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लकुाले लखेकेो ससुमाचार
1 धरैेले हा ा िबचमा घटेका र परुा भएका यी घटनाहरूको िववरण लखे् ने यास

गरेका छन ् । 2 ितनीहरूले यी कुरा हामीलाई भखर्रै स ु म् पिदए, जो सरुुदे ख नै
त्यक्षदश र वचनका सवेकहरू भएका छन ्। 3 सम्मािनत िथयोिफलस, त्यसलैे

मलाई पिन यी सबै कुराहरूलाई अनसुन्धान गरी ठकिसत मब रूपमा सरुुदे ख
घटेका घटनाहरूलाई लखे् न असल लाग्यो । 4 त्यसलै,े तपाईंलाई िसकाइएको
सत् यताबारे यी कुराहरू तपाईंलाई थाहा होस ्। 5 यहूदाका राजा हरेोदको समयमा,
त्यहाँ जक रया नाउँ गरेका एक जना पजुारी िथए जो अिबयाको कुलका िथए
। उनकी पत् नी हारुन कुलकी छोरी िथइन ् जसको नाउँ एलीिशबा िथयो ।
6 परमशे् वरको द ृ ष् टमा ितनीहरू दवुै धम िथए । ितनीहरूले परमशे् वरका सबै
आज्ञाहरू पालना गदर्थे र िनद ष जीवन िजउँथे । 7 तर ितनीहरूको कुनै सन्तान
िथएन, िकनिक एलीिशबा बाँझी िथइन ्र ितनीहरू दवुै जना व ृ भइसकेका िथए ।
8 एक िदन आफ्नो कुलको पालोअनसुार जक रया पजुारी सवेा गनर् परमशे् वरको
उप स्थितमा िथए । 9 त्यहाँको परम्पराअनसुार िच ा ारा पजुारीहरू आफ्नो सवेा
गन पालोअनसुार परम भकुो म न्दरिभ धपू बाल्नलाई छािनन्थे । त्यसलै,े उनको
नाउँ पर् यो । 10 जब ितनी धपू बाल्दै िथए, बािहर त्यही समयमा मािनसको परैु
िभडले ाथर्ना ग ररहकेो िथयो । 11 ठक त्यसै बलेा परम भकुा एउटा दतू
उनीकहाँ दखेा परे र धपू बाल्ने वदेीको दािहनपे उिभए । 12 जब जक रयाले
स्वगर्दतूलाई दखे,े तब उनी सा ै डराए र आि ए । 13 तर स्वगर्दतूले उनलाई
भन,े “जक रया नडराऊ, िकनिक ित ो ाथर्नाको सनुाइ भएको छ । ित ी पत् नी
एलीिशबाले ित ो लािग एउटा छोरा जन्माउनिेछन ् र ितमीले उनको नाउँ यहून् ना
राख् नछेौ । 14 ितमीमा खसुी र आनन्द हुनछे र उनको जन्ममा धरैे मािनसहरू
आिन न्दत हुनछेन ् । 15 परम भकुो द ृ ष् टमा उनी महान ्हुनछेन ् र उनले दाखम
िपउनछैेनन ्। उनी आमाको गभर्मा नै पिव आत्माले भ रनछेन ्। 16 अिन उनले
इ ाएलका धरैे मािनसहरूलाई परम भु ितनीहरूका परमशे् वरतफर् फकार्उनछेन ् ।
17 उनी ए लयाको आत्माको श क् तमा परम भकुो अिग-अिग जानछेन ् । उनले
बबुाहरूको हृदय आफ्ना छोराछोरीितर फकार्उनछेन ्र अनाज्ञाकारीहरूलाई ब ु र
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धािमर्कतामा िहडँाउनछेन ् । उनले मािनसहरूलाई परम भकुो िन म्त तयार गनर्का
लािग त्यसो गनछन ् ।” 18 जक रयाले स्वगर्दतूलाई भन,े “यो कुरा परुा हुनछे
भनी मलैे कसरी थाहा पाउने ?” िकनिक म बढुो भइसकँे र मरेी पत् नी पिन बढुी
भइसिकन ् ।” 19 तब स्वगर्दतूले जवाफ िदए र उनलाई भन,े म गि एल हु,ँ जो
परमशे् वरको उप स्थितमा उिभन् छु । ित ो िन म्त बोल्न र शभु खबर िदन मलाई
पठाइएको हो ।” 20 हरे, ती कुरा हुने समयसम्म ितमी शान्त रहनछेौ र बोल्न
सक् ने छैनौ, िकनिक ितमीले मरेो वचनमा िवश् वास गरेनौ, जनु ठक समयमा परुा
हुनछे ।” 21 अिन जक रयाले लामो समयसम्म म न्दरमा समय िबताइरहकेाले
मािनसहरू अचम्म मान्दै प खर्रहकेा िथए । 22 तर, जब ितनी बािहर आए, तब उनी
ितनीहरूसगँ बोल्न सकेनन ् र उनले म न्दरिभ एउटा दशर्न दखेे भनी ितनीहरूले
महससु गरे । उनले ितनीहरूलाई इसारा मा गरे, तर बोल्न सकेनन ।् 23जब ितनको
सवेाको समय समाप् त भयो, तब ितनी आफ्नो घरमा फिकर् ए । 24 ती िदनहरूपिछ,
ितनकी पत् नी एलीिशबा गभर्वती भइन ।् पाँच मिहनासम्म उनले यसो भन्दै आफूलाई
लकुाइन ् । 25 “परम भु परमशे् वरले मरेो लािग यो गन ुर्भएको छ, उहाँले ममािथ
िनगाह गन ुर्भयो र मािनसहरूका िबचबाट मरेो िनन्दा हटाउनभुयो । 26 एलीिशबा
गभर्वती भएको छैठौँ मिहनामा, परमशे् वरले गालीलको सहर नासरतमा गि एल
स्वगर्दतूलाई पठाउनभुयो । 27 परमशे् वरले ितनलाई एउटा कन्याकहाँ पठाउनभुयो
जसको योसफे भन् ने मािनससगँ मगनी भएको िथयो । ितनी दाऊदका वशंका िथए
र कन्याको नाउँ म रयम िथयो । 28 उनी ितनीकहाँ आए र भन,े “ितमीलाई
अिभवादन ! ितमीले परमशे् वरबाट धरैे िनगाह पाएकी ौ ।” 29 तर उनको
वचन सनुरे ितनले यो कस्तो कारको अिभवादन हो भनी ितनी िवच लत भइन ्
र चिकत प रन ् । 30 तब स्वगर्दतूले उनलाई भन,े “म रयम, ितमी नडराऊ ।
िकनिक ितमीले परमशे् वरबाट िनगाह ाप् त गरेकी ौ । 31 हरे, ितमी गभर्वती
हुने ौ र एउटा छोरा जन्माउने ौ । ितमीले उहाँको नाउँ यशे ू राख् ने ौ । 32 उहाँ
महान हुनहुुनछे र उहाँ सब च्च परमशे् वरको पु भनरे िचिनन ु हुनछे । परम भु
परमशे् वरले उहाँलाई उहाँको िपता दाऊदको िसहंासन िदनहुुनछे । 33 उहाँ महान ्
हुनहुुनछे र उहाँ सव च् च परमशे् वरका पु कहलाइनहुुनछे । परम भु परमशे् वरले
उहाँलाई उहाँका पखुार् दाऊदको िसहंासन िदनहुुनछे । 34 तब म रयमले स्वगर्दतूलाई
भिनन,् “यो कसरी हुन सक्छ जब िक अिहलसेम्म म कुनै मािनससगँ सतुकैे छैन
?” 35 अिन स्वगर्दतूले जवाफ िदए, र उनलाई भन,े “पिव आत्मा ितमीमािथ
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आउनहुुनछे र सव च् चका परमशे् वरको श क् तले ितमीलाई ढाक् नछे । त्यसलै,े जो
पिव जन्मनहुुनछे उहाँलाई परमशे् वरका पु भनरे बोलाइनछे । 36 अिन हरे, ित ी
नातदेार एलीिशबाले पिन उनको व ृ ावस्थामा एउटा छोरा जन्माउन गभर्वती भएकी
छन ।् उनलाई बाँझी भिनए तापिन उनी अिहले ६ मिहनाको गभर्वती अवस्थामा िछन ्
। 37 परमशे् वरको लािग कुनै पिन कुरा असम्भव हुनछैेन ।” 38 म रयमले भिनन,्
“हरे, म परम भकुी दासी एक स् ी हु ँ । तपाईंको सन्दशेअनसुार नै मरेो िन म्त होस ्
।” त्यसपिछ स्वगर्दतू उनीबाट िबदा भए । 39 त्यसपिछ म रयम ती िदनहरूमा
हता रदँ ै यहूदाको पहाडी दशेको एउटा सहरमा गइन ्। 40 जहाँ उनी जक रयाको
घरमा गइन ् र एलीिशबालाई अिभवादन ग रन ् । 41 जब एलीिशबाले म रयमको
अिभवादन सिुनन,् उनको गभर्मा भएको बालक उि यो र एलीिशबा पिव आत्माले
भ रइन ्। 42 ितनले ठुलो आवाजले उनलाई यसो भिनन,् “स् ीहरूमा ितमी धन्यकी
हौ र ित ो गभर्को फल धन्यको होस ्।” 43 तब यो कसरी हुन िक सक्छ मरेा भकुी
आमा मकहाँ आउनभुयो ? 44तब हरे, जब ित ो अिभवादनको आवाज मरेो कानमा
आयो, मरेो गभर्मा भएको बालक आनन्दले उि यो । 45 अनी जसले िवश् वास
गरेकी िछन,् धन्यकी हुन ् िकनिक जनु कुराहरू उनलाई परम भबुाट भिनएको
िथयो ती परुा हुनछेन ् ।” 46 म रयमले भिनन,् “मरेो ाण परमभमुा आन न्दत
छ । 47 र मरेो आत्मा परम भु मरेो उ ारकमा आन न्दत हुदँछ । 48 िकनिक
उहाँले आफ्नी दासी स् ीको नीच अवस्थामा ध्यान िदनभुएको छ । अब हरे,
अिहलबेाट सबै पसु्ताहरूले मलाई धन्यकी भन् नछेन ्। 49 िकनिक सवर्श क् तमान ्ले
मरेो लािग महान ्कायर् गन ुर्भएको छ, र उहाँको नाउँ पिव छ । 50 जसले उहाँलाई
आदर गछर्, एउटा पसु्तादे ख एक पसु्तसम्म उहाँको दया रिहरहन् छ । 51 उहाँका
बाहुलीले श क् तशाली कामहरू गरेका छन ् । आफ्नो हृदयमा घमण्ड िवचार
भएकाहरूलाई उहाँले िततर-िबतर पान ुर्भएको छ । 52 उहाँले राजकुमारहरूलाई
ितनीहरूका िसहंासनबाट खसाल्नभुएको छ । अिन तल्लो अवस्थाकाहरूलाई
उठाउनभुएको छ । 53 उहाँले भोकाहरूलाई असल थोकहरूले भ रिदनहुुन्छ, तर
धनीहरूलाई र ै हात पठाउनहुुन्छ । 54 त्यसकारण, आफ्नो दयालाई सम्झना
गरेर, उहाँले आफ्नो दास इ ाएललाई सहायता िदनभुएको छ । 55 जसरी उहाँले
हा ा पखुार्हरूलाई भनजेस्त,ै अ ाहाम र उनका वशंसगँ सदासवर्दा गन ुर्हुनछे ।”
56 म रयम झन्डै ितन मिहना एलीिशबासगँ बिसन ्र अिन आफ्नो घरमा फिकर् न ्।
57अब एलीिशबाको बालक जन्माउने बलेा आयो, र ितनले एउटा छोरा जन्माइन ्।
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58जब ितनका िछमकेी र नातदेारहरूले परम भलुे ितनीमािथ महान ्दया गन ुर्भएको
कुरा सनु,े तब उनीहरू ितनीसगँ आन न्दत भए । 59 अब बालक जन्मकेो आठौँ
िदनमा ितनीहरू बालकको खतना गनर् गए र ितनीहरूले उनलाई आफ्ना िपताको
नाउबँाट नै जक रया भनरे बोलाउन सक्थे । 60 तर उनकी आमाले जवाफ िदएर
भिनन,् “होइन, उनलाई यहून् ना भनरे बोलाइनछे ।” 61 ितनीहरूले ितनलाई भन,े
“ित ा नातदेारहरूका िबचमा यो नाउँ भएको त्यहाँ कोही पिन छैन ।” 62 ितनीहरूले
उनको बबुासगँ इसारा गरेर बालकको नाउँ के राख् न चाहकेा छन ् भनरे ितनलाई
सोधे । 63 उनले लखे् नका लािग पाटी माग,े र त्यसमा “ितनको नाउँ यहून् ना
हो” भनरे लखेे । त्यो दखेरे ितनीहरू सबै अच म्मत भए । 64 तरुुन्तै उनको
मखु खलु्यो र िज ोको बन्धन टु ो, अिन ितनले बोल्न सरुु गरे र परमशे् वरको
शसंा गरे । 65 ितनीहरूका व रप र बस् नहेरूको िबचमा भय उत्पन् न भयो र त्यहाँ

भएका कुराहरू यहूदाको पहाडी मलुकुभ र नै फै लयो । 66 त्यसपिछ यी कुरा
सनु् ने सबलैे आफ्नो हृदयमा राख् दै भन,े “त्यसो भए, अब यो बालक कस्तो हुनछे
?” िकनिक परम भकुो हात त्यस बालकसगँ िथयो । 67 उनका िपता जक रया
पिव आत्माले भ रए र यसो भन्दै अगमवाणी गरे, 68 “इ ाएलका परम भु
परमशे् वरको शसंा होस,् िकनभने उहाँले आफ्ना मािनसहरूका लािग सहायता र
उ ारको काम गन ुर्भएको छ । 69 उहाँले हा ा िन म्त मु क् तको िसङ्लाई उहाँका
दास दाऊदको घरानाबाट श क् तशाली रूपमा खडा गन ुर्भएको छ । 70 ाचीन
कालमा उहाँका पिव अगमवक् ताहरूका मखु ारा बोल्नभुए झै ँ भयो । 71 उहाँले
हा ा श हुरू र हामीलाई घणृा गनहरूबाट छुटकारा िदनहुुनछे । 72 यो उहाँले हा ा
पखुार्हरू ित दया कट गनर् र उहाँको पिव करारलाई स्मरण गनर्लाई गन ुर्भएको
छ । 73 त्यो करारचािह ँ उहाँले हा ा पखुार् अ ाहामसगँ गन ुर्भएको शपथ हो ।
74 उहाँले हामीलाई हा ा श हुरूका हातबाट मकु् त गनर् र उहाँको सम्मखु हा ो
सारा जीवनभर 75 पिव ता र धािमर्कतामा उहाँको सवेा गनर्लाई योग्यको बनाउने
शपथ खानभुयो । 76 हो, बालक ितमी, सव च् चका अगमवक् ता कहलाइनछेौ,
िकनभने ितमी मािनसहरूका िन म्त मागर् तयार पानर् भकुो अिग-अिग जानछेन ्
। 77 ितनीहरूका पाप-क्षमा ारा उहाँले आफ्ना मािनसहरूलाई मु क् तको ज्ञान
िदनभुएको छ । 78 हा ा परमशे् वरले उहाँको कोमल कृपाको कारणले हामीलाई
क्षमा गन ुर्हुनछे । यही कृपा ारा उहाँ हामीकहाँ िबहानको सयूर्झै ँ आउनहुुनछे ।
79 मतृ्यकुो अन्धकारको छायाँमा बस् ने मािनसहरूमािथ उहाँ चम्कनहुुनछे । उहाँले
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हा ा गोडाहरूलाई शा न्तको मागर्ितर डोर् याउनहुुन्छ ।” 80 त्यसपिछ बालक हुक
र आत्मामा ब लयो भए, र उनी इ ाएलमा दखेा नपरेसम्म उजाड-स्थानमा नै बसे ।

2
1 ती िदनहरूमा रोमी सा ाज्यिभ बस् ने सबै जनाको जनगणना गन ूर् भनी कैसर

अगस्टसले उद जारी गरे । 2 कुरेिनयस िस रयाका हािकम हुदँाको यो पिहलो
जनगणना िथयो । 3 त्यसलै,े सबै जना आ-आफ्ना गाउमँा जनगणनाका लािग नाउँ
दतार् गनर् गए । 4 योसफे पिन गालीलको नासरतबाट यहूिदयाको बथेलहेमेमा गए,
जनु ठाउँ दाऊदको सहरको नामले िचिनन् थ् यो, िकनभने उनी दाऊदको वशंका
िथए । 5 उनी म रयमसगँै दतार् गनर् त् यहाँ गएका िथए, जससगँ उनको मगनी
भएको िथयो र ितनले एउटा बालकको आशा गरेका िथए । 6 ितनीहरू त्यहीँ
छदँा म रयमको बालक जन्माउने समय आयो । 7 उनले आफ्नो पिहलो छोरा
जन्माइन,् र कपडाले बिे न ् अिन जनावरहरूले खाने ठाउँमा रा खन ् । िकनभने
ितनीहरूका िन म्त धमर्शालामा कुनै ठाउँ िथएन । 8 त्यस इलाकाको चौरमा राती
आ-आफ्ना भडेाका रखवाली गद गोठालाहरू बिसरहकेा िथए । 9 एक् कािस,
ितनीहरूकहाँ परम भकुा एउटा दतू दखेा परे, र ितनीहरूका व रप र परम भकुो
मिहमा च म्करहकेो िथयो, र ितनीहरू सा ै भयभीत भए । 10 तब स्वगर्दतूले
ितनीहरूलाई भन,े “नडराऊ, िकनभने आज म ितमीहरूलाई बडो आनन्दको
ससुमाचार घोषणा गछुर्, जसले सबै मािनसहरूलाई ठुलो आनन्द िदनछे । 11 आज
ितमीहरूका िन म्त दाऊदको सहरमा एउटा म ु क् तदाताको जन्म भएको छ । उहाँ

ीष् ट भु हुनहुुन्छ । 12 ितमीहरूलाई िचह्चािह ँ यो िदइएको छ, िक ितमीहरूले
बालकलाई कपडाले बे रेेर जनावरहरूलाई खवुाउने डुडँमा सतुाइरहकेो भे ाउनछेौ
।” 13 एक् कािस ती स्वगर्दतूसगँ स्वग य सनेाको एउटा ठुलो दल दखेा पर् यो र
ितनीहरूले यसो भन् दै परमशे् वरको शंसा गरे । 14 “सव च् चमा परमशे् वरलाई
मिहमा र पथृ्वीमा जनु मािनसहरूसगँ उहाँ सन् न हुनहुुन्छ, ितनीहरूलाई शा न्त
।” 15 जब परम भकुा स्वगर्दतूहरू स्वगर् फक, तब गोठालाहरूले एक-अकार्लाई
भन,े “परम भबुाट हामीलाई कट ग रएको र घटेको यस घटनालाई बताउन
बथेलहेमेमा जाऊँ र हरेौँ ।” 16 तब ितनीहरू हतार-हतार गद त्यहाँ गए, अिन
योसफे र म रयमलाई भटेे । ितनीहरूले बालकलाई दाना खवुाउने डुडँमा सतुाइरहकेो
दखेे । 17 ितनीहरूले यसलाई दखेे पिछ, बालकको बारेमा बताइएका सबै कुरा
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मािनसहरूलाई बताए । 18 गोठालाहरू ारा भिनएका कुरा सनु् नहेरू जित सबै जना
आश् चयर् चिकत भए । 19 तर म रयमले सनुकेा सबै कुराहरूको बारेमा सोच्दै ग रन ्
र उनले आफ्नो मनमै रा खन ्। 20 ितनीहरूलाई भनअेनसुार सनुकेा र दखेकेा हरेक
कुराका िन म्त परमशे् वरलाई मिहमा िददँ ै र शसंा गद फक । 21 जब आठौँ िदन
भयो, तब बालकको खतना गन समय भयो । ितनीहरूले उहाँको नाउँ यशे ू राख,े
जनु नाउँ स्वगर्दतू ारा उहाँ गभर्धारण हुनभुन्दा अिग िदइएको िथयो । 22 मोशाको

वस्थाअनसुार तोिकएका श ु करणका िदनहरू सिकएपिछ, योसफे र म रयमले
सानो बालकलाई परम भकुो उप स्थितमा यरूशलमेमा ल्याए । 23 परम भकुो

वस्थामा ले खएझै ँ “पिहलो जन्मकेो त्यके परुुष परम भमुा अपर्ण गन ुर्पथ्य
।” 24 ितनीहरूले परम भकुो वस्थामा भनअेनसुार “एक जोडी ढुकुर र दईुवटा
परेवा ब लदान चढाउन लएर आए ।” 25 हरे, यरूशलमेमा एक जना िसिमयोन
नाउँ गरेका क् त िथए । उनी धम र ईश् वरभक् त मािनस िथए । उनले इ ाएलका
सान्त्वना दाताको तीक्षा ग रराखकेा िथए र पिव आत्मा उनीमािथ हुनहुुन्थ् यो ।
26 पिव आत्मा ारा उनलाई यो कट गराइएको िथयो िक परम भकुा ीष् टलाई
नदखेसेम्म उनको मतृ्य ु हुनछैेन । 27 एक िदन ितनी म न्दरमा पिव आत्माको
अगवुाइमा आए । वस्थाले जे माग गरेको िथयो, त्यो परुा गनर् आमाबबुा ारा
बालक यशेलूाई म न्दरमा ल्याइयो । 28 त्यसपिछ िशिमयोनले बालक यशेलूाई
काखमा लएर परमशे् वरको शसंा गद भन,े 29 “तपाईंको वचनअनसुार, अब हे
परम भ,ु आफ्ना दासलाई शा न् तसगँ िबदा िदनहुोस ् । 30 िकनभने मरेा आखँाले
तपाईंको उ ारलाई दखेकेा छन,् 31 जनु तपाईंले सबै मािनसहरूको द ृ ष् टमा तयार
गन ुर्भएको छ । 32 तपाईंका जन इ ाएलीहरूका मिहमा र अन्यजाितहरूलाई काश
िदने ज्योित हुनहुुन्छ ।” 33 बालकका बबुाआमा बालकका िवषयमा भिनएका
कुरामा अच म्मत भए । 34 त्यसपिछ िशिमयोनले ितनीहरूलाई आशीवार्द िदए
र उहाँकी आमा म रयमलाई भन,े “होिसयारीसगँ सनु, यो बालक इ ाएलमा धरैेको
उत्थान र पतनका िन म्त र धरैेको िवरु मा बो लने िचह्को िन म्त िनयकु् त ग रएको
छ । 35 साथै तरवारले ित ो आफ्नै ाण छेड्नछे, तािक धरैेका हृदयका िवचारहरू
कट होऊन ् ।” 36 एक जना हन् ना नामकी अगमवािदनी पिन त्यहाँ िथइन ् ।

उनी आशरे कुलकी फनएुलकी छोरी िथइन ् । उनी धरैे व ृ भइसकेकी िथइन ् ।
िववाहपिछ उनी जम्मा सात वषर् आफ्ना पितसगँ बसकेी िथइन ् । 37 त्यसपिछ
उनी चौरासी वषर् िवधवा नै रिहन ्। उनले म न्दर किहल्यै नछोडी िनरन्तर िदनरात
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ाथर्ना र उपवास गद परमशे् वरको आराधना गद रिहन ् । 38 त्यही समयमा उनी
त्यहाँ आइन ् र परमशे् वरलाई धन्यवाद चढाउन था लन ् । यरूशलमेको उ ार
प खर्रहकेा हरेकलाई उनले बालकको बारेमा बताइन ्। 39 परम भकुो वस्थाले
बताएबमोिजम जब ितनीहरूले सबै काम िस याए, उनीहरू आफ्नै सहर गालीलको
नासरतमा फक । 40 बालक बु मा र कदमा बढ्दै जानभुयो, र परम भकुो अन ु ह
उहाँमािथ िथयो । 41 उहाँका आमाबबुा िनस्तार-चाड मनाउनका िन म्त हरेक वषर्
यरूशलमेमा जान्थे । 42 जब उहाँ बा वषर्को हुनहुुन् थ् यो, ितनीहरू सधैझँै ँ चाड
मनाउनका िन म्त फे र गए । 43 चाडका परुा िदनहरू त्यहाँ िबताएपिछ ितनीहरू
आफ्ना घर फिकर् न थाल,े तर बालक यशे ूयरूशलमेमा नै रहनभुयो जनु कुरा उहाँका
बबुाआमालाई थाहा िथएन । 44 तर ितनीहरूले बालक यशे ू या ीहरूकै दलमा
हुनहुुन्छ भनी िवचार गरे र एक िदनको या ा गरी िस ायाए । त्यसपिछ उनीहरूले
उहाँलाई नातदेार र साथीहरूको िबचमा खोज् न थाले । 45 जब उनीहरूले उहाँलाई
भे ाएनन,् यरूशलमेमा फकर उहाँलाई खोज् न थाले । 46 ितन िदनपिछ, उनीहरूले
उहाँलाई म न्दरमा िशक्षकहरूको िबचमा सनु्दै र ितनीहरूलाई श् न गद गरेको भे ाए
। 47 जितले उहाँका कुरा सनु्थ,े उहाँको समझश क् त र जवाफमा आश् चयर् चिकत
हुन्थे । 48 जब उनीहरूले उहाँलाई दखे,े तब अच म्मत भए । उहाँकी आमा
म रयमले उहाँलाई भिनन ् “छोरा, िकन ितमीले हामीसगँ यस्तो वहार गर् यौ
? सनु ! ित ा बबुा र मलैे कित िच न्तत हुदँै ितमीलाई खोिजरहकेा िथयौँ ।”
49 उहाँले उनीहरूलाई भन् नभुयो, “तपाईंहरूले मलाई िकन खोिजरहनभुएको ?
म मरेा िपताको घरमा हुनपुछर् भनरे के तपाईंहरूलाई थाहा छैन ?” 50 तर उहाँले
उनीहरूलाई के भन् नभुएको िथयो भनी उनीहरूले बझु् न सकेनन ्। 51 त्यसपिछ उहाँ
ितनीहरूसगँ आफ्नो घर नासरत फकर् नभुयो र आज्ञाकारी भई रहनभुयो । उहाँकी
आमाले यी सबै कुरा मनमै रा खन ्। 52 तर यशे ू ब ु मा, कदमा र परमशे् वर अिन
मािनसको िनगाहमा िनरन्तर बढ्दै जानभुयो ।

3
1 कैसर ितबे रयसको पन् ौँ वषर्मा, जित बलेा प न्तयस िपलातस यहूिदयाका

शासक िथए, हरेोद गालीलका शासक र उनका भाइ िफ लप इत ु रया र
ाखोिनितसका शासक िथए । लसुािनयास अिबलनेकेा शासक िथए । 2 हन् नास

र कैयाफा धान पजुारी भएको समयमा, जक रयाका छोरा यहून् नाकहाँ उजाड-
स्थानमा परमशे् वरको वचन आयो । 3 उनले पाप क्षमाका िन म्त ब प् तस्माको चार
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गद यदर्न नदी वरप रका क्षे हरूमा चार गद िहडँे । 4जसरी यशयैा अगमवक् ताको
पसु्तकमा ले खएको छ, “उजाड-स्थानमा कसकैो आवाजले बोलाइरहकेो छ,
भकुो मागर् तयार पार, उहाँका मागर्हरू सोझो बनाऊ । 5 हरेक उपत्यका बनाइनछे,

हरेक पहाड र डाँडाहरू समतल पा रनछे, बाङ्गा बाटाहरू सोझो हुन आउनछेन ्
र नरा ा बाटोहरू रा ा बनाइनछेन ् । 6 सबै मािनसहरूले परमशे् वरको उ ारलाई
दखे् नछेन ् ।” 7 यसकारण, यहून् नाले उनीकहाँ ब प् तस् मा लन आइरहकेो ठुलो
िभडलाई भन,े “हे िवषाल ु सपर्का सन्तान हो, कसले ितमीहरूलाई परमशे् वरको
आउँदै गरेको ोधबाट भाग् नलाई चतेाउनी िदयो ? 8 पश् चा ाप योग्यको फल
फलाओ र आफ्नो मनमा हा ा िपता त अ ाहाम हुन ् भन् न छोड, िकनभने
परमशे् वरले यी च ानहरूबाट पिन अ ाहामको िन म्त सन्तान खडा गनर् सक् नहुुन्छ
। 9 रुखहरूको जरामा बन्चरो प रसकेको छ । त्यसलै,े असल फल नफलाउने
हरेक रुख का टनछे र आगोमा फा लनछे ।” 10 तब िभडबाट मािनसहरूले यसो
भन्दै सोध,े “त्यसो भए हामीले के गन त ?” 11 उनले ितनीहरूलाई जवाफ िदए,
“दईु जोर दौरा हुनलेे नहुनलेाई िदओस ्। त्यसै गरी, जससगँ खानकुेरा छ, त्यसले
नहुनलेाई िदओस ् ।” 12 त्यसपिछ केही कर उठाउनहेरू पिन उनीकहाँ ब प् तस्मा
लन आए र भन,े “गरुु, हामीले के गन िन ?” 13 उनले ितनीहरूलाई जवाफ

िदए, “ितमीहरूले उठाउनपुन भन्दा बढी पसैा नउठाउन ू ।” 14 केही िसपाहीहरू
पिन आएर सोध,े “हा ो बारेमा िन ? हामीले के गन ?” उनले ितनीहरूलाई
भन,े “ितमीहरूले अरूहरूबाट जबरजस्ती पसैा नलओे र कसलैाई पिन झटुो दोष
नलगाओ, तर आफ्ना तलबमा नै सन्तषु् ट होओ ।” 15 तब मािनसहरूले ीष् ट
आउनहुुन्छ भनरे उत्सकुतासाथ तीक्षा ग ररहकेा िथए, कतै यहून् ना नै पो ीष् ट
हुन ् िक भनरे हरेकको मनमा दोधार भइरहकेो िथयो । 16 यहून् नाले ितनीहरू
सबलैाई जवाफ िदए, “म ितमीहरूलाई पानीले ब प् तस्मा िदन्छु, तर मभन्दा अकार्
श क् तशाली क् त आउनहुुन्छ, जसको जु ाको िफ ा फुकाल्न पिन म योग्यको
छैन ँ। उहाँले ितमीहरूलाई पिव आत्मा र आगोले ब प् तस्मा िदनहुुनछे । 17उहाँको
खला सफा गनर् र अन् नलाई भण्डारमा जम्मा गनर्लाई उहाँको हातमा िनफन् ने
नाङ्लो छ । तर उहाँले भसुलाई चािह ँ किहल्यै निनभ्ने आगोमा जलाउनहुुनछे
। 18 उहाँले मािनसहरूलाई अझ धरैे उत्साह िददँ ै ससुमाचार चार गन ुर्भयो ।
19 यहून् नाले हरेोदलाई उनका भाइकी पत् नी हरेोिदयासलाई िववाह गरेको साथै
उनले गरेको अन्य खराबीहरूका िन म्त पिन हप्काए । 20 तर हरेोदले अझ बढी
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दषु् ट काम गरे । िकनभने उनले यहून् नालाई जलेमा हालकेा िथए । 21 यहून् नाले
मािनसहरूलाई ब प् तस् मा िददँ ै गदार्, यशेलूाई पिन ब प् तस् मा िदइयो । जब उहाँले
ाथर्ना गद हुनहुुन् थ् यो, तब स्वगर् खलु्यो । 22 पिव आत्मा उहाँमािथ ढुकुरजस्तै

