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मर्कू सं च्वःग ुभिंग ुखँ

म्हसीरा
मर्कू सं	थ्व	सफुलिइ	पिुांग	ु नियमया	अगमवक्ा	यशयैां	याःग	ुअगमवाणी	

रथं	प्रभ	ुयश्े	झाःग	ुव	वय्	रःयात	ि	ँलिंरा	बीम्ह	य्हनिा	वःग	ुख	ँनह्यथिा	
तःग	ुद।ु	मर्कू सं	चवःग	ुससुमाचारय्		“नभंग	ुख	ँपरमशे्वरया	राय्		यश्े	ख्ीष्टया	
बारे	खः”	धराः	िं	नह्यथिातःग	ुद।ु	थरुी	यश्ेयात	अलधरार	दमु्ह	मि्	रथं	
नह्यब्वयातःग	ु द।ु	 वय्	रःयाग	ु अलधरार	 वय्	रिं	 स्यिेरिे	 यािादीग	ु खं,	
वय्	रिं	भ्त	आतमातय्	त	खयािा	छवयादीगलुिं	व	वय्	रिं	मि्तय्	त	पापं	क्षमा	
यािादीगलुिं	कयं।	यशं्े	थःत	“मि्या	राय्	”	धराः	धयादी —	वय्	रः	मि्तय्	त	
इनमग	ुपापं	मकु्	यायते	थःग	ुजीवि	बीत	झाःग	ुखः।
मर्कू सं	यशं्े	यािादीग	ुजयाखयँात	वय्	रिं	स्यिादीग	ुख	ँस्वयाः	अपवः	बःनबयाः	

नह्यब्वयातःग	ुद।ु	मर्कू सं	यश्ेया	बारे	थनुपं	निता	ख	ँिं	नह्यब्वयातःग	ुद।ु
१)	यश्े	मि्तय्	सं	ताःइिंनिसे	ंनपयाचंवम्ह	मसीह	खः।
२)	यश्े	परमशे्वरया	दःुख	फइम्ह	सेवर	खः।

थ्व	सफुलिइ	बपपतस्मा	बीम्ह	 य्हनिायाग	ुख	ँव	यशं्े	बपपतस्मा	रयादीग	ु
अि	ेवय्	रःयाग	ुमि	स्वःग	ुख	ँलचहारय्	र	जर	नह्यथिातःग	ुद।ु	यशं्े	स्यिरेि	े
यािादीग	ुव	ल्वय्		िाय्	रादीग	ुख	ँधाःसा	ताःहारय्	र	चवयातःग	ुद।ु	वय्	रः	
यरूशिेमय्		 झाःग	ु अिे	 अि	 वय्	रःया	 नवरोधीतय्	सं	 वय्	रःयात	 क््सय्		
यखखािाः	 स्यायते	ताःिाःग	ुख	ँ नह्यथिातःग	ुद।ु	यश्ेयात	 क््सय्		यखखायाः	
स्याःग	ुअय्	िं	हािं	म्वािावःग	ुथ्व	सफ्या	म्	ख	ँखः।	
मर्कू स	पत्सुयात	गवाहालि	याइम्ह	खः।	ंव	थ्व	सफ्	रोमय्		पत्सुयात	मतृयदुण्ड	

बी	 धिुेंव	 पत्संु	 स्यिेरिे	 याःग	ु ख	ँ िमंुराः	 चवःग	ु खः।	 रोमया	 मण्डिीइ	
य्हदीत	िाप	िापं	य्हदीमखनुपं	िं	यकव	मनुिग	ुखः।	उबिय्		मनेपनसं	इनमत	तसरं	
दःुखरष्ट	नबया	चंवगलुिं	मर्कू सं	थ्व	सफ्	इनमत	साहस	बीत	चवःग	ुखः।	मर्कू स	
प्रभ	ुयश्ेया	सरुुया	लझंनिम्ह	चिेात	मधय	ेिम्ह	मख।ु
मर्कू सया	सफ्	ई.सं.	५०	निसे	ं६८	या	दथइुयाग	ुिग्	इिय्		चवःग	ुजइुफु।
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बप्तिसमा बीम्ह य््हन्ां सय्रे् े
यावःग ु

मत्ी ३:१‑१२;	ि्रा ३:१‑१८;	
यूहन्ना १:१९‑२८

१  १ परमशे्वरया	राय्		यश्े	ख्ीष्टयाग	ुनभंग	ुख	ँथरुथं	सरुु	जइु।	२ यशयैा	
अगमवक्ां	थथ	ेचवया	तःग	ुद ु—

“परमशे्वरं	धयानदि —
‘स्व,	लजं	लजम्ह	द्तयात
िंग	ुनह्यः	नह्यः	छवयाबी।
ंव	ह	ेिंग	ुनिंनतं	ि	ँदय्	राबी।’ *

 ३	मरुभ्नमइ	िम्ह	मि्
थथ	ेधराः	हािावइ —
‘प्रभयुात	ि	ँब्य,ु
वय्	रःयात	ि	ँलिंराब्य।ु’	” *

४  अिे	 बपपतस्मा	 बीम्ह	 य्हनिा	
मरुभ्नमइ	खिदेय्	रः	वि।	ंव	पापयाग	ु
पशचाताप	 यािाः	 परमेश्वरपाखे	ं
क्षमा	 रायेत	 बपपतस्मा	 रा	 धराः	
नयंराः	 जिु।	 ५ य्हनदयायाग	ु फुकर	

गां	 व	 यरूशिेमयानपं	 सरि	 मि्त	
य्हनिायाथाय्		वि।	अि	ेय्हनिां	थःग	ु
पाप	 मािय्		 याःनपं	 फुकरलसत	 यदकूि	
खलुसइ	 बपपतस्मा	 नबि।	 ६ य्हनिा	
उँटया	सयँाग	ु िं	 नफिाजइुम्ह	व	जय्ँ		
िंेग्याग	ु जिी	 लचिाजइुम्ह	 खः।	 ंव	
कवःबइुचँा	 व	 गु	ँ रपस्त	 जर	 िइग	ु
खः। *

७ ंव	इनमत	थथ	ेधयाजिु —	“लजग	ु
लिपा	लज	स्वयाः	तःधंम्ह	झायाचंवग	ु
द।ु	 लज	 िा	 कविुिाः	 वय्	रःयाग	ु
िारां	 पतु	ु फ्यिेत	 तरं	 मल्वः।	
८ लजं	 िा	 लिनमत	 िखं	 बपपतस्मा	
नबयाचविा।	 वय्	रिं	 लिनमत	 पनवत्	
आतमां	बपपतस्मा	नबयादी।”

यशं्े बप्तिसमा रयादीग ु् 
्य् रवःयाग ुम् स्वःग ु
मत्ी ३:१३–४:११; 

लूकना ३:२१‑२२; ४:१‑१३

९ अबिय्		यश्े	गािीियाग	ुिासरतं	
झाि,	अि	ेय्हनिां	वय्	रःयात	यदकूि	
खलुसइ	बपपतस्मा	नबि।	१० िखं	थहां	

मर्कू स
 

८८   
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* १:११ उत २२:२;	भज २:७;	यश ै४२:१;	मत्ी १२:१८;	मरकू  ९:७ * १:१५ मत्ी ३:२ 
* १:२२ मत्ी ७:२८‑२९ 

झाःबिय्		वय्	रिं	स्वगकू	चािांवग	ुव	
पनवत्	आतमा	सरुुभत	ुजयुाः	थःपाख	े
रुहां	 वयाचंवग	ु खि।	 ११ अिे	 स्वग गं	
थथे	 धराः	 धया	 हःग	ु सः	 ताि —	
“ि	लज	यःम्ह	राय्		खः।	ि	खिाः	लज	
तसरं	िय्	ताः।” *

१२ परमेश्वरयाग	ुआतमां	 वय्	रःयात	
उबिय्		 हे	 मरुभ्नमइ	 छवयानदि।	
१३ अि	शतैािं	पीनह	ुतर	वय्	रःयाग	ु
मि	 स्वि।	 वय्	रः	 गुपँशतु	 िापं	
चविानदि,	 स्वगकूद्ततय्	सं	 धाःसा	
वय्	रःयाग	ुसेवा	यािा	ह	ेचवि।

्यम्ह नया लाइभपनति सवःतिादीग ु
मत्ी ४:१२‑२२;	ि्रा ५:१‑११

१४ य्हनिायात	 जविे	 धुंराः	 येशं्	
नभंग	ु ख	ँ नयंरु	 नयंरंु	 गािीिय्		
झायाः	थथे	धयानदि —	१५ “ई	जइु	
धुंरि,	 परमेश्वरयाग	ु राजय	 नह्यःि	े
थ्यि	ेधुंरि।	पापं	लिचय।ु	नभंग	ुखय्ँ		
नवश्वास	या।” *

१६ गािीि	समदु्र	 लसथय्		चाःनहिा	
चंवबिय्		वय्	रिं	नया	िाइनपं	 निम्ह	
मि्	लसमोि	व	वया	दाज	ुअपनद्रयास‑
यात	जाः	 ह्ािाचंवग	ुखि।	 १७  अि	े
इनमत	धयानदि —	“लज	िाप	वा,	लजं	
लिनमत	मि्	िाइनपं	यािाबी।”	१८ थ्व	

नयिेंव	 इनपं	 थःथःगु	 जाः	 तवःताः	
वय्	रः	िाप	वि।

१९ अिं	भचा	उख	ेवय्	रिं	जपब्दया	
निम्ह	 राय्		 यार्ब	 व	 वया	 नरजा	
य्हनिायात	 िांचाय्		 चविाः	 पिुांग	ु
जाः	 ल्ह्िाचंवग	ु खि।	 २० वय्	रिं	
इनमत	 िं	सःतानदि।	 नयिेंव	 इनपं	थः	
अब	ुजब्दीयात	जयानमत	िापं	िांचाय्		
तवःताः	वय्	रः	िाप	वि।

ि्ति दबुय्म्ह म््याति लाय् रादीग ु
ि्रा ४:३१‑३७

२१  अिे	 वय्	रःनपं	 रफिकूहमुय्		
झाि।	 अि	 वय्	रिं	 नवश्ामबार	
खनुह	ुधमकूशास्त्	 स्यनिग	ु िेय्ँ		झायाः	
स्यिेरिे	 यािानदि।	 २२ वय्	रःयाग	ु
ख	ँ नयिाः	 फुकर	मि्त	िकर	जिु।	
िाय्	धाःसा	 वय्	रिं	 शास्त्ीतय्	सं	 थे	ं
मख,ु	 बरु	 अलधरार	 दमु्ह	 मिखंु	 थे	ं
स्यिानदि। *

२३ अबिय्		अि	भ्त	दबु्य्म्ह	िम्ह	
मि्	वयाः	थथे	धराः	हाि —	२४ “ह	े
िासरतयाम्ह	 येश्,	 लि	 लजनमथाय्		
झाये	 माःग	ु हे	 िाय्	?	 लि	 लजनमत	
िाश	यायेत	झायाग	ुिा?	 लजं	 लितः	
म्हस्य्,	 लि	परमेश्वरया	पनवत्म्ह	मि्	
खः।”

 मर्कू स १:११ - २४ ८९
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* १:३९ मत्ी ४:२३;	९:३५ 

२५ वय्	रिं	वयात	थथ	ेधराः	ब्वः	
नबयानदि —	“समु्र	चव।ँ	वयाग	ुम्ंह	
नपहां	वा।”	२६ भ्तं	व	मि्यात	फ्यारा	
फ्यारा	 खारि।	 अिे	 तसरं	 हािाः	
वया	म्ंह	नपहां	वि।

२७ थ्व	खिाः	फुकर	मि्त	अज्चाि।	
अि	ेथःथवय्		थथ	ेख	ँल्हात —	“थ्व	
िु	ज्ग?ु	थ्व	िा	अलधरारं	जाःग	ुन्हग	ु
ख	ँ खः।	 वय्	रःयाग	ु ख	ँ िा	 भ्तं	 िं	
नयं।”	२८ थनुरं	यािाः	वय्	रःयाग	ुिां	
गािीियाग	ु फुकर	 थासय्		 बय्	बय्		
जिु।

यक्् म््तिय् ति लाय् रादीग ु
मत्ी ८:१४‑१७;	ि्रा ४:३८‑४१

२९ धमकूशास्त्	 स्यनिग	ु िेिंँ	 नपहां	
झायाः	वय्	रः	यार्ब	व	य्हनिा	िाप	
लसमोि	व	अपनद्रयासयाग	ुिेय्ँ		झाि।	
३० लसमोिया	ससःमां	जवरं	म्ंह	मफय्	रा	
चवि।	 इनमसं	 थ्व	 ख	ँ वय्	रःयात	
धाि।	३१ वय्	रिं	अि	झायाः	वयात	
ल्हाः	 जविाः	 थि,	 अि	े वयाग	ु जवर	
कविािा	 वि।	 अिे	 ंव	 दिा	 विाः	
वय्	रःनपनत	िरे	तंवरे	याः	जिु।

३२ बहिी	 निभाः	 बी	 धुंराः	 अि	
चंवनपनसं	 उसाय्ँ		 मदनुपनत	 व	 भ्त	
दबु्य्नपनत	 वय्	रःयाथाय्		 हि।	
३३ शहरय्		चंवनपं	दकव	मि्त	िखुाय्		मुं	

वि।	३४ वय्	रिं	तसरं	म्ंह	मफय्	रा	
चंवनपनत	 व	 तःतामलि	 ल्वय्		 दनुपनत	
िाय्	रानदि।	वय्	रिं	यकव	भ्ततय्	त	
नपनतिानदि।	 भ्ततय्	सं	 वय्	रःयात	
म्हस्य्गलुिं	 वय्	रिं	 इनमत	 िवारे	
मब्य्।

यशं्े प्ारकू्ा या्ादीग ु
ि्रा ४:४२‑४४

३५ यश्े	सथु	नहापां	लखउँस	ेचंवबिय्		
ह	ेदिाः	सुं	मदगु	ुथासय्		झायाः	प्राथकूिा	
यािानदि।	 ३६ लसमोि	 व	 व	 िापं	
दनुपनसं	वय्	रःयात	माः	जिु।	३७ अि	े
वय्	रःयात	 िइुराः	 थथे	 धाि —	
“फुकरलसिं	 लितः	 मािाचंवग	ु द।ु”	
३८  वय्	रिं	 इनमत	 धयानदि —	
“लिकर	 लिकर	िाःग	ु मेमेग	ु गामय्		
िं	 विेि,ु	 लजं	 अि	 िं	 स्यिेरिे	 याय	े
माः,	िाय्	धाःसा	लज	थ्व	ह	ेजया	यायते	
वयाम्ह	 खः।”	 ३९ अिे	 गािीिया	
फुकर	धमकूशास्त्	 स्यनिग	ु िेय्ँ		 नयंरु	
नयंरंु	व	भ्त	दबु्य्नपनत	िाय्	रेग	ुजया	
यायां	चाःनहिानदि। *

रोभरियाति लाय् रादीग ु
मत्ी ८:१‑४;	ि्रा ५:१२‑१६

४० िम्ह	रोनरिम्ह	मिखंु	यश्ेयाथाय्		
वयाः	पलुिं	चयुाः	थथ	ेनबपनत	यात —	

९० मर्कू स १:२५ - ४०  
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* १:४४ िेवी १४:१‑३२ 

“प्रभ,ु	 लिं	 यय्	रादीसा	 लजतः	 शदु्ध	
यािादी	फु।”

४१ येशं्	 माया	 यािाः	 थःग	ु ल्हातं	
वयात	लथयाः	धयानदि —	“जय्,	 लि	
शदु्ध	 जइुमा।”	 ४२ थलुि	 धाय्	ंव	 हे	 व	
रोनरिम्ह	मि्या	ल्वय्		िायावि	अि	ेव	
शदु्ध	जिु।	४३ वय्	रिं	खयाचवः	नबयाः	
धयानदि —	 ४४ “स्वयानदस,ँ	 थ्व	ख	ँ
सयुातं	रिादी	 मते।	 पजुाहारीयाथाय्		
विाः	 लिं	 थःग	ु ल्वय्		 िाःग	ु
कयिानदस।ँ	 अिे	 फुकरलसत	 कयिेत	
मोशां	 धाःथे	ं शदु्ध	 जइुत	 माःग	ु जविं	
िायानदस।ँ” *

४५ व	 मिखंु	 धाःसा	 विाः	 फुकर	
थासय्		 थ्व	 ख	ँ बय्	बय्		 यािानबि।	
थनुरं	 यािाः	 येश्यात	 शहरय्		 वयेत	
थारुि	अि	ेवय्	रः	सुं	मदथुाय्		जर	
झाि।	 मि्त	 धाःसा	 वय्	रःयाथाय्		
वयाचवि।

पक्ष्ातंि रवःम्ह म््याति लाय् रादीग ु
मत्ी ९:१‑८;	ि्रा ५:१७‑२६

२  १  िंु	 पनह	 लिपा	 वय्	रः	
रफिकूहमुय्		लिहां	झाि।	वय्	रः	

िेय्ँ		 झाि	 धयाग	ु नयिाः	 २ यकव	 ह	े
मि्त	वय्	रःयाथाय्		वि।	थनुरं	यािाः	
अि	 चविेत	 तरं	 थाय्		 मनत।	 अि	
यशं्े	 परमशे्वरयाग	ु वचि	 नयंरानदि।	

३ उबिय्		 अि	 पक्षवातं	 रःम्ह	 िम्ह	
मि्यात	पयम्ह	मि्तय्	सं	रुनबया	हि।	
४ अि	 गवाः	 गवाः	 मि्त	 दगुलुिं	 इनपं	
यश्ेयाथाय्		 वि	े मफुत।	 अि	े इनमसं	
यश्े	चविा	चंवग	ुथाय्	या	चवसं	चंवग	ुपौ	
पविाः	पक्षवातं	रःम्ह	मि्यात	िासा	
िापं	कवय्		कवछवत।	५ इनमग	ुथजयाःग	ु
नवश्वास	 खिाः	 वय्	रिं	 ल्वनगयात	
धयानदि —	 “लिं	 याःग	ु पाप	 क्षमा	
जिु।”

६ उबिय्		अि	शास्त्ीत	िं	दगु	ुजयुा‑ 
चवि।	 इनमसं	 मिंमिं	 थथे	 धाि —	
७ “िु	 धया	 चंवग	ु थ्व	 मिखंु?	 थ्ंव	
िा	 परमेश्वरयात	 हे	 कवहं्यराचवि।	
परमशे्वरं	बाहरे	मनेपं	सिुािं	पाप	क्षमा	
याय	ेफु?”

८ इनमग	ु मिय्		 चंवग	ु ख	ँ थइुराः	
वय्	रिं	इनमत	धयानदि —	“लिनमसं	
िाय्		मनभंग	ुमनतइ	तयाजयुाग?ु	९ थ्व	
मि्यात	‘िंग	ुपाप	क्षमा	जिु’	धायगे	ु
अःप	ुिा	 नर	 ‘िासा	जविाः	दिा	हु’ँ	
धायेग	ु अःप?ु	 १० संसारय्		 चंवनपनिग	ु
पाप	क्षमा	यािाबीत	मि्या	राय्	यारे	
अलधरार	 द	ु धयाग	ु ख	ँ लिनमसं	
सीनर।”	थलुि	धयाः	वय्	रिं	पक्षवातं	
रःम्हय्	लसत	थथ	ेधयानदि —	११ “लजं	
लितः	 धाये —	 दिाः	 थःग	ु िासा	
जविाः	िे	ँझास।ँ”
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१२ थलुि	 धायेंव	 हे	 व	 मि्	 जरुुकर	
दिाः	थःग	ुिासा 	जविाः	 फुकरलसग	ु
नह्यःिे	ं नपहां	वि।	अि	चंवनपं	 फुकरं	
िकर	 जिु।	 अिे	 थथे	 धराः	
परमेश्वरयात	 तःधंरि —	 “लजनमसं	
िा	थथ	ेज्ग	ुगबुिे	ंह	ेमखंनि।”

यशं्े ल्ेीयाति सवःतिादीग ु
मत्ी ९:९‑१३;	ि्रा ५:२७‑३२

१३ वय्	रः	हािं	गािीि	समदु्र	लसथय्		
झायानदि।	थि	िं	मि्त	गवाः	गवाः	मुं	
वःगलुिं	 वय्	रिं	 इनमत	 स्यिानदि।	
१४ िय्ँ		वया	चंवबिय्		वय्	रिं	िेवी	
धाःम्ह	 अल्फयसया	 राय्	यात	 रर	
रायेग	ु अड	डाय्		 चविाचंवग	ु खिाः	
धयानदि —	“लज	िाप	झास।ँ”	अि	े
व	दिाः	वय्	रः	िाप	वि।

१५ वय्	रः	िेवीया	 िेय्ँ		 भ्वय्		 ियते	
फेतिुादीबिय्		रर	राइनपं	व	पापीत	
िं	 वय्	रः	 व	 वय्	रःया	 चिेात	 िाप	
ियते	फ्यततु।	१६ वय्	रः	पापीत	व	रर	
राइनपं	 मि्त	 िाप	 चविाः	 ियाचंवग	ु
खिाः	फररसी	व	शास्त्ीतय्	सं	वय्	रःया	
चेिातय्	रे	 नयि —	 “थजयाःनपं	
मि्तलिस	ेचविाः	िाय्		ियाचंवग	ुव?”

१७  थ्व	 नयिाः	 वय्	रिं	 इनमत	
धयानदि —	 “िंु	 मज्नपं	 मि्तय्	त	
डाकटर	 मािी	 मख,ु	 ल्वय्		 दनुपनत	
जर	मािी।	 लज	धममीतय्	त	 मख	ुबरु	
पापीतय्	त	सःतः	वयाग	ुखः।”

अपसं च््गे ुख ँ
मत्ी ९:१४‑१७;	ि्रा ५:३३‑३९

१८ य्हनिाया	 चेिात	 व	 फररसीत	
अपसं	 चंवगलुिं	 सुं 	 मि्त	 वयाः	
वय्	रःयारे	नयि —	“बपपतस्मा	बीम्ह	
य्हनिाया	चिेात	अपसं	चंव,	फररसीत	
अपसं	 चंव,	 लिरनपनि	 चेिात	 जर	
िाय्		मचंवग?ु”

१९ वय्	रिं	 इनमत	 धयानदि —	
“ब्याहा	याइम्ह	नमजं	िापं	चविाचंवति	े
जपनत	वःनपं	मि्त	दां	िािाचविी	िा?	
ब्याहा	याइम्ह	नमजं	इनपं	िापं	दति	ेइनपं	
अपसं	 चविी	 मख।ु	 २० अथसेां	 िनह	ु
ब्याहा	 याइम्ह	 नमजंयात	 यंनरनतनि।	
अि	ेजर	इनपं	अपसं	चविी।”

२१ “पिुांग	ु वसतय्		 सिुािं	 न्हग	ु
रापतं	 परमी	 मख,ु	 िाय्	धाःसा	 न्हग	ु
रापतं	पिुांग	ुरापःयात	सािा	राइ,	
अि	ेझि	तःर्	जइुर	गिुाविी।

२२ “अथे	 हे	 सिुािं	 पिुांग	ु िंेग्याग	ु
पम्हचाय्		दाखमद	तइ	मख,ु	िाय्	धाःसा	
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पिुांग	ु िंेग्याग	ु पम्हचाय्		 दाखमद	
ति	धाःसा	 पम्हचा	ह	ेगिुाविी,	अि	े
दाखमद	वाइ,	 पम्हचा	 िं	स्यिी।	थथ	े
मयासे	 दाखमद	 न्हग	ु पम्हचाय्		 ति	
धाःसा	नितां	बचय्		जइु।”

भ्श्ामबारयाग ुख ँ
मत्ी १२:१‑८;	ि्रा ६:१‑५

२३ िनह	ु नवश्ामबार	 खनुह	ु वय्	रः	
चिेात	िाप	छवबया	ि	ँजयुाः	झाया	
चंवबिय्		वय्	रःया	चिेातय्	सं	छवमा	
स्वहाय्	राः	 ियेत	 स्वि। * २४ थ्व	
खिाः	 फररसीतय्	सं	 वय्	रःयात	
धाि —	 “स्व,	 लिनम	 चेिातय्	सं	
नवश्ामबार	खनुह	ुिु	याय	ेमजय्	धाःग	ु
खः	व	ह	ेयािाचवि।”

२५ वय्	रिं	 लिसः	 नबयानदि —	
“दाऊदं	थः	व	थः	िाप	वःनपं	मि्तय्		
िये	 नपतयाःबिय्		 माःरथं	 िु	 यात	
धयाग	ुख	ँ लिनमसं	 ब्विाग	ु मद	ुिा?	
२६ गरुथं	 दरिय्		 तःधंम्ह	 पजुाहारी	
अनबयाथारया	पािय्		परमशे्वरया	िेय्ँ		
दुहां	विाः	अि	िाया	तःग	ुमरर	िि,	
अिे	 थः	 िाप	 वःनपनत	 िं	 िरि।	
परमेश्वरयात	 िायातःग	ु मरर	 िा	
पजुाहारीतय्	सं	बाहरे	मनेपनसं	िय	ेह	े
मजय्।” *  *

२७ वय्	रिं	इनमत	हािं	धयानदि —	

“नवश्ामबार	मि्तय्	ग	ुनिंनतं	दय्	रातःग	ु
खः,	मि्त	नवश्ामबारया	निंनतं	दय्	रा‑
तःग	ुमख।ु	२८ थथज्ेगलुिं	मि्या	राय्		
नवश्ामबारया	िं	प्रभ	ुखः।”

