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Matthew 24
<1.>             जसै येशू मन्दि
र छोडेर कतै जानु हँुदैथि�यो उहाँको चेलाहरू मन्दि
रको भवनहरू

  देखाउन भनी आए।
<2.>    येशूले चेलाहरूलाई भनु्नभयो, “   यी भवनहरू देख्दैछौ?    म थितमीहरूलाई साँचो

          ”भ
छु यी भवनहरू धं्वस पारिरनेछन्। कुनै ढुङ्गा अक1 ढुङ्गामाथि� रहने छैन।
<3.>            त्यसको केही बेरपथिछ येशू जैतून डाँडामा बथिसरहनु भएको थि�यो। चेलाहरू

     येशूको सा�मा एकान्तमा आए। थितनीहरूले भने, “      यो घटना कथिहले हुनेछ कृपया
          हामीलाई पथिन भनु्नहोस्। तपाईंको आगमनको र संसारको अन्तको संकेत के हुनेछ?”

<4.>   येशूले भनु्नभयो, “       होथिशयार बस। थितमीहरूलाई कसैले मुख9 बनाउन नपाओस्।
<5.>          ‘    ’  धेरै माथिनसहरू आउनेछन् र मेरो नाम थिलनेछन्। थितनीहरूले म नै ख्रीष्ट हँु। भनी

 धेरैलाई मूख9बनाउनेछन्।
<6.>           थितमीहरूले लँडाईका बारेमा सुने्नछौ। अथिनथितमीहरूले अब हुने लँडाईका बारेमा

             पथिन समाचार सुने्नछौ। तर डराउनु पद>न। यी सब घटनाहरू हुनैपछ9 । तर अन्त्य अझ
 आइहाल्ने छैन।

<7.>             थिकनभने एक जाथितले अक1 जाथितको थिवरोध गनCछ अथिन राज्य राजयको थिवरोधमा
         युद्ध हुनेछ। अथिन धेरै ठाउँमा अथिनकाल लागे्नछ अथिन भँूईचालो जानेछ।

<8.>          यी सबै �ोक सुते्करी व्या�ा लागे झैं आइलागे्न छन्।
<9.>         त्यसपथिछ थितमीहरूलाई माथिनसहरूले नराम्रो व्यवहार गनCछन्। माथिनसहरूले

         थितमीहरूलाई शासकहरूको हातमा सुम्पने र सताउनेछन् र मानCछन्। थितमीहरूले
       ममाथि� थिवश्वास गरेकै कारण माथिनसहरूद्वारा थितमीहरू घृथिणत हुनेछौ।

<10.>         त्यसबेला धेरै थिवश्वासीहरूले आफ्नो थिवश्वास हराउनेछन्। थितनीहरूले एका-
    अका9लाई थिवरोध गनCछन् र एक-   अका9लाई घृणा गनCछन्।

<11.>          अनेकौं झटूा अगमवक्ताहरू घृणा गनCछन्। थितनीहरूले माथिनसहरूलाई झुटो
    कुराहरूमा थिवश्वास गराउने कोथिशश गनCछन्।

<12.>           संसारैभरिर �ुपै्र दुष्टहरूदेखा पनCछन्। अथिन एकदमै थिवश्वासीहरूले पे्रम देखाउने
छैनन्।
<13.>          तर अन्त्यसमै्म जो दृढ रहन्छ उही नै सुरथिVत हुनेछ।
<14.>          संसारैभरिर परमेश्वरको राज्यको बारेमा सुसमाचारहरू प्रचार गरिरनेछ। प्रते्यक

        राष्ट्र लाई नै यी कुराहरू भथिननेछ। त्यसपथिछ अन्त्यआउने छ।
<15.>  “   ‘        दाथिनयल अगमवक्ताले यस्तो खराब कुराहरूले थिवधं्वश ल्याउने छ भनी

           बताएका थि�ए। थितमीहरूले यस्तो डरलाग्दा कुराहरू पथिवत्र ठाउँ अथिन मन्दि
रमा उथिभएर
”       देखे्नछौ। यी कुरा पढने माथिनसले यसको अ�9 बुझ्ननुपछ9 ।

