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Matthew 3:1-2
1          त्यही समयमा बप्ति
स्मा दिने यूहन्ना ेखापरे। अदिन यहूदियाको

   मरूभूदिममा प्रचार गन� थाले।
2   दि"नले भने, “  पश्चा"ाप गर,    आफ्नो हृय र रहन-   सहन परिरव"�न गर, 

      ”दिकनभने स्वग�को राज्य चाडै आउन लागेको छ।
Matthew 3:13-17

13           त्यसैबेला येशू गालील भएर य�न नीमा आउनुभयो येशू यूहन्नाद्वारा
    बप्ति
स्मा दिलनका दिनप्ति3 यूहन्नाकहाँ आउनुभयो।

14         "र यूहन्नाले उनी येशूलाई बप्ति
स्मा दिनु योग्यको छैनन-   भने्न कोदिशश
  गरे उनले सोधे, ‘      "पाईं मकहाँ बप्ति
स्मा दिलन दिकन आउनुभयो?  म आफैले 

    ’"पाइँबाट बप्ति
स्मा दिलनु पन< हो।
15   येशूले भनु्नभयो, “       अदिहलेलाई यसै्त हुनेऊ। हामीले यसरीनै सही कुरा 

 ”       गनु� पछ� । त्यसपदिछ यूहन्ना येशूलाई बप्ति
स्मा दिन राजी भए।
16           त्यसपदिछ येशू बप्ति
स्मा दिलएर "ुरुनै्त पानीबाट मादिथ दिनस्कनु भयो।

         स्वग� उहाँको दिनप्ति3 उदिDयो अदिन परमेश्वरको आत्मा ढुकुर जसै्त
   आफूमादिथ आइरहेको ेख्ननु भयो।

17          "ब स्वग�बाट यो वाणी आएको सुदिनयो। वादिणले यसो भन्यो, ‘  दियनी मेरो 
        ”प्यारो पूत्र हुन् र म दियनीसँग अत्यन्त प्रसन्न छु।

Matthew 4:4
4    जवाफमा येशूले भनु्नभयो, ‘    ‘   धम�शास्त्रमा यस्तो लेप्तिखएको मादिनस रोटी

  खाएर मात्र बाँच्ैन,      परमेश्वरको मुखबाट दिनसे्कको हरेक वचनले
”‘  बाँच्छ। व्यवस्था 8:3

Matthew 4:17
17         यसै बेलाेप्तिख येशूले प्रचार गन� थाल्नुभयो। उहाँले भन्नलागु्नभयो, 
“      दि"मीहरू पश्चत्ताप गर अदिन आफ्नो रहन-   सहन परिरवत्त�न गर, दिकनभने, 

    ”स्वग�को राज्य नदिजक आइपुगेको छ।
Matthew 7:13-14

13  “    साँघुरो ढोकाबाट दिभत्र पस,       जसले स्वग� दि"र पुया�उँछ। न�कमा जाने
           बाटो एकमै सदिजलो छ। अदिन ढोका पदिन फरादिकलो छ। धेरै मादिनसहरू

  त्यसबाट दिभत्र पस्दछन्।
14            जीवनको बाटोमा लाने ढोका साँघुरो हुन्छ। अदिन बाटो अदि" कदिXन

        छ। केवल केही मादिनसहरूले मात्र त्यो बाटो पैलाउन सक्छन्।
Matthew 7:21-23

21  ‘  मलाई प्रभु, प्रभु,        भने्न हरेक मादिनस स्वग�को राज्यमा प्रवेश गन�
          पाउनेछैन। "र जसले स्वग�मा हुनुहुने मेरो दिप"ाको इच्छा पालन गछ� ।

     उसले स्वग�को राज्यमा प्रवेश गन� पाउनेछ।
22      अप्तिन्तम दिनमा धेरैले मलाई भने्नछन्, ‘      "पाईं नै हाम्रा प्रभु हुनुहुन्छ।

    हामीले "पाईंकै नाउँमा अगमवाणी बोल्यौ;     अदिन "पाईंकै नाउँमा हामीले
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        ’"ी ुष्टहरूलाई दिनकाली पXायौं अदिन अनेक अनौXा चमत्काहहरू गय`।
23       "ब म दि"नीहरूलाई स्पष्ट रूपले भने्नछु, ‘     दि"मी त्यो पाप काम गन<हरू 

        ’म ेप्तिख टाढा होओ मैले दि"मीहरूलाई कदिहलै्य दिचनेको छैन।
Matthew 7:26-27

26            "र प्रते्यक मादिनस जसले मेरा कुरा सुन्छ "र मेरो अनुसरण गcन, त्यो 
         एउटा मूख� मादिनस जसै्त हो। उसले आफ्नो घर बालुनामादिथ बनायो।

27      अदि" बृदिष्टको कारणले बाढी आयो,       आँधीले घरलाई हान्यो र त्यो Xूलो
  ’आवाज सदिह" ढल्यो।

Matthew 10:14-15
14           यदि कुनै घर वा शहरले दि"मीहरूलाई स्वाग" नगरे अथवा

        दि"मीहरूको कुरा नसुने त्यो Xाउ छोडा गोडाको धुलोसम्म टक्टकाउनु।
15          दि"मीहरूलाई म साँचो भन्दछु। न्यायको दिनमा दि"नीहरूको अवस्था

