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यहून् नाले लखेकेो ससुमाचार
1 सरुुमा वचन हुनहुुन् थ् यो । वचन परमशे् वरसगँ हुनहुुन् थ् यो । अिन वचन नै

परमशे् वर हुनहुुन् थ् यो । 2 उहाँ सरुुदे ख नै परमशे् वरसगँ हुनहुुन् थ् यो । 3 सबै थोकहरू
उहाँ ारा बिनए, र बिनएको कुनै पिन थोक उहाँिवना बिनएन । 4उहाँमा जीवन िथयो,
अिन त् यो जीवन सबै मािनसहरूका लािग ज् योित िथयो । 5 ज् योित अन्धकारमा
च म् कन्छ, अिन अन्धकारले यसलाई िजतने । 6 परमशे् वरबाट पठाइएका एक
जना मािनस िथए, जसको नाउँ यहून् ना िथयो । 7 उहाँ ारा सबलैे िवश् वास गरून ्
भनरे उहाँ ज् योितको बारेमा गवाही िदन साक्षीको रूपमा आउनभुयो । 8 यहून् ना
ज् योित िथएनन,् तर ज् योितको बारेमा गवाही िदन भनरे उनी आए । 9 उहाँ सबै
मािनसहरूलाई ज्योित िदनहुुने र ससंारमा आउनहुुने सत् य ज् योित हुनहुुन्थ्यो ।
10 उहाँ ससंारमा हुनहुुन्थ्यो र ससंार उहाँ ारा नै बिनयो, तर ससंारले उहाँलाई
िचनने । 11 उहाँ आफ्नहैरूकहाँ आउनभुयो, तर उहाँलाई आफ्नहैरूले स् वीकार
गरेनन ् । 12 तर जितले उहाँलाई स् वीकार गरे अथार्त ् उहाँको नाउमँा िवश् वास गरे
उहाँले ितनीहरूलाई परमशे् वरका सन्तानहरू हुने अिधकार िदनभुयो । 13 ियनीहरू
न रगतल,े न शारी रक इच्छाअनसुार, न मािनसको इच्छाअनसुार नै जन् मकेा िथए,
तर परमशे् वरबाट जन् मकेा िथए । 14 अिन वचन दहेधारी हुनभुयो र हा ा िबचमा
बास गन ुर्भयो । हामीले िपताबाट आउनभुएका एक मा को जस्तो अथार्त ्अन ु ह र
सत्यताले पणू र् मिहमा दखे्यौँ । 15यहून् नाले उहाँको बारेमा गवाही िदए, र ठुलो सोरले
यसो भन,े “मपिछ आउनहुुने मभन्दा महान ह्ुनहुुन्छ, िकनिक उहाँ मभन्दा अिगदे ख
नै हुनहुुन्छ भनी मलैे भनकेो व् य क् त उहाँ नै हुनहुुन् छ ।” 16 िकनिक उहाँको
पणूर्ताबाट हामी सबलैे अन ु हमािथ अन ु ह पाएका छौँ । 17 िकनिक व् यवस् था
मोशा ारा िदइयो । अन ु ह र सत् यता यशे ू ीष् ट ारा आयो । 18 कसलैे पिन
परमशे् वरलाई किहल् यै दखेकेो छैन । िपताको छातीमा अडसे लाग् नहुुने एक मा
परमशे् वरले उहाँलाई िचनाउनभुएको छ । 19 यहूदीहरूले यरूशलमेबाट पजुारीहरू
र लवेीहरूलाई “ितमी को हौ ?” भनी सोध् न पठाउँदा यहून् नाको गवाही यही
हो । 20 उनले खलुा भएर भन,े र इन्कार गरेनन,् तर जवाफ िदए, “म ीष् ट
होइन ँ ।” 21 त् यसकारण, ितनीहरूले उनलाई भन,े “त् यसो भए ितमी को हौ त
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? के ितमी ए लया हौ ?” उनले भन,े “होइन ँ ।” ितनीहरूले भन,े “के ितमी
अगमवक् ता हौ ?” उनले जवाफ िदए, “होइन ँ ।” 22 तब ितनीहरूले उनलाई
भन,े “ितमी को हौ, तािक हामीलाई पठाउनहेरूलाई हामीले जवाफ िदन सकौँ ?
ितमी आफ्नै बारेमा के भन् छौ ?” 23 उनले भन,े “म मरुभिूममा कराइरहकेो एउटा
आवाज हु ँ । ‘परम भकुो िन म् त बाटो सोझो बनाओ’ जस्तो यशयैा अगमवक् ताले
भने ।” 24 ती पठाइएकाहरू फ रसीहरूबाटका िथए । 25 ितनीहरूले उनलाई
सोधे र भन,े “ितमी न ीष् ट, न ए लया, न अगमवक् ता नै हौ भने िकन
ब प् तस् मा िदन् छौ ?” 26 अिन यहून् नाले ितनीहरूलाई यसो भनरे जवाफ िदए,
“म पानीले ब प् तस् मा िदन् छु । तर ितमीहरूका माझमा ितमीहरूले निचनकेो कोही
खडा हुनहुुन् छ, 27 उहाँ जो मपिछ आउनहुुन् छ, म उहाँको जु ाको िफ ा खोल् न
लायकको छैन ँ ।” 28 यदर्नको पा रप बथेािनयामा यी कुराहरू ग रएका िथए,
जहाँ यहून् नाले ब प् तस् मा िदइरहकेा िथए । 29 अक िदन यहून् नाले यशे ू आफूकहाँ
आइरहनभुएको दखेे र भन,े “हरे, ससंारको पाप उठाइलानहुुने परमशे् वरका थमुा
! 30 मपिछ आउनहुुने मभन्दा महान ् हुनहुुन्छ, िकनिक उहाँ मभन्दा अिगदे ख
नै हुनहुुन्छ भनी मलैे भनकेो उहाँ नै हुनहुुन्छ । 31 म उहाँलाई िच न् दनथे,ँ तर
उहाँलाई इ ाएलीहरू ित कट गराउन सिकयोस ् भनी म पानीले ब प् तस् मा िददँ ै
आएँ ।” 32 यहून् नाले यसरी गवाही िदए, “मलैे पिव आत् मा स् वगर्बाट ढुकुरझै ँ
ओ लर्रहनभुएको र उहाँमािथ बस् नभुएको दखेे ँ । 33 मलैे उहाँलाई िच न्दनथे,ँ तर
पानीमा ब प् तस् मा िदन पठाउनहुुनलेे मलाई भन् नभुयो, ‘ितमीले जसमािथ पिव
आत् मा ओ लर्रहनभुएको र उहाँमािथ रहनभुएको दखे्छौ, पिव आत् माले ब प् तस् मा
िदनहुुने उहाँले नै हुनहुुन्छ ।’ 34 मलैे दखेकेो, र उहाँ नै परमशे् वरका पु हुनहुुन् छ
भनरे गवाही िदएको छु ।” 35 फे र अक िदन यहून् ना आफ्ना दईु जना चलेासगँ
उिभरहदँा, 36 ितनीहरूले यशे ू त्यही बाटो भएर िहिँडरहनभुएको दखे,े र यहून् नाले
भन,े “हरे, परमशे् वरका थमुा !” 37 यी दईु चलेाले यहून् नाले यसो भनकेा सनु,े
र ितनीहरूले यशेलूाई प ाए । 38 तब यशेलूे ितनीहरूले उहाँलाई प ाइरहकेा
दखे् नभुयो र ितनीहरूलाई भन् नभुयो, “ितमीहरू के चाहन् छौ ?” ितनीहरूले
उहाँलाई जवाफ िदए, “रब्बी (जसको अथर् हो, गरुु), तपाईं कहाँ बस्दै हुनहुुन्छ
?” 39 उहाँले ितनीहरूलाई भन् नभुयो, “आऊ अिन दखे्छौ ।” तब उनीहरू
आए र उहाँ कहाँ बिसरहनभुएको िथयो भनी दखेे । त् यस िदन ितनीहरू उहाँसगँै
बस,े िकनभने दसौँ पहर हुन लागकेो िथयो । 40 यहून् नाले भनकेो सनु् ने र यशेलूाई
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प ाउनहेरू यी दईु जनामध् ये एक जना िसमोन प सुका भाइ अ न् यास िथए ।
41 अ न् यासले आफ्ना भाइ िसमोनलाई भे ाएर भन,े “हामीले मसीह (जसलाई

ीष् ट भिनन्छ) लाई भे ाएका छौँ ।” 42 उनले आफ्ना भाइलाई यशेकूहाँ ल् याए
। अिन यशेलू े उनलाई हने ुर्भयो र भन् नभुयो, “ितमी यहून् नाका छोरा िसमोन हौ
। ितमीलाई केफास (जसको अथर् प सु हो ) भिननछे । 43 अक िदन जब यशे ू
गालीलितर जान त्यस ठाउँलाई छोड्न चाहनभुयो, उहाँले िफ लपलाई भटे ्नभुयो
र उनलाई भन् नभुयो, “मलाई प ाऊ ।” 44 िफ लप बथेसदेाका िथए जनु
अ न् यास र प सुको सहर िथयो । 45 िफ लपले नथानलेलाई भटेे र उनलाई भन,े
“मोशाको व् यवस् थामा र अगमवक् ताहरूले लखेकेा अथार्त ् नासरतका योसफेका
छोरो यशेलूाई हामीले भे ाएका छौँ ।” 46 नथानलेले उनलाई भन,े “के नासरतबाट
कुनै असल कुरा आउन सक् छ र ?” िफ लपले उनलाई भन,े “आएर हरे !”
47 यशेलूे नथानलेलाई आफूकहाँ आइरहकेो दखे् नभुयो र उनलाई उनको बारेमा
भन् नभुयो, “हरे, कुनै छल नभएका एक इ ाएली !” 48 नथानलेले उहाँलाई भन,े
“तपाईं मलाई कसरी िचन् नहुुन् छ ?” यशेलूे उनलाई जवाफ िदनभुयो र भन् नभुयो,
“िफ लपले बोलाउनभुन् दा पिहले ितमी नभेाराको रुखमिुन हुदँा नै मलै े ितमीलाई
दखेे ँ ।” 49 नथानलेले जवाफ िदए, “रब् बी, तपाईं परमशे् वरका पु हुनहुुन् छ
! तपाईं इ ाएलका राजा हुनहुुन् छ !” 50 यशेलूे ितनलाई जवाफ िदनभुयो र
भन् नभुयो, “ ‘मलैे ितमीलाई नभेाराको रुखमिुन दखेे ँ भनकेो कारण, के ितमी मलाई
िवश् वास गछ ? ितमीले योभन् दा ठुला-ठुला कुराहरू दखे् नछेौ ।” 51 यशेलूे
भन् नभुयो, “साँचो, साँचो म ितमीहरूलाई भन् दछु, “ितमीहरूले स् वगर् उि एको,
अिन परमशे् वरका स् वगर्दतूहरू मािनसका पु मािथ ओ लर्रहकेा र उ क् लरहकेा
दखे् नछेौ ।”

2
1 ितन िदनपिछ गालीलको कानामा एउटा िववाह िथयो, र यशेकूी आमा

त्यहाँ िथइन ् । 2 िववाहमा यशे ू र उहाँका चलेाहरूलाई िनम्तो िदइएको िथयो ।
3 जब दाखम सिकयो, यशेकूी आमाले उहाँलाई भिनन,् “ितनीहरूिसत दाखम
छैन ।” 4 यशेलूे जवाफ िदनभुयो, “हे नारी, तपाईं िकन मकहाँ आउनहुुन्छ ?
मरेो समय अझ आइसकेको छैन ।” 5 उहाँकी आमाले नोकरहरूलाई भिनन,्
“उहाँले ितमीहरूलाई जे गर भन् नहुुन्छ, त्यही गर” । 6 त्यहाँ यहूदी िविधअनसुार
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शु करणको लािग हरेकमा झण्डै एक सय लटर अटाउने छ वटा ढुङ्गाका
भाँडाहरू िथए । 7यशेलूे ितनीहरूलाई भन् नभुयो, “भाँडाहरूमा पानी भर ।” त्यसलैे
ितनीहरूले पानी मखुसम्मै भ रिदए । 8 तब उहाँले नोकरहरूलाई भन् नभुयो, “अब
अ लकित लगरे मखु्य क् तलाई दऊे” । ितनीहरूले त्यसै गरे । 9मखु्य क् तले
दाखम बनकेो त्यो पानी चाख,े तर यो कहाँबाट आएको भन् ने उनलाई थाहा िथएन
(तर पानी भन नोकरहरूलाई थाहा िथयो) । तब उनले दलुहालाई बोलाए 10 र
ितनलाई भन,े “हरेक मािनसले असल दाखम पिहले बाँड्छ, र उनीहरू मातपेिछ
सस्तो दाखम बाँड्छन ्। तर ितमीले त असल दखम अझसम्म राखकेा छौ ।”
11 गालीलको कानामा यशेलू े गन ुर्भएको यो पिहलो िचह् िथयो, र उहाँले आफ्नो
मिहमा कट गन ुर्भयो, अिन त्यसलैे उहाँका चलेाहरूले उहाँलाई िवश् वास गरे ।
12 यसपिछ यशे,ू उहाँकी आमा, उहाँका भाइहरू, उहाँका चलेाहरू कफर् नहुममा
झरे, र त्यहाँ उनीहरू केही िदनसम्म बसे । 13 यहूदीहरूको िनस्तार-चाड आउन
लागकेो िथयो, र यशे ू यरूशलमे जानभुयो । 14 उहाँले त्यहाँ गोरुहरू, भडेाहरू र
परेवाहरू बचे् नहेरूलाई भे ाउनभुयो, र पसैा साट्नहेरू पिन त्यहाँ बिसरहकेा िथए
। 15 त्यसकारण, उहाँले डोरीको कोरार् बनाएर भडेाहरू र गोरुहरूसिहत ितनीहरू
सबलैाई म न्दरबाट बािहर खे भुयो । उहाँले पसैा साट्नहेरूको पसैा छरपष् ट
पा रिदनभुयो र ितनीहरूका टेबलहरू पल्टाइिदनभुयो । 16 परेवा बचे् नहेरूलाई
उहाँले भन् नभुयो, “ियनीहरूलाई यहाँबाट लजैाओ । मरेा िपताको घरलाई बजार
बनाउन छोड ।” 17 उहाँका चलेाहरूले यस्तो ले खएको कुरा सम्झ,े “तपाईंको
घरको जोसले मलाई जलाउछँ ।” 18 तब यहूदीहरूका अिधकारीहरूले उहाँलाई
त्य ु र िदए, र यसो भन,े “ितमीले यी कुराहरू ग ररहकेा हुनाले ितमीले हामीलाई

के िचह् दखेाउछँौ ?” 19 यशेलूे जवाफ िदनभुयो, “यो म न्दरलाई भत्काओ र
ितन िदनमा म यसलाई खडा गनछु ।” 20 तब यहूदी अिधकारीहरूले भन,े “यो
म न्दर बनाउन छया लस वषर् लाग्यो र ितमीले यसलाई ितन िदनमा बनाउने ?”
21 तर उहाँले आफ्नो शरीरको म न्दरबारे बताइरहनभुएको िथयो । 22 त्यसलैे उहाँ
मतृ्यबुाट जीिवत भई उठ्नहुुदँा, उहाँले भन् नभुएको यो कुरा उहाँका चलेाहरूले सम् झे
र ितनीहरूले धमर्शास् र यशेलू े भन् नभुएको यो भनाइमािथ िवश् वास गरे । 23 उहाँ
िनस्तार-चाडको अविधभर यरूशलमेमा हुनहुुन्थ्यो । उहाँले गन ुर्भएको िचह् हरू
दखेरे धरैे जनाले उहाँको नाउमँा िवश् वास गरे । 24 तर यशेलू े ितनीहरूलाई भरोसा
गन ुर्भएन, िकनभने उहाँले ितनीहरू सबलैाई िचन् नहुुन्थ्यो, 25 िकनिक मािनसको
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बारेमा उहाँलाई कसलैे गवाही िदनपुदनथ्यो, िकनभने त्यसिभ के छ भन् ने उहाँ
जान् नहुुन्थ्यो ।

3
1 अब त्यहाँ िनकोदमेस नाउँ गरेका एक जना यहूदी अगवुा िथए । 2 यी

मािनस राित यशेकूहाँ आए, र उहाँलाई भन,े “गरुुज्य,ू हामी जान्दछौँ, िक
तपाईं परमशे् वरबाट आउनभुएका एक जना िशक्षक हुनहुुन्छ, िकनिक तपाईंले
गन ुर्भएका यी िचह् हरू परमशे् वर त्यससगँ नभईकन कसलैे पिन गनर् सक्दनै ।”
3 यशेलूे ितनलाई जवाफ िदनभुयो, “साँचो, साँचो म ितमीलाई भन्दछु, कोही फे र
नज न्मएसम्म, त्यसले परमशे् वरको राज्य दखे् न सक्दनै ।” 4 िनकोदमेसले उहाँलाई
भने “मािनस व ृ भएपिछ कसरी जन्मन सक्छ ? ऊ फे र दो ो पल्ट उसकी
आमाको गभर्मा पस् न, र जन्मन सक्दनै, सक्छ त ? 5 यशेलूे जवाफ िदनभुयो,
“साँचो, साँचो म ितमीलाई भन्दछु, कोही पिन पानी र आत्माबाट नजन्मसेम्म
ऊ परमशे् वरको राज्यमा पस् न सक्दनै । 6 शरीरबाट जन्मकेो शरीर हो, र पिव
आत्माबाट जन्मकेो आत्मा हो । 7मलैे ितमीलाई, ‘ितमी फे र जन्मनपुछर्’ भनकेोमा
अचम्म नमान । 8 हावा जता चाहन्छ त्यतै बहन्छ; ितमीले यसको आवाज सनु्छौ;
तर यो कहाँबाट आउँछ, र कताितर गइरहकेो छ ितमी जान्दनैौ । पिव आत्माबाट
जन्मकेा सबै त्यस्तै हुन्छन ्।” 9 िनकोदमेसले जवाफ िदए, र उहाँलाई भन,े “यी
कुराहरू कसरी हुन सक्छन”् ? 10 यशेलूे ितनलाई जवाफ िदनभुयो, “के ितमी
इ ाएलका िशक्षक भएर पिन यी कुराहरू बझु्दनैौ ? 11 साँचो, साँचो म ितमीलाई
भन्दछु, िक हामी जे जान्दछौँ, त्यहीँ भन्छौ,ँ र हामीलेजे दखेकेा छौ,ँ त्यसकैो गवाही
िदन् छौँ । तापिन ितमीहरू हा ो गवाही स्वीकार गदनौ । 12 यिद मलैे ितमीलाई
पथृ् वीको कुरा भने ँ भने ितमीहरू िवश् वास गदनौ, यिद मलैे स्वगर्का कुराहरू भने ँ
भने ितमीले कसरी िवश् वास गछ ? 13 स्वगर्बाट ओ लर्आउनभुएका मािनसका
पु बाहके कोही पिन स्वगर्मा उक्लकेो छैन । 14 जसरी मोशाले उजाड-स्थानमा
सपर्लाई उचाल,े त्यसै गरी मािनसका पु पिन उचा लनपुछर्, 15 तािक उहाँमा
िवश् वास गन सबलैे अनन्त जीवन पाऊन ् । 16 िकनभने परमशे् वरले ससंारलाई
यस्तो मे गन ुर्भयो, िक उहाँले आफ्ना एक मा पु िदनभुयो, तािक उहाँमा
 िवश् वास गन कोही पिन नमरोस,् तर उसले अनन्त जीवन पाओस ् । 17 िकनिक
परमशे् वरले यस ससंारलाई दण्ड िदन होइन, तर उहाँ ारा ससंारलाई बचाउन आफ्ना
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पु पठाउनभुयो । 18 उहाँमा िवश् वास गन द ण्डत हुदँनै, तर उहाँमा िवश् वास नगन
अिग नै द ण्डत भइसकेको छ, िकनभने त्यसले परमशे् वरका एक मा पु को नाउमँा
िवश् वास गरेको छैन । 19 न्यायको कारण यही होः ज्योित ससंारमा आउनभुएको छ,
र मािनसहरूले ज्योितभन्दा अन्धकारलाई नै रुचाए, िकनभने ितनीहरूका कामहरू
दषु् ट िथए । 20 िकनिक दषु् ट काम गन हरेकले ज्योितलाई घणृा गछर्, र त्यो
ज्योिततफर् आउँदनै, तािक त्यसका कायर्हरू कट नहोऊन ् । 21 तापिन सत्य
काम गन ज्योितमा आउँछ, तािक परमशे् वरमा ग रएका त्यसका कामहरू कट
होऊन ्। 22 त्यसपिछ यशे ू र उहाँका चलेाहरू यहूिदयामा जानभुयो । त्यहाँ उहाँले
ितनीहरूसगँ केही समय िबताउनभुयो र ब प् तस्मा िदनभुयो । 23 अिहले यहून् नाले
पिन सालीम निजकैको एनोनमा ब प् तस्मा िदइरहकेा िथए, िकनभने त्यहाँ धरैे पानी
िथयो । मािनसहरू उनीकहाँ आइरहकेा िथए, र ितनीहरूले ब प् तस्मा लदँै िथए
। 24 िकनिक यहून् ना यस बलेासम्म झ्यालखानामा परेका िथएनन ् । 25 त्यहाँ
यहून् नाका केही चलेाहरू र एक जना यहूदीिबच िविधवत ् श ु करणको िवषयमा
िववाद भयो । 26 ितनीहरू यहून् नाकहाँ गए, ितनलाई भने “गरुुज्य,ू हने ुर्होस,् यदर्न
नदीको पा रप तपाईंसगँ हुनहुुने र तपाईंले गवाही िदनभुएको क् तले ब प् तस्मा
िदइरहनभुएको छ र ितनीहरू सबै उहाँकहाँ गइरहकेा छन ्।” 27 यहून् नाले जवाफ
िदए “मािनसलाई स्वगर्बाट निदएसम्म त्यसले कुनै पिन कुरा ाप् त गनर् सक्दनै ।
28 ितमीहरू आफँै गवाही िदन सक् छौ, िक मलैे भने,ँ ‘म ीष् ट होइन,ँ’ तर बरु ‘म
उहाँभन्दा अिग पठाइएको हु ँ ।’ 29 दलुहीचािह ँ दलुहाको नै हो । दलुहाको छेउमा
खडा हुने र उहाँको आवाज सनु् ने साथी दलुहाको आवाज सनुरे धरैे आन न्दत हुन्छ
। तब मरेो आनन्द परुा हुनछे । 30 उहाँ बढ्नपुछर् र म घट्नपुछर् । 31 मािथबाट
आउनहुुने सबभैन्दा मािथ हुनहुुन्छ । जो पथृ् वीबाटको हो त्यो पथृ्वीकै हो, र त्यसले
पथृ् वीका कुराहरू बोल्दछ । जो स्वगर्बाट आउनहुुन्छ, उहाँ सबभैन्दा मािथ हुनहुुन्छ
। 32 उहाँले जे दखे् न ु र सनु् नभुएको छ, त्यसको गवाही िदनहुुन्छ, तर उहाँको गवाही
कसलैे स्वीकार गदन । 33 उहाँको गवाही हण गनले परमशे् वर सत्य हुनहुुन्छ
भन् ने प ु ष् ट गरेको छ । 34 िकनिक परमशे् वरले जसलाई पठउनभुएको छ, त्यसले
उहाँको वचन बोल्छ । िकनिक उहाँले पिव आत्मा नापतौल गरेर िदनहुुन् न ।
35 िपताले प ु लाई मे गन ुर्हुन्छ, र उहाँले सबै कुरा उहाँको हातमा िदनभुएको छ
। 36 पु मा िवश् वास गनसगँ अनन्त जीवन हुन्छ, तर पु को अवाज्ञा गनले जीवन
दखे् नछैेन, तर त्यसमािथ परमशे् वरको ोध पनछ ।”
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4
1 अब जब यहून् नाले भन् दा यशेलू े धरैे चलेाहरू बनाउदँै हुनहुुन् थ् यो र ब प् तस् मा