<16.>  “      त्यसबेला यहूथिदयाका माथिनसहरू पहाडथितर भागु्न पनCछ।
<17.>       माथिनसहरू कतै नरोथिकई समय खेर नफाली,      भागे्नछन्। यथिद कुनै माथिनस घरको

         छानामा छ भने घरबाट केही थिलनलाई ऊ तल ओथिल9न हँुदैन।
<18.>             यथिद कोही खेतमा छ भने उ पथिन कोट थिलनलाई फकa जानु हँुदैन।
<19.>  त्यसबेला,           गभ9वती भएका स्त्रीहरू र अथिन दूध थिपउने थिशशूलाई दुध चुसाउने

    आमाहरूका थिनन्दिc खुबै दुखपूण9 हुनेछ।
<20.>           थिवश्राम र जाडोको समयमा यसरी भागु्न नपरोस् भनी प्रा�9ना गर।
<21.>  थिकन?         थिकनभने त्यसबेला अत्यन्त दुख हुनेछ। सृथिष्टको शुरू भएदेन्दिख अथिहलेसम्म 

            संसारमा यस्तो दुख भएको थि�एन। पथिछ कहीलै्य पथिन भथिवष्यमा यस्तो दुख आइपनC छैन।
<22.>           परमेश्वरले त्यो महासंकटको समय छोट्याउनुभएको छ। यथिद त्यो समय

 छोट्याइएन भने,           कुनै माथिनस पथिन बाँचे्न छैन। तर आफूले चुनेका माथिनसहरूलाई मद्दत
      गन9लाई परमेश्वरले त्यो समयलाई छोटो पानु9 भएकोछ।

<23.>   त्यसबेला कसै-    कसैले थितमीहरूलाई यसो भन्नसक्छन, ‘हेर,   ’ ख्रीष्ट यहाँ हुनुहुन्छ।
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   अ�वा अका9 कसैले भन्नसक्छ, ‘   ’    अहाँ त्यहाँ हुनुहुन्छ। तर थितनीहरूलाई थिवश्वास नगर।
<24.>         झटूो ख्रीष्ट र झटूो अगमवक्ताहरू देखा पनCछन् ठूला-    ठूला कुराहरू र

          चमत्कारहरू गनCछन्। सम्भव भए परमेश्वरले चुनु्न भएका माथिनसहरूलाई समेत धोका
    थिदनका थिनन्दिc थितनीहरूले यसो गनCछन्।

<25.>  हेर,       मैले अथिधबाटै यस बारेमा थितमीहरूलाई सत9क गराएकोछु।
<26.>  “  कसैले भने्नछ, ‘   ’     ख्रीष्ट मरुभूथिममा हुनुहुन्छ। तर थितमीहरू ख्रीष्टलाई भेट्न

     मरुभूथिम थितर नजाऊ। अरू कसैले भन्नसक्छ, ‘    ’   ख्रीष्ट त्यो कोठामा हुनुहुन्छ। तर त्यसलाई
 थिवश्वास नगर।

<27.>           जब माथिनसको पुत्रको आगमन हुन्छ सबै माथिनसहरूले देख्न पाउनेछन्। यसबेला 
           आकाशमा थिबजुली चम्केर चारैथितर उज्यालो भएजस्तो हुनेछ। र त्यो उज्यालो चारैथितर

देन्दिखनेछ।
<28.>             थिगद्धहरू जम्मा भएको देखेर थितमीहरू त्यहाँ सीनो छ भनेर जान्न सक्छौ त्यसैगरी 

    मेरो आगंमन त्यसै्त प्रत्यV हुनेछ।
<29.>  “     ‘   ती थिदनका संकटहरूपथिछ तुरनै्त। घाम अँध्यारो हुनेछ,    अथिन जूनले पथिन आफ्नो 

     चमक थिदने छैन। ताराहरू आकाशबाट झनCछन्,      अथिन आकाशका सबै चीजहरू हेरफेर
’  हुनेछन्। यशैया 13:10; 34:4