ओलर्नभुयो । त्यसै बलेा स्वगर्बाट यस्तो आवाज आयो, “ितमी मरेा ि य पु हौ, म
ितमीसगँ सन् न छु ।” 23 यशेलूे आफँै िसकाउन सरुु गन ुर्हुदँा उहाँ ितस वषर्को
हुनहुुन्थ्यो । उहाँ योसफेका छोरा (जस्तो सोिचएको िथयो) हुनहुुन्थ्यो, योसफे
एलीका छोरा िथए । 24 म ातका छोरा एली, लवेीका छोरा म ात, मल्कीका
छोरा लवेी, यान् नाका छोरा मल्की, योसफेका छोरा यान् ना, 25 म ािथयासका
छोरा योसफे, आमोसका छोरा म ािथयास, नहूमका छोरा आमोस, इसलीका छोरा
नहूम र इसली नग्गकैा छोरा िथए, 26 माथका छोरा नग्ग,ै म ािथयासका छोरा,
माथ म ािथयासका छोरा, समेनैका छोरा म ािथयास, योसखेका छोरा समेनै,
योदाका छोरा योसखे िथए, 27 योआनानका छोरा योदा, रेसाका छोरा योआनान,
यरुबाबलेका छोरा रेसा, शालितएलका छोरा यरुबाबले, नरेीका छोरा शालितएल,
28 मल्कीका छोरा नरेी, अ ीका छोरा मल्की, कोसामका छोरा अ ी, एलमादमका
छोरा कोसाम, एर् का छोरा एलमादम िथए, 29 यहोशकूा छोरा एर,् ए लएजरका
यहोश,ू योरीमका छोरा ए लएजर, म ातका छोरा योरीम, लवेीका छोरा म ात
िथए, 30 िशिमयोनका छोरा लवेी, यहूदाका छोरा िशिमयोन, योसफेका छोरा यहूदा,
योनानका छोरा योसफे, एल्याकीमका छोरा योनान, 31मलआेका छोरा एल्याकीम,
िमन् नाका छोरा मलआे, म ाथाका छोरा िमन् ना, नातानका छोरा म ाथा, दाऊदका
छोरा नातान, 32 ियशकैा छोरा दाऊद, ओबदेका छोरा ियश,ै बोअजका छोरा
ओबदे, सल्मोनका छोरा बोअज, नहशोनका छोरा सल्मोन, 33 अम्मीनादाबका
छोरा नहशोन, आरामका छोरा अम्मीनादाब, हे ोनका छोरा आराम, फारेसका
छोरा हे ोन, यहूदाका छोरा फारेस, 34 याकूबका छोरा यहूदा, इसहाकका छोरा
याकूब, अ ाहामका छोरा इसहाक, तरेहका छोरा अ ाहाम, नाहोरका छोरा तरेह,
35 सरूगका छोरा नाहोर रऊका छोरा सरूग, पलेगेका छोरा रऊ, एबरेका छोरा
पलेगे, शलेहका छोरा एबरे, 36 केनानका छोरा शलेह, अपर्क्षदका छोरा केनान,
शमेका छोरा अपर्क्षद, नोआका छोरा शमे, लमेखेका छोरा नोआ, 37 मतशूलेहका
छोरा लमेखे, हनोकका छोरा मतशूलेह, यरेेदका छोरा हनोक, महलाललेका छोरा
यरेेद, केनानका छोरा महलालले, 38 एनोशका छोरा केनान, शतेका छोरा एनोश,
आदमका छोरा शते आदम परमशे् वरका छोरा िथए ।
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4
1 तब पिव आत्माले भ रएर यशे ू यदर्न नदीबाट फकर् नभुयो, अिन आत्मा ारा

उजाड-स्थानमा डोर् याइनभुयो । 2 त् यहाँ उहाँ चा लस िदनसम्म िदयाबलस ारा
परीक्षामा पन ुर्भयो । ती िदनहरूमा उहाँले केही पिन खानभुएको िथएन, र त् यो
समयको अन्त् यमा उहाँ भोकाउनभुएको िथयो । 3 तब शतैानले यशेलूाई भन्यो,
“यिद तपाईं परमशे् वरका पु हुनहुुन्छ भन,े यो ढुङ्गालाई रोटी हुन आज्ञा िदनहुोस ्
।” 4 यशेलूे जवाफ िदनभुयो, “ले खएको छ, मािनस रोटीले मा बाँच् न सक्दनै
।” 5 त्यसपिछ, शतैानले उहाँलाई उच् च स्थानमा लगरे ससंारका सबै राज्यहरूलाई
िछनभरमै दखेायो । 6 शतैानले उहाँलाई भन्यो, “म तपाईंलाई यी सबै राज्यहरू
र यसको वभैवमािथ शासन गन अिधकार िदनछुे । म यो गनर् सक्छु, िकनिक
यी सबमैािथ शासन गन अिधकार मलाई िदइएको छ, मलैे जसलाई चाहन्छु
त्यसलाई िदन सक्छु । 7 यसकारण यिद तपाईंले मलाई दण्डवत ् गरी आराधना
गन ुर्भयो भन,े यी सबै तपाईंकै हुनछेन ्।” 8 तर यशेलू े जवाफ िदनभुयो र त् यसलाई
भन् नभुयो, “ले खएको छ, तैलँ े आफ्ना परम भु परमशे् वरको मा आराधना गन ूर्
र उहाँको मा सवेा गन ूर् ।” 9 त्यसपिछ शतैानले यशेलूाई यरूशलमे म न् दरको
उच् च स्थानको टुप् पामा लगरे उहाँलाई भन्यो, “यिद तपाईं परमशे् वरका पु
हुनहुुन्छ भन,े यहाँबाट तल हाम्फाल्नहुोस ् । 10 िकनभने ले खएको छ, तपाईंको
सरुक्षा र वास्ता गनर् ‘उहाँले आफ्ना दतूहरूलाई आज्ञा गन ुर्हुनछे ।’ 11 अिन
ितनीहरूले तपाईंलाई हात हातै थाम् नछेन,् त्यसकारण तपाईंका खु ा ढुङ्गामा
ठोिकने छैनन ् ।” 12 यशेलूे जवाफ िददँै त्यसलाई भन् नभुयो, “यस्तो भिनएको
छ, तैलँ े आफ्ना परम भु परमशे् वरको परीक्षा नगन ूर् ।” 13 अिन शतैानले यशेकूो
परीक्षा ग रसकेपिछ उहाँलाई अक समय नआएसम्म छोडरे गयो । 14 त्यसपिछ
पिव आत्माको श क् त ारा यशे ू गालीलमा फकर् नभुयो र उहाँको िवषयमा भएको
खबर व रप रका सबै क्षे हरूमा फै लयो । 15 उहाँले ितनीहरूका सभाघरहरूमा
िसकाउनभुयो र हरेकले उहाँको शसंा गरे । 16 एक िदन यशे ूनासरतमा आउनभुयो,
जनु सहरमा यशे ू हुकर् नभुएको िथयो । उहाँको रीितअनसुार उहाँ यहूदी सभाघरमा
वशे गरी िव ामको िदनमा खडा भई धमर्शास् पाठ गन ुर्भयो । 17 उहाँलाई यशयैा

अगमवक् ताको चमर्प को म ु ो िदइयो । त्यसपिछ उहाँले म ु ो खोल्नभुयो र यो
ले खएको ठाउँ भे ाउनभुयो । 18 “परम भकुा आत्मा ममािथ छ, िकनभने उहाँले
मलाई ग रबहरूलाई ससुमाचार सनुाउनको िन म्त अिभषके गन ुर्भएको छ । उहाँले
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कैदीहरूलाई छुटकाराको घोषणा गनर् मलाई पठाउनभुएको छ र द ृ ष् टिवहीनहरूलाई
द ृ ष् ट िदन, अन्यायमा परेकाहरूलाई स्वतन् ता दान गनर्, 19 र परम भकुो
िनगाहको वषर् घोषणा गनर् मलाई पठाउनभुएको छ ।” 20 त्यसपिछ उहाँलेचमर्प को
म ु ोलाई बन् द गन ुर्भयो र सभाघरको मखु्य सवेकलाई िफतार् गन ुर्भयो र उहाँ बस् नभुयो
। सभाघरमा उप स्थत भएका सबै मािनसहरूको हरेाइ उहाँमािथ पर् यो । 21 उहाँले
ितनीहरूलाई भन् नभुयो, “आज ितमीहरूले यी वचनहरू सनु्दा सनु्दै यो परुा भएको
छ ।” 22 उहाँले बोल्नभुएको वचनको सबजैना साक्षी भए र सबै मािनसहरू उहाँको
मखुबाट िनस्केको अन ु ही वचन ित आश् चयर् चिकत भए । उनीहरू यसो भन्दै
िथए, “के यी मािनस  योसफेका छोरा होइनन ्र ? 23यशेलूे ितनीहरूलाई भन् नभुयो,
“िनश् चय नै ितमीहरूले मलाई यो उखान भन् नछेौ, ए वै ितमी आफँैलाई िनको पार
। कफनर्हुममा ज-ेजित कामहरू तपाईंले गन ुर्भयो त्यो हामीले सनुकेा छौ,ँ ती कायर्हरू
ित ो आफ्नो स्थानीय ठाउँमा पिन गर ।” 24 साँच् चै म ितमीलाई भन्दछु, “कुनै
पिन अगमवक् तालाई आफ्नो ठाउँमा स्वीकार ग रदँनै । 25 तर म ितमीहरूलाई
सत्य भन्दछु, ितन वषर् छ मिहनासम्म स्वगर्को ढोका बन्द गरी व ृ ष् ट रोिकँदा र सारा
भमूीमा ठुलो अिनकाल पदार् ए लयाको समयमा इ ाएलमा धरैे िवधवाहरू िथए ।
26 तर ए लयालाई अन्य कुनै क् त र स्थानहरूमा नपठाई िसदोन नगरमा भएकी
सारपतकी िवधवाकहाँ पठाइयो । 27 अगमवक् ता एलीशाको समयमा इ ाएलमा
धरैे कुष् ठरोगीहरू िथए, तर िस रयाली नामानबाहके कोही पिन िनको पा रएन ।
28जब सभाघरमा भएका सबै मािनसहरूले यी सबै कुराहरू सनु,े तब उनीहरू रसले
चरु भए । 29 ितनीहरू उठे र उहाँलाई सहरको बािहरप ठेल्दै लाग,े जनु सहर
ितनीहरूले पहाडमा बसालकेा िथए, त्यहीँबाट तल उहाँलाई खसाल्ने यत् न गरे ।
30 तर उहाँ ितनीहरूका िबचबाट िनस्केर आफ्नो बाटो लाग् नभुयो । 31 त्यसपिछ
उहाँ गालील सहरको कफनर्हुममा जानभुयो । िव ाम िदनमा उहाँले मािनसहरूलाई
सभाघरमा िसकाउँदै हुनहुुन्थ्यो । 32 ितनीहरू उहाँको िशक्षामा आश् चयर् चिकत
भए, िकनभने उहाँले अिधकारसिहत बोल्नभुएको िथयो । 33 त्यस िदन सभाघरमा
एक जना अशु आत्मा भएको मािनस त्यहाँ िथयो, र उसले ठुलो स्वरले िचच्याउँदै
भन्यो, 34 “नासरतका यशे,ू हामीहरूसगँ तपाईंको के सरोकार छ ? के तपाईं
हामीलाई नाश गनर् आउनभुएको हो ? तपाईं को हुनहुुन्छ भनी मलाई थाहा छ ।
तपाईं परमशे् वरका पिव जन हुनहुुन्छ ।” 35 यशेलूे दषु् टात्मालाई हकान ुर्भयो र
भन् नभुयो, “चपु लाग ्र त्यसबाट बािहर िन स्कजा ।” त्यसले ितनीहरूका िबचमा
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उसलाई लडायो र कुनै पिन हािन नोक्सानी नगरीकन उसबाट िनस्केर गयो ।
36 सबै मािनसहरू अित आश् चयर् चिकत भए र उनीहरू एक अकार्मा यो िवषयमा
छलफल गनर् लागे । उनीहरूले भन,े “यी वचनहरू कस्ता हुन ्? उहाँले अशु
आत्माहरूलाई अिधकार र श क् तसाथ आज्ञा गन ुर्हुन्छ र ितनीहरू बािहर िनस्केर
जान्छन ्?” 37 उहाँको िवषयमा भएका समाचारहरू व रप रका सबै क्षे हरूमा
चारैितर फै लयो । 38 त्यसपिछ यशे ूसभाघरबाट िनस्केर िसमोनको घरमा पस् नभुयो
। िसमोनकी सासलुाई उच् च ज्वरोले सताएको िथयो र उनीहरूले उनको पक्षमा
उहाँसगँ िबन्ती गरे । 39 उहाँ उनको छेउमा उिभनभुयो र ज्वरोलाई हकान ुर्भयो
र ज्वरोले उनलाई छो ो । तरुुन्तै उनी उ ठन ् र उहाँहरूको सवेा गनर् था लन ्
। 40 साँझपख सयूर् अस्ताउने बलेामा धरैे कारका रोग लागकेा िबरामीहरूलाई
यशेकूहाँ ल्याइयो । उहाँले ितनीहरू सबमैािथ आफ्नो हात राख् नभुयो र सबलैाई
िनको पान ुर्भयो । 41 ितनीहरूमध्ये धरैेबाट भतू आत्मा िचच्याउँदै बािहर िनस्केर
यसो भन्यो, “तपाईं जीिवत परमशे् वरका पु हुनहुुन्छ ।” यशेलूे भतू आत्माहरूलाई
हकान ुर्भयो र ितनीहरूलाई बोल्न िदनभुएन, िकनभने उहाँ ीष् ट हुनहुुन्थ्यो भनी
ितनीहरूलाई थाहा िथयो । 42 जब िबहान भयो, उहाँ एकान्त ठाउँमा जानभुयो
। ठुलो िभडले उहाँलाई खोजी राखकेो िथयो र उहाँ जहाँ हुनहुुन्थ्यो, िभड त्यहीँ
नै आइपगु्यो र ितनीहरूले उहाँलाई अन् त जानबाट रोक् ने कोिसस गरे । 43 तर
यशेलू े भन् नभुयो, “मलैे अन्य सहरहरूमा पिन राज्यको ससुमाचार चार गन ुर्पछर्,
िकनभने म यसकैो लािग पठाइएको हु ँ ।” 44 त्यसपिछ यहूिदयाका सबै ान्तका
सभाघरहरूमा उहाँले िनरन्तर चार गन ुर्भयो ।

5
1 जब मािनसहरू यशेकूहाँ परमशे् वरको वचन सनु् नको लािग जम्मा भए, त्यो

समयमा यशे ू गनसेरेतको तालमा उिभनभुएको िथयो । 2 उहाँले तालको िकनारमा
दईुवटा डुङ्गा राखकेो दखे् नभुयो । जालहारीहरूले बािहर िनस् केर आफ्ना जालहरू
धोइरहकेा िथए । 3 यशे ू तीमध्ये एउटा डुङ्गामा चढ्नभुयो जनुचािह ँ िसमोनको
िथयो र उनलाई जिमनभन्दा पर पानी भएको ठाउँितर लजैान भन् नभुयो । त्यसपिछ
उहाँले डुङ्गामा बसरे मािनसहरूलाई िसकाउनभुयो । 4 उहाँले बो लसक् नभुएपिछ
िसमोनलाई भन् नभुयो, “माछाहरू समात् नलाई ित ो डुङ्गा गिहरो पानीितर लजैाऊ
र जाल हान ।” 5 िसमोनले जवाफ िदएर भन,े “ भ,ु हामीले रातभ र जाल हान्यौँ,
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तर केही पिन प न सकेनौँ । तरै पिन तपाईं भन् नहुुन्छ भने म जाल हान् नछुे ।”
6जब ितनीहरूले यसो गरे, ितनीहरूले धरैे सङ्ख्यामा माछाहरू बटुले र ितनीहरूको
जाल फाट्न लािगरहकेो िथयो । 7 त्यसलै,े ितनीहरूले आफ्ना डुङ्गाका अरू
साथीहरूलाई सहयोग गनर् आउनको लािग इसारा गरे । ितनीहरू आए र सबै
डुङ्गाहरू भरे अिन ती डुब् न थाले । 8 तर िसमोन प सुले जब यो दखे,े यशेकूो
अगािड घ ुडँा टेकेर भन,े “हे भ,ु मबाट टाढा जानहुोस ् िकनिक म पापी हु ँ ।”
9 ितनीहरूले माछा समातकेो दखेरे उनी र ितनीसगँ भएका सबै जना आश् चयर् चिकत
भए । 10 यस कायर्मा ज ब्दयाका छोराहरू याकूब र यहून् ना प सुसगँ साझदेार िथए
। यशेलू े प सुलाई भन् नभुयो, “नडराऊ, िकनभने अबदे ख ितमीले मािनसहरू
प नछेौ ।” 11 जब ितनीहरूले आफ्नो डुङ्गालाई जिमनमा ल्याए, उनीहरूले
आफूसगँ भएका सबै कुरा छोडरे उहाँको पिछ लागे । 12 जब उहाँ सहरहरूमध्ये
एउटा सहरमा जाँदै गन ुर्हुदँा उहाँले कुष् ठरोगीलाई दखे् नभुयो । जब कुष् ठरोगीले
यशेलूाई दखे्यो, उसले घोप् टो परेर दण्डवत ् गर् यो र भन्यो, “हे भ,ु तपाईंले
इच्छा गन ुर्भयो भने मलाई श ु पानर् सक् नहुुन्छ ।” 13 यशेलूे हात पसारेर छुनभुयो र
भन् नभुयो, “म चाहन्छु िक ितमी श ु होऊ ।” अिन तत्कालै कुष् ठरोगले उसलाई
छो ो । 14 उहाँले यो कुरा कसलैाई नभन् न ू भनी आज्ञा गन ुर्भयो र भन् नभुयो,
“आफ्नो बाटो लाग र मोशाको वस्थाबमोिजम आफँैलाई पजुारीकहाँ दखेाऊ ।
ित ो श ु ताको लािग ब ल चढाऊ र ितनीहरूलाई ितमी कसरी िनको भयौ भनी
गवाही दऊे ।” 15 तर यो कुरा चारैितर फै लयो र िभडहरू त्यो कसरी िनको भयो
भनी िसकाएको सनु् न र आ-आफ्नो रोगबाट िनको हुन आए । 16 तर उहाँ ायः गरेर
उजाड-स्थानितर गएर ाथर्ना गन ुर्हुन्थ्यो । 17 एक िदन उहाँले िशक्षा िदइरहनभुएको
बलेामा, त्यहाँ फ रसीहरू र वस् थाका िशक्षकहरू पिन बिसरहकेा िथए, जो
गालील र यहूदाका िविभन् न गाउँ र इलाकाहरूबाट अिन यरूशलमेको सहरबाट
आएका िथए । िनको पानर्का लािग परमशे् वरको श क् त उहाँसगँ िथयो । 18 केही
मािनसहरूले एक जना पक्षाघाती मािनसलाई ग ु न् मा बोकेर त्यहाँ आए । उसलाई
यशेकूो अगािड िभ लगरे राख् नका लािग लजैाने बाटो खोजे । 19 तर िभडको
कारणले गदार् ितनीहरूले उसलाई यशेकूहाँ लजैान सकेनन ।् त्यसलै,े ितनीहरू घरको
छानामािथ चढे र छाना खोलरे ितनीहरूले त्यो मािनसलाई यशे ू भएको ठाउँको
अगािड ओ ानसिहत झा रिदए । 20 यशेलूे ितनीहरूको िवश् वासलाई दखे् नभुयो
र भन् नभुयो, “हे मािनस, ित ो िवश् वासको कारण ित ा पाप क्षमा भएका छन ्
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।” 21 शास् ी र फा रसीहरूले श् न गनर् थाल,े “यो ईश् वर-िनन्दा गन को हो ?
परमशे् वरबाहके कसले पापको क्षमा िदन सक्छ ?” 22 यशेलूे ितनीहरूले आपसमा
के िवचार गरेका िथए भन् ने कुरा जान् नभुयो र भन् नभुयो, “ितमीहरू आफ्नो हृदयमा
िकन यस्तो श् न गदर्छौ ? 23 कुन कुरा सिजलो छ ‘ित ा पाप क्षमा भए भन् न ु वा
उठेर िहडँ ् भन् न ु ?‘ 24 ितमीहरूलाई थाहा होस ् िक मािनसका पु लाई पथृ्वीमा
पाप क्षमा गन अिधकार छ । म ितमीलाई भन्दछु, ‘उठ, ित ो आफ्नो ओ ान
उठाऊ र आफ्नो घर जाऊ‘ ।” 25 तरुुन्तै ितनीहरूको सामनु् ने ऊ उ ो र आफ्नो
ओ ान उठाएर परमशे् वरको मिहमा गद आफ्नो घरतफर् लाग्यो । 26 सबै जना
अच म्मत भए र परमशे् वरलाई मिहमा िदए । ितनीहरू डरले भ रएर भन,े “आज
हामीले असाधारण काम दखेकेा छौँ । 27 यसपिछ यशे ू त्यहाँबाट जानभुयो र लवेी
नाउँ गरेको कर उठाउने क् तलाई कर उठाउने ठाउँमा बिसरहकेो दखे् नभुयो ।
उहाँले उसलाई भन् नभुयो, “मलाई प ाऊ ।” 28 त्यसलै,े लवेीले सब थोक
छाडरे उठे अिन उहाँलाई प ाए । 29 तब लवेीले यशेकूो िन म्त उसको घरमा
एउटा ठुलो भोज िदए, जहाँ धरैे कर उठाउनहेरू पिन िथए अिन अन्य मािनसहरूले
पिन टेबलमा अडसे लगाएर ितनीहरूसगँै खाइरहकेा िथए । 30 तर फ रसीहरू
र ितनीहरूका शास् ीहरूले उहाँका चलेाहरूसगँ यसरी गनुासो ग ररहकेा िथए,
“ितमीहरू िकन कर उठाउनहेरू र अरू पापीहरूसगँ बसरे खान् छौँ ?” 31 यशेलूे
ितनीहरूलाई जवाफ िदनभुयो, “असल स्वस्थ हुने मािनसलाई वै को आवश्यकता
पदन, िबरामीलाई मा यसको आवश्यकता पछर् ।” 32 म धम मािनसलाई
पश् चा ापको लािग बोलाउन आएको होइन,ँ तर पापीहरूलाई पश् चा ापको िन म्त
बोलाउन आएको हु ँ । 33 ितनीहरूले उहाँलाई भन,े “यहून् नाका चलेाहरू ायः
उपवास बस्छन ् र ाथर्ना गछर्न ्अिन फ रसीहरूका चलेाहरूले पिन त्यसै गछर्न,्
तर तपाईंका चलेाहरू खान्छन ्र िपउँछन ्।” 34यशेलूे ितनीहरूलाई भन् नभुयो, “के
िववाह भोजमा दलुहा त्यहाँ ितनीहरूकासाथमा हुदँा िववाह भोजमा उप स्थत हुनहेरू
उपवास बस् छन ् र ?” 35 तर ितनीहरूबाट दलुहालाई लिगने समय आउनछे,तब
मािनसहरू ती िदनहरूमा उपवास बस् नछेन ् ।” 36 त्यसपिछ यशेलूे ितनीहरूलाई
एउटा दषृ् टान्त भन् नभुयो, “कसलैे पिन परुानो कपडा टाल्नलाई नयाँ कपडा
च्यात्दनै । उसले त्यसो गर् यो भन,े उसले त्यो नयाँ कपडालाई च्यातकेो हुन्छ,
तर त्यो नयाँ कपडाको टु ा परुानो कपडासगँ पिन िमल्दनै । 37 साथै कसलैे पिन
परुानो मशकमा नयाँ दाखम हाल्दनै । उसले त्यसो गर् यो भने नयाँ दाखम ले
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परुानो मशकलाई फुटाउनछे र दाखम पो खन्छ र मशक पिन नष् ट हुनछे । 38 तर
नयाँ दाखम नयाँ मशकमा नै राख् नपुछर् । 39 परुानो दाखम िपएर कसलैे पिन
नयाँ दाखम को चाह गदन, िकनभने उसले “परुानो नै असल छ भन्छ ।”

6
1 अब िव ामको िदनमा यस्तो भयो िक यशे ू चलेाहरूसगँ अन् नको खतेको

बाटो भएर जाँदै गन ुर्हुदँा ितनीहरूले हातले अन् नका बाला टप्दै र ितनीहरूका
हातमा मािडरहकेा र अन् न खाइरहकेा िथए । 2 तर केही फ रसीहरूले भन,े
“िकन ितमीहरूले िव ामको िदनमा वस्थाअनसुार गनर् नहुने काम ग ररहकेा
छौ ?” 3 यशेलूे ितनीहरूलाई जवाफ िददँै भन् नभुयो, “दाऊद र ितनीसगँ भएका
मािनसहरू भोकाएका बलेा दाऊदले के गरे भनी ितमीहरूले पढकेा छैनौ ? 4 ितनी
परमशे् वरको भवनिभ पसरे पजूारीहरूले बाहके अरूले खान िनषधे ग रएको
परमशे् वरको उप स्थितको रोटीबाट आफूले केही खाए र केही आफूसगँ भएका
मािनसहरूलाई पिन िदए ।” 5 तब उहाँले ितनीहरूलाई भन् नभुयो, “मािनसका पु
िव ाम िदनको पिन भु हो ।” 6 अक िव ाममा यसो भयो िक उहाँ सभाघरमा
जानभुयो र त्यहाँ भएका मािनसहरूलाई िसकाउनभुयो । त्यहाँ दािहने हात सकेुको
एक जना मािनस िथयो । 7 उहाँले िव ामको िदनमा कसलैाई िनको पान ुर्हुन्छ िक
हुन् न भनरे शास् ीहरू र फ रसीहरूले निजकबाट उहाँलाई िनयाली राखकेा िथए
तािक ितनीहरूले उहाँलाई केही गल्ती गरेको कारण दोष भे ाउन सिकयोस ्। 8 तर
ितनीहरूले के सोिचरहकेा िथए भनी उहाँलाई थाहा िथयो, र हात सकेुको मािनसलाई
भन् नभुयो, “उठ र सबकैा िबचमा खडा होऊ ।” त्यसकारण, त्यो मािनस उ ो र
त्यहाँ सबकैा िबचमा उिभयो । 9 यशेलूे ितनीहरूलाई भन् नभुयो, “म ितमीहरूलाई
सोध्छु, िव ामको िदनमा कसकैो असल गन ुर् वा हािन गन ुर्, जीवन बचाउन ु वा नाश
गन ुर् कुन ठक हो ?” 10तब उहाँले ितनीहरूका व रप र हने ुर्भयो र त्यस मािनसलाई
भन् नभुयो, “तरेो हात पसार ्।” उसले त्यसै गर् यो र उसको हात पिहलाको जस्तै
भयो । 11 तर ितनीहरू रसले चरू भए र यशेकूो बारेमा के गनर् सिकन्छ भनी एक
अकार्मा कुराकानी गरे । 12 उहाँ डाँडामा ाथर्ना गनर् जानभुएको बलेा ती िदनहरूमा
यसो भएको हो । उहाँले परमशे् वरसगँ रातभर िनरन्तर ाथर्नामा िबताउनभुयो ।
13 जब उज्यालो भइसकेको िथयो । उहाँले चलेाहरूलाई आफूकहाँ बोलाउनभुयो
र ितनीहरूमध्यबेाट बा जनालाई चनु् नभुयो जसलाई “ े रत” नाउँ िदनभुयो ।
14 प े रतहरूका नाउहँरू िथएः िसमोन (जसलाई उहाँले प सु भनी नाउँ िदनभुयो)
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र उनका भाइ अ न् यास, याकूब, यहून् ना, िफ लप, बारथोलोमाइ, 15 म ी, थोमा,
अल्फयासका छोरा याकूब, िसमोन जसलाई िव ोही भिनन्थ्यो, 16 याकूबका छोरा
यहूदा, र यहूदा इस्क रयोत, जो एक धोकेबाज हुन पगु्यो । 17 त्यसपिछ यशे ू
ितनीहरूसगँै डाँडाबाट तल ओलर्नभुयो र समथर ठाउँमा उिभनभुयो । त्यहाँ उहाँका
चलेाहरूको ठुलो िभड िथयो र त्यसै गरी ठुलो सङ्ख्यामा यहूिदया, र यरूशलमे, र
िसदोन, टुरोसको समु ी तटका बािसन्दाहरू पिन िथए । 18 ितनीहरू उहाँका वचन
सनु् न र आ-आफ्ना रोगहरूबाट िनको हुनलाई आएका िथए । अशु आत्माले
सताइएका मािनसहरू पिन िनको भए । 19 भिभडमा भएका सबलैे उहाँलाई छुन
खोज,े िकनभने िनको पान श क् त उहाँबाट गइहकेो िथयो र उहाँले सबलैाई िनको
पान ुर्भयो । 20 उहाँले चलेाहरूतफर् हने ुर्भयो र भन् नभुयो, “धन्य ितमीहरू जो दीन
छौ, परमशे् वरको राज्य ितमीहरूकै हो । 21 धन्य ितमीहरू जो अिहले भोकाउँदछौ,
ितमीहरू तपृ् त हुनछेौ । धन्य ितमीहरू जो अिहले रुन्छौ, ितमीहरू हाँस् नछेौ । 22जब
मािनसका पु का खाितर बिहष्कार गरी साथीहरूबाट अलग गरेर ितमीहरूलाई
िनकाल्दछन ्र दषु् ट ठानी ितमीहरूका नाउलँाई अपमान गदर्छन ्। धन्य हौ ितमीहरू
जब मािनसहरूले ितमीहरूलाई घणृा गदर्छन ् । 23 त्यसिदन ितमीहरू रमाओ र
आनन्दले उ , िकनिक िनश् चय नै स्वगर्मा ितमीहरूका लािग ठुलो इनाम हुनछे
। िकनिक ितनीहरूका पखुार्हरूले पिन अगमवक् ताहरूलाई त्यसै गरेका िथए ।
24 तर िधक् कार ितमीहरू जो धनी छौ ! ितमीहरूले आफ्ना सान्त्वना पाइसकेका
छौ । 25 िधक् कार ितमीहरूलाई जो आिहले तपृ् त छौ ! ितमीहरू पिछ भोकाउनछेौ
। िधक् कार ितमीहरू जो अिहले हाँस् छौ ! ितमीहरू पिछ रुनछेौ र िवलाप गनछौ
। 26 िधक् कार ितमीहरू मािनसहरूबाट शसंा पाउनहेरू ! ित ा पखुार्हरूले झटुा
अगमवक् ताहरूलाई पिन त्यसै गरेका िथए । 27 तर म ितमीहरूलाई भन्दछु जसले
सिुनरहकेा छौ, ित ा श हुरूलाई मे गर र ितमीहरूलाई घणृा गनहरूको भलाइ गर
। 28 ितमीहरूलाई सराप् नहेरूलाई आिशष ् दऊे र ितमीहरूलाई द ु र्वहार गनहरूका
िन म्त ाथर्ना गर । 29 ित ो एउटा गालामा िहकार्उनलेाई अक पिन थािपदऊे
। यिद कसलैे ित ो कोट खोस् छ भने उसलाई दौरा पिन िदइहाल । 30 ितमीसगँ
माग् ने सबलैाई दऊे । यिद कसलैे ित ो केही कुरा लगमेा त्यससगँ िफतार् नमाग ।
31 मािनसहरूले ितमीलाई जसो गरेको चाहन्छौ, ितमीले पिन ितनीहरूलाई त्यस्तै
गन ुर्पछर् । 32 ितमीलाई मे गनहरूलाई मा मे गछ भने के लाभ भयो र ?
िकनिक पापीहरूले पिन ितनीहरूलाई मे गनहरूलाई मा मे गछर्न ् । 33 यिद
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ितमीहरूलाई असल गनलाई मा असल गछ भने के लाभ भयो र ? पापीहरूले
पिन त त्यसै गछर्न ् । 34 यिद ितमीले ितनीहरूले िफतार् गनर् सक्छन ्भन् ने आशामा
मा ऋण िदन्छौ भने ितमीलाई के लाभ भयो र ? पापीहरूले पिन पापीहरूलाई ऋण
िदन्छन ्र उि कै मा ामा िफतार् पाउने आशा राख्दछन ्। 35 तर ित ा श हुरूलाई
मे गर र ितनीहरूको भलाइ गर । पैचँो माग् नहेरूलाई केही पिन िफतार् पाउने

