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लूकां च्वःग ुभिंग ुखँ

म्हसीका
लूकां	च्वःग	ुभिंग	ुखय्ँ		यशूे	यहूदीत	्	संसारया	फुक्क	मनूतय्	त	मभुति	बीम्ह	

ख्ीष्ट	खवः	 धकावः	 क्यनातवःग	ु द।ु	 थ््	 सफुललइ	 यशयैा	 अगम्तिां	 परमेश्वरं	
छ्याहइभतभन	धावःम्ह	मनू	 “लि	हे	खवः”	धकावः	प्रि	ुयशूे	थवःम्हं	 हे	धयादीग	ु
द।ु	 अले	 थकुी	 ्य्	कलं	 “मगावःमचावःभपन्त	 भिंग	ु ख	ँ न्यंकेत”	 परमप्रियुाग	ु
आतमां	 लितवः	 ल्ययादीग	ु खवः	 धकावः	 नं	 धयादीग	ु द।ु	 उभकं	 थ््	 भिंग	ु खय्ँ		
ग्ाहालल	मालाच्ंभपं	मनूतय्	ग	ुख	ँन्ह्यथनातवःग	ुद।ु	नापं	थकुी	लय्	तायगे	ुखय्ँ		
नं	बवःभबयातवःग	ुद।ु	अथ	ेह	ेप्राथ्थना	यायगे,ु	 भमसातय्	सं	्य्	कवःयात	 ग्ाहालल	
यायगे,ु	पापीतय्	त	परमशे्वरं	क्षमा	यानादीग	ु्	पभ्त्र	आतमायाग	ुखय्ँ		नं	अप्वः	
बवःभबयातवःग	ुद।ु	्	छम्ह	यहूदी	मखमु्ह	डाक्टर	खवः।	्	यहूदी	मखसुां	पलुांग	ु
भनयमया	ख	ँबांलाक	सयू।	अथ	ेियुावः	्ं	अप्वः	यानावः	ििनसंग्रहया	सफू	्	
यशयैा	अगम्तिाया	ख	ँन्ह्यथना	तवःग	ुद।ु
मत्ी,	मकू्थ स	्	यूहन्नां	च्वःग	ुभिंग	ुखय्ँ		मदगु	ुखतँ	नं	थकुी	दथु्याका	तवःग	ु

द।ु	गथ	े भक —	िकररयायाग	ुख,ँ	यशूे	 बूबलय्		स्ग्थदूततय्	सं	ििन	हावःग	ु्	
फैि्ावःतय्	सं	स्वः्वःग,ु	मचा	यशूे	दगेलय्		त्वःफयूग	ुअल	ेभिंम्ह	सामरी	्	तंम्ह	
काय्	याग	ुउखान।
थ््	सफू	ई.सं.	६५	भनसे	ं७०	पाख	ेच्वःग	ुिइुफु।
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१  १ यवःम्ह	लथयोभफलस,लिभमग	ु न्ह्यवःने	 िूग	ु ख	ँ ला	
यक््लस	 नं	 हे	 च्वःग	ु द।ु	 २ सरुु	 सरंुु	
भनसे	ंथ््	ख	ँखंभपन्सं	्	न्यंका	िूभपन्सं	
लिभमत	कना	थकूग	ुगथ	ेखवः	अथ	ेह	े
च्याच्ना।	३ हनमेावःम्ह	लथयोभफलस,	
थ््	ख	ँनं	लिं	सरंुुभनंसे	ंबांलाक	सीका	
थइुका	 तयागलुलं	 लछतवः	 कथं	 हंक	
च्यगे	ुह	ेबांलावः	ताल।	४ लछं	न्यनादी	
धुंकूग	ु ख	ँ बांलाक	 थइुकावः	 सतय	
म्हसीके	 फयेमा	 धकावः	 लिं	 लछतवः	
च्याच्नाग	ुखवः।

बप्तिस्ा बीम्ह यूहन्ा बइु धकावः 
धावःगु

५  यहूभदयाय्		 हेरोद	 ििु	ु ियुा	
च्ंबलय्		अभबया	कुलयाम्ह	िकररया	
धावःम्ह	छम्ह	पिुाहारी	द।ु	एलीलशबा	
धावःम्ह	्या	कलावः	 नं	अथ	ेह	ेहारून	
पिुाहारीया	 कुलयाम्ह	 खवः। * ६ इभपं	
भनम्हं	परमशे्वरया	न्ह्यवःने	धममीभपं	खवः।	
इभपं	 व्य्सथा	 फुक्कं	 मानय्		 याइभपं	
खवः।	 उभकं	 इभमत	 छंु	 धाये	 थाय्		

मद।ु	 ७ इभम	 मसत	 मद,ु	 छाय्	धावःसा	
एलीलशबा	 थाररम्ह	 भमसा	 खवः।	 अल	े
हानं	इभपं	भनम्हं	बहु्ा	बभुह्	िइु	धुंकल।

८ छकवः	 यरूशलेमय्		 च्ंग	ु देगलय्		
पिुाहारीयाग	ु जया	 यायेत	 ्याग	ु
पचुलय्		 लावःभपं	 पिुाहारीत	 नापं	
िखररया	नं	यरूशलमेय्		थ्यंकवः	्ल।	
९ उबलय्		 इभमग	ु चलन	 कथं	 लचट्ा	
तवःबलय्		दगेलय्		दहुां	्नावः	गुंगू	थनगे	ु
जया	्यात	लावःगलुलं	्	देगलय्		दहुां	
्न।	 १० ्ं	 दनुे	 गुं गू	 थनाच्ंबलय्		
फुक्क	मनूतय्	सं	 भपने	 च्नावः	 प्राथ्थना	
यानाच्न।

११ अबलय्		 ्ं	 परमप्रियुा	 छम्ह	
दूतयात	गुंगू	थनगे	ु्देीयाग	ुि्य्	पाख	े
दनाच्ंग	ुखन।	१२ स्ग्थदूतयात	खनावः	
िकररयाया	गयानावः	अय्		याय	ेथय्		याय	े
मन्त।	१३ स्ग्थदूतं	्यात	थथ	ेधाल —	
“िकररया,	 गयाय	े म््ावः,	 छंग	ुप्राथ्थना	
परमेश्वरं	 न्यनादीग	ु द।ु	 छं	 कलावः	
एलीलशबां	 छम्ह	 काय्		 मचा	 बइुकी,	
अल	ेछं	्याग	ुनां	यूहन्ना	धकावः	भत।	
१४ लछभपं	तसकं	लय्	ताइ।	अल	ेयक््	

लूका
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मनूत	नं	्	बइुबलय्		लय्	ताइ।	१५ थ््	
मचा	 परमप्रियुा	 न्ह्यवःने	 तसकं	 तवःधं	
िइु।	्ं	अय्	लावः	थ््	ँछंु	ह	ेत्नी	मख।ु	
मांया	 प्ाथंभनसे	ं हे	 पभ्त्र	 आतमां	
िाया	च्ंम्ह	िइु। * १६ अल	े्ं	यक््	
यक््	 इस्ाएलीतय्	त	 इभम	 परमप्रि	ु
परमेश्वरयाथाय्		 तुं 	 ललगना	 हइ।	
१७ परमशे्वरया	चयवः	 िूगलुलं	्	एललया	
थे	ंतुं	तसकं	साहसी	िइु।	अल	े्ं	प्रि	ु
झायादी	 न्ह्यवः	 भमलय्		 मिूभपं	 बौ	 ्	
काय्		 म्ह्याय्	भपन्त	 भमलय्		 याइ।	अल	े
हानं	्ं	अधममीतय्	त	नं	धममी	यानावः	प्रि	ु
झाया	दीबलय्	यात	तयार	याना	तइ।”

१८ अल	ेिकररयां	स्ग्थदूतयात	थथ	े
धाल —	“थथ	ेह	ेिइु	धकावः	लिं	गथ	े
यानावः	 सीका	 कायेग?ु	 लि	 ला	 छम्ह	
बहु्ाम्ह	मनू	खवः,	अल	ेलिम्ह	कलावः	नं	
तसकं	बभुह्	िइु	धुंकल।”

१९ स्ग्थदूतं	 ्यात	 धाल —	
“परमेश्वरयाथाय्		 च्भनम्ह	 गभरिएल	
स्ग्थदूत	 धावःम्ह	 लि	 हे	 खवः।	 लितवः	
थ््	भिंग	ुख	ँछन्त	धाय्	केत	परमेश्वरं	
हे	 छ्या	 हयादीग	ु खवः।	 २० मिसु	े
मगावःग	ु लिं	 धयाग	ु खय्ँ		 छं	 भ्श्वास	
मयावःगलुलं	 थथे	 मितुले	 छ	 पाकवः	
ियुाच्नी।”

२१ भपन	े मनूत	 भपयाच्न।	 िकररयां	
तावःई	 भबकाच्ंगलुलं	 इभपं	 तसकं	

अिूचायाच्न।	 २२ भपहां	 ्वःबलय्		
िकररयां	न्ाय्		मफु।	थ््	खनावः	इभमसं	
दगेलय्		दनु	ेपरमशे्वरं	्यात	दश्थन	भबल	
िइु	 धकावः	 थइुका	 काल।	 ्ं	 इभमत	
ल्हावः	 िाय्		 याना	 क्यन।	अबलय्	भनसे	ं
्	पाकवः	ह	ेियुाच्न।

२३  पिुाहारीयाग	ु जया	 लसधय्	्ं	
िकररया	 थवःग	ु छेय्ँ		 तुं 	 ललहां	 ्न।	
२४ अनं	ललपा	्या	कलावः	एलीलशबाया	
प्ाथय्		 दगुलुलं	 न्याला	 तक	 छेनंँ	
गनं	 भपहां	 म्सँे	ं च्नाच्न।	 २५ ्ं	
थथ	ेधाल —	“आवः	 भतभन	प्रिुं	 लितवः	
स्याभदल।	मसत	मदयावः	हपेय्		याका	
च्नाम्हय्	लसत	आवः	मनूतय्	ग	ुभमखाय्		
लितवः	भिंकाभदल।”

यशूे बइु धकावः धावःगु
२६ एलीलशबाया	 प्ाथय्		 दगु	ु खलुा	
दय्	कावः	गभरिएल	धावःम्ह	स्ग्थदूतयात	
हे	 परमेश्वरं	 गालीलय्		 लावःग	ु नासरत	
शहरय्		 छ्या	 हयाभदल।	 २७ अन	
योसेफ	 धावःम्ह	 मनू	 नाप	 क््वःलछना	
तवःम्ह	 भबया	 मछ्वःभनम्ह	 भमसा	छम्ह	
द।ु	योसफे	ििु	ुदाऊदया	सन्तान	खवः।	
अल	े्	 भबया	मछ्वःभनम्ह	 भमसायाग	ु
नां	मररयम	खवः।	२८ स्ग्थदूतं	्	ह	ेभबया	
मछ्वःभनम्ह	 भमसायाथाय्		 ्नावः	 थथ	े
धाल —	“ए	मररयम,	 परमप्रिुं	छन्त	
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दयामाया	 यानादीग	ु द।ु	 परमप्रि	ु छ	
नाप	दी।”

२९ थ््	न्यनावः	्	तसकं	गयात।	अल	े
्ं	मनं	मनं	थ््	छु	िूग	ुधकावः	भबचावः	
यात।	 ३० स्ग्थदूतं	 ्यात	 धाल —	
“मररयम	 गयाये	 म््ावः,	परमेश्वरं	छन्त	
माया	यानादीग	ुद।ु	३१ न्य,ँ	छं	प्ाथय्		
दइ।	छं	छम्ह	काय्	मचा	बइुकी।	अल	े
्याग	ुनां	 छं	येशू	धकावः	 भत।	३२ थ््	
मचा	 तसकं	 तवःधनी,	 अले	 दकलय्		
तवःधंम्ह	 परमेश्वरया	 काय्		 धकावः	
नां	 िाइ।	 अले	 परमप्रि	ु परमेश्वरं	
्यात	्या	तापावःबाजया	दाऊदयाग	ु
लसंहासन	 भबयादी।	 ३३ ्य्	कवः	 सदां	
याकूबया	 सन्तानतय्		 ििु	ु ियुादी।	
अले	 ्य्	कलं	 न्ह्याबले	ं न्ह्याबले	ं ह	े
राजय	यानादी।” *

३४ अले	 मररयमं	 स्ग्थदूतयात	 थथ	े
धाल —	“थथ	ेगकुथं	िइु	फइ?	लिग	ु
बयाहा	ला	मिूभन।”

३५  अले	 स्ग्थदूतं	 ्यात	 ललसवः	
भबल —	 “पभ्त्र	 आतमा	 हे	 छंके	
झायाद ी। 	 दकलय्		 तवः धं म्ह	
परमशे्वरयाग	ुशभतंि	बूम्ह	मचा	पभ्त्रम्ह	
िइु,	अल	ेपरमशे्वरया	काय्		धकावः	नां	
िाइ।	३६ छं	थवःलावःम्ह	एलीलशबां	मचा	
बइुकी	मख	ुधकावः	ला	 छं	 लस	ह	ेसयू	
िइु।	बभुह्म्ह	 िूसां	्या	 प्ाथय्		दगु	ु

खलुा	 दये	 धुंकल।	 ३७ उभकं	 परमेश्वरं	
याय	ेमफुग	ुछंु	नं	मद।ु” *

३८ अले	 मररयमं	 धाल —	 “स्या‑
भदस,ँ	 लि	 ला	 परमेश्वरया	 भ्ाभतं	
िक	खवः।	लछं	धयादी	थे	ंह	े लितवः	िू	
्यमेा।”	अल	ेस्ग्थदूत	ललहां	्न।

्रिय् एलीशशबायाति ्ाप लावः ्ंगु
३९ थलुल	िइु	धुंकावः	याकनं	ह	ेमररयम	
यहूभदयाया	पहाडय्		लावःग	ुछगू	गामय्		
्न।	 ४० िकररयायाग	ु छेय्ँ		 थ्यने्ं	
मररयमं	 एलीलशबायात	 ज्िलपा	
यात।	 ४१ मररयमं	 ्यात	 ज्िलपा	
यावःबलय्		्याग	ुप्ाथय्		च्ंम्ह	मचा	
सन।	उबलय्		एलीलशबा	पभ्त्र	आतमां	
िाल।	अल	े्ं	तवःसलं	थथ	ेधाल —

४२ “भमसत	 मधये	 छन्त	 दकलय्		
अप्वः	आलशष	दत	अल	ेछंग	ुप्ाथय्		
दमु्ह	मचायात	नं	आलशष	दइ।	४३ लिम्ह	
प्रियुा	 मां	 हे	 लिथाय्		 ्ल।	 थ््	 गथ	े
ियुावः	 िलु?	 ४४ छं	 लितवः	 ज्िलपा	
यावःबलय्		 लिग	ु प्ाथय्		 च्ंम्ह	 मचा	
लय्	लय्		 तातां	 सन।	 ४५  परमप्रिुं	
धयादीग	ु ख	ँ धातथे	ं िइु	 धकावः	 छं	
पतयावः	यावःगलुलं	छन्त	आलशष	दइ।”

्रिय्ं पि्शे्वियाति तिवःधंकूगु
४६ अल	ेमररयमं	थथ	ेधाल —
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“लिं	दनुगुलंभनसे	ंपरमप्रियुात
तवःधंकाच्ना।

 ४७	मभुति	बीम्ह	परमशे्वर	खनावः
लिग	ुमन	तसकं	लय्	तावः,

 ४८	छाय्	धावःसा	्य्	कलं
लि	थजयावःम्ह	भ्ाभतंयात	नं
दया	यानाभदल।
आ्ंभनसे	ंलितवः	फुक्क	मनूतय्	सं	
तक	नं
धन्यम्ह	धाइ।

 ४९	दकलय्		तवःधंम्ह	्	शभति	दमु्ह	
परमशे्वरं
लितवः	थकुथं	तवःधंग	ुजया	
यानाभदल।
्य्	कवःयाग	ुनां	ह	ेपभ्त्र	िू।

 ५०	्य्	कवःयात	मानय्		याइभपन्त
्य्	कलं	पसुता	पसुतां	तकं	दया	
यानादी।

 ५१	्य्	कलं	थवःग	ुल्हावःयाग	ुशभति
क्यनादीग	ुद।ु
्य्	कलं	घमण्ड	याइभपभनग	ुमनय्		
च्ंग	ुग्सावः
फुक्कं	सयंकादीग	ुद।ु

 ५२	्य्	कलं	बल्लावःभपं	ििुभुपन्त	
लसंहासनं	क््कयाभदल,

अल	ेलचधंभपन्त	च्य्		छ्याभदल। *
 ५३	्य्	कलं	नयमेखंभपन्त	सावःसावःग	ु

लधंुक	नकाभदल।

तवःभमभपन्त	खालल	ल्हातं	
ललछ्याभदल।

 ५४	्य्	कलं	थवःम्हं	यानादीग	ुबाचा	
लमंुकावः
थवः	चयवःत	इस्ाएलीतय्	त	
ग्ाहालल	यानाभदल।

 ५५	्य्	कलं	झी	तापावःबाजया	
अरिाहाम
्	्या	सन्तानतय्	त	धयादी	थें
दया	यायगे	ुल््वःमंका	मदी।” *

५६ मररयम	 एलीलशबाभपन्थाय्		 स्‑
लाभत	च्नावः	थवःग	ुछेय्ँ		ललहां	्न।

बप्तिस्ा बीम्ह यूहन्ा बूगु
५७ एलीलशबाया	 मचा	 बइुग	ु बयथा	
िलु।	 ्ं	 छम्ह	 काय्	मचा	 बइुकल।	
५८  ्यात	 परमप्रिुं 	 तसकं	 माया	
यानादीग	ु खनावः	 ्या	 थवःलावःभपं	 ्	
िवःलाखवःलाभपं	फुक्कं	लय्	ताल।

५९ मचा	 बूग	ु चयान्ह	ु दय्	कावः	 मचा‑
याग	ु म्हय्		 लचं	 तयेत	 इभपं	 ्ल।	
इभमसं	 मचायाग	ु नां	 बौम्हय्	लसग	ु थे	ं
तुं 	िकररया	तयतेयंबलय्	 * ६० मचाया	
मामं	 थथे	 धाल —	 “िकररया	 मख,ु	
थ््याग	ुनां	यूहन्ना	तय	ेमावः।”

६१ अले	 इभमसं	 ्यात	 धाल —	
“लछभम	 थवःलावःभपं	 सयुां	 हे	 थजयावःग	ु
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नां	मदभुन।”	६२ अल	ेइभमसं	ल्हावः	िाय्		
यानावः	 मचाया	अबयुाके	 छु	 नां	 तयगे	ु
धकावः	 न्यन।	 ६३ अल	े ्ं	छपावः	 ग्रवः	
कयावः	 उकी	 थथे	 धकावः	 च्त —	
“मचायाग	ुनां	यूहन्ना	धकावः	तय	ेमावः।”	
थ््	 खनावः	 इभपं	 फुक्कं	 अिूचाल।	
६४ अबलय्		 ह	े ्ं	 न्हापा	 थे	ं तुं 	 न्ाय	े
फत।	अल	े्ं	परमशे्वरयात	तवःधंकल।

६५ अन	 च्ंभपं	 मनूत	 फुक्कं	 तसकं	
गयात।	 थ््	 ख	ँ यहूभदया	 लिल्लाय्		
फुक्किनं	 बय्	बय्		 िलु।	 ६६ थ््	 ख	ँ
न्यंभपं	फुक्कलसनं	मनं	मनं	थथ	ेधकावः	
भबचावः	यात —	“थ््	मचा	 छु	िइुम्ह	
िइु?”	छाय्	धावःसा	परमप्रिुं	ह	े्यात	
शभति	भबयादीग	ुद।ु

जकरियां कंग ुअग््ाणी
६७ अले	 यूहन्नाया	 अब	ु िकररयां	
पभ्त्र	 आतमां	 िायावः	 थथे	 धकावः	
अगम्ाणी	कन —

 ६८	“इस्ाएलीतय्		परमप्रिु
परमशे्वरयात	तवःधंके	मा,
छाय्	धावःसा	परमशे्वर	थवः	ह	ेझायावः
थवः	मनूतय्	त	पापं	छुतय्		
यानाभदल।

 ६९	्य्	कलं	ह	ेझीत	छम्ह	तसकं
तवःधंम्ह	मभुतिदाता	भबयाभदल।

झीम्ह	मभुतिदाता	्य्	कवःया	चयवः
ििु	ुदाऊदया	सन्तानपाखे	ं
झाइ।

 ७०	थथ	ेिइु	धकावः	ला	्य्	कलं
न्हापा	ह	ेपभ्त्रभपं	
अगम्तिातय्	गु
म्हतुुं	न्््ानादीग	ुखवः।

 ७१	्य्	कलं	झीत	मयवःभपभनग	ुल्हातं
्	शत्रतुय्	ग	ुल्हातं	बचय्		
यानादी।

 ७२	्य्	कलं	झी	तापावःबाजयाभपन्त
दया	यानादीगु
्	्य्	कवःभपं	नाप	लचनादीग	ुबाचा
लमंुकादी।

 ७३	थ््	बाचा	झी	तापावःबाजया
अरिाहामनाप	लचनादीग	ुखवः।

 ७४	उभकं	शत्रतुय्	ग	ुल्हातं	झीत
बचय्		याका	दीगलुलं
्य्	कवःयात	लय्	लय्		तातां
मानय्		यानाच्न	ेमा।

 ७५	अल	ेपभ्त्रभपं	ियुावः	म््ाना	च्तँले
मगयास	ेझीभपं	्य्	कवःयात	
यय्	क	च्नाच्न	ेमा।

 ७६	छ	नं,	लिभम	काय्	,
दकलय्		तवःधंम्ह	परमशे्वरया	
अगम्तिा	धकावः	छन्त	धाइ।
उभकं	छ	प्रियुा	न्ह्यवः	्य्	कवःयात	
ल	ँलछंकेत	्भनम्ह	िइु। *
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 ७७	परमशे्वरया	थवः	मनूतय्	गु
पाप	क्षमा	िइु,
अल	ेहानं	इभपं	बचय्		िइु	धकावः
इभमत	धायगे	ुनं	छंग	ुजया	िइु।

 ७८	झी	परमशे्वर	तसकं	भिंम्ह
्	दया	माया	दमु्ह	खवः।
अय्	िूगलुलं	्य्	कलं	तसकं
थीग	ुमभुतियाग	ुभनिावः	िवः	झीत	
खय्	कादी।

 ७९	थ््	भनिावः	िवः	स्ग गं
कालयाग	ुहाकुग	ुभकपालइु
च्नाच्ंभपं	मनूतय्	थाय्		
खय्	कादी।

थ््	ह	ेिलं	झीत	शापन्तयाग	ुलपँइु	
यंकादी।” *

८० ्	 मचा	 आतमा	 ्	 म्ह	 भनताय्		
नं	 बल्लानावः	 तवःलधकवः	 ियुा	 ्ल।	
इस्ाएलीतय्	थाय्		 ्नावः	 न्यंकेग	ु जया	
मयातल	े्	मरुिूभमइ	ह	ेच्नाच्न।

यशूे बूग ु
मत्ी १:१८‑२५

२  १  अबलय्		 लाक्क	 रोमी	
महारािा	 कैसर	 अगसटसं	

संसारय्		 न्यंक	 िनगणना	 का	 धकावः	
उिं	 भबल।	 २ लसररयाय्		 कुरेभनयस	
धावःम्ह	 बडा	 हाभकम	 ियुा	 च्ंबलय्		

न्हापां	 िनगणना	कावःग	ु थ््	 हे	 खवः।	
३ अय्	िूगलुलं	 फुक्क	 मनूत	 इभम	 थवः	
थवःग	ुगामय्		्	शहरय्		्नावः	नां	च्कवः	
्न।	४ योसेफ	ििु	ु दाऊदया	सन्तान	
िूगलुलं	नासरत	शहरं	ििु	ुदाऊद	बूग	ु
बेथलेहेम	 गामय्		 ्न।	 ५ ्ं	 थवःललस	े
बयाहा	यायते	क््वःलछना	तय	ेधुंकूम्ह	
मररयमयात	 नं	 ब्ना	 यंकल।	 ्या	
प्ाथय्		द।ु

६ इभपं	अन	दबुलय्		 हे	 ्यात	मचा	
बुइगु	 बयथा	 िुल।	 ७  ्ं	 दकलय्		
न्हापांम्ह	काय्		बइुकल।	च्नेत	गनं	
हे	 थाय्		 मदगुलुलं	 इभमसं	 मचायात	
इचां	 िनुावः	 फैतय्	त	 नभकग	ु थलय्		
थ्यनातल।
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फै ज्ावःति ् स्ग्गदूतिति
८ चान्हय्		अनं	ललक्क	लावःग	ुख्यलय्		
फैि्ावःत	फैचात	भप्ावः	च्नाच्न।	
९ अबलय्		हे	प्रियुा	छम्ह	दूत	इभमथाय्		
खने	 दय्	कवः	्ल।	 प्रियुाग	ु िवः	अन	
छचावःखेलं	न्यन।	इभपं	फुक्कं	गयानावः	
थरथर	खात।	१० अले	स्ग्थदूतं	इभमत	
धाल —	“गयाये	म््ावः।	लिग	ुख	ँन्य,ँ	
लि	 लछभमत	 लसतायाग	ु छगू	 तवःधंग	ु
भिंग	ुख	ँकं	्याग	ुखवः।	थ््	भिंग	ुख	ँ
फुक्क	मनूतय्	त	खवः।	११ ििु	ुदाऊद	
बूग	ु गामय्		 लछभम	 छम्ह	 मभुतिदाता	
नकभतभन	हे	बूग	ुद।ु	्य्	कवः	हे	ख्ीष्ट	
प्रि	ुखवः।	१२ मचायात	 म्हसीकेग	ु लचं	
थ््	 खवः —	 ्य्	कवःयात	 इचां	 िनुावः	
फैतय्	त	 नभकग	ु थलय्		 थ्यना	 तवःग	ु
द।ु”

१३ अबलय्		लाक्क	ह	ेछक्कलं	मभेपं	
स्ग्थदूततय्	ग	ुछपचुवः	खने	 दत।	 इभपं	
फुक्कलसनं	 थथे	 धकावः	 म्ये	 हालावः	
परमशे्वरयाग	ुिय	िय	यात —

 १४	“स्ग्थय्		च्नादीम्ह	परमशे्वर
तवःधं	िइुमा।
अल	ेपरमशे्वरयात	यवःभपं	मनूतय्	त	
पथृ््ीइ	च्नाच्ंसां
शापन्त	दयमेा।”

१५ स्ग्थदूतत	अनं	स्ग्थय्		्न	ेधुंकावः	
फैि्ावःतय्	सं	थथे	ख	ँ ल्हात —	 “न,ु	
झी	बथेलहेमेय्		्नावः	प्रिुं	धयादीग	ुख	ँ
स्य।े”

१६ अले	 इभपं	 हथाय्		 पथासं	 ्न।	
अन	इभमसं	मररयम,	योसफे	्	फैतय्	त	
नभकग	ु थलय्		 थ्यना	 तवःम्ह	 मचायात	
खन।	 १७ थ््	 खनावः	 इभमसं	 स्ग्थदूतं	
कंग	ु ख	ँ मचाया	 मांबौयात	 कन।	
१८ फैि्ावःतय्	ग	ु ख	ँ न्यनावः	 फुक्कं	
अिूचाल।	१९ मररयमं	धावःसा	 थ््	ख	ँ
मनं	मनं	 भबचावः	यानावः	नगुलय्	सं	तया	
तल।	 २० स्ग्थदूततय्	सं	 धावःथे	ं स्य	े
्	न्यन	ेदगुलुलं	फैि्ावःत	परमशे्वरयात	
िय	िय	यानावः	लय्		तातां	ललहां	्न।

यशूेयाति यरूशल्ेयाग ुदगेलय्  
छाय ेयंकूगु

२१ बूग	ु चयान्ह	ु दय्	कावः	 मचायाग	ु
म्हय्		लचं	तय्	कल।	अल	े्य्	कवःयाग	ुनां	
यशूे	तल।	थ््	नां	प्ाथय्		दय	ेन्ह्यवः	ह	े
स्ग्थदूतं	तवःग	ुखवः। *

२२ मोशां	 च्या	 तवःथे	ं बूग	ु पीन्ह	ु
दय्	कावः	 मचा	 बू	 बयंके	 तयवःबलय्		
इ भमसं 	 ्य् 	कवःयात	 छायेत	
यरूशलेमयाग	ु देगलय्		 यंकल। * 
२३ दकलय्		न्हापालाक	बूम्ह	काय्	मचा	
परमप्रियुा	 भनंभतं	 पभ्त्र	 िइु	 धकावः	
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व्य्सथाय्		 च्या	तवःग	ुद।ु * २४ मचा	
बू	बयंकीबलय्		छज्वः	सकुुित्	ुिूसां	
भनम्ह	 मचाभपं	 बखुंचात	 िूसां	 बलल	
भबयावः	परमप्रियुात	छाय	ेमावः	धकावः	
परमप्रियुाग	ु सफुललइ	 च्या	 तवःथे	ं
इभमसं	नं	छाय	ेयन।

२५ अबलय्		 यरूशलेमय्		 लशभमयोन	
धावःम्ह	छम्ह	मनू	 द।ु	 थ््	मनू	 तसकं	
धममीम्ह	 ्	 परमेश्वरया	 िति	खवः।	 ्	
इस्ाएलीतय्	ग	ुउद्ार	िइुग	ुभदन	स्यते	
भपया	 च्ंम्ह	 खवः।	 पभ्त्र	 आतमा	
्याके	 च्नादीग	ु द।ु	 २६ अय्	िूगलुलं	
परमशे्वरं	बी	धकावः	धया	तवःम्ह	मभुति	
बीम्ह	 ख्ीष्ट	 झाया	 मभदतले	 छ	 सी	
मखभुन	 धकावः	 पभ्त्र	आतमां	 ्यात	
धया	तवःग	ुद।ु	२७ पभ्त्र	आतमां	्यात	
दगेलय्		यन।	अबलय्		ह	ेमचा	यशूेयात	
्या	 मांबौभपन्सं	 व्य्सथाय्		 च्या	
तवःथे	ंयायते	दगेलय्		हल।	२८ लशभमयोनं	
मचायात	 बयुावः	 परमेश्वरयात	 सिुाय्		
भबयावः	थथ	ेधाल —

 २९	“परमप्रि,ु	लछं	धयादीग	ुथ््	ह	ेखँ
थौ	ंलिग	ुभमखां	स्य	ेदत।
आवः	लि	याउँक	लसना	्ंसां	
लिल।

 ३०	लिं	थवःग	ुह	ेभमखां	थौ	ंलछं	संसारय्		
च्ंभपन्त	भबयादीम्ह

मभुतिदातायात	खन	ेधनु।
 ३१	लछं	फुक्क	मनूतय्	ग	ुभनंभतं	थथे

यानादीग	ुखवः।
 ३२	यहूदीमखभुपन्त	नं	ल	ँक्यभनम्ह

्य्	कवः	मभुतिदाता	्	िवः	खवः।
उभकं	्य्	कवः	मभुतिदाता	
झायादीगलुलं
मनूतय्	सं	झी	इस्ाएलीतय्	त	
तवःधंकी।” *

३३  लशभमयोनं	 थुकथं	 मचायाग	ु
ख	ँ धावःगलुलं	 मचाया	 मांबौ	 छक्क	
िलु।	 ३४  अले	 लशभमयोनं	 इभमत	
आलशष	 भबयावः	 मचाया	 मांयात	 थथ	े
धाल —	 “इस्ाएलय्		 च्ंभपं	 यक््	
मनूतय्	त	भिंकेत	नं	सयंकेत	नं	परमशे्वरं	
ल्ययादीम्ह	मचा	थ््	ह	ेखवः।	थ््	मचा	
परमेश्वरयाग	ु लचं	 िूगलुलं	 यक््लसनं	
थ््याग	ु भ्रोध	याइ।	३५ थभुकं	यक््	
मनूतय्	ग	ु नगुवःया	 भबचावः	 भपहां	 ्इ।	
अले	 च्ामगु	ु तर्ारं	 थे	ं दवुःखं	 छंग	ु
नगुलय्		झ्ाबी।”

३६ अबलय्		अन	हन्ना	धावःम्ह	अगम‑
्ाभदनी	 भमसा	 छम्ह	 द।ु	 ्	 आशेर	
कुलयाम्ह	फनएुल	धावःम्ह	मनूया	म्ह्याय्		
खवः।	 बयाहा	 यानावः	 ्या	 िावःतनाप	
न्हय्	द	ँ तक	िक	ह्वने	खन।	आवः	ला	
्	 बभुह्	 िइु	 धुंकल।	 ३७ ्	 चय्	पयद	ँ
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दबुलय्		तक	िावःत	मदय्	कवः	ह	ेच्न।	
्ं	 यक््	 हे	 अपसं	 च्नावः	 प्राथ्थना	
यानावः	परमशे्वरया	स्ेा	यानाच्ंग	ुद।ु	
३८ मचा	यशूे	दगेलय्		दभनबलय्		ह	ेहन्नां	
नाप	लावः	 ्यावः	 परमेश्वरयात	 सिुाय्		
भबल।	 अले	 यरूशलेमय्		 च्ंभपभनग	ु
उद्ार	िइुभतभन	धकावः	भपया	च्ंभपन्त	
्	मचायाग	ुख	ँकन।

्ासितिय्  शलहां ्वःगु
३९ व्य्सथाय्		 च्या	 तवःथे	ं फुक्कं	
याये	 लसधय्	कावः	 योसेफ	 ्	 मररयम	
गालीलय्		लावःग	ुथवःग	ुहे	गां	नासरतय्		
ललहां	 ्ल। * ४०  मचा	 तवःलधकवः	
ियुा	्ल।	बलुदं्	 नं	िाया	्ल,	अल	े
परमेश्वरं	 नं	 ्य्	कवःयात	 आलशष	
भबयादीग	ुद।ु

्चा यशूे दगेलय्  त्वःफयूगु
४१ यशूेया	मांबौ	दय्ँ	दसं	यरूशलेमय्		
छुतकाराया	नखवः	हनते	्ं। * ४२ ्य्	कवः	
लझंभनद	ँदबुलय्		 नं	 इभपं	नखवः	मानय्		
यायेत	 यरूशलेमय्		 ्न।	 ४३  नखवः	
लसधय्	कावः	इभपं	छे	ँललहां	्न।	मचाम्ह	
येशू	 िक	 यरूशलेमय्		 तुं 	 च्न।	
्य्	कवःया	मांबौभपन्सं	 थ््	ख	ँमसयू।	
४४ ्य्	कवः	पासाभपंनाप	्याच्ंग	ुदइ	
धकावः	इभपं	पन्हपचछ	्नाच्न।	बहनी	

थवःलथभतभपं	 ्	 पासाभपभनग	ु पचुलय्		
्य्	कवःयात	माला	स्त।

४५ ्य्	कवःयात	लइुके	मफुगलुलं	इभपं	
हानं	यरूशलमेय्		तुं	मावः	्न।	४६ स्न्ह	ु
दय्	कावः	 इभमसं	 ्य्	कवःयात	 देगलय्		
गरुूभपंनापं	फयतनुावः	इभमग	ुख	ँन्यनँ्यं,	
न्ह्यसवः	यानाच्ंग	ुखन।	४७ अन	च्ंभपं	
फुक्क	 ्य्	कवःयाग	ु बलुद्	 ्	 ललसवः	
न्यनावः	छक्क	ियुाच्न।

४८ थकुथं	 ्य्	कवःयात	 अन	 खनावः	
मांबौभपं	भनम्हं	छक्क	िलु।	अल	ेमांम्हं	
थथे	 धाल —	 “पतुा,	 छं	 छाय्		 थथ	े
यानाग?ु	 छं	 बावः	 ्	 लिं	 छन्त	 गलुल	
माल	ेधनु।	लिभम	ला	म्हय्		लिउ	ह	ेमन्त	
का।”

४९  अले	 ्य्	कलं	 धयाभदल —	
“लछकभपन्सं	 लितवः	 माला	 मदीसां	
जयूग	ुखवःभन।	लि	लिम्ह	बावःयाग	ुछेय्ँ		
च्ने	 मावः	 धकावः	 लछकभपन्सं	 मसयू	
ला?”	५० ्य्	कलं	धयादीग	ुख	ँइभमसं	
मथलु।

५१ अथेसां	 ्य्	कवः	 इभपं	 नाप	 तुं	
नासरतय्		 ललहां	झाल।	अन	 ्य्	कवः	
मांबौनं	 धावःथे	ं च्नाभदल।	 ्य्	कवःया	
मामं	थ््	ख	ँमनय्	सं	तया	तल।

५२ ्य्	कवः	मनूतय्	ग	ु्	परमशे्वरयाग	ु
दयामायां	झन	झन	 तवःलधकवः	 ियुावः	
बलुदं्	िाया्ल। *
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बप्तिस्ा बीम्ह यूहन्ां सय्के् े
यावःग ु

मत्ी ३:१‑१२;	मकू्थ स १:१‑८ 
यूहन्ना १:१९‑२८

३  १ रोमयाम्ह	महारािा	भतबरेरअसं	राजय	यानाच्ंग	ुलझंन्याद	ँदबुलय्		
पपन्तयस	 भपलातस	 यहूभदयायाम्ह	
शासक	ियुा	 च्ंग	ुखवः।	अले	 हेरोद	
गालीलयाम्ह	शासक	ियुाच्ंग	ुखवः।	
अथे	 हे	 इतरुरया	 ्	 त्राखोभनभतसय्		
हरेोदया	भकिा	भफललप	्	अभबलनेय्		
लसुाभनयास	 शासक	 ियुाच्ंग	ु खवः।	
२ अबलय्		हन्नास	्	कैयाफा	दकलय्		
तवःधंभपं	पिुाहारीत	ियुाच्ंग	ुखवः।
उबलय्		 हे	 मरुिूभमइ	 च्नाच्ंम्ह	
िकररयाया	काय्		यूहन्नायात	परमशे्वरं	
न्यंकवः	 ्नेत	 उिं	 भबयाभदल।	 ३ अल	े
यूहन्नां	 यद्थन	 खलुसया	 िवःखवः	 ्नावः	
थथे	 धकावः	 न्यंका	 िलु —	 “थवःग	ु
पाप	 क्षमा	 यायेत	 पशचाताप	 यानावः	
बपपतसमा	 का।”	 ४ थ््	 ख	ँ यशैया	
अगम्तिां	थवःग	ुसफुललइ	थथ	ेच्या	
थकूग	ुद ु—

“मरुिूभमइ	छम्ह	मनू	थथ	ेधकावः
हाला	्इ —
‘परमप्रियुात	ल	ँबय,ु

्य्	कवःयाग	ुल	ँलछंका	बय।ु
 ५	गावःगी	्ंग	ुदक््ं	ल्हाना	छ्इ।

पावःचापीचा	दक््ं	माथं	्ंका	
छ्इ।

चावःची	तूग	ुदक््ं	तपयंका	छ्इ।
अल	ेछ्ांलछं	्वःग	ुनं	दक््ं	
भपचकुा	छ्इ।

 ६	अल	ेभतभन	दक््	मनूतय्	सं
परमशे्वरयाग	ुमभुति	खनी।’	” *

७ यक््	 हे	 मनूत	 यूहन्नायाथाय्		
बपपतसमा	कायते	्ल।	अल	े्ं	इभमत	
थथे	 धाल —	 “हे	 सप्थया	 सन्तान,	
परमेश्वरयाग	ु तंपाखे	ं बचय्		 िइुत	
भबसयुं	हु	ँधकावः	लछभमत	सनुां	धाल? * 
८ पशचाताप	 यावःथे	ं लछभमसं	 थवःग	ु
चालचलन	 नं	अथ	ेह	ेया।	 ‘अरिाहाम	
ह	ेलिभम	तापावःबाजया	खवः,	थथ	ेलिभमत	
छंु	नं	िइु	मख’ु	धकावः	लछभपं	हाला	िइु	
मत,े	छाय्	धावःसा	लिं	लछभमत	धाय े—	
परमेश्वरं	 अरिाहामया	 भनंभतं	 ल््हतंँ	
नं	 मसत	 दय्	कादी	 फु। * ९ लसमायाग	ु
प्लय्		पावः	लाय	ेह	ेतयंग	ुद।ु	भिंग	ुफल	
मसवःग	ुलसमा	फुक्कं	पालावः	छ्य्	का	
छ्इ।” *

१०  अले	 यक््	 यक््	 मनूतय्	सं	
्याके	 न्यन —	 “अय्	सा	 लिभमसं	 छु	
याय	ेमाल?”
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११ ्ं	 इभमत	 थथे	 ललसवः	 भबल —	
“भनपावः	 लं	 दमु्हय्	लसनं	 मदमु्हय्	लसत	
छपावः	 बय।ु	अथे	 हे	 नयेग	ु दमु्हय्	लसनं	
नयमेखंभपन्त	बय।ु”

१२ कर	 काइभपं	 मनूत	 नं	 बपपतसमा	
कायते	्याथाय्		्ल।	इभमसं	 नं	थथ	े
धकावः	 न्यन —	 “गरुूि,ु	 लिभमसं	 छु	
यायगे	ुलय्	?” *

१३ अले	 ्ं	 इभमत	 ललसवः	 भबल —	
“लछभमसं	का	 धाक््	 िक	कर	का,	
अप्वः	काय	ेमत।े”

१४ लसपाइतँय्	सं	 नं	 ्याके	 न्यन —	
“लिभमसं	छु	यायगे	ुलय्	?”
्ं	धाल —	“ख्यानावः	कभप्थन्के	थगय्		
यायगे,ु	घसु	नयगे	ुजया	याय	ेमत।े	तर	
लछभमग	ुतलबय्		िक	लधंुका	च्।ँ”

१५ यूहन्नां	 थथे	 याना	 िूगलुलं	 मनू‑ 
तय्	ग	ुआशा	चलुल	िाया	्ल।	अय्	‑ 
िूगलुलं	इभमसं —	“थ््	ह	ेमभुति	बीम्ह	

ख्ीष्ट	ला	 मख	ुला”	धकावः	 मनं	 मनं	
भबचावः	 यानाच्न।	 १६ उभकं	 यूहन्नां	
इभमत	थथ	ेधाल —	“लिं	ला	लछभमत	
लखं	 बपपतसमा	 भबयाच्ना।	 लि	
स्यावः	तवःधंम्ह	छम्ह	झायाच्ंग	ुद।ु	
्य्	कवःयाग	ुलाकांया	पतु	ुफयनते	तकं	
लि	मल््वः।	्य्	कलं	ह	ेलछभमत	पभ्त्र	
आतमां	 ्	 भमं	 बपपतसमा	 भबयादी।	
१७ ्य्	कलं	 ल्हाभतइ	 हासा	 ज्ना	
तयादीग	ु द।ु	 ्य्	कलं	 फुक्क	 छ्	
हायावः	 थवःग	ु धकुुभतइ	 स्थनादी।	
अले	 छ्स	 िकु््	 गबुले	ं मसीग	ु
भमइ	 छ्य्	कादी।”	 १८ थथे	 हे	 यक््	
सयनकेन	ेयानावः	यूहन्नां	मनूतय्	त	भिंग	ु
ख	ँन्यंकल।

१९ हरेोदं	थवः	ह	ेिौमचा	हरेोभदयासयात	
कलावः	तवःगलुलं	्	थथ	ेह	ेममेगे	ुनं	यक््	
मभिंग	ुजया	याना	िूगलुलं	यूहन्नां	्यात	
ब्वः	भबल।	२० अय्	िूगलुलं	हरेोदं	्यात	
झयालखानाय्		 कुना	 भबल।	 थथे	 ्ं	
झन	 तवःधंग	ु बांमलावःग,ु	 मभिंग	ु जया	
यात। *

यशंूे बप्तिस्ा कयादीग ु
मत्ी ३:१३‑१७;	मकू्थ स १:९‑११

२१ यूहन्नायात	 झयालखानाय्		 कुन	े
न्ह्यवः	छन्ह	ुयूहन्नां	मनूतय्	त	बपपतसमा	
भबया	 च्ंबलय्		 येशंू	 नं	 बपपतसमा	
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कयाभदल।	 ्य्	कलं	 प्राथ्थना	 याना	
च्ंबलय्		 स्ग्थ	 चाल।	 २२  पभ्त्र	
आतमा	सकुुित	ुथे	ंियुावः	्य्	कवःयाग	ु
म्हय्		 कुहां	 झाल।	 अबलय्		 हे	 स्ग गं	
थथ	ेधकावः	धया	हल —	“छ	लि	यवःम्ह	
काय्		खवः।	छ	खनावः	लि	लय्	तावः।” * 

