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येशूले अद्भुत कुराहरू गरे। उहाँले, रोगीहरु लाई �नको पानुर्
भयो| समस्या मा परेका मा�नसहरू को हृदय र मनमा
शािन्त �दनुभयो, र परमेश्वरको वचन �सकाउनुभयो।
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ज़बद� को पुत्र याकुब र यहून्ना
प�छ आफ्नो माछा पक�दने
जाल हरु छोडरे आए |

�बहान को समय मा, येशूले आफ्नो पछाउने हरुलाई, 
�मत्रहरुलाई, जसले सेवा र आ�ापालन गछर्न बोलाउनू
भयो | �तनीहरु मध्य बाट बराह जना लाई

�वशषे सहायक अथवा चेला
चुन्नू भयो |

आफ्नो मह�वपूणर् चोक
हरु पाउनु को �निम्त
�वकल्प छ भने, तपा�
परमेश्वरको मा प्राथर्ना
गनूर् हुन्छ? येशूले गय�! 
एक शान्त पवर्तको
ठाँउमा उहाँ ले स्वगर्मा
हुनुहुने �पताको साथ मा
बोल्नुभयो। सूयर् तल गए
सम्म येशूले प्राथर्ना
गनुर्भयो।

सवर्प्रथर्म येशूले दईु भाइहरूलाई, �समोन पत्रसु र
अिन्द्रयासलाई चुन्नू भयो। येशूले भन्नु भयो मेरो प�छ
आउ, �तनीहरु ले आफ्नो माछा मान� व्यवसाय छोडरे आए |

येशूले सबै लामो
अधँ्यारो रात भ�र
प्राथना मा �बतायो |

सहायता अ�न चंगाई को �निम्त ठुलो मा�नसहरु यीशु को मा
आव्नु थाल्यो | उहाँले परमेश्वरको ला�ग उहाँको काममा मदत
गनर्, उहाँको धेरै अनुयायीहरूलाई दे�ख बाह्र

मा�नसहरू छनौट गन� �नणर्य गरे।
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येशु ले भन्नु भयो जसले
परमेश्वर मा�थ भरोसा राख्दछ
भोजन र कपडा �दनुहुन्छ | जब
परमेश्वर ले चरा-चरंुगी हरुलाई भोजन, 
फुल हरुलाई सुन्दर रंग �दनुहुन्छ | 
मा�नसले, हरएक कुरा को लागी उहामाथी

भरोसा गनुर् सक्छन |

येशुको सबै आ�ा सरल छैन| उँहाले �सखाउनु भयो "कसैले
�तम्रो दा�हने गाला मा थप्पर ले �हकार्यो भने, �त�म �तम्रो
बाया गाला प�न फकार्ई देऊ," आफ्नो
�छमेक� लाई पे्रम गर | येशु जस्तै
हुनेको �निम्त होइन, जस्तो के�ह
धा�मर्क अगवुा हरु ले गदर्छ |

येशु ले �श�ा �दनु भयो
जसले मेरो वचन लाई सुनेर
मान्नेछ, �तनीहरु त्यो घर
को समान जो घर चट्टान
बनाइअको छ | आधँी हरु

ले भत्काउन सक्दैन |

येशु ले मा�नसहरु लाई यो भन्नु
भयो गपु्तमा प्राथर्ना गर | 
मा�नसहरु लाई देखाउनु को
�निम्त होइन, जस्तो के�ह
धा�मर्क अगवुा हरु ले गदर्छा |

तर प्रत्येक मा�नस जसले मेरा कुरा सुन्छ तर मेरो अनुशरण
गद�न, त्यो एउटा मूखर् मा�नस जस्तै हो। उसले आफ्नो घर
बालुनामा�थ बनायो। अ�त बिृष्टको कारणले
बाढ� आयो, आधँीले घर भित्कन्दै छ |

येशु ले �फ�लप, बथ्ल्मर्य �फल�प, बथुर्लमाई, म�ी, थोमा, 
याकूब अल्फायासको छोरो, अ�न �शमोन, जसलाई जेलोट
प�न भ�नन्छ, यहूदा, याकूबको छोरो, 
अ�न यहूदा इस्करयोती (यो यहूदा
नै तीमध्ये एकजना हो जसले
येशूलाई शत्रहुरूको
हातमा सुम्पेको
�थयो।
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येशु ले कोढ़� लाई भन्नु भयो म चाहन्छु �त�म शुद्ध होइ
जाऊ, त्य�ह सबै सहायक हरुले हेर� रहेको �थए, कोढ़� गल�

सकेको | �तनी चंगा भयो | 
एकमात्र परमेश्वर को पुत्र ले
त्यो गनुर् सक्छ | सहायक

हरु थाह पाए �तनी
हरुले एकजना उ�म
गरुु पाएको छन ् |

afOansf] of] syfn] xfd|f cb\e"t k/d]Zj/sf] af/]df atfp“b5 h;n] xfdLnfO{ 
agfpg'eof] . ltdLn] pxf“nfO{ lrg eGg] pxf“ rfxg'x'G5 .

xfdLn] v/fa sfdx¿ u/]sf 5f}+ eGg] k/d]Zj/ hfGg'x'G5 h;nfO{ pxf“ kfk eGg'x'G5 . 
kfksf] ;hfo d[To' xf], t/ k/d]Zj/n] ltdLnfO{ olt w]/} k|]d ug'{x'G5 ls ltd|f kfksf] 

lglDt j|"m;df d/]/ ;hfo ef]Ug pxf“n] cfk\mgf Psdfq k'q o]z"nfO{ k7fpg'eof] . To;kl5 
k|e' o]z" k]ml/ hLljt x'g'eof] / :ju{sf] cfk\mgf] 3/df hfg'eof] ! olb ltdLn] k|e' o]z"df 
ljZjf; u¥of} / ltd|f kfkx¿ Ifdf ul/lbg pxf“;“u laGtL u¥of} eg] pxf“n] ltdLnfO{ Ifdf 

ug'{x'g]5 ! clg pxf“ ltdLleq cfP/ jf; ug'{x'G5 / ltdL ;w}+el/ pxf“;“u} a:g]5f} .

olb ltdL of] j'm/f ;f“rf] xf] egL ljZjf; u5f}{ eg] k/d]Zj/nfO{ o;f] egM
Kof/f] k|e' o]z", tkfO{+ k/d]Zj/ x'g'x'G5, d]/f kfkx¿sf] lglDt dg{ tkfO{+ dflg; aGg'eof] / 
clxn] k]ml/ hLljt x'g'ePsf] 5 egL d ljZjf; ub{5' . j[mkf u/L d]/f] hLjgdf cfpg'xf];\
/ d]/f kfkx¿ Ifdf ug'{xf];\ tfls d}n] clxn] gof“ hLjg kfpg / ;w}+el/ tkfO{+;“u a:g 
;j"“m . tkfO{+sf] cf1f kfng ug{ / tkfO{+sf] ;Gtfg eP/ tkfO{+sf] lglDt lhpg dnfO{ 

;xfotf ug'{xf];\ . cfd]g . 

lbgx'“ afOan k9 / k/d]Zj/;“u j'm/fsfgL u/ ! o"xGgf #M!^

येशू ले बारह चेला चुन्नू भयो
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नया चु�नएको सहायकहरु
लाई येशु ले त्यो �दन धेरेय
कुरा �सखाउनु भयो | जब
उहाले समाप्त गनुर् भयो, 
एकजन कोढ़� मा�नस येशु
मा आएर चंगाई को भीख
माग्न थाले |
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