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एउटा कथा जसले तपाईको
ं जीवन
परिवर्तन गर्न सक्छ
येशू मसीह सबैभन्दा प्रभावशाली व्यक्ति हुनहु ुन्छ। थोरै व्यक्तिहरू जो उहाँको सामान्य
सरुु वातको बारे मा जान्दथे, उनिहरूले सोचेका हुन्थे कि उहाँ मानिस जातिको इतिहास
परिवर्तन गर्नुहुन्छ। तर जो उहाँको नजिक थिए उनिहरूले जान्दथे कि उहाँ अद्वितीय
हुनहु ुन्छ। उनिहरूले जान्दथे कि उहाँ एक मनषु ्य रूपमा जन्मिनु भएको थियो तर
उनिहरूले उहाँ परमेश्वर बाट नै आउनु भएको हो भन्ने विश्वासयोग्य प्रमाण देखक
े ा
थिए।
मत्ती, मर्कू स, लक
ू ा र यहू न्ना भन्ने चार लेखकहरूले यस संसारमा येशक
ू ो जीवनसँग
सम्बन्धित मखु ्य घटनाहरूलाई आफ्ना चार किताबहरूमा गरे का छन् जसलाई
“ससु माचार” भनिन्छ, जसको शाब्दिक अर्थ हो “खश
ु ीको खबर”। यी कुराहरू
उनिहरूले आफ्नो व्यक्तिगत गरुु चेला रूपी अनभु व अथवा कोही विश्वास योग्य
गवाहीद्वारा प्राप्त गरे का थिए। यद्यपी दईु लेखकहरूद्वारा उहाँको जन्म र प्रारम्भिक
जीवनको बारे मा बृतान्त प्रस्तुत गरिएको छ, बिशेष जोड चाहिँ येशक
ू ो जीवन कालका
अन्तिम तीन वर्षलाई दिइएको छ जब उहाँ एक महान गरुु , सामाजिक न्यायकर्ता,
छक्क पार्ने चगं ाईकर्ता र आध्यात्मिक अगवु ाको रूपमा प्रसिद्ध हुनभु यो।
मर्कू सले आफ्नो ससु माचार को सरुु वात यस कुराको बारे मा अकि
ं त गर्दै गर्छन कि जो
वचन परमेश्वरले आफ्ना भविष्यवक्ताद्वारा मानिसहरूसँग गर्नु भएको थियो येशमू ा परू ा
भएको छः उहाँ एक पठाईएका उद्धारकर्ता (“मसीह” वा “चनि
ु एका राजा”) हुनहु नु ्छ जो
आफ्नो “राज्यमा” आफ्ना मानिसहरूलाई एक साथ लैजाने योजनालाई परू ा गर्न सकुन।्
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यहू न्नाले आफ्नो ससु माचार यिनै उद्धारकर्ता (“मसीह”) जो ससं ारको सृष्टिको अगाडि
देखिनै “वचन” को रूपमा परमेश्वरको साथमा हुनहु नु ्थ्यो भनि सरुु गर्दछन।् लक
ू ा
जसको गवाही प्रत्यक्ष गवाहीको आधारमा छः लक
ू ाले यी शब्दहरूद्वारा सरुु वात गर्छनः
“परमेश्वरको योजना पर्णू हुनको लागी हाम्रो बीचमा घटेका घट्नाहरूको
बिषयमा धेरै मानिसहरूले इतिहास लेख्ने चेष्टा गरे का छन।् तिनीहरूले ती
कुराहरू नै लेखक
े ा छन् जनु कुराहरू सरुु देखि नै हामीलाई ती मानिसहरू
जो साक्षीहरू र परमेश्वरको सदं श
े का सेवकहरूले बताउँदै आएका छन।्
म आफैं ले सरुु देखि नै होशियार साथ सबै कुराहरूको अध्ययन गरे को छु।
त्यसैले, मैले सोचें मैले पनि तिमीहरूकोलागि क्रमानसु ार यी कुराहरू लेख्नै
पर्छ। यसैले, मैले तिमीहरूलाई बझु ाउनको लागि जनु तिमीहरूले सिके काछौ
त्यही कुराहरू नै सत्य हो भन्न, मैले यी कुराहरू लेखक
े ो छु।”
निम्न लिखित बृतान्त येशक
ू ो जीवन र शिक्षा चार ससु माचारबाट छानेर एक जीवन
कहानीको रूपमा प्रस्तुत गरिएको छ। यसको यही उदेश्य हो जो यहू न्नाले आफ्नो
लेखनमा उल्लेख गर्छन् अर्थात् यो उदेश्य स्पष्ट रूपमा ससु माचारको के न्द्र बिन्दु पनि
हो।
“येशल
े ा
ू े धेरै अरू आशचर्यकर्महरू देखाउनु भएको उहाँका चेलाहरूले देखक
थिए। ती आश्चर्यकर्महरू यस पसु ्तकमा लेखिएक छै नन।् तर ती कुराहरू
लेखिए ताकि तिमीहरूले विश्वास गर्न सक्छौ कि येशू नै ख्रीष्ट हुन;् जो
परमेश्वरको पत्रु हुन् भनि जब तिमीहरू उहाँलाई विश्वास गर्छौ, तिमीहरूले
उहाँको नाममा जीवन पाउन सक्छौं।”
(यहू न्ना २०:३०, ३१)

१ येशूको जन्म र बाल्यकाल
१.१ सरुु वात
ससं ार सृष्टि हुन पहिल्यै त्यहाँ बचन थियो। त्यो बचन परमेश्वरसँग थियो, अनि बचननै
परमेश्वर हुनहु ुन्थ्यो। उहाँको बचन शरू
ु मा परमेश्वरसँग हुनहु ुन्थ्यो। र उहाँकै माध्यमबाट
बिश्व सृजना हुन सक्यो। उहाँ बिना के ही सृजना हुन सके न। उहाँ स्वयं जीवन हुनहु ुन्थ्यो।
त्यो जीवन मानिसहरूको निम्ति ज्योति थियो। त्यो ज्योति अँध्यारोमा चम्कन्छ। अनि
अन्धकारले ज्योतिलाई जित्न सक्दैन।
परमेश्वरद्वारा पठाइएको यहू न्ना नाउँका एकजना मानिस थिए। यहू न्ना त्यही
ज्योतिको बिषयमा साँक्षी दिन आएका थिए। उनकै माध्यमद्वारा मानिसहरूले ज्योति
र बिश्वासबारे जान्न र सनु ्न पाए। यहू न्ना ज्योति थिएनन,् तर उनी ज्योतिको बारे मा
साँक्षी दिन आएका थिए। सत्य-ज्योति ससं ारमा आइरे हकाछन् भनेर उनले बताई दिए।
त्यो ज्योतिले सम्पूर्ण मानिसहरूलाई ज्योति दिनेछ।
उहाँ संसारका हुनहु ुन्थ्यो, संसार उहाँद्वारा हुन आयो, तर संसारले उहाँलाई चिनेन।
उहाँ स्वयंले सृजना गरे को संसारमा आउनभु यो तर उहाँका आफ्ना मानिसहरूले
उहाँलाई स्वीकार गरे नन।् के ही मानिसहरूले मात्र उहाँलाई स्वीकार गरे । ज-जसले
उहाँलाई स्वीकार गरे उनीहरूलाई मात्र परमेश्वरको सन्तान हुने अधिकार उहाँले
दिनभु यो। ती बालकहरू प्राकृ तिक तवरबाट जन्मेका थिएनन।् तिनीहरू आफ्नो
आमा-बाबक
ु ो शारीरिक इच्छा अथवा निर्णयबाट जन्मेका थिएनन।् तर तिनीहरू
परमेश्वरबाट जन्मेका थिए।
बचन शरीर हुन आए र हामी माझ बसे। हामीले उहाँको महिमा देख्यौं, अनि हामीले
पिताका एकमात्र पत्रु को महिमा जस्तो उहाँको महिमा देख्यौं। बचन अनग्रु ह र सत्यताले
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पर्णू थियो। यहू न्नाले ख्रीष्टकै सम्बन्धमा मानिसहरूलाई भने, “उहाँ एकजना हुनहु ुन्छ
जसका बिषयमा म भनिरहेको थिंए, ‘जो म पछि आउनहु ुन्छ, उहाँ मभन्दा महान्
हुनहु ुन्छ। किनभने उहाँ मभन्दा पहिल्यै आउनभु एको थियो।’ ”
उहाँ, बचन अनग्रु ह र सत्यको भण्डार हुनहु ुन्छ। हामीले उहाँबाट धेरै आशिष
पाएका छौं। मोशाबाट ब्यवस्था प्रदान गरिएको थियो तर अनग्रु ह र सत्यको बाटो येशू
ख्रीष्टबाटै आयो। कसैले पनि कहिल्यै परमेश्वरलाई देखक
े ा छै नन।् तर एकमात्र पत्रु
जो परमेश्वर हुनहु ुन्छ अनि जो पिताको अति नजिकमा हुनहु ुन्छ र उहाँले हामीलाई
परमेश्वर चिनाउनु भएको छ।१
१.२ स्वर्गदूतले बप्तिस्मा दिने यूहन्नाको जन्मको घोषणा गर्छन्
यहूदामा हेरोदको शासन कालमा जकरिया नाउँ गरे का एकजना पजू ाहारी थिए।
जकरिया अबियाका पजू ाहारी समहू का थिए। जकरियाकी पत्नी हारून बंशकी थिईन।्
तिनको नाउँ एलीशिबा थियो। ती दवु ै जकरिया र एलीशिबा परमेश्वर समक्ष असल
मानिस थिए। जहाँ सम्म परमप्रभक
ु ो जम्मै आज्ञा र नियमहरूको सम्बन्ध छ तिनीहरू
निष्कलंक थिए। तर जकरिया र एलीशिबा निःसन्तान थिए। एलीशिबा गर्भवती हुन
सकिनन,् कारण तिनीहरू दवु ै बृद्ध भइसके का थिए।
जब उनको समहू को सेवा गर्ने पालो थियो जकरियाले परमेश्वर अघि मानिसहरूको
सेवा पजू ाहारी भएर गरे । यस्तै उनको समहू को सेवा गर्ने समय थियो। पजू ाहारीहरूले
सधै ँ एकजना पजू ाहारीलाई धपू दिने गर्दथे। जकरिया यस्तै काम गर्ने छानिएका थिए।
यसकारण उनले परमप्रभक
ु ो मन्दिरमा धपू जलाउनु पर्थ्यो।  त्यहाँ जम्मै उपासकहरू
बाहिर एकत्रित भएका थिए। धपू दिइएकै बेला तिनीहरू प्रार्थना गर्नमा तल्लीन थिए।
 त्यसपछि धपू जलिरहेको दाहिनेपट्टि परमप्रभक
ु ो एउटा स्वर्गदतू जकरियाको अघि
उभिएका थिए। जब उनले स्वर्गदतू लाई देख,े जकरिया भ्रममा परे र डरले आत्तिए। ती
स्वर्गदतू ले जकरियालाई भने, “जकरिया, नडराऊ। तिम्रो प्रार्थनालाई परमेश्वरले
सनिदि
ु नु भएको छ। तिम्री पत्नी एलीशिबाले एउटा पत्रु जन्म दिनेछिन।् उनको नाउँ
तिमीले यहू न्ना राखिदिन।ु तिनले तिमीहरूमा आनन्द र खश
ु ीयाली ल्याउनेछन।्
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तिनको जन्मले धेरै-धेरै मानिसहरूमा सख
ु ल्याउनेछ। परमप्रभक
ु ो सामनु ्ने यहू न्ना
एकजना महान् मानिस बनिनेछन।् तिनले दाखरस अथवा मदिरा कदापि लिने छै नन।्
तिनको जन्मबाट नै तिनी पवित्र आत्माले भरिएको हुनेछन।्
“तिनी धेरै यहूदीहरूलाई परमप्रभु तिनीहरूका परमेश्वरतिर फर्काउने माध्यम हुनछ
े न।्
तिनी आफैं अग्रदतू झैं परमप्रभक
ु ो अघि-अघि जानेछन।् एलिया जस्तै तिनी पनि
शक्तिले सम्पन्न मानिस हुनछ
े न।् एलियामा भएकै आत्मा उनमा पनि हुनछ
े । बाबहु रू
र छोरा-छोरीहरू माझ उनले नै शान्ति बनाई राख्नेछन।् तिनीहरू जसले परमेश्वरको
आज्ञा पालन गर्दैनन् त्यस्ताहरूलाई धार्मिक मानिसहरूलाई जस्तै सोंच्ने बनाउनेछन।्
परमप्रभक
ु ो आगमनका निम्ति मानिसहरूलाई उनले नै तयारी पार्नेछन।् ”
जकरियाले स्वर्गदतू लाई भने, “यो कुरा साँचो हो भनेर म कसरी निश्चित हुन?ु म
एउटा बढू ो मानिस हु,ँ अनि मेरी पत्नी पनि बढु ी नै छिन?् ”
ती स्वर्गदतू ले जवाफ दिए, “म गाब्रिएल हु।ँ म परमेश्वरको अघि खड़ा रहन्छु ।
परमेश्वरले नै मलाई तिमीसित कुरागर्न र यिनै खशु ीको स-ु समाचार दिन पठाउनु भएको
हो। अब सनु । यी कुराहरू परू ा नहुन्जेल सम्म तिमी लाटो हुनछे ौ र बोल्न सक्नेछै नौ। किनभने
मैले भनेको कुराहरू जो आफ्नो समयमा सत्य हुनछे तिमीले बिश्वास गरेका छै नौ।”
बाहिरपट्टि, मानिसहरूले जकरियालाई पर्खिरहेका थिए। मन्दिरमा यति लामो समय
सम्म बसेको देखरे तिनीहरू छक्क परिरहेका थिए। त्यसपछि जकरिया बाहिर आए,
तर उनी बोल्न नसक्ने भएका थिए। उनी ती मानिसहरूका अघि देखा मात्र पर्न सक्थे।
तब तिनीहरूले उनले मन्दिरभित्र के ही दर्शन पाएको चाल पाए। उनले तिनीहरूसित
ईशारा मात्र गरिरहे अनि लाटा झैं बसिरहे। जब जकरियाको सेवाको दिन परू ा भयो,
तिनी आफ्नो घरतिर लागे।
के ही समय पछि जकरियाकी पत्नी एलीशिबा गर्भवती भइन।् अनि पाँच
महीनासम्म उनी घरदेखि बाहिर निस्किनन।् एलीशिबाले भनिन,् “हेर, मलाई परमप्रभल
ु े
के गर्नुभएको छ। उहाँले मेरो एउटा नानी जन्मियोस् भनी निर्णय लिनभु यो। परमप्रभल
ु े
ममाथि यति कृ पा गर्नु भयो कि अब उसो मानिसहरूको सामनु ्नेबाट मलाई लाज मक्त
ु
पार्नुभयो।”२
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१.३ स्वर्गदूतले येशूको जन्मको घोषणा गर्छन्
एलीशिबाको छै टौं महीनामा, गालीलको एउटा शहर नासरतमा बस्ने एउटी कन्याकहाँ
परमेश्वरले एउटा गाब्रिएल नाउँ गरे को दतू लाई पठाउनु भयो। तिनी दाऊदको परिवारको
यसू फ
ु नाउँ गरे को एक मानिससँग मगनी भएकी थिइन।् ती कन्याको नाउँ मरियम थियो।
ती स्वर्गदतू मरियमकहाँ गए अनि भने, “शभु कामना छ। परमप्रभु तिमीसितै हुनहु ुन्छ।
तिमी उहाँको खबु ै प्रिय छौ।”
तर त्यो स्वर्गदतू ले भनेका यी कुराहरूमा मरियम खबु ै बिचलित भइन।् मरियम
छक्क परिन् र भनिन् “यो अभिवादन को अर्थ के हो?”
ती दतू ले उनलाई भने, “डराउनु पर्दैन मरियम, किनभने परमेश्वर तिमीसित अत्यन्त
खश
ु ी हुनहु ुन्छ। सनु ! तिमी गर्भवती हुनेछौ, अनि तिमीले एउटा छोरो जन्माउनेछौ।
अनि उहाँको नाउँ तिमीले येशू राख्नु। उहाँ महान् हुनहु ुनेछ र सर्वोच्च परमेश्वरका
पत्रु कहलाउनु हुनेछ। परमप्रभु परमेश्वरले उहाँलाई उहाँको पर्खा
ु दाऊदको सिंहासन
दिनहु ुनेछ। उहाँले याकूबका घरानामाथि सँधक
ै ा लागि शासन गर्नुहुनेछ। येशक
ू ो
राज्यको अन्त्य कहिल्यै हुनेछैन।”
मरियमले ती स्वर्गदतू लाई भनिन,् “म कन्या नै छु, यस्तो कसरी हुन सक्छ?”
ती स्वर्गदतू ले मरियमलाई भने, “पवित्र आत्मा तिमीमाथि आउनहु नु छे अनि सर्वशक्तिमान
परमेश्वरको शक्तिले तिमीलाई ढाक्नेछ। यसकारणले जो जन्मनहु नु ्छ उहाँ परमेश्वरको पत्रु
कहलाइनु हुनेछ। यस विषयमा ध्यान देऊः तिम्रो आफन्त एलीशिबा पनि गर्भवती छिन्
तिनको अवस्था वृद्ध अनि बाँझी कहलाइएता पनि अहिले तिनी छ महीनाबाट गर्भवती
भएकी छिन।् किनभने परमेश्वरमा जे कुरा पनि सम्भव छ।”
मरियमले भनिन् “म परमप्रभक
ु ी दासी हु।ँ तपाईलें भने जस्तो ममाथि हुनदिनहु ोस।् ”
त्यसपछि स्वर्गदतू उनीबाट बिदा भए।३
१.४ मरियम र एलीशिबाको भेट
लगत्तै मरियम तयारी भइन् अनि यहूदिया गाउँको पहाडी शहरमा हत्तारिएर गईन।्
तिनी जकरियाको घरमा गईन् अनि एलीशिबालाई शभु कामना दिईन।् जब एलीशिबाले
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मरियमको शभु कामना सनि
ु न,् तब तिनको गर्भको नानी उफ्रियो। अनि एलीशिबा पवित्र
आत्माद्वारा भरिपर्णू भईन।्
तिनले जोरले चिच्याएर भनीन,् “अरू स्त्रीहरूलाई भन्दा परमेश्वरले तिमीलाई धेरै
आशीर्वाद दिनभु एको छ। अनि गर्भमा रहेको नानी पनि त्यस्तै अनग्रु हित छ। यस्तो
कसरी हुन सक्यो कि मेरा परमप्रभक
ु ी आमा मेरोमा आउनु पऱ्यो? जब मैले तिम्रो
अभिवादन सनु े, मेरो गर्भमा भएको बालक हर्षले उफ्रियो। तिमीलाई आशीर्वाद छ
किनभने परमप्रभल
ु े तिमीलाई भन्नु भएको कुरा परू ा हुनेछ भन्ने तिमीमा बिश्वास
थियो।”४
१.५ मरियमले परमेश्वरको प्रशंसा गर्छिन्
त्यसपछि मरियमले भनिन,्
“मेरो आत्माले परमप्रभक
ु ो प्रशसं ा गर्दछ,
अनि मेरो हृदय परमेश्वरमा आनन्दित हुदछ
ँ , जो मेरा मक्ु तिदाता हुनहु ुन्छ।
किनभने उहाँले आफ्नो दीन दासी प्रति कृ पा गर्नुभयो।
अब उप्रान्त सबै मानिसहरूले मलाई अनग्रु हित मान्नेछन,्
किनभने सर्वशक्तिमान परमेश्वरले मेरो निम्ति ठूला कार्यहरु गर्नुभएको छ।
उहाँको नाउँ पवित्र होस।्
जसले परमेश्वरलाई उपासना गर्छ,
उसको पसु ्तौंसम्म उहाँ दयालु हुनहु ुन्छ।
उहाँले आफ्नो बाहुबलद्वारा शक्ति प्रदर्शन गर्नु भएको छ।
उहाँले घमण्डीहरूलाई तिनीहरूको धनहरूको घमण्ड नष्ट गरिदिनु भएको छ।
उहाँले शक्तिशाली शासकहरूलाई सिंहासनबाट हटाउनभु एको छ,
अनि नम्रहरूलाई उचाल्नु भएको छ।
उहाँले भोकाहरूलाई असल खाद्यहरूले तृप्त पार्नु भएको छ,
तर स्वार्थी र धनीहरूलाई रित्तै हात पठाई दिनु भएको छ।
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उहाँ आफ्नो दास इस्राएललाई सहायता गर्न आउनु भएको छ।
उहाँले हामीलाई उहाँको कृ पा दिनभु एको छ।
उहाँले अब्राहाम र उनका सन्तानलाई दया गर्न,
हाम्रा पर्खा
ु हरूलाई दिएको बचन अनसु ार सम्झनभु यो।”५

१.६ बप्तिस्मा दिने यूहन्नाको जन्म
एलीशिबाको सत्के
ु री हुने समय भयो अनि तिनले एउटा छोरो जन्माइन।् तिनका
छिमेकीहरू र आफन्तहरूले तिनीप्रति परमप्रभु परमेश्वरले अति नै अनग्रु ह देखाएको
सनु ेका थिए। तिनीहरू एलीशिबासँग खश
ु ी थिए।
बालक आठ दिनको भएपछि तिनीहरू उसको खतना गर्न आए। तिनीहरूले उसको
नाउँ जकरिया राख्न चाहान्थे किनभने यो उसकै बाबक
ु ो नाउँ थियो। तर उसकी आमाले
भनिन,् “होइन, उसको नाउँ यहू न्ना हुनेछ।”
मानिसहरूले एलीशिबालाई भने, “तर तिमीहरूको परिवारमा यस्तो नाउँ भएको
कोही छै न।” त्यसपछि तिनीहरूले तिनका बाबल
ु ाई संकेत गरे , “तिमीले यसको नाउँ
के राख्ने इच्छा गरे का छौ?” भनिसोधे।
जकरियाले के ही लेख्न पाटी माँगे। तब उनले लेखिदिए, “उसको नाउँ यहू न्ना हो।”
तिनीहरू छक्क परे । त्यही बेला जकरियाको मख
ु खोलियो। उसको जिब्रो फुट्यो
अनि उनी बोल्न थाले। उनले परमेश्वरको प्रशसं ा गरे । अनि उनको सबै छिमेकीहरू
डराए। यहूदियाको पहाडी क्षेत्रका बासिन्दाहरू यस बिषयमा कुराहरू गर्न थाले।
जम्मै मानिसहरू ज-जसले यी कुराहरू सनु े तिनीहरू निकै प्रभावित भए “यो के टो
पछि के बनिन्छ होला भनेर सोच्न थाले?” परमप्रभु त्यस बालकसित हुनाले त्यस्तो
सोचिएको थियो।६
१.७ जकरियाले परमेश्वरको प्रशंसा गर्छन्
त्यसपछि यहू न्नाको बाबु जकरियामा पवित्र आत्मा आउनभु यो। अनि तिनले यस्तो
अगमवाणी दिन थालेः
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“इस्राएलका परमप्रभु परमेश्वरको प्रशसं ा गर।
कारण उहाँले आफ्ना मानिसहरूलाई सहायता गर्नुभयो,
अनि तिनीहरूलाई स्वतन्त्रता दिनभु यो।
परमेश्वरकै सेवक दाऊदका बंशबाट
उहाँले हामीलाई शक्तिशाली मक्ु तिदाता दिनभु एको छ।
उहाँले भन्नुभएको थियो कि उहाँले यी सब गर्नु हुनेछ।
धेरै अघिनै उहाँका पवित्र अगमवक्ताहरूबाट
उहाँले यी सब कुराहरू भन्नुभएको हो।
उहाले हामीलाई शत्रुहरूदेखि,
अनि हामीलाई घृणागर्ने शक्तिहरूदेखि जोगाउनु भएको छ।
उहाँले हाम्रा पर्खा
ु हरूलाई दया गर्नेछु भन्नु भएको छ।
उहाँले पवित्र करार पनि स्मरण गर्नु भएको छ।
उहाँले हाम्रा पर्खा
ु अब्राहामको
अघि शपथ खानु भएको थियो की
उहाँले हामीलाई हाम्रो शत्रुहरूको पन्जाबाट स्वतन्त्र राख्ने शपथ लिनु भएको छ,
औ हामीलाई निर्भयपर्वू क उहाँको सेवामा राख्नुहुनेछ।
जब सम्म हामी जीवित रहन्छौ हामी पवित्र
अनि परमेश्वर अघि सही मार्गमा रहनेछौं।
ए बालक, अब तिमी, महा-महिमाको अगमवक्ता कहलाइनेछौ।
उहाँको आगमनको मार्ग तयारी पार्न
तिमी सर्वप्रथम परमेश्वरको अघि जानेछौ।
तिमीले उहाँका मानिसहरूलाई तिनीहरूको पापहरूबाट
क्षमा पाएर कसरी बाँच्ने त्यो बझु ाउनेछौ।
“परमेश्वरको प्रेमपर्णू करूणा पाएर,
हामीमा स्वर्गबाट एउटा नयाँ उज्यालो ज्योति चम्कनेछ।
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उहाँले अन्धकारमा बसेका,
मृत्युको डरमा परे काहरूलाई मद्दत गर्नुहुनेछ।
उहाँले हामीलाई शान्तिको मार्गतिर पथ-प्रदर्शन गर्नुहुनेछ।”

यसरी नै ती बालक बढ्दै गए र आत्मामा शक्तिमान हुदँ ै गए। जबसम्म इस्राएलमा
मानिसहरूलाई शिक्षा दिन तिनी आएनन् त्यत्तिबेला सम्म यहू न्ना मानिसहरूदेखि
टाढा भएर बसे।७
१.८ येशूको जन्म
त्यसैबेला अगस्टस सिजरले रोमको अधिनमा रहेका सबै देशहरूलाई एउटा आदेश
पठाए। त्यो आदेश अनसु ार जम्मै मानिसले आफ्नो नाउँ पञ्जीकरण गराउनु पर्थ्यो।
यो नै पहिलो पल्टको यस्तो जनगणना थियो। कुरे नियस सिरयाको राज्यपाल हुदा
ँ यो
भएको हो। जम्मै मानिसहरू आ-आफ्नो शहरहरूमा नाउँ पञ्जीकरण गराउन गए।
यसू फ
ु पनि गालीलको नासरत शहरबाट यहूदियाको बेथलेहमे नामक शहरमा गए।
बेथलेहमे शहरलाई दाऊदको शहर भनिन्थ्यो। यसू फ
ु पञ्जीकरणको लागि मरियम सँगै
गए किनभने मरियमसँग उसको बिवाह निश्चित भइसके को थियो। मरियम त्यसबेला
गर्भवती थिईन।् यसू फ
ँ नै बालक जन्मने समय भएको थियो।
ु र मरियम बेथलेहमे मा हुदा
अनि तिनले जेठो पत्रु जन्माइन।् त्यसबेला धर्मशालाभित्र ठाउँ थिएन। त्यसैले तिनले
आफ्नो बालकलाई लगु ाहरूले बेरिन् अनि एउटा डूँडमा सतु ाइन।् ८
१.९ गोठालाहरूले येशूको बारेमा सनु ्दछन्
त्यो राती त्यस क्षेत्रमा बाहिर खेतमा के ही गोठालाहरू आफ्नो भेंडाहरू हेरचाह
गरिरहेका थिए। परमप्रभक
ु ो एउटा दतू यसैबेला तिनीहरूको अघि उभिए। परमप्रभक
ु ो
महिमा तिनीहरूको चारै तिर चम्किरहेको थियो। ती गोठालाहरू खबु ै डराए। तर
त्यो स्वर्गदतू ले तिनीहरूलाई भने, “डराउनु पर्दैन, किनभने म तिमीहरूलाई शभु समाचारहरू भन्न लागेको छु। यसले सबै मानिसहरूलाई अत्यन्त हर्षित तलु ्याउनेछ।
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किनभने आज नै दाऊदको शहरमा तिमीहरूको निम्ति एउटा मक्ु तिदाताको जन्म
भएको छ। उहाँ ख्रीष्ट, प्रभु हुनहु ुन्छ। उहाँलाई तिमीहरूले यसरी चिन्नेछौः तिमीहरूले
एउटा बालकलाई लगु ाले बेह्रेको र डुँडमा सति
ु रहेको भेट्टाउनेछौ।”
त्यसपछि अचानक अनगन्ति स्वर्गिय दतू हरू पहिलो दतू सँग भेला भए। सबै
दतू हरूले यसो भन्दै परमेश्वरको प्रशसं ा गरिरहेका थिए,
“स्वर्गमा परमेश्वरलाई महिमा,
अनि जति मानिसहरूसँग परमेश्वर खश
ु ी हुनहु ुन्छ,
	तिनीहरूमा शान्ति रहोस।् ”
ती स्वर्गदतू हरूले गोठालाहरूलाई छोडे, अनि स्वर्गतिर प्रस्थान गरे । गोठालाहरूले
आपसमा कुरा गरे , “अब हामी बेथलेहमे जाऊँ, अनि के भएको छ हेरौं, जसको
बिषयमा परमप्रभु परमेश्वरले हामीलाई थाहा दिनभु एको छ।”
तिनीहरू हतारहतार त्यहाँ गए अनि मरियम र यसू फु लाई भेटे, अनि बालक डूँडमा
सति
ु रहेको भेट्टाए। गोठालाहरूले बालकलाई देख।े तब तिनीहरूले बालकको बिषयमा
स्वर्गदतू ले जे भनेका थिए सनु ाए।
गोठालाहरूको कुरा सनु ेर सबै छक्क परे । मरियमले यी सबै कुराहरू आफ्नै हृदयमा
राखिन,् र ती बिषयहरूमा सोचिरहिन।् गोठालाहरूले तिनीहरूले देखक
े ा र सनु ेका
घटनाहरूका निम्ति परमेश्वरप्रति प्रशसं ा गर्दै र महिमा गाउँदै आफ्ना भेंडाहरू भएको
ठाँउमा फर्के । स्वर्गदतू ले तिनीहरूलाई वर्णन गरे झैं सबै सत्य भयो।
जब बालक आठ दिनको भए, उनको खतना गरियो अनि येशू नाउँ राखियो। यो
त्यही नाउँ हो जनु बालक गर्भमा आउन अघि नै स्वर्गदतू ले भनेका थिए।९
१.१० मन्दिरमा येशूको अर्पण
मोशाको ब्यवस्था अनसु ार जब मरियम र यसु फ
ु लाई चोख्याउने दिन आइपगु ्यो
तिनीहरूले बालकलाई परमप्रभु अघि समर्पण गराउन यरूशलेम लगे। परमप्रभक
ु ो
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ब्यवस्थामा यस्तो लेखिएको छः “यदि कुनै परिवारमा पहिलो सन्तान परुु ष जन्मे ऊ
परमप्रभक
ु ो निम्ति ‘पवित्र मानिन्छ।’ ” उनीहरु, “तिमीले एक जोडी ढुकुर अथवा एक
जोडी बच्चा परे वा बलिदान स्वरूप प्रदान गर्नुपर्छ।” यसकारण परमप्रभक
ु ो ब्यवस्था
अनसु ार यो बलिदान प्रदान गर्न यरूशलेममा गए।
शिमियोन नाउँ गरेको एकजना मानिस यरूशलेममा बस्थे। उनी भक्त र खबु ै धार्मिक
मानिस थिए। उनी इस्राएलको मक्ु ति हेर्न प्रतीक्षा गरिरहेका थिए अनि उनीमा पवित्र आत्मा
हुनहु नु ्थ्यो। परमप्रभु ख्रीष्टलाई नदेखे सम्म तिमी मर्नेछैनौ भनेर उनलाई पवित्र आत्माले
भन्नुभएको थियो। आत्माले तिनलाई डोऱ्यउँदै मन्दिरमा आए। यहूदी नियम अनसु ार
जे गर्नु पर्ने थियो त्यही गर्नलाई येशक
ू ी आमा र बाबल
ु े बालकलाई मन्दिरमा ल्याए।
शिमियोनले आफ्नो काखमा बालक लिए अनि परमेश्वरलाई प्रशसं ा गरे अनि भनेः
“अब हे परमप्रभ,ु आफ्नो बचन अनसु ार,
तपाईको
ं दासलाई शान्तिसँग बिदा दिनहु ोस।्
किनभने मेरा आँखाले तपाईको
े ा छन।्
ं उद्धार देखक
जो तपाईलें नै समस्त राष्ट्रहरूको
अघि तयार पार्नुभएको हो।
तपाईको
ं पथ-प्रदर्शनमा गैर-यहूदीहरूको लागी उनी नै प्रकाश हुन।
उनले नै तपाईका
ं मानिसहरूलाई इस्राएलमा ल्याउनेछन।् ”
उनको बिषयमा शिमियोनले यस्तो कुरा गरे को देखरे येशक
ू ो आमा बाबु छक्क
परे । त्यसपछि शिमियोनले तिनीहरूलाई आशीर्वाद दिए अनि मरियमलाई भने, “यो
बालक इस्राएलमा धेरैजनाको उत्थान र पतनको कारण हुनेछ। उनी परमेश्वर तर्फ को
चिन्ह हुनेछन् र जसलाई कतिपयद्वारा अस्वीकार गरिनेछ। यसकारण धेरै मानिसहरूको
बिचारहरू प्रकाशमा आउनेछन।् र जे हुनेछ त्यो तिम्रालागी तरवारले मटु ु चीरे जस्तै
दःु खपर्णु हुनेछ। हन्ना, एकजना अगमवादिनी स्त्री पनि त्यहीं मन्दिरमा थिईन।् तिनी
आशेर कुलको फनएु लकी छोरी थिईन। हन्ना धेरै बढु ी भइसके की थिइन।् बिवाह गरे र
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तिनले दाम्पत्य जीवन खालि सात वर्ष मात्र बिताइन। त्यसपछि तिनको लोग्ने मरे को
थियो, अनि तिनी बिधवा भएकी थिइन,् औ अहिले तिनी चौरासी वर्ष पगु ेकी थिइन।्
हन्ना सधै ँ मन्दिरमा रहन्थिन।् उनी कहीं जाँदनै थिइन।् रात दिन उपावास र प्रार्थना गर्दै
मन्दिरमा परमेश्वरको आराधना गर्थिन।्
ठीक समयमा तिनी त्यो बालकको आमा बाबक
ु हाँ आई पगि
ु न,् औ परमेश्वरलाई
धन्यवाद दिन थालिन।् ती जम्मै ज-जसले यरूशलेमको उद्धारको निम्ति अपेक्षा
गरिरहेका थिए, तिनीहरूसँग उनको बिषयमा कुरा गरिन।् ”१०
१.११ ज्योतिषीहरू येशूलाई भेट्न आउँछन्
यहूदिया भन्ने ठाउँको बेथलेहमे शहरमा येशक
ू ो जन्म भएको थियो। हेरोद राजा भएको
बेलामा उहाँको जन्म भएको थियो। जब येशक
ू ो जन्म भयो के ही ज्योतिषीहरू पर्वू बाट
यरूशलेममा आए। ती ज्योतिषीहरूले मानिसहरूलाई यसोभनी सोधे, “यहूदीहरूका
राजा भएर जन्मेका उहाँ कहाँ हुनहु ुन्छ? हामीले उहाँको तारा पर्वू मा देख्यौं जसले उहाँ
जन्मेको संकेत दिएको छ। हामीले पर्वी
ु आकाशमा तारा उदय हुदँ ै गरे को देख्यौं। हामी
उहाँको आराधना गर्न आएका छौं।”
जब राजा हेरोदले यहूदीहरूका यी नयाँ राजाको बारे मा सनु े। हेरोद यस घट्नाबाट
चिन्तित भए।यसकारण यरूशलेमका सबै बासिन्दाहरूलाई पनि यो समाचारले
चिन्तित तलु ्यायो। हेरोदले सबै मखु ्य यहूदी पजू ाहारीहरू र जनताका शास्त्रीहरूको
एउटा सभा बोलाए। उनले तिनीहरूलाई सोधे, “ख्रीष्टको जन्म कहाँ हुने हो?”
तिनीहरूले जवाफ दिए, “यहूदियाको बेथलेहमे शहरमा, अगमवक्ताद्वारा यस बिषयमा
लेखिएको छ:
‘ए बेथलेहमे , यहूदाको मल
ु क
ु ,
तँ यहूदाका शासकहरूका माझ महान् छस।्
हो, तँबाट एकजना शासक आउनेछन,्
जो मेरो मानिस, इस्राएलको रे खदेख गर्नेछन।् ’ ”
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त्यसपछि हेरोदले पर्वू का ती ज्योतिषीहरूलाई गप्त
ु मा बोलाए। हेरोदले तिनीहरूबाट
पहिलो पल्ट तारा देखा परे को समय ठीकसँग पत्ता लगाए। त्यसपछि हेरोदले ती
ज्योतिषीहरूलाई बेथलेहमे मा पठाए। हेरोदले तिनीहरूलाई भने “जाओ र बालकको
बारे मा ठीकसँग पत्ता लगाओ। जब त्यो बालकलाई भेट्टाउनेछौ, तब मलाई खबर गर,
र म पनि गएर तिनको आराधना गर्नेछु।”
राजाका सबै कुरा सनु े र ज्योतिषीहरू गए। जनु -तारा तिनीहरूले पर्वु मा देखक
े ा थिए,
फे रि त्यही तारा तिनीहरूले देख।े ज्योतिषीहरूले तारालाई पछ्याउन थाले। त्यो तारा
सानो बालक भएको ठाउँमा नपगु नु ्जेल तिनीहरूको अघि-अघि गयो र त्यही अडियो।
तारा देखरे ज्योतिषीहरू अत्यन्तै खश
ु ी भए।
तिनीहरू बालक भएको घरभित्र गए। त्यहाँ सानो बालकलाई आफ्नो
आमा मरियमसँग देखे। तिनीहरूले शिर झक
ु ाएर बालकलाई दण्डवत् र
आराधना गरे । बालकलाई ल्याइदिएका उपहारहरू तिनीहरूले खोले र
उनलाई सनु , धपू र मरू ्र का भेटी चढ़ाए। तर परमेश्वरले तिनीहरूलाई सपनामा
चेतावनी दिनुभयो। परमेश्वरले तिनीहरूलाई “हेरोदकहाँ फर्के र नजाऊ” भनी
चेताउनी दिनुभयो। त्यसपछि तिनीहरू अर्कै बाटो भएर आफ्नो निज देशमा
फर्कि ए।११
१.१२ येशूको परिवार मिश्रतिर प्रस्थान गर्छन्
ज्योतिषीहरू गएपछि, परमप्रभक
ु ो एउटा दतू सपनामा यसू फ
ु कहाँ देखा परे । दतू ले
भने, “उठ, साना बालक र उहाँकी आमालाई साथमा लिएर मिश्रदेशमा जाऊ। हेरोदले
साना बालकहरूलाई खोज्न लागिरहेको छ। उसले सानो बालकलाई मार्न चाहन्छ।
मैले नभनेसम्म तिमी त्यहीं बस्नु।”
अनि यसू फ
ु उठे र सानो बालक र उनकी आमालाई साथमा लिएर त्यसै बखत
मिश्रदेश तर्फ लागे। तिनीहरूले रातीनै घर छोडे। हेरोदको मृत्यु नभएसम्म यसू फ
ु
मिश्रदेशमा नै बसे। अगमवक्ताद्वारा परमेश्वरले भन्नू भएको बचन यसरी परू ा भयो।
परमेश्वरले भन्नूभयो, “मैले आफ्नो पत्रु लाई मिश्र देशबाट बोलाएँ।”१२
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१.१३ बेथलेहेममा बालकहरूको हत्या
ज्योतिषीहरूबाट हेरोदले धोका पाएको थाहा पाएपछि तिनी साह्रै रिसाए। अनि
बेथलेहमे र त्यसका छे उछाउमा भेट्टाएका सबै स-साना बालकहरूलाई मार्ने आदेश
दिए। ज्योतिषीहरूबाटै हेरोदले बालक जन्मेको समय पत्ता लगाएका थिए। त्यस
बेलादेखि अहिलेसम्म दईु बर्षको अवधि बितेको थियो। अनि हेरोदले दईु बर्ष र
त्यसदेखि मनि
ु का सबै बालकहरूलाई मार्न लगाएका थिए। तब यर्मिया अगमवक्ताद्वारा
परमेश्वरले भन्नुभएको बचन सत्य भयो:
“रामामा एउटा स्वर सनि
ु यो, रूवाबासी र आलाप-बिलापको।
राहेलले आफ्ना बालकहरूको लागि बिलाप गरिरहेकी थिइन,
शान्त बन्न तिनले अस्वीकार गरिन,्
किनकि तिनका बालकहरू अब जीवित थिएनन।् ”१३
१.१४ येशूको परिवार मिश्रबाट फर्कि न्छन्
हेरोद मरे पछि, परमप्रभक
ु ा एकजना दतू यसू फ
ु कहाँ सपनामा देखा परे । यो घट्ना
त्यसबेला भयो जब यसू फ
ु मिश्रदेशमा नै थिए। स्वर्गदतू ले यसो भने, “उठ, साना
बालक र उहाँकी आमालाई लिएर इस्राएल जाऊ। बालकलाई मार्न चाहने ती मानिस
अहिले मरिसके का छन।् ”
त्यसपछि यसू फ
ु उठे , बालक र उहाँकी आमालाई लिएर इस्राएल तर्फ गए। तर
यसू फ
ले
यहू
दि
यामा
त्यसबेला अर्खिलाउस राजा भएको कुरो सनु ।े आफ्ना बाबु हेरोदको
ु
मृत्युपछि अर्खिलाउस राजा भए। यसकारण यसू फ
ु त्यहाँ जान डराए। सपनामा पनि
तिनलाई चेतावनी भयो। त्यसपछि तिनले त्यो ठाउँ छाडे अनि गालीलको इलाकामा
गए। यसू फ
ु नासरत भन्ने ठाउँमा पगु े र त्यही बस्न थाले। यसरी अगमवक्ताद्वारा बोलिएको
बचन सत्य भयो। परमेश्वरले भन्नुभएको थियो कि “ख्रीष्टलाई नासरी भनिनेछ।”१४
सानो बालक दिन प्रतिदिन बढ्दै गए। उनी बलियो हुदँ ै गए, अनि ज्ञानले भरिए।
परमेश्वरको अनग्रु ह तिनको साथ थियो।१५
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१.१५ बालक येशू मन्दिरमा
निस्तार चाडको बेला प्रत्येक वर्ष नै येशक
ू ो आमा बाबु यरूशलेम जाने गर्थे। जब येशू
बाह्र वर्ष को हुनभु यो, सधै ँ झैं उहाँका माता पिता उहाँको साथमा त्यो भोजमा सामेल
भए। जब भोज सिद्धियो ,तिनीहरू घर फर्कि रहेका थिए। तर बालक येशू यरूशलेममा नै
बस्नुभयो। उहाँको बिषयमा आमा -बाबल
ु ाई के ही थाहा भएन। तिनीहरूले सोचे कि
उहाँ अन्य यात्रीहरूसँग हुनहु ुन्छ, यसकारण तिनीहरू दिनभरी हिडं ीरहे। तब उहाँलाई
आफ्नो साथी तथा आफन्तहरू माझ तिनीहरूले खोज्न लागे। तर यसू फ
ु र मरियमले
उहाँलाई तिनीहरू बीचमा नदेख्दा तिनीहरू उहाँलाई खोज्न यरूशलेम फर्के ।
तीन दिनपछि तिनीहरूले उहाँलाई मन्दिरमा भेटे। येशू मन्दिरमा धार्मिक
शिक्षकहरूसँग तिनीहरूका कुराहरू सनु ्दै र तिनीहरूलाई प्रश्न गर्दै बसिरहनु भएको
थियो। ज-जसले उहाँलाई सनु े उहाँको समझ र उत्तरहरूमा छक्क परिरहेका थिए।
जब उहाँका आमा-बाबल
ु े उहाँलाई भेटे, तिनीहरू आश्चर्य चकित भए। उहाँकी
आमाले उहाँलाई भनिन,् “पत्रु , तिमीले हामीलाई किन यसो गऱ्यौ? तिम्रो बाबु अनि
म तिमीलाई खोज्दा साह्रै चिन्तित् थियौं।”
तब येशल
ू े तिनीहरूलाई भन्नुभयो, “तपाईहरूले
ं मलाई किन खोजिरहनु भएको?
के तपाईहरू
ं जान्नुहुन्न कि मेरा पिताको कार्य जहाँ हुन्छ म त्यहीं रहनु पर्छ?” तर
तिनीहरूले येशल
ू े उनीहरूलाई दिनभु एको उत्तरको अर्थ बझु ्न सके नन।्
तब येशू तिनीहरूसँगै नासरत जानु भयो। उहाँले आफ्ना आमाबाबल
ु े भनेका सबै
कुराहरू मान्नु भयो। तर उहाँकी आमाले भने, अझै त्यही कुराहरूनै मनमा राखिरहेकी
थिइन।् येशू शारीरिक रूपमा र बद्धि
ु मा बढ्दै हुनहु ुन्थ्यो अनि परमेश्वर र मानिसहरूबाट
अनग्रु ह पाईरहनु भएको थियो।१६

