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मकूर् सले लखेकेो ससुमाचार
1 यो परमशे् वरको पु भ ु यशे ू ीष् टको ससुमाचारको सरुुवात हो । 2 जसरी

यशयैा अगमवक् ताको पसु्तकमा ले खएको छ, “हरे, म मरेा समाचारवाहकलाई
ित ोअिग पठाउँदै छु, जसले ित ो बाटो तयार पानछ ।” 3“उजाड-स्थानमा कोही
बोलाउनकेो आवाज, ‘परम भकुो बाटो तयार पार, उहाँका बाटाहरू िसधा बनाओ’
।” 4 यहून् ना उजाड-स्थानमा ब प् तस्मा िददँ ै र पाप-क्षमाको िन म्त पश् चा ापको
ब प् तस्माको चार गद आए । 5 यहूिदयाको परैु इलाकाबाट र यरूशलमेका सबै
मािनस ितनीकहाँ गए । ितनीहरूले आ-आफ्ना पापहरू स्वीकार गद ितनीबाट यदर्न
नदीमा ब प् तस्मा लए । 6 यहून् नाले ऊँटको रौँबाट बनकेो लगुा लगाउथँे र कम्मरमा
छालाको पटेी बाँध् थे र ितनले सलहहरू र वन मह खान्थे । 7 उनले चार गरे र भन,े
“मपिछ कोही आउँदै हुनहुुन्छ जो मभन्दा श क् तशाली हुनहुन्छ, र म त उहाँको
चप्पलको िफ ा फुकाल्न िनहुरन योग्य पिन छैन । 8 मलैे ितमीहरूलाई पानीले
ब प् तस्मा िदएँ, तर उहाँले ितमीहरूलाई पिव आत्माले ब प् तस्मा िदनहुुनछे ।” 9 ती
िदनहरूमा यसो भयो, िक यशे ू गालीलको नासरतबाट आउनभुयो, र यहून् ना ारा
यदर्न नदीमा ब प् तस्मा लनभुयो । 10 जसै यशे ू पानीबाट िनस्कनभुयो, उहाँले
स्वगर् उि एको र पिव आत्मा ढुकुरजस्तै उहाँमािथ आइरहनभुएको दखे् नभुयो ।
11अिन स्वगर्बाट यस्तो आवाज आयो, “ितमी मरेा ि य पु हौ । ितमीसगँ म अित
सन् न छु ।” 12 त्यसपिछ पिव आत्माले उहाँलाई उजाड-स्थानमा जान बाध्य

गराउनभुयो । 13 उहाँ शतैान ारा परीिक्षत हुदँै चा लस िदनसम्म उजाड-स्थानमा
रहनभुयो । उहाँ जङ्गली जनावरहरूसगँ रहनभुयो र स्वगर्दतूहरूले उहाँको सवेा गरे
। 14 अब यहून् ना प ाउ परेपिछ परमशे् वरको ससुमाचार चार गद यशे ू गालीलमा
आउनभुयो । 15 र भन् नभुयो, “समय परुा भएको छ, र परमशे् वरको राज्य
निजकै छ । पश् चा ाप गर र ससुमाचारमा िवश् वास गर । 16 गालील समु भएर
जानहुुदँा उहाँले िसमोन र उनका भाइ अ न् यासलाई जाल हािनरहकेो दखे् नभुयो,
िकनभने ितनीहरू मछुवाहरू िथए । 17 यशेलूे ितनीहरूलाई भन् नभुयो, “आओ,
मरेो पिछ लाग र म ितमीहरूलाई मािनसहरूका मछुवाहरू बनाउनछुे ।” 18 तरुुन्तै
ितनीहरूले जालहरू छोडे र यशेकूो पिछ लागे । 19 जसै यशे ू िहडँरे अ ल अगािड
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पगु् नभुयो, उहाँले ज ब्दयाका पु याकूब र उनका भाइ यहून् नालाई दखे् नभुयो;
ितनीहरू डुङ्गामा बसरे जालहरू ममर्त ग ररहकेा िथए । 20 उहाँले ितनीहरूलाई
बोलाउनभुयो, र ितनीहरूले ितनीहरूको िपतालाई भाडाका नोकरहरूसगँ डुङ्गामा
नै छोड,े र ितनीहरू उहाँको पिछ लागे । 21 र उहाँहरू कफनर्हुममा आउनभुयो,
अिन शबाथ-िदनमा यशे ू सभाघरमा जानभुयो र िशक्षा िदनभुयो । 22 ितनीहरू
उहाँको िशक्षामा छक् क परे, िकनिक उहाँले ितनीहरूलाई शास् ीहरूले जस्तो होइन,
तर अिधकार भएको क् तले जस्तै िसकाइरहनभुएको िथयो । 23 त्यस बलेा
सभाघरमा एक जना अशु आत्मा भएको मािनस िथयो । त्यो िचच् च्यायो र
24 भन् यो, “हे नासरतका यशे,ू तपाईंसगँ हा ो के सरोकार ? के तपाईं हामीलाई
नाश पानर् आउनभुएको हो ? तपाईं को हुनहुुन्छ भनी म िचन्छु । तपाईं परमशे् वरका
पिव जन हुनहुुन्छ ।” 25 यशेलूे भतूलाई हकान ुर्भयो र भन् नभुयो, “चपु लाग,्
र त्यसबाट िनस्की आइज !” 26 अिन अशु आत्माले त्यसलाई पछार् यो, र
त्यो अशु आत्मा ठुलो स्वरमा िचच् च्याउँदै त्यसबाट िन स्कयो । 27 अिन सबै
मािनस छक् क परेर एक आपसमा भन् न लाग,े “यो के हो ? अिधकारसिहतको
एउटा नयाँ िशक्षा ! उहाँले अशु आत्माहरूलाई पिन आज्ञा गन ुर्हुन्छ र ितनीहरूले
उहाँको आज्ञा मान्छन ् !” 28 उहाँको बारेमा भएको समाचार तरुुन्तै गालीलका
सबै क्षे मा जताततै फै लयो । 29 सभाघरबाट बािहर िनस् कनभुएपिछ उहाँहरू
याकूब र यहून् नासगँै िसमोन र अ न् यासको घरमा जानभुयो । 30 अब िसमोनकी
सास ू जरो आएर सिुतरहकेी िथइन ् । ितनीहरूले ितनको िवषयमा यशेलूाई बताए
। 31 यसकारण, उहाँ आउनभुयो र ितनको हातमा समाएर ितनलाई उठाउनभुयो;
जरोले ितनलाई छोिडहाल्यो, र ितनले उहाँहरूको सवेा गनर् था लन ् । 32 त्यस
साँझ घाम अस्ताएपिछ ितनीहरूले भतू लागकेा र िबरामी भएका सबलैाई उहाँकहाँ
ल्याए । 33 सारा सहर नै त्यो घरको ढोकामा भलेा भए । 34 उहाँले िविभन् न
कारका रोगी र िबमारीहरूलाई िनको पान ुर्भयो र धरैे भतू िनकाल्नभुयो, तर उहाँले

भतूहरूलाई बोल्न िदनभुएन, िकनिक ितनीहरूले उहाँलाई िचन्थे । 35 उहाँ िबहान
सबरैे अधँ्यारो हुदँा नै उठ्नभुयो; र उहाँ एकान्त ठाउँमा जानभुयो, र त्यहाँ ाथर्ना
गन ुर्भयो । 36 िसमोन र ितनीसगँ भएकाहरूले उहाँलाई खोजे । 37 ितनीहरूले
उहाँलाई भे ाए र भन,े “सबलैे तपाईंलाई खोिजरहकेा छन ्।” 38 उहाँले भन् नभुयो,
“हामी कतै व रप र सहरहरूमा जाऔ,ँ तािक मलैे त्यहाँ पिन चार गनर् सकँू ।
त्यसकैो लािग म यहाँ आएँ । 39 उहाँ ितनीहरूको सभाघरमा चार गद र भतूहरू
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िनकाल्दै सारा गालीलभ र जानभुयो । 40 एक जना कुष् ठरोगी उहाँकहाँ आयो
। त्यसले उहाँलाई िबन्ती ग ररहकेो िथयो; त्यसले घ ुडँा टेक् यो र उहाँलाई भन्यो,
“यिद तपाईंले चाहनभुयो भन,े तपाईंले मलाई श ु गनर् सक् नहुुन्छ ।” 41यशे ूदयाले
भ रनभुयो र आफ्नो हात फैलाएर त्यसलाई छुनभुयो, अिन भन् नभुयो, “म चाहन्छु
। ितमी श ु होइजाऊ ।” 42 तरुुन्तै कुष् ठ रोगले त्यसलाई छोड् यो र त्यो श ु भयो
। 43 यशेलूे त्यसलाई कडाइका साथ चतेावनी िदनभुयो र त्यसलाई पठाउनभुयो
। 44 उहाँले त्यसलाई भन् नभुयो, “कसलैाई केही नभन, तर जाऊ र पजुारीकहाँ
आफँैलाई दखेाऊ र मोशाले आज्ञा गरेबमोिजम ितनीहरूलाई गवाहीको रूपमा ित ो
श ु करणको िन म्त ब ल चढाऊ ।” 45 तर त्यो व् य क् त गयो र सबलैाई भन् न
थाल्यो अिन कुरा यित धरैे फै लयो, िक यशे ू कुनै पिन सहरमा खलुमखलुा जान
सक् नभुएन । यसकारण, उहाँ एकान्त ठाउँहरूमा बस् नभुयो, र मािनसहरू उहाँकहाँ
आए ।

2
1 केही िदनपिछ जब यशे ू कफनर्हुममा फकर आउनभुयो, उहाँ घरमा हुनहुुन्छ

भन् ने सिुनयो । 2 यित धरैे मािनसहरू भलेा भए, िक त्यहाँ ढोकामा समते पिन
कुनै खाली ठाउँ िथएन अिन यशेलूे ितनीहरूलाई वचन चार गन ुर्भयो । 3 केही
मािनसहरू उहाँकहाँ आए, जसले एक जना पक्षाघातीलाई ल्याइरहकेा िथए; चार
जना मािनसले त्यसलाई बोिकरहकेा िथए । 4 िभडले गदार् ितनीहरू उहाँको निजक
जान सकेनन ् । ितनीहरूले उहाँ हुनभुएको ठक मािथ छानो हटाए, र ितनीहरूले
यसमा प्वाल पारे, अिन ितनीहरूले त्यस पक्षाघाती सतुकेो ओ ानलाई तल झारे
। 5 ितनीहरूको िवश् वास दखेरे यशेलू े पक्षाघाती मािनसलाई भन् नभुयो, “छोरो,
ित ा पापहरू क्षमा भएका छन ् ।” 6 तर त्यहाँ बिसरहकेा शास् ीहरूमध्ये केहीले
ितनीहरूका मनमा तकर् िवतकर् गरे । 7 “यो मािनसले कसरी यसरी बोल्न सक्छ
? यसले त ईश् वर-िनन्दा गर् यो ! परमशे् वरले बाहके कसले पाप क्षमा गनर् सक् छ
?” 8 ितनीहरूले के सोिचरहकेा छन ् भन् ने यशेलू े आफ् नो आत्मामा तरुुन्तै थाहा
पाउनभुयो । उहाँले ितनीहरूलाई भन् नभुयो, “ितमीहरूले आफ्नो हृदयमा िकन यस्तो
िवचार गछ ?” 9 पक्षाघाती मािनसलाई के भन् न सिजलो हुन्छ, ‘ित ा पापहरू
क्षमा भयो’ भन् न ु िक ‘उठ र आफ्नो ओ ान बोक र िहडँ’ भन् न ु ?” 10 तर
ितमीहरूले यो जान् न सक, िक पथृ्वीमा मािनसका पु सगँ पाप क्षमा गन अिधकार
छ ।” उहाँले पक्षाघातीलाई भन् नभुयो, 11 “म ितमीलाई भन्दछु, उठ र आफ्नो
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ओ ान बोक र ित ो घर जाऊ ।” 12 त्यो मािनस उठ् यो र तरुुन्तै आफ्नो ओ ान
बोक्यो र सबै मािनसको अगािडबाट नै घर गयो । त्यसलै,े ितनीहरू छक् क परे, र
परमशे् वरलाई मिहमा िदए, अिन ितनीहरूले भन,े “हामीले यस्तो किहल्यै दखेकेा
िथएनौँ ।” 13 फे र उहाँ तालको छेउ भएर जानभुयो र सबै िभड उहाँकहाँ आए र
उहाँले ितनीहरूलाई िसकाउनभुयो । 14उहाँ जाँद ै गन ुर्हुदँा उहाँले अल्फयसका छोरा
लवेी कर उठाउने ठाउँमा बिसरहकेो दखे् नभुयो र उहाँले ितनलाई भन् नभुयो, “मरेो
पिछ लाग ।” ितनी उठे, र उहाँको पिछ लागे । 15जब यशेलूे लवेीको घरमा खाना
खाँदै हुनहुुन्थ्यो, धरैे पापीहरू, कर उठाउनहेरूले यशे ू र उहाँका चलेाहरूसगँै खाना
खाइरहकेा िथए, िकनिक त्यहाँ धरैे जना िथए र ितनीहरूले उहाँलाई प ाएका
िथए । 16 जब शास् ीहरू, जो फ रसीहरू िथए, ितनीहरूले यशे ू पापीहरू र कर
उठाउनहेरूसगँ खाना खाइरहकेो दखे,े ितनीहरूले उहाँका चलेाहरूलाई भने “उहाँले
िकन पापीहरू र कर उठाउनहेरूसगँ खानहुुन्छ ?” 17 जब यशेलूे यो सनु् नभुयो,
उहाँले ितनीहरूलाई भन् नभुयो, “जो मािनस शरीरमा ब लयो छ, त्यसलाई वै को
आवश्यक पदन; तर िबमारीलाई मा वै को आवश् यक पछर् । म धम हरूलाई
बोलाउन आएको होइन,ँ तर पापीहरूका लािग आएको हु ँ ।” 18यहून् नाका चलेाहरू
र फ रसीहरू उपवास बिसरहकेा िथए । केही मािनसहरू आए र उहाँलाई भन,े
“यहून् नाका चलेाहरू र फ रसीका चलेाहरू उपवास बस्छन,् तर तपाईंका चलेाहरू
िकन उपवास बस्दनैन ्?” 19 यशेलूे ितनीहरूलाई भन् नभुयो, “के जन्ती दलुहाको
साथमा हुदँा िववाहमा आउनहेरू उपवास बस् छन ्र ? दलुहा ितनीहरूसगँ भएसम्म
ितनीहरू उपवास बस् न सक्दनैन ् । 20 तर िदन आउनछे, जब दलुहा ितनीहरूबाट
लिगनछेन,् ती िदनमा ितनीहरू उपवास बस् नछेन ्। 21 कसलैे पिन परुानो लगुालाई
नयाँ कपडाले टाल्दनै, न ता त्यो टालकेो कपडा यसबाट अथार्त ् परुानोबाट नयाँ
च्यातरे जानछे, अिन उक् त फटाइ झनै नरा ो हुनछे । 22 कसलैे पिन नयाँ दाखरस
परुानो मशकमा हाल्दनै, न ता दाखम ले छालालाई फटाउछँ अिन दाखम र
मशक दवुै गमु् नछेन ् । बरु नयाँ दाखम नयाँ मशकमा हाल ।” 23 शबाथ-िदन
यशे ू अन् नको खतेबाट भएर जानभुयो र उहाँका चलेाहरूले अन् नका बाला टप् न
थाले । 24 अिन फ रसीहरूले उहाँलाई भन,े “हने ुर्होस,् ितनीहरूले शबाथ-िदनमा
िकन अनिुचत कुरा ग ररहकेा छन ्?” 25 उहाँले ितनीहरूलाई भन् नभुयो, “दाऊद
र ितनीसगँ भएका मािनसहरू खाँचोमा परेका र भोकाएका बलेा ितनीहरूले के
गरे भन् ने के ितमीहरूले किहल्यै पढकेा छैनौ ?” 26 अिबयाथार धान पजुारी
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हुदँा ितनी कसरी परमशे् वरको भवनिभ गए र उप स्थितको रोटी खाए, जनु
पजुारीबाहके अरू कसलैे खान ु हुदँनैथ्यो, अिन केही ितनीसगँ हुनहेरूलाई पिन िदए
? 27 यशेलूे भन् नभुयो, “शबाथ मानव-जाितको िन म्त बनाइएको िथयो, मानव-
जाित शबाथको िन म्त बनाइएको होइन । 28 यसकारण मािनसका पु शबाथको
पिन भु हो ।”