आशा नगरीकन दऊे तािक ित ो इनाम ठुलो हुनछे । ितमी सव च् चका छोराहरू
हुनछेौ, िकनिक उहाँ आफँै अधन्यवादी र खराब मािनसहरू ित कृपाल ु हुनहुुन्छ ।
36 ित ा िपता कृपाल ु हुनभुएझै ँ ितमी पिन कृपाल ु होऊ । 37 कसकैो न्याय नगर
र ित ो न्याय ग रनछैेन । दोष नलगाऊ र ितमी दोषी ठह रनछैेनौ; अरूलाई क्षमा
दऊे र ितमीलाई पिन क्षमा ग रनछे । 38 अरूहरूलाई दऊे र ितमीहरूलाई पिन
िदइनछे । शस्त प रमाणमा खाँदी-खाँदी, हल्लाई-हल्लाई पो खने गरी, ितनीहरूले
ितमीहरूका पोल्टामा खन्याउनछेन ् । जनु नापले ितमीहरू नाप् तछौ, त्यहीँ नापले
ितमीहरू पिन नािपनछेौ ।” 39 त्यसपिछ उहाँले ितनीहरूलाई एउटा दषृ् टान्त पिन
भन् नभुयो, “के एक जना अन्धा मािनसले अक अन्धा मािनसलाई डोर् याउन सक्छ
? त्यसो गरे दवुै जना खाल्डोमा पदनन ्र ? 40 एउटा चलेा आफ्नो गरुुभन्दा महान ्
हुन सक्दनै । तर हरेक जसले ता लम ाप् त गछर्, तब ऊ आफ्नो गरुुजस्तै हुनछे ।
41 ितमीले ित ो भाइको आखँामा मा िकन सानो किसङ्गर दखे् तछौ तर आफ्नै
आखँामा भएको मढुाचािह ँ िकन दखे्दनैौ ? 42कसरी ितमीले आफ्नो भाइलाई भन् न
सक्छौ, भाइ मलाई ित ा आखँामा भएको किसङ्गर िनकाल्न दऊे जब िक ितमीले
आफ्नै आखँामा भएको मढुा दखे्दनैौ ? हे पाखण्डी हो ! पिहले ित ा आखँाबाट मढुा
िनकाल तब ितमीले ित ो भाइको आखँामा भएको किसङ्गर िनकाल्न स्पष् टसगँ
दखे् नछेौ । 43 िकनिक कुनै असल रुखले कुिहएको फल फलाउँदनै, न त कुिहएको
रुखले असल फल फलाउन सक्छ । 44 िकनभने त्यके रुख त्यसको फलले नै
िचिनन्छ । िकनिक काँडाको रुखबाट कसलैे अञ् जीर बटुल्न सक्दनै, न त काँडे
झाडीबाट अङ्गरु बटुल्न सक्छ । 45 असल मान्छेले आफ्नो हृदयको भण्डारबाट
असल कुरा िनकाल्छ र खराब मान्छेले आफ्नो हृदयको भण्डारबाट खराब कुरा नै
िनकाल्दछ । िकनिक उसले आफ्नो हृदयको शस्तबाट त्यही बोल्दछ र जे भण्डार
गरी राखकेो छ, त्यहीँ िनकाल्छ । 46 ितमीहरू मलाई िकन “ भ,ु भ”ु भन्दछौ,
जब िक मलैे भनकेा कुराहरूचािह ँ ितमीहरूले पालना गदनौ ? 47 हरेक क् त जो
मकहाँ आउँछ र मरेा वचन सनु्छ र पालन गछर्, म ितमीहरूलाई भन्दछु, ऊ कस्तो
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मािनस हो । 48ऊ एक जना घर बनाउने मािनसजस्तो हो, जसले जिमन गिहरो गरी
खन्यो र घरको जग ब लयो च ानमािथ बसाल्यो । जब जल वाह भयो, तब बाढी
उल आएर त्यस घरलाई हार गर् यो, तर त्यसलाई हल्लाउन सकेन, िकनभने त्यो
रा री बनाइएको िथयो । 49 तर एक जना मािनस जसले मरेा वचनहरू सनु्छ र
पालन गदन,् त्यो मािनस जिमनमािथ िवनाजग घर बनाउने मािनसजस्तो हो । जब
जल वाह उल आयो र त्यस घरलाई हार गर् यो तब त्यो घर तरुुन्तै ढली हाल्यो
र त्यस घरको परैु िवनाश भयो ।

7
1 सिुनरहकेा मािनसहरूलाई सबै कुरा भनरे सक् नभुएपिछ यशे ू कफनर्हुममा

वशे गन ुर्भयो । 2 एउटा कप् तानको दास जो उनका लािग अित नै मह वपणूर्
िथयो, ऊ सा ै िबरामी भएर मन आटेँको िथयो । 3 तर उनले यशेकूो बारेमा
सनुकेो हुनाले कप् तानले यहूदीहरूका धमर्-गरुुहरूलाई यशेकूहाँ गएर उहाँ आएर
आफ्नो दासलाई मनर्दे ख बचाइ िदनहुोस ् भनी पठायो । 4 जब ितनीहरू यशेकूो
निजक आए, तब ितनीहरूले उहाँसगँ यसो भन्दै िबन्ती गरे, ितनी योग्यका छन ्
यो ितनका िन म्त तपाईंले ग रिदनहुोस ् । 5 िकनिक उनले हा ा जाितहरूलाई मे
गछर्न ्र उनी ितनै नै हुन ्जसले हा ा लािग सभाघर पिन िनमार्ण ग रिदएका छन ्।”
6 त्यसलै,े यशे ू ितनीहरूसगँै सरासर बाटो लाग् नभुयो । तर उहाँ घरबाट धरैे टाढा नहुदँै
कप् तानले साथीहरू पठाएर उहाँलाई यसो भन् न लगाए, “ भु तपाईंले आफँैलाई
दःुख निदनहुोस,् िकनिक तपाईं मरेो घरिभ वशे गनर् योग्यको छैन ँ। 7यही कारणले
मलैे आफँैलाई तपाईंकहाँ आउने यार्प् त योग्यको ठािनन,ँ तर वचन बोली िदनहुोस ्र
मरेो दास िनको हुनछे । 8 िकनिक म पिन एउटा अिधकार पाएको मािनस हु ँ र मरेोमिुन
िसपाहीहरू छन ्। मलैे एउटलाई जा भन्छु र त्यो जान्छ र अक लाई आइज भन्छु र
त्यो आउँछ र मरेो दासलाई ‘यसो गर भन्छु,‘ त्यसले त्यो गछर् ।” 9जब यशेलूे त्यो
सनु् नभुयो, उहाँ अच म्मत हुनभुयो र िभडितर फकर उनलाई दखेाउदँै भन् नभुयो, “म
ितमीहरूलाई भन्दछु, िक इ ाएलमा पिन मलैे कसमैा यस्तो िवश् वास भे ाएको छैन
।” 10 तब ती पठाइएका मािनसहरू घरमा फकर आए र दासलाई स्वस्थ अवस्थामा
भे ाए । 11 त्यसको केही समयपिछ यशे ू नाइन भन् ने सहरमा या ा ग ररहनभुएको
िथयो । मािनसहरूको एउटा ठुलो िभडसगँै उहाँका चलेाहरू पिन उहाँसगँै िथए ।
12जब उहाँ सहरको मलू ढोकानिजक पगु् नभुयो, त्यहाँ एउटा मतृ मािनसलाई बोकेर
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ल्याइएको िथयो । त्यो उसकी आमाको एक मा छोरो िथयो । ितनी एउटी िवधवा
िथइन ् र सहरबाट आएको एउटा िभड ितनीसगँै िथयो । 13 ितनलाई दखेरे भ ु
ितनी ित अित नै दयाले भ रनभुयो र ितनलाई भन् नभुयो, “नरोऊ ।” 14 तब उहाँ
अगािड आउनभुयो र मतृकलाई छुनभुयो र शरीरलाई बोक् नहेरू टक् क अिडए ।
उहाँले भन् नभुयो, “जवान मािनस, म ितमीलाई भन्दछु, उठ ।” 15मतृ मािनस उ ो
र बोल्न थाल्यो । तब यशेलूे उसलाई उसकी आमालाई समु्पनभुयो । 16तब ितनीहरू
सबै डराए । ितनीहरूले यसो भन्दै परमशे् वरको शसंा ग ररह,े “हा ा िबचमा
एउटा महान ् अगमवक् ता खडा भएका छन ् र परमशे् वरले आफ्ना मािनसहरूलाई
हने ुर्भएको छ ।” 17 यशेलूे गन ुर्भएका यस कायर्को खबर सारा यहूिदयाभ र र सबै
िछमकेी इलाकाहरूमा चारैितर फै लयो । 18 यहून् नाका चलेाहरूले उहाँलाई यी
सबै कुराहरूको बारेमा बताइिदए । 19 तब यहून् नाले आफ्ना दईु जना चलेाहरूलाई
बोलाएर भकुहाँ यसो भनी पठाए, “के हामीले खोजी राखकेो आउनवेाला क् त
तपाईं नै हुनहुुन्छ वा अक कुनै छ ? 20 जब ितनीहरू यशेकूो निजक गए, तब
ितनीहरूले यसो भन,े ब प् तस् मा-िदने यहून् नाले हामीलाई तपाईंकहाँ यसो भनी पठाए,
“के हामीले खोजी राखकेो आउनवेाला क् त तपाईं नै हुनहुुन्छ वा अक कुनै
छ ?” 21 त्यस घडीमा उहाँले धरैे मािनसहरूलाई ितनीहरूका रोग, दःुखकष् ट
र दषु् टात्माबाट िनको पान ुर्भयो र उहाँले धरैे द ृ ष् टिवहीन मािनसहरूलाई दखे् न
सक् ने क्षमता िदनभुयो । 22 यशेलूे ितनीहरूलाई जवाफ िदएर भन् नभुयो, “ितमीहरू
आफ्नो बाटो लािगसकेपिछ ितमीहरूले जे सनुकेा र दखेकेा छौ, सो यहून् नालाई
बताइदओे । द ृ ष् टिवहीनहरूले द ृ ष् ट पाइराखकेा छन,् लङ्गडाहरू िहिँडराखकेा
छन,् कुष् ठरोगीहरू शु भइराखकेा छन,् कान नसनु् नहेरूले सिुनराखकेा छन,्
मतृकहरू जीिवत भइराखकेा छन र् आवश्यकतामा परेका मािनसहरूलाई ससुमाचार
सनुाइएको छ । 23 मरेो ि याकलापको कारणले मलाई िवश् वास गनर् नछोड्ने
त्यो मािनस धन्यको हो । 24 यहून् नाका समाचार वाहकहरू गइसकेपिछ यशेलूे
िभडहरूलाई यहून् नाको बारेमा बताउन थाल्नभुयो, “ितमी उजाड-स्थानमा के
हनेर्लाई गयौ, के बतासले हल्लाइराखकेो िनगालोलाई ? 25 तर के हनेर्लाई ितमी
गयौ, मलमलको कपडा लगाएको एउटा मािनसलाई ? हरे, रा ा सनु्दर कपडा
लगाएका मािनसहरू राजाका दरबारमा भोगिवलाससाथ िजउँछन ् । 26 तर के
हनेर्लाई ितमीहरू बािहर गयौ, एउटा अगमवक् तालाई ? हो, म ितमीहरूलाई भन्दछु,
र एउटा अगमवक् ताभन्दा पिन महान ् यहाँ छ । 27 यो जसको बारेमा ले खएको
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छ, हरे, म मरेा सन् दशेवाहकलाई ित ो अिग-अिग पठाउँदै छु । 28 म ितमीहरूलाई
भन्दछु, स् ीहरूबाट जन्मकेाहरूमध्यमेा, ब प् तस्मा-िदने यहून् नाभन्दा महान ् कोही
छैन, तापिन परमशे् वरको राज्यमा सबभन्दा कम मह  वको मािनस पिन उनीभन्दा
महान ् हुन्छ ।” 29 जब सबै मािनसहरूले यो सनु,े तब कर उठाउनहेरूसमते,
ितनीहरूले यो घोषणा गरे िक परमशे् वर धम हुनहुुन्छ, जसले ब प् तस्मा-िदने
यहून् नासगँै ब प् तस् मा लएका िथए । 30 तर फ रसीहरू र यहूदीहरूका वस्थाका
प ण्डतहरू, जसले उनीबाट ब प् तस् मा लएका िथएनन,् ितनीहरू आफँैले आफ्ना
िन म्त परमशे् वरको ब ु लाई इन्कार गरे । 31 यस पसु्ताका मािनसहरूलाई मलैे
केिसत तलुना गरूँ ? ितनीहरू केजस्ता छन ्? 32 ितनीहरू बजार क्षे मा खे लरहने
बालबा लकाहरूजस्ता छन,् जो बस्दछन ्र एक अक लाई यसो भन्दै बोलाउँछन,्
“हामीले ितमीहरूका लािग बाँसरुी बजायौँ, तर ितमीहरू नाचनेौ । हामीले िवलाप
गर् यौ,ँ तर ितमीहरू रोएनौ ।” 33 िकनिक ब प् तस्मा-िदने यहून् ना न रोटी खाँदै आए
न त दाखम नै िपउदै आए र पिन ितमीहरू भन्छौ िक उसलाई भतू लागकेो छ ।
34 मािनसका पु खाँदै र िपउँदै आए र ितमीहरू भन्छौ, “हरे, ऊ त एउटा िघचवुा र
िपयक् कड मािनस, कर उठाउने र पापीहरूका िम हो ।” 35 तर ब ु ितनका सबै
सन्तानहरू ारा मािणत हुन्छ ।” 36 अिहले एक जना फ रसीले यशेलूाई ऊसगँ
भोजन गनर्का लािग अनरुोध ग ररहकेो िथयो । त्यसपिछ यशे ू फ रसीको घरमा
वशे गन ुर्भयो, भोजन खानलाई टेबलुमा गएर बस् नभुयो । 37 हरे, त्यस सहरमा

एउटी स् ी िथइन ्जो पापी िथइन,् ितनले प ा लगाइन ् िक उहाँ फ रसीको घरमा
बस् नभुएको छ र ितनले िसङ्गमरमरको बोतलमा अ र ल्याइन ्। 38 ितनी उहाँका
पाउको निजक पछािडप उिभइन र् रोइन ।् तब ितनले उहाँको पाउ आफ्ना आसँलुे
िभजाउन था लन ्र टाउकाको कपालले उहाँका पाउ पिुछन,् उहाँका पाउमा म्वाइ
खाइन ्र पाउमा अ र घिसन ्। 39 जब यशेलूाई बोलाउने फ रसीले यो दखे्यो, तब
उसले आफूले िवचार गद भन्यो, “यिद यी मािनस एउटा अगमवक् ता भएको भए,
तब उनले जान् ने िथए िक को र कस्ती कारकी स् ीले उहाँलाई छोइरहकेी छे र त्यो
एउटी पापी स् ी हो भनरे ।” 40 यशेलूे जवाफ िदएर उसलाई भन् नभुयो, “िसमोन
मलैे ितमीलाई केही भन् न ु छ ।” उसले भन्यो, “गरुुज्य,ू भन् नहुोस ् ।” 41 यशेलूे
भन् नभुयो, “दईु जना मािनसले एक जना साहुबाट ऋण लएका िथए । एउटाले
पाँच सय िदनार ऋण, र अक ले पचास िदनार ऋण लएको रहछे । 42 ितनीहरूसगँ
ितन नभएकोले साहुले ती दवुै जनालाई माफ ग रिदए । त्यसकारण, ितनीहरूमध्ये
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कुनचािहलँे उनलाई बढी मे गनछ ?” 43 िसमोनले उहाँलाई जवाफ िदए र भन,े
“म िवचार गछुर् िक जसलाई उनले बढी माफ गरे । यशेलू े उसलाई भन् नभुयो ितमीले
ठकिसत न्याय गर् यौ ।” 44 यशे ू स् ीितर फकर िसमोनलाई भन् नभुयो, “ितमी यो

स् ीलाई दखे्दछौ । म ित ो घरिभ वशे गरेँ । ितमीले मरेो पाउ धनुलाई पानीसम्म
िदएनौ,ँ तर ितनले त आफ्नो आसँलुे मरेा पाउ िभजाइन,् र कपालले मरेा पाउ पिुछन ्
। 45 ितमीले मलाई म्वाइँ खाएनौ, तर ितनले म यहाँिभ पसकेो समयदे ख मरेा
पाउमा म्वाइँ खान छोडकेी छैनन ्। 46 ितमीले मरेो िशर तलेले अिभषके गरेनौ, तर
ितनले मरेा पाउमा अ र घिसन ् । 47 यो घटनाको कारणले म ितमीलाई भन्दछु,
िक जसका धरैे पाप िथए र बढी क्षमा ग रएको छ, ितनले धरैे मे गरेकी छन ् ।
तर जसलाई थोरै मा क्षमा ग रएको छ, उसले थोरै नै मा मे गछर् ।” 48 तब
उहाँले ितनलाई भन् नभुयो, “ित ा पापहरू क्षमा भएका छन ्।” 49 त्यहाँ एकसाथ
बिसरहकेाहरूले एक-अकार्मा भन् न थाल,े ‘पाप क्षमा गन यी को हुन ्र ?‘ 50 तब
यशेलूे स् ीलाई भन् नभुयो, “ित ो िवश् वासले ितमीलाई बचाएको छ, शा न्तसगँ
जाऊ ।”

8
1 यसपिछ िछ ै भ ु यशे ू आफ्ना बा जना चलेाका साथमा वरपरका सहरहरू

र गाउहँरूमा चार गद र परमशे् वरको राज्यको ससुमाचार घोषणा गद जानभुयो
। 2 केही स् ीहरू जो दषु् टात्मा र रोगहरूबाट िनको भएका िथए, ितनीहरू पिन
उहाँहरूसगँै िथए । ितनीहरू म रयम जसलाई मग्दलनी भिनन्थ्यो, जसबाट सातवटा
भतूात्मा िनका लएका िथए । 3 हरेोदका का रन्दा खजुासकी पत् नी योअन् ना र
ससुन् ना, ियनीहरू र अरूहरू आफ्ना भौितक ोतहरूबाट उहाँहरूका िन म्त जटुाई
िदन्थे । 4अब मािनसहरूको एउटा ठुलो िभड एकसाथ भलेा भएको िथयो, साथै धरैे
िविभन् न सहरबाट मािनसहरूसमते उहाँकहाँ आइरहकेा िथए । उहाँले ितनीहरूलाई
एउटा दषृ् टान्त भन् नभुयो । 5 “एउटा िबउ छन केही िबउहरू छनर्लाई िनस्क्यो ।
उसले छदार् केही िबउहरू बाटोमा परे र ती िबउहरू खु ाले कु ल्चए, र आकाशका
चराहरूले ती खाए । 6 अरू िबउ ढुङ्गनेी जिमनमा परे र चाँडै ती बोटको रूपमा
बढे र सिुकहाल,े िकनिक त्यो जिमन ओबानो िथयो । 7अझै अरू िबउहरू काँढाँका
िबरुवाहरूमा परे, र िबउहरू सगँसगँै िबरुवाहरू पिन बढे र िबउहरूलाई काँढे झाडीले
िनसािसिदयो । 8 तर केही िबउहरू असल जिमनमा परे र सय गणुा फल फलाए ।”
यशेलूे यी कुराहरू भिनसक् नभुएपिछ उहाँले बोलाउनभुयो, जससगँ सनु् ने कानहरू
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छन ् त्यसले सनुोस ् । 9 त्यसपिछ उहाँका चलेाहरूले उहाँलाई यो दषृ् टान्तको
अथर् के हुन सक्छ भनी सोधे । 10 यशेलूे ितनीहरूलाई भन् नभुयो, “ितमीहरूलाई
परमशे् वरका राज्यका रहस्यका कुराहरू बझु् ने अवसर िदइएको छ, तर बाँकी
मािनसहरूलाई दषृ् टान्तमा िसकाइने छ । त्यसकारण ‘वास्तवमा ितनीहरूले हरेेर
पिन दखे् नछैेनन,् सनुरे पिन बझु् नछैेनन ् ।’ 11 अब दषृ् टान्तको अथर् यही होः िबउ
परमशे् वरको वचन हो । 12 बाटोको िकनारमा परेका िबउ ती मािनसहरूजस्ता हुन ्
जसले वचन सनु्छन,् तर दषु् ट आउँछ र ितनीहरूको हृदयमा भएका वचन खोसरे
लजैान्छ तािक ितनीहरूले िवश् वास नगरून ् र नबाँचनू ् । 13 त्यसपिछ ढुङ्गनेी
जिमनमा परेको िबउ ती मािनसहरूजस्ता हुन ्जसले वचन सनु्छन,् खसुीसाथ हण
गछर्न,् तर ितनीहरूको गिहराइ नभएकोले केवल एक क्षणका लािग मा िवश् वास
गछर्न र् जाँचको समयमा ितनीहरू पतन भएर जान्छन ।् 14काँडाको झाडीमा परेको
िबउ ती मािनसहरूजस्ता हुन ्जसले वचन सनुकेा छन,् तर जीवन िजउने ममा,
ससंारका धन सम्पि को िफ ी, सखु िवलासका कारण िनसािसएर प रपक् व फल
फलाउन सक्दनैन ्। 15 तर असल जिमनमा परेका िबउ ती मािनसहरूजस्तउ हुन,्
जसले इमानदार र असल हृदयसाथ वचन सनुरे यसलाई सरुिक्षतसाथ प ी राख्छन र्
धयैर्साथ फल फलाउँछन ्। 16अिन ब ी बालरे कसलैे पिन भाँडाले छोप्दनै अथवा
खाटमिुन राख्दनै, बरु यसलाई उसले सामदानमा राख्छ, तािक िभ पस् ने सबलैे
उज्यालो दखेनू ् । 17 िकनभने कुनै पिन कुरालाई कट हुन नसक् ने गरी लकुाउन
सिकँदनै, न त कुनै पिन गोप्य कुरा कट नै हुन नसक् ने र ज्योितमा आउन नसक् ने
हुन्छ । 18 त्यसकैारण, ितमीहरू कसरी सनु्छौ, त्यसमा होिसयार होओ, िकनभने
जससगँ छ त्यसलाई धरैे िदइनछे, जससगँ छैन उसले आफूसगँ जे छ भनी सोचकेो
छ त्योसमते उसबाट खोिसनछे ।” 19 त्यसपिछ यशेकूी आमा र भाइहरू उहाँकहाँ
आए, तर िभडको कारणले गदार् उहाँको निजक आउन सकेनन ् । 20 र उहाँलाई
यसो भिनएको िथयो, “तपाईंकी आमा र भाइहरू तपाईंलाई भटे्ने इच्छा गरी बािहर
प खर्रहकेा छन ्।” 21 तर यशेलू े जवाफ िदनभुयो र ितनीहरूलाई भन् नभुयो, “मरेा
आमा र भाइहरू भनकेा ती हुन,् जसले मरेो वचन सनु्छन ् र पालना गछर्न ् ।”
22 अब ती िदनहरूमा एक िदन यशे ू र उहाँका चलेाहरू डुङ्गामा चढ्नभुयो, र
ितनीहरूलाई भन् नभुयो, “आओ, हामी तालको पल्लोप जाऔ ँ ।” तब उहाँहरू
डुङ्गामा चढ्नभुयो । 23 तर उहाँहरू या ामा हुनहुुदँा, भु यशे ू िनदाउनभुयो र
त्यस तालमा धरैे ठुलो आधँीबहेरी आयो अिन ितनीहरूको डुङ्गा पानीले भ रन
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थाल्यो र ितनीहरू डरलाग्दो खतरामा िथए । 24 त्यसपिछ यशेकूा चलेाहरू उहाँकहाँ
आए र यसो भन्दै उहाँलाई ब्य ुझँाए, “ भ,ु भ,ु हामी त मन लाग्यौँ ।” उहाँ
उठ्नभुयो, र बतासलाई हप्काउनभुयो, पानीको बगे थािमयो र त्यहाँ सनुसान भयो
। 25 अिन उहाँले ितनीहरूलाई भन् नभुयो, “ितमीहरूको िवश् वास कहाँ छ ?”
डराएर ितनीहरू अच म्मत हुदँै एक-अकार्लाई भन्दै िथए “उहाँ को हुनहुुन्छ, जसले
आधँी र पानीलाई हप्काउनहुुन्छ र ितनले उहाँको आज्ञा मान्छन ्?” 26 उहाँहरू
गरेासनेसको इलाकामा आइपगु् नभुयो, जनु गालीलको पारीप पछर् । 27 जब भु
डुङ्गाबाट पाखामा उ नभुयो, एउटा सहरबाट आएको एक जना मािनसले उहाँलाई
भे ो र त्यस मािनसमा दषु् टात्माहरू िथए । िकनभने लामो समयदे ख त्यस मािनसले
कपडाहरू लगाएको िथएन र घरमा बस्दनैथ्यो, बरु िचहानहरूमा नै बस्दिथयो
। 28 जब उसले यशेलूाई दखे्यो, ऊ िचच् च् यायो, उहाँको साम ु ल ो र उसले
उच् च स्वरमा भन्यो, “सव च् च परमशे् वरका पु यशे,ू तपाईंसगँ मरेो के सरोकार
? म िबन्ती गछुर् िक मलाई नसताउनहुोस ् ।” 29 िकनभने यशेलू े त्यो मािनसबाट
अशु आत्मालाई िनस्केर आउने आज्ञा गद हुनहुुन्थ्यो, िकनिक धरैे पटक यसले
उसलाई प े र राखकेो िथयो । ऊ साङ्ग्ला र नलेले बाँिधएर पहरामा रा खएको
भए तापिन उसले ती िछना लहाल्थ्यो र दषु् ट आत्मा ारा मरुभिूमितर डोर् याइन्थ्यो
। 30 त्यसपिछ यशेलूे त्यसलाई सोध् नभुयो, “तरेो नाउँ के हो ?” र त्यसले भन्यो,
“फौज ।” िकनभने धरैे दषु् ट आत्माहरू त्यसिभ पसकेा िथए । 31 ितनीहरूलाई
अगाध खाँदमा नपठाउनहुोस ्भनी ितनीहरूले उहाँलाई िनरन्तर िबन्ती गरे । 32अब
त् यहाँ निजकै डाँडामा स ुगँरुको एक बथान च ररहकेो िथयो र दषु् ट आत्माहरूले
उहाँलाई स ुगँरुको बथानमा पठाइिदन भनी िबन्ती गरे । उहाँले ितनीहरूलाई त्यसो
गन आज्ञा िदनभुयो । 33 त्यसलै,े त्यस मािनसबाट दषु् ट आत्माहरू िनस्की स ुगँरुको
बथानमा पस,े र त्यो बथान िभरालोबाट हु रर्दं ै गएर समु मा डुबरे मरे । 34 सुगँरु
चराइरहकेा मािनसहरूले जे भइरहकेो िथयो त्यो दखेपेिछ ितनीहरू भाग्दै सहर र
वरपरका ठाउँहरूमा गए र त्यो कुरो बताए । 35 त्यसकारण, मािनसहरू जसले
यसबारे सनु,े के भएको िथयो सो हनेर्लाई ितनीहरू यशेकूहाँ आए र त्यस मािनस
जसबाट दषु् ट आत्माहरू िनस्केर गएका िथए, त्यसलाई कपडा लगाएर रा ो
अवस्थामा यशेकूो चरणमा बिसरहकेो भे ाए र ितनीहरू डराए । 36 तब जनु घटना
घटेको ती मािनसहरूले दखेकेा िथए अथार्त ्कसरी दषु् ट आत्माहरू ारा िनय न् त
मािनस बचाइको िथयो, सो ितनीहरूले अरूहरूलाई भने । 37 गरेासने र वरपरका
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सबै मािनसहरूले यशेलूाई ितनीहरूबाट जान आ ह गरे, िकनभने ितनीहरू सा ै
डराएका िथए । 38 तर दषु् ट आत्माहरू िनस्केर गएको मािनसले यशेसूगँै जानलाई
उहाँलाई िबन्ती गर् यो, तर यशेलू े यसो भन्दै उसलाई पठाउनभुयो, 39 “आफ्नो
घर फकर् र परमशे् वरले ित ो िन म्त गन ुर्भएका महान ् कायर्हरूको स्मरण गर ।”
40 जब यशे ू फकर् नभुयो, िभडले उहाँलाई स्वागत गर् यो, िकनिक ितनीहरू सबलैे
उहाँलाई प खर्रहकेा िथए । 41 हरे, याइरस नाउँ गरेका एक जना मािनस त्यहाँ
आए, जो सभाघरका अगवुाहरूमध्ये एक िथए । याइरस भु यशेकूा पाउमा घोप् टो
परे र उहाँलाई उनको घरमा आउन िबन्ती गरे । 42 िकनभने उनको एउटै मा
बा वषर्की छोरी मन लागकेी िथइन ्। तर उहाँ जाँद ै गन ुर्हुदँा मािनसहरूको िभडले
उहाँलाई घचे टरहकेो िथयो । 43 त्यहाँ एउटी बा वषर्सम्म रगत बग् ने समस्या
भएकी स् ी िथइन ्। ितनले आफ्नो सम्पणूर् पसैा डाक्टरहरूकहाँ औषधी उपचारमा
खच ग रसकेकी िथइन,् तर ितनीहरूमध्ये कसलैे पिन िनको पानर् सकेका िथएनन ्।
44 ितनी यशेकूो पिछ ल्तर आइन ्र उहाँको कपडाको छेऊ छोइन ्र तरुुन्तै ितनको
रक् त ाव रोिकयो । 45 यशेलूे भन् नभुयो, “मलाई कसले छोयो ?” जब सबलैे
यसलाई इन्कार गरे, प सुले भन,े “ भुमािनसहरूको िभडले तपाईंलाई घरेेर घचटे्दै
छन ् ।” 46 तर यशेलू े भन् नभुयो, “कसलैे मलाई छोयो, िकनभने श क् त मबाट
बािहर गइरहकेो मलैे थाहा पाएँ ।” 47जब त्यस स् ीले आफूले गरेको कुरा लकुाउन
नसक् ने दे खन,् तब काँप्दै यशेकूो चरणमा घोप् टो प रन,् ितनले यशेलूाई छुनकुो
कारण र कसरी तरुुन्तै िनको भइन ्सबै मािनसहररूका साम ु बताइन ्। 48 त्यसपिछ
उहाँले ितनलाई भन् नभुयो, “छोरी, ित ो िवश् वासले ितमीलाई िनको पारेको छ
। शा न्तसगँ जाऊ ।” 49 जब उहाँ अझै बोल्दै हुनहुुन्थ्यो, सभाघरका अगवुाको
घरबाट एक जना आएर भन,े “ित ी छोरी म रसिकन ् । गरुुलाई दःुख नदऊे ।”
50 तर जब यशेलूे त्यो सनु् नभुयो, उहाँले उसलाई जवाफ िदनभुयो, “नडराऊ,
िवश् वास मा गर र ितनी बचाइनिेछन ् ।” 51 जब उहाँ घरमा आउनभुयो, तब
प सु, यहून् ना र याकूब, केटीको बबुा र आमाबाहके अरू कसलैाई पिन िभ पस् ने
अनमुित िदनभुएन । 52 अिन त्यहाँ सबै मािनसहरू ती केटीका िन म्त रुँदै र िवलाप
गद िथए । तर उहाँले भन् नभुयो, “नरोऊ, ितनी मरेकी छैनन,् तर िनदाएकी मा
िछन ।्” 53 तर ितनीहरू केटी मरेको थाहा पाएर, यशेलूाई िगल्ला गद हाँस े । 54 तर
उहाँले केटीलाई हातमा लएर यसो भनरे बोलाउनभुयो, “नानी उठ ।” 55 ितनको
आत्मा फक्य , र ितनी तरुुन्तै उ ठन ् । उहाँले ितनलाई केही खान िदनका लािग
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आज्ञा िदनभुयो । 56 ितनका बबुा-आमा अच म्मत भए, तर त्यहाँ जे भएको िथयो
त्यो कसलैाई नभन् न ू भनी उहाँले ितनीहरूलाई आज्ञा िदनभुयो ।

9
1 उहाँले बा जनालाई एकैसाथ बोलाउनभुयो र ितनीहरूलाई सबै भतूहरू

िनकाल्ने र रोगहरू िनको पान अिधकार र श क् त िदनभुयो । 2 उहाँले ितनीहरूलाई
परमशे् वरको राज्यको ससुमाचार चार गनर् र िबरामी िनको पानर् पठाउनभुयो ।
3 उहाँले ितनीहरूलाई भन् नभुयो, “ितमीहरूले या ाका िन म्त केही नलजैाओ
न त लौरो, न त थलैी, न त रोटी, न त पसैा, न त दईुवटा दौरा लजैाओ ।
4 ितमीहरू जनु घरमा पस्छौ, त्यस ठाउँलाई नछोडसेम्म त्यहीँ बस । 5 कसलैे
ितमीहरूलाई हण गदन भन,े जब ितमीहरू त्यस सहरलाई छोडछौ, ितनीहरूका
िवरु मा साक्षीका लािग ितमीहरूका खु ाको धलुोसमते टकटकाइदओे ।” 6 तब
ितनीहरू ससुमाचारको घोषणा गद िहडँे र हरेक ठाउँका रोगी मािनसहरूलाई िनको
पाद गाउहँरूितर गए । 7 अिन शासक हरेोदले जे भइरहकेो िथयो, त्यो सनुरे उनी
अन्योलमा परे, कारण ब प् तस्मा-िदने यहून् ना जीिवत भएका छन ् भनरे कसलैे
उनलाई सनुाइिदएको िथयो । 8 र कसलैे ए लया दखेा परेका छन,् र अरूहरूले
परुाना अगमवक् ताहरूमध्ये एक जना फे र पनुज िवत भएका छन ्भने । 9 हरेोदले
भन,े “मलैे यहून् नाको टाउको काटे,ँ तर यो को हो जसको बारेमा म यस्तो
कुरा सनु्दै छु ?” र हरेोदले यशेलूाई हने बाटो खोज् ने कोिसस गरे । 10 जब
पठाइएकाहरू फकर आए, ितनीहरूले गरेका सबै कुरा उहाँलाई ितनीहरूले बताए ।
ितनीहरूलाई उहाँसगँै लगरे, बथेसदेा भिनने सहरमा आफँै ितनीहरूसगँ जानभुयो ।
11 तर िभडले यो सनु्यो र उहाँलाई प ायो र उहाँले ितनीहरूलाई स्वागत गन ुर्भयो,
र परमशे् वरको राज्यको बारेमा ितनीहरूलाई बताउनभुयो र जसलाई िनको हुन
आवश्यक िथयो, ितनीहरूलाई िनको पान ुर्भयो । 12 िदन ढ ल्कन लाग्दा बा ै जना
उहाँकहाँ आए र भन,े “यस िभडलाई िबदा िदनहुोस,् तािक ितनीहरूले गाउहँरूितर
र व रप रका ठाउँहरूमा गएर बास बस् न र खान पाउन सकून,् िकनिक हामी यहाँ
मरुभिूमको ठाउँमा छौँ ।” 13 तर उहाँले ितनीहरूलाई भन् नभुयो, “ितमीहरूले नै
ितनीहरूलाई केही खानलाई दओे ।” ितनीहरूले भन,े “हामीसगँ पाँचवटा रोटी र
दईुवटा माछाभन्दा बढी केही छैन । मािनसहरूको यो ठुलो िभडलाई गएर खाना
िकन् नबाहके अक उपाय छैन ।” 14 त्यहाँ पाँच हजारभन्दा बढी मािनस िथए ।



