे रलाई नै खोिजरहछेन!्

3 तर त्यके जन परमे र दे ख िवमखु भएका छन।्
त्यके मािनस कपटी छन।्

कसलैे पिन रा ो काम गदन।
* 52:5: “ ”
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एकजना पिन रा ो काम गन मािनस छैन!
4 परमे र भन्नहुुन्छ, “िनःसन्दहे ती द ु मािनसहरूले सत्य जान्दछन।्

ितनीहरूले मलाई ाथर्ना गदनन।्
द ु मािनसहरू मरेो भ जनहरूलाई ध्वशं पानर् उनीहरूको खाना खान जितकै तयार छन।्”

5 तर ती द ु मािनसहरू भय स्त हुनछेन ्
त्यस्तो पिहले िकहल्यै भएका-िथएनन!् ती पापीहरू इ ाएल का श हुरू हुन।्

परमे रले त्यस्ता पापीहरूलाई र गन ुर् भएको छ।
यसलैे परमे रका मािनसहरूले ितनीहरूलाई परास्त पानछन,्

अिन परमे रले ितनीहरूको हाडहरू िछन्न-िभन्न पा रिदन ु हुनछे।
6 म इच्छा गछुर् परमे रले िसयोन पवर्तमािथ

इ ाएल को िन म्त िवजय ल्याउन ु हुनछे।
त्यही बलेा परमे रले आफ्ना भ जनहरूलाई िनवार्सनबाट फकार्ई ल्याउन ु हुनछे।

याकूब फु ल्लत हुनछे।
इ ाएल आनन्दले ओत ोत हुनछे।

54
मखु सगंीतकारलाई: वा वादन सिहत-जित वलेा सिेफद आयो अिन शाऊललाई भन्यो, “दाऊद हा ा मािनसहरूका

वीचमा लिुकरहकेो छ।” दाऊदको म स्कल नाउकँो भजन।
1 हे परमे र, तपाईंको श योग गरेर मलाई बचाउन ु होस।्

मलाई स्वतन् * पानर्लाई तपाईंको श योग गन ुर्होस।्
2 हे परमे र, मरेो ाथर्ना सनुी िदनहुोस।्

मलैे भनकेा कुराहरूमा ध्यान िदनहुोस।्
3 िवदशेीहरू जसले परमे रलाई उपासना गदनन ्उनीहरू मरेो िवरू उ ठरहछेन।्

ती श शाली मािनसहरूले मलाई मानर् खोिजरहछेन।्

4 हरे, मरेो परमे रले मलाई बचाउनँ ु हुनछे।
मरेो स्वामीले मलाई साथ िदनहुुनछे।

5 जो मरेो िवरू मा उिभन्छन ्ितनीहरूलाई परमे रले दण्ड िदनहुुनछे।
परमे र म ित साँचो हुनहुुन्छ, अिन उहाँले ती मािनसहरूलाई नाश गन ुर्हुनछे।

6 परमे र, मरेो िनस्वाथर् मनले तपाईंलाई भटेीहरू चढाइरहछुे।
हे परम भ,ु म तपाईंको शभुनाउकँो स्तिुत गनछु।

7 िकनभने तपाईंले मलाई सारा क हरू दे ख बचाउनँ ु भयो।
मलैे आफ्ना श हुरू परास्त भइरहकेो दखेें।

55
मखु सगंीतकारलाई: वा वादन सिहत। दाऊदको म स्कल भन्ने भजन।

1 हे परमे र, मरेो ाथर्ना सनु्नहुोस।्
कृपया मरेो ाथर्नालाई अन ु हको िन म्त अवहलेना नगरीिदन ु होस।्

2 परमे र, मलाई सिुनिदनोस ्र जवाफ िदनहुोस,्
मलाई तपाईं ित बोल्न िदनहुोस ्अिन मिभ का पीडा र था, सिुनिदनहुोस।्

3 मरेो श हुरूले म ित अनिुचत कायर्हरू गरे।
* 54:1: , “परम भ,ु परमे र मलाई तपाईंको नाउसँगँ बचाउन ु होस।् तपाईंको श ले मलाई न्याय गन ुर्होस।्”



55:4 402 भजनसं ह 55:20

त्यो द ु मािनसले मिसत िचच्यायो।
मरेो श हुरू ोिधत िथए र मलाई आ मण गरे।

ितनीहरूले मलाई सम्पणूर् कारले तहस-नहस गन िवघ्न-वाधाहरू सिृ गरे।
4 मरेो हृदय िभ िभ ै जोडले धडिकरहकेो छ।

मलाई मतृ्यिुसत डर लाग्यो।
5 म डरले गदार् र थर-थर कामी रहकेोछु,

म ती िवघ्न-वाधाहरूको तफूानबाट भाग्न चाहन्छु।
6 ओ हो! ढुकुरको जस्तो पखंटेाहरू भए म उडने िथएँ!

अिन िव ाम गन ठाउँ खोज्ने िथएँ।
7 म धरैे टाढा, एकदम टाढा िनजर्न ठाउँमा जाने िथएँ।

8 म भागरे बाँच्ने िथएँ।
म दःुखको तफूानबाट भाग्ने िथएँ।

9 मरेो स्वामी, ितनीहरूका झटूो कुराहरू बन्द गन ुर्होस।्
मलैे यस शहरमा उप ो र झगडाहरू दखेें।

10 त्यके रात-िदन, हरेक िछमकेीपनमा, यो शहर
अपराध र बबर्रताले भ रपणूर् भयो।

11 त्यहाँका गल्लीहरूमा अिधक भन्दा अिधक अपराधहरू भए।
मािनसहरूले चारैितर झटूा बोलरे ठिगरहकेा िथए।

12 यिद यो श ु भएको भएता,
म हलेाँ गरेको पिन सहन सक्थें।

यिद यो मरेो श ु भएता
म उनीहरूको आ मणदे ख लकु्न सक्थें।

13 तर ितमी नै एक हौ, मरेो साथी मरेो सहकम ।
मरेो साथीहरूले नै मलाई क हरू िदइरहकेाछन।्

14 हामी आफ्समा आफ्ना ग ु कुराहरूको सहभागी हुने गदर्थ्यौ,
अिन हामी सगँै भीड-भाडमा िछद, िछद परमे रको म न्दरमा जाने गदर्थ्यौं।

15 मरेो श हुरूलाई मतृ्यलुे अचानक लजैावोस!्
म कामना गदर्छु िक पथृ्वीको मखु खु लयोस ्र ितनीहरूलाई िजउँदै िनली िदओस!्
िकनभने ितनीहरूले परस्परमा त्यस्तो डरालाग्दो योजनाहरू बनाइरहछेन।्

16 म सहयोगको लािग परमे रलाई पकुान छु,
अिन परम भलुे मलाई जवाफ िदन ु हुनछे।

17 म परमे रसगँ िबहान, िदउसो र बलेकुी कुरा गदर्छु।
मरेो अस्त स्त उहाँलाई बताउछुँ।
अिन उहाँले मरेो कुरा सनु्न ु हुन्छ!

18 मलैे धरैे य ु हरू लडी सकेको छु।
तर परमे रले मलाई सधैं बचाउन ु भएको छ साथै सकुशल फकार्उन ु भएको छ।

19 परमे रले मरेा कुरा सनु्न ु हुनछे।
सदा-सवर्दा रहने राजाले मलाई साथ िदनहुुनछे।

मरेा श हुरूले आफ्नो जीवन शलैी सधुान छैनन।्
ितनीहरू डराउदँनैन ्र परमे रलाई आदर गदनन।्

20 मरेा श हुरूले आफ्नै िम हरूमािथ पिन आ मण गछर्न।्
ितनीहरूले सबै सहमत भएको कामहरू गदनन।्
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21 मरेा श हुरू वास्तवमा िचप्लो ध हेरू हुन,्

ितनीहरू शा न्तका कुराहरू गछर्न,् वास्तवमा ितनीहरू य ु को तयारी ग ररहकेा हुन्छन।्
ितनीहरूका शब्दहरू तले जस्त िचप्लो हुदँछ,

तर ितनीहरूले छुरीले झैं काट्ने गछर्न।्

22 ित ो िचन्ताहरू परम भलुाई दऊे
अिन उहाँले ित ो हरेचाह गन ुर्हुनछे।
परम भलुे किहले पिन धमार्त्माहरूलाई परास्त हुन िदनहुुन्न।

23 हे परमे र तपाईंको करार अनसुार,
ती झटूोहरू र हत्याराहरूलाई आधा जीवन निबत्दै िचहानमा पठाउन ु हुनछे,

मरेो पक्षको करार अनसुार म तपाईंमा भरोसा गनछु।

56
मखु सगंीतकारलाई: “सदुरू ओकूमा ढुकुर” भन्ने धनुमा। जब गाथमा उहाँलाई प लश्तीहरूले प ँ दा। दाऊदको

िमकूताम भन्ने भजन।
1 हे परमे र, मािनसहरूले ममािथ आ मण गरे, यसलैे म ित तपाईंको कृपादान रहोस।्

ितनीहरूले लगातार मरेो खदेो गरेर मसगँ लडाइँ गरे।
2 मरेो श हुरूले ममािथ लगातार आ मण गरे।

त्यहाँ अनग न्त लडाकुहरू छन।्
3 जब म भय स्त हुन्छु,

तब तपाईंमािथ भरोसा राख्दछु।
4 म परमे रमा भरोसा गछुर्, यसलैे म भयिभत हुन्न यसथर् मािनसहरूले जे गनर् सक्छन ्त्यसमा म डराउिँदन।

उहाँको म ितको वचनको लािग उहाँको स्तिुत गछुर्।
5 मरेा श हुरूले सधैं मरेा कुराहरूको उल्टो अथर् लाउछन।्

ितनीहरूले सधैं मरेो िवरू योजनाहरू तयार गदर्छन।्
6 ितनीहरू सधैं लकु्छन ्

अिन जसरी पिन मलाई मान मौका, हदे, मरेो त्यके चहल-पहल हदेर्छन!्
7 हे परमे र, ितनीहरूलाई टाढा पठाई िदनहुोस।्
िकनभने ितनीहरूले नरा ो अधमर् कामहरू गरेका छन।्

ितनीहरूलाई िवदशेी जाितहरूको ोधमा तडपाउन ु टाढा पठाइिदनहुोस।्
8 तपाईं जान्नहुुन्छ म कित डराएको छु।

तपाईं जान्नहुुन्छ मलैे कित िवलाप गरें।
िनःसन्दहे तपाईंले मरेो सम्पणूर् आसँकुो िहसाब रा ु भएको होला।

9 यसलै,े मरेो श हुरूलाई रास्त ग रिदनोस।्
जब म तपाईंलाई सहयोगको िन म्त गहुार गछुर् म जान्दछु तपाईं त्यसो गनर् सक्नहुुन्छ कारण तपाईं परम भु परमे र

हुनहुुन्छ!
10 म परमे रको वचनलाई शसंा गछुर्।

म परम भकुो शसंा गछुर् जसले उहाँको वचन म ित रा भुयो।
11 म परमे रमा भरोसा गछुर्,

यसकैारण मािनसहरूले मलाई के गनर् सक्लान ्भनी मलैे डर मान्न ु पदन।

12 हे परमे र, मलैे खास वचनहरू तपाईंको लािग िदएको छु।
अिन मलैे जे वचन िदएको छु त्यो गन नै छु।

म मरेो धन्यवादको भटेीहरू तपाईंलाई अपर्ण गन छु।
13 िकनभने तपाईंले मरेो ाणलाई मतृ्यबुाट बचाउनँ ु भयो।
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तपाईंले मलाई परास्त हुन दे ख जोगाउन ु भयो।
यसलैे म उज्यालोमा परमे रलाई उपासना गनछु, त्यो खाली िजउँदो मािनसहरूले मा दे सक्छन।्

57
मखु सगंीतकारलाई: “ध्वशं नगर” भन्ने रागमा। जनु समय दाऊद ओडारमा शाऊलबाट भाग।े दाऊदको िम म ्भन्ने

भजन।
1 हे परमे र, म ित कृपाल ु हुन ु होस।्

दयावान हुनहुोस ्िकनभने म तपाईंको शरणमा आएकोछु।
जबसम्म क हराँउदनै,

म तपाईंको सरंक्षणमा छु।
2 म सव च्च परमे रलाई उहाँको सहयोगको िन म्त ाथर्ना गदर्छु

अिन परमे रले पणू र्तः मरेो हरेचाह गन ुर्हुन्छ!
3 स्वगर्बाट उहाँले मलाई साथ िदनहुुन्छ

र बचाउनँ ु हुन्छ।
उहाँले मलाई सताउने मािनसहरूलाई परास्त गन ुर्हुन्छ।

परमे रले म ित आफ्नो हेपणू र् करूणा कट गन ुर्हुनछे।
4 मरेो ाण िवपदमा छ।

मरेा श हुरू चारैितर छन।्
ितनीहरू तीखा भालाहरू र काँडाहरू जस्ता दाँत

अिन तरवार जस्तो धा रलो िज ो लएर
मािनसहरूलाई िसहंहरू जस्तो गजर्नछन।्

5 परमे र, तपाईं स्वगर्भन्दा पिन उच्च हुनहुुन्छ।
तपाईंको मिहमा पथृ्वी ढािकएर फै लन्छ।

6 मरेा श हुरूले मलाई
पासोमा पान चे ा ग ररहकेा िथए।

ितनीहरूले मलाई
फन्दामा पानर् चे ा ग ररहकेा छन।्

7 हे परमे र, म तपाईंमा भरोसा राख्छु, जे हुन्छ त्यसको िन म्त म तयार छु।
म गाउनछुे अिन तपाईंको शसंाको िन म्त बाजा बजाउछुँ।

8 हे मरेो ाण जाग!
वीणा र िसतार घन्काएर सगंीत ारम्भ गर!
भात फे र लगाऊ।

9 हे मरेा स्वामी, म सबकैो अिघ तपाईंको शसंा गछुर्।
त्यके जाित समक्ष तपाईंको िवषयमा म स्तिुत-गान गछुर्।

10 तपाईंको हेपणू र् करूणा
आकाश मािथ-मािथ भएको बादलहरूको उचाई भन्दा उच्च छ।

11 हे परमे र तपाईं स्वगर्भन्दा पिन सब उच्च हुनहुोस।्
उहाँको मिहमाले सारा पथृ्वीलाई ढाक्नदऊे।

58
मखु सगंीतकारलाई: “ध्वशं नगर” रागमा। दाऊदको िम म ्भन्ने भजन।

1 हे न्यायक ार्हरू, ितमीहरूको िनणर्यमा पक्षपात रिहत छैनौ।
ितमीहरूले मािनसहरूलाई उिचत न्याय िदएकै छैनौ।

2 होइन, ितमीहरू द ु  ्याँई कामहरू गनर्लाई मा सोच्दछौ।
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ितमीहरू घोर अपराधहरू मा यस भिूममा गदर्छौ।
3 ती द ु हरूले जन्मने िबि कै गल्ती कायर्हरू गनर् जान्दछ।

ितनीहरू जन्मदैे ख झटूो बोल्न थाल्दछन।्
4 ितनीहरूको ोध सपर्को िवष* जस्तै डरलाग्दो छ।

साँबे सपर् जस्तै ितनीहरूले सनु्न स ै नन ्अिन ितनीहरूले सत्य कुरा सनु्न अस्वीकार गछर्न।्
5 साबे सपर्ले सम्मोहन गन गीतहरू सनु्न स ै न।

अिन ती पापीहरू त्यस्तै कारले द ु योजनाहरू तयार ग ररहकेा हुन्छन।्

6 हे परम भ,ु ती मािनसहरू िसहंहरू जस्ता हुन्छन ्
यसलैे परम भ,ु ितनीहरूका दाँतहरू भाँची िदनहुोस।्

7 ितनीहरू नालीका पानी जस्तै सकेुर िबलाउँदै जाऊन।्
ितनीहरू बाटोमा कु ल्चइने जगंली झारहरू झैं होऊन।

8 ितनीहरू घ दँा-घ दँै िवलाई जाने िचप्ले कीरा जस्तै होऊन।्
ितनीहरूले जन्मन ु अिघ नै मरेको िशशु जस्तो किहल्यै िदनको उज्यालो दे नपाऊन।

9 ितनीहरू तातो भाँडामा जलरे चाँडै खरानी हुन,े काँडाहरू
जस्तै चाँडो भन्दा चाँडो िवनाश होउन।्

10 जब द ु मािनसले सजाय पाएको दखे्छ
तब धािमर्क मािनस खशुी हुन्छ।

उ सबै श हुरूलाई परास्त गन
िसपाही जस्तो हुनछे।

11 तब मािनसहरूले भन्ने छन,् “िन यनै धािमर्क मािनसहरू परुस्कृत हुनछेन,
परमे रले िन यनै ससंारमा न्याय गन ुर्भयो।”

59
मखु सगंीतकारलाई: “न नगर” भन्ने रागमा। जब शाऊलले दाऊदको िचयो गरेर मानर् मािनसहरू पठाए। यो दाऊदको

िम म ्भन्ने भजन।
1 हे परमे र, मरेा श हुरूबाट बचाउन ु होस।्

मरेो िवरू मा लडाइँ गनर् आउनहेरूलाई परास्त गनर् मलाई सहायता िदनहुोस।्
2 मलाई ती द ु कायर् गनहरूबाट बचाउन ु होस।्

मलाई ती हत्याराहरूबाट बचाउनँ ु होस।्
3 हरे, ब लया मािनसहरूले मलाई पख रहकेा छन।्

ितनीहरू मलाई मानर् प खरहकेा छन।्
य िप मलैे कुनै पाप र अपराध गरेको छैन।

4 मलैे कुनै गल्ती काम ग रन, तर ितनीहरू मलाई मानर् यहाँ (मकहा)ँ आईरहकेा छन।्
हे परम भ,ु तपाईं स्वयं आएर हने ुर्होस!्

5 तपाईं सवर्श मान ्परम भु परमे र, इ ाएल का परमे र हुनहुुन्छ!
उठ्नहुोस र ितनीहरूलाई दण्ड िदनहुोस।्
ती द ु अपराधीमािथ कुनै कारको दया नदखेाउन ु होस।्

6 ती पापीहरू कुकुर जस्ता
साँझै िपच्छे भकुदै शहरिभ आउँदछन,्
अिन ङ्वार-ङ्वार र ङुर-ङुर गद शहरिभ घमु्छन।्

7 ितनीहरूका िनन्दा र धम्की सनु्न ु होस।्
* 58:4: … “ ”
“ ”
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ितनीहरूले िन ुरी कुराहरू गदर्छन,्
ितनीहरूको कुरा कसले सनु्छ त्यो पवार्ह गदनन।्

8 हे परम भ,ु ितनीहरूलाई उपहास गन ुर्होस।्
ती सबलैाई एक तमाशा बनाई िदनहुोस।्

9 म तपाईंको स्तिुत-गान गनछु।
हे परमे र, तपाईं नै मरेो उच्च पवर्तहरूमा पिन आ य हुनहुुन्छ।

10 परमे रले मलाई मे गन ुर्हुन्छ, अिन उहाँले मलाई िज साथ िदनहुुन्छ।
उहाँले मरेो श हुरू परास्त गनर्लाई सघाउन ु हुन्छ।

11 हे परमे र, ितनीहरूलाई नमान ुर्होस ्न मािनसहरूले भलू्न सक्छन।्
मरेो स्वामी, मरेो रक्षक तपाईंको सामथ्यर्ले ितनीहरूलाई परास्त पान ुर् होस ्अिन िततर-िबतर पान ुर् होस।्

12 ती द ु हरू सराप्छन ्र झटूो बोल्छन।्
ितनीहरूले भनकेो कुरामा दण्ड िदनहुोस,्
ितनीहरूलाई आफ्नै फुटानीले पाशोमा फँसाओस।्

13 तपाईंको ोधले ितनीहरूलाई खरानीमा प रणत ग रिदन ु होस।्
ितनीहरूलाई परैु न गन ुर्होस।्

तब ससंार भ रका मािनसहरूले बझु्ने छन ्
परमे रले इ ाएल मा राज्य गन ुर्हुन्छ!

14 ती धतूर् परुूषहरू कुकुरहरू जस्तै छन,्
ङ्वारर्-ङ्वारर् र ङुर-ङुर गन कुकुरहरू जस्तै भकु्दै शहरिभ प छेन।्

15 ितनीहरूले खान-ेकुरा खोज्छन ्
तर ितनीहरूले न खानकुेरा न त स ु े ठाउँ नै पाउछँन।्

16 तर िबहान पख म तपाईंको स्तिुत-गान गाउनछुे
म तपाईंको मेमा आन न्दत हुनछुे।

िकनभने अग्लो पवर्तहरू झैं तपाईं मरेो शरणस्थान हुनहुुन्छ।
अिन जब ममािथ सकंट आई पछर् म तपाईंकहाँ दौडरे आउँदछु।

17 म मरेो गीत तपाईंको शसंाको लािग गाउनछुे।
िकनभने तपाईं मरेो सरुक्षाको अग्लो पवर्त हुनहुुन्छ।
तपाईं परमे र हुनहुुन्छ जसले मलाई मे गन ुर्हुन्छ।

60
मखु सगंीतकारलाई: “करारको लली” को रागमा। त्यो त्यस बलेाको गीत हो जब दाऊद अराम नहेयेार्म र अराम

जोबह सगँ लडे अिन योआबले सल्ट 12,000 टावीम िसपाहीहरूलाई परास्त गरेर फकर आए। दाऊदको िम म*
भन्ने भजन।
1 हे परमे र, तपाईं हामीिसत ोिधत हुनहुुन्थयो।

तपाईंले हामीलाई त्याग्न ु भयो र ध्वशं पान ुर् भयो।
दया गरेर हामीलाई पनुः त्यस्तै रा ो बनाई िदनोस।्

2 तपाईंले यस पथृ्वीलाई थकार्उनभुएको छ।
तपाईंले त्यसलाई फटाउनभुएको छ।
दया गरी यसलाई जोडन ु होस।्

3 तपाईंले आफ्नो मािनसहरूलाई धरैे दःुख-क हरू िदनभुएको छ।
हामी धमर् रन्दै लडदै िहडं्ने रक्स्याहा(जडँ ्याहा) मािनसहरू हौं।

4 जसले तपाईंको उपासना गछर्न उसलैाई चतेाउनी िदनभुयो।
अब ितनीहरू आफैं ले आफ्ना श हुरूबाट बचाउनँ सक्छन।्

* 60:: “ ” , दाऊदले लखेकेो अथवा उहाँमा समपर्ण
ग रएको।
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5 तपाईंको महान ्श चलाएर हामीलाई बचाउन ु होस।्

मरेो ाथर्नाको जवाफ िदनहुोस ्अिन तपाईंले माया गन मािनसहलाई बचाउनँ ु होस!्
6 परमे र आफ्नो म न्दरमा बोल्न ु भयो,

“यसकारण म धरैे नै खशुी छु।
म यो भिूम आफ्ना मािनसहरू माझ बाँड्दछु।

म ितनीहरूलाई शकेेम िदनछुे,
म ितमीहरूलाई सकु्कोत उपत्यका िदनछुे।

7 िगलाद र मनश्शे मरेो हुनछे,
ए मै मरेो िशर ाण† हुनछे
यहूदा मरेो राजदण्ड‡ हुनछे।

8 मोआब मरेो ख ु ा धनुे बाटा हुनछे।
एदोम मरेो जु ाहरू बोक्ने दास हुनछे
म प लस्तीका मािनसहरूलाई परास्त गन छु अिन िवजयको स्वर कराउनछुे।”

9-10 तर परमे र, तपाईंले हामीलाई त्याग्न ु भयो!
तपाईं हा ो सनेासगँ जान ु भएन!

यसलैे यस्तो ब लयो र सरुिक्षत शहरमा कसले मरेो अगवुाई गलार्?
कसले मलाई एदोमसगँ लडाइँ गनर्लाई बाटो दखेाउला?

11 हे परमे र, हा ा श लुाई हराउन हामीलाई सहयोग गन ुर्होस।्
पथृ्वीका मािनसहरूले हामीहरूलाई सहयोग गनर् स ै नन।्

12 परमे रले मा हामीलाई ब लयो बनाउन सक्न ु हुन्छ।
अिन परमे रले मा हा ो श हुरूलाई हराउन सक्न ु हुन्छ।

61
मखु सगंीतकारलाई: तार वाध्यसगँ दाऊदको भजन।

1 हे परमे र, मलैे गरेको ाथर्ना सनु्नहुोस।्
मरेो ाथर्ना सनुी िदनहुोस।्

2 म जहाँ भए तापिन,
जस्तो कमजोर भए तापिन,

तपाईंको सहयोग माग्नलाई पकुारा गन छु!
मलाई धरैे मािथ सरुिक्षत ठाउँमा लजैानहुोस।्

3 तपाईं मरेो शरणस्थान हुनहुुन्छ।
तपाईंले मरेो श हुरूबाट मलाई बचाउनँे ब लयो धरहरा हुनहुुन्छ।

4 म तपाईंको पालमा सदा सवर्दा रहन चाहन्छु।
म तपाईंको शरणमा लकु्न चाहन्छु।

5 हे परमे र, मलैे के िदन्छु भनरे वाचा गरेको िथएँ त्यो तपाईंले सनु्न ु भएकोछ,
तर त्यके कुरा तपाईंका भ जनहरूले पाउने तपाईंबाट नै आउँदछन।्

6 राजालाई दीघार्य ु िदनहुोस।्
ऊ अनन्त सम्म बाँचोस!्

7 उनी परमे र सगँै सदा-सवर्दा रहुन।्
तपाईंको हेपणू र् करूणाले उहाँलाई बचाउनँ ु होस।्

8 अिन म तपाईंको नाउकँो गणुगान सधैंभरी गनछु।
† 60:7: ‡ 60:7:
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त्यके िदन, मलैे वाचा गरेका कुराहरू मा गन छु।

62
मखु सगंीतकारलाई: यदतूनूको िन म्त दाऊदको भजन।

1 मरेो ाणले धयैर्िसत परमे रलाई मरेो सरुक्षाको िन म्त प खर्न्छ।
मरेो उ ार उहाँबाट मा ै आउँदछ।

2 मसगँ धरैेजना श हुरू हुन सक्छन, तर परमे र मरेो िकल्ला हुनहुुन्छ, उहाँले मलाई बचाउन ु हुन्छ।
परमे र अग्लो पवर्तमा मरेो सरुक्षाको ठाउँ हुनहुुन्छ।
कुनै ठूलो सिैनकले पिन मलाई परास्त गनर् स ै न।

3 किहले सम्म ितमीले मलाई आ मण गनछौ?
म ढल्की सकेको िभ ा जस्तो छु,

ढल्न तयार भएको बार हु।ँ
4 मरेो िति त ओहोदा हुदँा हुदँ ै पिन,

ती मािनसहरू मलाई न पान योजनाहरू बनाउछँन।्
मरेो िवषयमा झटूो कुराहरू गदार् उनीहरू खशुी हुदँछन।्

जनसमहूमा, ितनीहरूले मरेो िवषयमा रा ो कुराहरू गदर्छन ्
तर ग ु रूपमा भने मलाई सराप्दछन।्

5 मरेो ाणले धयैर्तापवूर्क मरेो सरुक्षाको िन म्त परमे रलाई पखर्न्छ।
परमे र मा मरेो आशा हुनहुुन्छ।

6 परमे र मरेो िकल्ला हुनहुुन्छ, उहाँले मा मरेो उ ार गनर् सकनहुुन्छ।
परमे र मरेो सरुक्षाको ठाउँ हुनहुुन्छ।

7 मरेो गौरव र िवजय परमे रबाट आउँछ।
उहाँ मरेो ब लयो िकल्ला र परमे र मरेो शरणस्थान हुनहुुन्छ।

8 हे मािनसहरू! परमे रमािथ सधैं भरोसा राख!
ितमीहरूको सम्पणूर् सकंटहरू परमे रलाई बताऊ।
परमे र हा ा शरणस्थान हुनहुुन्छ।

9 मािनसहरूले वास्तवमा सहयोग गनर् स ै नन।्
ितमीले आफ्नो बचाऊको िन म्त मािनसहरूमािथ भरोसा रा स ै नौ।

परमे रको तलुनामा ितनीहरू केही पिन होइनन ्
फगत ितनीहरू पानीको वाफ हुन।्

10 सामानहरुलाई खो लाई आफ्नो श मािथ भरोसा नगर।
चोरेर ितमीहरूले फाइदा पाउनछैे भनरे नसोच।

अिन जब ितमी धनाढ ्य हुनछेौ,
सहयोगको लािग धनीहरूमािथ आशा नगर।

11 परमे र भन्नहुुन्छ, “एउटै चीज छ जसमािथ ितमीहरू िन य आधार लन सक्छौ,
अिन म िव ास गछुर्, ‘शा परमे रबाट आउँदछ!’ ”

12 हे मरेो स्वामी, तपाईंको मे साँचो छ।
परम भ,ु हरेक मािनसको काम अनसुार तपाईं उसलाई ितफल अथवा दण्ड िदनहुुन्छ।

63
जब ितनी यहूदाको मरूभिूममा िथए। दाऊदको एउटा भजन।
1 हे परमे र, तपाईं मरेो परमे र हुनहुुन्छ।
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अिन म तपाईंलाई अत्यन्तै चाहन्छु।
मरेो ाण र शरीर तपाईंको लािग पानी नभएको सखु्खा जमीनमा पिन

तपाईंकै िन म्त ितखार्उछुँ।
2 हो, मलैे तपाईंलाई तपाईंको म न्दरमा दखेकेो छु।

मलैे तपाईंको श र मिहमा दखेकेो छु।
3 तपाईंको हेपणू र् करूणा जीवनभन्दा े छ।

मरेो ओंठले तपाईंको शसंा गाउदँछ।
4 हो, म तपाईंको शसंा तपाईंको नाउमँा म

मरेो दईु हात जोडरे जीवन भर शसंा गनछु।
5 मानौं मलैे उ म खाना खाए जस्तो मनभ र तिृ हुनछुे।

अिन मरेो फु लत ओंठले तपाईंकै गणु गाउनँछै।
6 म िब ाउनमा ढ ल्क रहकेो बलेामा पिन तपाईंलाई नै स म्झरहनछुे।

मध्य-रातमा पिन म तपाईंलाई स म्झरहने छु।
7 तपाईंले साँ च्च नै मलाई साथ िदनभुयो!

म खशुी छु िक तपाईंले मरेो रक्षा गन ुर्भयो।
8 मरेो ाण तपाईंमा अ ल्झन्छ

अिन तपाईं मरेो हात समाउन ु हुन्छ।

9 कितपय मािनसहरूले मलाई मान कोिशश ग रहछेन ्तर ितनीहरू नाश हुने नै छन।्
ितनीहरू आफ्ना िचहानहरूमा जानछेन।्

10 ितनीहरू तरवारले मा रनने्छन।्
जगंली कुकुरहरूले ितनीहरूका मतृ शरीरहरू खानने्छन।

11 तर राजा आफ्ना परमे रसगँ खशुी हुनछेन अिन वचन िदएका ती मािनसहरू पिन परमे रकै आज्ञामा गणु-गान
गनछन।्

िकनभने उहाँले ती सम्पणूर् झटूाहरूलाई परास्त पान ुर्भयो।

64
मखु सगंीतकारलाई: दाऊदको भजन।

1 हे परमे र! मरेो कुराहरू सनु्न ु होस।्
मरेो श लुे मलाई धमास िदएको छ। त्यो दे ख मरेो जीवन रक्षा गन ुर्होस!्

2 मरेो श हुरूका षडयन् हरूबाट मलाई रक्षा गन ुर्होस।्
ती कुकम हरूबाट मलाई जोगाउन ु होस।्

3 ितनीहरूले मरेो िवषयमा नाना थ रका अनिुचत कुराहरू गरेकाछन।्
ितनीहरूका िज ोहरू तरवार जस्ता धा रला छन,् ितनीहरूको तीता वचनहरू काँड झैं ितखा छन।्

4 तब अचानक, भयहीन भएर, आफ्ना सरुिक्षत र ग ु ठाउँहरूबाट
ईमान्दारी मािनसहरूमािथ ितनीहरू ताख्दछन।्

5 एक-अकार्मा नरा ो गनर् ितनीहरू उस्काँउदछन।्
ितनीहरू पासो िबछाउने कुराहरू गदर्छन।्

ितनीहरू परस्परमा भन्छन,् “कसलैे पिन ती पासोहरू दे छैेन!”
6 ितनीहरूले पासोहरू लकुाएका छन।्

ितनीहरूले िशकार खोजीरहकेा हुन्छन।्
मािनसहरू एकदम चलाक-धतूर् हुन्छन ्ितनीहरूले के सोिचरहकेा छन ्भन्न वा जान्न गा ो छ।
7 तर परमे रले पिन आफ्ना काँडहरू हान्न सक्न ु हुन्छ!

अिन ितनीहरूले जान्न ु भन्दा अिघ नै द ु हरू घाइते हुदँछन।्
8 द ु मािनसहरूले उरूलाई नरा ो काम गन योजनाहरू तयार पादर्छन।्

तर परमे रले ितनीहरूको योजनाहरू न पारी िदन सक्नहुुन्छ,
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अिन त्यस्ता नरा ा कायर्हरू उनीहरूमािथ नै घट्दछ।
तब सबलैे ितनीहरूलाई दखेी छक्क परेर आफ्ना टाउकाहरू हालाउने छन।्

9 परमे रले गन ुर् भएको काम मािनसहरूले दे छेन।्
अन्य मािनसहरूलाई ितनीहरूले यस िवषयमा बताउने छन।्

तब त्यकेले परमे रको िवषयमा अझ बढी जान्नछे।
कसरी डराउन ु पन र आदर गन ुर् पन भन्ने कुरा िसक्नछेन।्

10 एक असल मािनस परम भकुो सवेा गनर् खशुी हुन्छ।
ऊ परमे रमा नै आि त हुन्छ अिन जब असल ईमान्दारी मािनसहरूले के भयो भनरे दखे्दछ,
ितनीहरूले परमे रको गणु गाउदँछन।्

65
मखु सगंीतकारलाई: दाऊदको एउटा स्तिुतगान।

1 िसयोनमा हुने परमे र, म तपाईंको शसंा गदर्छु।
मलैे वाचा गरेका कुराहरू तपाईंलाई िदनछुे।

2 सबै मािनसहरू तपाईंकहाँ आउँछन ्
िकनभने तपाईंले हा ो ाथर्ना सनु्नहुुन्छ।

3 जब हा ा पापहरू यित िवघ्न बोिझला हुन्छन ्
तब तपाईंले ती पापीहरू लजैानहुुन्छ।

4 हे परमे र, तपाईंले आफ्ना मािनसहरू छान्न ु भएकोछ।
तपाईंले हामीलाई तपाईंको म न्दर आउन ु र उपासना गनर्लाई छान्न ु भएको छ।

अिन हामी अत्यन्त खशुी छौं।
तपाईंको घरमा, पिव म न्दरमा हामी असल पदाथर्हरू पाँउछौ र हामी सन्त ु हुन्छौं।

5 हे परमे र, हामीलाई बचाउनँ ु होस।्
धम मािनसहरूले तपाईंलाई ाथर्ना गदर्छन ्अिन तपाईंले उनीहरूको ाथर्नाको जवाफ िदनहुुन्छ।

तपाईंले उनीहरूको िन म्त अचम्म लाग्ने कायर्हरू गन ुर्हुन्छ।
ससंारभ रका मािनसहरूले तपाईंलाई िव ास गदर्छन।्

6 परमे रले आफ्ना श ारा पवर्तहरू बनाउन ु भयो।
हामीले उहाँका श हरू हा ा व रपरी दखे्छौ।

7 परमे रले कठोर समु लाई शान्त पान ुर्भयो।
परमे रले पथृ्वीमा मािनसको “समु ” बनाउनभुयो।

8 ससंार भ रका मािनसहरू तपाईंको आ र्यचिकत कायर्हरू दखेरे छक्कै परेकाछन।्
सयू दय र सयूार्स्तले हामीलाई आनन्द िदन्छ।

9 तपाईंले धत को खबु ख्याल गन ुर्हुन्छ
तपाईं यसलाई पानीले िसचंन ु हुन्छ र यसले थोकहरू उमादर्छ।

परमे र तपाईंले खोला-नालाहरू पानीले भन ुर्भयो
अिन त्यहाँको पानीले उप्जनी गराउँछ।

10 तपाईंले खतेहरू रोप्नलाई पानी बसार्उन ु भयो,
तपाईंले खतेहरू पानीले िचसो पान ुर्भयो
अिन ताजा उि द्हरू उमान ुर् भयो।

11 तपाईंले नयाँ-वषर् स केो फसलसगँ शरुू गन ुर्भयो।
तपाईंले हात-ेगाडी धरैे फसलहरूले भन ुर्भयो।

12 तपाईंले मरूभिूम र पहाडमा घाँसहरूले ढाक्नभुयो।
13 चउरहरू भेंडाहरूले भ रएका छन,्

बेंसीहरू अन्नले प ु रएका छन।्
हरेक जना खशुीसगँ गाईरहछेन,् कराईरहकेा छन।्
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66
मखु सगंीतकारलाई: शसंाको गीत।

1 हे पथृ्वीमा भएका त्यकेल,े परमे र ित आनन्द सिहत िचच्याउँछ!
2 उहाँको नाउकँो मिहमाको शसंा गर!

स्तिुत-गानहरूले उहाँको सम्मान गर!
3 उहाँको कायर्हरू कित अदभूतूपणूर् छन ्भन!

परमे र, तपाईंको श महान ्छ।
तपाईंका श हुरू झकु्दछन।्
ितनीहरू तपाईंसगँ डराउदँछू!

4 सारा पथृ्वीले तपाईंको उपासना गरून,
त्यकेले तपाईंको नाउकँो स्तिुत-गान गरून।्

5 परमे रले गन ुर् भएको कामहरू हरे!
ती कुराहरूले हामीलाई छक्क पाछर्।

6 परमे रले सकु्खा धत मा समु बनाउन ु भयो।
उहाँका सखुी भ जनहरूले िहडंरे नदी पार गरे।
त्यकेले तपाईंको नाउकँो स्तिुत-गान गरून।्

7 परमे रले आफ्ना महान ्श ारा ससंार चलाउन ु हुन्छ,
उहाँले मािनसहरूलाई चारैितर िवचान ुर् हुन्छ।
कोही पिन उहाँको िवरू मा जान स ै नन।्

8 हे जाितहरू हो! हा ा परमे रको गणु-गान गर।
ठूलो स्वरले उहाँको गणु-गान गर।

9 मािनसहरूलाई जीवन िदन ु भयो।
अिन हा ो रक्षा उहाले गन ुर्भयो।

10 मािनसहरूले चाँदीलाई आगोले खारे जस्त,ै परमे रले हा ो मन जाँन्नभुयो।
11 हे परमे र, तपाईंले हामीलाई पासोमा पान ुर् भयो।

तपाईंले हामीलाई ग ौं भारी बोकाउन ु भयो।
12 तपाईंले आगो र पानी मािथबाट

टाउको समातरे हामीलाई तान्न ु भयो,*
तपैिन तपाईंले हामीहरूलाई आ यर्चिकत पान ुर् भएकोछ।

13-14 यसकैारण, म तपाईंको म न्दरमा होमब ल अपर्ण गनछु।
जब-जब म सकंटमा परें तब तपाईंको सहयोग मागें।

मलैे मरेा ितज्ञाहरू तपाईं ित पालन गरें।
अब, म तपाईंलाई ती चीजहरू िदइरहछुे जनु मलैे ितज्ञा गरेथें।

15 म तपाईंलाई पापमय ब लहरू अपर्ण गनछु,

म तपाईंलाई भेंडाहरू सिहत धपूहरू चढाउँने छु,
म साँढहेरू र बा ाहरू चढाउने छु।

16 ितमीहरू सबलैे परमे रको उपासना ग ररहने छौ।
आऊ, अिन म ितमीहरूलाई भन्ने छु परमे रले मरेो िन म्त के गन ुर्भयो।

17-18 मलैे उहाँलाई ाथर्ना गरें,
र मरेो िज ोबाट उहाँको गणुगान गरें।

मरेो हृदय शु िथयो,
यसलैे मरेो स्वामीले मलाई सनु्नभुयो।

* 66:12:
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19 परमे रले मलाई सनु्नभुयो।

परमे रले मरेो ाथर्ना सनु्नभुयो।
20 परमे रको शसंा गर!

परमे र मबाट िवमखु हुन ु भएन, उहाँले मरेो थार्ना सनु्नभुयो।
उहाँले आफ्नो मे मलाई दशार्उन ु भयो।

67
मखु सगंीतकारलाई। वा -वादन सिहत। एउटा स्तिुतगान।

1 हे परमे र म तफर् कृपा दशार्उन ु होस र आशीवार्द िदनहुोस।्
कृपया हामीलाई हण गन ुर्होस!्

2 म भरोसा गदर्छु िक पथृ्वीमा भएका त्यके मािनसले परमे रको िवषयमा जान्ने छन।
त्यके जाितले दखेनु िक तपाईंले मािनसहरूलाई कसरी बचाउनँ ु हुन्छ।

3 हे परम भ!ु मािनसहरूले तपाईंको गणु-गान गनर् सकुन।्
त्यके मािनसले तपाईंको शसंा गनर् सकुन।्

4 त्यके जाितमािथ फु ल्लत र आनन्द हुन सकून।्
िकनभने तपाईंले मािनसहरूलाई िनष्पक्षपवूर्क न्याय गन ुर्हुन्छ।
अिन तपाईंले त्यके जाितमािथ शासन गन ुर्हुन्छ।

5 मािनसहरूले तपाईंको गणु-गान गनर् सकून।्
हे परमे र! त्यके मािनसले तपाईंको गणु गाउन सकून।्

6 हे परमे र, हा ो ि य परमे र, हामीलाई आशीवार्द िदनहुोस।्
हा ो खतेले िवस्ततृ फसल िदओस।्

7 हामीलाई परमे रले आशीवार्द िदऊन।्
अिन पथृ्वीमा भएका सारा मािनसहरूले परमे रसगँ डर राखनु ्र ा गरून।्

68
मखु सगंीतकारलाई: दाऊदको एउटा भजन।

1 हे परमे र, जाग्न ु होस ्र तपाईंका श हुरूलाई य -त छ रिदन ु होस।्
उहाँका श हुरू उहाँबाटै भागोस।्

2 हावाले धवूाँलाई फुके जस्तै
तपाईंको श हुरू य -त छ रन ु परोस।्

मनै अगोमा प ग्लए जस्तै
तपाईंको श हुरू न होस।्

3 तर धम मािनसहरू सखुी छन,् धम मािनसहरू परम भ-ुपरमे रको साथ हुन-ेसगँै आनन्दमा छन।्
धम मािनसहरू स्वयं आनन्द मनाउने छन ्अिन सखुी हुन्छन।्

4 उहाँको सम्मानमा बाजा गाजा सिहत गीत गाऊ।
परमे रको िन म्त बाटो तयार पार।

उहाँले आफ्नो रथ मरूभिूम ितर उडाउनहुुन्छ
उहाँको नाउँ “याह,”* हो उहाँको नाउकँो शसंा गर!