ल्हावः गंम्ह म्् 
मत्ी १२:९‑१४;	ि्रा ६:६‑११

३  १ येश्	 हािं	 धमकूशास्त्	 स्यनिग	ुिेय्ँ		 झाि।	 अि	 िम्ह	 ल्हाः	
गंम्ह	मि्	दगु	ुजयुाचवि।	२ नवश्ामबार	
खनुह	ु ज्गलुिं	वय्	रःया	 नवरोधीतय्	सं	
थ्वखनुह	ुल्हाः	 गंम्ह	मि्यात	िाय्	री	
िा	नर	धराः	लचवा	रयाचवि।

३ वय्	रिं	 ल्हाः	 गंम्ह	 मि्यात	
धयानदि —	“नह्यःिे	झास।ँ”	४ अि	े
इनमरे	 नवश्ामबार	 खनुह	ु नभं	 यायेग	ु
जय्	िा	नर	मनभं	यायेग	ुजय्,	स्यायेग	ु
नभं	िा	नर	म्वारेग	ुनभं	धराः	नयिा‑
नदि।	 इनमसं	 िंु	 हे	 मधासे	 समु्र	
चविाचवि।

५ इनमग	ु िगुः	 िाःग	ु खिाः	 िगुः	
मलिंराः	 तमं	 इनमथाय्		 नमखा	
ब्वयाः	 व	 मि्यात	 धयानदि —	
“ल्हाः	 तपयंरानदस।ँ”	अिे	 ंव	 ल्हाः	
तपयंरि।	 थथे	 गंग	ु ल्हाः	 िाि।	
६ फररसीतय्	सं	 अिं	 विाः	 हेरोदया	
मि्त	िाप	वय्	रःयात	स्यायगे	ुगवसाः	
गवि।
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यक्् म््ति यश्ेया लय् लय् ्वःग ु
मत्ी ४:२३‑२५;	ि्रा ६:१७‑१९

७ अिं	 येश्	 थः	 चेिात	 िाप	 समदु्र	
लसथय्		झायानदि।	गािीिं	व	य्हनदयां	
गवाः	 गवाः	 मि्त	 वय्	रःया	 ल्य्	 ल्य्	
वःग	ुद।ु	८ वय्	रिं	अज्चायापगु	ुजया	
यािानदि	 धयाग	ु नयिाः	 यरूशिेम,	
इदनुमया,	 यदकूि	 पाररइ,	 टरुोस	 व	
सीदोिया	 उखेथखुे	 चंवनपं	 यकव	 ह	े
मि्त	वय्	रःयाथाय्		वि।

९ वय्	रिं	 थः	 चेिातय्	त	 धया‑
नदि —	 “लजतः	 लचचा	 धंग	ु िांचा	
िग्	 हनत,	 मखसुा	 िा	 मि्तय्	ग	ु हिंु	
लजतः	रारातइ।”	१० यकवलसग	ुल्वय्		
िाय्	राब्य्गलुिं	वय्	रःयात	थीत	यकव	
ह	े उसाय्ँ	मदनुपं	 मि्त	 घवात्मुतघुवािाः	
वयेत	 सिाचवि। * ११ भ्त	 आतमां	
वय्	रःयात	 खिेंव	 वय्	रःया	 नह्यःि	े
कवपसुां	 पयुाः	 थथे	 धराः	 हाि —	
“लि	परमशे्वरया	राय्		खः।”	१२ अि	े
वय्	रिं	थ्व	खय्ँ		सयुातं	िंु	धाय	ेमत	े
धराः	इनमत	उजं	नबयानदि।

झिंभ्म्ह प्रेरतिति लययादीग ु
मत्ी १०:१‑४;	ि्रा ६:१२‑१६

१३ पहाडय्		 थहां	 झायाः	 वय्	रिं	
थःत	माःनपं	मि्तय्	त	सःतानदि।	इनपं	

अि	वि।	 १४ वय्	रिं	 लझंनिम्हय्	लसत	
थः	िाप	तयते	व	नभंग	ुख	ँनयंरे	छवयते	
ल्ययानदि।	 १५ इनमत	 भ्त	आतमायात	
नपनतिाछवयगे	ुअलधरार	िं	नबयानदि।	
१६ लझंनिम्ह	थनुपं	ह	ेखः —

लसमोि,	गमु्हय्	लसग	ुिां	वय्	रिं	
पत्सु	तयानदि,

 १७	जपब्दया	राय्		यार्ब	व	यार्बया	
नरजा	य्हनिा,	गमु्हय्	लसत	
वय्	रिं	बोअिग गेस	धराः	िां	
तयानदि।	(बोअिग गेसया	अथकू	
तंगिु	ुखः)

 १८	अपनद्रयास,
नफलिप,
बारथोिोमाइ,
मत्ी,
थोमा,
अल्फयसया	राय्		यार्ब,
थनेदयस,
लसमोि	रिािी,

 १९	व	यश्ेयात	धोखा	ब्य्म्ह	य्हदा	
इस्रररयोत।

यश्े ् ि्तितिय्  जजु ु
मत्ी १२:२२‑३२;	ि्रा ११:१४‑२३

२०  अिे	 येश्	 वय्	रःया	 चेिात	
िाप	 िेय्ँ		झाि।	अि	 िं	यकव	मि्त	

९४ मर्कू स ३:७ - २०  



Newa © 2015 नवेाः ईसाई साĀह쭰 य केनȀ (Newa Christian Literature Center) and Wycliffe Bible Translators, Inc.

 

* ३:२२ मत्ी ९:३४;	१०:२५ * ३:२९ ि्र १२:१० * ४:१ ि्र ५:१‑३ 

मुंवःगलुिं	 वय्	रःनपनि	 िये	 तर	 िं	
लिमिात।	२१ वय्	रःया	थःिाःनपनसं	
वय्	रः	 वे	ं जिु	 धराः	 वय्	रःयात	
ब्विा	यंरेत	रा	वि।

२२ यरूशिमंे	वःनपं	शास्त्ीतय्	सं	थथ	े
धाि —	 “भ्ततय्		 जजु	ु बािलजबिंु	
शनक्	 नबया	 तःगलुिं	 थ्ंव	 भ्तयात	
नपनतिाछवय	ेफुग	ुखः।” *

२३ थथे	 धाःगलुिं	 वय्	रिं	 मि्तय्	त	
सःता	 उखाि	 िुिाः	 इनमत	 थथ	े
धयानदि —	“शतैािं	शतैाियात	गथ	े
नपनति	ेफइ?	२४ गगु ुं	िं	दशेय्		थःथवय्		
हे	 ल्वाप	ु जिु	 धाःसा	 व	 देश	 स्यिा	
विी।	२५ गगु ुं 	 िं	 िेय्ँ		थःथवय्		 ल्वाप	ु
जिु	धाःसा	व	िे	ँस्यिा	विी।	२६ अथ	े
हे	 शैतािं	 शैताियात	 स्यंरेत	 स्वि	
धाःसा	 थनुपं	 निम्ंह	 िाश	 जयुा	 विी।	
२७ सिुािं	 िम्ह	 तसरं	 हे	 बल्िाःम्ह	
मि्या	 िेय्ँ		 खयुा	 यंरेत	 नहापां	 व	
मि्यात	निं	ची	माः,	अि	ेनतनि	खयुा	
यंरे	फइ।

२८ “लजं	 लिनमत	 धातथे	ं धाये —	
मि्तय्	सं	 नह्याथेजंयाःग	ु तःधंग	ु पाप	
याःसां	क्षमा	जइु,	२९ पनवत्	आतमायात	
मनभंराः	 ख	ँ ल्हाइनपनत	 धाःसा	
गबुिे	ं हे	 क्षमा	 दइ	 मख।ु	 थजयाःनपं	
मि्त	 सदां	 दोषी	 ठहरय्		 जइु।” * 
३० वय्	रःयारे	 भ्त	 दनुबिा	 चंवग	ु द	ु

धराः	 शास्त्ीतय्	सं	 धाःगलुिं	 थथ	े
धयादीग	ुखः।

यश्ेया मां ् भरजाभपं 
मत्ी १२:४६‑५०;	ि्रा ८:१९‑२१

३१ उबिय्		ह	ेयश्ेया	मां	व	नरजानपं	
वय्	रःयाथाय्		 वि।	 इनमसं	 नपिे	 ह	े
चविाः	 वय्	रःयात	 सःतरे	 छवया‑
हि।	 ३२ वय्	रःया	 जःखः	 चविा	
चंवनपनसं	धाि —	“स्वया	नदस,ँ	लिर‑ 
नपनि	मां	व	नरजानपं	लितः	िाप	िायते	
वयाचवि।”

३३ वय्	रिं	 इनमरे	 नयिानदि —	
“लजनम	 मां	 व	 लजनम	 नरजानपं	 स	ु
खः?”	३४ अि	ेअि	िचाखिंे	फ्यतिुा	
चंवनपनत	 स्वयाः	 धयानदि —	 “मां	
धाःसां,	नरजानपं	धाःसां	थनुपं	ह	ेखः,	
३५ िाय्	धाःसा	 सिुां	 परमेश्वरं	 धाःथे	ं
यािा	जइु,	व	हे	 लजनम	 नरजा,	 लजनम	
रेहे,ँ	व	लजनम	मां	खः।”

पसुा ह्वझलम्हय् झसग ुउखा् 
मत्ी १३:१‑९;	ि्रा ८:४‑८

४  १ येशं्	 समदु्र	 लसथय्		 चविाः	मि्तय्	त	 स्यिेरिे	 यािानदि।	
मि्त	 गवाः	 गवाः	 वःगलुिं	 वय्	रः	
िांचाय्		थहां	झाि,	मि्त	जर	समदु्र	
लसथय्		 तुं 	 चविाचवि। * २ वय्	रिं	
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इनमत	 उखाि	 रँरं	 यकव	ख	ँ स्यिा‑ 
नदि —

३  “नय,ँ	 िम्ह	 मि्	 बुइँ	 पसुा	 ह्ः	
वि।	 ४ ंव	 पसुा	 ह्ःबिय्		 गलुिं	 गलुिं	
पसुा	िय्ँ		 िं	 िात,	अिे	 झंगःतय्	सं	
वयाः	 ियानबि।	 ५ अिे	 गलुिं	 पसुा	
ल्वंहलिं	दथुाय्		िात।	भचा	भचा	जर	
चा	 दगुलुिं	 अि	 िाःग	ु पसुा	 यारिं	
बयुा	 वि।	 ६ निभाः	 तवःबिय्		 अि	
बयुा	वःग	ुमा	सर्ु	 लचिा	वि,	अि	े
बल्िार	हा	राय्		मफुगलुिं	गिा	वि।	
७ अिे	हािं	गलुिं	पसुा	 रंमा	द	ुथाय्		
िात।	रंमा	तःमा	जयुा	वःबिय्		अि	
िाःग	ु पसुा	 थहां	 वय्		 मफुत,	 अनि	
मसि।	 ८ अिे	 गलुिं	 पसुा	 नभंग	ु चा	
दथुाय्		 िात।	 थ्व	 चाय्		 पसुा	 बयुा	
वयाः	 तःमा	जिु।	अिे	 यकव	अनि	
सि।	 गिं	 पस्व	 दगंु,	 गिं	 खइु	 दगंु,	
गिं	सलि	दगंु	अनि	सि।”	९ वय्	रिं	
धयानदि —	“सयुारे	 नहाय्	पं	 द,ु	 ंव	
नयिा	रा।”

थ्् उखा्याग ुअरकू रंग ु
मत्ी १३:१०‑१७;	ि्रा ८:९‑१५

१० येश्	 यारःचा	 ज्बिय्		 लझंनिम्ह	
चिेात	व	मनेपं	मि्तय्	सं	वय्	रःयारे	
थ्व	 उखाियाग	ु अथकू	 िु	 खः	 धराः	
नयि।

११  वय्	रिं	 इनमत	 धयानदि —	
“परमेश्वरया	 राजययाग	ु गपुपत	 ख	ँ
लिनमत	रि	ेधिुाग	ुद,ु	मनेपनत	धाःसा	
उखाि	िुिाः	धाय	ेमाः।

 १२	‘अय्	ज्गलुिं	इनमसं	स्वयते	िा	
स्वइ,
अय्	िं	गबु्सं	खंरे	फइ	मख।ु
इनमसं	नयिते	नयिी,
अय्	िं	गबु्सं	थइुरे	फइ	मख।ु
इनमसं	थ्ग	ुज्सा	िा
इनपं	पापं	लिलचि	ेमाःग	ुखः,
अि	ेइनमग	ुपाप	िं	क्षमा	जइु	माःग	ु
खः।’	” *

१३  वय्	रिं	 इनमत	 धयानदि —	
“िु	लिनमसं	िं	थ्व	उखाि	मथ्	िा?	
अय्	ज्सा	 मेगु	 उखाि	 गथे	 थुइरे	
फइ?	१४ पसुा	ह्ि	धाःग	ुपरमेश्वरयाग	ु
वचि	ह्ि	धाःग	ुखः।	१५ गलुिं	मि्त	
िँय् 		 िाःगु	 पुसा	 थें	 खः।	 इनमसं	
परमेश्वरयागु	 वचि	 नयिेंव	 शैताि	
वयाः	 िारा	 यंरी।	 १६  गलुिं	 मि्त	
ल्वंह	 दुथाय्		 िाःगु	 पुसा	 थें	 खः।	
इनमसं	 परमेश्वरयाग	ु वचि	िय्	िय्		
तातां	 नयिा	राइ।	१७ अथेसां	वचिं	
इ नमगु	 िुगिय् 		 थ् यंर	 ह ा 	 रा य् 		
मफइगुलिं	 दुःखरष्ट	 व	 खयाचवः	

९६ मर्कू स ४:३ - १७  



Newa © 2015 नवेाः ईसाई साĀह쭰 य केनȀ (Newa Christian Literature Center) and Wycliffe Bible Translators, Inc.

 

* ४:२१ मत्ी ५:१५;	ि्र ११:३३ * ४:२२ मत्ी १०:२६;	ि्र १२:२ 
* ४:२४ मत्ी ७:२;	ि्र ६:३८ * ४:२५ मत्ी १३:१२;	२५:२९;	ि्र १९:२६ 
* ४:२९ योए ३:१३ 

वय्	ंव	 इनपं	 लिलचिा	विी।	 १८  गलुिं	
मि्त	रंमा	दथुाय्		िाःग	ुपसुा	थे	ंखः।	
इनमसं	वचि	 नयिी।	 १९  अथेसां	 थ्व	
संसारयागु	 धनदा,	 धिसम्पनत्याग	ु
माया	व	अथे	 हे	 मेमेग	ुिोभं	 यािाः	
परमेश्वरयाग	ुवचि	 तवःनफिा	विी,	
अिे	िु	िं	सय्	रे	फइ	मख।ु	२० गलुिं	
मि्त	नभंग	ुचाय्		िाःग	ुपसुा	थे	ंखः।	
इनमसं	वचि	िं	नयिी,	अिे	मािय्		िं	
याइ।	इनमसं	 पस्व	दगंु,	खइु	दगंु,	व	
सलि	दगंु	अपवः	अनि	सय्	री।”

त्ावःद्ेाय्  च्ंग ुमति 
ि्रा ८:१६‑१८

२१ यशं्े	 इनमत	धयानदि —	“सिुािं	
मत	 तवपयुा	तइ	िा?	अथबाः	खाता	
तःि	ेतइ	िा?	मत	िा	तजजाः	यािाः	
तवाःदेवाय्		 चयारी। * २२ िंु	 िं	 ख	ँ
सचुरुां	सचुरुा	जइु	मख,ु	तवपयुा	तःग	ु
िनह	ुउिाः	मविी	मख।ु * २३ सयुारे	
नहाय्	पं	द,ु	ंव	नयिा	रा।”

२४  वय्	रिं	 इनमत	 थथे	 िं	 धया‑
नदि —	“लिनमसं	 नयिाग	ुखय्ँ		मि	
नत।	गलुि	लिनमसं	रनपकूनत	नबि,	उलि	
हे	 लिनमत	 िं	बी।	अजज	िा	अपवः	
हे	 बी, * २५  िाय्	धाःसा	 दमु्हय्	लसत	

अजजं	तिा	बी।	मदमु्हय्	लसरे	दगु	ु िं	
िारा	राइ।” *

तिवःमा जयुा ्वःग ुपसुायाग ुउखा्
२६  वय्	रिं	 हािं	 धयानदि —	
“परमेश्वरयाग	ु राजय	 थथे	 चंव।	 िम्ह	
मिखंु	थःग	ुबुइँ	पसुा	ह्ि।	२७ व	चा	
पनह	दंसां	दंसां	पसुाय्		चलुि	ह्याः	थहां	
वयाचविे	 धुंरी।	 थ्व	 गरुथं	 जिु	 ंव	
सी	मख।ु	२८ ब ु	ँथःम्ंह	ह	ेअनि	सय्	री।	
नहापां	चलुि	ह्इ,	अि	ेमा	थहां	वइ,	
अि	ेनतनि	अनि	सइ।	२९ थरुथं	अनि	
सये	 धुंराः	 ईंचां	 िइ,	 िाय्	धाःसा	
ियगे	ुई	जइु	धुंरी।” *

दक््झसबय्  झिग्वःग ुपसुायाग ु
उखा् 

मत्ी १३:३१‑३२;	ि्रा १३:१८‑१९

३०  वय्	रिं	 हािं	 धयानदि —	
“परमशे्वरयाग	ुराजय	गथ	ेचंव	धायगे?ु	
थ्वयात	 धवाथइुरेत	 िु	 उखाि	 िुइ‑
मािी?	 ३१ परमेश्वरयाग	ु राजय	 िा	
दकवलसबय्		 लचगवःग	ु पसुा	 थे	ं खः।	
३२ िम्ह	 मिखंु	 त्	 पसुा	 बुइँ	 ह्िी।	
दकवलसबय्		लचगवःग	ुपसुा	ज्सां	थहां	
वइबिय्		थ्व	दकवलसबय्		तःमा	जइु।	
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थरुी	 रचामचा	 िं 	 यकव	 दइ,	 अि	े
झंगःतय्	सं	 वयाः	 थरुी	 थःग	ु स्व	ँ
दय्	री।”

३३ थरुथं	 वय्	रिं	 इनमसं	 थइुरे	
फकव	उखाि	िुिाः	वचि	नयंरानदि।	
३४ वय्	रिं	इनमत	उखाि	मिुस	ेिंु	िं	
स्यिामदी।	 थः	 चेिात	 जर	 दबुिय्		
धाःसा	 वय्	रिं	 उखाियाग	ु अथकू	 िं	
रिानदि।

ग्वःफय् याति भदरादीग ु
मत्ी ८:२३‑२७;	ि्रा ८:२२‑२५

३५ सनधयाराः	 ई	 जइु	 धुंराः	 येशं्	
इनमत	 धयानदि —	 “वा,	झी	 समदु्र	
पाररइ	विे	 ि।ु”	३६ मि्तय्	ग	ु हिुयात	
तवःताः	चिेात	यश्े	चविाचंवग	ुिांचाय्		
विाः	चवि।	अि	ेइनमसं	वय्	रःयात	
ब्विा	 यंरि।	 इनपं	 िाप	 मेमेग	ु िांचा	
िं	द।ु	३७ आराझारां	समदु्रय्		तसरं	
गवःफय्		वि।	िः	गवारां	यािाः	िांचा	
धधे	ेचिु।	िांचाय्		िः	िं	जायावि।

३८ वय्	रः	 धाःसा	 िांचाया	 ल्यिु	े
पाख	ेझायाः	फंुग	िगिय्		छं्	नदराः	
दिाचवि।	 चेिातय्	सं	 वय्	रःयात	
थिाः	 थथे	 धाि —	 “गरुू,	 झीनपं	
िखय्		दिुाः	सीि,	 लितः	वास्ता	मद	ु
िा?”

३९ अिे	 वय्	रिं	 दिाः	 फय्	यात	
ब्वःनबयाः	 समदु्रयात	 धयानदि —	
“समु्र	 चव।ँ”	 धाय्	ंव	 हे	 गवःफय्		

नदत,	 अिे	 फुकरभिं	 शानत	 जिु।	
४०  वय्	रिं	 धयानदि —	 “लिनपं	
िाय्		थथ	ेगयािाग?ु	लिनमसं	अजज	िं	
नवश्वास	मयािानि	िा?”

४१ इनपं	तसरं	गयािाः	थःथवय्		थथ	े
ख	ँल्हात —	“वय्	रः	स	ुखः?	फय्		व	
िखं	िं	वय्	रिं	धाःग	ुख	ँनयं।”

ि्ति दबुय्म्ह म््याति लाय् रादीग ु
मत्ी ८:२८‑३४;	ि्रा ८:२६‑३९

५  १  वय्	रःनपं	 समुद्र	 पाररइ	
गेरासेिसया	 लजल्िाय्		 थ्यंरः	

झाि।	२ वय्	रः	िांचां	कवहां	झाय्	ंव	
भ्त	दबु्य्म्ह	िम्ह	मि्	नदपं	नपि	ेवयाः	
वय्	रःयात	 िाप	 िात।	 ३ व	 नदपय्	सं	
चवनिम्ह	खः।	 वयात	सिुािं	 लसखिं	
तर	िं	ची	मरु,	४ िाय्	धाःसा	वयात	
तःरः	 नयवः	 व	 लसखिं	 ची	 धुंर्ग	ु
खः।	अय्	िं	ंव	लसखः	िं	चफुिाः	नयवः	
िं	फ्यिाः	नबस्युं	वनिग।ु	वयात	सिुािं	
रजय्		याय	ेमफु।	५ व	चापनंह	पहाड	व	
नदपय्		चाःनहिाः	थःम्ंह	थःत	रय्	पयुाः	
ल्वहतंँ	 घाःपा	 यािाः	 लचल्िाय्		 दिाः	
हािा	जइु।

६ येश्यात	 तापारं	 निसे	ं हे	 खिेंव	
ब्वाय्ँ		ब्वाय्ँ		विाः	ंव	वय्	रःया	तनुतइ	
भ्वपिुाः	७ ततःसिं	थथ	ेधाि —	“ह	े
दकवलसबय्		तःधंम्ह	परमशे्वरया	राय्	,	
लि	 लजनमथाय्		िाय्		झायाग?ु	 लजतः	
दःुख	 बी	 मते।”	 ८ “अय्		 भ्तआतमा,	
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थ्व	 मि्या	 म्ंह 	 नपहां	 वाः”	 धराः	
वय्	रिं	 धयादीगलुिं	 व	 थथे	 हािा	
हःग	ुखः।

९ अिे	 वय्	रिं	 वयारे	 “िंग	ु िां	
िु?”	धराः	नयिानदि।
ंव	वय्	रःयात	लिसः	नबयाः	धाि —	
“लजग	ुिां	फौज	खः,	िाय्	धाःसा	लजनपं	
यकव	द।ु”	१० भ्तआतमां	वय्	रःयारे	
थथे	धराः	 नबपनत	 यात —	 “लजनमत	
थ्व	दशंे	नपनतिा	छवयादी	मत।े”

११ अि	ह	ेपाखाय्		िग्	बथां	फा	जया	
तःग	ु द।ु	 १२ इनमसं	 वय्	रःयात	 थथ	े
धराः	नबपनत	यात —	“लजनमत	फाया	
थाय्		 छवयानदस,ँ	 अिे	 लजनपं	 विाः	
इनमरे	दबुी।”

१३ वय्	रिं	 इनमत	 “जय्”	 धराः	
धाय्	ंव	 इनपं	 मि्याग	ु म्ंह	 नपहां	 विाः	
अि	 जया	 तःनपं	 फातय्	रे	 दनुबत।	
अिे	 निद्ःनत	 फा	 ब्वाय्ँ		 विाः	 भीरं	
कवब्वात।	 अिे	 समदु्रय्		 रुतुं 	 विाः	
लसत।

१४ फाजवाःत	अिं	नबस्युं	विाः	शहर	
व	 गामय्		 नयंरभिं	 थ्व	 ख	ँ बय्	बय्		
यािानबि।	 थ्व	 नयिाः	 िु	 ज्ग	ु खः	
धराः	स्वयते	गांयानपं	मि्त	अि	वि।	
१५ अिे	 इनपं	 येश्याथाय्		 थ्यंबिय्		
िा	 भ्त	 दबु्य्म्ह	 मि्यात	 िायाः	 िं	
िं	 नफिाः	 वय्	रः	 िाप	 फ्यतिुाचंवग	ु
खिाः	 इनपं	 गयात।	 १६ थ्व	 खंनपनसं	
स्ववःनपनत	भ्त	दबु्य्म्ह	मि्	व	फायात	

िु	 िु	जिु	धयाग	ु फुकरं	रिानबि।	
१७ अय्	ज्गलुिं	 इनमसं	 येश्यात	 इनमग	ु
लजल्िां	नपहां	हु	ँधराः	नबपनत	यात।

१८ वय्	रः	िांचाय्		चवि	ेतयंबिय्		व	
मिखंु	वय्	रः	िाप	वय	ेधराः	नबपनत	
यात।	 १९ वय्	रिं	 वये	 मते	 धराः	
धयानदि।	 “परमेश्वरं	 लितः	 गलुि	
तःधंग	ुजया	यािानदि,	अि	ेहािं	गथ	े
लितः	 माया	 कयिानदि	 धराः	 िेय्ँ		
झायाः	थः	मि्तय्	त	रिानदस।ँ”	२० व	
मि्	अिं	विाः	यशं्े	वयात	गलुि	तःधंग	ु
जया	 यािानदि	 धराः	 ेडरापोलिस	
धाःग	ुलझग्	शहरय्		बय्	बय्		यात।	थ्व	
नयिाः	फुकर	मि्त	अज्	चाि।

सीम्ह मिा ् मफुम्ह भमसा 
मत्ी ९:१८‑२६;	ि्रा ८:४०‑५६

२१ येश्	 हािं	 िांचाय्		 चविाः	 समदु्र	
पाररइ	 झाि।	 वय्	रः	 समदु्र	 लसथय्		
चविा	 चंवबिय्		 गवाः	 गवाः	 मि्त	
वय्	रःयाथाय्		 मुं 	 वि।	 २२ अबिय्		
धमकूशास्त्	 स्यनिग	ु िेयँाम्ह	 थरालि	
याइरस	 िांयाम्ह	 िम्ह	 मिुखं	
वय्	रःयाथाय्		 वयाः	 भानग	 यािाः	
२३  थथे	 नबपनत	 यात —	 “लजनम	
लचलधरःम्ह	म्ह्याय्		सीथे	ंचविाचवि।	
िरः	झायाः	लिं	वयात	लथया	द्सा	व	
ििी,	अि	ेम्वाइ।”

२४ वय्	रः	व	िाप	झायानदि।	यकव	
हे	 मि्त	 घवात्घुवािाः	 वय्	रःया	
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ल्य्	 ल्य् 	 वि।	 २५ थ्व	 हिुय्		 लझंनिदं	
निसे	ं नह	 कवहां	 वइग	ु ल्वचं	 लथया	
चंवम्ह	िम्ह	 नमसा	 िं	द।ु	२६ ंव	यकव	
हे	 डाकटरतय्	त	 वासः	 यारे	धुंरि।	
अय्	िं	वयाग	ुल्वय्		मिाः।	दगु	ुफुकरं	
ंव	 वासः	 यायेत	 फुरे	धुंरि,	अय्	िं	
ििेग	ु सट्ा	 वयाग	ु ल्वय्		 झि	 झि	
स्यिा	विाचवि।	२७ यश्ेयाग	ुख	ँनयिा	
तःगलुिं	 ंव	 हिुया	 दथुं 	 दथुं 	 वयाः	
ल्य्िे	ंयश्ेयाग	ुवसः	लथि।	२८ ंव	थथ	े
मनतइ	 तःग	ुखः —	 “लजं	 वय्	रःयाग	ु
वसः	जर	थी	फुसां	लजग	ुल्वय्		िाया	
विी।”	२९ थींव	ह	ेनह	कवहां	वयाचंवग	ु
नदत,	अि	ेंव	थः	िंग	ुसीरा	राि।

३० उनरिमय्		वय्	रिं	थःग	ुशनक्	नपहां	
ंवग	ु सीराः	 हिुय्		 लिफः	 स्वयाः —	
“सिुां	 लजग	ु वसः	 लथि?”	 धराः	
धयानदि।

३१ चेिातय्	सं	 वय्	रःयात	 लिसः	
नबि —	“लिं	थलुि	मलि	हिंु	घवात्‑ु
घवािा	चंवग	ुिा	ख	ँह	ेखं।	िाय्		‘लजतः	
सिुां	लथि’	धराः	नयिानदया?”