२ येशूको सार्वजनिक जीवनको सरुु वात
२.१ बप्तिस्मा दिने यूहन्नाले मार्ग तयार पार्छन्
सिजर तिबेरियसको पन्ध्रौं वर्षमा:
पन्तियस पिलातसु यहूदियाका राज्यपाल थिए;
अनि हेरोद गालीलका शासक थिए;
तिनको भाइ फिलिप इतरु िया र त्राखोनितिसका शासक थिए
अनि लसु ानियास, अबलेनका शासक थिए।
जब अन्नास र कै याफा प्रधान पजू ाहारीहरू भएका थिए, उजाड़ स्थानमा जकरियाको
छोरो यहू न्नाले परमेश्वरको वचन पाए। तिनी यर्दन नदीको वरिपरिको जम्मै स्थानहरूमा
गए। तिनीहरूको पाप मोचनको लागि बप्तिस्मा लिएर हृदय र जीवन परिवर्तन गर्ने
बारे मा तिनले मानिसहरूलाई प्रचार गर्दै थिए। यी सबै कुराहरू अगमवक्ता यशैयाले
लेखक
े ो पसु ्तकको बर्णन अनसु ार भयोः
“उजाड स्थानमा कराइरहेको आवाजः
‘परमप्रभक
ु ा निम्ति मार्ग तयार पार।
उहाँको पथहरू सोझो पार।
प्रत्येक खाल्डा परु िनेछ,
अनि हरे क डाँडा र ढिस्का सम्म पारिनेछ,
अप्ठेरा बाटोहरू समतल पारिनेछन,
अनि दर्गु म् बाटोहरू सहज बनाइन्छन!्
सबै मानिसहरूले परमेश्वरको
मक्ु तिको दर्शन गर्नेछन!् ’ ”१७
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यहू न्नाको लगु ा ऊँटको रौंको थियो। तिनको कम्मरमा छालाको पेटी थियो।
तिनको आहार सलह र बन-मह थियो। यहू न्नाको सन्श
दे सनु ्न मानिसहरू भेला भए।
यरूशलेम र सारा यहूदिया र यर्दन नदी वरिपरि सबै भागका मानिसहरू तिनीहरूकहाँ
गए। आफ्नो पाप स्वीकार गरे पछि मानिसहरू आए अनि यहू न्नाद्वारा यर्दन नदीमा
बप्तिस्मा लिए।
धेरै फरिसीहरू र सदक
ु ीहरू यहू न्नाकहाँ बप्तिस्मा लिनका निम्ति आए। जब
यहू न्नाले तिनीहरूलाई देखे तिनले भने, “हे सर्पका सन्तान हो, आउन लागेको
परमेश्वरको क्रोधबाट भाग्न कसले तिमीहरूलाई चेतावनी दियो? तिमीहरू यस्तो काम
गर। जसबाट, तिमीहरूको हृदय र रहन-सहन साँच्चै परिवर्तन भएको बझि
ु नेछ। अनि
‘अब्राहाम नै हाम्रा पिता हुनहु ुन्छ’ भन्ने कुरा आपसमा बिचार नगर। म तिमीहरूलाई
भन्दछु, परमेश्वरले यी ढुङ्गाबाट अब्राहामका लागि सन्तान प्रदान गर्न सक्नुहुन्छ।
अनि अहिलेनै रूखहरूको फे दमा बन्चरो परे को छ। असल फल नफलाउने सबै
रूखहरूलाई काटेर ढालिनेछ अनि आगोमा फालिनेछ।१८
मानिसहरूले यहू न्नालाई सोधे, “हामीले के गर्नु पर्ने हो?”
यहू न्नाले उत्तर दिए, “यदि तिमीहरूसित दईु वटा दौरा छ भने नहुनेलाई एउटा देऊ।
खानेकुरा छ भने पनि अरूलाई बाँड।”
कर उठाउनेहरू पनि यहू न्नाकहाँ आए। तिनीहरूले बप्तिस्मालिन चाहन्थे।
तिनीहरूले यहू न्नालाई भने, “गरुु ज्यू, हामीले के गर्नुपर्छ?”
यहू न्नाले तिनीहरूलाई भने, “तिमीहरूलाई जति उठाउने आदेश छ त्यो भन्दा
ज्यादा कर नउठाऊ।”
कोही सिपाहीरूले यहू न्नालाई सोधे, “हामीले चाँहि के गर्ने?”
यहू न्नाले तिनीहरूलाई भने, “बलपर्वू क मानिसहरूबाट पैसा नलेउ। कसैको बारे मा
झटू ो नबोल। आफूले कमाएको जे जति पैसा छ त्यसैमा सन्तुष्ट होऊ।”
सबै मानिसहरू ख्रिष्ट आउनहु ुन्छ भन्ने प्रतिक्षामा थिए, अनि यहू न्नाको बारे मा
अचम्म मानिरहेका थिए। तिनीहरूले सोचे, “के उहाँनै ख्रीष्ट हुनहु ुन्छ त?”
यूहन्नाले प्रत्येकलाई उत्तर दिए, “म तिमीहरूलाई पानीद्वार बप्तिस्मा दिन्छु तर
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म पछि जुन एकजना आउनुहुनेछ उहाँले मैले भन्दा धेरै महान् कार्य गर्न सक्नुहुन्छ।
म उहाँको जुत्ताको फिता मात्र पनि खोल्ने योग्यको छै न। उहाँले तिमीहरूलाई
पवित्र आत्मा र आगोले बप्तिस्मा दिनुहुनेछ। उहाँ खला सफा पार्न तयार हुनुहुन्छ।
उहाँले राम्रो अन्नलाई भूसदेखि अलग पार्नु हुनेछ। उहाँले असल अन्नलाई
उहाँको ढुकुटीमा थुपार्नु हुनेछ। अनि नराम्रो जति उहाँले कहिल्यै ननिभ्ने आगोमा
जलाइदिनु हुनेछ।” त्यसपछि तिनले मानिसहरूलाई धेरै अरू कुराहरूले उत्साह
दिए, अनि सु-समाचारहरू उनीहरूलाई भने। यूहन्नाले सु-समाचाहरू लगातार
सुनाउन थाले।१९
२.२ येशूको बप्तिस्मा
त्यसैबेला येशू गालील भएर यर्दन नदीमा आउनभु यो। येशू यहू न्नाद्वारा बप्तिस्मा
लिनका निम्ति यहू न्नाकहाँ आउनभु यो। तर यहू न्नाले उनी येशल
ू ाई बप्तिस्मा दिन
योग्यको छै नन-् भन्ने कोशिश गरे उनले सोधे, “तपाई ं मकहाँ बप्तिस्मा लिन किन
आउनभु यो? म आफैं ले तपाईबाट
ं बप्तिस्मा लिनपु र्ने हो।”
येशल
ू े भन्नुभयो, “अहिलेलाई यस्तै हुनदेऊ। हामीले यसरी नै सही कुरा गर्नुपर्छ।”
त्यसपछि यहू न्ना येशल
ू ाई बप्तिस्मा दिन राजी भए।
त्यसपछि येशू बप्तिस्मा लिएर तरुु न्तै पानीबाट माथि निस्कनभु यो। स्वर्ग उहाँको
निम्ति उघ्रियो अनि परमेश्वरको आत्मा ढुकुर जस्तै आफूमाथि आइरहेको देख्नु भयो।
तब स्वर्गबाट यो वाणी आएको सनि
ु यो। वाणिले यसो भन्यो, “यिनी मेरो प्यारो पत्रु हुन्
र म यिनीसँग अत्यन्त प्रसन्न छु।”२०
जब येशल
ू े आफ्नो कार्य गर्न थाल्नुभयो, त्यसबेला उहाँको उमेर झण्डै तीस वर्ष
पगु ेको थियो।२१
२.३ येशूको परीक्षा
त्यसपछि आत्माले येशल
रा परीक्षा गर्नको निम्ति
ू ाई मरुभमि
ू मा लगेर गयो। दष्टात्माद्वा
ु
त्यहाँ लगिएको थियो। चालीस दिन र चालीस रात येशल
ू े के ही खानु भएन। त्यसपछि
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उहाँ भोकाउनु भयो। शैतान येशू कहाँ परीक्षा गर्नलाई आयो र भन्यो, “यदि तपाई ं
परमेश्वरको पत्रु हुनहु ुन्छ भने यी ढुङ्गाहरू रोटी होऊन् भनी आज्ञा दिनहु ोस।् ”
येशल
ू े जवाफ दिनभु यो, “धर्मशास्त्रमा यस्तो लेखिएको छ,
‘मानिस रोटी खाएर मात्र बाँच्दैन तर परमेश्वरको
मख
ु बाट निस्के को हरे क बचनले बाँच्दछ।’ ”
त्यसपछि शैतानले येशल
ू ाई पवित्र शहर यरूशलेममा लग्यो। त्यो दष्टात्मा
ु ले
येशल
ू ाई मन्दिरको टुप्पामाथि राख्यो। शैतानले भन्यो, “यदि तपाई ं परमेश्वरका पत्रु
हुनहु ुन्छ भने, यहाँबाट तल हामफाल्नुहोस।् किनभने धर्मशास्त्रमा यस्तो लेखिएको छ,
‘परमेश्वरले तपाईको
ं निम्ति स्वर्गदतू हरूलाई खटाउनहु ुनेछ,
अनि तिनीहरूले तपाईलाई
ं हात-हातमा उचाल्नेछन,्
जसद्वारा, तपाईको
ु हरू ढुङ्गामा बजारिने छै नन।् ’ ”
ं खट्टा
येशल
ू े जवाफ दिनभु यो, “धर्मशास्त्रमा यस्तो पनि लेखिएको छ,
‘तैंले परमप्रभु आफ्नो परमेश्वरलाई परीक्षा नगर्नु।’ ”
त्यसपछि शैतानले येशल
ू ाई एउटा अति अल्गो पर्वतमा पऱु ्यायो। उसले येशल
ू ाई
ससं ारका सबै राज्यहरू, त्यहाँ भएका बैभव देखायो। शैतानले भन्यो, “यदि तपाईलें
घोप्टो परे र मलाई दण्डवत् गर्नुभयो भने, यी सब थोक म तपाईलाई
ं दिनेछु।”
येशलू े शैतानलाई भन्नुभयो, “म देखि टाढा भइहाल, शैतान! धर्मशास्त्रमा यस्तो लेखिएको छ,
‘तैंले परमप्रभु आफ्नो परमेश्वरलाई दण्डवत् गर्नुपर्छ।
अनि उहाँकै मात्र सेवा गर्नुपर्छ।’ ”
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त्यसपछि शैतानले येशल
ू ाई छोडिदियो। अनि के ही स्वर्गदतू हरू येशक
ू हाँ आएर
उहाँको सेवा-टहल गरे ।२२
२.४ बप्तिस्मा दिने यूहन्नाले येशूको बारेमा गवाही दिन्छन्
यरूशलेममा यहूदीहरूले के ही पजू ाहारीहरू र लेवीहरू यहू न्नाकहाँ पठाए।
तिनीहरूलाई यहू न्ना लाई “तिमी को हौ?” भनि सोध्न पठाए। यहू न्नाले प्रत्युत्तर
दिनलाई हिच्किचाएनन,् खल
ु स्त भनी दिए, “म ख्रीष्ट होइन।”
यहूदीहरूले यहू न्नालाई सोधे, “तब तिमी को हौ? तिमी एलिया हौ?” यहू न्नाले
उत्तर दिए, “होइन, म एलिया पनि होइन।”
यहूदीहरूले सोधे, “के तिमी अगमवक्ता हौ?”
यहू न्नाले उत्तर दिए, “होइन, म अगमवक्ता होइन।”
तब यहूदीहरूले सोधे, “तब तिमी को हौ? आफ्नो बिषयमा हामीलाई बताऊ कि
जसले हामीलाई पठाए तिनीहरूलाई बताउन सकँू । तिम्रो बिषयमा तिमी के भन्छौ?”
यहू न्नाले तिनीहरूलाई अगमवक्ता यशैयाको बाणीहरू भने:
“मरूभमि
ू मा चिच्याई हिँड्ने मानिसको म आवाज हु:ँ
‘परमप्रभक
ु ो निम्ति मार्ग सोझो बनाऊ।’”
ती यहूदीहरूलाई फरिसीरूले पठाएका थिए। तिनीहरूले यहू न्नालाई सोधे,
“यदि तिमी ख्रीष्ट होइनौ, एलिया होइनौं, अगमवक्ता पनि होइनौ भने किन तिमी
मानिसहरूलाई बप्तिस्मा दिन्छौ?”
यूहन्नाले उत्तर दिए, “म पानीले मानिसहरूलाई बप्तिस्मा दिन्छु । तर एकजना
मानिस तिमीहरूसँगै अहिले हुनुहुन्छ जसलाई तिमीहरू चिन्दैनौ। ती एक मात्र
मानिस जो मेरो पछाडि आउनुहुन्छ, जसको म जुत्ताको फित्ता खोल्ने योग्य सम्म
छै न।”
यी सबै कुराहरू यर्दन नदीको अर्को स्थान बेथानीयामा भइसके को हो। त्यो जहाँ
यहू न्नाले मानिसहरूलाई बप्तिस्मा दिइरहेका थिए।२३
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२.५ येशू, परमेश्वरको थुमा
अर्को दिन येशल
ू ाई आफूतिर आईरहनु भएको यहू न्नाले देखरे भने, “हेर, परमेश्वरका
थमु ा जसले ससं ारको पापहरू उठाई लाने छ। त्यो उही हो जसको बिषयमा मैले भनेको
थिएँ। ‘एकजना परुु ष मेरो पछि आउनेवाला हुनहु ुन्छ, जो मभन्दा महान् हुनहु ुन्छ किनभने
उहाँ मभन्दा पहिले नै अस्तित्वमा हुनहु ुन्थ्यो।’ उहाँ को हुनहु ुन्छ भनेर पनि मैले जानेको
थिइन, तर म मानिसहरूलाई पानीले बप्तिस्मा दिदं ै आएँ ताकि यहूदीहरूले जाननु ् कि
उहाँ ख्रीष्ट हुनहु ुन्छ।”
तब यहू न्नाले भने, “ख्रीष्ट को थिए भनेर पनि जान्दिन थिएँ। तर परमेश्वरले मलाई
पानीले मानिसहरूलाई बप्तिस्मा दिन पठाउनु भएको हो। अनि परमेश्वरले मलाई
भन्नुभयो, ‘तिमीले आत्मा ओर्लिदै गरे को र एक जना मानिसमाथि बसेको देख्नेछौ।
त्यही मानिसले पवित्र आत्माद्वारा बप्तिस्मा दिनेछन।् ’ ” यहू न्नाले भने, “मैले यो सबै
भइरहेको देखक
े ो छु। मैले स्वर्गबाट आत्मा ओर्लँदै गरे को देख।ें मैले पवित्र आत्मालाई
ढुक्कु र जस्तै देखें अनि उहाँमाथि बसेको देख।ें मैले यो देखक
े ो हुँ र म गवाही पनि दिन्छु
कि उहाँ परमेश्वरका पत्रु हुनहु ुन्छ।”२४
२.६ यूहन्नाले आफ्ना चेलाहरूलाई येशूको परिचय गराउँछन्
अर्को दिन फे रि यहू न्ना त्यहाँ उपस्थित थिए। उनिसँग उहाँका दईु जना चेलाहरू थिए।
यहू न्नाले येशू हिड़ि
ं रहेको देखे र उनले भने, “हेर, परमेश्वरका थमु ा।”
यहू न्नाको कुरा सनि
ु सके पछि ती दईु चेलाहरू येशक
ू ो पछि लागे। येशल
ू े फर्के र हेर्नुभयो
र उहाँको पछि ती दईु जना चेला आहरहेको देखरे उहाँले भन्नुभयो, “तिमीहरू के चाहन्छौ?”
ती दईु जनाले भने, “रब्बी, तपाई ंकहाँ बस्नुहुन्छ?”
येशल
ू े उत्तर दिनभु यो, “मसँग आओ अनि तिमीहरूले देख्नेछौ।” तब ती दईु जना
येशसू ँग गए। तिनीहरूले येशू बस्नु भएको ठाउँ देख।े त्यस दिन येशसू ँगै तिनीहरू वास
बसे। त्यसबेला चार बजी सके को थियो।
यहू न्नाबाट येशक
ू ो बिषयमा जाने पछि तिनीहरू येशक
ू ै पछि लागे। ती दईु जना मध्ये
एकजनाको नाउँ अन्द्रियास थियो। तिनी शिमोन पत्रुसका भाई थिए। पहिले अन्द्रियासले
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आफ्नो भाई शिमोनलाई खोज्ने काम गरे । शिमोनलाई अन्द्रियासले भने, “हामीले
मसीह पाएका छौं।”
तब शिमोनलाई अनिद्रयासले येशक
ू हाँ ल्याए। येशल
ू े शिमोनतर्फ हेर्दै भन्नु भयो,
“तिमी यहू न्नाको छोरो शिमोन हौ। तिमीलाई केफास भनिने छ।”२५
२.७ येशूले फिलिप र नथानेललाई बोलाउनु हुन्छ
अर्को दिन गालील जान येशल
ू े निश्चय गर्नुभयो। येशल
ू े फिलिपलाई भेट्नभु यो र
भन्नुभयो “मलाई पछ्याऊ।” अन्द्रियास र पत्रुस जस्तै फिलिप पनि बेथसेदा शहरका
थिए। फिलिपले नथानेललाई भेट्टाए र भने, “मोशाले ब्यवस्थामा के लेख्नुभएको थियो
सम्झ। मोशाले एकजना मानिस आइरहेछ भनी लेख्नुभएको थियो जो आइरहेको छ।
अगमवक्ताहरूले पनि उहाँको बिषयमा लेख्नू भएको थियो। हामीले उहाँलाई नै पायौं।
उहाँको नाउँ येशू हो, योसेफका पत्रु । उहाँ नासरतका हुनहु ुन्छ।”
तर नथानेलले फिलिपलाई सोधे, “के नासरतबाट के ही असल कुरो आउन सक्छ?”
फिलिपले उत्तर दिए, “आएर हेर।”
येशल
ू े नथानेललाई आफूतर्फ आइरहेको देख्नुभयो र भन्नुभयो, “यो आइरहेको
मान्छे साँच्चि नै एकजना इस्राएली हुन।् उनमा त्यस्तो कुनै खराबी छै न।”
नथानेलले उहाँलाई सोधे, “मलाई कसरी तपाईलें चिन्नुहुन्छ?”
येशल
ू े उत्तर दिनभु यो, “फिलिपले तिमीसँग मेरो बिषयमा बात गर्न भन्दा पहिल्यै,
तिमी नेभारको रूखमनि
ँ नै तिमीलाई देख।ें ”
ु हुदा
तब नथानेलले येशल
ाई
ू भने, “रब्बी तपाई परमेश्वरका पत्रु हुनहु ुन्छ। तपाईनैं
इस्राएलका राजा हुनहु ुन्छ।”
येशल
ू े नथानेललाई भन्नुभयो, “तिमी यसकारण बिश्वास गर्दैछौ कि मैले तिमीलाई
नेभाराको रूखमनि
े ो थिएँ भनेर? तिमीले यो भन्दा महान् चीज देख्नेछौ।” तब
ु देखक
येशल
ू े भन्नुभयो, “म तिमीलाई सत्य भन्नेछु। तिमीहरू सबैले स्वर्ग उघ्रिएको देख्नेछौ
अनि तिमीले ‘परमेश्वरका स्वर्गदतू हरूलाई मानिसको पत्रु माथि जाँदै तल आँउदै,
गरे को देख्नेछौं।’ ”२६
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२.८ येशूको पहिलो आश्चर्यकाम
दईु दिन पश्चात गालीलको काना भन्ने शहरमा बिवाह समारोह भइरहेको थियो। येशक
ू ी
आमा त्यहाँ हुनहु ुन्थ्यो। येशू अनि उहाँका चेलाहरूलाई पनि त्यहाँ निम्त्याईएको थियो।
बिवाह समारोहमा प्रशस्त दाखरस थिएन। दाखरस जति सकिसके पछि येशक
ू ी आमाले
उहाँलाई भनिन् “तिनीहरूसँग अरू दाखरस छै न।”
येशल
ू े उत्तर दिनभु यो, “प्रिय नारी, मैले के गर्नु पर्छ, मलाई नभन मेरो समय अझै
आई सके को छै न।”
येशक
ू ी आमाले नोकरहरूलाई भनिन् “उहाँले जे भन्नुहुन्छ त्यही गर।”
त्यहाँ ढुंगाका ठूला-ठूला छ वटा पानीका घ्याम्पाहरू थिए। यहूदीहरूले आफ्ना
शद्धी
ु धर्मानष्ु ठानमा ती पानीका घ्याम्पाहरू चलाउने गर्दथे। प्रत्येक घ्याम्पाहरू बीस
अथवा तीस गेलेन परिमाणको थियो।
येशल
ू े नोकरहरूलाई भन्नुभयो, “घ्याम्पाहरू पानीले भर।” तब नोकरहरूले
मख
ु सम्मै घ्याम्पाहरूमा पानी भरिदिए।
तब येशल
ू े नोकरहरूलाई भन्नुभयो, “अब के ही पानी घ्याम्पाबाट निकाल र लगेर
समारोहका अध्यक्ष कहाँ पऱु ्याऊ।”
तिनीहरूले त्यसै गरे । बिवाह समारोहका मखि
ु याले चाखे, पानी दाखरस
भइसके को थियो। दाखरस कहाँबाट आयो तिनलाई थाहा भएन। तर यो बिषय
नोकरहरुलाई मात्र थाहा थियो जसले पानी ल्याएका थिए। तब मखि
ु याले
बेहुलालाई बोलाउन पठाए र उनले बेहुलालाई भने, “मानिसहरूले पहिले राम्रो
दाखरस सधै ँ बाँड्छन।् पछि पाहुनाहरू गएपछि अलिक सस्तो दाखरस बाँड्न
थाल्दछन।् तर तिमीले अहिलेसम्म राम्रो दाखरस जोगाएर राखेका रहेछौ।”
येशल
ू े सर्वप्रर्थम गालीलको काना शहरमा गर्नु भएको आश्चर्यकर्म यही थियो।
येशल
ू े आफ्नो महानता देखाउनु भयो। अनि उहाँका चेलाहरूले उहाँमाथि बिश्वास
गरे ।
त्यसपछि येशू कफर्नहुम शहर तर्फ जानु भयो। उहाँकी आमा, भाईहरू अनि
चेलाहरू उहाँसँगै गए। तिनहरू के ही दिनको लागि मात्र कफर्नहुममा बास बसे।२७
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२.९ येशू मन्दिरमा
यहूदीहरूको निस्तार चाड़  अति नजिक थियो। अतः येशू यरूशलेमतर्फ जानभु यो।
यरूशलेममा येशू मन्दिर तर्फ जानभु यो। उहाँले मन्दिरमा मानिसहरूले गाई-गोरू,
भेंडा अनि परे वाहरू बेच्दै गरे को देख्नुभयो। अन्य मानिसहरू टेबलमाथि बसिरहेको
देख्नुभयो। तिनीहरू लेनदेन र मानिसको पैसाको ब्यापार गरिरहेका थिए। येशल
ू े के ही
डोरीका टुक्राहरूलिएर कोर्रा बनाउनभु यो। तब जम्मै ती मानिसहरूलाई भेंडा र गाई
सहित मन्दिर बाहिर क्षेत्रवाट लघार्नु भयो। येशल
ू े लेनदेन गरिएको पैसा छरपष्ट पार्दै
टेबल उल्टाई दिनभु यो। येशल
ू े ती ढुकुरहरू बेच्नेहरूलाई भन्नुभयो, “यी चीजहरू
यहाँबाट लगेर गईहाल। मेरा पिताको घरलाई किनबेचको बजार जस्तो नबनाऊ।”
यो भइसके पछि येशक
ू ा चेलाहरूले धर्माशास्त्रमा के लेखिएको थियो त्यसको
सम्झना गरे ः
“तपाईको
ं घरको व्यग्रताले मलाई मार्नेछ।”
यहूदीहरूले येशल
ू ाई भने, “यी चीजहरू गर्ने तपाईको
ं अधिकारको प्रमाणको लागि
आश्चर्यकर्म देखाउनहु ोस।् ”
येशल
ू े भन्नुभयो, “यो मन्दिरलाई ध्वंश पार र फे रि म यसलाई तीन दिनमा बनाई
दिनेछु।”
यहूदीहरूले भने, “यो मन्दिर निर्माण गर्नलाई मानिसहरूलाई छयालीस बर्ष
लागेको थियो। यसकारण यसलाई तीन दिन भित्रमा फे रि बनाउन सक्छु भनेर कसरी
घोषणा गर्न सक्छौ?”
वास्तवमा मन्दिरको सदर्भ
ू ाई आफ्नो शरीरसँग थियो। मृत्युबाट उहाँ
ं येशल
बौरी उठी सके पछि उहाँले त्यसो भनेको कुरा उनका चेलाहरूले सम्झे। तब येशल
ू े
भन्नुभएको बचन र धर्मशास्त्रमा तिनीहरूले बिश्वास गरे ।
यहूदीहरूको निस्तार चाडको समयमा येशू यरूशलेममा हुनहु ुन्थ्यो। उहाँको
आश्चर्यकर्महरू देखिसके पछि धेरै मानिसहरूले उहाँमाथि बिश्वास गर्न थाले। तर
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येशल
ू े तिनीहरूमाथि भरोसा राख्नुभएन। किन त्यसो गर्नुभयो? किनभने ती मानिसहरूले
उहाँप्रति के सोचिरहेका हुन्थे, कसैले मानिसहरूको बिषयमा उहाँलाई भन्नु पर्ने
आवश्यक थिएन किनभने उहाँले मानिसको हृदयमा के छ जान्नुहुन्थ्यो।२८
२.१० येशू र निकोदेमस
त्यहाँ निकोदेमस नाउँ भएको एकजना मानिस थिए। तिनी फरिसीहरू मध्ये एक अनि
यहूदीहरूका अगवु ाहरू मध्ये एकजना थिए। एक-रात निकोदेमस येशक
ू हाँ आए।
उनले भने, “रब्बी, हामी जान्दछौ तपाई ं परमेश्वरद्वारा पठाएको एकजना शिक्षक
हुनहु ुन्छ। किनभने परमेश्वरको सहयोग बिना तपाईलें जनु आश्चर्यकर्महरू गर्नुहुदँ छ
ै
कुनै मानिसले गर्न सक्दैन।”
येशल
ू े उत्तर दिनभु यो, “म तिमीलाई सत्य कुरा भन्छु । मानिस फे रि एकपल्ट जन्मनु
पर्छ। यदि मानिस फे रि जन्मेन भने, त्यसले परमेश्वरको राज्यमा प्रवेश पाउने छै न।”
निकोदेमसले भने, “एक मानिस जो बढू ो छ, ऊ फे रि कसरी जन्मन सक्छ? के ऊ
पनु ः आमाको गर्भभित्र दोस्रो पल्ट पस्न सक्छ अनि फे रि जन्मन्छ?”
तर येशल
ू े भन्नुभयो, “म तिमीलाई सत्य कुरा भन्छु । मान्छे पानी र आत्माबाट जन्मनु
नै पर्छ। यदि ऊ त्यसरी जन्मेन भने, परमेश्वरको राज्यमा प्रवेश गर्न सक्दैन। मान्छेको
शरीर आमा-बाबबु ाट जन्मिन्छ। तर मान्छेको आत्मिक जीवन आत्माबाट जन्मिन्छ।
अचम्म नमान, मैले तिमीलाई भने, ‘तिमी पनु : जन्मिनै पर्छ।’ हावा जता चाहान्छ त्यतै
बहन्छ। तिमीले हावा बहेको सनु ्छौ। तर हावा कहाँबाट आउँदछ र कतातिर गइरे हछ
तिमी जान्दैनौ। यसर्थ मान्छे त्यस्तै हूदछ
ँ जो आत्माबाट जन्मन्छ।”
निकोदेमसले सोधे, “यी सबै कसरी सम्भव हुनसक्छ?”
येशल
ू े भन्नुभयो, “तिमी इस्राएलको एक शिक्षक हौ। तर अझसम्म यी कुराहरू
बझु दैनौ? म तिमीलाई सत्य कुरा भन्छु । हामी जे जान्दछौ त्यसको बिषयमा कुरा
गर्नेछौ। हामीले जे देखक
े ा छौ त्यसको साँक्षी दिन्छौ। तर पनि तिमीले हाम्रो साँक्षी
स्वीकार गर्दैनौ। पृथ्वीमा भएका कुराहरूको बिषयमा मैले भनिसके को छु। तर तिमी
बिश्वास गर्दैनौ। तब तिमीले कसरी बिश्वास गर्छौ यदि मैले स्वर्गीय बस्तुहरूको
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बिषयमा कुरा गरें भने? मानिसको पत्रु बाहेक कोही कहिल्यै स्वर्ग गएको छै न। उहाँ नै
एक हुनहु ुन्छ जो स्वर्गबाट तल आउनभु यो।
“मोशाले मरूभमि
ु मा सर्पलाई उठाउनु भयो। मानिसको पत्रु सँग पनि त्यस्तै छ।
मानिसको पत्रु पनि उचालिनु पर्छ। त्यसर्थ उहाँमाथि बिश्वास गर्ने प्रत्येकले अनन्त
जीवन पाउनेछ।”
हो, परमेश्वरले ससं ारलाई यति साह्रो प्रेम गर्नुभयो, कि उहाँले आफ्ना एकमात्र
पत्रु लाई दिनु भयो। त्यसद्वारा उहाँमाथि बिश्वास गर्ने कोही पनि नाश हुने छै न, तर अनन्त
जीवन प्राप्त गर्नेछ। परमेश्वरले आफ्ना पत्रु लाई ससं ारको न्याय गर्नलाई पठाउनु भएको
होइन। तर परमेश्वरले आफ्ना पत्रु लाई उहाँबाट ससं ार बाँचोस् भनेर पठाउनु भएको हो।
जसले परमेश्वरको पत्रु माथि बिश्वास गर्दछ त्यो दोषी ठहरिंदनै । तर जसले बिश्वास
गर्दैन र उसको पहिल्यै न्याय भइसको छ ऊ वहिष्कृ त हुन्छ। किनभने त्यस मानिसले
परमेश्वरको एकमात्र पत्रु माथि बिश्वास गरे को छै न। मानिसहरूको न्याय यही आधारमा
गरिन्छः ससं ारमा ज्योति आएको छ, तर मानिसहरूले ज्योतिको बदल
् ीमा अन्धकार
मन पराए। किनभने तिनीहरूले दष्टु कामहरू गरिरहेका थिए। प्रत्येक जसले दष्टु -कामहरू
गर्दछ त्यसले ज्योतिलाई घृणा गर्छ। तिनी ज्योति तर्फ आउने छै न। किनभने उसको दष्टु
कामहरू ज्योतिमा देखिनेछ। तर त्यो जसले सत्यको बाटो पहिल्याएर अनि ज्योति
तर्फ आउँदछ यसर्थ यो देखाइने छ कि उसको काम परमेश्वर मार्फ त गरिएको हो।२९
२.११ येशू र बप्तिस्मा दिने यूहन्ना
यसपछि, येशू र उहाँका चेलाहरू यहूदियाको ईलाकातिर गए। त्यहाँ येशू आफ्ना
चेलाहरूसँग बस्नुभयो र मानिसहरूलाई बप्तिस्मा दिनभु यो। यहू न्नाले पनि एनोनमा
मानिसहरूलाई बप्तिस्मा दिइरहेका थिए। एनोन भन्ने ठाउँ सालीमको छे उमा पर्दछ।
यहू न्नाले त्यहीं बप्तिस्मा दिए किनभने त्यहाँ प्रशस्त पानी थियो। मानिसहरू बप्तिस्मा
लिन त्यहाँ गइरहेका थिए। यो घट्ना यहू न्ना जेलमा थनु वु ा पर्नु अगाडी भयो।
यहू न्नाका चेलाहरू र के ही यहूदीहरू माझ धार्मिक शद्धी
ु करण बिषय बाद-बिवाद
भइरहेको थियो। त्यसैले चेलाहरू यहू न्ना कहाँ आए। तिनीहरूले भने, “गरू
ु ज्यू, के

26

येशूको सार्वजनिक जीवनको सुरुव 

तपाई त्यो
ं मान्छेलाई सम्झनु हुन्छ जो तपाईसँं ग यर्दन नदी पारी थियो? उनी त्यही एक
मानिस हुन जसको बिषयमा तपाईलें मानिसहरूलाई भनिरहनु भएको थियो। अहिले
उनले मानिसहरूलाई बप्तिस्मा दिइरहेछन् अनि धेरैजना उनी कहाँ गइरहेछन।् ”
यहू न्नाले उत्तर दिए, “मान्छेले त्यही मात्र पाउन सक्छ जो परमेश्वरले दिनहु ुन्छ।
तिमीहरू आफैं ले सनु ेकाछौ कि ‘म ख्रीष्ट होइन भनेर। म एकमात्र त्यो मानिस हुँ
जसलाई उहाँको निम्ति बाटो तयार पार्न परमेश्वरले पठाउनु भएको हो।’ बेहुली बेहुलाकै
मात्र हो। बेहुलाको साथी जो उसको छे उमा उभिन्छ उसको आवाज सनु ्दा आनन्दित
हुदछ
ँ , मसँग त्यही आनन्द छ अनि अहिले यो आनन्द पर्णू भएको छ। उहाँ अधिक
महत्वपर्णू हुनपु र्छ अनि म अल्प महत्वपर्णू हुनपु र्छ।
“तर एक जो स्वर्गबाट आउनहु नु ्छ, उहाँ सबै भन्दा महान् हुनहु नु ्छ। जनु मानिस पृथ्वीबाट
आउँदछ ऊ पृथ्वीकै हो र उसले जे पनि पृथ्वीबाटै गर्दछ। जो एकमात्र स्वर्गबाट आउनहु नु ्छ
उहाँ सबै भन्दा महान् हुनहु नु ्छ। उहाँले जे देख्नु र सनु ्नु भएको छ, त्यसको साँक्षी उहाँ
दिनहु नु ्छ, तर मानिसहरूले उहाँको साक्षी स्वीकार गर्दैनन।् उनीहरू जसले उहाँको साक्षी
स्वीकार गर्छ, तिनीहरूले परमेश्वरले सत्य बोलेको साँक्षी दिन्छन।् उहाँले जो परमेश्वरद्वारा
पठाइएको छ परमेश्वरको सदं श
े भन्नुहुन्छ। परमेश्वरले उहाँलाई अनन्त आत्मा प्रदान
गर्नुभयो। पिताले पत्रु लाई प्रेम गर्नुहनु ्छ अनि हरेक बस्तुमा शक्ति प्रदान गर्नु भएको छ।
जनु मानिसले पत्रु माथि बिश्वास गर्छ, उसले अनन्त जीवन प्राप्त गर्दछ। तर जनु मानिसले
पत्रु को आज्ञा मान्नदै उसले त्यो जीवन देख्नेछै न। परमेश्वरको क्रोध उमाथि रहनेछ।”
येशल
ै साथै बप्तिस्मा पनि दिनु हुदँ छ
ै
ू े यहू न्नाले भन्दा धेरै चेलाहरू बनाउनु हुदँ छ
भन्ने फरिसीहरूले सनु े। तर वास्तवमा येशू स्वयंले बप्तिस्मा दिनु भएको थिएन। उहाँका
चेलाहरूले उहाँकै निम्ति मानिसहरूलाई बप्तिस्मा दिइरहेका थिए। फरिसीहरूले
उहाँको बिषयमा सनि
ु सके का थिए भनेर येशल
ू ाई थाहा थियो। त्यसैले येशू यहूदिया
छोडेर गालील फर्क नु भयो।३०
२.१२ सामरी स्त्रीसगँ येशूको कुराकानी
गालील जाँदा येशल
ू ाई सामरिया देश भएर जानु पर्थ्यो। सामरिया अन्तर्गत सख
ु ार
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भन्ने शहरमा येशू आईपगु ्नु भयो। यो शहर याकूबले आफ्ना छोरो यसू फ
ु लाई दिएको
जमीनको नजीक पर्थ्यो। याकूबको कुवा त्यहाँ थियो। येशू आफ्नो लामो यात्राबाट
थाके पछि त्यही कुवाकै छे उमा बिश्राम गर्न बस्नुभयो। त्यसबेला प्रायः मध्यान्हको
समय थियो। एउटी सामरी स्त्री कुवामा पानी भर्न आई। येशल
ू े तिनलाई भन्नुभयो,
“दया गरे र मलाई पिउने पानी देऊ।” त्यस समय येशक
ू ा चेलाहरू शहरमा खानेकुरा
किन्न गएका थिए।
सामरी स्त्रीले उत्तर दिई, “तपाईलें पानी मागेको देखरे म छक्क परें । तपाई ं यहूदी
हुनहु ुन्छ अनि म एउटी सामरी स्त्री!” यहूदीहरूले सामरीहरूसँग के ही सम्बन्ध राख्दैनन।्
येशल
ू े उत्तर दिनभु यो, “यदि परमेश्वरले के प्रदान गर्नुहुन्छ अनि ऊ जसले पानी
माग्दैछ, तिमीले जानेको भए, तिमी मलाई माग्ने थियौ र म तिमीलाई जिउँदो पानी
दिनेथिएँ।”
त्यस स्त्रीले भनी, “महोदय! त्यस्तो जिउँदो पानी कहाँ पाउनहु ुन्छ? यो कुवा निकै
गहिरो छ, पानी निकाल्न तपाईसँं ग के ही छै न। तपाई हाम्रो
ु याकूब भन्दा पनि महान्
ं पर्खा
हुनहु ुन्छ? याकूबले यो कुवा हामीलाई दिनभु यो। उहाँले यसैबाट पानी पिउनु भयो।
उहाँका छोराहरू र उहाँका गाई-बस्तुहरूले यही कुवाबाट पानी पिए।”
येशल
ू े उत्तरमा भन्नुभयो, “प्रत्येक मानिस ज-जसले यसको पानी पिउँदछ
तिनीहरू पनु ः तिर्खाउनेछन।् तर त्यस मानिस जसले, मैले दिएको पानी पिउँदछ ऊ
फे रि तिर्खाउनेछैन। मैले जनु पानी उसलाई दिन्छु , त्यो मानिस उम्रिरहने पानीको मल
ू
बनिनेछ। जनु पानीले अनन्त जीवन दिन्छ त्यही स्रोतबाट बहनेछ।”
त्यस स्त्रीले येशल
ू ाई भनी, “महोदय, मलाई त्यो पानी दिनहु ोस् ताकि म कहिल्यै
पनि तिर्खाउने छै न अनि म अझ बेसी पानी भर्न यहाँ आइरहनु पर्दैन।”
येशल
ू े तिनलाई भन्नुभयो, “जाऊ, तिम्रो पतिलाई बोलाऊ अनि यहाँ फर्के र आऊ।”
त्यस स्त्रीले भनी, “तर मेरो पति छै न।”
येशल
ू े तिनलाई भन्नुभयो, “तिमीले सही भन्यौ कि तिम्रो पति छै न। तिम्रो पाँच
जना पतिहरू थिए, अनि तिमीसित जनु परू
ु ष अहिले बसिरहेको छ त्यो तिम्रो पति
होइनन।् तिमीले जे भन्यौ साँचो हो।”
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त्यस स्त्रीले भनी, “महोदय, अब म जान्न सक्छु कि तपाई ं अगमवक्ता हुनहु ुन्छ।
हाम्रो पर्खा
ु हरूले यो पर्वतमा उपासना गर्थे। तर तपाई यहू
ं दीहरू भन्नुहुन्छ कि यरूशलेम
नै त्यो स्थान हो जहाँ हामीले परमेश्वरको उपासना गर्नुपर्छ।”
येशल
ू े भन्नुभयो, “मलाई बिश्वास गर, नारी! एक समय आइरहेको छ जब तिमीले
पितालाई यो पहाड़मा अथवा यरूशलेमा आराधना गर्ने छै नौ। तिमी सामरीहरू जे
आराधना गर्दछौं, त्यो जान्दैनौ। हामी यहूदीहरू के आराधना गर्दछौं त्यो जान्दछौं।
मक्ु ति यहूदीहरूबाटै आउँदछ। समय आइरहेछ जब सत्य आराधकहरू आफ्ना
पितालाई आत्मा र सत्यतामा आराधना गर्नेछन।् अनि त्यो समय आइसके को छ।
यस किसिमका आराधकहरूलाई नै पिताले चाहनहु ुन्छ। परमेश्वर आत्मा हुनहु ुन्छ।
यसैले जसले परमेश्वरलाई पजु ्दछ उहाँलाई आत्मा र सत्यतामा नै आराधना गर्नुपर्छ।”
त्यस स्त्रीले भनी, “म जान्दछु मसीह (ख्रीष्टलाई भनिन्छ) आउनु हुदँ छै । जब उहाँ
आउनहु ुन्छ, उहाँले हामीलाई प्रत्येक कुराको ब्याख्या गर्नुहुनेछ।”
तब येशल
ू े भन्नुभयो, “एक जो तिमीसित बोलिरहेछु, म मसीह हु।ँ ”३१
२.१३ येशूका चेलाहरू फर्कि आउँछन
त्यस समय येशक
ू ा चेलाहरू शहरबाट फर्के र आए। तिनीहरू येशल
ू ाई एक जना
स्त्रीसँग यसरी बात गरिरहेको देखरे छक्क परे । तर तिनीहरू कसैले पनि सोध्ने आँट
गरे नन,् “तपाई कें चाहनहु ुन्छ?” वा “तपाई यस
ं स्त्रीसँग किन बात गरिरहनु भएको छ?”
तब त्यस स्त्रीले पानी भर्ने गाग्रो त्यतै छाडी र शहर तिर लागी। तिनले शहरवासीहरूलाई भनिन,् “एकजना मानिसले मैले गरे को सबै कुरा बताइदिनभु यो। आऊ
उहाँलाई हेर। के उहाँ ख्रीष्ट हुनु सक्छ?” तब मानिसहरू शहर छाडे अनि येशू कहाँ गए।
जब त्यस स्त्री शहरमा थिई, येशक
ू ा चेलाहरूले उहाँलाई आग्रह गरिरहेका थिए,
“रब्बी, के ही खानहु ोस!् ”
तर येशल
ू े उत्तर दिनभु यो, “मसँग खाने भोजन छ, जनु तिमीहरूलाई थाहा छै न।”
तब चेलाहरूले आपसमा सोधे, “के कसैले येशल
ू ाई के ही भोजनहरू ल्याई दिएका
थिए?”
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येशल
ू े भन्नुभयो, “मेरो भोजन जसले मलाई यहाँ पठाउनु भएको छ उहाँको
इच्छालाई अनसु रण गर्नु हो अनि उहाँले मलाई दिएको काम परू ा गर्नु हो। जब तिमीहरू
रोपाई ंगर्छौ र भन्छौ, ‘बाली काट्न अझै चार महीना छ’ तर तिमीहरू आफ्ना आँखा
खोल र मानिसहरूलाई हेर। तिनीहरू पनि बाली काट्ने समय भएको खेतबारी जस्ता
छन।् अहिले सम्म, जसले बाली काट्छ उसैले ज्याला पाउँछ। उसैले जसले अनन्त
जीवनको लागि फसल थपु ार्दछ। यसैले जसले रोपाई गर्दछ
ं र जसले बाली काट्दछ दवु ै
सँगै आनन्दित हुन्छन।् यसर्थ त्यो भनाई, ‘एकजना मान्छेले रोप्छ अनि अर्को मान्छेले
बाली काट्छ’ यो बिषय सत्य छ। तिमीहरूलाई मैले बाली काट्न पठाए जनु तिमीहरूले
रोपेनौ। अरूले काम गरे र तिनीहरूका कामबाट तिमीहरूले फल पाएका छौ।”३२
२.१४ धेरै सामरीहरूले विश्वास गर्छन्
त्यो स्त्रीको प्रमाणको कारणले गर्दा सामरी शहरमा धेरै जसो मानिसहरूले बिश्वास
गरे । तिनले भनिन,् “उहाँले मैले जे गरे की थिएँ प्रत्येक कुरा भन्नु भयो।” तब सामरीहरू
येशक
ू हाँ आए। येशल
ू ाई उनीहरूसँगै बस्ने आग्रह गरे । तब येशू त्यहाँ दईु दिन
बस्नुभयो। तर अझ धेरै मानिसहरूले उहाँकै बचनको कारणले उहाँलाई बिश्वास गरे ।
मानिसहरूले सामरीकी त्यस स्त्रीलाई भने, “प्रथम हामीले तिमीले जे भन्यौ
त्यसको कारणले गर्दा येशमू ाथि बिश्वास गऱ्यौ। तर अब हामीले आफ्नो लागि जे
सनु ेका छौं त्यही कारणले बिश्वास गर्छौं। हामीले अब बझु ्न थाल्यौं कि उहाँ मात्र एक
त्यस्तो मानिस हुनहु ुन्छ जसद्वारा यो ससं ार बाँच्न सक्छ।”३३
२.१५ येशू गालीलतिर फर्कि नु हुन्छ
दईु दिन बितिसके पछि त्यो ठाँउ छाडेर येशू गालीलमा जानभु यो। येशल
ू े अघिबाटै
भनिसक्नु भएको थियो कि उहाँको आफ्नो देशमा अगमवक्तालाई आदर गरिदैन। यसर्थ
जब येशू गालीलमा आइपगु ्नुभयो तिनीहरूले उहाँलाई स्वागत गरे कारण तिनीहरूले
येशल
ू े यरूशलेमको निस्तार चाडमा गरे का सबै कुराहरू देखी सके का थिए। तिनीहरू
पनि चाडको लागि गएका थिए।३४
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२.१६ येशूले एक अधिकारीको छोरोलाई निको पार्नुहुन्छ
येशू गालील अन्तर्गत कानामा फे रि जानभु यो जहाँ येशल
ू े पानीलाई दाखरसमा
परिवर्तन गर्नु भएको थियो। त्यहाँ कफर्नहुममा एकजना राजाका अधिकारी थिए।
त्यो अधिकारिको छोरो बिमारी थियो। त्यस मानिसले यहूदियाबाट येशू गालील तर्फ
आइरहनु भएको छ भनी सनु े। तब येशल
ू ाई भेट्न तिनी कानातर्फ गए। उसले येशल
ू ाई
कफर्नहुममा आउने अनि उसको छोरोलाई निको पारिदिन बिन्ती गऱ्यो। उसको छोरो
मर्न आँटेको थियो। येशल
ू े उनलाई भन्नुभयो, “तिमीहरूले आश्चर्यपर्णू कुराहरू र
चमत्कारिक चिन्हहरू हेर्नुपर्छ नत्र तिमीहरूले बिश्वास गर्ने छै नौ।”
राजाको अधिकारीले भन्यो, “महोदय, मेरो छोरो मर्न अघि मेरो घरमा एकपल्ट
आई दिनहु ोस।् ”
येशल
ू े उत्तर दिनभु यो, “जाऊ, तिम्रो छोरो बाँच्नेछ।”
येशल
ू े भन्नु भएको कुरा त्यस मानिसले बिश्वास गऱ्यो अनि घर फर्कि आयो।
घरजाँदै गर्दा बाटामा उसको नोकरसँग भेट भयो। नोकरले भन्यो, “तपाईको
ं छोरो
निको भएको छ।”
त्यस मानिसले सोधे, “कुन समयबाट त्यो निको हुन थाल्यो?”
उसको नोकरले उत्तर दियो, “हिजो दिउँसो एक बजेदखि
े तपाईको
ं छोरोको ज्वरो हट्यो।”
त्यस अधिकारीले बझु ्यो कि येशल
ू े उसलाई त्यही समयमा भन्नुभएको थियो,
“तिम्रो छोरो जीवित रहनेछ।” यसर्थ उनी लगायत घरका सबै मानिसहरूले येशमू ाथि
बिश्वास गरे ।
यहूदियाबाट गालीलमा आए पछि यो दोस्रो आश्चर्यकर्मपर्णू कार्य येशल
ू े
गर्नुभएको हो।३५
२.१७ येशूले मानिसहरूलाई सस
ु माचार प्रचार गर्न थाल्नुहुन्छ
येशू गालिल झीलको नजिकको कर्फ नहुम नगरमा बस्नुभयो। कर्फ नहुम, जबल
ु नू अनि
नप्तालीका क्षेत्रमा पर्छ। येशल
ू े यशैया अगमवक्ताद्वारा बोलिएको यिनै बचनलाई परू ा
गर्नका निम्ति यसो गर्नुभयो।
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“सनु ! जबल
ु नू र नप्तालीको मल
ु क
ु , यर्दन नदीपारिको क्षेत्र,
		 समन्ु द्रको किनारा तिरजाने बाटो, गालील, गैर-यहूदीहरूको मल
ु क
ु ।
जहाँका मानिसहरू आत्मिकि अन्धकारमा थिए,
तिनीहरूले एउटा ठूलो ज्योति देख।े
अँध्यारो मल
ू क
ु मा बस्नेहरूको निम्ति ज्योति चम्कियो।
जो मल
ु क
ु को चिहान जस्तै ठाउँमा बाँच्न परे को थियो।”
त्यसै बेलादेखि येशल
ू े प्रचार गर्न थाल्नुभयो। उहाँले भन्न लाग्नुभयो,३६ “यही नै
उचित समय हो। परमेश्वरको राज्य नजीक आएको छ। तिमीहरूले आफ्नो रहन-सहन
र हृदय परिवर्तन गर, अनि स-ु समाचारमा बिश्वास गर।”३७
गालीलभरि उहाँको बारे मा समाचारहरू फै लियो। उहाँले तिनीहरूको सभा
घरहरूमा सिकाउन शरू
ु गर्नुभयो। सबै मानिसहरूले उहाँको प्रशसं ा गरे ।३८
२.१८ आफ्नै शहरमा येशूलाई अस्वीकार गरिन्छ
येशल
ू े आफू हुर्के को शहर नासरतको पनि यात्रा गर्नुभयो। बिश्रामको दिनमा
अघि झैं उहाँ सभाघरमा जानभ
ु यो। उहाँ त्यहाँ (धर्मग्रन्थबाट) के ही पढ्नलाई
उभिनभ
ु यो। यशैया अगमवक्ताद्वारा लेखिएको ग्रन्थ उहाँलाई दिईएको थियो।
उहाँले ग्रन्थ पल्टाउनु भयो अनि एक ठाउँ जहाँ निम्नलिखित कुराहरू लेखिएको
भेट्टाउनु भयोः
“परमप्रभक
ु ो आत्मा ममाथि छ।
परमेश्वरले मलाई गरीबहरूलाई स-ु समाचार सनु ाउन,
बन्धनमा परे काहरूलाई स्वतन्त्र गर्न,
अनि अन्धो मानिसहरूलाई देख्न सक्ने पार्न पठाउनु भएको छ।
अनेकौं यातनामा पिल्सिएका मानिसहरूलाई
मक्त
ु पार्न परमेश्वरले मलाई पठाउनु भएको छ।
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अनि आफ्नो मानिसहरूलाई बचाउन परमप्रभक
ु ो उचित समय आएको छ,
भनि घोषणा गर्न पठाउनु भएको छ।”