5 उहाँको पिव म न्दरमा परमे र टुहुरा-टुहरीका िन म्त िपता झैं हुनहुुन्छ,
उहाँले िवधवहरूको हरेचाह गन ुर्हुन्छ।

6 परमे रले एक्लो मािनसलाई घर िदनहुुन्छ।
उहाँले कैदीहरूलाई धरेै सम्पि िसत बािहर ल्याउनहुुन्छ।
तर जो मािनसहरू परमे रको िवरोधमा जान्छन ्ितनीहरूिसत केही पिन रहदँनै।

* 68:4: “ ”
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7 हे परमे र, तपाईंले आफ्नो भ जनहरूलाई िम बाट बािहर डोयार्उन ु भयो।

तपाईं मरूभिूम भएर कदम बढाउन ु भयो र पथृ्वी पिन ह ल्लयो।
8 हे परम भु इ ाएल का परमे र, जब सीनपैवर्तमा आउन ु भयो,

तब पथृ्वी काम्यो अिन आकाश प ग्लयो।
9 हे परमे र, तपाईंले बषार् पठाउन ु भयो,

क्लान्त, व ृ धत लाई फे र ब लयो भिूम बनाउन।
10 तपाईंका पशहुरू फकर त्यही भिूममा आए।

हे परमे र, तपाईंले गरीब दःुखीहरूलाई धरैे रा ा चीजहरू िदनभुयो।
11 परमे रले आज्ञा िदनभुयो

अिन धरैे मािनसहरू ससुमाचार सनुाउन गए।
12 “श शाली राजाहरूका िसपाहीहरू भागरे गए!

नारीहरूले लटुका सामान घर-घरमा भाग गरेर राखकेी छन ्जनु िसपाहीहरूले य ु बाट ल्याएका िथए।
ती मािनसहरू जो घरमा बसकेा छन ्ितनीहरूले सम्पि बाँडने छन।्

13 ितनीहरूले चाँदीले छोपीएका ढुकुरका पखेंटाहरू पाउने छन।्
ितनीहरूले सनुका चमकले ट ल्करहकेा पखेंटाहरू पाउने छन।्”

14 जालमन पवर्तमा परमे रले श ु राजाहरू िततर-िबतर पान ुर् भयो।
ती झ ररहकेा िहमपात जस्तै िथए।

15 परमे रको पवर्त बाशान पवर्त हो!
बाशान पवर्त धरैे चचुरुाहरू भएको िवशाल पवर्त हो।

16 हे बाशान पवर्त! ितमी िकन िसयोन पवर्तलाई हलेा गछ ?
परमे रले सीनै पवर्तलाई मे गन ुर्हुन्छ।
उहाँले त्यही जग्गालाई वास-स्थान बनाउन ु भयो।

17 परम भु पिव सीनै पवर्तमा आउन ु भयो।
उहाँको पिछ लाखौंलाख रथहरू छन।्

18 उहाँ उच्च पवर्त मािथ-मािथ जान ु भयो।
ती मािनसहरूिसत जो उहाँका िवरू भए

कैदीहरूको लहरलाई पथ-िनदश गद
परुूषहरूबाट उपहार लनलाई,
परम भु परमे र त्यहाँ रहनलाई जान ु भयो।

19 परम भकुो शसंा गर!
त्यके िदन उहाँले हा ो बोझ उठाउन ु हुन्छ।

जनु हामी आफैं ले उठाउन ु पन हो परमे रले हामीलाई मतृ्यबुाट बचाउनहुुन्छ।

20 उहाँ हा ा परमे र हुनहुुन्छ। उहाँ नै परमे र हुनहुुन्छ जसले हामीलाई उ ार गन ुर्हुन्छ।
परम भु हा ा परमे रले हामीलाई बचाउन ु हुन्छ।

21 परमे रले आफ्ना श हुरूलाई परास्त गरेको दखेाउन ु हुनछे।
परमे रले उहाँको िवरू लड्नहेरूलाई दण्ड िदनहुुनछे।

22 मरेो स्वामीले भन्नभुयो, “म बाशानबाट श ु फकार्ई ल्याउने छु,
म प मबाट श ु ल्याउनछुे।

23 यसकारण ितमीहरू उनीहरूको रगतमा िहडं्न सक,
यसकारण ितमीहरूका कुकुरहरूले ितनीहरूको रगत ल्याप-्ल्याप ्चाट्ने छन।्”

24 हरे, परमे रले िवजयी लहरलाई डोयार्ई रहनभुएको!
हरे मरेो पिव परमे र, मरेो राजा, िवजयी लहरलाई डोयार्इरहन ु भएको!

25 आगािड गायकहरू िहिंडरहकेा छन,् ितनीहरूको पिछ-पिछ सगंीतकारहरू िहड्दछैन।्
ितनीहरूलाई खैंजडी बजाउदँै गरेका कुमारीहरूले घरेेका छन।्

26 समदुायहरूमा परमे रको शसंा गर!
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हे इ ाएल का मािनसहरू, परम भकुो शसंा गर!
27 त्यहाँ सानो िबन्यामीन छ, ितनीहरूलाई डोयार्ईरहकेा।

अिन त्यहाँ यहूदाका महान ्प रवार पिन छन।्
अिन त्यहाँ जबलूनू र न ाली अगवुाहरू पिन छन।्

28 हे परमे र, हामीलाई तपाईंको श दखेाउन ु होस!्
हा ो िन म्त िबतकेा िदनहरूमा योग गन ुर् भएको श दखेाउन ु होस।्

29 राजाहरूले आफ्नो सम्पि
तपाईंको महल यरूशलमेमा ल्याउने छन।्

30 ित ो ल ीले ती “पशहुरूलाई” सधाऊ।
ती मािनसहरूको जस्ता

“साँढकेा बथानलाई” ितमीले अनशुरण गन बनाऊ।
ितनीहरूले आज्ञा मान्दछन।्

ितमीले ती जाितहरूलाई य ु मा हरायौ।
अब ितनीहरूलाई चाँदीका टु ा ल्याउन लगाऊ।

31 िम बाट ितनीहरूलाई सम्पि ल्याउन लगाऊ,
एिथओिपयाहरूलाई ितमीकहाँ धन ल्याउन लगाऊ।

32 हे पथृ्वीका राजाहरू हो! परमे रको गणु गाऊ!
हा ो स्वामीको स्तिुत-गान गर!

33 परमे रकोलािग गीत गाऊ! उहाँ रथ ारा सनातन आकाश भएर आउनु भईरहछे।
उहाँको श शाली आवाज सनु!

34 परमे रको शसंा गाऊ,
िकनभने उहाँ इ ाएल मािथ मिहिमत राजा हुनहुुन्छ
अिन उहाँको श आकाशमा छ।

35 हे परमे र आफ्ना म न्दरमा तपाईं डरलाग्दो हुनहुुन्छ।
इ ाएल का परमे रले आफ्ना मािनसहरूलाई बल र श िदनभुयो,
परमे रको शसंा गर।

69
मखु सगंीतकारलाई: “ ल लको धनुमा।” दाऊदको भजन।

1 हे परमे र, मरेो सम्पणूर् सकंटहरूबाट बचाउनँ ु होस!्
मरेो मखुसम्म पानी उ ठसक्यो।

2 त्यहाँ उिभने कुनै ठाउँ छैन।
म तल-तल दलदलमा भाँिसदछुै,

म गिहरो पानी िभ छु,
अिन छालहरूले मलाई जोडसगँ चारैितर िहकार्ई रहछेन।्

3 तपाईंको सहायताको लािग गहुार माग्नलाई बोलाउँदा बोलाउँदा म कमजोर भइरहछुे।
मरेो घाँटी पो लरहछे।

म तपाईंको सहयोगको िन म्त
मरेो आखँा न याउन्जले सम्म प खर्रहें,

4 मरेा िशरका केशहरू भन्दा धरैे श हुरू छन।्
कारणनै िबना ितनीहरू मलाई हलेा गछर्न।्
ितनीहरूले मलाई िवध्वशं पान परूा चे ा गरे।

मरेो िवषयमा ितनीहरू झटूो कुराहरू गछर्न,्
ितनीहरू झटूा छन ्र मलैे सामानहरू चोरें भन्छन।्
ितनीहरूले मलाई जबजर्स्ती नचोरेका चीजहरूको मलू्य ितनर् लगाउदँछन।्
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5 हे परमे र, तपाईं जान्नहुुन्छ िक, मलैे कुनै गल्ती काम गरेको छैन।

म तपाईंदे ख आफ्ना पापहरू लकुाउन स न।
6 हे मरेो स्वामी, सनेाहरूका परमे र, मरेो लािग तपाईंका भ जनहरूलाई ल ज्जत नपान ुर् होस।्

हे इ ाएल का परमे र, जो तपाईंमािथ िनभर्रछन, तपाईका उपासकहरूलाई मरेो कारणले ल ज्जत हुन निदनहुोस।्
7 मरेो अनहुार शरमले ढािकएको छ।

म तपाईंको िन म्त त्यो शरम सहन्छु।
8 मरेो दाज्य-ूभाइहरूले मलाई परदशेी जस्तो वहार गदछन।्

मरेो आमाको छोराहरूले मलाई िवदशेी सरह वहार गदछन।्
9 तपाईंको म न्दर तफक मरेो द रलो जोशले मलाई ध्वशं पा ररहछे।

म ती मािनसहरूदे ख जसले तपाईंलाई खसी गदर्छ उपहासको पा बिनरहछुे।
10 म रोएँ र उपवास बसें,

अिन ितनीहरूले यसो गरेको दखेरे खसी गरे।
11 आफ्नो उदासीपन दखेाउनलाई यो ो पोशाक लगाएँ,

अिन मािनसहरूले मरेो िवषयमा ठ ा गरे।
12 ितनीहरूले जनसमहूमा मरेो िवषय कुराहरू गछर्न।

म पान गनहरूले मरेो िन म्त उपहासपणूर् गीतहरू बनाए।
13 तर, हे परम भ,ु यो ाथर्ना तपाईंको िन म्त होः

तपाईंले मलाई हण गरेको चाहुन्छ।
हे परमे र, म तपाईंबाट मेसाथ जवाफ चाहुन्छ,

म जान्दछु िक मलाई बचाउनँ तपाईंमािथ भरोसा गन ुर्सक्छु।
14 दलदल दे ख मलाई तान्न ु होस।्

मलाई दलदल िभ भािसन निदनहुोस।्
मलाई यो गहन पानीबाट बचाउनहुोस।्

मलाई ती मािनसहरूबाट बचाउन ु होस ्जसले मलाई हलेा गछर्न।्
15 पानीका छालहरूमा मलाई डुब्न निदनहुोस।्

गहीरो प्वालले मलाई िनल्न निदनहुोस।्
मलाई मरेो श हुरूबाट र यो गम्भीर क बाट बचाउनहुोस।्

16 हे परम भ,ु तपाईंको मे असल छ।
म प फकर् न ु होस ्र तपाईंको महान ्दयाले मलाई सहायता गन ुर्होस।्

17 तपाईंको दासबाट मखु नफकार्उन ु होस।्
म सकंटमा छु। चाँडो, मलाई सघाउँन ु होस।्

18 आउनु होस ्र मरेो ाण जोगाउन ु होस।्
मरेो श हुरूबाट मलाई जोगाउन ु होस।्

19 मरेो ल ज्जतपन तपाईं जान्नहुुन्छ, मरेो श हुरूले मलाई अपमान गरेको तपाईं जान्नहुुन्छ,
ितनीहरूले मलाई ती कुराहरू गद गरेको तपाईंले दे भुयो।

20 गालीले मलाई धलूो-िपठो पारेको छ!
म गालीको कारणले मनर् लागकेो छु

म सवंदेना प खर्एको छु
तर कसबैाट पाउन सिकन।

म कितपय मािनसहरूलाई सान्त्वनाको िन म्त पख ं बस,े
तर कोही पिन आएन।

21 ितनीहरूले मलाई खानलाई िवष िदए।
ितनीहरूले मलाई िसकार् िदए, दाखरस िदएनन।्

22 ितनीहरूका टेबलहरू खानाहरूले सिजएका छन।्
ितनीहरूसगँ त्यस्तो िवशाल बन्धतु्वपणूर् भोजहरू छन।्

मलाई ती भोजहरूले िवनाश गलार् भन्ने लाग्दछ।
23 ितनीहरूका आखँा अन्धा होउन,् अिन ितनीहरूको पी ूँ सधैंको िन म्त दबुर्ल हुन िदनहुोस।्
24 तपाईंका सम्पणूर् ोधहरूका अनभुव
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ितनीहरूले पिन गरून।्
25 ितनीहरूका घरहरू र ो पा रिदनहुोस।्

कोही पिन त्यहाँ ब नपाओस।्
26 ितनीहरूलाई दण्ड िदनहुोस,् अिन ितनीहरू भाग्नछेन।्

त्यसपिछ ितनीहरूले कुरा गदार् पीडा र घायलहरू पाउनछेन।्
27 ितनीहरूका अधमर् कामहरूको लािग दण्ड िदनहुोस।्

तपाईं कितको असल हुनहुुन्छ भनी ितनीहरूलाई नदखेाउन ु होस।्
28 जीवनको पसु्तकबाट ितनीहरूको नाउँ मे ट िदनहुोस,्

ितनीहरूका नाउँ धम मािनसहरूको साथमा नले ख िदनहुोस।्
29 म दःुखीत र पीिडत छु।

परमे र मलाई उठाउन ु होस,् मलाई बचाउन ु होस।्
30 म परमे रको नाउँ गीतमा शसंा गनछु।

म धन्यवादको गीतहरूमा शसंा गनछु।
31 यसले परमे रलाई खशुी पानछ!

यो साँढे र अन्य पशहुरू मारेर बली चढाउन ु भन्दा उ म हुनछे।
32 न मािनसहरू! परमे रलाई उपासना गनर् जो आएका छन।्

यी कुरा जानरे ितनीहरू खशुी हुने छन।्
33 िकनिक परम भलुे दीन-दःु ख र असहायकहरूको पकुारा सनु्न ु हुन्छ।

कैदमा परेका मािनसहरूलाई पिन परम भलुे मन पराउन ु हुन्छ।
34 स्वगर् र पथृ्वील,े परमे रको शसंा गरून।्

समु र यसमा भएका जम्मै चीजहरूहो! परम भकुो शसंा गर।
35 परम भलुे िसयोनलाई बचाउनहुुनछे।

परम भलुे यहूदाका शहरहरू अझ एकपल्ट िनमार्ण गन ुर् हुनछे
तािक उहाँका मािनसहरू त्यहाँ फे र ब सकुन।्
36 उहाँका दासहरूका सन्तानले त्यो धत पाउनछेन,्

मािनसहरू ज-जसले उहाँको नाउलँाई मे गदर्छन ्उनीहरू त्यहाँ ब े छन।्

70
मखु सगंीतकारलाई: मािनसहरूलाई सम्झना गराउन, दाऊदको भजन।

1 हे परमे र, मलाई बचाउन ु होस!्
हे परमे र, मलाई सहायता गनर्लाई आ ुरी गन ुर्होस।्

2 मािनसहरूले मलाई मान कोिशश ग ररहछेन।्
ितनीहरूलाई असन्त ु पान ुर्होस।्
ितनीहरूलइ अपमािनत पान ुर्होस।्

मािनसहरू म ित अधमर् काम गनर् चाहन्छन।्
ितनीहरूका पतन हुन्छ र ल ज्जत अनभुव गछर्न ्भन्ने मलाई लाग्दछ।

3 मािनसहरूले मलाई हाँसोको पा बनाए।
ज-जसले मरेो िनन्दा गरे जनु कुराको िन म्त ितनीहरू योग्य छन ्ितनीहरूले त्यो पाउन सकुन।्

4 ज-जसले तपाईंको उपासना गछर्न,
ितनीहरू खबुै खशुी होऊन।्

जसले तपाईंको म ु लाई मे गछर्न ्
सधैं तपाईंको शसंा गरून।्

5 हे परमे र! म दीन-दःुखी र असहाय मािनस हु!ँ
हे परमे र! चाँडो आएर मलाई बचाउन ु होस!्

हे परमे र, तपाईंले मा मलाई बचाउन सक्न ु हुन्छ!
अझ िवलम्ब नगन ुर्होस!्
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71
1 हे परम भ,ु म तपाईंमािथ भरोसा गछुर्,

तािक म किहल्यै िनराशा नहु।ँ
2 तपाईंको धािमर्कताको कारण, तपाईंले मलाई बचाउन ु हुनछे।
तपाईंले मलाई छुटकारा िदन ु हुनछे।

मरेो गहुार सनुी िदनहुोस।्
मलाई बचाउनँहुोस।्

3 मरेो िकल्ला बिनन ु होस, त्यो घर जहाँ म बचाऊको िन म्त भागरे जान सक्छु।
तपाईं मरेो च ान हुनहुुन्छ, मरेो सरुक्षाको ठाउँ।

यसलैे मलाई बचाउनँलाई आज्ञा िदनहुोस।्
4 हे मरेा परमे र, द ु मािनसहरूबाट मलाई बचाउनँ ु होस।्

मलाई धतूर् र द ु मािनसहरूबाट बचाउनँ ु होस।्
5 मरेो परमे र तपाईं मरेो स्वामी, तपाईं मरेो आशा हुनहुुन्छ,

म जवान अवस्थादे ख तपाईंमा भरोसा गरेको छु।
6 म जन्मन ु भन्दा अिघबाटै तपाईंमािथ आि त िथएँ,

आमाको कोखमा हुदँादे ख नै मलै े तपाईंमािथ पणूर् भरोसा गरेको छु।
मलैे सधैं तपाईंलाई ाथर्ना गरें।

7 तपाईं मरेो बलको ोत हुनहुुन्छ।
यसलैे म अरूको िन म्त उदाहरण भएकोछु।

8 तपाईंले गन ुर् हुने आ यर्पवूर्क कायर्को िवषयमा म सधैं गीत गाउदँछु।
9 म बढूो भएँ भनी मलाई नफ्यकँन ु होस।्

मरेो बल सिकदछै भनरे मलाई नत्याग्न ु होस।्
10 मरेो श हुरूले मरेो िवरू मा योजनाहरू तयार गरे,

ितनीहरू वास्तवमा एक-अकार्मा पिहल्यै भलेा भए, अिन मलाई मान योजना गरे।
11 मरेो श हुरूले भन,े “जाऊँ त्यसलाई प ौं।”

परमे रले त्यसलाई छोडी िदए अिन कसलैे पिन त्यसलाई साथ िदनछैेन।
12 हे परमे र, मलाई नत्याग्नहुोस।्

हे मरेा परमे र, चाँडो आएर मलाई बचाउन ु होस!्
13 मरेो श हुरूलाई परास्त पान ुर्होस।्

ितनीहरूलाई पणूर् रूपले ध्वशं पान ुर्होस!्
ितनीहरूले मलाई घात गन कोिशश ग ररहकेा छन।्

ितनीहरूले शमर् र ब ामी अनभुव गन ुर् सकुन।्
14 तब म तपाईंमािथ सवर्दा भरोसा गनछु।

अिन म तपाईंको शसंा धरैे भन्दा धरैे गनछु।
15 तपाईं कित असल हुनहुुन्छ भनरे म मािनसहरूलाई भन्नछुे।

एकपल्ट मा होइन धरैे पल्ट तपाईंले मलाई बचाएको कुरो म ितनीहरूलाई भन्नछुे।
ती समयहरूको गन्ती नै छैन।

16 हे परम भु मरेो स्वामी म तपाईंको महानताको बारेमा बताउनछुे।
म तपाईंको बारेमा र तपाईंको भलाईको िवषय बताउनछुे।

17 हे परमे र, म सानो केटो हुदँादे ख तपाईंले मलाई िशक्षा िदन ु भयो।
अिन आज सम्म मलैे मािनसहरूलाई तपाईंले गरेका अदभूतू कायर्हरू बारेमा घोषणा गदर्छु।

18 अब म बढूो भएँ अिन मरेा केश सतेा छन ्तर म जान्दछु तपाईंले मलाई त्याग्न ु हुने छैन, परमे र।
म त्यके भावी पसु्तालाई तपाईंको श र महानता बारेमा बताउने छु।

19 हे परमे र, तपाईंको उपकार आकाशभन्दा मािथ छ।
परमे र, तपाईं बाहके यहाँ कोही पिन छैन
तपाईंले अ तू कामहरू गन ुर्भयो।
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20 य ािप तपाईंले मलाई नै यित धरैे दे े बनाउन ु भयो,

तपाईंले मलाई ती सबै क हरूबाट बचाउन ु भयो अिन मलाई िजउँदो रा भुयो।
य िप म धरैे गिहरोमा डुबें तपाईंले मलाई मरेा क हरूबाट मािथ उठाउन ु भयो।

21 मलाई पिहलकेो भन्दा अझ असल काम गनर् साथ िदनहुोस।्
लगातार मलाई सान्त्वना िदनहुोस।्

22 अिन म वीणा बजाउने छु र तपाईंको स्तिुत-गान गनछु।
हे मरेा परमे र, तपाईंमािथ िव ास गनर् सिकन्छ भनरे म गीत गाउने छु।

इ ाएल का एकमा पिव परमे रको िन म्त
म मरेो वीणा बाजामा गीत गाउने छु।

23 तपाईंले मरेो ाणलाई बचाउनँ ु भयो, मरेो ाण अत्यन्त खशुी छ।
मरेा ओंठहरूले तपाईंको स्तिुत-गान गनछन।्

24 मरेो िज ोले तपाईंको धािमर्क कायर्हरूको िवषयमा सदा-सवर्दा गीत गाउने छ।
अिन ती मािनसहरू ज-जसले मलाई मानर् चाहन्छन।्
ितनीहरू परास्त र अपमािनत हुनछेन।्

72
सलुमेानको भजन।
1 हे परमे र त्यस राजालाई सहायता गन ुर्होस,् तािक उसले तपाईं ारा िववकेपणूर् न्याय गरोस।्

राजकुमारको सहायता गन ुर्होस ्तािक उसले तपाईंको धािमर्कता जानोस।्
2 आफ्ना जाहरूलाई िनष्पक्ष न्याय गनर् राजालाई सघाउनहुोस।्

गरीब मािनसहरू ित िववकेपणूर् न्याय गनर्लाई तपाईंले राजालाई सघाउन ु होस।्
3 त्यहाँ दशेभ र शा न्त र न्याय रहोस।्
4 गरीब मािनसहरू ित राजा िनष्पक्ष रहुन।्

उहाँले असहायहरूलाई साथ िदओस।्
क िदने मािनसहरूलाई उहाँले दण्ड िदऊन।्

5 जब सम्म घाम उदाउदँछ
अिन जनू आकाशमा रहन्छन ्मािनस डरले राजालाई सम्मान गन होस!्

6 खतेहरूमा पानी वष जस्त,ै
धत मा पानी झरी जस्तै राजा बनोस।्

7 उहाँको राज्यकालमा धािमर्कता फूलोस,् फूलोस।्
जब सम्म जनू रहनँ्छ तब सम्म शा न्त रहोस।्

8 उहाँको राज्य एक समु दे ख अक समु सम्म फै लयोस।्
य ु े टस नदीदे ख पथृ्वीमा धरैे टाढो सम्म बढोस!्

9 मरूभिूममा बिसरहकेा मािनसहरूले उहाँको अिघ भ ूईँ ितर अनहुार पारेर िशर झकुाउन,्
उहाँको सम्पणूर् श हुरू ितनीहरूको मलैो अनहुार लएर उहाँ ित िनहु रउन।्

10 तश शमा बिसरहकेा अिन सदुरू ान्तकाहरूले उहाँलाई उपहार ल्याऊन।्
शबेा र शबेाका राजाहरूले उहाँ ित भटेी चढाऊन।्

11 सम्पणूर् राजाहरूले हा ो राजा ित िशर झकुाउन।्
सबै जाितहरूले उहाँको सवेा गरून।्

12 हा ो राजाले असहायहरूलाई सहयोग गन ुर् हुन्छ।
हा ो राजाले दीन-दःु ख, असहायहरूलाई साथ िदनहुुन्छ।

13 दीन-दःुखी, असहायहरू उहाँमािथ आि त छन।्
राजाले ितनीहरूलाई जीउदँो रा हुुन्छ।

14 अत्याचार र ू र मािनसहरू जसले ितनीहरूलाई नोक्सान परुा्याउनँ चाहन्छन ्ितनीहरूदे ख राजाले बचाउनँ ु हुन्छ।
ती दीन-हीन मािनसहरूको जीवन राजाको िन म्त अत्यन्त महत्वपणूर् छ।

15 राजाको दीघार्य ु होस!्
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अिन उहाँले शबेाबाट सनु ा गरून।्
सधैं राजाको िन म्त ाथर्ना गर।

त्यके िदन राजालाई आशीवार्द िदन।ु
16 खतेहरूमा शस्त मा मा अन्नहरू उ ब्जयोस ्

र पहाडहरू अन्नबालीले ढािकयोस।्
खतेहरू लबानोन जस्ता म ललो रहोस।्

अिन खतेहरू ह रयो घाँसहरूले ढािकए जस्तो शहरहरू मािनसहरूले भ रभराउ बनोस।्
17 राजा सदालाई ख्याती ा बनोस।्

जब सम्म घाम रहन्छ तब सम्म मािनसहरूले उहाँको नाउँ याद गरून।्
मािनसहरू उहाँबाट धन्य रहोस ्

अिन सबलैे उहाँलाई आशीवार्द िदऊन।्

18 परम भु परमे र, इ ाएल का परमे रको गणु-गान गर!
परमे रले मा त्यस्तो आ यर्चिकत कामहरू गनर् सक्न ु हुन्छ!

19 उहाँको मिहमामय नाउकँो सदा-सवर्दा शसंा गर!
उहाँको मिहमाले सारा ससंार भ रपणूर् रहोस!्

आमने! आमने!
20 (यस्सीको छोरो दाऊदको ाथर्ना यही समा हुदँछ।)

ते ो भाग
73

(भजनसं ह 73-89)
आसापको स्तिुतगान।
1 साँच्चै नै इ ाएल को िन म्त परमे र रा ो हुनहुुन्छ।

परमे र ती मािनसहरूका िन म्त रा ो हुनहुुन्छ जसको हृदय शु छ।
2 म ायः िच प्लएँ र िनयन् ण हराएँ।

म ायः चकुें अिन पाप गनर् थालें।
3 मलैे द ु मािनसहरू सफल भएको दखेें।

म ती अहकंारी मािनसहरू दे ख इष्यार्ल ु भएँ।
4 ती मािनसहरू ि पु छन।्

ितनीहरूलाई बाँच्नको लािग सघंषर् गन ुर् पदन।
5 ती द ु मािनसहरू हामी जस्तो पीिडत हुदँनैन।्

अन्य मािनसहरू जस्ता ितनीहरू सकंटमा छैनन।्
6 यसलैे ितनीहरू अहंकारी र घिृणत मािनसहरू हुन।्

ितनीहरूले लगाएका बहुमलू्य गर-गहनाहरू र आकर् षक पोषाकहरू जस्तै दे खन्छन।्
7 यिद ती मािनसहरू केही अरू थोक जस्तो दे खएको भए, ितनीहरू जान्छन ्र लन्छन,्

ितनीहरूले जे चाहे पिन गदर्छन।्
8 ितनीहरूले नीच र द ु कुराहरू अरूको बारेमा भन्दछन ्ितनीहरू घमण्डी र हठी खालका छन ्

अिन ितनीहरूले सधैं नै अरू मािथ सहजै फाईदा उठाउने उपायहरू गदर्छन।्
9 ती अहंकारीहरू आफूलाई दवेता मान्दछन!्

ितनीहरूले आफूलाई पथृ्वीको शासक ठान्छन।्
10 यसथर् परमे रका मािनसहरू पिन उनीहरू ितर फिकर् ए,

र ितनीहरूले जे भने ितनीहरूको िन म्त त्यही कुराहरू गरे।
11 ती द ु मािनसहरू भन्छन, “हामीहरूले के ग ररहकेा छौं, भनरे परमे र जान्दनैन!्

सव च्च परमे रले जान्दनैन।्”
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12 ती घमण्डी मािनसहरू द ु छन,्

तर ितनीहरू धनी छन ्र झन ्धनी भईरहकेा छन।्
13 यसलैे मलै े मा हृदय िकन शु पान ुर्?

िकन मलैे मरेो हातहरू धोई सफा रा ।ु
14 हे परमे र, म िदनभ र नै क भोग्छु

अिन त्यके िबहान तपाईंले मलाई दण्ड िदनहुुन्छ।
15 हे परमे र, म यस िवषयमा अरूहरूसगँ कुरा गन ुर् चाहुन्छु।

तर म बझु्छु िक म तपाईंका मािनसहरूलाई िव ासघात ग ररहकेो हुन्छु।
16 मलैे यी कुराहरू जान्नलाई यथासक्य कोिशश गरें।

तर ती सबै मरेो लािग एकदम क ठन िथए।
17 जबसम्म म परमे रको म न्दरमा गईन,ँ

तब सम्म मलैे ितनीहरूको आ खरी िवचार जािनन।
18 परमे र, साँ च्च नै तपाईंले ती मािनसहरूलाई भयानक अवस्थामा रा ु भएको रहछे।

सहजै ितनीहरू पतन हुने र न हुने रहछेन।्
19 सकंट अचानक आउन सक्छ,

तब ती अहंकारीहरू न -िविन हुन सक्छन।्
भयानक कुराहरू ितनीहरूमा घट्न सक्छन ्

अिन ितनीहरू समा हुन्छन।्
20 हे परम भ,ु ती मािनसहरू सपना जस्तै हुन,्

हामी जाग्ने िबि कै ितनीहरू अ ल्पन्छन।्
हा ो सपनाका राक्षसहरू जस्ता

तपाईंले ितनीहरूलाई िवल ु पारी िदन ु हुनछे।

21-22 म अज्ञानी िथएँ।
मलैे धनी र द ु मािनसहरूको बारेमा सोचरे थ खन्न भएँ।

हे परमे र! म तपाईंिसत शोकाकुल र ोिधत िथएँ।
मलैे एउटा लठुवा र अज्ञात पशलुे जस्तो वहार गरें।

23 म सधैं नै तपाईंसगँ साथमा छु।
हे परमे र, तपाईंले मरेो दािहने हात प न ु भएकोछ।

24 हे परमे र, तपाईंले मरेो अगवुाई गन ुर् हुन्छ अिन असल सल्लाह िदनहुुन्छ।
त्यस प ात ्मिहमा तफर् मलाई अगवुाई गन ुर् हुन्छ।

25 हे परमे र, तपाईं बाहके म स्वगर्मा कसलाई चाहन्छु।
अिन म तपाईंिसत पथृ्वीमा भएको बाहके अरू केही इच्छा गिदर्न।ँ

26 मरेो तन र मन न हुन सक्छ,
तर मसगँ परमे र छ जसलाई म मे गछुर्।
मसगँ परमे र सदा-सवर्दा हुनहुुन्छ!

27 हे परमे र, मािनस जसले तपाईंलाई त्यग्दछ त्यो हराउने छ।
तपाईंले ितनीहरूलाई ध्वशं गन ुर् हुनछे जो तपाईंिसत िव ासी छैनन।्

28 म परमे र कहाँ आएँ अिन त्यो मरेो लािग िहतकारी भयो।
मलैे परम भु परमे रलाई मरेो सरुिक्षत ठाउँ बनाएँ।
परमे र, म तपाईंकहाँ, तपाईंले गन ुर् भएका सबै थोकहरू बताउन आएँ।

74
आसापको म स्कल भन्ने भजन।
1 हे परमे र, के तपाईंले हामीलाई सधैंको िन म्त त्याग्न ु हुन्छ?

के तपाईं आफ्ना मािनसहरूिसत अझै ोिधत हुनहुुन्छ?
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2 तपाईंले धरैे अिघ िकन्न ु भएका ती मािनसहरूलाई सम्झन ु होस।्

तपाईंले हामीलाई बचाउनँ ु भयो। हामी तपाईं कै सम्पि हौ।
जहाँ तपाईं ब ु भयो, त्यो िसयोन पवर्तलाई सम्झन ु होस।्
3 परमे र, यी अनन्त भग्नावशषेहरूबाट िहडंरे आउन ु होस,्

पिव ठाउँमा जनु श हुरूले न गरेको तफर् फक आउनु होस।्
4 श हुरू म न्दरमा आफ्नो िवजय नारा लगाएर िचच्याए।

ितनीहरूले आफ्ना झण्डा य ु िजत्यौं भनरे भान गनर् म न्दरमा गाड।े
5 श कुा सिैनकहरू यस्ता दे खन्छन,्

िक घाँस काट्ने मािनसहरू घाँस का टरहे जस्तो।
6 हे परमे र, ितनीहरूले आफ्ना बन्चरो र हिँसयाहरू चलाउदँ,ै

तपाईंको म न्दरका चौकटहरू काट्दै भत्काउने छन।्
7 ती िसपाहीहरूले तपाईंको पिव स्थान जलाए।

जनु तपाईंको नाउकँो सम्मानमा बिनएको िथयो
ितनीहरूले त्यो म न्दर भ ूईँमा लडाए।

8 श लुे हामीलाई पणूर् रूपले तहस ्नहस ्रू पान िनणर्य गरे,
ितनीहरूले दशेमा भएको त्यके िचज र परमे रको पिव स्थान जलाए।

9 हामीले कुनै पिन हा ो िचन्हहरू दे सकेनौं।
अब त्यहाँ अगमव ाहरू छैनन।्
के गन ुर् पन कसलैे जान्दनैन।्

10 हे परमे र, किहले सम्म श लुे हामीलाई खलेौना बनाउने हो?
के तपाईं आफ्नो िनन्दा गराउन ितनीहरूलाई सधैं िदइरहनहुुन्छ?

11 हे परमे र, तपाईंले यित क ठन दण्ड हामीलाई िकन िदनहुुन्छ?
तपाईंले आफ्नो महान-श ले हामीलाई पणूर् रूपमा न पान ुर् भयो।

12 हे परमे र, तपाईं लामो समयदे ख हा ो राजा हुन ु भएको छ,
तपाईंले यस दशेमा धरैे य ु हरू िजताउनलाई सहयोग गन ुर् भएकोछ।

13 हे परमे र, तपाईंले आफ्नो महान ्श योग गन ुर्भयो,
समु लाई दइु भागमा िवभाजन गन ुर्भयो।

14 तपाईंले िवशाल समु को राक्षसहरूलाई िज ु भयो, तपाईंले लब्यातानको िशर टु ा-टु ा पान ुर् भयो,
अिन त्यसको शरीर जनावरहरूले खाओस ्भनरे फाली िदनभुयो।

15 तपाईंले नदीहरू र झनार्हरू बग्ने बनाउन ु भयो
अिन तपाईंले नदीहरू सकुाइ िदनभुयो।

16 हे परमे र, तपाईं एक हुनहुुन्छ जसले िदन र रातलाई िनयन् ण गन ुर् हुन्छ।
तपाईंले चन् मा र सयूर् बनाउन ु भयो।

17 तपाईंले पथृ्वीमा सबै कुराको सीमा बनाइिदन ु भयो।
अिन तपाईंले ीष्म ऋतु र िशिशर ऋतु बनाउन ु भयो।

18 हे परमे र, यी कुराहरू सम्झन ु होस ्कसरी तपाईंको िनन्दा भयो।
ती मखूर्हरूले तपाईंको नाउलँाई हलेा गछर्न!्

19 ती जङ्गली जनावरहरूलाई तपाईंको ि य ढुकुरलाई लजैान निदनहुोस!्
तपाईंको ि य दीन-दःुखी मािनसहरूलाई किहल्यै नभलु्नहुोस!्

20 हा ो करार याद गन ुर्होस!्
यस धत को त्यके अधं्यारो जग्गामा िहसंात्मक रूप छ।

21 हे परमे र, तपाईंका मािनसहरूलाई द ुर् वहार ग रयो।
ित क िदन ितनीहरूमािथ अझ ल ज्जत नबनाउन ु होस।्

दीन-दःुखी, असहाय मािनसहरूले तपाईंको शसंा गनर् सकुन।्
22 हे परमे र, उठ्नहुोस ्र लडाइँ गन ुर्होस!्

सम्झनहुोस,् ती मखूर्हरूले तपाईंलाई िदएका चतेावनी!
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23 तपाईंका श हुरूको िचच्याहटलाई नभलु्नहुोस,्

ितनीहरूले घ र-घ र तपाईंको अपमान गरे।

75
मखु सगंीतकारलाई “िवनाश नहोस”् भन्ने रागमा। दाऊदको भजन।

1 हे परमे र, हामी तपाईंको शसंा गदर्छौ!
हामी तपाईंको शसंा गछ , तपाईं छेउमा हुनहुुन्छ
अिन मािनसहरूले तपाईंले गन ुर् भएको अचम्मका कुराहरूका बारेमा भन्दछन।्

2 परमे र भन्नहुुन्छ, “म न्यायको ठीक समय छान्नछुे,
म िनष्पक्ष न्याय गनछु।

3 य िप पथृ्वी र यसमा भएका सम्पणूर् चीजहरू ह ल्लरहकेा छन ्र धराशायी हुन तयार छ,
तर म यसलाई स्थरपाछुर्।”

4 “कितपय मािनसहरू अत्यन्त अहंकारी हुन्छन।्
ितनीहरू स्वयलंाई शा शाली र महत्वपणूर् सोच्दछन।्

5 तर म ती मािनसहरूलाई भन्छु,
‘शखेी नगर! यित सा ो अहंकारी नहौ!’ ”

6 पथृ्वीमा त्यस्तो कुनै श छैन
जसले कुनै मािनसलाई महत्वपणूर् पाछर्।

7 परमे र नै न्यायकतार् हुनहुुन्छ।
अिन उहाँले नै को महत्वपणूर् को हुनछे, भन्ने कुराको िनणर्य गन ुर्हुन्छ।
परमे रले एक लाई उठाएर उसलाई महत्वपणूर् बनाउन ु हुन्छ, उहाँले नै कसलैाई तल झारेर उसलाई

महत्वहीन पान ुर्हुन्छ।
8 परमे र सधैं द ु मािनसहरूलाई दण्ड िदन तयार हुनहुुन्छ।

परम भसुगँ उहाँको हातमा एउटा कचौरा छ जनु कचौरामा िवष भ रएको दाखम ले पणू र् छ।
उहाँले त्यो िवषय ु दाखम खनाउन ु हुन्छ,

अिन द ु मािनसहरूले त्यसको अ न्तम घटु्को सम्म िपउने छन।्
9 म यस बारेमा सधैं मािनसहरूलाई भन्नछुे।

म इ ाएल को परमे रको स्तिुत-गान गनछु।
10 परम भु भन्नहुुन्छ, “म द ु मािनसहरूको श खोसरे लानछुे,

अिन धम मािनसहरूलाई श दानगनछु।”

76
वा -वादन साथ सगंीतकारले गाउन ु पन आसापको भजन।
1 यहूदामा भएका मािनसहरूले परमे रलाई िचन्छन।्

इ ाएल का मािनसहरूले परमे रको नाउकँो आदर गदर्छन।्
2 शालमेमा परमे रको म न्दर छ।

परमे रको भर िसयोन पवर्तमा छ।
3 त्यस ठाउँमा, परमे रले धन ु र काँडहरू ढाल, तरवार

र अन्य य ु का हितयारहरू िछन्न-िभन्न पान ुर्भयो।

4 हे परमे र! जब तपाईं पहाडहरूबाट फकदै हुनहुुन्छ जहाँ तपाईंले आफ्नो श हुरूलाई मान ुर् भयो,
तपाईं गौरवमय दे खन ु हुन्छ।

5 ती िसपाहीहरूले आफू ब लयो भएको सोच।े
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तर अिहले ितनीहरू भइँुमा मतृ रूपमा लिडरहकेाछन।्
ितनीहरूको शरीर ल ु टएर लिडरहकेो छ।
ती ब लया िसपाहीहरूले आफू स्वयलंाई नै बचाउने योग्यका हुन सकेनन।्

6 जब याकूबका परमे रले ती िसपाहीहरूलाई गाली गन ुर्भयो,
घोडसवारहरू र घोडाहरू मरे।

7 हे परमे र, तपाईं िवस्मयकारी हुनहुुन्छ!
जब तपाईं ोिधत हुनहुुन्छ तब कोही पिन तपाईंको िवरू उिभन सक्दनै।

8-9 परम भु न्यायकतार् झौं उिभन ु भयो र िनणर्य घोषणा गन ुर्भयो,
परमे रले यस धत का िवन मािनसहरूलाई बचाउनँ ु भयो।

स्वगर्बाट उहाँले िनणर्य िदनभुयो,
सम्पणूर् पथृ्वीमा िनस्तब्ध र भयभीत भए।

10 हे परमे र, जब तपाईंले द ु मािनसहरूलाई सजाय िदनहुुन्छ तपाईंलाई मािनसहरूले सम्मान गदर्छन।्
तपाईंले आफ्नो ोध दखेाउन ु हुन्छ, अिन जीिवत ्रहनहेरू ब लया हुन्छन।्

11 हे मािनसहरू, ितमीहरूले परम भु परमे र ित वचन िदएका िथयौ।
अब उहाँ ित ती वचनहरू परूा गर।

त्यके ठाउँमा मािनसहरू परमे रिसत डराउछँन ्र आदर गछर्न।्
तपाईंले ितनीहरूलाई भटेीहरू ल्याउन िदनहुोस।्

12 परमे रले महान ्शासकहरूलाई परािजत गन ुर् हुन्छ।
पथृ्वीका सबै राजाहरू उहाँिसत डराउछँन।्

77
मखु सगंीतकारलाई। यदतूनूको िन म्त। आसापको भजन।

1 मलैे ठूलो-ठूलो आवाजले कराएर परमे रलाई गहुार मागें।
हे परमे र, मरेो रोदन सिुनिदन ु होस!्

2 मरेो स्वामी, जब म सकंटमा परें म तपाईं कहाँ आएँ,
तपाईंलाई पाउने यासमा म रातभरी जागें र पिन आत्मामा शा न्त भएन।

3 मलैे परमे रको बारेमा सोचें,
अिन आफ्नो हालत बताउने यास गरें, तर मलैे सिकन।ँ

4 तपाईंले मलाई स ु िदन ु भएन,
म केही भन्न चाहन्थे तर म एकदम हताश िथएँ।

5 मलैे िबतकेा कुराहरू स म्झरहकेो िथएँ।
धरैे अगािड हुन गएको घटनाहरू स म्झरहकेो िथएँ।

6 रातमा, मलैे आफ्ना गीतहरूको बारेमा सोच्ने यास गरें।
मलैे आफैं लाई बझु्ने कोिशश गरें।

7 म छक्क पछुर्, “के हा ो स्वामीले हामीलाई सदाको लािग त्याग्न ु भयो?
के फे र उहाँ हामीिसत खशुी हुन ु हुन्न?

8 के फे र हामीसगँ उहाँ बात मानर् सक्न ु हुनछे?
के परमे रको मे सदाको िन म्त िबलायो छ?

9 करूणा के हो भन्ने कुरा उहाँले भलु्न ु भयो?
उहाँको समवदेना जित ोधमा प रवतर्न भयो?”