िददँ ै हुनहुुन् थ् यो भनी फ रसीहरूले सनुे भन् ने उहाँले थाहा गन ुर्भयो, 2 (य िप यशे ू
आफँैले ब प् तस् मा िददँ ै हुनहुुन् नथ्यो, तर उहाँका चलेाहरूले ब प् तस् मा िददँ ै िथए)
3 उहाँ यहूिदया छोडरे गालीलितर जानभुयो । 4 तर उहाँ साम रया भएर जान ु
आवश् यक िथयो । 5 त् यसलै,े उहाँ याकूबले आफ्नो छोरा योसफेलाई िदएका
जग् गाको टु ा निजक रहकेो साम रयाको सखुार भिनने एउटा सहरमा आउनभुयो
। 6 त्यहाँ याकूबको इनार िथयो । यशे ू आफ्नो या ाले थाक् नभुयो र इनारको
छेउमा बस् नभुयो । यो छैठौँ घडीितरको कुरा िथयो । 7 एक जना सामरी स् ी
पानी लन आइन ् र यशेलू े ितनलाई भन् नभुयो, “मलाई िपउन थोरै पानी दऊे ।”
8 िकनभने उहाँका चलेाहरू खानकुेरा िकन् न सहरितर गएका िथए । 9 त् यसपिछ
सामरी स् ीले उहाँलाई भिनन,् “तपाईं एक जना यहूदी भएर पिन म एउटी सामरी
स् ीसगँ कसरी िपउने कुरा माग् नभुएको ?” िकनिक यहूदीहरूले समारीहरूसगँ कुनै
िकिसमको लनेदने गदनन ्। 10यशेलूे ितनलाई जवाफ िदनभुयो, र भन् नभुयो, “यिद
ितमीले परमशे् वरको वरदानलाई िचनकेी भए र ‘मलाई िपउन दऊे’ भिनरहनहुुनलेाई
िचनकेी भए, ितमीले चािह ँ उनीसगँ माग् ने िथयौ, र उनले ितमीलाई िजउँदो पानी
िदने िथए ।” 11 स् ीले उहाँलाई जवाफ िदइन,् “महाशय, तपाईंिसत बा ल् टन
छैन; इनार पिन गिहरो छ । अिन तपाईंसगँ िजउँदो पानी कहाँ छ त ? 12 के
तपाईं हा ा पखुार् याकूबभन् दा महान ् हुनहुुन् छ जसले हामीलाई इनार िदनभुयो र
उहाँ आफँैले पिन यही इनारबाट पानी िपउनभुयो र उहाँका सन् तानहरू र उहाँका
गाईवस् तहुरूले पिन िपए ?” 13 यशेलूे ितनलाई जवाफ िदनभुयो, र भन् नभुयो,
“हरेक जस ले यो पानी िपउँछ, त्यो फे र ितखार्उनछे, 14 तर जसले मलैे िदने
पानी िपउँछ, त्यो फे र किहल्यै ितखार्उनछैेन । बरु, मलैे िदने त्यो पानी त् यसको
अन् तस् करणमा अनन् त जीवनसम् मै उि रहने पानीको मलू बन् नछे ।” 15 स् ीले
उहाँलाई भिनन,् “महाशय, मलाई यो पानी िदनहुोस,् तािक म फे र ितखार्उनछैेन
र यहाँ पानी लन आउनपुनछैन ।” 16 यशेलूे ितनलाई भन् नभुयो, “जाऊ, ित ो
लोग् नलेाई बोलाऊ, र यहाँ आऊ ।” 17 स् ीले उहाँलाई जवाफ िदइन ् र भिनन,्
“मरेो लोग् ने छैन ।” यशेलूे जवाफ िदनभुयो, “ ‘मरेो लोग् ने छैन’ भनी ितमीले
साँचो भनकेी ौ । 18 िकनिक ित ा पाँच जना लोग् ने भइसकेका छन ् र अिहले
भएको पिन ित ो लोग् ने होइन । ितमीले भनकेी कुरो साँचो हो ।” 19 स् ीले
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उहाँलाई भिनन,् “महाशय, तपाईं अगमवक् ता हुनहुुन्छ भनी म दखे् छु । 20 हा ा
पखुार्हरूले यही पवर्तमा आराधना गरे, तर मािनसहरूले आराधना गन ुर्पन स् थान
यरूशलमे नै हो भनी तपाईंहरू भन् नहुुन्छ ।” 21 यशेलूे ितनलाई भन् नभुयो, “हे
नारी, मलाई िवश् वास गर । समय आइरहकेो छ, ितमीहरूले िपतालाई न यो पवर्तमा
न त यरूशलमेमा नै आराधना गनछौ । 22 ितमीहरूले जे जान्दनैौ, त्यसकैो आराधना
गछ । हामी जे जान्दछौँ, त्यसकैो आराधना गछ ,ं िकनिक उ ार यहूदीहरूबाट नै
आउँछ । 23 तापिन, साँचा आराधकहरूले िपतालाई आत् मा र सत् यतामा आराधना
गन बलेा आइरहकेो छ र त्यो अिहले नै हो, िकनिक िपताले आफ्ना आराधकहरू
हुन यस् ता मािनसहरूको खोजी गद हुनहुुन् छ । 24 परमशे् वर आत् मा हुनहुुन् छ र
उहाँलाई आराधना गन मािनसहरूले उहाँलाई आत् मा र सत् यतामा आराधना गन ुर्पछर्
।” 25 स् ीले उहाँलाई भिनन,् “( ीष् ट भिनन)े मसीह आउँदै हुनहुुन् छ भन् ने
मलाई थाहा छ, जब उहाँ आउनहुुन् छ, उहाँले हामीलाई सबै कुरा बताउनहुुनछे
।” 26 यशेलूे त्यसलाई भन् नभुयो, “ितमीसगँ कुराकानी ग ररहन,े म उही नै हु ँ
।” 27 त् यही बलेा उहाँका चलेाहरू आइपगुे । उहाँ स् ीिसत िकन कुराकानी गद
हुनहुुन् थ्यो भनी ितनीहरू चिकत भइरहकेा िथए, तर “तपाईं के चाहनहुुन् छ ?”
वा “िकन तपाईं त् यससगँ कुराकानी गद हुनहुुन् छ ?” भनी कसलैे पिन भनने ।
28 त् यसलै,े ती स् ीले आफ्नो गा ो छोडरे सहरितर गइन ्र मािनसहरूलाई भिनन,्
29 “आओ, मलैे गरेका सबै कुराहरू मलाई बताइिदनहुुने मािनसलाई हरे । उहाँ नै

ीष् ट हुन सक्छ, हुन सक्दनै त ?” 30 ितनीहरू सहरबाट उहाँकहाँ आए । 31 त् यसै
बलेा चलेाहरूले उहाँलाई यसो भन् दै अनरुोध ग ररहकेा िथए, “रब् बी, खानहुोस ्।”
32 तर उहाँले ितनीहरूलाई भन् नभुयो, “मसगँ खानकुेरा छ जनु ितमीहरू जान्दनैौ
।” 33 त् यसकारण, चलेाहरूले एक आपसमा भन,े “उहाँलाई कुनै खानकुेरा कसलैे
ल् याएको छैन, ल् याएको छ र ?” 34 यशेलूे ितनीहरूलाई भन् नभुयो, “जसले
मलाई पठाउनभुयो, उहाँको इच् छा र उहाँको काम परुा गन ुर् नै मरेो खानकुेरा हो ।
35अझ पिन चार मिहना छ र त् यसपिछ कटनी गन समय आउनछे भनी के ितमीहरू
भन् दनैौ ? म ितमीहरूलाई भन् दै छु, हरे र खतेलाई दखे, िकनिक ितनीहरू कटनीको
िन म् त अिग नै पािकसकेका छन ् । 36 जसले कटनी गछर्, त्यसले ज्याला पाउछँ
र अनन् त जीवनको िन म् त फल बटुल् छ, तािक छन र कटनी गन सगँसगँै रमाउन
सकून ् । 37 िकनिक एउटाले छछर् र अकार्ले कटनी गछर् भन् ने यो भनाइ यसमैा
साँचो छ । 38 ितमीहरूले काम नगरेका कुरा कटनी गनर् मलै े ितमीहरूलाई पठाएँ
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। अरूहरूले काम गरेका छन,् र ितमीहरू उनीहरूका ममा वशे गरेका छौ ।”
39 “मलैे गरेका सबै कुरा उहाँले मलाई भन् नभुयो” भनी स् ीले िदएको गवाहीले
गदार् त् यस सहरमा बसोबास गन धरैे सामरीहरूले उहाँमा िवश् वास गरे । 40 त्यसलै,े
जब सामरीहरू उहाँकहाँ आए, ितनीहरूले उनीहरूसगँ बस् न आ ह गरे र उहाँ त् यहाँ
दईु िदन बस् नभुयो । 41 उहाँको वचनको कारणले गदार् धरैे जनाले िवश् वास गरे ।
42 ितनीहरूले ती स् ीलाई भन,े “ितमीले भनकेी कारणले हामी िवश् वास गदनौ,ँ
िकनिक हामी आफँैले सनुकेा छौँ र हामी जान्दछौँ, िक उहाँ नै ससंारका उ ारकतार्
हुनहुुन् छ ।” 43 दईु िदनपिछ उहाँ त् यहाँबाट गालील स्थान गन ुर्भयो । 44 िकनिक
यशे ू आफँैले घोषणा गन ुर्भयो, िक अगमवक् तालाई उसको आफ्नै गाउमँा आदर
ग रदँनै । 45 जब उहाँ गालीलमा आउनभुयो, गालीलीहरूले उहाँलाई स् वागत गरे
। यरूशलमेको चाडमा उहाँले गन ुर्भएका सबै कुराहरू ितनीहरूले दखेकेा िथए,
िकनिक ितनीहरू पिन चाडमा गएका िथए । 46 अब उहाँले पानीलाई दाखम मा
प रणत गन ुर्भएको गालीलको काना सहरमा उहाँ फे र आउनभुयो । त्यहाँ एक
जना राजकीय अिधकारी िथए जसको छोरा कफर् नहुममा िबरामी िथए । 47 जब
यशे ूयहूिदयाबाट गालील आउनभुएको ितनले सनु,े ितनी यशेकूहाँ गए र उहाँ आएर
ितनका मनर् लागकेा छोरालाई िनको पा रिदनहुोस ्भनी उहाँलाई िबन् ती गरे । 48 तब
यशेलूे ितनलाई भन् नभुयो, “िचह् हरू र आश् चयर्कमर्हरू नदखेसेम् म ितमीहरूले
िवश् वास गनछैनौ ।” 49 ती अिधकारीले उहाँलाई भन,े “महाशय, मरेो छोरो
मन ुर्अगावै आउनहुोस ्।” 50 यशेलूे ितनलाई भन् नभुयो, “जाऊ, ित ो छोरा बाँच् छ
।” यशेलूे ितनलाई भन् नभुएको वचन ितनले िवश् वास गरे, र ितनी आफ्नो बाटो
लागे । 51 ितनी जाँदै गदार्, ितनका छोरो जीिवत भए भन्दै ितनका नोकरहरूले
ितनलाई भटेे । 52यसकारण, उसको सधुार कित बलेादे ख भएको िथयो भनी ितनले
ितनीहरूलाई सोधे । ितनीहरूले ितनलाई जवाफ िदए, “िहजो सातौँ घडीमा उसलाई
ज् वरोले छो ो ।” 53 त् यसपिछ यो यशेलू े “ित ो छोरा बाँच् छ” भन् नभुएको घडी
िथयो भन् ने ती बबुाले महससु गरे । यसकारण ितनी र ितनका आफ्ना सम् पणूर्
घरानाले िवश् वास गरे । 54यशे ूयहूिदयाबाट गालीलमा आउँनहुुदँा उहाँले गन ुर्भएको
यो दो ो िचह् िथयो ।

5
1 यसपिछ यहूदीहरूको चाड िथयो, र यशे ूयरूशलमे जानभुयो । 2 यरूशलमेको

भडेा-ढोका निजकै एउटा तलाउ छ जसलाई िह मूा बथेस्दा भिनन्छ जसको
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छानासिहतका पाँचवटा दलान छन ्। 3 त्यहाँ ठुलो सङ्ख्यामा िबरामीहरू, अन्धा,
लङ्गडा र पक्षाघातीहरू त्यो तलाउको निजक पिडरहकेा िथए । (नोटः उत्कृष् ट
ाचीन ित लपीहरूबाट यो पदावलीलाई हटाइएको छ) । ३ ितनीहरूले पानी

छच ल्कएको प खर्रहकेा िथए । 4 (नोटः उत्कृष् ट ाचीन ित लपीहरूले पद
४ लाई हटाएको छ) । ४ “परमशे् वरका स्वगर्दतू तल ओ लर्एर पानीलाई कुनै
समयमा हल्लाइिदन्थे र त्यो पानी छच ल्करहदँा जो पिहले पानीमा पस्थ्यो त्यसको
जस्तोसकैु रोग भए तापिन िनको भइहाल्थ्यो । 5 त्यहाँ अठितस वषर्दे ख रोगले
िसत भएको कुनै एक जना मािनस िथयो । 6जब यशेलूे त्यसलाई त्यहाँ प ल्टरहकेो

दखे् नभुयो र उहाँले त्यो मािनस त्यहाँ धरैे समयदे ख रहकेो िथयो भनी महससु
गन ुर्भयो, तब उहाँले त्यसलाई भन् नभुयो, “के ितमी स्वस्थ हुन चाहन्छौ ?”
7 त्यो िबरामी मािनसले जवाफ िदयो, “महाशय, पानी छच ल्कँदा मलाई पानीमा
रा खिदने मरेो कोही पिन छैन । म आउँदा मभन्दा अिग अक पिसहाल्छ ।”
8 यशेलूे त्यसलाई भन् नभुयो, “उठ, आफ्नो चकटी लऊे, र िहडँ ।” 9 त्यो
मािनस तरुुन्तै िनको भयो र त्यसले आफ्नो ओ ान उठायो, र िह ँ ो । अब
त्यो िव ामको िदन िथयो । 10 त्यसलै,े यहूदीहरूले त्यो िनको भएको मािनसलाई
भन,े “यो िव ामको िदन हो, र ितमीलाई ित ो चकटी बोकेर िहडँ्ने अनमुित
छैन ।” 11 त्यसले जवाफ िदयो, “जसले मलाई स्वस्थ बनाउनभुयो, उहाँले नै
मलाई ‘ित ो चकटी उठाऊ र िहडँ’ भन् नभुयो ।” 12 उनीहरूले त्यसलाई भन,े
“ितमीलाई ‘ित ो यो उठाऊ र िहडँ’ भन् ने त्यो मािनस को हो ?” 13 तापिन यशे ू
सटुुक् क गइसक् नभुएकोले जो िनको भएको िथयो, त्यसलाई उहाँ को हुनहुुन्थ्यो
भन् ने थाहा िथएन, िकनिक त्यहाँ िभड लागकेो िथयो । 14 पिछ यशेलूे त्यस
मािनसलाई म न्दरमा भे ाउनभुयो र भन् नभुयो, “हरे, ितमी स्वस्थ भएका छौ ।
अब पाप नगर, तािक ितमीमािथ योभन्दा झन ् खराबी आइनपरोस ् ।” 15 त्यो
मािनस गयो र त्यसलाई स्वस्थ बनाउने यशे ूहुनहुुदँोरहछे भनी त्यसले यहूदीहरूलाई
बतायो । 16 अब यी कुराहरूका कारणले यहूदीहरूले यशेलूाई सताए, िकनिक
उहाँले यी कुराहरू िव ामको िदनमा गन ुर्भएको िथयो । 17 यशेलूे ितनीहरूलाई
जवाफ िदनभुयो, “मरेा िपताले अिहले पिन काम ग ररहनभुएको छ र म पिन काम
ग ररहकेो छु ।” 18यसले गदार् यहूदीहरूले उहाँलाई झनै मानर् खोज,े िकनिक उहाँले
िव ाम िदन मा तोड्नभुएन, तर आफँैलाई परमशे् वर समान तलु्याएर परमशे् वरलाई
िपता भन् नभुयो । 19 यशेलूे ितनीहरूलाई जवाफ िदनभुयो, “साँचो, साँचो, िपताले
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ग ररहनभुएको दखे् न ु बाहके पु आफँैले केही गनर् सक्दनै, िकनिक िपताले जे
ग ररहनभुएको छ पु ले पिन त्यही कुराहरू गछर् । 20 िकनभने िपताले प ु लाई मे
गन ुर्हुन्छ, र उहाँ आफूले गन ुर्हुने सबै कुरा प ु लाई दखेाउनहुुन्छ अिन उहाँले उनलाई
यी कुराहरूभन्दा पिन ठुला कुराहरू दखेाउनहुुनछे, तािक ितमीहरू अच म्मत हुन
सक । 21 िकनिक िपताले जसरी मतृकलाई जीिवत पान ुर्हुन्छ, र ितनीहरूलाई
जीवन िदनहुुन्छ, त्यसरी नै प ु ले पिन जसलाई चाहन्छ त्यसलाई जीवन िदन्छ ।
22 िकनिक िपताले कसकैो न्याय गन ुर्हुन् न, तर उहाँले न्याय गन सबै काम पु लाई
िदनभुएको छ । 23 त्यसलै,े ितनीहरूले िपतालाई आदर गरेझै,ँ सबलैे प ु लाई आदर
गनछन ् । जसले प ु लाई आदर गदन, त्यसले उहाँलाई पठाउनहुुने िपतालाई पिन
आदर गदन । 24 साँचो, साँचो, जसले मरेो वचन सनु्छ र मलाई पठाउनहुुनलेाई
िवश् वास गछर् त्यससगँ अनन्त जीवन हुन्छ र त्यो दोषी ठहराइनछैेन, तर त्यो
मतृ्यबुाट जीवनमा सरेको छ । 25 साँचो, साँचो म ितमीहरूलाई भन्छु, समय
आइरहकेो छ र यो अिहले नै हो, जब मतृकहरूले परमशे् वरका पु को सोर सनु् नछेन,्
र ती सनु् नहेरू बाँच् नछेन ्। 26 िकनिक जसरी िपता आफँैसगँ जीवन छ, त्यसरी नै
उहाँले प ु लाई पिन िदनभुएको छ, तािक ऊ आफँैसगँ जीवन होस,् 27 र िपताले
प ु लाई न्याय गन अिधकार िदनभुएको छ । िकनिक ऊ मािनसका पु हो । 28 यस
कुरामा ितमीहरू अचम्म नमान, िकनिक िचहानमा हुनहेरूले उसको सोर सनु् ने समय
आइरहकेो छ, 29 र ितनीहरू िचहानबाट बािहर आउनछेनः् असल गनहरू जीवनको
पनुरुत्थानको िन म्त र दषु् ट काम गनहरू न्यायको पनुरुत्थानको िन म्त । 30 म
आफँैले केही गनर् स क्दन ँ । म जस्तो सनु्छु त्यस्तै न्याय गछुर् र मरेो न्याय धािमर्क
हुन्छ, िकनिक मलैे आफ्नो इच्छा खोिजरहकेो छैन,ँ तर मलाई पठाउनहुुनकेो इच्छा
खोिजरहकेो छु । 31 यिद म आफँैले आफ्नै बारेमा गवाही िदने हो भने मरेो गवाही
सत्य हुदँनैथ्यो । 32 मरेो बारेमा गवाही िदनहुुने अक एक जना हुनहुुन्छ, र म
जान्दछु, िक उहाँले मरेो िवषयमा िदनहुुने गवाही सत्य हुन्छ । 33 ितमीहरूले
यहून् नाकहाँ पठाएका छौ र उनले सत्य गवाही िदएका छन ्। 34 तर मलैे ाप् त गन
त्यो गवाही मािनसबाट आएको होइन । ितमीहरूलाई बचाइयोस ्भनी म यी कुराहरू
भन्छु । 35यहून् ना बो लरहकेा र च म्करहकेा ब ी िथए र ितमीहरू उनको ज्योितमा
केही क्षणका लािग आनन्द मनाउन तत्पर िथयौ । 36 तपैिन मसगँ भएको गवाही
त्योभन्दा पिन महान ्छ, िकनिक िपताले मलाई परुा गनर् िदनभुएका कामहरू र मलैे
गन कामहरूले नै मलाई िपताले पठाउनभुएको हो भन् ने गवाही िदन्छन ्। 37 मलाई
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पठाउनहुुने िपता आफँैले मरेो िवषयमा गवाही िदनभुएको छ । ितमीहरूले न उहाँको
सोर सनुकेा छौ न उहाँको रूप नै किहल्यै दखेकेा छौ । 38 ितमीहरूमा उहाँको वचन
रहकेो छैन, िकनिक उहाँले पठाउनभुएकोलाई ितमीहरूले िवश् वास ग ररहकेा छैनौ
। 39 ितमीहरू धमर्शास् मा खोज्दछौ, िकनिक ितनमा ितमीहरूको िन म्त अनन्त
जीवन छ भन् ने सोच्दछौ र यी नै धमर्शास् हरूले मरेो िवषयमा गवाही िदन्छन,् 40 र
ितमीहरू जीवन पाउन मकहाँ आउन तत्पर छैनौ । 41 म मिनसहरूबाट शसंा ाप् त
गिदर्न,ँ 42 तर म जान्दछु, ितमीहरू आफँैमा परमशे् वरको मे छैन । 43 म मरेा
िपताको नाउमँा आएको छु, र ितमीहरू मलाई स् वीकार गदनौ । यिद आफ्नै नाउमँा
अक कोही आउने हो भने ितमीहरूले त्यसलाई स्वीकार गछ । 44 एक अक बाट
शसंा खोज् ने तर परमशे् वरबाट मा आउने शसंा नखोज् नलाई ितमीहरूले कसरी

िवश् वास गनर् सक्छौ ? 45 िपताको साम ु ितमीहरूलाई म आफँैले दोष लगाउछुँ भन् ने
ितमीहरू नसोच । ितमीहरूले आशा राखकेा मोशाले नै ितमीहरूलाई दोष लगाउछँन ्
। 46 यिद ितमीहरूले मोशामा िवश् वास गथ्य भने ितमीहरूले ममा पिन िवश् वास
गन िथयौ, िकनिक उनले मरेो िवषयमा लखेे । 47 यिद ितमीहरूले उनले लखेकेा
कुराहरूमा िवश् वास गदनौ भने ितमीहरूले मरेो वचनमा कसरी िवश् वास गछ र
?”