9:15 xxvi लकुा 9:32

उहाँले आफ्ना चलेाहरूलाई भन् नभुयो, ितनीहरूलाई पचास-पचास जनाको समहूमा
बस् न लगाओ ।” 15 अिन ितनीहरूले त्यसै गरे, र सबै मािनसहरू बसे । 16 उहाँले
पाँचवटा रोटी र दईुवटा माछालाई हातमा लनभुयो र स्वगर्ितर आखँा उठाउँद,ै
ितनीहरूलाई आशीवार्द िदनभुयो, र ितनलाई भाँचरे टु ा-टु ा पान ुर्भयो, र िभडको
साम ु बाँड्नलाई चलेाहरूलाई िदनभुयो । 17 ितनीहरू सबलैे खाए र सन्तषु् ट भए र
उ केा सबै रोटीका टु ाहरू बटुले र बा डाला भरे । 18 जब उहाँ एकलै ाथर्ना
ग ररहनभुएको िथयो, चलेाहरू पिन उहाँसगँ िथए । उहाँले ितिनहरूलाई श् न गद
भन् नभुयो, “िभडले म को हु ँ भनी भन्दछ ?” 19 ितनीहरूले जवाफ िददँै भन,े
“ब प् तस्मा-िदने यहून् ना, तर अरूले भन्छन ् ए लया र अरूहरूले फे र उदाएका
परुानो समयका एक जना अगमवक् ता हुन ्भनी भन्दछन ्।” 20 उहाँले ितनीहरूलाई
भन् नभुयो, “ तर ितमीहरूचािह ँ म को हु ँ भनी भन्दछौ ?” प सुले जवाफ िददँै भन,े
“परमशे् वरबाट आउनभुएका ीष् ट ।” 21 तर ितनीहरूलाई चतेाउनी िददँ ै यशेलू े
ितनीहरूलाई यो कसलैाई पिन नभन् न ूभनी िशक्षा िदनभुयो । 22 िनश् चय नै मािनसका
पु ले धरैे कुरामा दखु सहन,ु बढुापाकाहरू, मखु्य पजुारीहरू र शास् ीहरूबाट
ितरष्कृत हुन ु छ र ितनी मा रनछेन ् र ते ो िदनमा जीवनमा फक आउनछेन ् ।
23 उहाँले ितनीहरू सबलैाई भन् नभुयो, “यिद कोही मरेो पिछ आउन चाहन्छ भन,े
उसले आफँैलाई इन्कार गरोस,् िदनहु ँ आफ्नो ु स उठाओस ् र मलाई प ाओस ्
। 24 जसले आफ्नो जीवनलाई बचाउने यास गदर्छ, उसले त्यसलाई गमुाउनछे,
तर मरेो खाितर जसले आफ्नो जीवन गमुाउँछ, त्यसले त्यो बचाउनछे । 25 सारा
ससंार हात पारेर पिन उसले आफँैलाई नाश गछर् वा गमुाउछँ भन,े मािनसलाई
के लाभ हुन्छ र ? 26 जो मरेा वचनहरू र मसगँ शमार्उछँ, मिहमाका िपता र
पिव दतूहरूका साम ु मािनसका पु पिन आफ्नो मिहमामा आउँदा ितनीहरूसगँ
शमार्उनँछेन ् । 27 तर म ितमीहरूलाई साँचो भन्दछु, यहाँ ितमीहरूमध्ये उिभनहेरू
कोही छन ् जसले मतृ्यकुो स्वाद चाख् नअिग परमशे् वरको राज्य दखे् नछैेनन ् ।
28लगभग आठ िदनपिछ यशेलूे उहाँसगँ ाथर्ना गनर् प सु, यहून् ना र याकूबलाई सगँै
लएर जाँदा यी कुराहरू भन् नभुएको िथयो । 29 जब उहाँले ाथर्ना गद हुनहुुन्थ्यो,

उहाँको अनहुार प रवतर्न भयो, र उहाँको वस् सतेो र च म्कलो भयो । 30 हरे,
त्यहाँ दईु जना मािनस उहाँसगँ कुरा ग ररहकेा िथए ! ितनीहरू मोशा र ए लया
िथए, 31 जो मिहिमत दे खए । ितनीहरू उहाँको उठाइबारे कुरा ग ररहकेा िथए,
जनु यरूशलमेमा परुा हुन लागकेो िथयो । 32 अब प सु र ितनीसगँ भएकाहरू



9:33 xxvii लकुा 9:48

िनन् ाले ल भएका िथए । तर जब ितनीहरू पणूर् रूपले ब्य ुझँ,े ितनीहरूले उहाँसगँै
उिभरहकेा दईु जना मािनस र उहाँको मिहमालाई दखेे । 33 ितनीहरू यशेबूाट टाढा
जाँदै गदार्, प सुले उहाँलाई भन,े “गरुुज्य,ू हामी यहाँ ितन वटा टहरा बनाऔ,ँ
यो हा ो लािग असल छ । एउटा तपाईंको लािग, अक मोशाको लािग र एउटा
ए लयाको लािग ।” उहाँले केको बारेमा भन्दै हुनहुुन्थ्यो भन् ने कुरा उनले बझुनेन ्
। 34 जब ितनले यी कुराहरू भन्दै िथए, बादल आयो र ितनीहरूलाई ढाक्यो र
ितनीहरूका व रप र बादलले ढाकेको दखेरे ितनीहरू अ ा लए । 35 बादलबाट
यसो भन्दै एउटा आवाज आयो, “ियनी मरेा चिुनएका पु हुन ्। ियनको कुरा सनु
।” 36 जब त्यो आवाज बन्द भयो, यशे ू एकलै हुनभुयो । ितनीहरू चपु भए र
ती िदनमा जनु कुरा ितनीहरूले दखेकेा िथए, कसलैाई पिन भननेन ् । 37 ितनीहरू
पहाडबाट तल ओलर आएको भो लपल्ट मािनसहरूको ठुलो िभडले उहाँलाई भे ो
। 38 हरे, िभडबाट एक जना मािनस यसो भन्दै िचच्यायो, “गरुुज्य,ू म िबन्ती
गछुर्, िक तपाईंले मरेो छोरालाई हने ुर्होस,् िकनभने ऊ मरेो एउटै मा छोरा हो ।
39 हने ुर्होस, उसलाई आत्माले समात्छ, र ऊ अचानक िचच् च् याउँछ, यसले उसको
मखुमा िफज काढरे उसलाई काम् न लगाउछँ । यो उसबाट मु स्कलले जान्छ,
जब यसले छोड्छ तब उसलाई नरा ो गरी चोट पाछर् । 40 मलैे ऊबाट यसलाई
िनकाल्न भनरे तपाईंका चलेाहरूसगँ िबन्ती गरे,ँ तर ितनीहरूलेसकेनन ।्” 41यशेलूे
जवाफ िदनभुयो र भन् नभुयो, “हे अिवश् वासी र ष् ट पसु्ता, म ितमीहरूसगँ कित
समयसम्म रहन ु र ितमीहरूलाई सहन ु ? ित ो छोरालाई यहाँ लऊे ।” 42 त्यो
केटो आउँदै िथयो, भतूले उसलाई भइँुमा पछार् यो, र भयानक तवरले कमायो । तर
यशेलू े अशु आत्मालाई हप्काउनभुयो र केटालाई िनको पान ुर्भयो र उसको बबुालाई
िफतार् िदनभुयो । 43 ितनीहरू परमशे् वरको महानतामा चिकत भए । तर सबै जना
उहाँले गन ुर्भएका यी सबै कुराहरू ित चिकत भइरहदँा, उहाँले आफ्ना चलेाहरूलाई
भन् नभुयो, 44 “यी वचनहरू ितमीहरूका कानका गिहराइसम्म पगुनू,् िकनभन,े
मािनसका पु मािनसहरूका हातमा स ु म्पनछेन ।्” 45 तर ितनीहरूले यस भनाइलाई
बझुनेन ् र यो ितनीहरूबाट लकुाइएको िथयो । त्यसलै,े ितनीहरूले यसलाई बझु् न
सकेनन ्। ितनीहरूले त्यस भनाइबारे उहाँलाई सोध् न डराए । 46 तब ितनीहरूिबच
सबभैन्दा ठुलो को हुने हो भनी िववाद चल्यो । 47 तर यशेलू े ितनीहरूले हृदयमा
के िवचार ग ररहकेा छन ्भन् ने थाहा पाएर उहाँले एउटा बालकलाई लएर उहाँको
छेउमा राख् नभुयो, 48 र ितनीहरूलाई भन् नभुयो, “यिद कसलैे मरेो नाउमँा सानो
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बालकलाई झै ँ हण गछर् भने उसले मलाई पिन हण गछर्, र कसलैे मलाई हण
गछर् भन,े उसले मलाई पठाउनहुुनलेाई पिन हण गदर्छ । िकनभने ितमीहरूमध्ये
सबभैन्दा सानो नै सबभैन्दा महान ् हो ।” 49 यहून् नाले जवाफ िदए र भन,े “ भ,ु
हामीले कसलैे तपाईंको नाउमँा भतूहरू िनका लरहकेो दखे्यौँ । र उसलाई हामीले
रोक्यौ,ँ िकनिक उसले हामीलाई प ाएन ।” 50 तर यशेलू े ितनलाई भन् नभुयो,
“उसलाई नरोक, िकनभने जो ित ो िवरु मा हुदँनै, त्यो ित ो पक्षमा हुन्छ ।” 51जब
उहाँ स्वगर्ितर जाने समय निजक आउँदै िथयो, उहाँले यरूशलमेितर जाने अठोट
लनभुयो । 52उहाँले आफूभन्दा अिग सन् दशेवाहकहरूलाई पठाउनभुयो र ितनीहरू

गए र उहाँका िन म्त तयारी गन सामरीहरूको गाउमँा वशे गरे । 53 तर त्यहाँका
मािनसहरूले उहाँलाई हण गरेनन,् िकनभने उहाँले यरूशलमेितर जाने अठोट
लनभुएको िथयो । 54जब उहाँका चलेाहरू यहून् ना र याकूबले यो दखे,े ितनीहरूले

भन,े “ भु के स्वगर्बाट आगो बसार्एर ितनीहरूलाई नष् ट गनर् हामी आज्ञा गरौँ ?”
55 तर उहाँ फकर ितनीहरूलाई हप्काउनभुयो । 56 तब उहाँहरू अक गाउिँतर
जानभुयो । 57 जब उहाँहरू बाटोमा जाँदै हुनहुुन्थ्यो, तब कसलैे उहाँलाई भन्यो,
“तपाईं जहाँ जानहुुन्छ म तपाईंलाई प ानछुे ।” 58 यशेलूे उसलाई भन् नभुयो,
“फ्याउराहरूका दलुा छन ्र आकासका चराहरूका ग ुडँ छन,् तर मािनसका पु को
टाउको लकुाउने ठाउँ पिन छैन ।” 59 तब उहाँले अक मािनसलाई भन् नभुयो,
“मरेो पिछ लाग ।” तर उसले भन्यो, “ भ,ु मलाई पिहले मरेा बबुालाई गाड्न
िदनहुोस ् ।” 60 तर उहाँले उसलाई भन् नभुयो, “मतृकहरूलाई नै ितनीहरूको मतृ
शरीर गाड्न दऊे, तर ितमी जाऊ र जताततै परमशे् वरको राज्यको घोषणा गर ।”
61 अक मािनसले पिन भन्यो, “ भु म तपाईंलाई प ाउँछु, तर पिहले मरेो घरमा
भएकाहरूसगँ िबदा माग् न िदनहुोस ् ।” 62 तर यशेलू े उसलाई भन् नभुयो, “हलोमा
आफ्नो हात राखरे पछािड हने कोही पिन परमशे् वरको राज्यको योग्य हुदँनै ।”

10
1 अब यी कुराहरूपिछ, भलुे अरू स री जनालाई िनयकु् त गन ुर्भयो, र जहाँ

उहाँ आफँै जान चाहनहुुन्थ्यो हरेक सहर र ठाउँमा ितनीहरूलाई उहाँको अिग-
अिग जोडी-जोडी बनाएर पठाउनभुयो । 2 उहाँले ितनीहरूलाई भन् नभुयो, “फसल
शस्त छ, तर खतेालाहरू थोरै छन ्। यसकारण फसलका भसुगँ जरुरी ाथर्ना गर,

तािक उहाँले खतेालाहरूलाई उहाँको फसलमा पठाऊन ्। 3 ित ो मागर्मा गई राख
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। हरे, म ितमीहरूलाई ब्वाँसाहरूका िबचमा भडेाजस्तै पठाउँदै छु । 4 पसैाको थलैी
नबोक, या ाको िन म्त झोला नबोक, न त फाल्त ु चप्पलहरू, र बाटोमा कसलैाई
अिभवादन नगर । 5 ितमीहरू जनु घरमा पस्छौ, पिहला यसो भन “यस घरमा
शा न्त होस ् ।” 6 यिद एउटा शा न्तको मािनस त्यहाँ छ भन,े ितमीहरूको शा न्त
उसगँ रहनछे, तर यिद होइन भन,े यो ितमीहरूमा नै फकर् नछे । 7 ितनीहरूले जे
िदन्छन,् त्यहीँ खादै र िपउँदै त्यही घरमा रहो, िकनिक खतेाला उसको ज्यालाको
योग्य हुन्छ । एउटा घरबाट अक घरमा नजाओ । 8 ितमीहरू जनु सहरमा जान्छौ,
त्यहाँ ितनीहरूले स्वागत गरे भने ितमीहरूका अिग जे रा खएको छ खाओ, 9 र
त्यहाँ भएका िबरामीहरूलाई िनको पार । ितनीहरूलाई भन, “परमशे् वरको राज्य
ितमीहरूको निजक आएको छ ।” 10 तर ितमीहरू जनु सहरमा वशे गछ र
ितनीहरूले ितमीहरूलाई स्वागत गरेनन ्भन,े त्यस सहरका सडकहरूमा गएर यसो
भन, 11 “ितमीहरूको सहरबाट हा ा ख ु ाहरूमा टाँिसएका धलुा पिन ितमीहरूको
िवरु टकटकाउद ँ छौ । तर यो जान िक परमशे् वरको राज्य ितमीहरूको निजक
आएको छ ।” 12 म ितमीहरूलाई भन्दछु, िक न्यायको िदन त्यस सहरलाई भन्दा
सदोमका िन म्त सह् य हुनछे । 13 खोराजीन, तलँाई िधक् कार छ ! बथेसदेा,
तलँाई पिन िधक् कार छ ! यिद ितमीहरूमा ग रएका श क् तशाली कामहरू टुरोस र
िसदोनमा ग रएका भए, ितनीहरूले भाङ् ा र खरानी लगाएर पश् चा ाप ग रसक्थे
। 14 तर न्यायको िदनमा ितमीहरूलाई भन्दा टुरोस र सदोमलाई बढी सहज हुनछे
। 15 त ँ कफनर्हुम, के त ँ स्वगर्ितर उचा लन्छस ् जस्तो लाग्छ ? होइन, तलँाई
पातालमा ल्याइनछे । 16 जसले ितमीहरूले भनकेो सनु्छ, त्यसले मलैे भनकेो
सनु्छ, जसले ितमीहरूलाई इन्कार गछर्, त्यसले मलाई इन्कार गछर्, र जसले मलाई
इन्कार गछर्, त्यसले मलाई पठाउनहुुनलेाई इन्कार गछर् । 17 स री जना आन न्दत
हुदँै फक र भन,े “ भ,ु तपाईंको नाउमँा भतूहरू पिन हा ो वशमा आउँछन ् ।”
18 यशेलूे ितनीहरूलाई भन् नभुयो, “मलैे शतैानलाई स्वगर्बाट िबजलुीजस्तै खसकेो
दे खरहकेो िथएँ । 19 हरे, मलैे ितमीहरूलाई सपर्हरू र िबच्छीहरू कुल्चने र
श कुा सबै श क् तमािथ कुल्चने अिधकार िदएको छु र कुनै कुराले ितमीहरूलाई
हािन परु् याउनछैेन । 20 तथािप आत्माहरू ितमीहरूको वशमा पछर्न ् भनरे मा
नरमाओ, तर ितमीहरूको नाम स्वगर्मा ले खएका छन ्भनरे अझ बढी आन न्दत
होओ ।” 21 त्यही समय उहाँ पिव आत्मामा आन न्दत हुनभुयो, “हे िपता, पथृ्वी
र स्वगर्का भ,ु म तपाईंको शसंा गछुर्, िकनभने तपाईंले यी कुराहरू ब ु मान ्
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र समझदारहरूबाट लकुाउनभुयो र साना बालकहरूजस्ता अन्जानहरूलाई कट
गन ुर्भयो । हे िपता, िकनभने यो नै तपाईंको द ृ ष् टमा असल िथयो ।” 22 सबै
कुराहरू िपताबाट मलाई स ु म्पएको छ र िपतालबेाहके पु को हो भनी कसलैेजान्दनै
र प ु ले उहाँलाई कट गन इच्छा गरेकोले बाहके िपता को हो भनी कसलैे जान्दनै
।” 23 चलेाहरूितर फकर उहाँले गपु् त रूपले भन् नभुयो, “ितमीहरूले दखेकेा
कुरा दखे् नहेरू धन्यका हुन ् । 24 म ितमीहरूलाई भन्दछु, धरैे अगमवक् ताहरू
र राजाहरूले ितमीहरूले दखेकेो कुरा दखे् ने इच्छा गरे र ितनीहरूले दखेनेन,्
ितमीहरूले सनुकेो कुरा सनु् ने इच्छा गरे र पिन ितनीहरूले सनुनेन ् ।” 25 हरे,
एउटा यहूदी वस्थाका िशक्षक खडा भएर यसो भन्दै उहाँलाई जाँचे “गरुु, मलैे
अनन्त जीवन पाउन के गन ुर्पछर् ?” 26 यशेलूे ितनलाई भन् नभुयो, “ वस्थामा
के ले खएको छ ? ितमीहरू यसलाई कसरी पढ्छौ ?” 27 ितनले जवाफ िददँै
भन,े “ितमीले आफ्ना सारा हृदयल,े आफ्ना सारा ाणल,े आफ्ना सारा सामथ्यर्ले र
आफ्ना सारा मनले परमशे् वरलाई मे गन ूर् अिन आफ्नो िछमकेीलाई आफँैलाई जस्तै
मे गन ूर् ।” 28 यशेलूे ितनलाई भन् नभुयो, “ितमीले ठकसगँ जवाफ िदयौ । यसै

गर, र ितमी बाँच् नछेौ ।” 29 तर ती वस्थाको िशक्षकले आफँैलाई धम ठहराउने
िवचारले यशेलूाई यसो भन,े “मरेो िछमकेी को हो ?” 30 यशेलूे जवाफ िददँै
भन् नभुयो, एक जना मािनस यरूशलमेबाट यरीहोितर जाँदै िथयो । ऊ लटेुराहरूको
हातमा पर् यो, जसले उसका सम्पि हरू लटेु र उसलाई िपटे, अिन उसलाई अधर्-
मतृ अवस्थामा छोडे । 31 त्यसै बलेा एक जना पजुारी त्यही बाटो भएर झरे र
जब उनले त्यसलाई दखे,े ितनी अक छेउबाट भएर गए । 32 यसै गरी, एक जना
लवेी पिन त्यस ठाउँमा आइपगुे र त्यसलाई दखेे र अक छेउबाट भएर गए ।
33 तर एक जना सामरी पिन या ा गदार् त्यो भएको ठाउँमा आइपगुे । जब उनले
त्यसलाई दखे,े उनी दयाले भ रए । 34 उनी त्यसको निजक गए र उसको घाउमा
प ी बाँिधिदए अिन तले र दाखम लगाइिदए । उनले आफ्नो जनावरमािथ राखरे
त्यसलाई धमर्शालामा ल्याए र उसको हरेचाह गरे । 35 अक िदन उनले दईु
िदनार िझकेर धमर्शालाका चौकीदारलाई िदएर भन,े “यसको हरेचाह गर, ितमीले
गरेको अन्य खचर् पिछ म फकर् ंदा ितमीलाई ितनछु ।” 36 यी लटेुराहरूको हातमा
पनको िछमकेी यी ितनजनामध्ये कुनचािह ँ हो जस्तो ितमीलाई लाग्छ ?” 37 ती
िशक्षकले भन,े “जसले त्यसलाई दया दखेायो ।” यशेलू े ितनलाई भन् नभुयो, “जाऊ
र ितमीले पिन त्यसै गर ।” 38जब ितनीहरू या ा ग ररहकेा िथए, उहाँ एउटा गाउमँा
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पस् नभुयो, र माथार् नाउँ गरेकी एउटी स् ीले उहाँलाई ितनको घरमा स्वागत ग रन ्
। 39 म रयम नाउँ गरेकी ितनकी एउटी बिहनी िथइन,् जो भकुो चरणमा बसरे
उहाँका वचन सनु्दिथन ्। 40 तर माथार् खाना पकाउने काममा अि नै स्त िथइन ्
। ितनी यशेकूहाँ आइन,् र भिनन,् “ भ,ु मरेी बिहनीले पकाउने काममा मलाई
एकलै छोडकेी तपाईंलाई थाहा छैन ? त्यसकारण, मलाई सहायता गनर् ितनलाई
भिनिदनहुोस ्।” 41 तर भलुे जवाफ िदनभुयो र ितनलाई भन् नभुयो, “माथार्, माथार्,
ितमी धरैे कुराको बारेमा िचन्ता गदर् ौ । 42 तर एउटा मा कुरा आवश्यक छ ।
म रयमले सबभैन्दा असल कुरा चनुकेी िछन ्जनु कुरा ितनीबाट खोिसनछैेन ।”

11
1 उहाँले ाथर्ना ग रसक् नपुिछ उहाँका चलेाहरूमध्ये एक जनाले भन,े “ भ,ु

हामीलाई ाथर्ना गनर् िसकाउनहुोस ् जसरी यहून् नाले आफ्नो चलेालाई िसकाएका
िथए ।” 2 यशेलूे ितनीहरूलाई भन् नभुयो, “जब ितमीहरूले ाथर्ना गछ ,
यसो भन् न,ू ‘हे िपता, तपाईंको नाउँ पिव ग रयोस ् । तपाईंको राज्य आओस ्
। 3 हामीलाई हा ो त्यके िदनको रोटी िदनहुोस ् । 4 हा ा पापहरू क्षमा
गन ुर्होस, जसरी हामीले हा ा ऋणीहरूलाई क्षमा गरेका छौँ । हामीलाई परीक्षामा
नडोर् याउनहुोस ्।’ 5 यशेलूे ितनीहरूलाई भन् नभुयो, “ित ो यस्तो िम होला जसले
मध्य-रातमा गएर ितमीलाई भन् नछे ‘हे िम , मलाई ितनवटा रोटी सापट िदनहुोस ्
। 6 मरेा एउटा िम घमु्दै गदार् मकहाँ आइपगु् नभुयो र उहाँलाई िदनका लािग
मिसत केही पिन छैन ।’ 7 त्यसपिछ िभ बाट यस्तो उ र आउन सक्छ, ‘मलाई
िदक् क नबनाउनहुोस ् । ढोका पिहले नै लगाइसिकएको छ, मरेा नानीहरू मसगँै
ओ ानमा सिुतराखकेा छन ्। त्यसलै,े म उठेर तपाईंलाई रोटी िदन स क्दन ँ ।’ 8 म
ितमीलाई भन्दछु, िक उसले उठेर ितमीलाई रोटी निदए तापिन ितमी उनको िम
भएकोले गदार् र लगातार मािगरहकेो कारणले ऊ उठ्नछे र ितमीलाई आवश्यक
पन रोटीहरू िदनछे । 9 म ितमीलाई भन्दछु, “माग, र ितमीलाई यो िदइनछे;
खोज, र ितमीले भे ाउनछेौ; ढकढक्याऊ, र ित ो लािग यो उघा रनछे । 10 माग् ने
हरेकले यो पाउनछे; र खोज् ने क् तले भे ाउनछे; र ढकढक्याउने क् तका
लािग उघा रनछे । 11 ितमीहरूमध्ये को यस्तो बाब ु होला जसले आफ्नो छोराले
रोटी माग्दा ढुङ्गा दलेा अथवा माछा माग्दा सपर् दलेा र ? 12 अथवा उसले
अन्डा माग्दा, ितमीले िबच्छी िदन्छौ र ? 13 त्यसकैारण, ितमीहरू दषु् ट भएर
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पिन आफ्ना नानीहरूलाई असल िचजहरू िदन जान्दछौ भन,े ितमीहरूका स्वगर्का
िपताले उहाँसगँ माग् नहेरूलाई झन ् कित शस्त गरेर पिव आत्मा िदनहुुनछैेन र
?” 14 त्यसपिछ, यशेलूे बोल्न नसक् ने मािनसबाट भतूात्मा िनकाल्नभुयो । जब
भतुात्मा ऊबाट िनस्क्यो र ऊ बोल्न थाल्यो । यो दखेरे मािनसहरूको िभड छक् क
पर् यो । 15 त्यहाँ भएका केही मािनसहरूले आपसमा भन,े “शतैानहरूको शासक
बालिजबलुले भतूात्मालाई िनकाल्यो ।” 16 तर कितले उहाँलाई परीक्षा गनर्का
लािग स्वगर्को कुनै एउटा िचह् दखेाउन भन्यो । 17 तर यशेलू े ितनीहरूले के
सोिचरहकेा छन ् भनी जान् नभुयो र भन् नभुयो, हरेक राज्य एक-अकार्को िवरु मा
िवभाजन ग रनछे र घरहरू एक-आपसको िवरु मा खडा हुनछे । 18 यिद शतैानहरू
एक आपसमा िवभािजत हुन्छन ् भन,े कसरी ितनीहरूको राज्य रहन सक्दछ ?
ितमीहरूले भन्छौ, मलैे बालिजबलुको नाउमँा भतूात्मालाई धपाउछुँ । 19 यिद मलैे
बालिजबलुको नाउमँा भतूहरूलाई धपाएँ भन,े ितमीहरूका चलेाले कसको नाउबँाट
धपाउलान ्त ? िकनिक, ितनीहरू ित ो न्याय गनहरू हुनछेन ् । 20 तर यिद मलैे
परमशे् वरको हातबाट भतूहरू िनकाले ँ भन,े परमशे् वरको राज्य ितमीहरूमा आएको
छ । 21 जब कुनै ब लयो मािनसले हातहितयारसिहत आफ्नो घरको सरुक्षा गदर्छ
भन,े त्यसको कारणले गदार् उसका सामानहरू सरुिक्षत हुन्छन ् । 22 तर कुनै अझ
ब लयो मािनसले उसलाई हराउछँ भने मािनसहरूका हातहितयारहरू कब्जा गदर्छन ्
र मािनसका धन सम्पि हरू लटु्ने छन ्। 23मसग ँनहुन,े मरेो िवरु मा हुन्छ, र मसगँै
जम्मा नगनले छरपस्ट पाछर् । 24 जब अशु आत्मा मािनसबाट िनस्केर गयो, यो
पानी नभएको ठाउँ भएर गयो र यसले आरामको लािग ठाउँ खोजकेो छ । त्यसले
कुनै ठाउँ पिन बस् नका लािग पाएन र त्यसले भन्यो, म जहाँबाट आएको हु ँ म त्यहीँ
फक जानछुे । 25 फक सकेपिछ, त्यसले आफ्नो घर सफासगँ व स्थत पारेर
रा खएको दखे्यो । 26 त्यसपिछ, ऊ जानछे र अन्य सातवटा भतूात्मालाई पिन
बोलाउनछे र ितनीहरूसगँै बस् नछे र त्यो मािनसको अवस्था अझ खराब हुनछे ।
27 उहाँले यो कुरा भन्दै गन ुर्हुदँा, एउटी स् ीले िभडबाट कराएर उहाँलाई भनी “त्यो
कोख धन्यको हो जसले तपाईंलाई जन्माइन ् र दधू चसुाइन ् र हुकार्इन ् ।” 28 तर
उहाँले भन् नभुयो, “त्योभन्दा पिन, ती मािनसहरू धन्यका हुन ्जसले परमशे् वरका
वचन सनु्दछन ् र त्यसलाई पालन गदर्छन ् ।” 29 जब अझ धरैे मािनसहरू जम्मा
भए, उहाँले ितनीहरूलाई भन् नभुयो, “यो पसु्ता दषु् ट पसु्ता हो, ियनीहरूले िचह्
खोज् नछेन,् तर योनाको िचह्बाहके ितमीहरूलाई कुनै िचह् िदइनछैेन । 30 जसरी
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िननवकेा मािनसहरूका लािग योना िचह् िथए, त्यसै गरी यो पसु्ताका लािग पिन
मािनसका पु िचह् हुनछे । 31 दिक्षणकी रानी मािनसको िवरु मा दोष लगाउनका
लािग उठ्निेछन,् िकनिक उनी पथृ्वीको पल्लो कुनाबाट सोलोमनको ज्ञानको बारेमा
सनु् न आएकी िथइन ्र हरे, सोलोमनभन्दा पिन महान ्यहाँ हुनहुुन्छ । 32 िननवकेा
मािनसहरू यो पसु्ताका मािनसहरूसगँै न्यायमा उिभनछेन ् र ियनीहरूलाई दोष
लगाउनछेन ् । ितनीहरूले योनाको चार सनुरे पश् चा ाप गरे र हरे, योनाभन्दा
पिन महान ्कोही यहाँ हुनहुुन्छ । 33 कसलैे ब ी बालरे टोकरीले छोपरे राख्दनै,
तर त्यसलाई सामदानमा राख्दछ, तािक त्यो भएर जाने हरेकलाई उज् जालो होस ्।
34 ित ा आखँा ित ो शरीरको लािग ज्योित हो । ित ा आखँा असल छन ्भन,े ित ो
परैु शरीरले ज्योित पाउनछे । तर ित ा आखँा खराब छन ्भन,े ित ो परैु शरीरलाई
अन्धकारले छोप् नछे । 35 त्यसकैारण, होिसयार रहो, िक ितमीमा भएको ज्योित
अन्धकार नहोस ्। 36 यिद त्यसो भए, ित ो परैु शरीर ज्योित हो, यसको कुनै पिन
भाग अन्धकारमा रहकेो छैन, त्यसपिछ ित ो परैु शरीर ब ीको चमकजस्तै ितमीमा
चम्कोस ् । 37 उहाँले बो लसक् नभुएपिछ, फ रसीहरूले उहाँलाई आफ्नो घरमा
खाना खानलाई बोलाए । त्यसपिछ यशे ू जानभुयो र ढल्केर बस् नभुयो । 38 खाना
खानभुन्दा पिहले हात नधोएको कारणले गदार् फ रसीहरू छक् क परे । 39 तर भलुे
ितनीहरूलाई भन् नभुयो, “ितमी फ रसीहरू िगलास र कचौराको बािहर सफा गदर्छौ,
तर ितमीहरू िभ प लोभ र खराब कुराले भ रएका छौ । 40 हे मखूर् मिनसहरू
हो, जसले बािहर बनायो के उसले िभ पिन बनाउदँनै र ? 41 ितमीिभ जे छ, त्यो
कुरा ग रबलाई दओे र त्यो कुरा ित ो िन म्त सबै श ु हुनछेन ्। 42 िधक् कार ितमी
फ रसीहरू, िकनभने ितमीहरूले पिुदना, सपु र जडीबटुीको दशांश त िदन्छौ, तर
परमशे् वरको मे र धािमर्कतालाई बवेास्ता गछ । तर ितमीहरूले परमशे् वरको मे
र धािमर्कताबमोिजम काम गन ुर्पन हो । यी काम गनर् असफल नहोओ । 43 िधक् कार
फ रसीहरू, ितमीहरूले सभाघरको अगािड बस् ने मािनसहरूलाई सहरहरूमा आदर
र इज् जत गदर्छौ । 44 ितमीहरूलाई िधक् कार होस,् ितमीहरू िचह् नलगाइएको
िचहानजस्तै छौ । मािनसहरू केही थाहा नपाईकन िहडँ्ने छन ् ।” 45 अिन केही
यहूदी वस्थाका िशक्षकहरूले जवाफ िददँै भन,े “गरुु, तपाईं हामीलाई िकन
अपमान गन ुर्हुन्छ ।” 46 यशेलूे भन् नभुयो, “ितमीहरूलाई िधक् कार वस्थाका
िशक्षकहरू, ितमीहरू मािनसहरूलाई वस्थाको भार उठाउन लगाउदँछौ, तर
ितमीहरूले आफ्नो एउटा औलँाले पिन त्यस्तो वस्थाका सारा भारलाई उठाउँदनैौ
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। 47 ितमीहरूलाई िधक् कार, िकनभने ितमीहरूले अगमवक् ताहरूको िचहानको
स्मरणको लािग िनमार्ण गर् यौ, तर ितनीहरूलाई मान ितमीहरूकै पखुार्हरू हुन ् ।
48 त्यसलै,े ितमीहरूले ित ा पखुार्हरूको काममा गवाही िदयौ र सहमित जनायौ,
िकनिक वास्तवमा ितनीहरूले त्यस समयका अगमवक् ताहरूलाई मारेका िथए र
जसको िचहान ितमीहरूले आज सम्झनाको लािग बनाएका छौ । 49 त्यसकैारणले
गदार्, परमशे् वरको िववकेले भन्दछ, “म ितमीहरूलाई अगमवक् ता र े रतहरूकहाँ
पठाउनछुे र ितमीहरूले ितनीहरूलाई सताउनछेन ् र यीमध्ये कितलाई मानछन ् ।
50 तब यो पसु्ताको लािग ससंारको सरुुदे ख अगमवक् ताहरूको रगतमा ितमीहरू
िजम्मवेार छौ । 51 म ितमीहरूलाई भन्दछु, िक हािबलको रगतदे ख वदेी र पिव
स्थानमा मा रएका जक रयाको रगतसम्मको दोष लािग यो पसु्ता िजम्मवेार छ ।
52 यहूदी वस्थाका िशक्षकहरू ितमीहरूलाई िधक् कार छ, िकनभने ितमीहरूले
ब ु को साँचोलाई ितमीहरूबाट टाढा लग्यौ । ितमीहरू आफँै यो प र स्थित भएर
गएनौ र ितमीहरू ितनीहरूबाट लकु्यौ । 53 यशे ू त्यहाँबाट गइसक् नभुएपिछ,
शास् ीहरू र फ रसीहरू एक-आपसमा धरैे कुराका लािग बहस गनर् लागे ।
54 ितनीहरूले यशेलूाई आफ्नो वचनको कारण परीक्षामा पान कोिसस गरे ।