यशूेया पखुा्ग 
मत्ी १:१‑१७

२३  येशंू	 जया	 सरुु	 यानादीबलय्		
्य्	कवः	 पस्	 दँभत	 दत।	 मनूतय्	सं	
्य्	कवःयात	 योसेफया	 काय्		 धकावः	
धाइग।ु	 अथे	 हे	 योसेफया	 बावः	 एली	
खवः।	 २४ अथे	 हे	 एललया	 बावः	 मत्ात,	
बाजया	ल्ेी,	अल	े्या	तापावःबाजयाभपं	
कथहं	 मल्की,	 यान्ना,	 योसेफ,	
२५  मत्ालथयास,	 आमोस,	 नहूम,	
इसली,	 नगग,ै	 २६ माथ,	 मत्ालथयास,	
सेमैन,	 योसेख,	 योदा,	 २७ योआनन,	
रेसा,	 यरूबाबेल,	 शालभतएल,	
नेरी,	 २८  मल्की,	 अद्ी,	 कोसाम,	
एलमादम,	एर्	,	२९ यहोश,ु	 एलीएिर,	
योरीम,	 मत्ात,	 ले्ी,	 ३० लशभमयोन,	
यहूदा,	 योसेफ,	 योनान,	 एल्याकीम,	
३१ मलेआ,	 भमन्ना,	 मत्ाथा,	 नातान,	
दाऊद,	 ३२ भयशै,	 ओबेद,	 बोअि,	
सल्मोन,	 नहशोन,	 ३३ अम्मीनादाब,	
आराम,	अरनी,	हसे्ोन,	फारेस,	यहूदा,	

३४ याकूब,	इसहाक,	अरिाहाम,	तरेह,	
नाहोर,	३५ सरूग,	 रऊ,	पेलेग,	 एबरे,	
शेलह,	 ३६ केनान,	 अप्थक्षद,	 शेम,	
नोआ,	लेमेख,	 ३७ मतूशेलह,	 हनोक,	
येरेद,	 महलालेल,	 केनान,	 ३८ एनोश,	
शते,	आदम	अल	ेपरमशे्वर	खवः।

यशूेयाग ु्् स्वःग ु
मत्ी ४:१‑११;	मकू्थ स १:१२‑१३

४  १ येशू	 पभ्त्र	 आतमां	 िायावः	
यद्थन	 खलुसं	 ललहां	 झावःबलय्		

आतमां	 ्य्	कवःयात	 मरुिूभमइ	 ब्ना	
यंकावः	 पीन्ह	ु तक	 तये	 यंकल।	
२ शतैानं †	पीन्ह	ुतक	्य्	कवःयाग	ुमन	
स्याच्न।	अबलय्		 ्य्	कलं	 छंु	 ह	े
नयामदी।	थथ	ेिइु	धुंकावः	्य्	कवःयात	
नय	ेभपतयात।

३ अले	 शैतानं	 थथे	 धाल —	 “लछ	
परमशे्वरया	काय्		खवःसा	थ््	ल््हंयात	
मरर	िइुमा	धकावः	धयाभदस।ँ”

४ अले	्य्	कलं	धयाभदल —	“थथ	े
च्या	 तवःग	ु द ु—	 ‘मनूत	 मरर	 िक	
नयावः	म््ानाच्न	ेफइ	मख।ु’	” *

५  अले	 हानं	 शैतानं	 ्य्	कवःयात	
पहाडय्		च्य्		यंकावः	संसारयाग	ुफुक्क	
राजय	 क्यनावः	 ६ थथे	 धाल —	 “थ््	
फुक्क	 धन	 ्	 राजय	 लिं	 लछतवः	 बी,	
छाय्	धावःसा	 थ््	 फुक्कं	 लितवः	 भबया	
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तवःगलुलं	 लितवः	यवःम्हय्	लसत	बी	थ्यावः।	
७ लछं	 लितवः	 िाभग	 यात	 धावःसा	 थ््	
फुक्कं	लछग	ुिइु।”

८ ्य्	कलं	शतैानयात	 ललसवः	 भबया‑ 
भदल —	“थथ	ेनं	च्या	तवःग	ुद ु—

‘छं	लछम्ह	प्रि	ुपरमशे्वरयात	िक
स्ेा	याय	ेमावः।
्य्	कवःयात	िक	मानय्		याय	े
मावः।’	” *

९  अले	 हानं	 शैतानं	 ्य्	कवःयात	
यरूशलेमय्		 च्ंग	ु देगलय्		 च्य्		
यंकावः	थथ	ेधाल —	“लछ	परमशे्वरया	
काय्		 खवःसा	 थनं	 भतंन्हयुाभदस,ँ	
१० छाय्	धावःसा	थथ	ेच्या	तवःग	ुद ु—

‘्य्	कलं	स्ग्थदूतत	छ्या	हयावः
लछतवः	बचय्		यानादी।’ *

 ११	अल	े‘इभमसं	लछतवः	ल्हातय्		फया	
काइ।
मखसुा	लछग	ुतभुत	ल््हतँय्		न्यावः	
्नी।’	” *

१२ ्य्	कलं	शतैानयात	ललसवः	भबया‑
भदल —	“धम्थशासत्रय्		थथ	ेच्या	तवःग	ु
द ु—	‘छं	प्रि	ुपरमशे्वरयाग	ुमन	स्य	े
मत।े’	” *

१३ थथे	 शैतानं	 ्य्	कवःयात	 फुक्क	
कथं	 मन	 स्ये	 धुंकावः	 पलखयात	
त्वःता	्न।

गालीलय्  यशूेयाग ुनहापांग ुजया 
मत्ी ४:१२‑१७;	मकू्थ स १:१४‑१५

१४ अनं	ललपा	यशूे	पभ्त्र	आतमायाग	ु
शभतंि	 गालीलय्		 ललहां	 झाल।	
्य्	कवःयाग	ु ख	ँ लिल्लाय्		 फुक्किनं	
बय्	बय्		िलु।	१५ थाय्		थासय्		धम्थशासत्र	
सयभनग	ु छेय्ँ		 ्नावः	 ्य्	कलं	 मनूतय्	त	
सयनकेन	े यानाभदल।	अय्	िूगलुलं	 मनू‑
तय्	सं	्य्	कवःयात	तसकं	तवःधकंल।

्ासितिय्  यशूेयाति ्यय् कूग ु
मत्ी १३:५३‑५८;	मकू्थ स ६:१‑६

१६ अले	 ्य्	कवः	 थवः	 ब्लंग	ु गां	
नासरतय्		 झाल।	 भ्श्ामबार	 पभतकं	
्य्	कवः	धम्थशासत्र	सयभनग	ुछेय्ँ		्भनग	ु
िूगलुलं	अन	नं	धम्थशासत्र	सयभनग	ुछेय्ँ		
झाल।	अल	े्य्	कवः	धम्थशासत्र	ब्नते	
दनाभदल।	 १७ यशैया	 अगम्तिायाग	ु
सफू	 ब्नेत	 ्य्	कवःयात	 भबल।	
्य्	कलं	्	सफू	 पइुकावः	थथे	 च्या	
तवःग	ुपाना	लइुकाभदल —

 १८	“मगावःमचावःभपन्त	भिंग	ुख	ँन्यंकेत
परमप्रिुं	लितवः	ल्ययादीगलुलं
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परमप्रियुाग	ुआतमा	लिके	
च्नादीग	ुद।ु

परमप्रिुं	लचना	तवःभपन्त	त्वःता	
बीत,
कांभपन्त	भमखां	खंका	बीत,
अल	ेन्हतु्	ुन्हयुा	तवःभपन्त	थना	
बीत, *

 १९	 अल	ेपरमप्रिुं	दया	माया	
यानादीगु
थबुलय्		ह	ेखवः	धकावः	नं	न्यंका	
िइुत

लितवः	छ्या	हयादीग	ुखवः।”

२० ब्ने	 लसधय्	कावः	 ्य्	कलं	 सफू	
तलुावः	 अन	 च्ंम्ह	 पालेयात	 ललत	
भबयावः	 फयतनुाभदल।	 अन	 च्ंभपं	
मनूत	 फुक्कलसनं	 ्य्	कवःयात	 त्ालां	
त्ालां	स्याच्न।	२१ ्य्	कलं	इभमत	
थथे	 धयाभदल —	 “लिं	 ब्नाग	ु ख	ँ
लछकभपन्सं	ता	ह	ेतावः।	लिं	गथ	ेब्नाग	ु
खवः,	थौ	ंअथ	ेह	ेिइु	धुंकल।”

२२  इभपं	 फुक्कलसनं	 ्य्	कवःयात	
ताररफ	 यात।	 ्य्	कवःयाग	ु ख	ँ न्यनावः	
इभपं	 अिू	 चाल।	 अले	 इभमसं	 थथ	े
धाल —	 “थ््	 मनू	 योसेफया	 काय्		
मख	ुला?”

२३ अले	 ्य्	कलं	 इभमत	थथे	धया‑
भदल — “लछकभपन्सं	लितवः	थ््	उखान	

धयादी	धकावः	ला	 लिं	 लस	 हे	 सयू —	
‘ह	ेडाक्टर,	थवःम्हं	थवःतवः	भनं	लाय्	भक।	
छं	 कफन्थहमुय्		 याना	 ्वःग	ु लिभमसं	
न्यनाग	ु द,ु	आवः	 छंग	ु गामय्		 नं	 अथ	े
हे	 या	 रे।’	 २४ ्य्	कलं	 इभमत	 हानं	
धयाभदल —	 धातथे,ं	 थवःग	ु हे	 गामय्		
च्ंम्ह	 अगम्तिायात	 सनुानं	 मानय्		
याइ	मख।ु *

२५ “अय्	नं	 लिं	 लछकभपन्त	 धातथे	ं
िूग	ु ख	ँ कने,	 न्यनाभदस ँ—	 एललया	
दबुलय्		 इस्ाएलय्		 यक््	 यक््	 ह	े
िावःत	 मदभुपं	 भमसात	 द।ु	 अबलय्		
छकवः	 स्द	ँ ्	 खलुा	 तक	 ्ा	
म्वःगलुलं	 इस्ाएलय्		 दक््िनं	 ह	े
अभनकाल	 िुल। * २६  अबलय्		
एललयायात	 सीदोन	 देशय्		 सारपत	
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धावःग	ु थासय्		 च्ंम्ह	 छम्ह	 िावःत	
मदमु्ह	भमसायाथाय्		िक	छ्याभदल,	
मेथाय्		 गनं	 नं	छ्यामदी। * २७ अल	े
हानं	एलीशायाग	ुपालय्		नं	इस्ाएलय्		
यक््	यक््	हे	कोभह्	ियुा	च्ंभपं	द।ु	
लसररयाय्		 च्ंम्ह	 नामानयात	 िक	
कोभह्	िूग	ुलाय्	का	भबल,	मभेपं	सयुातं	
लाय्	का	मबयू।” *

२८ थ््	 न्यनावः	 अन	 च्ंभपं	 फुक्कं	
तसकं	 तंम््ल।	 २९ िरुुिारंु	 दनावः	
इभमसं	 ्य्	कवःयात	 साला	 यनावः	 गामं	
भपने	 हल।	 इभमग	ु गां	 पहाडय्		 लावः।	
इभमसं	 ्य्	कवःयात	 पहाडं	 कुका्थ	
छ्येग	ुधकावः	 च्काय्		 थ्यंक	 हल।	
३० अय्	नं	 ्य्	कवः	 इभमग	ु दथुं 	 दथुं 	 ह	े
सरुुक्क	्ना	छ्ल।

िूति आत्ा दबुयूम्ह ््ूयाति 
लाय् कादीग ु
मकू्थ स १:२१‑२८

३१ अनं	 येशू	 गालीलय्		 च्ंग	ु ह	े
कफन्थहमुय्		 क््हां	 झाल।	 अन	 नं	
्य्	कलं	 भ्श्ामबार	खनु्ह	ुअन	 च्ं‑
भपन्त	 सयनाभदल।	 ३२ ्य्	कलं	 पूरा	
अलधकारं	न्््ानादीगलुलं	न्यना	च्ंभपं	
फुक्कं	्य्	कवः	खनावः	अिू	चाल। *

३३ धम्थशासत्र	सयभनग	ुछेय्ँ		िूत	आतमा	
दबुयूम्ह	 छम्ह	 मनू	 द।ु	 ्	 मनू	 तसकं	

हाला	हल —	३४ “ह	ेनासरतय्		च्ंम्ह	
यशूे,	लछ	लिभमथाय्		छाय्		झायमेावःग?ु	
लछ	 लिभमत	सयंकेत	झायाग	ुला?	 लिं	
लछतवः	म्हसयू,	लछ	परमशे्वरया	पभ्त्रम्ह	
मनू	खवः।”

३५ ्य्	कलं	्यात	ब्वःभबयाभदल —	
“हाले	 मते,	 समु्क	 ्याग	ु म्हं	 भपहां	
्ा।”	अले	 ्	 मनूयात	 इभमग	ु न्ह्यवःन	े
छ्ा्ानावः	िूत	्याग	ुम्हं	भपहां	्ल,	
अय्	सां	्	मनूयात	छंु	ह	ेमिू।

३६ थ््	 खनावः	 इभपं	 फुक्कं	 छक्क	
ियुावः	 थवःथ्य्		 थथे	 ख	ँ ल्हात —	
“थ््	 गजयावःग	ु ्चन	 खवः?	 थ््ं	 ला	
शभति	्	अलधकार	दमु्हय्	लसनं	थे	ंिूत	
आतमातय्	त	 भपहां	 ्नेग	ु उिं	 भबल,	
अले	 इभपं	 भपहां	 नं	 ्न।”	 ३७ थ््	ख	ँ
अनं	पयखे	ंबय्	बय्		िलु।

यशंूे यक््शसति ल््य्  लाय् कादीग ु
मत्ी ८:१४‑१७;	मकू्थ स १:२९‑३४

३८  येशू	 धम्थशासत्र	 सयभनग	ु छेनंँ	
लसमोनयाग	ु छेय्ँ		 झाल।	 अबलय्		
लसमोनया	 ससवःमां	 तसकं	 ज्र	
्य्	काच्न।	अय्	िूगलुलं	्याग	ुज्र	
लाय्	का	बय	ुधकावः	इभमसं	्य्	कवःयात	
भबपन्त	 यात।	 ३९ ्	 भमसाया	 न्ह्यवःन	े
झायावः	 ्य्	कलं	 ज्रयात	 हक्कावः	
भदल।	उभरिमय्		्यात	ज्रं	 त्वःतल।	

१५६ लूका ४:२७ - ३९  
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अल	े्	दना	्नावः	्य्	कवःभपन्त	नके	
त्ंके	यावः	िलु।

४०  सन्धयाकावः	 इलय्		 तवःतामलछ	
ल््य्		 दभुपं	 मनूतय्	त	 ्य्	कवःयाथाय्		
हल।	 ्य्	कलं	 फुक्कलसत	 ल्हातं	
लथयावः	 लाय्	काभदल।	 ४१ तवःम्ह	 मलछ	
मनूतय्	ग	ु म्हं	 नं	 िूतत	 थथे	 धकावः	
हालावः	 भपहां	्न —	“लछ	परमशे्वरया	
काय्		खवः।”	 ्य्	कलं	 इभमत	 हक्कावः	
न्््ाके	भबयामदी,	छाय्	धावःसा	इभमसं	
्य्	कवः	मभुति	बीम्ह	ख्ीष्ट	खवः	धकावः	
सयू।

यशंूे प्ार्ग्ा या्ादीग ु
मकू्थ स १:३५‑३९

४२ कन्हय्		खनु्ह	ुसथु	न्हापां	प्राथ्थना	
यायेत	 ्य्	कवः	 अनं	 सनुसान	 थासय्		
झाल।	 ्य्	कवःयात	 मातुमालावः	
मनूत	 ्य्	कवःया	 थाय्		 ्ल।	 इभमसं	
्य्	कवःयात	 थवःभपन्थाय्		 हे	 तयेत	
आपालं	 कुतवः	 यात।	 ४३  ्य्	कलं	
इभमत	थथ	ेधयाभदल —	“परमशे्वरया	
राजययाग	ु भिंग	ुख	ँ मेमेथाय्		 नं	 ्नावः	
लिं	 न्यंके	 माभन।	 थ््	 हे	 जया	 यायेत	
लितवः	छ्या	हयादीग	ुखवः।”	४४ थथ	े
्य्	कलं	 यहूभदयाय्		 फुक्किनं	 च्ंग	ु
धम्थशासत्र	सयभनग	ुछेय्ँ		झायावः	भिंग	ुख	ँ
सयनकेन	ेयानाभदल।

दकलय्  नहापालाक स्म्ह 
चलेातिय् ति सवःतिादीग ु

मत्ी ४:१८‑२२;	मकू्थ स १:१६‑२०

५  १ छन्ह	ुयशूे	गनसेरेत	धावःग	ुसमदु्र	लसथय्		दना	च्नादीबलय्		ग्ावः	
ग्ावः	 मनूत	 लधत्लुधनावः	 परमेश्वरयाग	ु
्चन	 न्यनेत	 ्य्	कवःयाथाय्		 ्ल।	
२ ्य्	कलं	 समदु्र	 लसथय्		 भनगवः	 नांचा	
भदका	 तवःग	ु खन।	 नांथ्ुावःत	 नांचा	
त्वःतावः	 िावः	 लसलाच्न।	 ३ ्य्	कवः	
लसमोनयाग	ु नांचाय्		 च्नावः	 ्यात	
नांचा	िचा	न्ह्याभक	धकावः	धयाभदल।	
अल	ेअन	ह	ेच्नावः	मनूतय्	त	सयनकेन	े
यानाभदल। *

४ सयनेकने	 याये	 धुंकावः	 ्य्	कलं	
लसमोनयात	 धयाभदल —	 “नांचा	
तवःिावःथाय्		यंकावः	न्या	लायते	िावः	ह्वा।”

५ अले	 ्ं	 ललसवः	 भबल —	 “गरुूि,ु	
लिभमसं	चपचछ	िावः	ह्वानावः	नं	छम्ह	ह	े
न्या	लाय	ेमफु।	 लछं	धयादीगलुलं	हानं	
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छकवः	लिं	िावः	ह्वाना	स्य।े” * ६ अल	े
इभमसं	लखय्		िावः	ह्वावःबलय्		यक््	ह	े
न्या	 क्यन।	 थभुकं	 यानावः	 इभमग	ु िावः	
हे	 गइुतयन। * ७ अय्	िूगलुलं	 इभमसं	
पासाभपन्त	 ग्ाहालल	 यावः	 ्ा	 धकावः	
ल्हावः	िाय्		यानावः	सवःतल।	इभपं	्यावः	
िावः	 साला	 कावःबलय्		 भनगवः	 नांचा	
िाय्	क	 न्या	 दत।	 न्या	 यक््	 दगुलुलं	
नांचा	भनगलं	लखय्		तनुा	्नी	थे	ंच्न।

८,९ अथ	े िावः	 िाय्	क	 न्या	 क्यंगलुलं	
लसमोन	्	्	नाप	दभुपं	मनूत	फुक्क	अिू	
चाल,	 नापं	 गया	 नं	 गयात।	अय्	िूगलुलं	
लसमोन	पत्रसंु	यशूेयाग	ुपाललइ	भ्पयुावः	
थथ	ेधाल —	“प्रि,ु	लछ	लिथासं	झास,ँ	
लि	पापीम्ह	मनू	खवः।”	१० ्	नाप	जया	
याइभपं	 िपबदया	 काय्	भपं	 याकूब	 ्	
यूहन्ना	नं	अिू	चाल।
अले	 ्य्	कलं	 लसमोनयात	 धया‑

भदल —	 “गयाये	 मते,	 छं	 न्या	 लावः	
िइु	म््ाल,	आ्ंभनसे	ंछ	मनू	लाइम्ह	
िइु।”	 ११ इभमसं	 नांचा	 लसथय्		 साला	
हल।	अल	ेफुक्कं	अन	ह	ेत्वःतावः	इभपं	
यशूे	नाप	्न।

कोभरियाति लाय् कादीग ु
मत्ी ८:१‑४;	मकू्थ स १:४०‑४५

१२ यशूे	छगू	शहरय्		झावःबलय्		अन	
छम्ह	 म्हछम्हं	 कोभह्	 िूम्ह	 मनू	 नाप	

लात।	्ं	्य्	कवःयात	खनावः	क््छुनावः	
भबपन्त	यात —	“प्रि,ु	लछं	यय्	कादीसा	
लितवः	शदु्	यानादी	फु।”

१३  अले	 ्य्	कलं	 ्यात	 ल्हातं	
लथयावः	 थथे	 धयाभदल —	 “जयू,	
लछ	 शदु्	 िुइमा।”	 थलुल	 धाये्ं	
हे	 ्याग	ु कोभह्	 ल््य्		 लाया्न।	
१४  अले	 ्य्	कलं	 थथे	 धकावः	 उिं	
भबयाभदल —	 “न्यनाभदस,ँ	 थ््	 ख	ँ
सयुातं	 कनादी	 मते।	 अय्	नं	 पिुा‑
हारीयाथाय्		 ्नावः	 लछं	 थवःग	ु ल््य्		
लावःग	ु क्यनाभदस।ँ	 अले	 फुक्कलसतं	
सीकेत	 व्य्सथाय्		 च्या	 तवःथे	ं
मावःकथं	छायेछी	यानाभदस।ँ” *

१५ अय्	नं	 ्य्	कवःयाग	ु ख	ँ न्यंकिनं	
बय्	बय्		 ियुा्न।	 अले	 यक््	 ह	े
मनूत	 ्य्	कवःयाग	ु ख	ँ न्यनेत	 ्	
ल््य्		 लाय्	केत	 ्ल।	 १६ तर	 ्य्	कवः	
फुक्कलसत	 त्वःतावः	 सुं 	 मद	ु थाय्		
याकवःचा	प्राथ्थना	यावः	झाल।

पक्ष्ातंि कवःम्ह ््ूयाति लाय् कादीग ु
मत्ी ९:१‑८;	मकू्थ स २:१‑१२

१७ छन्ह	ु येशंू	 सयनेकने	 याना	 च्ं‑
बलय्		 फररसीत	 ्	 शासत्रीत	 नं	 अन	
्यावः	 फयतनुावः	 न्यनाच्न।	 इभपं	
गालीलं,	 यहूभदयायाग	ु गां	 गामं	 ्	
यरूशलमंे	्वःभपं	खवः।	ल््य्		लाय्	केग	ु

१५८ लूका ५:६ - १७  
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शभति	परमप्रिुं 	्य्	कवःयात	 भबयादीग	ु
द।ु

१८ अबलय्		 हे	 छम्ह	 पक्ष्ात	 िूम्ह	
मनूयात	मनूतय्	सं	लासां	नाप	कुभबयावः	
्य्	कवःयाथाय्		 न्ह्यवःने	 तये	 हयेत	
सन।	 १९ मनूतय्	ग	ु हलंु	 यानावः	 इभमसं	
्यात	 दनुे	 यंके	 मफुत।	 अले	 इभमसं	
कवःलस	सयंकावः	ल््भगयात	लासां	नापं	
येशू	 च्नाच्ंग	ु थासय्		 क््छ्त।	
२० अल	े्य्	कलं	इभमग	ुभ्श्वास	खनावः	
म्हमफुम्हय्	लसत	 थथे	 धयाभदल —	
“लछं	यानादीग	ुपाप	क्षमा	िलु।”

२१  फररसीत	 ्	 शासत्रीतय्	सं	
थथे	 धकावः	 मनय्		 ख	ँ ्ाय्	कल —	
“परमशे्वरयात	क््हं्यकावः	ख	ँल्हाइम्ह	
थ््	स	ुखवः?	परमशे्वरं	बाहके	सनुां	पाप	
क्षमा	याय	ेफइ?”

२२ इभमग	ु मनय्		 च्ंग	ु ख	ँ थइुकावः	

्य्	कलं	 इभमत	 धयाभदल —	
“लछकभपन्सं	 छाय्		 थजयावःग	ु मभतइ	
तयाच्नाग?ु	२३ ‘छंग	ुपाप	क्षमा	िलु’	
धायगे	ुअवःप	ुला	भक	‘दनावः	न्यालस	हु’ँ	
धायेग	ु अवःप?ु	 २४ संसारय्		 च्ंभपभनग	ु
पाप	क्षमा	याना	बीत	मनूया	काय्	याके	
अलधकार	 द	ु धयाग	ु ख	ँ लछकभपन्सं	
सीभक।”	 अले	 ्य्	कलं	 ्	 पक्ष्ातं	
कवःम्ह	 मनूयात	 थथे	 धयाभदल —	
“दनावः	थवःग	ुलासा	ज्नावः	छे	ँझास।ँ”

२५ उलल	धाय्ंे	्ं	फुक्कलसग	ुन्ह्यवःन	े
दनावः	थवःग	ुलासा	ज्नावः	परमशे्वरयात	
िय	िय	यानावः	थवःग	ुछे	ँ्न।	२६ अन	
स्या	 च्ंभपं	 मनूत	 फुक्क	 छक्क	
िलु,	नापं	 गया	 नं	 गयात।	अल	ेइभमसं	
परमेश्वरयात	 िय	 िय	 यानावः	 थथ	े
धाल —	“थौ	ंझीसं	अिूचायापगु	ुजया	
स्य	ेखन।”
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ल्ेीयाति सवःतिादीग ु
मत्ी ९:९‑१३;	मकू्थ स २:१३‑१७

२७ येशू	 अनं	 भपहां	 झावःबलय्		 कर	
कायेग	ु अड	डाय्		 च्नाच्ंम्ह	 ले्ी	
धावःम्ह	 कर	 काइम्ह	 मनूयात	 खनावः	
्यात	सवःताभदल —	“लि	नाप	झास।ँ”	
२८ उभरिमय्		ल्ेी	फुक्क	फाक्कं	त्वःतावः	
दनावः	्य्	कवः	नाप	्न।

२९ अनंलल	ल्ेी	ंयशूेयात	थवःग	ु छेय्ँ		
भ्य्		सवःतल।	भ्िय्		कर	काइभपं	्	
ममेभेपं	मनूत	 नं	यक््	द।ु	३० फररसीत	
्	 शासत्रीतय्	सं	 ्य्	कवःया	 चेलातय्	त	
इभमग	ुदोष	क्यनावः	थथ	ेधाल —	“कर	
काइभपं	्	पापीत	नाप	च्नावः	लछभमसं	
छाय्		नय	ेत्न	ेयानाग?ु” *

३१ येशंू	 थवःम्हं	 हे	 इभमत	थथे	 ललसवः	
भबयाभदल —	 “छंु	 मिूभपं	 मनूतय्	त	
डाक्टर	 माली	 मख,ु	 ल््य्		 दभुपन्त	
िक	माली।	३२ उभकं	‘लिं	धममी’	धकावः	
धया	 िइुभपन्त	 मख,ु	 बरु	 पापीतय्	त	
पशचाताप	याकेत	सवःतवः	्याग	ुखवः।”

अपसं च््गे ुख ँ
मत्ी ९:१४‑१७;	मकू्थ स २:१८‑२२

३३  इभमसं	 ्य्	कवःयात	 धाल —	
“यूहन्नाया	 चेलात	 ्	 फररसीतय्		
चेलातय्	सं	 बराबर	 अपसं	 च्नेग	ु ्	

प्राथ्थना	यावः।	अय्	नं	लछकभपभन	चलेात	
धावःसा	नया	त्ना	िइु।”

३४ अल	े्य्	कलं	धयाभदल	“छु	िपन्त	
्वःभपं	 मनूत	 भ्य्		 मनसे	 ललहां	 ्नी	
ला?	लिलािं	िइुम्ह	दतल	ेइभपं	अपसं	
च्भन	 ला?	 ३५ अथेसां	 छन्ह	ु बयाहा	
याइम्ह	 मनूयात	 ललगनावः	 यनीभतभन।	
अल	ेभतभन	इभपं	अपसं	च्नी।”

३६ अल	ेहानं	्य्	कलं	इभमत	उखान	
छप	ुनं	कनाभदल।	“सनुानं	न्हूग	ु्सवः	
खनुावः	पलुांग	ु्सतय्		पकमी	मख।ु	थथ	े
यावःसा	ला	झन	िक	ह	े्सवः	नापं	गनुा	
्नी,	अजि	ला	पलुांग	ु्सतय्		 न्हूग	ु
कापवः	ल््इ	नं	मख।ु

३७ “अल	ेहानं	सनुानं	दाखमद्य	पलुांग	ु
छंेगूया	 पम्हचाय्		तइ	मख,ु	छाय्	धावःसा	
पलुांग	ु छंेगूयाग	ु पम्हचाय्		 दाखमद्य	
तल	धावःसा	 पम्हचा	ह	ेगनुा	्नी,	अल	े
दाखमद्य	 नं	 ्ाइ,	 पम्हचा	 नं	 सयनी।	
३८ थथ	ेमयास,े	दाखमद्य	न्हूग	ुपम्हचाय्		
तय	े मावः।	 ३९ पलुांग	ु दाखमद्य	 त्ना	
च्ंम्ह	मनखंु	न्हूग	ुदाखमद्य	त्नी	मख,ु	
छाय्	धावःसा	पलुांग	ुह	ेभिं	धकावः	्ं	सयू।”

भ्श्ा्बाियाग ुख ँ
मत्ी १२:१‑८;	मकू्थ स २:२३‑२८

६  १ भ्श्ामबार	 खनु्ह	ु ्य्	कवःभपं	छ्ब्या	 ल	ँ झाया	 च्ंबलय्		
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्य्	कवःया	 चेलातय्	सं	 छ्मा	 स्ा‑
हाय्	कावः	ल्हाभतइ	तयावः	ब्ब्सयानावः	
नल। * २ थ््	 खनावः	 फररसीतय्	सं	
धाल —	 “भ्श्ामबार	 खनु्ह	ु याय	े
मजयूग	ुजया	लछभमसं	छाय्		यानाग?ु”

३ अले	 येशंू	 ललसवः	 भबयाभदल —	
“दाऊदं	थवः	्	थवः	नाप	्वःभपभन	नय	े
भपतयावःबलय्		 छु	 यात	 धयाग	ु ख	ँ
लछकभपन्सं	 ब्नाभदयाग	ु मद	ु ला?	
४ गकुथं	्ं	परमशे्वरया	छेय्ँ		दहुां	्नावः	
छाया	तवःग	ुमरर	नल?	अले	थवः	नाप	
्वःभपन्त	 नं	 नकल। *	 परमेश्वरयात	
छाया	 तवःग	ु मरर	 ला	 पिुाहारीतय्	सं	
लसबय्		मभेपन्सं	नय	ेह	ेमजयू।” * ५ अल	े
हानं	 ्य्	कलं	 इभमत	 धयाभदल —	
“मनूया	 काय्		 भ्श्ामबारया	 नं	 प्रि	ु
खवः।”

ल्हावः गंम्ह ््ू 
मत्ी १२:९‑१४;	मकू्थ स ३:१‑६

६ मेग	ु भ्श्ामबार	 खनु्ह	ु नं	 ्य्	कवः	
धम्थशासत्र	 सयभनग	ु छेय्ँ		 झायावः	
सयनकेन	ेयानाभदल।	अबलय्		अन	ि्	
ल्हावः	गंम्ह	मनू	छम्ह	नं	द।ु	७ शासत्रीत	
्	 फररसीतय्	सं	 ्य्	कवःयात	 दोष	
बीत	 चे्ा	 यानाच्न।	 उभकं	 इभमसं	
भ्श्ामबार	 खनु्ह	ु नं	 ्य्	कलं	 ल््य्		
लाय्	कादी	ला	भक	धकावः	स्याच्न।

८ इभमग	ु मभतइ	 च्ंग	ु ख	ँ सीकावः	
्य्	कलं	 ल्हावः	 गंम्ह	 मनूयात	 धया	‑ 
भदल —	 “दना	 ्यावः	 दथइु	 च्ना‑
भदस।ँ”	अल	े्	दनावः	दथइु	च्ं	्ल।	
९ ्य्	कलं	अन	च्ंभपन्त	धयाभदल —	
“भ्श्ामबार	खनु्ह	ुभिंग	ुयायगे	ुजयू	ला	
भक	मभिंग	ु यायगे	ु जयू?	सयुातं	बचय्		
यायगे	ु भिं	ला	 भक	 सयायगे	ु भिं?	का,	
थभुकयाग	ुललसवः	भबयाभदस।ँ”

१० अल	े्य्	कलं	इभपं	फुक्कलसथाय्		
भमखा	 ब्य्	कावः	 ल्हावः	 गंम्ह	 मनूयात	
धयाभदल —	 “ल्हावः	 तपयंकाभदस।ँ”	
्ं	 अथ	े हे	 यात।	 अल	े ्याग	ु ल्हावः	
लन।	११ शासत्रीत	्	फररसीत	तसकं	ह	े
तंम््ल,	अल	ेयशूेयात	छु	यायगे	ुधकावः	
ग्सावः	ग्ल।

शिंभ्म्ह प्रेितिति ल्ययादीग ु
मत्ी १०:१‑४;	मकू्थ स ३:१३‑१९

१२ छन्ह	ु्य्	कवः	पहाडय्		प्राथ्थना	यावः	
झाल।	 अबलय्		 चपचछं	 हे	 ्य्	कलं	
परमेश्वरयात	 प्राथ्थना	 यानाभदल।	
१३ कन्हय्		खनु्ह	ुसथुय्		थवः	चलेातय्	त	
सवःतावः	 इभपं	 मधये	 लझंभनम्हय्	लसत	
ल्ययाभदल।	अल	ेइभमत	प्ररेरतत	धकावः	
नां	छुनाभदल।

१४ थकुथं	 ल्यवःभपं	 थभुपं	 खवः —	
लसमोन,	 गमु्हय्	लसग	ु नां	 ्य्	कलं	
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पत्रसु	तयाभदल,	्या	दाि	ुअपन्द्रयास	
अले	 याकूब	 ्	 यूहन्ना,	 भफललप	 ्	
बारथोलोमाइ,	 १५ मत्ी	 ्	 थोमा,	
अल्फयसया	 काय्		 याकूब,	 क्ापन्तइ	
सने	 धुंकूम्ह	 लसमोन,	 १६ याकूबया	
काय्		 यहूदा,	 ्	 यहूदा	 इसकररयोत	
गमु्हय्	लसनं	ललपा	्यावः	यशूेयात	धोखा	
भबल।

यशंूे ल््य्  लाय् कादीग ु
मत्ी ४:२३‑२५;	मकू्थ स ३:७‑१२

१७ अले	 ्य्	कवःभपं	 पहाडं	 क््हां	
झाल।	 अन	 माथं	 ्ंथाय्		 ्य्	कवःया	
यक््	चलेात	नापं	यहूभदयाया	 फुक्क	
थासं,	 यरूशलेमं,	 समदु्र	 लसथय्		
लावःग	ु टरुोस	 ्	 सीदोनया	 इलाकां	
१८ ्य्	कवःयाग	ु ख	ँ न्यनेत	 ्	 थवःथवःग	ु
ल््य्		लाय्	केत	्वःभपं	ग्ावः	ग्ावः	मनूत	
मनुाच्न।	्य्	कलं	िूत	आतमा	दभुबना	
च्ंभपं	 मनूतय्	त	 नं	 लाय्	काभदल।	
१९ फुक्कलसनं	्य्	कवःयात	थीत	कुतवः	
यानाच्न,	 छाय्	धावःसा	 ्य्	कवःयात	
थी्ं	ल््य्		लाया्नी।

पहाडय्  भबयादीग ुउपदशे 
मत्ी ५:१‑१२

२० येशंू	 चेलातय्	त	 स्यावः	 धया‑ 
भदल —

“लछभपं	नयमेखंभपं	मनूत
धन्यभपं	खवः।
परमशे्वरया	राजय	लछभमग	ुह	ेखवः।

 २१	लछभपं	नयभेपतयाका	च्ंभपं	मनूत
धन्यभपं	खवः।

ललपा	लछभमसं	लधंुक	नये
खनीभतभन।
आवः	ख््या	च्ंभपं
धन्यभपं	खवः।

ललपा	लछभपं	लय्	ताय	ेदइभतभन।
 २२	मनूया	काय्		नाप	ियुावः

मयय्	का	तवःभपं,
भपभतना	तवःभपं,
मभिंका	तवःभपं
्	दषु्ट	धाय्	का	च्न	ेमावःभपं
धन्यभपं	खवः।” *

२३ लछभपं	लय्	ताया	च्,ँ
छाय्	धावःसा	स्ग्थय्		लछभमत
तवःधंग	ुलसरपावः	तयातवःग	ुद।ु
इभम	तापावःबाजयाभपन्सं	नं
अगम्तिातय्	त	थथ	ेहे
याना	छ्वःग	ुखवः। *

 २४	“आवः	तवःभम	ियुा	च्ंभपं	मनूत —
लछभपं	गलुल	अिागी,
छाय्	धावःसा	लछभमसं	काय	े
माक््
आवः	ह	ेकाय	ेदय	ेधुंकल।

 २५	आवः	प्ावः	िाय्	क	नया	च्ंभपं,
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लछभपं	गलुल	अिागी,
ललपा	लछभमसं	नय	ेखनी	मख।ु
आवः	पन्हला	च्ंभपं	मनूत,
लछभपं	गलुल	अिागी,
ललपा	लछभमसं	दवुःख	फयमेाली,
अल	ेख््य	ेमाली।

 २६	मनूतय्	सं	भिं	धाय्	का	िूभपं
लछभपं	गलुल	अिागी,
छाय्	धावःसा	इभम	
तापावःबाजयाभपन्सं	नं
मखभुपं	अगम्तिातय्	त	थथ	ेह	े
भिंभपं	धया	िूग	ुखवः।”

शत्तुिय् ति ्ाया यायगे ु
मत्ी ५:३८‑४८;	७:१२

२७ “लिं	 लछभमत	धाये	 बांलाक	 न्य,ँ	
शत्रतुय्	त	माया	या,	हलेा	याइभपन्त	भिं	
या।	२८ थवःत	सरावः	बयूभपन्त	स्ुावः	बय।ु	
थवःत	 मभिं	 यावःभपभनग	ु भनंभतं	 प्राथ्थना	
या।	 २९  सनुानं	 लछभमत	 न्यतालय्		
दाल	धावःसा	मगे	ु न्यता	 नं	फया	बय।ु	
सनुानं	 लछभमग	ुगा	लाका	का	्वःसा,	
लं	नं	त्या	बय।ु	३० फ्ं	्वःभपन्त	बय।ु	
सनुानं	 लछभमग	ु छंु	कया	 यंकावः	 ललत	
बी	 महवःसां	 हलि	 धकावः	 फ्ने	 मते।	
३१ मेभपन्सं	 लछभमत	 छु	 यावःसा	 यवः,	
लछभमसं	नं	इभमत	अथ	ेह	ेया।” *

३२ “थवःत	माया	याइभपन्त	िक	माया	

यावःसा	 लछभमसं	 छु	 हे	 तवःधंग	ु यात?	
पापीतय्	सं	नं	ला	थवःत	माया	याइभपन्त	
माया	यावः	 भन।	 ३३ थवःत	 भिं	याइभपन्त	
िक	भिं	यावःसा	लछभमसं	छु	ह	ेतवःधंग	ु
यात?	पापीतय्	सं	नं	ला	अथ	ेयावः	भन।	
३४ पलुे	 हइभपन्त	 िक	 तयासा	 बीग	ु
यावःसा	 लछभमसं	 छु	 हे	 तवःधंग	ु यात?	
पापीतय्	सं	नं	ला	पलु	ेहइभपं	पापीतय्	त	
तयासा	बयू	भन।

३५ “अय्	िूगलुलं	 लछभमसं	 शत्रतुय्	त	
माया	यानावः	इभमत	भिं	या।	ललत	कायगे	ु
मभतइ	 मतस	े तयासा	 बय।ु	 अल	े छन्त	
तवःधंग	ु लसरपावः	 दइ।	अल	ेहानं	 लछभपं	
दकलय्		 तवःधंम्ह	 परमशे्वरया	 काय्	भपं	
िइु।	 लछभम	परमशे्वर	बावःनं	लोिीतय्	त	
नं,	तसकं	मभिंभपं	मनूतय्	त	नं,	उभतकं	ह	े
दया	माया	यानादी।	३६ अथ	ेह	ेलछभपं	नं,	
बावः	थे,ं	दया	माया	याइभपं	ियुा	च्।ँ”

कभप्गनति दोष बीग ु
मत्ी ७:१‑५

३७ “कभप्थभनग	ुन्याय	याय	ेमत,े	अल	े
लछभमग	ु नं	 न्याय	 याइ	 मख।ु	कभप्थन्त	
दोष	बी	मत,े	अल	ेलछभमत	नं	दोष	बी	
मख।ु	क्षमा	बय,ु	अल	ेलछभमत	नं	क्षमा	
बी।	३८ कभप्थन्त	बय,ु	अल	ेपरमशे्वरं	 नं	
लछभमत	 भबयादी।	 लछभमसं	फयां	 फय्		
मफय्	क	 कुलल	 संकावः	 संकावः	 दानावः	
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बी।	गलुल	लछभमसं	कभप्थन्त	भबल,	उलल	
ह	ेलछभमत	नं	बी।”

३९ अल	े्य्	कलं	इभमत	छगू	उखान	
नं	कनाभदल —	“कांम्ह	मनखंु	कांम्ह	
मनूयात	 ल्हावः	 ज्नावः	 यंकूसा	 इभपं	
भनम्हं	गालय्		कुतुं	म्नी	ला?	४० गरुू	
स्यावः	चलेा	तवःधं	मिू।	अथसेां	ब्न	े
गाकावः	्	नं	गरुू	थे	ंह	ेिइु। *

४१ “थवःग	ु भमखाय्		 सपुवः	 दहुां	 ्ना‑
च्ंग	ुमखंम्हय्	लसनं	कभप्थभनग	ुभमखाय्		
धू	 दहुां	 ्नाच्ंग	ुखय्ँ		छाय्		 ्ासता	
यावः	 िइु	 माल?	 ४२ थवःग	ु हे	 भमखाय्		
च्ंग	ु सपुवः	 मखंम्हय्	लसनं	 कभप्थभनग	ु
भमखाय्		च्ंग	ु धू	 ललकया	बी	धकावः	
गथे	 धाये	 फइ?	 हे	 भनपावः	 ख््ावःपावः	
दभुपं,	 न्हापां	 थवःग	ु भमखाय्		 च्ंग	ु
सपुवःभनं	 ललका।	अले	 भतभन	कभप्थभनग	ु
भमखाय्		 च्ंग	ु धू	 खंकावः	 ललकाय	े
फइ।”

शस्ा ् फल 
मत्ी ७:१५‑२०;	१२:३३‑३५

४३ “मभिंग	ु लसमाय्		 भिंग	ु फल	 सइ	
मख।ु	अथ	ेह	ेभिंग	ुलसमाय्		मभिंग	ुफल	
सइ	मख,ु	४४ छाय्	धावःसा	फलं	ह	ेलसमा	
भिं	 मभिं	 सीके	 फइ।	 कंमाय्		 यवःमरर	
सया	च्नी	मख।ु	अथ	ेह	ेकं	झालय्		
नं	दाख	सया	च्नी	मख।ु * ४५ भिंम्ह	

मनूया	मभतइ	भिंग	ुह	ेदइगलुलं	्ं	भिंग	ु
भिंग	ुह	ेन्््ाइ।	अथ	ेह	ेमभिंम्ह	मनूया	
मभतइ	 मभिंग	ु दइगलुलं	 ्ं	 मभिंग	ु ह	े
न्््ाइ,	छाय्	धावःसा	मभतइ	छु	द,ु	्	ह	े
ख	ँम्हतुुं	न्््ाना	हइ।” *