10 तब मलैे सोचें, “जनु कुराले मलाई सधैं सताई रहन्छ त्यो होः
‘के सवर्श मान ्परमे रले आफ्नो श गमुाउन ु भयो?’ ”

11 म सम्झना गछुर् उहाँले कस्तो-कस्तो कायर् गन ुर्भयो भनरे।
परमे र, म ती आ यर्पवूर्क कुराहरू सम्झना गछुर् जनु तपाईंले धरैे-धरैे अगािड गन ुर् भएको िथयो।
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12 तपाईंले के गन ुर् भएको िथयो त्यो मलैे सोचें।

म तपाईंका सबै श शाली कायर्हरू सोच्दछु।
13 परमे र, तपाईंका बाटोहरू पिव छन,्

तपाईं बाहके कोही पिन महान ्छैन।
14 तपाईं परमे र हुनहुुन्छ जसले अचम्मका कामहरू गन ुर् हुन्छ।

तपाईंले मािनसहरूलाई आफ्नो महान ्श हरू दखेाउन ु भयो।
15 तपाईंको श ले मािनसहरूलाई बचाउन ु भयो

तपाईंले याकूब र यसूफका सन्तानहरूलाई बचाउन ु भयो।
16 परमे र, पानीले तपाईंलाई दखे्यो र भयिभत भयो।

गिहरो पानी भएका ठाउँहरू पिन डरले काम।े
17 बाक्लो बादलहरूले पानी बषार्ए।

मािनसहरूले डरलाग्दो उच्चबादलहरूमा
िबजलुी चम्केको दखेें।

18 त्यहाँ िबजलुीको गडगडाहट िथयो,
तब िबजलुीको चमक् ले ससंार नै उज्यालो पाय
अिन पथृ्वी काम्न थाल्यो र थथर्र भयो।

19 परमे र, तपाईं गिहरो पानी भएर िहडं्न ु भयो तपाईंले गहन समु पार गन ुर्भयो,
तर तपाईंले कुनै छाप छोड्न ु भएन।

20 तपाईंले आफ्ना भ जनहरूलाई भडेा सहर डोयार्उन
मोशा र हारूनलाई खटाउन ु भयो।

78
आसापको म स्कल भन्ने भजन।
1 मरेो मािनसहरू, मरेो उपदशेहरू ध्यान िदएर सनु।

मलैे भनकेा कुराहरूमा ध्यान दऊे।
2 म ितमीहरूलाई यो कथा भन्ने छु।

म ितमीहरूलाई यो परुानो कथा भन्ने छु।
3 हामीले ती कथाहरू सनु्यौ, अिन हामी त्यो रा ो कारले जान्दछौ।

हा ा िपता-पखुार्हरूले यी कथाहरू सनुाए।
4 अिन हामी त्यो कथा भलु्ने छैनौं।

हा ा मािनसहरूले पिछ आउने सन्तानहरूलाई त्यो कथाहरू भन्ने नै छन।्
हामी िमली परम भकुो शसंा गनछौ,

अिन उहाँका अचम्म लाग्दा कायर्हरू सबलैाई भन्नछेौं।
5 परम भलुे याकूबसगँ सम्झौता गन ुर्भयो।

परमे रले इ ाएल लाई िनयम िदनभुयो।
परमे रले हा ा िपता-पखुार्हरूलाई आज्ञाहरू िदनभुयो।

उहाँले हा ा िपता-पखुार्हरूलाई भन्नभुयो िक ती िनयमहरू बारे आफ्ना भावी सन्तानहरूलाई बताऊ।
6 अिन आउने भािव सन्तानहरुले पिन यो िनयमको बारेमा जान्नछेन ्

र ितनीहरु आफ्ना नानीहरुलाई िसकाउन सक्षम हुनछेन।्
7 यसकैारण ती सबै मािनसहरूले परमे रमािथ भरोसा गनछन।्

ितनीहरूले परमे रका कायर्हरू भलु्ने छैनन।्
ितनीहरूले परमशेवरको आज्ञानसुार उहाँको िनयमहरू पालन गनछन।्

8 यिद मािनसहरूले आफ्ना नानीहरूलाई परमे रका आज्ञाहरूको िवषयमा बताए भने ितनीहरूका पखुार्हरू जस्तै हुने
छैनन।्

ितनीहरूका िपता-पखुार्हरू परमे रका िवरू खडा भए र उहाँको आज्ञा पालन गनर् अस्वीकार गरे।
ती मािनसहरू हठी िथए।
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ितनीहरू परमे र ित िव ासी िथएनन।्

9 ए मैबाट आएका मािनसहरूसगँ हितयारहरू िथए,
तर ितनीहरू य ु भिूमबाट भाग।े

10 ितनीहरूले परमे रसगँ गरेको करार पालन गरेनन।्
ितनीहरूले उहाँका उपदशेहरू अस्वीकार गरे।

11 ए मैबाट आएका मािनसहरूले परमे रले गन ुर् भएको महान ्कायर्हरू भलू।े
ितनीहरूले परमे रले दशर्न गन ुर् भएको ती अचम्म लाग्दा कायर्हरू िबस।

12 परमे रले ितनीहरूका िपता-पखुार्हरूलाई िम अन्तगर्त सोअनमा,
आफ्ना महान ्श हरू दखेाउन ु भयो।

13 परमे रले लाल समु लाई फान ुर् भयो अिन मािनसहरूलाई पार गराउन ु भयो।
पानी ितनीहरूका लािग दवुै ितर पक्का पखार्ल भएर उिभएको िथयो।

14 त्यके िदन परमे रले ितनीहरूलाई अग्लो बादल सिहत डोयार्उन ु भयो।
अिन त्यके रातभ र आगोको ज्वाला वा राँको बालरे ितनीहरूलाई डोयार्उन ु भयो।

15 परमे रले च ानलाई मरूभिूममा फोन ुर् भयो।
जमीनको िभ ी तहबाट उहाँले मािनसहरूलाई पानी िदनभुयो।

16 परमे रले पानीका झरनाहरू नदीहरू सरह
च ानबाट ल्याउन ु भयो!

17 तर मािनसहरूले उहाँकै िवरू पाप अिवरलमरूपले ग ररह।े
मरूभिूमसम्म ितनीहरू सवर्श मान ्परमे रको िवरू नै उठे।

18 तब ती मािनसहरूले परमे रको परीक्षा गनर् फैसला गरे।
ितनीहरूले परमे रलाई खाना मागे ितनीहरूको त ृ पानर् मा ।ै

19 ितनीहरूले परमे र बारे गनुासो गरे अिन भन,े
“के मरूभिूममा परमे रले हामीलाई खाना वस्था गनर् सक्न ु हुन्छ?

20 जब उहाँले च ानमा िहकार्उनभुयो, तजेले पानी बािहर आयो र खोलाहरू बढरे आए।
िनःसन्दहे उहाँले हामीलाई केही रोटी र मास ु िदन सक्न ु हुन्छ!”

21 परम भलुे ती मािनसहरूले गरेका कुराहरू सनु्न ु भयो।
परमे र याकूबमािथ ोिधत हुनहुुन्थ्यो।
इ ाएल का मािनसहरूसगँ ोधीत हुनहुुन्थ्यो।

22 िकनभने मािनसहरूले उहाँमािथ िव ास गरेनन।्
ितनीहरूले परमे रले नै बचाउन ु हुन्छ भन्ने कुरामा िव ास गद गरेनन।्

23-24 ता पिन परमे रले मािथ बादलहरूलाई आज्ञा गन ुर्भयो,
अिन ितनीहरूको िन म्त खानाको रूपमा मन्ना वषार्उन ु भयो।

आकाश ढोकाहरू जस्तै खो लयो
अिन आकाशका भण्डारबाट अन्न वषार्उन ु भयो।

25 मािनसहरूले स्वगर्दतूहरूका खानाहरू खाए।
परमे रले शस्त मा ामा सन्त ु पणू र् खा हरू ितनीहरूलाई पठाउन ु भयो।

26 परमे रले पवू बाट बतास बहाउन ु भयो।
उहाँले ितनीहरूमािथ आकाशबाट मास ु वषार्उन ु भयो।

27 अनगन्ती चराहरू ितनीहरूको छाउनीमािथ झरे,
ितनीहरू समु को बलवुा जस्तै िथए।

28 ती मािनसहरूका छाउनीका व रप र
र छाउनीको माझमा चराहरू झरे।

29 ितनीहरूलाई खाना शस्त िथयो,
तर ितनीहरूको भोकले ितनीहरूलाई पापी बनायो।

30 ितनीहरूले आफ्नो भोक खप्न सकेनन।्
यसकारण ितनीहरूले चराहरूको रगत निनकाली क्वले चरा खाए।

31 परमे र ती मािनसहरूमािथ अत्यन्त रसाउन ु भयो, अिन ती मध्ये धरैे जनालाई मान ुर् भयो।
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परमे रले धरैे ह ाक ा यवुाहरूलाई मतृ्य ु प ढाल्नभुयो।
32 तर पिन फे र मािनसहरूले अझ पाप गरी नै रह!े

परमे रको आ यर्चिकत कायर्हरूमािथ ितनीहरूले िव ास गरेनन।्
33 यसकारण ितनीहरूको जीवन,

महा-िवपदसगँ समा पा रिदन ु भयो।
34 जब-जब परमे रले ितनीहरू मध्ये केही मािनसहरू मान ुर् भयो, बाँिक रहकेाहरू,

उहाँ ित प र मी हुदँै फक, ितनीहरूले परमे र कै खोजी गरे।
35 ितनीहरूले सम्झे िक परमे र ितनीहरूका च ान हुनहुुन्छ।

ितनीहरूले सम्झन्थे िक सव च्च परमे र नै ितनीहरूको उ ारक हुनहुुन्छ।
36 ितनीहरूले उहाँलाई मे गछुर् भन,े तर झटूो बोल।े

ितनीहरू परमे रिसत इमान्दार िथएनन।्
37 ितनीहरूको हृदय परमे रसगँ िथएन।

ितनीहरू करार* सगँ आज्ञाकारी िथएनन।्
38 तर परमे र दयाल ु हुनहुुन्थ्यो।

उहाँले ितनीहरूका पापहरूलाई क्षमा ग रिदन ु भयो।
अिन ितनीहरूलाई िवनाश गन ुर् भएन।

धरैे पल्ट परमे रले आफ्नो ोध थाम्न ु भयो,
उहाँले स्वयलंाई ोधी हुनदे ख थाम्न ु भयो।

39 परमे रले ितनीहरूलाई बकेम्मा मािनस मा सम्झन ु भयो।
मािनसहरू हावाका झोकाहरू मा छन ्जो बहन्छ र जाने गछर्।

40 उफ! यी नै मािनसहरूले मरूभिूममा परमे रलाई खबु क िदए!
ितनीहरूले परमे रलाई सा ै खन्न पारे!

41 घ र-घ र ती मािनसहरूले परमे रको सयंम कित छ भनरे जाँच ग ररह।े
ितनीहरूले वास्तवमा इ ाएल का पिव लाई दःुख िदए।

42 ती मािनसहरूले परमे रको श लाई िबस।
ितनीहरूलाई उहाँले श हुरूबाट बचाउनँ ु भएको कुराहरू िबस।

43 ितनीहरूले िम दशेमा परमे रले दखेाउन ु भएको अलौिकक कायर्हरू भलुे
अिन उहाँले जीवनमा गन ुर् भएको आ यर्जनक कामहरू भलु।े

44 परमे रले नदीहरूलाई रगतमा प रणत गराईिदन ु भयो।
जसले गदार् िम वासीहरूले पानी िपउन सकेनन।्

45 परमे रले फटेङ् ाहरू पठाउन ु भयो।
जसले िम वासीहरूलाई टोके।

परमे रले भ्यागतुाहरू पठाउन ु भयो जसले िम वासीहरूका जीवन नाश ग रिदयो।
46 परमे रले झिूसल्कीराहरू बालीमा पठाउन ु भयो,

अिन अन्य उि द्हरूमा सलहहरू पठाउन ु भयो।
47 परमे रले ितनीहरूको अङ्गरुहरू अिसना ारा न गराउन ु भयो।

अिन िहम वषार् ारा ितनीहरूको रा ो अङ्गरुको झ्याँङ्गहरू न पान ुर् भयो।
48 परमे रले अस्वस्थताले ितनीहरूको पशहुरू मान ुर्भयो

र च ाङ्गले गाई-वस्तहुरू मा रिदन ु भयो।
49 परमे रले आफ्नो ोध िम वासीहरूलाई दखेाउन ु भयो।

उहाँले आफ्ना ध्वशं गन दतूहरू ितनीहरूको िवरू पठाउन ु भयो।
50 परमे रले आफ्ना ोध दखेाउने बाटो पाउन ु भयो।

उहाँले कसलैाई पिन िजउँदो रहन िदन ु भएन,
डरालाग्दो िबमारका कारणले ितनीहरूलाई मनर् लगाउन ु भयो।

51 परमे रले िम वासीहरूका थम जन्मने सन्तानलाई मान ुर् भयो।
* 78:37: “ ”
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उहाँले हामको पिहले जन्मने सन्तानलाई मानर्भयो।
52 त्यसपिछ परमे रले इ ाएललाई गोठालोले झैं डोयार्उन ु भयो।

उहाँले ितनीहरूलाई मरूभिूममा भेंडा झैं डोयार्उन ु भयो।
53 उहाँले आफ्ना मािनसहरूलाई सरुिक्षत ठाउँमा लजैान ु भयो।

उहाँका मािनसहरू डराउने कुनै कामै िथएन।
परमे रले आफ्ना श हुरूलाई लाल समु मा डुबाई िदनभुयो।

54 परमे रले आफ्ना मािनसहरूलाई उहाँकै पिव स्थानितर डोयार्उन ु भयो,
उहाँले आफ्ना मािनसहरूलाई आफ्नो श ले बनाउन ु भएको पवर्त ितर डोयार्उनँ ु भयो।

55 परमे रले अन्य जाितहरूलाई त्यो ठाउँ छोडन वाध्य गराउन ु भयो।
परमे रले त्यके इ ाएली प रवारलाई ितनीहरूकै भिूम अशं िदनभुयो।
उहाँले ितनीहरूको प रवार समहूलाई आफ्नो आफ्नै घरमा पनुवार्स गराउन ु भयो।

56 तर ितनीहरूले सवर्श मान ्परमे रलाई जाँचे अिन उहाँको िवरोधमा लगातार िब ोह गरे।
ितनीहरूले उहाँका आज्ञाहरू पालन गरेनन।्

57 इ ाएल का मािनसहरू परम भु परमे रबाट िवमखु भई टाढा गए।
ितनीहरूका िपता-पखुार्हरूले जस्तै ितनीहरूले पिन गरे।
ितनीहरूले झटारो फ्याँके† जस्तै वहार गरे।

58 इ ाएल का मािनसहरूले अग्ला ठाउँहरू बनाए अिन परमे रलाई रीस उठाए।
ितनीहरूले िमथ्या दवेताहरूका सा लगहरू बनाए र परमे रलाई ईष्यार्ल ु बनाए।

59 परमे रले यस्तो सनुपेिछ एकदम ोिधत हुन ु भयो।
अिन उहाँले इ ाएल लाई पणूर्त र गन ुर्भयो।

60 उहाँले शीलोमा भएको पिव पाललाई त्यागी िदनभुयो।
परमे र मािनसहरू माझ पालमा ब ु भयो।

61 परमे रले आफ्नो मािनसहरूलाई अरू जाित ारा प ाउन ु भयो।
श हुरूले उहाँको “सनु्दर र ” लग।े

62 परमे रले आफ्ना मािनसहरूलाई ोध दखेाउन ु भयो।
उहाँले य ु मा ितनीहरूलाई मनर् छाडी िदनभुयो।

63 जवान परुूषहरू जलरे मरे,
अिन केटीहरूले िववाहको गीत गाउन पाएनन।्

64 पजूाहारीहरू मा रिदए,
तर िवधवाहरू ितनीहरूका िन म्त रोएनन।्

65 अन्तमा, िननं् ामा िहडंीरहने मािनस जस्त,ै
धरैे मद िपएको िसपाही जस्त,ै
हा ो स्वामी ब्य ूझँन ु भयो।

66 परमे रले आफ्ना श हुरूलाई परास्त गरेर पिछ हटाउन ु भयो।
उहाँले श हुरूलाई हराएर सदाको िन म्त अपमािनत गन ुर्भयो।

67 तर परमे रले यसूफुको प रवारलाई र गन ुर्भयो।
उहाँले ए मैको प रवारलाई पिन हण गन ुर् भएन।

68 अह,ँ परमे रले यहूदाको प रवारलाई चनु्न ु भयो।
परमे रले िसयोन, उहाँले मे गरेको पवर्त चनु्न ु भयो।

69 परमे रले त्यो उच्च पवर्तमा आफ्नो म न्दर बनाउन ु भयो।
परमे रले आफ्नो पिव म न्दर पथृ्वी झैं सदा सवर्दाको िन म्त बनाउन ु भयो।

70 परमे रले दाऊदलाई आफ्नो खास दासको रूपमा छान्न ु भयो।
दाऊदले भेंडागोठ सम्हाली रहकेा िथए, तर परमे रले उनलाई त्यस कामबाट टाढो लजैान ु भयो।

71 दाऊदले भेंडालाई हरेचाह ग ररहकेा िथए, तर परमे रले दाऊदलाई उहाँका आफ्ना मािनसहरूलाई हरेचाह गन
काम समु्पन ु भयो।

† 78:57:
, कोही-कोही बलेा त्यो झटारो फ्याँक्ने मािनसमािथ नै पनर् आउँछ।
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याकूबका मािनसहरूलाई हरेचाह गन, इ ाएल का मािनसहरूलाई हरेचाह गन, परमे रको सम्पि हरेचाह गन
काम समु्पन ु भयो।

72 दाऊदले आफ्नो श ु हृदयले ितनीहरूलाई डोयार्ए।
खबु सतकर् पणू र् अगवुाई गरे।

79
आसापको स्तिुतगान।
1 हे परमे र, अन्य रा हरू तपाईंको मािनसहरूसगँ लडाइँ गनर् आए।

ती मािनसहरूले तपाईंको पिव म न्दर भत्काईिदए
ितनीहरूले यरूशलमेलाई भग्नावशषे बनाई छोड।े

2 श लुे तपाईंका दासहरू र भ जनहरूका शरीरहरू जङ्गली चराहरूले
र जङ्गली जनावरहरूले खाओस ्भनी छािडिदए।

3 परमे र, ती श लुे पानी सरह रगत नबगनु्जले सम्म तपाईंका मािनसहरू मारे।
ती मतृ शरीरहरू गाड्नलाई सम्म कोही पिन भएनन।्

4 हा ा व रप रका गाउलँहेरूले हामीलाई खसी गरे।
हा ो चारैितर भएका मािनसहरू हामीमािथ हाँसरे हा ो खल्ली उडाए।

5 हे परमे र, के तपाईं हामीसगँ सधैंको िन म्त रसाउन ु हुनछे?
के तपाईंको ब लया भावनाहरू* आगो झैं अनवरत झल्दछ?

6 हे परमे र, तपाईंको ोध ती सम् दायहरू ित उतान ुर् होस जनु सम् दायले तपाईंलाई िचन्दनै।
तपाईंको ोध ती सम् दायहरू ित उतान ुर् होस जसले सहायताको िन म्त तपाईंको नाउँ पकुादन।

7 ती सम् दायरूले याकूबलाई
र उसको दशेलाई ध्वशं पारे।

8 हे परमे र, हा ा पखुार्हरूले गरेको पापको िन म्त हामीलाई सजाय निदनहुोस।्
चाँडै आफ्नो कृपादिृ हामीलाई दखेाउन ु होस
कारण हामीहरू असहाय अिन अभाव स्त छौं।

9 हा ो परमे र, अिन रक्षक, हामीलाई सहायता िदनहुोस!् बचाउन ु होस ्
र त्यसले तपाईंको नाउमँा गौरव ल्याउनछे।

तपाईंको असल नाउँ सनुाउकँो लािग,
हामीलाई बचाउन ु होस ्र हा ो पापहरू मटेाइिदन ु होस।्

10 अन्य सम् दायरूले हामीलाई यसो नभनोस,्
“ित ो परमे र कहाँ छ? के उसले ितमीहरूलाई सहायता गनर् स ै न?”

परमे रले ती मािनसहरूलाई दण्ड िदन्छन,् यसकारण हामी त्यो हनेर् चाहन्छौं।
ितनीहरूलाई दण्ड िदनहुोस ्जसले तपाईंको दासहरू मारी िदए।

11 कैदीहरूको आ र्नादलाई दया गरेर सनुी िदनहुोस!्
परमे र, तपाईंको महाश योग गरेर ती मािनसहरूलाई बचाउनहुोस ्जसलाई मतृ्यदुण्ड िदइएकोछ।

12 हे परमे र, ितनीहरूले हामीमािथ गरेको कमर्को िन म्त
हा ा व रप र भएका मािनसहरूलाई सातौं पल्ट दण्ड िदनहुोस।्
तपाईंको अपमान गन ती मािनसहरूलाई दण्ड िदनहुोस।्

13 हामी तपाईंका मािनसहरू हौं। तपाईंको बथानका हामी भेंडाहरु हौं।
हामी तपाईंको सधैं शसंा गदर्छौं,
परमे र, हामी सदा-सवर्दाको लािग तपाईंको शसंा गनछौ।

80
मखु सगंीतकारलाई: करारको ल लको रागमा। असापको स्तिुत-गीत।
* 79:5: , ईष्यरार् र मेको गाढ भावना हुदँछ।
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1 हे इ ाएल का भेंडावाला, दया गरी मरेो कुरा सनु्नहुोस।्

तपाईंले यसूफुका भडेाहरू डोयार्उन ु भयो।
तपाईं करूब स्वगर्दतूहरूमािथ राजा सरह िवराजमान हुनहुुन्छ।

हामी तपाईंलाई हछे ं।
2 इ ाएल का भडेावाला, तपाईंको महानता ती ए मै, िबन्यामीन र मनाश्शलेाई दखेाउन ु होस।्

आएर हामीलाई बचाउन ु होस।्
3 परमे र, हामीलाई फे र स्वीकार गन ुर्होस।्

हामीलाई स्वीकार गन ुर्होस,् र बचाउनँ ु होस!्
4 परम भु परमे र, सवर्श मान ्परमे र तपाईंले हा ो ाथर्ना किहले सनु्न ु हुनछे?

के हामी ित तपाईं सधैं रसाउन ु हुने छ?
5 तपाईंले आफ्ना मािनसहरूलाई आसँ ु खवुाउन ु भयो।
तपाईंले ितनीहरूलाई शस्त आसँ ु खान िदन ु भएको छ।

त्यो आसँ ु ितनीहरूको िपउने पानी भयो।
6 ती िछमकेीहरूसगँ लड्नलाई तपाईं केही त गन ुर्होस ्

हा ा श हुरू हामी ित हाँस्दछन।्
7 हे सवर्श मान ्परमे र,

हामीलाई फे र स्वीकार गन ुर्होस ्र बचाउनँ ु होस।्

8 िबतकेा िदनहरूमा, तपाईंले हामीहरूलाई महत्वपणूर् िवरूवा जस्तो स्याहान ुर्र ्भयो।
तपाईंले िम बाट तपाईंको “अङ्गरुको झ्याँङ्ग” ल्याउन ु भयो।

तपाईंले “अरूहरूलाई” यो जमीन छोड्न वाध्य गराउन ु भयो,
अिन तपाईंले यहाँ “अङ्गरुको झ्याङ्ग” रोप्न ु भयो।

9 तपाईंले “अङ्गरु” रोप्नलाई जमीन तयार गन ुर्भयो।
तपाईंले यसका जराहरूको िन म्त ध्यान िदनभुयो।
चाँडै सम्पणूर् जमीनमा अअङ्गरुको झ्याङ्ग फै लयो।

10 यसले पवर्तहरू ढाकेर गयो।
यसको पातहरूले नीमका रूखहरू सम्म छेिकयो।

11 यसको अङ्गरुहरू भमूध्य सागर सम्म फै लयो।
यसको लहराहरू य ु े टस ्नदी तफर् फै लएर गए।

12 हे परमे र, िकन तपाईंले पखार्लहरू तानरे झान ुर् भयो जसले तपाईंको “अङ्गरुको रूखलाई” सरुक्षा िदन्छ?
अब बाटो िहडंनहेरूले पिन यसको अङ्गरुहरू टप्नछेन।्

13 जङ्गली सङु्गरुहरू आउँदछ र तपाईंको “अङ्गरुको झ्याँङ्गमािथ” िहडं्दछ।
जङ्गली पशहुरू आएर त्यसको पातहरू खाँदछ।

14 ह,े सवर्श मान ्परमे र, फक आउनहुोस।्
स्वगर्बाट तपाईंको “अङ्गरुको झ्याँङ्गलाई” तल हने ुर्होस ्अिन रक्षा गन ुर्होस।्

15 हे परमे र, तपाईंको आफ्नै हातहरूले रोप्न ु भएको “अङ्गरुको बोटलाई” हने ुर्होस।्
तपाईंले आफ्नै िन म्त बढाएको पौधाहरू हने ुर्होस।्

16 तपाईंको “अङ्गरुका बोटहरू” सखु्खा गोबर जस्तै आगोमा छन।्
तपाईं यसमा रसाउन ु भयो र न पान ुर्भयो।

17 परमे र, मािनस कहाँ पगु्न ु होस जो तपाईंको दािहने प उिभन ु भएको छ।
तपाईंले उठाउन ु भएको मािनसकहाँ पगु्न ु होस।्

18 उहाँले तपाईंलाई फे र छाड्न ु हुन्न,
उहाँलाई बाँच्न िदनोस ्अिन उहाँले तपाईंको नाउकँो उपासना गनछन।्

19 सवर्श मान ्परम भु परमे र, हामी भएकहाँ फक आउनु होस,्
हामीलाई हण गन ुर्होस ्र हामीलाई बचाउन ु होस।्
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81
मखु सगंीतकारलाई: िगतीथ को रागमा। आसापको भजन।

1 खशुी हौ र परमे र हा ो श हुनहुुन्छ, भनी गीत गाऊ।
इ ाएल का परमे र तफर् कराउँदै खशुी मनाऊ।

2 सगंीत ारम्भ गर।
खैंजडीहरू बजाऊ।
सरुमय वीणा बजाऊ।

3 जब हा ो िव ाम शरुू हुन्छ।
पिूणर्मा लागकेो बलेा तरुही फुक, औंसी परेको बलेा नरिसङ्ग फुक।

4 त्यो इ ाएल का मािनसहरूको िन म्त िनयम हो।
परमे रले याकूबलाई आज्ञा िदनभुयो।

5 जब परमे रले यसूफूलाई िम बाट िनकाली ल्याउन ु भयो
परमे रले उनीिसत यो करार गन ुर्भयो।

िम मा हामीले नजानकेो भाषा सनु्यौ।
6 परमे र भन्नहुुन्छ, “ितमीहरूको काँधको भारी मलैे लएँ।

मलैे ितमीहरूको कम को डोको ितमीहरूको हातबाट लए।
7 ित ा मािनसहरू सकंटमा िथए।
ितनीहरूले गहुार माँगे र मलैे म ु पारें।

तफुान बोकेको बादलहरूमा म लिुकरहकेो िथएँ।
त्यहीबाट मलैे जवाफ िदएँ,
मलैे ितनीहरूलाई मरीबाको* पानी ारा जाँच गरे।”

8 “मरेो मािनसहरू ध्यान दऊे, अिन मरेो कुरा सनु।
म ितमीहरूलाई मरेो करार-वचन िदनछुे।

इ ाएल, कृपया मरेो कुरा ध्यानले सनु।
9 कुनै पिन कृि म दवेताहरू नमान

जनु िवदशेीहरूले मान्दछन।्
10 म, परम भ,ु ितमीहरूको परमे र हु,ँ

मलैे ितमीहरूलाई िम बाट िनकालरे ल्याएँ।
इ ाएल, ितमीहरू मखु खोल

अिन म खवुाउने छु।

11 “तर मरेो मािनसहरू, ितमीहरूले मरेो कुरा सनुनेौ।
इ ाएल ले मरेो आज्ञा पालन गरेन।

12 यसलैे ितनीहरू ज-ेजे चाहन्छन ्त्यही गर भनरे छाडी िदएँ,
इ ाएल ले आफ्नो मनले चाहकेो गय ।

13 यिद मरेो मािनसहरूले मरेो कुरा मानकेो भए
अिन मरेो त रका अनसुार बसकेो भए।

14 तब म ितनीहरूको श हुरूलाई हराउने िथएँ।
म त्यस्ता मािनसहरूलाई दण्ड िदने िथएँ जसले इ ाएल मा सकंटहरू ल्याउदँछ।

15 परम भकुा श हुरू डरले काम्नछेन।्
ितनीहरूलाई सदा दण्ड िदइनछे।

16 परमे रले आफ्ना मािनसहरूलाई उ म गहु ँ िदनभुयो।
च ानल†े त ृ नहुञ्जले सम्म ितनीहरूलाई मह िदए।”

* 81:7:
† 81:16: “ ”



82:1 431 भजनसं ह 83:10

82
आसापको एउटा भजन।
1 परमे र अन्य दवेताहरूको सभामा उिभन ु हुन्छ।

उहाँ त्यस सभाको मखु न्यायकतार् हुनहुुन्छ।
2 परमे र भन्नहुुन्छ, “ितमीहरूले किहले सम्म मािनसहरूलाई पक्षपाती न्याय गनछौ?

किहले सम्म ितमीहरूले द ु मािनसहरूलाई कुनै कारको दण्ड निदइकन छोडी िदन्छौं?”

3 “गरीब र टुहुरा-टुहरी मािनसहरूको रक्षा गर।
ती गरीब मािनसहरूका अिधकारको रक्षा गर।

4 ती गरीब र असहाय मािनसहरूलाई सहयोग गर।
द ु मािनसहरूबाट ितनीहरूलाई बचँऊ।

5 “ितनीहरू के भइरहछे त्यो पिन जान्दनैन।्
ितनीहरू बझु्दनैन!्

ितनीहरू स्वयं ग ररहकेा छन,् त्यो पिन बझु्दनैन,्
ितनीहरूको ससंार ितनीहरूकै चारैितर झरी सक्यो वा झद गइरहछे!”

6 म सवर्श मान परमे र भन्दछु,
“ितमीहरू दवेताहरू, सवर्श मान परमे रको छोराहरू हौ।

7 तर ितमीहरू मनछौ
जसरी अन्य अगवुाहरू मदर्छन।्”

8 हे परमे र, उठ्न ु होस!् तपाईं न्यायक ार् हुनहुोस।्
तपाईं सबै जाितहरूमा अगवुा हुनहुोस।्

83
आसापले रचकेो एउटा स्तिुतगान।
1 हे परमे र, चपुचाप नब हुोस!्

तपाईंको कानहरू नथनु्न ु होस,
कृपया केही त भन्न ु होस, परमे र।

2 परमे र, तपाईंका श हुरूले तपाईंकै िवरू योजनाहरू बनाउदँछैन ्
अिन ितनीहरूले चाँडै आ मण गनछन।्

3 ितनीहरूले तपाईंका ि य मािनसहरूको िवरू ग ु योजनाहरू बनाउदँछैन।्
तपाईंका श हुरूले ती तपाईंकै ि य मािनसहरूको िवषयमा नै योजनाहरू बनाउदँै छन।्

4 ती श हुरू भन्दछैन,् “आएर, ितनीहरूलाई पणूर्तः ध्वष्त गरीिदउ।ँ
तब कसलैे पिन ‘इ ाएल को’ नाम समते किहल्यै सम्झना गनछैन।”

5 परमे र, ितनीहरू आपसमा एकजटु भएका छन ्
तपाईं र तपाईंको करार िवरू लडाई गनर्लाई जनु तपाईंले हामीसगँ गन ुर् भएको िथयो।

6-7 ती श हुरू हामीसगँ लडनलाई एकजटु भएका छन ् दोम, इश्माएली मािनसहरू, मोआब
अिन हागारका भावी सन्तानहरू, गलाबीहरू, अमालकेीहरू, एमालीहरू, प लश्तीहरू, अिन टायरमा ब े

जनसमहू।
ती सबै हामीसगँ लड्नलाई एकजटु भएकाछन।्

8 अिस रयनहरू समते ितनीहरूसगँ िमल्न पगु।े
ितनीहरूले लतूका सन्तानहरूलाई अित श शाली बनाए।

9 परमे र, ितनीहरूलाई िम ानीहरूलाई झैं परास्त पा रिदन ु होस,्
िससरा र याबीनहरूलाई िकसोन नदीको िकनार परास्त पारे झैं पान ुर्होस।्

10 तपाईंले ितनीहरूलाई एन्दोरमा परास्त पान ुर्भयो।
अिन ितनीहरूका सारा शरीरहरू भइँूमा सडी र ो।
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11 परमे रल,े श हुरूका नाईकहरूलाई परास्त गन ुर्होस।्
ओरेब र जीबमा जे गन ुर् भएथ्यो त्यसै गन ुर्होस।्

जबेह र सलमनु्नामा जे गन ुर् भएथ्यो, त्यसै गन ुर्होस।्
12 हे परमे र, ती मािनसहरूले हामीलाई

तपाईंको यो जमीनबाट खे चाहन्छन।्
13 ितनीहरूलाई हावाले उडाएर लजैान।
मरीजनूा उि द ्जस्तै बनाई िदनहुोस,

हावाले पराललाई िछन्निभन्न पारे जस्तै ितनीहरूलाई पिन िछन्न-िभन्न पा रिदन ु होस।्
14 जङ्गलमा आगो लागे झैं ती श हुरूलाई ध्वशं पा रिदन ु होस।्

डढलेोले पहाडहरू जलाए झैं नाश ग रिदनहुोस।्
15 हे परमे र, जसरी ती आधँीले धलूो उडाउँछ ितनीहरूलाई पिन त्यसरी नै खदेाउनहुोस।्

हल्लाउदँै ितनीहरूलाई तफूान जस्तै टाढा-टाढा उडाई खदेी िदनहुोस।्
16 परमे र, ितनीहरूलाई सताउन ु होस ्तािक ितनीहरू वास्तवमा कमजोर नै छन ्भन्ने बोध होस।्

त्यसपिछ ितनीहरूले तपाईंको नाउलँाई उपासना गनछन।्
17 हे परमे र, ितनीहरूलाई भय स्त पान ुर्होस ्अिन सदाको िन म्त ल ज्जत तलु्याउन ु होस।्

ितनीहरूलाई अपमािनत तलु्याउन ु होस ्अिन ध्वशं पान ुर् होस।्
18 तब मा ितनीहरूले तपाईंलाई परमे र भनरे मान्नछेन।्

ितनीहरूले तपाईंको नाम यहोवा भनरे जान्नछेन,्
तपाईं सव च्च परमे र भनरे जान्ने छन।्

सारा ससंारका परमे र भनरे िचन्ने छन।्

84
मखु सगंीतकारलाई: िगि त भन्ने रागमा कोरह प रवारहरूको एउटा भजन।

1 हे सनेाहरूका परम भ!ु तपाईंको म न्दर साँ च्च नै ि य छ।
2 हे परम भ,ु म तपाईंको म न्दर िभ प इच्छा गदर्छु।

म एकदमै उ िेजत छु।
मरेा त्यके अगं शा त परमे रसगँ ल हुन चाहन्छन।्
3 हे सनेाहरूका परम भ,ु मरेो राजा, मरेो परमे र,

चराहरू सम्मले तपाईंको म न्दरिभ आ य पाए।
तपाईंको वदेीको छेउमा आफ्नो ग ुडँ बनाउछँन ्

अिन ितनीहरूले त्यहीं आफ्ना बच्चाहरू हुकार्उछँन।्
4 तपाईंको म न्दरमा ब े ती मािनसहरू भाग्यमानी हुन।्

ितनीहरूले तपाईंको शसंा लगातार ग र रहकेाछन।्

5 मािनसहरू तपाईंको म न्दरमा आफ्नो मनभरी हर्षका गीतहरू लएर आउँछन,्
ितनीहरू धरैे खशुी छन।्

6 ितनीहरू रूने वेंसी भएर या गद आए,
जनु परमे रले जल ोत बनाउन ु भएको छ।
शरद ऋतकुो वषार्ले ताल बिनन्छ।

7 ती मािनसहरू िसयोन आउने शहरदे ख शहर मण गद आए
जहाँ ितनीहरूले परमे रलाई भटे्ने छन।्

8 हे सनेाहरूका परमे र परम भ,ु मरेो ाथर्ना सिुनिदन ु होस ्
हे याकूबका परमे र, मलाई ध्यान िदनहुोस।्
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9 हे परमे र, हा ो रक्षकको* रक्षा गन ुर्होस,्

तपाईंका अिभिष राजा ित† कृपाल ु हुन ु होस।्
10 हे परमे र, तपाईंको म न्दरिभ को एक िदन

अरू ठाउँका हजार िदनभन्दा उ म छ।
द ु हरूका घरमा ब भुन्दा

बरू मरेा परमे रका म न्दरको ढोके हुनलाई मलाई मन पछर्।
11 परम भु हा ा रक्षक र मिहमामय राजा हुनहुुन्छ,

परमे रले हामीलाई दया र मिहमाले आशीवार्द िदनहुुन्छ।
जसले परम भकुो अनसुरण र आज्ञा पालन गदर्छ।

उहाँले ती मािनसहरूलाई त्यके असल चीज िदनहुुन्छ।
12 हे सनेाहरूका परम भ,ु

मािनसहरू जसले तपाईंमािथ भरोसा गछर्न ्उनीहरू अित नै आन न्दत हुन्छन।्

85
मखु सगंीतकारलाई: कोरह प रवारहरूको स्तिुतगान।

1 हे परम भ,ु आफ्ना दशे ित कृपा रा हुोस।्
याकूबका प रवारहरू परदशेमा िनष्कािसत छन ्ितनीहरूलाई आफ्नो दशेमा फे र ल्याउन ु होस।्

2 हे परम भ,ु आफ्ना मािनसहरूलाई,
क्षमा गन ुर्होस ्ितनीहरूका पापहरू मटेाई िदनहुोस!्

3 हे परम भ,ु ोधीत हुनदे ख रोिकन ु होस,्
पागल नबन्न ु होस।्

4 हा ो परमे र अिन रक्षक, हामीमा ोधी हुनदे ख रोिकन ु होस,्
अिन हामीलाई फे र हण गन ुर्होस।्

5 के तपाई हामी सगं सधैं ोिधत हुनहुुन्छ?
के तपाईंको ोध हामीहरूको छोरा-नाित सम्म रहनछे?

6 दया गरी हमीलाई नयाँ जीवन िदनहुोस!्
तपाईंको मािनसहरूलाई खशुी बनाउनँ ु होस।्

7 हे परम भ!ु हामीलाई आपि बाट बचाउनँ ु होस।्
हामीलाई दखेाउन ु होस ्िक तपाईंले हामीलाई मे गन ुर् हुन्छ।

8 उहाँले के भन्नहुुन्छ भनरे मलैे मरेो कानलाई परम भु परमे रितर लगाए।
परमे रले भन्नभुयो िक उहाँका मािनसहरू अिन िव ासी चलेाहरूको िन म्त त्यहाँ शा न्त छ।
यिद ितनीहरू पिछ फकर मखुर्ताको बाटोमा िहडनेन ्भने उनीहरूले शा न्त पाउने छन।्

9 परमे रले चाँडै आफ्नो चलेाहरूलाई बचाउनँ ु हुनछे।
हामीहरू चाडै इज्जतको साथ हा ा स्थानमा प छेौ।

10 परमे रको साँचो मेमा उनका सबै भ जनहरू भटे हुन्छन।्
धािमर्कता र शा न्तले ितनीहरूलाई चमु्बन गरी स्वागत गनछन।्

11 पथृ्वीमा ब े मािनसहरू परमे रमा िव ासी हुनछेन।्
अिन स्वगर्को परमे र उनीहरूको िन म्त असल हुनहुुनछे।

12 परमे रले हामीहरूलाई धरैे उ म थोकहरू िदन ु हुनछे,
अिन जमीनले धरैे अन्न उब्जाउनँछे।

13 धािमर्कताचािहं परमे रको अिघ जान्छ,
र उहाँको िन म्त एउटा मागर् तयार गछर्।

* 84:9: “ ” † 84:9:
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86
दाऊदको ाथर्ना।
1 म द र र असहाय मािनस हु।ँ

हे परम भ,ु दया ग र मरेो ाथर्ना सनु्नहुोस,् अिन उ र िदनहुोस।्
2 हे परम भ,ु म तपाईंको भ हु,ँ दयागरी मलाई बचाउन ु होस।्

म तपाईंको दास हु,ँ तपाईं मरेो परमे र हुनहुुन्छ,
मरेो भरोसा तपाईंमा छ, मलाई रक्षा गन ुर्होस।्

3 मरेो स्वामी, ममािथ दया गन ुर्होस।्
म त्यके क्षण तपाईंलाई नै ाथर्ना गरीरहछुे,।

4 हे स्वामी, म मरेो जीवनलाई तपाईं कै हातमा स ु म्पन्छु।
मलाई उपयोगी बनाउन ु होस,् म तपाईंको दास हु।ँ

5 हे स्वामी, तपाईं धम र दयाल ु हुनहुुन्छ।
तपाईका मािनसहरू तपाईंलाई सहयोग माग्छन,् तपाईं ती मािनसहरूलाई साँ च्च नै मे गन ुर्हुन्छ।

6 परम भ,ु मरेो ाथर्ना हण गन ुर्होस।्
कृपादानको िन म्त मरेो ाथर्ना सनु्नहुोस।्

7 परम भ,ु म मरेो सकंटको समयमा तपाईंलाई ाथर्ना गदर्छु,
म जान्दछु तपाईंले जवाफ िदन ु हुनछे!