12
1 त्यसै बलेा, जब हजारौँ मािनस एकै ठाउँमा जम्मा भएका िथए । उनीहरूको

सङ्ख्या अत्यिधक भएको कारण एउटाले अक लाई कु ल्चरहकेा िथयो । उहाँले
आफ्ना चलेाहरूलाई यसो भन् न सरुु गन ुर्भयो, “फ रसीहरूको खिमरबाट सावधान
रहो, जनुचािह ँ पाखण्डीपना हो । 2 तर कुनै पिन कुराहरू यसरी गपु् त छैनन ्जनु
कट हुनै सक्दनैन ् र कुनै पिन कुराहरू लकेुका छैनन ् जनु कुरा थाहा नहोस ् ।

3 यसकारण, ितमीले जे कुराहरू अन्धकारमा भनकेा छौ, त्यो ज्योितमा सिुननछे
र जे कुरा ितमीले िभ ी कोठामा कानमा भनकेा छौ, त्यो घरको धरुीबाट घोषणा
ग रनछे । 4 मरेा िम हरू, म ितमीलाई भन्दछु िक शरीरलाई मानहरूसगँ नडराओ
िकनिक त्यसपिछ ितनीहरूले केही गनर् सक्दनैन ् । 5 तर म ितमीहरूलाई कोसगँ
डराउने भनी चतेाउनी िदन्छु । त्यो क् तसगँ डराओ जसिसत मारेपिछ नरकमा
फा लिदने अिधकार छ । हो, म ितमीलाई भन्दछु, उहाँसगँ डराओ । 6 के
पाँचवटा भङ्गरेा दईु िसक् कामा बिेचदँनैन ् र ? परमशे् वरको द ृ ष् टबाट एउटा पिन
िबसको हुदँनै । 7 तर उहाँले ित ा कपालका सबै रौँको पिन गणना गन ुर्भएको छ
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। उहाँिसत नडराओ, िकनिक ितमीहरू धरैे भङ्गरेाहरूभन्दा पिन मलू्यवान ् छौ
। 8 म ितमीलाई भन्दछु, िक हरेक जसले मािनसहरूका अिग मलाई स्वीकार
गदर्छ, परम भकुा दतूहरूका अिग मािनसका पु ले पिन उसलाई स्वीकार गनछन ्
। 9 तर जसले मलाई मािनसहरूका साम ु इन्कार गदर्छ, परम भु परमशे् वरका
दतूहरूले उसलाई पिन इन्कार गनछन ।् 10हरेक जसले परमशे् वरका पु को िवरु मा
बोल्दछ, उसलाई क्षमा ग रनछे, तर जसले पिव आत्माको िवरु मा िनन्दा गदर्छ,
उसलाई क्षमा ग रनछैेन । 11 जब ितनीहरूले ितमीहरूलाई सभाघरको शासक र
अिधकारीहरूको अिग ल्याउनछेन, कसरी ितकार गन र के बोल्ने भन् ने िवषयमा
िच न्तत नहोओ । 12 पिव आत्माले ितमीहरूलाई त्यही घडी के भन् नपुन हो
भनी िसकाउनहुुनछे । 13 त्यसपिछ िभडबाट एक जनाले उहाँलाई यसो भन्यो,
“गरुुज्य,ू मरेो भाइलाई सम्पि को भागबन्डा ग रिदनहुोस ्भनी बताइिदनहुोस ् ।”
14 यशेलूे त्यसलाई भन् नभुयो, “हे मािनस, कसले मलाई ितमीहरूमािथ न्यायधीश
र मध्यस्तकतार् बनायो ?” 15 र उहाँले ितनीहरूलाई भन् नभुयो, “हरे आफँैलाई
लोभी इच्छाहरूबाट अलग राख, िकनभने कसकैो पिन जीवन उसको शस्त
धन सम्पि को कारणले गदार् जीवन शस्ततामा रहन सक्दनै ।” 16 तब यशेलूे
ितनीहरूलाई एउटा दषृ् टान् त भन् नभुयो, “धनी मािनसको भिूमले शस्त उब्जनी
िदयो, 17 र उसले मनमनै भन् न लाग्यो, ‘म के गरूँ, िकनिक मसगँ अन् नको
भण्डारण गन शस्त ठाउँ छैन ?‘ 18 उसले भन्यो, ‘म भकारीहरूलाई भत्काउनछुे
र ठुलो बनाउनछुे । त्यहीँ नै सबै अन् नहरू र अन्य साम ी भण्डारण गनछु ।’
19 म मरेो ाणलाई भन् नछुे, ‘हे ाण, तरेो लािग शस्तै असल िचजहरू धरैे वषर्को
लािग भण्डारण ग रएको छ । आराम गर, खा, पी र आन न्दत हो ।’ 20 तर
परमशे् वरले त्यसलाई भन् नभुयो, ‘मखूर् मािनस, आजको रात नै तरेो ाण िफतार्
लइयो भन,े तैलँ े तयार गरेको ती सब िचजहरू कसको हुनछे ?’ 21 यसरी नै

कसलैे आफ्नो धन सम्पि को सचंय गरेर आफ्नै लािग राख्दछन र् यो परमशे् वरकहाँ
पगु्दनै ।” 22 यशेलूे आफ्ना चलेाहरूलाई भन् नभुयो, “यसकारण म ितमीहरूलाई
भन्दछु, आफ्नो जीवनको िवषयमा के खाऔलँा वा के पिहरौँला भनी िचन्ता
नगर । 23 जीवन खानकुेरा भन्दा र शरीर लगाउने कुराभन्दा अझ बढी उ म
छ । 24 कागहरूलाई िवचार गर, ितनीहरूले न त छछर्न ् न त बटुल्दछन ् ।
उनीहरूका भण्डारणहरू छैनन अ्थवा भकारी पिन छैन, तर परमशे् वरले उनीहरूलाई
खवुाउनहुुन्छ । ितमी चराहरूभन्दा धरैे मलू्यवान ् छौ । 25 र के ितमीहरूमध्ये
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कसलैे िचन्ता गरेर आफ्नो जीवनको आयमुा एकपल पिन थप् न सक्छौ र ?
26 ितमीहरू सबभैन्दा सानो काम गनर् योग्यका छैनौ भने बाँकी कुराहरूको लािग
िकन िच न्तत हुन्छौ ? 27मदैानका लली फुलहरूलाई िवचार गर, ितनीहरू कसरी
बढ्छन ्? न त ितनीहरूले प र म गछर्न,् न त महेनत नै गछर्न, म ितमीहरूलाई
भन्दछु, सोलोमन पिन आफ्ना सबै मिहमामा ियनीहरूझै ँआभिूषत िथएनन ्। 28यिद
परमशे् वरले जिमनका घाँसलाई सशुोिभत पान ुर्हुन्छ जनु आज अ स्तत्वमा छ, तर
भोली आगोमा फा लनछे भन,े हे अल्प िवश् वासी हो, त्यो भन्दाबढी ितमीहरूलाई
कित धरैे सशोिभत गन ुर्हुनछे । 29 के खाऔलँा र के िपऔलँा भनी नभौता रओ
र िचन्ता नगर । 30 ससंार भरका सबै राष् हरूले यही कुराको खोजी गदर्छन ्
र ित ा िपताले ित ा सबै आवश् यकताहरू जान् नहुुन्छ । 31 तर उहाँको राज्यको
खोजी गर, र यी सबै थोकहरू ितमीलाई थिपनछेन ्। 32 सानो बगाल हो, नडराओ,
िकनिक ित ा िपताले ितमीलाई राज्य िदन अित खसुी हुनहुुन्छ । 33 आफ्ना धन
सम्पि बचे र ग रबहरूलाई दओे । ितनलाई न खइने थलैीिभ ी राख; स्वगर्मा
धन सचंय गर, जहाँ चोरले चोनर् सक्दनै, र िकराले हािन परु् याउदँनै, न त खया
नै लाग्दछ । 34 जहाँ ित ो धन छ, त्यहीँ नै ित ो मन पिन हुनछे । 35 ित ो लामो
पोसाक कम्मरको पटेीसम्म होस ् र ित ा ब ीहरू ब लरहून ्। 36 आफ्नो मा लक
िववाहको भोजबाट फकर आउने तीक्षामा रहकेा मािनसहरूझै ँ होओ । जब मा लक
आउँछ र ढोका ढकढकाउँदछ, ितनीहरूले तरुुन्तै ढोका खोल्नछेन ्। 37 धन्य हुन ्
ती सवेकहरू, जो आफ्नो मा लक फकर आउँदा उसले जागा रहकेो भे ाउनछे । म
ितमीहरूलाई साँचो भन्दछु, िक उसले आफ्नो लामो वस् लाई पटेीले कसरे िभ ी
भागमा सरुिक्षत राखी खानामा बसाल्दछ र आएर उनीहरूको सवेा गनछ । 38 यिद
मा लक दो ो पटक रातको समय आयो भने पिन वा ते ो चो ट हनेर् आयो भने
पिन ितनीहरू जागा भे ाइए भन,े ितनीहरू धन्यका हुन ् । 39 तर पिन यो जानी
राख, िक यिद घरको मा लकलाई चोर कुन बलेा आउँछ भन् ने थाहा भएको भए
उसले आफ्नो घर फोनर्बाट बचाउने िथयो । 40 जागा रहो, िकनभने ितमीहरूलाई
मािनसका पु कुन घडीमा आउँछ भन् ने कुरा थाहा छैन ।” 41 प सुले भन,े “ भ,ु
के तपाईंले यो दषृ् टान् त हामीलाई मा ै भन् नभुएको हो, िक सबलैाई ?” 42 भलुे
भन् नभुयो, “िवश् वासयोग्य र ब ु मान ् वस्थापकलाई मा लकले आफूमिुनका
सवेकहरूलाई उनीहरूको भागको खाना ठक समयमा खाना िदन्छन ् । 43 धन्य
हो त्यो सवेक, जसले आफ्नो मा लक फकर् ंदा यी कायर्हरू ग ररहकेो भे ाउनछे
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। 44 म साँचो भन्दछु, िक उसले सबै सम्पि को हक उसलाई िदनछे । 45 तर
यिद सवेकले आफ्नो हृदयमा यसो भन्दछ भन,े मरेो मा लक फक आउन िढलो
गन ुर्हुनछे भनी स् ी तथा परुुष सवेकहरूलाई द ु र्वहार गरी कुटिपट गदर्छ अिन
खाँद,ै िपउँदै दाखम ले माितन्छ । 46 त्यस सवेकले निचताएको बलेामा मा लक
फक आउनछे, जनु घडी उसलाई थाहै हुनछैेन । आफ्नो मा लकले उसलाई भटेेर
टु ा-टु ा गरी काट्नछे र अिवश् वासीहरूका लािग तयार पारेको ठाउँमा उसको
िनय ु क् त हुनछे । 47 त्यस सवेकलाई आफ्नो मा लकले यस्तै गनछन भन् ने थाहा
हुदँाहुदँ ै पिन आफँैलाई तयार नगरी वा आफ्नो इच्छाअनसुार गरेको कारण उसलाई
धरैे मकु् का हािननछे । 48 तर जसले थाहै नभईकन मकु् का पाउने योग्यको काम
गदर्छ, उसलाई थोरै मा मकु् काहरू िदइनछे । हरेक जसलाई धरैे िदइएको छ,
उसबाट पिन चािहए जित असु लने छ, जसलाई ितनीहरूले धरैे िजम्मा िदइएको
छ उसबाट धरैे नै िफतार् मािगनछे । 49 म पथृ्वीमा आगो वषार्उन आएको हु ँ र म
जे चाहन्छु त्यो भइसकेको छ । 50 तर मलैे एउटा ब प् तस् मा लनपुनछ, यो परुा
नहुन्जलेसम्म मलैे कष् ट भोग् नपुछर् । 51 के म पथृ्वीमा शा न्त ल्याउन आएको
हु ँ भनी सोच् ौ ? होइन, म ितमीहरूलाई भन्दछु, िक म बरु िवभाजन ल्याउन
आएँ । 52 अब प रवारमा भएका पाँच जना मािनसमध्ये ितन जना दईु जनाको
िवरु मा वा दईु जना ितन जनाको िवरु मा हुनछेन ् । 53 त्यहाँ िवभाजन हुनछे ।
बाबकुो िवरु मा छोरा र छोराको िवरु मा बाब ु हुनछे; आमा छोरीको िवरु मा र
छोरी आमाको िवरु मा, सास ू बहुारीको िवरु मा र बहुारी सासकूो िवरु मा हुनिेछन ्
। 54 यशेलूे िभडलाई पिन यसो भिनरहनभुएको िथयो, “जब ितमीहरूले प श् चम
िदशामा बादल उठेको दखे्दछौ र तरुुन्तै भन्दछौ, ‘व ृ ष् ट हुनछे र त्यस्तै हुनछे ।’
55जब दिक्षणबाट बतास बहन्छ, ितमीहरू भन्दछौ, ‘त्यो एकदमै चण्ड तातो हुनछे
र त्यस्तै हुनछे ।’ 56 पाखण्डीहरू हो, ितमीहरू जान्दछौ िक पथृ्वी र स्वगर्मा भएका
िचह्हरूलाई हरेेर, के हुदँै छ त्यो भन् न सक्दछौ, तर अिहलकेो वतर्मान समयको
िवषयमा केही भन् न सक्दनैौँ ? 57 ित ो आफ्नै लािग जे कुरा ठक छ, त्यसमा िकन
न्याय गदनौ ? 58 ितमी आफ्नो िवरोधीसगँ शासककहाँ जाँदा, बाटोमा नै आफ्नो
म ु ा िमलाऊ तािक उसले ितमीलाई न्यायमा नडोर् याओस ्र हािकमकहाँ नसमु्पोस,्
न ता हािकमले ितमीलाई झ्यालखानामा हाल्नछे । 59 म ितमीलाई भन्दछु, “ितमी
किहल्यै पिन त्यहाँबाट मकु् त भएर आउन सक्दनैौ जबसम्म ितमीले त्यसको पसैा
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चकु् ता गदनौँ ।”

13
1 त्यस बलेा, केही मािनसहरूले उहाँलाई िपलातसले ितमीहरूको रगत

ितनीहरूको आफ्नै ब लदानसगँ िमसाइिदएका गालीलीहरूबारे बताए । 2 यशेलूे
जवाफ िदएर ितनीहरूलाई भन् नभुयो, “के ती गालीलीहरूले यस्तो भोगकेाले
ितनीहरू अरू गालीलीहरूभन्दा पापी िथए भन् ने ितमीहरू सोच्छौँ ? 3 होइन, म
ितमीहरूलाई भन्छु । तर यिद ितमीहरूले पिन पश् चा ाप गरेनौ भन,े ितमीहरू पिन
यसरी नै नष् ट हुनछेौ । 4वा िसलोआमको धरहरा भत्केर मरेका अठार जना मािनस,
यरूशलमेका अरू मािनसहरूभन्दा बढी पापी िथए भन् ने लाग्छ ? 5 म भन्छु, होइन
। तर यिद ितमीहरूले पश् चा ाप गरेनौ भन,े ितमीहरू पिन यसरी नै नष् ट हुनछेौ ।
6 यशेलूे यो दषृ् टान्त भन् नभुयो, “कसलैे उसको दाखबारीमा दाख रोप् न लगायो र
त्यसमा केही फलहरू खोज् न आयो, तर उसले केही पिन पाएन । 7 त्यो मािनसले
त्यसको हरेचाह गनलाई भन्यो, ‘हरे, मलैे यो दाखको रुखमा ितन वषर्दे ख फल
खोजकेो छु, तर कुनै पिन फल पाइन ँ । यसलाई ढाल । जिमनलाई िकन खरे फाल्ने
?’ 8 त्यसको हरेचाह गनले जवाफ िदएर भन्यो, ‘यस वषर् यसै होस ् । म यसको
व रप र खनरे मल हाल्नछुे । 9 यसले अक वषर् फल फलायो भन,े ठक छ;
तर यिद फल फलाएन भन,े ढाल्नहुोस’् ।” 10 यस बलेा यशे ू िव ामको समयमा
एउटा सभाघरमा िसकाउँदै हुनहुुन्थ्यो । 11 हरे, त्यहाँ अठार वषर्दे ख दबुर्लताको
अशु आत्माले सताएइकी एउटी स् ी िथइन ् र ितनी कु ो भएर पणूर् रूपमा उिभन
स क्दन िथइन ्। 12 जब यशेलूे ितनलाई दखे् नभुयो, उहाँले ितनलाई बोलाउनभुयो
र भन् नभुयो, “ित ो दबुर्लताबाट छुटकारा पाऊ ।” 13 उहाँले ितनीमािथ हात
राख् नभुयो र ितनी तत्कालै सोझो भएर उिभन ् र परमशे् वरको मिहमा ग रन ् ।
14 तर सभाघरका शासकहरू ू भए, िकनभने यशेलू े िव ामको िदनमा िनको
पान ुर्भएको िथयो । त्यसलै,े शासकले जवाफ िदएर िभडलाई भन,े “काम गनर्को
िन म्त छ िदन छन ्। यसलै,े िव ामको िदन होइन, अरू िदनमा आओ र िनको होओ
।” 15 भलुे जवाफ िदएर भन् नभुयो, “पाखण्डीहरू हो ! के ितमीहरू हरेकले
िव ामको िदनमा ितमीहरूका गधा वा गाईलाई फुकाएर पानी खवुाउन लाँदनैौ र
? 16 त्यसलै,े यी अ ाहामकी छोरी जसलाई अठार वषर्दे ख शतैानले बन्धनमा
पारेको छ, के ितनको बन्धन िव ामको िदनमा नै फुकाल्न ु पदन र ?” 17 जब
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उहाँले यी कुराहरू भन् नभुयो, उहाँका िवरोध गनहरू सबै ल ज् जत भए, तर सम्पणूर्
िभड उहाँले गन ुर्भएका यी सबै मिहमामय कायर्हरूमा आन न्दत भए । 18 तब यशेलूे
भन् नभुयो, “परमशे् वरको राज्य केजस्तो छ र म यसलाई केसगँ तलुना गनर् सक्छु ?
19 यो एउटा रायोको िबउजस्तो हो, जसलाई एउटा मािनसले उसको करेसाबारीमा
लगरे छरे र यो एउटा ठुलो िबरुवा भयो र आकाशका चराहरूले यसका हाँगाहरूमा
ग ुडँ बनाए ।” 20 उहाँले फे र भन् नभुयो, “परमशे् वरको राज्यलाई म केसगँ तलुना
गनर् सक्छु ? 21 यो एउटा स् ीले खिमरलाई लएर ितन मठुी िपठोमा यसलाई
नफुलसेम्म िमसाएजस्तो हो ।” 22 यशे ू यरूशलमे जाने बाटोमा पन हरेक सहर र
गाउमँा घमु् नभुयो र ितनीहरूलाई िसकाउनभुयो । 23 कसलैे उहाँलाई भन्यो, “ भ,ु
के थोरै मािनसहरू मा बचाइन्छन ् त ?” त्यसलैे उहाँले ितनीहरूलाई भन् नभुयो,
24 “साँगरुो ढोका भएर पस् ने कोिसस गर, िकनभने धरैेले यास गनछन,् तर पस् न
सक्षम हुनछैेनन ् । 25 एक पटक घरको मा लक उठेर ढोका थनुपेिछ, ितमीहरू
बािहर उिभएर ढोका ढक्ढक्याउँदै यसो भन् नछेौ, ‘ भ,ु हामीलाई िभ आउन
िदनहुोस ् ।’ अिन उहाँले जवाफ िदएर ितमीहरूलाई भन् नहुुनछे, ‘म ितमीहरूलाई
िच न्दन ँ अथार्त ् ितमी कहाँबाट आएको ?’ 26 तब ितमीहरूले भन् नछेौ, ‘हामीले
तपाईंसगँै खायौँ, िपयौँ र तपाईंले हा ा गल्लीहरूमा िसकाउनभुयो ।’ 27 तर उहाँले
जवाफ िदनहुुनछे, ‘म ितमीहरूलाई भन्दछु, िक ितमीहरू कहाँबाट आएका हौ, म
िच न्दन ँ । दषु् टहरू हो, मबाट गइहाल ्।’ 28 जब ितमीहरूले परमशे् वरको राज्यमा
अ ाहाम, इसहाक, याकूब र सबै अगमवक् ताहरूलाई दखे् नछेौ, ितमीहरूलाई
बािहर फ्याँिकनछे जहाँ रुवाइ र दाँत िकटाइ हुनछे । 29 ितनीहरू पवूर्, प श् चम,
उ र र दिक्षणबाट आइपगु् नछेन ्र परमशे् वरको राज्यको भोजमा रमाउनछेन ्। 30 र
अब, यो जान िक अ न्तमको पिहलो हुनछे र पिहलोचािह ँअ न्तम हुनछे । 31लगतै
केही फ रसीहरू आए र उहाँलाई भन,े “यहाँबाट जानहुोस,् यसलाई छोड्नहुोस,्
िकनभने हरेोदले तपाईंलाई मानर् चाहन्छन ् ।” 32 यशेलूे भन् नभुयो, “जाऊ र त्यो
फ्याउरोलाई भन, हरे, मलैे आज र भो ल भतूहरू िनकाल्छु र िनको पानछु र ते ो
िदन मरेो ल य परुा गनछु । 33 आज, भो ल र पिसर् मलै े िनरन्तरता िदन ु आवश्यक
छ, िकनभने यरूशलमेबाट टाढामा एउटा अगमवक् ताहरूलाई मान ुर् हणयोग्य हुदँनै
। 34 त्यहाँ पठाइएका अगमवक् ताहरूलाई मान, ढुङ्गाले हान् ने हे यरूशलमे ! मलैे
एउटा पोथीले आफ्ना चल्लाहरूलाई बटुलझेै ँ तरेा सन्तानहरूलाई बटुल्न कित पटक
इच्छा गरे,ँ तर तैलँ े मािननस ् । 35 हरे, तरेो घर त्यािगएको छ । म ितमीहरूलाई
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भन्छु, ितमीहरूले यसो नभनसेम्म ितमीहरूले मलाई दखे् नछैेनौ, “परम भकुो नाउमँा
आउने धन्यको हो ।”

14
1 एउटा िव ाम िदनमा जब उहाँ फ रसीहरूका एक जना अगवुाको घरमा रोटी

खान जानभुयो, ितनीहरूले उहाँलाई निजकबाट हे रराखकेा िथए । 2 हरे, त्यहाँ
उहाँको अगािड एउटा मािनस िथयो जो छारे रोगबाट िसत िथयो । 3 यशेलूे
यहूदी वस्थाका प ण्डतहरू र फ रसीहरूलाई सोध् नभुयो, “िव ाम िदनमा िनको
पान ुर् उिचत छ वा छैन ? 4 तर ितनीहरू मौन रहे । त्यसलै,े यशेलूे त्यसलाई
समातरे िनको पान ुर्भयो र उसलाई पठाइिदनभुयो । 5 उहाँले ितनीहरूलाई भन् नभुयो,
“ितमीहरूमध्ये कसले आफ्नो छोरा अथवा गोरुलाई िव ाम िदनको िदन इनारमा
खसकेो दखे्दा तरुुन्तै बािहर िनकाल्दनै र ?” 6 ितनीहरूले ती कुराहरूको जवाफ
िदन सकेनन ् । 7 जब यशेलूे ख्याल गन ुर्भयो िक कसरी ती जो बोलाइएकाहरूले
आदरको आसन छान् ने गदर्थ,े ितनीहरूलाई उहाँले एउटा उखान भन् नभुयो । 8“जब
ितमीहरूलाई कसलैे िववाह भोजमा बोलाउँछ, आदरको ठाउँमा नबस िकनिक
ितमीभन्दा अझै आदरको मािनसलाई बोलाएको हुन सक्दछ । 9 जब बोलाइएका
दवुै जना आउँदछन,् उसले ितमीलाई भन्दछ, ‘तपाईं बसकेो यो ठाउँ उहाँका
लािग छोिडिदनहुोस‘् भन्ला र लाजकासाथ ितमीले त्यो ठाउँ छोडरे तल्लो ठाउँमा
बस् नपुन हुन्छ । 10 तर जब ितमीलाई िनमन् णा ग रन्छ, गएर कम मह  वको
ठाउँमा बस, तािक ितमीलाई बोलाउने मािनस आएर साथी मािथल्लो स्थानमा गएर
बस् नहुोस ् भनरे भनोस ् । तब ित ो टेबलमा बस् नहेरूका िबचमा ित ो आदर हुनछे
। 11 हरेक जसले आफूलाई उचाल्दछ त्यसलाई होच्याइनछे, र जसले आफूलाई
होच्याउँछ त्यो उच् च पा रनछे । 12 उहाँलाई बोलाउनभुएको मािनसलाई यशेलू े
भन् नभुयो, “जब ितमीले कसलैाई खाना खान बोलाउँछौ, तब आफ्ना साथीहरू
वा आफ्ना दाजभुाइहरू वा आफ्ना नातदेारहरू वा आफ्ना धनी िछमकेीहरूलाई
नबोलाऊ िकनिक ितनीहरूले पिन ितमीलाई त्यसको बदला बोलाउन सक्दछन ् ।
13 तर जब ितमीले भोज िदन्छौ, ग रब, ललुा-लङ्गडा र द ृ ष् टिवहीनहरूलाई
बोलाऊ । 14 र ितमी आिशिषत ् हुनछेौ, िकनिक ितनीहरूले ितमीलाई ित ो गणुा
िफतार् गनर् सक्दनैन ् । िकनिक धम हरूको पनुरुत्थान हुदँा ित ो गणु ित रनछे ।”
15 यशेसूगँै टेबलुमा बस्दा ितनीहरूमध्ये एक जना जसले यी कुराहरू सनु्यो, जब
उसले उहाँलाई भन्यो, “त्यो धन्यको हो जसले परमशे् वरको राज्यमा रोटी खानछे
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।” 16 तर यशेलू े त्यसलाई भन् नभुयो, “एक जना मािनसले ठुलो भोजको आयोजना
गर् यो र धरैेलाई िनम्तो िदयो । 17 जब भोज तयार भयो, तब उसले आफ्नो
सवेकलाई िनम्तो ग रएकाहरूलाई बोलाउन पठायो ‘आउनहुोस ् सबै कुरा तयार
भइसक्यो ।’ 18 ितनीहरू सबलैे फरक-फरक िकिसमको बहाना बनाउन थाले ।
पिहलोले भन्यो, ‘मलैे भखर्र खते िकनकेो छु र मलैे गएर त्यो हने ुर्पछर् । कृपया
मलाई माफ गन ुर्होस ् ।’ 19 र अक ले भन्यो, ‘मलैे पाँच हल गोरु िकनकेो छु र
मलैे ितनीहरूलाई जोत् नपुछर् । कृपया मलाई माफ गन ुर्होस ्।’ 20 र अक मािनसले
भन्यो, ‘मलैे ीमती िववाह गरेको छु, त्यसकारण म आउन स क्दन ँ ।’ 21 त्यो
सवेक फकर आएर आफ्ना मा लकलाई ती कुराहरू सनुाइिदयो, तब त्यस घरका
मा लक रसाए र सवेकलाई भन,े ‘िछटो बािहर गल्ली र सहरका खलु्ला मदैानमा
जाऊ र ग रब, ललुा, लङ्गडा, द ृ ष् टिवहीनहरूलाई यहाँ ल्याऊ ।’ 22 तब सवेकले
भन्यो, ‘मा लक, तपाईंको आदशेअनसुार सबै कुरा भयो, तरै पिन त्यहाँ अझै
ठाउँ बाँकी छ ।’ 23 मा लकले सवेकलाई भन,े ‘राजमागर्हरू, गल्लीहरूमा गएर
मािनसहरूलाई िभ आउन अनरुोध गर, तािक मरेो घर भ रएको होस ्। 24 िकनिक
म ितमीलाई भन्दछु, पिहला बोलाएकाहरू कसलैे पिन मरेो भोज चाख् न पाउने छैन
।’ 25 ठुलो िभड उहाँसगँ गइराखकेो िथयो, र उहाँ ितनीहरूितर फकर भन् नभुयो,
26 “यिद कोही मरेो पिछ आउँछ भने र आफ्नो आमा, बबुा, ीमती, छोराछोरी,
दाजभुाइ र िददी-बिहननी, र आफ्नै जीवनलाई पिन इन्कार गदन भन,े ऊ मरेो चलेा
हुन सक्दनै । 27 जसले आफ्नो ु स बोकेर मरेो पिछ लाग्दनै, ऊ मरेो चलेा हुन
सक्दनै । 28 ितमीहरूमध्ये को होला, जसले एउटा धरहरा बनाउने इच्छा गदर्छ र
पिहला बसरे िनमार्ण सम्पन् न गनर् सक् ने रुिपया-ँपसैा छ िक छैन भनरे त्यसको िहसाब
गदन र ? 29 न भन,े उसले जग बसा लसकेपिछ िनमार्ण सम्पन् न गनर् सकेन भन,े
यसलाई दखे् ने सबलैे उसको िगल्ला गनछन र् 30भन् नछेन,् ‘यो मािनसले िनमार्ण गनर्
त सरुु गर् यो तर िस याउन सकेन ।’ 31अथवा त्यो कस्तो राजा हो, जसले आफूसगँ
भएको दस हजार मािनसका साथ अक िबस हजार मािनस भएको राजासगँ सामना
गनर् सक्छु िक स क्दन ँ भनी पिहला बसरे सल्लाह लदँनै ? 32 र यिद सक्दनै
भन,े अक सनेा टाढा हुदाँ नै उसको राजदतू पठाएर शा न्तको शतर् राख् न सक्छ
। 33 त्यसलै,े ितमीहरूमध्ये कसलैे आफूसगँ भएको सबै कुरा त्याग् न सक् दनै भन,े
ऊ मरेो चलेा हुन सक्दनै । 34 ननु असल हो, तर यिद ननुले यसको स्वाद गमुायो
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भन,े यसलाई कसरी फे र निुनलो बनाउने ? 35 यो जिमनको लािग काम लाग्दनै वा
मलको थु ोको लािग पिन । यो कुल्चन र फ्याँक् न को लािग मा हुन्छ । जसको
कान छ,त्यसले सनुोस ्।”

