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परमेष्वरको �मादानको
�वशयमा परमेष्वरले
मा�नसहरूलाई भन्नुभयो।
तर यहूद� अगवुाहरूले उहाँको
पापीहरूसंगको �मत्रता �वशय
असन्तोश प्रकट गरे। यसैले
येषूले �तनीहरूलाई तीन
कथाद्वारा देखाउनभयो �क
परमेष्वर खषुी हुनुहुन्छ जब
पापीहरू �तनीहरूको स्वीकार
गछर्।



प�हलो कथा गोठालो
हो जसको सयवटा
भेड़ा �थए।

एउटा हराएको �थयो
तर उनान्सयलाई
छोड़रे एउटालाई
खोज्न गए।



जबसम्म पाइएनन
तबसम्म गोठालोले
खोिजरहे। त्यसप�छ
उनले आफ्नो
अगंालोमा हालेर
खषुीसाथ घरमा
ल्याए। उनले आफ्नो
�मत्रहरूलाई भने, 

‘‘मसंगै आनन्द गर, 
�कन�क मैले हराएको
भेड़ालाई पाएको छु।’’



येषूले व्याख्या
गनुर्भयो �क
एकजनाले पष्चाताप
गय� भने स्वगर्मानै
रमाहाट हुनेछ।
पष्चताप भनेको
पापलाई स्वीकानुर्
हो अ�न स्वीकारले
मात्र हँुदछ।



येषूको अक� कथा
एक स्त्रीको हो
जसको दष चाँद�का
�सक्का �थइन,्
हुनसक्छ �तनले
सारा जीवन साचँेक�
�थइन।् केह� घटना
घट्यो �क उनले
एउटा �सक्का
हराइन।्



बढ़ाद� यता उता हेनर्लागे।



अन्तमा उनले त्यो हराएको �सक्का
पाइन अ�न आनन्दले भ�रन।् तपा�ले
भन्न सक्नुहुन्छ उनले के ग�रन?् हो! 
उनले सबै �मत्रहरूलाई बताइन।्



फे�र येषूले
भन्नुभयो, 
‘‘एकजना
पष्चाताप गय�
भने परमेष्वरको
दतूहरूको
उपिस्थ�तमा
रमाहाट हुन्छ।’’



तेस्रो कथा चा�ह दःुखको
�थयो। एकजना छोरोले
आफ्नो बाबुको घर
छोड़केो �थयो।



टाड़ा देषमा ती केटोले सबै पैसा लापवार्ह� साथ खचर् गरे।
अब उनले के गनर् सक्छ? िस्थ�त खराब भयो अ�न
अ�नकाल पÚयो। त्यो केटो भोकले मनर् लाग्यो।



भोकले �नरास भए अ�न सुंगरुलाई खवुाउने काम पाए।
तर कसैले उनलाई खान �दन्थेन।् उनले सुंगरुले खाने
खाना खषुीसाथ खान्थे। हुनसक्छ, उनले गथ�। अन्तमा
उनको मिस्तस्क खो�लयो। ‘‘घरमा नोकरहरूले असल
खान्छ’’ भनी
सोचे।



‘‘म �पताको घरमा
गएर �मा माग्नेछु
अ�न म तपा�को छोरा
भ�नने योग्यको छुइन ्
र म आषा गछुर् �क
मलाई तपा�को
नोकरसरह
तुल्याउनुहोस।्’’



जब ती केटो टाड़ाबाट घर आइरहेका बाबुले देखे तब
खषुीसाथ गएर त्यसलाई अगंालो हाल� चुम्मन गरे।



‘‘�पता, मैले पाप
गरे अ�न म तपा�को
छोरा भ�नने योग्यको
छुइन अ�न मलाई
तपा�को नोकरसरह
तुल्याउनुहोस’्’ भनी
भने तर बाबुले रोके।
�यनको ला�ग असल
लुगाा, जतुा अ�न
औठं� ल्याइदेऊ र ठूलो
भोज तयार गर।’’



त्यहाँ ठूलो भोज तयार ग�रएको �थयो �कन�क छोरा
हराएको �थयो पाइयो। येषूले यो कथा भनेर देखाउनुभयो

�कन�क परमेष्वरले
पष्चतापी भएर

आउनेहरूलाई पे्रम
गनुर्हुन्छ।
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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 . 
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