8 हे परमे र, तपाईं झैं अक कोही छैन।
तपाईंले गन ुर् भएको काम अरू कसलैे गनर् सक्दनैन।्

9 स्वामी, तपाईंले त्यके लाई बनाउन ु भयो।
ितनीहरू सबै जना आए र तपाईलाई उपासना गरून।्
ितनीहरू सबै जनाले तपाईंको नामको सम्मान गरून।्

10 हे परमे र, तपाईं महान ्हुनहुुन्छ!
तपाईं अ तू कायर्हरू गन ुर्हुन्छ, तपाईं अिन तपाईं मा , परमे र हुनहुुन्छ।

11 हे परम भ,ु तपाईंको त रकाहरू िसकाउन ु होस,्
अिन म बाँच्नछुे र सत्य पालन गनछु।

मलाई मरेो जीवनको मखु्य चीज,
तपाईंको नाउमँा पजूा ग ररहन सहायता गन ुर् होस।्

12 हे परमे र, मरेो स्वामी तपाईंको शसंा गदर्छु।
मरेो सम्पणूर् हृदयबाट म तपाईंको नामको अनन्त सम्मान गनछु।

13 हे परमे र, तपाईंसगं म ित कित बढता मे छ?
तपाईंले मलाई मतु्यकुो मखुबाट बचाउन ु भयो।

14 अहंकारीहरूले ममािथ आ मण ग ररहछेन,् परमे र।
िनदर्यी झणु्डका मािनसहरूले मलाई मान कोिशश ग ररहछेन।्
अिन त्यस्ता मािनसहरूले तपाईंको इज्जत गदनन।्

15 हे स्वामी तपाईं दया र कृपाले पणू र् भएको परमे र हुनहुुन्छ।
तपाईंमा धयैर्, सत्यता र कृपाले भ रपणूर् छ।

16 परमे र, तपाईंले मरेो कुरा सनुकेो र म ित कृपाल ु भएको दखेाउन ु होस।्
म तपाईंको दास, हुमँलाई बल दान गन ुर्होस।्
म तपाईंको दास हु,ँ मलाई बचाउन ु होस!्

17 परमे र, तपाईंले मलाई साथ िदएको सकेंत िदनहुोस।्
मरेो श हुरूले त्यो सकेंत हनेछन ्अिन ितनीहरू असन्त ु हुनछेन।्
त्यसले तपाईंले मरेो ाथर्ना सनु्न ु भएको बझुाउँछ अिन मलाई तपाईंले सहायता िदन ु हुनछे।

87
कोरह प रवारहरूको एउटा भजन-स्तिुतगान।
1 परमे रले यरूशलमेको पिव पहाडहरूमा आफ्नो म न्दर बनाउन ु भयो।
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2 परम भलुे इ ाएल का अन्य ठाउँहरू भन्दा िसयोनका वशे ारहरू मन पराउन ु हुन्छ।

3 परमे रको शहरका मािनसहरूले ित ो िवषयमा शसंनीय कुराहरू गदर्छन।्
4 परमे रले आफ्ना सबै मािनसहरूको सचूी रा ु भएको छ।

ती मध्ये कितपय िम र बिेबलोनमा बस्दछन।्
ती मध्ये कितपय िफ ल स्तया, टायर र एिथयोिपयामा पिन जन्मकेा िथए।

5 परमे रले िसयोनमा जन्मकेा
त्यके मािनसलाई िचन्न ु हुन्छ।

सव च्च परमे रले त्यो शहर बनाउनभुयो।
6 परमे रले आफ्ना सबै मािनसहरूका सचूी रा ु भएको छ।

ितनीहरू कहाँ जन्मकेा हुन ्भन्ने कुरा परमे रले जान्न ु हुन्छ।
7 परमे रका मािनसहरू खास छु ीहरू मान्नलाई यरूशलमे जाँदछन।्
रू सखुी छन।् ितनीहरू गाइरहछेन ्र नािचरहछेन।् ितनीहरू भन्दछन,्

“ त्यके असल कुराहरू यरूशलमेबाट आउँदछ।”

88
मखु सगंीतकारलाई: पीडापणूर् रोग बारे, ए ी हमेानको म स्कल भन्ने एउटा भजन।

1 हे परम भ,ु परमे र, तपाईं मरेो रक्षक हुनहुुन्छ,
रातिदन म तपाईंलाई ाथर्ना ग ररहकेोछु।

2 मरेो ाथर्नाहरू ित कृपया ध्यान िदनहुोस।्
कृपादानको िन म्त मरेो ाथर्ना सनुी िदनहुोस।्

3 मरेो ाणसगँ शस्त त्यस्तो पीडा छदँै िथयो!
म चाँडै मन छु।

4 मािनसहरूले मलाई मतृ मािनस अथवा बाँच्न ु परेको
एकदम कमजोर मािनस जस्तो वहार गदर्छन।

5 मतृ मािनसहरूको माझमा मलाई खोज्न ु होस।्
म िचहानमा लिडरहकेो मदुार् जस्तो छु।

तपाईंले भलु्न ु भएका म रसकेका मािनसहरू माझ म एक हु।ँ
तपाईंबाट अलग्ग र हलेचे ाईं भयो।

6 तपाईंले मलाई धत को त्यो प्वालमा रा ु भयो।
हो तपाईंले मलाई त्यस्तो अन्धकार ठाउँमा रा ु भयो।

7 परमे र, तपाईं मसगँ रसाउन ु भएको िथयो,
अिन मलाई सजाय िदनभुयो।

8 मरेो साथीहरूले मलाई छाडी गए।
सबलैे मलाई अछुत जस्तो िछ-िछ, दरू-दरू ब्यहावार गरे।

म त्यस घरमा बन्द िथएँ अिन बािहर जान स निथएँ।
9 मरेा आखँाहरू मरेो सम्पणूर् दःुखहरूमा रूदाँ-रूदाँ पोल्न था लसक्यो।

हे परम भ,ु म तपाईंलाई अटटू ाथर्ना गछुर्,
मरेो पाखरुाहरू तपाईं ित ाथर्नामा उठ्छन।्

10 हे परम भ,ु के मतृ मािनसहरूका लािग तपाईं आ र्य काम रच्नहुुन्छ?
के भतूहरूमािथ उठ्छन ्र तपाईंको शसंा गछर्न?् अहँ ँ गदनन।्

11 िचहानिभ भएका मतृ मािनसहरूले तपाईंको मे बारे कुरा गनर् सक्ने छैनन।्
मतृ मािनसहरूले मतृकहरूको ससंारमा तपाईंको िव ासको िवषयमा भन्न सक्ने छैनन।्

12 मतृ मािनसहरू अनं्धकारमा लिडरहकेा हुन्छन,् तपाईंले गन ुर् भएका अचम्मका कुराहरू दे स ै नन।्
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मतृ मािनसहरूले िबिसर्एको ससंारमा तपाईंको धािमर्कताको कुरा गनर् स ै नन।्
13 हे परम भ,ु म तपाईंको सहायताको िन म्त ाथर्ना ग ररहकेो छु।

त्यके ातःकालमा म तपाईंमा ाथर्ना गदर्छु।
14 हे परम भ,ु िकन तपाईंले मलाई त्यागन ु भयो?

िकन मरेो कुरा सनु्न अस्वीकार गन ुर्हुन्छ?
15 यवुा अवस्थादे ख नै म कमजोर र रोगी िथएँ।

मलैे तपाईंको ोध सहें, म असहाय छु।
16 हे पर भ,ु तपाईं मसगँ रसाउन ु भएको छ,

अिन सजायले मलाई माद छ।
17 दःुखाई र पीडाहरू सधैं मसगँ छन,्

म ती दःुखाई र पीडाहरूमा डुलीरहकेो अनभुव गदर्छु।
18 हे परम भ,ु मरेा सारा िम हरू र मेीहरू त्याग्न ु मलाई वाध्य गराउन ु भयो।

खाली अन्धकार मा मसगँ रहकेो छ।

89
ए ी एथानबाट म स्कल भन्ने भजन।
1 म सदा परम भकुो िन म्त मेको गीत गाउनछुे

र उहाँको िव ासको शसंा सदा-सवर्दा गनछु।
2 हे परम भ,ु म तपाईंमा साँचो रूपमा िव ास गदर्छु िक तपाईंको मे अनवरत छ।

तपाईंको िव ास आकाश झै ापक छ।
3 परमे र भन्नहुुन्छ, “मलैे चनुकेा राजासगँ करार गरेको छु,

मलैे मरेो दास दाऊदसगँ कसम खाएँ।
4 ‘दाऊद, म ित ो वशंलाई सदा सवर्दाको िन म्त स्थर बनाउनछुे।

म ित ो राज्य सदा सवर्दाको िन म्त कायम गराउने छु।’ ”

5 हे परम भ,ु तपाईंले आ यर्पवूर्क कुराहरू सजृना गन ुर् हुन्छ। जसको िन म्त तपाईंलाई आकाशहरूले पिन शसंा गछर्न।्
मािनसहरू तपाईंमािथ आि त हुन सक्छन।् पिव स्वगर्दतूहरूको सभाले तपाईंको बारेमा गाउदँछ।

6 स्वगर्मा तपाईंको बराबरी हुने कोही पिन छैन।
कुनै पिन “दवेता” परम भकुो तलुनामा आउन स ै न।

7 परमे र पिव स्वगर्दतूहरूिसत सदा सवर्दा िमल्न ु हुन्छ।
ती सबै स्वगर्दतूहरू उहाँका हुन। ितनीहरू डराएर उहाँको ा गदर्छन,्
ितनीहरू उहाँको सम्मानमा बस्दछन।्

8 हे सनेाहरूका परम भ,ु परमे र तपाईं जस्तो यहाँ अरू कोही छैन।
हामी पणूर्रूपले तपाईंमािथ भरोसा राख्छौ।

9 तपाईंले िवशाल समु को श शाली ज्वारभाटमािथ शा त गन ुर्हुन्छ।
तपाईं त्यसको छालहरूलाई शान्त पानर् सक्न ु हुन्छ।

10 परमे र तपाईंले राहबलाई डर दखेाउन ु भयो,
तपाईंको आफ्नै श शाली पाखरुाहरूले तपाईंका श हुरूलाई य त पा रिदन ु भयो।

11 स्वगर् र पथृ्वीमा भएका सबै थोकहरू तपाईंकै हुन,्
परमे र तपाईंले ससंार र यसका सबै थोकहरू सजृना गन ुर्भयो।

12 उ र र दिक्षण िदशामा तपाईंले सारा थोकहरू सजृना गन ुर्भयो।
ताबोर पवर्त र हम न पवर्तले तपाईंकै नाउकँो गणु-गान गदर्छन।्

13 हे परमे र तपाईंसगँ श छ।
तपाईंको श महान ्छ,
िवजय तपाईंकै हो।
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14 तपाईंको सा ाज्य सत्य र न्यायमािथ बिनएको छ।

मे र िव ास तपाईंको िसहंासनका दासहरू हुन।्
15 हे परमे र, तपाईंका ईमान्दार भ जनहरू साँ च्च नै खशुी छन।्

ितनीहरू तपाईंको कृपाको काशमा बाँच्दछन।्
16 तपाईंको नाउलँे ितनीहरूलाई सधैं खशुी पाछर्।

ितनीहरूले तपाईंको सदगणुको शसंा गदर्छन।्
17 तपाईं ितनीहरूका आ यर्मय बल हुनहुुन्छ।

तपाईंबाटै उनीहरूको श आउँदछन।्
18 परम भ,ु तपाईं हा ो रक्षक हुनहुुन्छ।

इ ाएल को एकमा पिव आत्मा हा ा राजा हुनहुुन्छ।
19 तपाईं आफ्ना भ जनहरूसगँ दशर्नमा बोल्न ु भयो अिन भन्नभुयो,

“मलैे भीडबाट एकजना जवान केटोलाई छानें
अिन मलैे त्यस जवानलाई मखु्य मािनस बनाएँ, मलैे त्यस जवान िसपाहीलाई ब लयो, बनाएँ।

20 मलैे मरेो दास दाऊदलाई पाएँ
अिन मरेो िविश तलेले उसलाई अिभषके गरें।

21 मलैे दाऊदलाई आफ्नो दािहने पाखरुाले सहयोग गरें।
अिन मरेो श ल,े उसलाई ब लयो बनाएँ।

22 श लु,े ‘चनुकेा राजालाई’ परािजत गनर् सकेनन।्
द ु मािनसहरूले उनलाई परास्त गनर् सकेनन।्

23 म ितनीहरुको श हुरूलाई शषे पानछु
र ितनीहरुको सल्लाहकारलाई तल फ्याँकनछुे।

24 म सधैं आफूले छानकेा राजालाई मे र सहयोग गनछु।
म उनलाई सधैं ब लयो बनाउने छु।

25 मलैे छानकेा राजालाई समु को अध्यक्ष िनय ु गछुर्।
उसले नदीहरूमािथ िनयन् ण गनछ।

26 उसले मलाई भन्नछे, तपाईं मरेो िपता हुनहुुन्छ।
तपाईं मरेो परमे र, मरेो च ान, मरेो रक्षक हुनहुुन्छ।

27 अिन उसलाई म मरेो थम जन्मने छोरो बनाउने छु।
ऊ नै पथृ्वीमा सबै भन्दा महान ्राजा हुनछे।

28 मरेो मेले चिुनएका राजालाई सदा-सवर्दा रक्षा गनछु।
ितनको र मरेो यो करार किहल्यै समा हुनछैेन।

29 उनका प रवारहरू अनवरत रहने छन ्
जबसम्म स्वगर् रहन्छ तबसम्म उनको राज्य रहनछे।

30 यिद उनका सन्तानहरूले मरेो वस्था मान्न छाडे यिद ितनीहरूले मरेो आज्ञा अमान्य गरे,
म ितनीहरूलाई दण्ड िदनछुे।

31 यिद छािनएका राजाका भावी सन्तानहरूले
मरेो िनयमहरू भत्काउँदै मरेो आज्ञाहरू उल्ङ्घन गछर्न ्भन,े

32 तब म उनीहरूलाई कडा दण्ड िदनछुे।
म ितनीहरूका द ु कमर्को सजाय कोरार्ले िदनछुे।

33 तर म ती मािनसहरूबाट माया मारेर टाढा जाने छैन।
म ितनीहरू ित सधैं िव ासी रहने छु।

34 म दाऊदसगँ भएको करार तोड्ने छैन।
म मरेो करार-वचन प रणत गनछैन।

35 मरेो पिव तामा, उनी ित एक ितज्ञा गरेको छु
अिन म दाऊद ित झटूो हुने छैन।

36 दाऊदका सन्तानहरू अनवरत रहनछेन।्
रहुञ्जले उनको राज्य रहने छ।
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37 जनु सरह, यो अनवरत चल्नछे, त्यस करारको साक्षी आकाशहरू छन,्

त्यो करारमा भरोसा गनर् सिकन्छ।”
38 तर परमे र तपाईं आफूले रोजकेा राजा ित रसाउन ु भयो।

अिन उनलाई एक्लै छाडी िदन ु भयो।
39 तपाईंले आफ्नो करार अस्वीकार गन ुर् भएकोछ।

तपाईंले राजाको मकुुट मलैामा फ्याँिकिदन ु भयो।
40 तपाईंले राजाको शहरका िभ ाहरू भत्काई झान ुर् भयो।

उनका सबै िकल्लाहरू ध्वशं पान ुर्भयो।
41 त्यताबाट भएर जाने मािनसहरूले उनका चीजहरू चोरे।

उनका िछमकेीहरूले उसलाई खसी गरेर हाँस।े
42 तपाईंले त्यस्तो गरेर राजाका श हुरूलाई खशुी बनाउन ु भयो।

तपाईंले उनका श हुरूलाई य ु िज िदनभुयो।
43 परमे र, तपाईंले उनीहरूको रक्षा गद सघाउन ु भयो।

तपाईंले आफ्ना राजालाई य ु मा सघाउन ु भएन।
44 तपाईंले उनलाई िज िदन ु भएन।

तपाईंले उनको राजग ी भइँूमा फ्याँिकिदन ु भयो।
45 तपाईंले उनको जीवन घटाई िदन ु भयो

तपाईंले उनलाई ल ज्जत पान ुर्भयो।
46 हे परम भ,ु यस्तो किहले सम्म चल्ने हो?

के तपाईंले हामीलाई सधैं उपके्षा गन ुर्हुन्छ?
के तपाईंको ोध आगो जस्तो सधैं बल्ने हो?

47 याद गन ुर्होस ्मरेो जीवन कित छोटो छः
तपाईंले हामीलाई छोटो जीवन बाँच्नलाई रच्नभुयो।

48 कोही पिन बाँच्ने छैन
र किहल्यै मदन कोही पिन िचहानबाट भाग्न पाउने छैन।

49 हे परमे र, तपाईंले िवगतमा दखेाउन ु भएको मे ख,ै कहाँ छ?
तपाईंले दाऊदको प रवार ित िव ासी हुनछुे भनरे ितज्ञा िदन ु भयो।

50-51 हे स्वामी, कृपया याद गन ुर्होस,् मािनसहरूले कसरी तपाईंको दासलाई अपमान गरे।
हे परम भ,ु मलैे तपाईंका श हुरूबाट ती सारा अपमानहरू सहन ु पय ।

ती मािनसहरूले तपाईंले रोजकेो राजाको अपमान गरे।
52 परम भकुो सदा सवर्दा शसंा गर।

आमने! आमने!

चौथो भाग
90

(भजनसं ह 90-106)
परमे रको जन, मोशाको ाथर्ना।
1 हे परमे र, तपाईं पसु्तादे ख पसु्तासम्म हा ो वासस्थान हुनभुएको छ।
2 परम भ,ु तपाईं परमे र हुनहुुन्थ्यो पवर्तहरूको समक्ष जहाँ ज न्मएका िथयौं

अिन पथृ्वी र ससंारको समक्ष जहाँ बिनएका िथयौं।
परमे र, तपाईं सधैं परमे र रहन ु भयो र सधैं हुनहुुने नै छ।

3 तपाईंले यस ससंारमा मािनसहरू ल्याउन ु हुन्छ
अिन पिछ ितनीहरूलाई धलुोमा प रणत गन ुर्हुन्छ।
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4 तपाईंको लािग हजारौं वषर्हरू पिन

िहजो िबतकेो रात जस्तै लाग्दछ।
5 हामीलाई किसगंर जस्तै बढान ुर्हुन्छ।

हा ो जीवन िबहानै हराएर िवलाई जाने सपना जस्तै छ।
हामी घाँस जस्तै छौ।

6 िबहान पख घाँस उ न्छ
अिन बलेकुी यो ओइलाएर मछर्।

7 हे परमे र, तपाईंको रीसले हामीलाई ध्वशं गनर् सक्छ।
तपाईंको ोधले हामीलाई भयभीत पादर्छ।

8 तपाईं हा ो सबै पापहरू जान्न ु हुन्छ।
हे परमे र, तपाईंले हा ो ग ु पापहरू सबै दे हुुन्छ।

9 तपाईंको ोधले हा ो जीवन समा गनर् सक्छ।
कानखेसुी जस्तै हा ो जीवन धिम लदै जान्छ।

10 हामी स री वषर्सम्म बाँच्न सक्छौं,
यिद अझ ब लयो भए असी वषर्सम्म बाँच्न सक्छौं।

हा ो जीवन क ठन काम र पीडाले भ रएको छ।
त्यसपिछ अचानक हा ो जीनव िस एर जान्छ अिन हामी उडरे टाढा जान्छौं।

11 हे परमे र! वास्तवमा कसलैे पिन तपाईंको ोधपणूर् श लाई जान्दनै।
तर हा ो डर र तपाईं ितको आदर तपाईंको ोध जितकै महान ्छ।

12 हा ो जीवन कित छोटो छ भनरे हामीलाई िसकाउन ु होस,
तािक हामी साँ च्च नै ज्ञानी हुन सकौं।

13 हे परम भ,ु सधैं हा ो पछािड आउनहुोस।्
आफ्ना दासहरू ित दयाल ु हुनहुोस।्

14 त्यके िबहान आफ्नो मेले हामीलाई भ रिदन ु होस।्
हामी सखुी रहौं र रमाइलो जीनव बाँचौं।

15 तपाईंले हामीलाई हा ो जीवनमा अित उदासीनता र सकंटहरू िदनभुयो।
अब हामीलाई खशुी वा सखुी पान ुर्होस।्

16 तपाईंका दासहरूले आ यर्पवूर्क थोकहरू दखेनु ्जनु तपाईंले ितनीहरूका लािग गनर् सक्न ु हुन्छ
अिन उनीहरूका नानीहरूले तपाईंको मिहमा दे सकुन।्

17 हा ो परम भु परमे र, हा ो िन म्त कृपाल ु बन्न ु होस।्
हामी जे काम गछौ त्यो फलदायक होस,
हामी जे काम गछौं परमे रले सफल पारी िदऊन।्

91
1 ितमी सव च्च परमे रकहाँ लकु्न जान सक्छौ।

ितमी सवर्श मान ्परमे रकहाँ सरुक्षाको लािग जान सक्छौ।
2 म परम भलुाई भन्दछु, “तपाईं मरेो सरुक्षा र मरेो िकल्ला हुनहुुन्छ।

मरेो परमे र, म तपाईंमािथ भरोसा गदर्छु।”
3 परमे रले ितमीलाई ल ु िवपदहरू

र डरलाग्दो िबमारीहरूबाट जोगाउनहुुन्छ।
4 ितमी सरुक्षाको लािग परमे र कहाँ जान सक्छौ।

उहाँले ितमीहरूलाई रक्षा गन ुर्हुनछे जसरी एउटा चराले आफ्ना पखटेाहरू िफंजाएर आफ्ना बच्चाहरूको सरुक्षा
गदर्छ।

परमे र ितमीहरूका सरुक्षाका लािग ढाल र पखार्लहरू जस्ता हुनहुुन्छ।
5 ितमीहरू राती थर्मा डराउने कामै छैन

अिन िदनमा पिन ितमी आफ्ना श हुरूको काँडहरूिसत डराउने छैनौं।
6 ितमी राती चल्ने रूढीदे ख
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र िदउसँो क्षय गन नाशदे ख डराउने छैनौ।
7 तपाईंले एक हजार श हुरूलाई परास्त गन ुर् हुनछे।

तपाईंको आफ्नै दािहने हातले दश हजार श कुा सनेाहरूलाई परास्त पानछ।
ती श हुरूले तपाईंलाई छुदँनै पिन।

8 हरे मा , अिन ितमीले दे े छौ
ती द ु मािनसहरू द ण्डत भएको।

9 िकनभने ितमी परम भमुा भरोसा गदर्छौ।
ितमीले सव च्च परमे रलाई आफ्नो सरुक्षाको ठाउँ बनायौ।

10 ितमीलाई केही नरा ो हुनछैेन।
त्यहाँ ित ो घरमा कुनै कारको रोग हुने छैन।

11 परमे रले ितमीहरूको लािग स्वगर्दतूहरूलाई आज्ञा िदन ु हुनछे, अिन ितनीहरूले ितमीहरूलाई जहाँ जादा पिन रक्षा
गनछन।्

12 ितनीहरूका हातहरूले ितमीहरूलाई प नछेन,्
त्यसकैारण ितमीहरूले आफ्नो खु ा ढुङ्गामा बजान ुर् पदन।

13 ितमीहरूले िसहंहरूमािथ
र िवषाल ु सपर्हरूमािथ िहडं्ने श पाउनछेौ।

14 परम भु भन्नहुुन्छ, “यिद कुनै मािनसले ममा भरोसा गदर्छ भन,े म उसलाई बचाउने छु
जसले मरेो नाउलँाई उपासना गदर्छ म मरेो भ जनहरूलाई रक्षा गनछु।

15 मरेो भ जनहरूले सहयोगको िन म्त मलाई डाक्ने छन।् अिन म ितनीहरूलाई जवाफ िदने छु
म ितनीहरूको दःुखको बलेामा साथ रहनछुे,
म ितनीहरूलाई मु गन छु र सम्मान गन छु।

16 अिन मरेा भ जनहरूलाई दीघार्य ु िदनछुे
अिन ितनीहरूलाई बचाउनछुे।”

92
िव ामको िदनको िन म्त एउटा भजन-स्तिुतगान।
1 परम भकुो गणु-गान गन ुर् असल कुरा हो।

सव च्च परमे र, तपाईंको गणु-गान गन ुर् असल कुरा हो।
2 िबहानको बलेामा तपाईंको मे बारे गाउन ु असल हो,

अिन रातमा तपाईंको िव ास बारेमा गाउन ु असल हो।
3 परमे र, दश तारे बाजाहरू, वीणा र सारङ्गीहरू

तपाईंको लािग बजाउन ु असल कुरा हो।
4 हे परम भ,ु तपाईंले आफ्ना सजृनािसत हामीलाई साँ च्च नै खशुी बनाउन ु भयो।

हामी खशुीसाथ तपाईंले गन ुर् भएका कुराहरू बारे गाउछँौं।
5 हे परम भु तपाईंले कित महान ्कुराहरू गन ुर्भयो।

तपाईंका िवचारहरू हामीलाई बझु्न अित क ठन छ।
6 हामीसगँ तपाईंको तलुना गदार् मािनस जाित मखूर् जनावरहरू जस्तै छन।्

हामी मखूर्हरू हौं जसले केही पिन बझु्न सक्दनै।
7 द ु मािनसहरू झारपातहरू जस्ता जहीं-तहीं उ न्छन।्

तर ितनीहरू सधैंको िन म्त न हुनछेन।्
ितनीहरू जे गछर्न ्त्यो सदालाई िविन हुन्छ।

8 तर हे परम भ,ु तपाईंलाई सदा आदर ग रनछे।
9 हे परम भ,ु तपाईंका सम्पणूर् श हुरू नाश हुनछेन।्

सम्पणूर् ती मािनसहरू जसले पाप कामहरू गरे ितनीहरू न हुनछेन।्
10 तर तपाईंले मलाई ब लयो बनाउन ु भयो। म द रलो सींङहरू भएको साँढे जस्तै हुनछुे।
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तपाईंले खास कामको लािग मलाई रोज्नभुयो, तपाईंले आफ्ना ताजा तलेहरू ममािथ खन्याउन ु भयो।
11 मलैे मरेो श हुरू व रप र भएको दखेें। ितनीहरू मलाई आ मण गनर् तयार भएका िवशाल साँढहेरू जस्ता छन।्

मरेो बारेमा ितनीहरूले के कुरा ग ररहकेा छन ्सो मलैे सनुें।
12 असल मािनसहरू लबेाननेमा

परम भकुो म न्दरमा रोिपएको दवेदारू जस्ता छन,्
13 परम भकुो म न्दरमा रोप्न लिगएको धम मािनसहरू

हा ो परमे रको म न्दरको ाङ्गणमा फु लरहकेाछन।्
14 ितनीहरू ब ृ भए तापिन

ितनीहरूले नयाँ र स्वस्थ रूखले जस्तै लगातार फल उत्पादन ग ररहने छन।्
15 ितनीहरू त्यहाँ हुन ु नै परम भु असल हुनहुुन्छ, भन्नलाई नै हो।

उहाँ मरेो च ान हुनहुुन्छ, अिन उहाँले अनिुचत काम गन ुर्हुन्न।
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1 परम भु राजा हुनहुुन्छ।

उहाँले वभैवी अिन सामथ्यर्पणू र् पोषाकहरू लगाउन ु हुन्छ।
उहाँ तयार हुनहुुन्छ यसलैे सारा ससंार सरुिक्षत छ,

यो न हुनछैेन।
2 परमे र, तपाईंको राज्य सवर्दा चल्ने छ।

परमे र, तपाईं अनन्त सम्म बाँच्न ु भयो।
3 हे परम भु निदहरूको आवाज अित गजर्नपणूर् छ।

जोडसगँ आउने छालहरू गजर्नपणूर् छन।्
4 जोडसगँ आउने समु का छालहरू गजर्नपणूर् र श शली छन ्

तर परम भु ितनीहरूमािथ अझ श शाली हुनहुुन्छ।
5 हे परम भ,ु तपाईंको िनयम सवर्दा चल्ने छ

तपाईंको पिव म न्दर धरैे कालसम्म रहनछे।
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1 हे परम भ,ु तपाईं परमे र हुनहुन्छ, जसले मािनसहरूलाई दण्ड िदन्छ।

तपाईं परमे र हुनहुुन्छ जसले मािनसहरू ित दण्ड लएर आउँछन।्
2 तपाईं सारा पथृ्वीका न्याय पालक हुनहुुन्छ।

अहकंारी मािनसहरूलाई दण्ड िदनहुोस ्जो त्यसका लायक छन।्
3 हे परम भ,ु किहले सम्म द ु मािनसहरूले खलेाँची गनछन?्

किहले सम्म परम भ?ु
4 किहलसेम्म ती द ु कम हरूले

ितनीहरूको भयकंर कामहरू गनछन?्
5 हे परम भ,ु ितनीहरूले तपाईंको मािनसहरूलाई क िदए।

ितनीहरूले नै तपाईंका मािनसहरूलाई दःुखी, पीिडत बनाए।
6 ती द ु मािनसहरूले हा ा दशेमा बिसरहकेा िवधवुाहरू र परदशेीहरूलाई मारे।

ितनीहरूले माता-िपता नभएका नानीहरूलाई हत्या गरे।
7 अिन ितनीहरूले भने परम भलुे ितनीहरूले ग ररहकेा नीच कामहरू दखे्दनैन।्

ितनीहरूले भने िक इ ाएल का परमे रले के भईरहछे त्यो केही पिन जान्दनैन।्

8 ितमी अबझु मािनसहरू ितमीहरूले ज्ञानी हुन्छौ?
हे मखूर्हरू हो ितमीहरू किहले चतेनशील हुन्छौ?

ितमी पापी मािनसहरू अित ह रल क छौ।
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ितमीहरूले बझु्न ु नै पछर्।
9 परमे रले हा ो कानहरू बनाउन ु भयो,

िन य नै जसले कान बनायो उसले सनु्न सक्नहुुन्छ।
परमे रले आखँा बनाउन ु भयो,

िन य नै के भइरहकेो छ त्यो दे पिन सक्नहुुन्छ।
10 परमे रले ती मािनसहरूलाई अनशुासनमा रा ु हुनछे।

ती मािनसहरूले के गन ुर् पन परमे रले िसकाउन ु हुनछे।
11 मािनसहरूले के सोिचरहछेन ्परमे र जान्नहुुन्छ।

परमे र जान्नहुुन्छ िक मािनसहरू हावाका झोंका मा हुन।्
12 मािनस जसलाई परम भलुे अनशुासनमा रा ु भएको छ त्यो सखुी हुनछे।

परमे रले त्यस मािनसलाई ठीक त रकाले बाँच्ने बाटो बताउन ु हुनछे।
13 हे परमे र, तपाईंले त्यस मािनसलाई सहयोग गन ुर् हुनछे जो सकंट आईपदार् िबिछन्न हुदँछ।

जब सम्म ती द ु मािनसहरूलाई िचहानमा प ु रदनै, त्यसलाई शा न्त ब तपाईंले सहायता गन ुर् हुनछे।
14 परम भलुे आफ्ना मािनसहरूलाई त्याग्न ु हुन्न,

उहाँले ितनीहरूलाई सहयोग िदन छोडनहुुन्न।
15 न्याय फकर िनमर्लतािसत आउने छ।

अिन त्यहाँ असल, ईमान्दारी मािनसहरू हुनछेन।्

16 कसलैे पिन मलाई द ु मािनसहरूको िवरू लडन सघाएनन।्
कोही पिन मसगँ ती नीच कमर् गन मािनसहरूको िवरू लडाई गनर् उिभएनन।्

17 यिद परम भलुे मलाई सहायता नगन ुर् भएको भए म ृ
त्य ु ारा म मौन भइसकेको हुन्थें।

18 म जान्दछु िक म पतन हुन लागकेो िथएं,
तर परम भलुे आफ्नो चलेालाई सहायता गन ुर्भयो।

19 म अत्यन्त िचन्तीत र हडबिडएको िथएँ
तर परम भ,ु तपाईंले मलाई सान्त्वना िदनभुयो अिन खशुी पान ुर्भयो!

20 परमे र, कपटी न्यायक ार्लाई सहयोग नगन ुर्होस।्
ती द ु न्यायक ार्हरूले साधारण जनताको लािग क ठन जीवन यापन गन िनयमहरू बनाउदँछन।्

21 त्यस्ता न्यायक ार्हरूले असल मािनसहरूलाई आ मण गदर्छन।्
ितनीहरूलाई दोषी सािबत गरेर मानर् लगाउछँन।्

22 तर मरेो परम भ,ु उच्च पवर्तमािथ मरेो सरुक्षाको ठाउँ हुनहुुन्छ।
परमे र मरेो च ान हुनहुुन्छ मरेो सरुक्षाको ठाउँ!

23 परमे रले भयकंर कायर् गन ती द ु न्यायक ार्हरूलाई दण्ड िदनहुुनछे।
परमे रले ितनीहरूलाई न गन ुर्हुनछे िकनभने ितनीहरूले पाप गरे।
परम भु हा ा परमे रले ती पापी न्यायक ार्हरूलाई न गन ुर्हुनछे।

95
िव ामको िदनको िन म्त एउटा भजन-स्तिुतगान।
1 आऊ, परम भकुो गणु-गान गरौं।

च ान ित, ठूलो स्वरमा गणु-गान गरौं जसले हामीलाई बचँायो।
2 परम भु ित धन्यवादको गीत गाऊ।

उहाँ ित आनन्दमय शसंाको गीत गाऊ।
3 िकनभने परम भु नै महान ्परमे र हुनहुुन्छ!

अन्य सारा “दवेताहरू”लाई अधीनमा रा े उहाँ महान ्राजा हुनहुुन्छ।
4 गिहरो गफुाहरू र उच्च पहाड-पवर्तहरू परम भकुा सम्पि हुन।्
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5 सागर उहाँकै हो उहाँले यो सजृना गन ुर् भएको हो,

परमे रले आफ्नै हातले सकु्खा जमीनहरू बनाउन ु भयो।
6 आऊ, िनहु ँ रएर, उहाँको उपसना गरौं।

जसले हामीलाई बनाउन ु भयो उहाँ परमे रको उपसना गरौं।
7 उहाँ हा ो परमे र हुनहुुन्छ

अिन हामी उहाँका सन्तानहरू हौं।
यिद हामीले उहाँको आवाज सनु्यौ भन,े

आज हामी उहाँका भडेा हौ।
8 परमे र भन्नहुुन्छ, “ितमीहरूले मरीबामाको जङं्गलमा हुदँा झैं,
अिन मस्साको मरूभिूममा गरे झैं िज ी नगर।

9 ित ा िपता-पखुार्हरूले मलाई जाँच गरे, ितनीहरूले मलाई जाँच,े
तर ितनीहरूले म के गनर् सक्थे भन्ने कुरा दखे।े

10 चालीस वषर्सम्म म ती मािनसहरू गन-गन सहरे बसें।
अिन म जान्दिथएँ िक ितनीहरू आज्ञाकारी िथएनन।्
ितनीहरूले मरेो िशक्षाहरू लन अस्वीकार गरे।

11 यसलैे मरेो रीसमा ितनीहरू
‘मरेो िव ामको भिूममा प े छैनन’ भनी मलैे ितज्ञा गरें।”
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1 परम भलुे गन ुर् भएको नयाँ कुराहरूका बारेमा नयाँ गीत गाऊ,

सारा ससंारले परम भु ित गीत गाउन।्
2 परम भु ित गाऊ, उहाँको नाउकँो शसंा गर!

ससुमाचार भन, त्यके िदन उहाँको म ु को िवषयमा कुरा गर।
3 परम भु साँ च्च नै अ तू हुनहुुन्छ, भनरे मािनसहरूलाई भन, परमे रले गन ुर् हुने आ यर्चिकत चीजहरूका िवषयमा

रा हरू माझ भन।
सजृना गन ुर् हुने अचम्मका कामहरूको बारेमा मािनसहरूलाई भन।

4 परम भु महान ्हुनहुुन्छ र शसंाको योग्य हुनहुुन्छ।
उहाँ अन्य सबै “दवेताहरू”को भन्दा अझ उहाँकै डर रा ु पछर्।

5 अन्य जाितहरूका सबै “दवेताहरू” खाली मिूतर्हरू मा हुन।्
तर परमे रले स्वगर् बनाउनभुयो।

6 उहाँको समक्षमा आदर र मिहमा च म्करहकेो छ।
परमे रको पिव म न्दरमा श र सौन्दयर् छ।

7 प रवारहरू, जाितहरू परम भकुो शसंा
र मिहमाको गीत गाऔं।

8 परम भकुो नाउकँो शसंा गर
आफ्ना ब लहरू ल्याऊ र म न्दर तफर् जाऊ।
9 पिव ताको सौन्दयर्िसत परम भकुो उपासना गर।

पथृ्वीमा त्यके मािनसले परम भकुो उपासना गर।
10 जाित-जाितहरूलाई घोषणा गर, परम भु नै राजा हुन,्

तािक ससंार न नहोस।्
परम भलुे िनष्पक्ष रूपमा ससंारमा राज गन ुर्हुनछे।

11 हे आकाश, खशुी हो! हे पथृ्वी, आन न्दत बन!
यसमा भएका समु र त्यके थोक खशुीले कराऊ, िचच्याऊ।

12 खतेहरू र त्यसमा उब्जने त्यके चीज, खशुी बन।
जङ्गलका रूखहरू, गाऊ र खशुी बन!

13 जव ितनीहरूले परम भु आईरहकेो दे छेन,्
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परम भु ससंारमा राजगनर् आउँदै हुनहुुन्छ,
परम भलुे ससंारमा भएका राज्यहरूमा

पक्षपात नगरी न्याय र राज्य गन ुर्हुनछे।
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1 परम भलुे राज गन ुर् हुन्छ र पथृ्वी खशुी हो।

सबै सदुरूितरका दशेहरू खशुी हुन्छन।्
2 बाक्लो बादलहरूले परम भलुाई घरेी राखकेो छ।

धमर् र न्यायले यस राज्यलाई ब लयो बनाउदँछ।
3 परम भकुो सामनु्नबेाट एउटा आकाश जाँदछ

अिन उहाँका श हुरूलाई नाश गदर्छ।
4 उहाँको िबजलुी आकाशमा झलाक-िझ लक च म्कन्छ।

मािनसहरू यसलाई दखे्छन ्र डराउछन।्
5 परम भकुो, समक्ष पवर्तहरू मनै जस्तो पग्लन्छन,्

सारा पथृ्वीका स्वामीको सामनु्न।े
6 हे आकाश, उहाँको धािमर्कताको बारे बताऊ।

तािक परमे रको मिहमा सारा मािनसहरूले दखेनु।
7 मािनसहरू आफ्ना मिूतर्हरू पजूा गछर्न।्

ितनीहरू आफ्ना “दवेताहरूका” िवषयमा घमण्ड गदर्छन।्
तर ती मािनसहरू ल ज्जत हुनछेन।्

ितनीहरूका “दवेताहरू” िशर झकुाएर परम भलुाई उपासना गनछन।्
8 हे िसयोन, सनु अिन खशुी बन!

हे यहूदाका शहरहरू, खशुी होऊ।
िकनभने परम भलुे ब ु मानी िनणर्यहरू गन ुर् भयो।

9 सव च्च परम भ,ु तपाईं नै वास्तवमा पथृ्वीका शासक हुनहुुन्छ।
तपाईं अन्य “दवेताहरू” भन्दा धरैे असल हुनहुन्छ।

10 मािनसहरू जसले परम भलुाई मे गदर्छ उसले द ु तालाई घणृा गछर्।
परमे रले धतूर्हरूबाट उहाँका भ जनहरूलाई बचाउनँ ु हुदँछ।

11 धम मािनसहरूमा
उज्यालो र खशुीयाली चम्कन्छ।

12 धम मािनसहरू, परम भमुा खशुी रहौं!
उहाँको पिव नाउकँो ा गर!

98
एउटा भजन- शसंाको गीत।
1 परम भु ित नयाँ गीत गाऊ

िकनभने उहाँले नयाँ र छक्क पान कुराहरू गन ुर्भयो।
उहाँको पिव दािहने पाखरुाले

उहाँलाई फे र िवजय तलु्यायो।
2 परम भलुे आफ्नो बचाउने श जाितहरूलाई दखेाउन ु भयो।

परम भलुे आफ्नो धािमर्कता ितनीहरूलाई दखेाउन ु भयो।
3 उहाँका भ जनहरूले इ ाएल का मािनसहरू ित परमे रको िव ास स म्झए।

सदुरू ठाउँमा भएका मािनसहरूले हा ो परम भकुो रक्षा गन श दखे।े
4 हे पथृ्वीमा भएका त्यके मािनसहरूल,े परम भु ित खशुीले हल्ला गर।

शसंाको गीत गाउन ारम्भ गर!
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5 परम भकुो शसंा वीणा बजाएर गर।

वीणाबाट िनस्केको सगंीतल,े उहाँको शसंा गदर्छ।
6 तरुही र कणार्लहरू बजाऊ,

अिन परम भु हा ो राजा ित िचच्याउँदै शसंा गर।
7 समु र त्यहाँ भएका त्यके कुराल,े

पथृ्वी र त्यसमा भएका त्यके कुराले जोडले गाओस।्
8 हे नदीहरू, आफ्ना हातहरूले थप्पडी मार!

पवर्तहरू सबै एकैसाथ आनन्दको गीत गाऔं।
9 परम भकुो सम्मखु गाऊ

िकनभने उहाँ ससंारमा राज गनर् आइरहन ु भएको छ।
उहाँले ससंारमा न्यायपवूर्क राज गन ुर् हुनछे।

उहाँले धािमर्कतािसत मािनसहरूमािथ राज गन ुर्हुनछे।

99
1 परम भु नै राजा हुनहुुन्छ,

यसलैे सारा जाितहरू डरले काम्छन।्
परमे र राजा सरह करूब स्वगर्दतूहरूमा ब ु हुन्छ।

यसलैे सारा ससंार डरले काम्दछ।
2 िसयोनमा परम भु महान ्हुनहुुन्छ!

उहाँ सम्पणूर् मािनसहरूमािथ महान ्अगवुा हुनहुुन्छ।
3 सारा मािनसहरूले तपाईंको नाउकँो गणु-गान गरून।्

परमे रको नाउँ िवस्मयकारक छ।
परमे र पिव हुनहुुन्छ।

4 श शाली राजाले न्याय मनपराउन ु हुन्छ।
परमे र, तपाईंले मगंलमयता बनाउन ु भयो।
तपाईंले याकूबमा धािमर्कता र िनष्पक्षता ल्याउनभुयो।

5 परम भु हा ो परमे रको शसंा गर
अिन उहाँको पिव पाउदानमा* दण्डवत गर।

6 मोशा र हारून उहाँका केही पजूाहारीहरू मध्ये िथए।
ितनीहरू मध्ये शमएूल हुन जसले परमे रको नाम पकुारे।

ितनीहरूले परमे रलाई ाथर्ना गरे,
अिन उहाँले ितनीहरूलाई जवाफ िदनभुयो।

7 परमे र अग्ला बादलबाट बोल्न ु भयो।
ितनीहरूले उहाँको िविधहरू पालन गरे
अिन परमे रले ितनीहरूलाई िनयम दान गन ुर्भयो।

8 हे परम भु हा ा परमे र, तपाईंले ितनीहरूको ाथर्नाको जवाफ िदनभुयो।
तपाईंले आफू क्षमादायी परमे र अिन नीच काम गन मािनसहरूलाई
दण्ड िदनकेो रूपमा दशार्उन ु भयो।

9 हा ा परम भु परमे रको शसंा गर।
हा ो परमे र साँ च्च नै पिव हुनहुुन्छ।
उहाँको पिव पवर्त तफर् दण्डवत ्गर।

100
धन्यवादको भजन।
1 हे सारा पथृ्वीको मािनसहरू हो, परम भकुो जयजयकार गर।
* 99:5:
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2 परम भकुो सवेामा खशुी हौ!

खशुीका गीतहरू लएर परम भकुो सम्मखु आऊ!
3 परम भु नै हा ा परमे र हुनहुुन्छ भन्ने जान।

उहाँले हामीलाई रच्न ु भयो
अिन हामी उहाँका मािनसहरू हौं, हामी उहाँका भेंडा हौं।

4 उहाँको शहरमा धन्यवादको गीत लएर आऊ।
उहाँको म न्दरमा शसंाको गीतहरू लएर आऊ।
उहाँको शसंा गर र उहाँको नाउलँाई धन्यवाद चढाओ।

5 परम भ,ु भलो हुनहुुन्छ।
उहाँको मे अनन्त छ।
हामी सदा सवर्दा उहाँमािथ भरोसा रा सक्छौं!

101
दाऊदको भजन।
1 म मे र िनष्पक्ष न्यायको गीत गाउनछुे।

परम भ,ु म तपाईंको िन म्त गाउने छु।
2 म सतकर् तासाथ शु जीवन िजउनछुे।

म मरेो घरमा श ु कारले िजउनछुे।
परम भु तपाईं मकहाँ किहले आउनहुुनछे?

3 म आफू समक्ष कुनै मिूतर्हरू रा े छैन,
म त्यस मािनसलाई घणृा गनछु जो तपाईंको िवरू जाँन्छ।
म त्यस्तो गनछैन!