उहाँले ग्रन्थ बन्द गर्नुभयो। उहाँले त्यो ग्रन्थ सहयोगीलाई दिएर त्यहीं बस्नुभयो।
सभा घरमा भएका प्रत्येक मानिसले उहाँलाई हेरिरहेका थिए। येशू तिनीहरूसँग बोल्न
थाल्नुभयो उहाँले भन्नुभयो, “मैले तिमीहरू अघि जो धर्मग्रन्थको अश
ं पढें त्यो आज
पढदै गर्दा नैं पर्णू भयो।”
सबै मानिसहरूले येशक
ू ो प्रसंशा गरे । उहाँको मिठासपर्णू शब्दहरूमा तिनीहरू
छक्क परे । तिनीहरूले भने, “कसरी उहाँले यसरी बोल्न सक्नु भएको? के उहाँ
यसू फ
ु का पत्रु हुनहु ुन्न?”
येशल
ू े तिनीहरूलाई भन्नुभयो, “म जान्दछु कि तिमीहरूले मलाई यो उखान
भन्नेछौ, ‘ए बैद्य! आफैं लाई निको पार। तिमीले आफ्नै शहरमा पनि त्यही गर।’ ”
त्यसपछि उहाँले भन्नुभयो, “म तिमीहरूलाई साँचो भन्दछु। अगमवक्तालाई आफ्नै
गाउँ शहरमा कहिल्यै स्वीकार गरिदैन। म जे भन्दैछु त्यो साँचो हो।
“एलियाको समयमा साढे तीन वर्षसम्म इस्राएलको जमीनमा ठूलो अनिकाल
पऱ्यो। सारा देशमा कतै पनि खाने कुरा थिएन। त्यसबेला इस्राएलमा बिधवाहरू थप्रैु
थिए। तर एलियालाइ ती कुनै बिधवाकोमा पठाइएन। सीदोन प्रदेशको सारपत भन्ने
ठाउँमा चाँहि एलियालाई एउटी बिधवाकोमा पठाइयो।
“अनि अगमवक्ता एलिशाको समयमा इस्राएलमा धेरै कुष्ठरोगीहरू थिए। तर नामान
बाहेक कसैलाई पनि निको पारिएन। अनि नामान इस्राएलवासी नभई सिरियावासी
थिए।”
सबै मानिसहरू जो सभा-घरमा थिए, यो कुराहरू सनु े अनि साह्रै रिसाए। मानिसहरू
उठे अनि येशल
ू ाई शहर छाड्न बाध्य गराए। तिनीहरूको शहर एउटा टाकुरामा
अवस्थित थियो। तिनीहरूले येशल
ू ाई टाकुराको किनारामा पऱु ्याए अनि तिनीहरू
उहाँलाई तल खसाल्न चाहन्थे। तर उहाँ तिनीहरूको माझबाट निस्के र जानभु यो।३९

३ लोकप्रियताका वर्षहरू
३.१ येशूले के ही चेलाहरू चुन्नुहुन्छ
गालील झीलका छे उ भएर येशू हिँडिरहनु भएको थियो। उहाँले दईु जना दाज्यूभाईलाई देख्नुभयो पत्रुस भनिने शिमोन र तिनको भाइ अन्द्रियास दवु ै दाज्यू-भाई
माछामार्ने जालहारी थिए। अनि तिनीहरूले समन्ु द्रमा जाल हानेर माछा मार्दै थिए।
येशल
ू े भन्नुभयो, “मेरो पछि लाग र म तिमीहरूलाई मानिसहरूका जालहारी बनाउने
छु।” शिमोन र अन्द्रियास दवु ैले आफ्नो जालहरू त्यति नै बेला छाडिदिए र येशक
ू ो
पछिलागे।
गालील झील भएर येशू हिँड्दै जानभु यो। उहाँले अरू दईु जना दाज्यू-भाइलाई
देख्नुभयो, याकूब र यहू न्ना ती जब्दीका छोराहरू थिए। तिनीहरूले जाल बनु ्दै गरे का
देख्नू भयो। येशल
े पनि बोलाउनभु यो। तिनीहरूले पनि तरुु न्तै
ू े ती दईु दाज्यू-भाईलाई
आफ्नो डुङ्गा र आफ्नो बाबल
ु ाई छोडेर येशक
ू ो पछि लागे।४०
येशू गनेसरे त झीलको किनारमा उभिनु भयो। उहाँको वरिपरि धेरै मानिसहरू भीड
लाग्दै थिए। तिनीहरू परमेश्वरको बचन सनु ्न चाहन्थे। येशल
ू े झीलको किनारमा दईु वटा
डुङ्गा देख्नुभयो। माछावालाहरू डुङ्गाबाट निस्के र तिनीहरूको माछा मार्ने जालहरू
धँदु ै थिए। उहाँ एउटा डुङ्गामा चढ्नभु यो जनु शिमोनको थियो अनि उसलाई त्यो
डुङ्गालाई किनारको अलिक छे उमा लाउन लगाउनु भयो। तब उहाँ त्यसमा बस्नु भयो
अनि मानिसहरूलाई सिकाउन थाल्नु भयो।
जब येशल
ू े आफ्नो भनाई सक्नु भयो, उहाँले शिमोनलाई भन्नुभयो, “यो डुङ्गालाई
गहिरो पानी तिर लैजाऊ अनि माछा मार्न जाल फिँ जाऊ।”
शिमोनले उत्तर दिए, “गरू
ु ज्यू हामीले सारा रात परिश्रम गऱ्यौ र पनि एउटै माछा
समात्न सके नौं। तर तपाईलें भन्नुभएको कारण, म जाल फिजाउँछु।” तिनीहरूले
आफ्नो जाल पानीमा फ्याँके । तिनीहरूको जाल भरी माछा परे र जाल फाट्न आँटेको
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थियो। तिनीहरू अरू डुङ्गामा भएका आफ्ना साझेदारहरूलाई पनि सहायताको लागी
बोलाए। साझेदारहरू आए अनि डुङ्गामा यति माछा भरे कि डुङ्गाहरू डुब्न थाले।
थप्रैु माछाहरू समातेकोमा माछावालाहरू सबै नै छक्क परे का थिए। जब शिमोन
पत्रुसले यी सब देख,े तिनले येशक
ू ो अघि दण्डवत गरे अनि भने, “मदेखि टाढा
जानहु ोस,् परमप्रभ।ु म पापी मानिस हु।ँ ” जब्दियाका पत्रु हरू याकूब र यहू न्ना पनि
छक्क परे । (याकूब र यहून्ना शिमोनसँगै माछा मार्दैं थिए)।
येशल
ू े शिमोनलाई भन्नुभयो, “डराउनु पर्दैन अब उसो तिमीहरू माछा मार्ने छै नौ
तर मानिसहरू समात्ने छौ।”
तिनीहरूले आफ्ना डुङ्गाहरू किनारमा ल्याए। अनि तिनीहरूले ती सबै छोडेर
येशक
ू ो पछि लागे।४१
३.२ येशूले एकजना मानिसलाई दुष्टात्माबाट छुटकारा दिनुहुन्छ
येशू अनि उहाँका चेलाहरू कफर्नहुममा जानभु यो। त्यसैबेला उहाँले बिश्रामको दिनमा
सभाघरमा पसी मानिसहरूलाई शिक्षा दिनलाग्नु भयो। त्यहाँ मानिसहरू येशक
ू ो
उपदेश सनु ेर चकित भए। ब्यवस्थाका शिक्षकहरूले झैं येशल
ू े तिनीहरूलाई सिकाउनु
भएन। येशल
ू े तिनीहरूलाई कुनै अधिकार भएको मानिसले जस्तो सिकाउनहु ुन्थ्यो।
जतिबेला येशू सभाघरमा हुनहु ुन्थ्यो, त्यसबेला एकजना दष्टात्मा
भएको मानिस त्यहाँ
ु
थियो। त्यो चिच्यायो, “हे नासरतका येश,ू हामीदेखि तपाई ंके चाहनहु ुन्छ? के तपाई ं
हामीलाई सर्वनाश गर्न आउनभु एको हो? म तपाईलाई
ं चिन्छु तपाई ंपरमेश्वरका परम
पवित्र जन हुनहु ुन्छ।”
येशल
ू े दष्टु आत्मालाई हकार्नु भयो अनि भन्नुभयो, “चपू लाग,् त्यस मानिसबाट
निस्के र बाहिर आइज!” त्यो दष्टात्मा
ु ले उसलाई जोडले झट्काएको थियो। त्यसैबेला
त्यो दष्टात्मा
ठूलो स्वरले चिच्याएर त्यसबाट बाहिर निस्क्यो।
ु
सबै मानिसहरू छक्क परे , र तिनीहरूले एक-अर्कामा भन्नलागे, “यहाँ के भइरहेको
छ? शायद यो मानिसले के ही नयाँ कुरो सिकाइरहेका होलान् उहाँले, अधिकारपर्वू क
सिकाइरहनु भएको छ। उहाँले दष्टात्मा
ु लाई आज्ञा गर्नसक्नुहुन्छ, अनि त्यो दष्टु आत्माले
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उहाँको आज्ञा पालन गर्छ।” अनि यसो हुने बित्तिकै चाँडै नै येशक
ू ो खबर गालीलको
सबै मल
ु क
ु भरि जताततै फै लियो।४२
३.३ येशूले धेरै मानिसहरूलाई निको पार्नुहुन्छ
येशू अनि उहाँका चेलाहरूले सभाघर छोड्नभु यो। तिनीहरू सबै याकूब र यहू न्नासँग
सिमोन र आन्द्रियासको घरमा जानभु यो। सिमोनकी सासु ज्वरोले थलिएर ओछ्यान
परे की थिइन।् मानिसहरूले येशल
ू ाई तिनको बारे मा सबै कुरा सनु ाए। त्यसपछि येशू
तिनको ओछ्यान छे उमा जानभु यो। येशल
ू े ती स्त्रीको हात समात्नुभयो, अनि तिनलाई
उठ्न सहायता गर्नुभयो। यसो गर्ने बित्तिकै ज्वरो हरायो। तिनी निको भइन।् त्यसपछि
तिनले उहाँको सेवा गरिन।्
त्यस साँझमा जब सर्यू अस्तायो, मानिसहरूले अनेकौं रोगीहरूलाई येशक
ू हाँ
ल्याए। तिनीहरूले भतू लागेकाहरूलाई पनि ल्याए। शहरका सारा मानिसहरू घरको
ढोकामा भेला भएका थिए। येशल
ू े बेग्ला-बेग्लै रोग लागेकाहरू सबैलाई निको
पार्नुभयो।येशल
ु े मानिसहरुमा लागेको धेरे भतु हरु भगाउनभु यो तर येशल
ू े भतू हरूलाई
बोल्न दिनभु एन, किनभने भतू हरूले उहाँ को हुनहु ुन्छ भनेर जान्दथे।४३
३.४ येशूले एक्लै प्रार्थना गर्नुहुन्छ
भोलिपल्ट बिहान, येशू चाँडै उठ्नभु यो। उहाँले घर छोड्नभु यो, बिहान अँध्यारोमा
नै येशू एकान्तमा जानभु यो अनि प्रार्थना गर्न लाग्नुभयो। के ही समयपछि सिमोन र
उनका साथीहरू येशल
ू ाई खोज्न गए। तिनीहरूले येशल
ू ाई भेटे अनि भन्नलागे, “सबै
मानिसहरू तपाईलाई
नै
हे
र
िरहे
क
ा
छन
।
”
्
ं
येशल
ू े भन्नुभयो, “हामी यहाँ वरिपरिका अरू शहरहरूमा जानपु र्छ। त्यसर्थ ती
ठाउँहरूमा पनि म प्रचार गर्न सक्नेछु। यहि काम गर्न म आएको हु।ँ ”४४
३.५ येशूले मानिसहरूलाई शिक्षा दिनुहुन्छ र निको पार्नुहुन्छ
येशल
ू े गालीलका सबै ठाउँहरूमा यात्रा गर्नुभयो। उहाँले तिनीहरूको सभाघरहरूमा
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सिकाउन लाग्नुभयो अनि स्वर्गको राज्यको बारे मा स-ु समाचार प्रचार गर्नुभयो।
उहाँले मानिसहरूमा भएका हरे क किसिमका रोग र शारीरिक कमजोरीहरूलाई निको
पार्नुभयो।
उहाँको कीर्ति सिरियाभरि फिँ जियो, अनि मानिसहरूले शारीरिक रूपले रोगी
भएका सबै रोगीहरूलाई उहाँकहाँ ल्याउन थाले। ती रोगी मानिसहरू अनेक प्रकारका
रोग र कष्टले पीडित थिए। कतिजना मानिसहरू एकदमै नराम्रा रोगले पीडित थिए,
भने कतिजना भतू -प्रेत र पिशाच लागेकाहरू थिए। कतिजना छारे रोग लागेकाहरू
र कतिजना पक्षाघात भएकाहरू थिए। येशल
ू े तिनीहरू सबैलाई निको पार्नुभयो।
धेरै-धेरै मानिसहरूले उहाँलाई पछ्याउन लागे। ती मानिसहरू गालील, डेकापोलिस
यरूशलेम, यहूदिया तथा यर्दन नदी पारिका अन्य ईलाकाबाट आएकाहरू थिए।४५
३.६ येशूले कुष्ठ रोगीलाई निको पार्नुहुन्छ
एकजना कुष्ठरोग लागेको मानिस येशक
ू हाँ आयो। त्यसले घडँु ा टेकेर येशल
ू ाई बिन्ती
गर्न लाग्यो, “तपाईमां त्यस्तो शक्ति छ, यदि तपाईलें चाहनु भयो भने म निको हुनसक्छु ।”
येशल
ू ाई त्यस मानिसप्रति दया लाग्यो। उहाँले त्यस मानिसलाई छुनभु यो। उहाँले
भन्नुभयो, “म तिमीलाई निको पार्न चाहन्छु । निको होऊ।” त्यसपछि त्यस मानिसको
कुष्ठरोग हरायो, अनि त्यो निको भयो।
येशल
ू े त्यस मानिसलाई जाने आज्ञा दिनभु यो। उहाँले त्यसलाई कडा चेतावनी पनि
दिनभु यो। येशल
ू े भन्नुभयो, “होशियार बन तिम्रो निम्ति मैले गरे को काम बारे कसैलाई
के ही नभन्नू। तर पजू ाहारीकहाँ गएर आफूलाई ं देखाऊ, अनि परमेश्वरलाई के ही
भेटी चढाऊ किनभने तिमी निको भएका छौ। मोशाले बताए बमोजिम भेटी चढाऊ,
त्यसबाट मानिसहरूलाई तिमी निको भयौ भन्ने थाहा हुनेछ।” तर त्यो मानिस त्यहाँबाट
गयो अनि येशल
ू े आफूलाई निको पार्नु भएको बारे मा जताततै सबै मानिसहरूसँग कुरा
गऱ्यो। अनि येशक
ू ो बारे मा खबर फै लियो। यसकारण येशल
ू े खलु ्लम खलु ्ला शहरमा
प्रवेश गर्न सक्नु भएन। येशू मानिसहरू नबस्ने ठाउँतिर जानभु यो। तर सबै शहरहरूबाट
मानिसहरू येशल
ू ाई भेटन आए।४६
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३.७ येशूले पक्षाघातीलाई निको पार्नुहुन्छ
के ही दिनपछि, येशू कफर्नहुममा फर्क नभु यो। येशू घरमा हुनहु ुन्थ्यो भन्ने खबर सबैले
थाहा पाए। धेरै मानिसहरू येशक
ू ो शिक्षा सनु ्न आए। घर खचाखच थियो। त्यहाँ भित्र
ठाऊँ थिएन, न त ढोका बाहिर नै उभिने ठाउँ थियो। येशू ती मानिसहरूलाई सिकाइरहनु
भएको थियो। के ही मानिसहरूले पक्षाघाति रोगीलाई येशू कहाँ ल्याई पऱु ्याए।
चारजना मानिसहरूले त्यो पक्षाघाती रोगीलाई बोके का थिए। तर ती मानिसहरूले
त्यो रोगीलाई येशक
ू हाँ ल्याउन सके नन् किनभने त्यहाँ मानिसहरूको अत्याधिक भींड
थियो। यसकारण ती मानिसहरू येशू भएको घरको छानामाथी चढे, तिनीहरूले त्यहाँ
छानामा एउटा प्वाल पारे का थिए। त्यसपछि तिनीहरूले त्यो पक्षघात रोगी सतु ेको
ओछ्यान् तलतिर झारे । येशल
ू े देख्नुभयो कि, ती मानिसहरूमा अत्याधिक बिश्वास
थियो। त्यसपछि येशल
ू े ती पक्षघातको रोगीलाई भन्नुभयो, “ए यवु क, तिम्रा पापहरू
क्षमा भएका छन।् ”
के ही ब्यवस्थाका शास्त्रीहरू त्यहीं बसिरहेका थिए, र तिनीहरूले येशल
ू े गर्नुभएको
क्रियाकलाप देख,े अनि तिनीहरू स्वयं सोच्न लागे: “उहाँले किन यस्तो कुरा गर्नुहुन्छ?
उहाँले यस्तो कुरा गरिरहनभु एको छ जो परमेश्वरको बिरुद्धमा छ। के वल परमेश्वरले
मात्र पाप क्षमा गर्नसक्नुहुन्छ।”
येशल
ू े शास्त्रीहरूले आपसमा उहाँको बारे मा के -के कुरा सोचिरहेका थिए भन्ने
थाहा पाउनभु यो। अनि येशल
ू े सोध्नुभयो, “किन तिमीहरूको मनमा यस्तो प्रश्न
उठिरहेको छ? मानिसको पत्रु लाई पृथ्वीमा पाप क्षमा गर्ने अधिकार छ, तर म यो
कसरी तिमीहरूलाई प्रमाण गर्नसक्छु यो पक्षघातीलाई के भन्नु सजिलो छ, ‘तिम्रा
पापहरू क्षमा गरिएको छ,’ भन्नु वा, ‘उठ, आफ्नो बिछ्यौना बोक अनि हिडि
ं हाल
भन्नु’? तर म तिमीहरूलाई अब देखाउनेछु कि पापहरू क्षमागर्ने मेरो अधिकार छ।”
यसो भनेर येशल
ू े त्यो पक्षाघाती लाई भन्नुभयो, “म तिमीलाई भन्दछु उठ, आफ्नो
बिछ्यौना बोक अनि घर जाऊ।”
त्यो पक्षाघातको रोगी जरू
ु क्क उठ्यो। उसले आफ्नो बिछ्यौना उठायो अनि
कोठादेखि बाहिरियो। सबै मानिसहरूले देख्न सके , सबै मानिसहरू छक्क परे , अनि
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परमेश्वरको प्रशसं ा गर्न लागे। तिनीहरूले भने, “हामीले यस्तो आश्चर्यकर्म कहिल्यै
देखक
े ा थिएनौं।”४७
३.८ लेवीले येशूलाई पछ्याउँछ
येशू फे री समद्रु तिर जानभु यो, र धेरै मानिसहरूले उहाँलाई पछ्याउन थाले, अनि येशल
ू े
तिनीहरूलाई शिक्षा दिनभु यो। येशू ताल तिर जानु हुदँ ै थियो, उहाँले अल्फयासको
छोरो लेवीलाई देख्नुभयो; लेवी कर-कार्यलयमा बसिरहेको थियो। येशल
ू े तिनलाई
भन्नुभयो, “मलाई पछ्याऊ।” लेवी जरू
ु क्कै उठ्यो, र येशल
ू ाई पछ्याउन लाग्यो।
त्यस दिन, येशल
ू े लेवीको घरमा नै खाना खानभु यो। त्यहाँ धेरै कर-उठाउनेहरू,
पापीहरू येशू अनि उहाँका चेलाहरूसित खाना खाइरहेका थिए। त्यहाँ धेरै मनिसहरू
थिए जसले येशल
ू ाई पछ्याउन लागेका थिए। के ही शास्त्रीहरूले (तिनीहरू फरिसीहरू
थिए) येशल
ू ाई पापीहरू र कर उठाउनेहरूसँग खाना खाइरहेका देख।े तिनीहरूले
येशक
ू ा चेलाहहरूलाई भने, “किन उहाँले कर उठाउनेहरू र पापीहरूसँग खाना
खानभु एको हो?”
येशल
ू े यी कुरा सनु ्नुभयो, अनि उहाँले तिनीहरूलाई भन्नुभयो, “निरोगीहरूलाई
बैद्यको आवश्यकता पर्दैन, रोगी मानिसहरूलाई नै बैद्यको आवश्यक्ता पर्छ, र म
धर्मिहरूलाई बोलाउन यहाँ आएको होईन, तर म पापीहरूलाई बोलाउन यहाँ आएको
हु।ँ ”४८
३.९ उपवासको प्रश्नमा येशूको जवाफ
तिनीहरूले येशल
ू ाई भने, “फरिसीहरूले झैं यहू न्नाको चेलाहरूले पनि समय समयमा
उपवास र प्रार्थना गर्दछन।् तर तपाईको
ं चेलाहरू त सधै ँ खान्छन् र पिउँछन।् ”
येशल
ू े तिनहरूलाई भन्नुभयो, “कुनै पनि बिवाहमा, जन्तीहरूलाई दल
ु हा
तिनीहरूका साथमा बसनु ्जेल उपवास बस्न सक्दैन। तर समय यस्तो आउँ छ जब
दल
ु हा तिनीहरूबाट छुट्टिनु पर्दछ। त्यस समय तिनीहरू उपवास बस्नेछन।् ”
येशल
ू े तिनीहरूलाई यो दृष्टान्त सनु ाउनु भयोः “कुनै मानिसले नयाँ लगु ा च्यातेर
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परु ानो लगु ा टाल्दैन। किनभने त्यसो गरे नयाँ लगु ा बिग्रन्छ, अनि टालेको टुक्रा परु ानो
लगु ासँग मिल्दैन। कसैले पनि नयाँ दाखरसलाई परु ानो दाखरसको मशकमा भर्दैंन।
किनभने नयाँ दाखरसले मशकहरू फुटाउँछ, जसले गर्दा दाखरस चहु रे जान्छ औ
मशकहरू पनि नष्ट हुन्छ। मानिसहरूले सधै ँ नयाँ दाखरसलाई नयाँ मशकमा राख्छन।्
कसैले पनि परु ानो दाखरस पिए पछि नयाँ दाखरस पिउन खोज्नदै । किनभने उसले
भन्छ, ‘परु ानो दाखरस नै असल छ।’ ”४९
३.१० येशूले जल-कुण्ड़को रोगीलाई निको पार्नुहुन्छ
त्यसपछि येशू यहूदीहरूको विशेष चाडको लागि यरूशलेम जानभु यो। यरूशलेमा
पाँचवटा दलानहरूले घेरिएको एउटा जल-कुण्ड छ। यहूदीहरूका भाषामा यसलाई
बेथसेदा भनिन्छ। यो जल-कुण्ड भेंडा-ढोकाको नजीकमा छ। धेरै रोगी मानिसहरू
त्यही जल-कुण्डको दलानमा लडिरहेका थिए। तिनीहरूमा कोही अन्धाहरू, कोही
लङ्गडाहरू अनि कोही पक्षाघातका रोगीहरू थिए। त्यहाँ अठ्तीस वर्षदेखि रोगले
ग्रस्त भएको एकजना रोगी थियो। येशल
ू े त्यस मानिसलाई त्यहाँ लडिरहेको देख्नुभयो।
येशल
ू ाई त्यो मानिस लामो समयदेखि बिमार भएको थाहा थियो। अतः येशल
ू े त्यस
मानिसलाई सोध्नुभयो, “तिमी निको हुन चाहन्छौ?”
त्यस रोगीले उत्तर दियो, “महाशय, मलाई त्यो पानी चलिरहेको बेला त्यहाँ पस्न
सहायता गर्ने कोही छै न। मैले कोशिश गर्दा-गर्दै मेरो अघि जल-कुण्डमा मानिस पसि
हाल्छ।”
तब येशल
ू े भन्नुभयो, “उठ! तिम्रो ओछ्यान उठाउ र हिडं !” तब तरु न्तै त्यो मानिस
निको भयो। त्यो मानिसले आफ्नो ओछ्यान उठायो र हिँड्न थाल्यो।
त्यस्तो घट्ना भएको दिन बिश्रामको दिन थियो। तब यहूदीहरूले त्यस मानिसलाई
भने, “आजको दिन बिश्रामको दिन हो। बिश्रामको दिन यसरी ओछ्यान बोके र जानु
हाम्रो ब्यवस्थाका बिरुद्ध हो।”
तर त्यस मानिसले भन्यो, “जनु मानिसले मलाई निको तलु ्याउनु भयो, उनैले
भन्नुभयो, ‘तिम्रो ओछ्यान उठाउ र हिँड।’ ”
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यहूदीहरूले सोधे, “तिमीलाई त्यसरी ओछ्यान बोके र जाऊ भन्ने मानिस को हो?”
तर त्यो मानिसले जसद्वारा आफू निको भएको थियो, उहाँ को हुनहु ुन्थ्यो चिनेन।
त्यस बेला त्यहाँ धेरै मानिसहरू थिए र येशू सटु ु क्क गइसक्नु भएको थियो।
के ही समय पछि येशल
ू े त्यस मानिसलाई मन्दिरमा भेट्नु भयो। येशल
ू े उनलाई
भन्नुभयो, “हेर, अब तिमी ठीक भयौ। तर अब पाप नगर, तिमीमाथि अझ खराब
घट्नाहरू नघटोस।् ”
तब त्यो मानिस यहूदीहरूकहाँ गयो र तिनीहरूलाई भनिदियो कि जसले तिनलाई
निको पार्नु भयो उहाँ येशू हुनु हुदँ ोरहेछ।
येशल
ू े त्यस्ता कामहरू बिश्रामको दिनमा गर्नु भएको थियो। यसैले यहूदीहरूले
येशक
ू ो बिरूद्ध नराम्रा कामहरू गर्न थाले। तर येशल
ू े यहूदीहरूलाई भन्नुभयो, “मेरो
पिताले कहिल्यै काम रोक्नु भएन। अनि यसैले म पनि काम गर्न रोकदिन।”
येशल
ू े यी कुराहरू भन्नुभए पछि, यहूदीहरूले उहाँलाई मार्ने अझ निश्चय गरे ।
किनभने, “येशल
ू े बिश्रामको दिनमा ब्यवस्था मात्र भङ्ग गरे नन।् उहाँले परमेश्वर
नै उहाँको आफ्नो पिता हुन् पनि भन्नुभयो। अनि यसप्रकारले येशल
ू े आफूलाई
परमेश्वरको समान तलु ्याउनु भयो।”५०
३.११ पुत्रले जीवन दिनुहुन्छ
तर येशल
े
भन्नुभयो,
“म
तिमीहरूलाई
साँचो भन्छु । पत्रु ले एक्लै के ही गर्न सक्दैन।
ू
पिताले गरे को कामहरू देखे पछि मात्र पत्रु ले त्यसै गर्दछ। पिताले जे गर्दछ पत्रु ले त्यही
गर्दछ। पिताले पत्रु लाई प्रेम गर्नुहुन्छ अनि आफूले गरे को सम्पूर्ण कार्यहरू पत्रु लाई
देखाउनु हुन्छ। यो मानिस निको भयो। तर पिताले यो भन्दा पनि महान् कार्य पत्रु लाई
देखाउनु हुन्छ। तब तिमीहरू सबै छक्क पर्नेछौ। पिताले मरे का मानिसहरू उठाउनभु यो
र तिनीहरूलाई जीवन दिनभु यो। त्यस्तै प्रकारले पत्रु ले पनि जसलाई चाहानहु ुन्छ
तिनीहरूलाई जीवन दिनहु ुन्छ।
“अनि पिताले कसैको न्याय गर्नु हुन्न। न्याय गर्ने सम्पूर्ण अधिकार पिताले पत्रु लाई
समु ्पनु भएको छ। परमेश्वरले यसो गर्नु भएको छ, ताकि सबै मानिसहरूले पत्रु लाई

लोकप्रियताका वर् 

41

आदर गर्नेछन् जसरी पितालाई आदार गरे का छन।् यदि कसैले पत्रु लाई आदर गर्दैन
उसले पितालाई पनि आदर गर्दैन जसले उहाँलाई पठाउनु भयो।
“म तिमीहरूलाई साँचो भन्दछु, यदी कुनै ब्यक्तिले मेरो कुरा सनु ्दछ र मेरा पितामा
बिश्वास गर्दछ भने उसले अनन्त जीवन पाउनेछ। त्यो मानिसलाई कहिल्यै न्याय
गरिनेछैन। उनी मृत्युबाट बाहिर आएका हुन् अनि जीवनमा प्रवेश गरे काहुन।् म
तिमीहरूलाई साँचो भन्दछु, एउटा समय आइरहेको छ। वास्तवमा त्यो समय अहिले
नै आइसके को छ। मानिसहरू जो मरे का छन् उनीहरूले परमेश्वरको पत्रु को आवाज
सनु ्नेछन।् अनि ज-जसले ती सनु ेका कुराहरू मान्नेछन् उनीहरूले अनन्त जीवन
पाउनेछन।् जीवन पिताबाट आउँदछ र पत्रु लाई पनि उहाँले जीवन-दान दिने अधिकार
प्रदान गर्नुभएको छ। अनि पिताले आफ्ना पत्रु लाई मानिसहरूलाई न्याय गर्ने अधिकार
दिनभु एको छ।किन? किनभने उहाँ मानिसको पत्रु हुनहु ुन्छ।
“यसमा अचम्म नमान। समय आइरहेछ जब सम्पूर्ण मानिसहरू जो मरे का छन,्
तिनीहरूले उहाँको आवाज सनु ्नेछन।् तब तिनीहरू ज-जसले राम्रो कामहरू गरे का छन्
बौरी उठ्नेछन् अनि अनन्त जीवन पाउनेछन।् तर तिनीहरू ज-जसले आफ्नो जीवनमा
दष्टु कामहरू गरे का छन,् दोषी ठहरिनको लागि बौरिनेछन।्
“म एक्लै के ही गर्दिनँ। म परमेश्वरबाट जस्तो सनु ्छु त्यही प्रकारले न्याय गर्छु। यसैले
मेरो निर्णय ठीक हुन्छ। किनभने म आफैं लाइ खश
ु ी पार्ने कोशिश गर्दिन। तर म उहाँलाई
खश
ी
पार्न
चाहन्छु
जसले
मलाई
पठाउन
भयो।
ु
ु ५१
३.१२ येशूले आफ्नो अधिकारको प्रमाण दिनुहुन्छ
“यदि मैले आफ्नो साक्षी आफैं ले दिन्छु तब मेरो साक्षी समर्थित हुदँ नै । तर त्यहाँ अर्को
मानिस छ जसले मेरो बिषयमा मानिसहरूलाई बताउँदछ। अनि म जान्दछु, उनले जे
भन्छन् ती सबै कुराहरू सत्य हुन।्
“तिमीहरूले यहू न्ना समक्ष मानिसहरू पठायौ। अनि उनले तिमीहरूलाई सत्य कुरा
भने। मलाई मेरो बिषयमा भन्नलाई मान्छेको आवश्यकता छै न। तर म तिमीहरूलाई
ती कुराहरू भन्नेछु ताकि तिमीहरू बाँच्न सक्छौ। यहू न्ना एक बत्ती थियो जनु बलेको
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थियो र प्रकाश दियो। अनि अल्प समयको लागि मात्र पनि त्यो ज्योति पाउँदा
तिमीहरू आनन्दित भयौ।
“तर मसँग मेरै बिषयमा जनु साक्षी छ त्यो यहू न्नाको भन्दा महान् छ। जनु कामहरू
म गरिरहेकोछु, त्यही नै मेरो साक्षी हो। पिता जसले मलाई पठाउनु भयो त्यो कामहरू
शेष गर्नलाई दिनभु यो। पिता जसले मलाई पठाउनभु यो उहाँले मेरो बारे मा साँक्षी पनि
दिनभु यो। तर तिमीहरूले उहाँको आवाज कहिले सनु ेनौ र तिमीहरूले उहाँलाई कहिले
देखेनौ। पिताको बचनले पनि तिमाहरूमा काम गरिरहेको छै न। किनभने जसलाई
पिताले पठाउनभु यो उहाँलाई बिश्वास गर्दैनौ। तिमीहरूले धर्मशास्त्र सावधानसित
अध्ययन गर किनभने तिमीहरू सोच्दछौ कि ती धर्मशास्त्रद्वारा तिमीहरूले अनन्त
जीवन पाउनेछौ अनि यिनै धर्मशास्त्रले मेरो बिषयमा गवाही दिन्छ। तर तिमीहरू जीवन
पाउनलाई मकहाँ आउँन चाँहदैनौ।
“म मानिसहरूबाट प्रशसं ा चाहन्न। तर म तिमीहरूलाई जान्दछु तिमीहरूमा
परमेश्वरको प्रेम छै न। म मेरो पिताबाट आएको हुँ अनि म उहाँकै निम्ति बोल्दछु। तर
तिमीहरूले मलाई ग्रहण गर्दैनौ। तर यदि कुनै मानिस आँउछ अनि आफ्नै बिषयमा
बोल्छ भने, उसलाई तिमीहरू ग्रहण गर्नेछौ। तिमीहरू एक-अर्कामा प्रशंसा गरे को
रूचाउँ छौ। तर तिमीहरूले त्यो प्रशंसाको खोजी गर्दैनौ जो एक परमेश्वरबाट मात्र
आँउछ। तब तिमी कसरी बिश्वास गर्न सक्छौ? नसम्झ कि म पिता समक्ष तिमीहरूको
बिरोधमा भन्नेछु। मोशा ती मानिस हुन् जसले तिमीहरू बिरूद्ध बोल्छन।् अनि उनै
एक हुन जसमाथि तिमीहरूले बचाउको आशा गऱ्यौ। यदि तिमीहरूले साँच्ची नै
मोशालाई बिश्वास गरे को भए, तिमीहरूले मलाई पनि बिश्वास गर्ने थियौ? किनभने
मोशाले मेरो बिषयमा लेख्नु भएको छ। तर तिमीहरूले मोशाले के लेखे त्यसलाई
बिश्वास गर्दैनौ भने तब म जे भन्छु तिमीहरूले कसरी बिश्वास गर्न सक्छौ?”५२
३.१३ येशू विश्राम दिनको पनि प्रभु हुनुहुन्छ
विश्रामको दिनमा, येशू आफ्ना चेलाहरूसँगै अन्नका खेतहरू भएर जाँदै हुनहु ुन्थ्यो,
चेलाहरूले हिँडदै गर्दा अन्नका बालाहरू टिप्न लागे। फरिसीहरूले यो देखरे येशल
ू ाई
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भने, “तपाईलें देख्नुभयो, तपाईका चेलाहरूले के गरिरहेकाछन् बिश्रामको दिनमा यसो
गर्नु ब्यवस्थाको बिरूद्ध हो।”
येशल
ू े भन्नुभयो, “तिमीहरूले कहिल्यै पढेका छै नौ, कि जब दाऊद अनि उनका
साथीहरू भोकाएका थिए, अनि खानेकुरा चाहन्थे, त्यस बेला दाऊदले के गरे ? यस्तो
घटना प्रधान पजू ाहारी अबियाथाको समयमा भएको थियो। दाऊदले, परमेश्वरको
भवनमा पसेर परमेश्वरलाई चढाइएको रोटी खाएका थिए। अनि मोशाको ब्यवस्था
अनसु ार खालि पजू ाहारीहरूले रोटी खान सक्छन् दाऊदले आफ्नो साथमा भएका सबै
मानिसहरूलाई पनि के ही रोटीहरू दिए।५३
“अनि तिमीहरूले मोशाको ब्यवस्थामा यो पनि निश्चयनै पढेको हुनपु र्छ कि
कसरी प्रत्येक बिश्रामको दिनमा पजू ारीहरूले मन्दिरमा बिश्राम अथवा बिश्रामको
नियम भङ्ग गर्छन।् तर पनि पजू ाहारीहरूलाई त्यस दोषको निम्ति दोषी ठानिन्दैन। म
तिमीहरूलाई भन्दछु, ‘यहाँ मन्दिर भन्दा ठूलो’ के ही छ। धर्मशास्त्रमा भनिएको छ, ‘म
पशहु रूको बलिदान चाहन्न। म मानिसहरूमा दया चाहन्छु ।’ वास्तवमा तिमीहरू ती
शब्दहरूका अर्थ के हो त्यो पनि जान्दैनौ। यदि ती शब्दहरूका अर्थ तिमीहरूले बझु ्यौ
भने ती तिमीहरूले निर्दोषहरूलाई न्याय गर्ने थिएनौ।”५४
त्यसपछि येशल
ू े फरिसीहरूलाई भन्नुभयो, “बिश्रामको दिन मानिसहरूलाई
सहयोग गर्नु भनेर नै शरू
ु भएको हो। बिश्राम दिनको नियमहरू पालन गर्नैपर्छ भनेर
मानिसहरू बनेको होइन। यसैले मानिसको पत्रु नै बिश्राम दिनको पनि प्रभु हो।”५५
येशू त्यहाँबाट हिँड्नु भयो अनि तिनीहरूको सभाघरमा जानभू यो। उहाँले
सभाघरमा एउटा सक
ु े र चाउरिएको हात भएको मानिसलाई देख्नुभयो। के ही यहूदीहरू
येशल
ू ाई दोष लगाउनलाई निहुँ खोजिरहेका थिए। अनि तिनीहरूले उहाँलाई सोधे, “के
बिश्रामको दिनमा कसैलाई निको पार्नु न्यायोचित छ?”
उहाँले भन्नुभयो, “यदि तिमीहरूमध्ये कसैको एउटा भेंडा छ, त्यो बिश्रामको
दिनमा एउटा खाल्डामा खस्यो भने के आफ्नो हातले समातेर बाहिर तान्दैनौ? एउटा
मानिस भेंडा भन्दा धेरै असल हुन्छ। त्यसर्थ बिश्रामको दिनमा भलो गर्न ब्यवस्थाले
दिन्छ।”
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तब उहाँले त्यस सक
ु े को हात भएको मानिसलाई भन्नुभयो, “मलाई तिम्रो हात
हेर्न देऊ।” त्यसले येशू भएतिर हात पसाऱ्यो। अनि उसको हात, त्यो अर्को हात जस्तै
निको भयो। तर फरिसीहरू बाहिर गए अनि येशल
ू ाई मार्नका निम्ति योजना बनाए।५६
३.१४ ठूलो भीडले येशूलाई पछ्याउछ
येशू आफ्ना चेलाहरूसित समद्रु तिर जानभु यो। गालीलका अनेकौं मानिसहरूले
उहाँलाई पछ्याए। यहूदिया, यरूशलेम, इदमि
ु आ यर्दननदीको अर्कोतर्फ अनि टायर र
सीदोनका ईलाकाबाट पनि धेरै मानिसहरू त्यहाँ आई पगु े। ती मानिसहरू येशल
ू े गरे का
सबै कुराहरू सनु ेर आएका थिए।
उहाँले ती सबै मानिसहरूलाई देख्नुभयो, अनि उहाँले आफ्नो चेलाहरूलाई एउटा
सानो डुङ्गा तयार गर्नु भन्नुभयो। उहाँले यस्तो आदेश गर्नुभयो किनभने भीडको कारणले
थिचोमिचो पो हुने होकि भन्ने डर थियो येशल
ू े धेरै मानिसहरूलाई निको तलु ्याउनु
भएको थियो। यसर्थ सबै रोगी मानिसहरूले उहाँलाई छुन भनेर ठे लमठे ला गर्दथे।
कसैलाई दष्टु आत्मा लागेको थियो, जब त्यो दष्टु आत्माले येशल
ू ाई देख्यो, तिनीहरूले
उहाँ अघि शिर निहुराए, अनि कराए, “तपाई परमेश्वरका पत्रु हुनहु नु ्छ।” तर उहाँ को
हुनहु नु ्छ मानिसहरूलाई नचिनाउनु भनी ती दष्टु आत्माहरूलाई कड़ा आज्ञा दिनभु यो।५७
येशल
ू े यी कुराहरू यशैया अगमवक्ताले भनेका कुराहरू पर्णू गर्नका निम्ति गर्नुभयो।
“यहाँ मेरो दास छ,
मैले उसलाई चनु ेको हु।ँ
म उसलाई प्रेम गर्छु अनि म उसित खश
ु ी छु।
म मेरो आत्मा उसमा हालिदिनेछु,
अनि उसले नै अन्य राष्ट्रहरूमाथि
न्यायको घोषणा गर्नेछ।
उसले झगडा गर्नेछैन न त चिच्याउने नै छ;
उसको स्वर कसैले पनि गल्लीहरूमा सनु ्ने छै न।
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उसले बाङ्गि सके को निगालो भाँच्ने छै न।
उसले जलिहरे को दीयो निभ्दै जाँदछै भनि निभाउने छै न।
उसले यी सबै गरिरहनेछ जबसम्म
साँचो न्यायले बिजय प्राप्त गर्दैन।
सबै राष्ट्रहरूले उहाँमाथिनै आशा गर्नेछन।् ”५८
३.१५ येशूले बाह्र प्रेरितहरूलाई चुन्नुहुन्छ
त्यस समयमा येशू एउटा डाँडामा गएर प्रार्थना गर्ने गर्नु हुन्थ्यो। सारा रात उहाँले
प्रार्थना गरे र बिताउनु हुन्थ्यो। भोलिपल्ट बिहान, उहाँले आफ्नो चेलाहरूलाई उहाँले
तिनीहरूलाई “प्रेरित” नाउँ दिनभु यो।५९ उहाँले ती बाह्रजना मानिसहरूलाई उहाँसित
बस्न, अनि प्रचारका निम्ति, अरू स्थानमा पठाउन चाहनहु ुन्थ्यो। अनि येशल
ू े ती
मानिसहरूलाई अरू मानिसहरूमा लागेको दष्टु आत्मा हटाउने शक्ति प्राप्त होस् भन्ने
चाहनहु ुन्थ्यो। येशल
ू े छान्नु भएका ती बाह्रजना मानिसहरू थिए:
सिमोन (जसलाई उहाँले पत्रुस नाउँ दिनु भएको थियो),
याकूब र यहू न्ना,
जब्दियाका छोराहरू (जसलाई येशल
ू े बोअनर्गेश नाउँ दिनभु एको थियो जसको
अर्थ हुन्छ “गर्जनका छोराहरू”),
अन्द्रियास,
फिलिप,
बारथोलोमाई,
मत्ती,
थोमा,
याकूब (अल्फयसको छोरो),
थेदियस,
सिमोन
कनानी,
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अनि यहूदा इस्कोरियोती (जसले येशसि
ू त बिश्वासघात गरे को थियो)।६०
डाँड़ाको उपदेश (३.१६–३४)
३.१६ मानिसहरू जसले परमेश्वरबाट आशिष् प्राप्त गर्छन्
येशल
ू े त्यहाँ भएका धेरै मानिसहरूलाई देख्नुभयो। येशू डाँडामा उक्लेर बस्नुभयो।
उहाँका चेलाहरू पनि उहाँको नजिक आएका थिए। उहाँले तिनीहरूलाई सिकाउन
थाल्नुभयो। उहाँले भन्नुभयो,
“ती मानिसहरू धन्य हुन् जसले आफूलाई आत्मिक रूपले दरिद्र छौं भनी
बझु क
े ा छन,्
किनभने स्वर्गको राज्य तिनीहरूकै हो।
धन्य शोक गर्नेहरू,
किनभने परमेश्वरले तिनीहरूलाई सान्तवना दिनहु ुनेछ।
धन्य नम्र हुनेहरू,
किनभने तिनीहरूले पृथ्वीको अधिकार पाउनेछन।्
धन्य धार्मिकताका निम्ति भोकाउने र तिर्खाउनेहरू,
किनभने परमेश्वरले तिनीहरूलाई तृप्त पार्नुहुनेछ।
धन्य अरू प्रति दया देखाउनेहरू,
किनभने तिनीहरूले दया पाउनेछन।्
धन्य हृदयमा शद्ध
ु हुनेहरू,
किनभने तिनीहरूले परमेश्वरलाई देख्नेछन।्
धन्य मेल-मिलाप गराउनेहरू,
किनभने परमेश्वरले तिनीहरूलाई आफ्ना छोरा-छोरी भन्नुहुनेछ।
धन्य धार्मिकताको निम्ति सताइनेहरू,
किनभने स्वर्गको राज्य तिनीहरूकै हुनेछ।