3
1 उहाँ फे र सभाघरिभ जानभुयो, र त्यहाँ एक जना हात सकेुको मािनस िथयो

। 2 उहाँले त्यसलाई शबाथको िदनमा िनको पान ुर्हुन्छ, िक भनरे केही मािनसहरूले
चवेा गरे, तािक ितनीहरूले उहाँलाई दोष लगाउन सकून ् । 3 यशेलूे हात सकेुको
मािनसलाई भन् नभुयो, “उठ र यहाँ सबकैा माझमा खडा होऊ ।” 4 तब उहाँले
मािनसहरूलाई भन् नभुयो, “शबाथ-िदनमा असल गन ुर् वा हािन गन ुर् के उिचत हुन्छ;
जीवन बचाउन ु वा मान ुर् के उिचत हुन्छ ?” तर उनीहरू चपु लागे । 5 ितनीहरूका
कठोर हृदयको कारण दःु खत हुदँै उहाँले रसाएर व रप र ितनीहरूितर हने ुर्भयो,
र उहाँले मािनसहरूलाई भन् नभुयो, “ित ो हात पसार ।” त्यसले हात पसार् यो र
यशेलू े त्यसका हातलाई पिहलकेो जस्तै बनाइिदनभुयो । 6 तरुुन्तै फ रसीहरू गए
र ितनीहरूले उहाँलाई मानर् हरेोदीहरूसगँ उहाँको िवरु मा ष न् रचे । 7 तब यशे ू
उहाँका चलेाहरूसगँ समु ितर जानभुयो,अिन जब ितनीहरूले उहाँले ग ररहनभुएका
सबै कुरा सनुे तब गालील, यहूिदया, 8 यरूशलमे, इदिुमआ, यदर्न पारी, टुरोस र
सीदोन व रप रबाट आएका मािनसहरूको ठुलो िभड पिछ लाग्यो र उहाँकहाँ आयो
। 9 िभडको कारण उहाँले आफ्ना चलेाहरूलाई आफ्नो लािग एउटा सानो डुङ्गा
तयार गनर् लाउनभुयो, तािक ितनीहरूले उहाँलाई नकुल्चनू ् । 10 िकनभने उहाँले
धरैेलाई िनको पान ुर्भयो । त्यसलै,े कष् टमा परेकाहरू उहाँलाई छुन उत्सकुतासाथ
उहाँको निजक गए । 11 जब अशु आत्माहरूले उहाँलाई दखे् थे उहाँको साम ु
ढल्थे र िचच् च्याउँथ,े अिन ितनीहरूले भन्थ,े “तपाईं परमशे् वरका पु हुनहुुन्छ
।” 12 उहाँलाई निचनाउन उहाँले ितनीहरूलाई कडा आज्ञा िदनभुयो । 13 उहाँ
डाँडामािथ जानभुयो, र उहाँले चाहनभुएकाहरूलाई बोलाउनभुयो, अिन ितनीहरू
उहाँकहाँ आए । 14 उहाँले बा जनालाई िनयकु् त गन ुर्भयो, (जसलाई उहाँले े रत
नाउँ िदनभुयो), तािक ितनीहरू उहाँसगँ रहन सकून ् र उहाँले ितनीहरूलाई चार
गनर् पठाउन सक् नभुएको होस,् 15 अिन भतूहरूलाई िनकाल्ने अिधकार होस ् ।
16 अिन उहाँले यी बा जनालाई िनयकु् त गन ुर्भयोः िसमोन, जसलाई उहाँले प सु
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नाउँ िदनभुयो; 17 ज ब्दयाका छोरा याकूब र याकूबका भाइ यहून् ना, जसलाई
उहाँले बोअनगश अथार्त ् गजर्नका छोराहरू नाउँ िदनभुयो; 18 अिन अ न् यास,
िफ लप, बारथोलोमाइ, म ी, थोमा, अल्फयसका छोरा याकूब, थिेदयस, िसमोन
कनानी, 19 अिन यहूदा इस्करयोत, जसले उहाँलाई धोखा िदने िथयो । 20 तब
उहाँ घर जानभुयो, र फे र धरैे िभड जम्मा भए । त्यसकारण, उहाँले खानसम्म पिन
पाउनभुएन । 21जब उहाँको प रवारले यसबारे सनु्यो, ितनीहरू उहाँलाई प न गए,
िकनिक ितनीहरूले भन,े “उहाँको िदमाग िब केो छ ।” 22 यरूशलमेबाट आएका
शास् ीहरूले भन,े “त्यसलाई बालिजबलु लागकेो छ” र “त्यसले भतूहरूका
शासक ारा भतूहरू िनकाल्छ ।” 23 यशेलूे ितनीहरूलाई आफूकहाँ बोलाउनभुयो र
ितनीहरूलाई दषृ् टान्तमा भन् नभुयो, “शतैानले शतैानलाई कसरी िनकाल् न सक्छ
?” 24 यिद राज्य आफँैमा िवभािजत हुन्छ भन,े त्यो राज्य टक् न सक्दनै ।
25 यिद घर आफँैमा िवभािजत हुन्छ भन,े त्यो घर टक् न सक्दनै । 26 यिद
शतैान आफ्नै िवरु मा खडा भएको छ भने त्यो टक् न सक्दनै, तर त्यसको अन्त
आएको हुन्छ । 27 तर कसलैे पिन पिहले ब लयो मािनसलाई नबाँधीकन त्यसको
घरमा पस् न र त्यसका सम्पि चोनर् सक्दनै, त्यसपिछ त्यसले त्यसको घर लटु्नछे
। 28 म ितमीहरूलाई साँचो साँचो भन्दछु, िक मािनसहरूका सन्तानहरूका सबै
पाप क्षमा ग रनछेन,् ितनीहरूले गरेका सबै ईश् वर-िनन्दा पिन क्षमा ग रनछेन,्
29 तर पिव आत्माको िवरु मा ग रने ईश् वर-िनन्दा किहल्यै क्षमा हुनछैेन, तर
त्यो अनन्त पापको दोषी हुन्छ । 30 यशेलूे यसो भन् नभुयो, िकनिक ितनीहरूले
यसो भिनरहकेा िथए, “त्योसगँ अशु आत्मा छ ।” 31 उहाँकी आमा र उहाँका
भाइहरू आए र बािहर उिभए अिन उहाँलाई बोलाउन पठाए । 32 एउटा िभड उहाँको
व रप र बस्यो, र ितनीहरूले उहाँलाई भन,े “तपाईंका आमा र भाइहरू बािहर छन,्
अिन उहाँहरूले तपाईंलाई खोिजरहकेा छन ् ।” 33 उहाँले ितनीहरूलाई जवाफ
िदनभुयो, “मरेा आमा र भाइहरू को हुन ?्” 34उहाँले उहाँका व रप र गोलाकारमा
बिसरहकेाहरूलाई हने ुर्भयो र भन् नभुयो, “हरे, मरेी आमा र मरेा भाइहरू यहाँ छन !्”
35जसले परमशे् वरको इच्छालाई पालन गछर्, ितनीहरू नै मरेा भाइहरू र बिहनीहरू
र मरेी आमा हुन ्।”

4
1 फे र उहाँले सम ु को छेउमा िसकाउन थाल्नभुयो । अिन धरैे ठुलो िभड उहाँको

व रप र भलेा भयो । त्यसलै,े उहाँ सम ु मा भएको एउटा डुङ्गामा चढ्नभुयो र
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बस् नभुयो । सबै िभड समु िकनारको छेउमा िथए । 2 उहाँले ितनीहरूलाई धरैे
कुरा दषृ् टान्तमा िसकाउनभुयो र िसकाउँदै गदार् उहाँले ितनीहरूलाई भन् नभुयो,
3 “सनु, िबउ छन िबउ छनर् िनस्क्यो । 4 त्यसले िबउ छदार् केही िबउ बाटोमा परे
र चराहरू आएर ती िबउहरू खाइिदए । 5 अरू िबउहरूचािह ँ त्यित माटो नभएको
ढुङ्गनेी जिमनमा परे । ितनीहरू तरुुन्तै उि ए, िकनभने त्यहाँ माटो गिहरो िथएन ।
6 तर जब घाम लाग्यो, ितनीहरू ओइलाए, अिन ितनीहरूको जरा नभएकोले र ती
सिुकहाले । 7अरू िबउहरू काँढाका झाङहरूमा परे । काँढाका झाङहरू बढ,े र ती
िनसािसए, अिन ितनीहरूले कुनै फल फलाएनन ्। 8 अरू िबउहरू असल जिमनमा
परे, र यो बढ्दै र हुकर् ंद ै गदार् फल फलाए, केहीले ितस गणुा, साठी गणुा र सय
गणुाभन्दा बढी फल फलाए ।” 9 अिन उहाँले भन् नभुयो, “जसको सनु् ने कान छ,
त्यसले सनुोस ्।” 10 यशे ू एकलै हुनहुुदँा उहाँका निजकका मािनसहरू र बा जना
चलेाले उक् त दषृ् टान्तको बारेमा उहाँसगँ सोधे । 11 उहाँले ितनीहरूलाई भन् नभुयो,
ितमीहरूलाई परमशे् वरको राज्यको रहस्य िदइएको छ । तर बािहरकाहरूलाई हरेक
कुरा दषृ् टान्तहरूमा िदइएको छ । 12 त्यसलै,े जब ितनीहरूले हछेर्न,् हो, ितनीहरूले
हछेर्न,् तर दखे्दनैन,् र जब ितनीहरूले सनु्छन,् हो, ितनीहरूले सनु्छन,् तर बझु्दनैन,्
न ता ितनीहरू फकर् न्थे र परमशे् वरले ितनीहरूलाई क्षमा गन ुर्हुने िथयो ।” 13 अिन
उहाँले ितनीहरूलाई भन् नभुयो, “के ितमीहरूले यो दषृ् टान्त बझु्दनैौ ? त्यसो भए,
ितमीहरूले अरू दषृ् टान्तहरू कसरी बझु् नछेौ ?” 14 िबउ छनले वचन छछर्
। 15 वचन छदार् बाटोितर परेका केही िबउ यी नै हुन ् । जब ितनीहरूले वचन
सनु्छन,् र तरुुन्तै शतैान आउँछ र ितनीहरूमा छ रएका वचन खोसरे लजैान्छ ।
16 ढुङ्गनेी जिमनमा छ रएका केही िबउचािह ँ यी नै हुन,् जब ितनीहरूले वचन
सनु्छन,् ितनीहरूले यसलाई तरुुन्तै आनन्दसाथ हण गछर्न ् । 17 ितनीहरूको
आफ् नो कुनै जरा हुदँनै, तर केही समयसम्म मा टक्छन ् । वचनको कारणले
सङ्कष् ट वा सतावट आउँदा ितनीहरूले तरुुन्तै ठेस खान्छन ्। 18 अरूहरूचािह ँ ती
हुन,् जो काँढाका झाङहरूका माझमा छ रएका छन ् । ितनीहरूले वचन सनु्छन,्
19 तर ससंारको िफ ी, धन-सम्पि को छल र अन्य कुराहरूको लालसा वशे
गछर्न ्जसले वचनलाई िनसािसिदन्छन ्र यो फलदायी हुदँनै । 20 असल जिमनमा
छ रएका िबउहरूचािह ँ ती नै हुन ्। ितनीहरूले वचन सनु्छन;् यसलाई हण गछर्न ्
अिन केहीले ितस गणुा, केहीले साठी गणुा र केहीले सय गणुा फल फलाउँछन ्
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।” 21 यशेलूे ितनीहरूलाई भन् नभुयो, “के ितमीहरूले ब ीलाई पाथीमिुन अथवा
खाटमिुन राख् न घरिभ ल्याउछँौ ? ितमीहरूले यसलाई ल्याउछँौ र सामदानमािथ
राख्छौ । 22 िकनभने कट नहुने गरी कुनै पिन कुरा लकुाइएको छैन, र खलुस्त नै
नहुने कुनै पिन गपु् त कुरा छैन । 23 यिद कसकैो सनु् ने कान छ भन,े त्यसले सनुोस ्
।” 24 उहाँले ितनीहरूलाई भन् नभुयो, “ितमीहरूले जे सनु्छौ, िकनभने त्यसमा
ध्यान दओे, िकनभने जनु नापले ितमीहरू नाप् छौ, त्यही नापले ितमीहरूलाई पिन
नािपनछे (मापन ग रनछे), र यो ितमीहरूलाई थिपनछे । 25 िकनभने जोसगँ छ,
त्यसलाई अझ बढ्ता गरी िदइनछे र जोसगँ छैन, त्यससगँ भएको पिन खोिसनछे
।” 26 यशेलूे भन् नभुयो, “परमशे् वरको राज्य जिमनमा िबउ छन मािनसजस्तो हो ।
27 ऊ रातमा सतु्छ अिन िदन भएपिछ उठ्छ, अिन कसरी भयो भन् ने उसले नजाने
पिन िबउ उ न्छ र बढ्छ । 28 जिमन आफँैले अन् न (फल) फलाउँछः पिहला टुसा
पलाउँछ, त्यसपिछ बाला लाग्छ अिन बालामा अन् न पाक्छ । 29जब अन् न पाक्छ,
तरुुन्तै उसले त्यसलाई हिँसयाले काट्छ, िकनभने कटनीको समय आएको छ ।”
30 उहाँले भन् नभुयो, “हामीले परमशे् वरको राज्यलाई केसगँ तलुना गन अथवा
यसलाई ाख्या गनर् कुन दषृ् टान्त योग गनर् सिकन्छ ? 31 यो रायोको (तोरीको)
िबउजस्तो हो । यसलाई छदार् पथृ्वीका िबउहरूमध्ये यो सबभैन्दा सानो हुन्छ ।
32 तपैिन यसलाई छरेपिछ यो बढ्छ र बगैचँाका सबै िबरुवाभन्दा ठुलो हुन्छ ।
यसमा ठुला हाँगाहरू पलाउँछ, तािक आकाशमा उड्ने चराहरूले त्यसको छहारीमा
ग ुडँ बनाउन सकून ्। 33 यस्ता धरैे दषृ् टान्त ारा ितनीहरूले बझु् न सक् नसेम्म उहाँले
ितनीहरूलाई वचन सनुाउनभुयो । 34अिन उहाँले दषृ् टान्तिवना केही बताउनभुएन ।
तर उहाँ गपु् तमा हुनहुुदँा उहाँले आफ्ना चलेाहरूलाई सबै कुरा ाख्या ग रिदनभुयो
। 35 त्यो िदन जब साँझ पर् यो, उहाँले ितनीहरूलाई भन् नभुयो, “तालको पा रप
जाऔ ँ।” 36 त्यसलै,े ितनीहरूले यशेलूाई साथमैा लएर त्यो िभडलाई छोडी राखरे
गए, िकनिक उहाँ पिहले नै डुङ्गामा हुनहुुन्थ्यो । उहाँसगँ अरू डुङ्गाहरू पिन
साथमा िथए । 37 त्यहाँ भयङ्कर आधँी चल्न थाल्यो र छालहरू डुङ्गामा पस् न
लाग,े अिन डुङ्गा पानीले भ रन लाग्यो । 38 तर यशे ू डुङ्गाको पिछल्लो भागमा
िसरानी लगाएर मस् त िनदाउनभुएको िथयो । ितनीहरूले भन,े “गरुुज्य,ू हामी मनर्
लािगसक्दा पिन तपाईंलाई वास्ता छैन ?” 39 अिन उहाँ ब्य ुझँनभुयो र बतासलाई
हप्काउनभुयो अिन समु लाई भन् नभुयो, “शान्त हो र रोिकजा ।” अिन बतास चल्न
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रोिकयो र त्यहाँ सन् नाटा छायो । 40 उहाँले ितनीहरूलाई भन् नभुयो, “ितमीहरू िकन
डराएको ? के ितमीहरूसगँ अझै िवश् वास छैन ?” 41 ितनीहरू सा ै डराए र एकले
अकार्लाई भन,े “ियनी को हुन,् िकनभने बतास र समु ले पिन ियनले भनकेो मान्छन ्
?”

5
1 उहाँहरू समु को पा रप गद रनीहरूको क्षे मा आउनभुयो । 2 जब यशे ू

डुङ्गाबाट ओलर्दं ै हुनहुुन्थ्यो, अशु आत्मा लागकेो एक जना मािनस िचहानबाट
उहाँकहाँ आयो । 3 त्यो मािनस िचहानमा बस्थ् यो । कसलैे पिन त्यसलाई रोक् न
सकेको िथएन; त्यसलाई साङ्लाले बाँधरे राख् न पिन सकेको िथएन । 4 त्यसलाई
धरैे पटक साङ्लाहरूले बाँधकेो र ठँगरुो लगाएर राखोएको िथयो । त्यसले
साङ्लाहरूलाई चुडँाल्थ्यो, र त्यसको ठँगरुोलाई तोिडिदन्थ्यो । त्यसलाई वशमा
राख् ने सामथ्यर् कसमैा िथएन । 5 हरेक िदन र रात डाँडाहरूमा र त्यो िचहान घारीमा
िचच् च्याउँथ्यो र त्यसले धा रलो ढुङ्गाहरूले आफँैलाई काटेर चोट पाथ्य । 6जब
त्यसले यशेलूई टाढबैाट दखे्यो, त्यो दौडरे उहाँकहाँ गयो, अिन उहाँको अिग घोप् टो
पर् यो । 7 त्यसले ठुलो स्वरमा कराए भन्यो, “हे यशे,ू सव च् च परमशे् वरका पु ,
मरेो तपाईंसगँ के सम्बन्ध छ ? म परमशे् वरको नाउमँा िबन्ती गछुर्, िक मलाई
नसताउनहुोस ् ।” 8 िकनभने यशेलू े त्यसलाई भिनरहनभुएको िथयो, “त ँ अशु
आत्मा, त्यो मािनसबाट बािहर िन स्कआइज ।” 9 उहाँले त्यसलाई सोध् नभुयो,
“तरेो नाम के हो ?” त्यसले उहाँलाई भन्यो, “मरेो नाम फौज हो, िकनिक हामी
धरैे छौँ ।” 10 त्यसले उहाँलाई त्यस क्षे बाट बािहर नपठाउन बारम्बार िबन्ती
गर् यो । 11 त्यहाँ स ुगँरुको एउटा ठुलो बथान डाँडामा च ररहकेो िथयो, 12 अिन
ितनीहरूले यसो भन्दै उहाँसगँ िबन्ती गरे, “हामीलाई ती स ुगँरुहरूिभ पठाउनहुोस;्
हामीलाई ितनीहरूमा पस् न िदनहुोस ्।” 13 उहाँले ितनीहरूलाई अनमुित िदनभुयो;
अशु आत्माहरू िन स्कए र सुगँरुहरूिभ पस,े अिन ितनीहरू िभरालो पहाडितर
समु िभ हु रर्ए अिन लगभग दईु हजार स ुगँरु सम ु मा डुबे । 14 अिन सुगँरुहरू
चराइरहकेा मािनसहरू दौडरे गए, र ितनीहरूले त्यहाँ घटेको घटनाबारे सहर र
गाउघँरितर बताए अिन के भएकोरहछे भनी हनेर् धरैे मािनसहरू गए । 15 ितनीहरू
यशेकूहाँ आए, र ितनीहरूले भतू लागकेो मािनस जससगँ फौज नै िथयो, त्यसलाई
लगुा लगाएर िदमाग ठक भई बिसरहकेो दखेरे ितनीहरू डराए । 16 भतू लागकेो
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मािनसलाई के भएको िथयो भनी दखे् नहेरूले त्यसलाई र स ुगँरुहरूको बारेमा के
भएको िथयो भनी ितनीहरूलाई बताए । 17 अिन ितनीहरूले यशेलूाई ितनीहरूको
क्षे बाट जान आ ह गरे । 18 जब यशे ू डुङ् गामा चढ्दै हुनहुुन्थ्यो त्यो भतू लागकेो
मािनसले त्यो पिन उहाँसगँै जान उहाँलाई िबन्ती गर् यो । 19 तर यशेलू े त्यसलाई
आफूसगँ आउन अनमुित िदनभुएन । उहाँले भन् नभुयो, “ित ो जाित र ित ो घरमा
जाऊ, र भलुे ित ो िन म्त के गन ुर्भयो र कस्तो अन ु ह गन ुर्भयो, सो उनीहरूलाई
भन ।” 20 त्यसकारण, त्यो मािनस गयो र डकेापो लसमा यशेलू े त्यसको िन म्त
गन ुर्भएका महान ्कुराहरू बताउन थाल्यो, अिन ितनीहरू सबै छक् क परे । 21 यशे ू
फे र डुङ्गा चढरे पा रप पगु् नभुयो र उहाँ सम ु को छेउमा हुनहुुदँा उहाँको व रप र
एउटा ठुलो िभड भलेा भयो । 22 यहूदी सभाघरका याइरस नाउँ गरेका एक जना
अगवुा आए । जब उनले यशेलूाई दखे,े तब उहाँको पाउमा परे । 23उनले यसो भन्दै
बारम्बार िबन्ती गरे, “मरेी सानी छोरी मतृ्यकुो मखुमा परेकी छे । म तपाईंलाई िबन्ती
गछुर्, िक आउनहुोस ्र उनीमािथ हात रा खिदनहुोस,् तािक उनी ठक हुन सकून ्र
बाँच् न सकून ् ।” 24 त्यसलै,े उहाँ ितनीसगँ जानभुयो, अिन ठुलो िभडले उहाँलाई
प ायो, अिन ितनीहरूले उहाँको व रप र ठेलमठेल गरे । 25 त्यहाँ बा वषर्दे ख
रगत बग् ने रोगले स्त भएकी एक मिहला िथइन ् । 26 ितनले धरैे डाक्टरकहाँ
गएर धरैे दःुख कष् ट भोगकेी िथइन ्अिन ितनीसगँ भएका सबै थोक ितनले खचर्
ग रसकेकी िथइन ्। तपैिन ितनलाई कुनै पिन कुराले सहायता परु् याएन, बरु ितनको
अवस्था झनझन नरा ो मा हुदँ ै गयो । 27 तर ितनले यशेकूो बारेमा सनुकेी िथइन ्
। त्यसलै,े उहाँ िभडमा िहिँडरहनभुएको बलेा ितनी उहाँको पछािड आइन,् अिन
ितनले उहाँको खास्टो छोइन ्। 28 िकनिक ितनले भिनन,् “यिद मलैे उहाँको खास्टो
छोएँ भने म िनको हुनछुे ।” 29 जब ितनले उहाँलाई छोइन,् रगत बग् न रोिकयो,
अिन ितनले आफू आफ् नो कष् टबाट िनको भएकी महससु ग रन ् । 30 यशेलूे
आफूबाट श क् त िनस् केर गएको तरुुन्तै थाहा पाउनभुयो । अिन उहाँ िभडितर फकर
भन् नभुयो, “कसले मरेो लगुा छोयो ?” 31 उहाँका चलेाहरूले उहाँलाई भन,े
“तपाईंको व रप र ठेलमठेल गरेको िभडलाई दखे् नहुुन्छ, अिन तपाईं भन् नहुुन्छ
‘मलाई कसले छोयो’ ?” 32 तर यशेलू े यो कसले गरेको िथयो भनी दखे् न व रप र
हने ुर्भयो । 33 ती स् ीले आफूलाई के भएको िथयो भन् ने कुरा थाहा पाइन,् अिन
ितनी डरले कािमन ्। ितनी उहाँको साम ु घोप्टो प रन ्र सबै सत्यता उहाँलाई बताइन ्
। 34 उहाँले ितनलाई भन् नभुयो, “हे छोरी, ित ो िवश् वासले ितमीलाई िनको पारेको
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छ । शा न्तसाथ जाऊ र ित ो रोगबाट िनको होऊ ।” 35 उहाँ बोल्दै गन ुर्हुदँा
सभाघरका अगवुाको घरबाट केही मािनसहरू यसो भन्दै आए, “तपाईंकी छोरी
मरी । अब गरुुलाई िकन दःुख िदने ?” 36 तर जब यशेलूे ितनीहरूले भनकेो कुरा
सनु् नभुयो, उहाँले सभाघरका अगवुालाई भन् नभुयो, “नडराऊ । िवश् वास मा गर
।” 37 उहाँले प सु, याकूब अिन याकूबका भाइ यहून् नालाई बाहके अरू कसलैाई
पिन उहाँसगँ जान अनमुित िदनभुएन । 38 उहाँहरू सभाघरका अगवुाको घरमा
आउनभुयो, अिन उहाँले खलैाबलैा अथार्त ्रोइरहकेो र िवलाप ग ररहकेो दखे् नभुयो
। 39 जब उहाँ घरिभ पस् नभुयो, उहाँले ितनीहरूलाई भन् नभुयो, “ितमीहरू िकन
िनरास छौ र रुन्छौ ? बा लका मरेकी छैनन,् सतुकेी मा हो ।” 40 उहाँको कुरामा
ितनीहरू हाँस,े तर उहाँले ती सबलैाई बािहर िनकाल्नभुयो, अिन उहाँले बा लकाका
बाब ु र आमा अिन उहाँसगँ आएकाहरूलाई लएर उहाँ ती बा लका भएको ठाउँमा
आउनभुयो । 41 उहाँले बा लकालाई हात समातरे ितनलाई भन् नभुयो, “ता लता
कूमी”, जसको अथर् हुन्छ, “सानी नानी, म ितमीलाई भन्दछु, उठ ।” 42 तरुुन्तै
बा लका उ ठन ्अिन िहिँडन ्(उनी बा वषर्की िथइन)् । अिन ितनीहरू अत्यन्तै
चिकत भए । 43 उहाँले त्यस बारेमा कसलैाई थाहा निदन कडा आज्ञा िदनभुयो ।
अिन उहाँले ती बा लकालाई केही खाने कुरा िदनभुयो ।