छे ँदय् कीभपं भ्म्ह ््ूति 
मत्ी ७:२४‑२७

४६ “लछभमसं	 लिं	 धयाग	ु ख	ँ न्यन	े
मखसुा,	छाय्		लितवः	प्रि,ु	प्रि,ु	धकावः	
धायेग?ु	 ४७ लिथाय्		 ्यावः	 लिग	ु ख	ँ
न्यनावः	अथे	 हे	 यावःम्ह	 मनू	 गजयावःम्ह	
िइु	धकावः	लिं	लछभमत	कन।े	४८ ्	मनू	
छे	ँ दय्	कीम्ह	मनू	थे	ंखवः।	गमु्हय्	लसनं	
ल््हंया	द्यवःन	ेबल्लाक	िग	म्हयुावः	छे	ँ
दन।	खलुसबावः	 ्लं	 नं	 ्	 छे	ँ चइुकवः	
यंके	मफुत,	छाय्	धावःसा	्	छे	ँबल्लाक	
दय्	कातवःग	ुखवः।	४९ लिग	ुख	ँन्यनावः	नं	
अथ	ेमयाइम्ह	मनू	िग	मम्हसु	ेछे	ँदंम्ह	
मनू	थे	ंखवः।	खलुसबावः	्वःबलय्		्याग	ु
छे	ँ चइुकवः	 यंकल।	थकुथं	 ्याग	ु छे	ँ
हासनास	ियुा	्न।”

िो्ी क्तिा्या दासयाति लाय् कादीग ु
मत्ी ८:५‑१३

७  १ मनूतय्	त	 सयनकेन	े यानादी	धुंकावः	यशूे	कफन्थहमुय्		झाल।	
२ अन	 च्ंम्ह	 रोमी	 कपतानया	 तसकं	
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यवःम्ह	 छम्ह	 दास 	 द।ु	 अबलय्		 ्या	
दास	सीथे	ंच्ंक,	उसाय्ँ		मदयाच्न।	
३ यशूेयाग	ु ख	ँ न्यनावः	 कपतानं	 उसाय्ँ		
मदया	 च्ंम्ह	 ्या	 दासयात	लाय्	का	
बीत	“्य्	कवःयात	सवःता	 भबया	 भदस”ँ	
धकावः	यहूदीतय्		थकाललभपन्त	भबपन्त	
यात।	४ अल	ेइभपं	्य्	कवःयाथाय्		्यावः	
थथ	े भबपन्त	 यात —	 “्	 भिंम्ह	 मनू	
खवः,	्ं	धावःथे	ंयानाभदस,ँ	५ छाय्	धावःसा	
्ं	झी	इस्ाएलीतय्	त	माया	यावः।	अल	े
हानं	्ं	झीत	धम्थशासत्र	सयभनग	ुछे	ँनं	
दय्	का	बयूग	ुद।ु”

६ अले	 ्य्	कवः	 इभपं	 नाप	 झाल।	
्य्	कवःभपं	्याग	ुछेय्ँ		थ्यभनथ	ेच्ंबलय्		
कपतानं	 ्या	 पासाभपन्त	 ्य्	कवःयात	
थथ	ेधाय्	के	छ्या	हल —	“प्रि,ु	लछं	
लिथाय्		झायावः	 दवुःख	 लसयादी	 म््ावः।	
प्रियुात	 लिग	ु छेय्ँ		 सवःतेत	 लि	 उलल	
मगयंभन।	 ७ अय्	िूगलुलं	 नं	 लि	 लछथाय्		
्य	ेमछालावः	म्याग	ुखवः।	अय्	नं	लछं	
न	िक	्ानाभदल	धावःसां	 लिम्ह	दास	
लाया	 ्नी।	 ८ लिग	ु क््य्		 लसपाइतँ	
दसुां	 लिग	ु च्य्		 नं	 तवःधंभपं	 मनूत	द।ु	
लिं	लसपाइतँय्	त	‘्ा’	धावःसा	इभपं	्इ।	
अल	े‘हु’ँ	धावःसा	्नी।	अथ	ेह	ेदासयात	
‘थथ	ेया’	धावःसा	्ं	अथ	ेह	ेयाइ।”

९ थ््	न्यनावः	यशंूे	अिू	चायावः	ललफवः	
स्यावः	 ल्यू	 ल्यू	 ्वःभपं	 मनूतय्	त	 थथ	े
धयाभदल —	 “थजयावःग	ु भ्श्वास	
याइम्ह	मनू	ला	लिं	इस्ाएलय्		छम्ह	नं	

मखनाभन।”	 १० कपतानं	 छ्या	 हवःभपं	
मनूत	 छेय्ँ		 ललथ्यंबलय्		 उसाय्ँ		 मदया	
च्ंम्ह	दासयाग	ुल््य्		लाय	ेधुंकल।

िावःति ्दमु्ह भ्साया काय् याति 
म््ाकादीगु

११ कन्हय्		खनु्ह	ु्य्	कवः	नाइन	धावःग	ु
शहरय्		 झाल।	 ्य्	कवःया	 चेलात	 ्	
मेभपं	 मनूत	 नं	 यक््	 हे	 ्य्	कवः	 नाप	
्न।	 १२ शहरया	 ध्ाखाय्		 थ्यनी	 थे	ं
च्ंबलय्		िावःत	मदमु्ह	छम्ह	 भमसाया	
याकवः	काय्		लसथं	हयाच्ंग	ुनाप	लात।	
शहरय्		 च्ंभपं	 यक््	मनूत	सनां	 ्वःग	ु
द।ु	 १३ ्	 भमसायात	 खनावः	 प्रियुात	
माया	्न।	अल	ेस्य	ेमफयावः	्य्	कलं	
धयाभदल —	 “ख््यादी	 मते।”	
१४ ललक्क	 झायावः	 ्य्	कलं	 कूतावः	
लथयाभदल।	 सी	 कुभबया	 ्वःभपं	 मनूत	
तक्क	 भदत।	 ्य्	कलं	 धयाभदल —	
“बाब	ु द।ँ”	 १५ अल	ेला	सीम्ह	 मनखंु	
दनावः	 न्््ात।	 अल	े ्य्	कलं	 ्यात	
्या	मांयात	लवःल्हाना	भबल।

१६ इभपं	 फुक्कं	छक्क	ियुावः	 गयात,	
अल	ेथथ	ेधकावः	परमशे्वरयात	िय	िय	
यात —	“दकलय्		तवःधंम्ह	अगम्तिा	
छम्ह	झीथाय्		झायादीग	ुद।ु	परमशे्वर	
ह	े्य्	कवःया	मनूतय्	थाय्		झायाभदल।”	
१७ थ््	ख	ँयहूभदया	लिल्लाय्		फुक्किनं	
्	 ललक्क	 ललक्क	 लावःग	ु गां	 गामय्		
बय्	बय्		िलु।
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बप्तिस्ा बीम्ह यूहन्ायाग ुख ँ
मत्ी ११:२‑१९

१८ यूहन्नाया	चलेातय्	सं	कुना	तवःम्ह	
यूहन्नायात	अथ	ेिूग	ुख	ँफुक्कं	कना	
भबल।	 १९ थ््	 ख	ँ न्यनावः	 ्ं	 भनम्ह	
चेलातय्	त	 प्रियुात	 थथे	 धाय्	के	
छ्ल —	“झायादी	मावःम्ह	लछ	ह	ेखवः	
ला	 भक	 लिभमसं	ममे्हय्	लसग	ुल	ँस्या	
च्न	ेमाभन?”

२० इभमसं	्य्	कवःयाथाय्		्यावः	थथ	े
धाल —	 “बपपतसमा	 बीम्ह	 यूहन्नां	
लिभमत	 लछथाय्		 छ्या	 हवःग	ु खवः।	
लिभमसं	 लछके	 न्यने	 मावःग	ु ख	ँ द।ु	
झायादी	 मावःम्ह	 लछ	 हे	 खवः	 ला	 भक	
लिभमसं	 मेम्हय्	लसग	ु ल	ँ स्या	 च्न	े
माभन?”

२१ अबलय्		 हे	 ्य्	कलं	 तवःतामलछ	
ल््य्		 दभुपं	 यक््	 मनूतय्	त	 लाय्	का‑
भदल।	 अले	 िूत	 आतमा	 दभुबना	
च्ंभपन्त	 नं	 लाय्	काभदल।	अले	 हानं	
यक््	 कांभपं	 मनूतय्	त	 भमखां	 खंका	
भबयाभदल।	 २२ ्य्	कलं	 इभमत	 ललसवः	
भबयाभदल —	 “लछभमसं	 छु	 छु	 खना	
्	न्यना,	यूहन्नायात	्नावः	्	ह	ेधया	
बय।ु	 कांभपन्सं	 भमखां	 खन,	 लंग्रात	
न्यालस	्न	ेफत,	कोभह्त	लाया	्न,	
ख््ाय्ँ	तय्	सं	ताल,	सीभपं	मनूत	म््ाना	

्ल,	अले	 मगावःमचावःभपन्सं	 भिंग	ुख	ँ
न्यन	ेखन। * २३ सनुां	 लिग	ुखय्ँ		संखा	
याइ	मख	ु्	धन्यम्ह	खवः।”

२४ यूहन्नाया	चलेात	्न	ेधुंकावः	यशंूे	
मनूतय्	त	यूहन्नायाग	ुख	ँकनाभदल —	
“मरुिूभमइ	्नावः	 लछभमसं	छु	स्या?	
फसं	संकाच्ंग	ु भतं	कलथ	स्वः	्नाग	ु
ला?	२५ मखसुा	लछभपं	छु	स्यते	्नाग	ु
लय्	?	 बाबांलावःग	ु ्सतं	 पनुा	 तवःभपं	
मनूतय्	त	स्वः	्नाग	ुला?	बाबांलावःग	ु
्सतं	पनुा	तइभपं	ला	लाय्	कुललइ	िक	
दइ,	छाय्	धावःसा	बांलाक	भतयावः	नयावः	
मोिमजिा	याना	िइुभपं	ला	अन	िक	
दइ।	२६ धातथे	ंलछभपं	छु	स्वः	्नाभपं?	
अगम्तिायात	स्वः	्नाग	ुला?	खवः,	
लिं	धाय े—	यूहन्ना	अगम्तिा	स्यावः	
यक््	तवःधं।	२७ थ््याग	ुख	ँधम्थशासत्रय्		
थथ	ेच्या	तवःग	ुद ु—

‘लिं	लिम्ह	दूतयात	छंग	ुन्ह्यवः	न्ह्यवः	
छ्या	बी।
्ं	ह	ेछंग	ुभनंभतं	ल	ँदय्	का	बी।’ *

२८ लिं	लछभमत	धातथे	ंधाय े—	यूहन्ना	
स्यावः	तवःधंम्ह	मनू	ममे्ह	मद।ु	अथसेां	
परमेश्वरयाग	ु राजयया	 दक््लसबय्		
लचधंम्ह	मनू	नं	्	स्यावः	तवःधं	िइु।”

२९ थ््	न्यनावः	फुक्क	मनूतय्	सं	्	कर	
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काइभपं	मनूतय्	सं	नापं	 यूहन्ना	यापाखे	ं
बपपतसमा	कयातवःगलुलं	परमशे्वर	सतय	
खवः	 धकावः	 सीकल। * ३० फररसीत	
्	 शासत्रीतय्	सं	 धावःसा	 परमेश्वरयाग	ु
ख	ँ न्य	ँ हे	 मन्यं।	 इभमसं	 यूहन्नायाग	ु
बपपतसमा	 नं	 मकावः।	 थकुथं	 इभमसं	
परमशे्वरयाग	ुखयँात	्ासता	मयावः।

३१ अल	ेयशंूे	हानं	थथ	ेधयाभदल —	
“थौकंन्हय्	याभपं	 मनूतय्	त	 छु	 नाप	
दािँय्		 यायेग?ु	 थभुपं	 गजयावःभपं	 मनूत	
खवः?	 ३२ थभुपं	 ला	 बिारय्		 च्नावः	
पासाभपंललस	ेथवःथ्य्		थथ	ेख	ँल्हाइभपं	
मसत	थे	ंच्ं —

‘लिभमसं	बासँरुी	पयुावः	नं
लछभपं	पयाखं	मल्हू,
लिभमसं	सीबािं	थानावः	नं
लछभपं	मख््वः।’

३३ दाखरस	मत्भनम्ह	्	मरर	मनइम्ह	
बपपतसमा	बीम्ह	 यूहन्ना	्लं	 लछभमसं	
्यात	‘िूत	दबुयूम्ह	मनू’	धकावः	धाल।	
३४ मनूया	काय्	नं	नय	ेत्न	ेयाना	िलु।	
लछभमसं	 ्यात	 ‘नगलु,ु	 अय्	लावःगलु,ु	
कर	काइभपं	्	पापीतय्		पासा’	धकावः	
धया	 िलु।	 ३५ परमेश्वरयाग	ु बलुद्	
दमु्हय्	लसनं	 हे	 ्य्	कवःयाग	ु बलुद्यात	
नाला	काइ।”

शस्ो् फरिसीयाग ुछेय्ँ  यशूे
३६ छन्ह	ु छम्ह	 फररसी	ं थवःग	ु छेय्ँ		
येशूयात	 भ्य्		 नयेत	 सवःतल।	 अल	े
्य्	कवः	्याग	ुछेय्ँ		्नावः	भ्य्		नयते	
ग्तलुावः	 ख्	 ल्हातय्		 छं्	 भदका	
च्नाभदल।	 ३७ ्य्	कवः	 फररसीयाग	ु
छेय्ँ		द	ुधकावः	न्यनावः	छम्ह	पापी	भमसा	
दरुुल््हंयाग	ु थल	 छगलय्		 नस्ावःग	ु
लचकं	 ज्नावः	 ्य्	कवःयाथाय्		 ्ल। * 
३८ ्य्	कवःयाग	ुतभुत	ल्यनु	ेदनावः	ख््ख््ं	
्य्	कवःयाग	ुतभुत	थवःग	ुख््भबं	पयाकल।	
अल	े्ं	्य्	कवःयाग	ुतभुत	थवःग	ुसं	हयुा	
भबल।	्य्	कवःयाग	ुपाललइ	चपुपा	नयावः	
्ं	लचकनं	थाका	भबल।

३९ थ््	खनावः	 भ्य्		 सवःतूम्ह	फररसी	ं
मनं	मनं	थथ	ेख	ँ्ाय्	कल —	“थ््	मनू	
अगम्तिा	 खवःसा	 ला	 ्यात	 लथया	
च्ंम्ह	भमसा	स	ुखवः,	अल	ेगजयावःम्ह	खवः	
धकावः	सीके	फय	ेमावःग	ुखवः,	छाय्	धावःसा	
थ््	भमसा	ला	छम्ह	पापीनी	खवः।”

४० अल	े्य्	कलं	्यात	धयाभदल —	
“लसमोन,	 लिं	 लछतवः	 छता	 ख	ँ धाय	े
मावःग	ुद।ु”
अल	े्ं	धाल — “गरुूि,ु	धयाभदस।ँ”
४१ “छम्ह	 साहनंु	 भनम्ह	 मनूतय्	त	
लधबा	तयाय	ेभबयातवःग	ुद।ु	छम्हय्	लसत	
न्यासवः,	 अले	 मेम्हय्	लसत	 न्ययतका।	
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४२ इभपं	भनम्हय्	लसनं	नं	दां	पलु	ेमफुगलुलं	
साहनंु	 भनम्हय्	लसतं	 फुक्क	 दां	 माफी	
भबया	 छ्त।	आवः	 इभपं	 भनम्ह	 मधय	े
साहयुात	 सनुां	 अप्वः	 माया	 याइ	 थे	ं
च्ं,	धया	भदस?ँ”

४३ ्ं	ललसवः	भबल —	“लिं	स्यबेलय्		
ला	अप्वः	दां	तयाय	ेकया	तवःम्ह	मनखंु	
याइ।”
अले	 ्य्	कलं	 ्यात	 धयाभदल —	
“लछं	 ठीक	 धयाभदल।”	 ४४  अल	े
्य्	कलं	भमसायात	क्यनावः	लसमोनयात	
धयाभदल —	 “लछं	 थ््	 भमसायात	
म्हसयू	ला?	 लि	 लछग	ु छेय्ँ		्याबलय्		
तभुत	 लसलेत	लवः	 तक	 नं	 भबया	 मदी।	
्ं	ख््भब	हाय्	कावः	लिग	ुपालल	लसलावः	
थवःग	ु सं	 हयुाभबल।	 ४५ लि	 लछग	ु छेय्ँ		
्याबलय्		लितवः	दकुायते	चपुपा	मनवः।	
तर	्ं	लि	थन	्सांभनसे	ं लिग	ुपाललइ	
चपुपा	 नयाच्न।	 ४६ लछं	 लिग	ु छेनय्		
लचकनं	थाका	भबया	मदी	तर	्ं	 लिग	ु
पाललइ	लचकनं	थाका	भबल।

४७ “अय्	िूगलुलं	लिं	लछतवः	धाय े—	्ं	
यावःग	ुयक््	पाप	क्षमा	िूगलुलं	्ं	यक््	
माया	यात।	सयुाग	ुम्हो	िक	पाप	क्षमा	
िइु,	्ं	म्हो	ह	ेिक	माया	याइ।”	४८ अल	े
्य्	कलं	भमसायात	धयाभदल —	“लछग	ु
पाप	क्षमा	यानाबी	धनु।”

४९ ्य्	कवःनाप	मभेपं	 नं	नयाच्ंग	ुद।ु	

्य्	कलं	 अथे	 भमसायात	 धयादीग	ु
न्यनावः	इभपं	थवःथ्य्		थथ	ेखसु	खसु	ख	ँ
ल्हात —	“थ््	स	ुखवः,	हाइ?ँ	पाप	ह	े
क्षमा	बी	फुम्ह?”

५० ्य्	कलं	 भमसायात	धयाभदल —	
“लछग	ु भ्श्वासं	 यानावः	 लछग	ु उद्ार	
िलु।	आवः	याउँक	झास।ँ”

यशूेया ल्यू ल्यू जइुभपं भ्साति

८  १ अनं	 ललपा	 ्य्	कलं	 शहर	पभतकं	 ्	 गां	 गामय्		 चावःहलुावः	
परमशे्वरयाग	ुराजययाग	ुभिंग	ुख	ँन्यंका‑
भदल।	 ्य्	कवः	 नाप	 लझंभनम्ह	 चलेात	
नं	 द।ु	 २ ्य्	कलं	 ल््य्		 लाय्	का	 तवःभपं	
भमसात	्	िूत	आतमात	भपभतना	छ्वःभपं	
भमसातय्	सं	नं	्य्	कवःयात	मत्वःतू।	इभपं	
खवः — मररयम	मगदललनी	(थ््	भमसायाग	ु
म्हं	 न्हय्	म्ह	 िूत	 आतमातय्	त	 भपभतना	
छ्वःग	ुखवः)	३ अल	ेहरेोदया	छम्ह	कलि	
खूिासया	कलावः	योअन्ना,	ससुन्ना	्	
मभेपं	यक््	भमसात	नं	्य्	कवः	नाप	िूग	ु
द।ु	 थ््	 भमसातय्	सं	्य्	कवःयात	माक््	
लधबा	भबयावः	्य्	कवःयात	ग्ाहालल	यावः। *

पसुा ह्वशलम्हय् शसग ुउखा् 
मत्ी १३:१‑९;	मकू्थ स ४:१‑९

४ थाय्		 थासय्		 च्ंभपं	 ्	 गां	 गामय्		
च्ंभपं	यक््	मनूत	यशूेयाथाय्		मुं	्ल।	

१६८ लूका ७:४२ – ८:४  



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

 

* ८:१० यश ै६:९‑१० 

अल	े्य्	कलं	इभमत	उखान	छप	ुकना‑
भदल।	५ “छम्ह	मनू	बुइँ	पसुा	ह्ववः	्न।	
्ं	पसुा	ह्ववःबलय्		गलुलं	गलुलं	पसुा	लय्ँ		
नं	लात,	अल	ेअन	लावःग	ुपसुा	मनूतय्	सं	
न्हलु।	झंगवःतय्	सं	नं	्यावः	नया	भबल।	
६ गलुलं	पसुा	ल््हंललं	दथुाय्		लात।	अन	
लावःग	ुपसुा	बयुा	्वःसां	ब	ँमपयावःगलुलं	
याकनं	ह	ेलसना	्न।	७ अल	ेहानं	गलुलं	
पसुा	 कंमा	 दथुाय्		 लात।	 कंमा	 तवःमा	
ियुा	 ्वःबलय्		अन	लावःग	ु पसुा	 थहां	
्य	े मफुत।	 ८ अल	े गलुलं	 पसुा	 भिंग	ु
चा	दथुाय्		लात।	थ््	पसुा	तवःमा	ियुावः	
सलछ	दगंु	अप्वः	अन्न	सल।”	सयुाके	
न्हाय्	पं	 द	ु ्ं	 न्यना	का।	 थलुल	धयावः	
्य्	कलं	उखान	क््चाय्	काभदल।

थ्् उखा्याग ुअर्ग 
मत्ी १३:१०‑१७;	मकू्थ स ४:१०‑१२

९ ्य्	कवःया	चेलातय्	सं	 थ््	 उखान‑
याग	ुअथ्थ	कना	 बय	ुधकावः	धावःगलुलं	
१०  ्य्	कलं	 थथे	 धयाभदल —	
“परमेश्वरयाग	ु राजययाग	ु गपुपत	 ख	ँ
लछभमत	सीके	 बी	 धुंकूग	ु द।ु	 मेभपन्त	
धावःसा	लिं	उखान	छुनावः	धया,	थकुथं	
धम्थशासत्र	परुा	िइुमा,

‘इभमसं	स्यावः	नं	मखनमेा,
अल	ेन्यनावः	नं	मथइुमा।’	”	* 

११ “उखानयाग	ुअथ्थ	थ््	खवः —	पसुा	
परमशे्वरयाग	ु्चन	खवः।	१२ लय्ँ		लावःग	ु
पसुा	परमशे्वरयाग	ु्चन	न्यंसां	नगुलय्		
तयातइमखभुपं	मनूत	खवः।	शतैानं	्यावः	
इभमसं	न्यंग	ु्चन	फुक्कं	इभमग	ुनगुलं	
ललकया	 यंकी,	 अल	े भ्श्वास	 याय	े
मफयावः	इभपं	बचय्		िइु	 नं	फइ	मख।ु	
१३ ल््हं	दथुाय्		लावःग	ुपसुा	परमशे्वरयाग	ु
्चन	 न्यनावः	लय्	लय्		 तायावः	 भ्श्वास	
याइभपं	मनूत	खवः।	अय्	नं	्चन	इभमग	ु
दनुगुलय्		थ्यंक	दहुां	म्ंगलुलं	इभमसं	छंु	
ई	तक	िक	भ्श्वास	याइ।	दवुःखकष्ट	
्य्ंे	 इभमसं	 भ्श्वास	 यायगे	ु त्वःता	
छ्इ।	 १४ कंमाय्		 लावःग	ु पसुा	 इभपं	
खवः	 सनुां	 परमशे्वरयाग	ु ्चन	 न्यनावः	
नं	 धनसम्पभत्याग	ु माया	 कया	 िइु	
्	 संसारयाग	ुखय्ँ		 चयूतावः	तया	िइु।	
थकुथं	इभमसं	भ्श्वास	याय	ेफइ	मख।ु	
१५ अल	े भिंग	ु चा	 दथुाय्		 लावःग	ु पसुा	
इभपं	खवः —	सनुां	 परमशे्वरयाग	ु ्चन	
भिंग	ु मभतं	 न्यनावः	 नगुलय्		 दनु	े थ्यंक	
स्थना	 तइ।	 अल	े थभुमसं	 क््ात्कु	
भ्श्वास	यानावः	फल	सय्	की।”

त्ावःद्ेाय्  च्ंग ु्ति 
मकू्थ स ४:२१‑२५

१६ “मत	चयाकावः	सनुानं	त्पयुा	तइ	
मख,ु	 खाता	 तवःल	े नं	 तइ	 मख।ु	 छेय्ँ		
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्वःभपन्त	 िवः	 खयमेा	 धकावः	 मतयात	
त्ावःद्ेाय्		 तया	 तइ। * १७ सचुकुा	
तवःग	ुफुक्कं	सी	दया्इ।	त्पयुा	तवःग	ु
फुक्कं	खन	ेदया्इ। *

१८ “अय्	िूगलुलं	बांलाक	मन	 भबयावः	
न्यनेग	ु या,	 छाय्	धावःसा	 सयुाके	 द	ु
्यात	अजिं	बी।	अले	सयुाके	 मद,ु	
्याके	दगु	ुनं	लाका	काइ।” *

यशूेया ्ां ् भकजाभपं 
मत्ी १२:४६‑५०;	मकू्थ स ३:३१‑३५

१९ छन्ह	ु्य्	कवःया	मां	्	भकिाभपन्सं	
्य्	कवःयात	नाप	लावः	्ल।	ग्ावः	ग्ावः	
मनूत	 मनुाच्ंगलुलं	 नाप	लाय	े मफुत।	
२०  छम्हय्	लसनं	 ्नावः	 ्य्	कवःयात	
धाल —	 “लछतवः	 नाप	 लायेत	 लछक‑
भपभन	मां	्	भकिाभपं	्याच्ंग	ुद।ु	इभपं	
भपन	ेभपयाच्ंग	ुद।ु”

२१ ्य्	कलं	इभमत	ललसवः	भबयाभदल —	
“परमशे्वरयाग	ु ्चन	 न्यंभपं	 ्	 मानय्		
याइभपं	ह	ेलि	मां	्	भकिाभपं	खवः।”

ग्वःफय् याति भदकादीग ु
मत्ी ८:२३‑२७;	मकू्थ स ४:३५‑४१

२२ छन्ह	ु येशू	 चेलात	 नाप	 नांचाय्		
च्नाभदल।	अल	ेइभमत	धयाभदल —	
“झीभपं	समदु्रया	पाररइ	्न	ेन।ु”	अल	े

इभमसं	 नांचा	 न्ह्याकल।	 २३ ््ंँ	 ह	े
्य्	कलं	 न्ह्यवः	 ्य्	काभदल।	 थबुलय्		
ह	ेसमदु्रय्		तसकं	ग्वःफय्		्ल।	अल	े
नांचाय्		 लवः	 िाया	 ्यावः	 इभपं	 दबुय्		
िइुन।

२४ चलेातय्	सं	्यावः	्य्	कवःयात	थथ	े
धयावः	थन —	“गरुूि,ु	गरुूि,ु	झीभपं	
दबुय्		िइुन।”
्य्	कलं	 दनावः	 ग्वःफय्	यात	 ्	 लवः	
द्वम्बवःयात	हक्कावः	भदल।	अल	ेग्वःफय्		
नं	 भदत,	 लवः	 नं	 मसन।	 २५ ्य्	कलं	
इभमत	धयाभदल —	“लछभमग	ु भ्श्वास	
ग्?”
इभपं	तसकं	अिू	चायावः	गया	नं	गयात।	
अल	ेथवःथ्य्		थथ	ेख	ँल्हात —	“थ््	
मनू	स	ुखवः	हं?	थ््ं	धावःग	ुख	ँफसं	्	
लखं	नं	न्यं।”

िूति दबुयूम्ह ््ूयाति लाय् कादीग ु
मत्ी ८:२८‑३४;	मकू्थ स ५:१‑२०

२६ अल	े्य्	कवःभपं	गालील	समदु्रयाग	ु
पाररइ	 च्ंग	ु गेरासेनस	 लिल्लाय्		
झाल।	२७ नांचां	क््हां	्य्ंे	्य्	कलं	
अन	 िूत	 दबुयूम्ह	छम्ह	 मनूयात	 नाप	
लात।	्ं	लं	मफयूग	ुतावःई	दय	ेधुंकल।	
्	 छेय्ँ		 मच्सँे	 भदपय्		 िक	 च्ना	
च्ंम्ह	खवः।

१७० लूका ८:१७ - २७  
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२८ ्य्	कवःयात	 खने्ं	 ्	 भपचयाना	
हालावः	तभुतइ	भ्पू	्ल।	अल	ेतवःसलं	
हालावः	थथ	ेधाल —	“ह	ेदक्कलसबय्		
तवःधंम्ह	 परमेश्वरया	 काय्		 येशू,	 लछं	
लितवः	 छु	 याये	 मापसत	 ्वः?	 लितवः	
दवुःख	भबयादी	मते।”	२९ ्य्	कलं	िूत	
आतमायात —	“्याथासं	 भपहां	्ा”	
धकावः	धया	दीगलुलं	्ं	अथ	ेधावःग	ुखवः।	
थ््	मनूयाके	तवःकवः	मलछ	ह	ेिूत	दबुी	
धुंकल।	न्ेलं	ल्हावःतभुत	लचनातवःसां	्ं	
िूतयाग	ुशभतंि	न्ेवः	चफुनावः	मरुिूभमइ	
भबसयुं	्भनग	ुियुाच्न।

३० येशंू	 ्याके	 न्यनाभदल —	 “छंग	ु
नां	छु?”
अले	 ्ं	 ललसवः	 भबल —	 “लिग	ु नां	
पल्टन	 खवः।”	 यक््	 िूत	 आतमात	
दभुबना	 च्ंगलुलं	 ्ं	अथे	 धावःग	ुखवः।	
३१ अले	 िूत	 आतमातय्	सं	 “लिभमत	
तवःिावःग	ुगालय्		छ्यादी	मत”े	धकावः	
्य्	कवःयात	भबपन्त	यात।

३२ अबलय्		 हे	 पावःचाय्		छगू	 बथान	
फा	त्वःता	तवःग	ुद।ु	िूत	आतमातय्	सं	
फातय्	ग	ु म्हय्		 ्ने	 बय	ु धकावः	
्य्	कवःयात	भबपन्त	यात।
्य्	कलं	 इभमत	्ने	 भबल।	 ३३ अल	े
िूत	आतमात	्	मनूया	म्हं	भपहां	्यावः	
फातय्	के	 दभुबत।	 अले	 फात	 फुक्कं	
ब्ाय्ँ		्नावः	िीरं	क््ब्ां	्नावः	समदु्रय्		
दबुय्		ियुावः	लसत।

३४ थ््	खनावः	फा	ि्ावःत	अनं	भबसयुं	

्न।	अल	ेइभमसं	थ््	ख	ँशहर	्	गां	
गामय्		बय्	बय्		यावः	िलु।	३५ अल	ेमनूत	
छु	 िूग	ु स्यते	 अन	 ्ल।	 इभपं	 अन	
थ्यंबलय्		 िूत	 दबुयूम्ह	 मनू	 लियावः	 लं	
भफनावः	यशूेया	ललक्क	च्नाच्ंग	ुखन।	
थ््	खनावः	इभपं	गयात।	३६ अल	ेखंभपन्सं	
इभमत	 गकुथं	 िूत	 दबुयूम्ह	 मनूयात	
लाय्	कल	 धयाग	ु फुक्क	 कनाभबल।	
३७ अल	े गरेासनेस	 लिल्लाय्		 च्ंभपं	
मनूतय्	सं	 गयानावः	 ्य्	कवःयात	 अनं	
भपहां	झास	ँधकावः	भबपन्त	यात।
उभकं	्य्	कवः	 नांचाय्		 च्नावः	 ललहां	
झाल।	३८ ्	लावःम्ह	मनखंु	्य्	कवः	नाप	
्नते	स्ल,	तर	्य्	कलं	्यात	थथ	े
धयावः	छेय्ँ		छ्या	 भबल —	३९ “थवःग	ु
छेय्ँ		्नावः	परमशे्वरं	छन्त	गलुल	तवःधंग	ु
जया	यानाभबल	धकावः	 न्यंभक।”	अल	े
्ं	 ्नावः	 शहर	 पभतकं	 ्यात	 येशंू	
यानादीग	ु तवःधंग	ु जया	 बय्	बय्		 यावः	
िलु।

सीम्ह ्चा ् ्फुम्ह भ्सा 
मत्ी ९:१८‑२६;	मकू्थ स ५:२१‑४३

४० यशूे	ललहां	झावःबलय्		्य्	कवःयात	
भपया	 च्ंभपं	 मनूत	 फुक्कं	 लय्	लय्		
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ताल।	 ४१ धम्थशासत्र	 सयभनग	ु छेयँाम्ह	
कलि	याइरसं	्यावः	्य्	कवःया	तभुतइ	
भ्पयुावः	 “लिग	ु छेय्ँ		 झास”ँ	 धकावः	
भबपन्त	 यात,	 ४२ छाय्	धावःसा	 ्या	
लझंभनद	ँदमु्ह	याकवः	म्ह्याय्		सीथे	ंच्ंक	
उसाय्ँ		मदयाच्न।
्याग	ु ख	ँ न्यनावः	 ्य्	कवः	 ्	 नाप	
झाल।	 ्य्	कवः	 थथे	 झायेतयंगलुलं	
मनूतय्	सं	 ्य्	कवःयात	 घ्ात्	ु घ्ात।	
४३ हलुय्		लझंभनदंभनसे	ं भह	क््हां	्इग	ु
ल््चं	कया	च्ंम्ह	छम्ह	 भमसा	 नं	द।ु	
्याग	ु ल््य्		 सनुानं	 हे	 लाय्	के	 मफु।	
४४ ल्यूने	ं्यावः	 ्ं	्य्	कवःयाग	ुगाच्वः	
लथल।	 उभरिमय्		 हे	 ्याग	ु भह	 क््हां	
्इग	ुल््य्		लन।

४५ ्य्	कलं	 धयाभदल —	 “लितवः	
सनुां	लथल	हं?”
सनुानं	 लथया	 धकावः	 मधावः।	 अल	े
पत्रसंु	धाल —	“गरुूि,ु	उललमलछ	मनू‑
तय्	सं	लछतवः	घ्ात्	ुघ्ानाच्ंग	ुद।ु”

४६  अय्	नं	 ्य्	कलं	 धयाभदल —	
“लितवः	 सनुानं	 थ्यूग	ु हे	 खवः।	 लिग	ु
म्हं	शभति	भपहां	्ंग	ुलिं	चावः।”	४७ ्	
भमसां	्य्	कवःयात	थ्यूग	ुख	ँ्य्	कलं	
सी	धुंकल	धकावः	ताय्	कावः	 गयागयां	
्य्	कवःयाग	ुतभुतइ	भ्पू	्ल।	अल	े
्ं	 ्य्	कवःयात	 लथयावः	 थवःग	ु ल््य्		
लावःग	ु ख	ँ फुक्कलसग	ु न्ह्यवःने	 धया	
भबल।	 ४८  अले	 ्य्	कलं	 धाल —	
“केहे	ँ मय्	ि,ु	 लछं	 भ्श्वास	 यावःगलुलं	

लछगु	 ल््य्		 लन।	 आवः	 याउँक	
झास।ँ”

४९ उबलय्		 हे	 कलिया	 छेनंँ	 छम्ह	
मनू	 ्यावः	 ्यात	 थथे	 धाल —	
“लछम्ह	म्ह्याय्		सी	धुंकल,	अय्	िूगलुलं	
गरुूियुात	दवुःख	भबयादी	म््ावःल।”

५० थ््	 न्यनावः	 ्य्	कलं	 याइरसयात	
थथ	ेधयाभदल —	“गयानादी	म््ावः,	लछं	
भ्श्वास	 िक	 यानाभदस।ँ	 लछकभपभन	
म्ह्याय्		म््ाइ।”

५१ छेय्ँ		 थ्यंकावः	 ्य्	कलं	 पत्रसु,	
यूहन्ना,	 याकूब	 ्	 सीम्ह	 मचाया	
मांबौयात	 िक	 मचा	 दथुाय्		 दतु	
यंकाभदल।	 मेभपं	 सयुातं	 दकुयामदी।	
५२ अन	 च्ंभपं	 फुक्कं	 मचा	 सीगलुलं	
नगुवःपा	 दादां	 ख््याच्न।	 ्य्	कलं	
इभमत	धयाभदल —	“ख््य	ेमत।े	मचा	
सीग	ुमख,ु	न्ह्यवः	्य्	का	च्ंग	ुखवः।”

५३ थ््	 न्यनावः	 इभमसं	 ्य्	कवःयात	
भगिय्		 यात,	 छाय्	धावःसा	 इभमसं	
मचा	सीग	ुहे	खवः	धकावः	बांलाक	सी	
धुंकल।	 ५४ मचायाग	ु ल्हावः	 ज्नावः	
्य्	कलं	 थथे	 धकावः	 थनाभदल —	
“नानी,	 द।ँ”	 ५५ अले	 ्याग	ुआतमा	
ललहां	्ल,	उभरिमय्		्	िरुुक्क	दन।	
अल	े्यात	छंु	नकेत	भबयाभदस	ँधकावः	
्य्	कलं	धयाभदल।	५६ ्या	मांबौ	ला	
तसकं	 अिू	 चाल।	 ्य्	कलं	 थ््	 ख	ँ
सयुातं	 कने	 मते	 धकावः	 इभमत	 उिं	
भबयाभदल।

१७२ लूका ८:४१ - ५६  
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शिंभ्म्हय् शसति भिंग ुख ँनयंके 
छ्यादीग ु

मत्ी १०:५‑१५;	मकू्थ स ६:७‑१३

९  १ छन्ह	ुयशंूे	 लझंभनम्ह	चलेातय्	त	थवःथाय्		 सवःतावः	 इभमत	 िूततय्	त	
ख्याना	 छ्येग	ु ्	 उसाय्ँ		 मदभुपन्त	
लाय्	का	 बीग	ु शभति	 ्	 अलधकार	
भबयाभदल।	 २ अले	 ्य्	कलं	 परमेश्वर‑
याग	ु राजययाग	ु ख	ँ न्यंकेत	 ्	 ल््य्		
लाय्	का	 बीत	 इभमत	 छ्याभदल।	
३ ्य्	कलं	 इभमत	 धयाभदल —	 “लय्ँ		
लछभमसं	 छंु	 हे	 ज्ना	्ने	 मते।	 ततुां,	
पम्हचा,	नसा,	लधबा	्	भहला	्सवः	नं	
यंके	 मते।	 ४ न्ह्याम्हय्	लसग	ु छेय्ँ		 बाय्		
च्ंसां	लछभपं	मथेाय्		्न	ेमतयंतल	े्	ह	े
छेय्ँ		च्।ँ	५ सनुानं	लछभमत	दमुकावःसा,	
भिंग	ुख	ँमन्यंसा	लछभमसं	इभमत	लजया	
चाय्	केत	 पालल	 च्ंग	ु धू	 तकं	 थाथा	
यानावः	्	थाय्		त्वःता	हु।ँ” *

६ अनंलल	गां	गामय्		्नावः	इभमसं	भिंग	ु
ख	ँ न्यंकावः	 मनूतय्	ग	ु ल््य्		 लाय्	का	
बीग	ुयात।

जजु ुहिेोद अल्लय्  लावःग ु
मत्ी १४:१‑१२;	मकू्थ स ६:१४‑२९

७ गालीलयाम्ह	 शासक	 हेरोद	 येशू‑
याग	ु ख	ँ न्यनावः	 अलमलय्		 लात,	

छाय्	धावःसा	 गलुलं	 गलुलंलसनं	 ला	
बपपतसमा	 बीम्ह	 यूहन्ना	 म््ाना्वःग	ु
धकावः	 नं	 धया	 िलु।	 ८ गलुललसनं	
एललया	्वःग	ुधकावः	धाल।	गलुललसनं	
ला	न्हापायाभपं	अगम्तिात	मधय	ेसुं	
छम्ह	 म््ाना	्वःग	ुिइु	मावः	धकावः	 नं	
धाल। *

९ अल	ेहरेोदं	धाल —	“यूहन्नायाग	ु
छं्	ला	 लिं	 धयंके	धनु।	 थ््	स	ुमनू	
िलु,	गमु्हय्	लसग	ुबारे	लिं	थलुलमलछ	ख	ँ
न्यनाच्ना?”	अल	ेहरेोदं	्य्	कवःयात	
तसकं	स्य	ेमापसत	्य्	कल।

नयाद्वः ््ूतिय् ति ्कादीग ु
मत्ी १४:१३‑२१;	मकू्थ स ६:३०‑४४;	

यूहन्ना ६:५‑१३

१० प्रेररततय्	सं	 ललहां	 ्यावः	 इभमसं	
याना	 ्वःग	ु जयाख	ँ फुक्क	 येशूयात	
कन।	अल	ेइभमत	ब्नावः	्य्	कवः	सनुानं	
मसीक	बथेसदेा	शहरय्		झाल।	११ थ््	
ख	ँसीकावः	ग्ावः	ग्ावः	ह	ेमनूत	्य्	कवःया	
ल्यू	ल्यू	्न।	्य्	कलं	इभमत	लसकुस	
यानाभदल।	 अले	 इभमत	 परमेश्वरयाग	ु
राजयया	ख	ँकनाभदल।	 ल््य्		लाय्	के	
मावःभपन्त	नं	लाय्	काभदल।

१२  बहनी	 िइुतयंगलुलं	 लझंभनम्ह	
चेलातय्	सं	 ्य्	कवःयाथाय्		 ्यावः	 थथ	े
धाल —	 “थन	 ला	 छंु	 हे	 मद।ु	 आवः	
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थ््	 मनूतय्	त	 थनं	 छ्याभदस।ँ	 अल	े
ललक्क	ललक्क	लावःग	ुगां	गामय्		्नावः	
नयगे	ु्	बाय्		च्नगे	ुयाइ।”

१३ ्य्	कलं	 धयाभदल —	 “इभमत	
लछभमसं	ह	ेनभक।”
अले	इभमसं	धाल —	“लिभमके	ला	
न्यापा	 मरर	 ्	 भनम्ह	 न्या	 िक	 द।ु	
थलुलमलछलसत	नकेत	ला	न्यावः	ह	े्न	े
माभन	 का।”	 १४ अन	 भमिंत	 िक	 ह	े
न्याद्ववः	द।ु	
्य्	कलं	 चेलातय्	त	 धयाभदल —	
“न्ययम्ह	न्ययम्ह	(५०)	यानावः	इभमत	
झ्वःलाक	 फयतभुक।”	 १५  इभमसं	
्य्	कलं	 धयादी	 थें	 मनूतय्	त	
फयतकुल।	 १६ ्य्	कलं	 ्	 न्यापा	
मरर	्	भनम्ह	न्या	कयावः	परमशे्वरयात	
सिुाय्		 भबयावः	 कुचा	 थलावः	 मनूतय्	त	
इना	बय	ुधकावः	चलेातय्	त	भबयाभदल।	
१७ अले	 इभमसं	 यतले	 नल।	 इनावः	
ल्यंदगु	ु कुचाकचा	 िक	 हे	 लझंभनगवः	
दाला	िाय्	क	द।ु

यशूे ्भुति बीम्ह ख्ीष्ट खवः 
मत्ी १६:१३‑२०;	मकू्थ स ८:२७‑२९

१८ छन्ह	ुयशूे	याकवःचा	प्राथ्थना	याना	
च्ंबलय्		चलेात	्ल।	अल	े्य्	कलं	
इभमके	न्यनाभदल —	“मनूतय्	सं	लितवः	
स	ुधकावः	धया	िलु?”