३२  अय्	िं	 वय्	रिं	 थःत	 सिुां	
थ्य्ग	ु खः	 धराः	 सीरेत	 िचाखेिं	
स्वयानदि।	३३ नह	कवहां	वइग	ुल्वय्		
दमु्ह	 नमसां	थःग	ु ल्वय्		िाःग	ु लसयाः	
गया	 गयां,	 थरथर	 खा	 खां	 वय्	रःया	
नह्यःिे	 भ्वसिुाः	 थःत	 ज्ग	ु फुकर	
ख	ँ रिा	 नबि।	 ३४ अिे	 वय्	रिं	
धयानदि —	“रेहे	ँमय्	ज,ु	लिं	नवश्वास	

याःगलुिं	 लिग	ुल्वय्		िि।	आः	मिय्		
शापनत	रयाः	झास,ँ	लिग	ुल्वचं	लितः	
थी	ह	ेमथीमा।”

३५ वय्	रः	थथ	ेख	ँल्हािा	चंवबिय्		
थरालिया	 िेयँा	 मि्त	 वयाः	 वयात	
थथ	ेधाि —	“लिरनपनि	 म्ह्याय्		सी	
धुंरि।	 गरुूयात	 िाय्		 दःुख	 नबया	
चविानदया?”

३६  इनमसं	 धाःग	ु ख	ँ मताः	 थे ं
यािाः	 वय्	रिं	 वयात	 धयानदि —	
“गयािादीमते,	 नवश्वास	 जर	 यािा‑ 
नदस।ँ”

३७  वय्	रिं	 पत्सु,	 यार्ब	 व	
यार्बया	 नरजा	 य्हनिा	बाहरे	मनेपं	
सयुातं	ब्विा	यंरा	मदी।	३८ वय्	रःनपं	
व	 थरालियाग	ु िेय्ँ		 थ्यंबिय्		 अि	
यकव	 मि्त	 ह्ाय्ँ		 ह्ाय्ँ		 खवयाचंवग	ु
खि।	३९ वय्	रिं	दुहां	झायाः	 इनमत	
धयानदि —	“िाय्		खवया	 चविाग?ु	
मचा	मसीनि,	दिा	जर	चंवग	ुखः।”

४० थ्व	ख	ँनयिाः	इनमसं	वय्	रःयात	
नगजय्		यात।	वय्	रिं	इनपं	फुकरलसत	
नपनतिा	 छवयाः	 मचाया	 मांबौ	 व	
वय्	रःया	 स्वम्ह	 चेिातय्	त	 सीम्ह	
मचा	 तया	 तःथाय्		 ब्विा	 यंरानदि।	
४१  वय्	रिं	 सीम्ह	 मचायाग	ु ल्हाः	
जविाः	 धयानदि —	 “तालिथा	
र्नम!”	थनुरया	अथकू	खः —	“िािी,	
दिा	 वा!”	 ४२ धाय्	ंव	 हे	 व	 जरुुकर	
दिाः	 उखेथखुे	 जिु।	 व	 लझंनिद	ँ

१०० मर्कू स ५:२५ - ४२  



Newa © 2015 नवेाः ईसाई साĀह쭰 य केनȀ (Newa Christian Literature Center) and Wycliffe Bible Translators, Inc.

 

* ६:४ य्ह ४:४४ * ६:११ प्र े१३:५१ * ६:८-११ ि्र १०:४‑११ 

नतनि	 दमु्ह	 खः।	 थ्व	 खिेंव	 इनपं	
तसरं	अज्	चाि।	४३ वय्	रिं	इनमत	
थ्व	ख	ँ सयुातं	 रिे	 मते	 धराः	 उजं	
नबयानदि।	 मचायात	 िंु	 ियेग	ु िनर	
धराः	िं	धयानदि।

्ासरतिय्  यश्ेयाति मयय् र्ग ु
मत्ी १३:५३‑५८;	ि्रा ४:१६‑२०

६  १ अिं	यश्े	थःग	ुह	ेगामय्		झाि।	चिेात	िं	वय्	रः	िाप	द।ु	२ िनह	ु
नवश्ामबारखनुह	ु धमकूशास्त्	 स्यनिग	ु
िेय्ँ		 झायाः	 स्यिेरिे	 यािानदि।	
वय्	रःयाग	ु ख	ँ नयिाः	 मि्तय्	सं	
अज्चायाः	 थथे	 धाि —	 “थ्वयारे	
थजयाःग	ु बलुद्ध	 व	 अज्चायापगु	ु
जयायाग	ु शनक्	 गिं	 वि?	 ३ थ्व	
लसरँःनम,	मख	ुिा?	थ्वया	मां	मररयम,	
थ्वया	नरजानपं	यार्ब,	योसफे,	य्हदा	
व	लसमोि,	मख	ुिा?	थ्वया	रेहेनँपं	िं	
थि	ह	ेद,ु	मख	ुिा?”	अथ	ेजयुा	इनमसं	
वय्	रःयात	पतयाः	मयात।

४ अि	ेवय्	रिं	धयानदि —	“अगम‑ 
वक्ायात	 थःग	ु हे	 गामय्		 व	 थःग	ु
हे	 िेय्ँ		 मािय्		 याइ	मख,ु	बरु	मथेाय्		
नह्याथासं	 मािय्		 याइ।” * ५ अि	 सुं	
उसाय्ँ		 मदनुपनत	 जर	 थःग	ु ल्हातं	
लथयाः	 िाय्	रा	 बीग	ु लसबय्		 मेमेग	ु
ततःधंग	ु जया	 वय्	रिं	 यािामदी।	

६ इनमसं	 वय्	रःयात	 नवश्वास	 याय	े
मफुगलुिं	 थनुपं	 खिाः	 वय्	रः	 िकर	
जिु।	 थथे	 ज्गलुिं	 वय्	रिं	 गामय्		
गामय्		झायाः	स्यिरेि	ेयािानदि।

झिंभ्म्हय् झसति भिंग ुख ँनयंरे 
छ्यादीग ु

मत्ी १०:५‑१५;	ि्रा ९:१‑६

७  वय्	रिं	 लझंनिम्ह	 चेिातय्	त	
िथाय्		मुंराः	भ्त	आतमातय्	त	नपनतिा	
छवयगे	ुअलधरार	नबयाः	निम्ह	निम्ह	
यािाः	 छवयानदि।	 ८ वय्	रिं	 रलथ	
िपुं	अपवः	िंु	िं	जविा	वि	ेमत	ेधराः	
धयानदि।	 िय्ँ		 विेत	 मरर,	 पम्हचा,	
अि	ेजनिखय्		लधबा	िं	पवःलचिाः	यंरे	
मते	 धराः	 धयानदि।	 ९ बरु	 िारां	
नह्यािाः	हु।ँ	वसः	िं	िज	ुजर	नफिाः	
हु।ँ

१० वय्	रिं	 इनमत	 थथे	 िं	 धया‑
नदि —	“लिनपं	गगु	ुिेय्ँ		चविाग	ुखः,	
व	गां	 तवता	मंवति	ेव	ह	े िेय्ँ		 चव।ँ	
११ सिुािं	लिनमत	दमुराःसा,	नभंग	ुख	ँ
मनयंसा	लिनमसं	इनमत	िजया	चाय्	रेत	
साक्षीया	िानग	िारां	थाथा	यािाः	व	
थाय्		तवःता	हु।ँ” * *

१२  थरुथं	 इनमसं	 नपहां	 विाः	
मि्तय्	सं	 पशचाताप	 याये	 माः	
धराः	 नयंरा	 जिु।	 १३ इनमसं	 यकव	
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भ्तआतमातय्	त	 नपनतिाछवि,	 यकव	
उसाय्ँ		 मदनुपनत	 लचरिं	 बइुराः	
िाय्	रानबि। *

बप्तिसमा बीम्ह य््हन्ायाति सयावःग ु
मत्ी १४:१‑१२;	ि्रा ९:७‑९

१४  येश्याग	ु ख	ँ पयखें	 बय्	बय्		
जयुांवगलुिं	हरेोद	जजुयुाग	ुनहाय्	पिय्		
िं	थ्व	ख	ँथ्यि।	गमु्ह	गमु्हय्	लसिं	िा	
थथ	ेिं	धया	जिु —	“बपपतस्मा	बीम्ह	
य्हनिा	 हे	 लसिाः	 म्वािा	 वःग	ु खः।	
उनरं	ह	ेिा	थ्ंव	थजयाःग	ुततःधंग	ुजया	
याय	ेफत।”	१५ गलुिलसिं	थथ	ेधाि —	
“थ्व	िा	एलिया	खः।”	हािं	गलुिलसिं	
थथ	ेिं	धाि —	“थ्व	िा	नहापायाम्ह	
ह	ेिम्ह	अगमवक्ा	खः।” *

१६ थ्व	 नयिाः	 हेरोदं	धाि —	 “थ्व	
लजं	छं्	धयंराः	स्यािाम्ह	 य्हनिा	ह	े
म्वािा	वःग	ुखः।”

१७ नहापा	 हेरोदं	 थः	 नरजा	
नफलिपया	 रिाः	 हेरोनदयासं	
यािाः	 बपपतस्मा	 बीम्ह	 य्हनिायात	
जंवराः	 झयािखािाय्		 रंुग	ु खः।	
हेरोदं	 थः	 नरजा	 नफलिपया	 रिाः	
हेरोनदयासयात	 रिाः	 तःगलुिं	
१८ य्हनिां	 वयात	थथे	 धराः	धाःग	ु
खः —	 “थः	 नरजाया	 रिाःयात	

थथे	 हये	 मतयः।” * १९ अय्	ज्गलुिं	
हेरोनदयासयात	य्हनिा	खिाः	तं	नपहां	
वःग	ुखः।	 ंव	 य्हनिायात	स्यायेत	 िं	
स्वि।	 अय्	िं	 स्याये	 धाःसा	 मफु।	
२० िाय्	धाःसा	 य्हनिा	 धममीम्ह	 व	
पनवत्म्ह	 मि्	 खः	 धराः	 स्य्गलुिं	
गयािाः	 ंव	 य्हनिायात	 मस्यासे	 तया	
तःग	ु खः।	 य्हनिाया	 ख	ँ नयिेबिय्		
वया	िगुः	ल्वारः	बारः	ज्सां	वयाग	ु
ख	ँनयिे	यः।

२१ िनह	ुहेरोदं	 य्हनिायात	स्यायेग	ु
मौरा	 राि।	 वयाग	ु जनमनदं	 खनुह	ु
िग्	 तःधंग	ु भ्वय्		 सःति।	 भ्वजय्		
गािीिया	 हानरमत,	 तःधंनपं	
रपताित	व	मेमेनपं	ततःधंनपं	मि्तय्	त	
सःति।	 २२ भ्वजय्		 हेरोनदयासया	
म्ह्याय्		 वयाः	 पयाखं	 हिु।	 वयाग	ु
पयाखं	 स्वयाः	 हेरोद	 व	 भ्वय्		 वःनपं	
सरिे	ं िय्	ताि।	 अिे	 जजुुं 	 वयात	
धाि —	“िनत	िु	यः	फ्ंव?	िं	धाःग	ु
बी।”	२३ जजुुं 	पाफयाः	धाि —	“िं	
नह्याग	ुहे	फ्ंवसां	 लजं	बी,	 लजग	ुराजय	
बपचि	हे	 ज्सां	बी।”

२४ अिे	 ंव	 नपिे	 विाः	 मांम्हय्	लसरे	
“लजं	िु	फ्वि”े	धराः	नयि।
वया	मांिं	धाि —	“बपपतस्मा	बीम्ह	
य्हनिायाग	ुछं्	फ्व।ँ”
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२५ उनरिमय्		ह	ेदिु	ेजजुयुाथाय्		विाः	
ंव	“बपपतस्मा	बीम्ह	 य्हनिायाग	ुछं्	
भइु	तयाः	नबयानदस”ँ	धराः	फ्वि।

२६  थ्व	 नयिाः	 जजुुं 	 तसरं	 ह	े
िगुः	 मलिंरि,	 अय्	िं	 अि	 चंवनपं	
मि्तय्	ग	ुनह्यःिे	ंव	बी	धराः	पाफय्		
धुंर्गलुिं	 मनबसे	 मगात।	 २७ उनरिमय्		
हे	जजुुं 	िम्ह	 लसपाइयँात	 य्हनिायाग	ु
छं्	 धेिा	 हलज	 धराः	 उजं	 नबि।	
झयािखािाय्		हे	विाः	ंव	य्हनिायाग	ु
छं्	धेिाः	२८ भइु	तयाः	व	मचायात	
बी	 हि।	अिे	 ंव	 व	थः	 मांयात	 बी	
यंरि।	 २९ थ्व	 ख	ँ नयिाः	 य्हनिाया	
चेिातय्	सं	वयाः	वयाग	ुसीम्ह	यंराः	
थिुा	नबि।

नयाद्वः म््तिय् ति ्रादीग ु
मत्ी १४:१३‑२१;	ि्रा ९:१०‑१७;	

यूहन्ना ६:१‑१५

३० उखे	 प्रेररतत	 लिहां	वयाः	 इनमसं	
यािा	वःग	ुजया	व	इनमसं	स्यिा	वःग	ु
ख	ँफुकरं	वय्	रःयात	रि।	३१ यकव	
मि्त	 वये	 विेग	ु यािा	 चंवगलुिं	
वय्	रःनपनत	 ियेत	 तरं	 लिमिात।	
अथेज्गलुिं	 वय्	रिं	 धयानदि —	
“लिनपं	सुं	मदगु	ुथासय्		वा,	अि	ेअि	
ह	ेभचा	झास	ुिंनर।”

३२ अि	ेइनपं	अिं	िांचाय्		चविाः	सुं	

मदगु	ु थासय्		 वि।	 ३३ थथे	 विाचंवग	ु
खंराः	 मि्तय्	सं	 वय्	रःनपनत	
म्हसीरि।	अि	ेइनपं	गां	गामं	ब्वाय्ँ		
ब्वाय्ँ		विाः	वय्	रःनपं	स्वयाः	 नहापा	
ह	ेथ्यंराचवि।	३४ वय्	रः	िांचां	रुहां	
झाःबिय्		 यकव	 मि्त	 मिुाचंवग	ु
खिाः	 वय्	रःयात	 तसरं	 माया	 वि,	
िाय्	धाःसा	इनपं	जवाः	मदनुपं	फैचात	
थे	ं चंव।	 अिे	 वय्	रिं	 इनमत	 तःता	
खय्ँ		स्यिरेि	ेयािानदि। *

३५ पनह	 यकव	 बी	 धुंर्गलुिं	 चेिात	
वयाः	 थथे	 धाि —	 “थि	 िा	 िंु	 ह	े
मद,ु	 हािं	 तसरं	 लिबाय्		 धुंरि।	
३६ इनमत	 छवयानदस,ँ	 अिे	 इनमसं	
लिकर	 लिकर	 िाःग	ु गामय्		 विाः	
ियगे	ुनयािाः	िइ।”

३७ वय्	रिं	धयानदि —	“लिनमसं	ह	े
इनमत	िनर।”
अिे	 इनमसं	 धाि —	 “निसः	
नदिारया	 जर	 मरर	 नयािाः	 इनमत	
िरेग	ुिा।”

३८ वय्	रिं	 इनमरे	 नयिानदि —	
“लिनमरे	गवःपा	मरर	द?ु	स्व	सा।”
इनमसं	स्वयाः	“नयापा	मरर	व	निम्ह	
नया	द”ु	धराः	धाि।

३९ अिे	 वय्	रिं	 मि्तय्	त	 खयिय्		
झवःिार	फ्यतनुर	धराः	धयानदि।	
४० अि	ेइनपं	नययम्ह	नययम्ह	(५०)	व	
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सलिम्ह	सलिम्हया	ल्याखं	झवः	िुिाः	
फ्यततु।

४१ अिंलि	 वय्	रिं	 नयापा	 मरर	 व	
निम्ह	 नया	 रयाः	 स्वगकूपाखे	 स्वयाः	
परमेश्वरयात	 सभुाय्		 नबयादी	 धुंराः	
मरर	रुचा	थिाः	चिेातय्	त	इंरे	नबि।	
अथ	ेह	े निम्ह	नया	 िं	इिा	 नबयानदि।	
४२ इनमसं	 यतिे	 िि।	 ४३ अिे	 इिा	
ल्यं	दगु	ुमरर	व	नया	ह	ेलझंनिगः	दािा	
जायेर	 द।ु	 ४४ मस्त	व	 नमसात	 ल्याः	
मतसे	अि	मरर	 िःनपं	 नमजंत	जर	ह	े
नयाद्ः	द।ु

यश्े लखय्  द्वः् ेनयाझस िावःग ु
मत्ी १४:२२‑३३;	य्हनिा ६:१६‑२१

४५ अिे	 उनरिमय्		 हे	 येशं्	 चेिातय्	त	
िांचाय्		 तयाः	 पाररइ	 बेथेसदाय्		
छवयानदि।	 अिं	 लिपा	 वय्	रिं	
मि्तय्	त	 नबदा	 नबयाः	 छवयानदि।	
४६ थथ	ेमि्तय्	त	िेय्ँ		छवयादी	धुंराः	
वय्	रः	 पहाडय्		 प्राथकूिा	 यायेत	 थहां	
झाि।

४७ बहिी	ज्बिय्		िांचा	समदु्र	दथइु	
थ्यिाचवि।	 थबुिय्		 वय्	रः	 समदु्र	
लसथय्		 यारःचा	 चविाचवि।	 ४८ फय्		
अःखतं	वयाचंवगलुिं	चिेातय्	सं	िांचा	
नह्यारे	 मफया	 चवि।	 थ्व	 खिाः	
सथु	 नहापां	 लखउँ	 लखउँ	 धाःबिय्		 ह	े
वय्	रः	समदु्रय्		नयालस	विाः	इनमथाय्		
थ्यंरः	 झाि।	 वय्	रः	 इनमग	ु नह्यःि	े

झायतेयि।	४९ वय्	रःयात	थथ	ेसमदु्रय्		
नयालस	 झायाचंवग	ु खिाः	 इनपं	 “भ्त	
भ्त”	 धराः	 लचल्िाय्	दिाः	 हाि,	
५० िाय्	धाःसा	थ्व	खिाः	इनपं	सरिे	ं
गयात।
अिे	 वय्	रिं	 इनमत	 धयानदि —	
“साहस	या,	लज	ह	ेखः,	गयाय	ेम्वाः।”	
५१ वय्	रः	इनपं	िापं	तुं	िांचाय्		चविा‑
नदि।	 उनरिमय्		 हे	 फय्		 नदत।	 थ्व	
खिाः	 इनपं	 फुकरं	 िकर	 जिु।	
५२ इनमसं	 आः	 तर	 िं	 मररयाग	ु ख	ँ
थइुरे	 मफुनि,	 िाय्	धाःसा	 इनमग	ु
िगुः	अजजं	िाःनि।

उसाय्ँ  मदभुपनति लाय् रादीग ु
मत्ी १४:३४‑३६

५३  पाररइ	थ्यंराः	इनमसं	गिेसरेत	
धाःगु	 थासय्		 ि ांचा	 नदरि।	
५४  वय्	रःनपं	 कवहां	झाय्	ंव	 फुकर	
मि्तय्	सं	 वय्	रःयात	 म्हसीरि।	
५५  उनरं	 इनमसं	 उखेंथुखें	 ब्वा ँय्		
जयुाः	वय्	रः	गि	गि	झाि	धाि	
अि	अि	हे	 उसाय्ँ		मदनुपनत	 ब्विा	
हि।	 ५६  थुरथं	 वय्	रः	 गि	 गि	
झाि,	 अि	 अि	 हे —	 गामय्	,	
शहरय्		व	बजारय्		 उसाय्ँ		 मदनुपनत	
िय्ँ		िय्ँ		हे	हयातइग।ु	अिे	इनमसं	
वय्	रःयागु	 िंया	 चवः	 जर	 थीत	
नबपनत	 याइगु।	 थुरथं	 िं	 थ्य्नपं	
फुकरं	िाया	वि।
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झरभतिरुभतियाग ुख ँ
मत्ी १५:१‑९

७  १ येश्याथाय्		 यरूशिेमं	 वःनपं	शास्त्ीत	व	फररसीत	वयाचंवग	ु
द।ु	२ थनुमसं	चिेातय्	सं	 ल्हाः	मस्यसु	े
हे	 िःग	ु खि।	 ३ फररसीत	 व	 फुकर	
य्हदीतय्	सं	 पिुांग	ु लथनतरुनत	 मािय्		
याइगलुिं	 इनमसं	 ल्हाः	 मस्यसुे	 गबुिे	ं
मिः।	 ४ इनमसं	 बजारय्		 विाः	 लिहां	
वयाः	 म्हय्		 िः	 हा	 हा	 यािाः	 थःत	
चवख	मयातिे	 िइ	मख।ु	थलुि	जर	
मख,ु	इनमसं	मािय्		यािा	चंवग	ुयकव	ह	े
द ु—	खविालखिा,	जालसरँेलस,	अि	े
रँय्	याग	ुथिबिय्		िं	िः	हा	हा	याय	े
माः।

५ फररसीत	व	शास्त्ीतय्	सं	वय्	रः‑
यारे	नयि —	“लिनम	चिेातय्	सं	िाय्		
तापाःबाजयानपनिग	ु लथनतरुनत	 मािय्		
यािा	मचंवग,ु	अि	ेहािं	ल्हाः	मस्यसु	े
िि?”