6
1 यी कुराहरूपिछ यशे ू गालील समु अथार्त ् ितबे रयास समु को पा रप

जानभुयो । 2 एउटा ठुलो िभडले उहाँलाई पच् ाइरहकेो िथयो, िकनिक िबरामी
मािनसहरूमा उहाँले ग ररहनभुएको िचह् हरू ितनीहरूले दखेकेा िथए । 3 यशे ू
पवर्तमािथ जानभुयो, र त्यहाँ उहाँका चलेाहरूसगँ बस् नभुयो । 4 (यहूदीहरूको
िनस्तार-चाड निजकै िथयो । ) 5 यशेलूे मािथितर हने ुर्भयो र एउटा ठुलो िभड
आफूतफर् आइरहकेो दखे् नभुयो, अिन उहाँले िफ लपलाई भन् नभुयो, “ियनीहरूको
लािग खानलाई रोटी िकन् न हामी कहाँ जाने ?” 6 (तर यशेलू े िफ लपलाई जाँच् न
यसो भन् नभुएको िथयो, िकनिक उहाँ आफँैले के गनर् गइरहनभुएको िथयो सो उहाँ
आफँैलाई थाहा िथयो ।) 7 िफ लपले उहाँलाई जवाफ िदए, “दईु सय चाँदीका
िसक् काको रोटी पिन हरेकलाई थोरै-थोरै िदनलाई पयार्प् त हुदँनै ।” 8 चलेाहरूमध्ये
एक जना िसमोन प सुका भाइ अ न् यासले यशेलूाई भन,े 9 “यहाँ एक जना
केटोसगँ जौका पाँचवटा रोटी र दईुवटा माछा छन,् तर यि धरैेका िबचमा
यी कित नै हुन्छन ् र ?” 10 यशेलूे भन् नभुयो, “मािनसहरूलाई बस् न लगाऊ
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।” (त्यस ठाउँमा धरैे घाँस िथयो ।) त्यसलैे झण्डै पाँच हजार जित सङ्ख्यामा
मािनसहरू बसे । 11 तब यशेलूे रोटी लनभुयो र धन्यवाद चढाउनभुएपिछ उहाँले
त्यहाँ बसकेाहरूलाई ितनीहरूले चाहे जित िदनभुयो र उहाँले माछा पिन त्यसै
गन ुर्भयो । 12 जब मािनसहरू भर पटे भए, उहाँले आफ्ना चलेाहरूलाई भन् नभुयो,
“बाँकी रहकेा टु ा-टा ी सबै बटुल, तािक कुनै पिन थोक खरे नजाओस ् ।”
13 यसलैे ितनीहरूले बटुल,े र पाँचवटा जौका रोटीबाट बाँकी रहकेा टु ा-टा ी
अथार्त ् ितनीहरूले खाएर बचकेा टु ाहरू बार् ह डाला भरे । 14 जब मािनसहरूले
उहाँले गन ुर्भएका यी िचह् हरू दखे,े ितनीहरूले भन,े “उहाँ साँच् चै यो ससंारमा
आउनपुन अगमवक् ता हुनहुुन्छ ।” 15 जब उहाँलाई प े र बलजफतीसगँ राजा
बनाउन ितनीहरू आउन लागकेा िथए भन् ने उहाँले महससु गन ुर्भयो, उहाँ फे र
पिन एकलै डाँडातफर् लाग् नभुयो । 16 जब साँझ पर् यो, उहाँका चलेाहरू समु ितर
झरे । 17 ितनीहरू एउटा डुङ्गामा चढ,े र समु को पा र कफनर्हुममा गइरहकेा
िथए । यस बलेा अधँ्यारो भइसकेको िथयो र अझसम्म पिन यशे ू ितनीहरूकहाँ
आउनभुएको िथएन । 18 र ठुलो आधँीबहेरी च लरहकेो िथयो र समु का छालहरू
उलर्दं ै िथए । 19 जब ितनीहरू डुङ्गा खयाएर क रब पाँच िकलोिमटर टाढा
पगुकेा िथए, ितनीहरूले यशेलूाई समु मा िहिँडरहनभुएको र उहाँ डुङ्गाको निजक
आइरहनभुएको दखे,े अिन ितनीहरू डराए । 20 तर पिन उहाँले ितनीहरूलाई
भन् नभुयो, “म नै हु,ँ नडराओ ।” 21 तब ितनीहरू उहाँलाई डुङ्गामा ल्याउन तत्पर
भए, र डुङ्गा जिमनमा तरुुन्तै पगु्यो जहाँ ितनीहरू गइरहकेा िथए । 22 अक िदन,
समु को पा रप उिभरहकेो िभडले त्यहाँ त्यो एउटा डुङ्गाबाहके अरू कुनै पिन
डुङ्गा िथएन, र त्यसमा यशे ूउहाँका चलेाहरूसगँ नचढ्नभुएको र उहाँका चलेाहरू
मा ै त्यहाँबाट गएका िथए भन् ने दखेे । 23 तापिन भलुे धन्यवाद चढाएर ितनीहरूले
रोटी खाएका निजकैको ठाउँ ितबे रयासबाट आएका केही डुङ्गाहरू त्यहाँ िथए ।
24जब त्यस िभडले न यशे ून उहाँका चलेाहरू नै त्यहाँ िथए भन् ने कुरा प ा लगाए,
ितनीहरू आफँै डुङ्गा चढे र यशेलूाई खोज्दै कफनर्हुमितर गए । 25 ितनीहरूले
उहाँलाई त्यस समु को पा रप भटेेपिछ उहाँलाई भने “रब्बी, तपाईं यहाँ किहले
आउनभुयो ?” 26 यशेलूे ितनीहरूलाई यसो भनरे जवाफ िदनभुयो, “साँचो,
साँचो, ितमीहरूले िचह् हरू दखेकेो कारणले ितमीहरूले मलाई खोजकेा होइनौ, तर
ितमीहरूले केही रोटी खाएर अघाएकाले गदार् हो । 27 नष् ट हुने खानाको िन म्त
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काम नगर, तर मािनसका पु ले ितमीहरूलाई िदने अनन्त जीवनसम्म रहने खानाको
िन म्त काम गर, िकनिक परमशे् वर िपताले आफ्नो मोहोर उहाँमा लगाउनभुएको
छ ।” 28 तब ितनीहरूले उहाँलाई भन,े “परमशे् वरका कामहरू गनर् हामीले के
गन ुर्पछर् ?” 29 यशेलूे जवाफ िदनभुयो, र ितनीहरूलाई भन् नभुयो, “परमशे् वरको
काम यही होः उहाँले पठाउनभुएकोलाई ितमीहरूले िवश् वास गन ूर् ।” 30 यसलैे
ितनीहरूले उहाँलाई भन,े “तपाईंले कस्तो िकिसमको िचह् गन ुर्हुनछे, तािक हामीले
दखे् न र तपाईंलाई िवश् वास गनर् सकौँ ? तपाईंले के गन ुर्हुनछे ? 31 हा ा िपताहरूले
मरुभिूममा मन् न खाए । यस्तो ले खएको छ, ‘उहाँले ितनीहरूलाई खानको िन म्त
स्वगर्बाट रोटी िदनभुयो’ ।” 32 तब यशेलूे ितनीहरूलाई जवाफ िदनभुयो, “साँचो,
साँचो स्वगर्बाट ितमीहरूलाई रोटी िदने मोशा िथएनन,् तर स्वगर्बाट ितमीहरूलाई
साँचो रोटी िदइरहनहुुने मरेा िपता हुनहुुन्छ । 33 िकनिक परमशे् वरको रोटी त्यही हो,
जो स्वगर्बाट आउँछ र ससंारलाई जीवन िददँछ ।” 34 यसलैे ितनीहरूले उहाँलाई
भन,े “महाशय, हामीलाई यो रोटी सदवै िदनहुोस ् ।” 35 यशेलूे ितनीहरूलाई
भन् नभुयो, “म जीवनको रोटी हु,ँ जो मकहाँ आउँछ त्यो किहल्यै भोकाउनछैेन
र जसले मलाई िवश् वास गछर् त्यो किहल्यै ितखार्उनछैेन । 36 तर वास्तवमा
ितमीहरूले मलाई दखेकेा छौ भनी मलैे ितमीहरूलाई भने ँ र पिन ितमीहरू िवश् वास
गदनौ । 37 िपताले मलाई िदनभुएका सबै मकहाँ आउनछेन ्र जो मकहाँ आउँछ म
िनश् चय नै त्यसलाई बािहर फ्याँक् नछैेन ँ । 38 िकनिक म स्वगर्बाट आएको छु, मरेो
आफ्नो इच्छा परुा गनर्लाई होइन, तर मलाई पठाउनहुुनकेो इच्छा परुा गनर्लाई हो ।
39 र मलाई पठाउनहुुनकेो इच्छा यही हो, िक उहाँले मलाई िदनभुएका सबमैध्ये एक
जना पिन मलैे नगमुाऊँ, तर ितनीहरूलाई अन्त्यको िदनमा जीिवत पारूँ । 40 िकनिक
मरेा िपताको इच्छा यही हो, िक पु लाई दखे् ने र उहाँमा िवश् वास गन सबलैे अनन्त
जीवन पाऊन ्र अ न्तम िदनमा ितनीहरूलाई म जीिवत पारूँ ।” 41 तब यहूदीहरूले
उहाँको बारेमा गनगन गरे, िकनिक उहाँले यसो भन् नभुएको िथयो, “म स्वगर्बाट
आएको रोटी हु ँ ।” 42 ितनीहरूले भन,े “के ियनी योसफेका पु यशे ू होइनन,्
जसका बबुा र आमालाई हामी िचन्छौँ ? तब ‘म स्वगर्बाट आएको हु’ँ भनी अिहले
यसले कसरी भन् न सक्छ ?” 43 यशेलूे जवाफ िदनभुयो र ितनीहरूलाई भन् नभुयो,
“ितमीहरू माझ गनगन गनर् छोड ।” 44 मलाई पठाउनहुुने िपताले न खचँसेम्म
कोही पिन मकहाँ आउन सक्दनै र त्यसलाई अ न्तम िदनमा म जीिवत पानछु ।
45 अगमवक् ताहरूका पसु्तकहरूमा यस्तो ले खएको छ, ‘सबलैाई परमशे् वर ारा
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िसकाइनछे ।’ जसले सनुकेा छन ्र िपताबाट िसकेका छन,् सबै मकहाँ आउँछन ्।
46 परमशे् वरबाट आएकाले बाहके कसलैे पिन परमशे् वरलाई दखेकेो छैन, उसलैे
िपतालाई दखेकेो छ । 47 साँचो, साँचो, जसले िवश् वास गछर्, त्यससगँ अनन्त
जीवन हुन्छ । 48 म जीवनको रोटी हु ँ । 49 ितमीहरूका िपताहरूले मरुभिूममा मन् न
खाए, र ितनीहरू मरे । 50 यो नै स्वगर्बाट आएको रोटी हो, तािक एक क् तले
यसको केही भाग खाओस,् र त्यो नमरोस ।् 51 स्वगर्बाट ओ लर्आएको जीिवत रोटी
म नै हु ँ । यिद कसलैे यो रोटीको केही भाग खान्छ भन,े त्यो सदासवर्दा िजउनछे
। मलैे िदने रोटी ससंारको जीवनको िन म्त िदने मरेो दहे नै हो ।” 52 यहूदीहरू
रसाए र यसो भनरे वादिववाद गनर् थाल,े “यो मािनसले कसरी हामीलाई उसको

दहे खान िदन सक्छ ?” 53 तब यशेलूे ितनीहरूलाई भन् नभुयो, “साँचो, साँचो,
ितमीहरूले मािनसका पु को दहे नखाएसम्म र उसको रगत निपएसम्म, ितमीहरू
आफँैमा जीवन हुनछैेन । 54 मरेो शरीर खाने र रगत िपउनसेगँ अनन्त जीवन हुन्छ
र त्यसलाई अन्त्यको िदनमा म जीिवत पानछु । 55 िकनिक मरेो दहे साँचो खाना
हो, र मरेो रगत साँचो िपउने कुरा हो । 56 मरेो दहे खाने र मरेो रगत िपउने ममा
रहन्छ, र म त्यसमा रहन्छु । 57 जसरी जीिवत िपताले मलाई पठाउनभुयो र म
जसरी िपताको कारणले िजउँछु, यसरी नै मलाई खाने पिन मरेो कारणले िजउनछे
। 58 स्वगर्बाट ओ लर्आएको रोटी यही हो, जनु िपताहरूले खाएर मरेजस्तो होइन
। यो रोटी खाने सदासवर्दा िजउनछे ।” 59 तर यशेलू े यी कुराहरू कफनर्हुमको
सभाघरमा िसकाइरहनहुुदँा भन् नभुयो । 60यो सनु् ने जित उहाँका धरैे चलेाहरूले भन,े
“यो एउटा क ठन िशक्षा हो, यसलाई कसले स् वीकार गनर् सक्छ ?” 61 उहाँका
चलेाहरू यसमा गनगन ग ररहकेा िथए भन् ने कुरा यशेलू े थाहा पाउनभुएकोले
ितनीहरूलाई भन् नभुयो, “के यसले ितमीहरूलाई अ सन् न तलु्याउछँ ?” 62 त्यसो
भए यिद ितमीहरूले मािनसका पु लाई पिहला भएकैितर गइरहकेा दखेौ भने िन
? 63 जीवन िदनहुुने त आत्मा नै हुनहुुन्छ, दहेले त कुनै पिन लाभ िददँनै ।
मलैे ितमीहरूलाई बोलकेा वचनहरू आत्मा हुन ्र ितनीहरू जीवन हुन ्। 64 तपैिन
ितमीहरूमध्ये कित जनाले िवश् वास गदर्नौँ ।” िकनिक क-कसले िवश् वास गदनथे
र उहाँलाई धोका िदने को हो भन् ने यशेलूाई सरुुदे ख नै थाहा िथयो । 65 उहाँले
भन् नभुयो, “यही कारणले िपताले उसलाई निदएसम्म कोही पिन मकहाँ आउन
सक्दनै भनी मलैे ितमीहरूलाई भने ँ ।” 66 यसले गदार् उहाँका धरैे जना चलेाहरू
गए र उहाँसगँ किहल्यै पिन िहडँनेन ् । 67 तब यशेलूे ती बा जनालाई भन् नभुयो,
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“ितमीहरूचािह ँ जान चाहदँनैौ, चाहन्छौ त ?” 68 िसमोन प सुले उहाँलाई जवाफ
िदए, “ भ,ु हामी कसकहाँ जान ु ? अनन्त जीवनको वचन तपाईंसगँ छ । 69 र
हामीले िवश् वास गरेका छौँ र तपाईं परमशे् वरका पिव जन हुनहुुन्छ भनी हामीले
जानकेा छौँ ।” 70 यशेलूे ितनीहरूलाई भन् नभुयो, “के ितमीहरू बा जनालाई मलैे
नै चनुकेो होइन,ँ र पिन ितमीहरूमध्ये एक जनाचािह ँ दषु् ट छ ?” 71 अब उहाँले
िसमोन इस्क रयोतका छोरा यहूदाको बारेमा भन् नभुएको िथयो, िकनिक यशेलूाई
धोका िदने बा जनामध्ये एक जना उही नै िथयो ।

7
1अिन यी कुराहरू भएपिछ यशे ूगालीलभ र या ा गन ुर्भयो, िकनभने यहूदीहरूले

उहाँलाई मानर् खोिजरहकेा हुनाले उहाँ यहूिदयामा जान चाहनभुएन । 2 यहूदीहरूको
छा ो-वास चाड निजकै आएको िथयो । 3 यसकारण, उहाँका भाइहरूले उहाँलाई
भन,े “यो ठाउँ छोडरे यहूिदयामा जानहुोस,् तािक तपाईंका चलेाहरूले पिन तपाईंले
गन ुर्हुने कामहरू दखे् न सकून ।् 4यिद उसले आफँैलाई खलुा रूपमा िचनाउन चाहन्छ
भने कसलैे पिन कुनै कुरा गपु् तमा गदन । यिद तपाईंले यी कुराहरू गनर्हुन्छ भने
आफूलाई ससंारमा दखेाउनहुोस ् ।” 5 िकनिक उहाँका भाइहरूले पिन उहाँलाई
िवश् वास गदनथे । 6 त्यसकारण यशेलूे ितनीहरूलाई भन् नभुयो, “मरेो समय अझै
आएको छैन, तर ितमीहरूको समय सधै ँ तयार छ । 7 ससंारले ितमीहरूलाई घणृा
गनर् सक्दनै, तर यसले मलाई घणृा गछर्, िकनभने यसको काम खराब छ भनरे
यसको बारेमा म गवाही िदन्छु । 8 ितमीहरू चाडमा जाओ, म यो चाडमा जाँिदन,ँ
िकनभने मरेो समय अिहलसेम्म परुा भएको छैन ।” 9 उहाँले ितनीहरूलाई यी
कुराहरू भन् नभुएपिछ उहाँ गालीलमा नै बस् नभुयो । 10 तर जब उहाँका भाइहरू
चाडमा गए, तब उहाँ पिन खलुमखलु्ला होइन, तर गोप्य त रकाले जानभुयो ।
11 यहूदीहरूले उहाँलाई चाडमा खोिजरहकेा िथए र भन,े “उनी कहाँ छन ् ?”
12 त्यहाँ िभडहरूमा उहाँको बारेमा धरैे बहस भएको िथयो । कसलैे भन,े “उनी
असल मािनस हुन ्।” अरूहरूले भन,े “होइन, यसले िभडहरूलाई बहकाउछँ ।”
13 तपैिन यहूदीहरूको डरको कारणले कसलैे पिन खलुमखलु्ला बोलने । 14 जब
चाड आधा िस एको िथयो, यशे ू म न्दरमा जानभुयो र िसकाउन सरुु गन ुर्भयो ।
15 यहूदीहरू अच म्मत भएर यसो भन,े “यो मािनसले कसरी यित धरैे जान्दछ ?
यसलाई त किहल्यै पिन िशक्षा िदइएको छैन ।” 16 यशेलूे ितनीहरूलाई जवाफ
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िदनभुयो, र भन् नभुयो, “मलैे िदएको िशक्षा मरेो होइन, तर उहाँको हो जसले
मलाई पठाउनभुयो । 17 यिद कसलैे उहाँको इच्छा पालन गन इच्छा गछर् भने
यो परमशे् वरबाट आएको हो वा म मरेो आफ्नै तफर् बाट बोल्छु भनी त्यसले यो
िशक्षाबारे जान् नछे । 18 आफ्नै तफर् बाट बोल्नलेे उसको आफ्नै मिहमा खोज्दछ,
तर जसले आफूलाई पठाउनहुुनकेो मिहमा खोज्दछ, त्यो व् य क् त सत्य हो र उसमा
कुनै अधािमर्कता हुदँनै । 19 के मोशाले ितमीहरूलाई वस्था िदएनन ्र ? तपैिन
ितमीहरू कसलैे वस्था पालन गदनौ । ितमीहरू मलाई िकन मानर् चाहन्छौ ?”
20 िभडले जवाफ िदयो, “ितमीलाई भतू लागकेो छ । ितमीलाई कसले मानर् खोज्छ
?” 21 यशेलूे ितनीहरूलाई जवाफ िदनभुयो, र भन् नभुयो, “मलैे एउटा काम गरे,ँ र
यसको कारण ितमीहरू सबै चिकत हुन्छौ । 22मोशाले ितमीहरूलाई खतनाको रीित
िदए (यो मोशाबाट आएको होइन, तर पखुार्हरूबाट आएको हो) अिन ितमीहरूले
मािनसलाई िव ामको िदनमा खतना गदर्छौ । 23 मोशाको वस्था भङ्ग नहोस ्
भनरे यिद एक जना मािनसले िव ामको िदनमा खतना गनर् स् वीकार गछर् भने तब
मलैे िव ामको िदनमा एक जना मािनसलाई पणूर् रूपमा स्वस्थ बनाएकोमा ितमीहरू
मसगँ िकन रसाउछँौ ?” 24बािहरी रूप हरेेर न्याय नगर, तर धािमर्कतापवूर्क न्याय
गर । 25 यरूशलमेबाट आएका केहीले भन,े “के ितनीहरूले मानर् खोजकेा ियनी
नै होइनन ्? 26 अिन हरे, ियनी खलुमखलुा बोल्छन ् र ितनीहरू ियनलाई केही
पिन भन्दनैन ् । वास्तवमा शासकहरूले ियनी नै ीष् ट हुन ् भन् ने जान् न सक्दनैन,्
जान् न सक्छन ् त ? 27 तापिन यो मािनस कहाँबाट आएको हो हामी जान्दछौँ
। तर जब ीष् ट आउनहुुन्छ उहाँ कहाँबाट आउनहुुन्छ कसलैे पिन जान् नछैेन
।” 28 त्यसपिछ यशेलूे म न्दरमा िसकाइरहनहुुदँा ठुलो सोरमा यसो भन् नभुयो,
“ितमीहरूले मलाई र म कहाँबाट आएको भनी दवुै जान्दछौ । म आफ्नै तफर् बाट
आएको होइन, तर जसले मलाई पठाउनभुयो उहाँ सत्य हुनहुुन्छ जसलाई ितमीहरू
िचन्दनैौँ । 29 म उहाँलाई िचन्दछु, िकनभने म उहाँबाट आएको हु ँ र उहाँले मलाई
पठाउनभुयो ।” 30 ितनीहरूले उहाँलाई प न कोिसस ग ररहकेा िथए, तर उहाँमािथ
कसलैे पिन हात हालने, िकनभने उहाँको समय अझ पिन आएको िथएन । 31 तर
िभडका धरैेले उहाँमािथ िवश् वास गरे, र ितनीहरूले भन,े “के ीष् ट आउनहुुदँा
उहाँले यो मािनसले गरेको भन्दा धरैे िचह् हरू गन ुर्हुनछे र ?” 32 िभडले यशेकूो
बारेमा यी कुराहरूबारे खासखसु गरेको फ रसीहरूले सनु,े अिन मखु्य पजुारी
र फ रसीहरूले उहाँलाई प न अिधकारीहरूलाई पठाए । 33 त्यसपिछ यशेलूे
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भन् नभुयो, “म अझै केही समयसम्म ितमीहरूसगँै हुन्छु, र त्यसपिछ म मलाई
पठाउनहुुनकेहाँ जान्छु । 34 ितमीहरूले मलाई खोज् नछेौ, तर ितमीहरूले मलाई
भे ाउनछैेनौ, म जहाँ जान्छु ितमीहरू त्यहाँ आउन सक् नछैेनौ ।” 35 त्यसकारण
यहूदीहरूले ितनीहरू माझमै भन,े “यी मािनस कहाँ जानछेन,् िक हामी ियनलाई
भटे्न नसकौँ ? के ियनी ि कहरूका िबचमा छरपष् ट भएकाहरूकहाँ जानछेन ्
र ि कहरूलाई िसकाउनछेन ् ?” 36 ियनले ‘ितमीहरूले मलाई खोज् नछेौ, तर
ितमीहरूले मलाई भे ाउनछैेनौ, म जहाँ जान्छु ितमीहरू त्यहाँ आउन सक् नछैेनौ’
भनकेो वचन के हो ?” 37चाडको अ न्तम महान ्िदनमा यशे ूखडा हुनभुयो र ठुलो
सोरमा भन् नभुयो, “यिद कोही ितखार्एको छ भने त्यो मकहाँ आओस ्र िपओस ्।
38 धमर्शास् ले भनझेै ँ जसले मलाई िवश् वास गछर् त्यसको पटेबाट जीिवत पानीका
नदीहरू बग् नछेन ् ।” 39 तर उहाँले यो पिव आत्माको बारेमा भन् नभुएको िथयो
जसलाई उहाँमा िवश् वास गनहरूले ाप् त गथ । पिव आत्मा अझ पिन िदइएको
िथएन, िकनभने यशे ू अझ पिन मिहिमत हुनभुएको िथएन । 40 जब ितनीहरूले
यी वचनहरू सनुे िभडका केहीले भन,े “ियनी साँच् चै अगमवक् ता नै हुन ् ।”
41अरूहरूले भन,े “ियनी ीष् ट हुन ्।” तर कोहीले भन,े “के ीष् ट गालीलबाट
आउँछन ्त ? 42 के धमर्शास् ले ीष् ट बथेलहेम अथार्त ्दाऊद बसकेा गाउबँाट र
दाऊदका सन्तानहरूबाट नै आउनहुुनछे भनकेो छैन र ?” 43 यसरी त्यहाँ उहाँको
कारणले िभडहरूमा िवभाजन आयो । 44 ितनीहरूमध्ये कितले उहाँलाई प े , तर
कसलैे पिन उहाँमािथ हात हालने । 45 त्यसपिछ अिधकारीहरू मखु्य पजुारीहरू
र फ रसीहरूकहाँ फकर आए, जसले ितनीहरूलाई भन,े “ितमीहरूले त्यसलाई
िकन ल्याएनौ ?” 46अिधकारीहरूले जवाफ िदए, “कोही मािनसले पिन किहल्यै
यसरी बोलकेो छैन ।” 47 त्यसकारण फ रसीहरूले ितनीहरूलाई जवाफ िदए, “के
ितमीहरू पिन छ लयौ ? 48 के कुनै शासकहरू वा फ रसीहरू कसलैे त्यसमािथ
िवश् वास गरेका छन ्? 49 तर यो िभडले वस्था जान्दनै, ितनीहरू ािपतहरू हुन ्
।” 50 िनकोदमेस (पिहला नै यशेकूहाँ आउने एक जना फ रसी) ले ितनीहरूलाई
भन,े 51 “के हा ो वस्थाले एउटा मािनसलाई त्यसबाट सनु् न र त्यसले के गछर्
भनी जान् न अिग न्याय गछर् र ?” 52 ितनीहरूले जवाफ िदए र उनलाई भन,े “के
ितमी पिन गालीलबाट आएका हौ ? खोज र हरे गालीलबाट कुनै पिन अगमवक् ता
आउँदनै ।” 53 (नोटः उत्कृष् ट ाचीन ित लपीहरूले यहून् ना ७:५३-८:११लाई
हटाएका छन ्। ) [तब सबै जना आ-आफ्नो घरितर गए । ]
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8
1 [नोटः यहून् ना ७:५३-८:११ को टप्पणीबारे मािथ हने ुर्होस,् यशे ू जतैनू डाँडामा

जानभुयो । ] 2 िबहानै सबरैे उहाँ फे र म न्दरमा आउनभुयो, र सबै मािनसहरू
आए; उहाँ बस् नभुयो, र ितनीहरूलाई िसकाउनभुयो । 3 शास् ी र फ रसीहरूले

िभचारको काममा प ाउ परेकी एउटी स् ी ल्याए । ितनीहरूले त्यसलाई िबचमा
राखे । 4 [नोटः यहून् ना ७:५३-८:११ को टप् णीबारे मािथ हने ुर्होस]्, त्यसपिछ
ितनीहरूले यशेलूाई भन,े “गरुुज्य,ू यो स् ी िभचारको काममा प ाउ परेकी छे ।
5 वस्थामा मोशाले यस्ता मािनसलाई ढुङ्गाले हान् ने आज्ञा िदएका छन;् ियनको
िवषयमा तपाईं के भन् नहुुन्छ ?” 6 ितनीहरूले यशेलूाई फन्दामा पानर्लाई यसो
भनकेा िथए, तािक ितनीहरूले उहाँलाई केही कुराको बारेमा दोष लगाउन सकून,्
तर यशे ू िनहुरेर आफ्नो औलँाले जिमनमा लखे् नभुयो । 7 [नोट यहून् ना ७:५३-
८:११ को टप् णीबारे मािथ हने ुर्होस]्, जब ितनीहरूले उहाँलाई िनरन्तर सोिधरह,े
उहाँ खडा हुनभुयो र ितनीहरूलाई भन् नभुयो, “ितमीहरूमध्ये पापिवनाको जो छ
ढुङ्गाले हान् नमा त्यही नै पिहलो होस ।्” 8उहाँ फे र िनहुरनभुयो र आफ्नो औलँाले
जिमनमा लखे् नभुयो । 9 [नोट यहून् ना ७:५३-८:११ को टप् णीबारे मािथ हने ुर्होस]्,
जब ितनीहरूले यो सनु,े ठुलादे ख सरुु गरेर एक-एक गद ितनीहरू गए । अन्तमा
माझमा रा खएकी ती स् ीसगँ यशे ूमा छोिडनभुएको िथयो । 10 यशे ूखडा हुनभुयो
र त्यसलाई भन् नभुयो, “हे नारी, ितमीलाई दोष लगाउनहेरू कहाँ छन ्? के कसलैे
ितमीलाई दण् ड िदएन ?” 11 त्यसले भनी, “कसलैे िदएन, भ”ु यशेलू े भन् नभुयो,
“न त म पिन ितमीलाई दण्ड िदन्छु । जाऊ, र कुनै पाप नगर ।” ] 12 फे र यशेलू े
ितनीहरूलाई यसो भन् नभुयो, “म ससंारको ज्योित हु,ँ मलाई प ाउने अन्धकारमा
िहडँ ्डुल गनछैन, तर त्यसलेजीवनको ज्योित पाउनछे ।” 13फ रसीहरूले उहाँलाई
भन,े “ितमी आफँै आफ्नो बारेमा गवाही िदइरहकेा छौ; ित ो गवाही सत्य होइन ।”
14 यशेलूे ितनीहरूलाई जवाफ िदनभुयो, र भन् नभुयो, “म आफँैले आफ्नो बारेमा
गवाही िदए तापिन मरेो गवाही सत्य छ । म जान्दछु, िक म कहाँबाट आएँ र म
कहाँ जाँद ै छु, तर म कहाँबाट आएँ र कहाँ जाँद ै छु, ितमीहरू जान्दनैौ । 15 ितमीहरू
शरीरअनसुार न्याय गछ , तर म कसकैो न्याय गिदर्न ँ । 16 तपैिन मलैे न्याय गरेँ
भने मरेो न्याय सत्य हुन्छ, िकनिक म एकलै छैन,ँ तर म मलाई पठाउनहुुने िपतासगँ
छु । 17 हो, दईु जना मािनसको गवाही सत्य हुन्छ भनी ितमीहरूको वस्थामा
ले खएको छ । 18 मरेो आफ्नबैारे गवाही िदने म नै हु,ँ र मलाई पठाउनहुुने मरेा
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िपताले मरेो बारेमा गवाही िदनहुुन्छ ।” 19 ितनीहरूले उहाँलाई भन,े “ित ा िपता
कहाँ छन ्?” यशेलूे जवाफ िदनभुयो, “ितमीहरूले न मलाई न त मरेा िपतालाई
िचन्छौ, ितमीहरूले मलाई िचनकेा िथयौ भने ितमीहरूले मरेा िपतालाई पिन िचनकेा
हुन्थ्यौ ।” 20 उहाँले म न्दरमा िसकाउनहुुदँा यी वचनहरू ढुकुटीमा भन् नभुयो र
कसलैे उहाँलाई प े न, िकनभने उहाँको समय अझै आएको िथएन । 21 त्यसलै,े
उहाँले फे र ितनीहरूलाई भन् नभुयो, “म जाँदै छु; ितमीहरूले मलाई खोज् नछेौ ।
र ितमीहरूको पापमा मनछौ । जहाँ म जाँदै छु, त्यहाँ ितमीहरू आउन सक्दनैौ ।”
22 यहूदीहरूले भन,े “के यसले आफँैलाई मानछ ? के यसले त्यसलैे ‘म जहाँ
जाँद ै छु, त्यहाँ ितमीहरू आउन सक्दनैौ’ भनकेो हो ?” 23 यशेलूे ितनीहरूलाई
भन् नभुयो, “ितमीहरू तलका हौ, म मािथको हु ँ । ितमीहरू यस ससंारका हौ,
म यस ससंारको होइन ँ । 24 यसकारण म ितमीहरूलाई भन्दछु, ितमीहरू आफ्नो
पापमा नै मनछौ, िकनभने म उही हु ँ भनी ितमीहरूले िवश् वास नगरेसम्म ितमीहरू
आफ्नो पापमा नै मनछौ ।” 25 यसकारण ितनीहरूले उहाँलाई भने “ितमी को
हौ ?” यशेलूे ितनीहरूलाई भन् नभुयो, “मलैे ितमीहरूलाई सरुुदे ख जे भनकेो
छु, म उही हु ँ । 26 मलैे ितमीहरूबारे भन् न ु र न्याय गन ुर् धरैे छ, तापिन मलाई
पठाउनहुुने सत्य हनहुुन्छ, र मलैे उहाँबाट सनुकेा यी कुराहरू नै म ससंारलाई
भन्छु ।” 27 उहाँले िपताको बारेमा कुरा गद हुनहुुन्छ भनी ितनीहरूले बझुनेन ् ।
28 यशेलूे भन् नभुयो, “ितमीहरूले मािनसका पु लाई मािथ उचालपेिछ म उही हु ँ
र म आफँै केही पिन गिदर्न ँ भन् ने ितमीहरूले जान् नछेौ । जसरी िपताले मलाई
यी कुराहरू िसकाउनभुयो, त्यसरी नै म यी कुराहरू बोल्छु । 29 मलाई पठाउनहुुने
मसगँ हुनहुुन्छ, र उहाँले मलाई एकलै छाड्नभुएको छैन, िकनभने म सदवै उहाँलाई
सन् न पान काम गछुर् ।” 30 यशेलूे यी कुराहरू भन्दै गन ुर्हुदँा धरैेले उहाँमा िवश् वास

