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Matthew 24
<1.> जसै येशू मन्दिर छोडे र कतै जानु हुँ दैथियो उहाँ को चेलाहरू मन्दिरको भवनहरू
दे खाउन भनी आए।
<2.> येशूले चेलाहरूलाई भन्नुभयो, “यी भवनहरू दे ख्दै छौ? म तिमीहरूलाई साँ चो
भन्दछु यी भवनहरू ध्वंस पारिनेछन्। कुनै ढु ङ्गा अर्को ढु ङ्गामाथि रहने छै न।”
<3.> त्यसको केही बेरपछि येशू जैतून डाँ डामा बसिरहनु भएको थियो। चेलाहरू
येशूको साथमा एकान्तमा आए। तिनीहरूले भने , “यो घटना कहिले हुनेछ कृपया
हामीलाई पनि भन्नुहोस्। तपाईंको आगमनको र संसारको अन्तको संकेत के हुनेछ?”
<4.> येशूले भन्नुभयो, “होशियार बस। तिमीहरूलाई कसैले मुर्ख बनाउन नपाओस्।
<5.> धेरै मानिसहरू आउनेछन् र मेरो नाम लिनेछन्। तिनीहरूले ‘म नै ख्रीष्ट हुँ ।’ भनी
धेरैलाई मू र्खबनाउनेछन्।
<6.> तिमीहरूले लँडाईका बारे मा सुन्नेछौ। अनितिमीहरूले अब हुने लँडाईका बारे मा
पनि समाचार सुन्नेछौ। तर डराउनु पर्दैन। यी सब घटनाहरू हुनैपर्छ । तर अन्त्य अझ
आइहाल्ने छै न।
<7.> किनभने एक जातिले अर्को जातिको विरोध गर्नेछ अनि राज्य राजयको विरोधमा
युद्ध हुनेछ। अनि धेरै ठाउँ मा अनिकाल लाग्नेछ अनि भूँईचालो जानेछ।
<8.> यी सबै थोक सुत्केरी व्याथा लागे झैं आइलाग्ने छन्।
<9.> त्यसपछि तिमीहरूलाई मानिसहरूले नराम्रो व्यवहार गर्नेछन्। मानिसहरूले
तिमीहरूलाई शासकहरूको हातमा सुम्पने र सताउनेछन् र मार्नेछन्। तिमीहरूले
ममाथि विश्वास गरे कै कारण मानिसहरूद्वारा तिमीहरू घृ णित हुनेछौ।
<10.> त्यसबेला धेरै विश्वासीहरूले आफ्नो विश्वास हराउनेछन्। तिनीहरूले एकाअर्कालाई विरोध गर्नेछन् र एक-अर्कालाई घृणा गर्नेछन्।
<11.> अनेकौं झूटा अगमवक्ताहरू घृणा गर्नेछन्। तिनीहरूले मानिसहरूलाई झुटो
कुराहरूमा विश्वास गराउने कोशिश गर्नेछन्।
<12.> संसारै भरि थुप्रै दु ष्टहरूदे खा पर्नेछन्। अनि एकदमै विश्वासीहरूले प्रेम दे खाउने
छै नन्।
<13.> तर अन्त्यसम्मै जो दृढ रहन्छ उही नै सुरक्षित हुनेछ।
<14.> संसारै भरि परमेश्वरको राज्यको बारे मा सुसमाचारहरू प्रचार गरिनेछ। प्रत्येक
राष्ट्रलाई नै यी कुराहरू भनिनेछ। त्यसपछि अन्त्य आउने छ।
<15.> “दानियल अगमवक्ताले ‘यस्तो खराब कुराहरूले विध्वंश ल्याउने छ भनी
बताएका थिए। तिमीहरूले यस्तो डरलाग्दा कुराहरू पवित्र ठाउँ अनि मन्दिरमा उभिएर
दे ख्नेछौ।” यी कुरा पढने मानिसले यसको अर्थ बु झ्नुपर्छ ।
<16.> “त्यसबेला यहूदियाका मानिसहरू पहाडतिर भाग्नु पर्नेछ।
<17.> मानिसहरू कतै नरोकिई समय खेर नफाली, भाग्नेछन्। यदि कुनै मानिस घरको
