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मिहला कोलाहल पहाडमा
उिभएक� िछन्, उसको दखुी 
आँखा एक भयानक दशृ्य को 
लागी हदे�। उनको छोरा 
म�ररहकेो िथयो। आमा 
म�रयम िथइन्, र उनी 
त्यो ठाउँको निजक 
उिभए जहाँ येशूलाई 
�ूसमा टाँिगएको िथयो।
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तब येशूले आफ्ना साथीह�लाई भ�ुभयो �क उहाँलाई धोका �दइनेछ, 
र उनीह� भा�ेछन्। "म भा�े छैन," िपटरले जोड �दए। "कुखुराले 
कराउनु भन्दा पिहले, तपाइँ मलाई तीन पटक इन्कार गनुर्�नेछ," 
येशूले भ�ुभयो।

यस पिछ, य�दा, येशूका बा� 
चेलाह� मध्ये एक, चाँदी को 
30 टु�ाह� को लागी मुख्य 
पुजारीह� लाई येशू लाई 
धोका �दन सहमत भयो।

होइन! भगवान असफल 
�नु��। येशूले कुनै गल्ती 
गनुर्भएको िथएन। येशूलाई 
सध� थाहा िथयो �क उहाँ द�ु 
मािनसह� �ारा मा�रनु�नेछ। 
जब येशू एक ब�ा �नु�न्थ्यो, 
िशमोन नामको एक बूढाले 
म�रयमलाई भनेका िथए �क
द:ु ख अगाडी छ।

य�दी िनस्तार चाड मा, येशूले आफ्ना 
चेलाह� संग आफ्नो अिन्तम खाना िथयो। 
उहाँले ितनीह�लाई परमे�र र उहाँलाई 
माया गन�ह�लाई उहाँका �ितज्ञाह� को बारे 
मा अद्भुत कुराह� भ�ुभयो। तब येशूले 
उनीह�लाई बाँड्नको लागी रोटी र एक कप 
�दनुभयो। यी उनीह�लाई सम्झाउनु िथयो 
�क येशूको शरीर र रगत पापह� को लागी 
क्षमा ल्याउन को लागी 
�दइएको िथयो।

येशूको हत्या �नुभन्दा केही 
�दन अिघ एक मिहला आइन् 
र उहाँको खु�ामा सुगिन्धत 
मलम खन्याइन्। "उनी पैसा 
बबार्द गद�िछन्," चेलाह�ले गुनासो गरे। 
"उनले रा�ो काम ग�रन्," येशूले भ�ुभयो। "उनले 
यो मेरो दफनको लागी ग�रन्।" कस्तो अनौठो शब्द!

यो सब कसरी भयो? 
येशू कसरी यस्तो भयानक
त�रका मा यस्तो सुन्दर
जीवन को अन्त्य गनर् 
स�ु�न्छ? भगवानले 
कसरी उहाँको 
पु�लाई �ूसमा 
झुण्�ाउनको 
लागी त्यहाँ मनर् 
�दनु�न्छ? के येशू उहाँ
को �नु�न्थ्यो भनेर गल्ती 
गनुर्भयो? के भगवान 
असफल भए?
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य�दाले पैसा तल फाले, 
बािहर गए - र 
आफ� लाई झुिण्डए।

त्यि�कैमा एउटा कुकुरले 
करायो। यो प�ुस को
लागी भगवान को आवाज 
जस्तै िथयो। येशूको वचन 
सम्झेर प�ुस �द ैरोए।

अचानक एउटा भीड जुडासको नेतृत्वमा बग�चामा 
�वेश गय�। येशूले �ितकार गनुर्भएन, तर प�ुसले 
एउटा मािनसको कान का�ट�दए। चुपचाप, येशूले त्यो 
मािनसको कान छुनुभयो र उसलाई िनको पानुर्भयो। 
येशूलाई थाहा िथयो �क उहाँको िगरफ्तारी 
परमे�रको इच्छा को एक िहस्सा हो।

य�दा पिन द:ु खी िथए। उहाँलाई 
थाहा िथयो �क येशू कुनै पाप वा 
अपराधको दोषी �नु��। य�दाले 
चाँदीका ३० टु�ा �फतार् िलए, तर 
पुजारीह�ले त्यो िलएनन्।

भीडले येशूलाई �धान पुजारीको घरमा लगे। त्यहाँ य�दी 
अगुवाह�ले येशू मनुर्पछर् भने। निजकै, प�ुस नोकरह�को आगोको 
छेउमा उिभए र ह�ेररह।े तीन 
पटक मािनसह�ले प�ुसलाई 
हरेे र भने, "तपाइँ येशू संग 
�नु�न्थ्यो!" तीन पटक प�ुसले 
यसलाई इन्कार गरे, जसरी 
येशूले भ�ुभएको िथयो। 
प�ुसले �ाप �दए 
र कसम खाए।

त्यो रात पिछ, येशू 
गेत्समनी को बग�चा मा 
�ाथर्ना गनर् जानुभयो। 
उहाँका साथमा रहकेा
चेलाह� िनदाए। "ह ेमेरो 
बुबा," येशूले �ाथर्ना 
गनुर्भयो, "... यो प्याला 
म बाट जान �दनुहोस्। जे 
होस्, मँ चाहदँनै, तर
जसरी तपाइँ चाहानु�न्छ।"
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य�द यो कथा को अन्त्य िथयो, 
यो कित द:ु खी �नेछ। तर 
भगवानले केिह अद्भुत 
गनुर्भयो। येशू मरेको �नु��!