गरे । 31 यशेलूे उहाँमा िवश् वास गन यहूदीहरूलाई भन् नभुयो, “यिद ितमीहरू
मरेो वचनमा रिहरह् यौ भने ितमीहरू साँच् चै मरेा चलेाहरू हौ; 32 र ितमीहरूले
सत्य जन् नछेौ, र सत्यले ितमीहरूलाई स्वतन् पानछ ।” 33 ितनीहरूले उहाँलाई
जवाफ िदए, “हामी अ ाहामका सन्तानहरू हौँ र किहल्यै कसकैो दास भएका
छैनौ;ँ ‘ितमीहरू स्वतन् पा रनछेौ’ भनी ितमीले कसरी भन् न सक् छौ ।” 34 यशेलूे
ितनीहरूलाई जवाफ िदनभुयो, “साँचो, साँचो म ितमीहरूलाई भन् छु, त्यके जसले
पाप गछर्, त्यो पापको दास हो । 35 दास सधैभँ र घरमा रहदँनै, तर पु भने सधैभँ र
नै रहन्छ । 36 यसकारण, पु ले ितमीहरूलाई स्वतन् पार् यो भने ितमीहरू साँच् चै
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स्वतन् हुनछेौ । 37 म जान्दछु, िक ितमीहरू अ ाहामका सन्तानहरू हौ र ितमीहरू
मलाई मानर् खोज्छौ, िकनभने ितमीहरूमा मरेो वचनको िन म्त ठाउँ छैन । 38 मलैे
मरेा िपतासगँ जे दखेकेो छु म त्यही भन्छु, र ितमीहरू पिन ितमीहरूका िपताबाट
जे सनुकेा छौ त्यही गदर्छौ ।” 39 ितनीहरूले उहाँलाई जवाफ िदए, र भन,े “हा ा
िपता अ ाहाम हुन ्।” यशेलू े ितनीहरूलाई भन् नभुयो, “यिद ितमीहरू अ ाहामका
सन्तानहरू हुदँा हौ त, ितमीहरूले अ ाहामका कामहरू गन िथयौ । 40 तपैिन अिहले
ितमीहरू मलाई अथार्त ्ितमीहरूलाई परमशे् वरबाट सनुकेो सत्य बताउने मािनसलाई
मानर् खोज्दछौ । अ ाहामले यस्तो गरेनन ् । 41 ितमीहरू ितमीहरूका िपताका
कामहरू गछ ।” ितनीहरूले उहाँलाई भन,े “हामीहरू िभचारमा ज न्मएका
िथएनौ;ँ हा ा एक िपता परमशे् वर हुनहुुन्छ ।” 42 यशेलूे ितनीहरूलाई भन् नभुयो,
“यिद परमशे् वर ितमीहरूका िपता हुनहुुन्थ्यो भन,े ितमीहरूले मलाई मे गन िथयौ,
िकनिक म परमशे् वरबाट आएँ, र यहाँ छु, म आफ्नै तफर् बाट आएको होइन,ँ तर
उहाँले मलाई पठाउनभुयो । 43 ितमीहरू मरेा वचनहरू िकन बझु्दनैौ ? िकनभने
ितमीहरू मरेो वचन सनु् न सक्दनैौ । 44 ितमीहरू आफ्ना िपता अथार्त ्शतैानका हौ,
र ितमीहरू ितमीहरूका िपताको इच्छा परुा गन इच्छा गछ । त्यो सरुुदे ख नै हत्यारा
िथयो र त्यो सत्यमा खडा हुदँनै, िकनिक त्यसमा सत्य छैन । जब त्यसलेझटु बोल्छ,
त्यो आफ्नै स्वभावबाट बोल्छ, िकनिक त्यो झटु र झटुको िपता हो । 45 म सत्य
बोल्छु, तापिन ितमीहरू मलाई िवश् वास गदनौ । 46 ितमीहरूमध्ये कसले मलाई
पापको दोष लगाउछँ ? यिद म सत्य बोल्छु भन,े ितमीहरू मलाई िकन िवश् वास
गदनौ ? 47 जो परमशे् वरको हो त्यसले परमशे् वरको वचन सनु्छ; ितमीहरू ती
सनु्दनैौ, िकनभने ितमीहरू परमशे् वरका होइनौ ।” 48 यहूदीहरूले जवाफ िदए, र
उहाँलाई भन,े “के ‘ितमी सामरी हौ, र ितमीलाई भतू लागकेो छ’ भनी हामीले
भनकेो साँचो होइन र ?” 49 यशेलूे जवाफ िदनभुयो, “मलाई भतू लागकेो छैन,
तर म मरेा िपतालाई आदर गछुर्, र ितमीहरू मलाई अनादर गछ । 50 म आफ्नो
मिहमा खो ज्दन;ँ खोज् ने र न्याय गन एक जना हुनहुुन्छ । 51 म ितमीहरूलाई
साँचो, साँचो भन्दछु, यिद कसलैे मरेो वचन पालना गछर् भन,े त्यसले किहल्यै मतृ्य ु
दखे् नछैेन ।” 52 यहूदीहरूले उहाँलाई भन,े “अब हामी जान्दछौँ, िक ितमीलाई
भतू लागकेो छ । अ ाहाम र अगमवक् ताहरू मरे, तर ितमी भन्छौ ‘यिद कसलैे
मरेो वचन पालन गछर् भने त्यसले किहल्यै मतृ्य ु चाख् नछैेन ।’ 53 ितमी हा ा
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मरेका िपता अ ाहामभन्दा महान ्होइनौ, हौ त ? अगमवक् ताहरू पिन मरे । ितमी
आफँैचािह ँ को हु ँ भनी ठान्छौ ?” 54 यशेलूे जवाफ िदनभुयो, “यिद म आफँैले
आफ्नो मिहमा गरेँ भने मरेो मिहमा केही पिन होइन । मलाई मिहिमत पान ुर्हुने मरेा
िपता हुनहुुन्छ, जसलाई ितमीहरू ितमीहरूका परमशे् वर भन्दछौ । 55 ितमीहरूले
उहाँलाई िचनकेा छैनौ, तर म उहाँलाई िचन्छु । यिद मलैे ‘म उहाँलाई िच न्दन’ँ
भन्छु भने म झटुजस्तै हुन्थे ँ । तापिन म उहाँलाई िचन्दछु र उहाँको वचन पालन
गदर्छु । 56 ितमीहरूका िपता अ ाहाम मरेा िदन दखेरे रमाए र उनले यो दखे,े र
खसुी भए । 57 यहूदीहरूले उहाँलाई भन,े “ितमी पचास वषर् पिन भएका छैनौ, र
के ितमीले अ ाहामलाई दखेकेा छौ ?” 58 यशेलूे ितनीहरूलाई भन् नभुयो, “म
ितमीहरूलाई साँचो, साँचो भन्दछु, अ ाहाम हुनभुन्दा अिगदे ख नै म छदँै छु ।”
59 तब ितनीहरूले उहाँलाई हान् नलाई ढुङ्गा टप,े तर यशे ू आफँै लकु् नभुयो, र
म न्दरबाट बािहर जानभुयो ।

9
1 यशे ू त्यही बाटो हुदँै जानहुुदँा जन्मदैे खको एक जना मािनसलाई दखे् नभुयो ।

2 उहाँका चलेाहरूले उहाँलाई सोध,े “रब्बी, यो मािनस, िक यसका आमाबबुा
कसले पाप गर् यो र यो अन्धो ज न्मएको ?” 3 यशेलूे जवाफ िदनभुयो, “न
त यो मािनसले पाप गर् यो, न यसका आमाबबुाले नै पाप गरे, तर परमशे् वरको
काम त्यसमा कट होस ्भनरे यसो भएको हो । 4 मलाई पठाउनहुुनकेा कामहरू
हामीले िदन हुदँै गन ुर्पछर् । रात आउँदै छ, तब कसलैे पिन काम गनर् सक्दनै । 5 म
ससंारमा हुदँा म ससंारको ज्योित हु ँ ।” 6यशेलूे यी कुराहरू भिनसक् नभुएपिछ उहाँले
भइँुमा थकु् नभुयो र  थकुले माटो मछु्नभुयो, अिन त्यसको आखँामा पोितिदनभुयो
। 7 उहाँले त्यसलाई भन् नभुयो, “जाऊ, िसलोआमको तलाउमा धोऊ (जसको
अथर् हुन्छ, ‘पठाइएको ।’) । त्यसलैे त्यो गयो, धोयो र दखे् ने भएर आयो ।
8 त्यसपिछ त्यसका िछमकेीहरू र त्यसलाई पिहला िभखारीको रूपमा दखे् नहेरूले
भन,े “त्यो बसरे िभख माग् ने गन के यही नै होइन ?” 9 केहीले भन,े “यही हो
।” अरूहरूले भन,े “होइन, यो त्यहीजस्तो दे खन्छ ।” तर त्यसले भन्यो, “म
त्यही हु ँ ।” 10 ितनीहरूले त्यसलाई भन,े “अिन ित ा आखँा कसरी खो लए त
?” 11 त्यसले जवाफ िदयो, “यशे ूभिनने मािनसले माटो मछु्नभुयो, मरेो आखँामा
पोितिदनभुयो र मलाई भन् नभुयो ‘िसलोआममा जाऊ र धोऊ ।’ त्यसकारण म गएँ
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र धोएँ अिन मलैे मरेो द ृ ष् ट पाएँ ।” 12 ितनीहरूले त्यसलाई भन,े “उनी कहाँ
छन ्? ” उसले जवाफ िदयो, “मलाई थाहा छैन ।” 13 ितनीहरूले पिहले अन्धो
भएको त्यो मािनसलाई फ रसीहरूकहाँ ल्याए । 14 यशेलूे माटो मछेुर त्यसको
आखँामा खोल्नभुएको िदन िव ामको िदन िथयो । 15 तब त्यसले त्यसका द ृ ष् ट
कसरी ाप् त गरेका िथए भनी फ रसीहरूले फे र सोधे ? त्यसले ितनीहरूलाई
भन,े “उहाँले मरेा आखँामा िहलो लगाई िदनभुयो, मलैे धोएँ र अिहले म दखे् न
सक् छु ।” 16 केही फ रसीहरूले भन,े “यो मािनस परमशे् वरबाट आएको होइन,
िकनिक यसले िव ाम िदन पालना गदन ।” अरूहरूले भन,े “एउटा पापी मािनसले
यस्ता िचह् हरू कसरी गनर् सक्छ ?” त्यसलै,े ितनीहरूका िबचमा िवभाजन आयो ।
17 त्यसकारण, ितनीहरूले त्यो अन्धो मािनसलाई फे र सोध,े “उसको िवषयमा
ितमी के भन्छौ, िकनिक उसले ित ा आखँा खो लिदयो ?” अन्धो मािनसले
भन्यो, “उहाँ एक अगमवक् ता हुनहुुन्छ ।” 18 यहूदीहरूले आफ्नो द ृ ष् ट ाप् त
गनका आमाबबुालाई नबोलाएसम्म त्यो अन्धो िथयो, र त्यसले द ृ ष् ट ाप् त गरेको
िथयो भन् ने ितनीहरूले अझै िवश् वास गरेनन ् । 19 ितनीहरूले आमाबबुालाई सोध,े
“ितमीहरूले ज न्मदँै अन्धो िथयो भनकेा ितमीहरूका छोरो के यही हो ? अिन
अिहले यसले कसरी दखे् छ त ?” 20 त्यसलै,े त्यसका आमाबबुाले ितनीहरूलाई
जवाफ िदए, “यो हा ो छोरो हो, र यो ज न्मदँै अन्धो िथयो भनी हामी जान्दछौँ ।
21 अिहले यसले कसरी दखे् छ, हामी जान्दनैौ,ँ र यसका आखँा कसले खो लिदयो
सो पिन हामी जन्दनैौँ । यसलैाई सोध् नहुोस,् यो वयस्क मािनस हो । यसले आफ्नो
िवषयमा आफँै बोल्न सक्छ । 22 त्यसका आमाबबुाले यी कुराहरू भन,े िकनभने
ितनीहरू यहूदीहरूसगँ डराएका िथए । यिद कसलैे यशेलूाई ीष् ट भनी स्वीकार
गरे भने ितनीहरूलाई सभाघरबाट बािहर िनका लनछेन ् भनी यहूदीहरू अिगबाटै
सहमत भएका िथए । 23 त्यसलैे गदार् त्यसका आमाबबुाले “यो वयस्क मािनस हो,
त्यसलैाई सोध् नहुोस”् भने । 24 त्यसलै,े जो पिहला अन्धो िथयो त्यो मािनसलाई
ितनीहरूले दो ो पटक बोलाए, र त्यसलाई भन,े “परमशे् वरलाई मिहमा दे । हामी
जान्दछौँ यो मािनस पापी हो ।” 25 तब त्यो मािनसले जवाफ िदयो, “उहाँ पापी
हुनहुुन्छ िक हुनहुुन् न, म जा न्दन ँ । तर म एउटा कुरो जान्दछुः म अन्धो िथएँ र
अिहले म दखे् छु ।” 26 तब ितनीहरूले त्यसलाई भन,े “उसले ित ो िन म्त के
गर् यो ? उसले ित ा आखँा कसरी खो लिदए ?” 27 त्यसले जवाफ िदयो, “मलैे
तपाईंहरूलाई पिहले नै बताइसकँे, अिन तपाईंहरूले सनु् नभुएन । तपाईंहरू यसलाई
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फे र िकन सनु् न चाहनहुुन्छ ? तपाईंहरू त उहाँका चलेाहरू बन् न चाहनहुुन् न,
चाहनहुुन्छ त ? 28 ितनीहरूले त्यसलाई अपमान गरे, र भन,े “त ँ पो उसको चलेा
होस,् तर हामी त मोशाका चलेाहरू हौँ । 29 हामी जान्दछौँ, िक परमशे् वर मोशासगँ
बोल्नभुयो, तर यो मािनस कहाँबाट आएको हो, हामी जान्दनैौँ ।” 30 त्यो मािनसले
ितनीहरूलाई जवाफ िदए, र भन,े “उहाँले मरेा आखँा खो लिदनभुो, तपैिन उहाँ
कहाँबाट आउनभुएको तपाईंहरू जान् नहुुन् न, यो त अचम्म भो ! 31 हामी जान्दछौँ,
िक परमशे् वरले पापीहरूको कुरा सनु् नहुुन् न, तर यिद कोही भक् त हो, र उहाँको
इच्छा परुा गछर् भने उहाँले त्यसको कुरा सनु् नहुुन्छ । 32 ससंारको सरुु भएदे ख
नै अन्धो ज न्मएको मािनसका आखँा कसलैे खो लिदएको कुरो किहल्यै सिुनएको
छैन । 33 यिद यो मािनस परमशे् वरबाट आएको होइन भने उहाँले केही पिन गनर्
सक् नहुुन् नथ्यो ।” 34 ितनीहरूले जवाफ िदए र त्यसलाई भन,े “त ँ पणू र् रूपमा पापमा
जन्मकेो िथइस ् र हामीलाई िसकाउँदै छस ् ?” त्यसपिछ ितनीहरूले त्यसलाई
सभाघरबाट बािहर िनका लिदए । 35 ितनीहरूले त्यसलाई सभाघरबाट बािहर
िनका लिदए भन् ने यशेलू े सनु् नभुयो । उहाँले त्यसलाई भटेाउनभुयो र भन् नभुयो,
“के ितमी मािनसका पु मा िवश् वास गछ ?” 36 त्यसले जवाफ िदयो, र भन्यो,
“ भ,ु उहाँ को हुनहुुन्छ, िक मलैे िवश् वास गनर् सकौँ ?” 37 यशेलूे त्यसलाई
भन् नभुयो, “ितमीले उसलाई दखेकेा छौ, ितमीसगँ बोल्दै गन उही हो ।” 38 त्यो
मािनसले भन्यो, “ भ,ु म िवश् वास गछुर्” तब त्यसले उहाँको आराधना गर् यो ।
39 यशेलूे भन् नभुयो, “न्यायको िन म्त म यस ससंारमा आएँ, तािक जसले दखे् दनैन ्
ितनीहरूले दखेनू ्र जसले दखे् छन,् ितनीहरू अन्धो होऊन ्।” 40 उहाँसगँ हुने केही
फ रसीहरूले यी कुराहरू सनुे र उहाँलाई सोध,े “के हामी पिन अन्धा हौँ त ?”
41 यशेलूे ितनीहरूलाई भन् नभुयो, “यिद ितमीहरू अन्धा भएका भए ितमीहरूमा
कुनै पाप हुने िथएन, तर ितमीहरू ‘हामीले दखे्छौँ’ भन्छौ, त्यसलैे ितमीहरूमा पाप
रहन्छ ।

10
1 “साँचो, साँचो म ितमीहरूलाई भन्दछु, जो भडेाको खोरको ढोकाबाट वशे

गदन, तर अरू नै मागर्हरूबाट चढ्छ, त्यो मािनस चोर र डाँकु हो । 2ढोकाबाट वशे
गन नै भडेाको गोठालो हो । 3 ढोकाको पाललेे उसको िन म्त ढोका खो लिदन्छ ।
भडेाहरूले उसको सोर सनु्छन ्र उसले आफ्ना भडेाहरूलाई नाउँ काढरे बोलाउँछन ्
र बािहर लान्छन ् । 4 उसले आफ्ना सबै भडेाहरूलाई बािहर िनकालपेिछ, ऊ
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ितनीहरूको अिगअिग जान्छ र भडेाहरूले उसलाई प ाउँछ्न,् िकनिक ितनीहरूले
उसको सोर िचन् छन ् ।” 5 ितनीहरूले अप रिचत मािनसलाई प ाउनछैेनन,् बरु
ितनीहरू त्योदे ख टािढनछेन,् िकनिक ितनीहरूले अप रिचतको सोर िचन्दनैन ्
।” 6 यशेलूे यो दषृ् टान्त उनीहरूलाई सनुाउनभुयो, तर उहाँले ितनीहरूलाई
बताइरहनभुएका कुराहरू के िथए भनी ितनीहरूले बझुनेन ् । 7 त्यसपिछ यशेलूे
ितनीहरूलाई फे र भन् नभुयो, “साँचो, साँचो म ितमीहरूलाई भन्दछु, म नै
भडेाहरूको ढोका हु ँ ।” 8 मभन्दा अिग आउनहेरू सबै चोर र डाँकु हुन,् तर
भडेाहरूले ितनीहरूका कुरा सनुनेन ्। 9 म ढोका हु ँ । यिद कोही म ारा भएर िभ
पस्छ भन,े त्यो बचाइनछे; त्यो िभ र बािहर जानछे र त्यसले चन मदैान भे ाउनछे
। 10 यिद चोरले नचोन, नमान र नष् ट नगन भए, त्यो आउँदनै नै । म आएको छु,
तािक ितनीहरूले जीवन पाऊन र् यो शस्त मा ामा पाऊन ।् 11म असल गोठालो हु ँ
। असल गोठालोलेआफ्ना भडेाहरूका लािग आफ्नो ज्यान पिन िदन्छ । 12भाडामा
लएको नोकर गोठालो हुदँनै, र त्यसका भडेाहरू हुदँनैन ्। त्यसले ब्वाँसाहरू आउँदै

गरेको दखे्छ, अिन भडेाहरूलाई छोड्छ, र भाग्छ । अिन ब् वाँसाहरूले ितनीहरूलाई
प न्छन ्र ितनीलाई िततर िबतर पाछर्न ्। 13 त्यो भाडामा लएको हुनाले भाग्छ र
त्यसले भडेाहरूको हरेचाह गदन । 14 म असल गोठालो हु ँ र मलैे मरेा आफ्नालाई
िचन्छु र मरेा आफ्नाले मलाई िचन्छ्न ्। 15 िपताले मलाई िचन् नहुुन्छ र म िपतालाई
िचन्छु र मरेा भडेाहरूका लािग म मरेो ज्यान पिन िदन्छु । 16 मरेा अरू भडेाहरू छन ्
जो यो भडेाको खोरका होइनन ।् मलैे ितनीहरूलाई पिन ल्याउनपुछर् र ितनीहरूले मरेो
सोर सनु् नछेन,् तािक त्यहाँ एउटै बगाल र एउटै गोठालो हुन सकोस ।् 17 त्यसकैारण,
िपताले मलाई मे गन ुर्हुन्छः म मरेो ज्यान पिन िदन्छु, तािक मलैे यसलाई फे र लन
सकँू । 18 यो मबाट कसलैे खोसरे लान सक्दनै, तर यो म आफँै अपर्ण गछुर् ।
यसलाई अपर्ण गन अिधकार मसगँ छ, र यसलाई फे र लने अिधकार मसगँ छ ।
यो आज्ञा मलैे मरेा िपताबाट पाएको छु ।” 19यी वचनहरूको कारण फे र यहूदीहरू
माझ िवभाजन दे खयो । 20 ितनीहरूमध्ये धरैेले भन,े “यसलाई भतू लागकेो छ र
यो पागल हो । ितमीहरू उसको कुरा िकन सनु्छौ ?” 21 अरूहरूले भन,े “यी
वचनहरू भतू लागकेा क् तका होइनन ् । के भतूले कसकैा आखँा खो लिदन
सक्छ र ?” 22 त्यसपिछ यरूशलमेमा समपर्णको चाडको समय िथयो । 23 यो
िहउदँको समय िथयो र यशे ू म न्दरमा सोलोमनको दलानमा िहिँडरहनभुएको िथयो
। 24 तब यहूदीहरूले उहाँलाई घरेे र भन,े “तपाईंले हामीलाई किहलसेम्म दोधारमा
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राख् नहुुनछे ? यिद तपाईं ीष् ट हुनहुुन्छ भने हामीलाई खलुमखलुा बताउनहुोस ्
।” 25 यशेलूे ितनीहरूलाई जवाफ िदनभुयो, “मलैे ितमीहरूलाई बताइसकँे, तर
ितमीहरू िवश् वास गदनौ । मलैे मरेा िपताको नाउमँा गरेका यी कामहरूले मरेो
िवषयमा गवाही िदन् छन ्। 26 तरै पिन ितमीहरू िवश् वास गदनौ, िकनिक ितमीहरू
मरेा भडेाहरू होइनौ । 27 मरेा भडेाहरूले मरेो सोर सनु् छन,् म ितनीहरूलाई िचन् छु र
ितनीहरूले मलाई प ाउँछन ्। 28 म ितनीहरूलाई अनन् त जीवन िदन् छु; ितनीहरू
किहल् यै मनछैनन ् र मरेो हातबाट ितनीहरूलाई कसलैे खोसरे लजैान सक् नछैेन ।
29 ितनीहरू मलाई िदनहुुने मरेा िपता अरूहरू सबभैन् दा महान ्हुनहुुन् छ, र कोही पिन
ितनीहरूलाई मरेा िपताको हातबाट खोसरे लजैान सक्षम छैन । 30 म र िपता एक हौँ
।” 31 तब यहूदीहरूले उहाँलाई हान् न फे र ढुङ्गाहरू टपे । 32यशेलूे ितनीहरूलाई
जवाफ िदनभुयो, “मलैे िपताका धरैे असल कामहरू ितमीहरूलाई दखेाएको छु । ती
कुनचािह ँ कुराहरूका लािग ितमीहरू मलाई ढुङ्गाले हान् दै छौ ?” 33 यहूदीहरूले
उहाँलाई जवाफ िदए, “हामी ितमीलाई कुनै पिन असल कामहरूका लािग ढुङ्गाले
हान्दै छैनौ,ँ तर ईश् वर-िनन्दाको िन म्त हो, िकनिक ितमी मािनस भएर आफँैलाई
परमशे् वर बनाइरहकेा छौ ।” 34 यशेलूे ितनीहरूलाई जवाफ िदनभुयो, “ ‘मलैे
भने,ँ ‘ितमीहरू ईश् वरहरू हौ’ भन् ने के ितमीहरूका वस्थामा ले खएको छैन ?”
35 यिद उहाँले ितनीहरूलाई ईश् वरहरू भन् नभुयो भने परमशे् वरको वचन कसकहाँ
आयो ? (अिन धमर्शास् लाई भङ्ग गनर् सिकँदनै ।) 36 के ितमीहरू िपताले
अलग गन ुर्भएको, र ससंारमा पठाउनभुएको जनलाई मलै,े ‘म परमशे् वरको पु
हु’ँ भनकेोले ‘तैलँ े ईश् वर-िनन्दा ग ररहकेो छस’् भन्छौ ? 37 यिद मलैे िपताका
कामहरू ग ररहकेो छैन ँ भने मलाई िवश् वास नगर । 38 तर यिद मलैे ती काम नै
ग ररहकेो छु भन,े ितमीहरूले मलाई िवश् वास नगरे तापिन कामहरूमा त िवश् वास
गर, तािक िपता ममा हुनहुुन्छ र म िपतामा छु भन् ने ितमीहरूले जान् न र बझु् न सक
।” 39 ितनीहरूले उहाँलाई फे र पिन प ने यास गरे, तर उहाँ ितनीहरूका हातबाट
फुत्कनभुयो । 40 उहाँ फे र यहून् नाले पिहलो पटक ब प् तस् मा िदएको ठाउँ यदर्नको
पा रप जानभुयो र उहाँ त्यहीँ रहनभुयो । 41 धरैे मािनसहरू उहाँकहाँ आए, र
ितनीहरूले भन,े “वास्तवमा यहून् नाले िचह् हरू दखेाएनन,् तर उनले यी मािनसबारे
भनकेा सबै कुराहरू सत्य रहछेन ्।” 42 त्यहाँ धरैेले उहाँमािथ िवश् वास गरे ।
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11
1 लाजरस नाम गरेका मािनस िबरामी िथए । ितनी ितनकी िददीहरू म रयम