६  वय्	रिं	 धयानदि —	 “लिनपं	
निपाः	खवाःपाः	दनुपं	खः	धराः	यशयैा	
अगमवक्ां	चवया	तःग	ुधातथे	ंह	ेखः	
खनि —

‘थनुमसं	म्हतुुं	िा
लजतः	तसरं	हिाबिा	तइ।

िगुिं	धाःसा
थनुपं	तसरं	तापािा	चविी। *

 ७	थनुमसं	थःनपनसं	दय्	र्ग	ु
लथनतरुनतयात
परमशे्वरयाग	ुआज्ा	खः	धराः
मि्तय्	त	स्यिा	जइु।
उनरं	थनुमसं	लजग	ुसेवा	याःसां
िपपतं	जयािगय्		मज्।’

८  लिनमसं	 परमेश्वरयाग	ु आज्ायात	
मािय्		मयास	ेमि्तय्	ग	ुलथनतरुनतयात	
मािय्		यािाचवि।”

९ वय्	रिं	हािं	धयानदि —	“लिनमसं	
गलुि	अःपरु	 परमशे्वरयाग	ुआज्ायात	
िखे	 चीराः	 मि्तय्	ग	ु लथनतरुनत	
मािय्		याय	ेसः।	१० मोशां	थथ	ेचवया	
तःग	ु द ु—	 ‘थः	 मांबौयात	 हिाबिा	
नत।	 मांबौयात	 म्हतु	ु वाइनपनत	 स्यािा	
छव।’ * ११ लिनमसं	धाःसा	थथ	ेधराः	
स्यिा	 जिु —	 ‘सिुािं	 थः	 मांबौयात	
बीमाःग	ु ख	ँ परमेश्वरयात	 िाय	े धिु	
धराः	धाइ	 (थनुरयात	 रुबाकूि	धाइ)	
१२ ंव	थः	मांबौयात	हिाबिा	तय	ेम्वाः,	
अिे	 बी	 माःग	ु गवाहालि	 िं	 बीरी	
मख।ु’	 १३ थरुथं	 लिनमग	ु लथनतरुनतं	
परमेश्वरयाग	ु आज्ायात	 जयािगय्		
मजइुरा	छवइ।	थजयाःग	ुिा	लिनमसं	
यकव	ह	ेयािाचंवग	ुद।ु”
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म््तिय् ति अशदु्ध याइग ुख ँ
मत्ी १५:१०‑२०

१४  हािं	 येशं्	 मि्तय्	ग	ु हिुयात	
थःथाय्		 सःताः	 धयानदि —	 “लिनपं	
फुकरलसिं	लजग	ुख	ँनय,ँ	अि	ेथइुनर।	
१५ िय	ेतविगे	ुिुनरं	िं	मि्या	म्हय्		दिु	े
विाः	 वयात	 अशदु्ध	 याइ	 मख,ु	 बरु	
मि्याग	ुिगुिं	नपहां	वइगलुिं	ह	ेमि्यात	
अशदु्ध	याइ।	१६ सयुारे	 नहाय्	पं	 द	ु ंव	
नयिा	रा।”

१७ मि्तय्	त	तवःताः	वय्	रः	िेय्ँ		दिु	े
झायादीबिय्		 वय्	रःया	 चेिातय्	सं	
थ्व	 उखाियाग	ु अथकू	 िु	 खः	 धराः	
नयि।	 १८ अिे	 वय्	रिं	धयानदि —	
“लिनमसं	िं	थइुरे	मफु	िा?	लिनमसं	
गथे	थइुरे	मफुग?ु	 म्हतुुं 	 मि्या	 म्हय्		
दुहां	 ंवग	ु खं	वयात	अशदु्ध	याये	फइ	
मख।ु	 १९  िाय्	धाःसा	 थ्व	 फुकर	
िगुिय्		दिु	ेमख,ु	बरु	पवाथय्		वनिग	ु
खः,	अिे	 हािं	 नपहां	 तुं 	 वइ।”	 (थथ	े
वय्	रिं	ियगे	ुफुकर	चवख	ज्	धराः	
धयादीग	ुखः)

२० अिे	 हािं	वय्	रिं	धयानदि —	
“मि्याग	ु दिुे	ं नपहां	 वइग	ु खं	 जर	
वयात	 अशदु्ध	 याइ,	 २१ िाय्	धाःसा	
मि्याग	ु दिुगुिं	 निसे	ं थथे	 मनभंग	ु
नबचाः	नपहां	वइ —	व्यनभचार	यायगे,ु	
खइुग,ु	स्यायगे,ु	२२ िोभी	जइुग,ु	मनभंग	ु
जया	 यायेग,ु	 थगय्		 यायेग,ु	 िाः	 िाः	

थे	ंसिा	जइुग,ु	िगुः	मइुरेग,ु	मनेपनत	
मनभंराः	ख	ँल्हायगे,ु	घमण्डी	जइुग,ु	
म्खकू	जया	यायगे।ु	२३ थ्व	फुकर	मनभंग	ु
जया	मि्याग	ुदिुेनंिसे	ं नपहां	वइ,	अि	े
वयात	अशदु्ध	याइ।”

छम्ह य््हदीमखमु्ह भमसायाग ु
भ्श्ास 

मत्ी १५:२१‑२८

२४ वय्	रः	 अिं	 टरुोस	 व	 सीदोि	
लजल्िाय्		झाि।	सिुािं	मसीमा	धराः	
वय्	रः	िखा	िेय्ँ		दुहां	झाि।	अय्	िं	
मि्तय्	सं	सीरा	राि।	२५ भ्तआतमा	
दनुबिा	चंवम्ह	िम्ह	नमसा	मचाया	मांिं	
यश्े	िेय्ँ		दी	धयाग	ुसीराः	राचाराचां	
वयाः	वय्	रःया	तनुतइ	भ्वपिु।	२६ व	
लसररयाया	फोनिरेय्		चंवम्ह	िम्ह	ग्ीर	
खः।	ंव	वया	म्ह्याय्	यारे	दनुबिा	चंवम्ह	
भ्तआतमायात	 नपछवयानदस	ँ धराः	
वय्	रःयात	नबपनत	यात।

२७ वय्	रिं	 धयानदि —	 “नहापां	
मस्तय्	तनिं	 गाकर	 िरे	 ब्यु,	
िाय्	धाःसा	 मस्तय्	सं	 िया	 चंवग	ु
िाराः	 लखचायात	 वांछवया	 बी	
मजय्।”

२८ ंव	धाि —	“खः	प्रभ,ु	लखचातय्	सं	
िं	िा	मस्तय्	सं	वार्ग	ुिय	ेखं	निं।”

२९ अि	ेवय्	रिं	धयानदि —	“लिं	
थथ	ेधयादीगलुिं	 लिरनपनि	म्ह्याय्	या	
म्ंह	भ्तआतमा	नपहां	वि	ेधुंरि,	आः	

१०६ मर्कू स ७:१४ - २९  
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लि	 झासां	 लजि।”	 ३० िे	ँ थ्यंबिय्		
ंव	 भ्तआतमा	 मचाया	 म्ंह	 नपहां	 वि	े
धुं र्गलुिं	 मचा	 िासाय्		 दिाचंवग	ु
खि।

ख्ाय्ँ  ् खाखवःम्हय् झसति 
लाय् रादीगु

३१ यश्े	टरुोस	लजल्िां	सीदोि	जयुाः	
ेडरापोलिस	पाखे	ंगािीि	समदु्र	थ्यंर	
झाि।	३२ अि	मि्तय्	सं	वय्	रःयाथाय्		
िम्ह	खवाय्ँ		व	खाखःम्हय्	लसत	हि,	
अिे	 इनमसं	 वयात	 ल्हातं	 लथयानदस	ँ
धराः	नबपनत	यात।

३३  वय्	रिं	 वयात	 मि्तय्	थासं	
िखेलिर	 यंराः	 वयाग	ु नहाय्	पिय्		
ल्हाः	तयानदि।	अि	ेई	फािाः	वयाग	ु
म	ेलथयाः	३४ स्वगकूय्		थस्वयाः	झसरुाः	
तयाः	वयात	धयानदि —	“इफ्फात!”	
थनुरयाग	ु अथकू	 खः —	 “चािे	 मा!”	
३५ अि	ेवयाग	ुनहाय्	पं	चाि,	म	ेसि,	
थथ	ेंव	तयालजर	िवाय	ेफत।

३६ अिे	 इनमत	 सयुातं	 धाये	 मत	े
धराः	 उजं	 नबयानदि।	 गलुि	 गलुि	
वय्	रिं	 इनमत	 धाये	 मते	 धराः	
धयादी,	उलि	उलि	ह	ेइनमसं	बय्	बय्		
याः	 जइु।	 ३७ थ्व	 खिाः	 मि्तय्	सं	
अज्	चायाः	थथे	धाि —	“वय्	रिं	
यािादीग	ुिा	फुकरं	नभं	ज्,	खवाय्ँ	यात	
ताय्	रानदि,	अि	ेखाखःयात	िवाय	े
फय्	रानदि।”

्यद्वः म््तिय् ति ्रादीग ु
मत्ी १५:३२‑३९

८  १ उबिय्		हािं	गवाः	गवाः	मि्त	मिुाचवि।	थनुमरे	ियगे	ु िंु	 ह	े
मदगुलुिं	 येशं्	 थः	 चेिातय्	त	 सःताः	
धयानदि —	२ “थ्व	मि्त	खिाः	लजतः	
माया	 ंव।	 थनुपं	 लज	 िाप	 चविाचंवग	ु
स्वनह	ुदय्		धुंरि।	ियगे	ुिं	िंु	ह	ेमद।ु	
३ लजं	थनुमत	अथे	ंखालि	 पवाथं	 िे	ँ हु	ँ
धाि	धाःसा	िा	थनुपं	िय्ँ		ह	ेमछु्ाकू	
जइु,	 िाय्	धाःसा	 गलुि	 मि्त	 िा	
तापारंनिसे	ंवःनपं	द।ु”

४ चेिातय्	सं	 धाि —	 “थथे	 सुं	
मदथुाय्		थलुिमलि	मि्तय्	त	सिुां	गथ	े
यािाः	िरे	फइ?”

५  अिे	 वय्	रिं	 नयिानदि —	
“लिनमरे	गवःपा	मरर	द?ु”
इनमसं	धाि —	“नहय्	पा।”
६ वय्	रिं	इनमत	फ्यतरुानदि।	अि	े
मरर	रयाः	परमशे्वरयात	सभुाय्		नबयाः	
रुचा	 थिाः	 चेिातय्	त	 मि्तय्	त	
इिा	 ब्य	ु धराः	 नबयानदि।	 अि	े
इनमसं	 यंराः	 इिा	 नबि।	 ७ इनमरे	
लचचीलधरःनपं	 नया	 िं	 भचा	 दगुलुिं	
वय्	रिं	 व	 िं	 रयाः	 परमेश्वरयात	
सुभाय्		 नबयाः	 चेिातय्	त	 इंरे	
नबयानदि।

८ इनमसं	 यतिे	 िि।	 अिे	 इिाः	
ल्यंदगु	ुमरर	ह	ेनहय्	गः	खम	ुजायरे	द।ु	

१०८ मर्कू स ७:३० – ८:८  
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९ अि	पयद्ः	नत	मि्त	द।ु	अि	ेवय्	रिं	
इनमत	नबदा	नबयाः	छवत।	१० वय्	रः	
अिं	 थः	 चेिात	 िाप	 िांचाय्		 चविाः	
दिमिथुा	लजल्िाय्		झाि।

अज्िायापगु ुझिं क्य्गे ुइ्ाप 
मत्ी १६:१‑१२

११ फररसीत	 वयाः	 वय्	रः	 िाप	ख	ँ
ल्हाः	वि।	इनमसं	वय्	रःयात	जाचँय्		
यायेत	 स्वग गं	 िग्	 लचं	 हलज	 धराः	
फ्वि। *

१२ वय्	रिं	 झसरुाः	 तयाः	 धया‑
नदि —	 “िाय्		 थौ	ं रनहय्	यानपं	
मि्तय्	सं	लचं	मािा	जइुग?ु	लजं	लिनमत	
धातथे	ंधाय े—	थजयाःनपं	मि्तय्	त	िंु	
ह	ेलचं	कयिी	मख।ु” * १३ इनमत	अि	ह	े
तवःताः	वय्	रः	िांचाय्		चविाः	पाररइ	
झाि।

१४ उबिय्		इनमसं	मरर	यंरे	ल्वःमि।	
इनमरे	िांचाय्		िपा	ह	ेजर	मरर	द।ु	
१५ वय्	रिं	 इनमत	 खयाचवः	 नबयाः	
धयानदि —	“बांिार	होश	या,	हरेोद	
व	फररसीतय्	ग	ुसोडापाखे	ंबचय्		जयुा	
चव।ँ” *

१६ “झीरे	 मरर	 मदगुलुिं	 वय्	रिं	
थथे	 धयादीग	ु खः?”	 धराः	 चेिात	
थःथवय्		ख	ँल्हात।	१७ थ्व	ख	ँसीराः	

वय्	रिं	 इनमत	 धयानदि —	 “लिनपं	
िाय्		 मरर	 मद	ुधराः	 हािाचविाग?ु	
लिनमसं	आः	तर	िं	थइुरे	मफुनि	िा?	
लिनमग	ु िगुः	 अजज	 िं	 िाःनि	 िा?	
१८ नमखा	 दयाः	 िं	 लिनमसं	 मखं	िा?	
नहाय्	पं	 दयाः	 िं	 लिनमसं	 मताः	 िा?	
थलुि	यारिं	ह	ेल्वःमि	ेधुंरि	िा? * 
१९ नयाद्ः	 मि्तय्	त	 िरेत	 लजं	 नयापा	
मरर	 लिनमत	 इिा	 बीत	 नबयाबिय्	,	
गवःगः	दािा	ल्यं	दत?”
इनमसं	धाि —	“लझंनिगः	दािा।”
२० “पयद्ः	मि्तय्	त	िरेत	लजं	नहय्	पा	
मरर	 लिनमत	 इिा	 बीत	 नबयाबिय्		
गवःगः	खम	ुल्यं	दत?”
इनमसं	धाि —	“नहय्	गः	खम।ु”
२१ अि	ेवय्	रिं	धयानदि —	“आः	
िं	मथ्नि	िा?”

छम्ह रांयाति लाय् रादीगु
२२ अिं	वय्	रःनपं	बथेसदेाय्		थ्यंरः	
झाि।	मि्तय्	सं	िम्ह	रांम्ह	मि्यात	
हयाः	 वयात	 लथयानदस	ँ धराः	
वय्	रःयात	 नबपनत	यात।	 २३ वय्	रिं	
रांम्हय्	लसत	 ल्हाः	 जविाः	 गामं	 नपि	े
यंरानदि।	 अिे	 वयाग	ु नमखाय्		 ई	
तयाः	ल्हातं	लथयाः	धयानदि —	“लिं	
िंु	खं	िा?”

 मर्कू स ८:९ - २३ १०९
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२४ रांम्ंह	 चवय्		 थस्वयाः	 धाि —	
“लजं	मि्	िा	खिा	अथसेां	इनपं	लसमा	
थे	ंनयालस	विाचंवग	ुखिा।”

२५ वय्	रिं	 हािं	 वयाग	ु नमखाय्		
ल्हाः	तयानदि।	अि	ेिा	 ंव	बांिार	
ह	ेस्वय	ेफत,	फुकरं	यचरु	खि	ेदत।	
२६ वय्	रिं	धयानदि —	“सरासर	िे	ँ
झास,ँ	गामय्		दुहां	झाय	ेमत।े”

पत्संु ्य् रवःयाति ख्ीष्ट खवः धावःग ु
मत्ी १६:१३‑२०;	ि्रा ९:१८‑२१

२७ अिं	 येश्	 चेिात	 िापं	 रैसररया	
नफलिपपी	 धाःग	ु लजल्िाय्		 झाि।	
िय्ँ		 वय्	रिं	 चेिातय्	त	 थथे	 धराः	
नयिानदि —	 “मि्तय्	सं	 लजतः	 स	ु
धराः	धया	जिु?”

२८  इनमसं	 धाि —	 “गलुिलसिं	
बपपतस्मा	बीम्ह	य्हनिा	धाइग,ु”	गलुि‑
लसिं	“एलिया	धाइग,ु	अि	ेगलुिलसिं	
मेम्ह	 हे	 अगमवक्ा	 जइु	 धराः	
धाइग।ु” *

२९  अिे	 वय्	रिं	 नयिानदि —	
“लिनमसं	 लजतः	स	ुधराः	धयाचविा	
िय्	?”
पत्संु	 लिसः	 नबि —	 “लि	 मनुक्	
बीम्ह	ख्ीष्ट	खः।” *

३० अि	ेवय्	रिं	थ्व	ख	ँसयुातं	रि	े
मत	ेधराः	आज्ा	नबयानदि।

रवः सीग ुख ँर्ादीग ु
मत्ी १६:२१‑२३;	ि्रा ९:२२

३१ अबिय्		 निसे	ं येशं्	 चेिातय्	त	
धवाथइुर	 धयानदि —	 “मि्या	
राय्	िं	 यकव	 हे	 दःुख	 सीमानि।	
थरालिनपं,	 तःधंनपं	 पजुाहारीत	 व	
शास्त्ीतय्	सं	वयात	मािय्		याइ	मख,ु	
बरु	इनमसं	वयात	स्याइ।	स्वनह	ुलिपा	
व	हािं	म्वािा	वइ।”	३२ वय्	रिं	थ्व	
धवाथइुर	 धयानदि।	 अिे	 पत्संु	
वय्	रःयात	िखे	 यंराः	थथे	धयादी	
मत	ेधराः	ब्वःनबि।

३३  वय्	रिं	 फिकर	 फनहिाः	
चेिातय्	त	 स्वयाः	 पत्सुयात	 थथ	े
धराः	 हकरानदि —	 “शैताि,	 ि	
लजग	ु नह्यःिे	 चविे	मते,	िाय्	धाःसा	
िं	 िा	 परमेश्वरयागु	 खय्ँ	 मखु,	
बरु	 मि्तय्	गु	 खय्ँ		 जर	 धयाि	
तयाचवि।”

गर ेया्ावः यश्ेया िलेा जइुग ु
मत्ी १६:२४‑२८;	ि्रा ९:२३‑२७

३४ अिे	वय्	रिं	थः	चेिातय्	त	व	
अि	चंवनपं	मि्तय्	त	िापं	सःताः	थथ	े
धयानदि —	 “लज	 िाप	 वयेग	ु ज्सा	
लिनपं	सिुािं	थःग	ुखय्ँ		 िंु	हे	चय्ताः	
तय्		 मते।	 अिे	 थःग	ु क््स	 थःम्ंह	 ह	े
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रुनबयाः	 सीत	 तरं	 लिमचयसुे	 लजग	ु
ल्य्	 ल्य्	 वा। * ३५ थःग	ु प्राण	 बचय्		
यायेत	 जर	 स्वइम्ह	 मि्	 िाश	 जयुा	
विी।	सिुां	लजग	ुनिंनतं	व	नभंग	ुखयँाग	ु
निंनतं	थःग	ुप्राण	पाइ	व	बचय्		जइु। * 
३६ सारा	संसार	हे	ल्हातय्		दयाः	िं	व	
मि्	लसिा	वि	धाःसा	वयात	िु	दइ?	
३७ ंव	हािं	थःग	ुप्राण	िुनरं	लिफ्यािा	
राइ?	३८ थ्व	पापी	व	मनभंग	ुसंसारय्		
सिुां	 लज	 व	 लजग	ु ख	ँ नयिाः	 खवाः	
फस्वय्	री	मि्या	राय्		 िं	स्वगकूद्तत	
िाप	झः	झः	धाय्	र	परमेश्वर	बाःिं	
छवया	 हइबिय्		 व	 खिाः	 िजया	
चाइ।”

९  १ वय्	रिं	 हािं	 धयानदि —	“थलुि	 जर	 मख,ु	 लजं	 लिनमत	
मेग	ुिं	धाये —	थि	दिा	चंवनपं	मधय	े
गमु्ंह	 गमु्ंह	 मि्त	 परमेश्वरयाग	ु राजय	
झः	 झः	 धाय्	र	 वःग	ु मखंतिे	 सी	
मख।ु”

यश्ेयाग ुरूप ह््ग ु
मत्ी १७:१‑१३;	ि्रा ९:२८‑३६

२ खनुह	ु लिपा	यश्े	पत्सु,	यार्ब	व	
य्हनिायात	 ब्विाः	 पहाडय्		 झाि।	
अि	 मनेपं	 सुं	 ह	े मद।ु	 इनमसं	 स्व	 स्ंव	
ह	ेवय्	रःयाग	ुरूप	नहिा	वि।	३ वसः	

यचसु	ेतवइस	ेचविाः	लथिाचवि,	थथ	े
िा	 थ्व	 संसारय्		 चंवनपं	सिुािं	यचरेु	
फइ	 मख।ु	 ४ अि	 एलिया	 व	 मोशा	
खि	े दया	 वि।	 इनपं	 यश्े	 िाप	 ख	ँ
ल्हािाचवि।

५ थ्व	 खिाः	 पत्संु	 वय्	रःयात	
धाि —	 “गरुूज,ु	 झीनपं	 थि	 ह	े
चविे	 दत	 धाःसा	 गलुि	 बांिाइ।	
लजनमसं	 स्ंवग्	 बल्चा	 दय्	रे	 िा।	
िग्	 लितः,	 िग्	 मोशायात	 व	 मेग	ु
िग्	 एलियायात।”	 ६ इनपं	 तसरं	 ह	े
गयाःगलुिं	पत्संु	िु	धायेतयंग	ुखः	 ंव	
धाये	मसि।

७ अि	ेसपुाय्ँ		वयाः	इनमत	तवपिु।	
सपुाय्ँ		 दिुे	ं थथे	 धया	 हःग	ु सः	 ताय	े
दत —	“थ्व	लज	यःम्ह	राय्		खः।	थ्ंव	
धाःग	ुख	ँनय।ँ” * * ८ इनमसं	िचाखिंे	
स्वत,	सुं	ह	ेमखि,	अि	िा	इनपं	व	यश्े	
जर	द।ु

९ पहांड	 कवहां	 झाया	 चंवबिय्		
वय्	रिं	इनमत	थथ	ेउजं	नबयानदि —	
“मि्या	राय्		लसिाः	म्वािा	मवतिय्		
थ्व	 ख	ँ सयुातं	 धाये	 मते।”	 १० थथ	े
धयादीगलुिं	 इनमसं	 सयुातं	 मसीरुस	े
मिय्		जर	तया	ति।	अय्	सां	 इनमसं	
लसिाः	 म्वायेग	ु धाःग	ु िु	 जइु	 धराः	
थःथवय्		ख	ँल्हािाचवि।
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११  अिे	 वय्	रःयारे	 नयि —	
“शास्त्ीतय्	सं	 नहापािार	 एलिया	 ह	े
वय	ेमाः	धराः	िाय्		धयाचंवग?ु” *

१२  वय्	रिं	 धयानदि —	 “खः,	
एलिया	 निं	 नहापािार	वयाः	 फुकरं	
नमिय्		 याइ।	 मि्या	 राय्	िं	 यकव	
दःुखरष्ट	 लसयाः	 हेिा	 यारा	 चवि	े
मािी	धराः	िाय्		धमकूशास्त्य्		चवया	
तःग?ु	१३ लजं	 लिनमत	धातथे	ंधाय े—	
एलिया	िा	वये	धुंरि।	धमकूशास्त्य्		
चवया	 तःथे	ं तुं 	 इनमसं	 वयात	 यःथे	ं
यािाः	दःुखरष्ट	नबया	छवत।”

ि्ति दबुय्म्ह मिायाति लाय् रादीग ु
मत्ी १७:१४‑२१;	ि्रा ९:३७‑४३

१४ वय्	रःनपं	 मेनपं	 चेिातय्	थाय्		
लिहां	 झाःबिय्		 अि	 यकव	 मि्त	
मिुाचंवग	ु व	 शास्त्ीत	 वय्	रःया	
चेिात	 लिसे	 हािाचंवग	ु खि।	
१५ वय्	रःनपं	 झाःग	ु खिाः	 फुकर	
मि्त	 िकर	 जयुाः	 ब्वाय्ँ		 विाः	
िसरुस	यात।

१६  अिे	 वय्	रिं	 नयिानदि — 
“लिनपं	 इनपं	 िाप	 िु	 खय्ँ		 हािा‑ 
चविाग?ु”

१७ िम्हय्	लसिं	 वय्	रःयात	 लिसः	
नबि —	“गरुूज,ु	लजं	लजनम	राय्	यात	
िाताम्ह	भ्त	दनुबिा	चंवगलुिं	लिथाय्		

हया।	 १८ भ्त	 दनुबत	 धायेंव	 व	 बय्ँ		
ज्विी,	अिे	ई	भ्वाििि	भ्वाििि	
ह्ल्याः	वारुधी	नह्ययाः	नतल्ि	पयिा	
विी।	 लिरनपनि	 चेिातय्	त	 भ्त	
नपछवया	 ब्य	ु धराः	 धयां	 इनमसं	
नपछवये	मफुत।”

१९  अिे	 वय्	रिं	 धयानदि —	
“लिनमसं	 गथे	 जर	 नवश्वास	 याय	े
मफुग?ु	लज	लिनपं	िाप	गलुि	ह	ेचविी‑
नतनि	धराः?	लजं	 लिनमग	ु निंनतं	गलुि	
जर	दःुख	सह	यािाचविगे?ु	मचायात	
थि	हलज।”

२० अिे	 मचायात	 वय्	रःया	 थाय्		
हि।	भ्तआतमां	यश्ेयात	खिंेव	मचा�
यात	 रसाः	 यािाः	 बय्ँ		 छवावात।	
अि	ेमचां	गवारा	गवारा	तिुाः	म्हतुइु	ई	
भ्वाििि	भ्वाििि	वय्	रि।

२१ थ्व	खिाः	वय्	रिं	नयिानदि —	
“थथ	ेज्ग	ुगलुि	दत?”
बौम्हय्	लसिं	 धाि —	 “मचांनिसे।ं	