१९ इभमसं	 धाल —	 “गलुललसनं	
बपपतसमा	बीम्ह	 यूहन्ना	धाइग,ु	अल	े
गलुलंलसनं	एललया	धाइग,ु	गलुलंलसनं	ला	
न्हापायाभपं	अगम्तिात	मधय	ेसुं	छम्ह	
म््ाना	्वःग	ुिइु	धकावः	धाइग।ु” *

२० अल	े्य्	कलं	इभमत	धयाभदल —	
“लछभमसं	 लितवः	 स	ु खवः	 धयाच्ना	
लय्	?”
पत्रसंु	ललसवः	भबल —	“लछ	परमशे्वर‑
याम्ह	मभुति	बीम्ह	ख्ीष्ट	खवः।” *

२१ ्य्	कलं	थ््	ख	ँसयुातं	कन	ेमत	े
धकावः	कडा	आज्ा	भबयाभदल।	२२ हानं	
धयाभदल —	“मनूया	काय्	नं	यक््	ह	े
दवुःख	 सी	 माभन।	 थकाललभपं,	 तवःधंभपं	
पिुाहारीत,	 ्	 शासत्रीतय्	सं	 ्यात	
मानय्		 याइ	 मख,ु	 बरु	 ्यात	 सयाइ,	
स्न्ह	ुललपा	्	हानं	म््ाना	्इ।”

गर ेया्ावः यशूेया चलेा जइुग ु
मत्ी १६:२४‑२८;	मकू्थ स ८:३४‑३८

२३ यशंूे	फुक्कलसतं	धयाभदल — “लि	
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नाप	्यगे	ुिूसा	लछभपं	सनुानं	थवःग	ुखय्ँ		
छंु	ह	ेचयूतावः	तय	ेमत।े	अल	ेथवःग	ुकू्स	
थवःम्हं	ह	ेकुभबयावः	सीत	तकं	ललमचयसु	े
लिग	ुल्यू	ल्यू	्ा। * २४ थवःग	ुप्राण	बचय्		
यायते	 िक	 स्इम्ह	 मनू	 नाश	 ियुा	
्नी।	सनुां	लिग	ुभनंभतं	थवःग	ुप्राण	पाइ	्	
बचय्		िइु। * २५ सारा	संसार	ह	ेल्हातय्		
दयावः	नं	्	मनू	लसना	्न	धावःसा	्यात	
छु	 दइ?	 ्ं	 हानं	 थवःग	ु प्राण	 छुभकं	
ललफयाना	 काइ?	 २६ सनुां	 लि	 खनावः	
्	 लिग	ु ख	ँ न्यनावः	 ख््ावः	 फस्य्	की	
मनूया	काय्	नं	स्ग्थदूततललस	ेझवः	झवः	
धाय्	क	परमशे्वर	बावःनं	छ	्या	हइबलय्		
्	खनावः	 नं	 ख््ावः	फस्य्	की।	 २७ लिं	
लछभमत	 धातथे	ं धाय े—	 परमशे्वरयाग	ु
राजय	मखंतल	ेथन	दभुपं	मधय	ेगमु्हं	गमु्हं	
ला	सी	तकं	मखभुन।”

यशूेयाग ुरूप हू्ग ु
मत्ी १७:१‑८;	मकू्थ स ९:२‑८

२८ अथ	े धयादीग	ु चयान्ह	ु दय्	कावः	
पत्रसु,	 यूहन्ना	 ्	 याकूबयात	 ब्नावः	
यशूे	 प््थतया	 च्य्		 प्राथ्थना	 यावः	
झाल।	२९ प्राथ्थना	याना	च्नादीबलय्		
्य्	कवःयाग	ु ख््ावः	 तसकं	 लथना	 ्ल,	
अल	े्य्	कलं	पनुा	तवःग	ु्सवः	नं	तसकं	
यचसु	ेत्इस	ेच्ना	्ल।	३० अबलय्		

मोशा	 ्	 एललया,	 थभुपं	 भनम्ह	 ्य्	कवः	
नाप	 ख	ँ ल्हानाच्न।	 ३१ इभपं	 नं	
स्ग्थयाग	ुिलं	तसकं	झल	झल	थीक	
खन	ेदयाच्न।	यरूशलमेय्		यशूे	गथ	े
ियुावः	 सी	 माली	 धकावः	 इभपं	 ्य्	कवः	
नाप	ख	ँल्हानाच्ंग	ुखवः।

३२ अबलय्		 पत्रसु	 ्	 ्नाप	 दभुपं	
फुक्कं	 मसतं	 न्ह्यवः	 ्य्	काच्न।	
न्ह्यलं	चावःबलय्		इभमसं	्य्	कवः	झल्ल	
लथनाच्ंग	ु ्	 ्य्	कवःनाप	 मेभपं	 भनम्ह	
मनूतय्	त	 नं	खन।	३३ इभपं	्य्	कवःनाप	
बाया	 ्ने	 तयंबलय्		 लाक्क	 पत्रसंु	
्य्	कवःयात	धाल —	“गरुूि,ु	झीभपं	
थन	ह	ेच्न	ेदत	धावःसा	गलुल	बांलाइ।	
लिभमसं	स्ंगू	बल्चा	दय्	के	ला?	छगू	
लछतवः,	 छगू	 मोशायात	 ्	 मेग	ु छगू	
एललयायात।”	पत्रसंु	्	धाय	ेथ््	धाय	े
मलसयावः	अथे	धावःग	ुखवः।	३४ ्ं	अथ	े
िक	छु	धाय	ेलात	सपुाय्ँ		्यावः	इभमत	
त्पलु।	सपुाचंँ	अथ	ेत्पू	्वःग	ुखनावः	
इभपं	गयात।

३५ अल	ेसपुाचंँ	थथ	ेधकावः	न्््ाना	
हल —	“थ््	लिं	ल्यया	तयाम्ह	लिम्ह	
काय्		 खवः,	 थ््याग	ु ख	ँ न्य।ँ” *  * 
३६ अनंलल	 इभमसं	 अन	 येशू	 याकवःचा	
िक	खन।	इभमसं	थ््	ख	ँसयुातं	मकंस	े
थवःथवःग	ुनगुलय्		तयातल।

 लूका ९:२४ - ३६ १७५
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िूति दबुयूम्ह ्चायाति लाय् कादीग ु
मत्ी १७:१४‑१८;	मकू्थ स ९:१४‑२७

३७ कन्हय्		 खनु्ह	ु ्य्	कवःभपं	 प््थतं	
क््हां	 झावःबलय्		 मनूत	 ्य्	कवःयात	
नाप	 लावः	 ्ल।	 ३८ हलंु	 छम्ह	 मनू	
लचचयाय्	दनावः	हाला	हल —	“गरुूि,ु	
लिभम	काय्	यात	छकवः	स्याभदस।ँ	लि	
थ््	ह	ेछम्ह	िक	काय्		द।ु	३९ झावःझावः	
थ््यात	िूत	आतमां	त्पू	्इग,ु	अल	े
थ््	लचल्लाय्		दनावः	चत्ावः	्ावः्भनग।ु	
अल	ेम्हतुुं	ई	बलु्ल	बलु्ल	्य्	काहइग।ु	
तसकं	 घावःपावः	 मितुले	 िूतं	 थ््यात	
त्वःती	 हे	 मख।ु	 ४० लिं	 लछकभपभन	
चेलातय्	त	 िूत	 आतमायात	 भपभतना	
भबयाभदस	ँधकावः	धयां	इभमसं	भपभतना	
छ्य	ेमफुत।”

४१ अले	 ्य्	कलं	 चेलातय्	त	 धया‑
भदल —	 “लछभमसं	 गथे	 िक	 भ्श्वास	
याय	ेमफुग?ु	लि	लछभपं	नाप	ग्वःन्ह	ुह	े
च्नी	धकावः?	लिं	लछभमग	ुभनंभतं	गलुल	
िक	 दवुःख	 सह	 यानाच्नेग?ु”	 अल	े
्य्	कलं	्	मनूयात	धयाभदल।	“लछभम	
काय्	यात	थन	हलि।”

४२ मचायात	हहं	ह	ेिूतं	्यात	कसावः	
यानावः	 छ्ा्ात।	 अले	 ्य्	कलं	
िूत	आतमायात	 हक्काभदल।	 थकुथं	
मचायात	 लाय्	कावः	 ्या	 अबयुात	

लवःल्हानाभदल।	४३ अन	च्ंभपं	 फुक्क	
परमेश्वरयाग	ु तवःधंग	ु शभति	 खनावः	
अिूचाल।

यशंूे हा्ं रवः सीग ुख ँक्ादीग ु
मत्ी १७:२२‑२३;	मकू्थ स ९:३०‑३२

्य्	कलं	 यानादीग	ु जया	 खनावः	
मनूत	अिूचाया	च्ंबलय्		ह	े्य्	कलं	
चलेातय्	त	धयाभदल —	४४ “लिग	ुथ््	
ख	ँबांलाक	न्यना	भत।	मनूया	काय्	यात	
ज्नावः	 मनूतय्	ग	ु ल्हातय्		 लवःल्हाइग	ु
ई	्इन।”	४५ ्य्	कलं	अथ	ेधयादीग	ु
इभमसं	थइुके	मफुत।	थइुके	मफयमेा	
धकावः	 हे	 थ््	ख	ँ त्पयुा	 तवःग	ुखवः।	
अय्	नं	 इभमसं	 ्य्	कवःयाके	 थ््	 ख	ँ
न्यनते	गयात।

दकलय्  तिवःधंम्ह स?ु 
मत्ी १८:१‑५;	मकू्थ स ९:३३‑३७

४६ चेलातय्		थवःभपं	मधये	स	ुदकलय्		
तवःधं	 धकावः	 ख	ँ िलु। * ४७  इभमग	ु
मनय्		 च्ंग	ु ख	ँ सीकावः	 येशंू	 छम्ह	
मचायात	हयावः	थवःग	ुललक्क	फयतकुावः	
४८ इभमत	 धयाभदल —	 “सनुां	 लिग	ु
नामय्		 थजयावःम्ह	 मचायात	 दकुाइ,	
्ं	 लितवः	 हे	 दकुावःगभुत	 गयनी।	 अथ	े
हे	सनुां	 लितवः	दकुाइ,	 लितवः	छ्या	
हया	दीम्हय्	लसत	हे	दकुावःगभुत	गयनी।	

१७६ लूका ९:३७ - ४८  
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अय्	िूगलुलं	 लछभपं	 मधये	 स	ु दकलय्		
लचधंम्ह	खवः,	्	हे	 दकलय्		तवःधंम्ह	
खवः।” *

स ुिी शत् ु्ख ु् िीम्ह ह े््ू खवः 
मकू्थ स ९:३८‑४०

४९ यूहन्नां	यशूेयात	धाल —	“गरुूि,ु	
लिभमसं	 लछग	ुनामं	 िूत	ख्याना	च्ंम्ह	
छम्ह	 मनूयात	 खना।	 लिभमसं	 ्यात	
अथ	ेयाय	ेमत	ेधकावः	धया,	छाय्	धावःसा	
्	झीभपंललस	ेियुाच्ंम्ह	मख।ु”

५० थ््	 ख	ँ न्यनावः	 ्य्	कलं	 ्यात	
ललसवः	भबयाभदल —	“स	ुझी	शत्र	ुमख	ु
्	झीम्ह	ह	ेमनू	खवः,	उभकं	्यात	पन	े
मत।े”

५१ स्ग्थय्		 ्नेग	ु ई	 तयवःगलुलं	 येशू	
यरूशलमेपाख	े्नगे	ुक््वःलछनाभदल।	
५२ ्य्	कलं	 थवःभपं	 स्यावः	 न्ह्यवः	 ह	े
सुं 	 मनूतय्	त	 छ्याभदल।	 इभमसं	
सामरीतय्	ग	ुगामय्		्नावः	्य्	कवःभपन्त	
थाय्	बाय्		 माल।	 ५३  ्य्	कवःभपं	
यरूशलेमय्		 ्नेत	 ्वःभपं	 धकावः	
सयूगलुलं	 सामरीतय्	सं	 ्य्	कवःभपन्त	
बाय्		 मबयू।	 ५४ थ््	खनावः	 याकूब	 ्	
यूहन्नां	 ्य्	कवःयात	 धाल —	 “प्रि,ु	
लिभमसं	स्ग गं	भम	गाय्	कावः	थभुमत	िसम	
यानाबी	 ला?” * ५५ ्य्	कलं	 इभमत	

ब्वः	भबयाभदल।	५६ अल	े्य्	कवःभपं	मगे	ु
ह	ेगामय्		झाल।

यशूेया चलेा जइुभपं ््ूति 
मत्ी ८:१९‑२२

५७ ्य्	कवःभपं	 लय्ँ		 झाया	 च्ंबलय्		
छम्ह	 मनखंु	 ्यावः	 येशूयात	 थथ	े
धाल —	“गरुूि,ु	 लछ	गन	गन	झाइ,	
लि	नं	ल्यू	ल्यू	्य।े”

५८ ्य्	कलं	 धयाभदल —	 “ध्ंतय्		
च्नते	प्ावः	द,ु	झंगवःतय्		च्नते	स्	ँ
द,ु	मनूया	काय्	या	धावःसा	छं्	भदकेत	
नं	थाय्		मद।ु”

५९  ् य् 	कलं	 मेम्ह	 मनूयात	
धयाभदल —	“लि	नाप	झास।ँ”
्ं	थथ	ेधाल —	“प्रि,ु	लितवः	लिभम	
अबयुाग	ुसीम्ह	भनं	थनु	ेभबयाभदस।ँ”

६० अल	े्य्	कलं	ललसवः	भबयाभदल —	
“सीम्हयात	 सीम्हय्	लसनं	 हे	 थनुी।	
लछ	 ्नावः	 परमेश्वरयाग	ु राजययाग	ुख	ँ
न्यंकाभदस।ँ”

६१ ममे्ह	मनखंु	धाल —	“प्रि,ु	लि	नं	
लछ	नाप	्य।े	 छेय्ँ		छकवः	्नावः	 छेय्ँ		
च्ंभपन्त	‘्न’े	धया	्य।े” *

६२ ्य्	कलं	्यात	धयाभदल —	“हलो	
िोतय्		यायां	ललफवः	स्या	च्भनम्ह	मनू	
परमशे्वरया	राजययाग	ुजया	यायते	मल््वः।”
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नहयमे्ह ््ूतिय् ति जयाय्  छ्यादीग ु
मत्ी ९:३७‑३८

१०  १ अनंलल	 प्रिुं 	 मेभपं	 न्हयेम्ह	(७०)	मनूतय्	त	ल्ययाभदल।	
अले	 इभमत	 भनम्ह	 भनम्ह	 यानावः	 थवः	
्नेग	ुशहर	्	गां	पभतकं	थवः	स्यावः	
न्हापा	छ्याभदल।	 २ ्य्	कलं	 इभमत	
धयाभदल —	“बालल	लयगे	ुला	यक््	
हे	 द,ु	बालल	लइभपं	धावःसा	 म्हो	िक	
द।ु	 अय्	िूगलुलं	 बालल	 थ्ुावःयात	
बालल	लइभपं	छ्या	हयाभदस	ँधकावः	
प्राथ्थना	 या। * ३ आवः	 हु,ँ	 गुँलखचाया	
हलुय्		 लिं	 लछभमत	 भयावःचा	 थे	ं यानावः	
छ्याच्नाग	ुद।ु * ४ लछभमसं	झोला,	
लधबा,	लाकां	 छंु	 हे	 ज्ना	्ने	 मते।	
लय्ँ		सयुातं	ज्िलपा	तकं	धाय	ेमत।े

५ “न्ह्याम्हय्	लसग	ु छेय्ँ		 दहुां	 ्ंसां	
लछभमसं	 न्हापालाक	थथ	ेधा —	 ‘थ््	
छेय्ँ		 च्ंभपन्त	 शापन्त	 िइुमा।’	 ६ ्	
छेय्ँ		च्ंभपं	शापन्त	यवःभपं	िूसा	लछभमसं	
बयूग	ु शापन्त	 इभमत	 लाइ।	 मयवःभपं	
िूसा	लछभमसं	बयूग	ुशापन्त	लछभमके	तुं	
ललहां	्इ।	७ गगु	ुछेय्ँ		दहुां	्न,	्	ह	े
छेय्ँ		च्नगे	ुया।	इभमसं	छु	भबल	्	ह	े
नयते्न	े याना	 च्,ँ	 छाय्	धावःसा	 जया	

यावःभपन्सं	जयाला	काय	ेह	ेमावः।	छेखँा	
पभतकं	चाचावः	हलुा	िइु	मत।े *

८ “अथे	 हे	 शहरय्		 ्नेबलय्		 नं	
लछभमत	सनुानं	 सवःतावः	 नकूसा	 इभमसं	
बयूग	ु न।	 ९ अन	 च्ंभपं	 उसाय्ँ		 मदया	
च्ंभपन्त	 लाय्	का	 बय।ु	 अले	 इभमत	
थथे	 धा —	 ‘परमेश्वरयाग	ु राजय	
लछभमग	ुन्ह्यवःन	े्य	ेधुंकल।’	१० गगु ुं	नं	
शहरय्		अन	च्ंभपन्सं	लछभमत	दमुकाल	
धावःसा	 लछभमसं	 लय्ँ		 ्नावः	 थथ	े
धा — * ११ ‘लिभमग	ुलाकामय्		 थावःग	ु
लछभमग	ु शहरयाग	ु धू	 तकं	 लिभमसं	
लछभमग	ु भ्रोधय्		 थाथा	 यानाच्ना।	
अथसेां	लछभमसं	थ््	ख	ँबांलाक	सीका	
भत —	परमशे्वरयाग	ुराजय	न्ह्यवःन	ेथ्यन	े
धुंकल।’ * १२ लिं	 लछभमत	 धाये —	
परमशे्वरं	 न्याय	यानादीबलय्		सदोमय्		
च्ंभपन्सं	 स्यावः	 नं	 थ््	 शहरय्		
च्ंभपन्सं	 यक््	 हे	 अप्वः	 दवुःखकष्ट	
सी	माली।” *

भ्श्वास ्यावःभपं ््ूति 
मत्ी ११:२०‑२४

१३ “हे	 खोरािीन	 ्	 बेथसेदाय्		
च्ंभपं	 मनूत,	 लछभमत	 लधक्कार	
द,ु	 छाय्	धावःसा	 लछभमथाय्		 यावःग	ु

१७८ लूका १०:१ - १३  
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अिूचायापगु	ुजयाख	ँटरुोस	्	सीदोनय्		
यावःग	ु िूसा	अन	च्ंभपन्सं	उबलय्		ह	े
िांग्रा	 भहनावः	 नौनं	 बयुावः	 पशचाताप	
याये	 धुंकल	 िइु। * १४ लिं	 धातथे	ं
धाय े—	परमशे्वरं	 न्याय	यानादीबलय्		
टरुोस	 ्	 सीदोनय्		 च्ंभपन्त	 स्यावः	
अप्वः	लछभमत	सापसत	भबयादी।	१५ ‘ह	े
कफन्थहमुय्		 च्ंभपं	 मनूत,	 लछभमत	 छु	
स्ग्थय्		 थत	 यनी	 धयाच्नाग	ु ला?	
लछभमत	ला	नरकय्		क््फाइ।’	” *

१६ थलुल	 धयादी	 धुंकावः	 ्य्	कलं	
चलेातय्	त	 धयाभदल —	 “लछभमग	ु ख	ँ
न्यंभपन्सं	लिग	ुह	ेख	ँन्यंगभुत	गयनी।	अल	े
लछभमत	मयवःग	ुलितवः	मयवःगभुत	ह	ेगयनी।	
अल	े लितवः	 मयवःग	ु ला	 लितवः	 छ्या	
हवःम्हय्	लसत	मयवःगभुत	ह	ेगयनी।” *

जया या्ावः शलहां ्वःभपं नहयमे्ह 
चलेाति

१७ जया	 यानावः	 ललहां	 ्वःभपं	 न्हयेम्ह	
चलेातय्	सं	लय्		तातां	प्रियुाथाय्		्यावः	
थथे	 धाल —	 “प्रि,ु	 लछग	ु नामं	 ला	
िूततय्	सं	नं	लिभमग	ुख	ँन्यनावः	लिभमसं	
धयाथे	ंयावः।”

१८ अल	े्य्	कलं	इभमत	धयाभदल —	
“लिं	 शतैानयात	 स्ग गं	 हाबलासा	 थे	ं

चयानावः	 कुतुं 	 ्वःग	ुखना।	 १९ न्य,ँ	 लिं	
लछभमत	 सप्थ,	 भबपचछ	 ्	 शत्रतुय्	ग	ु
न्ह्याथेजंयावःग	ुशभतियात	नं	न्हइु	फइग	ु
अलधकार	भबया	तयाग	ुद।ु	अय्	िूगलुलं	
लछभमत	 छुभकं	 नं	 सयंके	 फइ	 मख।ु * 
२० अथे	 िूत	आतमातय्	सं	 नं	 लछभमग	ु
ख	ँन्यं	धकावः	लय्		तायगे	ुबांलावःग	ुख	ँ
मख,ु	 बरु	 लछभमग	ु नां	 स्ग्थय्		 च्या	
तवःग	ुद	ुधकावः	लय्	ता।”

यशूे लय् तिायादीग ु
मत्ी ११:२५‑२७;	१३:१६‑१७

२१ अबलय्		ह	ेपभ्त्र	आतमां	िायावः	
्य्	कलं	 लय्	तायावः	 धयाभदल —	 “ह	े
परमशे्वर	बावः,	 स्ग्थ	्	पथृ््ीया	प्रि,ु	
लिं	 लछतवः	 सिुाय्		 बी,	 छाय्	धावःसा	
लछं	 थ््	 ख	ँ सवःसयू	 ्	 थू	 धाइभपन्त	
न्यंका	 मभदसे	 छंु	 मसयूभपं	 मसतय्	त	
न्यंकाभदल।	धातथे	ंह	ेखवः	बावः,	लछतवः	
थ््	ह	ेभिं	ताल।”

२२ “बावःनं	 हे	 फुक्क	 लिग	ु ल्हातय्		
तयादीग	ु खवः।	 काय्	यात	 सनुानं	 म्ह‑
मसयू।	 बावःनं	 िक	 काय्	यात	 म्हसयू।	
अल	ेबावःयात	नं	सनुानं	म्हमसयू,	काय्	नं	
िक	 सयू।	 काय्	नं	 म्हसीका	 बीभपन्सं	
िक	बावःयात	म्हसी।” *

 लूका १०:१४ - २२ १७९
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२३ अल	े्य्	कलं	चलेातय्	त	िक	थथ	े
धयाभदल —	 “लछभमसं	 खंग	ु थ््	 ख	ँ
स्यखंेभपं	धन्यभपं	खवः,	२४ छाय्	धावःसा	
लिं	 लछभमत	 धाये —	 लछभमसं	 खंग	ु
थ््	 ख	ँ यक््	 अगम्तिातय्	सं	 ्	
ििुभुपन्सं	स्य	ेमापसत	्य्	काच्ंग	ुद,ु	
अय्	नं	इभमसं	स्य	ेमखं।	लछभमसं	न्यंग	ु
ख	ँनं	इभमसं	न्यन	ेमापसत	्य्	काच्ंग	ु
खवः,	अय्	नं	न्यन	ेमखं।”

भिंम्ह सा्रियाग ुउखा्
२५ छन्ह	ुछम्ह	शासत्री	ं्यावः	्य्	कलं	
छु	धाइ	थे	ंधकावः	स्यते	यशूेयात	थथ	े
न्ह्यसवः	यात —	“गरुूि,ु	भिंग	ुछु	जया	
यावःसा	लितवः	अनन्त	िी्न	दइ?”

२६ ्य्	कलं	 ्यात	 ललसवः	 भबया‑
भदल —	“व्य्सथाय्		 छु	 च्या	तवःग	ु
द?ु	लछं	गथ	ेयानावः	ब्नाभदया?”

२७  ्ं	 धाल —	 “परमप्रिु	 झी	
परमेश्वरयात	 दनुगुलंभनसे	ं माया	 या,	
थवःग	ु प्राण	 भबया	 तकं	 माया	 या,	
थवःग	ु बलं	 फत्ले	 माया	 या,	 अल	े
थवःग	ु मनंभनसे	ं माया	 या।	 अले	 हानं	
थवः	 िवःलाखवःलातय्	त	 थवःत	 थे	ं माया	
या।” *

२८ अले	्य्	कलं	्यात	धयाभदल —	
“लछं	खवःग	ुख	ँधयाभदल।	लछं	अथे	ह	े

यानाभदस,ँ	अले	लछतवः	अनन्त	िी्न	
दइ।” *  *

२९ अय्	नं	 ्ं	 थवःत	 भिं	 धाय्	केत	
्य्	कवःयात	 थथे	 धाल —	 “लिभम	
िवःलाखवःला	 धावःम्ह	 स	ु खवः	 लय्		
सा?”

३० ्य्	कलं	 ललसवः	 भबयाभदल —	
“छम्ह	 यहूदी	 यरूशलेमं	 यरीहोपाख	े
क््हां	्ना	च्ंबलय्		लय्ँ		दाखुतँ	नाप	
लात।	अल	ेइभमसं	्यात	नांगा	यानावः	
बाम्ह	लसक	दायावः	त्वःता	थकल।

३१ “उबलय्		ह	ेछम्ह	पिुाहारी	उख	े
पाखे	 हे	 स्यावः	 ्याच्न।	 ्ं	 ्	
मनूयात	खनावः	 नं	मखंछु	यानावः	्न।	
३२ अथ	ेह	ेल्ेी	कुलयाम्ह	छम्ह	मनू	नं	
्	ह	ेलं	्ल।	्ं	नं	्	मनूयात	खनावः	नं	
मखंछु	यानावः	्न।

३३ “अल	े्	ह	ेलं	छम्ह	सामरी	मनू	
नं	्ल।	्	मनूयात	खनावः	्यात	माया	
्न।	३४ अल	े्याथाय्		 ललक्क	्नावः	
घावः	लसलावः	्ासवः	तयावः	कापतं	लचना	
भबल।	अल	ेथवःग	ुगधाया	 म्हय्		तयावः	
छगू	धम्थशालाय्		यंकावः	चपचछ	्याग	ु
ससुावःकुसावः	 यानाच्न। * ३५ कन्हय्		
खनु्ह	ु ्ं	 धम्थशालाया	 थ्ुावःयात	
भनगू	 भदनार	 भबयावः	 धाल —	 ‘्यात	
ससुावःकुसावः	 याना	 तयाभदस।ँ	 ललहां	

१८० लूका १०:२३ - ३५  
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्यावः	 लिं	 लछतवः	 मगावःग	ु लधबा	 पलुा	
बी।’	”

३६ अल	े ्य्	कलं	 शासत्रीयात	 धया‑
भदल —	“लछं	स्यबेलय्		थभुपं	स्म्ह	
मधय	ेगमु्ह	मनू	दाखुतँय्	सं	दाया	थकूम्ह	
मनूया	िवःलाखवःला	िलु?”

३७ ्ं	धाल —	“्यात	माया	यावःम्ह	
मनू	ह	े्या	िवःलाखवःला	थे	ंिलु।”
अल	े्य्	कलं	धयाभदल —	“लछं	 नं	
्ं	थे	ंतुं	यावः	झास।ँ”

्ारा्ग ् ्रिय्याराय्  यशूे
३८ ्य्	कवःभपं	््ंँ	लय्ँ		लावःग	ुछगू	
गामय्		थ्यन।	्	गामय्		च्ंम्ह	माथा्थ	
धावःम्ह	 छम्ह	 भमसां	 ्य्	कवःभपन्त	
थवःग	ु छेय्ँ		 यंकल।	 ३९  ्या	 मररयम	
धावःम्ह	 छम्ह	 केहे 	ँ दु।	 मररयम	
्चन	 न्यनेत	 प्रियुाग	ु तभुत	 क््य्		
च्ं	 ्ल। * ४०  माथा्थ 	 धावःसा	
याकवःचा	 पाहां	 ्वःभपन्त	 नकेत्ंके	
यायेगलुलइ	 हे	 अलमल	 ियुाच्न।	
्ं	्यावः	्य्	कवःयात	धाल —	“प्रि,ु	
स्याभदस,ँ	फुक्क	जया	लि	याकवःचां	
हे	 याये	 मावः।	 केहे	ँ मय्	िुं 	धावःसा	 छंु	
हे	 मया।	 लछं	 थलुल	 नं	 भबचावः	 याना	
मभदया	 ला?	 ्यात	 जया	 यायेत	
छ्याभदसँ	 लय्	,	 अले	 लितवः	
ग्ाहालल	दइ।”

४१ ्य्	कलं	 ललसवः	 भबयाभदल —	
“माथा्थ,	माथा्थ,	छं	न्ह्याग	ुखय्ँ		नं	छाय्		
धन्दा	कया	च्नाग?ु	४२ मावःग	ुख	ँछता	
ह	ेिक	द।ु	मररयमं	्	ल्यय	ेधुंकल।	
थ््	 ्याग	ु ल्हातं	 लाका	 काये	 फइ	
मख।ु”

प्ार्ग्ा यायगे ुख ँ
मत्ी ६:५‑१३;	७:७‑११

११  १ छन्ह	ु येशू	 छथाय्		 प्राथ्थना	यानाच्नाभदल।	छम्ह	चलेां	
्य्	कवःयात	 थथे	 धाल —	 “यूहन्नां	
नं	्या	चलेातय्	त	प्राथ्थना	यायगे	ु सयं	
थे	ं ह	े लिभमत	 नं	प्राथ्थना	यायगे	ु सयना	
भबयाभदस।ँ”

२ अल	े्य्	कलं	इभमत	धयाभदल —	
“ लछभमसं 	 थुकथं 	 प्र ाथ्थ न ा	
या —

‘परमशे्वर	बावः
लछग	ुनां	तवःधना	च्नमेा।
लछग	ुराजय	्यमेा।

 ३	पन्हया	पन्हथं	थे	ंथौ	ंनं	लिभमत	नसा	
भबयाभदस।ँ

 ४	लिभमग	ुपाप	क्षमा	यानाभदस,ँ
गथ	ेलिभमसं	नं	लिभमत	
सयंकूभपन्त	क्षमा	याना	
भबयाच्नाग	ुद।ु
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प्रि,ु
लिभमत	सह	याय	ेमफय्	क	
िाचँय्		लाकादी	मत।े’	”

५  ्य्	कलं	 इभमत	 धयाभदल —	
“धाय्	की,	भनम्ह	पासा	द।ु	बाचा	इलय्		
छम्हलसनं	 थवः	 पासायाथाय्		 ्नावः	
थथे	 धाल —	 ‘पासा,	 लितवः	 स्पा	
मरर	 तयाय्		 बय	ु लय्	,	 ६ छाय्	धावःसा	
लिभम	पासा	छम्ह	तापाकंभनसे	ंथ्यंकवः	
्ल।	्यात	नकेत	लिके	छंु	ह	ेमद।ु’	
७ पासाम्हय्	लसनं	 दनुे	 थासं	 थथे	 धया	
हल	 धाये —	 ‘लितवः	 दवुःख	 बी	 मते।	
खापा	 ती	 धनु।	 लि	 मसत	 नं	 लिनाप	
द्यनाच्ंग	ु द।ु	 आवः	 इलय्		 दनावः	 लिं	
छन्त	 छंु	 नं	 बी	 मफु।’	 ८ लिं	 लछभमत	
धाय े—	्ं	थवः	पासा	िूगलुलं	्यात	छंु	
नं	मबयूसां	भत्ां	भत्ां	हालाच्ंगलुलं	्ं	
दनावः	्यात	माक््	भबयाछ्इ।

९ “अय्	िूगलुलं	 लिं	 लछभमत	धाये —	
फ्,ँ	 अले	 लछभमत	 दइ,	 माला	 स्,	
अले	 लछभमसं	 लइुके	 फइ,	 सवः	 बय,ु	
अल	ेलखुा	चाय्	का	बी।	१० छाय्	धावःसा	
फ्ंभपन्त	बी,	माला	स्वःभपन्सं	लइुकी,	
अल	ेसवः	बयूम्हय्	लसत	चाय्	का	बी।

११  “अजयावःम्ह	 सु	 अब	ु दइ?	
गमु्हय्	लसनं	 काय्	नं	 न्या	 फ्नीबलय्		
सप्थ	बी?	१२ अथ	ेह	ेखेय्ँ		फ्ंम्हय्	लसत	

भबपचछ	 बी?	 १३ अय्	िूगलुलं	 मभिंभपं	
ियुावः	नं	ला	लछभमसं	थवः	मसतय्	त	भिंग	ु
भिंग	ु बी	 सवः	 धावःसा	 स्ग्थय्		 च्ना	
दीम्ह	बावःनं	िक	थवःके	फ्ंभपन्त	पभ्त्र	
आतमा	भबया	मदी	ला?”

यशूे ् बालशजबलु 
मत्ी १२:२२‑३०;	मकू्थ स ३:२२‑२७

१४ छन्ह	ुयशंूे	छम्ह	लाताम्ह	िूतयात	
भपभतना	 छ्यादीगलुलं	 ्	 मनखंु	
न्््ाय	ेफत।	थ््	खनावः	फुक्क	मनूत	
अिू	 चाल।	 १५ गमु्हं	 गमु्हय्	लसनं	 थथ	े
धाल —	 “िूततय्		 ििु	ु बाललिबलंु	
शभति	 भबया	 तवःगलुलं	 थ््ं	 िूतयात	
भपभतना	छ्य	ेफुग	ुखवः।”	१६ गलुलंलसनं	
ला	 ्य्	कलं	 याये	 फइ	 ला	 धकावः	
स्येत	 स्ग गं	 छगू	 लचं	 क्य	ँ धकावः	
धाल। *

१७ इभमग	ु मभतइ	 च्ंग	ु ख	ँ थइुकावः	
्य्	कलं	इभमत	धयाभदल —	“गगुुं 	 नं	
राजय	भनकू	दलावः	थवःथ्य्		ल््ाना	िलु	
धावःसा	थवः	ह	ेनाश	िइु।	अथ	ेह	ेछेय्ँ		
नं	थवःथ्य्		 हे	 ल््ाप	ुिलु	धावःसा	्	
छे	ँ सयना	्नी।	 १८ अथे	 हे	 शतैानतय्		
दथइु	 नं	थवःथ्य्		ल््ाप	ुिलु	धावःसा	
इभमग	ु राजय	 नं	 याकनं	 हे	 नाश	 िइु।	
बाललिबलंु	 शभति	 भबया	 तवःगलुलं	 लिं	
िूतयात	भपभतना	छ्य	ेफुग	ुखवः	धकावः	
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लछकभपन्सं	 धाल।	 १९ थथे	 हे	 खवः	
धयाग	ुिूसा	लछकभपभन	मनूतय्	सं	िक	
सयुाग	ुशभतंि	िूत	भपभतना	िइुग	ुलय्	?	
इभमसं	 लछकभपन्त	 हे	 दोषी	 ठहरय्		
याइ।	 २० अथे	 मख,ु	 लिं	 परमेश्वरयाग	ु
शभतंि	 िूतयात	 भपभतना	 छ्याग	ु
खवः	 धयाग	ु िूसा	 परमेश्वरयाग	ु राजय	
लछकभपन्थाय्		 ्ये	 धुंकल	 धकावः	
सीकाभदस।ँ	 २१ तसकं	बल्लावःम्ह	 मनू	
हभतयार	ज्नावः	छे	ँ भप्ावः	च्नाच्न	
धावःसा	अन	च्ंग	ुमालताल	खयुा	यंके	
फइ	मख।ु	२२ तर	्	स्यावः	बल्लावःम्ह	
मनू	्ल	धावःसा	्यात	बकुी।	अल	े्ं	
िरोसा	कयाच्ंग	ु हभतयार	 नं	 लाका	
काइ,	 नापं	 अन	 च्ंग	ु मालताल	 नं	
खयुा	यंकी।

२३ “लिग	ु प	ँ मलीभपं	 फुक्कं	 लिभम	
शत्र	ु खवः।	 लितवः	 मुं केत	 ग्ाहालल	
मयाइम्हय्	लसनं	लिं	मनुा	तयाग	ुनं	ह्वला	
बी।” *

पू््ंक यावःग ुजया ि् गया्ाप ु
मत्ी १२:४३‑४५

२४ “मनूयाग	ु म्हं	 भपहां	 ्नावः	 िूत	
आतमां	 बाय्		 च्नते	 मरुिूभमइ	 मावः	
िइु।	 अल	े ्ं	 बाय्		 लइुके	 मफुत	
धाय्ंे	थथ	ेधाइ —	‘लि	भपहां	्याग	ु
थवःग	ु ह	े छेय्ँ		 ्न।े’	 २५ अल	े ्ं	 ललहां	

्इबलय्		 न्हापायाग	ु छे	ँ यचकुावः	झवः	
झवः	 धाय्	का	 तवःग	ु लइुकी।	 २६ अल	े
्ं	 ्नावः	 थवः	 स्यावः	 मभिंभपं	 न्हय्	म्ह	
िूततय्	त	सवःता	हइ।	इभपं	्यावः	बासं	
च्नी।	 अल	े ्	 मनू	 न्हापा	 स्यावः	
गभत	 मलाना	 ्नी।	आवःयाभपं	 मभिंभपं	
मनूतय्	ग	ुगभत	नं	थथ	ेह	ेिइु।”

२७ ्य्	कलं	अथ	ेधया	च्नादीबलय्		
हे	 मनूतय्	ग	ु हलंु	 छम्ह	 भमसा	 थथ	े
धकावः	हाला	हल —	“लछतवः	बइुकूम्ह	
्	दरुु	त्ंकूम्ह	मां	धन्यम्ह	खवः।”

२८ अल	े्य्	कलं	ललसवः	भबयाभदल —	
“अथ	ेमख,ु	परमशे्वरयाग	ु्चन	न्यनावः	
्	थे	ंयाइम्ह	ह	ेधन्यम्ह	खवः।”

यो्ा अग््तिाया शचं 
मत्ी १२:३८‑४२

२९ मनूतय्	ग	ु हलु	 अप्वःया	 ्वःगलुलं	
येशंू	 इभमत	 थथे	 धयाभदल —	
“थौकंन्हय्	याभपं	 मनूत	 गलुल	 िक	
मभिं।	थभुमसं	अिूचायापगु	ुलचं	स्यते	
धयाच्न।	 अहं,	 थभुमत	 अगम्तिा	
योनां	 क्यना	 ्ंग	ु लचं	 लसबय्		 मेग	ु छंु	
हे	 लचं	 क्यनी	 मख।ु * ३० गथे	 भनन्ेय्		
च्ंभपं	मनूतय्	ग	ु भनंभतं	योना	 लचं	िलु,	
अथ	ेह	ेथौकंन्हय्	याभपभनग	ुभनंभतं	मनूया	
काय्		लचं	िइु। *

३१ “न्याय	याइबलय्		दलछनय्		च्ंम्ह	
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रानी	ं नं	 आवःयाभपं	 मनूतय्	त	 सिायँ	
बी	 मावः	 धकावः	 न्ाइ,	 छाय्	धावःसा	
्	 तापाकंभनसे	ं सोलोमनयाग	ु ज्ान‑
याग	ु ख	ँ न्यनेत	 ्ल।	 स्,	 थन	 ला	
सोलोमन	 स्यावः	 नं	 तवःधंम्ह	 छम्ह	
द।ु * ३२ भनन्ेय्		 च्ंभपन्सं	 नं	 न्याय	
याइबलय्		आवःयाभपं	 मनूतय्	त	सिायँ	
बी	ह	ेमावः	धकावः	न्ाइ,	छाय्	धावःसा	
इभमसं	 ला	 योनां	 िक	 न्यंकूबलय्		 ह	े
पशचाताप	 यात।	 स्,	 थन	ला	 योना	
स्यावः	नं	तवःधंम्ह	छम्ह	द।ु” *

भ्खा म्हयाग ुजवः खवः 
मत्ी ५:१५;	६:२२‑२३

३३ “मत	चयाकावः	सनुानं	सचुकुा	तइ	
मख,ु	फं	त्पयुा	नं	तइ	मख,ु	बरु	छेय्ँ		
्वःभपन्त	िवः	खयेमा	धकावः	 तजिावःग	ु
थासय्		तयातइ। *

३४ “भमखा	ह	ेम्हयाग	ुिवः	खवः।	भमखा	
थीसा	 िक	 लछभमग	ु म्ह	 छम्हं	 थी।	
लछभमग	ुभमखा	सयंसा	लछभमग	ुम्ह	छम्हं	
लखउँस	ेच्नी।	३५ अय्	िूगलुलं	बांलाक	
होश	 या,	 मखसुा	 लछभमके	 च्ंग	ु िवः	
लखउँया	 ्नी।	 ३६  लखउँग	ु धयाग	ु
मदय्	क	 लछभमग	ु म्ह	छम्हं	िलं	 लथना	
च्ंसा	िक	लछभमग	ुम्ह	छम्हं	मत	िलं	
खवःग	ुथे	ंच्नी।”

यशंूे शधक्काि धयादीग ु
मत्ी २३:१‑३६;	मकू्थ स १२:३८‑४०

३७ येशंू	 थथे	 धयाच्नादीबलय्		 ह	े
छम्ह	फररसी	ं्यावः	्य्	कवःयात	भ्य्		
नयते	सवःतवः	्ल।	अल	े्य्	कवः	झायावः	
नयते	 फयतनुाभदल।	 ३८ ्य्	कलं	 ल्हावः	
मसयसुे	 नयादीग	ु खनावः	 ्य्	कवःयात	
सवःतूम्ह	फररसी	अिू	 चाल।	 ३९ अल	े
प्रिुं 	 ्यात	 धयाभदल —	 “लछभपं	
फररसीत	भपने	ंभपने	ंिक	ि	ु्	ख््ल्चा	
लसल	ेथे	ंयचकुा	िइु।	दनुे	ंदनुे	ंधावःसा	
लछभमसं	 मभिंग	ु यायेग,ु	 कभप्थन्त	
लतुय्		यायगे	ुयाना	िइु।	४० लछभपं	ला	
तसकं	 हे	 मूख्थत	खभनसा।	 भपने	 च्ंग	ु
दय्	कूम्हय्	लसनं	ह	ेदनु	ेच्ंग	ुनं	दय्	कूग	ु
मख	ु ला?	 ४१ ि	ु ्	 ख््लाय्		 च्ंग	ु
नयमेखंभपन्त	बय,ु	अल	ेलछभपं	दनुेभंनसे	ं
यचइु।”

४२ “फररसीत,	लछभमत	लधक्कार	द,ु	
छाय्	धावःसा	 लछभमसं	 थवः	 थाय्		 सवःग	ु
न्वः	 घाय्ँ	,	 िी	 ्	 मेमेग	ु मसला	 ला	
लझब्य्		 छब्	 परमेश्वरयात	 छाय	े
हइ।	 तर	 लछभमसं	 न्याय	 यायेग	ु ्	
परमशे्वरयात	माया	यायगे	ुखय्ँ		धावःसा	
चयूतावः	मतवः।	 लछभमसं	थ््	 नं	मत्वःत	े
मावःग	ुखवः। *

१८४ लूका ११:३२ - ४२  
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४३ “फररसीत,	 लछभमत	 लधक्कार	
द,ु	 छाय्	धावःसा	 धम्थशासत्र	 सयभनग	ु
छेय्ँ		 नं	 लछभपं	 न्ह्यवःने	 च्नेग	ु स्इ,	
अले	 बिारय्		 ्नीबलय्		 नं	 मेभपन्सं	
ज्िलपा	 याका	 िुइत	 स्इ।	
४४ फररसीत,	 लछभमत	 लधक्कार	 द,ु	
छाय्	धावःसा	 लछभपं	 खने	 मदगु	ु सी	
थभुनग	ुगावः	थे	ंच्ं।	थकुी	न्हयुा	्नावः	
मनूतय्	सं	थ््	सी	थभुनग	ुगावः	धकावः	सी	
मख।ु”

४५ छम्ह	शासत्री	ं्य्	कवःयात	धाल —	
“गरुूि	ु लछं	 धयादीग	ु ला	 लिभमत	 नं	
लात	भन।”

४६  अले	 ्य्	कलं	 धयाभदल —	
“अय्	सा	 शासत्रीत,	 लछभमत	 नं	
लधक्कार	 द,ु	 छाय्	धावःसा	 लछभमसं	
मभेपन्त	झयातगु	ुझयातगु	ुकु	कुभबकी,	
थवःभपन्सं	 धावःसा	 थी	 तक	 नं	 मख।ु	
४७ शासत्रीत,	 लछभमत	 लधक्कार	 द,ु	
छाय्	धावःसा	 लछभम	 तापावःबाजयाभपन्सं	
सयावःभपं	अगम्तिातय्	ग	ुनामं	लछभमसं	
लमुपन्तया	 लचं	दय्	का	िइु।	४८ थकुथं	
लछभम	तापावःबाजयाभपन्सं	इभमत	सयाना	
छ्वःग	ु लछभमत	तसकं	यवः	धकावः	सी	
दत,	 छाय्	धावःसा	 तापावःबाजयाभपन्सं	
इभमत	सयायगे	ुजया	यात,	अल	ेलछभमसं	
इभमग	ुनामं	लमुपन्तया	लचं	दय्	का	िइुग	ु
जया	यात।	४९ अय्	िूगलुलं	ला	परमशे्वरं	

नगुलं	्ावःचाय्	कावः	धयाभदल —	 ‘लिं	
इभमथाय्		 अगम्तिात	 ्	 प्रेररत‑
तय्	त	 छ्या	 बी।	 अले	 इभमसं	
थभुमत	 गमु्हय्	लसतं	 सयाइ,	 गमु्हय्	लसतं	
दवुःखकष्ट	बी।’

