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ती मिहला कोलाहलपूणर् पहाडमा 
उिभरहके� िथइन,् उनका 
उदास आँखाह�ले 
भयानक दशृ्य हदे� 
िथए। उनको छोरो 
मद� िथयो। आमा 
म�रयम िथइन,् 
र उहाँ येशूलाई 
�ुसमा क�ला 
टाँिगएको 
ठाउँ निजकै 
उिभनुभयो।



यो सब कसरी भयो ? 
येशुले कसरी यस्तो सुन्दर 
जीवनलाई यस्तो डरलाग्दो 
त�रकाले अन्त्य 
गनर् स�ु�न्थ्यो? 
परमे�रले 
कसरी आफ्नो 
पु�लाई �ूसमा झुन्�ाएर 
त्यहाँ मनर् अनुमित 
�दनुभयो? के येशूले उहाँ 
को �नु�न्थ्यो भनेर गल्ती
गनुर्भयो? के भगवान असफल भयो?



होइन! भगवान असफल भएनन।्
येशूले कुनै गल्ती गनुर्भएको 
िथएन। येशूलाई सध� थाहा िथयो 
�क उहाँ द�ु मािनसह��ारा 
मा�रनेछ। यशूे ब�ा �नु�दँा 
पिन, िसिमयोन नाउँका 
एक वृ�ले म�रयमलाई 
दःुखको कुरा भनेका िथए।



येशूको हत्या 
�नुभन्दा केही �दन 
अिघ, एउटी आइमाई 
आएर उहाँको खु�ामा 
सुगिन्धत अ�र खन्याइन्। 
"उनी पैसा बबार्द 
ग�ररहके� िछन,्" चेलाह�ले 
गुनासो गरे। "उनल ेरा�ो काम 
ग�रन्," येशूले भ�ुभयो। "उनले मेरो 
अन्त्येि�को लािग यो ग�रन।्" कस्तो अनौठो शब्द !



यसपिछ, येशूका बा�
चेलाह�मध्ये एक य�दाले 
३० चादँीका टु�ाह�का 
लािग येशूलाई मुख्य
पुजारीह�कहा ँसुम्पन 
राजी भए।



य�दीह�को िनस्तार चाडमा, 
येशूले आफ्ना चेलाह�सँग 
अिन्तम भोजन गनुर्भयो। उहाँले 
ितनीह�लाई परमे�र र उहालँाई 
�ेम गन�ह�लाई उहाँका 
�ितज्ञाह�बारे अद्भतु 
कुराह� बताउनुभयो।



त्यसपिछ येशूले ितनीह�लाई
बाँड्नको लािग रोटी र कचौरा
�दनुभयो। ितनीह�ले येशूको
शरीर र रगत पापह�को लािग 
क्षमा ल्याउन �दइएको िथयो
भनेर ितनीह�लाई सम्झाउनको
लािग िथयो।



त्यसपिछ येशूले आफ्ना साथीह�लाई उहाँलाई धोका 
�दइनेछ, र ितनीह� भा�ेछन् भनी बताउनुभयो। "म 
भा� ेछैन," िपटरले जोड �दए। "भाले बा�ु अिघ, 
ितमीले मलाई तीन पटक इन्कार गन�छौ," येशूले 
भ�ुभयो।



त्यस रात पिछ, येशू 
गेथसमनीको बग�चामा
�ाथर्ना गनर् जानुभयो। 
उहाँसँग भएका चेलाह� 
सुते। "ह ेमेरा िपता," येशूले 
�ाथर्ना गनुर्भयो, "... यो 
कचौरा मबाट हटोस्। जे
होस,् मेरो इच्छाअनसुार 
होइन, तर तपा�ले 
चाहनुभएअनुसार।"