र माथार्को गाउँ बथेािनयाका िथए । 2 ियनी ितनै म रयम िथइन ् जसले भलुाई
मरूर्ले अिभषके ग रन ् र उहाँका खु ा आफ्नो कपालले पछेुकी िथइन,् जसका
भाइ लाजरस िबरामी िथए । 3 यी दईु िददी-बिहनीले यशेलूाई बोलाउन पठाए
“ भ,ु हने ुर्होस,् तपाईंले जसलाई माया गन ुर्हुन्छ ितनी िबरामी छन ्।” 4 जब यशेलूे
यो सनु् नभुयो, उहाँले भन् नभुयो, “यस िबरामीले मतृ्यमुा परु् याउदँनै, तर बरु यो
परमशे् वरको मिहमाको िन म्त हो, तािक परमशे् वरका पु यस ारा मिहिमत हुन
सकून ् ।” 5 यशेलूे माथार् र ितनकी बिहनी अिन लाजरसलाई माया गन ुर्हुन्थ्यो ।
6 त्यसलै,े जब यशेलूे लाजरस िबरामी भएको सनु् नभुयो, उहाँ अरू दईु िदन त्यही
ठाउँमा बस् नभुयो जहाँ उहाँ हुनहुुन्थ्यो । 7 यसपिछ उहाँले चलेाहरूलाई भन् नभुयो,
“फे र यहूिदयाितर जाऔ ँ ।” 8 चलेाहरूले उहाँलाई भन,े “रब्बी, अिहले नै
यहूदीहरूले तपाईंलाई ढुङ्गा हान् न खोिजरहकेा िथए र तपाईं फे र त्यहीँ फकर
जाँदै हुनहुुन्छ ?” 9 यशेलूे जवाफ िदनभुयो, “के िदनमा बा घण्टा उज्यालो
हुदँनै र ? यिद कोही िदनको समयमा िहडँ्छ भने त्यसलाई ठेस लाग्दनै, िकनिक
त्यसले यस ससंारको उज्यालोको सहायताले दखे्छ । 10 तापिन त्यो राित िहडँ्छ
भने त्यसलाई ठेस लाग्छ, िकनिक त्यसमा उज्यालो हुदँनै ।” 11 उहाँले यी कुराहरू
उहाँले ितनीहरूलाई भन् नभुयो, “हा ा साथी लाजरस मस्त िन ामा परेका छन,्
तर म जाँदै छु, तािक म ितनलाई िन ाबाट िबउँझाउन सकँू ।” 12 यसकारण
चलेाहरूले उहाँलाई भन,े “ भ,ु यिद ितनी िन ामा परेका छन ् भने ितनी होसमा
आउनछेन ्।” 13अिहले यशेलू े ितनको मतृ्यकुो बारेमा बोल्नभुएको िथयो, तर उहाँ
आरामको िन ाको बारेमा बो लरहनभुएको छ भन् ने ितनीहरूले सोचे । 14 त्यसपिछ
यशेलूे ितनीहरूलाई स्पष् ट रूपमा भन् नभुयो, “लाजरस मरेको छ । 15 म त्यहाँ
नभएकोमा ितमीहरूका खाितर म खसुी छु, तािक ितमीहरूले िवश् वास गनर् सक
। ितनीकहाँ जाऔ ँ ।” 16 िददमुस भिनने थोमाले उनका सङ्गी चलेाहरूलाई
भन,े “हामी पिन जाऔ,ँ िक हामी पिन यशेसूगँै मनर् सकौँ ।” 17 जब यशे ू
आउनभुयो, लाजरसलाई िचहानमा राखकेो चार िदन भइसकेको उहाँले पाउनभुयो ।
18 बथेािनया यरूशलमेबाट निजकै क रब ितन िकलोिमटर दरुीमा पथ्य । 19 धरैे
यहूदीहरू म रयम र माथार्कहाँ ितनीहरूका भाइको बारेमा ितनीहरूलाई सान्त्वना
िदन आएका िथए । 20जब माथार्ले यशे ूआउँदै हुनहुुन्छ भन् ने सिुनन,् ितनी उहाँलाई
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भटे्न गइन,् तर म रयमचािह ँ घरमा नै बिसरहकेी िथइन ् । 21 त्यसपिछ माथार्ले
यशेलूाई भिनन,् “ भ,ु यिद तपाईं यहाँ हुनभुएको भए मरेा भाइ मन िथएनन ्। 22 म
जान्दछु, िक अिहले पिन तपाईंले परमशे् वरसगँ जे माग् नहुुन्छ सो उहाँले तपाईंलाई
िदनहुुनछे ।” 23 यशेलूे ितनलाई भन् नभुयो, “ित ा भाइ फे र जीिवत हुनछेन ् ।”
24 माथार्ले उहाँलाई भिनन,् “म जान्दछु, िक ितनी अन्त्यको िदनको पनुरुथानमा
फे र जीिवत हुनछेन”् । 25 यशेलूे ितनलाई भन् नभुयो, “पनुरुथान र जीवन म नै
हु;ँ जसले मलाई िवश् वास गछर्, त्यो मरे तापिन जीिवत हुनछे । 26 जसले मलाई
िवश् वास गछर् र ममा िजउँछ त्यो किहल्यै मनछैन । के ितमी यो िवश् वास ग
?” 27 ितनले उहाँलाई भिनन,् “हो भ,ु म िवश् वास गछुर्, तपाईं नै ससंारमा
आइरहनभुएका परमशे् वरका पु अथार्त ् ीष् ट हुनहुुन्छ ।” 28 जब ितनले यो
भिनन,् ितनी त्यहाँबाट गइन ् र ितनकी बिहनी म रयमलाई सटुुक् क बोलाइन ् ।
ितनले भिनन,् “गरुुज्य ू यहाँ हुनहुुन्छ र ितमीलाई बोलाउँदै हुनहुुन्छ ।” 29 जब
ितनले यो सिुनन,् ितनी झ ै उ ठन ् र उहाँकहाँ गइन ् । 30 यशे ू अझै पिन त्यस
गाउिँभ आउनभुएको िथएन, तर उहाँ त्यही ठाउँमा हुनहुुन्थ्यो जहाँ माथार्ले उहाँलाई
भटेेकी िथइन ्। 31 त्यसलै,े ितनीसगँ घरमा भएका र ितनलाई सान्त्वना िदइरहकेा
यहूदीहरूले जब म रयम झ ै उठेर बािहर गइरहकेी दखे,े ितनीहरूले ितनी िचहानमा
रुन गइरहकेी छन ् भन् ने सोची ितनीहरू पिन ितनको पिछ लागे । 32 त्यसपिछ
जब म रयम यशे ू हुनभुएको ठाउँमा आइन ्र उहाँलाई दे खन,् ितनी उहाँको पाउमा
घोप् टो प रन,् र उहाँलाई भिनन,् “ भ,ु यिद तपाईं यहाँ हुनभुएको भए मरेा भाइ
मन िथएनन ् ।” 33 जब यशेलूे ितनी र ितनीसगँ आएका यहूदीहरू पिन रोइरहकेो
दखे् नभुयो, उहाँ आत्मामा अित िवच लत हुनभुयो, र दःु खत हुनभुयो । 34 उहाँले
भन् नभुयो, “ितमीहरूले ितनलाई कहाँ राखकेा छौ ?” उनीहरूले उहाँलाई भन,े
“ भु आउनहुोस,् र हने ुर्होस ् ।” 35 यशे ू रुनभुयो । 36 त्यसपिछ यहूदीहरूले भन,े
“हरे, उहाँले लाजरसलाई कित माया गन ुर्हुन्थ्यो !” 37 तर ितनीहरूमध्ये केहीले
भन,े “के अन्धाका आखँा खोल्ने यी मािनसले यस मािनसलाई पिन नमन तलु्याउने
बनाउन सक्दनैथ्यो र ?” 38 त्यसपिछ फे र यशे ू आत्मामा आफँै अित िवच लत
हुनभुयो, र िचहानितर जानभुयो । यो एउटा गफुा िथयो र यसलाई एउटा ढुङ्गाले
ढाकेको िथयो । 39 यशेलूे भन् नभुयो, “ढुङ्गा हटाऊ ।” लाजरस जो मरेका िथए,
ितनकी िददी माथार्ले यशेलूाई भिनन,् “ भ,ु अिहलसेम्म त शरीर कुिहसकेको
हुनछे, िकनिक ितनी मरेको चार िदन भइसक्यो ।” 40 यशेलूे ितनलाई भन् नभुयो,



 11:41 xxix यहून् ना 11:57

“के मलैे ितमीलाई भिनन,ँ िक यिद ितमीले िवश् वास गर् यौ भने ितमीले परमशे् वरको
मिहमा दखे् नछेौ ?” 41 त्यसलै,े ितनीहरूले ढुङ्गा हटाए । यशेलू े आफ्ना
आखँा मािथितर उठाउनभुयो, र भन् नभुयो, “हे िपता, मरेो िबन्ती सनु् नभुएकोमा
म तपाईंलाई धन्यवाद िदन्छु । 42 म जान्दथे,ँ तपाईंले मरेो िबन्ती सधै ँ सनु् नहुुन्छ,
तर मरेो व रप र उिभरहकेा यो िभडको कारण मलैे यो भने,ँ तािक तपाईंले मलाई
पठाउनभुएको छ भन् ने ितनीहरूले िवश् वास गनर् सकून ् ।” 43 उहाँले यी कुराहरू
भन् नभुएपिछ उहाँले ठुलो सोरमा भन् नभुयो, “लाजरस, बािहर आऊ !” 44 मरेको
मािनस बािहर आयो, त्यसका हात र खु ाहरू कपडाले बाँिधएका िथए; त्यसको
अनहुार कपडाले बिे एको िथयो । यशेलू े ितनीहरूलाई भन् नभुयो, “त्यसलाई
खो लदओे, र त्यसलाई जान दओे ।” 45 त्यसपिछ म रयमकहाँ आएका र यशेलू े
जे गन ुर्भयो सो दखकेा धरैे यहूदीहरूले उहाँमा िवश् वास गरे । 46 तर ितनीहरूमध्ये
केही फ रसीहरूकहाँ गए र यशेलू े गन ुर्भएका ती कुराहरू ितनीहरूलाई बताइिदए ।
47 त्यसपिछ मखु्य पजुारीहरू र फ रसीहरूले प रषद ्का सदस्यहरूलाई भलेा पारे, र
भन,े “हामीले के गन ? यस मािनसले धरैे िचह् हरू गछर्न ्। 48यिद हामीले यसलाई
यसरी नै छोिडिदयौँ भने सबलैे यसलाई िवश् वास गनछन;् रोमीहरू आउनछेन ्अिन
हा ो ठाउँ र हा ो जाित दवुै लनछेन ्।” 49 तपैिन ितनीहरूमध्ये कैयाफा नामका
मािनस जो त्यस वषर् धान पजुारी िथए ितनले ितनीहरूलाई भन,े “ितमीहरू केही
पिन जान्दनैौ । 50 सम्पणूर् राष् नै नष् ट हुनभुन्दा मािनसहरूका िन म्त एक जना मन ुर्
नै ितमीहरूका िन म्त उ म हो भन् ने ितमीहरू ठान्दनैौ ।” 51 अब यो ितनले आफ्नै
तफर् बाट भनकेा िथएनन ्। बरु उनी त्यस वषर्का धान पजुारी भएको कारणले यशे ू
राष् को िन म्त मन ुर्पछर् भनी ितनले अगमवाणी गरेका िथए । 52 राष् को िन म्त
मा होइन, तर छरपष् ट भएका परमशे् वरका सन्तानहरूसगँै एक होऊन ्भनरे पिन
हो । 53 त्यसलै,े त्यस िदनदे ख उनीहरूले यशेलूाई कसरी मान भनी योजना बनाउन
थाले । 54 यशे ू यहूदीहरू माझ खलुमखलुा िहडँ् डुल गन ुर्भएन, तर उहाँ त्यहाँबाट
उजाड-स्थान निजकैको गाउमँा रहकेो ए ाइम भिनने सहरमा जानभुयो । त्यहाँ
उहाँ चलेाहरूसगँ बस् नभुयो । 55 अब यहूदीहरूको िनस्तार-चाड निजकै िथयो र
धरैे जना आफँैलाई श ु पानर् गाउहँरूबाट िनस्तार-चाड अिग नै यरूशलमे गए ।
56 ितनीहरूले यशेलूाई खोिजरहकेा िथए । ितनीहरू म न्दरमा खडा भइरहदँा एक-
अकार्मा भन्दै िथए, “ितमीहरूलाई कस्तो लाग्छ ? उनी चाडमा आउने छैनन ् र
?” 57 अिहले मखु्य पजुारीहरू र फ रसीहरूले यो उद जारी गरेका िथए, िक
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यिद कसलैे यशे ू कहाँ हुनहुुन्थ्यो भनी जान्दथ्यो भन,े त्यसले त्यो भन् नपुछर् तािक
ितनीहरूले उहाँलाई प न सकून ्।

12
1 िनस्तार-चाडको छ िदन अगािड यशे ू बथेािनया आउनभुयो, जहाँ उहाँले

मतृ्यबुाट जीिवत पान ुर्भएका लाजरस िथए । 2 त्यसकारण, ितनीहरूले उहाँको लािग
बलेकुीको खाना तयार पारे । माथार्ले सवेा-सत्कार ग ररहकेी िथइन ् र लाजरस
यशेसूगँै टेबलमा ढ ल्करहकेाहरूमध्ये एक जना िथए । 3 तब म रयमले आधा
लटर जित श ु जटामसीले बनकेो बहुमलू्य अ र लइन,् र यशेकूो पाउ अिभषके

ग रन,् अिन ितनको आफ्नो कपालले उहाँको पाउ पिुछन ् । त्यो घर अ रको
सगुन्धले भ रयो । 4 उहाँका चलेाहरूमध्ये एक जना यहूदा स्क रयोत जसले
उहाँलाई िवश् वासघात गन िथयो, त्यसले भन्यो, 5 “यो अ र ितन सय चाँदीका
िसक् कामा बचेरेे ग रबहरूलाई िकन िदइएन ?” 6 त्यसले यो कुरा ग रबहरूको
वास्ता गरेर भनकेो िथएन, तर त्यो चोर भएकोले भनकेो हो । त्यससगँ पसैाको
थलैो हुन्थ्यो र यसमा रा खएकोबाट चोन गथ्य । 7 यशेलूे भन् नभुयो, “ितनीसगँ
मरेो दफनको िदनको लािग जे छ, त्यो राख् न दऊे । 8 ग रबहरू त ितमीहरूसगँ
सधै ँ हुनछेन,् तर म ितमीहरूसगँ सधै ँ हुनछैेन ँ ।” 9 अब यहूदीहरूको ठुलो िभडले
यशे ू त्यहाँ हुनहुुन्छ भन् ने थाहा पायो र ितनीहरू यशेकूो िन म्त मा होइन, तर
लाजरसलाई हनेर् पिन आए, जसलाई यशेलू े मतृ्यबुाट जीिवत पान ुर्भएको िथयो ।
10 मखु्य पजुारीहरूले सगँसगँै षड् यन् रच,े तािक ितनीहरूले लाजरसलाई पिन
मानर् सकेको होस ् । 11 िकनिक ितनको कारण धरैे यहूदीहरू भड ्िकएका िथए र
यशेमूा िवश् वास गरेका िथए । 12 अक िदन चाडमा ठुलो िभड आयो । जब यशे ू
यरूशलमेमा आउँदै हुनहुुन्छ भन् ने ितनीहरूले सनु,े 13 ितनीहरूले खजरुको बोटका
हाँगाहरू लए र उहाँलाई भटे्न गए, अिन उच् च सोरमा यसो भन,े “होसन् ना !
इ ाएलका राजा अथार्त प्रम भकुो नाउमँा आउनहुुने धन्यको हुनहुुन्छ ।” 14यशेलूे
एउटा गधाको बछेडा भे ाउनभुयो र त्यसमािथ चढ्नभुयो, जस्तो यो ले खएको
िथयो, 15 “िसयोनकी छोरी नडराऊ, हरे, ित ा राजा गधामा चढरे आउँदै हुनहुुन्छ
।” 16 उहाँका चलेाहरूले सरुुमा यी कुराहरू बझुनेन,् तर जब यशे ूमिहिमत हुनभुयो
तब उहाँको िवषयमा ले खएका िथए र यी सबै कुराहरू ितनीहरूले उहाँकै िन म्त
गरेका िथए भनी उनीहरूले सम्झे । 17 उहाँले अिहले लाजरसलाई िचहानबाट
बािहर बोलाउनहुुदँा र ितनलाई मतृ्यबुाट जीिवत पान ुर्हुदँा उहाँसगँ भएको िभडले
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गवाही िदयो । 18 यही कारणले गदार् पिन िभडहरू उहाँलाई भटे्न गए, िकनिक
उहाँले यो िचह् गन ुर्भयो भन् ने ितनीहरूले सनुे । 19 यसकारण फ रसीहरूले एक-
आपसमा भन,े “हरे, ितमीहरू केही पिन गनर् सक्दनैौ; हरे, सारा ससंारै त्यसको पिछ
लागकेो छ ।” 20अिहले चाडमा आराधना गनर् मािथ गइरहकेा ितनीहरूमध्ये केही
ि कहरू पिन िथए । 21 ियनीहरू िफ लपकहाँ गए जो गालीलको बथेसदेाका िथए
र ितनलाई भन,े “महाशय, हामी यशेलूाई भटे्न चाहन्छौँ ।” 22 िफ लपले गएर
अ न् यासलाई भने । अिन अ न् यास िफ लपसगँ गए, र ितनीहरूले यशेलूाई भने
। 23 यशेलूे ितनीहरूलाई जवाफ िदनभुयो र भन् नभुयो, “मािनसका पु को िन म्त
मिहिमत हुने समय आएको छ । 24 साँचो, साँचो म ितमीहरूलाई भन्दछु, गहुकँो
दाना जबसम्म माटोमा झरेर मदन, यो आफँै एकलो रहन्छ, तर यिद त्यो मछर् भने
यसले धरैे फल फलाउनछे । 25 जसले आफ्नो जीवनलाई मे गछर् त्यसले त्यो
गमुाउनछे, तर जसले यस ससंारमा आफ्नो जीवनलाई घणृा गछर् त्यसले यो अनन्त
जीवनको लािग जोगाइराख् नछे । 26 यिद कसलैे मरेो सवेा गछर् भन,े त्यसले मलाई
प ाओस,् र म जहाँ हुन्छु त्यहाँ मरेो सवेक पिन हुनछे । यिद कसलैे मरेो सवेा
गछर् भने िपताले त्यसको आदर गन ुर्हुनछे । 27 अिहले मरेो ाण दःु खत भएको
छः म के भन ूँ ? हे िपता, मलाई यो घडीबाट बचाउनहुोस ्? तर यही कारणको
िन म्त म यो घडीमा आएँ । 28 हे िपता, तपाईंको नाउँ मिहिमत पान ुर्होस ् ।” तब
स्वगर्बाट एउटा आवाज आयो, र भन् यो, “मलैे ियनलाई मिहिमत पारेको छु र म
फे र मिहिमत पानछु ।” 29 तब उहाँको छेउमा उिभने िभडले यो आवाज सनु,े
र ितनीहरूले मघे गज्य भने । अरूहरूले भन,े “स्वगर्दतू उहाँसगँ बोलकेो हो
।” 30 यशेलूे जवाफ िदनभुयो र भन् नभुयो, “यो आवाज मरेो िन म्त होइन, तर
ितमीहरूका िन म्त आएको हो ।” 31 अब यो ससंारको न्याय हुन्छ, अब यस
ससंारको शासक फ्याँिकनछे । 32 अिन जब म पथृ्वीबाट उचा लन्छु, म सबलैाई
आफूितर खचँ् नछुे ।” 33 कस्तो िकिसमको मतृ्य ु मद हुनहुुन्छ भन् ने सङ्केत गनर्
उहाँले यो कुरा भन् नभुएको िथयो । 34 िभडले उहाँलाई जवाफ िदयो, “हामीले

वस्थाबाट सनुकेा छौ,ँ िक ीष् ट सधै ँ रहनहुुनछे । तपाईं कसरी भन् नहुुन्छ,
‘मािनसका पु उचा लनपुछर् ?’ यो मािनसका पु को हो ?” 35 तब यशेलूे
ितनीहरूलाई भन् नभुयो, “केही समयको िन म्त ज्योित ितमीहरूसगँ अझै हुनछे
। ितमीहरूसगँ ज्योित हुदँा िहडँ, तािक अन्धकारले ितमीहरूलाई नढाकोस ् । जो
अन्धकारमा िहडँ्छ त्यो कहाँ जाँद ै छ भनी त्यसलाई थाहा हुदँनै । 36 ितमीसगँ
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ज्योित हुदँा नै त्यो ज्योितमा िवश् वास गर, तािक ितमीहरू ज्योितको सन्तान हुन सक
।” यशेलूे यी कुराहरू भन् नभुयो र त्यसपिछ उहाँ त्यहाँबाट स्थान गन ुर्भयो र उहाँ
ितनीहरूबाट लकेुर बस् नभुयो । 37 ितनीहरूको साम ु यशेलू े यित धरैे िचह् हरू गन ुर्भए
तापिन ितनीहरूले उहाँमािथ अझै पिन िवश् वास गरेनन ्। 38 यशयैा अगमवक् ताको
वचन परुा होस ् भनरे यसो भएको िथयो । ितनी भन्दछन,् “ भ,ु हा ो समाचार
कसले िवश् वास गरेको छ ? र परमशे् वरको बाहुली कसलाई कट ग रएको
छ ?” 39 यसकैारण, ितनीहरूले िवश् वास गनर् सकेनन,् िकनिक यशयैाले यसो
पिन भन,े 40 “उहाँले ितनीहरूका आखँा अन्धो तलु्याइिदनभुएको छ र उहाँले
ितनीहरूका हृदय कठोर पा रिदनभुएको छ; न ता ितनीहरूका आखँाले दखे् ने
िथए र उनीहरूका हृदयले बझु् ने िथए र फिकर् ने िथए, अिन म ितनीहरूलाई िनको
पान िथएँ ।” 41 यशयैाले यी कुराहरू भन,े िकनिक ितनले यशेकूो मिहमा दखेे र
उहाँको िवषयमा बोले । 42 तरै पिन शासकहरूमध्ये धरैेले यशेमूा िवश् वास गरे, तर
फ रसीहरूको कारणले गदार् ितनीहरूले यसलाई स्वीकार गरेनन,् तािक ितनीहरूलाई
सभाघरमा रोक नलगाइयोस ् । 43 ितनीहरूले परमशे् वरबाट आउने शसंाभन्दा
मािनसहरूबाट आउने शसंा बढी रुचाए । 44यशेलूे ठुलो सोरमा भन् नभुयो, “जसले
ममािथ िवश् वास गछर् त्यसले मलाई मा होइन, तर मलाई पठाउनहुुनमेािथ पिन
िवश् वास गछर्, 45 र जसले मलाई दखे् छ त्यसले मलाई पठाउनहुुनलेाई दखे् छ ।”
46 म ससंारमा ज्योितको रूपमा आएको छु तािक जसले मलाई िवश् वास गछर् त्यो
अन्धकारमा नरहोस ् । 47 यिद कसलैे मरेो वचन सनु्छ, तर त्यसको पालना गदन
भने म त्यसको न्याय गिदर्न,ँ िकनिक म ससंारको न्याय गनर् आएको होइन,ँ तर
ससंारलाई बचाउन आएको हु ँ । 48 जसले मलाई इन्कार गछर्, र मरेा वचनहरू
हण गदन, त्यसको न्याय गन एक जना हुनहुुन्छः मलैे बोलकेो मरेो वचनले नै

