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म ीले लखेकेो ससुमाचार
1 दाऊदका पु अ ाहामका पु यशे ू ीष् टको वशंावलीको पसु्तक । 2अ ाहाम

इसहाकका िपता िथए, र इसहाक याकूबका िपता िथए, र याकूब यहूदा र ितनका
दाजभुाइहरूका िपता िथए । 3 यहूदा तामार ारा फारेस र जाहरेका िपता िथए,
फारेस हे ोनका िपता, र हे ोन आरामका िपता िथए । 4 आराम अम्मीनादाबका
िपता, अम्मीनादाब नहशोनका िपता, र नहशोन सल्मोनका िपता िथए । 5 सल्मोन
राहाब ारा बोअजका िपता, बोअज रूथ ारा ओबदेका िपता, ओबदे ियशकैा
िपता िथए, 6 ियशै दाऊद राजाका िपता िथए । दाऊद उ रयाहकी पत् नी ारा
सोलोमनका िपता िथए । 7 सोलोमन रहबामका िपता, रहबाम अिबयाका िपता,
अिबया आसाका िपता िथए । 8 आसा यहोशापातका िपता, यहोशापात यहोरामका
िपता, र यहोराम उ ज्जयाहका िपता िथए । 9 उ ज्जयाह योतामका िपता, योताम
आहाजका िपता, आहाज िहजिकयाका िपता िथए । 10 िहजिकया मनश् शकेा
िपता, मनश् शे अमोनका िपता, अमोन योिशयाहका िपता िथए । 11 बिेबलोनमा
िनवार्सनको समयमा योिशयाह यकोिनयास र ितनका दाजभुाइहरूका िपता भए ।
12 र बिेबलोनमा िनवार्सनपिछ यकोिनयास शालितएलका िपता भए, शालितएल
यरुबाबलेका पवूर्ज िथए । 13 यरुबाबले अिबउदका िपता, अिबउद एल्याकीमका
िपता, र एल्याकीम आजोरका िपता िथए । 14 आजोर सादोकका िपता, सादोक
आ खमका िपता, र आ खम ए लउदका िपता िथए । 15 ए लउद एलाजारका िपता,
एलाजार म ानका िपता, र म ान याकूबका िपता िथए । 16 याकूब ितनै म रयमका
पित योसफेका िपता िथए, जसबाट यशे ू जन्मनभुयो, जसलाई ीष् ट भिनन्छ ।
17 अ ाहामदे ख दाऊदसम्म जम्मा पसु्ता चौध पसु्ता, दाऊददे ख बिेबलोनको
िनवार्सनसम्म चौध पसु्ता र बिेबलोनको िनवार्सनदे ख यशे ू ीष् टसम्म चौध पसु्ता
िथए । 18 यशे ू ीष् टको जन्म यस कारले भयो । उहाँकी आमा म रयमको
योसफेसगँ िववाहको िन म्त मगनी भएको िथयो, तर उनीहरूको सहवास हुनभुन्दा
अगािड ितनी पिव आत्मा ारा गभर्वती भएकी थाहा हुन आयो । 19 ितनका पित
योसफे धम मािनस िथए र उनले ितनलाई सबकैा साम ु शमर्मा पानर् चाहनेन ।् यसलै,े
उनले गोप्य कारले ितनीसगँको मगनीलाई र गन िनणर्य गरे । 20 जसै उनले
यी कुराहरूको बारेमा िवचार गरे, सपनामा परम भकुा एक जना स्वगर्दतू उनको
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साम ु दखेा परे र यसो भन,े “हे दाऊदका पु योसफे, म रयमलाई आफ्नी पत् नीको
रूपमा स्वीकानर् नडराऊ, िकनिक जो ितनको गभर्मा हुनहुुन्छ, उहाँ पिव आत्मा ारा
गभर्धारण हुनभुएको हो । 21 ितनले एक जना पु जन्माउनिेछन ्र ितमीले उहाँको
नाउँ यशे ू राख् नछेौ, िकनिक उहाँले आफ्ना मािनसहरूलाई ितनीहरूका पापबाट
बचाउनहुुनछे ।” 22 अगमवक् ता ारा परम भलुे बोल्नभुएको यस्तो भनाइ परुा
हुनलाई यी सबै भए, 23“हरे,कन्या गभर्वती हुनिेछन र् एक जना पु जन्माउनिेछन,्
र ितनीहरूले उहाँको नाउँ इम्मानएुल राख् नछेन”्, जसको अथर् हुन्छ, “परमशे् वर
हामीसगँ ।” 24 योसफे िन ाबाट ब्य ुझँे र उनले परम भकुा दतूले आज्ञा गरेअनसुार
गरे र उनले ितनलाई उनकी पत् नीको रूपमा स्वीकारे । 25 तर, ितनले प ु लाई जन्म
निदएसम्म उनले ितनीसगँ शारी रक सम्बन्ध राखनेन ् । र उनले उहाँको नाउँ यशे ू
राखे ।

2
1 यहूिदयाको बथेलहेमेमा राजा हरेोदको समयमा यशेकूो जन्म भएपिछ पवूर्बाट

ज्ञानी मािनसहरू यरूशलमेमा आएर यसो भन् न लाग,े 2 “यहूदीहरूका राजा भई
जन्मनभुएका उहाँ कहाँ हुनहुुन्छ ? हामीले उहाँको तारा पवूर्मा दखे्यौँ र उहाँलाई
दण्डवत ् गनर् आएका छौँ ।” 3 जब हरेोद राजाले यो सनु,े उनी र उनीसगँै सारा
यरूशलमे बचेनै भए । 4 हरेोदले सबै मखु्य पजुारी र मािनसहरूका शास् ीहरूलाई
भलेा गराए, र उनले ितनीहरूलाई सोध,े “जन्मने भिनएका ीष् ट कहाँ छन ्?”
5 ितनीहरूले उनलाई भन,े “यहूिदयाको बथेलहेमेमा िकनिक अगमवक् ता ारा यस्तै
ले खएको िथयो, 6 ‘र यहूदाको दशेमा, ए बथेलहेम, यहूदाका शासकहरूभन्दा त ँ
कुनै कम छैनस,् िकनिक तबँाट एक जना शासक आउनहुुनछे जसले मरेा मािनस
इ ाएलको हरेचाह गन ुर्हुनछे’ ।” 7 त्यसपिछ ठक कुन समयमा तारा दखेा परेको
िथयो भनी सोध् न हरेोदले गपु् त रूपमा ती ज्ञानी मािनसहरूलाई बोलाए । 8 उनले
ितनीहरूलाई यसो भन्दै बथेलहेमे पठाए, “जाओ र रा ोसगँ त्यस बालकलाई खोज
। जब उनलाई भे ाउनछेौ, मलाई खबर गर तािक म पिन गएर उनलाई दण्डवत ्
गनर् सकँू ।” 9 ितनीहरूले राजाले भनकेा कुरा सनुपेिछ ितनीहरू आफ्नो बाटो लागे
अिन ितनीहरूले पवूर्मा दखेकेा तारा ितनीहरूका अिग-अिग गए, र सानो बालक
भएको ठाउँमा आइपगु्दा त्यो तारा त्यही ठाउँमािथ रोिकयो । 10 जब ितनीहरूले
त्यो तारा दखे,े ितनीहरू हषर्ले अित आन न्दत भए । 11 ितनीहरू घरिभ पसे र
सानो बालकलाई उहाँकी आमा म रयमको साथमा दखेे । ितनीहरूले दण्डवत ्गरे र
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उहाँको आराधना गरे । ितनीहरूले आफ्ना बहुमलू्य कुराहरू िनकाले र उहाँलाई सनु,
सगु न्धत धपू र मरूर्का उपहारहरू चढाए । 12 परमशे् वरले ितनीहरूलाई हरेोदकहाँ
फक नजान ू भनी सपनामा चतेावनी िदनभुयो । त्यसलै,े ितनीहरू अक बाटो भएर
आ-आफ्नै दशेमा गए । 13 ितनीहरू गइसकेपिछ परम भकुा एउटा दतू योसफेकहाँ
सपनामा दखेा परे र भन,े “उठ, सानो बालक र उहाँकी आमालाई लएर िम
दशेमा भागरे जाऊ । मलैे नभनसेम्म त्यहीँ बस, िकनिक हरेोदले सानो बालकलाई
मानर् उहाँलाई खोज्नछे ।” 14 त्यो रात योसफे उठे र सानो बालक र उहाँकी
आमालाई लए अिन िम दशेतफर् स्थान गरे । 15 हरेोदको मतृ्य ु नभएसम्म उनी
त्यहीँ बसे । अगमवक् ता ारा परम भलुे भन् नभुएको कुरा यसरी परुा भयो, “मलैे
आफ्ना पु लाई िम दशेबाट बोलाएको छु ।” 16 त्यसपिछ जब हरेोदले आफू
ती ज्ञानी मािनसहरूबाट छ लएको कुरा थाहा पाए, उनी औधी रसाए । ती ज्ञानी
मािनसहरूबाट उनले िनधार्रण गरेका समयअनसुार त्यस क्षे का दईु वषर् पगुकेा र
त्योभन्दा मिुनका बालकहरूलाई र बथेलहेमेका सबै परुुष बालकलाई मािनसहरू
पठाएर मानर् लगाए । 17 यसरी यिमर्या अगमवक् ता ारा जे भिनएको िथयो, त्यो
परुा भयो, 18 “रामामा एउटा आवाज सिुनयो, रोदन र ठुलो िवलाप, बालकहरूका
िन म्त राहलेको रोदन, र सान्त्वना ितनले इन्कार ग रन,् िकनिक ितनका बालकहरू
अब रहनेन ्।” 19जब हरेोद मरे, हरे, परम भकुा एक जना दतू िम मा योसफेकहाँ
सपनामा दखेा परे अिन उनलाई भन,े 20 “उठ, अिन बालक र उहाँकी आमालाई
लएर इ ाएल दशेमा जाऊ, िकनिक जसले बालकलाई मानर् चाहकेा िथए, ितनीहरू

म रसकेका छन ।्” 21योसफे उठे,अिन बालक र उहाँकी आमालाई लएर इ ाएल
दशेमा आए । 22 तर जब यहूिदयामा आफ्ना बबुा हरेोदको ठाउँमा अ खर्लाउसले
शासन ग ररहकेा उनले सनु,े उनी त्यहाँ जान डराए । परम भलुे सपनामा चतेावनी
िदनभुएपिछ उनी गालीलको क्षे ितर लाग,े 23 र नासरत भिनने सहरमा गएर बसे ।
“उहाँलाई नासरी भिननछे” भनरे अगमवक् ताहरू ारा बो लएको वचन यसरी परुा
भयो ।

3
1 ती िदनमा ब प् तस् मा-िदने यहून् ना यहूिदयाको उजाड-स्थानमा यसो भनरे

चार गद आए, 2 “पश् चा ाप गर, िकनभने स्वगर्को राज्य निजकै छ ।”
3 िकनभने यी मािनस ितनै हुन ्जसको बारेमा यशयैा अगमवक् ता ारा यसो भिनएको
िथयो, “उजाड-स्थानमा एक जना कराउनकेो आवाज, ‘परम भकुो मागर् तयार
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पार, उहाँका मागर्हरू सोझा बनाओ’ ।” 4 अब यहून् नाले उटँको रौँका वस् र
कम्मरको व रप र छालाको पटेी लगाउथँे । उनका खानकुेरा सलह र वन-मह
िथए । 5 त्यसपिछ यरूशलमे, सारा यहूिदया र यदर्न नदी वरपरका सबै क्षे का
मािनसहरू उनीकहाँ आए । 6 ितनीहरूले आ-आफ्ना पाप स्वीकार गद यदर्न नदीमा
ब प् तस्मा लए । 7 तर जब ितनले धरैे फ रसीहरू र सदकुीहरू ब प् तस् माको
िन म्त ितनीकहाँ आएको दखे,े तब ितनले ितनीहरूलाई भन,े “िवषाल ु सपर्का
सन्तान हो, आउन लागकेो ोधबाट भाग् न ितमीहरूलाई कसले चतेावनी िदयो
? 8 पश् चा ापको िन म्त सहुाउदँो फल फलाओ । 9 र आफ्नै िबचमा यस्तो
िवचार नगर, ‘अ ाहाम नै हा ा िपता हुन ् ।’ िकनिक म ितमीहरूलाई यो भन्दछु,
िक अ ाहामका िन म्त परमशे् वरले यी ढुङ्गाहरूबाट पिन सन्तान उत्पन् न गराउन
सक् नहुुन्छ । 10 रुखहरूको फेदमा बन्चरो अिग नै प रसकेको छ । यसकारण,
असल फल नफलाउने हरेक रुख काटी ढा लनछे, र आगोमा फ्याँिकनछे ।
11 म ितमीहरूलाई पश् चा ापको िन म्त पानीले ब प् तस् मा िदन्छु । तर मपिछ
आउनहुुनचेािह ँ मभन्दा श क् तशाली हुनहुुन्छ, र म उहाँका चप्पलहरू बोक् न पिन
योग्यको छैन ँ । उहाँले ितमीहरूलाई पिव आत्मा र आगोले ब प् तस् मा िदनहुुनछे
। 12 उहाँको खलालाई रा री सफा गनर् र धनसारमा उहाँको गहु ँ थपुानर् उहाँको
िनफन् ने नाङ्लो उहाँको हातमा छ । तर उहाँले भसुलाई चािह ँ किहल्यै िनभाउन
नसिकने आगोले डढाइिदनहुुनछे ।” 13 त्यसपिछ यहून् नाबाट ब प् तस् मा लनको
िन म्त यशे ू गालीलबाट यदर्न नदीमा आउनभुयो । 14 तर यहून् नाले यसो भन्दै
उहाँलाई रोक् न खोिजरह,े “मलैे पो तपाईंबाट ब प् तस् मा लनपुनमा के तपाईंचािह ँ म
कहाँ आउनहुुन्छ ?” 15 यशेलूे जवाफ िददँै ितनलाई यसो भन् नभुयो, “अिहललेाई
यस्तै हुन दऊे, िकनिक सबै धािमर्कता परुा गन ुर् हा ो िन म्त उपय ु छ ।” तब
यहून् नाले उहाँलाई ब प् तस् मा लन िदए । 16 उहाँको ब प् तस् मा भइसकेपिछ यशे ू
तरुुन्तै पानीबाट बािहर िनस्केर आउनभुयो, र हरे, उहाँको िन म्त स्वगर् उघा रयो
। उहाँले परमशे् वरका आत्मा ढुकुरजस्तै गरी तल झद आफूमािथ आइरहनभुएको
दखे् नभुयो । 17 हरे, स्वगर्बाट यसो भन् ने एउटा आवाज आयो, “ियनी मरेा अित
ि य पु हुन ्। म ियनीसगँ अत्यन्त सन् न छु ।”

4
1 त्यसपिछ दषु् टबाट परीिक्षत हुनलाई पिव आत्मा ारा यशे ू उजाड-स्थानमा



4:2 v म ी 4:19

डोर् याइनभुयो । 2 चा लस िदन र चा लस रात उहाँ उपवासमा रहनभुएपिछ उहाँ
भोकाउनभुयो । 3 परीक्षा गन आएर उहाँलाई भन्यो, “यिद तपाईं परमशे् वरका पु
हुनहुुन्छ भन,े यी ढुङ्गाहरूलाई रोटी हुने आज्ञा गन ुर्होस ् ।” 4 तर यशेलू े उ र
िदनभुयो र त्यसलाई भन् नभुयो, “यसो ले खएको छ, ‘मािनस केवल रोटीले मा
बाँच्दनै, तर परमशे् वरको मखुबाट िनस्कने हरेक वचन ारा बाँच्छ’ ।” 5 त्यसपिछ
दषु् टले उहाँलाई पिव सहरमा लग्यो अिन उहाँलाई म न्दरको सबभैन्दा अग्लो
ठाउँमा राख्यो, 6 अिन उहाँलाई भन्यो, “यिद तपाईं परमशे् वरका पु हुनहुुन्छ
भन,े तल हाम फाल्नहुोस,् िकनिक यसो ले खएको छ, ‘तपाईंको हरेचाह गनर्
उहाँले आफ्ना स्वगर्दतूहरूलाई आज्ञा गन ुर्हुनछे,’ अिन, ‘तपाईंका खु ा ढुङ्गामा
नबजा रऊन ् भनरे ितनीहरूले तपाईंलाई आफ्ना हातले मािथ उठाउनछेन’् ।”
7 यशेलूे त्यसलाई भन् नभुयो, “फे र यस्तो ले खएको छ, ‘तैलँ े परम भु आफ्ना
परमशे् वरको परीक्षा नगर’् ।” 8 फे र, त्यो दषु् टले उहाँलाई एउटा अग्लो स्थानमा
लग्यो र ससंारका सबै वभैवसिहत त्यहाँका राज्यहरू दखेायो । 9 त्यसले उहाँलाई
भन्यो, “यिद तपाईंले घोप् टो परेर मलाई दण्डवत ् गन ुर्भयो भन,े यी सबै थोक म
तपाईंलाई िदनछुे ।” 10 त्यसपिछ यशेलूे त्यसलाई भन् नभुयो, “शतैान, यहाँबाट
गइहाल ् ! िकनिक यसो ले खएको छ, ‘तैलँ े परम भु आफ्ना परमशे् वरको मा
आराधना गनछस,् र तैलँ े उहाँको मा सवेा गनछस’् ।” 11 अिन त्यो दषु् ट
उहाँको सामबुाट गयो, र हरे, स्वगर्दतूहरू आएर उहाँको सवेा गरे । 12 अिन जब
यहून् ना प ाउमा परेको यशेलू े सनु् नभुयो, उहाँ गालीलमा फकर् नभुयो । 13 उहाँले
नासरत छोड्नभुयो र उहाँ कफनर्हुममा जानभुयो र त्यहाँ बस् नभुयो, जनु जबलूनू र
नप् तालीका क्षे हरूमा, गालील समु को छेवमैा िथयो । 14 यशयैा अगमवक् ता ारा
भिनएका कुराहरू परुा हुनको िन म्त यस्तो भयो, 15 “गरैयहूदीहरूको गालील,
यदर्नपा र, समु तफर् , जबलूनूको भिूम र नप् तालीको भिूम ! 16 अन्धकारमा
बसकेा मािनसहरूले महान ् ज्योित दखेकेा छन,् र त्यस क्षे मा र मतृ्यकुो छायामा
बसकेाहरूमािथ एउटा ज्योित उदाएको छ ।” 17 त्यस समयदे ख यशेलूे चार
गनर् थाल्नभुयो अिन भन् नभुयो, “पश् चा ाप गर, िकनभने स्वगर्को राज्य निजक
आएको छ ।” 18 जब उहाँ गालीलको समु छेउमा िहडँ्दै हुनहुुन्थ्यो, उहाँले
दईु दाजभुाइ प सु भिनने िसमोन र उनका भाइ अ न् यासलाई जाल हािनरहकेा
दखे् नभुयो, िकनिक उनीहरू मछुवाहरू िथए । 19 यशेलूे ितनीहरूलाई भन् नभुयो,
“आओ, मरेो पिछ लाग, र म ितमीहरूलाई मािनसहरूका मछुवाहरू बनाउनछुे ।”
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20 तरुुन्तै उनीहरूले जाल छाडे र उहाँको पिछ लागे । 21 जब यशे ू त्यहाँबाट जाँदै
हुनहुुन्थ्यो उहाँले अकार् दईु दाजभुाइलाई दखे् नभुयो । उनीहरू ज ब्दयाका छोरा
याकूब र उनका भाइ यहून् ना िथए । उनीहरू आफ्ना िपता ज ब्दयासगँ डुङ्गामा
जालहरूको ममर्त गद िथए । उहाँले ितनीहरूलाई बोलाउनभुयो, 22 र उनीहरूले
तरुुन्तै उनीहरूका डुङ्गा र बबुालाई छोडी उहाँको पिछ लागे । 23यशेलूे गालीलका
सभाघरहरूमा िसकाउँद,ै परमशे् वरको राज्यको ससुमाचार चार गद र मािनसहरूका
िबचमा हर कारका रोग र िबमारीहरूलाई िनको पाद गालीलका सबै ठाउँमा
जानभुयो । 24 उहाँको बारेमा भएको समाचार िस रयाभ र फै लयो, र उहाँको अिग
मािनसहरूले ितनीहरू सबलैाई ल्याए जो िबरामी िथए, िविभन् न रोगहरू र दःुखाइले
स्त िथए, र जो भतूहरू ारा वशमा पा रएका िथए र ितनीहरू जो छारे रोग लागकेा

िथए र पक्षाघातीहरू िथए । 25 गालील, डकेापो लस, यरूशलमे, यहूिदया र यदर्न
पा रबाट आएको ठुलो िभड उहाँको पिछ लाग्यो ।

5
1 जब यशेलूे िभडलाई दखे् नभुयो, उहाँ डाँडामािथ जानभुयो । उहाँ तल

बस् नभुएपिछ उहाँका चलेाहरू उहाँकहाँ आए । 2 उहाँले आफ्नो मखु खोल्नभुयो
र ितनीहरूलाई यसो भन्दै िसकाउनभुयो, 3 “धन्य आत्मामा दीन हुनहेरू, िकनभने
स्वगर्को राज्य ितनीहरूकै हो । 4 धन्य हुन ्ितनीहरू जसले शोक गदर्छन,् िकनभने
ितनीहरूले सान्त्वना पाउनछेन ् । 5 धन्य न हरू, िकनभने ितनीहरूले पथृ्वीमा
राज्य गनछन ् । 6 धन्य धािमर्कताको िन म्त भोकाउने र ितखार्उनहेरू, िकनभने
ितनीहरू तपृ् त पा रनछेन ्। 7 धन्य दयावन्तहरू, िकनभने ितनीहरूले दया पाउनछेन ्
। 8 धन्य आत्मामा श ु हुनहेरू, िकनभने ितनीहरूले परमशे् वरलाई दखे् नछेन ् ।
9धन्य मलेिमलाप गराउनहेरू, िकनभने ितनीहरू परमशे् वरका सन्तान कहलाइनछेन ्
। 10 धन्य धािमर्कताका िन म्त सताइएकाहरू, िकनभने स्वगर्को राज्य ितनीहरूकै
हो । 11 ितमीहरू धन्यका हौ, जब मािनसहरूले ितमीहरूको अपमान गदर्छन ् र
ितमीहरूलाई दःुख कष् ट िदन्छन,् वा मरेो खाितर ितमीहरूका िवरु मा झटुो रूपमा
सबै िकिसमका दषु् ट कुराहरू भन्दछन ्। 12 आन न्दत होओ र िनकै खसुी होओ,
िकनिक स्वगर्मा ितमीहरूका इनाम ठुलो हुनछे । िकनभने यसरी नै ितमीहरूभन्दा
अिगका अगमवक् ताहरूलाई मािनसहरूले सताएका िथए । 13 ितमीहरू यस
पथृ्वीका ननू हौ । तर यिद ननूले आफ्नो स्वाद गमुायो भन,े यसलाई फे र कसरी
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निुनलो बनाउने ? यसलाई बािहर फ्याँक् न र मािनसहरूका खु ाले कुल्चनबाहके
अरू कुनै पिन कामको िन म्त त्यो उपयोगी हुदँनै । 14 ितमीहरू यस ससंारका
ज्योित हौ । डाँडामािथ बसा लएको सहर किहल्यै पिन लकु् न सक्दनै । 15 न त
मािनसहरूले ब ी बालरे डालोमिुन राख्दछन,् बरु त्यसलाई सामदानमािथ राख्दछन,्
र घरमा भएका त्यकेको िन म्त त्यसले उज्यालो िदन्छ । 16 मािनसहरूका
िबचमा ितमीहरूको ज्योित यसरी च म्कयोस,् िक ितनीहरूले ितमीहरूका असल
कामहरूलाई दखेनू ् र स्वगर्मा हुनहुुने ितमीहरूका िपताको शसंा गरून ् । 17 म
अगमवक् ताहरू वा वस्थालाई नष् ट गनर् आएको हु ँ भनी नसोच । म ितनलाई
नष् ट गनर् होइन, तर परुा गनर् आएको हु ँ । 18 िकनिक म ितमीहरूलाई साँचो
रूपमा भन्दछु, िक स्वगर् र पथृ्वी टलरे नगएसम्म र सबै कुरा परुा नभएसम्म,

वस्थाको एउटै पिन कुरा वा िबन्द ु िबतरे जानछैेन । 19 त्यसकारण, जसले
यी आज्ञाहरूका सानाभन्दा साना कुरालाई भङ्ग गदर्छ र अरूलाई पिन त्यसो
गनर् िसकाउँदछ, त्यो स्वगर्को राज्यमा सबभैन्दा तचु्छ ठह रनछे । तर जसले यी
कुराहरूलाई मान्दछ र त्यही गनर् िसकाउँदछ, ऊ स्वगर्को राज्यमा सबभैन्दा उच् च
ठह रनछे । 20 िकनिक म ितमीहरूलाई भन्दछु, िक ितमीहरूको धािमर्कता फ रसी
र शास् ीहरूको भन्दा बढी भएन भन,े ितमीहरू कुनै रीितले परमशे् वरको राज्यमा
वशे गनछैनौ । 21 ाचीन समयमा ितनीहरूलाई यसो भिनएको ितमीहरूले सनुकेा

छौ, ‘हत्या नगर’ र ‘हत्या गनचािह ँ इन्साफको जो खममा पनछ ।’ 22 तर म
ितमीहरूलाई भन्दछु, आफ्नो भाइसगँ रसाउने जो कोही इन्साफको जो खममा
पनछ । र जो कसलैे आफ्नो भाइलाई ‘त ँ काम नलाग् ने मािनस !’ भनरे भन्छ
भन,े त्यो न्यायालयमा उभ्याइने जो खममा पनछ । र जो कसलैे ‘त ँ मखूर् !’
भन्दछ, त्यो नरकको आगोमा पन जो खममा हुनछे । 23 त्यसकारण, यिद ितमीले
वदेीमा आफ्नो भटेी चढाउँदै गदार् ित ो भाइसगँ ित ो िवरु मा केही कुरा छ भन् ने
कुरा ितमीलाई याद आयो भन,े 24 ित ो भटेी त्यही वदेीको अगािड छोड र
आफ्नो बाटो लाग । पिहले आफ्नो भाइसगँ िमलाप गर, र तब आऊ र आफ्नो
भटेी चढाऊ । 25 ितमीलाई दोष लगाउनसेगँ अदालतको बाटोमा ितनीसगँै जाँद ै
गदार् नै िछ ै िमलाप गर, न ता ितमीलाई दोष लगाउनलेे ितमीलाई न्यायकतार्को
हातमा स ु म्पदलेा, र न्यायकतार्ले अिधकारीको हातमा स ु म्पदलेान,् र ितमीलाई
झ्यालखानामा फ्याँिकदलेान ् । 26 साँच् चै म ितमीहरूलाई भन्दछु, ितमीहरूको
ऋणको एक-एक पसैा च ु ा नगरुन्जलेसम्म ितमीहरू त्यहाँबाट किहल्यै बािहर
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आउनछैेनौ । 27 ितमीहरूले यसरी भिनएको सनुकेा छौ, ‘ िभचार नगर ।’ 28 तर
म ितमीहरूलाई भन्दछु, िक यिद कसलैे एउटी स् ीलाई अिभलाषाको द ृ ष् टले
हदेर्छ भन,े त्यसले आफ्नो हृदयमा त्यससगँ िभचार ग रसकेको हुन्छ । 29 र
यिद ित ो दािहने आखँाको कारण ितमी ठोकर खान्छौ भन,े त्यसलाई िनक लदऊे र
ितमीबाट टाढा फ्याँिकदऊे । िकनिक सम्पणूर् शरीर नरकमा फ्याँिकनभुन्दा आफ्नो
शरीरको कुनै एउटा भाग गमुाउन ु नै ित ो लािग असल हुन्छ । 30 र यिद ित ो
दािहने हातको कारण ितमी ठोकर खान्छौ भन,े त्यसलाई का टदऊे र ितमीबाट
टाढा फ्याँिकदऊे । िकनिक सम्पणूर् शरीर नरकमा जानभुन्दा आफ्नो शरीरको कुनै
एउटा भाग गमुाउन ु नै ित ो लािग असल हुन्छ । 31 यसो पिन भिनएको िथयो,
‘जसले आफ्नी पत् नीलाई त्याग्दछ, उसले ितनलाई पारपाचकेुको माण प दओेस ्
।’ 32 तर म ितमीहरूलाई भन्दछु, िक कामकु अनिैतकताको कारणबाहके आफ्नी
पत् नीलाई त्याग् नले े ितनलाई िभचा रणी तलु्याउदँछ । र ितनको पारपाचकेुपिछ
ितनीसगँ िववाह गनले िभचार गदर्छ । 33 फे र, ितमीहरूले ाचीन समयमा
भएकाहरूलाई यसो भिनएको सनुकेा छौ, ‘झटुो शपथ नखा, तर परम भमुा ती
शपथहरू परुा गर ्।’ 34 तर म ितमीहरूलाई भन्दछु, िक शपथ खाँदै नखाओ, न त
स्वगर्को, िकनिक त्यो परमशे् वरको िसहंासन हो; 35 न त पथृ्वीको, िकनिक त्यो
उहाँको िन म्त पाउदान हो; न त यरूशलमेको, िकनिक त्यो महान ्राजाको सहर हो;
36 न त आफ्नो िशरको शपथ खाओ, िकनिक ितमीहरूले एउटै केशलाई पिन सतेो
वा कालो बनाउन सक्दनैौ । 37 तर ितमीहरूको बोली ‘होलाई हो न’ै, वा ‘होइनलाई
होइन न’ै भन् ने होस ् । त्योभन्दा बढी जनुसकैु कुरा पिन दषु् टबाट आएको हुन्छ
। 38 ितमीहरूले यसो भिनएको सनुकेा छौ, ‘आखँाको स ामा आखँा, र दाँतको
स ामा दाँत ।’ 39 तर म ितमीहरूलाई भन्दछु, जो दषु् ट छ त्यसलाई ितरोध नगर
। त्यसको स ामा, जसले ित ो दािहने गालामा िहकार्उँछ, उसलाई ित ो अक
गाला पिन थािपदऊे । 40 र यिद कसलैे ितमीसगँ अदालतमा जान चाहन्छ, र
ित ो दौरा लएर जान्छ भन,े त्यसलाई ित ो खास्टो पिन दऊे । 41 र जसले
ितमीलाई एक िकलोिमटर जानको लािग बाध्य गराउँछ, उसगँ दईु िकलोिमटर
जाऊ । 42 ितमीहरूसगँ माग् ने जो कोहीलाई दओे, र ितमीहरूसगँ उधारो माग् न
चाहनहेरूलाई इन्कार नगर । 43 ितमीहरूले यसो भिनएको सनुकेा छौ, ‘आफ्नो
िछमकेीलाई ितमीहरूले मे गर र श लुाई घणृा गर ।’ 44 तर म ितमीहरूलाई
भन्दछु, ित ा श हुरूलाई मे गर र ितमीहरूलाई सताउनहेरूका िन म्त ाथर्ना गर,
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“ितमीहरूलाई सराप् नहेरूलाई आिशष ्दओे, र ितमीहरूलाई घणृा गनहरूका िन म्त
असल काम गर” 45 तािक ितमीहरू स्वगर्मा हुनहुुने ितमीहरूका िपताका छोराहरू
कहलाइन सक । िकनिक उहाँले असल र दषु् ट दवुकैा लािग आफ्नो घामलाई
उदाउन लगाउनहुुन्छ अिन धम र अधम दवुकैा लािग झरी पठाइिदनहुुन्छ ।
46 िकनिक यिद ितमीलाई मे गनहरूलाई मा मे गछ भने ितमीहरूले के इनाम
पाउछँौ र ? के कर उठाउनहेरूले पिन त्यसै गदनन ् र ? 47 र यिद ितमीहरूले
आफ्ना दाजभुाइहरूलाई मा अिभवादन गदर्छौ भन,े अरूहरूले भन्दा ितमीहरूले
के बढी गर् यौ र ? के गरैयहूदीहरूले पिन त्यस्तै गदनन ्र ? 48 त्यसकारण, जसरी
ितमीहरूका स्वग य िपता िस हुनहुुन्छ, त्यसरी नै ितमीहरू पिन िस हुनपुदर्छ ।