15
1 अब सबै कर उठाउनहेरू र पापीहरू उहाँकहाँ वचन सनु् नलाई आउँदै िथए ।

2 फ रसीहरू र शास् ीहरू एक-अकार्सगँ गनगन गनर् थाले र भन,े “यस मािनसले
पापीहरूलाई स्वागत गरी ितनीहरूसगँ खाने गदर्छ ।” 3 यशेलूे ितनीहरूलाई यो
दषृ् टान् त भन् नभुयो, 4 “ितमीहरूमध्ये कुनचािह ँ होला, यिद उसका सयवटा भडेा
छन ् र त्यसमध्ये एउटा हराएमा, उनान् सयवटा भडेालाई उजाड-स्थानमा छोडरे
हराएको एउटा भडेालाई नभे ाउन्जले खोज्दनै ? 5 त्यसपिछ जब उसले भे ाउछँ,
उसलाई काँधमा राखरे रमाउँछ । 6 जब ऊ घर आउँछ, उसले आफ्ना साथीहरू र
िछमकेीहरूलाई बोलाउँछ र यसो भन्छ, ‘मसगँ आन न्दत हुनहुोस,् िकनभने मलै े
मरेो हराएको भडेालाई भे ाएको छु ।’ 7 म पिन ितमीहरूलाई भन्दछु, िक उनान्सय
जना पश् चा ाप गनर् नपन धम मािनसहरूभन्दा पश् चा ाप गन ुर्पन एक जना पापी
मािनसको खाितर स्वगर्मा ठुलो रमाहट हुनछे । 8 अथवा कुन स् ी होला जससगँ
दसवटा चाँदीका िसक् काहरूमध्ये एउटा हराएमा, ब ी बालरे, घर बढारेर र िसक् का
नभे ाइन्जले िदलोज्यानसाथ खो ज्दनन ्र ? 9 जब ितनले भे ाउिँछन,् तब ितनले
अफ्ना सबै साथीहरू र िछमकेीहरूलाई यसो भनी बोलाउँिछन,् ‘मसगँ रमाओ,
िकनभने मलै े हराएको िसक् का भे ाएकी छु ।’ 10 त्यसै गरी, म ितमीहरूलाई
भन्दछु, िक एक जना पश् चा ाप गन पापीका खाितर परमशे् वरका दतूहरूका
उप स्थितमा स्वगर्मा ठुलो आनन्द हुनछे ।” 11 त्यसपिछ यशेलूे भन् नभुयो, “एक
जना मािनसका दईु जना छोरा िथए, 12 र कान्छाले उसका बबुालाई भन्यो, ‘बबुा
मलैे पाउनपुन सम्पि को अशं अब मलाई िदनहुोस ्।’ त्यसलै,े ितनीहरूका िबचमा
उनले सम्पि बाँिडिदए । 13 धरैे िदन निबत्द,ै कान्छा छोराले आफ्ना सर सामान
तयार गरी टाढा दशे जान या ा सरुु गरे र उनले अनाअवश्यक थोकहरू िकनरे त्यहाँ
उनले जथाभावी रुिपया-ँपसैा खचर् गरे । 14जब उनले सबै खचर् गरी िसध्याए, त्यहाँ
दशेभ र ठुलो अिनकाल पनर् सरुुभयो र उनी िनकै खाँचोमा पनर् थाले । 15 उनी त्यस
दशेको एक जना नाग रककहाँ गए र काम खोज,े ती नाग रकले उनलाई स ुगँरुहरू
चराउन पठाए । 16 उनलाई कसलैे केही पिन खानकुेरा निदएका कारण सुगँरुहरूले
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खाने दानाले उनले आफ् नो पटे भनर् चाहन्थे । 17 तर जब कान्छा छोरा आफँैले
िवचार गरे र भन,े ‘मरेा बबुाका कित धरैे सवेकहरूसगँ शस्त खानकुेरा छ, तर म
भने यहाँ भोकभोकै म ररहकेो छु ! 18म यस ठाउँलाई छोडरे मरेा बबुाकहाँ जानछुे,
र उहाँलाई भन् नछुे, ‘बबुा, मलैे स्वगर्को िवरु मा र तपाईंको द ृ ष् टमा पाप गरेको छु
। 19 म तपाईंको छोरा भिननयोग्य छैन;ँ मलाई तपाईंका सवेकहरूमध्ये एक नोकर
बनाउनहुोस ्।’ 20 यसरी कान्छो छोराले त्यस ठाउँ छाडे र आफ्ना बबुाको घरतफर्
लागे । उनी टाढै छदँा बबुाले उनलाई दखेे र दयाले भ रएर दौडे र अगँालो हालरे
म्वाँइ खाए । 21 छोराले बबुालाई भन्यो, ‘बबुा मलैे स्वगर् र तपाईंको द ृ ष् टमा पाप
गरेको छु र म तपाईंको छोरा भनी बोलाइन योग्यको छैन ँ।’ 22बबुाले सवेकहरूलाई
भन,े ‘तरुुन्तै उ म वस् हरू ल्याओ र उनलाई लगाइदओे, उनको हातमा औठँी र
खु ामा जु ा लगाइदओे ।’ 23 त्यसपिछ मोटो पश ु मार । हामी खाऔ ँ र उत्सव
मनाऔ ँ। 24 िकनिक मरेा छोरा मरेका िथए,अब जीिवत भएका छन;् हराएका िथए,
तर अब भे टएका छन ्। ितनीहरूले उत्सव मनाउन सरुु गरे ।’ 25अब उनको जठेो
छोरा खतेमा िथयो, ऊ जब घरको निजकै आइपगु्यो, उनले नाचगानहरू भरैहकेो
सनुे । 26 उनले सवेकहरूमध्ये एक जनालाई बोलाएर के कुराहरू भइराखकेो होला
भनरे सोधे । 27 सवेकले उनलाई भन,े तपाईंका भाइ आउनभुएको छ, र तपाईंको
बबुाले मोटो पश ु मान ुर्भएको छ, िकनिक उहाँ सरुिक्षत फकर् नभुयो । 28 जठेो छोरो
रसाएको िथयो र िभ पसने र उनका बबुा बािहर आएर उसलाई मनाउन थाले ।
29 तर जठेा छोराले जवाफ िदएर उनका बबुालाई भन,े ‘हने ुर्होस,् यित धरैे वषर् मलै े
तपाईंको सवेकझै ँ काम गरे,ँ मलैे किहल्यै तपाईंको एउटा िनयम पिन तोिडन,ँ तर
तपाईंले मलाई किहल्यै मरेा साथीहरूसगँ आनन्द मनाउन एउटा पाठो पिन िदनभुएन,
30 तर जब तपाईंको छोरा आयो, जसले सम्पि वशे्याहरूसगँ सखाप पारेको िथयो,
त्यसको लािग तपाईंले मोटो पश ु मान ुर्भयो ।’ 31 बबुाले उनलाई भन,े ‘छोरा, ितमी
त मसगँ सधै ँछौ र मसगँ भएका सबै थोक ित ै हुन ्। 32 तर अिहले हामीलाई उत्सव
मनाउन र खसुी हुन ु उिचत छ, िकनभने ित ो भाइ मरेका िथए र अिहले जीिवत
भएका छन;् र उनी हराएका िथए र अिहले भे टएका छन‘् ।”

16
1 यशेलूे आफ्ना चलेाहरूलाई यसो पिन भन् नभुयो, “कोही एक जना धनी

मािनसको एउटा वस्थापक िथयो र त्यस वस्थापकले ितनको धन फजलु
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खचर् ग ररहकेो छ भनी ितनलाई सनुाइिदए । 2 तब ती धनी मािनसले उसलाई
बोलाएर भन,े ‘ित ो बारेमा म यो के सनु्दै छु ? ित ो वस्थापनको बारेमा
िहसाब दऊे । अब उ ान्त ितमी वस्थापक रहन सक्दनैौ ।’ 3 त्यो वस्थापकले
आफँैसगँ भन्यो, ‘मरेा मा लकले अब मलाई वस्थापकको कामबाट हटाउन
लागकेा छन,् म के गरूँ ? मरेो खन् ने तागत छैन; मलाई माग् न पिन लाज
लाग्दछ । 4 मलैे के गनछु भन् ने कुरा मलाई थाहा छ । मलाई वस्थापकको
कामबाट हटाइएपिछ मािनसहरूले मलाई ितनीहरूका घरमा िनम्त्याऊन ् भनी म
यसो गनछु ।’ 5 तब त्यस वस्थापकले उसका मा लकका ऋणीहरू त्यकेलाई
बोलायो र पिहलो चािहलँाई भन्यो, ‘ितमीले मरेा मा लकलाई कित ितन ुर् छ ? ’
6 उसले भन्यो, ‘एक सय माना जतैनूको तले ।’ उसले त्यसलाई भन्यो, ‘ित ो
तमसकु लऊे, तरुुन्तै बसरे पचास लखे ।’ 7 तब त्यस वस्थापकले अक लाई
भन्यो, ‘ित ोचािह ँ ऋण कित छ ?’ उसले भन्यो, ‘एकसय माना गहु ँ ।’ उसले
त्यसलाई भन्यो, ‘ित ो तमसकु ल्याऊ र असी लखे ।’ 8 तब ती मा लकले त्यस
अधम वस्थापकको शसंा गरे िकनिक उसले चतरु् याइँसगँ काम गरेको िथयो ।
िकनिक आफ्ना मािनसहरूसगँ वहार गदार् ज्योितका सन्तानभन्दा यस ससंारका
सन्तानहरू बढी चतरु हुन्छन ्। 9 म ितमीहरूलाई भन्दछु, अधम धनले ितमीहरूले
अफ्ना लािग िम बनाओ, र यो धन सिकएपिछ ितनीहरूले ितमीहरूलाई अनन्त
वासस्थानमा स्वागत गरून ् । 10 जो अत्यन्तै थोरैमा िवश् वासयोग्य हुन्छ, त्यो
धरैेमा पिन िवश् वासयोग्य हुन्छ र जो अत्यन्तै थोरैमा अधम हुन्छ, त्यो धरैेमा
पिन अधम हुन्छ । 11 त्यसकारण, ितमीहरू अधम सम्पि योग गन कुरामा
िवश् वासयोग्य भएनौ भन,े साँचो सम्पि मा ितमीहरूलाई कसले भरोसा गलार् र
? 12 त्यस्तै अरू मािनसहरूको सम्पि मा ितमीहरू िवश् वासयोग्य भएनौ भन,े
ितमीहरूको आफ्नै सम्पि ितमीहरूलाई कसले दलेा र ? 13 कुनै पिन सवेकले
दईु जना मा लकको सवेा गनर् सक्दनै, िकनभने त्यसले एउटालाई घणृा गनछ
र अक लाई मे गनछ अथवा एउटा ित भ क् त दखेाउनछे र अक लाई तचु्छ
ठान् नछे । ितमीहरूले परमशे् वर र धनको सवेा गनर् सक्दनैौ ।” 14 अब सम्पि का
मेी फ रसीहरूले यी सबै कुरा सनुे र ितनीहरूले उहाँको िगल्ला गरे । 15 अिन

उहाँले ितनीहरूलाई भन् नभुयो, “मािनसको द ृ ष् टमा ितमीहरूले आफँैलाई धम
ठहर् याउछँौ, तर परमशे् वरले ितमीहरूका हृदयहरू जान् नहुुन्छ । जो मािनसहरूका
माझमा उच् च हुन्छ, त्यो परमशे् वरको नजरमा घिृणत हुन्छ । 16 यहून् ना आउनअिग
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अगमवक् ता र वस्थाले काम गदर्थे । त्यस समयदे ख, परमशे् वरको राज्यको
ससुमाचार चार ग रएको छ र यसमा सबै जना बलजफ्तीसगँ वशे गनर् कोिसस
गछर्न ् । 17 स्वगर् र पथृ्वी िबतरे जान सक्ला तर वस्थाको वचनबाट एउटा
अक्षरको थोप्लो पिन र हुनछैेन । 18 त्यके जसले आफ्नी पत् नीलाई छोडप
िदन्छ र अक सगँ िववाह गछर्, त्यसले िभचार गछर् र जसले आफ्नो पितसगँ
छोडप गरेकीसगँ िववाह गछर् त्यसले पिन िभचार गछर् । 19अब कोही एक जना
धनी मािनस िथयो र उसले सधै ँ मिसनो मलमल र वजैनी वस् पिहरन्थ्यो र आफ्नो
शस्त धन सम्पि मा हरेक िदन आनन्द गदर्थ्यो । 20लाजरस नाम गरेको, घावघैाउ

भएको कोही एक जना मािनसलाई ल्याएर उसको ढोकामा रा खिदन्थे । 21 उसले
त्यस धनी मािनसको टेबलबाट झरेका टु ाटा ीले आफ्नो पटे भन इच्छा गथ् य र
त्यसबाहके, कुकुरहरू आएर उसका घाउहरू चाट्ने गथ । 22यसपिछ त्यो िभखारी
मर् यो र स्वगर्दतूहरूले उसलाई उठाएर अ ाहामकहाँ लगे । त्यो धनी मािनस पिन
मर् यो र गािडयो । 23 र नरकमा कष् ट भोिगरहकेो बलेा, उसले आफ्ना आखँा
उठाएर हरे् यो र टाढामा अ ाहामलाई र ितनको छातीमा आड लागकेो लाजरसलाई
दखे्यो । 24 अिन उसले कराएर भन्यो, ‘िपता अ ाहाम, ममािथ कृपा गन ुर्होस ्
र लाजरसलाई पठाइिदनहुोस ्। उसको औलँाले पानीको थोपा चहुाई दओेस ्र मरेो
िज ो िशतल हुनछे िकनभने म यस ज्वालाको पीडामा छु ।’ 25 तर अ ाहामले भन,े
‘बाब ु आफ्नो जीवनकालमा ितमीले असल कुराहरू पायौ र त्यसै गरी लाजरसले
खराब कुराहरू पायो भन् ने कुरा याद राख । तर अिहले ऊ यहाँ आराममा छ
र ितमी पीडामा छौ । 26 र यी सबै बाहके ित ो र हा ो िबचमा र मािनसहरू
यताबाट उता र उताबाट यता आउन नसकून ्भनरे ठुलो खाडल रा खएको छ ।’
27धनी मािनसले भन्यो, ‘म िबन्ती गछुर् िपता अ ाहाम, उसलाई मरेा िपताको घरमा
पठाइिदनहुोस ्। 28 िकनिक मरेा पाँच जना भाइ छन ्। उसले ितनीहरूलाई चतेाउनी
िदओस ्र ितनीहरू यस डरलाग्दो ठाउँमा आउन ु नपरोस ्।’ 29 तर अ ाहामले भन,े
‘ितनीहरूसगँ मोशा र अगमवक् ताहरू छन ् । ितनीहरूले उनीहरूका कुरा सनुनू ्
।’ 30 धनी मािनसले उ र िदयो, ‘होइन िपता अ ाहाम, मरेकाहरूबाट कोही
ितनीहरूकहाँ गयो भन,े ितनीहरूले पश् चा ाप गन िथए ।’ 31 अ ाहामले उसलाई
भन,े ‘यिद ितनीहरूले मोशा र अगमवक् ताका कुरा सनुनेन ् भने कोही मतृ्यबुाट
उठेको मािनसको कुरा पिन मान् ने छैनन’् ।”
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17
1 यशेलूे आफ्ना चलेाहरूलाई भन् नभुयो, “पाप गनर् लगाउने कुराहरू िनश् चय

नै हुनछेन,् तर त्यस क् तलाई िधक् कार छ जस ारा यो आउँदछ । 2 उसले यी
सानाहरूमध्ये एक जनालाई ठेस लगाउनभुन्दा त उसको घाँटीमा ढुङ्गा झनु्डाएर
उसलाई समु मा फा लिदएको भए उसको लािग असल हुने िथयो । 3आफ्नो बारेमा
होिसयार रहो । ित ो भाइले पाप गछर् भने उसलाई हप्काऊ र उसले क्षमा माग्छ भने
उसलाई क्षमा गर । 4 यिद उसले ित ो िवरु मा िदनमा सात पटकसम्म पाप गदर्छ
भने र सातै पटक ितमीकहाँ फक आएर, ‘म पश् चा ाप गछुर्’ भन्यो भने ितमीले
उसलाई क्षमा गन ुर्पछर् । 5 े रतहरूले भलुाई भने “हा ो िवश् वास बढाइिदनहुोस ्
।” 6 भलुे भन् नभुयो “यिद ितमीसगँ रायोको िबउज ो िवश् वास छ भने नभेाराको
रुखलाई ‘यहाँबाट उखे लएर समु मा जा’ भन्यौ भने त्यसले ित ो आज्ञा मान् नछे
। 7 तर ितमीहरूमध्ये को होला जसको नोकरले जोत्दै वा भडेा चराउदँै गदार् उसले
ितमीलाई भन् नछे, तत्कालै आउनहुोस ् र खाना खानलाई बसौँ ।” 8 मरेो लािग
खानको लािग खानकुेरा तयार पार, र कम्मरमा पटुका कस र मलैे नसकुन्जले मरेो
सवेा गर भनने भन,े के ितमीले त्यसपिछ केही कुरा खाने र िपउने गदर्छौ र ? 9उसले
आफ्नो नोकरलाई स्याबासी िदनछैेन िकनिक हामीले केही आज्ञा नगरी के उसले
हा ो िन म्त गनछ ? 10 ितमीले अर् हाएको कुरा मा गदर्छौ भने ितमीले यसो पो
भन् नपुन हो, “हामी अयोग्य नोकरहरू हौ,ँ हामीले गन ुर्पन मा गरेका छौँ ।” 11 यो
भन्दै गदार् ितनीहरू यरूशलमेको या ा गद िथए । त्यस बलेा उहाँ साम रया र गालील
हुदँै या ा गन ुर्भयो । 12 एउटा गाउमँा पगुपेिछ, उहाँले दस जना कुष् ठरोग लागकेा
मािनसलाई भटे्नभुयो । ितनीहरू उहाँभन्दा टाढा उिभए । 13 र ितनीहरूले चक
स्वरले भन,े “यशे ू गरुुज्य,ू हामीमािथ दया गन ुर्होस ्।” 14 जब उहाँले ितनीहरूलाई
दखे् नभुयो र भन् नभुयो, “जाओ र आफँैलाई पजुारीकहाँ दखेाओ । र ितनीहरू गए
अिन िनको भए ।” 15 जब तीमध्ये एक जनाले आफू िनको भएको महससु गर् यो,
ऊ चक स्वरले परमशे् वरको मिहमा गद फिकर् यो ।” 16 उसले यशेकूो चरणमा
पद, उहाँलाई धन्यवाद चढायो । ऊ एउटा सामरी िथयो । 17 यशेलूे उ र िददँ ै
भन् नभुयो, “के त्यहाँ दस जना िनको भएका होइनन ्? अरू नौ जना कहाँ गए ?
18 के यो परदशेीबाहके िनको भएकाहरू फकर परमशे् वरलाई मिहमा िदनपुन होइन
र ? 19 उहाँले त्यसलाई भन् नभुयो, “उठ र आफ्नो बाटो जाऊ, ित ो िवश् वासले
ितमीलाई िनको पारेको छ ।” 20 फ रसीहरूले परमशे् वरको राज्य किहले आउँछ
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भनी सोधे । यशेलू े ितनीहरूलाई जवाफ िदनभुयो, “परमशे् वरको राज्य ितमीहरूले
दखेकेो जस्तै होइन, 21 न त ितनीहरूले भन् नछेन,् ‘यता हरे ! वा उता हरे !’
िकनभने परमशे् वरको राज्य ितमीहरूकै माझमा छ ।” 22 यशेलूे चलेाहरूलाई
भन् नभुयो, “त्यो िदन आउनछे जब ितमीहरूले मािनसका पु लाई हने इच्छा गरौला
तर ितमीहरूले दखे् नछैेनौ । 23 ितनीहरूले ितमीलाई भन् नछेन,् ‘यता हरे ! उता
हरे !’ तर ितमीहरूले नहरे, न त ितनीहरूलाई प ाओ । 24 आकाशमा एउटा
कुनामा िबजलुी चम्कदा अक कुनामा दे खएजस्तै मािनसका पु को आगमनको
िदनमा त्यस्तै हुनछे । 25 तर उहाँ पिहले िविभन् न थोकहरूबाट सताइनहुुनछे र यो
पसु्ता ारा अस्वीकार ग रनहुुनछे । 26यस्ता घटनाहरू नोआको समयमा पिन भएको
िथए र मािनसका पु को समयमा पिन ती कुराहरू हुनछेन ् । 27 नोआ जहाजिभ
नपसनु्जलेसम्म ितनीहरू खाँद,ै िपउँद,ै र िववाहमा सहभागी भएका िथए । त्यसपिछ
बाढी आयो र सबै कुरालाई िवनाश गर् यो । 28 यस्तै घटनाहरू लोतको समयमा पिन
घटेको िथयो । त्यस समयमा ितनीहरूले खाँद,ै िपउँद,ै िकन्द,ै बचे्द,ै र ती िविभन् न
कुराहरूको िनमार्ण गद िथए । 29 तर त्यो िदन जब लोत सदोम छोडरे गए, त्यसपिछ
आगो र गन्धक स्वगर्बाट बिसर्यो र सबै कुरालाई नष् ट गर् यो । 30 अब मािनसका
पु को समयमा पिन यस्तै कुराहरू हुनछेन ् । 31 त्यस िदनमा घरको मािथल्लो
तल् लाबाट आफ्ना असल िचज लनको लािग तल नआओ । र कोही खतेमा छ भन,े
नफकर् । 32 लोतकी पत् नीलाई सम्झ । 33 जसले आफ्नो ाण बचाउन खोज्ला
उसले त्यो गमुाउनछे, तर जसले गमुाउला, उसको बचाइनछे । 34 म ितमीलाई
भन् नछुे, रातको समयमा दईु जना एकै ठाउँमा सतु् नछेन ् । 35 ितनीहरूमध्ये एक
जना लिगनछे, र अक छोिडनछे । 36 (खतेमा दईु जना हुनछेन ्ितनीहरूमध्ये एक
जना लिगनछे र अक छोिडनछे । ) 37 ितनीहरूले उहाँलाई सोध,े “कहाँ भ ु ?”
र उहाँले ितनीहरूलाई भन् नभुयो, “जहाँ िसनो हुन्छ, त्यहाँ िग हरू जम्मा हुनछेन ्
।”

18
1 तब ितनीहरूले कसरी सधै ँ ाथर्ना गन ुर्पछर् र िनरुत्साह हुनहुुदँनै भन् ने सम्बन्धमा

उहाँले ितनीहरूसगँ दषृ् टान्तमा बोल्नभुयो । 2 उहाँले भन् नभुयो, “कुनै एउटा सहरमा
एक जना न्यायाधीश बस्दथ,े जसले परमशे् वरको भय मान्दनैथे र मािनसहरूको पिन
आदर गदनथे । 3 त्यस सहरमा एक जना िवधवा ब स्थन ् र बारम्बार ती अधम
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न्यायाधीशकहाँ आउँिथन ्र भ न्थन,् ‘मलाई सहायता गन ुर्होस ्र मरेो वादीको िवरु
मलाई न्याय िदलाउनहुोस ् ।’ 4 लामो समयसम्म उनले ती िवधवालाई सहायता
गन इच्छा गरेनन,् तर केही समयपिछ उनले मनमनै भन,े ‘मलैे परमशे् वरको भय
मा न्दन ँ र मािनसहरूको पिन आदर गिदर्न,ँ 5 तर यस िवधवाले मलाई सताउछेँ
। त्यसलै,े मकहाँ बारम्बार आएर यसले मलाई नसताओस ्भनरे, म उसलाई न्याय
िदलाउनछुे’ ।” 6 तब भलुे भन् नभुयो, “ती अन्यायी न्यायाधीशले के भन्छन,् सनु
। 7 के परमशे् वरले पिन उहाँलाई िदनरात पकुारा गन आफ्ना चिुनएका मािनसहरूको
िन म्त न्याय ग रिदनहुुन् न र ? के उहाँ ितनीहरू ित धयैर्वान ् हुनहुुन् न र ? 8 म
ितमीहरूलाई भन्दछु, उहाँले ितनीहरूलाई तरुुन्तै न्याय िदलाउनहुुनछे । तर जब
मािनसका पु आउनछेन,् के उनले पथृ्वीमा िवश् वास भे ाउनछेन ्र ?” 9 त्यसपिछ
उहाँले आफँैलाई धम ठान् ने र अरूलाई तचु्छ ठान् ने कितपय मािनसहरूलाई यो
दषृ् टान्त पिन भन् नभुयो, 10 “दईु जना मािनस म न्दरमा ाथर्ना गनर् गए– एक जना
फ रसी र अक कर उठाउने । 11फ रसीले उिभएर यसो भनरे आफ्नै बारेमा ाथर्ना
गर् यो, ‘हे परमशे् वर, म तपाईंलाई धन्यवाद िदन्छु िक म अरू चोरहरूजस्तो छैन,ँ
अधम हरूजस्तो छैन,ँ िभचारीजस्तो पिन छैन,ँ यही कर उठाउनजेस्तो पिन छैन ँ।
12 म हरेक हप् ता दईु पटक उपवास बस्दछु । म आफूले पाएका सबै थोकको दशांश
िदन्छु ।’ 13 तर कर उठाउने मािनसले टाढबैाट उिभएर, स्वगर्ितर पिन नहरेीकन
आफ्नो छाती िपट्दै यसो भन्यो, ‘हे परमशे् वर म पापीमािथ कृपाल ु हुनहुोस ् ।’
14 म ितमीहरूलाई भन्दछु, िक यो मािनस अक मािनसभन्दा बढी धम ठह रएर
आफ्नो घर फक्य , िकनभने हरेक जसले आफूलाई उचाल्दछ त्यो होच्याइनछे र
जसले आफँैलाई होच्याउँछ त्यो उचा लनछे । 15 उहाँले ितनीहरूलाई छोइिदऊन ्
भनी मािनसहरूले बालबा लकाहरूलाई पिन उहाँकहाँ ल्याए, तर यो यो दखेरे
चलेाहरूले ितनीहरूलाई हकारे । 16 तर यशेलू े ितनीहरूलाई भन् नभुयो, “साना
बालबा लकाहरूलाई मकहाँ आउन दओे, ितनीहरूलाई नरोक, िकनभने स्वगर्को
राज्य यस्तहैरूको हो । 17 साँच् चै म ितमीहरूलाई भन्दछु, यिद कसलैे परमशे् वरको
राज्यलाई बालकले झै ँ हण गदन भने त्यो िनश् चय नै स्वगर्मा वशे गनछैन ।”
18 एक जना शासकले उहाँलाई सोध,े “हे असल गरुु, अनन्त जीवन ाप् त गनर्
मलै े के गन ुर्पछर् ?” 19 यशेलूे ितनलाई भन् नभुयो, “िकन मलाई असल भन्दछौ,
एक परमशे् वरबाहके कोही पिन असल छैन । 20 ितमीलाई आज्ञाहरू थाहा छ– तैलँ े

िभचार नगन ूर्, हत्या नगन ूर्, नचोन ूर्, झटुो गवाही निदन,ूआफ्ना आमाबबुाको आदर
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गन ूर् ।” 21 ती शासकले भन,े “यी सब कुराहरू त मलैे आफ्नो जवान अवस्थादे ख
नै पालन ग ररहकेो छु ।” 22 जब यशेलूे यो सनु् नभुयो, उहाँले ितनलाई भन् नभुयो,
“ितमीमा अझै एउटा कुराको कमी छ । ितमीले आफ्नो सारा सम्पि बचे् नपुछर् र
ग रबहरूलाई िदनपुछर् अिन ित ो धन स्वगर्मा हुनछे । त्यसपिछ आऊ र मरेोपिछ
लाग ।” 23 तर जब धनी मािनसले यो कुरा सनु,े ितनी अित नै दःु खत भए, कारण
ितनी धरैे धनी िथए । 24 तब यशेलूे ितनलाई हरेेर अित दःु खत हुदँै भन् नभुयो,
“धनी मािनसलाई स्वगर्को राज्यमा वशे गनर् कित गा ो छ ! 25 धनी मािनसलाई
स्वगर्को राज्यमा वशे गन ुर्भन्दा बरु उटँलाई िसयोको ना ीबाट िछन ुर् सिजलो हुन्छ
!” 26 त्यो सनु् नहेरूले यसो भन,े “त्यसो भए को बचाइनछे त ?” 27 यशेलूे
जवाफ िदनभुयो, “मािनसको िन म्त जनु कुरा असम्भव छ, त्यो परमशे् वरमा सम्भव
छ ।” 28 प सुले जवाफ िदए, “हामीले आफ्ना सबै कुराहरू त्यागरे तपाईंको
पिछ लागकेा छौँ ।” 29 यशेलूे ितनीहरूलाई भन् नभुयो, “साँच् चै म ितमीहरूलाई
भन्दछु, जसले परमशे् वरको राज्यको खाितर घर, ीमती वा दाजभुाइ, आमाबबुा
वा छोराछोरीलाई त्याग्दछन,् 30 ितनीहरूले यस ससंारमा अझै धरैे पाउनछेन ्अिन
आउने ससंारमा अनन्त जीवन पाउनछेन ्।” 31 बा जनालाई आफूकहाँ भलेा गरेर
उहाँले ितनीहरूलाई भन् नभुयो, “हरे, हामी यरूशलमेतफर् जाँद ै छौ,ँ अिन मािनसका
पु को बारेमा अगमवक् ताहरूले लखेकेा सबै कुरा परुा हुनछेन ् । 32 िकनिक उनी
अन्यजाितहरूका हातमा स ु म्पइनछेन ् र मिनसहरूले उनलाई िगल्ला गनछन ् र
अपमानजनक वहार गनछन र् उनलाई थकु् नछेन ।् 33उनलाई दण्ड िदइसकेपिछ
ितनीहरूले उनलाई मानछन ्र ते ो िदनमा उनी मतृ्यबुाट जीिवत भई उठ्नछेन ्।”
34 उनीहरूले यी कुनै पिन कुराहरू बझुनेन ् र यो वचन उनीहरूबाट लकुाइएका
िथए, यसकारण भिनएका कुनै पिन कुराहरू उनीहरूको समझमा आएन । 35 यशे ू
यरीहो निजक आउनहुुदँा, एक जना द ृ ष् टिवहीन मािनस बाटोको छेउमा बसी िभख
मािगरहकेो िथयो । 36 त्यो बाटो भएर ठुलो िभड गइरहकेो कुरा सनुरे उसले
सोध्यो, “यहाँ के हुदँ ै छ ?” 37 ितनीहरूले उसलाई भन,े “नासरतका यशे ू यो
बाटो भएर जाँदै हुनहुुन्छ ।” 38 त्यसपिछ त्यो द ृ ष् टिवहीन मािनसले िचच्याउँदै
भन्यो, “हे दाऊदका पु यशे,ू ममािथ दया गन ुर्होस ् ।” 39 िभडको अिगअिग
िहिँडरहकेा मािनसहरूले त्यो द ृ ष् टिवहीन मािनसलाई हकारेर चपु लाग् न भन,े तर
उसले झन ्चक स्वरले कराउँदै भन्यो, “दाऊदका पु , ममािथ दया गन ुर्होस ् ।”
40 यशे ू टक् क उिभनभुयो र त्यस द ृ ष् टिवहीन मािनसलाई आफूकहाँ ल्याउन आज्ञा



18:41 l लकुा 19:15

गन ुर्भयो । जब त्यस द ृ ष् टिवहीन मािनस यशेकूो निजक आयो, यशेलूे उसलाई
सोध् नभुयो, 41“मलैे ित ो िन म्त के गरेको ितमी चाहन्छौ ?” उसले भन्यो, “ भ,ु
म दखे् न चाहन्छु ।” 42 यशेलूे भन् नभुयो, “ितमी दखे् ने भइ जाऊ । ित ो िवश् वासले
ितमीलाई िनको पारेको छ ।” 43 तरुुन्तै उसले दखे् न सक्यो र परमशे् वरको मिहमा
गद उहाँलाई प ायो । यो दखेरे सबै मािनसहरूले परमशे् वरको शसंा गरे ।