छानामा छ भने घरबाट केही लिनलाई ऊ तल ओर्लिन हुँ दैन।
<18.> यदि कोही खेतमा छ भने उ पनि कोट लिनलाई फर्की जानु हुँ दैन।
<19.> त्यसबेला, गर्भवती भएका स्त्रीहरू र अनि दू ध पिउने शिशूलाई दु ध चुसाउने
आमाहरूका निम्ति खुबै दु खपू र्ण हुनेछ।
<20.> विश्राम र जाडोको समयमा यसरी भाग्नु नपरोस् भनी प्रार्थना गर।
<21.> किन? किनभने त्यसबेला अत्यन्त दु ख हुनेछ। सृ ष्टिको शुरू भएदे खि अहिलेसम्म
संसारमा यस्तो दु ख भएको थिएन। पछि कहील्यै पनि भविष्यमा यस्तो दु ख आइपर्ने छै न।
<22.> परमेश्वरले त्यो महासंकटको समय छोट्याउनुभएको छ। यदि त्यो समय
छोट्याइएन भने , कुनै मानिस पनि बाँ च्ने छै न। तर आफूले चुनेका मानिसहरूलाई मद्दत
गर्नलाई परमेश्वरले त्यो समयलाई छोटो पार्नु भएकोछ।
<23.> त्यसबेला कसै -कसैले तिमीहरूलाई यसो भन्नसक्छन, ‘हे र, ख्रीष्ट यहाँ हुनुहुन्छ।’
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अथवा अर्का कसैले भन्नसक्छ, ‘अहाँ त्यहाँ हुनुहुन्छ।’ तर तिनीहरूलाई विश्वास नगर।
<24.> झूटो ख्रीष्ट र झूटो अगमवक्ताहरू दे खा पर्नेछन् ठूला-ठूला कुराहरू र
चमत्कारहरू गर्नेछन्। सम्भव भए परमेश्वरले चुन्नु भएका मानिसहरूलाई समेत धोका
दिनका निम्ति तिनीहरूले यसो गर्नेछन्।
<25.> हे र, मैले अधिबाटै यस बारे मा तिमीहरूलाई सर्तक गराएकोछु ।
<26.> “कसैले भन्नेछ, ‘ख्रीष्ट मरुभू मिमा हुनुहुन्छ।’ तर तिमीहरू ख्रीष्टलाई भेट्न
मरुभू मि तिर नजाऊ। अरू कसैले भन्नसक्छ, ‘ख्रीष्ट त्यो कोठामा हुनुहुन्छ।’ तर त्यसलाई
विश्वास नगर।
<27.> जब मानिसको पुत्रको आगमन हुन्छ सबै मानिसहरूले दे ख्न पाउनेछन्। यसबेला
आकाशमा बिजुली चम्केर चारै तिर उज्यालो भएजस्तो हुनेछ। र त्यो उज्यालो चारै तिर
दे खिनेछ।
<28.> गिद्धहरू जम्मा भएको दे खेर तिमीहरू त्यहाँ सीनो छ भनेर जान्न सक्छौ त्यसैगरी
मेरो आगंमन त्यस्तै प्रत्यक्ष हुनेछ।
<29.> “ती दिनका संकटहरूपछि तुरन्तै। ‘घाम अँध्यारो हुनेछ, अनि जूनले पनि आफ्नो
चमक दिने छै न। ताराहरू आकाशबाट झर्नेछन् , अनि आकाशका सबै चीजहरू हे रफेर
हुनेछन्।’ यशैया 13:10; 34:4
<30.> “त्यसबेला आकाशमा केही चिन्ह दे खीने छन् र ती मानिसको पुत्रको चिन्ह
हुनेछन्। संसारभरिका सबै मानिसहरू रूनेछन्। सबै मानिसहरूले मानिसको पुत्रलाई
आकाशमा बादलसँग आँ उदै गरे को दे ख्नेछन्। मानिसको पुत्र शक्ति र महान गौरव लिएर
आउनेछन्।
<31.> चारै दिशाबाट आकासको एक छे ऊ दे खि अर्को छे उसम्म परमेश्वरद्वारा चुनिएको
मानिसहरूलाई भेला गर्न मानिसको पुत्रले तुरहीको आवाज सहित स्वर्गदू तहरूलाई
पठाउनु हुनेछ।