4 म ईमान्दार हुनछुे।
म द ु पणू र् कामहरू गनछैन।

5 यिद कसलैे उसको िछमिेकहरू बारे ग ु भावमा नरा ा कुराहरू गदर्छ भन,े
म त्यस मािनसलाई रोक्छु।

आफूलाई घमण्ड गन र अरू भन्दा म े छु भनरेसोच्नहेरूलाई
म अनमुित िदनछैेन।

6 म मािनसहरूलाई ससंारभ र नै हनेछु जसमािथ भरोसा गनर् सिकन्छ
अिन ितनीहरूलाई मा मरेो सवेा गनर् िदन लाउने छु।
खाली त्यस्ता मािनसहरू मा मरेो दासहरू हुन सक्छन ्जो श ु िजउँदछ।

7 म मरेो घरमा झटूाहरू ब िदने छैन।
म झटू बोल्नहेरूलाई आफू निजक ब िदने छैन।

8 यस दशेमा बिसरहकेा द ु मािनसहरूलाई सधँ ै नाश गनछु।
परमे रको शहरबाट जानलाई म ती सब द ु हरूलाई वाध्य पानछु।

102
पीिडत मािनसको भजन।ऊ पीिडत भएर, परम भलुाई दःुख पोख्छ।
1 हे परम भ,ु मरेो ाथर्ना सिुनिदन ु होस।्

साथ पाउनलाई रोएको न्दन सिुनिदन ु होस।्
2 परम भु तपाईं त्यसरी िवमखु नभईिदनहुोस।् जब म सकंटहरूमा झे लएको हुन्छु म ित ध्यान िदनहुोस।्

जब म तपाईंको सहायताको िन म्त रोई कराई गछुर् मलाई झ ै जवाफ िदनहुोस।्
3 मरेो जीवन धवुाँ जस्तो भई िबत्दछै।

मरेा जीवन आगो सरह छ जो िबस्तारै जल्छ।
4 मरेो श क्षीण हुदँै गईसक्यो
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म सकु्खा, ओई लन्दै गई रहकेो घाँस जस्तै छु।
मलैे खान समते भलूी सकेको छु।

5 आफ्नो उदासीनताको कारणले गदार्,
मरेो ओजन घ टरहछे।

6 म मरूभिूममा बिसरहकेो लाटकोसरेो जस्तो एक्लो छु।
भवनहरूको भग्नावशषेमा ब े एक्लो लाटकोसरेो जस्तै छु।

7 म सु स क्दन।
म छानामा भएको एउटा एक्लो चरो जस्तो छु।

8 मरेा श हुरूले मलाई लगातार अपमान गछर्न।्
ितनीहरूले मलाई खसी गरे अिन सराप।े

9 मरेो ठूलो उदासीनता खाली मरेो भोजन हो।
मरेो आसँ ु मरेो िपउने बस्त ु हो।

10 िकनभने तपाईं ममािथ ोिधत हुनहुुन्छ,
परम भ,ु तपाईंले मलाई उठाउन ु भयो अिन त्यसपिछ मलाई फ्याँकी िदनभुयो।

11 िदनको अ न्तम हरमा लामो छायाँहरू जस्तो मरेो जीवन ायः सिुकसक्यो।
म सकु्खा र ओइ लएको घाँस सरह मद जाँदछुै।

12 तर परम भ,ु तपाईं सदा-सवर्दा बाँच्न ु हुनछे।
तपाईंको नाउँ सदा सवर्दा र अनन्त सम्म रहनछे।

13 तपाईं उठ्न ु हुनछे र िसयोनलाई सान्त्वना िदन ु हुनछे।
तपाईं िसयोन ित कृपाल ु हुनहुुनछे त्यो समय आइरहछे।

14 तपाईंका दासहरूले उनको, ढुङ्गाहरू मन पराउनछे,
ितनीहरूले त्यो शहरको धलूोलाई सम्म मन पराउने छन।्

15 मािनसहरूले परम भकुो नाउकँो उपासना गनछन।् परमे र,
पथृ्वीमा भएका राजाहरूले तपाईंलाई सम्मान गनछन।्

16 परम भलुे फे र िसयोन बनाउनँ ु हुनछे।
मािनसहरूले फे र उहाँको मिहमा दे छेन।्

17 परमे रले िजउँदै छाडन ु भएका मािनसहरूको ाथर्नाहरूको जवाफ िदनहुुनछे।
परमे रले ितनीहरूको ाथर्ना सनु्नहुुनछे।

18 यी कुराहरू आउने भिवष्यका सन्तानहरूको िन म्त लखे
अिन भिवष्यमा, ती मािनसहरूले परम भकुो शसंा गनछन।्

19 परम भलुे आफ्ना पिव स्थानबाट तलितर हने ुर्हुनछे।
परम भलुे स्वगर्बाट तल पथृ्वीमा हने ुर्हुनछे।

20 अिन उहाँले कैदीहरूका ाथर्नाहरू सनु्नहुुनछे।
उहाँले मतृ्य ु घोिषत भइसकेका मािनसहरूलाई मु िदलाई िदनहुुनछे।

21 तब िसयोनका मािनसहरूले परम भकुो बारेमा भन्नछेन।्
ितनीहरूले उहाँको नाउलँाई यरूशलमेमा शसंा गनछन।्

22 जाितहरू परस्परमा भलेा हुनछेन।्
राज्यहरू परम भकुो सवेा गनर्लाई आउने छन।्

23 मरेो बलले मलाई नै असफल तलु्यायो।
मरेो जीवन छोटो भएर घट ्यो।

24 यसकारण मलैे भन,े “मलाई ठटौली बलेामा नै मनर् निदनहुोस।्
परमे र तपाईं सदा-सवर्दा बाँच्न ु हुनछे।

25 धरैे वषर् पिहल,े तपाईंले यो ससंार बनाउन ु भयो।
तपाईंले आफ्नै हात ारा यो आकाश बनाउन ु भयो।

26 ससंार र यो आकाश समा होला तर तपाईं सवर्दा रहन ु हुनछे।
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ितनीहरूले लगुाहरू खोले जस्तै गनछन,्
अिन लगुाहरू जस्त,ै तपाईं ितनीहरूलाई प रवतर्न गन ुर्हुनछे।

ितनीहरू सबै प रवर्ितन हुनछेन।्
27 तर तपाईं परमे र, किहल्यै ब द्लन ु हुन्न।

तपाईं सवर्दा जीिवत रहन ु हुन्छ।
28 हामी आज तपाईंका दासहरू हौं। हा ा नानीहरू यहाँ छन।्

अिन ितनीहरूका सन्तानहरू पिन यहाँ तपाईंको उपासना गनहरू हुनछेन।्”

103
दाऊदको भजन।
1 मरेो आत्मा, परम भकुो शसंा गर!

त्यके मरेो अङ्गले उहाँको पिव नाउकँो गणु-गान गदर्छ।
2 हे मरेो आत्मा, परम भकुो शसंा गर

अिन निबिसर् िक उहाँ नै वास्तवमा कृपाल ु हुनहुुन्छ।
3 परमे रले हा ा सारा पापहरू क्षमा ग रिदन ु हुन्छ।

उहाँले हा ा सारा रोगहरू िनको पा रिदन ु हुन्छ।
4 परमे रले िचहानबाट हा ो जीवन बचाँउन ु हुन्छ

अिन हामीलाई उहाँले मे र दया गन ुर्हुन्छ।
5 परमे रले हामीलाई शस्त रा ा कुराहरू िदनहुुन्छ।

उहाँले हा ो जवानीलाई
गरूड जस्तो नयाँ तलु्याउनहुुन्छा।

6 परम भु िनष्पक्ष हुनहुुन्छ, परमे रले मािनसहरू ित न्याय ल्याउन ु हुन्छ,
जनु अन्य मािनसहरूबाट ितघात भएको छ।

7 परमे रले आफ्ना िविधहरू बारे मोशालाई बताउन ु भयो।
परमे रले उहाँको श शाली कामहरू इ ाएल का मािनसहरूलाई दखेाउन ु भयो।

8 परम भु अन ु ही र करूणामय हुनहुुन्छ।
परमे र सवंदेनशील र मायाल ु हुनहुुन्छ।

9 परम भलुे सधैं आलोचना गन ुर् हुन्न
परम भु सधैं हामीसगँ ोिधत भएर ब ु हुन्न।

10 हामीले परमे रको िवरू पाप गय ।
तर उहाँले हामीलाई कुनै कारको दण्ड िदन ु भएन जसको लािग हामी योग्य िथयौं।

11 परमे रको मे आफ्ना भ जनहरूमा
पथृ्वीदे ख आकाशको उचाई जस्तै अग्लो छ।

12 अिन परमे रले हा ो पापहरू
पवूर् र प म टाढा-टाढा रहे जस्तो टाढो रा ख िदनभुयो।

13 परम भु आफ्ना भ जनहरूसगं त्यस्तो हेी हुनहुुन्छ
जसरी एक िपता आफ्ना छोरा-छोरीहरूसगँ हुन्छ।

14 परमे रले हा ो बारेमा सबै कुराहरू जान्नहुुन्छ,
हामी धलूाका कणहरूबाट बिनएका हौं भनरे परमे र जान्नहुुन्छ।

15 हा ो जीवन छोटो छ भनरे उहाँले जान्नहुुन्छ।
हा ो जीवन घाँस जस्तै हो भन्ने कुरा पिन जान्नहुुन्छ।

16 परमे र जान्नहुुन्छ हामीहरू जङ्गली फूलहरू जस्तै हौं। जनु फूलहरू िछ ै हुिकर् न्छन।् त्यसपिछ तातो बतासको
झोका आएर मछर्न।

झ ै ितमी भन्न सक्दनैौ िक फूल कहाँ फु लरहथे्यो।
17 तर परम भलुे आफ्ना भ जनहरूलाई सधैं माया गन ुर्भयो

अिन उहाँले आफ्ना भ जनहरूलाई अनवरत मे गन ुर्हुन्छ।
परमे रको धािमर्कता ितनीहरूका छोरा-नाितमािथ अनन्तदे ख अनन्तसम्म रहन्छ।
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18 परमे र ती मािनसहरूका लािग असल हुनहुुन्छ जसले उहाँको करार पालन गछर्।

परमे र ती मािनसहरूका लािग असल हुनहुुन्छ जसले उहाँको आदशे पालन गछर्न।्
19 परमे रको िसहंासन स्वगर्मा छ।

अिन उहाँले सबै थोकमा शासन गन ुर्हुन्छ।
20 हे स्वगर्दतूहरू, परम भकुो शसंा गर।

ितमीहरू श शाली िसपाहीहरू हौ जसले उहाँको आज्ञा पालन गछर्न।्
ितमीहरू ध्यानपवूर्क उहाँका कुराहरू सनु्छौ अिन आज्ञाहरू पालन गछ ।

21 हे उहाँका सबै िसपाहीहरू! परम भकुो शसंा गर।
ितमीहरू उहाँको दासहरू हौ।
जो परम भलुे इच्छा गन ुर्हुन्छ ितमीहरू त्यही काम गदर्छौ।

22 परम भलुे त्यके थोक त्यके ठाउँमा बनाउन ु भयो। परमे रले त्यके ठाउँमा भएका सबै थोकहरूमा राज गन ुर्
हुन्छ,

अिन ती सबै थोकहरूले परम भकुो गणु-गाऊन ु पछर्!
हे मरेो ाण परम भकुो गणु-गान गर!

104
1 हे मरेो आत्मा परम भकुो शसंा गर।

हे परम भु मरेो परमे र, तपाईं महान ्हुनहुुन्छ!
तपाईं आदर र मिहमाले सिजएको हुनहुुन्छ।

2 तपाईं ज्योित पिहरन ु हुन्छ जसरी मािनसहरू पोशाक पिह रन्छन।्
तपाईं पदार् जस्तै आकाशहरू फैलाउन ु हुन्छ।

3 परमे र, तपाईंले ितनीहरूमािथ आफ्नो घर बनाउन ु भयो।
तपाईंले बाक्लो बादलहरू रथ सरह चलाउन ु भयो,

अिन बतासको पखेंटाहरूमा आकाश तरेर चढनभुयो।
4 परमे र, तपाईंले आफ्ना स्वगर्दतुहरू बतास* जस्ता

अिन आफ्ना दासहरू आगो जस्तो बनाउन ु भयो।
5 हे परमे र, तपाईंले यसको आधारमा पथृ्वी बनाउन ु भयो,

यसलैे यो ध्वशं हुने छैन।
6 तपाईंले यसलाई व ले जस्तै पानीले ढावन ु भयो।

पानीले पवर्तहरू छोपीए।
7 तपाईंले आज्ञा िदनभुयो, अिन पानी आतरूी गद िन ष्कयो।

परमे र, तपाईं पानीमा िचच्याउन ु भयो, अिन पानी आतरूी गद िन स्कयो।
8 पानी पवर्तहरूबाट तल झर्न थाल्यो, खडीहरूमा झद

र त्यसपिछ ती ठाउँहरू तफर् लाग्यो जनु तपाईंले बनाउन ु भयो।
9 तपाईंले समु हरूको सीमा तयार पान ुर् भयो

तािक पानी किहल्यै पथृ्वी तफर् उलर ढाक्ने छैन।
10 हे परमे र, तपाईंले पानीलाई झरनाहरूबाट नदीहरूितर बहने बनाउन ु भयो।

यो पवर्तहरूको जल ोतबाट तलितर बहन्छ।
11 नदीहरूको पानी सारा जङं्गली जनावरहरूको िन म्त हो

अिन यहाँसम्म िक जङं्गली गधाहरु पिन यहाँ पानी िपउन आउँछन।्
12 जङ्गली चरा-चरुूङ्गीहरू पोखरी भए ितर ब आउँदछन।्

ितनीहरू छेउकै रूखका हाँगामा बसरे गाउदँछन।्
13 परमे रले वषार्लाई पवर्तहरूमा पठाउन ु हुन्छ।
* 104:4: …

, “तपाईंले आफ्नो दतूलाई आत्मा बनाउन ु भयो।”
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चीचहरू जनु परमे रले सिृ गन ुर्भयो र पथृ्वीलाई िदन ु भयो ती त्यसकैो आवश्यकता हुन।्
14 परमे रले पशहुरूको आहारको िन म्त घाँस उमान ुर् भयो।

उहाँले हामीलाई सागपातहरू रोप्नलाई िदनभुयो। जसलाई हामी हुकार्उने काम गछौं।
ती सागपातहरूले पथृ्वीदे ख हामीलाई भोजन िदन्छन।्

15 परमे रले हामीलाई िदन ु हुन्छ दाखरस जसले हामीलाई खशुी तलु्याउछँ,
तले जसले हा ो छाला नरम पादर्छ,
अिन भोजन जसले हामीलाई ब लयो बनाउदँछ।

16 लबानोनको िवशाल दवेदारू रूखहरू परम भकुो सम्पि हुन।्
परम भलुे ती रूखहरू रोप्न ु भयो अिन त्यसलाई आवश्यकता भ र पानी िदन ु भयो।

17 चरा-चरुूङ्गीहरूले त्यसमैा ग ुडँ लगाउछँन ्अिन त्यहाँ बस्छन।्
सल्लाका रूखहरूमा सारसहरू िफंिजएर बस्दछन।्

18 उच्च पवर्तहरू जङं्गली बा ाहरूको लािग घर हुन।्
िवशाल च ानहरू खरायोहरूको लािग लकु्ने ठाउँ हुन।्

19 परमे र जब िबदाहरू ारम्भ हुन्छ तपाईंले हामीलाई दशार्उनकुा लािग जनु िदनभुयो।
अिन घामले किहले अस्ताउन ु पछर् त्यो जान्दछ।

20 तपाईंले अन्धकार पान ुर् भयो रात हुनलाई,
त्यस समय जङ्गली पशहुरू बािहर िनस्कन्छन ्र चारैितर घमु्दछन।्

21 िसहंहरूले आ मण गदार् परमे रलाई आहार मागे झै गरी गजर्न्छन
जनु उहाँले ितनीहरूको िन म्त वस्था ग रिदन ु हुन्छ।

22 त्यसपिछ घाम उदाउछँ, अिन पशहुरू आफ्ना घर तफर् फकर् न्छ
अिन िव ाम गदर्छन।्

23 तब मािनसहरू आफ्नो काम धन्दा ितर लाग्दछन ्
अिन साँझ सम्म काम ग र रहन्छन।्

24 हे परम भ,ु तपाईंले धरैे चिकत थोकहरू गन ुर्भयो।
पथृ्वी त्यही थोकहरूले भ रपणूर् भई भ रएको छ।
हामी जताततै त्यके थोकमा तपाईंको ब ु मता दखे्छौं।

25 समु मा हरे। त्यो कित ठूलो छ!
अनगन्ती ाणीहरूले त्यो भ रएकोछ।
त्यहाँ ससाना र िवशाल अनग न्त ाणीहरू छन।्

26 त्यस समु मा जहाजहरू चल्दछ,
लब्यातान समु मा खले्छ।

महा-सागरमा समु ी ाणी तपाईंले सिृ गन ुर्भयो ।
27 परमे र, ती सारा जीिवत ाणीहरू तपाईंमा आि त छन ्

तपाईंले ठीक समयमा ितनीहरूलाई भोजन िदनहुुन्छ।
28 परमे र, तपाईंले सारा ाणीहरूलाई भोजन िदनहुुन्छ।

तपाईंले आफ्ना हातहरू खोलरे, रा ो पौि क भोजन िदनहुुन्छ, अिन त ृ नहुञ्जलेसम्म ितनीहरू खान्छन।्
29 जब तपाईं ितनीहरूबाट टाढा फिकर् नहुुन्छ

ितनीहरू भयभीत हुन्छन।्
ितनीहरूका आत्माले ितनीहरूलाई छोड्छ, ितनीहरू कमजोर भएर मछर्न ्

अिन ितनीहरूका शरीरहरू फे र धलूोकण नै बन्दछन।्
30 तर हे परम भ,ु जब तपाईंले आफ्नो आत्मा पठाउन ु हुन्छ, ितनीहरू स्वस्थ्य हुन्छन।्

अिन तपाईंले फे र भिूम नयाँ बनाउन ु हुन्छ।
31 परम भकुो मिहमा अनवरत अनन्त रहीरहोस!्
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उहाँले सजृना गन ुर्भएको कुराहरूमा उहाँ आन न्दत होउन।्
32 परम भलुे पथृ्वी ितर मा हे र िददंा पिन त्यो कम्पन हुनछे।

उहाँले पवर्तहरूलाई छोडिददंा मा ितनीहरूबाट धवुाँ उड्न थाल्छ।

33 मरेो जीवनभरी परम भकुो शसंाको गीत गाउनछुे।
जबसम्म म बाँच्छु परम भकुो शसंा ग ररहनेे छु।

34 भरोसा छ मरेो यी शब्दहरूले उहाँलाई खशुी पानछ।
म परम भिुसत खशुी छु।

35 पथृ्वीबाट पापहरू हटी जाओस।्
द ु मािनसहरू सदाको लािग हराएर जाऊन।

मरेो ाणले परम भकुो जयजयकार गदर्छ।
परम भकुो शसंा गर!

105
1 परम भलुाई धन्यवाद दऊे। उहाँको नाउँ उपासना गर।

सबै जाित-जाित मािनसहरूलाई ती अचम्भ लाग्दा कुराहरूको बारेमा भन जनु उहाँले गन ुर्हुन्छ।
2 परम भु ित भजन गाओ, उहाँको शसंा गर।

उहाँले गन ुर् भएको अलौिकक कुराहरूको बारेमा बताऊ। जो उहाँले गन ुर्हुन्छ।
3 परम भकुो पिव नाउमँा घमण्ड गर।

ितमीहरू परम भलुाई खोज्द-ैखोज्दै आई पगु्यौ त्यसलैे अब खशुी हौ।
4 बल पाउनलुाई परम भु कहाँ जाऊ।

सहायताको लािग सधैं उहाँकोमा जाऊ।
5 याद गर ती अचम्मका कुराहरू जनु उहाँले गन ुर्हुन्छ।

याद गर उहाँका आ यर्कामहरू साथै उहाँका ब ु मानी िनणर्यहरू।
6 ितमीहरू उहाँका दास अ ाहामका सन्तानहरू हौ।

ितमीहरू याकूबका सन्तानहरू हौ, ितमीहरू परमे र ारा छािनएको मािनसहरू हौ।
7 परम भु नै हा ो परमे र हुनहुुन्छ।

परम भलुे सारा ससंारमा राज्य गन ुर्हुन्छ।
8 परमे रको करार प सदा सवर्दा याद गर।

याद गर उहाँले एक हजार पसु्ताहरूलाई िदनभुएका उहाँका आदशेहरू!
9 परमे रले अ ाहामिसत करार गन ुर् भएको िथयो।

परमे रले इसहाक ित ितज्ञा रा ु भएको िथयो।
10 त्यसपिछ याकूबको लािग यो िनयम झै बनाउन ु भयो।

परमे रले इ ाएल सगँ करार गन ुर् भएको िथयो। यो सवर्दा रिहरहने छ।
11 परमे रले भन्नभुयो, “म ितमीहरूलाई कनानको दशे िदनछुे।

त्यो दशे ितमीरहकै सम्पि हुनछे।”
12 परमे रले त्यो वचन त्यितबलेा रा ु भएको िथयो। जब अ ाहामका प रवारहरू स-साना िथए।

ितनीहरू त्यहाँ परदशेीहरू जस्तै बस।े
13 ितनीहरू एक जाितदे ख अक जाित,

एक राज्य दे ख अक राज्य हुदँै मण गदिहडं।े
14 तर परमे रले ितनीहरू ित अत्याचार गनर् िदन ु भएन।

परमे रले राजाहरूलाई पिन ितनीहरूलाई दःुख निदन ु भनरे चतेाउनी िदनभुएको िथयो।
15 परमे रले भन्नभुयो, “मलैे रोजकेा मािनसहरूलाई दःुख नदऊे।

मरेो अगमव ाहरू ित अधम वहार गद नगर।”
16 परमे रले त्यस दशेमा अिनकाल पा रिदन ु भयो।

मािनसहरूले खानलाई शस्त भोजन पाएनन।्
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17 तर परमे रले यसूफु नाउकँा एकजनालाई ितनीहरूको अगािड त्यस ठाउँमा पठाउन ु भयो।

यसूफु एक कमारा सरह बिेचयो।
18 ितनीहरूले यसूफुका खु ा व रप र डोरीले कस।े

ितनीहरूले उनको घाँटी व रप र फलामको घरेा हाली िदए।
19 उनले भनकेा अगमवाणी कुराहरू साँच्चै नहोउञ्जले सम्म ितनी दास सरह नै भए।

परम भकुो सन्दशेले माण गय िक यसूफु ठीक मािनस हो।
20 यसलैे िम का राजाले उनलाई मु ग रिदए।

रा का शासकले उनलाई जले मु ग रिदए।
21 उहाँले यसूफुलाई आफ्नो घरको िजम्मामा रा खिदए,

यसूफुले आफ्नो स्वामीको सबै सम्पि मािथ हरेचाह गरे।
22 यसूफुले अन्य अगवुाहरूलाई िनदश िदए।

यसूफुले बढुापाकाहरूलाई िशक्षा िदए।
23 तब इ ाएल िम तफर् आए,

याकूब हामको दशेमा बस।े
24 याकूबको प रवार अत्यन्त बढरे गयो।

ितनीहरू आफ्ना श हुरू भन्दा धरैे श शाली भए।
25 यसकारण िम वासीहरूले याकूबको प रवारलाई हलेा गनर् थाल।े

ितनीहरूले उनीहरूका दासहरू िवरू योजना तयार गनर् थाल।े
26 यसलैे परमे रले आफ्ना दास मोशालाई पठाउन ु भयो,

अिन उहाँले रोजकेो पजूाहारी हारूनलाई पठाउनभुयो।
27 परमे रले मोशा र हारूनको माध्यम ारा

हा ो दशेमा धरैे आ यर्कामहरू दखेाउन ु भयो।
28 परमे रले िनक्खरु कालो अन्धकार पठाउनभुयो

तर िम वासीहरूले उहाँलाई सनुनेन।्
29 यसलैे परमे रले पानीलाई रगतमा प रवतर्न गन ुर्भयो,

अिन त्यहाँका सारा माछाहरू मरे।
30 ितनीहरूका दशे भ्यागतु ै भ्यागतुाले भ रयो।

राजाका स ु े कोठा पिन भ्यागतुाहरू भ रए।
31 परमे रले आज्ञा िदनभुयो, अिन िझगंाहरू र जु ाहरू आउन थाल।े

ितनीहरू चारैितर फै लएर गए।
32 परमे रले बषार्लाई अिसनामा प रवतर्न गन ुर्भयो।

िबजलुीको हार ितनीहरूको दशेभ र फ्याँिकयो।
33 परमे रले ितनीहरूको अङ्गरुका र नभेराको रूखहरू ध्वशं पारी िदनभुयो।

परमे रले सारा रूखहरू ध्वशं पारी िदनभुयो।
34 परमे रले आज्ञा िदनभुयो, अिन सलहहरू र फटेङ् ाहरू आउन थाल।े

ितनीहरू अनग न्त िथए।
35 सलहहरू र फटेङ् ाहरूले दशेका सारा उि द्हरू खाएर न पा रिदए।

ितनीहरूले खतेका सारा अन्नबालीहरू खाई न पा रिदए।
36 त्यसपिछ ितनीहरूको दशेमा परमे रले पिहलो जन्मकेा त्यके पु लाई मा रिदन ु भयो।

परमे रले त्यके परुूषको श माणलाई न पान ुर् भयो।
37 त्यसपिछ उहाँले आफ्ना मािनसहरू िम बाट िनकाल्न ु भयो।

ितनीहरूले आफूसगँ सनु र चाँदीहरू लएर आए।
परमे रका मािनसहरू कोही पिन ठोिकएनन ्र लडनेन।्

38 परमे रका मािनसहरू गएका दखेरे िम वासीहरू खशुी भए
िकनभने ितनीहरूबाट उनीहरू भयभीत िथए।

39 परमे रले कम्बल जस्तो बादल िफंजाई िदनभुयो।
परमे रले आफ्नो आगो राती उज्यालो पानर्लाई ितनीहरूलाई िदनभुयो।

40 मािनसहरूले भोजन मागे अिन परमे रले ितनीहरूलाई व ाई चरा ल्याइिदन ु भयो।
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परमे रले स्वगर्बाट ितनीहरूलाई शस्त खानकुेरा र रोटीहरू िदनभुयो।
41 परमे रले च ानलाई ख ण्डत पान ुर् भयो अिन त्यहाँबाट भलुभलु पानी िनस्क्यो।

मरूभिूममा नदी बग्न थाल्यो।
42 परमे रले उहाँको वचन समं्झन ु भयो।

परमे रले आफ्ना दास अ ाहामसगँ गन ुर् भएको वचन सम्झनभुयो।
43 परमे रले आफ्ना मािनसहरू िम बाट िनकालरे ल्याउन ु भयो।

मािनसहरू खशुी र आनन्दले गाउदँ,ै गाउदँै िन स्कए!
44 तब परमे रले ितनीहरूलाई दशे िदनभुयो, जहाँ अन्य मािनसहरू बस्दै गरेका िथए।

परमे रका मािनसहरूले अन्य मािनसहरूले गन ुर् परेका प र मका चीजहरू पाए।
45 परमे रले त्यसो गन ुर्भयो, िकनिक उहाँका मािनसहरूले उहाँका िनयमहरू पालन गनर् सकुन।

यसकारण ितनीहरूले होिशयारीसाथ उहाँका वस्थाहरू पालन गनर् सकुन।

परम भकुो शसंा गर!

106
1 परम भकुो शसंा गर!
परम भलुाई धन्यवाद चढाओ िकनभने उहाँ असल हुनहुुन्छ।

परमे रको मे अनन्त छ!
2 कुनै मािनसले पिन उहाँ कित महान ्हुनहुुन्छ, भनरे वणर्न गनर् सक्दनै।्

कसलैे पिन परम भु परा मको घोषणा गनर् सक्दनै।्
3 मािनसहरू जसले परमे रको आज्ञाहरू पालन गदर्छन ्उनीहरू धन्य हुन्छन।्

ती मािनसहरूले सधँभै र असल कामहरू गदर्छन।्
4 हे परम भ,ु याद गन ुर्होस ्जब तपाईं आफ्ना मािनसहरूको लािग कृपाल ु हुनहुुन्छ

मलाई पिन बचाउन ु पछर् भन्ने समं्झन ु होस।्
5 हे परम भ,ु मलाई रा ो कुराहरूमा सहभागी हुन िदनहुोस ्

जनु तपाईंले आफ्ना रोजकेो मािनसहरूको िन म्त गन ुर्भयो।
मलाई तपाईंका मािनसहरूिसत फु लत हुन िदनहुोस।्

मलाई तपाईंका मािनसहरूसगँ गणु-गान गनर् िदनहुोस।्

6 हामीले त्यस्तै पाप गय ं जस्तो हा ा पखुार्हरूले गरेका िथए।
हामी अन्ययोलमा िथयौं, हामीले अधमर् कामहरू गय ं!

7 हे परम भ,ु तपाईंले गन ुर् भएका आ यर्कामहरूबाट
िम मा हा ो पखुार्हरूले केही पिन िसकेनन।्

त्यहाँ लाल समु ारा, हा ा पखुार्हरू
तपाईंका िवरू उप स्थत भए।

8 तर परमे रले आफ्नो नाउकँो खाितर हा ा िपता-पखुार्हरूलाई बचाउन ु भयो।
परमे रले ितनीहरूलाई बचाएर आफ्नो महान ्श दखेाउन ु भयो।

9 परमे रले आज्ञा िदनभुयो, अिन लाल समु सखु्खा भयो।
परमे रले हा ो िपता-पखुार्हरूलाई गहन समु भएर मरूभिूम जस्तै सखु्खा धत सम्म अगवुाई गन ुर्भयो।

10 परमे रले हा ा िपता-पखुार्हरूलाई उनीहरूका श हुरूबाट बचाउन ु भयो!
परमे रले ितनीहरूलाई श हुरूबाट मु िदनभुयो।

11 परमे रले ितनीहरूका श हुरूलाई समु ले ढािकिदन ु भयो।
ितनीहरूका एउटै श हुरूले पिन बाँच्न पाएनन।्

12 तब हा ा िपता-पखुार्हरूले परमे रमा िव ास गरे।



106:13 454 भजनसं ह 106:32

ितनीहरूले उहाँ ित गणु-गान गरे।
13 तर हा ा िपता-पखुार्हरूले तरुून्तै परमे रले गन ुर् भएका कुराहरू िबस।

ितनीहरूले परमे रको सल्लाहलाई ध्यान िदएनन।्
14 हा ा िपता-पखुार्हरू मरूभिूममा भोकाए

अिन ितनीहरूले आफ्नो जङ्गली रूपमा परमे रलाई जाँच गरे।
15 तर हा ा िपता-पखुार्हरूले मागकेा सबै थोक परमे रले िदनभुयो।

तर परमे रले ितनीहरूलाई डरलाग्दो रोगहरू पिन िदनभुयो।
16 मािनसहरू मोशादे ख डाह गनर् थाल।े

ितनीहरू हारूनदे ख पिन ईष्यार्ल ु भए जो परम भकुा पिव पजूाहारी हुनहुुन्थ्यो।
17 यसकैारण परमे रले ती डाही मािनसहरूलाई दण्ड िदनभुयो। धत िच रएर दातानलाई िन लिदयो।

त्यसपिछ िच रएको जमीन बन्द भए अिन अिबरामको समदुाय जमीन िभ छोिपएर गयो।
18 तब त्यस भीडको माझमा आगो लाग्यो र त्यो आगोले ती

द ु हरूलाई जलाई िदयो।
19 ती मािनसहरूले होरेब पवर्तमा सनुको बाछो बनाएर

ितनीहरूले त्यस मिूतर्लाई पजूा गरे!
20 ितनीहरूले आफ्ना गौरवमय परमे रिसत

घाँस खाने बाछोको मिूतर् साटे।
21 परमे रले हा ा िपता-पखुार्हरूलाई बचाउन ु भयो। तर ितनीहरूले उहाँको बारेमा ती सबै िबस िदए।

जनु परमे रले िम मा महान कायर्हरू गन ुर् भएको िथयो ितनीहरूले उहाँको बारेमा भ ु लिदए।
22 परमे रले हा ो दशेमा आ यर्जनक कुराहरू गन ुर्भयो।

परमे रले लाल समु को छेउमा डरलाग्दो कामहरू गन ुर्भयो!
23 परमे रले ती मािनसहरूलाई न गनर् चाहन ु हुन्थ्यो।

तर परमे रले चनु्न ु भएको दास मोशाल,े बाटो छेके।
परमे र अत्यन्त रसाउन ु भयो, तर मािनसहरूमािथ परमे रको रीस रोक्नकुो िन म्त मोशाले बाटोहरू बन्द ग रिदए।

यसलैे परमे रले मािनसहरूलाई न गन ुर् भएन।

24 तर ती मािनसहरूले केना भन्ने रमाइलो ठाउँमा जान अस्वीकार ग रिदए।
ितनीहरूले त्यस ठाउँमा भएका मािनसहरूलाई परास्त पानर् परमे रले सहायता गन ुर्हुन्छ भनी भरोसा गरेनन।्

25 हा ा िपता-पखुार्हरूले
परमे रका वचन पालन गनर् अस्वीकार गरे!

26 तर ितनीहरूले आफ्नो परमे रको िवरोधमा ना लश गरे।
यसकारण परमे रले शपथ लन ु भयो िक ितनीहरू मरूभिूममा मनछन।्

27 परमे रले अन्य मािनसहरूले ितनीहरूका सन्तानहरूलाई परास्त गरोस ्भनी वचन िदनभुयो
परमे र हा ा िपता-पखूार्हरूलाई आफ्नै सम् दायहरू माझ िततर-िबतर पानर् वचनब हुनभुयो।

28 त्यसपिछ बाल-पोरमा, परमे रका जनहरू बाललाई पजू्न भनी त्यहाँ स म्म लत भए।
परमे रका मािनसहरू उत्सवमा सहभागी हुन पगुे र मरेका मािनसहरूका* नाउमँा चढाएका ब लहरू खाए।

29 परमे र आफ्ना मािनसहरूमािथ भयकंर रूपमा ोिधत भए
अिन ितनीहरूलाई डरलाग्दो िबमारी पा रिदन ु भयो।

30 तर पीनहासले परमे र ित ाथर्ना गरे।
अिन त्यो हैंजा रोिकयो।

31 पीनहासले उिचत काम गरेको परमे रलाई थाहा िथयो।
परमे रले उसलाई सदा-सवर्दा समं्झन ु हुने छ।

32 मरीबामा मािनसहरूले परमे रलाई ोिधत बनाए।
अिन ितनीहरूले मोशालाई अधमर् काम गनर् लगाए।

* 106:28:
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33 ती मािनसहरूले मोशालाई दःुखीत गराए।

नसोिचकन मोशा बोल।े
34 परम भलुे अन्य जाितहरूलाई ध्वशं पानर् मािनसहरूलाई आज्ञा िदन ु भयो।

तर इ ाएल का मािनसहरूले उहाँको आज्ञा पालन गरेनन।्
35 ितनीहरू अरू जाितहरूसगँ िमिसए,

अिन अरू जाितहरूले जे गद िथए त्यही गरे।
36 ती मािनसहरू परमे रका मािनसहरूका लािग एक पासो नै भए।

उहाँका भ जनहरूले पिन अन्य मािनसहरूले जस्तै कृि म दवेताहरू पजू्न थाल।े
37 उहाँका भ जनहरूले आफ्ना नानीहरू सम्म मारे,

अिन त्यो भतूहरूलाई ब ल चढाए।
38 उहाँका भ जनहरूले िनद ष मािनसहरू मारे।

ितनीहरूले आफ्नै छोरा-छोरीहरू मारे
अिन ती कृि म दवेताहरूलाई भोग चढाए।

39 यसकारण परमे रका मािनसहरू अरूजाितहरू जस्तै पापहरूले दिूषत भए।
उहाँका मािनसहरू परमे र ित आज्ञाकारी भएनन ्अिन अरू जाितहरूले जे अधमर् िसकाए त्यही कामहरू गरे।

40 परमे र आफ्ना भ जनहरूमा ोिधत हुन ु भयो।
उहाँ ितनीहरूसगँ िदक्क हुनभुयो!

41 परमे रले आफ्ना मािनसहरू अन्य जाितहरूलाई समु्पन ु भयो।
श हुरूले नै उनीहरूमा राज गरोस-भनरे उहाँले छोडी िदनभुयो।

42 उहाँका मािनसहरूका श हुरूले ितनीहरूलाई िनयन् णमा राखे
अिन ितनीहरूको जीवन क ठन पा रिदए।

43 परमे रले आफ्ना मािनसहरूलाई धरैे पल्ट बचाइिदन ु भयो।
तर ितनीहरू उहाँकै िवरू उठे अिन आफ्ना इच्छा अनसुार काम गरे।
ितनीहरूले धरैे भन्दा धरैे अनिुचत कामहरू गरे।

44 तर जब-जब परमे रका मािनसहरूमा सकंट आई पय ितनीहरूले परमे रलाई सहायता माग्दथे
अिन उहाँले त्यके पल्ट ितनीहरूको ाथर्ना सनुीिदन ु हुन्थ्यो।

45 परमे रले आफ्ना करार सधैं याद गन ुर्हुन्थ्यो
र ितनीहरूलाई स- मे सान्त्वना िदन ु हुन्थ्यो।

46 अन्य जाितहरूले ितनीहरूलाई कैदीहरू जस्तो लगे
तब परमे रले ितनीहरू ित टठाउने बनाई िदनभुयो।

47 हे परम भ,ु हा ा परमे र, हा ो उ ार गन ुर्होस।्
परमे रले ती रा हरूबाट फकार्ई हामीलाई ल्याउन ु भयो।

यसकारण हामीले उहाँको पिव नाउकँो गणु-गान गनर् सक्यौं।
यसकारण हामीले उहाँ ित गणु-गान गनर् सक्यौ।

48 इ ाएल का परम भु परमे रको शसंा गरौं।
परमे र सधै रहन ु हुन्छ, उहाँ सधै नै रहनहुुने छ।

अिन सारा मािनसहरूले भन,े

“आमने! परम भकुो शसंा गर!”

पाँचौं भाग
107

(भजनसं ह 107-150)
1 परम भलुाई धन्यवाद चढाओ, िकनभने उहाँ उपकारी हुनहुुन्छ।

उहाँको मे सधँ ै रहन्छ।
2 यसलैे ज-जसलाई परम भलुे बचाउन ु भएको िथयो, त्यके मािनसले भन्न ु पदर्छ िक परम भलुे बचाउन ु भयो।
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परम भलुे ितनीहरूका श हुरूदे ख ितनीहरूलाई बचाउन ु भयो।
3 परम भलुे आफ्ना मािनसहरूलाई िविभन्न दशे दशेबाट सगँै भलेा गन ुर्भयो।

उहाँले ितनीहरूलाई पवूर् र प म, उ र र दिक्षणबाट सगँै भलेा ल्याउन ु भयो।

4 ितनीहरूमा कितपय सखु्खा मरूभिूममा छोिडए।
ितनीहरूले ब े ठाउँ खोिजरहकेा िथए।
तर ितनीहरूले कुनै शहर भटेाएनन।्

5 ितनीहरू भोका र प्यासा िथए
अिन कमजोर हुदँै गइरहकेा िथए।

6 त्यसपिछ ितनीहरूले परम भलुाई सहायताको िन म्त पकुारे।
अिन उहाँले ितनीहरूलाई सकंटहरूबाट जोगाउन ु भयो।

7 परम भलुे ितमीहरूलाई सोझै शहर ितर डोराएर लजैान ु भयो जहाँ ितमीहरू ब पाउथँ।े
8 उहाँको अनन्त मेको िन म्त उहाँले सजृना गन ुर् भएका

आ यर्कामहरूको िन म्त उहाँलाई धन्यवाद दऊे।
9 परमे रले अत ृ आत्मलाई त ृ पान ुर् भयो।

परमे रले भोको आत्मालाई गणुपणूर् कुराहरूले प रपणूर् पा रिदन ु भयो।

10 परमे रका कितपय मािनसहरू कैदीहरू िथए,
झ्यालखानको अधं्यारो कोठाहरूमा बन्दी िथए।

11 िकनभने ितनीहरू परमे रले भनकेा कुराहरूका िवरू लडकेा िथए।
ितनीहरूले सव च्च परमे रबाट आएका सल्लाहहरू ित कानै थापनेन।्

12 परमे रले ितनीहरूकै कुकमर्को कारणले गदार्
उनीहरूका जीवन जीउन क ठन प रिदन ु भयो।

ितनीहरू ठेस लागरे लडे
अिन त्यहाँ ितनीहरूलाई साथ िदने कोही पिन िथएन।

13 ती मािनसहरूलाई सकंटहरूमा फँसाइयो। यसकैारण, ितनीहरूले परमे रलाई गहुार मागे
अिन उहाँले ितनीहरूलाई सकंटबाट बचाउन ु भयो।

14 कालो कोठरीको कैदबाट परमे रले ितनीहरूलाई बािहर िनकाल्न ु भयो।
ितनीहरूलाई बाँिधएका डोरीहरू उहाँले चडुाई िदनभुयो।

15 उहाँको अनन्त मे र मािनसहरूको िन म्त उहाँले सजृना गन ुर् भएको
आ यर्कामहरूको िन म्त उहाँलाई धन्यवाद दऊे।

16 हा ा श हुरूलाई नाश गनर् परम भलुे हामीलाई सहायता िदनभुयो, परमे रले ितनीहरूको काँसाको मलू ढोका
भत्काउन सक्नहुुन्छ।

परमे रले ितनीहरूका फलामका बारहरू टु ा-टु ा पा रिदन सक्नहुुन्छ।

17 कितपय मािनसहरूले आफ्ना पापहरू र दोषहरू ारा आफैं लाई मखूर् बनाए।
उनीहरूले गरेको द ु कामको िन म्त उनीहरूले क भोग।े

18 ती मािनसहरूले खान पिन रूचाउदँनैन ्
अिन ितनीहरू ायः मछर्न।्

19 ितनीहरू सकंटहरूमा िथए, यसलैे सहयोगको िन म्त परमे रलाई गहुार मागे
र उहाँले ितनीहरूलाई ती सकंटहरूबाट बचाउन ु भयो।

20 परमे रले आज्ञा गन ुर्भयो र ितनीहरू िनको भए।
यसकारण ती मािनसहरू िचहानबाट बाँच।े

21 परम भकुो अनन्त मे
अिन मािनसहरूका िन म्त उहाँले सजृना गन ुर् भएको आ यर्कामहरूको िन म्त परम भलुाई धन्यवाद दऊे।

22 उहाँ ित ब लदान स्वरूप उपहारहरू अपर्ण गर
अिन उहाँका कायर्हरू ित धन्यवाद दान गर। खशुी भएर उहाँले गन ुर् भएका कायर्हरूको बारे भन्दै जाऊ।
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23 कितपय मािनसहरू जहाजमा तरेर समु पारी पगु।े

ितनीहरूका कमर्ले नै ितनीहरूलाई महासागर पार ताय ।
24 ती मािनसहरूले परमे रले के गनर् सकन ु हुन्छ भन्ने कुरा दखे।े

ितनीहरूले समु मा गन ुर् भएको उहाँको अ तू कामहरू दखे।े
25 परमे रले आज्ञा गन ुर्भयो, अिन बल बतास बहन थाल्यो।

छालहरू उच्च भन्दा उच्च हुदँै गए।
26 ती छालहरूले ितनीहरूलाई उठाएर आकाशमा पयुार्ए

अिन गिहरो समु मा झा रिदए।
तफूान एकदम भयकंर िथयो ती मािनसहरूको साहस हराएर गयो।

27 ितनीहरू धरम ररहकेा िथए अिन मातकेो मािनस सरह पछा रए,
माझी रूपमा ितनीहरूको कुशलता बकेार भयो।

28 ितनीहरू सकंटहरूले घे रए, यसकैारण ितनीहरूले परमे रलाई गहुार माग।े
अिन उहाँले ती सकंटहरूबाट ितनीहरूलाई बचाउन ु भयो।

29 परमे रले समु तफूानलाई रोक्न ु भयो।
अिन छालहरूलाई शान्त पान ुर्भयो।

30 माझीहरू खशुी भए िकनभने समु शान्त िथयो।
अिन परमे रले ितनीहरू जहाँ जान चाहन्थे त्यहाँ जोगाएर लजैान ु भयो।

31 उहाँको मे र मािनसहरूको लािग उहाँले सजृना गन ुर् भएको
आ यर्कामहरूको िन म्त परम भलुाई धन्यवाद दऊे।

32 महासभामा परमे रको शसंा गर।
बढूा- धानहरू सगँै भलेा भएको बलेा उहाँको शसंा गर।

33 परमे रले नदीहरूलाई पिन मरूभिूममा प रव र्न गन ुर्भयो।
परमे रले झरनाहरू बहनदुे ख रोिकिदन ु भयो।

34 परमे रले म ललो भिूमलाई काम नलाग्ने निूनलो जमीन बनाई िदनभुयो।
िकनभने ती द ु मािनसहरूले गदार् हो, जो त्यस ठाउँमा बसीरहकेा िथए।

35 परमे रले मरूभिूमलाई पानीको पोखरीमा प रव र्न गन ुर्भयो।
परमे रले बाँझो जमीनमा पानीको मलू फुटाउन ु भयो।

36 परमे रले भोकाएका मािनसहरूलाई रा ो ठाउँमा लानभुयो।
अिन ितनीहरूले आफ्नो िन म्त शहर बसाए।

37 ती मािनसहरूले त्यस धत मा िबजन छरे। ितनीहरूले त्यहाँ अङ्गरुको खतेी गरे।
अिन ितनीहरूले असल बाली पाउन सके।

38 परमे रले ती मािनसहरूलाई आशीवार्द िदन ु भयो। ितनीहरूका सन्तानहरू बढ।े
ितनीहरूका अिधक भन्दा अिधक पशहुरू भए।

39 घोर िवपि र सकंटहरूले गदार्
ितनीहरूका प रवारहरू सानो र कमजोर भए।

40 परमे रले ितनीहरूका शासकहरूलाई ल ज्जत र ाकुल पान ुर् भयो।
उहाँले ितनीहरूलाई मरूभिूममा भडिकिहडने बनाउन ु भयो जहाँ कुनै बाटो छैन।

41 त्यसपिछ परमे रले ती गरीब मािनसहरूलाई ितनीहरूको दःुखबाट मु िदनभुयो।
अिन ितनीहरूका प रवारहरू भडेाका बथानहरू जस्ता िवशाल हुदँै गए।

42 असल मािनसहरूले त्यसलाई दखे्छन ्अिन ितनीहरू आन न्दत हुन्छन ्
तर द ु मािनसहरूले त्यसलाई दखेे पिछ अनहुार खमु्च्याउँछन।्

43 यिद कुनै मािनस ज्ञानी छ भने उसले यी कुराहरू सम्झने छ।
परमे रको मे के हो, त्यसपिछ मा उसले वास्तिवक रूपमा बझु्न थाल्नछे।

108
दाऊदको एउटा स्तिुतगीत।
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1 हे परमे र, म आत्मा र हृदय सिहत

स्तिुत-गीतहरू गाऊन तयार छु।
हे मरेो आत्मा, त ँ उठ!