6
1 उहाँ त्यहाँबाट जानभुयो र आफ्नो गाउमँा आउनभुयो, अिन चलेाहरूले

उहाँलाई प ाए । 2 जब िव ामको िदन आयो उहाँले सभाघरमा िसकाउनभुयो
। धरैेले उहाँको िशक्षा सनुे र छक् क परे । ितनीहरूले भन,े “ियनले यी िशक्षाहरू
कहाँबाट पाए ? ियनलाई कस्तो ब ु िदइएको रहछे ? ियनका हातले गरेका
यी कस्ता अचम्मका कामहरू हुन ् ?” 3 “के ियनी िसकम होइनन ् र ?
के ियनी म रयमका पु अिन याकूब, योसफे, यहूदा र िसमोनका दाजु होइनन ्
र ? के ियनका बिहनीहरू हामीिसत छैनन ् र ?” र ितनीहरू यशे ू ारा ु
पा रए । 4 यशेलूे ितनीहरूलाई भन् नभुयो, “एउटा अगमवक् ताको आफ्नो गाउ,ँ
नातदेार र आफ्नो घर प रवारबाहके कहीँ पिन अनादर हुदँनै ।” 5 केही िबरामी
मािनसहरूमा हात राखरे िनको बनाउनबुाहके त्यहाँ उहाँले कुनै श क् तशाली कामहरू
गनर् सक् नभुएन । 6 ितनीहरूको अिवश् वासले उहाँलाई अच् च म्मत तलु्यायो । अिन
उहाँ गाउहँरूभ र िशक्षा िददँ ै िहडँ्नभुयो । 7 उहाँले बा जनालाई बोलाउनभुयो,
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र अशु आत्माहरूमािथ अिधकार िदनभुयो र दईु-दईु जना गरी ितनीहरूलाई
पठाउनभुयो । 8 र उहाँले या ामा एउटा ल ीबाहके न रोटी न झोला र कम्मरमा पसैा
नै बोक् न िदनभुयो । 9 तर उहाँले चप्पल लगाउन र दईु ओटा दौरा नलगाउनलाई
िनदशन िदनभुयो । 10 उहाँले ितनीहरूलाई भन् नभुयो, “जब ितमीहरू कुनै घरिभ
पस्छौ, त्यो ठाउँ नछोडसेम् म त्यहीँ बस । 11 यिद कुनै नगरले ितमीहरूलाई स्वागत
गरेन भने त्यो ठाउँ छोड, र ितनीहरूका िन म्त गवाहीको रूपमा आफ्नो पतैालाको
धलुो टकटकाइिदन ू ।” 12 ितनीहरू त्यहाँबाट बािहर गए र मािनसहरू आफ्नो
पापबाट फकर आउनपुछर् भनी घोषणा गरे । 13 ितनीहरूले धरैे भतूहरू िनकाल,े
धरैे िबरामीहरूलाई तलेले अिभषके गरे र िनको पारे । 14 हरेोद राजाले यो सनु,े
िकनभने यशेकूो नाउँ िस भएको िथयो । केहीले भिनरहकेा िथए, “ब प् तस्मा-
िदने यहून् ना मतृ्यबुाट जीिवत भई उठे । त्यसलै,े यी आश् चयर्कमर्हरू उहाँ ारा हुदँ ै
छन ् ।” 15 अरूहरूले भन,े “ियनी ए लया हुन”्, अझ हरूहरूले भन,े “ियनी
ाचीन समयका एक जना अगमवक् ताहरूमध्ये एक हुन ्।” 16 तर जब हरेोदले यो

सनु,े ितनले भन,े “यहून् ना, जसको मलैे टाउको कटाएको िथएँ, ितनी जीिवत भई
उठेछन ् !” 17 िकनभने हरेोदले यहून् नालाई हरेोिदयास (ितनको भाइकी पत् नी)
को कारण िगरफ्तार गनर् र कैदमा हाल्न लगाए, िकनभने ितनले उनलाई िववाह
गरेका िथए । 18 िकनभने यहून् नाले हरेोदलाई भन,े “आफ्नो भाइकी पत् नीलाई
िववाह गनर् ितनलाई उिचत छैन भनकेा िथए ।” 19 तर हरेोिदयासले वरैभाव
राखिेक िथइन ् र ितनलाई मानर् चाह न्थन,् तर सकेकी िथइनन,् 20 िकनभने हरेोद
यहून् नािसत डराउथँ;े ितनी धम र पिव जन िथए भन् ने ितनलाई थाहा िथयो,
अिन हरेोदले उनलाई सरुिक्षत राखे । ितनको चार सनु्दा हरेोद अशन्त हुन्थ,े तरै
पिन खसुीसाथ सनु्थे । 21 त्यसपिछ एउटा उपयकु् त मौका िमल्यो । हरेोदले ितनको
जन्म िदनमा आफ्ना भारदारहरू, कप् तानहरू र गालीलका अगवुाहरूलाई भोज िदए
। 22 हरेोिदयासकी छोरी आफँै आइन ्र ितनीहरूको लािग नािचन ्अिन ितनले हरेोद
र उनका पाहुनाहरूलाई शन् न तलु्याइन ्। राजाले त्यस केटीलाई भन,े “ितमीलाई
जे इच्छा लाग् छ सो माग, म ितमीलाई िदनछुे ।” 23 ितनले शपथ खएर भन,े
“ितमीले मिसत जे माग्छौ, म ितमीलाई मरेो राज्यको आधा भागसम्म पिन िदनछुे
।” 24 ितनी बािहर िन स्कन ्र आफ्नी आमालाई भिनन,् “म ितनीिसत के मागौँ ?”
र ितनले भिनन,् “ब प् तस्मा-िदने यहून् नाको िशर ।” 25 ितनी तरुुन्तै राजाकहाँ आइन ्
र यसो भन्दै मािगन,् “मलाई झ ै ब प् तस्मा-िदने यहून् नाको िशर थालीमा िदनहुोस ्
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भन् ने म चाहन्छु ।” 26 राजा िनकै दःु खत भए, तर आफ्ना पाहुनाहरू र शपथको
कारण राजाले ितनको िबन् ती इन्कार गनर् सकेनन ् । 27 त्यसलै,े राजाले आफ्ना
रक्षकहरूमध्ये एक जना िसपाहीलाई यहून् नाको िशर ल्याउने आदशे िदएर पठाए
। सरुक्षाकम गए र झ्यालखानामा उनको टाउको काटे । 28 िसपाहीले थालमा
उनको टाउको ल्याए र ती केटीलाई िदए, र ती केटीले आफ्नी आमालाई िदइन ्।
29 त्यो सनुरे यहून् नाका चलेाहरू आए, र उनको लासलाई िचहानमा राखे । 30अिन
े रतहरू यशेकूो व रप र भलेा भए, र ितनीहरूले गरेका र िसकाएका सबै कुरा

उहाँलाई बताए । 31उहाँले ितनीहरूलाई भन् नभुयो, “ितमीहरू आफँै िनजर्न स्थानमा
आओ र केही समय आराम गर ।” िकनभने धरैे जना आउने र जाने ग ररहकेा िथए र
ितनीहरूसगँ खाना खाने समय पिन िथएन । 32 त्यसलै,े उहाँहरू डुङ्गा चढरे िनजर्न
स्थानितर जानभुयो । 33 तर ितनीहरूले उहाँहरू गइरहकेो दखेे अिन उहाँहरूलाई
िचने र ितनीहरू सबै नगरबाट दौडरे उहाँहरूभन्दा अिग नै त्यस ठाउँमा पगुे ।
34 जब उहाँहरू समयु तटमा आउनभुयो, उहाँले ठुलो िभड दखे् नभुयो, र उहाँले
ितनीहरूलाई ट ाउनभुयो, िकनिक उनीहरू गोठालािवनाका भडेाहरूजस्तै िथए ।
अिन उहाँले धरैे कुरा िसकाउन थाल्नभुयो । 35 जब िढला भयो, उहाँका चलेाहरू
उहाँकहाँ आए र भने “यो िनजर्न स्थान हो र समय गइसकेको छ । 36 उनीहरूलाई
पठाउनहुोस,् तािक उनीहरू निजकैको गाउघँरितर जाऊन ्र उनीहरूका िन म्त केही
खानकुेराहरू िकन् न सकून ् ।” 37 तर उहाँले जवाफ िदनभुयो र ितनीहरूलाई
भन् नभुयो, “ितमीहरूले नै उनीहरूलाई केही खानकुेरा दओे ।” ितनीहरूले उहाँलाई
भन,े “के हामी दईु सय िदनारी वराबरको रोटी िकन् न जाऊँ र उनीहरूलाई खान िदऊँ
?” 38 उहाँले ितनीहरूलाई भन् नभुयो, “ितमीहरूसगँ कितवटा रोटी छन ्? जाओ
र हरे ।” जब ितनीहरूले प ा लगाए, ितनीहरूले भन,े “पाँच रोटी र दईु माछा
छन ् ।” 39 उहाँले सबै मािनसलाई ह रयो घाँसमािथ समहू-समहूमा िमलरे बस् ने
आज्ञा गन ुर्भयो । 40 उनीहरू सय र पचासको समहू- समहूमा बसे । 41 जब उहाँले
पाँच रोटी र दईुवटा माछा लनभुयो, स्वगर्ितर हरेर आिशष ् िदनभुयो, र भाँच् नभुयो
अिन त्यो िभडलाई बाँिडिदन चलेाहरूलाई िदनभुयो । अिन उहाँले दईुवटा माछा
पिन सबै जनालाई बाँिडिदनभुयो । 42 तपृ् त नहुन्जले उनीहरू सबै जनाले खाए
। 43 ितनीहरूले बा डालाभरी टु ा रोटीहरू बटुले र माछाका टु ाहरू पिन
बटुले । 44 त्यहाँ रोटी खानहेरू पाँच हजार जना िथए । 45 उहाँका चलेाहरूलाई
डुङ्गामा चढ्न लगाएर उहाँले िभडलाई पा रप बथेसदेाितर उहाँभन्दा अिग जना
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लगाउनभुयो । 46 जब ितनीहरू गए, त्यसपिछ उहाँ डाँडाितर ाथर्ना गनर् जानभुयो
। 47 साँझ पर् यो, र अब डुङ्गा समु को िबचमा िथयो, र उहाँ जिमनमा एकलै
हुनहुुन्थ्यो । 48 ितनीहरूलाई डुङ्गा खयाउन गा ो भएको उहाँले दखे् नभुयो,
िकनभने हावा उनीहरूको िवपरीत िदशाबाट आइरहकेो िथयो । लगभग रातको चौथो
पहरमा समु मािथ िहडँरे उहाँ ितनीहरूकहाँ आउनभुयो, र ितनीहरूलाई उिछन् न
चाहनभुयो । 49 तर जब ितनीहरूले उहाँलाई समु मािथ िहिँडरहनभुएको दखे,े उहाँ
भतू हुनहुन्थ्यो भनरे ितनीहरू िचच् च्याए, 50 िकनभने ितनीहरूले उहाँलाई दखेे र
भयभीत भए । अिन तरुुन्तै उहाँ ितनीहरूसगँ बोल्नभुयो र ितनीहरूलाई भन् नभुयो,
“साहसी होओ । म नै हु ँ । नडराओ ।” 51 उहाँ ितनीहरूसगँै डुङ्गामा चढ्नभुयो, र
बतास चल्न छो ो । ितनीहरू पणूर् रूपमा अच म्मत भए । 52 िकनभने ितनीहरूले
रोटीको अथर् के हो भनी बझुकेा िथएनन ्। बरु ितनीहरूका हृदय कठोर पा रएको
िथयो । 53 जब उहाँहरू पारी तरे, उहाँहरू गनसेरेतमा आए, र डुङ्गालाई त्यहीँ
अड् याए । 54जब उहाँहरू डुङ्गाबाट ओलर्नभुयो, ितनीहरूले उहाँलाई तरुुन्तै िचने
। 55 ितनीहरू सबै क्षे मा गए, र उहाँ जहाँ-जहाँ आउँदै हुनहुुन्छ भनी ितनीहरूले
सनुे ितनीहरूले त्यहाँ-त्यहाँ िबरामीहरूलाई उहाँकहाँ ओ ानसगँै ल्याउन थाले ।
56 जहाँ-जहाँ उहाँ गाउहँरूमा, सहरहरूमा, वा ामीण ठाउँहरू भएर जानहुुन्थ्यो
उनीहरूले िबरामीहरूलाई बजार क्षे हरूमा राख्थे र उनीहरूले उहाँको कपडाको
छेउ मा भए पिन छुन िदइयोस ्भनी िबन्ती गथ । र जितले छोए, ितनीहरू िनको
हुन्थे ।