५० “अय्	िूगलुलं	 पथृ््ी	 सपृष्ट	 िूसां	
भनसे	ंथौ	ंतक	सयावःभपं	अगम्तिातय्	ग	ु
भहयाग	ुसिायँ	थौकंन्हय्	याभपं	मनूतय्	सं	
फय	ेमालीभतभन।	५१ हाभबलयात	सयावःग	ु
भनसे	ंहोम	याइग	ुथाय्		्	दगेवःया	दथइु	
िकररयायात	सयावःग	ुतकयाग	ुपलसेा	
थभुमके	काइभतभन। *

५२ “शासत्रीत,	 लछभमत	 लधक्कार	द,ु	
छाय्	धावःसा	 लछभमसं	 ज्ानयाग	ु तावःचा	
कयावः	 सचुकुा	 तल।	 लछभपं	 थवःभपं	
नं	 दहुां	 म्ं,	 दहुां	 ्ने	 धावःभपन्त	 नं	
दमुछ्वः।”

५३ ्य्	कवः	अनं	झावःबलय्		शासत्रीत	
्	फररसीतय्	सं	तं	चायावः	्य्	कवःयाके	
अनेतनेग	ु ख	ँ न्यं	 िलु।	 ५४ ्य्	कलं	
ललसवः	भबयादीबलय्		छंु	दं्वभबदं्व	लइुकावः	
ज्न	ेदइ	ला	धकावः	दाउ	स्याच्न।

भ्पावः ख्ावःपावः दभुपं ख्ावः होश या 
मत्ी १०:२६‑२७

१२  १ अबलय्		अन	द्वलंद्ववः	मनूत	कात्कुाक्क	 मुं 	 ्याच्न।	
्य्	कलं	 चेलातय्	त	 धयाभदल —	
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“बांलाक	 होश	 या।	 भनपावः	 ख््ावःपावः	
दभुपं	 फररसीतय्	ग	ु सोडापाखे	ं बचय्		
ियुा	 च्।ँ * २ त्पयुा	 तवःग	ु खन	े
दइभतभन।	सचुकुा	 तवःग	ुसी	 दइभतभन।	
३ अय्	िूगलुलं	लछभमसं	चान्हय्		धावःग	ुख	ँ
पन्हनय्		 फुक्कलसनं	सी।	क््थाय्		 दनु	े
च्नावः	 न्हाय्	पनय्		 स्ांपूग	ुख	ँकवःलसं	
बय्	बय्		िइु।” *

स ुख्ावः गयाय े्ावःग?ु 
मत्ी १०:२६‑३१

४  “यवःभपं	 पासाभपं,	 लिं	 लछभमत	
धाय े—	म्हयात	िक	सयाइभपं	खनावः	
गयाय	ेमावःग	ुमद।ु	थलुलं	अप्वः	इभमसं	
मेग	ु छंु	 नं	 याये	 फइ	 मख।ु	 ५ अय्	नं	
स	ु नाप	 गयाय	े मावः	्	ख	ँ लिं	 लछभमत	
धाये —	 लछभमग	ु म्ह	 ्	 आतमा	
भनतांयात	 नरकय्		 छ्यादी	 फुम्ह	
परमशे्वर	 ललसे	िक	गयाना	च्।ँ	खवः,	
लिं	 धाये —	 ्य्	कवः	 ललसे	 हे	 िक	
गयाना	च्।ँ

६ “लधबा	 भनगलं	 न्याम्ह	 चखुंचात	
न्याये	 मफु	 ला?	 थपाय्	सकं	 दंसां	
परमेश्वरं 	 छम्ह	 चखुं चायात	 नं	
ल््वःमंकादी	 मख।ु	 ७ लछभमग	ु छेनय्		
च्ंग	ुस	ँछप	ुछप	ुदतल	ेपरमशे्वरं	ल्यावः	

खाना	तयादीग	ुद।ु	अय्	िूगलुलं	 गयाय	े
मावःग	ुमद।ु	चखुंचा	स्यावः	ला	 लछभपं	
यक््	ह	ेमू	्ं।”

८ “सनुां	मनूतय्	ग	ुन्ह्यवःन	े‘लि	ख्ीष्ट‑
याम्ह	मनू	खवः’	धकावः	धाइ,	 मनूया	
काय्	नं	 नं	परमेश्वरयाभपं	स्ग्थदूततय्	ग	ु
न्ह्यवःन	े्यात	‘लिम्ह	मनू	खवः’	धकावः	
धाइ।	९ अल	ेसनुां	मनूतय्	ग	ुन्ह्यवःन	े‘लि	
ख्ीष्टयाम्ह	मख’ु	धकावः	धाइ	्यात	
्ं	 नं	 परमेश्वरयाभपं	 स्ग्थ दूततय्	ग	ु
न्ह्यवःने 	 ‘ लिम्ह	 मनू	 मखु’ 	 धकावः	
धाइ।	 १०  मनूया	काय्	यात	 मभिंकावः	
ख	ँ ल्हावःम्हय्	लसत	 क्षमा	 याना	 बी,	
अय्	नं	पभ्त्र	आतमायात	मभिंकावः	ख	ँ
ल्हावःम्हय्	लसत	क्षमा	बी	मख।ु *

११  “लछभमत	 ज्नावः	 धम्थशासत्र	
सयभनग	ु छे,ँ	 तवःधंम्ह	 हाभकमयाथाय्	,	
अले	 अदालतय्		 न्ह्याथाय्		 यंकूसां	
लछभमसं	इभमत	छु	 ललसवः	बीग	ुधकावः	
धन्दा	 काये	 म््ावः।	 १२ छाय्	धावःसा	
पभ्त्र	आतमां	 उबलय्		 हे	 लछभमत	 छु	
धाय	ेमावःग	ुखवः	सयनादी।” *

तिवःभ्म्ह ्ूख्गम्ह ््ूयाग ुउखा्
१३ मनूतय्	ग	ुहलंु	छम्ह	मनखंु	यशूेयात	
थथ	ेधाल —	“गरुूि,ु	लिभम	दाियुात	
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अबयुा	सम्पभत्	इना	बय	ुधकावः	धया	
भदस	ँरे।”

१४ ्य्	कलं	 ्यात	 ललसवः	 भबया‑
भदल —	 “लि	 लछकभपभनग	ु सम्पभत्	
इनाबीम्ह	 मनू	 अथबावः	 न्यायाधीश	
धकावः	 लछतवः	 सनुां	 धाल?”	 १५ अल	े
्य्	कलं	फुक्कलसत	धयाभदल —	“होश	
या,	 छंु	 नं	 लोि	 लालच	 यायगे	ु बाभन	
याय	ेमत,े	छाय्	धावःसा	यक््	धनसम्पभत्	
दय्ंे	िक	धातथेगं	ुिी्न	दइग	ुमख।ु”

१६ ्य्	कलं	 इभमत	 छगू	 उखान	
कनाभदल।	 “छम्ह	 तवःभमम्ह	 मनूयाग	ु
बुइँ	तयां	तय	ेथाय्		मदय्	क	अन्न	सल।	
१७ अल	े्ं	मनं	मनं	भबचावः	यात —	‘अन्न	
ला	तयां	तय	ेथाय्		ह	ेमन्त,	आवः	लिं	छु	
यायगे?ु’	 १८ ्ं	 भबचावः	 यानावः	 धाल —	
‘छगू	िभुति	मयासे	ं मलिल।	 थ््	 दक््	
िखारर	 सयंकावः	ततवःग्वः	िइुक	दय्	के	
माल,	अल	ेिक	लिग	ुअन्न	्	सामान	
फुक्कं	थ््	िखाररइ	तय	ेदइ।	१९ अल	े
ला	लि	थथ	ेधकावः	धकु्क	ियुा	च्न े—	
“आवः	 ला	 लितवः	 ददंँ	 तकयात	 नयते	
माक््	दत।	उभकं	मोिमजिा	यानावः	नया	
त्नावः	िइु	दत।”	’

२० “अल	े परमशे्वरं	 ्यात	 थथ	े
धयाभदल —	 ‘ए	 मूख्थ,	 छ	 ला	 थौ	ं
चान्हय्		ह	ेसी।	छं	मुंकातवःग	ुधन,	अन्न	
फुक्कं	आवः	सयुाग	ुिइु?’

२१ “परमशे्वरं	धयादी	थे	ंमयास	ेथवःग	ु
भनंभतं	िक	सम्पभत्	मुंका	िइुभपं	फुक्कं	
अथ	ेह	ेिइु।”

पि्शे्वियाके ििोसा भति 
मत्ी ६:२५‑३४

२२ अल	े हानं	 यशंूे	 चलेातय्	त	 धया‑
भदल — “नयते्नगे	ु्	पनुगेलुलइ	लछभमसं	
चयूतावः	तय	ेमत।े	२३ नयगे	ुस्यावः	प्राण	
तवःधं,	 मिू	 ला?	 पनुगे	ु स्यावः	 शरीर	
तवःधं,	 मिू	 ला?	 २४ क््वःतय्	त	 छकवः	
भबचावः	 यानावः	 स्।	 क््वःतय्	सं	 बुइँ	
पसुा	ह्ववः	िइु	 नं	मख,ु	अल	ेबालल	लवः	
्नी	नं	मख।ु	इभम	अन्न	स्थना	तयते	
धकूु	 नं	 मद,ु	 िखारर	 नं	 मद।ु	 अय्	नं	
इभमत	 माक््	 परमशे्वरं	 नका	 तवःग	ु द।ु	
झंगवःपंलक्षत	स्यावः	ला	लछभपं	यक््	मू	
्ं।	२५ लछभपं	मधय	सनुानं	धन्धा	कयावः	
थवःग	ुआय	ु पलख	िक	 नं	अप्वः	 तन	े
फु	ला?	२६ थपाय्	सकं	लचधंग	ुजया	छगू	
ला	याना	नय	ेमफु	धावःसा	लछभमसं	ममेगे	ु
खय्ँ		छाय्		धन्दा	कया	िइुग?ु

२७ “ह्वयाच्ंग	ु स्ांयात	छकवः	 स्,	
इभपं	 गकुथं	 तवःमा	 िलु?	 इभमसं	 जया	
नं	यावःग	ुमद,ु	कापवः	नं	थावःग	ुमद।ु	लिं	
लछभमत	धाय े—	उलल	मलछ	धनसम्पभत्	
दमु्ह	सोलोमन	ििु	ुछफ्वः	स्ां	भत	ह	े
झवः	झवः	मधावः। * २८ थौ	ंबयुावः	कन्हय्		
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हे	 झ्ावः	 ियुा	 ्भनग	ु घाय्ँ	यात	 ला	
परमेश्वरं	 थलुल	 समावः	 याना	 तयादी	
धावःसा	 ्य्	कलं	 लछभमत	 पनुेत	 ्सवः	
भबया	 मदी	ला?	 ए	 भ्श्वास	मगावःभपं,	
लछभमसं	 गथे	 क््ात्कु	 भ्श्वास	 याय	े
मफुग?ु

२९ “अय्	िूगलुलं	लछभमसं	नयगे	ुत्नगे‑ु
ललइ	 िक	 मन	 तया	 िइु	 मते,	 अल	े
धन्दा	कया	िइु	नं	मत।े	३० संसारयाभपं	
मनूतय्	सं	 िक	 नयेग	ु त्नेगलुलइ	
चयूतावः	तया	िइु।	तर	 लछभमत	 छु	 छु	
मावः	 धकावः	 ला	 लछभम	 बावःनं	 लस	 ह	े
सयूभन।	 ३१ न्हापां	 परमेश्वरयाग	ु राजय	
मावः	 ि,ु	 अले	 लछभमत	 मावःग	ु फुक्क	
भबयादी।

३२  “परमेश्वर	 लय्	तायादीगुललं	
लछभमत	्य्	कलं	थवःग	ुराजय	भबयादी।	
उभकं	लछभमग	ुपचुवः	लचधं	धकावः	लछभपं	
गयाय	ेमावःग	ुमद।ु

३३ “अय्	नं	 दभुपन्सं	 थवःभपंके	 दगु	ु
फुक्कं	भमयावः	नय	ेमखंभपन्त	इना	बय।ु	
अले	 खच्थ	 यानावः	 नं	 फुना	 म्भनग	ु
सम्पभत्	 दय्	केत	 स्।	 स्ग्थय्		 मुंका	
तवःग	ुसम्पभत्	न्ह्याक््	ह	ेखच्थ	यावःसां	
गबुले	ं हे	 फुना	 ्नी	 मख,ु	 खुं 	 नं	 खू	
्इ	 मख,ु	 अले	 भकलं	 नं	 नइ	 मख।ु	
३४ लछभमग	ुसम्पभत्	गन	द	ुलछभमग	ुमन	
नं	अन	ह	ेदइ।”

भप्ावः च्ंम्ह चयवः
३५ “्सवः	 भफनावः	स्ेाया	 भनंभतं	 मत	
चयाकावः	 तयार	 ियुा	 च्।ँ * ३६ लछभपं	
बयाहा	भ्य्		्ंम्ह	माललकयाग	ुल	ँस्या	
च्ंम्ह	चयवः	थे	ंियुा	 च्।ँ	गमु्हय्	लसनं	
थवः	माललक	्य्ंे	खापा	चाय्	काबी।	
३७ माललक	 ललहां	 ्इबलय्		 ्ं	 थवः	
चयवःतय्	त	मदं्यस	ेच्नाच्ंग	ुखन	 भक	
गलुल	सयाबास	बी।	लिं	लछभमत	धातथे	ं
धाय े—	 ्	 माललकं	 थवः	 चयवःयात	
पाहांयात	 थे	ं फयतकुावः	 नके	 त्ंके	
याइ।	३८ ललबाक्क	बाचा	िाय्	का	्ा	
खा	 हाली	 धुंकावः	 ललहां	 ्यावः	 नं	 थवः	
चयवःतय्	त	 मदं्यस	े भपयाच्ंग	ु खन	 भक	
ला	 माललकं	झन	अप्वः	 लय्		 तायावः	
सयाबास	बी।

३९ “थ््	नं	सीका	भत —	थवःग	ुछेय्ँ		
खू	 ्इग	ु ख	ँ लसल	 भक	 छे	ँ थ्ुावः	
चपचछं	मदं्यसे	 भपयाच्नी।	्ं	खुयँात	
दहुां	्ये	तकं	बी	मख।ु	४० लछभमसं	नं	
अथे	हे	होश	याना	च्,ँ	छाय्	धावःसा	
लछभमसं	 मभतइ	 हे	 मतवःबलय्		 मनूया	
काय्		्इ।”

भिंम्ह ् ्भिंम्ह चयवः 
मत्ी २४:४५‑५१

४१ पत्रसंु	धाल —	“प्रि,ु	थ््	ख	ँ लछं	
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लिभमत	िक	धयाभदयाग	ुला	भक	मभेपन्त	
नं	धयाभदयाग?ु”

४२  अले	 ्य्	कलं	 धयाभदल —	
“भिंम्ह	्	 भ्श्वास	याय	ेबहवःम्ह	चयवः	
स	ु िइु?	 गमु्हय्	लसत	 ्या	 माललकं	
मेभपं	 चयवःतय्	त	 ठीक	 ठीक	 इलय्		
नकेत्ंकेग	ु जया	 भबयावः	 इभम	 नायवः	
याना	तइ,	्	ह	ेिइु।	४३ ्ं	अथ	ेजया	
यानाच्ंग	ु्या	माललकं	खन	धावःसा	
्यात	 गलुल	 सयाबास	 बी।	 ४४ लिं	
लछभमत	धातथे	ंधाय े—	्या	माललकं	
्यात	थवःग	ुसब्थय्		तकं	लवः	ल्हाना	तइ।	
४५ तर	्ं	‘लिभम	माललक	तवःन्ह	ु ललपा	
िक	 ्इ’	 धकावः	 मभतइ	 तयावः	 मेभपं	
चयवः	 ्	 भ्ाभतंतय्	त	 दायावः	 ख्यानावः	
मं	द	ुथे	ंनयावःत्नावः	सना	िलु	धावःसा	
४६ ्ं	मभतइ	ह	ेमतवःबलय्		्या	माललकं	
आकाझाकां	थ्यंकवः	्यावः	्यात	सया	
हे	 सयाना	 छ्इ।	 अले	 परमेश्वरयात	
भ्श्वास	मयाइभपन्त	बीग	ुसिायँ	्यात	
नं	बी।

४७ “माललकं	या	धकावः	धया	थकूग	ु
ख	ँ सयूसां	 हेपय्		 यानावः	 मयाइम्ह	
चयवःयात	 तसकं	 तवःधंग	ु सिायँ	 बी।	
४८ मलसकं	मचाय्	कं	सयंकूम्ह	चयवःयात	
िचा	 िक	 सिायँ	 बी।	 यक््	 भबया	
तवःम्हय्	लसके	 यक््	 हे	 काइ,	 यक््	
कयातवःम्हय्	लसनं	यक््	ह	ेबीमाली।”

ख्ीष्ट यशूेयाग ुभ्ंभतंि बाय्  ्ाली 
मत्ी १०:३४‑३९

४९ येशंू	 हानं	धयाभदल —	 “लि	 थ््	
संसारय्		 भम	 तवः्याम्ह	 खवः।	 थ््	 भम	
चयाय	ेधुंकूग	ुिूसा	बां	ह	ेलाइग	ुखवः।	
५० लिं	छगू	बपपतसमा	काय	ेमाभन।	्	
मकातले	 लिं	 यक््	 दवुःखकष्ट	 फय	े
माभन। * ५१ लछभमसं	 स्येबलय्		 लि	
संसारय्		 शापन्त	 बीत	 ्वःम्ह	 धकावः	
च्न	िइु?	मख,ु	लिं	लछभमत	धाय े—	
बरु	 लि	 ल््ाकेत	 ्याम्ह	 खवः।	
५२ आ्ंलल	 न्याम्हय्	लसग	ु परर्ारय्		
कलचंगवः	भपहां	्इ,	अल	ेस्म्हय्	लसग	ु
छपचुवः	 ्	 भनम्हय्	लसग	ुछपचुवः	 ियुावः	
थवःथ्य्		ल््ाप	ुिइु।

 ५३	‘थकुथं	अबयुा	भ्रोधय्		काय्	,
काय्	या	भ्रोधय्		अब,ु
मांया	भ्रोधय्		म्ह्याय्	,
म्ह्याय्	या	भ्रोधय्		मां,
माियुा	भ्रोधय्		िौमचा,
्	िौमचाया	भ्रोधय्		माि	ुियुावः
ल््ाप	ुिइु।’	”	* 

ईयाति रइुभक 
मत्ी १६:२‑३

५४ अले	 यशंूे	 मनूतय्	त	धयाभदल —	
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“पपचछमं	 हाकुग	ु सपुाय्ँ		 ्वःग	ुखने्ं	
लछभमसं	‘आवः	्ा	्इन’	धकावः	धाइ,	
अल	ेअथ	ेह	ेिइु।	५५ हानं	दपचछनं	फय्		
्ये्ं	 लछभमसं 	 ‘आवः	 तसकं	 तांन््इ’	
धकावः	 धाइ,	 अले 	 अथे	 हे	 िइु।	
५६ धातथे	ं हे,	 लछभपं	 भनपावः	 ख््ावःपावः	
दभुपं	खवः।	आकाशय्		्	पथृ््ीइ	िइुग	ु
ख	ँला	लछभमसं	सीके	फु	धासेलंल	थ््	
ईयात	िक	गय्		म्हसीके	मफुग?ु

५७ “लछभपं	थवःभपन्सं	ह	ेछाय्		भिंमभिं	
सीके	मफुग?ु	५८  सनुानं	 लछभमत	मदु्ा	
तल	धावःसा	अदालतय्		 थ्यने	 न्ह्यवः	ह	े
्ललसे	 भमलय्		िइुग	ुस्।	मखसुा	 ्ं	
लछभमत	 न्यायाधीशया	 न्ह्यवःने	 यंकी।	
न्यायाधीशं 	 लछभमत	 लसपाइतँय्	ग	ु
ल्हातय्		 लवःल्हानाबी।	 अले	 इभमसं	
लछभमत	कुनी।	५९ अल	ेछु	िइु	थ््	लिं	
लछभमत	 धाये  — 	 पलुे	 माक््	 लधबा	
मपइुकं	 लछभमत 	झयालखानां	 त्वःता	
हइ	मख।ु”

पापं शलशचलगे ुला भक सीग?ु

१३  १ अबलय्		ह	ेछथ््वः	मनूतय्	सं	्यावः	यशूेयात	थथ	ेधाल —	
“परमेश्वरयात	 बलल	 भबयाच्ंबलय्		
भपलातसं	 गालीलीतय्	त	 सयाकल।	
अले	 इभमग	ु भह	 ्	 बांयाग	ु भह	 नाप	
ल््ाकछ्ाना	 भबल।”	 २  ्य्	कलं	
इभमत	 ललसवः	 भबयाभदल —	 “थभुपं	
मेभपं	 गालीलीत	 स्यावः	 तसकं	 पापी	

िूगलुलं	 अथे	 यानावः	 सयावःग	ु धकावः	
मभतइ	 तया	 ला	 भक	 छु	 लछकभपन्सं?	
३ लिं	 लछकभपन्त	धाये —	अथे	 मख,ु	
लछकभपन्सं	 पशचाताप	 मयावःसा	
लछकभपं	 नं	 इभपं	 थे	ं सी	 माली।	
४  लसलोआमय्		 च्ंगु	 धरवःग्ारा	
क््वःदला	 ल्हानावः	 सीभपं	 लझंचयाम्ह	
मनूत	यरूशलमेय्		च्ंभपं	मनूत	स्यावः	
पापीत	धकावः	मभतइ	तया	ला	 भक	छु	
लछकभपन्सं?	५ लिं	लछकभपन्त	धाय े—	
अथे	 मख,ु	 लछकभपन्सं	 पशचाताप	
मयावःसा	लछकभपं	नं	इभपं	थे	ंसी	माली।”

यवः्रि ्सवःग ुशस्ायाग ुउखा्
६  अले	 येशंू	 इभमत	 उखान	 छगू	
छुनाभदल —	 “छम्ह	 मनखंु	 थवःग	ु
दाखया	क्यबय्		यवःमररमा	 भपना	तवःग	ु
द।ु	छन्ह	ु्ं	लसमाय्		यवःमरर	सया	च्ंग	ु
द	ु ला	 धकावः	 मावः	 ्न,	 तर	 यवःमरर	
छगवः	हे	सया	च्ंग	ुमखन।	७ अले	्ं	
क्यबय्		 जया	 याइम्हय्	लसत	 धाल —	
‘स्द	ँ मलछ	 दये	 धुंकल	 थ््	 यवःमरर	
सइ	ला	धकावः	 भपया	 च्नाग,ु	 सवःग	ु
हे	 मखभुन।	आवः	ला	 लसमायात	पाला	
छ्वःसां	लिल।	थाय्		िक	पंक,	छाय्		
तया	तयगे?ु’

८ “अले	 क्यबय्		 जया	 याइम्हय्	लसनं	
धाल —	 ‘आवः	 हानं	 दलछ	 तक	 स्य	े
का	 हिरु।	 लिं	 हानं	 छकवः	 िवःखवः	
बांलाक	 म्हयुावः	 गाक्क	 सावः	 तयावः	
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स्ये।	 ९ थथे	 यानावः	 यवःमरर	 सल	
धावःसा	 बां	 हे	 लात,	 मखसुा	 पाला	
छ्या	बी।’	”

धशुस लूम्ह भ्सायाति लाय् कादीगु
१० छन्ह	ु भ्श्ामबार	 खनु्ह	ु येशू	
धम्थशासत्र	 सयभनग	ु छेय्ँ		 झायावः	
सयनेकने	 यानाभदल।	 ११ अबलय्		 िूत	
दबुयूम्ह	छम्ह	धलुस	लूम्ह	भमसा	नं	अन	
्याच्न।	 थ््	 भमसा	 धस्ाये	 मफु।	
्यात	थथ	ेियुा	च्ंग	ुलझंचयाद	ँमलछ	
दय	ेधुंकल।	१२ ्यात	खनावः	्य्	कलं	
सवःतावः	थथ	ेधयाभदल —	“लछग	ुल््य्		
लन।”	 १३ अले	 ्य्	कलं	 थवःग	ु ल्हावः	
्याग	ुछेनय्		तयाभदल।	उभरिमय्		ह	े्	
धस्ाये	 फत।	 अले	 ्ं	 परमेश्वरयात	
िय	िय	यात।

१४ अथ	े्य्	कलं	भ्श्ामबार	खनु्ह	ुह	े
ल््य्		 लाय्	काभदल	 धकावः	 धम्थशासत्र	
सयभनगु	 छेयँाम्ह	 कलि	 तसकं	
तंम््य्	कल।	अल	े्ं	मनूतय्	त	धाल —	
“जया	याय	ेजयूग	ु भदन	ला	खनु्ह	ुमलछ	
द	ह	ेदभुन।	सयुां	ल््य्		लाय्	के	मावःसा	
उबलय्		 ्वःसां	 जयू	 भन।	 भ्श्ामबार	
खनु्ह	ुह	ेलाय्	के	मावः	धयाग	ुछु	द?ु” *

१५ अल	े प्रिुं	 ्यात	 ललसवः	 भबया‑
भदल —	 “लछकभपं	 गजयावःभपं	 भनपावः	
ख््ावःपावः	दभुपं?	लछकभपन्सं	द्वहंतय्	त,	

गधातय्	त	 भ्श्ामबार	 खनु्ह	ु गलं	
त्वःतावः	लवः	त्ंके	मयंका	ला?	१६ अल	े
छु,	अरिाहामया	म्ह्याय्		थ््	भमसायात	
लझंचयाद	ँ तक	शतैानं	 लचना	 तल।	 छु	
थ््यात	भ्श्ामबार	िलु	धाय्ंे	त्वःता	
बी	म््ावः	ला?”

१७  थथे	 धयादीगलुलं	 ्य्	कवःया	
भ्रोधीत	मछालावः	सुंक	च्न।	अल	े
अिूचायापगु	ु ततवःधंग	ु जया	 याना‑
दीगलुलं	ग्ावः	ग्ावः	मनूत	्य्	कवः	खनावः	
लय्	लय्		ताल।

दक््शसबय्  शचग्वःग ुपसुा ् 
सोडायाग ुउखा् 

मत्ी १३:३१‑३३;	मकू्थ स ४:३०‑३२

१८ येशंू	 धयाभदल —	 “परमेश्वरयाग	ु
राजय	 गथे	 च्ं	 धकावः	 गय्		 यानावः	
धायगे?ु	छु	नाप	दािँय्		यानावः	क्यनगे?ु	
१९ परमशे्वरयाग	ुराजय	थथ	ेच्ं।	छम्ह	
मनखंु	 तगु्वःया	 पसुा	थवःग	ु बुइँ	 ह्वल।	
थ््	 बयुा	 ्यावः	 तवःमाग	ु लसमा	 िइु,	
अल	ेझंगवःपंलक्षतय्	सं	थभुकयाग	ुकचा	
मचाय्		थवःग	ुस्	ँदय्	की।”

२०  ्य्	कलं	 हानं	 धयाभदल —	
“परमशे्वरयाग	ुराजययात	छु	नाप	दािँय्		
यानावः	क्यनगे?ु	२१ परमशे्वरयाग	ुराजय	
थथे	 च्ं।	 छम्ह	 भमसां	 सोडा	 कयावः	
सोफा	 छ्चुंलय्		 ल््ाकछ्ानावः	
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फुक्क	थासय्		मथ्यंतल	ेन्हाया	च्न।	
अल	ेछ्चुं	फुक्कं	फ्ंगाना	्ल।”

शचबयाग ुलखुा
२२ यशूे	शहर	शहर	्	गां	गां	ियुावः	
सयनेकने	 यायां	 यरूशलेम	 पाख	े
झायाच्ंबलय्		 २३ ्य्	कवःयात	 छम्ह	
मनखंु	 न्ह्यसवः	 यात —	 “प्रि,ु	 म्हो	
मनूतय्	त	िक	मभुति	दइ	ला?”
अले	 ्य्	कलं	 ्यात	 धयाभदल —	

२४ “लचबयाग	ु लखुां	 दहुां	 ्नेग	ु कुतवः	
या,	 छाय्	धावःसा	 यक््	 मनूतय्	सं	
अनं	दहुां	्नते	ला	स्इ,	अय्	नं	फइ	
मख।ु	 २५ छे	ँ थ्ुालं	खापा	ती	धुंकावः	
हानं	 चाय्	का	 बी	 मख।ु	 अले	 लछभपं	
भपने	 च्नावः	 थथे	 धयावः	खापा	 संका	
च्ने	 माली —	 ‘प्रि,ु	खापा	 चाय्	का	
भदस।ँ’	 ्य्	कलं	 थथे	 ललसवः	 भबया	
हइ —	 ‘लछभपं	 गनं	 ्याभपं	 खवः?	 लिं	
लछभमत	 म्हमसयू।’	 २६ अले	 लछभमसं	
थथे	 धाइ —	 ‘लिभपं	 लछ	 नाप	 हे	 नय	े
त्ने	याय	ेधुं भपं	खवः।	अल	ेलिभमग	ुह	े
त्ालय्		झायावः	लछं	लिभमत	सयनादीग	ु
खवः।’	 २७ लछभमसं	 ्य्	कवःयात	 अथ	े
धावःसां	 ्य्	कलं	 लछभमत	 थथे	 धया	
हइ —	‘धातथे	ंह	ेलछभपं	गनं	्वःभपं	खवः	
धकावः	 लिं	मसयू।	अल	ेगजयावःभपं	खवः	

धकावः	 नं	 लिं	मसयू।	मभिंग	ुिक	जया	
याना	िइुभपं,	हाला	च्न	ेमत,े	हु।ँ’ *

२८  “अले	 लछभमसं	 अरिाहाम,	
इसहाक,	 याकूब	 ्	 फुक्क	
अगम्तिात	 स्ग्थय्		 परमेश्वरया	
राजयय्		 च्नाच्ंग,ु	 लछभमत	 िक	
दमुकावःग	ु खनावः	 नगुवः	 हीसे	 च्ंकावः	
ख््	िक	ख््यावः,	्ा	न्ह्ययाच्नी। * 
२९ यहूदीमखभुपं	 मनूत	 पबु्थ,	 पपचछम,	
उत्र,	 दपचछन	 फुक्क	 थासं	 ्यावः	
स्ग्थय्		परमशे्वरया	राजयय्		भ्य्		नयते	
फयतइु	खनी। * ३० थइुभक,	आवः	न्हापा	
लावःभपं	ललपा	लाइ,	अल	ेललपा	लावःभपं	
न्हापा	लाइ।” *

यरूशल्े ख्ावः ्गुवः ्शछंकादीग ु
मत्ी २३:३७‑३९

३१ अबलय्		ह	ेसुं	फररसीतय्	सं	्यावः	
यशूेयात	थथे	धाल —	“हेरोदं	 लछतवः	
सयायते	स्याच्ंग	ुद,ु	याकनं	ह	ेथनं	
भबसयुं	झास।ँ”

३२ ्य्	कलं	 इभमत	 ललसवः	 भबया‑
भदल —	 “झास	ँ ्	 ध्ंयात	 थथ	े
धयाभदस ँ—	 लिं	 थौ	ं ्	 कन्हय्	तक	
िूततय्	त	भपभतना	छ्यगे,ु	ल््भगतय्	त	
लाय्	का	बीग	ुयाय	ेमाभन,	कंस	ला	लिं	
थवःग	ुजया	लसधय्	के।	३३ न्ह्याग	ुह	ेिूसां	
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थौ,ं	कन्हय्		्	कंस	लि	थवःग	ुलय्ँ		्ना	
हे	 च्ने	 मावः	 छाय्	धावःसा	 यरूशलेमं	
भपन	ेला	अगम्तिा	सी	लि	ह	ेमजयू।”

३४ “हे	 यरूशलेमय्		 च्ंभपं	 मनूत,	
लछभमसं	 अगम्तिातय्	त	 सयाना	
छ्त,	 अले	 परमेश्वरं	 छ्या	
हयादीभपं	 दूततय्	त	 ल््हतंँ	 कय्	कावः	
सयाना	 छ्त।	 लिं	 लछभमत	 माखां	
थवः	 खाचातय्	त	 त्पयुा	 तवःथे	ं गलुल	
बचय्		यायते	स्य	ेधनु।	अय्	नं	लछभपं	
मानय्		मिू।	३५ आ्ंभनसे	ं लछभमग	ुछेनंँ	
लछभमत	 हे	 त्वःता	 थके।	 लिं	 लछभमत	
धाय े—	आ्ंलल	लछभमसं	प्रियुा	नामं	
झायादीम्हय्	लसत	तवःमधंकुतल	े लितवः	
खनी	मख।ु” *

म्ंह्फुम्ह ््ूयाति लाय् कादीगु

१४  १ छकवः	 भ्श्ामबार	 खनु्ह	ुयेशू	छम्ह	 तवःधंम्ह	फररसी‑
यागु	 छेय्ँ		 भ्य्		 सवःतातवःगुललं	
झाल।	 मनूतय्	सं	 ्य्	कवःयात	 अन	
नं	 लच्ा	 यानाच्न।	 २ ्य्	कवःया	
न्ह्यवःने	ल्हावःतभुत	मना्वःम्ह	छम्ह	मनू	
च्नाच्ंग	ु द।ु	 ३ ्य्	कलं	 शासत्रीत	
्	 फररसीतय्	त	 थथे	 धयाभदल —	
“भ्श्ामबार	 खनु्ह	ु सयुातं	 लाय्	का	
बीग	ु जया	 याये	 जयू	 ला?”	 ४ इभपं	
छम्हय्	लसनं	 हे	 न्ाय्		 मछाल।	 अल	े

्य्	कलं	 ्	 ल्हावःतभुत	 मना्वःम्ह	
मनूयात	 लथयावः	लाय्	का	छ्याभदल।	
५ अल	ेइभमत	धयाभदल —	“लछकभपभन	
सयुां	 काय्		 अथबावः	 द्वहं	 तुं लथइ	 कुतुं	
्न	 धावःसा	 भ्श्ामबार	 खनु्ह	ु िूसां	
काचा	काचां	सालावः	थमकाइ	ला?” * 
६ इभमसं	थभुकयाग	ुललसवः	बी	मफुत।

भ््य्  सवःतूिम्ह ् भ््य्  ्इभपं
७ अन	 भ्य्		 ्वःभपं	 मनूतय्	सं	 च्य्		
फयतइुत	 स्वः	 िूग	ु खनावः	 ्य्	कलं	
इभमत	 थथे	 धकावः	 छगू	 उखान	
कनाभदल —	 ८ “सनुानं	 लछकभपन्त	
बयाहा	 भ्िय्		 सवःतातवःग	ु दवःसा	
लछकभपं	 च्य्		 च्नादी	 मते,	
छाय्	धावःसा	 लछकभपं	 स्यावः	 नं	
तवःधंभपन्त	भ्य्		सवःता	तवःग	ुदय	े फु।	
९ भ्य्		सवःतूम्हय्	लसनं	लछकभपन्त	थथ	े
धाइ —	 ‘अनयात	थाय्		 त्वःताभदस।ँ’	
अल	ेलछकभपं	मछालावः	क््य्		च्ं	्न	े
माली।

१० “लछकभपन्त	सनुानं	भ्य्		सवःतल	
धावःसा	 लछकभपं	्नावः	दकलय्		क््य्		
लावःग	ुथासय्		च्ं	झास।ँ	अल	ेभ्य्		
सवःतूम्हय्	लसनं	 ्यावः	 लछकभपन्त	 थथ	े
धाइ —	 ‘पासा,	 िचा	 च्य्		झास।ँ’	
अल	ेच्य्		च्ं	झायबेलय्		फुक्कलसग	ु
न्ह्यवःने	 लछकभपन्त	बांलाइ। * ११ सनुां	
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थवःत	थवःम्हं	तवःधंकी	्	लचधनी।	अल	े
सनुां	 थवःत	 थवःम्हं	 लचधं	 ताय्	की	 ्	
तवःधनी।” *

१२ अले	 हानं	 ्य्	कलं	 भ्य्		 सवःतू‑
म्हय्	लसत	 नं	 धयाभदल —	 “भ्य्		
न्याय्	केबलय्		 लछं	थवः	पासाभपं,	दाि‑ु
भकिाभपं,	 फुकीत,	 िवःखवः	 च्ंभपं	
्	 तवःभमभपन्त	 भ्य्		 सवःतादी	 मते,	
छाय्	धावःसा	पलसेा	पलुते	इभमसं	लछतवः	
नं	भ्य्		सवःती।	१३ भ्य्		न्याय्	केबलय्		
लछं	नयमेखंभपं,	ल्हावः	तभुत	खूभपं,	अल	े
कांभपन्त	 भ्य्		 सवःताभदस।ँ	 १४ अल	े
लछतवः	 आलशष	 दइ,	 छाय्	धावःसा	
अजयावःभपन्सं	 लछतवः	 पलेसा	 पलुे	फइ	
मख।ु	बरु	धममीभपं	 लसनावः	हानं	म््ाना	
्इबलय्		 परमेश्वरं	 लछतवः	 थभुकयाग	ु
पलसेा	पलुादी।”

तिवःधंग ुभ््य् याग ुउखा् 
मत्ी २२:१‑१०

१५ थ््	न्यनावः	्य्	कवःयाग	ु ललक्कसं	
च्ना	च्ंम्ह	छम्ह	मनखंु	थथ	ेधाल —	
“स्ग्थय्		 परमेश्वरयाग	ु राजयय्		 च्नावः	
नय	ेत्न	ेयाय	ेखभनम्ह	मनू	ला	तसकं	
धन्यम्ह	िइु।”

१६ ्य्	कलं	 धयाभदल —	 “छन्ह	ु
छम्ह	 मनखंु	 तसकं	 तवःधंक	 भ्य्		
न्याय्	कल,	अल	ेयक््	मनूतय्	त	भ्य्		

सवःतल।	 १७ भ्य्		 नयेग	ु ई	 िइुकावः	
्ं	थवः	चयवःयात	भ्य्		सवःता	तवःभपन्त	
हानं	छकवः	‘फुक्कं	ठीक	िइु	धुंकल,	
भ्य्		 झास’ँ	 धकावः	 धाय्	के	 छ्त।	
१८ तर	भ्य्		सवःता	तवःभपं	मनूतय्	सं	्य	े
मलावः	धकावः	धया	 हल।	छम्हय्	लसनं	
थथे	 धाल —	 ‘लिं	 बु	ँ छकू	 न्याना	
तयाग	ुद।ु	बुइँ	छकवः	स्वः	्न	ेमाभन।	
अय्	िूगलुलं	्य	ेलाइ	मख,ु	तं	चायादी	
मत।े’	१९ अल	ेममे्हय्	लसनं	धाल —	‘लिं	
न्याज्वः	 द्वहं	 न्याना	 तयाग	ु द,ु	 छकवः	
जया	 याकावः	 स्ये	 माभन।	अय्	िूगलुलं	
्ये	 लाइ	 मख,ु	 तं	 चायादी	 मते।’	
२० अले	 हानं	 मेम्ह	 मनखंु	 धाल —	
‘नकभतभन	 नकभतभन	कलावः	 हयागलुलं	
लि	्य	ेमलावः।’

२१ “चयलं	 ललहां	्नावः	माललकयात	
फुक्क	ख	ँधयाभबल।	तसकं	तंम््य्	कावः	
्ं	चयवःयात	थथ	ेधाल —	‘हु,ँ	शहरया	
लय्ँ		 लय्ँ		 ्	 गपल्लइ	 गपल्लइ	 ्नावः	
नयमेखंभपं,	ल्हावःतभुत	खूभपं	्	कांभपन्त	
ब्ना	हलि।’	२२ अले	माललकं	धावःथे	ं
याय	ेधुंकावः	 चयलं	्यावः	 ्यात	थथ	े
धाल —	 ‘हिरु,	 लछं	धयादी	थे	ं याय	े
धनु,	अजि	नं	थाय्		दभन।’	२३ ्ं	हानं	
्यात	थथे	 धाल —	 ‘शहरं	 भपनेयाग	ु
लय्ँ		 लय्ँ		 ्	 गपल्लइ	 गपल्लइ	 ्नावः	
मनूतय्	त	कर	याना	िूसां	ब्ना	हलि।	

१९४ लूका १४:१२ - २३  



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

 

* १४:२६ मत्ी १०:३७ * १४:२७ मत्ी १०:३८;	१६:२४;	मक्थ  ८:३४;	लूक ९:२३ 
* १५:१-२ लूक ५:२९‑३० 

लिग	ु छे	ँ िाय्	क	 मनूत	 दये	 हे	 मावः।	
२४ लिं	 लछभमत	धातथे	ंधाय े—	 न्हापा	
भ्य्		ब्ना	तयाभपं	मनूत	छम्हय्	लसनं	
ह	ेभ्य्		नय	ेखनी	मख।ु’	”

चलेा जइुति तयाग याय े्ावः 
मत्ी १०:३७‑३८

२५ ग्ावः	 ग्ावः	 हे	 मनूत	 येशूया	 ल्यू	
ल्यू	्याच्न।	्य्	कलं	इभमत	ललफवः	
स्यावः	थथ	ेधयाभदल —	२६ “सुं 	 मनू	
लि	नाप	्य	ेमापसत	्वःसा	्ं	थवः	मांबौ,	
कलावः,	 िावःत,	 मसत,	 दािभुकिा,	
तताकेहे,ँ	अल	ेथवःत	 नं	 लितवः	स्यावः	
अप्वः	 माया	 याये	 मजयू।	 अथे	 याय	े
मफुम्ह	 मनू	 लिम्ह	 चेला	 िइु	 फइ	
मख।ु * २७ थवःग	ु कू्स	 कुभबयावः	 लिग	ु
ल्यू	ल्यू	म्इम्ह	मनू	लिम्ह	चलेा	िइु	
फइ	मख।ु” *

२८ “सनुानं	 धरवःग्ारा	 दय्	केतयन	
धावःसा	 न्हापालाक	 गलुल	 खच्थ	 िइु,	
अल	ेलधबा	गावः	मगावः	भनं	स्इ।	२९ िग	
तय	ेधुंकावः	लसधय्	के	मफुत	भक	्यात	
फुक्कलसनं	थथ	ेधकावः	भगिय्		याइ —	
३० ‘थ््	 मनखंु	 दय्	केत	 ला	 दय्	कल,	
अय्	नं	लसधय्	के	िावः	मखन	का।’

३१ “अथ	ेह	ेछम्ह	ििुुं	ममे्ह	ििुलुलस	े
ल््ावः	्नते	न्हापालाक	थवःभपभन	लझद्ववः	

लसपाइतँ	शत्रतुय्		नीद्ववः	 लसपाइतँललस	े
ल््ाये	फइ	ला	 भक	फइ	मख	ुधकावः	
भबचावः	याना	स्इ।	३२ शत्रपुाख	ेच्ंभपं	
लसपाइतँ	नाप	ल््ाय	ेमफु	धयाग	ुिूसा,	
इभमसं	 हय्	कावः	 ्ये	 न्ह्यवः	 हे	 मनूत	
छ्यावः	 भमलय्		िइुत	 स्इ।	 ३३ अथ	े
ह	ेलछभमसं	नं	थवःके	दगु	ुफुक्कं	त्वःत	े
मफुसा	 लछभपं	 लिम्ह	 चेला	 िइु	 फइ	
मख।ु

३४ “लच	ला	 भिं	 िू।	 लचया	स्ावः	 ह	े
तन	 धावःसा	 थ््यात	 हानं	 छुभकं	 लच	
स्ावः	 ्य्	केग?ु	 ३५ थथे	 स्ावः	 तन	े
धुंकूग	ु लच	 ला	 बुइँ	 तयेत	 नं	 मजयू,	
सावःद्वय्ँ		तयते	नं	मिू।	अजयावःग	ुलचयात	
ला	मनूतय्	सं	्ांछ्इ।	सयुाके	न्हाय्	पं	
द	ु्ं	न्यना	का।”

स्ंगू उखा्

१५  १  कर	 काइभपं	 मनूत	 ्	पापीत	 हुल	 हुल	 मुनावः	
येशूयाथाय्		 ललक्क	 ललक्क	 ्यावः	
्य्	कवःयागु	 ख	ँ न्यं	 ्ल।	 २  अल	े
फररसीत	 ्	 शासत्रीतय्		 थथे	 धकावः	
ख	ँिलु —	“थ््	मनू	ला	पापीत	नाप	
बलुा	ियुावः	नया	िइुम्ह	खभनसा।” * 
३  अय्	िूगलुलं	 ्य्	कलं	 छगू	 उखान	
कनाभदल।
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तंिम्ह फैचा 
मत्ी १८:१२‑१४