2 साङ्गीतहरू वीणाहरू उठ!
अिन अरूहरूलाई उठाऊ!

3 हे परमे र, हामी तपाईंलाई
जाितहरू माझ गणु-गान गनछौ।

4 परम भ!ु तपाईंको मे आकाशभन्दा पिन उच्च छ।
तपाईंको सत्यता उच्चतम बादल भन्दा पिन उच्च छ।

5 हे परमे र, आकाशभन्दा पिन मािथ उठनहुोस!्
सारा ससंारले तपाईंको मिहमालाई दखेोस।्

6 हे परमे र, आफ्ना िम हरू बचाउनलाई मरेो ाथर्नाको त्य ु र िदनहुोस।
अिन तपाईंको महान ्श बचाउनलाई योग गन ुर्होस।्

7 परमे र उहाँको म न्दरमा बोल्न ु भयोः
“म य ु िज े छु अिन िवजयी भएर फु ल्लत हुनछुे!

म यो धत आफ्ना मािनसहरूको माझमा भाग गरेर बाँिडिदने छु।
शकेेम ितनीहरूलाई िदनछुे।
म ितनीहरूलाई सकु्कोत बेंसी िदनछुे।

8 िगलाद र मनस्से मरेो हुनछे।
ए मै मरेो िशरकवज हुनछे,
यहूदा मरेो राजदण्ड हुनछे।

9 मोआब मरेो ख ु ा धनुे ठूलो गद ुर्वा हुनछे,
एदोम मरेो जु ाहरू बोक्ने दास हुनछे,
म प ल स्तलाई परास्त गन छु अिन िवजय भएको खसुीमा कराउने छु।”

10-11 तर तपाईंले हामीलाई त्यागरे जान ु भयो!
तपाईं हा ा सनेाहरूसगँ जान ु भएन!

कसले मलाई श हुरूको िकल्लाितर लजैाने हो?
कसले मलाई एदोमको िवरू लडाइँ गनर् लजैाने हो?

12 हे परमे र, हा ा श हुरू नाश गनर्लाई साथ िदनहुोस।्
मािनसहरूले हामीलाई सघाउन सक्दनैन!्

13 परमे रले मा हामीलाई ब लयो बनाउन सक्न ु हुन्छ।
परमे रले हा ा श हुरू परािजत गनर् सक्न ु हुन्छ।

109
मखु सगंीतकारलाई: दाऊदको भजन।

1 हे परमे र, म तपाईँको शसंा गछुर्!
मरेो ाथर्नाहरूको लािग कान नथनु्न ु होला!

2 द ु मािनसहरूले मरेो बारेमा झटूा कुराहरू भिनरहकेा छन।्
ितनीहरूले भनकेा कुराहरू सत्य होइनन।्

3 मािनसहरूले मरेो बारेमा उपके्षामलूक कुराहरू गदर्छन।्
मािनसहरूले िवनाकारण ममािथ आ मण गदर्छन।्

4 मलैे ितनीहरूलाई मे गरें तर ितनीहरूले मलाई घणृा गरें।
यसलैे अब म तपाईंलाई ाथर्ना ग ररहछुे।

5 मलैे ती मािनसहरूको लािग रा ो कामहरू गरें ।
तर ितनीहरूले म ित अनिुचत कामहरू गरें ।
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म ितनीहरूलाई मे गछुर्
तर ितनीहरूले मलाई घणृा गछर्न।्

6 मरेो श लुाई उसको कुकायर्का लािग दण्ड िदनहुोस।्
उनी गल्ती हुन भनी माण गन मािनस खोज्न ु होस।्

7 न्यायक ार्ले मरेो श ु गल्लीमा छन ्भनरे िनणर्य िदओस ्अिन उसलाई दोषी माण गरोस।्
मरेो श लुे भनकेा सबै कुराहरू उनीहरूमािथ नै परोस।्

8 मरेो श ु चाँडै मरोस।्
अक कसलैे उसको स्थान पाओस।्

9 मरेो श कुा छोरा-छोरीहरू टुहुरा-टुछुरी होऊन र ितनका प ी िवधवा होऊन।्
10 ितनीहरूले आफ्ना घरहरू छोड्न ु परोस ्

र ितनीहरू िभखारी भई जाऊन।
11 मािनसहरूले मरेो श कुो पसैा-रूिपयाँ, ज-ेजित सम्पि हरू छन सबै लिगिदवोस।्

परदशेीहरूले उनले गन काम सबै लजैाऊन।्
12 भरोसा गछुर् मरेो श ु ित कोही पिन कृपाल ु छैनन।्

भरोसा गदर्छु कसलैे पिन त्यसको नानीहरू ित दया दशार्उदँनैन।्
13 मरेो श हुरूलाई पणूर्रूपले ध्वशं गन स।्

अक आउने त्यसको सन्तानले चारैितर बाट नाउँ सम्म हटाई िदयोस।्
14 भरोसा छ परम भलुे मरेो श कुो िपताका पापहरूलाई स्मरण गन ुर्हुनछे।

अिन भरोसा छ उसकी आमाले गरेका पापहरू किहल्यै मे टन्दनै।्
15 भरोसा छ परम भलुे ती पापहरू किहल्यै िबसर्न ु हुनछैेन।

अिन श लुाई पणूर् कारले भलु्नलाई परम भलुे मािनसहरूलाई वाध्य गन ुर् हुनछे।
16 िकनभने त्यस द ु मािनसले किहल्यै रा ो काम गरेन।

त्यसले कसलैाई मे गरेन,
त्यसले दीन-दःुखीको जीवन क ठन र असहाय बनाई िदयो।

17 त्यस द ु मािनसले अरूकोलािग
नरा ो होस भन्ने इच्छा गय अिन सराप्यो।

त्यसले किहल्यै पिन अरूहरूको िन म्त रा ा कुराहरू िचताएन।
यसलैे त्यस ित पिन रा ो कुरा हुन नदऊे।

18 सराप नै उसले लाउने लगुाहरू होस।्
सराप नै त्यसको िपउने पानी बिनयोस।्

त्यो द ु मािनसले शरीरमा लगाउने तले नै
सराप होस।्

19 सराप नै उसले कम्मरमा बाध्ने पटुका होस।्
सराप नै उसको कम्मरमा बाँिधने पटेी होस।्

20 भरोसा गछुर् िक परम भलुे सबै त्यस्ता कुराहरू मरेो श ु ित गन ुर्हुनछे।
भरोसा गदर्छु िक परम भलुे सबै त्यस्ता कुराहरू जसले मलाई मान यास गरे मािनसहरूका लािग गन ुर् हुनछे।

21 हे परम भ,ु तपाईं मरेो स्वामी हुनहुुन्छ। यसकारण त्यस्तो कारले मलाई सद्ब्यावहार गन ुर्होस ्जसबाट तपाईंको
नाउलँाई सम्मान पयुार्उने छु।

तपाईंसगँ त्यस्तो महान ् मे छ, यसलैे मलाई बचाउन ु होस।्
22 म खाली गरीब, असहाय मािनस हु।ँ

म वास्तवमा उदास छु, मरेो हृदय टु ा-टु ा भएको छ।
23 म यस्तो अनभुव गदर्छु िक मरेो जीवन अब शषे भइसक्यो, िदनको अ न्तम हारको लामो छायाँ जस्तो।

म आफूलाई बढारेर फ्याँिक जाने कीरा जस्तो लाग्छ।
24 मरेो गोडाहरू कमजोर छन ्िकनभने म भोको छु।
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मलैे आफ्नो ओजन हराइसकें अिन दबु्लो भईरहछुे।
25 द ु मािनसहरूले मलाई अपमान गरे।

ितनीहरूले मलाई हरेे अिन टाउकाहरू हल्लाए।
26 हे परम भ,ु मरेो परमे र, मलाई सहयोग गन ुर्होस!्

तपाईंको हेपणूर् करूणा दशार्एर मलाई बचाउन ु होस!्
27 तब ती मािनसहरूले बझु्नछेन ्िक तपाईंले मलाई सहयोग गन ुर्भयो।

तब ितनीहरूले जान्नछेन ्िक यो मलाई सहायता गन श तपाईंको हो।
28 ती द ु मािनसहरूले मलाई सराप्छन ्तर तपाईंले मलाई आशीवार्द िदनहुुन्छ।

ितनीहरूले मलाई आ मण गरे, यसकारण ितनीहरूलाई हराइयोस।्
तब, तपाईं को दास, म खशुी हुनछुे।

29 मरेो श हुरूलाई ाकुल पान ुर् होस!्
ितनीहरूले लाजलाई कोट जस्तै लगाऊन।्

30 म परम भलुाई धन्यवाद िदन्छु।
म उहाँलाई धरैे मािनसहरूको समक्ष शसंा गछुर्।

31 परम भु असहाय मािनसहरूको छेउमा ब ु वा उिभन ु हुन्छ,
परमे रले ितनीहरूलाई अन्य मािनसहरूबाट बचाउन ु हुन्छ जसले ितनीहरूलाई ाण दण्ड िदने यास गदर्छन।्

110
दाऊदको स्तिुतगान।
1 परम भलुे मरेो भलुाई भन्नभुयो,

“जित बलेा सम्म म ित ा श हुरूलाई ित ो अधीनमा पािदर्न त्यस बलेासम्म मरेो दािहनपे बस।्”

2 परम भलुे ित ो राज्य बढाउनलाई सहयोग गन ुर् हुनछे। ित ो राज्य िसयोनमा शरुूहुनछे
अिन यो त्यित बलेासम्म बढदै जानछे जित बलेासम्म आफ्ना श हुरूलाई आफ्नो शासन गनछौ!

3 जब ितमीले आफ्ना सनै्यहरूसगँै भलेा गनछौ
ित ो मािनसहरू स्वयसंवेक हुनछेन।्

ितनीहरूले आफ्नो िवशषे पोशाकहरू लगाउनछेन।्
अिन िवहानै एका-अकार्िसत भटे हुनछे।

ती यवुा परुूषहरू भइँूमा शीत परे जस्तै
ित ो व रप र हुनछेन।्

4 परम भलुे ितज्ञा गन ुर्भयो उ
हाँले आफ्नो मन ब द्ल गन ुर्हुदँनै।

“ितमी अनन्तको िन म्त
मल्कीसदेके जस्तै पजूाहारी हौ।”

5 मरेो स्वामी ित ो दािहनपे हुनहुुन्छ।
जब उहाँ ोिधत हुनहुुन्छ उहाँले अन्य राजाहरूलाई डराउन ु हुनछे।

6 परमे रले जाित-जाितहरूलाई न्याय गन ुर्हुनछे।
धत मतृ शरीरहरूले ढािकने छ।
अिन परमे रले श शाली जाितहरूका नतेाहरूलाई दण्ड िदन ु हुनछे।

7 राजाले बाटोमा झरनाको पानी िपउन ु हुनछुे।
त्यसपिछ उहाँले टाउको उठाउन ु हुनछे। अिन ब लयो* हुन ु हुनछे।

* 110:7: , (1) उनले पानी खाईसकेर टाउको उठाए, र (2) ब लयो र महत्वपणूर् मािनस भए।
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111
1 परम भकुो शसंा गर!

म परम भलुाई सभामा (जहाँ असल मािनसहरू भलेा हुदँछन)्
आफ्ना सम्पणूर् हृदयबाट धन्यवाद िददंछु।

2 परम भलुे आ यर्कामहरू गन ुर्हुन्छ।
मािनसहरूले त्यस्तै असल कुराहरू चाहन्छन ्जनु परमे रबाट आउँदछ।

3 परम भलुे साँ च्च नै मिहमापणूर् र अचम्मका कामहरू गन ुर्भयो।
उहाँको धािमर्कता सदा-सवर्दा रहने छ।

4 परमे रले आ यर्कामहरू गन ुर् भएकोले उहाँलाई स म्झइने
िक परम भु कृपाल ु र करूणामय हुनहुुन्छ।

5 परमे रले आफ्ना अनयुायीहरूलाई भोजन िदनहुुन्छ,
उहाँले आफ्नो करार सदा सवर्दा सम्झन ु हुन्छ।

6 उहाँको भावशाली कमर्हरूले माण िदयो िक
उहाँले ितनीहरूलाई अन्य जाितहरूको जमीन िददं ै हुनहुुन्थ्यो।

7 त्यके कुरा परमे रले धम रूपमा र िनष्पक्ष रूपमा गन ुर्हुन्छ।
उहाँका सारा आज्ञाहरू सबै नै िव ास योग्यका छन।्

8 परमे रका आज्ञाहरू अनन्तसम्म रहनछेन।्
ती आज्ञाहरू ितनीहरूलाई िदनकुो कारण परमे र इमान्दार र श ु हुनहुुन्छ।

9 परमे रले आफ्ना मािनसहरूलाई बचाउन ु भयो। परमे रले ितनीहरूसगँ एउटा करार गन ुर्भयो जनु सवर्दा रहने छ।
परमे रको नाउँ पिव र भययोग्य छ।

10 ज्ञान परमे रको भय र आदरबाट ारम्भ हुन्छ।
मािनसहरू जसले परमे रलाई मान्दछ उनीहरू ज्ञानी हुन।्
स्तिुत शसंाहरू परमे र ित सवर्दा गाइनछे।

112
1 परम भकुो शसंा गर!

कुनै मािनसले परमे रको डर र आदर राख्दछ।
त्यस मािनसले परमे रका आज्ञाहरू मन पराउँदछ र उ सखुी हुनछे।

2 उनका सन्तानहरू पथृ्वीमा महान ्हुनछे।
असल मािनसका सन्तानहरूलाई साँचो रूपमा आशीवार्द िदइनछे।

3 त्यस मािनसको प रवारहरू अित सम्पन्न हुनछे
अिन उसको भ ता सदा सवर्दा रहने छ।

4 सोझा मािनसहरूको लािग, परमे र अन्धकारमा च म्करहने ज्योितको स्वरूप हुनहुुन्छ।
परमे र धम , दयाल ु र करूणामय हुनहुुन्छ।

5 मािनसको लािग दयाल ु र उदार हुन ु उ म हो।
एक मािनसको लािग आफ्नो ापारमा स्प हुन ु असल हो।

6 त्यो मािनसको पतन किहल ्यै पिन हुनछैेन,
असल मािनसको सधैं स्मरण ग रन्छ।

7 उनी कुनै पिन नरा ो समाचारले डराउन ु हुदँनै।
त्यो मािनसमा आत्मिव ास छ िकनभने उसले परम भमुािथ िव ास गदर्छ।

8 त्यो मािनसमा आत्मिव ास छ, उ भयभीत हुनछैेन।
उसले आफ्नो श हुरूलाई परास्त गनछ।

9 त्यस्तो मािनस जसले आफ्नो इच्छा अनसुार
गरीब मािनसहरूलाई चीजबीजहरू िददंछ।
अिन उसको उपकार सवर्दा रही रहने छ।

10 द ु मािनसहरू त्यस्तो दखेरे ोिधत हुन्छन।्
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ितनीहरूले रीसमा आफ्ना दाँतहरू कडकडाउँछन। तर त्यसपिछ ितनीहरू अ ल्पने छन।्
द ु मािनसहरूले आफुले चाहकेा कुराहरू पाउने छैनन।्

113
1 परम भकुो शसंा गर!

परम भकुा दासहरू उहाँको शसंा गर!
परम भकुो नाउकँो शसंा गर।

2 परम भकुो नाउँ अिहले
र सदा-सवर्दालाई धन्य बनी रहोस।्

3 परम भकुो नाउकँो शसंा
पवूर्मा सयूर् उदय हुने ठाउँदे ख प ममा सयूर् अस्ताउने ठाँउ सम्म भइरहोस।्

4 परम भु सबै जाितहरूभन्दा उच्च हुनहुुन्छ।
उहाँको मिहमा स्वगर्मािथ सम्म जान्छ।

5 कुनै मािनस पिन हा ो परम भु परमे र जस्तो छैन।
परमे रमािथ स्वगर्मा ब ु हुन्छ।

6 परमे र हामी भन्दा िन ान्त मािथ हुनहुुन्छ।
उहाँले आकाश र पथृ्वी दे तल हने ुर्पछर्।

7 परमे रले हीन अवस्थाबाट गरीबहरूलाई मािथ उठाउन ु भयो।
परमे रले िभखारीहरूलाई मलैा फ्याँक्ने ढवाङ्गबाट िनकाल्न ु भयो।

8 अिन परमे रले ती मािनसहरूलाई मलु्यवान बनाउन ु भयो।
परमे रले ितनीहरूलाई महत्वपणूर् नतेाहरू बनाउन ु भयो।

9 एउटी ीको नानीहरू नहुन सक्लान
तर परमे रले ितनलाई छोरा-छोरीहरू िदएर सखुी तलु्याउन ु हुनछे!

परम भकुो शसंा गर!

114
1 इ ाएल ले िम त्यागरे गए।

याकूबले त्यो िवदशेलाई त्यागरे गए।
2 यहूदा परमे रको खास मािनस भए।

इ ाएल उसको राज्य हुन गयो।
3 लाल समु ले यो दखेरे भाग्यो,

यदर्न नदी उल्टा बग्न थाल्यो।
4 पवर्तहरू भडेाहरूझै व रप र नाच्न थाल।े

पहाडहरू भडेाका पाठाहरू जस्तै उ न थाल।े
5 लाल समु , ितमी िकन भागरे गयौं?

यदर्न नदी, ितमी िकन फकर भागी गयौ?
6 हे पवर्तहरू! ितमीहरू भडेाहरू झैं िकन खशुीले उि यौ?

अिन पहाडहरू! ितमीहरू िकन भडेाका पाठाहरू झै ब ु कु-ब ु कु उि यौ?
7 हे पथृ्वी, याकूबको परम भु परमे र

स्वामीको सामने थरहरी हो।
8 परमे र नै हुन ्जसले च ानबाट पानी बग्ने बनाउन ु भयो।

परमे रले कडा च ानबाट झरना बहाउन ु भयो।
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115
1 हे परम भ,ु हामीले सम्मान पाउन ु पन होइन।

तपाईंको मे र िव ासले गदार्
सम्मान तपाईंको मा हो।

2 िकन ती जाितहरू हा ा परम भु कहाँ छन?्
भनरे छक्क पदर्छन?्

3 परम भु स्वगर्मा हुनहुुन्छ,
अिन उहाँले आफ्नो चाहनाले जे पिन गनर् सक्नहुुन्छ।

4 ती सम् दायहरूका “दवेताहरू” सनु र चाँदीले बिनएका खाली मिूतर्हरू मा हुन।्
ितनीहरू कुनै मािनसले बनाएका मिूतर्हरू मा हुन।्

5 ती मिूतर्हरूका मखुहरू छन,् तर बोल्न सक्दनैन।्
ितनीहरूका आखँाहरू छन,् तर दे सक्दनैन।्

6 ितनीहरूका कानहरू छन,् तर सनु्न सक्दनैन।्
ितनीहरूका नाकहरू छन,् तर स ुघँ्न स ै नन ्

7 ितनीहरूका हातहरू छन,् तर अनभुव गनर् सक्दनैन ्
ितनीहरूका खु ाहरू छन,् तर िहडं्न सक्दनैन ्
अिन कुनै स्वर-ध्विनहरू उनीहरूका कण्ठबाट िनकाल्न स ै नन।्

8 ती मािनसहरू जसले ितनीहरूलाई बनाउछँन ्र ितनीहरूमािथ भरोसा गछर्न,्
ितनीहरू त्यस्तै हुन्छन!्

9 हे इ ाएल का मािनसहरू, परम भमुािथ भरोसा गर!
परम भु ितनीहरूका बल र ढाल हुन।्

10 हारूनका प रवारहरू, परम भमुािथ भरोसा राख!
परम भु ितनीहरूका बल र ढाल हुनहुुन्छ।

11 हे परम भकुा अनयुायीहरू, परम भमुािथ भरोसा गर!
परम भु ितनीहरूका बल र ढाल हुन।्

12 परम भलुे हामीलाई सम्झनहुुन्छ।
परम भलुे हामीलाई आशीवार्द िदनहुुन्छ।

परम भलुे इ ाएल लाई आशीवार्द िदनहुुनछे।
परम भलुे हारूनका प रवारलाई आशीवार्द िदनहुुनछे।

13 महान ्र क्षु दवुलैाई आशीवार्द िदनहुुनछे।
परम भलुे आफ्ना भ हरूलाई आशीवार्द िदनहुुनछे।

14 परम भलुे ितमीहरूका छोरा-छोरीहरूलाई
धरैे भन्दा धरैे नै िदऊन।्

15 परम भु जसले स्वगर् र पथृ्वी बनाउन ु भयो,
ितमीहरूलाई आशीवार्द िदऊन!्

16 स्वगर्मा परम भकुो अिधकारमा छ।
तर पथृ्वी उहाँले मािनसहरूका अिधकारमा िदन ु भयो।

17 मरेका मािनसहरूले परम भकुो शसंा गदनन।्
िचहान िभ भएका मािनसहरूले परम भकुो शसंा गदनन।्

18 तर हामी अिहले परम भकुो शसंा गछ ,ं
अिन उहाँको हामी सदा-सवर्दा शसंा गछ ं।

परम भकुो शसंा गर!
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116
1 जब परम भलुे मरेो ाथर्ना सनु्न ु हुदँछ

त्यो मलाई मन पदर्छ।
2 जब मलैे गहुार माग्दा उहाँले मलाई सहाएता िदनहुुन्छ

त्यो मलाई मन पछर्।
3 म मनर् आटेको िथएं। मतृ्यकुो डोरीहरूले मलाई व रप र बाँिधएको िथयो।

िचहान मरेो व रप र िथयो
म भयभीत र िच न्तत िथएँ।

4 तब मलैे परमे रको नाउँ डाकें ।
मलैे भन,े “परम भ,ु मलाई बचाउन ु होस!्”

5 परम भु धािमर्क र करूणामय हुनहुुन्छ।
हा ा परमे र कृपाल ु हुनहुुन्छ।

6 परम भलुे असहाय मािनसहरूको हरेचाह गन ुर् हुन्छ।
म असहाय िथएँ अिन परम भलुे मलाई बचाउन ु भयो।

7 हे मरेो ाण, िव ाम गर!
परमे रले ितमीलाई हरेचाह ग ररहन ु भएको छ।

8 हे परमे र, तपाईंले मरेो ाणलाई मतृ्यबुाट बचाउन ु भयो।
तपाईंले मरेो आसँहुरू थािमिदन ु भयो। तपाईंले मलाई पतन हुनदे ख जोगाउन ु भयो।

9 जीिवतहरूको दशेमा पिन
म परम भकुो सवेा अनवरत गनछु।

10 य िप मलैे भने अझ पिन मरेो िव ास िथयो,
“म सवर्नाश भएँ!”

11 हो, मलाई िव ास िथयो, जब म डराएको िथएँ, मलैे भन,े
“सबै मािनसहरू झटूा छन!्”

12 म परम भलुाई के िदन सक्छु र?
ममा भएका सबै कुराहरू परम भलुे नै िदन ु भएको हो।

13 उहाँले मलाई बचाउन ु भयो,
यसकारण म उहाँलाई अघर् ब ल चढाउनछुे।
अिन म परम भकुो नाउँ बोलाउनछुे।

14 परम भलुे वचन िदएको कुराहरू म परमे रलाई िदनछुे।
म अब सम्पणूर् मािनसहरूका समक्षमा जानछुे।

15 परमे रका भ जनहरू मध्ये एउटै पिन मय भने त्यो उहाँको िन म्त महत्वपणूर् हुनछे।
परम भु तपाईंको दासहरू मध्ये म एक हु।ँ

16 हे परम भ,ु म तपाईंको दास हु।ँ
म तपाईंकी एकजना सिेवकाको बालक हु।ँ
परम भ,ु तपाईं नै मरेो थम गरुू हुनहुुन्थ्यो!

17 म तपाईंलाई धन्यवादको भटेी ट याउने छु।
म परम भकुो नाउँ पकुानछु।

18 आफुले वचन िदएको कुराहरू म परमे रलाई िदनछुे।
अब म सम्पणूर् मािनसहरूको समक्ष जाने छु।

19 म यो सव यरूशलमेको म न्दरमा गनछु,
र परम भकुो म न्दरको आगँनमा गनछु।

परम भकुो शसंा गर!
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117
1 हे सबै जाितका मािनस हो, परम भकुो शसंा गर।

हे सबै मािनसहरू हो, परम भकुो शसंा गर।
2 परमे रले हामीलाई असाध्यै मे गन ुर्हुन्छ!

अिन परमे र सदा-सवर्दाको िन म्त हा ो िव ासयोग्य हुनहुुनछे!

परम भकुो शसंा गर!

118
1 परम भलुाई आदर गर िकनभने उहाँ परमे र हुनहुुन्छ।

उहाँको हेपणू र् करूणा सवर्दा रहनछे!
2 इ ाएल ले यसो भन्छ,

“उहाँको हेपणू र् करूणा सदा सवर्दा रहनछे!”
3 पजूाहारीहरू यसो भन्छन,्

“उहाँको हेपणू र् करूणा अनन्त सम्म रहनछे!”
4 मािनसहरूले परम भलुाई पजु्दै यसो भन्दछन,्

“उहाँको हेपणू र् करूणा अनन्त रहनछे!”

5 म सकंटहरूमा फँसकेो िथएँ। यसलैे सहायताको िन म्त मलैे परम भलुाई डाकें ।
परम भलुे त्यसको जवाफ िदनभुयो अिन मलाई मु पान ुर्भयो।

6 परम भु मसगँ हुनहुुन्छ, यसलैे म भयभीत छैन।
मािनसहरूले मलाई कुनै कारको हानी पयुार्उन स ै न।

7 परम भु मरेो सहयोगी हुनहुुन्छ
म मरेो श हुरू परास्त भएको दे छुे।

8 मािनसहरूमा भरोसा रा ु भन्दा
परम भमुािथ नै भरोसा रा ु उ म हो।

9 ितमीहरूका नतेाहरूमा भरोसा रा ु भन्दा
परम भमुािथ नै भरोसा रा ु उ म हो।

10 धरैे श हुरूले मलाई घरेेर राखे
तर परम भकुो श ले ती श हुरूलाई मलैे परास्त पारें।

11 श हुरूले मलाई घ र-घ र घरेी रह।े
मलैे ितनीहरूलाई परम भकुो श ले परास्त पाद गएँ।

12 श हुरूले मलाई त्यसरी घरेे जसरी भीर माउरीहरूले घदेर्छ।
तर, ितनीहरू िछ ै नाश भएर गए जसरी पराल एकै िछनमा जलरे जान्छ।
मलैे ितनीहरूलाई परम भकुो श ले परास्त पारें।

13 मरेो श हुरूले ममा आ मण गरे अिन लगभग न गरीसकेका िथए।
तर परम भलुे मलाई साथ िदनभुयो।

14 परम भु मरेो श र िवजयी गीत हुनहुुन्छ।
उहाँले मलाई बचाउन ु हुन्छ!

15 ितमीले िवजयी उत्सवहरू िश मािनसहरूका घरमा मानकेो हुन सक्छौ।
परम भलुे आफ्नो महान ् भाव फे र एकपल्ट दशार्उन ु भयो।

16 परम भकुो पाखरुाहरू िवजयी भएर उठे।
परम भलुे आफ्नो महान ् भाव फे र एकपल्ट दशार्उन ु भयो।

17 म बाँच्ने छु मन छैन
अिन परम भलुे के गन ुर्भयो भनरे बताउनछुे।
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18 परम भलुे मलाई दण्ड िदन ु भयो,

तर उहाँले मलाई मनर् िदन ु भएन।
19 असल वशे ारहरू, मरेो िन म्त खो लयो

अिन म िभ आउने छु र परम भलुाई पजू्ने छु।
20 ितनीहरू परम भकुो वशे ारहरू हुन।्

िवशषे धम मािनसहरू मा त्यहाँबाट जान सक्दछन।्
21 परम भलु,े मरेो ाथर्नाको जवाफ िदन ु भएकोमा धन्यवाद कट गदर्छु।

मलाई बचाउन ु भएकोमा धन्यवाद कट गछुर्।
22 जनु ढुङ्गा िनमार्णकतार्हरूले लन चाहनेन।्

त्यही मलू ढुङ्गा* हुन गयो।
23 परम भलुे यस्तो बनाउन ु भयो।

अिन हामीले यसलाई आ यर्जनक भनरे सोच्यौ!
24 आज त्यो िदन हो जनु परम भलुे बनाउन ु भयो।

फे र आज फु ल्लत र खशुी हौं!
25 मािनसहरूले भन,े “परम भकुो शसंा गर!

परम भलुे हामीलाई बचाउन ु हुन्छ!
26 परम भकुो नाउँ गरेर आउने मािनसहरूलाई स्वागत छ।”

पजूाहारीहरूले जवाफ िदए, “हामी तपाईँलाई परम भकुो म न्दरमा स्वागत गदर्छौं!
27 परम भनुै परमे र हुनहुुन्छ। अिन उहाँले हामीलाई हण गन ुर् हुन्छ।

भेंडाका पाठालाई ब लदानको लािग बाँध अिन यसलाई वदेीको सींङ तफर् ल्याऊ।”
28 परम भ,ु तपाईं मरेो परमे र हुनहुुन्छ। म तपाईंलाई धन्यवाद िदन्छु।

परम भ,ु म तपाईंको शसंा गछुर्।
29 परम भकुो शसंा गर िकनभने उहाँ भलो हुनहुुन्छ।

उहाँको हेपणू र् करूणा सदा सवर्दा रहनेछे।

119
अ लफ्

1 शु जीवन िजउने मािनसहरू खशुी हुन्छन।्
ती मािनसहरूले परम भकुो उपदशेहरू प ाउँदछ।

2 परम भकुो करार जसले पालन गछर् ती मािनसहरू सखुी हुन्छन।्
ितनीहरूले परम भलुाई आफ्ना सम्पणूर् हृदयबाटै खोज्दछन।्

3 ती मािनसहरूले अनिुचत कामहरू गदनन,्
ितनीहरूले परम भकुो आज्ञा पालन गदर्छन।्

4 परम भ,ु तपाईंले आफ्ना आज्ञाहरू हामीलाई िदन ु भयो
अिन ती आज्ञाहरू पणूर् हृदयले पालन गन ुर् भनरे बताउन ु भयो।

5 परम भ,ु यिद सधँ ै तपाईंको
िविधहरू पालन गरें भन,े

6 तब म किहल्यै पिन ल ज्जत हुने छैन
जब म तपाईंको आज्ञाहरू पालन गछुर्।

7 जस्तो म तपाईंको न्याय र स णुको अध्ययन गछुर्
म साँचो रूपमा तपाईंको सम्मान गनछु।

* 118:22: “ ” “ ”
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8 परम भ,ु म तपाईंका आज्ञाहरू पालन गनछु,

कृपया मलाई नत्याग्न ु होस!्
बथे ्

9 तपाईंको िविधहरू अपनाएर
कसरी एउटा यवुा मािनस साँचो जीवन िजउन सक्छ?

10 म सम्पणूर् हृदयबाट परमे रको सवेा गन कोिशश गदर्छु।
परमे र, तपाईंका आदशेहरू पालन गनर्लाई मलाई साथ िदनहुोस।्

11 मलैे तपाईंको उपदशेहरू होिशयारी साथ कण्ठस्थ गरें।
िकनभने तपाईंको िवरू मा म पाप नगरूँ।

12 हे परम भ,ु तपाईंको शसंा होस।्
मलाई तपाईंको िविधहरू िसकाउन ु होस।्

13 म तपाईंको ज्ञानपणूर् िविधहरूको बारेमा बताउने छु।
14 म अरू केही भन्दा तपाईंको करार नै अध्ययन गदार्

आनन्द पाउछुँ।
15 म तपाईंको िविध िवषयमा चचार् गनछु।

म तपाईंको िजउने पथको अनसुरण गनछु।
16 म तपाईंको िनयमहरूमा रमाउने छु

म तपाईंका वचनहरू भलु्ने छैन।
िगमले ्

17 मरेो िन म्त रा ो गन ुर्होस,् तािक म बाँच्न सकौं
अिन तपाईंको आज्ञा पालन गन छु।

18 हे परम भ,ु मरेो आखँाहरू उघारी िदनहुोस ्तािक तपाईंका िशक्षाहरू हनेर् सकँु
अिन तपाईंका चमत्कारी कायर्हरू अध्ययन गनर् सकँु।

19 म यस पथृीवीमा भौतारी िहडँ्ने परदशेी जस्तै हु।ँ
मलैे तपाईँका आज्ञाहरू जान्न ु परेको छ।
परम भ,ु तपाईंका उपदशेहरू मबाट नलकुाउनहुोस।्

20 म सारा समय तपाईंको िविधहरू
अध्ययन गनर् चाहन्छु।

21 हे परम भ!ु तपाईंले अहकंारी मािनसहरूलाई िनन्दा गन ुर्भयो।
अनिुचत ्घटनाहरू ितनीहरूतफर् घट्नछेन ्ितनीहरूले तपाईंका आज्ञाहरू पालन गनर् अस्वीकार गरे।

22 मलाई ल ज्जत र ाकुल हुन निदनहुोस।्
मलैे तपाईंको करार पालन गरेको छु।

23 अगवुाहरूले पिन मरेो िबरोधमा कुरा गरे।
तर म तपाईंको दास हु,ँ हे परम भ!ु
अिन मलैे तपाईंको िनयमहरू पढकेोछु।

24 तपाईंको करार मरेो सल्लाहाकार हो।
यसले मलाई िहतकारी परामशर् िददंछ।

दालथ ्
25 म चाँडै मनछु। हे परम भ!ु

तपाईंको ितज्ञा बमोिजम मलाई बाँच्न िदन ु होस।्
26 मलैे आफ्नो जीवनको बारेमा तपाईंलाई बताएँ। अिन तपाईंले त्यसको त्य ु र िदनभुयो।

अब, तपाईंका िनयमहरू िसकाउन ु होस।्
27 हे परम भ,ु तपाईंका िनयमहरू बझु्न मलाई साथ िदनहुोस।्

तपाईंले सजृना गन ुर् भएका आ यर्जनक कुराहरूको िवषयमा मलाई अध्ययन गनर् िदनहुोस।्
28 म दःुखीत र थिकत छु।

आज्ञा िदनहुोस ्अिन मलाई फे र ब लयो बनाई िदनहुोस।्
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29 हे परम भ!ु मलाई क ठन जीवन बाँच्न निदनहुोस।्

तपाईंको िशक्षाहरूले मलाई बाटो दखेाउन ु होस।्
30 हे परम भ!ु म तपाईं ित उदार भई बसौ भनरे रोजकेो छु।

मलैे सचतेपणूर् तपाईंका िनणर्यहरू मनन गरेको छु।
31 म तपाईंको करार-वचनमा अिडग भएर ब छुे।

मलाई असन्त ु नबनाउन ु होस।्
32 म खशुीले तपाईंको आज्ञाहरू पालन गनछु।

परम भ,ु तपाईंका आज्ञाहरूले मलाई आनन्द िदन्छ।
थे ्

33 हे परम भ,ु मलाई तपाईंका िनयमहरू िसकाउन ु होस,्
अिन म होिशयारीिसत ितनीहरूको अनसुरण गनछु।

34 मलाई बझु्न सहायता गन ुर् होस ्
अिन म तपाईंको वस्था पालन गन छु।

35 हे परम भ,ु तपाईंको आज्ञाहरूसगँ मलाई बाटो दखेाउन ु होस।्
म साँचो रूपले त्यो जीवन शलैी अपनाउने छु।

36 मलाई धना हुनकुो स ामा
तपाईंको करारको बारेमा सोच्नलाई साथ िदनहुोस।्

37 परम भ,ु बकेामे मिूतर्हरूमा मरेो ध्यान पनर् निदन ु होस।्
तपाईंको त रकामा मलाई बाँच्न िदनहुोस।्

38 त्यही गन ुर्होस ्जनु तपाईंले आफ्नो दासलाई वचन िदन ु भएको िथयो
तािक मािनसहरूले तपाईंको ा गरून।्

39 हे परम भ,ु जनु हप्कीदे ख म डराउछुँ
त्यो मबाट हटाइिदनहुोस ्तपाईंको ब ु मानी िनणर्यहरू उ म छन।्

40 हने ुर्होस,् म तपाईंको आज्ञाहरू मन पराउँछु।
तपाईंको धािमर्कतामा मलाई बाँच्न िदनहुोस।्

वाव ्
41 हे परम भ,ु मलाई तपाईंका हेपणूर् करूणा तपाईंले दखेाउन ु होस,्

अिन तपाईँले ितज्ञा िदए झैं, मलाई बचाउन ु होस।्
42 जसले मलाई िनन्दा गछर्, ितनीहरूको िन म्त म जवाफ िदनछुे।

म साँ च्च नै तपाईंको वचनहरूमा भरोसा गछुर्।
43 म सधैं तपाईंको साँचो उपदशेहरू बोल्न पाऊ। हे परम भ,ु

म तपाईंको ब ु मानी िनणर्यहरूमा आि त छु।
44 हे परम भ,ु म तपाईंको उपदशेहरू सदा-सवर्दा अनसुरण गनछु।
45 यसकारण म स्वतन् हुने छु।

िकनभने मलै े तपाईंको िनयमहरू पालन गन क गरें।
46 म तपाईंको करारको िवषयमा राजाहरूसगँ चचार् गनछु,

अिन ितनीहरूले मलाई ल ज्जत पान छैनन।्
47 म तपाईंको आज्ञाहरू मनन गदार् आन न्दत हुन्छु, परम भ।ु

म ती आज्ञाहरू मन पराउँछु।
48 हे परम भ,ु म तपाईंको आज्ञाहरूलाई शसंा गछुर्। म ितनीहरूलाई मन पराउँछु।

अिन म ितनीहरूलाई अध्ययन गछुर्।
जाइन

49 हे परम भ,ु म ित गन ुर् भएको ितज्ञा याद गन ुर्होस।्
त्यो ितज्ञाले मलाई आशा िदएकोछ।

50 म पीिडत ्िथएँ, र तपाईंले मलाई सान्त्वना िदनभुयो।
तपाईंका वचनहरूले मलाई फे र एकपल्ट जीिवत तलु्यायो।
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51 ती घमण्डीहरूले मलाई लगातार अपमान गरे,

तर मलैे तपाईंका िशक्षाहरूको अनसुरण गनर् छोिडन।ँ
52 हे परम भ,ु म सधैं तपाईंको ब ु मानी िनणर्यहरूले

मलाई सान्त्वना िददंछ।
53 जब मलैे ती द ु मािनसहरूले तपाईंको उपदशेहरू

मान्न छाड्दै गएको दखेरे म ोिधत भएँ।
54 मरेो वासको घरमा तपाईंका िनयमहरू नै

मरेो गीतहरू भएका छन।्
55 हे परम भ,ु मलैे रातमा तपाईंको नाउँ स्मरण गरेको छु।

अिन मलैे तपाईंको उपदशेहरू पिन याद गरेको छु।
56 त्यस्तो हुने गछर् िकनभने म सतकर् तासाथ तपाईंको आज्ञाहरू पालन गदर्छु।

हथे
57 हे परम भ,ु मलैे मरेो क र् नै तपाईंको आज्ञाहरू पालन गन ुर् हो भनरे िनणर्य लएँ।
58 हे परम भ,ु म सम्पणूर् रूपले तपाईंमािथनै आि त छु

म ित सधँ ै तपाईंले वचन िदए झ,ै कृपादिृ रहोस।्
59 मलैे आफ्नो जीवनलाई खबु होिशया रसगँ सोच।े

अिन म तपाईंको करार ित फिकर् एर आए।
60 कुनै िवलम्ब नगरीकन हता रन्दै

म तपाईंको आज्ञाहरूलाई पालन गनर्लाई फकं।
61 केही द ु मािनसहरूका झणु्डले मरेो बारेमा नीच कुराहरू गरे।

तर परम भु मलै े तपाईंको उपदशेहरू भु लन।ँ
62 तपाईंको धािमर्क िनणर्यहरूको िन म्त

धन्यवाद िदन म रातमा उठें।
63 ज-जसले तपाईंलाई पजू्दछन म ती सबै मािनसहरूको साथी हु।ँ

म ती सबै मािनसहरूको साथी हु ँ ज-जसले तपाईंको आदशेहरू मान्दछन।
64 हे परम भ,ु पथृ्वी तपाईंको हेपणू र् करूणाले भ रन्छ।

मलाई तपाईंको िनयमहरू िसकाउनहुोस।्
तथे ्

65 परम भ,ु तपाईंले आफ्नो दासको लािग असल काम गन ुर्भयो।
तपाईंले वचन िदएकै अनसुार काम गन ुर्भयो।

66 हे परम भ,ु ज्ञानी िनणर्यहरू लन मलाई ब ु िदनहुोस।्
म तपाईंको आज्ञाहरूमा भरोसा राख्छु।

67 म पीिडत हुन ु भन्दा अगािड, मलैे धरैे नरा ो कामहरू गरेको िथएँ
तर अिहले खबु सतकर् भएर तपाईंको आज्ञाहरू पालन गदर्छु।

68 परमे र तपाईं भलो हुनहुुन्छ, र तपाईंले असल कामहरू गन ुर्हुन्छ।
तपाईंको िनयमहरू िसकाउन ु होस।्

69 मािनसहरू ज-जसले आफूलाई म भन्दा उ म ठान्दछ तर ितनीहरूले मरेो बारेमा झटूा कुराहरू गछर्न।्
तर परम भु मरेो सम्पणूर् हृदय सिहत म तपाईंको आज्ञाहरू लगातार पालन गछुर्।

70 ती मािनसहरू अत्यन्त मखूर् छन।्
तर म तपाईंका उपदशेहरू अध्ययन गदार् आन न्दत हुन्छु।

71 मरेो िन म्त वदेना उ म िथयो।
मलैे तपाईंको िनयमहरू िसकें ।

72 हे परम भ,ु तपाईंका उपदशेहरू मरेो लािग असल छन।्
ितनीहरू एक हजार टु ा चाँदी र सनुहरूभन्दा उ म छ।

योद ्
73 हे परम भ,ु तपाईंले मलाई बनाउन ु भयो अिन मलाई सघाउन ु भयो।
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मलाई तपाईंका आज्ञाहरू िसक्न ु र बझु्नलुाई सहयोग गन ुर्होस।्
74 हे परम भ!ु तपाईंका भ जनहरूले मलाई हदेर्छन ्र आदर गदर्छन।्

ितनीहरू खशुी छन ्िकनभने तपाईंले जे भन्नभुयो मलै त्यसमैा िव ास गरें।
75 हे परम भ,ु म जान्दछु िक तपाईंका िनणर्यहरू िनष्पक्ष छन।्

अिन तपाईंले मलाई दण्ड िदन ु सठीक िथयो।
76 अब, तपाईंको हेपणूर् करूणाले मलाई सान्त्वना िदनहुोस।्

तपाईंको ितज्ञा बमोिजम मलाई सान्त्वना िदनहुोस।्
77 हे परम भ,ु मलाई सान्त्वना िदनहुोस र मलाई बाँच्न िदनहुोस।्

म तपाईंको िशक्षाहरूमा आन न्दत ्हुन्छु।
78 मािनसहरू ज-जसले ितनीहरू मभन्दा असल हुँ भनरे सोच,े मरेो बारेमा झटूो बोल।े

ती मािनसहरू ल ज्जत होऊन।् परम भ,ु म तपाईंको वस्था िसक्छु, पढछु।
79 भरोसा गछुर् तपाईंको भ जनहरू मकहाँ फकर आऊन।

यसकारण ितनीहरूले तपाईंको करारवचनहरू िसक्न सक्छन।्
80 परम भ,ु मलैे तपाईंको आज्ञाहरू सम्पणूर् कारले पालन गनर् सकँु

तािक म ल ज्जत हुने छैन।
काफ्

81 म मनर् आटेँको छु। तपाईंले मलाई बचाउन ु हुन्छ भनरे प खर्रहछुे।
तर परम भ,ु तपाईंले भनकेा कुराहरूमा म भरोसा गछुर्।

82 मलैे तपाईंको ितज्ञा लगातार हे ररहकेोछु।
तर मरेो आखँाहरू िशिथल भइरहछेन ्परम भ,ु किहले मलाई सान्त्वना िदनहुुन्छ?

