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एउटा कथा जसले तपाईकंो जीवन  
पररवत्तन गन्त सक्छ

येश ूमसीह सबैभन्दा प्रभदावशदाली वयक्ति हुनहुुन्छ। थोरै वयक्तिहरू जो उहदँाको सदामदानय 
सरुुवदातको बदारेमदा जदान्थे, उक्नहरूले सोचकेदा हुनथे क्क उहदँा मदाक्नस जदाक्तको इक्तहदास 
पररवत्तन गनु्तहुन्छ। तर जो उहदँाको नक्जक क्थए उक्नहरूले जदान्थे क्क उहदँा अक्वितीय 
हुनहुुन्छ। उक्नहरूले जदान्थे क्क उहदँा एक मनषुय रूपमदा जक्नमन ुभएको क्थयो तर 
उक्नहरूले उहदँा परमशे्वर बदाट नै आउन ुभएको हो भनने क्वश्वदासयोगय प्रमदाण ्खेकेदा 
क्थए। 

मत्ी, मकू्त स, लकूदा र यहूननदा भनने चदार लेखकहरूले यस संसदारमदा येशकूो जीवनसँग 
समबक्नधित मखुय घटनदाहरूलदाई आफनदा चदार क्कतदाबहरूमदा गरेकदा ्छन ् जसलदाई 

“ससुमदाचदार” भक्नन्छ, जसको शदाक्््क अथ्त हो “खशुीको खबर”। यी कुरदाहरू 
उक्नहरूले आफनो वयक्तिगत गरुुचलेदा रूपी अनभुव अथवदा कोही क्वश्वदास योगय 
गवदाहीविदारदा प्रदाप्त गरेकदा क्थए। यद्यपी ्ईु लेखकहरूविदारदा उहदँाको जनम र प्रदारक्मभक 
जीवनको बदारेमदा बतृदानत प्रसततु गररएको ्छ, क्बशषे जोड चदाक्ह ँयेशकूो जीवन कदालकदा 
अक्नतम तीन वष्तलदाई क््इएको ्छ जब उहदँा एक महदान गरुु, सदामदाक्जक नयदायकतदा्त, 
्छकक पदानने चगंदाईकतदा्त र आधयदाक््मक अगवुदाको रूपमदा प्रक्सद्ध हुनभुयो।

मकू्त सले आफनो ससुमदाचदार को सरुुवदात यस कुरदाको बदारेमदा अकं्कत ग्दै ग्छ्तन क्क जो 
वचन परमशे्वरले आफनदा भक्वषयवतिदाविदारदा मदाक्नसहरूसँग गनु्त भएको क्थयो येशमूदा परूदा 
भएको ्छः उहदँा एक पठदाईएकदा उद्धदारकतदा्त (“मसीह” वदा “चकु्नएकदा रदाजदा”) हुनहुुन्छ जो 
आफनो “रदाजयमदा” आफनदा मदाक्नसहरूलदाई एक सदाथ लैजदाने योजनदालदाई परूदा गन्त सकुन।् 
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यहूननदाले आफनो ससुमदाचदार क्यनै उद्धदारकतदा्त (“मसीह”) जो संसदारको सकृ्टिको अगदाक्ड 
्के्खनै “वचन” को रूपमदा परमशे्वरको सदाथमदा हुनहुुन्थयो भक्न सरुु ग््त्छन।् लकूदा 
जसको गवदाही प्र्यक्ष गवदाहीको आधिदारमदा ्छः लकूदाले यी श््हरूविदारदा सरुुवदात ग्छ्तनः

“परमशे्वरको योजनदा पणू्त हुनको लदागी हदाम्ो बीचमदा घटेकदा घट्नदाहरूको 
क्बषयमदा धिरैे मदाक्नसहरूले इक्तहदास लेखने चटेिदा गरेकदा ्छन।् क्तनीहरूले ती 
कुरदाहरू नै लेखकेदा ्छन ्जनु कुरदाहरू सरुु्के्ख नै हदामीलदाई ती मदाक्नसहरू 
जो सदाक्षीहरू र परमशे्वरको सं्शेकदा सेवकहरूले बतदाउँ् ैआएकदा ्छन।् 
म आफैं ले सरुु्के्ख नै होक्शयदार सदाथ सबै कुरदाहरूको अधययन गरेको ्ुछ। 
्यसैले, मलेै सोचें मलेै पक्न क्तमीहरूकोलदाक्ग क्रमदानसुदार यी कुरदाहरू लेखनै 
प्छ्त। यसैले, मलेै क्तमीहरूलदाई बझुदाउनको लदाक्ग जनु क्तमीहरूले क्सकेकदा्छौ 
्यही कुरदाहरू नै स्य हो भनन, मलेै यी कुरदाहरू लेखकेो ्ुछ।”

क्नमन क्लक्खत बतृदानत येशकूो जीवन र क्शक्षदा चदार ससुमदाचदारबदाट ्छदानेर एक जीवन 
कहदानीको रूपमदा प्रसततु गररएको ्छ। यसको यही उ्शेय हो जो यहूननदाले आफनो 
लेखनमदा उललेख ग्छ्तन ्अथदा्तत ्यो उ्शेय सपटि रूपमदा ससुमदाचदारको केनद्र क्बन् ुपक्न 
हो।

“येशलेू धिरैे अरू आशचय्तकम्तहरू ्खेदाउन ुभएको उहदँाकदा चलेदाहरूले ्खेकेदा 
क्थए। ती आश्चय्तकम्तहरू यस पसुतकमदा लेक्खएक ्ैछनन।् तर ती कुरदाहरू 
लेक्खए तदाक्क क्तमीहरूले क्वश्वदास गन्त सक्छौ क्क येश ूनै ख्ीटि हुन;् जो 
परमशे्वरको पतु्र हुन ्भक्न जब क्तमीहरू उहदँालदाई क्वश्वदास ग्छछौ, क्तमीहरूले 
उहदँाको नदाममदा जीवन पदाउन सक्छौं।”                   (यहूननदा २०:३०, ३१)
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१.१ सरुुवात
संसदार सकृ्टि हुन पक्हलयै ् यहदँा  बचन  क्थयो। ् यो बचन परमशे्वरसँग क्थयो, अक्न बचननै 
परमशे्वर हुनहुुन्थयो। उहदँाको बचन शरुूमदा परमशे्वरसगँ हुनहुुन्थयो। र उहदँाकै मदाधयमबदाट 
क्बश्व सजृनदा हुन सकयो। उहदँा क्बनदा केही सजृनदा हुन सकेन। उहदँा सवयं जीवन हुनहुुन्थयो। 
्यो जीवन मदाक्नसहरूको क्नक्मत जयोक्त क्थयो। ्यो जयोक्त अधँयदारोमदा चमकन्छ। अक्न 
अनधिकदारले जयोक्तलदाई क्ज्न सक्नै।

परमशे्वरविदारदा पठदाइएको यहूननदा नदाउँकदा एकजनदा मदाक्नस क्थए। यहूननदा ्यही 
जयोक्तको क्बषयमदा सदँाक्षी क््न आएकदा क्थए। उनकै मदाधयमविदारदा मदाक्नसहरूले जयोक्त 
र क्बश्वदासबदारे जदानन र सनुन पदाए। यहूननदा जयोक्त क्थएनन,् तर उनी जयोक्तको बदारेमदा 
सदँाक्षी क््न आएकदा क्थए। स्य-जयोक्त ससंदारमदा आइरेहकदा्छन ्भनेर उनले बतदाई क््ए। 
्यो जयोक्तले समपणू्त मदाक्नसहरूलदाई जयोक्त क््ने्छ।

उहदँा संसदारकदा हुनहुुन्थयो, संसदार उहदँाविदारदा हुन आयो, तर संसदारले उहदँालदाई क्चनेन। 
उहदँा सवयंले सजृनदा गरेको संसदारमदा आउनभुयो तर उहदँाकदा आफनदा मदाक्नसहरूले 
उहदँालदाई सवीकदार गरेनन।् केही मदाक्नसहरूले मदात्र उहदँालदाई सवीकदार गरे। ज-जसले 
उहदँालदाई सवीकदार गरे उनीहरूलदाई मदात्र परमशे्वरको सनतदान हुने अक्धिकदार उहदँाले 
क््नभुयो। ती बदालकहरू प्रदाकृक्तक तवरबदाट जनमकेदा क्थएनन।् क्तनीहरू आफनो 
आमदा-बदाबकुो शदारीररक इच्छदा अथवदा क्नण्तयबदाट जनमेकदा क्थएनन।् तर क्तनीहरू 
परमशे्वरबदाट जनमकेदा क्थए।

बचन शरीर हुन आए र हदामी मदाझ बसे। हदामीले उहदँाको मक्हमदा ् खेयौं, अक्न हदामीले 
क्पतदाकदा एकमदात्र पतु्रको मक्हमदा जसतो उहदाँको मक्हमदा ् खेयौं। बचन अनगु्रह र स्यतदाले 
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पणू्त क्थयो। यहूननदाले ख्ीटिकै समबनधिमदा मदाक्नसहरूलदाई भने, “उहदँा एकजनदा हुनहुुन्छ 
जसकदा क्बषयमदा म भक्नरहकेो क्थंए, ‘जो म पक््छ आउनहुुन्छ, उहदँा मभन्दा महदान ्
हुनहुुन्छ। क्कनभने उहदँा मभन्दा पक्हलयै आउनभुएको क्थयो।’ ”

उहदँा, बचन अनगु्रह र स्यको भणडदार हुनहुुन्छ। हदामीले उहदँाबदाट धिरैे आक्शष 
पदाएकदा ्छौं। मोशदाबदाट ्यवसथदा प्र्दान गररएको क्थयो तर अनगु्रह र स्यको बदाटो येश ू
ख्ीटिबदाटै आयो। कसैले पक्न कक्हलयै परमशे्वरलदाई ्खेकेदा ्ैछनन।् तर एकमदात्र पतु्र 
जो परमशे्वर हुनहुुन्छ अक्न जो क्पतदाको अक्त नक्जकमदा हुनहुुन्छ र उहदँाले हदामीलदाई 
परमशे्वर क्चनदाउन ुभएको ्छ।१

१.२ सवग्तदूतले बशतिस्मा शदने यूहननाको जन्मको घोषणा ग्छ्तन्
यहू्दामदा हरेो्को शदासन कदालमदा जकररयदा नदाउँ गरेकदा एकजनदा पजूदाहदारी क्थए। 
जकररयदा अक्बयदाकदा पजूदाहदारी समहूकदा क्थए। जकररयदाकी प्नी हदारून बंशकी क्थईन।् 
क्तनको नदाउँ एलीक्शबदा क्थयो। ती ्वुै जकररयदा र एलीक्शबदा परमशे्वर समक्ष असल 
मदाक्नस क्थए। जहदँा समम परमप्रभकुो जमम ैआज्दा र क्नयमहरूको समबनधि ्छ क्तनीहरू 
क्नषकलंक क्थए। तर जकररयदा र एलीक्शबदा क्नःसनतदान क्थए। एलीक्शबदा गभ्तवती हुन 
सक्कनन,् कदारण क्तनीहरू ्वुै बदृ्ध भइसकेकदा क्थए।

जब उनको समहूको सेवदा गनने पदालो क्थयो जकररयदाले परमशे्वर अक्घ मदाक्नसहरूको 
सेवदा पजूदाहदारी भएर गरे। यसतै उनको समहूको सेवदा गनने समय क्थयो। पजूदाहदारीहरूले 
सधिै ँएकजनदा पजूदाहदारीलदाई धिपू क््ने ग््तथे। जकररयदा यसतै कदाम गनने ्छदाक्नएकदा क्थए। 
यसकदारण उनले परमप्रभकुो मक्न्रमदा धिपू जलदाउन ुप्थययो।  ् यहदँा जमम ैउपदासकहरू 
बदाक्हर एकक्त्रत भएकदा क्थए। धिपू क््इएकै बेलदा क्तनीहरू प्रदाथ्तनदा गन्तमदा तललीन क्थए।

 ् यसपक््छ धिपू जक्लरहकेो ्दाक्हनेपरटि परमप्रभकुो एउटदा सवग््त तू जकररयदाको अक्घ 
उक्भएकदा क्थए। जब उनले सवग्त्तूलदाई ्खे,े जकररयदा भ्रममदा परे र डरले आक्त्ए।  ती 
सवग्त्तूले जकररयदालदाई भने, “जकररयदा, नडरदाऊ। क्तम्ो प्रदाथ्तनदालदाई परमशे्वरले 
सकु्नक््न ुभएको ्छ। क्तम्ी प्नी एलीक्शबदाले एउटदा पतु्र जनम क््नेक््छन।् उनको नदाउँ 
क्तमीले यहूननदा रदाक्खक््न।ु क्तनले क्तमीहरूमदा आनन् र खशुीयदाली लयदाउने्छन।् 
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क्तनको जनमले धिरैे-धिरैे मदाक्नसहरूमदा सखु लयदाउने्छ। परमप्रभकुो सदामनुने यहूननदा 
एकजनदा महदान ्मदाक्नस बक्नने्छन।् क्तनले ्दाखरस अथवदा मक््रदा क्दाक्प क्लने ्ैछनन।् 
क्तनको जनमबदाट नै क्तनी पक्वत्र आ्मदाले भररएको हुने्छन।्

“क्तनी धिरैे यहू्ीहरूलदाई परमप्रभ ुक्तनीहरूकदा परमशे्वरक्तर फकदा्तउने मदाधयम हुने्छन।् 
क्तनी आफैं  अग्र्तू झैं परमप्रभकुो अक्घ-अक्घ जदाने्छन।् एक्लयदा जसतै क्तनी पक्न 
शक्तिले समपनन मदाक्नस हुने्छन।् एक्लयदामदा भएकै आ्मदा उनमदा पक्न हुने्छ। बदाबहुरू 
र ्छोरदा-्छोरीहरू मदाझ उनले नै शदाक्नत बनदाई रदाखने्छन।् क्तनीहरू जसले परमशे्वरको 
आज्दा पदालन ग्दैनन ््यसतदाहरूलदाई धिदाक्म्तक मदाक्नसहरूलदाई जसतै सोंचने बनदाउने्छन।् 
परमप्रभकुो आगमनकदा क्नक्मत मदाक्नसहरूलदाई उनले नै तयदारी पदानने्छन।्”

जकररयदाले सवग्त्तूलदाई भने, “यो कुरदा सदँाचो हो भनेर म कसरी क्नक्श्चत हुन?ु म 
एउटदा बढूो मदाक्नस हु,ँ अक्न मरेी प्नी पक्न बढुी नै क््छन?्”

ती सवग््त तूले जवदाफ क््ए, “म गदाक्रिएल हु।ँ म परमशे्वरको अक्घ खडदा रहन्ुछ। 
परमशे्वरले नै मलदाई क्तमीक्सत कुरदागन्त र क्यनै खशुीको स-ुसमदाचदार क््न पठदाउन ुभएको 
हो। अब सनु। यी कुरदाहरू परूदा नहुनजले समम क्तमी लदाटो हुने्छौ र बोलन सकने्ैछनौ। क्कनभने 
मलेै भनेको कुरदाहरू जो आफनो समयमदा स्य हुने्छ क्तमीले क्बश्वदास गरेकदा ्ैछनौ।”

बदाक्हरपरटि, मदाक्नसहरूले जकररयदालदाई पक्ख्तरहकेदा क्थए। मक्न्रमदा यक्त लदामो समय 
समम बसेको ्खेरे क्तनीहरू ्छकक परररहकेदा क्थए। ्यसपक््छ जकररयदा बदाक्हर आए, 
तर उनी बोलन नसकने भएकदा क्थए। उनी ती मदाक्नसहरूकदा अक्घ ्खेदा मदात्र पन्त सकथे। 
तब क्तनीहरूले उनले मक्न्रक्भत्र केही ्श्तन पदाएको चदाल पदाए। उनले क्तनीहरूक्सत 
ईशदारदा मदात्र गरररह ेअक्न लदाटदा झैं बक्सरह।े जब जकररयदाको सेवदाको क््न परूदा भयो, 
क्तनी आफनो घरक्तर लदागे।

केही समय पक््छ जकररयदाकी प्नी एलीक्शबदा गभ्तवती भइन।् अक्न पदँाच 
महीनदासमम उनी घर्के्ख बदाक्हर क्नक्सकनन।् एलीक्शबदाले भक्नन,् “हरे, मलदाई परमप्रभलेु 
के गनु्तभएको ्छ। उहदँाले मरेो एउटदा नदानी जक्नमयोस ्भनी क्नण्तय क्लनभुयो। परमप्रभलेु 
ममदाक्थ यक्त कृपदा गनु्त भयो क्क अब उसो मदाक्नसहरूको सदामनुनेबदाट मलदाई लदाज मतुि 
पदानु्तभयो।”२
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१.३ सवग्तदूतले येशूको जन्मको घोषणा ग्छ्तन्
एलीक्शबदाको ्ैछटौं महीनदामदा, गदालीलको एउटदा शहर नदासरतमदा बसने एउटी कनयदाकहदँा 
परमशे्वरले एउटदा गदाक्रिएल नदाउँ गरेको ् तूलदाई पठदाउन ुभयो। क्तनी ् दाऊ्को पररवदारको 
यसूफु नदाउँ गरेको एक मदाक्नससँग मगनी भएकी क्थइन।् ती कनयदाको नदाउँ मररयम क्थयो। 
ती सवग्त्तू मररयमकहदँा गए अक्न भने, “शभुकदामनदा ्छ। परमप्रभ ुक्तमीक्सतै हुनहुुन्छ। 
क्तमी उहदँाको खबैैु क्प्रय ्छौ।”

तर ्यो सवग्त्तूले भनेकदा यी कुरदाहरूमदा मररयम खबैु क्बचक्लत भइन।् मररयम 
्छकक पररन ्र भक्नन ्“यो अक्भवदा्न को अथ्त के हो?”

ती ् तूले उनलदाई भने, “डरदाउन ुप्दैन मररयम, क्कनभने परमशे्वर क्तमीक्सत अ्यनत 
खशुी हुनहुुन्छ। सनु! क्तमी गभ्तवती हुने्छौ, अक्न क्तमीले एउटदा ्छोरो जनमदाउने्छौ। 
अक्न उहदँाको नदाउँ क्तमीले येश ूरदाखन।ु उहदँा महदान ्हुनहुुने्छ र सवयोचच परमेश्वरकदा 
पतु्र कहलदाउनु ुहुने्छ। परमप्रभ ुपरमशे्वरले उहदँालदाई उहदँाको पखुदा्त ्दाऊ्को क्संहदासन 
क््नहुुने्छ। उहदँाले यदाकूबकदा घरदानदामदाक्थ सँधिकैदा लदाक्ग शदासन गनु्तहुने्छ। येशकूो 
रदाजयको अन्य कक्हलयै हुने्ैछन।”

मररयमले ती सवग्त्तूलदाई भक्नन,् “म कनयदा नै ्ुछ, यसतो कसरी हुन सक्छ?”
ती सवग््त तूले मररयमलदाई भने, “पक्वत्र आ्मदा क्तमीमदाक्थ आउनहुुने्छ अक्न सव्तशक्तिमदान 

परमशे्वरको शक्तिले क्तमीलदाई ढदाकने्छ। यसकदारणले जो जनमनहुुन्छ उहदँा परमशे्वरको पतु्र 
कहलदाइन ुहुने्छ। यस क्वषयमदा धयदान ्ऊेः क्तम्ो आफनत एलीक्शबदा पक्न गभ्तवती क््छन ्
क्तनको अवसथदा वदृ्ध अक्न बदँाझी कहलदाइएतदा पक्न अक्हले क्तनी ्छ महीनदाबदाट गभ्तवती 
भएकी क््छन।् क्कनभने परमशे्वरमदा ज ेकुरदा पक्न समभव ्छ।”

मररयमले भक्नन ्“म परमप्रभकुी ्दासी हु।ँ तपदाईलें भने जसतो ममदाक्थ हुनक््नहुोस।्” 
्यसपक््छ सवग्त्तू उनीबदाट क्ब्दा भए।३

१.४ ्मररय्म र एलीशशबाको भेट
लगत् ैमररयम तयदारी भइन ्अक्न यहूक््यदा गदाउँको पहदाडी शहरमदा हत्दाररएर गईन।् 

क्तनी जकररयदाको घरमदा गईन ्अक्न एलीक्शबदालदाई शभुकदामनदा क््ईन।् जब एलीक्शबदाले 
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मररयमको शभुकदामनदा सकु्नन,् तब क्तनको गभ्तको नदानी उक्रियो। अक्न एलीक्शबदा पक्वत्र 
आ्मदाविदारदा भररपणू्त भईन।्

क्तनले जोरले क्चचयदाएर भनीन,् “अरू स्तीहरूलदाई भन्दा परमशे्वरले क्तमीलदाई धिरैे 
आशीवदा्त् क््नभुएको ्छ। अक्न गभ्तमदा रहकेो नदानी पक्न ्यसतै अनगु्रक्हत ्छ। यसतो 
कसरी हुन सकयो क्क मेरदा परमप्रभकुी आमदा मेरोमदा आउन ुपऱयो? जब मैले क्तम्ो 
अक्भवदा्न सनेु, मरेो गभ्तमदा भएको बदालक हष्तले उक्रियो। क्तमीलदाई आशीवदा्त् ्छ 
क्कनभने परमप्रभलेु क्तमीलदाई भनन ुभएको कुरदा परूदा हुने्छ भनने क्तमीमदा क्बश्वदास 
क्थयो।”४

१.५ ्मररय्मले पर्ेमश्वरको प्रशंसा गश्छ्तन्
्यसपक््छ मररयमले भक्नन,्

“मरेो आ्मदाले परमप्रभकुो प्रशसंदा ग््त्छ, 
अक्न मरेो हृ्य परमशे्वरमदा आनक्न्त हुँ् ्छ, जो मरेदा मकु्ति्दातदा हुनहुुन्छ।

क्कनभने उहदँाले आफनो ्ीन ्दासी प्रक्त कृपदा गनु्तभयो। 
अब उप्रदानत सबै मदाक्नसहरूले मलदाई अनगु्रक्हत मदानने्छन,्

क्कनभने सव्तशक्तिमदान परमशे्वरले मरेो क्नक्मत ठूलदा कदाय्तहरु गनु्तभएको ्छ। 
उहदँाको नदाउँ पक्वत्र होस।्

जसले परमशे्वरलदाई उपदासनदा ग्छ्त, 
उसको पसुतौंसमम उहदँा ्यदाल ुहुनहुुन्छ।

उहदँाले आफनो बदाहुबलविदारदा शक्ति प्र्श्तन गनु्त भएको ्छ। 
उहदँाले घमणडीहरूलदाई क्तनीहरूको धिनहरूको घमणड नटि गररक््न ुभएको ्छ।

उहदँाले शक्तिशदाली शदासकहरूलदाई क्संहदासनबदाट हटदाउनभुएको ्छ, 
अक्न नम्हरूलदाई उचदालन ुभएको ्छ।

उहदँाले भोकदाहरूलदाई असल खदाद्यहरूले तपृ्त पदानु्त भएको ्छ, 
तर सवदाथथी र धिनीहरूलदाई ररत् ैहदात पठदाई क््न ुभएको ्छ।
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उहदँा आफनो ्दास इस्दाएललदाई सहदायतदा गन्त आउन ुभएको ्छ। 
उहदँाले हदामीलदाई उहदँाको कृपदा क््नभुएको ्छ।

उहदँाले अरिदाहदाम र उनकदा सनतदानलदाई ्यदा गन्त, 
हदाम्दा पखुदा्तहरूलदाई क््एको बचन अनसुदार समझनभुयो।”५

१.६ बशतिस्मा शदने यूहननाको जन्म
एलीक्शबदाको सु् केरी हुने समय भयो अक्न क्तनले एउटदा ्छोरो जनमदाइन।् क्तनकदा 
क््छमकेीहरू र आफनतहरूले क्तनीप्रक्त परमप्रभ ुपरमशे्वरले अक्त नै अनगु्रह ्खेदाएको 
सनेुकदा क्थए। क्तनीहरू एलीक्शबदासँग खशुी क्थए।

बदालक आठ क््नको भएपक््छ क्तनीहरू उसको खतनदा गन्त आए। क्तनीहरूले उसको 
नदाउँ जकररयदा रदाखन चदाहदानथे क्कनभने यो उसकै बदाबकुो नदाउँ क्थयो। तर उसकी आमदाले 
भक्नन,् “होइन, उसको नदाउँ यहूननदा हुने्छ।”

मदाक्नसहरूले एलीक्शबदालदाई भने, “तर क्तमीहरूको पररवदारमदा यसतो नदाउँ भएको 
कोही ्ैछन।” ्यसपक््छ क्तनीहरूले क्तनकदा बदाबलुदाई संकेत गरे, “क्तमीले यसको नदाउँ 
के रदाखने इच्छदा गरेकदा ्छौ?” भक्नसोधि।े

जकररयदाले केही लेखन पदाटी मदँागे। तब उनले लेक्खक््ए, “उसको नदाउँ यहूननदा हो।” 
क्तनीहरू ्छकक परे। ्यही बेलदा जकररयदाको मखु खोक्लयो। उसको क्जरिो फुट्यो 
अक्न उनी बोलन थदाले। उनले परमशे्वरको प्रशसंदा गरे। अक्न उनको सबै क््छमकेीहरू 
डरदाए। यहूक््यदाको पहदाडी क्षते्रकदा बदाक्सन्दाहरू यस क्बषयमदा कुरदाहरू गन्त थदाले। 
जमम ैमदाक्नसहरू ज-जसले यी कुरदाहरू सनेु क्तनीहरू क्नकै प्रभदाक्वत भए “यो केटो 
पक््छ के बक्नन्छ होलदा भनेर सोचन थदाले?” परमप्रभ ु्यस बदालकक्सत हुनदाले ्यसतो 
सोक्चएको क्थयो।६

१.७ जकररयाले पर्ेमश्वरको प्रशंसा ग्छ्तन्
्यसपक््छ यहूननदाको बदाब ुजकररयदामदा पक्वत्र आ्मदा आउनभुयो। अक्न क्तनले यसतो 
अगमवदाणी क््न थदालेः
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“इस्दाएलकदा परमप्रभ ुपरमशे्वरको प्रशसंदा गर। 
कदारण उहदँाले आफनदा मदाक्नसहरूलदाई सहदायतदा गनु्तभयो, 
अक्न क्तनीहरूलदाई सवतनत्रतदा क््नभुयो।

परमशे्वरकै सेवक ्दाऊ्कदा बंशबदाट 
उहदँाले हदामीलदाई शक्तिशदाली मकु्ति्दातदा क््नभुएको ्छ।

उहदँाले भननभुएको क्थयो क्क उहदँाले यी सब गनु्त हुने्छ। 
धिरैे अक्घनै उहदँाकदा पक्वत्र अगमवतिदाहरूबदाट 
 उहदँाले यी सब कुरदाहरू भननभुएको हो।

उहदाले हदामीलदाई शत्रहुरू्के्ख, 
अक्न हदामीलदाई घणृदागनने शक्तिहरू्के्ख जोगदाउन ुभएको ्छ।

उहदँाले हदाम्दा पखुदा्तहरूलदाई ्यदा गनने्ुछ भनन ुभएको ्छ। 
उहदँाले पक्वत्र करदार पक्न समरण गनु्त भएको ्छ।

उहदँाले हदाम्दा पखुदा्त अरिदाहदामको 
अक्घ शपथ खदान ुभएको क्थयो की

उहदँाले हदामीलदाई हदाम्ो शत्रहुरूको पनजदाबदाट सवतनत्र रदाखने शपथ क्लन ुभएको ्छ, 
औ हदामीलदाई क्नभ्तयपवू्तक उहदँाको सेवदामदा रदाखनहुुने्छ।

जब समम हदामी जीक्वत रहन्छौ हदामी पक्वत्र 
अक्न परमशे्वर अक्घ सही मदाग्तमदा रहने्छौं।

ए बदालक, अब क्तमी, महदा-मक्हमदाको अगमवतिदा कहलदाइने्छौ।
उहदँाको आगमनको मदाग्त तयदारी पदान्त 

क्तमी सव्तप्रथम परमशे्वरको अक्घ जदाने्छौ।
क्तमीले उहदँाकदा मदाक्नसहरूलदाई क्तनीहरूको पदापहरूबदाट 

क्षमदा पदाएर कसरी बदँाचने ्यो बझुदाउने्छौ।

“परमशे्वरको पे्रमपणू्त करूणदा पदाएर,
हदामीमदा सवग्तबदाट एउटदा नयदँा उजयदालो जयोक्त चमकने्छ।
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उहदँाले अनधिकदारमदा बसेकदा, 
मृ् यकुो डरमदा परेकदाहरूलदाई मद्दत गनु्तहुने्छ।

उहदँाले हदामीलदाई शदाक्नतको मदाग्तक्तर पथ-प्र्श्तन गनु्तहुने्छ।”

यसरी नै ती बदालक बढ्् ैगए र आ्मदामदा शक्तिमदान हुँ्  ैगए। जबसमम इस्दाएलमदा 
मदाक्नसहरूलदाई क्शक्षदा क््न क्तनी आएनन ््यक्त्बेलदा समम यहूननदा मदाक्नसहरू्के्ख 
टदाढदा भएर बसे।७

१.८ येशूको जन्म
्यसैबेलदा अगसटस क्सजरले रोमको अक्धिनमदा रहकेदा सबै ्शेहरूलदाई एउटदा आ्शे 
पठदाए। ्यो आ्शे अनसुदार जममै मदाक्नसले आफनो नदाउँ पञजीकरण गरदाउन ुप्थययो। 
यो नै पक्हलो पलटको यसतो जनगणनदा क्थयो। कुरेक्नयस क्सरयदाको रदाजयपदाल हुँ् दा यो 
भएको हो। जमम ैमदाक्नसहरू आ-आफनो शहरहरूमदा नदाउँ पञजीकरण गरदाउन गए।

यसूफु पक्न गदालीलको नदासरत शहरबदाट यहूक््यदाको बेथलेहमे नदामक शहरमदा गए। 
बेथलेहमे शहरलदाई ् दाऊ्को शहर भक्नन्थयो। यसूफु पञजीकरणको लदाक्ग मररयम सगँै 
गए क्कनभने मररयमसँग उसको क्बवदाह क्नक्श्चत भइसकेको क्थयो। मररयम ्यसबेलदा 
गभ्तवती क्थईन।् यसूफु र मररयम बेथलेहमेमदा हुँ् दा नै बदालक जनमने समय भएको क्थयो। 
अक्न क्तनले जेठो पतु्र जनमदाइन।् ्यसबेलदा धिम्तशदालदाक्भत्र ठदाउँ क्थएन। ्यसैले क्तनले 
आफनो बदालकलदाई लगुदाहरूले बेररन ्अक्न एउटदा डँूडमदा सतुदाइन।्८

१.९ गोठालाहरूले येशूको बारे्मा सनुद्छन्
्यो रदाती ्यस क्षते्रमदा बदाक्हर खतेमदा केही गोठदालदाहरू आफनो भेंडदाहरू हरेचदाह 
गरररहकेदा क्थए। परमप्रभकुो एउटदा ्तू यसैबेलदा क्तनीहरूको अक्घ उक्भए। परमप्रभकुो 
मक्हमदा क्तनीहरूको चदारैक्तर चक्मकरहकेो क्थयो। ती गोठदालदाहरू खबैु डरदाए।  तर 
्यो सवग्त्तूले क्तनीहरूलदाई भने, “डरदाउन ु प्दैन, क्कनभने म क्तमीहरूलदाई शभु-
समदाचदारहरू भनन लदागेको ्ुछ। यसले सबै मदाक्नसहरूलदाई अ्यनत हक्ष्तत तलुयदाउने्छ। 
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क्कनभने आज नै ्दाऊ्को शहरमदा क्तमीहरूको क्नक्मत एउटदा मकु्ति्दातदाको जनम 
भएको ्छ। उहदँा ख्ीटि, प्रभ ुहुनहुुन्छ। उहदँालदाई क्तमीहरूले यसरी क्चनने्छौः क्तमीहरूले 
एउटदा बदालकलदाई लगुदाले बेहे्को र डँुडमदा सकु्तरहकेो भटेिदाउने्छौ।”

्यसपक््छ अचदानक अनगक्नत सवक्ग्तय ्तूहरू पक्हलो ्तूसँग भलेदा भए। सबै 
्तूहरूले यसो भन् ैपरमशे्वरको प्रशसंदा गरररहकेदा क्थए, 

“सवग्तमदा परमशे्वरलदाई मक्हमदा, 
अक्न जक्त मदाक्नसहरूसँग परमशे्वर खशुी हुनहुुन्छ, 
 क्तनीहरूमदा शदाक्नत रहोस।्”

ती सवग्त्तूहरूले गोठदालदाहरूलदाई ्छोडे, अक्न सवग्तक्तर प्रसथदान गरे। गोठदालदाहरूले 
आपसमदा कुरदा गरे, “अब हदामी बेथलेहमे जदाऊँ, अक्न के भएको ्छ हरेौं, जसको 
क्बषयमदा परमप्रभ ुपरमशे्वरले हदामीलदाई थदाहदा क््नभुएको ्छ।”

क्तनीहरू हतदारहतदार ्यहदँा गए अक्न मररयम र यसूफुलदाई भटेे, अक्न बदालक डँूडमदा 
सकु्तरहकेो भेटिदाए। गोठदालदाहरूले बदालकलदाई ्खे।े तब क्तनीहरूले बदालकको क्बषयमदा 
सवग्त्तूले जे भनेकदा क्थए सनुदाए।

गोठदालदाहरूको कुरदा सनेुर सबै ्छकक परे। मररयमले यी सबै कुरदाहरू आफनै हृ्यमदा 
रदाक्खन,् र ती क्बषयहरूमदा सोक्चरक्हन।् गोठदालदाहरूले क्तनीहरूले ्खेकेदा र सनेुकदा 
घटनदाहरूकदा क्नक्मत परमशे्वरप्रक्त प्रशसंदा ग्दै र मक्हमदा गदाउँ् ैआफनदा भेंडदाहरू भएको 
ठदँाउमदा फकने । सवग्त्तूले क्तनीहरूलदाई वण्तन गरे झैं सबै स्य भयो।

जब बदालक आठ क््नको भए, उनको खतनदा गररयो अक्न येश ूनदाउँ रदाक्खयो। यो 
्यही नदाउँ हो जनु बदालक गभ्तमदा आउन अक्घ नै सवग्त्तूले भनेकदा क्थए।९

१.१० ्मशनदर्मा येशूको अप्तण
मोशदाको ्यवसथदा अनसुदार जब मररयम र यसुफुलदाई चोखयदाउने क््न आइपगुयो 
क्तनीहरूले बदालकलदाई परमप्रभ ुअक्घ समप्तण गरदाउन यरूशलेम लगे। परमप्रभकुो 
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्यवसथदामदा यसतो लेक्खएको ्छः “यक्् कुनै पररवदारमदा पक्हलो सनतदान परुुष जनमे ऊ 
परमप्रभकुो क्नक्मत ‘पक्वत्र मदाक्नन्छ।’ ”  उनीहरु, “क्तमीले एक जोडी ढुकुर अथवदा एक 
जोडी बचचदा परेवदा बक्ल्दान सवरूप प्र्दान गनु्तप्छ्त।” यसकदारण परमप्रभकुो ्यवसथदा 
अनसुदार यो बक्ल्दान प्र्दान गन्त यरूशलेममदा गए। 

क्शक्मयोन नदाउँ गरेको एकजनदा मदाक्नस यरूशलेममदा बसथे। उनी भति र खबैु धिदाक्म्तक 
मदाक्नस क्थए। उनी इस्दाएलको मकु्ति हने्त प्रतीक्षदा गरररहकेदा क्थए अक्न उनीमदा पक्वत्र आ्मदा 
हुनहुुन्थयो। परमप्रभ ुख्ीटिलदाई न्खे ेसमम क्तमी मनने्ैछनौ भनेर उनलदाई पक्वत्र आ्मदाले 
भननभुएको क्थयो। आ्मदाले क्तनलदाई डोऱयउँ् ैमक्न्रमदा आए। यहू्ी क्नयम अनसुदार 
ज ेगनु्त पनने क्थयो ्यही गन्तलदाई येशकूी आमदा र बदाबलेु बदालकलदाई मक्न्रमदा लयदाए। 
क्शक्मयोनले आफनो कदाखमदा बदालक क्लए अक्न परमशे्वरलदाई प्रशसंदा गरे अक्न भनेः

“अब ह ेपरमप्रभ,ु आफनो बचन अनसुदार, 
तपदाईकंो ्दासलदाई शदाक्नतसँग क्ब्दा क््नहुोस।्

क्कनभने मरेदा आखँदाले तपदाईकंो उद्धदार ्खेकेदा ्छन।्
जो तपदाईलें नै समसत रदाषट्रहरूको 

अक्घ तयदार पदानु्तभएको हो।
तपदाईकंो पथ-प्र्श्तनमदा गैर-यहू्ीहरूको लदागी उनी नै प्रकदाश हुन।

उनले नै तपदाईकंदा मदाक्नसहरूलदाई इस्दाएलमदा लयदाउने्छन।्”

उनको क्बषयमदा क्शक्मयोनले यसतो कुरदा गरेको ्खेरे येशकूो आमदा बदाब ु्छकक 
परे। ्यसपक््छ क्शक्मयोनले क्तनीहरूलदाई आशीवदा्त् क््ए अक्न मररयमलदाई भने, “यो 
बदालक इस्दाएलमदा धिरैेजनदाको उ्थदान र पतनको कदारण हुने्छ। उनी परमशे्वर तफ्त  को 
क्चनह हुने्छन ्र जसलदाई कक्तपयविदारदा असवीकदार गररने्छ। यसकदारण धिरैे मदाक्नसहरूको 
क्बचदारहरू प्रकदाशमदा आउने्छन।् र जे हुने्छ ्यो क्तम्दालदागी तरवदारले मटुु चीरेजसतै 
्ःुखपणु्त हुने्छ। हननदा, एकजनदा अगमवदाक््नी स्ती पक्न ्यहीं मक्न्रमदा क्थईन।् क्तनी 
आशरे कुलको फनएुलकी ्छोरी क्थईन। हननदा धिरैे बढुी भइसकेकी क्थइन।् क्बवदाह गरेर 
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क्तनले ्दामप्य जीवन खदाक्ल सदात वष्त मदात्र क्बतदाइन। ्यसपक््छ क्तनको लोगने मरेको 
क्थयो, अक्न क्तनी क्बधिवदा भएकी क्थइन,् औ अक्हले क्तनी चौरदासी वष्त पगुेकी क्थइन।् 
हननदा सधिै ँमक्न्रमदा रहक्नथन।् उनी कहीं जदँा्नै क्थइन।् रदात क््न उपदावदास र प्रदाथ्तनदा ग्दै 
मक्न्रमदा परमशे्वरको आरदाधिनदा गक्थ्तन।्

ठीक समयमदा क्तनी ्यो बदालकको आमदा बदाबकुहदँा आई पकु्गन,् औ परमशे्वरलदाई 
धिनयवदा् क््न थदाक्लन।् ती जमम ैज-जसले यरूशलेमको उद्धदारको क्नक्मत अपेक्षदा 
गरररहकेदा क्थए, क्तनीहरूसँग उनको क्बषयमदा कुरदा गररन।्”१०

१.११ जयोशतषीहरू येशूलाई भेट्न आउँ्छन्
यहूक््यदा भनने ठदाउँको बेथलेहमे शहरमदा येशकूो जनम भएको क्थयो। हरेो् रदाजदा भएको  
बेलदामदा उहदँाको जनम भएको क्थयो। जब येशकूो जनम भयो केही जयोक्तषीहरू पवू्तबदाट 
यरूशलेममदा आए। ती जयोक्तषीहरूले मदाक्नसहरूलदाई यसोभनी सोधि,े “यहू्ीहरूकदा 
रदाजदा भएर जनमकेदा उहदँा कहदँा हुनहुुन्छ? हदामीले उहदँाको तदारदा पवू्तमदा ्खेयौं जसले उहदँा 
जनमकेो संकेत क््एको ्छ। हदामीले पवुथी आकदाशमदा तदारदा उ्य हुँ्  ैगरेको ्खेयौं। हदामी 
उहदँाको आरदाधिनदा गन्त आएकदा ्छौं।”

जब रदाजदा हरेो्ले यहू्ीहरूकदा यी नयदँा रदाजदाको बदारेमदा सनेु। हरेो् यस घट्नदाबदाट 
क्चक्नतत भए।यसकदारण यरूशलेमकदा सबै बदाक्सन्दाहरूलदाई पक्न यो समदाचदारले 
क्चक्नतत तलुयदायो। हरेो्ले सबै मखुय यहू्ी पजूदाहदारीहरू र जनतदाकदा शदास्तीहरूको 
एउटदा सभदा बोलदाए। उनले क्तनीहरूलदाई सोधि,े “ख्ीटिको जनम कहदँा हुने हो?” 
क्तनीहरूले जवदाफ क््ए, “यहूक््यदाको बेथलेहमे शहरमदा, अगमवतिदाविदारदा यस क्बषयमदा 
लेक्खएको ्छ:

‘ए बेथलेहमे, यहू्दाको मलुकु, 
तँ यहू्दाकदा शदासकहरूकदा मदाझ महदान ््छस।् 

हो, तँबदाट एकजनदा शदासक आउने्छन,् 
जो मरेो मदाक्नस, इस्दाएलको रेख्खे गनने्छन।्’ ”
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्यसपक््छ हरेो्ले पवू्तकदा ती जयोक्तषीहरूलदाई गपु्तमदा बोलदाए। हरेो्ले क्तनीहरूबदाट 
पक्हलो पलट तदारदा ्खेदा परेको समय ठीकसँग पत्दा लगदाए। ्यसपक््छ हरेो्ले ती 
जयोक्तषीहरूलदाई बेथलेहमेमदा पठदाए। हरेो्ले क्तनीहरूलदाई भने “जदाओ र बदालकको 
बदारेमदा ठीकसँग पत्दा लगदाओ। जब ्यो बदालकलदाई भटेिदाउने्छौ, तब मलदाई खबर गर, 
र म पक्न गएर क्तनको आरदाधिनदा गनने्ुछ।”

रदाजदाकदा सबै कुरदा सनेु र जयोक्तषीहरू गए। जनु-तदारदा क्तनीहरूले पवु्तमदा ् खेकेदा क्थए, 
फेरर ्यही तदारदा क्तनीहरूले ्खे।े जयोक्तषीहरूले तदारदालदाई पछयदाउन थदाले। ्यो तदारदा 
सदानो बदालक भएको ठदाउँमदा नपगुनुजेल क्तनीहरूको अक्घ-अक्घ गयो र ्यही अक्डयो। 
तदारदा ्खेरे जयोक्तषीहरू अ्यनतै खशुी भए।

क्तनीहरू बदालक भएको घरक्भत्र गए। ्यहदँा सदानो बदालकलदाई आफनो 
आमदा मररयमसँग ्खेे। क्तनीहरूले क्शर झकुदाएर बदालकलदाई ्णडवत् र 
आरदाधिनदा गरे। बदालकलदाई लयदाइक््एकदा उपहदारहरू क्तनीहरूले खोले र 
उनलदाई सनु, धिपू र मरू्तकदा भेटी चढदाए। तर परमेश्वरले क्तनीहरूलदाई सपनदामदा 
चेतदावनी क््नुभयो। परमेश्वरले क्तनीहरूलदाई “हरेो्कहदँा फकने र नजदाऊ” भनी 
चेतदाउनी क््नुभयो। ्यसपक््छ क्तनीहरू अकदै  बदाटो भएर आफनो क्नज ्शेमदा 
फक्क्त ए।११

१.१२ येशूको पररवार श्मश्रशतर प्रसथान ग्छ्तन्
जयोक्तषीहरू गएपक््छ, परमप्रभकुो एउटदा ्तू सपनदामदा यसूफुकहदँा ्खेदा परे। ्तूले 
भने, “उठ, सदानदा बदालक र उहदँाकी आमदालदाई सदाथमदा क्लएर क्मश्र्शेमदा जदाऊ। हरेो्ले 
सदानदा बदालकहरूलदाई खोजन लदाक्गरहकेो ्छ। उसले सदानो बदालकलदाई मदान्त चदाहन्छ। 
मलेै नभनेसमम क्तमी ्यहीं बसन।ु”

अक्न यसूफु उठेर सदानो बदालक र उनकी आमदालदाई सदाथमदा क्लएर ्यसै बखत 
क्मश्र्शे तफ्त  लदागे। क्तनीहरूले रदातीनै घर ्छोडे। हरेो्को मृ् य ुनभएसमम यसूफु 
क्मश्र्शेमदा नै बसे। अगमवतिदाविदारदा परमशे्वरले भनन ूभएको बचन यसरी परूदा भयो। 
परमशे्वरले भननभूयो, “मलेै आफनो पतु्रलदाई क्मश्र ्शेबदाट  बोलदाए।ँ”१२
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१.१३ बेथलेहे्म्मा बालकहरूको हतया
जयोक्तषीहरूबदाट हरेो्ले धिोकदा पदाएको थदाहदा पदाएपक््छ क्तनी सदाहै् ररसदाए। अक्न 
बेथलेहमे र ्यसकदा ्ेछउ्छदाउमदा भटेिदाएकदा सबै स-सदानदा बदालकहरूलदाई मदानने आ्शे 
क््ए। जयोक्तषीहरूबदाटै हरेो्ले बदालक जनमकेो समय पत्दा लगदाएकदा क्थए। ्यस 
बेलदा्के्ख अक्हलेसमम ्ईु बष्तको अवक्धि क्बतेको क्थयो। अक्न हरेो्ले ्ईु बष्त र 
्यस्के्ख मकु्नकदा सबै बदालकहरूलदाई मदान्त लगदाएकदा क्थए। तब यक्म्तयदा अगमवतिदाविदारदा 
परमशे्वरले भननभुएको बचन स्य भयो:

“रदामदामदा एउटदा सवर सकु्नयो, रूवदाबदासी र आलदाप-क्बलदापको। 
रदाहलेले आफनदा बदालकहरूको लदाक्ग क्बलदाप गरररहकेी क्थइन, 

शदानत बनन क्तनले असवीकदार गररन,् 
क्कनक्क क्तनकदा बदालकहरू अब जीक्वत क्थएनन।्”१३

१.१४ येशूको पररवार श्मश्रबाट फशक्त न्छन्
हरेो् मरेपक््छ, परमप्रभकुदा एकजनदा ्तू यसूफुकहदँा सपनदामदा ्खेदा परे। यो घट्नदा 
्यसबेलदा भयो जब यसूफु क्मश्र्शेमदा नै क्थए। सवग्त्तूले यसो भने, “उठ, सदानदा 
बदालक र उहदँाकी आमदालदाई क्लएर इस्दाएल जदाऊ। बदालकलदाई मदान्त चदाहने ती मदाक्नस 
अक्हले मररसकेकदा ्छन।्”

्यसपक््छ यसूफु उठे, बदालक र उहदँाकी आमदालदाई क्लएर इस्दाएल तफ्त  गए। तर 
यसूफुले यहूक््यदामदा ् यसबेलदा अक्ख्तलदाउस रदाजदा भएको कुरो सनेु। आफनदा बदाब ुहरेो्को 
मृ् यपुक््छ अक्ख्तलदाउस रदाजदा भए। यसकदारण यसूफु ्यहदँा जदान डरदाए। सपनदामदा पक्न 
क्तनलदाई चतेदावनी भयो। ्यसपक््छ क्तनले ्यो ठदाउँ ्छदाडे अक्न गदालीलको इलदाकदामदा 
गए। यसूफु नदासरत भनने ठदाउँमदा पगु ेर ् यही बसन थदाले। यसरी अगमवतिदाविदारदा बोक्लएको 
बचन स्य भयो। परमशे्वरले भननभुएको क्थयो क्क “ख्ीटिलदाई  नदासरी  भक्नने्छ।”१४

सदानो बदालक क््न प्रक्तक््न बढ्् ैगए। उनी बक्लयो हुँ्  ैगए, अक्न ज्दानले भररए। 
परमशे्वरको अनगु्रह क्तनको सदाथ क्थयो।१५
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१.१५ बालक येशू ्मशनदर्मा
क्नसतदार चदाडको बेलदा प्र्येक वष्त नै येशकूो आमदा बदाब ुयरूशलेम जदाने गथने। जब येश ू
बदाह् वष्त को हुनभुयो, सधिै ँझैं उहदँाकदा मदातदा क्पतदा उहदँाको सदाथमदा ्यो भोजमदा सदामले 
भए। जब भोज क्सक्द्धयो ,क्तनीहरू घर फक्क्त रहकेदा क्थए। तर बदालक येश ूयरूशलेममदा नै 
बसनभुयो। उहदँाको क्बषयमदा आमदा -बदाबलुदाई केही थदाहदा भएन। क्तनीहरूले सोच ेक्क 
उहदँा अनय यदात्रीहरूसँग हुनहुुन्छ, यसकदारण क्तनीहरू क््नभरी क्हडंीरह।े तब उहदँालदाई 
आफनो सदाथी तथदा आफनतहरू मदाझ क्तनीहरूले खोजन लदागे। तर यसूफु र मररयमले 
उहदँालदाई क्तनीहरू बीचमदा न्खे्दा क्तनीहरू उहदाँलदाई खोजन यरूशलेम फकने ।

तीन क््नपक््छ क्तनीहरूले उहदँालदाई मक्न्रमदा भटेे। येश ू मक्न्रमदा धिदाक्म्तक 
क्शक्षकहरूसँग क्तनीहरूकदा कुरदाहरू सनु् ैर क्तनीहरूलदाई प्रश्न ग्दै बक्सरहन ुभएको 
क्थयो। ज-जसले उहदँालदाई सनेु उहदँाको समझ र उत्रहरूमदा ्छकक परररहकेदा क्थए। 
जब उहदँाकदा आमदा-बदाबलेु उहदँालदाई भटेे, क्तनीहरू आश्चय्त चक्कत भए। उहदाँकी 
आमदाले उहदँालदाई भक्नन,् “पतु्र, क्तमीले हदामीलदाई क्कन यसो गऱयौ? क्तम्ो बदाब ुअक्न 
म क्तमीलदाई खोज्दा सदाहै् क्चक्नतत ्क्थयौं।”

तब येशलेू क्तनीहरूलदाई भननभुयो, “तपदाईहंरूले मलदाई क्कन खोक्जरहन ुभएको? 
के तपदाईहंरू जदाननहुुनन क्क मेरदा क्पतदाको कदाय्त जहदँा हुन्छ म ्यहीं रहन ुप्छ्त?” तर 
क्तनीहरूले येशलेू उनीहरूलदाई क््नभुएको उत्रको अथ्त बझुन सकेनन।्

तब येश ूक्तनीहरूसँगै नदासरत जदान ुभयो। उहदँाले आफनदा आमदाबदाबलेु भनेकदा सबै 
कुरदाहरू मदानन ुभयो। तर उहदँाकी आमदाले भने, अझ ै्यही कुरदाहरूनै मनमदा रदाक्खरहकेी 
क्थइन।् येश ूशदारीररक रूपमदा र बकु्द्धमदा बढ्् ैहुनहुुन्थयो अक्न परमशे्वर र मदाक्नसहरूबदाट 
अनगु्रह पदाईरहन ुभएको क्थयो।१६
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२.१ बशतिस्मा शदने यूहननाले ्माग्त तयार पा्छ्तन्
क्सजर क्तबेररयसको पनध्ौं वष्तमदा:

पक्नतयस क्पलदातसु यहूक््यदाकदा रदाजयपदाल क्थए;
अक्न हरेो् गदालीलकदा शदासक क्थए;
क्तनको भदाइ क्फक्लप इतरुरयदा र त्रदाखोक्नक्तसकदा शदासक क्थए
अक्न लसुदाक्नयदास, अबलेनकदा शदासक क्थए।

जब अननदास र कैयदाफदा प्रधिदान पजूदाहदारीहरू भएकदा क्थए, उजदाड सथदानमदा जकररयदाको 
्छोरो यहूननदाले परमशे्वरको वचन पदाए। क्तनी य््तन न्ीको वररपररको जमम ैसथदानहरूमदा 
गए। क्तनीहरूको पदाप मोचनको लदाक्ग बक्प्तसमदा क्लएर हृ्य र जीवन पररवत्तन गनने 
बदारेमदा क्तनले मदाक्नसहरूलदाई प्रचदार ग्दै क्थए। यी सबै कुरदाहरू अगमवतिदा यशयैदाले 
लेखकेो पसुतकको बण्तन अनसुदार भयोः

“उजदाड सथदानमदा करदाइरहकेो आवदाजः
‘परमप्रभकुदा क्नक्मत मदाग्त तयदार पदार। 

उहदँाको पथहरू सोझो पदार।
प्र्येक खदालडदा परुरने्छ, 

अक्न हरेक डदँाडदा र क्ढसकदा समम पदाररने्छ, 
अपठेरदा बदाटोहरू समतल पदाररने्छन, 

अक्न ्गु्तम ्बदाटोहरू सहज बनदाइन्छन!्
सबै मदाक्नसहरूले परमशे्वरको 

मकु्तिको ्श्तन गनने्छन!्’ ”१७
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यहूननदाको लगुदा ऊँटको रौंको क्थयो। क्तनको कममरमदा ्छदालदाको पेटी क्थयो। 
क्तनको आहदार सलह र बन-मह क्थयो। यहूननदाको सन्शे सनुन मदाक्नसहरू भलेदा भए। 
यरूशलेम र सदारदा यहूक््यदा र य््तन न्ी वररपरर सबै भदागकदा मदाक्नसहरू क्तनीहरूकहदँा 
गए। आफनो पदाप सवीकदार गरे पक््छ मदाक्नसहरू आए अक्न यहूननदाविदारदा य््तन न्ीमदा 
बक्प्तसमदा क्लए।

धिरैे फररसीहरू र स्कुीहरू यहूननदाकहदँा बक्प्तसमदा क्लनकदा क्नक्मत आए। जब 
यहूननदाले क्तनीहरूलदाई ्खे े क्तनले भने, “ह े सप्तकदा सनतदान हो, आउन लदागेको 
परमशे्वरको क्रोधिबदाट भदागन कसले क्तमीहरूलदाई चतेदावनी क््यो? क्तमीहरू यसतो कदाम 
गर। जसबदाट, क्तमीहरूको हृ्य र रहन-सहन सदँाचच ैपररवत्तन भएको बकु्झने्छ। अक्न 
‘अरिदाहदाम नै हदाम्दा क्पतदा हुनहुुन्छ’ भनने कुरदा आपसमदा क्बचदार नगर। म क्तमीहरूलदाई 
भन््ुछ, परमेश्वरले यी ढुङ्गदाबदाट अरिदाहदामकदा लदाक्ग सनतदान प्र्दान गन्त सकनहुुन्छ। 
अक्न अक्हलेनै रूखहरूको फे्मदा बनचरो परेको ्छ। असल फल नफलदाउने सबै 
रूखहरूलदाई कदाटेर ढदाक्लने्छ अक्न आगोमदा फदाक्लने्छ।१८

मदाक्नसहरूले यहूननदालदाई सोधि,े “हदामीले के गनु्त पनने हो?”
यहूननदाले उत्र क््ए, “यक्् क्तमीहरूक्सत ्ईुवटदा ्ौरदा ्छ भने नहुनेलदाई एउटदा ्ऊे। 

खदानेकुरदा ्छ भने पक्न अरूलदाई बदँाड।”
कर उठदाउनेहरू पक्न यहूननदाकहदँा आए। क्तनीहरूले बक्प्तसमदाक्लन चदाहनथे। 

क्तनीहरूले यहूननदालदाई भने, “गरुुजय,ू हदामीले के गनु्तप्छ्त?”
यहूननदाले क्तनीहरूलदाई भने, “क्तमीहरूलदाई जक्त उठदाउने आ्शे ्छ ्यो भन्दा 

जयदा्दा कर नउठदाऊ।”
कोही क्सपदाहीरूले यहूननदालदाई सोधि,े “हदामीले चदँाक्ह के गनने?”
यहूननदाले क्तनीहरूलदाई भने, “बलपवू्तक मदाक्नसहरूबदाट पसैदा नलेउ। कसैको बदारेमदा 

झटूो नबोल। आफूले कमदाएको जे जक्त पैसदा ्छ ्यसैमदा सनतटुि होऊ।”
सबै मदाक्नसहरू क्ख्टि आउनहुुन्छ भनने प्रक्तक्षदामदा क्थए, अक्न यहूननदाको बदारेमदा 

अचमम मदाक्नरहकेदा क्थए। क्तनीहरूले सोच,े “के उहदँानै ख्ीटि हुनहुुन्छ त?”
यूहननदाले प्र्येकलदाई उत्र क््ए, “म क्तमीहरूलदाई पदानीविदार बक्प्तसमदा क््न्ुछ तर 
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म पक््छ जुन एकजनदा आउनुहुने्छ उहदँाले मैले भन्दा धिेरै महदान् कदाय्त गन्त सकनुहुन्छ। 
म उहदँाको जुत्दाको क्फतदा मदात्र पक्न खोलने योगयको ्ैछन। उहदँाले क्तमीहरूलदाई 
पक्वत्र आ्मदा र आगोले बक्प्तसमदा क््नुहुने्छ। उहदँा खलदा सफदा पदान्त तयदार हुनुहुन्छ। 
उहदँाले रदाम्ो अननलदाई भूस्ेक्ख अलग पदानु्त हुने्छ। उहदँाले असल अननलदाई 
उहदँाको ढुकुटीमदा थुपदानु्त हुने्छ। अक्न नरदाम्ो जक्त उहदँाले कक्हलयै नक्नभने आगोमदा 
जलदाइक््नु हुने्छ।” ्यसपक््छ क्तनले मदाक्नसहरूलदाई धिेरै अरू कुरदाहरूले उ्सदाह 
क््ए, अक्न सु-समदाचदारहरू उनीहरूलदाई भने। यूहननदाले सु-समदाचदाहरू लगदातदार 
सुनदाउन थदाले।१९

२.२ येशूको बशतिस्मा
्यसैबेलदा येश ूगदालील भएर य््तन न्ीमदा आउनभुयो। येश ूयहूननदाविदारदा बक्प्तसमदा 
क्लनकदा क्नक्मत यहूननदाकहदँा आउनभुयो। तर यहूननदाले उनी येशलूदाई बक्प्तसमदा क््न 
योगयको ्ैछनन-्भनने कोक्शश गरे उनले सोधि,े “तपदाई ंमकहदँा बक्प्तसमदा क्लन क्कन 
आउनभुयो? म आफैं ले तपदाईबंदाट बक्प्तसमदा क्लनपुनने हो।”

येशलेू भननभुयो, “अक्हलेलदाई यसतै हुन्ऊे। हदामीले यसरी नै सही कुरदा गनु्तप्छ्त।” 
्यसपक््छ यहूननदा येशलूदाई बक्प्तसमदा क््न रदाजी भए।

्यसपक््छ येश ूबक्प्तसमदा क्लएर तरुुनतै पदानीबदाट मदाक्थ क्नसकनभुयो। सवग्त उहदँाको 
क्नक्मत उक्रियो अक्न परमशे्वरको आ्मदा ढुकुर जसतै आफूमदाक्थ आइरहकेो ् खेन ुभयो। 
तब सवग्तबदाट यो वदाणी आएको सकु्नयो। वदाक्णले यसो भनयो, “क्यनी मरेो पयदारो पतु्र हुन ्
र म क्यनीसँग अ्यनत प्रसनन ्ुछ।”२०

जब येशलेू आफनो कदाय्त गन्त थदालनभुयो, ्यसबेलदा उहदँाको उमरे झणडै तीस वष्त 
पगुेको क्थयो।२१

२.३ येशूको परीक्ा
्यसपक््छ आ्मदाले येशलूदाई मरुभकू्ममदा लगेर गयो। ्टुिदा्मदाविदारदा परीक्षदा गन्तको क्नक्मत 
्यहदँा लक्गएको क्थयो। चदालीस क््न र चदालीस रदात येशलेू केही खदान ुभएन। ्यसपक््छ 
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उहदँा भोकदाउन ुभयो। शैतदान येश ूकहदँा परीक्षदा गन्तलदाई आयो र भनयो, “यक्् तपदाई ं
परमशे्वरको पतु्र हुनहुुन्छ भने यी ढुङ्गदाहरू रोटी होऊन ्भनी आज्दा क््नहुोस।्”

येशलेू जवदाफ क््नभुयो, “धिम्तशदास्तमदा यसतो लेक्खएको ्छ,

‘मदाक्नस रोटी खदाएर मदात्र बदँाच्नै तर परमशे्वरको 
मखुबदाट क्नसकेको हरेक बचनले बदँाच््छ।’ ”

्यसपक््छ शतैदानले येशलूदाई पक्वत्र शहर यरूशलेममदा लगयो। ्यो ्टुिदा्मदाले 
येशलूदाई मक्न्रको टुपपदामदाक्थ रदाखयो। शतैदानले भनयो, “यक्् तपदाई ंपरमशे्वरकदा पतु्र 
हुनहुुन्छ भने, यहदँाबदाट तल हदामफदालनहुोस।् क्कनभने धिम्तशदास्तमदा यसतो लेक्खएको ्छ,

‘परमशे्वरले तपदाईकंो क्नक्मत सवग्त्तूहरूलदाई खटदाउनहुुने्छ, 
अक्न क्तनीहरूले तपदाईलंदाई हदात-हदातमदा उचदालने्छन,् 

जसविदारदा, तपदाईकंो खटुिदाहरू ढुङ्गदामदा बजदाररने ्ैछनन।्’ ”

येशलेू जवदाफ क््नभुयो, “धिम्तशदास्तमदा यसतो पक्न लेक्खएको ्छ, 

‘तैंले परमप्रभ ुआफनो परमशे्वरलदाई परीक्षदा नगनु्त।’ ”
 
्यसपक््छ शतैदानले येशलूदाई एउटदा अक्त अलगो पव्ततमदा पऱुयदायो। उसले येशलूदाई 

संसदारकदा सबै रदाजयहरू, ्यहदँा भएकदा बैभव ्खेदायो। शतैदानले भनयो, “यक्् तपदाईलें 
घोपटो परेर मलदाई ्णडवत ्गनु्तभयो भने, यी सब थोक म तपदाईलंदाई क््ने्ुछ।”

येशलेू शतैदानलदाई भननभुयो, “म ् के्ख टदाढदा भइहदाल, शतैदान! धिम्तशदास्तमदा यसतो लेक्खएको ्छ,

‘तैंले परमप्रभ ुआफनो परमशे्वरलदाई ्णडवत ्गनु्तप्छ्त। 
अक्न उहदँाकै मदात्र सेवदा गनु्तप्छ्त।’ ” 
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्यसपक््छ शतैदानले येशलूदाई ्छोक्डक््यो। अक्न केही सवग्त्तूहरू येशकूहदँा आएर 
उहदँाको सेवदा-टहल गरे।२२

२.४ बशतिस्मा शदने यूहननाले येशूको बारे्मा गवाही शदन्छन्
यरूशलेममदा यहू्ीहरूले केही पजूदाहदारीहरू र लेवीहरू यहूननदाकहदँा पठदाए। 
क्तनीहरूलदाई यहूननदा लदाई “क्तमी को हौ?” भक्न सोधन पठदाए। यहूननदाले प्र्यतु्र 
क््नलदाई क्हचक््कचदाएनन,् खलुसत भनी क््ए, “म ख्ीटि होइन।”

यहू्ीहरूले यहूननदालदाई सोधि,े “तब क्तमी को हौ? क्तमी एक्लयदा हौ?” यहूननदाले 
उत्र क््ए, “होइन, म एक्लयदा पक्न होइन।”

यहू्ीहरूले सोधि,े “के क्तमी अगमवतिदा हौ?”
यहूननदाले उत्र क््ए, “होइन, म अगमवतिदा होइन।”
तब यहू्ीहरूले सोधि,े “तब क्तमी को हौ? आफनो क्बषयमदा हदामीलदाई बतदाऊ क्क 

जसले हदामीलदाई पठदाए क्तनीहरूलदाई बतदाउन सकँू। क्तम्ो क्बषयमदा क्तमी के भन्छौ?”
यहूननदाले क्तनीहरूलदाई अगमवतिदा यशयैदाको बदाणीहरू भने:

“मरूभकू्ममदा क्चचयदाई क्हड्ँने मदाक्नसको म आवदाज हु:ँ 
‘परमप्रभकुो क्नक्मत मदाग्त सोझो बनदाऊ।’” 

ती यहू्ीहरूलदाई फररसीरूले पठदाएकदा क्थए। क्तनीहरूले यहूननदालदाई सोधि,े 
“यक्् क्तमी ख्ीटि होइनौ, एक्लयदा होइनौं, अगमवतिदा पक्न होइनौ भने क्कन क्तमी 
मदाक्नसहरूलदाई बक्प्तसमदा क््न्छौ?”

यूहननदाले उत्र क््ए, “म पदानीले मदाक्नसहरूलदाई बक्प्तसमदा क््न्ुछ। तर एकजनदा 
मदाक्नस क्तमीहरूसँगै अक्हले हुनुहुन्छ जसलदाई क्तमीहरू क्चन्नैौ। ती एक मदात्र 
मदाक्नस जो मेरो प्छदाक्ड आउनुहुन्छ, जसको म जुत्दाको क्फत्दा खोलने योगय समम 
्ैछन।”

यी सबै कुरदाहरू य््तन न्ीको अकयो सथदान बेथदानीयदामदा भइसकेको हो। ्यो जहदँा 
यहूननदाले मदाक्नसहरूलदाई बक्प्तसमदा क््इरहकेदा क्थए।२३
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२.५ येशू, पर्ेमश्वरको थु्मा
अकयो क््न येशलूदाई आफूक्तर आईरहन ुभएको यहूननदाले ्खेरे भने, “हरे, परमशे्वरकदा 
थमुदा जसले ससंदारको पदापहरू उठदाई लदाने ्छ। ् यो उही हो जसको क्बषयमदा मलेै भनेको 
क्थए।ँ ‘एकजनदा परुुष मरेो पक््छ आउनेवदालदा हुनहुुन्छ, जो मभन्दा महदान ्हुनहुुन्छ क्कनभने 
उहदँा मभन्दा पक्हले नै अक्सत्वमदा हुनहुुन्थयो।’ उहदँा को हुनहुुन्छ भनेर पक्न मलेै जदानेको 
क्थइन, तर म मदाक्नसहरूलदाई पदानीले बक्प्तसमदा क््ं्  ैआए ँतदाक्क यहू्ीहरूले जदाननु ्क्क 
उहदँा ख्ीटि हुनहुुन्छ।”

तब यहूननदाले भने, “ख्ीटि को क्थए भनेर पक्न जदाक्न्न क्थए।ँ तर परमशे्वरले मलदाई 
पदानीले मदाक्नसहरूलदाई बक्प्तसमदा क््न पठदाउन ुभएको हो। अक्न परमेश्वरले मलदाई 
भननभुयो, ‘क्तमीले आ्मदा ओक्ल्त् ैगरेको र एक जनदा मदाक्नसमदाक्थ बसेको ्खेने्छौ। 
्यही मदाक्नसले पक्वत्र आ्मदाविदारदा बक्प्तसमदा क््ने्छन।्’ ” यहूननदाले भने, “मलेै यो सबै 
भइरहकेो ् खेकेो ्ुछ। मलेै सवग्तबदाट आ्मदा ओल्त ँ्  ैगरेको ् खेें। मलेै पक्वत्र आ्मदालदाई 
ढुककुर जसतै ् खेें अक्न उहदँामदाक्थ बसेको ् खेें। मलेै यो ् खेकेो हु ँर म गवदाही पक्न क््न्ुछ 
क्क उहदँा परमशे्वरकदा पतु्र हुनहुुन्छ।”२४

२.६ यूहननाले आफना चेलाहरूलाई येशूको पररचय गराउँ्छन्
अकयो क््न फेरर यहूननदा ्यहदँा उपक्सथत क्थए। उक्नसँग उहदँाकदा ्ईुजनदा चलेदाहरू क्थए। 
यहूननदाले येश ूक्हकं्डरहकेो ्खे ेर उनले भने, “हरे, परमशे्वरकदा थमुदा।”

यहूननदाको कुरदा सकु्नसके पक््छ ती ् ईु चलेदाहरू येशकूो पक््छ लदागे। येशलेू फकने र हनेु्तभयो 
र उहदँाको पक््छ ती ् ईुजनदा चलेदा आहरहकेो ् खेरे उहदँाले भननभुयो, “क्तमीहरू के चदाहन्छौ?”

ती ्ईुजनदाले भने, “र्बी, तपदाई ंकहदँा बसनहुुन्छ?”
येशलेू उत्र क््नभुयो, “मसँग आओ अक्न क्तमीहरूले ्खेने्छौ।” तब ती ्ईुजनदा 

येशसूँग गए। क्तनीहरूले येश ूबसन ुभएको ठदाउँ ्खे।े ्यस क््न येशसूँगै क्तनीहरू वदास 
बसे। ्यसबेलदा चदार बजी सकेको क्थयो।

यहूननदाबदाट येशकूो क्बषयमदा जदाने पक््छ क्तनीहरू येशकैू पक््छ लदागे। ती ् ईुजनदा मधये 
एकजनदाको नदाउँ अक्नद्रयदास क्थयो। क्तनी क्शमोन पत्रसुकदा भदाई क्थए। पक्हले अक्नद्रयदासले 
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आफनो भदाई क्शमोनलदाई खोजने कदाम गरे। क्शमोनलदाई अक्नद्रयदासले भने, “हदामीले 
मसीह पदाएकदा ्छौं।”

तब क्शमोनलदाई अक्नद्रयदासले येशकूहदँा लयदाए। येशलेू क्शमोनतफ्त  हे् दै भनन ुभयो, 
“क्तमी यहूननदाको ्छोरो क्शमोन हौ। क्तमीलदाई  केफदास  भक्नने ्छ।”२५

२.७ येशूले शफशलप र नथानेललाई बोलाउनु हुन्छ
अकयो क््न गदालील जदान येशलेू क्नश्चय गनु्तभयो। येशलेू क्फक्लपलदाई भेट्नभुयो र 
भननभुयो “मलदाई प्््छयदाऊ।” अक्नद्रयदास र पत्रसु जसतै क्फक्लप पक्न बेथसे्दा शहरकदा 
क्थए। क्फक्लपले नथदानेललदाई भटेिदाए र भने, “मोशदाले ् यवसथदामदा के लेखनभुएको क्थयो 
समझ। मोशदाले एकजनदा मदाक्नस आइरह्ेछ भनी लेखनभुएको क्थयो जो आइरहकेो ्छ। 
अगमवतिदाहरूले पक्न उहदँाको क्बषयमदा लेखन ूभएको क्थयो। हदामीले उहदँालदाई नै पदायौं। 
उहदँाको नदाउँ येश ूहो, योसेफकदा पतु्र। उहदँा नदासरतकदा हुनहुुन्छ।”

तर नथदानेलले क्फक्लपलदाई सोधि,े “के नदासरतबदाट केही असल कुरो आउन सक्छ?”
क्फक्लपले उत्र क््ए, “आएर हरे।”
येशलेू नथदानेललदाई आफूतफ्त  आइरहकेो ्खेनभुयो र भननभुयो, “यो आइरहकेो 

मदान्ेछ सदँाक्चच नै एकजनदा इस्दाएली हुन।् उनमदा ्यसतो कुनै खरदाबी ्ैछन।”
नथदानेलले उहदँालदाई सोधि,े “मलदाई कसरी तपदाईलें क्चननहुुन्छ?”
येशलेू उत्र क््नभुयो, “क्फक्लपले क्तमीसँग मरेो क्बषयमदा बदात गन्त भन्दा पक्हलयै, 

क्तमी नेभदारको रूखमकु्न हुँ् दा नै क्तमीलदाई ्खेें।”
तब नथदानेलले येशलूदाई भने, “र्बी तपदाई परमशे्वरकदा पतु्र हुनहुुन्छ। तपदाईनैं 

इस्दाएलकदा रदाजदा हुनहुुन्छ।”
येशलेू नथदानेललदाई भननभुयो, “क्तमी यसकदारण क्बश्वदास ग्दै्छौ क्क मलेै क्तमीलदाई 

नेभदारदाको रूखमकु्न ्खेकेो क्थए ँभनेर? क्तमीले यो भन्दा महदान ्चीज ्खेने्छौ।” तब 
येशलेू भननभुयो, “म क्तमीलदाई स्य भनने्ुछ। क्तमीहरू सबैले सवग्त उक्रिएको ्खेने्छौ 
अक्न क्तमीले ‘परमशे्वरकदा सवग्त्तूहरूलदाई मदाक्नसको पतु्रमदाक्थ जदँा् ैतल आउँ्,ै 
गरेको ्खेने्छौं।’ ”२६
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२.८ येशूको पशहलो आश्चय्तका्म
्ईु क््न पश्चदात गदालीलको कदानदा भनने शहरमदा क्बवदाह समदारोह भइरहकेो क्थयो। येशकूी 
आमदा ् यहदँा हुनहुुन्थयो। येश ूअक्न उहदँाकदा चलेदाहरूलदाई पक्न ् यहदँा क्नम्यदाईएको क्थयो। 
क्बवदाह समदारोहमदा प्रशसत ् दाखरस क्थएन। ् दाखरस जक्त सक्कसके पक््छ येशकूी आमदाले 
उहदँालदाई भक्नन ्“क्तनीहरूसँग अरू ्दाखरस ्ैछन।”

येशलेू उत्र क््नभुयो, “क्प्रय नदारी, मलेै के गनु्त प्छ्त, मलदाई नभन मरेो समय अझ ै
आई सकेको ्ैछन।”

येशकूी आमदाले नोकरहरूलदाई भक्नन ्“उहदँाले जे भननहुुन्छ ्यही गर।”
्यहदँा ढंुगदाकदा ठूलदा-ठूलदा ्छ वटदा पदानीकदा घयदामपदाहरू क्थए। यहू्ीहरूले आफनदा 

शदु्धी धिमदा्तनषु्दानमदा ती पदानीकदा घयदामपदाहरू चलदाउने ग््तथे। प्र्येक घयदामपदाहरू बीस 
अथवदा तीस गेलेन पररमदाणको क्थयो।

येशलेू नोकरहरूलदाई भननभुयो, “घयदामपदाहरू पदानीले भर।” तब नोकरहरूले 
मखुसममै घयदामपदाहरूमदा पदानी भररक््ए।

तब येशलेू नोकरहरूलदाई भननभुयो, “अब केही पदानी घयदामपदाबदाट क्नकदाल र लगेर 
समदारोहकदा अधयक्ष कहदँा पऱुयदाऊ।”

क्तनीहरूले ्यसै गरे। क्बवदाह समदारोहकदा मकु्खयदाले चदाख,े पदानी ्दाखरस 
भइसकेको क्थयो। ्दाखरस कहदँाबदाट आयो क्तनलदाई थदाहदा भएन। तर यो क्बषय 
नोकरहरुलदाई मदात्र थदाहदा क्थयो जसले पदानी लयदाएकदा क्थए। तब मकु्खयदाले 
बेहुलदालदाई बोलदाउन पठदाए र उनले बेहुलदालदाई भने, “मदाक्नसहरूले पक्हले रदाम्ो 
्दाखरस सधिै ँबदँाड््छन।् पक््छ पदाहुनदाहरू गएपक््छ अक्लक ससतो ्दाखरस बदँाड्न 
थदाल््छन।् तर क्तमीले अक्हलेसमम रदाम्ो ्दाखरस जोगदाएर रदाखकेदा रह्ेछौ।”

येशलेू सव्तप्रथ्तम गदालीलको कदानदा शहरमदा गनु्त भएको आश्चय्तकम्त यही क्थयो। 
येशलेू आफनो महदानतदा ्खेदाउन ुभयो। अक्न उहदँाकदा चलेदाहरूले उहदँामदाक्थ क्बश्वदास 
गरे।

्यसपक््छ येश ू कफन्तहुम शहर तफ्त  जदान ु भयो। उहदँाकी आमदा, भदाईहरू अक्न 
चलेदाहरू उहदँासँगै गए। क्तनहरू केही क््नको लदाक्ग मदात्र कफन्तहुममदा बदास बसे।२७
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२.९ येशू ्मशनदर्मा
यहू्ीहरूको क्नसतदार  चदाड  अक्त नक्जक क्थयो। अतः येश ूयरूशलेमतफ्त  जदानभुयो। 
यरूशलेममदा येश ूमक्न्र तफ्त  जदानभुयो। उहदँाले मक्न्रमदा मदाक्नसहरूले गदाई-गोरू, 
भेंडदा अक्न परेवदाहरू बेच् ैगरेको ्खेनभुयो। अनय मदाक्नसहरू टेबलमदाक्थ बक्सरहकेो 
्खेनभुयो। क्तनीहरू लेन्ने र मदाक्नसको पैसदाको ्यदापदार गरररहकेदा क्थए। येशलेू केही 
डोरीकदा टुक्रदाहरूक्लएर कोरदा्त बनदाउनभुयो। तब जममै ती मदाक्नसहरूलदाई भेंडदा र गदाई 
सक्हत मक्न्र बदाक्हर क्षेत्रवदाट लघदानु्त भयो। येशलेू लेन्ने गररएको पैसदा ्छरपटि पदा्दै 
टेबल उलटदाई क््नभुयो। येशलेू ती ढुकुरहरू बेचनेहरूलदाई भननभुयो, “यी चीजहरू 
यहदँाबदाट लगेर गईहदाल। मरेदा क्पतदाको घरलदाई क्कनबेचको बजदार जसतो नबनदाऊ।”

यो भइसके पक््छ येशकूदा चलेदाहरूले धिमदा्तशदास्तमदा के लेक्खएको क्थयो ्यसको 
समझनदा गरेः

“तपदाईकंो घरको वयग्रतदाले मलदाई मदानने्छ।” 

यहू्ीहरूले येशलूदाई भने, “यी चीजहरू गनने तपदाईकंो अक्धिकदारको प्रमदाणको लदाक्ग 
आश्चय्तकम्त ्खेदाउनहुोस।्”

येशलेू भननभुयो, “यो मक्न्रलदाई धवंश पदार र फेरर म यसलदाई तीन क््नमदा बनदाई 
क््ने्ुछ।”

यहू्ीहरूले भने, “यो मक्न्र क्नमदा्तण गन्तलदाई मदाक्नसहरूलदाई ्छयदालीस बष्त 
लदागेको क्थयो। यसकदारण यसलदाई तीन क््न क्भत्रमदा फेरर बनदाउन सक्ुछ भनेर कसरी 
घोषणदा गन्त सक्छौ?”

वदासतवमदा मक्न्रको सं्भ्त येशलूदाई आफनो शरीरसँग क्थयो। मृ् यबुदाट उहदँा 
बौरी उठी सकेपक््छ उहदाँले ्यसो भनेको कुरदा उनकदा चलेदाहरूले समझे। तब येशलेू 
भननभुएको बचन र धिम्तशदास्तमदा क्तनीहरूले क्बश्वदास गरे।

यहू्ीहरूको क्नसतदार चदाडको समयमदा येश ू यरूशलेममदा हुनहुुन्थयो। उहदँाको 
आश्चय्तकम्तहरू ्के्खसके पक््छ धिरैे मदाक्नसहरूले उहदँामदाक्थ क्बश्वदास गन्त थदाले। तर 



24 येशूको साव्तजशनक जीवनको सरुुवात  

येशलेू क्तनीहरूमदाक्थ भरोसदा रदाखनभुएन। क्कन ् यसो गनु्तभयो? क्कनभने ती मदाक्नसहरूले 
उहदँाप्रक्त के सोक्चरहकेदा हुनथे, कसैले मदाक्नसहरूको क्बषयमदा उहदँालदाई भनन ु पनने 
आवशयक क्थएन क्कनभने उहदँाले मदाक्नसको हृ्यमदा के ्छ जदाननहुुन्थयो।२८

२.१० येशू र शनकोदे्मस
्यहदँा क्नको्मेस नदाउँ भएको एकजनदा मदाक्नस क्थए। क्तनी फररसीहरू मधये एक अक्न 
यहू्ीहरूकदा अगवुदाहरू मधये एकजनदा क्थए। एक-रदात क्नको्मेस येशकूहदाँ आए। 
उनले भने, “र्बी, हदामी जदान््छौ तपदाई ंपरमशे्वरविदारदा पठदाएको एकजनदा क्शक्षक 
हुनहुुन्छ। क्कनभने परमशे्वरको सहयोग क्बनदा तपदाईलें जनु आश्चय्तकम्तहरू गनु्तहुँ् ्ैछ 
कुनै मदाक्नसले गन्त सक्नै।”

येशलेू उत्र क््नभुयो, “म क्तमीलदाई स्य कुरदा भन्ुछ। मदाक्नस फेरर एकपलट जनमन ु
प्छ्त। यक्् मदाक्नस फेरर जनमेन भने, ्यसले परमशे्वरको रदाजयमदा प्रवेश पदाउने ्ैछन।”

क्नको्मेसले भने, “एक मदाक्नस जो बढूो ्छ, ऊ फेरर कसरी जनमन सक्छ? के ऊ 
पनुः आमदाको गभ्तक्भत्र ्ोस्ो पलट पसन सक्छ अक्न फेरर जनमन्छ?”

तर येशलेू भननभुयो, “म क्तमीलदाई स्य कुरदा भन्ुछ। मदान्ेछ पदानी र आ्मदाबदाट जनमन ु
नै प्छ्त। यक्् ऊ ्यसरी जनमने भने, परमशे्वरको रदाजयमदा प्रवेश गन्त सक्नै। मदान्ेछको 
शरीर आमदा-बदाबबुदाट जक्नमन्छ। तर मदान्ेछको आक््मक जीवन आ्मदाबदाट जक्नमन्छ। 
अचमम नमदान, मलेै क्तमीलदाई भने, ‘क्तमी पनु: जक्नमनै प्छ्त।’ हदावदा जतदा चदाहदान्छ ् यतै 
बहन्छ। क्तमीले हदावदा बहकेो सनु्छौ। तर हदावदा कहदँाबदाट आउँ््छ र कतदाक्तर गइरेह्छ 
क्तमी जदान्नैौ। यसथ्त मदान्ेछ ्यसतै हूँ् ्छ जो आ्मदाबदाट जनमन्छ।”

क्नको्मेसले सोधि,े “यी सबै कसरी समभव हुनसक्छ?”
येशलेू भननभुयो, “क्तमी इस्दाएलको एक क्शक्षक हौ। तर अझसमम यी कुरदाहरू 

बझु्नैौ? म क्तमीलदाई स्य कुरदा भन्ुछ। हदामी जे जदान््छौ ्यसको क्बषयमदा कुरदा 
गनने्छौ। हदामीले जे ्खेकेदा ्छौ ्यसको सदँाक्षी क््न्छौ। तर पक्न क्तमीले हदाम्ो सदँाक्षी 
सवीकदार ग्दैनौ। प्ृथवीमदा भएकदा कुरदाहरूको क्बषयमदा मलेै भक्नसकेको ्ुछ। तर क्तमी 
क्बश्वदास ग्दैनौ। तब क्तमीले कसरी क्बश्वदास ग्छछौ यक्् मलेै सवगथीय बसतहुरूको 
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क्बषयमदा कुरदा गरें भने? मदाक्नसको पतु्र बदाहके कोही कक्हलयै सवग्त गएको ्ैछन। उहदँा नै 
एक हुनहुुन्छ जो सवग्तबदाट तल आउनभुयो।

“मोशदाले मरूभकु्ममदा सप्तलदाई उठदाउन ुभयो। मदाक्नसको पतु्रसँग पक्न ्यसतै ्छ। 
मदाक्नसको पतु्र पक्न उचदाक्लन ुप्छ्त। ्यसथ्त उहदँामदाक्थ क्बश्वदास गनने प्र्येकले अननत 
जीवन पदाउने्छ।”

हो, परमशे्वरले संसदारलदाई यक्त सदाह्ो पे्रम गनु्तभयो, क्क उहदँाले आफनदा एकमदात्र 
पतु्रलदाई क््न ुभयो। ् यसविदारदा उहदँामदाक्थ क्बश्वदास गनने कोही पक्न नदाश हुने ्ैछन, तर अननत 
जीवन प्रदाप्त गनने्छ। परमशे्वरले आफनदा पतु्रलदाई ससंदारको नयदाय गन्तलदाई पठदाउन ुभएको 
होइन। तर परमशे्वरले आफनदा पतु्रलदाई उहदँाबदाट ससंदार बदँाचोस ्भनेर पठदाउन ुभएको हो। 
जसले परमशे्वरको पतु्रमदाक्थ क्बश्वदास ग््त्छ ्यो ्ोषी ठहररं्नै। तर जसले क्बश्वदास 
ग्दैन र उसको पक्हलयै नयदाय भइसको ्छ ऊ वक्हषकृत हुन्छ। क्कनभने ्यस मदाक्नसले 
परमशे्वरको एकमदात्र पतु्रमदाक्थ क्बश्वदास गरेको ्ैछन। मदाक्नसहरूको नयदाय यही आधिदारमदा 
गररन्छः ससंदारमदा जयोक्त आएको ्छ, तर मदाक्नसहरूले जयोक्तको ब्ल्ीमदा अनधिकदार 
मन परदाए। क्कनभने क्तनीहरूले ् टुि कदामहरू गरररहकेदा क्थए। प्र्येक जसले ् टुि-कदामहरू 
ग््त्छ ्यसले जयोक्तलदाई घणृदा ग्छ्त। क्तनी जयोक्त तफ्त  आउने ्ैछन। क्कनभने उसको ्टुि 
कदामहरू जयोक्तमदा ्के्खने्छ। तर ्यो जसले स्यको बदाटो पक्हलयदाएर अक्न जयोक्त 
तफ्त  आउँ््छ यसथ्त यो ्खेदाइने ्छ क्क उसको कदाम परमशे्वर मदाफ्त त गररएको हो।२९

२.११ येशू र बशतिस्मा शदने यूहनना
यसपक््छ, येश ूर उहदँाकदा चेलदाहरू यहूक््यदाको ईलदाकदाक्तर गए। ्यहदँा येश ूआफनदा 
चलेदाहरूसँग बसनभुयो र मदाक्नसहरूलदाई बक्प्तसमदा क््नभुयो। यहूननदाले पक्न एनोनमदा 
मदाक्नसहरूलदाई बक्प्तसमदा क््इरहकेदा क्थए। एनोन भनने ठदाउँ सदालीमको ्ेछउमदा प््त्छ। 
यहूननदाले ्यहीं बक्प्तसमदा क््ए क्कनभने ्यहदँा प्रशसत पदानी क्थयो। मदाक्नसहरू बक्प्तसमदा 
क्लन ्यहदँा गइरहकेदा क्थए। यो घट्नदा यहूननदा जेलमदा थनुवुदा पनु्त अगदाडी भयो।

यहूननदाकदा चलेदाहरू र केही यहू्ीहरू मदाझ धिदाक्म्तक शदु्धीकरण क्बषय बदा्-क्बवदा् 
भइरहकेो क्थयो। ्यसैले चलेदाहरू यहूननदा कहदँा आए। क्तनीहरूले भने, “गरुूजय,ू के 
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तपदाई ं्यो मदान्ेछलदाई समझन ुहुन्छ जो तपदाईसंँग य््तन न्ी पदारी क्थयो? उनी ्यही एक 
मदाक्नस हुन जसको क्बषयमदा तपदाईलें मदाक्नसहरूलदाई भक्नरहन ुभएको क्थयो। अक्हले 
उनले मदाक्नसहरूलदाई बक्प्तसमदा क््इरह्ेछन ्अक्न धिरैेजनदा उनी कहदँा गइरह्ेछन।्”

यहूननदाले उत्र क््ए, “मदान्ेछले ्यही मदात्र पदाउन सक्छ जो परमशे्वरले क््नहुुन्छ। 
क्तमीहरू आफैं ले सनेुकदा्छौ क्क ‘म ख्ीटि होइन भनेर। म एकमदात्र ्यो मदाक्नस हु ँ
जसलदाई उहदँाको क्नक्मत बदाटो तयदार पदान्त परमशे्वरले पठदाउन ुभएको हो।’ बेहुली बेहुलदाकै 
मदात्र हो। बेहुलदाको सदाथी जो उसको ्ेछउमदा उक्भन्छ उसको आवदाज सनु्दा आनक्न्त 
हुँ् ्छ, मसँग ्यही आनन् ्छ अक्न अक्हले यो आनन् पणू्त भएको ्छ। उहदँा अक्धिक 
मह्वपणू्त हुनपु्छ्त अक्न म अलप मह्वपणू्त हुनपु्छ्त।

“तर एक जो सवग्तबदाट आउनहुुन्छ, उहदँा सबै भन्दा महदान ्हुनहुुन्छ। जनु मदाक्नस प्ृथवीबदाट 
आउँ््छ ऊ प्ृथवीकै हो र उसले ज ेपक्न प्ृथवीबदाटै ग््त्छ। जो एकमदात्र सवग्तबदाट आउनहुुन्छ 
उहदँा सबै भन्दा महदान ्हुनहुुन्छ। उहदँाले ज े्खेन ुर सनुन ुभएको ्छ, ्यसको सदँाक्षी उहदँा 
क््नहुुन्छ, तर मदाक्नसहरूले उहदँाको सदाक्षी सवीकदार ग्दैनन।् उनीहरू जसले उहदँाको सदाक्षी 
सवीकदार ग्छ्त, क्तनीहरूले परमशे्वरले स्य बोलेको सदँाक्षी क््न्छन।् उहदँाले जो परमशे्वरविदारदा 
पठदाइएको ्छ परमशे्वरको सं् शे भननहुुन्छ। परमशे्वरले उहदँालदाई अननत आ्मदा प्र्दान 
गनु्तभयो। क्पतदाले पतु्रलदाई पे्रम गनु्तहुन्छ अक्न हरेक बसतमुदा शक्ति प्र्दान गनु्त भएको ्छ। 
जनु मदाक्नसले पतु्रमदाक्थ क्बश्वदास ग्छ्त, उसले अननत जीवन प्रदाप्त ग््त्छ। तर जनु मदाक्नसले 
पतु्रको आज्दा मदान्नै उसले ् यो जीवन ् खेने्ैछन। परमशे्वरको क्रोधि उमदाक्थ रहने्छ।”

येशलेू यहूननदाले भन्दा धिरैे चलेदाहरू बनदाउन ुहुँ् ्ैछ सदाथै बक्प्तसमदा पक्न क््न ुहुँ् ्ैछ 
भनने फररसीहरूले सनेु। तर वदासतवमदा येश ूसवयंले बक्प्तसमदा क््न ुभएको क्थएन। उहदँाकदा 
चलेदाहरूले उहदँाकै क्नक्मत मदाक्नसहरूलदाई बक्प्तसमदा क््इरहकेदा क्थए। फररसीहरूले 
उहदँाको क्बषयमदा सकु्नसकेकदा क्थए भनेर येशलूदाई थदाहदा क्थयो। ्यसैले येश ूयहूक््यदा 
्छोडेर गदालील फक्त न ुभयो।३०

२.१२ सा्मरी स्तीसगँ येशूको कुराकानी
गदालील जदँा्दा येशलूदाई सदामररयदा ्शे भएर जदान ुप्थययो। सदामररयदा अनतग्तत सखुदार 
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भनने शहरमदा येश ूआईपगुन ुभयो। यो शहर यदाकूबले आफनदा ्छोरो यसूफुलदाई क््एको 
जमीनको नजीक प्थययो। यदाकूबको कुवदा ्यहदँा क्थयो। येश ूआफनो लदामो यदात्रदाबदाट 
थदाकेपक््छ ्यही कुवदाकै ्ेछउमदा क्बश्रदाम गन्त बसनभुयो। ्यसबेलदा प्रदायः मधयदानहको 
समय क्थयो। एउटी सदामरी स्ती कुवदामदा पदानी भन्त आई। येशलेू क्तनलदाई भननभुयो, 

“्यदा गरेर मलदाई क्पउने पदानी ्ऊे।” ्यस समय येशकूदा चलेदाहरू शहरमदा खदानेकुरदा 
क्कनन गएकदा क्थए।

सदामरी स्तीले उत्र क््ई, “तपदाईलें पदानी मदागेको ्खेरे म ्छकक परें। तपदाई ंयहू्ी 
हुनहुुन्छ अक्न म एउटी सदामरी स्ती!” यहू्ीहरूले सदामरीहरूसँग केही समबनधि रदाख्नैन।्

येशलेू उत्र क््नभुयो, “यक्् परमशे्वरले के प्र्दान गनु्तहुन्छ अक्न ऊ जसले पदानी 
मदाग््ैछ, क्तमीले जदानेको भए, क्तमी मलदाई मदागने क्थयौ र म क्तमीलदाई क्जउँ्ो पदानी 
क््नेक्थए।ँ”

्यस स्तीले भनी, “महो्य! ्यसतो क्जउँ्ो पदानी कहदँा पदाउनहुुन्छ? यो कुवदा क्नकै 
गक्हरो ्छ, पदानी क्नकदालन तपदाईसंँग केही ्ैछन। तपदाई ंहदाम्ो पखुदा्त यदाकूब भन्दा पक्न महदान ्
हुनहुुन्छ? यदाकूबले यो कुवदा हदामीलदाई क््नभुयो। उहदँाले यसैबदाट पदानी क्पउन ुभयो। 
उहदँाकदा ्छोरदाहरू र उहदँाकदा गदाई-बसतहुरूले यही कुवदाबदाट पदानी क्पए।”

येशलेू उत्रमदा भननभुयो, “प्र्येक मदाक्नस ज-जसले यसको पदानी क्पउँ््छ 
क्तनीहरू पनुः क्तखदा्तउने्छन।् तर ्यस मदाक्नस जसले, मलेै क््एको पदानी क्पउँ््छ ऊ 
फेरर क्तखदा्तउने्ैछन। मलेै जनु पदानी उसलदाई क््न्ुछ, ्यो मदाक्नस उक्म्रहने पदानीको मलू 
बक्नने्छ। जनु पदानीले अननत जीवन क््न्छ ्यही स्ोतबदाट बहने्छ।”

्यस स्तीले येशलूदाई भनी, “महो्य, मलदाई ्यो पदानी क््नहुोस ्तदाक्क म कक्हलयै 
पक्न क्तखदा्तउने ्ैछन अक्न म अझ बेसी पदानी भन्त यहदँा आइरहन ुप्दैन।”

येशलेू क्तनलदाई भननभुयो, “जदाऊ, क्तम्ो पक्तलदाई बोलदाऊ अक्न यहदँा फकने र आऊ।”
्यस स्तीले भनी, “तर मरेो पक्त ्ैछन।”
येशलेू क्तनलदाई भननभुयो, “क्तमीले सही भनयौ क्क क्तम्ो पक्त ्ैछन। क्तम्ो पदँाच 

जनदा पक्तहरू क्थए, अक्न क्तमीक्सत जनु परुूष अक्हले बक्सरहकेो ्छ ्यो क्तम्ो पक्त 
होइनन।्क्तमीले जे भनयौ सदँाचो हो।”
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्यस स्तीले भनी, “महो्य, अब म जदानन सक्ुछ क्क तपदाई ंअगमवतिदा हुनहुुन्छ। 
हदाम्ो पखुदा्तहरूले यो पव्ततमदा उपदासनदा गथने। तर तपदाई ंयहू्ीहरू भननहुुन्छ क्क यरूशलेम 
नै ्यो सथदान हो जहदँा हदामीले परमशे्वरको उपदासनदा गनु्तप्छ्त।”

येशलेू भननभुयो, “मलदाई क्बश्वदास गर, नदारी! एक समय आइरहकेो ्छ जब क्तमीले 
क्पतदालदाई यो पहदाडमदा अथवदा यरूशलेमदा आरदाधिनदा गनने ्ैछनौ। क्तमी सदामरीहरू जे 
आरदाधिनदा ग््त्छौं, ्यो जदान्नैौ। हदामी यहू्ीहरू के आरदाधिनदा ग््त्छौं ्यो जदान््छौं। 
मकु्ति यहू्ीहरूबदाटै आउँ््छ। समय आइरह्ेछ जब स्य आरदाधिकहरू आफनदा 
क्पतदालदाई आ्मदा र स्यतदामदा आरदाधिनदा गनने्छन।् अक्न ्यो समय आइसकेको ्छ। 
यस क्कक्समकदा आरदाधिकहरूलदाई नै क्पतदाले चदाहनहुुन्छ। परमशे्वर आ्मदा हुनहुुन्छ। 
यसैले जसले परमशे्वरलदाई पजु््छ उहदँालदाई आ्मदा र स्यतदामदा नै आरदाधिनदा गनु्तप्छ्त।”

्यस स्तीले भनी, “म जदान््ुछ मसीह (ख्ीटिलदाई भक्नन्छ) आउन ुहुँ् ्ैछ। जब उहदँा 
आउनहुुन्छ, उहदँाले हदामीलदाई प्र्येक कुरदाको ्यदाखयदा गनु्तहुने्छ।”

तब येशलेू भननभुयो, “एक जो क्तमीक्सत बोक्लरह्ुेछ, म मसीह हु।ँ”३१

२.१३ येशूका चेलाहरू फशक्त आउँ्छन
्यस समय येशकूदा चलेदाहरू शहरबदाट फकने र आए। क्तनीहरू येशलूदाई एक जनदा 
स्तीसँग यसरी बदात गरररहकेो ्खेरे ्छकक परे। तर क्तनीहरू कसैले पक्न सोधने आटँ 
गरेनन,् “तपदाई ंके चदाहनहुुन्छ?” वदा “तपदाई ंयस स्तीसँग क्कन बदात गरररहन ुभएको ्छ?”