7
1 यरूशलमेबाट आएका फ रसीहरू र केही शास् ीहरू उहाँको व रप र भलेा

भए । 2 ितनीहरूले उहाँका चलेाहरूले अशु अथार्त ्नधोएका हातले खाएको दखेे
। 3 (फ रसी र सबै यहूदी आफ्ना हात रा री नधोउन्जले केही खाँदनैन,् ितनीहरू
आफ्ना धािमर्क अगवुाहरूको परम्परामा लािग पछर्न,् 4 जब फ रसीहरू बजारबाट
आउँछन,् ितनीहरू आफँै ननहुाईकन केही खाँदनैन ्। कचौरा, भाँडाहरू, काँसाका
भाँडाहरू र खानलाई बस् ने ठाउँहरू धनुलेगायत धरैे िनयम ितनीहरू कडाइका साथ
पालन गछर्न ्।) 5 फ रसी र शास् ीहरूले यशेलूाई सोध,े “तपाईंका चलेाहरू िकन
धािमर्क अगवुाहरूको परम्पराअनसुार चल्दनैन,् िकनिक ितनीहरूले आफ्ना हात
नधोई रोटी खान्छन ् ?” 6 तर उहाँले ितनीहरूलाई भन् नभुयो, “यशयैाले ितमी
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पाखण्डीहरूको िवषयमा रा री भिवष्यवाणी गरे, उनले लखे,े ‘यी मािनसहरूले
मलाई ितनीहरूका ओठले आदर गछर्न,् तर ितनीहरूका हृदय मबाट टािढएको छ
।’ 7 ितनीहरूको िशक्षाको रूपमा मािनसहरूका िनयमहरूलाई िसकाउँदै ितनीहरूले
मलाई खो ो आराधना चढाउँछन ्। 8 ितमीहरू परमशे् वरको आज्ञालाई त्याग्दछौ र
मािनसहरूको परम्परालाई प ी राख्छौ ।” 9 अिन उहाँले ितनीहरूलाई भन् नभुयो,
“ितमीहरू परमशे् वरको आज्ञालाई सहजै इन्कार गदर्छौ, िक ितमीहरूले आफ्नो
परम्परा पालन गनर् सक ! 10 िकनभने मोशाले भन,े ‘ित ो बबुा र आमाको आदर
गर’, र ‘जसले आफ्ना बबुा वा आमाको िवरु खराब कुरा बोल्छ, त्यो िनश् चय
नै मा रनछे ।’ 11 तर ितमीहरू भन्छौ, ‘यिद एउटा मािनसले आफ्नो बबुा वा
आमालाई भन्छ, “तपाईंहरूले मबाट जित सहायता पाउनपुथ्य त्यो त कुबार्न हो’
(अथार्त ् परमशे् वरलाई िदइएको छ) ।” 12 तब ितमीहरूले त्यसलाई आफ्नो बबुा
वा आमाको िन म्त केही गनर् िददँनैौ । 13 ितमीहरूले परमशे् वरको आज्ञालाई चल्दै
आएको आफ्नो परम्पराले थर् तलु्याएका छौ । र ितमीहरू त्यस्तै धरैे काम गछ
।” 14 उहाँले िभडलाई फे र बोलाउनभुयो र ितनीहरूलाई भन् नभुयो, “ितमीहरू
सबलैे मरेो कुरा सनु, र बझु । 15 क् तलाई बािहरबाट त्यसिभ पसरे त्यसलाई
नै अशु पानर् सक् ने त्यस्तो कुनै कुरा छैन । क् तबाट बािहर िनस्कने कुराले
नै त्यसलाई अशु पाछर् ।” 16 (नोटः ाचीन उत्कृष् ट ित लिपहरूमा १६ पद
हटाइएको छ) यिद कुनै मािनसिसत सनु् ने कान छ भने त्यसले सनुोस ् । 17 जब
यशेलूे िभडहरूलाई छोडरे घरिभ पस् न ुभयो, उहाँका चलेाहरूले उहाँलाई त्यो
उखानको बारेमा सोधे । 18 यशेलूे भन् नभुयो, “के ितमीहरूले अझ पिन बझुकेा
छैनौ ? के ितमीहरू दखे् दनैौ, िक बािहरबाट मािनसिभ पस् ने कुराले त्यसलाई
अशु पानर् सक्दनै, 19 िकनिक यो उसको हृदयमा जान सक्दनै, तर उसको पटेमा
जान्छ र िनस् केर शौचालयमा पगु् छ ?” यो भनाइ ारा यशेलू े सबै भोजनलाई
श ु तलु्याउनभुयो । 20 उहाँले भन् नभुयो, “मािनसको िभ बाट जनु कुरा बािहर
िनस्कन्छ त्यसले नै त्यसलाई अशु पाछर् । 21 िकनभने मािनसको िभ बाट नै
अथार्त ् हृदयबाट नै दषु् ट िवचार, यौन अनिैतकता, चोरी, हत्या, 22 िभचार,
लोभ, दषु् टता, धोखा, कामकुता, ईष्यार्, िनन्दा, घमण्ड, मखूर्ता िनस्कन्छन ्। 23यी
सबै खराबी िभ बाट नै आउँछन,् र ियनीहरूले नै मािनसलाई अशु पाछर्न ् ।”
24 उहाँ त्यहाँबाट उठ्नभुयो र त्यहाँबाट टुरोस र सीदोनको क्षे ितर जानभुयो ।
उहाँ एउटा घरिभ आउनभुयो र उहाँ त्यहाँ हुनहुुन्छ भनी कसलैे थाहा नपाऊन ्
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भन् ने उहाँ चाहनहुुन्थ्यो, तपैिन उहाँ लकु् न सक् नभुएन । 25 तर तरुुन्तै एउटा
स् ीले उहाँको बारेमा सिुनन ् र त्यहाँ आईन ्जसकी सानी छोरीलाई अशु आत्मा
लागकेो िथयो । ितनी उहाँको पाउमा घोप् टो प रन ् । 26 ती स् ी एक ि क र
िस रयाको फोिनकेमा जन्मकेी िथइन ् । ितनले आफ्नी छोरीबाट भतू िनकाली
िदनलाई उहाँसगँ िबन्ती ग रन ्। 27 उहाँले ितनलाई भन् नभुयो, “छोराछोरीहरूलाई
पिहले खवुाइयोस ्। िकनिक छोराछोरीहरूको रोटी खोसरे कुकुरहरूलाई िदन ु ठक
होइन ।” 28 तर ितनले जवाफ िदएर उहाँलाई भिनन ्“हो भ,ु तर कुकुरहरूले पिन
त छोराछोरीहरूको टेबलबाट झरेको रोटीका टु ाहरू त खान्छन ्िन ।” 29 उहाँले
ितनलाई भन् नभुयो, “ितमीले यसो भनकेी हुनाले ितमी जानलाई स्वतन् छौ । ित ी
छोरीबाट भतू िनस्केर गएको छ ।” 30 ितनी आफ्नो घर फकर गइन ्र आफ्नी छोरी
ओ ानमा प ल्टरहकेी पाइन,् र भतू िनस्केर गएको िथयो । 31 उहाँ फे र टुरोसको
क्षे बाट िनस्केर िसदोन हुदँै डकेापो लसको दशे भएर गालील समु ितर जानभुयो
। 32 ितनीहरूले सनु् न नसक् ने र बोल् न क ठनाइ भएको कसलैाई उहाँकहाँ ल्याए र
ितनीहरूले त्यसमािथ हात रा खिदन ु हुन अनरुोध गरे । 33उहाँले त्यसलाई िभडबाट
एकाितर एकान्तमा लजैानभुयो र त्यसको कानमा औला हाल्नभुयो र थिुकसकेपिछ
उहाँले त्यसको िज ो छुनभुयो । 34 उहाँले स्वगर्ितर हने ुर्भयो; ससु्केरा हाल् नभुयो
र त्यसलाई भन् नभुयो, “इफ्फाता” जसको अथर् हुन्छ, “खो लजा ।” 35 तरुुन्तै
त्यसको कान खो लयो, र त्यसको िज ोलाई बाधा िदने कुरा नष् ट भयो र त्यसले
स्टसगँ बोल्न सक्यो । 36 उहाँले कसलैाई केही पिन नभन् न ू भनी ितनीहरूलाई

आज्ञा गन ुर्भयो । तर उहाँले जित धरैे ितनीहरूलाई त्यस्तो आज्ञा िदनभुयो त्यित धरैे
ितनीहरूले यसलाई बताए । 37 ितनीहरू अत्यन्तै अच म्मत भए र भन,े “उहाँले
सबै कुरा असल गन ुर्भएको छ । उहाँले बिहरालाई सनु् ने र ग ुगँोलाई बोल्ने पिन
बनाउनहुुन्छ ।”

8
1ती िदनमा त्यहाँ फे र एउटा ठुलो िभड भलेा भयो, र ितनीहरूसगँ खानको लािग

केही िथएन । यशेलू े आफ्ना चलेाहरूलाई बोलाउनभुयो र ितनीहरूलाई भन् नभुयो,
2 “यो िभडमािथ मलाई दया लागकेो छ, िकनिक ितनीहरू मसगँ िनरन्तर ितन
िदनसम्म रहकेा छन ्र ितनीहरूसगँ कुनै खानकुेरा छैन । 3 यिद मलैे ितनीहरूलाई
केही नखवुाईकन पठाएँ भने ितनीहरू बाटोमा मछुार् पनर् सक्छन ् । ितनीहरूमध्ये
कोही धरैे टाढाबाट आएका छन ् ।” 4 उहाँका चलेाहरूले उहाँलाई जवाफ िदए,
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“यस्तो िनजर्न ठाउँमा यी मािनसहरूलाई तपृ् त पानर् सक् ने पयार्प् त रोटी हामी कहाँ
पाउन सक्छौँ ?” 5 उहाँले ितनीहरूलाई सोध् नभुयो, “ितमीहरूसगँ कितवटा
रोटी छन ् ?” ितनीहरूले भने “सातवटा ।” 6 उहाँले िभडलाई भइँुमा बस् न
आज्ञा िदनभुयो । उहाँले ती सातवटा रोटी लनभुयो; धन्यवाद िदनभुयो; ितनलाई
भाँच् नभुयो । उहाँले मािनसहरूका अगािड राखनू ् भनी ती उहाँका चलेाहरूलाई
िदनभुयो, र ितनीहरूले मािनसहरूका अगािड रा खिदए । 7 ितनीहरूसगँ थोरै स-
साना माछा पिन िथए । त्यसको लािग धन्यवाद िदनभुएपिछ उहाँले त्यो पिन
बाँिडिदन चलेाहरूलाई आज्ञा गन ुर्भयो । 8 ितनीहरूले खाए र अघाए । अिन
ितनीहरूले खाएर उ केा सात टोकरी रोटीका टु ा-टा ीहरू बटुले । 9 त्यहाँ
लगभग चार हजार जना परुुष िथए । यशेलू े ितनीहरूलाई पठाउनभुयो । 10 त्यसपिछ
तरुुन्तै उहाँ चलेाहरूसगँ डुङ्गामा चढ्नभुयो र दलमनथुाको क्षे मा जानभुयो ।
11 तब फ रसीहरू आए, र उहाँसगँ वादिववाद गनर् थाले । ितनीहरूले उहाँको जाँच
गनर् उहाँसगँ स्वगर्बाट एउटा िचन्ह मागे । 12 उहाँले आत्मामा ससु्केर हाल् नभुयो र
भन् नभुयो, “यो पसु्ताले िकन िचन्हको खोजी गछर् ? साँचो साँचो म ितमीहरूलाई
भन्दछु, यो पसु्तालाई कुनै िचन्ह िदइनछैेन ।” 13 त्यसपिछ उहाँले ितनीहरूलाई
छोड्नभुयो, फे र डुङ्गामा चढ्नभुयो र तालको अक भागितर जानभुयो ।
14 अिहले चलेाहरूले ितनीहरूसगँ रोटी ल्याउन िबसका िथए । ितनीहरूसगँ
डुङ्गामा एउटाभन्दा बढी रोटी िथएन । 15 उहाँले ितनीहरूलाई चतेावनी िदनभुयो,
र भन् नभुयो, “फ रसी र हरेोदको खिमरदे ख सचते रहो र होिसयार बस ।”
16 चलेाहरूले एक आपसमा बहस गरे, “हामीसगँ रोटी नभएकोले हो ।” 17 यशे ू
यस ित सजग हुनहुुन्थ्यो र उहाँले ितनीहरूलाई भन् नभुयो, “ितमीहरूले रोटी
नल्याएको िवषयमा िकन बहस ग ररहकेा छौ ? के ितमीहरू अझै महससु गदनौ ?
के ितमीहरू बझु्दनैौ ? ितमीहरूका हृदय यित बोधो भएका छन ्? 18 ितमीहरूसगँ
आखँा छन,् के ितमीहरू दखे्दनैौ ? ितमीहरूसगँ कान छन,् के ितमीहरू सनु्दनैौ
? के ितमीहरूले सम्झदनैौ ? 19 जब मलैे पाँच हजारका साम ु पाँच वटा रोटी
भाँच्दा रोटीका कित टोकरी टु ाहरू ितमीहरूले बटुलकेा िथयौ ?” ितनीहरूले
उहाँलाई भन,े “बा टोकरी ।” 20 “अिन जब मलैे चार हजारका िबचमा
सातवटा रोटी भाँच्दा कित टोकरी ितमीहरूले बटुल्यौ ?” ितनीहरूले उहाँलाई
भन,े “सात टोकरी ।” 21 उहाँले भन् नभुयो, “के ितमीहरू अझै पिन बझु्दनैौ
?” 22 उहाँहरू बथेसदेामा आउनभुयो । त्यहाँ मािनसहरूले एउटा द ृ ष् टिवहीन
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मािनसलाई उहाँकहाँ ल्याए र त्यसलाई छोइिदनहुोस ् भनी यशेसूगँ िबन्ती गरे ।
23 यशेलूे त्यस द ृ ष् टिवहीनलाई हातमा समाउनभुयो, र गाउबँािहर लजैानभुयो ।
जब उहाँले त्यसको आखँामा थकु् नभुयो, र त्यसमािथ आफ्नो हात राख् नभुयो,
उहाँले त्यसलाई सोध् नभुयो, “के ितमीले कुनै कुरा दखे्छौ ?” 24 त्यसले हरे् यो
र भन्यो, “म मािनसहरू रुखहरूजस्तै िहडँकेो दखे् छु ।” 25 उहाँले फे र आफ्नो
हात त्यसका आखँामा राख् नभुयो, र त्यस मािनसले त्यसका आखँा खोल्यो अिन
त्यसको द ृ ष् ट पनुः ाप् त भयो र त्यसले सबै थोक स्पष् टसगँ दखे्यो । 26 यशेलूे
त्यसलाई त्यसको घर पठाउनभुयो र भन् नभुयो, “त्यस सहरमा नपस ।” 27 यशे ू
आफ्ना चलेाहरूसगँै कैस रया िफ लप्पीका गाउहँरूितर जानभुयो । बाटोमा उहाँले
आफ्ना चलेाहरूलाई सोध् नभुयो, “मािनसहरूले म को हु ँ भन्छन ्?” 28 ितनीहरूले
उहाँलाई जवाफ िदए, र भन,े “ब प् तस्मा-िदने यहून् ना । अरूहरूल,े ‘ए लया’
र अरूले भने ‘अगमवक् ताहरूमध्ये एक’ भन्छन ् ।” 29 उहाँले ितनीहरूलाई
सोध् नभुयो, “तर ितमीहरूचािह ँ म को हु ँ भन्छौ ?” प सुले उहाँलाई भन,े “तपाईं

ीष् ट हुनहुुन्छ” 30यशेलूे उहाँको िवषयमा कसलैाई पिन नभन् न ूभनी ितनीहरूलाई
चतेावनी िदनभुयो । 31 उहाँले मािनसका पु ले धरैे कुरा भोग् नपुछर्, र धमर्-गरुुहरू,
मखु्य पजुारीहरू र शास् ीहरूबाट ितरस्कृत हुनछे, मा रनछे र ितन िदनपिछ फे र
मतृ्यबुाट जीिवत भई उठ्नछे भनी ितनीहरूलाई िसकाउन थाल्नभुयो । 32 उहाँले
यो स्पष् टसगँ भन् नभुयो । तब प सुले उहाँलाई एकाितर लगे र उहाँलाई हपानर्
थाले । 33 तर यशे ू आफ्ना चलेाहरूितर फकर् नभुयो अिन प सुलाई हप्काउनभुयो
र भन् नभुयो, “मबाट पिछ हट ् शतैान ! तैलँ े परमशे् वरको कुरालाई ख्याल गदनस,्
तर तैलँ े मािनसको कुरालाई ख्याल गछर्स ्।” 34 त्यसपिछ उहाँले िभड र उहाँका
चलेाहरूलाई सगँै बोलाउनभुयो, र ितनीहरूलाई भन् नभुयो, “यिद कसलैे मलाई
प ाउन चाहन्छ भन,े त्यसले आफँैलाई इन्कार गन ुर्पछर्, त्यसको ु स बोक् नपुछर्
र मलाई प ाउनपुछर् । 35 िकनिक जसले आफ्नो जीवन बचाउन खोज्छ त्यसले
त्यो गमुाउनछे, र जसले मरेो र ससुमाचारको खाितर आफ् नो जीवन गमुाउछँ, त्यसले
यसलाई बचाउनछे । 36 मािनसले सारा ससंार ाप् त गरेर आफ्नै जीवन गमुायो भने
उसलाई के लाभ हुन्छ र ? 37 मािनसले आफ्नो जीवनको बद्लामा के िदन सक्छ
र ? 38 यस िभचारी र पापी पसु्तामा जो म र मरेो वचनसगँ शमार्उछँ, मािनसका
पु पिन पिव स्वगर्दतूहरूसगँ िपताको मिहमामा आउँदा त्यससगँ शमार्उनछे ।”
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9
1 उहाँले ितनीहरूलाई भन् नभुयो, “साँचो, साँचो म ितमीहरूलाई भन्दछु,

यहाँ खडा हुनहेरूमा ितमीहरूमध्ये केहीले परमशे् वरको राज्य श क् तिसत आएको
दखे् नअुिग मतृ्य ु चाख् नछैेनन ् । 2 ६ िदनपिछ यशेलूे प सु, याकूब र यहून् नालाई
आफ्नो साथमा लएर एउटा अग्लो पहाडमा जानभुयो । त्यसपिछ ितनीहरूको साम ु
उहाँको रूप प रवतर्न भयो । 3 उहाँका लगुाहरू एकदमै चहिकलो, अित सतेो
भयो, यित सतेो भयो िक पथृ्वीका कसलैे पिन त्यितको सतेो बनाउन सक्दनैथ्यो
। 4 त्यसपिछ ए लया र मोशा उहाँहरूकहाँ दखेा परे । ितनीहरूले यशेसूगँ कुरा
ग ररहकेा िथए । 5 प सुले जवाफ िदए र यशेलूाई भन,े “गरुुज्य,ू हामीलाई यहाँ
बस् न रा ो छ । त्यसलै,े यहाँ हामी ितनवटा बस् ने ठाउँ बनाऔ:ँ एउटा तपाईंको
िन म्त, एउटा मोशाको िन म्त र एउटा ए लयाको िन म्त ।” 6 (ितनले के भन् ने
भनी जाननेन,् िकनभने ितनीहरू िसत भएका िथए ।) 7बादल आयो र उहाँहरूलाई
छोप् यो । तब बादलबाट एउटा आवाज आयो, “ियनी मरेा ि य पु हुन ् र ियनले
भनकेा कुरा सनु ।” 8 अचानक जब ितनीहरूले आफ्नो व रप र हरेे, ितनीहरूले
ितनीहरूसगँ यशेबूाहके अरू कसलैाई पिन दखेनेन ् । 9 उहाँहरू पहाडबाट तल
ओलर्दं ै गन ुर्हुदँा मािनसका पु मतृ्यबुाट जीिवत भएर नउठेसम् म कसलैाई केही पिन
नभन् न ूभनी उहाँले ितनीहरूलाई आज्ञा गन ुर्भयो । 10 त्यसलै,े ती कुराहरू ितनीहरूले
आफँैसगँ राख,े तर ितनीहरूले “मतृ्यबुाट जीिवत भई उठ्न”ु को अथर् के हो भनी
ितनीहरूले आपसमा छलफल गरे । 11 ितनीहरूले उहाँलाई सोधे “शास् ीहरूले
िकन ए लया नै पिहला आउनपुछर् भनकेा त ?” 12 उहाँले ितनीहरूलाई भन् नभुयो,
“वास्तवमा सबै थोकलाई पनुस्थार्पना गनर् ए लया नै पिहले आउनपुछर् । मािनसका
पु ले धरैे कष् ट भोग् नपुछर् र घिृणत हुनछे भनी िकन ले खएको त ?” 13 तर
म ितमीहरूलाई यो भन्छु, िक ए लया आइसकेका छन,् र वचनमा ितनको
बारेमा ले खएअनसुार ितनीहरूले ए लयालाई जे चाहे त् यही गरे ।” 14 जब उहाँ
चलेाहरूकहाँ आउनभुयो, उहाँले ितनीहरूका व रप र ठुलो िभड दखे् नभुयो, र
शास् ीहरूले ितनीहरूसगँ बहस ग ररहकेा िथए । 15 जब ितनीहरूले उहाँलाई
दखे,े सबै िभड छक् क परे र सबै उहाँलाई अिभवादन गनर् दौडरे गए । 16 उहाँले
आफ्ना चलेाहरूलाई सोध् नभुयो, “ितमीहरूले ितनीहरूसगँ के बहस ग ररहकेा छौ
?” 17 िभडमध्यकेा कसलैे उहाँलाई जवाफ िदयो, “गरुुज्य,ू मलैे तपाईंकहाँ मरेो
छोरो ल्याएँ । त्यसलाई भतू लागकेो छ जसले त्यसलाई बोल्न िददँनै, 18 र यसले
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यसलाई प न्छ, पछाछर् मखुमा िफँज काढ्छ र दा ा िकट्छ र अर पछर् । मलैे
तपाईंका चलेाहरूलाई यसलाई िनकाल्नलाई िबन्ती गरे,ँ तर ितनीहरूले िनकाल्न
सकेनन ् ।” 19 उहाँले ितनीहरूलाई जवाफ िदनभुयो, “हे अिवश् वासी पसु्ता हो,
कित समयसम्म म ितमीहरूसगँ बस् नपुनछ ? कित समयसम्म म ितमीहरूलाई सहन ु
? त्यसलाई मकहाँ ल्याओ ।” 20 ितनीहरूले त्यस केटोलाई उहाँकहाँ ल्याए । जब
दषु् ट आत्माले यशेलूाई दखे्यो, त्यो आत्माले त्यस केटोलाई जोरले काम् न लगायो
। त्यो केटो भइँुमा लड् यो र मखुमा िफँज का ो । 21 यशेलूे त्यसको बबुालाई
सोध् नभुयो, “यस्तो भएको कित भयो ?” बबुाले भन,े “बाल्यकालदे ख नै हो ।
22 यसले उसलाई ायः आगो वा पानीमा फ्याँकेको छ र उसलाई मानर् खोज्थ्यो ।
यिद तपाईंले कुनै कुरा गनर् सक् नहुुन्छ भने हामीमािथ दया दखेाउनहुोस ् र सहायता
गन ुर्होस ् ।” 23 यशेलूे ितनलाई भन् नभुयो, “ ‘यिद तपाईंले गनर् सक् नहुुन्छ भन’े
? िवश् वास गनको िन म्त सबै कुरा सम्भव छ ।” 24 तरुुन्तै त्यस बालकको बबुा
िचच् च्याए र भन,े “म िवश् वास गछुर् ! मरेो अिवश् वासमा सहायता गन ुर्होस ् ।”
25 जब यशेलूे िभड दौडदै उहाँहरूितर आइरहकेो दखे् नभुयो, उहाँले त्यो अशु
आत्मालाई हप्काउनभुयो र भन् नभुयो, “त ँ ग ुगँा र बिहरो आत्मा, म आज्ञा गछुर्
यसबाट िन स्कजा र किहल्यै पिन यसमा वशे नगर ।” 26 यो िचच् च्यायो र
डरलाग् दो गरी लछारपछार गर् यो अिन िनस्क्यो । त्यो केटा मरेकोजस्तै दे खयो
। त्यसलै,े धरैेले भन,े “ऊ मर् यो ।” 27 तर यशेलू े त्यस केटालाई हातले समातरे
उठाउनभुयो, र त्यो केटा उिभयो । 28 जब यशे ू घरिभ पस् नभुयो, चलेाहरूले
उहाँलाई गपु् तमा सोध,े “हामीले यसलाई िकन िनकाल्न सकेनौँ ?” 29 उहाँले
ितनीहरूलाई भन् नभुयो, “यस्तो िकिसमको कुरालाई ाथर्नाले बाहके िनकाल् न
सिकँदनै ।” 30 उहाँहरू त्यहाँबाट जानभुयो र गालील हुदँै जानभुयो । उहाँहरू
कहाँ हुनहुुन्छ कसलैाई थाहा नहोस ् भन् ने उहाँले चाहनभुयो, 31 िकनभने उहाँले
आफ्ना चलेाहरूलाई िसकाइरहनभुएको िथयो । उहाँले ितनीहरूलाई भन् नभुयो,
“मािनसका पु मािनसहरूका हातमा स ु म्पनछे र ितनीहरूले उसलाई मानछन ् ।
जब उसलाई मा रनछे त्यसको ितन िदनपिछ ऊ फे र जीिवत भई उठ्नछे ।”
32 तर ितनीहरूले यो भनाइलाई बझुनेन ्र उहाँलाई सोध् न ितनीहरू डराए । 33अिन
उहाँहरू कफनर्हुममा आइपगु् नभुयो । जब उहाँ घरमा हुनहुुन्थ्यो उहाँले ितनीहरूलाई
सोध् नभुयो, “ितमीहरूले बाटोमा के छलफल ग ररहकेा िथयौ ?” 34 तर सबै
चपुचाप भए । िकनभने ितनीहरूले “कोचािह ँ सबभैन्दा ठुलो हो” भनी बहस
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ग ररहकेा िथए । 35 उहाँ बस् नभुयो र बा जनालाई बोलाउनभुयो अिन उहाँले
ितनीहरूलाई भन् नभुयो, “यिद कोही पिहलो हुन चाहन्छ भने त्यो सबभैन्दा अ न्तम
र सबकैो दास हुनपुछर् ।” 36 उहाँले एउटा सानो बालकलाई लएर ितनीहरूका
माझमा राख् नभुयो । उहाँले त्यसलाई हातमा लनभुयो र ितनीहरूलाई भन् नभुयो,
37“जसले यस्तो बालकलाई मरेो नाउमँा हण गछर्, उसले मलाई पिन हण गछर्, र
कसलैे मलाई हण गछर् भने उसले मलाई मा होइन, तर मलाई पठाउनहुुनलेाई पिन
हण गछर् ।” 38यहून् नाले उहाँलाई भन,े “गरुुज्य,ू हामीलेकसलैाई तपाईंको नाममा