२२ थ्व	 भ्तआतमां	 वयात	 स्यायेत	
आपवः	 हे	 नमइ	 व	 िखय्		 वांछवया	
बी	धुंरि।	लिं	िंु	यािादी	फुसा,	दया	
यािाः	गवाहालि	यािानदस	ँरे।”

२३ अि	ेवय्	रिं	धयानदि —	“लजं	
याय	ेफु	धराः	िं	नवश्वास	याःसा	मजी	
माःग	ुिु	द	ुधराः?	नवश्वास	याःनपनत	
िा	फुकरं	जइु।”
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२४ उनरिमय्		ंव	धाि —	“लजं	नवश्वास	
यािा,	अय्	िं	नवश्वासय्		बमिाःनिगलुिं	
लजतः	गवाहालि	यािानदस।ँ”

२५ गवाः	गवाः	मि्त	वयाचंवग	ुखिाः	
वय्	रिं	 भ्तआतमायात	हकराः	धया‑
नदि —	 “हे	 िाताम्ह	 व	 खवाय्ँ	म्ह	
भ्तआतमा,	 लजं	 िनत	 धयाचविा —	
वया	थासं	नपहां	वा,	अि	ेहािं	गबुिे	ं
ह	ेवयारे	दबुी	मत।े”

२६ भ्तआतमा	 लचल्िाय्		दिा	हािाः	
मचायात	 इसाःलथसाः	 यािाः	 नपहां	
वि।	अि	ेव	मचा	सीम्ह	थे	ंचविावि।	
फुकरलसिं	 िा	 मचा	 लसत	 हे	 धराः	
धाि।	 २७ तर	 वय्	रिं	 ल्हाः	 जविाः	
थिानदि,	अि	ेव	दिा	वि।

२८ िेय्ँ		दिु	ेझाय	ेधुंराः	चिेातय्	सं	
सतुकुर	 वय्	रःयारे	 थथे	 धराः	
नयि —	 “लजनमसं	 भ्तयात	 िाय्		
नपछवय	ेमफुग?ु”

२९ वय्	रिं	धयानदि —	“थजयाःम्ह	
भ्तयात	िा	प्राथकूिा	मयाय्	रं	नपछवय	े
फइ	मख।ु”

यशं्े ्हा्ं रवः सीग ुख ँर्ादीग ु
मत्ी १७:२२‑२३;	ि्रा ९:४३‑४५

३०  अिं	 वय्	रःनपं	 गािीि	 जयुाः	
झाि।	 वय्	रःनपं	 गि	 विाचंवग	ु
धराः	सिुां	मसीमा	धयाग	ुवय्	रःया	

इचिा	 खः।	 ३१  िाय्	धाःसा	 िय्ँ		
वंँव	वय्	रिं	चेिातय्	त	थथे	धराः	
स्यिानदि —	 “मि्या	 राय्	यात	
जविाः	मि्तय्	ग	ुहे	ल्हातय्		िः	िाइग	ु
ई	वइि।	 इनमसं	वयात	 स्याइ,	अि	े
स्वनह	ु दय्	राः	 हािं	 म्वािा	 वइ।”	
३२ इनमसं	 धाःसा	 वय्	रिं	 धयादीग	ु
ख	ँ बांिार	 मथ्,	 अय्	सां	 नयिेत	
गयात।

दरलय्  तिवःधंम्ह स?ु 
मत्ी १८:१‑५;	ि्रा ९:४६‑४८

३३ वय्	रःनपं	 रफिकूहमुय्		 थ्यंराः	
िेय्ँ		झाय	ेधुंराः	वय्	रिं	इनमरे	िय्ँ		
िु	ख	ँल्हािाचविाग	ुधराः	नयिानदि।	
३४ इनपं	 समु्र	 चवि,	 िाय्	धाःसा	
िय्ँ		इनपं	मधय	ेस	ुतःधं	धराः	हािा	
वयाचंवग	ु खः। * ३५ अिे	 वय्	रिं	
फ्यतिुाः	 लझंनिम्हय्	लसतं	 सःताः	 थथ	े
धयानदि —	 “दरिय्		 नहापा	 जइुत	
स्वइम्हय्	लसयां	 दरिय्		 लिपा	 चवि	े
माः,	 अिे	 फुकरलसयां	 चयः	 जइु	
माः।” *

३६  थलुि	 धयाः	 वय्	रिं	 िम्ह	
मचायात	हयाः	 इनम	दथइु	तयानदि।	
अिे	 वयात	 मिुय्		 तयाः	 इनमत	
धयानदि —	 ३७ “सिुां	 लजग	ु िामय्		
थजयाःम्ह	 मचायात	 िािाराइ,	 ंव	
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लजतः	 हे	 िािाराःगनुत	 गयिी।	 सिुां	
लजतः	िािाराइ	ंव	लजतः	िािाराःग	ु
मख,ु	 लजतः	 छवया	 हःम्हय्	लसत	
िािाराःग	ुखः।” *

स ुिी शत् ुमख ु् िीम्ह ्ह ेम्् खवः 
ि्रा ९:४९‑५०

३८ िनह	ु य्हनिां	 येश्यात	 धाि —	
“गरुूज,ु	लजनमसं	लिग	ुिामं	भ्त	खयािा	
चंवम्ह	 िम्ह	 मि्यात	 खिा।	 लजनमसं	
वयात	 अथे	 याये	 मते	 धराः	 धया,	
िाय्	धाःसा	व	झीनपं	लिस	ेजयुाचंवम्ह	
मख।ु”

३९ वय्	रिं	धयानदि —	“वयात	पि	े
मते,	िाय्	धाःसा	 लजग	ु िामं	 ततःधंग	ु
जया	यािा	चंवनपं	सिुािं	लजतः	मनभंरे	
िालि	मख।ु	 ४० स	ुझी	शत्	ु मख,ु	व	
झीम्ह	 हे	 मि्	 खः। * ४१ लजं	 लिनमत	
धातथे	ंधाय े—	सिुािं	ख्ीष्टया	मि्त	
धराः	 लिनमत	 िः	 जर	 तंवर्सां	
वयात	इिाम	दइ।” *

पापय्  लारीग ुख ँ
मत्ी १८:६‑९;	ि्रा १७:१‑४

४२  “सुिािं	 लजतः	 नवश्वास	 यािा	
चंवम्ह	िम्ह	लचधंम्ह	मि्याग	ुजर	िं	
नवश्वास	स्यंरेत	स्वि	धाःसा	वयात	

गःपतय्		 ल्वंहघः	 घाराः	 समुद्रय्		
वांछवयेग	ुहे	बांिाइ।	४३ िंग	ुल्हातं	
िनत	पापय्		िारी	धाःसा	उनरयात	
पािा	 छव।	 निपा	 ल्हाः	 दय्	राः	
िररयाग	ुगबुिे	ं मसीग	ु नमइ	िाय्	ग	ु
स्वयाः	 िा	 ल्हाः	 मदय्	र	 म्वािा	
चविेग	ुहे	 नभं। * ४४ अि	छवया	चंवग	ु
नम	गबुिे	ंसी	मख,ु	अिे	हािं	री	 िं	
गबुिे	ंहे	सी	मख।ु	४५ िंग	ुतनुतं	िनत	
पापय्		िारी	धाःसा	उनरयात	पािा	
छव।	तनुत	 निपा	 दय्	राः	 िररयाग	ु
गुबिें	 मसीगु	 नमइ	 िायेगु	 स्वयाः	
िा	 तनुत	 मदय्	र	 म्वािा	 चविेग	ु ह	े
नभं।	४६ अि	छवया	चंवग	ु नम	गबुिे	ं
सी	 मखु,	 अिे	 हािं	 री	 िं	 गुबिे	ं
हे	 सी	 मख।ु	 ४७  अथे	 हे	 िंग	ु नमखां	
िनत	पापय्		िारी	धाःसा	उनरयात	
लिरयाः	वांछवया	ब्य।ु	नमखा	निगिं	
मदयेरा	िररयाग	ु नमइ	वांछवय्	रा	
चविेग	ु स्वयाः	 िा	 िंग	ु िानग	रां	
जुयाः	 परमेश्वरयागु	 राजयिय्		 दुहां	
विेग	ुहे	 नभं। * ४८ अि	छवया	चंवग	ु
नम	गबुिे	ंसी	मख,ु	अिे	हािं	री	 िं	
गबुिे	ंसी	मख।ु *

४९ “िम्ह	 िम्हय्	लसत	 नमं	 हे	 लच	
सवाः	वय्	री।	५० लच	 नभं	 ज्,	अथसेां	
लचं	 लचयाग	ुसवाः	 तंर्सा	गय्		यािाः	
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लच	सवाः	वय्	रेग?ु	 लिनपं	 लच	सवाः	
वःनपं	 जयुा	 चव,ँ	 अिे	 फुकर	 िाप	
नमिय्		जयुा	चव।ँ” *

पारपािरेुग ुख ँ
मत्ी १९:१‑१२;	ि्रा १६:१८

१०  १  गािीि	 तवःताः	 येश्	य्हनदया	 लजल्िाय्		 झायाः	
अिं	यदकूि	खलुसया	पाररइ	झाि।	अि	
िं	वय्	रःयाथाय्		 गवाः	 गवाः	मि्त	मुं	
वःगलुिं	 नह्याबिे	ं थे	ं वय्	रिं	 इनमत	
स्यिरेि	ेयािानदि।

२ अि	िं	फररसीत	वयाः	वय्	रःयाग	ु
मि	 स्वयेत	 थथे	 धराः	 नयि —	
“मि्तय्	सं	 थः	रिाःयात	 तवःते	 जय्	
िा	नर	मजय्?”

३  वय्	रिं	 धयानदि —	 “मोशां	
लिनमत	िु	या	धराः	धया	थरि?”

४ इनमसं	 धाि —	 “मोशां	 िा	 भ्ंव	
चवयाः	पारपाचर्ुसां	जय्	धराः	धाःग	ु
द।ु” *

५ अि	ेवय्	रिं	लिसः	नबयानदि —	
“लिनमग	ु िगुः	 िाःगलुिं	 हे	 मोशां	
अथे	 पारपाचर्ुसां	 जय्	 धराः	 धया	
थर्ग	ु खः।	 ६ दरिय्		 नहापा	 सपृष्ट	
यािादीबिय्		 हे	 परमशे्वरं	 इनमत	 नमजं	
व	 नमसा	 यािाः	 दय्	रादीग	ु खः। * 

७ अय्	ज्गलुिं	 मि्त	 थः	 मांबौयात	
तवःताः	रिाः	िाप	चंव	विी।	८ अि	े
इनपं	 निम्ंह	 िम्ह	 हे	 जइु।	 उनरं	आः	
इनपं	निम्ह	मख,ु	िम्ह	ह	ेजइु	धुंरि। * 
९ परमशे्वरं	ह्िादीनपनत	मि्तय्	सं	फाय	े
मजय्।”

१० िेय्ँ		 लिहां	 वःबिय्		 चेिातय्	सं	
वय्	रःयारे	थ्व	ह	ेख	ँनयि।	११ अि	े
वय्	रिं	 धयानदि —	 “सिुािं	 थः	
रिाःयात	तवःताः	ममे्ह	लिस	ेब्याहा	
यात	धाःसा	ंव	व्यनभचार	याःग	ुजइु।	
१२ अथे	 हे	 नमसां	 िं	 थः	 भाःतयात	
तवःताः	ममे्ह	लिस	ेब्याहा	यात	धाःसा	
ंव	व्यनभचार	याःग	ुजइु।” *

मसतिय् ति आझशष भबयादीग ु
मत्ी १९:१३‑१५;	ि्रा १८:१५‑१७

१३  लिपा	 मि्तय्	सं	 मस्तय्	त	
येशं्	 आलशष	 नबयादीमा	 धराः	
वय्	रःयाथाय्		हि।	चिेातय्	सं	इनमत	
हकराः	छवि।

१४ अिे	 येशं्	 तंम्वयाः	 इनमत	धया‑
नदि —	 “मस्तय्	त	 पिे	 मते।	 इनमत	
लजथाय्		 छवया	 हलज,	 िाय्	धाःसा	
परमेश्वरयाग	ु राजय	 थजयाःनपनिग	ु ह	े
खः।	 १५ लजं	 लिनमत	 धातथे	ं धाये —	
मस्तय्	ग	ु िगुः	 थे	ं दय्	रा	 मवःनपनत	
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परमेश्वरयाग	ु राजयय्		 दरुाइ	 मख।ु” * 
१६ अिे	 वय्	रिं	 मस्तय्	त	 घय्	पयुाः	
िेिय्		ल्हाः	तयाः	आलशष	नबयानदि।

तिवःभमम्ह म्् 
मत्ी १९:१६‑३०;	ि्रा १८:१८‑३०

१७ अिं	 येश्	 िय्ँ		 झाया	 चंवबिय्		
िम्ह	 मिखंु	 ब्वाय्ँ		 ब्वाय्ँ		 वयाः	
वय्	रःया	 नह्यःिे	 पलुिं	 चयुाः	 थथ	े
धराः	नयि —	“नभंम्ह	गरुूज,ु	िु	जया	
याःसा	लजतः	अिनत	जीवि	दइ?”

१८  वय्	रिं	 लिसः	 नबयानदि —	
“लजतः	िाय्		 नभंम्ह	धराः	धयाग?ु	
नभंम्ह	िा	परमेश्वर	िम्ह	हे	जर	द।ु	
१९  व्यवस्थाय्		थथे	 चवया	तःग	ु लस	
हे	 स्य्,	 मख	ु िा? —	 स्याये	 मते,	
व्यनभचार	 याये	 मते,	 खुइ	 मते,	
मखगु	ुसाक्षी	बी	मते,	रनपकूनत	थगय्		
याये	 मते,	 थः	 मांबौयात	 हिाबिा	
नत।” *

२०  ंव	 लिसः	 नबि —	 “गरुूज,ु	
थ्व	 फुकरं	 मचाबिय्	निसे	ं हे	 मािय्		
यािाचविाग	ुद।ु”

२१ थ्व	 नयिाः	वय्	रःयात	व	खिाः	
माया	 वि,	 अिे	 थथे	 धयानदि —	
“अझ	िं	 लिं	िता	याय	ेमानि,	थःरे	
दगु	ु फुकरं	 नमयाः	 ियेमखंनपनत	
इिा	 नबयानदस।ँ	 अिे	 लितः	 स्वगकूय्		

धिसम्पनत्	दइ।	थलुि	याय	ेधुंराः	लज	
िाप	झास।ँ”

२२ थ्व	 ख	ँ नयिाः	 व	 मि्	 खवाः	
लखउँसे	 चंवराः	 दःुख	 तायाः	 समु्र	
वि,	िाय्	धाःसा	व	तसरं	ह	ेतःनमम्ह	
खः।

२३  अिे	िचाखेिं	स्वयाः	वय्	रिं	
चेिातय्	त	 धयानदि —	 “तःनमनपं	
मि्तय्	त	परमेश्वरयागु	 राजयय्		दुहां	
विेत	 गुलि	 थारु।”	 २४  थ्व	 ख	ँ
नयिाः	चेिात	िकर	जिु।	वय्	रिं	
हािं	 धयानदि —	 “परमेश्वरयाग	ु
राजयय्		 दुहां	 विेत	 गुलि	 थारु।	
२५  म ुिुयागु	 रँय्		 पवािय्		 उँट	 दुहां	
विेत	अःपुया	 चविी,	 तर	 तःनमनपं	
परमेश्वरयागु	 राजयय्		 दुहां	 विेत	
थारुया	चविी।”

२६ थ्व	ख	ँनयिाः	इनपं	तसरं	ह	ेअज्	
चाि,	अिे	थःथवय्		थथे	धराः	ख	ँ
ल्हात —	 “अय्	सा	 सिुां	 जर	 उद्धार	
राय	ेफइ?”

२७ वय्	रिं	 इनमत	 स्वयाः	 धया‑
नदि —	 “मि्तय्	पाखे	ं थथे	 जइु	 फइ	
मख,ु	अय्	िं	परमशे्वरं	याय	ेमफुग	ुिंु	िं	
मद।ु”

२८ पत्संु	 वय्	रःयात	थथे	 धाि —	
“स्वया	 नदस,ँ	 लजनमसं	 दगु	ु फुकर	
तवःताः	लिग	ुल्य्	ल्य्	वयाचविा।”
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२९  वय्	रिं	 धयानदि —	 “लजं	
लिनमत	धातथे	ंधाय े—	लजग	ुनिंनतं	व	
नभंग	ु खयँाग	ु निंनतं	 िेबँ ु,ँ	 दाजनुरजा,	
ततारेहे,ँ	मांबौ	व	राय्	म्ह्याय्		तवःता	
वःनपनत	३० व	दःुख	स्य्नपनत	आः	ह	े
सलि	 दगंु	 अपवः	 िेबँ ु,ँ	 दाजनुरजा,	
ततारेहे,ँ	मांबौ	व	राय्	म्ह्याय्		सरिे	ं
दइ।	अि	ेहािं	अिनत	जीवि	िं	दइ।	
३१ नहापा	 िाःनपं	 लिपा	 िाइ,	 अि	े
लिपा	िाःनपं	नहापा	िाइ।” *

यशं्े स्रवः खझुस सीग ुख ँधयादीग ु
मत्ी २०:१७‑१९;	ि्रा १८:३१‑३४

३२ वय्	रःनपं	 अिं	 यरूशिेमपाख	े
झाि।	 येश्	 इनमग	ु नह्यः	 नह्यः	
झायाचवि।	चिेात	व	वय्	रःया	ल्य्	
ल्य्	वःनपं	मि्त	िकर	जयुाः	गयागयां	
विाचवि।	 येशं्	 हािं	 िरः	 लझंनिम्ह	
चेिातय्	त	 सःताः	 थःत	 जइुनतनिग	ु
ख	ँथथ	ेधराः	रिानदि —	३३ “नय,ँ	
झीनपं	 यरूशिेमय्		 विाचविाग	ु द।ु	
अि	मि्या	राय्	यात	 जविाः	तःधंनपं	
पजुाहारीत	 व	 शास्त्ीतय्	ग	ु ल्हानतइ	
िः	 ल्हािा	 बी।	 इनमसं	 वयात	 स्याय	े
हे	 माः	 धराः	 धाइ।	 अिे	 वयात	
य्हदीमखनुपनिग	ु ल्हातय्		 िः	 ल्हािा	
बी।	 ३४ इनमसं	 वयात	 यंराः	 नगजय्		
याइ,	 थरुिं	 बी,	 रोरागं	 दाइ,	 अि	े

स्यािा	छवइ।	अय्	सां	स्वनह	ुदय्	राः	
व	म्वािा	वइ।”

यार्ब ् य््हन्ां भबपनति यावःग ु
मत्ी २०:२०‑२८

३५  जपब्दया	 राय्	नपं	 यार्ब	 व	
य्हनिां	वयाः	थथ	ेधाि —	“गरुूज,ु	
लजनमसं	 नह्याग	ु फ्ंवसां	 लिं	 लजनमत	
नबयादी	धराः	लजनमसं	मिं	तिुाग	ुद।ु”

३६ वय्	रिं	 नयिानदि —	“धा,	 लजं	
लिनमत	िु	याय	ेमाि?”

३७ इनमसं	धाि —	“लि	जजु	ुजयुा‑
दीबिय्		लजनमत	लिग	ुजवय्		व	खवय्		
तयानदस।ँ”

३८ थ्व	नयिाः	वय्	रिं	धयानदि —	
“लिनमसं	 िु	 फ्विाचविा	 धयाग	ु
थःनपनसं	ह	ेमस्य्।	िु	लजं	तवितेयिाग	ु
दःुखयाग	ुखविां	लिनमसं	तवि	ेफु	िा?	
लजं	 राये	 माःग	ु दःुखयाग	ु बपपतस्मा	
लिनमसं	राय	ेफु	िा?” *

३९ इनमसं	“फु”	धराः	लिसः	नबि।
अिे	 वय्	रिं	 इनमत	 धयानदि —	
“तविेत	िा	 लिनमसं	 िं	 लजं	थे	ं तविी,	
अि	ेबपपतस्मा	रायते	िा	लिनमसं	िं	
लजं	थे	ंराइ।	४० अय्	िं	लजरे	सयुात	िं	
लजग	ुजंव	खंव	तयगे	ुहर	मद।ु	सयुात	
सयुात	 तयेग	ु धराः	 िा	 कवःलििा	
तयादी	धुंरि।”
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४१ यार्ब	 व	 य्हनिायाग	ु थ्व	 ख	ँ
नयिाः	 मेनपं	 लझम्ह	 चेिात	 तंम्वि।	
४२ अथज्ेगलुिं	वय्	रिं	इनमत	थःथाय्		
सःताः	धयानदि —	“लिनमसं	 लस	ह	े
स्य्	नि,	थ्व	संसारय्		शासि	याइनपनसं	
मि्तय्	त	 ल्हातय्		 राइ।	 अिे	 इनम	
िायःतय्	सं	इनमत	थः	यःथे	ंयािा	तइ।	
४३ लिनमग	ु दथइु	 धाःसा	 थथे	 जइु	
मख।ु	सिुां	 तःधं	जइु	 मापस्त	वय्	री	
व	 लिनपं	सरलसयां	 चयः	जइु	 माः। * 
४४ सयुां	 नहापािारे	मापस्त	वःसा	व	
िा	झि	दास	ह	ेजइु	माः। * ४५ मि्या	
राय्		िं	सेवा	यारेत	मख,ु	बरु	सेवा	
यायते	व	यकवलसत	मनुक्	बीत	व	सीत	
वःग	ुखः।”

रांम्ह बारभतिमयैाति लाय् रादीग ु
मत्ी २०:२९‑३४;	ि्रा १८:३५‑४३

४६ अिे	 वय्	रःनपं	 यरीहो	 थ्यंरः	
झाि।	यश्े	अिं	चिेात	व	यकव	मि्त	
िाप	झायतेयंबिय्		िय्ँ		िथाय्		नतमयैा	
राय्		 बारनतमै	 धाःम्ह	 िम्ह	 रांम्ह	
फ्वनगं	चविाचवि।	४७ ंव	िासरतयाम्ह	
यश्े	झायाचवि	धयाग	ुनयिाः	ततःसिं	
थथे	 हािा	 हि —	 “दाऊदया	 राय्		
यश्े,	लजतः	दया	यािानदस।ँ”

४८ मि्तय्	सं	वयात	हाि	ेमत	ेधराः	
ब्वः	नबि।

अय्	िं	 व	 झि	 जर	 तसरं	 हािा	
हि —	 “दाऊदया	राय्		 येश्,	 लजतः	
दया	यािानदस।ँ”

४९  थ्व	 नयिाः	 वय्	रिं	 नदिाः	
धयानदि —	“वयात	सःती।”
इनमसं	 व	 रांयात	 थथे	 धराः	
सःति —	 “साहस	 या,	 द,ँ	 वय्	रिं	
िनत	सःतानदि।”	५० गानग	ह	ेतवःताः	
नतंनहयुाः	व	िकरिं	यश्ेयाथाय्		वि।

५१ अि	ेवय्	रिं	वयात	धयानदि —	
“लजं	लितः	िु	याय	ेमाि?”
रांिं	धाि —	“गरुूज,ु	लजतः	नमखां	
खंरा	नबयानदस।ँ”

५२ वय्	रिं	 धयानदि —	 “झास,ँ	
लिग	ु नवश्वासं	 लिं	 नमखां	 खिी।”	
उनरिमय्		 हे	 ंव	 नमखां	 खि,	 अिे	 व	
वय्	रःया	ल्य्	ल्य्	वि।

यश्े यरूशलमेय्  िावःग ु
मत्ी २१:१‑११;	ि्रा १९:२८‑४०;	

यूहन्ना १२:१२‑१९

११  १  वय्	रःनपं 	 यरूशिेमया	सनत्र	िाःग	ुजैत्ि	डाँडा‑
यागु	 बेतफागे	 व	 बेथानिया	 धाःग	ु
गामय्		 थ्यंरः	झाःबिय्		येशं्	 निम्ह	
चेिातय्	त	थथे	 धराः २  ख	ँ स्यिाः	
छवयानदि —	“लिनपं	नह्यःिेसं	चंवग	ु
गामय्		हु।ँ	अि	दुहां	विेंव	हे	सिुािं	

११८ मर्कू स १०:४१ – ११:२  
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मगःनिम्ह	 िम्ह	 गधाया	 मचायात	
लचिा	 तःगु	 खिी।	 वयात	 फ्यिाः	
थि	 ह लज।	 ३   लि नमत	 सुि ा िं 	 िंु	
धाि	धाःसा,	 लिनमसं —	 ‘प्रभयुात	
मािाचवि’	धराः	धा।	अिे	ंव	नबया	
हइ।”

४ इनपं	विाः	िम्ह	गधाया	मचायात	
िय्ँ		 िाःग	ु िखुाय्		 नपिे	 लचिा	 तःग	ु
खिाः	 इनमसं	 वयात	 फ्यि।	 ५ अि	
दिा	 चंवनपनसं	 इनमत	 थथे	 धाि —	
“गधायात	 फ्यिाः	 िु	 यािाचविाग	ु
ंह?”	 ६ वय्	रिं	 स्यिा	 हःथे	ं इनमसं	
लिसः	 नबि।	अि	ेइनमत	गधा	 नबया	
हि।	 ७ इनमसं	 व	 गधाया	 मचायात	