लोकप्रियताका वर् 

47

“धन्य हौ तिमीहरू जब मानिसहरूले तिमीहरूको निन्दा गर्नेछन् र खेदो गर्नेछन।् झटू ो
बोलेर हरे क किसिमका दष्टु कुरा गरे र तिमीहरूको खेदो गर्नेछन,् किनभने तिमीहरू मेरा
चेलाहरू हौ। सख
ु ी र खश
ु ी बन। स्वर्गमा तिमीहरूलाई ठूलो इनाम मिल्नेछ। किनभने
तिमीहरूका अघिका अगमवक्ताहरूलाई तिनीहरूले यसरी नै ब्यवहार गरे का थिए।६१
३.१७ येशूले आफ्ना चेलाहरूलाई नून र ज्योति भन्नुहुन्छ
“तिमीहरू पृथ्वीका ननू हौ। यदि ननू को स्वाद नै छै न भने, फे रि त्यसलाई ननि
ु लो
केे ले पार्ने र? यदि ननू मा ननू को स्वाद नै छै न भने त्यो त फालिन र मानिसका खट्टा
ु ले
कुल्चनबाहेक अरू के ही कामको हुदँ नै ।
“तिमीहरू संसारका ज्योति हौ जसले संसारलाई उज्यालो पार्छ। डाँडामा
बसालिएको नगर अदृश्य रहन सक्दैन। त्यसरीनै मानिसहरूले बत्ती बालेर पाथीमनि
ु
राख्दैनन।् त्यसको सट्टामा तिनीहरूले त्यसलाई सामदानमा राख्छन।् यसरी घरमा
भएका सबै मानिसहरूले उज्यालो पाउने छन।् त्यसै गरी, अरूका निम्ति तिमीहरू पनि
उज्यालो बनिदिनु पर्छ। तिमीहरूले गरे का सक
ु र्महरू मानिहरूले देख्नेछन् र स्वर्गमा
बस्नुहुने तिमीहरूका पिताका महिमा गर्नेछन।् ६२
३.१८ येशू र मोशाको व्यवस्था
“म मोशाको ब्यवस्था अथवा अगमवक्ताहरूद्वारा लेखिएको अगमवाणी रद्द गर्न
आएको भन्ने नसम्झ, रद्द गर्न होइन, तर परू ा गर्न म आएको हु।ँ म साँचो भन्दछु,
जबसम्म स्वर्ग र पृथ्वी बितेर जाँदनै , ब्यवस्थाको हरे क कुरा परू ा हुनेछ सबै कुरा परू ा
नहोउन्जेल कुनै किसिमले ब्यवस्थाबाट एउटा मात्रा वा एउटा बिन्दु पनि हटाइने छै न।
“हरे क मानिसले प्रत्येक आदेश पालन गर्नैपर्छ चाहे त्यो आदेश सामान्य नै किन
नहोस।् यदि कुनै मानिसले एउटा पनि आदेश पालन गर्न चाँहदैन अनि अरूलाई
पनि आदेश पालन नगर्नु भनी सिकाउँछ भने स्वर्गको राज्यमा त्यो सबैभन्दा तचु ्छ
ठहरिनेछ। तर जसले आदेश पालन गर्छ अनि अरूलाई पनि आदेश पालन गर्न
सिकाउँछ, त्यो नै स्वर्गको राज्यमा ठूलो कहलाइनेछ। म भन्दछु धर्मशास्त्री र
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फरिसीहरूको भन्दा तिमीहरूले राम्रो काम गर्नुपर्छ। यदि तिमीहरूले तिनीहरूलाई
उछिन्न सके नौ भने तिमीहरूले स्वर्गको राज्यमा प्रवेश गर्न सक्नेछै नौ।६३
३.१९ रीसको बारेमा येशूको शिक्षा
“तिमीहरूले सनु ेका छौ, प्राचीन समयकाहरूलाई यसो भनिएको थियो, ‘कसैको हत्या
नगर।् जसले हत्या गर्छ, त्यो ब्यवस्था समक्ष उभिनु पर्नेछ।’ तर म तिमीहरूलाई भन्दछु,
कोही अन्य मानिससित नरिसाओ। सबैजना तिम्रा भाई हुन।् यदि तिमी अरू मानिससँग
रिसाउँछौ भने, तिमी इन्साफको निम्ति खड़ा हुनपु र्नेछ। यदि तिमीले अर्को मानिससित
नराम्रा कुरा गऱ्यौ भने तिमी यहूदीहरूको महासभाको समक्ष उभिनु पर्नेछ। यदि अर्को
मानिसलाई ‘मर्ख
ू ’ भन्छौ भने तिमी नरकको आगोमा फालिनु पर्नेछ।
“जब तिमीले परमेश्वरलाई भेटी चढाउँछौ त्यसबेला तिमी अरूहरूलाई पनि सम्झ।
यदि तिमीले बेदीमा भेटी चढाउँदा तिम्रो बिरुद्धमा तिम्रो भाईको हृदयमा के ही छ भन्ने
सम्झिय् ौ भने, त्यही बेदीको छे उमा तिम्रो भेटी छोड। पहिला तिमी फर्के र जाऊ अनि
त्यो मानिससित मिलाप गर। त्यसपछि आफ्नो भेटी बेदीमा चढाऊ।
“यदि तिम्रो बिरोधीले तिमीलाई न्यायालयमा लाँदछै भने उसित मिलाप गरिहाल।
न्यायालय पगु ्नु अघिनै तिमीले यसो गर। यदि तिमी उसको साथी बन्न असफल भयौ
भने उसले तिमीलाई न्यायधीशको हातमा सम्पिद
े ा, न्यायधीशले तिमीलाई प्रहरीको
ु ल
हातमा सम्पिद
ल
े
ान
अनि
तिमीलाई
झ्यालखानामा
थनिदि
्
ु
ु नेछ। म तिमीलाई भन्दछु कि
तिमीले ऋणको अन्तिम पैसा नतिरुन्जेल तिमी त्यहाँबाट कुनै तरिकाले उम्कने छै नौ।६४
३.२० व्यभिचारको बारेमा येशूको शिक्षा
“तिमीहरूले यसो भनेको सनु ेका छौ, ‘ब्यभिचारको पापबाट अलग बस।’ तर म
तिमीहरूलाई भन्दछु, जसले स्त्रीलाई खराब इच्छाले हेर्दछ, त्यसले अघिबाटै उसित
त्यसको हृदयमा ब्यभिचार गरिसके को हुन्छ। यदि तिम्रो दाहिने आँखाले तिमीलाई
बाधा पऱु ्याउँछ भने, त्यसलाई निकालेर फालिदेऊ। किनभने तिम्रो सम्पूर्ण शरीर
नरकमा पर्नु भन्दा बरु तिम्रा अङ्गहरूमध्ये एउटा नष्ट हुनु तिम्रो निम्ति हितकारी हुनेछ।
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यदि तिम्रो दाहिने हातले तिमीलाई पाप गराउँछ भने त्यसलाई काटेर फालिदेऊ। किनभने
तिम्रो सम्पूर्ण शरीर नरकमा जानु भन्दा बरू तिम्रो अङ्गहरूमध्ये एउटा नष्ट हुनु तिम्रो
निम्ति हितकारी हुनेछ।६५
३.२१ विवाह विच्छेदको बारेमा येशूको शिक्षा
“यसलाई यसप्रकारले भनिएको छ, ‘जसले आफ्नी पत्नीलाई त्याग गर्ला, त्यसले
उसलाई त्यागपत्र लेखी देओस।् ’ तर म तिमीहरूलाई भन्दछु, जसले आफ्नी पत्नीलाई
ब्यभिचारको कारणबाहेक अन्य कारणले त्याग गर्ला, उसलाई त्यसले ब्यभिचारिणी
तलु ्याउँछ, र जसले त्याग गरिएकोसित बिवाह गर्ला, त्यसले पनि ब्यभिचार गर्नेछ।६६
३.२२ कसम खाने बारेमा येशूको शिक्षा
”फे रि तिमीहरूले सनु ेका छौ, कि हाम्रा प्राचीन समयका पर्खा
ु हरूलाई यसो भनिएको
थियो, ‘जब तिमी शपथ खान्छौ, त्यो प्रतिज्ञा नतोड। परमेश्वरको निम्ति आफ्नो
प्रतिज्ञा परू ा गर।’ तर म तिमीहरूलाई भन्दछु, स्वर्गको नाउँमा कसम वा प्रतिज्ञा खाँदै
नखाऊ, किनभने स्वर्ग परमेश्वरको सिंहासन हो। पृथ्वीको नाममा पनि कसम नखाऊ,
किनभने पृथ्वी परमेश्वरको पाउदान हो। यरूशलेमको नाउँमा कसम नखाऊ, किनभने
त्यो महाराजाको शहर हो। अनि आफ्नो शिरको कसम पनि नखाऊ, किनभने तिमी
आफ्नो शिरको एउटा के शलाई पनि सेतो वा कालो तलु ्याउन सक्दैनौ। यदि तिमी हो भने
‘हो’ भन ‘होइन’ भने ‘होइन’ भन। यस भन्दा बढ्ता चाहिँ दष्टु -तर्फ बाट भएको हो।६७
३.२३ बद्ला लिने बारेमा येशूको शिक्षा
“तिमीहरूले सनु ेका छौ, यसो भनिएको थियो, ‘आँखाको बदला आँखा, र दाँतको
बदल
् ा दाँत।’ तर म तिमीहरूलाई भन्दछु, दष्टु को सामना नगर। यदि कसैले तिम्रो दाहिने
गालामा चट्काइदियो भने त्यसलाई देब्रे गाला पनि फर्काइदेउ। यदि कसैले मद्ु दा
चलाएर तिम्रो दौरा लिने दाबी गर्छ भने, त्यसलाई तिम्रो खाष्टो पनि दिइहाल। यदि कसैले
तिमीलाई एक माइलसम्म जबरजस्ती हिडं ् न लगाउँछ भने उसित दईु माइलसम्म जाऊ।
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यदि कसैले तिमीसित के ही माग्छ भने त्यो दिईहाल।
े कुनै ब्यक्तिले कर्जा लिन चाहेमा
पनि के ही दिन अस्वीकार नगर।६८
३.२४ आफ्नो शत्रुलाई प्रेम गर्नुपर्छ भन्ने बारेमा येशूको शिक्षा
“तिमीहरूले यसो भनिएको सनु ेका छौ, ‘तिम्रो छिमेकीलाई प्रेम गर र तिम्रो शत्रुलाई
घृणा गर।’ तर म तिमीहरूलाई भन्दछु, आफ्ना शत्रुहरूलाई प्रेम गर, तिमीहरूलाई खेदो
गर्नेहरूको निम्ति प्रार्थना गर। यदि तिमीले यसो गऱ्यौ भने तिमी स्वर्गको पिताका साँचो
पत्रु हुनेछौ। किनभने उहाँले दष्टु र सज्जन दवु ैका निम्ति घाम लगाइदिनहु ुन्छ। अनि
धर्मी र अधर्मीहरूको निम्ति वृष्टि पठाइदिनहु ुन्छ। यदि तिमीहरूसँग प्रेम गर्नेहरूलाई
मात्र प्रेम गर्दछौ भने तिमीहरूले कुनै इनाम पाउने छै नौ। महसल
ू उठाउनेहरूले पनि
त्यसै गर्छन।् अनि यदि तिमीहरू आफ्ना साथी-भाइहरूलाई मात्र अभिवादन गर्छौ भने
अरू मानिसहरूसँग असल ठहरिनेछैनौ। अरू परमेश्वरलाई नजान्ने मानिसहरू पनि
आफ्ना साथीभाईहरूसँग असल नै हुन्छन।् यसैकारणले तिमीहरू सिद्ध होऊ, जसरी
तिमीहरूका स्वर्गका पिता सिद्ध हुनहु ुन्छ।६९
३.२५ दान दिने बारेमा येशूको शिक्षा
“होशियार बस, जब तिमीहरू राम्रो काम गर्छौ, अरू मानिसहरूका उपस्थितिमा त्यस्ता
देखावटीका निम्ति काम नगर। यदि त्यसो गऱ्यौ भने स्वर्गमा भएका तिम्रा पिताबाट
तिमीहरूलाई के ही इनाम मिल्नेछै न।
“जब तिमी दरीद्रहरूलाई सहायता दिन्छौ त्यसको बिज्ञापन नगर कपटीहरूले जस्तो
काम नगर। तिनीहरूले अरूले देखनु भनेर दरीद्रलाई सहायता गर्न अघिबाटै आफ्ना
तरु ही बजाउँछन।् तिनीहरूले सभाघरहरू र गल्लीहरूमा यसो गर्छन।् मानिसहरूबाट
प्रशसं ा पाउनलाई तिनीहरू यसो गर्दछन।् म तिमीहरूलाई साँचो भन्छु , यो नै ती
सबै इनामहरू हुन् जो तिनीहरूले पाउने छन।् तर जब तिमी दरीद्रका निम्ति दानपणु ्य गर्दछौ, एकदमै गप्त
ु रुपले गर। तिमीले के गर्न लागि रहेका छौ भनेर कसैले
चाल नपाओस।् तिम्रो दान-पणु ्य गप्त
ु रूपमा होस।् गप्त
ु रुपमा गरे का तिम्रो दान-पणु ्य
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तिम्रा पिताले अवश्यै देख्नु हुनेछ। तब तिम्रा पिताले, जसले गप्त
ु मा के गरिएको छ
देख्नुभएको छ र उहाँले तिमीलाई इनाम दिनहु ुनेछ।७०
३.२६ प्रार्थनाको बारेमा येशूको शिक्षा
“जब तिमी प्रार्थना गर्दछौ, तब कपटीहरूले जस्तो नगर। कपटीहरू सभाघरहरूमा र
गल्लीहरूमा उभिएर अरूले देखनू ् भनी प्रार्थना गर्दछन।् म तिमीहरूलाई साँचो भन्दछु,
यी सबैको इनाम तिनीहरूले पाइसके का छन।् जब तिमी प्रार्थना गर्दछौ, तिमी आफ्नो
भित्री कोठामा पसी ढोका बन्द गर। त्यसपछि तिमी आफ्ना पितासित गप्त
ु मा प्रार्थना गर।
गप्त
े , र तिमीलाई उहाँले इनाम दिनहु नु छ
े ।
ु रूपमा गरे को सबै कुरा तिम्रा पिताले देख्नुहुनछ
“जब तिमी प्रार्थना गर्दछौ, तब परमेश्वरलाई नजान्ने अरू मानिसहरूले जस्तो
ब्यवहार नगर।् तिनीहरू अर्थहीन कुरा गर्छन।् तिमीले त्यस प्रकारले प्रार्थना गर्नु हुदँ नै ।
तिनीहरूले सोंचेका हुन्छन् परमेश्वरले तिनीहरूका कुरा सनु ्नुहुनेछ भनी। त्यस्ता
मानिसहरू जस्तो नहोऊ। तिमीहरूले पितासँग माग्नुभन्दा अघि नै तिमीहरूलाई कुनकुन कुराको खाँचो छ, सो तिमीहरूका पिताले जान्नुहुन्छ। यसैले जतिबेला तिमी
प्रार्थना गर्दछौ त्यसबेला यसरी प्रार्थना गर:
‘हे हाम्रा स्वर्गमा बस्नुहुने पिता,
हामी प्रार्थना गर्दछौं तपाईको
ं नाउँ सधै ँ पवित्र होस।्
हामी प्रार्थना गर्दछौं, तपाईको
ं राज्य आओस,्
अनि तपाईको
इच्छा
स्वर्गमा
झैं यस पृथ्वीमा परू ा होस।्
ं
आज दिनभरिको भोजन हामीलाई दिनहु ोस।्
हाम्रा अपराधहरू क्षमा गरिदिनहु ोस।्
जसरी हामीले पनि आफ्ना
अपराधीहरूलाई क्षमा गरे का छौं।
हामीलाई परीक्षामा पर्न नदिनहु ोस,्
तर हामीलाई दष्टु हरूबाट बचाउनु ह ोस।् ’
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यदि, तिमीहरूले तिनीहरूको अपराध क्षमा गऱ्यौ भने तिमीहरूका स्वर्गमा बस्नुहुने
पिताले पनि तिमीहरूलाई क्षमा गर्नुहुनेछ। यदि तिमीहरूले मानिसहरूका दोष
क्षमा गरे नौ भने स्वर्गमा बस्नुहुने तिमीहरूका पिताले पनि तिमीहरूका दोष क्षमा
गर्नुहुनेछैन।७१
३.२७ उपवासको बारेमा येशूको शिक्षा
“जब तिमीहरू उपवास बस्छौ, तब कपटीहरू जस्ता उदासी नबन। कपटीहरूले जस्तो
आचरण नगर। आफु उपवास बसेको कुरा मानिसहरूलाई देखाउन तिनीहरू आफ्नो
मख
ु लाई अनौठो देखिने पार्छन। म तिमीहरूलाई साँचो भन्दछु, ती कपटीहरूले पाउने
सबै इनाम यही हो। तिनीहरूले इनाम पाइसके का छन।् यसर्थ जब तिमीहरू उपवास
बस्छौ, आफू राम्रो र असल भएर बस। आफ्नो मख
ु धोऊ। तब मानिसहरूले तिमीहरू
उपवास बसिरहेका छौ भन्ने कुरा थाहा नपाऊन तर गप्त
ु मा भएका तिम्रा पिताले सबै
कुराहरू देख्नुहुनेछ। अनि उहाँले नै इनाम दिनहु ुनेछ।७२
३.२८ के महत्वपूर्ण हो भन्ने बारेमा येशूको शिक्षा
“आफ्नो निम्ति पृथ्वीमा सम्पत्ति नथपु ार। जहाँ खीया र किराहरूले सम्पत्ति ध्वंस
पारिदिनेछ। अनि चोरहरूले पनि तिम्रो घर फोरे र त्यहाँको सम्पत्ति चोर्छन।् तर आफ्नो
निम्ति स्वर्गमा धन-सम्पत्ति थपु ार। स्वर्गमा भएको धन-सम्पत्ति खीया र किराहरूले नष्ट
पार्न सक्दैन। चोरले पनि त्यहाँ पसेर चोर्न सक्दैन। कारण जहाँ तिम्रो धन हुन्छ, त्यहीं
तिम्रो मन पनि हुनेछ।
“तिम्रो शरीरको ज्योति आँखा हो। यदि तिम्रा आँखाहरू निर्मल छन् भने, तिम्रा
सारा शरीर उज्यालो रहनेछ। तर यदि तिम्रा आँखा खराब छन् भने, तिम्रो सम्पूर्ण शरीर
अँध्यारो हुनछे । यदि तिम्रो उज्यालो चाहिं अँध्यारो भयो भने, त्यो घनघोर अँध्यारो हुनछे ।
“कसैले पनि दईु मालिकको सेवा एकै समयमा गर्न सक्दैन। उसले एउटालाई घृणा
र अर्कोलाई प्रेम गर्नेछ। अथवा त्यो एउटासित झकु ्नेछ, र अर्कोलाई तचु ्छ गन्नेछ।
यसैले एउटै समयमा एकै साथमा तिमीहरूले परमेश्वर र धनको चाकरी गर्न सक्दैनौ।७३
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३.२९ चिन्ता र फिक्रीको बारेमा येशूको शिक्षा
“यसैले म तिमीहरूलाई भन्दछु, बाँच्नलाई के खानु पर्ने भन्ने बिषयमा तिमीहरू चिन्तित
हुनु हुदँ नै । तिमीलाई शरीरको निम्ति चाहिने वस्त्रका बिषयमा फिक्री नगर। खानेकुरा
भन्दा जीवन धेरै मलू ्यवान छ। अनि लगु ाफाटा भन्दा शरीर धेरै मलू ्यवान छ। आकाशका
चरा चरुु ङ्गीलाई हेर, तिनीहरूले नता कहिले बीऊनै छर्छन,् न अन्नको फसल काट्छन्
न भकारीहरूमा बटुल्छन।् तर तिमीहरूका स्वर्गका पिताले तिनीहरूलाई खवु ाउनु
हुन्छ। तर तिमीहरूलाई थाहा छ ती चराचरुु ङ्गीहरू भन्दा तिमीहरू बहुमलू ्य छौ।
फिक्री मात्र गरे र कसैले पनि आफ्नो आयमु ा के ही समय बढाउन सक्दैन।
“अनि लगु ाफाटाको निम्ति तिमीहरू किन फिक्री गर्छौ? बगै ँचाका फूलहरूलाई
बिचार गर, ती कसरी बढ्छन।् तिनीहरू न ता आफ्नो लागि परिश्रम गर्दछन,् न ता
वस्त्रका निम्ति धागो कात्दछन।् तर पनि म तिमीहरूलाई भन्दछु, महान अनि धनी राजा
सल
ु ेमान समेतले यी फूलहरू मध्ये एउटा जत्ति पनि सिंगारिएका थिएनन।् यस प्रकार
परमेश्वरले जमीनमा झारपात उमारे र सजाउँनहु ुन्छ। ती आज देखिन्छ भोलि आगोमा
फ्याँकिनेछ र जलाइनेछन।् यसकारण परमेश्वरले नै तिमीहरूलाई अझ राम्ररी लगु ाफाटा
पहिराइदिनु हुनेछैन र? अल्पबिश्वासी हो।
“यसर्थ फिक्री गर्दै यसो नभन, ‘हामी के खाउँला?’ ‘के पिउँला?’ वा हामी ‘के
लगाउँला?’ परमेश्वरमा बिश्वास नगर्नेहरूले मात्रै यी कुराहरू पाउने इच्छा गर्दछन।्
यसकारण फिक्री नगर, किनभने स्वर्गमा बस्नुहुने पिताले तिमीहरूलाई यी सबै
थोकको आवश्यकता छ भनी जान्नुहुन्छ। तिमीहरू अरू थोकभन्दा परमेश्वरको
राज्य र उहाँको धार्मिकताको बिषयमा इच्छा गर। तब उहाँले तिमीहरूलाई तिमीहरूले
चाहेका यी जम्मै कुराहरू दिनहु ुनेछ, जसद्वारा भोलिको निम्ति तिमीहरूले त्यत्ति
फिक्री गर्नु पर्ने छै न, प्रत्येक दिनमा आ-आफ्नै समस्या हुन्छ। भोलिको दिनको पनि
आफ्नै समस्याहरू छन।् ७४
३.३० अरूहरूको निसाफ नगर्नु भन्ने बारेमा येशूको शिक्षा
“अरू प्रति इन्साफ नगर, जस्तो कि परमेश्वरले पनि तिमीहरूको इन्साफ गर्नु हुनेछैन।
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जनु नियम उपयोग गरी तिमीहरू अरूको इन्साफ गर्दछौ, उसैगरी तिमीहरू पनि इन्साफ
गरिनेछौ। अनि जनु उपाय प्रयोग गरी अरूलाई तिमीहरू क्षमा गर्नेछौ त्यही उपाय
प्रयोग गरी तिमीहरूलाई क्षमा प्रदान गरिनेछ।
“किन तिमी आफ्नो भाईको आँखामा भएको सानो कसिङ्गर देख्छौ, तर तिम्रो
आफ्नै आँखामा भएको ठूलो काठको चोइटो भने देख्नदै ौ। अथवा कसरी तिमीले
तिम्रो भाईलाई भन्नसक्छौ, ‘मलाई तिम्रो आँखाबाट कसिङ्गर निकाल्नदेऊ,’ जब
तिम्रो आफ्नै आँखामा त्यो काठको ठूलो चोइटो रहेको छ? ए कपटी हो! पहिले तिम्रो
आफ्नै आँखामा भएको त्यो ठूलो काठको चोइटो निकाल त्यसपछि मात्र तिमीले आफ्ने
भाइको आँखामा भएको कसिङ्गर देख्नेछौ।
“कुकुरहरूलाई पवित्र चीजहरू नदेऊ। तिनीहरूले तिमीलाई झम्टने छन् अनि टुक्राटुक्रा पारी च्यात्नेछन।् आफ्ना मोतीहरू सँगु रु का अगाडी नफाल। तिनीहरूले के वल
त्यसलाई कुल्चने छन।् ७५
३.३१ आवश्यकता परेको कुरा प्रभुसगँ माग
“माँग, तब परमेश्वरले तिमीहरूलाई दिनहु ुनेछ। खोजी गर तब तिमीहरूले पाउनेछौ।
ढक्ढकाऊ, तब ढोका तिमीहरूको लागि उघ्रनेछ। साँचो हो, जसले माग्छ त्यसले
पाउँदछ। जसले खोज्दछ उसले भेट्टाउँदछ। अनि जसले ढक्ढक्याउँछ उसको निम्ति
ढोका खोलिनेछ।
“तिमीहरू मध्ये को बाबु होला? यदि तिमीहरूको छोरोले रोटी मागे, के तिमीहरू
उसलाई ढुङ्गा दिन्छौ? अहँ। अथवा, जब तिम्रो छोरोले माछा माग्छ भने के तिमीले
उसलाई सर्प दिन्छौ? अहँ! तिमी परमेश्वर झैं होइनौ-तिमी दष्टु हौ र पनि तिमीहरूका
छोरा-छोरीहरूलाई असल कुराहरू दिन जान्दछौ। यसकारण तिमीहरूका पिताले
उहाँसित माग्नेहरूलाई कति बढी गरे र असल चीजहरू दिनेहु ुनेछ।
“अरू मानिसहरूले तिमीहरूलाई जे जसो गरून् भन्ने तिमीहरू चाहन्छौ, तिमीहरूले
पनि तिनीहरूलाई त्यसै गर। यहीनै मोशाको ब्यवस्थाको अर्थ र अगमवक्ताहरूको
उपदेश हो।७६
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३.३२ साँघुरो ढोका र फराकिलो ढोका
“साँघरु ो ढोकाबाट भित्र पस, जसले स्वर्गमा पऱु ्याउँछ। नर्क मा जाने बाटो एकदमै
सजिलो छ। अनि ढोका पनि फराकिलो छ। धेरै मानिसहरू त्यसबाट भित्र पस्दछन।्
जीवनको बाटोमा लाने ढोका साँघरु ो छ अनि बाटो अति कठिन छ। के वल के ही
मानिसहरूले मात्र त्यो बाटो पैलाउन सक्छन।् ७७
३.३३ मानिसहरूको व्यवहारलेनै तिनीहरूलाई चिनाउँछ
“झटू ा अगमवक्ताहरूबाट होशियार बस। तिनीहरू भेंडाका भेषमा तिमीहरूकहाँ आउँछन।्
तर वास्तवमा तिनीहरू खतरनाक ब्वाँसाहरू झैं हुन्छन।् तिनीहरूले गरे का कामहरूबाट
तिनीहरूलाई चिन्न सकिन्छ। जसरी मानिसले काँडाका बोटबाट अगं रू अथवा काँडादार
पोथ्राबाट नेभारा पाउन सकिंदैन। त्यसरी नै नराम्रो मानिसहरूबाट राम्रा कामहरू हुदँ नै न।्
त्यसरी नै, प्रत्येक असल रूखले राम्रो फल दिन्छ। अनि नराम्रो रूखले नराम्रै फल दिन्छ।
एउटा असल रूखले खराब फल फलाउँदनै अनि नराम्रो रूखले कहिल्यै असल फल
फलाउँदनै । असल फल दिन नसक्ने प्रत्येक रूख काटेर ढालिन्छ र आगोमा फालिन्छ।
यसकारण तिनीहरूका कर्मबाट तिमीहरूले झटू ा अगमवक्ताहरूलाई चिन्नेछौ।
“मलाई “प्रभ”ु “प्रभ”ु भन्ने हरे क मानिस स्वर्गको राज्यमा प्रवेश गर्न पाउनेछैन। तर
जसले स्वर्गमा हुनहु ुने मेरो पिताको इच्छा पालन गर्छ। उसले स्वर्गको राज्यमा प्रवेश
गर्न पाउनेछ। अन्तिम दिनमा धेरैले मलाई भन्नेछन,् ‘तपाई ं नै हाम्रा प्रभु हुनहु ुन्छ।
हामीले तपाईकैं नाउँमा अगमवाणी बोल्यौं; अनि तपाईकैं नाउँमा हामीले ती
दष्टु हरूलाई निकालि पठायौं अनि अनेक अनौठा आश्चर्यकर्महरू गऱ्यौ।’ तब म
तिनीहरूलाई स्पष्ट रूपले भन्नेछु, ‘तिमी त्यो पाप काम गर्नेहरू म देखि टाढा होओ
मैले तिमीहरूलाई कहिल्यै चिनेको छै न।’”७८
३.३४ दुई प्रकारका मानिसहरू
“हरे क मानिस जसले मैले भनेका यी कुराहरू सनु ्छ र पालन गर्छ उनै बद्धि
ु मान हो।
बद्धि
ु मान मानिसले आफ्नो घर चट्टानमाथि निर्माण गरे को छ। त्यहाँ घनघोर पानी पऱ्यो