     सोोम र गमोराको भन्दा नराम्रो हुनेछ।
Matthew 10:22-23

22         सबै मादिनसहरूले दि"मीहरूलाई घृणा गन<छन् दिकनभने दि"मीहरूले
        मलाई पछ्याउछौ। "र जसले आप्तिखरसम्म सहन्छ उसको उद्धार हुनेछ।

23           जब एउटा शहरबाट दि"मीहरू खेदिनेछौ "ब अक` शहरमा जाऊ। म 
         दि"मीहरूदिस" साँचो भन्दछु। मादिनसको पुत्र आउन अदिघ नै दि"नीहरू

      इस्राएलको सबै शहरहरू भएर गइ सकेको हुनेछैनौ।
Matthew 10:32-33

32  ‘        यसैकारण हरेक जसले मादिनसहरूका सामु मलाई स्वीकार गछ� ,  म
         पदिन उसलाई मेरा स्वग�मा हुने परम दिप"ाको सामु स्वीकार गन<छु।

33            "र जब कुनै मादिनस अरूको समु्मख उदिभएर उसले मलाई दिवश्वास
             गछु� भन्न सकै्दन भने त्यो मेरो आफ्नो मादिनस होइन भनेर म भने्नछु। मेरा

       स्वग�मा हुने दिप"ाको अदिघ पदिन म यसै भने्नछु।
Matthew 10:37-38

37  “     जसले मलाई भन्दा आफ्ना बाबु-       आमालाई धेरै माया गछ� उ मलाई
     पच्छ्याउने योग्यको हँुैन। जसले आफ्नो छोरा-     छोरीलाई मलाई भन्दा धेरै

 माया गछ� ,     ऊ मेरो पदिछलागे्न योग्यको हँुैन।
38           यदि कुनै मादिनसले मलाई अनुसरण गरेको बेला उसलाई दिएको कू्रस 

        स्वीकार गcन भने उ मलाई अनुसरण गन< योग्यको हँुैन।
John 8:12

12  त्यसपदिछ,        येशू फेरिर मादिनसहरूसंग कुराकानी गन� थाल्नु भयो।
 उहाँले भनु्नभयो, “          म संसारको ज्योदि" हँु। जुन मादिनस मेरो पदिछ लाग्दछ ऊ 
         कदिहलै्य अन्धकारमा पन< छैन। त्यस मादिनसले ज्योदि" पाउनेछ जसले

  ”जीवन प्रान गन�छ।
Matthew 11:20-24

20           येशूले "ी शहरहरूलाई हप्काउनु भयो जहाँ उहाँले धेरै शप्तिqशाली
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        कामहरू गनु� भएको दिथयो। येशूले "ी शहरहरूका बादिसन्दाहरूलाई
          हप्काउनु भयो दिकनभने दि"नीहरू आफ्नो जीवन शैली परिरव"�न गन� राजी

दिथएनन्।
21   येशूले भनु्नभयो, ‘  ए कोरादिजन!     "ँलाई दिधक्कार छ। ए बेथसेा!  "ँलाई

         दिधक्कार छ। मैले दि"मीहरूकहाँ धेरै शप्तिqशाली कामहरू गरिरदिएँ। यदि
         यसै्त शप्तिqशाली कामहरू टायर र सोममा गरिरएको भए त्यहाँका

         मादिनसहरूले पदिहले नै भाङरा वस्त्रलाएर र खरानी घसेर पश्च"ाप
 गरिरसके्न दिथए।

22    "र म भन्दछु,       न्यायको दिनमा टायर र सोमकोभन्दा दि"मीहरूको
  हाल" खराब हुनेछ।

23   "ँ कफन�हुम,     के "ँ स्वग�सम्म उचादिलनेछस् र?    अहँ "ँलाई "ल
         मृतु्यको स्थान सम्म झारिरनेछ। "ँमादिथ मैले धेरै शप्तिqशाली कामहरू

       गरेको छु। यदि त्यसै्त चमत्कारहरू सोममा भएको भए,  त्यहाँका
         मादिनसहरूले सबै पापहरू गन� छोदिडसकेका हुनेदिथए अदिन त्यो नगर

  आजसम्म रदिह रहनेदिथयो।
24            "र दि"मीलाई भन्छु दिक न्यायको दिनमा सोमको भन्दा दि"म्रो हाल"

  ”अरू नराम्रो हुनेछ।
Matthew 12:39-42

39    येशूले जवाफ दिनुभयो, ‘      ुष्ट र पापी मादिनसहरूले प्रमाणकोलदिग
       चमत्कार खोजै्दछन्। "र त्यस्ता मादिनसहरूलाई प्रमाणकोलादिग कुनै
      चमत्कार ेखाइने छैन। अगमवqा योनाको दिचन्ह बाहेकै

40              "ीन दिन र "ीन रा" सम्म योना एउटा Xूलो माछाको पेटमा दिथए।
            त्यसरी नै "ीन दिन र "ीन रा" सम्म मादिनसको पुत्र पृथ्वीको पेटदिभत्र

रहनेछ।
41           अदिन न्यायको दिनमा दि"नीहरू ोषी छन् भनी ेखाउनका दिनप्ति3

         दिनवेक मादिनसहरू यस पुस्ताको साथमा खडा हुनेछन्। दिकनभने योनाले
   दि"नीहरूलाई उपेश दिएका दिथए,     अदिन दि"नीहरूले आफ्नो जीवननै