भतूात्मा धपाउदँै गरेको दखे्यौँ र हामीले त्यसलाई रोक्यौ,ँ िकनिक त्यसले हामीलाई
प ाउँदनै ।” 39 तर यशेलू े भन् नभुयो, “त्यसलाई नरोक, िकनिक कसलैे पिन मरेो
नाउमँा श क् तशाली काम गरेर तत्कालै मरेो बारेमा कुनै खराब कुरा भन् न सक्दनै
। 40 जो हा ो िवरु मा छैन, त्यो हा ो हो । 41 ितमीहरू ीष् टका भएको हुनाले
कसलैे एक िगलास पानी िदन्छ भने पिन साँचो साँचो म भन्दछु, िक उसले आफ्नो
इनाम गमुाउनछैेन । 42 ममा िवश् वास गन यी सानामध्ये एक जनालाई ठेस खान
लगाउनभुन्दा त, त्यसलाई त्यसको घाँटीमा ठुलो जाँतोको ढुङ्गा बाँधरे समु मा
फ्याँक् न ु रा ो हुने िथयो । 43 यिद ित ो हातले ितमीलाई ठेस खान लगाउछँ भने
यसलाई काटेर फा लदऊे । दईुवटा हात लएर किहल्यै निनभ् ने आगोको नरकमा
जानभुन्दा अपाङ्ग भएर जीवनमा वशे गन ुर् नै रा ो हुन्छ । 44 (नोटः उत्कृष् ट
ाचीन ित लिपहरूले पद ४४ र ४६ बाट यस वाक्यांशलाई हटाएको छ) “जहाँ

िकराहरू किहल्यै मदनन ् र आगो पिन किहल्यै िनभ्दनै ।” 45 यिद ित ो ख ु ाले
ितमीलाई ठेस खान लगाउछँ भने यसलाई काटेर फा लदऊे । दईुवटा खु ा लएर
नरकमा फा लनभुन्दा त लङ्गडो भएर जीवनमा वशे गन ुर् नै असल हुन्छ । 46 (४४
पदको टप्पणीलाई हने ुर्होस ्।) 47 यिद ित ा आखँाले ितमीलाई ठेस खान लगाउछँ
भन,े यसलाई िनकालरे फा लदऊे । दईुवटा आखँा लएर नरकमा फा लनभुन्दा
एउटा मा आखँा लएर परमशे् वरको राज्यमा वशे गन ुर् नै असल हुन्छ । 48 जहाँ
िकराहरू मदनन ्र आगो पिन िनभ्दनै । 49 िकनिक सबलैाई आगोले निुनलो पानछ
। 50 ननु असल हो, तर यिद ननुले आफ्नो निुनलोपना गमुाउछँ भने यसलाई फे र
कसरी निुनलो बनाउने ? आफू-आफूमा ननु राख र एक-आपसमा शा न्तमा बस ।

10
1 यशे ू त्यो ठाउँ छोडरे यहूिदयाको ान्त र यदर्न निद पा रको क्षे मा जानभुयो
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अिन िभड फे र उहाँकहाँ आयो । उहाँले गन ुर्भएझै ँ उहाँले ितनीहरूलाई िसकाउँदै
हुनहुुन्थ्यो । 2 अिन फ रसीहरू उहाँलाई जाँच् न उहाँकहाँ आए र सोध,े “के
कुनै पितले आफ्नी पत् नीसगँ िववाहिवच्छेद गन ुर् उिचत हो ?” 3 उहाँले जवाफ
िदनभुयो, “मोशाले ितमीहरूलाई के आज्ञा िदएका छन ् ?” 4 ितनीहरूले भन,े
“मोशाले पत् नीलाई त्यागप िदन र त्यसलाई पठाइिदन अनमुित िदए ।” 5 यशेलूे
ितनीहरूलाई भन् नभुयो, “ितमीहरूका कठोर हृदयको कारण ितनले ितमीहरूका
लािग यो वस्था लखेकेा हुन ् ।” 6 तर स ृ ष् टको सरुुदे ख नै ‘परमशे् वरले
ितनीहरूलाई परुुष र स् ी बनाउनभुयो ।’ 7 यही कारणले गदार् परुुषले आफ्ना
बबुा र आमालाई छोडरे आफ्नी पत् नीसगँ लािगरहन्छ, 8 र दईु जना एउटै शरीर
हुन्छन ् ।’ त्यसलै,े ितनीहरू दईु होइनन,् तर एउटै शरीर हुन ् । 9 त्यसकारण,
जसलाई परमशे् वरले एक पान ुर्भएको छ, त्यसलाई कुनै मािनसले अलग नगरोस ्
।” 10 उहाँहरू घरिभ हुनहुुदँा चलेाहरूले उहाँलाई यसको बारेमा फे र सोधे ।”
11 उहाँले ितनीहरूलाई भन् नभुयो, “जसले आफ्नी पत् नीसगँ िववाहिवच्छेद गछर् र
अक मिहलासगँ िववाह गछर्, उसले त्यसको िवरु मा िभचार गछर् । 12 र यिद
ितनले आफ्नो पतीसगँ िववाहिवच्छेद गछर् र अक परुुषससगँ िववाह गछर् भन,े
त्यसले िभचार गछर् ।” 13 अिन उहाँले छोइिदनभुएको होस ्भनी मािनसहरूले
आफ्ना स-साना बालबा लकाहरूलाई उहाँकहाँ ल्याए, तर चलेाहरूले ितनीहरूलाई
हप्काए । 14 तर जब यशेलूे यो दखे् नभुयो, उहाँ ितनीहरूसगँ रसाउनभुयो र
ितनीहरूलाई भन् नभुयो, “स-साना बालबा लकाहरूलाई मकहाँ आउन दओे, र
ितनीहरूलाई मनाही नगर, िकनभने परमशे् वरको राज्य यस्तहैरूको हो ।” 15 साँचो
साँचो, म ितमीहरूलाई भन्दछु, जसले परमशे् वरको राज्यलाई यो सानो बालकको
रूपमा हण गदन, त्यो िनश् चय नै यसिभ वशे गनछैन ।” 16 त्यसपिछ उहाँले
बालबा लकाहरूलाई आफ्नो अङ्गालोमा लनभुयो र ितनीहरूमािथ आफ्नो हातमा
लएर आिशष ् िदनभुयो । 17 उहाँले या ा सरुु गनर् लाग् नहुुदँा एक जना मािनस

दौडरे आई उहाँको साम ु घ ुडँा टेकेर िबन्ती गर् यो, “हे असल गरुु, अनन्त जीवनको
हकदार हुन मलैे के गन ुर्पछर् ?” 18 यशेलूे भन् नभुयो, “िकन ितमी मलाई असल
भन्दछौ ? परमशे् वरबाहके कोही पिन असल छैन । 19 ितमी यी आज्ञाहरू जान्दछौः
हत्या नगन ूर्, िभचार नगन ूर्, चोरी नगन ूर्, झटुो गवाही निदन,ू ठगी नगन ूर्, आफ्ना
बबुा र आमालाई आदर गन ूर् ।” 20 त्यो मािनसले भन्यो, “गरुुज्य,ू ती सबै त
मलैे बाल्यकालदे ख नै पालन गरेको छु ।” 21 यशेलूे त्यसलाई हने ुर्भयो र मे



10:22 xxiii मकूर् स 10:36

गन ुर्भयो । उहाँले त्यसलाई भन् नभुयो, “ितमीमा एउटा कुराको कमी छ । ितमीले
आफूसगँ भएका सबै थोक बचे् नपुछर् र ती ग रबहरूलाई िदनपुछर्, अिन स्वगर्मा
ित ो धन हुनछे । त्यसपिछ आऊ र मरेो पिछ लाग ।” 22 तर यो भनाइको
कारण त्यो िनरुत्सािहत भयो; त्यो धरैे दःु खत भएर त्यहाँबाट गयो, िकनभने
त्यससगँ धरैे धन सम्पि िथयो । 23यशेलूे व रप र हने ुर्भयो र आफ्ना चलेाहरूलाई
भन् नभुयो, “धनी मािनसहरूलाई परमशे् वरको राज्यमा वशे गनर् अित क ठन छ
!” 24 चलेाहरू उहाँका वचनहरूमा छक् क परे । तर यशेलू े फे र ितनीहरूलाई
भन् नभुयो, “बालकहरू हो, परमशे् वरको राज् यमा वशे गन ुर् अित गा ो छ !”
25 धनी मािनसलाई परमशे् वरको राज्यमा वशे गन ुर्भन्दा त ऊँटलाई िसयोको
ना ीबाट िछनर् सिजलो हुन्छ ।” 26 ितनीहरू अित चिकत भए र एक-आपसमा
भन् न लाग,े “त्यसो हो भन,े कसले उ ार पाउन सक्छ त ?” 27यशेलूे ितनीहरूलाई
हने ुर्भयो र भन् नभुयो, “मािनसहरूका लािग यो असम्भव हुन्छ, तर परमशे् वरको
लािग होइन । परमशे् वरको िन म्त सबै कुरा सम्भव छ ।” 28 प सुले उहाँसगँ कुरा
गनर् थाल,े “हने ुर्स,् हामीले सबै थोक त्यागरे तपाईंलाई प ाएका छौँ ।” 29 यशेलूे
भन् नभुयो, “साँचो साँचो म ितमीहरूलाई भन्दछु, जसले मरेो र ससुमाचारको खाितर
आफ्नो घर वा दाजभुाइहरू वा िददी बिहनीहरू वा आमा वा बबुा वा छोरा-छोरीहरू
वा जग्गा जिमन त्याग्छ, 30 त्यसले यही ससंारमा अिहले नै सतावटको साथै
यसको सय गणुा घरहरू, दाजभुाइहरू, िददी बिहनीहरू, आमाहरू, छोराछोरीहरू
र आउने ससंारमा अनन्त जीवन पाउनछे । 31 तर धरै जना जो पिहला हुनहेरू
पिछल्ला हुनछेन ्र पिछल्ला हुनहेरू पिहला हुनछेन ्।” 32 उहाँहरू यरूशलमे जाने
बाटोमा जाँदै हुनहुुन्थ्यो, र यशे ू ितनीहरूका अिग-अिग जाँदै हुनहुुन्थ्यो । चलेाहरू
छक् क प ररहकेा िथए र ितनीहरूलाई प ानहेरूचािह ँ डराएका िथए । अिन यशेलू े
फे र ती बा जनालाई अलग्गै लानभुयो र आब चाँडै उहाँलाई के हुने िथयो, सो
बताउन थाल्नभुयो । 33 “हरे, हामी यरूशलमेितर जाँदै छौ,ँ र मािनसका पु लाई
त्यहाँ मखु्य पजुारीहरू र शास् ीहरूका हातमा स ु म्पनछे । ितनीहरूले उसलाई
मतृ्यदण्डको दोष लगाउनछेन ् र गरैयहूदीहरूकहाँ स ु म्पिदनछेन ् । 34 ितनीहरूले
उसको िगल्ला गनछन,् र थकु् नछेन ् र कोरार् लगाउनछेन ् र मतृ्यमुा परु् याउनछेन ्
। तर ितन िदनपिछ ऊ जीिवत भई उठ्नछे ।” 35 ज ब्दयाका छोराहरू याकूब र
यहून् ना उहाँकहाँ आए र उहाँलाई भन,े “गरुुज्य,ू हामीले तपाईंसगँ जे माग् छौँ सो
हा ो िन म्त ग रिदनहुोस ्भन् ने हामी चाहन्छौँ ।” 36 उहाँले ितनीहरूलाई भन् नभुयो,
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“मलैे ितमीहरूका लािग के गरेको ितमीहरू चाहन्छौ ?” 37 ितनीहरूले भन,े
“तपाईंको मिहमामा हामीमध्ये एउटालाई तपाईंको दायाँप र अक लाई बायाँप
बस् न िदनहुोस ् ।” 38 तर यशेलू े ितनीहरूलाई जवाफ िदनभुयो, “ितमीहरूले के
मािगरहकेा छौ, सो ितमीहरू जान्दनैौ । के ितमीहरू मलैे िपउन लागकेो कचौरा
िपउन सक्छौ वा मलैे लने ब प् तस्मा ितमीहरू सहन सक्छौ ?” 39 ितनीहरूले
उहाँलाई भन,े “हामी सक्छौँ ।” यशेलू े ितनीहरूलाई भन् नभुयो, “मलैे िपउने
कचौरा ितमीहरूले िपउनछेौ । र मलैे लने ब प् तस्मा ितमीहरूले पिन लनछेौ ।
40 तर मरेो दािहनपे वा दे पे बस् नचुािह ँ मलै े िदने कुरा होइन, तर यो जसको
िन म्त तयार पा रएको छ, ितनीहरूका िन म्त नै हो ।” 41 जब अरू दस जना
चलेाले यसबारे सनु,े ितनीहरू याकूब र यहून् नासगँ िनकै रसाउन थाले । 42 यशेलूे
ितनीहरूलाई आफूकहाँ बोलाउनभुयो र भन् नभुयो, “गरैयहूदीहरूका शासकहरू
मािननहेरूले ितनीहरूमािथ भतु्व जमाउछँन,् र ितनीहरूका मह वपणूर् मािनसहरूले
ितनीहरूमािथ अिधकार गछर्न ्भन् ने ितमीहरू जान्दछौ । 43 तर ितमीहरूका माझमा
यस्तो हुनछैेन । ितमीहरूका माझमा जो महान ् हुने इच्छा गछर्, त्यो ितमीहरूका
सवेक हुनपुछर् । 44 र ितमीहरूमध्ये जो पिहलो हुने इच्छा गछर्, त्यो सबकैो दास
हुनपुछर् । 45 िकनभने मािनसका पु सवेा पाउन होइन, तर सवेा गनर्का िन म्त र
धरैेको छुटकाराको मोलको रूपमा आफ्नो जीवन िदन आयो । 46 उहाँहरू यरीहोमा
आउनभुयो । र उहाँ आफ्ना चलेाहरू र ठुलो िभडसगँै यरीहोबाट जानहुुदँा ितमकैो
छोरा बारितमै द ृ ष् टिवहीन िभखारी बाटोमा बसकेो िथयो । 47 जब त्यसले यशे ू
नासरी भन् ने सनु,े त्यो कराउन थाल्यो र भन्यो, “हे यशे,ू दाऊदका पु , ममािथ
दया गन ुर्होस ् !” 48 धरैेले चपु लाग भनी त्यो द ृ ष् टिवहीन मािनसलाई हप्काए ।
तर त्यो झन ्ठुलो स्वरले करायो, “दाऊदका पु , ममािथ दया गन ुर्होस ्।” 49 यशे ू
रोिकनभुयो र त्यसलाई बोलाएर ल्याउन आज्ञा िदनभुयो । ितनीहरूले यसो भनरे
त्यसलाई बोलाए, “साहस गर ! खडा होऊ ! उहाँले ितमीलाई बोलाउँदै हुनहुुन्छ
।” 50 त्यसले आफ्नो खास्टो एकाितर फाल्यो, र उ े र यशेकूहाँ आयो । 51 यशेलूे
त्यसलाई जवाफ िदनभुयो र भन् नभुयो, “मलैे ित ो िन म्त के गरेको चाहन्छौ ?”
त्यो द ृ ष् टिवहीन मािनसले भन्यो, “रब्बी, म मरेो द ृ ष् ट ाप् त गनर् चाहन्छु ।”
52 यशेलूे त्यसलाई भन् नभुयो, “जाऊ ! ित ो िवश् वासले ितमीलाई िनको पारेको
छ ।” त्यो तरुुन्तै फे र दखे् न सक्यो र त्यो उहाँको पिछपिछ गयो ।
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11
1 जब उहाँहरू यरूशलमे आउनभुयो उहाँहरू बथेफागे र बथेानीको निजक

