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छम् ह �मसा तसकं खलबल जयुा च् वंग ु
डाडँाय्  दनाः च् वन, वयाग ु�मखां
छगू ग् यानापगु ुदषृ् य स् वयाः 
च् वन। वया काय्  �सत् यंग ु
द।ु माम् ह धाःसा मिरयम 
खः अल ेव यशूेयात 
कू्रसय्  न�क ताःग ु
थाय्  �लक् क दनाः 
च् वंग ुखः।



थ् व फुक् क गकुथं जलु? गथ े
जयुाः यशूेयाग ुतसकं बांलाःग ु
जीवन थथ ेग् यानापगु ुतिरकां 
क् वचाल? गकुथं परम�ेरं थः 

याकः काय् यात 
कू्रसय्  न�क 

ताना स् यायते
�बया�दल? छु

यशंूे छु गल् ती यानादीगु
द ुला? छु परमशे् वर

असफल जूग ुखः ला?



अह ँमख!ु परमशे् वर 
असफल जूग ुमख।ु यशंूे छंु 
नं गल् ती यानादीग ुमद।ु दषु् ट 
मनूतय् सं थःत स् याइ�त�न 
धयाग ुख ँयशंूे न् हापा ह े
स् यू। यशूे मचाबलय्  हे
�श�मयोन नां याम् ह बहु्राम् ह 
मनखंु थ् व दःुखया खँ
मिरयमयात धाःग ुखः।



यशूेयात 
स् याय ेछंु �दन 
न् �ः छम् ह �मसा 
वय् कःयाथाय्  वया वय् कःया 
त�ुतइ तसकं नस् वाःग ुनाइ�चकं 
प् वंकाः ब् यूग ुखः। “वं द्यबेा 
�स�तं छ् वया च् वंग ुद,ु” 
धकाः चलेातय् सं कचकच यात। 
“व �मसां तसकं बांलाःग ुज् या याःग ु
द,ु” यशंूे धया�दल। “वं थ् व ज् या �ज �सबलय्  याय े
माःग ुज् या कथं याःग ुखः। ग�ुल अजूचायापगु ुवचनत!



अनं�ल यशूेया �झं�नम् ह चलेत 
मध् य ेछम् ह यहूदां धोका
बी�तनी अल ेस् वीगू वहःया 
कुचां वय् कःयात तःधंम् ह
पजुाहारीतय् सं ज् वंकेगु
क् वः�छत।



यहूदीतय्  छुत् काराया नखः 
हंबलय्  यशंूे थः चलेातनापं च् वना 
नय ेत् वन ेयाना�दल। वय् कलं इ�मत 
परमशे् वरया बारे व वय् कःयात माया 
याइ�पन् त वय् कलं यानादीगु बाचाया 
बारय्  अजूचायापगु ुखतँ धया�दल।
अनं�ल यशंूे �छ�मसं इना न धकाः 

इ�मत मिर व ख् वला �बया�दल। 
थ् व ख ँधाःसा यशूेया 

म् ह व �हं पापत 
�मा बीग ु�नं�तं 

लल् हाःग ुखः धयाग ु
ख ँलमंुका बी।



अनं�ल यशंूे थःत धोखा बीम् ह व चलेात �बस् युंव�न�त�न 
धयाग ुख ँसीका थः पासा�पन् त धया�दल। पत्रसंु जोर �वया 
धाल, “�ज �बस् युं वनमेख।ु” अल ेयशंूे धया�दल, “थौ ंखा 
हाल ेन् �ः छं �जत स् वकः तक म् हमस् य ुधकाः धाइ।



अनं�ल वह ेचान् हय्  यशूे 
गतेसमनी बगैचंाय्  प्राथार्ना
यायते झाया�दल। 
वय् कःनापं द�ुपं चलेात 
न् �ःवय् का च् वन। यशंूे 
थथ ेधया प्राथर्ना 
याना�दल, “बाः, ज् यूसा 
थ् व दःुखयाग ुख् वला
�जथासं चीका�दस।ँ अय् नं 
�जतः यःथे ंयानादी मत,े 
�छतः यःथे ंह ेयाना�दस।ँ”