            बलेका दिथए। अदिन अझ यहाँ एक मादिनस छ त्यो योना अगमवqा भन्दा
 महान छ।

42          न्यायको दिनमा दिzणको महारानी यस पुस्ताको अगाडी खडा
          हुनेदिछन् र उनैले दि"नीहरूलाई ोषी भनी प्रमाण दिने दिछन्। दिकनभने

    सुलेमानका ज्ञानहरू सुन्न महारानीले धेरै-    टाढासम्मको यात्रा गरेकी दिथइन्। 
         अदिन अझ यहाँ एक मादिनस छ त्यो सुलेमानभन्दा महान छ।

Matthew 13:3-9
3         उखानहरूको उपयोग गरेर उहाँले मादिनसहरूलाई धेरै दिशzा

  दिनुभयो। येशूले ब"ाउनुभयो, ‘     केही दिकसान बीऊ छन�लाई दिनस्क्यो।
4      जब दि"नीले बीऊ छc दिथए,     केही बीऊहरू बाटोदि"र परे। चरा-  चुरूङ्गी

   आएर "ी बीऊहरू खाए।
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5         केही बीऊहरुनभएको कारणले बीऊहरू चाडै उम्रनथाले जट्टानमय
     खे"मा झरे। जमीन त्यदित्त गदिहरो दिथएन।

6     "र जब घाम लाग्नथाल्यो,      "ी बीरूवाहरू प्रचण्डघामले सुकेर गए
       दिकनभने दि"नीहरूका जराहरू दिथएनन्। कदि"पय बीऊहरू काँडाधारीमा

         खसे। जब काँडाहरू बढै गए दि"नीहरूले "ी बीरूवाहरूलाई उम्रन
दिएनन्।
7       कदि"पय बीऊहरू मदिललो माटोमा खसेका दिथए।
8            अदिन "ी बीऊहरू उदिम्रए र फसल उत्पन्न गरे। कदि"पय बोटहरूले सय, 

       कदि"पयल साXी अदिन कदि"पयले "ीस गुणा फल फलाए।
9        ’उ जसले सुन्न सक्छ मेरो कुरा सुन।

Matthew 13:18-23
18  “     अब दिकसानको बारेमा उखान सुन।
19      बाटोमा छरिरएको बीऊ के हो?        त्यो बीऊ त्यो मादिनस जस्तो हो जसले

           राज्यको बारेमा केही उपेश सुन्छ "र बुझ्ैन। ुष्ट आउँछ अदिन उसको
   मनमा रोदिपएको कुराहरू लैजान्छ।

20         अदिन चट्टानमय भूदिममा खसेको बीऊहरू चादिहं के हुन्?   "ी बीऊहरू
           त्यो मादिनस जसै्त हुन् जसले उपेश सुन्छ अदिन आनन्ददिस" "ुरनै्त ग्रहण

ग�छ।
21           "र त्यो मादिनसले त्यो सने्दशलाई गहनरूपले उसको जीवनमा पस्न

         दिैन। त्यो उपेशलाई त्यसले थोरै बेरसम्म मात्र आफ्नो जीवनमा राख्नछ। 
          उपेशको कारणले जब उसले कष्ट र स"ावटको सामना गनु�पछ� त्यसले

   "त्काल आफ्नो दिवश्वास गुमाउँछ।
22        अदिन काँडाहरूमा छरिरएको बीऊहरू चादिहं के हुन्?    "ी बीऊहरू "ी

         मादिनसहरू जसै्त हुन् जसले उपेश सुन्दछन् "र जीनवको दिवषयमा
         बढ"ा दिफक्री गछ� न् अदिन पैसाको पे्रमले दि"नीहरूले सुनेको उपेश

     दिनस्सादिसन्छ। यसले गा� उपेशले फलफलाउन सकै्दन।
23         "र मदिललो जमीनमा झरेका बीऊहरू चादिहं के हुन्?   "ी बीऊहरू "ी 

          मादिनसहरू जसै्त हुन् जसले उपेश सुन्छ र त्यसलाई बुझ्छ। त्यो
     बीरूवा उम्रन्छन् अदिन कदिहले सयगुणा ज्याा,    कहीले साXी गुणा ज्याा, 

     ”र कदिहले "ीसगुणा अदिधक फल फलाउँछन्।
Matthew 13:24-30

24          त्यसपदिछ येशूले दि"नीहरूलाई दिसकाउन अक� उखान सुनाउनु भयो।
 उहाँले भनु्नभयो, “         स्वग�को राज्य एउटा मादिनस जस्तो हो जसले आफ्नो
   खे"मा असल बीऊ छय�,

25            त्यो रा" सबै मादिनसहरू दिनाइरहेका दिथए। त्यो मादिनसको शतु्र आयो
  अदिन गहँुको बीच-    बीचमा सामा छरेर गयो।

26             केही समयपदिछ गहँु उदिम्रयो र बढन थाल्यो त्यही समय सामा पदिन
 बढन थाल्यो,
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27       उसका चाकरहरू आए र मादिलकलाई सोधे, ‘    हजूरले आफ्नो खे"मा
    असल बीऊ रोपु्न भएको होइन?      "ब सामाको बोट चादिहं कहाँबाट आयो?’