<32.> “नेभाराको रूखले तिमीहरूलाई शिक्षा दिनेछ जब नेभाराको रूखको हाँ गाहरू
हरियो दे खिन्छन् पालुवा फेर्दै गरे को दे खेर तिमीहरू जान्दछौ ग्रीष्म ऋतु नजिक छ।
<33.> तिमीहरूसित पनि यस्तै हुनेछ। जब तिमीहरू यस्तो भएको दे ख्छौ, त्यसबेला
तिमीहरूलाई समय नजिक छ र त्यो आउने लागेको छ भनी थाहा हुनेछ।
<34.> म तिमीहरूलाई साँ चो भन्दछु , यस पुस्ताका मानिसहरू जीवित रहदा नै यी
कुराहरू हुनेछन्।
<35.> आकाश र पृथ्वी ध्वंस गरिनेछ, तर मैले बोलेका शब्दहरू कहिल्यै नाश
हुनेछैनन्। : 32-37; लूका 17:26-30, 34-36)
<36.> “त्यो घट् ना कहिले घट् नेछ भनेर कुनै मानिसले पनि त्यो समय र दिन जान्दै न।
पुत्र आफै र स्वर्गदू तहरूले पनि जान्दै नन्। तर पिताले मात्र जान्नुहुन्छ।
<37.> मानिसको पुत्र आउदा, त्यसबेला त्यस्तै स्थिति हुनेछ जस्तो स्थिति नूहको
समयमा भएको थियो।
<38.> त्यसबेला जल-प्रलय हुन अघि मानिसहरू खाइ पिइरहे का थिए। मानिसहरू
विवाह गर्दै थिए र आफ्नो छोरा अनि छोरीहरूलाई विवाह गर्न दिइरहे का थिए। नूह
जहाजभित्र नचडु ञ्जेलसम्म मानिसहरूले यसो गरिरहे का थिए।
<39.> मानिसहरूले के भइरहे को छ भनी केही जानेका थिएनन्। तर त्यसैबेला
जलप्रलय भयो अनि सबै नष्ट भयो। मानिसको पुत्रको आगमनको समयमा पनि यस्तै
हुनेछ।
<40.> दु इजना मानिसहरू खेतमा काम गरिरहे का हुनेछन्। एकजनालाई उठाइने छ र
अर्कोलाई छोडिइनेछ।
<41.> दु इजना स्त्रीहरू जाँ तोमा अन्न पिंधिरहे का हुनेछन्। एउटालाई लगिनेछ र
अर्कोलाई छोडिनेछ।
<42.> “यसकारण सधै तयार बस। कतिबेला तिमीहरूका परमप्रभु आउनु हुनेछ भन्ने
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कुरा तिमीहरूलाई थाहा हुने छै न।
<43.> याद गर यदी घरको मालिकले चोर कतिबेला आउँ छ भनेर थाहा पाएको भए ऊ
तयार भएर बस्ने थियो। ऊ सर्तक रहने थियो र चोरलाई धरभित्र पास्न दिदै न थियो।
<44.> यसकारण तिमीहरू पनि तयार बस। मानिसको पुत्र यस्तो समयमा आउनेछ
जसको तिमीहरूले आशा गरे का हुने छै नौ।
<45.> “बुद्धिमान र विश्वासी नोकर को चाँ हि छ र मालिकले उसलाई आफ्ना सबै
नोकरहरूलाई भन्दा विशेष जिम्मवारी सु म्पिन्छ र अरू सबैमाथि ठीक ठीक समयमा
खानेकुराको प्रबन्ध गर्ने जिम्मामा लगाउँ छ।
<46.> जब मालिक आउँ छ र नोकरलाई दिइएको काम गरिरहे को भेट्दछ, भने त्यो
नोकर धन्य को हो।
<47.> म तिमीहरूलाई साँ चो भन्दछु । त्यो मालिकले उसलाई आफूसित भएको सारा
सम्पत्तिमाथि जिम्मा लगाउछ उसले प्रत्येक कुराहरूको हे रचाह गर्न पाउँ छ।
<48.> तर नोकर नै दु ष्ट छ र आफ्नो मालिक झट्ट आउँ दैन भनेर सम्झन्छ भने त्यसबेला
के हुन्छ?