अन्त्यको िदनमा त्यसको न्याय गनछ । 49 िकनिक म मरेो आफ्नै तफर् बाट बो लन,ँ
तर मलाई पठाउनहुुने िपता नै हुनहुुन्छ, जसले मलैे के बोल्ने र के भन् ने िवषयमा
आज्ञा िदनभुएको छ । 50 म जान्दछु, िक उहाँको आज्ञा अनन्त जीवन हो । त्यसलै,े
म त्यही भन्छुः िपता मसगँ जस्तो बोल्नभुएको छ, म त्यस्तै बोल्छु ।

13
1 अब िनस्तार-चाडअिग यशे ू जान् नहुुन्थ्यो, िक उहाँ यस ससंारबाट िपताकहाँ

जाने उहाँको समय आएको िथयो, यस ससंारमा भएका उहाँका आफ्नाहरूलाई
मे गरेर उहाँले ितनीहरूलाई अन्त्यसम्मै मे गन ुर्भयो । 2 अिहले िदयाबलसले
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िसमोनको छोरा यहूदा इस्क रयोतको हृदयमा यशेलूाई िवश् वासघात गन कुरा अिग
नै हा लिदएको िथयो । 3 यशेलूे जान् नहुुन्थ्यो, िक िपताले सबै थोक उहाँको हातमा
िदनभुएको िथयो, उहाँ िपताबाट नै आउनभुएको िथयो र फे र परमशे् वरकहाँ नै
फकर जाँदै हुनहुुन्थ्यो । 4 उहाँ बलेकुीको खाना खाएर उठ्नभुयो र उहाँको बािहरी
वस् फुकाल्नभुयो । त्यसपिछ उहाँले एउटा तौ लया लनभुयो, र आफ्नो कम्मरमा
बने ुर्भयो । 5 त्यसपिछ उहाँले बाटामा पानी हाल्नभुयो र चलेाहरूका गोडा धनु
थाल्नभुयो,अिन उहाँको कम्मरमा बने ुर्भएको तौ लयाले ितनीहरूका गोडा पछु्नभुयो
। 6 उहाँ िसमोन प सुकहाँ आउनभुयो, र प सुले उहाँलाई भन,े “ भ,ु के तपाईं
मरेा गोडा ध ुदँ ै हुनहुुन्छ ?” 7 यशेलूे जवाफ िदनभुयो, र ितनलाई भन् नभुयो, “म
के ग ररहको छु, ितमी अिहले यसलाई बझु्दनैौ, तर ितमीले यो पिछ बझु् नछेौ
।” 8 प सुले उहाँलाई भन,े “तपाईंले मरेा गोडा किहल्यै पिन धनुहुुनछैेन ।”
यशेलूे ितनलाई जवाफ िदनभुयो, “यिद मलैे ितमीलाई धोइन ँ भने ित ो मिसत
केही िहस्सा हुनछैेन ।” 9 िसमोन प सुले उहाँलाई भन,े “ भ,ु मरेा गोडा मा
होइन, मरेा िशर र हातहरू पिन धोइिदनहुोस ् ।” 10 यशेलूे ितनलाई भन् नभुयो,
“जो नहुाएको छ, त्यसका गोडाबाहके अरू केही धनुपुदन र त्यो पणूर् रूपमा श ु
हुन्छ; ितमी श ु छौ, तर ितमीहरू सबै जना नै त छैनौ ।” 11 (िकनिक कसले
उहाँलाई िवश् वासघात गथ्य भन् ने यशेलूाई थाहा िथयो, त्यसलैे उहाँले भन् नभुयो,
“ितमीहरू सबै जना त श ु छैनौ ।” ) 12 त्यसलै,े जब यशेलूे ितनीहरूका गोडा
धनुभुयो र उनीहरूका लगुा लगाउनभुयो, र फे र बस् नभुयो, उहाँले ितनीहरूलाई
भन् नभुयो, “मलैे ितमीहरूका िन म्त के गरेको छु भन् ने के ितमीहरू जान्दछौ
?” 13 ितमीहरू मलाई ‘गरुु’ र ‘ भ’ु भन्छौ र ितमीहरू ठकै बो लरहकेा छौ,
िकनिक म त्यही हु ँ । 14 तब म गरुु र भलुे ितमीहरूका गोडा धोएको छु भने
ितमीहरूले पिन एक अकार्को गोडा धनुपुछर् । 15 िकनिक मलैे यो ितमीहरूलाई
एउटा उदाहरण िदएको हु,ँ तािक ितमीहरूले पिन मलैे ितमीहरूका िन म्त गरेजस्तै गनर्
सक । 16 साँचो, साँचो म ितमीहरूलाई भन्दछु, नोकर आफ्नो मा लकभन्दा ठुलो
हुदँनै न त समाचारवाहक त्यसलाई पठाउनभेन्दा ठुलो हुन्छ । 17 यिद ितमीहरूले
यी कुराहरू जान्यौ, र ती गर् यौ भने ितमीहरू धन्यका हुनछेौ । 18 म ितमीहरू
सबै जनाको बारेमा बो लरहकेो छैन;ँ मलैे जसलाई छानकेो छु म ितनीहरूलाई
िचन्छु, तर यो यसलैे हो, िक धमर्शास् परुा होसः् जसले मरेो रोटी खायो, त्यसले
नै ममािथ लात उठायो । 19 म यो घटनअिग नै ितमीहरूलाई भन्छु, तािक जब
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यो घटन आउँछ, म उही हु ँ भनी ितमीहरूले िवश् वास गनर् सक । 20 म साँचो,
साँचो ितमीहरूलाई भन्दछु, जसले मलैे जसलाई पठाउँछु त्यसलाई हण गछर्,
त्यसले मलाई हण गदर्छ, र जसले मलाई हण गछर्, त्यसले मलाई पठाउनहुुनलेाई
हण गदर्छ । 21 जब यशेलूे यो भन् नभुयो, उहाँ आत्मामा िवच लत हुनभुयो,

उहाँले गवाही िदनभुयो, र भन् नभुयो, “साँ चो, साँचो म ितमीहरूलाई भन्दछु, िक
ितमीहरूमध्ये एक जनाले मलाई िवश् वासघात गनछ ।” 22 उहाँले कसको बारेमा
कुरा गद हुनहुुन्छ भनरे छक् क पद चलेाहरूले एक आपसमा हरेाहरे गनर् थाले ।
23 उहाँका चलेाहरूमध्ये एक जना जसलाई यशेलू े मे गन ुर्हुन्थ्यो ितनी टेबलमा
यशेकूो छातीमा अडसे लगरे ढ ल्करहकेा िथए । 24 यसकारण िसमोन प सुले
यो चलेालाई इसारा गरेर भन,े “उहाँले हामीमध्ये कसको बारेमा भन्दै हुनहुुन्छ,
हामीलाई भन ।” 25 त्यसलै,े ितनी यशेकूो छातीमा ढ ल्कएर बस,े र उहाँलाई भन,े
“ भ,ु यो को हो ?” 26 त्यसपिछ यशेलूे जवाफ िदनभुयो, “त्यो त्यही हो, जसलाई
म यो रोटीको टु ा चोपरे िदन्छु ।” त्यसपिछ उहाँले रोटीको टु ा चोप् नभुयो र
िसमोनको छोरा यहूदालाई िदनभुयो । 27 र रोटी िदइसक् नभुएपिछ शतैान त्यसिभ
पस्यो । त्यसलै,े यशेलूे त्यसलाई भन् नभुयो, “ितमीले जे ग ररहकेा छौ, सो िछटो
गरी हाल ।” 28 अब उहाँले त्यसलाई िकन यसो भन् नभुएको भन् ने त्यहाँ टेबलमा
ढ ल्करहकेा कसलैाई पिन थाहा भएन । 29 केहीले यहूदासगँ पसैाको थलैो भएको
हुनाले यशेलू े त्यसलाई, “चाडको िन म्त हामीलाई आवश् यक पन सामानहरू िकन”
वा त्यसले ग रबहरूलाई िदनपुछर् भन् नभुएको होला भन् ने सोचे । 30 जब यहूदाले
रोटी खायो, त्यो तरुुन्तै त्यहाँबाट िहडँी हाल्यो । यो रातको समय िथयो । 31 जब
यहूदा त्यहाँबाट गयो, यशेलूे भन् नभुयो, “मािनसका पु लाई मिहिमत तलु्याइन्छ, र
उसमा परमशे् वरलाई मिहिमत तलु्याइन्छ । 32 परमशे् वरले आफँैमा उसलाई मिहिमत
पान ुर्हुनछे र उहाँले उसलाई तरुुन्तै मिहिमत तलु्याउनहुुनछे । 33साना बालकहरू हो,
म ितमीहरूसगँ अझ केही समयसम्म हुनछुे । मलैे यहूदीहरूलाई भनझेै,ँ अिहले म
ितमीहरूलाई यो पिन भन्छु, ितमीहरूले मलाई खोज् नछेौ, ‘जहाँ म गइरहकेो छु,
त्यहाँ ितमीहरू आउन सक्दनैौ ।’ 34 म ितमीहरूलाई नयाँ आज्ञा िदइरहकेो छु, िक
ितमीहरू एकले अक लाई मे गन ुर्पछर्, जसरी मलैे ितमीहरूलाई मे गरेको छु ।
त्यसलैे पिन ितमीहरू एकले अकार्लाई मे गन ुर्पछर् । 35 यिद ितमीहरूले एकले
अकार्लाई मे गर् यौ भने यसै ारा ितमीहरू मरेा चलेाहरू हौ भनी सबलैे जान् नछेन ्
। 36 िसमोन प सुले उहाँलाई भन,े “ भ,ु तपाईं कहाँ जाँद ै हुनहुुन्छ ?” यशेलूे
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जवाफ िदनभुयो, “म जहाँ जाँद ै छु, ितमी अिहले प ाउन सक्दनैौ, तर ितमीले
पिछ प ाउनछेौ ।” 37 प सुले उहाँलाई भन,े “ भ,ु मलैे तपाईंलाई अिहले नै
िकन प ाउन स क्दन ँ ? म तपाईंको लािग मरेो ज्यान पिन िदनछुे ।” 38 यशेलूे
जवाफ िदनभुयो, “के ितमीले मरेो िन म्त आफ्नो ज्यान नै िदनछेौ त ? साँचो,
साँचो म ितमीलाई भन्दछु, िक ितमीले मलाई ितन पल्ट इन्कार गरेपिछ मा भाले
बास् नछे ।”

14
1 “ितमीहरूको हृदय िवच लत नहोस ्। ितमीहरूले परमशे् वरमा िवश् वास गछ ,

ममा पिन िवश् वास गर । 2 मरेा िपताको घरमा बस् ने धरैे कोठाहरू छन ्। यिद त्यसो
नहुदँो हो त, मलैे ितमीहरूलाई भन् ने िथएँ त, िकनिक म ितमीहरूका लािग ठाउँ तयार
पानर् गइरहकेो छु । 3 म जान्छु, र ितमीहरूका लािग ठाउँ तयार पाछुर् भन,े म फे र
आउनछुे र म आफँैसगँ लानछुे, तािक जहाँ म हुन्छु ितमीहरू पिन त्यहाँ हुनछेौ ।
4 ितमीहरूले म जहाँ गइरहकेो त्यो बाटो िचन्छौ ।” 5 थोमाले यशेलूाई भन,े “ भ,ु
तपाईं कहाँ जाँद ै हुनहुुन्छ, हामी जान्दनैौ;ँ हामीले बाटो कसरी िचन् ने ?” 6 यशेलूे
ितनलाई भन् नभुयो, “बाटो, सत्य र जीवन मै नै हु;ँ म ारा बाहके कोही पिन िपताकहाँ
आउन सक्दनै । 7यिद ितमीहरूले मलाई िचनकेा भए, ितमीहरूले मरेा िपतालाई पिन
िचन् ने िथयौ । अबदे ख उसो ितमीहरूले उहाँलाई िचनकेा छौ र उहाँलाई दखेकेा छौ
।” 8 िफ लपले यशेलूाई भन,े “ भ,ु हामीलाई िपता दखेाउनहुोस,् त्यो नै हामीलाई
पयार्प् त हुनछे ।” 9यशेलूे ितनलाई भन् नभुयो, “म ितमीहरूसगँ यित लामो समयसम्म
रहकेो छु, र पिन िफ लप, अझै ितमी मलाई िचन्दनैौ ? जसले मलाई दखेकेो छ
त्यसले िपतालाई दखेकेो छ । ितमीहरू कसरी ‘हामीलाई िपता दखेाउनहुोस’् भन् न
सक् छौ ?” 10 म िपतामा छु र िपता ममा हुनहुुन्छ भनी के ितमीहरू िवश् वास
गदनौ ? मलैे ितमीहरूलाई बोलकेा वचनहरू, म आफ्नै अिधकारले बो ल्दन ँ ।
योचािह ँ ममा रहनहुुने िपता नै हुनहुुछ जसले आफ्नो काम ग ररहनभुएको छ ।
11 म िपतामा छु, र िपता ममा हुनहुुन्छ भन् ने िवश् वास गर; न कामहरूकै खाितर
पिन िवश् वास गर । 12साँचो, साँचो, म ितमीहरूलाई भन्दछु, जसलेममािथ िवश् वास
गछर् त्यसले मलैे गन कामहरू पिन गनछ र त्यसले यीभन्दा पिन ठुल्ठुला कामहरू
गनछ, िकनिक म िपताकहाँ गइरहकेो छु । 13 ितमीहरूले मरेो नाउमँा जे माग्छौ,
सो म गनछु, तािक पु मा िपता मिहिमत हुनभुएको होस ्। 14 यिद ितमीहरूले मरेो
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नाउमँा कुनै थोक माग्यौ भने सो म गनछु । 15 यिद ितमीहरूले मलाई मे गछ
भने ितमीहरूले मरेा आज्ञाहरू पालन गनछौ । 16 अिन म िपतासगँ ाथर्ना गनछु,
अिन उहाँले ितमीहरूलाई अक सल्लाहकार िदनहुुनछे, तािक उहाँ ितमीहरूसगँ
सदासवर्दा रहनहुुनछे, जो 17 सत्यका आत्मा हुनहुुन्छ । ससंारले उहाँलाई हण
गनर् सक्दनै, िकनिक यसले उहाँलाई दखे् दनै वा उहाँलाई िचन्दनै । तर ितमीहरू
उहाँलाई िचन्दछौ, िकनिक उहाँ ितमीहरूसगँ रहनहुुन्छ र ितमीहरूमा हुनहुुनछे ।
18 म ितमीहरूलाई एकलै छोड्नछैेन;ँ म ितमीहरूकहाँ फक आउनछुे । 19 तपैिन
केही समय मा हो, अिन ससंारले मलाई दखे् नछैेन, तर ितमीहरू मलाई दखे् छौ ।
िकनिक म िजउँछु, ितमीहरू पिन िजउनछेौ । 20 त्यस िदन ितमीहरूले म िपतामा छु,
अिन ितमीहरू ममा छौ र म ितमीहरूमा छु भनी जान् नछेौ । 21जोसगँ मरेा आज्ञाहरू
छन ्र ितनलाई पालन गछर्न,् मलाई मे गन त्यही हो, अिन जसले मलाई मे गछर्
त्यसलाई मरेा िपता ारा मे ग रनछे, र म त्यसलाई मे गनछु र म आफँै त्यसकहाँ
दखेा पछुर् ।” 22 यहूदाले (स्क रयोत होइन) यशेलूाई भन,े “ भ,ु िकन यस्तो,
हामीकहाँ चािह ँ तपाईं आफँै दखेा पन ुर्हुन्छ र ससंारकहाँ चािह ँ दखेा पन ुर्हुन् न ?”
23 यशेलूे ितनलाई जवाफ िदनभुयो, र भन् नभुयो, “यिद कसलैे मलाई मे गछर् भन,े
त्यसले मरो वचन पालन गनछ । मरेा िपताले त्यसलाई मे गन ुर्हुनछे, अिन हामी
त्यसकहाँ आउनछेौँ र त्यससगँ हामी हा ो बासस् थान बनाउनछेौँ ।” 24जसले मलाई
मे गदन, त्यसले मरेो वचन पालन गदन । ितमीहरूले सनुकेा वचन मबाट आएको

होइन, तर िपताबाट आएको हो जसले मलाई पठाउनभुयो । 25 म ितमीहरूसगँ
रिहरहदँा नै मलै े ितमीहरूलाई यी कुराहरू भनकेो छु । 26 तापिन सल्लाहकार
अथार्त ्पिव आत्मा जसलाई िपताले मरेो नाउमँा पठाउनहुुनछे उहाँले ितमीहरूलाई
सबै कुरा िसकाउनहुुनछे र मलैे ितमीहरूलाई भनकेा सबै कुरा ितमीहरूलाई याद
िदलाउनहुुनछे । 27 म ितमीहरूसगँ शा न्त छोड्छु; म ितमीहरूलाई मरेो शा न्त
िदन्छु । ससंारले जसरी िदन्छ त्यसरी म यो ितमीहरूलाई िदन् न ँ । ितमीहरूको हृदय
िवच लत नहोस,् र भयभीत नहोस ्। 28 मलैे ितमीहरूलाई भनकेो सनुकेा छौ, “म
गइरहछुे, अिन म ितमीहरूकहाँ फे र आउनछुे ।” यिद ितमीहरूले मलाई मे गरेका
भए, ितमीहरू खसुी हुनिेथयौ, िकनिक म िपताकहाँ गइरहकेो छु, िकनिक िपता
मभन्दा महान ्हुनहुुन्छ । 29 अिहले मलैे ितमीहरूलाई यो हुन अगािड नै बताएको
छु, तािक जब यो हुन आउँछ ितमीहरूले िवश् वास गनर् सक । 30 म ितमीहरूसगँ धरैे
बो ल्दन,ँ िकनिक यस ससंारको शासक आउँदै छ । त्यसको ममािथ केही श क् त
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छैन, 31 तर म िपतालाई मे गछुर् भन् ने ससंारले जानोस ्भनरे िपताले मलाई जस्तो
आज्ञा गन ुर्भएको छ म त्यसै गछुर् । उठौ,ँ र यहाँबाट जाऔ ँ।”

15
1म साँचो दाख हु ँ र मरेा िपता दाखबारीका िकसान हुनहुुन्छ । 2ममा भएका फल

नफलाउने हरेक हाँगालाई उहाँले छाँट्नहुुन्छ र उहाँले फल फलाउने हरेक हाँगालाई
पिन िछवँल्नहुुन्छ, तािक यसले अझ धरैे फल फलाओस ् । 3 मलैे ितमीहरूलाई
भनकेो सन्दशेले ितमीहरू अिग नै श ु भइसकेका छौ । 4 ममा रहो र म ितमीहरूमा
रहनछुे । जसरी दाखको बोटमा नरहसेम्म हाँगा आफँैले फल फलाउन सक्दनै,
त्यसरी नै ितमीहरू पिन ममा नरहसेम्म फल फलाउन सक्दनैौ । 5 म दाखको
बोट हु,ँ र ितमीहरू त्यसका हाँगाहरू हौ । जो ममा रहन्छ र म त्यसमा रहनछुे,
त्यसले धरैै फल फलाउँछ, िकनिक मिवना ितमीहरू केही पिन गनर् सक्दनैौ ।
6 यिद कोही ममा रहदँनै भने त्यसलाई हाँगालाई झै ँ फा लन्छ र त्यो सकु् छ; अिन
ितनीहरूले हाँगाहरूलाई बटुल्छन ्र आगोमा हाल्छन,् अिन ितनीहरूलाई जलाइन्छ
। 7 यिद ितमीहरू ममा रह् यौ र मरेा वचनहरू ितमीहरूमा रहे भन,े ितमीहरू जे इच्छा
गछ सो माग, र यो ितमीहरूका िन म्त ग रनछे ।” 8 मरेा िपता यसमा मिहिमत
तलु्याइनहुुनछेः ितमीहरू धरैे फल फलाउन सक र ितमीहरू मरेा चलेाहरू होओ ।
9 जसरी िपताले मलाई मे गन ुर्भएको छ, त्यसरी नै मलै े पिन ितमीहरूलाई मे
गरेको छु; मरेो मेमा रहो । 10 ितमीहरूले मरेा आज्ञाहरू पालन गछ भने जसरी
मलैे मरेा िपताको आज्ञा पालन गरेको छु र उहाँको मेमा रहकेो छु, त्यसरी नै
ितमीहरू मरेो मेमा रहनछेौ । 11 मलैे ितमीहरूलाई यी कुराहरू भनकेो छु, तािक
मरेो आनन्द ितमीहरूमा होस ् र ितमीहरूको आनन्द पणूर् होस ् । 12 यो मरेो आज्ञा
हो, िक मलैे ितमीहरूलाई जसरी मे गरेँ ितमीहरूले एक अकार्लाई त्यसरी नै मे
गर । 13 आफ्नो िम को लािग आफ्नो ज्यानै िदनभुन्दा अक कुनै महान ् मे छैन
। 14 यिद ितमीहरूले मलैे आज्ञा गरेका कुराहरू गछ भने ितमीहरू मरेा िम हरू हौ
। 15 म ितमीहरूलाई नोकरहरू भ न् दन,ँ िकनिक त्यसका मा लकले के ग ररहछे
सो नोकरले जान्दनै । मलैे ितमीहरूलाई िम भनकेो छु, िकनिक मलैे मरेा िपताबाट
सनुकेा सबै कुरा ितमीहरूलाई ष् ट पारेको छु । 16 ितमीहरूले मलाई चनुनेौ, तर
मलैे ितमीहरूलाई चनुे,ँ र ितमीहरूलाई िनयकु् त गरे,ँ तािक ितमीहरू जाओ, र फल
फलाओ अिन ितमीहरूका फल रहनपुछर् । त्यसलैे ितमीहरूले मरेो नाउमँा िपतासगँ
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जे माग्छौ, सो उहाँले ितमीहरूलाई िदनहुुनछे । 17म ितमीहरूलाई यी कुराहरू आज्ञा
गछुर्ः िक ितमीहरूले एक अकार्लाई मे गनछौ । 18यिद ससंारले ितमीहरूलाई घणृा
गछर् भन,े जान िक यसले ितमीहरूलाई घणृा गन ुर्अिग मलाई घणृा गरेको छ । 19यिद
ितमीहरू ससंारका िथयौ त, ससंारले ितमीहरूलाई आफ्नझैै ँ मे गन िथयो । तर
ितमीहरू ससंारका होइनौ, र मलैे ितमीहरूलाई ससंारबाट चनुे,ँ यसकारण ससंारले
ितमीहरूलाई घणृा गछर् । 20 मलैे ितमीहरूलाई भनकेो वचन याद राख, ‘नोकर
त्यसको मा लकभन्दा महान ् हुदँनै ।’ यिद ितनीहरूले मलाई सताएका छन ् भन,े
ितनीहरूले ितमीहरूलाई पिन सताउनछेन ्। यिद ितनीहरूले मरेो वचन पालन गरेका
िथए भने ितनीहरूले ितमीहरूको पिन पालन गनछन ् ।” 21 ितनीहरू मरेो नाउकँो
कारणले ितमीहरूलाई यी सबै कुराहरू गनछन,् िकनिक मलाई पठाउनहुुनलेाई
ितनीहरू िचन्दनैन ् । 22 यिद म आएको िथइन,ँ र ितनीहरूसगँ बोलकेो िथइन ँ भने
त, उनीहरूमा पाप हुने िथएन, तर अब त ितनीहरूिसत आफ्नो पापको लािग कुनै
बहाना छैन । 23 जसले मलाई घणृा गछर्, त्यसले मरेा िपतालाई पिन घणृा गछर् ।
24 यिद मलैे ितनीहरू माझ कसलैे नगरेका कामहरू गरेको िथइन ँ भने ितनीहरूमा
कुनै पाप हुने िथएन, तर अिहले ितनीहरूले म र मरेा िपता दवुलैाई दखेकेा छन,् र
घणृा गरेका छन ्। 25 तर यो ितनीहरूको वस्थामा ले खएको वचन परुा हुनलाई
हो, ‘ितनीहरूले मलाई िवनाकारण घणृा गरे ।’ 26 जब सल्लाहकार आउनहुुन्छ
जसलाई म ितमीहरूको िन म्त िपताको तफर् बाट पठाउनछुे अथार्त ् सत्यको आत्मा
जो िपताबाट जानहुुन्छ, उहाँले मरेो बारेमा गवाही िदनहुुनछे । 27 ितमीहरूले पिन
गवाही िदइरहकेा छौ, िकनिक ितमीहरू मसगँ सरुुदे ख नै छौ ।