28  “    त्यो मादिनसले जवाफ दियो, ‘     ’ केही शतु्रले त्यो छरेको दिथयो।
‘  चाकरहरूले सोधे, ‘          " के हामीले गएर "ी सामा उखेलेको "पाईं चाहनु
हुन्छ?’
29  ‘    त्यो मादिनसले जवाफ दियो, ‘अहँ,     दिकनभने जब दि"मीहरूले सामा

    उखेल्दा गहँु पदिन उखेल्न सक्छौ।
30            फसलको समयसम्म सामा र गहँु ुवैलाई सँगसँगै बढन ेऊ। फसल

    कटाइको बेलामा म खे"ालाहरूलाई भने्नछु, ‘    पदिहले सामा बटुलेर
   दि"नीहरूलाई जलाउनुको दिनप्ति3 दिबटा-       दिबटा बाँध। त्यसपदिछ गहँु बटुल र

   ”‘ मेरो भण्डारमा जम्मा गर। : 30-34;  लूका 13:18-21)
Matthew 13:36-43

36          त्यसपदिछ सबै मादिनसहरूलाई त्यही ं छाडेर येशू घरदि"र लागु्नभयो।
     उनका चेलाहरू उहाँकहाँ गए र भने, ‘     कृपया हामीलाई खे"को सामाको

   ’उखानको अथ� ब"ाइ दिनुहोस।
37    येशूले जवाफ दिनुभयो, “       खे"मा असल बीऊ छन< मादिनस मादिनसको

 पुत्र हो।
38           संसार नै खे" हो। असल बीऊहरू राज्यमा परमेश्वरकै मादिनसहरू

    हुन्। सामा ुष्टका सन्तानहरू हुन्।
39           नराम्रो बीऊहरू छन< शतु्रका चादिहं शै"ान हो। फसलकाटने समय

         जादिहं संसारको अन्त्य हो। अदिन फसल काटनेहरू परमेश्वरका ू"हरू
हुन्।
40       सामाहरू बटुले पदिछ "ी अगोमा जलाइनेछन्,   संसारको अन्त्यमा पदिन 

 त्यसै्त हुनेछ।
41          मादिनसको पुत्रले आफ्ना ू"हरू पXाउनेछन् र दि"नीहरूले "ी

          सबैलाई भेला गन<छन् जसले पाप र ुष्ट"ा गछ� न् ु"हरूले उनीहरूलाई
   राज्येप्तिख बादिहर दिनकादिल दिनेछन्।

42         स्वग�ू"हरूले दि"नीहरूलाई ज्वलन्त भट्टीमा फादिलदिने छन्। त्यहाँ
    मादिनसहरू रूवाबासी गc ाँ"दिकट्ै रहनेछन्।

43           "ब धम�हरू घाम जसै्त चम्कने छन्। दि"नीहरू आफ्ना दिप"ाको
      राज्यमा हुनेछन्। हे मादिनसहरू जसले सुन्न सक्छौ,   मेरो कुरा सुन।

Matthew 13:47-50
47  “           स्वग�को राज्य समुमा हालेको एउटा महा जाल जसै्त हो। त्यो

    जालमा दिवदिभन्न दिकदिसमका माछाहरू परे।
48           त्यो जालभरिर माछा दिथए। "ब जालहारीले त्यो जललाई दिकनारमा
"ाने,         भुईंमा बसेर दि"नीहरूले राम्रो दिकदिसमका माछाहरू छुट्याउन र

        आफ्नो टोकरीमा हाल्न थाले। अदिन दि"नीहरूले नराम्रा दिकदिसमका
 माछाहरूफ्याँदिकदिए।
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49           जग"को अन्त्यमा पदिन यसै्त हुनेछ। स्वग�ू"हरू आइपुगे्न छन् अदिन
     राम्रा मादिनसहरूबाट नराम्रा मादिनसहरूलाई अलग गन<छन्।

50        स्वग�ू"हरूले दि"नीहरूलाई जल्दो भट्टीमा फादिलदिनेछन्। "ी
    ’मादिनसहरू पीडाले रूनेछन् ाँ" दिकट्नेछन्।

Matthew 16:2-4
2   येशूले भनु्नभयो, “     जब दि"मीहरूले सूया�स्त भएको ेख्नछौ,  दि"मीहरू
भन्छौ,   आकाश रा"ो छ,   ’मौसम राम्रो हुनेछ।
3          अदिन दिबहान दि"मीहरू भन्छौ। आकाश अन्धकार र रा"ो छ,  यसकारण

          आज आँधी चल्ने छ। यी मौसमका संके"हरू हुन्। जब दि"मीहरू
     आकाशमा हेरेर त्यसको संके" बुझ्छौ। भने,     अदिहले के भइरहेछ त्यो
           दि"मीहरूले बुझ्नु पछ� । यी पदिन संके"हरू हुन्। "र यी संके"हरूको अथ�

 दि"मीहरू बुझ्ैनौ।
4           ुष्ट र पापी मादिनसहरूले दिचन्हको दिनप्ति3 चमत्कार खोज्छन्। "र

      ’  दि"नीहरूलाई योनाको दिचन्ह। बाहेक अरू दिचन्ह ेखाइनेछैन। त्यसपदिछ
        अन्त क"ै जानका दिनप्ति3 उहाँले त्यो स्थान छोडनु भयो।