<30.>  “            त्यसबेला आकाशमा केही थिचन्ह देखीने छन् र ती माथिनसको पुत्रको थिचन्ह
         हुनेछन्। संसारभरिरका सबै माथिनसहरू रूनेछन्। सबै माथिनसहरूले माथिनसको पुत्रलाई

            आकाशमा बादलसँग आँउदै गरेको देखे्नछन्। माथिनसको पुत्र शन्दिक्त र महान गौरव थिलएर
आउनेछन्।
<31.>           चारै थिदशाबाट आकासको एक छेऊ देन्दिख अक1 छेउसम्म परमेश्वरद्वारा चुथिनएको 

         माथिनसहरूलाई भेला गन9 माथिनसको पुत्रले तुरहीको आवाज सथिहत स्वग9दूतहरूलाई
 पठाउनु हुनेछ।

<32.>  “          नेभाराको रूखले थितमीहरूलाई थिशVा थिदनेछ जब नेभाराको रूखको हाँगाहरू
           हरिरयो देन्दिखन्छन् पालुवा फेद> गरेको देखेर थितमीहरू जा
छौ ग्रीष्म ऋतु नथिजक छ।

<33.>          थितमीहरूथिसत पथिन यसै्त हुनेछ। जब थितमीहरू यस्तो भएको देख्छौ,  त्यसबेला
           थितमीहरूलाई समय नथिजक छ र त्यो आउने लागेको छ भनी �ाहा हुनेछ।

<34.>     म थितमीहरूलाई साँचो भ
छु,        यस पुस्ताका माथिनसहरू जीथिवत रहदा नै यी
 कुराहरू हुनेछन्।

<35.>      आकाश र पृथ्वी धं्वस गरिरनेछ,       तर मैले बोलेका शब्दहरू कथिहलै्य नाश
 हुनेछैनन्। : 32-37;  लूका 17:26-30, 34-36)

<36.>  “              त्यो घट्ना कथिहले घट्नेछ भनेर कुनै माथिनसले पथिन त्यो समय र थिदन जा
ैन।
         पुत्र आफै र स्वग9दूतहरूले पथिन जा
ैनन्। तर थिपताले मात्र जानु्नहुन्छ।

<37.>    माथिनसको पुत्र आउदा,        त्यसबेला त्यसै्त न्दिu�थित हुनेछ जस्तो न्दिu�थित नूहको
  समयमा भएको थि�यो।

<38.>   त्यसबेला जल-         प्रलय हुन अथिघ माथिनसहरू खाइ थिपइरहेका थि�ए। माथिनसहरू
             थिववाह गद> थि�ए र आफ्नो छोरा अथिन छोरीहरूलाई थिववाह गन9 थिदइरहेका थि�ए। नूह

     जहाजथिभत्र नचडुञे्जलसम्म माथिनसहरूले यसो गरिररहेका थि�ए।
<39.>            माथिनसहरूले के भइरहेको छ भनी केही जानेका थि�एनन्। तर त्यसैबेला

            जलप्रलय भयो अथिन सबै नष्ट भयो। माथिनसको पुत्रको आगमनको समयमा पथिन यसै्त
हुनेछ।
<40.>            दुइजना माथिनसहरू खेतमा काम गरिररहेका हुनेछन्। एकजनालाई उठाइने छ र

 अक1लाई छोथिडइनेछ।
<41.>           दुइजना स्त्रीहरू जाँतोमा अन्न थिपंथिधरहेका हुनेछन्। एउटालाई लथिगनेछ र

 अक1लाई छोथिडनेछ।
<42.>  “           यसकारण सधै तयार बस। कथितबेला थितमीहरूका परमप्रभु आउनु हुनेछ भने्न
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    कुरा थितमीहरूलाई �ाहा हुने छैन।
<43.>               याद गर यदी घरको माथिलकले चोर कथितबेला आउँछ भनेर �ाहा पाएको भए ऊ