४ “लछकभपं	मधय	ेसयुां	छम्हय्	लसया	
सलछम्ह	 फैचा	 द	ु धाय्	का।	 उकी	
छम्ह	फैचा	तन	धावःसा	्ं	छु	याइ?	्ं	
गइुगमु्ह	फैचायात	ख्यलय्		ह	ेत्वःतावः	
तंम्ह	फैचायात	मावः	मिइु	ला?	५ अल	े
ललु	 भक	 ्ं	 लय्	लय्	तातां	 फैचायात	
ब्हलय्		तयावः	हइ।	६ ्ं	छे	ँथ्यंकावः	थवः	
पासाभपन्त	्	िवःखवः	च्ंभपन्त	सवःतावः	
थथे	 धाइ —	 ‘लिं	 तंम्ह	 फैचायात	
लइुका	हय	ेधनु,	उभकं	लछभपं	नं	लिनाप	
लय्	ता।’	 ७ लिं	 लछकभपन्त	 धाये —	
थकुथं	ह	ेपशचाताप	यावःम्ह	छम्ह	पापी	
मनू	खनावः	 परमेश्वर	लय्	तायादी।	 तर	
लछकभपं	 थेजंयावःभपं	 गइुगमु्ह	 ‘लिभपं	
धममीभपं	 खवः’	 धकावः	 धाइभपं	 मनूत	
खनावः	परमशे्वर	लय्	तायादी	मख।ु”

तंिग ुपाय्ँ  म््हवः
८ “सुं	 छम्ह	 भमसायाके	 लझगू	 पाय्ँ		
म््हवः	द।ु	अल	े्या	छगू	पाय्ँ		 म््हवः	

तन	धावःसा	 ्ं	 मत	 चयाकावः	 ब	ँ पनुावः	
मालावः	 मस्इ	 ला?	 ९ लइुके	 धुंकावः	
्ं	थवः	पासाभपन्त	्	िवःखवः	च्ंभपन्त	
सवःतावः	 थथ	े धाइ —	 ‘लिं	 तंग	ु पाय्ँ		
म््हवः	लइुके	धनु,	उभकं	लछभपं	नं	लिनाप	
लय्	ता।’	 १० लिं	 लछकभपन्त	 धाय े—	
अथ	े ह	े परमशे्वरयाभपं	 स्ग्थदूतत	 नं	
पशचाताप	 यावःम्ह	 छम्ह	 पापी	 खनावः	
लय्	लय्		ताइ।”

तंिम्ह काय् 
११ अले	 ्य्	कलं	 हानं	 उखान	
छुनाभदल —	“छम्ह	मनूया	भनम्ह	काय्	भपं	
द।ु	 १२ छन्ह	ु कान्छाम्ह	 काय्	नं	 थवः	
अबयुात	थथ	ेधाल —	‘बावः,	लितवः	लिग	ु
अंश	 भबयाभदस।ँ’	 अल	े अबमु्हय्	लसनं	
भनम्ह	काय्	भपन्त	अंश	इना	भबल।

१३ “अथे	 अंश	 इना	 बयूग	ु गलुलचां	
मदभुनबलय्		 कान्छाम्ह	 काय्	नं	 थवःग	ु
दक््	 सम्पभत्	 भमयावः	 परदेशय्		 ्न।	
अन	्नावः	 ्ं	थवःग	ु लधबा	मोिमजिा	
यानावः	फुक्का	छ्त।	१४ अबलय्		अन	
दशेय्		अभनकाल	िूगलुलं	्यात	तसकं	
ह	ेदवुःख	िलु।	१५ ्	अन	दशेय्		च्ंम्ह	
छम्ह	मनूयाग	ु छेय्ँ		 जया	यावः	्न।	 ्ं	
्यात	फातय्	त	नकेत्ंके	यायगे	ुजया	
भबल।	१६ तसकं	नय	ेभपतयाना	च्ंगलुलं	
फातय्	सं	नइग	ुनसा	ह	े ्ं	नय	ेमापसत	
्य्	कल,	अय्	नं	्यात	्	ह	ेनं	सनुानं	
मबयू।

१९६ लूका १५:४ - १६  
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१७ “छन्ह	ु्यात	होश	्ल,	्ं	थथ	े
भबचावः	यात —	‘लिभम	बावःयाथाय्		जया	
याइभपं	 मनूतय्	सं	 प्ावः	 िाय्	क	 नयावः	
नं	 थयेत	 द,ु	 लि	 धावःसा	 थन	 नये	 ह	े
मखनावः	लसना	्भनन।	१८ आवः	मलिल,	
लि	्नावः	बावःयात	थथ	ेधाय	ेमाल —	
“बावः,	परमशे्वरयाग	ु भ्रोधय्		्	 लछग	ु
भ्रोधय्		लिं	पाप	याय	ेलात।	१९ आवः	
ला	लितवः	लछकभपभन	काय्		धकावः	धाय	े
हे	 मल््य्		धुंकल।	अय्	िूगलुलं	 लितवः	
लछथाय्		 जया	 याइम्ह	 छम्ह	 चयवः	 थे	ं
िावःभपया	तयाभदस।ँ”	’

२० “अले	्	 दनावः	थवःग	ु छेय्ँ		 ललहां	
्ल।	 ्	 लय्ँ		 ्याच्ंग	ु ्या	 अबुं	
तापाकंभनसे	ं हे	 खन।	 ्यात	 खनावः	
तसकं	 माया	 ्न।	अले	 ब्ाय्ँ		 ्नावः	
थवः	 काय्	यात	 घय्	पयुावः	 चपुपा	 नल।	
२१ अले	 ्ं	 अबमु्हय्	लसत	 धाल —	
‘बावः,	 लिं	 परमेश्वरयाग	ु भ्रोधय्		 ्	
लछग	ु भ्रोधय्		 पाप	याय	ेलात।	आवः	
ला	लितवः	लछकभपभन	काय्		धकावः	धाय	े
ह	ेमल््य्		धुंकल।’

२२  “तर	 अबमु्हय्	लसनं	 चयवःतय्	त	
सवःतावः	 थथे	 धाल —	 ‘याकनं	 ह	े
दकलय्		 बांलावःग	ु ्सवः	 हयावः	 ्यात	
पुंभक।	्याग	ुपभतनय्		अंगू	नं	न्ह्याका	
बय।ु	अल	ेतभुतइ	लाकां	नं	न्ह्याका	बय।ु	
२३ भ्य्		ज्रय्		या।	थौ	ंझीसं	लय्	तावः	
भ्य्		न्याय्	के	मावः,	२४ छाय्	धावःसा	थ््	
लिभम	 काय्		 सी	 धकूुम्ह	 हानं	 म््ाना	

्ल,	 तने	 धुंकूम्ह	 हानं	 ललु।’	 अल	े
भ्य्		नयावः	न्ह्याइपकुल।”

२५ “अबलय्		्या	तवःलधकम्ह	काय्		
बुइँ	 ्नाच्ंग	ु ियुाच्न।	 बुं 	 ललहां	
्यावः	 छे	ँ ललक्क	 थ्यंबलय्		 ्ं	 छेय्ँ		
म्ये	 हालाच्ंग	ु ्	 पयाखं	 ल्हयुाच्ंग	ु
सवः	 ताल।	 २६ अले	 ्ं	छम्ह	 चयवःयात	
सवःतावः	 छेय्ँ		 छु	 ियुाच्न	 धकावः	
न्यन।	 २७ चयलं	 धाल —	 ‘लछकभपभन	
भकिा	छंु	मिइुक	छेय्ँ		ललहां	्वःगलुलं	
लछकभपभन	बावःनं	भ्य्		न्याय्	कूग	ुखवः।’

२८  “अले	 ्	 तसकं	 तंम््य्	कावः	
छेय्ँ		 नं	 ्ने	 मापसत	 म्य्	कल।	
अय्	िूगलुलं	 अबमु्हं	 हे	 भपने	 ्यावः	
्यात	ह्यय्	कल।	२९ तर	अबमु्हय्	लसत	
थथे	 ललसवः	 भबल —	 ‘स्याभदस,ँ	
थलुलमलछ	 दये	 धुंकल	 लिं	 दास	 थे	ं
लछग	ु से्ा	 यानाच्नाग।ु	 लिं	 लछग	ु
छंु	 नं	ख	ँमानय्		मयानाग	ुमद।ु	अय्	नं	
लछं	 लितवः	 पासाभपंललसे	 न्ह्याइपकेुत	
दगुचुा	छम्ह	हे	 गबुसं	 भबयादीग	ु मद।ु	
३० ्ेशयायाथाय्		 ियुावः	 लछग	ु सम्पभत्	
दक््ं	 फुक्का	 ्वःम्ह	 काय्		 ्ये्ं	
धावःसा	 थपाय्	सकं	 तवःधंक	 भ्य्		
न्याय्	काभदल।’

३१  “अले 	 अबुम्हय् 	लसनं 	 ्यात	
धाल —	‘स्	बाब,ु	छ	ला	लि	नाप	ह	े
च्नाच्ंग	ुद	ु भन।	अले	 लिग	ुधयाग	ु
हे	 छंग	ु मख	ु ला?	 ३२  थौ	ं ला	 भ्य्		
न्याय्	कावः	लय्	ताय्		 मावःग	ु भदन	खवः,	
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छाय्	धावःसा	छं	भकिा	सी	धुंकूम्ह	हानं	
म््ाना	्ल,	तन	ेधुंकूम्ह	हानं	ललु।’	”

चलाखम्ह दांिरियाग ुउखा्

१६  १ येशंू	 चेलातय्	त	 नं	 थथ	ेधयाभदल —	“छम्ह	तवःभमम्ह	
मनूया	छम्ह	दांिररं	तया	तवःग	ुद।ु	छन्ह	ु
्	 दांिररंनं	 लावः	 लावः	 थ	े लधबा	 खच्थ	
यानाच्न	धकावः	माललकं	न्यन।	२ अल	े
्ं	 ्यात	 सवःतावः	 धाल —	 ‘छं	 मखथुे	ं
यानाच्न	धकावः	धावःग	ुख	ँखवः	ला	भक	
मख?ु	आ्ंभनसे	ं छं	 लिथाय्		 जया	 याय	े
म््ावःल।	लितवः	भहसाब	बझुय्		याय	ेहलि।’

३ “अल	े्ं	भबचावः	यात —	‘आवः	लिं	
छु	यायगे?ु	माललकं	लितवः	जयां	ललकया	
बी	न।	बु	ँपावः	िइु	लिं	मफु,	अल	ेफ्ं	
िइुत	मछावः।	४ गथ	ेयावःसा	लितवः	जयां	
ललकाय	ेधुंकावः	नं	मनूतय्	सं	थवःग	ुछेय्ँ		
दकुाइ,	्	लिं	लइुके	धनु।’

५  “थलुल	 भबचावः	 यानावः	 ्ं	 थवः	
माललकयात	 लधबा	 पलुे	 मावःभपन्त	
छम्ह	 छम्ह	 यानावः	 सवःतल।	 दकलय्		
न्हापा	्वःम्हय्	लसत	्ं	धाल —	‘लिभम	
माललकयात	 लछं	 गलुल	 लधबा	 पलु	े
माभन?’	 ६ ्ं	 धाल —	 ‘स्द्ववः	 ललटर	
िैतूनया	 लचकं	 पलुे	 माभन।’	 अल	े
्ं	 धाल —	 ‘लछग	ु भ्तँय्		 याकनं	
लझन्यासवः	ललटर	िक	च्याभदस।ँ’

७ “अल	ेहानं	्ं	ममे्हय्	लसत	धाल —	
‘लछं	 लिभम	 माललकयात	 गलुल	 पलु	े

माभन?’	्ं	धाल —	‘द्ववःलछ	बोरा	छ्	
पलुे	 माभन।’	अले	 ्ं	्यात	धाल —	
‘लछग	ु भ्तँय्		 याकनं	 चयासवः	 बोरा	
िक	च्याभदस।ँ’

८ “्	मभिंम्ह	दांिररंनं	अथ	ेचलालख	
जया	 यावःगलुलं	 ्या	 माललकं	 ्याग	ु
ताररफ	 यात।	 थभुकं	 सी	 दत,	 थ््	
संसारयाभपं	 मनूत	 थवःत	 माल	 धाये्ं	
चलाख	िइु	सवः,	तर	परमशे्वरया	मनूत	
धावःसा	अथ	ेमखगुलुलइ	चलाख	ियुावः	
सना	िइु	मसवः।	९ लिं	लछभमत	धाय े—	
थ््	संसारयाग	ुह	ेलधबां	िूसां	लछभमसं	
थवःग	ु भनंभतं	पासाभपं	दय्	का	 भत।	अल	े
थ््	लधबा	फुइ	धुंकावः	लछभमत	स्ग्थय्		
दकुाइ।”

१० “लचधंग	ुखय्ँ		भ्श्वास	याय	ेबहवःम्ह	
मनू	तवःधंग	ुखय्ँ		नं	भ्श्वास	याय	ेबहवःम्ह	
िइु।	 अथे	 हे	 लचधंग	ु खय्ँ		 बेइमान	
िइुम्ह	मनू	तवःधंग	ुखय्ँ		नं	बइेमान	िइु।	
११ संसारयाग	ुलधबाया	जयाखय्ँ		ह	ेला	
भ्श्वास	 याये	 बहवः	 मिूम्ह	 मनूयात	
स्ग्थयाग	ु धन	 सनुां	 लवःल्हाना	 बी।	
१२ मभेपभनग	ुधनसम्पभत्इ	ह	ेला	लछभपं	
भ्श्वासी	िइु	मफु	धावःसा	लछभमत	दय	े
मावःग	ुधनसम्पभत्	सनुां	बी?”

१३ “सनुानं	 भनम्ह	 माललकयाग	ु स्ेा	
याय	े फइ	 मख,ु	 छाय्	धावःसा	 ्ं	 छम्ह	
माललकयात	 आप्वः	 यय्	कूसा,	 ममे्ह	
माललकयात	यय्	की	मख।ु	्ं	छम्हय्	लसनं	
धावःथे	ं यावःसा,	 ममे्हय्	लसनं	 धावःग	ु ख	ँ
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न्यनी	मख।ु	अथ	ेह	ेलछभमसं	परमशे्वर	्	
धन	भनगूयां	स्ेा	याय	ेफइ	मख।ु” *

शधबा जक दसुा गावःभपं फरिसीति
१४ लधबा	िक	दसुा	गावःभपं	फररसीतय्	सं	
्य्	कलं	 धयादीगु	 ख	ँ न्यनावः	
्य्	कवःयात	 भगिय्		 यात।	 १५ ्य्	कलं	
इभमत	धयाभदल —	“मनूतय्	ग	ु न्ह्यवःन	े
भिं	ियुा	िइुभपं	लछकभपं	ह	ेला	खवः	भन।	
अय्	नं	 परमेश्वरं	 लछकभपभनग	ु नगुलय्		
च्ंग	ु ख	ँ सयू,	 थथे	 मनूतय्	ग	ु न्ह्यवःन	े
तवःधं	 छुया	 िइुग	ु हे	 परमेश्वरयात	
दकलय्		मयवःग	ुख	ँखवः।

१६ “यूहन्ना	म्तल	ेला	व्य्सथा	्	
अगम्तिातय्	ग	ु सफू	 हे	 चलय्		 ियुा	
च्ंग	ुखवः।	उबलय्	भनसे	ंह	ेपरमशे्वरयाग	ु
राजययाग	ु भिंग	ु ख	ँ न्यंका	 च्ंग	ु द।ु	
अय्	िूगलुलं	न्ह्याथ	ेयाना	िूसां	मनूतय्	सं	
अन	 दहुां	 ्नेत	 कुतवः	 यानाच्न। * 
१७ पथृ््ी	्	आकाश	फुक्क	फुना	्ंसां	
व्य्सथाय्		च्या	तवःग	ु्चन	छगू	 नं	
फुना	्नी	मख।ु *

१८ “सनुानं	 थवः	 कलावःयात	 त्वःतावः	
ममे्ह	कलावः	हवःसा	्ं	व्यभिचार	यावःग	ु
िइु।	अल	ेहानं	अथ	ेह	ेिावःतं	 त्वःता	
तवःम्ह	 भमसायात	 हवःम्ह	 भमिंनं	 नं	
व्यभिचार	यावःग	ुिइु।” *

तिवःभ्म्ह ््ू ् लाजिस
१९ “छम्ह	 तसकं	 तवःभमम्ह	 मनू	 द।ु 
्ं	 न्ह्याबले	ं तसकं	 लथकेग	ुमलमल‑
याग	ु ्सवः	 भफना	 िइु।	 अले	 मोिं	
िुया	 िुइ।	 २०  ्यागु	 ध्ाखाय्		
कै	 िक	 दुम्ह	 लािरस	 धावःम्ह	
छम्ह	 फ्भगंयात	 तय्	हया	 तवःग	ु द।ु	
२१ लखचातय्	सं	 ्यावः	 ्याग	ु कैलय्		
फयया	 बीग	ु ियुाच्न।	 ्ं	 तवःभमम्ह	
मनखंु	 नयावः	 कुतुं ्ंग	ुिक	नये	 दसुां	
जयू	धकावः	मभतइ	तइग	ुखवः।

२२ “छन्ह	ु ्	 फ्भगं	 लसत,	 अल	े
स्ग्थदूततय्	सं	 ्यात	 ब्ना	 यंकावः	
अरिाहाम	 दथुाय्		 तये	 यंकल।	 छन्ह	ु
्	तवःभमम्ह	मनू	 नं	 लसत,	अल	े्यात	
थनुा	 भबल।	 २३ नरकय्		 लाना	 च्ंम्ह	
थ््	 तवःभमम्ह	 मनखंु	 तसकं	 कष्ट	
िूगलुलं	 च्य्		थस्वःबलय्		तापाकं	 ्ं	
लािरसयात	अरिाहाम	नाप	च्नाच्ंग	ु
खन।

२४ “अले	 ्ं	 तससलं	 थथे	 धाल —	
‘बावः	अरिाहाम,	लितवः	दया	यानाभदस।ँ	
लािरसयात	 ्याग	ु पभतनं	 लितवः	
छफुभत	िक	िूसां	लवः	त्ंकेत	छ्या	
हयाभदस,ँ	छाय्	धावःसा	लितवः	थ््	भमइ	
तसकं	कष्ट	ियुाच्न।’
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२५ “अरिाहामं	्यात	धाल —	‘काय्	,	
म््ाना	 च्तँले	 छं	 भिंग	ु भिंग	ु ्	
बाबांलावःग	ुकाये	खन,	लािरसयाके	
धावःसा	अबलय्		 छंु	 हे	 मद,ु	 ्ं	 यक््	
दवुःख	 लसया	 ्ल।	आवः	 लािरसयात	
सखु	िलु,	अल	ेछं	सापसत	नया	च्न	े
माल।	 २६ थ््	ख	ँ ला	 छखे	 हे	 भत	 रे,	
लिभमग	ु्	लछभमग	ुदथइु	तसकं	तवःधंग	ु
गावः	 द,ु	 अय्	िूगलुलं	 लिभपं	 लछभमथाय्		
्य	ेफइ	मख,ु	अल	े लछभपं	 लिभमथाय्		
्य	ेफइ	मख।ु’

२७ “अले	 ्ं	 धाल —	 ‘अय्	िूसा	
बावः,	लिग	ुछगू	भबपन्त	थ््	द ु—	्यात	
छकवः	लिभम	बावःयाग	ुछेय्ँ		छ्याभदस।ँ	
२८ लिभम	न्याम्ह	भकिाभपं	अजिं	दभन,	
्यात	 छकवः	 अन	 छ्यावः	 इभमत	
थनयाग	ु ख	ँ कनावः	 ख्याच्वः	 बीके	
माल,	मखसुा	इभपं	नं	थन	ह	ेसापसत	नवः	
्इ।’

२९ “अल	ेअरिाहामं	धाल —	‘इभमके	
मोशायाग	ु व्य्सथा	 ्	 अगम‑
्तिातय्	ग	ुसफू	द	ह	ेदभुन,	इभमसं	्	
ह	ेिक	न्यंसां	गा	ह	ेगावःभन।’	३० अल	े
हानं	्ं	धाल —	‘मख,ु	बावः	अरिाहाम,	
उललं	िक	इभमत	मगावः।	सीम्ह	मनू	ह	े
छकवः	्नावः	इभमत	धया	बयूसा	इभमसं	
पशचाताप	 याइ।’	 ३१ अले	 अरिाहामं	
हानं	धाल —	‘मोशायाग	ुव्य्सथा	्	

अगम	्तिातय्	ग	ु सफूयात	 हे	 इभमसं	
्ासता	 मयावःसा	 सीम्ह	 मनखंु	 म््ाना	
्नावः	धावःग	ुख	ँनं	इभमसं	भ्श्वास	याइ	
मख।ु’	”

पापय्  लाकीग ुख ँ
मत्ी १८:६‑९;	मकू्थ स ९:४२‑४७

१७  १  येशंू	 चेलातय्	त	 धया‑भदल —	“छतां	न	छतां	ला	
मनूतय्	त	पाप	या	ह	ेयाकी,	तर	अथ	े
पाप	 याकूम्ह	 मनूयात	 लधक्कार	 द।ु	
२ सनुां	 थथे	 लचधंम्ह	 छम्ह	 मनूयात	
िक	नं	पापय्		लाकी,	्यात	गवःपतय्		
ल््हंघवः	घाकावः	समदु्रय्		्ांछ्यगे	ुह	े
बांलाइ।	३ अय्	िूगलुलं	होश	या।
“लछभम	 दािभुकिाभपन्सं	 पाप	 याना	
च्ंसा	 इभमत	 अथे	 याये	 मते	 धकावः	
हपक्क।	अल	ेइभमसं	पशचाताप	यावःसा	
इभमत	क्षमा	या। * ४ इभमसं	 पन्हपचछइ	
न्हय्	कवः	लछभमग	ुभ्रोधय्		पाप	यानावः	
न्हय्	कवः	 तकं	 लछभम	 थाय्		 ्यावः	 ‘लिं	
पशचाताप	 याना’	 धकावः	 धावः	 ्वःसा	
लछभमसं	क्षमा	बय।ु”

भ्श्वास
५ अल	ेप्ररेरततय्	सं	प्रियुात	धाल —	
“लिभमग	ु भ्श्वास	 अप्वः	 दय्	का	
भबयाभदस।ँ”
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६  अले	 ्य्	कलं	 धयाभदल —	
“लछभमके	 तू	 छग्वःभत	 िक	 भ्श्वास	
दसुां	 लछभमसं	 थ््	 हाकुग	ु भकम्ब	ु
मायात —	‘ल्यहे	ँदनावः	समदु्रय्		ला	हु’ँ	
धावःसा	लछभमग	ुख	ँ्ं	न्यनी।”

चयलं याय्ेावःग ुजया
७ “लछभपं	 मधये	 सनुां	 थवः	 चयवःयात	
बुइँ	 जया	 यानावः	 ललहां	 ्इबलय्		 ्ा	
फै	ियावः	 ललहां	्इबलय्		 ‘याकनं	न	
भनं	न’	धकावः	धाइ?	८ लछभमसं	्यात	
थथ	ेला	धाइ —	‘्नावः	याकनं	नयगे	ु
ज्रय्		 या,	 अले	 लि	 नये	 मधुंतल	े
भपया	 च्।ँ	 लिं	 नये	 धुंकावः	 भतभन	 छं	
न।’	९ थथ	ेधावःथे	ंयात	धकावः	लछभमसं	
चयवःयात	गबुले	ं सयाबास	 भबया	ला?	
१०  अथे	 हे	 लछभमसं	 नं	 लछभमत	 या	
धकावः	धावःग	ुजया	याय	ेलसधय्	का	थथ	े
धा —	 ‘लिभपं	 ला	 चयवःत	िक	खवः।	
लिभमसं	ला	 लिभमत	ब्वःग	ुजया	िक	
याना।’	”

शिम्ह कोभरितिय् ति लाय् कादीगु
११ येशू	 यरूशलेम	 पाखे	 झावःबलय्		
सामररया	 ्	 गालीलयाग	ु दथुं 	 दथुं	
झाल।	१२ छगू	गामय्		थ्यनी	थे	ंच्ंकावः	
्य्	कलं	लझम्ह	कोभह्तय्	त	नाप	लात।	
इभमसं	तापाकं	ह	ेदनावः	१३ तवःसलं	थथ	े

धया	हल —	“प्रि	ुयशूे,	लिभमत	दया	
यानाभदस।ँ”

१४ ्य्	कलं	 इभमत	 धयाभदल —	
“लछकभपन्सं	 पिुाहारीयाथाय्		 ्नावः	
थवःग	ु म्ह	 क्यनाभदस।ँ”	 लय्ँ		 ््ंँ	 ह	े
इभमग	ुकोभह्	ल््य्		लाया्न। *

१५ कोभह्	ल््य्		लावःग	ुसीकावः	छम्ह	
मनू	 तसकं	 लय्	लय्	तातां	 तवःसलं	
परमेश्वरयात	 िय	 िय	 यानावः	 ललहां	
्ल।	१६ ्ं	्य्	कवःयाग	ुतभुतइ	भ्पयुावः	
सिुाय्		 भबल।	्	 ललहां	्वःम्ह	सामरी	
खवः।

१७  ्य्	कलं	 धयाभदल —	 “लिं	
लझम्ह	 कोभह्तय्	त	 लाय्	का	 भबयाग	ु
मख	ु ला?	 मेभपं	 गमु्ह	 गन	 ्न?	
१८ थ््	यहूदीमखमु्ह	छम्हय्	लसनं	िक	
्यावः	 परमेश्वरयात	 सिुाय्		 भबल,	
मभेपन्सं	छाय्		परमशे्वरयात	सिुाय्		बयू	
म्ल?”	१९ अल	े्यात	धयाभदल —	
“दनाभदस,ँ	 छेय्ँ		 झास।ँ	 लछं	 भ्श्वास	
यावःगलुलं	ह	ेलछग	ुकोभह्	ल््य्		लात।”

पि्शे्वियाग ुिाजय ्याच्ंग ुद ु
मत्ी २४:२३‑२८,३७‑४४

२० सुं	फररसीतय्	सं	परमशे्वरयाग	ुराजय	
गबुलय्		्इ	धकावः	यशूेयाके	न्यन।
अले	 ्य्	कलं	 ललसवः	 भबयाभदल —	
“परमशे्वरयाग	ु राजय	खने	 दय्	कवः	्इ	
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मख।ु	 २१ सनुानं	 परमेश्वरयाग	ु राजय	
‘थन	 द’ु,	 ‘अन	 द’ु	 धकावः	 धाये	 फइ	
मख,ु	छाय्	धावःसा	 परमेश्वरयाग	ु राजय	
लछकभपभनग	ुह	ेदथइु	द।ु”

२२ अले	 ्य्	कलं	 चेलातय्	त	 धया‑
भदल —	 “छन्ह	ु अजयावःग	ु नं	 भदन	
्इभतभन	 गखुनु्ह	ु लछभमसं	 मनूया	
काय्	यात	छकवः	िक	स्य	ेदवःसां	जयू,	
धकावः	धाइ।	तर	 लछभमसं	स्य	ेखनी	
मख।ु	 २३ मनूतय्	सं	 लछभमत —	 ‘स्,	
अन	 द’ु,	 ‘स्,	थन	 द’ु	धकावः	धाइ।	
तर	 लछभमसं	 इभमसं	 धावःग	ु ख	ँ न्यन	े
मते,	 अले	 इभमसं	 धावः	 थाय्		 नं	 ्न	े
मते।	 २४ गथे	 आकाशय्		 हा्लासा	
त्इबलय्		छगू	कुनं	मगे	ुकुनय्		थ्यंक	
िवः	खइ।	मनूया	काय्		्इग	ु भदनय्		 नं	
अथ	ेह	ेखन	ेदइ।	२५ न्हापालाक	ला	्ं	
तवःतामलछ	दवुःखकष्ट	सी	माभन।	अल	े
हानं	 थौकंन्हय्	याभपं	 मनूतय्	सं	 ्यात	
मयय्	की।

२६ “गथे	 नोआयाग	ु पालय्		 िूग	ु
खवः	 मनूया	 काय्	याग	ु पालय्		 नं	 अथ	े
िइु। * २७ नोआ	 लवः	 िहािय्		 दहुां	
म्ंतले	 मनूतय्	सं	 नये	 त्ने	 याना	
ह	े च्न,	 बयाहा	याना	ह	े च्न,	अल	े
भबया	छ्यगे	ु नं	याना	ह	ेच्न,	अल	े

ला	छक्कलं	ह	ेइभमत	लखं	त्पू	्ल,	
थकुथं	इभपं	फुक्कं	लसना	्न। *

२८ “लोतयाग	ु पालय्		 नं	 अथे	 ह	े
िलु।	 मनूतय्	सं	 नयेगतु्नेग,ु	 न्यायेग	ु
मीग,ु	पीग	ु्	दय्	केग	ुयाना	ह	ेच्न।	
२९ उबलय्		 हे	 लोतं	 सदोम	 त्वःते्ं	
आकाशं	 भम	 ्	 गन्धक	 गायावः	 इभपं	
फुक्कं	 लसना्न। * ३० मनूया	 काय्		
्इबलय्		 नं	अथ	ेह	ेिइु।	३१ अबलय्		
कवःलसइ	च्ना	च्ंम्ह	मनू	थवःग	ुसम्पभत्	
कायते	तकं	छेय्ँ		दनु	े्न	ेलाइ	मख।ु	
अथ	ेह	ेबुइँ	जया	याना	च्ंम्ह	छेय्ँ		तकं	
्य	ेलाइ	मख।ु * ३२ लोतया	कलावःयात	
लमंुभक। * ३३ थवःग	ुप्राण	बचय्		यायते	
िक	 स्इम्ह	 मनू	 नाश	 ियुा	 ्नी।	
सनुां	थवःग	ुप्राण	पाइ	्	बचय्		िइु। * 
३४ लिं	लछभमत	धाय े—	उखनु्ह	ुचान्हय्		
छपावः	लासाय्		द्यनाच्ंभपं	 भनम्ह	मधय	े
छम्हय्	लसत	 यंकी,	ममे्हय्	लसत	 त्वःता	
थकी।	 ३५ नापं	 घवः	 क्यला	 च्ंभपं	
भनम्ह	 भमसत	 मधये	छम्हय्	लसत	 यंकी,	
मेम्हय्	लसत	 त्वःता	 थकी।	 ३६ अथे	 ह	े
बुइँ	च्ंभपं	भनम्ह	मनूत	मधय	ेछम्हय्	लसत	
यंकी,	ममे्हय्	लसत	त्वःता	थकी।”

३७ अल	ेइभमसं	्य्	कवःयात	धाल —	
“गन	प्रि?ु”
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्य्	कलं	धयाभदल —	“गन	सीम्ह	द	ु
अन	भगद्	नं	मुं	्इ।”

छम्ह िावःति ्दमु्ह भ्सा ् 
नयायाधीशयाग ुउखा्

१८  १ अल	ेयशंूे	चलेातय्	सं	न्ह्या‑बले	ं प्राथ्थना	 याना	 च्नेमा,	
अल	ेप्राथ्थना	यायगे	ुमत्वःतमेा	धकावः	
ध्ाथइुकेत	 छगू	 उखान	 कनाभदल।	
२ ्य्	कलं	धयाभदल —	“छगू	शहरय्		
परमेश्वर	 खनावः	 मगयावःम्ह,	 अल	े
मनूतय्	त	 ्ासता	 तकं	 मयाइम्ह	छम्ह	
न्यायाधीश	 द।ु	 ३ ्	 हे	 शहरय्		 छम्ह	
िावःत	 मदमु्ह	 भमसा	 नं	 द।ु	 ्	 भमसां	
न्ह्याबले	ं ्यावः	 ्यात	 थथे	 धाइग	ु
ियुाच्न —	 ‘लितवः	 क््तयला	 तवःभपं	
पाखे	ंबचय्		यानाभदस।ँ’	४ स्न्ह	ुपयन्ह	ु
तक	ला	 ्ं	्यात	आलाताल	यानावः	
्ासता	ह	ेमयावः।	ललपा	्ं	मनं	मनं	थथ	े
धाल —	 ‘परमशे्वर	खनावः	 लि	मगयावः,	
अले	 मनूतय्	त	 नं	 लिं	 ्ासता	 मतया।	
५ अय्	नं	 थ््	 भमसा	 लिथाय्		यक््	हावः	
्या	च्ंगलुलं	लिं	्याग	ुमदु्ा	भनं	लछन	े
याना	बी।	अथ	ेमयावःसा	्ं	पन्हयापन्हथं	
्यावः	लितवः	भदक्क	यानाबी।’	”

६  अले	 प्रिुं 	 धयाभदल —	 “्	
अधममी	 न्यायाधीशं	 धावःग	ु ख	ँ ताल	
ला?	७ अल	ेछु,	परमशे्वरं	िक	चापन्ह	
थवःके	 ग्ाहालल	फ्नाच्ंभपं	थवःम्हं	ह	े
ल्ययातवःभपं	मनूतय्	त	स्या	मदी	ला?	

छु	 ्य्	कलं	 थवः	 मनूतय्	त	 ग्ाहालल	
यायते	 ललबाकादी	ला?	८ लिं	 लछभमत	
धाये —	 ्य्	कलं	 इभमत	 याकनं	 ह	े
ग्ाहालल	यानादी।	अय्	नं	मनूया	काय्		
्इबलय्		 संसारय्		 च्ंभपं	 मनूतय्	के	
थजयावःग	ुभ्श्वास	खन	ेदइ	ला?”

फरिसी ् कि काइम्हय् शसग ुउखा्
९ अले	 येशंू —	 “लिभपं	 हे	 िक	
धममीभपं”	धकावः	धया	ियुावः	कभप्थन्त	
क््हं्यका	 िइुभपन्त	 थ््	 उखान	
कनाभदल —	१० “छन्ह	ुछम्ह	फररसी	्	
कर	काइम्ह	मनू	प्राथ्थना	यायते	दगेलय्		
्न।	 ११ फररसी	ं दनावः	 थथे	 प्राथ्थना	
यात —	 ‘परमेश्वर,	 लिं	 लछतवः	 सिुाय्		
बी,	 छाय्	धावःसा	 लि	 मेभपं	 थेजंयावःम्ह	
मनू	मख।ु	लि	खु	ँलचुचा	मियुा,	मभिं	
मियुा,	 व्यभिचार	 मयाना,	 अले	 थ््	
कर	काइम्ह	मनू	थे	ं नं	मियुा।	१२ लि	
हपताय्		भनकवः	अपसं	च्ना,	अल	ेलिं	
कमय्		 यानाग	ु धयबां	 लझब्य्		 छब्	
छायहेया	च्नाग	ुद।ु’

१३ “कर	 काइम्ह	 मनखंु	 धावःसा	
तापाकं	 हे	 दनावः	 स्ग्थय्		 तकं	
थस्ये	 मफयावः	 नगुवः	 मलछंकावः	 थथ	े
धाल —	 ‘परमेश्वर,	 लि	 पापीयात	
दया	यानाभदस।ँ’	”	१४ ्य्	कलं	धया‑
भदल —	“लिं	 लछकभपन्त	धाय े—	्	
फररसी	स्यावः	थ््	मनू	ह	ेपरमशे्वरया	
न्ह्यवःन	ेधममी	ठहरय्		ियुावः	ललहां	्न।	
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सनुां	थवःत	थवःम्हं	तवःधंकी	्	लचधनी।	
अल	ेसनुां	थवःत	थवःम्हं	लचधं	ताय्	की	्	
तवःधनी।” *

्सतिय् ति आशशष भबयादीग ु
मत्ी १९:१३‑१५;	मकू्थ स १०:१३‑१६

१५ येशंू	 आलशष	 भबयादीमा	 धकावः	
मनूतय्	सं	थवः	मसतय्	त	्य्	कवःया	थाय्		
हल।	 थ््	 खनावः	 चेलातय्	सं	 इभमत	
हक्कावः	छ्ल।

१६ अय्	नं	 ्य्	कलं	 मसतय्	त	 सवःतावः	
धयाभदल —	“मसतय्	त	पन	ेमत,े	इभमत	
लिथाय्		 छ्या	 हलि,	 छाय्	धावःसा	
परमेश्वरयाग	ु राजय	 थजयावःभपभनग	ु ह	े
खवः।	 १७ लिं	 लछभमत	 धातथे	ं धाये —	
मसतय्	ग	ु नगुवः	 थे	ं दय्	का	 म्वःभपन्त	
परमशे्वरयाग	ुराजयय्		दकुाइ	मख।ु”

तिवःभ्म्ह ््ू 
मत्ी १९:१६‑३०;	मकू्थ स १०:१७‑३१

१८  छन्ह	ु छम्ह	 तवःधंम्ह	 मनखंु	
येशूयाके	 न्यन —	 “भिंम्ह	 गरुू,	 छु	
यावःसा	लितवः	अनन्त	िी्न	दइ?”

१९ अल	े्य्	कलं	धयाभदल —	“लछं	
लितवः	छाय्		भिंम्ह	धकावः	धयाभदयाग?ु	
भिंम्ह	ला	 परमेश्वर	छम्ह	िक	 हे	 द।ु	
२० लछं	व्य्सथाय्		थथ	ेच्या	तवःग	ुलस	
हे	 सयू	 िइु —	 ‘व्यभिचार	 याये	 मते,	

सयाय	ेमत,े	खइु	मत,े	मखगु	ुसाक्षी	बी	
मत,े	थवः	मांबौयात	हनाबना	भत।’	” *

२१ अल	े्ं	ललसवः	भबल —	“थ््	ला	
छगू	छगू	दतल	ेह	ेलिं	मचाबलय्		भनसे	ं
मानय्		याना	्या	च्नाग	ुद।ु”

२२  थ््	 न्यनावः	 ्य्	कलं	 ्यात	
धयाभदल —	 “अझ	 हे	 नं	 लछं	 छता	
याये	 माभन।	 लछके	 दगु	ु फुक्कं	 भमयावः	
नयेमखंभपन्त	 इना	 भबया	 भदस,ँ	 अल	े
लछतवः	स्ग्थय्		धन	सम्पभत्	दइ।	थलुल	
याय	ेधुंकावः	लछ	लि	नाप	झास।ँ”

२३ तसकं	तवःभमम्ह	िूगलुलं	थ््	न्यनावः	
्ं	ख््ावः	लखउँस	ेच्ंकल।

२४ ्य्	कलं	 ्यात	 स्यावः	 धया‑
भदल —	“धन	सम्पभत्	यक््	दभुपन्त	
परमेश्वरयाग	ु राजयय्		 दहुां	 ्नेत	
गपाय्	सकं	 थाकु।	 २५ तवःभमभपं	 मनूत	
परमशे्वरयाग	ुराजयय्		दहुां	्नगे	ुस्यावः	
मलुयुाग	ु कँय्		 प्ालय्		छम्ह	 उँट	दहुां	
्नते	अवःपइु।”

२६ थ््	ख	ँन्यना	च्ंभपन्सं	्य्	कवःयात	
धाल —	 “अय्	सा	 सयुाग	ु उद्ार	 िइु	
फइ	लय्	?”