19
1 यशे ू यरीहोमा वशे गरेर त्यहाँबाट जाँदै हुनहुुन्थ्यो । 2 हरे, त्यहाँ जखायस

नाउँ गरेका एक जना मािनस िथए । उनी कर उठनहेरूका मखु्य र धनी मािनस िथए
। 3 उनले यशे ूको हुनहुुन्छ भनी हनेर् कोिसस ग ररहकेा िथए, तर िभडको कारणले
गदार् हनेर् सकेनन,् िकनिक उनी होचा िथए । 4 त्यसलैे उनी िभडका मािनसहरूभन्दा
अगािड दौडे र उहाँलाई हनेर्को लािग नभेाराको रुखमा चढ,े िकनभने यशे ूत्यही बाटो
भएर जाँदै हुनहुुन्थ्यो । 5 जब यशे ू उनी भएको ठाउँ निजक आइपगु् नभुयो, उहाँले
मा स्तर हरेेर भन् नभुयो, “जखायस िछटो ओल आऊ, िकनिक आज मलाई ित ो
घरमा बस् न ु छ ।” 6 त्यसलैे उनी हतार-हतार ओल आए र उहाँलाई खसुीसाथ
स्वागत गरे । 7 जब ितनीहरू सबलैे यो दखे,े तब उनीहरूले यसो भन्दै गनगन गनर्
थाल,े “उहाँ पापी मािनसकहाँ बस् नको लािग जानभुयो ।” 8 जखायस खडा भएर
भन,े “हने ुर्होस ् भ,ु मसगँ भएका ज-ेजित छन ् त्यसको आधा म ग रबहरूलाई
िदनछुे र यिद मलैे कसलैाई ठगरे कसबैाट केही कुरा लएको छु भने त्यसको
चार गणुा िफतार् िदनछुे ।” 9 यशेलूे ितनलाई भन् नभुयो, “आज यो घरमा म ु क् त
आएको छ, िकनिक ियनी पिन अ ाहामका पु हुन ् । 10 िकनिक मािनसका पु
हराएकाहरूलाई खोज् न र बचाउनको लािग आएका हुन ्।” 11 ितनीहरूले यी कुरा
सनु्दै गदार्, उहाँले अक दषृ् टान्त पिन भन् नभुयो, िकनभने ितनीहरू यरूशलमेको
निजक िथए र ितनीहरूले परमशे् वरको राज्य तरुुन्तै दखेा पनर् लागकेो छ भन् ने
सोचकेा िथए । 12 त्यसकारण, उहाँले भन् नभुयो, “एउटा भलादमी मािनस आफ्नो
राज्य ाप् त गनर्को िन म्त एउटा टाढा दशेमा गएर फक आउनलाई गए । 13 उनले
आफ्ना दस जना नोकरलाई बोलाए र ितनीहरूलाई दस िसक् का िददँ ै भन,े ‘म
फक नआउँदासम्म यसलाई ापारमा लगाओ ।’ 14 तर उनका मािनसहरूले घणृा
गद यसो भन् ने सन्दशे िदएर दतूहरू पठाए, ‘यो मािनसले हामीमािथ शासन गरेको
हामी चाहदँनैौँ ।’ 15 तब राज्य ाप् त गरी फकर आएपिछ उनले िसक् का पाएका
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नोकरहरूलाई बोलाए र ितनीहरूले ापारबाट कित आजर्न गरे भनरे जान् ने इच्छा
गरे । 16 पिहलो नोकर उनको अगािड आयो र भन्यो, ‘मा लक, मलैे तपाईंको
िसक् काबाट अरू दस िसक् का कमाएँ ।’ 17 ती भलादमी मािनसले त्यसलाई भन,े
‘स्याबास, असल नोकर । ितमी धरैे सानो कुरामा िवश् वासयोग्य भयौ, त्यसकारण
ितमीले दसवटा सहर अिधकार गनछौ ।’ 18 दो ो नोकर आयो र भन्यो, ‘मा लक,
तपाईंको िसक् काबाट मलैे पाँच िसक् का कमाएँ ।’ 19 ती भलादमी मािनसले त्यस
नोकरलाई भन,े ‘ितमीले पाँचवटा सहरमा राज्य गनछौ ।’ 20 अिन अक नोकर
आयो र भन्यो, ‘मा लक, तपाईंको िसक् का यहाँ छ, जसलाई मलैे कपडािभ
सरुिक्षतसाथ राखकेो िथएँ । 21 िकनिक म डराएँ, िकनभने तपाईं कठोर मािनस
हुनहुुन्छ । तपाईंले जे राख् नभुएको छैन, त्यो कुरा लनहुुन्छ र जे छन ुर्भएको छैन,
त्यही कटनी गन ुर्हुन्छ ।’ 22 ती भलादमी मािनसले त्यसलाई भन,े ‘त ँदषु् ट नोकर, म
तलँाई तरेो आफ्नै वचनले न्याय गनछु । जहाँ राखकेो छैन त्यहाँबाट लन खोज् ने र
जहाँ छरेको छैन त्यहाँबाट कटनी गनर् खोज् ने म कठोर मािनस हु ँ भनी तलँाई थाहा
िथयो । 23 त्यसो भए, तैलँ े मरेो िसक् का िकन बङै्कमा रा खनस,् तािक फक
आउँदा ब्याजसिहत मलैे यो रकम पाउने िथएँ ?’ 24 ती भलादमी मािनसले त्यहाँ
उिभएका मािनसहरूलाई भन,े ‘योसगँ भएको िसक् का खोसरे जससगँ दस िसक् का
छ, त्यसलाई दओे ।’ 25 ितनीहरूले उसलाई भन,े ‘मा लक उसगँ त दस िसक् का
छ ।’ 26 ‘म ितमीलाई भन्दछु, जससगँ छ त्यसलाई अझ धरैे िदइने छ, तर जोसगँ
छैन, त्यससगँ भएको पिन खोिसनछे । 27 तर, मलैे ितनीहरूमािथ शासन गरेको
नचाहने मरेा यी श हुरूलाई यहाँ ल्याओ र मरेो अगािड मार’ ।” 28 यी कुराहरू
भिनसक् नभुएपिछ, उहाँ यरूशलमेितर जानभुयो । 29बथेफागे र बथेािनयाबाट जतैनू
भिनने डाँडा निजक पगु् नभुएपिछ उहाँले आफना दईु जना चलेालाई यसो भनरे
पठाउनभुयो, 30 “निजकैको गाउमँा जाओ । त्यहाँ पस्दै गदार्, ितमीहरूले कोही
पिन नचढकेो एउटा बछेडो भे ाउनछेौ । त्यसलाई फुकाओ र मकहाँ ल्याओ ।
31 यिद कसलैे ितमीहरूलाई, ‘यसलाई िकन फुकाउँदै छौ ?’ भनरे सोध्यो भने
यसो भन् न,ू ‘ भलुाई यसको खाँचो छ’ ।” 32 पठाइएकाहरू गए र ितनीहरूले
यशेलू े भन् नभुएजस्तै बछेडो पाए । 33 ितनीहरूले बछेडालाई फुकाल्दै गदार्, त्यसका
मा लकले ितनीहरूलाई भन,े “ितमीहरूले यस बछेडालाई िकन फुकाउँदै छौ ?”
34 ितनीहरूलेभन,े “ भलुाई यसको खाँचो छ ।” 35 ितनीहरूले त्यसलाई यशेकूहाँ
ल्याए र ितनीहरूले त्यस बछेडामािथ आफ्ना कपडाहरू राखे र त्यसमािथ यशेलूाई
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बसाले । 36 उहाँ जाँद ै गन ुर्हुदँा, ितनीहरूले बाटोमा कपडा ओ ाए । 37 उहाँ
जतैनू डाँडाको ओरालोको निजकै आइपगु् नहुुदँा, उहाँका चलेाहरूको ठुलो िभडले
उहाँले गन ुर्भएका श क् तशाली कायर्हरू दखेकेो कारण आन न्दत हुदँै चक स्वरले
परमशे् वरको शसंा गनर् लागे । 38 ितनीहरूले यसो भन् न लाग,े “परम भकुो नाउमँा
आउने राजा धन्यका हुन ्! स्वगर्मा शा न्त र सव च् चमा मिहमा !” 39 त्यो िभडमा
भएका केही फ रसीहरूले उहाँलाई यसो भन,े “गरुुज्य,ू तपाईंका चलेाहरू चपु बसनू ्
भनी हप्काउनहुोस ्।” 40 यशेलूे जवाफ िददँै भन् नभुयो, “म ितमीहरूलाई भन्दछु,
ितनीहरू चपु लागे भन,े यी ढुङ्गाहरू नै कराउनछेन ।्” 41जब यशे ूसहरको निजक
पगु् नभुयो, उहाँ त्यसलाई दखेरे यसो भन्दै रुनभुयो, 42 “यिद तैलँ े यो िदनको बारेमा
थाहा पाएको भए, तलँाई शा न्त िदने कुरालाई जानकेो भए ! तर अिहले यी कुराहरू
तरेो नजरबाट लकुाइएका छन ्। 43 िकनिक तरेो लािग यस्ता िदनहरू आउनछेन,्
जब तरेा श हुरूले तरेो िवरु मा व रप र पखार्ल िनमार्ण गनछन ्र तलँाई घनेछन ्र
चारैितरबाट आ मण गनछन ् । 44 ितनीहरूले तलँाई र तरेा सन्तानलाई आ मण
गरेर लडाउनछेन;् ितनीहरूले एउटा ढुङ्गामािथ अक ढुङ्गा छोड्नछैेनन,् िकनभने
परमशे् वरले तलँाई बचाउनका लािग गन ुर्भएका यत् नलाई तैलँ े बिुझनस ् । 45 यशे ू
म न्दरिभ िछन ुर्भयो र त्यहाँ ापार ग ररहकेा मािनसहरूलाई यसो भन्दै खे भुयो,
46 “यसो ले खएको छ, ‘मरेो घर ाथर्नाको घर हुनछे,’ तर ितमीहरूले त यसलाई
डाँकुहरूको अ ा बनाएका छौ ।” 47 यशेलूे म न्दरमा िदनहु ँ िशक्षा िसकाउनहुुन्थ्यो
। मखु्य पजुारीहरू, शास् ीहरू र धािमर्क अगवुाहरूले उहाँलाई मानर् चाहन्थे ।
48 तर ितनीहरूले त्यसो गन कुनै उपाय भे ाउन सकेनन,् िकनभने मािनसहरूले
उहाँको वचन ध्यानिसत सिुनरहकेा िथए ।

20
1 यशेलूे म न्दरमा मािनसहरूलाई िशक्षा िदइरहनहुुदँा र ससुमाचार चार

ग ररहनहुुदँा, अगवुाहरूसिहत मखु्य पजुारीहरू र शास् ीहरू यशेकूहाँ आए ।
2 ितनीहरूले उहाँलाई भन,े “हामीलाई बताऊ, कुन अिधकार ारा ितमी यी कामहरू
गछ ? अथवा कसले ितमीलाई यो अिधकार िदयो ?” 3 उहाँले जवाफ िदएर
भन् नभुयो, “म पिन ितमीहरूलाई एउटा श् न सोध्छु । 4 यहून् नाको ब प् तस् माको
बारेमा मलाई बताओ । यो स्वगर्बाट िथयो िक मािनसहरूबाट ?” 5 उनीहरूले
आपसमा भन,े “यिद हामीले स्वगर्बाट भन्यौँ भने उसले यसो भन्ला ‘त्यसो भए
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ितमीहरूले उनलाई िकन िवश् वास गरेनौ ?’ 6 तर यिद हामीले मािनसबाट
हो भन्यौँ भन,े ‘सबै मािनसले हामीलाई ढुङ्गाले हान् नछेन,् िकनभने उनीहरूले
यहून् नालाई अगमवक् ता हो भनी िवश् वास गरेका छन’् ।” 7 यसकारण ितनीहरूले
यसो भनरे उ र िदए, “त्यो कहाँबाट भयो भनी हामीलाई थाहा छैन ।” 8 यशेलूे
ितनीहरूले भन् नभुयो, “म पिन ितमीहरूलाई मलैे कुन अिधकारले यी कामहरू गछुर्
भनी बताउिँदन ँ ।” 9 उहाँले मािनसहरूलाई यो दषृ् टान्त भन् नभुयो, “एक जना
मािनसले दाखबारी लगाएर कामदारहरूलाई िजम्मा िदएर आफू लामो समयको
लािग अक दशेमा गए । 10 तोिकएको समयमा ितनीहरूले आफ्नो िहस्साको
फल िदऊन ् भनी ितनले आफ्नो एक जना नोकरलाई ती कामदारहरूकहाँ पठाए
। तर ती कामदारहरूले त्यसलाई िपटेर र ो हात पठाइिदए । 11 ितनले अझै
अक नोकरलाई पठाए, तर ितनीहरूले त्यसलाई पिन िपटेर बइेज् जत गरी र ै
हात पठाए । 12 ितनले त े ो नोकरलाई पिन पठाए, तर ितनीहरूले त्यसलाई पिन
घाइते बनाएर िनकाली िदए । 13 त्यसकारण, दाखबारीका मा लकले भन,े ‘अब
म के गरूँ ? म आफ्नो प्यारो छोरालाई पठाउनछुे सायद उसलाई त ितनीहरूले
आदर गलार्न ् िक ।’ 14 तर कामदारहरूले उसलाई दखेरे आपसमा कुरा गरे, ‘यो
त हकवाला हो । हामी यसलाई मारौँ र सम्पि को हक हा ो हुनछे ।’ 15 अिन
ितनीहरूले उसलाई दाखबारीको बािहर लगरे मारे । अब दाखबारीका मा लकले
ितनीहरूलाई के गलार्न ्? 16 उनी आएर ती कामदारहरूलाई मानछन ्र दाखाबरी
अरूहरूलाई िदनछेन ।्” यो सनुरे ितनीहरूले भन,े “यस्तो किहल्यै नहोस !्” 17तर
यशेलू े ितनीहरूलाई हने ुर्भयो र भन् नभुयो, “यो धमर्शास् को भनाइको अथर् के हो,
‘जनु ढुङ्गालाई भवन िनमार्ण गनहरूले इन्कार गरे त्यही नै कुन-ेढुङ्गो बन्यो ?’
18 त्यस ढुङ्गामािथ खस् ने हरेक चकनाचरु हुनछे, तर जसमािथ त्यो खस्छ त्यसले
त्यसलाई धलुोिपठो पानछ ।” 19 त्यसकारण, शास् ी र मखु्य पजुारीहरूले त्यित
नै बलेा उहाँलाई प न खोजे । िकनिक ितनीहरूलाई थाहा भयो िक उहाँले यो
दषृ् टान्त ितनीहरूकै िवरु मा भन् नभुएको िथयो । तर ितनीहरू मािनसहरूसगँ डराउथँे
। 20 ितनीहरूले मौका हनेर् लागे र यशेलू े भन् नभुएको कुरामा केही गलत सािबत
भए उहाँलाई फसाएर अिधकारीहरूको हातमा स ु म्पिदने िनयतले ितनीहरूले धम
भई टोपल्ने जाससुहरूलाई उहाँकहाँ पठाए । 21 उनीहरूले उहाँलाई सोध,े “गरुुज्य,ू
हामी जान्दछौँ िक तपाईं ठक बोल्नहुुन्छ र ठक िसकाउनहुुन्छ र कसकैो पक्षपात
गन ुर्हुन् न तर परमशे् वरको मागर्को सत्यता िसकाउनहुुन्छ । 22 हामीले कैसरलाई
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कर ितन ुर् उिचत छ िक छैन ?” 23 यशेलूे उनीहरूको धतू्यार्इँलाई बझुरे भन् नभुयो,
24 “मलाई एउटा िसक् का दखेाओ, यसमा कसको नाम र िच खोिपएको छ
?” उनीहरूले भन,े “कैसरको ।” 25 उहाँले उनीहरूलाई भन् नभुयो, “त्यसो भए
जे कैसर को हो, कैसरलाई दओे र जे परमशे् वरको हो परमशे् वरलाई दओे ।”
26 मािनसहरूको सामनु् ने उहाँले बोल्नभुएका कुरामा शास् ी र मखु्य पजुारीहरूले
उहाँलाई फसाउन सकेनन ्। उहाँको जवाफमा उनीहरू छक् क परे र केही पिन भन् न
सकेनन ् । 27 त्यसपिछ मतृकहरूबाट पनुरुत्थान हुदँनै भन् ने सदकूीहरू उहाँकहाँ
आए, 28 र उहाँलाई सोध,े “गरुुज्य,ू मोशाले हामीलाई ले खिदएका िथए, िक
कुनै मािनसको िववािहत दाजु िनसन्तान भयो भने भाइले त्यसकी पत् नीलाई िववाह
गरी दाजकुो लािग सन्तान खडा ग रिदनपुछर् । 29 सात भाइ िथए । जठेोले एउटी
पत् नी ल्यायो र िनसन्तान मर् यो 30 अिन मािहलाले पिन त्यसलाई िववाह गर् यो
र िनसन्तान मर् यो । 31 सािहलँाले पिन त्यसलाई िववाह गर् यो अिन त्यसरी नै
ती सातै जना िनसन्तान मरे । 32 पिछबाट त्यो स् ी पिन मरी । 33 यसकारण,
मतृकबाट पनुरुत्थान हुदँा त्यो स् ी ितनीहरूमध्ये कसकी पत् नी हुनछेे ? िकनिक
ती सातै जनाले त्यसलाई पत् नीको रूपमा लएका िथए ।” 34 यशेलूे ितनीहरूलाई
भन् नभुयो, “यस यगुका मािनसहरू िववाह गछर्न ्र िववाह गरेर पठाइन्छन ्। 35 तर
मतृकबाट जीिवत भई उठ्न र अनन्त जीवन ाप् त गनर् योग्य ठह रनहेरूले न िववाह
गदर्छन ्न त िववाह गरेर पठाइन्छन ्। 36 ितनीहरू फे र मदनन,् िकनभने ितनीहरू
स्वगर्दतू समान हुन ् र पनुरुत् थानका सन्तान भएकाले परमशे् वरका सन्तान हुन ् ।
37 तर मतृकहरू जीिवत भई उठ्नछेन ् भन् नकुेरा मोशाले पिन पो ाको िववरणमा
परम भलुाई अ ाहामका परमशे् वर, इसहाकका परमशे् वर र याकूबका परमशे् वर
भनरे पकुादार् दखेाइिदए । 38 उहाँ मतृकहरूका परमशे् वर हुनहुुन् न, तर जीिवतहरूका
परमशे् वर हुनहुुन्छ, िकनिक सबै उहाँकै िन म्त िजउँछन ्।” 39अिन शास् ीहरूमध्ये
कुन-ैकुनलैे भन,े “गरुुज्य,ू तपाईंले सही जवाफ िदनभुयो ।” 40 उनीहरू कसलैे
पिन उहाँलाई फे र श् न सोध् ने आटँ गरेनन ् । 41 यशेलूे उनीहरूलाई भन् नभुयो,
“ ीष् ट दाऊदका पु हुन ् भनरे ितनीहरूले कसरी भन्दछन ् ? 42 िकनिक
भजनको पसु्तकमा दाऊद आफँैले भन्दछन,् परम भलुे मरेा भलुाई भन् नभुयो,
‘ितमी मरेो दािहने हातप बस, 43 जबसम्म म ित ा श हुरूलाई ित ो पाउदान
तलु्याउिँदन ँ ।’ 44 यसकारण, दाऊदले ीष् टलाई भु भन्दछन ् भने फे र उनी
कसरी दाऊदका पु भए ?” 45 सबै मािनसहरूले सनु् ने गरी उहाँले आफ्ना
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चलेाहरूलाई भन् नभुयो, 46 “शास् ीहरूदे ख होिसयार रहो जो लामा वस् हरूमा
सिजएर बजारमा अिभवादन ग रएको मन पराउँछन ् अिन सभाघर र भोजहरूमा
मखु स्थान चाहन्छन ्। 47 ितनीहरूले िवधवाहरूको घर हडप्छन ् र लामो-लामो
ाथर्ना गरेर दखेाउछँन ्। ितनीहरूले नै अझै ठुलो दण्ड पाउनछेन ्।”

21
1 यशेलूे मािथ हने ुर्हुदँा धनी मािनसहरूलाई दानप मा ितनीहरूका भटेीहरू

हालकेो दखे् नभुयो । 2 उहाँले एक जना ग रब िवधवाले दईु पसैा भटेी हालकेो
हने ुर्भयो । 3 यसलै,े उहाँले भन् नभुयो, “साँच् चै म ितमीहरूलाई भन्दछु, ितनीहरू
सबलैे भन्दा यस िवधवाले बढी िदई । 4 ियनीहरू सबलैे शस्तताबाट भटेीहरू िदए
। तर यस िवधवाले आफू ग रब भएर पिन, ऊ बाँच् नका लािग ज-ेजित िथयो सबै
िदई ।” 5 अब कसलैे म न्दरको बारेमा भन,े “दानहरू र सनु्दर-सनु्दर ढुङ्गाहरूले
सजाइएको हने ुर्होस ् ।” उहाँले भन् नभुयो, 6 “जसरी यी सबै थोकहरू ितमीहरू
दखे्छौ, यस्ता िदनहरू आउनछेन ्जनु बलेा एकमािथ अक ढुङ्गा रहनछैेन, सबै
भ त्कनछेन ् ।” 7 त्यसकारण, ितनीहरूले उहाँलाई यसो भन्दै सोध,े “गरुुज्य,ू यी
कुराहरू किहले हुनछेन ्? र यी सबै घटनाहरू हुदँा के-कस्ता िचह्हरू हुनछेन ्?”
8 यशेलूे जवाफ िदनभुयो, “होिसयार रहो तािक ितमीहरू धोकामा नपर । धरैे जना
मरेो नाउमँा यसो भन्दै आउनछेन,् ‘म उही हु ँ र समय निजक आएको छ ।’ ितमीहरू
ितनीहरूका पिछ नजाओ । 9 जब ितमीहरूले लडाइँ र झझैगडाहरू सनु् नछेौ, तब
भयभीत नहोओ, यी कुराहरू पिहले हुनपैछर्, तर अन्त्य भने तरुुन्तै हुनछैेन ।” 10 तब
उहाँले ितनीहरूलाई भन् नभुयो, “राज्य-राज्यको िवरु मा र दशे-दशेको िवरु मा
उठ्नछेन ।् 11 त्यहाँ धरैे भकूम्पहरू जानछेन,् र धरैे ठाउँमा महामारी र अिनकालहरू
हुनछेन ्। त्यहाँ डरलाग्दा घटनाहरू हुनछेन ्र आकाशमा ठुला-ठुला िचह्हरू हुनछेन ्
। 12 तर यी सबै कुरा हुन अगािड, ितनीहरूका हात ितमीहरूमािथ पनछन ् र
ितनीहरूले ितमीहरूलाई सताउनछेन,् सभाघरमा स ु म्पिदनछेन ् र झ्यालखानामा
हाल्नछेन,् ितमीहरूलाई मरेो नाउकँो कारण राजाहरू र हािकमहरूका अगािड
ल्याउनछेन ् । 13 यसले ितमीहरूको गवाहीका लािग अवसरितर डोर् याउनछे ।
14 त्यसकारण, ितमीहरूले बचाउको लािग के भन् ने भनरे अिगबाटै हृदयमा नसोच ।
15 ितमीहरूका िवरोधीहरूले सबै कुराको खण्डन गनर् नसकून ्भनरे म ितमीहरूलाई
वचन र ब ु िदनछुे । 16 तर ितमीहरूलाई ितमीहरूका आमा बबुा र दाजभुाइहरू,
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नातदेारहरू र साथीभाइहरूले स ु म्पिदनछेन ् र ितमीहरूमध्ये केही मतृ्यकुा लािग
स ु म्पनछेौ । 17 मरेो नाउकँो खाितर सबलैे ितमीहरूलाई घणृा गनछन ् । 18 तर
ितमीहरूको िशरको एउटै कपाल पिन नष् ट हुनछैेन । 19 ितमीहरूको सहनशीलतामा
ितमीहरूले ाण ाप् त गनछौ । 20 जब ितमीहरूले यरूशलमेलाई सनेाले घरेेको
दखे् नछेौ, तब त्यसको िवनाश निजकै छ भनी जान । 21 तब यहूिदयामा हुनहेरू
पहाडहरूितर भागनू ् र जो सहरको िबचमा छन ् ितनीहरू सहर बािहर भागनू,् र
बािहर हुनहेरू सहरिभ नपसनू ् । 22 यी िदनहरू बदला लने िदनहरू हुनछेन,्
यसलैे ले खएका सबै कुराहरू परुा हुनछेन ् । 23 हाय ती िदनमा गभर्वती र दधू
चसुाउने स् ीहरू ! त्यस दशेमािथ महासङ्कष् ट आउनछे, र ती मािनसहरूमािथ

ोध आइपनछ । 24 ितनीहरू तरवारले मा रनछेन ्र सबै दशेहरूमा ितनीहरू कैदी
भएर जानछेन,् र गरैयहूदीहरूको समय परुा नभएसम्म गरैयहूदीहरूले यरूशलमे नै
कैदी बनाएर राख् नछेन ् । 25 सयूर्, चन् मा र ताराहरूमा िचह्हरू दखेा पनछन ् ।
अिन समु का गजर्नहरू र छालहरूबाट पथृ्वीमा भएका राष् हरू कष् टमा पनछन ्।
26 ससंारमा आइपनर् लागकेा घटनाहरूका आशङ्काले मािनसहरू मिुछर्त हुनछेन,्
िकनिक आकाशका श क् तहरू डग्मगाउनछेन ्। 27 त्यसपिछ ितनीहरूले मािनसका
पु लाई ठुलो श क् त र महामिहमाका साथ बादलमा आउँदै गरेको दखे् नछेन ् ।
28 जब यी कुरा हुन आउनछेन,् उठ र आफ्ना िशरहरू ठाडो पारेर हरे, ितमीहरूको
उ ारको िदन निजकै छ ।” 29 यशेलूे उनीहरूलाई एउटा दषृ् टान् त भन् नभुयो,
“नभेाराको रुखलाई हरे र अरू सबै रुखहरूलाई पिन । 30 जब ितनहरूले पालवुा
फेरेको ितमीहरूले दखे्छौ, तब गषृ्म ऋतु निजकै छ भनी ितमीहरू आफँैले थाहा
पाउनछेौ । 31 त्यसलैे पिन, जब ितमीले यी थोकहरू भएको दखे् नछेौ, परमशे् वरको
राज्य निजकै छ भन् ने कुरा ितमीहरूले थाहा पाउनछेौ । 32 ितमीहरूलाई म
साँचो भन्दछु, यी सब कुराहरू परुा नभइन्जलेसम्म यो पसु्ता िबतरे जानछैेन ।
33 स्वगर् र पथृ्वी टलरे जानछे, तर मरेा वचनहरू किहल्यै टल्नछैेनन ् । 34 तर
ितमीहरू आफँै होिसयार रहो । त्यसकारण ितमीहरूको हृदय िवलास, मतवालापान र
जीवनको िचन्ताले नभ रयोस ्। न भन,े त्यो िदन ितमीहरूमािथ अचानक आइपलार्
। 35 यसरी नै सारा पथृ्वी भ र िजउने हरेकमािथ त्यो पासोझै ँ आइपनछ । 36 तर
हर समय सतकर् रहो, र हुन आउने सम्पणूर् कुराहरूबाट उम्कनलाई ब लयो हुन सक
र मािनसका पु का अगािड खडा हुनलाई ाथर्ना गद रहो ।” 37 िदउसँोको समयमा
उहाँले म न्दरमा िसकाउनहुुन्थ्यो र साँझमा उहाँ बािहर जानहुुन्थ्यो, र डाँडामा रात
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िबताउनहुुन्थ्यो जसलाई जतैनू भिनन्छ । 38 सबै मािनसहरू उहाँका कुरा सनु् न
िबहानै म न्दरमा आउँथे ।

22
1 अखिमरी रोटीको चाड निजक िथयो, जसलाई िनस्तार-चाड भिनन्छ ।

2 मखु्य पजुारीहरू र शास् ीहरूले यशेलूाई कसरी मान भनी छलफल गरे, िकनिक
ितनीहरू मािनसहरूसगँ डराएका िथए । 3बा जनामध्ये एउटा यहूदा इस्क रयोतमा
शतैान पस्यो । 4यशेलूाई कसरी ितनीहरूकहाँ समु्पन सिकन्छ भन् ने बारेमा छलफल
गनर् यहूदा मखु्य पजुारीहरू र कप् तानहरूसगँै गयो । 5 ितनीहरू खसुी भए र उसलाई
पसैा िदन सहमत भए । 6 ऊ सहमत भयो र उसले उहाँलाई िभडबाट टाढा बनाएर
ितनीहरूकहाँ समु्पने उिचत अवसर खोज्यो । 7 अखिमरी रोटीको चाडको िदन
आयो जनु िदन िनस्तार-चाडको थमुा ब लदान चढाउनै पथ्य । 8 यशेलूे प सु र
यहून् नालाई यसो भनरे पठाउनभुयो, “जाओ र हा ो िन म्त िनस्तार-चाडको भोज
तयार पार, तािक हामीले खान सकौँ ।” 9 ितनीहरूले उहाँलाई सोध,े “हामीले
कहाँ तयार परेको तपाईं चाहनहुुन्छ ?” 10 उहाँले ितनीहरूलाई जवाफ िदनभुयो,
“सनु, जब ितमीहरू सहरिभ पस्तछौ,ँ ितमीहरूले एउटा पानीको गा ो बोिकरहकेो
मािनस भे ाउनछेौ । ऊ जाने घरिभ उनलाई ितमीहरूले प ाओ । 11 तब घरको
मा लकलाई भन, गरुुले तपाईंलाई भन् नहुुन्छ, ‘पाहुना कोठा कहाँ छ, जहाँ मलै े
मरेा चलेाहरूसगँ िनस्तार-चाड खानछुे ?’ 12 उनले ितमीहरूलाई एउटा ठुलो
सजाइएको मािथल्लो तलाको कोठा दखेाउनछेन ्। त्यहीँ तयारी गर ।” 13 त्यसलै,े
ितनीहरू गए र उहाँले ितनीहरूलाई भनझेै ँ हरेक थोक भे ाए । तब ितनीहरूले
िनस्तार-चाडको भोज तयार पारे । 14जब समय आयो, उहाँ े रतहरूसगँै बस् नभुयो
। 15 तब उहाँले ितनीहरूलाई भन् नभुयो, “मलैे कष् ट भोग् नअिग ितमीहरूसगँ
िनस्तार-चाड खाने ठुलो इच्छा गरेको छु । 16 िकनभने म ितमीहरूलाई भन्दछु,
यो परमशे् वरको राज्यमा परुा नभएसम्म मलैे फे र खानछैेन ँ ।” 17 तब यशेलूे
कचौरा लनभुयो, र जब उहाँले धन्यवाद िदनभुयो, उहाँले भन् नभुयो, “यो लऊे,
र ितमीहरूका िबचमा बाँड । 18 िकनिक म ितमीहरूलाई भन्दछु, परमशे् वरको
राज्य नआएसम्म म फे र अङ्गरुको फलको रस िपउनछैेन ँ ।” 19 तब उहाँले
रोटी लनभुयो, र जब उहाँले धन्यवाद िदनभुयो, र उहाँले रोटी भाँच् नभुयो, र
ितनीहरूलाई यसो भन्दै िदनभुयो, “यो मरेो शरीर हो, जनु ितमीहरूका िन म्त
िदइएको छ । मरेो सम्झनामा यो गन गर ।” 20 भोज खानभुएपिछ त्यसै गरी



22:21 lviii लकुा 22:38

उहाँले कचौरा लनभुयो र भन् नभुयो, “यो कचौरा मरेो रगतमा भएको नयाँ करार
हो, जनु ितमीहरूका िन म्त बगाइन्छ । 21 तर ध्यान दओे । मलाई धोखा िदनचेािह ँ
यही टेबलमा नै छ । 22 िकनभने मािनसका पु त िनश् चय गरेअनसुार जानपुछर्
। तर त्यो मािनसलाई िधक् कार होस ् जस ारा उनलाई िवश् वासघात ग रन्छ ।”
23 र ितनीहरूमध्ये कसले यो गलार् भनी ितनीहरूिबच आफँैमा श् न गनर् लागे ।
24 तब ितनीहरूमध्ये को सबभैन्दा ठुलो भन् नबेारे ितनीहरूिबच झगडा उ ब्जयो
। 25 उहाँले ितनीहरूलाई भन् नभुयो, “गरैयहूदीहरूका राजाहरूले ितनीहरूमािथ
भतु्व जमाउदँछन,् र ितनीहरूमािथ अिधकार जमाउनलेाई आदरणीय शासकहरू