83 म धवुाँमािथ झु ण्डयाएर रा खएको सकु्खा छालाको थलैो भए तापिन,
तपाईंको िनयमहरू भलु्ने छैन।

84 म किहले सम्म बाँच्ने छु?
हे परम भ,ु जसले मरेो खदेो गरे, ती मािनसहरूलाई किहले सजाय िदन ु हुन्छ?

85 कितपय अहंकारी मािनसहरूले मलाई झटूो कुराहरू जनु तपाईंको
उपदशेहरूको िवरू हुन ्ती ारा मलाई हार गरे।

86 हे परम भ,ु मािनसहरू सबलैे तपाईंको आज्ञाहरूमािथ भरोसा गनर् सक्छन,्
ती मािनसहरूले िबना कारणै मरेो खदेो गरे। मलाई सहायता िदनहुोस!्

87 ती मािनसहरूले ायः मलाई ध्वशं ग रसके।
तर मलैे तपाईंको आज्ञाहरू मान्न छािडन।ँ

88 हे परम भ,ु तपाईंको हेपणू र् करूणा मलाई दशार्उन ु होस ्
अिन मलाई बाँच्न िदनहुोस।् तपाईंले जे भन्नहुुन्छ म त्यही गनछु।

लामदे
89 हे परम भ,ु तपाईंका वचनहरू सदा-सवर्दा रहनछेन।् तपाईंका वचनहरू स्वगर्मा पिन अनन्त रहनछेन।्
90 तपाईं सदा-सवर्दा िव ासी हुनहुुन्छ।

हे परम भ,ु तपाईंले पथृ्वी सजृना गन ुर्भयो, अिन यो अझ िव ासयोग्य हुनहुुन्छ।
91 तपाईं कै िनयमहरूले गदार्, यो आज सम्म जीिवत रहकेो छ

िकनभने यसले ितनीहरूलाई दासले झैं पालन गदर्छ।
92 यिद तपाईंको िशक्षाहरूमा मलैे आनन्द न लएको भए,

मरेो पीडाहरूले मलाई ध्वशं पान िथयो।
93 हे परम भ,ु म तपाईंको आज्ञाहरू किहल्यै भलु्ने छैन

िकनभने ितनीहरूले मलाई बाँच्न िदए।
94 हे परम भ,ु म तपाईंकै हु,ँ यसलैे मलाई बचाउन ु होस।्

िकनभने मलै े तपाईंको आज्ञाहरू पालन गनर् यथाशक्य कोिशश गरें।
95 द ु मािनसहरूले मलाई ध्वशं गन यास गरे।

तर तपाईंको िनयमले मलाई ज्ञानी बनायो।
96 तपाईंको िनयमहरू बाहके
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त्यके कुराको आफ्नो सीमा हुन्छ।
ममे ्

97 हे परम भ!ु म तपाईंका वस्थालाई माया गछुर्।
म त्यसको िवषयमा सदाकाल भन्ने गछुर्।

98 हे परम भ,ु तपाईंको आज्ञाहरूले मलाई मरेो श हुरूभन्दा बढता ज्ञानी बनाउदँछ।
तपाईंको िनयमहरू मसगँ सदवै रहन्छ।

99 म आफ्ना िशक्षकहरू भन्दा पिन ज्ञानी छु
िकनभने म तपाईंको करार-वचनको अध्ययन गदर्छु।

100 मरेो समझदार नतेाहरूले भन्दा मलैे बढता बझुकेो छु
िकनभने म तपाईंको आज्ञाहरू राख्दछु।

101 मरेो त्यके पाठशालाहरू
बठेीक मागर्हरूबाट अलग्ग राखी िदन ु भयो।

102 यसलैे तपाईं मरेो गरुू हुनहुुन्छ
यसलैे तपाईंको िनयमहरू पालन गनर् दे ख म रोिकने छैन।

103 तपाईंका वचनहरू मरेो मखुमा
मह भन्दा पिन मीठा छन।्

104 तपाईंका िशक्षाहरूले मलाई ज्ञानी बनाउदँछ,
यसलैे म झटूा िशक्षाहरूलाई घणृा गदर्छु।

ननु
105 हे परम भ,ु तपाईंका वचनहरू ब ी हुन ्

जसले मरेो बाटोहरू उज्यालो पाछर्न।्
106 तपाईंको िनयमहरू असल छन।्

म ती िनयमहरू पालन गन कसम खाँदछु अिन म आफ्नो वचन रा छुे।
107 हे परम भ,ु म धरैे समयदे ख पीिडत रहकेो छु।

कृपया तपाईंको ितज्ञा अनसुार मलाई पनुज िवत पान ुर् होस!्
108 हे परम भ,ु मरेो शसंा हण गन ुर्होस।्

अिन तपाईंका िनयमहरू िसकाउन ु होस।्
109 मरेो ाण अनवरत िवपदमा परेको छ

तर मलैे तपाईंको िशक्षाहरू भलुकेो छैन।
110 द ु मािनसहरूले मलाई पासोमा फसाउनँ कोिशश गरे।

तर मलैे तपाईंको आज्ञाहरूलाई उल्ङ्घन ग रन।ँ
111 हे परम भ,ु म सधैं तपाईंको करार प पालन गनछु।

यसले मलाई खशुी पादर्छ।
112 म मरेो जीवनको अन्त सम्म न,ै

यथाशक्य तपाईंको िविधहरू पालन गन यास गनछु।
समखे

113 हे परम भ,ु म त्यस्ता मािनसहरूलाई घणृा गछुर्, जो तपाईं ित पणूर् रूपले िव ासी छैनन।्
तर म तपाईंको िशक्षाहरू मन पराउँछु।

114 मलाई लकुाउन ु होस ्र रक्षा गन ुर्होस।्
हे परम भ,ु तपाईंले भन्न ु भएका त्यके कुरामा म भरोसा गछुर्।

115 हे परम भ,ु द ु मािनसहरूलाई मरेो नजीक आउन निदनहुोस ्
अिन म परमे रको आज्ञाहरू पालन गनछु।

116 हे परम भ,ु तपाईंले वचन िदए जस्तै मलाई सघाउन ु होस,् अिन म बाँच्ने छु।
म तपाईंमा भरोसा राख्छु यसथर् मलाई असन्त ु नपान ुर् होस।्

117 मलाई साथ िदनहुोस, परम भु र म जोिगने छु।
म तपाईंका आज्ञाहरू अनन्त िसक्ने छु।
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118 हे परम भ,ु तपाईंका िविधहरू भङ्ग गनहरूदे ख तपाईं िवमखु भएर जान ु हुन्छ।

िकनभने ितनीहरूले तपाईंको करार अनसुार िहडंछु भनरे झटूो बोल।े
119 परम भ,ु पथृ्वीमा तपाईंले द ु मािनसहरूलाई मलैा पछेुको जस्तो फ्याँिकिदन ु भयो।

यसलैे म तपाईंको करारलाई सवर्दा मान्ने नै छु।
120 हे परम भ,ु म तपाईंबाट भयभीत छु।

म डराउछुँ र तपाईंका िविधहरूको आदर गदर्छु।
ऐन

121 मलैे के सही र के रा ो त्यही गरेकोछु।
हे परम भ,ु मलाई ती मािनसहरूकहाँ निदन ु होस ्जसले मलाई आघात पयुार्उन चाहन्छन।्

122 म ित असल रहने कसम खानहुोस।् म तपाईंको दास हु।ँ
हे परम भ,ु ती अहंकारीसहरूलाई म ित आघात पयुार्उन निदनहुोस।्

123 हे परम भ,ु तपाईंबाट सहायताको र तपाईंको रा ो वचनको िन म्त बाटो हदेार् हदेार्
मरेो आखँाहरू ट ाई सके।

124 म तपाईंको दास हु।ँ तपाईंको हेपणू र् करूणा मलाई दखेाउन ु होस।्
मलाई तपाईंको िविधहरू िसकाउन ु होस।्

125 म तपाईंको दास हु,ँ मलाई बझु्ने सामथर् पान ुर्होस
तािक तपाईंको करार-वचन म बझु्न सकँु।

126 हे परम भ,ु यो तपाईंले केही गन समय हो।
मािनसहरूले तपाईंको िविधहरू भङ्ग गरे।

127 हे परम भ,ु म खाटी सनु भन्दा पिन
तपाईंको आज्ञाहरू मन पराउँछु।

128 म खबु होिशयारीसगँ तपाईंको आज्ञाहरू पालन गछुर्।
म झटूो िशक्षाहरूलाई घणृा गदर्छु।

पे
129 हे परम भ,ु तपाईंको करार अ तू छ।

यसकारण म त्यसको अनसुरण गदर्छु।
130 कुनै ज्योितले ितनीहरूलाई बाँच्ने ठीक त रका दखेाए झैं मािनसहरूले तपाईंको शब्दहरू बझु्न शरुू गरे।

तपाईंका वचनले सामान्य भन्दा सामान्य मािनसहरूलाई सम्म ब ु मानी बनाउदँछ।
131 हे परम भ,ु म साँचो रूपले तपाईंका आज्ञाहरू मनन गनर् चाहन्छु,

म त्यो स्वास रोिकएर अधयैर्पणू र् प खर्रहकेो मािनस जस्तो छु।
132 हे परमे र, मलाई हने ुर्होस र म ित कृपाल ु बन्न ु होस।्

जसले तपाईंको नाउँ जप्दछ ती मािनसहरूका लािग सही के हो त्यो काम गन ुर्होस।्
133 हे परम भ,ु तपाईंले कसम खाए झैं मलाई डोयार्उन ु होस ्

मतफर् कुनै कारको दघुर्टना घट्न निदनहुोस।्
134 हे परम भ,ु मलाई दःुख-क िदने मािनसहरूबाट बचाउन ु होस ्

अिन म तपाईंको आज्ञाहरू पालन गन छु।
135 हे परम भ,ु मलाई हण गन ुर्होस,्

अिन आफ्नो िनयमहरू िसकाउनहुोस।्
136 म आसँकुा ब लन् धारा नदी सरी बहाएर रोएँ

िकनभने कसलैे पिन तपाईंको िशक्षाहरू पालन गरेनन।्
त्साधे

137 हे परम भ,ु तपाईं धम हुनहुुन्छ।
तपाईंका िनयमहरू सही र इमान्दार छन।्

138 तपाईंले हामीलाई आफ्ना करारमा धािमर्क िनयमहरू िदनभुयो।
हामी साँच्चै नै ितनीहरूमा भरोसा गनर् सक्छौं।

139 मरेो उत्साहले मलाई ध्वशं पा ररहछे।
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म अत्यन्त उदास छु िकनभने मरेो श हुरूले तपाईंको आज्ञाहरू भलू।े
140 हामीले माण पिन िदयौं िक हामी तपाईंकै वचनमा िव ास गछ ,ं परम भ।ु

अिन म यसलाई मन पराउँछु।
141 म क्षु र तचु्छ छु, अिन मािनसहरूले मरेो आदर गदनन।्

तर म तपाईंको आज्ञाहरू भलु्ने छैन।
142 परम भ,ु तपाईंको धािमर्कता िचरस्थायी छ।

अिन तपाईंको उपदशेहरू िव ास गनर् सिकन्छ।
143 मसगँ सकंट र दःुखका िदनहरू छदँै िथए

तर म तपाईंको आज्ञाहरूमा आनन्द लन्छु।
144 तपाईंको करार अनन्तको लािग असल छ।

यसलाई समझश िदनहुोस ्तािक म बाँच्न सकँु।
कोफ

145 हे परम भ,ु म मरेो सम्पणूर् हृदयले तपाईंलाई डाक्दछु।
मलाई जवाफ िदनहुोस!् म तपाईंको आज्ञाहरू पालन गछुर्।

146 हे परम भ,ु म तपाईंलाई डाक्दछु मलाई बचाउन ु होस!्
अिन म तपाईंको करार पालन गनछु।

147 तपाईंलाई ाथर्ना गनर् म िबहानै उठ्दछु।
म तपाईंले भन्नभुएको कुरामा िव ास गदर्छु।

148 तपाईंका वचनहरू मनन गनर्
म रातमा अबरे सम्म बस्छु।

149 आफ्नो सारा मेल,े मलाई बोलाउन ु होस।्
हे परम भ,ु तपाईंले ठीक भनकेा कुरानै गरूँ अिन मलाई बाँच्न िदनहुोस।्

150 मािनसहरूले मरेो िवरू द ु योजनाहरू बनाइरहछेन।्
ती मािनसहरूले तपाईंको िशक्षाहरू अनसुरण गदनन।्

151 परम भ,ु तपाईं मरेो नजीकै हुनहुुन्छ।
अिन तपाईंका सबै आदशेहरूमा भरोसा गनर् सिकन्छ।

152 धरैे वषर् अिघदे ख तपाईंको करारबाट िसकें
िक तपाईंको उपदशेहरू अनन्त रहने छन।्

रेश ्
153 हे परम भ,ु मरेो पीडाहरू हने ुर्होस र मलाई बचाउन ु होस।्

मलैे तपाईंको उपदशेहरू भलुकेो छैन।
154 हे परम भ,ु मरेो लडाइँ मरेो िन म्त लिड िदन ु होस ्र मलाई बचाउन ु होस।्

तपाईंले वचन िदए जस्तै मलाई बाँच्न िदनहुोस।्
155 द ु मािनसहरूले िज े छैन

िकनभने ितनीहरूले तपाईंको िनयमहरू मान्दनैन।्
156 हे परम भ,ु तपाईं कृपाल ु हुनहुुन्छ।

तपाईंले ठीक भनकैे काम गरूँ, र मलाई बाँच्न िदनहुोस।्
157 मरेो धरैे श हुरू छन ्मलाई घात गनहरू धरैे छन ्

तर मलैे तपाईंको करार-वचन अनसुरण गनर्दे ख रोिकने छैन।ँ
158 म ती िव ासघातीहरूलाई दखे्छु, ितनीहरूले तपाईंको वचनको पालन गदनन ्

र म ितनीहरुलाई घणृा गछुर्।
159 हने ुर्होस,् मलैे तपाईंको आज्ञाहरू पालन गनर् यथासक्य कोिशश गरें।

हे परम भ,ु तपाईंको सारा मेसिहत, मलाई बाँच्न िदनहुोस।्
160 हे परम भ,ु आिद कालदे ख न,ै सारा तपाईंका वचनहरू भरोसा गनर् सिकन्थ्यो।

अिन तपाईंको धािमर्क िनयमहरू सदा-सवर्दा रहनछेन।्
शीन ्
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161 भावशाली शासकहरूले अकारण मलाई आ मण गरे।

तर डर राख्दछु र तपाईंको िनयमलाई आदर गदर्छु।
162 परम भ,ु तपाईंको वचनले मलाई आन न्दत तलु्यायो,

धरैे धन पाएर अत्यन्त खशुी भएको मािनसलाई जस्तो।
163 म झटूाहरूलाई घणृा गदर्छु! म ितनीहरूलाई ितरस्कार गदर्छु!

तर परम भु म तपाईंको िशक्षाहरू मन पराउँछु।
164 िदनमा सातपल्ट म तपाईंको शसंा गछुर्।

िकनिक तपाईँका िनयमहरू असलछन।्
165 मािनसहरू जसले तपाईंको उपदशे मन पराउछन ्ितनीहरू साँचो रूपमा शा न्तमा पगु्दछन।्

केहीले पिन ितनीहरू पतन गराउन सक्दनै।
166 हे परम भ,ु म तपाईंलाई प खर्रहछुे।

मलाई बचाउन्न ु होस ्भनरे मलैे तपाईंको आज्ञाहरू पालन गरें।
167 मलैे तपाईंको करार-वचनलाई अनसुरण गरें।

हे परम भ,ु म तपाईंको वस्था बढता नै मान्दछु।
168 मलैे तपाईंको करार र आज्ञाहरू पालन गरे।

हे परम भ,ु मलैे गरेका सबै कुराहरू तपाईंलाई थाहा छ।
ताव ्

169 हे परम भ,ु मरेो खशुीका गीतलाई सनु्नहुोस।्
तपाईंले कसम खाए जस्तै मलाई ब ु मानी बनाउन ु होस।्

170 परम भ,ु मरेो ाथर्ना सनुी िदनहुोस।्
तपाईंले वचन िदए झैं मलाई बचाउन ु होस।्

171 म शसंाको गीत गाँउछु।
िकनभने तपाईंले मलाई आफ्नो िनयमहरू िसकाउन ु भयो।

172 तपाईंको वचनहरू जवाफ िदन मलाई सहयोग गन ुर्होस ्र मलाई मरेो गीत गाउन िदनहुोस।्
परम भ,ु तपाईंको सारा िनयमहरू असल छन।्

173 मलैे तपाईंका आज्ञाहरू पालन गनर् खोजें।
यसलैे पगु्न ु होस ्र मलाई साथ िदनहुोस।्

174 हे परम भ,ु म चाहन्छु, मलाई बचाउन ु होस।्
तर तपाईंको िशक्षाहरूले मलाई खशुी पाछर्न।्

175 मलाई बाँच्न िदनहुोस ्र तपाईंको शसंा गनर् िदनहुोस,्
परम भ!ु तपाईंका िनयमहरूले मलाई सघाओस।्

176 म हराएको भेंडा सरह भ ड्करहें।
हे परम भ,ु आएर मलाई खोज्न ु होस।्

म तपाईंको दास हु,ँ
अिन मलैे तपाईंको भरोसा भलुकेो छैन।

120
म न्दर तफर् गइरहकेो बलेाको गीत वा भजन।
1 म सकंटमा िथएँ,

मलैे परम भकुो सहायता मागें।
अिन उहाँले मलाई बचाउन ु भयो!

2 हे परम भ,ु मलाई ती मािनसहरूबाट जोगाउन ु होस ्जसले मरेो बारेमा झटूो बोले
ती मािनसहरूले भनकेा कुराहरू सत्य िथएनन।्

3 झटूो बोल्नहरु, ितमीहरूले के पाउछँौं भनरे सोच्यौ?
जान्दछौ ितमीहरू आफ्नो झटूो कुराहरूबाट के पाउछँौ।

4 सिैनकको तीखो बाणले
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र तातो कोइलाहरूले दण्ड िदनछे।
5 ितमी झटूा मािनसहरू, मोशा छेउमा बिसरहकेा जस्तै यो

केदारको पालहरूिभ बिसरहकेा छौ।
6 म शा न्त घणृा गन मािनसहरूसगँ

धरैे समय सम्म बसें।
7 मलैे भने म शा न्त चाहन्छु,

यसकारण ितनीहरूले य ु चाह।े

121
म न्दर तफर् जाँदा दाऊदको भजन।
1 सहायताको िन म्त म पहाडहरू ितर हछुेर्।

तर मरेो सहायता कहाँबाट आउँछ?
2 मरेो सहायता स्वगर् र पथृ्वी सजृना गन ुर्हुने

परम भबुाट आउँछ।
3 परमे रले पतनहुन िदन ु हुनछैेन,

ित ो सरंक्षक िनदाई जाने होइन।
4 इ ाएल को रक्षा गन िनन् ाल ु हुनहुुन्न।

परमे र किहल्यै िनदाउन ु हुन्न।
5 परम भु ित ो रक्षक हुनहुुन्छ,

उहाँले आफ्नो महान ्श ारा ित ो रक्षा गन ुर्हुन्छ।
6 ितमीलाई िदउसँो घामले

अिन राती जनूले हािन परुाउँदनै।
7 परम भलुे त्यके सकंटबाट ित ो रक्षा गन ुर्हुन्छ।

परम भलुे ित ो ाणको रक्षा गन ुर्हुन्छ।
8 ितमी आउँदा र जाँदा परम भलुे रक्षा गन ुर्हुनछे।

परम भलुे ितमीलाई अिहले र अनन्तसम्म सहयोग गन ुर्हुनछे!

122
म न्दर तफर् गइरहकेो बलेा दाऊदको भजन।
1 म अत्यन्त खशुी िथएँ जब मािनसहरूले यसो भन,े

“परम भकुो म न्दर तफर् जाऊँ।”
2 हामी यहाँ, यरूशलमेको वशे ारमा उिभरहकेाछौं।
3 यो नयाँ यरूशलमे हो!

एक सयं ु शहर जस्तो यो शहर फे र िनमार्ण ग रयो।
4 त्यही ठाउँ हो जहाँ प रवार समहूहरू जान्छन।्

परम भकुो नाउकँो स्तिुत-गान गनर्लाई इ ाएल का मािनसहरू त्यहाँ जाँदछन।्
5 दाऊद प रवारका राजाहरूले त्यहाँ ितनीहरूको राज िसहंासन बनाए।

ितनीहरूले मािनसहरूको न्याय गनर् राज िसहंासन त्यहाँ बनाए।
6 यरूशलमेमा शा न्तको िन म्त ाथर्ना गर।

“जसले तपाईंलाई मे गदर्छ उसले शा न्त पाओस।्
7 तपाईंको पखार्लहरूिभ शा न्त छाओस।्

म आशा गदर्छु त्यहाँ तपाईंको भवनहरूको सरुक्षा हुनछे।”
8 मरेो दाज्य-ूभाइ र िछमकेीहरूको िहताथर्,

म यहाँ शा न्त छाओस ्भनरे त्यहाँ ाथर्ना गदर्छु।
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9 हा ा परम भु परमे रको म न्दरको िन म्त,

म ाथर्ना गछुर् िक रा ो कुराहरू यस शहरमा होऊन।्

123
म न्दरितर गइरहकेो बलेाको भजन।
1 हे परमे र, म मािथ हछुेर् र तपाईंलाई ाथर्ना गछुर्।

तपाईं राजा सरह स्वगर्मा िवराजमान हुनहुुन्छ।
2 दासहरू आफ्ना आवश्यकताको िन म्त उनीहरूको स्वामीमािथ भर पदर्छ,

दासीहरू आफ्ना मा लक्नीहरू मािथ भर पछर्न,्
तर हामी परम भु हा ा परमे र मािथ भर पछ ,ं

र उहाँबाट दया प खर्रहन्छौं।
3 हे परम भ,ु हामीमािथ तपाईंको दया रिहरहोस,

िकनभने हामी धरैे समय सम्म िन न्दत भएका छौ।
4 हामीले धरैे समयदे ख ती घमण्डी मािनसहरूबाट िन न्दत भइरहकेा छौं।

जसले हामीलाई हाँसो उडाउँछन ्र अनादर गछर्न।्
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दाऊद म न्दर गइरहकेा बलेाको भजन।
1 मलाई जवाफ दऊे, इ ाएल हामी मािथ कस्तो घटना घट्ने िथयो होला।

यिद परम भु हा ो पक्षमा नभई िदएको भए?
2 जब मािनसहरूले हामीलाई आ मण गरे

त्यस समय यिद परम भु हा ो पक्षमा नभएको भए के हुने िथयो?
3 हा ा श हुरूले हामीलाई िजउँदै िनल्ने िथए,

जब ितनीहरू हामीमा ोिधत हुनगेथ।
4 हा ो श हुरूका सिैनकहरूले

हामीलाई बाढीले बगाए झैं
र नदीले हामीलाई डुबाए झैं पान िथए।

5 ती अहंकारी मािनसहरू हा ा मखु-मखु सम्म उठूने पानी भए
हामीलाई डुबाउने िथयो।

6 परम भकुो शसंा गर!
हा ा श हुरूले हामीलाई प न र मानर् परम भलुे कदािप िदनहुुन्न।

7 हामी जालमा फ पगुकेा चरा जस्तै छौ अथवा यस्तो भएर मु पाएका छौं।
जाल फा ो अिन हामी म ु भयौ!

8 हा ो िन म्त सहायता परम भबुाट आउँदछ।
परम भलुे आकाश र पथृ्वी बनाउन ु भयो!
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या ाको गीत।
1 मािनसहरू जसले परम भमुािथ भरोसा राख्दछन ्ितनीहरू िसयोन पवर्त जस्तो हुनछेन।्

ितनीहरू किहल्यै पिन ह ल्लने छैनन।
ितनीहरू सदा-सवर्दा रहनछेन।्

2 पवर्तहरू सारा यरूशलमे व रप र छन।्
अिन परम भु आफ्ना मािनसहरूको व रप र हुनहुुन्छ, उहाँले आफ्ना मािनसहरूलाई सवर्-काल रक्षा गन ुर्हुनछे।
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3 द ु मािनसहरूले धम मािनसहरूको दशेलाई अधीन गनर् किहल्यै सक्दनै।

यिद त्यस्तो भयो भन,े असल मािनसहरूले पिन अनिुचत कामहरू गनर् थाल्दछन।्
4 हे परम भ,ु धम मािनसहरू ित िहतकारी बन्नहुोस।

पिव हृदय भएकाहरू ित िहतकारी बन्नहुोस।्
5 द ु मािनसहरूले कपटपणूर् कामहरू गदर्छन।्

परम भलुे ती द ु हरूलाई दण्ड िदनहुुनछे।

त्यहाँ इ ाएल मा शा न्त छाओस!्
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म न्दरमा गइरहकेो बलेाको भजन।
1 जब हामीलाई परम भलुे एकपल्ट फकार्एर ल्याउन ु हुन्छ

त्यो हा ो लािग सपना जस्तै लाग्नछे!
2 हामी हष ल्लासले हाँिसरहकेो हुने छौ र खशुीका गीतहरू गाउने छौ!

अन्य सम् दायका मािनसहरूले भन्नछेन,्
“परम भलुे इ ाएल का मािनसहरूका िन म्त अ तू काम गन ुर्भयो।”

3 हो, हामी अत्यन्त खशुी हुनछेौं
यिद परम भलुे हा ो लािग त्यस्तो आ यर्जनक काम ग रिदन ु हुन्छ भन।े

4 परम भ,ु हामीलाई फे र एकपल्ट स्वतं पान ुर्होस,
जसरी झरना र बग्दा पानीले एकपल्ट मरूभिूम भ रनछे।

5 एकजना मािनस उदास हुन सक्ला जब उसले बीजहरू छदर्छ।
तर त्यो खशुी हुनछे जब बाली उठाउने समय आउँछ।

6 त्यो रून पिन सक्ला जब बीजहरू उसले खते तफर् बोकेर लजैादछ,
तर त्यो खशुी हुनछे जब उसले फसल काटेर ल्याउछँ।
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सलुमेानले रचकेो, म न्दर तफर् जाँदगैदार् गाएको भजन।
1 यिद घर बनाउनँे परम भु हुनहुुन्न भन।े

घर बनाउनहेरूले त्यसै ितनीहरूको समय बबार्द ग ररहछेन।्
यिद यो शहरमािथ परम भलुे ध्यान िदन ु भएको होइन भने

हरीहरूले आफ्नो समय थर् खरे फ्याँिकरहछेन।्

2 जीवन तयार पान चे ामा िवहान चाँडै जागरे
राती िढलो सम्म ब ु चाँिह समय न पान ुर् मा हो।

परमे रले मन पराउन ु भएका आफ्ना मािनसहरू
मस्त सतुीरहकेा बलेा पिन ध्यानमा रा ु हुन्छ।

3 िशशहुरू परम भकैु उपहार हुन।्
आमाको शरीरबाट परुस्कार हो।

4 आफू जवान रहकेो समयमा जन्मकेा छोराहरू
िसपाहीको तरकसको काँडहरू जितकै हुन।्

5 जनु मािनसको आफ्नो तरकस छोराहरूले भछर्,
त्यो अत्यन्तै खशुी हुनछे।

त्यो मािनस किहल्यै परास्त हुने छैन।
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उसको छोराहरूले उसलाई जनसमहू समक्ष उसको श हुरू िवरू सहायता गनछन।्
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म न्दर तफर् जाँदगैदार् गाएको स्तिुतगान।
1 परम भकुो सबै भ जनहरू खशुी छन।्

ती मािनसहरू परम भलुे रूचाएको त रकामा बस्दछन।्

2 ितमीले गरेको कायर्को िन म्त ितमी खशुी हुनछेौ।
ितमी खशुी हुनछेौ, अिन िहतकारी कुराहरू ितमी ितर घट्नछेन।्

3 घरमा, ित ी प ी अङ्गरुको िवरूवा जस्तो फलधायक हुनछे।
ित ा छोरा-छोरीहरू टेबल व रप र, ितमीले रोपकेो फलदायक जतैनूको झ्याङ्गहरू झैं हुनछेन।्

4 परम भलुे आफ्ना भ जनहरूलाई यस्तै कारले साँचो रूपमा आशीवार्द िदनहुुनछे।
5 िसयोनबाट परम भलुे ितमीलाई आशीवार्द िदऊन।्

ितमीहरूको जीवनभ र यरूशलमेमा आशीवार्दको आनन्द उपभोग गनर् सक।
6 अिन भरोसा गदर्छु िक ितमीहरू आफ्ना नाित-पनाितहरू जन्मञ्जले सम्म बाँच्नछेौ।

इ ाएल मा शा न्त कायम रहोस!्
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म न्दर तफर् जाँदगैदार् गाएको स्तिुतगान।

1 मरेो जीवनकालमा शस्त श हुरू छदँै िथए।
इ ाएल ती श हुरूको बारेमा हामीलाई बताऊ।

2 मरेो जीवनकालमा शस्त श हुरू छदँै िथए
तर ितनीहरूले किहल्यै िजतनेन।्

3 ितनीहरूले मरेो ढाडमा गिहरो चोट नपरूञ्जले सम्म मलाई कुटे।
धरैे समय सम्म मरेो गिहरो घाउ िथयो।

4 तर असल परम भलुे डोरीहरू काटीिदन ु भयो
अिन ती द ु हरूबाट मलाई छुटकारा िदनभुयो।

5 मािनसहरू जसले िसयोनलाई घणृा गछर्न,् ितनीहरू परास्त होऊन।्
ितनीहरू लडाइँ गनर् छाडरे भागनु।्

6 ती मािनसहरू छानामा भएको घाँसहरू जस्ता िथए।
ती घाँसहरू बढ्ने अगावै ओइलएर गए।

7 काम गन मािनसले एकमु ी घाँस त्यहाँबाट पाउन स ै न।
एक थु ो अन्नको िन म्त पिन शस्त हुदँनै।

8 ितनीहरूको निजकैबाट गइरहकेो मािनसहरूले यसो भन्ने छैनन,्
“परम भकुो आशीवार्द ितमीहरूमा रहोस।्”
मािनसहरूले ितनीहरूलाई भन्ने छैनन,् “हामी ितमीहरूलाई परम भकुो नाउमँा आशीवार्द िदनछेौं।”
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म न्दर तफर् जाँदगैदार् गाएको स्तिुतगान।
1 हे परम भ,ु म गहीरो सकंटमा छु।

यसकैारण म तपाईंलाई गहुार मान्छु।
2 मरेो स्वामी! मलाई ध्यान िदन ु होस।्

मरेो गहुार ित ध्यान िदन ु होस।्
3 परम भ,ु यिद तपाईंले मािनसहरूलाई उनीहरूका पापहरूका लािग दण्ड िदनहुुन्छ भन,े

कुनै मािनस पिन िजउँदो हुने िथएन।
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4 परम भ,ु तपाईंका मािनसहरूलाई क्षमा ग रिदन ु होस,्

त्यसपिछ त्यहाँ तपाईंलाई पजू्ने मािनसहरू हुनछेन।्
5 म परम भकुो साथ पाउनलाई पख बसकेो छु,

मरेो आत्माले उहाँलाई प खर्न्छ,
परम भलुे जे भन्नहुुन्छ म त्यसमा िव ास गछुर्।

6 म मरेो स्वामीलाई प खर्रहछुे।
म एकजना पहरेदार जस्तै छु,जसले िबहान नहुञ्ञले सम्म प खर्रहन्छ।

7 हे इ ाएल, परम भमुािथ भरोसा गर।
हेपणूर् करूणा परम भसुगँ मा पाउन सिकन्छ।

परम भलुे घ रघ र हामीलाई बचाउन ु हुन्छ।
8 अिन परम भलुे इ ाएल वासीहरूका सारा पापहरूलाई क्षमा ग रिदन ु हुन्छ।

131
या ा स्तिुतगान, दाऊदको भजन।
1 हे परम भ,ु म अहंकारी छैन।

म आफूलाई महत्व िदने काम गिदर्न।
म महानकायर् गन कोिशश गिदर्न

म ती क ठन-कायर्हरूको जनु कायर्हरू गन ुर् मरेो िन म्त असम्भव छ।
2 म चपुचाप छु, मरेो ाण शान्त छ।

आमाको काखमा भएको एक सन्तोषी बालक जस्तो
मरेो ाण चपुचाप र शान्त छ।

3 हे इ ाएल वासी, परम भमुािथ भरोसा गर।
उहाँलाई अिहले भरोसा गर अिन उहाँलाई सधैं भरोसा गर!
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म न्दर गइरहकेो बलेाको गीत वा भजन।
1 हे परम भ!ु सम्झन ु होस,् कसरी, दाऊद पीिडत भए।
2 दाऊदले परम भसुगँ एक ितज्ञा गरेका िथए।

दाऊदले याकूबका सवर्श मान ्परम भसुगँ शपथ लएका िथए।
3 दाऊदले भन,े “म आफ्नो घरिभ जाने छैन,

म आफ्नो ओ ानमा ढल्कने छैन,
4 म सु े छैन

म आफ्नो आखँालाई िव ाम िदने छैन,
5 जबसम्म याकूबको सवर्श मान ्परम भकुो

घर बनाउन जमीन पाउिँदन, म ती कुराहरू गन नै छैन!”

6 ए ातामा हामीले त्यसको िवषयमा सनुकेा िथयौं।
हामीले िक रयथ-योरीम भन्ने ठाउँमा करार प को बाकस पायौ,

7 अब, पिव पालतफर् जाऊँ।
त्यस टुललाई पजूौं जहाँ परम भलुे आफ्ना खु ाहरू रा हुुन्छ।

8 परम भ,ु आफ्नो िव ाम गन ठाउँबाट उठनहुोस।् हे परम भ!ु
तपाईंको श शाली सन्दकूिसत उठन ु होस।्

9 हे परम भ,ु तपाईंका पजूाहारीहरू धािमर्कताको पोशाकमा छन,्
तपाईंका भ जनहरू आन न्दत छन।्
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10 तपाईंको आफ्ना असल दास दाऊदको िन म्त,

आफूले रोजकेा राजालाई र नगन ुर्होस।्
11 परम भलुे दाऊद ित एक ितज्ञा गन ुर् भएथ्यो। परम भलुे दाऊद ित िव ासी रहन्छु भनी ितज्ञा गन ुर् भएको िथयो।

परम भलुे वचन िदन ु भएको िथयो िक दाऊद कै प रवारबाट राजाहरू आउने छन।्
12 परम भलुे भन्नभुयो, “दाऊद, यिद ित ा नानीहरूले मरेो करार र मलैे िसकाएको िनयमहरू पालन गरे भन,े

ित ो प रवारबाट कोही एकजना सधँ ै राजा हुनछे।”

13 परम भलुे आफ्नो म न्दरको लािग िसयोन भन्ने ठाउँ रोज्न ु भयो।
त्यही ठाउँमा नै उहाँले आफ्नो घर बनाउन चाहन ु भयो।

14 परम भलुे भन्नभुयो, “यो सदा सवर्दाको लािग मरेो ठाउँ हुनछे।
यो ठाउँ मलैे रोजें जहाँ म हुने छु।

15 म यस शहरलाई शस्त खा - दाथर्ले पणू र् रहोस ्भनरे आिशष िदनछुे।
गरीब भन्दा गरीब मािनसले पिन खानलाई शस्त पाउने छ।

16 म उनको पजूाहारीहरूलाई पिन उ ारको व पिहयार्उनछुे।
अिन मरेा भ जनहरू यहाँ अत्यन्त खशुी हुनछेन।्

17 म दाऊदको प रवारलाई ब लयो पानछु,
यस ठाउँमा मलैे आफूले रोजकेा राजाको िन म्त एक ब ीको िनय ु गरेको छु।

18 म दाऊदका श हुरूलाई लाज र शमर्मा ढािक िदनछुे
तर दाऊदको राज्यलाई उ रो र बढाई िदनछुे।”

133
या ाको एक गीत, दाऊदको भजन।
1 जब दाज्य-ूभाइहरू एक साथ िमलरे बस्छन

त्यो अित नै रा ो र आनन्दपणूर् हुदँछ।
2 हारूनको िशरमा पो खएको यो एक सगु न्धत तले जस्तो लाग्छ।

त्यो तले उनको दा ीबाट झद उनको िवशषे लगुाहरूमा बहन्छ।
3 यो हम न पवर्तबाट आएर िसयोन पवर्तमा झ ररहकेो िहऊँ जस्तो छ।

िकनभने यो िसयोनमा िथयो, जहाँ परम भलुे अनन्त जीवनको आशीवार्द िदनभुएको िथयो।

134
म न्दर गइरहकेो बलेाको भजन।
1 परम भकुो शसंा गर, हे सबै दासहरू हो!

जसले रातभ र म न्दरमा सवेा गरे।
2 दासहरू हो, आफ्ना पाखरुाहरू उठाऊ

र परम भलुाई धन्य हौ भन।
3 परम भलुे िसयोनबाट ितमीहरूलाई आशीवार्द िदऊन।

जसल,े स्वगर् र पथृ्वी सजृन ु भयो।

135
1 परम भकुो शसंा गर!
परम भकुो नाउकँो शसंा गर!

परम भकुो दासहरू, उहाँको शसंा गर!
2 ती मािनसहरू, जो परम भकुो म न्दरमा

र परम भकैु म न्दरका चोकहरूमा उिभहकेा छन,् उहाँको शसंा गर।
3 परम भकुो शसंा गर, िकनभने उहाँ भला हुनहुुन्छ।
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उहाँको नाउकँो शसंा गर, िकनभने यो आनन्दमय छ।
4 परम भलुे याकूबलाई रोज्न ु भयो,

इ ाएल परम भु कै हो।
5 म जान्दछु परम भु महान ्हुनहुुन्छ!

हा ो स्वामी सबै दवेताहरूभन्दा महान ्हुनहुुन्छ!
6 परम भलुे चाहकेा जपेिन

आकाशमा, पथृ्वीमा, पातालमा, समु मा र गिहरा सागरहरूमा गन ुर्हुन्छ।
7 परम भलुे पथृ्वीभ र नै बादलहरू उठ्ने बनाउन ु हुन्छ।

परमे रले िबजलुी र वषार् पठाउन ु हुन्छ।
परमे रले हावा ल्याउनहुुन्छ।

8 परम भलुे थम ज न्मएका सारा परुूषहरू अिन िम मा थम ज न्मएका सारा पशहुरू नाश गन ुर्भयो।
9 परम भलुे धरैे आ यर्जनक र अलौिकक कायर्हरू िम मा गन ुर्भयो।

परम भलुे िफरऊन र उनका अिधकारी ित त्यस्ता घटनाहरू गराउन ु भयो।
10 परमे रले धरैे ठूला-ठूला जाितहरूलाई परास्त पान ुर्भयो।

श शाली राजाहरूलाई पिन उहाँले मान ुर्भयो।
11 परम भलुे अमोरीहरूका राजा सीहोनलाई परास्त पान ुर् भयो।

परम भलुे ओग ्भन्ने बाशानका राजालाई परास्त पान ुर् भयो।
परम भलुे कनानका सबै जाितहरूलाई परास्त पान ुर्भयो।

12 परमे रले ितनीहरूका भिूम इ ाएल लाई समु्पन ु भयो। परम भलुे ती जग्गाहरू आफ्ना मािनसहरूलाई िदनभुयो।

13 हे परम भ,ु तपाईंको नाउँ सदा-सवर्दा ख्यात रहने छ!
हे परम भ,ु मािनसहरूले तपाईंलाई सदा-सवर्दा याद गनछन।्

14 परम भलुे अन्य जाितहरूलाई दण्ड िदन ु भयो
तर परम भलुे आफ्ना दासहरूलाई कृपादिृ रा ु भएको िथयो।

15 अन्य मािनसहरूका दवेताहरू सनु र चाँदीका मिूतर्हरू िथए।
ितनीहरूका दवेताहरू मािनसहरूले बनाएका मिूतर्हरू मा िथए।

16 ती मिूतर्हरूका मखुहरू िथए, तर बोल्न सक्दनैथ।े
ती मिूतर्हरूका आखँाहरू िथए, तर दे सक्दनैथ।े

17 ती मिूतर्हरूका कानहरू िथए, तर सनु्न सक्दनैथ।े
ती मिूतर्हरूका नाकहरू िथए, तर सघु्न सक्दनैथ।े

18 ितनीहरू जसले ती मिूतर्हरू बनाए उनीहरू पिन त्यस्तै खालको हुनछेन।्
िकनभने ितनीहरूले ती मिूतर्हरूमा सहायताको िन म्त भरोसा गरे।

19 हे इ ाएल को प रवार, परम भकुो शसंा गर!
हे हारूनको प रवार, परम भकुो शसंा गर!

20 हे लवेीको प रवार, परम भकुो शसंा गर!
हे परम भकुो भ जनहरू हो, परम भकुो शसंा गर!

21 िसयोनबाट आएका परम भु धन्य हुनभुयो,
यरूशलमे र उहाँको वास-स्थानबाट

परम भकुो शसंा गर।

136
1 हामी परम भकुो शसंा गरौ! िकनभने उहाँ भलो हुनहुुन्छ।

उहाँको हेपणू र् करूणा अनन्तसम्म रहनछे।
2 दवेहरूका परमे रलाई शसंा गरौ!
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उहाँको हेपणू र् करूणा अनन्तसम्म रहनछे।
3 परम भहुरूका पिन महा-परम भलुाई शसंा गरौ!