जतैनू डाँडामा आइपगु् नभुयो । यशेलू े उहाँका दईु जना चलेालाई पठाउनभुयो ।
2 र ितनीहरूलाई भन् नभुयो, “ितमीहरू हा ो सामनु् नकेो गाउमँा जाओ । ितमीहरू
पस् ने िबि कै ितमीहरूले किहल्यै नचढकेो बछेडो पाउनछेौ । त्यसलाई फुकाओ
र मकहाँ ल्याओ । 3 कसलैे ितमीहरूलाई ‘ितमीहरूले िकन यसो ग ररहकेा छौ
?’ भनरे सोध्यो भन,े ितमीहरूले भन् न,ू ‘ भलुाई यसको खाँचो छ, र उहाँले तरुुन्तै
यहाँ नै िफतार् पठाउनहुुनछे’ ।” 4 ितनीहरू गए र खलु्ला गल्लीमा ढोका बािहर
बाँिधएको एउटा बछेडो भटेे र ितनीहरूले यसलाई फुकाए । 5 त्यहाँ केही मािनसहरू
उिभरहकेा िथए जसले ितनीहरूलाई भन,े “ितमीहरूले त्यो बछेडोलाई फुकाएर के
गनर् लािगरहकेा छौ ?” 6 ितनीहरूले उनीहरूलाई यशेलू े ितनीहरूलाई भन् नभुएझै ँ
भन,े अिन मािनसहरूले ितनीहरूलाई जान िदए । 7 दईु जना चलेाले बछेडोलाई
ल्याए र यशे ू त्यसमािथ चढरे जान सक् नभुएको होस ्भनी ितनीहरूले आफ्ना कपडा
त्यसमािथ राखे । 8धरैे मािनसले ितनीहरूका कपडा बाटोभ र ओ ाए र अरूहरूले
खतेबाट काटेर ल्याएका रुखका हाँगाहरू िब ाए । 9 उहाँको अिगअिग जाने र
उहाँका पिछपिछ आउनहेरूले यसरी ठुलो सोरमा कराए, “होसन् ना ! परम भकुो
नाउमँा आउने धन्यका होऊन ्। 10 हा ा िपता दाऊदको आउने राज्य धन्यको होस ्
! सव च् चमा होसन् ना !” 11 त्यसपिछ यशे ू यरूशलमे वशे गन ुर्भयो र म न्दरिभ
जानभुयो अिन व रप र सबिैतर हने ुर्भयो । अिहल,े अबरे भइरहकेो िथयो । उहाँ
बा चलेासगँ बथेािनयाितर जानभुयो । 12 अक िदन, जब उहाँहरू बथेािनयाबाट
फकर् नभुयो, उहाँ भोकाउनभुयो । 13 उहाँले पातसिहतको अञ् जीरको बोट टाढबैाट
दखे् नभुयो । यसमा कुनै कुरा पाइन्थ्यो िक भनी उहाँ हनेर् जानभुयो । जब उहाँ त्यहाँ
आउनभुयो उहाँले पातबाहके केही पिन पाउनभुएन, िकनभने यो अञ् जीर फल्ने
समय िथएन । 14 उहाँले त्यसलाई भन् नभुयो, “तरेो फल फे र कसलैे किहल्यै
पिन खानछैेन ।” उहाँका चलेाहरूले यो सनुे । 15 उहाँहरू यरूशलमे आउनभुयो
र उहाँ म न्दरिभ वशे गन ुर्भयो अिन उहाँले त्यहाँका िकन् ने र बचे् नहेरूलाई
बािहर खदे् न थाल् नभुयो । उहाँले पसैा साट्नहेरूका टेबल र परेवा बचे् नहेरूको
बस् ने मचेलाई पल्टाइिदनभुयो । 16 उहाँले कसलैाई पिन म न्दर भएर बचे् न सिकने
कुनै पिन थोक बोकेर लान िदनभुएन । 17 उहाँले ितनीहरूलाई िसकाउनभुयो र
भन् नभुयो, “के यस्तो ले खएको छैन, ‘मरेो घर सबै जाितका िन म्त ाथर्नाको घर
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हुनछे ?’ तर ितमीहरूले यसलाई डाँकुहरूको ओढार बनाएका छौ ।” 18 उहाँले
भन् नभुएको कुरा मखु्य पजुारीहरू र शास् ीहरूले सनुे र उहाँलाई मान उपाय खोजे
। उहाँको िशक्षामा सम्पणूर् िभड नै छक् क परेका हुनाले ितनीहरू डराए । 19 जब
साँझ पर् यो, उहाँहरू सहर छोडरे जानभुयो । 20 जब उहाँहरू िबहान त्यही बाटो
भएर जानभुयो, ितनीहरूले अञ् जीरको रुख जरैदे ख सकेुको दखेे । 21 प सुले
सम्झे र भन,े “गरुुज्य,ू हने ुर्होस ् त ! तपाईंले सराप िदनभुएको अञ् जीरको रुख त
सकेुछ ।” 22 “परमशे् वरमा िवश् वास गर” भनरे यशेलू े उ र िदनभुयो । 23 साँचो
साँचो म भन्दछु, जसले यो पहाडलाई, ‘उठ् र समु मा झर’् भन् छ, अिन त्यसले
आफ्नो हृदयमा कुनै शङ्का गदन, तर त्यसले मागकेो कुरा हुन्छ भनी िवश् वास
गछर्, परमशे् वरले त्यही नै गन ुर्हुनछे । 24 त्यसकारण म ितमीहरूलाई भन्दछुः
ितमीहरूले जनु कुराको िन म्त ाथर्ना गछ र माग्छौ, यो ितमीहरूले पाएका छौ
र ितमीहरूको हुनछे भनी िवश् वास गर । 25 जब ितमी खडा हुन्छौ र ाथर्ना
गछ , ितमीहरूसगँ कसकैो िवरु मा कुनै कुरा छ भने ितमीहरूले क्षमा िदनपुछर्,
तािक स्वगर्मा हुनहुुने ितमीहरूका िपताले ितमीहरूका अपराधहरू क्षमा ग रिदऊन ्
।” 26 [ टपोटः ाचीन उत्कृष् ट ित लिपहरूले यो पदलाई समावशे गरेका छैनन ्
(म ी ६:१५ हने ुर्होस)् मकूर् स ११:२६] तर यिद ितमीहरूले क्षमा गरेनौ भने स्वगर्मा
हुनहुुने ितमीहरूका िपताले पिन ितमीहरूका पापहरू क्षमा गन ुर्हुनछैेन । 27 उहाँहरू
फे र यरूशलमेमा आउनभुयो । जब यशे ू म न्दरमा घिुमरहनभुएको िथयो, मखु्य
पजुारीहरू, शास् ीहरू र धमर्-गरुुहरू उहाँकहाँ आए । 28 ितनीहरूले उहाँलाई भन,े
“कसको अिधकारले ितमीले यी कुराहरू गछ ? र ती गनर् ितमीलाई कसले
अिधकार िदयो ?” 29 यशेलूे ितनीहरूलाई भन् नभुयो, “म ितमीहरूलाई एउटा
श् न सोध् छु । मलाई भन र मलैे यी सबै कुन अिधकारले गछुर् भनी सो बताउनछुे ।

30 यहून् नाको ब प् तस्मा स्वगर्बाट भएको हो िक मािनसहरूबाट भएको हो ? मलाई
जवाफ दओे ।” 31 ितनीहरू एक-आपसमा छलफल र बहस गरे र भन,े “यिद
हामीले ‘स्वगर्बाट’ भन्यौँ भने उहाँले भन् नहुुनछे, ‘त्यसो भए, िकन उनलाई िवश् वास
गदनौ ?’ 32 तर यिद हामीले ‘मािनसबाट’ भन्यौँ भन,े ितनीहरू मािनसहरूिसत
डराउथँ,े िकनभने उनीहरूले यहून् ना अगमवक् ता हुन ् भनी मान्थे । 33 त्यसपिछ
ितनीहरूले यशेलूाई जवाफ िदए र भन,े “हामीलाई थाहा छैन ।” त्यसपिछ यशेलूे
ितनीहरूलाई भन् नभुयो, “न त मलैे यी कुराहरू कसको अिधकारले गछुर् भनी
ितमीहरूलाई बताउनछुे ।”
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12
1 त्यसपिछ यशेलूे ितनीहरूलाई दषृ् टान्तमा िसकाउन थाल्नभुयो । उहाँले

भन् नभुयो, “एक जना मािनसले दाखबारी लगाए, त्यसको व रप र बार लगाए
र कोलको िन म्त एउटा खाल्डो खने । उनले त्यहाँ एउटा मचान बनाए र दाख
उमानहरूलाई दाखबारी भाडामा िदए । त्यसपिछ उनी या ामा लागे । 2 ठक
समयमा उनले दाखको केही फल पाउन दाख उमानहरूकहाँ एक जना नोकर पठाए
। 3 तर ितनीहरूले त्यसलाई समातरे िपटे र केही पिन निदईकन पठाइिदए । 4 फे र
उनले अक नोकरलाई पठाए, तर ितनीहरूले त्यसलाई पिन टाउकोमा चोट परु् याए
र लज् जास्पद रूपमा वहार गरे । 5 अझै पिन उनले अक लाई पठाए र त्यसलाई
ितनीहरूले मारे । ितनीहरूले अरू धरैेलाई पिन त्यस्तै व् यवहार गरे, कसलैाई कुटे
र अरूलाई मारे । 6 उनीसगँ पठाउन अझै पिन एक जना क् त अथार्त ् प्यारो
छोरा िथए । उनले ितनीहरूकहाँ पठाउन त्यो नै अ न्तम क् त िथयो । उनले
भन,े “ितनीहरूले मरेो छोरालाई आदर गनछन ्।” 7 तर मोहीहरूले एक-आपसमा
भन,े “यो त उ रािधकारी हो । आओ, यसलाई मारौँ र सम्पि हा ो हुनछे ।”
8 ितनीहरूले उसलाई प े ; उसलाई मारे र उसलाई दाखबारी बािहर फा लिदए
। 9 यसकारण, दाखबारीको मा लकले के गनछ ? उनी आउनछेन ् र ती दाख
उमानहरूलाई नाश गनछन ् र दाखबारी अरूहरूलाई िदनछेन ् । 10 के ितमीहरूले
यो धमर्शास् पढकेा छैनौ ? ‘जनु ढुङ्गालाई िनमार्णकतार्हरूले अस्वीकार गरे,
त्यही नै कुन-ेढुङ्गो भएको छ ।’ 11 त्यो परम भबुाट िथयो र यो हा ो द ृ ष् टमा
आश् चयर्जनक छ ।” 12 ितनीहरूले यशेलूाई प न खोज,े तर ितनीहरू िभडिसत
डराए, िकनभने उहाँले यो दषृ् टान्त ितनीहरूकै िवरु मा बोल्नभुएको कुरा ितनीहरूले
जाने । त्यसलै,े ितनीहरूले उहाँलाई छाडे र गए । 13 अिन ितनीहरूले उहाँलाई
उहाँकै वचनहरूमा फसाउन हरेोिदयासहरू र केही फ रसीहरू पठाए । 14 ितनीहरू
आए र उहाँलाई भन,े “गरुुज्य,ू हामी जान्दछौँ, िक तपाईंले कसकैो िवचारको
वास्ता गन ुर्हुन् न, र तपाईंले मािनसहरूिबच कुनै भदेभाव गन ुर्हुन् न । तपाईंले साँच् चै
परमशे् वरको मागर् िसकाउनहुुन्छ । कैसरलाई कर ितन ुर् उिचत हो वा होइन ?
हामी कर ितरौँ िक नितरौँ ?” 15 तर यशेलू े ितनीहरूको कपटलाई जान् नभुयो र
ितनीहरूलाई भन् नभुयो, “ितमीहरूले मलाई िकन जाँच्छौ ? मलाई एउटा िसक् का
ल्याओ तािक मलैे हनेर् सकौँ ।” 16 ितनीहरूले एउटा िसक् का यशेकूहाँ ल्याए ।
उहाँले ितनीहरूलाई भन् नभुयो, “यो कसको स्वरूप र छाप हो ?” ितनीहरूले भन,े
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“कैसरको हो ।” 17 यशेलूे भन् नभुयो, “कैसरका िचजहरू कैसरलाई नै दओे र
परमशे् वरका िचजहरू परमशे् वरलाई नै ।” ितनीहरू चिकत भए । 18 त्यसपिछ
पनुरुत्थान हुदँनै भन् ने सदकुीहरू उहाँकहाँ आए । ितनीहरूले उहाँलाई यसो भनरे
सोध,े 19 “गरुुज्य,ू मोशाले हा ो लािग लखे,े ‘यिद कुनै मािनसको दाजु कुनै
बालबच् चा नभईकन मछर् भन,े त्यो मािनसले आफ् नो दाजकुी पत् नीलाई िववाह
गरेर आफ्नो दाजकुो लािग बच् चा जन्माउनपुछर् ।’ 20 त्यहाँ सात जना दाजभुाइ
िथए, पिहलोले आफ्नी पत् नी ल्याए र बच् चा नभई मरे । 21 दो ोले दाजकुी
पत् नी लगे र कुनै बालबच् चा नभई ितनी मरे । अिन ते ोलाई पिन त्यस्तै भयो
। 22 अिन सातै जना कुनकैो पिन बालबच् चा भएन । अन्तमा ती स् ी पिन
म रन ् । 23 पनुरुत्थानमा जब ितनीहरू फे र जीिवत भई उठ्नछेन,् ितनी कसकी
पत् नी हुनिेछन ् ? िकनभने ती सातै दाजभुाइले ितनलाई पत् नीको रूपमा लए
। 24 यशेलूे भन् नभुयो, “ितमीहरूले न त धमर्शास् न परमशे् वरको श क् तको
बारेमा जानकेा हुनाले नै के ितमीहरूले गल्ती गरेका होइनौ र ? 25 िकनभने जब
ितनीहरू मतृ्यबुाट जीिवत भई उठ्नछेन,् ितनीहरूले न िववाह गछर्न ् न त िववाह
गनर् नै िदन्छन,् तर ितनीहरू स्वगर्का स्वगर्दतूहरूजस्ता हुनछेन ्। 26 तर जीिवत भई
उठ्ने मतृकहरूको िवषयमा के ितमीहरूले मोशाको पसु्तकमा झाडीको िववरणमा
परमशे् वर उनीसगँ कसरी बोल्नभुयो र, ‘म अ ाहामका परमशे् वर, इसहाकका
परमशे् वर र याकूबका परमशे् वर हु’ँ भन् नभुयो भन् ने पढकेा छैनौ ?” 27 उहाँ
मतृकहरूका परमशे् वर हुनहुुन् न, तर जीिवतहरूका परमशे् वर हुनहुुन्छ । ितमीहरू
गलत छौ ।” 28 शास् ीहरूमध्यकेा एक जना आए र ितनीहरूका छलफल सनुे ।
यशेलू े ितनीहरूलाई रा ो जवाफ िदनभुएको ितनले दखेे । ितनले उहाँलाई सोध,े
“सबभैन्दा मह  वपणूर् आज्ञा कुन हो ?” 29 यशेलूे जवाफ िदनभुयो, “सबभैन्दा
मह  वपणूर्चािह ँ यो हो, ‘सनु, हे इ ाएल, परम भु हा ा परमशे् वर, परम भु एक
मा हुनहुुन्छ । 30 ितमीले आफ्ना परम भु परमशे् वरलाई आफ्ना सारा हृदय, सारा
ाण, सारा मन र सारा श क् तले मे गन ुर्पदर्छ ।’ 31 दो ो आज्ञा यो हो, ‘आफ्नो

िछमकेीलाई आफुलाई जस्तै मे गन ुर्पछर् ।’ योभन्दा अरू कुनै ठुलो आज्ञा छैन ।”
32 शास् ीले भन,े “हे असल गरुुज्य ू ! परमशे् वर एक मा हुनहुुन्छ र उहाँबाहके
अरू कोही पिन छैन भनी तपाईंले साँचो भन् नभुएको छ । 33 उहाँलाई सारा हृदय,
सारा समझ र सारा श क् तले मे गन ूर् अिन आफ्नो िछमकेीलाई आफूलाई झै ँ मे
गन ूर् होमब ल र ब लदानहरूभन्दा पिन महान ्हो ।” 34 जब ितनले ब ु म ापवूर्क
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जवाफ िदएको यशेलू े दखे् नभुयो, उहाँले ितनलाई भन् नभुयो, “ितमी परमशे् वरको
राज्यबाट टाढा छैनौ ।” त्यसपिछ कसलैे पिन यशेलूाई अरू श् न गन आटँ
गरेन । 35 यशेलूे म न्दरमा िसकाउँदै गन ुर्हुदँा उहाँले जवाफ िदनभुयो र भन् नभुयो,
“शास् ीहरूले ीष् टलाई कसरी दाऊदका पु भन्छन ्? 36 दाऊद आफँैले पिव
आत्मा ारा यसो भन,े ‘परम भलुे मरेा भलुाई भन् नभुयो, मरेो दािहने हातमा बस,
जबसम्म मलैे ित ा श हुरूलाई ित ो ख ु ामिुन ल्याउिँदन ँ ।’ 37 दाऊद आफँैले
उहाँलाई ‘ भ’ु भन्छन ्भने मसीह कसरी दाऊदका पु हुन सक्छन ् त ?” ठुलो
िभडले उहाँको कुरा खसुीसाथ सनु्यो । 38 यशेलूे उहाँको िशक्षामा भन् नभुयो,
“शास् ीहरूदे ख होिसयार बस, जसले लामो वस् लगाएर िहडँ्न र बजारमा
अिभवादन गरेको, 39अिन सभाघरमा भोजमा मखु आसनहरू र भोजहरूमा मखु
स्थानहरू रुचाउछँन ् । 40 ितनीहरूले िवधवाहरूको घर खान्छन ् र मािनसहरूले
दखेनू ् भनी लामो ाथर्ना गछर्न ् । यी मािनसहरूले अझ ठुलो दण्ड पाउनछेन ् ।”
41 त्यसपिछ यशे ू म न्दर प रसरको भटेी चढाउने बाकसको सामनु् ने बस् नभुयो ।
मािनसहरूले भटेी हा लरहदँा उहाँले हे ररहनभुएको िथयो । धरैे धनी मािनसले ठुलो
रकम हाले । 42 त्यसपिछ त्यहाँ एक जना ग रब िवधवा आइन र् दईु िसक् का हा लन ्
। 43 उहाँले आफ्ना चलेाहरूलाई बोलाउनभुयो र ितनीहरूलाई भन् नभुयो, “साँच् च,ै
म ितमीहरूलाई भन्दछु, यी ग रब िवधवाले भटेीको बाकसमा भटेी िदनहेरूमध्ये
सबभैन्दा धरैे हालकेी छन ् । 44 िकनभने सबलैे आ-आफ्ना शस् तताबाट िदए ।
तर यी िवधवाले आफ्नो ग रबीबाट ितनी िजउनपुन सबै पसैा हा लन ्।”