Matthew 16:25-27
25           जसले आफ्नो जीवन बचाउन चाहन्छ उसले त्यो गुमाउँछ अदिन जसले 

      मेरो दिनप्ति3 जीवन गुमाउँछ उसले यसको रzागछ� ।
26             यदि कुनै मादिनसले सबै संसार हा" पछ� "र आफ्नै जीवन गुमाउँछ

    भने उसलाई के लाभ हुन्छ?       आफ्नो जीवन प्रा
 गन�लाई कुनै मादिनसले के 
दिनसक्छ?
27         आफ्ना दिप"ाको मदिहमादिस" मादिनसको पुत्र आफ्ना ू"हरूसँग

        आउनेछ। त्यसबेला मादिनसका पुत्रले प्रते्यकलाई आफ्नो कामको दिनप्ति3
 इनामहरू दिनेछ।

Matthew 17:1-2
1    त्यसको छ दिनपदिछ,   येशू आफूसंग पतु्रस,    याकूब अदिन युहन्ना
(  याकूबको ाजू्य)         लाई दिलएर एउटा अग्लो पव�"दि"र लागु्न भयो। दि"नीहरू

  सुनसान Xाउँमा दिथए।
2    दि"दिनहरूको आँखा अदिघ,       येशू परिरव�"न हुनुभयो। उहाँको मुहार घाम

         जसै्त चप्तिम्कलो भयो। अदिन उहाँको पदिहरन ज्योदि" जसै्त चप्तिम्कलो भयो।
Matthew 17:5-6

5      जब पतु्रस कुरा गरिररहेका दिथए,     एक्कादिस एक उज्यालो बालले
       दि"नीहरूलाई ढादिकहाल्यो। बालबाट एउटा आवाज आयो। आवाज यस्तो 

दिथयो, “             यी मेरा पुत्र हुन् अदिन म दियनलाई पे्रम ग�छु। म दियनीदिस" अदि"
    ”प्रसन्न छु। दियनको आज्ञा मान।

6        चेलाहरूले त्यो आवाज सुने। दि"नीहरू खुबै डराए,   अदिन दि"नीहरू
 घोप्टो परे।
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Matthew 19:16-19
16      एउटा मादिनस येशूकहाँ आएर सोध्यो, “गुरूजू्य,    अनन्त जीवन प्रा


     गन�का लादिग मैले के गनु� पछ�?’
17    येशूले जवाफ दिनूभयो, “   असल के हो?    मलाई दिकन यसरी सोध्ैछौ? 

          परमेश्वर मात्र असल हुनुहुन्छ। यदि दि"मी अनन्त जीवन पाउन चाहन्छौ
भने,     ”दि"मीले आज्ञाहरू पालन गनु� प�छ।
18    त्यस मादिनसले सोध्यो, “  कुन आज्ञाहरू?”   येशूले जवाफ दिनुभयो, 
‘   कसैको हत्या नगर,   कसैदिस" व्यदिभचार नगर;   झटूो गवाही नेऊ, 

   अरूको दिनन्दा गनु� हँुैन,
19   आफ्ना आमा-   ’  ‘     बाबुको आर गर। अदिन आफैलाईं पे्रम गरे जस्तो

   ’अरूलाई पदिन पे्रम गर।
Matthew 21:33-41

33  “           यो उखान सुन कुनै मादिनसको जमीन दिथयो। उसले त्यो जमीनमा
         ाख लगायो। उसले ाखको जमीनको वरिरपरिर पखा�ल दिनमा�ण गय�। अदिन 

          त्यसदिभत्र ाख पेल्ने कोलखनेको दिथयो। फेरिर त्यो मादिनसले एउटा मचान
         बनाचो। उसले आफ्नो खे" कोही दिकसानहरूलाई दिजम्मा दिएर ऊ
 यात्रामा गयो।

34    केही समय पदिछ,        फसल उXाउने समय भयो। अदिन त्यस मादिनसले
   आफ्नो दिहस्सा ल्याउन पXायो।

35  “        "र दिकसानहरूले "ी नोकरहरूलाई समा"े अदिन एकजनालाई दिपटे, 
      अक�लाई मारिरदिए अदिन अक�लाई ढुङ्गाले दिहका�एर मारिरदिए।

36    फेरिर त्यो खे"-     मादिलकले दिकसानहरूकहाँ अरू नोकरहरूलाई
        पXायो। उसले पादिहलेभन्दा धेरै नोकरहरू पXाएको दिथयो। "र

      दिकसानहरूले दि"नीहरूसंग पदिन यसै्त नै व्यवहार गरे।
37         त्यसपदिछ उसले आफ्नै छोरालाई दिकसानहरूकहाँ पXायो। उसले
भन्यो, ‘     ’दिकसानहरूले मेरो छोरालाई आर ेखाउनेछन्।
38  “     "र दिकसानहरूले आपसमा यसो भने, ‘      यो "ा मादिलकको छोरा हो।

          ’यो खे" उसको हुनेछ। हामीले यसलाई माय` भने खे" हामै्र हुनेछ।
39     अदिन दिकसानहरूले छोरालाई समा"ेर,     उसलाई खे" बादिहर मारेर
फ्याँदिकदिए।
40  “          अब त्यो खे" को मादिलक आएर "ी दिकसानलाई के गला�?”
41       "ी यहूी पूजाहारीहरू र ने"ाहरूले भने, “    उसले "ी दृष्टहरूलाई