             तयार भएर बसे्न थि�यो। ऊ सत9क रहने थि�यो र चोरलाई धरथिभत्र पास्न थिददैन थि�यो।
<44.>            यसकारण थितमीहरू पथिन तयार बस। माथिनसको पुत्र यस्तो समयमा आउनेछ

     जसको थितमीहरूले आशा गरेका हुने छैनौ।
<45.>  “             बुन्दिद्धमान र थिवश्वासी नोकर को चाँथिह छ र माथिलकले उसलाई आफ्ना सबै

           नोकरहरूलाई भ
ा थिवशेष थिजम्मवारी सुन्दिम्पन्छ र अरू सबैमाथि� ठीक ठीक समयमा
    खानेकुराको प्रबन्ध गनC थिजम्मामा लगाउँछ।

<46.>          जब माथिलक आउँछ र नोकरलाई थिदइएको काम गरिररहेको भेट्दछ,   भने त्यो
   नोकर धन्य को हो।

<47.>            म थितमीहरूलाई साँचो भ
छु। त्यो माथिलकले उसलाई आफूथिसत भएको सारा
        सम्पथि{माथि� थिजम्मा लगाउछ उसले प्रते्यक कुराहरूको हेरचाह गन9 पाउँछ।

<48.>                तर नोकर नै दुष्ट छ र आफ्नो माथिलक झट्ट आउँदैन भनेर सम्झन्छ भने त्यसबेला
 के हुन्छ?

<49.>           त्यसपथिछ उसले अरू नोकहरूलाई थिपट्न �ाल्छ। उ आफूजसै्त अरू
     माथिनसहरूसँग बसेर खान र थिपउन लाग्छ।

<50.>             अथिन जब माथिलक नसोचेको थिदनमा आइपुगे्नछ। जब थिक उसले आशा नगरेको
    थिदन र नसम्झेको समयमा आइपुगे्नछ।

<51.>          त्यसपथिछ माथिलकबाट ऊ दन्दि~त हुनुपछ9 । माथिलकले उसलाई कपटीहरूसँग
        सामेल गराइथिदनेछ। त्यहाँ माथिनसहरूको रूवावसी र दाह्रा थिकटाई हुनेछन्।

Matthew 25
<1.>  “       त्यसबेला स्वग9को राज्य दशजना कन्याहरू जसै्त हुनेछ,  जो आ-   आफ्ना थिदयो

   थिलएर दुलहा पख9न गए।
<2.>          पाँचवटी कन्याहरू मूख9 थि�ए। अथिन पाँचवटी कन्याहरू बुन्दिद्धमती थि�ए।
<3.>             ती पाँचवटी मूख9 कन्याहरूले आफ्ना दीयो थिलए तर आफूथिसत जोगेडा तेल
लगेनन्।
<4.>      तर पाँचवटी बुन्दिद्धमती कन्याहरूले आफ्ना-     आफ्ना दीयोहरू थिलए अथिन

      थितनीहरूले जगमा जगेडा तेल पथिन बोकेका थि�ए।
<5.>              तर दुलहा आउन एकदमै ढीलो भयो। सबै कन्याहरू �थिकत भए र थिनदाउन
�ाले।
<6.>    मध्यरातमा कोही करायो, ‘      ’दुलहा आउँदैछन्। उनलाई भेटन बाथिहर आऊ।
<7.>  “      तब सबै कन्याहरू बँु्यथिझए। थितनीहरूले आ-    आफ्ना दीयोहरू तयार पारे।
<8.>       तब बुन्दिद्धहीन कन्याहरूले बुन्दिद्धमती कन्याहरूलाई भने, ‘   हामीलाई थितमीहरूको

           ’केही तेल देऊ थिकनभने हाम्रोमा भएको तेल सथिकयो अथिन हाम्रा दीयोहरू थिनभ्दैछन्।
<9.>  “    बुन्दिद्धमती कन्याहरूले जवाफ थिदए, ‘होइन!     थिकनभने हाम्रोमा भएको तेल

     थितमीहरू सबैका लागी पया9प्त हँुदैन। बरू,       थितमीहरू आफै पसलमा गएर आफ्नो लाथिग
 तेल थिकन,   त्यो असल हुन्छ।