6
1 ितमीहरूले आफ्ना धािमर्क कायर्हरूलाई मािनसहरूको सामनु् ने ितनीहरूले

दखेनू ् भनरे नगनर् सावधान रहो, न ता स्वगर्मा हुनहुुने िपताबाट ितमीहरूले कुनै
इनाम पाउनछैेनौ । 2 त्यसलै,े जब ितमीहरूले कसलैाई केही दान िदन्छौ, तब
मािनसहरूबाट शसंा पाउनको िन म्त पाखण्डीहरूले सभाघरहरू र सडकहरूमा
गरेजस्तै आफ्नअैिग तरुही नफुक । साँच् चै म ितमीहरूलाई भन्दछु, िक ितनीहरूले
आफ्ना इनाम पाइसकेका छन ् । 3 तर जब ितमीहरू केही दान िदन्छौ, तब
ितमीहरूको दािहने हातले जे गद छ, त्यो ितमीहरूको दे े हातले थाहा नपाओस,्
4 तािक ितमीहरूको दान गपु् तमा होस ् । त्यसपिछ गपु् तमा दखे् नहुुने िपताले
ितमीहरूलाई इनाम िदनहुुनछे । 5 अिन जब ितमीहरू ाथर्ना गछ , तब
पाखण्डीहरूजस्ता नहोओ, िकनिक मािनसहरूले उनीहरूलाई दखेनू ्भनरे उनीहरू
सभाघरहरू र बाटोका छेउमा उिभएर ाथर्ना गनर् मन पराउँछन ् । साँच् चै म
ितमीहरूलाई भन्दछु, ितनीहरूले आफ्ना इनाम पाइसकेका छन ।् 6तर जब ितमीहरू
ाथर्ना गछ , तब आफ्नो िभ ी कोठामा जाओ । ढोका बन्द गर र आफ्ना िपतासगँ
ाथर्ना गर जो गपु् तमा रहनहुुन्छ । त्यसपिछ गपु् तमा दखे् नहुुने िपताले ितमीहरूलाई

इनाम िदनहुुनछे । 7 अिन जब ितमीहरू ाथर्ना गछ , थर्मा नबरबराओ, जसरी
गरैयहूदीहरूले गछर्न,् िकनिक धरैे बोल्नाले ितनीहरूको सनुाइ हुन्छ भनी ितनीहरू
ठान्दछन ् । 8 त्यसकैारण, ितनीहरू जस्ता नहोओ, िकनिक ितमीहरूले माग् नभुन्दा
अिग नै ितमीहरूलाई के कुराको खाँचो छ भनी ितमीहरूका िपता जान् नहुुन्छ ।
9 त्यसलै,े यसरी ाथर्ना गरः ‘हे हा ा स्वगर्मा हुनहुुने िपता, तपाईंको नाउँ पिव
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ग रयोस,् 10 तपाईंको राज्य आओस ्। तपाईंको इच्छा स्वगर्मा जस्तै यस पथृ्वीमा
परुा होस ् । 11 हामीलाई आज िदनभ रको भोजन िदनहुोस ् । 12 हा ा पाप क्षमा
ग रिदनहुोस,् जसरी हामीले हा ा िवरु मा पाप गनहरूलाई क्षमा गरेका छौँ । 13 र
हामीलाई परीक्षामा नडोर् याउनहुोस,् तर दषु् टबाट छुटकारा िदनहुोस ् । िकनिक
राज्य र परा म र मिहमा सदासवर्दा तपाईंकै हुन ् । आमने ।’ 14 िकनिक यिद
ितमीहरूले मािनसहरूका पापलाई क्षमा गर् यौ भन,े ितमीहरूका स्वग य िपताले
पिन ितमीहरूलाई क्षमा िदनहुुनछे । 15 तर यिद ितमीहरूले उनीहरूका पापलाई क्षमा
गरेनौ भन,े ितमीहरूका िपताले पिन ितमीहरूका पाप क्षमा गन ुर्हुनछैेन । 16 साथ,ै
जब ितमीहरू उपवास बस्दछौ, तब पाखण्डीहरूले गरेजस्तै उदास अनहुार नबनाओ,
िकनिक ितनीहरू मािनसहरूका अिग उपवास बसकेो जस्तो दे खन सिकयोस ्भनरे
ितनीहरूले आफ्ना अनहुारलाई िबगाछर्न ् । साँच् चै म ितमीहरूलाई भन्दछु, िक
ितनीहरूले आफ्ना इनाम पाइसकेका छन ् । 17 तर ितमीहरू जब उपवास बस्छौ,
आफ्ना अनहुार पखाल र आफ्ना िशरलाई अिभषके गर । 18 यसरी मािनसहरूका
नजरमा ितमीहरू उपवास बिसरहकेा जस्तो दे खदँनैौ, तर गपु् तमा हुनहुुने ितमीहरूका
िपतालाई मा त्यो थाहा हुन्छ । अिन गपु् तमा दखे् नहुुने ितमीहरूका िपताले
ितमीहरूलाई इनाम िदनहुुनछे । 19 पथृ्वीमा आफ्नो िन म्त धन सम् पि नथपुार,
जहाँ िकरा र खयाले त्यसलाई नष् ट गछर्न,् र जहाँ चोरहरूले घर फोरेर चोछर्न ्।
20 बरु, आफ्नो िन म्त स्वगर्मा धन सम्पि थपुार, जहाँ न त खया वा िकराले नष् ट
गदर्छ, न त चोरले चोरेर लजैान्छ । 21 िकनिक जहाँ ितमीहरूको धन सम्पि हुन्छ,
त्यहाँ ितमीहरूको मन पिन हुनछे । 22आखँा शरीरको िन म्त ब ी हो । त्यसकैारण,
यिद ितमीहरूका आखँा असल छन ्भन,े सम्पणूर् शरीर नै काशले भ रनछे । 23 तर
यिद ितमीहरूका आखँा खराब छन ् भन,े ितमीहरूका सम्पणूर् शरीर नै अधँ्यारोले
भ रन्छ । त्यसकैारण, यिद ितमीहरूमा भएको ज्योित वास्तवमा अधँ्यारो भयो भन,े
त्यो अन्धकार कित ठुलो होला ! 24 कसलैे पिन दईु जना मा लकको सवेा गनर्
सक्दनै, िकनिक त्यसले िक त एउटालाई घणृा गछर् र अक लाई मे गदर्छ, वा
एउटा ित समिपर्त हुन्छ र अक को उपके्षा गदर्छ । ितमीहरूले परमशे् वर र धन
दवुकैो सवेा गनर् सक्दनैौ । 25 त्यसकैारण, म ितमीहरूलाई भन्दछु, ितमीहरू आफ्ना
जीवनको बारेमा के खाउलँा वा के िपउँला भनरे वा आफ्नो शरीरको बारेमा के
लगाउलँा भनरे िचन्ता नगर । के जीवन भोजनभन्दा र शरीर वस् भन्दा मलू्यवान ्
हुदँनै र ? 26 आकाशका चराहरूलाई हरे ! ितनीहरूले न त छछर्न ् वा कटनी
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गछर्न ् वा भकारीमा बटुल्छन,् तरै पिन ितमीहरूका स्वग य िपताले ितनीहरूलाई
खवुाउनहुुन्छ । के ितमीहरू तीभन्दा धरैे बहुमलू्य छैनौ र ? 27 अिन ितमीहरूमध्ये
कसले िचन्ता गरेर आफ्नो आयमुा एक घडी पिन थप् न सक्छ र ? 28 अिन
ितमीहरू िकन लगाउने लगुाको लािग िचन्ता गछ ? मदैानका लली फुलहरूलाई
हरे, ती कसरी उ न्छन ्। ितनीहरूले न त काम गछर्न,् न कपडा नै बनु्छन ्। 29 र
पिन म ितमीहरूलाई भन्छु, सोलोमन पिन आफ्नो सम्पणूर् गौरवमा ियनीहरूले जस्तै
गरी आभिुषत िथएनन ् । 30 यिद परमशे् वरले आज हुने र भो ल भ ीमा फ्याँिकने
मदैानका घाँसहरूलाई समते पिहराउनहुुन्छ भन,े ितमीहरूलाई त झन ् कित बढी
पिहराउनहुुनछे, ए अल्प-िवश् वासीहरू हो ? 31 त्यसकैारण, िच न्तत भएर यसरी
नभन, ‘हामी के खाउलँा ?’ वा ‘हामी के िपउँला ?’ वा ‘हामी के लगाउलँा ?’
32 िकनिक यी सबै कुरा त गरैयहूदीहरूले खोज्छन ् र यी कुराहरू ितमीहरूलाई
आवश्यक छ भन् ने कुरा ितमीहरूका स्वग य िपताले जान् नहुुन्छ । 33 तर पिहले
उहाँको राज्य र उहाँको धािमर्कताको खोजी गर अिन यी सबै थोक ितमीहरूलाई
िदइनछे । 34 त्यसकैारण, भो लको िन म्त िचन्ता नगर, िकनिक भो लको िचन्ता
त्यो आफँैले गनछ । हरेक िदनको आफ्नै पयार्प् त िचन्ता रहकेो छ ।

7
1 इन्साफ नगर, र ितमीहरूको पिन इन्साफ हुनछैेन । 2 िकनिक जनु इन्साफले

ितमीहरूले इन्साफ गछ , त्यही इन्साफले ितमीहरूको पिन इन्साफ हुनछे । जनु
नापले ितमीहरूले नाप्छौ, त्यही नापले ितमीहरू पिन नािपनछेौ । 3 र िकन
ितमीहरूले आफ्नो भाइका आखँामा भएको परालको सानो टु ालाई दखे्छौ, तर
आफ्नै आखँामा भएको मढुालाई ितमीहरू ख्याल गदनौ ? 4 ितमीले आफ्नो
भाइलाई, ‘मलाई ित ो आखँामा भएको परालको टु ा िनकाल्न दऊे’ भनरे कसरी
भन् न सक्छौ, जब िक मढुाचािह ँ ित ो आफ्नै आखँामा छ ? 5 ए कपटी, पिहले
ित ो आफ्नै आखँामा भएको मढुालाई िनकाल, र ितमीले आफ्नो भाइको आखँामा
भएको परालको टु ा िनकाल्न ितमीले स्पष् टसगँ दखे् न सक्छौ । 6 जे कुरा पिव
छ त्यो कुकुरहरूलाई नदऊे, र आफ्ना मोतीहरू सङु्गरुहरूको अगािड नफाल ।
न ता ितनीहरूले त्यसलाई खु ाले कुल्चलेान,् र फकर ितमीहरूलाई आ मण
गलार्न ् । 7 माग, र त्यो ितमीहरूलाई िदइनछे । खोज, र ितमीहरूले भे ाउनछेौ
। ढकढक्याऊ, र ितमीहरूका िन म्त उघा रनछे । 8 िकनिक माग् ने सबलैे पाउछँन ्
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। र खोज्ने सबलैे भे ाउछँन ्। र ढकढक्याउने को िन म्त त्यो उघा रनछे ।
9 वा, ितमीहरूमध्ये यस्तो मािनस कोही छ जसले आफ्नो छोराले उसलाई रोटी
माग्दा ढुङ्गा दलेा ? 10 वा, उसले माछा माग्दा उसलाई सपर् दलेा ? 11 यसकारण,
ितमीहरू दषु् ट भएर पिन आफ्ना छोराछोरीलाई कसरी असल थोक िदने भनी
जान्दछौ भन,े ितमीहरूका स्वग य िपताले उहाँसगँ माग् नहेरूलाई कित बढ्ता गरेर
िदनहुुन्छ ? 12 त्यसकारण, मािनसहरूले ितमीहरूको िन म्त जस्तो गरेको चाहन्छौ,
ितमीहरूले ितनीहरूसगँ त्यस्तै गन ुर्पछर् । त्यो नै वस्था र अगमवक् ताहरूको
िशक्षा हो । 13 साँघरुो ढोकाबाट िभ पस । िकनभने िवनाशमा परु् याउने ढोका
र बाटो फरािकलो हुन्छन,् र त्यस बाटोबाट जाने मािनसहरू धरैे छन ्। 14 िकनिक
जीवनमा डोर् याउने ढोका र बाटो साँघरुो हुन्छन,् र त्यो भे ाउने थोरै मा छन ्
। 15 झटुा अगमवक् ताहरूदे ख होिसयार बस, जो भडेाको भषेमा आउँदछन,् तर
वास्तवमा ितनीहरू भोका ब् वाँसाहरू हुन ्। 16 ितनीहरूका फलहरू ारा ितमीहरूले
ितनीहरूलाई िचन् नछेौ । के मािनसहरूले काँडाको झाडीबाट अङ्गरु बटुल्छन,् वा
काँडाको िबरुवाबाट अन्जीर टप्छन ्र ? 17 यसरी न,ै हरेक असल रुखले असलै
फल फलाउँछ, तर खराब रुखले खराबै फल फलाउँछ । 18 एउटाअ सल रुखले
खराब फल फलाउन सक्दनै, न त खराब रुखले असल फल नै फलाउन सक्छ ।
19 हरेक रुख जसले असल फल फलाउँदनै, त्यो का टनछे र आगोमा फा लनछे
। 20 यसकारण, ितनीहरूका फलहरू ारा नै ितमीहरूले ितनीहरूलाई िचन् नछेौ ।
21 ‘ भ,ु भ’ु भन् ने सबै स्वगर्को राज्यमा वशे गनछैनन,् तर स्वगर्मा हुनहुुने मरेा
िपताको इच्छालाई पालन गन मा स्वगर्को राज्यमा वशे गनछ । 22 त्यस िदन धरैे
मािनसले मलाई भन् नछेन,् ‘हे भ,ु हे भ,ु के तपाईंको नाउमँा हामीले अगमवाणी
बोलकेा िथएनौँ र ? के तपाईंको नाउमँा भतूहरू धपाएनौँ र ? र तपाईंको नाउमँा
धरैे श क् तशाली कामहरू गरेका िथएनौँ र ?’ 23 तब म खलुमखलुा ितनीहरूलाई
घोषणा गनछु, ‘मलैे ितमीहरूलाई किहल्यै पिन िचनकेो िथइन ँ ! ए दषु् ट काम
गनहरू हो, मबाट टाढा गइहाल ्!’ 24 त्यसकारण, हरेक जसले मरेा वचन सनु्छ
र ती पालन गछर्, त्यो ब ु मान ् मािनसजस्तै हुनछे जसले आफ्नो घर च ानमािथ
बनायो । 25पानी पर् यो, बाढी आयो, र हुरी आयो र त्यस घरलाई हान्यो, तर त्यो घर
ढलने, िकनिक त्यो घर च ानमािथ बनाइएको िथयो । 26तर हरेक जसले मरेा वचन
सनु्छ र पालन गदन, त्यो मखूर् मािनसजस्तै हो जसले आफ्नो घर बालवुामािथ बनायो
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। 27 पानी पर् यो, बाढी आयो, र हुरी आयो र त्यस घरलाई हान्यो । र त्यो ढल्यो
र पणूर् रूपमा नष् ट भयो ।” 28 जब यशेलूे यी वचन भनरे सक् नभुयो, िभड उहाँको
िशक्षा सनुरे सा ै अच म्मत भयो, 29 िकनिक उहाँले ितनीहरूका शास् ीहरूले जस्तो
गरी होइन, तर ितनीहरूलाई अिधकारसिहत िसकाउनभुयो ।

8
1 जब यशे ू डाँडाबाट तल ओलर्नभुएको िथयो, ठुलो िभडले उहाँलाई प ायो

। 2 हरे, एक जना कुष् ठरोगी उहाँको निजक आयो र उहाँको अिग घोप् टो पर् यो,
र भन्यो, “हे भ,ु तपाईंले इच् छा गन ुर्भयो भन,े मलाई श ु पानर् सक् नहुुन् छ ।”
3 यशेलूे आफ्नो हात पसान ुर्भयो र उसलाई छुनभुयो, र भन् नभुयो, “म चाहन् छु
। ितमी श ु होऊ ।” तब तरुून् तै आफ्नो कुष् ठरोगबाट ऊ शु भयो । 4 यशेलूे
उसलाई भन् नभुयो, “हरे, कुनै पिन मािनसलाई केही नभन् न ू । आफ्नो बाटो लाग;
आफँैलाई पजुारीकहाँ कट गराऊ र ितनीहरूको अिग गवाही होस ्भनरे मोशाले
आज्ञा गरेअनसुार भटेी चढाऊ ।” 5 जब यशे ू कफर् नहुममा वशे गन ुर्भएको िथयो,
एक जना कप् तान उहाँकहाँ आएर उहाँलाई सोध,े 6 “हे भ,ु मरेो एक जना नोकर
पक्षाघातले िसत भएर घरमा प ल्टरहकेो छ र ऊ भयानक पीडामा छ ।” 7 यशेलूे
ितनलाई भन् नभुयो, “म आएर उसलाई िनको पानछु ।” 8 कप् तानले जवाफ िदए र
भन,े “ भ,ु तपाईं मरेो घरको छानामिुन आउनको िन म्त म योग् यको छैन ँ । तपाईंले
केवल वचन मा बो लिदनहुोस ्र मरेो नोकर िनको हुनछे । 9 िकनिक म पिन एउटा
यस्तो मािनस हु ँ जो अिधकारको मिुन रा खएको छु, र मरेो मिुन पिन िसपाहीहरू
छन ्। म एक जनालाई ‘जाऊ’ भन् छु र ऊ जान् छ, र अक लाई ‘आऊ’ भन् छु र
ऊ आउँछ, अिन मरेो नोकरलाई ‘त् यो गर’ भन् छु र उसले त् यो गछर् ।” 10 जब
यशेलूे यो सनु् नभुयो, उहाँ छक् क पन ुर्भयो र उहाँलाई प ाउनहेरूलाई भन् नभुयो,
“साँच् चै म ितमीहरूलाई भन् छु, इ ाएलमा पिन मलैे यस्तो िवश् वास भएको कोही
पाएको िथइन ँ । 11 म ितमीहरूलाई भन् छु, धरैे जना पवूर् र प श् चमबाट आउनछेन,्
अिन ितनीहरू अ ाहाम, इसहाक र याकूबसगँ स् वग य राज् यको भोजमा बस् नछेन ्
। 12 तर राज् यका छोराहरू बािहर अन् धकारमा फा लनछेन,् जहाँ रुवाबासी र दा ा
िकटाइ हुनछे ।” 13 यशेलूे त्यस कप् तानलाई भन् नभुयो, “जाऊ । ितमीले िवश् वास
गरेजस् तै ित ो िन म्त ग रयोस ् ।” अिन त् यही घडी ितनको नोकर िनको भयो ।
14 जब यशे ू प सुको घरमा आउनभुयो, उहाँले प सुकी सास ू ज् वरोले िबरामी भई
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थला प ररहकेी दखे् नभुयो । 15 यशेलूे ितनको हातमा छुनभुयो, अिन ज् वरोले
ितनलाई छोड ्यो । त् यसपिछ ितनी उ ठन ् र उहाँको सवेा गनर् था लन ् । 16 जब
साँझ पर् यो, मािनसहरूले भतूात् मा लागकेा धरैे मािनसहरूलाई यशेकूहाँ ल् याए ।
उहाँले एउटै वचनबाट भतूात् माहरूलाई बािहर िनकाल्नभुयो र सबै िबरामीलाई िनको
पान ुर्भयो । 17 यसरी यशयैा अगमवक् ता ारा भिनएको यस्तो वचन परुा भयो, “उहाँ
आफँैले नै हा ा िबमारीहरू लनभुयो र हा ा रोगहरू वहन गन ुर्भयो ।” 18 जब
यशेलूे िभडलाई आफ्नो व रप र दखे् नभुयो, उहाँले गालील समु को अक प
जानको िन म्त िनदशन िदनभुयो । 19 त् यसपिछ एक जना शास् ी आएर उहाँलाई
भन,े “गरुुज् य,ू तपाईं जहाँ जानहुुन् छ म तपाईंलाई त्यहीँ प ाउनछुे ।” 20 यशेलूे
ितनलाई भन् नभुयो, “स् यालहरूका दलुा छन ्, र आकाशका चराचरुूङ्गीहरूका
ग ुडँहरू छन ्, तर मािनसका पु को त आफ्नो िशर राख् ने ठाउँ कहीँ छैन ।”
21चलेाहरूमध्ये एक जनाले उहाँलाई भन,े “ भ,ु पिहले मलाई गएर मरेो बबुालाई
गाड्न िदनहुोस ्।” 22 तर यशेलू े ितनलाई भन् नभुयो, “मलाई प ाऊ, र मदुार्ले
नै मदुार्लाई गाड ्न छोिडदऊे ।” 23 जब यशे ू डुङ्गामा चढ्नभुएको िथयो, उहाँका
चलेाहरूले पिन उहाँलाई िभ सम्म प ाए । 24 हरे, समु मा चण्ड आधँीबहेरी
चल् यो, अिन त्यो डुङ्गा समु को छाल ारा छोिपयो । तर यशे ू सिुतरहनभुएको
िथयो । 25 चलेाहरू उहाँकहाँ आए र उहाँलाई यसो भनी उठाउन लाग,े “हे भ,ु
हामीलाई बचाउनहुोस ्, हामी मन लागकेा छौँ !” 26 यशेलूे ितनीहरूलाई भन् नभुयो,
“ए अल् पिवश् वासीहरू, ितमीहरू िकन डराउछँौँ ?” त् यसपिछ उहाँ उठ ्नभुयो
अिन आधँी र समु लाई हकान ुर्भयो । त् यसपिछ त्यहाँ परैु शा न्त छायो । 27 ती
मािनसहरू छक् क परे र भन,े “उहाँ कस् तो मािनस हुनहुुन्छ, िक समु र आधँीले पिन
उहाँको आज्ञा मान्छन ्?” 28 जब यशे ू सम ु को पा रप र गद रनीहरूको दशेमा
आउनभुएको िथयो, दईु जना भतूात् मा लागकेा मािनसले उहाँलाई भटेे । ितनीहरू
िचहानबाट िनस् केर आइरहकेा िथए र धरैे िहसंात्मक िथए । त् यसकारण, त् यो बाटो
भएर कोही पिन या ु जान सक्दनै िथयो । 29 हरे, ितनीहरूले ठुलो स् वरले कराए र
भन,े “हे परमशे् वरका पु , तपाईंसगँ हा ो के सरोकार ? के तोिकएको समयभन्दा
पिहले नै तपाईं यहाँ हामीलाई दःुख िदन आउनभुएको हो ? 30 त् यहाँ निजकै
धरैे स ुगँरुहरूको एउटा बथान च ररहकेो िथयो । 31 ती भतूात् माहरूले उहाँलाई
िबन् ती ग ररहे र भन,े “यिद तपाईंले हामीलाई बािहर िनकाल् नहुुन् छ भन,े हामीलाई
स ुगँरुहरूको बथानमा पठाइिदनहुोस ् ।” 32 यशेलूे ितनीहरूलाई भन् नभुयो, “जा
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!” ती भतूात्माहरू बािहर िनस्के र स ुगँरुहरूिभ पसे । अिन हरे, सबै स ुगँरु त्यो
िभरालो पहाडको तल दौडे र समु मा खसे अिन ितनीहरू पानीमा डुबरे मरे ।
33सुगँरुहरू चराइरहकेा मािनसहरू त्यहाँबाट दौडरे गए । अिन जब ितनीहरू सहरमा
गए, ितनीहरूले सबै कुरा बताइिदए, र िवशषे गरी भतूात्मा लागकेा मािनसहरूलाई
के भएको िथयो सो बताइिदए । 34 हरे, परैु सहर यशेलूाई भटे्न आयो । जब
ितनीहरूले उहाँलाई दखे,े ितनीहरूले उहाँलाई ितनीहरूको इलाका छोडरे त् यहाँबाट
जान अनरुोध गरे ।

9
1 यशे ू एउटा डुङ्गािभ वशे गन ुर्भयो, पा रप जानभुयो, र आफ्नो

सहरमा आइपगु् नभुयो । 2 हरे, ितनीहरूले उहाँकहाँ ओ ानमा सिुतरहकेो एउटा
पक्षाघातीलाई ल्याए । ितनीहरूको िवश् वास दखेरे यशेलू े त्यो पक्षाघात भएको

क् तलाई भन् नभुयो, “छोरा आन न्दत होऊ । ित ा पाप क्षमा भएका छन ् ।”
3 हरे, त्यहाँका केही शास् ीहरूले ितनीहरूका माझमा यसो भन,े “यो मािनसले
ईश् वर-िनन्दा ग ररहकेो छ ।” 4 यशेलूे ितनीहरूको िवचारलाई थाहा पाउनभुयो र
भन् नभुयो, “िकन ितमीहरू आफ्ना हृदयमा दषु् ट िवचार ग ररहकेा छौ ? 5 कुन
कुराचािह ँ भन् न सिजलो छ, ‘ित ा पाप क्षमा भएका छन ् भन् न िक उठ र िहडँ
भन् न ?’ 6 तर मािनसका पु लाई पथृ् वीमा पाप क्षमा गन अिधकार छ भन् ने कुरा
ितमीहरूले जान् न सक ।” उहाँले त्यस पक्षाघातीलाई भन् नभुयो, “उठ, आफ्नो
ओ ान उठाऊ र आफ्नो घर जाऊ ।” 7 त्यसपिछ त्यो मािनस उ ो र आफ्नो
घरतफर् गयो । 8 जब िभडले यो दखे्यो, ितनीहरू छक् क परेर मािनसहरूलाई यस्तो
अिधकार िदनभुएको परमशे् वरको शसंा गरे । 9 यशे ू त्यहाँबाट जाँदै गन ुर्हुदँा उहाँले
म ी नाउँ गरेको क् तलाई दखे् नभुयो, जो कर उठाउने ठाउँमा बिसरहकेा िथए ।
उहाँले ितनलाई भन् नभुयो, “मलाई प ाऊ ।” ितनी उठे र उहाँको पिछ लागे ।
10 जब यशे ूखाना खान घरमा बस् नभुयो, हरे, धरैे कर उठाउने र पापी मािनसहरूले
यशे ू र उहाँका चलेाहरूसगँै खाना खाए । 11 जब फ रसीहरूले यो दखे,े ितनीहरूले
उहाँका चलेाहरूलाई भन,े “िकन ितमीहरूका गरुु कर उठाउनहेरू र पापीहरूसगँ
बसरे खान्छन ् ?” 12 जब यशेलूे यो सनु् नभुयो, उहाँले भन् नभुयो, “शरीरमा
ब लयो भएकाहरूलाई वै को खाँचो पदन, केवल ितनीहरूलाई मा खाँचो हुन्छ
जो िबरामी छन ् ।” 13 जाओ र यसको अथर् के हो िसक, ‘म दया चाहन्छु, तर
ब लदान होइन ।’ िकनिक म, धम हरूलाई पश् चा ाप गनर्लाई बोलाउन आएको
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होइन,ँ तर पापीहरूका लािग आएको हु ँ । 14 त्यसपिछ ब प् तस्मा-िदने यहून् नाका
चलेाहरू उहाँकहाँ आए, र भन,े “िकन हामी र फ रसीहरू ायः उपवास बस्तछौ,ँ
तर तपाईंका चलेाहरू उपवास बस्दनैन ्?” 15 यशेलूे ितनीहरूलाई भन् नभुयो, “के
िववाहमा आएकाहरू, दलुहा ितनीहरूका साथमा हुदँा-हुदँै दःुखी हुन्छन ् र ? तर
ती िदन आउनछेन,् जब दलुहा ितनीहरूबाट टाढा लिगनछे, र ितनीहरू उपवास
बस् नछेन ् । 16 कसलैे पिन परुानो वस् मा नयाँ कपडाको टु ा जोड्दनै, िकनिक
त्यो टु ा वस् बाट च्याितनछे, र त्यहाँ झन ् नरा ो दलुो हुनछे । 17 न त कसलैे
परुानो म को मशकमा नयाँ दाखम राख्दछ । ितनीहरूले त्यसो गरे भन,े त्यो
मशक फुट्नछे र सबै दाखम पो खनछे, र म को मशक नष् ट हुनछे । त्यसको
स ामा, ितनीहरूले नयाँ दाखम लाई नयाँ म को मशकमा रख्दछन,् र दवुै सरुिक्षत
रहन् छन ्।” 18 जब यशेलूे ितनीहरूलाई यो कुरा भिनरहनभुएको िथयो, हरे, एउटा
अिधकारी आए र यशेलूाई दण्डवत ्गरे । ितनले भन,े “मरेी छोरी भखर्रै मरेकी छन,्
तर आएर तपाईंले ितनको िशरमािथ हात रा खिदनहुोस ्र ितनी फे र जीिवत हुनिेछन ्
।” 19 त्यसपिछ यशे ू उठ्नभुयो र ितनको पिछ लाग् नभुयो र उहाँका चलेाहरू पिन
पिछ लागे । 20 हरे, बा वषर्दे ख धरैे रगत बग् ने एक जना स् ी यशेकूो पछािड
आइन,् र उहाँको वस् को छेउ छोइन ्। 21 िकनिक ितनले आफँैलाई यसो भनकेी
िथइन,् “मलैे उहाँको वस् मा छोएँ भने पिन, म िनको पा रनछुे ।” 22 तर यशे ू
पछािड फकर् नभुयो र ितनलाई दखे् नभुयो, र भन् नभुयो “छोरी, साहस गर । ित ो
िवश् वासले ितमीलाई िनको पारेको छ ।” अिन ती स् ी तरुुन्तै िनको भइन ्। 23 जब
यशे ू त्यस अिधकारीको घरमा आउनभुयो, उहाँले बाँसरुी बजाउनहेरू र िभडले ठुलो
हल्ला ग ररहकेा दखे् नभुयो । 24 उहाँले भन् नभुयो, “पर जाओ, िकनिक यी यवुती
मरेकी छैनन,् तर ियनी िनदाएकी छन ् ।” तर ितनीहरू उहाँको िगल्ला गरेर हाँस े
। 25 जब िभडलाई बािहर पठाइएको िथयो, उहाँ कोठािभ जानभुयो र उहाँले
ितनका हात समात् नभुयो, र ती यवुती उ ठन ् । 26 यो खबर त्यस क्षे को चारैितर
फै लयो । 27 जब यशे ू त्यहाँबाट भएर जाँदै हुनहुुन्थ्यो, दईु जना द ृ ष् टिवहीनले
उहाँलाई प ाए । ितनीहरू ठुलो स्वरले कराइरहे र यसो भिनरह,े “दाऊदका पु ,
हामीमािथ दया गन ुर्होस ् ।” 28 जब यशे ू घरिभ आउनभुयो, ती द ृ ष् टिवहीनहरू
उहाँकहाँ आए । यशेलूे ितनीहरूलाई भन् नभुयो, “म यो गनर् सक्छु भनी के ितमीहरू
िवश् वास गछ ?” ितनीहरूले उहाँलाई भने “ज्य,ू भु ।” 29 त्यसपिछ यशेलूे
ितनीहरूका आखँा छोएर भन् नभुयो, “ितमीहरूले िवश् वास गरेअनसुार ितमीहरूका
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िन म्त यो ग रयोस ् ।” 30 अिन ितनीहरूका आखँा खो लए । त्यसपिछ यशेलूे
ितनीहरूलाई कडासाथ आज्ञा गन ुर्भयो र भन् नभुयो, “ख्याल गर, िक यो कुराबारे
कसलैाई पिन थाहा नहोस ् ।” 31 तर ती दईु जना मािनस बािहर िनस्के र यो
खबर त्यो क्षे भ र नै फैलाए । 32 जब ती दईु जना मािनस जाँदै िथए, हरे, एक
जना भतूात्मा लागकेो बोल्न नसक् ने क् तलाई यशेकूहाँ ल्याइयो । 33 जब त्यो
भतूात्मा धपाइयो, तब त् यो क् त बोल्यो । िभडहरू छक् क परे र भन,े “इ ाएलमा
यस्तो किहल् यै दे खएको िथएन !” 34 तर फ रसीहरूले यसो भिनरहकेा िथए,
“यसले भतूहरूको मा लक ारा भतूहरू िनकाल्दछ ।” 35 यशे ू सारा सहरमा र
गाउहँरूमा जानभुयो । उहाँले राज् यको ससुमाचार चार गद र सबै िकिसमका रोग
र िबमारीहरूलाई िनको पाद ितनीहरूका सभाघरहरूमा िसकाइरहनभुयो । 36 जब
उहाँले िभडलाई दखे् नभुयो, उहाँ ितनीहरूका िन म्त दयाले भ रनभुयो, िकनभने
ितनीहरू िवच लत र िनराश िथए । ितनीहरू गोठालािवनाका भडेाहरूजस् तै िथए ।
37 उहाँले चलेाहरूलाई भन् नभुयो, “फसल त शस् त छन,् तर खतेालाहरू थोरै छन ्
। 38 यसकारण फसलका भलुाई चाँडै ाथर्ना गर, तािक उहाँले आफ् नो फसलका
िन म्त खतेालाहरू पठाइिदनभुएको होस ्।”