56

लोकप्रियताका वर् 

अनि बाढी आयो। तफ
ु ान हुरीले त्यो घरलाई हान्यो। तर पनि त्यो घर ढलेन। किनकि
त्यो घर चट्टानमाथि निर्माण गरिएको थियो।
“तर प्रत्येक मानिस जसले मेरा कुरा सनु ्छ तर मेरो अनश
ु रण गर्दैन, त्यो एउटा मर्ख
ू
मानिस जस्तै हो। उसले आफ्नो घर बालवु ामाथि बनायो। अति बृष्टिको कारणले बाढी
आयो, आँधीले घरलाई हान्यो र त्यो ठुलो आवाज सहित ढल्यो।”७९
३.३५ येशूले कप्तानको नोकरलाई निको पार्नुहुन्छ
जब येशल
ू े मानिसहरूलाई उपदेश दिई सिध्याउनु भयो अनि उहाँ कफर्नहुम जानभु यो।
कफर्नहुममा एकजना कप्तान थियो। उसको एकजना नोकर सिकिस्त बिमारी थियो,
त्यो मर्नै लागेको थियो। त्यस कप्तानले नोकरलाई खबु ै माया गर्ने गर्थ्यो। जब उसले
येशक
ू ो बारे मा सनु ्यो तब बढू ा यहूदी प्रधानहरूलाई उहाँकहाँ पठायो र त्यस नोकरलाई
बचाउनको लागि आउन भनि बिन्ती गर्न पठायो। ती मानिसहरू येशक
ू हाँ गए, अनि
त्यो कप्तानलाई सहायता गर्न मार्मिक तरिकाले आग्रह गर्दै भने, “त्यो कप्तान तपाईको
ं
सहायता पाउन साँच्चै योग्यको छ। तिनले हाम्रो मानिसहरूलाई माया गर्छन् र हाम्रो
निम्ति सभा घर पनि बनाइदिएका छन।् ”
यसकारण येशू ती मानिसहरूसँग जानु भयो। उसले यसो भनि बिेन्ती गर्न पठायो,
“हे प्रभ,ु तपाई ं मेरो घरमा आउने कष्ट नगर्नुहोस।् तपाई ं जस्तो मानिस मेरो घरमा पाउ
कष्ट गर्न योग्यको म छै न। यसकारण म आफैं पनि तपाईकहाँ मानसँगत रूपमा जान
योग्यको सम्झिन्न, तपाईलें आदेश मात्र दिनहु ोस् मेरो नोकर जाती हुन्छ। तपाईको
ं
अधिकार मलाई थाहा छ। म पनि अरू मानिसहरूको अधिकारको ब़शमा छु। अनि
मेरो अधिकारमा सैनिकहरू छन।् यदि म एकजना सैनिकलाई भन्छु , ‘जाऊ’, अनि
त्यो जान्छ। अनि अर्को सैनिकलाई भन्दछु, ‘आऊ’, अनि त्यो आउँछ। अनि यदी मेरो
नोकरलाई भन्दछु, ‘यो गर’, अनि त्यसले गर्छ।”
जब येशल
ू े यी कुरा सनु ्नुभयो, उहाँ छक्क पर्नुभयो। येशल
ू े उहाँलाई पछ्याएर आउने
मानिसहरू पट्टि फर्के र भन्नुभयो, “म तिमीहरूलाई भन्छु , मैले यस्तो बिश्वास सारा
इस्राएलमा कतै पनि पाइँन।”
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येशल
ू ाई बोलाउन गएका सबै मानिसहरू घर फर्कि ए। तिनीहरूले त्यो नोकरलाई
निको भइसके को भेटे।८०
३.३६ येशूले एउटी विधवाको छोरोलाई जीवित पार्नुहुन्छ
अर्को दिन येशू नाइन् भन्ने शहरमा जानभु यो। उहाँका चेलाहरू र धेरै मानिसहरू
पनि उहाँ सँगै गइरहेका थिए। जब येशू शहरको फाटक नजिक पगु ्नुभयो, उनले मर्दा
ु
लगिरहेको देख्नु भयो। एउटी बिधवाको एउटै भएको छोरो मरे को थियो। जब
लाश लगिरहेको थियो शहरका धेरै मानिसहरू ती बिधवासँग थिए। जब प्रभु येशल
ू े
तिनलाई देख्नुभयो उहाँ त्यस बिधवाको निम्ति हृदयबाट दःु खी हुनु भयो र तिनलाई
भन्नुभयो, “नरोऊ।” येशू शवपेटिकाको नजिक पगु ्नुभयो अनि त्यसलाई छुनभु यो।
लाश लगिरहेका मलामीहरू टक्क अडिए। उहाँले त्यो मरे को के टोलाई भन्नुभयो,
“ए यवु क म तिमीलाई भन्दछु, उठ।” त्यसपछि त्यो मरे को के टो तत्कालै उठे र बस्यो
अनि कुरा गर्न शरुु गऱ्यो। येशल
ू े त्यस के टोलाई त्यसको आमालाई सम्पिदि
ु नु भयो।
सबै मानिसहरू छक्क परे अनि यसो भन्दै परमेश्वरको प्रशसं ा गरे , “एउटा महान्
अगमवक्ता हामीकहाँ आउनु भएको छ।” अनि तिनीहरूले यो पनि भन्दै थिए,
“परमेश्वरले आफ्ना प्रजाहरूको हेरचाह गरिरहनु भएको छ।”
उहाँको बिषयको यो खबर सारा यहूदिया र यसको वरिपरि देशमा फिँ जियो।८१
३.३७ येशू र बप्तिस्मा दिने यूहन्ना
यहू न्नाका चेलाहरूले यी सब घट्नाहरूको बिषयमा तिनलाई जानकारी गराए। यहू न्नाले
आफ्ना चेलाहरूमध्ये दईु जनालाई बोलाए। यहू न्नाले तिनीहरूलाई प्रभु येशसू ँग सोध्न
पठाए, “एकजना जो आउनेवाला थिए तपाई ं नै हुनहु ुन्छ? अथवा अझ अरूलाई
नै पर्खनु पर्छ?”
त्यसपछि मानिसहरू येशक
ू हाँ आए। तिनीहरूले भने, “बप्तिस्मा दिने यहू न्नाले
हामीलाई यो सोध्नलाई तपाईकहाँ
ं पठाएका छन,् के आउनेवाला तपाई ंनै हुनहु ुन्छ?
अथवा हामी अझ अर्कै को बाटो हेरौं?”
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त्यसै बेला, येशल
ू े धेरैलाई तिनीहरूको रोग, ब्यथा र तिनीहरूबाट दष्टु आत्माहरू
छुटाउनु भयो। उहाँले धेरै अन्धो मानिसलाई पनि देख्नसक्ने बनाउनभु यो। अनि उहाँले
यहू न्नाका चेलाहरूलाई भन्नुभयो, “तिमीहरूले यहाँ जे कुराहरू देख्यौ अनि सनु ्यौ
गएर यहू न्नालाई भन। अन्धो मानिस पनि निको भयो र देख्ने भयो। लङ्गडाहरू हिँड्न
थाले। कुष्ठरोगीहरू निको भए। बहिराहरूले सनु ्न थाले। मरे काहरूले जीवन पाए। अनि
गरीब मानिसहरू परमेश्वरको राज्यको स-ु समाचारहरू सनि
ु रहेका छन।् कसैले मलाई
ग्रहण गर्दा समस्यामा पर्दैन भने त्यो अनग्रु हित परुु ष धन्य हो।”
जब यहू न्नाको चेलाहरू गए, येशल
ू े यहू न्नाको बिषयमा भन्न लाग्नुभयोः “तिमीहरू
उजाड स्थानमा के हेर्न जान्छौ? बतासले हल्लाइरहेको निगालोलाई? मरूभमि
ू मा
तिमीहरू के हेर्न आयौ? एउटा सनु ्दर वस्त्र लगाएको मानिस हेर्नलाई? होइन। सनु ्दर
र राम्रा वस्त्रहरू लगाउनेहरू त राज-दरबारमा बस्छन।् साँच्चै, तिमीहरू यहाँ के हेर्न
आयौ? एकजना अगमक्ता? अँ, म तिमीहरूलाई भन्दछु, यहू न्ना अगमवक्ताभन्दा पनि
श्रेष्ठ हुन।् उनी ती मानिस जसको बिषयमा यस्तो लेखिएको छः
‘सनु ! म मेरो सहयोगीलाई तिम्रो अघि पठाउँछु।
जसले तिम्रो अघि तिम्रो मार्ग तयार गर्नेछ।’
तिमीहरूलाई भन्दछु, यहू न्ना नै अहिलेसम्म जन्मेका मानिसहरूमा सब भन्दा ठूला हुन्
तापनि जो परमेश्वरको राज्यमा सानो छ त्यो तिनी भन्दा ठूलो छ।”
जब मानिसहरूले यस बिषयमा सनु ,े तिनीहरूले माने कि परमेश्वरको शिक्षा राम्रो
छ। ती कर उठाउनेहरू पनि सहमत भए। ती मानिसहरूलाई यहू न्नाद्वारा नै बप्तिस्मा
गराइएको थियो। तर फरिसीहरू र शास्त्रीहरूले तिनीहरूको लागी बनाइएको परमेश्वरको
अभिप्रायलाई तिनीहरूको निम्ति यहू न्नाबाट बप्तिस्मा लिन अस्वीकार गरे र रद्ध गरे ।
“यस यगु को मानिसहरूको बिषयमा मैले कसरी बर्णन गर्नु? तिनीहरू के जस्ता छन?्
यी मानिसहरू बजारमा बसिरहेका के टा-के टीहरू जस्तै छन।् एउटा दलको नानीहरूले
अर्को दलको नानीहरूलाई बोलाउँछन् अनि भन्छन:्
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‘हामीले तिमीहरूको निम्ति बाँसरु ी बजायौं,
तर तिमीहरू नाचेनौं;
हामीले द:ु खका गीत गायौं
तर तिमीहरू रोएनौ।’
बप्तिस्मा दिने यूहन्ना आए तर अरू मानिसहरूले जस्तो खाने कुरा खाएनन्
अनि दाखरस पिएनन्। अनि तिमीहरू भन्दछौ, ‘उसलाई भूत लागेको छ।’
मानिसको पुत्र चाँहि अरू मानिसहरू झैं खाँदै र दाखरस पिउँ दै आए। अनि
तिमीहरू भन्दछौ, ‘हेर उसलाई, खुब खान्छ अनि पिउँ छ, ऊ कर उठाउनेहरू
र पापीहरूको मित्र हो।’ तर कार्यहरूको आधारमा ज्ञान सही प्रमाणित
हुन्छ।”८२
३.३८ येशूले थकितहरूलाई विश्राम दिनुहुन्छ
त्यसपछि येशल
ू े भन्नुभयो, “हे पिता, स्वर्ग र पृथ्वीका परमप्रभ,ु म तपाईलाई
ं धन्यवाद
चढाउँछु। म तपाईको
ु मान र समझदार
ं प्रशसं ा गर्दछु किनकि तपाईलें यी कुराहरू बद्धि
मानिसहरूबाट लक
ु ाउनभु यो। तर तपाईलें यी तिनीहरूप्रति प्रकट गरिदिनु भयो जो
स-साना बालकहरू झैं छन।् हे मेरा पिता, तपाईलें यस्तो गर्नुभयो, जो वास्तवमै तपाईलें
गर्न चाहनु भएको थियो।
“मेरा पिताले मलाई सबै ब्यवस्था गरिदिनु भएको छ। पिताले बाहेक अरू कसैले
पत्रु लाई चिन्नदै । पत्रु ले बाहेक अरू कसैले पितालाई चिन्दैन। अनि पत्रु ले जनु
मानिसहरूमा पितालाई प्रकट गर्ने इच्छा गर्नहुन्छ तिनीहरूले मात्र पितालाई चिन्ने
छन।्
“मकहाँ आऊ। जो थकित औ कष्टले दबिएकाहरू हो! म तिमीहरूलाई आत्माको
निम्ति बिश्राम दिनेछु। मेरो कामकुरो ग्रहण गर अनि मबाट सिक, म बिनयी र नम्रहृदयको छु। अनि तिमीहरूले आफ्नो आत्मामा बिश्राम पाउनेछौ। हो, मेरो काम ग्रहण
गर्न सजिलो छ। तिमीहरूलाई दिइने भार हलक
ु ा छ।”८३
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३.३९ येशू र पापी स्त्री
फरिसीहरूमध्ये एकले येशू सँगै बसेर खान निम्त्याए। उनी फरिसीको घरमा गए अनि
खान बसे।
त्यो शहरमा एउटी पापी स्त्री थिई। त्यसले येशूलाई फरिसीको घरमा खाना
खाएको थाहा पाई। त्यसले एउटा सिंगमरमरको भाँडामा के ही सुगन्धित बस्तु
लिएर आई। त्यो येशूको पछि चरण छे उमा रुँदैं उभिइ। त्यसले आफ्नो आँसुले
येशूको चरण भिजाउन थाली। त्यसले चरणमा चुम्बन गरी अनि सुगन्धित बस्तु
खन्याईदिई।
त्यो फरिसी जसले पनि यी सब देख्ये। उसले मनमनै सोच्ये, “यदि यो मानिस
अगमवक्ता हुदँ ो हो त, उसले जान्ने थियो कि त्यो स्त्री जसले उसको पाऊ छोइरहेकी
छे ऊ को हो अनि कुन स्तरकी हो? किनभने त्यो पापीनी हो।”
येशल
ू े फरिसीलाई भन्नुभयो, “शिमोन, तिमीलाई मैले के ही भन्नु छ।”
शिमोनले भने, “तपाईलें मलाई के भन्नु चाहनहु ुन्छ? गरू
ु ज्यू!”
येशल
ू े भन्नुभयो, “त्यहाँ दईु जना मानिस थिए। दवु ैले एउटै साहु बाट ऋण लिएका
थिए। तिनीहरू मध्ये एकजनाले ५०० चाँदीको सिक्का लिएका थिए। अर्काले ५०
चाँदीको सिक्का लिएका थिए। तिनीहरूकोमा त्यत्ति पैसा थिएन, यसले गर्दा तिनीहरू
ती दवु ैले ऋण चक्ता
ु गर्न सके नन।् तर साहूकारले ती दवु ैको ऋण मक्त
ु गरिदियो। ती
दईु जनाहरूमध्ये कसले त्यो साहुकारलाई धेरै माया गर्थ्यो होला?”
शिमोनले भन्यो, “मेरो बिेचारमा जसले धेरै ऋण लगेको थियो त्यसले उहाँलाई
धेरै माया गर्थ्यो होला।”
येशल
ू े शिमोनलाई भन्नुभयो, “तिम्रो कुरा ठीक हो।” त्यसपछि उहाँले त्यस
स्त्रीलाई हेरेर शिमोनलाई भन्नु भयो, “तिमीले यो स्त्रीलाई देख्यौ? जब म तिम्रो घरमा
आएँ, तिमीले मेरो खट्टा
ु धनु पानी दिएनौ। तर त्यसले मेरो खट्टा
ु हरू त्यसको आँसल
ु े
धोइ दिई अनि के श राशिले पछिदि
ु ई। तिमीले मलाई चमु ्बन गरे नौ, तर उसले भने म
यहाँ आए देखि मेरो खट्टा
ु मा चमु ्बन गर्न रोकिएकी छै न। तिमीले मेरो टाउकोमा तेल
घसिदिएनौ, तर उसले मेरो चरणमा सगु न्ध दलिदिई। यसकारण म तिमीलाई भन्दछु
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कि उसको धेरै पापहरू क्षमा भयो। यति स्पष्ट छ कि उसले धेरै माया देखाई। जसलाई
कम्ति पाप क्षमा गरिन्छ उसले कम्ती माया पोखाउँछ।”
त्यसपछि येशल
ू े स्त्रीलाई भन्नु भयो, “तिम्रो पापहरू क्षमा भएको छ।”
खान बसेकाहरूले आपसमा भन्न लागे, “यस मानिसले आफैं लाई को हो भनी
ठान्छन?् पापबाट पनि क्षमा गर्ने मानिस, यो को हो?”
येशल
ू े त्यस स्त्रीलाई भन्नुभयो, “तिम्रो बिश्वासले तिमीलाई रक्षा गऱ्यो। अब तिमी
शान्तिसाथ जाऊ।”८४
३.४० येशू गालीलमा
अर्को दिन, येशल
ू े परमेश्वरको राज्यको बारे मा प्रचार र स-ु समाचारहरू बताउँदै गाँउ
औ शहरहरू यात्रा गर्दै जानु भयो। बाह्रैजना प्रेरितहरू उहाँसँगै थिए। त्यहाँ उहाँसँग
यस्ता स्त्रीहरू पनि थिए जो रोग तथा दष्टु आत्माबाट छुटकारा भएका थिए। तिनीहरू
माझ एउटी मरीयम नाउँ भएकी स्त्री पनि थिई। त्यो मग्दलिनी शहरको वासिन्दा थिई।
उसकोबाट सातवटा भतू हरू निकालिएको थियो। हरू पनि स्त्रीहरूः योअन्ना, चजू ाकी
पत्नी (हेरोदको सहयोगी) सजु ाना, र धेरै अरू स्त्रीहरू त्यस स्त्रीसँग थिए। ती स्त्रीहरूले
येशू र उहाँको प्रेरितहरूलाई आफ्नै रूपिँया पैसा दिएर मद्दत पऱु ्याए।८५
३.४१ येशूको शक्ति परमेश्वरबाट आएको हो
त्यसपछि के ही मानिसहरूले एकजना मानिसलाई येशक
ू हाँ ल्याए। ऊ अन्धो थियो
अनि बोल्न पनि सक्दैनथ्यो किनकि उसलाई भतू लागेको थियो। उहाँले त्यसलाई
निको पार्नुभयो अनि त्यस मानिसले बोल्न अनि देख्न थाल्यो। सबै मानिसहरू चकित
भए। तिनीहरूले भने, “निश्चयनै यी मानिस नै दाऊदका पत्रु हुन् जसलाई परमेश्वरले
हामीकहाँ पठाउने प्रतिज्ञा गर्नु भएको थियो?”
जब फरिसीहरूले मानिसहरूको मख
ु बाट यस्तो कुरा सनु े तब तिनीहरूले भने,
“येशल
ू े मानिसरूबाट भतू भगाउनका निम्ति बालजिबल
ु शक्तिको प्रयोग गर्दछन।्
बालजिबल
ु भतू हरूको शासक हो।”
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येशल
ू े फरिसीहरूले सोचेका कुरा थाहा पाउनभु यो। अनि उहाँले तिनीहरूलाई भन्नुभयो,
“आपसमा झगडा गर्ने कुनै पनि राज्य ध्वंस हुनछे , त्यसै गरी आफैं मा बिभाजन भएको नगर
टिक्ने छै न। त्यसरीनै बिभाजन भएको कुनै परिवार सफल हुदँ नै । यदि शैतानले शैतानलाई
निकाल्दछ भने, त्यो आफ्नै बिरुद्ध बिभाजित हुन्छ। तब कसरी उसको राज्य टिक्न वा
चल्न सक्छ? तिमीहरूले भन्दैछौ कि मैले शैतानको शक्तिद्वारा भतू हरू भगाउँदछै ु । यदि
यो सत्य हो भने, तिम्रा मानिसहरूले भतू भगाउन कुन शक्तिको प्रयोग गर्दैछन?् यसकारण
तिमीहरूका आफ्नै मानिसहरूले तिमीहरूको भल
ू कोट्याउनेछन।् तर म परमेश्वरका
आत्माको शक्तिद्वारा भतू हरू भगाउँदछु। यसबाट यो थाहा हुन्छ कि परमेश्वरको राज्य
अघि नै तिमीहरूमा आइसके को छ। यदि कुनै मानिसले कुनै एक बलवान मानिसको
घरमा लटु पाट गर्न चाहन्छ भने, सर्वप्रथम उसले त्यो बलवान मानिसलाई साङ्लोले बाँधरे
राख्नुपर्छ। त्यसपछि मात्र त्यो मानिसले घर लटु ् न सक्दछ। जो मानिस मसित छै न, त्यो मेरो
बिरुद्धमा छ। मसित काम नर्गेनले मेरो बिरूद्धमा काम गरिरहेको हुन्छ।
“यसैले म तिमीहरूलाई भन्दछु, तिनीहरूले गरे का हरे क पापका निम्ति
मानिसहरूलाई क्षमा प्रदान गर्न सकिन्छ। अनि तिनीहरूले भनेका सबै नराम्रा
शब्दहरूको निम्ति मानिसहरूलाई क्षमा प्रदान गर्न सकिन्छ। तर यदि कसैले पवित्र
आत्माको बिरुद्धमा कुरा गर्छ भने उसलाई क्षमा गरिनेछैन। यदि कसैले मानिसका
पत्रु का बिरुद्धमा कुरा गरे उसलाई क्षमा हुनेछ। तर कसैले पवित्र आत्माको बिरुद्धमा
कुरा गरे क्षमा हुनेछैन। त्यस मानिसलाई न ता अहिले क्षमा दिइन्छ न ता भविष्यमानै।
“यदि तिमीहरू असल फल चाहन्छौ भने तिमीहरूले बृक्षलाईनै असल तलु ्याउनु
पर्छ। यदि तिमीहरूको बृक्षनै नराम्रो छ भने त्यसको फल पनि नराम्रो हुनेछ। किनकि
त्यसको फलबाटनै बोटलाई चिन्न सकिन्छ। ए सर्पहरू, तिमीहरू दष्टु मतिका छौ।
तिमीहरूबाट कसरी असल कुराहरू आउनसक्छ। हृदयमा जे कुरा थप्रि
ु एको छ त्यही
कुराहरू नै मख
ु ले बोल्दछ। असल मानिसले असलै कुराहरू हृदयमा थपु ारे को हुन्छ।
यसर्थ राम्रै कुराहरू उसले बोल्दछ। तर एउटा दष्टु मानिसले हृदयमा दष्टु कुराहरू नै
राखेका हुन्छ र उसले बोलेको बेलामा हृदयमा भएका दष्टु कुराहरू नै उसले बोल्दछ।
यसर्थ म तिमीहरूलाई भन्दछु प्रत्येक मानिसले आफूले बोलेका हरे क लापरवाही
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कुराहरूको बिवरण न्यायको दिनमा दिनु पर्नेछ। तिमीलाई तिम्रा आफ्नै कुराहरूद्वारा
न्याय गरिनेछ। तिम्रा कतिपय कुराहरूले तिमीलाई सही तलु ्याउँनेछ अनि तिम्रा
कतिपय कुराहरूले तिमीहरूलाई दोषी ठहराउनेछ।”८६
३.४२ कसै-कसैलाई येशूको अधिकारमा शंका
तब के ही शास्त्रीहरू र फरिसीहरूले येशल
ू ाई जवाफ दिए। तिनीहरूले भने, “गरू
ु ज्यू,
हामी तपाईबाट
ं एउटा आश्चर्यको चिन्ह हेर्न चाहन्छौ।”
येशल
ू े जवाफ दिनभु यो, “दष्टु र पापी मानिसहरूले प्रमाणको लागि आश्चर्यकर्म
खोज्दैछन।् तर त्यस्ता मानिसहरूलाई प्रमाणको लागि कुनै आश्चर्यकर्म देखाइने छै न।
अगमवक्ता योनाको चिन्ह बाहेक। तीन दिन र तीन रात सम्म योना एउटा ठूलो माछाको
पेटमा थिए। त्यसरी नै तीन दिन र तीन रात सम्म मानिसको पत्रु पृथ्वीको पेटभित्र
रहनेछ। अनि न्यायको दिनमा तिनीहरू दोषी छन् भनी देखाउनका निम्ति निनवेका
मानिसहरू यस पसु ्ताको साथमा खड़ा हुनेछन।् किनभने योनाले तिनीहरूलाई उपदेश
दिएका थिए, अनि तिनीहरूले आफ्नो जीवननै बदल
् ेका थिए। अनि अझ यहाँ एक
मानिस छ त्यो योना अगमवक्ता भन्दा महान् छ।
“न्यायको दिनमा दक्षिणको महारानी यस पसु ्ताको अगाडी खडा हुनेछिन् र
उनैले तिनीहरूलाई दोषी भनी प्रमाण दिने छिन।् किनभने सल
ु ेमानका ज्ञानहरू सनु ्न
महारानीले धेरै-टाढासम्मको यात्रा गरे की थिइन।् अनि अझ यहाँ एक मानिस छ त्यो
सल
ु ेमानभन्दा महान् छ।
“जब दष्टु आत्मा मानिसबाट निस्के र जान्छ, त्यो ओबानो ठाउँतिर बिश्राम खोज्दै
हिडं ् छ तर त्यसले भेट्टाउन सक्दैन। तब त्यस दष्टु आत्माले भन्छ, ‘म आफ्नै अघिको
घरमा फर्कि जानेछु, जसलाई मैले छाडेर आएँ।’ त्यो फर्के र आउँछ र पहिलेको उसको
घरभित्र रित्तो र सफा गरि राखेको भेट्टाउँछ। त्यसपछि त्यो दष्टु आत्मा जान्छ, र आफू
भन्दा बढ़ता अरू सातवटा दष्टु आत्माहरू ल्याउँछ। तब सबै दष्टु आत्माहरू त्यस
मानिस भित्र पसेर त्यहाँ बास गर्छन् र त्यस मानिसहरूको अवस्था पहिलेको भन्दा झन
खराब हुन्छ अनि त्यही अवस्था त्यो दष्टु पसु ्तामाथि पनि हुन्छ।”८७
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३.४३ येशूलाई पच्छ्याउनेहरू नै उहाँका आफ्ना परिवार हुन्
एकदिन येशू मानिसहरूसित अझ बातचीत गर्दै हुनहु ुन्थ्यो उहाँका आमा र भाइहरू
बाहिर उभिरहेका थिए। तिनीहरू येशसू ँग भेट गर्न चाहन्थे। कुनै एकजनाले भने,
“तपाईकी
ं आमा र भाईहरू बाहिर उभिरहेका छन,् अनि तिनीहरू तपाईसँं ग भेट गर्न
चाहन्छन।् ” येशल
ू े त्यो बोल्दै गर्ने मानिसलाई भन्नुभयो, “मेरा आमा र मेरा भाईहरू
को हुन?् ”
आफ्ना चेलाहरूलाई संकेत गर्दै उहाँले भन्नुभयो, “हेर! यिनीहरू नै आमा र
भाईहरू हुन।् जसले स्वर्गको मेरो पिताले चाहनु भए झैं गर्दछ उनीहरूनै मेरा भाई,
बहिनी र आमा हुन।् ”८८
जब येशल
ू े यी कुराहरू भन्नु हुदँ ै थियो एउटी स्त्री जो त्यहाँ थिई येशल
ू ाई यसो भन्दै
जोरले कराई, “धन्य हुन ती माता जसले तपाईलाई
ं गर्भधारण गरिन!् अनि तपाईलाई
ं
स्तन पान गराइन!् ”
तर उहाँले भन्नुभयो, “मानिसहरू जसले परमेश्वरको बचनहरू सनु ्छन् अनि पालन
गर्छन् तिनीहरू वास्तविक रूपमा खश
ु ी छन।् ”८९
३.४४ बीउ छर्ने किसानको दृष्टान्त
ठीक त्यही दिन येशू बाहिर गएर झीलको छे उमा बस्नुभयो। उहाँलाई अनेकौं
मानिसहरूले घेरेका थिए। यसकारण उहाँ एउटा डुङ्गामा चढ्नु भयो। सबै मानिसहरू
चाँहि किनारमा बसेका थिए। उखानहरूको उपयोग गरे र उहाँले मानिसहरूलाई धेरै
शिक्षा दिनभु यो। येशल
ू े बताउनभु यो:
“कोही किसान बीऊ छर्नलाई निस्क्यो। जब तिनीले बीऊ छर्दै थिए, के ही बीऊहरू
बाटोतिर परे । चरा-चरू
ु ङ्गी आएर ती बीऊहरू खाए। के ही बीऊहरू चट्टानमय
खेतमा झरे । जमीन त्यत्ति गहिरो थिएन।माटो नभएकोले ती छिट्टै उम्रे पनि, तर जब
घाम लाग्नथाल्यो, ती बीरूवाहरू प्रचण्डघामले सक
ु े र गए किनभने तिनीहरूका
जराहरू थिएनन।् कतिपय बीऊहरू काँडाधारीमा खसे। जब काँडाहरू बढ्दै गए
तिनीहरूले ती बीरूवाहरूलाई उम्रन दिएनन्। कतिपय बीऊहरू मलिलो माटोमा
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खसेका थिए। अनि ती बीऊहरू उम्रिए र फसल उत्पन्न गरे । कतिपय बोटहरूले सय,
कतिपयले साठ्ठी अनि कतिपयले तीस गणु ा फल फलाए। 9जसले सनु ्न सक्छ मेरो
कुरा सनु ।”
चेलाहरू आए र येशल
ँ तपाईलें किन उखानहरू
ू ाई सोधे, “तपाईलें उपदेश दिनहु ुदा
भन्नु भएको?”
येशल
ू े जवाफ दिनभु यो, “स्वर्गको राज्यको सत्य रहस्यहरूको बारे मा तिमीहरूले
मात्र बझु ्न सक्छौ। तर अरूहरूले ती जान्न सक्दैनन।् जसले बझु ्न सक्दछ उसलाई अरू
बझु ाइनेछ अनि उसले चाहेभन्दा धेरै बझु ्न पाउनेछ। तर जसले बझु ्न सक्दैन उसले जति
बझु क
े ोछ त्यो पनि उसकोबाट खोसिनेछ। यसैले, ती मानिसहरूलाई उपदेश दिदा
ं म
उखानहरू भन्नेछ,ु तिनीहरू हेर्दछन,् तर देख्दैनन।् तिनीहरू सनु ्छन् तर बझु ्दैनन।् यसरी
यशैयाले जनु अगमवाणी गरे त्यो तिनीहरूमा पर्णू भयो:
‘तिमीहरू सनु ्न त सनु ्छौ, तर बझु ्दैनौ।
तिमीहरू हेर्न त हेर्छौ, तर देख्न सक्दैनौ।
हो, यी मानिसहरूको हृदय कठोर भएको छ।
कान भएर पनि यिनीहरू सनु ्न सक्दैनन,्
तिनीहरूका आँखा त छन,्
ता पनि तिनीहरू देख्दैनन।्
यस्तो भएको छ त्यसकारण तिनीहरूले आफ्ना आँखाले देख्दैनन,्
आफ्ना कानले सनु ्दैनन,् तिनीहरूका हृदयले बझु ्दैनन,्
हैन भने तिनीहरू मकहाँ आउने थिए, सनु ्ने थिए,
अनि म तिनीहरूलाई निको पार्नेथिएँ।’
तर तिमीहरू धन्य छौ किनभने तिम्रा आँखाहरूले देख्न सक्छन,् अनि तिम्रा कानहरूले
सनु ्न सक्छन।् म तिमीहरूलाई साँचो भन्दछु। धेरै अगमवक्ताहरू र धर्मी मानिसहरू
पहिले तिमीहरूले देखेका कुराहरू हेर्न चाहन्थे। तर तिनीहरूले ती कुराहरू देख्न
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सके नन।् अनि धेरै अगमवक्ताहरू र धर्मी मानिसहरू तिमीहरूले सनु ेका कुराहरू पहिले
सनु ्न चाहन्थे। तर तिनीहरूले ती कुराहरू सनु ्न सके नन।्
“अब किसानको बारे मा उखान सनु :
“बाटोमा छरिएको बीऊ के हो? त्यो बीऊ त्यो मानिस जस्तो हो जसले राज्यको
बारे मा के ही उपदेश सनु ्छ तर बझु ्नदै । दष्टु आउँछ अनि उसको मनमा रोपिएको कुराहरू
लैजान्छ।
“अनि चट्टानमय भमि
ू मा खसेको बीऊहरू चाहिं के हुन?् ती बीऊहरू त्यो मानिस
जस्तै हुन् जसले उपदेश सनु ्छ अनि आनन्दसित तरु न्तै ग्रहण गर्दछ। तर त्यो मानिसले
त्यो सन्देशलाई गहनरूपले उसको जीवनमा पस्न दिदैन। त्यो उपदेशलाई त्यसले थोरै
बेरसम्म मात्र आफ्नो जीवनमा राख्छ। उपदेशको कारणले जब उसले कष्ट र सतावटको
सामना गर्नुपर्छ त्यसले तत्काल आफ्नो बिश्वास गमु ाउँछ।
“अनि काँडाहरूमा छरिएको बीऊहरू चाहिं के हुन?् ती बीऊहरू ती मानिसहरू
जस्तै हुन् जसले उपदेश सनु ्दछन् तर जीनवको बिषयमा बढ्ता फिक्री गर्छन् अनि
पैसाको प्रेमले तिनीहरूले सनु ेको उपदेश निसासिन्छ। यसले गर्दा उपदेशले फल
फलाउन सक्दैन।
“तर मलिलो जमीनमा झरे का बीऊहरू चाहिं के हुन?् ती बीऊहरू ती मानिसहरू
जस्तै हुन् जसले उपदेश सनु ्छ र त्यसलाई बझु ्दछ। त्यो बिरूवा उम्रन्छन् अनि
के हिले सयगणु ा ज्यादा, के हीले साठी गणु ा ज्यादा, र कहिले तीसगणु ा अधिक फल
फलाउँछन।् ”९०
३.४५ आफ्नो बुद्धिको प्रयोग गर्नु
अनि येशल
ू े तिनीहरूलाई भन्नुभयो, “तिमीहरूले कुनै दियोलाई पाथीमनि
ु वा खाटमनि
ु
राख्न भनेर ल्याउँछौ? होईन तिमीहरूले दियोलाई सामदानमाथि राख्नलाई ल्याऊँछौ।
लक
ु ाइएका प्रत्येक कुराहरू देखा पर्छ। सबै गप्त
ु कुराहरू प्रकाशमा आउनेछन।्
तिमीहरू जसले मलाई सनि
ु रहेका छौ, सनु ।” तब उहाँले भन्नुभयो, “तिमीहरूले जे
पनि सनु ्छौ त्यस कुराहरूमथि राम्ररी बिचार गर। तिमीहरूले जे जति अरूलाई दिँदछौ
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त्यत्तिनै परमेश्वरले तिमीहरूलाई दिनहु ुनेछ। तर परमेश्वरले तिमीहरूलाई अझ अधिक
दिनहु ुनेछ। जोसित छ उसले अझ धेरै पाऊनेछ। तर जससित छै न, आफूसित भएको
त्यो पनि उसले हराउनु पर्नेछ।”९१
३.४६ येशूले बढ्दो बीउका दृष्टान्तको प्रयोग गर्नुहुन्छ
त्यसपछि येशल
ू े भन्नुभयो, “परमेश्वरको राज्य एकजना मानिस जस्तै हो जसले
जमीनमा बीऊ छर्दछ। बिऊहरू उम्रेर बढ्न थाल्दछ। मानिस सतु ेको होस् वा ऊठे को
होस् त्यो दिन होस,् कि रात होस् बीऊ उम्रँदै जान्छ। मानिसहरूले जान्दैन त्यो कसरी
उम्रन्छ। कसैको सहायता नपाई नै जमीनले अन्न उर्माछ, पहिले बोट उम्रान्छ, त्यसपछि
बाला अनि त्यसरीनै बोटभरि अन्नको दाना लाग्दछ। जब अन्न पाक्छ, मानिसले
त्यसलाई काट्दछ। यो नै फसल काट्ने उचित समय हो।”९२
३.४७ गहूँ र सामाको दृष्टान्त
त्यसपछि येशल
ू े तिनीहरूलाई सिकाउन अर्को उखान सनु ाउनु भयो। उहाँले भन्नुभयो,
“स्वर्गको राज्य एउटा मानिस जस्तो हो जसले आफ्नो खेतमा असल बीऊ छऱ्यो,
त्यो रात सबै मानिसहरू निदाइरहेका थिए। त्यो मानिसको शत्रु आयो अनि गहूक
ँ ो
बीच-बीचमा सामा छरे र गयो। के ही समयपछि गहूँ उम्रियो र बढ्न थाल्यो त्यही समय
सामा पनि बढ्न थाल्यो, उसका चाकरहरू आए र मालिकलाई सोधे, ‘हजरू ले आफ्नो
खेतमा असल बीऊ रोप्नु भएको होइन? तब सामाको बोट चाहिं कहाँबाट आयो?’
“त्यो मानिसले जवाफ दियो, ‘के ही शत्रुले त्यो छरे को थियो।’
“चाकरहरूले सोधे, ‘त के हामीले गएर ती सामा उखेलेको तपाई ंचाहनु हुन्छ?’
“त्यो मानिसले जवाफ दियो, अँह,ँ किनभने तिमीहरूले सामा उखेल्दा गहूँ पनि
उखेल्न सक्छौ। फसलको समय सम्म सामा र गहूँ दवु ैलाई सँग-सँगै बढ्न देऊ। फसल
कटाइको बेलामा म खेतालाहरूलाई भन्नेछु, पहिले सामा बटुलेर तिनीहरूलाई
जलाउनक
ु ो निम्ति बिटा-बिटा बाँध। त्यसपछि गहूँ बटुल र मेरो भण्डारमा जम्मा
गर।’ ”९३
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३.४८ रायोको दाना र खमीरको दृष्टान्त
तब येशल
ू े मानिसहरूलाई अर्को उखान भन्नु भयो: “स्वर्गको राज्य एउटा रायोको
बीऊ जस्तो हो। एकजना मानिसले त्यसलाई आफ्नो खेतमा रोप्यो। त्यो बीऊ अरू
बीऊहरू मध्ये सबैभन्दा सानो बीऊ हुन्छ। तर जब यो उम्रन्छ त्यो बारीको सबभन्दा
ठूलो पोथ्रा हुन सक्छ। त्यो रूख जस्तै हुन सक्छ हाँगाहरू यति ठुला उम्रन सक्छन् कि
तिनमा चरा-चङु ् गीहरूले आफ्ना निम्ति गँडु बनाउन सक्छन।् ”
येशल
ू े अर्को उखान भन्नुभयो, “स्वर्गको राज्य खमीर जस्तो हो। जसलाई एउटी
स्त्रीले रोटी बनाउन एउटा ठूलो भाँडामा पिठोसित मिसाइन।् त्यो खमीरले पीठोको सबै
डल्लालाई खमीरी बनायो।”
येशल
ू े मानिसहरूलाई यी सबैकुराहरू भन्नलाई उखानहरूको प्रयोग गर्नुभयो।
वास्तवमा उहाँले तिनीहरूलाई उखानहरूको प्रयोग नगरी कहिलै के ही भन्नु भएन।
अगमवक्ताद्वारा भनिएका कुराहरूलाई पर्णू गर्न यस्तो भएको हो।
“म उखान मार्फ त तिमीहरूसँग बोल्छु ;
उखानहरूमा संसारको सृष्टि भएको समय
	देखि गप्त
ु राखिएका कुराहरू भन्नेछु।९४
३.४९ येशूद्वारा सामाका दृष्टान्तको व्याख्या
त्यसपछि सबै मानिसहरूलाई त्यहीं छाडेर येशू घरतिर लाग्नुभयो। उनका चेलाहरू
उहाँकहाँ गए र भने, “कृ पया हामीलाई खेतको सामाको उखानको अर्थ बताइ
दिनहु ोस।”
येशल
ू े जवाफ दिनभु यो, “खेतमा असल बीऊ छर्ने मानिस मानिसको पत्रु हो।
संसार नै खेत हो। असल बीऊहरू राज्यमा परमेश्वरकै मानिसहरू हुन।् सामा दष्टु का
सन्तानहरू हुन।् नराम्रो बीऊहरू छर्ने शत्रु चाहिं शैतान हो। फसल काट्ने समय चाहिँ
संसारको अन्त्य हो। अनि फसल काट्नेहरू परमेश्वरका दतू हरू हुन।्
“सामाहरू बटुले पछि ती आगोमा जलाइनेछन,् संसारको अन्त्यमा पनि त्यस्तै
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हुनेछ। मानिसको पत्रु ले आफ्ना दतू हरू पठाउनेछन् र तिनीहरूले ती सबैलाई भेला
गर्नेछन् जसले पाप र दष्टु ता गर्छन् दतु हरूले उनीहरूलाई राज्यदेखि बाहिर निकालि
दिनेछन।् स्वर्गदतू हरूले तिनीहरूलाई ज्वलन्त भट्टीमा फालिदिने छन।् त्यहाँ मानिसहरू
रूवाबासी गर्दै दाँतकिट्दै रहनेछन।् तब धर्मीहरू घाम जस्तै चम्कने छन।् तिनीहरू
आफ्ना पिताको राज्यमा हुनेछन।् हे मानिसहरू जसले सनु ्न सक्छौ, मेरो कुरा सनु ।९५
३.५० गाड़धन र मोतीको दृष्टान्त
“स्वर्गको राज्य जमीनमा लक
ु ाइएको सम्पत्ति जस्तै हो। कुनै एक दिन एउटा मानिसले
त्यो पायो, ऊ खबू ै खश
ु ी भयो। उसले त्यसलाई फे रि खेतमा लक
ु ायो। तब ऊ गएर
आफूसँग भएको सबै चिजहरू बेच्यो र त्यो खेत किन्यो।
“फे रि, स्वर्गको राज्य एक व्यापारी जस्तै हो, जसले असल मोतीहरू खोज्छ।
एकदिन त्यो व्यापारीले एउटा बहुमलू ्य मोती फे ला पाऱ्यो। र उसले गएर आफूसँग
भएको सबै बेचरे त्यो मोती किन्यो।९६
३.५१ माछा मार्ने जालको दृष्टान्त
“स्वर्गको राज्य समद्रु मा हानेको एउटा महा-जाल जस्तै हो। त्यो जालमा बिभिन्न
किसिमका माछाहरू परे । त्यो जालभरि माछा थिए। तब जालहारीले त्यो जाललाई
किनारमा ताने, भईु मां बसेर तिनीहरूले राम्रो किसिमका माछाहरू छुट्याउन
र आफ्नो टोकरीमा हाल्न थाले। अनि तिनीहरूले नराम्रा किसिमका माछाहरू
फ्याँकिदिए। जगतको अन्त्यमा पनि यस्तै हुनेछ। स्वर्गदतू हरू आइपगु ्ने छन् अनि राम्रा
मानिसहरूबाट नराम्रा मानिसहरूलाई अलग गर्नेछन।् स्वर्गदतू हरूले तिनीहरूलाई
जल्दो भट्टीमा फालिदिनेछन।् ती मानिसहरू पीडाले रूनेछन् दाँत किट्नेछन।् ”
तब येशल
ू े आफ्ना शिष्यहरूलाई सोध्नुभयो, “के यी सबै कुराहरू तिमीहरूले
बझु ्यौ?”
तिनीहरूले जवाफ दिए, “ज्यू प्रभ,ु हामीले बझु ्यौं।”
तब उहाँले आफ्ना चेलाहरूलाई भन्नुभयो, “प्रत्येक शास्त्री जसले स्वर्गको
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राज्यको बिषयमा सिके को एउटा घरको मालिक जस्तै हुन।् उसले आफ्नो घरमा
परु ाना र नयाँ चीजहरू जोगाई राखेको हुन्छ। अनि उसले ती परु ाना र नयाँ चीजहरू
बाहिर झिक्दछ।”
यसरी उखानहरूमा शिक्षा दिइसके पछि येशल
ू े त्यो स्थान छाड्नु भयो।९७
३.५२ येशूले आँधीलाई शान्त पार्नुहुन्छ
त्यसदिन साँझमा येशल
ू े आफ्ना चेलाहरूलाई भन्नुभयो, “हामी समद्रु पारि जाऊँ।”
येशू र चेलाहरूले मानिसहरूलाई त्यहीं छोडे। उनीहरू सबै येशू पहिले चढिरहनु
भएको डुङ्गाद्वारा गए। उनीहरूसँग अरू डुङ्गाहरू पनि थिए। समद्रु मा त्यस बेला
डरलाग्दो आँधी चल्यो। समद्रू का छालहरूले डुङ्गाको छे ऊमा हान्यो, अनि डुङ्गामा
पानी पस्न लाग्यो, डुङ्गा प्राय पानीले भरिन लाग्यो। येशू डुङ्गाको पछिल्लो पट्टि
हुनहु ुन्थ्यो सिरानीमा टाउको राखेर उहाँ निदाइरहनु भएको थियो। चेलाहरू गएर
उहाँलाई बिउँझाए। तिनीहरूले भने, “हे गरू
ु ज्यू, हामीहरू डुब्दैछौं। के तपाई ं हाम्रो
वास्ता गर्नुहुन्न?”
तब येशू जरू
ु क्क उठ्नभु यो अनि त्यो आँधीलाई हकार्नुभयो। येशल
ू े समद्रू लाई
भन्नूभयो, “चपू चाप बस! शान्त हो!” अनि तत्कालै आँधी थामियो अनि समद्रु
शान्त बन्यो।
येशल
ू े चेलाहरूलाई भन्नूभयो, “तिमीहरू किन यस्तो डराएको? तिमीहरूमा
अझपनि बिश्वास छै न?”
चेलाहरू खबु ै डराए अनि एक-अर्कासित बहस् गर्न लागे, “उहाँ कस्तो प्रकारको
मानिस हुनहु ुन्छ? यतिसम्म कि आँधी र छालहरूले पनि उहाँको आज्ञा मान्दछ।९८
३.५३ येशूले एकजना मानिसलाई दुष्टात्माहरूबाट छुटकारा गराउनुहुन्छ
तिनीहरू झीलमा डुङ्गा खियाउँदै थिए। उनीहरू गालील पारीको इलाकामा पगु े जहाँ
गेरासिन मानिसहरू बस्थे। जब येशू त्यो डुङ्गाबाट उत्रनु भयो, त्यसैबेला शहरबाट
आएको एकजना मानिस उहाँलाई भेट्न आए। त्यस मानिसलाई भतू लागेको थियो।
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त्यस मानिसले धेरै समयदेखि लगु ा लाउँदनै थियो। त्यो मानिस घरमा नबसेर चिहान
घारीमा बस्थ्यो।९९
त्यसलाई कसैले अधीन गर्न सके नन,् यतिसम्म कि साङ्गलाहरु बाँधरे पनि।
धेरैपल्ट मानिसहरूले त्यसको हात र खट्टा
ु हरू साङ्गलोले बाँधेर राख्ने चेष्टा गरे ।
तर त्यसले आफ्ना हात र खट्टा
ु मा बाँधेका साङ्गलाहरू चँडु ाईदिन्थ्यो। त्यसलाई
ब़शमा राख्न कसैको शक्ति थिएन। रातदिन चिहानको वरिपरि र पहाडतिर त्यो
मानिस डुलिरहन्थ्यो। त्यो चिच्याएर रून्थ्यो, अनि आफैं ले आफैं लाई ढुङ्गाले काट्दै
हिँड्थ्यो।
जब येशू टाढामा हुनहु ुन्थ्यो, त्यो मानिसले उहाँलाई देख्यो, त्यो येशक
ू हाँ दगरु े र
आयो अनि उहाँका अघि निहुरियो। येशल
ू े त्यस मानिसलाई भन्नुभयो, “ए दष्टात्मा
ु ,
यस मानिसबाट निस्की आइज।” अनि त्यो मानिस तिखो स्वरले चिच्यायो, “मबाट
तपाईले के चाहनहु ुन्छ, येश,ू सर्वोच्च परमेश्वरका पत्रु ? म परमेश्वरमा शपथ हालेर
तपाईलाई
ं बिन्ती गर्दछु मलाई सजाय नदिनहु ोस?् ”
त्यसपछि येशल
ू े त्यस मानिसलाई सोध्नु भयो, “तेरो नाम के हो?”
त्यसले उत्तर दियो, “मेरो नाऊँ फौज हो, किनभने हामीहरू धेरै छौं।” ती
दष्टु आत्माहरूले येशल
ू ाई घरि घरि त्यस इलाकाबाट बाहिर निकाला नगरोस् भनि
बिन्ती गरे ।
त्यहाँ नजिकै को एउटा पहाडमा धेरै सँगु रु हरूको बथान चरिरहेका थिए।
दष्टात्मा
ू ाई बिन्ती गर्नलागे, “हामीलाई ती सँगु रु हरू भएको ठाऊँमा
ु हरूले येशल
पठाईदिनहु ोस।् हामीलाई तिनीहरू भित्र जान दिनहु ोस।् ” अनि येशल
ू े तिनीहरूलाई
त्यसै गर्न दिनभु यो। ती दष्टात्मा
मानिसलाई
छोडे
र
स
ग
ँ
र
हरूमा
पसे
। त्यसपछि ती
ु
ु
ु
सँगु रु हरू भिरालो पहाड़ अनि समद्रु तिर हुर्रिन लागे। सबै सँगु रु हरू डुबे, त्यो बगालमा
प्राय: २,००० वटा सँगु रु हरू थिए।
सँगु रु चराऊनेहरू पनि भागिगए। तिनीहरू शहर र बस्ती तिर गए, तिनीहरूले
भएका सबै घट्नाहरू मानिसहरूलाई सनु ाए तब मानिसहरू घटना हेर्न आए।
मानिसहरू येशक
लागेका मानिसलाई त्यहाँ देख,े त्यस
ू हाँ आए, तिनीहरूले दष्टात्मा
ु
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मानिसले लगु ाफाटा पहिरिएको थियो, अनि त्यसको मानसिक अवस्था ठीकै थियो।
सबै मानिसहरू भयभीत थीए। के ही मानिसहरू त्यहाँ थिए जसले येशल
ू े गर्नु भएका
कुराहरू देखक
े ा थिए। ती मानिसहरूले अरू मानिसहरूलाई दष्टात्मा
ु ले भेट्टाएको त्यस
मानिसलाई के भएको थियो त्यो वर्णन गरे । तिनीहरूले सगँु रु हरूको बारे मा पनि सनु ाए।
अनि मानिसहरूले बिन्ती गर्दैं येशल
ू ाई त्यहाँबाट तरुु न्तै जानहु ोस् भने।
येशू डुङ्गा मा चढ्दै हुनहु ुन्थ्यो, दष्टात्मा
ु भएको त्यस मानिसले येशसू ँगै
ु हरूदेखि मक्त
जानलाई बिन्ती गऱ्यो। तर येशल
ू े त्यस मानिसलाई आफूसँग जान अनमु ति दिनभु एन।
येशल
ू े भन्नुभयो, “आफ्नो घर-परिवार र साथीहरू भएकहाँ जाऊ, प्रभल
ू े तिम्रो निम्ति
जे जति गर्नुभएको छ, त्यस बारे सबैलाई भन। परमेश्वरले मलाई दया गर्नुभयो भनी
तिनीहरूलाई भन।”
तब त्यो मानिस गयो अनि त्यहाँका दश- शहरका मानिसहरूलाई येशल
ू े गर्नु
भएको महान कार्यहरूको बारे मा सनु ायो। सबै मानिसहरू चकित भए।१००
३.५४ येशूले मरेकी के टीलाई जीवित पार्नुहुन्छ
र बिमारी स्त्रीलाई निको पार्नुहुन्छ
येशू डुङ्गामा चढेर समद्रु पार गरी समद्रु को अर्को तर्फ जानभु यो। समद्रु को त्यस किनारमा
उहाँका वरिपरि धेरै मानिसहरू भेला भए। सभाघरका एकजना प्रमख
ु जसको नाउँ याइरस
थियो उहाँ भीत्र आए याईरसले येशल
ाई
दे
ख
,
े
अनि
ये
श
ल
ाई
दण्डवत
गरे । याईरसले
ू
ू
येशल
ाई
एकोहोरो
बिन्ती
गरिरहे
र
भने
,
“मे
र
ी
सानि
छोरी
मर्न
आँ
ट
े
क
ी
छे
।कृ पया झट्टै
ू
आउनहु ोस् र उसमाथि तपाईको
हात
राख्नुहोस
त्यसपछि
ऊ
निको
हु
न
छ
े
े
अनि
बाँच्नेछे ।”
्
ं
अनि येशू याईरससित जानभु यो। धेरै मानिसहरूले येशल
ू ाई पछ्याए। येशल
ू ाई
वरिपरि घेरिएको भीडले उहाँलाई धके लीरहेको थियो।
ती मानिसहरूसँग एउटी आईमाई पनि थिई। त्यस आईमाईलाई बाह्र वर्ष अघिदेखि
रगत बग्ने ब्यथा थियो। त्यो आईमाई खबु ै पीडीत थिई। धेरै बैद्यहरूले त्यसको उपचार
गरे । आफ्ना भए जति सबै सम्पत्ति त्यसले खर्च गरे की थिई, तर उसमा सधा
ु र पटक्कै
आएन। त्यसको ब्यथा अझ बिग्रँदै गयो।
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त्यस आईमाईले येशक
ू ो बारे मा सनु ेकी थिई। मानिसहरूको भीडबाट भएर गई
त्यस स्त्री पछिल्तिरबाट येशू कहाँ आई अनि उहाँको वस्त्र छोई। त्यसले बिचार गरी,
“यदि मैले उहाँको वस्त्र मात्रपनि छुन पाएँ भने म जाती हुनसक्छु ।” अनि जब त्यसले
उहाँको वस्त्र छोई तत्कालै रगत बग्न बन्द भयो। त्यस आईमाईले आफ्ना सारा जीऊ नै
व्यथा मक्त
ु भएको अनभु व गरी। अनि येशल
ू े आफूबाट शक्ति संचार भइरहेको अनभु व
गर्नुभयो। उहाँ रोकिनु भयो अनि भीडतर्फ र्फर्क नभु यो, अनि उहाँले सोध्नु भयो, “कसले
मेरो वस्त्र छोयो?”
चेलाहरूले येशल
ू ाई भने, “तपाईको
ं वरिपरि यति बिध्न मानिसहरू छन।् तपाईलाई
ं
ठे ल्दैछन।् तर तपाई ंसोध्नु हुन्छ, ‘मलाई कसले छोयो?’ ”
तर येशल
ू े त्यो छुने मानिसलाई पत्ता लगाऊन घरि घरि हेर्न लाग्नु भयो। त्यस
आईमाईले आफू निको भएको ठानी, अनि त्यो आई अनि येशक
ू ो चरणमा घोप्टी त्यो
डरले काँपिरहेकी थिई। त्यसले सारा सत्य येशल
ू ाई सनु ाई। येशल
ू े त्यस आईमाईलाई
भन्नुभयो, “हे स्त्री, तिमी निको भयौ किनभने तिमीले विश्वास गऱ्यौ। शान्तिसित
जाऊ। अब तिमी तिम्रो रोगबाट मक्त
ु भयौ।”
येशू अझैसम्म त्यहाँ बोलिरहनु भएको थियो। के ही मानिसहरू सभाघरका प्रमख
ु का
घरबाट आए, तिनीहरूले भने, “तिम्रो छोरी मरी सकी। अब गरू
ु ज्यूलाई द:ु ख दिने
आवश्यकता छै न।”
तर मानिसहरूले भनेका कुरामा येशल
ू े वास्ता गर्नुभएन। येशल
ू े सभाघरका
प्रमख
लाई
भन्नुभयो,
“डराउन
पर्दै
न
,
खालि
बिश्वास
गर।”
ु
ु
येशल
ू े पत्रुस, याकूब, याकूबका भाइ यहू न्ना बाहेक अरू कसैलाई पनि उहाँको
साथमा आउन अनमु ति दिनभु एन। येशू अनि उहाँका चेलाहरू सभाघरका शासकको
घरमा जानू भयो। येशल
ू े मानिसहरू चित्कार गरिरहेको अनि रोईरहेको सनु ्नुभयो।
त्यहाँ खबु अल्लमल्ल थियो। येशू घरभीत्र पस्नुभयो अनि मानिसहरूलाई भन्नुभयो,
“तिमीहरू किन यत्रो हल्ला मच्चाई रहेछौ? यो के टी मरे को छै न। ऊ सतु ी रहेकी छे ।”
तर तिनीहरूले येशमू ाथि हाँसो गरे ।
येशल
ू े सबै मानिसहरूलाई घरदेखि बाहिर जान भन्नुभयो। उहाँले बालिकाको
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बाबू आमा अनि आफ्ना तीनजना चेलाहरूलाई राख्नुभयो अनि त्यो बालिका भएको
कोठाभित्र जानभु यो। अनि बालिकाको हात समातेर येशल
ू े भन्नुभयो, “तालिता कूमी!”
(जसको अर्थ, “सानी बालिका, म तिमीलाई भन्दैछु उठ!”) सानी बालिका जरूु क्कै उठी
अनि हिँड्न लागी। (बालिका १२ वर्ष पगु क
े ी थिई) बाब,ु आमा र चेलाहरू यो देखरे छक्क
परे। येशल
ू े ती बाबू र आमालाई यसबारेमा कसैलाई पटक्कै के ही नभन्नु भनेर कड़ा आज्ञा
दिनभु यो, त्यसपछि येशल
ू े त्यस के टीलाई के ही खानेकुरा दिनु भनेर अह्राउनभु यो।१०१
३.५५ येशूले तीनजना मानिसहरूलाई निको पार्नुहुन्छ
जब येशू त्यो स्थानबाट गईरहनु भएको थियो, दईु जना अन्धो मानिसले उहाँलाई
पछ्याए। ती अन्धाहरूले ठूलो स्वरले रूँदै भने, “हे दाऊदका पत्रु , कृ पया हामीलाई
सहायता गर्नुहोस।् ”
जब येशू घर भित्र पस्नुभयो, ती अन्धा मानिसहरू उहाँकहाँ आए। उहाँले ती
अन्धाहरूलाई भन्नुभयो। “के म तिमीहरूलाई फे रि देख्न सक्ने बनाउँछु भनेर
तिमीहरूलाई बिश्वास लाग्छ?” अन्धा मानिसहरूले जवाफ दिए, “ज्यू, प्रभ,ु
हामीलाई बिश्वास लाग्छ।”
त्यसपछि येशल
ू े तिनीहरूका आँखाहरू छोएर भन्नुभयो, “मैले तिमीहरूलाई
देख्नसक्ने बनाउन सक्छु भन्ने बिश्वास तिमीहरूसित छ। यस्तै हुन देऊ।” त्यसपछि
तिनीहरूले तरुु न्तै देख्न सके । येशल
ू े तिनीहरूलाई कडा चेताउनी दिनु भयो, उहाँले
भन्नूभयो, “यो कुरा कसैले थाहा पाउनु हुदँ नै ।” तर ती अन्धा मानिसहरू बाहिर गए
अनि त्यस क्षेत्रमा चारै तिर येशक
ू ो खबर फिँ जाए।
जब ती दईु मानिसहरू जादै थिए, के ही मानिसहरूले अर्को एकजनालाई येशक
ू हाँ
ल्याए। उसलाई भतू लागेको हुनाले त्यो मानिसले बोल्ने शक्ति गमु ाएको थियो। येशल
ू े
त्यस मानिसबाट भतू भगाइदिनभु यो। त्यसपछि त्यो मानिस बोल्न थाल्यो। मानिसहरू
छक्क पर्दै भन्नलागे, “इस्राएलमा यसप्रकारको घट्ना पहिले कहिल्यै घटेको थिएन।”
तर फरिसीहरूले भने, “भतू हरूको नेता एउटै छ जसले उहाँलाई भतू धपाउने शक्ति
दिएको छ।”१०२
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३.५६ आफ्नै शहरमा येशूलाई अस्वीकार गरियो
येशल
ू े त्यस ठाऊँ छोड्नभु यो अनि उहाँ आफ्नो शहर फर्क नभु यो। उहाँका चेलाहरू
उहाँसँगै गए। बिश्रामको दिनमा येशल
ू े सभाघरमा शिक्षा दिन शरू
ु गर्नुभयो। धेरै
मानिसहरू उहाँको शिक्षा सनु ेर छक्क परे , तिनीहरूले भने, “यो मानिसले यो शिक्षा
कहाँबाट पायो? यो ज्ञान उहाँले कहाँबाट पाएका हुन?् कसले उहाँलाई यो दिएका हुन?्
अनि यस्तो आश्चर्य-कर्महरू गर्ने शक्ति उहाँले कहाँबाट पाएका हुन?् के उहाँ त्यही
सिकर्मी होईनन?् अनि के उहाँकी आमा मरियम अनि याकूब, योसेफ, यहूदा र सिमोन
भाईहरू होइनन?् अनि के उहाँका बहिनीहरू यहाँ हामीसँग छै नन?् ” ती मानिसहरूले
येशल
ू ाई स्वीकार गर्न सके नन।्
येशल
ू े मानिसहरूलाई भन्नुभयो, “अरू मानिसहरूले अगमवक्तालाई आदर
गर्दछन।् तर आफ्नै शहरमा आफ्नै आफन्तहरू अनि आफ्नै परिवार माझमा एक
अगमवक्ताको आदर हुदँ नै ।” येशल
ू े त्यस शहरमा त्यत्ति धेरै आश्चर्य कर्महरू गर्न
सक्नु भएन। उहाँले के ही पीडित मानिसहरूलाई आफ्नो हात राखेर निको पार्नु बाहेक
अरू के ही सक्तिको काम गर्नु भएन। ती मानिसहरूमा बिश्वास नदेखरे येशू अत्यन्तै
अचम्मित हुनु भयो। त्यसपछि येशू त्यस इलाकाका गाउँहरूतिर जानभु यो र शिक्षा
दिन लाग्नुभयो।१०३

