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छम ्ह �मसा तसकं खलबल जुया 
च ्वंगु डाँडाय ् दनाः च ्वन, वयागु 
�मखां  
छगू ग ्यानापुगु दृष ्य स ्वयाः  
च ्वन। वया काय ् �सत ्यंगु  
द।ु माम ्ह धाःसा म�रयम  
खः अले व येशूयात  
कू्रसय ् न�क ताःगु  
थाय ् �लक् क दनाः  
च ्वंगु खः। 



थ ्व फुक् क गुकथं जुल? 
गथे जुयाः येशूयागु तसकं 
बांलाःगु जीवन थथे 
ग ्यानापुगु त�रकां  
क् वचाल? गुकथं परमेश्वरं 

थः  
याकः काय ्यात  

कू्रसय ् न�क  
ताना स ्यायेत  
�बया�दल? छु  

येशूं छु गल ्ती यानाद�गु  
द ुला? छु परमेश ्वर  
असफल जूगु खः ला? 



अहँ मखु! परमेश ्वर 
असफल जूगु मखु। येशूं 
छंु नं गल ्ती यानाद�गु 
मद।ु दषु ्ट मनूतय ्सं 
थःत स ्याइ�त�न धयागु 
ख ँयेशूं न ्हापा हे स ्यू। 
येशू मचाबलय ् हे 
�श�मयोन नां याम ्ह 
बुह्राम ्ह मनुखं थ ्व 
दःुखया ख ँम�रयमयात 
धाःगु खः। 



येशूयात  
स ्याये छंु �दन  
न ्ह्यः छम ्ह �मसा  
वय ्कःयाथाय ् वया वय ्कःया  
तु�तइ तसकं नस ्वाःगु नाइ�चकं  
प ्वंकाः ब ्यूगु खः। “वं द्येबा  
�स�त ंछ् वया च ्वंगु द,ु”  
धकाः चेलातय ्सं कचकच यात।  
“व �मसां तसकं बांलाःगु ज ्या याःगु  
द,ु” येशूं धया�दल। “वं थ ्व ज ्या िज �सबलय ् 
याये  
माःग ज या कथं याःग खः। ग�ल अजचायापग 

 



अनं�ल येशूया �झ�ंनम ्ह 
चेलत मध ्ये छम ्ह यहूदां 
धोका  
बी�तनी अले स ्वीगू वहःया  
कुचां वय ्कःयात तःधंम ्ह  
पुजाहार�तय ्सं ज ्वंकेगु  
क् वः�छत। 



यहूद�तय ् छुत ्काराया नखः 
हंबलय ् येशूं थः चेलातनापं च ्वना 
नये त ्वने याना�दल। वय ्कलं 
इ�मत परमेश ्वरया बारे व 
वय ्कःयात माया याइ�पन ्त 
वय ्कलं यानाद�गु बाचाया बारय ् 
अजूचायापुगु खतँ धया�दल। 
अनं�ल येशूं �छ�मसं इना न 
धकाः इ�मत म�र  

व ख ्वला �बया�दल। थ ्व ख ँ
धाःसा येशूया म ्ह व �ह ं 

पापत �मा बीगु  
�न�ंत ंलल ्हाःगु खः  

धयागु ख ँलुमंका बी। 



अनं�ल येशूं थःत धोखा बीम ्ह व चेलात 
�बस ्यंुव�न�त�न धयागु ख ँसीका थः पासा�पन ्त 
धया�दल। पत्रसंु जोर �वया धाल, “िज �बस ्यंु 
वनेमखु।” अले येशूं धया�दल, “थ� खा हाले 
न ्ह्यः छं िजत स ्वकः तक म ्हमस ्यु धकाः धाइ। 



अनं�ल वहे चान ्हय ् 
येशू गेतसमनी 
बग�चाय ् प्राथार्ना यायेत 
झाया�दल। वय ्कःनापं 
द�ुप ंचेलात 
न ्ह्यःवय ्का च ्वन। 
येशूं थथे धया प्राथर्ना 
याना�दल, “बाः, 
ज ्यूसा थ ्व दःुखयागु 
ख ्वला िजथासं 
चीका�दसँ। अय ्नं 
िजतः यःथ� यानाद� 
मत,े �छतः यःथ� हे 
याना�दसँ।” 