         अवश्य नै मान<छ। त्यसपदिछ उनले आफ्नो खे" अरू दिकसानहरूलाई
        कमाउन दिनेछन्। जसले फलको समयमा मादिलकलाई उसको भाग
      ”बुझाउन ल्याउँछ उनीहरूलाई त्यो खे" कमाउन दिईनेछ।

Matthew 24:3-14
3           त्यसको केही बेरपदिछ येशू जै"ून डाँडामा बदिसरहनु भएको दिथयो।

      चेलाहरू येशूको साथमा एकान्तमा आए। दि"नीहरूले भने, “   यो घटना
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         कदिहले हुनेछ कृपया हामीलाई पदिन भनु्नहोस्। "पाईंको आगमनको र
    संसारको अन्तको संके" के हुनेछ?”

4   येशूले भनु्नभयो, “       होदिशयार बस। दि"मीहरूलाई कसैले मुख� बनाउन
नपाओस्।
5          ‘   धेरै मादिनसहरू आउनेछन् र मेरो नाम दिलनेछन्। दि"नीहरूले म नै

 ’   ख्रीष्ट हँु। भनी धेरैलाई मूख�बनाउनेछन्।
6         दि"मीहरूले लँडाईका बारेमा सुने्नछौ। अदिनदि"मीहरूले अब हुने

          लँडाईका बारेमा पदिन समाचार सुने्नछौ। "र डराउनु पcन। यी सब
      घटनाहरू हुनैपछ� । "र अन्त्य अझआइहाल्ने छैन।

7            दिकनभने एक जादि"ले अक� जादि"को दिवरोध गन<छ अदिन राज्य राजयको
          दिवरोधमा युद्ध हुनेछ। अदिन धेरै Xाउँमा अदिनकाल लागे्नछ अदिन भँूईचालो

जानेछ।
8          यी सबै थोक सुते्करी व्याथा लागे झैं आइलागे्न छन्।
9        त्यसपदिछ दि"मीहरूलाई मादिनसहरूले नराम्रो व्यवहार गन<छन्।

       मादिनसहरूले दि"मीहरूलाई शासकहरूको हा"मा सुम्पने र स"ाउनेछन्
        र मान<छन्। दि"मीहरूले ममादिथ दिवश्वास गरेकै कारण मादिनसहरूद्वारा

  दि"मीहरू घृदिण" हुनेछौ।
10         त्यसबेला धेरै दिवश्वासीहरूले आफ्नो दिवश्वास हराउनेछन्। दि"नीहरूले
एका-     अका�लाई दिवरोध गन<छन् र एक-   अका�लाई घृणा गन<छन्।
11        अनेकौं झटूा अगमवqाहरू घृणा गन<छन्। दि"नीहरूले

      मादिनसहरूलाई झुटो कुराहरूमा दिवश्वास गराउने कोदिशश गन<छन्।
12         संसारैभरिर थुपै्र ुष्टहरूेखा पन<छन्। अदिन एकमै दिवश्वासीहरूले पे्रम 

 ेखाउने छैनन्।
13          "र अन्त्यसमै्म जो दृढ रहन्छ उही नै सुरदिz" हुनेछ।
14        संसारैभरिर परमेश्वरको राज्यको बारेमा सुसमाचारहरू प्रचार गरिरनेछ। 

         प्रते्यक राष्ट्र लाई नै यी कुराहरू भदिननेछ। त्यसपदिछ अन्त्यआउने छ।
Matthew 24:21-22

21  दिकन?         दिकनभने त्यसबेला अत्यन्त ुख हुनेछ। सृदिष्टको शुरू भएेप्तिख
         अदिहलेसम्म संसारमा यस्तो ुख भएको दिथएन। पदिछ कहीलै्य पदिन

    भदिवष्यमा यस्तो ुख आइपन< छैन।
22          परमेश्वरले त्यो महासंकटको समय छोट्याउनुभएको छ। यदि त्यो

  समय छोट्याइएन भने,         कुनै मादिनस पदिन बाँचे्न छैन। "र आफूले चुनेका
        मादिनसहरूलाई मद्द" गन�लाई परमेश्वरले त्यो समयलाई छोटो पानु�

भएकोछ।
Matthew 24:29-31

29  “     ‘   "ी दिनका संकटहरूपदिछ "ुरनै्त। घाम अँध्यारो हुनेछ,   अदिन जूनले
       पदिन आफ्नो चमक दिने छैन। "ाराहरू आकाशबाट झन<छन्,  अदिन

    ’  आकाशका सबै चीजहरू हेरफेर हुनेछन्। यशैया 13:10; 34:4
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30  “           त्यसबेला आकाशमा केही दिचन्ह ेखीने छन् र "ी मादिनसको पुत्रको
        दिचन्ह हुनेछन्। संसारभरिरका सबै मादिनसहरू रूनेछन्। सबै मादिनसहरूले

       मादिनसको पुत्रलाई आकाशमा बालसँग आँउै गरेको ेखे्नछन्।
       मादिनसको पुत्र शप्तिq र महान गौरव दिलएर आउनेछन्।