४ बढ्दो विरोधका वर्षहरू
४.१ धेरै खेतालाहरू पठाईदिउन् भनि परमेश्वरसँग माँग
येशू सारा शहर र गाउँहरू हुदँ ै यात्रा गर्नुभयो। तिनीहरूका सभाघरहरूमा शिक्षा
दिनभु यो अनि राज्यको बारे मा स-ु समाचार प्रचार गर्नुभयो। येशल
ू े सबै प्रकारका रोग
र बिमारीहरू निको पार्नुभयो। उहाँले भीडलाई देख्नुभयो र उनीहरूको निम्ति टिठाउनु
भयो। किनभने तिनीहरू असहाय अनि चिन्तित थिए। तिनीहरू गोठालो नभएका
भेंडाहरू जस्तै हैरान भई तितर-बितर भएका थिए। येशल
ू े आफ्ना चेलाहरूलाई
भन्नूभयो, “फसल त धेरै छन् तर फसल काट्ने खेतालाहरू कम्ती छन।् प्रभु फसलका
मालिक हुनहु ुन्छ। उहाँलाई प्रार्थना गर जसद्वारा उहाँले आफ्ना फसल सँग्रह गर्न अधिक
कर्मीहरू पठाउनु हुनेछ।”१०४
४.२ येशूले बाह्र प्रेरितहरूलाई पठाउनु हुन्छ
येशल
ू े आफ्ना बाह्र जना चेलाहरूलाई बोलाउनु भयो। उहाँले दष्टात्मा
ु हरूलाई धपाउने
सामर्थ्य तिनीहरूलाई दिनभु यो। उहाँले हरे क प्रकारको रोग र बिमारहरू निको गर्न सक्ने
सामर्थ्य तिनीहरूलाई दिनभु यो।१०५
येशल
ू े यी बाह्रजना प्रेरितहरूलाई आज्ञा दिनभु यो। त्यसपछि उहाँले तिनीहरूलाई
राज्यको बिषयमा प्रचार गर्न भनी पठाउनभु यो। येशल
ू े भन्नुभयो, “गैर यहूदीहरूकहाँ
नजाऊ। सामरीहरूका शहरहरूमा पनि नजाऊ। बरू इस्राएली मानिसहरूकहाँ जाऊ।
तिनीहरू हराएका भेंडाहरू झैं छन।् जब तिमीहरू जान्दछौ, ‘स्वर्गको राज्य आउनै
लागेका छ भनी प्रचार गर।’ रोगीहरूलाई निको पार, मरे काहरूलाई जिवनमा ल्याऊ।
कुष्ट रोगीहरूको उपचार गर। मानिसहरूबाट भतू धपाऊ। म तिमीहरूलाई सित्तैंमा यी
शक्तिहरू दिन्छु । यसर्थ सित्तैंमा तिनीहरूलाई सघाउ। तिमी आफ्ना साथमा पैसा सनु ,
चाँदी र तामा नलैजाऊ। झोला समेत नबोक यात्राका निम्ति लाउने लगु ाफाटा वा
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जत्ु ता नलैजाऊ। हिँड्नलाई लौरो समेत नबोक। एक कामदारलाई उसले चाहेका सबै
चीजहरूको बन्दोबस्त हुनपु र्छ।
“जब तिमीहरू कुनै गाउँ वा शहरतिर जान्छौ त्यहाँ कुनै न कुनै योग्य मानिसलाई भेट्
अनि स्थान नछाडे सम्म उसको घरमा बस। तिमी घरभित्र पस्ने बित्तीकै त्यसलाई भन।
‘तपाईलाई
ं शान्ति होस।् ’ घरभित्र भएका मानिसहरूले तिनीहरूलाई स्वागत जनाए भने
तिनीहरू तिम्रो शान्तिको कामना ग्रहण गर्न योग्यका छन।् यदि तिनीहरूले स्वागत नजनाए
तिमीहरूको शान्तिको कामना फिर्ता लेऊ किनभने तिनीहरू तिमीहरूको शान्तिको
कामनाका योग्य छै नन।् यदि कुनै घर वा शहरले तिमीहरूलाई स्वागत नगरे अथवा
तिमीहरूको कुरा नसनु े त्यो ठाउँ छोड्दा गोडाको धल
ु ोसम्म टक्टक्याउन।ु तिमीहरूलाई म
साँचो भन्दछु। न्यायको दिनमा तिनीहरूको अवस्था सदोम र गमोराको भन्दा नराम्रो हुनछे ।
“सनु ! म तिमीहरूलाई ब्वाँसोका बीचमा भेंडाझैं गरी पठाउँछु। यसकारण सर्पझैं
चनाखो बन। अनि ढुकुरझैं सोझो बन। सबै मानिसहरूदेखि सर्तक बन। तिनीहरूले
तिमीहरूलाई पक्रिने छन् अनि अदालतमा पऱु ्याउनेछन।् तिनीहरूले आफ्नो
सभाघरहरूमा लगेर तिमीहरूलाई कोर्रा लाउनेछन।् तिनीहरूले तिमीहरूलाई
राज्यपाल अनि राजाहरूको अघि लानेछन।् मेरो कारणले गर्दा तिनीहरूले यसो
गर्नेछन।् तिमीहरू ती हाकिम अनि राजाहरू र गैर-यहूदीहरूको समक्ष मेरो बारे मा
भन्नेछौ। जब तिमीहरू पक्राउ पर्ने छौ के बोल्नु पर्ने र कसरी बोल्नु पर्ने भन्ने बारे मा
चिन्तित नबन। त्यसबेलामा तिमीहरूले भन्नु पर्ने कुराहरू तिमीहरूलाई बताइनेछ।
वास्तवमा तिमीहरू बोल्नेछै नौ परमपिताको आत्मा आफैं तिमीहरूबाट बोल्नुहुनेछ।
“दाज्यू-भाईहरू आफ्नै दाज्यू-भाईहरूको बिरुद्ध हुनेछन् तिनीहरू एकले अर्कालाई
मार्न लाउनेछन।् बाबहु रूले आफ्नै छोराहरूलाई मार्न लाउनेछन।् छोराछोरीहरू
आमाबाबहु रूको बिरूद्ध उठ्नेछन,् र तिनीहरूलाई मार्ने षड्यन्त्र गर्नेछन।् सबै
मानिसहरूले तिमीहरूलाई घृणा गर्नेछन् किनभने तिमीहरूले मलाई पछ्याउँछौ।
तर जसले आखिरसम्म सहन्छ उसको उद्धार हुनेछ। जब एउटा शहरबाट तिमीहरू
खेदिनेछौ तब अर्कै शहरमा जाऊ। म तिमीहरूसित साँचो भन्दछु। मानिसको पत्रु
आउन अघि नै तिमीहरू इस्राएलको सबै शहरहरू भएर गइ सके को हुनेछैनौ।
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“कुनै पनि चेला गरू
ु भन्दा श्रेष्ठ हुदँ नै नता कुनै दास आफ्नो मालिकभन्दा श्रेष्ठ हुन्छ।
एउटा चेलाको निम्ति आफ्ना गरू
ु जस्तै बन्नु पर्याप्त छ। एक जना दासको निम्ति
आफ्ना मालिक जस्तै बन्नु पर्याप्त छ। यदि घरका ठूलाबडालाई नै बालजिबल
ु
अथवा शैतान भनिन्छ भने, परिवारका अरू सदस्यहरूलाई त्यस भन्दा पनि नराम्रो
भनिनेछ।
“यसकारण ती मानिसहरूदेखि डराउने काम छै न। छोपिएका प्रत्येक कुरा उघारिनेछ।
गप्त
ु मा रहेका प्रत्येक कुरालाई प्रकट गरिनेछ। यी सबै कुराहरू म तिमीहरूलाई
अन्धकारमा भन्छु तर तिमीहरूले यो कुरा उज्यालोमा भन्नु पर्छ। यी कुराहरू म
तिमीहरूका कानमा कानेखसु ी गर्नेछु तर तिमीहरूले यी सबै कुराहरू सबैलाई
खलु ्लम-खलु ्ला भन्नुपर्दछ।
“मानिसहरूदेखि नडराऊ। तिनीहरूले तिम्रो शरीरलाई मात्र मार्नेछन।् तिनीहरूले
आत्मालाई मार्न सक्ने छै नन।् तिमीहरू त्यससँग डराउनु पर्नेछ जसले तिम्रो शरीर र
आत्मालाई नै नर्क मा लैजान्छ। उहाँले शरीर र आत्मालाई नरकमा पठाउन सक्नुहुन्छ।
चराहरू बेच्नुपर्दा दईु वटा चराको दाम एक पैसा मात्र तिर्नु पर्नेछ। तर तिम्रा पिताको
इच्छाबिना एउटै चरापनि मर्ने छै न। तिम्रा टाउकोमा कतिवटा के शहरू छन् उहाँले ती
समेत जान्नुहुन्छ। यसकारण डर नमान। तिमीहरू ती चराहरू भन्दा धेरै उत्कृष्ट छौ।
“यसैकारण हरे क जसले मानिसहरूका सामु मलाई स्वीकार गर्छ, म पनि उसलाई
मेरा स्वर्गमा हुने परम पिताको सामु स्वीकार गर्नेछु। तर जब कुनै मानिस अरूको
सम्मुख उभिएर उसले मलाई बिश्वास गर्छु भन्न सक्दैन भने त्यो मेरो आफ्नो मानिस
होइन भनेर म भन्नेछु। मेरा स्वर्गमा हुने पिताको अघि पनि म यसै भन्नेछु।
“म पृथ्वीमा शान्ति ल्याउन आएको भनी नसम्झ म पृथ्वीमा शान्ति ल्याउनलाई
आएको होइन। तर म तरवार चलाउन आएको हु।ँ म यो उद्देश्यले आएको हु:ँ
‘एउटा छोरो बाबक
ु ो बिरुद्ध हुन्छ।
एउटी छोरी उसकी आमाको बिरुद्ध हुन्छे।
एउटी बहु ारी उसकी सासक
ू ो बिरूद्ध हुन्छे।
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कुनै मानिसको आफ्नो परिवारको मानिस इच्छा पत्रमा नाउँ भएका
उसको बिरुद्ध शत्रु बन्दछ।’
“जसले मलाई भन्दा आफ्ना बाब-ु आमालाई धेरै माया गर्छ ऊ मलाई पच्छ्याउने
योग्यको हुदँ नै । जसले आफ्नो छोरा-छोरीलाई मलाई भन्दा धेरै माया गर्छ, ऊ मेरो
पछिलाग्ने योग्यको हुदँ नै । यदि कुनै मानिसले मलाई अनश
ु रण गरे को बेला उसलाई
दिएको क्रू स स्वीकार गर्दैन भने ऊ मलाई अनश
ु रण गर्ने योग्यको हुदँ नै । जसले आफ्नो
जीवनलाई बचाउन खोज्छ उसले त्यो गमु ाउनेछ। तर जसले आफ्नो जीवन मेरो निम्ति
गमु ाउँछ उसले त्यो प्राप्त गर्नेछ।
“तिमीहरूलाई जसले ग्रहण गर्छ मलाई पनि ग्रहण गर्दछ। अनि जसले मलाई
ग्रहण गर्छ मलाई पठाउनेलाई पनि ग्रहण गर्दछ। अगमवक्तालाई स्वागत गर्नेले असल
मानिस भएको कारणले इनाम पाउँ छ। एउटा असल मानिसलाई भेटेर उसलाई
स्वागत गर्नेले ऊ असल मानिस भएको कारणले उसले असल मानिसको इनाम
पाउँ छ। यदि कसैले मलाई पछ्याउनेले यी सानाहरू मध्ये कसैलाई सहायता गर्ला,
उसले आफ्नो इनाम पाउनेछ। त्यस मानिसले सानो मात्र दिए पनि मबाट ठूलो इनाम
पाउनेछ।”१०६
आफ्ना बाह्रै चेलाहरूलाई शिक्षा दिदं ै येशल
ू े आफ्ना कुराहरू भनिसक्नु भएपछि
उहाँ गालिलको शहरहरू तिर प्रचार गर्न अनि शिक्षा दिन जानभु यो।१०७
त्यसकारण प्रेरितहरू बाहिर गए। तिनीहरू स-ु समाचार प्रचार गर्दै र प्रत्येक बिमारी
मानिसलाई निको पार्दै सबै शहरहरूमा यात्रा गरे ।१०८ तिनीहरूले मानिसहरूलाई जीवन
शैली परिवर्तन गर्नु भने, “तिमीहरूले आफ्नो हृदय र रहन सहन परिवर्तन गर्नुपर्छ।”
चेलाहरूले मानिसहरूमा भएका धेरै दष्टु -आत्माहरूलाई भगाईदिए, अनि तिनीहरूले
रोगीहरूलाई भद्राक्षको तेल घसे र निको पारिदिए।१०९
४.३ बप्तिस्मा दिने यूहन्नालाई कसरी मारियो
राजा हेरोदले येशक
ू ो बारे मा सनु े, किनभने अहिलेसम्म येशल
ू ाई सबैले चिनिसके का
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थिए। कसै कसैले भने, “ऊ नै बप्तिस्मा दिने यहू न्ना हुन।् मृत्युबाट उहाँलाई बौराइएको
हो। यसैले उहाँले आश्चर्यकर्महरू गर्न सक्नुहुन्छ।”
अरू कति मानिसहरूले भने, “उनी नै एलिया हुन।् ” अरू मानिसहरूले भने, “येशू
नै अगमवक्ता हुनहु ुन्छ। उहाँ अगमवक्ताहरू जस्तै हुनहु ुन्छ जो धेरै वर्ष अघि थिए।”
हेरोदले येशक
ू ो बारे मा यी सब कुरा सनि
ु सके का थिए, तिनले भने, “मैले टाऊको
काटेर यहू न्नालाई मारे को थिएँ। अहिले यहू न्नानै मृत्युबाट बौरी उठे को छ।
हेरोद आफैं ले आफ्ना सिपाही हरूलाई यहू न्नालाई पक्रनु भनेर हुकूम दिएका थिए।
अनि यहू न्नालाई झ्यालखानमा राखियो। हेरोदले यी सब काम आफ्नो भाई फिलिपकी
पत्नी हेरोदियासलाई ऋणी तलु ्याउन गरे का थिए। तर हेरोदले हेरोदियासलाई बिवाह
गरे का थिए। यहू न्नाले हेरोदलाई भनेका थिए, “तिमीलाई तिम्रा भाइकी पत्नीसँग
बिवाह गर्ने अधिकार छै न।” यसैकारणले गर्दा हेरोदियासले यहू न्नालाई घृणा
गर्न थालेकी थिईन।् अनि हेरोदियासले उसलाई मार्न चाहन्थिन।् तर हेरोदियासले
यहू न्नालाई मार्न सके की थिईनन।् किन भने हेरोद यहू न्नालाई मार्न भयभीत थिए।
हेरोदलाई थाहा थियो कि यहू न्नालाई मानिसहरूले एक धार्मिक र पवित्र मानिस
हुन् भनेर मान्दथे। वा उपदेश सनु ्न हेरोदलाई आनन्द लाग्थ्यो, तर यहू न्नाका उपदेशले
हेरोदलाई खबु ै बाधा पनि भयो।
अब हेरोदियासले यहू न्नालाई मार्ने सही समय पाईन। यो घट्ना हेरोदको जन्मदिनमा
भयो। हेरोदले आफ्ना प्रमख
ु सरकारी अधिकारीहरू सेनाका कप्तानहरू, अनि
गालीलका सबै प्रमख
मानिसहरलाई
आफ्नो जन्म उत्सवमा बेलक
ु
ु ीको भोज ब्यवस्था
गरे । हेरोदियासकी छोरी आएर नाची, अनि उसले हेरोद र तिनका अतिथिहरूलाई जो
उसँग खाँदै थिए खश
ु ी पारी।
अनि राजा हेरोदले आफ्नी छोरीलाई भने, “तिमीले चाहेको के ही पनि माग म
तिमीलाई त्यो दिनेछु।” हेरोदले शपथ खाएर त्यसलाई भने, “तिमीले जे पनि माग्दछौ
म त्यो दिनेछु तिमीलाई मेरो राज्यकै आधा हिस्सा समेत दिनेछु।”
छोरी त्यहाँबाट गई, अनि आफ्नी आमालाई सोधी, “राजा हेरोदसँग म के चीज
मागँ?ु ”
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उसकी आमाले जवाफ दिई, “बप्तिस्मा दिने यहू न्नाको शिर माग।”
तत्कालै छोरी राजा भएकहाँ गई, अनि उसले राजालई भनी, “दया गरी मलाई
बप्तिस्मा दिने यहू न्नाको शिर दिनहु ोस।् अहिलै नै एउटा थालमा मलाई त्यो
ल्याइदिनहु ोस।् ”
राजा हेरोद खबू ै दःु खीत भए। तर छोरीले मागेको जे चीजपनि परू ा गर्न उसले शपथ
खाएको थियो। अनि खाना खान बसेका मानिसहरूले उसले भनेका यी सबै कुरा
सनु ेका थिए। यसैले उसले मागेको कुरा अस्वीकार गर्न हेरोदले चाहेनन।् त्यसपछि
हेरोदले एकजना सैनिकलाई यहू न्नाको शिर ल्याउनु भन्ने हुकूम गऱ्यो। त्यो सिपाही
गयो, अनि यहू न्नाको शिर झ्यालखानमा काट्यो। के ही बेरपछि उसले यहू न्नाको शिर
एउटा थालमा लिएर आयो। त्यसले शिर त्यो के टीलाई दियो। अनि उसले त्यो आफ्नी
आमालाई दिई। यहू न्नाको चेलाहरूले यो घट्ना भएको सबै सनु े। अनि तिनीहरू आए
र यहू न्नाको लाश लगे अनि त्यसलाई चिहानमा लगेर राखे।११०
४.४ येशूले पाँचहजार भन्दा धेरैलाई खुवाउनु हुन्छ
येशल
ू े पठाउनु भएका प्रोरितहरू फर्के र उहाँ कहाँ आइपगु े। तिनीहरू उहाँको वरिपरि
भेला भए, अनि तिनीहरूले गरे का र सिकाएका सबै कुरा उहाँलाई सनु ाए। येशू र
उहाँका चेलाहरू खबु ै ब्यस्त थिए। त्यहाँ धेरै मानिसहरू आऊ-जाऊ गरिरहेकाथिए।
येशू र उहाँका चेलाहरूलाई खानसम्म पनि समय थिएन। उहाँले चेलाहरूलाई
भन्नुभयो, “मकहाँ आऊ, हामी सबै एकान्त ठाउँमा जाऊँ। त्यहाँ तिमीहरूलाई के ही
बिश्राम मिल्नेछ।”
यसकारण येशू र उहाँका चेलाहरू डुङ्गामा चढेर एकान्त ठाउँमा जानभु यो। तर
धेरै मानिसहरूले उहाँहरुलाई गएको देख।े तिनीहरूले थाहा पाए उहाँ येशू नै हुनहु ुन्छ।
अनि सबै शहरका मानिसहरू येशू भएकै तिर दगरु े । येशू पगु ्नु भन्दा अघिनै मानिसहरू
त्यहाँ पगु ।े जब येशू किनारमा पगु ्नुभयो, त्यहाँ अनेकौं मानिसहरू उहाँले देख्नुभयो। यो
देखरे येशू तिनीहरूप्रति दयालू बन्नुभयो, किनभने तिनीहरू गोठालो बिनाको भेंड़ाहरू
जस्तै थिए। अनि उहाँले ती मानिसहरूलाई धेरै कुराहरू सिकाउनभु यो।
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साँझको बेला थियो। येशक
ू ा चेलाहरू उहाँकहाँ आए। तिनीहरूले भने, “यो एउटा
टाढाको स्थान हो, अनि अहिले अबेर पनि भइसक्यो। यसकारण यी मानिसहरूले,
खानाका निम्ति के ही किन्न छे उछाउका बस्ती र शहरमा जानलाई पठाइदिनु होस।् ”
तर येशल
ू े भन्नुभयो, “तिमीहरूले नै तिनीहरूलाई के ही खानदेओ।”
चेलाहरूले येशल
ू ाई भने, “के यत्रो मानिसलाई खवु ाउन रोटीहरू किन्न हामी जान?ु
त्यति धेरै रोटीहरू किन्ने पैसा कमाउनलाई हामीले एक महीना काम गर्नु पर्नेछ!”१११
शिमोन पत्रुसका भाई, आन्द्रियासले भने, “यहाँ एक जना के टो छ। जसकोमा
पाँच वटा जौंको रोटी र दईु टुक्रा साना माछा छन।् तर यो त्यति बिघ्न मानिसहरूको
लागि के ही होइन।”
येशल
ू े भन्नुभयो, “मानिसहरूलाई बस्न लगाऊ।” त्यो घाँसैघाँस भएको ठाउँ थियो।
त्यहाँ ५,००० जति मानिसहरू बसिरहेका थिए। येशल
ू े रोटी लिनभु यो र परमेश्वरलाई
यसको निम्ति धन्यवाद दिनभु यो, अनि त्यहाँ बसेका जम्मैलाई रोटी बाँड्नभु यो। माछा
पनि त्यसरीनै बाँड्नभु यो। येशल
ू े मानिसहरूलाई जति चाहान्थे त्यति नै दिनभु यो।
जब तिनीहरूले खाई सके येशल
ू े आफ्ना चेलाहरूलाई भन्नुभयो, “उब्रेका टुक्राहरू
बटुल। के ही पनि नष्ट नपार।” तब चेलाहरूले उब्रिएको रोटीको टुक्राहरू बटुले।
पाँचवटा जौको रोटीहरू मानिसहरूले खाएर उब्रेको टुक्राहरू तिनीहरूले ठूला-ठूला
बाह्रवटा टोकरीहरूमा भरे । पाचँवटा रोटीहरू र दईु वटा माछाबाट मात्र शरू
ु गरे का
थिए। चेलाहरूले ती उब्रेका टुक्राहरू ठूल-ठूला बाह्र टोकरीहरूमा भरे ।
येशल
ू े त्यस्तो आश्चर्यकर्म गर्नुभएको मानिसहरूले देख।े तिनीहरूले भने,
“ससं ारमा जो अगमवक्ता आउनेवाला हुनु हुन्थ्यो साँच्चै उहाँ नै हुनहु ुदँ ो रहेछ।”
येशल
ू े बझु ्नुभयो कि आउने अनि उहाँलाई जबरजस्ती राजा बनाउने योजना
मानिसहरूले गर्दै थिए।११२
तब, येशल
ू े आफ्ना चेलाहरूलाई डुङ्गामा चढेर बेथसेदामा समद्रु को अर्कोतर्फ
जान लागउनु भयो। के हीसमय पछि उहाँ आउनेछु भनी उहाँले भन्नुभयो। उहाँ ती
सबै मानिसहरूलाई आ-आफ्ना घर पठाउन चाहनहु ुन्थ्यो।११३ मानिसहरूलाई बिदा
गरिसके पछि, येशू एक्लै प्रार्थना गर्नलाई डाँडामा चढनभु यो।११४
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४.५ येशू पानीमाथि हिँड्नु हुन्छ
अबेर सम्म उहाँ एक्लै त्यहाँ बस्नुभयो। त्यतिबेलासम्म डुङ्गा धेरै टाढा पगि
ु सके को
थियो। हावा बिपरित दिशाबाट चलेको कारणले छालहरूले गर्दा डुङ्गालाई कठीन
परिरहेथ्यो।
बिहानको पहिलो प्रहरतिर, येशक
ू ा चेलाहरू डुङ्गामा नै थिए। येशू पानीमाथि हिँड्दै
तिनीहरू भएतिर जानभु यो। उहाँलाई पानीमा हिड्दै गरे को देखेर चेलाहरू डराउन
लागेका थिए। “यो भतू हो।” तिनीहरू डरले चिच्याए।
तर येशल
ू े तत्कालै भन्नुभयो, “साहसी होऊ यो म हु।ँ डराउनु पर्दैन।”
पत्रुसले भने, “प्रभ,ु यदि वास्तवमा तपाई ंनै हुनहु ुन्छ भने, मलाई पानीमाथि हिँडेर
तपाईकहाँ
ं आउन भन्नुहोस।् ”
येशल
ू े भन्नुभयो, “आऊ पत्रुस।”
त्यसपछि पत्रुसले डुङ्गा छोडे र पानीमाथि हिडं ् दै येशू भएकहाँ गए। पानीमाथि
हिडं दा पत्रुसले तेज बतास र छालहरू आएको देख।े अनि भयभीत भए। उनी भयभीत
भए र पानीमा डुब्नलागे। उनी चिच्याए, “प्रभ,ु मलाई बचाउनहु ोस।् ”
त्यसपछि येशल
ू े पत्रुसको हात समात्नु भयो। उहाँले भन्नुभयो, “ए अल्पबिश्वासी
तिमी किन शक
ं ा गर्छौ?”
जब पत्रुस र येशू दवु ै डुङ्गामा चढे आँधी पनि थामियो। डुङ्गामा भएका चेलाहरूले
येशल
ू ाई आराधना गर्दै भन्न लागे, “साँच्चै तपाई ंपरमेश्वरका पत्रु हुनहु ुन्छ।”११५
४.६ येशूले धेरै बिमारीहरूलाई निको पार्नुहुन्छ
येशक
ू ा चेलाहरूले तलाउ पार गरे । तिनीहरू, त्यस बिहान गनेसरे तको किनारमा
आईपगु े। तिनीहरूले डुङ्गालाई त्यहाँ बाँधरे राखे। जब तिनीहरू डुङ्गाबाट
बाहिरिए, मानिसहरूले येशल
ू ाई देख।े तिनीहरूले उहाँलाई चिने। ती मानिसहरू त्यो
क्षेत्रका वरिपरि दगर्ु दै गएर मानिसहरूलाई येशू यहाँ हुनहु ुन्छ भन्न लागे। उहाँ भएका
ठाउँमा ती मानिसहरूले अनेकौं रोगीहरूलाई लिएर आए। येशू त्यस क्षेत्रको शहर,
बस्ती र गाउँहरू सबै ठाउँमा जानभु यो। अनि जहाँ-जहाँ उहाँ जानभु यो मानिसहरूले
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रोगीहरूलाई बजारमा ल्याए। तिनीहरूले येशल
ू ाई ती मानिसहरूलाई के वल उहाँका
लगु ाको छे उ छुन दिनहु ोस् भनी बिन्ती गरे , अनि सबै मानिसहरू जसले येशल
ू ाई छोए
निको पनि भए।११६
४.७ येशू, जीवनको रोटी
के ही मानिसहरू समद्रु को अर्को किनारा तिर बसेका थिए। येशू अब आफ्ना
चेलाहरूसँग जानु भएन भन्ने कुरा ती मानिसहरूले थाहा पाए, तर तिनीहरू आफै
छोडीए। तिनीहरूले पनि थाहा पाए त्यहाँ एउटा मात्र डुङ्गा थियो। तर तिबेरियासबाट
के ही डुङ्गाहरू आए। ती डुङ्गाहरू त्यही ठाँउ नजिक थामिए जहाँ परमप्रभल
ु े
परमेश्वरलाई धन्यवाद दिनु भए पछि त्यो भीडले रोटी खाएको थियो। ती मानिसहरूले
त्यहाँ अब न त येशू न उहाँका चेलाहरू नै देख।े यसर्थ तिनीहरू डुङ्गाहरू लिएर
कफर्नहुमतिर लागे। किनभने तिनीहरू येशल
ू ाई भेट्न चाहन्थे।
मानिसहरूले येशल
ू ाई समद्रु पट्टि देख।े तिनीहरूले उहाँलाइ सोधे, “रब्बी, तपाई ं
यहाँ कहिले आई पगु ्नुभयो?”
उहाँले उत्तर दिनभु यो, “तिमीहरूले मलाई किन खोजिरहेछौ? के मेरो
आश्चर्यकर्महरू जसले मेरो शक्तिको प्रमाण दिन्छ, देखे पछि मलाई खोजिरहेका छौ?
अँह!ँ म सत्य भन्छु , तिमीहरूले मलाई खोजेको कारण के हो भने तिमीहरूले रोटी
खायौ र परु ा अघायौ। जनु खाद्य नष्ट हुन्छ त्यसको निम्ति काम नगर तर जनु खाद्य नष्ट
हुदँ नै अनि अनन्त जीवन दिन्छ त्यसको निम्ति काम गर। मानिसको पत्रु ले तिमीहरूलाई
त्यस्तो खाद्य दिनहु ुन्छ। पिताले देखाएका छन् कि उनी मानिसका पत्रु सँग छन।् ”
मानिसहरूले येशल
ू ाई सोधे, “परमेश्वरले हामीबाट कस्तो प्रकारको काम
चाहनहु ुन्छ।”
येशल
ू े उत्तर दिनभु यो, “परमेश्वरले तिमीहरूबाट कस्तो काम चाहनहु ुन्छ भने
तिमीहरू उहाँले पठाउनु भएको एकमाथि बिश्वास गर्नु पर्छ।”
तब मानिसहरूले सोधे, “तपाई ंपरमेश्वरले पठाएको प्रमाण दिनलाई एक हो भन्ने
के आश्चर्यकर्म गर्न सक्नुहुन्छ? यदि हामीले तपाईको
ं आश्चर्यकर्म देख्यौं भने तब