वय्	रःया	 थाय्		 हयाः	 थःनपनिग	ु गा	
वयाग	ुम्हय्		िाया	नबि।	अि	ेवय्	रः	
गधाया	म्हय्		चविानदि।

८ यकवलसिं	थः	थःग	ुगा	हयाः	िय्ँ		
िाया	 नबि,	 अिे	 गलुिलसिं	 खयिय्		
चंवग	ु स्याउिा	 हः	 हयाः	 िय्ँ		 िाय्		
हि।	 ९ वय्	रःया	 नह्यः	 नह्यः	 ंवनपं	व	
ल्य्	ल्य्	वःनपं	थथ	ेहाि —

“होसनिा,
प्रभयुा	िामं	झाःम्ह	धनयम्ह	
खः। *

 १०	झी	तापाःबाजया	दाऊदयागु
वयाचंवग	ुराजयया

 मर्कू स ११:३ - १० ११९
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जय	जय	जइुमा।
स्वगकूय्		चविादीम्ह	परमशे्वरयात
होसनिा।”

११  थुरथं	 वय्	रः	 यरूशिेमय्		
थ्यंराः	 अि	 चंवग	ु देगःया	 चरुय्		
झाि।	िचाखिंे	फुकरं	स्वय	ेधुंराः	
लिबाय्		 धुंर्गलुिं	 वय्	रः	 लझंनिम्ह	
चिेात	िाप	बथेानियाय्		लिहां	झाि।

यवःमररमायाति सरावः भबयादीग ु
मत्ी २१:१८‑१९

१२ रनहय्	खनुह	ुवय्	रःनपं	बथेानियां	
झाया	 चंवबिय्		 येशं्	 ियनेपतयारि।	
१३ तापारं	 हे	 वय्	रिं	 िमा	 वाउँस	े
चंवग	ु यःमररमा	 खिाः	 उरी	 िंु	

सयाचंवग	ुदइ	िा	धराः	स्वः	झाि।	
अि	थ्यंराः	िंु	ह	ेसया	मचंवग	ुव	हः	
जर	 खि।	 थबुिय्		 यःमरर	 सइग	ु ई	
मज्नि।	१४ अि	ेवय्	रिं	थ्व	लसमायात	
थथ	ेधयानदि —	“आंवलि	िंग	ुफि	
सिुािं	 िय	ेमखिेमा।”	थथ	ेधयादीग	ु
चिेातय्	सं	िं	ताि।

बंजावःतिय् ति दगेलं खया्ा छ्वःग ु
मत्ी २१:१२‑१७;	ि्रा १९:४५‑४८;	

यूहन्ना २:१३‑२२

१५ वय्	रःनपं	हािं	यरूशिमेय्		थ्यंरः	
झाि।	 येशं्	 देगिय्		 झायाः	 अि	
चविाः	मीग	ुव	नयायगे	ुजया	यािाचंवनपं	
फुकरलसतं	खयािा	छवयानदि।	लधबा	
नहिीनपं	 सरानफतय्	ग	ु टेनबि	 गवारा	
तइुरानबि,	 सरुुभत	ु मीनपनिग	ु ताथ	
फाता	 पइुरा	 नबि।	 १६ हािं	 देगःया	
चरंु	जरुाः	सयुातं	िं	िंु	यंरेग	ुहयगे	ु
यारे	 नबया	 मनदि।	 १७  वय्	रिं	
इनमत	थथ	ेधयाः	स्यिानदि —	“थ्व	
ख	ँचवया	तःग,ु	मस्य्	िा?	 ‘लजग	ु िे	ँ
फुकर	मि्तय्		प्राथकूिा	याइग	ुिे	ँखः।’	
लिनमसं	िा	थनुरयात	खु	ँव	दाखुतँय्	ग	ु
िे	ँधराः	यािाचवि।” *

१८ तःधंनपं	 पजुाहारीत	 व	 शास्त्ी‑
तय्	सं	 थ्व	 ख	ँ नयिाः	 वय्	रःयात	
स्यायगे	ुगवसाः	गवि।	तर	मि्त	खिाः	

१२० मर्कू स ११:११ - १८  
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गयािाः	इनमसं	याय	ेमफुत,	िाय्	धाःसा	
मि्तय्	सं	 वय्	रःयाग	ु ख	ँ तसरं	
यय्	र्।

१९ बहिी	 ज्गलुिं	 वय्	रःनपं	 शहरं	
नपि	ेबथेानियाय्		लिहां	झाि।

ग्ा ्ंग ुयवःमररमा 
मत्ी २१:१८‑२२

२० रनहय्	खनुह	ुसथुय्		वय्	रःनपं	हािं	
यरूशिेमपाखे	ं विा	 चंवबिय्		 िय्ँ		
यःमररमा	 गिा	 चंवग	ु खि।	 २१ अि	े
पत्सुयात	िमंुसे	वयाः	थथ	ेधाि —	
“गरुूज,ु	 स्वयानदस,ँ	 लिं	 सराः	
नबयादीग	ुलसमा	िा	गिा	वि	ेधुंरि।”

२२ अि	ेवय्	रिं	लिसः	नबयानदि —	
“परमेश्वरयात	 नवश्वास	 या।	 २३ लजं	
लिनमत	 धातथे	ं धाये —	 लिनमसं	 िं	
िंु	ह	े संरा	मयास	ेथःम्ंह	मनतइ	तःग	ु
ख	ँ प्विी	धराः	 नवश्वास	 यािाः	 थ्व	
पहाडयात	 ‘ल्यहे	ँ दिाः	 समदु्रय्		 रुतुं	
हु’ँ	धराः	धाि	धाःसा	अथ	ेह	ेजइु। * 
२४ अय्	ज्गलुिं	 लजं	 लिनमत	 धाये —	
प्राथकूिा	 यािाः	 लिनमसं	 िु	 फ्ंवग	ुखः	
व	 लजतः	 दये	 धुंरि	धराः	 नवश्वास	
यात	 धाःसा	 लिनमत	 व	 द	 हे	 दइ।	
२५ सिुािं	लिनमत	िंु	याःग	ुदसुा	प्राथकूिा	
यायेबिय्		 लिनमसं	 इनमत	 नह्याबिे	ं
क्षमा	 या,	 अिे	 स्वगकूय्		 चविादीम्ह	

लिनम	परमशे्वर	बाःिं	 िं	 लिनमत	अथ	े
हे	 क्षमा	 याइ।	 २६ लिनमसं	 वयात	
क्षमा	 मनबि	 धाःसा	 लिनम	 स्वगकूय्		
चविादीम्ह	बाःिं	िं	लिनमसं	याःग	ुपाप	
क्षमा	यािादी	मख।ु” *

यश्ेयाति स्ुां अझधरार भबया तिल 
धरावः नयंग ु

मत्ी २१:२३‑२७;	ि्रा २०:१‑८

२७ वय्	रःनपं	 हारिं	 यरूशिेमय्		
थ्यंरः	 झाि।	 येश्	 देगःया	 चरुय्		
चाःनहिा	 चविादीबिय्		 तःधंनपं	
पजुाहारीत,	शास्त्ीत,	व	थरालिनपनसं	
वयाः	 वय्	रःयात	 २८ थथे	 धाि —	
“लिं	 थथे	 यािा	 दीत	 गिं	 अलधरार	
रयानदया?	अि	ेलितः	थ्व	अलधरार	
सिुां	नबि?”

२९ वय्	रिं	इनमत	धयानदि —	“लजं	
िं	 लिनमरे	 िग्	 ख	ँ नयिे,	 लिनमसं	
लिसः	 नबि	 धाःसा	 लजतः	 सिुां	 थ्व	
अलधरार	नबया	हःग	ुखः	धराः	धाय।े	
३० बपपतस्मा	 बीग	ु अलधरार	 य्हनिां	
सयुापाखे	ं राि?	 स्वगकूपाखे	ं िा	 नर	
मि्तय्	पाखे?ं”

३१ थ्व	नयिाः	इनम	थःथवय्		थथ	ेख	ँ
जिु —	“स्वगकूपाखे	ंराःग	ुधाि	 नर	
झि	झीत	ंव	‘अय्	सा,	लिनमसं	वयात	
िाय्		 नवश्वास	मयािाग	ुिय्	?’	धराः	
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धाइ।	३२ मि्तय्	पाखे	ंराःग	ुधाि	नर	
मि्तय्	सं	 झीत	 स्याइ,	 िाय्	धाःसा	
फुकरलसिं	 य्हनिायात	 अगमवक्ा	
धराः	मािय्		यािा	तःग	ुद।ु”	३३ थथ	े
ज्गलुिं	 इनमसं	 वय्	रःयात	 लिसः	
नबि —	“लजनमसं	मस्य्।”
अि	ेवय्	रिं	धयानदि —	“अय्	सा,	
लजं	 िं	 लिनमत	 थ्व	 जया	 यायते	 लजतः	
सिुां	अलधरार	नबया	हःग	ुखः	धराः	
धाय	ेमख।ु”

मभिंभपं म्हय् तिय् ग ुउखा् 
मत्ी २१:३३‑४६;	ि्रा २०:९‑१९

१२  १  थलुि	 धयादी	 धुंराः	
वय्	रिं	 इनमत	िप	ु उखाि	

िुिानदि।	 “िम्ह	 तःलसं	 द।ु	 ंव	 थःग	ु
कयबय्		 दाख	 नपत।	अि	े पयखे	ं वािं	
लचिा	 नबि।	 ंव	 अि	 दाख	 नतपस्सग	ु
साः	िं	तया	नबि।	अि	ेकयब	स्वयते	
िखा	बल्चा	िं	दय्	रा	थरि।	कयबय्		
जयाराः	व	मगे	ु दशेय्		वि। * २ बालि	
रायगे	ुई	जइुराः	दाख	कयबया	थुवािं	
थः	चयःयात	म्हय्	तय्	थाय्		बालि	राय्	रे	
छवि।	 ३ इनमसं	 व	 चयःयात	 जविाः	
दाि,	अि	ेिंु	ह	ेनबया	मछवसे	ंखालि	
ल्हातं	 तुं 	 लित	 छवयानबि।	 ४ दाख	
कयबया	 थुवािं	 हािं	 ममे्ह	 चयःयात	
छवया	 हि।	 वयात	 िं	 इनमसं	 दायाः	

िेिय्		 घाःपाः	 यािाः	 बइेजजत	 यािाः	
छवयानबि।	५ ंव	हािं	ममे्ह	चयः	छवया	
हि,	थ्वयात	िा	इनमसं	स्यािा	ह	ेनबि।	
थरुथं	 इनमसं	 गलुिलसतं	 दायाछवत,	
गलुिलसतं	 िा	 स्या	 ह	े स्यात।	 ६ दाख	
कयबया	 थुवाःया	 थः	 ह	े यःम्ह	 राय्		
िम्ह	जर	बानर	दनि।	दरिय्		लिपा	
थः	राय्	यात	 ह	े ंव	 थथ	े मनतइ	 तयाः	
म्हय्	तय्		थाय्		छवि —	‘लज	राय्	यात	
िा	इनमसं	हिाबिा	ह	ेतइ।’

७ “म्हय्	तय्	सं	िा	झि	जर	ह	ेथथ	े
गवसाः	 गवि —	 ‘थ्व	िा	तःलसंया	ह	े
राय्		 खः,	 थ्वयात	 स्यािाः	 फुकर	
धिसम्पनत्	थःग	ुयािा	राय।े’	८ इनमसं	
राय्	म्हय्	लसत	जविाः	स्यात,	अि	ेबुं	
नपि	ेवांछवया	नबि।”

९ यशं्े	 इनमरे	 नयिानदि —	 “दाख	
कयबया	थुवािं	थनुमत	आः	िु	याइग	ु
जइु?	 ंव	 वयाः	 फुकरलसतं	 स्यािाः	
कयब	 मनेपनत	 ह	े जयारे	 बी।	 १० थथ	े
चवया	तःग	ुख	ँलिनमसं	मब्विा	िा? —

‘दरःनमतय्	सं	जयािगय्		मज्गु
धराः	धाःग	ुल्वंह	हे
म्	ल्वंह	ज्	वि।

 ११	परमशे्वरं	ह	ेथथ	ेयािादीग	ुखः।
झीसं	स्वयबेिय्	
थ्व	तसरं	अज्चायाप!ु’	” *
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१२ वय्	रिं	 रिादीग	ु थ्व	 उखाि	
नयिाः	 इनमसं	 थःनपनत	 हे	 धयाराः	
धयादीग	ु खः	 धराः	 थइुरा	 राि।	
अि	ेइनमसं	वय्	रःयात	जविते	स्वि।	
अय्	िं	इनमसं	मि्त	खिाः	गयािाः	जवि	े
मिाि,	अिे	इनपं	समु्र	विा	छवत।

रर पलुगे ुख ँ
मत्ी २२:१५‑२२;	ि्रा २०:२०‑२६

१३ अि	ेइनमसं	यश्ेयात	खय्ँ		राराः	
जविगे	ु गवसाः	गवयाः	सुं	फररसीत	व	
हेरोदया	 मि्त	 छवयाहि।	 १४ इनमसं	
वयाः	 वय्	रःयात	 थथे	 धाि —	
“गरुूज,ु	लि	धातथे	ंनभंम्ह	मि्	खः।	लिं	
मि्तय्	त	परमशे्वरयाग	ु नभंग	ुिपँ	ुजर	
कयिादी।	मि्तय्	सं	धाइ	ल्हाइग	ुखय्ँ		
लिं	चय्ताः	तयामदी,	िाय्	धाःसा	 लिं	
खवाः	स्वयाः	ख	ँल्हािामदी।	िता	ख	ँ
धयानदस,ँ	 रैसरयात	झीसं	रर	पिु	े
जय्	िा	 नर	मजय्?	रर	पिुे	िा	 नर	
मपिु?े”

१५ वय्	रिं	 इनमग	ु मनभंग	ु नबचाः	
थइुराः	 धयानदि —	 “लजतः	 िाय्		
राय्	रेत	स्वयाग?ु	लधबा	िगः	हयाः	
लजतः	 कय।ँ”	 १६ इनमसं	 िगः	 लधबा	
हयाः	 वय्	रःयात	 कयि।	 वय्	रिं	
नयिानदि —	“थरुी	सयुाग	ुखवाः	व	
िां	नरया	तःग	ुद?ु”

इनमसं	 “रैसरयाग”ु	 धराः	 लिसः	
नबि।

१७ वय्	रिं	 धयानदि —	 “अय्	सा,	
लसजरयागु	 रैसरयात	 हे	 ब्यु,	
परमशे्वरयाग	ुपरमशे्वरयात	ह	ेब्य।ु”
वय्	रःयाग	ुख	ँनयिाः	इनम	व	धाय	े
थ्व	धाय	ेमनत।

सीभपं म्ा्ा्इगयुाति रयावः नह्सवः 
मत्ी २२:२३‑३३;	ि्रा २०:२७‑४०

१८ उखनुह	ु हे	 लसिाः	 म्वािा	 वइग	ु
खय्ँ		 नवश्वास	 मयाइनपं	 सदरुीतय्	सं	
वयाः	यश्ेयारे	थथ	ेधराः	नयि — * 
१९ “गरुूज,ु	 सुं 	 मि्	 मस्त	 मदय्	रं	
लसिा	वि	धाःसा	वया	 हे	 नरजां	थः	
तताःजयुात	रिाः	तयाः	दाजमु्हय्	लसग	ु
निंनतं	 मस्त	 दय्	रे	 माः	 धराः	 मोशां	
चवया	 थर्ग	ु द।ु * २० नहय्	म्ह	 दाज‑ु
नरजानपं	 द।ु	 तःलधरम्ह	 दाजमु्ह	
ब्याहा	 यािाः	 मस्त	 मदय्	रं	 ह	े
लसिा	 वि।	 २१ अिे	 दानतम्ह	 नरजां	
तताःजमु्हय्	लसत	रिाः	ति।	दानतम्ह	
िं	मस्त	मदय्	रं	ह	ेलसिा	वि।	थथ	ेह	े
सानहिाम्हय्	लसिं	 िं	 यात।	 २२ थरुथं	
हे	 वयां	 कवय्	यानपं	 िं	 फुकरं	 मस्त	
मदय्	रं	 लसिा	वि।	दरिय्		लिपा	व	
नमसा	िं	लसत।	२३ आः	धयानदस,ँ	सीनपं	
म्वािा	वइबिय्		व	नमसा	सयुा	रिाः	
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जइु,	िाय्	धाःसा	इनपं	नहय्	म्हय्	लसिं	िं	
वयात	रिाः	तःग	ुद।ु”

२४ थ्व	नयिाः	वय्	रिं	धयानदि —	
“लिनमसं	 तसरं	 दं्राचवि,	
िाय्	धाःसा	 लिनमसं	 धमकूशास्त्याग	ु
ख	ँ व	 परमेश्वरयाग	ु शनक्	 हे	 मथ्नि।	
२५ सीनपं	 हािं	 म्वािा	 वइबिय्		 इनपं	
स्वगकूद्तत	 थे	ं जइु।	 उबिय्		 सयुागुं	
ब्याहा	 िं	 जइु	 मख,ु	 सयुातं	 नबया	 िं	
छवइ	मख।ु

२६  “सीनपं	 म्वािा	 वइ	 धयाग	ु
ख	ँ िु	 लिनमसं	 परमेश्वरं	 मोशायात	
चयािाचंवग	ु झािं	 थथे	 धयादीग	ु
मब्विा	 िा? —	 ‘लज	 अब्ाहामया,	
इसहारया	 व	 यार्बया	 परमेश्वर	
खः।’ * २७ थनुरयाग	ु अथकू	 वय्	रः	
सीनपनि	परमशे्वर	मख,ु	बरु	म्वाःनपनि	
परमेश्वर	 खः।	 लिनमसं	 तसरं	
दं्राचवि।”

दक््झसबय्  तिवःधंग ुआज्ा 
मत्ी २२:३४‑४०;	ि्रा १०:२५‑२८

२८ िम्ह	 शास्त्ी	ं वय्	रःनपं	 अथ	े
हािाचंवग	ु नयिाचंवग	ु जयुाचवि।	
वय्	रिं	 इनमत	 पाय्	लि	 पाय्	लि	
जइुर	 लिसः	 नबयादीग	ु नयिाः	 ंव	
िं	 वय्	रःयात	 थथे	 धराः	 नयि —	

“व्यवस्थाय्		दरिय्		तःधंग	ुआज्ा	िु	
खः?”

२९ वय्	रिं	 लिसः	 नबयानदि —	
“दरिय्		 तःधंग	ु ख	ँ थ्व	 खः —	 ‘ह	े
इस्ाएिीत	नय!ँ	परमप्रभ	ुझी	परमशे्वर	
िम्ह	ह	ेजर	द।ु	३० लिनमसं	परमप्रभ	ु
झी	 परमेश्वरयात	 दिुगुिंनिसे	ं माया	
या,	 थःग	ु प्राण	 नबया	 तरं	 माया	 या,	
थःग	ुमिंनिसे	ंमाया	या,	अि	ेथःग	ुबिं	
फति	े माया	 या।’ * ३१ निग्ग	ु तःधंग	ु
आज्ा	थ्व	खः —	‘थः	जःिाखःिायात	
थःत	थे	ंमाया	या।’	थ्व	थेजंयाःग	ुतःधंग	ु
आज्ा	िंु	ह	ेमद।ु”	* 

३२  अिे	 व	 शास्त्ी	ं वय्	रःयात	
धाि —	 “गरुूज,ु	 लिं	 धयादीग	ु ख	ँ
िा	 धातथे	ं हे	 खः।	 परमेश्वर	 िम्ह	 ह	े
जर	द।ु	अि	ेवय्	रः	बाहरे	ममे्ह	मद	ु
धराः	िा	लिं	खःग	ुह	ेख	ँधयानदि। * 
३३ अथेज्गलुिं	 परमेश्वरयात	 दिुगुिं	
निसे	ंवाःचाय्	राः	माया	यायगे,ु	अि	े
बिं	फतिय्		माया	यायगे,ु	अि	ेहािं	
जःिाखःिायात	थःत	थे	ंमाया	यायगे	ु
िा	बलि	बीग	ुव	होम	यायगे	ु स्वयाः	
तसरं	नभं।” *

३४ वयाग	ु थजयाःग	ु बलुदं्ध	 जाःग	ु
लिसः	 नयिाः	 वय्	रिं	 धयानदि —	
“लि	परमशे्वरयाग	ुराजयं	तापाः	मज्।”	
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उबिय्	निसे	ंवय्	रःयारे	सिुािं	 िंु	ह	े
नयं	वय	ेमिाि। *

मभुति बीम्ह ख्ीष्ट स ुखवः? 
मत्ी २२:४१‑४६;	ि्रा २०:४१‑४४

३५ येशं्	 देगिय्		 स्यिेरिे	 यािा‑ 
दीबिय्		थथ	े नयिानदि —	“शास्त्ी‑
तय्	सं	 गथे	 यािाः	 मनुक्	बीम्ह	ख्ीष्ट	
दाऊदया	राय्		खः	धराः	धाय	ेफइ?	
३६ पनवत्	आतमां	जायाः	दाऊद	थःम्ंह	
ह	ेथथ	ेधया	ंवग	ुखः —

‘िं	शत्तुय्	त	िंग	ुपालि	तःि	े
मततिे
ि	लजग	ुजवय्		चविाचव	ँधराः
परमप्रभुं	लजनम	प्रभयुात	
धयानदि।’ *

३७ दाऊदं	ह	ेअथ	ेवयात	‘प्रभ’ु	धराः	
धाि	 धाःसा	 वय्	रः	 गथे	 यािाः	
दाऊदया	राय्		जइु	फइ?”	गवाः	गवाः	
मि्तय्	सं	वय्	रःयाग	ुख	ँिय्	िय्		तातां	
नयिाचवि।

शासत्ीति ख्ावः ्होश या 
मत्ी २३:१‑३६;	ि्रा २०:४५‑४७

३८ वय्	रिं	 धयानदि —	 “शास्त्ीत	
खिाः	 होश	 या।	 थनुपं	 ततःपाःग	ु िं	

नफिाः	बजारय्		विीबिय्		फुकरलसिं	
मािय्		 यारा	 जइुत	 स्वइ।	 ३९ भ्वजय्		
इनपं	चवय्		चविा	जइु,	अि	ेधमकूशास्त्	
स्यनिग	ुिेय्ँ		इनपं	नह्यःि	ेचविगे	ुस्वइ।	
४० इनमसं	 भाःत	 मदनुपं	 नमसातय्	ग	ु िे	ँ
ितुय्		यािाचंवग	ुद।ु	मि्तय्	त	कयिते	
धाःसा	ताःहारय्	र	प्राथकूिा	यािा	जइु।	
उनरं	 इनमत	 मनेपनत	 स्वयाः	 अपवः	
सजायँ	बी।”

िावःति मदमु्ह भमसां छावःग ुझधबा 
ि्रा २१:१‑४

४१  अिे	 वय्	रः	 देगःया	 धर्ु	
नह्यःिे	फ्यतिुाः	मि्तय्	सं	चनदा	तःग	ु
स्वयानदि।	तःनमनपं	मि्तय्	सं	लधबा	िं	
यकव	तया	ंव।	४२ िम्ह	चीनमम्ह	भाःत	
मदमु्ह	नमसां	िं	वयाः	लसजःयाग	ुनिगः	
चनुिाचा	तया	वि।

४३  थ्व	खिाः	 वय्	रिं	चेिातय्	त	
सःताः	 धयानदि —	 “लजं	 लिनमत	
धातथें	 धाये —	 धुरुनतइ	 लधबा	
िाः	 वःनपं	 मधये	 दरिय्		 अपवः	
लधबा	िाःम्ह	िा	थ्व	चीनमम्ह	भाःत	
मदुम्ह	 नमसा	 खः।	 ४४  िाय्	धाःसा	
मेनपनसं	 िा	 इनमरे	 यकव	 दुगुलिं	
अःपरु	 नबया	 वि।	 थ्व	 नमसां	 िा	
थःरे	 दगु	ु फुकरं	 ियेत	 मदय्	र	 ह	े
नबया	वि।”
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दवुःखरष्ट जइुभतिभ्ग ुख ँ
मत्ी २४:१‑१४;	ि्रा २१:५‑१९

१३  १ यश्े	दगेिं	नपि	ेझाःबिय्		चेिात	 मधये	 िम्हय्	लसिं	
वय्	रःयात	 धयानदि —	 “गरुूज,ु	
स्वयानदस,ँ	गपाय्		गपाय्	गवःग	ुल्वहतंँ	
दय्	रा	तःग	ुततःखाःग	ुिे।ँ”

२ वय्	रिं	 लिसः	 नबयानदि —	“िु	
लिनमसं	 थ्व	ततःखाग	ु िे	ँखिा	िा?	
थनुपं	फुकरं	दिुा	विाः	ल्वंह	िगः	िं	
दइ	मखतु।”

३ वय्	रः	दगेःया	नह्यःि	ेिाःग	ुजत्ैि	
डाँडाय्		फ्यतिुा	चविादीबिय्		पत्सु,	
यार्ब,	 य्हनिा	 व	अपनद्रयासं	 वयाः	
सिुािं	मसीर	वय्	रःयारे	थथ	ेधराः	
नयि —	 ४ “लिं	 धयादी	 थे	ं गबुिय्		
जइु?	 अिे	 थथे	 गबुिय्		 जइु	 धराः	
लजनमसं	गथ	ेयािाः	सीरेग?ु”