पीडा को घण्टा पिछ, येशू भ�ुभयो, 
"यो समा� भयो," र मरे। उसको
कामपूरा भएको िथयो। 
साथीह�ले उहाँलाई एक 
िनजी िचहानमा गाड।े

अन्ततः िपलातसले हार मान्यो, र येशूलाई 
�ूसमा मनर् सजाय �दयो। िसपाहीह�ले 
येशूलाई मु�ा हाने, उनको अनुहारमा थुके, 
र उहाँलाई कोरार् लगाए। उनीह�ले लामो 
ितखो काँडाको �ूर मुकुट बनाए र उनको 
टाउकोमा िथचे। तब ितनीह�ले उहाँलाई 
मनर्को लागी काठको �ुसमा झुण्�ाए।

तब रोमन िसपाहीह�ले
िचहान सील गरी राख।े अब
कोिह िभ� प� वा बािहर
जान सक्दनैन्।

येशूलाई सध� थाहा िथयो �क उहाँ त्यसरी नै मनुर्�नेछ। उहाँलाई यो 
पिन थाहा िथयो �क उहाँको मृत्युले उहाँमा भरोसा रा�े पापीह�को 
लागी क्षमा ल्याउनेछ। येशूको छेउमा दईु अपराधीलाई �ूसमा 
टाँिगएको िथयो। एक येशू मा 
िव�ास - र स्वगर् गए। 
अ�ले गरेनन्।

पुजारीह�ले येशूलाई रोमी राज्यपाल 
िपलातसको सामु ल्याए। िपलातसले भने, 
"मैले यो मािनसमा कुनै गल्ती पाएको 
छैन।" तर भीड रोइर�ो, "उहाँलाई 
�ूसमा टाँ�ुहोस्! उहाँलाई 
�ूसमा टाँ�ुहोस्!"
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यो बाइबल कथा हामीलाई हा�ो अद्भुत भगवान को बारे मा बताउनु�न्छ 
जसले हामीलाई बनाउनुभयो र जो तपाइँ उहाँलाई जा� चाहानु�न्छ।

भगवान जा�ु�न्छ �क हामीले नरा�ो काम गरेका छ�, जसलाई उहाँ पाप 
भ�ु�न्छ। पापको सजाय मृत्यु हो, तर भगवानले ितमीलाई यित धेरै माया 

गनुर्�न्छ �क उसले आफ्नो एक मा� पु�, येशूलाई �ुस मा मनर् पठायो र ित�ो 
पापको लागी सजाय पाउन। तब येशू जीिवत �फतार् आउनुभयो र स्वगर् घर 

जानुभयो! य�द तपाइँ येशू मा िव�ास गनुर्�न्छ र उहाँलाई तपाइँको पापह� 
क्षमा गनर् को लागी सो�ु�न्छ, उहाँले यो गनुर्�नेछ! उहाँ आउनु�नेछ र अब 

तपाइँ मा ब�ु�नेछ, र तपाइँ सध� उहाँको साथमा रहनु�नेछ।

य�द तपाइँ िव�ास गनुर्�न्छ �क यो सत्य हो, भगवानलाई यो भ�ुहोस्:
ि�य येशू, म िव�ास गदर्छु �क तपाइँ भगवान �नु�न्छ, र मेरो पापको लागी मन� 
मािनस ब�ुभयो, र अब तपाइँ फे�र िजउनु�न्छ। कृपया मेरो जीवन मा आउनुहोस् 
र मेरो पापह� माफ गनुर्होस्, ता�क म अब नयाँ जीवन पाउन सक्छु, र एक �दन 

सध� को लागी तपाइँ संग �न को लागी। मलाई तपाइँको आज्ञा पालन गनर् र 
तपाइँको ब�ा को �प मा तपाइँको लागी बाँच्न म�त गनुर्होस्। आमेन।

बाइबल पढ्नुहोस् र हरेक �दन भगवान संग कुरा गनुर्होस्! यूह�ा ३:१
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परमे�रको वचन, बाइबल बाट एक कथा,

मा पाईन्छ

म�ी २-2-२8, लूका २२-२४, 
जोन १३-२१

"तपाइँको शब्द को �वेश �ार �काश �दन्छ।"
भजन ११:१३०

एक जना मिहला िचहानको छेउमा 
रोइरहके� िथइन्। येशू उसलाई दखेा 
पनुर्भयो! उनी अन्य चेलाह�लाई 
बताउन खुशी संग �फतार् 
हता�रन्। "येशू जीिवत 
�नु�न्छ! येशू मरेको बाट 
�फतार् आउनुभएको छ!"

समा�

चाँड ैयेशू चेलाह�कहाँ आउनुभयो, र उनीह�लाई आफ्नो न 
ले दािगएको हात दखेाउनुभयो। यो साँचो िथयो। येशू फे�र 
जीिवत �नु�न्थ्यो! उहाँले प�ुसलाई इन्कार गनुर्भएकोमा 

क्षमा �दनुभयो, र आफ्ना चेलाह�लाई उहाँको 
बारेमा सबैलाई बताउन भ�ुभयो। तब उहाँ स्वगर् 

फकर् नुभयो जहाँ उहाँ आउनुभएको िथयो।

ह�ाको पिहलो �दनको िबहान सबेरै, 
येशूका केही चेलाह�ले िचहानबाट 
ढु रोल लुटेको भे�ाए। जब 
ितनीह�ले िभ� हरेे, येशू 
अब त्यहाँ �नु��।
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