बढ्दो विरोधका वर्षह 

85

तपाईमाथि बिश्वास गर्नेछौं। तपाई कें गर्नु हुनछ
े ? मरूभमि
ू मा हाम्रा पिता पर्खा
ु हरूले मन्न
खाए। यो धर्मशास्त्रमा लेखिएको छ, ‘परमेश्वरले स्वर्गबाट रोटी खानलाई दिनभु यो।’ ”
येशल
ू े भन्नुभयो, “म तिमीहरूलाई साँचो भन्छु । मोशा तिनी एक होइनन् जसले
तिमीहरूलाई स्वर्गबाट रोटी दिए। तर मेरा पिताले तिमीहरूलाई स्वर्गबाट साँचो रोटी
दिनहु ुन्छ। परमेश्वरको रोटी के हो? परमेश्वरको रोटी भनेको त्यो चीज हो जनु स्वर्गबाट
ओर्लेर संसारलाई जीवन दिनहु ुन्छ।”
मानिसहरूले भने, “प्रभ,ु त्यो रोटी हामीलाई सँधै दिनहु ोस।् ”
तब येशल
ू े भन्नुभयो, “म त्यो रोटी हुँ जसले जीवन दिदछ
ं । जनु मानिस मेरोमा
आउँदछ ऊ कहिल्यै भोको हुदँ नै । जनु मानिसले ममाथि बिश्वास गर्दछ ऊ कहिल्यै
तिर्खाउँदनै । तर मैले तिमीहरूलाई भनिसके को छु, कि यद्यपि मलाई देखक
े ाछौ
तापनि तिमीहरूले मलाई बिश्वास गर्दैनौ। जनु मानिसहरू पिताले मलाई दिनहु ुन्छ
मकहाँ आउनेछन।् मकहाँ जो आँउछन् म कसैलाई पनि फर्काउने छै न। परमेश्वरले जे
चाहनहु ुन्छ त्यो काम गर्न म स्वर्गबाट आएको हु।ँ मैले चाहेको काम गर्नलाई म आएको
होइन। मैले कसैलाई पनि गमु ाउनु हुदँ नै जनु परमेश्वरले मलाई दिनभु यो अनि अन्तिम
दिनमा मैले तिनीहरूलाई जीवनमा उठाउनु पर्छ। उहाँ एक जसले मलाई पठाउनु भयो,
उहाँको यही इच्छा हो। प्रत्येक मानिस जसले परमेश्वरका पत्रु लाई चिने र बिश्वास गरे
तिनीहरूले अनन्त जीवन पाए। म तिनीहरूलाई अन्त्यको दिनमा जीवित पार्नेछु। यो
मेरा पिता परमेश्वरको इच्छा हो।”
यहूदीहरूले येशक
ू ो बिषयमा गनु ासो प्रकट गर्न शरू
ु गरे । येशल
ू े भन्नु भएको थियो,
“म नै रोटी हुँ जनु स्वर्गबाट तल आएको छ।” यहूदीहरूले भने, “यो येशू हो। हामी
उहाँका बाब-ु आमालाई चिन्दछौ। ऊ यसू फ
ु को छोरो हो। उसले कसरी भन्न सक्छ, ‘म
स्वर्गबाट ओर्लि आएको हु?ँ ’ ”
तर येशल
ू े भन्नुभयो, “एक-अर्कामा गनगनाउन बन्द गर। पिता एक हुनहु ुन्छ जसले
मलाई पठाउनभु यो अनि मानिसहरूलाई मेरो समक्ष ल्याइदिनु हुन्छ। तिनीहरूलाई म
अन्त्यको दिनमा जीवित पार्नेछु। कोही पनि आफ्नो इच्छाले आउन सक्दैन। के वल
पिताले मात्र मकहाँ ल्याइदिनु सक्नुहुन्छ। अगमवक्ताहरूले लेखःे ‘परमेश्वरले सबैलाई
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सिकाउनु हुनेछ।’ मानिसहरू जसले पितालाई सनु ्नेछन।् अनि उहाँबाटै सिक्ने छन्
मकहाँ आउनेछन।् मैले यो भन्न खोजेको होइन कि पितालाई कसैले देखक
े ा छन।् तिनी
मात्र एक हुन् जो पिताबाट आएका छन।् जसले पितालाई देखक
े ा छन।्
“म तिमीहरूलाई साँचो भन्दछु, जसले बिश्वास गर्छ त्यससित अनन्त जीवन हुनेछ।
म रोटी हुँ जसले जीवन प्रदान गर्दछ। तिमीहरूका पर्खा
ु हरूले मरूभममि
ू मा मन्न खाए
तरै पनि अन्य मानिसहरू जस्तै तिनीहरू मरे । म त्यो रोटी हुँ जो स्वर्गबाट आयो। यदि
कुनै मानिसले यो रोटी खाँदछ भने उ कहिल्यै मर्दैन। म जिउँदो रोटी हुँ जो स्वर्गबाट
आएको हो। जो मानिसले त्यो रोटी खादछ ऊ अनन्त सम्म बाँच्दछ। यो रोटी मेरो शरीर
हो। म दिनेछु ताकि संसारका मानिसहरूले जीवन पाउनेछन।् ”
तब यहूदीहरूको आपसमा बाद-बिवाद शरू
ु भयो। तिनीहरूले भने, “यो मान्छेले
कसरी आफ्नो शरीर खान दिन्छ?”
येशल
ू े भन्नुभयो, “म साँचो भन्छु । तिमीहरूले मानिसको पत्रु को शरीर खानै पर्छ।
उसको रगत पिउनु नै पर्छ। यदि तिमीहरूले त्यसो गरे नौ भने तिमीहरूले जीवन पाउने
छै नौ। तर जसले मेरो शरीर खान्छ र रगत पिउँछ उसको जीवन अनन्त हुन्छ। अन्त्यको
दिनमा म उसलाई उठाउनेछु। मेरो शरीर साँचो भोजन हो। मेरो रगत साँचो पिउने कुरा
हो। जसले मेरो शरीर खान्छ र रगत पिउँदछ तब त्यो मानिस मभित्र र म ऊभित्र हुनेछु।
“जीवित पिताले मलाई पठाउनु भएको हो। उहाँको कारणले म बाँच्दछु। यसर्थ
जसले मलाई खाँदछ मेरो कारणले ऊ पनि बाच्नेछ। म त्यो रोटी जस्तो होइन जनु हाम्रा
पिताहरूले मरूभमि
ू मा खाए औ अन्य मानिसहरू सरह मरे । म स्वर्गबाट आएको त्यो
रोटी हु।ँ ऊ जसले यो रोटी खाँदछ, अनन्त सम्म बाँच्ने छ।”
येशल
ू े ती कुराहरू त्यतिबेला गर्नुभयो जब उहाँ कफर्नहुम शहरको यहूदीहरूको
सभाघरमा सिकाउनु हुदँ थ्यो
ै ।११७
४.८ धेरै चेलाहरूले येशूलाई त्यागिदिन्छन्
धेरै येशक
ू ा चेलाहरूले यस्तो सनु ेपछि भने, “यो शिक्षा बझु ्न गाह्रो छ। कसले यो
शिक्षा ग्रहण गर्न सक्छ?”
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येशल
ू े चेलाहरू गनगनाउँदछै न् भन्ने थाहा पाउनभु यो। तिनीहरूलाई भन्नुभयो, “के
यस शिक्षाले तिमीहरूलाई ठे स लाग्छ? तब तिमीहरूले मानिसको पत्रु लाई जहाँ ऊ
पहिले थियो, त्यहाँ जाँदै गरे को देख्यौ भने के हुन्छ? त्यो आत्मा हो जसले मानिसलाई
जीवन दिन्छ। शरीरबाट के ही फाइदा छै न। म जो चीज तिमीहरूलाई भन्छु त्यो आत्मा हो
तिनहरूले जीवन दिन्छ। तर तिमीहरू मध्ये कसैले बिश्वास गर्दैनौ।” (येशल
ू ाई शरूु बाट नै
थाहा थियो कस-कसले बिश्वास गरे नन् र कसले धोखा दिन्छ।) येशल
ू े भन्नुभयो “त्यसैले
मैले भनेको छु ‘पिताले अनमु ति नदिएसम्म कोही पनि म भएकोमा आउन सक्नदै ।’ ”
जब येशल
ू े त्यसो भन्नुभयो, उहाँका धेरै चेलाहरू पछि हटे र उहाँको पछि लाग्न
छाडे।
येशल
ू े बाह्रजना प्रेरितहरूलाई भन्नुभयो, “तिमीहरू पनि छाड्न चाहन्छौ?”
शिमोन पत्रुसले उहाँलाई जवाफ दिए, “हे प्रभु हामी कसकोमा जाऊँ? तपाईकोमा
ं
बचन छ जसले अनन्त जीवन दिन्छ। हामी तपाईमाथि
ं बिश्वास गर्छौं। हामी जान्दछौं
कि तपाई ंमात्र एक पवित्र हुनहु ुन्छ जो परमेश्वरबाट आउनभु एको हो।”
तब येशल
ू े उत्तर दिनभु यो, “मैले तिमीहरू बाह्रजनालाई चनु ्छु । तर पनि तिमीहरूमा
एकजना शैतान हो।” येशल
ू े यहूदाको बिषयमा भनिरहनु भएको थियो। यहूदा शिमोन
इस्कोरियोतको छोरो थियो। यहूदा ती बाह्र चेलाहरू मध्येको एकजना थियो। किनभने
उसले उहाँलाई धोका दिनेवाला थियो।
यो घट्ना पछि, येशल
ू े गालील देशको चारै तिर यात्रा गर्नुभयो। येशल
ू े यहूदियामा
भ्रमण गर्न चाहनभु एन, किनभने यहूदीहरूले उहाँलाई मार्ने मौका खोजी रहेका थिए।११८
४.९ परमेश्वरको व्यवस्था र मानिसहरूको परम्परा
फरिसीहरू र के ही शास्त्रीहरू यरूशलेमबाट आएका थिए। तिनीहरू येशक
ू ो वरिपरि
भेला भए। तिनीहरूले येशक
ू ा के ही चेलाहरूले मैला हातले खाना खाइरहेको देखे
(“मैला हात” को अर्थ मानिसहरूले हातहरू धोएका थिएनन)् । फरिसीहरू र सबै
यहूदीहरूले परम्परा अनसु ार राम्ररी हात नधोई खाँदनै न।् तिनीहरू आफ्ना पर्खा
ु ले
दिएको शिक्षा अनसु ार यसो गर्ने गर्दछन।् यहूदीहरूले बजारमा के हि चिजहरू किने भने
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त्यसलाई पनि बिशेष रुपले नधोई खाँदनै न।् तिनीहरूले आफ्ना पर्खा
ु हरूबाट प्राप्त
गरे का अरू धेरै रीति-तिथिहरू पनि त्यसरी नै पालन गर्छन् जस्तै कचौराहरू, गाग्रो वा
लोहोटाहरू र तामाका भाँडा-कँु डाहरू माझ्छन् इत्यादि।
यसकारण फरिसीहरू र शास्त्रीहरूले येशल
ू ाई सोधे, “तपाईको
ं चेलाहरूले त
हामीले जस्तो आफ्ना पर्खा
ु हरूको रीतिहरू पालन गर्दैनन् तिनीहरूले किन फोहोर
हातले खान्छन?् ”
येशल
ू े जवाफ दिनभु यो, “तिमीहरू सबै कपटीहरू हौ। यशैयाले तिमीहरूको
बिषयमा ठीकै भनेका छन।् यशैयाले लेखक
े ा छन:्
‘यी मानिसहरूले तिनीहरूको ओठद्वारा मलाई आदर गर्छन,्
तर तिनीहरूका हृदय मदेखि धेरै टाढा छन।्
तिनीहरूको मप्रतिको उपासना अर्थहिन छ,
किनभने तिनीहरूले सिकाएका कुराहरू,
के वल मानिसहरूले बनाएका नियममात्र हुन।् ’
तिमीहरूले परमेश्वरको आज्ञालाई त्यागेका छौ, अनि तिमीहरू मानिसहरूको परम्परा
मान्दछौ।”
तब येशल
ू े तिनीहरूलाई भन्नुभयो, “तिमीहरू ठान्दछौ तिमीहरू चलाख छौ।
तिमीहरू आफ्ना परम्परालाई कायम राख्न परमेश्वरको आज्ञालाई पर सार्छौ। मोशाले
भनेका छन,् ‘तिमीहरूले आफ्ना आमा र बाबल
ु ाई आदर गर्नैपर्छ।’ फे रि उनले भनेका
छन् ‘कसैले आफ्ना बाबु र आमाको खराब कुरा गर्छ भने त्यसलाई मार्नु पर्छ।’
तर तिमीहरू भन्छौ कि यदि कसैले उसको बाबु र आमालाई भन्नेछ, ममा के ही
छ जसलाई तपाईहरू
ं को सहायताको निम्ति प्रयोग गर्नसक्छु तर म तपाईहरूको
ं
सहायताको निम्ति यसो गर्न चाहन्न किनभने मैले यसलाई परमेश्वरलाई भेटी को रुपमा
अलग राखेको छु। तिमीहरू त्यस मानिसलाई भन कि त्यसले आफ्ना बाबु र आमाको
निम्ति के ही गर्न आवश्यकता छै न। यसकारण परमेश्वरले जे आदेश गर्नु भएको छ, त्यो
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मान्न त्यति महत्वपर्णू होइन भनी सिकाउँछौ तर तिम्रा नियमहरू मानिसहरूले पछ्याउनु
अति महत्वपर्णू छ। भनी त्यस्तै प्रकारले तिमीहरू पनि यस्ता कुराहरू धेरै गर्छौ।”
येशल
ू े फे रि भीडहरूलाई आफूकहाँ बोलाउनभु यो। उहाँले भन्नुभयो, “प्रत्येकले
राम्ररी सनु मेरा कुरा बझु ्नु पर्छ। म के भनिरहेछु। यस्तो के ही कुरा छै न जो कुनै मानिस
भित्र बाहिरबाट पस्छ जसले उसलाई अशद्ध
ु पार्छ। तर मानिसको भित्रबाट बाहिर
आउने कुराहरूले नै मानिसलाई अशद्ध
ु पार्न सक्छ।”११९
तब चेलाहरू येशक
ू हाँ आएर उहाँलाई भने, “के तपाईलाई
ं थाहा भयो कि तपाईलें
भन्नुभएको कुराबाट फरिसीहरू रिसाए भन्ने तपाईलें थाहा पाउनभु यो?”
येशल
ू े भन्नुभयो, “स्वर्गको मेरा पिताले नरोपेको प्रत्येक बोट उखेलिनेछ।
फरिसीहरूलाई छाडिदेऊं। तिनीहरू मानिसहरूलाई अगवु ाई त गर्छन,् तर तिनीहरूको
अगवु ाई एउटा अन्धाले अर्को अन्धालाई डोऱ्याएको जस्तो हुन्छ। अनि जब एक
अन्धाले अर्को अन्धालाई डोऱ्याउँछ तब दवु ै खाल्डामा पर्नेछन।् ”१२०
त्यसपछि येशल
ू े भीडलाई छोडेर घर जानभु यो। चेलाहरूले उहाँलाई त्यो दृष्टान्त
बारे मा सोधे। येशल
ू े भन्नुभयो, “के तिमीहरूलाई अझै पनि यो बझु ्न गाह्रो परिरहेछ? के
तिमीहरू जान्दैनौ कि कुनै मानिसमा जे पनि बाहिरबाट पस्छ त्यसले उसलाई अशद्ध
ु
पार्न सक्दैन किनभने खाना मटु ु भित्र जाँदनै तर भडँू ीमा जान्छ अनि तब यो शरीरबाट
बाहिर नालीमा आउँछ।” (जब येशल
ू े यसो भन्नुभयो उहाँले यस कुरालाई स्पष्ट पार्नु
भयो कि सबै खाद्यपदार्थ सफा हुन्छन।् )
फे रि येशल
ू े भन्नुभयो, “जे कुराहरू मानिसबाट बाहिर निकन्छ त्यसैले उसलाई
अशद्ध
त
ल
्याउँ
ु ु छ। सबै अशद्ध
ु कुरा मानिसका भित्रबाटै आउँछ ती पाप, चोरी, हत्या
वेश्यागमन, कुदृष्टि, स्वार्थीपन, निन्दा, धोका, अश्लीलता, ईर्ष्या,
ं ार,
ं अभद्रता, अहक
घमण्ड अनि मर्ख
ू ता हुन।् यी सबै दष्टु कुराहरू मानिसका भित्रबाटै निस्कन्छन् अनि
मानिसलाई अशद्ध
ु तलु ्याउँछ।”१२१
४.१० येशूले कनानी स्त्रीलाई सहायता गर्नुहुन्छ
येशू त्यो ठाउँ छोडेर जानभु यो अनि टायर र सिडोनका क्षेत्रतिर जानभु यो। त्यस क्षेत्रकी
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कुनै एउटी कनानी स्त्री येशक
ू हाँ आई। तिनले रूँदै भनिन,् “परमप्रभ,ु दाऊदका पत्रु ,
ममाथि दया गर्नुहोस।् मेरो छोरीलाई भतू ले सताएको छ ऊ साह्रै यातनामा छे ।”
तर येशल
ू े त्यस स्त्रीलाई जवाफ दिन एउटा शब्द पनि भन्नु भएन। अनि चेलाहरू
उहाँकहाँ आएर बिन्ती गर्न लागे, “कृ पया यो स्त्रीलाई पठाइदिनु होस, यसले हाम्रो
पिछा गर्दै कराइरहेकी छे ।”
येशल
ू े भन्नुभयो, “इस्राएलका हराएको भेंडाको निम्ति मात्र जानु भनी परमेश्वरले
मलाई पठाउनु भएको हो।”
त्यो स्त्री फे रि येशक
ू हाँ आई। येशक
ू ो अघि घोप्टो परे र त्यसले भनी, “प्रभ,ु मलाई
सहायता गर्नुहोस।् ”
उहाँले जवाफ दिनभु यो, “नानीहरूको रोटी कुकुरलाई दिनु असल हुन्छ त?”
त्यस स्त्रीले भनी, “हो प्रभ,ु तर कुकुरहरूले आफ्नो मालिकको टेबलबाट झरे को
रोटीका टुकाहरू खान्छन।् ”
तब येशल
ू े भन्नुभयो, “हे नारी तिमीमा ठूलो बिश्वास रहेछ। तिमी जे चाहान्छौ म
गर्नेछु।” अनि त्यसकी छोरी त्यसैबेला निको भइहाली।१२२
४.११ येशूले एक बहिरोलाई निको पार्नुहुन्छ
त्यपछि येशल
ू े टुरसको इलाका छोड्नभु यो अनि साइडन भएर डिकापोलिस इलाका
हूदँ ै गालील तालतिर जानभु यो।१२३
धेरै, मानिसहरू येशक
ू हाँ आए। ती मानिसहरूले थप्रैु रोगीहरूलाई लिएर आए
अनि येशक
ो
अघि
राखिदिए।
लङ्गडा, अन्धा, गगंु ा अनि बहिराहरू भीडद्वारा
ू
ल्याइएका थिए। येशल
ू े यी सबैलाई निको पारिदिनभु यो।१२४
जब उहाँ त्यस ठाउँमा पगु ्नुभयो, के ही मानिसहरूले उहाँ कहाँ एकजना मानिसलाई
लिएर आए। त्यो मानिस बहिरो र लाटो थियो। ती मानिसहरूले उहाँलाई त्यो मानिसमा
उहाँको हात राखेर निको परिदिनहु ोस् भनी बिन्ती गरे ।
येशल
ू े त्यस मानिसलाई भीडबाट उहाँसँगै अलग लानभु यो। उहाँले आफ्नो
हातका औलं ाहरू त्यो मानिसको कानहरूमा राख्नुभयो। त्यसपछि थकु ्नुभयो अनि
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त्यो मानिसको जिब्रो छुनभु यो। येशल
ू े आकाशमा हेर्नुभयो, अनि उहाँले लामो सास
लिनभु यो।
उहाँले त्यस मानिसलाई भन्नुभयो, “इफ्फाता” (यसको अर्थ “खोलिजा!”) जब
येशल
ू े त्यसो गर्नुभयो, त्यस मानिसको कान खोलिए अनि जिब्रो को बन्धन फुक्यो।
अनि ऊ स्पष्ट बोल्ने भयो।
येशल
ू े यी सबै भएका घट्नाहरूको बारे कसैलाई नभन्नु भनेर तिनीहरूलाई कड़ा
आज्ञा गर्नुभयो। उहाँले सधै ँ नै मानिसहरूलाई आफ्नो बारे मा के ही नभन्नु भनेर आज्ञा
गर्नु भएको छ। तर जति उहाँले मानिसहरूलाई उहाँको बिषयमा कसैलाई नभन्नु भन्नु
भयो त्यति नै मानिसहरूले भने।१२५
लाटाहरू बोल्न सक्ने भए लल
ु ाहरू बलिया भए हिँड्न नसक्नेहरू फे रि हिँड्न सक्ने
भए र अन्धाहरू फे रि देख्न सक्ने भए यस्तो आश्चर्य देखेर ती मानिसहरू चकित
भएर पहिले यस्तो कहिल्यै देखिएको थिएन भन्दै इस्राएलका परमेश्वरलाई धन्यवाद
चढाए।१२६  तिनीहरूले भने, “येशल
ू े जे पनि गर्नु भएको छ त्यो उचित गर्नु भएको छ।
येशल
ू े बह्रिरोलाई पनि सनु ्नसक्ने अनि लाटोलाई पनि बोल्न सक्ने बनाउनु हुन्छ।”१२७
४.१२ येशूले चारहजार भन्दा धेरैलाई खुवाउनु हुन्छ
येशल
ू े आफ्ना चेलाहरूलाई बोलाएर भन्नुभयो, “यी मानिसहरूलाई देखेर मलाई
दया लागेको छ। अहिले तिनीहरू मसँग तिन दिन देखि छन,् अनि तिनीहरूको
खानेकुरा छै न। म तिनीहरूलाई भोकै पठाउन चाहन्न घर जाने बाटोमा तिनीहरू मर्छा
ु
पर्न सक्छन।् ”
चेलाहरूले येशल
ू ाई सोधे, “यी मानिसहरूलाई खवु ाउन यति धेरै भोजन हामी कहाँ
पाउन सक्छौं? शहरदेखि हामी धेरै टाढा छौं।”
येशल
ू े जवाफ दिनु भयो, “तिमीहरूसित कतिवटा रोटी छन?् ”
चेलाहरूले जवाफ दिए, “हामीसित सातवटा रोटी र के ही स-साना माछा छन।् ”
येशल
ू े सबैलाई भईू मां बस्न भन्नुभयो। येशल
ू े सातवटा रोटी र के ही माछा
लिनभु यो। अनि भोजनको लागि परमेश्वरलाई धन्यवाद दिनभु यो। उहाँले ती रोटीलाई
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भाँचरे चेलाहरूलाई दिनभु यो। तिनीहरूले मानिसहरूलाई बाँडिदिए। सबै मानिसहरू
खाए र तृप्त भए। चेलाहरूले उब्रेका रोटीको टुक्राहरू बटुले ती सात टोकरीभरि भए।
त्यहाँ प्राय: चार हजार मानिसहरू थिए। जसले खाए। त्यसमा स्त्री र बालकहरू पनि
थिए। जब तिनीहरूले खाए येशल
ू े तिनीहरूलाई आ-आफ्नो घर पठाउनभु यो अनि
उहाँ एउटा डुङ्गामा चढेर मग्दानको क्षेत्रमा जानभु यो।१२८
४.१३ कसै-कसैलाई येशूको अधिकारमा शंका
फरिसीहरू र सदक
ू हाँ आए। तिनीहरू येशक
ू ो परीक्षा लिन चाहन्थे। अनि
ु ीहरू येशक
तिनीहरूले येशल
ू ाई परमेश्वरबाट आएको हो भन्ने प्रमाणको निम्ति आश्चर्यकर्म
देखाउन बिन्ती गरे ।
येशल
ू े भन्नुभयो, “जब तिमीहरूले सर्या
ू स्त भएको देख्छौ, तिमीहरू भन्छौ, आकाश
रातो छ, मौसम राम्रो हुनछ
े । अनि बिहान तिमीहरू भन्छौ। आकाश अन्धकार र रातो छ,
यसकारण आज आँधी चल्ने छ। यी मौसमका सक
ं े तहरू हुन।् जब तिमीहरू आकाशमा
हेरेर त्यसको सक
ं े त बझु ्छौ। भने, अहिले के भइरहेछ त्यो तिमीहरूले बझु ्नुपर्छ। यी पनि
सक
ं े तहरू हुन।् तर यी सक
ं े तहरूको अर्थ तिमीहरू बझु ्नदै ौ। दष्टु र पापी मानिसहरूले
चिन्हको निम्ति आश्चर्यकर्म खोज्छन।् तर तिनीहरूलाई योनाको चिन्ह। बाहेक अरू
चिन्ह देखाइनेछैन।” त्यसपछि अन्त कतै जानको निम्ति उहाँले त्यो स्थान छोड्नभु यो।१२९
४.१४ चेलाहरूले येशूलाई गलत तरिकाले बुझेका हुन्छन्
येशू र उहाँका चेलाहरू गालील झीलको अर्कोतिर जानभु यो। तर चेलाहरूले आफूसँग
रोटी लैजान भल
ु े। येशल
ू े तिनीहरूलाई भन्नुभयो, “आफैं लाई बचाऊ। फरिसीहरू र
सदक
ीहरूको
खमीर
चालबाट
आफैं लाई जोगाऊ।”
ु
चेलाहरूले यो भनाइको बिषयमा बहस् गर्न थाले तिनीहरूले भने, “हामीले
आफूसँग रोटी नल्याएको हुनाले उहाँले यसो भन्नुभएको हो भनी बहस गर्न थाले।”
येशल
ू े चेलाहरूको धारणा बझु ्नुभयो। अनि उहाँले तिनीहरूलाई भन्नुभयो, “किन
रोटीको बिषयमा तिमीहरू कुरा गर्न लागिरहेछौ? तिमीहरूसित कमजोर बिश्वास
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छ। तिमीहरूले किन अझै नबझु क
े ो? पाँचवटा रोटी जो पाँच हजार मानिसहरूलाई
खवु ाइए पछि तिमीहरूले कतिवटा टोकरी बटुल्यौ तिमीहरूलाई याद भएन? अनि
त्यसरीनै चार हजार मानिसहरूले सातवटा रोटी खाएको कुरा र कति टोकरी तिमीहरूले
बटुल्यौ, तिमीहरूलाई थाहा छै न? यसर्थ म रोटीको बिषयमा कुरा गरीरहरे को छु भनेर
तिमीहरू किन बझि
ु रहेका छै नौ? म तिमीहरूलाई फरिसीहरू र सदक
ु ीहरूको खमीरको
बिरूद्ध सावधान हुन भन्दैछु।”
तब उहाँले रोटीको खमीर देखि होइन, तर फरिसीहरू र सदक
ु ीहरूको शिक्षा देखि
तिनीहरू होशियार बस्नु भन्नु भएको रहेछ भनी तिनीहरूले बझु ।े १३०
४.१५ येशूले बेत्सैदाको अन्धो मानिसलाई निको पार्नुहुन्छ
येशू र उहाँको चेलाहरू बेत्सैदामा आउनभु यो। कोही मानिसहरूले एउटा अन्धा
मानिसलाई येशक
ू हाँ ल्याए, र त्यसलाई छोइदिनहु ोस् भनेर बिन्ति गरे । अनि येशल
ू े
अन्धो मानिसको हात समातेर उसलाई गाउँ बाहिर लैजानु भयो। त्यस मानिसका
आँखाहरूमा थकु ्नुभयो अनि आफ्ना हातहरू त्यसमाथि राख्नुभयो, अनि अन्धालाई
सोध्नुभयो, “अहिले तिमीले देख्न सक्छौ?”
उसले माथि हेरे अनि भने, “म मानिसहरूलाई रूखहरूजस्तै, हिडि
ं रहेको देख्छु ।”
फे रि येशल
ू े आफ्नो हात त्यसको आँखा माथि राख्नुभयो, तब त्यो मान्छेले आफ्ना
आँखा परू ा खोल्यो। उसले आफ्नो दृष्टि फे रि प्राप्त गऱ्यो, अनि उसले सबै कुरा स्पष्ट
देख्यो। येशल
ू े त्यसलाई घर जाऊ भनेर पठाउनभु यो अनि भन्नुभयो “शहरमा नजाऊ।”१३१
४.१६ पत्रुस भन्छन् “येशू” नै “ख्रीष्ट” हुन्
जब येशू सिजरिया फिलिप्पीका इलाकामा पगु ्नुभयो। उहाँले आफ्ना चेलाहरूलाई
सोध्नुभयो, “म मानिसको पत्रु हु।ँ मानिसहरू मलाई को हो भन्छन?् ”
चेलाहरूले जवाफ दिए, “कसैले तपाईलाई
ं बप्तिस्मा दिने यहू न्ना हुन् भन्दछन।्
कसैले तपाईलाई
ं एलिया हुन् भन्दछन।् अनि कसैले तपाईलाई
ं यर्मिया अथवा कुनै
अगमवक्ताहरू मध्ये एकजना ठान्छन।् ”
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तब येशल
ू े आफ्ना चेलाहरूलाई भन्नुभयो, “तिमीहरू चाहिं मलाई को हो भन्छौ?”
शिमोन पत्रुसले जवाफ दिए, “तपाई ंख्रीष्ट हुनहु ुन्छ, जीवित परमेश्वरको पत्रु ।”
येशल
ू े भन्नुभयो, “तिमी धन्य हौ, हे योनाको छोरो शिमोन। कुनै पनि मानव
जातिले तिमीलाई यो सिकाएको होइन। स्वर्गमा भएका मेरा पिताले तिमीलाई
प्रकाश गरिदिनभु एको हो। यसैले म भन्दछु, तिमी पत्रुस हौ। अनि म मेरो मण्डली यो
चट्टानमाथि बनाउनेछु। मेरो मण्डलीलाई हराउन मृत्युको शक्तिहरू सामर्थ हुनेछैनन।् म
स्वर्गका साँचाहरू (चाबी) तिमीहरूलाई दिनेछु। जब तिमी यो पृथ्वीमा न्यायका लागि
बोल्नेछौ तब त्यो न्याय परमेश्वरको न्याय हुनेछ। जब तिमीले यो पृथ्वीमा कसैलाई
क्षमा दिनेछौ तब त्यो क्षमा परमेश्वरको क्षमा हुनेछ।”
त्यसपछि येशल
ू े आफ्ना चेलाहरूलाई कसैलाई पनि उहाँ ख्रीष्ट हुनहु ुन्छ भनि नभन्नु
भनी चेताउनी दिनभु यो।१३२
४.१७ येशू भन्नुहुन्छ उहाँ मर्नु नै पर्छ
त्यसै बेलादेखि येशल
ू े आफ्ना चेलाहरूलाई आफू यरूशलेम जानु पर्नेछ भनेर प्रष्ट पार्न
थाल्नुभयो। अनि यहूदीहरूका अग्रज प्रमख
ु हरू, मखु ्य पजू ाहारीहरू अनि ब्यवस्थाका
शास्त्रीहरूले उहाँलाई धेरै यातना दिनेछन।् येशल
ू े आफ्ना चेलाहरूलाई भन्नुभयो कि
उहाँलाई मारिनु नै पर्नेछ। अनि उहाँ तेस्रो दिनमा मृत्युबाट बौरी उठ्नहु ुनेछ।
येशल
ू ाई एक्लै एकातिर लगेर टिका टिप्पणी गर्न लागे। पत्रुसले भने, “परमेश्वरले
तपाईलाई
ं यस्ता कुराबाट बचाउनहु नु छे , हे परमप्रभु तपाई माथि
ं यस्ता कुराहरू आउने छै नन।् ”
तब येशल
े
पत्रु
स
तिर
फर्के
र
भन्नुभयो,
“तिमी
म
देखि टाढो जाऊ, शैतान! मेरो
ू
पक्षमा छै नौ। परमेश्वरले सोच्नु भएको जस्तो तिमीले सोच्दैनौ। तिमी मानिसहरूले
सोचे जस्तै सोच्छौ।”
त्यसपछि येशल
ू े आफ्ना चेलाहरूलाई भन्नुभयो, “यदि कसैले मलाई पछ्याउन
चाहान्छ भने उसले आफूलाई चाहिएको चीजहरू प्रति अस्वीकार गर्नु पर्छ। उसलाई
प्रदान गरीएको क्रू स उसले स्वीकार गर्नै पर्छ अनि त्यसपछि मलाई उसले पछ्याउनु
पर्छ। जसले आफ्नो जीवन बचाउन चाहन्छ उसले त्यो गमु ाउँ छ अनि जसले मेरो
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निम्ति जीवन गमु ाउँछ उसले यसको रक्षा गर्छ। यदि कुनै मानिसले सबै संसार हात पार्छ
तर आफ्नै जीवन गमु ाउँछ भने उसलाई के लाभ हुन्छ? आफ्नो जीवन प्राप्त गर्नलाई
कुनै मानिसले के दिनसक्छ? आफ्ना पिताको महिमासित मानिसको पत्रु आफ्ना
दतू हरूसँग आउनेछ। त्यसबेला मानिसका पत्रु ले प्रत्येकलाई आफ्नो कामको निम्ति
इनामहरू दिनेछ। तिमीहरूलाइ साँचो भन्दछु। कोही मानिस जो यहाँ उभिरहेको छ,
त्यसले आफ्नो मृत्यु हुनु भन्दा अघि मानिसका पत्रु को राज्य आएको देख्नेछन।् ”१३३
४.१८ येशू मोशा र एलियासँग देखापर्नु हुन्छ
प्रायः आठ दिनपछि येशल
ू े यी कुराहरू भन्नु भयो, उहाँले पत्रुस, यहू न्ना र याकूबलाई
लिनभु यो अनि, पर्वतमा गएर प्रार्थना गर्नुभयो। जब येशल
ू े प्रार्थना गरिरहनु भएको
थियो, उहाँको अनहु ार बदलियो अनि उहाँले लगाउनु भएको वस्त्र सेतो भएर चम्कने
भयो। दईु जना मानिस त्यहाँ प्रकट भए औ येशसू ँग कुरा गर्न लागे। तिनीहरू मोशा
र एलिया थिए। मोशा र एलिया पनि चम्के अनि तिनीहरू येशसू ँग उहाँको मृत्युको
बिषयमा कुरा गर्दै थिए जो यरूशलेममा हुनेवाला थियो। पत्रुस र अरूहरू मस्त
निदाएका थिए। तिनीहरू बिउँझिए अनि येशक
ू ो महिमा देख।े तिनीहरूले येशक
ू ो
साथमा दईु जना उभिएका मानिसलाई देख।े जब मोशा र एलिया जान लागेका थिए,
पत्रुसले भने, “हे गरू
ु ज्यू, हामीलाई यहीं बस्नु असल छ। हामी यहाँ तीनवटा डेरा
बनाउँछौं एउटा तपाईलाई,
ं एउटा मोशालाई अनि एउटा एलियाको लागि” पत्रुसले
जान्दैन थिए कि उसले के भनिरहेको छ।१३४
जब पत्रुस कुरा गरिरहेका थिए, एक्कासि एक उज्यालो बादलले तिनीहरूलाई
ढाकिहाल्यो। बादलबाट एउटा आवाज आयो। आवाज यस्तो थियो, “यी मेरा पत्रु
हुन् अनि म यिनलाई प्रेम गर्दछु। म यिनीसित अति प्रशन्न छु। यिनको आज्ञा मान।”
चेलाहरूले त्यो आवाज सनु ।े तिनीहरू खबु ै डराए, अनि तिनीहरू घोप्टो परे। तर येशू आफ्ना
चेलाहरूकहाँ आउनभु यो। अनि तिनीहरूलाई छुनु भयो। उहाँले भन्नुभयो, “उठ। तिमीहरू डराउनु
पर्दैन।” चेलाहरूले पलु कु ्क हेरे, तर कसैलाई देखने न।् त्यहाँ येशू मात्र हुनहु नु ्थ्यो।
येशू र उहाँका चेलाहरू पहाडबाट ओर्लंदै थिए। उहाँले चेलाहरूलाई आज्ञा
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दिनभु यो, “पहाडमा तिमीहरूले देखक
े ो त्यस घट्नाहरूको बारे मानिसको पत्रु
मृत्युबाट बौरी नउठे सम्म कसैलाई के ही नभन्नु। त्यसपछिमात्र तिमीहरूले देखेका
कुराहरू मानिसहरूलाई भन्नु।”
चेलाहरूले येशल
ू ाई प्रश्न गरे , “किन ब्यवस्थाका शास्त्रीहरूले ख्रीष्ट आउनभु न्दा
पहिले एलिया आउनु पर्छ भनेका हुन?् ”
येशल
ै न् भनेर तिनीहरूले ठीकै भनेका हुन।् अनि
ू े भन्नुभयो, “एलिया आउँ दछ
यो साँचो हो कि एलिया आउनेछन् र सबै कुराको ठीकसित ब्यवस्था गर्नेछन।् तर
म तिमीहरूलाई भन्दछु, एलिया अघिनै आइसके का छन् तर तिनीहरू उनलाई
चिन्दैनन।् उनलाई तिनीहरूले आफूले जे चाहे त्यही गरे । त्यसरी नै मानिसका पत्रु ले
पनि तिनीहरूका हातबाट यातना पाउने छन।् ” तब चेलाहरूले तिनीहरूलाई बप्तिस्मा
दिने यहू न्नाको बारे मा भन्नुभएको रहेछ भनी बझु ।े १३५
४.१९ येशूले एउटा ठिटोलाई दुष्ट-आत्माबाट छुटकारा दिनुहुन्छ
त्यसपछि येश,ू पत्रुस, याकूब अनि यहू न्ना अरू चेलाहरूसित सामिल भए। उनीहरूले
धेरै मानिसहरू आफ्ना वरिपरि देखे। चेलाहरूसँग शास्त्रीहरूको बहस चलिरहेको
थियो। जब मानिसहरूले येशल
ू ाई देख,े तिनीहरू अत्यन्त छक्क परे । उहाँको स्वागत
गर्न तिनीहरू दौडिए।
येशल
ू े प्रश्न गर्नुभयो, “शास्त्रीहरूसँग तिमीहरू के को बारे मा बहस गरिरहेका थियौ?”
भीडबाट एकजना मानिसले जवाफ दियो, “हे गरू
ु ज्यू, मैले तपाईकहाँ
ं मेरो छोरो
ल्याएको छु। मेरो छोरालाई ं दष्टु आत्मा लागेको छ।त्यो दष्टु आत्माले मेरो छोरोलाई
बोल्न धेरै नै बाधा दिइरहेको छ। त्यो दष्टात्मा
ु ले मेरो छोरोलाई आक्रमण गर्छ अनि
भईू माँ बजार्छ। मेरो छोरोले मख
ु बाट फींज निकाल्छ, दाह्र किट्छ, अनि कडा हुन्छ।
मैले तपाईको
ु लाई हटाइ दिउन् भनी बिन्ती
ं चेलाहरूलाई मेरो छोराबाट त्यस दष्टात्मा
गरें , तर तिनीहरूले सके नन।् ”
येशल
ू े उत्तर दिनभु यो, “तिमीहरूले बिश्वास नै गर्दैनौ, तब कतिबेर धैर्य लिएर म
तिमीहरूसँग बस्नसक्छु ? त्यो ठिटोलाई मकहाँ ल्याओ।”
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त्यसपछि चेलाहरूले त्यो ठिटोलाई येशक
ू हाँ ल्याए। जब दष्टु आत्माले येशल
ू ाई
देख्यो, त्यसैबेला त्यसले ठिटोलाई आक्रमण गऱ्यो। ठिटो भईू मां लड्यो अनि
छट्पटाउन लाग्यो। त्यसले मख
ु बाट फीजहरू निकालिरहेको थियो।
येशल
ू े त्यस ठिटोको बाबल
ु ाई सोध्नु भयो, “कहिले देखि यो ठिटो पिडित छ?”
बाबल
ू े जवाफ दिए, “बाल्याकाल देखि नै, दष्टात्मा
ु ले घरि-घरि त्यसलाई आगोमा
अनि पानीमा पछारे र मार्न खोज्छ। यदि तपाईलें त्यसका निम्ति के ही गर्नसक्नु हुन्छ भने
कृ पया हामीमाथि, दया गरी मदत् गर्नुहोस।् ”
येशल
ू े ठिटोको बाबल
ू ाई भन्नुभयो, “तिमीले भन्यौ, ‘यदि तपाईलें सक्नुहुन्छ भने?’
यदि कसैले बिश्वास गऱ्यो भने हरे क कुरा सम्भव हुन्छ।”
त्यस ठिटोको बाबु चाँहि यो सनु ेर खबू ै उत्तेजित भयो। त्यसले भन्यो, “म बिश्वास
गर्छु। मेरो बिश्वास अझ बढाउनमा मलाई मदत गर्नुहोस।् ”
येशल
ू े देख्नु भयो कि धेरै मानिसहरू त्यहाँ के भइरहेको होला भनेर हेर्नलाई
आइरहेका थिए। तब उहाँले दष्टात्मा
ु लाई हकार्दै भन्नुभयो, “तँ दष्टात्मा
ु ले यो के टोलाई
बहिरो अनि लाटो तलु ्याएको छस।् म तँलाई आज्ञा गर्दछु, कि त्यो ठिटोबाट बाहिर
निकलिहाल अनि अब कहिले पनि भित्र नपस।् ”
त्यो दष्टात्मा
कराएर ठिटोलाई तल भईू मां पछाऱ्यो। अनि त्यो उसको शरीरबाट
ु
बाहिर निस्कियो। ठिटोलाई मरे को जस्तै देखियो। मानिसहरूले भने, “त्यो त मऱ्यो।”
तर येशल
ू े ठिटोको हात समात्नु भयो अनि त्यसलाई उठ्नलाई मदत् गर्नुभयो।
त्यसपछि येशू घरतर्फ लाग्नुभयो। उहाँका चेलाहरू मात्र उहाँसँग थिए। तिनीहरूले
भने, “हामीले त्यो दष्टात्मा
ु लाई बाहिर निकाल्न नै सके नौं, किन होला?”
येशल
ू े भन्नुभयो, “त्यस प्रकारको दष्टात्मा
ु लाई खाली प्रार्थना गरे र मात्र बाहिर
निकाल्न सकिन्छ।”१३६
४.२० येशूले आफ्नो मृत्यु र बौरीउठाईको बारेमा भन्नुहुन्छ
त्यसपछि येशू अनि उहाँका चेलाहरूले त्यस ठाउँ छोड्नभु यो तिनीहरू गालील भएर
गए। तर येशल
ू े उनीहरू कहाँ छन् भनेर मानिसहरूले पत्तो नपाओस् भन्ने चाहेका
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थिए। येशल
ू े उहाँको चेलाहरूलाई मात्र सिकाउन चाहनहु ुन्थ्यो। उहाँले तिनीहरूलाई
भन्नुभयो, “मानिसको पत्रु लाई मार्न मानिसहरूका हातमा सम्पिदि
ु नेछन।् तीन दिनपछि
म मृत्युबाट बौरी उठ्नेछु।” तर चेलाहरूले के ही बझु ने न् कि येशल
ू े के भन्नुभएको हो।
अनि उहाँले के भन्नुभएको हो भनेर सोध्न डराए।१३७
४.२१ येशूले महसल
ू तिर्ने बारे शिक्षा दिनुहुन्छ
येशू चेलाहरूलाई लिएर कफर्नहुममा जानभु यो। कफर्नहुममा के ही मानिसहरू पत्रुसकहाँ
आए। ती मानिसहरू दोहोरो कर उठाउनेहरू थिए। तिनीहरूले सोधे, “के तिमीहरूका
गरू
ु ले दोहोरो कर तिर्नु हुन्छ?”
पत्रुसले जवाफदिए, “हो, येशल
ू े ती कर तिर्नुहुन्छ।”
त्यसपछि पत्रुस येशू भएको घरमा गए। पत्रुसले के ही बोल्न अघिनै, येशल
ू े भन्नुभयो,
“यो संसारमा राजाले मानिसहरूबाट बिभिन्न प्रकारका कर प्राप्त गर्दछन।् तर कर तिर्ने
मानिसहरू को हुन?् के तिनीहरू राजाका परिवारका मानिसहरू हुन?् अथवा ती अरू
मानिसहरू हुन?् तिम्रो यस प्रति के भनाई छ?”
पत्रुसले जवाफ दिए, “अरू मानिसहरूले कर तिर्छन।् ”
येशल
ू े भन्नुभयो, “त्यसो भए राजाका आफ्नै परिवारले कर तिर्ने आवश्यकता
पर्दैन। तर हामी यी कर उठाउनेहरूलाई रीस उठाउन चाँहदैनौ। यसर्थ यसप्रकारले कर
बझु ाऊ। पोखरीमा जाऊ र माछा समात्न बल्छी हान। तिमीले समातेको पहिलो माछा
लेऊ, त्यसको मख
ु खोल र तिमीले चार ड्रकमाको एउटा मद्रा
ु पाउनेछौ। त्यो मद्रा
ु कर
१३८
उठाउनेहरूलाई देऊ। त्यसैबाट तिम्रो र मेरो कर चक्ता
हु
न
े
छ
।”
ु
४.२२ परमेश्वरको राज्यमा सबैभन्दा महान को हो?
त्यसैबेला चेलाहरू येशक
ू हाँ आए र सोधे, “स्वर्गको राज्यमा सबभन्दा महान् को
होला?”
येशल
ू े एकजना सानो बालकलाई आफूकहाँ बोलाउनभु यो। अनि चेलाहरूको
अघि त्यो बालकलाई उभ्याउनु भयो। अनि भन्नुभयो, “म तिमीहरूलाई साँचो भन्दछु।
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यदि तिमीहरू सानो बालकहरू जस्तै बदलिएनौ भने तिमीहरू स्वर्गको राज्यमा कहिल्यै
प्रवेश गर्न सक्नेछै नौ। जसले आफूलाई यो सानो बालक झैं आफूलाई नम्र बनाउन
सक्छ स्वर्गको राज्यमा उही महान् हुन्छ।
“यदि कुनै मानिसले मेरो नाममा यो बालकलाई ग्रहण गर्छ भने, उसले मलाई ग्रहण
गरे को हुनेछ।”१३९
यसकारण यहू न्नाले भने “गरू
ु ज्यू, हामीले एकजना मानिसलाई तपाईको नाउँ लिएर
अर्को मानिसमा भएका भतू हरू भगाऊँदै गरे को भेट्यौ। त्यो हामीमध्ये कोही पनि
थिएन। त्यसैल,े त्यसलाई हामीले रोक्यौं, किनभने त्यो हाम्रो दलको मानिस थिएन।”
येशल
ू े भन्नुभयो, “त्यसलाई नरोक। यदि मेरो नाममा कसैले शक्तिपर्णू कामहरू
गर्छ भने उसले मेरो बारे मा खराब कुरा गरे को हुदँ नै । यदि कोही मानिस हाम्रो बिरुद्धमा
छै न भने ऊ हामीसित छ। म तिमीहरूलाई साँचो भन्दछु। तिमीलाई ख्रीष्टको मानिस
मानेर यदि कसैले एक कचौरा पानी दिई सहायता गर्छ भने, उसले आफ्नो इनाम
कहिल्यै गमु ाउनेछैन।् ”१४०
४.२३ पिताले आफ्ना सबै मानिसहरूलाई वास्ता गर्नुहुन्छ
“यदि एउटा सानो बालकले ममाथि बिश्वास राख्छ भने, अनि कसैले त्यो बालकलाई
पापमा पार्छ भने त्यस मानिसको लागी अति नराम्रो हुनेछ। त्यसको निम्ति त घाँटीमा
एउटा ठूलो जाँतो झणू ्ड्याएर स्वयंलाई अगाध समद्रु मा डुबाइदिनु असल हुनेछ। जनु
कारणले मानिसहरूलाई पाप गराउँछ यस ससं ारमा म ती मानिसहरूको निम्ति द:ु ख
मान्छु । यस्तो घट्ना हुनैपर्छ। तर यस्तो गर्ने मानिसहरूलाई कहिल्यै राम्रो हुनेछैन।
“यदि तिम्रो हात वा खट्टा
ु ले तिमीलाई पाप गर्न लाउँछ भने त्यसलाई काटेर
फालिदेऊ। दईु हात वा खट्टा
ु सहित निरन्तर नरकको आगोमा जल्नुभन्दा त बरू
शरीरको एउटा अङ्ग गमु ाएर सधै ँ भरि बाँच्नु असल हो। यदि तिम्रा आँखाले
तिमीलाई पापगर्न लाउँछ भने त्यसलाई निकालेर फालिदेऊ। दईु वटा आँखा भएर
सधै ँ भरिलाई नरकको अग्निमा पस्नु भन्दा त एउटा आँखा लिएर जीवनमा प्रवेश गर्नु
तिम्रो निम्ति असल हुनेछ।
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“होशियार बस। यी साना बालकलाई तचु ्छ नठान। म तिमीहरूलाई भन्दछु यी
बालकहरूका स्वर्गमा दतू हरू छन।् अनि ती दतू हरू स्वर्गमा मेरा पिताका साथमा छन।्
परमेश्वरको पत्रु हराएकाहरूलाई बचाउन आउनभु एको हो।
“तिमीहरू के सोच्छौ? यदि कुनै मानिसको १०० वटा भेंडाहरू छन,् अनि कुनै
एउटा हराएको छ, भने अरू ९९ वटा भेंडालाई डाँडामा छोडेर ऊ हराएको एउटा
भेंडालाई खोज्न जाँदनै र? के यो ठीक होइन? अनि जब उसले हराएको भेंडा भेट्टाउँछ
तब ऊ आफूसित भएका ९९ वटा भेंडामा भन्दा त्यो एउटा भेंडा पाएर रमाउनेछ। म
तिमीहरूलाई साँचो भन्दछु। त्यसरीनै तिम्रा स्वर्गका पिताको इच्छा यो छ कि यी मध्ये
कुनै पनि साना बालकहरू नहराओस।् १४१
४.२४ गल्ती गर्नेलाई सध
ु ार गर्नु
“यदि तिम्रा भाइ वा बहीनीले तिम्रो बिरुद्धमा के ही गल्ती गऱ्यो भने जब ऊ एकान्तमा
हुन्छ तिमी उसकोमा जाऊ। अनि उसले के गल्ती गरे को छ भनेर सम्झाऊ। यदि
त्यो मानिसले तिमीलाई सनु ्न चाहे, भने उसलाई तिमीले आफ्नो गरायौ। यदि
उसले सनु ्न अस्वीकार गऱ्यो भने अरू एक वा दईु मानिसहरूलाई ल्याऊ जसमा
ती दईु वा तीन साक्षीहरूले त्यहाँ जे जति कुरा भए ती प्रमाणित गर्नेछन्। यदि उसले
तिनीहरूका कुरा पनि सुन्न मानेन् भने त्यसताई मण्डली समक्ष ल्याऊ। मण्डली
समदा
ु यले भनेको कुरा मानेन भने उसलाइ परमेश्वरमा बिश्वास नगर्ने र महसल
ू
उठाउने सरह ब्यवहार गर।
“म तिमीहरूलाई साँचो भन्दछु। जब यो पृथ्वीमा तिमी न्यायको लागि बोल्दछौ, त्यो
न्याय परमेश्वरबाट हुनेछ। जब तिमीले यो पृथ्वीमा क्षमाको बचन दिन्छौ, त्यो क्षमा
परमेश्वरबाट हुनेछ। म तिमीलाई भन्छु , यो पृथ्वीमा के ही कुराको बारे मा तिमीहरूमध्ये
दईु जना मिलेर सहमत भयौ भने त्यसको निम्ति प्रार्थना गर्नसक्छौ। अनि तिमीहरूले
जनु चीजको निम्ति प्रार्थना गर्छौ त्यो मेरा स्वर्गीय पिताबाट प्राप्त गर्नेछौ। यो साँचो
हो, किनभने दईु वा तीनजनाले म माथि बिश्वास गरे र भेला हुन्छन,् भने, म त्यहाँ
तिनीहरूका साथमा हुनेछु।”१४२
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४.२५ क्षमादिने बारे दृष्टान्त
त्यसपछि पत्रुस येशक
ू हाँ आएर सोधे, “प्रभु मेरो भाइले मेरो बिरोधमा घरिघरि गल्ती
गर्दछ, तब मैले कति पटक सम्म उसलाई क्षमा गर्नु? के सातपल्ट सम्म?”
येशल
ू े जवाफ दिनभू यो, “म तिमीहरू सबैलाई भन्दछु, यदि उसले आफ्नो गल्ती
गरिरह्यो भने पनि तिमीले सात गणु ा सत्तरी पटकसम्म क्षमा दिनपु र्छ।”
“यसकारण स्वर्गको राज्य एउटा राजा जस्तै हो जसले आफ्ना नोकरहरूबाट हिसाब
मिलाउने निश्चय गऱ्यो। राजाले हिसाब मिलाउन शरू
ु गरे । उसको एउटा नोकर हजारौं
चाँदीको सिक्काको ऋणी थियो। त्यो नोकर आफ्नो ऋण तिर्न असमर्थ थियो। राजाले
उसलाई, उसकी पत्नी, उसका नानीहरू अनि उसित भएका सबै कुरा बेचरे ऋण
चक
ु ाउनलाई आदेश गरे ।
“तर त्यो नोकरले मालिकको खट्टा
ु मा घोप्टो परे र बिन्ती गऱ्यो, ‘मेरो निम्ति के ही
धैर्य गरीदिनहु ोस।् अनि मलाई लागेको जे जति ऋण म तिर्नेछु।’ यो सनु ेर राजालाई
नोकरप्रति दया जाग्यो। तब उसले त्यो ऋण तिर्नु पर्दैन भनी भन्यो अनि उसलाई ऋण
मक्त
ु भएर जान दियो।
“के ही समय पछि, त्यो नोकरले अर्को नोकरलाई भेट्टायो, जसले उसबाट एकसय
चाँदीका सिक्का ऋण लिएको थियो। उसले त्यसको घोक्रो अँठ्याएर भन्यो, ‘मेरो
ऋण तरुु न्तै तिरिहाल।् ’
“त्यो नोकर घडँु ा टेकेर विन्ती गर्न लाग्यो, ‘म माथि दया गर्नुहोस् म तपाईको
ं सबै
ऋण चक्ता
गर्ने
छ
।’
ु
ु
“तर त्यो पहिलो नोकरले धैर्य गर्न सके न। त्यसले अर्को नोकरको बिरुद्ध न्यायधीश
समक्ष मद्ु दा हाल्यो अनि उसलाई जेलमा पऱु ्याइदियो। ऋण चक्ता
ु नगरून्जेल त्यो
जेलमा बस्नु पऱ्यो। अरू सबै नोकरहरूले यो घट्ना देख।े तिनीहरू दःु खी भए र
तिनीहरूले आफ्ना मालिकलाई यो घट्नाको बृतान्त सनु ाइदिए।
“तब मालिकले नोकरलाई बोलाए र उसलाई भने, ‘तँ दष्टु नोकर रहेछस।् तैंले म
बाट धेरै ऋण लिएको थिईस।् तर तैंले मसित बिन्ती गरे को हुनाले मैले त्यो माफ
गरिदिए। तर तैंले तेरो ऋणीलाई दया देखाउन सकिनस।् मैंले तँलाई ं दया गरे जस्तै
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तैंले पनि त्यसलाई दया गर्नु पर्ने होइन?’ मालिक खबु ै रिसाए र दण्ड दिनको निम्ति
त्यस नोकरलाई जेलमा हालिदिए। सम्पूर्ण ऋण नतिरून्जेल तिनी त्यो जेलमा नै
बस्नुपऱ्यो।
“राजाले पनि स्वर्गमा भएका मेरा पिताले जे गर्नुहुन्छ त्यही गऱ्यो यदि तिमीहरू
प्रत्येकले आफ्ना भाइ-बहिनीहरूलाई आफ्ना हृदयले क्षमा गरे नौ भने मेरो स्वर्गको
पिताले पनि तिमीहरूलाई क्षमा दिनहु ुने छै न।”१४३
४.२६ येशू यरूशलेमतर्फ जानुहुन्छ
त्यसबेला यहूदीहरूको छाप्रो वासको चाड़ थियो। तब येशक
ू ा भाईहरूले उहाँलाई
भने, “तपाईलें यता छोडेर यहूदीहरुको पर्वमा जानपु र्छ। तब तपाईका
ं चेलाहरूले त्यहाँ
तपाईलें गर्नु भएको महान् कार्य देख्न सक्नेछन।् यदि कसैले आफूलाई जनसमहू माझ
प्रकाश गर्न चाहन्छ भने, उसले आफ्नो काम गप्त
ु रूपले गर्नुहुदँ नै । संसारलाई आफू
स्वयंले देखाऊ। तिमीले गरे का आश्चर्यकर्महरू तिनीहरूले देखनु ।् ” (येशक
ू ा भाईहरूले
सम्म उहाँमाथि बिश्वास गर्दैनथिए।)
येशल
ू े उहाँका भाईहरूलाई भन्नुभयो, “मेरो निम्ति ठीक समय अझै आइपगु ेको
छै न। तर कुनै समय पनि तिमीहरूको लागि जाने बेला आउँछ। संसारले तिमीहरूलाई
घृणा गर्न सक्दैनन।् तर यो ससं ारले मलाई घृणा गर्छ। किनभने मैले तिनीहरूलाई
तिनीहरूका कामहरू दष्टु छन् भनी देखाएँ। यसर्थ तिमीहरू चाडमा जाऊ। म चाड़मा
यस पल्ट जाँदिन। मेरा निम्ति ठीक समय अझै आएको छै न।” त्यति भनिसके पछि,
उहाँ गालीलमा नै बस्नुभयो।
तब येशक
ू ा भाईहरू चाड़तिर गए। तब उहाँ पनि चाड़मा जानभु यो। तर येशू
खलु ्लम-खलु ्ला त्यहाँ जानु भएन, तर गप्त
ु रूपले जानभु यो। त्यो चाड़मा यहूदीहरूले
येशल
ू ाई खोजे। तिनीहरूले भने, “त्यो मानिस कहाँ छ?”
त्यहाँ धेरै मात्रामा मानिसहरूको घइँु चो थियो। तिनीहरू मध्ये कसै-कसैले येशक
ू ो
बिषयमा गप्त
ु प्रकारले कुरा गरिरहेको थिए। कतिपय मानिसहरूले भने, “उहाँ एक
असल मानिस हुनहु ुन्छ।” तर कतिपयले भने, “होइन, मानिसहरूलाई मर्ख
ू बनाउँदछ।”
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तर कसैको पनि येशक
ू ो बिषयमा खलु ्लम-खलु ्ला प्रकारले कुरा गर्ने आँट थिएन।
मानिसहरू यहूदी अगवु ाहरूसँग डराउँदथे।१४४
४.२७ छाप्रो-वासको चाड़मा येशूको शिक्षा
त्यो पर्व आधा जस्तो सिद्धिन थालेको थियो। तब येशू मन्दिरको प्राङ्गाणमा जानभु यो
अनि मानिसहरूलाई सिकाउन शरू
ु गर्नुभयो यहूदीहरू छक्क परे । तिनीहरूले भने, “यो
मानिस कहिल्यै स्कू लमा पढेन उसले कसरी यति बिघ्न कुराहरू जान्यो?”
येशल
ू े जवाफमा भन्नुभयो, “जनु कुराहरू म पढाइरहेछु त्यो मेरो आफ्नै होइन। मेरो
शिक्षा उहाँबाट आउँदछ जसले मलाई पठाउनभु यो। यदि कुनै मानिसले परमेश्वरको
इच्छा अनसु ार काम गर्न चाहान्छ भने, तब उसले मेरो शिक्षण परमेश्वरबाटै आँउछ
भनी बझु ्नेछ। यो मेरो आफ्नै शिक्षा होइन भनेर उसले जान्दछ। कुनै मानिस जसले
आफ्नो विचार मात्र बताउँदछ उसले आफै मात्र सम्मान पाउनलाई प्रयास गर्दछ। तर
जनु मानिस जसले आफूलाई पठाउनेको सम्मान ल्याउने प्रयास गर्दछ उसले सत्य
बोल्दछ। अनि उसकोमा के ही असत्य रहनेछैन। के मोशाले तिमीहरूलाई ब्यवस्था
प्रदान गर्नु भएन? तर तिमीहरू कसैले ती ब्यवस्था पालन गरे नौ। किन तिमीहरू मलाई
मार्न चाहन्छौ?”
मानिसहरूले जवाफ दिए, “एक भतू ात्मा तिमीभित्र छ र त्यसले तिमीलाई बौलाहा
बनाएको छ। कसले तिमीलाई मार्न चाहन्छ?”
येशल
ू े तिनीहरूलाई भन्नुभयो, “मैले एउटा आश्चर्यकर्म गरें र तिमीहरू सबै छक्क
पऱ्यौ। मोशाले तिमीहरूलाई खतनाको बारे मा नियम प्रदान गर्नुभयो। तर खासमा
खतनाको नियम मोशाबाट आएको होइन। खतना हाम्रो पिता-पर्खा
ु बाट आएको
हो जो मोशा भन्दा अगाडि थिए कहीले काही ँ बिश्रामको दिनमा तिमीहरू शिशु को
खतना गर्छौ। यसले के देखाउँछ भने एकजना मानिसले मोशाको ब्यवस्था उलङ्घन
नहोस् भनी बिश्रामको दिनमा खतना लिन सक्छ। तब मैले बिश्रामकै दिनमा एकजना
मानिसको सम्पूर्ण शरीर निको पार्दा तिमीहरू मसित किन रिसाउँछौ? बाहिरी रूपलाई
जाँच गर्न छाडी देऊ। निष्पक्ष बन र सत्य अनसु ार जाँच गर।”१४५
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४.२८ येशू नै ख्रीष्ट हुन् कि भनेर मानिसहरू छक्कपरे
यरूशलेमका कोही बासिन्दाहरूले भने, “यो त्यही मानिस होइन जसलाई मानिसहरूले
मार्ने चेष्टा गरिरहेका छन?् हेर, तिनी खलु ्लम-खलु ्ला शिक्षा दिइरहेका छन।् यद्यपि
कसैले उहाँलाई शिक्षा दिन रोक्ने चेष्टा गरिरहेका छै नन।् के अग्रजहरूले उनी नै ख्रीष्ट
हुन भन्ने निर्णय गरे ? तर हामी जान्दछौ उहाँ कहाँ बाट आएका हुन।् जब ख्रीष्ट
आउनहु ुनेछ, उहाँ कहाँबाट आउनहु ुन्छ कसैलाई थाहा हुदँ नै ।”
येशल
ू े मन्दिरको प्राङ्गणमा शिक्षा दिइरहनु भएको थियो। येशल
ू े ठूलो स्वरमा
भन्नुभयो, “हो, तिमीहरू म को हुँ र कहाँबाट आएको हो भनेर जान्दछौ। तर म आफ्नै
अधिकारबाट आएको भने होइन। मलाई कसैले पठाएको हो जो सत्य हुनहु ुन्छ।
तिमीहरू उहाँलाई जान्दैनौ। तर म मात्र उहाँलाई जान्दछु अनि म उहाँबाटै आएको हु।ँ
उहाँले नै मलाई पठाउनु भएको हो।”
जब येशल
ू े त्यसो भन्नुभयो, मानिसहरूले उहाँलाई पक्रन चाहन्थे तर कसैले पनि
उहाँलाई छुन सम्म सके नन।् येशल
ू ाई अहिले नै मारि हाल्नु पर्ने ठीक समय भएको
थिएन। तर धेरै जनाले येशमू ा बिश्वास गरे । मानिसहरूले भने, “हामी ख्रीष्ट आउनहु ुन्छ
भनेर पर्खिरहेका छौं। जब ख्रीष्ट आउनहु ुनेछ तब उहाँले यो मानिसले भन्दा अझ धेरै
आश्चर्यकर्महरू गर्न सक्नुहुन्छ र? होइन, अतः यही मान्छे ख्रीष्ट हुनपु र्छ।”
फरिसीहरूले येशक
ू ो बिषयमा मानिसहरूले गप्त
ु रूपमा कुराहरू गरे को सनु े। यसैले
मखु ्य पजू ाहारीहरू र फरिसीरूले येशल
ाई
पक्रन
मन्दिरको के ही पहरे दारहरूलाई
ू
पठाए। तब येशल
े
भन्नुभयो,
“अब
के
ही
क्षण
म
तिमीहरूसँ
ग बस्नेछु। तब म उहाँकहाँ
ू
जानेछु जसले मलाई पठाउनु भयो। तिमीहरूले मलाई खोज्नेछौ, तर तिमीहरूले मलाई
भेट्ने छै नौ। अनि जहाँ म हुन्छु त्यस ठाउँमा तिमीहरू आउन सक्नेछै नौ।”
यहूदीहरूले आपसमा भने, “उनी कहाँ जानेछन,् के हामीले उनलाई भेट्न सक्ने
छै नौं? के उनी यनू ानीहरूकहाँ जानेछन् जहाँ हाम्रा मानिसहरू बस्दछन?् के तिनी
यनू ानी मानिसहरूलाई शिक्षा दिन जानेछन?् उनले भन्छन, ‘तिमीहरूले खोज्यौ भने
पनि मलाई भेट्ने छै नौ।’ उसले यसो पनि भन्दछ, ‘म जहाँ जान्छु तिमीहरू त्यहाँ आउन
सक्दैनौ।’ यसको अर्थ के हो?”
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पर्वको अन्तिम दिन थियो। यो एकदमै मखु ्य दिन थियो। त्यसदिन येशू उभिनु भयो र
ठूलो स्वरमा भन्नुभयो, “यदि कुनै मानिसहरूलाई तीर्खा लागेको छ भने मकहाँ आऊ
र पिऊ। यदि कुनै मानिसले मलाई बिश्वास गर्छ भने, उसको हृदयबाट जिउँदो पानी
बग्नेछ। धर्मशास्त्रमा यही लेखिएको छ।” येशल
ू े वास्तवमा पवित्र आत्माको बिषयमा
बताईरहनु भएको थियो। पवित्र आत्मा मानिसहरूलाई अझ सम्म दिइएको थिएन
किनभने येशू अझ सम्म मर्नु भएको थिएन, अनि महिमातर्फ नै उठे को थिएन। तर पछि,
ती जसले येशमू ा बिश्वास गर्छन् पवित्र आत्मा पाउने छन।्
मानिसहरूले येशल
ू े भन्नु भएका ती कुराहरू सनु े। कोही मानिसहरूले भने, “यो
मानिस साँच्चै नै अगमवक्ता हो।”
अन्य मानिसहरूले भने, “उनी ख्रीष्ट हुन।् ”
अन्यहरूले भने, “उनी ख्रीष्ट गालीलबाट आएको होइन। धर्मशास्त्र अनसु ार
ख्रीष्ट दाऊदको परिवारबाट आउनेछन।् अनि अझ धर्मशास्त्रले भन्दछ कि ख्रीष्ट
बेथलेहमे बाट आउनेछन,् त्यो शहर जहाँ दाऊद बस्थद्् े।” तब येशक
ू ो बिषय लिएर
परस्परमा तिनीहरू सहमती भएनन।् कोही मानिसहरूले येशल
ू ाई पक्रन चाहान्थे। तर
कसैले पनि तिनीमाथि आफ्नो हात हालेनन।् १४६
४.२९ के ही यहूदी अगुवाहरूले विश्वास गर्दैनन्
तब मन्दिरका पहरे दारहरू, मखु ्य पजू ाहारीहरू र फरिसीहरू भएकहाँ फर्के । तिनीहरूले
मन्दिरका पहरे दाहरू लाई सोधे, “तिमीले किन येशल
ू ाई ल्याएनौ?”
मन्दिरका पहरे दारहरूले उत्तर दिए, “कुनै मानिसले पनि अझ सम्म यस प्रकारले
शिक्षा दिएको छै न!”
फरिसीहरूले उत्तर दिए, “तब तिमीहरू पनि मर्ख
ू बनियौ। अगवु ाहरू कसैले येशमू ा
बिश्वास गरे का छन? छै न! कुनै फरिसीहरूले उसमाथि बिश्वास गरे को छ? छै न! तर ती
मानिसहरू जो बाहिर छन् जसले ब्यवस्थाको बिषयमा के ही पनि जान्दैनन् तिनीहरूले
मात्र उहाँलाई बिश्वास गरे का छन।् परमेश्वरले तिनीहरूलाई श्राप दिनभु एको छ।”
तर निकोदेमस् ती अगवु ाहरूमध्ये एकजना थिए। निकोदेमस त्यो मानिस थियो
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जो येशल
ू ाई हेर्न पहिल्यै गएको थियो। उनले भने, “हाम्रो ब्यवस्थाले उ बाट पहिले
नसनु ी तथा उसले के गरे को छ नजानी एक मानिसलाई दण्ड दिनु हामीलाई अनमु ति
दिदैन।”
यहूदी अगवु ाहरूले उत्तर दिए, “तिमी पनि गालीलबाटै आएको हौ? धर्मशास्त्र
अध्ययन गर अनि तिमीले जान्नेछौ कि कुनै पनि अगमवक्ता गालीलबाट आउँदनै ।् ”१४७
४.३० व्यभिचारमा पक्रिएकी एउटी स्त्री
सबै यहूदी अगवु ाहरू आ-आफ्ना घर गए।
येशू जैतनू डाँड़ामा जानभु यो। बिहानै येशू मन्दिर तर्फ फर्क नभु यो। सबै मानिसहरू
येशक
ू हाँ आए। येशू बस्नुभयो र तिनीहरूलाई सिकाउनु भयो।
शास्त्रीहरू र फरिसीहरूले एकजना आइमाईलाई त्यहाँ ल्याए। त्यस आइमाईले
ब्यभिचार गरिररहेको बेला समातिएकी थिई। ती यहूदीहरूले त्यस आइमाईलाई
बलजफ्ती जनसमहू समक्ष ल्याए। तिनीहरूले येशल
ू ाई भने, “गरू
ु ज्यू, यस आइमाई
पर-परुु षसँग ब्याभिचार सम्बन्धमा रहेको बेला समातिई। मोशाको ब्यवस्थाले आज्ञा
गर्दछ कि यस्तो आइमाईलाई ढुङ्गाले हानेर मार्नुपर्छ। अब तपाई ंके भन्नुहुन्छ?”
यहूदीहरूले येशल
ू ाई जालमा पार्नका निम्ति त्यस्ता प्रश्नहरू गरिरहेका थिए।
तिनीहरू येशल
ू े गल्ती कुरा गरोस् भन्ने चाहन्थे ताकि तिनीहरूले उहाँलाई आरोप
लगाउन सकुन। तर येशू निहुरिनु भयो र आफ्नो औलं ाले जमीनमा लेख्न थाल्नु
भयो। यहूदीहरूले लगातार त्यही प्रश्न येशल
ू ाई सोधीरहे। तब येशू उभिनु भयो अनि
भन्नुभयो, “तिमीहरू माझमा कुनै एक मानिस जो पापरहित छ त्यो मानिसले उसलाई
प्रथम ढुङ्गा हानोस।् ” तब फे रि येशू निहुरँ िनु भयो र जमीनमा लेख्नुभयो।
जब येशल
ू े भनेको तिनीहरूले सनु े तिनीहरू एक पछि अर्को गर्दै त्यहाँबाट जान
थाले। बढू ा मानिसहरूले पहिला छाडे र त्यसपछि अरूहरूले छाड्दै गए। येशू एक्लो
छाडिनु भयो त्यस आइमाईसँग। त्यस आईमाई उहाँ समक्ष उभिरहेकी थिई। येशू
उठ्नभु यो अनि तिनलाई सोध्नुभयो, “नारी, तिनीहरू कहाँ छन?् तिनीहरू कसैले
तिमीलाई दोषी ठहऱ्याउन सके नन?् ”
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उसले भनी, “महोदय, मलाई कसैले दोषी ठहऱ्याउन सके न।”
तब येशल
ू े भन्नुभयो, “तब म पनि तिमीलाई दोषी ठहऱ्याउँदिन, तिमी जान सक्छौ,
तर फे रि पाप नर्गन।ू ”१४८
४.३१ येशू सस
ं ारको ज्योति हुनुहुन्छ
त्यसपछि, येशू फे रि मानिसहरूसँग कुराकानी गर्न थाल्नुभयो। उहाँले भन्नुभयो, “म
संसारको ज्योति हु।ँ जनु मानिस मेरो पछि लाग्दछ ऊ कहिल्यै अन्धकारमा पर्ने छै न।
त्यस मानिसले ज्योति पाउनेछ जसले जीवन प्रदान गर्दछ।”
तब फरिसीहरूले येशल
ू ाई भने, “तपाई ंआफै आफ्नो गवाही दिईरहनु भएको छ।
यसर्थ तपाईको गवाही अमान्य ठहरिन्छ।”
येशल
ू े जवाफ दिनभु यो, “हो, यद्दपी मैले यी कुराहरू आफ्नै बिषयमा भनिरहेको
छु। तर मैले भनेका कुरा सत्य हुन।् किनभने म जान्दछु म कहाँबाट आएको हुँ र कहाँ
जान्छु । म तिमीहरू जस्तो होइन। तिमीहरू जान्दैनौ म कहाँबाट आएँ र कतातिर
गइरहेछु। तिमीहरूले मलाई अन्य मानिसलाई सरह न्याय गर्दछौ। म कुनै मानिसलाई
न्याय गर्दिनँ। तर यदि मैले न्याय गरें भने, मेरो न्याय सत्य हुनेछ।किन? किनभने जब
म न्याय गर्दछु म एक्लो हुन्न। पिता जसले मलाई पठाउनभु यो उहाँ मसँग हुनहु ुन्छ।
तिमीहरूको आफ्नै ब्यवस्था छ कि यदि दईु जना गवाहीले एउटै कुरा भन्यो भने
तिमीहरूले स्वीकार गर्नैपर्छ। म त्यस्तै एक गवाही हुँ जसले आफ्नै बिषयमा भन्दछ।
अनि पिता जसले मलाई पठाउनभु यो उहाँ अर्को गवाही हुनहु ुन्छ।”
मानिसहरूले सोधे, “तपाईको
ं पिता कहाँ छ?”
येशल
ू े जवाफमा भन्नुभयो, “तिमीहरूले मलाई अथवा मेरो पितालाई चिन्दैनौ।
यदि तिमीहरूले मलाई चिन्दछौ भने, तिमीहरूले मेरो पितालाई पनि चिन्दछौ।” येशल
ू े
यी कुराहरू मन्दिरमा सिकाई रहनु भएको बेलामा भन्नुभयो। उहाँ त्यस ठाउँको छे ऊमा
हुनहु ुन्थ्यो जहाँ सबै जना मानिसहरू भेटी चढाउन आउँथे। तर कुनै मानिसले पनि
उहाँलाई पक्रे नन।् येशक
ू ो ठीक समय अझ आइपगु ेको थिएन।
फे रि, येशल
ू े मानिसहरूलाई भन्नुभयो, “म तिमीहरूलाई छोडेर जानेछु। तिमीहरूले
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मलाई खोज्नेछौ, तर तिमीहरू आफ्नै पापले मर्नेछौं। जहाँ म गईरहेछु त्यहाँ तिमीहरू
आउन सक्दैनौ।”
तब यहुदीहरूले आपसमा सोधे, “के येशल
ू े आफै लाई मार्नेछ? के यसको अर्थ
यो हो जब उहाँले भन्नुभयो, ‘जहाँ म गइरहेको छु त्यहाँ तिमीहरू आउन सक्दैनौ’?”
तर येशल
ू े ती यहूदीहरूलाई भन्नुभयो, “तिमीहरू यहाँ तलबाट आएका हौ। तर
म माथिबाट आएको हु।ँ तिमीहरू यस संसारका हौ, तर म यस संसारको होइन। मैले
भनिसके तिमीहरू आफ्नै पापहरूमा मर्नेछौ। हो, तिमीहरू आफ्नै पापहरूमा मर्नेछौ,
यदि तिमीहरूले मलाई म उही हो भनेर बिश्वास गरे नौ भने।”
यहूदीहरूले सोधे, “तब तिमी को हौ?”
येशल
ू े जवाफ दिनभु यो, “शरुु देखि नै मैले तिमीहरूलाई जे भनिरहेछु म त्यही हु।ँ
तिमीहरूका बिषयमा मलाई धेरै कुराहरू भन्नु छ। तिमीहरूलाई म न्याय गर्न सक्थे,
तर उहाँ एक जसले मलाई पठाउनभु यो सत्य उहाँ नै हुनहु ुन्छ। उहाँबाट जे कुरा मैले सनु े
ती कुराहरू बोल्छु ।”
येशू कुन बिषयमा कुरा गरिरहेछन् भनेर मानिसहरूले बझु ्दैनन।् येशल
ू े तिनीहरूलाई
पिताको बिषयमा भनिरहनु भएको थियो। यसैले मानिसहरूलाई भन्नुभयो, “तिमीहरूले
मानिसको पत्रु लाई उठाउनेछौ त्यतिबेला मात्र म उही हुँ भनेर तिमीहरूले जान्नेछौ।
तिमीहरूले जान्नेछौ कि जनु कुराहरू म गरिरहेछु त्यो मेरो आफ्नै अधिकारबाट
गरे को होइन। तिमीहरूले जान्नेछौ कि मैले जे जति कुराहरू भन्दैछु त्यो पिताबाट मैले
जानेको हो। परमेश्वर जसले मलाई पठाउनभु यो उहाँ मसँग हुनहु ुन्छ। म सधै ँ त्यही कुरा
गर्दछु जसले उहाँलाई खश
ु ी दिँदछ। यसैले उहाँले मात्र मलाई एक्लै छोड्नु भएन।” जब
येशल
ू े यी कुराहरू गरिरहनु भएको थियो, धेरै मानिसहरूले उहाँलाई बिश्वास गरे ।१४९
४.३२ अब्राहामका सन्तान
तब येशल
ू े भन्नुभयो कि यहूदीहरू जसले उहाँमाथि बिश्वास गरे , “यदि तिमीहरूले
लगातार मेरो शिक्षाहरू पालन गरिरह्यौ भने तिमीहरू साँच्चै मेरो चेलाहरू हौ। तब
मात्र तिमीहरूले सत्य जान्नेछौ। अनि सत्यले तिमीहरूलाई स्वतन्त्र गराउनेछ।”
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यहूदीहरूले जवाफ दिए, “हामी अब्राहामका सन्तान हौ। अनि हामी कहिल्यै
कसैको दास भएका छै नौ। तब किन भन्छौ, ‘तिमीहरू’, स्वतन्त्र हुनेछौ?”
येशल
ू े जवाफ दिनभु यो, “म साँचो भन्दछु। प्रत्येक मानिस जसले लगातार पाप गर्छ
ऊ पापको दास हो। पाप उसको मालिक हो। दास सदैव मालिकको परिवारसँग बस्दैन।
तर छोरो सधै ँ परिवारसँग बस्छ। यसर्थ जब पत्रु ले तिमीहरूलाई स्वतन्त्र पार्दछ, तब
तिमीहरू सत्यरूपमा स्वतन्त्र हुनेछौ। म जान्दछु तिमीहरू अब्राहामका सन्तान हौ। तर
तिमीहरू मलाई मार्न चाहन्छौ। किनभने तिमीहरू मेरो बचन स्वीकार गर्न चाहाँदनै ौ।
म भनिरहेछु कि जे पिताले मलाई देखाउनभु यो तर तिमीहरूले त्यो काम गर्दछौ जो
तिम्रा पिताबाट तिमीहरूले सनु ्यौ।”
यहूदीहरूले भने, “हाम्रा पिता अब्राहाम हुन।् ”
येशल
ँ हौ त तिमीहरूले
ू े भन्नुभयो, “यदि तिमीहरू साँच्चि नै अब्राहामका सन्तान हुदा
त्यही कुराहरू गर्ने थियौ जनु कुरो अब्राहामले गरे । म मानिस हुँ जसले परमेश्वरबाट
सनु क
े ो सत्य बताएँ। तर तिमीहरू मलाई मार्ने प्रयास गर्छौ। अब्राहामले त्यस्ता कुरा
गरे नन।् तब तिमीहरूले त्यही कुराहरू गरिरहेका छौ जो तिम्रा आफ्नै पिताले गर्छन।् ”
तर यहूदीहरूले भने, “हामी त्यस्ता अबैध बालकहरू होइनौं जसले कहिल्यै पनि
आफ्ना पिता को थिए जानेनन।् परमेश्वर नै हाम्रा पिता हुन।् हाम्रा अरू पिता छै नन।् ”१५०
४.३३ शैतानका सन्तान
येशल
े
ती
यहू
द
ीहरूलाई
भन्नुभयो,
“यदि परमेश्वर साँच्चै तिमीहरूका पिता भएको
ू
भए तिमीहरूले मलाई प्रेम गर्ने थियौ। म परमेश्वरबाटै आएको हु,ँ र म यहाँ छु। म आफ्नै
अधिकारबाट आएको होइन। परमेश्वरले मलाई पठाउनभु यो। तिमीहरूले यी कुराहरू
किन बझु ्दैनौ, जो म सिकाउँछु? किनभने तिमीहरूले मेरो शिक्षा स्वीकार गर्न सक्दैनौ।
तिमीहरूको पिता शैतान हो। तिमीहरू उसका सन्तान हौ। उसले जे चाहन्छ तिमीहरू
त्यही गर्दछौ। शैतान आदिकालदेखि नै हत्यारा थियो। ऊ सधै ँ सत्यको बिरुद्धमा छ
अनि उभित्र सत्य छै न। जब ऊ झटू ो बोल्छ तब उसले त्यो झटू ो स्वभाविक रूपले
बोल्छ। हो शैतान असत्यवादी अनि असत्यको पिता हो।
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“म साँचो भन्दछु। त्यसैले तिमीहरू मलाई बिश्वास गर्दैनौ। म पापको दोषी छु भनेर
तिमीहरूमा कसले प्रमाण दिन सक्छौ? म तिमीहरूलाई सत्य भन्दछु किन तिमीहरू
मलाई बिश्वास गर्दैनौ? जो परमेश्वरको हो उसले परमेश्वरले भन्नु भएका कुरा मान्दछ।
तर तिमीहरू परमेश्वरले जे भन्नुहुन्छ त्यो स्वीकारदैनौ, किनभने तिमीहरू परमेश्वरका
होइनौ।”१५१
४.३४ येशूले आफ्नै र अब्राहामको बारेमा कुरा गर्नुहुन्छ
यहूदीहरूले उत्तर दिए, “हामीहरूले भन्यौ तिमी सामरी हौ। अनि भतू ात्मा तिमीभित्र
छ। के यस्तो भन्नु हामी सही छै नौं?”
येशल
ू े उत्तर दिनभु यो, “म भित्र भतू ात्मा छै न। म आफ्ना पितालाई सम्मान गर्छु तर
तिमीले मलाई सम्मान गर्दैनौ। म आफ्नै सम्मान पाउने कोशिश गरिरहेको छै न उहाँ
एक हुनहु ुन्छ जसले मेरो निम्ति सम्मान चाहनु हुन्छ। उहाँ न्यायकर्ता हुनहु ुन्छ। म बचन
पालन गर्छ भने, त्यो मानिस कहिल्यै मर्ने छै न।”
यहूदीहरूले येशल
ू ाई भने, “अब हामी पक्का भयौं, कि तिमीभित्र भतू ात्मा छ अनि
अगमवक्ताहरू अनि अब्राहाम पनि मरे । तर तिमी भन्छौ, ‘जनु मानिसले तिम्रो बचन
पालन गर्दछ ऊ कहिल्यै मर्ने छै न।’ के तिमी आफैं लाई हाम्रा पिता अब्राहामभन्दा महान्
सोच्छौ? अब्राहाम मरे , अनि अगमवक्ताहरू पनि मरे । तिमी आफूलाई के सम्झन्छौ?”
येशल
ू े जवाफ दिनभु यो, “यदि मैले आफूलाई सम्मान दिएको भए, त्यो सम्मान
ब्यर्थ हो। जसले मलाई सम्मान दिनभु यो उहाँ मेरा पिता हुनहु ुन्छ। अनि जसलाई
तिमीहरू आफ्नो परमेश्वर भन्छौ। तिमीहरू वास्तवमा उहाँलाई चिन्दैनौ। म उहाँलाई
चिन्दछु। यदि मैले मेरा पितालाई चिनिनँ भने म तिमीहरू जस्तै झठू ो हुनेछु। तर म
उहाँलाई चिन्दछु। अनि म उहाँले जे भन्नुहुन्छ पालन गर्छु। तिम्रा पिता अब्राहाम म
आउने दिन हेर्नलाई हर्षित थिए। उनले त्यो दिन देखे र हर्षित भए।”
यहूदीहरूले येशल
े ा छौ? तिमी ५० वर्ष पनि
ू ाई भने, “तिमीले अब्राहामलाई देखक
पगु ेका छै नौ!”
येशल
ू े उत्तर दिनभु यो, “म तिमीलाई साँचो भन्छु । अब्राहाम जन्मनु भन्दा पनि