तब ्यस स्तीले पदानी भनने गदाग्रो ्यतै ्छदाडी र शहर क्तर लदागी। क्तनले शहर-
वदासीहरूलदाई भक्नन,् “एकजनदा मदाक्नसले मलेै गरेको सबै कुरदा बतदाइक््नभुयो। आऊ 
उहदँालदाई हरे। के उहदँा ख्ीटि हुन ुसक्छ?” तब मदाक्नसहरू शहर ्छदाडे अक्न येश ूकहदँा गए।

जब ्यस स्ती शहरमदा क्थई, येशकूदा चलेदाहरूले उहदँालदाई आग्रह गरररहकेदा क्थए, 
“र्बी, केही खदानहुोस!्”

तर येशलेू उत्र क््नभुयो, “मसँग खदाने भोजन ्छ, जनु क्तमीहरूलदाई थदाहदा ्ैछन।”
तब चलेदाहरूले आपसमदा सोधि,े “के कसैले येशलूदाई केही भोजनहरू लयदाई क््एकदा 

क्थए?”
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येशलेू भननभुयो, “मरेो भोजन जसले मलदाई यहदँा पठदाउन ु भएको ्छ उहदँाको 
इच्छदालदाई अनसुरण गनु्त हो अक्न उहदँाले मलदाई क््एको कदाम परूदा गनु्त हो। जब क्तमीहरू 
रोपदाई ंग्छछौ र भन्छौ, ‘बदाली कदाट्न अझ ैचदार महीनदा ्छ’ तर क्तमीहरू आफनदा आखँदा 
खोल र मदाक्नसहरूलदाई हरे। क्तनीहरू पक्न बदाली कदाट्ने समय भएको खतेबदारी जसतदा 
्छन।् अक्हले समम, जसले बदाली कदाट््छ उसैले जयदालदा पदाउँ्छ। उसैले जसले अननत 
जीवनको लदाक्ग फसल थपुदा््त्छ। यसैले जसले रोपदाई ंग््त्छ र जसले बदाली कदाट्््छ ् वुै 
सँगै आनक्न्त हुन्छन।् यसथ्त ्यो भनदाई, ‘एकजनदा मदान्ेछले रोप्छ अक्न अकयो मदान्ेछले 
बदाली कदाट््छ’ यो क्बषय स्य ्छ। क्तमीहरूलदाई मलेै बदाली कदाट्न पठदाए जनु क्तमीहरूले 
रोपेनौ। अरूले कदाम गरे र क्तनीहरूकदा कदामबदाट क्तमीहरूले फल पदाएकदा ्छौ।”३२

२.१४ धेरै सा्मरीहरूले शवश्वास ग्छ्तन्
्यो स्तीको प्रमदाणको कदारणले ग्दा्त सदामरी शहरमदा धिरैे जसो मदाक्नसहरूले क्बश्वदास 
गरे। क्तनले भक्नन,् “उहदँाले मलेै ज ेगरेकी क्थए ँप्र्येक कुरदा भनन ुभयो।” तब सदामरीहरू 
येशकूहदँा आए। येशलूदाई उनीहरूसँगै बसने आग्रह गरे। तब येश ू ्यहदँा ्ईु क््न 
बसनभुयो। तर अझ धिरैे मदाक्नसहरूले उहदँाकै बचनको कदारणले उहदँालदाई क्बश्वदास गरे।

मदाक्नसहरूले सदामरीकी ्यस स्तीलदाई भने, “प्रथम हदामीले क्तमीले जे भनयौ 
्यसको कदारणले ग्दा्त येशमूदाक्थ क्बश्वदास गऱयौ। तर अब हदामीले आफनो लदाक्ग जे 
सनेुकदा ्छौं ्यही कदारणले क्बश्वदास ग्छछौं। हदामीले अब बझुन थदालयौं क्क उहदँा मदात्र एक 
्यसतो मदाक्नस हुनहुुन्छ जसविदारदा यो संसदार बदँाचन सक्छ।”३३

२.१५ येशू गालीलशतर फशक्त नु हुन्छ
्ईु क््न क्बक्तसकेपक््छ ्यो ठदँाउ ्छदाडेर येश ूगदालीलमदा जदानभुयो। येशलेू अक्घबदाटै 
भक्नसकन ुभएको क्थयो क्क उहदँाको आफनो ् शेमदा अगमवतिदालदाई आ्र गरर्नै। यसथ्त 
जब येश ूगदालीलमदा आइपगुनभुयो क्तनीहरूले उहदँालदाई सवदागत गरे कदारण क्तनीहरूले 
येशलेू यरूशलेमको क्नसतदार चदाडमदा गरेकदा सबै कुरदाहरू ्खेी सकेकदा क्थए। क्तनीहरू 
पक्न चदाडको लदाक्ग गएकदा क्थए।३४
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२.१६ येशूले एक अशधकारीको ्छोरोलाई शनको पानु्तहुन्छ
येश ूगदालील अनतग्तत कदानदामदा फेरर जदानभुयो जहदँा येशलेू पदानीलदाई ्दाखरसमदा 

पररवत्तन गनु्त भएको क्थयो। ्यहदँा कफन्तहुममदा एकजनदा रदाजदाकदा अक्धिकदारी क्थए। 
्यो अक्धिकदाररको ्छोरो क्बमदारी क्थयो। ्यस मदाक्नसले यहूक््यदाबदाट येश ूगदालील तफ्त  
आइरहन ुभएको ्छ भनी सनेु। तब येशलूदाई भट्ेन क्तनी कदानदातफ्त  गए। उसले येशलूदाई 
कफन्तहुममदा आउने अक्न उसको ्छोरोलदाई क्नको पदाररक््न क्बनती गऱयो। उसको ्छोरो 
मन्त आँटेको क्थयो। येशलेू उनलदाई भननभुयो, “क्तमीहरूले आश्चय्तपणू्त कुरदाहरू र 
चम्कदाररक क्चनहहरू हनेु्तप्छ्त नत्र क्तमीहरूले क्बश्वदास गनने ्ैछनौ।”

रदाजदाको अक्धिकदारीले भनयो, “महो्य, मरेो ्छोरो मन्त अक्घ मरेो घरमदा एकपलट 
आई क््नहुोस।्”

येशलेू उत्र क््नभुयो, “जदाऊ, क्तम्ो ्छोरो बदँाचने्छ।”
येशलेू भनन ुभएको कुरदा ्यस मदाक्नसले क्बश्वदास गऱयो अक्न घर फक्क्त आयो। 

घरजदँा् ैग्दा्त बदाटदामदा उसको नोकरसँग भेट भयो। नोकरले भनयो, “तपदाईकंो ्छोरो 
क्नको भएको ्छ।”

्यस मदाक्नसले सोधि,े “कुन समयबदाट ्यो क्नको हुन थदालयो?”
उसको नोकरले उत्र क््यो, “क्हजो क््उँसो एक बजे् के्ख तपदाईकंो ्छोरोको जवरो हट्यो।”
्यस अक्धिकदारीले बझुयो क्क येशलेू उसलदाई ्यही समयमदा भननभुएको क्थयो, 

“क्तम्ो ्छोरो जीक्वत रहने्छ।” यसथ्त उनी लगदायत घरकदा सबै मदाक्नसहरूले येशमूदाक्थ 
क्बश्वदास गरे।

यहूक््यदाबदाट गदालीलमदा आए पक््छ यो ्ोस्ो आश्चय्तकम्तपणू्त कदाय्त येशलेू 
गनु्तभएको हो।३५

२.१७ येशूले ्माशनसहरूलाई ससु्माचार प्रचार गन्त थालनुहुन्छ
येश ूगदाक्लल झीलको नक्जकको कफ्त नहुम नगरमदा बसनभुयो। कफ्त नहुम, जबलुनू अक्न 
नप्तदालीकदा क्षेत्रमदा प्छ्त। येशलेू यशयैदा अगमवतिदाविदारदा बोक्लएको क्यनै बचनलदाई परूदा 
गन्तकदा क्नक्मत यसो गनु्तभयो।
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“सनु! जबलुनू र नप्तदालीको मलुकु, य््तन न्ीपदाररको क्षेत्र, 
  समनुद्रको क्कनदारदा क्तरजदाने बदाटो, गदालील, गैर-यहू्ीहरूको मलुकु।

जहदँाकदा मदाक्नसहरू आक््मक्क अनधिकदारमदा क्थए, 
क्तनीहरूले एउटदा ठूलो जयोक्त ्खे।े 

अधँयदारो मलूकुमदा बसनेहरूको क्नक्मत जयोक्त चक्मकयो। 
जो मलुकुको क्चहदान जसतै ठदाउँमदा बदँाचन परेको क्थयो।” 

्यसै बेलदा्के्ख येशलेू प्रचदार गन्त थदालनभुयो। उहदँाले भनन लदागनभुयो,३६ “यही नै 
उक्चत समय हो। परमशे्वरको रदाजय नजीक आएको ्छ। क्तमीहरूले आफनो रहन-सहन 
र हृ्य पररवत्तन गर, अक्न स-ुसमदाचदारमदा क्बश्वदास गर।”३७

गदालीलभरर उहदँाको बदारेमदा समदाचदारहरू फैक्लयो। उहदँाले क्तनीहरूको सभदा 
घरहरूमदा क्सकदाउन शरुू गनु्तभयो। सबै मदाक्नसहरूले उहदँाको प्रशसंदा गरे।३८

२.१८ आफनै शहर्मा येशूलाई असवीकार गररन्छ
येशलेू आफू हुकने को शहर नदासरतको पक्न यदात्रदा गनु्तभयो। क्बश्रदामको क््नमदा 
अक्घ झैं उहदँा सभदाघरमदा जदानभुयो। उहदँा ्यहदँा (धिम्तग्रनथबदाट) केही पढ्नलदाई 
उक्भनभुयो। यशैयदा अगमवतिदाविदारदा लेक्खएको ग्रनथ उहदँालदाई क््ईएको क्थयो। 
उहदँाले ग्रनथ पलटदाउन ुभयो अक्न एक ठदाउँ जहदँा क्नमनक्लक्खत कुरदाहरू लेक्खएको 
भेटिदाउन ुभयोः

“परमप्रभकुो आ्मदा ममदाक्थ ्छ। 
परमशे्वरले मलदाई गरीबहरूलदाई स-ुसमदाचदार सनुदाउन, 

बनधिनमदा परेकदाहरूलदाई सवतनत्र गन्त, 
अक्न अनधिो मदाक्नसहरूलदाई ्खेन सकने पदान्त पठदाउन ुभएको ्छ। 

अनेकौं यदातनदामदा क्पक्लसएकदा मदाक्नसहरूलदाई 
मतुि पदान्त परमशे्वरले मलदाई पठदाउन ुभएको ्छ।
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अक्न आफनो मदाक्नसहरूलदाई बचदाउन परमप्रभकुो उक्चत समय आएको ्छ, 
भक्न घोषणदा गन्त पठदाउन ुभएको ्छ।” 

उहदँाले ग्रनथ बन् गनु्तभयो। उहदँाले ्यो ग्रनथ सहयोगीलदाई क््एर ्यहीं बसनभुयो। 
सभदा घरमदा भएकदा प्र्येक मदाक्नसले उहदँालदाई हरेररहकेदा क्थए। येश ूक्तनीहरूसँग बोलन 
थदालनभुयो उहदँाले भननभुयो, “मलेै क्तमीहरू अक्घ जो धिम्तग्रनथको अशं पढें ्यो आज 
पढ् ैग्दा्त नैं पणू्त भयो।”

सबै मदाक्नसहरूले येशकूो प्रसंशदा गरे। उहदँाको क्मठदासपणू्त श््हरूमदा क्तनीहरू 
्छकक परे। क्तनीहरूले भने, “कसरी उहदँाले यसरी बोलन सकन ु भएको? के उहदँा 
यसूफुकदा पतु्र हुनहुुनन?”

येशलेू क्तनीहरूलदाई भननभुयो, “म जदान््ुछ क्क क्तमीहरूले मलदाई यो उखदान 
भनने्छौ, ‘ए बैद्य! आफैं लदाई क्नको पदार। क्तमीले आफनै शहरमदा पक्न ्यही गर।’ ” 
्यसपक््छ उहदँाले भननभुयो, “म क्तमीहरूलदाई सदँाचो भन््ुछ। अगमवतिदालदाई आफनै 
गदाउँ शहरमदा कक्हलयै सवीकदार गरर्नै। म जे भन््ुैछ ्यो सदँाचो हो।

“एक्लयदाको समयमदा सदाढे तीन वष्तसमम इस्दाएलको जमीनमदा ठूलो अक्नकदाल 
पऱयो। सदारदा ्शेमदा कतै पक्न खदाने कुरदा क्थएन। ्यसबेलदा इस्दाएलमदा क्बधिवदाहरू थपैु्र 
क्थए। तर एक्लयदालदाइ ती कुनै क्बधिवदाकोमदा पठदाइएन। सी्ोन प्र्शेको सदारपत भनने 
ठदाउँमदा चदँाक्ह एक्लयदालदाई एउटी क्बधिवदाकोमदा पठदाइयो।

“अक्न अगमवतिदा एक्लशदाको समयमदा इस्दाएलमदा धिरैे कुष्रोगीहरू क्थए। तर नदामदान 
बदाहके कसैलदाई पक्न क्नको पदाररएन। अक्न नदामदान इस्दाएलवदासी नभई क्सररयदावदासी 
क्थए।”

सबै मदाक्नसहरू जो सभदा-घरमदा क्थए, यो कुरदाहरू सनेु अक्न सदाहै् ररसदाए। मदाक्नसहरू 
उठे अक्न येशलूदाई शहर ्छदाड्न बदाधय गरदाए। क्तनीहरूको शहर एउटदा टदाकुरदामदा 
अवक्सथत क्थयो। क्तनीहरूले येशलूदाई टदाकुरदाको क्कनदारदामदा पऱुयदाए अक्न क्तनीहरू 
उहदँालदाई तल खसदालन चदाहनथे। तर उहदँा क्तनीहरूको मदाझबदाट क्नसकेर जदानभुयो।३९
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३.१ येशूले केही चेलाहरू चुननुहुन्छ
गदालील झीलकदा ्ेछउ भएर येश ू क्हकँ्डरहन ु भएको क्थयो। उहदँाले ्ईुजनदा ्दाजय-ू
भदाईलदाई ्खेनभुयो पत्रसु भक्नने क्शमोन र क्तनको भदाइ अक्नद्रयदास ्वुै ्दाजय-ूभदाई 
मदा्छदामदानने जदालहदारी क्थए। अक्न क्तनीहरूले समनुद्रमदा जदाल हदानेर मदा्छदा मदा्दै क्थए। 
येशलेू भननभुयो, “मरेो पक््छ लदाग र म क्तमीहरूलदाई मदाक्नसहरूकदा जदालहदारी बनदाउने 
्ुछ।” क्शमोन र अक्नद्रयदास ्वुैले आफनो जदालहरू ्यक्त नै बेलदा ्छदाक्डक््ए र येशकूो 
पक््छलदागे।

गदालील झील भएर येश ूक्हड्ँ् ैजदानभुयो। उहदँाले अरू ्ईुजनदा ्दाजय-ूभदाइलदाई 
्खेनभुयो, यदाकूब र यहूननदा ती ज््ीकदा ्छोरदाहरू क्थए। क्तनीहरूले जदाल बनु् ैगरेकदा 
्खेन ूभयो। येशलेू ती ्ईु ्दाजय-ूभदाईलेदाई पक्न बोलदाउनभुयो। क्तनीहरूले पक्न तरुुनतै 
आफनो डुङ्गदा र आफनो बदाबलुदाई ्छोडेर येशकूो पक््छ लदागे।४०

येश ूगनेसरेत झीलको क्कनदारमदा उक्भन ुभयो। उहदँाको वररपरर धिरैे मदाक्नसहरू भीड 
लदाग् ैक्थए। क्तनीहरू परमशे्वरको बचन सनुन चदाहनथे। येशलेू झीलको क्कनदारमदा ् ईुवटदा 
डुङ्गदा ्खेनभुयो। मदा्छदावदालदाहरू डुङ्गदाबदाट क्नसकेर क्तनीहरूको मदा्छदा मदानने जदालहरू 
धिुँ् ै क्थए। उहदँा एउटदा डुङ्गदामदा चढ्नभुयो जनु क्शमोनको क्थयो अक्न उसलदाई ्यो 
डुङ्गदालदाई क्कनदारको अक्लक ्ेछउमदा लदाउन लगदाउन ुभयो। तब उहदँा ् यसमदा बसन ुभयो 
अक्न मदाक्नसहरूलदाई क्सकदाउन थदालन ुभयो।

जब येशलेू आफनो भनदाई सकन ुभयो, उहदँाले क्शमोनलदाई भननभुयो, “यो डुङ्गदालदाई 
गक्हरो पदानी क्तर लैजदाऊ अक्न मदा्छदा मदान्त जदाल क्फँजदाऊ।”

क्शमोनले उत्र क््ए, “गरुूजय ूहदामीले सदारदा रदात पररश्रम गऱयौ र पक्न एउटै मदा्छदा 
समदा्न सकेनौं। तर तपदाईलें भननभुएको कदारण, म जदाल क्फजदाउँ्ुछ।” क्तनीहरूले 
आफनो जदाल पदानीमदा फयदँाके। क्तनीहरूको जदाल भरी मदा्छदा परेर जदाल फदाट्न आटेँको 
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क्थयो। क्तनीहरू अरू डुङ्गदामदा भएकदा आफनदा सदाझे् दारहरूलदाई पक्न सहदायतदाको लदागी 
बोलदाए। सदाझे् दारहरू आए अक्न डुङ्गदामदा यक्त मदा्छदा भरे क्क डुङ्गदाहरू डु्न थदाले।

थपैु्र मदा्छदाहरू समदातेकोमदा मदा्छदावदालदाहरू सबै नै ्छकक परेकदा क्थए। जब क्शमोन 
पत्रसुले यी सब ्खे,े क्तनले येशकूो अक्घ ्णडवत गरे अक्न भने, “म्के्ख टदाढदा 
जदानहुोस,् परमप्रभ।ु म पदापी मदाक्नस हु।ँ” जक्््यदाकदा पतु्रहरू यदाकूब र यहूननदा पक्न 
्छकक परे। (यदाकूब र यहूननदा क्शमोनसँगै मदा्छदा मदा्दैं क्थए)।

येशलेू क्शमोनलदाई भननभुयो, “डरदाउन ुप्दैन अब उसो क्तमीहरू मदा्छदा मदानने ्ैछनौ 
तर मदाक्नसहरू समदा्ने ्छौ।”

क्तनीहरूले आफनदा डुङ्गदाहरू क्कनदारमदा लयदाए। अक्न क्तनीहरूले ती सबै ्छोडेर 
येशकूो पक््छ लदागे।४१

३.२ येशूले एकजना ्माशनसलाई दुष्ात्माबाट ्ुछटकारा शदनुहुन्छ
येश ूअक्न उहदँाकदा चलेदाहरू कफन्तहुममदा जदानभुयो। ् यसैबेलदा उहदँाले क्बश्रदामको क््नमदा 
सभदाघरमदा पसी मदाक्नसहरूलदाई क्शक्षदा क््नलदागन ु भयो। ्यहदँा मदाक्नसहरू येशकूो 
उप्शे सनेुर चक्कत भए। ्यवसथदाकदा क्शक्षकहरूले झैं येशलेू क्तनीहरूलदाई क्सकदाउन ु
भएन। येशलेू क्तनीहरूलदाई कुनै अक्धिकदार भएको मदाक्नसले जसतो क्सकदाउनहुुन्थयो। 
जक्तबेलदा येश ूसभदाघरमदा हुनहुुन्थयो, ्यसबेलदा एकजनदा ्टुिदा्मदा भएको मदाक्नस ्यहदँा 
क्थयो। ्यो क्चचयदायो, “ह ेनदासरतकदा येश,ू हदामी्के्ख तपदाई ंके चदाहनहुुन्छ? के तपदाई ं
हदामीलदाई सव्तनदाश गन्त आउनभुएको हो? म तपदाईलंदाई क्चन्ुछ तपदाई ंपरमशे्वरकदा परम 
पक्वत्र जन हुनहुुन्छ।”

येशलेू ्टुि आ्मदालदाई हकदानु्त भयो अक्न भननभुयो, “चपूलदाग,् ्यस मदाक्नसबदाट 
क्नसकेर बदाक्हर आइज!” ्यो ्टुिदा्मदाले उसलदाई जोडले झट्कदाएको क्थयो। ्यसैबेलदा 
्यो ्टुिदा्मदा ठूलो सवरले क्चचयदाएर ्यसबदाट बदाक्हर क्नसकयो।

सबै मदाक्नसहरू ्छकक परे, र क्तनीहरूले एक-अकदा्तमदा भननलदागे, “यहदँा के भइरहकेो 
्छ? शदाय् यो मदाक्नसले केही नयदँा कुरो क्सकदाइरहकेदा होलदान ्उहदँाले, अक्धिकदारपवू्तक 
क्सकदाइरहन ुभएको ्छ। उहदँाले ् टुिदा्मदालदाई आज्दा गन्तसकनहुुन्छ, अक्न ् यो ् टुि आ्मदाले 
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उहदँाको आज्दा पदालन ग्छ्त।” अक्न यसो हुने क्बक्त्कै चदँाडै नै येशकूो खबर गदालीलको 
सबै मलुकु भरर जतदाततै फैक्लयो।४२

३.३ येशूले धेरै ्माशनसहरूलाई शनको पानु्तहुन्छ
येश ूअक्न उहदँाकदा चलेदाहरूले सभदाघर ्छोड्नभुयो। क्तनीहरू सबै यदाकूब र यहूननदासँग 
क्समोन र आक्नद्रयदासको घरमदा जदानभुयो। क्समोनकी सदास ुजवरोले थक्लएर ओ्््छयदान 
परेकी क्थइन।् मदाक्नसहरूले येशलूदाई क्तनको बदारेमदा सबै कुरदा सनुदाए। ्यसपक््छ येश ू
क्तनको ओ्््छयदान ्ेछउमदा जदानभुयो। येशलेू ती स्तीको हदात समदा्नभुयो, अक्न क्तनलदाई 
उठ्न सहदायतदा गनु्तभयो। यसो गनने क्बक्त्कै जवरो हरदायो। क्तनी क्नको भइन।् ्यसपक््छ 
क्तनले उहदँाको सेवदा गररन।्

्यस सदँाझमदा जब सयू्त असतदायो, मदाक्नसहरूले अनेकौं रोगीहरूलदाई येशकूहदँा 
लयदाए। क्तनीहरूले भतू लदागेकदाहरूलदाई पक्न लयदाए। शहरकदा सदारदा मदाक्नसहरू घरको 
ढोकदामदा भलेदा भएकदा क्थए। येशलेू बेगलदा-बेगलै रोग लदागेकदाहरू सबैलदाई क्नको 
पदानु्तभयो।येशलेु मदाक्नसहरुमदा लदागेको धिरेे भतुहरु भगदाउनभुयो तर येशलेू भतूहरूलदाई 
बोलन क््नभुएन, क्कनभने भतूहरूले उहदँा को हुनहुुन्छ भनेर जदान्थे।४३

३.४ येशूले एकलै प्राथ्तना गनु्तहुन्छ
भोक्लपलट क्बहदान, येश ूचदँाडै उठ्नभुयो। उहदँाले घर ्छोड्नभुयो, क्बहदान अधँयदारोमदा 
नै येश ूएकदानतमदा जदानभुयो अक्न प्रदाथ्तनदा गन्त लदागनभुयो। केही समयपक््छ क्समोन र 
उनकदा सदाथीहरू येशलूदाई खोजन गए। क्तनीहरूले येशलूदाई भटेे अक्न भननलदागे, “सबै 
मदाक्नसहरू तपदाईलंदाई नै हरेररहकेदा ्छन।्”

येशलेू भननभुयो, “हदामी यहदँा वररपररकदा अरू शहरहरूमदा जदानपु्छ्त। ्यसथ्त ती 
ठदाउँहरूमदा पक्न म प्रचदार गन्त सकने्ुछ। यक्ह कदाम गन्त म आएको हु।ँ”४४

३.५ येशूले ्माशनसहरूलाई शशक्ा शदनुहुन्छ र शनको पानु्तहुन्छ
येशलेू गदालीलकदा सबै ठदाउँहरूमदा यदात्रदा गनु्तभयो। उहदँाले क्तनीहरूको सभदाघरहरूमदा 
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क्सकदाउन लदागनभुयो अक्न सवग्तको रदाजयको बदारेमदा स-ुसमदाचदार प्रचदार गनु्तभयो। 
उहदँाले मदाक्नसहरूमदा भएकदा हरेक क्कक्समकदा रोग र शदारीररक कमजोरीहरूलदाई क्नको 
पदानु्तभयो।

उहदँाको कीक्त्त क्सररयदाभरर क्फँक्जयो, अक्न मदाक्नसहरूले शदारीररक रूपले रोगी 
भएकदा सबै रोगीहरूलदाई उहदँाकहदँा लयदाउन थदाले। ती रोगी मदाक्नसहरू अनेक प्रकदारकदा 
रोग र कटिले पीक्डत क्थए। कक्तजनदा मदाक्नसहरू एक्मै नरदाम्दा रोगले पीक्डत क्थए, 
भने कक्तजनदा भतू-पे्रत र क्पशदाच लदागेकदाहरू क्थए। कक्तजनदा ्छदारेरोग लदागेकदाहरू 
र कक्तजनदा पक्षदाघदात भएकदाहरू क्थए। येशलेू क्तनीहरू सबैलदाई क्नको पदानु्तभयो। 
धिरैे-धिरैे मदाक्नसहरूले उहदँालदाई पछयदाउन लदागे। ती मदाक्नसहरू गदालील, डेकदापोक्लस  
यरूशलेम, यहूक््यदा तथदा य््तन न्ी पदाररकदा अनय ईलदाकदाबदाट आएकदाहरू क्थए।४५

३.६ येशूले कुष्ठ रोगीलाई शनको पानु्तहुन्छ
एकजनदा कुष्रोग लदागकेो मदाक्नस येशकूहदँा आयो। ्यसले घुडँदा टेकेर येशलूदाई क्बनती 
गन्त लदागयो, “तपदाईमंदा ् यसतो शक्ति ्छ, यक्् तपदाईलें चदाहन ुभयो भने म क्नको हुनसक्ुछ।”

येशलूदाई ्यस मदाक्नसप्रक्त ्यदा लदागयो। उहदँाले ्यस मदाक्नसलदाई ्ुछनभुयो। उहदँाले 
भननभुयो, “म क्तमीलदाई क्नको पदान्त चदाहन्ुछ। क्नको होऊ।” ्यसपक््छ ्यस मदाक्नसको 
कुष्रोग हरदायो, अक्न ्यो क्नको भयो।

येशलेू ् यस मदाक्नसलदाई जदाने आज्दा क््नभुयो। उहदँाले ् यसलदाई कडदा चतेदावनी पक्न 
क््नभुयो। येशलेू भननभुयो, “होक्शयदार बन क्तम्ो क्नक्मत मलेै गरेको कदाम बदारे कसलैदाई 
केही नभनन।ू तर पजूदाहदारीकहदँा गएर आफूलदाई ं ्खेदाऊ, अक्न परमशे्वरलदाई केही 
भटेी चढदाऊ क्कनभने क्तमी क्नको भएकदा ्छौ। मोशदाले बतदाए बमोक्जम भटेी चढदाऊ, 
्यसबदाट मदाक्नसहरूलदाई क्तमी क्नको भयौ भनने थदाहदा हुने्छ।” तर ् यो मदाक्नस ् यहदँाबदाट 
गयो अक्न येशलेू आफूलदाई क्नको पदानु्त भएको बदारेमदा जतदाततै सबै मदाक्नसहरूसगँ कुरदा 
गऱयो। अक्न येशकूो बदारेमदा खबर फैक्लयो। यसकदारण येशलेू खलुलम खलुलदा शहरमदा 
प्रवशे गन्त सकन ुभएन। येश ूमदाक्नसहरू नबसने ठदाउँक्तर जदानभुयो। तर सबै शहरहरूबदाट 
मदाक्नसहरू येशलूदाई भटेन आए।४६
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३.७ येशूले पक्ाघातीलाई शनको पानु्तहुन्छ
केही क््नपक््छ, येश ूकफन्तहुममदा फक्त नभुयो। येश ूघरमदा हुनहुुन्थयो भनने खबर सबैले 
थदाहदा पदाए। धिरैे मदाक्नसहरू येशकूो क्शक्षदा सनुन आए। घर खचदाखच क्थयो। ्यहदँा क्भत्र 
ठदाऊँ क्थएन, न त ढोकदा बदाक्हर नै उक्भने ठदाउँ क्थयो। येश ूती मदाक्नसहरूलदाई क्सकदाइरहन ु
भएको क्थयो। केही मदाक्नसहरूले पक्षदाघदाक्त रोगीलदाई येश ू कहदँा लयदाई पऱुयदाए। 
चदारजनदा मदाक्नसहरूले ्यो पक्षदाघदाती रोगीलदाई बोकेकदा क्थए। तर ती मदाक्नसहरूले 
्यो रोगीलदाई येशकूहदँा लयदाउन सकेनन ्क्कनभने ् यहदँा मदाक्नसहरूको अ्यदाक्धिक भींड 
क्थयो। यसकदारण ती मदाक्नसहरू येश ूभएको घरको ्छदानदामदाथी चढे, क्तनीहरूले ्यहदँा 
्छदानदामदा एउटदा पवदाल पदारेकदा क्थए। ्यसपक््छ क्तनीहरूले ्यो पक्षघदात रोगी सतेुको 
ओ्््छयदान ्तलक्तर झदारे। येशलेू ्खेनभुयो क्क, ती मदाक्नसहरूमदा अ्यदाक्धिक क्बश्वदास 
क्थयो। ्यसपक््छ येशलेू ती पक्षघदातको रोगीलदाई भननभुयो, “ए यवुक, क्तम्दा पदापहरू 
क्षमदा भएकदा ्छन।्”

केही ् यवसथदाकदा शदास्तीहरू ् यहीं बक्सरहकेदा क्थए, र क्तनीहरूले येशलेू गनु्तभएको 
क्क्रयदाकलदाप ् खे,े अक्न क्तनीहरू सवयं सोचन लदागे: “उहदँाले क्कन यसतो कुरदा गनु्तहुन्छ? 
उहदँाले यसतो कुरदा गरररहनभुएको ्छ जो परमशे्वरको क्बरुद्धमदा ्छ। केवल परमशे्वरले 
मदात्र पदाप क्षमदा गन्तसकनहुुन्छ।”

येशलेू शदास्तीहरूले आपसमदा उहदँाको बदारेमदा के-के कुरदा सोक्चरहकेदा क्थए भनने 
थदाहदा पदाउनभुयो। अक्न येशलेू सोधनभुयो, “क्कन क्तमीहरूको मनमदा यसतो प्रश्न 
उक्ठरहकेो ्छ?  मदाक्नसको पतु्रलदाई प्ृथवीमदा पदाप क्षमदा गनने अक्धिकदार ्छ, तर म यो 
कसरी क्तमीहरूलदाई प्रमदाण गन्तसक्ुछ यो पक्षघदातीलदाई के भनन ुसक्जलो ्छ, ‘क्तम्दा 
पदापहरू क्षमदा गररएको ्छ,’ भनन ुवदा, ‘उठ, आफनो क्ब्््छयौनदा बोक अक्न क्हकं्डहदाल 
भनन’ु? तर म क्तमीहरूलदाई अब ्खेदाउने्ुछ क्क पदापहरू क्षमदागनने मरेो अक्धिकदार ्छ।” 
यसो भनेर येशलेू ्यो पक्षदाघदाती लदाई भननभुयो, “म क्तमीलदाई भन््ुछ उठ, आफनो 
क्ब्््छयौनदा बोक अक्न घर जदाऊ।”

्यो पक्षदाघदातको रोगी जरुूकक उठ्यो। उसले आफनो क्ब्््छयौनदा उठदायो अक्न 
कोठदा्के्ख बदाक्हररयो। सबै मदाक्नसहरूले ्खेन सके, सबै मदाक्नसहरू ्छकक परे, अक्न 
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परमशे्वरको प्रशसंदा गन्त लदागे। क्तनीहरूले भने, “हदामीले यसतो आश्चय्तकम्त कक्हलयै 
्खेकेदा क्थएनौं।”४७

३.८ लेवीले येशूलाई प्््छयाउँ्छ
येश ूफेरी समदु्रक्तर जदानभुयो, र धिरैे मदाक्नसहरूले उहदँालदाई प्््छयदाउन थदाले, अक्न येशलेू 
क्तनीहरूलदाई क्शक्षदा क््नभुयो। येश ूतदाल क्तर जदान ुहुँ्  ै क्थयो, उहदँाले अलफयदासको 
्छोरो लेवीलदाई ्खेनभुयो; लेवी कर-कदाय्तलयमदा बक्सरहकेो क्थयो। येशलेू क्तनलदाई 
भननभुयो, “मलदाई प्््छयदाऊ।” लेवी जरुूककै उठ्यो, र येशलूदाई प्््छयदाउन लदागयो।

्यस क््न, येशलेू लेवीको घरमदा नै खदानदा खदानभुयो। ्यहदँा धिरैे कर-उठदाउनेहरू, 
पदापीहरू येश ूअक्न उहदँाकदा चलेदाहरूक्सत खदानदा खदाइरहकेदा क्थए। ्यहदँा धिरैे मक्नसहरू 
क्थए जसले येशलूदाई प्््छयदाउन लदागेकदा क्थए। केही शदास्तीहरूले (क्तनीहरू फररसीहरू 
क्थए) येशलूदाई पदापीहरू र कर उठदाउनेहरूसँग खदानदा खदाइरहकेदा ्खे।े क्तनीहरूले 
येशकूदा चलेदाहहरूलदाई भने, “क्कन उहदँाले कर उठदाउनेहरू र पदापीहरूसँग खदानदा 
खदानभुएको हो?”

येशलेू यी कुरदा सनुनभुयो, अक्न उहदँाले क्तनीहरूलदाई भननभुयो, “क्नरोगीहरूलदाई 
बैद्यको आवशयकतदा प्दैन, रोगी मदाक्नसहरूलदाई नै बैद्यको आवशयतिदा प्छ्त, र म 
धिक्म्तहरूलदाई बोलदाउन यहदँा आएको होईन, तर म पदापीहरूलदाई बोलदाउन यहदँा आएको 
हु।ँ”४८

३.९ उपवासको प्रश्न्मा येशूको जवाफ
क्तनीहरूले येशलूदाई भने, “फररसीहरूले झैं यहूननदाको चलेदाहरूले पक्न समय समयमदा 
उपवदास र प्रदाथ्तनदा ग््त्छन।् तर तपदाईकंो चलेदाहरू त सधिै ँखदान्छन ्र क्पउँ्छन।्”

येशलेू क्तनहरूलदाई भननभुयो, “कुनै पक्न क्बवदाहमदा, जनतीहरूलदाई ्लुहदा 
क्तनीहरूकदा सदाथमदा बसनुजेल उपवदास बसन सक्नै। तर समय यसतो आउँ्छ जब 
्लुहदा क्तनीहरूबदाट ्ुछरटिन ुप््त्छ। ्यस समय क्तनीहरू उपवदास बसने्छन।्”

येशलेू क्तनीहरूलदाई यो दृटिदानत सनुदाउन ुभयोः “कुनै मदाक्नसले नयदँा लगुदा चयदातेर 
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परुदानो लगुदा टदाल्नै। क्कनभने ्यसो गरे नयदँा लगुदा क्बग्रन्छ, अक्न टदालेको टुक्रदा परुदानो 
लगुदासँग क्मल्नै। कसैले पक्न नयदँा ्दाखरसलदाई परुदानो ्दाखरसको मशकमदा भ्दैंन। 
क्कनभने नयदँा ्दाखरसले मशकहरू फुटदाउँ्छ, जसले ग्दा्त ्दाखरस चहुरे जदान्छ औ 
मशकहरू पक्न नटि हुन्छ। मदाक्नसहरूले सधिै ँनयदँा ्दाखरसलदाई नयदँा मशकमदा रदाख्छन।् 
कसैले पक्न परुदानो ्दाखरस क्पए पक््छ नयदँा ्दाखरस क्पउन खोज्नै। क्कनभने उसले 
भन्छ, ‘परुदानो ्दाखरस नै असल ्छ।’ ”४९

३.१० येशूले जल-कुण्ड़को रोगीलाई शनको पानु्तहुन्छ
्यसपक््छ येश ूयहू्ीहरूको क्वशषे चदाडको लदाक्ग यरूशलेम जदानभुयो। यरूशलेमदा 
पदँाचवटदा ्लदानहरूले घरेरएको एउटदा जल-कुणड ्छ। यहू्ीहरूकदा भदाषदामदा यसलदाई 
बेथसे्दा भक्नन्छ। यो जल-कुणड भेंडदा-ढोकदाको नजीकमदा ्छ। धिेरै रोगी मदाक्नसहरू 
्यही जल-कुणडको ्लदानमदा लक्डरहकेदा क्थए। क्तनीहरूमदा कोही अनधिदाहरू, कोही 
लङ्गडदाहरू अक्न कोही पक्षदाघदातकदा रोगीहरू  क्थए।  ्यहदँा अठ्तीस वष््त के्ख रोगले 
ग्रसत भएको एकजनदा रोगी क्थयो। येशलेू ् यस मदाक्नसलदाई ् यहदँा लक्डरहकेो ् खेनभुयो। 
येशलूदाई ्यो मदाक्नस लदामो समय्के्ख क्बमदार भएको थदाहदा क्थयो। अतः येशलेू ्यस 
मदाक्नसलदाई सोधनभुयो, “क्तमी क्नको हुन चदाहन्छौ?”

्यस रोगीले उत्र क््यो, “महदाशय, मलदाई ्यो पदानी चक्लरहकेो बेलदा ्यहदँा पसन 
सहदायतदा गनने कोही ्ैछन। मलेै कोक्शश ग्दा्त-ग्दै मरेो अक्घ जल-कुणडमदा मदाक्नस पक्स 
हदाल्छ।”

तब येशलेू भननभुयो, “उठ! क्तम्ो ओ्््छयदान उठदाउ र क्हडं!” तब तरुनतै ्यो मदाक्नस 
क्नको भयो। ्यो मदाक्नसले आफनो ओ्््छयदान उठदायो र क्हड्ँन थदालयो।

्यसतो घट्नदा भएको क््न क्बश्रदामको  क््न  क्थयो। तब यहू्ीहरूले ् यस मदाक्नसलदाई 
भने, “आजको क््न क्बश्रदामको क््न हो। क्बश्रदामको क््न यसरी ओ्््छयदान बोकेर जदान ु
हदाम्ो ्यवसथदाकदा क्बरुद्ध हो।”

तर ्यस मदाक्नसले भनयो, “जनु मदाक्नसले मलदाई क्नको तलुयदाउन ुभयो, उनैले 
भननभुयो, ‘क्तम्ो ओ्््छयदान उठदाउ र क्हडँ।’ ”
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यहू्ीहरूले सोधि,े “क्तमीलदाई ्यसरी ओ्््छयदान बोकेर जदाऊ भनने मदाक्नस को हो?”
तर ्यो मदाक्नसले जसविदारदा आफू क्नको भएको क्थयो, उहदँा को हुनहुुन्थयो क्चनेन। 

्यस बेलदा ्यहदँा धिरैे मदाक्नसहरू क्थए र येश ूसटुुकक गइसकन ुभएको क्थयो।
केही समय पक््छ येशलेू ्यस मदाक्नसलदाई मक्न्रमदा भेट्न ुभयो। येशलेू उनलदाई 

भननभुयो, “हरे, अब क्तमी ठीक भयौ। तर अब पदाप नगर, क्तमीमदाक्थ अझ खरदाब 
घट्नदाहरू नघटोस।्”

तब ्यो मदाक्नस यहू्ीहरूकहदँा गयो र क्तनीहरूलदाई भक्नक््यो क्क जसले क्तनलदाई 
क्नको पदानु्त भयो उहदँा येश ूहुन ुहुँ् ोरह्ेछ।

येशलेू ्यसतदा कदामहरू क्बश्रदामको क््नमदा गनु्त भएको क्थयो। यसैले यहू्ीहरूले 
येशकूो क्बरूद्ध नरदाम्दा कदामहरू गन्त थदाले। तर येशलेू यहू्ीहरूलदाई भननभुयो, “मरेो 
क्पतदाले कक्हलयै कदाम रोकन ुभएन। अक्न यसैले म पक्न कदाम गन्त रोकक््न।”

येशलेू यी कुरदाहरू भननभुए पक््छ, यहू्ीहरूले उहदँालदाई मदानने अझ क्नश्चय गरे। 
क्कनभने, “येशलेू क्बश्रदामको क््नमदा ्यवसथदा मदात्र भङ्ग गरेनन।् उहदँाले परमशे्वर 
नै उहदँाको आफनो क्पतदा हुन ् पक्न भननभुयो। अक्न यसप्रकदारले येशलेू आफूलदाई 
परमशे्वरको समदान तलुयदाउन ुभयो।”५०

३.११ पुत्रले जीवन शदनुहुन्छ
तर येशलेू भननभुयो, “म क्तमीहरूलदाई सदँाचो भन्ुछ। पतु्रले एकलै केही गन्त सक्नै। 
क्पतदाले गरेको कदामहरू ्खे ेपक््छ मदात्र पतु्रले ्यसै ग््त्छ। क्पतदाले जे ग््त्छ पतु्रले ्यही 
ग््त्छ। क्पतदाले पतु्रलदाई पे्रम गनु्तहुन्छ अक्न आफूले गरेको समपणू्त कदाय्तहरू पतु्रलदाई 
्खेदाउन ुहुन्छ। यो मदाक्नस क्नको भयो। तर क्पतदाले यो भन्दा पक्न महदान ्कदाय्त पतु्रलदाई 
्खेदाउन ुहुन्छ। तब क्तमीहरू सबै ्छकक पनने्छौ। क्पतदाले मरेकदा मदाक्नसहरू उठदाउनभुयो 
र क्तनीहरूलदाई जीवन क््नभुयो। ्यसतै प्रकदारले पतु्रले पक्न जसलदाई चदाहदानहुुन्छ 
क्तनीहरूलदाई जीवन क््नहुुन्छ।

“अक्न क्पतदाले कसैको नयदाय गनु्त हुनन। नयदाय गनने समपणू्त अक्धिकदार क्पतदाले पतु्रलदाई 
समुपन ुभएको ्छ। परमशे्वरले यसो गनु्त भएको ्छ, तदाक्क सबै मदाक्नसहरूले पतु्रलदाई 
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आ्र गनने्छन ्जसरी क्पतदालदाई आ्दार गरेकदा ्छन।् यक्् कसैले पतु्रलदाई आ्र ग्दैन 
उसले क्पतदालदाई पक्न आ्र ग्दैन जसले उहदँालदाई पठदाउन ुभयो।

“म क्तमीहरूलदाई सदँाचो भन््ुछ, य्ी कुनै ्यक्तिले मरेो कुरदा सनु््छ र मरेदा क्पतदामदा 
क्बश्वदास ग््त्छ भने उसले अननत जीवन पदाउने्छ। ्यो मदाक्नसलदाई कक्हलयै नयदाय 
गररने्ैछन। उनी मृ् यबुदाट बदाक्हर आएकदा हुन ् अक्न जीवनमदा प्रवेश गरेकदाहुन।् म 
क्तमीहरूलदाई सदँाचो भन््ुछ, एउटदा समय आइरहकेो ्छ। वदासतवमदा ्यो समय अक्हले 
नै आइसकेको ्छ। मदाक्नसहरू जो मरेकदा ्छन ्उनीहरूले परमशे्वरको पतु्रको आवदाज 
सनुने्छन।् अक्न ज-जसले ती सनेुकदा कुरदाहरू मदानने्छन ् उनीहरूले अननत जीवन 
पदाउने्छन।् जीवन क्पतदाबदाट आउँ््छ र पतु्रलदाई पक्न उहदँाले जीवन-्दान क््ने अक्धिकदार 
प्र्दान गनु्तभएको ्छ। अक्न क्पतदाले आफनदा पतु्रलदाई मदाक्नसहरूलदाई नयदाय गनने अक्धिकदार 
क््नभुएको ्छ।क्कन? क्कनभने उहदँा मदाक्नसको पतु्र हुनहुुन्छ।

“यसमदा अचमम नमदान। समय आइरह्ेछ जब समपणू्त मदाक्नसहरू जो मरेकदा ्छन,् 
क्तनीहरूले उहदँाको आवदाज सनुने्छन।् तब क्तनीहरू ज-जसले रदाम्ो कदामहरू गरेकदा ्छन ्
बौरी उठ्ने्छन ्अक्न अननत जीवन पदाउने्छन।् तर क्तनीहरू ज-जसले आफनो जीवनमदा 
्टुि कदामहरू गरेकदा ्छन,् ्ोषी ठहररनको लदाक्ग बौररने्छन।्

“म एकलै केही गक्््तनँ। म परमशे्वरबदाट जसतो सनु्ुछ ्यही प्रकदारले नयदाय ग्ुछ्त। यसैले 
मरेो क्नण्तय ठीक हुन्छ। क्कनभने म आफैं लदाइ खशुी पदानने कोक्शश गक्््तन। तर म उहदँालदाई 
खशुी पदान्त चदाहन्ुछ जसले मलदाई पठदाउन ुभयो।५१

३.१२ येशूले आफनो अशधकारको प्र्माण शदनुहुन्छ
“यक्् मलेै आफनो सदाक्षी आफैं ले क््न्ुछ तब मरेो सदाक्षी समक्थ्तत हुँ् नै। तर ्यहदँा अकयो 
मदाक्नस ्छ जसले मरेो क्बषयमदा मदाक्नसहरूलदाई बतदाउँ््छ। अक्न म जदान््ुछ, उनले जे 
भन्छन ्ती सबै कुरदाहरू स्य हुन।्

“क्तमीहरूले यहूननदा समक्ष मदाक्नसहरू पठदायौ। अक्न उनले क्तमीहरूलदाई स्य कुरदा 
भने। मलदाई मरेो क्बषयमदा भननलदाई मदान्ेछको आवशयकतदा ्ैछन। तर म क्तमीहरूलदाई 
ती कुरदाहरू भनने्ुछ तदाक्क क्तमीहरू बदँाचन सक्छौ। यहूननदा एक बत्ी क्थयो जनु बलेको 
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क्थयो र प्रकदाश क््यो। अक्न अलप समयको लदाक्ग मदात्र पक्न ्यो जयोक्त पदाउँ्दा 
क्तमीहरू आनक्न्त भयौ।

“तर मसँग मरैे क्बषयमदा जनु सदाक्षी ्छ ्यो यहूननदाको भन्दा महदान ््छ। जनु कदामहरू 
म गरररहकेो्ुछ, ्यही नै मरेो सदाक्षी हो। क्पतदा जसले मलदाई पठदाउन ुभयो ्यो कदामहरू 
शषे गन्तलदाई क््नभुयो। क्पतदा जसले मलदाई पठदाउनभुयो उहदँाले मरेो बदारेमदा सदँाक्षी पक्न 
क््नभुयो। तर क्तमीहरूले उहदँाको आवदाज कक्हले सनेुनौ र क्तमीहरूले उहदँालदाई कक्हले 
्खेेनौ। क्पतदाको बचनले पक्न क्तमदाहरूमदा कदाम गरररहकेो ्ैछन। क्कनभने जसलदाई 
क्पतदाले पठदाउनभुयो उहदाँलदाई क्बश्वदास ग्दैनौ। क्तमीहरूले धिम्तशदास्त सदावधिदानक्सत 
अधययन गर क्कनभने क्तमीहरू सोच््छौ क्क ती धिम्तशदास्तविदारदा क्तमीहरूले अननत 
जीवन पदाउने्छौ अक्न क्यनै धिम्तशदास्तले मरेो क्बषयमदा गवदाही क््न्छ। तर क्तमीहरू जीवन 
पदाउनलदाई मकहदँा आउँन चदँाह्नैौ।

“म मदाक्नसहरूबदाट प्रशसंदा चदाहनन। तर म क्तमीहरूलदाई जदान््ुछ क्तमीहरूमदा 
परमशे्वरको पे्रम ्ैछन। म मरेो क्पतदाबदाट आएको हु ँअक्न म उहदँाकै क्नक्मत बोल््ुछ। तर 
क्तमीहरूले मलदाई ग्रहण ग्दैनौ। तर यक्् कुनै मदाक्नस आउँ्छ अक्न आफनै क्बषयमदा 
बोल्छ भने, उसलदाई क्तमीहरू ग्रहण गनने्छौ। क्तमीहरू एक-अकदा्तमदा प्रशंसदा गरेको 
रूचदाउँ्छौ। तर क्तमीहरूले ्यो प्रशंसदाको खोजी ग्दैनौ जो एक परमेश्वरबदाट मदात्र 
आउँ्छ। तब क्तमी कसरी क्बश्वदास गन्त सक्छौ? नसमझ क्क म क्पतदा समक्ष क्तमीहरूको 
क्बरोधिमदा भनने्ुछ। मोशदा ती मदाक्नस हुन ्जसले क्तमीहरू क्बरूद्ध बोल्छन।् अक्न उनै 
एक हुन जसमदाक्थ क्तमीहरूले बचदाउको आशदा गऱयौ। यक्् क्तमीहरूले सदँाचची नै 
मोशदालदाई क्बश्वदास गरेको भए, क्तमीहरूले मलदाई पक्न क्बश्वदास गनने क्थयौ? क्कनभने 
मोशदाले मरेो क्बषयमदा लेखन ुभएको ्छ। तर क्तमीहरूले मोशदाले के लेख े्यसलदाई 
क्बश्वदास ग्दैनौ भने तब म जे भन्ुछ क्तमीहरूले कसरी क्बश्वदास गन्त सक्छौ?”५२

३.१३ येशू शवश्रा्म शदनको पशन प्रभु हुनुहुन्छ
क्वश्रदामको क््नमदा, येश ूआफनदा चलेदाहरूसँगै अननकदा खतेहरू भएर जदँा् ैहुनहुुन्थयो, 
चलेदाहरूले क्हडँ् ैग्दा्त अननकदा बदालदाहरू क्टपन लदागे। फररसीहरूले यो ्खेरे येशलूदाई 
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भने, “तपदाईलें ् खेनभुयो, तपदाईकदा चलेदाहरूले के गरररहकेदा्छन ्क्बश्रदामको क््नमदा यसो 
गनु्त ्यवसथदाको क्बरूद्ध हो।”

येशलेू भननभुयो, “क्तमीहरूले कक्हलयै पढेकदा ्ैछनौ, क्क जब ्दाऊ् अक्न उनकदा 
सदाथीहरू भोकदाएकदा क्थए, अक्न खदानेकुरदा चदाहनथे, ्यस बेलदा ्दाऊ्ले के गरे? यसतो 
घटनदा प्रधिदान पजूदाहदारी अक्बयदाथदाको समयमदा भएको क्थयो। ्दाऊ्ले, परमेश्वरको 
भवनमदा पसेर परमशे्वरलदाई चढदाइएको रोटी खदाएकदा क्थए। अक्न मोशदाको ्यवसथदा 
अनसुदार खदाक्ल पजूदाहदारीहरूले रोटी खदान सक्छन ्् दाऊ्ले आफनो सदाथमदा भएकदा सबै 
मदाक्नसहरूलदाई पक्न केही रोटीहरू क््ए।५३

“अक्न क्तमीहरूले मोशदाको ्यवसथदामदा यो पक्न क्नश्चयनै पढेको हुनपु्छ्त क्क 
कसरी प्र्येक क्बश्रदामको क््नमदा पजूदारीहरूले मक्न्रमदा क्बश्रदाम अथवदा क्बश्रदामको 
क्नयम भङ्ग ग्छ्तन।् तर पक्न पजूदाहदारीहरूलदाई ्यस ्ोषको क्नक्मत ्ोषी ठदाक्नन्नै। म 
क्तमीहरूलदाई भन््ुछ, ‘यहदँा मक्न्र भन्दा ठूलो’ केही ्छ। धिम्तशदास्तमदा भक्नएको ्छ, ‘म 
पशहुरूको बक्ल्दान चदाहनन। म मदाक्नसहरूमदा ्यदा चदाहन्ुछ।’  वदासतवमदा क्तमीहरू ती 
श््हरूकदा अथ्त के हो ्यो पक्न जदान्नैौ। यक्् ती श््हरूकदा अथ्त क्तमीहरूले बझुयौ 
भने ती क्तमीहरूले क्न्योषहरूलदाई नयदाय गनने क्थएनौ।”५४

्यसपक््छ येशलेू फररसीहरूलदाई भननभुयो, “क्बश्रदामको क््न मदाक्नसहरूलदाई 
सहयोग गनु्त भनेर नै शरुू भएको हो। क्बश्रदाम क््नको क्नयमहरू पदालन गनदैप्छ्त भनेर 
मदाक्नसहरू बनेको होइन। यसैले मदाक्नसको पतु्र नै क्बश्रदाम क््नको पक्न प्रभ ुहो।”५५

 येश ू ्यहदँाबदाट क्हड्ँन ु भयो अक्न क्तनीहरूको सभदाघरमदा जदानभूयो। उहदँाले 
सभदाघरमदा एउटदा सकेुर चदाउररएको हदात भएको मदाक्नसलदाई ्खेनभुयो। केही यहू्ीहरू 
येशलूदाई ् ोष लगदाउनलदाई क्नहु ँखोक्जरहकेदा क्थए। अक्न क्तनीहरूले उहदँालदाई सोधि,े “के 
क्बश्रदामको क््नमदा कसैलदाई क्नको पदानु्त नयदायोक्चत ्छ?”

उहदँाले भननभुयो, “यक्् क्तमीहरूमधये कसैको एउटदा भेंडदा ्छ, ्यो क्बश्रदामको 
क््नमदा एउटदा खदालडदामदा खसयो भने के आफनो हदातले समदातेर बदाक्हर तदान्नैौ? एउटदा 
मदाक्नस भेंडदा भन्दा धिरैे असल हुन्छ। ्यसथ्त क्बश्रदामको क््नमदा भलो गन्त ्यवसथदाले 
क््न्छ।”
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तब उहदँाले ्यस सकेुको हदात भएको मदाक्नसलदाई भननभुयो, “मलदाई क्तम्ो हदात 
हने्त ्ऊे।” ्यसले येश ूभएक्तर हदात पसदाऱयो। अक्न उसको हदात, ्यो अकयो हदात जसतै 
क्नको भयो। तर फररसीहरू बदाक्हर गए अक्न येशलूदाई मदान्तकदा क्नक्मत योजनदा बनदाए।५६

३.१४ ठूलो भीडले येशूलाई प्््छयाउ्छ
येश ू आफनदा चलेदाहरूक्सत समदु्रक्तर जदानभुयो। गदालीलकदा अनेकौं मदाक्नसहरूले 
उहदँालदाई पछयदाए। यहूक््यदा, यरूशलेम, इ्कु्मआ य््तनन्ीको अकयोतफ्त  अक्न टदायर र 
सी्ोनकदा ईलदाकदाबदाट पक्न धिरैे मदाक्नसहरू ् यहदँा आई पगुे। ती मदाक्नसहरू येशलेू गरेकदा 
सबै कुरदाहरू सनेुर आएकदा क्थए।

उहदँाले ती सबै मदाक्नसहरूलदाई ्खेनभुयो, अक्न उहदँाले आफनो चलेदाहरूलदाई एउटदा 
सदानो डुङ्गदा तयदार गनु्त भननभुयो। उहदँाले यसतो आ्शे गनु्तभयो क्कनभने भीडको कदारणले 
क्थचोक्मचो पो हुने होक्क भनने डर क्थयो येशलेू धिरैे मदाक्नसहरूलदाई क्नको तलुयदाउन ु
भएको क्थयो। यसथ्त सबै रोगी मदाक्नसहरूले उहदँालदाई ्ुछन भनेर ठेलमठेलदा ग््तथे। 
कसलैदाई ्टुिआ्मदा लदागकेो क्थयो, जब ्यो ्टुिआ्मदाले येशलूदाई ्खेयो, क्तनीहरूले 
उहदँा अक्घ क्शर क्नहुरदाए, अक्न करदाए, “तपदाई परमशे्वरकदा पतु्र हुनहुुन्छ।” तर उहदँा को 
हुनहुुन्छ मदाक्नसहरूलदाई नक्चनदाउन ुभनी ती ् टुिआ्मदाहरूलदाई कडदा आज्दा क््नभुयो।५७

येशलेू यी कुरदाहरू यशयैदा अगमवतिदाले भनेकदा कुरदाहरू पणू्त गन्तकदा क्नक्मत गनु्तभयो।

“यहदँा मरेो ्दास ्छ, 
मलेै उसलदाई चनेुको हु।ँ 

म उसलदाई पे्रम ग्ुछ्त अक्न म उक्सत खशुी ्ुछ। 
म मरेो आ्मदा उसमदा हदाक्लक््ने्ुछ, 

अक्न उसले नै अनय रदाषट्रहरूमदाक्थ 
नयदायको घोषणदा गनने्छ।

उसले झगडदा गनने्ैछन न त क्चचयदाउने नै ्छ; 
उसको सवर कसैले पक्न गललीहरूमदा सनुने ्ैछन।
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उसले बदाङ्क्ग सकेको क्नगदालो भदँाचने ्ैछन। 
उसले जक्लहरेको ्ीयो क्नभ् ैजदँा््ैछ भक्न क्नभदाउने ्ैछन। 

उसले यी सबै गरररहने्छ जबसमम 
सदँाचो नयदायले क्बजय प्रदाप्त ग्दैन।

सबै रदाषट्रहरूले उहदँामदाक्थनै आशदा गनने्छन।्”५८

३.१५ येशूले बाह्र पे्रररतहरूलाई चुननुहुन्छ
्यस समयमदा येश ूएउटदा डदँाडदामदा गएर प्रदाथ्तनदा गनने गनु्त हुन्थयो। सदारदा रदात उहदँाले 
प्रदाथ्तनदा गरेर क्बतदाउन ुहुन्थयो। भोक्लपलट क्बहदान, उहदँाले आफनो चलेदाहरूलदाई उहदँाले 
क्तनीहरूलदाई “पे्रररत” नदाउँ क््नभुयो।५९ उहदँाले ती बदाह्जनदा मदाक्नसहरूलदाई उहदँाक्सत 
बसन, अक्न प्रचदारकदा क्नक्मत, अरू सथदानमदा पठदाउन चदाहनहुुन्थयो। अक्न येशलेू ती 
मदाक्नसहरूलदाई अरू मदाक्नसहरूमदा लदागेको ्टुि आ्मदा हटदाउने शक्ति प्रदाप्त होस ्भनने 
चदाहनहुुन्थयो। येशलेू ्छदानन ुभएकदा ती बदाह्जनदा मदाक्नसहरू क्थए:

क्समोन (जसलदाई उहदँाले पत्रसु नदाउँ क््न ुभएको क्थयो),
यदाकूब र यहूननदा, 
जक्््यदाकदा ्छोरदाहरू (जसलदाई येशलेू बोअनगनेश नदाउँ क््नभुएको क्थयो जसको 

अथ्त हुन्छ “गज्तनकदा ्छोरदाहरू”),
अक्नद्रयदास, 
क्फक्लप, 
बदारथोलोमदाई, 
मत्ी, 
थोमदा, 
यदाकूब (अलफयसको ्छोरो),
थेक््यस, 
क्समोन 
 कनदानी,
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अक्न यहू्दा इसकोररयोती (जसले येशकू्सत क्बश्वदासघदात गरेको क्थयो)।६०

डाँडाको उपदेश (३.१६–३४)

३.१६ ्माशनसहरू जसले पर्ेमश्वरबाट आशशष ्प्राति ग्छ्तन्
येशलेू ्यहदँा भएकदा धिेरै मदाक्नसहरूलदाई ्खेनभुयो। येश ूडदँाडदामदा उकलेर बसनभुयो। 
उहदँाकदा चलेदाहरू पक्न उहदँाको नक्जक आएकदा क्थए। उहदँाले क्तनीहरूलदाई क्सकदाउन 
थदालनभुयो। उहदँाले भननभुयो,

“ती मदाक्नसहरू धिनय हुन ्जसले आफूलदाई आक््मक रूपले ्ररद्र ्छौं भनी 
बझुकेदा ्छन,् 

क्कनभने सवग्तको रदाजय क्तनीहरूकै हो। 
धिनय शोक गननेहरू, 

क्कनभने परमशे्वरले क्तनीहरूलदाई सदानतवनदा क््नहुुने्छ। 
धिनय नम् हुनेहरू, 

क्कनभने क्तनीहरूले प्ृथवीको अक्धिकदार पदाउने्छन।्
धिनय धिदाक्म्तकतदाकदा क्नक्मत भोकदाउने र क्तखदा्तउनेहरू, 

क्कनभने परमशे्वरले क्तनीहरूलदाई तपृ्त पदानु्तहुने्छ।
धिनय अरू प्रक्त ्यदा ्खेदाउनेहरू, 

क्कनभने क्तनीहरूले ्यदा पदाउने्छन।्
धिनय हृ्यमदा शदु्ध हुनेहरू, 

क्कनभने क्तनीहरूले परमशे्वरलदाई ्खेने्छन।्
धिनय मले-क्मलदाप गरदाउनेहरू, 

क्कनभने परमशे्वरले क्तनीहरूलदाई आफनदा ्छोरदा-्छोरी भननहुुने्छ।
धिनय धिदाक्म्तकतदाको क्नक्मत सतदाइनेहरू, 

क्कनभने सवग्तको रदाजय क्तनीहरूकै हुने्छ।
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“धिनय हौ क्तमीहरू जब मदाक्नसहरूले क्तमीहरूको क्नन्दा गनने्छन ्र खे् ो गनने्छन।् झटूो 
बोलेर हरेक क्कक्समकदा ् टुि कुरदा गरेर क्तमीहरूको खे् ो गनने्छन,् क्कनभने क्तमीहरू मरेदा 
चलेदाहरू हौ। सखुी र खशुी बन। सवग्तमदा क्तमीहरूलदाई ठूलो इनदाम क्मलने्छ। क्कनभने 
क्तमीहरूकदा अक्घकदा अगमवतिदाहरूलदाई क्तनीहरूले यसरी नै ्यवहदार गरेकदा क्थए।६१

३.१७ येशूले आफना चेलाहरूलाई नून र जयोशत भननुहुन्छ
“क्तमीहरू प्ृथवीकदा ननू हौ। यक्् ननूको सवदा् नै ्ैछन भने, फेरर ्यसलदाई नकु्नलो 
केेेेले पदानने र? यक्् ननूमदा ननूको सवदा् नै ्ैछन भने ्यो त फदाक्लन र मदाक्नसकदा खटुिदाले 
कुलचनबदाहके अरू केही कदामको हुँ् नै।

“क्तमीहरू संसदारकदा जयोक्त हौ जसले संसदारलदाई उजयदालो पदा्छ्त। डदँाडदामदा 
बसदाक्लएको नगर अदृशय रहन सक्नै। ्यसरीनै मदाक्नसहरूले बत्ी बदालेर पदाथीमकु्न 
रदाख्नैन।् ्यसको सटिदामदा क्तनीहरूले ्यसलदाई सदाम्दानमदा रदाख्छन।् यसरी घरमदा 
भएकदा सबै मदाक्नसहरूले उजयदालो पदाउने ्छन।् ् यस ैगरी, अरूकदा क्नक्मत क्तमीहरू पक्न 
उजयदालो बक्नक््न ुप्छ्त। क्तमीहरूले गरेकदा सकुम्तहरू मदाक्नहरूले ्खेने्छन ्र सवग्तमदा 
बसनहुुने क्तमीहरूकदा क्पतदाकदा मक्हमदा गनने्छन।्६२

३.१८ येशू र ्मोशाको वयवसथा
“म मोशदाको ्यवसथदा अथवदा अगमवतिदाहरूविदारदा लेक्खएको अगमवदाणी रद्द गन्त 
आएको भनने नसमझ, रद्द गन्त होइन, तर परूदा गन्त म आएको हु।ँ म सदँाचो भन््ुछ, 
जबसमम सवग्त र प्ृथवी क्बतेर जदँा्नै, ्यवसथदाको हरेक कुरदा परूदा हुने्छ सबै कुरदा परूदा 
नहोउनजेल कुनै क्कक्समले ्यवसथदाबदाट एउटदा मदात्रदा वदा एउटदा क्बन् ुपक्न हटदाइने ्ैछन।

“हरेक मदाक्नसले प्र्येक आ्शे पदालन गनदैप्छ्त चदाह े् यो आ्शे सदामदानय नै क्कन 
नहोस।् यक्् कुनै मदाक्नसले एउटदा पक्न आ्शे पदालन गन्त चदँाह्नै अक्न अरूलदाई 
पक्न आ्शे पदालन नगनु्त भनी क्सकदाउँ्छ भने सवग्तको रदाजयमदा ्यो सबैभन्दा तचु्छ 
ठहररने्छ। तर जसले आ्शे पदालन ग्छ्त अक्न अरूलदाई पक्न आ्शे पदालन गन्त 
क्सकदाउँ्छ, ्यो नै सवग्तको रदाजयमदा ठूलो कहलदाइने्छ। म भन््ुछ धिम्तशदास्ती र 
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फररसीहरूको भन्दा क्तमीहरूले रदाम्ो कदाम गनु्तप्छ्त। यक्् क्तमीहरूले क्तनीहरूलदाई 
उक््छनन सकेनौ भने क्तमीहरूले सवग्तको रदाजयमदा प्रवेश गन्त सकने्ैछनौ।६३

३.१९ रीसको बारे्मा येशूको शशक्ा
“क्तमीहरूले सनेुकदा ्छौ, प्रदाचीन समयकदाहरूलदाई यसो भक्नएको क्थयो, ‘कसैको ह्यदा 
 नगर।्  जसले ह्यदा ग्छ्त, ् यो ् यवसथदा समक्ष उक्भन ुपनने्छ।’ तर म क्तमीहरूलदाई भन््ुछ, 
कोही अनय मदाक्नसक्सत नररसदाओ। सबैजनदा क्तम्दा भदाई हुन।् यक्् क्तमी अरू मदाक्नससँग 
ररसदाउँ्छौ भने, क्तमी इनसदाफको क्नक्मत खडदा हुनपुनने्छ। यक्् क्तमीले अकयो मदाक्नसक्सत 
नरदाम्दा कुरदा गऱयौ भने क्तमी यहू्ीहरूको महदासभदाको समक्ष उक्भन ुपनने्छ। यक्् अकयो 
मदाक्नसलदाई ‘मखू्त’ भन्छौ भने क्तमी नरकको आगोमदा फदाक्लन ुपनने्छ।

“जब क्तमीले परमशे्वरलदाई भटेी चढदाउँ्छौ ् यसबेलदा क्तमी अरूहरूलदाई पक्न समझ। 
यक्् क्तमीले बे्ीमदा भटेी चढदाउँ्दा क्तम्ो क्बरुद्धमदा क्तम्ो भदाईको हृ्यमदा केही ्छ भनने 
सक्मझय्ौ भने, ्यही बे्ीको ्ेछउमदा क्तम्ो भटेी ्छोड। पक्हलदा क्तमी फकने र जदाऊ अक्न 
्यो मदाक्नसक्सत क्मलदाप गर। ्यसपक््छ आफनो भटेी बे्ीमदा चढदाऊ।

“यक्् क्तम्ो क्बरोधिीले क्तमीलदाई नयदायदालयमदा लदँा््ैछ भने उक्सत क्मलदाप गररहदाल। 
नयदायदालय पगुन ुअक्घनै क्तमीले यसो गर। यक्् क्तमी उसको सदाथी बनन असफल भयौ 
भने उसले क्तमीलदाई नयदायधिीशको हदातमदा सकु्मप्लेदा, नयदायधिीशले क्तमीलदाई प्रहरीको 
हदातमदा सकु्मप्लेदान ्अक्न क्तमीलदाई झयदालखदानदामदा थकु्नक््ने्छ। म क्तमीलदाई भन््ुछ क्क 
क्तमीले ऋणको अक्नतम पैसदा नक्तरुनजले क्तमी ् यहदँाबदाट कुनै तररकदाले उमकने ्ैछनौ।६४

३.२० वयशभचारको बारे्मा येशूको शशक्ा
“क्तमीहरूले यसो भनेको सनेुकदा ्छौ, ‘्यक्भचदारको पदापबदाट अलग  बस।’  तर म 
क्तमीहरूलदाई भन््ुछ, जसले स्तीलदाई खरदाब इच्छदाले हे् ्त्छ, ्यसले अक्घबदाटै उक्सत 
्यसको हृ्यमदा ्यक्भचदार गररसकेको हुन्छ। यक्् क्तम्ो ्दाक्हने आखँदाले क्तमीलदाई 
बदाधिदा पऱुयदाउँ्छ भने, ्यसलदाई क्नकदालेर फदाक्ल्ऊे। क्कनभने क्तम्ो समपणू्त शरीर 
नरकमदा पनु्त भन्दा बरु क्तम्दा अङ्गहरूमधये एउटदा नटि हुन ुक्तम्ो क्नक्मत क्हतकदारी हुने्छ। 
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यक्् क्तम्ो ् दाक्हने हदातले क्तमीलदाई पदाप गरदाउँ्छ भने ् यसलदाई कदाटेर फदाक्ल्ऊे। क्कनभने 
क्तम्ो समपणू्त शरीर नरकमदा जदान ुभन्दा बरू क्तम्ो अङ्गहरूमधये एउटदा नटि हुन ुक्तम्ो 
क्नक्मत क्हतकदारी हुने्छ।६५

३.२१ शववाह शवच्ेछदको बारे्मा येशूको शशक्ा
“यसलदाई यसप्रकदारले भक्नएको ्छ, ‘जसले आफनी प्नीलदाई ्यदाग गलदा्त, ्यसले 
उसलदाई ् यदागपत्र लेखी  ् ओेस।्’  तर म क्तमीहरूलदाई भन््ुछ, जसले आफनी प्नीलदाई 
्यक्भचदारको कदारणबदाहके अनय कदारणले ्यदाग गलदा्त, उसलदाई ्यसले ्यक्भचदाररणी 
तलुयदाउँ्छ, र जसले ्यदाग गररएकोक्सत क्बवदाह गलदा्त, ्यसले पक्न ्यक्भचदार गनने्छ।६६

३.२२ कस्म खाने बारे्मा येशूको शशक्ा
”फेरर क्तमीहरूले सनेुकदा ्छौ, क्क हदाम्दा प्रदाचीन समयकदा पखुदा्तहरूलदाई यसो भक्नएको 
क्थयो, ‘जब क्तमी शपथ खदान्छौ, ्यो प्रक्तज्दा नतोड। परमशे्वरको क्नक्मत आफनो 
प्रक्तज्दा परूदा  गर।’  तर म क्तमीहरूलदाई भन््ुछ, सवग्तको नदाउँमदा कसम वदा प्रक्तज्दा खदँा् ै
नखदाऊ, क्कनभने सवग्त परमशे्वरको क्संहदासन हो। प्ृथवीको नदाममदा पक्न कसम नखदाऊ, 
क्कनभने प्ृथवी परमशे्वरको पदाउ्दान हो। यरूशलेमको नदाउँमदा कसम नखदाऊ, क्कनभने 
्यो महदारदाजदाको शहर हो। अक्न आफनो क्शरको कसम पक्न नखदाऊ, क्कनभने क्तमी 
आफनो क्शरको एउटदा केशलदाई पक्न सेतो वदा कदालो तलुयदाउन सक्नैौ। यक्् क्तमी हो भने 
‘हो’ भन ‘होइन’ भने ‘होइन’ भन। यस भन्दा बढ्तदा चदाक्ह ँ्टुि-तफ्त बदाट भएको हो।६७

३.२३ बद्ला शलने बारे्मा येशूको शशक्ा
“क्तमीहरूले सनेुकदा ्छौ, यसो भक्नएको क्थयो, ‘आखँदाको ब्लदा आखँदा, र ्दँातको 
ब्ल्दा  ् दँात।’  तर म क्तमीहरूलदाई भन््ुछ, ् टुिको सदामनदा नगर। यक्् कसैले क्तम्ो ् दाक्हने 
गदालदामदा चट्कदाइक््यो भने ्यसलदाई ्रेि ेगदालदा पक्न फकदा्तइ्उे। यक्् कसैले मदु्ददा 
चलदाएर क्तम्ो ् ौरदा क्लने ् दाबी ग्छ्त भने, ् यसलदाई क्तम्ो खदाटिो पक्न क््इहदाल। यक्् कसैले 
क्तमीलदाई एक मदाइलसमम जबरजसती क्हड्ंन लगदाउँ्छ भने उक्सत ् ईु मदाइलसमम जदाऊ। 
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यक्् कसैले क्तमीक्सत केही मदाग्छ भने ्यो क््ईहेदाल। कुनै ्यक्तिले कजदा्त क्लन चदाहमेदा 
पक्न केही क््न असवीकदार नगर।६८

३.२४ आफनो शतु्रलाई पे्र्म गनु्तप्छ्त भनने बारे्मा येशूको शशक्ा
“क्तमीहरूले यसो भक्नएको सनेुकदा ्छौ, ‘क्तम्ो क््छमकेीलदाई पे्रम  गर  र क्तम्ो शत्रलुदाई 
घणृदा गर।’ तर म क्तमीहरूलदाई भन््ुछ, आफनदा शत्रहुरूलदाई पे्रम गर, क्तमीहरूलदाई खे् ो 
गननेहरूको क्नक्मत प्रदाथ्तनदा गर। यक्् क्तमीले यसो गऱयौ भने क्तमी सवग्तको क्पतदाकदा सदँाचो 
पतु्र हुने्छौ। क्कनभने उहदँाले ्टुि र सजजन ्वुैकदा क्नक्मत घदाम लगदाइक््नहुुन्छ। अक्न 
धिमथी र अधिमथीहरूको क्नक्मत वकृ्टि पठदाइक््नहुुन्छ। यक्् क्तमीहरूसँग पे्रम गननेहरूलदाई 
मदात्र पे्रम ग््त्छौ भने क्तमीहरूले कुनै इनदाम पदाउने ्ैछनौ। महसलू उठदाउनेहरूले पक्न 
्यस ैग्छ्तन।् अक्न यक्् क्तमीहरू आफनदा सदाथी-भदाइहरूलदाई मदात्र अक्भवदा्न ग्छछौ भने 
अरू मदाक्नसहरूसँग असल ठहररने्ैछनौ। अरू परमशे्वरलदाई नजदानने मदाक्नसहरू पक्न 
आफनदा सदाथीभदाईहरूसँग असल नै हुन्छन।् यसैकदारणले क्तमीहरू क्सद्ध होऊ, जसरी 
क्तमीहरूकदा सवग्तकदा क्पतदा क्सद्ध हुनहुुन्छ।६९

३.२५ दान शदने बारे्मा येशूको शशक्ा
“होक्शयदार बस, जब क्तमीहरू रदाम्ो कदाम ग्छछौ, अरू मदाक्नसहरूकदा उपक्सथक्तमदा ् यसतदा 
्खेदावटीकदा क्नक्मत कदाम नगर। यक्् ्यसो गऱयौ भने सवग्तमदा भएकदा क्तम्दा क्पतदाबदाट 
क्तमीहरूलदाई केही इनदाम क्मलने्ैछन।

“जब क्तमी ् रीद्रहरूलदाई सहदायतदा क््न्छौ ्यसको क्बज्दापन नगर कपटीहरूले जसतो 
कदाम नगर। क्तनीहरूले अरूले ्खेनु भनेर ्रीद्रलदाई सहदायतदा गन्त अक्घबदाटै आफनदा 
तरुही बजदाउँ्छन।् क्तनीहरूले सभदाघरहरू र गललीहरूमदा यसो ग्छ्तन।् मदाक्नसहरूबदाट 
प्रशसंदा पदाउनलदाई क्तनीहरू यसो ग््त्छन।् म क्तमीहरूलदाई सदँाचो भन्ुछ, यो नै ती 
सबै इनदामहरू हुन ्जो क्तनीहरूले पदाउने ्छन।् तर जब क्तमी ्रीद्रकदा क्नक्मत ्दान-
पणुय ग््त्छौ, एक्मै गपु्त रुपले गर। क्तमीले के गन्त लदाक्ग रहकेदा ्छौ भनेर कसैले 
चदाल नपदाओस।् क्तम्ो ्दान-पणुय गपु्त रूपमदा होस।् गपु्त रुपमदा गरेकदा क्तम्ो ्दान-पणुय 
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क्तम्दा क्पतदाले अवशयै ्खेन ुहुने्छ। तब क्तम्दा क्पतदाले, जसले गपु्तमदा के गररएको ्छ 
्खेनभुएको ्छ र उहदँाले क्तमीलदाई इनदाम क््नहुुने्छ।७०

३.२६ प्राथ्तनाको बारे्मा येशूको शशक्ा
“जब क्तमी प्रदाथ्तनदा ग््त्छौ, तब कपटीहरूले जसतो नगर। कपटीहरू सभदाघरहरूमदा र 
गललीहरूमदा उक्भएर अरूले ्खेनू ्भनी प्रदाथ्तनदा ग््त्छन।् म क्तमीहरूलदाई सदँाचो भन््ुछ, 
यी सबैको इनदाम क्तनीहरूले पदाइसकेकदा ्छन।् जब क्तमी प्रदाथ्तनदा ग््त्छौ, क्तमी आफनो 
क्भत्री कोठदामदा पसी ढोकदा बन् गर। ् यसपक््छ क्तमी आफनदा क्पतदाक्सत गपु्तमदा प्रदाथ्तनदा गर। 
गपु्तरूपमदा गरेको सबै कुरदा क्तम्दा क्पतदाले ् खेनहुुने्छ, र क्तमीलदाई उहदँाले इनदाम क््नहुुने्छ।

“जब क्तमी प्रदाथ्तनदा ग््त्छौ, तब परमशे्वरलदाई नजदानने अरू मदाक्नसहरूले जसतो 
्यवहदार नगर।् क्तनीहरू अथ्तहीन कुरदा ग्छ्तन।् क्तमीले ्यस प्रकदारले प्रदाथ्तनदा गनु्त हुँ् नै। 
क्तनीहरूले सोंचकेदा हुन्छन ् परमशे्वरले क्तनीहरूकदा कुरदा सनुनहुुने्छ भनी। ्यसतदा 
मदाक्नसहरू जसतो नहोऊ। क्तमीहरूले क्पतदासँग मदागनभुन्दा अक्घ नै क्तमीहरूलदाई कुन-
कुन कुरदाको खदँाचो ्छ, सो क्तमीहरूकदा क्पतदाले जदाननहुुन्छ। यसैले जक्तबेलदा क्तमी 
प्रदाथ्तनदा ग््त्छौ ्यसबेलदा यसरी प्रदाथ्तनदा गर:

‘ह ेहदाम्दा सवग्तमदा बसनहुुने क्पतदा, 
हदामी प्रदाथ्तनदा ग््त्छौं तपदाईकंो नदाउँ सधिै ँपक्वत्र होस।् 

हदामी प्रदाथ्तनदा ग््त्छौं, तपदाईकंो रदाजय आओस,् 
अक्न तपदाईकंो इच्छदा सवग्तमदा झैं यस प्ृथवीमदा परूदा होस।्

आज क््नभररको भोजन हदामीलदाई क््नहुोस।्
हदाम्दा अपरदाधिहरू क्षमदा गररक््नहुोस।् 

जसरी हदामीले पक्न आफनदा 
अपरदाधिीहरूलदाई क्षमदा गरेकदा ्छौं।

हदामीलदाई परीक्षदामदा पन्त नक््नहुोस,् 
तर हदामीलदाई ्टुिहरूबदाट बचदाउन ु होस।्’
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यक््, क्तमीहरूले क्तनीहरूको अपरदाधि क्षमदा गऱयौ भने क्तमीहरूकदा सवग्तमदा बसनहुुने 
क्पतदाले पक्न क्तमीहरूलदाई क्षमदा गनु्तहुने्छ। यक्् क्तमीहरूले मदाक्नसहरूकदा ्ोष 
क्षमदा गरेनौ भने सवग्तमदा बसनहुुने क्तमीहरूकदा क्पतदाले पक्न क्तमीहरूकदा ्ोष क्षमदा 
गनु्तहुने्ैछन।७१

३.२७ उपवासको बारे्मा येशूको शशक्ा
“जब क्तमीहरू उपवदास बस्छौ, तब कपटीहरू जसतदा उ्दासी नबन। कपटीहरूले जसतो 
आचरण नगर। आफु उपवदास बसेको कुरदा मदाक्नसहरूलदाई ्खेदाउन क्तनीहरू आफनो 
मखुलदाई अनौठो ्के्खने पदा्छ्तन। म क्तमीहरूलदाई सदँाचो भन््ुछ, ती कपटीहरूले पदाउने 
सबै इनदाम यही हो। क्तनीहरूले इनदाम पदाइसकेकदा ्छन।् यसथ्त जब क्तमीहरू उपवदास 
बस्छौ, आफू रदाम्ो र असल भएर बस। आफनो मखु धिोऊ। तब मदाक्नसहरूले क्तमीहरू 
उपवदास बक्सरहकेदा ्छौ भनने कुरदा थदाहदा नपदाऊन तर गपु्तमदा भएकदा क्तम्दा क्पतदाले सबै 
कुरदाहरू ्खेनहुुने्छ। अक्न उहदँाले नै इनदाम क््नहुुने्छ।७२

३.२८ के ्महतवपूण्त हो भनने बारे्मा येशूको शशक्ा
“आफनो क्नक्मत प्ृथवीमदा समपक्त् नथपुदार। जहदँा खीयदा र क्करदाहरूले समपक्त् धवंस 
पदाररक््ने्छ। अक्न चोरहरूले पक्न क्तम्ो घर फोरेर ्यहदँाको समपक्त् चो्छ्तन।् तर आफनो 
क्नक्मत सवग्तमदा धिन-समपक्त् थपुदार। सवग्तमदा भएको धिन-समपक्त् खीयदा र क्करदाहरूले नटि 
पदान्त सक्नै। चोरले पक्न ्यहदँा पसेर चोन्त सक्नै। कदारण जहदँा क्तम्ो धिन हुन्छ, ्यहीं 
क्तम्ो मन पक्न हुने्छ।

“क्तम्ो शरीरको जयोक्त आखँदा हो। यक्् क्तम्दा आखँदाहरू क्नम्तल ्छन ्भने, क्तम्दा 
सदारदा शरीर उजयदालो रहने्छ। तर यक्् क्तम्दा आखँदा खरदाब ्छन ्भने, क्तम्ो समपणू्त शरीर 
अधँयदारो हुने्छ। यक्् क्तम्ो उजयदालो चदाक्ह ंअधँयदारो भयो भने, ् यो घनघोर अधँयदारो हुने्छ।

“कसैले पक्न ्ईु मदाक्लकको सेवदा एकै समयमदा गन्त सक्नै। उसले एउटदालदाई घणृदा 
र अकयोलदाई पे्रम गनने्छ। अथवदा ्यो एउटदाक्सत झकुने्छ, र अकयोलदाई तचु्छ गनने्छ। 
यसलेै एउटै समयमदा एकै सदाथमदा क्तमीहरूले परमशे्वर र धिनको चदाकरी गन्त सक्नैौ।७३
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३.२९ शचनता र शफक्रीको बारे्मा येशूको शशक्ा
“यसैले म क्तमीहरूलदाई भन््ुछ, बदँाचनलदाई के खदान ुपनने भनने क्बषयमदा क्तमीहरू क्चक्नतत 
हुन ुहुँ् नै। क्तमीलदाई शरीरको क्नक्मत चदाक्हने वस्तकदा क्बषयमदा क्फक्री नगर। खदानेकुरदा 
भन्दा जीवन धिरैे मलूयवदान ्छ। अक्न लगुदाफदाटदा भन्दा शरीर धिरैे मलूयवदान ्छ। आकदाशकदा 
चरदा चरुुङ्गीलदाई हरे, क्तनीहरूले नतदा कक्हले बीऊनै ्छ्छ्तन,् न अननको फसल कदाट््छन ्
न भकदारीहरूमदा बटुल्छन।् तर क्तमीहरूकदा सवग्तकदा क्पतदाले क्तनीहरूलदाई खवुदाउन ु
हुन्छ। तर क्तमीहरूलदाई थदाहदा ्छ ती चरदाचरुुङ्गीहरू भन्दा क्तमीहरू बहुमलूय ्छौ। 
क्फक्री मदात्र गरेर कसलेै पक्न आफनो आयमुदा केही समय बढदाउन सक्नै।

“अक्न लगुदाफदाटदाको क्नक्मत क्तमीहरू क्कन क्फक्री ग्छछौ? बगैचँदाकदा फूलहरूलदाई 
क्बचदार गर, ती कसरी बढ््छन।् क्तनीहरू न तदा आफनो लदाक्ग पररश्रम ग््त्छन,् न तदा 
वस्तकदा क्नक्मत धिदागो कदा्््छन।् तर पक्न म क्तमीहरूलदाई भन््ुछ, महदान अक्न धिनी रदाजदा 
सलेुमदान समतेले यी फूलहरू मधये एउटदा जक्त् पक्न क्संगदाररएकदा क्थएनन।् यस प्रकदार 
परमशे्वरले जमीनमदा झदारपदात उमदारेर सजदाउँनहुुन्छ। ती आज ्के्खन्छ भोक्ल आगोमदा 
फयदँाक्कने्छ र जलदाइने्छन।् यसकदारण परमशे्वरले नै क्तमीहरूलदाई अझ रदाम्री लगुदाफदाटदा 
पक्हरदाइक््न ुहुने्ैछन र? अलपक्बश्वदासी हो। 

“यसथ्त क्फक्री ग्दै यसो नभन, ‘हदामी के खदाउँलदा?’ ‘के क्पउँलदा?’ वदा हदामी ‘के 
लगदाउँलदा?’ परमशे्वरमदा क्बश्वदास नगननेहरूले मदात्रै यी कुरदाहरू पदाउने इच्छदा ग््त्छन।् 
यसकदारण क्फक्री नगर, क्कनभने सवग्तमदा बसनहुुने क्पतदाले क्तमीहरूलदाई यी सबै 
थोकको आवशयकतदा ्छ भनी जदाननहुुन्छ। क्तमीहरू अरू थोकभन्दा परमशे्वरको 
रदाजय र उहदँाको धिदाक्म्तकतदाको क्बषयमदा इच्छदा गर। तब उहदँाले क्तमीहरूलदाई क्तमीहरूले 
चदाहकेदा यी जममै कुरदाहरू क््नहुुने्छ, जसविदारदा भोक्लको क्नक्मत क्तमीहरूले ्यक्त् 
क्फक्री गनु्त पनने ्ैछन, प्र्येक क््नमदा आ-आफनै समसयदा हुन्छ। भोक्लको क््नको पक्न 
आफनै समसयदाहरू ्छन।्७४

३.३० अरूहरूको शनसाफ नगनु्त भनने बारे्मा येशूको शशक्ा
“अरू प्रक्त इनसदाफ नगर, जसतो क्क परमशे्वरले पक्न क्तमीहरूको इनसदाफ गनु्त हुने्ैछन। 
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जनु क्नयम उपयोग गरी क्तमीहरू अरूको इनसदाफ ग््त्छौ, उसैगरी क्तमीहरू पक्न इनसदाफ 
गररने्छौ। अक्न जनु उपदाय प्रयोग गरी अरूलदाई क्तमीहरू क्षमदा गनने्छौ ्यही उपदाय 
प्रयोग गरी क्तमीहरूलदाई क्षमदा प्र्दान गररने्छ।

“क्कन क्तमी आफनो भदाईको आखँदामदा भएको सदानो कक्सङ्गर ्खे्छौ, तर क्तम्ो 
आफनै आखँदामदा भएको ठूलो कदाठको चोइटो भने ्खे्नैौ। अथवदा कसरी क्तमीले 
क्तम्ो भदाईलदाई भननसक्छौ, ‘मलदाई क्तम्ो आखँदाबदाट कक्सङ्गर क्नकदालन्ऊे,’ जब 
क्तम्ो आफनै आखँदामदा ्यो कदाठको ठूलो चोइटो रहकेो ्छ? ए कपटी हो! पक्हले क्तम्ो 
आफनै आखँदामदा भएको ् यो ठूलो कदाठको चोइटो क्नकदाल ् यसपक््छ मदात्र क्तमीले आफने 
भदाइको आखँदामदा भएको कक्सङ्गर ्खेने्छौ।

“कुकुरहरूलदाई पक्वत्र चीजहरू न्ऊे। क्तनीहरूले क्तमीलदाई झमटने ्छन ्अक्न टुक्रदा-
टुक्रदा पदारी चयदा्ने्छन।् आफनदा मोतीहरू सुँगरुकदा अगदाडी नफदाल। क्तनीहरूले केवल 
्यसलदाई कुलचने ्छन।्७५

३.३१ आवशयकता परेको कुरा प्रभुसगँ ्माग
“मदँाग, तब परमशे्वरले क्तमीहरूलदाई क््नहुुने्छ। खोजी गर तब क्तमीहरूले पदाउने्छौ। 
ढकढकदाऊ, तब ढोकदा क्तमीहरूको लदाक्ग उरिने्छ। सदँाचो हो, जसले मदाग्छ ्यसले 
पदाउँ््छ। जसले खोज््छ उसले भेटिदाउँ््छ। अक्न जसले ढकढकयदाउँ्छ उसको क्नक्मत 
ढोकदा खोक्लने्छ।

“क्तमीहरू मधये को बदाब ुहोलदा? यक्् क्तमीहरूको ्छोरोले रोटी मदागे, के क्तमीहरू 
उसलदाई ढुङ्गदा क््न्छौ? अह।ँ अथवदा, जब क्तम्ो ्छोरोले मदा्छदा मदाग्छ भने के क्तमीले 
उसलदाई सप्त क््न्छौ? अह!ँ क्तमी परमशे्वर झैं होइनौ-क्तमी ्टुि हौ र पक्न क्तमीहरूकदा 
्छोरदा-्छोरीहरूलदाई असल कुरदाहरू क््न जदान््छौ। यसकदारण क्तमीहरूकदा क्पतदाले 
उहदँाक्सत मदागनेहरूलदाई कक्त बढी गरेर असल चीजहरू क््नुेहुने्छ।

“अरू मदाक्नसहरूले क्तमीहरूलदाई जे जसो गरून ्भनने क्तमीहरू चदाहन्छौ, क्तमीहरूले 
पक्न क्तनीहरूलदाई ्यसै गर। यहीनै मोशदाको ्यवसथदाको अथ्त र अगमवतिदाहरूको 
उप्शे हो।७६
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३.३२ साँघुरो ढोका र फराशकलो ढोका
“सदँाघरुो ढोकदाबदाट क्भत्र पस, जसले सवग्तमदा पऱुयदाउँ्छ। नक्त मदा जदाने बदाटो एक्म ै
सक्जलो ्छ। अक्न ढोकदा पक्न फरदाक्कलो ्छ। धिरैे मदाक्नसहरू ्यसबदाट क्भत्र पस््छन।् 
जीवनको बदाटोमदा लदाने ढोकदा सदँाघरुो ्छ अक्न बदाटो अक्त कक्ठन ्छ। केवल केही 
मदाक्नसहरूले मदात्र ्यो बदाटो पैलदाउन सक्छन।्७७

३.३३ ्माशनसहरूको वयवहारलेनै शतनीहरूलाई शचनाउँ्छ
“झटूदा अगमवतिदाहरूबदाट होक्शयदार बस। क्तनीहरू भेंडदाकदा भषेमदा क्तमीहरूकहदँा आउँ्छन।् 
तर वदासतवमदा क्तनीहरू खतरनदाक ् वदँासदाहरू झैं हुन्छन।् क्तनीहरूले गरेकदा कदामहरूबदाट 
क्तनीहरूलदाई क्चनन सक्कन्छ। जसरी मदाक्नसले कदँाडदाकदा बोटबदाट अगंरू अथवदा कदँाडदा्दार 
पोथ्दाबदाट नेभदारदा पदाउन सक्कं्नै। ् यसरी नै नरदाम्ो मदाक्नसहरूबदाट रदाम्दा कदामहरू हुँ् नैन।् 
्यसरी नै, प्र्येक असल रूखले रदाम्ो फल क््न्छ। अक्न नरदाम्ो रूखले नरदामै् फल क््न्छ। 
एउटदा असल रूखले खरदाब फल फलदाउँ्नै अक्न नरदाम्ो रूखले कक्हलयै असल फल 
फलदाउँ्नै। असल फल क््न नसकने प्र्येक रूख कदाटेर ढदाक्लन्छ र आगोमदा फदाक्लन्छ। 
यसकदारण क्तनीहरूकदा कम्तबदाट क्तमीहरूले झटूदा अगमवतिदाहरूलदाई क्चनने्छौ।

“मलदाई “प्रभ”ु “प्रभ”ु भनने हरेक मदाक्नस सवग्तको रदाजयमदा प्रवेश गन्त पदाउने्ैछन। तर 
जसले सवग्तमदा हुनहुुने मरेो क्पतदाको इच्छदा पदालन ग्छ्त। उसले सवग्तको रदाजयमदा प्रवेश 
गन्त पदाउने्छ। अक्नतम क््नमदा धिेरैले मलदाई भनने्छन,् ‘तपदाई ंनै हदाम्दा प्रभ ुहुनहुुन्छ। 
हदामीले तपदाईकैं नदाउँमदा अगमवदाणी बोलयौं; अक्न तपदाईकैं नदाउँमदा हदामीले ती 
्टुिहरूलदाई क्नकदाक्ल पठदायौं अक्न अनेक अनौठदा आश्चय्तकम्तहरू गऱयौ।’ तब म 
क्तनीहरूलदाई सपटि रूपले भनने्ुछ, ‘क्तमी ्यो पदाप कदाम गननेहरू म ्के्ख टदाढदा होओ 
मलेै क्तमीहरूलदाई कक्हलयै क्चनेको ्ैछन।’”७८

३.३४ दुई प्रकारका ्माशनसहरू
“हरेक मदाक्नस जसले मलेै भनेकदा यी कुरदाहरू सनु्छ र पदालन ग्छ्त उनै बकु्द्धमदान हो। 
बकु्द्धमदान मदाक्नसले आफनो घर चटिदानमदाक्थ क्नमदा्तण गरेको ्छ। ् यहदँा घनघोर पदानी पऱयो 



56 लोकशप्रयताका वष्तहरू  

अक्न बदाढी आयो। तफुदान हुरीले ्यो घरलदाई हदानयो। तर पक्न ्यो घर ढलेन। क्कनक्क 
्यो घर चटिदानमदाक्थ क्नमदा्तण गररएको क्थयो।

“तर प्र्येक मदाक्नस जसले मरेदा कुरदा सनु्छ तर मरेो अनशुरण ग्दैन, ्यो एउटदा मखू्त 
मदाक्नस जसतै हो। उसले आफनो घर बदालवुदामदाक्थ बनदायो। अक्त बकृ्टिको कदारणले बदाढी 
आयो, आधँिीले घरलदाई हदानयो र ्यो ठुलो आवदाज सक्हत ढलयो।”७९

३.३५ येशूले कतिानको नोकरलाई शनको पानु्तहुन्छ
जब येशलेू मदाक्नसहरूलदाई उप्शे क््ई क्सधयदाउन ुभयो अक्न उहदँा कफन्तहुम जदानभुयो। 
कफन्तहुममदा एकजनदा कप्तदान क्थयो। उसको एकजनदा नोकर क्सक्कसत क्बमदारी क्थयो, 
्यो मनदै लदागेको क्थयो। ्यस कप्तदानले नोकरलदाई खबैु मदायदा गनने ग्थययो। जब उसले 
येशकूो बदारेमदा सनुयो तब बढूदा यहू्ी प्रधिदानहरूलदाई उहदँाकहदँा पठदायो र ् यस नोकरलदाई 
बचदाउनको लदाक्ग आउन भक्न क्बनती गन्त पठदायो। ती मदाक्नसहरू येशकूहदँा गए, अक्न 
्यो कप्तदानलदाई सहदायतदा गन्त मदाक्म्तक तररकदाले आग्रह ग्दै भने, “्यो कप्तदान तपदाईकंो 
सहदायतदा पदाउन सदँाचच ैयोगयको ्छ। क्तनले हदाम्ो मदाक्नसहरूलदाई मदायदा ग्छ्तन ्र हदाम्ो 
क्नक्मत सभदा घर पक्न बनदाइक््एकदा ्छन।्”

यसकदारण येश ूती मदाक्नसहरूसँग जदान ुभयो। उसले यसो भक्न क्बेनती गन्त पठदायो, 
“ह ेप्रभ,ु तपदाई ंमरेो घरमदा आउने कटि नगनु्तहोस।् तपदाई ंजसतो मदाक्नस मरेो घरमदा पदाउ 
कटि गन्त योगयको म ्ैछन। यसकदारण म आफैं  पक्न तपदाईकहदँा मदानसँगत रूपमदा जदान 
योगयको सक्मझनन, तपदाईलें आ्शे मदात्र क््नहुोस ्मेरो नोकर जदाती हुन्छ। तपदाईकंो 
अक्धिकदार मलदाई थदाहदा ्छ। म पक्न अरू मदाक्नसहरूको अक्धिकदारको ब़शमदा ्ुछ। अक्न 
मरेो अक्धिकदारमदा सैक्नकहरू ्छन।् यक्् म एकजनदा सैक्नकलदाई भन्ुछ, ‘जदाऊ’, अक्न 
्यो जदान्छ। अक्न अकयो सकै्नकलदाई भन््ुछ, ‘आऊ’, अक्न ् यो आउँ्छ। अक्न य्ी मरेो 
नोकरलदाई भन््ुछ, ‘यो गर’, अक्न ्यसले ग्छ्त।”

जब येशलेू यी कुरदा सनुनभुयो, उहदँा ्छकक पनु्तभयो। येशलेू उहदँालदाई पछयदाएर आउने 
मदाक्नसहरू परटि फकने र भननभुयो, “म क्तमीहरूलदाई भन्ुछ, मलेै यसतो क्बश्वदास सदारदा 
इस्दाएलमदा कतै पक्न पदाइनँ।”
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येशलूदाई बोलदाउन गएकदा सबै मदाक्नसहरू घर फक्क्त ए। क्तनीहरूले ्यो नोकरलदाई 
क्नको भइसकेको भटेे।८०

३.३६ येशूले एउटी शवधवाको ्छोरोलाई जीशवत पानु्तहुन्छ
अकयो क््न येश ूनदाइन ्भनने शहरमदा जदानभुयो। उहदँाकदा चलेदाहरू र धिरैे मदाक्नसहरू 
पक्न उहदँा सँगै गइरहकेदा क्थए। जब येश ूशहरको फदाटक नक्जक पगुनभुयो, उनले मु् दा्त 
लक्गरहकेो ्खेन ु भयो। एउटी क्बधिवदाको एउटै भएको ्छोरो मरेको क्थयो। जब 
लदाश लक्गरहकेो क्थयो शहरकदा धिरैे मदाक्नसहरू ती क्बधिवदासँग क्थए। जब प्रभ ुयेशलेू 
क्तनलदाई ्खेनभुयो उहदँा ्यस क्बधिवदाको क्नक्मत हृ्यबदाट ्ःुखी हुन ुभयो र क्तनलदाई 
भननभुयो, “नरोऊ।” येश ूशवपेक्टकदाको नक्जक पगुनभुयो अक्न ्यसलदाई ्ुछनभुयो। 
लदाश लक्गरहकेदा मलदामीहरू टकक अक्डए। उहदँाले ्यो मरेको केटोलदाई भननभुयो, 

“ए यवुक म क्तमीलदाई भन््ुछ, उठ।” ्यसपक््छ ्यो मरेको केटो त्कदालै उठेर बसयो 
अक्न कुरदा गन्त शरुु गऱयो। येशलेू ्यस केटोलदाई ्यसको आमदालदाई सकु्मपक््न ुभयो।

सबै मदाक्नसहरू ्छकक परे अक्न यसो भन् ैपरमशे्वरको प्रशसंदा गरे, “एउटदा महदान ्
अगमवतिदा हदामीकहदँा आउन ु भएको ्छ।” अक्न क्तनीहरूले यो पक्न भन् ै क्थए, 

“परमशे्वरले आफनदा प्रजदाहरूको हरेचदाह गरररहन ुभएको ्छ।”
उहदँाको क्बषयको यो खबर सदारदा यहूक््यदा र यसको वररपरर ्शेमदा क्फँक्जयो।८१

३.३७ येशू र बशतिस्मा शदने यूहनना
यहूननदाकदा चलेदाहरूले यी सब घट्नदाहरूको क्बषयमदा क्तनलदाई जदानकदारी गरदाए। यहूननदाले 
आफनदा चलेदाहरूमधये ् ईुजनदालदाई बोलदाए। यहूननदाले क्तनीहरूलदाई प्रभ ुयेशसूँग सोधन 
पठदाए, “एकजनदा जो आउनेवदालदा क्थए तपदाई ं नै हुनहुुन्छ? अथवदा अझ अरूलदाई 
नै पख्तन ुप्छ्त?”

्यसपक््छ मदाक्नसहरू येशकूहदँा आए। क्तनीहरूले भने, “बक्प्तसमदा क््ने यहूननदाले 
हदामीलदाई यो सोधनलदाई तपदाईकंहदँा पठदाएकदा ्छन,् के आउनेवदालदा तपदाई ंनै हुनहुुन्छ? 
अथवदा हदामी अझ अकदै को बदाटो हरेौं?”
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्यसै बेलदा, येशलेू धिरैेलदाई क्तनीहरूको रोग, ्यथदा र क्तनीहरूबदाट ्टुि आ्मदाहरू 
्ुछटदाउन ुभयो। उहदँाले धिरैे अनधिो मदाक्नसलदाई पक्न ्खेनसकने बनदाउनभुयो। अक्न उहदँाले 
यहूननदाकदा चलेदाहरूलदाई भननभुयो, “क्तमीहरूले यहदँा जे कुरदाहरू ्खेयौ अक्न सनुयौ 
गएर यहूननदालदाई भन। अनधिो मदाक्नस पक्न क्नको भयो र ्खेने भयो। लङ्गडदाहरू क्हड्ँन 
थदाले। कुष्रोगीहरू क्नको भए। बक्हरदाहरूले सनुन थदाले। मरेकदाहरूले जीवन पदाए। अक्न 
गरीब मदाक्नसहरू परमशे्वरको रदाजयको स-ुसमदाचदारहरू सकु्नरहकेदा ्छन।् कसैले मलदाई 
ग्रहण ग्दा्त समसयदामदा प्दैन भने ्यो अनगु्रक्हत परुुष धिनय हो।”

जब यहूननदाको चलेदाहरू गए, येशलेू यहूननदाको क्बषयमदा भनन लदागनभुयोः “क्तमीहरू 
उजदाड सथदानमदा के हने्त जदान्छौ? बतदासले हललदाइरहकेो क्नगदालोलदाई? मरूभकू्ममदा 
क्तमीहरू के हने्त आयौ? एउटदा सनु्र वस्त लगदाएको मदाक्नस हने्तलदाई? होइन। सनु्र 
र रदाम्दा वस्तहरू लगदाउनेहरू त रदाज-्रबदारमदा बस्छन।् सदँाचच,ै क्तमीहरू यहदँा के हने्त 
आयौ? एकजनदा अगमतिदा? अ,ँ म क्तमीहरूलदाई भन््ुछ, यहूननदा अगमवतिदाभन्दा पक्न 
श्रषे् हुन।् उनी ती मदाक्नस जसको क्बषयमदा यसतो लेक्खएको ्छः

‘सनु! म मरेो सहयोगीलदाई क्तम्ो अक्घ पठदाउँ्ुछ। 
जसले क्तम्ो अक्घ क्तम्ो मदाग्त तयदार गनने्छ।’ 

क्तमीहरूलदाई भन््ुछ, यहूननदा नै अक्हलेसमम जनमकेदा मदाक्नसहरूमदा सब भन्दा ठूलदा हुन ्
तदापक्न जो परमशे्वरको रदाजयमदा सदानो ्छ ्यो क्तनी भन्दा ठूलो ्छ।”

जब मदाक्नसहरूले यस क्बषयमदा सनेु, क्तनीहरूले मदाने क्क परमशे्वरको क्शक्षदा रदाम्ो 
्छ। ती कर उठदाउनेहरू पक्न सहमत भए। ती मदाक्नसहरूलदाई यहूननदाविदारदा नै बक्प्तसमदा 
गरदाइएको क्थयो। तर फररसीहरू र शदास्तीहरूले क्तनीहरूको लदागी बनदाइएको परमशे्वरको 
अक्भप्रदायलदाई क्तनीहरूको क्नक्मत यहूननदाबदाट बक्प्तसमदा क्लन असवीकदार गरेर रद्ध गरे।

“यस यगुको मदाक्नसहरूको क्बषयमदा मलेै कसरी बण्तन गनु्त? क्तनीहरू के जसतदा ्छन?् 
यी मदाक्नसहरू बजदारमदा बक्सरहकेदा केटदा-केटीहरू जसतै ्छन।् एउटदा ् लको नदानीहरूले 
अकयो ्लको नदानीहरूलदाई बोलदाउँ्छन ्अक्न भन्छन:्
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‘हदामीले क्तमीहरूको क्नक्मत बदाँसरुी बजदायौं, 
तर क्तमीहरू नदाचनेौं; 

हदामीले ्:ुखकदा गीत गदायौं 
तर क्तमीहरू रोएनौ।’

बक्प्तसमदा क््ने यूहननदा आए तर अरू मदाक्नसहरूले जसतो खदाने कुरदा खदाएनन ्
अक्न ्दाखरस क्पएनन्। अक्न क्तमीहरू भन््छौ, ‘उसलदाई भूत लदागेको ्छ।’ 
मदाक्नसको पुत्र चदँाक्ह अरू मदाक्नसहरू झैं खदँा्ै र ्दाखरस क्पउँ्ै आए। अक्न 
क्तमीहरू भन््छौ, ‘हेर उसलदाई, खुब खदान्छ अक्न क्पउँ्छ, ऊ कर उठदाउनेहरू 
र पदापीहरूको क्मत्र हो।’ तर कदाय्तहरूको आधिदारमदा ज्दान सही प्रमदाक्णत 
हुन्छ।”८२

३.३८ येशूले थशकतहरूलाई शवश्रा्म शदनुहुन्छ
्यसपक््छ येशलेू भननभुयो, “ह ेक्पतदा, सवग्त र प्ृथवीकदा परमप्रभ,ु म तपदाईलंदाई धिनयवदा् 
चढदाउँ्ुछ। म तपदाईकंो प्रशसंदा ग््त्ुछ क्कनक्क तपदाईलें यी कुरदाहरू बकु्द्धमदान र समझ्दार 
मदाक्नसहरूबदाट लकुदाउनभुयो। तर तपदाईलें यी क्तनीहरूप्रक्त प्रकट गररक््न ुभयो जो 
स-सदानदा बदालकहरू झैं ्छन।् ह ेमरेदा क्पतदा, तपदाईलें यसतो गनु्तभयो, जो वदासतवम ैतपदाईलें 
गन्त चदाहन ुभएको क्थयो।

“मेरदा क्पतदाले मलदाई सबै ्यवसथदा गररक््न ुभएको ्छ। क्पतदाले बदाहके अरू कसैले 
पतु्रलदाई क्चन्नै। पतु्रले बदाहके अरू कसैले क्पतदालदाई क्चन्नै। अक्न पतु्रले जनु 
मदाक्नसहरूमदा क्पतदालदाई प्रकट गनने इच्छदा गन्तहुन्छ क्तनीहरूले मदात्र क्पतदालदाई क्चनने 
्छन।्

“मकहदँा आऊ। जो थक्कत औ कटिले ्क्बएकदाहरू हो! म क्तमीहरूलदाई आ्मदाको 
क्नक्मत क्बश्रदाम क््ने्ुछ। मरेो कदामकुरो ग्रहण गर अक्न मबदाट क्सक, म क्बनयी र नम्-
हृ्यको ्ुछ। अक्न क्तमीहरूले आफनो आ्मदामदा क्बश्रदाम पदाउने्छौ। हो, मरेो कदाम ग्रहण 
गन्त सक्जलो ्छ। क्तमीहरूलदाई क््इने भदार हलकुदा ्छ।”८३
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३.३९ येशू र पापी स्ती
फररसीहरूमधये एकले येश ूसँगै बसेर खदान क्नम्यदाए। उनी फररसीको घरमदा गए अक्न 
खदान बसे।

्यो शहरमदा एउटी पदापी स्ती क्थई। ्यसले येशूलदाई फररसीको घरमदा खदानदा 
खदाएको थदाहदा पदाई। ्यसले एउटदा क्संगमरमरको भदँाडदामदा केही सुगक्नधित बसत ु
क्लएर आई। ्यो येशूको पक््छ चरण ्ेछउमदा रँु्ैं उक्भइ। ्यसले आफनो आँसुले 
येशूको चरण क्भजदाउन थदाली। ्यसले चरणमदा चुमबन गरी अक्न सुगक्नधित बसत ु
खनयदाईक््ई।

्यो फररसी जसले पक्न यी सब ्खेये। उसले मनमनै सोचये, “यक्् यो मदाक्नस 
अगमवतिदा हुँ् ो हो त, उसले जदानने क्थयो क्क ्यो स्ती जसले उसको पदाऊ ्छोइरहकेी 
्ेछ ऊ को हो अक्न कुन सतरकी हो? क्कनभने ्यो पदापीनी हो।”

येशलेू फररसीलदाई भननभुयो, “क्शमोन, क्तमीलदाई मलेै केही भनन ु्छ।”
क्शमोनले भने, “तपदाईलें मलदाई के भनन ुचदाहनहुुन्छ? गरुूजय!ू”
येशलेू भननभुयो, “्यहदँा ्ईुजनदा मदाक्नस क्थए। ्वुैले एउटै सदाहु बदाट ऋण क्लएकदा 

क्थए। क्तनीहरू मधये एकजनदाले ५०० चदँा्ीको क्सककदा क्लएकदा क्थए। अकदा्तले ५० 
चदँा्ीको क्सककदा क्लएकदा क्थए। क्तनीहरूकोमदा ्यक्त् पैसदा क्थएन, यसले ग्दा्त क्तनीहरू 
ती ्वुैले ऋण चतुिदा गन्त सकेनन।् तर सदाहूकदारले ती ्वुैको ऋण मतुि गररक््यो। ती 
्ईुजनदाहरूमधये कसले ्यो सदाहुकदारलदाई धिरैे मदायदा ग्थययो होलदा?”