10
1 यशेलूे आफ्ना बा जना चलेालाई एकै ठाउँमा बोलाउनभुयो र ितनीहरूलाई

अशु आत्माहरू धपाउने अिधकार िदनभुयो अिन हर कारका रोग र
िबमारीहरूलाई िनको पान अिधकार पिन िदनभुयो । 2 यी बा जना े रतका नाम
यस कार छ । पिहलो, िसमोन (जसलाई उहाँले प सु पिन भनरे बोलाउनहुुन्थ्यो),
र ितनका भाइ अ न् यास; ज ब्दयाका छोरा याकूब, र ितनका भाइ यहून् ना;
3 िफ लप र बारथोलोमाइ; थोमा र कर उठाउने म ी, अल्फयसका छोरा याकूब र
थिेदयस; 4 िसमोन कनानी र यहूदा इस्क रयोत, जसले यशेलूाई प ाइिदने िथयो
। 5 यी बा ै जनालाई यशेलू े बािहर पठाउनभुयो । उहाँले ितनीहरूलाई िनदशन
िदनभुयो र भन् नभुयो, “गरैयहूदीहरू बस् ने कुनै पिन ठाउँमा नजाओ, र सामरीहरूको
कुनै पिन सहरमा वशे नगर ।” 6 यसको स ा, इ ाएलको घरानाको हराएको
भडेाकहाँ जाओ । 7अिन जसै ितमीहरू जान्छौ, ‘स्वगर्को राज्य निजकै आइसकेको
छ’ भनी चार गर । 8 रोगीहरूलाई िनको पार, मरेकाहरूलाई जीिवत बनाओ,
कुष् ठरोगीहरूलाई श ु पार र भतूात्माहरूलाई धपाओ । ितमीहरूले िस ैँमा पाएका
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छौ, िस ैँमा दओे । 9 ितमीहरूका थलैीमा कुनै पिन सनु, चाँदी वा िप ल नबोक
। 10 ितमीहरूका या ाको िन म्त झोला वा फाल्त ु दौरा वा जु ा वा लौरो नबोक,
िकनिक खतेालाले आफ्नो भोजन पाउनपुछर् । 11 ितमीहरू जनुसकैु सहर वा गाउमँा
वशे गछ , त्यहाँ को योग्यको छ भनी प ा लगाओ र नगइन्जलेसम्म ितमीहरू

त्यहीँ बस । 12 जब ितमीहरू घरमा पस्छौ, तब त्यसलाई अिभवादन गर । 13 यिद
त्यो घर योग्यको छ भन,े ितमीहरूको शा न्त त्यसमािथ आओस ् । तर यिद त्यो
योग्यको छैन भन,े ितमीहरूका शा न्त ितमीहरूकहाँ नै फकर आओस ्। 14 जसले
ितमीहरूलाई हण गदन वा ितमीहरूका वचन सनु्दनै, ितमीहरू त्यस सहर वा
गाउबँाट िनस्केर जाँदा, ितमीहरूका खु ाबाट धलुो टकटक्याइदओे । 15 साँच् चै म
ितमीहरूलाई भन्दछु, न्यायको िदनमा त्यस सहरको भन्दा सदोम र गमोराको इन्साफ
बढी सहनीय हुन्छ । 16हरे, म ितमीहरूलाई ब्वाँसाहरूका िबचमा भडेाझै ँ पठाउँदै छु
। यसकारण, सपर्झै ँ चनाखो र ढुकुरझै ँ सोझो होओ । 17 मािनसहरूदे ख होिसयार
बस ! ितनीहरूले ितमीहरूलाई प रषद्हरूमा स ु म्पिदनछेन ् र ितनीहरूले आफ्ना
सभाघरहरूमा ितमीहरूलाई कोरार् लगाउनछेन ् । 18 अिन शासकहरू र राजाहरू
र अन्यजाितहरूका िन म्त गवाहीको रूपमा मरेो खाितर ितमीहरू ितनीहरूका
साम ु ल्याइनछेौ । 19 जब ितनीहरूले ितमीहरूलाई स ु म्पिदनछेन,् तब ितमीहरूले
कसरी वा के बोल्ने भन् ने िवषयमा िचन्ता नगर, िकनिक ितमीहरूलाई बोल्नपुन
कुरा सोही घडी िदइनछे । 20 िकनिक बोल्ने ितमीहरू होइनौ, तर ितमीहरूमा
बोल्नहुुने ितमीहरूका िपताका आत्मा हुनहुुन्छ । 21 दाजलुे भाइलाई मतृ्यकुो िन म्त
प ाइिदनछे, र बबुाले आफ्नो छोरालाई । छोराछोरीहरू आफ्ना बबुा-आमाका
िवरु मा उठ्नछेन ् र मतृ्यकुा िन म्त ितनीहरूलाई स ु म्पिदनछेन ् । 22 मरेो नाउकँो
खितर ितमीहरू सबबैाट घिृणत हुनछेौ । तर जसले अ न्तम घडीसम्म सहन्छ,
त्यस क् तको उ ार हुनछे । 23 जब ितनीहरूले यस सहरमा ितमीहरूलाई
सताउछँन,् अक सहरमा भाग, िकनिक साँच् चै म ितमीहरूलाई भन्दछु, मािनसका
पु नआउञ् जलेसम्म ितमीहरू इ ाएलका सहरहरू पिन घिुमसकेका हुनछैेनौ ।
24 चलेा आफ्नो गरुुभन्दा षे् ठ हुदँनै, न त नोकर आफ्नो मा लकभन्दा ठुलो
हुन्छ । 25 चलेा आफ्नो गरुु र नोकर आफ्नो मा लकजस्तो हुन ु नै उसको िन म्त
पयार्प् त हुन्छ । यिद ितनीहरूले घरका मा लकलाई नै बालिजबलु भनकेा छन ्भन,े
ितनीहरूले उनका घरानालाई झन ् कित बढी बदनाम गलार्न ् ! 26 त्यसकारण,
ितनीहरूसगँ नडराओ, िकनिक कुनै कुरा पिन ढािकएको छैन जनु कट हुनछैेन,



10:27 xix म ी 11:1

र कुनै कुरा पिन लकुाइएको छैन जनु थाहा हुनछैेन । 27 जे म ितमीहरूलाई
अधँ्यारोमा भन्दछु, त्यो उज्यालोमा भिनदओे र जे ितमीहरूले आफ्नो कानमा मधरु
रूपमा सनु्छौ, त्यो घरको धरुीबाट घोषणा गर । 28 ितनीहरूसगँ नडराओ जसले
शरीरलाई मादर्छन,् तर आत्मालाई मानर् सक्दनैन ् । बरु, आत्मा र शरीर दवुलैाई
नरकमा नष् ट गनर् सक् नहुुनसेगँ डराओ । 29 के सानो िसक् कामा दईुवटा भङ्गरेा
िबक्दनैन ् र ? तापिन ितमीहरूका िपताको इच्छािवना तीमध्ये एउटा पिन भइँुमा
खस्दनै । 30 तर ितमीहरूका िशरका केशहरू पिन गन्ती भएका छन ्। 31 नडराओ
। ितमीहरू धरैे भङ्गरेाभन्दा बढी मलू्यवान ् छौ । 32 यसकारण, जसले मलाई
मािनसहरूका सामनु् ने हण गदर्छ, म पिन उसलाई स्वगर्मा हुनहुुने मरेा िपताको
साम ु हण गनछु । 33 तर जसले मािनसहरूका सामनु् ने मलाई इन्कार गदर्छ, म पिन
उसलाई स्वगर्मा हुनहुुने मरेा िपताको साम ु इन्कार गनछु । 34 म पथृ् वीमा शा न् त
ल्याउन आएँ भनी िवचार नगर । म शा न्त ल्याउन होइन, तर तरवार चलाउन आएँ
। 35 िकनिक म मािनसलाई उसको िपताको िवरु र छोरीलाई उसकी आमाको
िवरु र बहुारीलाई उसकी सासकूो िवरु गराउन आएँ । 36 मािनसका श हुरू
उसको आफ्नै घरानािभ का हुनछेन ् । 37 जसले मलाई भन्दा आफ्नो बबुा वा
आमालाई मे गछर्, त्यो मरेो िन म्त योग्यको हुदँनै । र जसले आफ्नो छोरा वा
छोरीलाई मलाई भन्दा बढी मे गछर्, ऊ मरेो िन म्त योग्यको हुदँनै । 38 जसले
आफ्नो ु स उठाएर मरेो पिछ लाग्दनै, ऊ मरेो िन म्त योग्यको हुदँनै । 39 जसले
आफ्नो जीवन भे ाउछँ, उसले त्यो गमुाउनछे । तर जसले मरेो खितर आफ्नो जीवन
गमुाउछँ, उसले जीवन पाउनछे । 40 जसले ितमीहरूलाई स्वागत गदर्छ, उसले
मलाई स्वागत गदर्छ र जसले मलाई स्वागत गदर्छ, उसले मलाई पठाउनहुुनलेाई
पिन स्वागत गदर्छ । 41 जसले अगमवक् तालाई ितनी अगमवक् ता भएको कारणले
स्वागत गदर्छ, उसले अगमवक् ताको इनाम पाउनछे । अिन जसले धम मािनसलाई
ितनी धम भएको कारणले स्वागत गदर्छ, उसले धम मािनसको इनाम पाउनछे ।
42जसले यी सानाहरूमध्ये कसलैाई चलेा भएको कारणले एक कचौरा िचसो पानी
मा पिन िपउन दलेा, साँच् चै म ितमीहरूलाई भन्दछु, उसले कुनै रीितले आफ्नो
इनाम गमुाउनछैेन ्।

11
1 यशेलूे आफ्ना बा जना चलेालाई िशक्षा िदइसक् नभुएपिछ ितनीहरूका
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सहरहरूमा िसकाउन र चार गनर् उहाँ त्यहाँबाट जानभुयो । 2 अिन जब
यहून् नाले झ्यालखानाबाट ीष् टले गन ुर्भएका कामहरूको बारेमा सनु,े उनले
आफ्ना चलेाहरू ारा एउटा खबर पठाए, 3 र उनलाई भन,े “के आउनहुुनवेाला
तपाईं नै हुनहुुन्छ, वा कोही अक मािनस हुनहुुन्छ जसको हामीले तीक्षा गन ुर्पछर्
?” 4 यशेलूे उ र िदनभुयो र ितनीहरूलाई भन् नभुयो, “ितमीहरूले जे दखेकेा र
सनुकेा छौ, गएर यहून् नालाई बताइदओे । 5 द ृ ष् टिवहीनहरूले द ृ ष् ट पाइरहकेा
छन;् लङ्गडा मािनसहरू िहिँडरहकेा छन;् कुष् ठरोगीहरू शु पा रएका छन;्
बिहरा मािनसहरूले फे र सिुनरहकेा छन;् मरेका मािनसहरूलाई फे र जीवनमा
फकार्इएको छ, अिन खाँचोमा परेका मािनसहरूलाई ससुमाचार सनुाइँदै छ । 6अिन
ितनीहरू धन्यका हुन ् जसले मलाई ितनीहरूका िन म्त कुनै बाधा सम्झदँनैन ् ।”
7 जसै यी मािनसहरू आफ्नो बाटो लाग,े यशेलूे िभडहरूलाई यहून् नाको बारेमा
बताउन थाल्नभुयो, “ितमीहरू उजाड-स्थानमा के हनेर् गयौ– हावाले हल्लाइरहकेो
िनगालोलाई ? 8 ितमीहरू के हनेर् बािहर गयौ– मलमलको लगुा लगाउने मािनसलाई
? वास्तवमा मलमलको कपडा लगाउने क् त त राजाहरूका दरबारहरूमा बस्छ
। 9 तर ितमीहरू के हनेर् बािहर गयौ– के अगमवक् तालाई ? हो, म ितमीहरूलाई
भन्दछु, अगमवक् ताभन्दा पिन महान ् क् तलाई । 10 उनी ितनै हुन ् जसको
बारेमा यस्तो ले खएको छ, ‘हरे, म ितमीहरूको अिग-अिग मरेा समाचारवाहकलाई
पठाउँदै छु, जसले म आउनभुन्दा अगािड ितमीहरूका िन म्त बाटो तयार पानछन ्
।’ 11 साँच् चै म ितमीहरूलाई भन्दछु, स् ीबाट जन्मकेाहरूमा ब प् तस्मा-िदने
यहून् नाभन्दा महान ् अरू कोही छैन । तरै पिन स्वगर्को राज्यमा सबभैन्दा कम
मह  वको मािनस उनीभन्दा महान ्हुन्छन ्। 12 ब प् तस्मा-िदने यहून् नाको िदनदे ख
अिहलसेम्म स्वगर्को राज्यले ती ता भोिगरहकेो छ, र उ मािनसहरूले यसलाई
बलपवूर्क प न्छन ् । 13 िकनिक यहून् ना नआन्जलेसम्म सबै अगमवक् ता र

वस्थाले अगमवाणी ग ररहकेा िथए । 14अिन यिद ितमीहरूले ए लयालाई पाउने
इच्छा ग ररहकेा छौ भन,े आउनपुन ए लया उनी नै हुन ्। 15जससगँ सनु् ने कान छ,
त्यसले सनुोस ्। 16यस पसु्तालाई म केसगँ तलुना गरूँ ? यो त बजारमा खे लरहकेा
बालकहरूजस्तै छ, जो बस्दछ र एक अकार्लाई बोलाउँदछ, 17 र भन्दछ, ‘हामीले
ितमीहरूका िन म्त बाँसरुी बजायौँ, अिन ितमीहरू नाचनेौ । हामीले शोक गर् यौ,ँ र
ितमीहरू रोएनौ ।’ 18 िकनिक यहून् ना रोटी खाँदै अथवा दाखम िपउँदै आएनन,्
अिन ितनीहरू भन्छन,् ‘त्यसलाई भतू लागकेो छ ।’ 19 मािनसका पु खाँदै र
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िपउँदै आए र ितनीहरू भन्छन,् ‘हरे, ऊ एउटा िघचवुा मान्छे हो अिन िपयक् कड,
कर उठाउनहेरू र पापीहरूको िम हो !’ तर ब ु चािह ँ ितनको कामहरूले िस
हुन्छ ।” 20 तब यशेलूे ती सहरहरूलाई हकानर् थाल्नभुयो जहाँ उहाँका धरैेजसो
श क् तशाली कायर्हरू भएका िथए, िकनिक ितनीहरूले पश् चा ाप गरेका िथएनन ्
। 21 “िधक् कार तलँाई, ए खोराजीन ! िधक् कार तलँाई, ए बथेसदेा ! यिद तमँा
ग रएका श क् तशाली कायर्हरू टुरोस र सीदोनमा ग रएका भए, ितनीहरूले धरैे
पिहले नै भाङ् ा र खरानी लगाएर पश् चा ाप ग रसकेका हुने िथए । 22 न्यायको
िदनमा ितमीहरूका िन म्त भन्दा टुरोस र सीदोनको िन म्त इन्साफ अझ बढी सहनीय
हुनछे । 23 त ँ कफनर्हुम, के त ँ स्वगर्मा उचा लनछेस ् भनी सम्झन्छस ् । होइन,
तलँाई तल पातालमा झा रनछे । िकनिक यिद तमँा ग रएका श क् तशाली कायर्हरू
सदोममा ग रएका भए, त्यो आजसम्म पिन रिहरहने िथयो । 24 तर म ितमीहरूलाई
भन्दछु, िक इन्साफको िदनमा तरेो िन म्त भन्दा सदोम मलुकुको िन म्त सिजलो
हुनछे ।” 25 त्यस बलेा यशेलू े भन् नभुयो, “िपता, म तपाईंको शसंा गदर्छु । हे
स्वगर् र पथृ्वीका मा लक, िकनभने तपाईंले यी कुराहरू ब ु मानी र समझदारहरूबाट
लकुाउनभुयो, र ती अनपढलाई कट गराउनभुयो जो साना बालकहरूजस्ता छन ्।
26 हो, िपता, िकनिक तपाईंको द ृ ष् टमा यही नै मनपद िथयो । 27 मरेा िपता ारा
सबै कुरा मलाई स ु म्पएको छ । अिन िपताबाहके पु लाई कसलैे िचन्दनै, अिन पु
र प ु ले कट गराउन इच्छा गरेको क् तले बाहके िपतालाई कसलैे िचन्दनै ।
28 मकहाँ आओ, ितमीहरू सबै जसले प र म गदर्छौ र ग ौँ बोझले लािदएका छौ,
अिन म ितमीहरूलाई िव ाम िदनछुे । 29 मरेो जवुा ितमीहरूमािथ लओे र मबाट
िसक, िकनिक म न र कोमल हृदयको छु, अिन ितमीहरूले आफ्नो आत्माको
िन म्त िव ाम पाउनछेौ । 30 िकनिक मरेो जवुा सिजलो छ र मरेो बोझ हलकुो छ
।”

12
1 त्यित बलेा शबाथको िदनमा यशे ू अन् नका खतेहरू हुदँै जानभुयो । उहाँका

चलेाहरू भोकाए र ितनीहरूले अन् न टप्दै खान लागे । 2 तर जब फ रसीहरूले
त्यो दखे,े उनीहरूले यशेलूाई भन,े “हने ुर्होस,् जे शबाथमा गनर् अनिुचत छ तपाईंका
चलेाहरूले त्यही गछर्न ् ।” 3 तर यशेलू े ितनीहरूलाई भन् नभुयो, “के दाऊदले
उनीसगँ भएका मािनसहरूले भोकाएको बलेामा के गरे भन् ने कुरा ितमीहरूले
किहल्यै पढकेा छैनौ ? 4 कसरी उनी परमशे् वरको भवनमा पसरे उहाँको
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उप स्थितको रोटी खाए, जनु उनी र उनीसगँ भएकाहरूका िन म्त खान ु अनिुचत
िथयो तर त्यो पजुारीहरूका लािग मा ै उिचत िथयो ? 5 र शबाथमा पजुारीहरूले
त्यस िदनलाई अपिव गछर्न,् तरै पिन उनीहरू दोषरिहत हुन्छन ् भन् ने कुरा के
ितमीहरूले वस्थामा पढकेा छैनौ र ? 6 तर म ितमीहरूलाई भन्दछु, म न्दरभन्दा
महान ् एक जना यहाँ हुनहुुन्छ । 7 ‘म कृपा चाहन्छु र ब लदान होइन’ भन् ने
कुराको अथर् यिद ितमीहरूले बझुकेा भए ितमीहरूले िनद षको िनन्दा गन िथएनौ
। 8 िकनभने मािनसका पु शबाथका भु हुन ् ।” 9 त्यसपिछ यशे ू त्यहाँबाट
अल ग्गनभुयो र ितनीहरूका सभाघरहरूमा जानभुयो । 10 हरे, त्यहाँ एक जना
हात सकेुको क् त िथयो । यशेलूाई पापको दोष लगाउन फ रसीहरूले उहाँलाई
सोध,े “के शबाथमा िनको पान ुर् उिचत छ ?” 11 यशेलूे ितनीहरूलाई भन् नभुयो,
“के ितमीहरूका िबचमा यस्तो क् त होला जोसगँ एउटा मा भडेा छ, र यिद
शबाथमा त्यो भडेा गिहरो खाल्डोमा खस्यो भन,े उसले त्यसलाई समातरे बािहर
निनकाल्ला ? 12 त्यसो भए, एउटा मािनसको मलू्य त्यो भडेाभन्दा कित बढी छ !
त्यसलै,े शबाथमा असल गन ुर् न्यायसङ्गत छ ।” 13 अिन यशेलूे त्यस क् तलाई
भन् नभुयो, “ित ो हात पसार ।” उसले आफ्नो हात पसार् यो, र उसको त्यो हात
अक हातजस्तै िनको भयो । 14 तर ती फ रसीहरू बािहर गए र षड् यन् रच् न थाले
। ितनीहरूले उहाँलाई कसरी मानर् सिकन्छ भनरे मौका खोज्न थाले । 15अिन जब
यशेलूे यो थाहा पाउनभुयो, उहाँ त्यहाँबाट िनस्कनभुयो । धरैे मािनसले उहाँलाई
प ाए र उहाँले ितनीहरू सबलैाई िनको पान ुर्भयो । 16 उहाँको बारेमा अरूहरूलाई
नभन् न ूभनी उहाँले ितनीहरूलाई आदशे िदनभुयो, 17 तािक यशयैा अगमवक् ता ारा
यसो भिनएको कुरा सत्य सािबत होस,् 18“हरे, मरेो दास जसलाई मलैे छानकेो छु;
मरेा अित ि य, जसमा मरेो ाण सन् न छ । म उनमा मरेा आत्मा खन्याउनछुे, अिन
उनले गरैयहूदीहरूलाई न्यायको घोषणा गनछन ्। 19 उनले सङ्घषर् गनछैनन,् न त
ठुलो स्वरले कराउनछेन,् न त कसलैे गल्लीहरूमा उनको स्वर सनु् नछे । 20 उनले
कुनै फुटेको नरकटलाई भाँच् नछैेनन;् उनले न्यायलाई िवजयमा नपरु् याएसम्म उनले
कुनै पिन िधपिधप ब लरहकेो सलदेोलाई िनभाउनछैेनन ् । 21 अिन उनको नाउमँा
गरैयहूदीहरूले िवश् वास गनछन ्।” 22 अिन भतूात्माले सताएको एक जना अन्धो
र बोल्न नसक् ने क् त यशेकूहाँ ल्याइयो । उहाँले त्यसलाई िनको पान ुर्भयो र
फलस्वरूप त्यो बोल्न नसक् ने क् त बोल्न सक् ने र दखे् न सक् ने भयो । 23 सबै
िभड छक् क परे र भन,े “के यी मािनस दाऊदका पु हुन सक्छन ्?” 24 तर जब



12:25 xxiii म ी 12:39

फ रसीहरूले यस आश् चयर्कमर्को बारेमा सनु,े ितनीहरूले भन,े “यो मािनसले अरू
केही होइन, तर भतूात्माहरूको राजकुमार बालिजबलु ारा भतूहरू िनकाल्दछ ।”
25 तर यशेलू े ितनीहरूको िवचार जान् नभुयो र ितनीहरूलाई भन् नभुयो, “आफँैमा
िवभािजत भएको हरेक राज्यलाई उजाड पा रनछे, अिन आफँैमा िवभािजत भएको
हरेक सहर वा घराना टक् नछैेन ।” 26 यिद शतैानले नै शतैानलाई िनकाल्दछ
भन,े त्यो आफँैमा िवभािजत हुन्छ । त्यसको राज्य कसरी टक्ला ? 27 अिन
म बालिजबलु ारा भतूात्माहरू िनकाल्छु भन,े ितमीहरूलाई प ाउनहेरूले को ारा
ितनीहरूलाई िनकाल्छन ्त ? यसकारण, ितनीहरू ितमीहरूका न्यायाधीश हुनछेन ्
। 28 तर यिद म परमशे् वरको आत्मा ारा भतूात्माहरू िनकाल्छु भन,े परमशे् वरको
राज्य ितमीहरूमा आएको छ । 29 र कुनै मािनसले एक ब लयो क् तलाई पिहले
नबाँधसेम्म उसको घरमा िछरेर उसका सामानहरू कसरी चोनर् सक्छ ? त्यस ब लयो

क् तलाई बाँधपेिछ उसको घरका सामानहरू त्यसले चोछर् । 30जो मिसत छैन ऊ
मरेो िवरु मा हुन्छ, अिन जसले मिसत बटुल्दनै उसले छरपष् ट पाछर् । 31 त्यसलैे म
भन्दछु, मािनसले गरेको हरेक पाप र ईश् वर-िनन्दा क्षमा हुनछे, तर पिव आत्माको
िवरु मा ग रएको िनन्दा क्षमा हुनछैेन । 32अिन जसले परमशे् वरका पु को िवरु मा
कुनै वचन बोल्छ भने उसलाई क्षमा ग रनछे । तर जो कोहीले पिव आत्माको
िवरु मा बोल्छ त्यसलाई न यो ससंारमा न त आउने ससंारमा क्षमा ग रनछे ।
33 िक त रुखलाई असल बनाओ र त्यसको फललाई पिन असल बनाओ, वा
िक त त्यो रुखलाई खराब बनाओ र त्यसको फललाई पिन खराब बनाओ, िकनिक
रुख त्यसको फल ारा िचिननछे । 34 ए सपर्का सन्तानहरू, ितमीहरू दषु् ट छौ
त कसरी असल कुरा बोल्न सक्छौ ? िकनिक हृदयमा जे छ, त्यही मखुबाट
िनस्कन्छ । 35 एउटा असल क् तले आफ्नो हृदयमा रहकेो असल कुराले जे
असल छ त्यो नै बािहर ल्याउछँ, अिन एउटा दषु् ट क् तले आफ्नो हृदयमा रहकेो
दषु् ट कुराले जे दषु् ट छ त्यो नै बािहर ल्याउछँ । 36 र म ितमीहरूलाई भन्दछु,
िक न्यायको िदनमा मािनसहरूले आफूले बोल्ने हरेक थर् वचनको िन म्त लखेा
िदनछेन ् । 37 िकनिक ितमीहरूका वचन ारा नै ितमीहरूको न्याय हुनछे, अिन
ितमीहरूकै वचन ारा ितमीहरू दोषी ठह रनछेौ ।” 38 त्यसपिछ केही शास् ीहरू
र फ रसीहरूले यशेलूाई उ र िददँ ै भन,े “गरुु, हामी तपाईंबाट केही िचन्हहरू हनेर्
चाहन्छौँ ।” 39 तर यशेलू े ितनीहरूलाई जवाफ िदनभुयो र भन् नभुयो, “एउटा दषु् ट
र िभचारी पसु्ताले िचन्ह खोज्छ । तर त्यसलाई योना अगमवक् ताको िचन्हबाहके
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अरू िचन्ह िदइनछैेन । 40 िकनिक जसरी योना ितन िदन र ितन रात माछाको पटेमा
िथए, त्यसरी नै मािनसका पु ितन िदन र ितन रात पथृ्वीको गभर्िभ रहनछेन ् ।
41 िननवकेा मािनसहरू न्यायको िदनमा यस पसु्तासगँ खडा हुनछेन ्र यस जाितको
िनन्दा गनछन ् । िकनिक योनाको सन्दशे सनुरे ितनीहरूले पश् चा ाप गरेका िथए,
र हरे, योनाभन्दा अझै महान ् कोही यहाँ छन ् । 42 दिक्षणकी रानी यस पसु्ताका
मािनसहरूसगँ न्यायको िदनमा उठ्निेछन ्र यसको िनन्दा गनिछन ्। ितनी पथृ्वीका
कुनाबाट सोलोमनका ज्ञानका कुराहरू सनु् न आइन,् तर हरे, सोलोमनभन्दा महान ्
कोही यहाँ छन ् । 43 जब कुनै अशु आत्माले मािनसलाई छोड्छ, त्यो पानी
नभएको ठाउँ हुदँै जान्छ र त्यसले आराम खोज्छ, तर त्यसले त्यो भे ाउदँनै ।
44 अिन त्यसले भन्छ, ‘म मरेो घरमा फकर् नछुे जहाँबाट म आएँ ।’ फिकर् एपिछ
त्यसले आफ्नो घर सफा ग रएको र िमलाएर रा खएको भे ाउछँ । 45 त्यसपिछ त्यो
गएर आफूभन्दा दषु् ट अरू सात आत्मालाई बटुल्छ अिन ितनीहरू सबै त्यहाँिभ
बस् न आउँछन ् । अिन त्यस मािनसको पिछल्लो अवस्था पिहलकेो भन्दा अझ
खराब हुन्छ । यस दषु् ट पसु्ताको िन म्त ठक यस्तै हुनछे ।” 46 जब यशे ू िभडसगँ
बोल्दै हुनहुुन्थ्यो, हरे, उहाँकी आमा र उहाँको भाइ उहाँसगँ बोल्नको िन म्त बािहर
प खर्रहे । 47 कसलैे उहाँलाई भन्यो, “हने ुर्होस,् तपाईंकी आमा र तपाईंका भाइहरू
तपाईंसगँ बोल्न बािहर प खर्रहनभुएका छन ् ।” 48 तर यशेलू े उ र िदनभुयो र
त्यसो भन् ने क् तलाई भन् नभुयो, “मरेी आमा को हुन ्? र मरेा भाइहरू को हुन ्
?” 49 अिन उहाँले आफ्नो हात उहाँका चलेाहरूतफर् पसारेर भन् नभुयो, “हरे,
मरेी आमा र मरेा भाइहरू ियनीहरू नै हुन ्! 50 िकनिक जसले स्वगर्मा हुनहुुने मरेा
िपताको इच्छाअनसुार गदर्छ, त्यो मािनस नै मरेो भाइ, मरेी बिहनी र मरेी आमा हुन ्
।”