16
1 ितमीहरू पिछ नहट भनरे मलैे ितमीहरूलाई यी कुराहरू भनकेो छु ।

2 ितनीहरूले ितमीहरूलाई सभाघरबाट बािहर िनकाल्नछेन ् । तर यस्तो समय
आउँदै छ िक ितमीहरूलाई मान हरेकले ितनीहरूले परमशे् वरको सवेा ग ररहकेा
छन ् भनी ठान् नछेन ् । 3 ितनीहरूले यी कुराहरू गनछन,् िकनिक ितनीहरूले न
त िपतालाई न मलाई नै िचनकेा छन ् । 4 मलैे ितमीहरूलाई यी कुराहरू भनकेो
छु, तािक त्यो घडी आउँदा मलैे ितमीहरूलाई ितनीहरूको बारेमा भनकेो कुरा
ितमीहरूले सम्झन सक । मलैे ितमीहरूलाई यी कुराहरू पिहले नै भिनन,ँ िकनिक
म ितमीहरूसगँै नै िथएँ । 5 तर अिहले म मलाई पठाउनहुुनकेहाँ जाँद ै छु, तर
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पिन ितमीहरू कसलैे पिन ‘तपाईं कहाँ जाँद ै हुनहुन्छ ?’ भनी मलाई सोध्दनैौ ।
6 तर मलैे ितमीहरूलाई यी कुराहरू भनकेो कारण, ितमीहरूको हृदय िनराशाले
भ रएको छ । 7 म ितमीहरूलाई साँचो भन्दछुः म जान ु नै ितमीहरूको िन म्त असल
छ । िकनिक म गइन ँ भने सल्लाहकार ितमीहरूकहाँ आउनहुुनछैेन, तर यिद म
गएँ भने म उहाँलाई ितमीहरूकहाँ पठाउनछुे । 8 जब सल्लाहकार आउनहुुन्छ,
उहाँले ससंारलाई पाप र धािमर्कता र न्यायको बारेमा गलत सािबत गन ुर्हुनछे–
9 पापको बारेमा, िकनभने ितनीहरूले ममा िवश् वास गदनन;् 10 धािमर्कताको
बारेमा, िकनिक म िपताकहाँ जाँद ै छु र अब उ ान्त ितमीहरूले मलाई दखे् नछैेनौ;
11 अिन न्यायको बारेमा, िकनिक यस ससंारको शासकको न्याय ग रएको छ ।
12 मलैे ितमीहरूलाई धरैे कुरा भन् न ु छ, तर ितमीहरू अिहल्यै ती कुराहरू बझु्दनैौ
। 13 तर जब उहाँ अथार्त ् सत्यको आत्मा आउनहुुन्छ, उहाँले ितमीहरूलाई सबै
सत्यतामा डोर् याउनहुुनछे, िकनिक उहाँ आफ्नो िन म्त बोल्नहुुनछैेन । तर उहाँले
जे सनु् नहुुन्छ, त्यही बोल्नहुुनछे र के हुनछे भनी उहाँले ितमीहरूलाई बताउनहुुनछे
। 14 उहाँले मलाई मिहिमत तलु्याउनहुुनछे, िकनिक उहाँले जे मरेो हो त्यहीबाट
लनहुुन्छ, र उहाँले ती ितमीहरूलाई बताउनहुुनछे । 15 िपतासगँ भएका सबै थोक

मरेा हुन ।् यसकारण उहाँले जे मरेो हो त्यहीबाट लनहुुन्छ, र उहाँले यो ितमीहरूलाई
बताउनहुुनछे भनी मलैे भनकेो हु ँ । 16 अब उ ान्त ितमीहरूले मलाई केही बरेमा
नै दखे् नछैेनौ, र फे र केही बरेपिछ ितमीहरू मलाई दखे् नछेौ । 17 तब उहाँका
चलाहरूमध्ये केहीले एक आपसमा भने “ ‘अब उ ान्त ितमीहरूले मलाई केही
बरेमा नै दखे् नछैेनौ, र फे र केही बरेपिछ ितमीहरू मलाई दखे् नछेौ ।’ र ‘िकनिक
म िपताकहाँ जाँद ै छु’ भनरे उहाँले हामीलाई के भन् नभुएको हो ?” 18 त्यसलैे
ितनीहरूले भन,े “उहाँले ‘केही बरेमा’ भनरे के भन् नभुएको ? उहाँले केको बारेमा
बताउदँै हुनहुुन्छ ? सो हामी जान् दनैौ ।” 19 ितनीहरूले यशेलूाई सोध् न चाहकेो
उहाँले दखे् नभुयो, र उहाँले ितनीहरूलाई भन् नभुयो, “के ितमीहरूले एक आपसमा
सोधकेो कुरा यही हो िक जसको बारेमा मलैे भने ँ ‘अब उ ान्त ितमीहरूले मलाई
केही बरेमा नै दखे् नछैेनौ, र फे र केही बरेपिछ ितमीहरू मलाई दखे् नछेौ’ ।” 20 म
ितमीहरूलाई साँचो साँचो भन्दछु, ितमीहरू रुनछेौ र िवलाप गनछौ, तर ससंार खसुी
हुनछे; ितमीहरू िनराशाले भ रनछेौ, तर ितमीहरूको िनराशा आनन्दमा बद ्लनछे
। 21 जब स् ीले जन्म िद न्छन,् ितनी िनराश हु न्छन,् िकनिक ितनको समय
आएको छ, तर जब ितनले बच् चा जन्माउिँछन,् ससंारमा एक बालक ज न्मएको
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छ भन् ने आनन्दले ितनलाई पीडाको सम्झना हुदँनै । 22 त्यसलैे ितमीहरू पिन
अिहले िनराश हुन्छौ, तर म ितमीहरूलाई फे र भटे्नछुे; अिन ितमीहरूको हृदय
खसुी हुनछे र ितमीहरूको आनन्द ितमीहरूबाट कसलैे लजैान सक् नछैेन । 23 त्यस
िदन ितमीहरूले मलाई कुनै पिन कुरा माग् नछैेनौ । साँचो साँचो म ितमीहरूलाई
भन्दछु, यिद ितमीहरूले मरेो नाउमँा मरेा िपतासगँ कुनै थोक माग्यौ भने यो उहाँले
ितमीहरूलाई िदनहुुनछे । 24 अिहलसेम्म ितमीहरूले मरेो नाउमँा केही मागकेा
छैनौ । माग र ितमीहरूले पाउनछेौ, तािक ितमीहरूको आनन्द पणूर् होस ्। 25 मलैे
ितमीहरूलाई यी कुराहरू आलङ्का रक भाषामा भनकेो छु, तर मलैे आलङ्का रक
भाषा नबोली ितमीहरूलाई िपताको बारेमा स्पष् ट रूपमा बताउने समय आउँदै छ ।
26 त्यस िदन ितमीहरूले मरेो नाउमँा माग् नछेौ, र म ितमीहरूको िन म्त िपतासगँ
ाथर्ना गनछु भनरे म ितमीहरूलाई भ न्दन,ँ 27 िकनिक ितमीहरूले मलाई मे

गरेका हुनाले र म िपताबाट आएँ भनी ितमीहरूले िवश् वास गरेका हुनाले िपता
आफँैले ितमीहरूलाई मे गन ुर्हुन्छ । 28 म िपताबाट आएँ । म ससंारमा आएको छु
। फे र म ससंार छोड्दै छु, र म िपताकहाँ जाँद ै छु ।” 29 उहाँका चलेाहरूले भन,े
“हने ुर्होस,् अिहले तपाईं स्पष् ट रूपमा बोल्दै हुनहुुन्छ अिन तपाईंले आलङ्का रक
भाषा योग ग ररहनभुएको छैन । 30 अब हामी जान्दछौँ, िक तपाईं सबै थोक
जन् नहुुन्छ, अिन कसलैे तपाईंलाई श् न सोध् न ु आवश्यक छैन । त्यही कारणले
हामी िवश् वास गछ ं, िक तपाईं परमशे् वरबाट आउनभुएको हो ।” 31 यशेलूे जवाफ
िदनभुयो, “के ितमीहरू अब िवश् वास गछ ? 32 हरे, ितमीहरू छरपष् ट हुने अथार्त ्
सबै आ-आफ्नो घरितर जान,े र मलाई एकलै छोड्ने समय आउँदै छ, । वास्तवमा
त्यो समय आइसकेको छ । तरै पिन म एकलो हुन् न,ँ िकनभने िपता मसगँ हुनहुुन्छ
। 33 मलैे ितमीहरूलाई यी कुरा भनकेो छु, तािक ितमीहरूलाई ममा शा न्त िमलोस ्
। ससंारमा ितमीहरूलाई कष् ट हुन्छ, तर साहस गरः मलैे ससंारलाई िजतकेो छु ।

17
1 यशेलूे यी कुराहरू भिनसक् नभुएपिछ स्वगर्ितर आफ्ना आखँा उचालरे

भन् नभुयो, “िपता, समय आएको छ; आफ्ना पु लाई मिहिमत पान ुर्होस,् तािक
पु ले तपाईंलाई मिहिमत पारोस,् 2जसरी तपाईंले प ु लाई सारा शरीरमािथ अिधकार
िदनभुयो, तािक जसलाई तपाईंले ितनलाई िदनभुएको छ ितनीहरू सबलैाई अनन्त
जीवन िमलोस ् । 3 यो अनन्त जीवन होः ितनीहरूले तपाईंलाई अथार्त ् एक मा
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साँचा परमशे् वर, र जसलाई तपाईंले पठाउनभुएको छ अथार्त ् यशे ू ीष् टलाई
िचननू ् । 4 मलैे ससंारमा तपाईंलाई मिहिमत तलु्याएको छु । तपाईंले मलाई गनर्
िदनभुएको काम मलैे िसद ्ध्याएको छु । 5 अब, हे िपता, ससंार बिननभुन्दा अिग
नै मसगँ तपाईंमा भएको मिहमाले मलाई तपाईंसगँै मिहिमत पान ुर्होस ् । 6 तपाईंले
मलाई ससंारबाट िदनभुएका मािनसहरूकहाँ मलै े तपाईंको नाउँ कट गरेँ । ितनीहरू
तपाईंका िथए, र तपाईंले ितनीहरू मलाई िदनभुयो, अिन ितनीहरूले तपाईंको वचन
पालन गरेका छन ् । 7 अब तपाईंले मलाई िदनभुएका सबै थोक तपाईंबाट नै
आउँदछन ् भनी ितनीहरू जान्दछन,् 8 िकनिक मलैे सबै वचनहरू ितनीहरूलाई
िदएको छु जनु तपाईंले मलाई िदनभुयो । ितनीहरूले ती हण गरे र म तपाईंबाटै
आएको हु ँ भनरे ितनीहरूले साँच् चै जाने र तपाईंले नै मलाई पठाउनभुएको हो भनी
ितनीहरूले िवश् वास गरे । 9 म ितमीहरूका लािग ाथर्ना गदर्छु । म ससंारको िन म्त
ाथर्ना गिदर्न,ँ तर तपाईंले मलाई िदनभुएकाहरूका िन म्त ाथर्ना गछुर्, िकनिक

ितनीहरू तपाईंका हुन ।् 10सबै जो मरेा हुन,् ती तपाईंका हुन र् तपाईंका सबै मरेा हुन;्
म ितनीहरूमा मिहिमत हुन्छु । 11 अब उ ान्त म ससंारमा हुन् न,ँ तर यी मािनसहरू
ससंारमा छन र् म तपाईंकहाँ आउँदै छु । हे पिव िपता, ियनीहरूलाई तपाईंको नाउमँा
सरुक्षा िदनहुोस ्जसलाई तपाईंले मलाई िदनभुएको छ, तािक जसरी हामी एक छौँ
त्यसरी नै ितनीहरू एक होऊन ्। 12 म ितनीहरूसगँ हुदँा मलैे ितनीहरूलाई तपाईंको
नाउमँा सरुक्षा िदएँ, जसलाई तपाईंले मलाई िदनभुएको छ । मलैे ितनीहरूलाई सरुक्षा
िदएँ, र िवनाशको पु बाहके ितनीहरूमध्ये कोही पिन नष् ट भएन, तािक धमर्शास् 
परुा होस ्। 13अब म तपाईंकहाँ आउँदै छु, तर म यी कुराहरू ससंारमा नै भिनरहकेो
छु, तािक ितनीहरूले मरेो आनन्द ितनीहरूमा परुा गरून ्। 14 मलैे ितनीहरूको वचन
िदएको छु, ससंारले ितनीहरूलाई घणृा गरेको छ, िकनभने जस्तो म ससंारको होइन,ँ
ितनीहरू पिन ससंारका होइनन ् । 15 तपाईंले ितनीहरूलाई ससंारबाट लजैान ु होस ्
भनरे होइन, तर ितनीहरूलाई दषु् टबाट बचाउनहुोस ्भनी म तपाईंसगँ िबन्ती गदर्छु
। 16 जस्तो म ससंारको होइन, ितनीहरू पिन ससंारका होइनन ्। 17 ितनीहरूलाई
सत्यतामा आफ्नै लािग समपर्ण गन ुर्होस ् । तपाईंको वचन सत्य छ । 18 जसरी
तपाईंले मलाई ससंारमा पठाउनभुयो, त्यसरी नै मलै े ितनीहरूलाई ससंारमा पठाएको
छु । 19 ितनीहरूका खाितर म आफँैलाई समपर्ण गदर्छु, तािक ितनीहरू आफँै पिन
सत्यतामा तपाईंमा समपर्ण ग रनछेन ् । 20 म ियनीहरूका लािग मा होइन तर
ितनीहरूका लािग पिन ाथर्ना गदर्छु जसले ितनीहरूको वचन ारा मलाई िवश् वास
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गनछन,् 21 तािक जसरी तपाईं अथार्त ् िपता ममा हुनहुुन्छ, र म तपाईंमा छु त्यसरी
नै ितनीहरू सबै एक होऊन ्। म यो ाथर्ना गदर्छु, िक ितनीहरू पिन हामीमा होऊन ्
तािक तपाईंले मलाई पठाउनभुएको हो भनी ससंारले िवश् वास गरोस ्। 22 तपाईंले
मलाई िदनभुएको मिहमा मलैे ितनीहरूलाई िदएको छु, तािक हामी एक भएझै ँ
ितनीहरू पिन एक होऊन ् । 23 म ितनीहरूमा छु, र तपाईं ममा हुनहुुन्छ, तािक
ितनीहरू एक भएर पणूर् होऊन,् तािक तपाईंले मलाई पठाउनभुएको िथयो भनी
ससंारले जानोस,् अिन तपाईंले मलाई मे गन ुर्भएजस्तै मलै े ितनीहरूलाई पिन मे
गरेँ । 24 हे िपता, जसलाई तपाईंले मलाई िदनभुएको छ ितनीहरू म जहाँ छु त्यहीँ
होऊन ् भन् ने म चाहन्छु, तािक ितनीहरूले मरेो मिहमा दखेनू ् जनु तपाईंले मलाई
िदनभुएको छ । िकनभने तपाईंले मलाई ससंारको स ृ ष् टअिग दे ख नै मे गन ुर्भएको
छ । 25 हे धम िपता, यो ससंारले तपाईंलाई िचनने, तर म तपाईंलाई िचन्दछु; र
तपाईंले मलाई पठाउनभुयो भनी ियनीहरू जान्दछन ् । 26 मलैे तपाईंको नाउलँाई
ितनीहरूका िबचमा प रिचत तलु्याएको छु र मलैे यसलाई प रिचत तलु्याउनछुे,
तािक जनु मेले तपाईंले मलाई मे गन ुर्भयो, त्यो ितनीहरूमा रहोस ्र म ितनीहरूमा
रहनछुे ।

18
1 यी कुराहरू बो लसक् नभुएपिछ यशे ूआफ्ना चलेाहरूिसत िक ोन उपत्यकाको

अक प जानभुयो । त्यहाँ एउटा बगैचँा िथयो जसमा उहाँ र उहाँका चलेाहरू
वशे गन ुर्भयो । 2 उहाँलाई िवश् वासघात गन यहूदालाई पिन त्यो ठाउँ थाहा िथयो,

िकनिक यशे ूआफ्ना चलेाहरूिसत ायः त्यस बगैचँामा जानहुुन्थ्यो । 3 अिन मखु्य
पजुारीहरू, फ रसीहरू र अिधकारीहरूसिहत िसपाहीहरूको एक समहू लएर यहूदा
लाल टन, राँको र हितयारहरूसिहत त्यहाँ आए । 4 के भइरहकेो िथयो भनी
सबै थोक जान् नहुुने यशे ू अगािड आउनभुयो र भन् नभुयो, “ितमीहरू कसलाई
खोिजरहकेा छौ ?” 5 ितनीहरूले उहाँलाई जवाफ िदए, “नासरतका यशेलूाई
।” यशेलूे ितनीहरूलाई भन् नभुयो, “म उही हु ँ ।” उहाँलाई िवश् वासघात गन
यहूदा पिन िसपाहीहरूसगँै उिभरहकेो िथयो । 6 त्यसलै,े जब यशेलूे “म उही हु”ँ
भन् नभुयो ितनीहरू पछािड हटे अिन जिमनमा ढले । 7 अिन उहाँले ितनीहरूलाई
फे र सोध् नभुयो, “ितमीहरू कसलाई खोिजरहकेा छौ ?” ितनीहरूले फे र भन,े
“नासरतका यशेलूाई ।” 8 यशेलूे जवाफ िदनभुयो, “मलैे ितमीहरूलाई भने,ँ म
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उही हु ँ । त्यसलै,े यिद ितमीहरू मलाई खोिजरहकेा छौ भन,े ियनीहरूलाई जान
दओे ।” 9 यो “तपाईंले मलाई िदनभुएकाहरूमध् य,े मलैे कसलैाई पिन गमुाइन”ँ
भनी उहाँले भन् नभुएको वचन परुा हुनको िन म्त िथयो । 10 तब िसमोन प सु
जससगँ तरवार िथयो, ितनले त्यो थतुरे धान पजुारीका नोकरलाई हार गरे, र
उसको दायाँ कान का टिदए । त्यस नोकरको नाम माल्खस िथयो । 11 यशेलूे
प सुलाई भन् नभुयो, “तरवारलाई म्यानमा नै राख । के िपताले मलाई िदनभुएको
कचौरा मलैे िपउन ु पदन र ?” 12 त्यसलै,े िसपाहीहरूको समहू, कप् तान र यहूदी
अिधकारीहरूले यशेलूाई प े र बाँध े । 13 ितनीहरूले पिहले उहाँलाई हन् नासकहाँ
लग,े िकनिक ितनी कैयाफाका ससरुा िथए जो त्यस वषर्का धान पजुारी िथए ।
14 मािनसहरूको िन म्त एक जना मन ुर् उ म हुन्छ भनी यहूदीहरूलाई सल्लाह िदने

क् त कैयाफा नै िथए । 15 िसमोन प सु यशेकूो पिछपिछ लाग,े र अकार् चलेाले
पिन त्यसै गरे । ती चलेाको धान पजुारीसगँ िचनजान िथयो, र ितनी यशेसूगँै धान
पजुारीका आगँनिभ पसे । 16 तर प सुचािह ँ बािहर ढोकामा नै उिभरहकेा िथए
। त्यसलै,े धान पजुारीसगँ िचनजान भएका अकार् चलेा बािहर गए र ढोकाकी
मिहला पालसेगँ कुरा गरे, र प सुलाई िभ ल्याए । 17 तब मिहला दासी अथार्त ्
ढोकाकी पाललेे प सुलाई भिनन,् “के ितमी पिन यी मािनसका चलेाहरूमध्ये एक
जना होइनौ र ?” ितनलेभन,े “म होइन ँ।” 18अब नोकरहरू र अिधकारीहरू त्यहाँ
उिभरहकेा िथए, र ितनीहरूले आगोको भङ्ु ो बनाएका िथए, िकनिक जाडो िथयो,
अिन ितनीहरूले आफँैलाई न्यानो बनाइराखकेा िथए । आफूलाई न्यानो पाद प सु
पिन ितनीहरूसगँै उिभरहकेा िथए । 19 धान पजुारीले यशेलूाई उहाँका चलेाहरू
र उहाँको िशक्षाको बारेमा सोधपछु गरे । 20 यशेलूे ितनलाई जवाफ िदनभुयो, “म
ससंारसगँ खलु्लमखलु्ला बोलकेो छु । मलैे सधै ँ म न्दर र सभाघरहरूमा िशक्षा
िदइरहकेो िथएँ जहाँ सबै यहूदीहरूसगँै आउँछन ्। मलैे कुनै पिन कुरा गपु् तमा भनकेो
छैन । 21 तपाईंहरूले मलाई िकन सोध् नहुुन्छ ? ितनीहरूलाई नै सोध् नहुोस ्जसले
मलैे भनकेो सनुकेा छन ् । हरे, मलैे भनकेा कुरा यी मािनसहरूले जान्दछन ् ।”
22 जब यशेलूे यो कुरा भन् नभुयो, त्यहाँ उिभरहकेाहरूमध्ये एक जनाले यशेलूाई
एक मकु् का हान,े र भन,े “के धान पजुारीलाई जवाफ िदने तरेो त रका त्यही
हो ?” 23 यशेलूे त्यसलाई जवाफ िदनभुयो, “यिद मलैे गलत तवरले बोले ँ भन,े
त्यो गलत कुराको गवाही दऊे, तर यिद मलैे ठकसगँ बोलकेो छु भने ितमी मलाई
िकन िहकार्उँछौ ?” 24 अिन हन् नासले यशेलूाई बाँधकैे अवस्थामा धान पजुारी
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कैयाफाकहाँ पठाए । 25 अब िसमोन प सुचािह ँ उिभएर आफूलाई न्यानो पाद िथए
। अिन मािनसहरूले ितनलाई भन,े “के ितमी पिन त्यसका चलेाहरूमध्यकेा एक
जना होइनौ ?” ितनले यसलाई इन्कार गरे, र भन,े “म होइन ँ ।” 26 अिन
धान पजुारीका नोकरहरूमध्ये प सुले कान का टिदएका नोकरका एक जना

नातदेारले भन,े “के मलैे ितमीलाई बगैचँामा ितनीिसत दे खन ँर ?” 27प सुले फे र
इन्कार गरे र तरुुन्तै भाले बास्यो । 28 त्यसपिछ ितनीहरूले यशेलूाई कैयाफाबाट
राज्यपालको महलमा लगे । िबहान सबरैे िथयो, ितनीहरू राज्यपालको महलमा
पसनेन,् तािक ितनीहरूले अशु नहोऊन ्तर िनस्तार-चाड खान सकून ्। 29 त्यसलैे
िपलातस ितनीहरूकहाँ बािहर गए र भन,े “ितमीहरूले यी मािनसको िवरु मा के
आरोप ल्याउदँै छौ ?” 30 ितनीहरूले ितनलाई जवाफ िदए, र भन,े “यिद
यो मािनसले खराबी नगरेको भए हामीले यसलाई तपाईंकहाँ समु् पने िथएनौँ ।”
31 त्यसकारण, िपलातसले ितनीहरूलाई भन,े “ितमीहरू आफँैले ियनलाई लजैाऊ
र आफ्नो वस्थाअनसुार ियनको न्याय गर ।” अिन यहूदीहरूले ितनलाई भन,े
“कुनै मािनसलाई मतृ्यदुण्ड िदन ु हा ो लािग न्यायसङ्गत छैन । 32 उहाँको मतृ्य ु
कस्तो िकिसमले हुनछे भनी यशेलू े सङ्केत गरेर भन् नभुएको उहाँको वचन परुा
होस ्भनरे यसो भएको िथयो । 33 त्यसपिछ िपलातस फे र राज्यपालको महलिभ
पस,े अिन यशेलूाई बोलाए र ितनले उहाँलाई भन,े “के ितमी यहूदीहरूका राजा हौ
?” 34 यशेलूे जवाफ िदनभुयो, “तपाईं आफँैले भन् नभुएको हो वा तपाईंलाई मरेो
बारेमा अरू कसलैे भनकेो हो ?” 35 िपलातसले जवाफ िदए, “म यहूदी होइन,ँ हु ँ
र ? ित ा आफ् नै मािनसहरू र ित ा मखु्य पजुारीहरूले नै ितमीलाई मकहाँ समु् पकेा
छन ्। ितमीले के गर् यौ ?” 36 यशेलूे जवाफ िदनभुयो, “मरेो राज्य यो ससंारको
होइन । यिद मरेो राज्य यस ससंारको िहस्सा िथयो भन,े मरेा सवेकहरू लड्ने िथए,
तािक मलाई यहूदीहरूको हातमा स ु म्पयोस ्। तर मरेो राज्य यस ससंारको होइन ।”
37 तब िपलातसले उहाँलाई भन,े “त्यसो भए ितमी राजा नै हौ त ?” यशेलूे जवाफ
िदनभुयो, “तपाईं नै मलाई राजा भन् नहुुन्छ । म यही उ ेश् यको िन म्त ज न्मएको
हु,ँ अिन म यही उ ेश् यको िन म्त म यस ससंारमा आएको छु, तािक मलैे सत्यको
गवाही िदऊँ । सत्यका सबलैे मरेो आवाज सनु्छन ्।” 38 िपलातसले उहाँलाई भन,े
“सत्य के हो ?” जब ितनले यसो भन,े ितनी फे र यहूदीहरूकहाँ बािहर गए र
ितनीहरूलाई भन,े “म यस मािनसमा कुनै अपराध पाउिँदन ।” 39 तर िनस्तार-
चाडमा मलैे ितमीहरूका िन म्त एक जनालाई छोिडिदने ितमीहरूको चलन छ ।
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त्यसलै,े के म ितमीहरूका िन म्त यहूदीहरूका राजालाई छोडी िदऊँ भन् ने ितमीहरू
चाहन्छौ ?” 40 तब ितनीहरूले फे र कराए, र भन,े “यस मािनसलाई होइन, तर
बारब्बालाई छोिडिदनहुोस ्।” बारब्बाचािह ँ एक डाँकु िथए ।