क्शमोनले भनयो, “मरेो क्बेचदारमदा जसले धिरैे ऋण लगेको क्थयो ्यसले उहदँालदाई 
धिरैे मदायदा ग्थययो होलदा।”

येशलेू क्शमोनलदाई भननभुयो, “क्तम्ो कुरदा ठीक हो।” ्यसपक््छ उहदँाले ्यस 
स्तीलदाई हरेेर क्शमोनलदाई भनन ुभयो, “क्तमीले यो स्तीलदाई ्खेयौ? जब म क्तम्ो घरमदा 
आए,ँ क्तमीले मरेो खटुिदा धिनु पदानी क््एनौ। तर ्यसले मरेो खटुिदाहरू ्यसको आसँलेु 
धिोइ क््ई अक्न केश रदाक्शले पकु््छक््ई। क्तमीले मलदाई चमुबन गरेनौ, तर उसले भने म 
यहदँा आए ्के्ख मरेो खटुिदामदा चमुबन गन्त रोक्कएकी ्ैछन। क्तमीले मरेो टदाउकोमदा तेल 
घक्सक््एनौ, तर उसले मरेो चरणमदा सगुनधि ्क्लक््ई। यसकदारण म क्तमीलदाई भन््ुछ 
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क्क उसको धिरैे पदापहरू क्षमदा भयो। यक्त सपटि ्छ क्क उसले धिरैे मदायदा ्खेदाई। जसलदाई 
कक्मत पदाप क्षमदा गररन्छ उसले कमती मदायदा पोखदाउँ्छ।”

्यसपक््छ येशलेू स्तीलदाई भनन ुभयो, “क्तम्ो पदापहरू क्षमदा भएको ्छ।”
खदान बसेकदाहरूले आपसमदा भनन लदागे, “यस मदाक्नसले आफैं लदाई को हो भनी 

ठदान्छन?् पदापबदाट पक्न क्षमदा गनने मदाक्नस, यो को हो?”
येशलेू ् यस स्तीलदाई भननभुयो, “क्तम्ो क्बश्वदासले क्तमीलदाई रक्षदा गऱयो। अब क्तमी 

शदाक्नतसदाथ जदाऊ।”८४

३.४० येशू गालील्मा
अकयो क््न, येशलेू परमशे्वरको रदाजयको बदारेमदा प्रचदार र स-ुसमदाचदारहरू बतदाउँ् ैगदँाउ 
औ शहरहरू यदात्रदा ग्दै जदान ुभयो। बदाहै्जनदा पे्रररतहरू उहदँासँगै क्थए। ्यहदँा उहदँासँग 
यसतदा स्तीहरू पक्न क्थए जो रोग तथदा ्टुि आ्मदाबदाट ्ुछटकदारदा भएकदा क्थए। क्तनीहरू 
मदाझ एउटी मरीयम नदाउँ भएकी स्ती पक्न क्थई। ्यो मग्क्लनी शहरको वदाक्सन्दा क्थई। 
उसकोबदाट सदातवटदा भतूहरू क्नकदाक्लएको क्थयो। हरू पक्न स्तीहरूः योअननदा, चजूदाकी 
प्नी (हरेो्को सहयोगी) सजुदानदा, र धिरैे अरू स्तीहरू ्यस स्तीसँग क्थए। ती स्तीहरूले 
येश ूर उहदँाको पे्रररतहरूलदाई आफनै रूक्पँयदा पैसदा क््एर मद्दत पऱुयदाए।८५

३.४१ येशूको शशति पर्ेमश्वरबाट आएको हो
्यसपक््छ केही मदाक्नसहरूले एकजनदा मदाक्नसलदाई येशकूहदँा लयदाए। ऊ अनधिो क्थयो 

अक्न बोलन पक्न सक्नै्थयो क्कनक्क उसलदाई भतू लदागेको क्थयो। उहदँाले ्यसलदाई 
क्नको पदानु्तभयो अक्न ् यस मदाक्नसले बोलन अक्न ् खेन थदालयो। सबै मदाक्नसहरू चक्कत 
भए। क्तनीहरूले भने, “क्नश्चयनै यी मदाक्नस नै ्दाऊ्कदा पतु्र हुन ्जसलदाई परमशे्वरले 
हदामीकहदँा पठदाउने प्रक्तज्दा गनु्त भएको क्थयो?”

जब फररसीहरूले मदाक्नसहरूको मखुबदाट यसतो कुरदा सनेु तब क्तनीहरूले भने, 
“येशलेू मदाक्नसरूबदाट भतू भगदाउनकदा क्नक्मत बदालक्जबलु शक्तिको प्रयोग ग््त्छन।् 
बदालक्जबलु भतूहरूको शदासक हो।”
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येशलेू फररसीहरूले सोचकेदा कुरदा थदाहदा पदाउनभुयो। अक्न उहदँाले क्तनीहरूलदाई भननभुयो, 
“आपसमदा झगडदा गनने कुनै पक्न रदाजय धवसं हुने्छ, ् यस ैगरी आफैं मदा क्बभदाजन भएको नगर 
क्टकने ्ैछन। ् यसरीनै क्बभदाजन भएको कुनै पररवदार सफल हुँ् नै। यक्् शतैदानले शतैदानलदाई 
क्नकदाल््छ भने, ्यो आफनै क्बरुद्ध क्बभदाक्जत हुन्छ। तब कसरी उसको रदाजय क्टकन वदा 
चलन सक्छ? क्तमीहरूले भन््ैछौ क्क मलेै शतैदानको शक्तिविदारदा भतूहरू भगदाउँ््ुैछ। यक्् 
यो स्य हो भने, क्तम्दा मदाक्नसहरूले भतू भगदाउन कुन शक्तिको प्रयोग ग्दै्छन?् यसकदारण 
क्तमीहरूकदा आफनै मदाक्नसहरूले क्तमीहरूको भलू कोट्यदाउने्छन।् तर म परमशे्वरकदा 
आ्मदाको शक्तिविदारदा भतूहरू भगदाउँ््ुछ। यसबदाट यो थदाहदा हुन्छ क्क परमशे्वरको रदाजय 
अक्घ नै क्तमीहरूमदा आइसकेको ्छ। यक्् कुनै मदाक्नसले कुनै एक बलवदान मदाक्नसको 
घरमदा लटुपदाट गन्त चदाहन्छ भने, सव्तप्रथम उसले ् यो बलवदान मदाक्नसलदाई सदाङ्लोले बदँाधिरे 
रदाखनपु्छ्त। ् यसपक््छ मदात्र ् यो मदाक्नसले घर लट्ुन सक््छ। जो मदाक्नस मक्सत ्ैछन, ् यो मरेो 
क्बरुद्धमदा ्छ। मक्सत कदाम नगनेनले मरेो क्बरूद्धमदा कदाम गरररहकेो हुन्छ।

“यसैले म क्तमीहरूलदाई भन््ुछ, क्तनीहरूले गरेकदा हरेक पदापकदा क्नक्मत 
मदाक्नसहरूलदाई क्षमदा प्र्दान गन्त सक्कन्छ। अक्न क्तनीहरूले भनेकदा सबै नरदाम्दा 
श््हरूको क्नक्मत मदाक्नसहरूलदाई क्षमदा प्र्दान गन्त सक्कन्छ। तर यक्् कसैले पक्वत्र 
आ्मदाको क्बरुद्धमदा कुरदा ग्छ्त भने उसलदाई क्षमदा गररने्ैछन। यक्् कसैले मदाक्नसकदा 
पतु्रकदा क्बरुद्धमदा कुरदा गरे उसलदाई क्षमदा हुने्छ। तर कसैले पक्वत्र आ्मदाको क्बरुद्धमदा 
कुरदा गरे क्षमदा हुने्ैछन। ्यस मदाक्नसलदाई न तदा अक्हले क्षमदा क््इन्छ न तदा भक्वषयमदानै।

“यक्् क्तमीहरू असल फल चदाहन्छौ भने क्तमीहरूले बकृ्षलदाईनै असल तलुयदाउन ु
प्छ्त। यक्् क्तमीहरूको बकृ्षनै नरदाम्ो ्छ भने ्यसको फल पक्न नरदाम्ो हुने्छ। क्कनक्क 
्यसको फलबदाटनै बोटलदाई क्चनन सक्कन्छ। ए सप्तहरू, क्तमीहरू ्टुि मक्तकदा ्छौ। 
क्तमीहरूबदाट कसरी असल कुरदाहरू आउनसक्छ। हृ्यमदा जे कुरदा थकु्प्रएको ्छ ्यही 
कुरदाहरू नै मखुले बोल््छ। असल मदाक्नसले असलै कुरदाहरू हृ्यमदा थपुदारेको हुन्छ। 
यसथ्त रदामै् कुरदाहरू उसले बोल््छ। तर एउटदा ्टुि मदाक्नसले हृ्यमदा ्टुि कुरदाहरू नै 
रदाखकेदा हुन्छ र उसले बोलेको बेलदामदा हृ्यमदा भएकदा ्टुि कुरदाहरू नै उसले बोल््छ। 
यसथ्त म क्तमीहरूलदाई भन््ुछ प्र्येक मदाक्नसले आफूले बोलेकदा हरेक लदापरवदाही 
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कुरदाहरूको क्बवरण नयदायको क््नमदा क््न ुपनने्छ। क्तमीलदाई क्तम्दा आफनै कुरदाहरूविदारदा 
नयदाय गररने्छ। क्तम्दा कक्तपय कुरदाहरूले क्तमीलदाई सही तलुयदाउँने्छ अक्न क्तम्दा 
कक्तपय कुरदाहरूले क्तमीहरूलदाई ्ोषी ठहरदाउने्छ।”८६

३.४२ कसै-कसैलाई येशूको अशधकार्मा शंका
तब केही शदास्तीहरू र फररसीहरूले येशलूदाई जवदाफ क््ए। क्तनीहरूले भने, “गरुूजय,ू 
हदामी तपदाईबंदाट एउटदा आश्चय्तको क्चनह हने्त चदाहन्छौ।”

येशलेू जवदाफ क््नभुयो, “्टुि र पदापी मदाक्नसहरूले प्रमदाणको लदाक्ग आश्चय्तकम्त 
खोज््ैछन।् तर ्यसतदा मदाक्नसहरूलदाई प्रमदाणको लदाक्ग कुनै आश्चय्तकम्त ्खेदाइने ्ैछन। 
अगमवतिदा योनदाको क्चनह बदाहके। तीन क््न र तीन रदात समम योनदा एउटदा ठूलो मदा्छदाको 
पेटमदा क्थए। ्यसरी नै तीन क््न र तीन रदात समम मदाक्नसको पतु्र प्ृथवीको पेटक्भत्र 
रहने्छ। अक्न नयदायको क््नमदा क्तनीहरू ्ोषी ्छन ्भनी ्खेदाउनकदा क्नक्मत क्ननवेकदा 
मदाक्नसहरू यस पसुतदाको सदाथमदा खडदा हुने्छन।् क्कनभने योनदाले क्तनीहरूलदाई उप्शे 
क््एकदा क्थए, अक्न क्तनीहरूले आफनो जीवननै ब्ले्कदा क्थए। अक्न अझ यहदँा एक 
मदाक्नस ्छ ्यो योनदा अगमवतिदा भन्दा महदान ््छ।

“नयदायको क््नमदा ्क्क्षणको महदारदानी यस पसुतदाको अगदाडी खडदा हुनेक््छन ् र 
उनैले क्तनीहरूलदाई ्ोषी भनी प्रमदाण क््ने क््छन।् क्कनभने सलेुमदानकदा ज्दानहरू सनुन 
महदारदानीले धिरैे-टदाढदासममको यदात्रदा गरेकी क्थइन।् अक्न अझ यहदँा एक मदाक्नस ्छ ्यो 
सलेुमदानभन्दा महदान ््छ।

“जब ्टुि आ्मदा मदाक्नसबदाट क्नसकेर जदान्छ, ्यो ओबदानो ठदाउँक्तर क्बश्रदाम खोज् ै
क्हड्ं्छ तर ्यसले भटेिदाउन सक्नै। तब ्यस ्टुि आ्मदाले भन्छ, ‘म आफनै अक्घको 
घरमदा फक्क्त जदाने्ुछ, जसलदाई मलेै ्छदाडेर आए।ँ’ ्यो फकने र आउँ्छ र पक्हलेको उसको 
घरक्भत्र ररत्ो र सफदा गरर रदाखकेो भेटिदाउँ्छ। ्यसपक््छ ्यो ्टुि आ्मदा जदान्छ, र आफू 
भन्दा बढतदा अरू सदातवटदा ्टुि आ्मदाहरू लयदाउँ्छ। तब सबै ्टुि आ्मदाहरू ्यस 
मदाक्नस क्भत्र पसरे ् यहदँा बदास ग्छ्तन ्र ् यस मदाक्नसहरूको अवसथदा पक्हलेको भन्दा झन 
खरदाब हुन्छ अक्न ्यही अवसथदा ्यो ्टुि पसुतदामदाक्थ पक्न हुन्छ।”८७
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३.४३ येशूलाई पच्छयाउनेहरू नै उहाँका आफना पररवार हुन्
एकक््न येश ूमदाक्नसहरूक्सत अझ बदातचीत ग्दै हुनहुुन्थयो उहदँाकदा आमदा र भदाइहरू 
बदाक्हर उक्भरहकेदा क्थए। क्तनीहरू येशसूँग भटे गन्त चदाहनथे। कुनै एकजनदाले भने, 

“तपदाईकंी आमदा र भदाईहरू बदाक्हर उक्भरहकेदा ्छन,् अक्न क्तनीहरू तपदाईसंँग भटे गन्त 
चदाहन्छन।्” येशलेू ्यो बोल् ैगनने मदाक्नसलदाई भननभुयो, “मरेदा आमदा र मरेदा भदाईहरू 
को हुन?्”

आफनदा चलेदाहरूलदाई संकेत ग्दै उहदँाले भननभुयो, “हरे! क्यनीहरू नै आमदा र 
भदाईहरू हुन।् जसले सवग्तको मेरो क्पतदाले चदाहन ुभए झैं ग््त्छ उनीहरूनै मेरदा भदाई, 
बक्हनी र आमदा हुन।्”८८

जब येशलेू यी कुरदाहरू भनन ुहुँ्  ैक्थयो एउटी स्ती जो ्यहदँा क्थई येशलूदाई यसो भन् ै
जोरले करदाई, “धिनय हुन ती मदातदा जसले तपदाईलंदाई गभ्तधिदारण गररन!् अक्न तपदाईलंदाई 
सतन पदान गरदाइन!्”

तर उहदँाले भननभुयो, “मदाक्नसहरू जसले परमशे्वरको बचनहरू सनु्छन ्अक्न पदालन 
ग्छ्तन ्क्तनीहरू वदासतक्वक रूपमदा खशुी ्छन।्”८९

३.४४ बीउ ्छनने शकसानको दृष्ानत
ठीक ्यही क््न येश ू बदाक्हर गएर झीलको ्ेछउमदा बसनभुयो। उहदँालदाई अनेकौं 
मदाक्नसहरूले घरेेकदा क्थए। यसकदारण उहदँा एउटदा डुङ्गदामदा चढ्न ुभयो। सबै मदाक्नसहरू 
चदँाक्ह क्कनदारमदा बसेकदा क्थए। उखदानहरूको उपयोग गरेर उहदँाले मदाक्नसहरूलदाई धिरैे 
क्शक्षदा क््नभुयो। येशलेू बतदाउनभुयो:

“कोही क्कसदान बीऊ ्छन्तलदाई क्नसकयो। जब क्तनीले बीऊ ्छ्दै क्थए, केही बीऊहरू 
बदाटोक्तर परे। चरदा-चरुूङ्गी आएर ती बीऊहरू खदाए। केही बीऊहरू चटिदानमय 
खेतमदा झरे। जमीन ्यक्त् गक्हरो क्थएन।मदाटो नभएकोले ती क््छटैि उमे् पक्न, तर जब 
घदाम लदागनथदालयो, ती बीरूवदाहरू प्रचणडघदामले सकेुर गए क्कनभने क्तनीहरूकदा 
जरदाहरू क्थएनन।् कक्तपय बीऊहरू कदँाडदाधिदारीमदा खसे। जब कदँाडदाहरू बढ्् ैगए 
क्तनीहरूले ती बीरूवदाहरूलदाई उम्न क््एनन्। कक्तपय बीऊहरू मक्ललो मदाटोमदा 
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खसेकदा क्थए। अक्न ती बीऊहरू उक्म्ए र फसल उ्पनन गरे। कक्तपय बोटहरूले सय, 
कक्तपयले सदाठ्ी अक्न कक्तपयले तीस गणुदा फल फलदाए। 9जसले सनुन सक्छ मेरो 
कुरदा सनु।”

चलेदाहरू आए र येशलूदाई सोधि,े “तपदाईलें उप्शे क््नहुुँ् दा तपदाईलें क्कन उखदानहरू 
भनन ुभएको?”

येशलेू जवदाफ क््नभुयो, “सवग्तको रदाजयको स्य रहसयहरूको बदारेमदा क्तमीहरूले 
मदात्र बझुन सक्छौ। तर अरूहरूले ती जदानन सक्नैन।् जसले बझुन सक््छ उसलदाई अरू 
बझुदाइने्छ अक्न उसले चदाहभेन्दा धिरैे बझुन पदाउने्छ। तर जसले बझुन सक्नै उसले जक्त 
बझुकेो्छ ्यो पक्न उसकोबदाट खोक्सने्छ। यसैले, ती मदाक्नसहरूलदाई उप्शे क््ं् दा म 
उखदानहरू भनने्छ,ु क्तनीहरू हे् ्त्छन,् तर ्खे्नैन।् क्तनीहरू सनु्छन ्तर बझु्नैन।् यसरी 
यशयैदाले जनु अगमवदाणी गरे ्यो क्तनीहरूमदा पणू्त भयो:

‘क्तमीहरू सनुन त सनु्छौ, तर बझु्नैौ। 
क्तमीहरू हने्त त ह्ेछछौ, तर ्खेन सक्नैौ।

हो, यी मदाक्नसहरूको हृ्य कठोर भएको ्छ। 
कदान भएर पक्न क्यनीहरू सनुन सक्नैन,् 

क्तनीहरूकदा आखँदा त ्छन,् 
तदा पक्न क्तनीहरू ्खे्नैन।् 

यसतो भएको ्छ ्यसकदारण क्तनीहरूले आफनदा आखँदाले ्खे्नैन,् 
आफनदा कदानले सनु्नैन,् क्तनीहरूकदा हृ्यले बझु्नैन,् 

हनै भने क्तनीहरू मकहदँा आउने क्थए, सनुने क्थए, 
अक्न म क्तनीहरूलदाई क्नको पदाननेक्थए।ँ’ 

तर क्तमीहरू धिनय ्छौ क्कनभने क्तम्दा आखँदाहरूले ् खेन सक्छन,् अक्न क्तम्दा कदानहरूले 
सनुन सक्छन।् म क्तमीहरूलदाई सदँाचो भन््ुछ। धिरैे अगमवतिदाहरू र धिमथी मदाक्नसहरू 
पक्हले क्तमीहरूले ्खेेकदा कुरदाहरू हने्त चदाहनथे। तर क्तनीहरूले ती कुरदाहरू ्खेन 
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सकेनन।् अक्न धिरैे अगमवतिदाहरू र धिमथी मदाक्नसहरू क्तमीहरूले सनेुकदा कुरदाहरू पक्हले 
सनुन चदाहनथे। तर क्तनीहरूले ती कुरदाहरू सनुन सकेनन।्

“अब क्कसदानको बदारेमदा उखदान सनु:
“बदाटोमदा ्छररएको बीऊ के हो? ्यो बीऊ ्यो मदाक्नस जसतो हो जसले रदाजयको 

बदारेमदा केही उप्शे सनु्छ तर बझु्नै। ् टुि आउँ्छ अक्न उसको मनमदा रोक्पएको कुरदाहरू 
लैजदान्छ।

“अक्न चटिदानमय भकू्ममदा खसेको बीऊहरू चदाक्ह ंके हुन?् ती बीऊहरू ्यो मदाक्नस 
जसतै हुन ्जसले उप्शे सनु्छ अक्न आनन्क्सत तरुनतै ग्रहण ग््त्छ। तर ्यो मदाक्नसले 
्यो सन्शेलदाई गहनरूपले उसको जीवनमदा पसन क्््नै। ्यो उप्शेलदाई ्यसले थोरै 
बेरसमम मदात्र आफनो जीवनमदा रदाख्छ। उप्शेको कदारणले जब उसले कटि र सतदावटको 
सदामनदा गनु्तप्छ्त ्यसले त्कदाल आफनो क्बश्वदास गमुदाउँ्छ।

“अक्न कदँाडदाहरूमदा ्छररएको बीऊहरू चदाक्ह ंके हुन?् ती बीऊहरू ती मदाक्नसहरू 
जसतै हुन ्जसले उप्शे सनु््छन ्तर जीनवको क्बषयमदा बढ्तदा क्फक्री ग्छ्तन ्अक्न 
पैसदाको पे्रमले क्तनीहरूले सनेुको उप्शे क्नसदाक्सन्छ। यसले ग्दा्त उप्शेले फल 
फलदाउन सक्नै।

“तर मक्ललो जमीनमदा झरेकदा बीऊहरू चदाक्ह ंके हुन?् ती बीऊहरू ती मदाक्नसहरू 
जसतै हुन ् जसले उप्शे सनु्छ र ्यसलदाई बझु््छ। ्यो क्बरूवदा उम्न्छन ् अक्न 
केक्हले सयगणुदा जयदा्दा, केहीले सदाठी गणुदा जयदा्दा, र कक्हले तीसगणुदा अक्धिक फल 
फलदाउँ्छन।्”९०

३.४५ आफनो बुशधिको प्रयोग गनु्त
अक्न येशलेू क्तनीहरूलदाई भननभुयो, “क्तमीहरूले कुनै क््योलदाई पदाथीमकु्न वदा खदाटमकु्न 
रदाखन भनेर लयदाउँ्छौ? होईन क्तमीहरूले क््योलदाई सदाम्दानमदाक्थ रदाखनलदाई लयदाऊँ्छौ। 
लकुदाइएकदा प्र्येक कुरदाहरू ्खेदा प्छ्त। सबै गपु्त कुरदाहरू प्रकदाशमदा आउने्छन।् 
क्तमीहरू जसले मलदाई सकु्नरहकेदा ्छौ, सनु।” तब उहदँाले भननभुयो, “क्तमीहरूले जे 
पक्न सनु्छौ ्यस कुरदाहरूमक्थ रदाम्री क्बचदार गर। क्तमीहरूले जे जक्त अरूलदाई क््ँ् ्छौ 
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्यक्त्नै परमशे्वरले क्तमीहरूलदाई क््नहुुने्छ। तर परमशे्वरले क्तमीहरूलदाई अझ अक्धिक 
क््नहुुने्छ। जोक्सत ्छ उसले अझ धिरैे पदाऊने्छ। तर जसक्सत ्ैछन, आफूक्सत भएको 
्यो पक्न उसले हरदाउन ुपनने्छ।”९१

३.४६ येशूले बढ्दो बीउका दृष्ानतको प्रयोग गनु्तहुन्छ
्यसपक््छ येशलेू भननभुयो, “परमशे्वरको रदाजय एकजनदा मदाक्नस जसतै हो जसले 
जमीनमदा बीऊ ्छ््त्छ। क्बऊहरू उमे्र बढ्न थदाल््छ। मदाक्नस सतेुको होस ्वदा ऊठेको 
होस ््यो क््न होस,् क्क रदात होस ्बीऊ उमँ्् ैजदान्छ। मदाक्नसहरूले जदान्नै ्यो कसरी 
उम्न्छ। कसकैो सहदायतदा नपदाई नै जमीनले अनन उमदा्त्छ, पक्हले बोट उम्दान्छ, ् यसपक््छ 
बदालदा अक्न ्यसरीनै बोटभरर अननको ्दानदा लदाग््छ। जब अनन पदाक्छ, मदाक्नसले 
्यसलदाई कदाट्््छ। यो नै फसल कदाट्ने उक्चत समय हो।”९२

३.४७ गहू ँर सा्माको दृष्ानत
्यसपक््छ येशलेू क्तनीहरूलदाई क्सकदाउन अकयो उखदान सनुदाउन ुभयो। उहदँाले भननभुयो, 

“सवग्तको रदाजय एउटदा मदाक्नस जसतो हो जसले आफनो खेतमदा असल बीऊ ्छऱयो, 
्यो रदात सबै मदाक्नसहरू क्न्दाइरहकेदा क्थए। ्यो मदाक्नसको शत्र ुआयो अक्न गहूकँो 
बीच-बीचमदा सदामदा ्छरेर गयो। केही समयपक््छ गहू ँउक्म्यो र बढ्न थदालयो ्यही समय 
सदामदा पक्न बढ्न थदालयो, उसकदा चदाकरहरू आए र मदाक्लकलदाई सोधि,े ‘हजरूले आफनो 
खतेमदा असल बीऊ रोपन ुभएको होइन? तब सदामदाको बोट चदाक्ह ंकहदँाबदाट आयो?’

“्यो मदाक्नसले जवदाफ क््यो, ‘केही शत्रलेु ्यो ्छरेको क्थयो।’
“चदाकरहरूले सोधि,े ‘त के हदामीले गएर ती सदामदा उखलेेको तपदाई ंचदाहन ुहुन्छ?’
“्यो मदाक्नसले जवदाफ क््यो, अहँ,ँ क्कनभने क्तमीहरूले सदामदा उखले्दा गहू ँपक्न 

उखलेन सक्छौ। फसलको समय समम सदामदा र गहू ँ्वुैलदाई सँग-सँगै बढ्न ्ऊे। फसल 
कटदाइको बेलदामदा म खतेदालदाहरूलदाई भनने्ुछ, पक्हले सदामदा बटुलेर क्तनीहरूलदाई 
जलदाउनकुो क्नक्मत क्बटदा-क्बटदा बदँाधि। ्यसपक््छ गहू ँबटुल र मरेो भणडदारमदा जममदा 
गर।’ ”९३
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३.४८ रायोको दाना र ख्मीरको दृष्ानत
तब येशलेू मदाक्नसहरूलदाई अकयो उखदान भनन ुभयो: “सवग्तको रदाजय एउटदा रदायोको 
बीऊ जसतो हो। एकजनदा मदाक्नसले ्यसलदाई आफनो खतेमदा रोपयो। ्यो बीऊ अरू 
बीऊहरू मधये सबैभन्दा सदानो बीऊ हुन्छ। तर जब यो उम्न्छ ्यो बदारीको सबभन्दा 
ठूलो पोथ्दा हुन सक्छ। ्यो रूख जसतै हुन सक्छ हदँागदाहरू यक्त ठुलदा उम्न सक्छन ्क्क 
क्तनमदा चरदा-चङ्ुगीहरूले आफनदा क्नक्मत गुँड बनदाउन सक्छन।्”

येशलेू अकयो उखदान भननभुयो, “सवग्तको रदाजय खमीर जसतो हो। जसलदाई एउटी 
स्तीले रोटी बनदाउन एउटदा ठूलो भदँाडदामदा क्पठोक्सत क्मसदाइन।् ् यो खमीरले पीठोको सबै 
डललदालदाई खमीरी बनदायो।”

येशलेू मदाक्नसहरूलदाई यी सबैकुरदाहरू भननलदाई उखदानहरूको प्रयोग गनु्तभयो। 
वदासतवमदा उहदँाले क्तनीहरूलदाई उखदानहरूको प्रयोग नगरी कक्हलै केही भनन ुभएन। 
अगमवतिदाविदारदा भक्नएकदा कुरदाहरूलदाई पणू्त गन्त यसतो भएको हो।

“म उखदान मदाफ्त त क्तमीहरूसँग बोल्ुछ; 
उखदानहरूमदा संसदारको सकृ्टि भएको समय 
 ्के्ख गपु्त रदाक्खएकदा कुरदाहरू भनने्ुछ।९४

३.४९ येशूद्ारा सा्माका दृष्ानतको वयाखया
्यसपक््छ सबै मदाक्नसहरूलदाई ्यहीं ्छदाडेर येश ूघरक्तर लदागनभुयो। उनकदा चलेदाहरू 
उहदँाकहदँा गए र भने, “कृपयदा हदामीलदाई खतेको सदामदाको उखदानको अथ्त बतदाइ 
क््नहुोस।”

येशलेू जवदाफ क््नभुयो, “खतेमदा असल बीऊ ्छनने मदाक्नस मदाक्नसको पतु्र हो। 
संसदार नै खते हो। असल बीऊहरू रदाजयमदा परमशे्वरकै मदाक्नसहरू हुन।् सदामदा ्टुिकदा 
सनतदानहरू हुन।् नरदाम्ो बीऊहरू ्छनने शत्र ुचदाक्ह ंशतैदान हो। फसल कदाट्ने समय चदाक्ह ँ
संसदारको अन्य हो। अक्न फसल कदाट्नेहरू परमशे्वरकदा ्तूहरू हुन।्

“सदामदाहरू बटुले पक््छ ती आगोमदा जलदाइने्छन,् संसदारको अन्यमदा पक्न ्यसतै 
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हुने्छ। मदाक्नसको पतु्रले आफनदा ्तूहरू पठदाउने्छन ्र क्तनीहरूले ती सबैलदाई भलेदा 
गनने्छन ्जसले पदाप र ्टुितदा ग्छ्तन ््तुहरूले उनीहरूलदाई रदाजय्के्ख बदाक्हर क्नकदाक्ल 
क््ने्छन।् सवग्त्तूहरूले क्तनीहरूलदाई जवलनत भटिीमदा फदाक्लक््ने ्छन।् ् यहदँा मदाक्नसहरू 
रूवदाबदासी ग्दै ्दँातक्कट्् ैरहने्छन।् तब धिमथीहरू घदाम जसतै चमकने ्छन।् क्तनीहरू 
आफनदा क्पतदाको रदाजयमदा हुने्छन।् ह ेमदाक्नसहरू जसले सनुन सक्छौ, मरेो कुरदा सनु।९५

३.५० गाड़धन र ्मोतीको दृष्ानत
“सवग्तको रदाजय जमीनमदा लकुदाइएको समपक्त् जसतै हो। कुनै एक क््न एउटदा मदाक्नसले 
्यो पदायो, ऊ खबैू खशुी भयो। उसले ्यसलदाई फेरर खतेमदा लकुदायो। तब ऊ गएर 
आफूसँग भएको सबै क्चजहरू बेचयो र ्यो खते क्कनयो।

“फेरर, सवग्तको रदाजय एक वयदापदारी जसतै हो, जसले असल मोतीहरू खोज्छ। 
एकक््न ्यो वयदापदारीले एउटदा बहुमलूय मोती फेलदा पदाऱयो। र उसले गएर आफूसँग 
भएको सबै बेचरे ्यो मोती क्कनयो।९६

३.५१ ्मा्छा ्मानने जालको दृष्ानत
“सवग्तको रदाजय समदु्रमदा हदानेको एउटदा महदा-जदाल जसतै हो। ्यो जदालमदा क्बक्भनन 
क्कक्समकदा मदा्छदाहरू परे। ्यो जदालभरर मदा्छदा क्थए। तब जदालहदारीले ्यो जदाललदाई 
क्कनदारमदा तदाने, भईुमंदा बसेर क्तनीहरूले रदाम्ो क्कक्समकदा मदा्छदाहरू ्ुछट्यदाउन 
र आफनो टोकरीमदा हदालन थदाले। अक्न क्तनीहरूले नरदाम्दा क्कक्समकदा मदा्छदाहरू 
फयदँाक्कक््ए। जगतको अन्यमदा पक्न यसतै हुने्छ। सवग्त्तूहरू आइपगुने ्छन ्अक्न रदाम्दा 
मदाक्नसहरूबदाट नरदाम्दा मदाक्नसहरूलदाई अलग गनने्छन।् सवग्त्तूहरूले क्तनीहरूलदाई 
जल्ो भटिीमदा फदाक्लक््ने्छन।् ती मदाक्नसहरू पीडदाले रूने्छन ््दँात क्कट्ने्छन।्”

तब येशलेू आफनदा क्शषयहरूलदाई सोधनभुयो, “के यी सबै कुरदाहरू क्तमीहरूले 
बझुयौ?”

क्तनीहरूले जवदाफ क््ए, “जय ूप्रभ,ु हदामीले बझुयौं।”
तब उहदँाले आफनदा चलेदाहरूलदाई भननभुयो, “प्र्येक शदास्ती जसले सवग्तको 
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रदाजयको क्बषयमदा क्सकेको एउटदा घरको मदाक्लक जसतै हुन।् उसले आफनो घरमदा 
परुदानदा र नयदँा चीजहरू जोगदाई रदाखकेो हुन्छ। अक्न उसले ती परुदानदा र नयदँा चीजहरू 
बदाक्हर क्झक््छ।”

यसरी उखदानहरूमदा क्शक्षदा क््इसकेपक््छ येशलेू ्यो सथदान ्छदाड्न ुभयो।९७

३.५२ येशूले आधँीलाई शानत पानु्तहुन्छ
्यसक््न सदँाझमदा येशलेू आफनदा चलेदाहरूलदाई भननभुयो, “हदामी समदु्र पदारर जदाऊँ।” 
येश ूर चलेदाहरूले मदाक्नसहरूलदाई ्यहीं ्छोडे। उनीहरू सबै येश ूपक्हले चक्ढरहन ु
भएको डुङ्गदाविदारदा गए। उनीहरूसँग अरू डुङ्गदाहरू पक्न क्थए। समदु्रमदा ्यस बेलदा 
डरलदाग्ो आधँिी चलयो। समदू्रकदा ्छदालहरूले डुङ्गदाको ्ेछऊमदा हदानयो, अक्न डुङ्गदामदा 
पदानी पसन लदागयो, डुङ्गदा प्रदाय पदानीले भररन लदागयो। येश ूडुङ्गदाको पक््छललो परटि 
हुनहुुन्थयो क्सरदानीमदा टदाउको रदाखरे उहदँा क्न्दाइरहन ु भएको क्थयो। चलेदाहरू गएर 
उहदँालदाई क्बउँझदाए। क्तनीहरूले भने, “ह ेगरुूजय,ू हदामीहरू डु्््ैछौं। के तपदाई ंहदाम्ो 
वदासतदा गनु्तहुनन?”

तब येश ूजरुूकक उठ्नभुयो अक्न ्यो आधँिीलदाई हकदानु्तभयो। येशलेू समदू्रलदाई 
भननभूयो, “चपूचदाप बस! शदानत हो!” अक्न त्कदालै आधँिी थदाक्मयो अक्न समदु्र 
शदानत बनयो।

येशलेू चलेदाहरूलदाई भननभूयो, “क्तमीहरू क्कन यसतो डरदाएको? क्तमीहरूमदा 
अझपक्न क्बश्वदास ्ैछन?”

चलेदाहरू खबैु डरदाए अक्न एक-अकदा्तक्सत बहस ्गन्त लदागे, “उहदँा कसतो प्रकदारको 
मदाक्नस हुनहुुन्छ? यक्तसमम क्क आधँिी र ्छदालहरूले पक्न उहदँाको आज्दा मदान््छ।९८

३.५३ येशूले एकजना ्माशनसलाई दुष्ात्माहरूबाट ्ुछटकारा गराउनुहुन्छ
क्तनीहरू झीलमदा डुङ्गदा क्खयदाउँ् ैक्थए। उनीहरू गदालील पदारीको इलदाकदामदा पगुे जहदँा 
गेरदाक्सन मदाक्नसहरू बसथे। जब येश ू्यो डुङ्गदाबदाट उत्रन ुभयो, ्यसैबेलदा शहरबदाट 
आएको एकजनदा मदाक्नस उहदँालदाई भट्ेन आए। ्यस मदाक्नसलदाई भतू लदागेको क्थयो। 
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्यस मदाक्नसले धिरैे समय्के्ख लगुदा लदाउँ्नै क्थयो। ्यो मदाक्नस घरमदा नबसेर क्चहदान 
घदारीमदा बस्थयो।९९

्यसलदाई कसैले अधिीन गन्त सकेनन,् यक्तसमम क्क सदाङ्गलदाहरु बदँाधिरे पक्न। 
धिेरैपलट मदाक्नसहरूले ्यसको हदात र खटुिदाहरू सदाङ्गलोले बदँाधिेर रदाखने चेटिदा गरे। 
तर ्यसले आफनदा हदात र खटुिदामदा बदँाधिेकदा सदाङ्गलदाहरू चुँडदाईक््न्थयो। ्यसलदाई 
ब़शमदा रदाखन कसैको शक्ति क्थएन। रदातक््न क्चहदानको वररपरर र पहदाडक्तर ्यो 
मदाक्नस डुक्लरहन्थयो। ्यो क्चचयदाएर रून्थयो, अक्न आफैं ले आफैं लदाई ढुङ्गदाले कदाट्् ै
क्हड्ँ्थयो।

जब येश ूटदाढदामदा हुनहुुन्थयो, ्यो मदाक्नसले उहदँालदाई ्खेयो, ्यो येशकूहदँा ्गरेुर 
आयो अक्न उहदँाकदा अक्घ क्नहुररयो। येशलेू ्यस मदाक्नसलदाई भननभुयो, “ए ्टुिदा्मदा, 
यस मदाक्नसबदाट क्नसकी आइज।” अक्न ्यो मदाक्नस क्तखो सवरले क्चचयदायो, “मबदाट 
तपदाईले के चदाहनहुुन्छ, येश,ू सवयोचच परमशे्वरकदा पतु्र? म परमशे्वरमदा शपथ हदालेर 
तपदाईलंदाई क्बनती ग््त्ुछ मलदाई सजदाय नक््नहुोस?्”

्यसपक््छ येशलेू ्यस मदाक्नसलदाई सोधन ुभयो, “तेरो नदाम के हो?”
्यसले उत्र क््यो, “मरेो नदाऊँ फौज हो, क्कनभने हदामीहरू धिरैे ्छौं।” ती 

्टुिआ्मदाहरूले येशलूदाई घरर घरर ्यस इलदाकदाबदाट बदाक्हर क्नकदालदा नगरोस ्भक्न 
क्बनती गरे।

्यहदँा नक्जकैको एउटदा पहदाडमदा धिरैे सुँगरुहरूको बथदान चरररहकेदा क्थए। 
्टुिदा्मदाहरूले येशलूदाई क्बनती गन्तलदागे, “हदामीलदाई ती सुँगरुहरू भएको ठदाऊँमदा 
पठदाईक््नहुोस।् हदामीलदाई क्तनीहरू क्भत्र जदान क््नहुोस।्” अक्न येशलेू क्तनीहरूलदाई 
्यसै गन्त क््नभुयो। ती ्टुिदा्मदा मदाक्नसलदाई ्छोडेर सुँगरुहरूमदा पसे। ्यसपक््छ ती 
सुँगरुहरू क्भरदालो पहदाड अक्न समदु्र क्तर हुरर्तन लदागे। सबै सुँगरुहरू डुबे, ्यो बगदालमदा 
प्रदाय: २,००० वटदा सुँगरुहरू क्थए।

सुँगरु चरदाऊनेहरू पक्न भदाक्गगए। क्तनीहरू शहर र बसती क्तर गए, क्तनीहरूले 
भएकदा सबै घट्नदाहरू मदाक्नसहरूलदाई सनुदाए तब मदाक्नसहरू घटनदा हने्त आए। 
मदाक्नसहरू येशकूहदँा आए, क्तनीहरूले ्टुिदा्मदा लदागेकदा मदाक्नसलदाई ्यहदँा ्खे,े ्यस 
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मदाक्नसले लगुदाफदाटदा पक्हररएको क्थयो, अक्न ्यसको मदानक्सक अवसथदा ठीकै क्थयो। 
सबै मदाक्नसहरू भयभीत थीए। केही मदाक्नसहरू ्यहदँा क्थए जसले येशलेू गनु्त भएकदा 
कुरदाहरू ् खेकेदा क्थए। ती मदाक्नसहरूले अरू मदाक्नसहरूलदाई ् टुिदा्मदाले भटेिदाएको ् यस 
मदाक्नसलदाई के भएको क्थयो ् यो वण्तन गरे। क्तनीहरूले सुगँरुहरूको बदारेमदा पक्न सनुदाए। 
अक्न मदाक्नसहरूले क्बनती ग्दैं येशलूदाई ्यहदँाबदाट तरुुनतै जदानहुोस ्भने।

येश ूडुङ्गदा मदा चढ्् ैहुनहुुन्थयो, ् टुिदा्मदाहरू्के्ख मतुि भएको ् यस मदाक्नसले येशसूँगै 
जदानलदाई क्बनती गऱयो। तर येशलेू ्यस मदाक्नसलदाई आफूसँग जदान अनमुक्त क््नभुएन। 
येशलेू भननभुयो, “आफनो घर-पररवदार र सदाथीहरू भएकहदँा जदाऊ, प्रभलेू क्तम्ो क्नक्मत 
जे जक्त गनु्तभएको ्छ, ्यस बदारे सबैलदाई भन। परमशे्वरले मलदाई ्यदा गनु्तभयो भनी 
क्तनीहरूलदाई भन।”

तब ्यो मदाक्नस गयो अक्न ्यहदँाकदा ्श- शहरकदा मदाक्नसहरूलदाई येशलेू गनु्त 
भएको महदान कदाय्तहरूको बदारेमदा सनुदायो। सबै मदाक्नसहरू चक्कत भए।१००

३.५४ येशूले ्मरेकरी केटीलाई जीशवत पानु्तहुन्छ  
र शब्मारी स्तीलाई शनको पानु्तहुन्छ

येश ूडुङ्गदामदा चढेर समदु्रपदार गरी समदु्रको अकयो तफ्त  जदानभुयो। समदु्रको ् यस क्कनदारमदा 
उहदँाकदा वररपरर धिरैे मदाक्नसहरू भलेदा भए। सभदाघरकदा एकजनदा प्रमखु जसको नदाउँ यदाइरस 
क्थयो उहदँा भीत्र आए यदाईरसले येशलूदाई ्खे,े अक्न येशलूदाई ्णडवत गरे। यदाईरसले 
येशलूदाई एकोहोरो क्बनती गरररह ेर भने, “मरेी सदाक्न ्छोरी मन्त आटेँकी ्ेछ।कृपयदा झटैि 
आउनहुोस ्र उसमदाक्थ तपदाईकंो हदात रदाखनहुोस ्् यसपक््छ ऊ क्नको हुने्ेछ अक्न बदँाचने्ेछ।”

अक्न येश ूयदाईरसक्सत जदानभुयो। धिेरै मदाक्नसहरूले येशलूदाई पछयदाए। येशलूदाई 
वररपरर घरेरएको भीडले उहदँालदाई धिकेलीरहकेो क्थयो।

ती मदाक्नसहरूसँग एउटी आईमदाई पक्न क्थई। ् यस आईमदाईलदाई बदाह् वष्त अक्घ्के्ख 
रगत बगने ्यथदा क्थयो। ्यो आईमदाई खबैु पीडीत क्थई। धिरैे बैद्यहरूले ्यसको उपचदार 
गरे। आफनदा भए जक्त सबै समपक्त् ्यसले खच्त गरेकी क्थई, तर उसमदा सधुिदार पटककै 
आएन। ्यसको ्यथदा अझ क्बग्रँ् ैगयो।
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्यस आईमदाईले येशकूो बदारेमदा सनेुकी क्थई। मदाक्नसहरूको भीडबदाट भएर गई 
्यस स्ती पक््छक्लतरबदाट येश ूकहदँा आई अक्न उहदँाको वस्त ्छोई। ्यसले क्बचदार गरी, 

“यक्् मलेै उहदँाको वस्त मदात्रपक्न ्ुछन पदाए ँभने म जदाती हुनसक्ुछ।” अक्न जब ्यसले 
उहदँाको वस्त ्छोई त्कदालै रगत बगन बन् भयो। ् यस आईमदाईले आफनदा सदारदा जीऊ नै 
वयथदा मतुि भएको अनभुव गरी। अक्न येशलेू आफूबदाट शक्ति संचदार भइरहकेो अनभुव 
गनु्तभयो। उहदँा रोक्कन ुभयो अक्न भीडतफ्त  फ्त क्त नभुयो, अक्न उहदँाले सोधन ुभयो, “कसले 
मरेो वस्त ्छोयो?”

चलेदाहरूले येशलूदाई भने, “तपदाईकंो वररपरर यक्त क्बधन मदाक्नसहरू ्छन।् तपदाईलंदाई 
ठेल््ैछन।् तर तपदाई ंसोधन ुहुन्छ, ‘मलदाई कसले ्छोयो?’ ”

तर येशलेू ्यो ्ुछने मदाक्नसलदाई पत्दा लगदाऊन घरर घरर हने्त लदागन ुभयो। ्यस 
आईमदाईले आफू क्नको भएको ठदानी, अक्न ्यो आई अक्न येशकूो चरणमदा घोपटी ्यो 
डरले कदँाक्परहकेी क्थई। ्यसले सदारदा स्य येशलूदाई सनुदाई। येशलेू ्यस आईमदाईलदाई 
भननभुयो, “ह ेस्ती, क्तमी क्नको भयौ क्कनभने क्तमीले क्वश्वदास गऱयौ। शदाक्नतक्सत 
जदाऊ। अब क्तमी क्तम्ो रोगबदाट मतुि भयौ।”

येश ूअझसैमम ् यहदँा बोक्लरहन ुभएको क्थयो। केही मदाक्नसहरू सभदाघरकदा प्रमखुकदा 
घरबदाट आए, क्तनीहरूले भने, “क्तम्ो ्छोरी मरी सकी। अब गरुूजयलूदाई ्:ुख क््ने 
आवशयकतदा ्ैछन।”

तर मदाक्नसहरूले भनेकदा कुरदामदा येशलेू वदासतदा गनु्तभएन। येशलेू सभदाघरकदा 
प्रमखुलदाई भननभुयो, “डरदाउन ुप्दैन, खदाक्ल क्बश्वदास गर।”

येशलेू पत्रसु, यदाकूब, यदाकूबकदा भदाइ यहूननदा बदाहके अरू कसैलदाई पक्न उहदँाको 
सदाथमदा आउन अनमुक्त क््नभुएन। येश ूअक्न उहदँाकदा चलेदाहरू सभदाघरकदा शदासकको 
घरमदा जदान ूभयो। येशलेू मदाक्नसहरू क्च्कदार गरररहकेो अक्न रोईरहकेो सनुनभुयो। 
्यहदँा खबु अललमलल क्थयो। येश ूघरभीत्र पसनभुयो अक्न मदाक्नसहरूलदाई भननभुयो, 

“क्तमीहरू क्कन यत्रो हललदा मचचदाई रह्ेछौ? यो केटी मरेको ्ैछन। ऊ सतुी रहकेी ्ेछ।” 
तर क्तनीहरूले येशमूदाक्थ हदँासो गरे।

येशलेू सबै मदाक्नसहरूलदाई घर्के्ख बदाक्हर जदान भननभुयो। उहदँाले बदाक्लकदाको 
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बदाब ूआमदा अक्न आफनदा तीनजनदा चलेदाहरूलदाई रदाखनभुयो अक्न ्यो बदाक्लकदा भएको 
कोठदाक्भत्र जदानभुयो। अक्न बदाक्लकदाको हदात समदातेर येशलेू भननभुयो, “तालिता कूमी!” 
(जसको अथ्त, “सदानी बदाक्लकदा, म क्तमीलदाई भन््ुैछ उठ!”) सदानी बदाक्लकदा जरुूककै उठी 
अक्न क्हड्ँन लदागी। (बदाक्लकदा १२ वष्त पगुकेी क्थई) बदाब,ु आमदा र चलेदाहरू यो ् खेरे ्छकक 
परे। येशलेू ती बदाब ूर आमदालदाई यसबदारेमदा कसलैदाई पटककै केही नभनन ुभनेर कडदा आज्दा 
क््नभुयो, ्यसपक््छ येशलेू ् यस केटीलदाई केही खदानेकुरदा क््न ुभनेर अह्दाउनभुयो।१०१

३.५५ येशूले तीनजना ्माशनसहरूलाई शनको पानु्तहुन्छ
जब येश ू्यो सथदानबदाट गईरहन ुभएको क्थयो, ्ईुजनदा अनधिो मदाक्नसले उहदँालदाई 
पछयदाए। ती अनधिदाहरूले ठूलो सवरले रँू् ैभने, “ह े्दाऊ्कदा पतु्र, कृपयदा हदामीलदाई 
सहदायतदा गनु्तहोस।्”

जब येश ूघर क्भत्र पसनभुयो, ती अनधिदा मदाक्नसहरू उहदँाकहदँा आए। उहदँाले ती 
अनधिदाहरूलदाई भननभुयो। “के म क्तमीहरूलदाई फेरर ्खेन सकने बनदाउँ्ुछ भनेर 
क्तमीहरूलदाई क्बश्वदास लदाग्छ?” अनधिदा मदाक्नसहरूले जवदाफ क््ए, “जय,ू प्रभ,ु 
हदामीलदाई क्बश्वदास लदाग्छ।”

्यसपक््छ येशलेू क्तनीहरूकदा आखँदाहरू ्छोएर भननभुयो, “मलेै क्तमीहरूलदाई 
्खेनसकने बनदाउन सक्ुछ भनने क्बश्वदास क्तमीहरूक्सत ्छ। यसतै हुन ्ऊे।” ्यसपक््छ 
क्तनीहरूले तरुुनतै ्खेन सके। येशलेू क्तनीहरूलदाई कडदा चतेदाउनी क््न ुभयो, उहदँाले 
भननभूयो, “यो कुरदा कसैले थदाहदा पदाउन ुहुँ् नै।” तर ती अनधिदा मदाक्नसहरू बदाक्हर गए 
अक्न ्यस क्षेत्रमदा चदारैक्तर येशकूो खबर क्फँजदाए।

जब ती ्ईु मदाक्नसहरू जदा् ैक्थए, केही मदाक्नसहरूले अकयो एकजनदालदाई येशकूहदँा 
लयदाए। उसलदाई भतू लदागकेो हुनदाले ् यो मदाक्नसले बोलने शक्ति गमुदाएको क्थयो। येशलेू 
्यस मदाक्नसबदाट भतू भगदाइक््नभुयो। ् यसपक््छ ् यो मदाक्नस बोलन थदालयो। मदाक्नसहरू 
्छकक प्दै भननलदागे, “इस्दाएलमदा यसप्रकदारको घट्नदा पक्हले कक्हलयै घटेको क्थएन।”

तर फररसीहरूले भने, “भतूहरूको नेतदा एउटै ्छ जसले उहदँालदाई भतू धिपदाउने शक्ति 
क््एको ्छ।”१०२
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३.५६ आफनै शहर्मा येशूलाई असवीकार गररयो
येशलेू ्यस ठदाऊँ ्छोड्नभुयो अक्न उहदँा आफनो शहर फक्त नभुयो। उहदँाकदा चलेदाहरू 
उहदँासँगै गए। क्बश्रदामको क््नमदा येशलेू सभदाघरमदा क्शक्षदा क््न शरुू गनु्तभयो। धिरैे 
मदाक्नसहरू उहदँाको क्शक्षदा सनेुर ्छकक परे, क्तनीहरूले भने, “यो मदाक्नसले यो क्शक्षदा 
कहदँाबदाट पदायो? यो ज्दान उहदँाले कहदँाबदाट पदाएकदा हुन?् कसले उहदँालदाई यो क््एकदा हुन?् 
अक्न यसतो आश्चय्त-कम्तहरू गनने शक्ति उहदँाले कहदँाबदाट पदाएकदा हुन?् के उहदँा ्यही 
क्सकमथी होईनन?् अक्न के उहदँाकी आमदा मररयम अक्न यदाकूब, योसफे, यहू्दा र क्समोन 
भदाईहरू होइनन?् अक्न के उहदँाकदा बक्हनीहरू यहदँा हदामीसँग ्ैछनन?्” ती मदाक्नसहरूले 
येशलूदाई सवीकदार गन्त सकेनन।्

येशलेू मदाक्नसहरूलदाई भननभुयो, “अरू मदाक्नसहरूले अगमवतिदालदाई आ्र 
ग््त्छन।् तर आफनै शहरमदा आफनै आफनतहरू अक्न आफनै पररवदार मदाझमदा एक 
अगमवतिदाको आ्र हुँ् नै।” येशलेू ्यस शहरमदा ्यक्त् धिेरै आश्चय्त कम्तहरू गन्त 
सकन ुभएन। उहदँाले केही पीक्डत मदाक्नसहरूलदाई आफनो हदात रदाखरे क्नको पदानु्त बदाहके 
अरू केही सक्तिको कदाम गनु्त भएन। ती मदाक्नसहरूमदा क्बश्वदास न्खेरे येश ूअ्यनतै 
अचक्ममत हुन ुभयो। ्यसपक््छ येश ू्यस इलदाकदाकदा गदाउँहरूक्तर जदानभुयो र क्शक्षदा 
क््न लदागनभुयो।१०३
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४.१ धेरै खेतालाहरू पठाईशदउन ्भशन पर्ेमश्वरसगँ ्माँग
येश ू सदारदा शहर र गदाउँहरू हुँ्  ै यदात्रदा गनु्तभयो। क्तनीहरूकदा सभदाघरहरूमदा क्शक्षदा 
क््नभुयो अक्न रदाजयको बदारेमदा स-ुसमदाचदार प्रचदार गनु्तभयो। येशलेू सबै प्रकदारकदा रोग 
र क्बमदारीहरू क्नको पदानु्तभयो। उहदँाले भीडलदाई ्खेनभुयो र उनीहरूको क्नक्मत क्टठदाउन ु
भयो। क्कनभने क्तनीहरू असहदाय अक्न क्चक्नतत क्थए। क्तनीहरू गोठदालो नभएकदा 
भेंडदाहरू जसतै हरैदान भई क्ततर-क्बतर भएकदा क्थए। येशलेू आफनदा चलेदाहरूलदाई 
भननभूयो, “फसल त धिरैे ्छन ्तर फसल कदाट्ने खतेदालदाहरू कमती ्छन।् प्रभ ुफसलकदा 
मदाक्लक हुनहुुन्छ। उहदँालदाई प्रदाथ्तनदा गर जसविदारदा उहदँाले आफनदा फसल सँग्रह गन्त अक्धिक 
कमथीहरू पठदाउन ुहुने्छ।”१०४

४.२ येशूले बाह्र पे्रररतहरूलाई पठाउनु हुन्छ
येशलेू आफनदा बदाह् जनदा चलेदाहरूलदाई बोलदाउन ुभयो। उहदँाले ् टुिदा्मदाहरूलदाई धिपदाउने 
सदाम्थय्त क्तनीहरूलदाई क््नभुयो। उहदँाले हरेक प्रकदारको रोग र क्बमदारहरू क्नको गन्त सकने 
सदाम्थय्त क्तनीहरूलदाई क््नभुयो।१०५

येशलेू यी बदाह्जनदा पे्रररतहरूलदाई आज्दा क््नभुयो। ्यसपक््छ उहदँाले क्तनीहरूलदाई 
रदाजयको क्बषयमदा प्रचदार गन्त भनी पठदाउनभुयो। येशलेू भननभुयो, “गैर यहू्ीहरूकहदँा 
नजदाऊ। सदामरीहरूकदा शहरहरूमदा पक्न नजदाऊ। बरू इस्दाएली मदाक्नसहरूकहदँा जदाऊ। 
क्तनीहरू हरदाएकदा भेंडदाहरू झैं ्छन।् जब क्तमीहरू जदान््छौ, ‘सवग्तको रदाजय आउनै 
लदागेकदा ्छ भनी प्रचदार गर।’ रोगीहरूलदाई क्नको पदार, मरेकदाहरूलदाई क्जवनमदा लयदाऊ। 
कुटि रोगीहरूको उपचदार गर। मदाक्नसहरूबदाट भतू धिपदाऊ। म क्तमीहरूलदाई क्सत्ैंमदा यी 
शक्तिहरू क््न्ुछ। यसथ्त क्सत्ैंमदा क्तनीहरूलदाई सघदाउ। क्तमी आफनदा सदाथमदा पैसदा सनु, 
चदँा्ी र तदामदा नलैजदाऊ। झोलदा समेत नबोक यदात्रदाकदा क्नक्मत लदाउने लगुदाफदाटदा वदा 
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जतु्दा नलैजदाऊ। क्हड्ँनलदाई लौरो समते नबोक। एक कदाम्दारलदाई उसले चदाहकेदा सबै 
चीजहरूको बन्ोबसत हुनपु्छ्त।

“जब क्तमीहरू कुनै गदाउँ वदा शहरक्तर जदान्छौ ्यहदँा कुनै न कुनै योगय मदाक्नसलदाई भट्े 
अक्न सथदान न्छदाडे समम उसको घरमदा बस। क्तमी घरक्भत्र पसने क्बत्ीकै ्यसलदाई भन। 
‘तपदाईलंदाई शदाक्नत होस।्’ घरक्भत्र भएकदा मदाक्नसहरूले क्तनीहरूलदाई सवदागत जनदाए भने 
क्तनीहरू क्तम्ो शदाक्नतको कदामनदा ग्रहण गन्त योगयकदा ्छन।् यक्् क्तनीहरूले सवदागत नजनदाए 
क्तमीहरूको शदाक्नतको कदामनदा क्फतदा्त लेऊ क्कनभने क्तनीहरू क्तमीहरूको शदाक्नतको 
कदामनदाकदा योगय ्ैछनन।् यक्् कुनै घर वदा शहरले क्तमीहरूलदाई सवदागत नगरे अथवदा 
क्तमीहरूको कुरदा नसनेु ् यो ठदाउँ ्छोड््दा गोडदाको धिलुोसमम टकटकयदाउन।ु क्तमीहरूलदाई म 
सदँाचो भन््ुछ। नयदायको क््नमदा क्तनीहरूको अवसथदा स्ोम र गमोरदाको भन्दा नरदाम्ो हुने्छ।

“सनु! म क्तमीहरूलदाई ्वदँासोकदा बीचमदा भेंडदाझैं गरी पठदाउँ्ुछ। यसकदारण सप्तझैं 
चनदाखो बन। अक्न ढुकुरझैं सोझो बन। सबै मदाक्नसहरू्के्ख सत्तक बन। क्तनीहरूले 
क्तमीहरूलदाई पक्क्रने ्छन ् अक्न अ्दालतमदा पऱुयदाउने्छन।् क्तनीहरूले आफनो 
सभदाघरहरूमदा लगेर क्तमीहरूलदाई कोरदा्त लदाउने्छन।् क्तनीहरूले क्तमीहरूलदाई 
रदाजयपदाल अक्न रदाजदाहरूको अक्घ लदाने्छन।् मरेो कदारणले ग्दा्त क्तनीहरूले यसो 
गनने्छन।् क्तमीहरू ती हदाक्कम अक्न रदाजदाहरू र गैर-यहू्ीहरूको समक्ष मेरो बदारेमदा 
भनने्छौ। जब क्तमीहरू पक्रदाउ पनने ्छौ के बोलन ुपनने र कसरी बोलन ुपनने भनने बदारेमदा 
क्चक्नतत नबन। ्यसबेलदामदा क्तमीहरूले भनन ुपनने कुरदाहरू क्तमीहरूलदाई बतदाइने्छ। 
वदासतवमदा क्तमीहरू बोलने्ैछनौ परमक्पतदाको आ्मदा आफैं  क्तमीहरूबदाट बोलनहुुने्छ।

“्दाजय-ूभदाईहरू आफनै ् दाजय-ूभदाईहरूको क्बरुद्ध हुने्छन ्क्तनीहरू एकले अकदा्तलदाई 
मदान्त लदाउने्छन।् बदाबहुरूले आफनै ्छोरदाहरूलदाई मदान्त लदाउने्छन।् ्छोरदा्छोरीहरू 
आमदाबदाबहुरूको क्बरूद्ध उठ्ने्छन,् र क्तनीहरूलदाई मदानने षड्यनत्र गनने्छन।् सबै 
मदाक्नसहरूले क्तमीहरूलदाई घणृदा गनने्छन ् क्कनभने क्तमीहरूले मलदाई पछयदाउँ्छौ। 
तर जसले आक्खरसमम सहन्छ उसको उद्धदार हुने्छ। जब एउटदा शहरबदाट क्तमीहरू 
खके््ने्छौ तब अकदै  शहरमदा जदाऊ। म क्तमीहरूक्सत सदँाचो भन््ुछ। मदाक्नसको पतु्र 
आउन अक्घ नै क्तमीहरू इस्दाएलको सबै शहरहरू भएर गइ सकेको हुने्ैछनौ।
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“कुनै पक्न चेलदा गरुूभन्दा श्रेष् हुँ् नै नतदा कुनै ्दास आफनो मदाक्लकभन्दा श्रेष् हुन्छ। 
एउटदा चेलदाको क्नक्मत आफनदा गरुू जसतै बनन ुपयदा्तप्त ्छ। एक जनदा ्दासको क्नक्मत 
आफनदा मदाक्लक जसतै बनन ु पयदा्तप्त ्छ। यक्् घरकदा ठूलदाबडदालदाई नै बदालक्जबलु 
अथवदा शैतदान भक्नन्छ भने, पररवदारकदा अरू स्सयहरूलदाई ्यस भन्दा पक्न नरदाम्ो 
भक्नने्छ।

“यसकदारण ती मदाक्नसहरू्के्ख डरदाउने कदाम ्ैछन। ्छोक्पएकदा प्र्येक कुरदा उघदाररने्छ। 
गपु्तमदा रहकेदा प्र्येक कुरदालदाई प्रकट गररने्छ। यी सबै कुरदाहरू म क्तमीहरूलदाई 
अनधिकदारमदा भन्ुछ तर क्तमीहरूले यो कुरदा उजयदालोमदा भनन ु प्छ्त। यी कुरदाहरू म 
क्तमीहरूकदा कदानमदा कदानेखसुी गनने्ुछ तर क्तमीहरूले यी सबै कुरदाहरू सबैलदाई 
खलुलम-खलुलदा भननपु््त्छ।

“मदाक्नसहरू्के्ख नडरदाऊ। क्तनीहरूले क्तम्ो शरीरलदाई मदात्र मदानने्छन।् क्तनीहरूले 
आ्मदालदाई मदान्त सकने ्ैछनन।् क्तमीहरू ्यससँग डरदाउन ुपनने्छ जसले क्तम्ो शरीर र 
आ्मदालदाई नै नक्त मदा लैजदान्छ। उहदँाले शरीर र आ्मदालदाई नरकमदा पठदाउन सकनहुुन्छ। 
चरदाहरू बेचनपु्दा्त ्ईुवटदा चरदाको ्दाम एक पैसदा मदात्र क्तनु्त पनने्छ। तर क्तम्दा क्पतदाको 
इच्छदाक्बनदा एउटै चरदापक्न मनने ्ैछन। क्तम्दा टदाउकोमदा कक्तवटदा केशहरू ्छन ्उहदँाले ती 
समते जदाननहुुन्छ। यसकदारण डर नमदान। क्तमीहरू ती चरदाहरू भन्दा धिरैे उ्कृटि ्छौ।

“यसैकदारण हरेक जसले मदाक्नसहरूकदा सदाम ुमलदाई सवीकदार ग्छ्त, म पक्न उसलदाई 
मेरदा सवग्तमदा हुने परम क्पतदाको सदाम ुसवीकदार गनने्ुछ। तर जब कुनै मदाक्नस अरूको 
सममखु उक्भएर उसले मलदाई क्बश्वदास ग्ुछ्त भनन सक्नै भने ्यो मरेो आफनो मदाक्नस 
होइन भनेर म भनने्ुछ। मरेदा सवग्तमदा हुने क्पतदाको अक्घ पक्न म यसै भनने्ुछ।

“म प्ृथवीमदा शदाक्नत लयदाउन आएको भनी नसमझ म प्ृथवीमदा शदाक्नत लयदाउनलदाई 
आएको होइन। तर म तरवदार चलदाउन आएको हु।ँ म यो उद्दशेयले आएको हु:ँ

‘एउटदा ्छोरो बदाबकुो क्बरुद्ध हुन्छ। 
एउटी ्छोरी उसकी आमदाको क्बरुद्ध हुन्ेछ। 
एउटी बहुदारी उसकी सदासकूो क्बरूद्ध हुन्ेछ।
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कुनै मदाक्नसको आफनो पररवदारको मदाक्नस इच्छदा पत्रमदा नदाउँ भएकदा 
उसको क्बरुद्ध शत्र ुबन््छ।’ 

“जसले मलदाई भन्दा आफनदा बदाब-ुआमदालदाई धिरैे मदायदा ग्छ्त ऊ मलदाई पचछयदाउने 
योगयको हुँ् नै। जसले आफनो ्छोरदा-्छोरीलदाई मलदाई भन्दा धिेरै मदायदा ग्छ्त, ऊ मेरो 
पक््छलदागने योगयको हुँ् नै। यक्् कुनै मदाक्नसले मलदाई अनशुरण गरेको बेलदा उसलदाई 
क््एको कू्रस सवीकदार ग्दैन भने ऊ मलदाई अनशुरण गनने योगयको हुँ् नै। जसले आफनो 
जीवनलदाई बचदाउन खोज्छ उसले ् यो गमुदाउने्छ। तर जसले आफनो जीवन मरेो क्नक्मत 
गमुदाउँ्छ उसले ्यो प्रदाप्त गनने्छ।

“क्तमीहरूलदाई जसले ग्रहण ग्छ्त मलदाई पक्न ग्रहण ग््त्छ। अक्न जसले मलदाई 
ग्रहण ग्छ्त मलदाई पठदाउनेलदाई पक्न ग्रहण ग््त्छ। अगमवतिदालदाई सवदागत गननेले असल 
मदाक्नस भएको कदारणले इनदाम पदाउँ्छ। एउटदा असल मदाक्नसलदाई भेटेर उसलदाई 
सवदागत गननेले ऊ असल मदाक्नस भएको कदारणले उसले असल मदाक्नसको इनदाम 
पदाउँ्छ। यक्् कसैले मलदाई पछयदाउनेले यी सदानदाहरू मधये कसैलदाई सहदायतदा गलदा्त, 
उसले आफनो इनदाम पदाउने्छ। ्यस मदाक्नसले सदानो मदात्र क््ए पक्न मबदाट ठूलो इनदाम 
पदाउने्छ।”१०६

आफनदा बदाहै् चलेदाहरूलदाई क्शक्षदा क््ं्  ैयेशलेू आफनदा कुरदाहरू भक्नसकन ुभएपक््छ 
उहदँा गदाक्ललको शहरहरू क्तर प्रचदार गन्त अक्न क्शक्षदा क््न जदानभुयो।१०७

्यसकदारण पे्रररतहरू बदाक्हर गए। क्तनीहरू स-ुसमदाचदार प्रचदार ग्दै र प्र्येक क्बमदारी 
मदाक्नसलदाई क्नको पदा्दै सबै शहरहरूमदा यदात्रदा गरे।१०८ क्तनीहरूले मदाक्नसहरूलदाई जीवन 
शलैी पररवत्तन गनु्त भने, “क्तमीहरूले आफनो हृ्य र रहन सहन पररवत्तन गनु्तप्छ्त।” 
चलेदाहरूले मदाक्नसहरूमदा भएकदा धिरैे ्टुि-आ्मदाहरूलदाई भगदाईक््ए, अक्न क्तनीहरूले 
रोगीहरूलदाई भद्रदाक्षको तेल घसे र क्नको पदाररक््ए।१०९

४.३ बशतिस्मा शदने यूहननालाई कसरी ्माररयो
रदाजदा हरेो्ले येशकूो बदारेमदा सनेु, क्कनभने अक्हलेसमम येशलूदाई सबैले क्चक्नसकेकदा 
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क्थए। कस ैकसलेै भने, “ऊ नै बक्प्तसमदा क््ने यहूननदा हुन।् मृ् यबुदाट उहदँालदाई बौरदाइएको 
हो। यसैले उहदँाले आश्चय्तकम्तहरू गन्त सकनहुुन्छ।”

अरू कक्त मदाक्नसहरूले भने, “उनी नै एक्लयदा हुन।्” अरू मदाक्नसहरूले भने, “येश ू
नै अगमवतिदा हुनहुुन्छ। उहदँा अगमवतिदाहरू जसतै हुनहुुन्छ जो धिरैे वष्त अक्घ क्थए।”

हरेो्ले येशकूो बदारेमदा यी सब कुरदा सकु्नसकेकदा क्थए, क्तनले भने, “मलेै टदाऊको 
कदाटेर यहूननदालदाई मदारेको क्थए।ँ अक्हले यहूननदानै मृ् यबुदाट बौरी उठेको ्छ।

हरेो् आफैं ले आफनदा क्सपदाही हरूलदाई यहूननदालदाई पक्रन ुभनेर हुकूम क््एकदा क्थए। 
अक्न यहूननदालदाई झयदालखदानमदा रदाक्खयो। हरेो्ले यी सब कदाम आफनो भदाई क्फक्लपकी 
प्नी हरेोक््यदासलदाई ऋणी तलुयदाउन गरेकदा क्थए। तर हरेो्ले हरेोक््यदासलदाई क्बवदाह 
गरेकदा क्थए। यहूननदाले हरेो्लदाई भनेकदा क्थए, “क्तमीलदाई क्तम्दा भदाइकी प्नीसँग 
क्बवदाह गनने अक्धिकदार ्ैछन।” यसैकदारणले ग्दा्त हरेोक््यदासले यहूननदालदाई घणृदा 
गन्त थदालेकी क्थईन।् अक्न हरेोक््यदासले उसलदाई मदान्त चदाहक्नथन।् तर हरेोक््यदासले 
यहूननदालदाई मदान्त सकेकी क्थईनन।् क्कन भने हरेो् यहूननदालदाई मदान्त भयभीत क्थए। 
हरेो्लदाई थदाहदा क्थयो क्क यहूननदालदाई मदाक्नसहरूले एक धिदाक्म्तक र पक्वत्र मदाक्नस 
हुन ्भनेर मदान्थे। वदा उप्शे सनुन हरेो्लदाई आनन् लदाग्थयो, तर यहूननदाकदा उप्शेले 
हरेो्लदाई खबैु बदाधिदा पक्न भयो।

अब हरेोक््यदासले यहूननदालदाई मदानने सही समय पदाईन। यो घट्नदा हरेो्को जनमक््नमदा 
भयो। हरेो्ले आफनदा प्रमखु सरकदारी अक्धिकदारीहरू सेनदाकदा कप्तदानहरू, अक्न 
गदालीलकदा सबै प्रमखु मदाक्नसहरलदाई आफनो जनम उ्सवमदा बेलकुीको भोज ् यवसथदा 
गरे। हरेोक््यदासकी ्छोरी आएर नदाची, अक्न उसले हरेो् र क्तनकदा अक्तक्थहरूलदाई जो 
उसँग खदँा् ैक्थए खशुी पदारी।

अक्न रदाजदा हरेो्ले आफनी ्छोरीलदाई भने, “क्तमीले चदाहकेो केही पक्न मदाग म 
क्तमीलदाई ्यो क््ने्ुछ।” हरेो्ले शपथ खदाएर ्यसलदाई भने, “क्तमीले जे पक्न मदाग््छौ 
म ्यो क््ने्ुछ क्तमीलदाई मरेो रदाजयकै आधिदा क्हससदा समते क््ने्ुछ।”

्छोरी ्यहदँाबदाट गई, अक्न आफनी आमदालदाई सोधिी, “रदाजदा हरेो्सँग म के चीज 
मदागुँ?”
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उसकी आमदाले जवदाफ क््ई, “बक्प्तसमदा क््ने यहूननदाको क्शर मदाग।”
त्कदालै ्छोरी रदाजदा भएकहदँा गई, अक्न उसले रदाजदालई भनी, “्यदा गरी मलदाई 

बक्प्तसमदा क््ने यहूननदाको क्शर क््नहुोस।् अक्हलै नै एउटदा थदालमदा मलदाई ्यो 
लयदाइक््नहुोस।्”

रदाजदा हरेो् खबैू ् ःुखीत भए। तर ्छोरीले मदागेको जे चीजपक्न परूदा गन्त उसले शपथ 
खदाएको क्थयो। अक्न खदानदा खदान बसेकदा मदाक्नसहरूले उसले भनेकदा यी सबै कुरदा 
सनेुकदा क्थए। यसैले उसले मदागेको कुरदा असवीकदार गन्त हरेो्ले चदाहनेन।् ्यसपक््छ 
हरेो्ले एकजनदा सैक्नकलदाई यहूननदाको क्शर लयदाउन ुभनने हुकूम गऱयो। ्यो क्सपदाही 
गयो, अक्न यहूननदाको क्शर झयदालखदानमदा कदाट्यो। केही बेरपक््छ उसले यहूननदाको क्शर 
एउटदा थदालमदा क्लएर आयो। ् यसले क्शर ्यो केटीलदाई क््यो। अक्न उसले ्यो आफनी 
आमदालदाई क््ई। यहूननदाको चलेदाहरूले यो घट्नदा भएको सबै सनेु। अक्न क्तनीहरू आए 
र यहूननदाको लदाश लगे अक्न ्यसलदाई क्चहदानमदा लगेर रदाख।े११०

४.४ येशूले पाँचहजार भनदा धेरैलाई खुवाउनु हुन्छ
येशलेू पठदाउन ुभएकदा प्रोररतहरू फकने र उहदँा कहदँा आइपगुे। क्तनीहरू उहदँाको वररपरर 
भेलदा भए, अक्न क्तनीहरूले गरेकदा र क्सकदाएकदा सबै कुरदा उहदँालदाई सनुदाए। येश ूर 
उहदँाकदा चलेदाहरू खबैु ्यसत क्थए। ्यहदँा धिरैे मदाक्नसहरू आऊ-जदाऊ गरररहकेदाक्थए। 
येश ू र उहदँाकदा चलेदाहरूलदाई खदानसमम पक्न समय क्थएन। उहदँाले चलेदाहरूलदाई 
भननभुयो, “मकहदँा आऊ, हदामी सबै एकदानत ठदाउँमदा जदाऊँ। ्यहदँा क्तमीहरूलदाई केही 
क्बश्रदाम क्मलने्छ।”

यसकदारण येश ूर उहदँाकदा चलेदाहरू डुङ्गदामदा चढेर एकदानत ठदाउँमदा जदानभुयो। तर 
धिरैे मदाक्नसहरूले उहदँाहरुलदाई गएको ्खे।े क्तनीहरूले थदाहदा पदाए उहदँा येश ूनै हुनहुुन्छ। 
अक्न सबै शहरकदा मदाक्नसहरू येश ूभएकै क्तर ्गरेु। येश ूपगुन ुभन्दा अक्घनै मदाक्नसहरू 
्यहदँा पगु।े जब येश ूक्कनदारमदा पगुनभुयो, ् यहदँा अनेकौं मदाक्नसहरू उहदँाले ् खेनभुयो। यो 
्खेरे येश ूक्तनीहरूप्रक्त ् यदाल ूबननभुयो, क्कनभने क्तनीहरू गोठदालो क्बनदाको भेंडदाहरू 
जसतै क्थए। अक्न उहदँाले ती मदाक्नसहरूलदाई धिरैे कुरदाहरू क्सकदाउनभुयो।
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सदँाझको बेलदा क्थयो। येशकूदा चलेदाहरू उहदँाकहदँा आए। क्तनीहरूले भने, “यो एउटदा 
टदाढदाको सथदान हो, अक्न अक्हले अबेर पक्न भइसकयो। यसकदारण यी मदाक्नसहरूले, 
खदानदाकदा क्नक्मत केही क्कनन ्ेछउ्छदाउकदा बसती र शहरमदा जदानलदाई पठदाइक््न ुहोस।्”

तर येशलेू भननभुयो, “क्तमीहरूले नै क्तनीहरूलदाई केही खदान्ओे।”
चलेदाहरूले येशलूदाई भने, “के यत्रो मदाक्नसलदाई खवुदाउन रोटीहरू क्कनन हदामी जदान?ु 

्यक्त धिरैे रोटीहरू क्कनने पैसदा कमदाउनलदाई हदामीले एक महीनदा कदाम गनु्त पनने्छ!”१११

क्शमोन पत्रसुकदा भदाई, आक्नद्रयदासले भने, “यहदँा एक जनदा केटो ्छ। जसकोमदा 
पदँाच वटदा जौंको रोटी र ्ईु टुक्रदा सदानदा मदा्छदा ्छन।् तर यो ्यक्त क्बघन मदाक्नसहरूको 
लदाक्ग केही होइन।”

येशलेू भननभुयो, “मदाक्नसहरूलदाई बसन लगदाऊ।” ् यो घदँासैघदँास भएको ठदाउँ क्थयो। 
्यहदँा ५,००० जक्त मदाक्नसहरू बक्सरहकेदा क्थए। येशलेू रोटी क्लनभुयो र परमशे्वरलदाई 
यसको क्नक्मत धिनयवदा् क््नभुयो, अक्न ् यहदँा बसकेदा जममलैदाई रोटी बदाँड्नभुयो। मदा्छदा 
पक्न ्यसरीनै बदँाड्नभुयो। येशलेू मदाक्नसहरूलदाई जक्त चदाहदानथे ्यक्त नै क््नभुयो।

जब क्तनीहरूले खदाई सके येशलेू आफनदा चलेदाहरूलदाई भननभुयो, “उरिकेदा टुक्रदाहरू 
बटुल। केही पक्न नटि नपदार।” तब चलेदाहरूले उक्रिएको रोटीको टुक्रदाहरू बटुले। 
पदँाचवटदा जौको रोटीहरू मदाक्नसहरूले खदाएर उरिकेो टुक्रदाहरू क्तनीहरूले ठूलदा-ठूलदा 
बदाह्वटदा टोकरीहरूमदा भरे। पदाचवँटदा रोटीहरू र ्ईुवटदा मदा्छदाबदाट मदात्र शरुू गरेकदा 
क्थए। चलेदाहरूले ती उरिेकदा टुक्रदाहरू ठूल-ठूलदा बदाह् टोकरीहरूमदा भरे।

येशलेू ्यसतो आश्चय्तकम्त गनु्तभएको मदाक्नसहरूले ्खे।े क्तनीहरूले भने, 
“संसदारमदा जो अगमवतिदा आउनेवदालदा हुन ुहुन्थयो सदँाचच ैउहदँा नै हुनहुुँ् ो रह्ेछ।”

येशलेू बझुनभुयो क्क आउने अक्न उहदँालदाई जबरजसती रदाजदा बनदाउने योजनदा 
मदाक्नसहरूले ग्दै क्थए।११२

 तब, येशलेू आफनदा चलेदाहरूलदाई डुङ्गदामदा चढेर बेथसे् दामदा समदु्रको अकयोतफ्त  
जदान लदागउन ुभयो। केहीसमय पक््छ उहदँा आउने्ुछ भनी उहदँाले भननभुयो। उहदँा ती 
सबै मदाक्नसहरूलदाई आ-आफनदा घर पठदाउन चदाहनहुुन्थयो।११३ मदाक्नसहरूलदाई क्ब्दा 
गररसकेपक््छ, येश ूएकलै प्रदाथ्तनदा गन्तलदाई डदँाडदामदा चढनभुयो।११४
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४.५ येशू पानी्माशथ शहड्ँनु हुन्छ
अबेर समम उहदँा एकलै ्यहदँा बसनभुयो। ्यक्तबेलदासमम डुङ्गदा धिरैे टदाढदा पकु्गसकेको 
क्थयो। हदावदा क्बपररत क््शदाबदाट चलेको कदारणले ्छदालहरूले ग्दा्त डुङ्गदालदाई कठीन 
परररह्ेथयो।

क्बहदानको पक्हलो प्रहरक्तर, येशकूदा चलेदाहरू डुङ्गदामदा नै क्थए। येश ूपदानीमदाक्थ क्हड्ँ् ै
क्तनीहरू भएक्तर जदानभुयो। उहदँालदाई पदानीमदा क्हड्् ैगरेको ्खेेर चेलदाहरू डरदाउन 
लदागेकदा क्थए। “यो भतू हो।” क्तनीहरू डरले क्चचयदाए।

तर येशलेू त्कदालै भननभुयो, “सदाहसी होऊ यो म हु।ँ डरदाउन ुप्दैन।”
पत्रसुले भने, “प्रभ,ु यक्् वदासतवमदा तपदाई ंनै हुनहुुन्छ भने, मलदाई पदानीमदाक्थ क्हडेँर 

तपदाईकंहदँा आउन भननहुोस।्”
येशलेू भननभुयो, “आऊ पत्रसु।”
्यसपक््छ पत्रसुले डुङ्गदा ्छोडे र पदानीमदाक्थ क्हड्ं् ैयेश ूभएकहदँा गए। पदानीमदाक्थ 

क्हडं्दा पत्रसुले तेज बतदास र ्छदालहरू आएको ्खे।े अक्न भयभीत भए। उनी भयभीत 
भए र पदानीमदा डु्नलदागे। उनी क्चचयदाए, “प्रभ,ु मलदाई बचदाउनहुोस।्”

्यसपक््छ येशलेू पत्रसुको हदात समदा्न ुभयो। उहदँाले भननभुयो, “ए अलपक्बश्वदासी 
क्तमी क्कन शकंदा ग्छछौ?”

जब पत्रसु र येश ू् वुै डुङ्गदामदा चढे आधँिी पक्न थदाक्मयो। डुङ्गदामदा भएकदा चलेदाहरूले 
येशलूदाई आरदाधिनदा ग्दै भनन लदागे, “सदँाचच ैतपदाई ंपरमशे्वरकदा पतु्र हुनहुुन्छ।”११५

४.६ येशूले धेरै शब्मारीहरूलाई शनको पानु्तहुन्छ
येशकूदा चलेदाहरूले तलदाउ पदार गरे। क्तनीहरू, ्यस क्बहदान गनेसरेतको क्कनदारमदा 
आईपगुे। क्तनीहरूले डुङ्गदालदाई ्यहदँा बदँाधिरे रदाख।े जब क्तनीहरू डुङ्गदाबदाट 
बदाक्हररए, मदाक्नसहरूले येशलूदाई ्खे।े क्तनीहरूले उहदँालदाई क्चने। ती मदाक्नसहरू ्यो 
क्षते्रकदा वररपरर ्गु् दै गएर मदाक्नसहरूलदाई येश ूयहदँा हुनहुुन्छ भनन लदागे। उहदँा भएकदा 
ठदाउँमदा ती मदाक्नसहरूले अनेकौं रोगीहरूलदाई क्लएर आए। येश ू्यस के्षत्रको शहर, 
बसती र गदाउँहरू सबै ठदाउँमदा जदानभुयो। अक्न जहदँा-जहदँा उहदँा जदानभुयो मदाक्नसहरूले 
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रोगीहरूलदाई बजदारमदा लयदाए। क्तनीहरूले येशलूदाई ती मदाक्नसहरूलदाई केवल उहदँाकदा 
लगुदाको ्ेछउ ्ुछन क््नहुोस ्भनी क्बनती गरे, अक्न सबै मदाक्नसहरू जसले येशलूदाई ्छोए 
क्नको पक्न भए।११६

४.७ येशू, जीवनको रोटी
केही मदाक्नसहरू समदु्रको अकयो क्कनदारदा क्तर बसेकदा क्थए। येश ू अब आफनदा 
चलेदाहरूसँग जदान ुभएन भनने कुरदा ती मदाक्नसहरूले थदाहदा पदाए, तर क्तनीहरू आफै 
्छोडीए। क्तनीहरूले पक्न थदाहदा पदाए ्यहदँा एउटदा मदात्र डुङ्गदा क्थयो। तर क्तबेररयदासबदाट 
केही डुङ्गदाहरू आए। ती डुङ्गदाहरू ्यही ठदँाउ नक्जक थदाक्मए जहदँा परमप्रभलेु 
परमशे्वरलदाई धिनयवदा् क््न ुभए पक््छ ् यो भीडले रोटी खदाएको क्थयो। ती मदाक्नसहरूले 
्यहदँा अब न त येश ून उहदँाकदा चलेदाहरू नै ्खे।े यसथ्त क्तनीहरू डुङ्गदाहरू क्लएर 
कफन्तहुमक्तर लदागे। क्कनभने क्तनीहरू येशलूदाई भट्ेन चदाहनथे।

मदाक्नसहरूले येशलूदाई समदु्र परटि ्खे।े क्तनीहरूले उहदँालदाइ सोधि,े “र्बी, तपदाई ं
यहदँा कक्हले आई पगुनभुयो?”

उहदँाले उत्र क््नभुयो, “क्तमीहरूले मलदाई क्कन खोक्जरह्ेछौ? के मरेो 
आश्चय्तकम्तहरू जसले मरेो शक्तिको प्रमदाण क््न्छ, ्खे ेपक््छ मलदाई खोक्जरहकेदा ्छौ? 
अहँ!ँ म स्य भन्ुछ, क्तमीहरूले मलदाई खोजकेो कदारण के हो भने क्तमीहरूले रोटी 
खदायौ र परुदा अघदायौ। जनु खदाद्य नटि हुन्छ ्यसको क्नक्मत कदाम नगर तर जनु खदाद्य नटि 
हुँ् नै अक्न अननत जीवन क््न्छ ् यसको क्नक्मत कदाम गर। मदाक्नसको पतु्रले क्तमीहरूलदाई 
्यसतो खदाद्य क््नहुुन्छ। क्पतदाले ्खेदाएकदा ्छन ्क्क उनी मदाक्नसकदा पतु्रसगँ ्छन।्”

मदाक्नसहरूले येशलूदाई सोधि,े “परमशे्वरले हदामीबदाट कसतो प्रकदारको कदाम 
चदाहनहुुन्छ।”

येशलेू उत्र क््नभुयो, “परमशे्वरले क्तमीहरूबदाट कसतो कदाम चदाहनहुुन्छ भने 
क्तमीहरू उहदँाले पठदाउन ुभएको एकमदाक्थ क्बश्वदास गनु्त प्छ्त।”

तब मदाक्नसहरूले सोधि,े “तपदाई ंपरमशे्वरले पठदाएको प्रमदाण क््नलदाई एक हो भनने 
के आश्चय्तकम्त गन्त सकनहुुन्छ? यक्् हदामीले तपदाईकंो आश्चय्तकम्त ्खेयौं भने तब 
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तपदाईमदाक्थ क्बश्वदास गनने्छौं। तपदाई ंके गनु्त हुने्छ? मरूभकू्ममदा हदाम्दा क्पतदा पखुदा्तहरूले मनन 
खदाए। यो धिम्तशदास्तमदा लेक्खएको ्छ, ‘परमशे्वरले सवग्तबदाट रोटी खदानलदाई क््नभुयो।’ ”

येशलेू भननभुयो, “म क्तमीहरूलदाई सदँाचो भन्ुछ। मोशदा क्तनी एक होइनन ्जसले 
क्तमीहरूलदाई सवग्तबदाट रोटी क््ए। तर मरेदा क्पतदाले क्तमीहरूलदाई सवग्तबदाट सदँाचो रोटी 
क््नहुुन्छ। परमशे्वरको रोटी के हो? परमशे्वरको रोटी भनेको ् यो चीज हो जनु सवग्तबदाट 
ओलनेर संसदारलदाई जीवन क््नहुुन्छ।”

मदाक्नसहरूले भने, “प्रभ,ु ्यो रोटी हदामीलदाई सँधि ैक््नहुोस।्”
तब येशलेू भननभुयो, “म ्यो रोटी हु ँजसले जीवन क््ं् ्छ। जनु मदाक्नस मरेोमदा 

आउँ््छ ऊ कक्हलयै भोको हुँ् नै। जनु मदाक्नसले ममदाक्थ क्बश्वदास ग््त्छ ऊ कक्हलयै 
क्तखदा्तउँ्नै। तर मलेै क्तमीहरूलदाई भक्नसकेको ्ुछ, क्क यद्यक्प मलदाई ्खेकेदा्छौ 
तदापक्न क्तमीहरूले मलदाई क्बश्वदास ग्दैनौ। जनु मदाक्नसहरू क्पतदाले मलदाई क््नहुुन्छ 
मकहदँा आउने्छन।् मकहदँा जो आउँ्छन ्म कसैलदाई पक्न फकदा्तउने ्ैछन। परमशे्वरले जे 
चदाहनहुुन्छ ् यो कदाम गन्त म सवग्तबदाट आएको हु।ँ मलेै चदाहकेो कदाम गन्तलदाई म आएको 
होइन। मलेै कसैलदाई पक्न गमुदाउन ुहुँ् नै जनु परमशे्वरले मलदाई क््नभुयो अक्न अक्नतम 
क््नमदा मलेै क्तनीहरूलदाई जीवनमदा उठदाउन ुप्छ्त। उहदँा एक जसले मलदाई पठदाउन ुभयो, 
उहदँाको यही इच्छदा हो। प्र्येक मदाक्नस जसले परमशे्वरकदा पतु्रलदाई क्चने र क्बश्वदास गरे 
क्तनीहरूले अननत जीवन पदाए। म क्तनीहरूलदाई अन्यको क््नमदा जीक्वत पदानने्ुछ। यो 
मरेदा क्पतदा परमशे्वरको इच्छदा हो।”

यहू्ीहरूले येशकूो क्बषयमदा गनुदासो प्रकट गन्त शरुू गरे। येशलेू भनन ुभएको क्थयो, 
“म नै रोटी हु ँजनु सवग्तबदाट तल आएको ्छ।” यहू्ीहरूले भने, “यो येश ूहो। हदामी 
उहदँाकदा बदाब-ुआमदालदाई क्चन््छौ। ऊ यसूफुको ्छोरो हो। उसले कसरी भनन सक्छ, ‘म 
सवग्तबदाट ओक्ल्त आएको हु?ँ’ ”

तर येशलेू भननभुयो, “एक-अकदा्तमदा गनगनदाउन बन् गर। क्पतदा एक हुनहुुन्छ जसले 
मलदाई पठदाउनभुयो अक्न मदाक्नसहरूलदाई मरेो समक्ष लयदाइक््न ुहुन्छ। क्तनीहरूलदाई म 
अन्यको क््नमदा जीक्वत पदानने्ुछ। कोही पक्न आफनो इच्छदाले आउन सक्नै। केवल 
क्पतदाले मदात्र मकहदँा लयदाइक््न ुसकनहुुन्छ। अगमवतिदाहरूले लेखःे ‘परमशे्वरले सबैलदाई 
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क्सकदाउन ु हुने्छ।’ मदाक्नसहरू जसले क्पतदालदाई सनुने्छन।् अक्न उहदँाबदाटै क्सकने ्छन ्
मकहदँा आउने्छन।् मलेै यो भनन खोजेको होइन क्क क्पतदालदाई कसैले ् खेकेदा ्छन।् क्तनी 
मदात्र एक हुन ्जो क्पतदाबदाट आएकदा ्छन।् जसले क्पतदालदाई ्खेकेदा ्छन।्

“म क्तमीहरूलदाई सदँाचो भन््ुछ, जसले क्बश्वदास ग्छ्त ् यसक्सत अननत जीवन हुने्छ। 
म रोटी हु ँजसले जीवन प्र्दान ग््त्छ। क्तमीहरूकदा पखुदा्तहरूले मरूभमकू्ममदा मनन खदाए 
तरै पक्न अनय मदाक्नसहरू जसतै क्तनीहरू मरे। म ्यो रोटी हु ँजो सवग्तबदाट आयो। यक्् 
कुनै मदाक्नसले यो रोटी खदँा््छ भने उ कक्हलयै म्दैन। म क्जउँ्ो रोटी हु ँजो सवग्तबदाट 
आएको हो। जो मदाक्नसले ् यो रोटी खदा््छ ऊ अननत समम बदँाच््छ। यो रोटी मरेो शरीर 
हो। म क््ने्ुछ तदाक्क संसदारकदा मदाक्नसहरूले जीवन पदाउने्छन।्”

तब यहू्ीहरूको आपसमदा बदा्-क्बवदा् शरुू भयो। क्तनीहरूले भने, “यो मदान्ेछले 
कसरी आफनो शरीर खदान क््न्छ?”

येशलेू भननभुयो, “म सदँाचो भन्ुछ। क्तमीहरूले मदाक्नसको पतु्रको शरीर खदानै प्छ्त। 
उसको रगत क्पउन ुनै प्छ्त। यक्् क्तमीहरूले ्यसो गरेनौ भने क्तमीहरूले जीवन पदाउने 
्ैछनौ। तर जसले मरेो शरीर खदान्छ र रगत क्पउँ्छ उसको जीवन अननत हुन्छ। अन्यको 
क््नमदा म उसलदाई उठदाउने्ुछ। मरेो शरीर सदँाचो भोजन हो। मरेो रगत सदँाचो क्पउने कुरदा 
हो। जसले मरेो शरीर खदान्छ र रगत क्पउँ््छ तब ्यो मदाक्नस मक्भत्र र म ऊक्भत्र हुने्ुछ।

“जीक्वत क्पतदाले मलदाई पठदाउन ुभएको हो। उहदँाको कदारणले म बदँाच््ुछ। यसथ्त 
जसले मलदाई खदँा््छ मरेो कदारणले ऊ पक्न बदाचने्छ। म ् यो रोटी जसतो होइन जनु हदाम्दा 
क्पतदाहरूले मरूभकू्ममदा खदाए औ अनय मदाक्नसहरू सरह मरे। म सवग्तबदाट आएको ्यो 
रोटी हु।ँ ऊ जसले यो रोटी खदँा््छ, अननत समम बदँाचने ्छ।”

येशलेू ती कुरदाहरू ्यक्तबेलदा गनु्तभयो जब उहदँा कफन्तहुम शहरको यहू्ीहरूको 
सभदाघरमदा क्सकदाउन ुहुँ् ्ैथयो।११७

४.८ धेरै चेलाहरूले येशूलाई तयाशगशदन्छन्
धिेरै येशकूदा चेलदाहरूले यसतो सनेुपक््छ भने, “यो क्शक्षदा बझुन गदाह्ो ्छ। कसले यो 
क्शक्षदा ग्रहण गन्त सक्छ?”
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येशलेू चलेदाहरू गनगनदाउँ््ैछन ्भनने थदाहदा पदाउनभुयो। क्तनीहरूलदाई भननभुयो, “के 
यस क्शक्षदाले क्तमीहरूलदाई ठेस लदाग्छ? तब क्तमीहरूले मदाक्नसको पतु्रलदाई जहदँा ऊ 
पक्हले क्थयो, ्यहदँा जदँा् ैगरेको ्खेयौ भने के हुन्छ? ्यो आ्मदा हो जसले मदाक्नसलदाई 
जीवन क््न्छ। शरीरबदाट केही फदाइ्दा ्ैछन। म जो चीज क्तमीहरूलदाई भन्ुछ ् यो आ्मदा हो 
क्तनहरूले जीवन क््न्छ। तर क्तमीहरू मधये कसैले क्बश्वदास ग्दैनौ।” (येशलूदाई शरुूबदाट नै 
थदाहदा क्थयो कस-कसले क्बश्वदास गरेनन ्र कसले धिोखदा क््न्छ।) येशलेू भननभुयो “्यसलेै 
मलेै भनेको ्ुछ ‘क्पतदाले अनमुक्त नक््एसमम कोही पक्न म भएकोमदा आउन सक्नै।’ ”

जब येशलेू ्यसो भननभुयो, उहदँाकदा धिरैे चलेदाहरू पक््छ हटे र उहदँाको पक््छ लदागन 
्छदाडे।

येशलेू बदाह्जनदा पे्रररतहरूलदाई भननभुयो, “क्तमीहरू पक्न ्छदाड्न चदाहन्छौ?”
क्शमोन पत्रसुले उहदँालदाई जवदाफ क््ए, “ह ेप्रभ ुहदामी कसकोमदा जदाऊँ? तपदाईकंोमदा 

बचन ्छ जसले अननत जीवन क््न्छ। हदामी तपदाईमंदाक्थ क्बश्वदास ग्छछौं। हदामी जदान््छौं 
क्क तपदाई ंमदात्र एक पक्वत्र हुनहुुन्छ जो परमशे्वरबदाट आउनभुएको हो।”

तब येशलेू उत्र क््नभुयो, “मलेै क्तमीहरू बदाह्जनदालदाई चनु्ुछ। तर पक्न क्तमीहरूमदा 
एकजनदा शतैदान हो।” येशलेू यहू्दाको क्बषयमदा भक्नरहन ुभएको क्थयो। यहू्दा क्शमोन 
इसकोररयोतको ्छोरो क्थयो। यहू्दा ती बदाह् चलेदाहरू मधयेको एकजनदा क्थयो। क्कनभने 
उसले उहदँालदाई धिोकदा क््नेवदालदा क्थयो। 

यो घट्नदा पक््छ, येशलेू गदालील ्शेको चदारैक्तर यदात्रदा गनु्तभयो। येशलेू यहूक््यदामदा 
भ्रमण गन्त चदाहनभुएन, क्कनभने यहू्ीहरूले उहदँालदाई मदानने मौकदा खोजी रहकेदा क्थए।११८

४.९ पर्ेमश्वरको वयवसथा र ्माशनसहरूको परमपरा
फररसीहरू र केही शदास्तीहरू यरूशलेमबदाट आएकदा क्थए। क्तनीहरू येशकूो वररपरर 
भलेदा भए। क्तनीहरूले येशकूदा केही चलेदाहरूले मलैदा हदातले खदानदा खदाइरहकेो ्खे े
(“मैलदा हदात” को अथ्त मदाक्नसहरूले हदातहरू धिोएकदा क्थएनन)्। फररसीहरू र सबै 
यहू्ीहरूले परमपरदा अनसुदार रदाम्री हदात नधिोई खदँा्नैन।् क्तनीहरू आफनदा पखुदा्तले 
क््एको क्शक्षदा अनसुदार यसो गनने ग््त्छन।् यहू्ीहरूले बजदारमदा केक्ह क्चजहरू क्कने भने 



88 बढ्दो शवरोधका वष्तहरू  

्यसलदाई पक्न क्बशषे रुपले नधिोई खदाँ्नैन।् क्तनीहरूले आफनदा पखुदा्तहरूबदाट प्रदाप्त 
गरेकदा अरू धिरैे रीक्त-क्तक्थहरू पक्न ्यसरी नै पदालन ग्छ्तन ्जसतै कचौरदाहरू, गदाग्रो वदा 
लोहोटदाहरू र तदामदाकदा भदँाडदा-कँुडदाहरू मदाझ्छन ्इ्यदाक््।

यसकदारण फररसीहरू र शदास्तीहरूले येशलूदाई सोधि,े “तपदाईकंो चलेदाहरूले त 
हदामीले जसतो आफनदा पखुदा्तहरूको रीक्तहरू पदालन ग्दैनन ्क्तनीहरूले क्कन फोहोर 
हदातले खदान्छन?्”

येशलेू जवदाफ क््नभुयो, “क्तमीहरू सबै कपटीहरू हौ। यशयैदाले क्तमीहरूको 
क्बषयमदा ठीकै भनेकदा ्छन।्यशयैदाले लेखकेदा ्छन:्

‘यी मदाक्नसहरूले क्तनीहरूको ओठविदारदा मलदाई आ्र ग्छ्तन,् 
तर क्तनीहरूकदा हृ्य म्के्ख धिरैे टदाढदा ्छन।्

क्तनीहरूको मप्रक्तको उपदासनदा अथ्तक्हन ्छ, 
क्कनभने क्तनीहरूले क्सकदाएकदा कुरदाहरू, 
 केवल मदाक्नसहरूले बनदाएकदा क्नयममदात्र हुन।्’

क्तमीहरूले परमशे्वरको आज्दालदाई ् यदागकेदा ्छौ, अक्न क्तमीहरू मदाक्नसहरूको परमपरदा 
मदान््छौ।”

तब येशलेू क्तनीहरूलदाई भननभुयो, “क्तमीहरू ठदान््छौ क्तमीहरू चलदाख ्छौ। 
क्तमीहरू आफनदा परमपरदालदाई कदायम रदाखन परमशे्वरको आज्दालदाई पर सदा्छछौ। मोशदाले 
भनेकदा ्छन,् ‘क्तमीहरूले आफनदा आमदा र बदाबलुदाई आ्र गनदैप्छ्त।’ फेरर उनले भनेकदा 
्छन ् ‘कसैले आफनदा बदाब ु र आमदाको खरदाब कुरदा ग्छ्त भने ्यसलदाई मदानु्त प्छ्त।’ 
तर क्तमीहरू भन्छौ क्क यक्् कसैले उसको बदाब ुर आमदालदाई भनने्छ, ममदा केही 
्छ जसलदाई तपदाईहंरू को सहदायतदाको क्नक्मत प्रयोग गन्तसक्ुछ तर म तपदाईहंरूको 
सहदायतदाको क्नक्मत यसो गन्त चदाहनन क्कनभने मलेै यसलदाई परमशे्वरलदाई भटेी को रुपमदा 
अलग रदाखकेो ्ुछ। क्तमीहरू ् यस मदाक्नसलदाई भन क्क ् यसले आफनदा बदाब ुर आमदाको 
क्नक्मत केही गन्त आवशयकतदा ्ैछन। यसकदारण परमशे्वरले जे आ्शे गनु्त भएको ्छ, ् यो 
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मदानन ् यक्त मह्वपणू्त होइन भनी क्सकदाउँ्छौ तर क्तम्दा क्नयमहरू मदाक्नसहरूले पछयदाउन ु
अक्त मह्वपणू्त ्छ। भनी ्यसतै प्रकदारले क्तमीहरू पक्न यसतदा कुरदाहरू धिरैे ग्छछौ।”

येशलेू फेरर भीडहरूलदाई आफूकहदँा बोलदाउनभुयो। उहदँाले भननभुयो, “प्र्येकले 
रदाम्री सनु मरेदा कुरदा बझुन ुप्छ्त। म के भक्नरह्ुेछ। यसतो केही कुरदा ्ैछन जो कुनै मदाक्नस 
क्भत्र बदाक्हरबदाट पस्छ जसले उसलदाई अशदु्ध पदा्छ्त। तर मदाक्नसको क्भत्रबदाट बदाक्हर 
आउने कुरदाहरूले नै मदाक्नसलदाई अशदु्ध पदान्त सक्छ।”११९

तब चलेदाहरू येशकूहदँा आएर उहदँालदाई भने, “के तपदाईलंदाई थदाहदा भयो क्क तपदाईलें 
भननभुएको कुरदाबदाट फररसीहरू ररसदाए भनने तपदाईलें थदाहदा पदाउनभुयो?”