13
1 त्यस िदन यशे ू घरबाट बािहर िनस्केर जानभुयो र समु को छेउमा बस् नभुयो ।

2 उहाँको व रप र एउटा ठुलो िभड जम्मा भयो । त्यसलै,े उहाँ एउटा डुङ्गािभ
जानभुयो र त्यहाँ बस् नभुयो । सबै िभड समु को िकनारमा उिभयो । 3 तब यशेलूे
दषृ् टान्तहरूमा उनीहरूलाई धरैे कुरा भन् नभुयो । उहाँले यसो भन् नभुयो, “हरे, एक
जना िबउ छन मान्छे िबउ छनर् िनस्क्यो । 4 जसै उनले छरे, केही िबउहरू बाटोको
छेउमा परे, अिन चराहरू आएर ती िबउलाई िन लिदए । 5 अरू िबउहरूचािह ँ
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ढुङ्गनेी जिमनमा परे, जहाँ धरैे माटो िथएन । ती तरुुन्तै उ ,े िकनिक त्यहाँ माटो
गिहरो िथएन । 6 तर जब चक घाम लाग्यो, ती डढे िकनिक ितनका जरा िथएनन,्
अिन ती सिुकहाले । 7 अरू िबउहरू काँडाघारी माझमा परे । ती काँडाका बोटहरू
बढरे आए र ितनलाई िनसािसिदए । 8अरू िबउहरू असल माटोमा परे र केहीले सय
गणुा, केहीले साठी गणुा र केहीले ितस गणुा अन् न उब्जाए । 9जोसगँ कान छ, उसले
सनुोस ्।” 10चलेाहरू आएर यशेलूाई भन,े “तपाईं िभडहरूसगँ िकन दषृ् टान्तहरूमा
बोल्नहुुन्छ ?” 11यशेलूे जवाफ िदनभुयो र ितनीहरूलाई भन् नभुयो, “ितमीहरूलाई
स्वगर्को राज्यका रहस्यहरू बझु् ने मौका िदइएको छ, तर ितनीहरूलाई यो िदइएको
छैन । 12 िकनिक जोसगँ छ, उसलाई अझ धरैे िदइनछे, अिन ऊसगँ शस्त हुनछे
। तर जोसगँ छैन, ऊसगँ भएको पिन उसबाट लइनछे । 13 त्यसलै,े ितनीहरूसगँ म
दषृ् टान्तमा बोल्दछु, िकनिक ितनीहरूले दखेे तापिन ितनीहरूले वास्तवमा दखे्दनैन ।्
अिन ितनीहरूले सनुे तापिन वास्तवमा ितनीहरूले सनु्दनैन,् न त ितनीहरूले बझु्दछन ्
। 14 ितनीहरूका िन म्त यशयैा अगमवक् ताको अगमवाणी परुा हुन्छ, जसले यसो
भन्छन,् ‘सिुनरहकेा हुदँा त ितमीहरूले सनु्छौ, तर ितमीहरूले कुनै रीितले बझु्दनैौ;
हे ररहकेा हुदँा त ितमीहरूले हछे , तर ितमीहरूले कुनै रीितले दखे्दनैौ । 15 िकनिक
यी मािनसहरूका हृदय ससु्त भएका छन,् र ितनीहरू सनु् नलाई कठोर भएका छन,्
र ितनीहरू फे र फकलान,् र मलैे ितनीहरूलाई िनको पान िथए भनरे ितनीहरूले
आफ्ना आखँा बन्द गरेका छन ् । यसलै,े ितनीहरूले आफ्ना आखँाले दखे्दनैन,्
वा ितनीहरूले आफ्ना कानले सनु्दनैन,् वा ितनीहरूले आफ्ना हृदयले बझु्दनैन ् ।’
16 तर धन्यका हुन ित ा आखँा, िकनिक ितनले दखे्छन;् र ित ा कान, िकनिक
ितनले सनु्दछन ् । 17 साँच् चै म ितमीहरूलाई भन्दछु, िक ितमीहरूले जे दखेकेा
छौ धरैे अगमवक् ताहरू र धम मािनसहरूले ती हने इच्छा गरे, र ितनीहरूले ती
दखेनेन ् । ितमीहरूले जे सनुकेा छौ ितनीहरूले ती सनु् ने इच्छा गरे, तर ितनीहरूले
ती सनुनेन ् । 18 तब िबउ छनको दषृ् टान्त सनु । 19 जब कसलैे राज्यको वचन
सनु्छ तर त्यसलाई बझु्दनै, तब दषु् ट आउँछ र उसको हृदयमा जे छ रएको िथयो,
त्यो खोसरे लजैान्छ । योचािह ँ त्यो िबउ हो जनु बाटोको छेउमा छ रएको िथयो ।
20 ढुङ्गनेी माटोमा छ रएको चािह ँ त्यो हो जसले वचन सनु्छ र तरुुन्तै खसुीसाथ
त्यसलाई हण गछर् । 21 तर ऊ आफँैमा जरा हुदँनै र केही बरेसम्म मा टिकरहन्छ
। तर जब वचनको कारण सतावट वा कष् ट आउँछ, उसले तरुुन्तै ठेस खान्छ ।
22काँडाघारीमा छ रएको चािह ँ त्यो हो, जसले वचन सनु्छ, तर ससंारको वास्ता र
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धनीहरूको कपटले वचनलाई िनसािसिदन्छ, अिन ऊ िनष्फल हुन्छ । 23 असल
माटोमा छ रएको चािह ँ त्यो हो, जसले वचन सनु्छ र त्यसलाई बझु्छ । त्यसले नै
साँचो रूपमा फल फलाउँछ र केहीले सय गणुा, केहीले साठी गणुा, र केहीले ितस
गणुा फल फलाउँछ ।” 24 यशेलूे ितनीहरूलाई अक दषृ् टान्त स्ततु गन ुर्भयो ।
उहाँले भन् नभुयो, “स्वगर्को राज्य यस्तो मािनसजस्तो हो जसले आफ्नो जिमनमा
असल िबउ छर् यो । 25 तर जब मािनसहरू सतु,े उसको श ु आयो, र गहु ँ बारीमा
सामा पिन छा रिदएर गयो । 26 जब बोट दखेा पर् यो र ितनीहरूले अन् न फलाउन
थाल,े तब सामाहरू पिन दखेा परे । 27 त्यस जग्गाका मा लकका दासहरू आए
र ितनलाई भन,े ‘हजरू, के तपाईंको बारीमा असल िबउ मा छन ुर्भएको िथएन
र ? अिहले ियनमा सामाहरू कसरी आए ?’ 28 ितनले उनीहरूलाई भन,े ‘यो
एउटा श लुे गरेको हो ।’ ती दासहरूले ितनलाई भन,े ‘के हामी गएर त्यसलाई
उखालकेो तपाईं चाहनहुुन्छ ?’ 29 त्यस जिमनका मा लकले भन,े ‘होइन, जब
ितमीहरूले सामाहरूलाई उखले्छौ, ितमीहरूले तीसगँै गहुलँाई पिन उखलेौला ।
30 कटनी गन समयसम्म यी दवुलैाई सगँै हुकर् न दओे । कटनीको समयमा फसल
कटनी गनहरूलाई म भन् नछुे, “पिहले सामाहरूलाई उखले र त्यसलाई जलाउनलाई
मठुाहरूमा बाँध, तर गहुलँाई मरेो ढुकुटीमा जम्मा गर’ ।” 31 त्यसपिछ यशेलूे
ितनीहरूलाई अक दषृ् टान्त भन् नभुयो । उहाँले भन् नभुयो, “स्वगर्को राज्यचािह ँ
रायोको दानाजस्तो हो जनु एउटा मािनसले लयो र आफ्नो बारीमा छर् यो । 32 यो
िबउ अरू सबै िबउभन्दा सानो हुन्छ । तर जब यो हुकर् न्छ, यो बगैचँामा भएका
सबै बोटभन्दा ठुलो हुन्छ । यो एउटा रुख बन्छ, अिन आकाशका चराहरू आउँछन ्
र यसका हाँगाहरूमा ग ुडँ बनाउछँन ् ।” 33 त्यसपिछ यशेलूे ितनीहरूलाई अक
दषृ् टान्त भन् नभुयो, “स्वगर्को राज्यचािह ँ खिमरजस्तो हो जनु एउटी स् ीले लइन ्
र ितन कचौरा िपठोमा त्यो नफुलसेम्म िमसाइन ्।” 34 यशेलूे यी सबै कुरा िभडलाई
दषृ् टान्तहरूमा भन् नभुयो । अिन दषृ् टान्तहरूमा बाहके उहाँले ितनीहरूलाई केही
पिन भन् नभुएन । 35 योचािह ँ अगमवक् ताहरूले जे भनकेा िथए, ती कुरा सत्य
ठह रऊन ् भनरे हुन आयो, जब उहाँले भन् नभुयो, “म मरेो मखु दषृ् टान्तहरूमा
खोल्नछुे । म यस ससंारको सरुुदे ख लकुाइएका कुराहरूलाई कट गनछु ।” 36तब
यशेलूे िभडलाई छोड्नभुयो र घरिभ जानभुयो । उहाँका चलेाहरू उहाँकहाँ आएर
भन,े “खतेका सामाहरूको बारेमा भिनएको दषृ् टान्त हामीलाई ाख्या ग रिदनहुोस ्
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।” 37 यशेलूे जवाफ िदनभुयो र भन् नभुयो, “जसले बारीमा असल िबउ छरे
उनीचािह ँ मािनसका पु हुन ् । 38 बारीचािह ँ ससंार हो; अिन असल िबउचािह ँ
राज्यका पु हरू हुन ् । अिन सामाहरूचािह ँ दषु् टका छोराहरू हुन,् 39 र त्यो श ु
जसले ती सामाहरू छरे, त्योचािह ँ दषु् ट हो । फसलको कटनी ससंारको अन्त हो,
र कटनी गनहरूचािह ँ स्वगर्दतूहरू हुन ् । 40 त्यसलै,े जसरी सामाहरू बटु लन्छन ्
र आगोमा जलाइन्छन,् यो ससंारको अन्तमा यस्तै हुनछे । 41 मािनसका पु ले
आफ्ना स्वगर्दतूहरूलाई पठाउनछेन,् र ितनीहरूले उनको राज्यबाट पाप ल्याउने
सबै थोक र पाप गन सबै जनालाई बटुल्नछेन ् । 42 ितनीहरूले ितनीहरूलाई
आगोको भ ीमा फा लिदनछेन,् जहाँ रुवाबासी र दा ा िकटाइ हुनछे । 43 तब
धम मािनसहरू उनीहरूका िपताको राज्यमा सयूर्झै ँ चम्कनछेन ् । जससगँ कान
छ, उसले सनुोस ् । 44 स्वगर्को राज्यचािह ँ जिमनमा लकुाइएको धनजस्तै हो ।
एक जना मािनसले त्यो भे ायो अिन त्यसलाई लकुायो । उसको आनन्दमा ऊ
जान्छ, उसगँ भएका सबथैोक बचे्छ, अिन उसले त्यो जिमन िकन्छ । 45 फे र,
स्वगर्को राज्य एक जना ापारीले मलू्यवान ् मोतीहरू खोजजेस्तै हो । 46 जब
उसले धरैे मलू्य भएको एउटा मोती भे ायो, ऊ गयो र उसगँ भएका सबै थोक बचे्यो
र त्यो िकन्यो । 47 फे र, स्वगर्को राज्य समु मा फ्याँिकएको जालजस्तो हो, अिन
त्यसले सबै खालका ाणीलाई बटुल्यो । 48 जब त्यो भ रयो, जालाहारीहरूले
त्यसलाई समु को िकनारमा ताने । तब उनीहरू बसे अिन रा ा कुराहरू भाँडाहरूमा
बटुले । तर काम नलाग् ने िचजहरूलाई फ्याँिकिदए । 49 ससंारको अन्तमा यस्तै
हुनछे । स्वगर्दतूहरू आउनछेन ्र धम हरूका माझबाट दषु् टहरूलाई छुट ् ाउनछेन ्
। 50 उनीहरूले ितनीहरूलाई आगोको भ ीमा फा लिदनछेन,् जहाँ रुवाबासी र दा ा
िकटाइ हुनछे । 51 के ितमीहरूले यी सबै कुराहरू बझुकेा छौ ?” चलेाहरूले
उहाँलाई भन,े “बझुकेा छौँ ।” 52 तब यशेलूे ितनीहरूलाई भन् नभुयो, “त्यसकारण,
स्वगर्को राज्यको चलेा बनकेो हरेक शास् ी एउटा मािनसजस्तो हो जो घरको
मा लक हो, जसले भण्डारबाट नयाँ र परुाना िचजहरू िनकाल्छ ।” 53 यशेलूे
यी दषृ् टान्तहरू सक् नभुएपिछ उहाँ त्यस ठाउँबाट जानभुयो । 54 तब यशे ू आफ्नै
नगरमा वशे गन ुर्भयो अिन मािनसहरूलाई ितनीहरूका सभाघरहरूमा िसकाउनभुयो
। प रणामचािह ँ यस्तो भयो, िक ितनीहरू आश् चयर् चिकत भए र भन,े “यी मािनसले
उनको ज्ञान र आश् चयर्कमर्हरू कहाँबाट पाउछँन ्? 55 के यी मािनस िसकम का
छोरा होइनन ् र ? के उनकी आमा म रयम होइनन ् र ? अिन उनका भाइहरू,
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याकूब, योसफे, िसमोन र यहूदा होइनन र् ? 56अिन उनका सबै बिहनी हा ै माझमा
छैनन ्र ? त्यसलै,े यी मािनसले यी सबै कुरा कहाँबाट पाउछँन ्त ?” 57 ितनीहरू
उहाँबाट अ सन् न भए । तर यशेलू े ितनीहरूलाई भन् नभुयो, “अगमवक् ताको आदर
नहुने भनकेो उनको आफ्नै प रवार र आफ्नै दशेमा मा हो ।” 58 र ितनीहरूको
अिवश् वासको कारण उहाँले त्यहाँ धरैे आश् चयर्कमर्हरू गन ुर्भएन ।

14
1 त्यस समयमा शासक हरेोदले यशेकूो बारेमा समाचार सनुे । 2 उनले आफ्ना

नोकरहरूलाई भन,े “ियनी ब प् तस्मा-िदने यहून् ना हुन ् जो मरेकाहरूबाट फे र
जीिवत भएका छन ्। त्यसकारण, यी श क् तहरूले उनमा काम ग ररहकेा छन ्।”
3 िकनिक हरेोदले आफ्ना भाइ िफ लपकी पत् नी हरेोिदयासको कारण यहून् नालाई
समाती उनलाई बाँधरे झ्यालखानामा हालकेा िथए । 4 िकनिक यहून् नाले ितनलाई
भनकेा िथए, “ितनलाई आफ्नी पत् नीको रूपमा राख् न ु तपाईंको िन म्त उिचत
छैन ।” 5 हरेोदले उनलाई मानर् सक्थ,े तर उनी मािनसहरूसगँ डराए, िकनभने
मािनसहरूले यहून् नालाई अगमवक् ता मान्थे । 6 तर जब हरेोदको जन्म िदन आयो,
हरेोिदयासकी छोरीले मािनसहरूका माझमा नािचन ् र हरेोदलाई सन् न बनाइन ् ।
7 त्यसको िति यामा ितनलाई जे मागे पिन िदनछुे भनरे हरेोदले वाचा गद शपथ
खाए । 8 आफ्नी आमाले िसकाएपिछ ितनले भिनन,् “मलाई यहाँ एउटा थालमा
ब प् तस्मा-िदने यहून् नाको िशर िदनहुोस ् ।” 9 राजा ितनको िबन् तीबाट िनकै िनराश
भए, तर उनको आफ्नो शपथको कारण र उनीसगँ रा ी भोजमा सामले भएका
सबै मािनसको कारणले गदार् राजाले यस्तै होस ् भनरे आज्ञा िदए । 10 हरेोदले
मािनसहरू पठाए र झ्यालखानामा यहून् नाको िशर का टिदए । 11 अिन उनको िशर
थालमा राखरे ल्याइयो र त्यस ठटीलाई िदइयो र ितनले त्यो आफ्नी आमाकहाँ
लिगन ् । 12 अिन उनका चलेाहरू आई उनको शवलाई लगरे गाडे । त्यसपिछ
ितनीहरू गए, र यशेलूाई बताइिदए । 13 जब यशेलूे यो कुरा सनु् नभुयो, उहाँले
त्यस ठाउँलाई छोडरे डुङ्गाबाट एकान्त स्थानमा जानभुयो । जब िभडहरूले यो
कुरा सनु,े ितनीहरूले उहाँलाई सहरहरूबाट पदैलै प ाए । 14 त्यसपिछ यशे ू
ितनीहरूको अगािड आउनभुयो र उहाँले ठुलो िभड दखे् नभुयो । उहाँ ितनीहरू ित
दयाले भ रनभुयो र ितनीहरूका िबचमा भएका िबमारीहरूलाई िनको पान ुर्भयो ।
15 जब साँझ पर् यो, चलेाहरू उहाँकहाँ आएर भन,े “यो त एउटा उजाड-स्थान
हो र िदन िबितसक्यो । िभडलाई िबदा ग रिदनहुोस,् तािक ितनीहरू गाउहँरूमा
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जान सकून ् र आ-आफ्ना िन म्त खानकुेराहरू िकन् न सकून ् ।” 16 तर यशेलू े
उनीहरूलाई भन् नभुयो, “ियनीहरूलाई टाढा जान आवश्यक छैन । ियनीहरूलाई
ितमीहरूले केही खान दओे ।” 17 उनीहरूले उहाँलाई भन,े “हामीसगँ यहाँ जम्मा
पाँचवटा रोटी र दईुवटा माछा मा छन ् ।” 18 यशेलूे भन् नभुयो, “ती मकहाँ
ल्याओ ।” 19 अिन यशेलूे िभडलाई चौरमा बस् नको लािग आदशे िदनभुयो ।
उहाँले पाँचवटा रोटी र दईुवटा माछा लनभुयो । मािथ स्वगर्मा हदे उहाँले धन्यवाद
िदनभुयो र रोटीलाई भाँच् नभुयो अिन चलेाहरूलाई ती िदनभुयो । चलेाहरूले ती
िभडहरूलाई िदए । 20 ितनीहरू सबलैे खाए र टन् न भए । त्यसपिछ उनीहरूले
खानाका बाँकी भएका टु ाहरू बा टोकरीभ र बटुले । 21 त्यहाँ खाएकाहरूमध्ये
मिहला र बालबा लकाहरूबाहके झन्डै पाँच हजार मािनस िथए । 22 उहाँले आफ्ना
चलेाहरूलाई तरुुन्तै डुङ्गामा चढरे उहाँभन्दा अिग अक प जान लगाउनभुयो,
जब िक िभडलाई चािह ँ उहाँ आफँैले िबदा गनर् चाहनभुयो । 23 उहाँले िभडलाई
पठाइसक् नपुिछ उहाँ आफँै डाँडामा ाथर्ना गनर् जानभुयो । जब पणूर् रूपमा साँझ
भयो, उहाँ त्यहाँ एकलै हुनहुुथ्यो । 24 तर त्यस बलेा डुङ्गा भने सम ु को िबचमा
िथयो, बतास िवपरीत िदशाबाट आएको कारण छालले त्यो अिनय न् त भयो ।
25 िबहान ितन बजिेतर यशे ू सम ु मा िहडँ्दै ितनीहरूका निजक जानभुयो । 26 जब
चलेाहरूले उहाँलाई समु मािथ िहिँडरहनभुएको दखे,े ितनीहरू भयभीत भए र भन,े
“यो त भतू हो” र ितनीहरू डरले िचच् च् याउन थाले । 27 तर यशे ू ितनीहरूसगँ
बोल्नभुयो र भन् नभुयो, “ढाडस गर ! मै हु ँ ! नडराओ ।” 28 प सुले उहाँलाई
जवाफ िदए र भन,े “ भ,ु तपाईं नै हुनहुुन्छ भन,े मलाई पानीमा आउनलाई आदशे
िदनहुोस ् ।” 29 यशेलूे भन् नभुयो, “आऊ ।” त्यसलै,े प सु डुङ्गाबाट बािहर
आए र यशेकूहाँ जान पानीमा िहडँे । 30 तर जब प सुले बतासलाई दखे,े उनी
डराए । जब उनी डुब् न थाल,े उनले िचच् च् याउँदै भन,े “ भ,ु मलाई बचाउनहुोस ्
!” 31 यशेलूे तरुुन्तै आफ्नो हात फैलाउनभुयो; प सुलाई समात् नभुयो र उनलाई
भन् नभुयो, “ए अल्पिवश् वासी ! ितमीले िकन शङ्का गर् यौ ?” 32 त्यसपिछ जब
यशे ू र प सु डुङ्गामा जानभुयो, तब बतास रोिकयो । 33 त्यसपिछ डुङ्गामा रहकेा
चलेाहरूले यशेकूो आराधना गरे र भन,े “साँच् चै तपाईं परमशे् वरका पु हुनहुुन्छ
।” 34 जब उहाँहरूले समु पार गन ुर्भयो, उहाँहरू गनसेरेतको भिूममा आइपगु् नभुयो
। 35जब त्यस ठाउँका मािनसहरूले यशेलूाई िचन,े ितनीहरूले वरपरका सबै क्षे मा
त्यो समाचार फैलाए र ितनीहरूले िबरामी भएकाहरू सबलैाई उहाँकहाँ ल्याए ।
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36 ितनीहरूले उहाँको कपडाको एउटा छेउ मा छुन पाऊँ भनी उहाँलाई िबन्ती
गरे, र जितले छोए सबै जना िनको भए ।

15
1 त्यसपिछ केही फ रसीहरू र शास् ीहरू यरूशलमेबाट यशेकूहाँ आए ।

ितनीहरूले भन,े 2 “िकन तपाईंका चलेाहरूले अगवुाहरूको िनयमलाई उल्लङ्घन
गदर्छन ्? िकनिक ितनीहरूले खाना खाँदा आफ्ना हात ध ुदँनैन ्?” 3 यशेलूे उ र
िदनभुयो र उनीहरूलाई भन् नभुयो, “ितमीहरूले चािह ँ िकन आफ्ना परम्पराहरूका
िन म्त परमशे् वरको आज्ञालाई उल्लङ्घन गदर्छौ ? 4 िकनिक परमशे् वरले
भन् नभुयो, ‘आफ्नी आमा र आफ्नो बबुालाई आदर गर’ र ‘जसले आफ्नो बबुा वा
आमाको बारेमा खराब कुरा बोल्दछ, त्यो िनश् चय नै मनछ ।’ 5 तर ितमीहरू भन्छौ,
‘जसले आफ्नो बबुा र आमालाई, “जे जित सहयोग तपाईंले मबाट ाप् त गन ुर्पन
िथयो, त्यो अब परमशे् वरको िन म्त उपहार हो’ भनरे भन्दछ भन,े 6 त्यस क् तले
आफ्नो बबुाको आदर गन ुर्पदन । यसरी ितमीहरूले आफ्ना परम्पराहरूका खाितर
परमशे् वरको वचनलाई बकेम्मा बनाएका छौ । 7 ए पाखण्डीहरू हो, यशयैाले
ितमीहरूका िवषयमा ठकै अगमवाणी गरेर यसो भन,े 8 ‘यी मािनसहरूले आफ्ना
ओठले मलाई आदर गछर्न,् तर ितनीहरूका हृदय मबाट धरैे टाढा छन ्। 9 ितनीहरू
मलाई थर्मा आराधना गदर्छन,् िकनिक ितनीहरूले आफ्ना िस ान्तहरूलाई
मािनसहरूले आज्ञा गरेअनसुार िसकाउँदछन’् ।” 10 त्यसपिछ उहाँले िभडलाई
आफ्नो निजक बोलाउनभुयो र भन् नभुयो, “सनु र बझु– 11 मखुबाट िभ पस् ने
कुनै कुराले मािनसलाई अपिव बनाउदँनै । बरु, जनु कुरा मखुबाट बािहर आउँछ,
त्यसले मािनसलाई अपिव बनाउदँछ ।” 12 त्यसपिछ चलेाहरू आए र यशेलूाई
भन,े “जब फ रसीहरूले यो वाक्य सनु,े तब ितनीहरू िचिढएका िथए भन् ने कुरा
के तपाईंलाई थाहा छ ?” 13 यशेलूे उ र िदनभुयो र भन् नभुयो, “हरेक िबरुवा
जनु स्वगर्मा हुनहुुने मरेा िपताले रोप् नभुएको छैन, त्यो उखे लनछे । 14 ितनीहरूलाई
एकलै छोिडदओे, ितनीहरू द ृ ष् टिवहीन अगवुाहरू हुन ्। यिद एउटा अन्धोले अक
अन्धो मािनसलाई डोर् याउँछ भन,े दवुै जना खाल्डोमा खस् नछेन ् ।” 15 प सुले
उ र िदए र यशेलूाई भन,े “यस दषृ् टान्तको बारेमा हामीलाई ाख्या ग रिदनहुोस ्
।” 16 यशेलूे भन् नभुयो, “के ितमी अझै अबझु छौ ? 17 के ितमीलाई थाहा छैन,
िक जनु कुरा मखुबाट िभ पस्दछ त्यो पटेमा जान्छ र त्यो शौचालयमा बािहर
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िनस्कन्छ । 18 तर जनु कुराहरू मखुबाट बािहर आउँछन,् ती हृदयबाट आउँछन ्
। यी कुराहरू ती हुन ्जसले मािनसलाई अपिव तलु्याउदँछन ्। 19 िकनिक दषु् ट
िवचारहरू, हत्या, िभचार, कामकु अनिैतकता, चोरी, झटुो गवाही र अपमान
हृदयबाट िनस्कन्छन ् । 20 यी कुराहरूले मािनसलाई अपिव तलु्याउदँछन ् । तर
हात नधोई खाना खाँदा त्यसले मािनसलाई अपिव बनाउदँनै ।” 21 त्यसपिछ यशे ू
त्यहाँबाट जानभुयो र टुरोस र सीदोन सहरहरूका क्षे हरूतफर् लाग् नभुयो । 22 र
हरे, एउटी कनानी स् ी त्यस क्षे बाट बािहर आइन ् । ितनी िचच् च् याएर कराइन ् र
भिनन,् “हे भ,ु दाऊदका पु , ममािथ दया गन ुर्होस;् मरेी छोरी दषु् टात्मा ारा धरैे
नै सताइएकी छन ्।” 23 तर यशेलू े एउटै पिन शब्द बोल्नभुएन । उहाँका चलेाहरू
आए र उहाँलाई यसो भन्दै िबन् ती गरे, “ितनलाई यहाँबाट पठाइिदनहुोस,् िकनिक
ितनी हा ो पिछ िचच् च् याइरहकेी छन ्।” 24 तर यशेलू े जवाफ िदनभुयो र भन् नभुयो,
“मलाई इ ाएलको घरको हराएको भडेाकहाँ बाहके कसकैहाँ पिन पठाइएको होइन
।” 25 तर ितनी आइन ्र उहाँको अगािड घोप् टो पद भिनन,् “ भ,ु मलाई सहायता
गन ुर्होस ्।” 26 उहाँले जवाफ िदनभुयो र भन् नभुयो, “आफ्ना छोराछोरीहरूको रोटी
लएर साना कुकुरहरूकहाँ फा लिदन ु उिचत हुदँनै ।” 27 ितनले भिनन,् “हो, भ,ु

तर ती साना कुकुरहरूले पिन आफ्नो मा लकको टेबलुबाट खसकेा केही स-साना
टु ाहरू खाँदछन ् ।” 28 त्यसपिछ यशेलूे जवाफ िदनभुयो र ितनलाई भन् नभुयो,
“स् ी, ित ो िवश् वास महान ्छ । ितमीले इच्छा गरेअनसुार ित ो िन म्त ग रयोस ्
।” र त्यही घडी ितनकी छोरी िनको भइन ् । 29 यशेलूे त्यो ठाउँ छोड्नभुयो र
गालील समु को निजक जानभुयो । त्यसपिछ उहाँ डाँडामािथ जानभुयो र त्यहीँ
बस् नभुयो । 30 ठुलो िभड उहाँकहाँ आयो । उनीहरूले आफ्ना साथमा लङ्गडा,
द ृ ष् टिवहीन, ग ुगँा, र ललुा मािनसहरू, र िबरामी भएका धरैेलाई ल्याए । उनीहरूले
यशेकूो चरणमा ितनीहरूलाई अपर्ण गरे र उहाँले ितनीहरूलाई िनको पान ुर्भयो
। 31 ग ुगँा मािनसहरू बोलकेा, ललुाहरू िनको पा रएका, लङ्गडाहरू िहडँकेा,
र द ृ ष् टिवहीनहरूले दखेकेा जब िभडले दखे्यो तब ितनीहरू अच म्मत भए ।
ितनीहरूले इ ाएलको परमशे् वरलाई धन्यवाद िदए । 32यशेलूे आफ्ना चलेाहरूलाई
उहाँकहाँ बोलाउनभुयो र भन् नभुयो, “मलाई यो िभडमािथ दया लागकेो छ, िकनिक
ितनीहरू ितन िदनदे ख मसगँ बसकेा छन ्र ितनीहरूसगँ खानको िन म्त केही पिन
छैन । म ितनीहरूलाई केही नख्वाईकन यहाँबाट पठाउन चाहन् न,ँ अिन ितनीहरू
बाटोमा मछुार् पनछैनन ्।” 33चलेाहरूले उहाँलाई भन,े “यस्तो मरुभिूम ठाउँमा य ो
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िभडलाई सन्तषु् ट पानर् हामीले कहाँबाट पयार्प् त रोटी पाउन सक्छौँ ?” 34 यशेलूे
ितनीहरूलाई भन् नभुयो, “ितमीहरूसगँ कितवटा रोटी छन ् ?” ितनीहरूले भन,े
“सातवटा र केही स-साना माछा छन ् ।” 35 त्यसपिछ यशेलूे िभडलाई भइँुमा
बस् नलाई आज्ञा गन ुर्भयो । 36उहाँले ती सातवटा रोटी र माछा लनभुयो, र धन्यवाद
िदनभुएपिछ ती रोटीहरू भाँच् नभुयो र चलेाहरूलाई िदनभुयो । अिन चलेाहरूले ती
िभडलाई िदए । 37मािनसहरू सबलैे खाए र सन्तषु् ट भए । र उनीहरूले बाँकी रहकेा
टु ा-टा ी खाना जम्मा गरेर सात डाला भरे । 38 स् ीहरू र बालबा लकाहरूबाहके
जितले खाए, ितनीहरू चार हजार मािनस िथए । 39 त्यसपिछ यशेलूे िभडलाई
पठाउनभुयो र डुङ्गामा चढ्नभुयो र मगादानको क्षे तफर् जानभुयो ।

16
1 फ रसीहरू र शास् ीहरू आए र उनीहरूलाई आकाशबाट िचन्ह दखेाउन माग

गद उहाँको परीक्षा गरे । 2 तर उहाँले उ र िदनभुयो र ितनीहरूलाई भन् नभुयो,
“जब साँझ हुन्छ, ितमीहरू भन्छौ, ‘मौसम सफा हुनछे, िकनिक आकाश रातो छ
।’ 3 र िबहान ितमीहरू भन्छौ, ‘आज मौसम नरा ो हुनछे, िकनिक आकाश रातो
र बादलले ढािकएको छ ।’ आकाशको अवस्था हरेेर कसरी अथर् लगाउने भनरे
ितमीहरू जान्दछौ, तर ितमीहरूले समयका िचन्हहरूको अथर् लगाउन सक्दनैौ ।
4 एउटा दषु् ट र िभचारी पसु्ताले िचन्हको खोजी गछर्, तर योनाको िचन्हबाहके
अरू कुनै िचन्ह त्यसलाई िदइनछैेन ।” त्यसपिछ यशेलूे ितनीहरूलाई छोड्नभुयो
र त्यहाँबाट टाढा जानभुयो । 5 चलेाहरू अक छेउमा आए, तर उनीहरूले साथमा
रोटी ल्याउन िबस । 6 यशेलूे ितनीहरूलाई भन् नभुयो, “ध्यान दओे र फ रसीहरू
र सदकुीहरूको खिमरबाट सावधान रहो ।” 7 चलेाहरूले एक आपसमा कुरा गद
यसो भन् न थाल,े “हामीले रोटी नल्याएको कारण उहाँले यसो भन्दै हुनहुुन्छ ।”
8 यशेलूे यो कुरा थाहा पाउनभुयो र भन् नभुयो, “अल्प-िवश् वासीहरू हो, आपसमा
िकन कुरा गछ र ितमीहरूले रोटी नल्याएका कारण मलैे यस्तो भने ँभनरे भन्दछौ ?
9 पाँच हजार जनाको िन म्त पाँचवटा रोटी र ितमीहरूले कित टोकरी बटुलकेो कुरा
के ितमीहरूलाई अझै सम्झना छैन वा ितमीहरूले बझुकेा छैनौ ? 10 अथवा चार
हजार जनाको िन म्त सातवटा रोटी र ितमीहरूले कित टोकरी उठायौ ? 11 मलैे ती
रोटीहरूको िवषयमा बो लरहकेो िथइन ँ भन् ने कुरा ितमीहरू कसरी बझु्दनैौ ? ध्यान
दओे र फ रसीहरू र सदकुीहरूको खिमरबाट सावधान रहो ।” 12 त्यसपिछ उहाँले