उहाँको हेपणू र् करूणा अनन्तसम्म रहनछे।
4 परमे रको शसंा गरौं! जसले एक्ललैे नै आ यर्कामहरू गन ुर्भयो।

उहाँको हेपणू र् करूणा अनन्तसम्म रहनछे।
5 परमे रको शसंा गरौ! जसले आकाश बनाउन ब ु लगाउन ु भयो।

उहाँको हेपणू र् करूणा अनन्तसम्म रहनछे।
6 परमे रले सकु्खा जमीन समु मा रा ु भयो,

उहाँको हेपणू र् करूणा अनन्तसम्म रहनछे।
7 परमे रले ठूला-ठूला ज्योितहरू बनाउन ु भयो,

उहाँको हेपणू र् करूणा अनन्तसम्म रहनछे।
8 िदनमा शासन गनर् परमे रले घाम बनाउन ु भयो।

उहाँको हेपणू र् करूणा अनन्तसम्म रहनछे।
9 परमे रले रातमा शासन गनर्लाई जनू र तारहरू बनाउन ु भयो।

उहाँको हेपणू र् करूणा अनन्तसम्म रहनछे।
10 परमे रले िम मा सबै भन्दा पिहला जन्मकेा परुूषहरू र पशहुरू मान ुर् भयो।

उहाँको हेपणू र् करूणआ अनन्तसम्म रहनछे।
11 परमे रले िम बाट इ ाएल लाई लान ु भयो,

उहाँको हेपणू र् करूणा अनन्तसम्म रहनछे।
12 परमे रले आफ्नो महान ्श र बल दखेाउन ु भयो।

उहाँको हेपणू र् करूणा अनन्तसम्म रहनछे।
13 परमे रले लाल समु लाई दइु भागमा बाँड्न ु भयो।

उहाँको हेपणू र् करूणा अनन्तसम्म रहनछे।
14 परमे रले इ ाएल लाई समु तान ुर् भयो।

उहाँको हेपणू र् करूणा अनन्तसम्म रहनछे।
15 परमे रले िफरऊन र उनका सनै्यहरू लाल समु मा डुबाई िदन ु भयो।

उहाँको हेपणू र् करूणा अनन्तसम्म रहनछे।
16 परमे रले आफ्नो मािनसहरूलाई मरूभिूम भएर डोयार्उन ु भयो।

उहाँको हेपणू र् करूणा अनन्तसम्म रहनछे।
17 परमे रले श शाली राजाहरूलाई हराउन ु भयो।

उहाँको हेपणू र् करूणा अनन्तसम्म रहनछे।
18 परमे रले बलवान राजाहरूलाई पिन हराउन ु भयो।

उहाँको हेपणू र् करूणा अनन्तसम्म रहनछे।
19 परमे रले अमोरीहरूका राजा सीहोनलाई हराउन ु भयो।

उहाँको हेपणू र् करूणा अनन्तसम्म रहनछे।
20 परमे रले बाशानका राजा ओग ्लाई हराउन ु भयो।

उहाँको हेपणू र् करूणा अनन्तसम्म रहनछे।
21 परमे रले ितनीहरूका जग्गा इ ाएल लाई िदनभुयो।

उहाँको हेपणू र् करूणा अनन्तसम्म रहनछे।
22 परमे रले त्यो जग्गा उपहारको रूपमा इ ाएल लाई िदनभुयो।

उहाँको हेपणू र् करूणा अनन्तसम्म रहनछे।
23 परमे रले हामी हारेको बलेामा समं्झन ु भयो।

उहाँको हेपणू र् करूणा अनन्तसम्म रहनछे।
24 परमे रले श हुरूबाट हामीलाई बचाउन ु भयो।

उहाँको हेपणू र् करूणा अनन्तसम्म रहनछे।
25 परमे रले त्यकेलाई खाना िदनभुयो।

उहाँको हेपणू र् करूणा अनन्तसम्म रहनछे।
26 स्वगर्का परमे रको शसंा गरौ।
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उहाँको हेपणू र् करूणा अनन्तसम्म रहनछे।

137
1 हामी बाबले नदीहरूका िकनारमा बसरे

िसयोनलाई सम्झरे रोयौ।
2 हामीले हा ा वीणाहरू छेउमा भएको बेंसीको रूखहरूमा झणु्डाएर राख्यौ।
3 बाबलेमा जसले हामीलाई प े र राखे उनीहरूले नै गीत गाउन ु भन।े

ितनीहरूले हामीलाई खशुीका गीतहरू गाउन भन,े
ितनीहरूले हामीलाई िसयोनको बारेमा गीतहरू गाउन ु भन।े

4 तर कसरी िवदशेमा हामीहरू
परम भकुा गीतहरू गाउन सक्छौं?

5 हे यरूशलमे, यिद मलैे ितमीलाई िबसको भए,
मलैे किहल्यै फे र दािहने हातले वीणा बजाउन ु िबिसर्ने िथएँ।

6 यरूशलमे यिद मलैे ितमीलाई भलुकेो भए
तब म भरोसा गछुर् फे र किहल्यै गाउने िथईन।्

म कसम खाँन्छु,
म ितमीलाई किहलै भलु्ने छैन।

7 म कसम खाँन्छु यरूशलमे सधैं मरेो महान ्आनन्द हुनछे।
हे परम भ,ु एदोमीहरूले के काम गरे, याद गन ुर्होस।्

ितनीहरूले िचच्यए, “पणूर्रूपले िवध्वशं पार,
त्यसको जगसम्मै पणू र्रूपले िवध्वशं गर।”

8 हे बिेबलोन, ितमी नाश हुनछेौ!
त्यस मािनसलाई धन्यवाद दऊे जसले ितमीलाई दण्ड िदन्छ जनु दण्डको िन म्त ितमी योग्य िथयौ। त्यस परुूषलाई

धन्यवाद दऊे जसले ितमीलाई क िदयो जसरी ितमीले हामीलाई क िदयौ।
9 त्यस मािनसलाई धन्यवाद दऊे

जसले ितमीहरूका िशशहुरू समाते र ितनीहरूलाई ढुङ्गामा थचेारे।

138
दाऊदको भजन।
1 हे परमे र, म सम्पणूर् हृदयबाट तपाईंको शसंा गछुर्।

सारा दवेहरूको सम्मखु म तपाईंका गीतहरू गाउनछुे।
2 हे परमे र, तपाईंको पिव म न्दर तफर् म िशर झकुाँउछु।

म तपाईंको नाउकँो शसंा गछुर्, तपाईंको हेपणूर् करूणा र िव ासको शसंा गछुर्।
तपाईं आफ्नो वचनको श मा ख्यात हुनहुुन्छ।

अिहल,े तपाईंले यसलाई अझ महान ्बनाउनभुयो!
3 हे परमे र, मलैे तपाईंलाई सहयोगको िन म्त गहुारें।

अिन तपाईंले मलाई जवाफ िदनभुयो, मलाई बल िदनभुयो।
4 हे परम भ,ु तपाईंले भन्न ु भएका कुराहरू सनुे पिछ

पथृ्वीका जम्मै राजाहरूले तपाईंको शसंा गनछन।्
5 ितनीहरूले परम भकुो मागर्को गणु-गान गन छन ्

िकनभने परम भकुो मिहमा महान ्छ।
6 परमे र अत्यन्तै महत्वपणूर् हुनहुुन्छ,

तर पिन उहँाले न मािनसहरूको हरेचाह गन ुर्हुन्छ।
परमे र ती अहंकारी मािनसहरूले के गदर्छन ्भन्ने कुरा जान्नहुुन्छ,
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तर उहाँ त्यस्ता मािनसहरूबाट टाढा नै रहन ु हुन्छ।
7 परमे र, यिद म सकंटमा परे भने मलाई स ाण रा हुोला।

यिद मरेो श हुरू ममािथ ोिधत भए ितनीहरूबाट मलाई बचाउन ु होस।्
8 परम भ,ु मलाई ती कुराहरू िदनहुोस ्जनु तपाईंले वचन िदन ु भएको िथयो।

परम भ,ु तपाईंको हेपणूर् करूणा अनन्त रहनछे।
परम भ,ु तपाईंले हामीलाई रच्न ु भयो, यसलैे हामीलाई नत्याग्न ु होस!्

139
मखु सगंीतकारलाई, दाऊदको एक स्तिुत-गान।

1 हे परम भ,ु तपाईंले मलाई जाँच्न ु भयो।
तपाईं मरेो बारेमा सबै जान्नहुुन्छ।

2 म किहले बस्छु र म किहले उठ्छु तपाईं सबै जान्नहुुन्छ।
धरैे टाढाबाट नै तपाईं मरेो िवचारहरू बझु्नहुुन्छ।

3 परम भ,ु म कहाँ गईरहकेो हुन्छ, र किहले लम्पसार हुन्छु भन्ने सबै कुरा तपाईं जान्नहुुन्छ।
मलैे गन त्यके कुरा तपाईं जान्नहुुन्छ।

4 हे परम भ,ु म के भन्न चाहदँछु भन्ने कुरा
मरेो मखुबाट िनस्कन ु अिघ नै तपाईं जान्नहुुन्छ।

5 हे परम भ,ु तपाईं मरेो व रप र हुनहुुन्छ, मरेो अगािड पछािड र चारैितर।
तपाईंले माया गरेर मरेो िशरमा हात रा हुुन्छ।

6 तपाईं यी सबै कुरा जान्नहुुन्छ, भनरे म छक्क परें,
मलाई यी कुराहरू बझु्नलाई एकदम क ठन पय ।

7 म जता-जता जान्छु तपाईंको आत्मा त्यता-त्यतै हुन्छ।
हे परम भ,ु म तपाईंको सम्मखुबाट फु त्कन स क्दन।ँ

8 हे परम भ,ु यिद म स्वगर् ितर गए तपाईं त्यतै हुनहुुन्छ।
यिद म पाताल तफर् झरे तपाईं त्यतै हुनहुुन्छ।

9 परम भ,ु जहाँ घाम उदाउछँ त्यतै पवूर्ितर गए भन,े तपाईं त्यतै ितर हुनहुुन्छ।
यिद म प म समु ितर गए तपाईं त्यतै ितर हुनहुुन्छ।

10 त्यहाँ पिन तपाईंको दािहने हातले मलाई प न्छ
अिन मलाई त्यही हातले डोयार्उन ु हुन्छ।

11 हे परम भ,ु मलैे तपाईं दे ख लकु्ने कोिशश गरे र भन्छु,
“िदन रातमा प रवर्तन भएको छ।
िन य रातले मलाई लकुाउनछे।”

12 तर अन्धकार पिन तपाईंको िन म्त अन्धकार हुदँनै।्
परम भ,ु तपाईंको िन म्त रात िदन झैं उज्जवल छ।
तपाईंको िन म्त रात र िदन उस्तै हो।

13 हे परम भ,ु तपाईंले मरेो सम्पणूर् शरीर बनाउन ु भयो।
म आमाको गभर्मा हुदँा मरेो िवषयमा सवै कुराहरू जान्नहुुन्छ।

14 हे परम भ,ु म तपाईंको शसंा गछुर्। तपाईंले मलाई आ यर्पवूर्क र अपवूर् कारले बनाउन ु भयो।
म खबु जान्दछु िक जे तपाईंले गन ुर्भयो, आ यपणूर् छ।

15 तपाईं मरेो बारेमा सारा कुराहरू जान्नहुुन्छ।
जब मरेो शरीरले आफ्नो रूप लदंै बढदै गयो तपाईंले मरेो ह ीहरू िनयाल्न ु भयो जनु मरेो आमाको गभर्मा लकेुको

िथयो।
16 तपाईंले मरेो अगं- त्यगं बढदै गरेको िनयाल्न ु भयो, तपाईंले आफ्नो पसु्तकमा ती कुराहरू ले ु भयो।

तपाईंले त्यके िदन मलाई िनयाल्न ु भयो। कुनै िदन पिन त्यसै खाली गएन।
17 तपाईंका िवचारहरू मरेो िन म्त महत्वपणूर् छन।्
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हे परमे र, तपाईं यित िवघ्न जान्नहुुन्छ!
18 यिद मलैे ती सबै गन्न सक्दो हु ँ ता ितनीहरू बालवुाका कणहरू भन्दा धरैे हुने िथए होला।

अिन मलैे जब गनी सकेपिछ पिन, तपाईंसगँै नै हुनछुे।
19 हे परमे र, द ु मािनसहरूलाई मान ुर् होस।्

त्यस्ता हत्याराहरू मदे ख टाढै राखी िदनहुोस।्
20 ती द ु हरूले तपाईंको बारेमा नरा ा कुराहरू गरे

ितनीहरूले तपाईंको नाउकँो पिन ब ाम गरे।
21 हे परम भ,ु म ती मािनसहरूलाई घणृा गदर्छु ज-जसले तपाईंलाई घणृा गदर्छन।्

म ती मािनसहरूलाई घणृा गदर्छु जो तपाईंको िवरू मा उठ्दछन।्
22 म ितनीहरूलाई पणूर् रूपले घणृा गछुर्!

तपाईंका श हुरू मरेो पिन श हुरू हुन।्
23 हे परम भ,ु मरेो हृदयमा हने ुर्होस ्अिन मरेो मनलाई जान्नहुुन्छ।

मलाई जाँच्नहुोस ्र मरेो िवचारहरू जान्नहुुन्छ।
24 मसगँ त्यस्तो कुनै पापपणूर् िवचारहरू छ भने हने ुर् होस,्

अिन त्यस्तो बाटोमा डोराई लजैान ु होस ्जनु अनन्त रहनछे।

140
मखु सगंीतकारलाई: दाऊदको भजन।

1 हे परम भ,ु मलाई द ु मािनसबाट बचाउन ु होस,्
ु र मािनसहरूबाट मरेो रक्षा गन ुर्होस।्

2 ितनीहरू पापपणूर् कामहरू गनर्लाई योजना बनाउछँन।्
ितनीहरू य ु गनर्लाई सधँ ै नै तयार हुन्छन।्

3 ितनीहरूका िज ाहरू िवषाल ु सपर्हरूका जस्तै छन।्
त्यो सपर्को िवष ितनीहरूको िज ो मिुन रहे जस्तै हो।

4 हे परम भ,ु मलाई द ु मािनसहरूबाट जोगाई िदनहुोस,्
ु र मािनसहरूबाट मरेो रक्षा ग रिदन ु होस, ितनीहरू मरेो पिछ लागरे खोज्दछन ्र क िदने यास गदर्छन।्

5 ती अहंकारीहरूले मरेो िन म्त पासो थाप।े
ितनीहरूले मलाई प न भनी जाल िफंजाए।
ितनीहरूले मरेो बाटोमा पासो थाप।े

6 हे परम भ,ु तपाईं मरेो परमे र हुनहुुन्छ।
हे परम भ,ु मरेो ाथर्ना सनुी िदनहुोस।्

7 हे परम भ,ु तपाईं मरेो बलवान स्वामी हुनहुुन्छ। तपाईं मरेो म ु दाता हुनहुुन्छ।
तपाईं मरेो मकुुट सरह हुनहुुन्छ जस ार य ु मा मरेो िशर सरुिक्षत पा रन्छ।

8 हे परम भ,ु ती मािनसहरू द ु छन।्
ितनीहरूले चाहकेा कुराहरू नपाऊन।् ितमीहरूका योजनाहरू सफल नहोस।्

9 परम भ,ु कुनै पिन श हुरूलाई िज निदनहुोस।् ती मािनसहरूले द ु योजना बनाँउछन।्
तर ती द ु कायर्हरू उनीहरूमािथ नै परून।्

10 जल्दै गरेको कोईलाहरू उनीहरूकै िशरमा बष स,्
मरेो श हुरूलाई आगोमा फ्याँिकयोस ्ितनीहरूलाई िचहानमा फ्याँिकिदन ु होस ्
तािक उनीहरू चढरे आउन ु किहल्यै नसकुन।्

11 परम भ,ु ती झटूाहरूलाई ब वा बाँच्न निदनहुोस।्
नरा ा कुराहरू ती नरा ा मािनसहरूमा नै घटोस।्

12 म जान्दछु िक परम भलुे दीन-दःुखी मािनसहरूलाई िनष्पक्ष रूपले न्याय गन ुर्हुनछे
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परमे रले असहाय मािनसहरूलाई साथ िदनहुुनछे।
13 धम मािनसहरूल,े तपाईंको नाउकँो गणु-गान गनछन ्परम भ।ु

सोझा मािनसहरूले तपाईंलाई पजू्ने छन।्

141
दाऊदको स्तिुत-गान।
1 हे परम भ,ु मलैे तपाईंलाई गहुार मागें।

मरेो ाथर्ना सिुन िदनहुोस।्
चाँडो आएर मलाई साथ िदनहुोस।्

2 परम भ,ु मरेो ाथर्ना स्वीकार गन ुर्होस,् यो ज लरहकेो धपूको उपहार जस्तो होस ्
यो साँझको बलेाको ब लदान जस्तो होस।्

3 हे परम भ,ु मलैे भनकेा कुराहरूमा अधीन गनर् मलाई सहायता िदनहुोस।्
म के भन्छु त्यस िवषयमा होिशयार हुन सहायता गन ुर्होस।्

4 मलाई नरा ो कुरा गन चाहना तफर् नफकार्उन ु होस,्
द ु मािनसहरूले अनिुचत काम गछर्न,् मलाई ितनीहरूिसत सािमल हुन दे ख जोगाउन ु होस।्
मलाई ती कुराहरूमा सहभागी हुन दे ख जोगाउन ु होस, जनु कुरामा ती द ु मािनसहरूले आनन्द लइरहकेा हुन्छन।्

5 म त्यसलाई दया सम्झने िथएँ, यिद एकजना धम मािनसले मलाई िपटोस।्
तपाईंका भ जनहरूले मलाई चतेाउनी िदऊन।्

ितनीहरूलाई त्यसो गनर् असल हुन्थ्यो।
म ती कुराहरू स्वीकार गरौंला।

तर म सधैं ती द ु मािनसहरूको िवरोधमानै ाथर्ना गनछु।
6 ितनीहरूका अिधकारीहरूलाई दण्ड होस ्

तब मलैे सत्य बोलकेो उनीहरूले बझु्नछेन।्

7 मािनसहरूले खन्दै र जोत्दै जमीन व रप र मलैा थपुारे वा िफंजाए।
यस्तै कारल,े हा ा ह ीहरू ितनीहरूका िचहानमा व रप र िफंिजएर गए।

8 हे परम भु मरेो स्वामी, मलैे तपाईंको सहायता खोजें
म तपाईंमा भरोसा गछुर् मलाई मनर् निदन ु होस।्

9 द ु मािनसहरूले मरेो लािग पासो थाप।े
मलाई ती पासोहरूमा फ निदनहुोस।् मलाई पासोमा पनर् निदनहुोस।्

10 ती द ु मािनसहरू आफ्नै पासोमा आफैं फसनु ्
ता िक म चाँिह त्यहाँबाट उम्कनसकँू।

142
यो उनी ओडारमा हुदँा खरेीको भजन। दाऊदको म स्कल भन्ने भजन- ाथर्ना।
1 म परम भलुाई मरेो सहयोगको लािग पकुार्दछु।

म परम भलुाई पकुार्दछु।
2 म आफ्ना समस्याहरू परम भलुाई भन्नछुे!

म आफ्ना सकं हरू परम भलुाई भन्नछुे।
3 मरेो श हुरूले मरेो लािग पासोहरू थाप।े

म त्याग्न तयार छु।
तर परम भलुे म ित के हुन भन्ने कुरा जान्नहुुन्छ।

4 मलैे व रप र हरेें,
अिन म मरेो कुनै पिन साथीहरूलाई हदे हिेदर्न।
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मरेो भाग्ने ठाउँ कतै छैन।
कसलैे पिन मलाई बचाउने यास गदन।

5 यसलैे म परम भकुो साथ पाउनलाई रोइ-कराई गदर्छु।
हे परम भ,ु तपाईं मरेो सरुक्षाको ठाउँ हुनहुुन्छ।
परम भ,ु तपाईं मलाई अनवरत बाँच्न िदनहुोस।्

6 परम भ,ु मरेो ाथर्ना सिुनिदन ु होस,्
मलाई तपाईंको अित खाँचो छ।

मलाई खदेने ती मािनसहरूबाट बचाउनहुोस,्
ितनीहरू मभन्दा पिन ब लया छन।्

7 मलाई यस फन्दाबाट छुटकारा पाउनलाई सहायता िदनहुोस
ता िक म तपाईंको नाउकँो शसंा गनर् सकँू

अिन धम मािनसहरू मसगँ िमलरे उत्सव मनाउने छन।्
िकनभने तपाईंले मलाई हरेचाह गन ुर्हुन्छ।

143
दाऊदको एउटा भजन।
1 हे परम भ,ु मरेो ाथर्ना सनुीिदनहुोस।्

मरेो ाथर्नामा ध्यान िदनहुोस ्र त्यसपिछ मरेो ाथर्नाको जवाफ िदनहुोस।्
तपाईंको सत्यता र िव ासयोग्यता मलाई दशार्उनहुोस।्

2 मलाई कुनै मािमला नलगाउन ु होस।्
म आफैं आफ्नो ितक्षा गनर् सक्ने िथइन।ँ तपाईंको तलुनामा कसलैाई पिन िनद ष पाउन सिकंदनै।

3 तर मरेो श हुरूले मलाई खदेो ग ररहछेन।्
ितनीहरूले मरेो जीवन मलैा-फोहोरझैं अिभश पारे।

धरैे बर्ष अगािड मरेको मािनस सरह
ितनीहरूले मलाई अन्धकार िचहानितर धकेल।े

4 म छोडन तयार छु
म आफ्ना आटँ हराई रहछुे।

5 तर म ती घट्नाहरू सम्झन्छु जनु धरैे बर्ष अगािड घटेको िथयो।
म तपाईंले गन ुर् भएको धरैे कुराहरू बारे सोिचरहछुे।
म तपाईंले गन ुर् भएका ती कुराहरूका बारेमा भिनरहछुे जनु तपाईंले आफ्नो महान ्श ारा गन ुर्भयो!

6 परम भ,ु म मरेो पाखरुाहरू उठाएर तपाईंलाई ाथर्ना गदर्छु।
बाँझो धत ले वषार् पख जस्तै म तपाईंको साथ प खर्रहछुे,।

7 परम भु चाँडो गरेर मलाई जवाफ िदनहुोस!्
मलैे आफ्नो आटँ हराएँ।

मदे ख टाढा नभाग्न ु होस।्
मलाई मनर्बाट जोगाउन ु होस ्र ती मरेर िचहानमा सिुतरहकेो मध्ये एउटा हुन निदन ु होस।्

8 परम भ,ु आज िबहान तपाईं आफ्नो हेपणू र् करूणा मलाई दखेाउन ु होस।्
म तपाईंलाई भरोसा गदर्छु

मलैे गन ुर्पन कुराहरू मलाई दखेाउन ु होस ्
तपाईंको हातमा मलैे आफ्नो जीवन अपर्ण गरें!

9 हे परम भ,ु म तपाईंकहाँ सरुक्षाको िन म्त आएको छु।
मलाई मरेो श हुरूबाट बचाउन ु होस।्

10 तपाईंले मलाई के गनर् चाहनहुुन्छ दखेाउन ु होस।्
तपाईं मरेो परमे र हुनहुुन्छ।
तपाईंको श ु आत्माले मलाई सही मागर् िनदश गरोस।्

11 हे परम भ,ु मलाई बाँच्न िदनहुोस,्
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यसकारण मािनसहरूले तपाईंको नाउकँो शसंा गनछन।्
तपाईं वास्तवमा धम हुनहुुन्छ भनरे दशार्उन ु होस ्

अिन मरेो श हुरूबाट मलाई बचाउन ु होस।्
12 हे परम भ,ु तपाईंको मे दखेाउनहुोस,

अिन मरेो श हुरूलाई परास्त पान ुर्होस
जसले मलाई मान यास ग ररहकेा छन।

िकनभने म तपाईंको दास हु।ँ

144
दाऊदको भजन।
1 परम भकुो शसंा गर,

परम भु मरेो च ान हुनहुुन्छ।
परम भलुे मलाई य ु को लािग िशक्षण िदन ु हुन्छ।

उहाँले मलाई य ु भिूमको िन म्त तयार पान ुर्भयो।
2 परम भलुे मलाई मे गन ुर्हुन्छ र मरेो रक्षा गन ुर्हुन्छ।

परम भु नै त्यो उच्च पवर्तमा मरेो सरुक्षाको जग्गा हुनहुुन्छ।
परम भलुे मलाई म ु िदनहुुन्छ।

परम भु मरेो ढाल हुनहुुन्छ।
म उहाँमा भरोसा राख्दछु,

परम भलुे मलाई आफ्ना मािनसहरूमािथ राज्य गनर् सघाउन ु हुन्छ।
3 हे परम भ,ु मािनसहरू तपाईंको लािग िकन मखु्यछन?्

िकन तपाईं मानव जाितलाई िनयाल्नहुुन्छ?
4 मािनसको जीवन हावाको झोंका मा हो।

मािनसको जीवन अस्थायी छाया जस्तो मा हो।
5 हे परम भ,ु आकाश च्यातरे तपाईं तलितर झन ुर्होस ्

पवर्तहरूमा छुनहुोस ्र धवूाँ त्यहाँबाट उठ्ने छ।
6 परम भ,ु च ाङ्ग पठाउन ु होस ्र मरेो श हुरूलाई भगाउन ु होस।्

तपाईंका “काँडहरू” चलाउन ु होस ्र ितनीहरूलाई खे हुोस।्
7 परम भ,ु आकाशबाट तल झरेर मलाई बचाउन ु होस!्

मलाई श हुरूका समु मा डुब्नबाट बचाउन ु होस।्
मलाई ती परदशेीहरूबाट बचाउन ु होस।्

8 ती श हुरू झटूाहरू हुन।्
ितनीहरूले जे कुरा गछर्न ितनीहरू सत्य छैनन।्

9 हे परम भ,ु तपाईंले गन ुर् भएका आ यर्जनक कुराहरूका बारेमा।
म एक नयाँ गीत गाउने छु म तपाईंको स्तिुत-गान गनछु अिन दशतारे वीणा बजाउने छु।

10 परम भलुे नै राजाहरूलाई य ु िज लाई सघाउन ु भयो।
परम भलुे आफ्ना दास दाऊदलाई श हुरूका तरवारहरूबाट बचाउन ु भयो।

11 मलाई ती िवदशेीहरूबाट बचाउन ु होस।्
ती श हुरू झटुा छन।्
ितनीहरूले भनकेा कुराहरू असत्य छन।्

12 हा ा जवान छोराहरू ब लया रूखहरू जस्ता छन।्
हा ा छोरीहरू राजाको दरबारमा सिजएको सजावट जस्ता छन।्

13 हा ो भण्डारहरू
नाना कारका अन्नहरूले भ रएका छन।्
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हा ा भेंडाहरूले सस्त पाठाहरू जन्माउन।्
त्यहाँ हा ो खतेहरूमा हजारौं-हजार भडेाहरू होस।्
14 हा ा गाईहरूले शस्तै बाछा-बाछीहरू पाउनछेन।्

हा ा श हुरूले हा ा पखार्ल भत्काउन सक्ने छैनन,्
र हा ा एक जना मािनस पिन लानपाउने छैनन,्
हा ा गल्लीहरूमा रूवबासी हुनछैेन।

15 साँच्चो आिशष पाउन ु कित असल कुरा हो।
यिद परम भु नै उनीहरूको परमे र हुनहुुन्छ भन,े ती मािनसहरू आिशिषत हुन्छन।्

145
दाऊदको स्तिुतको भजन।
1 म मरेो परमे रको शसंा गछुर् र मरेो राजाको शसंा गदर्छु।

म तपाईंको नाउलँाई सदा-सवर्दा धन्य मान्नछुे।
2 म त्यके िदन तपाईंको शसंा गछुर्।

म तपाईंको नाउलँाई सदा-सवर्दा शसंा गनछु।
3 परम भु महान ्हुनहुुन्छ मािनसहरू उहाँको अत्यन्त गणुगान गदर्छन ्

उहाँले गन ुर् वा रच्नभुएको महान ्चीजहरू हामी गन्न पिन स ै नौं।
4 परम भ,ु तपाईंले गन ुर् वा रच्नभुएको कायर्हरूका िन म्त

मािनसहरूले सवर्दा र अनन्तरूपमा शसंा गनछन।्
5 तपाईंको शाही र मिहमा अ यर्जनक छन ्

म तपाईंको आ यर्कामहरूको बारेमा भन्ने छु।
6 हे परम भ,ु मािनसहरूले तपाईंका आ यर्जनक कायर्हरूको बारेमा भन्नछेन।्

म तपाईंले गन ुर् भएको महान ्कायर्हरूको बारेमा भन्नछुे।
7 मािनसहरूले तपाईंले गन ुर्भएका रा ा कुराहरूको शसंा गदर्छन।्

मािनसहरूले तपाईंकै धािमर्कताको गीत गाउने छन।्
8 परम भु अन ु ही र दयाले भ रपणूर् हुनहुुन्छ।

परम भु धीरजी र मायाल ु हुनहुुन्छ।
9 परम भु त्यके मािनसको लािग असल हुनहुुन्छ।

परमे रले बनाउन ु भएको त्यके कुरामािथ आफ्नो दया दखेाउन ु हुन्छ।
10 परम भ,ु जनु कुराहरू तपाईंले गन ुर्भयो त्यसले तपाईंको शसंा ल्याउदँछ।

तपाईंका भ जनहरूले तपाईंको गणु गाउछँन।्
11 ितनीहरूले भन्छन,् तपाईंको राज्य कित महान ्छ।

ितनीहरूले भन्छन ्तपाईं कित महान ्हुनहुुन्छ।
12 परम भ,ु यसकारण अन्य मािनसहरूले तपाईंले गन ुर् भएका महान ्कायर्हरूका िवषयमा िसक्नछेन।्

मािनसहरूले तपाईंको राज्य कित महान ्र आ यर्पणू र् छ भनरे िसक्दछन।्
13 परम भ,ु तपाईंको राज्य सदा-सवर्दा रहनछे।

तपाईंको भतु्व सदा-सवर्दा रिहरहनछे।
14 पतन भएका मािनसहरूलाई परम भलुे उठाउन ु हुन्छ।

परम भु जो सकंटहरूमा पदर्छन ्उनीहरूलाई सघाउन ु हुन्छ।
15 परम भ,ु सम्पणूर् जीिवत ाणीहरूले आफ्नो भोजनको लािग तपाईंलाई नै खोज्दछन ्

अिन तपाईंले ितनीहरूलाई ठीक समयमा नै आहार िदनहुुन्छ।
16 परम भ,ु तपाईं आफ्ना हातहरू खलु्ला पान ुर्होस

अिन तपाईंले त्यके जीिवत ाणीहरूलाई उनीहरूको आवश्यकता अनसुार सबै थोकहरू िदनहुोस।्
17 त्यके कुरा परम भलुे गन ुर्भएको धािमर्क अिन उिचत छ।
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त्यके कुराहरूबाट उहाँ कित भलो हुनहुुन्छ भन्ने दशर्न्छ।
18 जसले परम भकुो साथ माग्छ उहाँ ती त्यकेको नजीक हुनहुुन्छ।

जसले परम भलुाई साँच्चो मनले पजू्दछ उहाँ ती त्यकेको नजीक हुनहुुन्छ।
19 परम भलुे त्यही गन ुर्हुन्छ जो भ जनहरूले चाहन्छन।् परम भलुे उहाँका भ जनहरूले सहायताको िन म्त गरेको

पकुार सनु्न ु हुन्छ, ध्यान िदनहुुन्छ।
उहाँले उनीहरूको ाथर्नालाई जवाफ िदनहुुन्छ र ितनीहरूलाई बचाउनहुुनछे।

20 जसले उहाँलाई मे गदर्छ परम भलुे ितनीहरूकै रक्षा गन ुर्हुन्छ
तर परम भलुे द ु मािनसहरूलाई न गन ुर्हुन्छ।

21 म परम भकुो शसंा गनछु!
म त्यकेले सदा-सवर्दा र अनन्त उहाँको शसंा गरेको चाहन्छु!

146
1 परम भकुो शसंा गरौं!

मरेो ाण, परम भकुो शसंा गर!
2 जीवनभ र नै म परम भकुो गणुगान गनछु

जीवनभ र नै म उहाँ ित शसंाको गीत गाउने छु।
3 साथ पाउनलाई ितमीहरूको अगवुामािथ आि त नबन मािनसहरूलाई भरोसा नगर।

िकनभने मािनसहरूले ितमीलाई बचाउन सक्दनैन।्
4 मािनसहरू मदर्छन ्र गािडन्छन!्

अिन तब, ितनीहरूका सबै योजनाहरू र सहयोगहरू जान्छन।्
5 तर मािनसहरूले जसले परम भकुो साथ माग्दछन ्ितनीहरू सखुी छन।्

ती मािनसहरू आफ्ना परम भु परमे रमा आि त छन।्
6 परम भलुे स्वगर् अिन पथृ्वी बनाउन ु भयो।

परम भलुे सम ु र त्यहाँ भएका त्यके कुरा रच्न ु भयो।
परम भलुे ितनीहरूलाई सधैं रक्षा गन ुर्हुन्छ।
7 दिबएका मािनसहरूको िन म्त परमे र न्याय गराउन ु हुन्छ।

परम भलुे भोकाहरूलाई भोजन िदन ु भयो।
कैदमा थिुनएकाहरूलाई स्वतन् पान ुर्भयो।

8 परम भलुे अनं्धाहरूलाई फे र दे े श िदनभुयो।
परम भलुे ती मािनसहरूलाई साथ िदनहुुन्छ जो सकंटमा परेका छन।्

परम भलुे धम मािनसहरूलाई मे गन ुर्हुन्छ।
9 परम भलुे परदशेीहरूलाई हा ो दशेमा रक्षा गन ुर्हुन्छ।

परम भलुे िवधवुाहरू र टुहुरा-टुहुरीहरूलाई हरेचाह गन ुर्हुन्छ
तर परम भलुे द ु मािनसहरूलाई नाश गन ुर्हुन्छ।

10 परम भलुे सधैंको िन म्त राज्य गन ुर्हुनछे
हे िसयोन! तरेा परमे रले सदा-सवर्दा राज्य गन ुर्हुनछे।

परम भकुो शसंा गरौं।

147
1 परम भकुो शसंा गर िकनभने उहाँ असल हुनहुुन्छ।

परम भु ित स्तिुतगान गर!
उहाँको गणु-गान गन ुर् आनन्दमय र असल हो।

2 परम भलुे यरूशलमे बनाउन ु भयो।
परमे रले इ ाएल वासीहरूलाई फे र फकार्ई ल्याउन ु भयो, जसलाई कैदी बनाएर थिुनएको िथयो।

3 परमे रले ितनीहरूको भाँचकेो हृदय िनको पा रिदन ु हुन्छ।
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ितनीहरूका घाउहरूमा मलमप ी बाँिधिदनहुुन्छ।
4 परमे रले ताराहरू गन्नहुुन्छ

र ती त्यकेको नाउँ जान्नहुुन्छ।
5 हा ो स्वामी महान ्हुनहुुन्छ। उहाँ अत्यन्त परा मी हुनहुुन्छ।

उहाँको ज्ञान अपार छ।
6 परम भु न मािनसहरूलाई सघाउन ु हुन्छ

तर द ु मािनसहरूलाई सताउन ु हुन्छ।
7 परम भलुाई धन्यवाद छ।

हा ो परम भलुाई वीणा बजाएर शसंा गरौं।
8 परमे रले आकाश बादलहरूले भ रिदन ु हुन्छ।

परमे रले पथृ्वीमा वषार् पठाउन ु हुन्छ
परमे रले पवर्तहरूमा ह रयो घाँसहरू उमान ुर् हुन्छ।

9 परमे रले पशहुरूलाई खाना िदनहुुन्छ।
परमे रले चराहरूलाई खवुाउन ु हुन्छ।

10 य ु का घोडाहरूले र श शाली सनै्यहरूले
उहाँलाई खशुी पादन।

11 परम भु ती मािनसहरू िसत आन न्दत हुनहुुन्छ जसले उहाँलाई पजू्दछन।्
परम भु ती मािनसहरूसगँ खशुी हुनहुुन्छ जसले उहाँको मेमा भरोसा राख्दछ।

12 हे यरूशलमे! परम भकुो शसंा गर!
हे िसयोन! आफ्ना परम भकुो शसंा गर।

13 यरूशलमे, परमे रले ित ा वशे ारहरू ब लयो बनाइिदन ु भयो।
अिन परमे रले ित ो शहरका मािनसहरूलाई आशीवार्द िदनभुयो।

14 परमे रले ितमीहरूलाई आफ्नो दशेमा ल्याईिदन ु भयो।
यसलैे श हुरूले ितमीहरुका अन्नहरू य ु मा लगनेन।् अिन ितमीहरूसगँ शस्त खा -पदाथर्हरू छन।्

15 परमे रले पथृ्वीलाई आदशे िदनभुयो,
यसले तरुन्तै पालन गय ।

16 जबसम्म धत ऊन जस्तो सतेो हुदँनै परमे रले िहमबषार् गराउन ु हुन्छ।
परमे रले हावाबाट धलूोको कण खसे झैं िहमपात बषार्उनहुुन्छ।

17 परमे रले आकाशबाट च ानहरू झै ँ अिसना बषार्उन ु हुन्छ।
उहाँले पठाएको िचसो कसलैे पिन थाम्न स ै न।

18 त्यसपिछ, परमे रले अक आज्ञा गन ुर्भयो, अिन फे र तातो बतास बहन थाल्यो
िहउँ प ग्लयो अिन पानी बग्न थाल्यो।

19 परमे रले आज्ञाहरू याकूबलाई िदनभुयो,
परमे रले आफ्ना िनयमहरू र काननूहरू इ ाएल लाई िदनभुयो।

20 परमे रले यस्ता कामहरू कुनै जाितको लािग गन ुर् भएन।
परमे रले अन्य जाितहरूलाई आफ्नो िनयमहरू िसकाउन ु भएन।

परम भकुो शसंा गर!

148
1 परम भकुो शसंा गर!

मािथ स्वगर्मा भएका स्वगर्दतूहरू हो।
परम भकुो शसंा गर।

2 हे सारा स्वगर्दतूहरू हो, परम भकुो शसंा गर!
उहाँ र उहाँका सारा सनै्यहरूका शसंा गर!
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3 हे सयूर् र चन् , परम भकुो शसंा गर।

आकाशमा भएका ताराहरू र ज्योितहरू, उहाँको शसंा गर।
4 हे आकाशका आकाश, परम भकुो शसंा गर!

आकाशमािथ भएका पानी हो! परम भकुो शसंा गर!
5 परम भकुो शसंा गर।

िकनभने परमे रले आज्ञा िदनभुयो अिन सबकैो सजृना भयो।
6 परमे रले यी सब कुराहरू सदा-सवर्दा रहोस ्भनी रच्नभुयो।

परमे रले सारा िनयमहरू बनाउनभुयो जनु किहल्यै अन्त हुने छैनन।्
7 हे पथृ्वीमा भएका सारा कुराहरूल,े परम भकुो शसंा गर!

समु मा भएका सारा ठूल-ठूला ाणीहरू हो! परम भकुो शसंा गर।
8 परमे रले आगो र िहउ,ँ

अिसना, धुवँा, आधँी, बतास रच्नभुयो।
9 परमे रले पवर्तहरू र डाँडा-काँडाहरू रचना गन ुर्भयो,

फलका रूखहरू र दवेदारको रूखहरू रच्नभुयो।
10 परमे रले सारा जङ्गली पशहुरू, िवशाल पशहुरू, सानो सानो घ ने जन्तहुरू साथै चरा-चरूङ्गीहरू रच्न ु भयो।
11 परमे रले राजा र रा हरू दवुै पथृ्वीमा बनाउन ु भयो।

परमे रले अगवुाहरू र न्यायाक ार्हरू बनाउन ु भयो।
12 परमे रले जवान परुूष र नारीहरू रच्न ु भयो।

परमे रले ब ृ र यवुा मािनसहरू रच्नभुयो।
13 परम भकुो नाउकँो शसंा गर!

सदा-सवर्दा उहाँको नाउकँो सम्मान गर।
स्वगर् र पथृ्वीमा भएको त्यके चीजले

उहाँको शसंा गरोस!्
14 परमे रले आफ्ना मािनसहरूलाई ब लयो बनाउन ु हुनछे।

मािनसहरूले परमे रका चलेाहरूको शसंा गनछन।् मािनसहरूले इ ाएल लाई शसंा गनछन।्
ितनीहरूकै लािग परमे रले लड्न ु भयो, परम भकुो शसंा गरौं!

149
1 परम भकुो शसंा गर।

परम भलुे रच्न ु भएको नयाँ कुराहरूको बारेमा नयाँ गीत गाऊ!
महासभामा उहाँको शसंा गर जहाँ उहाँका चलेाहरू आपसमा भलेा हुदँछन।्

2 इ ाएल का मािनसहरूले आफ्नो सिृ क ार्मा आनन्द होऊन।्
िसयोनका मािनसहरू आफ्ना राजा सिहत फु ल्लत होऊन।्

3 ती मािनसहरूले नाच्दै खैंजडी र वीणाहरू बजाँउदै
परम भु परमे रको शसंा गरून।्

4 परम भु उहाँका मािनसहरूसगँ खशुी हुनहुुन्छ।
परमे रले आफ्ना न हरूको लािग आ यर्जनक कामहरू गन ुर्भयो।
उहाँले ितनीहरूलाई बचाउन ु भयो!

5 हे परमे रका चलेाहरू, आफ्नो िवजयमा फु ल्लत होऊ!
सु गइसके प ात ्पिन सखुी होऊ।

6 मािनसहरूले िचच्याउँद,ै कराउँदै परम भकुो शसंा गरून ्
अिन आफ्ना तरवारहरू हातमा लऊन।्

7 आफ्ना श हुरूलाई सजाई िदन ितनीहरूलाई जान दऊे।
ती मािनसहरूलाई दण्ड िदन, ितनीहरूलाई जान दऊे।

8 परमे रका मािनसहरूले ती राजा र मखु मािनसहरूलाई
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साङ्गलाले बाँध्नछेन।्
9 परमे रका मािनसहरूले ितनीहरूलाई दण्ड िदनछेन ्

परमे रले गन ुर् भएको आज्ञा जस्तै परमे रका सारा भ जनहरूले उहाँलाई सम्मान गर।

परम भकुो शसंा गर!

150
1 परम भकुो शसंा गर!

परम भलुाई उहाँको म न्दरमा शसंा गर!
उहाँको श को स्वगर्मा शसंा गर!

2 परम भलुे गन ुर् भएको महान ्कायर्हरूका िन म्त उहाँको शसंा गर।
उहाँको सारा महानता अनसुार, उहाँको शसंा गर!

3 नरिसहंा र तरुही फुकेर परमे रको शसंा गर!
वीणाहरू बजाएर उहाँको शसंा गर।

4 खैंजडीहरू बजाउदँै नाच्दै परमे रको शसंा गर।
तारहरूले बिनएको वादन ारा उहाँको शसंा गर।
बाँसरुीहरू बजाएर उहाँको शसंा गर!

5 झ्यालीहरू जोड-जोडले बजाएर परमे रको शसंा गर!
झ्यालीहरूको गजर्नपणूर् आवाजले उहाँको शसंा गर!

6 त्यके जीिवत ाणीले उहाँको शसंा गर।

परम भकुो शसंा गर!
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