येशलेू भननभुयो, “सवग्तको मरेदा क्पतदाले नरोपेको प्र्येक बोट उखके्लने्छ। 
फररसीहरूलदाई ्छदाक्ड्ऊंे। क्तनीहरू मदाक्नसहरूलदाई अगवुदाई त ग्छ्तन,् तर क्तनीहरूको 
अगवुदाई एउटदा अनधिदाले अकयो अनधिदालदाई डोऱयदाएको जसतो हुन्छ। अक्न जब एक 
अनधिदाले अकयो अनधिदालदाई डोऱयदाउँ्छ तब ्वुै खदालडदामदा पनने्छन।्”१२०

्यसपक््छ येशलेू भीडलदाई ्छोडेर घर जदानभुयो। चलेदाहरूले उहदँालदाई ्यो दृटिदानत 
बदारेमदा सोधि।े येशलेू भननभुयो, “के क्तमीहरूलदाई अझ ैपक्न यो बझुन गदाह्ो परररह्ेछ? के 
क्तमीहरू जदान्नैौ क्क कुनै मदाक्नसमदा जे पक्न बदाक्हरबदाट पस्छ ्यसले उसलदाई अशदु्ध 
पदान्त सक्नै क्कनभने खदानदा मटुुक्भत्र जदँा्नै तर भूडँीमदा जदान्छ अक्न तब यो शरीरबदाट 
बदाक्हर नदालीमदा आउँ्छ।” (जब येशलेू यसो भननभुयो उहदँाले यस कुरदालदाई सपटि पदानु्त 
भयो क्क सबै खदाद्यप्दाथ्त सफदा हुन्छन।्)

फेरर येशलेू भननभुयो, “जे कुरदाहरू मदाक्नसबदाट बदाक्हर क्नकन्छ ्यसैले उसलदाई 
अशदु्ध तलुयदाउँ्छ। सबै अशदु्ध कुरदा मदाक्नसकदा क्भत्रबदाटै आउँ्छ ती पदाप, चोरी, ह्यदा 
वेशयदागमन, कुदृक्टि, सवदाथथीपन, क्नन्दा, धिोकदा, अश्ीलतदा, ईषंयदा्त, अभद्रतदा, अहकंदार, 
घमणड अक्न मखू्ततदा हुन।् यी सबै ्टुि कुरदाहरू मदाक्नसकदा क्भत्रबदाटै क्नसकन्छन ्अक्न 
मदाक्नसलदाई अशदु्ध तलुयदाउँ्छ।”१२१

४.१० येशूले कनानी स्तीलाई सहायता गनु्तहुन्छ
येश ू् यो ठदाउँ ्छोडेर जदानभुयो अक्न टदायर र क्सडोनकदा क्षते्रक्तर जदानभुयो। ् यस क्षते्रकी 
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कुनै एउटी कनदानी स्ती येशकूहदँा आई। क्तनले रँू् ैभक्नन,् “परमप्रभ,ु ्दाऊ्कदा पतु्र, 
ममदाक्थ ्यदा गनु्तहोस।् मरेो ्छोरीलदाई भतूले सतदाएको ्छ ऊ सदाहै् यदातनदामदा ्ेछ।”

 तर येशलेू ्यस स्तीलदाई जवदाफ क््न एउटदा श्् पक्न भनन ुभएन। अक्न चलेदाहरू 
उहदँाकहदँा आएर क्बनती गन्त लदागे, “कृपयदा यो स्तीलदाई पठदाइक््न ुहोस, यसले हदाम्ो 
क्प्छदा ग्दै करदाइरहकेी ्ेछ।”

येशलेू भननभुयो, “इस्दाएलकदा हरदाएको भेंडदाको क्नक्मत मदात्र जदान ुभनी परमशे्वरले 
मलदाई पठदाउन ुभएको हो।”

्यो स्ती फेरर येशकूहदँा आई। येशकूो अक्घ घोपटो परेर ्यसले भनी, “प्रभ,ु मलदाई 
सहदायतदा गनु्तहोस।्”

उहदँाले जवदाफ क््नभुयो, “नदानीहरूको रोटी कुकुरलदाई क््न ुअसल हुन्छ त?”
्यस स्तीले भनी, “हो प्रभ,ु तर कुकुरहरूले आफनो मदाक्लकको टेबलबदाट झरेको 

रोटीकदा टुकदाहरू खदान्छन।्”
तब येशलेू भननभुयो, “ह ेनदारी क्तमीमदा ठूलो क्बश्वदास रह्ेछ। क्तमी जे चदाहदान्छौ म 

गनने्ुछ।” अक्न ्यसकी ्छोरी ्यसैबेलदा क्नको भइहदाली।१२२

४.११ येशूले एक बशहरोलाई शनको पानु्तहुन्छ
्यपक््छ येशलेू टुरसको इलदाकदा ्छोड्नभुयो अक्न सदाइडन भएर क्डकदापोक्लस इलदाकदा 
हूँ्  ैगदालील तदालक्तर जदानभुयो।१२३

धिेरै, मदाक्नसहरू येशकूहदँा आए। ती मदाक्नसहरूले थपैु्र रोगीहरूलदाई क्लएर आए 
अक्न येशकूो अक्घ रदाक्खक््ए। लङ्गडदा, अनधिदा, गुंगदा अक्न बक्हरदाहरू भीडविदारदा 
लयदाइएकदा क्थए। येशलेू यी सबैलदाई क्नको पदाररक््नभुयो।१२४

जब उहदँा ् यस ठदाउँमदा पगुनभुयो, केही मदाक्नसहरूले उहदँा कहदँा एकजनदा मदाक्नसलदाई 
क्लएर आए। ् यो मदाक्नस बक्हरो र लदाटो क्थयो। ती मदाक्नसहरूले उहदँालदाई ् यो मदाक्नसमदा 
उहदँाको हदात रदाखरे क्नको पररक््नहुोस ्भनी क्बनती गरे।

येशलेू ्यस मदाक्नसलदाई भीडबदाट उहदँासँगै अलग लदानभुयो। उहदँाले आफनो 
हदातकदा औलंदाहरू ्यो मदाक्नसको कदानहरूमदा रदाखनभुयो। ्यसपक््छ थकुनभुयो अक्न 
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्यो मदाक्नसको क्जरिो ्ुछनभुयो। येशलेू आकदाशमदा हनेु्तभयो, अक्न उहदँाले लदामो सदास 
क्लनभुयो। 

उहदँाले ्यस मदाक्नसलदाई भननभुयो, “इफ्ाता” (यसको अथ्त “खोक्लजदा!”) जब 
येशलेू ्यसो गनु्तभयो, ्यस मदाक्नसको कदान खोक्लए अक्न क्जरिो को बनधिन फुकयो। 
अक्न ऊ सपटि बोलने भयो।

येशलेू यी सबै भएकदा घट्नदाहरूको बदारे कसैलदाई नभनन ुभनेर क्तनीहरूलदाई कडदा 
आज्दा गनु्तभयो। उहदँाले सधिै ँनै मदाक्नसहरूलदाई आफनो बदारेमदा केही नभनन ुभनेर आज्दा 
गनु्त भएको ्छ। तर जक्त उहदँाले मदाक्नसहरूलदाई उहदँाको क्बषयमदा कसैलदाई नभनन ुभनन ु
भयो ्यक्त नै मदाक्नसहरूले भने।१२५

लदाटदाहरू बोलन सकने भए ललुदाहरू बक्लयदा भए क्हड्ँन नसकनेहरू फेरर क्हड्ँन सकने 
भए र अनधिदाहरू फेरर ्खेन सकने भए यसतो आश्चय्त ्खेेर ती मदाक्नसहरू चक्कत 
भएर पक्हले यसतो कक्हलयै ्के्खएको क्थएन भन् ैइस्दाएलकदा परमशे्वरलदाई धिनयवदा् 
चढदाए।१२६  क्तनीहरूले भने, “येशलेू जे पक्न गनु्त भएको ्छ ्यो उक्चत गनु्त भएको ्छ। 
येशलेू बक्ह्रोलदाई पक्न सनुनसकने अक्न लदाटोलदाई पक्न बोलन सकने बनदाउन ुहुन्छ।”१२७

४.१२ येशूले चारहजार भनदा धेरैलाई खुवाउनु हुन्छ
येशलेू आफनदा चेलदाहरूलदाई बोलदाएर भननभुयो, “यी मदाक्नसहरूलदाई ्खेेर मलदाई 
्यदा लदागेको ्छ। अक्हले क्तनीहरू मसँग क्तन क््न ्के्ख ्छन,् अक्न क्तनीहरूको 
खदानेकुरदा ्ैछन। म क्तनीहरूलदाई भोकै पठदाउन चदाहनन घर जदाने बदाटोमदा क्तनीहरू म्ुछदा्त 
पन्त सक्छन।्”

चलेदाहरूले येशलूदाई सोधि,े “यी मदाक्नसहरूलदाई खवुदाउन यक्त धिरैे भोजन हदामी कहदँा 
पदाउन सक्छौं? शहर्के्ख हदामी धिरैे टदाढदा ्छौं।”

येशलेू जवदाफ क््न ुभयो, “क्तमीहरूक्सत कक्तवटदा रोटी ्छन?्”
चलेदाहरूले जवदाफ क््ए, “हदामीक्सत सदातवटदा रोटी र केही स-सदानदा मदा्छदा ्छन।्”
येशलेू सबैलदाई भईूमंदा बसन भननभुयो। येशलेू सदातवटदा रोटी र केही मदा्छदा 

क्लनभुयो। अक्न भोजनको लदाक्ग परमशे्वरलदाई धिनयवदा् क््नभुयो। उहदँाले ती रोटीलदाई 
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भदँाचरे चलेदाहरूलदाई क््नभुयो। क्तनीहरूले मदाक्नसहरूलदाई बदँाक्डक््ए। सबै मदाक्नसहरू 
खदाए र तपृ्त भए। चलेदाहरूले उरिेकदा रोटीको टुक्रदाहरू बटुले ती सदात टोकरीभरर भए। 
्यहदँा प्रदाय: चदार हजदार मदाक्नसहरू क्थए। जसले खदाए। ्यसमदा स्ती र बदालकहरू पक्न 
क्थए। जब क्तनीहरूले खदाए येशलेू क्तनीहरूलदाई आ-आफनो घर पठदाउनभुयो अक्न 
उहदँा एउटदा डुङ्गदामदा चढेर मग्दानको क्षते्रमदा जदानभुयो।१२८

४.१३ कसै-कसैलाई येशूको अशधकार्मा शंका
फररसीहरू र स्कुीहरू येशकूहदँा आए। क्तनीहरू येशकूो परीक्षदा क्लन चदाहनथे। अक्न 
क्तनीहरूले येशलूदाई परमशे्वरबदाट आएको हो भनने प्रमदाणको क्नक्मत आश्चय्तकम्त 
्खेदाउन क्बनती गरे।

येशलेू भननभुयो, “जब क्तमीहरूले सयूदा्तसत भएको ् खे्छौ, क्तमीहरू भन्छौ, आकदाश 
रदातो ्छ, मौसम रदाम्ो हुने्छ। अक्न क्बहदान क्तमीहरू भन्छौ। आकदाश अनधिकदार र रदातो ्छ, 
यसकदारण आज आधँिी चलने ्छ। यी मौसमकदा संकेतहरू हुन।् जब क्तमीहरू आकदाशमदा 
हरेेर ्यसको संकेत बझु्छौ। भने, अक्हले के भइरह्ेछ ्यो क्तमीहरूले बझुनपु्छ्त। यी पक्न 
सकेंतहरू हुन।् तर यी सकेंतहरूको अथ्त क्तमीहरू बझु्नैौ। ्टुि र पदापी मदाक्नसहरूले 
क्चनहको क्नक्मत आश्चय्तकम्त खोज्छन।् तर क्तनीहरूलदाई योनदाको क्चनह।  बदाहके अरू 
क्चनह ् खेदाइने्ैछन।” ् यसपक््छ अनत कतै जदानको क्नक्मत उहदँाले ् यो सथदान ्छोड्नभुयो।१२९

४.१४ चेलाहरूले येशूलाई गलत तररकाले बुझेका हुन्छन्
येश ूर उहदँाकदा चलेदाहरू गदालील झीलको अकयोक्तर जदानभुयो। तर चलेदाहरूले आफूसँग 
रोटी लैजदान भलेु। येशलेू क्तनीहरूलदाई भननभुयो, “आफैं लदाई बचदाऊ। फररसीहरू र 
स्कुीहरूको खमीर चदालबदाट आफैं लदाई जोगदाऊ।”

चलेदाहरूले यो भनदाइको क्बषयमदा बहस ् गन्त थदाले क्तनीहरूले भने, “हदामीले 
आफूसँग रोटी नलयदाएको हुनदाले उहदँाले यसो भननभुएको हो भनी बहस गन्त थदाले।”

येशलेू चलेदाहरूको धिदारणदा बझुनभुयो। अक्न उहदँाले क्तनीहरूलदाई भननभुयो, “क्कन 
रोटीको क्बषयमदा क्तमीहरू कुरदा गन्त लदाक्गरह्ेछौ? क्तमीहरूक्सत कमजोर क्बश्वदास 
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्छ। क्तमीहरूले क्कन अझ ैनबझुकेो? पदँाचवटदा रोटी जो पदँाच हजदार मदाक्नसहरूलदाई 
खवुदाइए पक््छ क्तमीहरूले कक्तवटदा टोकरी बटुलयौ क्तमीहरूलदाई यदा् भएन? अक्न 
्यसरीनै चदार हजदार मदाक्नसहरूले सदातवटदा रोटी खदाएको कुरदा र कक्त टोकरी क्तमीहरूले 
बटुलयौ, क्तमीहरूलदाई थदाहदा ्ैछन? यसथ्त म रोटीको क्बषयमदा कुरदा गरीरहरेको ्ुछ भनेर 
क्तमीहरू क्कन बकु्झरहकेदा ्ैछनौ? म क्तमीहरूलदाई फररसीहरू र स्कुीहरूको खमीरको 
क्बरूद्ध सदावधिदान हुन भन््ुैछ।”

तब उहदँाले रोटीको खमीर ्के्ख होइन, तर फररसीहरू र स्कुीहरूको क्शक्षदा ्के्ख 
क्तनीहरू होक्शयदार बसन ुभनन ुभएको रह्ेछ भनी क्तनीहरूले बझु।े१३०

४.१५ येशूले बेतसैदाको अनधो ्माशनसलाई शनको पानु्तहुन्छ
येश ू र उहदँाको चलेदाहरू बे्सै्दामदा आउनभुयो। कोही मदाक्नसहरूले एउटदा अनधिदा 
मदाक्नसलदाई येशकूहदँा लयदाए, र ्यसलदाई ्छोइक््नहुोस ्भनेर क्बक्नत गरे। अक्न येशलेू 
अनधिो मदाक्नसको हदात समदातेर उसलदाई गदाउँ बदाक्हर लैजदान ुभयो। ्यस मदाक्नसकदा 
आखँदाहरूमदा थकुनभुयो अक्न आफनदा हदातहरू ्यसमदाक्थ रदाखनभुयो, अक्न अनधिदालदाई 
सोधनभुयो, “अक्हले क्तमीले ्खेन सक्छौ?”

उसले मदाक्थ हरेे अक्न भने, “म मदाक्नसहरूलदाई रूखहरूजसतै, क्हकं्डरहकेो ्खे्ुछ।”
फेरर येशलेू आफनो हदात ्यसको आखँदा मदाक्थ रदाखनभुयो, तब ्यो मदान्ेछले आफनदा 

आखँदा परूदा खोलयो। उसले आफनो दृक्टि फेरर प्रदाप्त गऱयो, अक्न उसले सबै कुरदा सपटि 
्खेयो। येशलेू ् यसलदाई घर जदाऊ भनेर पठदाउनभुयो अक्न भननभुयो “शहरमदा नजदाऊ।”१३१

४.१६ पतु्रस भन्छन ्“येशू” नै “ख्ीष्” हुन्
जब येश ूक्सजररयदा क्फक्लपपीकदा इलदाकदामदा पगुनभुयो। उहदँाले आफनदा चलेदाहरूलदाई 
सोधनभुयो, “म मदाक्नसको पतु्र हु।ँ मदाक्नसहरू मलदाई को हो भन्छन?्”

चलेदाहरूले जवदाफ क््ए, “कसैले तपदाईलंदाई बक्प्तसमदा क््ने यहूननदा हुन ्भन््छन।् 
कसैले तपदाईलंदाई एक्लयदा हुन ्भन््छन।् अक्न कसैले तपदाईलंदाई यक्म्तयदा अथवदा कुनै 
अगमवतिदाहरू मधये एकजनदा ठदान्छन।्”
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तब येशलेू आफनदा चलेदाहरूलदाई भननभुयो, “क्तमीहरू चदाक्ह ंमलदाई को हो भन्छौ?”
क्शमोन पत्रसुले जवदाफ क््ए, “तपदाई ंख्ीटि हुनहुुन्छ, जीक्वत परमशे्वरको पतु्र।”
येशलेू भननभुयो, “क्तमी धिनय हौ, ह े योनदाको ्छोरो क्शमोन। कुनै पक्न मदानव 

जदाक्तले क्तमीलदाई यो क्सकदाएको होइन। सवग्तमदा भएकदा मरेदा क्पतदाले क्तमीलदाई 
प्रकदाश गररक््नभुएको हो। यसैले म भन््ुछ, क्तमी पत्रसु हौ। अक्न म मरेो मणडली यो 
चटिदानमदाक्थ बनदाउने्ुछ। मरेो मणडलीलदाई हरदाउन मृ् यकुो शक्तिहरू सदामथ्त हुने्ैछनन।् म 
सवग्तकदा सदँाचदाहरू (चदाबी) क्तमीहरूलदाई क््ने्ुछ। जब क्तमी यो प्ृथवीमदा नयदायकदा लदाक्ग 
बोलने्छौ तब ्यो नयदाय परमशे्वरको नयदाय हुने्छ। जब क्तमीले यो प्ृथवीमदा कसैलदाई 
क्षमदा क््ने्छौ तब ्यो क्षमदा परमशे्वरको क्षमदा हुने्छ।”

्यसपक््छ येशलेू आफनदा चलेदाहरूलदाई कसैलदाई पक्न उहदँा ख्ीटि हुनहुुन्छ भक्न नभनन ु
भनी चतेदाउनी क््नभुयो।१३२

४.१७ येशू भननुहुन्छ उहाँ ्मनु्त नै प्छ्त
्यसै बेलदा्के्ख येशलेू आफनदा चलेदाहरूलदाई आफू यरूशलेम जदान ुपनने्छ भनेर प्रटि पदान्त 
थदालनभुयो। अक्न यहू्ीहरूकदा अग्रज प्रमखुहरू, मखुय पजूदाहदारीहरू अक्न ् यवसथदाकदा 
शदास्तीहरूले उहदँालदाई धिरैे यदातनदा क््ने्छन।् येशलेू आफनदा चलेदाहरूलदाई भननभुयो क्क 
उहदँालदाई मदाररन ुनै पनने्छ। अक्न उहदँा तेस्ो क््नमदा मृ् यबुदाट बौरी उठ्नहुुने्छ।

येशलूदाई एकलै एकदाक्तर लगेर क्टकदा क्टपपणी गन्त लदाग।े पत्रसुले भने, “परमशे्वरले 
तपदाईलंदाई यसतदा कुरदाबदाट बचदाउनहुुने्छ, ह ेपरमप्रभ ुतपदाई ं मदाक्थ यसतदा कुरदाहरू आउने ्ैछनन।्”

तब येशलेू पत्रसुक्तर फकने र भननभुयो, “क्तमी म ्के्ख टदाढो जदाऊ, शैतदान! मेरो 
पक्षमदा ्ैछनौ। परमशे्वरले सोचन ुभएको जसतो क्तमीले सोच्नैौ। क्तमी मदाक्नसहरूले 
सोच ेजसतै सोच्छौ।”

्यसपक््छ येशलेू आफनदा चलेदाहरूलदाई भननभुयो, “यक्् कसैले मलदाई प्््छयदाउन 
चदाहदान्छ भने उसले आफूलदाई चदाक्हएको चीजहरू प्रक्त असवीकदार गनु्त प्छ्त। उसलदाई 
प्र्दान गरीएको कू्रस उसले सवीकदार गनदै प्छ्त अक्न ्यसपक््छ मलदाई उसले प्््छयदाउन ु
प्छ्त। जसले आफनो जीवन बचदाउन चदाहन्छ उसले ्यो गमुदाउँ्छ अक्न जसले मेरो 
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क्नक्मत जीवन गमुदाउँ्छ उसले यसको रक्षदा ग्छ्त। यक्् कुनै मदाक्नसले सबै संसदार हदात पदा्छ्त 
तर आफनै जीवन गमुदाउँ्छ भने उसलदाई के लदाभ हुन्छ? आफनो जीवन प्रदाप्त गन्तलदाई 
कुनै मदाक्नसले के क््नसक्छ? आफनदा क्पतदाको मक्हमदाक्सत मदाक्नसको पतु्र आफनदा 
्तूहरूसँग आउने्छ। ्यसबेलदा मदाक्नसकदा पतु्रले प्र्येकलदाई आफनो कदामको क्नक्मत 
इनदामहरू क््ने्छ। क्तमीहरूलदाइ सदँाचो भन््ुछ। कोही मदाक्नस जो यहदँा उक्भरहकेो ्छ, 
्यसले आफनो मृ् य ुहुन ुभन्दा अक्घ मदाक्नसकदा पतु्रको रदाजय आएको ्खेने्छन।्”१३३

४.१८ येशू ्मोशा र एशलयासगँ देखापनु्त हुन्छ
प्रदायः आठ क््नपक््छ येशलेू यी कुरदाहरू भनन ुभयो, उहदँाले पत्रसु, यहूननदा र यदाकूबलदाई 
क्लनभुयो अक्न, पव्ततमदा गएर प्रदाथ्तनदा गनु्तभयो। जब येशलेू प्रदाथ्तनदा गरररहन ुभएको 
क्थयो, उहदँाको अनहुदार ब्क्लयो अक्न उहदँाले लगदाउन ुभएको वस्त सेतो भएर चमकने 
भयो। ्ईुजनदा मदाक्नस ्यहदँा प्रकट भए औ येशसँूग कुरदा गन्त लदागे। क्तनीहरू मोशदा 
र एक्लयदा क्थए। मोशदा र एक्लयदा पक्न चमके अक्न क्तनीहरू येशसूँग उहदँाको मृ् यकुो 
क्बषयमदा कुरदा ग्दै क्थए जो यरूशलेममदा हुनेवदालदा क्थयो। पत्रसु र अरूहरू मसत 
क्न्दाएकदा क्थए। क्तनीहरू क्बउँक्झए अक्न येशकूो मक्हमदा ्खे।े क्तनीहरूले येशकूो 
सदाथमदा ्ईुजनदा उक्भएकदा मदाक्नसलदाई ्खे।े जब मोशदा र एक्लयदा जदान लदागेकदा क्थए, 
पत्रसुले भने, “ह ेगरुूजय,ू हदामीलदाई यहीं बसन ुअसल ्छ। हदामी यहदँा तीनवटदा डेरदा 
बनदाउँ्छौं एउटदा तपदाईलंदाई, एउटदा मोशदालदाई अक्न एउटदा एक्लयदाको लदाक्ग” पत्रसुले 
जदान्नै क्थए क्क उसले के भक्नरहकेो ्छ।१३४

जब पत्रसु कुरदा गरररहकेदा क्थए, एककदाक्स एक उजयदालो बदा्लले क्तनीहरूलदाई 
ढदाक्कहदालयो। बदा्लबदाट एउटदा आवदाज आयो। आवदाज यसतो क्थयो, “यी मरेदा पतु्र 
हुन ्अक्न म क्यनलदाई पे्रम ग््त्ुछ। म क्यनीक्सत अक्त प्रशनन ्ुछ। क्यनको आज्दा मदान।”

चलेदाहरूले ् यो आवदाज सनेु। क्तनीहरू खबैु डरदाए, अक्न क्तनीहरू घोपटो परे। तर येश ूआफनदा 
चलेदाहरूकहदँा आउनभुयो। अक्न क्तनीहरूलदाई ्ुछन ुभयो। उहदँाले भननभुयो, “उठ। क्तमीहरू डरदाउन ु
प्दैन।” चलेदाहरूले पलुकुक हरेे, तर कसलैदाई ्खेनेन।् ्यहदँा येश ूमदात्र हुनहुुन्थयो।

येश ू र उहदँाकदा चलेदाहरू पहदाडबदाट ओललं् ै क्थए। उहदँाले चलेदाहरूलदाई आज्दा 
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क््नभुयो, “पहदाडमदा क्तमीहरूले ्खेकेो ्यस घट्नदाहरूको बदारे मदाक्नसको पतु्र 
मृ् यबुदाट बौरी नउठे समम कसैलदाई केही नभनन।ु ्यसपक््छमदात्र क्तमीहरूले ्खेेकदा 
कुरदाहरू मदाक्नसहरूलदाई भनन।ु”

चलेदाहरूले येशलूदाई प्रश्न गरे, “क्कन ्यवसथदाकदा शदास्तीहरूले ख्ीटि आउनभुन्दा 
पक्हले एक्लयदा आउन ुप्छ्त भनेकदा हुन?्”

येशलेू भननभुयो, “एक्लयदा आउँ््ैछन ्भनेर क्तनीहरूले ठीकै भनेकदा हुन।् अक्न 
यो सदँाचो हो क्क एक्लयदा आउने्छन ्र सबै कुरदाको ठीकक्सत ्यवसथदा गनने्छन।् तर 
म क्तमीहरूलदाई भन््ुछ, एक्लयदा अक्घनै आइसकेकदा ्छन ् तर क्तनीहरू उनलदाई 
क्चन्नैन।् उनलदाई क्तनीहरूले आफूले जे चदाह े्यही गरे। ्यसरी नै मदाक्नसकदा पतु्रले 
पक्न क्तनीहरूकदा हदातबदाट यदातनदा पदाउने ्छन।्” तब चलेदाहरूले क्तनीहरूलदाई बक्प्तसमदा 
क््ने यहूननदाको बदारेमदा भननभुएको रह्ेछ भनी बझु।े१३५

४.१९ येशूले एउटा शठटोलाई दुष्-आत्माबाट ्ुछटकारा शदनुहुन्छ
्यसपक््छ येश,ू पत्रसु, यदाकूब अक्न यहूननदा अरू चलेदाहरूक्सत सदाक्मल भए। उनीहरूले 
धिेरै मदाक्नसहरू आफनदा वररपरर ्खेे। चेलदाहरूसँग शदास्तीहरूको बहस चक्लरहकेो 
क्थयो। जब मदाक्नसहरूले येशलूदाई ्खे,े क्तनीहरू अ्यनत ्छकक परे। उहदँाको सवदागत 
गन्त क्तनीहरू ्ौक्डए।

येशलेू प्रश्न गनु्तभयो, “शदास्तीहरूसगँ क्तमीहरू के को बदारेमदा बहस गरररहकेदा क्थयौ?”
भीडबदाट एकजनदा मदाक्नसले जवदाफ क््यो, “ह ेगरुूजय,ू मलेै तपदाईकंहदँा मरेो ्छोरो 

लयदाएको ्ुछ। मेरो ्छोरदालदाई ं्टुिआ्मदा लदागेको ्छ।्यो ्टुिआ्मदाले मेरो ्छोरोलदाई 
बोलन धिरैे नै बदाधिदा क््इरहकेो ्छ। ्यो ्टुिदा्मदाले मरेो ्छोरोलदाई आक्रमण ग्छ्त अक्न 
भईूमँदा बजदा्छ्त। मरेो ्छोरोले मखुबदाट फींज क्नकदाल्छ, ्दाह् क्कट््छ, अक्न कडदा हुन्छ। 
मलेै तपदाईकंो चलेदाहरूलदाई मरेो ्छोरदाबदाट ्यस ्टुिदा्मदालदाई हटदाइ क््उन ्भनी क्बनती 
गरें, तर क्तनीहरूले सकेनन।्”

येशलेू उत्र क््नभुयो, “क्तमीहरूले क्बश्वदास नै ग्दैनौ, तब कक्तबेर धियै्त क्लएर म 
क्तमीहरूसँग बसनसक्ुछ? ्यो क्ठटोलदाई मकहदँा लयदाओ।”



97बढ्दो शवरोधका वष्तहरू  

्यसपक््छ चलेदाहरूले ्यो क्ठटोलदाई येशकूहदँा लयदाए। जब ्टुि आ्मदाले येशलूदाई 
्खेयो, ्यसैबेलदा ्यसले क्ठटोलदाई आक्रमण गऱयो। क्ठटो भईूमंदा लड्यो अक्न 
्छट्पटदाउन लदागयो। ्यसले मखुबदाट फीजहरू क्नकदाक्लरहकेो क्थयो।

येशलेू ्यस क्ठटोको बदाबलुदाई सोधन ुभयो, “कक्हले ्के्ख यो क्ठटो क्पक्डत ्छ?”
बदाबलेू जवदाफ क््ए, “बदालयदाकदाल ्के्ख नै, ्टुिदा्मदाले घरर-घरर ्यसलदाई आगोमदा 

अक्न पदानीमदा प्छदारेर मदान्त खोज्छ। यक्् तपदाईलें ् यसकदा क्नक्मत केही गन्तसकन ुहुन्छ भने 
कृपयदा हदामीमदाक्थ, ्यदा गरी म्त् गनु्तहोस।्”

येशलेू क्ठटोको बदाबलूदाई भननभुयो, “क्तमीले भनयौ, ‘यक्् तपदाईलें सकनहुुन्छ भने?’ 
यक्् कसैले क्बश्वदास गऱयो भने हरेक कुरदा समभव हुन्छ।”

्यस क्ठटोको बदाब ुचदँाक्ह यो सनेुर खबैू उते्क्जत भयो। ्यसले भनयो, “म क्बश्वदास 
ग्ुछ्त। मरेो क्बश्वदास अझ बढदाउनमदा मलदाई म्त गनु्तहोस।्”

येशलेू ्खेन ुभयो क्क धिरैे मदाक्नसहरू ्यहदँा के भइरहकेो होलदा भनेर हने्तलदाई 
आइरहकेदा क्थए। तब उहदँाले ्टुिदा्मदालदाई हकदा्दै भननभुयो, “तँ ्टुिदा्मदाले यो केटोलदाई 
बक्हरो अक्न लदाटो तलुयदाएको ्छस।् म तँलदाई आज्दा ग््त्ुछ, क्क ्यो क्ठटोबदाट बदाक्हर 
क्नकक्लहदाल अक्न अब कक्हले पक्न क्भत्र नपस।्”

्यो ्टुिदा्मदा करदाएर क्ठटोलदाई तल भईूमंदा प्छदाऱयो। अक्न ्यो उसको शरीरबदाट 
बदाक्हर क्नक्सकयो। क्ठटोलदाई मरेको जसतै ्के्खयो। मदाक्नसहरूले भने, “्यो त मऱयो।” 
तर येशलेू क्ठटोको हदात समदा्न ुभयो अक्न ्यसलदाई उठ्नलदाई म्त् गनु्तभयो।

्यसपक््छ येश ूघरतफ्त  लदागनभुयो। उहदँाकदा चलेदाहरू मदात्र उहदँासँग क्थए। क्तनीहरूले 
भने, “हदामीले ्यो ्टुिदा्मदालदाई बदाक्हर क्नकदालन नै सकेनौं, क्कन होलदा?”

येशलेू भननभुयो, “्यस प्रकदारको ्टुिदा्मदालदाई खदाली प्रदाथ्तनदा गरेर मदात्र बदाक्हर 
क्नकदालन सक्कन्छ।”१३६

४.२० येशूले आफनो ्मृतयु र बौरीउठाईको बारे्मा भननुहुन्छ
्यसपक््छ येश ूअक्न उहदँाकदा चलेदाहरूले ्यस ठदाउँ ्छोड्नभुयो क्तनीहरू गदालील भएर 
गए। तर येशलेू उनीहरू कहदँा ्छन ्भनेर मदाक्नसहरूले पत्ो नपदाओस ्भनने चदाहकेदा 
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क्थए। येशलेू उहदँाको चलेदाहरूलदाई मदात्र क्सकदाउन चदाहनहुुन्थयो। उहदँाले क्तनीहरूलदाई 
भननभुयो, “मदाक्नसको पतु्रलदाई मदान्त मदाक्नसहरूकदा हदातमदा सकु्मपक््ने्छन।् तीन क््नपक््छ 
म मृ् यबुदाट बौरी उठ्ने्ुछ।” तर चलेदाहरूले केही बझुनेन ्क्क येशलेू के भननभुएको हो। 
अक्न उहदँाले के भननभुएको हो भनेर सोधन डरदाए।१३७

४.२१ येशूले ्महसलू शतनने बारे शशक्ा शदनुहुन्छ
येश ूचलेदाहरूलदाई क्लएर कफन्तहुममदा जदानभुयो। कफन्तहुममदा केही मदाक्नसहरू पत्रसुकहदँा 
आए। ती मदाक्नसहरू ्ोहोरो कर उठदाउनेहरू क्थए। क्तनीहरूले सोधि,े “के क्तमीहरूकदा 
गरुूले ्ोहोरो कर क्तनु्त हुन्छ?”

पत्रसुले जवदाफक््ए, “हो, येशलेू ती कर क्तनु्तहुन्छ।”
्यसपक््छ पत्रसु येश ूभएको घरमदा गए। पत्रसुले केही बोलन अक्घनै, येशलेू भननभुयो, 

“यो संसदारमदा रदाजदाले मदाक्नसहरूबदाट क्बक्भनन प्रकदारकदा कर प्रदाप्त ग््त्छन।् तर कर क्तनने 
मदाक्नसहरू को हुन?् के क्तनीहरू रदाजदाकदा पररवदारकदा मदाक्नसहरू हुन?् अथवदा ती अरू 
मदाक्नसहरू हुन?् क्तम्ो यस प्रक्त के भनदाई ्छ?”

पत्रसुले जवदाफ क््ए, “अरू मदाक्नसहरूले कर क्त्छ्तन।्”
येशलेू भननभुयो, “्यसो भए रदाजदाकदा आफनै पररवदारले कर क्तनने आवशयकतदा 

प्दैन। तर हदामी यी कर उठदाउनेहरूलदाई रीस उठदाउन चदँाह्नैौ। यसथ्त यसप्रकदारले कर 
बझुदाऊ। पोखरीमदा जदाऊ र मदा्छदा समदा्न बल्छी हदान। क्तमीले समदातेको पक्हलो मदा्छदा 
लेऊ, ्यसको मखु खोल र क्तमीले चदार ड्रकमदाको एउटदा मदु्रदा पदाउने्छौ। ्यो मदु्रदा कर 
उठदाउनेहरूलदाई ्ऊे। ्यसैबदाट क्तम्ो र मरेो कर चतुिदा हुने्छ।”१३८

४.२२ पर्ेमश्वरको राजय्मा सबैभनदा ्महान को हो?
्यसैबेलदा चलेदाहरू येशकूहदँा आए र सोधिे, “सवग्तको रदाजयमदा सबभन्दा महदान ्को 
होलदा?”

येशलेू एकजनदा सदानो बदालकलदाई आफूकहदँा बोलदाउनभुयो। अक्न चेलदाहरूको 
अक्घ ् यो बदालकलदाई उभयदाउन ुभयो। अक्न भननभुयो, “म क्तमीहरूलदाई सदँाचो भन््ुछ। 
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यक्् क्तमीहरू सदानो बदालकहरू जसतै ब्क्लएनौ भने क्तमीहरू सवग्तको रदाजयमदा कक्हलयै 
प्रवेश गन्त सकने्ैछनौ। जसले आफूलदाई यो सदानो बदालक झैं आफूलदाई नम् बनदाउन 
सक्छ सवग्तको रदाजयमदा उही महदान ्हुन्छ।

“यक्् कुनै मदाक्नसले मरेो नदाममदा यो बदालकलदाई ग्रहण ग्छ्त भने, उसले मलदाई ग्रहण 
गरेको हुने्छ।”१३९

यसकदारण यहूननदाले भने “गरुूजय,ू हदामीले एकजनदा मदाक्नसलदाई तपदाईको नदाउँ क्लएर 
अकयो मदाक्नसमदा भएकदा भतूहरू भगदाऊँ् ैगरेको भेट्यौ। ्यो हदामीमधये कोही पक्न 
क्थएन। ्यसलेै, ्यसलदाई हदामीले रोकयौं, क्कनभने ्यो हदाम्ो ्लको मदाक्नस क्थएन।”

येशलेू भननभुयो, “्यसलदाई नरोक। यक्् मरेो नदाममदा कसैले शक्तिपणू्त कदामहरू 
ग्छ्त भने उसले मरेो बदारेमदा खरदाब कुरदा गरेको हुँ् नै। यक्् कोही मदाक्नस हदाम्ो क्बरुद्धमदा 
्ैछन भने ऊ हदामीक्सत ्छ। म क्तमीहरूलदाई सदँाचो भन््ुछ। क्तमीलदाई ख्ीटिको मदाक्नस 
मदानेर यक्् कसैले एक कचौरदा पदानी क््ई सहदायतदा ग्छ्त भने, उसले आफनो इनदाम 
कक्हलयै गमुदाउने्ैछन।्”१४०

४.२३ शपताले आफना सबै ्माशनसहरूलाई वासता गनु्तहुन्छ
“यक्् एउटदा सदानो बदालकले ममदाक्थ क्बश्वदास रदाख्छ भने, अक्न कसैले ्यो बदालकलदाई 
पदापमदा पदा्छ्त भने ्यस मदाक्नसको लदागी अक्त नरदाम्ो हुने्छ। ्यसको क्नक्मत त घदँाटीमदा 
एउटदा ठूलो जदँातो झणूड्यदाएर सवयंलदाई अगदाधि समदु्रमदा डुबदाइक््न ुअसल हुने्छ। जनु 
कदारणले मदाक्नसहरूलदाई पदाप गरदाउँ्छ यस संसदारमदा म ती मदाक्नसहरूको क्नक्मत ्:ुख 
मदान्ुछ। यसतो घट्नदा हुनैप्छ्त। तर यसतो गनने मदाक्नसहरूलदाई कक्हलयै रदाम्ो हुने्ैछन।

“यक्् क्तम्ो हदात वदा खटुिदाले क्तमीलदाई पदाप गन्त लदाउँ्छ भने ्यसलदाई कदाटेर 
फदाक्ल्ऊे। ्ईुहदात वदा खटुिदा सक्हत क्नरनतर नरकको आगोमदा जलनभुन्दा त बरू 
शरीरको एउटदा अङ्ग गमुदाएर सधिै ँ भरर बदँाचन ु असल हो। यक्् क्तम्दा आखँदाले 
क्तमीलदाई पदापगन्त लदाउँ्छ भने ्यसलदाई क्नकदालेर फदाक्ल्ऊे। ्ईुवटदा आँखदा भएर 
सधिै ँभररलदाई नरकको अक्गनमदा पसन ुभन्दा त एउटदा आखँदा क्लएर जीवनमदा प्रवेश गनु्त 
क्तम्ो क्नक्मत असल हुने्छ।
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“होक्शयदार बस। यी सदानदा बदालकलदाई तचु्छ नठदान। म क्तमीहरूलदाई भन््ुछ यी 
बदालकहरूकदा सवग्तमदा ् तूहरू ्छन।् अक्न ती ् तूहरू सवग्तमदा मरेदा क्पतदाकदा सदाथमदा ्छन।् 
परमशे्वरको पतु्र हरदाएकदाहरूलदाई बचदाउन आउनभुएको हो।

“क्तमीहरू के सोच्छौ? यक्् कुनै मदाक्नसको १०० वटदा भेंडदाहरू ्छन,् अक्न कुनै 
एउटदा हरदाएको ्छ, भने अरू ९९ वटदा भेंडदालदाई डदँाडदामदा ्छोडेर ऊ हरदाएको एउटदा 
भेंडदालदाई खोजन जदँा्नै र? के यो ठीक होइन? अक्न जब उसले हरदाएको भेंडदा भेटिदाउँ्छ 
तब ऊ आफूक्सत भएकदा ९९ वटदा भेंडदामदा भन्दा ्यो एउटदा भेंडदा पदाएर रमदाउने्छ। म 
क्तमीहरूलदाई सदँाचो भन््ुछ। ् यसरीनै क्तम्दा सवग्तकदा क्पतदाको इच्छदा यो ्छ क्क यी मधये 
कुनै पक्न सदानदा बदालकहरू नहरदाओस।्१४१

४.२४ गलती गननेलाई सधुार गनु्त
“यक्् क्तम्दा भदाइ वदा बहीनीले क्तम्ो क्बरुद्धमदा केही गलती गऱयो भने जब ऊ एकदानतमदा 
हुन्छ क्तमी उसकोमदा जदाऊ। अक्न उसले के गलती गरेको ्छ भनेर समझदाऊ। यक्् 
्यो मदाक्नसले क्तमीलदाई सनुन चदाह,े भने उसलदाई क्तमीले आफनो गरदायौ। यक्् 
उसले सनुन असवीकदार गऱयो भने अरू एक वदा ्ईु मदाक्नसहरूलदाई लयदाऊ जसमदा 
ती ्ईु वदा तीन सदाक्षीहरूले ्यहदँा जे जक्त कुरदा भए ती प्रमदाक्णत गनने्छन्। यक्् उसले 
क्तनीहरूकदा कुरदा पक्न सुनन मदानेन् भने ्यसतदाई मणडली समक्ष लयदाऊ। मणडली 
समु् दायले भनेको कुरदा मदानेन भने उसलदाइ परमेश्वरमदा क्बश्वदास नगनने र महसलू 
उठदाउने सरह ्यवहदार गर।

“म क्तमीहरूलदाई सदँाचो भन््ुछ। जब यो प्ृथवीमदा क्तमी नयदायको लदाक्ग बोल््छौ, ् यो 
नयदाय परमशे्वरबदाट हुने्छ। जब क्तमीले यो प्ृथवीमदा क्षमदाको बचन क््न्छौ, ्यो क्षमदा 
परमशे्वरबदाट हुने्छ। म क्तमीलदाई भन्ुछ, यो प्ृथवीमदा केही कुरदाको बदारेमदा क्तमीहरूमधये 
्ईुजनदा क्मलेर सहमत भयौ भने ्यसको क्नक्मत प्रदाथ्तनदा गन्तसक्छौ। अक्न क्तमीहरूले 
जनु चीजको क्नक्मत प्रदाथ्तनदा ग्छछौ ्यो मरेदा सवगथीय क्पतदाबदाट प्रदाप्त गनने्छौ। यो सदँाचो 
हो, क्कनभने ्ईु वदा तीनजनदाले म मदाक्थ क्बश्वदास गरेर भेलदा हुन्छन,् भने, म ्यहदँा 
क्तनीहरूकदा सदाथमदा हुने्ुछ।”१४२
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४.२५ क््माशदने बारे दृष्ानत
्यसपक््छ पत्रसु येशकूहदँा आएर सोधि,े “प्रभ ुमरेो भदाइले मरेो क्बरोधिमदा घररघरर गलती 
ग््त्छ, तब मलेै कक्त पटक समम उसलदाई क्षमदा गनु्त? के सदातपलट समम?”

येशलेू जवदाफ क््नभूयो, “म क्तमीहरू सबैलदाई भन््ुछ, यक्् उसले आफनो गलती 
गरररह्ो भने पक्न क्तमीले सदात गणुदा सत्री पटकसमम क्षमदा क््नपु्छ्त।”

“यसकदारण सवग्तको रदाजय एउटदा रदाजदा जसतै हो जसले आफनदा नोकरहरूबदाट क्हसदाब 
क्मलदाउने क्नश्चय गऱयो। रदाजदाले क्हसदाब क्मलदाउन शरुू गरे। उसको एउटदा नोकर हजदारौं 
चदँा्ीको क्सककदाको ऋणी क्थयो। ्यो नोकर आफनो ऋण क्तन्त असमथ्त क्थयो। रदाजदाले 
उसलदाई, उसकी प्नी, उसकदा नदानीहरू अक्न उक्सत भएकदा सबै कुरदा बेचरे ऋण 
चकुदाउनलदाई आ्शे गरे।

“तर ्यो नोकरले मदाक्लकको खटुिदामदा घोपटो परेर क्बनती गऱयो, ‘मरेो क्नक्मत केही 
धियै्त गरीक््नहुोस।् अक्न मलदाई लदागेको जे जक्त ऋण म क्तनने्ुछ।’ यो सनेुर रदाजदालदाई 
नोकरप्रक्त ्यदा जदागयो। तब उसले ्यो ऋण क्तनु्त प्दैन भनी भनयो अक्न उसलदाई ऋण 
मतुि भएर जदान क््यो।

“केही समय पक््छ, ्यो नोकरले अकयो नोकरलदाई भेटिदायो, जसले उसबदाट एकसय 
चदँा्ीकदा क्सककदा ऋण क्लएको क्थयो। उसले ्यसको घोक्रो अठ्ँयदाएर भनयो, ‘मेरो 
ऋण तरुुनतै क्तररहदाल।्’

“्यो नोकर घुडँदा टेकेर क्वनती गन्त लदागयो, ‘म मदाक्थ ्यदा गनु्तहोस ्म तपदाईकंो सबै 
ऋण चतुिदा गनने्ुछ।’

“तर ्यो पक्हलो नोकरले धियै्त गन्त सकेन। ्यसले अकयो नोकरको क्बरुद्ध नयदायधिीश 
समक्ष मदु्ददा हदालयो अक्न उसलदाई जेलमदा पऱुयदाइक््यो। ऋण चतुिदा नगरूनजेल ्यो 
जेलमदा बसन ुपऱयो। अरू सबै नोकरहरूले यो घट्नदा ्खे।े क्तनीहरू ्ःुखी भए र 
क्तनीहरूले आफनदा मदाक्लकलदाई यो घट्नदाको बतृदानत सनुदाइक््ए।

“तब मदाक्लकले नोकरलदाई बोलदाए र उसलदाई भने, ‘तँ ्टुि नोकर रह्ेछस।् तैंले म 
बदाट धिेरै ऋण क्लएको क्थईस।् तर तैंले मक्सत क्बनती गरेको हुनदाले मैले ्यो मदाफ 
गररक््ए। तर तैंले तेरो ऋणीलदाई ्यदा ्खेदाउन सक्कनस।् मैंले तँलदाई ं्यदा गरे जसतै 



102 बढ्दो शवरोधका वष्तहरू  

तैंले पक्न ्यसलदाई ्यदा गनु्त पनने होइन?’ मदाक्लक खबैु ररसदाए र ्णड क््नको क्नक्मत 
्यस नोकरलदाई जेलमदा हदाक्लक््ए। समपूण्त ऋण नक्तरूनजेल क्तनी ्यो जेलमदा नै 
बसनुपऱयो।

“रदाजदाले पक्न सवग्तमदा भएकदा मरेदा क्पतदाले जे गनु्तहुन्छ ्यही गऱयो यक्् क्तमीहरू 
प्र्येकले आफनदा भदाइ-बक्हनीहरूलदाई आफनदा हृ्यले क्षमदा गरेनौ भने मरेो सवग्तको 
क्पतदाले पक्न क्तमीहरूलदाई क्षमदा क््नहुुने ्ैछन।”१४३

४.२६ येशू यरूशले्मतफ्त  जानुहुन्छ
्यसबेलदा यहू्ीहरूको ्छदाप्रो वदासको चदाड क्थयो। तब येशकूदा भदाईहरूले उहदँालदाई 
भने, “तपदाईलें यतदा ्छोडेर यहू्ीहरुको पव्तमदा जदानपु्छ्त। तब तपदाईकंदा चलेदाहरूले ् यहदँा 
तपदाईलें गनु्त भएको महदान ्कदाय्त ्खेन सकने्छन।् यक्् कसैले आफूलदाई जनसमहू मदाझ 
प्रकदाश गन्त चदाहन्छ भने, उसले आफनो कदाम गपु्तरूपले गनु्तहुँ् नै। संसदारलदाई आफू 
सवयंले ् खेदाऊ। क्तमीले गरेकदा आश्चय्तकम्तहरू क्तनीहरूले ् खेनु।्” (येशकूदा भदाईहरूले 
समम उहदँामदाक्थ क्बश्वदास ग्दैनक्थए।)

येशलेू उहदँाकदा भदाईहरूलदाई भननभुयो, “मरेो क्नक्मत ठीक समय अझ ैआइपगुेको 
्ैछन। तर कुनै समय पक्न क्तमीहरूको लदाक्ग जदाने बेलदा आउँ्छ। संसदारले क्तमीहरूलदाई 
घणृदा गन्त सक्नैन।् तर यो संसदारले मलदाई घणृदा ग्छ्त। क्कनभने मलेै क्तनीहरूलदाई 
क्तनीहरूकदा कदामहरू ्टुि ्छन ्भनी ्खेदाए।ँ यसथ्त क्तमीहरू चदाडमदा जदाऊ। म चदाडमदा 
यस पलट जदँाक््न। मरेदा क्नक्मत ठीक समय अझ ैआएको ्ैछन।” ्यक्त भक्नसके पक््छ, 
उहदँा गदालीलमदा नै बसनभुयो।

तब येशकूदा भदाईहरू चदाडक्तर गए। तब उहदँा पक्न चदाडमदा जदानभुयो। तर येश ू
खलुलम-खलुलदा ्यहदँा जदान ुभएन, तर गपु्तरूपले जदानभुयो। ्यो चदाडमदा यहू्ीहरूले 
येशलूदाई खोजे। क्तनीहरूले भने, “्यो मदाक्नस कहदँा ्छ?”

्यहदँा धिरैे मदात्रदामदा मदाक्नसहरूको घुइँचो क्थयो। क्तनीहरू मधये कसै-कसैले येशकूो 
क्बषयमदा गपु्त प्रकदारले कुरदा गरररहकेो क्थए। कक्तपय मदाक्नसहरूले भने, “उहदँा एक 
असल मदाक्नस हुनहुुन्छ।” तर कक्तपयले भने, “होइन, मदाक्नसहरूलदाई मखू्त बनदाउँ््छ।” 
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तर कसैको पक्न येशकूो क्बषयमदा खलुलम-खलुलदा प्रकदारले कुरदा गनने आँट क्थएन। 
मदाक्नसहरू यहू्ी अगवुदाहरूसँग डरदाउँ्थे।१४४

४.२७ ्छाप्रो-वासको चाड़्मा येशूको शशक्ा
्यो पव्त आधिदा जसतो क्सक्द्धन थदालेको क्थयो। तब येश ूमक्न्रको प्रदाङ्गदाणमदा जदानभुयो 
अक्न मदाक्नसहरूलदाई क्सकदाउन शरुू गनु्तभयो यहू्ीहरू ्छकक परे। क्तनीहरूले भने, “यो 
मदाक्नस कक्हलयै सकूलमदा पढेन उसले कसरी यक्त क्बघन कुरदाहरू जदानयो?”

येशलेू जवदाफमदा भननभुयो, “जनु कुरदाहरू म पढदाइरह्ुेछ ् यो मरेो आफनै होइन। मरेो 
क्शक्षदा उहदँाबदाट आउँ््छ जसले मलदाई पठदाउनभुयो। यक्् कुनै मदाक्नसले परमशे्वरको 
इच्छदा अनसुदार कदाम गन्त चदाहदान्छ भने, तब उसले मरेो क्शक्षण परमशे्वरबदाटै आउँ्छ 
भनी बझुने्छ। यो मेरो आफनै क्शक्षदा होइन भनेर उसले जदान््छ। कुनै मदाक्नस जसले 
आफनो क्वचदार मदात्र बतदाउँ््छ उसले आफै मदात्र सममदान पदाउनलदाई प्रयदास ग््त्छ। तर 
जनु मदाक्नस जसले आफूलदाई पठदाउनेको सममदान लयदाउने प्रयदास ग््त्छ उसले स्य 
बोल््छ। अक्न उसकोमदा केही अस्य रहने्ैछन। के मोशदाले क्तमीहरूलदाई ्यवसथदा 
प्र्दान गनु्त भएन? तर क्तमीहरू कसलेै ती ्यवसथदा पदालन गरेनौ। क्कन क्तमीहरू मलदाई 
मदान्त चदाहन्छौ?”

मदाक्नसहरूले जवदाफ क््ए, “एक भतूदा्मदा क्तमीक्भत्र ्छ र ् यसले क्तमीलदाई बौलदाहदा 
बनदाएको ्छ। कसले क्तमीलदाई मदान्त चदाहन्छ?”

येशलेू क्तनीहरूलदाई भननभुयो, “मलेै एउटदा आश्चय्तकम्त गरें र क्तमीहरू सबै ्छकक 
पऱयौ। मोशदाले क्तमीहरूलदाई खतनदाको बदारेमदा क्नयम प्र्दान गनु्तभयो। तर खदासमदा 
खतनदाको क्नयम मोशदाबदाट आएको होइन। खतनदा हदाम्ो क्पतदा-पखुदा्तबदाट आएको 
हो जो मोशदा भन्दा अगदाक्ड क्थए कहीले कदाही ँक्बश्रदामको क््नमदा क्तमीहरू क्शश ुको 
खतनदा ग्छछौ। यसले के ्खेदाउँ्छ भने एकजनदा मदाक्नसले मोशदाको ्यवसथदा उलङ्घन 
नहोस ्भनी क्बश्रदामको क््नमदा खतनदा क्लन सक्छ। तब मलेै क्बश्रदामकै क््नमदा एकजनदा 
मदाक्नसको समपणू्त शरीर क्नको पदा्दा्त क्तमीहरू मक्सत क्कन ररसदाउँ्छौ? बदाक्हरी रूपलदाई 
जदँाच गन्त ्छदाडी ्ऊे। क्नषपक्ष बन र स्य अनसुदार जदँाच गर।”१४५
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४.२८ येशू नै ख्ीष् हुन ्शक भनेर ्माशनसहरू ्छककपरे
यरूशलेमकदा कोही बदाक्सन्दाहरूले भने, “यो ् यही मदाक्नस होइन जसलदाई मदाक्नसहरूले 
मदानने चटेिदा गरररहकेदा ्छन?् हरे, क्तनी खलुलम-खलुलदा क्शक्षदा क््इरहकेदा ्छन।् यद्यक्प 
कसैले उहदँालदाई क्शक्षदा क््न रोकने चटेिदा गरररहकेदा ्ैछनन।् के अग्रजहरूले उनी नै ख्ीटि 
हुन भनने क्नण्तय गरे? तर हदामी जदान््छौ उहदँा कहदँा बदाट आएकदा हुन।् जब ख्ीटि 
आउनहुुने्छ, उहदँा कहदँाबदाट आउनहुुन्छ कसैलदाई थदाहदा हुँ् नै।”

येशलेू मक्न्रको प्रदाङ्गणमदा क्शक्षदा क््इरहन ुभएको क्थयो। येशलेू ठूलो सवरमदा 
भननभुयो, “हो, क्तमीहरू म को हु ँर कहदँाबदाट आएको हो भनेर जदान््छौ। तर म आफनै 
अक्धिकदारबदाट आएको भने होइन। मलदाई कसैले पठदाएको हो जो स्य हुनहुुन्छ। 
क्तमीहरू उहदँालदाई जदान्नैौ। तर म मदात्र उहदँालदाई जदान््ुछ अक्न म उहदँाबदाटै आएको हु।ँ 
उहदँाले नै मलदाई पठदाउन ुभएको हो।”

जब येशलेू ्यसो भननभुयो, मदाक्नसहरूले उहदँालदाई पक्रन चदाहनथे तर कसैले पक्न 
उहदँालदाई ्ुछन समम सकेनन।् येशलूदाई अक्हले नै मदारर हदालन ुपनने ठीक समय भएको 
क्थएन। तर धिरैे जनदाले येशमूदा क्बश्वदास गरे। मदाक्नसहरूले भने, “हदामी ख्ीटि आउनहुुन्छ 
भनेर पक्ख्तरहकेदा ्छौं। जब ख्ीटि आउनहुुने्छ तब उहदँाले यो मदाक्नसले भन्दा अझ धिरैे 
आश्चय्तकम्तहरू गन्त सकनहुुन्छ र? होइन, अतः यही मदान्ेछ ख्ीटि हुनपु्छ्त।”

फररसीहरूले येशकूो क्बषयमदा मदाक्नसहरूले गपु्त रूपमदा कुरदाहरू गरेको सनेु। यसलेै 
मखुय पजूदाहदारीहरू र फररसीरूले येशलूदाई पक्रन मक्न्रको केही पहरे्दारहरूलदाई 
पठदाए। तब येशलेू भननभुयो, “अब केही क्षण म क्तमीहरूसँग बसने्ुछ। तब म उहदँाकहदँा 
जदाने्ुछ जसले मलदाई पठदाउन ुभयो। क्तमीहरूले मलदाई खोजने्छौ, तर क्तमीहरूले मलदाई 
भट्ेने ्ैछनौ। अक्न जहदँा म हुन्ुछ ्यस ठदाउँमदा क्तमीहरू आउन सकने्ैछनौ।”

यहू्ीहरूले आपसमदा भने, “उनी कहदँा जदाने्छन,् के हदामीले उनलदाई भट्ेन सकने 
्ैछनौं? के उनी यनूदानीहरूकहदँा जदाने्छन ्जहदँा हदाम्दा मदाक्नसहरू बस््छन?् के क्तनी 
यनूदानी मदाक्नसहरूलदाई क्शक्षदा क््न जदाने्छन?् उनले भन्छन, ‘क्तमीहरूले खोजयौ भने 
पक्न मलदाई भट्ेने ्ैछनौ।’ उसले यसो पक्न भन््छ, ‘म जहदँा जदान्ुछ क्तमीहरू ् यहदँा आउन 
सक्नैौ।’ यसको अथ्त के हो?”
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पव्तको अक्नतम क््न क्थयो। यो एक्म ैमखुय क््न क्थयो। ् यसक््न येश ूउक्भन ुभयो र 
ठूलो सवरमदा भननभुयो, “यक्् कुनै मदाक्नसहरूलदाई तीखदा्त लदागेको ्छ भने मकहदँा आऊ 
र क्पऊ। यक्् कुनै मदाक्नसले मलदाई क्बश्वदास ग्छ्त भने, उसको हृ्यबदाट क्जउँ्ो पदानी 
बगने्छ। धिम्तशदास्तमदा यही लेक्खएको ्छ।” येशलेू वदासतवमदा पक्वत्र आ्मदाको क्बषयमदा 
बतदाईरहन ुभएको क्थयो। पक्वत्र आ्मदा मदाक्नसहरूलदाई अझ समम क््इएको क्थएन 
क्कनभने येश ूअझ समम मनु्त भएको क्थएन, अक्न मक्हमदातफ्त  नै उठेको क्थएन। तर पक््छ, 
ती जसले येशमूदा क्बश्वदास ग्छ्तन ्पक्वत्र आ्मदा पदाउने ्छन।्

मदाक्नसहरूले येशलेू भनन ुभएकदा ती कुरदाहरू सनेु। कोही मदाक्नसहरूले भने, “यो 
मदाक्नस सदँाचच ैनै अगमवतिदा हो।”

अनय मदाक्नसहरूले भने, “उनी ख्ीटि हुन।्”
अनयहरूले भने, “उनी ख्ीटि गदालीलबदाट आएको होइन। धिम्तशदास्त अनसुदार 

ख्ीटि ्दाऊ्को पररवदारबदाट आउने्छन।् अक्न अझ धिम्तशदास्तले भन््छ क्क ख्ीटि 
बेथलेहमेबदाट आउने्छन,् ्यो शहर जहदँा ्दाऊ् बस््थे्।” तब येशकूो क्बषय क्लएर 
परसपरमदा क्तनीहरू सहमती भएनन।् कोही मदाक्नसहरूले येशलूदाई पक्रन चदाहदानथे। तर 
कसैले पक्न क्तनीमदाक्थ आफनो हदात हदालेनन।्१४६

४.२९ केही यहूदी अगुवाहरूले शवश्वास गददैनन्
तब मक्न्रकदा पहरे्दारहरू, मखुय पजूदाहदारीहरू र फररसीहरू भएकहदँा फकने । क्तनीहरूले 
मक्न्रकदा पहरे्दाहरू लदाई सोधि,े “क्तमीले क्कन येशलूदाई लयदाएनौ?”

मक्न्रकदा पहरे्दारहरूले उत्र क््ए, “कुनै मदाक्नसले पक्न अझ समम यस प्रकदारले 
क्शक्षदा क््एको ्ैछन!”

फररसीहरूले उत्र क््ए, “तब क्तमीहरू पक्न मखू्त बक्नयौ। अगवुदाहरू कसलेै येशमूदा 
क्बश्वदास गरेकदा ्छन? ्ैछन! कुनै फररसीहरूले उसमदाक्थ क्बश्वदास गरेको ्छ? ्ैछन! तर ती 
मदाक्नसहरू जो बदाक्हर ्छन ्जसले ्यवसथदाको क्बषयमदा केही पक्न जदान्नैन ्क्तनीहरूले 
मदात्र उहदँालदाई क्बश्वदास गरेकदा ्छन।् परमशे्वरले क्तनीहरूलदाई श्रदाप क््नभुएको ्छ।”

तर क्नको्मेस ्ती अगवुदाहरूमधये एकजनदा क्थए। क्नको्मेस ्यो मदाक्नस क्थयो 
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जो येशलूदाई हने्त पक्हलयै गएको क्थयो। उनले भने, “हदाम्ो ्यवसथदाले उ बदाट पक्हले 
नसनुी तथदा उसले के गरेको ्छ नजदानी एक मदाक्नसलदाई ्णड क््न ुहदामीलदाई अनमुक्त 
क्््नै।”

यहू्ी अगवुदाहरूले उत्र क््ए, “क्तमी पक्न गदालीलबदाटै आएको हौ? धिम्तशदास्त 
अधययन गर अक्न क्तमीले जदानने्छौ क्क कुनै पक्न अगमवतिदा गदालीलबदाट आउँ्नै।्”१४७

४.३० वयशभचार्मा पशक्एकरी एउटी स्ती
सबै यहू्ी अगवुदाहरू आ-आफनदा घर गए।

येश ूजैतनू डदँाडदामदा जदानभुयो। क्बहदानै येश ूमक्न्र तफ्त  फक्त नभुयो। सबै मदाक्नसहरू 
येशकूहदँा आए। येश ूबसनभुयो र क्तनीहरूलदाई क्सकदाउन ुभयो।

शदास्तीहरू र फररसीहरूले एकजनदा आइमदाईलदाई ्यहदँा लयदाए। ्यस आइमदाईले 
्यक्भचदार गररररहकेो बेलदा समदाक्तएकी क्थई। ती यहू्ीहरूले ्यस आइमदाईलदाई 
बलजफती जनसमहू समक्ष लयदाए। क्तनीहरूले येशलूदाई भने, “गरुूजय,ू यस आइमदाई 
पर-परुुषसँग ्यदाक्भचदार समबनधिमदा रहकेो बेलदा समदाक्तई। मोशदाको ्यवसथदाले आज्दा 
ग््त्छ क्क यसतो आइमदाईलदाई ढुङ्गदाले हदानेर मदानु्तप्छ्त। अब तपदाई ंके भननहुुन्छ?”

यहू्ीहरूले येशलूदाई जदालमदा पदान्तकदा क्नक्मत ्यसतदा प्रश्नहरू गरररहकेदा क्थए। 
क्तनीहरू येशलेू गलती कुरदा गरोस ्भनने चदाहनथे तदाक्क क्तनीहरूले उहदँालदाई आरोप 
लगदाउन सकुन। तर येश ू क्नहुररन ुभयो र आफनो औलंदाले जमीनमदा लेखन थदालन ु
भयो। यहू्ीहरूले लगदातदार ्यही प्रश्न येशलूदाई सोधिीरह।े तब येश ूउक्भन ुभयो अक्न 
भननभुयो, “क्तमीहरू मदाझमदा कुनै एक मदाक्नस जो पदापरक्हत ्छ ्यो मदाक्नसले उसलदाई 
प्रथम ढुङ्गदा हदानोस।्” तब फेरर येश ूक्नहुरँरन ुभयो र जमीनमदा लेखनभुयो।

जब येशलेू भनेको क्तनीहरूले सनेु क्तनीहरू एक पक््छ अकयो ग्दै ्यहदँाबदाट जदान 
थदाले। बढूदा मदाक्नसहरूले पक्हलदा ्छदाडे र ्यसपक््छ अरूहरूले ्छदाड्् ैगए। येश ूएकलो 
्छदाक्डन ुभयो ्यस आइमदाईसँग। ्यस आईमदाई उहदँा समक्ष उक्भरहकेी क्थई। येश ू
उठ्नभुयो अक्न क्तनलदाई सोधनभुयो, “नदारी, क्तनीहरू कहदँा ्छन?् क्तनीहरू कसैले 
क्तमीलदाई ्ोषी ठहऱयदाउन सकेनन?्”
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उसले भनी, “महो्य, मलदाई कसैले ्ोषी ठहऱयदाउन सकेन।”
तब येशलेू भननभुयो, “तब म पक्न क्तमीलदाई ् ोषी ठहऱयदाउँक््न, क्तमी जदान सक्छौ, 

तर फेरर पदाप नग्तन।ू”१४८

४.३१ येशू ससंारको जयोशत हुनुहुन्छ
्यसपक््छ, येश ूफेरर मदाक्नसहरूसँग कुरदाकदानी गन्त थदालनभुयो। उहदँाले भननभुयो, “म 
संसदारको जयोक्त हु।ँ जनु मदाक्नस मरेो पक््छ लदाग््छ ऊ कक्हलयै अनधिकदारमदा पनने ्ैछन। 
्यस मदाक्नसले जयोक्त पदाउने्छ जसले जीवन प्र्दान ग््त्छ।”

तब फररसीहरूले येशलूदाई भने, “तपदाई ंआफै आफनो गवदाही क््ईरहन ुभएको ्छ। 
यसथ्त तपदाईको गवदाही अमदानय ठहररन्छ।”

येशलेू जवदाफ क््नभुयो, “हो, यद्दपी मलेै यी कुरदाहरू आफनै क्बषयमदा भक्नरहकेो 
्ुछ। तर मलेै भनेकदा कुरदा स्य हुन।् क्कनभने म जदान््ुछ म कहदँाबदाट आएको हु ँर कहदँा 
जदान्ुछ। म क्तमीहरू जसतो होइन। क्तमीहरू जदान्नैौ म कहदँाबदाट आए ँर कतदाक्तर 
गइरह्ुेछ। क्तमीहरूले मलदाई अनय मदाक्नसलदाई सरह नयदाय ग््त्छौ। म कुनै मदाक्नसलदाई 
नयदाय गक्््तनँ। तर यक्् मलेै नयदाय गरें भने, मरेो नयदाय स्य हुने्छ।क्कन? क्कनभने जब 
म नयदाय ग््त्ुछ म एकलो हुनन। क्पतदा जसले मलदाई पठदाउनभुयो उहदँा मसँग हुनहुुन्छ। 
क्तमीहरूको आफनै ्यवसथदा ्छ क्क यक्् ्ईुजनदा गवदाहीले एउटै कुरदा भनयो भने 
क्तमीहरूले सवीकदार गनदैप्छ्त। म ्यसतै एक गवदाही हु ँजसले आफनै क्बषयमदा भन््छ। 
अक्न क्पतदा जसले मलदाई पठदाउनभुयो उहदँा अकयो गवदाही हुनहुुन्छ।”

मदाक्नसहरूले सोधि,े “तपदाईकंो क्पतदा कहदँा ्छ?”
येशलेू जवदाफमदा भननभुयो, “क्तमीहरूले मलदाई अथवदा मरेो क्पतदालदाई क्चन्नैौ। 

यक्् क्तमीहरूले मलदाई क्चन््छौ भने, क्तमीहरूले मरेो क्पतदालदाई पक्न क्चन््छौ।” येशलेू 
यी कुरदाहरू मक्न्रमदा क्सकदाई रहन ुभएको बेलदामदा भननभुयो। उहदँा ् यस ठदाउँको ्ेछऊमदा 
हुनहुुन्थयो जहदँा सबै जनदा मदाक्नसहरू भेटी चढदाउन आउँथे। तर कुनै मदाक्नसले पक्न 
उहदँालदाई पके्रनन।् येशकूो ठीक समय अझ आइपगुेको क्थएन।

फेरर, येशलेू मदाक्नसहरूलदाई भननभुयो, “म क्तमीहरूलदाई ्छोडेर जदाने्ुछ। क्तमीहरूले 
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मलदाई खोजने्छौ, तर क्तमीहरू आफनै पदापले मनने्छौं। जहदँा म गईरह्ुेछ ्यहदँा क्तमीहरू 
आउन सक्नैौ।”

तब यहु्ीहरूले आपसमदा सोधि,े “के येशलेू आफैलदाई मदानने्छ? के यसको अथ्त 
यो हो जब उहदँाले भननभुयो, ‘जहदँा म गइरहकेो ्ुछ ्यहदँा क्तमीहरू आउन सक्नैौ’?”

तर येशलेू ती यहू्ीहरूलदाई भननभुयो, “क्तमीहरू यहदँा तलबदाट आएकदा हौ। तर 
म मदाक्थबदाट आएको हु।ँ क्तमीहरू यस संसदारकदा हौ, तर म यस संसदारको होइन। मलेै 
भक्नसके क्तमीहरू आफनै पदापहरूमदा मनने्छौ। हो, क्तमीहरू आफनै पदापहरूमदा मनने्छौ, 
यक्् क्तमीहरूले मलदाई म उही हो भनेर क्बश्वदास गरेनौ भने।”

यहू्ीहरूले सोधि,े “तब क्तमी को हौ?”
येशलेू जवदाफ क््नभुयो, “शरुु्के्ख नै मलेै क्तमीहरूलदाई जे भक्नरह्ुेछ म ्यही हु।ँ 

क्तमीहरूकदा क्बषयमदा मलदाई धिरैे कुरदाहरू भनन ु्छ। क्तमीहरूलदाई म नयदाय गन्त सकथे, 
तर उहदँा एक जसले मलदाई पठदाउनभुयो स्य उहदँा नै हुनहुुन्छ। उहदँाबदाट ज ेकुरदा मलेै सनेु 
ती कुरदाहरू बोल्ुछ।”

येश ूकुन क्बषयमदा कुरदा गरररह्ेछन ्भनेर मदाक्नसहरूले बझु्नैन।् येशलेू क्तनीहरूलदाई 
क्पतदाको क्बषयमदा भक्नरहन ुभएको क्थयो। यसैले मदाक्नसहरूलदाई भननभुयो, “क्तमीहरूले 
मदाक्नसको पतु्रलदाई उठदाउने्छौ ्यक्तबेलदा मदात्र म उही हु ँभनेर क्तमीहरूले जदानने्छौ। 
क्तमीहरूले जदानने्छौ क्क जनु कुरदाहरू म गरररह्ुेछ ्यो मरेो आफनै अक्धिकदारबदाट 
गरेको होइन। क्तमीहरूले जदानने्छौ क्क मलेै जे जक्त कुरदाहरू भन््ुैछ ्यो क्पतदाबदाट मलेै 
जदानेको हो। परमशे्वर जसले मलदाई पठदाउनभुयो उहदँा मसँग हुनहुुन्छ। म सधिै ँ्यही कुरदा 
ग््त्ुछ जसले उहदँालदाई खशुी क््ँ् ्छ। यसैले उहदँाले मदात्र मलदाई एकलै ्छोड्न ुभएन।” जब 
येशलेू यी कुरदाहरू गरररहन ुभएको क्थयो, धिरैे मदाक्नसहरूले उहदँालदाई क्बश्वदास गरे।१४९

४.३२ अब्ाहा्मका सनतान
तब येशलेू भननभुयो क्क यहू्ीहरू जसले उहदँामदाक्थ क्बश्वदास गरे, “यक्् क्तमीहरूले 
लगदातदार मरेो क्शक्षदाहरू पदालन गरररह्ौ भने क्तमीहरू सदँाचच ैमरेो चलेदाहरू हौ। तब 
मदात्र क्तमीहरूले स्य जदानने्छौ। अक्न स्यले क्तमीहरूलदाई सवतनत्र गरदाउने्छ।”
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यहू्ीहरूले जवदाफ क््ए, “हदामी अरिदाहदामकदा सनतदान हौ। अक्न हदामी कक्हलयै 
कसैको ्दास भएकदा ्ैछनौ। तब क्कन भन्छौ, ‘क्तमीहरू’, सवतनत्र हुने्छौ?”

येशलेू जवदाफ क््नभुयो, “म सदँाचो भन््ुछ। प्र्येक मदाक्नस जसले लगदातदार पदाप ग्छ्त 
ऊ पदापको ् दास हो। पदाप उसको मदाक्लक हो। ् दास स्वै मदाक्लकको पररवदारसगँ बस्नै। 
तर ्छोरो सधिै ँपररवदारसँग बस्छ। यसथ्त जब पतु्रले क्तमीहरूलदाई सवतनत्र पदा््त्छ, तब 
क्तमीहरू स्यरूपमदा सवतनत्र हुने्छौ। म जदान््ुछ क्तमीहरू अरिदाहदामकदा सनतदान हौ। तर 
क्तमीहरू मलदाई मदान्त चदाहन्छौ। क्कनभने क्तमीहरू मरेो बचन सवीकदार गन्त चदाहदँा्नैौ। 
म भक्नरह्ुेछ क्क जे क्पतदाले मलदाई ्खेदाउनभुयो तर क्तमीहरूले ्यो कदाम ग््त्छौ जो 
क्तम्दा क्पतदाबदाट क्तमीहरूले सनुयौ।”

यहू्ीहरूले भने, “हदाम्दा क्पतदा अरिदाहदाम हुन।्”
येशलेू भननभुयो, “यक्् क्तमीहरू सदँाक्चच नै अरिदाहदामकदा सनतदान हुँ् दा हौ त क्तमीहरूले 

्यही कुरदाहरू गनने क्थयौ जनु कुरो अरिदाहदामले गरे। म मदाक्नस हु ँजसले परमशे्वरबदाट 
सनेुको स्य बतदाए।ँ तर क्तमीहरू मलदाई मदानने प्रयदास ग्छछौ। अरिदाहदामले ्यसतदा कुरदा 
गरेनन।् तब क्तमीहरूले ्यही कुरदाहरू गरररहकेदा ्छौ जो क्तम्दा आफनै क्पतदाले ग्छ्तन।्”

तर यहू्ीहरूले भने, “हदामी ्यसतदा अबैधि बदालकहरू होइनौं जसले कक्हलयै पक्न 
आफनदा क्पतदा को क्थए जदानेनन।् परमशे्वर नै हदाम्दा क्पतदा हुन।् हदाम्दा अरू क्पतदा ्ैछनन।्”१५०

४.३३ शैतानका सनतान
येशलेू ती यहू्ीहरूलदाई भननभुयो, “यक्् परमशे्वर सदँाचच ैक्तमीहरूकदा क्पतदा भएको 
भए क्तमीहरूले मलदाई पे्रम गनने क्थयौ। म परमशे्वरबदाटै आएको हु,ँ र म यहदँा ्ुछ। म आफनै 
अक्धिकदारबदाट आएको होइन। परमशे्वरले मलदाई पठदाउनभुयो। क्तमीहरूले यी कुरदाहरू 
क्कन बझु्नैौ, जो म क्सकदाउँ्ुछ? क्कनभने क्तमीहरूले मरेो क्शक्षदा सवीकदार गन्त सक्नैौ। 
क्तमीहरूको क्पतदा शतैदान हो। क्तमीहरू उसकदा सनतदान हौ। उसले जे चदाहन्छ क्तमीहरू 
्यही ग््त्छौ। शतैदान आक््कदाल्के्ख नै ह्यदारदा क्थयो। ऊ सधिै ँस्यको क्बरुद्धमदा ्छ 
अक्न उक्भत्र स्य ्ैछन। जब ऊ झटूो बोल्छ तब उसले ्यो झटूो सवभदाक्वक रूपले 
बोल्छ। हो शतैदान अस्यवदा्ी अक्न अस्यको क्पतदा हो।
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“म सदँाचो भन््ुछ। ्यसैले क्तमीहरू मलदाई क्बश्वदास ग्दैनौ। म पदापको ्ोषी ्ुछ भनेर 
क्तमीहरूमदा कसले प्रमदाण क््न सक्छौ? म क्तमीहरूलदाई स्य भन््ुछ क्कन क्तमीहरू 
मलदाई क्बश्वदास ग्दैनौ? जो परमशे्वरको हो उसले परमशे्वरले भनन ुभएकदा कुरदा मदान््छ। 
तर क्तमीहरू परमशे्वरले जे भननहुुन्छ ्यो सवीकदार्नैौ, क्कनभने क्तमीहरू परमशे्वरकदा 
होइनौ।”१५१

४.३४ येशूले आफनै र अब्ाहा्मको बारे्मा कुरा गनु्तहुन्छ
यहू्ीहरूले उत्र क््ए, “हदामीहरूले भनयौ क्तमी सदामरी हौ। अक्न भतूदा्मदा क्तमीक्भत्र 
्छ। के यसतो भनन ुहदामी सही ्ैछनौं?”

येशलेू उत्र क््नभुयो, “म क्भत्र भतूदा्मदा ्ैछन। म आफनदा क्पतदालदाई सममदान ग्ुछ्त तर 
क्तमीले मलदाई सममदान ग्दैनौ। म आफनै सममदान पदाउने कोक्शश गरररहकेो ्ैछन उहदँा 
एक हुनहुुन्छ जसले मरेो क्नक्मत सममदान चदाहन ुहुन्छ। उहदँा नयदायकतदा्त हुनहुुन्छ। म बचन 
पदालन ग्छ्त भने, ्यो मदाक्नस कक्हलयै मनने ्ैछन।”

यहू्ीहरूले येशलूदाई भने, “अब हदामी पककदा भयौं, क्क क्तमीक्भत्र भतूदा्मदा ्छ अक्न 
अगमवतिदाहरू अक्न अरिदाहदाम पक्न मरे। तर क्तमी भन्छौ, ‘जनु मदाक्नसले क्तम्ो बचन 
पदालन ग््त्छ ऊ कक्हलयै मनने ्ैछन।’ के क्तमी आफैं लदाई हदाम्दा क्पतदा अरिदाहदामभन्दा महदान ्
सोच्छौ? अरिदाहदाम मरे, अक्न अगमवतिदाहरू पक्न मरे। क्तमी आफूलदाई के समझन्छौ?”

येशलेू जवदाफ क््नभुयो, “यक्् मलेै आफूलदाई सममदान क््एको भए, ्यो सममदान 
्यथ्त हो। जसले मलदाई सममदान क््नभुयो उहदँा मरेदा क्पतदा हुनहुुन्छ। अक्न जसलदाई 
क्तमीहरू आफनो परमशे्वर भन्छौ। क्तमीहरू वदासतवमदा उहदँालदाई क्चन्नैौ। म उहदँालदाई 
क्चन््ुछ। यक्् मैले मेरदा क्पतदालदाई क्चक्ननँ भने म क्तमीहरू जसतै झठूो हुने्ुछ। तर म 
उहदँालदाई क्चन््ुछ। अक्न म उहदँाले जे भननहुुन्छ पदालन ग्ुछ्त। क्तम्दा क्पतदा अरिदाहदाम म 
आउने क््न हने्तलदाई हक्ष्तत क्थए। उनले ्यो क््न ्खे ेर हक्ष्तत भए।”

यहू्ीहरूले येशलूदाई भने, “क्तमीले अरिदाहदामलदाई ्खेकेदा ्छौ? क्तमी ५० वष्त पक्न 
पगुेकदा ्ैछनौ!”

येशलेू उत्र क््नभुयो, “म क्तमीलदाई सदँाचो भन्ुछ। अरिदाहदाम जनमन ुभन्दा पक्न 
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अक्घबदाट म ्छ् ैक्थए।ँ” जब येशलेू ् यसो भने, मदाक्नसहरूले उहदँामदाक्थ ढुङ्गदाहरू क्टपेर 
हदाने। तर येश ूलकुनभुयो र मक्न्र ्छदाडेर जदानभुयो।१५२

४.३५ येशूले जन्ैमदेशखको अनधोलाई शनको पानु्तहुन्छ
जब येश ूक्हकं्डरहन ुभएको क्थयो, उहदँाले एकजनदा अनधिो मदान्ेछलदाई ्खेन ूभयो। ्यो 
मदान्ेछ जनमै् के्ख अनधिो क्थयो। येशकूदा चलेदाहरूले सोधि,े “गरुुजय ूयो मदान्ेछ जनमै् के्ख 
अनधिो हो। कसको पदापले उसलदाई अनधिो जनमदायो? उसको आफनै पदाप वदा उसको 
मदातदा-क्पतदाको पदाप?”

येशलेू उत्र क््नभुयो, “यो न त उसको न त उसको मदातदा-क्पतदाको पदापहो जसले 
उसलदाई अनधिो जनमदाइन।् ऊ जनमै् के्खको अनधिो हो तदाक्क उसलदाई क्नको पदारेर 
मदाक्नसहरूलदाई परमशे्वरको शक्ति ्खेदाउन सक्कयोस।् अक्हले जब क््नको समय ्छ 
हदामीले उहदँाको कदामहरू गनु्त प्छ्त जसले मलदाई पठदाउनभुयो। रदात पन्त आटेँको ्छ। अक्न 
कसैले पक्न रदाती कदाम ग्दैन। जब म संसदारमदा ्ुछ, म संसदारको जयोक्त हू।ँ”

यसो भक्नसकेर, येशलेू भईूमंदा थकुनभुयो र ्यसबदाट केही मदाटोको क्हलो 
बनदाउनभुयो अक्न येशलेू ्यसलदाई ्यस मदाक्नसको आखँदामदा रदाक्खक््नभुयो। 
येशलेू ्यस मदाक्नसलदाई भननभुयो, “जदाऊ क्सलोआमको तलदाउमदा गएर पखदाल।” 
(क्सलोआमको अथ्त हुन्छ “पठदाउन”ु) तब ्यो मदाक्नस तलदाउमदा गयो र धिोयो। अनी 
ऊ ्खेनेभयो।

कोही मदाक्नसहरूले पक्हले ्यस मदाक्नसलदाई भीख मदाक्गरहकेो ्खेकेदा क्थए। ती 
मदाक्नसहरू र उनको क््छमेकीहरूले भने, “हरे! यो ्यही मदान्ेछ होइन जो सधिै ँबसेर 
क्भख मदाग््थयो?”

कोही मदाक्नसहरूले भने, “हो! यो ्यही हो।” तर अनय मदाक्नसहरूले भने, “अहँ,ँ 
ऊ ्यो मदान्ेछ होइन, ऊ ्यसतै ्के्खएको मदात्र हो।”

तब ्यस मदाक्नसले भनयो, “म ्यही मदाक्नस हु ँजो पक्हले अनधिो क्थए।ँ”
मदाक्नसहरूले जदानन चदाहनथे, “के भयो? क्तमीले कसरी दृक्टि प्रदाप्त गऱयौ?”
्यस मदाक्नसले जवदाफ क््यो, “्यो मदाक्नस जसलदाई येश ूभन््छौ उहदँाले धिलुोबदाट 
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क्हलो बनदाउनभुयो। उहदँाले ्यो मरेो आखँदामदा रदाक्खक््नभुयो। तब उहदँाले मलदाई 
भननभुयो, ‘क्सलोआममदा जदाऊ र पखदाल।’ तब म क्सलोआममदा गए ँर पखदालें। अक्न 
तब मलेै ्खेन थदालें।”

मदाक्नसहरूले ्यस मदाक्नसलदाई सोधि,े “्यो मदान्ेछ कहदँा ्छ?”
्यस मदाक्नसले भनयो, “मलदाई थदाहदा ्ैछन।”१५३

४.३६ केही धाश्म्तक अगुवाहरूको प्रश्न
्यसपक््छ मदाक्नसहरूले ् यस मदान्ेछलदाई फररसीहरूकहदँा लयदाए। यो ् यही मदाक्नस क्थयो 
जो पक्हलदा अनधिो क्थयो। येशलेू धिलुोको क्हलो बनदाएर ्यस मदाक्नसको आखँदा क्नको 
पदाररक््नभुयो। जनु क््न येशलेू ्यसतो कदाम गनु्तभयो ्यो क््न क्बश्रदामको क््न क्थयो। 
फररसीहरूले पक्न ्यस मदाक्नसलदाई सोधि,े “कसरी क्तमीले क्तम्ो दृक्टि पदायौ?”

्यस मदाक्नसले उत्र क््यो, “उहदँाले धिलूोको क्हलो मरेो आखँदामदा रदाक्खक््न ुभयो। 
मलेै मरेो आखँदा पखदालें र अब मलेै ्खेन सकें ।”

कोही फररसीहरूले भने, “्यस मदाक्नसले क्बश्रदामको क््न पदालन ग्दैन। यसैले ऊ 
परमशे्वरबदाट आएको होइन।”

अनय मदाक्नसहरूले भने, “तर जो मदाक्नस पदापी ्छ उसले यसतो आश्चय्तकम्तहरू गन्त 
सक्नै।” ती यहू्ीहरू आपसमदा सहमत हुन सकेनन।्

यहू्ी अगवुदाहरूले फेरर ्यस मदाक्नसलदाई सोधिे, “यो मदान्ेछले क्तमीलदाई क्नको 
पदाऱयो अक्न क्तमीले ्खेन सकयौ। क्तमी उसको बदारेमदा के भन्छौ?”

्यस मदाक्नसले उत्र क््यो, “उहदँा एउटदा अगमवतिदा हुनहुुन्छ।”
यहू्ीहरूले ् यस मदाक्नस ् यसरी क्नको भएको घटनदामदा क्बश्वदास गरेनन।् क्तनीहरूले 

्यो मदान्ेछ पक्हले अनधिदा र पक््छ क्नको भएको क्बश्वदासै गरेनन।् यसथ्त क्तनीहरूले उसको 
आमदा बदाबलुदाई बोलदाए। अक्न यहू्ीहरूले ्यसको आमदा बदाबलुदाई सोधि,े “यो 
क्तमीहरूको ्छोरो हो? क्तमीहरू भन यो जनमै अनधिो क्थयो। तब अक्हले उसले कसरी 
्खेन सकयो?”

्यसको आमदा-बदाबलेु उत्र क््ए, “हदामी जदान््छौ यो मरेो ्छोरो हो। अक्न हदामी 
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जदान््छौ यो जनमँ्  ैअनधिो क्थयो। तर अक्हले उसले कसरी ्खेन सक्छ हदामी जदान्नैौं। 
अक्न हदामी जदान्नैौं कसले उसलदाई दृक्टि क््यो। उसैलदाई सोधनहुोस।् ऊ अक्हले ठूलो 
भएको ्छ अक्न आफनो क्वषयमदा उत्र आफैले क््ने ्छ।” उनको आमदा-बदाबलेु यहू्ी 
अगवुदाहरूको डरले ग्दा्त ्यसो भनेको हुन।् यहू्ी अगवुदाहरूले पक्हलयै क्नण्तय 
क्लइसकेकदा क्थए क्क ज-जसले येशलूदाई ख्ीटि भन्छन ्क्तनीहरू ्क्णडत हुने्छन।् अक्न 
ती मदाक्नसहरूलदाई सभदाघरबदाट क्नकदाक्लक््ने्छन।् यसैकदारणले ग्दा्त उसको आमदा-
बदाबलेु भने, “ऊ ठूलो भएको्छ उसैलदाई सोधन ुहोस।्”

तब यहू्ी अगवुदाहरूले ्यस मदाक्नस जो पक्हलदा अनधिो क्थयो फेरर ्ोस्ोपलट 
बोलदाएर भने, “क्तमीलदाई परमशे्वरको मक्हमदा रदाखन स्य बोलनपु्छ्त। हदामी जदान््छौ 
क्क यो मदाक्नस पदापी हो।”

्यस मदाक्नसले उत्र क््यो, “उहदँा पदापी हुन भनेर म जदाक्न्न। तर म यक्त मदात्र 
जदान््ुछः म अनधिो क्थए ँर अक्हले ्खेन सकने भए।ँ”

यहू्ीहरूले सोधि,े “उसले के गऱयो? क्तम्ो आखँदा कसरी क्नको पदाऱयो?”
्यस मदाक्नसले उत्र क््यो, “मलेै तपदाईहंरूलदाई पक्हलयै भक्नसकेको ्ुछ। तर 

तपदाईहंरूले सनुन ुनै भएन। क्कन तपदाईहंरू फेरर सनुन चदाहनहुुन्छ? के तपदाईहंरू पक्न 
उहदँाको चलेदाहरू हुन चदाहनहुुन्छ?”

यहू्ी अगवुदाहरू एक्म रीसले चरू भए अक्न ्यस मदाक्नसलदाई अप-श््विदारदा 
गदाली गरे। तब क्तनीहरूले भने, “क्तमी ्यस मदाक्नसको चलेदा हौ। हदामी मोशदाकदा 
चलेदाहरू हौं। हदामी जदान््छौं क्क परमशे्वर मोशदासँग बोलनभुयो। तर हदामी ्यस 
मदाक्नसको क्बषयमदा चदाक्ह ँएक्म ैजदान्नैौं, ऊ कहदँाबदाट आएको हो।”

्यस मदाक्नसले उत्र क््यो, “यो कसतो अचममको कुरदा हो। येश ू कहदँाबदाट 
आउनभुयो, तपदँाईहरू जदानन ु हुनन। तर उहदँाले मरेो आखँदालदाई क्नको पदारी क््नभुयो। 
हदामी सबै जदान््छौं क्क परमशे्वरले पदापीहरूको कुरदा सनुन ुहुनन। तर परमशे्वरले चदाह े
जसतै गनु्त हुन्छ। यसतो कक्हलयै पक्न सकु्नएको क्थएन क्क कसैले एक जनमकेो अनधिो 
मदाक्नसलदाई दृक्टि क््यो। ् यो मदान्ेछ परमशे्वरबदाटै आएको हुनप्छ्त। यक्् उनी परमशे्वरबदाट 
नआएको भए उसले यसतो कुनै कुरदा गन्तसकने क्थएनन।्”
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यहू्ी अगवुदाहरूले उत्र क््ए, “क्तमी पदापैपदापले भररएर जक्नमएको रह्ेछौ। क्तमीले 
हदामीलदाई क्सकदाउन खोज्छौं?” क्तनीहरूले ् यस मदाक्नसलदाई घचयदाडेर क्नकदाक्लक््ए।१५४

४.३७ आशत्मकरी अनधोपना
यहू्ी अगवुदाहरूले ्यस मदाक्नसलदाई क्नकदाली क््एको येशलेू चदाल पदाउनभुयो। येशलेू 
्यस मदाक्नसलदाई भटेेर भननभुयो, “क्तमी मदाक्नसको पतु्रमदाक्थ क्बश्वदास ग्छछौ?”

्यस मदाक्नसले सोधयो, “प्रभ,ु मदाक्नसको पतु्र को हुन?् मलदाई बतदाउन ुहोस,् तब म 
उहदँामदा क्बश्वदास गन्त सक्ुछ।”

येशलेू ्यस मदाक्नसलदाई भननभुयो, “क्तमीले उसलदाई ्के्खसकेकदा ्छौ। मदाक्नसको 
पतु्र उही हुन ्जो क्तमीसँग अक्हले बोक्लरहकेो ्छ।”

्यस मदाक्नसले भनयो, “हो प्रभ,ु म क्बश्वदास ग्ुछ्त।” ्यसपक््छ उसले येशलूदाई 
्णडवत ्गऱयो।

येशलेू भननभुयो, “म यस संसदारमदा नयदाय गन्त आएको हु।ँ म ्यसकदारण आएको हु ँ
क्क अनधिदा मदाक्नसहरूले ्खेन सकोस।् म ्यसकदारणले आएको हु ँक्क ्खेन सकनेहरू 
अनधिदा होउन।्”

कोही फररसीहरू येशकूो नक्जकै क्थए। क्तनीहरूले येशलेू ्यसो भनन ुभएको सनेु। 
क्तनीहरूले सोधि,े “हदामी पक्न अनधिदा ्छौं भनेर क्तमी भक्नरह्ेछौ?”

येशलेू भननभुयो, “यक्् क्तमीहरू सदँाक्चच नै अनधिदा भएको भए क्तमीहरू पदापको 
्ोषी हुने क्थएनौ। तर अक्हले क्तमीहरूले ्खे्ुछ भनयौ, यसकदारण क्तमीहरूको ्ोष 
रक्हरहन्छ।”१५५

४.३८ गोठालो र उसका भेंड़ाहरू
येशलेू भननभुयो, “म क्तमीहरूलदाई सदँाचो भन््ुछ। जब कुनै पक्न एक मदाक्नस भेडदा-
गोठक्भत्र पस््छ, ्यो ढोकदाबदाट पस््छ। यक्् ्यो अकयो क्तरबदाट पस्छ भने ्यो चोर 
अक्न डदँाकू हो। तर कुनै मदाक्नस ढोकदा खोलेर गोठमदा पस््छ तब ऊ गोठदालदा हो। 
जसले ढोकदाको ्खेरेख ग्छ्त उसैले गोठदालदाको लदागी ढोकदा खोल््छ। अक्न भडेदाले 
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पक्न उसैको कुरदा सनु्छ। गोठदालदाहरूले नदामविदारदा आफनो भेंडदाहरूलदाई डदाक््छन अक्न 
गोठ बदाक्हर क्नकदाल््छन।् गोठदालदाले सबै भडेदाहरू बदाक्हर क्नकदाल््छ। तब ऊ सबैको 
अक्घ जदा््छ क्तनीहरूको अगवुदाई ग््त्छ। भेंडदाहरू उसैको पक््छ लदाग््छन ्क्कनभने 
क्तनीहरूले उसको आवदाज क्चन््छन।् भडेदाहरूले नक्चनेको मदाक्नसलदाई पछयदाउँ्नै। 
क्तनीहरू ्यसतदा नक्चनेको मदान्ेछ्के्ख टदाडदा भदाग््छन,् क्कनभने क्तनीहरूले उसको 
आवदाज क्चन्नैन।्”

यसरी येशलेू मदाक्नसहरूलदाई एउटदा कथदा सनुदाउन ुभयो। तर ्यस कथदाको तदा्पय्त 
के हो क्तनीहरूले बझुनेन।्

येशलेू फेरर भननभुयो, “म सदँाचो भन््ुछ। म भडेदाहरूको लदाक्ग ढोकदा हु।ँ जो मरेो 
अक्घ आए, क्तनीहरू सबै चोरहरू र डदँाकूहरू हुन।् भडेदाले क्तनीहरूलदाई धयदान क््एनन।् 
म ढोकदा हु।ँ जनु मदाक्नस मविदारदा पस््छ ऊ जोक्गन्छ। ्यो मदाक्नस क्भत्र आउने र बदाक्हर 
जदाने योगय हु््छ। उसले चदाहकेो जक्त सबै कुरदाहरू पदाउने्छ। एक चोर चोन्त, मदान्त र 
धवंस गन्त मदात्र आउँ््छ। तर म जीवन-्दान गन्त आए-ँ्यसतो जीवन जनु पणू्त र असल 
्छ।

“म असल गोठदालो हु।ँ असल गोठदालोले भेडदाकदा क्नक्मत आफनो जीवन प्र्दान 
ग््त्छ। पसैदा क््एर रदाखकेो कमथी र खदास गोठदालोमदा क्भननतदा हुँ् ्छ। तलब क््एर रदाखकेदा 
गोठदालदाहरूको आफनो भेडदा हु्नै। जब उसले ्वदँासो ्खे््छ, ऊ भेडदालदाई ्छदाडेर 
भदाग््छ। तब ्वदँासोले भडेदाहरूमदाक्थ आक्रमण गरेर क्ततर-क्बतर पदा््त्छ। क्कनभने ऊ 
तलबमदा रदाक्खएको मदान्ेछ हो। उसले भडेदाको ्खेरेख ग्दैन। उसलदाई भेंडदाको क्चनतदा 
हु्नै। उसलदाई भेंडदासँग कुनै मतलब रहँ् नै।

“म ्यो गोठदालो हु ँजसले भडेदालदाई सदाँचो मनले रक्षदा ग्छ्त। म मरेदा भडेदाहरू क्चन््ुछ 
जसरी क्पतदाले मलदाई क्चननहुुन्छ। अक्न भेंडदाले पक्न मलदाई क्चन््छ जसरी म क्पतदालदाई 
क्चन््ुछ। म ती भेंडदाहरूकदा लदाक्ग जीवन अप्तण ग्ुछ्त। मसँग अनय भेंडदाहरू पक्न ्छन।् 
क्तनीहरू यस झणुडमदा ्ैछनन।् मलेै क्तनीहरूलदाई पक्न अगवुदाई गनु्तप्छ्त। क्तनीहरूले मरेो 
आवदाज सनुने्छन,् तब क्तनीहरू एउटै झणुडमदा हुने्छन ्तब ् यहदँा, एउटदा बगदाल अक्न एउटै 
गोठदालो हुँ् ्छ। मरेो क्पतदाले मलदाई पे्रम गनु्तहुन्छ क्कनभने म मरेो जीवन क््न तयदार ्ुछ 
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तदाक्क ् यो म फेरर क्फतदा्त पदाउँने्ुछ। मबदाट कसैले जीवन क्लन सक्नै, मरेो आफनै जीवन 
आफनो इच्छदाले क््न्ुछ मरेो आफनो जीवन क््ने अक्धिकदार ्छ। अक्न ् यसलैदाई पनुः प्रदाप्त 
गन्त अक्धिकदार पक्न ्छ। यही नै त मरेदा क्पतदाले मलदाई गनु्त भननभुयो।”

फेरर यहू्ीहरू आपसमदा सहमती भएनन,् क्कनभने यशलेू यी कुरदाहरू भनन ुभएको 
क्थयो। धिरैे यहू्ीहरूले भने, “भतूदा्मदा उसमदा ्छ र ऊ बौलदाहदा भएको ्छ। क्कन उसलदाई 
धयदान क््न?ु”

तर अनय यहू्ीहरूले भने, “भतूदा्मदाले भटेिदाएको मदान्ेछले यसतो प्रकदारको कुरदा 
गन्त सक्नै। के भतूदा्मदाले अनधिदा मदान्ेछहरूकदा आखँदा क्नको पदान्त सक्छ? अहँ!ँ”१५६

४.३९ बाटो्मा येशूसगँ
 येशकूो सवगदा्तरोहणको समय नजीक आउँ् ैक्थयो। उहदँाले यरूशलेम जदाने क्नश्चय 
गनु्तभयो। येशलेू कोही मदाक्नसहरूलदाई आफू भन्दा अक्घ पठदाउन ुभयो। ती मदाक्नसहरू 
येशकूो क्नक्मत प्र्येक कुरो तयदार रदाखनलदाई सदामररयदाको एउटदा शहरमदा गए। तर 
्यहदँाकदा मदाक्नसहरूले उहदँालदाई ग्रहण गन्त मदानेनन ्क्कनभने उहदँा यरूशलेम तफ्त  जदान ुहुँ्  ै
क्थयो। यदाकूब, यहूननदाले र येशकूदा चलेदाहरूले यी सबै ् खे।े क्तनीहरूले भने, “ह ेप्रभ,ु के 
हदामीले सवग्तबदाट आगो बोलदाएर मदाक्नसहरूलदाई भसम पदानु्त भनने तपदाई ंचदाहनहुुन्छ?”