16:13 xxxiii म ी 16:27

ितनीहरूलाई रोटीको खिमरबाट होइन, तर फ रसीहरू र सदकुीहरूको िशक्षाबाट
सावधान रहो भनरे भन् नभुएको रहछे भनी ितनीहरूले बझुे । 13 जब यशे ू कैस रया
िफ लप्पीको इलाकाहरूमा आइपगु् नभुयो, उहाँले आफ्ना चलेाहरूलाई यसो भन्दै
सोध् नभुयो, “मािनसका पु को हो भनी मािनसहरूले भन्छन ्?” 14 उनीहरूले
भन,े “कोही भन्छन ्ब प् तस्मा-िदने यहून् ना, कोहीले ए लया, र अरूले यिमर्या वा
अगमवक् ताहरूमध्ये एक हुन ्भनरे भन्दछन ्।” 15 उहाँले ितनीहरूलाई भन् नभुयो,
“तर म को हु ँ भनरे ितमीहरू भन्छौ ?” 16 िसमोन प सुले उ र िददँ ै भन,े “तपाईं
जीिवत परमशे् वरका पु ीष् ट हुनहुुन्छ ।” 17 यशेलूे उ र िदनभुयो र उनलाई
भन् नभुयो, “योनाका छोरा िसमोन ितमी धन्यका हौ, िकनिक शरीर र रगतले यो कुरा
ितमीलाई कट गरेको होइन, तर स्वगर्मा हुनहुुने मरेा िपताले कट गन ुर्भएको हो ।
18म ितमीलाई यो पिन भन्दछु, िक ितमी प सु हौ, र यस च ानमािथ म मरेो मण्डली
िनमार्ण गनछु । नरकका ढोकाहरू यसमािथ िवजयी हुनछैेनन ् । 19 म ितमीलाई
स्वगर्को राज्यका साँचाहरू िदनछुे । ितमीले पथृ्वीमा जे कुरा बाँध् नछेौ, त्यो स्वगर्मा
बाँिधनछे, र जे कुरा ितमीले पथृ्वीमा फुकाउनछेौ, त्यो स्वगर्मा फुकाइनछे ।”
20 त्यसपिछ उहाँ नै ीष् ट हुनहुुन्छ भन् ने कुरा कसलैाई नभन् न ूभनी यशेलू े आफ्ना
चलेाहरूलाई आज्ञा गन ुर्भयो । 21 त्यस समयदे ख यशेलूे आफ्ना चलेाहरूलाई
उहाँ यरूशलमे जानपुछर्, धमर्-गरुुहरू र मखु्य पजुारीहरू र शास् ीहरूका हातबाट
धरैे कुरा भोग् नपुछर्, मा रनपुछर् र ते ो िदनमा जीवनमा उठाइनहुुन्छ भनी बताउन
थाल्नभुयो । 22 तब प सुले उहाँलाई एकाितर लागे र यसो भन्दै हप्काए, “ भ,ु यो
तपाईंबाट टाढा रहोस;् यस्तो तपाईंलाई किहल्यै नहोस ्।” 23 तर यशे ू फकर् नभुयो
र प सुलाई भन् नभुयो, “शतैान, मबाट टाढा होइजा ! त ँ मरेो लािग बाधा होस,्
िकनिक तैलँ े परमशे् वरका कुराहरूलाई ध्यान िददँनैस ् तर मािनसहरूका कुराहरूमा
ध्यान लगाउँछस ् ।” 24 त्यसपिछ यशेलूे आफ्ना चलेाहरूलाई भन् नभुयो, “यिद
कसलैे मलाई प ाउने इच्छा गछर् भन,े उसले आफँैलाई इन्कार गन ुर्पछर्; आफ्नो

ु स उठाउनपुछर् र मलाई प ाउनपुछर् । 25 िकनिक जसले आफ्नो ाण बचाउन
खोज्छ उसले त्यो गमुाउनछे र जसले मरेो खाितर आफ्नो जीवन गमुाउछँ त्यसले
त्यो ाप् त गनछ । 26 िकनिक एउटा मािनसले सारा जगत ् ाप् त गरेर आफ्नो
जीवनचािह ँ गमुायो भने उसलाई के लाभ हुन्छ र ? एउटा मािनसले आफ्नो
जीवनको बदलामा के िदन सक्छ ? 27 िकनिक मािनसका पु आफ्ना िपताको
मिहमामा उहाँका स्वगर्दतूहरूसगँ आउनछेन ् । त्यसपिछ उनले हरेक क् तलाई
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उसको कामअनसुारको ितफल िदनछेन ्। 28 साँच् चै म ितमीहरूलाई भन्दछु, यहाँ
खडा भएकाहरूमध्ये ितमीहरू कोही छौ, जसले मािनसका पु लाई उनको राज्यमा
आउँदै गरेका नदखेनु्जलेसम्म मतृ्य ु चाख् नछैेन ।”

17
1 छ िदनपिछ यशेलूे प सु, याकूब र उनका भाइ यहून् नालाई उहाँसगँ

लजैानभुयो, र ितनीहरूलाई मा एउटा अग्लो पहाडमा लजैानभुयो । 2 उनीहरूको
अगािड उहाँको रूप प रवतर्न भयो । उहाँको महुार सयूर्झै ँ च म्कलो भयो, र उहाँको
वस् काशझै ँ उज्यालो भयो । 3 हरे, त्यहाँ मोशा र ए लया उहाँसगँ बो लरहकेा
उनीहरूले दखेे । 4 प सुले जवाफ िदए र यशेलूाई भन,े “ भ,ु हामीलाई यहीँ
रहन ु असल हुन्छ । तपाईं चाहनहुुन्छ भन,े म यहाँ ितनवटा वासस् थान बनाउनछुे–
एउटा तपाईंको िन म्त, एउटा मोशाको िन म्त र एउटा ए लयाको िन म्त ।”
5 जब उनी बो लरहकेा िथए, तब हरे, च म्कलो बादलले उनीहरूलाई ढाक्यो,
र हरे, त्यहाँ बादल िभ बाट यस्तो आवाज आयो, “ियनी मरेा ि य पु हुन,्
जससगँ म अित सन् न छु । ियनको कुरा सनु ।” 6 जब चलेाहरूले यो सनु,े
उनीहरूले आफ्नो महुार लकुाएर सा ै भयभीत भए । 7 अिन यशे ू आउनभुयो र
उनीहरूलाई छुनभुयो र भन् नभुयो, “उठ र नडराओ ।” 8 त्यसपिछ उनीहरूले
मािथ हरेे, तर यशेलूाई बाहके अरू कसलैाई दखेनेन ् । 9 जब उहाँहरू पहाडबाट
तल झद हुनहुुन्थ्यो, यशेलूे उनीहरूलाई यसो भन्दै आज्ञा िदनभुयो, “मािनसका
पु मतृकहरूबाट जीिवत भई नउठेसम्म यो दशर्नको िवषयमा कसलैाई नबताउन ू
।” 10 उहाँका चलेाहरूले उहाँलाई यसो भनरे सोध,े “त्यसो भए, ए लया पिहले
आउनपुछर् भनरे शास् ीहरू िकन भन्छन ् त ?” 11 यशेलूे जवाफ िदनभुयो र
भन् नभुयो, “ए लया अवश्य आउनछेन ्र सबै कुराको पनुस्थार्पना गनछन ्। 12 तर
म ितमीहरूलाई भन्दछु, ए लया पिहले नै आइसकेका छन,् तर ितनीहरूले उनलाई
िचननेन ् । त्यसको बदला, ितनीहरूले उनीमािथ जे मन लाग्यो त्यही गरे । त्यसै
गरी, मािनसका पु ले पिन ितनीहरूका हातबाट दःुख भोग् नछेन ्।” 13 अिन उहाँले
ब प् तस्मा-िदने यहून् नाको िवषयमा ितनीहरूसगँ बो लरहनभुएको िथयो भन् ने कुरा
चलेाहरूले बझुे । 14 जब उहाँहरू िभड भएको ठाउँमा आउनभुयो, एक जना
मािनस उहाँकहाँ आई उहाँको साम ु घ ुडँा टेकेर भन्यो, 15 “ भ,ु मरेो छोरामािथ
कृपा गन ुर्होस,् िकनिक उसलाई छारे रोग लागकेो छ र उसले कठोर रूपमा दःुख
भोिगरहन्छ । िकनिक ऊ ायः आगो वा पानीमा खस्दछ । 16मलैे उसलाई तपाईंका
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चलेाहरूकहाँ ल्याएँ, तर उनीहरूले उसलाई िनको पानर् सकेनन ् ।” 17 यशेलूे
जवाफ िदनभुयो र भन् नभुयो, “हे अिवश् वासी र ष् ट पसु्ता हो, किहलसेम्म
म ितमीहरूसगँ बस् ने ? किहलसेम्म मलैे ितमीहरूलाई साथ िदने ? उसलाई
यता मकहाँ ल्याओ ।” 18 यशेलूे उसलाई हकान ुर्भयो र भतूात्मा उसबाट बािहर
िनस्क्यो । त्यो केटा त्यही घडीबाट िनको भयो । 19 त्यसपिछ चलेाहरू गपु् तमा
यशेकूहाँ आए र भन,े “हामीले िकन त्यसलाई बािहर िनकाल्न सकेनौँ ?” 20यशेलूे
उनीहरूलाई भन् नभुयो, “ितमीहरूको कमजोर िवश् वासको कारण । िकनिक साँच् चै
म ितमीहरूलाई भन्दछु, यिद ितमीहरूसगँ रायोको दाना जि कै मा िवश् वास छ भने
पिन, यो पहाडलाई ितमीहरूले ‘यहाँबाट हटेर त्यहाँ जा’ भन्यौ भने पिन त्यो जानछे
र ितमीहरूका िन म्त कुनै पिन कुरा असम्भव हुनछैेन । 21 तर यस्तो िकिसमको
भतूात्माचािह ँ ाथर्ना र उपवासिवना बािहर िनस्कँदनै ।” 22जब उहाँहरू गालीलमा
बस् नभुयो, यशेलूे आफ्ना चलेाहरूलाई भन् नभुयो, “मािनसका पु मािनसहरूका
हातमा स ु म्पनछेन ।् 23 र ितनीहरूले उनलाई मानछन र् उनी ते ो िदनमा उठाइनछेन ्
।” चलेाहरू औधी दःु खत भए । 24जब उहाँहरू कफनर्हुममा आउनभुएको िथयो,
आधा सकेेल कर उठाउने मािनसहरू प सुकहाँ आए र भन,े “के ितमीहरूका
िशक्षकले आधा सकेेल कर ितदनन ्?” 25 उनले भन,े “ितछर्न ्।” तर जब प सु
घरिभ गए, यशे ू पिहले उनीसगँ बोल्नभुयो र भन् नभुयो, “िसमोन, ित ो िवचार के
छ ? पथृ्वीका राजाहरूले कोबाट कर वा महसलु पाउछँन ्? ितनीहरूका जाबाट
िक परदशेीहरूबाट ?” 26जब प सुले “परदशेीहरूबाट” भनरे भन,े यशेलूे उनलाई
भन् नभुयो, “त्यसो भए, जाहरूचािह ँ कर ितनर्बाट म ु हुन्छन ्। 27 हामीले कर
उठाउनहेरूलाई पाप गनर् बाध्य नगराऔ ँ भनरे समु मा जाऊ, बल्छी हान, र जनु
माछा पिहले पछर् त्यसलाई तान । ितमीले त्यसको मखु खोलपेिछ ितमीले एक
सकेेल भे ाउनछेौ । त्यो लऊे अिन मरेो र ित ो िन म्त कर उठाउनहेरूलाई दऊे ।”

18
1 त्यही समयमा यशेकूा चलेाहरू उहाँकहाँ आएर भन,े “स्वगर्को राज्यमा

सबभैन्दा ठुलो को हो ?” 2 यशेलूे आफ्नो निजक एउटा सानो बालकलाई
बोलाउनभुयो, र उसलाई उनीहरूका िबचमा राख् नभुयो, 3 र भन् नभुयो, “साँच् चै
म ितमीहरूलाई भन्दछु, ितमीहरूले पश् चा ाप गरेर यी बालकजस्तो नभएसम्म,
ितमीहरू अरू कुनै रीितले स्वगर्को राज्यमा वशे गनछैनौ । 4 त्यसलै,े जसले
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यी सानो बालकले झै ँ आफूलाई न तलु्याउछँ, त्यो मािनस नै स्वगर्को राज्यमा
सबभैन्दा महान ् हुन्छ । 5 अिन जसले मरेो नाउमँा एउटा यस्तो सानो बालकलाई
अपनाउछँ, उसले मलाई अपनाउछँ । 6 तर ममा िवश् वास गन यी सानाहरूमध्ये
एउटैलाई पिन जसले पाप गनर् लगाउछँ, त्यसको गलामा एउटा ठुलो ढुङ्गो झणु् ाइ
समु को गिहराइमा फा लिदन ु असल हुने िथयो । 7 क ठनाइको समयको कारण
यस ससंारलाई िधक् कार ! िकनिक यस्तो समय आउनु आवश्यक छ, तर त्यस
मािनसलाई िधक् कार जस ारा यस्तो समय आउँछ ! 8यिद ित ो हात अथवा खु ाले
ितमीलाई पाप गनर् लगाउछँ भन,े त्यसलाई का टदऊे र त्यसलाई ितमीबाट टाढा
फ्याँिकदऊे । दवुै हात वा दवुै ख ु ा भएर अनन्तको आगोमा फा लनभुन्दा ललुो वा
लङ्गडो भएर जीवनमा वशे गन ुर् ित ो िन म्त असल हुन्छ । 9 यिद ित ो आखँाले
ितमीलाई पाप गनर् लगाउछँ भन,े त्यसलाई िनकाल, र ितमीबाट टाढा फ्याँिकदऊे ।
दवुै आखँा भएर अनन्तको आगोमा फा लन ु भन्दा एउटा आखँाको लएर जीवनमा
वशे गन ुर् ित ो िन म्त असल हुन्छ । 10 होिसयार रहो, यी सानाहरूमध्ये कसलैाई

पिन घणृा नगर । िकनिक म ितमीहरूलाई भन्दछु, स्वगर्मा ितनीहरूका दतूहरूले
सधै ँ मरेा िपताको महुार हदेर्छन ्जो स्वगर्मा हुनहुुन्छ । 11 िकनिक मािनसका पु
हराएकाहरूलाई बचाउन आएका हुन ्। 12 ितमीहरू के िवचार गछ ? यिद कुनै
मािनससगँ एक सयवटा भडेा छन,् अिन तीमध्ये एउटा हरायो भन,े के उसले ती
उनान्सयलाई डाँडाको एक छेउमा छोडरे त्यस हराएकोलाई खोज् न िहडँ्दनै र ?
13 अिन साँच् चै म ितमीहरूलाई भन्दछु, यिद उसले त्यो हराएको भडेालाई भे ायो
भन,े ऊसगँ भएका ती उनान्सय भडेाभन्दा त्यस एउटाको िन म्त उसले बढी रमाहट
गदर्छ । 14 त्यसरी न,ै यी सानाहरूमध्ये एउटै पिन नाश होस ्भनी स्वगर्मा हुनहुुने
ितमीहरूका िपताले इच्छा गन ुर्हुन् न । 15 यिद ित ो भाइले ित ो िवरु मा पाप गछर्
भन,े जाऊ, र एकलै भटेेर उसलाई उसको गल्ती दखेाइदऊे । यिद उसले ित ो कुरा
सनु्छ भन,े ितमीले आफ्नो भाइलाई ाप् त गनछौ । 16 तर यिद उसले ित ो कुरा
सनु्दनै भन,े अरू एक वा दईु जना भाइलाई ितमीसगँै लजैाऊ, तािक दईु वा ितन जना
साक्षीको बोली ारा हरेक शब्द सत्य ठह रओस ् । 17 र यिद उसले ितनीहरूको
कुरा पिन सनु् न इन्कार गदर्छ भन,े यो िवषय मण्डलीलाई बताऊ । यिद उसले
मण्डलीलाई पिन सनु् न इन्कार गदर्छ भन,े ऊ ित ो िन म्त गरैयहूदी वा कर उठाउने
सरह होस ्। 18 साँच् चै म ितमीहरूलाई भन्दछु, जे कुराहरू ितमी ससंारमा बाँध्छौ,
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त्यो स्वगर्मा पिन बाँिधनछे । अिन जे कुराहरू ितमी ससंारमा फुकाउनछेौ, त्यो
स्वगर्मा फुकाइनछे । 19अझ म ितमीहरूलाई भन्दछु, यिद ितमीहरूमध्ये दईु जनाले
ितनीहरूले मागकेा जनुसकैु कुरामा यस ससंारमा सहमत हुन्छन ्भन,े स्वगर्मा हुनहुुने
मरेा िपता ारा ितनीहरूका िन म्त त्यो ग रनछे । 20 िकनिक जहाँ दईु वा ितन जना
मरेो नाउमँा भलेा हुन्छन,् म ितनीहरूका माझमा हुनछुे ।” 21 अिन प सु आए र
यशेलूाई भन,े “ भ,ु मरेो भाइले मरेो िवरु मा कित पटक पाप गर् यो भने मलै े उसलाई
क्षमा गरूँ ? के सात पल्टसम्म ?” 22 यशेलूे उनलाई भन् नभुयो, “म ितमीलाई
सात पटक भनरे भ न्दन,ँ तर स री गणुा सात पल्टसम्म । 23 यसकैारण, स्वगर्को
राज्यलाई एउटा यस्तो राजासगँ तलुना गनर् सिकन्छ, जसले आफ्ना नोकरहरूिसत
आफ्नो िहसाब िमलाउन चाहे । 24 जब ितनले िहसाब लन थाल,े एउटा नोकर
ितनको अगािड ल्याइयो जसले ितनलाई दस हजार सनुका िसक् का ितन ुर्पन िथयो ।
25 तर त्यस नोकरिसत त्यो च ु ा गन केही उपाय नभएकोल,े त्यसका मा लकले
त्योसिहत त्यसकी पत् नी, त्यसका बालबच् चा र सबथोक बचेरे त्यो ितनर् आदशे
िदए । 26 त्यसलै,े त्यस नोकर घ ुडँा टेक्दै ितनको अिग घोप् टो पर् यो, अिन भन्यो,
‘मा लक, मसगँ धयैर् गन ुर्होस,् अिन म हजरुलाई सब थोक ितनछु ।’ 27 त्यसलै,े
त्यस नोकरका मा लक दयालेभ रएको कारण ितनले त्यसलाई छोिडिदएर ऋणमु
ग रिदए । 28 तर त्यस नोकर बािहर गयो र त्यसले आफ्नो सहकम एउटा नोकर
भे ायो जसले त्यसलाई एक सय िदनार ितन ुर्पन िथयो । त्यसले उसलाई पि यो,
र घाँटीमा समात्यो, र भन्यो, ‘तैलँ े मलाई जे ितन ुर्पनछ, त्यो ित रहाल ।’ 29 तर
त्यसको नोकरले घ ुडँा टेक्यो र त्यसलाई िबन्ती गर् यो, ‘मसगँ धयैर् गन ुर्होस,् अिन
म तपाईंलाई सबै ऋण ित रिदनछुे ।’ 30 तर त्यो पिहलो नोकरले इन्कार गर् यो
। बरु, त्यो गयो र उसले ितन ुर्पन ऋण चु ा नगरेसम्म उसलाई झ्यालखानामा
हा लिदयो । 31 जब त्यसका अरू सहकम नोकरहरूले जे भएको िथयो त्यो दखे,े
उनीहरू अत्यन्तै िनराश भए । उनीहरू आए, र जे भएको िथयो त्यो सबै उनीहरूका
मा लकलाई सनुाइिदए । 32 त्यसपिछ त्यस नोकरका मा लकले त्यसलाई बोलाए र
भन,े ‘त ँ दषु् ट नोकर, तैलँ े मलाई िबन्ती गरेको हुनाले मलै े तरेा सबै ऋण तलँाई माफ
ग रिदएँ । 33 मलैे तमँािथ दया गरेझै ँ के त ैलँ े पिन आफ्नो सहकम नोकरमािथ
दया गन ुर् पदनथ्यो ?’ 34 त्यसका मा लक रसाए र त्यसले ितन ुर्पन सबै ऋण
चु ा नगरेसम्म त्यसलाई सताउनहेरूका हातमा स ु म्पिदए । 35 यिद ितमीहरू
हरेकले आफ्नो हृदयबाट आफ्नो भाइलाई क्षमा गरेनौ भन,े मरेा स्वग य िपताले
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पिन ितमीहरूिसत यस्तै गन ुर्हुनछे ।

19
1 जब यशेलूे यी कुराहरू भनरे िसद्ध्यानभुयो, उहाँ गालीलबाट िनस्कनभुयो,

र यदर्न नदीको पा र यहूिदयाको िसमानासम्म आउनभुयो । 2 एउटा ठुलो िभडले
उहाँलाई प ायो, र उहाँले ितनीहरूलाई िनको पान ुर्भयो । 3 फ रसीहरू उहाँकहाँ
आएर उहाँको जाँच गद उहाँलाई भन,े “के मािनसले कुनै कारणले उसकी पत् नीलाई
त्याग् न ु उसको िन म्त न्यायसङ्गत हुन्छ ?” 4 यशेलूे उ र िदनभुयो र भन् नभुयो,
“के ितमीहरूले पढकेा छैनौ, िक जसले ितनीहरूलाई बनाउनभुयो, उहाँले सरुुदे ख
नै ितनीहरूलाई परुुष र स् ी गरी बनाउनभुयो ?” 5 अिन जसले ितनीहरूलाई
बनाउनभुयो उहाँले यस्तो पिन भन् नभुयो, ‘यसै कारणले मािनसले उसका बबुा र
आमालाई छोड्नछे र उसकी पत् नीसगँ िमल्नछे र ती दवुै जना एउटै शरीर हुनछेन ्
।’ 6 यसकैारण ितनीहरू अब दईु होइनन,् तर एउटै शरीर हुन ् । त्यसकैारण जे
परमशे् वरले एकसाथ जोड्नभुएको छ, ितनीहरूलाई कसलैे पिन नछुट ् ाओस ्।”
7 ितनीहरूले उहाँलाई भन,े “त्यसो भए मोशाले हामीलाई त्यागप लखेरे त्याग् ने
आज्ञा िकन िदए त ?” 8 उहाँले ितनीहरूलाई भन् नभुयो, “ितमीहरूको हृदयको
कठोरताको कारणले मोशाले ितमीहरूलाई ितमीहरूका पत् नीहरू त्याग् न अनमुित
िदए, तर सरुुदे ख त यस्तो िथएन । 9 म ितमीहरूलाई भन्दछु, जसले कामकु
अनिैतकताको कारणले बाहके आफ्नी पत् नीलाई त्याग्छ, र अक सगँ िववाह गछर्,
त्यसले िभचार गदर्छ । र जनु मािनसले त्यस त्यािगएकी स् ीसगँ िववाह गदर्छ
उसले पिन िभचार गदर्छ ।” 10 चलेाहरूले यशेलूाई भन,े “यिद पितको आफ्नी
पत् नीसगँ यस्तो अवस्था हुन्छ भन,े िववाह नगन ुर् नै असल हो ।” 11 तर यशेलू े
ितनीहरूलाई भन् नभुयो, “सबै क् तले यस िशक्षालाई हण गनर् सक्दनैन,् तर
ितनीहरूले मा जसलाई यो हण गनर्को िन म्त िदइएको छ । 12 िकनिक केही
नपुसंकहरू छन ्जो आफ्नी आमाको गभर्दे ख नै त्यस्तै जन्मे । र केही नपुसंकहरू
छन ्जो मािनसहरू ारा नपुसंक बनाइएका िथए । र केही नपुसंकहरू छन ्जसले
स्वगर्को राज्यको िन म्त आफँैलाई नपुसंक बनाए । जसले यो िशक्षालाई हण गनर्
सक्षम हुन्छ, उसले हण गरोस ्।” 13 त्यसपिछ यशेलूे आफ्ना हात राखरे ाथर्ना
ग रिदऊन ् भनी उहाँकहाँ केही स-साना बालकहरूलाई ल्याइयो, तर चलेाहरूले
ितनीहरूलाई हप्काए । 14 तथािप यशेलू े भन् नभुयो, “साना बालकहरूलाई अनमुित
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दओे र ितनीहरूलाई मकहाँ आउन नरोक िकनभने स्वगर्को राज्य ियनीहरूकै हो
।” 15 अिन उहाँले ितनीहरूमािथ आफ्ना हात राख् नभुयो, र त्यसपिछ त्यहाँबाट
िनस्कनभुयो । 16 हरे, एक जना मािनस यशेकूहाँ आयो र भन्यो, “गरुुज्य,ू मलैे
अनन्त जीवन ाप् त गनर् के असल काम गन ुर्पछर् ?” 17 यशेलूे उसलाई भन् नभुयो,
“असल के हो भनरे ितमी मलाई िकन सोध्छौ ? एक मा असल हुनहुुन्छ, तर यिद
ितमी जीवनमा वशे गनर् चाहन्छौ भन,े आज्ञाहरू पालन गर ।” 18 त्यो मािनसले
उहाँलाई भन्यो, “कुन आज्ञाहरू ?” यशेलूे भन् नभुयो, “हत्या नगन ूर्, िभचार
नगन ूर्, चोरी नगन ूर्, झटुो गवाही निदन,ू 19 आफ्ना बबुा र आमालाई आदर गन ूर्, र
आफ्नो िछमकेीलाई आफूलाई जस्तै मे गन ूर् ।” 20 त्यो जवान मािनसले उहाँलाई
भन्यो, “यी सबै कुरा त मलैे पालना गरेकै छु । मलैे अझै के गनर् आवश्यक छ
?” 21 यशेलूे उसलाई भन् नभुयो, “यिद ितमी िस हुने इच्छा गछ भन,े जाऊ, र
ितमीसगँ ज-ेजित छ त्यो बचे, र ती ग रबहरूलाई दऊे र ितमीले स्वगर्मा धन ाप् त
गनछौ । त्यसपिछ आएर मलाई प ाऊ ।” 22 तर जब त्यस जवान मािनसले
यशेलू े भन् नभुएको कुरा सनु्यो, ऊ सा ै दःु खत भएर गइहाल्यो, िकनभने ऊ धरैे
सम् पि भएको मािनस िथयो । 23 यशेलूे उहाँका चलेाहरूलाई भन् नभुयो, “साँच् चै
म ितमीहरूलाई भन्दछु, धनी मािनसलाई स्वगर्को राज्यमा वशे गनर् धरैे क ठन
हुन्छ । 24 म फे र ितमीहरूलाई भन्दछु, “धनी मािनसलाई परमशे् वरको राज्यमा
वशे गन ुर् भन्दा त उटँलाई िसयोको ना ीबाट वशे गनर् सिजलो हुन्छ ।” 25 जब

चलेाहरूले यो सनु,े ितनीहरू सार् है छक् क परे र भन,े “त्यसो भए को बचाइन
सक्छ ?” 26 यशेलूे ितनीहरूलाई हने ुर्भयो र भन् नभुयो, “मािनसहरूका िन म्त त
यो असम्भव छ, तर परमशे् वरको िन म्त सबै कुरा सम्भव छन ् ।” 27 त्यसपिछ
प सुले जवाफ िदए र उहाँलाई भन,े “हने ुर्होस,् हामीले सबै थोक त्यागकेा छौँ र
तपाईंलाई प ाएका छौँ । तब हामीले के पाउनछेौँ ?” 28 यशेलूे ितनीहरूलाई
भन् नभुयो, “साँच् चै म ितमीहरूलाई भन्दछु, ितमीहरू जसले मलाई प ाएका छौ,
नयाँ जन्ममा जब मािनसका पु इ ाएलका बा कुलको न्याय गद आफ्नो मिहमाको
िसहंासनमा बस्छन,् ितमीहरू पिन बा वटा िसहंासनमा बस् नछेौ । 29 त्यके जसले
मरेो नामको खाितर घरबार, दाजभुाइ, िददी-बिहनीहरू, बबुा, आमा, बालबच् चाहरू
वा दशे त्यागकेो छ, उसले सय गणुा ाप् त गनछ र अनन्त जीवनको अिधकार
पाउनछे । 30 तर धरैे जना जो अिहले पिहला छन,् ितनीहरू पिछ पनछन,् र धरैे
जना जो पिछ परेका छन,् ितनीहरू पिहला हुनछेन ्।
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20
1 िकनिक परमशे् वरको राज्य एक जना जिमन मा लकजस्तै हो, जो दाखबारीको