५ वय्	रिं	धयानदि —	“होश	यािा	
चव,ँ	 सिुािं	 लिनमत	 नमखाय्		 धिंु	
छवारे	मफयमेा,	६ िाय्	धाःसा	यकव	
ह	ेमि्तय्	सं	वयाः —	‘लज	मनुक्	बीम्ह	
ख्ीष्ट	 खः’	 धराः	 लिनमग	ु नमखाय्		
धिंु	छवारेत	 स्वइ।	 ७ नय,ँ	 लिनमसं	
जंव	खंव	तसरं	ल्वाप	ुज्ग	ुव	ल्वाप	ु
जइुतयंग	ु ख	ँ नयिी।	 अय्	सां,	 लिनपं	
गयाये	 मते,	 िाय्	धाःसा	 थथे	 जइु	 ह	े

माः।	थथ	ेजइुंव	संसार	िाश	जयुा	विी	
मख।ु	 ८ देश	 देशतय्	ग	ु दथइु	 ल्वाप	ु
जइु।	 राजय	 राजययाग	ु दथइु	 ल्वाप	ु
जइु।	 पयखे	ं अनिराि	 जइु,	 अि	े
भ्वखाय्		ब्वइ।	थ्व	िा	दःुखरष्टयाग	ु
िुमां	जर	खः।”

९ “नह्याग	ु ज्सां	 लिनमसं	होश	यािा	
चव।ँ	 इनमसं	 लिनमत	 अदाितय्		
यंरी,	 धमकूशास्त्	 स्यनिग	ु िेय्ँ		 िं	
लिनमसं	 दाय्	राचविेमालि।	 लजतः	
नवश्वास	 याःगलुिं	 लिनमत	 हानरमत	
व	जजुनुपनिग	ु नह्यःिे	थिे	यिी,	अि े
लिनमसं	लजग	ुिामय्		साक्षी	बी	मािी।
१० नह्याथे	 यािाः	सां	 नभंग	ुख	ँ फुकर	
संसारय्		नयंरे	ह	ेमाः।	११ लिनमत	जविा	
यंरीबिय्		 लिनमसं	 िु	धायगे	ुधराः	
धनदा	 राये	 म्वाः।	 लिनमत	 अबिय्		
गथ	ेधाय्	री	अथ	ेह	ेधा,	िाय्	धाःसा	
अबिय्		 लिनमसं	 मख,ु	 बरु	 लिनमरे	
दीम्ह	पनवत्	आतमां	ह	ेिवािादी। *

१२  “थुबिय्		 मि्तय्	सं	 थः	 ह	े
दाजनुरजानपनत	 मनहयाः	 स्यारे	 बी।	
बौिं	 थः	 हे	 राय्	म्ह्याय्	नपनत,	 अि	े
राय्	म्ह्याय्	नपनसं	 थः	 हे	 मांबौयात	
मनहयाः	स्यारे	बी।	१३ थथ	ेलजग	ुिामं	
यािाः	लिनमत	फुकरलसिं	हिेा	याइ।	
लिपा	तरं	कवात्रु	नवश्वास	यािाः	सह	
यािा	चंवम्ह	धाःसा	बचय्		जइु।”	* 
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यरूशलमे ्ाश जइुभतिभ् 
मत्ी २४:१५‑२८;	ि्रा २१:२०‑२४

१४ थ्व	 ख	ँ ब्ंवम्हय्	लसिं	 थइुमा —	
“िाश	 याइग	ु घचचायापगु	ु ख	ँ गि	
मदयमेाःग	ुखः	अि	दिाचंवग	ुलिनमसं	
खिंेव	य्हनदयाय्		चविाचंवनपं	पहाडय्		
नबस्युं	 विमेा। * १५ िेय्ँ	या	 रःलसइ	
चविा	 चंवनपनसं	 थःग	ु मािसामाि	
रायते	 तरं	 कवहां	 वि	ेिाइ	 मख।ु * 
१६ ब ुइँ	जया	यािा	चंवनपनसं	थःग	ुवसः	
रायते	 तरं	 िेय्ँ		 वि	े िाइ	 मख।ु	
१७ पवाथय्		 दनुपं	 व	 दरुु	 तंवम्ह	 मचा	
दनुपं	 नमसातय्	त	 तसरं	 सापस्त	 जइु।	
१८ लचरुिाबिय्		व	नवश्ामबार	खनुह	ु
थथ	े मजइुमा	 धराः	 परमशे्वरयात	
प्राथकूिा	 यािा	 चव।ँ	 १९ उबिय्		 तसरं	
सापस्त	जइु।	सपृष्ट	ज्बिय्		निसे	ंआः	
तरं	 थपाय्	सरं	 सापस्त	 ज्ग	ु मदनुि।	
अि	े लिपा	 िं	 गबु्सं	 जइु	 मख।ु * 
२० परमशे्वरं	 व	 ईयात	 लचहारय्	रा	
मदीसा	सुं	ह	ेबचय्		जइु	मख।ु	वय्	रिं	
थःम्ंह	 ल्यया	 तःनपं	 मि्तय्	ग	ु निंनतं	 व	
ईयात	लचहारय्	रा	दी।

२१ “उबिय्		 सिुािं	 ‘मनुक्	 बीम्ह	
ख्ीष्ट	 थि	 द,ु	 अि	 द’ु	 धराः	 धाि	

धाय्	ंव	 लिनमसं	 पतयाः	 याये	 मते,	
२२ िाय्	धाःसा	उबिय्		फताहा	ख्ीष्ट	
व	 अगमवक्ात	 खिे	 दयेरः	 वइ।	
इनमसं	 फनतं	 फतिय्		 परमेश्वरं	 ल्यया	
तःनपं	 मि्तय्	त	 झंगःिाय्	त	 ततःधंग	ु
लचं	व	अज्चायापगु	ुजया	यािा	कयिी।	
२३ लिनपं	होश	यािाः	चविा	चव,ँ	थथ	े
जइुनतनि	धराः	 लजं	 लिनमत	नहापां	ह	े
धया	नबयाग	ुद।ु”

म््या राय्  िाइबलय्  रर ेजइु 
मत्ी २४:२९‑३१;	ि्रा २१:२५‑२८

२४ “अबिय्		 थथे	 दःुखरष्ट	 जइु	
धिुंेव —

‘स्यकू	लखउँया	विी,	नतनमिा	
बिुयुा	विी। *
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 २५	आराशय्		चंवग	ुिग	ुरुतुं	विी।
अि	ेआराशय्		चंवग	ुशनक्	
खाइ।’ *

२६ अबिय्		मि्या	राय्		तःधंग	ुशनक्	
जविाः	 झः	 झः	 धाय्	र	 सपुाचँय्		
खिे	 दय्	रः	 वइ। * २७ वय्	रिं	 थः	
स्वगकूद्ततय्	त	पथृ्वीया	पयखे	ंछवयाः	
ल्यया	तःनपनत	िथाय्		मुंरी।”

यवःमररमायाग ुउखा् 
मत्ी २४:३२‑३५;	ि्रा २१:२९‑३३

२८ “यःमररमापाखे	ं लिनमसं	िता	ख	ँ
सीनर।	 थरुी	 चलुि	 जाया	 वि	 नर	
वषाकू	वि	धराः	लिनमसं	सी।	२९ अथ	े
हे	 लजं	 धयाथे	ं जयुावि	 नर	 लिनमसं	
मि्या	राय्		वइि	धराः	सीनर।	३० लजं	
लिनमत	धातथे	ंधाय े—	आःयानपं	मि्त	
लसिा	 विे	 नह्यः	 हे	 लजं	 धयाथे	ं जइु।	
३१ आराश	 व	 पथृ्वी	 मदया	 विी,	
अय्	िं	 लजग	ुवचि	गबुिे	ं मदया	विी	
मख।ु”

३२ “थथे	 गबुिय्		 व	 गखुनुह	ु जइु	
धराः	 सिुािं	 मस्य्।	 स्वगकूय्		 चंवनपं	
स्वगकूद्ततय्	सं,	अि	ेपरमशे्वरया	राय्	िं	
ह	ेिं	थ्व	ख	ँमस्य्।	परमशे्वर	बाःिं	जर	
स्य्।	 ३३ अय्	ज्गलुिं	 होश	 यािा	 चव,ँ	

िाय्	धाःसा	थथे	 गबुिय्		जइु	धराः	
लिनमसं	मस्य्।

३४ “थ्व	 ख	ँ िा	 परदेशय्		 विेतयंम्ह	
मि्	थे	ंखः।	ंव	थः	चयःतय्	त	‘िेयँाग	ु
जया	 बांिार	 या,’	अिे	 िखुाय्		 पाः	
चवनिम्हय्	लसत	 ‘िेय्ँ		 बांिार	 स्व’	
धराः	धाइ। * ३५ लिनमसं	 िं	अथे	 ह	े
होश	याय	ेमाः,	िाय्	धाःसा	िे	ँथुवाः	
गबुिय्		 लिहां	 वइ	 धराः	 लिनमसं	
मस्य्।	बहिी	वइ	िा,	चानहय्		वइ	िा,	
खा	 हािीबिय्		 वइ	 िा,	 सथुय्		 वइ	
िा,	 सिुां	 िु	 स्य्?	 ३६ आराझारां	
वइबिय्		 ंव	 लिनपं	 दिा	 चंवग	ु
मिायमेा।	३७ लजं	लिनमत	धयाचविाग	ु
ख	ँ फुकरलसतं	 धयाचविाग	ु द ु—	
‘होश	यािा	चव।ँ’	”

बरेाभ्याय्  यश्ेयाति झिर्ं ल्ग ु
मत्ी २६:६‑१३;	ि्रा १२:१‑८

१४  १  िुतरारायाग	ु िखः	 व	सोडा	मतःग	ुमरर	ियगे	ुिखः	
निनह	ुजर	मानि।	तःधंनपं	पजुाहारीत	
व	 शास्त्ीतय्	सं	 येश्यात	 गथे	 यािाः	
जविाः	स्यायगे	ुधराः	 गवसाः	 गवया‑ 
चवि। * २ इनमसं	 थथे	 मनतइ	 ति —	
“थ्व	 जया	 िखःबिय्		 याये	 मजय्,	
मखसुा	तसरं	ल्वाप	ुजइु।”

१२८ मर्कू स १३:२५ – १४:२  
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३  िनहु	 येश्	 बेथानियाय्		 लसमोि	
रोनरियाग	ुिेय्ँ		भ्वय्		ियते	झाःबिय्		
िम्ह	 नमसा	 दुरुल्वंहयागु	 थिय्		
तसरं	 लथरेगु	 व	 िस्वाःगु	 लचरं	
जविाः	 वि।	अिे	 थियाःगु	 पुसा	
चायेराः	 ंव	 लचरिं	 येश्या	 िेिय्		
ििुा	 नबि। *

४ थ्व	 खिाः	 अि	 दनुपं	 गलुिंलसिं	
तंम्वयेराः	 थथे	 धाि —	 “िाय्		
अपाय्	सरं	 लथरेग	ु लचरं	 लसनतं्	
छवःग	ुजइु?	 ५ थ्व	 लचरं	 म्य्ग	ु ज्सा	
स्वसः	 नदिार	 वइ।	 अिे	 थ्व	 लधबा	
ियेमखंनपनत	 इिा	 ब्य्ग	ु ज्सा	 जय्ग	ु
नि।”	 थरुथं	 इनमसं	 व	 नमसायात	
तसरं	ब्वःनबि।

६  अिे	 वय्	रिं	 धयानदि —	
“लिनमसं	थ्व	नमसायात	िाय्		हायरेा	
चविाग?ु	ंव	लजतः	िु	यात	बां	ह	ेिाःग	ु
यात।	 ७ ियेमखंनपं	 िा	 लिनपं	 िाप	
नह्याबिे	ं दया	 चविी,	 अिे	 लिनमसं	
यःबिय्		 इनमत	 नभंग	ु याये	 फु।	 तर	
लज	 नह्याबिे	ं दइ	मख।ु * ८ थ्व	 नमसां	
लजग	ुनिंनतं	थःम्ंह	याय	ेफुग	ुयात।	लजग	ु
म्हयात	थिुते	ंव	नह्यः	ह	ेलचरिं	ििुा	
नबि।	 ९ लजं	 लिनमत	 धातथे	ं धाये —	
गि	 गि	 नभंग	ु ख	ँ नयंरी,	 अि	 अि	
थ्व	 नमसां	 याःग	ु थ्व	 ख	ँ िं	 िमंुरेत	
नह्यथिी।”

य््हदां यश्ेयाति ज्ंरेति स्वःग ु
मत्ी २६:१४‑१६;	ि्रा २२:३‑६

१० लझंनिम्ह	चिेात	मधय	ेिम्ह	य्हदा	
इस्रररयोत	तःधंनपं	पजुाहारीतय्	थाय्		
विाः	 येश्यात	 गथे	 यािाः	 जंवरा‑
छवयेग	ु धराः	 सल्िाह	 याः	 वि।	
११ थ्व	 ख	ँ नयिाः	 इनमसं	 तसरं	 ह	े
िय्	िय्		तायाः	वयात	लधबा	बी	धराः	
धया	 हि।	 अिंनिसे	ं ंव	 वय्	रःयात	
जंवराछवयते	सिाचवि।

िलेाति ्ाप छुतरारायाग ु्खवः 
्ह्ादीग ु

मत्ी २६:१७‑२५;	ि्रा २२:७‑१३

१२ सोडा	 मतःग	ु मरर	 ियगे	ु िखःया	
नहापां	खनुह,ु	भ्याःचा	स्याइ	खनुह	ुह	े
चेिातय्	सं	 वय्	रःयारे	 थथे	 धराः	
नयि —	 “िखःयात	 गि	 विाः	 भ्वय्		
जवरय्		याय?े”

१३ वय्	रिं	 निम्ह	 चेिातय्	त	 थथ	े
धयाः	छवयानदि —	“लिनपं	शहरय्		
हु,ँ	 अि	 लिनमसं	 घिय्		 िः	 रया	
वयाचंवम्ह	िम्ह	मि्यात	िाप	िाइ।	
लिनपं	व	हे	मि्या	ल्य्	ल्य्	हु।ँ	१४ व	
दुहां	ंवग	ुिेयँा	थुवाःयात	थथे	धा —	
‘लितः	 गरुू	 थथे	 धया	 हयादीग,ु	
“लज	 लजनम	 चेिात	 िाप	 चविाः	
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िुतरारायाग	ुभ्वय्		नयाय्	रेग	ुकवथा	
गगु	ु खः?”	’	 १५ अिे	 ंव	 लिनमत	
भ्वय्		जवरय्		यायेत	माःग	ुफुकरं	दगु	ु
तिय्	चंवग	ु तःधंग	ु कवथाय्		 यंराः	
कयिी,	 लिनमसं	अि	हे	भ्वय्		जवरय्		
या।”	 १६  चेिात	 निम्ह	 शहरय्		 वि,	
अि	 इनमसं	 वय्	रिं	 धाःथे	ं फुकरं	
िइुरि।	अिे	 इनमसं	अि	हे	 भ्वय्		
जवरय्		यात।

१७ बहिी	 ज्बिय्		 येश्	 लझंनिम्ंह	
चेिात	 ब्विाः	 झाि।	 १८ िया	 चंव‑
बिय्		वय्	रिं	थथ	ेधयानदि —	“लजं	
लिनमत	 धातथे	ं धाये,	 लिनपं	 मधये	 ह	े
लज	िाप	ियाचंवम्ह	िम्हय्	लसिं	 लजतः	
धोखा	बी।” *

१९ थ्व	 नयिाः	 इनमसं	 तसरं	 िगुः	
मलिंरि।	अि	ेिम्ह	िम्हय्	लसिं	थथ	े
धाि —	 “लिं	 लजतः	 हे	 धया	 नदयाग	ु
िा	मख	ुप्रभ?ु”

२० वय्	रिं	 धयानदि —	 “लिनपं	
लझंनिम्ह	 मधये	 िम्ह,	 लज	 लिसे	 भइु	
मरर	थिुाः	ियाचवम्ह।	२१ धमकूशास्त्य्		
चवया	 तःथे	ं मि्या	 राय्		 िा	 लसिा	
हे	 विे	 माः।	 अय्	िं	 वयात	 जंवरा	
छवइम्ह	 मि्यात	 िा	 तसरं	 तसरं	
हे	 लधकरार	द।ु	व	ब	ुहे	मब्ग	ु ज्सा	
तसरं	बांिाइग	ुखः।”

प्ि ुभ््य्  
मत्ी २६:२६‑३०;	ि्रा २२:१४‑२३

१ कोरिन्थी ११:२३‑२५

२२ िया	 चंवबिय्		 येशं्	 मरर	 रयाः	
परमेश्वरयात	 सभुाय्		 नबयाः	 रुचा	
थिानदि।	अि	ेचिेातय्	त	इिाः	थथ	े
धयानदि —	“थ्व	मरर	रयाः	ि,	थ्व	
लजग	ुम्ह	खः।”

२३ अथ	ेह	ेवय्	रिं	खविा	िं	रयाः	
परमेश्वरयात	 सभुाय्		 नबयाः	 इनमत	
नबयानदि,	 अिे	 इनपं	 फुकरलसिं	
थनुरं	ह	ेतवि।	२४ अि	ेवय्	रिं	इनमत	
धयानदि —	“थ्व	लजग	ुन्हग	ुबाचायाग	ु
नह	खः।	थ्व	ह	ेनंह	यकवलसग	ुपाप	क्षमा	
जइु। * २५ लजं	 लिनमत	धातथे	ंधाय े—	
परमशे्वरयाग	ु राजयय्		 न्हरथं	दाखरस	
मतंवति	े लजं	आंवनिसे	ंदाखरस	तवि	े
मखतु।”

२६ अि	ेिप	ुभजि	हािाः	वय्	रःनपं	
जत्ैि	डाँडाय्		झाि।

पत्संु यश्ेयाति म्हमसय् धरावः धाइ 
मत्ी २६:३१‑३५;	ि्रा २२:३१‑३४;	

य्हनिा १३:३६‑३८

२७ येशं्	 इनमत	धयानदि —	 “लिनपं	
फुकरं	 लजतः	 तवःताः	 नबस्युं 	 विी।	
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धमकूशास्त्य्		िं	थथ	ेचवया	तःग	ुद ु—

‘लजग	ुजया	याइम्ह	फै	जवाःयात	
हमिा	या,	वयात	स्या।
अि	ेफैत	उखिेाः	थखुिेाः	
जइु।’ *

२८ अय्	िं	 लज	हािं	म्वािा	वयाः	 लिनपं	
स्वयाः	 नहापा	 हे	 गािीिय्		 थ्यंरः	
वि।े” *

२९  पत्संु	 वय्	रःयात	 धाि —	
“फुकरलसिं	तवःता	ंवसां	लजं	िा	लितः	
गबु्सं	ह	ेतवःत	ेमख।ु”

३० अि	ेवय्	रिं	धयानदि —	“लजं	
िनत	 धातथे	ं धाये —	 थौ	ं चानहय्		 ह	े
िं	 लजतः	खा	हाि	े नह्यः	स्वरः	तर	
म्हमस्य्	धराः	धाइ।”

३१ अय्	िं	ंव	पाफयाः	धाि —	“लि	
िाप	सी	ह	ेमाःसां	 लजं	 लितः	 म्हमस्य्	
धराः	धाय	ेमख।ु”	फुकर	चिेातय्	सं	
िं	अथ	ेह	ेधाि।

गतेिसमभ्इ प्ारकू्ा या्ादीग ु
मत्ी २६:३६‑४६;	ि्रा २२:३९‑४६

३२  वय्	रःनपं	 गेतसमनिइ	 थ्यि	े
धुंराः	 येशं्	 इनमत	धयानदि —	 “लज	
प्राथकूिा	 यािाचवतँिे	 लिनपं	 थि	 ह	े
चविा	 चव।ँ”	 ३३  वय्	रिं	 पत्सु,	

यार्ब	 व	 य्हनिायात	 जर	 ब्विा	
यंरानदि।	 उबिय्		 वय्	रिं	 तसरं	
हे	 िगुः	 मलिंराः	 नदकर	 जयुानदि।	
३४ वय्	रिं	इनमत	धयानदि —	“िगुः	
हीसेचविाः	 लजग	ु िाती	 हे	 तजयाइथे	ं
चविाचवि।	लिनपं	मदंस	ेथि	ह	ेचविा	
चव।ँ”

३५ भचा	 उखे	झायाः	 बय्ँ		 कवपसुां	
पयुाः	 वय्	रिं	 थथे	 धराः	 प्राथकूिा	
यािानदि —	 ३६ “अब्बा,	 बाः,	 लिं	
याय	ेमफुग	ु िंु	 िं	मद।ु	थ्व	दःुखयाग	ु
खविा	 लजथासं	 चीरानदस।ँ	 अय्	िं	
लजतः	यःथे	ंयािादी	मत,े	 लितः	यःथे	ं
ह	ेयािानदस।ँ”

३७ अि	ेवय्	रः	स्वम्ह	चिेात	चविा	
चंवथाय्		 लिहां	झाि।	 इनपं	 िा	 दिा	
चविे	 धुंरि।	 अय्	ज्गलुिं	 वय्	रिं	
पत्सुयात	 धयानदि —	 “लसमोि,	 ि	
दि	ेधिुाग	ुिा?	घौलि	ह	ेमदंस	ेचवि	े
मफु	िा	लिनपं?	३८ मदंस	ेप्राथकूिा	यािा	
चव,ँ	मखसुा	लिनपं	जाचँय्		िाइ।	आतमा	
िा	तयार	द,ु	म्ह	जर	बमिाः।”

३९ अिं	विाः	वय्	रिं	हािं	नहापा	थे	ं
तुं	प्राथकूिा	यािानदि।	४० वय्	रः	लिहां	
झाःबिय्		इनपं	हािं	नह्यः	वय्	राचवि।	
इनमग	ु नमखा	 नह्यः	 वःगलुिं	 झयातसु	े
चविाचवि।	इनम	वय्	रःयात	िु	धाय	े
िु	धाय	ेजिु।
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४१ स्वरःया	पािय्		झायाः	वय्	रिं	
इनमत	थथ	ेधयानदि —	“लिनपं	आः	
तरं	 दिा	 चविानतनि	 िा?	 मि्या	
राय्	यात	 पापीतय्	सं	 जविेग	ु ई	 वय	े
धुंरि।	४२ द,ँ	ि!ु	स्व,	लजतः	जंवरीम्ह	
मि्	थ्यंरः	वय	ेधुंरि।”

यश्ेयाति ज्ंग ु
मत्ी २६:४७‑५६;	ि्रा २२:४७‑५३;	

यूहन्ना १८:१‑११

४३ वय्	रिं	थथ	ेधया	चविादीबिय्		
हे	 लझंनिम्ह	 मधये	 िम्ह	 चेिा	 य्हदा	
अि	 थ्यंरः	 वि।	 व	 िाप	 तःधंनपं	
पजुाहारीत,	शास्त्ीत	व	थरालितय्	सं	
छवया	हःनपं	 िं	द।ु	इनमसं	तरवार	व	
रलथ	 जविा	 तःग	ु द।ु	 ४४ “लजं	 चपुपा	
ियाम्ह	 मि्	 हे	 येश्	 खः,	 लिनमसं	
वयात	 जव”ँ	 धराः	 य्हदां	 इनमत	ख	ँ
स्यिा	 हःग	ु द।ु	 ४५ उनरं	 ंव	 वय्	ंव	 ह	े
यश्ेयाथाय्		विाः —	“गरुूज”ु	धयाः	
वय्	रःयात	चपुपा	िि।

४६ अिे	 जंव	 वःनपनसं	 वय्	रःयात	
जवि।	४७ वय्	रःया	लिकर	दिा	चंवम्ह	
िम्ह	 मिखंु	 थःग	ु तरवार	 लिरयाः	
दरिय्		 तःधंम्ह	 पजुाहारीया	 िम्ह	
दासयाग	ुनहाय्	पं	ह	ेधयिा	नबि।

४८ अिे	 येशं्	 जंववःनपं	 मि्तय्	त	
धयानदि —	“लज	िम्हय्	लसत	जविते	

थथ	ेतरवार	व	रलथ	जविावय	ेमाःग	ु
िाय्	?	िु	लज	दाखु	ँखः	िा?	४९ दगेिय्		
चविाः	 पनहयापनहथं	 स्यिेरिे	 यािा	
जयुाबिय्		 लिनमसं	 लजतः	 िाय्		
मजविाग?ु	 धमकूशास्त्य्		 चवयातःग	ु
प्विमेा	धराः	ह	ेथथ	ेज्ग	ुखः।” *

५० अिे	 चेिात	 फुकर	 उखेिाः	
थखुेिाः	 मदय्	र	 नबस्युं 	 वि।	 ५१ गा	
िपुं	जर	नययातःम्ह	िम्ह	ल्याय्	म्हम्ह	
मि्	यश्ेया	ल्य्	ल्य्	वि।	इनमसं	वयात	
िं	जवि	ेतयंबिय्		५२ गानग	ह	ेतवःताः	व	
िांगां	नबस्युं	वि।

म्हासिाया नह्वः् ेयश्े 
मत्ी २६:५७‑६८;	ि्रा २२:६६‑७१;	

यूहन्ना १८:१३‑१४,१९‑२४

५३ इनमसं	यश्ेयात	दरिय्		तःधंम्ह	
पजुाहारीयाथाय्		 यंरि।	 तःधंनपं	
पजुाहारीत,	 थरालित	 व	 शास्त्ीत	
फुकरं	अि	मिुाचंवग	ुद।ु	५४ पत्सु	 िं	
तातापारं	 हे	 ल्य्	 ल्य्	 विाः	 दरिय्		
तःधंम्ह	पजुाहारीयाग	ुचरुय्		थ्यंर	ह	े
वि।	पत्सु	अि	विाः	पािते	िाप	नम	
पिाचवि।

५५ तःधंनपं	 पजुाहारीत	 व	 सभाय्		
चंवनपं	 फुकरलसिं	 जािाः	 येश्यात	
गथे	 यािाः	 स्यायेग	ु धराः	 दोष	
मािाचवि,	 अय्	िं	 िंु	 हे	 दोष	 िइुरे	
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मफु।	५६ यकव	ह	ेमि्तय्	सं	वय्	रःयात	
मखगु	ुमखगु	ुद्पं	 नबि।	अय्	िं	इनमग	ु
ख	ँ हे	 नमिय्		 मज्।	 ५७ गलुिलसिं	 िा	
अि	दिाः	थथ	ेधराः	मखगु	ुख	ँधायते	
स्वि —	 ५८ “थ्व	 मिखंु	 थथे	 धाःग	ु
िा	 लजनमसं	 ताया —	 ‘ल्हानतं	 दय्	रा	
तःग	ुथ्व	दगेःयात	लजं	थिुाः	स्वनहुं	ह	े
हािं	ल्हानतं	दय्	नरग	ुमखगु	ुदगेः	दिा	
बी।’	” * ५९ थरुी	िं	इनमग	ुख	ँनमिय्		
मजिु।

६० अिे	 दरिय्		 तःधंम्ह	 पजुाहारी	ं
फुकरलसग	ु नह्यःिे	 दिाः	 वय्	रःयात	
थथे	 धराः	 नयि —	 “ि	 िाय्		
नवःमवास	ेचविाग?ु	थनुमसं	धाःग	ुखय्ँ		
िं	िंु	धाय	ेमाःग	ुद	ुिा?”	६१ वय्	रिं	
िंु	ह	ेधयामदी।	हािं	दरिय्		तःधंम्ह	
पजुाहारी	ं वय्	रःयात	 नयि —	 “ि	
दरिय्		 तःधंम्हय्	लसया	 राय्	,	 मनुक्	
बीम्ह	ख्ीष्ट	खः	िा?”