आकाझाका ंमनूतय ्गु छगू हूल व बग�चाय ् 
दहुां वल उ�कयात यहूदां न ्ह्यज ्याकूगु 
खः। येशूं इ�मगु �वरोध यानामद� तर 
पत्रसंु छम ्हय ्�सगु न ्हाय ्प ंचाना�बल। 
शान ्त जुयाः येशूं व मनूया न ्हाय ्प ं 
�थया�दल अले वयात लंका�बल।  
वय ्कःयात ज ्वंगु परमेश ्वरया  
इच ्छाया छगू ब ्वः खः  
धयागु ख ँयेशूं स ्यू। 



व हूलं येशूयात तःधं�प ंपुजाहार�या छ�य ् यंकल। अन 
यहूद�तय ् नायःतय ्सं येशूयात स ्याये हे मा धकाः 
धाल। पत्रसु  

�लक् क च ्वना च ्यःतय ्सं �म पनाच ्वंथाय ् दना 
येशूयात  

स ्वया च ्वन। मनूतय ्सं  
स ्वकःतक पत्रसुयात थथे 

 धकाः न ्यन, “छ येशूनापं दमु ्ह 
 मखुला!” पत्रसंु पा फया 

 धाल “मखु।” येशूं 
 धयाद� थ� पत्रसंु थ ्व 

 खयँ ् वय ्कःयात  
स ्वकःतक 

 म ्हमस ्यु धाल। 



उबलय ् हे खा हाल। व 
ला परमेश ्वरया 
काय ्नापं नवाना च ्वंगु 
थ� खः। येशूया 
वचनयात लुमंका पत्रसु 
ह्वाँय  ह्वाँय  ख वल। 



यहूदां नं पश ्चाताप  
 
            यात। येशू छंु 
नं पाप व  
 
अपराधया दोषी मखु धयागु ख ँ
व ंस ्यू। यहूदां स ्वीकू वहःया 
कुचा �लत �बल तर 
पुजाहार�तय ्सं व �लतकाय ्  
मानय ् मजू। यहूदां व धेबा बँय ् 

वांछ् वया �पहां वन - अले 
झनय  जयाः आत माहत या यात। 



पुजाहार�तय ्सं येशूयात रोमी  
बडा-हा�कम �पलातसया न ्ह्यःने 
हल। �पलातसं धाल, “जीं थ ्व 
मूनयाके छंु नं दोष मखना।” 
तर भीड ंतसलं हाला  
               थथे धाल, 
“वयात कू्रसय ्  
               यख ्खानाः 
स ्याना छ्व!”  
               “वयात 
कू्रसय ् यख ्खानाः  
               स ्याना 
छ्व!” 



�लपतय ् �पलातसं भीडयागु हे ख ँ
मानय ् जुल अले येशूयात कू्रसय ् 
यख ्खाना स ्यायेगु अनुम�त �बल। 
�सपाइँतय ्सं येशूयात ल ्हातं दाल, 
वय ्कःया ख ्वालय ् थुकलं �बल अले 
वय ्कःयात कोरा� दाल। इ�मसं 
तहाकःगु  
कं दगुु मुकुट दय ्का वय ्कःया छ�नय ् 
पुइका�बल। अनं�ल ंइ�मसं वय ्कःयात 
�सँया कू्रसय ् न�क ताना  
यख ्खाना स ्यात। 



येशूयात थः थुकथं सीमा�न धयागु ख ँन ्हापा हे 
स ्यु। वय ्कःयाके भरोसा याइ�पन ्त वय ्कःया 
मतृ ्युपाख� पाप �मा हयाद� धयागु ख ँनं वय ्कलं 
स ्यु। येशूया �नखे पाख� �नम ्ह  

डाँकूत नं कू्रसय ् यख ्खाना तःगु द।ु 
 छम ्हय ्�सनं येशूयात �वश ्वास 

 यात अले स ्वगर्य ् वन। 
 मेम ्हय ्�सनं धाःसा  

�वश ्वास मया। 



यक् व ई कष ्ट नये धुंकाः येशूं 
धया�दल, “आः �सधल” अले 
वय ्कः सीत। वय ्कःया ज ्या  
पूवन। वय ्कःया पासा�पन ्सं 
वय ्कःयात छगू थःगु  
हे �चहानय ् थुन। 



अनं�ल रोमी 
�सपाइँतय ्सं व 
�चहानया प ्वाः �तना 
अन पा तयातल। आः 
अन सुं नं दहुां वने 
फइमखुत। 