लािग खतेालाहरूलाई ज्यालादारीमा लगाउन एका िबहानै बािहर गए । 2 ती
कामदारहरूसगँ िदनको एक िदनारमा काम गराउन उनी सहमत भएपिछ उनले
ितनीहरूलाई दाखबारीमा पठाए । 3 उनी नौ बजे बािहर गए र बजारमा अरू
कामदारहरूलाई केही काम नगरी उिभरहकेो दखेे । 4 उनले ितनीहरूलाई भन,े
‘ितमीहरू पिन दाखबारीमा जाओ, र जे उिचत छ, त्यो म ितमीहरूलाई िदनछुे
।’ यसकैारण ितनीहरू काम गनर् गए । 5 फे र उनी बार् ह बजे र ितन बजे बािहर
गए र त्यसै गरे । 6 एक पटक फे र उनी पाँच बजे बािहर गए र अरूहरूलाई
केही काम नगरी उिभरहकेो भे ाए । उनले ितनीहरूलाई भन,े ‘ितमीहरू िदनभ र
नै यहाँ िकन थर्मा केही काम नगरी बिसरहकेा छौ ?’ 7 ितनीहरूले उनलाई
भन,े ‘िकनिक कसलैे पिन हामीलाई काममा लगाएको छैन ।’ उनले ितनीहरूलाई
भन,े ‘ितमीहरू पिन दाखबारीमा जाओ ।’ 8 जब साँझ पर् यो, ती दाखबारीका
मा लकले उनका वस्थापकलाई भन,े ‘ती कामदारहरूलाई बोलाऊ र अ न्तममा
आएकोबाट सरुु गद ितनीहरूलाई ितनीहरूका ज्याला ित रदऊे ।’ 9 जब पाँच बजे
काममा लगाइएका कामदारहरू आए, ितनीहरू सबलैे एक िदनार पाए । 10 जब
सरुुका कामदारहरू आए, ितनीहरूले धरैे पाउनछेन ् भनी ितनीहरूले िवचार गरे,
तर ितनीहरू हरेकले पिन एक िदनार नै ाप् त गरे । 11 जब ितनीहरूले आफ्ना
ज्यालाहरू ाप् त गरे, ितनीहरूले त्यस जिमन मा लकको िवरु मा गनगन गरे ।
12 ितनीहरूले भन,े ‘यी अन्तमा आएका कामदारहरूले एक घण्टा मा काममा
िबताएका िथए, तर तपाईंले उनीहरूलाई हामी समान बनाउनभुएको छ, हामीहरू
जसले सारा िदनको बोझ र पोल्ने घामलाई सह् यौँ ।’ 13 तर ती मा लकले जवाफ
िदए र ितनीहरूमध्ये एक जनालाई भन,े ‘िम , मलैे ितमीलाई कुनै खराबी गरेको छैन ँ
। के ितमी मसगँ एक िदनारमा मञ्जरु भएका िथएनौ र ? 14जे ित ो हो त्यो लऊे र
आफ्नो बाटो लाग । मलैे ितमीलाई िदए जि कै म यी अन्त्यमा काममा लगाइएका
कामदारहरूलाई पिन िदने इच्छा गदर्छु । 15 के मलैे मरेो आफ्नो सम् पि लाई
मलैे चाहना गरेजस्तो गन ुर् न्यायसङ्गत होइन र ? वा म असल भएको कारणले
ित ा आखँा दषु् ट भएको हो ?’ 16 यसलैे पिछल्लो पिहलो हुनछे, र पिहलोचािह ँ
पिछल्लो हुनछे । बोलाइएका धरैे छन,् तर चिुनएका थोरै मा छन ्।” 17जसै यशे ू
यरूशलमेितर जाँदै हुनहुुन्थ्यो, उहाँले ती बार् है जना चलेालाई अलग्गै राख् नभुयो, र
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बाटोमा जाँदै गदार् उहाँले ितनीहरूलाई भन् नभुयो, 18 “हरे, हामीहरू यरूशलमेतफर्
जाँद ै छौ,ँ र मािनसका पु मखु्य पजुारीहरू र शास् ीहरूका हातमा स ु म्पनछेन ् ।
ितनीहरूले उनलाई मतृ्यदुण्डको दोष लगाउनछेन,् 19 र उहाँको ठ ा गनर्, उहाँलाई
कोरार् लगाउन, र ु समा झणु् ाउनको लािग ितनीहरूले उनलाई गरैयहूदीहरूका
हातमा समु्पनछेन ्। तर उनी ते ो िदनमा उठाइनछेन ्।” 20 त्यसपिछ ज ब्दयाका
छोराहरूकी आमा आफ्ना दईु छोराका साथमा यशेकूहाँ आइन ् । ितनी उहाँको
अगािड घोप् टो प रन ् र उहाँबाट केही कुरा पाउनलाई उहाँसगँ िबन्ती ग रन ् ।
21यशेलूे ितनलाई भन् नभुयो, “ितमीले के कुराको चाहना गछ ?” ितनले उहाँलाई
भिनन,् “तपाईंको राज्यमा यी मरेा दईु जना छोरामध्ये एउटा तपाईंको दायाँ हातप
र अक बायाँ हातप बसनू ्भनरे आज्ञा गन ुर्होस ्।” 22 तर यशेलू े जवाफ िदनभुयो
र भन् नभुयो, “ितमीहरूले के मािगरहकेा छौ, सो ितमीहरूलाई थाहा छैन । के मलैे
िपउन गइरहकेो कचौराबाट िपउन ितमीहरू सक्षम छौ र ?” ितनीहरूले उहाँलाई
भन,े “हामीहरू सक्षम छौँ ।” 23 उहाँले ितनीहरूलाई भन् नभुयो, “ितमीहरूले मरेो
कचौराबाट त िपउनछेौ । तर मरेो दािहने हातप र मरेो दे े हातप बस् न िदने मलै े
होइन, तर यो ितनीहरूका िन म्त हो, जसका िन म्त मरेा िपता ारा तयार पा रएको
छ ।” 24 जब अरू दस जना चलेाले यो कुरालाई सनु,े ितनीहरू यी दईु जना
दाजभुाइसगँ अित नै रुष् ट भए । 25 तर यशेलू े ितनीहरूलाई आफूकहाँ बोलाउनभुयो
र भन् नभुयो, “ितमीहरू जान्दछौ, िक गरैयहूदीहरूका शासकहरूले ितनीहरूलाई
अधीनमा राख्छन,् र ितनीहरूका मह वपणूर् मािनसहरूले ितनीहरूमािथ अिधकार
गदर्छन ्। 26 तर ितमीहरूका िबचमा यस्तो हुनहुुदँनै । बरु, जो ितमीहरूका िबचमा
महान ् हुने चाहना गदर्छ, ऊ ितमीहरूको सवेक हुनपुदर्छ । 27 र जो ितमीहरूका
िबचमा पिहलो हुने इच्छा गदर्छ, ऊ ितमीहरूको दास हुनपुदर्छ, 28जसरी मािनसका
पु सवेा पाउनलाई आएका होइनन,् तर सवेा िदनलाई आएका हुन,् र धरैेका मोल
ितनर्को िन म्त आफ्नो जीवन िदनलाई आएका हुन ्।” 29 जसै ितनीहरू यरीहोबाट
बािहर गए, एउटा ठुलो िभड उहाँको पिछ लाग्यो । 30 र दईु जना द ृ ष् टिवहीन
बाटोको छेउमा बिसरहकेा िथए । यशे ू त्यहाँबाट भएर जाँदै हुनहुुन्छ भन् ने कुरा
जब ितनीहरूले सनु,े ितनीहरू िचच् च् याए, “हे भ,ु दाऊदका पु , हामीमािथ
कृपा गन ुर्होस ् ।” 31 ितनीहरूलाई चपु रहन भन्दै िभडले ितनीहरूलाई हप्कायो,
तर ितनीहरू अझै बढी कराएर भन्यो, “हे भ,ु दाऊदका पु , हामीमािथ कृपा
गन ुर्होस ् ।” 32 तब यशे ू उिभनभुयो र ितनीहरूलाई बोलाएर भन् नभुयो, “मलैे
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ितमीहरूका िन म्त के ग रिदएको ितमीहरू चाहन्छौ ?” 33 ितनीहरूले उहाँलाई
भन,े “ भ,ु हा ा आखँा खो लऊन ्।” 34 तब यशे ू दयाले भ रनभुएर ितनीहरूका
आखँा छुनभुयो । ितनीहरूले त्यि खरैे आफ्ना द ृ ष् ट ाप् त गरे र उहाँलाई प ाए
।

21
1 जब यशे ू र उहाँका चलेाहरू यरूशलमेको निजक पगु् नभुयो र जतैनू डाँडाको

बथेफागे भिनने ठाउँमा आइपगु् नभुयो, तब यशेलूे दईु जना चलेालाई पठाउनभुयो,
2 र यसो भन् नभुयो, “ितमीहरू सामनु् नकेो गाउमँा जाओ, र ितमीहरूले त्यहाँ
पगु् ने िबि कै बाँधरे रा खएको एउटा गधा, र त्यससगँ एउटा बछेडा भे ाउनछेौ ।
ितनीहरूलाई फुकाओ र मकहाँ ल्याओ । 3 यिद यसको िवषयमा कसलैे केही भन्यो
भने ितमीहरूले यसो भन, ‘ भलुाई यसको आवश्यक परेको छ’ र त्यस मािनसले
तरुुन्तै ितनीहरूलाई ितमीहरूसगँ पठाइिदनछेन ्।” 4अगमवक् ता ारा भिनएको कुरा
परुा हुनलाई यस्तो हुन आयो । उहाँले भन् नभुयो, 5“ ‘िसयोनकी छोरीलाई भन, हरे,
िवन भई र गधामािथ सवार भएर अिन गधाको बच् चा अथार्त ्एउटा बछेडामािथ
चढरे ित ा राजा ितमीकहाँ आउँदै हुनहुुन्छ ।’ ” 6 तब चलेाहरू गए र यशेलू े
जस्तो िनदशन िदनभुएको िथयो, त्यस्तै गरे । 7 ितनीहरूले गधा र बछेडालाई
ल्याए र ितनीहरूमािथ आफ्ना कपडाहरू िब ाइिदए, र यशे ू ती कपडाहरूमािथ
बस् नभुयो । 8 िभडमा भएकाहरू धरैेले आफ्ना कपडाहरू बाटोमा िब ाइिदए,
र अरूहरूले रुखका हाँगाहरू भाँचे र ती बाटोमा फैलाइिदए । 9 यशेकूो अिग
गएका र उहाँलाई प ाएका सबै िभडले यसो भन्दै िचच् च् याए, “दाऊदका पु लाई
होसन् ना ! उहाँ धन्यको हुनहुुन्छ जो परमशे् वरको नाउमँा आउनहुुन्छ ! उच् चमा
िवराजमान हुनहुुनलेाई होसन् ना !” 10 जब यशे ू यरूशलमेिभ आउनभुएको िथयो,
सारा सहरमा हलचल भयो र ितनीहरूले भन,े “ियनी को हुन ् ?” 11 िभडले
जवाफ िदयो, “उहाँ यशे ूहुनहुुन्छ, गालीलको नासरतबाट आउनभुएका अगमवक् ता
।” 12 त्यसपिछ यशे ू म न्दरिभ वशे गन ुर्भयो । उहाँले म न्दरिभ ख रद गन
र बचे्ने सबलैाई बािहर िनका लिदनभुयो, र पसैा साट्नहेरूका टेबलुहरू अिन
परेवा बचे् नहेरूका आसनहरू पल्टाइिदनभुयो । 13 उहाँले ितनीहरूलाई भन् नभुयो,
“यस्तो ले खएको छ, ‘मरेो घर ाथर्नाको घर कहलाइनछे,’ तर ितमीहरूले यसलाई
डाँकुहरूका अड ्डा बनाउछँौ ।” 14 तब द ृ ष् टिवहीनहरू र लङ्गडाहरू म न्दरिभ
आए, र उहाँले ितनीहरूलाई िनको पान ुर्भयो । 15 तर जब मखु्य पजुारीहरू र
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शास् ीहरूले उहाँले गन ुर्भएका अचम्मका कुराहरू दखे,े र जब ितनीहरूले म न्दरमा
केटाकेटीहरूले “दाऊदका पु लाई होसन् ना” भनरे िचच् च् याइरकेका सनु,े ितनीहरू
रसले चरु भए । 16 ितनीहरूले उहाँलाई भन,े “के यी मािनसहरूले जे भिनरहकेा

छन,् ितमी सनु् न सक्छौ ?” यशेलूे ितनीहरूलाई भन् नभुयो, “हो ! तर के
ितमीहरूले किहल्यै पढकेा छैनौ, ‘दधू े बालक र िशशहुरूको मखुबाट उहाँले
पणू र् शसंा लनभुएको छ’ ?” 17 त्यसपिछ यशे ू ितनीहरूबाट िबदा हुनभुयो र
बथेानीको सहरमा जानभुयो र उहाँले त्यो रात त्यहीँ िबताउनभुयो । 18 िबहान
जब उहाँ सहरमा फकर् नभुयो, उहाँ भोकाउनभुएको िथयो । 19 उहाँले बाटोको
छेउमा एउटा अन्जीरको बोट दखे् नभुयो, उहाँ त्यसको निजक जानभुयो र त्यसमा
पातहरूबाहके अरू केही भे ाउनभुएन । उहाँले त्यसलाई भन् नभुयो, “तबँाट अब
किहल्यै पिन फे र कुनै फल नआओस ्।” र त्यो अन्जीरको बोट तरुुन्तै सिुकहाल्यो
। 20 जब चलेाहरूले यो दखे,े ितनीहरू अच म्मत भए र भन,े “यित चाँडै यो
बोट कसरी सकेुर गयो ?” 21 यशेलूे जवाफ िदनभुयो र ितनीहरूलाई भन् नभुयो,
“साँच् चै म ितमीहरूलाई भन्दछु, यिद ितमीहरूमा िवश् वास छ र शङ्का गरेनौ
भने यस अन्जीरको बोटलाई जे ग रएको िथयो त्यो मा होइन, तर ितमीहरूले
यस पहाडलाई, ‘यहाँबाट उखे लएर समु मा जा’ भन्यौ भने पिन त्यसै हुनछे ।
22 ितमीहरूले िवश् वास गरेर जसेकैु कुरा ाथर्नामा माग्छौ, त्यो ितमीहरूले पाउनछेौ
।” 23 जब यशे ू म न्दरमा आउनभुएको िथयो, उहाँले िसकाउँदै गन ुर्हुदँा मखु्य
पजुारीहरू र मािनसका अगवुाहरू उहाँकहाँ आएर भन,े “ितमीले कुन अिधकारले
यी कुराहरू गदर्छौ ? र ितमीलाई यो अिधकार कसले िदयो ?” 24 यशेलूे
जवाफ िदनभुयो र ितनीहरूलाई भन् नभुयो, “म पिन ितमीहरूलाई एउटा श् न
सोध् नछुे । यिद ितमीहरूले मलाई त्यो बतायौ भन,े मलैे कुन अिधकारले यी कुराहरू
गछुर् भन् ने कुरा म ितमीहरूलाई बताउनछुे । 25 यहून् नाको ब प् तस् मा कहाँबाट
आएको हो ? स्वगर्बाट हो या मािनसहरूबाट ?” ितनीहरूले एक आपसमा यस्तो
भन्दै छलफल गरे, “यिद हामीले ‘स्वगर्बाट’ भन्यौँ भन,े उसले हामीलाई ‘त्यसो
भए, ितमीहरूले उनलाई िकन िवश् वास गरेनौ ?’ भनरे भन् नछेन ् । 26 तर यिद
हामीले ‘मािनसबाट’ भन्यौँ भन,े हामी िभडसगँ डराउदँछौ,ँ िकनिक ितनीहरू सबलैे
यहून् नालाई एक अगमवक् ताको रूपमा हदेर्थे ।” 27 तब ितनीहरूले यशेलूाई जवाफ
िदएर भन,े “हामीलाई थाहा छैन ।” उहाँले पिन ितनीहरूलाई भन् नभुयो “म पिन
कुन अिधकारले यी कुराहरू गदर्छु भनरे ितमीहरूलाई भ न्दन ँ । 28 तर ितमीहरू
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के िवचार गदर्छौ ? एक जना मािनसका दईु जना छोरा िथए । उनी पिहलोकहाँ
गएर भन,े ‘छोरा आज दाखबारीमा गएर काम गर ।’ 29 त्यो छोराले जवाफ िदयो
र भन्यो, ‘म जान् न,ँ’ तर केही समयपिछ उसले आफ्नो मन बद ्ल्यो र गयो । 30 र
त्यो मािनस आफ्नो दो ो छोराकहाँ गए र त्यही कुरा भने । यो छोराले जवाफ
िदयो र भन्यो, ‘हजरु, म जानछुे,’ तर त्यो गएन । 31 यी दईु जनामध्ये कुनचािह ँ
छोराले आफ्नो बबुाको इच्छा परुा गर् यो ?” ितनीहरूले भन,े “पिहलो चािहलँ े ।”
यशेलू े ितनीहरूलाई भन् नभुयो, साँच् चै म ितमीहरूलाई भन्दछु, ितमीहरूभन्दा पिहले
कर उठाउनहेरू र यौनकम हरू परमशे् वरको राज्यमा वशे गनछन ् । 32 िकनिक
यहून् ना ितमीहरूकहाँ धािमर्कताको बाटोमा आए, तर ितमीहरूले उनलाई िवश् वास
गरेनौ, जब िक कर उठाउनहेरू र यौनकम हरूले उनलाई िवश् वास गरे । र
ितमीहरूले जब यो भइरहकेो दखे्यौ, उनमा िवश् वास गनर्लाई पिछ ितमीहरूले
पश् चा ाप पिन गरेनौ । 33 अक दषृ् टान्त सनु । एक जना मािनस िथए, जो
जिमन मा लक िथए । उनले त्यहाँ दाखबारी लगाए र त्यसको व रप र बार
लगाए; त्यहाँ दाख पले्ने कोल बनाए; रेखदखेको िन म्त एउटा धरहरा बनाए; र
खतेालाहरूलाई त्यसको ठेक् का िदए । त्यसपिछ उनी अक दशेमा गए । 34 जब
दाखको फसलको समय आयो, उनले दाखबारीका खतेालाहरूकहाँ दाख ल्याउनको
लािग नोकरहरू पठाए । 35 तर दाखबारीका खतेालाहरूले उनका नोकरहरूलाई
वशमा लए; एउटालाई िपटे; अक लाई मारे, र अक लाई चािह ँ ढुङ्गाले िहकार्ए
। 36 फे र, मा लकले पिहले भन्दा अझ धरैे नोकरहरू पठाए, तर ती दाखबारीमा
काम गनहरूले ितनीहरूलाई पिन त्यस्तै वहार गरे । 37 त्यसपिछ मा लकले यसो
भन्दै आफ्नै छोरालाई ितनीहरूकहाँ पठाए, ‘ितनीहरूले मरेा छोरालाई आदर गनछन ्
।’ 38 तर जब दाखबारीमा काम गनहरूले मा लकका छोरालाई दखे,े ितनीहरूले
एक आपसमा भन,े ‘यो त उ रािधकारी हो । आओ, हामी यसलाई मारौँ र यसको
उ रािधकार लऔ ँ ।’ 39 यसलै,े ितनीहरूले उसलाई प े , दाखबारीबाट बािहर
फ्याँिकिदए, र उसलाई मारे । 40 जब त्यस दाखबारीका मा लक आउँछन,् ितनले
ती दाखबारीमा काम गनहरूलाई के गलार्न ?्” 41 ितनीहरूले उहाँलाई भन,े “उनले
ती दषु् ट मािनसहरूलाई सबभैन्दा भयानक त रकाले नाश गनछन ्र त्यो दाखबारी
ती मािनसहरूलाई ठेक् कामा िदनछेन,् जसले फल पािकसकेपिछ त्यसको िन म्त
मोल ितदर्छन ् ।” 42 यशेलूे ितनीहरूलाई भन् नभुयो, “के ितमीहरूले किहल्यै
धमर्शास् मा पढनेौ, ‘जनु ढुङ्गालाई भवन िनमार्ण गनहरूले र गरे त्यहीचािह ँ
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कुनाको िशर ढुङ्गो बन्यो । यो परम भबुाट भएको हो, अिन हा ो द ृ ष् टमा
यो आश् चयर्पणू र् छ ? ’ 43 यसकारण, म ितमीहरूलाई भन्दछु, परमशे् वरको
राज्य ितमीहरूबाट टाढा लिगनछे र एउटा यस्तो जाितलाई िदइनछे जसले आफ्नो
फल फलाउनछे । 44 जो यस ढुङ्गामा खस्दछ, त्यो टु ा-टु ा पा रनछे । तर
जसमािथ यो खस्दछ, त्यो कु ल्चनछे ।” 45 जब मखु्य पजुारीहरू र शास् ीहरूले
उहाँका दषृ् टान्तहरू सनु,े ितनीहरूकै िवषयमा उहाँले बो लरहनभुएको िथयो भन् ने
ितनीहरूले बझुे । 46 ितनीहरूले उहाँलाई प नचाहन्थ,े तर मािनसहरूले उहाँलाई
अगमवक् ता मान् ने हुनाले ितनीहरू िभडसगँ डराए ।

22
1 ितनीहरूसगँ यसो भन्दै यशे ू दषृ् टान्तमा बोल्नभुयो, 2 “स्वगर्को राज्य एउटा

यस्तो राजाजस्तो हो, जसले आफ्नो छोराको िन म्त िववाह भोजको तयारी गरे ।
3 उनले भोजमा आउनको िन म्त िनम्त्याइएकाहरूलाई बोलाउन आफ्ना नोकरहरू
पठाए, तर ितनीहरू आउन माननेन ।् 4 फे र राजाले यसो भन्दैआफ्ना अरू नोकरहरू
पठाए, ‘ती िनम्त्याइएकाहरूलाई यसो भन् न,ू ‘मलैे मरेो भोज तयार पारेको छु ।
मरेा गोरुहरू र मोटा पशहुरू मा रएका छन,् र सबै कुरा तयार छन ् । िववाहको
भोजमा आओ ।’ 5 तर ितनीहरूले केही वास्ता नै गरेनन,् र एउटा आफ्नो खतेबारी,
र अक आफ्नो वसायितर लाग्यो । 6 अरूहरूले चािह ँ राजाका नोकरहरूलाई
प े ; ितनीहरूसगँ लाजमद वहार गरे, र ितनीहरूलाई मारे । 7 तर राजा रसाए
। उनले आफ्ना सनेाहरू पठाए; ती हत्याराहरूलाई मारे, र ितनीहरूको सहर
जलाइिदए । 8 त्यसपिछ उनले आफ्ना नोकरहरूलाई भन,े ‘िववाहको िन म्त सबै
तयार छन,् तर जसलाई िनम्त्याइएको िथयो ितनीहरू योग्यका िथएनन ्। 9 त्यसलै,े
ितमीहरू सडकहरूमा जाओ र ितमीहरूले सक् ने जित सबै मािनसलाई िववाह भोजमा
सहभागी हुन बोलाओ ।’ 10 ती नोकरहरू सडकहरूमा गए र ितनीहरूले भे ाए जित
असल र खराब दवुै थरीका मािनसलाई एकसाथ भलेा गरे । त्यसलै,े िववाहको
घर पाहुनाहरूले भ रयो । 11 तर जब राजा पाहुनाहरूलाई हनेर् भनी िभ आए,
त्यहाँ एक जना मािनस िववाहको पोशाक नलगाईकन भोजमा आएको उनले दखेे ।
12 राजाले उसलाई भन,े ‘िम , िववाहको पोशाक नलगाईकन ितमी यहाँ िभ कसरी
आयौ ?’ अिन त्यस क् तले केही बोल्न सकेन । 13 त्यसपिछ राजाले आफ्ना
नोकरहरूलाई भन,े ‘यस मािनसका हात र खु ा बाँध, र यसलाई बािहरी अन्धकारमा
फा लदओे, जहाँ रुवाबासी र दा ा िकटाइ हुनछे ।’ 14 िकनिक बोलाइएकहरू धरैे
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छन,् तर चिुनएकाहरू थोरै छन ्।” 15 त्यसपिछ फ रसीहरू त्यहाँबाट गए, र यशेलू े
भन् नभुएको कुरामा उहाँलाई नै कसरी जालमा पान भन् ने बारेमा योजना बनाए ।
16 त्यसपिछ ितनीहरूले आफ्ना चलेाहरू र हरेोदी दलका केही मािनसहरूलाई
उहाँकहाँ पठाए । ितनीहरूले यशेलूाई भन,े “गरुुज्य,ू हामीलाई थाहा छ, िक तपाईं
सत्य हुनहुुन्छ, र तपाईंले परमशे् वरको मागर्लाई सत्यतामा िसकाउनहुुन्छ । तपाईं
कसले के सोच्छ भन् ने कुरालाई वास्ता गन ुर्हुन् न, र मािनसहरूका िबचमा तपाईंले
पक्षपात गन ुर्हुन् न । 17 त्यसलै,े हामीलाई भन् नहुोस,् िक तपाईं के भन् नहुुन्छ ?
कैसरलाई कर ितन ुर् उिचत हो िक होइन ?” 18 तर यशेलू े ितनीहरूको दषु् टता थाहा
पाउनभुयो, र भन् नभुयो, “पाखण्डी हो, “ितमीहरू मलाई िकन जाँच्दछौ ? 19कर
ितन िसक् का मलाई दखेाओ ।” त्यसपिछ ितनीहरूले उहाँकहाँ एक िदनार ल्याए ।
20 यशेलूे ितनीहरूलाई भन् नभुयो, “यी कसका नाम र छाप हुन ्?” 21 ितनीहरूले
उहाँलाई भन,े “कैसरको ।” त्यसपिछ यशेलूे ितनीहरूलाई भन् नभुयो, “त्यसो भए,
जे कैसरका हुन,् ती कैसरलाई दओे, र जे परमशे् वरका हुन,् ती परमशे् वरलाई
दओे ।” 22 जब ितनीहरूले यो सनु,े ितनीहरू छक् क परे । त्यसपिछ ितनीहरू
उहाँबाट अल ग्गएर त्यहाँबाट गए । 23 त्यही िदनमा केही सदकुीहरू उहाँकहाँ
आए, जसले पनुरुत्थान हुदँनै भनरे भन्दथे । ितनीहरूले उहाँलाई सोध,े 24 “गरुुज्य,ू
मोशाले भनकेा िथए, ‘यिद कुनै परुुष बालक नजन्माईकन मर् यो भन,े उसको भाइले
त्यसकी पत् नीलाई िववाह गन ुर्पछर् र आफ्ना दाजकुो िन म्त सन्तान जन्माउनपुछर् ।
25 ितनीहरू सात जना दाजभुाइ िथए । पिहलोले िववाह गर् यो । कुनै पिन सन्तान
नभईकन उसले आफ्नी पत् नी आफ्नो भाइलाई छो ो । 26 त्यसपिछ दो ो भाइले
त्यस्तै गर् यो, त्यसपिछ ते ोल,े र सातौँ भाइसम्म यस्तै हुदँ ै गयो । 27 ितनीहरू सबै
मरेपिछ त्यो स् ी पिन मरी । 28 अब पनुरुत्थानमा ती सात दाजभुाइमध्ये त्यो स् ी
कुन चािहकँो पत् नी हुन्छे ? िकनिक ितनीहरू सबलैे ऊसगँ िववाह ग रसकेका
छन ्।” 29 तर यशेलू े ितनीहरूलाई जवाफ िदनभुयो र भन् नभुयो, “ितमीहरू भलुमा
परेका छौ, िकनभने ितमीहरू धमर्शास् वा परमशे् वरको श क् तलाई जान्दनैौ ।
30 िकनिक पनुरुत्थानमा ितनीहरू न त िववाह गदर्छन,् न त ितनीहरूलाई िववाहको
िन म्त िदइन्छ । बरु, ितनीहरू स्वगर्मा हुने दतूहरूजस्तै हुन्छन ्। 31 तर मतृकहरूको
पनुरुत्थानको बारेमा परमशे् वर ारा यसरी ितमीहरूलाई भिनएको के ितमीहरूले
पढकेा छैनौ, 32 ‘म अ ाहामका परमशे् वर, इसहाकका परमशे् वर र याकूबका
परमशे् वर हु ँ ?’ परमशे् वर मतृकहरूको परमशे् वर हुनहुुन् न, तर उहाँ जीिवतहरूका
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परमशे् वर हुनहुुन्छ ।” 33 जब िभडले यो सनु्यो, ितनीहरू उहाँको िशक्षामा छक् क
परे । 34 तर यशेलू े सदकुीहरूलाई चपु पान ुर्भएको जब फ रसीहरूले सनु,े ितनीहरू
भलेा भए । 35 ितनीहरूमध्यकेा एक जना वस्थाका गरुुले उहाँको जाँच गद
एउटा श् न सोध,े 36 “गरुुज्य,ू वस्थामा सबभैन्दा महान ् आज्ञाचािह ँ कुन हो
?” 37 यशेलूे उनलाई भन् नभुयो, “तैलँ े परम भु आफ्ना परमशे् वरलाई आफ्नो
सारा हृदयल,े आफ्नो सारा ाणले र आफ्नो सारा समझले मे गन ूर् । 38 योचािह ँ
पिहलो र महान ् आज्ञा हो । 39 अिन दो ो आज्ञा पिन यस्तै छ– ‘तैलँ े आफ्नो
िछमकेीलाई आफँैलाई झै ँ मे गन ूर् ।’ 40सारा वस्था र अगमवक् ताहरू यी दईुवटा
आज्ञामािथ आधा रत छन ् ।” 41 फ रसीहरू एकै ठाउँमा जम्मा भएको बलेामा
यशेलू े ितनीहरूलाई एउटा श् न सोध् नभुयो । 42 उहाँले भन् नभुयो, “ितमीहरू

ीष् टको बारेमा के िवचार गदर्छौ ? ीष् ट कसका पु हुन ?्” ितनीहरूले उहाँलाई
भन,े “दाऊदका पु ।” 43 यशेलूे ितनीहरूलाई भन् नभुयो, “त्यसो भए, दाऊद
पिव आत्माले भ रदँा ितनले िकन उहाँलाई यसरी भु भनी पकुारे, 44 ‘परम भलुे
मरेा भलुाई भन् नभुयो, “जबसम्म मलैे ित ा श हुरूलाई ित ो पाउदान बनाउिँदन,
तबसम्म ितमी मरेो दािहने हातप बस ।’ ?” 45 यिद दाऊदले ीष् टलाई ‘ भ’ु
भन्दछन ्भन,े उनी कसरी दाऊदका पु हुन सक्छन ्त ?” 46 ितनीहरू कसलैे पिन
जवाफमा एउटा शब्द पिन बोल्न सकेन, र त्यस िदनपिछ उहाँलाई कसलैे पिन अरू
श् नहरू सोध् ने साहस गरेन ।