31          चारै दिशाबाट आकासको एक छेऊ ेप्तिख अक� छेउसम्म
       परमेश्वरद्वारा चुदिनएको मादिनसहरूलाई भेला गन� मादिनसको पुत्रले "ुरहीको 

    आवाज सदिह" स्वग�ू"हरूलाई पXाउनु हुनेछ।
Matthew 24:35

35      आकाश र पृथ्वी धं्वस गरिरनेछ,      "र मैले बोलेका शब्दहरू कदिहलै्य
  नाश हुनेछैनन्। : 32-37;  लूका 17:26-30, 34-36)

Matthew 24:36-39
36  “             त्यो घट्ना कदिहले घट्नेछ भनेर कुनै मादिनसले पदिन त्यो समय र दिन

          जानै्दन। पुत्र आफै र स्वग�ू"हरूले पदिन जानै्दनन्। "र दिप"ाले मात्र
जानु्नहुन्छ।
37    मादिनसको पुत्र आउा,       त्यसबेला त्यसै्त प्तिस्थदि" हुनेछ जस्तो प्तिस्थदि"

   नूहको समयमा भएको दिथयो।
38   त्यसबेला जल-        प्रलय हुन अदिघ मादिनसहरू खाइ दिपइरहेका दिथए।

          मादिनसहरू दिववाह गc दिथए र आफ्नो छोरा अदिन छोरीहरूलाई दिववाह गन� 
       दिइरहेका दिथए। नूह जहाजदिभत्र नचडुञे्जलसम्म मादिनसहरूले यसो
 गरिररहेका दिथए।

39           मादिनसहरूले के भइरहेको छ भनी केही जानेका दिथएनन्। "र
         त्यसैबेला जलप्रलय भयो अदिन सबै नष्ट भयो। मादिनसको पुत्रको

    आगमनको समयमा पदिन यसै्त हुनेछ।
Matthew 24:44

44           यसकारण दि"मीहरू पदिन "यार बस। मादिनसको पुत्र यस्तो समयमा
      आउनेछ जसको दि"मीहरूले आशा गरेका हुने छैनौ।

Matthew 28:18-20
18     येशूले दि"नीहरूकहाँ आएर भनु्नभयो, “     स्वग� र पृप्तिथ्वका सारा अदिधकार 

  मलाई दिइएको छ।
19          यसकारण जाऊ र सबै ेशका मादिनसहरूलाई मेरा चेलाहरू

  बनाऊ। दि"नीहरूलाई दिप"ा,       पुत्र र पदिवत्र आत्माको नाममा बप्ति
स्मा
ेओ।
20             जे जे मैले दि"मीहरूलाई आज्ञा गरे "ी सबै पालन गन� दि"नीहरूलाई

        ”दिसकाओ। अदिन जग"को अन्तसम्म म सैव दि"मीहरूका साथमा हुनेछु।
Luke 11:27-28

27              जब येशूले यी कुराहरू भनु्न हँुै दिथयो एउटी स्त्री जो त्यहाँ दिथई
    येशूलाई यसो भनै्द जोरले कराई, “       धन्य हुन "ी मा"ा जसले "पाईंलाई
      ”गभ�धारण गरिरन् अदिन "पाईंलाई स्तन पान गराइन्।
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28    "र उहाँले भनु्नभयो, “      मादिनसहरू जसले परमेश्वरको वचनहरू सुन्छन्
       ”अदिन पालन गछ� न् दि"नीहरू वास्तदिवक रूपमा खुशी छन्।

John 3:13
13               मादिनसको पुत्र बाहेका कोही कदिहलै्य स्वग� गएको छैन। उहाँ नै एक हुनुहुन्छ जो

   स्वग�बाट "ल आउनु भयो।
John 14:15

15  “      यदि दि"मीहरूले मलाई पे्रम गय` भने,      "ब दि"मीहरूले मेरो आज्ञा पालन गन<छौ।
John 14:21

21           यदि कसैले मेरो आज्ञाहरू ग्रहण गछ� र यसलाई पालन ग�छ,    त्यस मादिनसले मलाई
              पे्रम ग�छ। अदिन मेरा दिप"ाले दि"नलाई पे्रम ग�छन्। जसले मलाई पे्रम ग�छ। अदिन म
       ”त्यस मादिनसलाई पे्रम गछु� । म उमादिथ प्रकट हुनेछु।

John 14:23-26
23   येशूले भनु्नभयो, “      यदि कसैले मलाई पे्रम गछ� भने,      उसले मेरो दिशzा पालन ग�छ।

              अदिन मेरो दिप"ाले पदिन दि"नलाई पे्रम गनु�हुन्छ। म र मेरा दिप"ा दि"नीकहाँ आउनेछौं र
 दि"नीसंगै बसे्नछौ।ं

24               "र जसले मलाई पे्रम गcन उसेल मेरो दिशzाहरू पालन गcन। यो दिशzाहरू जुन
            दि"मीले सुनै्दछौ वस्तवमा मेरो होइन। यो दिप"ाबाट आएको हो जसले मलाई पXाउनु

भयो।
25  “        मैले यी सबै कुराहारू भदिनसकेकोछु दि"मीहरूसंग रहँा नै।
26              "र सहायकले सबै कुराहरूको दिशzा दिनेछन्। सहायकले मैले जे भने "ी सबै