<10.>  “            त्यसपथिछ ती पाँचजना बुन्दिद्धहीन कन्याहरू तेल थिकन्न गए। जब थितनीहरू जाँदै
थि�ए,           त्यसैबेला दुलहा आइपुगे अथिन तयार रहेका सबै कन्याहरू दुलहासंग थिववाहको

        भोजमा सामेल भए। त्यसपथिछ ढोका �ुथिनयो अथिन ताला लगाइयो।
<11.>  “       केही समयपथिछ अरू कन्याहरू आए। थितनीहरूले भने, ‘स्वामी,  हामीलाई

       ’ढोका खोथिलथिदनु होस् हामीलाई पथिन थिभत्र पस्न थिदनहोस्।
<12.>  “   दुलहाले जवाफ थिदए, ‘      ’थितमीहरूलाई साँचो भ
छु। म थितमीहरूलाई थिचन्दि
नँ।
<13.>  “             यसकारँ सँधै सत9क बस। थितमीहरू जा
ैनौ थिक माथिनसको पुत्र कुन थिदन वा

   ”    कुन समयमा आउने हुन्। तीनजना नोकरको क�ा (  लूका 19:11-27)
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<14.>  “              स्वग9को राज्य त्यो माथिनस जसै्त हुन्छ जो आफ्नो घर देन्दिख अक1 u�ान तफ9 यात्रा 
          गछ9 । घरबाट थिनस्कनु भ
ाअथिघ उसले आफ्नो नोकरहरू बोलेाउँछन् र आफ्ना

   चीजहरूको थिजम्मा थितनीहरूलाई थिदन्छन्।
<15.>              कुन चाथिहं नोकरलेे के कथित गन9 सक्छ भनी उसले थिवचार गरयो। उसले एकजना 

             नोकरलाई पाँच तोडा थिदयो। अक1लाई दुइ तोडा थिदयो। अथिन तेस्रोलाई एक तोडा थिदयो।
     त्यसपथिछ उसले आफ्नो यात्रा शुरू गय1।

<16.>              नोकर जसलाई पाँच तोडा थिदइएको थि�यो त्यो तुरन्त व्यापार गन9 त्यो u�ान छोडेर 
       थिहंडयो। उसले अरू पाँच तोडा बढाउने काम गय1।

<17.>              दुइ तोडा पाउनेले पथिन त्यसै गय1। उसले पथिन आफ्नो सबै रूथिपयाँ व्यापारमा
    लगायो अथिन दुइ तोडा कमायो।

<18.>                तर एक तोडा मात्र पैसा पाउने नोकर गयो र भूईमा खाल्डो खन्यो। त्यसले त्यो
  ’पैसा खाल्डामा पुय1।

<19.>  “          धेरै समयपथिछ माथिलक घर फकय1। उसले नोकरहरूलाई ती रूथिपयाँहरू
     थितमीहरूले के के गय� भनेर सोध्यो।

<20.>           पाँच तोडा पाउने नोकर पैसा थिलएर माथिलककहाँ आयो। त्यसले भन्यो, ‘महाशय, 
            तपाईंले मलाई पाँच तोडा थिवश्वास गरेर थिजम्म थिदनुभएको थि�यो। यसकारण अरू पाँच

      ’तोडा कमाउनलाई मैले ती रूथिपयाँ काममा लगाएँ।
<21.>  “   माथिलकले जवाफ थिदए, ‘         थितमीले राम्रो गय�। थितमी असल नोकर हौ जसलाई

             थिवश्वास गन9 सथिकन्छ। त्यथि{ धेरै पैसा थिलएर थितमीले धेरै उन्नथित गय�। यसकारण म
          ’थितमीलाई अरू धेरै थिजम्मावारी थिदन सक्छु। आऊ र मथिसत खुशी मनाऊ