13
1जसै यशे ूम न्दरबाट जाँदै हुनहुुन्थ्यो, उहाँका चलेाहरूमध्ये एक जनाले भन्यो,

“गरुुज्य,ू हने ुर्होस ् त कित रा ा ढुङ्गाहरू र भवनहरू !” 2 उहाँले ितनलाई
भन् नभुयो, “के ितमी यी भ भवनहरू दखे्छौ ? ियनीहरू नभत्काइएर एउटामािथ
अक ढुङ्गा रहने एउटा पिन हुनछैेन ।” 3 जब उहाँ म न्दरको सामनु् ने पन
जतैनूको डाँडामा बस् नभुयो, प सु, याकूब, यहून् ना र अ न् यासले उहाँलाई गपु् तमा
सोध,े 4 “हामीलाई भन् नहुोस,् िक यी कुराहरू किहले हुनछेन ् ? यी सबै कुरा
हुन लाग् दा कस्ता-कस्ता िचन्हहरू हुनछेन ् ?” 5 यशेलूे ितनीहरूलाई भन् न सरुु
गन ुर्भयो, “होिसयार रहो, कसलैे पिन ितमीहरूलाई नबहकाओस ्।” 6 मरेो नाउमँा
धरैे जना आउनछेन ् र भन् नछेन ् ‘म उही हु’ँ र ितनीहरूले धरैेलाई भड्काउनछेन ्
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। 7 जब ितमीहरूले य ु र य ु को हल्ला सनु् नछेौ, िचन्ता नगर; यी कुराहरू
हुनपैछर्, तर अन्त्य अझै आइसकेको हुदँनै । 8 िकनभने जाितको िवरु मा जाित
र राज्यको िवरु मा राज्य खडा हुनछे । धरैे ठाउँमा भकूम्प र अिनकालहरू
हुनछेन ् । यी सव-वदेनाको सरुुवात हुन ् । 9 आफूलाई सचते राख । ितनीहरूले
ितमीहरूलाई प रषद ्हरूको हातमा स ु म्पनछेन,् र सभाघरहरूमा ितमीहरू िप टनछेौ
। मरेा साक्षीको रूपमा ितमीहरू शासक र राजा दवुकैा साम ु मरेा खाितर खडा हुनछेौ
। 10 तर सबै जाितलाई पिहले ससुमाचार चार ग रनपुछर् । 11 जब उनीहरूले
ितमीहरूलाई िगरफ्तार गछर्न ् र समु्पन्छन,् ितमीहरूले के बोल्ने भनी िचन्ता नगर
। िकनभने त्यो समय ितमीहरूले के बोल्नपुन हो, सो ितमीहरूलाई िदइनछे; त्यस
बलेा बोल्ने ितमीहरू होइनौ, तर पिव आत्मा हुनहुुनछे । 12 दाजलुे भाइलाई र
बबुाले आफ्नो छोरोलाई मतृ्यको लािग स ु म्पनछेन ् । छोराछोरीहरू आफ्ना बबुा-
आमाको िवरु मा खडा हुनछेन र् ितनीहरूलाई मतृ्यमुा परु् याउनछेन ।् 13मरेो नाउकँो
खाितर ितमीहरू सबै ारा घिृणत हुनछेौ । तर जो अन्त्यसम्म रहनछे, त्यो मािनस
बचाइनछे । 14 जब ितमीहरूले िवनाशकारी घिृणत थोक खडा नहुनपुन ठाउँमा
खडा भइरहकेो दखे्छौ (पाठकले बझुोस)्, यहूिदयामा हुनहेरू पहाडहरूितर भागनू ्।
15घरको छतमा हुनहेरू तल नओल ूर्न ्वा उसले घरिभ बाट केही पिन निनकालोस,्
16 र खतेमा हुनहेरू आफ्नो खास्टो लन नआऊन ्। 17 तर हाय, ती िदनमा बालक
भएकाहरू र दधू खवुाउने आमाहरू ! 18 यो िहउदँमा नपरोस ् भनी ाथर्ना गर
। 19 िकनिक त्यस बलेा ठुलो महासङ्कष् ट हुनछे । यस्तो त परमशे् वरले ससंार
स ृ ष् ट गन ुर्भएको िदनको सरुुदे ख अिहलसेम्म भएको छैन, न त फे र किहल्यै हुनछे
। 20 परम भलुे ती िदनलाई नघटाउनभुएको भए, कुनै पिन ाणी बाँच् ने िथएन,
तर चिुनएकाहरूका खाितर, जसलाई उहाँले छान् नभुएको छ, उहाँले िदनहरूको
सङ्ख्या घटाई िदनभुयो । 21 यिद कसलैे ितमीहरूलाई, हरे ीष् ट यहाँ हुनहुुन्छ
! वा हरे उहाँ त्यहाँ हुनहुुन्छ भन्यो भने िवश् वास नगर । 22 िकनिक झटुा ीष् ट र
अगमवक् ताहरू दखेा पनछन ्र सम्भव भए चिुनएकाहरूलाई पिन ितनीहरूले धोखा
िदन िचन्ह र आश् चयर्कमर्हरू गनछन ् । 23 सचते रहो ! मलैे ितमीहरूलाई समय
आउनअुिग नै यी सबै कुरा बताइिदएको छु । 24 तर ती िदनको महासङ्कष् टपिछ
सयूर् अधँ्यारो हुनछे; चन् माले आफ्नो काश िदनछैेन; 25 ताराहरू आकाशबाट
खस् नछेन,् र स्वगर्मा भएका श क् तहरू ह ल्लनछेन ् । 26 त्यसपिछ ितनीहरूले
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मािनसका पु लाई बादलमा महान ् श क् त र मिहमामा आउँदै गरेको दखे् नछेन ् ।
27 तब उसले आफ्ना स्वगर्दहूरूलाई पठाउनछेन ्र उसले चारै िदशाबाट, पथृ्वीको
अ न्तम छेउदे ख आकाशको अ न्तम छेउबाट आफ्ना चिुनएकाहरूलाई जम्मा
गनछ । 28अञ् जीरको रुखबाट पाठ िसक । जब हाँगाहरूमा मनुा पलाउँछ र पातहरू
लाग्छन,् ितमीहरू ीष्म निजकै छ भनी जान्दछौ । 29 त्यसै गरी, जब ितमीहरूले यी
सबै कुराह घ टरहकेो दखे्छौ, उहाँ निजकै हुनहुुन्छ, ढोकाकै निजक हुनहुुन्छ भनी
ितमीहरूले जान । 30 साँच् च,ै म ितमीहरूलाई भन्दछु, यी सबै कुरा नभएसम् म यो
पसु्ता िबतरे जानछैेन । 31 स्वगर् र पथृ्वी िबतरे जानछे, तर मरेो वचन किहल्यै िबतरे
जानछैेन । 32 तर त्यस िदन र घडीको िवषयमा िपतालाई बाहके कसलैाई पिन थाहा
छैन, न स्वगर्दतूहरूलाई, न त पु लाई । 33 सचते रहो ! होिसयार होओ, िकनभने
यो कुन समयमा हुन्छ भनी ितमीहरू जान्दनैौ । ( टपोटः केही ाचीन ामािणक
लखेहरूले यसलाई यसरी उल्लखे गछर्न ्: होिसयार रहो, जागा रहो र ाथर्ना गर
िकनिक ...) 34 यो या ामा गएका एक जना मािनसजस्तो होः उसले आफ्नो घर
छोड्छ र उसका नोकरहरू हरेकलाई आ-आफ् नो कामसिहत उसको घरको िजम्मा
िदन्छ । अिन उसले पहरेदारलाई जागा रहन आज्ञा िदन्छ । 35 त्यसकारण, जागा
रहो ! िकनिक घरको मा लक साँझ वा मध्यरात वा भाले बास्दा वा िबहान कुन
समयमा आउँछन ् भनी ितमीहरू जान्दनैौ । 36 यिद उनी अचानक आइपगुे भन,े
उनले ितनीहरूलाई सिुतरहकेो नभे ाऊन ् । 37 जे म ितमीहरूलाई भन्छु, त्यो म
सबलैाई भन्छु, जागा रहो !”

14
1यो िनस्तार र अखमरी रोटीको चाडभन्दा दईु िदनअिग िथयो । मखु्य पजुारीहरू

र शास् ीहरूले यशेलूाई कसरी गपु् त रूपमा िगरफ् तार गन र मान भनी िवचार
ग ररहकेा िथए । 2 िकनिक ितनीहरूले भिनरहकेा िथए, “चाडको समयमा होइन,
तािक मािनसहरूमाझ दङ्गा उत्पन् न नहोस ् ।” 3 जब यशे ू बथेािनयामा िसमोन
कुष् ठरोगीको घरमा हुनहुुन्थ्यो, उहाँ टेबलुमा अडसे लागरे बिसरहनहुुदँा एक जना
स् ी अित मलू्यवान ् तरल पदाथर् िसङ्गमरमरको िशशीमा लएर यशेकूहाँ आइन,्
जनु शु जटामसी िथयो । ितनले त्यो िशशीलाई फुटाइन ् र उहाँको टाउकोमा
खन्याइन ् 4 तर त्यहाँका कोही-कोही रसाए । ितनीहरूले आपसमा कुरा गरे र
भन,े “के कारणको लािग यो खरे फा लदँै छ ? 5 यो अ रलाई ितन सय
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चाँदीका िसक् काभन्दा बढीमा बचे् न सिकन्थ्यो र ग रबहरूलाई िदन सिकन्थ्यो ।”
र ितनीहरूले ितनलाई गाली गद िथए । 6 तर यशेलू े भन् नभुयो, “ितनलाई छोिडदओे
। ितमीहरूले ितनलाई िकन दःुख िदइरहकेा छौ ? ितनले मरेो िन म्त सनु्दर काम
गरेकी छन ् । 7 ग रबहरू ितमीहरूसगँ सधै ँ हुन्छन,् र ितमीहरू जिहले चाहन्छौ
ितनीहरूको िन म्त गनर् सक्छौ, तर म त ितमीहरूिसत सधै ँ हुनछैेन । 8 ितनले जे
गनर् स क्थन ् त् यही ग रनः् ितनले मरेो शरीरलाई दफनको िन म्त अिभषले गरेकी
छन ् । 9 साँच् च,ै म ितमीहरूलाई भन्दछु, सारा ससंारभ र जहाँ-जहाँ ससुमाचार
चार ग रन्छ, त्यहाँ यी स् ीले गरेकी काम ितनको सम्झनामा बताइनछे । 10अिन

बा मध्यकेा एक जना यहूदा इस्क रयोत मखु्य पजुारीहरूकहाँ गयो, तािक त्यसले
उहाँलाई ितनीहरूका हातमा समु्पन सकोस ् । 11 जब मखु्य पजुारीहरूले यो सनु,े
ितनीहरू खसुी भए र त्यसलाई पसैा िदने वाचा गरे । उसले यशेलूाई ितनीहरूका
हातमा समु्पनलाई अवसर हनेर् थाल्यो । 12अखिमरी रोटीको पिहलो िदन उनीहरूले
िनस्तारको थमुा चढाउने बलेा उहाँका चलेाहरूले उहाँलाई भन,े “हामी कहाँ गएर
तयारी गरेको तपाईं चाहनहुुन्छ, तािक तपाईंले िनस्तारको खाना खान सक् नभुएको
होस ्?” 13 उहाँले आफ्ना चलेाहरूमध्ये दईु जनालाई पठाउनभुयो र ितनीहरूलाई
भन् नभुयो, “सहरमा जाओ र एक जना पानीको गा ो बोक् ने मािनसले ितमीहरूलाई
भटे्नछे र उसलाई प ाओ । 14 जनु घरिभ ऊ पस्छ, उसलाई प ाओ र
त्यस घरको मा लकलाई भन, “गरुुज्य ू भन् नहुुन्छ, मरेो पाहुना कोठा कहाँ छ जहाँ
मलै े मरेा चलेाहरूसगँ िनस्तार-चाडको भोज खानछुे ?” 15 उनले ितमीहरूलाई
एउटा तयार भएको ठुलो मािथल्लो तलाको कोठा दखेाउनछेन ् । त्यहाँ नै हा ो
िन म्त तयारी गन ूर् ।” 16 चलेाहरू िनस्के र सहरितर लागे । ितनीहरूले उहाँले
ितनीहरूलाई भन् नभुएजस्तै पाए र ितनीहरूले िनस्तार-चाडको तयारी गरे । 17 जब
साँझ पर् यो, उहाँ आफ्ना बा जना चलेासगँ आउनभुयो । 18 जब उहाँहरू टेबलुमा
अडसे लागरे खाँदै हुनहुुन्थ्यो, यशेलूे भन् नभुयो, “साँच् च,ै म ितमीहरूलाई भन्दछु,
मसगँ खाइरहकेाहरूमध्ये एक जनाले मलाई धोखा िदनछे ।” 19 उनीहरू सबै
एकदमै िनराश भए, र ितनीहरू एक-एक जनाले उहाँलाई भन,े “के म त होइन
?” 20 यशेलूे जवाफ िदनभुयो र ितनीहरूलाई भन् नभुयो, “यी बा जनामध्यकेा
एक हुन,् जसले मसगँ अिहले कचौरामा रोटी चोिपरहकेो छ । 21 मािनसका पु
धमर्शास् मा उसको बारेमा ले खएबमोिजम जानछे । तर िधक् कार ! जस ारा
मािनसका पु लाई धोखा िदइनछे । त्यसको िन म्त त्यो त नजन्मकेो भए नै असल
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हुने िथयो ।” 22 ितनीहरूले खाँदै गदार् यशेलू े रोटी लनभुयो; आिशष ् िदनभुयो, र
भाँच् नभुयो । उहाँले यो ितनीहरूलाई िदनभुयो र भन् नभुयो, “यो लओे । यो मरेो
शरीर हो ।” 23 उहाँले कचौरा लनभुयो; धन्यवाद िदनभुयो; ितनीहरूलाई िदनभुयो
र ितनीहरू सबलैे त्यसबाट िपए । 24 उहाँले ितनीहरूलाई भन् नभुयो, “यो करारको
मरेो रगत हो । यो रगत धरैेका िन म्त बगाइएको छ ।” 25 साँच् च,ै म ितमीहरूलाई
भन्दछु, यो दाखको फलबाट तबसम्म िपउनछैेन ँजबसम्म मलैे परमशे् वरको राज्यमा
यसलाई नयाँ गरी िपउँिदन ँ । 26 जब उहाँहरूले एउटा भजन गाउनभुयो, उहाँहरू
जतैनू डाँडामा जानभुयो । 27 यशेलूे ितनीहरूलाई भन् नभुयो, “ितमीहरू सबै मरेो
कारणले पिछ हट्नछेौ, िकनिक यसरी ले खएको छ, ‘म गोठालोलाई िहकार्उनछुे
र भडेाहरू छरपष् ट हुनछेन ् ।’ [ टपोटः ाचीन उत्कृष् ट ित लिपहरूमा “मरेो
कारणल”े भन् ने पदावली छैन ।] 28 तर म जीिवत भई उठेपिछ म ितमीहरूभन्दा
अिग गालीलमा जानछुे ।” 29 प सुले उहाँलाई भन,े “सबै जना पिछ हटे पिन म
पिछ हट्नछैेन ँ ।” 30 यशेलूे ितनलाई भन् नभुयो, “साँच् च,ै म ितमीलाई भन्दछु,
िक यस रात भाले दईु पल्ट बास् नअुिग ितमीले मलाई ितन पल्ट इन्कार गनछौ
।” 31 तर प सुले भन,े “यिद म तपाईंसगँै मन ुर्पछर् भने पिन म तपाईंलाई इन् कार
गनछैन ँ ।” ितनीहरू सबलैे उही ितज्ञा गरे । 32 उहाँहरू गतेसमनी भन् ने ठाउँमा
आइपगु् नभुयो र यशेलू े आफ्ना चलेाहरूलाई भन् नभुयो, “मलैे ाथर्ना गदार् यहाँ बस
।” 33 उहाँले प सु, याकूब र यहून् नालाई आफूसगँ लानभुयो, र उहाँ दःु खत र
अित ाकुल हुनभुयो । 34 उहाँले ितनीहरूलाई भन् नभुयो, “मरेो ाण मरेजितकै
गिहरो वदेनामा छ । यहाँ बस र जागा रहो ।” 35 यशे ू अ ल परितर जानभुयो,
भइँुमा लम्पसार पन ुर्भयो र ाथर्ना गन ुर्भयो, िक यिद यो सम्भव िथयो भने यो घडी
उहाँबाट हटेर जाओस ्। 36 उहाँले भन् नभुयो, “हे अब्बा, िपता तपाईंमा सबै थोक
सम्भव छ । यो कचौरा मबाट हटाउनहुोस ्। तर मरेो इच्छा होइन, तपाईंको इच्छा
परुा होस ् ।” 37 उहाँ फकर आउनभुयो र ितनीहरूलाई सिुतरहकेो भे ाउनभुयो र
उहाँले प सुलाई भन् नभुयो, “िसमोन, के ितमी पिन मस्त िन ामा छौ ? के एक
घण्टा पिन जागा रहन सकेनौ ? 38 जागा रहो र परीक्षामा नपरौँ भनी ाथर्ना गर ।
वास्तवमा आत्मा त तत्पर छ, शरीर कमजोर छ ।” 39 उहाँ फे र जानभुयो अिन
ाथर्ना गन ुर्भयो र उहाँले उही वचनहरू योग गन ुर्भयो । 40 फे र उहाँ आउनभुयो र