<49.> त्यसपछि उसले अरू नोकहरूलाई पिट् न थाल्छ। उ आफूजस्तै अरू
मानिसहरूसँग बसेर खान र पिउन लाग्छ।
<50.> अनि जब मालिक नसोचेको दिनमा आइपुग्नेछ। जब कि उसले आशा नगरे को
दिन र नसम्झेको समयमा आइपुग्नेछ।
<51.> त्यसपछि मालिकबाट ऊ दण्डित हुनुपर्छ । मालिकले उसलाई कपटीहरूसँग
सामेल गराइदिनेछ। त्यहाँ मानिसहरूको रूवावसी र दाह्रा किटाई हुनेछन्।
Matthew 25
<1.> “त्यसबेला स्वर्गको राज्य दशजना कन्याहरू जस्तै हुनेछ, जो आ-आफ्ना दियो
लिएर दु लहा पर्खन गए।
<2.> पाँ चवटी कन्याहरू मू र्ख थिए। अनि पाँ चवटी कन्याहरू बु द्धिमती थिए।
<3.> ती पाँ चवटी मू र्ख कन्याहरूले आफ्ना दीयो लिए तर आफूसित जोगेडा तेल
लगेनन्।
<4.> तर पाँचवटी बु द्धिमती कन्याहरूले आफ्ना-आफ्ना दीयोहरू लिए अनि
तिनीहरूले जगमा जगेडा तेल पनि बोकेका थिए।
<5.> तर दु लहा आउन एकदमै ढीलो भयो। सबै कन्याहरू थकित भए र निदाउन
थाले।
<6.> मध्यरातमा कोही करायो, ‘दु लहा आउँ दैछन्। उनलाई भेटन बाहिर आऊ।’
<7.> “तब सबै कन्याहरू ब्युँ झिए। तिनीहरूले आ-आफ्ना दीयोहरू तयार पारे ।
<8.> तब बु द्धिहीन कन्याहरूले बु द्धिमती कन्याहरूलाई भने , ‘हामीलाई तिमीहरूको
केही तेल दे ऊ किनभने हाम्रोमा भएको तेल सकियो अनि हाम्रा दीयोहरू निभ्दै छन्।’
<9.> “बुद्धिमती कन्याहरूले जवाफ दिए, ‘होइन! किनभने हाम्रोमा भएको तेल
तिमीहरू सबैका लागी पर्याप्त हुँ दैन। बरू, तिमीहरू आफै पसलमा गएर आफ्नो लागि
तेल किन, त्यो असल हुन्छ।
<10.> “त्यसपछि ती पाँ चजना बु द्धिहीन कन्याहरू तेल किन्न गए। जब तिनीहरू जाँ दै
थिए, त्यसैबेला दु लहा आइपुगे अनि तयार रहे का सबै कन्याहरू दु लहासंग विवाहको
भोजमा सामेल भए। त्यसपछि ढोका थुनियो अनि ताला लगाइयो।
<11.> “केही समयपछि अरू कन्याहरू आए। तिनीहरूले भने, ‘स्वामी, हामीलाई
ढोका खोलिदिनु होस् हामीलाई पनि भित्र पस्न दिनहोस्।’
<12.> “दु लहाले जवाफ दिए, ‘तिमीहरूलाई साँ चो भन्दछु । म तिमीहरूलाई चिन्दिनँ।’
<13.> “यसकारँ सँधै सर्तक बस। तिमीहरू जान्दै नौ कि मानिसको पुत्र कुन दिन वा
कुन समयमा आउने हुन्।” तीनजना नोकरको कथा (लूका 19:11-27)
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<14.> “स्वर्गको राज्य त्यो मानिस जस्तै हुन्छ जो आफ्नो घर दे खि अर्को स्थान तर्फ यात्रा
गर्छ । घरबाट निस्कनु भन्दाअघि उसले आफ्नो नोकरहरू बोेलाउँ छन् र आफ्ना
चीजहरूको जिम्मा तिनीहरूलाई दिन्छन्।
<15.> कुन चाहिं नोकरले े के कति गर्न सक्छ भनी उसले विचार गरयो। उसले एकजना
नोकरलाई पाँच तोडा दियो। अर्कोलाई दु इ तोडा दियो। अनि तेस्रोलाई एक तोडा दियो।
त्यसपछि उसले आफ्नो यात्रा शुरू गर्यो।
<16.> नोकर जसलाई पाँ च तोडा दिइएको थियो त्यो तुरन्त व्यापार गर्न त्यो स्थान छोडे र