<22.>  “          त्यसपथिछ दुइ तोडा पाउने नोकर माथिलक कहाँ गयो। त्यसले भन्यो, ‘  महाशय
             तपाईंले मलाई दुइ तोडा थिजम्मा थिदनुभएको थि�यो। यसकारण मैले त्यो पैसा उपयाग गरें र 

   ’अरू दुइ तोडा कमाएँ।
<23.>  “   माथिलकले जवाफ थिदए, ‘         थितमीले राम्रो गय�। थितमी असल नोकर हौ जसलाई

             थिवश्वास गन9 सथिकन्छ। त्यथि{ �ोरै पैसा थिलएर थितमीले धेरै उन्नथित गय�। यसकारण म
          ’थितमीलाई अरू धेरै थिजम्मावारी थिदनेछु। आऊ र म थिसत खुशी भनाऊ।

<24.>  “         त्यसपथिछ एक तोडा पाउने नोकर माथिलककहाँ आयो। त्यसले भन्यो,  महाशय
‘              मैले तपाईंलाई धेरै कठोर माथिनसको रूपमा जान्न पाएँ। थिबऊ नै नरोपी तपाईंले अन्न

  बटुल्न चाहनु भयो।
<25.>             यसकारण म धेरै भयथिभत भएँ। मैले तपाईंको पैसा जमीनमा लुकाएँ तपाईंले

    ’थिदनुभएको त्यो �ौलो यही हो।
<26.>  “   माथिलकले जवाफ थिदए, ‘          तँ दुष्ट र अल्छे नोकर होस्। थिबरूवा नरोपेको ठाउँमा

             बाली उठाउन आउने र बीरूवा नछरेको ठाउँमा अन्न बटुल्ने भनेर तैंले मलाई भथिनस्।
 त्यसो भए।

<27.>               तैले मेरो पैसा बैंकमा जम्मा गनु9 पद9थ्यो। म जब फकC र आएको हुन्थें त्यसबेला ती 
          ’सबै पैसा पाउन सक्थें। सा�ै त्यो पैसा माथि� ब्याज पाउँन सक्थें।

<28.>  “     यसकारण माथिलकले अरू नोकरहरूलाई भन्यो, ‘     त्यो नोकरबाट पैसाको �ैला
       खोस र जोथिसत दश तोडा छ उसैलाई देऊ।

<29.>             जो थिसत जथित धेरैछ उसले अरू धेरै पाउनेछ। तर जोथिसत केही छैन,  उथिसत
   ’भएको पथिन उबाट खोथिसनेछ।

<30.>    त्यसपथिछ माथिलकले भन्यो, ‘       यो बेकामे नोकरलाई बाथिहर अँध्यारोमा थिनकथिल
          ’देऊ। जहाँ माथिनसहरू दुख र कष्टमा दाह्रा थिकट्दै रूवाबासी गरिररहेका छन्।

<31.>  “            माथिनसको पुत्र फेरिर आउनु हुनेछ। उहाँ अत्यन्त गौरवसँग आउनु हुनेछ। सबै
          स्वग9दूतहरू पथिन उहाँसंगै आउने छन्। उहाँ राजाको रूपमा थिसंहासनमा थिवराजमान

हुनुहुनेछ।
<32.>            उहाँको अथिध संसारभरका सबै माथिनसहरू भेला हुनेछ्। अथिन माथिनसको पुत्रले
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            ती माथिनसहरूलाई दुइ अलग अलग दलमा बाँडनु हुनेछ। यो भेडा र बाख्राहरूलाई
    अलग दलमा पारे जसै्त हुनेछ।

<33.>          उहाँले भेडाहरूलाई आफ्नो दाथिहनेपथिट्ट राख्नुहुनेछ र बाख्राहरूलाई आफ्नो
  देबे्रपथिट्ट राख्नु हुनेछ।

<34.>  “       राजाले आफ्नो दाहीने पथिट्ट बसेकाहरूलाई भनु्न हुनेछ, ‘आऊ,   मेरो थिपताले
          थितमीहरूलाई धेरै आथिश9वाद थिदनुभएको छ। आऊ र परमेश्वरले थितमीहरूको लाथिग