आकाझाकां मनूतय् ग ुछगू हूल व बगैचंाय्  दहुां 
वल उ�कयात यहूदां न् �ज् याकूग ुखः। यशंूे इ�मग ु
�वरोध यानामदी तर पत्रसंु छम् हय् �सग ुन् हाय् पं 
चाना�बल। शान् त जयुाः यशंूे व मनूया न् हाय् पं 
�थया�दल अल ेवयात लंका�बल। 
वय् कःयात ज् वंग ुपरमशे् वरया 
इच् छाया छगू ब् वः खः 
धयाग ुख ँयशंूे स् यू।



व हूलं यशूेयात तःधं�पं पजुाहारीया छेय्ँ  यंकल। अन 
यहूदीतय्  नायःतय् सं यशूेयात स् याय ेह ेमा धकाः धाल। पत्रसु 

�लक् क च् वना च् यःतय् सं �म पनाच् वंथाय्  दना 
यशूेयात स् वया च् वन। मनूतय् सं 

स् वकःतक पत्रसुयात थथ े
धकाः न् यन, “छ यशूेनापं दमु् ह 

मखलुा!” पत्रसंु पा फया 
धाल “मख।ु” यशंूे 

धयादी थे ंपत्रसंु थ् व 
खय्ँ  वय् कःयात 

स् वकःतक
म् हमस् य ुधाल।



उबलय्  ह ेखा हाल। व ला
परमशे् वरया काय् नापं
नवाना च् वंग ुथे ंखः। यशूेया 
वचनयात लमंुका पत्रसु
�ाय्ँ  �ाय्ँ  ख् वल।



यहूदां नं पश् चाताप यात। यशूे 
छंु नं पाप व अपराधया दोषी 
मख ुधयाग ुख ँवं स् यू। यहूदां 
स् वीकू वहःया कुचा �लत �बल 
तर पजुाहारीतय् सं व �लतकाय्  

मानय्  मजू।



यहूदां व धबेा बय्ँ  
वांछ् वया �पहां वन 
- अल ेझनुय्  जयुाः
आत् माहत् या यात।



पजुाहारीतय् सं यशूेयात रोमी
बडा-हा�कम �पलातसया न् �ःन ेहल। 
�पलातसं धाल, “जी ंथ् व मूनयाके छंु 
नं दोष मखना।” तर भीडं तसलं हाला 

थथ ेधाल, “वयात कू्रसय्  
यख् खानाः स् याना छ्व!” 
“वयात कू्रसय्  यख् खानाः 
स् याना छ्व!”



�लपतय्  �पलातसं भीडयाग ुह ेख ँमानय्  
जलु अल ेयशूेयात कू्रसय्  यख् खाना स् यायगे ु
अनमु�त �बल। �सपाइतँय् सं यशूेयात ल् हातं 
दाल, वय् कःया ख् वालय्  थकुलं �बल अल े
वय् कःयात कोरा� दाल। इ�मसं तहाकःग ु
कं दगु ुमकुुट दय् का वय् कःया छेनँय्  
पइुका�बल। अनं�लं इ�मसं वय् कःयात 
�सयँा कू्रसय्  न�क ताना 
यख् खाना स् यात।



यशूेयात थः थकुथं सीमा�न धयाग ुख ँन् हापा ह ेस् य।ु 
वय् कःयाके भरोसा याइ�पन् त वय् कःया मतृ् यपुाखे ंपाप �मा 
हयादी धयाग ुख ँनं वय् कलं स् य।ु यशूेया �नखे पाखे ं�नम् ह 

डाकूँत नं कू्रसय्  यख् खाना तःग ुद।ु
छम् हय् �सनं यशूेयात �वश् वास

यात अल ेस् वगर्य्  वन।
ममे् हय् �सनं धाःसा 

�वश् वास मया।



यक् व ई कष् ट नय ेधुंकाः यशंूे
धया�दल, “आः �सधल” अल े
वय् कः सीत। वय् कःया ज् या 
पूवन। वय् कःया पासा�पन् सं 
वय् कःयात छगू थःग ु
ह े�चहानय्  थनु।



अनं�ल रोमी �सपाइतँय् सं 
व �चहानया प् वाः �तना 
अन पा तयातल। आः 
अन सुं नं दहुां वन े
फइमखतु।



थन ह ेथ् व घटना �सधइग ुजूसा 
ग�ुल दःुख लगय्  जइुग ुजइु। 
तर परम�ेरं छगू अजूचायापगु ु
ज् या याना�दल। यशूे 
सीना तुं मवन।