हिंडयो। उसले अरू पाँ च तोडा बढाउने काम गर्यो।
<17.> दु इ तोडा पाउनेले पनि त्यसै गर्यो। उसले पनि आफ्नो सबै रूपियाँ व्यापारमा
लगायो अनि दु इ तोडा कमायो।
<18.> तर एक तोडा मात्र पैसा पाउने नोकर गयो र भूईमा खाल्डो खन्यो। त्यसले त्यो
पैसा खाल्डामा पु र्यो।’
<19.> “धेरै समयपछि मालिक घर फकर्यो। उसले नोकरहरूलाई ती रूपियाँ हरू
तिमीहरूले के के गर्यौ भनेर सोध्यो।
<20.> पाँ च तोडा पाउने नोकर पैसा लिएर मालिककहाँ आयो। त्यसले भन्यो, ‘महाशय,
तपाईंले मलाई पाँ च तोडा विश्वास गरे र जिम्म दिनुभएको थियो। यसकारण अरू पाँच
तोडा कमाउनलाई मैले ती रूपियाँ काममा लगाएँ ।’
<21.> “मालिकले जवाफ दिए, ‘तिमीले राम्रो गर्यौ। तिमी असल नोकर हौ जसलाई
विश्वास गर्न सकिन्छ। त्यत्ति धेरै पैसा लिएर तिमीले धेरै उन्नति गर्यौ। यसकारण म
तिमीलाई अरू धेरै जिम्मावारी दिन सक्छु । आऊ र मसित खुशी मनाऊ’
<22.> “त्यसपछि दु इ तोडा पाउने नोकर मालिक कहाँ गयो। त्यसले भन्यो, ‘महाशय
तपाईंले मलाई दु इ तोडा जिम्मा दिनुभएको थियो। यसकारण मैले त्यो पैसा उपयाग गरें र
अरू दु इ तोडा कमाएँ ।’
<23.> “मालिकले जवाफ दिए, ‘तिमीले राम्रो गर्यौ। तिमी असल नोकर हौ जसलाई
विश्वास गर्न सकिन्छ। त्यत्ति थोरै पैसा लिएर तिमीले धेरै उन्नति गर्यौ। यसकारण म
तिमीलाई अरू धेरै जिम्मावारी दिनेछु। आऊ र म सित खुशी भनाऊ।’
<24.> “त्यसपछि एक तोडा पाउने नोकर मालिककहाँ आयो। त्यसले भन्यो, महाशय
‘मैले तपाईंलाई धेरै कठोर मानिसको रूपमा जान्न पाएँ । बिऊ नै नरोपी तपाईंले अन्न
बटु ल्न चाहनु भयो।
<25.> यसकारण म धेरै भयभित भएँ । मैले तपाईंको पैसा जमीनमा लुकाएँ तपाईंले
दिनुभएको त्यो थौलो यही हो।’
<26.> “मालिकले जवाफ दिए, ‘तँ दु ष्ट र अल्छे नोकर होस्। बिरूवा नरोपेको ठाउँ मा
बाली उठाउन आउने र बीरूवा नछरे को ठाउँ मा अन्न बटु ल्ने भनेर तैंले मलाई भनिस्।
त्यसो भए।
<27.> तैले मेरो पैसा बैंकमा जम्मा गर्नु पर्दथ्यो। म जब फर्के र आएको हुन्थें त्यसबेला ती
सबै पैसा पाउन सक्थें। साथै त्यो पैसा माथि ब्याज पाउँ न सक्थें।’
<28.> “यसकारण मालिकले अरू नोकरहरूलाई भन्यो, ‘त्यो नोकरबाट पैसाको थैला
खोस र जोसित दश तोडा छ उसैलाई दे ऊ।
<29.> जो सित जति धेरैछ उसले अरू धेरै पाउनेछ। तर जोसित केही छै न, उसित
भएको पनि उबाट खोसिनेछ।’
<30.> त्यसपछि मालिकले भन्यो, ‘यो बेकामे नोकरलाई बाहिर अँध्यारोमा निकलि
दे ऊ। जहाँ मानिसहरू दु ख र कष्टमा दाह्रा किट् दै रूवाबासी गरिरहे का छन्।’
<31.> “मानिसको पुत्र फेरि आउनु हुनेछ। उहाँ अत्यन्त गौरवसँग आउनु हुनेछ। सबै
स्वर्गदू तहरू पनि उहाँ संगै आउने छन्। उहाँ राजाको रूपमा सिंहासनमा विराजमान