23
1 त्यसपिछ यशे ू िभडहरू र आफ्ना चलेाहरूसगँ बोल्नभुयो । 2उहाँले भन् नभुयो,

“शास् ीहरू र फ रसीहरू मोशाको आसनमा बस्छन ् ।” 3 यसकारण, ितनीहरूले
ितमीहरूलाई जे गर भनी आज्ञा गदर्छन,् ती कुरा गर र ितनीहरूलाई पालन गर ।
तर ितनीहरूका कामहरूको अनसुरण नगर, िकनिक ितनीहरू कुराहरूचािह ँ गदर्छन,्
तर पिछ आफँैले ती गदनन ् । 4 हो, ितनीहरूले बोक् न क ठन हुने ग ौँ भारीहरू
बाँिधिदन्छन,् अिन ितनीहरूले ती मािनसहरूका काँधहरूमा रा खिदन्छन ् । तर
ितनीहरू आफँैले भने ती बोक् नलाई एउटा औलँा पिन चलाउदँनैन ् । 5 ितनीहरूले
सबै काम मािनसहरूले दखेनू ् भनरे गछर्न ् । िकनिक ितनीहरूले आफ्ना िनधारमा
र नाडीमा रा खने वस्था-प ीहरू ठुलो बनाउछँन,् र ितनीहरूले आफ्ना वस् का
झमु्काहरू लामो पादर्छन ् । 6 ितनीहरूले भोजमा मखु्य स्थानहरू र सभाघरहरूमा
मखु आसनहरू मन पराउँछन,् 7 अिन बजारहरूमा िवशषे अिभवादन ग रएको
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र मािनसहरू ारा ‘रब्बी’ भनी सम्बोधन ग रएको चाहन्छन ् । 8 तर ितमीहरूलाई
‘रब्बी’ भनी सम्बोधन ग रनहुुदँनै, िकनिक ितमीहरूका एउटै मा गरुु हुनहुुन्छ, र
ितमीहरू सबै दाजभुाइहरू हौ । 9 अिन पथृ्वीमा कुनै पिन मािनसलाई िपता भनी
नपकुार, िकनिक ितमीहरूका एक मा िपता हुनहुुन्छ, र उहाँ स्वगर्मा हुनहुुन्छ ।
10 न त ‘गरुुज्य’ू भनी कसलैे ितमीहरूलाई बोलाऊन,् िकनिक ीष् ट ितमीहरूका
एक मा गरुु हुनहुुन्छ । 11 तर जो ितमीहरूका माझमा सबभैन्दा महान ् छ, ऊ
ितमीहरूका दास हुनछे । 12 जसले आफूलाई उच् च पादर्छ, त्यसलाई होच्याइनछे
। अिन जसले आफूलाई होच्याउँछ, त्यसलाई उच् च पा रनछे । 13 तर िधक् कार
ितमी शास् ीहरू र फ रसीहरू, ए पाखण्डीहरू ! ितमीहरू मािनसहरूका सामनु् ने
स्वगर्को राज्यलाई बन्द गदर्छौ । िकनिक ितमीहरू यसमा आफँै वशे गदर्नौ, अिन
न त वशे गनर् लागकेाहरूलाई त्यसो गनर् िदन्छौ । 14 िधक् कार ितमी शास् ीहरू र
फ रसीहरू, ए पाखण्डीहरू ! िकनिक ितमीहरू िवधवाहरूका घरहरू नष् ट गदर्छौ,
जब िक लामो-लामो ाथर्ना गरी दखेाउदँछौ । यसकारण, ितमीहरूलेअझ बढी दण्ड
पाउनछेौ । 15 िधक् कार ितमी शास् ीहरू र फ रसीहरू, ए पाखण्डीहरू ! िकनिक
एक जनालाई आफ्नो मतमा ल्याउनलाई ितमीहरू समु र जिमन चहादर्छौ । जब
त्यो ितमीहरूको मतमा आउँछ, त्यसलाई आफूभन्दा दोब्बर नरकको पु बनाउछँौ
। 16 िधक् कार ितमीहरूलाई, ए अन्धा अगवुाहरू हो, ितमीहरू जसले भन्दछौ,
‘कसलैे म न्दरको शपथ खान्छ भन,े केही पिन हुदँनै । तर जसले म न्दरको सनुको
शपथ खान्छ, ऊ आफ्नो शपथ ारा बाँिधन्छ ।’ 17 ए द ृ ष् टिवहीन मखूर्हरू हो
! कुनचािह ँ ठुलो हो– सनु िक त्यस सनुलाई परमशे् वरकहाँ अपर्ण गन म न्दर ?
18अिन, ‘कसलैे वदेीको शपथ खान्छ भन,े केही पिन हुदँनै । तर कसलैे त्यसमािथ
रा खएको भटेीको शपथ खान्छ भन,े ऊ आफ्नो शपथ ारा बाँिधन्छ ।’ 19 ए अन्धा
मािनसहरू हो, कुनचािह ँ ठुलो हो– भटेी िक त्यस भटेीलाई परमशे् वरकहाँ अपर्ण
गन वदेी ? 20 अिन जसले वदेीको शपथ खान्छ, उसले त्यस वदेी र त्यसमािथ
भएका सबै थोकको शपथ खान्छ । 21अिन जसले म न्दरको शपथ खान्छ, उसले
त्यस म न्दर र त्यसमा बास गन ुर्हुनकेो शपथ खान्छ । 22 अिन जसले स्वगर्को
शपथ खान्छ, उसले परमशे् वरको िसहंासन र त्यसमा बास गन ुर्हुनकेो शपथ खान्छ
। 23 िधक् कार ितमी शास् ीहरू र फ रसीहरू, ए पाखण्डीहरू ! िकनिक ितमीहरू
पिुदना, सपु र िजराका दशांश िदन्छौ, तर वस्थाका गहन कुराहरू अथार्त ् न्याय,
कृपा र िवश् वासलाई बवेास्ता गरेका छौ । तर यी कुराहरू ितमीहरूले गन ुर्पन िथयो
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र यी अरू कामहरूलाई अवहलेना नगन ुर्पन िथयो । 24 ए अन्धा अगवुाहरू हो,
ितमीहरू जो भसुनुालाई चाल्दछौ, तर उटँलाई चािह ँ िनल्दछौ ! 25 िधक् कार ितमी
शास् ीहरू र फ रसीहरू, ए पाखण्डीहरू ! ितमीहरू कचौराहरू र थालहरूको
बािहरप धनु्छौ, तर िभ प ितनीहरू अन्यायपणूर् माग र लोभले भ रएका छन ्
। 26 ए अन्धा फ रसी हो, पिहले कचौरा र थालको िभ प सफा गर, तािक
त्यसको बािहरप पिन सफा होस ् । 27 िधक् कार ितमी शास् ीहरू र फ रसीहरू,
ए पाखण्डीहरू ! िकनिक ितमीहरू चनुले पोतकेा िचहानहरूजस्ता छौ, जनु
बािहरप सनु्दर दखेा पदर्छन,् तर िभ प चािह ँ मरेका मािनसहरूका हाडहरू र
सबै अशु ताले भ रएका छन ् । 28 यसै गरी, ितमीहरू पिन बािहर मािनसहरूका
सामनु् ने धम दखेा पदर्छौ, तर िभ प ितमीहरू कपट र दषु् टताले भ रएका
छौ । 29 िधक् कार ितमी शास् ीहरू र फ रसीहरू, ए पाखण्डीहरू ! िकनिक
ितमीहरू अगमवक् ताहरूका िचहानहरू बनाउदँछौ र धम हरूका िचहानहरूलाई
िसङ्गादर्छौ । 30 ितमीहरू भन्छौ, ‘यिद हामीहरू हा ा पखुार्हरूको समयमा िजएका
भए, अगमवक् ताहरूको रगत बगाउने काममा ितनीहरूसगँ सहभागी हुने िथएनौँ
।’ 31 यसकारण, ितमीहरू आफँैले ितमीहरू ितनीहरूका सन्तान हौ भनी गवाही
िदन्छौ जसले अगमवक् ताहरूको हत्या गरे । 32 ितमीहरूले आफ्ना पखुार्हरूको
कामलाई पिन परुा गछ । 33 ए सपर्हरू हो, साँपका सन्तानहरू, ितमीहरू नरकको
दण्डबाट कसरी उम्कनछेौ ? 34 त्यसकारण, हरे, म ितमीहरूकहाँ अगमवक् ताहरू,
ब ु मान ्मािनसहरू र शास् ीहरू पठाउँछु । ितनीहरूमध्ये कित जनालाई ितमीहरूले
मानछौ र ु समा टाँग् नछेौ । अिन ितनीहरूमध्ये केहीलाई ितमीहरूले आफ्ना
सभाघरहरूमा कोरार् लगाउनछेौ र सहर हुदँो धपाउनछेौ । 35 यसको प रणाम यस्तो
हुनछे, िक पथृ्वीमा बगाइएका सबै धम जनको रगत ितमीहरूमािथ आइपनछ–
धम हािबलको रगतदे ख लएर बरेेक्याहका छोरा जक रयाको रगतसम्म,जसलाई
ितमीहरूले पिव -स्थान र वदेीको माझमा हत्या गर् यौ । 36 साँच् चै म ितमीहरूलाई
भन्दछु, यी सबै कुरा यसै पसु्तामािथ आइपनछन ्। 37 ए यरूशलमे, ए यरूशलमे,
त ँ जसले अगमवक् ताहरूलाई माछर्स ् र तकँहाँ पठाइएकाहरूलाई ढुङ्गाले हान्छस ्
! कित पटक मलैे तरेा बालकहरूलाई बटुल्ने इच्छा गरे,ँ जसरी एउटा कुखरुीले
आफ्ना चल्लाहरूलाई त्यसको पखटेामिुन बटुल्छ, तर तैलँ े इच्छा ग रनस ् ।
38 हरे, ितमीहरूका घर ितमीहरूका साम ु उजाड पा रएका छन ् । 39 िकनिक म
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ितमीहरूलाई भन्दछु, ‘परम भकुो नाउमँा आउने धन्यका हुन’् भनी ितमीहरूले
नभनसेम्म, अबदे ख ितमीहरूले मलाई दखे् नछैेनौ ।”

24
1 ययशे ू म न्दरबाट बािहर जानभुयो र उहाँ आफ्नो बाटोमा जाँदै हुनहुुन्थ्यो ।

उहाँलाई म न्दरका भवनहरू दखेाउन उहाँका चलेाहरू उहाँकहाँ आए । 2 तर उहाँले
ितनीहरूलाई जवाफ िदनभुयो र भन् नभुयो, “के ितमीहरूले यी सबै कुरा दखे्दनैौ
? साँच् चै म ितमीहरूलाई भन्दछु, एउटा ढुङ्गामािथ अक ढुङ्गा छोिडनछैेन,
सबै भत्काइनछेन ् ।” 3 जब उहाँ जतैनू डाँडामा वस् नभुयो, चलेाहरू उहाँकहाँ
सटुुक् कै आए र भन,े “हामीलाई भन् नहुोस,् यी कुराहरू किहले हुनछेन ्? तपाईंको
आगमन र ससंारको अन्तको िचन्ह के हुनछे ?” 4 यशेलूे जवाफ िदनभुयो र
ितनीहरूलाई भन् नभुयो, “होिसयार रहो, कसलैे ितमीहरूलाई नभड्काओस ् ।”
5 िकनिक मरेो नाउमँा धरैे जना आउनछेन ् । िकनिक ितनीहरूले भन् नछेन,् ‘म
नै ीष् ट हु ँ !’ र धरैेलाई भड्काउनछेन ् । 6 ितमीहरूले लडाइँ र लडाइँका
हल्ला सनु् नछेौ । तर ितमीहरू, िवच लत नहोओ, िकनिक यी कुराहरू हुनपैछर्;
तर अझै अन्त आइसकेको हुदँनै । 7 िकनिक जाितको िवरु मा जाित खडा हुनछे, र
राज्यको िवरु मा राज्य खडा हुनछे । िविभन् न ठाउँमा अिनकाल हुनछे र भकूम्पहरू
जानछेन ् । 8 तर यी सबै कुरा सव-वदेनाको सरुुवात मा हो । 9 तब ितनीहरूले
ितमीहरूलाई सङ्कष् टको लािग समु्पनछेन ्र ितमीहरूलाई मानछन ्। मरेो नामको
खाितर सबै जाित ारा ितमीहरूलाई घणृा ग रनछे । 10 तब धरैे जनाले ठेस खानछेन,्
र एक अकार्लाई धोका िदनछेन,् एक अकार्लाई घणृा गनछन ् । 11 धरैे झटुा
अगमवक् ता खडा हुनछेन ् र धरैे जनालाई बहकाउनछेन ् । 12 िकनभने अधमर्को
व ृ हुनछे; धरैे जनाको मे सलेाउनछे । 13 तर जो अन्तसम्म स्थर रहन्छ, उसले
उ ार पाउनछे । 14 राज्यको यो ससुमाचार सारा ससंारमा सबै जाितलाई साक्षीको
रूपमा चार ग रनछे । तब अन्त आउनछे । 15 त्यसकारण, जब ितमीहरूले
दािनएल अगमवक् ताले भनकेा जस्तै त्यस िवनाशकारी घिृणत क् तलाई पिव
स्थानमा उिभएको दखे्छौ (पाठकले आफँै बझुोस), 16जो यहूिदयामा छन,् ितनीहरू
पहाडहरूितर भागनू,् 17 जो घरको छानामािथ छ, ऊ घरबाट कुनै सामान लन तल
नझरोस ् । 18 र जो खतेमा छ, ऊ आफ्नो खास्टो लन नफक स ् । 19 तर ती
िदनमा हाय ितनीहरूलाई जो गभर्वती छन ् र जसले िशशहुरूलाई दधू चसुाउछँन ्
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! 20 िहउदँमा वा शबाथको िदनमा ितमीहरू भाग् न नपरोस ् भनी ाथर्ना गर ।
21 िकनिक त्यस बलेा महासङ्कष् ट हुनछे, जनु ससंारको सरुुदे ख अिहलसेम्म
किहल्यै भएको छैन, न त किहल्यै फे र हुनछे । 22 ती िदनहरू नघटाइएसम्म कुनै
शरीर पिन बच्नछैेन । तर चिुनएकाहरूका िन म्त ती िदनहरू घटाइनछेन ्। 23 तब
यिद कसलैे ितमीहरूलाई ‘हरे, ीष् ट यहाँ छन ्!’ वा, ‘ ीष् ट त्यहाँ छन ्!’ भन्छ
भने त्यसलाई िवश् वास नगर । 24 िकनिक झटुा ीष् टहरू र झटुा अगमवक् ताहरू
आउनछेन ्र हुन सके, चिुनएकाहरूलाई समते बहकाउनलाई ठुला-ठुला िचन्हहरू र
चमत्कारहरू दखेाउनछेन ्। 25 हरे, मलैे यी अगािड नै ितमीहरूलाई बताएको छु ।
26 त्यसकारण, यिद ितनीहरूले ितमीहरूलाई ‘हरे, उहाँ उजाड-स्थानमा हुनहुुन्छ’
भनरे भन्छन ् भन,े उजाड-स्थानितर नजाओ । वा ‘हरे, उहाँ िभ ी कोठाहरूमा
हुनहुुन्छ’ भनरे भन्छन ्भन,े त्यसलाई िवश् वास नगर । 27 िकनिक जसरी िबजलुी
पवूर्बाट चम्कन्छ र प श् चमसम्मै त्यसको उज्यालो पगु्दछ, मािनसका पु को
आगमन पिन त्यस्तै हुनछे । 28जहाँ िसनो छ, त्यहाँ िग हरू भलेा हुनछेन ्। 29 तर
ती िदनमा सङ्कष् ट आए लग ै सयूर् अधँ्यारो हुनछे; चन् माले आफ्नो ज्योित
िदनछैेन; ताराहरू आकाशबाट खस् नछेन,् र स्वगर्का श क् तहरू डगमगाउनछेन ् ।
30 तब मािनसका पु को िचन्ह आकाशमा दखेा पनछ, अिन पथृ्वीका सबै जाितले
िवलाप गनछन ्। ितनीहरूले मािनसका पु लाई आकाशको बादलमा श क् त र ठुलो
मिहमासाथ आउँदै गरेको दखे् नछेन ् । 31 उहाँले आफ्ना स्वगर्दतूहरूलाई तरुहीको
ठुलो आवाजका साथ पठाउनहुुनछे, अिन ितनीहरूले उहाँका चिुनएकाहरूलाई
आकाशको एउटा छेउदे ख अक छेउसम्म चारै िदशाबाट भलेा गराउनछेन ् ।
32अन्जीरको बोटबाट पाठ िसक । जब त्यसका हाँगाहरू क लला हुन्छन र् पातहरू
पलाउँछन,् तब ीष्म ऋतु आउँदै छ भनरे ितमीहरूले थाहा पाउछँौ । 33 त्यसरी
न,ै जब ितमीहरूले पिन यी सबै कुरा दखे्छौ, उहाँ निजकै अथार्त ् ढोकाकै छेउमा
हुनहुुन्छ भनी ितमीहरूले जान् नपुछर् । 34 साँच् चै म ितमीहरूलाई भन्दछु, यी सबै
कुरा नभएसम्म यो पसु्ता िबतरे जानछैेन । 35 स्वगर् र पथृ्वी िबतरे जानछे, तर
मरेा वचन िबतरे जानछैेनन ् । 36 तर त्यस िदन र घडीको िवषयमा कसलैाई पिन
थाहा छैन, न त स्वगर्का स्वगर्दतूहरूलाई, न पु लाई, तर िपतालाई मा थाहा छ ।
37 मािनसका पु को आगमन पिन नोआका िदनमा जस्तै हुनछे । 38 िकनिक ती
िदनहरूमा जल लय आउनभुन्दा अिग नोआ जहाजिभ नपसनु्जले ितनीहरू खाँदै
र िपउँद,ै िववाह गद र िववाह गराउँदै िथए, 39 अिन लय आएर ितनीहरू सबलैाई
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नलगनु्जलेसम्म ितनीहरूलाई केही पिन थाहा िथएन । मािनसका पु को आगमन
पिन त्यस्तै हुनछे । 40 तब खतेमा दईु जना हुनछेन–् एक जना लिगनछे, र अक
यहीँ छोिडनछे । 41 दईु जना स् ी जाँतो िपिँधरहकेा हुनछेन–् एउटी लिगनछे र
अक त्यहीँ छोिडनछे । 42 त्यसकारण, ितमीहरू जागा रहो, िकनिक ितमीहरूका
भु कुन िदन आउनहुुनछे भन् ने कुरा ितमीहरूलाई थाहा छैन । 43 तर यो जान, िक

रातको कुन समयमा चोर आउँदै छ भन् ने कुरा घरको धनीलाई थाहा भएको भए,
ऊ जागा बस् ने िथयो र चोरलाई उसको घर फोनर् िदने िथएन । 44 त्यसकारण,
ितमीहरू पिन तयार हुनपुछर्, िकनिक मािनसका पु ितमीहरूले आशा नगरेको
बलेामा आउनहुुनछे । 45 त्यसलै,े िवश् वासयोग्य र ब ु मान ्नोकर को हो, जसलाई
उसको मा लकले आफ्नो घरका मािनसहरूलाई ितनीहरूका खाना ठक समयमा
ितनीहरूलाई िदनलाई िनय ु गरेको छ ? 46 त्यो नोकर धन्य हो, जसलाई उसको
मा लक आउँदा त्यसै ग ररहकेो भे ाउनछे । 47 साँच् चै म ितमीहरूलाई भन्दछु,
िक मा लकले उिसत भएका सबै कुराको िजम्मा उसलाई िदनछे । 48 तर यिद दषु् ट
नोकरले त्यसको मनमा, ‘मरेो मा लक िढला हुनभुएको छ’ भनी भन्दछ, 49 अिन
उसले आफ्ना सहकम नोकरहरूलाई िपट्न थाल्छ, र मतवालाहरूसगँ खान्छ र
िपउँछ भन,े 50 त्यस नोकरले आशा नगरेको िदनमा र त्यसलाई थाहा नभएको
घडीमा त्यस नोकरको मा लक आउनछे । 51 त्यसको मा लकले त्यसलाई दईु
टु ा पारी काट्नछे र त्यसको दशा ती पाखण्डीहरूको जस्तै हुनछे, जहाँ रुवाबासी
र दा ा िकटाइ हुनछे ।

25
1 तब स् वगर्को राज् य ती दस कन् याजस् तै हुनछे जसले आ-आफ्ना ब ीहरू

लएर दलुहालाई भटे ्न गए । 2 ितनीहरूमध्ये पाँच जना िनब ुर् र पाँच जना
ब ु मती िथए । 3 िकनिक जब ती िनब ुर् कन्याहरूले आफ्ना ब ीहरू लए,
ितनीहरूले आफूसगँ कि पिन तले लगनेन ् । 4 तर ब ु मती कन् याहरू त् यकेले
ब ीहरूसगँै आ-आफ्ना तलेका भाँडाहरू पिन लगे । 5 दलुहा आउन िढला भएको
हुनाले ितनीहरू सबै िनन् ामा परे र सतु े । 6 तर मध् यरातमा एउटा आवाज आयो,
‘हरे, दलुहा ! बािहर जाऊ अिन उनलाई भटे ।’ 7 त् यसपिछ ती सबै कन् या उठे र
आ-आफ्ना ब ीहरूलाई ठक् क पारे । 8 िनब ुर् कन् याहरूले ब ु मतीहरूलाई भन,े
‘हामीलाई ितमीहरूका केही तले दऊे िकनभने हा ा ब ीहरू िनभ् न लागकेा छन ्।’
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9 तर ब ु मती कन् याहरूले जवाफ िदए र भन,े ‘ितमीहरू र हामी दवुलैाई शस् त
पगु् ने तले नभएकोल,े तले बचे्नहेरूकहाँ जाओ र आफ्नो लािग तले िकन ।’ 10जब
ितनीहरू तले िकन् न बािहर गए, दलुहा आइपगुे अिन जित जना तयार िथए ितनीहरू
िववाहको भोजमा उनीसगँै गए, अिन ढोका बन् द ग रयो । 11 केही समयपिछ अरू
कन् याहरू पिन आएर भन,े ‘ भ,ु भ,ु हा ो लािग खो लिदनहुोस ्।’ 12 तर उनले
जवाफ िदएर भन,े ‘साँच् चै म ितमीहरूलाई भन् दछु, म ितमीहरूलाई िच न् दन ँ ।’
13 त् यसकारण, जागा रहो, िकनिक त् यो िदन वा घडी ितमीहरूलाई थाहा छैन ।
14 िकनिक यो परदशे जानै लागकेो मािनसजस् तै हो । उसले आफ्ना नोकरहरूलाई
बोलाए र ितनीहरूलाई आफ्नो सम् पि को िजम् मा िदए । 15 उनले ितनीहरूमध्ये
एक जनालाई पाँच िसक् का िदए; अक लाई दईु िसक् का र फे र अक लाई उनले
एक िसक् का िदए । त् यकले आफ्नो क्षमताअनसुार ती रकमहरू लए, अिन त् यो
मािनस तरुुन्तै आफ्नो या ामा िह ँ ो । 16 पाँच िसक् का पाउने तरुुन्तै गयो र उसले
त्यसलाई लगानी गर् यो, र त् यसबाट अक पाँच िसक् का कमायो । 17 त्यसै गरी,
जसले दईु िसक् का पाएको िथयो, उसले पिन त् यसबाट अकार् दईु िसक् का कमायो
। 18 तर एउटा मा िसक् का पाएको नोकर गयो र उसले एउटा खाल्डो खन्यो, र
आफ्नो मा लकको पसैा त्यहाँ लकुायो । 19 अब धरैे समयपिछ ती नोकरहरूका
मा लक फकर आए अिन ितनीहरूसगँ िहसाब लए । 20 पाँच िसक् का पाएको
नोकर आयो र उसले अक पाँचवटा िसक् का ल्यायो । उसले भन्यो, ‘मा लक,
तपाईंले मलाई पाँचवटा िसक् का िदनभुएको िथयो, हने ुर्होस,् मलैे अकार् पाँचवटा
िसक् का कमाएको छु ।’ 21 उसको मा लकले उसलाई भन,े ‘स् याबास, असल र
िवश् वासयोग् य नोकर ! ितमी थोरै कुरामा िवश् वासयोग् य भएका छौ । म ितमीलाई
धरैे कुरामािथ अिधकार िदनछुे । ितमी पिन आफ्नो मा लकको खसुीमा सामले
होऊ ।’ 22 दईुवटा िसक् का पाएको नोकर आयो र भन्यो, ‘मा लक तपाईंले मलाई
दईुवटा िसक् का िदनभुएको िथयो । हने ुर्होस ्, मलैे अकार् दईुवटा िसक् का कमाएको
छु ।’ 23 उसको मा लकले उसलाई भन,े ‘स् याबास, असल र िवश् वासयोग् य नोकर
! ितमी थोरै कुरामा िवश् वासयोग् य भएका छौ । म ितमीलाई धरैे कुरामािथ अिधकार
िदनछुे । ितमी पिन आफ्ना मा लकको खसुीमा सामले होऊ ।’ 24 त्यसपिछ एउटा
िसक् का पाएको नोकर आयो र भन्यो, ‘मलाई थाहा छ, िक तपाईं कडा स् वभावको
मािनस हुनहुुन् छ । तपाईंले आफूले नरोपकेो ठाउँबाट कटनी गन ुर्हुन्छ र नछरेको
ठाउँबाट फसल िनकाल्नहुुन्छ । 25मलाई डर िथयो । त् यसकारण, म गएँ र तपाईंको
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िसक् कालाई जिमनमिुन लकुाइराखे ँ । ‘हने ुर्होस,् जे तपाईंको हो यसलाई लनहुोस ्
।’ 26 तर उसको मा लकले जवाफ िदए र भन,े ‘ए दषु् ट र अल्छी नोकर, मलैे
नरोपकेो ठाउँबाट कटनी गछुर् र नछरेको ठाउँबाट फसल िनकाल्छु भनरे तलँाई
थाहा िथयो । 27 त्यसकारण, तैलँ े मरेो पसैा साहुकहाँ िदनपुन िथयो, र म आउँदा मलैे
आफ्नो पसैा ब् याजसिहत पाउने िथएँ । 28 त् यसकारण, त्योसगँ भएको एक िसक् का
लओे र जनु नोकरसगँ दस िसक् का छ त् यसलाई दओे । 29 िकनिक जससगँ छ
त् यसलाई अझ धरैे िदइनछे अथार्त ् अझ शस्त गरी िदइनछे । तर जससगँ छैन,
त् यससगँ भएको पिन त्यसबाट खोिसनछे । 30 त्यो बकेम्मा नोकरलाई बािहरी
अन् धकारमा फा लदओे, जहाँ रुवाबासी र दा ा िकटाइ हुनछे ।’ 31 जब मािनसका
पु आफ्नो मिहमामा आउनछेन ् र उनको साथमा सारा स् वगर्दतूहरू आउनछेन,्
उनी आफ्नो मिहिमत िसहंासनमा िवराजमान हुनछेन ् । 32 उनको सामनु् ने सारा
जाित भलेा गराइनछेन,् र जसरी गोठालाले आफ्ना भडेाहरूलाई बा ाहरूबाट
छुट् ाउछँ, त् यसरी नै उनले एउटा मािनसलाई अक बाट छुट् ाउनछेन ्। 33उनले
भडेाहरूलाई आफ्नो दायाँ हातप र बा ाहरूलाई आफ्नो बायाँप राख् नछेन ्।
34 त् यसपिछ राजाले आफ्नो दािहनपे भएकाहरूलाई भन् नछेन,् ‘आओ, ितमीहरू
जो मरेा िपता ारा आिशिषत ्भएका छौ, ससंारको स ृ ष् टदे ख नै ितमीहरूका लािग
तयार पा रएको राज् यलाई अिधकार गर । 35 िकनिक म भोकाएको िथएँ, अिन
ितमीहरूले मलाई खान िदयौ; म प्यासी िथएँ र ितमीहरूले मलाई िपउन िदयौ; म
परदशेी िथएँ र ितमीहरूले मलाई िभ आउन िदयौ; 36 म नाङ्गो िथएँ र ितमीहरूले
मलाई लगुा पिहराइिदयौ; म िबरामी िथएँ र ितमीहरूले मरेो वास् ता गर् यौ; म
झ् यालखानामा िथएँ र ितमीहरू मकहाँ आयौ ।’ 37 त् यसपिछ धम जनहरूले
जवाफ िदई भन् नछेन,् ‘ भ ु हामीले किहले तपाईंलाई भोकाउनभुएको दखे् यौँ र
तपाईंलाई खवुायौँ ? वा ितखार्उनभुएको दखे्यौँ र तपाईंलाई िपउन िदयौँ ? 38 र
हामीले किहले तपाईंलाई परदशेी भएको दखे् यौँ र तपाईंलाई िभ ल्यायौँ ? 39 र
हामीले तपाईंलाई िबरामी वा झ् यालखानामा किहले दखे्यौँ र हामी तपाईंकहाँ आयौँ
?’ 40 र राजाले जवाफ िदनछेन ्र ितनीहरूलाई भन् नछेन,् ‘साँच् चै म ितमीहरूलाई
भन् दछु, ितमीहरूले यहाँ मरेा भाइहरूमध्ये सानोभन् दा सानोलाई ज-ेजित गर् यौ, त्यो
मरेो िन म्त नै गर् यौ ।’ 41 त् यसपिछ उनले आफ्नो बायाँ हातप भएकाहरूलाई
भन् नछेन,् ‘हे ािपतहरू, मबाट दरू भएर अनन्त आगोमा जाओ, जनु दषु् ट र त्यसका
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दतूहरूका लािग तयार ग रएको हो, 42 िकनभने म भोकाएको िथएँ, तर ितमीहरूले
मलाई खान िदएनौ; म ितखार्एको िथएँ, तर ितमीहरूले मलाई िपउन िदएनौ; 43 म
परदशेी िथएँ, तर ितमीहरूले मलाई िभ लगनेौ; नाङ्गो िथएँ, तर ितमीहरूले
मलाई पिहराएनौ; िबरामी िथएँ र झ्यालखानामा िथएँ, तर ितमीहरूले मरेो वास्ता
गरेनौ ।’ 44 त् यसपिछ ितनीहरूले पिन जवाफ िदनछेन ् र भन् नछेन,् ‘ भ,ु हामीले
तपाईंलाई भोकाउनभुएको, वा ितखार्उनभुएको, वा परदशेी, वा नाङ्गो, वा िबरामी
हुनभुएको, वा झ्यालखानामा किहले दखे् यौँ र हामीले तपाईंको सवेा गरेनौँ ?’
45 अिन उनले ितनीहरूलाई जवाफ िदनछेन ् र भन् नछेन,् ‘साँच् चै म ितमीहरूलाई
भन्दछु, ियनीहरूमध्ये सानोभन् दा सानोलाई ितमीहरूले जे गरेनौ, त् यो ितमीहरूले
मरेो िन म्त गरेनौ ।’ 46 ियनीहरू अनन् तको दण् डमा जानछेन ् तर धम हरूचािह ँ
अनन् त जीवनमा वशे गनछन ्।”