वा न् हापांग ु�दनया सथु न् हापां 
यशूेया छंु चलेात �चहानया म् हतु ु
प् वाःलय्  तयातःग ुतःग् वगु
ल् वहं चीकातःग ुखन। 
इ�पं दनु ेदहुां वना 
स् वबलय्  
यशूे अन मद।ु



छम् ह �मसा ख् वख् वं �चहानया
�लक् क च् वना च् वन। यशूे वयाथाय्  
खन ेदय् कः वल! वं म�ेपं चलेातय् त 
कंवनते ख�ुस जयुा ब् वाय्ँ  वन। 
“यशूे म् वाःम् ह खः! यशूे 
सीगपुाखे ंम् वानाः वःग ुद!ु”



याकनं ह ेयशूे चलेा�पन् थाय्  झाल अल ेथःगु
ल् हाःतय्  न�क ताना तःग ुघाःख ुइ�मत क् यना�दल। व 

धात् थे ंह ेखः। यशूे हाकनं म् वानाः वःग ुखः। वय् कःयात 
म् हमस् य ुधकाः धाम् ह पत्रसुयात वय् कलं �मा �बया�दल 
अल ेवय् कःया बारे फुक् क�सत कनगे ु�नं�तं चलेातय् त 
आ�ा �बया�दल। अनं�ल वय् कः फुक् क�सनं खंक ह े
स् वगर्य्  थहां झाल गनं वय् कः न् हापांग ुख्रीष् टमसया 

�दनय्  झायादीग ुखः।



न् हापांग ुइस् टर

मस्तय् ग ु�नं�तं बाइबलया ख ँन्�ब्वयेा थ्व परमशे् वनरया
बचन बाइबलपाखे ंकाःग ुसत्य बाखं खः गगुु

म�ी २६-२८, लूका २२-२४, यूहन् ना १३-२१

“�छग ुवचन थइुकाबीबलय्  �ज�मत जः दइ।”
भजनसंग्रह ११९:१३०



क् वचाल



बाइबलया थ्व सत् य बाखं नं झ� अजचुायापमु् ह परमशे् वरया बारे कनाबी 
सनुां झ�तः दय् का�दल। छं वय् कःयात म्ह�समा धकाः वय् कलं इच्छा यानादी।

झ�सं म�भंग ुज्यात यानाग ुदसुा परम�ेरं �सइका कायफुे ग�ुकयात वय् कलं पाप 
धया�दल। पापया सजायँ मतृ्य ुखः, तर परम�ेरं झ�तः यक् वः माया याना�दल ता�क 

झ�ग ुपापया �नं�तं कू्रसय्  सीना दःुख क� फयते वय् कलं थः याकः काय्  यशूे 
प्रभयुात थ् व संसारय्  छ् वयाहया�दल। हाकनं यशूे प्रभ ुम्वानाः झाया�दल अल े

स्वगर्य्  थःग ुछे ँझाया�दल। थौ ंझ�सं प्रभ ुयशूेयात �व�ास यात धाःसा झ�ग ुपाप 
�मा यायते वय् कःयाके �बन्ती यात धाःसा वय् कलं झ�ग ुपाप �मा यानादी। अल े
वय् कः झ�ग ुनगुलय्  दहुांझायादी अनं�ल झ��पं सदां वय् कः नापं ह ेच्वनाच्वनी।

छंु जयुाः छं थ्व  सत्या खः धकाः �व�ास यानाग ुखःसा परमशे् वरयात थथ ेधकाः
प्राथर्ना या: यःम्ह प्रभ ुयशूे, �छ ह ेपरमशे् वर खः, �जग ुपापया �नं�तं सीनादीत �छ 

मनू जयुाः थ्व संसारय्  झाल अल ेहाकनं स्वन्ह ुदय् काः म्वानाझाःग ुखः धकाः �जं 
�व�ास याय।े दयायाना �जग ुजीवनय्  झाया�दस ँअल े�जग ुपापत �मा याना�दस ँ
ता�क �जं न्हूग ुजीवन काय ेफयमेा अल ेन्�ाबँले ं�छ नापं ह ेच्वना च् वन ेफयमेा। 

�छग ुआ�ा मानय्  यायते व �छग ुसन्तान जइुत �छग ु�नं�तं 
म्वायते �जतः ग्वासहा�ल याना�दस।ँ आमने।

�न्हया �न्ह थं बाइबल ब्वनगे ुया अल ेपरमशे् वर नापं खलाबला या। यूहन् न ३:१६
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