२७ ्य्	कलं	धयाभदल —	“मनूतय्	सं	
याय	ेमफुग	ुपरमशे्वरं	यानादी	फु।”

२८ अल	ेपत्रसंु	धाल —	“स्याभदस,ँ	
लिभमसं	 थवःग	ु छेलँछँ	 हे	 त्वःतावः	 लछग	ु
ल्यू	ल्यू	्याच्ना।”

२०४ लूका १८:१५ - २८  
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२९ ्य्	कलं	इभमत	धयाभदल —	“लिं	
लछभमत	 धातथे	ं धाये —	 परमेश्वरयाग	ु
राजयया	भनंभतं	छे,ँ	कलावः,	दािभुकिा,	
मांबौ,	मसत	सकलसत	त्वःता	्वःभपन्त	
३० आवः	 हे	 थ््	 स्यावः	 यक््ं	 अप्वः	
दइ,	अल	ेललपा	्इग	ुसंसारय्		अनन्त	
िी्न	नं	काय	ेखनी।”

यशंूे रवः सीग ुख ँस्कवः खशुस क्ादीग ु
मत्ी २०:१७‑१९;	मकू्थ स १०:३२‑३४

३१ अल	े यशंूे	 लझंभनम्हय्	लसत	 छख	े
ब्ना	यंकावः	धयाभदल —	“न्य,ँ	झीभपं	
यरूशलमेपाखे	्नाच्ना।	अन	मनूया	
काय्	याग	ुखय्ँ		अगम्तिातय्	सं	च्या	
थकूग	ुफुक्क	ख	ँपू्नी।	३२ अन	थ्यन्ंे	
्यात	 ज्नावः	 यहूदीमखभुपन्त	 लवः	
ल्हाना	 बी,	 अल	े ्यात	 भगिय्		 याइ,	
बइेजित	 याइ,	 थकुलं	 बी।	 ३३ इभमसं	
्यात	कोरागं	दाइ,	अल	ेसयाइ।	स्न्ह	ु
दय्	कावः	सीम्हं	हानं	म््ाना	्इ।”

३४ ्य्	कलं	 धयादीग	ुख	ँ इभमसं	 छंु	
हे	 थइुके	 मफुत।	 इभमग	ु नगुलय्		 छंु	
हे	 ख	ँ दहुां	 ्ने	 मफुत।	 उभकं	 इभमसं	
्य्	कवःयाग	ुख	ँथइुके	मफुत।

कांम्ह फ्भगंयाति लाय् कादीग ु
मत्ी २०:२९‑३४;	मकू्थ स १०:४६‑५२

३५  ्य्	कवःभपं	 यरीहोया	 ललक्क	
थ्यंबलय्		 छम्ह	 कांम्ह	 फ्भगं	 लय्ँ		
च्नावः	 फ्नाच्न।	 ३६  ्ं	 ग्ावः	

ग्ावः	 मनूत	 ्वःग	ु सवः	 ताल।	 अल	े
्ं	 अन	 छु	 ियुाच्न	 धकावः	 न्यना	
स्ल।	 ३७ इभमसं	 ्यात	 धाल —	
“नासरतयाम्ह	 येशू	 थनं	 झायाच्ंग	ु
द।ु”	 ३८ अले	 ला	 ्ं	 लचल्लाय्		 दनावः	
थथ	ेधाल —	“ए	दाऊदया	काय्		यशूे,	
लितवः	दया	यानाभदस।ँ”

३९ अले	 ्या	 थाय्		 ललक्क	 ललक्क	
च्ंभपन्सं	 ्यात	 “हाले	 मते,	 समु्क	
च्”ँ	धकावः	ब्वःभबल।
अय्	नं	्	झन	िक	ततवःसलं	हाला	
हल —	“ए	दाऊदया	काय्	,	लितवः	दया	
यानाभदस।ँ”

४० अल	े्य्	कलं	भदनावः	्यात	“थन	
हलि”	धकावः	धयाभदल।	्	न्ह्यवःन	े्य	े
धुंकावः	्य्	कलं	न्यनाभदल —	४१ “लिं	
लछतवः	छु	याय	ेमाल?”
्ं	 धाल —	 “प्रि,ु	 लितवः	 भमखां	
खंका	भबयाभदस।ँ”

४२ ्य्	कलं	 धयाभदल —	 “लछग	ु
भ्श्वासं	 यानावः	 लछग	ु ल््य्		 लन,	 लछं	
भमखां	खनमेा।”	 ४३ उभरिमय्		 ्ं	 भमखां	
खन।	अल	ेपरमशे्वरयात	िय	िय	यानावः	
्य्	कवःया	 ल्यू	 ल्यू	 ्न।	 थ््	 खनावः	
फुक्कलसनं	परमशे्वरयात	तवःधंकल।

यशूे ् जखायस

१९  १ यशूे	 यरीहो	 शहर	 थ्यंकवः	झाल।	 २ अन	 िखायस	
धावःम्ह	छम्ह	मनू	द।ु	्	कर	काइभपभन	
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हाभकम	खवः।	्	तसकं	तवःभम।	३ ्ं	यशूे	
गजयावःम्ह	िइु	धकावः	स्यते	सनाच्न।	
बागवःचाम्ह	िूगलुलं	ग्ावः	ग्ावः	मनूतय्	सं	
यानावः	 ्ं	 ्य्	कवःयात	 खंके	 मफुत।	
४ अय्	िूगलुलं	्	हथाय्		 पथासं	्य्	कवः	
लसबंय्		 न्ह्यवः	ब्ाय्ँ		्नावः	छमा	यवःमरर	
माय्		गयाच्न।	्य्	कवः	्	ह	ेयवःमररमाया	
क््सं	ियुावः	झाया	च्ंग	ुखवः।

५  ्य्	कलं	 अन	 थ्यंकावः	 च्य्		
थस्यावः	 ्यात	 धयाभदल —	 “ह	े
िखायस,	 याकनं	 क््हां	 झास,ँ	
छाय्	धावःसा	 थौ	ं लि	 लछग	ु छेय्ँ		 बाय्		
च्न	ेमावःग	ुद।ु”

६ अल	े ्ं	काचाकाचां	 लसमां	क््हां	
्यावः	 लय्	लय्	तातां	 ्य्	कवःयात	 छेय्ँ		
ब्ना	 यंकल।	 ७ थ््	 खनावः	 मनूतय्		
दथइु	थथ	ेख	ँिलु —	“्	ला	पापीम्ह	
मनूयाग	ुछेय्ँ		धकावः	बाय्		च्ं्न।”

८ िखायसं	प्रियुात	धाल —	“स्या	
भदस	ँ प्रि,ु	 लिं	 लिग	ु बपचछ	 सम्पभत्	
नयमेखंभपन्त	इना	बी।	अल	ेलिं	सयुागुं	
थगय्		यानावः	कया	तयाग	ुदसुा,	्यात	
पयदगंु	अप्वः	तना	बी।”

९ ्य्	कलं	्यात	धयाभदल —	“थौ	ं
थ््	 छेयँाग	ु उद्ार	 िलु,	 छाय्	धावःसा	
लछ	नं	ला	अरिाहामया	सन्तान	खवःभन।	
१० मनूया	काय्		तना	च्ंभपन्त	मालते	्	
उद्ार	यायते	्वःग	ुखवः।” *

शिगू असभफ्ग याग ुउखा् 
मत्ी २५:१४‑३०

११ येशू	 यरूशलेम	 न्ह्यवःनेसं	 थ्यंकवः	
झाल।	्य्	कवःयाग	ुख	ँन्यना	च्ंभपन्सं	
परमेश्वरयाग	ुराजय	याकनं	्इ	धकावः	
मभतइ	तया	 च्ंगलुलं	्य्	कलं	 इभमत	
थ््	 उखान	 कनाभदल।	 १२  “छम्ह	
तवःधंम्ह	 मनू	 तापावःग	ु देशय्		 ्नावः	
थवःग	ुदेशयाम्ह	ििु	ुियुावः	ललहां	्येग	ु
धकावः	्न।	१३ ्ने	 न्ह्यवः	थवः	 लझम्ह	
चयवःतय्	त	 सवःतावः	 लझगू	 असभफ्थ 	
भबयावः	 धाल —	 ‘लि	 म्तले	 थ््	
लधबां	 व्यापार	 याना	 च्।ँ’	 १४  अन	
च्ंभपं	मनूतय्	सं	धावःसा	्यात	भमखां	
हे	स्ये	मापसत	म्वः।	्	्ने	धुंकावः	
इभमसं	मनूत	छ्यावः	 ‘थ््	मनू	 लिभम	
िुिु	 िुइगु	 लिभमत	 मयवः’	 धकावः	
धाय्	के	छ्ल।

१५ “ििु	ुियुावः	 ललहां	्य	ेधनु्ंे	 ्ं	
थवः	चयवःतय्	त	सवःतावः	इभमसं	्	 लधबां	
गलुल	कमय्		यानावः	तया	धकावः	न्यन।	
१६ न्हापांम्ह	चयलं	धाल —	‘माललक,	
लछं	 भबया	थकादीग	ुछगू	असभफगं 	 लिं	
मगे	ुलझगू	असभफ्थ 	कमय्		यानाग	ुद।ु’

१७  “अले	 ्ं	 ्यात	 धाल —	
‘सयाबास,	छ	तसकं	भिंम्ह	चयवः	खवः।	
थजयावःग	ु लचधंग	ुजयाय्		ह	ेछ	भ्श्वास	

२०६ लूका १९:३ - १७  
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याये	 बहवःम्ह	 िूगलुलं	 छन्त	 लझगू	
शहरयाम्ह	हाभकम	याना	बी।’

१८ “हानं	 भनम्हम्हय्	लसनं	 ्यावः	 थथ	े
धाल —	‘माललक,	लछग	ुछगू	असभफगं 	
लिं	न्यागू	असभफ्थ 	कमय्		यानाग	ुद।ु’

१९ “्ं	 ्यात	 धाल —	 ‘छन्त	 नं	
न्यागू	शहरयाम्ह	हाभकम	याना	बी।’

२० “ममे्ह	चयलं	्यावः	थथ	ेधाल —	
‘माललक,	लछं	भबया	थकादीग	ुअसभफ्थ 	
लिके	ह	ेदभन।	लछ	खनावः	गयावःगलुलं	लिं	
थ््	असभफ्थ यात	रुमालय्		 प्वः	 लचनावः	
स्थना	 तया।	 २१ लछ	 तसकं	 हारांम्ह	
मनू	खवः	धकावः	लिं	सयू,	अल	ेहानं	लछं	
थवःग	ु मखसुां	 यंकादी	यवः।	 लछं	थवःम्हं	
मह्ववःग	ुबालल	नं	लयावः	यंकादी	यवः।’

२२ “अले	 ्ं	्यात	धाल —	 ‘छंग	ु
हे	म्हतुुं 	भपहां	्वःग	ुखं	लिं	छन्त	ज्ने,	
छ	ला	तसकं	मभिंम्ह	चयवः	ियुाच्न	
खभन।	 लि	तसकं	हारांम्ह	मनू,	अल	े
हानं	 लि	थवःग	ुमखसुां	काइम्ह,	अल	े
थवःम्हं	मह्ववःग	ुनं	लयावः	यंभकम्ह	धकावः	
सयूसेललं	 छं	 २३  छाय्		 लिग	ु लधबा	
तयाय्		 भबया	 मतया?	 तयाय्		 भबया	
तवःग	ुिूसा	लिं	बयाि	नापं	काये	दइग	ु
मख	ुला?’

२४ “अले	 ्ं	 अन	 दना	 च्ंभपन्त	
धाल —	‘्याके	च्ंग	ुअसभफ्थ 	कयावः	
लझगू	असभफ्थ 	दमु्ह	मनूयात	बय।ु’

२५  “इभमसं	 धाल —	 ‘माललक,	
्याके	ला	 लझगू	मलछ	असभफ्थ 	 द	 ह	े
दभुन।’

२६ “अले	 ििुुं 	 थथे	 धाल —	 लिं	
लछभमत	 धाये —	 ‘दमु्हय्	लसत	 अजिं	
तना	बी,	अल	ेयक््	दइ।	मदमु्हय्	लसके	
दगु	ु नं	 लाका	काइ। * २७ लितवः	 ििु	ु
मयायेत	 संभपं	 लिभम	 शत्रतुय्	त	 हयावः	
लिग	ुन्ह्यवःन	ेह	ेसया।’	”

यशूे यरूशल्ेय्  िावःग ु
मत्ी २१:१‑११;	मकू्थ स ११:१‑११;	

यूहन्ना १२:१२‑१९

२८ थलुल	धयादी	धुंकावः	येशू	चेला‑
तय्	ग	ु न्ह्यवः	 न्ह्यवः	 यरूशलेमपाख	े
झाल।	 २९  बेथफागे	 ्	 बेथाभनया	
न्ह्यवःने	लावःग	ुितूैन	डाडँाय्		थ्यंबलय्		
्य्	कलं	 भनम्ह	चेलातय्	त	थथे	धयावः	
छ्याभदल —	 ३०  “लछभपं	 न्ह्यवःन	े
च्ंग	ुगामय्		हु।ँ	अन	सनुानं	मगवःभनम्ह	
छम्ह	गधाया	मचायात	लचनातवःग	ुदइ।	
्यात	 फयनावः	 थन	 हलि।	 ३१ सनुानं	
लछभमत	‘छाय्		फयनाग?ु’	धकावः	न्यंसा	
लछभमसं	 ‘प्रियुात	 मावःग	ु द’ु	 धकावः	
धा।”

३२ गधा	कावः	्ंभपन्सं	्य्	कलं	धया	
छ्वःथे	ंतुं	गधाया	मचायात	लइुकल।	
३३ इभमसं	 ्यात	 फयना	 च्ंबलय्		
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गधा	थ्ुावःतय्	सं	्यावः	थथ	ेधाल —	
“लछभमसं	छाय्		गधा	फयनाच्नाग?ु”

३४  इभमसं	 धाल —	 “प्रिुयात	
थ््	 मावःग	ु द।ु”	 ३५ इभमसं	 गधायात	
हयावः	 थवःग	ु गा	 ्याग	ु म्हय्		 लायावः	
्य्	कवःयात	फयतकुल।

३६ ्य्	कवः	 झावःबलय्		 नं	 मनूतय्	सं	
थवःथवःग	ु गाभग	 लय्ँ		 लाया	 भबल।	
३७ ्य्	कवः	यरूशलमेया	सभत्क	लावःग	ु
ितूैन	डाडँां	क््हां	झावःबलय्		चलेात	
फुक्कं	 लय्	लय्		 तायावः	 इभमसं	 खंग	ु
ततवःधंग	ुअिूचायापगु	ु जया	 ्	 लचंया	
लाभग	 परमेश्वरयात	 िय	 िय	 यानावः	
थथ	ेधकावः	ततवःसलं	हाल —

 ३८	“परमप्रियुा	नामं	झावःम्ह	ििुु
धन्यम्ह	खवः।
स्ग्थय्		शापन्त	िइुमा,
अल	ेपरमशे्वरया
िय	िय	िइुमा।” *

३९  मनूतय्	गु	 हुलय्		 च्ंभपं	 सुं	
फररसीतय्	सं	 ्य्	कवःयात	 धाल —	
“गरुूि,ु	 लछकभपभन	 चेलातय्	त	 हाल	े
मत	ेधकावः	ब्वः	भबयाभदस	ँरे।”

४० ्य्	कलं	ललसवः	भबयाभदल —	“लिं	
लछकभपन्त	धातथे	ंधाय े—	थभुपं	समु्क	
च्न	धावःसा	ल््हं	ह	ेहाला	हइ।”

यरूशल्े ख्ावः यशंूे ्गुवः 
्शछंकादीगु

४१  यरूशलेमया	 न्ह्यवःने	 थ्यंकवः	
झावःबलय्		 शहरयात	 खनावः	 ्य्	कलं	
ख््यावः	धयाभदल —	४२ “थौ	ं लछभमसं	
शापन्तयाग	ुलपँ	ुसयूग	ुिूसा	गलुल	जयूग।ु	
आवः	थ््	लछभमग	ुभमखां	तापाय्		धुंकल।	
४३ थजयावःग	ुई	्इभतभन	गबुलय्		लछभम	
शत्रतुय्	सं	 लछभमग	ु शहरयात	 पयखेरं	
घरेय्		यानावः	गनं	्न	ेमिीक	कुना	तइ।	
४४ अल	ेमसत	नापं	लछभमत	्	लछभमग	ु
शहरयात	िजयंक	नाश	याना	बी।	छगवः	
ल््हंया	द्यवःन	ेमगे	ुल््हं	नं	ल्यंका	तइ	
मख,ु	 छाय्	धावःसा	 परमेश्वरं	 लछभमत	
बचय्		 यावः्वःग	ु ईयात	 लछभमसं	 सीके	
मफुत।”

बंजावःतिय् ति दगेलं खया्ा छ्वःग ु
मत्ी २१:१२‑१७;	मकू्थ स ११:१५‑१९;	

यूहन्ना २:१३‑२२

४५ यशूे	दगेलय्		झायावः	अन	च्नावः	
न्यायेग	ु ्	 मीग	ु जया	 याना	 च्ंभपं	
फुक्कलसतं	 थथे	 धकावः	 ख्यानावः	
छ्याभदल —	 ४६ “थथे	 च्या	 तवःग	ु
द ु—	‘लिग	ुछे	ँप्राथ्थना	यायगे	ुछे	ँखवः।’	
लछभमसं	ला	थभुकयात	खु	ँदाखुतँय्	ग	ुछे	ँ
धकावः	यानाच्न।” *

२०८ लूका १९:३४ - ४६  
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४७ ्य्	कलं	 पन्हपन्हं	 झायावः	 अन	
दगेलय्		सयनादीग	ुखवः।	उभकं	तवःधंभपं	
पिुाहारीत,	 शासत्रीत	 ्	 ततवःधंभपं	
मनूत	भमलय्		ियुावः	्य्	कवःयात	सयायते	
स्याच्न। * ४८ अय्	नं	 इभमसं	 छंु	
हे	 याये	 मफया	 च्न,	 छाय्	धावःसा	
मनूत	 फुक्कलसनं	 ्य्	कवःयाग	ु ख	ँ
लय्	लय्	तातां	न्यं।

यशूेया अशधकािया खय्ँ  नह्सवः 
मत्ी २१:२३‑२७;	मकू्थ स ११:२७‑३३

२०  १  छन्हु	 येशंू	 देगलय्		
मनूतय्	त	 सयनेकने	 याना	

्	 भिंग	ु ख	ँ कना	 च्ंबलय्		 तवःधंभपं	
पिुाहारीत,	शासत्रीत	्	थकाललभपन्सं	
्यावः	 २ ्य्	कवःयात	 थथे	 धाल —	
“लछं	 थथे	 याना	 दीत	 गनं	 अलधकार	
कयाभदया?	अल	ेलछतवः	थ््	अलधकार	
सनुां	भबल?”

३  ्य्	कलं	 इभमत	 ललसवः	 भबया‑
भदल —	“लिं	 नं	 लछकभपन्के	छगू	ख	ँ
न्यने —	 ४ बपपतसमा	 बीग	ु अलधकार	
यूहन्नां	 सयुापाखे	ं काल?	 स्ग्थपाखे	ं
ला	भक	मनूतय्	पाखे?ं”

५ थ््	 न्यनावः	इभम	थवःथ्य्		थथ	ेख	ँ
िलु —	“स्ग्थपाखे	ंकावःग	ुधाल	 भक	
झन	झीत	्ं	‘अय्	सा,	लछभमसं	्यात	
छाय्		 भ्श्वास	मयानाग	ुलय्	?’	धकावः	

धाइ।	६ मनूतय्	पाखे	ंकावःग	ुधाल	 भक	
मनूतय्	सं	झीत	ल््हतंँ	कय्	का	सयाइ,	
छाय्	धावःसा	 फुक्कलसनं	 यूहन्नायात	
अगम्तिा	धकावः	 मानय्		 याना	 तवःग	ु
द।ु”	 ७ अय्	िूगलुलं	 इभमसं	 ्य्	कवःयात	
थथ	ेललसवः	भबल —	“लिभमसं	मसयू।”

८ अल	े्य्	कलं	इभमत	धयाभदल —	
“अय्	सा,	 लिं	 नं	 लछकभपन्त	 थ््	 जया	
यायेत	 लितवः	 सनुां	 अलधकार	 भबया	
हवःग	ुखवः	धकावः	धाय	ेमख।ु”

्भिंभपं म्हय् तिय् ग ुउखा् 
मत्ी २१:३३‑४६;	मकू्थ स १२:१‑१२

९ अले	 यशंूे	 मनूतय्	त	 छगू	 उखान	
कनाभदल —	 “छम्ह	 मनखंु	 क्यबय्		
दाखमा	 भपनावः	 म्हय्	तय्	त	 त्वःतावः	
थवः	 तवःन्हयुा	 लाभग	 तापालय्		 ्न। * 
१० बालल	काय्		तयय्	कावः	्ं	थवः	चयवःयात	
म्हय्	तय्	थाय्		 दाख	 बालल	 म्हय्	के	
छ्ल।	म्हय्	तय्	सं	्यात	दायावः	छंु	ह	े
मबयसु	े ललत	 छ्याहल।	 ११ ्ं	 हानं	
ममे्ह	चयवःयात	छ्ल।	्यात	नं	इभमसं	
दायावः	 इजित	 ह	ेकयावः	 छंु	 ह	े मबयसु	े
ललत	 छ्या	 हल।	 १२ ्ं	 हानं	 ममे्ह	
चयवःयात	 छ्ल।	 थ््यात	 ला	 इभमसं	
घावःपावः	यानावः	क्यबं	भपभतना	हल।

१३ “अय्	िूगलुलं	 क्यब	 थ्ुालं	 थथ	े
मभतइ	 तल —	 ‘आवः	 लिं	 छु	 यायेग?ु	

 लूका १९:४७ – २०:१३ २०९
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हानं	 छकवः	 लि	 यवःम्ह	 काय्	यात	 ह	े
इभमथाय्		छ्या	स्य,े	लिम्ह	काय्	यात	
ला	इभमसं	हनाबना	तइ।’

१४ “अय्	नं	काय्	म्हय्	लसत	्याच्ंग	ु
खन्ंे	म्हय्	तय्	सं —	‘थ््	ला	तवःलसंया	
काय्		 खवः,	 थ््यात	 सयानावः	 फुक्क	
धनसम्पभत्	झीग	ु याना	काये	 धकावः	
ग्सावः	 ग्ल।’	१५ अल	ेइभमसं	्यात	
ज्नावः	दाखक्यबं	 भपने	 यंकावः	 सयाना	
भबल।
“आवः	तवःलसंनं	्यावः	्	म्हय्	तय्	त	छु	
याइ?	१६ ्ं	इभमत	सयाना	छ्इ,	अल	े
्	क्यब	मभेपन्त	ह	ेजयाके	बी।”
थ््	 न्यनावः	अन	 च्ंभपन्सं	धाल —	
“थथ	ेगबुले	ंमिइुमा।”

१७ इभमसं	 अथे	 धावःगलुलं	 ्य्	कलं	
इभमत	 स्यावः	 धयाभदल —	 “अय्	सा	
धम्थशासत्रय्		थथ	ेच्या	तवःगयुा	छु	अथ्थ	
िलु	लय्	?

‘दकवःभमतय्	सं	जयालगय्		मिूग	ु
धकावः
धावःग	ुल््हं	हे
मू	ल््हं	िू	्ल।’ *

१८ ्	 ल््हतँय्		 दवःभपं	 फुक्कं	 कुचा	
कुचा	दली।	अल	े्	ल््हं	कुतुं	्यावः	
सयुात	लाइ	्	धू	िइु।”

१९  ्य्	कलं	 अथे	 धयादीगुललं	
शासत्रीत	 ्	 तवःधंभपं	 पिुाहारीतय्	सं	
्य्	कवःयात	 अन	 हे	 ज्नेत	 स्ल,	
छाय्	धावःसा	्	उखान	इभमत	ह	ेभककावः	
न्यंकादीग	ुखवः	धकावः	इभमसं	सीकल।	
अय्	नं	 मनूत	 खनावः	 गयानावः	 इभमसं	
्य्	कवःयात	ज्न	ेमफुत।

कि पलुगे ुख ँ
मत्ी २२:१५‑२२;	मकू्थ स १२:१३‑१७

२० अय्	िूगलुलं	इभमसं	यशूेयात	ज्नते	
मौका	स्याच्न।	इभमसं	थवः	मनूतय्	त	
भिंभपं	थे	ंच्ंक	्य्	कवःयाथाय्		छ्ल।	
इभमसं	्य्	कवःयात	ख	ँल्ह्वकावः	ज्नावः	
रोमी	 हाभकमयात	 लवःल्हाना	 बीग	ु
ग्सावः	 ग्वःग	ु खवः।	 २१ ्	 मनूतय्	सं	
्य्	कवःयात	 थथे	 धकावः	 न्ह्यसवः	
यात —	“गरुूि,ु	 लछं	खवः	खवःग	ुिक	
न्ानादी,	अल	ेभिंभिंग	ुिक	सयनादी	
धकावः	 लिभमसं	 सयू।	 अले	 हानं	 लछं	
ख््ावः	 स्यावः	 जया	 यानादी	 मख,ु	
बरु	 परमेश्वरयाग	ु सतय	 ल	ँ क्यनादी।	
२२ छता	ख	ँधयाभदस,ँ	कैसरयात	झीसं	
कर	पलु	ेजयू	ला	भक	मजयू?”

२३ ्य्	कलं	 इभमग	ु मभिंग	ु भबचावः	
थइुकावः	धयाभदल —	२४ “लधबा	छगवः	
हयावः	लितवः	क्यना	भदस।ँ	थकुी	सयुाग	ु
ख््ावः	्	नां	भकया	तवःग	ुद?ु”

२१० लूका २०:१४ - २४  
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इभमसं	धाल —	“कैसरयाग।ु”
२५ ्य्	कलं	 धयाभदल —	 “अय्	सा	
कैसरयाग	ु कैसरयात	 हे	 बी	 मावः,	
परमशे्वरयाग	ुपरमशे्वरयात	ह	ेबी	मावः।”

२६  इभमसं	 ्य्	कवःयात	 मनूतय्	ग	ु
न्ह्यवःने	 खय्ँ		 बकुावः	 ज्ने	 मफुत।	
्य्	कवःयाग	ुललसवः	न्यनावः	इभपं	छक्क	
िलु,	अल	ेसमु्क	च्न।

सीभपं म््ा्ा ्इ ला भक ्इ ्ख?ु 
मत्ी २२:२३‑३३;	मकू्थ स १२:१८‑२७

२७ हानं	 लसनावः	 म््ाना	 ्इग	ु खय्ँ		
भ्श्वास	 मयाइभपं	 सदकुीतय्	सं	 ्यावः	
यशूेयात	थथ	ेधकावः	न्ह्यसवः	यात — * 
२८ “गरुूि,ु	 सुं 	 मनू	 मसत	 मदय्	कं	
लसना	्न	धावःसा	्या	 हे	 भकिां	थवः	
ततावःियुात	कलावः	तयावः	दािमु्हय्	लसग	ु
भनंभतं	 मसत	 दय्	के	 मावः	 धकावः	 मोशां	
च्या	 थकूग	ु द।ु * २९  धाये —	
न्हय्	म्ह	 दािभुकिाभपं	 द।ु	 तवःलधकम्ह	

दािमु्ह	 बयाहा	 यानावः	 मसत	 मदय्	क	
लसना	 ्न।	 ३० अले	 दाभतम्ह	 भकिां	
ततावःिमु्हय्	लसत	कलावः	तल।	३१ थकुथं	
ह	ेसाभहलँाम्ह	भकिां	नं	यात।	थकुथं	ह	े
ममेभेपन्सं	नं	यात।	फुक्कं	मसत	मदय्	कं	
हे	 लसना	 ्न।	 ३२ दकलय्		 ललपा	 ्	
भमसा	नं	लसत।	३३ आवः	धयाभदस,ँ	सीभपं	
म््ाना	्इबलय्		्	भमसा	सयुा	कलावः	
िइु?	 इभपं	 न्हय्	म्हय्	लसनं	 नं	 ्यात	
कलावः	तवःग	ुद।ु”

३४ ्य्	कलं	इभमत	धयाभदल —	“थ््	
संसारय्		च्ंभपं	मनूतय्	सं	िक	बयाहा	
याइ,	 अले	 भबया	 छ्इ।	 ३५ लसनावः	
म््ाना	 ्यावः	 स्ग्थय्		 ्भनभपं	 मनूतय्		
सयुां	बयाहा	नं	िइु	मख।ु	अल	ेसयुातं	
भबया	 नं	 छ्इ	 मख।ु	 ३६ इभपं	 ला	
स्ग्थदूत	थे	ं िइु,	 उभकं	 इभपं	 हानं	सी	
मखतु।	सीभपन्त	म््ाका	तवःगलुलं	इभपं	
परमशे्वरया	मसत	िइु।

३७ “मोशां	नं	सीभपं	मनूत	म््ाना	्इ	
धकावः	 क्यना	 ्ंग	ु दभुन।	झालय्		 भम	
चयावःबलय्		परमशे्वरं	धयादीग	ुख	ँमोशां	
थथ	ेच्या	थकूग	ुद ु—	‘लि	अरिाहाम,	
इसहाक	्	याकूबया	परमशे्वर	खवः।’ * 
३८ थभुकयाग	ु अथ्थ	 परमेश्वर	 सीभपभन	
परमेश्वर	 मख,ु	 बरु	 म््ाना	 च्ंभपभन	
परमेश्वर	 खवः,	 छाय्	धावःसा	 फुक्कं	
्य्	कवःया	भनंभतं	ह	ेम््ाना	च्ंभपं	खवः।”

 लूका २०:२५ - ३८ २११
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३९ अले	 गलुलं	 शासत्रीतय्	सं	 ललसवः	
भबल —	“गरुूि,ु	 लछं	धातथे	ंह	ेखवःग	ु
ख	ँधयाभदल।”	४० अबलय्		भनसे	ंसनुानं	
ह	े्य्	कवःयाके	छंु	ह	ेन्यनगे	ुआँट	याय	े
मफुत।

्भुति बीम्ह ख्ीष्ट स ुखवः? 
मत्ी २२:४१‑४६;	मकू्थ स १२:३५‑३७

४१  ्य्	कलं	 इभमत	 धयाभदल —	
“मभुति	बीम्ह	ख्ीष्ट	दाऊदया	काय्		खवः	
धकावः	इभमसं	गथ	ेयानावः	धाय	ेफत?	
४२-४३ दाऊद	 थवःम्हय्	लसनं	 हे	 ििन	
सफुललइ	थथ	ेच्या	थकूग	ुद ु—
‘छं	शत्रतुय्	त	छंग	ुपालल	तवःल	े
मततले
छ	लिग	ुि्	ल्हावः	पाख	ेच्ना	
च्	ँधकावः
परमप्रिुं	लिभम	प्रियुात	
धयाभदल।’ *

४४ दाऊदं	ह	े्यात	‘प्रि’ु	धकावः	धाल	
धावःसा	गथ	ेयानावः	दाऊदया	काय्		िइु	
फइ?”

शासत्ीति ख्ावः होश या 
मत्ी २३:१‑३६;	मकू्थ स १२:३८‑३९

४५ अले	 फुक्क	 मनूतय्	सं	 ताय्	क	
्य्	कलं	 चेलातय्	त	 धयाभदल —	
४६ “ततवःपावःग	ु लं	 भफना	 िइु	 मापसत	

्वःभपं,	 बिारय्		 मनूतय्	सं	 मानय्		
याका	 िइु	 मापसत	 ्वःभपं,	 धम्थशासत्र	
सयभनग	ुछेय्ँ		दकलय्		न्ह्यवःन	ेफयतू	्न	े
मापसत	 ्वःभपं,	 भ्य्	बलय्		 ततवःधंभपं	
नाप	 च्ने	 मापसत	 ्वःभपं	 शासत्रीत	
खनावः	 होश	 या।	 ४७ थजयावःभपन्सं	
िावःत	 मदभुपं	 भमसातय्	ग	ु छे	ँ लतुय्		
यानाच्ंग	ुद,ु	प्राथ्थना	धावःसा	कभप्थन्त	
क्यनेत	 ततवःहाकय्	क	 याना	 क्यनी।	
थजयावःभपन्सं	ह	ेदकलय्		तवःधंग	ुसिायँ	
फय	ेमालीभतभन।”

िावःति ्दमु्ह भ्सां छावःग ुशधबा 
मकू्थ स १२:४१‑४४

२१  १ अले	 येशंू	 धनी	 मनूतय्	सं	देगलय्		 च्ंग	ु धकुुभतइ	
लधबा	 तयाच्ंग	ु स्या	 च्नाभदल।	
२ ्य्	कलं	छम्ह	तसकं	चीभमम्ह	िावःत	
मदमु्ह	भमसां	नं	्यावः	लसिवःयाग	ुलधबा	
तया	्ंग	ुखन।

३ अले	 ्य्	कलं	 धयाभदल —	 “लिं	
लछभमत	धातथे	ंधाय े—	धकुुभतइ	लधबा	
छावः्वःभपं	मधय	ेदकलय्		अप्वः	लधबा	
छावःम्ह	ला	थ््	चीभमम्ह	िावःत	मदमु्ह	
भमसा	खवः।	४ छाय्	धावःसा	मभेपन्सं	ला	
इभमके	यक््	दगुलुलं	अवःपकु	भबया्न।	
थ््	भमसां	ला	थवःके	दगु	ुफुक्कं	नयते	
मदय्	क	ह	ेभबया्न।”

२१२ लूका २०:३९ – २१:४  
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दगेवः ्ाश जयुा ््ीभतिभ् 
मत्ी २४:१‑२;	मकू्थ स १३:१‑२

५ चलेातय्		थवःथ्य्		दगेवःया	खय्ँ		दगेवः	
ला	गलुल	बाबांलावःग	ुल््हतंँ	्	छाय्		
हयातवःग	ुबसिालं	छाय्	भपया	तवःग	ुद	ु
धकावः	 ख	ँ ल्हानाच्न।	 ६ अले	 येशंू	
धयाभदल —	“लछभमसं	खनाच्ंग	ुथ््	
फुक्कं	छन्ह	ुनाश	िइुभतभन,	अबलय्		
थ््	 फुक्कं	 दनुा	्नावः	 ल््हं	छगवः	 नं	
दइ	मखभुन।”

दवुःखकष्ट जइुभतिभ्ग ुख ँ
मत्ी २४:३‑१४;	मकू्थ स १३:३‑१३

७ अले	 इभमसं	 ्य्	कवःयाके	 न्यन —	
“गरुूि,ु	थथ	ेगबुलय्		िइु?	अल	ेथथ	े
िइु	धकावः	गथ	ेयाना	सीकेग?ु”

८ ्य्	कलं	धयाभदल —	“होश	याना	
च्,ँ	 सुनानं	 लछभमगु	 भमखाय्		 धुलं	
छ्ाके	मफयेमा,	छाय्	धावःसा	यक््	
ह	ेमनूतय्	सं	लिग	ुनामय्		्यावः —	‘लि	
्	ह	ेखवः’	अल	े‘ई	न्ह्यवःन	ेथ्यंकवः	्य	े
धुंकल’	धकावः	धाइ।	अय्	नं	लछभपं	इभपं	
नाप	्न	ेमत।े	९ अल	ेलछभमसं	ि्ं	ख्ं	
तसकं	ल््ाप	ु िूग	ु्	ल््ाप	ुिइुतयंग	ु
ख	ँ न्यनी।	अय्	सां	 लछभपं	 गयाये	मते,	
छाय्	धावःसा	थ््	संसार	नाश	ियुा	्न	े
न्ह्यवः	थथ	ेिइु	ह	ेमावः।	अथसेां	उभरिमय्		

ह	ेसंसारयाग	ुनाश	िइु	मख।ु”
१० ्य्	कलं	हानं	धयाभदल —	“दशे	
देशतय्	ग	ु दथइु	 ल््ाप	ु िइु।	 राजय	
राजयया	 दथइु	 ल््ाप	ु िइु।	 ११ थाय्		
थासय्		 ततवःधंक	 भ्खाय्		 ब्इ,	
थाय्		 थासय्		 अभनकाल	 िइु,	 यक््	
ल््चं	थी,	अबलय्		आकाशय्		तसकं	
ततवःधंग	ु्	गयानापगु	ुलचं	खन	ेदइ।

१२ “थथ	ेिइु	न्ह्यवः	लिग	ुनांयाग	ुभनंभतं	
लछभमत	ज्नावः	कसावः	याइ,	धम्थशासत्र	
सयभनगु	 छेयँा	 थकाललभपन्त	 लवः	
ल्हाना	बी,	झयालखानाय्		कुनी,	अल	े
ििुभुपन्थाय्		्	हाभकमतय्	थाय्		यंकी।	
१३ थकुथं	 लछभमसं	इभमग	ुन्ह्यवःने	 लिग	ु
साक्षी	 बी	 खनी।	 १४ अय्	नं	 लछभमसं	
गकुथं	 ललसवः	बी	माली	धकावः	धन्दा	
काय	ेमत,े	१५ छाय्	धावःसा	लिं	लछभमत	
थजयावःग	ु ख	ँ ्	 बलुद्	 बी,	 गभुकयात	
लछभम	 शत्रतुय्	सं	 ललसवः	 बी	 नं	 फइ	
मख,ु	त्ावःल्हाय्		नं	फइ	मख।ु * १६ थवः	
हे	 मांबौ,	 दािभुकिा,	 थवःलथभत	 ्	
पासाभपन्सं	तकं	लछभमत	ज्ंका	छ्इ,	
अल	ेलछभपं	मधय	ेगलुललसत	ला	सयाना	
छ्इ।	 १७ लिग	ु नामं	 यानावः	 लछभमत	
फुक्कलसनं	हलेा	याइ।	१८ अय्	नं	इभमसं	
लछभमग	ुछेनय्		च्ंग	ुस	ँछप	ु नं	सयंके	
फइ	मख।ु	१९ लछभमसं	सह	यानाच्न	
धावःसा	लछभमत	अनन्त	िी्न	दइ।”

 लूका २१:५ - १९ २१३
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यरूशल्े ्ाश जइुभतिभ् 
मत्ी २४:१५‑२१;	मकू्थ स १३:१४‑१९

२० “गबुलय्		 लछभमसं	यरूशलेमयात	
लसपाइतँय्	सं	घरेय्		यावःग	ुखनी,	उबलय्		
आवः	याकनं	ह	ेयरूशलमेयाग	ुनाश	िइु	
धकावः	 लछभमसं	 सीभक।	 २१  उबलय्		
यहूभदयाय्		च्ना	च्ंभपं	फुक्कं	पहाडय्		
भबसयुं	हु,ँ	शहरय्		च्ंभपं	फुक्कं	भबसयुं	
हु,ँ	गामय्		च्ना	च्ंभपं	शहरय्		दनु	े्न	े
मते।	२२ छाय्	धावःसा	थ््	धम्थशासत्रय्	
च्या	 तवःग	ु फुक्कं	 पू्ंकेत	 पलेसा	
काइग	ुभदन	खवः। * २३ प्ाथय्		दभुपं	्	
दरुु	त्ंम्ह	मचा	दभुपं	भमसातय्	त	तसकं	
सापसत	 िुइ।	 छाय्	धावःसा	 अबलय्		
थ््	देशय्		तसकं	दवुःखकष्ट	 िू	्इ,	
अले	 थन	 च्ंभपन्सं	 परमेश्वरयाग	ु तं	
फये	 माली।	 २४  ग ुलललसत	 तर्ारं	
पालावः	 सयाइ,	गलुललसत	ज्नावः	देश	
दशेय्		यंकी,	अल	ेयहूदीमखभुपभनग	ुई	
पूम्ंतले	इभमसं	यरूशलेमयात	न्हतु	ु
न्हयुा	तइ।”

््ूया काय्  ्इबलय्  रर ेजइु 
मत्ी २४:२९‑३१;	मकू्थ स १३:२४‑२७

२५ “अले	 सूय्थलय्	,	 भतभमलाय्		 ्	
नगलुय्		 लचं	खने	दइ।	समदु्रयाग	ुसलं	

्	 लवःद्वम्बलं	 यानावः	 पथृ््ीइ	 च्ंभपं	
फुक्क	िातयाभपं	मनूत	 गयानावः	आछु	
आछु	 कनी। * २६ पथृ््ीइ	 आवः	 छु	
िइुन	 धकावः	 गयानावः	 मनूत	 मचुछागं	
कइ,	 छाय्	धावःसा	 आकाशय्		 च्ंग	ु
फुक्क	 शभति	 खाइ।	 २७ अले	 इभमसं	
मनूया	काय्	यात	तवःधंग	ुशभति	ज्नावः	
झवः	झवः	 धाय्	क	 सपुाचँय्		 ्याच्ंग	ु
खनी। * २८ थथे	 िइु्ं	 लछभमसं	 दनावः	
च्य्	पाख	ेस्,	छाय्	धावःसा	याकनं	ह	े
लछभमग	ुउद्ार	िइुतयंग	ुद।ु”

यवः्रि्ायाग ुउखा् 
मत्ी २४:३२‑३५;	मकू्थ स १३:२८‑३१

२९ अल	े्य्	कलं	इभमत	छप	ुउखान	
कनाभदल —	 “यवःमरर	 मायात	 स्,	
अथ	ेह	ेममेगे	ुलसमायात	नं	छकवः	स्।	
३० थभुमके	चलुल	िाया	्ल	भक,	लछभमसं	
‘तां	 न््वःग	ु ई	 ्ल’	 धकावः	 सीकी।	
३१ अथ	े ह	े गबुलय्		 लछभमसं	 लिं	 धया	
थे	ंियुा	्याच्ंग	ुखनी,	परमशे्वरयाग	ु
राजय	न्ह्यवःन	े्य	ेधुंकल	धकावः	सीभक।	
३२ लिं	लछभमत	धातथे	ंधाय े—	गबुलय्		
तक	 थ््	 फुक्कं	 िइु	 मख,ु	 उबलय्		
तक	आवःयाभपं	मनूत	लसना	्नी	मख।ु	
३३ आकाश	्	पथृ््ी	मदया	्नी,	अय्	नं	
लिग	ु्चन	मदया	्नी	मख।ु”

२१४ लूका २१:२० - ३३  
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३४ “अय्	िूगलुलं	लछभमसं	होश	याना	
च्।ँ	भ्य्		िक	नया	िइुग,ु	अय्	लावः	
थ््	ँ िक	 त्ना	 िइुग,ु	 अले	 थ््	
िी्नयाग	ुधन्दा	कया	िइुग	ु याना	
िुल	 धावःसा	 लछभमसं	 मसीक	 लिं	
धयाग	ु भदन	्इ।	 ३५ छाय्	धावःसा	्	
भदन	पथृ््ीइ	च्ंभपं	 फुक्क	मनूतय्	ग	ु
भनंभतं	 तक्यंभकगु	 िाल	 थें	 िुयावः	
्इ।	३६ अय्	िूगलुलं	होश	याना	च्।ँ	
्	 भदनय्		 िू	्इग	ु फुक्क	 खं	बचय्		
िइुत	 ्	 मनूया	काय्	या	 न्ह्यवःने	 दन	े
फय्	केत	 लछभमसं	 न्ह्याबलें	 प्राथ्थना	
याना	च्।ँ”

३७ पन्हयापन्हथं	यशूे	दगेलय्		सयनकेन	े
यानावः	बहनी	िइु्ं	ितूैन	डाडँाय्		बाय्		
च्ं	झायादीग	ुखवः। * ३८ मनूत	सथुय्		
न्हापांभनसे	ं हे	 ्य्	कलं	 सयनादीग	ु ख	ँ
न्यनते	दगेलय्		मुं	्याच्नी।

यूहदां यशूेयाति ज्ंकेतयंग ु
मत्ी २६:१‑५;	मकू्थ स १४:१‑२; 

यूहन्ना ११:४५‑५३

२२  १ सोडा	 मतवःग	ु मरर	 नयेग	ुनखवः	 न्ह्यवःने	 थ्यंकवः	्ल।	
थ््	नखवःया	न्हापांग	ु भदं	छुतकारायाग	ु
नखवः	 खवः। * २ तवःधंभपं	 पिुाहारी	 ्	
शासत्रीतय्		 येशूयात	 सयायेग	ु ग्वःसा	
खवः।	अय्	नं	मनूत	खनावः	गयानावः	इभमसं	

्य्	कवःयात	 सलुावः	 सयायेग	ु ग्वःसा	
ग्या	च्न।

३ उबलय्		 हे	 लझंभनम्ह	चेलात	 मधय	े
छम्ह	 यहूदा	 इसकररयोतयाके	 शतैान	
दभुबत।	 ४ ्ं	 तवःधंभपं	 पिुाहारीत	 ्	
देगवःया	 लसपाइतँय्		 कपतानयाथाय्		
्नावः	 येशूयात	 ज्ंका	 बी	 फु	 धकावः	
धाल।	 ५ इभमसं	 लय्	लय्	तायावः	 ्यात	
लधबा	बी	धकावः	धया	 हल।	 ६ यहूदा	
मानय्		 िलु।	 अबलय्		 भनसे	ं ्ं	 मनू	
मदथुाय्		 लाकावः	 ्य्	कवःयात	 इभमग	ु
ल्हातय्		ज्ंका	छ्यते	स्याच्न।

छुतकािायाग ु्खवः ह्ादीग ु
मत्ी २६:१७‑२५;	मकू्थ स १४:१२‑२१; 

यूहन्ना १३:२१‑३०

७ सोडा	मतवःग	ुमरर	नयगे	ु छुतकारा‑
याग	ु नखवःबलय्		 भयावःचा	 सयायेग	ु
भदं	 थ्यंकवः	 ्ल।	 ८ अय्	िूगलुलं	 येशंू	
थथे	 धयावः	 पत्रसु	 ्	 यूहन्नायात	
छ्याभदल —	“हु,ँ	छुतकारायाग	ुभ्य्		
नयते	लछभमसं	्नावः	भ्य्		ज्रय्		या।”

९ इभमसं	धाल —	“गन	्नावः	ज्रय्		
यायगे?ु”

१० ्य्	कलं	 धयाभदल —	 “न्य,ँ	
शहरय्		 दहुां	 ्न्ंे	 लछभमसं	 घलय्		 लवः	
कया्याच्ंम्ह	 छम्ह	 मनूयात	 नाप	
लाइ।	लछभपं	्	ह	ेमनूया	ल्यू	ल्यू	हु।ँ	्	
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गन	दहुां	्नी,	अन	ह	े्नावः	११ लछभमसं	
छे	ँ थ्ुावःयात 	 धा —	 ‘लछतवः	 गरुूिुं	
थथ	े धया	 हवःगु 	 द ु—	 “लिभम	 चलेात	
नाप	 छुतकारायाग	ु भ्य्		 नयते	 क््था	
क्यनाभदस	ँ हं।”	’	 १२ अल	े ्ं	 लछभमत	
बांलाका	 तवःग	ु तवःकूग	ु च्तय्		 क्यन	े
यंकी,	 लछभमसं	 अन	 ह	े ज्रय्		 या।”	
१३ अल	ेइभपं	्न।	्य्	कलं	इभमत	गथ	े
धया	 छ्यादीग	ु खवः,	 इभमसं	 अथ	े ह	े
लइुकल,	अल	ेअन	ह	ेभ्य्		ज्रय्		यात।

प्ि ुभ््य्  
मत्ी २६:२६‑३०;	मकू्थ स १४:२२‑२६;	

१ कोरिन्थी ११:२३‑२५

१४ भ्य्		नय	ेतयय्	कावः	यशूे	्	प्रेररतत	
झ्वःलाक	फयतनुाभदल।	१५ ्य्	कलं	

धयाभदल —	 “दुवःख	 सी	 न्ह्यवः	 लि	
लछभपं	नाप	च्नावः	छुतकारायाग	ुभ्य्		
नयेग	ु तसकं	इचछा	ियुाच्ंग	ुखवः।	
१६ लिं	 लछभमत	धाये —	परमेश्वरयाग	ु
राजयय्		भ्य्	याग	ुअथ्थ	 पूम्ंतले	 लिं	
हानं	थ््	भ्य्		नये	मख।ु”

१७ अले	 ्य्	कलं	 ख््ला	 कयावः	
परमेश्वरयात	 सुिाय् 		 भबयावः	
धयाभदल —	 “थ््	 का,	 लछभपं	
सकलसनं	 इनावः	 त्।ँ	 १८ लिं	 लछभमत	
धाये —	 परमेश्वरयाग	ु राजय	 म्तल	े
थ््	दाखमद्य	त्न	ेमखतु।”

१९ ्य्	कलं	 हानं	 मरर	 कयावः	
परमेश्वरयात	 सिुाय्		 भबयावः	 कुचा	
कुचा	 थलावः	 इभमत	 थथे	 धयावः	
भबयाभदल —	 “थ््	 मरर	 न।	 थ््	
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लछभमत	 भबयाग	ु लिग	ु म्ह	 खवः।	
आ्ंभनसे	ं लितवः	लमंुकेत	थथे	यायेग	ु
या।”

२० नय	ेधुंकावः	अथ	ेह	ेख््ला	कयावः	
्य्	कलं	 धयाभदल —	 “थ््	 ख््ला	
लछभमग	ु भनंभतं	 लिग	ु भह	 हाय्	काग	ु
परमशे्वरयाग	ुन्हूग	ुबाचा	खवः। *

२१ “तर	 न्य,ँ	 लितवः	ज्ंका	छ्इम्ह	
मनू	 लि	 नाप	 हे	 फयतनुाच्ंग	ु द।ु * 
२२ च्या	तवःथे	ंमनूया	काय्		ला	 लसना	
्ने	 हे	 मावः।	 अय्	नं	 ्यात	 ज्ंका	
छ्इम्ह	मनूयात	तसकं	लधक्कार	द।ु”	
२३ अल	ेइभपं	थवःथ्य्		थथ	ेधकावः	ख	ँ
ल्हात —	“झीग	ुपचुलय्		अथ	ेयाइम्ह	
मनू	स	ुिइु?”