तर येशलेू पक््छ फकने र क्तनीहरूलदाई हपकदाउन ु भयो। ्यसपक््छ येश ू र उहदँाकदा 
चलेदाहरू अकयो शहरक्तर लदागन ुभयो।

उनीहरू सबैनै बदाटोमदा जदँा्कै्थए। कुनै एकले उहदँालदाई भने, “तपदाई ंजहदँा जदानहुुन्छ 
म पक्न तपदाईसंँगै जदान्ुछ।”

येशलेू भननभुयो, “सयदालहरूको बसने ् लूोहरू ्छन।् चरदा-चरुुङ्गीहरूको बसने गुडँहरू 
्छन।् तर मदाक्नसको पतु्रलदाई कुनै ठदाउँ ्ैछन जहदँा उसले आफनो क्शर अडदाउन सकोस।्”

येशलेू अकयो मदाक्नसलदाई भननभुयो, “मरेो पक््छ लदाग।”
तर ्यो मदाक्नसले भनयो, “ह ेप्रभ,ु पक्हले मरेदा बदाबलुदाई गदाड्न जदान क््नहुोस।्”
तर येशलेू क्तनलदाई भननभुयो, “मु् दा्तहरूलदाई आफनै मु् दा्त मदाक्नस गदाड्न ्ऊे। तर 

क्तमी जदाऊ अक्न परमशे्वरको रदाजयको क्बषयमदा प्रचदार गर।”
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अकयो मदाक्नसले भने, “प्रभ ुम तपदाईकंो पक््छ लदागने्ुछ, तर पक्हले मरेो आफनतहरूबदाट 
क्ब्दा क्लन क््नहुोस।्”

येशलेू भननभुयो, “यक्् कुनै मदाक्नसले हलोमदा हदात लगदाएर पक््छक्लतर ह्ेछ्त भने, ् यो 
परमशे्वरको रदाजयको लदायक हुने ्ैछन।”१५७

४.४० येशूले बहत्तर जना चेलाहरूलाई पठाउनु हुन्छ
्यसपक््छ, प्रभ ुयेशलेू  बहत्र जनदा मदाक्नसहरूलदाई ्छदाननभुयो। उहदँाले क्तनीहरूलदाई ् ईु-
्ईु जनदाको ् ल बनदाई आफू जनु-जनु शहर र ठदाउँहरू जदान चदाहनहुुन्थयो ती ठदाउँहरूमदा 
आफनो अगवुदा बनदाई पठदाउनभुयो। येशलेू भनन ुभयो, “फसल त धिरैे ्छ, तर खतेदालदाहरू 
कमती ्छन।् यसथ्त फसलकदा प्रभलुदाई प्रदाथ्तनदा गर तदाक्क उहदँाले आवशयकतदा अनसुदार 
खतेदालदाहरू पठदाउन सकुन।्

“अब क्तमीहरू जदानसक्छौ। तर सनु! म क्तमीहरूलदाई पठदाउँ््ुैछ, अक्न क्तमीहरू 
्वदँासोहरू मदाझ भेंडदा जसतै हुने्छौ। पैसदा, झोलदा जतु्दा केही सदाथमदा नलैजदाऊ। बदाटो 
क्हड्ं्दा मदाक्नसहरूसँग बोलन न्छदाड। कसैको घरमदा पसन अक्घ भन, ‘यस घरमदा 
क्तमीहरूलदाई शदाक्नत होस।्’ यक्् शदाक्नतक्प्रय मदाक्नस ्यहदँा ्छ भने, क्तमीहरूको 
शदाक्नतको आशीवदा्त् उहीसँग रहने्छ। यक्् ्यहदँा शदाक्नतक्प्रय मदाक्नस ्ैछन भने 
क्तमीहरूको शदाक्नतको आशीवदा्त् क्तमीहरूसँगै क्फतदा्त हुने्छ। शदानत घरमदा बस, 
मदाक्नसहरूले जे खदानदा-क्पउन क््न्छन,् खदाऊ। क्कनभने कम्तचदारीले आफनो जयदालदा 
पदाउन ुयोगयको हुन्छ। अकयो घरमदा बसनलदाई पक्हलो घर न्छोड।

“यक्् क्तमीहरू शहरमदा जदान्छौ र मदाक्नसहरूले ् यहदँा सवदागत ग्छ्तन ्भने, क्तनीहरूले जे 
खदानेकुरदा क््न्छन ्खदाऊ। ्यस ठदँाउकदा क्बमदारीहरूलदाई क्नको पदार। अक्न क्तनीहरूलदाई 
भन, ‘परमशे्वरको रदाजय क्तमीहरूको नक्जक आएको ्छ।’

“तर जब क्तमीहरू शहरमदा जदान्छौ, अक्न मदाक्नसहरूले ्यहदँा क्तमीहरूको 
सवदागत नगरे, शहरको गललीहरूमदा आऊ अक्न भन, ’क्तमीहरूको क्वरोधिमदा हदाम्दा 
पैतदालदामदा टदँाक्सएको क्तम्ो शहरको धिलूो समेत टकटकदाएर जदँा््ैछौं। तर यो यदा् 
रदाखनु परमेश्वरको रदाजय नक्जकै आएको ्छ।’ म क्तमीहरूलदाई भन्ुछ, नयदायको क््न 
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्यो शहरकदा मदाक्नसहरूको अवसथदा स्ोमकदा मदाक्नसहरूको भन्दा अझ असहनीय 
हुने्छ।

“ए खोरदाक्जन! तँलदाई क्धिककदार ्छ! ए बेथसै् दा तँलदाई क्धिककदार ्छ मलेै क्तमीहरूमदा 
धिरैे आश्चय्तकम्तहरू गरें। यक्् ्यही आश्चय्तकम्तहरू टदायर र सी्ोनमदा गररएको भए, 
्यहदँाकदा मदाक्नसहरूले आफनो जीवनशलैी अक्घ नै पररवत्तन गररसकेकदा हुनथे। अक्न 
क्तनीहरूले पदाप गन्त ्छोक्डसकेकदा हुनथे। क्तनीहरूले अक्घ नै शरीरमदा भदँाग्रदा लगदाएर 
र खरदानी धिसेर आफनो पदापहरूको क्नक्मत पश्चदातदाप गरी सकेकदा हुनथे। तर नयदायको 
क््नमदा टदायर र सदायडनकदा मदाक्नसहरूकदा अवसथदा भन्दा क्तमीहरूको अवसथदा अझ 
असहनीय हुने्छ। ए कफन्तहुम क्तमी सवग्तमदा उचदाक्लने ्छौं? अहँ!ँ क्तमीलदाई पक्न 
मृ् यकुो ठदाउँमदा खसदाक्लने्छ।

“ऊ जसले क्तमीलदाई सनु्छ भने मलदाई सनेुको हुन्छ।तर ऊ जसले क्तमीलदाई असवीकदार 
ग्छ्त, मलदाइ ग्रहण गन्त असवीकदार गरेको हुन्छ। अक्न जसले मलदाई ग्रहण गन्त असवीकदार 
ग्छ्त, ्यसले उहदँा एक जसले मलदाई पठदाउनभुयो, उहदँालदाई असवीकदार गरेको हुन्छ।”

जब ती ७२ जनदा मदाक्नसहरू फकने र आए, क्तनीहरू खबैु खशुी क्थए। क्तनीहरूले 
भने, “ह ेप्रभ,ु जब तपदाईकंो नदाउँ हदामीले आ्शे क््यौ भतूहरूले पक्न हदाम्ो आज्दा मदाने!”

येशलेू क्तनीहरूलदाई भननभुयो, “मलेै शतैदानलदाई सवग्तबदाट क्बजलुी चमके झैं 
खक्सरहकेो ्खेें। सनु, मैले क्तमीहरूलदाई सप्तहरू र क्बच्छीहरूलदाई कुलचने शक्ति 
क््एको ्ुछ। मलेै क्तमीहरूलदाई शत्रहुरूको सबै शक्तिमदाक्थ अक्धिकदार क््एको ्ुछ। अक्न 
कसैले क्तमीहरूलदाई हदानी पऱुयदाउने ्ैछन। तर ती आ्मदाहरू क्तमीहरूको आज्दालदाई 
पदालन ग््त्छन ्भनेर क्तमीहरू खशुी हुन ुहुँ् नै। बरू क्तमीहरूको नदाम सवग्तमदा लेक्खएको 
्छ भनी क्तमीहरू खशुी होऊ।”

्यसपक््छ येशलूदाई पक्वत्र आ्मदाले अ्यनत खशुी बनदायो। उहदँाले भननभुयो, “ह े
क्पतदा! सवग्त र प्ृथवीकदा परमप्रभ!ु म तपदाईलंदाई धिनयवदा् चढदाउँ्ुछ। म तपदाईकंो प्रसंशदा 
ग्ुछ्त क्क बकु्द्धमदान र समझ्दार मदाक्नसहरूबदाट तपदाईलें यी कुरदाहरू लकुदाएर रदाखनभुएको 
्छ। तर तपदाईलें यी कुरदाहरू ती बदालकहरू सरहकदा सरल मदाक्नसहरूमदा ्खेदाइक््न ु
भयो। हो क्पतदा, तपदाईलें यसो गनु्तभयो क्कनभने ्यो तपदाईकंो रूक्च क्थयो।
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“मरेदा क्पतदाले मलदाई सब थोकहरू क््नभुएको ्छ। कसैले जदान्नै क्क पतु्र को 
हो-केवल क्पतदाले मदात्र जदाननहुुन्छ। अक्न क्पतदा को हुन,् कसैले जदान्नै केवल पतु्रलदाई 
मदात्र थदाहदा ्छ। मदाक्नसहरूमदा क्पतदालदाई क्तनीहरूले जदान््छन ्जसलदाई पतु्रले बतदाउन 
खोजेको ्छ।”

्यसपक््छ येश ूएकलै आफनदा चलेदाहरूसँग हुनहुुन्थयो, उहदँा क्तनीहरू परटि फक्त न ु
भयो अक्न भननभुयो, “क्तमीहरू धिनय हौं। जो क्तमीहरूले ्खे््ैछौ। म क्तमीलदाई भन्ुछ, 
धिरैे अगमवतिदाहरू अक्न रदाजदाहरूले यो हने्त चदाहदानथे जो क्तमीहरूले ्के्खरहकेदा ्छौ, 
तर क्तनीहरूले यी बसतहुरू ् खेनेन।् अक्न धिरैे अगमवतिदाहरू र रदाजदाहरू, सनुन चदाहदानथे 
तर क्तनीहरूले ती सनेुनन।्”१५८

४.४१ सबै भनदा ्महतवपूण्त आज्ा र असल सा्मरीको दृष्ानत
्यसपक््छ एकजनदा ्यवसथदाकदा शदास्ती ्यहदँा खडदा भए अक्न क्तनले येशलूदाई जदँाचने 
चटेिदा गरे। क्तनले भने, “ह ेगरुुजय,ू मलेै अननत जीवन पदाउनलदाई के गनु्तप्छ्त?”

येशलेू क्तनलदाई भननभुयो, “्यवसथदामदा के लेक्खएको ्छ? क्तमीले ्यसमदा के 
पढ््छौ?”

्यस मदाक्नसले भनयो, “ ’क्तमीले परमप्रभ ुक्तम्ो परमशे्वरलदाई आफनो सदारदा हृ्य, 
सदारदा आ्मदा सदारदा शक्ति अक्न सदारदा मनबदाट पे्रम गनु्तप्छ्त।  अक्न क्तमीले आफैं लदाई 
जसतो अरू मदाक्नसहरूलदाई पक्न प्रेम गनु्तप्छ्त।’ ”

येशलेू ्यस मदाक्नसलदाई भननभुयो, “क्तम्ो उत्र सही ्छ। ्यही गर अक्न क्तमीले 
अननत जीवन पदाउने्छौ।”

्यस मदाक्नसले उहदँाको प्रश्नलदाई क्सद्ध गन्त चदाहन्थयो। यसथ्त उसले येशलूदाई भनयो, 
“तर ती मदाक्नसहरू को हुन ्जसलदाई मलेै पे्रम गनु्तप्छ्त?”

यसको उत्र येशलेू भननभुयो, “एकजनदा मदाक्नस यरूशलेम्के्ख जेररको गइरहकेो 
क्थयो। केही डदँाकूहरूले क्तनलदाई घरेे। क्तनीहरूले क्तनको लगुदा चयदाते अक्न कुटे। 
्यसपक््छ ्यो मदाक्नसलदाई ्यहीं भईूमँदा लडदाएर ्छोक्डरदाख।े ्यो मदाक्नस प्रदायः 
मररसकेको क्थयो।



120 बढ्दो शवरोधका वष्तहरू  

“संयोगवश एकजनदा यहू्ी पजूदाहदारी ्यही समय ्यो बदाटोमदा गइरहकेदा क्थए। ्यो  
पजूदाहदारीले जब उसलदाई ् खे,े क्तनी ् यस मदाक्नसलदाई मद्दत गन्त रोक्कएनन ्क्तनी क्हकं्डनै 
रह।े एकजनदा लेवी पक्न ्यही बदाटो आयो। उसले ्यस घदाइते मदाक्नसलदाई ्खेयो, तर 
ऊ अकयो परटि लदागयो।

“्यसपक््छ एकजनदा सदामरी ्यही बदाटोमदा आए। क्तनले ्यो घदाइते मदाक्नसलदाई 
्खे ेक्तनलदाई ्यो मदाक्नसमदाक्थ ्यदा जदागयो। सदामरी ्यस मदाक्नस भएकहदँा गए अक्न 
जैतनूको तेल र ् दाखरस लगदाएर उसको चोटहरूमदा परटि बदँाक्धिक््ए। तब क्तनले ् यो घदाइते 
मदाक्नसलदाई गधिदामदा चढदाए अक्न एउटदा पौवदामदा क्लएर गए। ् यस मदाक्नसको सयदाहदार गरे। 
अकयो क््न, ् यो सदामरीले ् ईुवटदा चदँा्ीको क्सककदा पौवदाको मदाक्लकलदाई क््ए। सदामरीले 
भने, ‘यो मदाक्नसको हरेचदाह गररक््नहुोस।् यक्् यस मदाक्नसमदाक्थ अझ ैक्तमीले खच्त गरे, 
म फकने र आउँ्दा क्तनने्ुछ।’ ”

्यसपक््छ येशलेू भननभुयो, “यी तीन जनदा मधये डदँाकूहरूले घदाइते बनदाएको 
मदाक्नसलदाई कसले पे्रम ्शदा्तयो?”

्यवसथदाको शदास्तीले उत्र क््ए, “्यसैले जसले ्यो मदाक्नसलदाई मद्दत गरे।”
येशलेू क्तनलदाई भननभुयो, “क्तमी पक्न जदाऊ अक्न ्यसै गर।”१५९

४.४२ ्माथा्त र ्मररय्म
जब येश ूर उहदँाकदा चलेदाहरू जदँा् ैक्थए, येश ूएउटदा शहर क्भत्र पसनभुयो। मदाथदा्त नदाउँ गरेकी 
एउटी स्तीले उहदँालदाई आफनो घरमदा स्कदार गररन।् मदाथदा्तको एउटी मररयम नदाउँ गरेकी 
बक्हनी क्थइन।् मररयम येशकूो पदाऊ नेर बसेर उहदँाको बचन सकु्नरहकेी क्थई। तर उसको 
क्््ी मदाथदा्त चदँाक्ह घरको कदाममदा नै ्यसत क्थइन।् मदाथदा्तले धिरैे कदाम गनु्त प्दा्त ररसदाउँथी। 
मदाथदा्तले गएर भनी, “ह ेप्रभ!ु मरेो बक्हनीले मलदाई एकलै घर धिनधिदामदा ्छोडेकोमदा तपदाई ं
्यदाकुल हुनहुुनन? ्यदा गरी ्यसलदाई भक्नक््नोस ््यसले मलदाई मद्दत गरोस।्”

अक्न प्रभलेु ्यसलदाई भननभुयो, “मदाथदा्त, मदाथदा्त, क्तमीले धिरैे कुरदाको क्बषयमदा 
क्चनतदा र क्फक्री ग्थी रह्ेछौ। एउटदा कुरदा चदँाक्ह मह्वपणू्त हुन्छ। मररयमले आफनो लदाक्ग 
कुन असल हो ्यो ्छदानेकी ्ेछ अक्न ्यो ऊबदाट कक्हलयै खोक्सने्ैछन।्”१६०
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४.४३ प्राथ्तनाको बारे्मा येशूको शशक्ा
एक समय येश ू कुनै एक ठदाउँमदा प्रदाथ्तनदा गरररहन ुभएको क्थयो। जब प्रदाथ्तनदा गरी 
सकनभुयो, उहदँाको चलेदाहरू मधये एकजनदाले उहदँालदाई भने, “यहूननदाले आफनदा 
चलेदाहरूलदाई प्रदाथ्तनदा कसरी गनु्त प्छ्त भक्न क्सकदाए। ह ेप्रभ ुहदामीले पक्न कसरी प्रदाथ्तनदा 
गनु्तप्छ्त, क्सकदाउनहुोस।्”

येशलेू चलेदाहरूलदाई भननभुयो, “जब क्तमीहरू प्रदाथ्तनदा ग्छौं, तब यसरी गर,

‘ह ेक्पतदा, हदामी प्रदाथ्तनदा ग्छौं क्क तपदाईकंो नदाउँ सधिै ँपक्वत्र रहोस।्
हदामी प्रदाथ्तनदा ग््त्छौं क्क तपदाईकंो रदाजय आओस।्

क््नहु ँचदाक्हने भोजन हदामीलदाई क््न ुहोस।्
हदाम्दा पदापहरू क्षमदा गरीक््नहुोस,् 

जसतो हदामीले हदामीसँग भलू गननेहरूलदाई क्षमदा क््एकदा ्छौं। 
अक्न हदामीलदाई परीक्षदामदा पन्त नक््न ुहोस।्’ ”

फेरर येशलूे क्तनीहरूलदाई भननभुयो, “मदाक्नलेऊ, क्तमीहरूमधये कोही एकजनदा 
क्तमीहरूको सदाथीको घरमदा आधिदा रदातमदा जदाउलदा अक्न भनौलदा, ‘मरेदा एकजनदा 
क्मत्र मलदाई भट्ेन अकयो शहरबदाट आएकदा ्छन।् तर उहदँालदाई खदानदा खवुदाउनलदाई 
मक्सत केही ्ैछन। ्यदा गरी मलदाई तीनवटदा रोटी ्ऊे।’ घरक्भत्रबदाट क्तम्ो क्मत्रले 
भनने्छ, जदाऊ, मलदाई ्:ुख न्ऊे। ढोकदा अक्घ नै बन् भइसकेको ्छ। म र मरेदा ्छोरदा 
्छोरीहरू ओ्््छयदानमदा ्छौ।ँ अक्हले उठेर म क्तमीलदाई रोटी क््न सक्तिनँ। म के भन््ुछ 
भने क्मत्रतदाको नदातदाले मदात्र ऊ उठ्नै अक्न रोटी क््ं् नँै, तर उसलदाई चदाक्हएको वसत ु
यक्् उसले लगदातदार मदाक्गरह्ो भने उसको क्ढट्पनदाले ग्दा्त क्मत्रले उठेर मदागेको कुरो 
क््ने्छ। फेरर म क्तमीहरूलदाई भन््ुछ, मदाग अक्न क्तमीहरूलदाई क््इने्छ, खोज अक्न 
क्तमीहरूले पदाउने्छौ, ढकढकदाउ अक्न क्तमीहरूको क्नक्मत ढोकदा उघदाररने्छ। क्कनभने 
हरेक जसले मदाग््छ, उसले पदाउँ््छ, अक्न जसले खोज््छ उसले भटेिदाउँ्छ। अक्न जसले 
ढकढकदाउँ्छ, उसको क्नक्मत ढोकदा उघदाररने्छ। क्तमीहरू मधये कसको ्छोरो होलदा? यक्् 
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क्तम्ो ्छोरोले मदा्छदा मदँागे, क्तमी उसलदाई के क््न्छौ? के क्तम्ो पतु्रलदाई क्तमी सप्त क््न्छौ 
अह!ँ क्तमी उसलदाई मदा्छदा नै क््न्छौ। अथवदा, क्तम्ो पतु्रले अणडदा मदागयो भने, ् यसलदाई के 
क्बच्छी क््न्छौ? अहँ!ँ क्तमी पक्न अरू मदाक्नसहरू जसतै ्टुि ्छौ। तर क्तमीहरू जदान््छौ 
आफनदा बदालकहरूलदाई कसरी रदाम्ो चीजहरू क््नपु्छ्त। क्तम्दा सवगथीय क्पतदाले उहदँासँग 
मदागनेहरूलदाई पक्न कक्त बढ्तदा पक्वत्र आ्मदा क््नहुुने्छ।”१६१

४.४४ येशूले धाश्म्तक नेताहरूको आलोचना गनु्तहुन्छ
येश ूबोली सकन ुभएपक््छ, एकजनदा फररसीले सँगै खदानदा खदान ुभनी आग्रह गरे। अक्न 
येश ूजदानभुयो अक्न खदान बसनभुयो। तर खदानदा खदान ुभन्दा अक्घ येशलेू हदात नधिोएको 
्खेरे फररसी ्छकक परे। यसमदा प्रभलेू भननभुयो, “क्तमी फररसीहरू खदाली कचौरदा 
अक्न थदालको बदाक्हरदा परटि मदात्र धिनु्छौ तर क्भत्र चदँाक्ह क्तमीहरू लोभ औ ्टुितदाले 
भररएकदा ्छौ। क्तमीहरू मखू्त हौ। जसले बदाक्हरी भदाग बनदाए उनैले क्भत्री भदाग पक्न 
बनदाए। हो क्क होइन? तर क्भत्रपरटि जो जे ्छ ्यो गरीब मदाक्नसहरूलदाई ्ऊे। ्यसपक््छ 
क्तमी पक्न पणू्तरूपले सफदा हुने्छौ।

“क्धिककदार क्तमी फररसीहरूलदाई! क्तमीहरूकोमदा भएको पकु््नदा, आरू् अक्न 
बगैंचदामदा भएकदा अनय जमम ैचीजहरूको ्शदंाश परमशे्वरलदाई चढदाउँ्छौ, तर क्तमीहरू 
परमशे्वर प्रक्त नयदाय र पे्रम अवहलेनदा ग्छछौ। यही कुरदाहरू क्तमीहरूले गनु्त पनने हो जब 
क्तमीहरू अनय कदामहरू गरररहकेदा हुन्छौ।

“क्धिककदार क्तमी फररसीहरूलदाई क्तमी सभदा -घरहरूमदा मखुय-मखुय आसनहरू मदात्र 
चदाहदान्छौ। ्यसरीनै बजदारहरूमदा जदँा्दा मदाक्नसहरूले क्तमीहरूलदाई आ्र गरून ्भनने 
चदाहन्छौ। क्धिककदार ्छ क्तमी फदाररसीहरूलदाई क्कनक्क क्तमीहरू कसबैदाट पक्न यदा् नहुने 
क्चहदानहरू जसतदा ्छौ। मदाक्नसहरू नजदाक्नकन ्यहीमदाक्थ भएर क्हड्ँ्छन।्”

्यवसथदाकदा शदास्तीहरू मधये एक जनदाले येशलूदाई भने, “ह ेगरुुजय ूजब तपदाई ंले यी 
कुरदाहरू गनु्तहुन्छ, तपदाईलें हदामीलदाई पक्न क्नन्दा गनु्त हुँ् ्ैछ।”

येशलेू उत्र क््नभुयो, “क्धिककदार क्तमी ्यवसथदाकदा शदास्तीहरूलदाई क्तमीहरू 
मदाक्नसहरूलदाई यी क्नयम पदालन गन्त बदाधय गरदाउँ्छौ। तर क्तमीहरू आफैं  भने ती 
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क्नयमहरू पदालन गनने चटेिदा समते ग्दैनौ। क्धिककदार क्तमीहरूलदाई, क्कनभने क्तमीहरू 
अगमवतिदाहरूकदा क्नक्मत क्चहदान बनदाउँ्छौ। तर ती अगमवतिदाहरू क्तनै हुन ्जसलदाई 
क्तम्दा पखूदा्तहरूले मदारेकदा क्थए। यसैले यो क्सद्ध हुन्छ क्क क्तमीहरू क्तम्दा पखुदा्तहरूले 
गरेकदा कम्तहरूमदा सहमत भइरहकेदा ्छौ। क्तनीहरूले अगमवतिहरूको ह्यदा गरे अक्न 
क्तमीहरू अगमवतिदाहरूकदा क्नक्मत क्चहदान बनदाउँ्छौ। यसैले परमशे्वरको ज्दानले भनयो, 
म अगमवतिदाहरू र पे्रररतहरू क्तनीहरूकदा क्नक्मत पठदाउने्ुछ। क्तनीहरूले कोही 
अगमवतिदाहरू र पे्रररतहरूलदाई मदानने्छन ्अक्न अरूलदाई सतदाउने्छन।्

“्यसलेै यो प्ृथवीको सकृ्टि्के्ख जक्त पक्न अगमवतिदाहरू मदाररए वत्तमदान पसुतदाकदा क्तमी 
मदाक्नसहरू यसको क्नक्मत ्क्णडत हुन ुपनने्छ। हदाक्बल ्के्ख जकररयदा समम जसलदाई बे्ी 
र मक्न्र मदाझ मदाररएको क्थयो क्तनीहरू सबैको मृ् यकुदा क्नक्मत हो। म क्तमीहरूलदाई भन्ुछ, 
आज जक्त पक्न क्तमी मदाक्नसहरू बदँाक्चरहकेदा ्छौ ती कदाणडको लदाक्ग सबै ् क्णडत हुने्छौ।

“क्धिककदार क्तमी ्यवसथदाकदा शदास्तीहरू! परमेश्वरको ज्दानको कुरदाहरूको चदाबी 
क्तमीहरूले लगेकदा ्छौ। क्तमीहरू आफैं ले पक्न क्सकेनौ, अक्न अरूहरूलदाई पक्न 
क्सकन बदाधिदा गऱयौ।”

जब येश ूजदान लदागनभुयो, ्यवसथदाकदा शदास्तीहरू र फररसीहरूले धिरैे कटि क््ए। 
उहदँालदाई धिरैे प्रश्नहरूले आक्रमण गरे। उहदँाले केही भननहुुन्थयो क्क भनेर क्तनीहरूले 
जदालमदा फसदँाउने चटेिदा गरे।१६२

४.४५ चेताउनी र प्रोतसाहन
हजदारौं हजदार मदाक्नसहरू एकसदाथ भलेदा भएकदा क्थए। क्तनीहरू यक्त क्वघन क्थए क्क 
क्तनीहरू एक अकदा्तलदाई कुलचनथे। मदाक्नसहरूलदाई समबोधिन गनु्त अक्घ येशलेू उनकदा 
चलेदाहरूलदाई भननभुयो, “क्तमीहरू फररसीहरूको खमीर्के्ख होक्शयदार बस। मरेो 
भननकुो अथ्त क्तनीहरूको कपटीपनदामदा होक्शयदारी बस। प्र्येक कुरो जो लकुदाइएको 
्छ ्यो बदाक्हररन्छ। प्र्येक रहसयकदा कुरदा जदानन क््इने्छ। ती बचनहरू जो क्तमीले 
अनधिकदारमदा भनेकदा ्छौ ्यो उजयदालोमदा सकु्नने्छ। क्तमीले कोठदाक्भत्र कदानेखसुी गरेको 
कुरदा घरको ्छदानदाबदाट घोषणदा गररने्छ।”
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्यसपक््छ येशलेू मदाक्नसहरूलदाई भननभुयो, “क्तमीहरूलदाई भन््ुछ, ए मरेदा 
सदाथीहरू! मदाक्नसहरू्के्ख नडरदाऊ। मदाक्नसहरूले शरीरको ह्यदा गन्त सक्छन,् तर ्यो 
भन्दा बेशी क्तनीहरूले केही गन्त सक्नैन।् तर कोसँग डरदाउन ुप्छ्त म क्तमीहरूलदाई 
बतदाउने्ुछ। क्तमीहरू उहदँा एकसँग डरदाउन ुप्छ्त जोक्सत मदारे पक््छ नरकमदा फयदँाकन सकने 
शक्ति ्छ। हो, उहदाँ मदात्र एक हुनहुुन्छ जसक्सत क्तमीहरू डरदाउन ुप्छ्त।

“पदँाचवटदा स-सदानदा चरचरुूङ्गीहरूको ् दाम ् ईु पैसदा मदात्र प्छ्त। तर परमशे्वरले ती मधये 
एउटदा पक्न भलुन ुहुँ् नै। हो, क्तमीहरूको क्शरमदा कक्त केश ्छन ््यो पक्न परमशे्वरलदाई 
थदाहदा ्छ। यसकदारण नडरदाऊ। ती चरदाचरुूङ्गीहरू भन्दा क्तमीहरू धिरैे मलूयवदान ््छौ।

“म क्तमीहरूलदाई भन््ुछ, यक्् कुनै मदाक्नसले अरू मदाक्नसहरूको सदामनुने उसलदाई 
मरेो हो भन्छ भने, म पक्न ्यसरी परमशे्वरको ्तूहरूको सदामनुने भन्ुछ क्क ्यो मदाक्नस 
मरेो हो। तर यक्् कुनै मदाक्नसले अरू मदाक्नसहरूको सदामने उसलदाई मरेो होइन भने म 
्यसलदाई मरेो होइन भनने्ुछ। यी सब म परमशे्वरकदा ्तूहरूको अक्घ भनने्ुछ।

“य्ी कसैले मदाक्नसको पतु्रको क्बरूद्धमदा कुरदा गरे ् यसलदाई क्षमदा हुने्छ। तर यक्् कुनै 
मदाक्नसले पक्वत्र आ्मदाको क्बरूद्ध क्नन्दा गरे ्यो क्षमदा हुने्ैछन।

“जब मदाक्नसहरूले क्तमीहरूलदाई सभदा घरहरूमदा भएकदा शदासक अक्न अक्धिकदारी 
अक्घ पदा्छ्तन भने आफनो बचदाऊको क्नक्मत कसरी के भनन ुपनने ्यसमदा हतदास नहोऊ। 
्यस समय पक्वत्र आ्मदाले नै क्तमीलदाई क्तमीले भनन ुपनने कुरदाहरू क्सकदाउनहुुने्छ।”१६३

४.४६ ्ूमख्त धनी ्माशनसको दृष्ानत
भीडबदाट एकजनदा मदानक्सले येशलूदाई भने, “ह ेगरुुजय,ू हदाम्दा क्पतदा मनु्तभयो। आफनो 
क्पतदाको धिन-समपक्त्को मसँग अशं-बणडदा गन्तलदाई मरेो ्दाजयलूदाई भक्नक््न ुहोस।्”

तर येशलेू क्तनीहरुलदाई भननभुयो, “मैले क्तमीहरूको बदाबकुो समपक्त् क्तमीहरू 
्ईुजनदा मदाझ क्बतरण गनु्तप्छ्त भनेर मलदाई कसले नयदायकतदा्त बनदायो?” फेरर येशलेू 
क्तनीहरूलदाई भननभुयो, “होक्शयदार होऊ अक्न सबै प्रकदारकदा सवदाथथीपनबदाट आफूलदाई 
जोगदाऊ। कसैकोमदा चदाक्हएको समपक्त् भन्दा बेशी हुन सक्छ, तर ्यसले उसलदाई 
जीवन क््न सक्नै।”
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अक्न उहदँाले यसतो एउटदा दृटिदानत भननुभयोः “कुनै समयमदा एक जनदा धिनी 
मदाक्नस क्थयो। ्यसको जमीनमदा असल अक्न प्रशसत अननबदाली उ्जन्थयो।  ् यो 
मदाक्नस आफैं  सोच््थयो, ‘मैले के गनने? मक्सत भएकदा यक्त प्रशसत अनन रदाखने ठदाउँ 
नै ्ैछन।’

“तब ्यस धिनी मदाक्नसले भनयो, ‘म जदान््ुछ मलेै के गनु्त पनने हो। म मरेदा भकदारीहरू 
भ्कदाउँ्ुछ र ्यसलदाई अझ ठूलो पदा्ुछ्त। ती नयदँा भकदारीहरूमदा म सबै अननहरू र 
अरू मरेदा रदाम्ो चीजहरू रदाखने्ुछ। तब म आफैं लदाई भनने्ुछ, मरेोमदा प्रशसत रदाम्ो-रदाम्ो 
समदानहरू ्छन।् आउने धिरैे वष्तको लदागी मलेै थपुदारेको ्ुछ। आरदामक्सत बस, खदाउ, पीउ 
अक्न जीवनमदा आनन् मनदाऊ।’

“तर परमेश्वरले ्यस मदाक्नसलदाई भननभुयो, ‘क्तमी मखू्त हौ, आज रदातीनै क्तमी 
मनने्छौ। अक्न क्तमीले आफनै लदाक्ग तयदार पदारेकदा चीजहरू कसको हुने्छ?’

“यसथ्त जसले आफनो क्नक्मत मदात्र धिन समपत्ी थपुदा्छ्त ्यसले ्यो मदाक्नसलदाई के 
हुन्छ र परमशे्वरको अक्घ यसतदा मदाक्नसहरू धिनी होइनन।्”१६४

४.४७ येशूलाई प्छयाउँदा दुःखहरू आइपन्त सक्छन्
येशलेू लगदातदार भननभुयोः “म प्ृथवीमदा आगो लगदाउन आएको हु।ँ तर मैले कसरी 
आशदा गनने क्क यो अक्घ्के्ख नै सक्लकसकेको रह्ेछ भनने।  म बक्प्तसमदा गररने क्बक्भनन 
तररकदाबदाट बक्प्तक्समत हुन ुपरेको ्छ। यो कदामको अनत नभइनजेल समम म क्बचक्लत 
नै रहने्ुछ। के क्तमीहरू समझन्छौ क्क प्ृथवीलदाई शदाक्नत क््न ुनै म आएको हु?ँ अह!ँ 
म प्ृथवीलदाई भदाग गन्त आएको हु।ँ अक्हले्के्ख पदँाच जनदाको एउटदा पररवदार क्बभदाजन 
हुने्छ, तीन जनदा ्ईु जनदाको क्बरुद्धमदा जदाने्छन, अक्न ्ईुजनदा तीन जनदाको क्बरुद्धमदा 
हुने्छन।्

बदाब ुर ्छोरदाहरू क्बभदाजनमदा आउने्छः 
्छोरदा बदाबकुो क्बरुद्धमदा हुने्छ। 
अक्न बदाब ु्छोरदाको क्बरुद्धमदा हुने्छ। 
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आमदा र ्छोरीहरू मदाझ क्बभदाजन आउने्छः 
्छोरी आमदाको क्बरुद्धमदा हुन्ेछ। 
आमदा ्छोरीको क्बरुद्धमदा हुन्ेछ। 

सदास ूर बहुदारी मदाझ फदाटो आउने्छः 
बहुदारी सदासकूो क्बरूद्धमदा हुन्ेछ। 
सदास ूबहुदारीको क्बरुद्धमदा हुन्ेछ।”१६५

४.४८ आफनो हृदयलाई पररवत्तन गर
्यसबेलदा कोही मदाक्नसहरू येशसूँग क्थए। ती मदाक्नसहरूले गदाक्ललकदा मदाक्नसहरूको 
क्बषयमदा एउटदा कथदा येशलूदाई सनुदाए। क्पलदातसुले कक्तपय मदाक्नसहरूलदाई उपदासनदा 
गरररहकेो बेलदा मदारेकदा क्थए। क्पलदातसुले ती मदाक्नसहरूको रगत परमशे्वरलदाई बक्ल्दान 
चढदाएको पशहुरूको रगतक्सत क्मसदाए। येशलेू उत्र क््नभुयो, “क्तनीहरूमदाक्थ यसतो 
घट्नदा घट्यो भनी के क्तमीहरू गदालीलकदा अनय मदाक्नसहरू भन्दा क्तनीहरू अझ पदापी 
क्थए भनने सौच्छौ? होइन, क्तनीहरू ् यसतदा क्थएनन।् तर क्तमीहरूले पक्न आफनो हृ्य 
र जीवन पररवत््तन गरेनौ भने क्तमीहरू पक्न सव्तनदाश हुने्छौ। क्सलोआमको धिरहरदा 
क्तनीहरूमदाक्थ झरेर अठदाह् जनदा मनने मदाक्नसहरूको क्बषयमदा क्तमीहरू के सोच्छौ? के 
क्तमीहरू क्तनीहरूलदाई यरूशलेमकदा अनय सबै मदाक्नसहरू भन्दा धिरैे पदापी समझन्छौ? 
क्तनीहरू ्यसतदा क्थएनन।् तर म क्तमीहरूलदाई भन््ुछ, यक्् क्तमीहरूले आफनो हृ्य र 
रहन सहन पररवत्तन गरेनौ भने क्तमीहरू पक्न ्यसरी नै नदाश हुने्छौ?”

येशलेू यो दृटिदानत भननभुयो, “एकजनदा मदाक्नसको एउटदा नेभदारोको रुख क्थयो। ् यसले 
्यो रुखलदाई आफनै ्दाखको बदारीमदा रोपेको क्थयो। ्यो मदाक्नस रूखमदा फल लदागयो 
क्क भनेर हने्त आयो, तर केही पदाएन। ् यस ् दाखबदारी हरेचदाहको लदाक्ग ् यसले एकजनदा 
नोकर पक्न रदाखकेो क्थयो। ्यसथ्त ्यो मदाक्नसले आफनो नोकरलदाई भनयो, मलेै तीन 
वष्त अक्घ्के्ख यो रूखमदा फल खोक्जरह्ुेछ, तर केही पदाइनँ। यसलदाई कदाटी ्ऊे! क्कन 
्यसै जमीन खरे फदालने? तर नोकरले उत्र क््यो, ‘मदाक्लक फलको लदाक्ग अझ एक 
बष्त यस रुखलदाई रदाखौं। मलदाई यसको वररपरर खनेर मल हदालन क््नहुोस।् हुनसक्छ, 
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आउँ्ो वष्त यो रूखले अवशयै फल ्लेदा। यक्् ्यसबेलदा समम पक्न रुखले फल क््एन 
भने ्यलदाई कदाटी क््ऊँलदा।’ ”१६६

४.४९ येशूले शवश्रा्मको शदन्मा एउटी स्तीलाई शनको पानु्तहुन्छ
क्बश्रदामको क््न येशलेू सभदाघरहरूमदा क्शक्षदा क््नभुयो। सभदाघरमदा एउटी स्ती क्थई। ऊ 
क्भत्र ् टुिदा्मदा पसकेो क्थयो जसविदारदा ऊ अठदार बष्तबदाट कुपे्रकी क्थई। ् यसको ढदाड कुप्रो 
क्थयो अक्न क्सधिदा उक्भन सक्तिनथी। जब येशलेू उसलदाई ्खेनभूयो र उहदँाले भननभुयो, 

“ए नदारी, क्तमी आफनो रोगबदाट मतुि भयौ।” येशलेू ऊमदाक्थ हदात रदाखनभूयो। ्यसपक््छ 
ऊ उठ्न सकी अक्न परमशे्वरको प्रशसंदा गरी।

क्बश्रदामको क््न यसरी येशलेू जदाती पदारेकोमदा सभदा घरकदा प्रमखु येशसूँग ररसदाएकदा 
क्थए। यसकदारण उहदँाले ्यहदँा उपक्सथत मदाक्नसहरूलदाई भननभुयो, “्छ क््न कदाम 
गररन्छ। अक्न कुनै क््न क्नको पदान्तको लदागी कोही आउन सक्छ। तर क्बश्रदाम को क््न 
क्नको हुनको क्नक्मत नआउन।ु”

येशलेू उनलदाई भननभुयो, “क्तमीहरू कपटी हौ। क्तमीहरू सबैले क्तमीहरूको गोठ 
अथवदा गधिदा खोलेर गोरू अथवदा तवेलदाबदाट क्तनीहरूलदाई पदानी क्पयदाउन लैजदान्छौ। 
क्तमीहरू यो क्बश्रदामको क््न पक्न ग्छछौ? यो स्ती जसलदाई मैले क्नको पदारें ऊ हदामै् 
यहू्ीकी ्छोरी हुन।् तर शतैदानले उसलदाई अठदाह् वष्तसमम बदँाधिरे रदाखयो। के क्बश्रदामको 
क््न उसको बनधिनबदाट ्ुछटदाउने कदाम ठीक क्थएन?” जब येशलेू यसो भननभुयो, 
सबै मदाक्नसहरू जसले उहदँाको क्नन्दा गरे क्तनीहरू लक्जजत भए। अक्न क्भडकदा सबै 
मदाक्नसहरू येशलेू गरेको ्यसतो अचक्ममत कदाय्तकदा क्नक्मत खशुी भए।१६७

४.५० येशूको शवरुधि्मा यहूदी अगुवाहरू
यरूशलेममदा क्हउँ्को बेलदा क्थयो सदाथै समप्तणको  चदाड  पक्न आयो। येश ूमक्न्रको 
प्रदाङ्गदाण अनतग्तत सलेुमदानको ्लदानमदा टहक्लरहन ु भएको क्थयो। यहू्ीहरूले 
येशलूदाई वररपरर घरेे। क्तनीहरूले भने, “कक्हले समम क्तम्ो क्बषयमदा हदामीलदाई रहसयमदा 
रदाख्छौ? यक्् क्तमी ख्ीटि नै हौ भने, हदामीलदाई सपटि पदार।”
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येशलेू उत्र क््नभुयो, “मलेै क्तमीहरूलदाई पक्हलयै भक्नसकेको ्ुछ, तर क्तमीहरूले 
क्बश्वदास गरेनौ। म आश्चय्तकम्तहरू ग्ुछ्त, मरेो क्पतदाको नदाममदा। ती आश्चय्तकम्तहरूले 
मरेो बदारेमदा प्रमदाण क््न्छ। क्तमीहरू तर क्बश्वदास ग्दैनौ। क्कनभने क्तमीहरू मरेदा भडेदाहरू 
होइनौ। मरेो भडेदाहरू मरेो आवदाज सनु््छन।् म क्तनीहरूलदाई जदान््ुछ र क्तनीहरूले 
मलदाई पछयदाउँ््छन।् म मरेदा भडेदाहरूलदाई अननत जीवन क््ं् ्ुछ। क्तनीहरू कक्हलयै मनने 
्ैछनन।् अक्न कसैले पक्न क्तनीहरूलदाई मरेो हदातबदाट खोसेर लदान सक्नै। मरेदा क्पतदाले 
मरेो भडेदा मलदाई क््नभुयो। उहदँा सबैभन्दा महदान ् हुनहुुन्छ। कसैले पक्न मरेो क्पतदाको 
हदातबदाट भेंडदा खोसेर लदान सक्नै। क्पतदा र म एकै हौं।”

फेरर यहू्ीहरूले येशलूदाई मदान्त ढुङ्गदा क्टपे। तर येशलेू क्तनीहरूलदाई भननभुयो, 
“मरेदा क्पतदाबदाट क्तमीहरूलदाई मलेै धिरैे रदाम्दा कदामहरू ् खेदाइसकेको ्ुछ। ती चीजहरू मधये 
कुन चदँाक्ह कदामको लदाक्ग मलदाई ढुङ्गदाले क्हकदा्तउन खोज्छौ?”

यहू्ीहरूले भने, “क्तमीले कुनै रदाम्ो कदाम गरेकोमदा क्तमीलदाई हदामी ढुङ्गदाले हदानेर 
मदानने ्ैछनौं। तर क्तमीले भनेकदा ती कुरदाहरू परमशे्वरको क्बरूद्ध ्छन।् क्तमी खदाली 
मदान्ेछ मदात्र हौ, तर क्तमी भन्छौ क्तमी परमशे्वर समदान हौ। ्यही कदारणले ग्दा्त हदामीले 
क्तमीलदाई ढुङ्गदाले क्हकदा्तएर मदान्त खोजेकदा हौं।”

येशलेू उत्र क््नभुयो, “यो क्तमीहरूको ् यवसथदामदा लेक्खएको ्छ, ‘मलेै भनें, क्तमीहरू 
्वेहरू  हौ।’  यो धिमदा्तशदास्तले क्तनीहरूलदाई ् वेहरू भनयो। मदाक्नसहरू जसले परमशे्वरको 
स-ुसमदाचदार ग्रहण गरे। अक्न धिम्तशदास्त सधिै ँस्य ्छ। यसथ्त क्तमीहरू मलदाई क्कन भन्छौ, 
क्तमी परमशे्वरको क्नन्दा ग्छछौ, क्कनभने मलेै भने, ‘म परमशे्वरको पतु्र हु?ँ’ क्पतदाले मलदाई 
चनुनभुयो अक्न संसदारमदा पठदाउन ुभयो। यक्् मलेै मरेदा क्पतदाको कदामहरू गक्््तन भने मलदाई 
क्बश्वदास नगर। तर य्ी मलेै मरेदा क्पतदाकदा कदामहरू गरें भने क्तमीहरूले मलदाई क्बश्वदास गनु्त 
प्छ्त। यक्् क्तमीहरूले मलदाई क्बश्वदास गरेनौ भने, म ज ेग्ुछ्त मरेो कदाममदा क्बश्वदास गर। तब 
क्तमीहरूले थदाहदा पदाउने्छौ अक्न बझुने्छौ क्क म परमशे्वरमदा ्ुछ औ परमशे्वर म-मदा हुनहुुन्छ।”

यहू्ीहरूले येशलूदाई फेरर पक्रने प्रयदास गरे। तर येश ूक्तनीहरूबदाट उमकन ुभयो।
्यसपक््छ येश ू फेरर य््तन न्ीको क्षेत्र पदार गरेर जदानभुयो। येश ू ्यस ठदाउँमदा 

जदानभुयो जहदँा यहूननदाले पक्हलदा बक्प्तसमदा क््एकदा क्थए। येश ू् यहदँा बसनभुयो र उहदँाकहदँा 
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धिरैे मदाक्नसहरू आए। मदाक्नसहरूले भने, “यहूननदाले कक्हलयै आश्चय्तकम्त ्खेदाएनन।् 
तर यहूननदाले जनु मदाक्नसको क्बषयमदा जो सबै भननभुयो ्यो सदँाचो क्थयो।” अक्न ् यहदँा 
धिरैे मदाक्नसहरूले येशमूदा क्बश्वदास गरे।१६८

४.५१ साँघुरो ढोका
 येश ूप्र्येक गदाउँ र शहरमदा क्शक्षदा क््ं्  ैजदानभुयो। उहदँा यरूशलेम जदान यदात्रदा गरररहन ु
भएको क्थयो। कसैले उहदँालदाई भने, “ह ेप्रभ ुकक्तजनदा मदाक्नसहरूलदाई मकु्ति क््न ु
सक्कन्छ? केवल केही?”

येशलेू भननभुयो, “सदँाघरुो ढोकदाबदाट नै पसने धिरैे कोक्शस गर, क्कनभने यही सवग्तको 
बदाटो हो। धिरैे मदाक्नसहरू ्यहदँाबदाट पसने कोक्शस ग्छ्तन,् तर कोही पक्न सफल हुन 
सक्नै। यक्् कुनै घर-मदाक्लक आफनो घर ढोकदामदा तदालदा लगदाउँ्छ भने, क्तमीले बदाक्हर 
उक्भएर ढोकदा ढक्ढकदाउन सक्छौ, तर उसले ढोकदा खोल्नै। क्तमी भनन सक्छौ, ह े
महदाशय, हदाम्दा क्नक्मत ढोकदा खोक्लक््नहुोस।् तर ् यो मदाक्नसले भनने्छन ्म जदाक्न्न क्तमी 
कहदँाबदाट आएकदा हौ?” तब क्तमी भनन शरुू ग्छछौ, हदामीले एकसदाथ खदायौं, क्पयौं। हदाम्ो 
शहरकदा सडकहरूमदा तपदाइलेँ क्सकदाउनभुयो। अक्न फेरर उसले भनने्छ, म क्तमीलदाई 
क्चक्न्नँ, क्तमी कहदँाबदाट आएकदा हौ? म्के्ख टदाढदा जदाऊ। क्तमीहरू सबैले नै भलू ग्छछौ।

“क्तमीहरूले परमशे्वरको रदाजयमदा अरिदाहदाम, इसहदाक यदाकूब र जमम ै
अगमवतिदाहरूलदाई भट्ेने्छौं तर क्तमीहरू बदाक्हर फयदँाक्कने्छौ। तब क्तमीहरू रूने्छौ औ 
्दाह्दा क्कट्ने्छौ। मदाक्नसहरू पवू्त, पक्श्चम, उत्र र ्क्क्षणबदाट आउने्छन।् परमशे्वरको 
रदाजयमदा क्तनीहरू कुसथीमदा आसन क्लन्छन।् अक्हले जो तललो सतरमदा बसेकदा ्छन ्
परमशे्वरको रदाजयमदा क्तनीहरूले उचच सथदानमदा बसन पदाउने्छन।् अक्न जो अक्हले उचच 
आसनमदा बसेकदा ्छन ्परमशे्वरको रदाजयमदा क्तनीहरू तललो आसनमदा बसने्छन।्”१६९

४.५२ येशू यरूशले्म्मा नै ्मनु्त हुने्छ
्यसै बेलदा कोही फररसीहरू येशकूहदँा आए अक्न भने, “यहदँा्के्ख टदाडदा जदाऊ अक्न 
लकु। हरेो्ले तपदाईलंदाई मदान्त चदाहदान्छ।”
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येशलेू क्तनीहरूलदाई भननभुयो, “जदाऊ अक्न ्यो सयदाललदाई भन, ‘आज र भोक्ल 
मदाक्नसहरूमदा भएको भतूहरू भगदाउँ्ुछ अक्न क्बमदारीहरू क्नको पदानने कदाम ग्ुछ्त। तेस्ो 
क््न, मरेो सबै कदाम क्सक्द्धन्छ।’ तर आज र भोक्ल मलेै मरेो कदाम गनदै प्छ्त। तब अकदा्त 
क््न, म जदानै प्छ्त, क्कनभने सबै अगमवतिदाहरू यरूशलेममदा मनदै प्छ्त।

“ए यरूशलेम, यरूशलेम! क्तमीहरूले अगमवतिदाहरूलदाई मदा्छछौ अक्न परमशे्वरले 
क्तम्ोमदा पठदाएकदा ती मदाक्नसहरूलदाई ढुङ्गदाले क्हकदा्तउँ्छौ। धिरैे पलट क्तमीहरूको 
मदाक्नसहरूलदाई मैले सहयोग गन्त इच्छदा गरे। मैले क्तनीहरूलदाई कुखरुदाको पोथीले 
जसरी आफनदा चललदाहरूलदाई पखेंटदा मकु्न भलेदा ग्छ्त ्यसरी नै भलेदा गन्त चदाहदानथें। तर 
क्तमीहरूले मलदाई ्यसो गन्त क््एनौ। यसथ्त अब क्तमीहरूको घर पणू्तरूपले उजदाड 
हुने्छ। म क्तमीहरूलदाई भन्ुछ, यसकदारण मलदाई क्तमीहरूले भनने ्ैछनौ क्क, ‘सवदागत! 
परमशे्वले क्तनलदाई आशीवदा्त् क््ऊन ्जो परमप्रभकूो नदाउँमदा आउँ्छन।्’ ”१७०

४.५३ येशू एक फररसीको घर्मा
एक क्बश्रदामको क््न, कुनै एक मखुय फररसीको घरमदा खदानदा खदान ुयेश ूजदानभुयो। 
्यहदँा भएकदा सबै मदाक्नसहरूले उहदँालदाई खबैु नक्जकबदाट जदँाक्चरहकेदा क्थए। एकजनदा 
जलग्रह रोगीलदाई येशकूो अक्घ लयदाइएको क्थयो। येशलेू फररसीहरू र ्यवसथदाकदा 
शदास्तीहरूलदाई सोधनभुयो, “क्बश्रदामको क््न कसैलदाई क्नको पदानु्त उक्चत हो वदा होइन?” 
तर क्तनीहरूले येशकूो प्रश्नको उत्र क््न सकेनन।् यसकदारण उहदँाले ्यस मदाक्नसलदाई 
लयदाउनभुयो, अक्न उसलदाई क्नको पदानु्तभयो। तब उहदँाले ्यस मदाक्नसलदाई पठदाइक््न ु
भयो। येशलेू फररसीहरू र ्यवसथदाकदा शदास्तीहरूलदाई भननभुयो, “य्ी क्तमीहरूको 
पतु्र अथवदा कदाम गनने गोरू क्क गधिदा क्बश्रदामको क््न कुवदामदा जदाक्कए ्यसलदाई झटैि 
क्नकदाल्नैौ र?” ती फररसीहरू र शदास्तीहरूले येशलेू भनन ुभएको कुरदामदा केही भनन 
सकेनन।्

तब येशलेू ्खेनभुयो क्क केही अक्तक्थहरूले असल कुसथीहरू रोक्जरहकेदा क्थए। 
यसकदारण उहदँाले यो दृटिदानत सनुदाउन ुभयोः “जब कसैले क्तमीलदाई क्बवदाह भोजमदा 
क्नम्यदाउँ्छ, मखुय आसन नखोज। ती मदाक्नसले क्तमीहरूभन्दा पक्न मखुय मदाक्नस 
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क्नम्यदाएको हुन सक्छ। अक्न यक्् क्तमी आसनमदा बक्सरहकेदा ्छौ भने क्नम्यदाउने 
मदाक्नसले क्तमीलदाई भनने्छ, यो मदाक्नसलदाई क्तम्ो आसन ्ऊे। तब अक्नतम आसनमदा 
गएर क्तमीले बसन ुपनने्छ।

“यसकदारण जब कुनै मदाक्नसले क्तमीलदाई क्नम्यदाए भने गएर क्नमन सतरीय आसन 
ओगट। तब ् यो क्तमीलदाई क्नम्यदाउने मदाक्नस आएर भनने्छ, ‘ए क्मत्र, क्तमी अझ मखुय 
आसनमदा बस।्यक्तबेलदा सबै अक्तक्थहरूले क्तमीलदाई सममदान गनने्छन।्’ क्कनभने जसले 
आफैं लदाई मदाक्थ उठदाउँ्छ ्यो तल झनु्त प्छ्त। तर जसले आफैं लदाई क्नमन सतरको मदान्ेछ 
्यसलदाई उचच तलुयदाइने्छ।”

्यसपक््छ येशलेू क्तनलदाई क्नम्यदाउने फररसीहरूलदाई भननभुयो, “जब कुनै क््न 
क्तमीहरूले क्बहदान वदा बेलकुीको भोजन गरदाउन इच्छदा ग्छछौ ्यसबेलदा केवल आफनदा 
सदाथीहरू, ्दाजय-ूभदाईहरू, आफनतहरू र धिनी क््छमकेीहरूलदाई मदात्र नबोलदाउ। 
ब्ल्दामदा क्तनीहरूले पक्न क्तमीहरूलदाई खदानदा खदान क्नमतो क््न्छन ्अक्न क्तम्ो इनदाम 
पदाइहदालने्छौ। यसको सटिदामदा, जब कुनै ्यसतो भोज ग्छछौ, ती गरीब, कँुजो, लङ्गडदा र 
अनधिदाहरूलदाई बोलदाऊ। ्यपक््छ क्तमी धिनय हुने्छौ, क्कनभने क्षक्तपकु्त्त गन्त क्तनीहरूसँग 
केही पक्न हुँ् नै। तर जब असल मदाक्नस मृ् यबुदाट बौरी उठ्ने्छ ्यसबेलदा क्तमीहरूले 
इनदाम पदाउने्छौ।”१७१

४.५४ साँझको भोज्मा बोलाईएका ्माशनसहरूको दृष्ानत
 येशसूँग बक्सरहकेदा धिरैे मदाक्नसहरू मधये एकजनदाले यो कुरदा सनुयो। ्यस मदाक्नसले 
येशलूदाई भनयो, “क्तनीहरू ज-जसले परमशे्वरको रदाजयमदा भोज खदान पदाउँ्छन,् क्तनीहरू 
सदँाचचनैै धिनय हुन।्”

येशलेू ्यस मदाक्नसलदाई भननभुयो, “कुनै एउटदा मदाक्नसले क्बशदाल भोजको 
्यवसथदा गरेको क्थयो। ्यसले धिरैे मदाक्नसहरूलदाई बोलदाएको क्थयो। जब खदानदा 
खदाने बेलदा भयो, ्यस मदाक्नसले आफनो नोकरलदाई पदाहुनदाहरूलदाई बोलदाउन ुपठदायो, 
‘आउनहुोस ्प्र्येक चीज तयदारी ्छ।’ तर सबै पदाहुनदाहरूले भने क्क क्तनीहरू जदान 
असमथ्त क्थए। प्र्येकले एक एक बहदानदा बनदाए। पक्हलो मदाक्नसले भनयो, ‘मलेै भख्तरै 
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एउटदा खते क्कनेको्ुछ, यसथ्त यसलदाई हने्त म जदानै प्छ्त। ्यदा गरी मदाफ गनु्तहोस।्’ अकयो 
मदाक्नसले भनयो, ‘मलेै भख्तरै पदँाच जोर गोरू क्कनेको्ुछ, ्यसले ग्दा्त म क्तनीहरूलदाई 
कदाम क्सकदाउन जदान ुप््त्छ। मलदाई ् यदा गरी मदाफ गनु्तहोस।्’ तेस्ो मदाक्नसले भनयो, ‘मलेै 
भख्तरै क्ववदाह गरेको ्ुछ, म आउन सक्तिनँ।’

“्यसपक््छ ्यो नोकर फक्क्त यो। ्यसले आफनो मदाक्लकलदाई वतृदानत सनुदायो। 
मदाक्लक अ्यनतै ररसदायो अक्न भनयो, ‘चदँाडो गर। शहरकदा गलली र सदँाघरुो बदाटो क्तर 
जदाऊ अक्न गरीब मदाक्नसहरू, लङ्गडदा र अनधिो तथदा ललुदाहरूलदाई लयदाऊ।’

“तब ्यस नोकरले मदाक्लकलदाई भनयो, ‘मदाक्लक तपदाईलें जे भनन ुभएको क्थयो, 
्यो मलेै गरे, तर अझ ैअरू मदाक्नसहरूलदाई बसदाउने ठदाउँ ्छ।’ मदाक्लकले नोकरलदाई 
भने, ‘मलू सडकहरू र गदँाउले बदाटोक्तर जदाऊ मदाक्नसहरूलदाई यतदा आउन भन तदाक्क 
घर भररयोस।् म क्तमीलदाई भन्ुछ, मरेो क्नमतो पदाउनेहरू मधये कसैले पक्न मसँग भोज 
खदान पदाउने ्ैछन।’ ”१७२

४.५५ शनण्तयगर के शत्मीहरू ्मलाई प्छयाउन सक्छौ
धिरैे मदाक्नसहरूले येशसूँग यदात्रदा गरररहकेदा क्थए। उहदँा क्तनीहरूपरटि फक्त न ुभयो अक्न 
भननभुयो, “यक्् कोही मदाक्नस मकहदँा आउँ्छ भने, अक्न मलदाई भन्दा अक्धिक उसको 
बदाब,ु आमदा, प्नी, ्छोरदा-्छोरी, ्दाजय-ूभदाई तथदा क्््ी बक्हनीहरूलदाई पे्रम ग्छ्त भने 
्यो मदाक्नस मरेो चलेदा हुन सक्नै। कुनै पक्न मदाक्नसले आफनो जीवनलदाई भन्दा बेशी 
मलदाई धिरैे पे्रम गनु्त प्छ्त। यक्् कसैले आफनो कू्रस (समसयदा) नउठदाई मलदाई पछयदाउँ्छ 
भने ्यो मदाक्नस मरेो चलेदा हुन सक्नै।

“यक्् क्तमी एउटदा भवन बनदाउन चदाहन्छौ भने, क्तमीले पक्हले बसरे ् यो बनदाउनलदाई 
कक्त खच्त लदागने हो ् यसको ्छलफल गनु्त प्छ्त। भवनको कदाम परूदा क्सधयदाउनलदाई ् यक्त् 
क्तम्ोमदा भएको पैसदाले पगु्छ पगु्नै ्यो हनेु्त प्छ्त। यक्् क्तमीले यसो नगरे, कदाम त शरुू 
गन्त सक्छौ, तर ्यसलदाई परूदा गन्त सक्नैौ। अक्न यक्् परूदा गन्त नसके सबै मदाक्नसहरूले 
क्तमीलदाई क्खसी गनने्छन।् क्तनीहरूले भनने ्छन,् ‘यो मदाक्नसले घर बनदाउन त शरुू 
गऱयो तर परूदा गन्त भने सकेन।’
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“यक्् कुनै रदाजदा अकयो रदाजदासँग यदु्ध गन्त जदँा््ैछ भने, पक्हले ऊ बसनपु्छ्त, योजनदा 
बनदाउन ुप्छ्त। य्ी ्यसको ्श हजदार मक्नसहरू ्छन ्अक्न उसको क्बपक्षी बीसहजदार 
मदाक्नसहरू क्लएर आउँ््ैछ भने, ्यसले क्नण्तय गनु्तप्छ्त क्क ऊ क्बजयी हुन सक्छ क्क 
सक्नै। यक्् उसले ्यो रदाजदालदाई क्ज्न सक्नै भने उसले आफनो मदाक्नसहरू अकयो 
रदाजदाकोमदा शदाक्नत प्रसतदाव रदाखनको क्नक्मत पठदाउन ुप्छ्त।

“्यसरी नै, क्तमीहरूले पक्हले योजनदा बनदाउन ु प्छ्त। मलदाई पछयदाउने हो भने 
क्तमीहरूले प्र्येक कुरदालदाई ्छोड्नपु्छ्त। नत्र क्तमीहरू मरेो चलेदा बनन सक्नैौ।

“ननू असल चीज हो। तर यक्् ननूले आफनो नकू्नलो सवदा् हरदायो भने, यो 
बेकदामे हुन्छ। ्यसलदाई फेरर नकू्नलो बनदाउन सक्क्नै। ्यसलदाई क्तमीहरूले मदाटो 
सरह अथवदा क्बरूवदाकदा मलकदा लदाक्ग समते प्रयोग गन्त सक्नैौ। मदाक्नसहरूले ्यसै 
फयदँाक्कक््ने्छन।्

“जसले मरेो कुरदा सकु्नरहकेदा ्छौ सनु।”१७३

४.५६ हराएको भेंड़ाको दृष्ानत
अनेकौं कर उठदाउनेहरू र पदापीहरू येशकूहदँा उहदँाकदा कुरदाहरू सनुन आए। तब फररसीहरू 
र ्यवसथदाकदा शदास्तीहरूले क्बरोधि प्रकट गन्त थदाले, “हरे! यो मदाक्नसले पदापीहरूलदाई 
पक्न ग्रहण ग्छ्त अक्न सँगै बसेर खदान्छ।”

्यसपक््छ येशलेू क्तनीहरूलदाई यो दृटिदानत सनुदाउनभुयोः “क्तमीहरूमधये कसैको 
सय वटदा भेंडदाहरू ्छन ्अक्न ती मधये एउटदा हरदायो, ्यो उनदानसय भेंडदालदाई ्छोडेर 
हरदाएको एउटदा भेंडदा खोजन जदान्छ। ्यो भेंडदा जब समम पदाउ्नै ऊ खोजी रहने ्छ। 
अक्न जब उसले हरदाएको भेंडदा पदाउँ्छ ऊ अक्त खशुी हुन्छ। ्यो मदाक्नसले भेंडदालदाई 
आफनो कदँाधिमदा बोकेर लयदाउने्छ। जब ् यो मदाक्नस उसको घरमदा फकने र आउँ्छ, आफनो 
सदाथीहरू र क््छमकेीहरूकोमदा जदान्छ अक्न भन्छ, ‘म जसतै खशुी होऊ, क्कनभने मलेै 
हरदाएको भेंडदा पदाएको ्ुछ।’ ्यसतै प्रकदारले म भन््ुछ, क्तमीहरूलदाई सवग्तमदा अक्त 
आनन् हुन्छ जब एउटदा पदापीले आफनो हृ्य पररवत्तन ग्छ्त अक्न अनय उननसय 
धिदाक्म्तक मदाक्नसहरूले आफनो हृ्य पररवत््तन गनु्त कुनै आवशयक प्दैन।१७४
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४.५७ हराएको शसककाको दृष्ानत
“मदानौ एउटी स्तीसँग ्शवटदा चदँा्ीकदा क्सककदाहरू ्छन,् यक्् उसले एउटदा क्सककदा 
हरदाई, ्यसले बत्ी बदाल्ेछ अक्न ्यो घरमदा खोज् ैबढदा्छने। जबसमम उसले क्सककदा 
पदाउँक््न खबु धयदानपवू्तक खोज्ेछ। अक्न जब उसले ्यो हरदाएको क्सककदा पदाउँ्ेछ, उसले 
आफनो सदाथीहरू र क््छमकेीहरूलदाई बोलदाएर भन्ेछ, ‘मदाक्नसहरु खशुी होऊ, क्कनभने 
मलेै हरदाएको क्सककदा पदाए।ँ’ ्यसरी नै, म भन््ुछ, ‘जब एकजनदा पदापीले आफनो हृ्य 
पररवत्तन ग्छ्त भने परमशे्वरको ्तूहरूको अक्घ खशुी ्छदाउँ््छ।’ ”१७५

४.५८ हराएको ्छोराको दृष्ानत
 ् यसपक््छ येशलेू भननभुयो, “एकजनदा मदाक्नसको ्ईु पतु्रहरू क्थए। कदान्छो ्छोरोले 
आफनो बदाबलुदाई भनयो, ‘क्पतदा हदाम्ो समपक्त्मदा मरेो भदागमदा जे जक्त अशं प्छ्त मलदाई 
क््नहुोस।्’

“केही क््न पक््छ कदान्छो ्छोरोले आफनो सबै समपक्त् बटुलयो अक्न ् यो टदाढदा ्शेमदा 
गयो। ्यहदँा ्यसले मखू्तले झैं आफनो रूक्पयदँा-पैसदा सब खच्त गऱयो। आफूक्सत जे जक्त 
क्थयो सबै ्यसले सवदाहदा पदाऱयो। तब, ्यो ठदाउँमदा खडेरी पऱयो, अक्न पदानी पटककै 
परेन। ्शेभरी मदाक्नसहरूले खदानेकुरदा पदाउन ्छदाडे। ्यो खबैु भोकदायो अक्न उसलदाई 
पैसदाको पक्न आवशयकतदा पऱयो। अक्न ्यस ठदँाउको कुनै एकजनदा मदाक्नसकहदँा गयो 
अक्न आफनो जीक्वकदाको लदाक्ग ्यसले ्यहदँा कदाम क्लयो। अक्न उसले ्यसलदाई 
खतेमदा सुँगरुहरू हने्त पठदायो। ्यो मदाक्नस ्यक्त् भोकदाएको क्थयो क्क उसले जनु चदारो 
सुँगरुहरूले खदँा््ैथयो खदान खोजयो। तर कसैले ्यसलदाई केही क््एन।

“तब उसले आफूलदाई मखू्त भएको अनभुव गऱयो। उसले भनयो, ‘मरेदा बदाबकुो जक्त 
नोकरहरू ्छन ्क्तनीहरूकोमदा आवशयक भन्दा बेशी खदानदा ्छ। तर म यहदँा भोकले मन्त 
लदागेको ्ुछ। म उठ््ुछ अक्न यहदँाबदाट बदाबकुहदँा जदान्ुछ अक्न म उनलदाई भनने्ुछ ह ेक्पतदा! 
मलेै परमशे्वर अक्न तपदाईकंो अक्घ पक्न पदाप गरें म तपदाईकंो ्छोरो भक्नन अब उसो 
योगयको ्ैछन। मलदाई तपदाईकैं एकजनदा नोकर झैं रदाखनहुोस।्’ यसरी ्यो केटो उठ्यो 
अक्न आफनो बदाबलुदाई भट्ेन गयो।
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“जब क्नकै पर ्के्ख ऊ आउँ् ैक्थयो, ्यसको बदाबलेु ्खे,े अक्न आफनो ्छोरोप्रक्त 
बदाबकुो मनमदा खबैु ्यदा जदागयो। अक्न बदाब ु्छोरो भएकहदँा ्गु् दै गएर अगँदालो हदाले र 
चमुबन गरे। ्छोरोले क्तनलदाई भनयो, ‘ह ेक्पतदा, मलेै परमशे्वर र तपदाईकंो अक्घ पदाप कदाम 
गरेको ्ुछ। म तपदाईकंो ्छोरो भक्नन ुअब उसो योगयको ्ैछन।’

“तर उसको बदाबलेु उसको नोकरहरूलदाई अह्दाए, ‘चदँाडो रदाम्दा-रदाम्दा लगुदाफदाटदा 
लयदाऊ अक्न यसलदाई लगदाई ् ऊे। हदातमदा औठंी पक्न लगदाई्ऊे अक्न खटुिदामदा जतु्दा पक्न 
लगदाई्ऊे। ्यो मोटो बदा्छदा लयदाऊ, ्यसलदाई मदार अक्न हदामी खदाएर भोज मनदाउँ्छौं। 
क्कनभने यो मरेो ्छोरो मरेको क्थयो, तर अक्हले ऊ जीक्वत फकथी आएको ्छ। ऊ हरदाएको 
क्थयो, तर उसलदाई अक्हले पदाइएको ्छ।’ ्यसपक््छ क्तनीहरूले भोजको ्यवसथदा गरे।

“उनको जेठो ्छोरो खतेमदा क्थयो। ऊ क्बसतदारै घरमदा आयो। उसले ्यहदँा नदाच गदान 
भइरहकेो सनुयो। यसथ्त जेठो ्छोरदाले एकजनदा नोकरलदाई बोलदाएर सोधयो, ‘यी सब के 
भइरहकेो ्छ?’ नोकरले उत्र क््यो, क्तम्ो भदाइ फकने र आएको ्छ। क्तम्दा बदाबलेु भोजको 
लदाक्ग मोटो बदा्छदा मदान्त लगदाएकदा ्छन ्क्कनभने भदाई सकुशल फकने र आएकोमदा क्तनी 
अ्यनतै खशुी ्छन।्

“्यो जेठो ्छोरो ररसदायो अक्न भोजमदा जदान मन गरेन। यसथ्त उसको बदाब ुआफैं  
गएर क्तनलदाई उ्सवमदा सक्ममक्लत हुन आग्रह गरे। ्यो ्छोरोले बदाबलुदाई भनयो, ‘मलेै 
यक्तकदा वष्तसमम नोकरझैं तपदाईकंो सेवदा गरें। मलेै सधिै ँतपदाईकंो आज्दा पदालन गरें। तर 
मरेो क्नक्मत तपदाईलें एउटदा सदानो पदाठो समम क््नभुएन, तदाक्क म मरेदा क्मत्रहरूसँग भोज 
मनदाउँन सकथें। तर तपदाईकंो यो ्छोरदाले आफनो परैु समपक्त् बेशयदाहरूको सङ्गत मदा 
उडदाएको हो। अक्न ऊ घर आउँ्दा चदँाक्ह मोटो बदा्छो समते मदान्त लदाउनभुयो।’

“अक्न बदाबलेु ्छोरदालदाई भने, ‘ए ्छोरो! क्तमी त मसँग सधिै ँ्छौ। मरेोमदा भएको सदारदा 
समपक्त् क्तमै् हो। हदामी सबै खशुी होऊँ र भोजन गरौं। क्कनभने क्तम्ो भदाई मरेको क्थयो 
अक्न क्जउँ्ो फकथी आएको ्छ। ऊ हरदाएको क्थयो तर अक्हले पदाइएको ्छ।’ ”१७६

४.५९ अनाज्ाकारी भण्डारेको दृष्ानत
येशलेू आफनदा चलेदाहरूलदाई भननभुयो, “एकजनदा धिनी मदाक्नस क्थए। क्तनले आफनो 
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्यदापदारको हरेचदाहको क्नक्मत एकजनदा भणडदारे क्नयतुि गरेकदा क्थए। केही समय पक््छ 
्यो धिनी मदाक्नसले चदाल पदाए क्क ्यस भणडदारेले उसको समपक्त् नटि पदा्दै क्थयो। 
यसकदारण क्तनले ्यो भणडदारेलदाई बोलदाए अक्न भने, ‘मैले क्तम्ो बदारेमदा सनेुको ्ुछ। 
क्तमीले खच्त गरेको मेरो रूक्पयदँा- पैसदाको क्बवरण ्ऊे। अब उसो क्तमी मेरो भणडदारे 
रहन पदाउने ्ैछनौ।’

“्यसपक््छ ्यो भणडदारेले आफैं  सोचन लदागयो, ‘मलेै के गनु्त पनने हो? मरेो मदाक्लकले 
मलदाई कदामबदाट क्नकदालनेवदालदा ्छन।् खतेमदा कदाम गनने मरेो शक्ति ्ैछन। मलदाई मदागन ु
पक्न लदाज लदाग्छ। म जदान््ुछ मलेै के गनु्त प्छ्त तदाक्क जब मलेै मरेो कदाम गमुदाउँ्ुछ, अरू 
मदाक्नसहरूले मलदाई क्तनीहरूको घरमदा बोलदाउने ्छन।्’

“यसकदारण ् यो भणडदारेले ज-जसले पसैदा लगकेदा क्थए प्र्येकलदाई बोलदायो। ् यसले 
पक्हलो मदाक्नसलदाई भनयो, ‘क्तमीले मरेो मदाक्लकलदाई कक्त क्तनु्तप्छ्त?’ ्यस मदाक्नसले 
भनयो, ‘मलेै क्तनलदाई चदार हजदार क्कलोग्रदाम जैतनू तेल क््नपु्छ्त।’ ्यो भणडदारीले 
्यसलदाई भनयो, ‘यहदँा क्तम्ो सचूी ्छ, बसेर झटैि सचूी घटदाउने कदाम गर र ्ईुहजदार 
क्कलोग्रदाम लेख।’

“्यसपक््छ भणडदारेले अकयो मदाक्नसलदाई भनयो, ‘क्तमीले मेरो मदाक्लकलदाई कक्त 
क्तनु्तप्छ्त?’ ्यस मदाक्नसले भनयो, ‘मलेै क्तनलदाई एक सय बोरदा गहू ँक््नपु्छ्त। तब ्यो 
भणडदारेले भनयो, यहदँा क्तम्ो सचूी ्छ। यसलदाई घटदाऊ अक्न अससी बोरदा लेख।’

“पक््छ मदाक्लकले ्यो इमदान्दारहीन भणडदारेको प्रशसंदा गरे क्कनभने उसले चलदाकी 
सदाथ कदाम गऱयो। हो, संसदाररक मदाक्नसहरू आक््मक मदाक्नसहरू भन्दा क्तनीहरूको 
मदाक्नसहरूक्सत ्यवहदारमदा चतरु हुन्छन।्

“म क्तमीहरूलदाई भन््ुछ, संसदारमदा भएकदा क्तम्दा क्चजहरू प्रयोग गरेर आफनो 
क्मत्रहरू बनदाऊ। जब ती चीजहरू सक्कन्छ, तब क्तमीहरूलदाई अननत बदास सथदानमदा 
सवदागत हुने्छ। यक्् कुनै मदाक्नसलदाई सदानो कुरोमदा क्बश्वदास गन्त सक्कन्छ भने ठूलदा-
ठूलदा कुरदामदा पक्न क्बश्वदास गन्त सक्कन्छ। यक्् मदाक्नस स-सदानदा कुरदाहरूमदा इमदान्दारहीन 
्छ भ ेठूलदा-ठूलदा कुरदामदा पक्न इमदान्दारहीन हुन्छ। यक्् क्तमीलदाई संसदाररक समपक्त्मदा 
क्बश्वदास गन्त सक्कं्नै, क्तमीहरूलदाई कसरी सदँाचो समपक्त्को लदाक्ग क्बश्वदास गररन्छ 
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यक्् क्तमीहरूले अकदा्तको सदामदानहरूमदा क्बश्वदास प्रमदाण गन्त सकेनौ भने क्तमीहरूलदाई 
कसले क्तमीहरूकै सदामदानहरू क््ने्छ?

“एकै समयमदा एउटदा नोकरले ्ईुजनदा मदाक्लकको सेवदा गन्त सक्नै। ्यो नोकरले 
एकजनदा मदाक्लकलदाई घणृदा ग्छ्त अक्न अकयोलदाई पे्रम ग्छ्त, अथवदा ्यो एकजनदाको 
भति हुन्छ भने अकयोलदाई मन परदाउँ्नै। एकै समयमदा क्तमीहरूले परमशे्वर र समपक्त्को 
सेवदा गन्त सक्नैौ।”

फररसीहरूले यी सब सकु्नरहकेदा क्थए। फररसीहरूले येशकूो क्नन्दा गरे क्कनभने 
क्तनीहरू सबैले धिनलदाई पे्रम गथने। येशलेू ती फररसीहरूलदाई भननभुयो, “क्तमीहरू 
मदाक्नसहरूको अक्घ भलदा्मीको सवभदाव ्खेदाउँ्छौ। क्तमीहरू क्भत्र के ्छ परमेश्वर 
जदाननहुुन्छ। जनु कुरो मदाक्नसको लदाक्ग मलूयवदान ्छ परमशे्वरको क्नक्मत ्यसको केही 
मलूय ्ैछन।१७७

४.६० धनी ्माशनस र गरीब ्माशनस
येशलेू भननभुयो, “एउटदा धिनी मदाक्नस क्थयो। उसले बहुमलूय लगुदाहरू लगदाउँ्थयो 
्यो ्यक्त धिनी क्थयो क्क प्र्येक क््न भोज खवुदाउन सक्थयो। ्यहदँा लदाजरस नदाउँ 
गरेको एक गरीब मदाक्नस बस्थयो, ्यो ्यस धिनी मदाक्नसको घरको ढोकदा अक्घ सतुी 
रहन्थयो। ्यसको शरीर घदावै घदाऊले भररएको क्थयो। यक्् ्यसले ्यस धिनी मदाक्नसले 
खदाएर उरिकेो खदान पदाए पक्न सनतटुि हुन्थयो। कक्हले कदाहीं कुकुरहरूले ्यसको घदाऊ 
चदाक्टरहकेदा हुनथे।

“केही समय पक््छ लदाजरस मऱयो। सवग्त्तूहरूले लदाजरसलदाई बोकेर अरिदाहम को 
कदाखमदा सकु्मपक््ए। ्यो धिनी मदाक्नस पक्न मऱयो अक्न उसलदाई गदाडीयो। ्यसलदाई 
नरकलोकमदा पठदाइयो अक्न खबैु कटिमदा पऱयो। ् यो धिनी मदाक्नसले टदाडोबदाट अरिदाहदामले 
लदाजरसलदाई आफनो कदाखमदा क्लएको ्खेयो। ्यसले क्चचयदाएर भनयो, ‘ह े क्पतदा 
अरिदाहदाम, ममदाक्थ ्यदा गनु्तहोस!् लदाजरसलदाई मकहदँा पठदाइक््नहुोस ्तदाक्क ्यसले 
आफनो औलंदा पदानीमदा चोपन सक्छ र मरेो क्जरिोलदाई शीतल पदाररक््ओस।् क्कनभने यी 
जवदालदामदा म कटि पदाइरहकेो ्ुछ।’
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“तर अरिदाहदामले भने, ‘ह ेमरेो ्छोरो, समझ, क्तमी कसरी बदँाक्चरहकेदा क्थयौ? क्तम्ो 
जीवनमदा ्दामी्दामी धिरैे चीजहरू क्थए। लदाजरसकोमदा सबै नरदाम्ो चीजहरू मदात्र क्थए। 
अक्हले ् यो यहदँा सखुमदा ्छ, अक्न क्तमी चदँाही कटि पदाइरह्ेछौ। क्तमीहरू र हदाम्ो बीचमदा 
पक्न एउटदा ठूलो खदाडल ्छ। यहदँाबदाट कोही पक्न क्तमीहरू भएकोमदा पगुन सक्नै अक्न 
्यहदँाबदाट पक्न कोही यतदा तन्त सक्नै।’

“्यो धिनी मदाक्नसले भनयो, तब ह े क्पतदा अरिदाहदाम। लदाजरसलदाई प्ृथवीमदा मरेो 
बदाबकुो घर पठदाइक््नहुोस।् मरेदा पदँाचजनदा भदाईहरू ्छन।् यक्् लदाजरसले क्तनीहरूलदाई 
चतेदावनी क््ए भने, क्तनीहरू यो कटिमय ठदाउँमदा आउने ्ैछनन।्

“तर अरिदाहदामले भने, ‘क्तनीहरूको लदागी पढ्न मोशदाको ्यवसथदा र 
अगमवतिदाहरूको ग्रनथहरू ्छन,् क्तनीहरूले क्तनीहरूबदाट नै सनुनु।्’

“तर ्यो धिनी मदाक्नसले भनयो, ‘होइन! क्पतदा अरिदाहदाम! यक्् कोही मरेकदाहरूबदाट 
एक जनदा ्यहदँा गए, क्तनीहरूले क्बश्वदास गनने्छन ् अक्न हृ्य र जीवन पररवत्तन 
गनने्छन।्’

“फेरर अरिदाहदामले भने, ‘होइन! यक्् क्तम्दा भदाईहरूले मोशदा र अगमवतिदाहरूलदाई 
सनु्नैन ्भने, क्तनीहरूले मृ् यबुदाट उठेर आएकदाहरूलदाई पक्न धयदान क्््नैन।्’ ”१७८

४.६१ क््मा, शवश्वास र कत्तवय
येशलेू उहदँाको चलेदाहरूलदाई भननभुयो, “मदाक्नसमदा पदाप गरदाउने घट्नदाहरू घट््छन ्नै। तर 
जसले ् यसो ग्छ्त, उसलदाई अ्यनतै ् ःुख हुन्छ। ्यो मदाक्नस जो ्वु्तल मदाक्नसहरूमदाक्थ 
अनयदाय ग्छ्त ् यसले कठोर प्रक्तफल भोगन ुप्छ्त। तर ् यसको लदाक्ग गलदामदा जदँातो बदँाधिरे 
सदागरमदा फयदँाक्कन ुअसल हुने्छ। यसकदारण होक्शयदार बस।

“यक्् क्तम्ो भदाइले पदापहरू ग्दै्छ भने उसको ्ोष ्खेदाइ ्ऊे। तर उसले पश्चदातदाप 
ग्छ्त र पदाप गन्त बन् ग्छ्त भने उसलदाई क्षमदा गर। क्तम्ो भदाई यक्् क््नमदा सदातवटदा भलू 
ग्छ्त र य्ी उसले प्र्येक पलट नै भलू सवीकदा्छ्त भने उसलदाई क्षमदा गनु्त।”

पे्रररतहरूले प्रभलुदाई भने, “हदाम्ो क्बश्वदास बढदाइक््नहुोस।्”
प्रभलेु भननभुयो, “यक्् क्तमीमदा रदायोको गेडदा जत्रो मदात्र क्बश्वदास ्छ भने, क्तमीहरू 
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्यस कदालो क्कमबकुो रूखलदाई भनन सक्छौ, ‘तँ आफैं  उखके्लएर समदु्रमदा रोक्पन जदा!’ 
अक्न ्यो रुखले क्तमीहरूको आज्दा पदालन गनने्छ।

“मदाक्नलेऊ क्तमीहरूमधये कसैको एकजनदा नोकर ्छ जो खते जोक्तरहकेो हुन्छ 
अथवदा भेंडदा चरदाइरहकेो ्छ। जब कदाम क्सधयदाएर क्भत्र आँउ्छ, ्यसलदाई क्तमी के 
भन्छौ? ‘आऊ अक्न खदानदा खदान बस’? अह!ँ क्तमी ्यो नोकरलदाई भनने्छौ, ‘मेरो 
क्नक्मत खदानदा तयदार पदार खदाई क्पई सक्ुछ तब क्तमी खदाऊ।’ नोकरले ्यसरी आ्शे 
पदालन गरेकोमदा ्यो अभदारी हुन्छ? हुँ् नै। क्तमीसँग पक्न यसतै हो। जब क्तमीहरूलदाई 
गन्त क््एको प्र्येक कदाम ग््त्छौ, ‘क्तमीहरूले भनन ुप्छ्त, हदामी कुनै खदास धिनयदावदा् 
पदाउने योगयको होइनौ। हदामीले जे गनु्त पनने क्थयो ्यही कदाम मदात्र गरेकदा ्छौं।’ ”१७९

४.६२ लाजरसको ्मृतयु
्यहदँा लदाजरस नदाउँ गरेकदा एकजनदा मदाक्नस क्थए जो क्बमदार क्थए। उनी बेथदानी भनने 
शहरमदा बसथे। यो ्यो शहर क्थयो जहदँा मररयम र उनको बक्हनी मदाथदा्त बसथे। मररयम 
्यही नदारी क्थईन ्जसले प्रभलुदाई अत्र लगदाई क््एकी थी र आफनदा कपदालले उहदँाको 
खटुिदा प्ेुछकी क्थई। लदाजरस मररयमको भदाई हुन।् जो अहीले क्बमदारी क्थए। मररयम र 
मदाथ्तले येशकूहदँा समदाचदार पठदाए, “ह ेप्रभ,ु तपदाईकंो क्प्रय क्मत्र लदाजरस क्बमदारी ्छ।”

जब येशलेू ्यसतो सनुनभुयो, उहदँाले भननभुयो, “यो क्बमदारले उसलदाई मृ् य ु
गरदाउने्ैछन। तर यो क्बमदारी परमशे्वरको मक्हमदाकदा क्नक्मत हो। यसतो घट्नदा परमशे्वरको 
पतु्रको मक्हमदा लयदाउनलदाई भएको ्छ।” येशलेू मररयम, मदाथदा्त र लदाजरसलदाई पे्रम 
गनु्तभयो। जब येशलेू लदाजरसको क्बमदारीको क्बषयमदा सनुनभुयो, उहदँा जहदँा हुननु्थयो, 
्यहदँा अझ ् ईु क््न समम बसनभुयो। तब येशलेू उहदँाकदा चलेदाहरूलदाई भननभुयो, “हदामी 
यहूक््यदा जदान ुप्छ्त।”

चलेदाहरूले उत्र क््ए, “तर गरुूजय ूयहूक््यदामदा यहू्ीहरू तपदाईलंदाई ढुङ्गदाले 
क्हकदा्तउन चदाहन्छन।् जो केही अक्घ भएको क्थयो। तपदाई ं्यहदँा क्कन जदान ुचदाहनहुुन्छ?”

येशलेू उत्र क््नभुयो, “क््नमदा बदाह्घणटदा प्रकदाश रहन्छ होइन? यक्् कुनै मदाक्नस 
क््नको समयमदा क्हड्ं्छ भने ऊ ठोक्ककने ्ैछन र लड्ने ्ैछन। क्कनभने उसले यो संसदारको 
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जयोक्तले ्खेन सक्छ। तर जो मदान्ेछ रदाती क्हड्ं्छ ऊ ठोक्कन्छ। क्कनभने ्खेनको लदाक्ग 
उसकोमदा कुनै जयोक्त हुँ् नै।”

येशलेू ती कुरदाहरू भक्नसके पक््छ, उहदँाले भननभुयो, “हदाम्दा क्मत्र लदाजरस 
सकु्तरह्ेछन।् तर म ्यहदँा उसलदाई उठदाउन जदाने्ुछ।”

चलेदाहरूले उत्र क््ए, “ह ेप्रभ ुयक्् ऊ सतेुको हो भने, ऊ क्नको हुने्छ।” येशकूो 
मतलब क्थयो लदाजरस मररसकेको क्थयो भनेर। तर चलेदाहरूले बझू ेक्क उहदँाले भनन ु
भएको अथ्त उनी सवदाभदाक्वक क्नद्रदामदा क्थए।

्यसपक््छ येशलेू सपटि प्रकदारले भनन ुभयो, “लदाजरस मररसकयो। अक्न म खशुी ्ुछ 
क्क म ्यहदँा क्थइनँ। म क्तमीहरूको लदाक्ग खशुी ्ुछ क्कनभने क्तमीहरूले ममदा क्बश्वदास 
रदाखने्छौ अब हदामी उनीकहदँा जदाऊँ।”

तब थोमदाले (जसलदाई “क््क््मस” भक्नन्थयो) अनय चलेदाहरूलदाई भने, “हदामी पक्न 
जदाने्छौं अक्न येशसूँगै यहूक््यदामदा मनने्छौं।”१८०

४.६३ लाजरसका शददीहरूलाई येशूको सानतवना
येश ूबेथदानीमदा आईपगुनभुयो। ्यहदँा येशलेू लदाजरस पक्हलयै मररसकेको र चदार क््न 
्के्ख क्चहदानमदा परेको चदाल पदाउन ुभयो। बेथदानी यरूशलेमको नजीक प्रदायः तीन 
क्कलोमीटर टदाढदामदा क्थयो। धिरैे यहू्ीहरू मदाथदा्त र मररयम कहदँा आएकदा क्थए। यहू्ीहरू 
उनीहरूलदाई भदाई लदाजरसको मृ् यमुदा सदानतवनदा क््नलदाई आएकदा क्थए।

मदाथदा्तले सकु्नन ्क्क येश ूक्तनीहरूलदाई भट्ेन आई रहन ुभएको ्छ। क्तनी येशलूदाई 
अक्भनन्न गन्त गइन।् तर मररयम चदाक्ह ँघरमदा नै बसीन।् मदाथदा्तले येशलूदाई भनी, “प्रभ,ु 
यक्् तपदाई ंयहदँा हुन ुभएको भए, मरेदा भदाई मनने क्थएन। तर अक्हले पक्न म जदान््ुछ क्क 
तपदाईलें परमशे्वरसँग जे मदागे पक्न उहदँाले तपदाईलंदाई क््न ुहुने्छ।”

येशलेू भननभुयो, “क्तम्ो भदाई जीउँ्ो हुने्छ।”
मदाथदा्तले उत्र क््इन, “म जदान््ुछ क्क ऊ फेरर जदागने ्छ र जीउँ्ो हुने्छ जब 

मदाक्नसहरू अक्नतम क््नमदा पनुरू्थदान हुने्छन।्”
येशलेू उनलदाई भननभुयो, “पनुरु्थदान र जीवन म नै हु।ँ जनु मदाक्नसले ममदा क्बश्वदास 
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ग््त्छ ऊ मरे पक्न उसले जीवन पदाउने ्छ। अक्न जनु मदाक्नस ममदा बदँाच्छ अक्न ममदा 
क्बश्वदास ग्छ्त उ वदासतवमदा कक्हलयै मनने ्ैछन। मदाथदा्त, क्तमी यसमदा क्बश्वदास ग्््छयछौ?”

मदाथदा्तले उत्र क््ईन, “हो, प्रभ ुम क्बश्वदास ग्ुछ्त तपदाई ंनै ख्ीटि हुनहुुन्छ, परमशे्वरको 
पतु्र। तपदाई ंमदात्र एक हुनहुुन्छ जो संसदारमदा आउन ुभएको क्थयो।”

मदाथदा्तले ्यसो भनीसके पक््छ उनी आफनो बक्हनीकहदँा गईन ् अक्न गपु्तरूपमदा 
मदाथदा्तले मररयमलदाई भनी, “गरुुजय ूयहदँा हुनहुन्छ। उहदँाले क्तमीलदाई सोधिी रहुन भएको 
्छ।” जब मररयमले ्यसतो सनुी, क्तनी जरुूकक उक्ठन ्र येशकूहदँा गईन। येश ूगदँाउ 
क्भत्र आइसकन ुभएको क्थएन। उहदँा अझ समम ्यही ठदाउँमदा हुनहुुन्थयो जहदँा मदाथदा्तसँग 
भेट भएको क्थयो। यहू्ीहरू मररयमसँग घरमदा क्थए। क्तनीहरूले उनलदाई सदान्वनदा 
क््इरहकेदा क्थए। क्तनीहरूले मररयमलदाई क््छटैि उठेर गएको ्खे।े क्तनीहरूले सोच ेक्क 
क्तनी लदाजरसको क्चहदानमदा गएकी हुन।् क्तनीहरूले सोच ेक्क उनी ्यहदँा रून गएकी 
हुन।् क्तनीहरूले उनलदाई पछयदाए। मररयम ्यस ठदाउँमदा गइन ्जहदँा येश ूहुनहुु्थयो। जब 
उनले येशलूदाई ्के्खन ्उनले झकेुर चरणमदा ढोक्गन।् मररयमले भक्नन,् “ह ेप्रभ,ु यक्् 
तपदाई ं्यहदँा हुन ुभएको भए, मरेो भदाइ मनने क्थएन।”

येशलेू मररयमलदाई रोएकी ्खेन ुभयो। येशलेू उनको पक््छ यहू्ीहरू आइरहकेो 
्खेनभुयो। क्तनीहरू पक्न रोई रहकेदा क्थए। येश ूएक्म उ्दास अक्न क्बचक्लत हुनभुयो। 
येशलेू सोधनभुयो, “क्तमीले उसलदाई कहदँा रदाखकेदा ्छौ।”

क्तनीहरूले भने, “प्रभ,ु आउनहुोस ्अक्न हनेु्तहोस।्”
येश ूरुनभुयो।
अक्न यहू्ीहरूले भने, “हरे! येशलेू लदाजरसलदाई खबैु मदायदा गनु्तहुन्थयो।”
तर कोही यहू्ीहरूले भने, “येशलेू अनधिदा मदान्ेछको आखँदा क्नको पदाररक््न ुभयो। 

के उहदँाले उसलदाई बचदाउन केही गन्त सकन ु हुने क्थएन उसलदाई मन्तबदाट रोकन ु हुने 
क्थएन?”१८१

४.६४ येशूले लाजरसलाई फेरर जीशवत पानु्तहुन्छ
येश ू फेरर हृ्यक्भत्रबदाट अक्त शोक्कत हुनभुयो। येश ू क्चहदानमदा जदानभुयो जहदँा 



142 बढ्दो शवरोधका वष्तहरू  

लदाजरसलदाई रदाक्खएको क्थयो। क्चहदान ओडदार जसतो बनदाइएको क्थयो जो ढुङ्गदाले 
ढदाक्कएको क्थयो। येशलेू भननभुयो, “ढुङ्गदा हटदाऊ।”

मदाथदा्तले भक्नन,् “तर प्रभ ुलदाजरस मरेको चदार क््न भइसकयो तपदाईलंदाई नरदाम्ो गनधि 
आउने्छ।” मदाथदा्त लदाजरसको बक्हनी थी।

तब येशलेू मदाथदा्तलदाई भननभुयो, “के मलेै क्तमीलदाई भनेको क्थइन? क्क यक्् क्तमीले 
क्बश्वदास गऱयौ भने परमशे्वरको मक्हमदा ्खेने्छौ?”

तब क्तनीहरूले प्रवेशविदारको ढुङ्गदा हटदाई क््ए। तब यशलेू आफनदा आखँदा उठदाउन ु
भयो र भननभुयो, “क्पतदा, तपदाईलें मलदाई सनुन ुभएकोमदा म धिनयवदा् प्रकट ग्ुछ्त। म 
जदान््ुछ क्क तपदाईलें सधिै ँमलदाई सनुनहुुन्छ। तर मैले यो कुरदाहरू भनें क्कनभने मदाक्नसहरू 
मेरो वररपरर ्छन।् म क्तनीहरूलदाई क्बश्वदास क््लदाउन चदाहन्ुछ। क्क तपदाईलें मलदाई ं
पठदाउन ुभएको हो।” येशलेू यक्त भक्नसकेपक््छ उहदँाले जोड आवदाजमदा डदाकनभुयो, 

“लदाजरस क्नसक, बदाक्हर आऊ!” मतृ मदान्ेछ बदाक्हर क्नसकयो। उसकदा हदात र खटुिदाहरू 
मलमलकदा लगुदाकदा टुक्रदाहरूले बेक्ह्एकदा क्थए। उसको अनहुदार रूमदालले ढदाक्कएको 
क्थयो।

येशलेू मदाक्नसहरूलदाई भननभुयो, “उसको लगुदाहरू कदात्रो खोक्ल्ऊे र उसलदाई 
जदान ्ऊे।”१८२

४.६५ धाश्म्तक अगुवाहरूले येशूलाई ्मानने योजना बनाउँ्छन्
मररयमलदाई हने्त भनी ्यहदँा धिरैे यहू्ीहरू आए। क्तनीहरूले येशलेू गनु्त भएकदा 
अचममको कदाम ्खे।े अक्न ती मधये धिरैे यहू्ीहरूले येशमूदा क्बश्वदास गरे। तर कोही 
यहू्ीहरू फररसीहरू भएकहदँा गए। येशलेू गनु्तभएको कुरदा फररसीहरूलदाई बतदाइक््ए। 
तब मखुय पजूदाहदारीहरू र फररसीहरूले यहू्ी पररष्क्ो सभदा डदाके। क्तनीहरूले भने, 

“हदामीले के गनु्त पनने? यो मदाक्नसले धिरैे आश्चय्तकम्तहरू गरररह्ेछ। यक्् हदामीले उनलदाई 
्यसतो गन्त क््इरह्ौं भने सबै मदाक्नसहरूले ऊमदाक्थ क्बश्वदास गनने्छन।् तब रोमीहरू 
आउने्छन ्र हदाम्दा मक्न्र अक्न जदाक्त लदाने्छन।्”

क्तनीहरूमधये कयदाफदा भनने एकजनदा मदाक्नस क्थए। उनी ्यस बष्तको प्रधिदान 
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पजूदाहदारी क्थए। कयदाफदाले भने, “क्तमीहरू केही पक्न जदान्नैौ। समपणू्त जदाक्त धवंश हुन ु
भन्दा मदाक्नसहरूकदा क्नक्मत एक जनदा मनु्त उत्म हो। तर क्तमीहरू यो बझु्नैौ।”

कयदाफदाले जे भने ् यो क्तनले आफँै भनेनन।् ् यस बष्तको उनी प्रधिदान पजूदाहदारी क्थए। यसथ्त 
ऊ वदासतवमदा आगमवदाणी ग्दै क्थए क्क येश ूयहू्ी मदाक्नसहरूकदा क्नक्मत मनु्त हुने्छ। तर, येश ू 
यहू्ी मदाक्नसहरूकदा क्नक्मत मनने्छन।् तर येश ूउहदँा ती ्छररएकदाहरूलदाई एक बनदाउनकदा 
लदाक्ग मनु्तहुने्छ।

्यस क््न यहू्ी अगवुदाहरूले येशलूदाई मदानने योजनदा शरुू गरेकदा क्थए। यसैले 
खलुलदा भएर येश ूयहू्ीहरूकदा मदाझमदा क्हड्न बन् गनु्तभयो। येश ूयरूशलेम ्छोडेर 
मरूभकू्म ्ेछउकै सथदानमदा जदानभुयो। उहदँा इरिदाइम भनने शहरमदा जदानभुयो। येश ूआफनदा 
चलेदाहरूसँग ्यहदँा बसनभुयो।१८३

४.६६ येशूले दश कुष्ठ रोगीहरूलाई शनको पानु्तहुन्छ
येश ूयरूशलेमक्तर जदँा् ैहुनहुुन्थयो। उहदँा सदामररयदा र गदालील हुँ्  ैजदानभुयो। उहदँा एउटदा 
गदँाउमदा आइपगुनभुयो। ् यहदँा उहदँालदाइ ् सजनदा मदाक्नसहरूले भटेे। ती मदाक्नसहरू येशकूो 
एक्म नक्जक आएनन,् क्कनभने क्तनीहरू सबै कुष्रोगीकदा क्बमदारीहरू क्थए। तर 
ती मदाक्नसहरूले येशलूदाई चकयो सवरमदा भने, “ह ेयेश ूगरुुजय!ू ्यदा गरी हदामीलदाई 
सहदायतदा गनु्तहोस।्”

जब येशलेू ती मदाक्नसहरूलदाई ्खेनभुयो, उहदँाले भननभुयो, “जदाऊ अक्न 
पजूदाहदारीहरूलदाई क्तमीहरू आफैं लदाई ्खेदाऊ।”

जब ती ्शजनदा मदाक्नसहरू पजूदाहदारीहरूकहदँा जदँा् ैक्थए, क्तनीहरू क्नको भए। 
जब कुनै एकजनदा मदाक्नसले आफू क्नको भएको थदाहदा पदायो, ्यो फकने र येशकूहदँा 
गयो। ्यसले ठूलो सवरमदा परमशे्वरलदाई धिनयदावदा् चढदायो। ्यो येशकूो चरणमदा 
घोक्पटयो अक्न येशलूदाई धिनयदावदा् चढदायो। ्यो मदाक्नस यहू्ी नभई सदामरी क्थयो। 
येशलेू भननभुयो, “्शजनदा मदाक्नस क्नको भए, ठीक हो? अरू नौ जनदा कहदँा ्छन?् 
के यो सदामरी मदात्र परमशे्वरलदाई धिनयदावदा् चढदाउन आएको?” तब येशलेू ्यसलदाई 
भननभुयो, “उठ! क्तमी जदान सक्छौ। क्तम्ो क्बश्वदासले क्तमीलदाई क्नको पदारेको ्छ।”१८४
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४.६७ पर्ेमश्वरको राजयको आग्मन
कोही फररसीहरूले येशलूदाई सोधि,े “परमशे्वरको रदाजय कक्हले आउने्छ?”