६२ वय्	रिं	धयानदि —	“खः,	 लज	
हे	 खः,	 लिरनपनसं	 हे	 मि्या	 राय्		
परमेश्वरया	 जवय्		 चविाचंवग	ु व	
आराशय्		 चंवग	ु सपुाचँय्		 वयाचंवग	ु
खिी।” *

६३ थ्व	 नयिाः	 दरिय्		 तःधंम्ह	
पजुाहारी	ंथःम्ंह	नफिा	तःग	ुिं	ह	ेखिुाः	
थथे	 धाि —	 “थ्वयां	 अपवः	 मेग	ु
दलस	ह	ेिु	मानि?	६४ थ्ंव	परमशे्वरयात	

कवहं्यर्ग	ुलिनमसं	ता	ह	ेताि।	लिनमग	ु
िु	नबचाः	द?ु”
इनमसं	“वयात	स्यािा	ह	ेछवय	ेमाः”	
धराः	धाि। *

६५ अिे	 िा	 गलुिलसिं	 वय्	रःयाग	ु
खवािय्		 थरुिं	 नबि।	 गलुिलसिं	
वय्	रःयाग	ुनमखा	तवपयुाः	दायाः	थथ	े
धाि —	“रा	धा,	िनत	सिुां	दाि?”	
अिे	 लसपाईंतय्	सं	 वय्	रःयात	 दायाः	
यंरि।

पत्संु यश्ेयाति म्हमसय् धरावः धावःग ु
मत्ी २६:६९‑७५;	ि्रा २२:५६‑६२;	

यूहन्ना १८:१५‑१८,२५‑२७

६६ पत्सु	रुि	ेचरुय्		चविाचंवबिय्		
दरिय्		 तःधंम्ह	 पजुाहारीया	 भ्वानतं	
िम्ह	 अि	 वि।	 ६७ नम	 पिा	 चंवम्ह	
पत्सुयात	 खिाः	 बांिार	 स्वयाः	
वयात	थथ	ेधाि —	“ि	िं	िासरतय्		
चंवम्ह	यश्े	िाप	जइुम्ह	खः।”

६८ पत्संु	 ख	 हे	 मख	ु धराः	 थथ	े
धाि —	“लजं	िा	वयात	म्हमस्य्।	िं	
धयाचंवग	ुख	ँिं	मथ्।”	थलुि	धयाः	व	
िखुां	नपि	ेवि।	अि	ेखाः	हाि।

६९ भ्वानतंिं	 वयात	 खिाः	 लिकर	
दिा	 चंवनपनत	धाि —	 “थ्व	 िं	 इनपं	
िाप	जयुा	चंवम्ह	खः।”	७० हािं	ंव	मख	ु
धराः	धाि।
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भचा	 लिपा	 अि	 दिा 	 चंवनपनसं	
वयात	धाि —	“धातथे	ंि	िं	इनपं	िाप	
जयुा	चंवम्ह	खः,	ि	िं	िम्ह	गािीिी	
खः	नि।”

७१ ंव	 पाफयाः	 धाि —	 “लिनमसं	
धया	 चंवम्ह	 मि्यात	 िा	 लजं	 म्ह	 ह	े
मस्य्।”	७२ अबिय्		ह	ेखा	हाि।	थ्व	
िापं	खा	हाःग	ुनिरः	जिु।
अिे	 येशं्	 वयात	 धयादीग	ु थ्व	 ख	ँ
िमंुरि —	“निरः	खा	हाि	ेनह्यः	िं	
लजतः	 स्वरः	 म्हमस्य्	धराः	धाइ।”	
थ्व	ख	ँिमुमं	ह	ेव	ह्ाय्ँ		ह्ाय्ँ		खवि।

भपलातिसया नह्वः् ेयश्े 
मत्ी २७:१‑२,११‑१४;	ि्रा २३:१‑५;	

यूहन्ना १८:२८‑३८

१५  १ रनहय्		 खनुह	ु सथु	 नहापां	हे	 तःधंनपं	 पजुाहारीत,	
थरालिनपं	 व	 शास्त्ीतय्	सं	 सल्िाह	
यािाः	 येश्यात	 लचिा	 यंराः	
नपिातसयात	िः	ल्हािा	नबि।

२ ंव	 येश्यारे	 नयि —	 “य्हदीतय्		
जजु	ुि	ह	ेखः	िा?”
वय्	रिं	 लिसः	 नबयानदि —	 “लिं	
थःम्ंह	ह	ेधयानदि।”

३ तःधंनपं	पजुाहारीतय्	सं	यकव	मखगु	ु
ख	ँधाि	धराः	वय्	रःयात	पाः	यात।	
४ हािं	 नपिातसं	 नयि —	 “िं	 िंु	 िं	
धायगे	ु मद	ु िा?	 इनमसं	 गलुिमलि	
खय्ँ		 िनत	 पाः	 यािाचवि।”	 ५ अय्	िं	

वय्	रिं	 िंु	ह	ेधया	मदी।	थ्व	खिाः	
नपिातस	अज्	चाि।

यश्ेयाति सयायगे ुफैसला यावःग ु
मत्ी २७:१५‑२६;	ि्रा २३:१३‑२५;	

यूहन्ना १८:३९–१९:१६

६  िुतराराया	 िखःबिय्		 य्हदी‑
तय्	सं	फ्ंवम्ह	िम्ह	रैदीयात	तवःतेग	ु
चिि	 नपिातसं	 यािा	 तःग	ु द।ु	
७ अबिय्		जविाः	रुिा	तःम्ह	बरब्बा	
धाःम्ह	िम्ह	मि्	द।ु	नबद्रोहया	इिय्		
मि्	 स्याःगलुिं	वयात	झयािखािाय्		
रुिा	तःग	ुखः।	८ नह्याबिे	ंिखःबिय्		
िम्ह	रैदीयात	तवःतेग	ुयािा	तःगलुिं	
मि्तय्	सं	 अबिय्		 िं	 िम्हय्	लसत	
तवःता	ब्य	ुधराः	फ्ंव	वि।

९  अिे	 नपिातसं	 इनमरे	 नयि —	
“य्हदीतय्		 जजुयुात	 तवःता	 ब्य्सा	
लिनमत	 यः	 िा?”	 १०  तःधंनपं	
पुजाहारीतय्	सं	 वय्	रःयात	 स्वय	े
मफयाः	जंवर्ग	ुखः	धराः	 ंव	स्य्।	
११  अिे	 िा	 तःधंनपं	 पजुाहारीतय्	सं	
मि्तय्	त	गवाराः	वय्	रःयाग	ुपिेसा	
बरब्बायात	 तवःता	 ब्यु	 धराः	
धायेरि।	 १२  ंव	 इनमत	 धाि —	
“अय्	सा	 लिनमसं	 य्हदीतय्		 जुज	ु
धराः	 धाःम्हय्	लसत	 िु	 यायेग	ु
िय्	?”

१३ इनपं	 फुकरलसिं	हािाः	धाि —	
“वयात	क््सय्		यखखािाब्य।ु”

१३४ मर्कू स १४:७१ – १५:१३  
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१४ ंव	 इनमत	 धाि —	 “िाय्	,	 ंव	
अपाय्	सरं	स्याय	ेमायरे	िु	याःग	ुद?ु”
इनपं	 झि	 जर	 लचल्िय्	दंर	 हािा	
हि —	“वयात	क््सय्		यखखािाब्य।ु”

१५ इनपं	थथ	ेहािा	चंवगलुिं	मि्तय्	त	
िय्	ताय्	रेत	नपिातसं	बरब्बा	धाःम्ह	
मि्यात	तवःता	नबि।	यश्ेयात	दायाः	
क््सय्		यखखािा	स्यारे	छवि।

झसपाइतँिय् सं यश्ेयाति भगजय्  यावःग ु
मत्ी २७:२७‑३१;	य्हनिा १९:१‑३

१६ अिे	 लसपाइतँय्	सं	 वय्	रःयात	
दरबारया	 चरुय्		 यंरि।	 अि	
फुकर	 लसपाइतँय्	त	 सःताः	 मुंरि।	
१७ वय्	रःयात	 जजुयुात	 थे	ं ह्याउँग	ु
वसतं	पुंराः	 रंयाग	ुश्ीपेच	 दय्	राः	

िेिय्		 पइुरा	 नबि।	 १८ थलुि	 याय	े
धुंराः	 इनमसं	 वय्	रःयात	 थथे	 धा	
धां	 हाय्	रि —	 “य्हदीतय्		 जजुयुा	
जय	 जइुमा।”	 १९ नहाय्	पं	 रलथं	
िेिय्		 दायाः	 थरुिं	 नबयाः	 इनमसं	
वय्	रःयात	 भानग	 यात।	 २० थरुथं	
इनमसं	वय्	रःयात	नगजय्		याये	फकव	
याये	 धुंराः	 ह्याउँग	ु वसः	 तवराः	
नहापायाग	ुतुं 	वसतं	पुंरा	नबि।	अि	े
वय्	रःयात	क््सय्		यखखायेत	यंरि।

यश्ेयाति क््सय्  यखखावःग ु
मत्ी २७:३२‑४४;	ि्रा २३:२६‑४३;	

यूहन्ना १९:१७‑२७

२१ रुरेिी	ं वःम्ह	 अिकेजनेडर	 व	
रूफसया	अब	ुलसमोियात	इनमसं	िय्ँ		
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िाप	 िात।	 अि	े इनमसं	 वयात	 रर	
रर	यािाः	यश्ेयाग	ुक््स	रुबीरि। * 
२२ थरुथं	इनमसं	वय्	रःयात	गिगथा	
धाःग	ुथासय्		हि।	गिगथायाग	ुअथकू	
खपपरे	धाःग	ुथाय्		खः।	२३ अि	थ्यंराः	
इनमसं	 वय्	रःयात	 स्याःमचाइग	ु म्रकू	
वासः	 ल्वार	छ्ािा	 तःग	ु दाखमद	
तविते	नबि,	वय्	रिं	व	तविा	मदी।

२४ थथ	ेवय्	रःयात	क््सय्		यखखािा	
नबि।	 अिे	 लचट्ा	 तयाः	 इनमसं	
वय्	रःयाग	ु वसः	 इिा	 राि। * 
२५ वय्	रःयात	 क््सय्		 यखखाःबिय्		
सथु	लसया	िौ	बज	ेजिु।	२६ वय्	रःयात	
पाः	 यािाः	 थथे	 चवयाः	 क््सय्		
तािानबि —	 “य्हदीतय्		 जजु।ु”	
२७ उबिय्		ह	ेइनमसं	वय्	रःयाग	ुजंव	
खंव	 निम्ह	 दाखुतँय्	त	 िं	 यखखाया	
नबि।	 २८ थरुथं	 धमकूशास्त्य्		 चवया	
तःग	ु ख	ँ प्वि —	 “वय्	रःयात	
अपराधीत	लिस	ेल्याः	खात।” *

२९ व	 िय्ँ		 जइुनपं	 फुकरलसिं	 छं्	
कवात्	ु कवािाः	 वय्	रःयात	 नगजय्		
यािाः	 थथे	 धाि —	 “देगः	 थिुाः	
स्वनहुं 	 हे	 दिे	 फु	 धाःम्ह	 ि	 हे	 मख	ु
िा? * ३० आः	क््सं	कवहां	वयाः	थःत	
बचय्		याय	ेफु	िा?”

३१ अथे	 हे	 तःधंनपं	 पजुाहारीतय्	सं	

िं	 शास्त्ीत	 लिसे	 थथे	 ख	ँ ल्हािाः	
वय्	रःयात	नगजय्		यात —	“ंव	मनेपनत	
िा	 बचय्		 यात,	 थःत	 धाःसा	 बचय्		
याय	ेमफुत।	३२ इस्ाएिीतय्		जजु,ु	अि	े
मनुक्	 बीम्ह	ख्ीष्ट	खः	 धयाग	ु ज्सा	
क््सं	कवहां	वयाः	कय।ँ	अि	ेलजनमसं	
नवश्वास	 याये।”	 वय्	रः	 िाप	 क््सय्		
यखखाया	 तःनपनसं	 िं	 वय्	रःयात	
नगजय्		यात।

यश्े सीग ु
मत्ी २७:४५‑५६;	ि्रा २३:४४‑४९;	

यूहन्ना १९:२८‑३०

३३ अबिय्		 पनहिय्		 बारि	 बजे	 निसे	ं
तीि	बज	ेतर	सारा	संसार	ह	े लखउँस	े
चविा	 वि।	 ३४ तीि	 बजे	 पाखे	 येश्	
थथे	 धराः	 तसरं	 हािा	 हि —	
“इिोई	 इिोई	 िामा	 सबखथिी।”	
थनुरयाग	ु अथकू —	 “लजनम	 परमेश्वर,	
लजनम	 परमेश्वर,	 लिं	 लजतः	 िाय्		
तवःतानदया?” *

३५ थ्व	नयिाः	अि	दिा	चंवनपं	मि्तय्	सं	
थथ	ेधाि —	“ंव	िा	एलियायात	सःता	
चवि।”	३६ िम्हय्	लसिं	रापः	नहिा	तःग	ु
रलथ	रयाः	ब्वाय्ँ		विाः	पाउँस	ेचंवग	ु
दाखमद	 थिुाः	 हि,	 अि	े वय्	रःया	
म्हतुइु	ल्वसरुा	नबि।	अि	ेंव	धाि —	

१३६ मर्कू स १५:२२ - ३६  
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“स्वय,े	एलिया	वयाः	वयात	कवराः	
वइ	िा	मवइ।” *

३७ यश्े	िरः	तसरं	हािानदि,	अि	े
प्राण	तवःति।	३८ अबिय्		ह	ेदेगिय्		
चंवग	ु पदाकू	 चंवनिसे	ं कवथ्यंर	 निर्	
दिाः	गिुा	वि। *

३९ थथ	ेवय्	रः	सीग	ुखिाः	नह्यःिसंे	
दिाः	वय्	रःयात	स्वया	चंवम्ह	िम्ह	
रपतािं	 धाि —	 “धातथे	ं हे	 व	 िा	
परमशे्वरया	राय्		खः।”

४० नमसातय्	सं	िं	तापारं	स्वयाचंवग	ु
द।ु	 इनपं	 मधये	 मररयम	 मगदलििी,	
लचलधम्ह	राय्		यार्ब	व	योसफेया	मां	

मररयम	व	सिोमीनपं	 िं	खः।	४१ थनुपं	
येश्	 गािीिय्		 दीबिय्		 वय्	रः	 िाप	
जयुाः	 वय्	रःयात	 गवाहालि	 याःनपं	
नमसात	खः।	वय्	रः	िाप	यरूशिमेय्		
वःनपं	 मेनपं	 यकव	 नमसात	 िं	 अि	
स्वयाचंवग	ुद।ु *

यश्ेयाति झि्हा्य्  तिवःग ु
मत्ी २७:५७‑६१;	ि्रा २३:५०‑५६;	

यूहन्ना १९:३८‑४२

४२ नवश्ामबार	 िनह	ु नह्यः	 नवश्ाम‑
बारयात	माःग	ुजवरय्		यायगे	ुनदि	बहिी	
मज्निबिय्		 ४३ अररमलथया	 धाःग	ु
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दगेिय्		चंवग	ुपदाकू



Newa © 2015 नवेाः ईसाई साĀह쭰 य केनȀ (Newa Christian Literature Center) and Wycliffe Bible Translators, Inc.

 

* १६:७ मत्ी २६:३२;	मरकू  १४:२८ 

थासय्		 चंवम्ह	योसफे	 नपिातसयाथाय्		
वि।	थ्व	फुकरलसिं	हिातःम्ह	सभाय्		
चंवम्ह	 सल्िाह	 बीम्ह	 मि्	 खः।	 थ्व	
िं	परमशे्वरयाग	ुराजय	वइनतनि	धराः	
आशा	 यािा	 चंवम्ह	 खः।	 अबिय्		
ंव	 मगयासे	 नपिातसयाथाय्		 विाः	
येश्याग	ु सीम्ह	 फ्ंव	 वि।	 ४४ येश्	 सी	
धुंरि	 धयाग	ु ख	ँ नयिाः	 नपिातस	
िकर	 जिु।	 ंव	 रपताियात	 सःताः	
सी	 धुंर्ग	ु खः	 िा	 नर	 मख	ु धराः	
नयि।	 ४५  रपतािं	 “सी	 धुंरि”	
धराः	 धाःगलुिं	 योसेफयात	 सीम्ह	
यंनर	धराः	 धाि।	 ४६ अिे	 ंव	 नभंग	ु
सतुीरापः	नयािा	हयाः	सीम्ह	यश्ेयात	
कवरयाः	 रापतं	 नहिा	 नबि।	 अि	े
पहाड	 ह्खिाः	 दय्	रातःग	ु लचहािय्		
यंराः	तया	 नबि।	थलुि	यािाः	िगः	
तगवःग	ु ल्वंह	गिु	ु तइुराः	 लचहािया	
पवाः	नतिानबि।	४७ मररयम	मगदलििी	
व	 योसेफया	 मां	 मररयमं	 थथे	 सीम्ह	
थुंग	ुस्वयाचवि।

यश्े म्ा्ा ्वःग ु
मत्ी २८:१‑८;	ि्रा २४:१‑१२;	

यूहन्ना २०:१‑१०

१६  १ नवश्ामबार	 वि	े धुंराः	मररयम	मगदलििी,	यार्बया	
मां	मररयम	व	सिोमीनपं	नमिय्		जयुाः	

सीम्हय्		 इिते	 वासः	 नयाः	 वि।	
२ आइतबार	खनुह,ु	सथु	 नहापां	 निभाः	
तवयंेव	इनपं	लचहािय्		स्वः	वि।	३ इनपं	
िय्ँ		थथ	ेहा	हां	वि —	“पवाः	नतिा	तःग	ु
ल्वंह	 सिुां	 चीरा	 बीग	ु जइु?”	 ४ थथ	े
हा	 हां	 इनमसं	 उख	े पाख	े थस्वःबिय्		
तगवःग	ुल्वंह	चीरा	तःग	ुखि।

५ लचहािय्		 दुहां	 विाः	 स्वःबिय्		
अि	तयुगु	ुवसतं	पिुा	चंवम्ह	मि्	िम्ह	
जवय्		पाख	ेदिाचंवग	ुखिाः	इनपं	अज्	
चाि।	 ६ ंव	 इनमत	 धाि —	 “गयाय	े
मते।	 लिनपं	 क््सय्		 यखखािा	 तःम्ह	
िासरतयाम्ह	यश्ेयात	स्वःवयाचविाग	ु
मख	ु िा?	 वय्	रः	 िा	 थि	 मदी।	
वय्	रः	 म्वािा	वय	ेधुंरि।	स्व,	थ्व	
ह	ेथासय्		मख	ुिा,	इनमसं	वय्	रःयाग	ु
सीम्ह	तयातःग?ु	७ आः	विाः	लिनमसं	
चेिातय्	त	 व	 पत्सुयात	 थथे	 धया	
ब्य ु—	 ‘वय्	रः	 लिनपं	 स्वयाः	 नहापां	
गािीिय्		थ्यंरादी।	वय्	रिं	धयादी	
थें	 लिनमसं	 वय्	रःयात	 अि	 ह	े
खिी।’	” *

८  थ्व	 नयिेंव	 इनपं	 गयािाः	 व	
अज्चायाः	लचहािं	नबस्युं	वि।	थ्व	ख	ँ
इनमसं	सयुातं	 मरं,	िाय्	धाःसा	 इनपं	
तसरं	गयात।

९ येश्	 लसिाः	 हािं	 म्वािा	 वय	े
धुंराः	आइतबार	सथु	नहापां	मररयम	

१३८ मर्कू स १५:४४ – १६:९  



Newa © 2015 नवेाः ईसाई साĀह쭰 य केनȀ (Newa Christian Literature Center) and Wycliffe Bible Translators, Inc.

 

†१६:९	गलुिं	गलुिं	हस्तलिनपइ	मर्कू स	१६:९‑२०	मद ु
* १६:१५ प्र े१:८ * १६:१९ प्र े१:९‑११ 

मगदलििीयाथाय्		 खिे	 दत।	 वय्	रिं	
थ्व	ह	ेमररयमयाग	ुम्ंह	नहय्	म्ह	भ्ततय्	त	
नपछवयादीग	ु खः। † १० ंव	 विाः	
िगुः	 मलिंराः	 खवया	 चंवनपं	 येश्या	
चेिातय्	त	 थ्व	 ख	ँ रि।	 ११ म्वािा	
वःम्ह	 येश्यात	 ंव	खि	धराः	धाःग	ु
खय्ँ		इनमसं	नवश्वास	मयाः।

१२ थिं	लिपा	इनपं	मधय	ेनिम्ह	चिेा	
गामय्		 विा	 चंवबिय्		 वय्	रः	 मेग	ु ह	े
रूप	रयाः	 इनमग	ु नह्यःिे	खिेदय्	रः	
झाि।	 १३ थनुमसं	 िं	 वयाः	 मेनपं	
चिेातय्	त	थ्व	ख	ँरि।	थनुमग	ुखय्ँ		िं	
इनमसं	नवश्वास	मयाः।

१४ लिपा	 लझंिम्ह	 चेिातय्		 िया	
चंवबिय्		 येश्	 इनमथाय्		 झायाः	
इनमसं	नवश्वास	मयाःग	ुव	इनमग	ुिगुः	
िाःगलुिं	ब्वः	नबयानदि,	िाय्	धाःसा	
वय्	रः	म्वािा	वय	ेधुंराः	वय्	रःयात	
खंनपनसं	धाः	वःग	ुखय्ँ		इनमसं	नवश्वास	
मयाः।

१५ अि	े इनमत	 धयानदि —	 “सारा	
संसारय्		विाः	लिनमसं	फुकर	मि्तय्	त	
नभंग	ु ख	ँ नयंनर। * १६ नवश्वास	 यािाः	
बपपतस्मा	राःम्ह	बचय्		जइु,	नवश्वास	
मयाःनपं	 दोषी	 ठहरय्		 जइु।	 १७ लजतः	
नवश्वास	याःनपनरे	थ्व	लचं	दइ —	लजग	ु
िामं	इनमसं	भ्ततय्	त	नपनतिाछवइ,	न्ह	
न्हग	ुभासं	िवाइ,	१८ ताहायात	जविी,	
िंु	जयुाः	नबष	ह	ेतंवसां	इनपं	सी	मख,ु	
उसाय्ँ		 मदनुपनिग	ु िेिय्		 ल्हाः	 तयाः	
ल्वय्		िाय्	रा	बी।”

१९ थथे	 इनपं	 िाप	ख	ँ ल्हाये	 धुंराः	
प्रभ	ु येश्यात	 स्वगकूय्		 थत	 यंरि।	
अिे	 वय्	रः	 परमेश्वरयाग	ु जवय्		
चविानदि। * २० लिपा	 चेिातय्	सं	
फुकरभिं	विाः	नभंग	ुख	ँनयंरा	जिु।	
प्रभ	ुथःिं	इनपं	िाप	जयुाः	इनमग	ुजयाय्		
गवाहालि	यािानदि।	अज्चायापगु	ुलचं	
कयिाः	इनमसं	नयंराज्ग	ुखयँाग	ुदलस	
नबयानदि।	आमिे। 
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