             प्रथितज्ञा गनु9 भएको राज्य ग्रहन गर। सृथिष्टको शुरूदेन्दिख नै यो थितमीहरूको थिनन्दिc तयार
 गरिरएको थि�यो।

<35.>     यो थितमीहरूको राज्य हो,        थिकनभने म भोकाएको बेला थितमीहरूले मलाई खाना
             थिदएका थि�यौ। म थितखा9एको बेला थितमीहरूले मलाई पानी थिपउन थिदएका थि�यौ। म एकै्ल र 
  घरबाट टाथिडएको थि�एँ,        अथिन थितमीहरूले मलाई आफ्नो घरमा स्वागत गरेका थि�यौ।

<36.>   नाङ्गो थि�एँ,          अथिन थितमीहरूले मलाई लुगाफाटा लगाउन थिदएका थि�यौ। म रोगी
थि�एँ,         अथिन थितमीहरूले मलाई स्याहार गरेका थि�यौ। म कैदी थि�एँ,    थितमीहरूले मलाई हेन9

 ’आएका थि�यौ।
<37.>  “     तब धाथिम9क माथिनसहरूले जवाफ थिदनेछन्, ‘परमप्रभु,   हामीले तपाईंलाई
कथिहले,       भोकाउनु भएको देख्यौ अथिन हामीले भोजन थिदयौ?ं    हामीले तपाईं थितखा9उनु

       भएको कथिहले देख्यौ अथिन हामीले पानी थिपउँन थिदयौ?
<38.>            हामीले तपाईंलाई कथिहले एक्लो घरदेन्दिख टाथिढएको देख्यौं र हामीले तपाईंलाई

   कथिहल्यौ आफ्ना घरमा ल्यायौ?
<39.>            तपाईं कथिहले नाङ्गो हुनुहुन्थ्यो र हामीले तपाईंलाई लुगाफाटा लगाउन थिदयौ।ं

             हामीले कथिहले तपाईंलाई रोगी देख्यौं वा कैदमा देख्यौं र हामी तपाईंलाई सहयोग गन9
आयौ?ं’
<40.>  “      तब राजाले थितनीहरूलाई जवाफ थिदने छन्, ‘     म थितमीहरूलाई साँचो भ
छु।

        यहाँ थितमीहरूले मेरा यी माथिनसहरूका थिनन्दिc जे जथित गय�,      ती जथितनै नगण्य भएता पथिन
    ’थितमीहरूले मेरा थिनन्दिc गरेका हो।

<41.>  “       त्यसपथिछ आफ्नो देबे्रपथिट्ट बसेका माथिनसहरूलाई राजाले भने्नछन्, ‘   मदेन्दिख दूर
             भई जाओ। परमेश्वरले अथिधनै थितमीहरूलाई द~ थिदने थिनश्चय गनु9 भएको छ। जाऊ सँधै

          जथिलरहने आगोमा पस। त्यो आगो दुष्टहरू र थितनीका दूतहरूकालाथिग बाथिलएको हो।
<42.>   थितमीहरू गइहाल,    थिकनभने म भोकाएको थि�एँ,     थितमीहरूले केही खान थिदएनौ।

  म थितखा9एका थि�एँ,    थितमीहरूले केही थिपउन थिदएनौ।
<43.>       म घरदेन्दिख एकै्ल र टाढोमा थि�एँ,      अथिन थितमीहरूले मलाई आफ्नो घरमा

   बोलाएनौ। म नाङ्गो थि�एँ,         अथिन थितमीहरूले मलाई पथिहरिरनलाई वस्त्रहरू थिदएनौ। म रोगी
थि�एँ,   अथिन कैदमा थि�एँ,     ’थितमीहरूले मेरो परवाह नै गरेनौ।ं
<44.>  “     त्यसपथिछ थितनीहरूले पथिन जवाफ थिदए, ‘परमप्रभु,    हामीले तपाईंलाई कथिहले