अचानक एउटा भीड य�दाको नेतृत्वमा 
बग�चामा आयो। येशूले िवरोध गनुर्भएन, 
तर प�ुसले एक मािनसको कान का�ट�दए। 
चुपचाप, येशूले मािनसको कान 
छुनुभयो र उसलाई िनको 
पानुर्भयो। येशूलाई थाहा 
िथयो �क उहाँको िगरफ्तारी 
परमे�रको इच्छाको भाग हो।



भीडले येशूलाई �धान पूजाहारीको घरमा लगे। 
त्यहाँ, य�दी नेताह�ले येशू मनुर्पछर् भने। 
निजकै, प�ुस नोकरह�को 
आगोको छेउमा उिभएर 
ह�ेररहकेा िथए।



तीन पटक मािनसह�ले प�ुसलाई हरेे र भन,े 
"ितमी येशूसँग िथयौ!" येशूले भ�ुभएझ� प�ुसले 
तीन पटक इन्कार गरे। 
प�ुसले पिन सराप 
�दए र कसम खाए।



त्यितकैमा भाल ेबास्यो । यो 
प�ुसलाई परमे�रको आवाज 
जस्तै िथयो। येशूका शब्दह� 
सम्झेर प�ुस बेस्सरी रोए।



य�दालाई पिन पछुतो िथयो। उहालँाई 
थाहा िथयो �क येशू कुनै पाप वा
अपराधको दोषी �नु��थ्यो। 
य�दाले चाँदीका तीस टु�ाह� 
�फतार् िलए, तर पूजाहारीह�ले
त्यसलाई िलएनन्।



य�दाले पैसा तल फ्याँके, 
बािहर गयो - र आफैलाई 
झुण्�ायो।



पूजाहारीह�ले येशूलाई रोमी 
राज्यपाल िपलातसको अगािड 
ल्याए। िपलातसले भने, "मलैे 
यस मािनसमा कुनै दोष 
भे�ाएको छैन।" तर 
भीडले कराइर�ो, 

"उहाँलाई �ूसमा टाँ�हुोस!् 
उहाँलाई �ूसमा टाँ�हुोस!्"



अन्ततः िपलातसले स्वीकार गरे, र 
येशूलाई �ूसमा मन� सजाय �दनुभयो। 
िसपाहीह�ले येशूलाई मु�ा हान,े 
उहाँको अनुहारमा थुके र उहालँाई 
कोरार् हाने। ितनीह�ले लामो तीखा 
काँडाह�को �ूर मुकुट बनाए र 
उहाँको िशरमा िथचे। त्यसपिछ 
ितनीह�ले उहाँलाई मनर्को
लािग काठको 
�ुसमा टाँगे।



येशूलाई सध� थाहा िथयो �क उहाँ यसरी मनुर्�न्छ। 
उहाँलाई यो पिन थाहा िथयो �क उहाँको मृत्युले 
उहाँमा भरोसा रा�े पापीह�को लािग क्षमा 
ल्याउनेछ। येशूको छेउमा 
दईुजना अपराधीह�लाई 
�ूसमा टाँिगएको िथयो। 
एक जनाले येशूमा िव�ास 
गरे - र �मोदवनमा 
गए। अक�ले गरेन।



घण्ट�को पीडा पिछ, येशूले 
भ�ुभयो, "यो समा� भयो," 
र मनुर्भयो। उसको काम
पूरा भएको िथयो। 
साथीह�ले 
उहाँलाई एक िनजी 
िचहानमा गाड।े



घण्ट�को पीडा पिछ, येशूले 
भ�ुभयो, "यो समा�
भयो," र मनुर्भयो। 
उसको काम पूरा भएको 
िथयो। साथीह�ले 
उहाँलाई एक िनजी 
िचहानमा गाड।े



य�द यो कथाको अन्त्य भएको 
हो भन,े यो कस्तो दखुद
�नेछ। तर परमे�रले 
अचम्मको कुरा 
गनुर्भयो। येशू मरेर 
ब�ुभएन!