येशलेू भननभुयो, “परमशे्वरको रदाजय आउँ््ैछ तर ्यसरी आउँ्नै जनु क्तम्ो 
आखँदाले ् खेन सक्छौ। मदाक्नसहरूले भनने ्छन,् ‘हरे परमशे्वरको रदाजय यहदँा ्छ!’ अथवदा, 
‘्यहदँा ्छ!’ होइन, परमशे्वरको रदाजय क्तमी क्भत्रै ्छ।”

तब येशलेू चलेदाहरूलदाई भननभुयो, “समय आउने्छ जब क्तमीहरूले मदाक्नसको 
पतु्रको कुनै क््न हने्तलदाई खबैु चदाहनदा गनने्छौ, क्तमीहरू हनेने योगयकदा हुने ्ैछनौ। 
मदाक्नसहरूले क्तमीहरूलदाई भनने्छन,् ‘हरे,् यो ्यहदँा ्छ!’ अथवदा हरे, ‘यो यहदँा ्छ!’ 
जहदँा ्छौ क्तमीहरू ्यहीं बस, टदाडदा नजदाऊ अक्न नखोज।

“क्तमीहरूले यो जदानने्छौ क्क मदाक्नसको पतु्र फेरर कक्हले आउनहुुन्छ। उहदँाको आउने 
क््न क्बजलुी जसतो हुने्छ जनु आकदाशको एक ्ेछउ्के्ख अकयो ्ेछउ समम चमकन्छ। 
तर ्यो भन्दा अक्घ, मदाक्नसको पतु्रले अनेकौं कटिहरू सहन ुप्छ्त अक्न यो पसुतदाकदा 
मदाक्नसहरूबदाट असवीकृत हुनपु्छ्त।

“मदाक्नसको पतु्र आउँ्दा पक्न ्यही हुने्छ जनु नहूको समयमदा भएको क्थयो। नहूको 
समयमदा, जब समम नोआ डुङ्गदामदा पसेनन ्मदाक्नसहरू खदा्कै्थए, क्पउँ्कै्थए, क्बवदाह 
ग्दै क्थए, अक्न गदाउँ्कै्थए। तब बदाढी आयो अक्न सबै नटि पदाऱयो।

“यो पक्न लतूको समय जसतै हुने्छ जब परमशे्वरले स्ोमको सव्तनदाश गनु्तभयो। ती 
मदाक्नसहरू खदँा् ैक्थए, क्पउँ् ैक्थए, क्कन् ैक्थए, क्वक्री ग्दै क्थए, रोप् ैक्थए अक्न आफनै 
लदाक्ग भवनहरू बनदाउँ् ैक्थए। लतूले शहर ्छदाड्ने समय समम मदाक्नसहरू यी सब 
गरररहकैे क्थए। तब आकदाशबदाट आगो र गनधिक बसययो अक्न प्र्येकलदाई नटि पदाययो। 
जब मदाक्नसको पतु्र आउनहुुन्छ, एक्म ै्यसतै हुने्छ।

“्यसक््न, यक्् कोही मदाक्नस उसको घरको ्छदानदामदा ्छ भने, अक्न उसको 
समदानहरू घरक्भत्र ्छ भने ऊ ती समदानहरू क्लन जदान ु प्दैन। ्यसरी यक्् कोही 
मदाक्नस खेतमदा ्छ भने ्यसले पक्न घर फक्क्त न ुप्दैन। क्बचदार गर, लतूकी प्नीलदाई 
के भएको क्थयो।

“जनु मदाक्नसले आफनो जीवन बचदाउँन चदाहदान्छ उसले ्यो गमुदाउने्छ। तर कसैले 
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आफनो जीवन गमुदाउँ्छ भने ् यसले ् यो बचदाउने्छ। ् यसबेलदा एउटदा पलङ्गमदा ् ईुजनदा 
मदाक्नसहरू एक सदाथ सकु्तरहकेदा हुने्छन,् एकजनदालदाई लक्गने्छ अक्न अकयोलदाई 
्छोक्डने्छ। ्ईुजनदा स्तीहरू एक सदाथ कदाम गरररहकेदा हुने्छन, एउटीलदाई लक्गने्छ 
अक्न अकथीलदाई ्छोक्डने्छ।”  

चलेदाहरूले येशलूदाई भने, “यो कहदँा हुने्छ, प्रभ?ु”
येशलेू उत्र क््नभुयो, “जहदँा लदाश हुन्छ ्यहदँा क्गद्धहरू भलेदा हुन्छन।्”१८५

४.६८ खुरनधार लागेकरी एउटी शवधवाको दृष्ानत
्यसपक््छ येशलेू चलेदाहरूलदाई सधिै ँप्रदाथ्तनदा गनु्त अक्न कक्हलयै क्नरदाश नहुन ुभनेर 
क्शक्षदा क््नभुयो। येशलेू क्तनीहरूलदाई क्सकदाउन यसतो दृटिदानत भननभुयो, “कुनै एउटदा 
शहरमदा एकजनदा नयदायधिीश बसथे। उसले परमशे्वर बदारे वदासतै ग्दैन क्थए। उसले 
यो पक्न वदासतदा ग्दैन क्थए क्क मदाक्नसहरूले उसको बदारेमदा के-के सोच्छन।् ्यही 
शहरमदा एकजनदा नदारी क्थई। ्यसको लोगने मररसकेको क्थयो। ्यो क्बधिवदाले धिरैे 
पलट ् यो नयदायदाधिीशलदाई भनी, ‘यहदँा एउटदा मदाक्नस ्छ जसले मलदाई अनयदाय ग्दै्छ। 
मरेो अक्धिकदार बचदाई क््नहुोस।्’ तर नयदायदाधिीशले ्यस क्बधिवदालदाई कुनै प्रकदारको 
सहदायतदा गन्त चदाहनेन।् लदामो समय पक््छ नयदायदाधिीशले क्बचदार गऱयो, ‘परमशे्वरको 
बदारेमदा म वदासतै रदाक्खतनँ। अक्न मदाक्नसहरूले मेरो क्बषयमदा के सोच्छन ््यसको 
पक्न म वदासतदा गक्््तन। तर यो क्बधिवदाले भने मलदाई हरैदान पदारी। यक्् ्यसले चदाहकेो 
नयदाय गररक््ए ँभने उसले मलदाई ्छोक्डक््ने ्ेछ। नत्र भने घरी-घरी आउँ्ेछ अक्न ् यसले 
मलदाई हरैदान बनदाउँ्ेछ।’ ”

तब प्रभलेु भननभुयो, “सनु! ् यो अनयदायी नयदायदाक्धिशले जे भनयो, ् यसमदा केही अथ्त 
्छ। के परमशे्वरले ्छदानेकदा मदाक्नसहरूलदाई नयदाय क््नहुुँ् नै? क्तनीहरू रदात-क््न उहदँासँग 
करदाउँ्छन।् परमशे्वरले आफनो मदाक्नसहरूलदाई जवदाफ क््नलदाई अल्छी गनु्तहुनन। उहदँा 
उनीहरूलदाई उत्र क््न क्ढलदाई गनु्तहुनन। म क्तमीलदाई भन््ुछ, परमशे्वरले आफनो 
मदाक्नसहरुलदाई झटैि नयदाय क््नहुुने्छ। तर जब मदाक्नसको पतु्र फेरर आउनहुुन्छ, के उहदँाले 
प्ृथवीमदा उहदँालदाई क्बश्वदास गनने मदाक्नसहरू पदाउनहुुन्छ?”१८६
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४.६९ फररसी र ्महसलू उठाउनेको दृष्ानत
कक्तजनदा मदाक्नसहरूले सोच ेक्क क्तनीहरू खबैु असल ्छन।् क्तनीहरूले प्र्येकलदाई 
हलेदा ग्छ्तन।् येशलेू क्तनीहरुलदाई उप्शे क््न एउटदा यसतो दृटिदानत सनुदाउन ुभयोः “कुनै 
एक समयमदा फररसी र एकजनदा कर उठदाउने मदाक्नस क्थए। एकक््न ती ्वुै मक्न्रमदा 
प्रदाथ्तनदा गन्त गए। फररसी कर उठदाउने्के्ख केही टदाढदा उक्भयो। जब ् यो फररसीले प्रदाथ्तनदा 
शरुू गऱयो, ्यसले भनयो, ‘ह ेपरमशे्वर, तपदाईलंदाई धिनयवदा् क््न्ुछ क्कनभने म अरू 
जसतो नरदाम्ो मदाक्नस होइन। म चोरी, ठग र ्यक्भचदारी पदापहरू गक्््तन। म तपदाईलंदाई 
धिनयवदा् चढदाउँ्ुछ कदारण म यो कर उठदाउने जसतो नरदाम्ो होइन। म असल ्ुछ; हप्तदामदा 
्ईुपलट उपवदास बस्ुछ अक्न आफनो कमदाईबदाट ्शदंाश क््न्ुछ।’

“्यो कर उठदाउने एकलै अक्ल पर उक्भरहकेो क्थयो। जब ् यसले प्रदाथ्तनदा गऱयो, ् यसले 
सवग्तपटिी पक्न हरेेन। ्यसले परमशे्वरको अक्घ आफूलदाई अक्त तचु्छ पदायो। ्यसले 
भनयो, ‘ह ेपरमशे्वर, म प्रक्त ्यदा गनु्तहोस।् म एउटदा पदापी हु।ँ’ म क्तमीहरूलदाई भन््ुछ, 
जब ्यो घर गयो, ्यो परमशे्वरसगँ ठीक क्थयो। तर ्यो फदाररसी, जसले आफूलदाई 
असल हु ँभनने समझन्थयो ्यो परमशे्वरसगँ ठीक क्थएन। जनु मदाक्नसले आफूलदाई ठूलो 
ठदान््छ ् यो तचु्छ हुने्छ। तर जनु मदाक्नसले आफूलदाई तचु्छ ठदान्छ ् यो महदान ्हुने्छ।”१८७

४.७० शववाह शवच्ेछदको बारे्मा येशूको शशक्ा
केही फररसीहरू येशकूहदँा उहदँाको परीक्षदा गन्त ्यहदँा आए। क्तनीहरूले येशलूदाई सोधि,े 

“के कुनै पक्न क्नहुमँदा कसैले आफनी प्नीलदाई ्यदागन सक्छ?” क्तनीहरू येशलेू केही 
गलत कुरदा बोलेको चदाहदानथे।

येशलेू जवदाफ क््नभुयो, “के क्तमीहरूले धिम्तशदास्तमदा पढेकदा ्ैछनौ? जब परमशे्वरले 
संसदारको सकृ्टि गनु्तभयो, ‘उहदँाले नर र नदारी बनदाउनभुयो।’  अक्न परमशे्वरले भननभुयो, 
‘्यसकदारण मदाक्नसले आफनो आमदा-बदाबलुदाई ्छोडेर आफनी प्नीसँग क्मलेर बस्छ। 
यसरी यी ्ईु मदाक्नसहरू एक हुने्छन।्’  यसथ्त ्ईुजनदा मदाक्नसहरू ्ईु रह्नैन ्तर 
एउटै हुन्छन।् परमेश्वरले यी ्इुलदाई एउटै बनदाउन ुभएको हो। यसैकदारणले कसैले 
क्तनीहरूलदाई अलग पदानु्त हुँ् नै।”
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फररसीहरूले सोधि,े “यक्् ्यसो भए मोशदाले क्कन एउटदा मदाक्नसलदाई क्बवदाह 
क्बच्ेछ्को कदागज लेखरे आफनी प्नीक्सत समबनधि क्बच्ेछ् हुन्छ भनने आज्दा क््ए?”

येशलेू भननभुयो, “मोशदाले क्तमीहरूलदाई आफनी प्नीहरूसँग क्बवदाह क्बच्ेछ् 
गनने अनमुक्त क््एको कदारण के हो भने क्तनीहरूले परमशे्वरको क्शक्षदालदाई सवीकदार गन्त 
असवीकदार गरेकदा क्थए। तर शरुूमदा यसतो क्थएन।१८८

्यसपक््छ, येश ू र चलेदाहरू एउटदा घरक्भत्र क्थए। चलेदाहरूले येशलूदाई फेरर 
क्बवदाह क्बच्ेछ् बदारे सोधि।े उहदँाले भननभुयो, “यक्् कुनै मदाक्नसले आफनी पक््नसँग 
क्बवदाह क्बच्ेछ् ग्छ्त, अक्न अकथी स्तीसँग क्बवदाह ग्छ्त भने ्यसले आफनी प्नीसँग 
्यक्भचदारको पदाप गरेको ठहररन्छ। ्यसरीनै यक्् कुनै स्तीले आफनो लोगनेसँग क्बवदाह 
क्बच्ेछ् ग्छने अक्न अकयो लोगनेसँग क्बवदाह ग्छने भने ्यो पक्न ्यक्भचदार हो।”१८९

चलेदाहरूले येशलूदाई भने, “यक्् ्यही कदारणले मदात्र एउटदा मदाक्नसले आफनो 
प्नीलदाई ्यदागन सक्छ भने क्बवदाह नगनु्त नै असल हुन्छ।”

येशलेू जवदाफ क््नभुयो, “सबैले क्बवदाह समबनधिी यो स्यतदालदाई मदानन सक्नैन।् तर 
परमशे्वरले कसै-कसैलदाई मदात्र यो कुरदा मदानन सकने बनदाउन ुभएको ्छ कोही मदाक्नसहरूले 
क्कन क्बवदाह गन्त सक्नैन ्भनने बदारेमदा क्बक्भनन कदारणहरू ्छन।् क्तनीहरूमधये कोही 
सनतदान जनमदाउने क्षमतदा भएकदा हुन सक्छन ्कोही मदाक्नसहरूलदाई, अरू मदाक्नसहरूले 
केही समय पक््छ ्यसतो गरदाएको हुन्छ। कोही अरू सवग्तको रदाजयको क्नक्मत क्बवदाह 
असवीकदार ग्छ्तन।् तर क्बवदाह गननेले क्बवदाह समबनधिी यो क्शक्षदा मदानन ुप््त्छ।”१९०

४.७१ येशूले बालकहरूलाई सवागत गनु्तहुन्छ
मदाक्नसहरूले क्तनीहरूको बदालकहरूलदाई येश ूसमक्ष लयदाए, तदाक्क उहदँाले क्तनीहरूलदाई 
्छोईक््ऊन।् तर चलेदाहरूले मदाक्नसहरूलदाई बदालकहरू क्लएर आएकोमदा हकदारे। ् यहदँा जे 
घट्नदा घट्यो येशलेू ् खेनभुयो। उहदँाले बदालकहरूलदाई उहदँाकहदँा नआउन ुभनेर रोकेकोमदा 
क्रोधि प्रकट गनु्तभयो। येशलेू क्तनीहरूलदाई भननभुयो, “सदानदा बदालकहरूलदाई मकहदँा 
आउन ्ऊे। क्तनीहरूलदाई नरोक, क्कनभने परमशे्वरको रदाजय क्तनीहरूको नै हो जो यी 
बदालकहरू जसतै ्छन।् म क्तमीहरूलदाई सदँाचो भन््ुछ। तीमीहरूले परमशे्वरको रदाजयलदाई 
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ग्रहण गनदै प््त्छ, जसरी सदानो बदालकले क््इएको कुरदा सवीकदा््त्छ, नत्र भने क्तमीहरू 
कक्हलयै ्यहदँा पसन पदाउने ्ैछनौ।” ्यसपक््छ येशलेू ती बदालकलदाई आफनो कदाखमदा 
क्लनभुयो। उहदँाले आफनो हदातहरू क्तनीहरूमदाक्थ रदाखनभुयो अक्न आशीवदा््त  क््नभुयो।१९१

४.७२ धनी ्माशनसले येशूलाई प्््छयाउन इनकार ग्छ्तन्
येश ू क्हड्ँन लदागन ुभयो, ्यसैबेलदा एउटदा मदाक्नस ्गु् दै आयो, येशकूो अक्घ घुडँदा 
टेकयो। ्यस मदाक्नसले उहदँालदाई भनयो, “ह ेअसल गरुुजय ूअननत जीवन प्रदाप्त गन्तलदाई 
मलेै के गनु्तप्छ्त?” 

येशलेू उत्र क््नभुयो, “क्तमीले मलदाई क्कन असल भन््ैछौ? कुनै मदाक्नस असल 
्ैछन। खदाली परमशे्वर मदात्र असल हुनहुुन्छ। यसैले म क्तम्ो प्रश्नको उत्र क््न्ुछ। क्तमी 
आज्दाहरू त जदान््छौः ‘क्तमीले कसैको ह्यदा गनु्त हुँ् नै, कसैलदाई वयक्भचदार गनु्त 
हुँ् नै, चोनु्त हुँ् नै, झटूो सदाक्षी क््न ुहुँ् नै, अरूलदाई ठगन ुहुँ् नै, क्तमीले आफनो बदाब ुर 
आमदालदाई आ्र गनदैप्छ्त।’” 

्यो मदाक्नसले भनयो, “गरुूजय,ू मलेै यी सब आज्दाहरू मरेो बदालकपन्के्ख नै पदालन 
ग्दै आएको ्ुछ।” 

येशलेू ्यस मदाक्नसलदाई फकने र हनेु्तभयो। उहदँाले ्यसलदाई पे्रम ्शदा्तउन ुभयो अक्न 
भननभुयो, “क्तमीले पदालन गनु्त पनने अझ ैएक अकयो आज्दा ्छ। जदाऊ अक्न आफनो सबै 
चीजहरू बेक्च्ऊे, गरीब मदाक्नसहरू मदाझ ्यो पैसदा बदँाक्ड्ऊे। यसको क्नक्मत सवग्तमदा 
क्तमीलदाई इनदाम क्मलने्छ। ्यसपक््छ मकहदँा आऊ, अक्न मलदाई प्््छयदाऊ।” 

जब ् यस मदाक्नसले येशबूदाट यी सबै कुरदा सनुयो उसको अनहुदार अधँयदारो भयो। ्यो 
मदाक्नस ्ःुखी बनयो, क्कनभने ्यो खबैु धिनी क्थयो आफनो धिन गमुदाउन चदाहँ् नै्थयो। 

्यसपक््छ येशलेू आफनो चलेदाहरूलदाई हनेु्तभयो अक्न क्तनीहरूलदाई भननभुयो, 
“परमशे्वरको रदाजयमदा पसनलदाई एकजनदा धिनी मदाक्नसलदाई क्नकै गदाह्ो प्छ्त।” 

अक्न येशकूदा कुरदामदा चलेदाहरू अचक्ममत भए। तर येशलेू क्तनीहरूलदाई फेरर भननभुयो।  
“ह ेमरेो नदानीहरू, परमशे्वरको रदाजयमदा पसन अक्त गदाह्ो ्छ। धिनी मदाक्नसलदाई परमशे्वरको 
रदाजयक्भत्र पसनभुन्दा ऊँटलदाई क्सयोको नदाथ्ीबदाट क््छरेर जदान सक्जलो ्छ।” 
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चलेदाहरू अक्त अचक्ममत भए, अक्न एक अकदा्तमदा चचदा्त गन्त लदागे, “्योसो भए 
को चदाक्ह ँपसनसक्छ?” 

येशलेू चलेदाहरूलदाई हनेु्तभयो अक्न भननभुयो, “मदाक्नसहरूको क्नक्मत यी सब 
असमभव ्छ, तर परमशे्वरको क्नक्मत यी सबै समभव ्छ।” 

पत्रसुले येशलूदाई भने, “हदाक्मले सब ्यदागयौ अक्न तपदाईकंो अनशुरण गऱयौं।” 
येशलेू भननभुयो, “म क्तमीहरूलदाई सदँाचचो भन््ुछ। प्र्येक मदाक्नस जसले मेरो 

क्नक्मत आफनो घर, ् दाजय-ूभदाइ, क्््ी-बक्हनी, आमदा-बदाब,ु बदालकहरू, वदा खते जमीन 
्छोडेर ससुमदाचदारमदा लदागेको ्छ उसले आफूले ्यदागेको भन्दा सयौं गणुदा अक्धिक 
पदाउने्छ। यहदँा यस संसदारमदा ्यस मदाक्नसले घरहरू ्दाजय-ूभदाइहरू, ्ी्ी-बक्हनीहरू, 
आमदा-बबुदाहरू, बदालकहरू अक्न खते सबै पदाउने्छ। यस ससंदारसदा उसले यदातनदा पदाउने 
्छ, तर आउनेवदालदा संसदारमदा उसले अननत जीवन पदाउने्छ। अक्हले जो धिरैे अगदाडी ्छन ्
भक्वषयमदा क्तनीहरू प्छदाडी पनने्छन।् अक्न अक्हले जो प्छदाडी ्छन ्क्तनीहरू भक्वषयमदा 
अगदाडी हुने्छन।्”१९२

४.७३ दाखबारीका खेतालाहरूको दृष्ानत
“सवग्तको रदाजय एउटदा जमीनको मदाक्लक जसतो हो जसको ् दाखबदारी ्छ। एक क्बहदान सबेरै 
आफनो ्दाखबदारीमदा जयदालदामदा कदाम गरदाउन खतेदालदाहरूको खोजी गऱयो। उसले एक 
क््नको जयदालदा चदँा्ीको एक क्सककदा क््ने बन्ोबसत गरी खतेदालदाहरूलदाई ्दाखबरीमदा 
कदाम गन्त पठदायो।

“प्रदाय: नौ बजके्तर क्कनमले गन्त भनी ऊ बदाक्हर गयो उसले केही मदाक्नसहरू 
उक्भरहकेो ् खेयो अक्न क्तनीहरूलदाई सोधयो ’क्तमीहरू मरेो बदारीमदा गएर कदाम ग्छछौ भने 
म क्तनीहरूलदाई उक्चत जयदालदा क््ने्ुछ।’ ्यसपक््छ क्तनीहरू कदाम गन्तलदाई ्दाखबदारीमदा 
गए।

“फेरर ्यो मदाक्नस एकपलट प्रदाय बदाह् बजे क्तर अकयोपलट तीन बजेक्तर बदाक्हर 
क्नक्सकयो। ् वुपैलट क्तनले ्दाखबदारीमदा कदाम गन्तलदाई जयदालदा क््एकदा खतेदालदाहरूलदाई 
लयदायो। फेरर प्रदायः पदँाच बजे उ क्कनमले गन्त क्नक्सकयो। फेरर केही मदाक्नसहरूलदाई केही 
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नगरी ्यसै उक्भरहकेो ्खेयो। उसले क्तनीहरूलदाई सोधयो, ‘केही कदाम नगरी क्तमीहरू 
क्कन यहदँा बक्सरहकेदा ्छौ?’

“मदाक्नसहरूले भने, ‘कसैले हदामीलदाई कदाममदा लदाएनन।्’
“उसले भनयो, ‘्यसो भए क्तमीहरू पक्न मरेो ्दाखबदारीमदा गएर कदाम गन्त सक्छौ।’
“जब सदँाझ पऱयो ्यो खतेको मदाक्लकले खतेदालदाहरूको क्नरीक्षकलदाई भनयो, ‘सबै 

खतेदालदाहरूलदाई बोलदाएर क्तनीहरूको जयदालदा बदँाक्ड ्ऊे। सब भन्दा पक््छ आएकदा 
खतेदालदा्के्ख जयदालदा बदँाड्न थदाले।’

“पदँाच बजेक्तर आएर कदाम थदालने खतेदालदाहरूले आफनै जयदालदा पदाए। क्तनीहरू 
प्र्येकले एउटदा चदँा्ीको क्सककदा पदाए।  ् यसपक््छ पक्हले लयदाएकदा खतेदालदाहरूले 
आफनो खच्त पदाए। क्तनीहरूले पक्हले पदाएकदा खतेदालदाहरू भन्दा बढतदा जयदालदा पदाउने 
आशदा गरेकदा क्थए। तर क्तनीहरूले पक्न अरूले जसतै एक-एकवटदा चदँा्ीको क्सककदा 
मदात्र पदाए। जब क्तनीहरूले एउटदा मदात्र चदँा्ीको क्सककदा पदाए क्तनीहरूले मदाक्लकक्सत 
गनगन गरे। खतेदालदाहरूले क्बरोधि गरे, ‘पक््छ आएकदाहरूले एक घणटदा मदात्र कदाम गरेकदा 
्छन।् तर क्तनीहरूलदाई पक्न हदामीलदाई जसतै एउटदा चदँा्ीको क्सककदा क््इयो। अक्न हदामीले 
भने क््न भरर प्रचणड घदाममदा कदाम गरेकदा ्छौं।’

“तर जमीनको मदाक्लकले, खतेदालदाहरूमधये एकजनदालदाई भनयो, ‘सदाथी, मलेै 
क्तमीलदाई अनयदाय गरेको ्ैछन। एउटदा चदँा्ीको क्सककदामदा नै कदाम गन्त मक्सत क्तमीहरू 
मदानेको क्थयौ होइन? यसैले आफनो जयदालदा थदाप र बदाटो लदाग जयदालदामदा लयदाएको 
अक्नतम खतेदालदालदाई पक्न क्तमीलदाई जसतै क््न चदाहन्ुछ। के मरेो पैसदा आफनो खशुीमदा 
चलदाउने अक्धिकदार मसँग ्ैछन? अथवदा म उ्दार ्ुछ भनेर क्तमीलदाई ईषयदा्त लदागयो?’

“्यसरी अक्हले पक््छ हुने भक्वषयमदा अक्घ हुने्छ अक्न जो अक्हले पक्हलो सथदानमदा 
्छ भक्वषयमदा अक्नतम सथदानमदा हुने्छ।”१९३

४.७४ येशूले फेरी आफनो ्मृतयु र बौरीउठाईको बारे्मा भननुहुन्छ
्यसपक््छ येशलेू बदाह ैपे्रररतहरूलदाई अकयो क्तर लदानभुयो, उहदँाले क्तनीहरूलदाई भननभुयो, 

“सनु! हदामीहरू यरूशलेम जदँा््ैछौं। मदाक्नसको पतु्रकदा क्बषयमदा अगमवतिदाहरूले जे-जे 
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लेखकेदा्छन ्ती सबै परूदा हुने्छन।् उहदँाकै मदाक्नसहरू उहदँाको क्बरुद्धमदा जदाने्छन ्अक्न 
उहदँालदाई गैरयहू्ीहरूको हदातमदा सकु्मपने्छन।् क्तनीहरूले उहदँाको उपहदास गनने्छन,् 
अक्न उहदँालदाई थकुने ्छन।् क्तनीहरूले उहदँालदाई कोरदा्त लदाउँने ्छन ्अक्न मदानने्छन।् तर 
उहदँा मरेको तीन क््नपक््छ, फेरर बौरी उठ्नहुुने्छ।” पे्रररतहरुले यी कूरदाहरूको अथ्त बझुने 
चटेिदा गरे, तर ती वदासतक्वक कुरदा बझुन सकेनन ्कदारण यो क्तनीहरूबदाट लकेुको क्थयो 
अक्न क्तनीहरूले केही पक्न बझुनेन।्१९४

४.७५ एउटी आ्माको शवशेष अनुरोध
तब ज््ीकी प्नी येशकूहदँा आइन।् उनकदा ्छोरदाहरू पक्न सदाथमदा क्थए। उनले क्शर 
क्नहुरदाएर येशलूदाई ्णडवत गररन अक्न येशकू्सत केही कुरो मदाक्गन।्

येशलेू सोधनभुयो, “क्तमी के चदाहन्छौ?”
उनले भक्नन,् “तपदाईकंो रदाजयमदा यी मरेदा ्छोरदाहरूमधये एकजनदालदाई तपदाईकंो 

्दाक्हनेहदातपरटि र अकयोलदाई तपदाईकंो ्रेि ेहदातपरटि बसन पदाउने प्रक्तज्दा गनु्तहोस।्”
अक्न येशलेू ती ्छोरदाहरूलदाई भननभुयो, “क्तमीहरू के मदाक्गरहकेदा ्छौ ् यो क्तमीहरूले 

बझुकेदा ्ैछनौ। म जनु कटि भोगन लदाक्गरहकेो ्ुछ के ्यसतो क्तमीहरू सहन गन्तसक्छौ?”
क्तनीहरूले जवदाफ क््ए, “हदामी गन्तसक्छौ!”
येशलेू क्तनीहरूलदाई भननभुयो, “क्नश्चयनै मलेै जनु यदातनदा भोगने ्ुछ ् यही क्तमीहरूले 

पक्न भोगनपु्छ्त। तर म कसलैदाई मरेो ्दाक्हने र ्रेिपेरटि बसदाउन सक्क्न। मरेदा क्पतदाले ती 
मदाक्नसहरू क्नक्श्चत गररसकन ुभएको ्छ जसले ती सथदान पदाउने्छन।् उहदँाले नै ती 
सथदानहरू ती मदाक्नसहरूकदा लदागी तयदार पदानु्त भएको ्छ। ती ठदाउँहरू क्तनीहरूकै हुने्छन।्”

अरू ् शजनदा चलेदाहरू यो सनेुर। क्तनीहरू ती ् ईु भदाइसँग औधिी ररसदाए। येशलेू सबै 
चलेदाहरूलदाई एकै ठदाउँ भलेदा हुन बोलदाउनभुयो। उहदँाले भननभुयो, “गैर यहू्ीहरू अरू 
मदाक्नसहरूमदाक्थ अक्धिकदार ्खेदाउन खोज्छन।् अक्न क्तनीहरूभन्दा मखुय मदाक्नसहरू 
पक्न अरू सबै मदाक्थ अक्धिकदार ्छ भनेर ्खेदाउन खोज्छन।् तर क्तमीहरू चदाक्ह ँ्यसतो 
हुनहुुँ् नै। यक्् क्तमीहरूमधये कोही ठूलो मदाक्नस हुन चदाहन्छौ भने, ऊ नोकर जसतो 
भएर अरूको सवेदा गनु्तप्छ्त। यक्् क्तमीहरू मधये कोही पक्हलो मदाक्नस हुन चदाहन्छौ भने, 
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उसले ्दास जसतो भएर अरूहरूको सेवदा गनु्तप्छ्त। मदाक्नसको पतु्रसँग पक्न यसतै हुने्छ। 
मदाक्नसको पतु्र अरू मदाक्नसबदाट सेवदा पदाउन आएको होइन। तर मदाक्नसको पतु्र अरू 
मदाक्नसहरूको सेवदागन्त आएको हो। मदाक्नसको पतु्र धिरैे मदाक्नसहरूको रक्षदाको क्नक्मत 
जीवन समप्तण गन्त आएको हो।”१९५

४.७६ येशूले अनधो बारशत्ैमलाई शनको पानु्तहुन्छ
उनीहरू यरीहो शहरमदा आईपगुे। तब येश ूआफनदा चलेदाहरू र अरू धिरैे मदाक्नसहरूसँग 
्यो शहर ्छोड्् ै हुनहुुन्थयो। एउटदा अनधिो मदाक्नस, बदारक्तमै (“क्तमैको ्छोरो”) नदाम 
गरेको सडकको एक ्ेछउमदा बक्सरहकेो क्थयो। ्यसले सधिै ँपैसदा मदाक्गरहन्थयो। ्यस 
अनधिो मदाक्नसले नदासरत्के्ख येश ू्यत्कै्तर आउन ुहुँ् ्ैछ भनने सनुयो। ्यो क्चचयदाउन 
लदागयो, “ह ेयेश,ू ्दाऊ्कदा पतु्र, कृपयदा मलदाई मद्दत गनु्तहोस।्”

धिरैे मदाक्नसहरूले ्यस अनधिो मदाक्नसलदाई हकदारे अक्न चपू लदागन ुभनेर क्नन्दा गरे। 
तीनीहरूले ्यसलदाई केही नबोलन ुभक्न हुकूम गरे। तर ्यो अनधिो मदाक्नस झन-्झन ्
क्चचयदाइनै रह्ो, “ह े्दाऊ्कदा पतु्र मलदाई मद्दत गनु्तहोस।्”

येश ू्यही ँरोक्कन ुभयो अक्न भननभुयो, “्यस मदाक्नसलदाई मकहदँा आउन ुभन।”
अक्न क्तनीहरूले ्यस अनधिो मदाक्नसलदाई बोलदाए। क्तनीहरूले भने, “खशुी होऊ 

उठ येशलेू क्तमीलदाई बोलदाउन ु हुँ् ्ैछ।” ्यो अनधिो मदाक्नस जरुुकक उठ्यो। उसले 
आफनो वस्त ्यहीं फयदँाकेर, उरँि् ैयेशकूहदँा गयो।

येशलेू ्यस मदाक्नसलदाई भननभुयो, “मलेै क्तम्ो क्नक्मत के गरेको चदाहन्छौ?”
्यो अनधिो मदाक्नसले जवदाफ क््यो, “ह ेगरुूजय ूम फेरर मरेो दृक्टि चदाहन्ुछ।”
येशलेू भननभुयो, “जदाऊ, क्तमी क्नको भयौ क्कनभने क्तमीले क्बश्वदास गऱयौ।” 

्सपक््छ ् यस अनधिो मदाक्नसले फेरर दृक्टि प्रदाप्त गऱयो, र ् यसले येशलूदाई नै पछयदायो।१९६

४.७७ ्महसलू उठाउने जककै
येश ूयरीहो शहर भएर जदँा् ैहुनहुुन्थयो। यरीहोमदा एकजनदा जककै नदाउँ भएको मदाक्नस 
बसथे। क्तनी महसलू उठदाउने हदाकीम औ धिनवदान मदाक्नस क्थए। क्तनी येश ूको हुन भनी 
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हने्त चदाहनथे। अरू मदाक्नसहरू पक्न ्यहदँा उहदँालदाई हने्त चदाहनथे। जककै एक्म ैपड्ुको 
मदाक्नस क्थए अक्न उनले मदाक्नसहरूको भीडमदा येशलूदाई ्खेन सकने क्थएनन।् अक्न 
येश ूआउँ् ैगरेको ठदँाउ पगुन क्तनी अक्घ ्ौडे। क्तनी नेभदारदाको रूखमदा चढे जहदँाबदाट 
क्तनले येशलूदाई ्खेन सकथे।

जब येश ू्यो ठदाउँमदा आइपगुन ुभयो उहदँाले जककैलदाई रूखमदाक्थ ्खेनभुयो। उहदँाले 
क्तनलदाई भननभुयो, “जककै, झटैि! तल ओलनेरआऊ! आज म क्तम्ो घरमदा बदास बसनपु्छ्त।”

्यसपक््छ जककै झटैि तल ओलनेर आए। क्तनी आफनो घरमदा येशलूदाई सवदागत गन्त 
पदाउँ्दा खबैु खशुी भए। सबै मदाक्नसहरूले यो ् खे।े क्तनीहरू यसो भन् ैक्बरोधि गन्त लदाग,े 

“हरे येश ूकसतदा मदाक्नससँग बसन जदानहुुँ् ैं्छ? जककै पदापी हो।”
जककैले प्रभलूदाई भनयो, “म असल कदाम गन्त चदाहदान्ुछ। म गरीबहरूलदाई मरेो आधिदा  

समपक्त क््ने्ुछ। अक्न यक्् मलेै कसैलदाई ठगेको ्ुछ भने क्तनीहरूलदाई चदार गणुदा 
अक्धिक क्तनने्ुछ।”

येशलेू भननभुयो, “यो मदाक्नस असल हो। क्नश्चय नै यी अरिदाहदामको पररवदारको 
हुनपु्छ्त। आज जककै आफनो पदापहरूबदाट मतुि भएको ्छ। मदाक्नसको पतु्र हरदाएको 
मदाक्नसहरूलदाई खोजन र उद्धदार गन्त आएको ्छ।”१९७

४.७८ दश नोकरहरूको दृष्ानत
येश ूयरूशलेम नजीकै पगुनभुएको क्थयो। कोही मदाक्नसहरूले सोच ेक्क परमशे्वरको 
रदाजय झटैि आउँ््ैछ। मदाक्नसहरूले यसतै सोचकेदा होलदान ्भनेर येशलेू थदाहदा पदाउनभुयो, 
अक्न उहदँाले क्तनीहरूलदाई यो कथदा सनुदाउन ुभयोः “एकजनदा कुलीन मदाक्नस आफनदा 
क्नक्मत रदाजदा हुन टदाडदा ्शेमदा जदानलदाई तयदारी ग्दै क्थए। तब फकने र घर आई आफनदा 
मदाक्नसहरूमदा पक्न शदासन गनने क्थए। यसकदारण क्तनले आफनदा ्शजनदा नोकरहरुलदाई 
भलेदा गरदाए। क्तनले प्र्येकलदाई एक-एक थैलो पैसदा क््ए। क्तनले भने, ‘म फकने र 
नआउनजेल यो क्तमीहरूले ्यदापदार ग्दै गर।’ तर रदाजयमदा भएकदा अरू मदाक्नसहरूले 
उसलदाई घणृदा गरे। अक्न क्तनीहरूले एक्ल आफनदा मदाक्नसहरूलदाई यसो भनन पठदाए, 
‘हदामी यस मदाक्नसलदाई रदाजदा बनदाउन चदाहदँा्नैौ।’
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“तर ्यो मदाक्नसलदाई रदाजदा बनदाइयो। जब क्तनी आफनो ्शे फकने  क्तनले भने, ‘ती 
नोकरहरूलदाई बोलदाऊ जसक्सत मरेदा पैसदा ्छन।् म जदानन चदाहन्ुछ क्तनीहरूले ती 
पैसदाबदाट कक्तसमम कमदाए।’ पक्हलो नोकर आयो अक्न भनयो, ‘मदाक्लक, मलेै तपदाईलें 
क््न ुभएको एक थैलो पैसदाले ्स थैलदा पैसदा कमदाए।ँ’ रदाजदाले ्यो नोकरलदाई भने, 

‘अक्त रदाम्ो! क्तमी असल नोकर हौ। क्तमीहरू सदानो कुरदामदा क्बश्वदासी क्थयौ। यसकदारण 
म मरेदा ्शवटदा शहर शदासन गन्त क्तमीलदाई क्नयतुिी ग्ुछ्त।’

“्ोस्ो नोकरले भने, ‘मदाक्लक, मलेै तपदाईकंो एक थैलो पैसदाले अरू पदँाच थैलो पैसदा 
कमदाए।ँ’ रदाजदाले ्यो नोकरलदाई भने, ‘क्तमीले पक्न पदँाचवटदा शहरहरूमदा शदासन गर!’

“्यपक््छ अकयो नोकर आयो। ्यसले रदाजदालदाई भनयो, ‘मदाक्लक! यहदँा तपदाईकंो 
पैसदाको थैलो ्छ। मलेै यसलदाई लगुदाले बेहे्र लकुदाईरदाखकेो क्थए।ँ मलदाई तपदाई ं् के्ख 
अक्त डर क्थयो क्कनभने तपदाई ंअ्यनत कठोर मदाक्नस हुनहुुन्छ। तपदाईलें आफूले 
नकमदाएको पक्न लदानहुुन्छ, तपदाईलें बीऊ न्छरी वदाली कदाट्न ुहुन्छ।’

“्यसपक््छ रदाजदाले ्यो नोकरलदाई भने, ‘क्तमी खरदाब नोकर हौ! म क्तमीलदाई क्तमै् 
श््हरूबदाट नयदाय ग्ुछ्त। क्तमीले भनयौ म कठोर मदाक्नस हु।ँ क्तमीले यसो पक्न भनयौ 
क्क मलेै जे कमदाएको क्थइनँ ्यो पैसदा क्लन्ुछ अक्न जे रोपेको क्थइनँ ्यसको फसल 
उठदाउँ्ुछ। यक्् यी सबै सदँाचो हो भने मरेो पैसदालदाई क्तमीले बैंकमदा रदाखन सक्थयौ। अक्न 
जब म फकने र आए,ँ मरेो रुक्पयदँाले ्यदाज कमदाएको हुन्थयो।’ ्यसपक््छ रदाजदाले ्यहदँा 
उक्भरहकेदा मदाक्नसहरूलदाई भने, ‘रुक्पयदँाको थैलो यसबदाट लेऊ, अक्न जनु नोकरकोमदा 
्श थैली रुक्पयदँा ्छ ्यसलदाई नै ्ऊे।’

“ती मदाक्नसहरूले रदाजदालदाई भने, ‘तर मदाक्लक, ्यो नोकरको त अक्घबदाटै ्श 
थैलो रुक्पयदँा ्छ।’

“रदाजदाले भने, ‘म भन्ुछ जसकोमदा धिरैे ्छ उसलदाई धिरैे नै क््इन्छ, अक्न जसकोमदा ्ैछन, 
्यसकोमदा जो ्छ ्यो पक्न लक्गन्छ। अक्हले मरेो शत्रहुरू कहदँा ्छन?् खोई क्तनीहरू 
कहदँा ्छन जसले म रदाजदा भएको चदाहदँा्नैथे? ती शत्रहुरूलदाई यहदँा लयदाऊ अक्न मरेो 
अक्घ क्तनीहरूको ह्यदा गर।’ ”

यी सबै कुरदाहरू जब येशलेू भक्नसकन ुभयो अक्न उहदँा यरूशलेमक्तर जदानभुयो।१९८
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४.७९ ्ुमखय पूजाहारीहरूले लाजरसलाई पशन ्मानने षड़यनत्र रचद्छन्
 ् यसबेलदा यहू्ीहरूको क्नसतदार चदाडको समय नजीक आइरहकेो क्थयो। धिरैे मदाक्नसहरू 
यो चदाड अगदाक्ड नै यरूशलेम तफ्त  लदागे। क्तनीहरू केही क्बशेष चीज बनदाउन गए 
आफैं लदाई शदु्ध पदान्तलदाई। मदाक्नसहरूले येशलूदाई खोजे। क्तनीहरू मक्न्रको क्षेत्रमदा 
उक्भए अक्न परसपरमदा सोधिप्ुछ गरे, “क्तमीहरू के भन्छौ? के उहदँा क्नसतदार चदाडमदा 
आउन ुहुने ्ैछन?” तर येशकूो क्बषयमदा मखुय पजूदाहदारीहरू र फररसीहरूले क्बशषे आज्दा 
क््एकदा क्थए। क्तनीहरूले भने क्क यक्् कसैले येश ूकहदँा क्थयो भनेर थदाहदा पदायो भने 
्यस मदाक्नसले क्तनीहरूलदाई भननै प्छ्त, तदाक्क क्तनीहरूले पक्रन सकुन।्

क्नसतदार चदाड हुन ुभन्दा ्छ क््न अक्घ येश ूबेथदानी तफ्त  जदानभुयो। बेथदानी ्यो शहर 
क्थयो जहदँा लदाजरस बसथे। लदाजरस येशलेू मृ् य ुबदाट उठदाएकदा मदाक्नस हुन।् 

येश ूबेथदानीमदा हुनहुुन्छ भनेर धिरैे यहू्ीहरूले सनेु। तब क्तनीहरू येशलूदाई हने्त ् यहदँा 
गए। क्तनीहरू ्यहदँा लदाजरसलदाई पक्न हने्त गए। लदाजरस जसलदाई येशलेू मृ् यबुदाट 
बचदाउन ुभएको क्थयो। यसैले मखुय पजूदाहदारीहरूले लदाजरसलदाई पक्न मदानने योजनदाहरू 
गरे। लदाजरसले ग्दा्त, धिरैे यहू्ीहरूले आफनदा प्रमखु अगवुदाहरूलदाई ्छोडेर येशलूदाई 
क्बश्वदास गन्त थदालेकदा क्थए। ्यही कदारणले ग्दा्त यहू्ी अगवुदाहरूले लदाजरसलदाई मदान्त 
चदाहकेदा क्थए।१९९



५ येशूको ्मृतयुको हतिा

५.१ यरूशले्म्मा येशूको प्रवेश
अकयो क््न येश ूयरूशलेमक्तर आईरहन ुभएको्छ भनेर ्यदाहदँाकदा मदाक्नसहरूले सनेु। 
क्तनीहरूमदा धिेरै जसो यहू्ीहरूको क्नसतदार चदाडमदा आउनेहरू क्थए। मदाक्नसहरूले 
खजरुकदा हदँागदाहरू क्लए अक्न येशलूदाई सवदागत गन्त क्नसके।२००

उहदँा जैतून नदाउँ भएको पहदाड नक्जकको बेथफदागे र बेथदानी शहरमदा पगुनुभयो। 
उहदँाले आफनदा ्ईुजनदा चेलदाहरूलदाई बोलदाउनुभयो अक्न क्तनीहरूलदाई भननुभयो, 

“यहदँा जनु गदाउँ क्तनीहरूको सदामनुने ्छ ्यहदँा जदाऊ। जब शहरमदा पसन लदागेकदा 
हुन्छौ ्यहदँा एउटदा गधिदालदाई बदँाक्धिरदाखेको पदाउने्छौ। ्यो गधिदामदा पक्हले कोही 
पक्न चढेको ्ैछन। गधिदाको लगदाम फुकदाल, अक्न ्यसलदाई मकहदँा क्लएर आऊ। 
कसैले गधिदा क्कन खोल््ैछौ भनी क्तमीलदाई सोधिेभने भन, ‘यो गधिदा मदाक्लकलदाई 
चदाक्हएको ्छ।’ ”

्वु ैचलेदाहरू शहरक्तर लदाग।े क्तनीहरूले गधिदालदाई येशलेू भनन ुभए झैं पदाए। जब ती 
चलेदाहरूले गधिदाको डोरी खोल्थेै, गधिदाको मदाक्लकहरूले चलेदाहरूलदाई सोधि,े “क्कन 
क्तमीहरू गधिदा खोल््ैछौ?”

चलेदाहरूले जवदाफ क््ए, “प्रभलुदाई यसको अवशयकतदा ्छ।” यसकदारण क्तनीहरूले 
्यो गधिदालदाई येशकूहदँा लयदाए। चलेदाहरूले आफनदा वस्तहरू गधिदाको क्पठ्यूँमदा क्ब्््छयदाए। 
्यसपक््छ क्तनीहरूले येशलूदाई ् यो गधिदामदा चढदाए। येश ूगधिदामदाक्थ चढेर यरूशलेम तफ्त  
लदागनभुयो।२०१ अनेकौं मदाक्नसहरूले सडकमदा येशकूो क्नक्मत भनेर आफनदा वस्तहरू 
ओछयदाए। कक्तजनदाले रुखकदा हदँागदाहरू कदाटेर सडकमदा ओछयदाए। केही मदाक्नसहरू 
येशकूो अक्घ-अक्घ क्हडँ् ैक्थए। केही मदाक्नसहरू उहदँाकै पक््छ-पक््छ क्हड्ँ् ैक्थए। सबै 
मदाक्नसहरू करदाउँ् ैक्थए,



157येशूको ्मृतयुको हतिा  

“ ’उहदँाको प्रशसंदा गर!’ 
‘सवदागत गर! परमशे्वरले उहदँालदाई आशीवदा्त् 
 गरून ्जो परमप्रभकुो नदाउँमदा आउनहुुँ् ्ैछ!’ 

“हदाम्दा क्पतदा ्दाऊ्को रदाजयलदाई परमशे्वरले आशीवदा्त् क््ऊन।् 
जनु रदाजय आउने्छ। 

सवग्तको परमशे्वरलदाई प्रशसंदा!”२०२

अगमवतिदाले भनेको यो कुरदा परूदा होस ्भनेर यसो भएको क्थयो:

“क्सयोनकदा मदाक्नसहरूलदाई भन, 
‘अक्हले क्तमीहरूको रदाजदा आउनहुुँ् ्ैछ। 

उहदँा क्बनम् हुनहुुन्छ अक्न गधिदामदा चढेर आउन ुहुँ् ्ैछ। 
उहदँा एउटदा भदारी बोकने ब्ेछडोमदा चडेर आउनहुुँ् ्ैछ, 
 ्यो ब्ेछडो कदाम गन्तकै खदाक्तर जनमेको पश ुहो।’ ”२०३

येशकूदा चलेदाहरूले ्यसबेलदा के भइरहकेो क्थयो बझुनेन।् तर येशकूो पनुरू्थदान 
पक््छ क्तनीहरूले येशकूो मक्हमदा समझ ेक्क यी कुरदाहरू उहदँाकै क्बषयमदा लेक्खएको क्थयो 
अक्न मदाक्नसहरूले उहदँाकै क्नक्मत यी कुरदाहरू गरेकदा क्थए।२०४

भीडमदा उक्भएर कोही फररसीहरूले येशलूदाई भने, “गरुूजय!ू यसतो कुरदाहरू नभनन ु
भनेर तपदाईकंदा चलेदाहरूलदाई भननहुोस।्”

तर उहदँाले भननयुो, “म क्तमीहरूलदाई भन्ुछ, यी कुरदाहरू भननै प्छ्त। यक्् मरेदा 
चलेदाहरूले यी कुरदाहरू भनेनन ्भने, यी ढुङ्गदाहरू यसको लदाक्ग क्चचयदाउने्छन।्”

येश ूयरूशलेम नक्जक आईपगुनभुयो। उहदँाले शहरलदाई हनेु्त भयो अक्न ्यसको 
क्नक्मत क्बलदाप गनु्तभयो। उहदँाले यरूशलेमको क्बषयमदा भननभुयो, “क्तम्ोमदा के 
ले शदाक्नत लयदाउँ्छ? यक्् क्तमीले आज बझुकेो भए, असल हुने क्थयो। तर क्तमीले 
जदान्नैौ, क्कनभने यो क्तम्ो आखँदाबदाट ओझले परेको ्छ। एउटदा समय आउँ््ैछ क्क 
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क्तम्ो शत्रहुरूले क्तम्ो वररपरर बदाधिदाहरू खडदा गरदाउने ्छन।् क्तमीलदाई क्तनीहरूले 
वररपररबदाट घेनने्छन ्अक्न क्तमी सबै क्तरबदाट घेरदामदा पनने्छौ। क्तनीहरूले क्तमीलदाई 
र क्तम्ो मदाक्नसहरूलदाई धवंस पदानने्छन।् क्तम्ो भवनहरूको एक ढुङ्गदामदाक्थको अकयो 
ढुङ्गदा पक्न ्छदाक्डने ्ैछन।् यो घट्नदा घट्ने्छ, कदारण क्तमी जदान्नैौ क्तमीलदाई बचदाउन 
परमशे्वर कक्हले आउँनहुुन्छ।”२०५

येश ूयरूशलेममदा जदानभुयो अक्न मक्न्रक्भत्र पसनभुयो। मक्न्रको वररपरर उहदँाले 
हनेु्त भयो। तर अबेर भइसकेको क्थयो। यसकदारण उहदँा आफनदा बदाह्जनदा पे्रररतहरूलदाई 
क्लएर बेथदाक्न पगुनभुयो।२०६

५.२ येशूले भननुभयो अनजीरको रूख सकुने ्छ
अकयो क््न, उहदँाहरूले बेथदाक्न ्छोड्नभुयो। येश ूभोकदाउन ुभएको क्थयो। येशलेू टदाढदामदा 
एउटदा अनजीरको रूख ्खेनभुयो। ्यहदँा पगुेर केही अनजीरको फलहरू ्छ क्क भनेर 
हनेु्तभयो, तर ्यहदँा पदातहरू मदात्रै क्थए। क्कनक्क ्यो समय अनजीरको फल फलने समय 
क्थएन। अक्न उहदँाले ्यो रूखलदाई भननभुयो, “मदाक्नसहरूले अब उप्रदानत तेरो फलहरू 
फेरर कक्हलयै खदाने ्ैछन।” उहदँाकदा चलेदाहरूले यी सबै कुरदा सनेु।२०७

५.३ येशूले बयापारीहरूलाई ्मशनदर इलाकाबाट धपाउनु हुन्छ
उहदँाहरू यरूशलेम जदानभुयो। येश ूमक्न्र जदानभुयो। उहदँाले मक्न्र इलदाकदाबदाट बेचने र 
क्कननेहरूलदाई बदाक्हर क्नकदालन ुभयो। उहदँाले क्बक्भनन पैसदा-रूक्पयदँाकदा लेन्ने गननेहरूको 
टेबलहरू पलटदाइक््न ुभयो। ढुककुर बेचनेहरूको चौकीहरू पक्न उहदँाले पलटदाइक््न ुभयो। 
येशलेू कसैलदाई पक्न मक्न्र प्रदाङ्गणमदा केही चीजहरू बोकेर लयदाउने अनमुक्त क््न ु
भएन। तब उहदँाले क्तनीहरूलदाई क्सकदाउन ुभयो। उहदँाले भननभुयो, “धिम्तशदास्तमदा यसतो 
लेक्खइएको ्छ, मरेो घर सबै जदाक्तकदा क्नक्मत प्रदाथ्तनदाको घर कहलदाइने्छ तर क्तमीहरूले 
परमशे्वरको घरलदाई डदँाकुहरू लकुने घरमदा पररवत्तन गरररहकेदा ्छौ।”२०८

केही अनधिदा र केही लङ्गडदा मदाक्नसहरू मक्न्रमदा येश ूकहदँा आए। येशलेू ती 
मदाक्नसहरूलदाई क्नको पदाररक््न ु भयो। मखुय पजुदाहदारीहरू र शदास्तीहरूले यो दृषय 
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्खे।े क्तनीहरूले येशकूदा आश्चय्तकम्त कदाय्तहरू अक्न मक्न्रमदा बदालकहरूले येशलूदाई 
नै प्रशंसदा गरररहकेदा ्खे।े बदालकहरू भन् ैक्थए, “्दाऊ्कदा पतु्र, होसननदा!” यसमदा 
पजूदाहरीहरू र शदास्तीहरू क्रोक्धित भए।

मखुय पजूदाहरीहरू र शदास्तीहरू येशलूदाई सोधि,े “बदालकहरूले के भक्नरहकेदा ्छन ्
तपदाईलें सनुन ुभो?”

येशलेू जवदाफ क््नभुयो, “अवशय। के क्तमीहरूले कक्हले धिम्तशदास्तहरूमदा पढेकदा 
्ैछनौ? ‘उहदँाले बदालकहरूलदाई सतकु्त गन्त क्सकदाउन ुभयो?’ ”२०९

येशलेू मक्न्रमदा क््नहु ँ क्शक्षदा क््नहुुन्थयो। मखुय पजूदाहदारीहरू, ्यवसथदाकदा 
शदास्तीहरू र कोही मदाक्नसहरूकदा प्रमखुहरू येशलूदाई मदानने ्दाऊ खोक्जरहकेदा क्थए। तर 
यस कदामको लदाक्ग क्तनीहरूले उपदाय पदाएकदा क्थएनन ्क्कनभने सबै मदाक्नसहरू धयदान 
पवू्तक येशकूदा कुरदाहरू सकु्नरहकेदा क्थए। मखुय पजूदाहदारीहरू, ्यवसथदाकदा शदास्तीहरू र 
प्रमखुहरूले येशलूदाई कसरी मदानु्त पनने हो जदान्नै क्थए।२१०

्यसै रदात, येश ूअक्न उहदँाकदा चलेदाहरूले शहर ्छोड्नभुयो।२११

५.४ सकेुको अनजीरको रूख, शवश्वास र प्राथ्तना
अकयो क्बहदान, येश ूआफनदा चलेदाहरूसगँ जदँा् ैहुनहुुन्थयो। क्तनीहरूले अनजीरको रूख 
्खे ेजसलदाई येशलेू सरदाप क््नभुएको क्थयो। अनजीरको रुख जरदा्के्ख टुपपो समम ै
सकु्कसकेको क्थयो। पत्रसुले येशलूदाई भने, “ह ेर्बी, अनजीरको रूखलदाई हनेु्तहोस ्
जसलदाई तपदाईलें क्हजो सरदापन ुभएको क्थयो। अक्हले ् यो सकु्कसकेको र मररसकेको ्छ!”

येशलेू जवदाफ क््नभुयो, “परमशे्वरमदा क्बश्वदास रदाख। म क्तमीहरूलदाई सदँाचो भन््ुछ, 
क्तमीहरूले यो पव्ततलदाई भननसक्छौ, जदा अक्न समदु्रमदा खस।् अक्न यक्् क्तमीहरूको 
मनमदा कुनै शकंदा ्ैछन, अक्न क्तमीले क्बश्वदास गरेको खणडमदा क्तमीले भनेको कुरदा घट्ने 
्छ, तब परमशे्वरवले क्तम्ो क्नक्मत यसो गररक््न ुहुने्छ। यसैले क्तमीहरूले जे वसतकुो 
क्नक्मत प्रदाथ्तनदा ग््त्छौ। अक्न यक्् चीजहरू पदाइसकेकदा ्छौ भनने क्बश्वदास रदाख्छौ तब 
्यो क्तम्ो आफनै हुने्छ। जब क्तमीहरू प्रदाथ्तनदाकदा क्नक्मत तयदार हुन्छौ, अक्न कसैको 
क्बरुद्धमदा क्तमीहरूमदा भएको नरदाम्ो समझनदा भयो भने, ्यसलदाई क्षमदा गरर्ऊे। यसो 
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गऱयौ भने सवग्तमदा हुनहुुने क्तमीहरूकदा क्पतदाले पक्न क्तमीहरूकदा सबै पदापहरू क्षमदा 
गररक््नहुुने्छ।”२१२

५.५ धाश्म्तक अगुवाहरूले येशूको अशधकारलाई असवीकार ग्छ्तन्
येश ूअक्न उहदँाकदा चेलदाहरू फेरर यरूशलेम जदानभुयो। येश ूमक्न्रको वररपरर जदँा् ै
हुनहुु्थयो मखुय पजुदाहदारीहरू, शदास्तीहरू र अग्रज यहू्ी प्रमखुहरू उहदँाकहदँा आए। 
क्तनीहरूले येशलूदाई भने, “हदामीलदाई भननहुोस ्यी सब कदाम गन्तलदाई तपदाईसंँग कुन 
चदाक्ह ं्यसतो अक्धिकदार ्छ? कसले तपदाईलंदाई यो अक्धिकदार क््एकदा हुन।्”

येशलेू भननभुयो, “म क्तमीहरूलदाई एउटदा प्रश्न रदाख््ुछ। यक्् क्तमीहरूले मरेो 
प्रश्नको जवदाफ क््यौ, भने तब म क्तमीहरूलदाई भनने्ुछ क्क यी सब गन्तलदाई मरेो के 
अक्धिकदार ्छ। यहूननदाको बक्प्तसमदा परमशे्वरबदाट भएको हो वदा मदाक्नसबदाट भएको हो? 
मलदाई जवदाफ ्ऊे?”

ती यहू्ी प्रमखुहरूले येशकूो प्रश्न बदारे बहस ्गरे। क्तनीहरू एक अकदा्तमदाझमदा बदात 
चीत गन्त लदागे, “यक्् हदामीले जवदाफ क््यौं, ‘यहूननदाको बक्प्तसमदा परमशे्वरबदाट भएको 
हो,’ येशलेू भननहुुने्छ, ‘्यसो भए क्तमीहरूले यहूननदालदाई क्कन क्बश्वदास नगरेको?’ तर 
यक्् हदामीले भनयौ, ‘यहूननदाको बक्प्तसमदा मदाक्नसबदाट भएको हो,’ मदाक्नसहरू हदामीसँग 
ररसदाउने्छन।्” (ती मदाक्नसहरूसँग भयभीत क्थए। सबैलदाई यहूननदा एकजनदा अगमवतिदा 
हुन ्भनेर क्बश्वदास क्थयो।)

तब क्तनीहरूले येशलूदाई जवदाफ क््ए, “हदामी यसको सही उत्र जदान्नैौ।”
तब उहदँाले भननभुयो, “तब यी सब कदामहरू क्तमीहरूलदाई भक्न्न क्क कुन 

अक्धिकदारविदारदा म यी कुरदाहरू गरररहकेो ्ुछ।”२१३

५.६ दुई ्छोराहरूको दृष्ानत
“क्तमीहरू यसको बदारेमदा के सोच्छौ? एकजनदा मदाक्नसकदा ्ईु ्छोरदाहरू क्थए। ्यो 
मदाक्नसले आफनो जेठदा ्छोरदालदाई भनयो, ‘्छोरदा, जदाऊ र गएर आज ्दाखबरीमदा कदाम 
गर।’
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“्छोरदाले जवदाफ क््यो, ‘म जदँाक््न।’ तर केही समयपक््छ उसले आफनो क्बचदार 
ब्ल्यो, अक्न गयो।

“्यसपक््छ बदाब ु अकयो ्छोरदाकहदँा गए र भने, ‘्छोरदा, जदाऊ अक्न आज मरेो 
्दाखबदारीमदा कदाम गर।’ ्छोरोले जवदाफ क््यो, ‘हुन्छ, बदाब,ु म गएर कदाम ग्ुछ्त।’ तर 
्यो ्छोरदा गएन।

“अब यी ्ईु ्छोरदाहरूमदा कुन चदाक्हलेँ आफनो बदाबकुो आज्दा पदालन गऱयो?”
यहू्ी नेतदाहरूले जवदाफ क््ए, “जेठदा चदँाक्हले।”
येशलेू क्तनीहरूलदाई भननभुयो, “म सदँाचो कुरदा क्तमीहरूलदाई भन््ुछ। कर 

उठदाउनेहरू र वेशयदाहरू खरदाब मदाक्नसहरू हुन ्भनी क्तमीहरू ठदान््छौ। तर परमशे्वरको 
रदाजयमदा क्तमीहरू भन्दा पक्हले क्तनीहरूले प्रवेश गन्त पदाउने्छन।् यहूननदा सही जीवन 
जीउने उपदाय ्खेदाउनलदाई आएकदा क्थए। तर क्तमीहरूले यहूननदालदाई पटककै क्बश्वदास 
गरेनौ। तर कर उठदाउनेहरू र वेशयदाहरूले यहूननदा मदाक्थ क्बश्वदास गरे। अक्न महसलू 
उठदाउनेहरू र वेशयदाहरूले यहूननदालदाई क्बश्वदास गरेको क्तमीहरूले ्खेकेदा क्थयौ। तर 
अझ ैपक्न क्तमीहरूले उनलदाई क्बश्वदास गन्त मन गरेनौ।२१४

५.७ दुष् शकसानको दृष्ानत
“यो उखदान सनु कुनै मदाक्नसको जमीन क्थयो। उसले ्यो जमीनमदा ्दाख लगदायो। 
उसले ्दाखको जमीनको वररपरर पखदा्तल क्नमदा्तण गऱयो। अक्न ्यसक्भत्र ्दाख पेलने 
कोलखनेको क्थयो। फेरर ् यो मदाक्नसले एउटदा मचदान बनदायो। उसले आफनो खते कोही 
क्कसदानहरूलदाई क्जममदा क््एर ऊ यदात्रदामदा गयो। केही समय पक््छ, फसल उठदाउने समय 
भयो। अक्न ्यस मदाक्नसले आफनो क्हससदा लयदाउन पठदायो।

“तर क्कसदानहरूले ती नोकरहरूलदाई समदाते अक्न एकजनदालदाई क्पटे, अकयोलदाई मदाररक््ए 
अक्न अकयोलदाई ढुङ्गदाले क्हकदा्तएर मदाररक््ए। फेरर ्यो खते-मदाक्लकले क्कसदानहरूकहदँा 
अरू नोकरहरूलदाई पठदायो। उसले पक्हलेभन्दा धिरैे नोकरहरू पठदाएको क्थयो। तर 
क्कसदानहरूले क्तनीहरूसगँ पक्न यसतै नै ्यवहदार गरे। ्यसपक््छ उसले आफनै ्छोरदालदाई 
क्कसदानहरूकहदँा पठदायो। उसले भनयो, ‘क्कसदानहरूले मरेो ्छोरदालदाई आ्र ् खेदाउने्छन।्’



162 येशूको ्मृतयुको हतिा  

“तर क्कसदानहरूले आपसमदा यसो भने, ‘यो तदा मदाक्लकको ्छोरदा हो। यो खते उसको 
हुने्छ। हदामीले यसलदाई मदाऱयौं भने खते हदाम्ै हुने्छ।’ अक्न क्कसदानहरूले ्छोरदालदाई 
समदातेर, उसलदाई खते बदाक्हर मदारेर फयदँाक्कक््ए।

“अब ्यो खतेको मदाक्लक आएर ती क्कसदानलदाई के गलदा्तन?”
ती यहू्ी पजूदाहदारीहरू र नेतदाहरूले भने, “उनले ती ्टुिहरूलदाई अवशय नै मदानने्छन।् 

्यसपक््छ उनले आफनो खते अरू क्कसदानहरूलदाई कमदाउन क््ने्छन।् जसले फसलको 
समयमदा मदाक्लकलदाई उसको भदाग बझुदाउन लयदाउँ्छ उनीहरूलदाई ् यो खते कमदाउन क््ईने्छ।”

येशलेू क्तनीहरूलदाई भननभुयो, “क्नश्चय नै क्तमीहरूले यो धिम्तशदास्तमदा पढेकदा ्छौ:

‘जनु ढुङ्गदालदाई डकमथीहरूले रद्द गरे, 
्यही ढुङ्गदा मखुय कुने ढुङ्गदा बनयो। 

यो परमप्रभलेु गनु्त भएको हो, 
र यो हदाम्ो लदाक्ग अचममको हुने्छ।’ 

“्यसैकदारण म क्तमीहरूलदाई भन््ुछ, परमशे्वरको रदाजय क्तमीहरूबदाट खोक्सने्छ। 
्यस पक््छ परमशे्वरले यसतदा मदाक्नसहरूलदाई क््नहुुने्छ, जसले परमशे्वरले आफनो 
रदाजयमदा चदाहन ु भए अनसुदारको कदाम उ्पनन गनने्छन।् अक्न जो कोही पक्न ्यो 
ढुङ्गदामदाक्थ खसने्छ ऊ टुक्रदा टुक्रदा बनने्छ। यक्् ् यो ढुङ्गदा कसैमदाक्थ खसयो भने ् यसले 
्यसलदाई धिलूोक्पठो पदानने्छ।”

येशलेू भनन ुभएको यो उखदानलदाई मखुय पजूदाहदारीहरू र फररसीहरूले सनेु। येशलेू 
क्तनीहरूकै क्बषयमदा बोल् ैहुनहुुन्छ भनने कुरदा क्तनीहरूले बझु।े क्तनीहरू येशलूदाई पक्रने 
उपदाय खोजीरहकेदा क्थए। तर क्तनीहरू मदाक्नसहरू्के्ख डरदाउँथे। क्कनभने मदाक्नसहरूमदा 
येश ूअगमवतिदा हुन ्भनने क्बश्वदास क्थयो।२१५

५.८ शववाह भोजको दृष्ानत
मदाक्नसहरूलदाई बझुदाउनकदा क्नक्मत येशलेू केही दृटिदानतहरू भननभुयो। “सवग्तको रदाजय 
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एउटदा रदाजदा जसतै हो, जसले आफनो ्छोरदाको क्बवदाहमदा भोजनको ्यवसथदा ग्छ्तन।् 
रदाजदाले केही मदाक्नसहरूलदाई भोजमदा क्नमतो गरेकदा क्थए। जब भोज तयदार भयो, रदाजदाले 
आफनदा नोकरहरूलदाई ती मदाक्नसहरूलदाई बोलदाउन पठदाए। तर मदाक्नसहरूले रदाजदाको 
यस भोजमदा उपदाक्सथत हुन असवीकदार गरे।

“तब रदाजदाले अझ धिरैे नोकरहरू पठदाए। रदाजदाले नोकरहरूलदाई यसो भनेकदा क्थए, 
‘मलेै क्नम्यदाएकदा ती मदाक्नसहरूलदाई खदानदा तयदार भयो भनेर भनन।ु मलेै मरेदा गोरूहरू 
अक्न पट्ुियदाएकदा पशहुरू मदारेको ्ुछ। सबै कुरदा तयदारी ्छ। क्बवदाहको भोजमदा सदामले 
हुन आऊ।’

“नोकरहरूले ती मदाक्नसहरूलदाई भोजमदा आउने आग्रह गरे। तर क्तनीहरू नोकरहरूको 
कुरदा सनुन असवीकदार गरे। ती मदाक्नसहरू आ-आफनै कदाममदा लदाग।े एकजनदा आफनो 
खतेमदा गए, अक्न अकयो आफनो ्यदापदारक्तर लदाग।े कसलेै नोकरहरूलदाई समदातेर पीटे 
अक्न क्तनीहरूलदाई मदाररक््ए। यो सनेुर रदाजदा क्रोक्धित भए। रदाजदाले आफनो सनेदा पठदाए, 
ती ह्यदारदाहरूलदाई मदारे अक्न क्तनीहरूको शहर जलदाएर भषम पदाररक््ए।

“्यसपक््छ, रदाजदाले आफनदा नोकरहरूलदाई भने, ‘क्बवदाहको भोज तयदारी ्छ। मलेै ती 
मदाक्नसहरूलदाई बोलदाएको हु,ँ तर क्तनीहरू यो भोजमदा सदामले हुन योगयको भएनन।् 
यसकदारण क्तमीहरू गललीकदा कुनदा कुनदामदा जदाऊ अक्न ्खेकेदाहरू जक्तलदाई भोजमदा 
सदामले हुन क्नम्यदाएर लयदाऊ। क्तनीहरूलदाई मरेो भोजमदा आऊ भक्न्ऊे।’ अक्न 
नोकरहरू गललीहरूक्तर गए। क्तनीहरूले भटेेसमम सबैलदाई भलेदा पदारे। क्तनीहरूले रदाम्दा 
नरदाम्दा मदाक्नसहरू सबैलदाई भोजमदा सदामले गरदाउन लगे। ्यो ठदाउँ मदाक्नसै-मदाक्नसको 
भीडँले भररयो।

“्यसपक््छ ती खदँा्गैरेकदा मदाक्नसहरूलदाई हने्त भनी रदाजदा आए। कुनै एकजनदालदाई 
क्बवदाहको पोशदाकमदा नभएको रदाजदाले भेटिदाए। रदाजदाले भने, ‘क्मत्र, क्तमी यहदँा क्भत्र 
कसरी आयौ? क्बवदाहको लदाक्ग लदाउने पोशदाक क्तमीले लगदाएकदा ्ैछनौ।’ तर ्यो 
मदाक्नस केही बोलेन। अक्न रदाजदाले आफनदा नोकरहरूलदाई भने, ‘्यसकदा हदात खटुिदा 
बदँाधिरे ्यसलदाई अधँयदारोमदा फदाक्ल्ऊे जहदँा मदाक्नसहरू ्:ुखले रूवदाबदासी ग्दै र ्दाह्दा 
क्कट्् ैबस्छन।्’
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“हो धिरैे मदाक्नसहरू बोलदाइएकदा हुन्छन।् तर चकु्नएकदा थोरै मदात्र ्छन।्”२१६

५.९ शसजरलाई ्महसलू शतनु्त उशचत ्छ करी ्ैछन?
तब फररसीहरूले ् यो सथदान ्छदाडे जहदँा येशलेू क्सकदँाउ् ैहुनहुुन्थयो। येशलूदाई प्रश्नहरूको 
जदालमदा पदान्त क्तनीहरू सहमत भए। फररसीहरूले येशलूदाई फँसदाउन केही मदाक्नसहरू 
पठदाए। क्तनीहरूले केही आफनै मदाक्नसहरू र केही हरेो्ी ् लकदा मदाक्नसहरूलदाई पठदाए। 
ती मदाक्नसहरूले भने, “गरुूजय,ू तपदाई ंअक्त इमदान्दार हुनहुून्छ भनेर हदामी जदान््छौ। 
हदामी जदान््छौं तपदाईलें परमशे्वरको मदाग्त बदारे ठीकक्सत क्सकदाउनहुुन्छ। तपदाई ंकसैक्सत 
डरदाउन ु हुनन। तपदाईकंो अक्घ सबै मदाक्नसहरू समदान ्छन।् यसथ्त हदामीलदाई तपदाईकंदा 
धिदारणदा भननहुोस।् क्सजरलदाई कर क्तनु्त उक्चत हो क्क होइन?”

तर ती मदाक्नसहरूले नरदाम्ो जदालसदाजी ग्दै्छन ्भनेर येशलेू बझुीहदालनभुयो। अक्न 
उहदँाले भननभुयो, “क्तमीहरू कपटीहरू हौ। केही झटूो क्नहुमँदा क्तमीहरू मलदाई फँसदाउन 
चदाहन्छौ? कर क्तन्तमदा उपयोग गरीने क्सककदा मलदाई ् खेदाऊ।” ती मदाक्नसहरूले येशलूदाई 
एक चदँा्ीको क्सककदा ् खेदाए। येशलेू फेरर भननभुयो, “क्सककदामदा कसको क्चत्र ्छ? अक्न 
कसको नदाम ्यहदँा अकं्कत ्छ।”

ती मदाक्नसहरुले जवदाफ क््ए,” यो क्सजरको क्चत्र हो र यसमदा क्सजरको नदाम अकं्कत 
्छ।” येशलेू फेरर भननभुयो, “जो क्सजरको हो ्यो क्सजरलदाई ्ऊे र जो परमशे्वरको 
हो ्यो परमशे्वरलदाई ्ऊे।”

ती मदाक्नसहरूले येशलेू भननभुएको कुरदा सनेु, र क्तनीहरू ्छकक परे। अक्न येशलूदाई 
्यही ्छोडेर क्तनीहरू गए।२१७

५.१० शववाह र सातजना दाजू-भाइहरू
 ् यही क््न केही स्कुीहरू येशकूहदँा आए। स्कुीहरू क्बश्वदास गथने, क्क कुनै मदाक्नस 
मृ् यबुदाट बौरी उठ्ने ्ैछन। स्कुीहरूले येशलूदाई एउटदा प्रश्न गरे; क्तनीहरूले भने, 

“गरुूजय,ू मोशदाले भने अनसुदार कुनै क्बवदाक्हत परुूष बदालबचचदा नभईकन मऱयो भने 
उसको भदाइले आफनदा ् दाजयकूदा क्नक्मत सनतदानहरू जनमदाउन ् यस क्बधिवदा आईमदाईलदाई 
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क्बवदाह गन्तसक्छ। हदामी बीच सदातजनदा ्दाजय-ूभदाईहरू क्थए। जेठदाले क्ववदाह गऱयो र 
मऱयो। उसको कुनै बदालबचचदा क्थएन। यसथ्त उसको भदाइले क्बधिवी भदाउजयलूदाई क्बवदाह 
गऱयो। ्यसपक््छ ्यो ्ोस्ो भदाइ पक्न मऱयो। ्यसतै घट्नदा तेस्ो भदाइसँग पक्न घट्यो र 
्यसतै अरू ्दाजय-ूभदाईहरूसँग ग्दै सदात ्दाजय-ूभदाईसमम घट्यो। क्तनीहरू सबै मरेपक््छ 
्यो आईमदाई पक्न मरी। तर ती सदातैजनदा ्दाजय-ूभदाईहरूले ्यस आईमदाईलदाई क्बवदाह 
गरेकदा क्थए। तब पनुरू्थदानमदा ्यो स्तीको पक्त कुन चदाहीं हुने्छ?”

येशलेू जवदाफ क््नभुयो, “क्तमीहरू यो कुरदा बझु्नैौ क्कनभने धिम्तशदास्तमदा के 
लेखकेो ्छ ्यो क्तमीहरू जदान्नैौ। परमशे्वरको शक्तिको क्बषयमदा पक्न क्तमीहरू 
केही जदान्नैौ। ् यसबेलदा जब मदाक्नसहरू मृ् यबुदाट बौररउठ््छन ्् यहदँा क्बवदाहको प्रश्न नै 
आउँ्नै। मदाक्नसहरू ्यहदँा एक-अकदा्तसंँग क्बवदाह गनने ्ैछनन।् सबै मदाक्नसहरू सवग्तकदा 
सवग््त तूहरू झैं हुने्छन।् यसकदारण पनुरू्थदानको क्बषयमदा परमशे्वरले क्तमीहरूलदाई के 
भनन ुभएको ्छ ्यो पढेकदा ्ैछनौ। परमशे्वरले भननभुएको ्छ, ‘म अरिदाहदामको परमशे्वर, 
इसहदाकको परमशे्वर, अक्न यदाकूबकदा परमशे्वर  हु।ँ’  यसको मतलब परमशे्वर मतृ 
मदाक्नसहरूकदा परमशे्वर हुनहुुनन तर क्जउँ्दा मदाक्नसहरूको परमशे्वर हुनहुुन्छ।”

मदाक्नसहरूले सनेु र येशकूो क्शक्षदामदा क्तनीहरू ्छकक परे।२१८

५.११ सबैभनदा ्महतवपूण्त आज्ा
येशलेू स्कुीहरू्लदाई यसरी जवदाफ क््एर क्तनीहरूलदाई चपु बनदाई क््न ूभएको सनेुर 
फररसीहरू जममदा भए। एकजनदा फररसी मोशदाको ्यवसथदा प्रक्त क्नकै ज्दान भएको 
क्थयो। ् यो फररसीले येशलूदाई परीक्षदा गनने इच्छदा गऱयो। ् यस फररसीले येशलूदाई सोधयो, 

“गरुूजय,ू ्यवसथदामदा सबैभन्दा ठूलो आज्दा कुन हो?”२१९

येशलेू उत्र क््नभुयो, “सब भन्दा महदान आज्दा यसतो ्छः ‘इस्दाएलकदा मदाक्नसहरू, 
सनु! परमप्रभ ूहदाम्दा परमेश्वरनै एक परमप्रभ ुहुन।् क्तमीहरूले परमप्रभ ुक्तमीहरूको 
परमेश्वरलदाई सदारदा हृ्यले, सदारदा आ्मदाले, सदारदा प्रदाणले र सदारदा शक्तिले उहदँालदाई 
पे्रम गनु्तप्छ्त।’  ्ोस्ो महदान ्आज्दा यसतो ्छः ‘क्तमीहरूले आफूलदाई पे्रम गरे जसतो 
अरू मदाक्नसहरूलदाई पक्न पे्रम गनु्तप्छ्त।’  यी आज्दाहरू भन्दा अनय आज्दाहरू महदान 
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्ैछनन।्”२२० अगमवतिदाहरूकदा सबै ्यवसथदा र रचनदाहरू क्यनै ्ईु आज्दाहरूमदा 
आधिदाररत ्छन।्”२२१

शदास्तीहरूले उत्र क््ए, “ह ेगरुुजय,ू ्यही नै ठीक उत्र हो। तपदाईलें जे भननभुयो 
्यो क्ठक हो। परमशे्वर एउटै परमप्रभ ु हुन ् अक्न अरू कुनै परमशे्वर ्ैछनन।् अक्न 
एउटदा मदाक्नसले आफनो सदारदा हृ्यले, सदारदा प्रदाणले, सदारदा आ्मदाले र सदारदा शक्तिले 
परमशे्वरलदाई पे्रम गनु्तप्छ्त। अक्न आफूले आफूलदाई पे्रम गर जसतै अरू मदाक्नसहरूलदाई 
पक्न पे्रम गनु्तप्छ्त। यी आज्दाहरू सबै अप्तणहरू अक्न परमशे्वरलदाई गररएको अरू 
बक्ल्दानहरू भन्दा अ्यनत मखुय ्छन।्”

येशलेू ् यस मदाक्नसले बकु्द्धमदानपवु्तक जवदाफ क््एको पदाउनभुयो। अक्न उहदँाले ्यस 
मदाक्नसलदाई भननभुयो, “क्तमी परमशे्वरको रदाजय नक्जक ्छौ।”२२२

५.१२ ख्ीष् दाऊदका “पुत्र” या “प्रभु” हुन?्
जब फररसीहरू ्यहदँा भलेदा भईरहकेदा क्थए, येशलेू क्तनीहरूलदाई एउटदा प्रश्न गनु्तभयो, 

“ख्ीटिको क्बषयमदा क्तमीहरूको के धिदारणदा ्छ? उहदँा कसको पतु्र हुनहुुन्छ।”
फररसीहरूले जवदाफ क््ए, “ख्ीटि ्दाऊ्कदा पतु्र हुन।्”
्यसपक््छ येशलेू फररसीहरूलदाई भननभुयो, “यक्् ्यसो भए ्दाऊ्ले उहदँालदाई 

क्कन ‘परमप्रभ’ु भने? ्दाऊ् पक्वत्र आ्मदाको शक्तिविदारदा बोक्लरहकेदा क्थए। ्दाऊ्ले 
भने,

‘प्रभलेु मरेो प्रभलुदाई भननभुयो: 
मरेो ्दाक्हनेपक्ट बस, 

अक्न म क्तम्ो शत्रहुरूलदाई क्तम्दा वशमदा रदाखने्ुछ।’ 

्दाऊ्ले ख्ीटिलदाई ‘परमप्रभ’ु भन््छन।् ् यसो भए कसरी उक्न ् दाऊको पतु्र हुनसक्छन?्”
कुनै पक्न फररसीहरूले येशकूो यो प्रश्नको जवदाफ क््न सकेनन।् अक्न ् यस क््न्के्ख 

कसैले पक्न येशलूदाई अझ बढतदा प्रश्नहरू गनने सदाहस गरेनन।्२२३
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५.१३ येशूले धाश्म्तक अगुवाहरूको आलोचना गनु्तहुन्छ
 तब येशलेू मदाक्नसहरू र आफनदा चलेदाहरूसँग कुरदाकदानी गनु्तभयो। येशलेू भननभुयो, 

“कदाननूकदा शदास्तीहरू र फररसीहरूलदाई मोशदाको क्नयमको क्बषयमदा क्शक्षदाक््ने 
अक्धिकदार ्छ। यसथ्त क्तनीहरूले क्सकदाएको कुरदा पदालन गनु्त प्छ्त। क्तनीहरूले अह्दाएकदा 
कदामहरू गनु्त। तर क्तनीहरूको जीवनशलैीको अनशुरण नगनु्त। क्तनीहरू केही गन्त भक्न 
क्तमीहरूलदाई अह्दाउँ्छन ्तर आफू चदँाक्ह केही ग्दैनन।् मदाक्नसहरूले पदालन गनु्त अक्त 
कठीन पनने क्नयमहरू क्तनीहरू बनदाउँ्छन।् ती क्नयमहरू पदालन गन्त क्तनीहरू अरूलदाई 
करमदा पदा््त्छन।् तर क्तनीहरू आफैं  चदँाक्ह कुनै क्नयम पदालन गनने चटेिदा पक्न ग्दैनन।्

“क्तनीहरू मदाक्नसहरूलदाई ्खेदाउनकदा क्नक्मत रदाम्दा कुरदा ग््त्छन।् क्तनीहरू आफनदा 
धिम्तशदास्तहरूकदा क्बशषे सन्कू रदाख्छन।् क्तनीहरू सन्कूहरू ठूलदा-ठूलदा बनदाउँ्छन।् 
अक्न मदाक्नसहरूले ्खेन सकुन भनेर क्तनीहरू आफनदा प्रदाथ्तनदामदा लगदाउने वस्तहरू 
पक्न लदामदा-लदामदा बनदाउँ्छन।् ती कदाननुकदा शदास्तीहरू र फररसीहरू उ्सवहरूमदा क्वशषे 
आसनहरू ओगट्न रूचदाउँ्छन।् ्यसरी नै सभदाघरहरूमदा पक्न मखुय आसनहरू प्रदाप्त 
गन्त चदाहन्छन।् बजदारहरूमदा पक्न क्तनीहरू मदाक्नसहरूबदाट सममदान पदाउने इच्छदा ग्छ्तन।् 
अक्न क्तनीहरूलदाई ‘गरुू’ भनी समबोधिन गरेको सनुन चदाहन्छन।्

“तर क्तमीहरूलदाई कसैले गरुुजय ू ‘नभनोस। क्तनीहरू सबै ्दाजयभूदाईहरू अक्न 
क्््ी-बहीनीहरू हौ। क्तमीहरूको एक मदात्र ‘गरुू’ हुनहुुन्छ। अक्न यस प्ृथवीमदा कसैले 
पक्न कसैलदाई ‘क्पतदा’ भनी समबोधिन नगनु्त। क्तमीहरूको एक मदात्र क्पतदा हुनहुुन्छ। 
उहदँा सवग्तमदा हुनहुुन्छ। अक्न क्तमीहरूले कसैलदाई ‘मदाक्लक’ भनन ुहुँ् नै। क्तमीहरूको 
एकमदात्र मदाक्लक हुनहुुन्छ, ख्ीटि। क्तमीहरूमदाझ जो सबै भन्दा महदान ्छ, ऊ क्तमीहरूको 
सेवक हुनपु्छ्त। जसले आफूलदाई ठूलो ्खेदाउँ्छ उसले आफूलदाई नम् तलुयदाउन ुप्छ्त।

“शदास्तीहरू र फररसीहरूकदा क्नक्मत यो अक्त नरदाम्ो हुने्छ। क्तमीहरू कपटीहरू हौ। 
क्तमीहरू सवग्तको रदाजयमदा पे्रवश गन्त चदाहने मदाक्नसहरूको ढोकदा थनु्छौ। क्तमीहरू 
आफैं  पक्न प्रवेश ग्दैनौ, अक्न प्रवेश गन्त इच्छदा गनने अरूहरूलदाई पक्न बदाधिदा क््न्छौ। 

“क्तमी शदास्तीहरू र फररसीहरूकदा क्नक्मत यो खरदाब हुने्छ। क्तमीहरू कपटीहरू हौ। 
क्तमीहरू एक मदाक्नसलदाई आफनो मतमदा लयदाउनकदा लदाक्ग समदु्रहरू पदार ग्दै क्बक्भनन 
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्शेहरू चदाहदा्छछौ यसतो कोही मदाक्नसहरू भटेिदायो भने क्तमीहरू ्यसलदाई आफू भन्दा 
्ोबर खरदाब तलुयदाउँ्छौ। अक्न क्तमीहरू यक्त हुन्छौ क्क क्तमीहरू नरकको योगय हुन्छौ।

“यी शदास्तीहरू र फररसीहरूलदाई क्धिककदार। क्तमीहरू अनधिो ्छौ अक्न क्तमीहरू 
अरूलदाई डोऱयदाउँ्छौ। क्तमीहरू भन््छौ, ‘यक्् कसैले मक्न्रको नदाममदा शपथ क्लयो 
्यो अथ्तहीन हुन्छ। तर यक्् कसैले मक्न्रको सनु ्छोएर शपथ गऱयो भने, उसले ्यो 
शपथ परूदा गनु्तप्छ्त’ क्तमीहरू अनधिदा-मखू्तहरू हौ! सनु ठूलो हो की सनुलदाई पक्वत्र 
पदानने मक्न्र ठूलो?

“अक्न क्तमीहरू भन््छौ, ‘यक्् कसैले बे्ी ्छोएर शपथ क्लयो भने ्यो केही होइन। 
तर यक्् कसैले बे्ीमदाक्थको भटेी ्छोएर शपथ क्लयो भने ्यो आफनो कसमको ऋणी 
हुन्छ।’ क्तमीहरू अनधिो हौ। भटेी क्क भटेीलदाई पक्वत्र तलुयदाउने बे्ी ठूलो हो? जसले 
प्रक्तज्दा गन्तलदाई बे्ीको प्रयोग ग्छ्त उसले बे्ी र ्यसमदा भएकदा भटेी ्वुै चीजलदाई 
्छोएर प्रक्तज्दा गरेको हुन्छ। अक्न जसले प्रक्तज्दा गन्तलदाई मक्न्रको प्रयोग ग्छ्त उसले 
मक्न्र र मक्न्रमदा बसने ‘एकलदाई’ ्छोएर शपथ खदाएको हुन्छ। अक्न जसले सवग्तको 
नदाउँमदा शपथ क्लन्छ उसले परमेश्वरको क्संहदासन अक्न ्यस क्संहदासनमदा बसनेलदाई 
्छोएर शपथ क्लएको हुने्छ।

“शदास्तीहरू र फररसीहरूलदाई क्धिककदार। क्तमीहरू कपटीहरू हौ। आफूमदा भएको 
हरेक चीजको, पु् ीनदा, सपू र जीरदा को ्शदंाश भदागमदा एक भदाग मदात्र परमशे्वरलदाई 
क््न्छौ। तर क्तमीहरू असल हुने ् यदा ् खेदाउने र इमदान्दार हुने जसतदा ् यवसथदाकदा प्रमखु 
कुरदाहरू ल्यदाउँ्छौ। क्तमीहरूले ती कुरदाहरू पक्न नल्यदाईकन यी कदामहरू गनु्तपनने हो। 
क्तमीहरू अनधिदा ्छौ तर अरूलदाई अगवुदाइ गनने कोक्शस ग्छछौ। क्तमीहरू भसुनुदा चदँाक्ह 
चदाल््छौ तर ऊँटलदाई चदँाक्ह क्नल््छौ। क्तमीहरू ्यसतै ्छौ।

“शदास्तीहरू र फररसीहरूलदाई क्धिककदार होस।् क्तमीहरू कपटीहरू हौ। क्तमीहरू 
आफनो थदाल र बटुकोलदाई बदाक्हरबदाट मदात्र धिनु्छौ। तर क्भत्र भने अरूलदाई ठगेर 
ह्यदाएकदा बसतहुरू अक्न क्तमीहरू सवयंलदाई खशुी पदानने चीजहरूले भररएकदा हुन्छन।् 
ए अनधिदा फदाररसीहरू पक्हलदा पयदालदाको क्भत्रपक्ट सफदा गर र ्यसलदाई चोखो बनदाऊ। 
तब पयदालदाको बदाक्हरी भदाग पक्न चोखो हुने्छ।
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“्यवसथदाकदा शदास्तीहरू र फररसीहरूलदाई क्धिककदार। क्तमीहरू कपटी हौ। क्तमीहरू 
चनुदा पोतेको क्चहदानहरू जसतदा ्छौ, जो बदाक्हरबदाट सनु्र ् के्खन्छन। तर क्भत्रपरटि मरेको 
मदाक्नहरूको हड्डीहरू हुन्छन।् क्तमीहरू पक्न ्यसतै हौ। बदाक्हरबदाट क्तमीहरूलदाई रदामै् 
्के्खन्छ। तर क्भत्र क्तमीहरूमदा ्छल र कपटले भररएको ्छ।

“शदास्तीहरू र फररसीहरूलदाई क्धिककदार। क्तमीहरू कपटीहरू हौ। अक्घकदा 
अगमवतिदाहरूको लदागी क्तमीहरूले क्चहदान बनदाउँ्छौ। असल मदाक्नसहरूको 
क्चहदानहरू क्संगदा्छछौ। अक्न क्तमीहरू भन््छौ, ‘यक्् हदामी हदाम्दा पखूदा्तहरूकदा समयमदा 
हुँ् ो हो, तदा ती अगमवतिदाहरूलदाई मदान्त हदामी उनीहरूलदाई सहयोग गनने क्थएनौ।’ 
यसरी अगमवतिदाहरू मदाननेकदा सनतदान हदामी हौं भनने सवीकदार आफैं  क्तमीहरू क््न्छौ। 
यसकदारण जदाऊ अक्न आफनदा पखुदा्तहरूले शरुू गरेकदा पदापकम्त परुदा गर।

“क्तमीहरू सप्तहरू हौ। क्तमीहरू क्बषदाल ु सप्तकदा सनतदानहरू हौ। परमशे्वर्के्ख 
क्तमीहरू उमकन सक्नैौ। क्तमीहरू सबै ्ोषी पदाइने्छौ अक्न नरकमदा जदाने्छौ। 
यसकदारण म क्तमीहरूलदाई भन््ुछ: म क्तमीहरूको लदाक्ग अगमवतिदाहरू बकु्द्धमदान 
मदाक्नसहरू र शदास्तीहरू पठदाउँ्ुछ। यी मधये कक्तपयलदाई क्तमीहरूले मदानने्छौ। कसैलदाई 
झणुडयदाउने्छौ। कसलैदाई क्तम्दा सभदाघरमदा कोरदा्त लदाउने्छौ अक्न एउटदा शहर ् के्ख अकयो 
शहरसमम क्तनीहरूलदाई लखट््््े्छौ।

“अक्न प्ृथवीमदा मदाररएकदा सबै असल मदाक्नसहरूको रगतको क्नक्मत क्तमीहरूलदाई 
्ोषयदाइनेँ ्छ। हदाक्बल जसतदा रदाम्दा मदाक्नसको रगतकदा क्नक्मत अक्न मक्न्र र बे्ीको 
मदाझमदा मदाररएको बेरेकयदाहको ्छोरो जकररयदाको रगतको क्नक्मत यस प्ृथवीमदा हदाक्बल 
्के्ख जकररयदाको समयसमम मदाररएकदा सबै रदाम्दा मदाक्नसहरूको रगतको क्नक्मत 
क्तमीहरूनै ्ोषी ठहररने्छौ। म क्तमीहरूलदाई सदँाचो भन््ुछ। यी सबै कुरदा क्तमीहरू नै 
अक्हले बदँाक्चरहकेदा मदाक्नसहरूमदाक्थ आइलदागने्छ।

“ह ेयरूशलेम, यरूशलेम! क्तमीहरू अगमवतिदाहरूलदाई मदा्छछौ अक्न क्तमीहरूकहदँा 
पठदाइएकदा सं् शेवदाहकहरूलदाई ढुङ्गदा हदान्छौ। धिरैेपलट मलेै क्तम्दा मदाक्नसहरूलदाई मद्दत 
गन्त चदाहकेो हु।ँ जसरी पोथीले आफनदा चललदाहरूलदाई पखटेदामकु्न बटुल्छ, ् यसरीनै मलेै 
क्तम्दा मदाक्नसहरूलदाई बटुलन चदाहकेो हु।ँ तर क्तमीहरूले मलदाई ्यसो गन्त क््एनौ। तब 
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क्तमीहरूको घर पक्न उजदाड बनदाइने्छ। म भन््ुछ, ‘अब उप्रदानत परमप्रभकुो नदाउँमदा 
आउने मदाक्नस धिनयकदा हुन,्’ भन् ैउसलदाई सवदागत नगरूनजले समम क्तमीहरूले मलदाई 
्खेने्छौ।”२२४

५.१४ एक गरीब शवधवाले आफूसगँ भएको सबै शदइन्
येश ूमक्न्रको ढुकुटी सदाम ुबसनभुयो जहदँा आएर मदाक्नसहरूले पैसदा चढदाउने ग््तथे। 
उहदँाले धिरैे धिनी मदाक्नसहरूले मक्न्रको ढुकुटीमदा धिरैे पैसदा हदालेको हनेु्तभयो। तब एउटी 
गरीब क्बधिवुदा आई अक्न ्ईुवटदा स-सदानदा तदँामदाकदा क्सककदाहरू क््ई। ती क्सककदाहरूको 
मलूय एक पैसदा भन्दा कम क्थयो।

येशलेू आफनदा चलेदाहरूलदाई आफूकहदँा बोलदाउनभुयो। उहदँाले भननभुयो, “म 
क्तमीहरूलदाई सदँाचो भन््ुछ। यो गरीब क्बधिवुदाले खदाली ्ईुवटदा स- सदानदा क्सककदाहरू 
चढदाई। तर वदासतवमदा अरू धिनी मदाक्नसहरूले क््एको भन्दा ्यसले धिरैे क््ई। ती 
मदाक्नसहरूको धिरैे ्छन,् तर क्तनीहरूले आफूलदाई नचदाक्हएको मदात्र क््एकदा ्छन।् ्यो 
स्ती धिरैे गरीब ्ेछ। तर ्यसले आफूमदा भएको सबै नै क््ई। अक्न ्यसले ती पैसदाहरू 
आफूलदाई म्त पऱुयदाउनको लदाक्ग नै हो भनने ठदानी।”२२५

५.१५ येशूले भशवषयको बारे्मा चेताउनी शदनुहुन्छ
येशलेू मक्न्रको ईलदाकदा ्छोड्न लदागनभुएको क्थयो। कुनै एकजनदा चलेदाले उहदँालदाई 
भने, “गरुूजय ूहनेु्तहोस।् यी मक्न्रको भवनहरू धिरैे ठूलदा-ठूलदा ढुङ्गदाहरूले बनेर अक्त 
सनु्र भएको ्छ।”

येशलेू भननभुयो, “के क्तमीहरू यो ठूलदा भवनहरू ्खे्छौ? यी भवनहरू सबै धवंस 
हुने्छ। प्र्येक ढुङ्गदा भईूमँदा फयदँाक्कने्छ। एउटदामदाक्थ अकयो कुनै ढुङ्गदा ् यहदँा रहने ्ैछन।”

्यसपक््छ येश ूजैतनू डदँाडदामदा बक्सरहन ुभएको क्थयो। उहदँा पत्रसु, यदाकूब यहूननदा 
र आक्नद्रयदाससँग अलगग ैहुनहुुन्थयो। क्तनीहरू सबैले मक्न्र ्खेन सके। क्तनीहरूले 
येशलूदाई सोधि,े “हदामीलदाई भननहुोस ्कक्हले यसतो घट्नदा घट्ने ्छ? अक्न यी सब घट्नदा 
हुनलदाग्दा के संकेत हुने्छ?”
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येशलेू चलेदाहरूलदाई भननभुयो, “होक्शयदार रहो! कसैले क्तमीहरूलदाई मखू्त 
नबनदाओस।् धिरैे मदाक्नसहरू मरेदा नदाममदा आउने्छन।् क्तनीहरूले भनने्छन,् ‘म नै ख्ीटि 
हु।ँ’ अक्न क्तनीहरूले धिेरै मदाक्नसहरूलदाई मखू्त तलुयदाउने्छन।् क्तमीहरूले लडदाईको 
बदारेमदा सनुन पदाउने्छौ। अक्न अरू हुने लँडदाईहरूको बदारेमदा पक्न कथदाहरू सनुने्छौ। 
तर डरदाऊन ुप्दैन। अनतको समय आउन अक्घनै यी घट्नदाहरू घट्ने्छ। रदाषट्रहरू अनय 
रदाषट्रहरूक्सत लडदाई गनने्छन।् रदाजय रदाजयहरू मदाझ लडदाई चलने्छ। क्बक्भनन ठदाउँहरूमदा 
भकूमप जदाने्छ। यसतो समय पक्न आउने ्छ जक्तबेलदा खदानलदाई केही कुरदा हुने्ैछन। ् यस 
समयमदा नयदँा जनम हुने प्रदारक्मभक समयमदा जसतै कटिपणू्त हुने्छ।

“क्तमीहरू होक्शयदारी बस। मदाक्नसहरूले क्तमीहरूलदाई पक्रने्छन ्अक्न नयदायको 
लदाक्ग लैजदाने्छन।् क्तनीहरूले सभदाघरहरूमदा क्तमीहरूलदाई क्पट्ने्छन।् क्तमीहरूलदाई 
हदाक्कमहरू र रदाजदाको सदाम ुजबरजसती उभयदाइने्छ। क्तमीहरूले मरेो बदारेमदा सदँाक्षी क््न ु
पनने्छ। क्तमीहरूले मलदाई प्््छयदाएको कदारणले ग्दा्त यी सबै हुने्छ यस भन्दा अक्घनै सबै 
जदाक्तहरूमदा स-ुसमदाचदार प्रचदार गररन ुपनने्छ। क्तमीहरू पक्रदाउ हुने्छौ अक्न नयदायको 
भदागी बनन ुपनने्छ। तर क्तमीहरूले ् यहदँा जे भनने्छौ ् यस बदारे डरदाउन ुपनने ्ैछन। ् यसबेलदा 
परमशे्वरले क्तमीलदाई जे क््नहुुन्छ ्यही भनन ुपनने्छ। ्यसबेलदा वदासतवमदा क्तमी आफैं  
बोक्लरहकेो हुने ्ैछनौं। पक्वत्र-आ्मदा बोक्लरहकेो हुने्छ।

“्दाजयभूदाईहरूले ्दाजयभूदाईहरूलदाई मदानने्छन क्बश्वदासघदात गनने्छन।् बदाबहुरूले 
आफनै ्छोरदाहरूप्रक्त क्बेश्वदासघदात गनने्छन।् अक्न मदानने्छन।् ्छोरदा ्छोरीहरू पक्न आफनै 
आमदाबदाबहूरूको क्बरूद्धमदा उठ्ने्छन ् अक्न क्तनले आमदाबदाबहूरूलदाई मदानने्छन। 
सबै मदाक्नसहरूले मलदाई प्््छयदायौ भनेर क्तमीहरूलदाई घणृदा गनने्छन।् तर जो चदँाक्ह 
अन्यसमम नै बलवदान रहन्छ उ मदात्रै बदँाचने ्छ।२२६ संसदारैभरर परमेश्वरको रदाजयको 
बदारेमदा स-ुसमदाचदार प्रचदार गररने्छ। प्र्येक रदाषट्रलदाई नै यी कुरदाहरू भक्नने्छ। ्यसपक््छ 
अन्य आउने ्छ।२२७

“क्तमीहरूले भयदानक क्बनदाश ्खेने्छौ। क्तमीहरूले ्यो घट्नदा एउटदा यसतो ठदाउँमदा 
उक्भएर हनेने ्छौ जहदँा ्यसतो नहुन ुपनने्थयो।” (मदाक्नस जसले पढ््छ यसको अथ्त के हुन्छ 
बझुनपु्छ्त।) “्यसबेलदा यहूक््यदाकदा मदाक्नसहरू पहदाडहरूक्तर भदागनपु्छ्त। मदाक्नसहरू 
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समय खरे नफदाली भदागनपु्छ्त। यक्् कुनै मदाक्नस घरको ्छदानदामदा ्छ भने घरबदाट केही 
क्नकदालनलदाई उ तलक्तर ओलनेन ुहु्नै। यक्् कुनै मदाक्नस आफनो खतेबदारीमदा ्छ भने ् यो 
पक्न फकने र आफनो वस्त लयदाउन ्यहदँा जदाने्ैछन।

“हदाय, ्यसबेलदा गभ्तवती स्ती वदा स-सदानदा नदानीकदा आमदाहरूलदाई पक्न नरदाम्ो 
हुने्छ। यसतो घट्नदा जदाडोको समयमदा नहोस ्भनेर प्रदाथ्तनदा गर। क्कनभने ती क््नहरूमदा 
जनु कटि हुन्छ ्यो यसतो हुन्छ क्क परमशे्वरले संसदारको सकृ्टि गरेको ्के्ख अक्हलेसमम 
भएको ्ैछन। अक्न यसतो महदा-संकटिहरू फेरर घट्ने ्ैछन। उहदँाकदा मदाक्नसहरूको क्नक्मत 
परमशे्वरले ्यो भयदानक समयलदाई सीक्मत पदानने क्नश्चय गनु्तभएको ्छ। यक्् ्यो समय 
न्छोटदाइए कोही पक्न बदँाचने ्ैछन। तर परमशे्वरले आफूले चनुन ूभएकदा मदाक्नसहरूकदा 
क्नक्मत सहदायतदा पऱुयदाउनलदाई ्यो समय ्छोट्यदाउन ुभएको ्छ।

“्यसबेलदा, यक्् केही मदाक्नसहरूले क्तमीहरूलदाई भनने ्छन, ‘हरे, ख्ीटि यहदँा 
हुनहुुन्छ।’ अथवदा ‘उहदँा ्यहदँा हुनहुुन्छ।’ यसलदाई क्बश्वदास नगर। झटूो ख्ीटिहरू र झटूो 
अगमवतिदाहरू आउने्छन ्अक्न परमशे्वरले चनेुकदा मदाक्नसहरूलदाई धिोकदा क््न ुसमभव 
भए क्चनहहरू र आश्चय्तकम्तहरू गनने्छन।् यसकदारण होक्शयदार बस। यी सब हुन अक्घ 
नै मलेै सत्तक गरदाएको ्ुछ।

“तर ्यसपक््छकदा क््नहरूमदा यसतो ्ःुखको समय आउने ्छ, 

‘सयू्त अधँयदारो हुने्छ, 
अक्न चनद्रमदाले पक्न जयोक्त क््ने्ैछन।

आकदाशबदाट तदारदाहरू झनने्छन,् 
 अक्न आकदाशकदा सबै शक्तिहरू डगमगदाउने्छन।्’ 

“्यसपक््छ मदाक्नसहरूले मदाक्नसकदा पतु्रलदाई महदान ्शक्ति र मक्हमदाक्सत बदा्लमदा 
भएर आउँ् ैगरेको ् खेने्छन ्मदाक्नसको पतु्रले आफनदा सवग्त्तूहरूलदाई प्ृथवीको चदारैक्तर 
पठदाउन ुहुने्छ। सवग्त्तूहरूले प्ृथवीकदा प्र्येक कुनदाबदाट चकु्नएकदा मदाक्नसहरूलदाई भलेदा 
गनने्छन।्
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“अनजीरको रूखले हदामीलदाई पदाठ पढदाउने्छः जब अनजीरको रूखको हदँागदाहरू 
हररयो र कक्ललो हुने्छ नयदँा पदातहरू उम्न थदालने्छ, तब क्तमीहरूले ग्रीषम ऋत ुनक्जक 
्छ भनेर बझुने्छौ ्यसरीनै जब क्तमीहरू यी कुरदाहरू घटेकदा ्खेने्छौ तब क्तमीहरूले 
पनी जदानने ्छौ क्क मलेै क्तमीहरूलदाई भनेकदा कुरदाहरूको समय नक्जकमदा अक्न ठीक 
ढोकदामदा ्छन। म क्तमीहरूलदाई सदँाचो भन््ुछ। यी सबै कुरदाहरू यही समयकदा मदाक्नसहरू 
जीक्वत भएकै बेलदा हुने्छन।् सवग्त अक्न प्ृथवी नटि हुने्छ। तर मलेै भनेकदा बचनहरू 
कक्हलयै नटि हुने ्ैछन।२२८