स ुतिवःधं? 
मत्ी २०:२५‑२८;	मकू्थ स १०:४२‑४५

२४  इभपं	 मधये	 दकलय्		 तवःधंम्ह	
स	ु िइु	 धकावः	 चेलात	 कच	 कच	
हालाच्न। * २५  अले	 येशंू	 इभमत	
धयाभदल —	 “थ््	 संसारय्		 शासन	
याइभपन्सं	 मनूतय्	त	 ल्हातय्		 काइ।	
इभम	हाभकमतय्	त	भिंभपं	मनूत	धकावः	
धाइ।	 २६ लछभमसं	 धावःसा	अथे	 याय	े
दइ	मख,ु	बरु	लछभपं	मधये	स	ुदकलय्		

तवःधंम्ह	 खवः	 ्ं	 दकलय्		 लचधंम्ह	
ियुावः	 क्यने	 मावः।	अले	 लछभम	 नायवः	
स	ुखवः	्ं	ला	झन	फुक्कलसयां	चयवः	
ियुावः	 जया	 याये	 मावः। *  * २७  नया	
च्ंम्ह	तवःधं	ला	भक	्यात	नयेग	ुतय	े
हया	च्ंम्ह	चयवः	तवःधं?	नया	च्ंम्ह	
मख	ुला,	तवःधंम्ह?	अय्	नं	लिं	लछभमत	
से्ा	याना	च्नाग	ुद।ु *

२८ “लिग	ुदवुःखकष्टय्		लछभपं	लि	नाप	
च्नाच्ंग	ु द।ु	 २९ अय्	िूगलुलं	 गथ	े
लिभम	 बावःनं	 लितवः	 ििु	ु यानाभदल,	
लिं	 नं	 लछभमत	 अथ	े ह	े याना	 बी।	
३० अल	ेलछभमसं	लिग	ुराजयय्		लि	नाप	
च्नावः	नयते्न	ेयाय	ेखनी।	अल	ेहानं	
लसंहासनय्		च्नावः	लछभमसं	इस्ाएलया	
लझंभनगू	 कुलयाभपं	 मनूतय्	त	 न्याय	
याइ।” *

पत्संु यशूेयाति म्ह्सयू धकावः धाइ 
मत्ी २६:३१‑३५;	मकू्थ स १४:२७‑३१;	

यूहन्ना १३:३६‑३८

३१ “लसमोन,	 लसमोन	 न्य,ँ	 शैतानं	
लछभमत	 छ्	 हाये	 थे	ं हायेत	 उिं	
काये	धुंकल।	 ३२ अय्	नं	 छंग	ु भ्श्वास	
बमलाना	 म्नेमा	 धकावः	 लिं	 प्राथ्थना	
यानाग	ु द।ु	 लिथाय्		 हानं	 ललहां	 ्य	े
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धुंकावः	 छं	 थवः	 दािभुकिाभपन्त	
बल्लाभक।”

३३ अल	े्ं	यशूेयात	धाल —	“प्रि,ु	
झयालखानाय्		 ्ने	 मावःसां,	 सी	 ह	े
मावःसां	लिं	लछतवः	त्वःत	ेमख।ु”

३४ ्य्	कलं	 धयाभदल —	 “पत्रसु,	
लिं	छन्त	धाय े—	थौ	ंखा	हाल	ेन्ह्यवः	
छं	 लितवः	स्कवः	तक	म्हमसयू	धकावः	
धाइ।”

तिि्ाि, शधबा ् पम्हचा
३५ यशंूे	चलेातय्	त	धयाभदल —	“लिं	
लछभमत	लधबा,	पम्हचा	्	लाकां	मबयसु	े
छ्याबलय्		लछभमत	मावःग	ुतरय्		िू	ला	
भक	मिू?”
इभमसं	धाल —	“िू।” *
३६  ्य्	कलं	 हानं	 धयाभदल —	
“आवः	 धावःसा	 सयुाके	 लधबा	 द,ु	 ्ं	
्	 लधबा	तया	 भत,	अथे	 हे	 पम्हचा	 नं	
कया	भत।	अल	ेसयुाके	तर्ार	मद	ु्ं	
थवःग	ुकोट	 भमया	 िूसां	 तर्ार	 न्या।	
३७  ‘्य्	कवःयात	 दाखुतँय्		 ल्याखय्		
तइ’	 धकावः	 लिग	ु बारे	 धम्थशासत्रय्		
च्यातवःगु	 ख	ँ पू्ने	 हे	 मावः।	
छाय्	धावःसा	 लिग	ुबारे	 च्यातवःग	ुख	ँ
पू्नाच्ंग	ुद।ु” *

३८ इभमसं	धाल —	“स्याभदस	ँप्रि,ु	
लिभमके	भनप	ुतर्ार	द।ु”

्य्	कलं	 धयाभदल —	 “थलुल	 दसुा	
गावः।”

यशंूे प्ार्ग्ा या्ादीग ु
मत्ी २६:३६‑४६;	मकू्थ स १४:३२‑४२

३९ यशूे	अनं	भपहां	झायावः	्य्	कवःयाग	ु
बाभन	 दु	 थें	 िैतून	 डाडँाय्		 थहां	
झायाभदल।	चलेात	नं	्य्	कवः	नाप	ल्यू	
ल्यू	्न।	४० अन	थ्यन	ेधुंकावः	्य्	कलं	
इभमत	 धयाभदल —	 “प्राथ्थना	 याना	
च्,ँ	मखसुा	लछभपं	िाचँय्		लाइ।”

४१  अले	 ्य्	कवः	 इभमथासं	 िचा	
उजयां	 ्नावः	 पुललं	 चुयावः	 प्राथ्थना	
यानाभदल।	 ४२  “बावः,	 जयूसा	 थ््	
ख््ला	 लिथासं	 चीकाभदस।ँ	अय्	नं	
लितवः	यवःथे	ंयानादी	मते,	लछतवः	यवःथे	ं
हे	यानाभदस।ँ”	४३ उबलय्		स्ग गं	छम्ह	
स्ग्थदूतं	्यावः	्य्	कवःयात	 ललधंसा	
भबयाच्न।	 ४४  अले	 नगुलय्		 तसकं	
हीसे	च्नावः	नगुवः	हे	ह्वगभन	थे	ंच्ंगलुलं	
्य्	कलं	 झन	 तसकं	 मन	 भबयावः	
प्राथ्थना	यानाभदल।	्य्	कवःयाग	ुचवःभत	
भह	 थें	 ततवःफुभत	 िुयावः	 बय्ँ		 भतभक	
ननाच्न।

४५ प्राथ्थना	 यानादी	 धुंकावः	 ्य्	कवः	
दनावः	 चेलात	 दथुाय्		 झावःबलय्		
इभपं	 नगुवः	 मलछंकावः	 मसतं	 द्यना	
च्ंग	ु खनाभदल।	 ४६ अले	 ्य्	कलं	
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धयाभदल —	 “लछभपं	 छाय्		 द्यना	
च्नाग?ु	दनावः	प्राथ्थना	या।	अल	ेिक	
दवुःखकष्ट	 िू	 ्वःसां	 लछभपं	 बल्लाना	
च्न	ेफइ।”

यशूेयाति ज्ंग ु
मत्ी २६:४७‑५६;	मकू्थ स १४:४३‑५०;	

यूहन्ना १८:३‑११

४७ ्य्	कलं	 न्ाना	 च्नादीबलय्		
ह	ेअन	छगू	हलु	मनूत	्ल।	लझंभनम्ह	
चलेात	मधय	ेयहूदा	धावःम्ह	चलेा	इभमग	ु
न्ह्यवः	न्ह्यवः	द।ु	यहूदां	्यावः	्य्	कवःयात	
चपुपा	 नल।	 ४८ अले	 ्य्	कलं	 ्यात	
धयाभदल —	 “हे	 यहूदा,	 मनूया	
काय्	यात	 छु	 छं	चपुपा	 नयावः	 ज्ंकेग	ु
ला?”

४९ चेलातय्	सं	 अन	 छु	 िइु	 तयंग	ु
खवः	 धकावः	 सीकावः	 थथे	 धाल —	
“प्रि,ु	 लिभमसं	 तर्ारं	 पाला	 बी	
ला?”	५० छम्ह	चलेां	दकलय्		तवःधंम्ह	
पिुाहारीया	 दासयाग	ु ि्	 न्हाय्	पं	
धयना	भबल।

५१ तर	्य्	कलं	धयाभदल —	“गात,	
त्वःता	 बय।ु”	 अले	 ्य्	कलं	 ्याग	ु
न्हाय्	पं	लथयावः	लाय्	काभदल।

५२ अले	 ज्ं	 ्वःभपं	 तवःधंभपं	 पिुा‑ 
हारीतय्	त,	दगेवःया	 लसपाइतँय्		कपतान‑ 
तय्	त	 ्	 थकाललभपन्त	 धयाभदल —	

“लि	छम्हय्	लसत	 ज्नेत	थथे	 तर्ार	
्	कलथ	 ज्ना	्य	े मावःग	ुछाय्	?	 छु	
लि	 दाखु	ँ खवः	 ला?	 ५३ पन्हयापन्हथं	
लछकभपं	नाप	देगलय्		दबुलय्		धावःसा	
लछकभपन्सं	 लितवः	 मज्ं।	 तर	 थ््	
लछकभपभनग	ु ई	 खवः,	 अले	 लखउँया	
शभतियाग	ुराजय	खवः।” *

पत्संु यशूेयाति म्ह्सयू धावःग ु
मत्ी २६:५७‑५८,६९‑७५;	
मकू्थ स १४:५३‑५४,६६‑७२; 
यूहन्ना १८:१२‑१८,२५‑२७

५४ अले	 इभमसं	 येशूयात	 ज्नावः	
दकलय्		 तवःधंम्ह	 पिुाहारीयाग	ु छेय्ँ		
हल।	 पत्रसु	 धावःसा	 तापाकं	 ल्यू	 ल्यू	
्नाच्न।	 ५५ अबलय्		 अन	 मनूत	
चकुय्		दथइु	भम	छ्य्	कावः	पनाच्न।	
पत्रसु	नं	्नावः	इभपं	नाप	च्न।	५६ छम्ह	
भ्ाभतं	नं	भमयाग	ुिलय्		्यात	खनावः	
क््थीक	स्यावः	धाल —	“थ््	मनू	नं	
्	नाप	िइुम्ह	खवः।”

५७ ्ं	 मख	ु धकावः	 थथे	 धाल —	
“्य्	कवःयात	लिं	म्हमसयू।”

५८ िचा	िाय्	कावः	ममे्ह	मनखंु	खनावः	
्यात	धाल —	“छ	नं	इभपं	नाप	ियुा	
च्ंम्ह	खवः।”
्ं	हानं	धाल —	“लि	मख।ु”
५९ अल	ेघौलछभत	िाय्	कावः	ममे्हय्	लसनं	
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थथे	 धाल —	 “थ््	 मनू	 येशू	 नाप	
िइुम्ह	खवः,	छाय्	धावःसा	 थ््	 नं	छम्ह	
गालीली	खवः।”

६० ्ं	 हानं	 धाल —	 “लछं	 धयादीग	ु
ख	ँलिं	मसयू।”	्ं	अथ	ेधया	च्ंबलय्		
ह	ेखा	हाला	हाल।

६१ अल	ेप्रिुं	ललफवः	स्यावः	पत्रसुयात	
स्याभदल।	 ्ं	 प्रिुं 	 धयादीग	ु ख	ँ
लमंुकल —	 “थौ	ं खा	 हाले	 न्ह्यवः	 छं	
लितवः	 स्कवः	 तक	 म्हमसयू	 धकावः	
धाइ।”	६२ अल	े्	अन	चकंु	भपन	े्नावः	
ह्वाय्ँ		ह्वाय्ँ		ख््ल।

यशूेयाति भगजय्  या्ावः दावःग ु
मत्ी २६:६७‑६८;	मकू्थ स १४:६५

६३  पावः	 च्ना	 च्ंभपं	 मनूतय्	सं	
यशूेयात	भगिय्		यानावः	दाल।	६४ इभमसं	
्य्	कवःयाग	ु भमखाय्		 लचनावः	“का	धा,	
छन्त	दावःम्ह	स	ुखवः?”	धकावः	धाल।	
६५ उकथं	 हे	 ्य्	कवःयात	 बेइजित	
यानावः	यवः	यवःथे	ंधाल।

सिाया नह्वः् ेयशूे 
मत्ी २६:५७‑६६;	मकू्थ स १४:५५‑६५;	

यूहन्ना १८:१९‑२४

६६  सुथय्		 थकाललभपं,	 तवःधंभपं	
पिुाहारीत	 ्	 शासत्रीत	 फुक्कं	 मनु।	
अल	ेइभमसं	यशूेयात	सिाय्		थनावः	थथ	े
धाल —	६७ “छ	मभुति	बीम्ह	ख्ीष्ट	खवः	
धयाग	ुिूसा	लिभमत	धा।”

्य्	कलं	 धयाभदल —	 “लिं	 धावःसां	
लछकभपन्सं	 भ्श्वास	 यानादी	 मख।ु	
६८ अले	 लिं	 छंु	 न्यंसां	 लछकभपन्सं	
ललसवः	 भबयादी	 मख।ु	 ६९ आ्ंभनसे	ं
मनूया	काय्		 शभति	दमु्ह	 परमेश्वरयाग	ु
ि्	ल्हावः	पाख	ेच्नी।”

७० अले	 इभपं	 फुक्कलसनं	 धाल —	
“अय्	सा	 छ	 परमेश्वरया	 काय्		 खवः	
ला?”
्य्	कलं	धयाभदल —	 “खवः	धकावः	
ला	लछकभपन्सं	ह	ेधयाभदल	भन।”

७१ अले	 इभमसं	 धाल —	 “थलुलं	
अप्वः	मगे	ुसाक्षी	ह	ेम््ावःल।	्याग	ुह	े
म्हतुुं	झीसं	न्यन	ेधनु।”

२३  १  अनंलल	 अन	 च्ंभपं	
फुक्क	मनूत	दनावः	यशूेयात	

भपलातसयाथाय्		 यंकल।	 २  अल	े
इभमसं	 ्य्	कवःयात	थथे	 धकावः	 पावः	
यात —	“थ््	मनखंु	झीग	ुिाभतयाभपं	
मनूतय्	त	 मखुगु	 खँ	 सयना	 िूगु,	
कैसरयात	 कर	 पुले	 मते	 धकावः	
धया	 िूगु	्	थवःत	ख्ीष्ट	िुिु	खवः	
धकावः	 धया	 िूगु	 लिभमसं	 न्यनाग	ु
खवः।”

३ अल	े भपलातसं	 ्य्	कवःयाके	
न्यन —	“छ	यहूदीतय्		ििु	ुखवः	ला?”
्य्	कलं	ललसवः	भबयाभदल —	“लछं	ह	े
खवः	धकावः	धयाभदल।”

४ अले	 भपलातसं	तवःधंभपं	 पिुाहारी‑ 
तय्	त	 ्	 मनूतय्	ग	ु हलुयात	 धाल —	
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“लिं	ला	थ््	मनूयाके	छंु	ह	ेदोष	लइुके	
मफुत।”

५ अय्	नं	इभपं	थथ	ेधकावः	झन	हाला	
हल —	“गालीलं	भनसे	ंयहूभदया	थ्यंक	
्	थन	नापं	थ््	मनखंु	सयनकेन	ेयानावः	
मनूतय्	त	सयंकाच्ंग	ुद।ु”

यशूेयाति हिेोदयाराय्  यंकूगु
६ थ््	 ख	ँ न्यनावः	 भपलातसं	 येशू	
गालीलयाम्ह	खवः	ला	भक	मख	ुधकावः	
न्यना	 स्ल।	 ७ ्य्	कवः	 हेरोदयाग	ु
इलाकाय्		 लावःम्ह	 मनू	 खवः	 धकावः	
सीकावः	 ्ं	 ्य्	कवःयात	 हेरोदयाथाय्		
छ्या	 भबल।	 अबलय्		 हेरोद	
यरूशलमेय्		ह	ेच्ना	च्ंग	ुद।ु

८ ्य्	कवःयात	 खनावः	 हेरोद	 तसकं	
लय्		ताल,	छाय्	धावःसा	्ं	्य्	कवःयाग	ु
बारे	 न्यनातवःगलुलं	 ्य्	कवःयात	 स्य	े
मापसत	 ्य्	का	 च्ंग	ु यक््	 हे	 दत।	
नापं	 ्ं	 ्य्	कलं	 अिूचायापगु	ु लचं	
यानादीग	ु स्येग	ु आशा	 याना	 च्ंग	ु
खवः।	९ अय्	िूगलुलं	 ्ं	यक््	ख	ँ न्यना	
स्ल,	 तर	 ्य्	कलं	 छंु	 हे	 ललसवः	
भबया	मदी।	१० तवःधंभपं	पिुाहारीत	्	
शासत्रीतय्	सं	 ्य्	कवःयात	 तवःधंग	ु दोष	
भबयावः	 पावः	 यात।	 ११ अले	 हेरोद	 ्	
्या	 लसपाइतँय्	सं	्य्	कवःयात	 भगिय्		
याय	ेफक््	यानावः	ििुयुाग	ुथेजंयावःग	ु
लं	 भफकावः	 भपलातसयाथाय्		 तुं 	 ललत	
छ्या	हल।	१२ उखनु्ह	ुभनसे	ंहरेोद	्	

भपलातस	हानं	भमलय्		िलु।	न्हापा	इभपं	
भनम्ह	भमलय्		मिूभपं	खवः।

यशूेयाति सयायगे ुफैसला यावःग ु
मत्ी २७:१५‑२६;	मकू्थ स १५:६‑१५; 

यूहन्ना १८:३९–१९:१६

१३ भपलातसं	 हानं	 तवःधंभपं	 पिुा‑
हारीत,	शासकत	्	मनूतय्	त	सवःतावः	
१४ धाल —	“लछभमसं	मनूतय्	त	सयंका	
िलु	 धकावः	 थ््	 मनूयात	 ज्नावः	
लिथाय्		हल,	अय्	नं	लछभमग	ुह	ेन्ह्यवःन	े
लिं	 केरकार	 याना	 स्यां	 नं	 लछभमसं	
पावः	यावःग	ुछंु	नं	दोष	लिं	लइुके	मफुत।	
१५ हेरोदं	 नं	्याके	 छंु	 हे	 दोष	लइुके	
मफयावः	लिथाय्		ललछ्याहल।	सयाय	े
हे	 माय्	क	 ला	 ्ं	 छंु	 नं	 यावःग	ु मद।ु	
१६ अय्	िूगलुलं	लिं	्यात	कोरागं	दायावः	
त्वःता	 छ्या	 बी।”	 १७ भपलातसं	
छुतकारायागु	 नखवःबलय्		 छम्ह	
कैदीयात	त्वःता	छ्यगे	ुचलन	याना	
तवःग	ुद।ु

१८  इभपं	 फुक्कं	 छससलं	 थथ	े
धकावः	 लचल्लाय्	दना	 हाला	 हल —	
“थ््	 मनूयात	 सयाना	 छ्,	 लिभमत	
बारबबायात	 त्वःता	 भबयाभदस।ँ”	
१९ शहरय्		ग्लमाल	याकूगलुलं	्	मनू	
सयावःगलुलं	 बारबबायात	 कुना	 तवःग	ु
खवः।	 २० यशूेयात	 त्वःता	छ्यगे	ु मनं	
तनुावः	 भपलातसं	 हानं	 छकवः	 इभमत	
ध्ाथइुकल।	 २१ अय्	नं	 इभपं	 थथ	े
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धकावः	 हाला	 हल —	 “्यात	 कू्सय्		
यख्खानावः	सयाना	छ्,	्यात	कू्सय्		
यख्खानावः	सयाना	छ्।”

२२  अय्	िूसां	 स्कवः	 खलुस	 नं	
भपलातसं	इभमत	थथ	ेधाल —	“्यात	
छाय्		सयायगे?ु	्ं	छंु	ह	ेअपराध	यावःग	ु
मद।ु	 ्ं	 सयाय	ेमाय्	क	 छंु	 नं	अपराध	
यावःग	ुलिं	लइुके	मफुत।	अय्	िूगलुलं	लिं	
ला	्यात	कोरागं	दायावः	त्वःता	छ्या	
बी।”

२३ इभमसं	 लिभद्	 यानावः	 झन	 िक	
ततवःसलं	 “्यात	 कू्सय्		 यख्खानावः	
सयाना	 छ्”	 धकावः	 हाला	 हल।	
थकुथं	 हालावः	 हे	 इभमसं	 तयाकल।	
२४ अय्	िूगलुलं	 भपलातसं	इभमसं	धावःथे	ं
यशूेयात	सयाके	छ्यगे	ुफैसला	यात।	
२५ ्ं	ग्लमाल	याकूम्ह	्	जयानमारा	
िूगलुलं	 झयालखानाय्		 कुना	 तवःम्ह	
बारबबायात	 इभमसं	 फ्ंथे	ं त्वःता	
छ्ल।	यशूेयात	धावःसा	इभमसं	धावःथे	ं
सयाकेत	लवः	ल्हाना	भबल।

यशूेयाति कू्सय्  यखखावःग ु
मत्ी २७:३२‑४४;	मकू्थ स १५:२१‑३२; 

यूहन्ना १९:१७‑२७

२६  रोमी	 लसपाइतँय्	सं	 येशूयात	
यंका	 च्ंबलय्		 छम्ह	 कुरेनी	ं ्वःम्ह	
लसमोनयात	ज्न।	थ््	मनू	शहरय्		्नते	

्या	 च्ंम्ह	खवः।	 इभमसं	्यात	 कू्स	
कुबीकावः	 ्य्	कवःयाग	ु ल्यू	 ल्यू	 ब्ना	
यंकल।	 २७ ्य्	कवःया	 ल्यू	 ल्यू	 ग्ावः	
ग्ावः	मनूत	्याच्ंग	ुद।ु	नगुवःपा	दा	दां	
ह्वाय्ँ		ह्वाय्ँ		ख््या	्या	च्ंभपं	 भमसात	
नं	 द।ु	 २८ ्य्	कलं	 इभमथाय्		 ललफवः	
स्यावः	 धयाभदल —	 “यरूशलेमय्		
च्ंभपं	भमसात,	लिग	ुभनंभतं	ख््य	ेमत,े	
बरु	थवःग	ु भनंभतं	्	थवः	मसतय्	ग	ु भनंभतं	
ख््।	 २९ छाय्	धावःसा	 अजयावःग	ु भदं	
नं	 ्इभतभन,	 गबुलय्		 मनूतय्	सं	 मचा	
मदभुपं,	मचा	बइुके	मलंभपं	्	मचायात	
दरुु	त्ंके	मलंभपं	धन्यभपं	खवः	धकावः	
धाइ।	३० अबलय्	

‘मनूतय्	सं	पहाडयात	्नावः
“लिभमत	ल्हावः	्ा।”
अल	ेडाडँायात —
“लिभमत	ल्हाना	छ्”
धकावः	धाइ।’ *

३१ पयावःग	ु लसमायात	 ला	 मनूतय्	सं	
छ्य्	कल	धावःसा	गंग	ुलसमायाग	ुझन	
छु	िक	गभत	िइु?”

३२ मेभपं	 भनम्ह	 अपराधीतय्	त	 नं	
्य्	कवः	 नाप	 सयाना	 छ्येत	 इभमसं	
यंकूग	ुद।ु	३३ “खपपरे”	धावःग	ुथासय्		
थ्यंकावः	 इभमसं	 ्य्	कवःयात	 कू्सय्		
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नभकं	 तानावः	 यख्खाया	 भबल।	 अल	े
अपराधीतय्	त	 नं	 अथे	 हे	 यानावः	
्य्	कवःया	 ि्य्		 ्	ख्य्		 यख्खाया	
भबल।

३४  ्य्	कलं	 धयाभदल —	 “बावः,	
थभुमत	 क्षमा	 यानाभदस।ँ	 थभुमसं	 छु	
यानाच्ना	धकावः	मसयू।”	लसपाइतँय्	सं	
लचट्ा	 तयावः	 ्य्	कवःयाग	ु ्सवः	 इना	
काल। *

३५  अन	 ललक्कसं	 दनावः	 मनूत	
स्याच्ंग	ु द।ु	 शासकतय्	सं	 धावःसा	
्य्	कवःयात	थथ	ेधकावः	भगिय्		यात —	
“थ््ं	 कभप्थन्त	 ला	 बचय्		 यात,	 थ््	
मनू	 परमेश्वरं	 हे	 ल्यया	 तवःम्ह	 मभुति	
बीम्ह	 ख्ीष्ट	 खवः	 धयाग	ु िूसा	 थवःत	
नं	 बचय्		 याये	 फये	 मावःग	ु खवः।” * 
३६ लसपाइतँय्	सं	 नं	्य्	कवःयात	पाउँभत	
त्ंकावः	थथ	ेधकावः	 भगिय्		यात — * 
३७ “यहूदीतय्		 ििु	ु खवःसा	 छं	 थवःत	
बचय्		 या।”	 ३८ ्य्	कवःयाग	ु च्सं —	
“थ््	यहूदीतय्		ििु	ुखवः”	धकावः	द्वपं	
पौ	यख्खाना	तवःग	ुद।ु

३९ ्य्	कवः	नाप	यख्खाना	तवःम्ह	छम्ह	
अपराधी	ं नं	 ्य्	कवःयात	 थथे	 धकावः	
भगिय्		यात —	“ख्ीष्ट	धावःम्ह	छ	ह	े
मख	ुला?	छ	थवः	नं	बचय्		ि	ुलिभमत	नं	
बचय्		या।”

४० ममे्ह	अपराधी	ंधावःसा	्यात	ब्वः	
भबयावः	थथ	ेधाल —	“्ं	थ	ेह	ेसिायँ	
फयाच्ने	मालं	 नं	छ	परमशे्वर	खनावः	
मगयावः	ला?	४१ झीत	ला	झीसं	यानाग	ु
जया	 हे	 अपराध	 िूगलुलं	 थथे	 याना	
तल,	अय्	नं	 थ््	मनखंु	ला	 छंु	मभिंग	ु
जया	यावःग	ुमद।ु”	४२ अल	े्ं	धाल —	
“यशूे,	 लछ	ििु	ुियुावः	झायादीबलय्		
लितवः	नं	लमंुकाभदस।ँ”

४३ अल	े्य्	कलं	ललसवः	भबयाभदल —	
“लिं	छन्त	धातथे	ंधाय े—	थौ	ंह	ेछ	लि	
नाप	स्ग्थय्		्न	ेखनी।”

यशूे सीग ु
मत्ी २७:४५‑५६;	मकू्थ स १५:३३‑४१; 

यूहन्ना १९:२८‑३०

४४ अबलय्		 पन्हनय्		 बाह्	 बिेभनसे	ं
तीन	 बिे	 तक	 देशय्		 फुक्किनं	
लखउँसे	 च्ना	 ्न।	 ४५ सूय्थ	 लखउँस	े
च्ना	 ्न।	अले	 देगलय्		 च्ंग	ु पदा्थ	
च्ं	 भनसे	ं क््थ्यंक	 भनकू	 दलावः	 गनुा	
्न। * ४६ येशू	 तवःसलं	 थथे	 धकावः	
हालाभदल —	“बावः,	लिग	ुआतमायात	
लछग	ुह	ेल्हातय्		लवः	ल्हाना	बी।”	थथ	े
धयावः	्य्	कलं	प्राण	त्वःताभदल। *

४७ रोमी	 कपतानं	 थथे	 िूग	ु खनावः	
परमेश्वरयात	 तवःधंकावः	 थथे	 धाल —	
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“धातथे	ं ह,े	 थ््	मनू	ला	 भिंम्ह	खवः।”	
४८ अन	स्वः	्या	च्ंभपं	मनूतय्	सं	थ््	
खनावः	तसकं	नगुवः	मलछंकावः	छेय्ँ		छेय्ँ		
ललहां	 ्न।	 ४९ ्य्	कवःयात	 म्हसयूभपं	
मनूत	 ्	 गालीलंभनसे	ं ्य्	कवः	 नाप	
्वःभपं	भमसात	नं	िचा	तापाक	च्नावः	
अन	ियुाच्ंग	ुफुक्क	स्याच्ंग	ुद।ु *

यशूेयाति शचहा्य्  तिवःग ु
मत्ी २७:५७‑६१;	मकू्थ स १५:४२‑४७; 

यूहन्ना १९:३८‑४२

५० योसेफ	 धावःम्ह	 छम्ह	 भिंम्ह	 ्	
धममीम्ह	मनू	खवः।	्	सिाया	छम्ह	दिुवः	
नं	खवः।	५१ अथ	ेिूसां	्ं	इभमसं	यशूेयात	
सयायेग	ु ग्सावः	 ग्वःबलय्		 भ्रोध	
यावःग	ुखवः।	्	यहूभदयाया	अररमालथया	
धयाथाय्		च्ंम्ह	खवः।	अल	े्	परमशे्वरं	
राजय	यानादीभतभन	धकावः	भपया	च्ंम्ह	
खवः।	५२ आवः	्ं	भपलातसयाथाय्		्नावः	
येशूयाग	ु सीम्ह	 फ्न।	 ५३ अले	 ्ं	
सीम्हयात	 कू्सं	 क््कयावः	 भिंग	ु सभुत	
कापतं	 भहनावः	 ल््हतँय्		 प्ावः	 खना	
दय्	का	तवःग	ुन्हूग	ुलचहानय्		यंकावः	तल।	
५४ उखनु्ह	ुशकु्बार	खवः,	अल	ेशबाथ	
सरुु	िइु	तयंग	ुखवः।

५५  गालीलं	 भनसें	 ्य्	कवःनाप	
्वःभपं	 भमसात	 नं	 योसेफ	 नापं	 ्नावः	
्य्	कवःयात	तवःग	ु लचहान	स्ल।	अल	े

सीम्हयात	गथ	ेयानावः	तल,	्	नं	स्ल।	
५६ अले	 इभमसं	 ललहां	 ्नावः	 सीम्हय्		
तय्	त	 मावःग	ु अत्र	 ्	 मलम	 दय्	कावः	
लथक्क	याना	तल।	अय्	नं	व्य्सथाय्		
च्या	 तवःथे	ं शबाथ	 खनु्ह	ु आराम	
यात। *

सीम्ह यशूे म््ा्ा िावःग ु
मत्ी २८:१‑१०;	मकू्थ स १६:१‑८; 

यूहन्ना २०:१‑१०

२४  १ आइतबार	 खनु्ह	ु सथु	न्हापां	 इभपं	 भमसात	
थवःभपन्सं	 दय्	कूग	ु मलम	 ज्नावः	
लचहानय्		्न।	२ अन	थ्यंबलय्		इभमसं	
लचहानयाग	ु लखुा	 प्ावः	 भतना	 तवःग	ु
ल््हं	 चीका	 तवःग	ु खन।	 ३ दनुे	 ्नावः	
स्वः	 ्ंबलय्		 इभमसं	 प्रि	ु येशूयाग	ु
सीम्ह	लइुके	मफुत।	४ अय्	िूगलुलं	इभपं	
्ातां	 च्ना	 च्ंबलय्		 तसकं	 थीग	ु
्सतं	 भफना	तवःभपं	 भनम्ह	मनूत	इभमग	ु
ललक्क	दं	्ल।

५  इभमसं	 गयानावः	 थस्ये	 तकं	
मफुत।	 ्	 मनूतय्	सं	 इभमत	 धाल —	
“म््ावःम्हय्	लसत	 लचहानय्		 छाय्		 मावः	
्या	 च्नाग?ु	 ६ ्य्	कवः	 थन	 मदी।	
्य्	कवः	ला	सीम्हं	म््ाना	्य	ेधुंकल।	
गालीलय्		 दीबलय्		 ्य्	कलं	 लछभमत	
धयादीग	ु ख	ँ लमंुभक —	 ७  मनूया	
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काय्	यात	 पापी	 मनूतय्	ग	ु ल्हातय्		
लवः	 ल्हाना	 बी,	 अले	 ्यात	 कू्सय्		
यख्खानावः	 सयाइ,	 अय्	िूसां	 स्न्ह	ु
दखुनु्ह	ु हानं	 सीम्हं	 म््ाना	 ्इ।” * 
८ अल	ेभतभन	इभमसं	्य्	कलं	धयादीग	ु
ख	ँलमुन।

९ अले	 लचहानं	 ललहां	 ्यावः	 इभमसं	
अन	 िूग	ु फुक्क	 ख	ँ लझंछम्हय्	लसत	
्	मभेपं	फुक्कलसतं	कनाभबल।	१० थ््	
ख	ँ प्रेररततय्	त	 धावः	 ्वःभपं	 मररयम	
मगदललनी,	 योअन्ना	 ्	 याकूबया	 मां	
मररयम	्	इभपं	नाप	्ंभपं	मभेपं	भमसात	
खवः।	११ अय्	नं	थ््	ख	ँप्ररेरततय्	त	बाखं	

थे	ंिक	िलु,	इभमसं	थ््	खय्ँ		भ्श्वास	
मयावः।	१२ पत्रसु	धावःसा	काचा	काचां	
दनावः	लचहानय्		ब्ाय्ँ		्न।	अन	थ्यंकावः	
क््छुनावः	दनु	ेस्वःबलय्		्ं	कापवः	िक	
अथे	ंछख	ेतया	तवःग	ुखन।	थ््	खनावः	
्	अिू	चायावः	ललहां	्ल।

यशूे इम््ाउस ््गे ुलय्ँ  ख् े
दय् कवः िावःग ु
मकू्थ स १६:१२‑१३

१३ उखनु्ह	ुह	ेइभपं	मधय	े भनम्ह	मनूत	
इम्माउस	 धावःग	ु गामय्		 ्नाच्न।	
थ््	 गां	 यरूशलेमं	 ११	 भकलोभमटर	
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भत	तापावः।	 १४ इभपं	लय्ँ		अन	 िूग	ुख	ँ
ल्हाल्हां	्नाच्न।	१५ उबलय्		ह	ेयशूे	
ललक्क	झायावः	इभपं	नाप	नाप	झाल।	
१६ अय्	नं	 इभमसं	 ्य्	कवःयात	 खंसां	
म्हसीके	मफुत।

१७  ्य्	कलं	 इभमत	 धयाभदल —	
“लछभपं	लय्ँ		््ं	छु	ख	ँल्हानाच्नाग?ु”
अल	ेइभपं	तक्क	भदत।	इभमग	ुख््ावः	
लखउँसे	 च्ं।	 १८ अले	 क्लेओपास	
धावःम्ह	 मनखंु	 ्य्	कवःयात	 ललसवः	
भबल —	 “थौ	ं कन्हय्		 ियुा	 च्ंग	ु
अपाय्	मलछ	 धंग	ु ख	ँ मसयूम्ह	 ला	
यरूशलमेय्		लछ	ह	ेिक	थे	ंच्ं?”

१९ अले	 ्य्	कलं	धयाभदल —	 “छु	
ख?ँ”
इभमसं	धाल —	“थ््	ख	ँनासरतयाम्ह	
यशूेयाग	ुखवः।	्य्	कवः	छम्ह	अगम्तिा	
खवः।	 ्य्	कलं	 परमेश्वर	 ्	 मनूतय्	ग	ु
न्ह्यवःने	 ततवःधंग	ु जयाख	ँ यानादीग	ु
खवः।	 २० लिभम	 तवःधंभपं	 पिुाहारीत	
्	 शासकतय्	सं	 ्य्	कवःयात	 सयाना	
छ्यगे	ुफैसला	यानावः	कू्सय्		यख्खाना	
भबल।	२१ लिभमसं	ला	्य्	कवःयाग	ुपाखे	ं
ह	ेइस्ाएल	दशे	ललफयाना	काय	ेखनी	
धकावः	मभतइ	तयाग	ुखवः।	थ््	ख	ँछख	े
ह	ेतय।े	थथ	ेिूग	ुथभनं	स्न्ह	ुदत।

२२  “लिभमगु	 हे	 पुचवःयाभपं	 सुं	
भमसातय्	सं	 धकावः	 लिभमत	 गिब	
याना	भबल।	सथु	न्हापां	इभपं	लचहानय्		
्ंबलय्		 २३ ्य्	कवःयाग	ु सीम्ह	 लइुके	

मफुत।	 इभमसं	 ललहां	 ्यावः	 लिभमत	
‘यशूे	लसनावः	म््ाना	्य	ेधुंकल’	धकावः	
धावःभपं	 स्ग्थदूतत	 नं	 खना	 धकावः	
धाल।	 २४ लिभमग	ु पचुलय्		 च्ंभपं	 ह	े
मनूत	लचहानय्		्नावः	स्वः	्ंबलय्		नं	्	
भमसातय्	सं	धावःथे	ंह	ेखन,	्य्	कवःयात	
धावःसा	मखं।”

२५  अले	 ्य्	कलं	 धयाभदल —	
“लछभपं	 ला	 मूख्थ	 मनूत	 ियुाच्न	
खभन।	अगम्तिातय्	सं	धावःग	ुफुक्क	
खय्ँ		 भ्श्वास	 यायेत	 लछभमसं	 थाकु	
चायाच्न।	२६ छु	 मभुति	बीम्ह	ख्ीष्ंट	
थथे	 दवुःख	 लसयावः	 भतभन	 तवःधं	 िइुग	ु
मख	ुला?”	२७ अल	े्य्	कलं	मोशांभनसे	ं
कयावः	 फुक्क	 अगम्तिातय्	सं	
धम्थशासत्रय्		च्या	थकूग	ु्य्	कवःयाग	ु
ह	ेख	ँध्ाथइुकाभदल।

२८ ्य्	कवःभपं	्न	ेमावःग	ुगांया	न्ह्यवःन	े
थ्यन।	 ्य्	कवः	 धावःसा	 अझ	 अनं	 नं	
तापाक	 झायादी	 तयन।	 २९ अय्	नं	
इभमसं	 ्य्	कवःयात	 थथे	 धयावः	 कर	
यात —	 “लखउँसे	 च्भनन,	 थौ	ं लिभपं	
नाप	 हे	 चाभहनाभदस।ँ”	 अय्	िूगलुलं	
्य्	कवः	 इभपं	 नाप	 हे	 च्नाभदल।	
३० नयेतयय्	कावः	 ्य्	कलं	 मरर	 कयावः	
सिुाय्		 भबयावः	 कुचा	 थलावः	 इभमत	
इना	 भबयाभदल।	 ३१ थबुलय्		 हे	 इभमग	ु
भमखा	चाल,	अल	ेइभमसं	्य्	कवःयात	
म्हसील।	अय्	नं	्य्	कवः	इभमग	ु भमखां	
तना्न।
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३२ इभमसं	थवःथ्य्		थथ	ेख	ँल्हात —	
“्य्	कलं	 झीत	 धम्थशासत्रयाग	ु ख	ँ
ध्ाथइुकादीबलय्		झीग	ुनगुवः	लसतां	
चंचं	 धावःग	ु मख	ु ला?”	 ३३ अबलय्		
हे	 इभपं	अनं	 दनावः	 यरूशलेमय्		 ललहां	
्न।	अन	इभमसं	 लझंछम्ह	चेलात	्	
इभपं	नाप	मनुा	च्ंभपं	मनूत	नाप	लात।	
इभमसं	इभपं	भनम्हय्	लसत	थथ	ेधाल —	
३४ “धातथे	ं हे,	 प्रि	ु म््ाना	 ्यादीग	ु
खवः	खभन।	लसमोनयाथाय्		खन	ेदय्	कवः	
झावःग	ु नं	 खवः	 खभन।”	 ३५ अले	 इभपं	
भनम्हय्	लसनं	 नं	 लय्ँ		 िूग	ु ख	ँ ्	 मरर	
कुचा	 थवःबलय्		 ्य्	कवःयात	 म्हसीके	
फुग	ुख	ँकन।

यशूे चलेातिय् राय्  ख् ेदय् कवः 
िावःग ु

मत्ी २८:१६‑२०;	मकू्थ स १६:१४‑१८; 
यूहन्ना २०:१९‑२३; प्रेरित १:६‑८

३६ इभपं	थथ	ेख	ँल्हाना	च्ंबलय्		ह	े
येशू	 अन	 खने	 दय्	कवः	 झाल।	 अल	े
इभमत	 धयाभदल —	 “लछभमत	 शापन्त	
दयेमा।”	 ३७ ्य्	कवःयात	 िूत	 धकावः	
मभतइ	तयावः	इभपं	तसकं	गयात।

३८ ्य्	कलं	 धयाभदल —	 “लछभपं	
छाय्		गयानाग?ु	संका	याय	ेमत।े	३९ लिग	ु
ल्हावः	्	तभुत	 स्,	 लि	हे	खवः,	 लितवः	
लथया	स्,	थ््	लिग	ुला	्	क््य्ँ	याग	ु

म्ह	 खवः।	 िूतयाके	 ला	 ्	 क््य्ँ		 दइ	
मख।ु”	४० थलुल	धयावः	्य्	कलं	थवःग	ु
ल्हावः	्	तभुत	क्यनाभदल।

४१ लय्	तायावः	्	छक्क	ियुावः	इभमसं	
थ््	 खय्ँ		 भ्श्वास	 तकं	 याये	 मफुत।	
अय्	िूगलुलं	 ्य्	कलं	 धयाभदल —	
“थन	छंु	नयगे	ुद	ुला?”	४२ अल	ेइभमसं	
दय्	कातवःग	ु न्या	 भबल।	 ४३ ्य्	कलं	
कयावः	इभमग	ुह	ेन्ह्यवःन	ेनयाभबल।

४४ अले	्य्	कलं	इभमत	धयाभदल —	
“लिं	 लछभपं	 नाप	 दबुलय्		 लिग	ु बारे	
धम्थशासत्रय्		 च्या	 तवःग	ु फुक्क	 ख	ँ
पू्ने	 मावः	 धकावः	 न्हापा	 हे	 धयाग	ु
खवः।”	 ४५ अले	 धम्थशासत्र	 थइुके	
फय्	केत	 इभमग	ु नगुवः	 चाय्	कावः	
४६ ्य्	कलं	 धयाभदल —	 “मभुति	
बीम्ह	 ख्ीष्ट	 लसनावः	 हानं	 स्न्ह	ु
दय्	कावः	म््ाना	्ये	मावः	धकावः	च्या	
तवःग	ु द।ु	 ४७ अले	ख्ीष्टयाग	ु हे	 नामं	
पशचाताप	यानावः	पाप	क्षमा	िइुग	ुख	ँ
यरूशलेमंभनसे	ं फुक्क	संसारय्		न्यंके	
मावः।	 ४८ लछभपं	 हे	 थ््	 खयँा	 साक्षी	
खवः।

४९ “न्य,ँ	 लछभमत	 लिभम	 बावःनं	 बी	
धकावः	 धयादीग	ु लछभमथाय्		 छ्या	
हये।	 अय्	नं	 परमेश्वरयाग	ु शभति	
लछभमके	म्तले	थ््	हे	शहरय्		भपया	
च्।ँ” *
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५० येशंू	 इभमत	 बेथाभनयाय्		 ब्ना	
यंकाभदल।	अले	 ल्हावः	 ल्ह्वनावः	 इभमत	
आलशष	 भबयाभदल।	 ५१ इभमत	 थथ	े
आलशष	 भबया	 च्चँ्ं	 हे	 ्य्	कवः	

इभपं	 नाप	 बाया	 ्न,	 अले	 परमेश्वरं	
्य्	कवःयात	 स्ग्थय्		 थत	 यंकाभदल।	
५२ अल	ेपरमशे्वरयात	तवःधंकावः	तसकं	
लय्	लय्		तातां	इभपं	यरूशलमेय्		ललहां	
्न।	५३ अल	ेइभपं	पन्हयापन्हथं	दगेलय्		
मनुावः	 परमेश्वरया	 आराधना	 याना	
च्न। 
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