ह�ाको पिहलो �दनको िबहान 
सबेरै, येशूका केही चेलाह�ले 
िचहानबाट ढुङ्गा हटेको 
भे�ाए। जब अन्त्य 
भएको हो भने, यो 
कस्तो दखुद �नेछ। 
तर परमे�रले 

अचम्मको कुरा 
िभ� हरेे, येशू 
त्यहाँ िथएन।



एउटी �ी िचहानको छेउमा रोईरहके� 
िथइन्। येशू उहाँकहाँ दखेा पनुर्भयो! 
अ� चेलाह�लाई बताउन ितनी 
खुसीसाथ फ�कर् न।् "येशू जीिवत 
�नु�न्छ! येशू मृतकबाट फक� र 
आउनुभएको छ!"



चाँड ैयेशू चेलाह�कहाँ आउनुभयो, र 
ितनीह�लाई आफ्नो नङले दाग भएका

हातह� दखेाउनुभयो। यो सत्य िथयो। येशू 
फे�र जीिवत �नु�न्थ्यो! उहाँले प�ुसलाई 

उहाँलाई इन्कार गरेकोमा क्षमा गनुर्भयो, र 
उहाँका चेलाह�लाई उहाँको बारेमा सबैलाई 

बताउन भ�ुभयो। त्यसपिछ उहाँ स्वगर्मा 
फकर् नुभयो जहाँबाट उहाँ आउनुभएको िथयो।



पिहलो इस्टर

परमे�रको वचन, बाइबलबाट एउटा कथा,

मा पाइन्छ

म�ी 26-28, लूका 22-24, 
यूह�ा 13-21

"तपा�को वचनको �वेश�ारले �काश �दन्छ।." 
भजनसं�ह 119:130



समा�



यो बाइबल कथाले हामीलाई हा�ो अद्भुत परमे�रको 
बारेमा बताउँछ जसले हामीलाई बनाउनुभयो र 

उहाँलाई तपा�ले िच� चाहनु�न्छ।

हामीले नरा�ो काम गरेका छ� भनेर परमे�रलाई 
थाहा छ, जसलाई उहाँले पाप भ�ु�न्छ। पापको सजाय 

मृत्यु हो, तर परमे�रले तपा�लाई यित धेरै माया 
गनुर्�न्छ �क उहाँले आफ्नो एकमा� पु�, येशूलाई 

�ुसमा मनर् र तपा�को पापको सजाय पाउन 
पठाउनुभयो। त्यसपिछ येशू फे�र जीिवत �नुभयो र 
स्वगर्मा घर जानुभयो! य�द तपा�ले येशूमा िव�ास 
गनुर्भयो र उहाँलाई आफ्ना पापह� क्षमा ग�र�दनु 
भयो भने, उहाँले यो गनुर्�नेछ! उहाँ आउनु�नेछ र 

अिहले तपा�मा ब�ु�नेछ, र तपा� उहाँसँग 
सध�भ�र बाँच्नु�नेछ।



य�द तपाइँ यो सत्य हो भ�े िव�ास गनुर्�न्छ भने, 
भगवानलाई यो भन:

ि�य येशू, म िव�ास गछुर् �क तपा� परमे�र �नु�न्छ, 
र मेरो पापह�को लािग मन� मािनस ब�ुभयो, र अब 
तपा� फे�र जीिवत �नु�न्छ। कृपया मेरो जीवनमा 

आउनुहोस् र मेरो पापह� क्षमा गनुर्होस्, ता�क म अब 
नयाँ जीवन पाउन सकँू, र एक �दन सध�भ�र तपा�सँग 

�न जानुहोस्। मलाई तपा�को आज्ञा पालन गनर् र 
तपा�को ब�ाको �पमा तपा�को लािग बाँच्न म�त 

गनुर्होस्। आमेन।

बाइबल पढ्नुहोस् र हरेक �दन परमे�रसँग कुरा 
गनुर्होस्! यूह�ा ३:१६
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