५.१६ तयो स्मय कशहले आउँ्छ पर्ेमश्वरलाई ्मात्र थाहा ्छ
 “्यो घट्नदा कक्हले घट्ने्छ भनेर कुनै मदाक्नसले पक्न ्यो समय र क््न जदान्नै। पतु्र 
आफैं  र सवग्त्तूहरूले पक्न जदान्नैन।् तर क्पतदाले मदात्र जदाननहुुन्छ।

“मदाक्नसको पतु्र आउँ्दा, ्यसबेलदा ्यसतै क्सथक्त हुने्छ जसतो क्सथक्त नहूको 
समयमदा भएको क्थयो। ्यसबेलदा जल-प्रलय हुन अक्घ मदाक्नसहरू खदाई क्पइरहकेदा 
क्थए। मदाक्नसहरू क्बवदाह ग्दै क्थए र आफनो ्छोरदा अक्न ्छोरीहरूलदाई क्बवदाह गन्त 
क््इरहकेदा क्थए। नहू जहदाजक्भत्र नचढुनजेलसमम मदाक्नसहरूले यसो गरररहकेदा क्थए। 
मदाक्नसहरूले के भइरहकेो ्छ भनी केही जदानेकदा क्थएनन।् तर ्यसैबेलदा जलप्रलय 
भयो अक्न सबै नटि भयो।

“मदाक्नसको पतु्रको आगमनको समयमदा पक्न यसतै हुने्छ। ्ईुजनदा मदाक्नसहरू 
खतेमदा कदाम गरररहकेदा हुने्छन।् एकजनदालदाई उठदाइने ्छ र अकयोलदाई ्छोक्डइने्छ। 
्ईुजनदा स्तीहरू जदँातोमदा अनन क्पंक्धिरहकेदा हुने्छन।् एउटदालदाई लक्गने्छ र अकयोलदाई 
्छोक्डइने्छ।२२९

“होक्शयदार बस! आफनो समय महदा-भोजहरूमदा मदात्र नक्बतदाऊ। अथवदा, संसदाररक 
कुरदाहरूमदा मदात्र समय नफदाल। क्कनभने ्यो क््न क्तमीमदा धिरदापमदा परे झैं झटैि आई 
लदागने्छ। प्ृथवीमदा भएकदा सबैमदाक्थ यसतो एककदाक्स आइपनने्छ। यसथ्त, हर समय तयदार 
बस। प्रदाथ्तनदा गर जसविदारदा क्तमी ती आई पनने संकटबदाट बदँाचन सकने्छौ। प्रदाथ्तनदा गर 
तदाक्क क्तमीहरू मदाक्नसको पतु्र अक्घ खडदा हुन सकने्छौ।२३०
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“यो पर्शे गईरहकेो मदाक्नस जसतै हो जसले आफनो घर ्छोडेको हुन्छ। ्यो 
मदाक्नसले आफनो नोकरहरूलदाई घर क्जममदा क््एको हुन्छ। ्यसले प्र्येक नोकरलदाई 
क्बशेष कदाम गन्त लदाएको हुन्छ अक्न उसले पदालेलदाई होक्शयदार सदाथ ढोकदाको रक्षदा 
गरेर सत्तक बसन ुभनेर आज्दा क््न्छ। यसकदारण क्तमीहरू सधिै ँसत्तक रहो। यो घरको 
मदाक्लक कक्हले फकथी आऊलदा भनेर क्तमीहरूले थदाहदा पदाएकै हुँ् नैौ। ऊ क्नश्चयनै 
बेलकुदा वदा मधय रदातमदा, वदा क्बहदानै, वदा घदाम झलुकेपक््छ आउने्छ। मदाक्लक एककदाक्स 
फक्कनने्छ। यक्् क्तमीहरू तयदारी र सत्तक रह्ौ भने उसले क्तमीहरूलदाई सकु्तरहकेो 
पदाउने ्ैछन। म क्तमीहरूलदाई यसो भन््ुछ, अक्न प्र्येकलदाई यसो भन््ुछ, ‘सत्तक 
रहो!’ २३१

“कक्तबेलदा क्तमीहरूकदा परमप्रभ ुआउन ुहुने्छ भनने कुरदा क्तमीहरूलदाई थदाहदा हुने 
्ैछन। यदा् गर,! य्ी घरको मदाक्लकले चोर कक्तबेलदा आउँ्छ भनेर थदाहदा पदाएको भए 
ऊ तयदार भएर बसने क्थयो। ऊ सत्तक्त  रहने क्थयो र चोरलदाई धिरक्भत्र पसन क्््नै क्थयो। 
यसकदारण क्तमीहरू पक्न तयदार बस। मदाक्नसको पतु्र यसतो समयमदा आउने्छ जसको 
क्तमीहरूले आशदा गरेकदा हुने ्ैछनौ।

“बकु्द्धमदान र क्बश्वदासी नोकर को चदँाक्ह ्छ र मदाक्लकले उसलदाई आफनदा सबै 
नोकरहरूलदाई भन्दा क्बशषे क्जममवेदारी सकु्मपन्छ र अरू सबैमदाक्थ ठीक ठीक समयमदा 
खदानेकुरदाको प्रबनधि गनने क्जममदामदा लगदाउँ्छ। जब मदाक्लक आउँ्छ र नोकरलदाई क््इएको 
कदाम गरररहकेो भट्े्छ, भने ्यो नोकर धिनयको हो। म क्तमीहरूलदाई सदँाचो भन््ुछ। ्यो 
मदाक्लकले उसलदाई आफूक्सत भएको सदारदा समपक्त्मदाक्थ क्जममदा लगदाउँ्छ उसले प्र्येक 
कुरदाहरूको हरेचदाह गन्त पदाउँ्छ।

“तर नोकर नै ्टुि ्छ र आफनो मदाक्लक झटि आउँ्नै भनेर समझन्छ भने ्यसबेलदा 
के हुन्छ? ्यसपक््छ उसले अरू नोकहरूलदाई क्पट्न थदाल्छ। ऊ आफूजसतै अरू 
मदाक्नसहरूसँग बसेर खदान र क्पउन लदाग्छ। अक्न जब मदाक्लक नसोचकेो क््नमदा 
आइपगुने्छ। जब क्क उसले आशदा नगरेको क््न र नसमझकेो समयमदा आइपगुने्छ। 
्यसपक््छ मदाक्लकबदाट ऊ ्क्णडत हुनपु्छ्त। मदाक्लकले उसलदाई कपटीहरूसँग सदामले 
गरदाइक््ने्छ। ्यहदँा मदाक्नसहरूको रूवदावदासी र ्दाह्दा क्कटदाई हुने्छन।्२३२
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५.१७ दश कनयाहरूको दृष्ानत
“्यसबेलदा सवग्तको रदाजय ्शजनदा कनयदाहरू जसतै हुने्छ, जो आ-आफनदा क््यो क्लएर 
्लुहदा पख्तन गए। पदँाचवटी कनयदाहरू मखू्त क्थए। अक्न पदँाचवटी कनयदाहरू बकु्द्धमती 
क्थए। ती पदँाचवटी मखू्त कनयदाहरूले आफनदा ्ीयो क्लए तर आफूक्सत जगेडदा तेल 
लगेनन।् तर पदँाचवटी बकु्द्धमती कनयदाहरूले आफनदा-आफनदा ्ीयोहरू क्लए अक्न 
क्तनीहरूले जगमदा जगेडदा तेल पक्न बोकेकदा क्थए। तर ्लुहदा आउन एक्म ैढीलो 
भयो। सबै कनयदाहरू थक्कत भए र क्न्दाउन थदाले।

“मधयरदातमदा कोही करदायो, ‘्लुहदा आउँ््ैछन।् उनलदाई भट्ेन बदाक्हर आऊ।’
“तब सबै कनयदाहरू ्यूँक्झए। क्तनीहरूले आ-आफनदा ्ीयोहरू तयदार पदारे। तब 

बकु्द्धहीन कनयदाहरूले बकु्द्धमती कनयदाहरूलदाई भने, ‘हदामीलदाई क्तमीहरूको केही तेल 
्ऊे क्कनभने हदाम्ोमदा भएको तेल सक्कयो अक्न हदाम्दा ्ीयोहरू क्नभ््ैछन।्’

“बकु्द्धमती कनयदाहरूले जवदाफ क््ए, ‘होइन! क्कनभने हदाम्ोमदा भएको तेल क्तमीहरू 
सबैकदा लदागी पयदा्तप्त हुँ् नै। बरू, क्तमीहरू आफैं  पसलमदा गएर आफनो लदाक्ग तेल 
क्कन, ्यो असल हुन्छ।’

“्यसपक््छ ती पदँाचजनदा बकु्द्धहीन कनयदाहरू तेल क्कनन गए। जब क्तनीहरू जदँा् ै
क्थए, ् यसैबेलदा ् लुहदा आइपगुे अक्न तयदार रहकेदा सबै कनयदाहरू ्लुहदासँग क्बवदाहको 
भोजमदा सदामले भए। ्यसपक््छ ढोकदा थकु्नयो अक्न तदालदा लगदाइयो।

“केही समयपक््छ अरू कनयदाहरू आए। क्तनीहरूले भने, ‘सवदामी, हदामीलदाई ढोकदा 
खोक्लक््नहुोस ्हदामीलदाई पक्न क्भत्र पसन क््नहुोस।्’

“्लुहदाले जवदाफ क््ए, ‘क्तमीहरूलदाई सदाँचो भन््ुछ। म क्तमीहरूलदाई क्चक्न्नँ।’
“यसकदारण सँधि ैसत्तक बस। क्तमीहरू जदान्नैौ क्क मदाक्नसको पतु्र कुन क््न वदा कुन 

समयमदा आउने हुन।्२३३

५.१८ तीनजना नोकरहरूको दृष्ानत
“सवग्तको रदाजय ् यो मदाक्नस जसतै हुन्छ जो आफनो घर ् के्ख अकयो सथदान तफ्त  यदात्रदा ग्छ्त। 
घरबदाट क्नसकन ुभन्दा अक्घ उसले आफनो नोकरहरू बोलदाउँ्छन ्र आफनदा चीजहरूको 



176 येशूको ्मृतयुको हतिा  

क्जममदा क्तनीहरूलदाई क््न्छन।् कुन चदाक्ह ँनोकरले के कक्त गन्त सक्छ भनी उसले क्बचदार 
गऱयो। उसले एकजनदा नोकरलदाई पदँाच थैलदा क््यो। अकयोलदाई ्ईु थैलदा क््यो। अक्न 
तेस्ोलदाई एक थैलो क््यो। ्यसपक््छ उसले आफनो यदात्रदा शरुू गऱयो। नोकर जसलदाई 
पदँाच थैलदा क््इएको क्थयो ् यो तरुुनत ् यदापदार गन्त ् यो सथदान ्छोडेर क्हड्ँयो। उसले अरू 
पदँाच थैलदा बढदाउने कदाम गऱयो। ्ईु थैलदा पदाउनेले पक्न ्यसै गऱयो। उसले पक्न आफनो 
सबै रूक्पयदँा ्यदापदारमदा लगदायो अक्न ्ईु थैलदा कमदायो। तर एक थैलो मदात्र पैसदा पदाउने 
नोकर गयो र भईूमंदा खदालडो खनयो। ्यसले ्यो पैसदा खदालडदामदा पऱुयो।

“धिरैे समयपक््छ मदाक्लक घर फक्क्त यो। उसले नोकरहरूलदाई ती रूक्पयदँाहरू क्तमीहरूले 
के-के गऱयौ भनेर सोधयो। पदाँच थैलदा पदाउने नोकर पैसदा क्लएर मदाक्लककहदँा आयो। 
्यसले भनयो, ‘महदाशय, तपदाईलें मलदाई पदँाच थैलदा क्बश्वदास गरेर क्जममदा क््नभुएको 
क्थयो। यसकदारण अरू पदँाच थैलदा कमदाउनलदाई मलेै ती रूक्पयदाँ कदाममदा लगदाए।ँ’ 

“मदाक्लकले जवदाफ क््ए, ‘क्तमीले रदाम्ो गऱयौ। क्तमी असल नोकर हौ जसलदाई 
क्बश्वदास गन्त सक्कन्छ। ्यक्त धिरैे पैसदा क्लएर क्तमीले धिरैे उननक्त गऱयौ। यसकदारण म 
क्तमीलदाई अरू धिरैे क्जममदावदारी क््न सक्ुछ। आऊ र मक्सत खशुी मनदाऊ।’

“्यसपक््छ ्ईु थैलदा पदाउने नोकर मदाक्लक कहदँा गयो। ्यसले भनयो, ‘महदाशय 
तपदाईलें मलदाई ्ईु थैलदा क्जममदा क््नभुएको क्थयो। यसकदारण मलेै ्यो पैसदा उपयोग 
गरें र अरू ्ईु थैलदा कमदाए।ँ’

“मदाक्लकले जवदाफ क््ए, ‘क्तमीले रदाम्ो गऱयौ। क्तमी असल नोकर हौ जसलदाई 
क्बश्वदास गन्त सक्कन्छ। ्यक्त थोरै पैसदा क्लएर क्तमीले धिरैे उननक्त गऱयौ। यसकदारण म 
क्तमीलदाई अरू धिरैे क्जममेवदारी क््ने्ुछ। आऊ र म क्सत खशुी मनदाऊ।’

“्यसपक््छ एक थैलो पदाउने नोकर मदाक्लककहदँा आयो। ् यसले भनयो, महदाशय ‘मलेै 
तपदाईलंदाई धिरैे कठोर मदाक्नसको रूपमदा जदानन पदाए।ँ क्बऊ नै नरोपी तपदाईलें अनन बटुलन 
चदाहनभुयो। यसकदारण म धिरैे भयक्भत भए।ँ मलेै तपदाईकंो पैसदा जमीनमदा लकुदाए ँतपदाईलें 
क््नभुएको ्यो थैलो यही हो।’

“मदाक्लकले जवदाफ क््ए, ‘तँ ् टुि र अल्ेछ नोकर होस।् क्बरूवदा नरोपेको ठदाउँमदा बदाली 
उठदाउन आउने र बीरूवदा न्छरेको ठदाउँमदा अनन बटुलने भनेर तैंले मलदाई भक्नस।् ्यसो 
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भए। तैंले मरेो पैसदा बैंकमदा जममदा गनु्त प््त्थयो। म जब फकने र आएको हुनथें ्यसबेलदा 
ती सबै पैसदा पदाउन सकथें। सदाथै ्यो पैसदा मदाक्थ ्यदाज पदाउँन सकथें।’

“यसकदारण मदाक्लकले अरू नोकरहरूलदाई भनयो, ‘्यो नोकरबदाट पैसदाको थैलो 
खोस ्र जोक्सत ् श थैलदा ्छ उसैलदाई ् ऊे। जो क्सत जक्त धिरैे्छ उसले अरू धिरैे पदाउने्छ। 
तर जोक्सत केही ्ैछन, उक्सत भएको पक्न उबदाट खोक्सने्छ।’ ् यसपक््छ मदाक्लकले भनयो, 

‘यो बेकदाम ेनोकरलदाई बदाक्हर अधँयदारोमदा क्नकदाक्ल ् ऊे। जहदँा मदाक्नसहरू ् ःुख र कटिमदा 
्दाह्दा क्कट्् ैरूवदाबदासी गरररहकेदा ्छन।्’२३४

५.१९ ्माशनसको पुत्रले सबै ्माशनसहरूको नयाय गनने्छ
“मदाक्नसको पतु्र फेरर आउनहुुने्छ। उहदँा अ्यनत गौरवसगँ आउनहुुने्छ। सबै सवग््त तूहरू 
पक्न उहदँासँगै आउने ्छन।् उहदँा रदाजदाको रूपमदा क्संहदासनमदा क्बरदाजमदान हुनहुुने्छ। 
उहदँाको अक्घ संसदारभरकदा सबै मदाक्नसहरू भलेदा हुनेछन। अक्न मदाक्नसको पतु्रले ती 
मदाक्नसहरूलदाई ्ईु अलग अलग ्लमदा बदँाड्न ु हुने्छ। यो भेंडदा र बदाख्दाहरूलदाई 
अलग ्लमदा पदारे जसतै हुने्छ। उहदँाले भेंडदाहरूलदाई आफनो ्दाक्हनेपरटि रदाखनहुुने्छ र 
बदाख्दाहरूलदाई आफनो ्रेिपेरटि रदाखनहुुने्छ।

“रदाजदाले आफनो ्दाहीने परटि बसेकदाहरूलदाई भननहुुने्छ, ‘आऊ, मरेो क्पतदाले 
क्तमीहरूलदाई धिरैे आक्श्तवदा् क््नभुएको ्छ। आऊ र परमशे्वरले क्तमीहरूको लदाक्ग 
प्रक्तज्दा गनु्तभएको रदाजय ग्रहण गर। सकृ्टिको शरुू्के्ख नै यो क्तमीहरूको क्नक्मत तयदार 
गररएको क्थयो। यो क्तमीहरूको रदाजय हो, क्कनभने म भोकदाएको बेलदा क्तमीहरूले 
मलदाई खदानदा क््एकदा क्थयौ। म क्तखदा्तएको बेलदा क्तमीहरूले मलदाई पदानी क्पउन क््एकदा 
क्थयौ। म एकलै र घरबदाट टदाक्ढएको क्थए,ँ अक्न क्तमीहरूले मलदाई आफनो घरमदा 
सवदागत गरेकदा क्थयौ। म नदाङ्गो क्थएँ, अक्न क्तमीहरूले मलदाई लगुदाफदाटदा लगदाउन 
क््एकदा क्थयौ। म रोगी क्थए,ँ अक्न क्तमीहरूले मलदाई सयदाहदार गरेकदा क्थयौ। म कै्ी 
क्थए,ँ क्तमीहरूले मलदाई हने्त आएकदा क्थयौ।’

“तब धिदाक्म्तक मदाक्नसहरूले जवदाफ क््ने्छन,् ‘परमप्रभ,ु हदामीले तपदाईलंदाई कक्हले, 
भोकदाउन ुभएको ्खेयौं अक्न हदामीले भोजन क््यौं? हदामीले तपदाई ंक्तखदा्तउन ुभएको 
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कक्हले ्खेयौं अक्न हदामीले पदानी क्पउँन क््यौं? हदामीले तपदाईलंदाई कक्हले एकलो 
घर्के्ख टदाक्ढएको ्खेयौं र हदामीले तपदाईलंदाई कक्हले आफनदा घरमदा लयदायौं? तपदाई ं
कक्हले नदाङ्गो हुनहुुन्थयो र हदामीले तपदाईलंदाई लगुदाफदाटदा लगदाउन क््यौं। हदामीले कक्हले 
तपदाईलंदाई रोगी ्खेयौं वदा कै्मदा ्खेयौं र हदामी तपदाईलंदाई सहयोग गन्त आयौं?’

“तब रदाजदाले क्तनीहरूलदाई जवदाफ क््ने ्छन,् ‘म क्तमीहरूलदाई सदँाचो भन््ुछ। यहदँा 
क्तमीहरूले मरेदा यी मदाक्नसहरूकदा क्नक्मत जे जक्त गऱयौ, ती जक्तनै नगणय भएतदा पक्न 
क्तमीहरूले मरेो क्नक्मत गरेकदा हौ।’

“्यसपक््छ आफनो ्रेिेपरटि बसेकदा मदाक्नसहरूलदाई रदाजदाले भनने्छन,् ‘म्के्ख ्रू 
भई जदाओ। परमशे्वरले अक्घनै क्तमीहरूलदाई ्णड क््ने क्नश्चय गनु्त भएको ्छ। जदाऊ 
सधिै ँजक्लरहने आगोमदा पस। ्यो आगो ्टुिहरू र क्तनीकदा ्तूहरूकदालदाक्ग बदाक्लएको 
हो। क्तमीहरू गइहदाल, क्कनभने म भोकदाएको क्थए,ँ क्तमीहरूले केही खदान क््एनौ। 
म क्तखदा्तएको क्थए,ँ क्तमीहरूले केही क्पउन क््एनौ। म घर्के्ख एकलै र टदाढोमदा क्थए,ँ 
अक्न क्तमीहरूले मलदाई आफनो घरमदा बोलदाएनौ। म नदाङ्गो क्थए,ँ अक्न क्तमीहरूले 
मलदाई पक्हररनलदाई वस्तहरू क््एनौ। म रोगी क्थए,ँ अक्न कै्मदा क्थए,ँ क्तमीहरूले मरेो 
वदासतदा नै गरेनौं।’

“्यसपक््छ क्तनीहरूले पक्न जवदाफ क््ए, ‘परमप्रभ,ु हदामीले तपदाईलंदाई कक्हले 
भोकदाएको र क्तखदा्तएको ् खेयौं? हदामीले कक्हले तपदाईलंदाई एकलो घर्के्ख टदाढो भएको 
्खेयौं? अक्न हदामीले तपदाईलंदाई कक्हले नदाङ्गो वदा क्बरदामी वदा कै्मदा परेको ्खेयौ? 
अक्न यी सब ्खेरे हदामीले मद्दत गरेनौं?’

“्यसपक््छ रदाजदाले क्तनीहरूलदाई जवदाफ क््ए, ‘म क्तमीहरूलदाई सदँाचो भन््ुछ, यी मरेदा 
मदाक्नसहरूकदा क्नक्मत ज ेपक्न क्तमीहरूले गरेनौ, यी सबै क्तमीहरूले मरेो क्नक्मत गरेनौ।’

“्यसपक््छ ती ्टुि मदाक्नसहरू स्दा-सव्त्दा ्क्णडत हुनको क्नक्मत जदाने ्छन।् तर 
असल मदाक्नसहरू चदँाक्ह अननत जीवन प्रदाप्त गन्त जदाने्छन।्”२३५

५.२० येशूले फेरर आफनो ्मृतयुको बारे्मा कुरा गनु्तहुन्छ
क्तनीहरूमदा कोही मदाक्नसहरू ग्रीककदा पक्न क्थए। क्तनीहरू कोही ती मदाक्नसहरू क्थए 
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जो यरूशलेममदा क्नसतदार चदाडमदा आएकदा क्थए। ती ग्रीककदा मदाक्नसहरू क्फक्लपकहदँा 
गए। क्फक्लप गदालीलमदा बेथसै्दाबदासी क्थए। ग्रीक मदाक्नसहरूले भने, “महो्य, हदामी 
येशलूदाई हने्त चदाहन्छौ।” क्फक्लप गएर आक्नद्रयसलदाई भने। अक्न क्फक्लप र आक्नद्रयदास 
गएर येशलूदाई भने।

येशलेू क्तनीहरूलदाई भननभुयो, “मदाक्नसको पतु्रलदाई मक्हमदा ग्रहण गनने बेलदा 
आइपगुयो। म क्तमीहरूलदाई सदँाचो भन््ुछ। गहूकँो ्दानदा भइूमँदा झनु्त प्छ्त अक्न म्छ्त। तब 
यो बढ््छ र धिरैे बीऊहरू उ्जदाउँ्छ। तर यो मरेन भने यो सँधि ैखदाक्ल एउटै बीऊ मदात्र 
रहन्छ। जसले आफनो प्रदाणको मदायदा ग््त्छ उसले प्रदाण गमुदाउँ््छ। तर जसले आफनो 
प्रदाणलदाई घणृदा ग््त्छ यस संसदारमदा उसले अननत जीवन पदाउँ््छ। जसले मरेो सेवदा ग््त्छ 
उसले मलदाई पछयदाउन ुनै प्छ्त। तब मदात्र मरेदा सेवक म जहदँा-जहदँा हुँ् ्ुछ ्यतै मसँग 
हुँ् ्छ। मरेो क्पतदाले क्तनीहरूलदाई सममदान क््नहुुने्छ जसले मरेो सेवदा ग्छ्तन।्

“अक्हले मरेो हृ्य वयदाकुल ्छ। मलेै के भनन ुपलदा्त र? के मलेै भनन ुप्छ्त, ‘क्पतदा 
मलदाई कटिको बेलदाबदाट बचदाई क््न ुहोस?्’ होइन, यसतो बेलदामदा म आउनको कदारण 
नै ्ःुखः पदाउनकुदा क्नक्मत हो। ह ेक्पतदा, तपदाईकंो नदामको मक्हमदा प्र्दान गरदाउनहुोस।्”

तब सवग्तबदाट एउटदा आवदाज आयो, “मलेै ्यो नदाउँमदा मक्हमदा लयदाएको्ुछ। अक्न 
म फेरर मक्हमदा लयदाउने्ुछ।”

उक्भरहकेदा मदाक्नसहरूको भींडले ्यो आवदाज सनेु। ती मदाक्नसहरूले ्यसलदाई 
मघे, गज्तन ्भने।

तर अरू मदाक्नसहरूले भने, “सवग्त्तू उहदँासँग बोले!”
येशलेू मदाक्नसहरूलदाई भननभुयो, “्यो आवदाज क्तमीहरूको लदाक्ग हो, मरेो लदाक्ग 

होइन। अब संसदार (्टुि) को नयदाय गनने बेलदा आयो। अब यस संसदारको शदासक 
फयदँाक्कने्छ। म प्ृथवीबदाट उचदाक्लने्ुछ। अक्न जब यसतो हुँ् ्छ, म सबै मदाक्नसहरूलदाई 
मकहदँा लयदाउने्ुछ।” उहदँाको मृ् य ुकुन प्रकदारले हुने्छ ्यो संकेत क््नलदाई उहदँाले ्यसो 
भननभुयो।

मदाक्नसहरूले भने, “तर हदाम्दा ्यवसथदाले भन्छ ख्ीटि अननत बदँाचने्छ यसथ्त तपदाई ं
कसरी भननहुुन्छ, मदाक्नसको पतु्र उचदाक्लन ुप्छ्त? यो ‘मदाक्नसको पतु्र’ भनेको को हो?”
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तब येशलेू भननभुयो, “जयोक्त अझ केही समयको लदाक्ग क्तमदाहरूसँग रहने्छ। 
यसथ्त जक्त बेलदा समम उजयदालो ्छ ्यक्त बेलदा समम क्हडंडुल गर तदाक्क अधँयदारोले 
क्तमीहरूलदाई समदा्ने ्ैछन। जो मदाक्नस अनधिकदारमदा क्हड्ं्छ उसले ऊ कहदँा गई रह्ेछ 
थदाहदा पदाउँ्नै। यसथ्त जयोक्त जब समम क्तमीहरूसँग रहन्छ ्यसमदा क्बश्वदास रदाख। तब 
क्तमीहरू जयोक्तको सनतदानहरू हुने्छौ।” यक्त भक्नसकेर येश ूजदानभुयो। येश ू्यसतो 
जगगदामदा जदानभुयो, जहदँा कसैले उहदँालदाई भट्ेन सक्नै।

येशलेू यी धिरैे आश्चय्तकम्तहरू गनु्तभयो। ती मदाक्नसहरूले ्यसतो ्के्खसके पश्चदात ्
पक्न उहदँामदाक्थ क्बश्वदास गरेनन।् अगमवतिदा यशयैदाको बचन परूदा होस ्भनी यो भयोः

“ह ेपरमप्रभ,ु हदामीले भनेकदा कुरदाहरूमदा कसले क्बश्वदास गऱयो? 
परमप्रभकुो शक्ति कसले ्खेयो?” 

यसकदारण मदाक्नसहरूले क्बश्वदास गरेनन।् क्कनभने यशयैदाले यो पक्न भने,

“परमशे्वरले मदाक्नसलदाई अनधिदा बनदाइक््न ुभयो। 
परमशे्वरले उनीहरूकदा हृ्य कठोर पदाररक््न ुभयो। 

परमशे्वरले यसो गनु्तको कदारण क्तनीहरूले 
आफनै आखँदाले न्खेोस ्भनेर, 

र क्तनीहरूको हृ्यले बझुन नसकोस ्भनेर हो, 
नत्रतदा क्तनीहरू मकहदँा क्नको हुन फक्त ने्छन।्” 

यशयैदाले यसो भनेको कदारण उनले उहदँाको मक्हमदा ् खेकेदा क्थए। अक्न उहदँाको क्बषयमदा 
भने।

तर धिरैे मदाक्नसहरूले येशमूदा क्बश्वदास गरे। कक्तपय यहू्ी अगवुदाहरू सममले येशमूदा 
क्बश्वदास गरे। तर क्तनीहरू फररसीहरू ् के्ख डरदाउँथे। यसलेै क्तनीहरूले येशमूदा क्बश्वदास 
गरे भनेर खलुलम-खलुलदा भनेनन।् क्तनीहरूलदाई सभदाघरबदाट क्नकदाली ्लेदा क्क भनने 
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डर क्थयो। ती मदाक्नसहरू परमशे्वरबदाट धिरैे प्रशसंदा गररन ुभन्दा मदाक्नसहरूबदाटै प्रशसंदा 
गररएको मन परदाउँथे।

तब येशलेू जोडले करदाएर भननभुयो, “जसले मलदाई क्बश्वदास ग््त्छ उसले मलदाई 
मदात्र क्बश्वदास ग्दैन जसले मलदाई पठदाउनभुयो उहदँालदाई पक्न क्बश्वदास ग्छ्त। जसले 
मलदाई ्खे््छ उसले उहदँालदाई ्खे््छ जसले मलदाई पठदाउनभुयो। म जयोक्त हु ँर यस 
संसदारमदा आए ँर जसले मलदाई क्बश्वदास ग््त्छ उसले अनधिकदारमदा बसन ुप्दैन।

“म मदाक्नसहरूलदाई नयदाय गन्त यस संसदारमदा आएको होइन। म संसदारमदा 
मदाक्नसहरूलदाई बचदाउन आएको हु।ँ म मदाक्नसलदाई नयदाय गनने नयदायकतदा्त हनै। जसले 
मरेो बचन सनु््छ तर पदालन ग्दैन। जसले मलदाई असवीकदार ग्छ्त र मलेै भनेकदा कुरदाहरू 
मदान्नै उसको लदाक्ग नयदायकतदा्त ्ँछ््ैछ। मलेै जनु सं्शे भने ्यसैले अक्नतम क््नमदा 
्यस मदाक्नसको क्नक्मत नयदाय गनने्छ। क्कनभने जनु कुरदाहरू मलेै बतदाए ँ्यो मरेो आफनै 
क्थएन। क्पतदा जसले मलदाई पठदाउन ुभयो र के भनन ुर के क्शक्षदा क््न ुभनन ुभयो ्यही 
गरें। र म जदान््ुछ क्क अननत जीवन उहदँाकै आज्दाबदाट आउने्छ। यसकदारण म जे बोल््ुछ 
क्पतदाले भननभुए अनसुदार बोल््ुछ।”२३६

५.२१ बेथाशनया्मा ्मररय्मले येशूलाई अशभषेक गश्छ्तन्
क्नसतदार र अखक्मरी रोटीको चदाडको क्नक्मत अब केवल ्इु क््न बदँाक्क क्थयो। मखुय 
पजूदाहदारीहरू र शदास्तीहरू येशलूदाई पक्रने अक्न मदानने जदाल सदाजीको भयदानक खोजमदा 
क्थए। क्तनीहरूले भने, “तर चदाडको समयमदा हदामीले येशलूदाई पक्रन ुहुँ् नै क्कनभने 
मदाक्नसहरू क्रोक्धित हुने्छन ्अक्न ्ङ्गदा मचचदाउने डर हुन्छ।”

येश ूबेथदाक्नयदामदा क्समोन कुष्रोगीको घरमदा हुनहुुन्थयो।२३७ ् यहदँा क्तनीहरूले येशकूो 
क्नमती रदात्री-भोजको ्यवसथदा गरेकदा क्थए। मदाथदा्तले भोजन बदँाड्ने कदाम गरी। लदाजरस 
येशसूँग बसेर खदानेहरू मधये एकजनदा क्थए। मररयमले शदु्ध जटदामसीबदाट बक्नएको 
सगुक्नधित मलहम लयदाई। मररयमले ् यो मलहम येशकूो खटुिदामदा खनयदाई क््ई। ्यसपक््छ 
उहदँाको खटुिदा आफनो केशले पकु््छक््ई। अक्न ्यो सगुनधि समपणू्त घरभरर फैक्लयो।

यहू्दा इसकोरीयोती ्यहदँा क्थए। यहू्दा येशकूदा चलेदाहरूमदा एक क्थए। (ऊ मदात्र एक 
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क्थयो जो पक््छ येशकूदा क्बरोधिी भए)। यहू्दाले मररयमले ् यसो गरेको मन परदाएन। उसले 
भनयो, “्यो सगुनधिको मलूय तीनसय चदँा्ीकदा क्सककदा प्छ्त। यो बेचन सक्कन्थयो अक्न 
व्ल्दामदा पैसदा गरीबहरूलदाई क््नपु्थययो।” यहू्दा आफै गरीबहरूसँग समबक्नधित क्थएन। 
यहू्दाले यसो भनेको कदारण ऊ सवयं चोर क्थयो। यहू्दाले चलेदाहरूकदा पैसदाको थैली 
रदाख्थयो र उसले बेलदा-बेलदामदा ती थैलीहरूबदाट पैसदा चो्थययो।

तब येशलेू भननभुयो, “उसलदाई क््कक न्ऊे। आजको लदाक्ग यो सगुनधि उसले 
बचदाएकी क्थई। आज कै क््नमदा मरेो ्फनको क्नक्मत तयदार गनु्त ्छ। गरीब मदाक्नसहरू 
सधँि ैक्तमीसँग हुने्छन।् तर म क्तमीहरूसगँ सधँि ैबसने ्ैछन।२३८ ् यस स्तीले मलदाई ज ेजती 
गन्त सकी ् यक्त् गरी। ् यसले मरेो शरीरमदाक्थ सगुनधि ्छररक््ई। ् यसले मलदाई मनु्त अक्घनै 
गदाड्नको तयदारीकदा लदाक्ग यसो गरी। म तीमीहरूलदाई सदँाचो भन््ुछ। जहदँा कहीं पक्न सदारदा 
ससंदारकदा मदाक्नसहरूलदाई स-ुसमदाचदारहरू प्रचदार गररने्छ, सदारदा जगदामदा स-ुसमदाचदारहरू 
सनुदाऊ, ्यस स्तीले गरेको कुरदाहरू पक्न उसको समझनदाकदा क्नक्मत भक्नने्छ।”२३९

५.२२ येशूको शतु्रहरूलाई सहायतागन्त यहूदा सह्मत हुन्छ
येशकूदा बदाह्जनदा पे्रररतहरूमधये एकजनदाको नदाम यहू्दा क्थयो जसलदाई इसकोररयोत 

भक्नन्थयो। शतैदान यहू्दाको क्भत्र पसयो अक्न ्यसलदाई नरदाम्ो कदाय्त गन्त पे्रररत गऱयो। 
मक्न्रलदाई पहरदा क््इरहकेदा क्सपदाहीहरू र मखुय पजूदाहदारीहरूसँग येशलूदाई समुपने 
क्बषयको उपदाय बदारे कुरदाकदानी गऱयो।२४०

यहू्दाले भनयो, “म क्तमीहरूको हदातमदा येशलूदाई समुपने्ुछ। यसको लदाक्ग मलदाई 
कक्त पैसदा क््न्छौ?” पजूदाहदारीहरूले ्यसलदाई चदँा्ीकदा तीस वटदा क्सककदा क््ए। 
्यसबेलदा्के्ख यहू्दाले येशलूदाई सकु्मपक््ने मौकदा खोजन लदागयो।२४१

५.२३ शनसतार चाड़को भोजको तयारी
यो अखमीरी रोटी खदाने क््न क्थयो। ् यो क््न यहू्ीहरूले क्नसतदारको पदाठदाहरू बक्ल्दान 
गरे। येशलेू पत्रसु र यहूननदालदाई भननभुयो, “जदाऊ अक्न हदाम्ो लदाक्ग क्नसतदार खदानदा 
तयदार पदार।”
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पत्रसु र यहूननदाले येशलूदाई सोधि,े “तपदाई ंहदामीले कहदँा खदानदा तयदार पदारेको रूचदाउन ु
हुन्छ?”

येशलेू क्तनीहरूलदाई भने, “सनु! जब क्तमीहरू शहर जदान्छौं, ्यहदँा क्तमीहरूले 
एउटदा मदाक्नसलदाई एक जदार पदानी लयदाउँ् ैगरेको भेट्ने्छौ। ्यसलदाई पछयदाऊ। ्यो 
्यहीं एउटदा घरमदा पसने्छ। ्यसकै पक््छ क्तमीहरू लदाग। ्यस घरकदा मदाक्लकलदाई 
भन, ‘हदाम्दा गरुुजयलेू उहदँा र उहदँाकदा चलेदाहरू क्नसतदार भोज कहदँा बसेर खदाने सोधन 
पठदाउन ुभएको ्छ।’ ्यसपक््छ मदाक्लकले आफनो घरको मदाक्थललो तलदाको ठूलो 
कोठदा ्खेदाउने्छ। यो कोठदानै क्तमीहरूको क्नक्मत तयदार पदाररने्छ। क्नसतदारको भोज 
्यहीं तयदार गर।”

्यसपक््छ पत्रसु र यहूननदा ् यहदँा्के्ख क्नक्सकए। येशलेू भननभुएको प्र्येक कुरदाहरू नै 
क्तनीहरूले भटेे। अक्न क्तनीहरूले क्नसतदारको भोज पक्न तयदार पदारे।

क्तनीहरूको क्नसतदारको भोज गनने समय भएको क्थयो। येश ूर पे्रररतहरू टेबलको 
वररपरर बक्सरहकेदा क्थए।२४२

चेलाहरूसगँ येशूको अन्तिम रात्री भोज (५.२४–४०)

५.२४ अशनत्म रात्री भोज्मा येशू र उहाँका चेलाहरू
येशलेू क्तनीहरूलदाई भननभुयो, “मेरो मृ् य ुअक्घ क्तमीहरूसँग बसेर क्नसतदारको 

भोजन गनने बढो इच्छदा क्थयो। क्कनभने जबसमम परमशे्वरको रदाजयमदा यसको सही अथ्त 
पदाई्नै म क्नसतदार भोजन गनने ्ैछन।”

्यसपक््छ उहदँाले एक कचौरदा ् दाखरस क्लनभुयो। उहदँाले परमशे्वरलदाई यसको क्नक्मत 
धिनयदावदा् क््नभुयो। ् यसपक््छ उहलेँ भननभुयो, “यो कप लैजदाऊ अक्न यसैबदाट सबैलदाई 
बदँाढ। म क्तमीहरूलदाई भन्ुछ, म चदँाक्ह परमशे्वरको रदाजय नआए समम क्पँउक््न।”२४३

५.२५ येशूले आफनो चेलाहरूको खुट्ा धुनुहुन्छ
क्शमोन इसकोरीयोतीको ्छोरदा यहू्दालदाई येशकूो क्बरुद्ध हुने कुरदा अक्घबदाटै शतैदानले 
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पे्रररत गरदाएको क्थयो। क्पतदाले येशलूदाई सबै कुरदामदाक्थ शक्ति क््नभुएको क्थयो। येशलेू 
यी कुरदाहरू जदाननहुुन्थयो। उहदँा यो पक्न जदाननहुुन्थयो क्क उहदँा परमशे्वरबदाट आउन ुभएको 
हो। अक्न परमश्वर तफदै  फक्क्त रहन ुभएको क्थयो भनने पक्न जदाननहुुन्थयो। जब क्तनीहरूले 
खदाई रहकेदा क्थए, येश ूउठ्न ुभयो र आफनदा पोशदाकलदाई पनसदाउन ुभयो। उहदँाले तौक्लयदा 
क्लएर आफनो कममरमदा बेह्न ुभयो। तब येशलेू भदँाडदामदा पदानी खनयदाउन ुभयो। तब उहदँाले 
चलेदाहरूकदा खटुिदा धिनु थदालन ुभयो। र आफनदा कममरमदा बेहे्को तौक्लयदाले उनीहरूकदा 
खटुिदा पकु््छक््न ुभयो।

येश ूक्शमोन पत्रसु कहदँा आउनभुयो। तर पत्रसुले येशलूदाई भने, “प्रभ,ु मरेो खटुिदा 
धिनु ूप्दैन।”

येशलेू जवदाफमदा भननभुयो, “अक्हले मैले के गरररह्ुेछ क्तमी जदान्नैौ। तर पक््छ 
बझुने ्छौं।”

पत्रसुले भने, “अहँ!ँ तपदाईलें मरेो खटुिदा कक्हलयै धिनुहुुँ् नै।”
येशलेू भननभुयो, “यक्् मलेै क्तम्ो खटुिदा धिोइनँ भने, मसँग क्तम्ो कुनै अशं रहने ्ैछन।”
क्शमोन पत्रसुले भने, “प्रभ,ु मरेो खटुिदामदात्र होइन, मरेो हदात र टदाउँको पक्न धिोइक््न ु

होस।्”
येशलेू भननभुयो, “नहुदाइसके पक््छ एक मदाक्नस समपणू्त रूपले सफदा हुँ् ्छ। उसको 

खटुिदामदात्र धिनु ुप््त्छ। क्तमीहरू सबैजनदा शदु्ध ्छौ तर कोही-कोही मदात्र ्ैछनौ।” येशलेू 
उहदँाको क्बरुद्ध को जदाने ्छ क्चननहुुन्थयो। ्यसैकदारणले येशलेू भननभुयो, “क्तमीहरूमदा 
सबै शदु्ध ्ैछनौं।”

येशलेू क्तनीहरूकदा खटुिदा धिोइसकन ुभयो। तब आफनो पोशदाक लगदाई टेबलतफ्त  
फकथी जदानभुयो उहदँाले भननभुयो, “क्तमीहरू जदान््छौ मलेै क्तमीहरूलदाई के गरें? 
क्तमीहरूले मलदाई ‘गरुूजय’ू र ‘प्रभ’ु भनेर बोलदाउँ्छौ। अक्न यो ठीक हो क्कनभने म 
्यही हु।ँ म क्तमीहरूकदा प्रभ ुर गरुू हु।ँ क्कनभने मलेै क्तमीहरूकदा खटुिदा एक नोकरले 
जसतो धिोए।ँ यसैले क्तमीहरूले पक्न एक-अकदा्तको खटुिदा धिनु ुप्छ्त। मलेै क्तमीहरूको 
अक्घ उ्दाहरणको लदाक्ग यो गरें। र क्तमीहरूले एकदाअकदा्तमदा ्यसै गनु्तप्छ्त, जसतो मलेै 
गरें। म स्य भन्ुछ। एक नोकर उसको मदाक्लक भन्दा ठूलो हुँ् नै जसलदाई केही कदाय्तकदा 
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क्नक्मत पठदाइएको ्छ ऊ ती पठदाउने भन्दा ठूलो होइन। यक्् क्तमीहरूले यी कुरदाहरू 
जदान््छौ, गऱयौ भने सखुी हुने्छौ।२४४

५.२६ येशूले भननुभयो को उहाँको शबरूधि्मा हुने्छ
“मलेै क्तमीहरू सबैको क्बषयमदा भक्नरहकेो होइन। मलेै ्छदानेकदा मदाक्नसहरू म क्चन््ुछ। 
तर धिम्तशदास्तमदा जे भक्नएको ्छ ्यो हुन्छः ‘जसले मरेो भोजन खदायो ऊ नै शत्र ुभयो।’ 
अब यसो हुन अगदाक्ड नै म भक्नरह्ुेछ। जब यसतो घट्ने्छ तब म उही नै हु ँभनेर 
क्तमीहरूले क्बश्वदास गनने्छौ। यसथ्त म सदँाचो भन्ुछ। जसले मलेै पठदाएको मदाक्नसलदाई 
ग्रहण ग््त्छ तब उसले मलदाई पक्न ग्रहण ग््त्छ। र जसले मलदाई ग्रहण ग्छ्त भने उसले 
मलदाई जसले पठदाउन ुभयो उहदँालदाई पक्न ग्रहण ग्छ्त।”

जब येशलेू यी कुरदाहरू भनी सकन ुभयो, येश ूआ्मदामदा सदाहै् क्बचक्लत हुनभुयो। 
उहदँाले खलुलम-खलुलदा भननभुयो, “म सदँाचो भन्ुछ क्क क्तमीहरू मधये एकजनदा मरेो 
क्बरुद्ध हुने्छौ।”

येशकूदा चलेदाहरूले एक-अकदा्तलदाई हरेे। क्तनीहरूले बझुनेन ् क्क येशलेू कसको 
क्बषयमदा भक्नरहन ु भएको क्थयो। उहदँाकदा चलेदाहरू मधये एकजनदा उहदँाकै ्ेछउमदा 
बक्सरहकदा क्थए। क्तनलदाई येशलेू अ्यनत पे्रम गनु्तहुन्थयो। क्शमोन पत्रसुले ्यस 
चलेदालदाई ईशदारदा गरेर सोधन लगदाए क्क उहदँाले भनन ुभएको मदाक्नस को होलदा।

्यो चलेदा उहदँाको ्छदातीमदा अडेस लदागयो अक्न सोधयो, “प्रभ ु्यो को होलदा जो 
तपदाईकंो क्बरूद्ध जदाने्छ?”

येशलेू जवदाफ क््नभुयो, “म यो रोटी पयदालदामदा चोपने्ुछ र जसलदाई म ् यो चोपेको रोटी 
क््न्ुछ ऊ नै मरेो क्बरुद्ध हुने्छ।२४५ मदाक्नसको पतु्रले धिम्तशदास्तमदा लेक्खए अनसुदार जदानपु्छ्त 
र उसले मनदैप्छ्त। तर मदाक्नसको पतु्रलदाई मदान्तकदा क्नक्मत समुपने ्यस मदाक्नसले नरदाम्ो 
पररणदाम भोगन ुपनने्छ। यसतो हुनभुन्दा त ्यो मदाक्नस नजक्नमएको भए बेस हुने क्थयो।”

्यसपक््छ येशलूदाई क्बश्वदासघदात गन्त यहू्दाले येशलूदाई भने, “गरुूजय,ू क्नश्चय नै म 
्यो एकजनदा होइन ठीक हो?”

येशलेू भननभुयो, “हो, यो क्तमी नै हौ।”२४६
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यसथ्त येशलेू रोटीको एक टुक्रदा क्लन ुभयो। उहदँाले ् यो चोपन ुभयो र क्शमोनको ्छोरो 
यहू्दा इसकोररयोतलदाई क््नभुयो। जब यहू्दाले ् यो रोटीको टुक्रदा क्लयो शतैदान उसक्भत्र 
पसयो, येशलेू यहू्दालदाई भननभुयो, “क्तमीले ज ेगनु्त ्छ ्यो झटैि गररहदाल!” भोजनमदा 
बक्सरहकेदाहरू कसलेै येशलेू यहू्दालदाई ्यसो भननभुएको तदा्पय्त बझुनेन।् यहू्दा मदात्र 
एक ्यसतो चररत्रको क्थयो जसले पसैदाको थैली रदाख््थयो। अरूहरूले के सोच ेभने 
येशलेू यहू्दालदाई भोजको क्नक्मत आवशयक चीजहरू क्कनन पठदाउन ुभयो। अथदा्तत ्यसो 
पक्न अरूहरूले समझ ेक्क येशलेू गररबहरूकदा लदाक्ग केही क्कनन यहू्दालदाई पठदाउनभुयो।

यहू्दाले येशलेू क््नभुएको ्यो रोटीको टुक्रदा ग्रहण गऱयो र तरुुनतै बदाक्हर क्नसकी 
हदालयो। ्यसबेलदा रदात पररसकेको क्थयो।२४७

५.२७ पर्ेमश्वरसगँको नयाँ शनय्म
खदँा् ैग्दा्त येशलेू रोटी क्लनभुयो। येशलेू रोटीको क्नक्मत परमशे्वरलदाई धिनयवदा् क््नभुयो 
र ्यसलदाई टुक्रदा पदानु्तभयो। येशलेू आफनदा चलेदाहरूलदाई रोटी क््नभुयो। र भननभुयो, 

“यो रोटीहरू लेओ र खदाओ। यो रोटी नै मरेो शरीर हो।२४८ जनु म क्तमीहरूलदाई क््ं् ्ुैछ। 
मरेो समझनदाको क्नक्मत यसलदाई खदाओ।” 

्यसरी नै, खदानदा खदाई सके पक््छ, येशलेू कचौरदा उठदाउन ुभयो अक्न २४९ ्यसको 
लदाक्ग परमशे्वरलदाई धिनयवदा् क््नभुयो अक्न ्यो चलेदाहरूलदाई क््नभुयो। उहदँाले 
भननभुयो, “क्तमीहरू प्र्येकले यसबदाट क्पओ।२५० यस कचौरदाको तदा्पय्त परमेश्वर 
र उहदँाको मदाक्नसहरू मदाझको एउटदा नयदँा करदार हो। यो नयदँा करदार मरेो रगतबदाट शरुू 
हुन्छ जनु मलेै क्तमीहरूको लदाक्ग बगदाए।ँ२५१ यो रगत धिरैे मदाक्नसहरूलदाई क्तनीहरूको 
पदाप क्षमदाको लदाक्ग बहदाइन्छ र यसले परमशे्वरबदाट उहदँाको मदाक्नसहरूकदालदाक्ग नयदँा 
करदारको प्रदारमभ गनने्छ। म क्तमीहरूलदाई भन््ुछ, म यो ्दाखरस फेरर क्पउँक््न जबसमम 
मरेो क्पतदाको रदाजयमदा नयदँा जसतै भएर हदामीहरू सँगै क्पउँ्नैौं।२५२

५.२८ सबै भनदा ्महान को हो?
तब क्तनीहरू मधये को चदँाहीं सबै भन्दा महदान ्होलदा भनी पे्रररतहरूले बहस गरे। तर 
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येशलेू क्तनीहरूलदाई भननभुयो, “संसदारकदा रदाजदाहरूलदाई क्तनीहरूकदा मदाक्नसहरूमदाक्थ 
शदासन ग्छ्तन।् जो मदाक्नसहरू अक्धिकदारमदा ्छन ्क्तनीहरू आफैं लदाई जदाक्तहरूको महदा-
सहदायकहरू भक्नने्छन।् तर क्तमीहरू चदँाक्ह ् यसतो नहुन।ु क्तमीहरूको मदाझमदा जो महदान ्
्छ ऊ सदानो हुनपु्छ्त, अक्न ऊ जो नेतदा हो, नोकर जसतो हुनपु्छ्त। को चदँाक्ह प्रमखु हुनः 
ऊ जो टेबलमदा बक्सरहकेो ्छ अथवदा उहदँालदाई सेवदा पऱुयदाईरहकेो ्छ? टेबलमदा बसने 
मदाक्नस चदँाक्ह ठूलो हो, होइन र? तर क्तमीहरूको मदाझमदा म नोकर जसतै हु?ँ

“क्तमीहरू क्तनीहरू हौ जो मरेो संघष्तहरूमदा ्ेछउमदा बसेकदा क्थयौं। मरेो क्पतदाले मलदाई 
एउटदा रदाजय क््नभुएको ्छ। म पक्न मक्सत भएको शदासन शक्ति क्तमीहरूलदाई क््ने्ुछ। 
मरेो रदाजयमदा मरेो टेबलमदा बसेर क्तमीहरूले खदाने र क्पउने्छौ। क्तमीहरू क्संहदासनमदा 
बसने्छौ अक्न इस्दाएलको बदाहै्वटदा जदाक्तको नयदाय गनने्छौ।२५३

५.२९ येशूले नयाँ आज्ा शदनुहुन्छ
यहू्दा जब गइसकेको क्थयो, तब येशलेू भनन ुभयो, “अब मदाक्नसको पतु्रले मक्हमदा 
प्रदाप्त ग्छ्त अक्न परमशे्वरले मदाक्नसको पतु्रबदाट मक्हमदा प्रदाप्त गनु्तहुन्छ। यक्् परमशे्वरले 
पक्न उसको मदाधयमबदाट मक्हमदा प्रदाप्त ग््त्छ भने, उहदँाले ्छोरोलदाई सवयंबदाट मक्हमदा 
तरुूनतै क््नहुुने्छ।”

येशलेू भननभुयो, “मरेदा ्छोरदा-्छोरीहो, अब म क्तमीहरूसँग केही समय समम 
मदात्र रहने्ुछ। क्तमीहरूले मलदाई खोजने्छौ। अक्न यहू्ीहरूलदाई मलेै जे भने ्यो 
क्तमीहरूलदाई भनने्ुछ, अब जहदँा म गइरह्ुेछ ्यहदँा क्तमीहरू जदान सक्नैौ।

“म क्तमीहरूलदाई एउटदा नयदँा आज्दा क््न्ुछ: एकअकदा्तमदा पे्रम गर। क्तमीहरूले मलेै 
जसतो एकदाअकदा्तमदा पे्रम गनु्तप्छ्त। यक्् क्तमीहरूले आपसमदा पे्रम गऱयौ भने यस 
तररकदाबदाट सबै मदाक्नसहरूले जदानने्छन ्क्क क्तमीहरू मरेदा चलेदाहरू हौ।”२५४

५.३० येशूले भननुहुन्छ पतु्रसले उहाँलाई इनकार गनने्छ
येशलेू चलेदाहरूलदाई भननभुयो, “आज मधयरदातमदा मरेो कदारणले क्तमीहरूले आफनो 
क्बश्वदास हरदाउने्छौ। क्कनभने यो धिम्तशदास्तहरूमदा लेक्खएको ्छ;
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‘म गोठदालोलदाई प्रहदार गनने्ुछ, 
अक्न बथदानकदा भेंडदाहरू ्छरपटि हुने्छन।्’ 

तर म मरेपक््छ, म मृ् यु् के्ख बौरी उठ्ने्ुछ। ्यसपक््छ म गदालील जदाने्ुछ। क्तमीहरू 
पगुनअुक्घनै म ्यहदँा जदाने्ुछ।२५५

“शतैदानले जदँाच गन्त सोचयो, कृषकहरूले क्तनीहरूको गहु ँ जदँाच गरे जसतै 
क्तनीहरूको जदँाच क्लने्छ। ए! क्शमोन, क्शमोन, मलेै प्रदाथ्तनदा गरेको ्ुछ क्क क्तमीहरूले 
क्बश्वदास गमुदाउने ्ैछनौ। म कहदँा फकने  पक््छ क्तमीहरूको ् दाजय-ूभदाईहरूलदाई अझ सदामथ्त 
बनदाउन मद्दत गर।”२५६

पत्रसुले भने, “यक्् सबैले आफनो क्बश्वदास हरदाए, पक्न म कक्हलयै मरेो क्बश्वदास हरदाउने  
्ैछन।”

येशलेू जवदाफ क््नभुयो, “म क्तमीलदाई सदँाचो भन््ुछ। आजकोरदात ्ोस्ोपलट भदाले 
बदासनअुक्ग क्तमीले मलदाई तीनपलट ईनकदार गनने ्छौ।”

तर पत्रसुले जोर क््एर भने, “य्ी म तपदाईसंँगै मनु्त परेतदा पक्न म कक्हलयै तपदाईलंदाई 
इनकदानने ्ुछईनं!” ्यसरी नै अरू चलेदाहरूले पक्न ्यही कुरदा भने।२५७

तब येशलेू पे्रररतहरूलदाई भननभुयो, “जब मलेै क्तमीहरूले मदाक्नसहरूमदा प्रचदार गन्त, 
क्बनदा पैसदा, झोलदा अक्न जतु्दाहरू क्बनदा पठदाए,ँ के क्तमीहरूलदाई केही अभदाव भयो?”

पे्रररतहरूले भने, “भएन।”
येशलेू क्तनीहरूलदाई भननभुयो, “तर अब क्तमीहरूसँग पैसदा, थैली जे ्छ ्यो 

लैजदाऊ। य्ी क्तमीहरूसँग तरवदार ्ैछन भने, आफनो कोट बेच र एउटदा क्कक्नरदाख। 
धिम्तशदास्तले यो भन्छ,

‘मदाक्नसहरूले भने उनी अपरदाधिी हुन।्’ 

धिम्तशदास्तमदा लेक्खएकदा कुरदा सदँाचो हुनै प्छ्त। यो मरैे क्बषयमदा लेक्खएको क्थयो, अक्न 
अक्हले सदँाचो भइरह्ेछ।”
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चलेदाहरूले भने, “ह ेप्रभ,ु हनेु्तहोस!् यहदँा ्ईुवटदा तरवदार ्छन!्”
येशलेू क्तनीहरूलदाई भननभुयो, “्ईुवटदा नै प्रशसत हुने्छ।”२५८

५.३१ येशूले आफना चेलाहरूलाई सानतवना शदनुहुन्छ
येशलेू भननभुयो, “आफनदा हृ्यलदाई ् ःुखी हुन न्ऊे। परमशे्वरमदा भरोसदा गर। अक्न ममदा 
भरोसदा गर। ्यहदँा मरेदा क्पतदाको घरमदा धिरैे कोठदाहरू ्छन।् यक्् यो स्य नभएको भए म  
क्तमीहरूलदाई भननेक्थईनँ। म ्यहदँा क्तमीहरूको ्यवसथदा क्मलदाउन गइरह्ुेछ। म गए 
पक््छ क्तमीहरूको लदाक्ग सबै ्यवसथदा क्मलदाइसकेपक््छ म फकथी आउने्ुछ। तब म 
क्तमीहरूलदाई ्यहदँा लदाने्ुछ। तब क्तमीहरू म जहदँा ्ुछ ्यही ँहुने्छौ। म जनु ठदाउँमदा 
गइरह्ुेछ क्तमीहरू ्यो बदाटो जदान््छौ।”२५९

५.३२ येशू्मात्र शपताकहाँ पुऱयाउने बाटो हुनुहुन्छ
थोमदाले भने, “प्रभ,ु तपदाई ंकहदँा गईरहन ुभएको ्छ हदामी जदान्नैौ। तब हदामीले बदाटो 
कसरी जदानने?”

येशलेू भननभुयो, “म नै बदाटो हु,ँ स्य र जीवन म नै हु।ँ क्पतदाकोमदा जदाने मदाधयम म नै 
हु।ँ यक्् क्तमीहरूले मलदाई क्चनेको भए तब मरेो क्पतदालदाई पक्न क्चनने क्थयौ। तर अब 
क्तमीहरू क्पतदालदाई जदानने्छौ। क्तमीहरूले उहदँालदाई ्खेकेदा ्छौ।”

क्फक्लपले येशलूदाई भने, “प्रभ,ु हदामीलदाई क्पतदा ्खेदाइक््न ुहोस।् ्यही हदामीलदाई 
पयदा्तप्त हुने्छ।”

येशलेू जवदाफ क््नभुयो, “क्फक्लप धिरैे समय्के्ख म क्तमीहरूसँगै ्ुछ र पक्न मलदाई 
क्चक्न्न भन्छौ? जसले मलदाई ्खेकेो ्छ उसले मरेो क्पतदालदाई पक्न ्खेकेो ्छ। यसथ्त 
क्तमी कसरी भन्छौ, ‘हदामीलदाई क्पतदा ्खेदाउनहुोस?्’ के क्तमीहरू क्बश्वदास ग्छछौ 
क्क म क्पतदाक्भत्र ्ुछ र क्पतदा मक्भत्र हुनहुुन्छ भनेर? जनु कुरदाहरू मलेै भने ्यो मबदाट 
आएको होइन। क्पतदा मक्भत्र बदँाचनहुुन्छ अक्न उहदँाले आफनो कदाम आफै गनु्तहुन्छ। मलेै 
पक्हलयै भक्न सके क्क क्बश्वदास गर, ममदा क्पतदा र क्पतदामदा म हुन्ुछ। अथवदा मलेै गरेको 
कदामहरूको कदारणले ग्दा्त पक्न क्बश्वदास गर।
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“म क्तमीहरूलदाई स्य भन्ुछ। जसले ममदा क्बश्वदास ग्छ्त उसले पक्न ् यसतै कदाम गनने्छ 
जो म ग्ुछ्त। उसले वदासतवमदा ्यो भन्दा पक्न महदान ्कदाम गनने्छ। क्कनभने म क्पतदाकहदँा 
गइरह्ुेछ। अक्न मरेो नदाममदा केही पक्न मदागयो भने, म ्यो क्तमीहरूको लदागी गररक््ने्ुछ। 
तब क्पतदाको मक्हमदा पतु्रको मदाधयमबदाट ्के्खने्छ। यक्् क्तमीहरूले मरेो नदाममदा केही 
मदागयौ भने, म क््ने्ुछ।२६०

५.३३ येशूले पशवत्र आत्मा पठाउने प्रशतज्ा गनु्तहुन्छ
“यक्् क्तमीहरूले मलदाई पे्रम गऱयौ भने, तब क्तमीहरूले मेरो आज्दा पदालन गनने्छौ। 
म मरेो क्पतदालदाई मदागने्ुछ र उहदँाले क्तमीहरूलदाई अकयो  सहदायक  क््नहुुने्छ। उहदँा 
क्तमीहरूसँग सँधिै रहने सहदायक क््नहुुने्छ। सहदायक स्यको  आ्मदा  हो। संसदारले 
उहदँालदाई ् खे्नै र बझु्नै। तर क्तमीहरू उहदँालदाई जदान््छौ। उहदँा क्तमीहरूसँग बदँाचनहुुन्छ 
र उहदँा क्तमीहरूक्भत्र नै हुनहुुने्छ।

“म क्तमीहरूलदाई आफनदा आमदा-बदाबलेु अनदाथहरू ्छोडे जसतो एकलै ्छदाड्ने्ैछन। 
म क्तमीहरूकहदँा फकथी आउने ्ुछ। केही समयपक््छ नै मलदाई संसदारमदा मदान्ेछहरूले फेरर 
्खेने्ैछन। तर क्तमीहरूले मलदाई ्खेने्छौं। क्तमीहरू बदँाचने्छौं क्कनभने म बदँाच्ुछ। ्यस 
क््नमदा क्तमीहरूले जदानने्छौं क्क म क्पतदामदा ्ुछ। क्तमदाहरूले जदानने्छौ क्क क्तमीहरू ममदा 
र म क्तमीहरूमदा हुने्ुछ। यक्् कसैले मरेो आज्दाहरू ग्रहण ग्छ्त र यसलदाई पदालन ग््त्छ, 
्यस मदाक्नसले मलदाई पे्रम ग््त्छ। अक्न मरेदा क्पतदाले क्तनलदाई पे्रम ग््त्छन।् जसले मलदाई 
पे्रम ग््त्छ। अक्न म ्यस मदाक्नसलदाई पे्रम ग्ुछ्त। म उमदाक्थ प्रकट हुने्ुछ।”

तब यहू्दाले (इसकोररयोत यहू्दा होइन) भनयो, “तर प्रभ ुक्कन तपदाईलें आफूलदाई 
हदामी समक्ष प्रकट गनु्तहुन्छ र संसदार समक्ष क्कन गनु्तहुनन?”

येशलेू भननभुयो, “यक्् कसैले मलदाई पे्रम ग्छ्त भने, उसले मरेो क्शक्षदा पदालन ग््त्छ। 
अक्न मरेो क्पतदाले पक्न क्तनलदाई पे्रम गनु्तहुन्छ। म र मरेदा क्पतदा क्तनीकहदँा आउने्छौं र 
क्तनीसँगै बसने्छौं। तर जसले मलदाई पे्रम ग्दैन उसेल मरेो क्शक्षदाहरू पदालन ग्दैन। यो 
क्शक्षदाहरू जनु क्तमीले सनु््ैछौ वदासतवमदा मरेो होइन। यो क्पतदाबदाट आएको हो जसले 
मलदाई पठदाउन ुभयो।
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“मैले यी सबै कुरदाहरु भक्नसकेको ्ुछ क्तमीहरूसँग रहँ् दा नै। तर सहदायकले सबै 
कुरदाहरूको क्शक्षदा क््ने्छन।् सहदायकले मलेै जे भने ती सबै कुरदाहरू समझनदा गरदाउने्छन।् 
्यो सहदायक नै पक्वत्र आ्मदा हो जसलदाई क्पतदाले मरेो नदाममदा पठदाउन ुहुने्छ।

“म क्तमीहरूलदाई मरेो शदाक्नत ्छोड्््ुछ, यो मरेो आफनै शदाक्नत क्तमीहरूलदाई क््््ुछ। 
म क्तमीहरूलदाई शदाक्नत क््न्ुछ, यो ्यो शदाक्नत होइन जनु संसदारले क््न्छ। यसकदारण 
क्तमीहरूको हृ्य क्बचक्लत नहोस ्अक्न कुनै क्बषयमदा पक्न नडरदाऊ। म गइरह्ुेछ भनेको 
क्तमीले सनुयौ, तर फेरर क्तमीहरूकहदँा आउने्ुछ। यक्् क्तमीहरूले मलदाई पे्रम गरेको 
भए क्तमीहरू खशुी हुने क्थयौ क्क म क्पतदाकहदँा गइरह्ुेछ। क्कनभने क्पतदा म भन्दा महदान ्
हुनहुुन्छ। यो हुन ुभन्दा पक्हलयै मलेै यो कुरदा भक्नसकेको ्ुछ। जब यी सबै हुने्छ अक्न 
क्तमीहरूले क्बश्वदास गनने्छौ।

“क्तमीहरूसँग कुरदा गनने समय ्ैछन। यो संसदारको शदासक आइरह्ेछ। तर ममदाक्थ 
उसको अक्धिकदार चल्नै। तर संसदारले जदाननै प्छ्त क्क मलेै मरेदा क्पतदालदाई पे्रम ग्ुछ्त। यसैले 
म ्यही जसतदाको ्यसतै ग््त्ुछ, जनु उहदँाले मलदाई गनु्त भननभुयो।

“आऊ अब, हदामी यस ठदाउँलदाई ्छोडी जदाऊँ।”२६१

५.३४ येशू एक दाखको बोट जसतै हुनुहुन्छ
येशलेू भननभुयो, “म सदँाचो ्दाखको बोट हु,ँ मरेो क्पतदा मदाली हुनहुुन्छ। म मरेो प्र्येक 
हदँागदा जसमदा फल फल्नै ्यो उहदँाले कदाक्टक््नहुुन्छ। अक्न उहदँाले प्र्येक हदँागदाहरू 
्छदँाट्न ुर सफदा गनु्तहुन्छ, तदाक्क ्यसले फल फलदाउन, सकोस;् ्यसो ग्दा्त यसले अझ 
बढतदा फल क््ने्छ। मरेो उप्शेको कदारणले ग्दा्त क्तमीहरू पक्हलयै शदु्ध भइसकेकदा 
्छौ। मक्भत्र बस, म क्तमीहरूक्भत्र रहने्ुछ। कुनै पक्न एकलो हदँागदाले फल क्््नै। ्यो 
मलू बोटमदा जोडीएको हुनै प्छ्त। क्तमीहरूसँग पक्न यही कुरदा लदाग ूहुँ् ्छ। क्तमीहरू एकलै 
फल फलदाउन सक्नैौ। क्तनीहरू ममदा हुन ुप्छ्त।

“म ्दाखको बोट हु ँर क्तमीहरू ्यसकदा हदँागदाहरू हौ। यक्् जो कोही ममदा रह्ो 
भने ्यसले धिरैे फल क््ने्छ। क्कनभने म क्बनदा क्तमीले केही गन्त सक्नैौ। यक्् कोही 
ममदा रह्नै भने तब ऊ ्यो हदँागदा जसतो हुन्छ जो फयदँाक्कएर जदान्छ। ्यो हदँागदा म््त्छ। 
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मदाक्नसहरूले ्यसतो मरेको हदँागदाहरू क्टपेर आगोमदा हदाक्लक््न्छन ्र क्तनीहरू जल्छन।् 
यक्् क्तमीहरू ममदा रह्ौ र मरेो बचनहरू क्तमीहरूमदा रह्ो भने तब क्तमी जे पक्न 
चदाहन्छौ मदाग अक्न ्यो क्तमीलदाई क््इने्छ। क्तमीले अक्धिक फलहरू फलदाउ र क्सद्ध 
गर क्क क्तमीहरू मरेदा चलेदाहरू हौ। यसले मरेो क्पतदालदाई मक्हमदा क््ँ् ्छ।

“म क्तमीहरूलदाई पे्रम ग््त्ुछ जसरी मलदाई क्पतदाले गनु्तहुन्छ। अब मरेो पे्रममदा क्नरनतर 
रहो। मलेै मरेदा क्पतदाको आज्दा पदालन गरें र क्नरनतर उहदँाको पे्रममदा रही रहकेो ्ुछ। यसतै 
प्रकदारले यक्् क्तमीहरूले मरेो आज्दा पदालन गऱयौ भने क्तमीहरू मरेो पे्रममदा क्नरनतर रहने 
्छौ। मलेै यी कुरदाहरू भक्नसकेको ्ुछ, यसैले क्तमीहरूले ्यसतै आनन् पदाउन सकने्छौ 
जनु मसँग ्छ। म क्तमीहरूको आनन् एक पणू्त आनन् भएको ् खेनचदाहन्ुछ। यसैकदारणले 
म क्तमीहरूलदाई आज्दा ग््त्ुछः एकअकदा्तमदा पे्रम गर जसरी मलेै क्तमीहरूलदाई पे्रम गरें। 
महदान ्पे्रम ्यस मदाक्नसले ्खेदाउन सक्छ जसले आफनो क्मत्रको लदाक्ग आफनो जीवन 
बक्ल्दान क््नसक्छ। क्तमीहरू मरेदा क्मत्र हौ यक्् क्तमीहरूले मरेो आज्दा अनसुदार कदाम 
गऱयौ भने। म क्तमीहरूलदाई नोकरहरू भनेर डदाकने ्ैछन। एक नोकरले उसको मदाक्लकले 
के ग्छ्त भनेर केही पक्न जदान्नै अब म क्तमीहरूलदाई क्मत्र भनेर बोलदाउँ्ुछ क्कनभने मरेदा 
क्पतदाले मलदाई जे-जे भननभुयो ती सबै क्तमीहरूलदाई भक्नसकेको ्ुछ।

“क्तमीहरूले मलदाई चनेुनौ; मलेै क्तमीहरूलदाई चनेु। अक्न मलेै क्तमीहरूलदाई क्नयकु्ति 
गरेको ्ुछः जदाऊ अक्न फल फलदाऊ। म यो फल क्तमीहरूको हृ्यमदा फक्लरहकेो ्खेन 
चदाहन्ुछ। तब क्पतदाले क्तमीहरूले जे पक्न चदाहन्छौ ्यो मरेो नदाममदा क््नहुुने्छ। यही मरेो 
आज्दा होः एकदा-अकदा्तलदाई पे्रम गर।२६२

५.३५ येशूले आफना चेलाहरूलाई सावधान गराउनुहुन्छ
“यक्् यो संसदारले क्तमीहरूलदाई घणृदा ग्छ्त भने यदा् गर क्क संसदारले मलदाई प्रथम घणृदा 
गऱयो भनेर। यक्् क्तमीहरू संसदारकै क्थयौ भने क्तमीहरूलदाई उसकै आफनै मदाक्नसहरू 
सरह पे्रम गनने नै ्छ। तर मलेै क्तमीहरूलदाई संसदारबदाट ्छदाने। यसैले क्तमीहरू संसदारसँग 
समबक्नधित ्ैछनौ। यसैकदारणले संसदारले क्तमीहरूलदाई घणृदा ग््त्छ।

“मलेै क्तमीहरूलदाई भनेकदा कुरदाहरू समझः एक नोकर उसको मदाक्लक भन्दा 
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श्रटेि हु्नै। यक्् मदाक्नसहरूले मलदाई सतदाए भने क्तमीहरूलदाई पक्न सतदाउने्छन ्यही 
मदाक्नसहरूले मरेो क्शक्षदा पदालन गरे भने क्तनीहरूले क्तमीहरूको आज्दा पदालन गनने्छन।् 
मदाक्नसहरूले यी सबै कुरदाहरू मरेो कदारणले ग्दा्त क्तमीहरूलदाई गनने्छन।् उहदँालदाई 
क्तनीहरूले क्चन्नैन ्जसले मलदाई पठदाउनभुयो। यक्् म नआएको भए र संसदारकदा 
मदाक्नसहरूलदाई नबतदाएको भए तब क्तनीहरू पदापकदा्ोषी हुने क्थएनन।् तर अब मलेै 
क्तनीहरूलदाई जनदाए र अब क्तनीहरू पदापबदाट मदाफी हुने ्ैछन।

“जसले मलदाई घणृदा ग््त्छ, उसले मरेो क्पतदालदाई पक्न घणृदा ग््त्छ। मलेै ती मदाक्नसहरू 
मदाझ जसतो कुरदाहरू गरे अनय कुनै मदाक्नसले कक्हलयै गरेन। यक्् मलेै ्यसतो कुरदाहरू 
नगरेको भए, क्तनीहरू पदापको्ोषी हुने नै क्थएनन।् तर मलेै जे-जे गरे ती सबै क्तनीहरूले 
्खेी सकेकदा ्छन।् तथदाक्प क्तनीहरूले मलदाई र मरेदा क्पतदालदाई घणृदा ग्छ्तन।् तर यसतो 
भयो क्कनक्क उनीहरूको ् यवसथदामदा लेक्खएको कुरदा स्य हुने भयोः यसतो लेक्खएको 
्छ ‘कुनै कदारण क्बनदा नै क्तनीहरूले मलदाई घणृदा गरे।’

“म क्तमीहरूलदाई क्पतदाबदाट सहदायक पठदाइक््ने्ुछ। सहदायक स्यको आ्मदा हो 
जो क्पतदाबदाट आउँ््छ। जब उनी आउँ्छन,् उसले मेरो क्बषयमदा बतदाउने्छन।् अक्न 
क्तमीहरूले मरेो क्बषयमदा मदाक्नसहरूलदाई भन क्कनभने क्तमीहरू शरुु्के्खनै मसँग ्छौ।

“मलेै यी कुरदाहरू क्तमदाहरूलदाई भने तदाक्क क्तमीहरूले आफनो क्बश्वदास हरदाउने ्ैछनौ। 
क्तनीहरूले क्तमीहरूलदाई सभदा घरहरूबदाट बदाक्हर क्नकदाक्लक््ने ्छन।् समय आउँ््ैछ 
तदाक्क मदाक्नसहरूले क्तमीहरूलदाई मदारेर परमशे्वरको सेवदा ग्दै्छौ भनने सोचने्छन।् 
मदाक्नसहरूले यी सबै कुरदाहरू गनने्छन ्कदारण न त क्तनीहरूले क्पतदालदाई क्चनेकदा ्छन ्
न त मलदाई नै क्चन््छन।् यी कुरदाहरू म क्तमीहरूलदाई अक्हले भन््ुैछ। अतः जब यी 
कुरदाहरू हुने समय आउने्छ, तब क्तमीहरूले मलेै होक्शयदारी गरदाएको समझने्छौ।२६३

५.३६ पशवत्र आत्माका का्महरू
“मलेै यी कुरदाहरू क्तमीहरूलदाई शरुूमदा भक्नन, क्कनभने म ्यस बेलदा क्तमीहरूसगँ ैक्थए।ँ 
अब म उहदँाकैमदा गइरहकेो ्ुछ जसले मलदाई पठदाउनभुयो। तर क्तमीहरू कसलेैपक्न मलदाई 
सोधिनेौ, ‘तपदाई ंकहदँा गईरहुन भएको ्छ?’ क्तमीहरूकदा हृ्य उ्दाक्सनतदाले भररएको 
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्छ क्कनभने मलेै क्तमीहरूलदाई ती कुरदाहरू भने। तर म क्तमीहरूलदाई सदँाचो भन््ुछ। 
क्तमीहरूको भलदाईको क्नक्मत म टदाक्ढन ुनै रदाम्ो ्छ। क्कनभने जब म जदाने्ुछ क्तमीहरूकदा 
लदाक्ग सहदायक पठदाइक््ने ्ुछ। तर यक्् म गईन भने, सहदायक क्तमीहरूकहदँा आउन ुहुने ्ैछन।

“जब सहदायक आउँ्छन,् उहदँाले संसदारलदाई यी क्बषयहरूमदा प्रमदाण क््न ु हुने्छः 
पदापको क्बषय, धिदाक्म्तकतदाको क्बषय र नयदायको क्बषयमदा। सहदायकले मदाक्नसहरूको 
जीवनमदा पदाप ्छ भनेर प्रमदाण गनने्छन ् क्कनभने क्तनीहरूले ममदा क्बश्वदास ग्दैनन।् 
उसले मरेो धिदाक्म्तकतदाको प्रमदाण क्तनीहरूलदाई गरदाउने्छन,् क्कनभने म क्पतदाकहदँा नै गई 
रह्ुेछ। तब क्तमीहरूले मलदाई फेरर ्खेने्ैछनौ। अक्न सहदायकले नयदायको क्बषयमदा स्य 
कुरदाको प्रमदाण संसदारलदाई गरदाउने ्छ, क्कनभने यस संसदारको शदासकलदाई पक्हलयै नै 
नयदाय गरी सकेको ्छ।

“मलदाई अझ क्तमीहरूसँग धिरैे कुरदाहरू भनन ु्छ। तर अक्हले ती कुरदाहरू क्तमीहरूलदाई 
अक्धिक हुने्छ र ग्रहण गन्त सदाह्ो पनने्छ। तर जब स्यको आ्मदा आउँनहुुन्छ, उहदँाले 
भक्वषयकदा कुरदाहरू घोषणदा गनु्तहुने्छ। उहदँाले आफनो कुरदाहरू भननहुुने्ैछन उहदँाले जे 
सनुनहुुन्छ ् यही बतदाउन ुहुन्छ। स्यको आ्मदाले मकहदँा मक्हमदा लयदाउन ुहुने्छ। कसरी? 
उसले मबदाट कुरदाहरू पदाउने ्छन ्र क्तमीहरूलदाई ती सबैकुरदा ्यदाखयदा गनने्छन।् सबै 
कुरदाहरू जो क्पतदासँग ्छन ्ती सबै मरेदा हुन।् ्यसैकदारणले म भन््ुैछ ्यस आ्मदाले जे 
कुरदाहरू मबदाट पदाउने ्छन ्र ती सबै क्तमीहरूलदाई घोषणदा गनने्छन।्२६४

५.३७ दु:ख आननद्मा पररणत हुने्छ
“केही बेरपक््छ क्तमीहरूले मलदाई ्खेने्ैछनौ। अक्न अकयो केही बेर पक््छ मलदाई फेरर 
क्तमीहरूले ्खेने्छौ।”

कोही चलेदाहरूले आपसमदा भने, “येशलेू जब ्यसो भननहुुन्छ ्यसको मतलब 
के हो? ‘केही बेरपक््छ क्तमीहरूले मलदाई ्खेने्ैछनौ अक्न तब केही बेरपक््छ मलदाई 
फेरर ्खेने्छौ?’ ्यसो जब भननहुुन्छ, ‘म क्पतदाकहदँा जदा््ुैछ।’ ्यसको अथ्त के हो?” 
चलेदाहरूले सोधि,े “‘केही बेरपक््छ’ भननकुो तदा्पय्त के हो? उहदाँले के भक्नरहन ुभएको 
्छ हदामीले केही बझुनेौ।”
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येशलेू जदाननभुयो क्क चलेदाहरूले ्यस क्बषयमदा उहदँालदाई सोधन चदाहन्छन।् तब 
येशलेू आफनदा चलेदाहरूलदाई भननभुयो, “क्तमीहरू आपसमदा सोक्धिरह्ेछौ मरेो भननकुो 
तदा्पय्त जब मलेै भने, केही बेरपक््छ क्तमीहरूले मलदाई ्खेने्ैछनौ। क्तमीहरूले यो 
जदाननलदाई आपसमदा बहस गरेकदा ्छौ। ्यसपक््छ फेरर अकयो केही बेर पक््छ ्खेने्छौ? 
म क्तमीहरूलदाई सदँाचो भन्ुछ। क्तमीहरू रूने्छौ र ्ःुखी हुने्छौ तर संसदार प्रसनन हुने्छ। 
क्तमीहरू ्ःुखी हुने्छौ तर क्तमीहरूकदा ्ःुख आनन्मय हुने्छ।

“जब एक नदारीले बदालकलदाई जनम क््ने समय हुन्छ, उसलदाई पीडदा हुँ् ्छ, क्कनभने 
उसले जनमदाउने समय आएको हुँ् ्छ। तर जब बदालक जक्नमसक््छ, उनले अक्घकदा 
पीडदाहरू भकु्ल्छन,् क्कनभने उनले बदालक संसदारमदा जक्नमएको खशुीमदा अक्घकदा 
पीडदाहरू ्यसै भलु्क््छन।् क्तमीहरूसँग पक्न ठीक ्यसतै हुने्छ। अक्हले क्तमीहरू 
्ःुखी ्छौ। तर म क्तमीहरूलदाई फेरर ् खेने्ुछ र क्तमीहरू खशुी हुने्छौ। अक्न कसैले पक्न 
क्तमीहरूको खशुी खोसेर लदाने्ैछन। ् यस क््न क्तमीहरूले मलदाई केही पक्न सोधने ्ैछनौ। 
म क्तमीहरूलदाई सदँाचो भन््ुछ। मेरो नदाममदा जे मदागे पक्न मेरदा क्पतदाले क्तमीहरूलदाई 
क््नहुुने्छ। क्तमीहरूले अझ समम मरेो नदाममदा केही पक्न मदागेकै ्ैछनौ। मदाग अक्न 
क्तमीहरूले पदाउने्छौ। अक्न क्तमीहरूको आनन् पणू्त हुने्छ।

“यी कुरदाहरू मलेै क्तमीहरूलदाई अथ्त लकुदाएर भक्नसकेको ्ुछ। तर समय आउ््ैछ म 
क्तमीहरूसँग खलुलदा पदारेर यी कुरदाहरू भनने्ुछ। मरेदा क्पतदाको क्बषयमदा म क्तमीहरूलदाई 
सरल भदाषदामदा भनने्ुछ। ्यस समय मरेो नदाममदा मरेदा क्पतदालदाई क्बनती गनने्छौ। तर मलेै 
भक्नरहकेो ्ैछन क्क क्तमीहरूको क्नक्मत म मरेदा क्पतदालदाई भनने्ुछ। क्कनभने क्पतदा आफैले 
क्तमीहरूलदाई पे्रम गनु्तहुन्छ। उहदँाले क्तमीहरूलदाई पे्रम गनु्तहुन्छ क्कनभने क्तमीहरूले 
मलदाई पे्रम गरेकदा्छौ। ्यसकदारणले क्तमीहरूले क्बश्वदास ग्छछौ क्क म परमेश्वरबदाट 
आएको हु।ँ म क्पतदाबदाट संसदारमदा आए। अब म यो संसदार ्छोडेर क्पतदाकहदँा फकने र 
जदँा््ुैछ।”

तब येशकूदा चलेदाहरूले भने, “तपदाईलें अक्हले हदामीलदाई खलुसत भननभुयो। 
्यसतो बझुनै नसकने अपठेरो नबनदाई तपदाईलें भनन ुभएन। हदामीले अब बझुन सक्छौ 
क्क तपदाईलें प्र्येक कुरदा जदानन ुहुन्छ। तपदाईलें सोधन ुअगदाक्ड नै कुनै पक्न मदाक्नसको 
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उत्र क््न सकनहुुन्छ। यही कदारणले हदामीलदाई क्बश्वदास क््लदाउँ्छ क्क तपदाई ंपरमशे्वरबदाटै 
आउनभुएको हो।”

येशलेू भननभुयो, “यसथ्तः अब क्तमीहरूले क्बश्वदास गऱयौ? धयदानले सनु, क्तमीहरू 
्छररएर बसने समय आइरह्ेछ। क्तमीहरू प्र्येक आफनै घरमदा ्छरपटि हुने्छौ। ्यो समय 
अब आएको ्छ। क्तमीहरूले मलदाई ्छदाड्ने्छौ। म एकलो रहने्ुछ। तर म वदासतवमदा 
एकलो रहने्ैछन क्कनभने क्पतदा मसँग रहनहुुने्छ।

“मलेै क्तमीहरूलदाई यी कुरदाहरू भनेको ्ुछ तदाक्क क्तमीहरूलदाई ममदा शदाक्नत रहोस।् 
यस संसदारमदा क्तमीहरूलदाई संकट हुने्छ। तर सदाहसी बन। मैले संसदारलदाई परदाक्जत 
गरेको ्ुछ।”२६५

५.३८ येशू आफनो शपतासगँ कुराकानी गनु्तहुन्छ
यक्त कुरदाहरू भक्नसकेपक््छ येशलेू सवग्तक्तर हनेु्तभयो र प्रदाथ्तनदा गनु्तभयो, “क्पतदा ठीक 
समय आइपगुयो। यसकदारण तपदाईकंो पतु्रलदाई मक्हमदा प्र्दान गनु्त होस ्तदाक्क पतु्रले 
तपदाईलंदाई मक्हमदा क््न सकोस।् तपदाईलें सबै मदाक्नसहरू भन्दा मदाक्थ पतु्रलदाई शक्ति 
क््नभुयो तदाक्क पतु्रले सबैलदाई अननत जीवन क््न सकोस ्जनु तपदाईलें क्तनलदाई 
क््नभुएको ्छ। यो अननत जीवन होः मदाक्नसहरूले तपदाईलंदाई मदात्र सदँाचो परमशे्वर भनेर 
क्चननु ्र येश ूख्ीटिलदाई क्चननु ्जसलदाई तपदाईलें पठदाउन ुभयो। जनु कदाम तपदाईलें मलदाई 
सकु्मपन ुभएको क्थयो ्यो मलेै पणू्त गरें। प्ृथवीमदा तपदाईकंो मक्हमदा लयदाए। अक्न अब 
क्पतदा, मलदाई मक्हमदा प्र्दान गनु्तहोस ्तपदाईसंँग। मलदाई ्यो मक्हमदा क््नहुोस ्तपदाईकंो 
जो मसँग संसदार बक्नन ुपक्हलयै क्थयो।२६६

५.३९ येशूले आफना चेलाहरूकोलागी प्राथ्तना गनु्तहुन्छ
“तपदाईलें मलदाई केही मदाक्नसहरू संसदारबदाट क््नभुयो। मैले क्तनीहरूलदाई तपदाई ंको 
हुनहुुन्छ ्खेदाई सकेको ्ुछ। ती मदाक्नसहरू तपदाईकैं हुन ्र मलदाई क््नभुयो। क्तनीहरूले 
तपदाईकंो बचन पदालन गरे। अब क्तनीहरूले बझु ेक्क सबै थोक जनु मलदाई क््नभुयो ती 
तपदाईबंदाट आएकदा हुन।् मलेै ती मदाक्नसहरूलदाई तपदाईलें मलदाई क््एकै बचनहरू क््एको 
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्ुछ। क्तनीहरूले ती बचनहरू सवीकदारे क्तनीहरूले बझु ेक्क म सदँाक्चय नै तपदाईबंदाट नै 
आएको हु ँअक्न क्तनीहरूले क्बश्वदास गरे क्क तपदाईलें नै मलदाई पठदाउन ुभएको हो। 
क्तनीहरूकै क्नक्मत अब म प्रदाथ्तनदा ग््त्ुछ। म क्तनीहरूकदा क्नक्मत प्रदाथ्तनदा गरररहकेो ्ैछन 
जो संसदारमदा ्छन।् तर म क्तनीहरूकदा क्नक्मत प्रदाथ्तनदा गरररहकेो ्ुछ जो तपदाईलें मलदाई 
क््नभुयो। क्कनभने क्तनीहरू तपदाईकैं हुन।् जे ममदा ्छ ्यो सबै तपदाईकैं हो, अक्न जे 
जक्त तपदाईकंोमदा ्छ ्यो मरैे हो। अक्न ती मदाक्नसहरूले मरेो लदाक्ग मक्हमदा लयदाउँ्छन।्

“अब म तपदाईकंहदँा आईरह्ुेछ। म अब संसदारमदा बसने ्ैछन। तर ती मदाक्नसहरू 
ससंदारैमदा रहने्छन।् ह ेपक्वत्र क्पतदा, क्तनीहरूलदाई सरुक्षदा गनु्तहोस। क्तनीहरूलदाई तपदाईको 
नदामको शक्तिविदारदा सरुक्क्षत रदाखनहुोस ्(नदाउँ जनु मलदाई क््नभुयो), तब क्तनीहरू एक 
हुने्छन,् तपदाई ं र म जसतै एक। जब समम म क्तनीहरूसँग क्थए मलेै क्तनीहरूलदाई 
सरुक्क्षत रदाख।े मलेै क्तनीहरूलदाई तपदाईकंो नदामको शक्तिबदाट सरुक्क्षत रदाखें जनु तपदाईलें 
मलदाई क््नभुयो। मलेै क्तनीहरूलदाई जोगदाए। अक्न क्तनीहरू मधये एकजनदा मदात्र लपु्त 
भयो। उनी लपु्त हुनलदाई आफै ्छदाक्नएकदा क्थए। ऊ लपु्त भयो जसबदाट धिम्तशदास्तमदा 
लेक्खएको कुरदा पणू्त भयो।

“म तपदाईकंहदँा आइरह्ुेछ। तर जब समम म यस संसदारमदा हुने्ुछ म क्तनीहरूकदा क्नक्मत 
प्रदाथ्तनदा गनने्ुछ। यी कुरदाहरू म भन््ुछ तदाक्क क्तनीहरूले मरेो आनन् प्रदाप्त गरून।् म 
क्तनीहरूले सबै मरेदा आनन् पदाउन भन््ुछ। मलेै क्तनीहरूलदाई तपदाईकंो सबै बचनहरू 
क््ए र संसदारले क्तनीहरूलदाई घणृदा गऱयो, क्कनभने क्तनीहरू यस संसदारकदा होइनन ्जसतै 
म यो संसदारको होइन।

“मैले तपदाईसँंग क्तनीहरूलदाई संसदारबदाट लक्गक््नहुोस ्भनेर भक्नरहकेो ्ैछन। तर 
क्तनीहरूलदाई ्टुिबदाट जोगदाई रदाखनहुोस ्चदाक्ह ँभक्नरह्ुेछ। क्तनीहरू संसदारकदा होइनन ्
जसतो क्क म पक्न यस संसदारको होइन। तपदाईकंो स्यविदारदा क्तनीहरूलदाई आफनो सेवदामदा 
रदाखन तयदार पदानु्तहोस।् तपदाईकंो बचन स्य ्छ। जसरी तपदाईलें मलदाई संसदारक्भत्र 
पठदाउनभुयो ्यसरी नै मलेै क्तनीहरूलदाई संसदारक्भत्र पठदाएको ्ुछ। अब म सवंयलदाई 
सेवदा गन्त तयदार पदारररह्ुेछ। यो म क्तनीहरूकै लदाक्ग ग्ुछ्त तदाक्क सदँाचो रूपमदा क्तनीहरू 
तपदाईकंो सेवदा गन्त तयदार होउन।्२६७
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५.४० येशूले उहाँ्मा शवश्वास गननेहरू सबैको शनशमत प्राथ्तना गनु्तहुन्छ
“म ती मदाक्नसहरूकदा लदाक्ग प्रदाथ्तनदा ग्ुछ्त अक्न म प्र्येकको लदाक्ग प्रदाथ्तनदा गरररह्ुेछ जसले 
मलदाई उनीहरूको बचनको कदारणले क्बश्वदास ग्छ्तन।् ह ेक्पतदा, म प्रदाथ्तनदा ग्ुछ्त क्क जसले 
म मदा क्बश्वदास ग्छ्तन,् क्तनीहरू एक होऊन।् जसरी तपदाई ंममदा हुनहुुन्ुछ, म तपदाईमंदा। 
म प्रदाथ्तनदा ग्ुछ्त तदाक्क क्तनीहरू हदामीमदा एक होऊन।् संसदारले यो क्बश्वदास गनने्छ क्क 
तपदाईलें नै मलदाई पठदाउन ुभएको हो। तपदाईलें क््नभुएको मक्हमदा मलेै क्तनीहरूलदाई 
क््एको ्ुछ। मलेै ् यो मक्हमदा क््ए ँतदाक्क क्तनीहरू एक होऊन,् जसरी तपदाई ंर म एक हौं। 
जसतो म क्तनीहरूमदा अक्न तपदाई ंममदा क्तनीहरू एकरूपले एक होऊन ्तव ्यसबदाट 
संसदारले जदानने्छ क्क मलदाई तपदाईलें पठदाउनभुएको हो अक्न संसदारले जदानने ्छ तपदाईलें 
क्तनीहरूलदाई प्रेम गनु्तहुन्छ जसतो तपदाईलें मलदाई पे्रम गनु्तहुन्छ।

“क्पतदा, म जहदँा हुन्ुछ क्तनीहरू, जो तपदाईलें मलदाई क््न ुभएको ्छ, मसँग नै होऊन। 
म यो इच्छदा ग्ुछ्त क्तनीहरूले मरेो मक्हमदा ्खेनु।् यो मक्हमदा तपदाईलें मलदाई क््नभुएको 
हो क्कनभने संसदार बक्नन ुभन्दा अगदाक्ड तपदाईलें मलदाई पे्रम गनु्तहुन्थयो। ह ेधिदाक्म्तक क्पतदा, 
संसदारले तपदाईलदाई क्चन्नै, तर म तपदाईलंदाई जदान््ुछ। अक्न यी मदाक्नसहरूले मलदाई 
तपदाईलें पठदाउन ुभएको हो भनेर जदान््छन।् मलेै क्तनीहरूलदाई तपदाई ंकसतो हुनहुुन्छ 
्खेदाए। अक्न अझ म क्तनीहरूलदाई तपदाई ंकसतो हुनहुुन्छ ्खेदाउने ्ुछ। तब क्तनीहरूले 
मलेै तपदाईबंदाट पदाए जसतै पे्रम पदाउन सक्छन।् अक्न म क्तनीहरूमदा बदाचने्ुछ।”२६८

५.४१ येशू एकलै प्राथ्तना गनु्तहुन्छ
क्तनीहरू सबैले एउटदा भजन गदाए। ्यसपक््छ उनीहरू “जैतनू डदँाडदाको” गे्समनी 

भनने ठदाउँमदा गए।२६९ येशलेू क्तनीहरूलदाई भननभुयो, “क्तमीहरू यहदँा बस, म चदाक्ह ं
्यहदँा गएर प्रदाथ्तनदा ग्ुछ्त।” येशलेू पत्रसु र ज््ीको ्इु ्छोरदाहरूलदाई आफनो सदाथमदा 
लदानभुयो। अक्न येश ूखबैू ्ःुखी र क्बचक्लत हुनभुयो। येशलेू पत्रसु र ज््ीकदा ्ईु 
्छोरदाहरूलदाई भननभुयो, “मेरो आ्मदा ्:ुखै ्:ुखले भररएको ्छ। मेरो प्रदाण गक्हरो 
शोकले मरे तलुय भएको ्छ। क्तमीहरू यहदँा मसँग बस अक्न पख्त।”

अक्न येश ूक्तनीहरू ्के्ख केही पर जदानभुयो। येश ूभईूमंदा घोपटो परेर प्रदाथ्तनदा गन्त 
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लदागनभुयो, “मरेदा क्पतदा, समभव भए मलदाई यदातनदाको यो पयदालदा नक््नहुोस।् तर यो मलेै 
ईच्छदा गरे अनसुदार होइन तपदाईकंो ईच्छदा अनसुदार होस।्”२७०

्यसपक््छ सवग्तबदाट एउटदा ्तू ्खेदा पऱयो अक्न येशलूदाई दृढ बनदायो। येश ूअक्त 
संकटिमदा पनु्तभयो; उहदँाले झन ्पररश्रमसँग प्रदाथ्तनदा गनु्तभयो रगत बगे जसतै उहदँाकदा 
अनहुदारबदाट आशँ ूचहु्ो।२७१

्यसपक््छ येश ूआफनदा चलेदाहरू भएकहदँा फक्क्त नभुयो। येशलेू क्तनीहरूलदाई मसत 
क्न्दाइरहकेो पदाउनभुयो। येशलेू पत्रसुलदाई भननभुयो, “क्तमी मरेो क्नक्मत एक घणटदा पक्न 
जदागदा बसन सक्नैौ? जदागदा बस अक्न प्रदाथ्तनदा गर, जसविदारदा क्तमी परीक्षदामदा पनने ्ैछनौ। 
क्तम्ो आ्मदा तयदार ्छ तर क्तम्ो शरीर कमजोर ्छ।”

्यसपक््छ येश ूफेरर ्ोस्ोपटक जदानभुयो अक्न प्रदाथ्तनदा गन्त लदागनभुयो, “मरेो क्पतदा, 
यक्् मलेै यसलदाई नक्पएसमम यो यदातनदाको पयदालदा मबदाट हटदाइन समभव नभए तपदाईलें 
चदाहन ुभए जसतै हुन क््नहुोस।्”

येश ू फेरर आफनदा चलेदाहरू भएको ठदाउँमदा आउनभुयो यसपलट पक्न येशलेू 
क्तनीहरूलदाई मसत सकु्तरहकेदा पदाउनभुयो क्कनभने क्तनीहरूको आखँदाहरू भदारी 
क्थए। यसकदारण क्तनीहरूलदाई ्छदाडेर येश ूकेही पर जदानभुयो। अक्न फेरर प्रदाथ्तनदा गन्त 
लदागनभुयो। तेस्ो पटकको प्रदाथ्तनदामदा पक्न उहदँाले ्यही यदाचनदा गनु्तभयो।

तब येश ूचेलदाहरूकहदँा आएर भननभुयो, “क्तमीहरू अझै सकु्तरहकेदा र क्बश्रदाम 
गरीरहकैे ्छौ? मदाक्नसको पतु्रलदाई पदापीहरूको हदातमदा सकु्मपने समय नक्जक आइसकेको 
्छ। उठ! हदामी गईहदालन ुप्छ्त। यहदँा मलदाई क्बश्वदासघदात गनने आउँ््ैछ।”२७२

५.४२ येशू पक्ाऊ पनु्तहुन्छ
यहू्दा, उहदँाको क्बश्वदासघदातीले पक्न ्यो ठदाउँ क्चन््थयो, क्कनभने आफनदा 

चलेदाहरूसँग ्यहदँा उसलदाई भट्ेन ु हुन्थयो। यहू्दाले एक्ल सेनदाहरू लगेर ्यसै 
बगैंचदाक्तर गयो। यहू्दाले मखुय पजूदाहदारीहरू र फररसीहरूबदाट पक्न केही क्सपदाहीहरू 
लयदाएको क्थयो। क्तनीहरूले मशदाल, बत्ी र हक्तयदारहरू बोकेर आएकदा क्थए।२७३

यहू्दाले येशलूदाई क्चनदाउन भनेर क्तनीहरूलदाई यो संकेत क््एको क्थयो। यहू्दाले 
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भनयो, “म जसलदाई चमुबन ग्ुछ्त उही नै येश ूहो। उसैलदाई पक्रन।ु” अक्न यहू्दा क्सधि ै
येशकूहदँा आएर भनयो, “ह ेगरुूजय!ू” ्यसपक््छ यहू्दाले येशलूदाई चमुबन गरे।२७४

तर येशलेू उसलदाई भननभुयो, “ह ेयहू्दा, चमुबन खदाएर क्तमी मदाक्नसको पतु्रलदाई 
सकु्मप््ैछौ?”२७५

येश ूयी सबै घट्नदाहरू उहदँामदाक्थ हुने्छ भनेर जदाननहुुन्थयो। येशलेू बदाक्हर आएर 
सोधनभुयो, “क्तमीहरू कसलदाई खोजी रहकेदा ्छौ?”

ती मदाक्नसहरूले भने, “नदासरतको येशलूदाई।”
जब येशलेू भननभुयो, “म येश ूहु,ँ” तब मदाक्नसहरू पक््छ पक््छ हटे अक्न भईूमदा लोटे।
येशलेू क्तनीहरूलदाई फेरर सोधनभुयो, “क्तमीहरू कसलदाई खोक्जरहकेो ्छौ?”
मदाक्नसहरूले भने, “नदासरतको येशलूदाई।”
येशलेू भननभुयो, “मलेै क्तमीहरूलदाई भने म येश ूहु।ँ यसथ्त: क्तमीहरूले मलदाई नै 

खोक्जरहकेदा हौ भने, यी अरू मदाक्नसहरूलदाई जदान्ऊे।” उहदँाले यो भननभुयो तदाक्क 
उहदँाले जे भननभुएको क्थयो ्यो परूदा हुन सकयो, “तपदाईलें मलदाई क््नभुएको मधये 
कसैलदाई पक्न गमुदाईनँ।”२७६

तब मदाक्नसहरूले झमटेर येशलूदाई पके्र।२७७

क्शमोन पत्रसुकोमदा एउटदा तरवदार क्थयो। उसले तरवदार क्नकदालेर मखुय पजूदाहदारीको 
नोकरलदाई प्रहदार गऱयो। पत्रसुले ्यसको ्दाक्हने कदान कदाक्टक््यो। ्यस नोकरको नदाउँ 
मदालख क्थयो।२७८

येशलेू भननभुयो, “पख्त” तब उहदँाले नोकरको कदान ्ुछनभुयो अक्न ्यसलदाई क्नको 
पदाररक््न ुभयो।२७९

येशलेू पतु्रसलदाई भननभुयो, “क्तम्ो तरवदार मयदानमदा रदाख!२८० जसले तरवदार 
चलदाउँ्छ उसलदाई तरवदारले नै मदा््त्छ।२८१ संकटको कचौरदा क्पतदाले मलदाई क््नभुएको 
्छ, के मलेै ्यो नक्पउँन?ु२८२

“क्तमीलदाई थदाहदा ्छ, मलेै मरेदा क्पतदासँग मलदाई सहदायतदा गनु्तहोस ् भनी क्बनती 
गनने हो भने। उहदँाले सवग्त्तूहरूकदा बदाह् पलटन झटैि पठदाउनहुुनन?  तर मैले गरे भने 
धिम्तशदास्तहरूमदा लेक्खएको कुरदा कसरी परूदा हुने्छ? धिम्तशदास्तले यो यसतै हुनपु्छ्त भन्छ।”
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तब येशलेू सबै मदाक्नसहरूलदाई भननभुयो, “क्तमीहरू मकहदँा तरवदार र भदालदाहरू 
क्लएर आयौ, मदानौं म एक अपरदाधिी हू।ँ म प्र्येक क््न मक्न्रमदा बसेर क्सकदाइरहकेो 
हुनथे। अक्न क्तमीहरूले मलदाई ्यहदँा पके्रनौ। तर यी सबै कुरदाहरू अगमवतिदाहरूले 
लेखअेनसुदार परूदा होऊन ्भनेर यसतो भयो।” ्यसपक््छ येशकूो सबै चलेदाहरू उहदँालदाई 
एकलो ्छोडेर भदागे।२८३

एउटदा जवदान मदाक्नसले येशलूदाई पछयदाइरहकेो क्थयो। उसले खदाक्ल एउटदा 
मलमलको वस्त मदात्र लगदाएको क्थयो। क्तनीहरूले उसलदाई पक्न पक्रने कोक्शश गरे। 
तर ्यसले ्यो मलमलको बस्त ्छदाड्यो अक्न बस्त क्बहीन ्भएर भदागयो।२८४

५.४३ येशूलाई अननासको्मा लशगन्छ
्यसपक््छ क्सपदाहीहरू र क्तनीहरूकदा सेनदापक्त अक्न यहू्ीकदा हदाक्कमहरूले येशलूदाई 
पके्र। क्तनीहरूले येशलूदाई बदँाधि ेअक्न पक्हले उहदँालदाई अननदासको अगदाक्ड लगे। अननदास 
प्रधिदान पजूदाहदारी कैयदाफदाकदा ससरुदा क्थए जो यस वष्तको क्नक्मत प्रधिदान पजूदाहदारी क्थए। 
कैयदाफदा क्तनी हुन ्जसले यहू्ीहरूलदाई भनेकदा क्थए क्क जमम ैमदाक्नसहरूकदा क्नक्मत 
एउटदा मदान्ेछ मनु्त उक्चत ्छ।२८५

५.४४ पतु्रसद्ारा येशूलाई पशहलो पटक इनकार
क्शमोन पत्रसु र येशकूदा अकयो चेलदा उहदँासँगै गए। ती चेलदाले प्रधिदान पजूदाहदारीलदाई 
क्चनेकदा क्थए। यसथ्त उनी येशसूँग प्रधिदान पजूदाहदारीको घरको प्रदाङ्गणक्भत्र गए। तर 
पत्रसु बदाक्हरै ढोकदा नक्जक बसयो। ती चलेदा जसले प्रधिदान पजूदाहदारीलदाई क्चनयो र बदाक्हर 
आयो। उनी ्यस केटीसँग बोले जसले मदाक्नसहरूलदाई ढोकदा खोक्लक््ई। तब उसले 
पत्रसुलदाई क्भत्र लयदाए।२८६

जदाडोको क््न क्थयो। यसैले नोकहररू र विदारदापदालहरूले आगोको भङ्ुग्रो बनदाए। 
क्तनीहरू आगोको वररपरर उक्भँ्  ै आफूलदाई नयदानो पदारररहकेदा क्थए। पतु्रस पक्न 
क्तनीहरूसँगै उक्भइरहकेदा क्थए।२८७

्यक्त बेलदा पत्रसु आगँनमदा नै क्थयो। प्रधिदान पजूदाहदारीको एकजनदा नोकनथी केटी ् यहदँा 
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आई। ् यसले पत्रसुलदाई आगो तदाप् ैगरेको ् खेी। ् यो पत्रसुको नक्जकै आएर हरेी। तब 
्यो केटीले भनी, “नदासरतको येशसूँग क्तमी पक्न क्थयौ?”