थन हे थ ्व घटना �सधइगु 
जूसा गु�ल दःुख लगय ् 
जुइगु जुइ। तर परमेश्वरं 
छगू अजूचायापुगु  
ज ्या याना�दल। येशू  
सीना तंु मवन। 



वा न ्हापांगु �दनया सुथ न ्हापां 
येशूया छंु चेलात �चहानया 
म ्हुतु प ्वाःलय ् तयातःगु 
तःग ्वगु  
ल ्वहं चीकातःगु खन।  
इ�प ंदनेु दहुां वना  
स ्वबलय ्  
येशू अन मद।ु 



छम ्ह �मसा ख ्वख ्व ं�चहानया 
�लक् क च ्वना च ्वन। येशू 
वयाथाय ् खने दय ्कः वल! व ं
मे�प ंचेलातय ्त कंवनेत खु�स 
जुया ब ्वाँय ् वन।  
“येशू म ्वाःम ्ह खः! येशू  
सीगुपाख� म ्वानाः वःगु द!ु” 



याकनं हे येशू चेला�पन ्थाय ् झाल अले थःगु  
ल ्हाःतय ् न�क ताना तःगु घाःखु इ�मत 
क् यना�दल। व धात ्थ� हे खः। येशू हाकनं 

म ्वानाः वःगु खः। वय ्कःयात म ्हमस ्यु धकाः 
धाम ्ह पत्रसुयात वय ्कलं �मा �बया�दल अले 

वय ्कःया बारे फुक् क�सत कनेगु �न�ंत ंचेलातय ्त 
आ�ा �बया�दल। अनं�ल वय ्कः फुक् क�सनं खंक 

हे स ्वगर्य ् थहां झाल गनं वय ्कः न ्हापांगु 
ख्रीष ्टमसया  

�दनय  झायाद�ग खः। 



न ्हापांगु इस ्टर 
 

मस्तय ्गु �न�ंत ंबाइबलया ख ँन्ह्यब्वेया थ्व 
परमेश ्वनरया 

बचन बाइबलपाख� काःगु सत्य बाखं खः गुगु 
 

म�ी २६-२८, लूका २२-२४, यूहन ्ना १३-२१ 

“�छगु वचन थुइकाबीबलय ् िज�मत जः दइ।” 
भजनसंग्रह ११९:१३० 
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क् वचाल 



बाइबलया थ्व सत ्य बाखं न ंझी अजुचायापुम ्ह परमेश ्वरया बारे 
कनाबी  

सुनां झीतः दय ्का�दल। छं वय ्कःयात म्ह�समा धकाः वय ्कलं इच्छा 
यानाद�। 

 
झीसं म�भगंु ज्यात यानागु दसुा परमेश्वरं �सइका कायेफु गु�कयात 
वय ्कलं पाप धया�दल। पापया सजाँय मतृ्यु खः, तर परमेश्वरं झीतः 
यक् वः माया याना�दल ता�क झीगु पापया �न�ंत ंकू्रसय ् सीना दःुख 
कष्ट फयेत वय ्कलं थः याकः काय ् येशू प्रभुयात थ ्व संसारय ् 

छ् वयाहया�दल। हाकनं येशू प्रभु म्वानाः झाया�दल अले स्वगर्य ् थःगु छ� 
झाया�दल। थ� झीसं प्रभु येशूयात �वश्वास यात धाःसा झीगु पाप �मा 
यायेत वय ्कःयाके �बन्ती यात धाःसा वय ्कलं झीगु पाप �मा यानाद�। 
अले वय ्कः झीगु नुगलय ् दहुांझायाद� अनं�ल झी�प ंसदां वय ्कः नापं 

हे च्वनाच्वनी। 
 

छंु जुयाः छं थ्व  सत्या खः धकाः �वश्वास यानागु खःसा परमेश ्वरयात 
थथे धकाः 

प्राथर्ना या: यःम्ह प्रभु येशू, �छ हे परमेश ्वर खः, िजगु पापया 
�न�ंत ंसीनाद�त �छ मनू जुयाः थ्व संसारय ् झाल अले हाकनं स्वन्हु 
दय ्काः म्वानाझाःग ुखः धकाः िजं �वश्वास याये। दयायाना िजग ु

जीवनय  झाया�दसँ अले िजग पापत �मा याना�दसँ ता�क िजं न्हग 
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