26
1 यशेलूे यी सबै वचन भिनसक् नभुएपिछ उहाँले आफ्ना चलेाहरूलाई भन् नभुयो,

2 “ितमीहरूलाई थाहा छ, िक दईु िदनपिछ िनस्तार-चाड आउँदै छ, र मािनसका
पु ु समा टाँिगनको िन म्त स ु म्पनछे ।” 3 त्यसपिछ कैयाफा नाउँ गरेका धान
पजुारीको दरबारमा मखु्य पजुारीहरू तथा मािनसहरूका एल्डरहरू एकसाथ भलेा
भए । 4 ितनीहरू िमलरे यशेलूाई छलिसत प ने र उहाँलाई मान ष न् गरे
। 5 िकनिक ितनीहरूले यसरी भिनरहकेा िथए, “चाडको बलेामा भने होइन,
तािक मािनसहरूका माझ खलैाबलैा नम च् चयोस ्।” 6 अिन जब यशे ू बथेािनयामा
िसमोन भन् ने एक जना कुष् ठरोगीको घरमा हुनहुुन्थ्यो, 7 उहाँ एउटा टेबलुमा अडसे
लगाएर बिसरहनहुुदँा अित बहुमलू्य अ रको िसङ्गमरमरको एउटा शीशी बोकेकी
एउटी स् ी उहाँकहाँ आई, र उसले त्यसलाई उहाँको िशरमा खन्याइिदई । 8 तर
जब उहाँका चलेाहरूले यो दखे,े ितनीहरू रसाएर भन,े “यसरी नोक्सानी गन ुर्को
कारण के हो ? 9 यसलाई ठुलो रकममा बचे्न सिकन्थ्यो, र ग रबलाई िदन
सिकन्थ्यो ।” 10 तर यशेलू े यो जानरे ितनीहरूलाई भन् नभुयो, “ितमीहरूले यी
स् ीलाई िकन दःुख िदइरहकेा छौ ? िकनिक ियनले मरेो िन म्त अित नै रा ो
काम गरेकी छन ् । 11 ग रबहरू त ितमीहरूसगँ सधै ँ हुनछेन,् तर म ितमीहरूसगँ
सधै ँ रहनछैेन । 12 िकनिक जब यी स् ीले यो अ र मरेो शरीरमािथ खन्याइन,्
ियनले मरेो दफनको िन म्त यो ग रन ् । 13 साँच् चै म ितमीहरूलाई भन्दछु, यो
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ससुमाचार ससंारको जनुसकै ठाउँमा चार ग रदँा, यी स् ीले जे गरेकी छन,्
ितनको सम्झनामा यो चचार् ग रनछे ।” 14 त्यसपिछ बा जनामध्यकेो एक
जसको नाउँ यहूदा इस्क रयोत िथयो, ऊ मखु्य पजुारीहरूकहाँ गयो, 15 र भन्यो,
“उहाँलाई तपाईंहरूकहाँ प ाइिदनलाई तपाईंहरूले मलाई के िदन तयार हुनहुुन्छ
?” ितनीहरूले उसको िन म्त ितसवटा चाँदीका िसक् का छुट ् ाइिदए । 16 त्यस
बलेादे ख उहाँलाई ितनीहरूका हातमा प ाइिदनलाई उसले मौका खोिजरह् यो ।
17 अब अखिमरी रोटीको चाडको पिहलो िदनमा चलेाहरू यशेकूहाँ आएर भन,े
“हामीले तपाईंको िन म्त िनस्तार-चाडको भोज कहाँ तयार पारेको तपाईं चाहनहुुन्छ
?” 18 उहाँले भन् नभुयो, “सहरमा एक जना क् तकहाँ जाओ र उसलाई भन,
‘गरुुले भन् नहुुन्छ, मरेो समय निजकै आइपगुकेो छ । म ित ो घरमा चलेाहरूसगँै
िनस्तार-चाड मनाउन चाहन्छु ।’ ” 19 यशेलूे जस्तो िनदशन िदनभुएको िथयो,
चलेाहरूले त्यस्तै गरे, र उनीहरूले िनस्तार-चाडको िन म्त तयारी गरे । 20 जब
साँझ पर् यो, उहाँ आफ्ना बा चलेासगँ भोज खानलाई बस् नभुयो । 21 जब उहाँ र
चलेाहरू खाइरहनभुएको िथयो, उहाँले भन् नभुयो, “साँच् चै म ितमीहरूलाई भन्दछु,
िक ितमीहरूमध्ये एक जनाले मलाई धोका िदनछे ।” 22 उनीहरू सबै अित दःु खत
भए, र हरेकले उहाँलाई यसरी सोध् न थाल,े “ भ,ु म त िनश् चय नै होइन होला
?” 23 उहाँले जवाफ िदनभुयो, “जसले मसगँै यस कचौरामा हात डुबाउछँ, उसले
नै मलाई धोका िदनछे । 24 मािनसका पु त्यहीअनसुार नै जानछेन ्जसरी उनको
बारेमा ले खएको छ । तर िधक् कार त्यस क् तलाई जसको कारण मािनसका
पु लाई धोका हुन्छ ! त्यो क् त त नज न्मएकै भए त्यसको िन म्त असल हुने
िथयो ।” 25 यहूदा जसले उहाँलाई धोका िदनवेाला िथयो, उसले भन्यो, “रब्बी,
के त्यो म हु ँ ?” उहाँले त्यसलाई भन् नभुयो, “ितमी आफँैले त्यो भनकेा छौ ।”
26 उहाँ र चलेाहरूले खाइरहनहुुदँा यशेलू े रोटी लनभुई धन्यवाद िदनभुयो र त्यो
भाँच् नभुयो । उहाँले त्यो आफ्ना चलेाहरूलाई िदनभुयो र भन् नभुयो, “लओे, खाओ
। यो मरेो शरीर हो ।” 27 उहाँले कचौरा लनभुयो र धन्यवाद िदनभुयो, अिन त्यो
उनीहरूलाई िदनभुयो र भन् नभुयो, “ितमीहरू सबलैे यसलाई िपओ । 28 िकनिक
यो करारमा भएको मरेो रगत हो जनु धरैेका पापको क्षमादानको िन म्त बगाइएको
छ । 29 तर म ितमीहरूलाई भन्दछु, म यस बोटको फलबाट अब फे र िपउनछैेन,
जबसम्म मरेा िपताको राज्यमा म ितमीहरूसगँ नयाँ गरी िपउँिदन ।” 30 उहाँहरू
सबलैे भजन गाइसक् नभुएपिछ उहाँहरू जतैनू डाँडातफर् लाग् नभुयो । 31 त्यसपिछ
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यशेलूे ितनीहरूलाई भन् नभुयो, “आज राती मरेो कारण ितमीहरू सबै पिछ हट्नछेौ,
िकनिक यसरी ले खएको छ, ‘म गोठालोलाई हार गनछु र बथानका सबै भडेा
िततरिबतर हुनछेन ।्’ 32तर म उठाइएपिछ म ितमीहरूभन्दा अिग गालीलमा जानछुे
।” 33 तर प सुले उहाँलाई भन,े “तपाईंको कारणले सबै जना पिछ हटे तापिन म
किहल्यै पिछ हट्नछैेन ँ ।” 34 यशेलूे उनलाई भन् नभुयो, “साँच् चै म ितमीलाई
भन्दछु, आज राती भाले बास् नभुन्दा अिग ितमीले मलाई ितन पल्ट इन्कार गनछौ
।” 35प सुले उहाँलाई भन,े “म तपाईंसगँै मन ुर्परे तापिन म तपाईंलाई इन्कार गनछैन ँ
।” अिन अरू सबै चलेाले पिन त्यसै भने । 36 त्यसपिछ यशे ूउनीहरूसगँै गतेसमनी
भन् ने ठाउँमा जानभुयो र आफ्ना चलेाहरूलाई भन् नभुयो, “म अ ल पर गएर ाथर्ना
गछुर्, तर ितमीहरूचािह ँ यहीँ बस ।” 37 उहाँले प सु र ज ब्दयाका दईु छोरालाई
आफूसगँ लएर जानभुयो, र शोिकत र ाकुल हुन थाल्नभुयो । 38 त्यसपिछ
उहाँले ितनीहरूलाई भन् नभुयो, “मरेो आत्मा अत्यिधक शोकले भ रएर मरेतलु्य
भएको छ । यहीँ बस र मसगँै जागा रहो ।” 39 उहाँ अ ल पर जानभुयो, आफ्ना
घ ुडँा टेक्दै घोप् टो पन ुर्भयो र ाथर्ना गन ुर्भयो । उहाँले भन् नभुयो, “हे मरेा िपता,
सम्भव भए, यो कचौरा मबाट ह टजाओस ् । तर, मलैे इच्छा गरेजस्तो होइन,
तपाईंको इच्छाजस्तो होस ् ।” 40 उहाँ चलेाहरूकहाँ आउनभुयो र ितनीहरूलाई
सिुतरहकेो भे ाउनभुयो, र उहाँले प सुलाई भन् नभुयो, “के ितमीहरू मसगँ एक
घण्टाको लािग पिन जागा रहन सकेनौ ? 41 जागा रहो र परीक्षामा नपनर्को िन म्त
ाथर्ना गर । आत्मा त तयार छ, तर शरीर भने कमजोर छ ।” 42 उहाँ दो ो पटक

पिन पर जानभुयो र ाथर्ना गन ुर्भयो, र भन् नभुयो, “हे मरेा िपता, यिद मलैे नपीकन
यो हुदँनै भन,े तपाईंकै इच्छा परुा होस ्।” 43 उहाँ फे र आउनभुयो र ितनीहरूलाई
सिुतरहकेो भे ाउनभुयो, िकनिक ितनीहरूका आखँा लोलाएका िथए । 44 त्यसपिछ
उहाँले ितनीहरूलाई फे र छोड्नभुयो र पर जानभुयो । उहाँले त े ो पल्ट ाथर्ना
गन ुर्भयो र उही वचन दोहोर् याउनभुयो । 45 त्यसपिछ यशे ूचलेाहरूकहाँ आउनभुयो
र ितनीहरूलाई भन् नभुयो, “के ितमीहरू अझै पिन सिुतरहकेा छौ र आराम ग ररहकेा
छौ ? हरे, त्यो घडी आइसकेको छ, र मािनसका पु लाई पापीहरूको हातमा
धोकासाथ सु म्पदँ ै छ । 46 उठ, अब हामी जाऔ ँ । हरे, मलाई धोका िदनचेािह ँ
निजकै छ ।” 47जब उहाँ बो लरहनभुएको िथयो, बा मध्ये एक जना अथार्त ्यहूदा
आए । मखु्य पजुारीहरू र मािनसहरूका एल्डरहरूको एउटा ठुलो िभड ऊसगँै आयो
। ितनीहरू लाठीहरू र तरवारहरू बोकेर आए । 48 अब जनु क् तले यशेलूाई
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धोका िदन लागकेो िथयो, त्यसले ितनीहरूलाई यसो भनी सङ्केत िदएको िथयो,
“जसलाई म चमु्बन गछुर्, उनी नै हुन ्। उनलाई नै प न ू ।” 49 तरुुन्तै ऊ यशेकूहाँ
आयो र भन्यो, “रब्बी, अिभवादन !” अिन उसले उहाँलाई चमु्बन गर् यो ।
50 यशेलूे उसलाई भन् नभुयो, “िम , ितमीले जे गनर् आएका छौ त्यो ग रहाल
।” त्यसपिछ ितनीहरू आए, र यशेमूािथ हात राख,े र उहाँलाई प े । 51 हरे,
यशेसूगँ भएकाहरूमध्ये एक जनाले आफ्नो हात उठायो; आफ्नो तरवार थतु्यो,
र मखु्य पजुारीको एउटा नोकरमािथ हार गर् यो, अिन उसको कान का टिदयो
। 52 त्यसपिछ यशेलूे उसलाई भन् नभुयो, “आफ्नो तरवारलाई त्यसको स्थानमा
राख, िकनिक ज-जसले तरवार उठाउँछन ्ितनीहरू तरवार ारा नै नष् ट पा रनछेन ्।
53 के ितमीहरू िवचार गदर्छौ, िक मलैे मरेा िपतालाई पकुानर् स क्दन ँ र ? के उहाँले
मरेो िन म्त स्वगर्दतूहरूका बा पल्टन पठाइिदनहुुन् न र ? 54 तर यस्तो हुनपुछर्
भनी धमर्शास् ले भनकेो कसरी परुा हुने िथयो त ?” 55 त्यित बलेा यशेलू े िभडलाई
भन् नभुयो, “के ितमीहरू तरवार र लाठाहरू लएर चोरलाई झै ँ मलाई प न आएका
छौ ? म िदनहु ँ म न्दरमा िसकाउँदै बसे,ँ अिन ितमीहरूले मलाई प े नौ । 56 तर यी
सबै कुरा भए, तािक अगमवक् ताहरूले लखेकेा कुरा परुा हुन सकून ्।” त्यसपिछ
सबै चलेाले उहाँलाई छोडे र भागे । 57 जसले यशेलूाई प े का िथए ितनीहरूले
उहाँलाई धान पजुारी कैयाफाकहाँ लग,े जहाँ शास् ीहरू र एल्डरहरू एकसाथ
भलेा भएका िथए । 58 तर प सुले धान पजुारीको आगँनसम्म उहाँलाई टाढबैाट
प ाइरहे । उनी िभ गए र प रणाम कस्तो हुने होला भनरे हनेर् पहरेदारहरूसगँै बसे ।
59अब मखु्य पजुारीहरू र सम्पणूर् प रषद्ले यशेलूाई मतृ्यदुण्ड िदन उहाँको िवरु मा
झटुो गवाही खोिजरहकेा िथए । 60 थु ै झटुा गवाह अिग आए तापिन उनीहरूले
कुनै माण भे ाएनन ् । तर पिछ दईु जना अिग आए, 61 र भन,े “यो मािनसले
यसो भन्यो, ‘मलैे परमशे् वरको म न्दरलाई भत्काएर यसलाई ितन िदनमा पनुिनर्मार्ण
गनर् सक्छु’ ।” 62 धान पजुारी उिभए र उहाँलाई भन,े “के ितमीसगँ कुनै उ र
छैन ? यी मािनसहरूले ित ो िवरु मा िदइरहकेा गवाही के हो ?” 63 तर यशे ू चपु
रहनभुयो । धान पजुारीले उहाँलाई भन,े “जीिवत परमशे् वरको नाउमँा म ितमीलाई
आज्ञा गदर्छु, हामीलाई बताऊ िक के ितमी ीष् ट अथार्त ्परमशे् वरका पु हौ ?”
64 यशेलूे ितनलाई जवाफ िदनभुयो, “त्यो तपाईं आफँैले नै भन् नभुएको छ । तर म
तपाईंलाई भन्दछु, िक अबदे ख उसो तपाईंले मािनसका पु लाई सवर्श क् तमान ्को
दािहने हातितर बिसरहकेा र स्वगर्का बादलहरूमािथ आउँदै गरेका दखे् नहुुनछे ।”
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65 त्यसपिछ धान पजुारीले आफ्ना लगुा च्याते र भन,े “यसले ईश् वर-िनन्दा गरेको
छ । अब हामीलाई अरू थप गवाहहरूको आवश्यकता िकन पर् यो ? हने ुर्होस,्
अब तपाईंहरूले ियनको ईश् वर-िनन्दा सनु् नभुएको छ । 66 तपाईंहरू के िवचार
गन ुर्हुन्छ ?” उनीहरूले जवाफ िदएर भन,े “यो मा रनको लािग योग्य छ ।”
67 त्यसपिछ ितनीहरूले उहाँको मखुमा थकेु र उहाँलाई िपटे, र ितनीहरूका हातले
उहाँलाई िहकार्ए, 68 र भन,े “हे ीष् ट, अब हामीलाई अगमवाणी गरी भन,् तलँाई
िहकार्उने को हो ?” 69 अब प सुचािह ँ बािहर आगँनमा बिसरहकेा िथए र एउटी
दासी उनीकहाँ आई र भनी, “ितमी पिन यी गालीलका यशेसूगँ िथयौ, होइन र ?”
70 तर उनले ितनीहरू सबकैा अिग यसो भन्दै यस कुरालाई इन्कार गरे, “ितमीले
केको बारेमा कुरा ग ररहकेा छौ, मलाई त्यो थाहा छैन ।” 71 जब उनी ढोकाितर
बािहर गए, अक दासीले उनलाई दखेी र त्यहाँ भएकाहरूलाई भनी, “यो क् त
पिन नासरतको यशेसूगँ िथयो ।” 72 अिन उनले पनुः शपथ खाँदै इन्कार गरे, “म
यी मािनसलाई िच न्दन ँ ।” 73 त्यसको केही समयपिछ त्यहाँ उिभरहकेा मािनसहरू
आए र प सुलाई भन,े “िनश् चय नै ितमी पिन ितनीहरूमध्ये कै एक हौ, िकनिक
ित ो बोलीले नै यो सङ्केत गदर्छ ।” 74 त्यसपिछ उनले सराप् न र शपथ खान
लाग,े “म यी मािनसलाई िच न्दन,ँ” अिन तरुुन्तै भाले बास्यो । 75 अिन यशेलूे
भन् नभुएको वचनलाई प सुले सम्झ,े “भाले बास् नभुन्दा अिग ितमीले मलाई ितन
पल्ट इन्कार गनछौ ।” त्यसपिछ उनी बािहर गए र धरुुधरुु रोए ।

27
1अब जब िबहान भयो, सबै मखु्य पजुारीहरू र मािनसका एल्डरहरूले यशेलूाई

मानर् उहाँको िवरु ष न् रचे । 2 ितनीहरूले उहाँलाई बाँधरे त्यहाँबाट लाग,े र
हािकम िपलातसकहाँ स ु म्पिदए । 3 त्यसपिछ जब उहाँलाई धोका िदने यहूदाले
यशेलूाई दण्डाज्ञा भएको दखे्यो, त्यसलाई पछुतो लाग्यो र मखु्य पजुारीहरू र
एल्डरहरूलाई ती चाँदीका ितसवटा िसक् का फकार्इिदयो, 4 र भन्यो, “मलैे िनद ष
मािनसलाई धोका िदएर पाप गरेको छु” । तर ितनीहरूले भन,े “हामीलाई त्यसको
के सरोकार ? ितमी आफँै जान ।” 5 अिन त्यसले ती चाँदीका िसक् काहरू
म न्दरमा फ्याँकेर त्यहाँबाट बािहर गयो र झु ण्डएर मर् यो । 6 ती मखु्य पजुारीहरूले
चाँदीका िसक् काहरू लए र भन,े “यसलाई ढुकुटीमा राख् न न्यायसङ्गत हुदँनै,
िकनिक यो रगतको मोल हो ।” 7 ितनीहरूले आपसमा यसबारे छलफल गरे र त्यस
पसैाले परदशेीहरूलाई दफन गनर् कुमालकेो जिमन िकने । 8 यही कारणले त्यस
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जिमनलाई आजको िदनसम् म पिन “रगतको जिमन” भिनन् छ । 9 यसरी यिमर्या
अगमवक् ताले भनकेा वचन परुा भयो, “इ ाएलका मािनसहरूले उहाँको िन म्त
तोकेका मलू् य अथार्त ्चाँदीका ितसवटा िसक् का ितनीहरूले लए, 10 र परम भलुे
मलाई िनदशन िदनभुएअनसुार ितनीहरूले कुमालकेो जिमनको िन म्त त्यो िदए ।”
11 अब यशे ू ती हािकमको अगािड उिभनभुयो, र हािकमले उहाँलाई सोध,े “के
ितमी यहूदीहरूका राजा हौ ?” यशेलूे ितनलाई जवाफ िदनभुयो, “तपाईंले नै
त्यसो भन् नहुुन्छ ?” 12 तर जब मखु्य पजुारीहरू र एल्डरहरू ारा उहाँलाई दोष
लगाइयो, उहाँले केही जवाफ िदनभुएन । 13 अिन िपलातसले उहाँलाई भन,े “के
ित ो िवरु मा लगाइएका सबै अिभयोग ितमीले सनुनेौ ?” 14 तर उहाँले एउटै पिन
जवाफ िदनभुएन । त्यसकारण, ती हािकम बडो आश् चयर्चिकत भए । 15 अब
चाडको िदनमा िभड ारा चिुनएको एक जना कैदीलाई छोिडिदने हािकमको था
िथयो । 16 त्यस समयमा ितनीहरूसगँ बारब्बा नाम गरेको एउटा कुख्यात कैदी िथयो
। 17 त्यसलै,े जब ितनीहरू आपसमा भलेा भए, िपलातसले ितनीहरूलाई भन,े
“मलैे ितमीहरूका िन म्त कसलाई मु ग रिदएको ितमीहरू चाहन्छौ– बारब्बा
िक यशे ू जसलाई ीष् ट भिनन्छ ?” 18 िकनिक उनलाई थाहा िथयो, िक
ितनीहरूले उहाँलाई ितनीकहाँ ईष्यार्को कारणले गदार् समु्पकेा िथए । 19 जब उनी
न्यायकतार्को आसनमा बिसरहकेा िथए, उनकी पत् नीले उनलाई सन्दशे पठाइन ् र
भिनन,् “ती िनद ष मािनसलाई केही नगन ुर्होस,् िकनिक उनको कारणले गदार् आज
मलैे सपनामा िनकै दःुख भोगकेी छु ।” 20 तब मखु्य पजुारीहरू र एल्डरहरूले
बारब्बालाई छोड्न र यशेलूाई मानर्को िन म्त िभडलाई राजी गराए । 21ती हािकमले
ितनीहरूलाई सोध,े “यी दईुमध्ये मलै े ितमीहरूका िन म्त कसलाई मु गरेको
ितमीहरू चाहन्छौ ?” ितनीहरूले भन,े “बारब्बा ।” 22 िपलातसले ितनीहरूलाई
भन,े “ ीष् ट भिनने यशेलूाई चािह ँ म के गरूँ ?” ितनीहरू सबलैे जवाफ िदए,
“त्यसलाई ु समा झनु् ाउनहुोस ् ।” 23 र उनले भन,े “िकन, उनले के अपराध
गरेका छन ् ?” तर ितनीहरू झन ् चक स्वरले यसो भनी कराए, “त्यसलाई

ु समा झनु् ाउनहुोस ् ।” 24 जब, िपलातसले आफूले केही गनर् नसक् ने दखे,े
बरु खलैाबलैा म च् चन लागकेो थाहा पाएर, उनले पानी लई िभडको साम ु आफ्ना
हात धोए र भन,े “यी िनद ष मािनसको रगतदे ख म िनद ष छु । ितमीहरू आफँै
जान ।” 25 सबै मािनसले भन,े “उसको रगत हामी र हा ा छोराछोरीहरूमािथ
परोस ् ।” 26 अिन उनले बारब्बालाई ितनीहरूका िन म्त छोिडिदए, तर उनले
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यशेलूाई कोरार् लगाए र ु समा झनु् ाउनको िन म्त स ु म्पिदए । 27 अिन ती
हािकमका सनेाहरूले यशेलूाई महलमा लगे र सनेाहरूको सारा पल्टनलाई भलेा
गराए । 28 ितनीहरूले उहाँको वस् खो लिदए र उनलाई लाल वस् लगाइिदए ।
29 ितनीहरूलेकाँडाहरूको एउटा मकुुट बनाए र उहाँको िशरमा लगाइिदए, र उहाँको
दािहने हातमा एउटा लौरो रा खिदए । ितनीहरूले उहाँको साम ु घ ुडँा टेके र यसो भन्दै
उहाँको िगल्ला गरे, “यहूदीहरूका राजालाई णाम !” 30 ितनीहरूले उहाँलाई
थकेु, र ितनीहरूले लौरो लए र उहाँको िशरमा िहकार्ए । 31 ितनीहरूले उहाँको
िगल्ला ग रसकेपिछ ितनीहरूले उहाँलाई पिहराइिदएको वस् खो लिदए र उहाँको
आफ्नै लगुा लगाइिदए, र उहाँलाई ु समा झनु् ाउन त्यहाँबाट लगे । 32 जब
ितनीहरू बािहर आए, ितनीहरूले िसमोन नाउँ गरेको कुरेनीको एक जना मािनसलाई
भे ाए, जसलाई उनीहरूसगँ जान ितनीहरूले कर गरे तािक उसले उहाँको ु स
बोकोस ् । 33 ितनीहरू गलगथा भन् ने ठाउँमा आइपगु,े जसको अथर् “खोपडीको
स्थान” हो । 34 ितनीहरूले उहाँलाई िप िमिसएको दाखम िपउन िदए । तर जब
उहाँले त्यो चाख् नभुयो, उहाँले त्यो िपउनभुएन । 35जब उनीहरूले उहाँलाई ु समा
टाँग,े ितनीहरूले िच ा हाले र उहाँका वस् हरूलाई भाग लगाए । 36अिन ितनीहरू
बसे र उहाँलाई हरेे । 37 उहाँको िशरमािथ यसो भिनएको अिभयोग ले खएको
िथयो, “ियनी यशे ू हुन,् यहूदीहरूका राजा ।” 38 दईु जना डाँकु उहाँसगँै ु समा
टाँिगएका िथए– एउटा उहाँको दायाँप र अक उहाँको बायाँप ।” 39 जो
त्यो बाटो भएर जान्थ,े ितनीहरूले यसो भन्दै टाउको हल्लाएर उहाँको िगल्ला
गथ, 40 “ितमी जसले म न्दरलाई भत्काएर ितन िदनमा बनाउन गइरहकेा िथयौ,
आफँैलाई बचाऊ ! यिद ितमी परमशे् वरका पु हौ भन,े ु सबाट तल ओलर् !”
41 यसरी नै मखु्य पजुारीहरूले पिन शास् ीहरू र एल्डरहरूसगँसगँै उहाँको िगल्ला
गरे र भन,े 42 “उसले अरूहरूलाई बचायो, तर आफँैलाई भने बचाउन सक्दनै ।
ऊ इ ाएलको राजा हो । ऊ ु सबाट तल आओस,् अिन त्यसपिछ हामी उसमािथ
िवश् वास गनछौँ । 43 उसले परमशे् वरमा िवश् वास गछर् । र परमशे् वरले चाहनहुुन्छ
भने उहाँले नै उसलाई बचाऊन,् िकनिक उसले यस्तो भनकेो िथयो, ‘म परमशे् वरका
पु हु ँ ।’ ” 44 र उहाँसगँै ु समा टाँिगएका डाँकुहरूले पिन उस्तै त रकाले उहाँको
िगल्ला गरे । 45अब मध्यान् नदे ख िदउसँो ितन बजसेम्म सारा दशेलाई अन्धकारले
ढाक्यो । 46 ितन बजे यशे ू ठुलो स्वरले कराउनभुयो र भन् नभुयो, “इलोई, इलोई
लामा सबखथनी ?” जसको अथर् हो, “मरेा परमशे् वर, मरेा परमशे् वर, तपाईंले
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मलाई िकन त्याग् नभुएको छ ?” 47 जब त्यहाँ उिभरहकेाहरूमध्ये केहीले यो सनु,े
ितनीहरूले भन,े “यसले ए लयालाई बोलाउँदै छ ।” 48झ ै ितनीहरूमध्ये एक जना
दौडरे गयो र एउटा स्पन्ज लयो, त्यसलाई अिमलो दाखम ले भर् यो, त्यसलाई
िनगालोमा राखी उहाँलाई िपउन िदयो । 49 अरूहरूले चाहीँ भन,े “उसलाई एकलै
छोिडदऊे । उसलाई बचाउन ए लया आउँछन ् िक आउँदनैन ् हामीलाई हनेर् दऊे
।” 50 त्यसपिछ यशे ू फे र ठुलो स्वरले कराउनभुयो र आफ्नो ाण त्याग् नभुयो
। 51 हरे, म न्दरको पदार् टुप्पोदे ख फेदसम्म दईु भाग भएर च्याितयो । र पथृ्वी
ह ल्लयो र च ानहरू टुि ए । 52 िचहानहरू उघा रए, र धरैे पिव जनहरूका मतृ
शरीरहरू उठाइए, जो िनन् ामा परेका िथए । 53 उहाँको पनुरुत्थानपिछ ितनीहरू
िचहानबाट बािहर िनस्के; पिव सहरमा वशे गरे, र धरैेका माझमा दखेा परे ।
54 अब जब कप् तान र यशेलूाई हे ररहकेाहरूले भकूम्प गएको र त्यहाँ भएका
घटनाहरू दखे,े ितनीहरू धरैे भयभीत भए र भन,े “साँच् चै ियनी त परमशे् वरका
पु रहछेन ् ।” 55 गालीलबाट यशेकूो हरेचाह गनर् उहाँलाई प ाइरहकेा धरैे
मिहलाहरूले टाढाबाट त्यो हे ररहकेा िथए । 56 ितनीहरूमध्ये म रयम मग्द लनी,
याकूब र योसफेकी आमा म रयम, र ज ब्दयाका छोराहरूकी आमा िथए । 57जब
साँझ पर् यो, अ रमािथयाबाट एक जना धनी मािनस आए, जसको नाम योसफे
िथयो, जो यशेकूा चलेा िथए । 58 ितनी िपलातसकहाँ गए र ितनले यशेकूो शरीर
मागे । अिन िपलातसले सो ितनलाई िदइयोस ् भनरे आदशे िदए । 59 योसफेले
शरीर लए, र त्यसलाई सफा मलमलको कपडामा बरेे, 60 र उनले आफँैले च ान
खोपरे बनाएका नयाँ िचहानमा राखे । अिन उनले िचहानको मखुमा एउटा ठुलो
ढुङ्गा गडुाइिदएर ितनी त्यहाँबाट गए । 61 म रयम म ग्द लनी र अक म रयम
पिन त्यही िचहानको अक प बिसरहकेा िथए । 62 अक िदन जनु तयारीको
िदनको भो लपल्ट िथयो, मखु्य पजुारीहरू र फ रसीहरू िपलातससगँ भलेा भएका
िथए । 63 ितनीहरूले भन,े “हजरु, हामीलाई सम्झना छ, िक त्यो ठगाहा िजउँदो
हुदँा त्यसले भनकेो िथयो, ‘ितन िदनपिछ म फे र उठ्नछुे ।’ 64 त्यसकारण, ते ो
िदनसम्म त्यो िचहान सरुिक्षत राख् नलाई हुकुम गन ुर्होस ् । न ता त्यसका चलेाहरू
आउलान ्र उनलाई चोरेर लगरे मािनसहरूलाई भन्लान,् ‘उहाँ मतृकहरूबाट जीिवत
हुनभुएको छ ।’ अिन यो अ न्तम धोका पिहलकेो भन्दा झन ् नरा ो हुनछे ।”
65 िपलातसले ितनीहरूलाई भन,े “एक जना पहरेदार लऊे । जाऊ र त्यसलाई
ितमीहरूले सकेसम्म सरुिक्षत राख ।” 66 त्यसलै,े ितनीहरू गए र ढुङ्गामा मोहर
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लगाए र पहरेदारहरू खटाएर िचहानलाई सरुिक्षत राखे ।

28
1 अब शबाथको समय सिकनै लाग्दा हप् ताको पिहलो िदनको िझसिमसमेा

म रयम मग्द लनी र म रयम नाउँ गरेकी अक स् ी िचहान हनेर् आए । 2 हरे,
त्यहाँ िवशाल भकूम्प गयो, िकनिक परम भकुा एक स्वगर्दतू स्वगर्बाट तल ओल;
अिन ढुङ्गा हटाए, र त्यसमािथ बसे । 3 ितनको रूप िबजलुीजस्तो िथयो, र पिहरन
िहउजँस्तै सतेो िथयो । 4 पहरेदारहरू डरले थरथर काँपे र मरेका मािनसहरूजस्तै
भए । 5 स्वगर्दतूले ती स् ीहरूलाई सम्बोधन गरे र भन,े “भयभीत नहोओ, िकनिक
मलाई थाहा छ, िक ितमीहरूले ु समा टाँिगनभुएका यशेलूाई खोज्दै छौ । 6 उहाँ
यहाँ हुनहुुन् न, तर जस्तो उहाँले भन् नभुएको िथयो, उहाँ जीिवत भई उठ्नभुएको
छ । आएर भलुाई रा खएको ठाउँ हरे । 7 झ ै जाओ र उहाँका चलेाहरूलाई
भन, ‘उहाँ मतृकहरूबाट जीिवत भई उठ्नभुएको छ । हरे, उहाँ ितमीहरूभन्दा
अिग गालीलमा जाँदै हुनहुुन्छ । त्यहीँ नै ितमीहरूले उहाँलाई दखे् नछेौ ।’ हरे,
मलैे ितमीहरूलाई बताइिदएको छु ।” 8 ती स् ीहरू तरुुन्तै डर र आनन्दका साथ
िचहानबाट िनस्के, अिन उहाँका चलेाहरूलाई यो बताउनको िन म्त दौडे । 9 हरे,
यशेलूे ितनीहरूलाई भटे्नभुयो र भन् नभुयो, “सबलैाई अिभवादन छ ।” ती स् ीहरू
आए, उहाँका पाउ प े , र उहाँलाई दण्डवत ्गरे । 10 त्यसपिछ यशेलूे ितनीहरूलाई
भन् नभुयो, “नडराओ । जाओ मरेा भाइहरूलाई गालीलमा जान ू भनरे भिनदओे ।
त्यहाँ ितनीहरूले मलाई भटे्नछेन ् ।” 11 जब ती स् ीहरू जाँदै िथए, हरे, केही
पहरेदारहरू सहरमा गए र मखु्य पजुारीहरूलाई त्यहाँ भएका सबै घटना बताइिदए
। 12 जब पजुारीहरूले एल्डरहरूलाई भटेे र ती सबै घटनाको बारेमा ितनीहरूसगँ
छलफल गरे, ितनीहरूले िसपाहीहरूलाई धरैे पसैा िदए, 13 र ितनीहरूलाई भन,े
“ितमीहरूले अरूहरूलाई यस्तो भन, ‘हामी सिुतरहकेा बलेा यशेकूा चलेाहरू आए
र उनको मतृ शरीरलाई चोरेर लगे ।’ 14 यिद यो खबर हािकमकहाँ पगु्यो भन,े हामी
उहाँलाई राजी गराउनछेौँ र ितमीहरूलाई कुनै समस्यामा पनर् िदनछैेनौँ ।” 15 अिन
ती िसपाहीहरूले पसैा लए र उनीहरूलाई जस्तो िनदशन िदइएको िथयो, त्यस्तै
गरे । यही खबर यहूदीहरूका माझमा सवर् फै लयो र आजको िदनसम्म पिन यही
कायम छ । 16 तर एघार जना चलेा गालीलको त्यस डाँडामा गए जहाँ यशेलू े
जान ू भनी ितनीहरूलाई िनदशन िदनभुएको िथयो । 17 जब उनीहरूले उहाँलाई
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दखे,े उनीहरूले उहाँलाई दण्डवत ् गरे, तर कितले चािह ँ शङ्का गरे । 18 यशे ू
उनीहरूकहाँ आउनभुयो र उनीहरूसगँ बोल्नभुयो र भन् नभुयो, “स्वगर् र पथृ्वीमा
सबै अिधकार मलाई िदइएको छ । 19 यसकारण, जाओ र सबै दशेका जाितलाई
चलेा बनाओ । िपता, पु र पिव आत्माको नाउमँा ितनीहरूलाई ब प् तस् मा दओे ।
20 मलैे ितमीहरूलाई आज्ञा गरेका सबै कुरा पालन गनर् ितनीहरूलाई िसकाओ । र
हरे, यस ससंारको अन्तसम्म पिन म सधै ँ ितमीहरूको साथमा छु ।”
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