            कुराहरू सम्झना गराउनेछ। त्यो सहायक नै पदिवत्र आत्मा हो जसलाई दिप"ाले मेरो
  नाममा पXाउनु हुनेछ।

John 15:10
10               मैले मेरा दिप"ाको आज्ञा पालन गरें र दिनरन्तर उहाँको पे्रममा रही रहेकोछु। यसै्त

            प्रकारले यदि दि"मीहरूले मेरो आज्ञा पालन गरयो भने दि"मीहरू मेरो पे्रममा दिनरन्तर रहने 
छौ।

Revelation 19:11
11               "ब मैले खोदिलएको स्वग� ेखें। मेरो सामुने्न एउटा से"ो घोडा दिथयो। घोड सवारलाई

           दिवश्वासी अदिन सत्य भदिनन्छ। दि"नी Xीक न्याय गछ� न् अदिन साँचो लडाँई लडाउँछन्।

Revelation 19:13
13            दि"नले रग"मा डुबाएको पोशाक पदिहरेका दिथए। दि"नको नाउँ परमेश्वरको वचन हो।

Malachi 4:1-2
1  “             त्यो न्यायको समय आउँैछ। यो ने्कको आगोको भट्टी जसै्त हुनेछ। "ी सबै

           अहंकारी मादिनसहरूलाई ण्ड दिइनेछ। "ी सबै पापी मादिनसहरू सुख्खा घाँस जसै्त
             जल्नेछन्। त्यस समय त्यो आगोमा बलै्द गरेको पराल जसै्त हुनेछ जसको कुनै हाँगा

   ”     अथवा जरा बाँचे्न छैन। सव�शप्तिqमान परमप्रभुले यो सबैकुराहरू भनु्नभयो।
2  “         "र मेरो दिशष्यहरूको दिनप्ति3 म धादिम�क"ाको सूय� जस्तो चम्कनेछु,   अदिन यसले सूय�को 

           दिकरणले जस्तो फूदि"� ल्याउँछ। गोXबाट बाछा स्व"न्त्र भएझैं दि"मीहरू स्व"न्त्र अदिन खुशी 
हुनेछौ।
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   It's extremely important for all of us to remember this:
      1) WE SPEAK TO TRIUNE YHWH GOD by our prayers.
      2) TRIUNE YHWH GOD SPEAKS TO US by the words of Holy 
Scripture, in the Word of God written by His Son.
   So we must try to read His words and His Book just as often
as we possibly can… on a daily basis!! 

Matthew 13:47-50
47  “             स्वग�को राज्य समुमा हालेको एउटा महा जाल जसै्त हो। त्यो जालमा दिवदिभन्न

  दिकदिसमका माछाहरू परे।
48           त्यो जालभरिर माछा दिथए। "ब जालहारीले त्यो जललाई दिकनारमा "ाने,   भुईंमा बसेर

           दि"नीहरूले राम्रो दिकदिसमका माछाहरू छुट्याउन र आफ्नो टोकरीमा हाल्न थाले। अदिन
    दि"नीहरूले नराम्रा दिकदिसमका माछाहरूफ्याँदिकदिए।

49            जग"को अन्त्यमा पदिन यसै्त हुनेछ। स्वग�ू"हरू आइपुगे्न छन् अदिन राम्रा
    मादिनसहरूबाट नराम्रा मादिनसहरूलाई अलग गन<छन्।

50          स्वग�ू"हरूले दि"नीहरूलाई जल्दो भट्टीमा फादिलदिनेछन्। "ी मादिनसहरू पीडाले
  ’रूनेछन् ाँ" दिकट्नेछन्।

Mark 4:26-29
26    त्यसपदिछ येशूले भनु्नभयो, “        परमेश्वरको राज्य एकजना मादिनस जसै्त हो जसले

  जमीनमा बीऊ छ�छ।
27               दिबऊहरू उमे्रर बढन थाल्दछ। मादिनस सु"ेको होस् वा ऊXेको त्यो दिन होस् दिक

            रा" होस् दिक रा" होस् बीऊ उमं्रै जान्छ। मादिनसहरूले जानै्दन त्यो कसरी उम्रन्छ।
28        कसैको सहय"ा नपाई नै जमीनले अन्न उमा�छ,   पदिहले बोट उम्रन्छ,   त्यसपदिछ बाला

     अदिन त्यसरीनै बोटभरिर अन्नको ाना लाग्दछ।
29    जब अन्न पाक्छ,          ”मादिनसले त्यसलाई काट्छ। यो नै फसल काट्ने उदिच" समय हो।

All verses from the Holy Bible quoted above in Nepali language are 
taken from the Nepali Easy-To-Read Version.

 This is a Study-Aid Booklet for one of many Street Tracts found at...
JesusChristIndia.org

JesusChristNepal.org,  JesusChristSriLanka.org,
JesusChristBurma.org, JesusChristThailand.org,  
JesusChristChina.org, JesusChristTaiwan.org,

JesusChristKorea.org,  JesusChristJapan.org … 
JesusChristUSA.org,  JesusChristAmerica.org

&  JesusChristIsrael.org  as well...!
 

Visit these websites for free e-tracts (a.k.a. tract e-books),
for paper-booklet printing patterns, Bible lessons,

online Bible audio & more good stuff !
e-mail:  etracts@yahoo.com   or   etracts@gmail.com
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