हुनुहुनेछ।
<32.> उहाँ को अधि संसारभरका सबै मानिसहरू भेला हुनेछ्। अनि मानिसको पुत्रले
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ती मानिसहरूलाई दु इ अलग अलग दलमा बाँ डनु हुनेछ। यो भेडा र बाख्राहरूलाई
अलग दलमा पारे जस्तै हुनेछ।
<33.> उहाँ ले भेडाहरूलाई आफ्नो दाहिनेपट्टि राख्नुहुनेछ र बाख्राहरूलाई आफ्नो
दे ब्रेपट्टि राख्नु हुनेछ।
<34.> “राजाले आफ्नो दाहीने पट्टि बसेकाहरूलाई भन्नु हुनेछ, ‘आऊ, मेरो पिताले
तिमीहरूलाई धेरै आर्शिवाद दिनुभएको छ। आऊ र परमेश्वरले तिमीहरूको लागि
प्रतिज्ञा गर्नु भएको राज्य ग्रहन गर। सृ ष्टिको शुरूदे खि नै यो तिमीहरूको निम्ति तयार
गरिएको थियो।
<35.> यो तिमीहरूको राज्य हो, किनभने म भोकाएको बेला तिमीहरूले मलाई खाना
दिएका थियौ। म तिर्खाएको बेला तिमीहरूले मलाई पानी पिउन दिएका थियौ। म एक्लै र
घरबाट टाडिएको थिएँ , अनि तिमीहरूले मलाई आफ्नो घरमा स्वागत गरे का थियौ।
<36.> नाङ्गो थिएँ , अनि तिमीहरूले मलाई लुगाफाटा लगाउन दिएका थियौ। म रोगी
थिएँ , अनि तिमीहरूले मलाई स्याहार गरे का थियौ। म कैदी थिएँ , तिमीहरूले मलाई हे र्न
आएका थियौ।’
<37.> “तब धार्मिक मानिसहरूले जवाफ दिनेछन् , ‘परमप्रभु , हामीले तपाईंलाई
कहिले , भोकाउनु भएको दे ख्यौ अनि हामीले भोजन दियौं? हामीले तपाईं तिर्खाउनु
भएको कहिले दे ख्यौ अनि हामीले पानी पिउँ न दियौ?
<38.> हामीले तपाईंलाई कहिले एक्लो घरदे खि टाढिएको दे ख्यौं र हामीले तपाईंलाई
कहिल्यौ आफ्ना घरमा ल्यायौ?
<39.> तपाईं कहिले नाङ्गो हुनुहुन्थ्यो र हामीले तपाईंलाई लुगाफाटा लगाउन दियौं।
हामीले कहिले तपाईंलाई रोगी दे ख्यौं वा कैदमा दे ख्यौं र हामी तपाईंलाई सहयोग गर्न
आयौं?’
<40.> “तब राजाले तिनीहरूलाई जवाफ दिने छन् , ‘म तिमीहरूलाई साँचो भन्दछु ।
यहाँ तिमीहरूले मेरा यी मानिसहरूका निम्ति जे जति गर्यौ, ती जतिनै नगण्य भएता पनि
तिमीहरूले मेरा निम्ति गरे का हो।’
<41.> “त्यसपछि आफ्नो दे ब्रेपट्टि बसेका मानिसहरूलाई राजाले भन्नेछन् , ‘मदे खि दू र
भई जाओ। परमेश्वरले अधिनै तिमीहरूलाई दण्ड दिने निश्चय गर्नु भएको छ। जाऊ सँधै
जलिरहने आगोमा पस। त्यो आगो दु ष्टहरू र तिनीका दू तहरूकालागि बालिएको हो।
<42.> तिमीहरू गइहाल, किनभने म भोकाएको थिएँ , तिमीहरूले केही खान दिएनौ।
म तिर्खाएका थिएँ , तिमीहरूले केही पिउन दिएनौ।
<43.> म घरदे खि एक्लै र टाढोमा थिएँ , अनि तिमीहरूले मलाई आफ्नो घरमा
बोलाएनौ। म नाङ्गो थिएँ , अनि तिमीहरूले मलाई पहिरिनलाई वस्त्रहरू दिएनौ। म रोगी
थिएँ , अनि कैदमा थिएँ , तिमीहरूले मेरो परवाह नै गरे नौं।’
<44.> “त्यसपछि तिनीहरूले पनि जवाफ दिए, ‘परमप्रभु , हामीले तपाईंलाई कहिले