19
1 तब िपलातसले यशेलूाई लगे र उहाँलाई कोरार् लगाए । 2 िसपाहीहरूले

काँडाको मकुुट बनाए । ितनीहरूलेयसलाई यशेकूो िशरमा लगाइिदए,अिन उहाँलाई
बजैनी रङको वस् पिहर् याइिदए । 3 ितनीहरू उहाँकहाँ आए, र भन,े “यहूदीहरूका
राजाको जय होस ्!” अिन ितनीहरूले उहाँलाई मकु् का हाने । 4 तब िपलातस फे र
बािहर गए, र ितनीहरूलाई भन,े “हरे, मलैे ियनलाई ितमीहरूकहाँ बािहर ल्याउदँै छु,
तािक मलैे ियनमा कुनै दोष पाउिँदन ँ भन् ने ितमीहरूले जान् न सक ।” 5 त्यसलै,े यशे ू
बािहर आउनभुयो । उहाँले काँडाको मकुुट र बजैनी रङको वस् लगाउनभुएको
िथयो । तब िपलातसले ितनीहरूलाई भन,े “यी मािनसलाई हरे !” 6 जब मखु्य
पजुारीहरू र अिधकारीहरूले यशेलूाई दखे,े ितनीहरू उच् च सोरले कराए, र भन,े
“त्यसलाई ु समा टाँग, त्यसलाई ु समा टाँग !” िपलातसले ितनीहरूलाई भन,े
“ितमीहरू आफँैले लजैाओ र ियनलाई ु समा टाँग, िकनिक म ियनमा कुनै दोष
भे ाउिँदन ँ।” 7यहूदीहरूले ितनलाई जवाफ िदए, “हामीसगँ वस्था छ,अिन त्यो

वस्थाअनसुार यो मन ुर्पछर्, िकनभने यसले परमशे् वरका पु हु ँ भनी दाबी गछर् ।”
8 जब िपलातसले यो भनाइ सनु,े ितनी झन ्डराए, 9 अिन ितनी फे र राज्यपालको
महलिभ पस,े र यशेलूाई भन,े “ितमी कहाँबाट आएका हौ ?” तर यशेलू े ितनलाई
जवाफ िदनभुएन । 10 तब िपलातसले उहाँलाई भन,े “के ितमी मसगँ बोल्दनैौ
? मिसत ितमीलाई छोिडिदने र ु समा टाँग् ने श क् त छ भन् ने के ितमीलाई थाहा
छैन ?” 11यशेलूे ितनलाई जवाफ िदनभुयो, “तपाईंलाई मािथबाट िदइएको बाहके
तपाईंसगँ ममािथ कुनै श क् त छैन । यसकारण, जसले मलाई तपाईंको हातमा समु्प्यो
त्यसको पाप अझ ठुलो हुन्छ ।” 12 यस जवाफमा िपलातसले उहाँलाई छोड्ने
कोिसस गरे, तर यहूदीहरू यसो भन्दै कराए, “तपाईंले यो मािनसलाई छोड्नभुयो
भने तपाईं कैसरको िम हुनहुुन् नः जसले आफँैलाई राजा तलु्याउछँ, त्यो कैसरको
िवरु बोल्छ ।” 13जब िपलातसले यी कुराहरू सनु,े ितनले यशेलूाई बािहर ल्याए,
र “ढुङ्गाको पटेी” (िह मूा “गब्बथा”) भिनने ठाउँको न्याय आसनमा बसे ।
14 िनस्तारको तयारीको िदनको क रब छैठौँ पहर भएको िथयो । िपलातसले
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यहूदीहरूलाई भन,े “हरे, ितमीहरूका राजा यहाँ हुनहुुन्छ !” 15 ितनीहरू ठुलो
सोरमा कराए, “यसलाई लानहुोस,् यसलाई लानहुोस,् यसलाई ु समा टाँग् नहुोस ्
!” िपलातसले ितनीहरूलाई भन,े “के ितमीहरूका राजालाई मलैे ु समा टाँग् नपुन
हो ?” मखु्य पजुारीहरूले जवाफ िदए, “हामीसगँ कैसरबाहके अरू कुनै राजा छैन
।” 16 तब िपलातसले ु समा टाँग् नको लािग यशेलूाई ितनीहरूकहाँ समु्पे । 17 तब
ितनीहरूले यशेलूाई लग,े अिन उहाँ आफ् नो ु स आफँै बोकी, “खप्परे ठाउँ” भन् ने
ठाउँितर जानभुयो, जसलाई िह मूा “गलगथा” भिनन्छ । 18 त्यहाँ ितनीहरूले
यशेलूाई ु समा टाँग,े उहाँसगँै अरू दईु जना मािनसलाई पिन यशेलूाई िबचमा पारेर
दवुपै एक-एक जनालाई ु समा टाँगे । 19 िपलातसले एउटा िचन्ह पिन लखेे
र ु समािथ राखे । त्यहाँ यस्तो ले खएको िथयोः नासरतका यशे,ू यहूदीहरूका
राजा । 20 यहूदीहरूमध्ये धरैेले यो िचन्ह पढ,े िकनभने यशेलूाई टाँिगएको ठाउँ
सहरको निजकै िथयो । यो िचन्ह िह ,ू ल्या टन र ि कमा ले खएको िथयो ।
21 तब यहूदीहरूका मखु्य पजुारीहरूले िपलातसलाई भन,े “यहूदीहरूका राजा
नलखे् नहुोस ् बरु यसल,े ‘म यहूदीहरूका राजा हु’ँ भनकेो िथयो भनी लखे् नहुोस ्
।” 22 िपलातसले जवाफ िदए, “मलैे जे लखेे ँ सो लखेे ँ ।” 23 िसपाहीहरूले
यशेलूाई ु समा टाँगपेिछ ितनीहरूले उहाँको वस् लए अिन चार भाग बनाए
। हरेक िसपाहीको लािग एक-एक भाग पर् यो र लबदेा पिन । अब लबदेाचािह ँ
िसउनीिवनाको मािथदे ख परैु बनुकेो िथयो । 24 तब ितनीहरूले एक आपसमा
भन,े “यसलाई नच्यातौ,ँ बरु यो कसको हुनछे भनी िनणर्य गनर् िच ा हालौँ ।”
धमर्शास् को वचन परुा होस ् यसो भएको िथयो, “ितनीहरूले मरेो वस् आपसमा
भाग लगाए; ितनीहरूले मरेो वस् को लािग िच ा हाले ।” 25 िसपाहीहरूले यी
कुराहरू गरे । यशेकूी आमा, उहाँकी आमाकी बिहनी, क्लोपासकी पत् नी म रयम
र म रयम मग्द लनी यशेकूो ु सको छेउमा उिभरहकेा िथए । 26 जब यशेलूे
आफ्नी आमा र आफूले माया गन ुर्भएका चलेालाई निजकै उिभएको दखे् नभुयो,
उहाँले आफ्नी आमालाई भन् नभुयो, “हे नारी, हने ुर्होस,् तपाईंका छोरा !” 27 तब
उहाँले ती चलेालाई भन् नभुयो, “हरे, ित ी आमा !” त्यस बलेादे ख ती चलेाले
ितनलाई आफ्नो घरमा लगे । 28 यसपिछ यशेलूे सबै थोक परुा ग रएको िथयो भन् ने
जान् नभुएको हुनाले धमर्शास् परुा हुनको लािग उहाँले भन् नभुयो, “मलाई ितखार्
लाग्यो ।” 29अिमलो म ले भ रएको एउटा भाँडा त्यहाँ रा खएको िथयो । त्यसलै,े
ितनीहरूले अिमलो दाखम ले भ रएको स्पन्जलाई िहसपको हाँगामा चोपरे उहाँको
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मखुमा रा खिदए । 30 जब यशेलूे अिमलो लनभुयो, उहाँले भन् नभुयो, “िस यो
।” उहाँले आफ्नो िशर झकुाउनभुयो र आफ्नो आत्मा त्याग् नभुयो । 31यो तयारीको
िदन भएको, र शबाथको अविधमा शरीर ु समा नरहोस ् भन् ने हतेलु े (िकनिक
शबाथ मह  वपणूर् िदन िथयो), यहूदीहरूले िपलातसलाई ितनीहरूका खु ा भाँचरे
ितनीहरूलाई हटाउनलाई आ ह गरे । 32 तब िसपाहीहरू आए, र यशेसूगँै ु समा
टाँिगएका पिहलो र दो ो मािनसका खु ा भाँचीिदए । 33 जब ितनीहरू यशेकूहाँ
आए, ितनीहरूले उहाँको मतृ्य ुअिग नै भइसकेको दखेे । त्यसलै,े ितनीहरूले उहाँका
खु ा भाँचनेन ् । 34 तापिन िसपाहीहरूमध्ये एक जनाले उहाँको कोखमा भालाले
घोच,े र तत्कालै रगत र पानी िनस्क्यो । 35जसले यो दखेे ितनले यो गवाही िदएका
छन,् र ितनको गवाही सत्य छ । ितनले भनकेो सत्य हो भनी ितनी जान् दछन ्छन,्
र ितमीहरूले िवश् वास गर । 36 यी कुराहरू यस हतेलु े भए, तािक धमर्शास् परुा
होस,् “उहाँको एउटै पिन ह ी भाँिचनछैेन ।” 37 फे र, अक धमर्शास् ले भन्छ,
“ितनीहरूले उहाँलाई हनेछन ् जसलाई ितनीहरूले घोचे ।” 38 यी कुराहरूपिछ
अ रमािथयाका योसफे यशेकूा चलेा भएका हुनाले (तर यहूदीहरूको डरले ितनी
गपु् तमा मा चलेा िथए) ितनले यशेकूो शरीरलाई लान पाऊँ भनी िपलातससगँ
अनरुोध गरे । िपलातसले ितनलाई अनमुित िदए । त्यसकारण योसफे आए, र
उहाँको शरीर लगे । 39 िनकोदमेस पिन आए जो पिहले यशेकूहाँ राित आएका िथए
। ितनले झण्डै तिे स िकलो मरूर् र एलवाको िम ण ल्याए । 40 त्यसलै,े ितनीहरूले
यशेकूो शरीरलाई लगे र दफनको िन म्त यहूदीहरूको चलनअनसुार मसलासिहत
सतुी कपडाले बे े । 41 अब उहाँलाई ु समा झणु् ाइएको ठाउँमा एउटा बगैचँा
िथयो, र त्यो बगैचँामा एउटा नयाँ िचहान िथयो जसमा अिहलसेम्म कुनै क् तलाई
गािडएको िथएन । 42 यो िदन यहूदीहरूका िन म्त तयारीको िदन भएको र िचहान
पिन निजकै भएको हुनाले ितनीहरूले यशेलूाई त्यसमैा राखे ।

20
1 हप् ताको पिहले िदन सबरैे अधँ्यारो छदँै म रयम मग्द लनी िचहानमा आइन,् र

ितनले िचहानबाट ढुङ्गा हटाइएको दे खन । 2यसकारण ितनी दौिडन,्अिन िसमोन
प सु र यशेलू े मे गन ुर्भएका अकार् चलेाकहाँ आइन,् र ितनले ितनीहरूलाई भिनन,्
“ितनीहरूले हा ा भलुाई िचहानबाट िनकालरे लगछेन,् अिन ितनीहरूले कहाँ
राखकेा छन,् हामी जान्दनैौँ ।” 3तब प सु र ती अकार् चलेा बािहर िनस्के र ितनीहरू
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िचहानितर गए । 4 ितनीहरू दवुै जना सगँसगँै दौड,ेअकार् चलेा चाँडै प सुभन्दा अिग
दौड,े अिन िचहानमा पिहले आइपगुे । 5 ितनले िनहु रएर िचहानिभ हरेे; ितनले
सतुीका कपडाहरू पिडरहकेो दखे,े तर ितनी िभ पसनेन ्। 6 िसमोन प सु ितनीपिछ
आइपगुे र िचहानिभ गए । ितनले त्यहाँ सतुीका कपडाहरू पिडरहकेा दखे,े 7अिन
उहाँको िशरको कपडा पिन दखेे । यो पिडरहकेा कपडाहरूसगँ िथएन, तर अलग् गै
पट ् ाइएको िथयो । 8 त्यसपिछ िचहानमा पिहला आइपगु् ने ती अकार् चलेा पिन
िभ गए, अिन ितनले दखेे र िवश् वास गरे । 9 त्यसबलेासम्म पिन उहाँ मतृकहरूबाट
जीिवत भई उठ्नपुछर् भनी ितनीहरूले अझै पिन धमर्शास् बझुनेन ्। 10 यसकारण
चलेाहरू फे र घर गए । 11 तर म रयमचािह ँ रुँद ै िचहानबािहर उिभएरहकेी िथइन;्
ितनले रुँद ै िनहु रएर िचहानिभ हे रन ् । 12 ितनले सतेो पिहरनमा यशेकूो शरीर
रा खएको िशरप एक र पाउप अक गरी दईु जना स्वगर्दतू बिसरहकेा दे खन ्
। 13 ितनीहरूले ितनलाई भन,े “हे नारी, ितमी िकन रोइरहकेी ौ ?” ितनले
ितनीहरूलाई भिनन,् “िकनभने ितनीहरूले मरेा भलुाई लग,े अिन मलाई थाहा
छैन ितनीहरूले उहाँलाई कहाँ राखकेा छन ् ।” 14 जब ितनले यसो भिनन,् ितनी
फिकर् न,्अिन ितनले त्यहाँ यशे ूउिभरहनभुएको दे खन,् तर उहाँ यशे ूनै हुनहुुन्छ भनी
ितनले िचिननन ्। 15 यशेलूे ितनलाई भन् नभुयो, “ए नारी ! ितमी िकन रोइरहकेी

ौ ? ितमी कसलाई खोज्दै ौ ?” ितनले ती मािनस बगैचँाका माली हुन ्
भनी ठािनन,् र ितनले भिनन,् “महाशय, यिद तपाईंले उहाँलाई लानभुएको छ भने
मलाई बताउनहुोस ् तपाईंले उहाँलाई कहाँ राख् नभुएको छ, र म उहाँलाई लएर
जानछुे ।” 16 यशेलूे ितनलाई भन् नभुयो, “म रयम !” ितनी फिकर् न,् र आरमइेक
भाषामा उहाँलाई भिनन ् “रब्बोनी” (जसको अथर् हुन्छ, “गरुु” ) । 17 यशेलूे
ितनलाई भन् नभुयो, “मलाई नछोऊ, िकनभने म अझै िपताकहाँ गएको छैन,ँ तर
मरेा भाइहरूकहाँ गएर ितनीहरूलाई भिनदऊे, िक म मरेा िपता र ितमीहरूका िपता
अिन मरेा परमशे् वर र ितमीहरूका परमशे् वरकहाँ जानछुे ।” 18 म रयम मग्द लनी
चलेाहरूकहाँ आइन,् र ितनलाई उहाँले भन् नभुएका यी कुराहरू बताइन ् र भिनन,्
“मलैे भलुाई दखेे ँ ।” 19 हप् ताको पिहलो िदनको साँझपख यहूदीहरूको डरले
चलेाहरू जहाँ बसकेा िथए, त्यसका ढोकाहरू बन्द ग रएको हुदँा, यशे ूआउनभुयो र
ितनीहरूका िबचमा उिभनभुयो, र ितनीहरूलाई भन् नभुयो, “ितमीहरूलाई शा न्त !”
20जब उहाँले ितनीहरूलाई यो भन् नभुयो, उहाँले ितनीहरूलाई आफ्ना हात र कोखा
दखेाउनभुयो । चलेाहरूले भलुाई दखेपेिछ ितनीहरू खसुी भए । 21 तब यशेलूे
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ितनीहरूलाई फे र भन् नभुयो, “ितमीहरूलाई शा न्त होस ् । जसरी िपताले मलाई
पठाउनभुएको छ त्यसरी नै म ितमीहरूलाई पिन पठाउँदै छु ।” 22 जब यशेलूे यसो
भन् नभुयो उहाँले ितनीहरूमािथ सास फुक् नभुयो, र ितनीहरूलाई भन् नभुयो, “पिव
आत्मा लओे । 23 ितमीहरूले जसका पापहरू क्षमा गछ ती ितनीहरूका िन म्त
क्षमा ग रन्छन;् जसका पापहरू ितमीहरू कायम राख् छौ, ती कायम रा खन्छन ्
।” 24 यशे ू आउनहुुदँा बा जना चलेामध्ये िददमुस भिनने थोमाचािह ँ ितनीहरूसगँ
िथएनन ्। 25 पिछ अरू चलेाहरूले “हामीले भलुाई दखे्यौँ” भनी ितनलाई बताए
। ितनले ितनीहरूलाई भन,े “मलैे उहाँका हातका काँटीहरूका डोबहरू नदखेसेम्म
र मरेो औलँा त्यहाँ नहालसेम्म, र उहाँको कोखमा मरेो हात नहालसेम्म म िवश् वास
गनछैन ँ ।” 26 आठ िदनपिछ उहाँका चलेाहरू फे र कोठािभ िथए, र थोमा
पिन ितनीहरूसगँै िथए । ढोकाहरू बन्द ग रएको अवस्थामा नै यशे ू ितनीहरूकहाँ
आउनभुयो र ितनीहरूका िबचमा उिभनभुयो, र भन् नभुयो, “ितमीहरूलाई शा न्त !”
27 त्यसपिछ उहाँले थोमालाई भन् नभुयो, “ित ा औला यहाँ हाल, र मरेा हातहरू
हरे अिन मरेो कोखामा ित ो हात हाल, अिवश् वासी नहोऊ, तर िवश् वास गर ।”
28 थोमाले जवाफ िदए, र उहाँलाई भन,े “मरेा भ,ु मरेा परमशे् वर !” 29 यशेलूे
ितनलाई भन् नभुयो, “ितमीले मलाई दखेकेो कारणले िवश् वास गरेका छौ । धन्य
हुन ्ितनीहरू जसले दखेकेा छैनन ्र पिन िवश् वास गरेका छन ्।” 30 यस पसु्तकमा
नले खएका अरू धरैे िचन्हहरू यशेलूे चलेाहरूको उप स्थितमा गन ुर्भयो, 31 तर
यीचािह ँ ले खएका छन,् तािक यशे ू नै ीष् ट अथार्त ्परमशे् वरका पु हुनहुुन्छ भनी
ितमीहरूले िवश् वास गनर् सक र िवश् वास गरेर उहाँको नाउमँा ितमीहरूले जीवन
पाउन सक ।

21
1 यी कुराहरूपिछ यशे ू आफँै फे र ितबे रयास समु मा चलेाहरूकहाँ दखेा

पन ुर्भयो, उहाँ यसरी दखेा पन ुर्भयो । 2 िसमोन प सु, िददमुस भिनने थोमा,
गालीलको कानाका नथानले, ज ब्दयाका छोराहरू, र यशेकूा अरू दईु चलेासगँै
िथए । 3 िसमोन प सुले ितनीहरूलाई भन,े “म माछा मानर् जाँद ै छु ।” ितनीहरूले
ितनलाई भन,े “हामी पिन ितमीसगँै आउनछेौँ ।” ितनीहरू गए, र डुङ्गामा चढ,े
तर रातभ रमा ितनीहरूले कुनै पिन माछा प े नन ् । 4 अब िबहान सबरैे िथयो ।
यशे ू सम ु को िकनारमा खडा हुनभुयो, तर उहाँ यशे ू हुनहुुन्थ्यो भनी चलेाहरूले
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िचननेन ् । 5 त्यसलै,े यशेलूे ितनीहरूलाई भन् नभुयो, “ए जवान मािनसहरू, के
ितमीहरूसगँ कुनै खानकुेरा छ ?” उनीहरूले उहाँलाई जवाफ िदए, “छैन ।”
6 उहाँले ितनीहरूलाई भन् नभुयो, “ितमीहरूको जाल डुङ्गाको दािहनपे हान,
अिन ितमीहरूले केही भे ाउनछेौ ।” त्यसलै,े ितनीहरूले आफ्नो जाल हान,े तर
माछाहरू अित धरैे भएकोले ितनीहरूले त्यो तान् न सकेनन ् । 7 तब यशेलूे मे
गन ुर्भएका चलेाले प सुलाई भन,े “उहाँ भ ु हुनहुुन्छ ।” जब िसमोन प सुले
उहाँ भ ु हुनहुुन्छ भन् ने सनु,े ितनले ितनको बािहरी वस् बाँध े (िकनिक ितनले
त्यो फुकालकेा िथए), र समु मा आफँै हाम्फाले । 8 अरू चलेाहरू डुङ्गामा चढे
(िकनिक ितनीहरू जिमनबाट धरैे टाढा िथएनन,् क रब सय िमटर टाढा मा िथए),
र ितनीहरूले माछाले भ रएको जाल तािनरहकेा िथए । 9 जब ितनीहरू जिमनमा
उ ,े ितनीहरूले आगोको भङु् ो र त्यसमा रोटीसगँै माछा राखकेो दखेे । 10 यशेलूे
ितनीहरूलाई भन् नभुयो, “ितमीहरूले भखर्रै प े का केही माछाहरू ल्याओ ।”
11 तब िसमोन प सु गए, र एक सय ि पन् नवटा ठुला-ठुला माछाले भ रएको
त्यो जाल जिमनमा ल्याए । त्यहाँ यित धरैै माछाहरू िथए, तर पिन जाल च्याितएन
। 12 यशेलूे ितनीहरूलाई भन् नभुयो, “आओ, र खाजा खाओ ।” कुनै पिन चलेाले
“तपाईं को हुनहुुन्छ ?” भनी उहाँलाई सोध् ने साहस गरेन । 13 यशे ू आउनभुयो
र रोटी लनभुयो, र ितनीहरूलाई िदनभुयो र माछा पिन िदनभुयो । 14 मतृ्यबुाट
जीिवत हुनभुएपिछ यशेलूे आफूलाई चलेाहरूकहाँ कट गन ुर्भएको यो ते ो पटक
िथयो । 15 ितनीहरूले खाजा खाइसकेपिछ यशेलूे िसमोन प सुलाई भन् नभुयो,
“यहून् नाका छोरा िसमोन, के ितमीले मलाई ियनीहरूभन्दा पिन बढी मे गछ ?”
प सुले उहाँलाई भन,े “हो भ,ु तपाईं जान् नहुुन्छ िक म तपाईंलाई मे गछुर् ।”
यशेलू े ितनलाई भन् नभुयो, “मरेा थमुाहरूलाई खवुाऊ ।” 16 उहाँले ितनलाई फे र
दो ो पटक भन् नभुयो, “यहून् नाका छोरा िसमोन, के ितमी मलाई मे गछ ?”
प सुले उहाँलाई जवाफ िदए, “हो भ,ु तपाईं जानहुुन्छ िक म तपाईंलाई मे गछुर्
।” यशेलू े ितनलाई भन् नभुयो, “मरेा भडेाहरूको हरेचाह गर ।” 17 उहाँले ितनलाई
ते ो पटक भन् नभुयो, “यहून् नाका छोरा िसमोन, के ितमी मलाई मे गछ ?” प सु
िनराश भए, िकनिक यशेलूे ितनलाई “के ितमी मलाई मे गछ ?” भनी ते ो पटक
सोध् नभुएको िथयो । ितनले उहाँलाई भन,े “ भ,ु तपाईं सबै थोक जानहुुन्छ, िक म
तपाईंलाई मे गछुर् ।” यशेलू े ितनलाई भन् नभुयो, “मरेा भडेाहरूलाई खवुाऊ ।”
18 साँचो साँचो म ितमीलाई भन्दछु, जब ितमी जवान िथयौ, ितमी आफँै कपडा



 21:19 li यहून् ना 21:25

लगाउथँ्यौ र जहाँ जान चाहन्थ्यौ त्यतै जान्थ्यौ, तर जब ितमी व ृ हुन्छौ, ितमीले
आफ्ना हात पसानछौ र कसलैे ितमीलाई कपडा लगाइिदनछे र ितमी जहाँ जान
चाहदँनैौ त्यहाँ ितमीलाई बोकेर लिगन्छ । 19 प सुले कस्तो िकिसमको मतृ्यलुे
परमशे् वरलाई मिहमा िदन्छ भनी सङ्केत गनर् यशेलू े यसो भन् नभुयो । उहाँले यो
बताउनभुएपिछ प सुलाई भन् नभुयो, “मलाई प ाऊ ।” 20 प सु फकर हदेार्
ितनले यशेलू े मे गन ुर्भएका चलेा अथार्त ् भोजमा यशेकूो छातीमा अडसे लगाएर
बस् ने र उहाँलाई, “ भ,ु तपाईंलाई िवश् वासघात गन को हो ?” भनी सोध् ने चलेा
उहाँहरूको पिछपिछ आइरहकेो दखेे । 21 प सुले ितनलाई दखे,े र यशेलूाई भन,े
“ भ,ु यी मािनसले चािह ँ के गनछन ्?” 22 यशेलूे ितनलाई भन् नभुयो, “यिद म
नआउञ् जसेम्म ितनी रहकेो चाहे ँ भने पिन ितमीलाई के भयो त ? मलाई प ाऊ ।”
23 त्यसलै,े ती चलेा मनछैनन ्भन् ने यो भनाइ भाइहरूमाझ फै लयो । तरै पिन यशेलू े
प सुलाई अकार् चलेा मदनन ्भन् नभुएन, तर “यिद म नआउञ् जसेम्म ितनी रहकेो
चाहे ँभने पिन ितमीलाई के भयो त ?” भन् नभुएको िथयो । 24यी कुराहरूको गवाही
िदन,े र यी कुराहरू लखे् ने ियनै चलेा हुन,् र हामी जान् दछौँ, िक ितनको गवाही सत्य
छ । 25 यशेलूे गन ुर्भएका अरू धरैे कुराहरू पिन छन ्। यिद ती सबै ले खएका भए,
मलाई लाग्छ, ती ले खएका पसु्तकहरू ससंारमा पिन अटाउने िथएनन ्।
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