तर पत्रसुले यसो भन् ैइनकदार गरे। उनले भने “म जदाक्न्न अक्न बकु्झ्न क्क क्तमीले 
के भक्नरहकेी ्छौ।” तब पत्रसु ्यो ठदाउँ ्छोडेर आगँनको प्रवेशविदारक्तर गए। ्यसबेलदा 
भदाले बदासयो।२८८

५.४५ येशूलाई अननासको प्रश्न
प्रधिदान पजूदाहदारीले येशलूदाई उनकदा चलेदाहरू र उनको क्शक्षदाको क्बषयमदा सोधि।े येशलेू 
उत्र क््नभुयो, “म सधैँि सबै मदाक्नसहरूसँग खलुलम-खलुलदा बोलेको ्ुछ। मलेै सँधैि सभदाघर 
र मक्न्रको के्षत्रमदा जहदँा सबै यहू्ीहरू भलेदा हुन्छन ्खलुलम-खलुलदा क्शक्षदा क््एको ्ुछ। 
मलेै कक्हले पक्न कुनै कुरो गपु्त रदाक्खन। यसथ्त क्कन प्रश्न गनु्तहुन्छ? जसजसले मरेो क्शक्षदा 
सनेुकदा्छन ्ती मदाक्नसहरूलदाई सोधनहुोस।् मलेै के भने क्तनीहरू क्नश्चय जदान््छन।्”

जब येशलेू ्यसो भननभुयो, एकजनदा विदारपदालले, जो नक्जकै उक्भइरहकेो क्थयो 
उहदँालदाई क्हकदा्तयो। ्यस विदारपदालले भनयो, “तैले प्रधिदान पजुदाहदारीसँग ्यसरी कुरदा 
गनने होइन।”

येशलेू उत्रमदा भननभुयो, “यक्् मलेै केही गलती भनेको भए, यहदँा जो मदाक्नसहरू 
्छन ्क्तनीहरूको सदामनुने प्रमदाण गर के भलू ्छ। यक्् मलेै सही कुरदाहरू गरे भने, मलदाई 
क्तमी क्कन क्हकदा्तउँ्छौ?”

तब अनदासले येशलूदाई कैयदाफदा प्रधिदान पजूदाहदारीकहदँा पठदाए। ्यसबेलदा समम येश ू
बदँाक्धिएकै हुनहुुन्थयो।२८९

५.४६ पतु्रसद्ारा येशूलाई दोस्ो र तेस्ो पटक इनकार
क्शमोन पत्रसु आगोको ्ेछउमदा आफूलदाई नयदानो पदा्दै उक्भरहकेो क्थयो।२९०

जब एउटी नोकनथी केटीले उसलदाई ्यहदँा ्खेी। फेरर ्यस केटीले ्यहदँा 
उक्भरहकेदाहरूलदाई सोधिी, “यो मदाक्नस क्तनीहरूमधये कै एकजनदा हो।” फेरर पत्रसुले 
यी कुरदा सदँाचो होइन भनेर भने।
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केहीक्षण पक््छनै, केही मदाक्नसहरू जो ्यहदँा उक्भरहकेदा क्थए, पत्रसुलदाई भने, “हदामी 
क्तमीलदाई ती मधयेहरूको एकजनदा हो भनेर क्चन््छौं क्कनभने क्तमी गदालील बदासी हौ।”२९१

प्रधिदान पजूदाहदारीको एकजनदा नोकर ् यहदँा क्थयो। ् यो नोकर ् यस मदान्ेछको आफनत 
क्थयो जसको कदान पत्रसुले कदाटेको क्थयो। नोकरले भनयो, “क्तमीलदाई उसँग मैले 
बगैंचदामदा ्खेकेो होइन?”२९२

्यसपक््छ पत्रसुले क्धिककदान्त लदागे अक्न उनले भने, “क्तमीहरूले जनु मदाक्नसको 
बदारेमदा कुरदा ग्दै्छौ। क्तनलदाई म क्चक्न्न परमशे्वरको नदाममदा शपथ खदान्ुछ।”२९३

जब ऊ बोक्लरहकेो क्थयो तरुनतै भदाले बदासयो। ्यसपक््छ प्रभ ुयेश ूफक्त न ुभयो अक्न  
पत्रसुलदाई हनेु्तभयो। अक्न पत्रसुले प्रभलेु अक्घ भनेकदा कुरदाहरू समझयोः “आज भदाले 
बदासन अक्घ क्तमीले मलदाई क्तनपलट असवीकदार गनने्छौ।” ्यसपक््छ पत्रसु बदाक्हर गयो 
अक्न गवदँा-गवदँा रोयो।२९४

५.४७ येशूलाई ्महासभाको अशघ लशगन्छ
येशलूदाई पक्रनेहरूले उहदँालदाई प्रमखु पजुदाहदारी कैयदाफदाको घरमदा पऱुयदाए। शदास्तीहरू र 
बढूदा यहू्ी अग्रजहरू ्यहदँा भलेदा भएकदा क्थए।२९५

मखुय पजूदाहदारीहरू, र परूदा यहू्ी महदासभदाले येशलूदाई मदान्तकदा क्नक्मत येश ूक्बरुद्ध 
झटूो प्रमदाण खोक्जरहकेदा क्थए। तर क्तनीहरूले कुनै ्यसतो प्रमदाण पदाएनन।् अनेकौं 
मदाक्नसहरू आए अक्न येशकूो क्बरूद्ध झटूो आरोपहरू लगदाए। तर ती प्रमदाणहरू एक 
अकदा्तमदा क्मल्नैथे।

्यसपक््छ केही मदाक्नसहरू उठे, अक्न येशकूो क्बरूद्धमदा झटूो सदँाक्षी क््ए। क्तनीहरूले 
भने, “हदामीहरूले यस मदाक्नसले भनेकदा सनेुकदा ्छौं, ‘मदाक्नसहरूले बनदाएको मक्न्र 
म धवंस गररक््ने्ुछ। ्यसको तीन क््नमदा, म अकयो मकं्न्र बनदाइक््ने्ुछ जनु मक्न्र 
मदाक्नसहरूले बनदाएको हुँ् नै।’ ” तर यी मदाक्नसहरूले भनेकदा कुरदामदा पक्न कोही सहमत 
हुने भएनन।्

्यसपक््छ प्रधिदान पूजदाहदारी सबै मदाक्नसहरूको अक्घ खडदा भए, अक्न येशूलदाई 
भननलदागे, “यी मदाक्नसहरूले तपदाईकंो क्बरुद्धमदा धिेरै बोले। आफनो क्बरूद्धमदा 
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आएको यसतो आरोपहरूको क्बरुद्धमदा तपदाईकंो भननु पनने केही ्छ? के यी 
मदाक्नसहरूले सदँाचो कुरदाहरू गरररहेकदा ्छन्?” तर येशू चुप चदाप बसनुभयो। उहदँाले 
कुनै उत्र क््नु भएन।

प्रधिदान पजूदाहदारीले उहदँालदाई फेरर अकयो प्रश्न गरेः “के तपदाई ंपरमधिनय परमशे्वरको 
पतु्र, ख्ीटि नै हुनहुुन्छ?”

येशलेू जवदाफ क््नुभयो, “हो, म नै परमेश्वरको पुत्र हु।ँ क्तमीहरूले मदाक्नसको 
पतु्रलदाई सव्तशक्तिमदानको ्दाक्हने परटि बसेर सवग्तको बदा्लक्सत आउँ् ै गरेको 
्खेने्छौ।”

जब प्रधिदान पजूदाहदारीले यो कुरदा सनेु, उनी खबैू ररसदाए। उनले आफनो वस्त चयदाते र 
भने, “हदामीलदाई अब अरू धिरैे गवदाहीहरूको आवशयकतदा ्छ र? क्तमीहरू सबैले यो 
मदाक्नसले परमशे्वरको क्नन्दा गरेको सनुयौ। क्तमीहरूको के क्नण्तय ्छ?”

सबैले येशलूदाई भलु गरेको ठहरदाए। अक्न मदानू्तप्छ्त भने। ्यहदँा भएकदा कक्तजनदाले 
येशलूदाई थकेु। क्तनीहरूले येशकूो अनहुदार ्छोक्पक््ए अक्न उहदँालदाई क्हकदा्तए। क्तनीहरूले 
भने, “तपदाई ंअगमवतिदा हो भनेर हदामीलदाई ्खेदाउनहुोस।्” ्यसपक््छ पहरदा्दारहरूले 
उहदँालदाई लगे र कुटे।२९६

५.४८ यहूदाको आत्महतया
भोक्लपलट क्बहदानै, सबै मखुय पजूदाहदारीहरू यहू्ी प्रधिदानहरूले येशलूदाई मदान्त आपसमदा 
सरसललदाह गरे। क्तनीहरूले येशलूदाई सदाङ्गलदाले बदँाधि।े ्यसपक््छ उहदँालदाई बडदा 
हदाक्कम क्पलदातसु कहदँा पऱुयदाए। क्तनीहरूले येशलूदाई क्पलदातसुकहदँा सकु्मपक््ए।

यहू्दाले येशलूदाई मृ् य ू ्णड क््एको थदाहदापदायो। यहू्दा एकजनदा क्थए जसले 
येशलूदाई क्बश्वदासघदात गनने ् यो नै क्थयो। यहू्दालदाई प्ुछतो लदागयो अक्न उसले तीसवटदा 
चदँा्ीकदा क्सककदा मखुय पजूदाहदारीहरू र बढुदा यहू्ी नेतदाहरू कहदँा फकदा्तइ क््यो। यहू्दाले 
भनयो, “मलेै पदाप गरें, मलेै एकजनदा क्न्योष मदाक्नसहलदाई मदान्त लयदाए।ँ”

यहू्ी अगवुदाहरूले भने, “हदामीलदाई यसको वदासतदा ्ैछन। यो क्तम्ो समसयदा हो, 
हदाम्ो होइन।”
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यसकदारण यहू्दाले चदँा्ीकदा जममै क्सककदाहरू मक्न्रक्भत्र फदाक्लक््ए। ्यसपक््छ 
यहू्दाले ्यो ठदाउँ ्छदाड्यो अक्न आफैं  झकु्णडएर आ्मह्यदा गऱयो।

मखुय पजूदाहदारीले क्सककदाहरू बटुले। क्तनीहरूले भने, “कदाननू अनसुदार यसतो 
पैसदाहरू मक्न्रको पैसदासँग क्मसदाउन ुहुँ् नै, क्कनभने यो पैसदा कसैको मृ् यकुो लदाक्ग 
क््इएको हो।” ् यसपक््छ क्तनीहरूले ती क्सककदाहरूबदाट कुमहदालेको खते क्कनने क्नश्चय 
गरे। यो जमीनलदाई क्तनीहरूले यरूशलेममदा घमुन आउँ्दा मरेकदाहरूको लदाश गदाड्ने ठदाउँ 
बनदाउने मतो गरे। यसकदारणले आजसमम ्यो खतेलदाई रगतको जमीन भनने गररन्छ। 
यसरी यसतो हुने्छ भनेर यक्म्तयदा अगमवतिदाले जे भनेकदा क्थए सो पणू्त भयो।

“क्तनीहरूले तीस वटदा चदाँ्ीकदा क्सककदाहरू क्लए। यहू्ीहरूले ्यक्तनै पैसदा 
उहदँाको जीवनको लदाक्ग चतुिदा गनने क्नश्चय गरेकदा क्थए। परमप्रभलेु मलदाई 
आ्शे गनु्त भए झैं क्तनीहरूले ती तीस वटदा क्सककदाहरू कुमहदालेको जमीन 
क्कनन  चलदाए।”२९७

५.४९ येशूलाई शपलातसको्मा लशगन्छ
एकदा क्बहदानै मखुय पजूदाहदारीहरू यहू्ी बढुदा प्रधिदानहरू शदास्तीहरू र सबै यहू्ी 
महदासभदाले योजनदा बनदाए। क्तनीहरूले येशलूदाई सदाङ्गलोले बदँाधि ेअक्न क्पलदातसु कहदँा 
पऱुयदाए। क्तनीहरूले येशलूदाई क्पलदातसुकहदँा सकु्मपक््ए।२९८

्यसपक््छ यहू्ीहरूले येशलूदाई कैयदाफदाबदाट क्लएर रोमी रदाजयपदालको महलतफ्त  
गए। यो क्बहदानीपख क्थयो। यहू्ीहरू महलक्भत्र पसेनन।् क्तनीहरू आफूले आफूलदाई 
अशदु्ध रदाखन चदाहनेन ्क्कनभने क्तनीहरूले क्नसतदार चदाडको भोज खदान ुक्थयो। यसथ्त 
क्पलदातसु बदाक्हर क्नसकेर यहू्ीहरूलदाई सोधि,े “यस मदाक्नसको क्बरुद्धमदा क्तमीहरूले के 
आरोप लगदाएको ्छौ?”

यहू्ीहरूले भने, “यो अपरदाधिी हो, यसकदारण तपदाईकंो समक्ष लयदाएकदा ्छौ।”
क्पलदातसुले यहू्ीहरूलदाई भने, “क्तमीहरू क्यनलदाई आफैं  लैजदाऊ अक्न क्तमीहरूकै 

्यवसथदा अनसुदार नयदाय गर।”



206 येशूको ्मृतयुको हतिा  

यहू्ीहरूले भने, “तर तपदाईकंो कदाननुले कुनै मदाक्नसलदाई मृ् य ु् णड क््न हदामीलदाई  
अनमुक्त क््ं् नै।” (यसतो भयो तदाक्क येशलेू कसतो मृ् यवुरण गनने उहदँाको बचन परुदा 
हुन सक्थयो।)२९९

क्तनीहरूले उहदँालदाई ्ोष क््न थदाले। क्तनीहरूले क्पलदातसुलदाई भने, “उहदँाले हदाम्दा 
मदाक्नसहरूलदाई पथ भ्रटि गरदँाउ् ैक्थए र हदामीले उहदँालदाई पके्रकदा ्छौं। उहदँाले क्सजरलदाई 
कर क्तनु्त क्बरोधि गनु्तहुन्छ। उहदँा ्दावी गनु्तहुन्छ, उहदँा ख्ीटि रदाजदा हुनहुुन्छ।”३००

्यसपक््छ क्पलदातसु महलक्भत्र फकने । क्पलदातसुले येशलूदाई बोलदाएर सोधि,े “क्तमी 
यहू्ीहरूकदा रदाजदा हौ?”

येशलेू भननभुयो, “यो तपदाईकंो आफनै प्रश्न हो क्क अरूले तपदाईलंदाई मरेो क्बषयमदा 
सोधन लगदाएको हो?”

क्पलदातसुले भने, “म यहू्ी होइन! क्तमै् मदाक्नस र क्तनीहरूकदा मखुय पजूदाहदारीहरूले 
क्तमीलदाई मलदाई सकु्मपए। क्तमीले के भलू गरेकदा ्छौ?”

येशलेू भननभुयो, “मरेो रदाजय यस संसदारको होइन। यक्् म यस संसदारको हुँ् ो हु ँ
तब मरेदा सवेकहरूले मलदाई यहू्ीहरूको हदातमदा पन्तबदाट बचदाउनकदा क्नक्मत लडदाई ँगनने 
क्थए। तर मरेो रदाजय क्भन् ैजगगदाको हो।”

क्पलदातसुले भने, “यसथ्त क्तमी एक रदाजदा हौ?”
येशलेू उत्र क््नभुयो, “क्तमीले भनयौ म रदाजदा हु।ँ ्यो स्य हो। स्यको सदँाक्षीको 

लदाक्ग म जनमकेो क्थए। ् यसैकदारणले ग्दा्त म संसदारमदा आएको हु।ँ अक्न प्र्येक मदाक्नस 
जो स्यको पक्षमदा ्छ, मरेो कुरदा सनु््छ।”

क्पलदातसुले भने, “स्य के हो?”३०१

अक्न उसले येशलूदाई भने, “क्तमीले आफूमदाक्थ लगदाएकदा अक्भयोगहरू सनेुनौ। 
क्कन क्तमीले क्तनको जवदाफ नक््एको?”

तर येशलेू क्पलदातसुलदाई केही जवदाफ क््न असवीकदार गनु्तभयो। यसमदा क्पलदातसु 
चक्कत भए।३०२

क्पलदातसुले ्यसो भने पक््छ क्तनी फेरर बदाक्हर यहू्ीहरूकहदँा गए अक्न भने, “मलेै 
यस मदाक्नसमदाक्थ आरोप लगदाउन केही ्ोष पदाइन।”३०३
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क्तनीहरूले घरर-घरर भने, “तर यो मदाक्नसले! यहूक््यदाभरर मदाक्नसहरूलदाई उहदँाको 
क्शक्षदाले उत्के्जत पदारी रहकेो ्छ। उहदँाले गदालीलमदा शरुू गनु्तभयो, अक्न अक्हले यहीं 
हुनहुुन्छ।”

यो सनेु पक््छ यो मदाक्नस गदालीलबदाट आएको हो होइन क्पलदातसुले सोधि।े क्पलदातसुले 
चदाल पदाए क्क येश ूहरेो्को क्षेत्रकदा क्थए। ् यस समय हरेो् यरूशलेममदा नै क्थए। ् यसैले 
क्पलदातसुले उहदँालदाई हरेो्कहदँा पठदाए।३०४

५.५० शपलातसले येशूलाई राजा हेरोदकहाँ पठाईशदन्छन्
जब हरेो्ले येशलूदाई ्खेे, उनी अ्यनत खशुी भए। हरेो्ले येशकूो क्बषयमदा सबै 
सनेुकदा क्थए। यसैले धिेरै क््न्के्ख येशलूदाई भेट्ने उनको इच्छदा क्थयो। येशलेू केही 
आश्चय्तकम्त ्खेदाउन ्भनने हरेो्ले आशदा गरे। हरेो्ले उहदाँलदाई अनेकौं प्रश्नहरू 
गरे, तर येशलेू कुनै उत्र क््नभुएन। मखुय पजूदाहदारी र ्यवसथदाकदा शदास्तीहरू ्यहीं 
उक्भरहकेदा क्थए। क्तनीहरू येशकूो क्बरुद्ध ्ोष लगदाएर करदाइरहकेदा क्थए। तब हरेो् 
र क्तनकदा क्सपदाहीहरूले येशलूदाई क्खसी गरे। क्तनीहरूले येशलूदाई रदाजदाको पोशदाक 
पक्हरदाइ क््एर क्पलदातसु भएकहदँा नै पठदाए। क्बतेकदा क््नहरूमदा हरेो् र क्पलदातसु मदाझ 
शत्रतुदा क्थयो। तर ्यस क््न ती ्ईुमदाझ क्मत्रतदा शरुू भयो।३०५

५.५१ शपलातसले येशूलाई ्छोशडशदने कोशसस ग्छ्तन्
क्पलदातसुले मखुय पजूदाहदारीहरू र यहू्ी शदासकहरू लगदायत सबै मदाक्नसहरूलदाई 
बोलदाए। क्पलदातसुले क्तनीहरूलदाई भने, “क्तमीहरूले यो मदाक्नसलदाई मकहदँा लयदायौ। 
क्तमीहरूले भनयौ क्क यो मदाक्नसले मदाक्नसहरूलदाई मकहदँा उत्के्जत गरदाइरहकेो ्छ। तर 
मलैै क्तमीहरूकै अक्घ उहदँालदाई जदँाच।े तर क्तमीहरूले लगदाएको कुनै पक्न ् ोषदारोपणमदा 
मलेै उहदँामदाक्थ कुनै ् ोष पदाईनं। ् यसरी नै हरेो्ले पक्न उहदँामदा कुनै ् ोष ् खेनेन।् ् यसैले 
ग्दा्त क्तनले उहदँालदाई हदामीकहदँा पठदाएकदा हुन।् हरे, येशलेू कुनै गलती गनु्तभएको ्ैछन 
क्क उहदँाले मृ् य ु्णड पदाउन।्३०६

प्र्येक बष्त क्नसतदार चदाडको समयमदा बढदा हदाक्कमविदारदा उसले चदाह ेअनसुदार थनुदामदा 



208 येशूको ्मृतयुको हतिा  

परेकदा एकजनदा मदाक्नसहरूलदाई मतुि गन्त सक्थयो। ्यसबेलदा एकजनदा एक्म ै्टुि 
मदाक्नस कै्मदा परेकदा क्थयो। ्यसको नदाम बर्बदा क्थयो।

सबै मदाक्नसहरू क्पलदातसुकै घरमदा भलेदा भएकदा क्थए। क्पलदातसुले मदाक्नसहरूलदाई 
भने, “क्तमीहरूको लदाक्ग एकजनदा मदाक्नसलदाई मतुि गररक््ने्ुछ। कुन मदाक्नसलदाई मलेै 
मतुि गररक््एको चदाहन्छौ बर्बदा क्क ख्ीटि भक्नने येशलूदाई?” क्पलदातसु जदान्थे क्क 
मदाक्नसहरूले नै इषयदालंको कदारणले येशलूदाई क्तनीकहदँा सकु्मपएकदा हुन।्

क्पलदातसु नयदायकतदा्तको कुसथीमदा बक्सरहकेो बेलदा उनकी धिम्तप्नीले क्तनलदाई 
एउटदा समदाचदार पठदाइन।् समदाचदार यसतो क्थयोः “्यो क्न्योष मदाक्नसको क्बरुद्धमदा केही 
नगनु्तहोस।् क्तनको बदारेमदा आज रदाती मलेै सपनदा ्खेकेी ्ुछ। अक्न ्यो सपनदाले मलदाई 
अ्यनत क्बचक्लत तलुयदाएको ्छ।”

तर मखुय पजूदाहदारीहरू र यहू्ी अग्रजहरूले बर्बदालदाई मतुि गररक््नपु्छ्त र 
येशलूदाई मदानु्तप्छ्त भनी मदँाग गन्त मदाक्नसहरूलदाई सऱुयदाए।

क्पलदातसुले भने, “बर्बदा र येश ूमधये क्तमीहरूको लदाक्ग मलेै कसलदाई ्छोक्डक््न ुपनने?”
मदाक्नसहरूले जवदाफ क््ए, “बर्बदालदाई मतुि गररक््न ुहोस!्”३०७

५.५२ येशूलाई कू्स्मा झुण्ड्याउन सशुमपईन्छ
तब क्पलदातसुले येशलूदाई लैजदाने र कोरदा्त लगदाउने आ्शे क््ए। क्सपदाहीहरूले कदँाडदा्दार 
हदँागदाहरूकदा एउटदा मकुुट गुँथे अक्न येशकूो टदाउकोमदा लगदाई क््ए। ् यसपक््छ क्तनीहरूले 
बैजनी रंगको वस्त उनको शरीरमदा पक्हरदाईक््ए क्सपदाहीहरूले धिरैे पलट येशकूो ्ेछउमदा 
आउँ् ैभने, “प्रणदाम, ह ेयहू्ीहरूकदा रदाजदा!” भन् ैउहदँाको अनहुदारमदा थपपड लगदाए।

फेरर क्पलदातसु एक पलट बदाक्हर क्नसके र यहू्ीहरूलदाई भने, “हरे! म येशलूदाई 
क्तमीहरू कहदँा लयदाउँ््ुैछ क्कनभने मलेै उसको क्बरूद्धमदा आरोप लगदाउने कुनै कदारण 
पदाइनँ।” येश ूबदाक्हर आए। उहदँाले कदँाडे्दार मकुुट र बैजनी वस्त लगदाउन ुभएको क्थयो। 
क्पलदातसुले यहू्ीहरूलदाई भने, “्यो मदान्ेछ यही हो।”

जब मखुय पजूदाहदारीहरू र यहू्ीकदा विदारपदालहरूले येशलूदाई ् खे ेक्तनीहरू क्चचयदाए, 
“कू्रसमदा यसलदाई टदँागनहुोस!् कू्रसमदा यसलदाई टदँागनहुोस!्”
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तर क्पलदातसुले भने, “क्तमीहरू क्यनलदाई लैजदाऊ र कू्रसमदा टदँाग। मलेै उनीमदाक्थ 
आरोप लगदाउने कुनै कदारण नै पदाईनँ।”

यहू्ीहरूले उसलदाई उत्र क््ए, “हदाम्ो ्यवसथदा बमोक्जम ऊ मनदै प्छ्त, क्कनभने 
उसले ्दावी गरेको ्छ क्क ऊ परमशे्वरको पतु्र हो।”

जब क्पलदातसुले यो सनेु, उनी सदाहै् डरदाए। क्पलदातसु महलक्भत्र फेरर पसे। उनले 
येशलूदाई सोधि,े “क्तमी कहदँाबदाट आएकदा हौ?” तर येशलेू उसलदाई जवदाफ क््नभुएन। 
क्पलदातसुले भने, “के क्तमी मसँग बोल्नैौ? यदा् गर, क्तमीलदाई मतुि पदानने अक्धिकदार 
मक्सत ्छ। अक्न क्तमीलदाई कू्रसमदा टदँागने अक्धिकदार पक्न मक्सत ्छ।”

येशलेू जवदाफ क््नभुयो, “तपदाईलंदाई मदाक्थबदाट नक््इएको भए ममदाक्थ तपदाईकंो 
केही अक्धिकदार हुने क्थएन। ्यसैले ्यो मदाक्नस जसले मलदाई तपदाईकंदँाहदा सकु्मपयो उ 
तपदाई ंभन्दा महदा-पदापको ्ोषी हो।”

्यसपक््छ, क्पलदातसुले येशलूदाई मतुि पदानने कोक्शश गरे। तर यहू्ीहरूले क्तनलदाई 
करदाउँ् ैभने, “कसैले आफैं लदाई रदाजदा बनदाउँ्छ भने ्यो क्सजर क्बरोधिी हो। यसथ्त 
उसलदाई तपदाई ं्ुछट्कदारदा क््नहुुन्छ भने तपदाई ंक्सजरको क्मत्र हुन ुहुनन।”

क्पलदातसुले यहू्ीहरूले जे भने ् यो सनेु। यसलेै उनले येशलूदाई महल बदाक्हर लयदाए 
्यस ठदाउँलदाई “ढुङ्गदाको पदाटी” भक्नन्छ।(जसलदाई क्हरि ूभदाषदामदा गब्ाथा) भक्नन्छ। 
्यो नयदायसनमदा क्पलदातसु बसे। यो प्रदायः क्नसतदार चदाडको तयदारी गनने क््नको मधयदानह 
भएको क्थयो। क्पलदातसुले यहू्ीहरूलदाई भने, “क्तमीहरूकदा रदाजदा यहदँा ्छन!्”

यहू्ीहरू क्चचयदाए, “्यसलदाई उतै लदानहुोस,् लदानहुोस!् ्यसलदाई कू्रसमदा 
मदानु्तहोस।्”

क्पलदातसुले यहू्ीहरूलदाई सोधि,े “के मलदाई क्तमीहरूको रदाजदालदाई कू्रसमदा टदँागन 
लगदाउँ्छौ?”

मखुय पजूदाहदारीहरूले भने, “क्सजर मदात्र हदाम्ो रदाजदा हुनहुुन्छ।”३०८

अब कसै गरेर पक्न मदाक्नसहरूको क्नण्तय ब्लन सक्कं्नै भनी क्पलदातसुले बझु,े 
अक्न उनले यो पक्न ्खे ेक्क मदाक्नसहरू उत्के्जत भइरहकेदा क्थए अक्न झन-्झन ्जोडले 
करदाउँ् ैक्थए। क्पलदातसुले सबैको अक्घ पदानी क्लए आफनदा हदात धिोए। ्यसपक््छ उनले 
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भने, “मलदाई यो मदाक्नसको मृ् यकुो क्नक्मत ्ोषी ठहऱयदाईने ्ैछन। ्ोष क्तमीहरू मदाक्थ 
पनने्छ।”

सबै मदाक्नसहरूले जवदाफ क््ए, “हदामी यस मदाक्नसको मृ् यकुो भदागी सदाथ-सदाथै 
हदाम्दा ्छोरदा ्छोरीहरू हुने्छन।्”३०९

क्तनीहरू यक्त सदाह्ो क्चचयदाए क्क क्पलदातसुले क्तनीहरूको क्नवे् न परूदा गनने क्नण्तय 
क्लए। मदाक्नसहरू बर्बदासलदाई मतुि गरदाउन चदाहदानथे। बर्बदासले मदाक्नसहरूको ह्यदा 
गरेको र आतङ्क फैलदाएको आरोपमदा कै्मदा परेको क्थयो। क्पलदातसुले बर्बदासलदाई 
मतुि गररक््ए। क्तनीहरूको इच्छदा अनसुदार जे गन्त चदाहनथे ्यही गन्त क्तनीहरूलदाई 
येशलूदाई क्तनले सकु्मपए।३१०

५.५३ शपलातसका सैशनकहरूले येशूको उपहास ग्छ्तन्
्यसपक््छ क्पलदातसुकदा सैक्नकहरूले येशलूदाई ब़डदाहदाक्कमको महलमदा लयदाई पऱुयदाए। 
सबै सैक्नकहरू येश ूको वररपरर भलेदा भए। क्तनीहरूले येशकूो लगुदाफदाटदा उतदाररक््ए 
अक्न रदातो वस्त लगदाइक््ए। तब क्तनीहरूले कदँाडदाको मकुुट बनदाए र येशकूो टदाउकोमदा 
पक्हऱयदाइक््ए। अक्न क्तनीहरूले उहदँाको ् दाक्हने हदातमदा एउटदा लठ्ी थमदाइक््ए। ् यसपक््छ 
ती सकै्नकहरूले येशकूो सदामनुने घुडँदा टेकेर क्खलली उडदाउन थदाले। क्तनीहरूले भनन 
लदागे, “ह ेयहू्ीहरूको रदाजदा हदामी क्तमीलदाई सलदाम ग्छछौ।” सैक्नकहरूले येशलूदाई 
थकु्कक््ए। अक्न उहदँा को लठ्ीले उहदँाकै टदाउकोमदा क्हकदा्तए। जब क्तनीहरूले येशकूो 
क्खलली उडदाइसके तब क्तनीहरूले उनको वस्त उतदाररक््ए अक्न फेरर उहदँाकै वस्त 
लगदाइक््ए ्यसपक््छ येशलूदाई झणुडयदाएर मदान्तलदाई क्लएर गए।३११

५.५४ येशूलाई कू्स्मा काँटी ठोशकन्छ
क्सपदाहीहरूले येशलूदाई मदान्त टदाढदा लगेर गए। ्यसैबेलदा एउटदा मदाक्नस खतेबदाट आफनो 
शहरक्तर फक्क्त रहकेो क्थयो। ्यसको नदाम क्शमोन क्थयो। क्शमोन सदाइरेनीवदासी क्थए। 
क्सपदाहीहरूले क्शमोनलदाई येशकूो पक््छ पक््छ कू्रस बोकेर क्हड्ँन बदाधय गरदाए।

धिरैे मदाक्नसहरू येशकूो पक््छ लदागे। कोही स्तीहरू ्ःुखी भएर क्बलदाप गरररहकेदा 
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क्थए। तर येशलेू फकने र ती स्तीहरूलदाई भननभुयो, “ए यरूशलेमकदा स्तीहरू हो, मरेो 
क्नक्मत नरोओ। क्तमीहरू आफनै क्नक्मत र आफनो ्छोरदा-्छोरीको क्नक्मत क्बलदाप गर! 
समय ्यसतो आइरहकेो ्छ क्क मदाक्नसहरूले भनने्छन,् ‘धिनय हुन ती स्तीहरू जसले 
कक्हलयै पक्न बदालकहरूलदाई ्धूि चसुदाएन।’ ्यसपक््छ मदाक्नसहरूले पव्ततहरूलदाई 
भनने्छन,् ‘हदामीमदाक्थ खस!्’ अक्न पहदाडलदाई भनने्छन,् ‘हदामीलदाई  ्छोप!’  जब जीवन 
सखुी हुँ् दा यक्् मदाक्नसहरूले यसतो कम्त ग्छ्तन ्भने, जब नरदाम्ो समय आएको बेलदा 
के हुने होलदा?”

्ईुजनदा अरू अपरदाधिीहरूलदाई पक्न उहदँासँग मदान्त अक्घ लगदाइएको क्थयो।३१२

क्तनीहरू गलगथदा भनने ठदाउँमदा आइपगुे। (गलगथदाको अथ्त “खपपरे” हो)। जब 
क्तनीहरू गलगथदामदा पगुे। सैक्नकहरूले, येशलूदाई ्दाखरस क्पउन क््ए। ्यसमदा पीत् 
क्मसदाइएको क्थयो। येशलेू ्यो चदाखनभुयो तर क्पउन असवीकदार गनु्तभयो।३१३

्यहदँा क्सपदाहीहरूले येशलूदाई कदँाटी ठोकेर कू्रसको ्ईु ्ेछउमदा क्तनीहरूले ती ्ईु 
अपरदाधिीहरूलदाई पक्न टदँागे।क्तनीहरूले एकजनदालदाई येशकूो ्दाक्हनेपरटि र अकयोलदाई 
्रेिपेरटि रदाख।े

येशलेू भननभुयो, “ह े क्पतदा, क्तनीहरूलदाई मदाफ क््नहुोस ् क्कनभने क्तनीहरू के 
गरररेह्छन,् जदान्नैन।्”३१४

कू्रसमदा येशलूदाई टदँाक्गसकेपक््छ क्सपदाहीहरूले उहदँाकदा वस्त उतदाररक््ए र ्यस 
वस्तलदाई क्तनीहरूले चदार टुक्रदामदा चयदाते, प्र्येक क्सपदाहीले एक-एक गरेर पदाए। 
क्तनीहरूले कुतदा्त समम खोक्लक््ए जो एउटै लगुदाको टुक्रदालदाई मदाक्थ ्के्ख तलसमम 
क्सलदाएको क्थयो। यसथ्त क्सपदाहीहरूले आपसमदा भने, “यसलदाई हदामीले भदाग गन्त चयदा्न ु
हुँ् नै। यसलदाई क्चट्दा लगदाऊ कसको नदाउँमदा प्छ्त।” धिम्तशदास्तमदा भने जसतै ् यो हुनगयोः

“क्तनीहरूले आपसमदा मरेदा लगुदाहरू बदँाडे, 
अक्न मरेो लगुदामदा क्चट्दा हदाले।” 

क्सपदाहीहरूले ्यसै गरे।३१५
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क्पलदातसुले संकेतपटमदा लेख ेअक्न कू्रसमदा टदँाक्सक््ए। ्यो संकेतपटमदा लेक्खएको 
क्थयो। “नासरतको येशू, यहूदीहरूका राजा।” क्पलदातसुले ् यो क्हरि ूलयदाक्टन र ग्रीक 
भदाषदामदा लेखकेदा क्थए। धिरैे यहू्ीहरूले ्यो संकेतपट पढे क्कनभने कू्रसमदा येशलूदाई 
टदँागेको ठदाउँ्के्ख शहर नक्जकै क्थयो।

यहू्ीहरूकदा मखुय पजूदाहदारीहरूले क्पलदातसुलदाई भने, “‘यहू्ीहरूकदा रदाजदा’ भनेर, 
नलेखनहुोस,् बरू लेखनहुोस,् ‘यो मदान्ेछले भनेको्छ, म यहू्ीहरूको रदाजदा हु।ँ’ ”

क्पलदातसुले उत्र क््ए, “मलेै जे लेख,ेलेख,े ब्ल्ी गररने्ैछन।”३१६

आउने जदाने मदाक्नसहरूले येशकूो क्नन्दा गथने क्तनीहरूले टदाउँको हललदाउ् ैउहदँाको 
क्नन्दा गथने र क्तनीहरू यसो भनथे। “क्तमीले नै भनेकदा हौ, मक्न्र भ्कदाऊ अक्न म 
तीनक््न क्भत्रमदा मक्न्र फेरर बनदाइक््न्ुछ। अब आफूलदाई बचदाऊ! कू्रसबदाट ओल्त, यक्् 
क्तमी सदँाचच ैपरमशे्वरको पतु्र हौ भने!”

मखुय पजुदाहदारीहरू, शदास्तीहरू, र अग्रज यहू्ी प्रधिदानहरू पक्न ्यहीं क्थए। ती 
मदाक्नसहरूले पक्न येशकूो क्खलली उडदाउन थदाले। क्तनीहरूले भने, “उनले अरूलदाई 
बचदाएकदा ्छन।् तर आफैं लदाई उनले बचदाउन सकेनन।् मदाक्नसहरूकदा अनसुदार उनी नै 
इस्दाएलकदा रदाजदा हुन।् यक्् उनी नै इस्दाएलकदा रदाजदा हुन भने, अब उनी आफैं  कू्रसबदाट 
ओलनेर आउनपु्छ्त। ्यसपक््छ हदामी उनलदाई क्बश्वदास गनने्छौं। उनले परमशे्वरमदाक्थ 
क्बश्वदास रदाख।े यसकदारण अब परमशे्वरले नै उनलदाई बचदाउन,् यक्् परमशे्वरले ईच्छदा 
गनु्तहुन्छ भने। उहदँा आफैं ले भननभुएको ्छ, ‘म नै परमशे्वरको पतु्र हु।ँ’ ”३१७

एकजनदा अपरदाधिीले येशलूदाई अपमदान ग्दै भनयो, “के तपदाई ंख्ीटि हुनहुुनन? ्यसो 
हो भने आफूलदाई बचदाउनहुोस ्अक्न हदामीलदाई पक्न बचदाउनहुोस।्”

तर अकयो अपरदाधिीले गदाली गऱयो अक्न भनयो, “के क्तमी परमशे्वरसँग डरदाउँ्नैौ? 
हदामी चदँाडै मनने्छौं। क्तमी र म अपरदाधिी हौं हदामीले मनदै प्छ्त क्कनभने हदामीले अपरदाधि 
गरेकदा ्छौं। तर यस मदाक्नसले केही भलू गरेको ्ैछन!” ्यसपक््छ उसले येशलूदाई भनयो, 

“ह ेयेश!ू जब तपदाई ंरदाजदा भएर शदासन गनु्तहुन्छ ्यसबेलदा मलदाई समझन ुहोस।्”
तब येशलेू ्यसलदाई भननभुयो, “सनु! जे भन््ुछ ्यो सदँाचो होः आज नै क्तमी पक्न 

मसँग सवग्त-लोकमदा हुने्छौ!”३१८
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येशकूी आमदा कू्रसकै नक्जक उक्भएकी क्थइन। उहदँाको आमदाकी बक्हनी, कलोपदासकी 
प्नी पक्न मररयमसँग उक्भरहकेी क्थइन।् मग्क्लनी मररयम पक्न उक्भरहकेी क्थइन।् 
येशलेू आफनी आमदालदाई ्खेनभुयो। उहदँाले ती उक्भनेहरूमदा आफनदा चलेदाहरूलदाई 
पक्न ्खेनभुयो। उहदँाले आफनी आमदालदाई भननभुयो, “ह ेक्प्रय नदारी क्तम्ो पतु्र यहदँा ्छ।” 
्यसपक््छ आफनदा चलेदालदाई भननभुयो, “यहदँा क्तम्ी आमदा हुनहुुन्छ।” तब ्यसपक््छ, 
ती चलेदाहरूले येशकूी आमदालदाई आफनदा घरमदा लगे।३१९

५.५५ येशूको ्मृतयु
मधयदानह हुँ् दा समपणू्त ्शेमदा नै अधँयदारो ्छदायो। यसतो अनधिकदार प्रदाय: तीन 

घणटदासमम भइरहयो। प्रदाय: तीन बजेक्तर येश ूठूलो सवरमदा करदाउनभुयो, “एिी, एिी, 
िामा स्खथनी?” यसको अथ्त, “मरेदा परमशे्वर मरेदा परमशे्वर, तपदाईलें मलदाई क्कन 
एकलै ्छोड्न ु भयो?” 

्ेछउमदा उक्भरहकेदा केही मदाक्नसहरूले ्यो सबै सनेु। क्तनीहरूले भने, “उहदँाले 
एक्लयदालदाई बोलदाउनहुुँ् ्ैछ।”३२०

्यसपक््छ, येशलेू जदाननभुयो क्क सबै कदामहरू क्सक्द्धयो। उहदँाले धिम्तशदास्तमदा 
लेक्खएको क्सद्ध होस ्भक्न भननभुयो, “मलदाई क्तखदा्त लदागयो।” ्यहदँा क्सकदा्तले भररएको 
एउट भदँाडो क्थयो। यसथ्त क्सपदाहीहरूले सपनजमदा ्यो सोसे र क्हसपको हदँागदामदा 
्यसलदाई डुबदाए। ्यसलदाई क्तनीहरूले येशकूो मखु समम पऱुयदाईक््ए। उहदँाले क्सकदा्त 
खदानभुयो, सवदा् क्लनभुयो। तब उहदँाले भननभुयो “क्सक्द्धयो।”३२१

्यसपक््छ उहदँा क्चचयदाउनभुयो, “ह ेक्पतदा, म तपदाईलंदाई मरेो आ्मदा क््ँ् ्ुैछ।” यक्त 
भनेर उहदँाले आफनो प्रदाण ्यदागनभुयो।३२२

जब येश ूमनु्त भयो, मक्न्रको प्दा्त आफैं  ्इु टुक्रदा भएर चयदाक्तयो। ्यो टुपपो्के्ख 
फे्समम वदारपदार चयदाक्तयो। एकदाएक भकूमप गयो अक्न चटिदानहरू फदाटे। क्चहदानहरू 
उक्रिए, अक्न परमशे्वरकदा मररसकेकदा धिरैे मदाक्नसहरू क्चहदानबदाट बौरी उठे। येश ूबौरी 
उठ्न ुभए पक््छ, ती मदाक्नसहरू क्चहदानबदाट बौरी उठे र ती नगरकदा थपैु्र मदाक्नसहरूकहदँा 
्खेदापरे।
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सेनदाकदा अक्धिकदारी र येशलूदाई पहरदा क््ने सैक्नकहरूले भईूचँदालो गएको र अरू 
घट्नदाहरू घटेको अनभुव गरे। क्तनीहरू खबैू भयभीत भए र क्तनीहरूले भने, “सदँाचच ैनै 
उहदँानै परमशे्वरको पतु्र हुनहुुन्थयो।”३२३

यो क््न तयदारीको क््न क्थयो अकयो क््न क्बशषे क्बश्रदामको क््न क्थयो। यहू्ीहरूले 
क्बश्रदामको क््न ्यो मतृ शरीर कू्रसमदा झणुड्यदाई रदाखन चदाहनेन।् तब क्तनीहरूले 
क्पलदातसुलदाई ती मदाक्नसहरूको खटुिदा भदँाचनकदा क्नक्मत आ्शे मदागे तदाक्क क्तनीहरू 
क््छटो मन्त सकुन।् अक्न क्तनीहरूको मतृ शरीर कू्रसबदाट तल झदान्त सक्कयोस।् 
क्सपदाहीहरू आए र पक्हलदा येशकूो ्ेछऊको कू्रसको मदान्ेछको खटुिदा भदँाच।े ्यसपक््छ 
क्तनीहरूले कू्रसमदा भएको येशकैू ्ेछऊको अकयो मदान्ेछको खटुिदा भदँाचे। तर जब ती 
क्सपदाहीहरू येशकूो ्ेछऊमदा गए, क्तनीहरूले ्खे ेउहदँा अक्घ नै मररसकन ुभएको क्थयो। 
यसैले क्तनीहरूले उहदँाको खटुिदा भदँाचनेन।्

तर एकजनदा क्सपदाहीले उहदँाको कोखदामदा भदालदाले घोंच।े रगत र पदानी बदाक्हर 
क्नसकयो। ऊ जसले ्यो ्खेयो ऊ गवदाही भयो अक्न उसको गवदाही स्य ्छ। उसले 
जदान््छ क्क उसले सदँाचो बोक्लरहको ्छ। उसले गवदाही क््न्छ तदाक्क क्तमीहरूले पक्न 
क्बश्वदास गन्त सक्छौ। यी सबै कुरदाहरू घटे तदाक्क धिम्तशदास्त सदँाचो हुन्छः “उहदँाको एउटै 
हड्डी पक्न भदँाक्चने्ैछन।”  अकयो ठदाउँमदा धिम्तशदास्त भन्छः “मदाक्नसहरूले उनलदाई हनेने्छन ्
जसलदाई भदालदाले रोपने्छन।्” ३२४

५.५६ येशूलाई गाशडन्छ
्यसपक््छ अररमदाक्थयदावदासी योसेफ नदाम भएकोले क्पलदातसुलदाई येशकूो मतृ शरीर 
लैजदान पदाऊँ भनेर क्बनती गरे। योसेफ येशकूदा चेलदाहरू मधये एक क्थए। तर क्तनले 
यहू्ीहरूको डरले यो गपु्त रदाख।े क्पलदातसुले योसेफलदाई येशकूो शरीर लदान सक्छ 
भनेर अनमुक्त क््ए। ्यसकदारण योसेफले येशकूो शरीर क्लएर गए।

क्नको्मेस योसेफसँग गए। क्नको्मेस ती एकजनदा मदाक्नस क्थए जो येशकूहदँा रदाती 
आउँ्थे र कुरदा ग््तथे। क्नको्मेसले तेत्ीस क्कलो जक्त मसलदाहरू ्यहदँा लयदाए। ्यो 
मरू्त र एलवदाको क्मश्रण क्थयो। यी ्ईु मदाक्नसहरूले येशकूो मतृ शरीर लगे। उहदँाको 
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शरीर क्तनीहरूले सगुनधिीत द्रवयसक्हत सतूी कपडदाले बदँाधि।े यसरी नै यहू्ीहरूले 
मदाक्नसहरूलदाई गदाड््थे।३२५

यसूफुले येशकूो ्यो लदाशलदाई एउटदा नयदँा क्चहदानमदा रदाख ेजसलदाई उनी आफैं ले 
भख्तरै चटिदानमदा खोपी बनदाएकदा क्थए। तब उनले एक्म ैठूलो ढुङ्गदा लडदाउँ् ैलयदाएर 
क्चहदानको ढोकदा बन् गररक््ए। यक्त गरेपक््छ यसूफु आफनो बदाटो लदागे।३२६

मग्क्लनी मररयम, र यसूफुकी आमदा मररयमले ्यो सथदान ्खे ेजहदँा येशलूदाई 
परुरयो।३२७ ्यसपक््छ क्तनीहरू सगुक्नधित मसदालदा तयदार पदान्त घर गए। 

क्बश्रदामको क््न मोशदाको क्नयमको आज्दा अनसुदार क्तनीहरूले क्बश्रदाम गरे।३२८

५.५७ येशूको शचहान्मा सरुक्ा तैनाथ
्यस क््नलदाई तयदारीको क््न भक्नन्थयो। भोक्लपलट, मखुय पजूदाहदारीहरू र फररसीहरू 
क्पलदातसुकहदँा पगुे। क्तनीहरूले भने, “सवदामी, हदामीलदाई थदाहदा ्छ ्यस ठगदाहदाले ्यो 
क्जउँ्ो ्ँछ्दा ‘तीन क््नपक््छ म फेरर बौरी उठ्ने्ुछ’ भनेको क्थयो। यसकदारण तीन 
क््नसमम ्यो क्चहदानमदा पहरदा क््ने आ्शे पदालेहरूलदाई क््नहुोस।् उसकदा चलेदाहरू 
आएर ्यहदँाबदाट उसको लदाश चोरेर लैजदान सक्छन।् अक्न क्तनीहरूले मदाक्नसहरूलदाई 
‘क्तनी मरेकोबदाट जदागे’ भनन सक्छन।् यसपलटको ्यो आफवदाह पक्हलेको भन्दा धिरैे 
भयदानक भएर फैक्लनसक्छ।”

क्पलदातसुले भने, “केही सैक्नकहरूलदाई क्लएर जदाउ अक्न सकेसमम क्चहदानलदाई 
सरुक्क्षत रदाख।” यसकदारण क्तनीहरू ् यहदँा गए र ् यस क्चहदानको मखुमदा गक्तलो ढुङ्गदाले 
बन् गरेर मोहर लगदाए अक्न पदालेहरू खटदाएर क्चहदानलदाई सरुक्क्षत बनदाए।३२९
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६.१ येशूको पुनरुतथान
क्बश्रदाम क््नको अकयोक््न, मग्क्लनी मररयम, सलोमी, यदाकूबकी आमदा मररयम,३३० 
योअननदा, र अरू स्तीहरूले३३१ केही सगुक्नधित द्रवयहरू येशकूो शरीरमदा लगदाई 
क््नकोलदागी क्लएर आए। हप्तदाको पक्हलो क््नको क्बहदानै, क्तनीहरू क्चहदानमदा 
गइरहकेदा क्थए। यसबेलदासमम घदाम झलुकेकै क्थएन।३३२

्यसबेलदा ्यह ँठूलो भूईँचंदालो गयो। सवग्तबदाट प्रभकुो एउटदा ्तू तलक्तर ओलने। 
सवग्त्तू क्चहदानतफ्त  गए अक्न क्चहदानको ढुङ्गदालदाई पलटदाएर पर सदारे। ्यसपक््छ उनी 
्यसमदाक्थ बसे। ती सवग्त्तू क्बजलुी जसतै चक्मकलदा क्थए। उनको लगुदाफदाटदा क्हउँ 
जसतो सेतो क्थयो। ती सवग््त तूलदाई ् खेरे सकै्नकहरू डरले कदाम ेअक्न बेहोस भएर लडे।

्यो सवग्त्तूले भने, “क्तमीहरू डरदाउन ु प्दैन। म जदान््ुछ क्तमीहरू येशलूदाई 
खोक्जरहकेदा ्छौ, जसलदाई कू्रसमदा झणूड्यदाएर मदाररएको क्थयो। तर येश ूयहदँा हुनहुुनन। 
उहदँा मृ् यबुदाट बौरी उठ्न ुभएको ्छ, उहदँाले पक्हले नै भननभुए जसतै। आऊ, अक्न सथदान 
हरे जहदँा उहदँाको शरीर रदाक्खएको क्थयो।३३३

क्चहदानको प्रवेशविदार बन् गन्तलदाई एउटदा ठूलो ढुङ्गदा रदाक्खएको क्थयो। तर 
क्तनीहरूले ्यो ढुङ्गदा क्चहदान्के्ख कतै गड्ुयदाइ पठदाएको पदाए। क्तनीहरू क्भत्र पसे 
तर प्रभ ुयेशकूो शरीर ्खेनेन।् जब क्तनीहरू यस क्बषयमदा अलमलल परररहकेदा क्थए, 
्ईुजनदा मदाक्नसहरू अक्त नै उजयदालो पक्हरनमदा क्तनीहरूको सक्मपमदा उक्भए। ती 
स्तीहरू अ्यनत डरदाए, क्तनीहरूले आ-आफनदा क्शर क्नहुरदाए। 

ती ्ईु मदाक्नसहरूले ती स्तीहरूलदाई भने, “जीउँ्ो मदाक्नसहरूलदाई क्तमीहरू 
क्कन मरकोहरूको मदाझमदा खोक्जरहकेदा ्छौ? येश ूयहदँा ्ैछनन।् उहदँा मृ् यबुदाट बौरी 
उठ्न ुभएको ्छ। उहदँाले गदालीलमदा क्तमीहरूलदाई भननभुएको कुरदा थदाहदा ्छ? उहदँाले 
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भननभुएको ्छ मदाक्नसको पतु्रलदाई पदापीको हदातमदा सकु्मपइने्छ, कू्रसमदा टदँाक्गने्छ, अक्न 
मरेको तेस्ो क््न बौरी उठ्ने्छ।३३४

“अब जदाऊ अक्न उहदँाकदा चलेदाहरूलदाई खबर गर। अक्न पत्रसुलदाई पक्न भक्न्ऊे। 
क्तनीहरूलदाई भक्न्ऊे, येश ूगदालील जदान ुभइरहकेो ्छ। क्तनीहरू पगुन ुभन्दा अक्घनै उहदँा 
्यहदँा हुनहुुने्छ। उहदँाले अक्घबदाटै क्तमीहरूलदाई भने झैं उहदँालदाई ् यहदँा ् खेन पदाउने ्छौ।”३३५

तब ती स्तीहरूले येशलेू के भनन ुभएको क्थयो समझनदा गरे।३३६

्यसपक््छ ती स्तीहरू ् यो क्चहदान ्छोडेर गए। क्तनीहरू डरदाए, तर खशुी पक्न भए।३३७ 
क्तनीहरूले ती पे्रररतहरूलदाई ्यहदँा भएकदा सबै घट्नदाहरू सनुदाए। तर पे्रररतहरूले ती 
स्तीहरूले क्तनीहरूलदाई भनेकदा कुरदालदाई फोस्दा समझरे प्यदाएनन।्३३८

यसकदारण पत्रसु र अकयो चलेदा क्चहदानमदा जदानलदागे। क्तनीहरू ्बैुजनदा ्गरेु, तर 
अकयो चलेदा पत्रसु भन्दा क््छटो ्गरेु। यसैले अकयो चलेदा क्चहदानमदा पक्हले पगुे। चलेदाले 
क्नहुररएर तलक्तर हरेे। क्तनीहरूले सतूी लगुदाको टुक्रदाहरू मदात्र ्यहदँा रहकेो ्खे,े 
क्तनीहरू क्भत्र झरेनन।्

्यसपक््छ क्शमोन पत्रसु आइपगुयो। पतु्रस क्चहदान क्भत्र गयो। उसले सतूी लगुदाको 
टुक्रदा मदात्र ्यहदँा रहकेो ्खेयो। उसले येशकूो टदाउको बदँाक्धिएको लगुदा पक्न ्खेयो। ्यो 
लगुदा पट्यदाएर सतूीको कपडदाकदा टुक्रदा्के्ख अलगग रदाक्खएको क्थयो। ्यसपक््छ अकयो 
चलेदा पक्न पसयो। यो मदाक्नस अक्घ क्चहदानमदा पक्हलो पगुने चलेदा क्थयो। क्तनले क्भत्र पगुरे 
ज े् खे े् यो क्बश्वदास गरे। ती चलेदाहरूले अझ बझुकेदा क्थएनन क्क धिम्तशदास्तले भनेको्छ 
क्क येश ूमृ् यबुदाट जदागी उठ्नै प्छ्त।

्यसपक््छ चलेदाहरू आफनदा घर फकने ।३३९

६.२ येशू ्मररय्म ्मगदशलनकहाँ देखा पनु्तहुन्छ
तर मररयम क्चहदानकै बदाक्हर उक्भएर रोइरहीन।् जब रोई रहकेी क्थइन ्क्चनहदान क्भत्र हने्त 
क्तनी क्नहुररन।् मररयमले सेतो वस्तमदा ्ईु सवग्त्तूहरू ्खेीन।् क्तनीहरू जहदँा येशकूो 
शरीर क्थयो ्यही बक्सरहकेदा क्थए।एउटदा सवग्त्तू येशकूो टदाउकोपटिी र अकयो सवग्त्तू 
येशकूो खटुिदापटिी बक्सरहकेदा क्थए।
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सवग्त्तूहरूले मररयमलदाई सोधि,े “ह!े नदारी! क्कन रोईरहकेी ्छौ?”
मररयमले जवदाफ क््इन, “कसैले मरेो प्रभकुो शरीर लगेर गए्छ। क्तनीहरूले कहदँा 

रदाखकेदा ्छन ्मलदाई थदाहदा ्ैछन।” मररयमले यक्त भक्नसकेर जब फक्क्त न उनले उहदँालदाई 
्यहदँा उक्भरहन ुभएको ्के्खन।् तर क्तनले येश ूभनेर क्चक्ननन।्

येशलेू उनलदाई सोधनभुयो, “नदारी, क्तमी क्कन रोइरह्ेछौ? क्तमी कसलदाई खोक्जरह्ेछौ?”
मररयमले उहदँालदाई ् यहदँा बगैंचदाको मदाली समझीन।् तब मररयमले उहदँालदाई सोधिीन,् 

“के क्तमीले येशलूदाई लगयौ, महो्य? भन उहदँालदाई कहदँा रदाखकेदा्छौ? म ्यही जदाने्ुछ 
र उहदँालदाई लदाने्ुछ।”

येशलेू उनलदाई भननभुयो, “ह ेमररयम।”
मररयम येश ूतफ्त  फकथीन ्र यहू्ी भदाषदामदा उहदँालदाई भनीन,् “रब्बोनी,” अथदा्तत 

“ह ेगरुुजय”ू
येशलेू उनलदाई भननभुयो, “मलदाई न्छोऊ। म अझ समम क्पतदाकोमदा गई सकेको 

्ैछन। तर मरेदा ्दाजय-ूभदाईहरू भएकोमदा जदाऊ, र क्तनीहरूलदाई यसो भनः ‘म मरेो क्पतदा 
र क्तमीहरूकदा क्पतदाकहदँा फकथी जदँा््ुैछ। म मरेो परमशे्वर र क्तमीहरूको परमशे्वरकहदँा 
फकथी जदँा््ुैछ।’”

मररयम मग्क्लनी चलेदाहरूकहदँा गईन ्अक्न उनीहरूलदाई भक्नन,् “मैले प्रभलुदाई 
भटेे।ँ” अक्न येशलेू जे भनन ुभएको क्थयो ती सबै भक्नक््इन।्३४०

६.३ येशू स्तीहरूकहाँ देखा पनु्तहुन्छ
अचदानक, येश ूक्तनीहरूकै अक्घ ्खेदा पनु्त भयो। उहदँाले भननभुयो, “अक्भवदा्न ्छ!” 
ती आईमदाईहरू येशकूहदँा गए। क्तनीहरूले झटि उहदँाको पदाऊ पके्रर उहदँाको उपदासनदा 
गरे। अक्न येशलेू क्तनीहरूलदाई भननभुयो, “डरदाउन ुप्दैन। जदाऊ अक्न मरेदा भदाईहरूलदाई 
गदालीलमदा जदान भक्न्ऊे। क्तनीहरूले मलदाई ्यहदँा ्खेन पदाउने्छन।्”३४१

६.४ सरुक्ाक्ममीहरूले धाश्म्तक अगुवाहरूलाई सचूना शदन्छन्
 क्तनीहरू ्यहदँा उहदँाकदा चलेदाहरूलदाई भनन क्हडें। केही समयपक््छ क्चहदानलदाई पहरदा 
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क््इरहकेदा सैक्नकहरू शहरमदा गए। क्तनीहरू प्रमखु पजूदाहदारीहरूकहदँा गए अक्न 
क्तनीहरूलदाई समपणू्त घट्नदा बदारे सनुदाए। तब मखुय पजूदाहदारीहरू अक्न यहू्ी अगवुदाहरू 
भेलदा भएर सर-सललदाह गरे। क्तनीहरूले सैक्नकहरूलदाई घसु क््ने योजनदा क्मलदाए। 
क्तनीहरूले सैक्नकहरूलदाई भने, “मदाक्नसहरूलदाई भनन ूक्क रदाती हदामी क्न्दाइरहकेो 
बेलदा येशकूदा चलेदाहरू आएर उहदँाको लदाश क्लएर गए। कतै ब़डदा हदाक्कमको कदानमदा 
यो खबर पगुयो भने हदामी उहदँालदाई मनदाएर क्तमीहरूलदाई कुनै पक्न अपठेरोबदाट मतुि 
गनने्छौं।” तब क्तनीहरूले सो पैसदा क्लए अक्न पजूदाहदारीहरूले भने बमोक्जम कदाम गरे। 
क्तनीहरूको उखदान यहू्ीहरू मदाझ फैक्लयो अक्न क्तनीहरू मदाझ अक्हले समम पक्न 
्यो कुरदा प्रचक्लत ्छ।३४२

६.५ इम्माउसको बाटो्मा
्यसै क््न येशकूदा ्ईुजनदा चेलदाहरू इममदाउस नदाउँ गरेको शहर गइरहकेदा क्थए। यो 
ठदाउँ यरूशलेम्के्ख प्रदाय: सदाढे तीन कोश टदाढदा प्थययो। क्तनीहरूले घटेकदा ती सब 
घट्नदाहरू बदारे कुरदा गरररहकेदा क्थए। जब क्तनीहरू यी कुरदाहरू गरररहकेदा क्थए, येश ूआफैं  
क्तनीहरूको नक्जक आउनभुयो अक्न क्तनीहरूसँगै क्हड्ँनभुयो। तर ती ्ईु जनदालदाई 
येशलेू क्चनन क््न ुभएको क्थएन। ्यसपक््छ येशलेू भननभुयो, “क्तमीहरूले क्हड्ं् ैग्दा्त 
के क्बषयमदा बदात गरेको हो?”

ती ्ईुजनदा रोक्कए। क्तनीहरूको अनहुदार ्ःुखी ्के्खयो। क्तनीहरू मधये एकजनदा 
कलेओपदास नदाउँ भएकोले भने, “यरूशलेमको एकजनदा मदाक्नस यरूशलेममदा घटेको 
घट्नदाहरू बदारे नजदानने मदाक्नस सदाय् क्तमी मदात्र हौ क्क?”

येशलेू क्तनहरूलदाई भननभुयो, “कसतो घट्नदाहरू?”
क्तनीहरूले उहदँालदाई भने, “यो नदासरतको एकजनदा मदाक्नस येशकूो क्वषयको कुरो 

हो। उहदँाले परमशे्वर अक्न मदाक्नसहरूको अक्घ कम्त अक्न बचनले ्खेदाउन ुभयो क्क 
उहदँा एकजनदा महदान ्अगमवतिदा हुनहुुन्थयो। तर हदाम्ो मखुय पजूदाहदारीहरू अक्न नेतदाहरूले 
उहदँालदाई मृ् य ु् णड क््न ुऔ कू्रसमदा टगदाउँन सकु्मपए। हदामीले आशदा गरेकदा क्थयौ क्क उहदँा नै 
एक जनदा हुनहुुन्थयो जसले इस्दाएललदाई मतुि गरदाउँन ुहुँ्  ैक्थयो। तर यी सब घट्नदाहरू घटे।
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“यी सब घट्नदा घटेको आज तेस्ो क््न हो। तब आज हदाम्दा केही स्तीहरूले हदामीलदाई 
आश्चय्तचक्कत कुरदाहरू भने। क्बहदानै उठेर ती स्तीहरू येशलूदाई रदाक्खएको क्चहदानमदा 
गएकदा क्थए। तर क्तनीहरूले उहदँाको शरीर ् यहदँा पदाएनन।् क्तनीहरू फकने  अक्न क्तनीहरूले 
्ईुजनदा सवग्त्तूहरूको ्श्तन पदाएको कुरदा बतदाए। सवग्त्तूहरूले भने क्क येश ूजीक्वत 
हुनहुुन्छ! ्यसक््छ हदाम्दा केही मदाक्नसहरू पक्न क्चहदानमदा गए। ती स्तीहरूले भने झैं 
क्चहदान खदाली क्थयो। क्तनीहरू कसैले येशलूदाई ्खेनेन।्”

तब येशलेू क्तनीहरूलदाई भननभुयो, “क्तमीहरू मखू्त हौ अक्न अगमवतिदाहरूले 
भनेकदा प्र्येक कुरदाहरू क्बश्वदास गन्त क्ढलो गऱयौ। ती अगमवतिदाहरूले भनी सकेकदा 
क्थए क्क ख्ीटिलदाई उहदँाको मक्हमदा क्भत्र पसन ुयी सब कुरदाहरू भोगन ुआवशयक क्थयो।” 
्यसपक््छ येशलेू धिम्तशदास्तमदा मोशदा ्के्ख क्लएर अनय जममै अगमवतिदाहरूविदारदा जे 
लेक्खएको क्थयो प्र्येक कुरो बतदाउन ुशरुू गनु्तभयो। धिम्तशदास्तहरूमदा उहदँा आफनो 
क्बषयमदा जे लेक्खएको क्थयो उहदँाले बतदाउनभुयो।।

जब क्तनीहरू इममदाउस ्ेछउ पगु ेअक्न येशलेू वदाहदानदा गनु्तभयो क्क उहदँा ् यहदँाबदाट अझ ै
अक्घ जदान्ुछ। तर क्तनीहरूले उहदँालदाई यसो भन् ैअनेक क्बनती गरे, “हदामीक्सतै बसनहुोस,् 
क््न धिरैे क्बती सकयो प्रदायः रदात परर सकयो!” तब उहदँा क्तनीहरूसँग बसन रदाजी हुनभुयो।

येश ूजब मचेमदा उनीहरूसँग बसन ुभयो उहदँाले केही रोटीहरू क्लनभुयो अक्न 
्यसको क्नक्मत धिनयवदा् क््नभुयो। तब क्तनले ्यो टुक्रदा पदानु्तभयो अक्न क्तनीहरूलदाई 
क््नभुयो। ्यस बेलदा क्तनीहरूको आखँदा खोक्लयो अक्न क्तनीहरूले येशलूदाई क्चनन 
सके तर उहदँा क्तनीहरूबदाट क्बक्लन हुनभुयो। ती ्ईुजनदाले आपसमदा कुरदा गरे, “जब 
येश ूबदाटोमदा हदामीसँग कुरदा गनु्त हुँ्  ैक्थयो, हदामीक्भत्र आगो जक्लरहकेो अनभुव गरेकदा 
क्थयौं। यो सदँाचच ैरोमदाक्ञचत भइरहकेो क्थयो जक्त बेलदा उहदाँले हदामीलदाई धिम्तशदास्तको 
सदँाचो अथ्त खोक्लरहन ुभएको क्थयो।”

तब ती ्ईुजनदा जरुूकक उठे अक्न यरूशलेमक्तर फक्क्त ए। क्तनीहरूले एघदार जनदा 
पे्रररतहरू र अरू एक सदाथ ठदाउँमदा भलेदा भएकदा भटेे। ती एघदार चलेदाहरू र क्तनीहरूसगँ 
भएकदा अरू मदाक्नसहरूले भने, “प्रभ ुयेश ूसदँाचच ैनै मृ् यबुदाट बौरी उठ्न ुभएको्छ अक्न 
उहदँा क्शमोनको अक्घ ्खेदा पनु्तभयो।”
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्यसपक््छ ती ्ईुजनदाले बदाटोमदा जे भएको क्थयो सनुदाए। क्तनीहरूले भने, उहदँाले 
रोटी टुक्रदा पदा्दा्त कसरी येशलूदाई क्चने।३४३

६.६ येशू आफना चेलाहरूकहाँ देखा पनु्तहुन्छ
हप्तदाको पक्हलो क््न क्थयो। चलेदाहरू ्यो बेलकुी भलेदा भएकदा क्थए। यहू्ीहरूको 
डरले ्लैोहरू बन् क्थयो।३४४

जब ती ्ईुजनदा मदाक्नसले ्यहदँा के भएको क्थयो ती कुरदाहरू अरु चलेदाहरूलदाई 
भन् ैक्थए, येश ूआफैं  चलेदाहरूको मदाझमदा उक्भन ुभयो। उहदँाले क्तनीहरूलदाई भननभुयो, 

“क्तमीहरूलदाई शदाक्नत होस।्”
तर चलेदाहरू अचक्ममत भए अक्न डरदाए। क्तनीहरूले पे्रत: ्के्खरह्ेछन ्भनने पक्न 

सोच।े तर उहदँाले भननभुयो, “क्तमीहरू क्कन क्बचक्लत हुन्छौ? क्तमीहरूले ्खेकैे 
कुरदामदा क्कन शङ्ककदा ग्छछौ? मरेदा हदात र खटुिदाहरू हरे। म स्य हु।ँ मलदाई सपश्त गर। हरे, 
मरेो मदास ुर हड्डी ्छ। एक भतूको शरीर र हड्डी हुँ् नै।”

तब येशलेू आफनदा हदात-खटुिदाहरू ्खेदाउनभुयो। क्तनीहरू अ्यनतै खशुी 
भएको कदारणले अझ क्बश्वदास गन्त सकेनन।् क्तनीहरू अचक्ममत भए। येशलेू 
क्तनीहरूलदाई भननभुयो, “के क्तमीहरूक्सत यहदँा खदाने कुरदा ्छ?” क्तनीहरूले 
एक टुक्रदा पकदाएको मदा्छदा उहदँालदाई क््ए। ्यो क्लनभुयो अक्न क्तनीहरूको अक्घ 
खदानभुयो।३४५

्यसपक््छ येशलेू फेरर भननभुयो, “शदाक्नत क्तमीहरूसँग रहोस।् क्पतदाले मलदाई 
पठदाउनभुयो। ्यसतै प्रकदारले अब म क्तमीहरूलदाई पठदाइरह्ुेछ।” यती भक्नसके पक््छ, 
येशलेू चलेदाहरूमदाक्थ श्वदास फुकेर भननभुयो, “पक्वत्र आ्मदा लेओ। यक्् क्तमीहरूले 
मदाक्नसहरूकदा पदाप क्षमदा गररक््यौ भने क्तनीहरूकदा पदापहरू क्षमदा हुने्छ। यक्् ्यसो 
गरेनौ भने क्तनीहरूकदा पदापहरू क्षमदा हुने्ैछन।”३४६

६.७ येशू थो्माकहाँ देखा पनु्तहुन्छ
थोमदा जसलदाई क्््मुस भक्नन्छ, येश ूचलेदाहरूकहदँा आउनहुुँ् दा क्थएनन।् बदाह्जनदा 
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मधये थोमदा एकजनदा क्थए। अरू चलेदाहरूले थोमदालदाई भने, “हदामीले प्रभलुदाई ्खेयौं।” 
थोमदाले भने, “म ् यक्त बेलदा समम क्बश्वदास गक्््तन जबसमम कदँाटीले ्ेछक्डएकदा ् दागहरू 
उहदँाको हदातमदा ्के्ख्न अक्न औलंदा ्यो कदँाटीको ्दागहरूमदा रदाक्ख्न र उहदँाको 
कोखदामदा मरेो हदात रदाक्ख्न।”

एक हप्तदापक््छ सबैजनदा चलेदाहरू घरमदा जममदा भएकदा क्थए। थोमदा क्तनीहरूसँग 
क्थए। ्लैो बन् क्थयो, तर येश ूआउनभुयो र क्तनीहरू समक्ष उक्भनभुयो। उहदँाले 
भननभुयो, “शदाक्नत क्तमीहरूमदा रहोस।्” ्यसपक््छ येशलेू थोमदालदाई भननभुयो, “आऊ 
क्तम्ो औलंदा यहदँा क््छरदाऊ।मरेदा हदातहरू हरे, क्तम्ो हदात मरेदा कोखमदा पसदाऊ। शकंदा गन्त 
्छोड अक्न क्बश्वदास गन्त थदाल।”

थोमदाले येशलूदाई भने, “मरेदा प्रभ ुर मरेदा परमशे्वर!”
येशलेू थोमदालदाई भननभुयो, “क्तमीले मलदाई क्बश्वदास गऱयौ क्कनभने क्तमीले 

मलदाई ्खेयौ। ती मदाक्नसहरू धिनय हुन ्जस-जसले मलदाई न्के्खकनै क्बश्वदास 
गरे।”३४७

६.८ येशू आफना सातजना चेलाहरूकहाँ देखा पनु्तहुन्छ
्यसपक््छ, येश ूफेरर आफनदा चलेदाहरू समक्ष ्खेदा पनु्तभयो। ्यो क्तक्बररयदास झीलको 
्ेछउमदा भएको क्थयो। यो यसरी हुन गयो। केही चलेदाहरू भलेदा भएकदा क्थए। क्तनीहरू 
क्शमोन पत्रसु, थोमदा (क्््मुस भक्नने), गदालीलको कदानदाकदा नथदानेल, ज््ीकदा ्ईु 
्छोरदाहरू र अनय ्ईुजनदा उहदँाकदा अनय चलेदाहरू ्यहदँा क्थए। क्शमोन पत्रसुले भनयो, 

“म मदा्छदा पक्रन जदान्ुछ।”
अरू चलेदाहरूले भने, “हदामी क्तमीक्सतै जदाने्छौं।” तब सबै चलेदाहरू गए र डुङ्गदामदा 

चढे। ्यसरदात क्तनीहरूले केही पक्रन सकेनन।्
अकयो क्मरक्मरे क्बहदान येश ू क्कनदारमदा उक्भनभुयो। तर चलेदाहरूले ्यहदँा येश ू

हुनहुुन्थयो भनेर क्चनेनन।् तब येशलेू क्तनीहरूलदाई भननभुयो, “सदाथीहरू हो! क्तमीहरूले 
कुनै मदा्छदा पक्क्रयौ?”

येशलेू भननभुयो, “मदा्छदा मदानने जदाल फयदँाक क्तमीहरूको डुङ्गदाको ्दाक्हनेपरटि। 
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क्तमीहरू ्यहदँा केही मदा्छदाहरू पदाउने्छौ।” क्तनीहरूले ्यसै गरे। क्तनीहरूले यक्त धिरैे 
मदा्छदाहरू पके्र क्क क्तनीहरूले डुङ्गदातफ्त  जदाल तदानन पक्न सकेनन।्

येशलेू पे्रम गनु्तहुने चेलदाले पत्रसुलदाई भने, “ती मदाक्नस प्रभ ुहुन।्” पत्रसुले “ती 
मदाक्नस प्रभ ुहुन”् भनेको सनेु र आफनदा ओढ्ने बेरेर पदानीमदा हदामफदाले क्कनभने क्तनले 
कदाम गन्तलदाई लगुदा खोलेकदा क्थए। अनय चलेदाहरू डुङ्गदामदा चढेर क्कनदारमदा आए। 
क्तनीहरूले मदा्छदाले भररएको जदाल तदाने। क्तनीहरू क्कनदार्के्ख टदाढदा क्थएनन।् क्तनीहरू 
लगभग सय क्मटर क्भत्र क्थए। जब क्तनीहरू क्कनदारमदा पगुे, क्तनीहरूले जक्लरहकेो 
तदातो कोइलदा ्खे।े ्यहदँा आगोमदा केही मदा्छदा अक्न केही रोटीकदा टुक्रदा क्थए। येशलेू 
भननभुयो, “क्तमीहरूले भख्तरै पके्रको केही मदा्छदाहरू लयदाऊ।”

क्शमोन पत्रसु डुङ्गदातफ्त  गए र क्कनदार क्तर जदाल तदाने। ्यो ठूलदा-ठूलदा मदा्छदाले 
भररएको क्थयो। ्यहदँा जममदा एक सय क्त्रपननवटदा मदा्छदाहरू क्थए। मदा्छदाहरू एक्म ै
गह्ौं क्थयो र पक्न जदाल फदाटेन। येशलेू क्तनीहरूलदाई भननभुयो, “आऊ अक्न खदाऊ।” 
कुनै पक्न चलेदाहरूले उहदँालदाई सोधने आटँ गरेनन,् “तपदाई ंको हुनहुुन्छ?” क्तनीहरूलदाई 
उहदँा प्रभ ुनै हुनहुुन्छ भनेर थदाहदा क्थयो। येश ूजदान ुभयो अक्न रोटी क्लनभुयो। उहदँाले रोटी 
क्लएर क्तनीहरूलदाई क््नभुयो। येशलेू मदा्छदा पक्न क्लएर क्तनीहरूलदाई क््नभुयो।

यसतो प्रकदारले येशलेू आफनो मृ् यबुदाट पनुरू्थदान भएर चलेदाहरूक्सत तेस्ोपलट 
्खेदा पनु्तभयो।३४८

६.९ येशू पतु्रससगँ बोलनुहुन्छ
जब क्तनीहरूले खदाइसके, येशलेू क्शमोन पत्रसुलदाई भननभुयो, “योआनेसको पतु्र 
क्शमोन, यी अनय मदाक्नसहरूले भन्दा जयदा्दा क्तमी मलदाई प्रेम ग्छछौ?”

पत्रसुले जवदाफमदा भने, “जय ूप्रभ,ु तपदाई ंजदानन ुहुन्छ म पे्रम ग्ुछ्त तपदाईलंदाई।”
्यसपक््छ येशलेू पत्रसुलदाई भननभुयो, “मरेदा भडेदाहरूलदाई खवुदाऊ।”
फेरर पत्रसुलदाई भननभुयो, “क्शमोन योआनेसको पतु्र, क्तमी मलदाई प्रेम ग्छछौ?”
पत्रसुले जवदाफमदा भने, “जय,ू प्रभ,ु तपदाई ंजदानन ुहुन्छ म पे्रम ग्ुछ्त तपदाईलंदाई।”
्यसपक््छ येशलेू भननभुयो, “मरेदा भडेदाहरू को हरेचदाहदा गर।”
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तेस्ोपलट येशलेू पत्रसुलदाई सोधनभुयो, “क्शमोन, योआनेसको पतु्र, क्तमी मलदाई 
पे्रम ग्छछौ?”

पत्रसु उ्दास भए, क्कनक्क येशलेू उसलदाई तेस्ो पलट सोधनभुयो, “क्तमी मलदाई 
पे्रम ग्छछौं?” पत्रसुले भने, “प्रभ ुतपदाई ंसब थोक जदाननहुुन्छ। मलेै तपदाईलंदाई पे्रम ग्ुछ्त 
भनेर पक्न जदाननहुुन्छ।”

येशलेू पत्रसुलदाई भननभुयो, “मरेदा भेंडदाहरूलदाई खवुदाऊ। म क्तमीलदाई सदँाचो 
भन्ुछ। जब क्तमी जवदान क्थयौ, क्तमीले आफनो पेटी सवयं कस्थयौ र जहदँा इच्छदा ्छ 
्यहदँा जदान्थयौ। जब क्तमी बढूदा हुने्छौ क्तमी आफनदा हदात पसदानने्छौ र कोही अरूले 
पेटी कक्सक््ने्छ। ्यही मदाक्नसले क्तमीलदाई अगवुदाई गनने्छ जहदँा जदान क्तम्ो इच्छदा 
नभएतदापक्न।”

येशलेू ्खेदाउन चदाहदानहुुन्थयो कसतो मृ् यलेु पत्रसुले परमशे्वरलदाई मक्हमदा प्र्दान 
गनने्छ। ्यसपक््छ उहदँाले पत्रसुलदाई भननभुयो, “मरेो पक््छ लदाग।”

पत्रुसले फकने र हे्दा्त ्ेखे जुन चेलदाहरू येशूलदाई पे्रम गथने उहदँाको पक््छ क्हड्न 
थदाले। ्यो ्यही चेलदा जो सदँाझको भोजमदा प्रभुको ्छदातीमदा अडेस लदागेर 
बसेकदा क्थए र भनेकदा क्थए, “प्रभु, ्यो को होलदा जसले तपदाईलंदाई क्बश्वदासघदात 
गनने्छ?”

जब पत्रसुले ्यस भतिलदाई ्खे,े उसले येशलूदाई सोधयो, “प्रभ ुउसलदाई के गनने?”
येशलेू जवदाफ क््नभुयो, “यक्् म चदाहदान्ुछ क्क जब समम म आउँक््न ्यो जीक्वत 

रह ेक्तमीलदाई के भयो त? क्तमी मरेो पक््छ लदाग।”
यसरी यो कुरदा भदाईहरूमदा यक्त समम फैक्लन गयो क्क उसको ्यो चलेदा म्दैन। तर 

येशलेू ्यो म्दैन भक्न भननभुएको क्थएन। तर यो भननभुएको क्थयो क्क, “यक्् म यो 
चदाहदान्ुछ क्क जबसमम म आउँक््न ्यो यही जीक्वत रह ेक्तमीलदाई के भयो त?”३४९

६.१० येशूले आफना चेलाहरूलाई सेवाकाईको शजम्मा शदनुहुन्छ
एघदारजनदा चलेदाहरू गदालीलको डदँाडदामदा पगुे जहदँा येशलेू क्तनीहरूलदाई जदान भननभुएको 
क्थयो। चेलदाहरूले येशलूदाई डदँाडदामदाक्थ ्खेे। क्तनीहरूले येशकूो उपदासनदा गरे। तर 
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कुनै-कुनै चलेदाहरूले क्बश्वदास गरेनन ्की क्तनी सदँाचच ैयेश ूहुन।् येशलेू क्तनीहरूकहदँा 
आएर भननभुयो, “सवग्त र प्ृथवीकदा सदारदा अक्धिकदार मलदाई क््इएको ्छ। यसकदारण 
जदाऊ र सबै ्शेकदा मदाक्नसहरूलदाई मरेदा चलेदाहरू बनदाऊ। क्तनीहरूलदाई क्पतदा, पतु्र र 
पक्वत्र आ्मदाको नदाममदा बक्प्तसमदा ्ओे। जे-जे मलेै क्तमीहरूलदाई आज्दा गरें ती सबै 
पदालन गन्त क्तनीहरूलदाई क्सकदाओ। अक्न जगतको अनतसमम म स्वै क्तमीहरूकदा 
सदाथमदा हुने्ुछ।”३५०

६.११ येशूका अशनत्म शशक्ाहरू
उहदँाको मृ् य ुपक््छ, येशलेू आफनदा पे्रररतहरूलदाई आफू क्जउँ्ो रहकेो शक्तिशदाली 

प्रमदाणहरूले प्रमदाक्णत गनु्त भयो। येश ूमृ् यबुदाट बौरी उठे पक््छ पे्रररतहरूले उहदँालदाई 
चदालीस क््नको अवक्धिमदा धिरैे पलट ्खे।े उहदँाले क्तनीहरूसँग परमशे्वरकदा रदाजयको 
क्बषयमदा बतदाउनभुयो। एक समय जब येश ूक्तनीहरूसँग खदाई रहन ुभएको क्थयो,३५१ 
उहदँाले क्तनीहरूलदाई भननभुयो, “जब म क्तमीहरूसँग क्थए ँमलेै के भने ्यो समझनदा गर। 
मलेै भने, मोशदाको ्यवसथदामदा अगमवतिदाहरूको पसुतकमदा मरेो क्बषयमदा भक्नएको 
अक्न भजनसँग्रहमदा भक्नएकदा प्र्येक कुरदा परूदा हुने्छ।”

्यसपक््छ उहदँाले धिम्तशदास्तहरूमदा लेक्खएकदा सबै कुरदाहरू बझुने मन खोली 
क््नभुयो। उहदँाले क्तनीहरूलदाई भननभुयो, “यो लेक्खएकै ्छ क्क ख्ीटिलदाई मदाररने्छ 
अक्न तेस्ो क््नमदा उहदँा बौरी उठन ुहुने्छ। क्तमीहरूले यी सबै घट्नदा ्खेयौ, क्तमीहरू 
नै सदाक्षी ्छौ। क्तमीहरू जदान ुप्छ्त अक्न सबै मदाक्नसहरूमदा प्रचदार गर क्क क्तनीहरूको 
पदापहरू क्षमदा गन्त सक्कन्छ। क्तनीहरूलदाई भक्न्ऊे क्क क्तनीहरूले आफनो हृ्य 
पररवत्तन गनदै प्छ्त अक्न आफनदा पदापहरूको ्ःुख प्रकट गरून।् यरूशलेमबदाट शरुू गरेर 
मेरो नदाममदा यी कुरदाहरू प्रचदार गर। सदारदा संसदारकदा मदाक्नसहरूमदा यो स-ुसमदाचदारहरू 
सनुदाउनै प्छ्त। सनु! मेरो क्पतदाले क्तमीहरूको क्नक्मत केही क््ने प्रक्तज्दा गनु्त भएको ्छ, म 
यो क्तमीहरूलदाई पठदाउने्ुछ। तर क्तमीहरू सवग्तबदाट शक्ति नपदाउनजेल यहदँा यरूशलेममदा 
नै पक्ख्तरहो।”३५२

उहदँाले क्तनीहरूलदाई यरूशलेम न्छोड्ने कुरदा भननभुयो। उहदँाले भननभुयो, “क्पतदाले 
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क्तमीहरूको लदाक्ग प्रक्तज्दा गनु्त भएको ्छ, जनु मलेै क्तमीहरूलदाई पक्हलयै भक्नसकेको 
्ुछ। ्यो प्रक्तज्दा प्रदाप्त गन्तलदाई क्तमीहरूले यरूशलेममदा पक्ख्तन ु प्छ्त। यहूननदाले 
मदाक्नसहरूलदाई पदानीविदारदा बक्प्तसमदा क््ए, तर केही क््न पक््छबदाट क्तमीहरूले पक्वत्र 
आ्मदाविदारदा बक्प्तसमदा क्लने्छौ।”

पे्रररतहरू जममदा भए। क्तनीरूले येशलूदाई सोधि,े “ह ेप्रभ,ु के यो इस्दाएललदाई रदाजय 
फेरर क्फतदा्त क््ने तपदाईकंो समय यही हो?”

येशलेू क्तनीहरूलदाई भननभुयो, “क्पतदा मदात्र एक हुनहुुन्छ, जसको क्मती र समयहरू 
क्नण्तय गनने अक्धिकदार ्छ। क्तमीहरू यी कुरदाहरू बदारे जदानन सक्नैौ। तर पक्वत्र आ्मदा 
क्तमीमदाक्थ आउन ुहुने्छ अक्न क्तमीहरूले शक्ति पदाउने्छौ। क्तमीहरू मदाक्नसहरूबीच 
मरेो गवदाही हुने्छौ। पक्हले क्तमीहरू यरूशलेमकदा मदाक्नसहरूकदा क्नक्मत गवदाही हुने्छौ। 
तब क्तमीहरूले यहूक््यदामदा, सदामररयदामदा अक्न संसदारकदा प्र्येक ठदाउँकदा मदाक्नसहरूलदाई 
बतदाउने्छौ।”३५३

६.१२ येशू सवग्त्मा उचाशलनुहुन्छ
येशलेू आफनदा चलेदाहरूलदाई बेथदानीसमम लैजदानभुयो। उहदँाले आफनो हदात उचदालनभुयो 
अक्न क्तनीहरूलदाई आशीवदा्त् क््नभुयो। उहदँा क्तनीहरूलदाई आशीवदा्त् क््ं्  ैग्दा्त, उहदँा 
क्तनीहरूबदाट ्ुछटिीनभुयो अक्न सवग्तमदा उचदाक्लनभुयो।३५४

उनीहरूले हे् दा्त हे् दै येश ूबदा्लक्भत्र पसनभुयो अक्न क्तनीहरूले उहदँालदाई ्खेन 
सकेनन।् येश ूटदाढदा गईरहन ुभएको क्थयो अक्न पे्रररतहरूले आकदाश तफ्त  हरेररहकेदा 
क्थए। अचदानक ्ईुजनदा मदाक्नसहरू सेतो वस्त धिदारण गरेर क्तनीहरूकदा ्ेछउमदा उक्भए। 
ती ्ईुजनदा मदाक्नसहरूले पे्रररतहरूलदाई भने, “गदालीलकदा मदाक्नसहरू, क्तमीहरू यहदँा 
क्कन आकदाशतफ्त  हे् दै उक्भरहकेदा ्छौ? क्तमीहरूले येशलूदाई क्तमीहरू ्खेी सवग्त-
आरोहण भएको ्खेयौ। जसरी क्तमीहरूले उहदँालदाई जदानभुएको ्खेयौ ्यसरी नै उहदँा 
फकथी आउनहुुने्छ।”३५५

चलेदाहरूले उहदँाको आरदाधिनदा गरे। ्यसपक््छ क्तनीहरू यरूशलेम फक्क्त ए। क्तनीहरू 
अ्यनतै खशुी क्थए। सदारदा समय परमशे्वरको प्रशसंदा ग्दै क्तनीहरू मक्न्रमदा बसे।३५६
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६.१३ पशवत्र आत्माको आग्मन
जब पके्नतकोसको  क््न आइपगुयो, पे्रररतहरू सबै एकै ठदाउँमदा जममदा भएकदा क्थए। 
अचदानक सवग्तबदाट जोडले हुरी बतदास चले जसतै एउटदा आवदाजले क्तनीहरू जनु 
कोठदामदा बक्सरहकेदा क्थए ्यस कोठदालदाई समपणू्त प्रकदारले ढदाक्कक््यो। क्तनीहरूले 
आगोकदा जवदालदाहरू जसतो ्खे।े ती जवदालदाहरू क्बभदाक्जत भएर प्र्येक मदाक्नसमदाक्थ 
बसयो। क्तनीहरू सबै पक्वत्र आ्मदाले भररपणू्त भए र क्तनीहरूले क्बक्भनन भदाषदाहरूमदा 
बोलन थदाले। पक्वत्र आ्मदाले क्तनीहरूलदाई ्यसो गन्त शक्ति प्र्दान गनु्तभयो।

्यसबेलदा यरूशलेममदा केही धिदाक्म्तक यहू्ीहरू बसथे। क्तनीहरू संसदारको प्र्येक 
रदाषट्रबदाट आएकदा क्थए। क्तनीहरू धिरैे जसो आवदाज सनेु पक््छ आए। पे्रररतहरूले 
आ-आफनदा भदाषदामदा बोलेको सनेुर क्तनीहरू ्छकक परे।

यी सबै यहू्ीहरू यसमदा आश्चय्त चक्कत भए। क्तनीहरूले बुझेनन् क्क 
कसरी पे्रररतहरू यसतो गन्त सक्षम भए। क्तनीहरूले भने, “हरे! यी मदाक्नसहरू 
जो बोक्लरहकेदा ्छन् क्तनीहरू सबै गदालीलबदाट आएकदा हुन्। तर हदामी क्तनीहरूले 
बोलेकदा श््हरू हदाम्ो आफनै भदाषदामदा सुक्नरहेकदा ्छौं। यो कसरी समभव भयो? 
हदामी क्वक्भनन ठदाउँहरूबदाट आएकदा हौं पदाथथीयदा, मे्ीयदा, एलदाम, मेसोपोटदाक्मयदा, 
यहूक््यदा, कपोक््क्सयदा, पोनटस, एक्शयदा, क्रिक्गयदा, पयदाक्मफक्लयदा, क्मश्र्ेश, सदाईररन 
्ेछउको क्लक्बयदा, रोम के्रती र अरबीयदा बदाट। हदामी कक्तपय जनमजदात यहू्ीहरू 
हौं अक्न अरू कक्तलदाई यहू्ी धिम्तमदा पररवत्तन गरीएको ्छ। हदामी ती क्बक्भनन 
्ेशहरूबदाट आएकदा हौं। तर हदामी ती मदाक्नसहरूलदाई हदाम्ो आफनै भदाषदामदा सुनन 
सक्छौं। क्तनीहरूले परमेश्वरको क्बषयमदा भनेकदा सबै महदान् कुरदाहरू हदामी बुझन 
सक्छौं।”३५७

६.१४ शनषकष्त
येशलेू अरू पक्न धिरैे कदामहरू गनु्तभएको ्छ। ती क्बषयमदा एक एक गरेर सबै लेक्खए भने 
म सोच््ुछ क्क जो पसुतकहरू लेक्खन्छ ती यक्त अक्धिक हुने्छ क्क सदारदा प्ृथवीमदा ्यो 
अटदाउने ्ैछन।३५८ तर ती कुरदाहरू लेक्खए तदाक्क क्तमीहरूले क्बश्वदास गन्त सक्छौ क्क 
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येश ूनै ख्ीटि हुन;् जो परमशे्वरको पतु्र हुन ्भक्न जब क्तमीहरू उहदँालदाई क्बश्वदास ग्छछौ, 
क्तमीहरूले उहदँाको नदाममदा जीवन पदाउन सक्छौ ३५९

्मत्तीको पुसतक अनुसार येशू ख्ीष्को पाररवाररक इशतहास
यो येश ूख्ीटिको पदाररवदाररक इक्तहदास हो। उहदँा ्दाऊ् को पररवदारबदाट आउनभुयो। 
्दाऊ् अरिदाहदामको पररवदारकदा हुन।्

अरिदाहदाम इसहदाककदा क्पतदा क्थए। इसहदाक यदाकूबकदा क्पतदा क्थए। यदाकूब यहू्दा र 
उनकदा ्दाजय-ूभदाईहरूकदा क्पतदा क्थए। यहू्दा पेरेज जदारदाकदा क्पतदा क्थए (क्तनीहरूकी 
आमदा तदामदार क्थइन।्) पेरेज हसे्ोनकदा क्पतदा क्थए। हसे्ोन आरदामकदा क्पतदा क्थए। आरदाम 
अक्मनदा्दाबकदा क्पतदा क्थए। अक्मनदा्दाब नदाससोनकदा क्पतदा क्थए। नदाससोन सलमोनकदा 
क्पतदा क्थए। सलमोन बोअजकदा क्पतदा क्थए। (बोअजकी आमदा रदाहदाब क्थइन।्) बोअज 
ओबे्कदा क्पतदा क्थए। (ओबे्की आमदा रूथ क्थइन)्। ओबे् क्यशैकदा क्पतदा क्थए। 
क्यश ैरदाजदा ्दाऊ्कदा क्पतदा क्थए। ्दाऊ् सलेुमदानकदा क्पतदा क्थए। (सलेुमदानकी आमदा 
उररयदाहकी प्नी क्थइन।्) 

सलेुमदान रहबदामकदा क्पतदा क्थए। रहबदाम अक्बयदाकदा क्पतदा क्थए। अक्बयदा आसदाफकदा 
क्पतदा क्थए। आसदाफ योसदाफदातकदा क्पतदा क्थए। योसदाफदात एहोरमकदा क्पतदा क्थए। एहोरदाम 
ओक्जयकदा क्पतदा क्थए। ओक्जयदा योआथदामकदा क्पतदा क्थए। योआथदाम आहदाजकदा 
क्पतदा क्थए। आहदाज एजेक्कयदाकदा क्पतदा क्थए। एजके्कयदा मनससेकदा क्पतदा क्थए। मनसस े
आमोसकदा क्पतदा क्थए। आमोस योक्सयदाकदा क्पतदा क्थए। योक्सयदा येकोक्नयदा र उसकदा 
भदाईहरूकदा क्पतदा क्थए।यो ्यसै समयको कुरदा हो जनुबेलदा यहू्ीहरूलदाई ्दासकदा रूपमदा 
बेक्बलोनमदा लक्गएको क्थयो। 

क्तनीहरूलदाई बेक्बलोनमदा लक्गएपक््छ: येकोक्नयदास शदालक्तएलकदा क्पतदा क्थए, 
शदालक्तएल जेरूबदाबेलकदा क्पतदा क्थए। जेरूबदाबेल अक्बउ्कदा क्पतदा क्थए। अक्बउ् 
एक्लयदाक्कमकदा क्पतदा क्थए। एक्लयदाक्कम आजोरकदा क्पतदा क्थए। आजोर सदा्ोककदा 
क्पतदा क्थए। सदा्ोक आक्खमकदा क्पतदा क्थए। आक्खम एक्लउ्कदा क्पतदा क्थए। एक्लउ् 
एक्लयदाजरकदा क्पतदा क्थए। एक्लयदाजर म्थदानकदा क्पतदा क्थए। म्थदान यदाकूबकदा क्पतदा 
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क्थए। यदाकूब यसूफुकदा क्पतदा क्थए। यसूफु मररयमको पक्त क्थए। अक्न मररयमबदाट ख्ीटि 
येशकूो जनम भयो। यसरी अरिदाहदाम्के्ख ्दाऊ्समम चौधि पसुतदाहरू क्थए। ्दाऊ्को 
समय्के्ख मदाक्नसहरूलदाई बेक्बलोन पऱुयदाइने बेलदासमम चौधि पसुतदाहरू क्थए। अक्न 
यहू्ीहरूलदाई बेक्बलोनमदा लक्गए्के्ख ख्ीटिसमम चौधि पसुतदाहरू क्थए।३६०

लूकाको पुसतक अनुसार येशू ख्ीष्को पाररवाररक इशतहास
जब येशलेू आफनो कदाय्त गन्त थदालन ुभयो, ् यसबेलदा उहदँाको उमरे झणडै तीस वष्त पगुेको 
क्थयो। मदाक्नसहरूले सोचकेदा क्थए येश ूयसूफुको पतु्र हुनहुुन्छ।

यसूफु एलीकदा पतु्र क्थए। एली मत्दातकदा पतु्र क्थए। मत्दात लेवीकदा पतु्र क्थए। लेवी 
मलकीकदा पतु्र क्थए। मलकी यदाननदाकदा पतु्र क्थए। यदाननदा यसूफुकदा पतु्र क्थए। यसूफु 
मत्दाक्थयसकदा पतु्र क्थए। मत्दाक्थयदास आमोसकदा पतु्र क्थए। आमोस नहूमकदा पतु्र 
क्थए। नहूम इसलीकदा पतु्र क्थए। इसली नगगैकदा पतु्र क्थए। नगगै मदाथकदा पतु्र क्थए। मदाथ 
मत्दाक्थयदासकदा पतु्र क्थए। मत्दाक्थयदास सेमनैकदा पतु्र क्थए। सेमनै योसेखकदा पतु्र क्थए। 
योसेख यो्दाकदा पतु्र क्थए।

यो्दा योआननकदा पतु्र क्थए। योआनन रेसदाकदा पतु्र क्थए। रेसदा यरूबदाबेल कदा पतु्र 
क्थए। यरूबदाबेल शदालक्तएलकदा पतु्र क्थए। शदालक्तएल नेरीकदा पतु्र क्थए। नेरी मलकीकदा 
पतु्र क्थए। मलकी अद्दीकदा पतु्र क्थए। अद्दी कोसदामकदा पतु्र क्थए। कोसदाम एलमदा्मकदा 
पतु्र क्थए। एलमदा्म एरकदा पतु्र क्थए। एर यहोशकूदा पतु्र क्थए। यहोश ूएक्लएजरकदा पतु्र 
क्थए। एलीएजर योरीमकदा पतु्र क्थए। योरीम मत्दातकदा पतु्र क्थए। मत्दात लेवीकदा पतु्र 
क्थए। 

लेवी क्शक्मयोनकदा पतु्र क्थए। क्शक्मयोन यहू्दाकदा पतु्र क्थए। यहू्दा यसूफुकदा पतु्र 
क्थए। यसूफु योनदानकदा पतु्र क्थए। योनदान एलयदाकीमकदा पतु्र क्थए। एलयदाकीम मलेआकदा 
पतु्र क्थए। मलेआ क्भननदाकदा पतु्र क्थए। क्भननदा मत्दाथदाकदा पतु्र क्थए। मत्दाथदा नदातदानकदा पतु्र 
क्थए। नदातदान ्दाऊ्कदा पतु्र क्थए। ्दाऊ् क्यशकैदा पतु्र क्थए। क्यश ैओबे्कदा पतु्र क्थए। 
ओबे् बोअजकदा पतु्र क्थए। बोअज सलमोनकदा पतु्र क्थए। सलमोन नहशोनकदा पतु्र क्थए। 
नहशोम अममीनदा्बकदा पतु्र क्थए। अममीनदा्दाब आरदामकदा पतु्र क्थए। आरदाम हसे्ोनकदा 
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पतु्र क्थए। हसे्ोन फदारेसकदा पतु्र क्थए। फदारेस यहू्दाकदा पतु्र क्थए। यहू्दा यदाकूबकदा पतु्र 
क्थए। यदाकूब इसहदाककदा पतु्र क्थए। इसहदाक अरिदाहदामकदा पतु्र क्थए। अरिदाहदाम तेरहकदा 
पतु्र क्थए। तेरह नदाहोरकदा पतु्र क्थए। नदाहोर सरूगकदा पतु्र क्थए। सरूग रऊकदा पतु्र क्थए। 
रऊ पेलेगकदा पतु्र क्थए। पेलेग एबेरकदा पतु्र क्थए। एबेर शलेहकदा पतु्र क्थए।

शलेह केनदानकदा पतु्र क्थए। केनदान अप्तक्ष्क पतु्र क्थए। अप्तक्ष्क शमेकदा पतु्र क्थए। 
शमे नहूकदा पतु्र क्थए। नहू लेमखेकदा पतु्र क्थए। लेमखे मतशूलेहकदा पतु्र क्थए। मतशूलेह 
हनोककदा पतु्र क्थए। हनोक येरे्कदा पतु्र क्थए। येरे् महलदालेलकदा पतु्र क्थए। महलदालेल 
केनदानकदा पतु्र क्थए। केनदान एनोशकदा पतु्र क्थए। एनोश शतेकदा पतु्र क्थए। शते आ्मकदा 
पतु्र क्थए। आ्म परमशे्वरकदा पतु्र क्थए।३६१



येशूको जीवनको स्मय तालीका

क्नमन क्लक्खत तदाक्लकदाले येश ूवदासतक्वक रूपमदा जीउन ुभएको जदानकदारी क््न्छ। 
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