भोकाएको र तिर्खाएको दे ख्यौं? हामीले कहिले तपाईंलाई एक्लो घरदे खि टाढो भएको
दे ख्यौं? अनि हामीले तपाईंलाई कहिले नाङ्गो वा विरामी वा कैदमा परे को दे ख्यौ? अनि
यी सब दे खेर हामीले मद्दत गरे नौं?।
<45.> “त्यसपछि राजाले तिनीहरूलाई जवाफ दिए, ‘म तिमीहरूलाई साँचो भन्दछु , ‘यी
मेरा मानिसहरू निम्ति जे पनि तिमीहरूले गरे नौ, यी सबै तिमीहरूले मेरो निम्ति गरे नौ।’
<46.> त्यसपछि ती दु ष्ट मानिसहरू सदा-सर्वदा दण्डित हुनको निम्ति जाने छन्। तर
असल मानिसहरू चाँ हिअनन्त जीवन 2 प्राप्त गर्न जानेछन्।”
Malachi 4:1-2
1 “त्यो न्यायको समय आउँ दैछ। यो दन्केको आगोको भट्टी जस्तै हुनेछ। ती सबै
अहं कारी मानिसहरूलाई दण्ड दिइनेछ। ती सबै पापी मानिसहरू सुख्खा घाँ स जस्तै
जल्नेछन्। त्यस समय त्यो आगोमा बल्दै गरे को पराल जस्तै हुनेछ जसको कुनै हाँ गा
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अथवा जरा बाँ च्ने छै न।” सर्वशक्तिमान परमप्रभुले यो सबैकुराहरू भन्नुभयो।
2 “तर मेरो शिष्यहरूको निम्ति म धार्मिकताको सू र्य जस्तो चम्कनेछु, अनि यसले सू र्य को
किरणले जस्तो फूर्ति ल्याउँ छ। गोठबाट बाछा स्वतन्त्र भएझैं तिमीहरू स्वतन्त्र अनि 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 “स्वर्गको राज्य समुदमा हालेको एउटा महा जाल जस्तै हो। त्यो
जालमा विभिन्न किसिमका माछाहरू परे ।
48 त्यो जालभरि माछा थिए। तब जालहारीले त्यो जललाई किनारमा
ताने , भुईंमा बसेर तिनीहरूले राम्रो किसिमका माछाहरू छु ट्याउन र
आफ्नो टोकरीमा हाल्न थाले। अनि तिनीहरूले नराम्रा किसिमका
माछाहरू फ्याँ किदिए।
49 जगतको अन्त्यमा पनि यस्तै हुनेछ। स्वर्गदू तहरू आइपुग्ने छन् अनि
राम्रा मानिसहरूबाट नराम्रा मानिसहरूलाई अलग गर्नेछन्।
50 स्वर्गदू तहरूले तिनीहरूलाई जल्दो भट्टीमा फालिदिनेछन्। ती
मानिसहरू पीडाले रूनेछन् दाँ त किट् नेछन्।’
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Mark 4:26-29
26 त्यसपछि येशूले भन्नुभयो, “परमेश्वरको राज्य एकजना मानिस जस्तै हो
जसले जमीनमा बीऊ छर्दछ।
27 बिऊहरू उम्रेर बढन थाल्दछ। मानिस सुतेको होस् वा ऊठे को त्यो
दिन होस् कि रात होस् कि रात होस् बीऊ उम्रंदै जान्छ। मानिसहरूले
जान्दै न त्यो कसरी उम्रन्छ।
28 कसैको सहयता नपाई नै जमीनले अन्न उर्माछ, पहिले बोट उम्रन्छ,
त्यसपछि बाला अनि त्यसरीनै बोटभरि अन्नको दाना लाग्दछ।
29 जब अन्न पाक्छ, मानिसले त्यसलाई काट् दछ। यो नै फसल काट् ने
उचित समय हो।”
All verses from the Holy Bible quoted above in Nepali language are
taken from the Nepali Easy-To-Read Version.
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