भिनन्छ । 26तर ितमीहरूमा यस्तो हुनहुुदँनै । बरु, ितमीहरूमध्ये सबभैन्दा ठुलोचािह ँ
सबभैन्दा सानोजस्तो होस ्। र जो सबभैन्दा मह  वपणूर् छ, त्यो सवेा गनजस्तो होस ्
। 27 िकनभने टेबलमा खान बस् ने िक वा सवेा गन कुनचािह ँ ठुलो हो ? टेबलमा
खान बस् ने होइन र ? तर म त ितमीहरूका िबचमा एक सवेा गनजस्तै छु । 28 तर
मरेो परीक्षामा िनरन्तर मसगँ रहने ितमीहरू नै हौ । 29 जसरी मरेा िपताले मलाई
एउटा राज्य िदनभुएको छ, म ितमीहरूलाई एउटा राज्य िदन्छु । 30 मरेो राज्यमा
ितमीहरूले मसगँै टेबलमा खान र िपउन सक् नछेौ । र इ ाएलका बा ै कुलको न्याय
गरेर िसहंासनमा बस् नछेौ । 31 िसमोन, हे िसमोन, होिसयार होऊ, शतैानले ितमीलाई
हात पानर् खोज्यो तािक उसले ितमीलाई गहुलँाई जस्तै िनफन् न पाओस ्। 32 तर मलैे
ित ो िन म्त ाथर्ना गरेको छु, तािक ित ो िवश् वास नचकुोस ्। ितमी फे र फकपिछ
ित ा भाइहरूलाई ब लयो बनाओ । 33 प सुले उहाँलाई भन,े “ भ,ु म तपाईंसगँ
जले र मतृ्यसुम्म जानको िन म्त तयार छु ।” 34 यशेलूे जवाफ िदनभुयो, “प सु, म
ितमीलाई भन्छु, ितमीले मलाई िच न्दन ँ भनरे ितन पटक इन्कार नगरेसम्म, यो िदन
भाले बास् नछैेन ।” 35 तब यशेलूे ितनीहरूलाई भन् नभुयो, “जब मलैे ितमीहरूलाई
पसैाको थलैो, खानकुेरा, वा जु ाहरूिवना पठाउँदा, के ितमीहरूलाई केही कुराको
खाँचो पर् यो र ?” र ितनीहरूले जवाफ िदए, “खाँचो परेन ।” 36 तब उहाँले
ितनीहरूलाई भन् नभुयो, “तर अिहले जोसगँ पसैाको थलैी छ, उसलाई बोक् न दऊे
र खानकुेरा बोक् ने झोला पिन । जससगँ तरवार छैन, त्यसले आफ्नो ओढ्ने बचेोस ्
र एउटा िकनोस ् । 37 िकनिक म ितमीहरूलाई भन्दछु, मरेो बारेमा जे ले खएको
छ त्यो परुा हुनछे, ‘र उसलाई दषु् टलाई जस्तै वहार ग रनछे । िकनिक मरेो
बारेमा जे अगमवाणी ग रएको छ त्यो परुा भइरहकेो छ ।” 38 तब ितनीहरूले भन,े
“ भ,ु हने ुर्होस ! यहाँ दईुवटा तरवार छन ् ।” र उहाँले ितनीहरूलाई भन् नभुयो,
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“यो पयार्प् त छ ।” 39 भोजनपिछ, यशेलूे ायः गनजस्तै गन ुर्भयो, उहाँ जतैनू
डाँडाितर जानभुयो, र चलेाहरूले उहाँलाई प ाए । 40 जब ितनीहरू आइपगु,े
उहाँले ितनीहरूलाई भन् नभुयो, “ ाथर्ना गर तािक ितमीहरू परीक्षामा नपर ।”
41उहाँ ितनीहरूबाट टाढा ढुङगा फ्याक् न सिकने ठाउँसम्म जानभुयो, र उहाँले घ ुडँा
टेकेर ाथर्ना गन ुर्भयो, 42 “हे िपता, यिद तपाईं चाहनहुुन्छ भन,े यो कचौरा मबाट
हटाइिदनहुोस ्। तथािप मरेो इच्छा होइन, तर तपाईंको इच्छा परुा होस ्।” 43 तब
स्वगर्बाट एउटा स्वगर्दतू उहाँकहाँ दखेा परे र उहाँलाई श क् त िदए । 44 पीडामा
परेर पिन उहाँले जोिसलो कारले ाथर्ना गन ुर्भयो, अिन उहाँका पिसना रगतको
ठुला-ठुला थोपाजस्तै भइँुमा खिसरहकेा िथए । 45जब उहाँ ाथर्ना गरेर उठ्नभुयो,
उहाँ चलेाहरूकहाँ आउनभुयो, र ितनीहरूका दःुखको कारणले गदार् ितनीहरूलाई
िनदाइरहकेा भे ाउनभुयो । 46 र उहाँले ितनीहरूलाई सोध् नभुयो, “िकन ितमीहरू
िनदाइरहकेा छौ ? उठ र ाथर्ना गर, तािक ितमीहरू परीक्षामा पन ुर् नपरोस ।्” 47हरे,
उहाँ बो लरहन ु हुदँा, बा जनामध्ये एउटा अथार्त ्यहूदाको अगवुाइमा एउटा िभड
दखेा पर् यो । ऊ यशेलूाई चमु्बन गनर् उहाँको निजक आयो, 48 तर यशेलू े उसलाई
भन् नभुयो, “यहूदा, के ितमीले मािनसका पु लाई एउटा चमु्बनले िवश् वासघात
गदर्छौ ?” 49 जब यशेकूो व रप र भएकाहरूले जे भइरहकेो िथयो, त्यो दखे,े
ितनीहरूले भन,े “ भ,ु के हामीले तरवारले हर गन ुर्पछर् ?” 50 ितनीहरूमध्ये एक
जनाले धान पजुारीको नोकरलाई हार गरे, र उसको दािहने कान का टिदए ।
51 यशेलूे भन् नभुयो, “यित नै हुनदऊे ।” र उहाँले उनको कान छुनभुयो, र िनको
पान ुर्भयो । 52 यशेलूे उहाँ िवरु आउने मखु्य पजुारीहरू, म न्दरको कप् तान र
अगवुाहरूलाई भन् नभुयो, “के ितमीहरू एउटा लटेुराको िवरु मा जस्तै तरवारहरू र
लाठीहरू लएर आउँछौ ? 53जब म ितमीहरूसगँै म न्दरमा िदनहु ँ हुदँा, ितमीहरूले
ममािथ हात हालनेौँ । तर यो ितमीहरूको समय र अन्धकारको अिधकारको समय
हो ।” 54 ितनीहरूले उहाँलाई िगरफ्तार गरेर धान पजुारीको घरिभ ल्याए ।
तर प सुले टाढबैाट उहाँलाई प ाए । 55 त्यसपिछ ितनीहरूले आगँनको िबचमा
आगो बाले र सगँै बस,े प सु ितनीहरूका िबचमा बसे । 56प सु आगोको उज्यालोमा
बस्दा एउटी नोकन ले उनीितर सोझै हरेेर भनी, “यी मािनस पिन उनीसगँै िथए ।”
57 तर प सुले यसलाई इन्कार गद भन,े “नारी, म उहाँलाई िच न्दन ँ ।” 58 केही
बरेपिछ अरू कसलैे दखेरे भन्यो, “ितमी पिन ितनीहरूमध्ये एक हौ ।” तर प सुले
भन,े “हे मािनस, म होइन ँ ।” 59लगभग एक घण्टापिछ अक मािनसले िज ी गद
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भन् यो, “साँच् चै यी मािनस पिन उनीसगँै िथए, िकनभने उनी पिन एक गालीलबासी
हुन ् ।” 60 तर प सुले भन,े “हे मािनस, ितमीले के भिनरहछेौ, म जा न्दन ँ ।”
र उनले बोल्दै गदार् भाले तरुुन्तै बास्यो । 61 भलुे प सुितर फकर हने ुर्भयो । र
प सुलाई उहाँले भन् नभुएको वचनलाई सम्झ,े “भाले बास् नअिग ितमीले मलाई
ितन पटक इन्कार गनछौ ।” 62 प सु बािहर गएर धरुुधरुु रोए । 63 तब यशेलूाई
सरुक्षा िदने मािनसहरूले उहाँलाई िगज्याए र कुटे । 64 उहाँका आखँामा प ी बाँधरे,
ितनीहरूले उहाँलाई यसो भन्दै सोध,े “भिवष्यवाणी गर ्! तलँाई कुट्ने को हो ?”
65 यशेकूो िवरु मा ितनीहरूले अरू धरैे कुराहरू बोले र उहाँलाई ईश् वर-िनन्दाको
दोष लगाए । 66 िबहान हुनिेबितकै, मखु्य पजुारीहरू र शास् ीहरू दवुै मािनसहरूका
धमर्-गरुुहरू सगँै भलेा भए । ितनीहरूले उहाँलाई प रषद् मा लगे र 67भन,े “यिद त ँ

ीष् ट होस ् भने हामीलाई भन ् ।” तर उहाँले ितनीहरूलाई भन् नभुयो, “यिद मलैे
तपाईंहरूलाई भने पिन तपाईंहरूले िवश् वास गन ुर्हुनछैेन, 68 र मलैे तपाईंहरूलाई
सोधे ँ भन,े तपाईंहरूले जवाफ िदनहुुनछैेन । 69 तर अिहलबेाट, मािनसका पु
परमशे् वरको श क् तको दािहने हातप िवराजमान हुनछे ।” 70 ितनीहरू सबलैे
भन,े “त्यसो भए के त ँ परमशे् वरका पु होस ्?” र यशेलूे ितनीहरूलाई भन् नभुयो,
“तपाईंहरू नै भन् नहुुन्छ, म उही हु ँ ।” 71 ितनीहरूले भन,े “अब हामीलाई िकन
अझ साक्षीहरूको आवश्यक पछर् र ? िकनभने हामी आफँैले उसको आफ्नै मखुबाट
सिुनसक्यौँ ।”

23
1 ितनीहरूका सबै दल उठे, र यशेलूाई िपलातसका साम ु ल्याए । 2 ितनीहरूले

उहाँलाई यसो भन्दै दोष लगाउन सरुु गरे, “हामीले यस मािनसलाई हा ो दशे भाँड्दै
गरेको, कैसरलाई कर ितनर् मनाही गरेको र ऊ आफँैलाई ीष् ट राजा भनकेो
भे ायौँ ।” 3 िपलातसले उहाँलाई यसो भन्दै सोध,े “के ितमी यहूदीहरूका राजा
हौ ?” यशेलूे ितनलाई जवाफ िदनभुयो र भन् नभुयो, “तपाईंले नै त्यसो भन्दै
हुनहुुन्छ ।” 4 िपलातसले मखु्य पजुारीहरू र िभडलाई भन,े “यी मािनसमा म
कुनै पिन दोष भे ाउिँदन ँ ।” 5 तर ितनीहरूले जबरजस्ती भिनरहकेा िथए, “यसले
गालीलबाट सरुु गरेर सारा यहूदाभ र यस ठाँउसम्म मािनसहरूलाई भड्काउँदै छ
।” 6 त्यसकारण जब िपलातसले यो सनु,े तब उनले उहाँ गालीली हुनहुुन्थ्यो िक
भनी सोधे । 7 जब उनले उहाँ त हरेोदको अिधकारमिुन हुनहुुन्छ भन् ने थाहा पाए,
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उनले यशेलूाई हरेोदकहाँ पठाए जो ती िदनहरूमा यरूशलमेमा नै िथए । 8 जब
हरेोदले यशेलूाई दखे,े उनी धरैे खसुी भए, िकनिक उनले उहाँलाई धरैे अगािडदे ख
हने इच्छा गरेका िथए । उनले उहाँको बारेमा धरैे कुराहरू सनुकेा िथए र उहाँ ारा
केही आश् चयर्कमर्हरू ग रएको हनेर् चाहन्थे । 9 हरेोदले यशेलूाई धरैे शब्दहरूमा
श् न गरे, तर यशेलू े उनलाई कुनै पिन जवाफ िदनभुएन । 10 मखु्य पजुारीहरू

र शास् ीहरूले यशेलूाई जोड्दार दोष लगाउदँै उिभएका भए । 11 हरेोदले आफ्ना
िसपाहीहरूसगँ िमली उहाँको अपमान गरे र उहाँलाई िगल्ला गरे अिन असल पोशाक
पिहर् याएर यशेलूाई िपलातसकहाँ फकार्इिदए । 12 हरेोद र िपलातस त्यसै िदनदे ख
एक-अकार्सगँ साथी भए (त्यस अिग उनीहरू श ु िथए) । 13 तब िपलातसले
मखु्य पजुारीहरू र शासकहरू र मािनसहरूका िभडलाई बोलाए, 14 र ितनीहरूलाई
भन,े “ितमीहरूले यी मािनसलाई खराब काम गनर् मािनसहरूलाई अगवुाइ गन

क् तको रूपमा मकहाँ ल्यायौ, र हरे, ितमीहरूकै सामनु् ने यी मािनसलाई मलैे
श् न गरेँ । तर ितमीहरूले लगाएको आरोपको दोष मलैे यी मािनसमा भे ाइन ँ ।”

15 हरेोदले पिन दोषी भे ाएनन,् िकनिक उनले हामीकहाँ िफतार् पठाए । र हरे,
ियनले मतृ्यदुण्ड पाउनयेोग्य कुनै काम गरेका छैनन ् । 16 यसकारण म ियनलाई
सजाय िदनछुे र छोिडिदन्छु ।” 17 अब चाडको समयमा िपलातसले यहूदीका
िन म्त एक जना कैदीलाई छोिडिदनपुथ्य । 18 तर ितनीहरू एकैसाथ कराउँदै
यसो भन,े “यस मािनसलाई हा ा िबचबाट हटाउनहुोस ्र हा ा िन म्त बारब्बालाई
छोिडिदनहुोस ्।” 19 बारब्बा सहरमा िव ोह र हत्याको कारण गदार् झ्यालखानमा
रा खएको एक मािनस िथए । 20 यशेलूाई छोड्ने इच्छा गरी फे र िपलातसले
ितनीहरूलाई सम्बोधन गरे । 21 तर ितनीहरूले िचच् च् याउँदै यसो भन,े “त्यसलाई

ु समा झनु् ाओ, ु समा झनु् ाओ ।” 22 िपलातसले ते ो पटक ितनीहरूलाई
भन,े “िकन, यो मािनसले के दषु् ट काम गरेको छ र ? मलैे ियनमा मतृ्यदुण्ड
िदने कुनै दोष पाइन ँ । यसकारण, यसलाई सजाय िदएर छोिडिदन्छु ।” 23 तर
ितनीहरू उच् च स्वरमा यशेलूाई ु समा टाँग् ने माग गद लािग परे । र िपलातसलाई
उनीहरूका आवाजले िवश् वस्त तलु्यायो । 24 त्यसकारण, िपलातसले उनीहरूका
माग परुा ग रिदने िनणर्य गरे । 25 त्यसलैे ितनीहरूले माग गरेअनसुार िपलातसले
बारब्बालाई छोिडिदए जस ारा सहरमा हत्या र आतङ्क भएको िथयो, तर यशेलूाई
ितनीहरूको इच्छाअनसुार स ु म्पिदए । 26 ितनीहरूले उहाँलाई टाढा लजाँदै गदार्
गाउबँाट आउँदै गरेको कुरेनीका िसमोनलाई समातरे यशेलूाई प ाउदै उहाँको ु स
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बोक् न लगाए । 27 मािनसहरूको एउटा ठुलो िभड, उहाँका लािग िवलाप गन
र दःु खत हुने स् ीहरूले पिन उहाँलाई प ाइरहकेा िथए । 28 तर ितनीहरूितर
फकर यशेलूे भन् नभुयो, “यरूशलमेका छोरीहरू हो, मरेो लािग नरोऊ, तर आफ्नै
िन म्त र आफ्ना छोराछोरीहरूका िन म्त रोओ । 29 िकनभने हरे, िदनहरू आउँदै
छन ् र ितनीहरूले भन् नछेन,् ‘हे बाँझीहरू, नजन्माउने कोखहरू, दधू नचसुाउने
स्तनहरू धन्यका हुन ् ।’ 30 त्यसपिछ ितनीहरूले पहाडहरूलाई भन् न थाल्नछेन,्
‘हामीमािथ खस,’ र डाँडाहरूलाई भन् नछेन,् ‘हामीलाई छोप ।’ 31यिद रुख ह रयो
हुदँै ितनीहरूले यस्ता कुराहरू गछर्न भ्न,े सखु्खा हुदँा के गलार्न ?्” 32उहाँसगँै अरू
दईु जना अपराधीलाई पिन मतृ्यदुण्ड िदनलाई लिगएको िथयो । 33 जब ितनीहरू
खप्परे भन् ने ठाँउमा आए, त्यहाँ ितनीहरूले उहाँ र ती अपराधीहरूमध्ये एउटालाई
उहाँको दायाँतफर् र अकार्लाई बायाँतफर् ु समा टाँगे । 34 यशेलूे भन् नभुयो, “हे
िपता, ितनीहरूलाई क्षमा गन ुर्होस,् िकनभने ितनीहरूले के गद छन ्सो जान्दनैन ्।”
र ितनीहरूले उहाँका वस् हरू भाग गनर्लाई िच ा हाले । 35 मािनसहरूले उिभएर
हे ररहकेा िथए, जहाँ शासकहरूले पिन उहाँलाई यसो भन्दै िगल्ला हे ररहकेा
िथए, “यो परमशे् वरको चिुनएको ीष् ट हो भने यसले अरूलाई त बचायो, अब
आफँैलाई बचाओस ्।” 36 अिन िसपाहीहरूले पिन िसकार् िददँ ै यसो भनी िगल्ला
गरे, 37 “यिद ितमी यहूदीहरूका राजा हौ भन,े आफँैलाई बचाओ ।” 38 “यो
यहूदीहरूका राजा हो भनी” त्यहाँ उहाँको मािथ एउटा िचह् पिन िथयो । 39 ु समा
टाँिगएको एक जना अपराधीले उहाँको िगल्ला गद यसो भन्यो, “के ितमी ीष् ट
होइनौ ? हामीलाई र आफँैलाई बचाऊ ।” 40 तर अक ले त्यसलाई हप्काउदँै
जवाफ िदयो, “के त ँ परमशे् वरको डर मान्दनैस,् त ँ आफँै यस्तो अवस्थामा छस ्
? 41 हामी वास्तवमा यहाँ न्यायोिचत रूपले छौ,ँ हामीले हा ो कामको उिचत
प रणाम पाइरहकेा छौँ । तर यी मािनसले त कुनै गल्ती काम गरेका छैनन ् ।”
42 र उसले थप्यो, “यशे,ू तपाईं आफ्नो राज्यमा आउनहुुदँा, मलाई सम्झनहुोस ्।”
43 यशेलूे त्यसलाई भन् नभुयो, “साँच् चै म ितमीलाई भन्दछु, आजै ितमी मसगँै
स्वगर्लोकमा हुनछेौ ।” 44 यो छैठौँ घडीको बलेा िथयो, र नवौँ घडीसम्म सारा
दशेभ र अन्धकारले ढाक्यो । 45 सयूर्ले काश िदन छो ो । त्यसपिछ म न्दरको
पदार् िबचबाट च्याितयो । 46 यशेलूे उच् च स्वरमा कराएर भन् नभुयो, “हे िपता,
म मरेो आत्मा तपाईंको हातमा समु्पन्छु । यसो भनरे उहाँले ाण त्याग् नभुयो ।”
47 जब कप् तानले जे भइरहकेो िथयो सो दखे,े उनले यसो भन्दै परमशे् वरको मिहमा
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गरे, “िनश् चय नै ियनी एक धािमर्क मािनस िथए ।” 48 यस ठाउँमा आएका सबै
िभडले त्यहाँ भएका घटनाहरूलाई दखेपेिछ ितनीहरू आफ्नो छाती िपट्दै फक ।
49 तर उहाँका िचनाजानीका मािनसहरू र गालीलबाट उहाँलाई प ाउने स् ीहरू
टाढै उिभएर यी कुराहरू हे ररहकेा िथए । 50हरे, त्यहाँ एक जना योसफे नाउँ गरेका
मािनस िथए । ितनी महासभाका सदस्य िथए, जो एक असल र धािमर्क मािनस िथए
। 51 (उनी ितनीहरूका िनणर्य र ि याकलापसगँ सहमत िथएनन)्, उनी यहूिदया
सहर अ रमािथयाका िथए, जसले परमशे् वरको राज्यको तीक्षा ग ररहकेा िथए
। 52 यी मािनसले िपलातसकहाँ गएर यशेकूो शरीर मागे । 53 उनले तल लगे र
सफा मलमलको कपडामा बे रे च ानमा कपरे बनाइएको िचहानमा राख,े जहाँ
किहल्यै कसलैाई रा खएको िथएन । 54 यो तयारीको िदन िथयो, र िव ाम िदन सरुु
हुनै लागकेो िथयो । 55 गालीलदे ख प ाउँदै आएका स् ीहरूले पिन िचहानमा
उहाँको शरीर कसरी रा खएको िथयो, त्यसलाई हरेे । 56 ितनीहरू फक र सगु न्धत

र अ रहरू तयार पारे । त्यसपिछ आज्ञाअनसुार िव ाम िदनमा ितनीहरूले
िव ाम गरे ।

24
1हप् ताको पिहलो िदन सबरैे आफूले तयार गरेको सगु न्धत मसला लएर उनीहरू

िचहानमा आए । 2 ितनीहरूले िचहानबाट ढुङ्गा हटाइएको भे ाए । 3 ितनीहरू िभ
पस,े तर भु यशेकूो शरीरलाई भे ाएनन ्। 4 जब ितनीहरू यस िवषयमा अन्योलमा
प ररहकेा िथए, तरुुन्तै च म्कलोवस् लगाएका दईु जना मािनस ितनीहरूको छेउमा
उिभए । 5 ती स् ीहरू डरले भ रएर आफ्नो अनहुार भइँुितर िनहुराइरहकेा िथए,
ितनीहरूले स् ीहरूलाई भन,े “िकन ितमीहरूले जीिवतलाई मतृकहरूका िबचमा
खोज्छौ ?” 6 उहाँ यहाँ हुनहुुन् न, तर जीिवत हुनभुएको छ ! उहाँ गालीलमा
हुनहुुदँा ितमीहरूलाई के भन् नभुएको िथयो, सो सम्झ । 7 मािनसका पु पापी
मािनसहरूका हातमा स ु म्पन ु र ु समा टाँिगन,ु र ते ो िदनमा फे र जीिवत हुन
आवश्यक छ ।” 8 तब ती स् ीहरूले उहाँका वचनलाई सम्झे । 9 र िचहानबाट
फक, र ती सबै कुराहरू एघार जना र अरू सबलैाई बताइिदए । 10 अब म रयम
मग्द लनी, योअन् ना, याकूबकी आमा म रयम र उनीहरूसगँ अरू स् ीहरू पिन
िथए र े रतहरूलाई ती सबै कुराहरूको जानकारी गराए । 11 तर यो सन् दशे
े रतहरूलाई बकेारको कुराजस्तो लग्यो, र ितनीहरूले स् ीहरूको कुरामा िवश् वास

गरेनन ् । 12 यथािप प सु उठे, र िचहानितर दौडरे गए र िनहुरेर िभ हदेार् सतूी
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कपडाको प ीलाई दखेे । तब प सु आश् चयर् चिकत हुदँै के भएको होला भन्दै
आफ्नो घर तफर् लागे । 13 हरे, ितनीहरू दईु जना त्यही िदन इम्माउस नाउँ भएको
गाउिँतर गइराखकेा िथए, जनु यरूशलमेबाट साठी िकलोिमटर टाढा िथयो । 14 जे
भएको िथयो, ती सबै कुराको िवषयमा ितनीहरूले एक-अकार्मा छलफल गरे ।
15 ितनीहरू छलफल र एकसाथ श् न ग ररहकेा बलेामा यशे ू आफँै ितनीहरूको
निजक आउनभुयो र ितनीहरूसगँै जानभुयो । 16 तर ितनीहरूका आखँा उहाँलाई
निचन् ने बनाइएका िथए । 17 यशेलूे ितनीहरूलाई भन् नभुयो, “ितमीहरू दवुै जना
िहडँ्दै गदार् के को िवषयमा कुरा ग ररेहकेा िथयौ ?” उदास भएर ितनीहरू त्यहाँ
उिभए । 18 ितनीहरूमध्ये क्लओेपास नाउँ गरेका एक जनाले उहाँलाई जवाफ िदए,
”यी िदनहरूमा यरूशलमेमा भएका कुराहरू थाहा नपाउने क् त के तपाईं मा ै
एक हुनहुुन्छ ?” 19 यशेलूे ितनीहरूलाई भन् नभुयो, “के कुराहरू ?” ितनीहरूले
उहाँलाई जवाफ िदए, “यशे ू नासरीसगँ सम्ब न्धत कुराहरू, जो एक अगमवक् ता
हुनहुुन्थ्यो, सबै मािनसहरू र परमशे् वरको अगािड काम र वचनमा श क् तशाली
हुनहुुन्थ्यो । 20 र कसरी मखु्य पजुारीहरू र हा ा शासकहरूले उहाँलाई दोष लगाएर
मतृ्यदुण्ड िदए र उहाँलाई ु समा टाँगे । 21 तर उहाँले नै इ ाएललाई स्वतन् 
गन ुर्हुने िथयो भनी हामीले आशा राखकेा िथयौँ । र यी सबै कुराबाहके, यी सबै
कुरा हुन आएको आज ते ो िदन भइसक्यो । 22 तरै पिन, िबहान सबरैे उहाँको
िचहानमा गएर, हा ो समहूका केही स् ीहरूले हामीलाई आश् चयर् चिकत पारेका
छन,् । 23 जब ितनीहरूले उहाँको शरीरलाई भे ाएनन,् तब यसो भन्दै ितनीहरू
आए, ितनीहरूले स्वगर्दतूहरूको दशर्न पिन दखेे जसले उहाँ जीिवत हुनभुएको
िथयो भने । 24 हामीसगँ भएका केही मािनसहरू िचहानमा गए, र थाहा पाए िक
स् ीहरूले भनजेस्तै भएको िथयो । तर ितनीहरूले उहाँलाई दखेनेन ् ।” 25 यशेलूे
ितनीहरूलाई भन् नभुयो, “हे मखूर् मािनसहरू र िवश् वास गनर् ससु्त हृदय भएकाहरू
हो, ती सबै कुराहरू अगमवक् ताहरूले बोलकेा िथएनन ् र ? 26 के ीष् टले
यी सबै कुराहरूमा दःुख कष् ट भोग् न र उसको मिहमामा वशे गनर् आवश्यक
िथएन र ?” 27 तब मोशादे ख लएर सबै अगमवक् ताहरू ारा सबै धमर्शास् मा
यशेकूो िवषयमा भिनएका कुराहरू उहाँले ितनीहरूलाई ाख्या ग रिदनभुयो ।
28 ितनीहरू जनु गाउिँतर गइरहकेा िथए, ितनीहरू त्यसको निजकै पगु् न लाग्दा
यशेलू े अझै टाढा जानजेस्तै गरी वहार गन ुर्भयो । 29 तर ितनीहरूले उहाँलाई
यसो भन्दै कर गरे, “हामीसगँै बस् नहुोस ् िकनिक साँझ प रसक्यो र लगभग िदन
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िबितसक्यो ।” त्यसलै,े यशे ू ितनीहरूसगँै बस् न जानभुयो । 30जब उहाँ ितनीहरूसगँ
खान बस् नभुयो, तब उहाँले रोटी लनभुयो, आिशष ् माग् नभुयो र यसलाई भाँचरे
ितनीहरूलाई िदनभुयो । 31 तब ितनीहरूका आखँा खलु,े र ितनीहरूले उहाँलाई
िचन,े र उहाँ ितनीहरूका द ृ ष् टबाट हराउनभुयो । 32 ितनीहरूले एक अक लाई
भन,े बाटोमा उहाँ हामीसगँ बोल्न ुहँुदा उहाँले हामीलाई धमर्शास् खो लिदनहुुदँा के
हा ा हृदयिभ जलन भइराखकेो िथएन र ?” 33 त्यसै घडी ितनीहरू उठे, र
यरूशलमेमा फक । ितनीहरूले एघार जना एक आपसमा र उनीहरूसगँ भएकाहरू
पिन जम्मा भइराखकेो भे ाए, 34 ितनीहरूले भन,े “ भु जीिवत हुनभुएको रहछे,
र िसमोनकहाँ दखेा पन ुर्भएको रहछे ।” 35 त्यसकारण, बाटोमा जे भएको िथयो,
ती कुराहरू ितनीहरूले बताए र कसरी यशेलू े रोटी भाँच् ने बलेामा ितनीहरूलाई
आफूलाई कट गन ुर्भयो, सो पिन बताए । 36 जसरी ितनीहरूले ती कुराहरू
भन्दै िथए, यशे ू आफँै ितनीहरूका िबचमा उिभनभुयो, र ितनीहरूलाई भन् नभुयो,
“ितमीहरूलाई शा न्त होस ।्” 37तर ितनीहरू भयभीत भए र डरलेभ रए, र हामीले
एउटा आत्मा दखे्यौँ भनी िवचार गरे । 38 यशेलूे ितनीहरूलाई भन् नभुयो, “िकन
ितमीहरू दःु खत हुन्छौ ? िकन ितमीहरूका हृदयमा श् न उठाउँछौ ? 39 मरेा
हात र खु ा हरे, त्यो म आफँै हु ँ । मलाई छोएर हरे । िकनिक आत्माको मास ु र
ह ी हुदँनै, जसरी ितमीले मरेो शरीरमा भएको दखेकेा छौ ।” 40 जब उहाँले यो
भनी सक् नभुयो, उहाँले ितनीहरूलाई आफ्ना हातहरू र गोडा दखेाउनभुयो । 41 तर
ितनीहरू खसुीले पत्यार गनर् नसकी अच म्मत भइरहकैे बलेा यशेलू े ितनीहरूलाई
सोध् नभुयो, “ितमीहरूसगँ केही खानकुेरा छ ?” 42 ितनीहरूले उहाँलाई एउटा
पकाएको माछा िदए । 43 यशेलूे त्यसलाई लनभुयो, र ितनीहरूकै साम ु खानभुयो
। 44 उहाँले ितनीहरूलाई भन् नभुयो, “जब म ितमीहरूसगँ िथएँ, मलैे ितमीहरूलाई
भनकेो िथएँ िक मोशाको वस्था, अगमवक् ताहरूको पसु्तक र भजनसङ् हको
पसु्तकमा ले खएका सबै कुराहरू परुा हुनपैछर् ।” 45 तब ितनीहरूले धमर्शास् बझु् न
सकून ् भनरे उहाँले ितनीहरूको िववके खोली िदनभुयो । 46 उहाँले ितनीहरूलाई
भन् नभुयो, “यसो ले खएको छ, ीष् टले कष् ट भोग् न,ु र ते ो िदनमा मतृकबाट
जीिवत भई उठ्न ु आवश्यक छ । 47 र उहाँको नाउमँा यरूशलमेबाट सरुु गरेर
सबै जाितहरूलाई पश् चा ाप र पाप क्षमाको बारेमा चार गन ुर्पछर् । 48 ितमीहरू
यी कुराहरूका साक्षी छौ । 49 हरे, म मरेा िपताको ितज्ञा ितमीहरूका लािग
पठाउँछु, तर मािथबाट श क् त ाप् त नगरेसम्म ितमीहरू यही सहरमा पखर बस
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।” 50 त्यसपिछ ितनीहरू बथेानी नपगुसेम्म उहाँले ितनीहरूलाई अगवुाइ गन ुर्भयो
। उहाँले आफ्ना हातहरू उचालरे ितनीहरूलाई आिशष ् िदनभुयो । 51 त्यसपिछ,
जब उहाँले ितनीहरूलाई आिशष ् िददँ ै हुनहुुन्थ्यो, उहाँ ितनीहरूलाई छोडरे स्वगर्ितर
उचा लनभुयो । 52 त्यसलै,े ितनीहरूले उहाँको आराधना गरे, र बडो आनन्दसाथ
यरूशलमे फक । 53 ितनीहरू िनरन्तर परमशे् वरलाई धन्यको भन्दै म न्दरमा रहे ।
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