ितनीहरूलाई सिुतरहकेो भे ाउनभुयो, िकनभने ितनीहरूका आखँा लोलाएका िथए
र उहाँलाई के भन् ने भनी ितनीहरूले जाननेन ् । 41 उहाँ त े ो पल्ट आउनभुयो र
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ितनीहरूलाई भन् नभुयो, “के ितमीहरू अझै सिुतरहकेा छौ र आराम ग ररहकेा छौ
? भयो ! समय आएको छ । हरे ! मािनसका पु पापीहरूको हातमा स ु म्पदँ ै छ
। 42 उठ र जाऔ ँ । हरे, मलाई धोखा िदने निजकै छ ।” 43 उहाँ बोल्दै गन ुर्हुदँा
बा जनामध्यकेो यहूदा आइपगु्यो अिन त्योसगँ मखु्य पजुारीहरू, शास् ीहरू र
धमर्-गरुुहरूबाट आएका तरवार र लाठा बोकेको एउटा ठुलो हुल िथयो । 44 अब,
उहाँलाई िवश् वासघात गनले ितनीहरूलाई एउटा सङ्केत िदएको िथयो, “जसलाई
मलैे चमु्बन गछुर्, ऊ त् यही हो । उसलाई समात र सरुक्षा घरेामा लजैाओ ।” 45जब
यहूदा आयो, तरुुन्तै त्यो यशेकूहाँ आयो र भन्यो, “रब्बी !” र त्यसले उहाँलाई
चमु्बन गर् यो । 46 त्यसपिछ ितनीहरूले उहाँमािथ हात हाले र प े । 47 तर त्यहाँ
उिभनहेरूमध्ये एक जनाले आफ्नो तरवार थतु े र मखु्य पजुारीका नोकरको कान
का टिदए । 48 यशेलूे ितनीहरूलाई भन् नभुयो, “के ितमीहरू डाँकुको िवरु मा
आएझै ँ तरवार र भाला लएर आउँछौ ? 49 जब म ितमीहरूसगँ दिैनक हुन्थे ँ र मलै े
म न्दरमा िसकाइरहकेो िथएँ, ितमीहरूले मलाई िगरफ्तार गरेनौ । तर धमर्शास् 
परुा होस ् भनरे यस्तो भयो ।” 50 अिन यशेसूगँ भएका सबलैे उहाँलाई छाडे र
भागे । 51 एक जना जवान मािनस उहाँको पिछ लाग्यो जसले सतूीको कपडा मा
लगाएका िथए जसलाई ितनको कम्मरमा बिे एको िथयो; ितनीहरूले त्यसलाई
प े , तर 52 उसले त्यो सतूीको कपडा त्यहीँ नै छाडे र नाङ्गै भागे । 53 ितनीहरूले
उहाँलाई धान पजुारीकहाँ लगे । त्यहाँ ितनीसगँ मखु्य पजुारीहरू, धमर्-गरुुहरू
र शास् ीहरू भलेा भएका िथए । 54 अब प सुले चािह ँ टाढबैाट उहाँलाई धान
पजुारीको घरको आगँनसम्म प ाए । ितनी पहरेदारहरूसगँै बस,े जसले न्यानो
हुन आगो ताप्दै िथए । 55 अब, मखु्य पजुारीहरू र सबै यहूदी प रषद् ले यशेकूो
िवरु मा गवाही खोिजरहकेा िथए, तािक ितनीहरूले उहाँलाई मतृ्यदुण्ड िदन सकून ्
। तर ितनीहरूले कुनै पिन कुरा भे ाएनन ् । 56 िकनभने धरैेले उहाँको िवरु मा
झटुो गवाही ल्याए, तर ितनीहरूका गवाही िमलने । 57 कोही खडा भए र उहाँको
िवरु मा झटुो गवाही ल्याए; ितनीहरूले भन,े 58“यसले यसो भनकेो हामीले सनु्यौँ,
‘हात ारा बनाइएका यो म न्दर मलैे नष् ट गनछु, र ितन िदनमा हातिवना नै बनाइएको
अक म न्दर मलैे बनाउनछुे ।’ ” 59 तापिन ितनीहरूको गवाही एकै मतको भएन ।
60 धान पजुारी ितनीहरूका िबचमा उिभए र यशेलूाई सोध,े “के ितमी कुनै जवाफ
िददँनैौ ? यी मािनसहरूले ित ो िवरु मा िदएका गवाही के हुन ् िन ?” 61 तर
उहाँ चपुचाप रहनभुयो, र जवाफ िदनभुएन । धान पजुारीले उहाँलाई फे र श् न
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गरे र भन,े “के ितमी धन्यका पु ीष् ट हौ ?” 62 यशेलूे भन् नभुयो, “म हु ँ ।
र ितमीहरूले मािनसका पु लाई श क् तको दािहने हातप बसकेो र आकाशको
बादलसगँ आएको दखे् नछेौ ।” 63 धान पजुारीले आफ्नो लगुा च्याते र भन,े
“के हामीलाई अझै गवाहीको आवश्यक पछर् र ? 64 तपाईंहरूले ईश् वर-िनन्दा
सनु् नभुएकै छ । तपाईंहरूको के िनणर्य छ ?” अिन ितनीहरू सबलैे मतृ्यकुो योग्य
भएकालाई झै ँ दोष लगाए । 65 केहीले उहाँलाई थकु् न र उहाँको अनहुार छोप् न
र िहकार्उन थाले र भन,े “भिवष् यवाणी गर ् !” अिन अिधकारीहरूले उहाँलाई
लगे र िपटे । 66 प सु तल आगँनमा हुदँा धान पजुारीका नोकन हरूमध्ये एक
जना ितनीकहाँ आई । 67 त्यो न्यानो हुन आगोको निजक उिभदँा त्यसले प सुलाई
दखेी र उनलाई िनयालरे हरेी । त्यसले भनी, “ितमी पिन यशे ू नासरीसगँ िथयौ ?”
68 तर उनले इन्कार गरे र भन,े “ितमीले के भिनरहकेा छौ, मलैे न बझ्छु न जान्दछु
। त्यसपिछ उनी आगँनमा गए । [ टपोटः केही ाचीन ित लिपहरूले “अिन
भाले बास्यो” भनी थप्छन,् तर उत्कृष् ट ाचीन ि ित लिपहरूले यसलाई समावशे
गरेका छैनन ्।] 69 तर नोकन ले उनलाई त्यहाँ दखेी र ती उिभएकाहरूलाई फे र
भन् न थाली, “यो मान्छे पिन ितनीहरूमध्यकैे एक जना हो ।” 70 तर उनले फे र
पिन इन्कार गरे । केही समयपिछ त्यहाँ उिभनहेरूले प सुलाई भन,े “िनश् चय न,ै
ितमी पिन ितनीहरूमध्यकैे एक हौ, िकनिक ितमी पिन गालीली नै हौ ।” 71 तर
उनले आफँैलाई सराप् न र िक रया हालरे भन् न लाग,े “ितमीहरूले कुरा ग ररहकेा
यी मािनसबारे मलाई केही थाहा छैन ।” 72 तरुुन्तै भाले दो ो चो ट बास्यो ।
त्यसपिछ प सुले यशेलू े उनलाई भन् नभुएका वचनहरू स्मरण गरेः “दईु चो ट भाले
बास् नअुिग ितमीले मलाई ितन पटक इन्कार गनछौ ।” र उनी धरुुधरुु रोए ।

15
1 िबहान सबरैे मखु्य पजुारीहरूसगँै धमर्-गरुुहरू, शास् ीहरू र सम्पणूर् यहूदी

प रषद् सगँै भलेा भए । अिन ितनीहरूले यशेलूाई बाँध े र लएर गए । ितनीहरूले
उहाँलाई िपलातसकहाँ स ु म्पिदए । 2 िपलातसले उहाँलाई सोध,े “के ितमी
यहूदीहरूका राजा हौ ?” उहाँले जवाफ िदनभुयो, “तपाईं नै त्यसो भन् नहुुन्छ
।” 3 मखु्य पजुारीहरूले यशेकूो िवरु मा धरैे अिभयोग पसे ग ररहकेा िथए ।
4 िपलातसले फे र पिन यशेलूाई सोध,े “िकन ितमी जवाफ िददँनैौ ? हरे, ितनीहरूले
ित ो िवरु मा कित धरैे अिभयोग ल्याइरहकेा छन ्?” 5 तर यशेलू े िपलातसलाई
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कुनै जवाफ िदनभुएन, र जसले गदार् ितनी छक् क परे । 6 अब चाडको समयमा
िपलातसले सामान्यतया ितनीहरूले अनरुोध गरेअनसुार एउटा कैदीलाई मकु् त गथ
। 7 िव ोहमा िव ोहीहरूसगँै सहभागी भएका हत्याराहरूमध्ये त्यहाँ झ्यालखानामा
बारब्बा नाउँ गरेका एक जना मािनस कैदमा िथए । 8 िभड िपलातसकहाँ आयो र
ितनले िवगतमा गरेझै ँ ितनीहरूका िन म्त गनर्लाई अनरुोध गनर् थाले । 9 िपलातसले
ितनीहरूलाई जवाफ िदए र भन,े “के ितमीहरू मलैे यहूदीहरूका राजालाई मकु् त
गरेको चाहन्छौ ?” 10 िकनभने डाहको कारणले गदार् नै मखु्य पजुारीहरूले यशेलूाई
ितनको हातमा समु्पकेा हुन ्भन् ने ितनलाई थाहा िथयो । 11 तर मखु्य पजुारीहरूले
िभडलाई बरु बारब्बालाई नै मकु् त ग रनपुछर् भनी कराउन उक्साएका िथए ।
12 िपलातसले ितनीहरूलाई फे र जवाफ िदए र भन,े “त्यसो भए यहूदीहरूका
राजालाई म के गरूँ त ?” 13 ितनीहरू फे र िचच् च्याए, “त्यसलाई ु समा
टाँग् नहुोस ् !” 14 िपलातसले ितनीहरूलाई भन,े “त्यसले के गल्ती गरेको छ
र ?” तर ितनीहरू झन ् ठुलो स्वरमा िचच् च्याए, “त्यसलाई ु समा टाँग् नहुोस ्
।” 15 िपलातसले िभडलाई सन्तषु् ट पानर् चाहे । त्यसलै,े ितनले ितनीहरूका
िन म्त बारब्बालाई छोिडिदए । ितनले यशेलूाई कोरार् लगाए र ु समा टाँग् नको
िन म्त स ु म्पिदए । 16 िसपाहीहरूले उहाँलाई (ब्यारेकिभ को) चोकमा लगे र
ितनीहरूले िसपाहीहरूको सम्पणूर् जत्थालाई सगँै बोलाए । 17 ितनीहरूले यशेलूाई
बजैनी रङको पोशाक पिहराइिदए र ितनीहरूले काँडाको मकुुट बनाएर उहाँको
टाउकोमा लगाइिदए । 18 ितनीहरूले “हे यहूदीहरूका राजा” भनी उहाँलाई सलाम
गनर् थाले । 19 ितनीहरूले िनगालोले उहाँको टाउकोमा िहकार्ए र उहाँलाई थकेु
। ितनीहरूले सम्मानमा उहाँको साम ु घ ुडँा टेके । 20 जब ितनीहरूले उहाँको
िगल्ला गरे, ितनीहरूले बजैनी रङको पोशाक फुका लिदए र उहाँको आफ्नै
पोशाक लगाइिदए र उहाँलाई ु समा टाँग् न लएर गए । 21 ितनीहरूले गाउबँाट
आइरहकेा (अलके्जने्डर र रुफसका बबुा) कुरेनीका िसमोन नाउँ गरेका एउटा
बटुवालाई सवेा गनर् दबाब िदए; ितनीहरूले ितनलाई यशेकूो ु स बोक् न कर लगाए
। 22 िसपाहीहरूले यशेलूाई गलगथा भिनने ठाउँमा ल्याए ( जसको अथर् हुन्छः
“खप्परको ठाउँ”) । 23 ितनीहरूले उहाँलाई िसकार् िमसाएको दाखम िपउन िदए,
तर उहाँले त्यो िपउनभुएन । 24 ितनीहरूले उहाँलाई ु समा टाँगे र त्यके िसपाहीले
उहाँको पोशाकको कुनचािह ँ टु ा लने भनी एक-आपसमा िच ा हाले र भाग लगाए
। 25 ितनीहरूले उहाँलाई ु समा टाँग् दा ते ो पहर भएको िथयो । 26 ितनीहरूले
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उहाँको िवरु मा यस् तो दोष-प लखे,े “यहूदीहरूका राजा ।” 27 ितनीहरूले
उहाँसगँ दईु जना डाँकुलाई ु समा टाँगःे एउटालाई उहाँको दािहनपे र अक लाई
दे पे । 28 [ टपोटः ाचीन उत्कृष् ट ित लिपहरूमा २८ पदलाई हटाइएको छ
(लकूा २२:३ लाई हने ुर्होस)् पद २८] अिन “उहाँ अधम हरूसगँ गिननभुयो” भन् ने
धमर्शास् को वचन परुा भयो । 29 त्यहाँबाट जानहेरूले आफ्नो टाउको हल्लाउदँै
उहाँको अपमान गरे, “आहा ! ितमीले त म न्दरलाई नष् ट गरेर ितन िदनिभ नै
िनमार्ण गथ्य त, 30 आफँैलाई बचाऊ र ु सबाट ओलर आऊ !” 31 त्यसै गरी,
मखु्य पजुारीहरूले शास् ीहरूसगँ िमलरे एक-आपसमा यसो भन् दै उहाँको िगल् ला
गरे, “त्यसलेअरूहरूलाई त बचायो, तर आफँैलाई बचाउन सक्दनै । 32 इ ाएलका
राजा ीष् ट ु सबाट तल ओलर आओस,् तािक हामी दखेरे िवश् वास गनर् सकौँ ।”
अिन उहाँसगँै ु समा टाँिगएकाहरूले पिन उहाँको िगल् ला गरे । 33 छैटौँ घडीदे ख
नवौँ घडीसम्म सारा जगत ्मा अन्धकार छायो । 34 नवौँ घडीमा यशे ू ठुलो स्वरमा
यसो भन्दै कराउनभुयो, “इलोई, इलोई, लामा सबख थनी ?” जसको अथर्, “मरेा
परमशे् वर, मरेा परमशे् वर, मलाई िकन त्याग् नभुएको ?” भन् ने हुन्छ । 35 त्यहाँ
उिभएकाहरूमध्ये केहीले यो सनुरे भन,े “हरे, त्यसले ए लयालाई बोलाउँदै छ ।”
36कोही दौडरे गए एउटा स्पन्जमा िसकार् हाल,े र यसलाई िनगालोको ल ीमा राख,े
अिन उहाँलाई िदए । त्यो मािनसले भन,े “उसलाई तल झनर् ए लया आउँछन ि्क हरेौँ
ह ै त ।” 37 तब यशे ू ठुलो सोरले कराउनभुयो र ाण त्याग् नभुयो । 38 म न्दरको
पदार् मािथदे ख तलसम्म दईु भागमा िच रयो । 39 जब त्यहाँ उिभएर यशे ू यसरी
मन ुर्भएको दखे् ने कप् तानले यो दखे,े ितनले भन,े “साँच् च,ै यी मािनस परमशे् वरका
पु नै िथए ।” 40 त्यहाँ टाढाबाटै हने स् ीहरू पिन िथए । ितनीहरूमध्ये म रयम
मग्द लनी, म रयम (सानो याकूब र योसफेकी आमा), र सलोमी िथए । 41 उहाँ
गालीलमा हुनहुुदँा ितनीहरूले उहाँलाई प ाए र उहाँको सवेा गरे । अरू धरैे स् ी
पिन उहाँसगँ यरूशलमे आएका िथए । 42जब साँझ पर् यो, यो तयारी गन िदन अथार्त ्
शबाथ-िदनको अिगल्लो िदन भएको हुनाले 43 अ रमािथयाका योसफे त्यहाँ आए
। ितनी प रषद्का आदरणीय व् य क् त िथए, जसले परमशे् वरको राज्यको तीक्षा
ग ररहकेा िथए । ितनी साहसका साथ िपलातसकहाँ गए, अिन यशेकूो लास मागे
। 44 यशे ू पिहले नै म रसक् नभुएको िथयो भनी सनु्दा िपलातस छक् क परे; ितनले
कप् तानलाई बोलाए र यशे ू मन ुर्भएको िथयो वा िथएन भनी सोधे । 45 जब ितनले
यशे ू म रसक् नभुएको कुरा कप् तानबाट थाहा पाए, ितनले यशेकूो शरीर योसफेलाई
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िदए । 46योसफेले मलमलको कपडा ल्याएका िथए । ितनले उहाँलाई ु सबाट तल
झारे; उहाँलाई मलमलको कपडाले बे ,े अिन च ान काटेर बनाइएको िचहानमा
उहाँलाई राखे । तब ितनले िचहानको मखुमा एउटा ढुङ्गालाई गडुाएर छोपे ।
47 म रयम मग्द लनी र योसफेकी आमा म रयमले यशेलूाई कहाँ गािडएको िथयो
भन् ने दखेकेा िथए ।

16
1 जब शबाथ-िदन सिकयो, म रयम मग्द लनी र याकूबकी आमा म रयम र

सलोमीले सगु न्धत मसला ल्याए, िक ितनीहरू आउन सकून ् र यशेकूो शरीर
अिभषके गनर् सकून ्। 2 हप् ताको पिहलो िदन िबहान सबरैे घाम झलु्कँदा ितनीहरू
िचहानमा गए । 3 ितनीहरूले एक आपसमा भन् दै िथए, “िचहानको मखुबाट हा ो
लािग ढुङ्गा कसले हटाइिदन्छ होला ?” 4 जब ितनीहरूले मािथ हरेे र उनीहरूले
ढुङ्गा हटाइसकेको दखे,े िकनभने ढुङ्गा धरैे ठुलो िथयो । 5 उनीहरू िचहानिभ
वशे गरे र एक जना जवान मािनस सतेो पोशाक लगाएर दािहनपे बिसरहकेा

दखे,े र ितनीहरू छक् क परे । 6 ितनले ितनीहरूलाई भन,े “नडराओ ।” ितमीहरूले
यशे ू नासरीलाई खोज्दै छौ जसलाई ु समा टाँिगएको िथयो । उहाँ जीिवत भई
उठ्नभुएको छ ! उहाँ यहाँ हुनहुुन् न । ितनीहरूले उहाँलाई राखकेो ठाउँलाई हरे ।
7 तर जाओ, प सु र उहाँका चलेाहरूलाई भिनदओे, िक उहाँ ितमीहरूभन्दा अिग
गालीलमा जाँदै हुनहुुन्छ । उहाँले भन् नभुएजस्तै ितमीहरूले उहाँलाई त्यहाँ दखे् नछेौ
। 8 ितनीहरू बािहर िनस्के र िचहानबाट दौडरे गए; ितनीहरू कािमरहकेा िथए र
छक् क परे । ितनीहरूले कसलैाई केही पिन भननेन,् िकनिक ितनीहरू डराएका
िथए । 9 [ टपोटः ाचीन उत्कृष् ट ित लिपहरूमा मकूर् स १६:९-२० छैन] हप् ताको
पिहलो िदन सबरैे, उहाँ जीिवत भई उठ्नभुएपिछ उहाँ म रयम मग्द लनीकहाँ दखेा
पन ुर्भयो जसबाट उहाँले सातवटा भतू िनकाल्नभुएको िथयो । 10 उनी गइन ् र
उनीसगँ भएका सबलैाई बताइन ् । त्यस बलेा ितनीहरूले िवलाप गद रोइरहकेा
िथए । 11 ितनीहरूले सनुे िक उहाँ जीिवत हुनहुन्छ र उनले उहाँलाई दे खन,् तर
ितनीहरूले िवश् वास गरेनन ् । 12 [ टपोटः पद ९ को टप्पणी हरेौ)ँ त्यसपिछ उहाँ
दईु जना मािनससगँै अक बाटोमा िहिँडरहनभुएको िथयो । 13 ितनीहरू गएर अरू
चलेाहरूलाई बताए, तर उनीहरूले ितनीहरूलाई िवश् वास गरेनन ् । 14 [ टपोटः
ाचीन उत्कृष् ट ित लिपहरूमा मकूर् स १६:९-२० छैन] पिछ यशे ू एघार जनाकहाँ
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ितनीहरू टेबलुमा अडसे लगाएर बिसरँहदँा दखेा पन ुर्भयो अिन उहाँले ितनीहरूको
अिवश् वास र कठोर हृदयको िन म्त ितनीहरूलाई हप्काउनभुयो, िकनिक उहाँ
मतृकहरूबाट जीिवत भई उठ्नभुएपिछ ितनीहरूले उहाँलाई दखे् नहेरूका कुरा
िवश् वास गरेनन ् । 15 उहाँले ितनीहरूलाई भन् नभुयो, “सारा ससंारमा जाओ, र
सम स ृ ष् टलाई ससुमाचार चार गर । 16 जसले िवश् वास गछर् र ब प् तस्मा
लन्छ त्यो बचाइनछे र जसले िवश् वास गदन त्यो दोषी ठह रनछे । 17 [ टपोटः
ाचीन उत्कृष् ट ित लिपहरूमा मकूर् स १६:९-२० छैन] जसले िवश् वास गनछन ्

ितनीहरूसगँ यी िचन्हहरू हुनछेनः् ितनीहरूले मरेो नाउमँा भतूहरू धपाउनछेन ् ।
ितनीहरूले नयाँ भाषाहरूमा बोल्नछेन ् । 18 ितनीहरूले आफ्ना हातले सपर्हरू
समाउनछेन ्र यिद ितनीहरूले कुनै िवषाल ु पदाथर् िपए पिन यसले ितनीहरूलाई कुनै
हािन गनछैन । ितनीहरूले िबरामीमािथ हात राख् नछेन ् र ितनीहरू िनको हुनछेन ्।
19 [ टपोटः ाचीन उत्कृष् ट ित लिपहरूमा मकूर् स १६:९-२० छैन] भु ितनीहरूसगँ
बो लसक् नभुएपिछ उहाँ स्वगर्मा उचा ललिगनभुयो र परमशे् वरको दािहने हातप
बस् नभुयो । 20चलेाहरू गए, र सबिैतर चार गरे र भलुे ितनीहरूसगँ काम गन ुर्भयो
र ितनीहरूसगँ भएका आश् चयर् िचन्हहरूले वचनलाई पु ष् ट गन ुर्भयो ।
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