   भोकाएको र थितखा9एको देख्यौ?ं        हामीले कथिहले तपाईंलाई एक्लो घरदेन्दिख टाढो भएको
देख्यौ?ं           अथिन हामीले तपाईंलाई कथिहले नाङ्गो वा थिवरामी वा कैदमा परेको देख्यौ?  अथिन

     यी सब देखेर हामीले मद्दत गरेनौ?ं।
<45.>  “     त्यसपथिछ राजाले थितनीहरूलाई जवाफ थिदए, ‘    म थितमीहरूलाई साँचो भ
छु, ‘यी 

      मेरा माथिनसहरू थिनन्दिc जे पथिन थितमीहरूले गरेनौ,      ’यी सबै थितमीहरूले मेरो थिनन्दिc गरेनौ।
<46.>      त्यसपथिछ ती दुष्ट माथिनसहरू सदा-        सव9दा दन्दि~त हुनको थिनन्दिc जाने छन्। तर

    असल माथिनसहरू चाँथिहअनन्त जीवन 2   ”प्राप्त गन9 जानेछन्।

Malachi 4:1-2
1  “             त्यो न्यायको समय आउँदैछ। यो दने्कको आगोको भट्टी जसै्त हुनेछ। ती सबै

           अहंकारी माथिनसहरूलाई द~ थिदइनेछ। ती सबै पापी माथिनसहरू सुख्खा घाँस जसै्त
             जल्नेछन्। त्यस समय त्यो आगोमा बलै्द गरेको पराल जसै्त हुनेछ जसको कुनै हाँगा
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   ”     अ�वा जरा बाँचे्न छैन। सव9शन्दिक्तमान परमप्रभुले यो सबैकुराहरू भनु्नभयो।

2  “         तर मेरो थिशष्यहरूको थिनन्दिc म धाथिम9कताको सूय9 जस्तो चम्कनेछु,   अथिन यसले सूय9को 
           थिकरणले जस्तो फूथित9 ल्याउँछ। गोठबाट बाछा स्वतन्त्र भएझैं थितमीहरू स्वतन्त्र अथिन खुशी 

हुनेछौ।

   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  “           स्वग9को राज्य समुदमा हालेको एउटा महा जाल जसै्त हो। त्यो
    जालमा थिवथिभन्न थिकथिसमका माछाहरू परे।

48           त्यो जालभरिर माछा थि�ए। तब जालहारीले त्यो जललाई थिकनारमा
ताने,         भुईंमा बसेर थितनीहरूले राम्रो थिकथिसमका माछाहरू छुट्याउन र

        आफ्नो टोकरीमा हाल्न �ाले। अथिन थितनीहरूले नराम्रा थिकथिसमका
 माछाहरूफ्याँथिकथिदए।

49           जगतको अन्त्यमा पथिन यसै्त हुनेछ। स्वग9दूतहरू आइपुगे्न छन् अथिन
     राम्रा माथिनसहरूबाट नराम्रा माथिनसहरूलाई अलग गनCछन्।

50        स्वग9दूतहरूले थितनीहरूलाई जल्दो भट्टीमा फाथिलथिदनेछन्। ती
    ’माथिनसहरू पीडाले रूनेछन् दाँत थिकट्नेछन्।
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Mark 4:26-29

26    त्यसपथिछ येशूले भनु्नभयो, “      परमेश्वरको राज्य एकजना माथिनस जसै्त हो 
   जसले जमीनमा बीऊ छद9छ।

27            थिबऊहरू उमे्रर बढन �ाल्दछ। माथिनस सुतेको होस् वा ऊठेको त्यो
            थिदन होस् थिक रात होस् थिक रात होस् बीऊ उमं्रदै जान्छ। माथिनसहरूले

   जा
ैन त्यो कसरी उम्रन्छ।

28        कसैको सहयता नपाई नै जमीनले अन्न उमा9छ,   पथिहले बोट उम्रन्छ, 
       त्यसपथिछ बाला अथिन त्यसरीनै बोटभरिर अन्नको दाना लाग्दछ।

29    जब अन्न पाक्छ,        माथिनसले त्यसलाई काट्दछ। यो नै फसल काट्ने
  ”उथिचत 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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