बढ्दो विरोधका वर्षह 

111

अघिबाट म छदै थिएँ।” जब येशल
ू े त्यसो भने, मानिसहरूले उहाँमाथि ढुङ्गाहरू टिपेर
हाने। तर येशू लकु ्नुभयो र मन्दिर छाडेर जानभु यो।१५२
४.३५ येशूले जन्मैदेखिको अन्धोलाई निको पार्नुहुन्छ
जब येशू हिडि
ं रहनु भएको थियो, उहाँले एकजना अन्धो मान्छेलाई देख्नू भयो। त्यो
मान्छे जन्मैदेखि अन्धो थियो। येशक
ू ा चेलाहरूले सोधे, “गरुु ज्यू यो मान्छे जन्मैदेखि
अन्धो हो। कसको पापले उसलाई अन्धो जन्मायो? उसको आफ्नै पाप वा उसको
माता-पिताको पाप?”
येशल
ू े उत्तर दिनभु यो, “यो न त उसको न त उसको माता-पिताको पापहो जसले
उसलाई अन्धो जन्माइन।् ऊ जन्मैदेखिको अन्धो हो ताकि उसलाई निको पारे र
मानिसहरूलाई परमेश्वरको शक्ति देखाउन सकियोस।् अहिले जब दिनको समय छ
हामीले उहाँको कामहरू गर्नु पर्छ जसले मलाई पठाउनभु यो। रात पर्न आँटेको छ। अनि
कसैले पनि राती काम गर्दैन। जब म संसारमा छु, म संसारको ज्योति हू।ँ ”
यसो भनिसके र, येशल
ू े भईू मां थकु ्नुभयो र त्यसबाट के ही माटोको हिलो
बनाउनभु यो अनि येशल
ू े त्यसलाई त्यस मानिसको आँखामा राखिदिनभु यो।
येशल
ू े त्यस मानिसलाई भन्नुभयो, “जाऊ सिलोआमको तलाउमा गएर पखाल।”
(सिलोआमको अर्थ हुन्छ “पठाउन”ु ) तब त्यो मानिस तलाउमा गयो र धोयो। अनी
ऊ देख्नेभयो।
कोही मानिसहरूले पहिले त्यस मानिसलाई भीख मागिरहेको देखक
े ा थिए। ती
मानिसहरू र उनको छिमेकीहरूले भने, “हेर! यो त्यही मान्छे होइन जो सधै ँ बसेर
भिख माग्दथ्यो?”
कोही मानिसहरूले भने, “हो! यो त्यही हो।” तर अन्य मानिसहरूले भने, “अँह,ँ
ऊ त्यो मान्छे होइन, ऊ त्यस्तै देखिएको मात्र हो।”
तब त्यस मानिसले भन्यो, “म त्यही मानिस हुँ जो पहिले अन्धो थिएँ।”
मानिसहरूले जान्न चाहन्थे, “के भयो? तिमीले कसरी दृष्टि प्राप्त गऱ्यौ?”
त्यस मानिसले जवाफ दियो, “त्यो मानिस जसलाई येशू भन्दछौ उहाँले धल
ु ोबाट
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हिलो बनाउनभु यो। उहाँले त्यो मेरो आँखामा राखिदिनभु यो। तब उहाँले मलाई
भन्नुभयो, ‘सिलोआममा जाऊ र पखाल।’ तब म सिलोआममा गएँ र पखालें। अनि
तब मैले देख्न थालें।”
मानिसहरूले त्यस मानिसलाई सोधे, “त्यो मान्छे कहाँ छ?”
त्यस मानिसले भन्यो, “मलाई थाहा छै न।”१५३
४.३६ के ही धार्मिक अगुवाहरूको प्रश्न
त्यसपछि मानिसहरूले त्यस मान्छेलाई फरिसीहरूकहाँ ल्याए। यो त्यही मानिस थियो
जो पहिला अन्धो थियो। येशल
ु ोको हिलो बनाएर त्यस मानिसको आँखा निको
ू े धल
पारिदिनभु यो। जनु दिन येशल
ू े त्यस्तो काम गर्नुभयो त्यो दिन बिश्रामको दिन थियो।
फरिसीहरूले पनि त्यस मानिसलाई सोधे, “कसरी तिमीले तिम्रो दृष्टि पायौ?”
त्यस मानिसले उत्तर दियो, “उहाँले धल
ू ोको हिलो मेरो आँखामा राखिदिनु भयो।
मैले मेरो आँखा पखालें र अब मैले देख्न सकें ।”
कोही फरिसीहरूले भने, “त्यस मानिसले बिश्रामको दिन पालन गर्दैन। यसैले ऊ
परमेश्वरबाट आएको होइन।”
अन्य मानिसहरूले भने, “तर जो मानिस पापी छ उसले यस्तो आश्चर्यकर्महरू गर्न
सक्दैन।” ती यहूदीहरू आपसमा सहमत हुन सके नन।्
यहूदी अगवु ाहरूले फे रि त्यस मानिसलाई सोधे, “यो मान्छेले तिमीलाई निको
पाऱ्यो अनि तिमीले देख्न सक्यौ। तिमी उसको बारे मा के भन्छौ?”
त्यस मानिसले उत्तर दियो, “उहाँ एउटा अगमवक्ता हुनहु ुन्छ।”
यहूदीहरूले त्यस मानिस त्यसरी निको भएको घटनामा बिश्वास गरे नन।् तिनीहरूले
त्यो मान्छे पहिले अन्धा र पछि निको भएको बिश्वासै गरे नन।् यसर्थ तिनीहरूले उसको
आमा बाबल
ु ाई बोलाए। अनि यहूदीहरूले त्यसको आमा बाबल
ु ाई सोधे, “यो
तिमीहरूको छोरो हो? तिमीहरू भन यो जन्मै अन्धो थियो। तब अहिले उसले कसरी
देख्न सक्यो?”
त्यसको आमा-बाबल
ु े उत्तर दिए, “हामी जान्दछौ यो मेरो छोरो हो। अनि हामी
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जान्दछौ यो जन्मँदै अन्धो थियो। तर अहिले उसले कसरी देख्न सक्छ हामी जान्दैनौं।
अनि हामी जान्दैनौं कसले उसलाई दृष्टि दियो। उसैलाई सोध्नुहोस।् ऊ अहिले ठूलो
भएको छ अनि आफ्नो विषयमा उत्तर आफै ले दिने छ।” उनको आमा-बाबल
ु े यहूदी
अगवु ाहरूको डरले गर्दा त्यसो भनेको हुन।् यहूदी अगवु ाहरूले पहिल्यै निर्णय
लिइसके का थिए कि ज-जसले येशल
ू ाई ख्रीष्ट भन्छन् तिनीहरू दण्डित हुनेछन।् अनि
ती मानिसहरूलाई सभाघरबाट निकालिदिनेछन।् यसैकारणले गर्दा उसको आमाबाबल
ु े भने, “ऊ ठूलो भएकोछ उसैलाई सोध्नु होस।् ”
तब यहूदी अगवु ाहरूले त्यस मानिस जो पहिला अन्धो थियो फे रि दोस्रोपल्ट
बोलाएर भने, “तिमीलाई परमेश्वरको महिमा राख्न सत्य बोल्नुपर्छ। हामी जान्दछौ
कि यो मानिस पापी हो।”
त्यस मानिसले उत्तर दियो, “उहाँ पापी हुन भनेर म जान्दिन। तर म यति मात्र
जान्दछुः म अन्धो थिएँ र अहिले देख्न सक्ने भएँ।”
यहूदीहरूले सोधे, “उसले के गऱ्यो? तिम्रो आँखा कसरी निको पाऱ्यो?”
त्यस मानिसले उत्तर दियो, “मैले तपाईहरूलाई
पहिल्यै भनिसके को छु। तर
ं
तपाईहरूले
सनु ्नु नै भएन। किन तपाईहरू
ं
ं फे रि सनु ्न चाहनहु ुन्छ? के तपाईहरू
ं पनि
उहाँको चेलाहरू हुन चाहनहु ुन्छ?”
यहूदी अगवु ाहरू एकदम रीसले चरू भए अनि त्यस मानिसलाई अप-शब्दद्वारा
गाली गरे । तब तिनीहरूले भने, “तिमी त्यस मानिसको चेला हौ। हामी मोशाका
चेलाहरू हौं। हामी जान्दछौं कि परमेश्वर मोशासँग बोल्नुभयो। तर हामी त्यस
मानिसको बिषयमा चाहिँ एकदमै जान्दैनौं, ऊ कहाँबाट आएको हो।”
त्यस मानिसले उत्तर दियो, “यो कस्तो अचम्मको कुरा हो। येशू कहाँबाट
आउनभु यो, तपाँईहरू जान्नु हुन्न। तर उहाँले मेरो आँखालाई निको पारी दिनभु यो।
हामी सबै जान्दछौं कि परमेश्वरले पापीहरूको कुरा सनु ्नु हुन्न। तर परमेश्वरले चाहे
जस्तै गर्नु हुन्छ। यस्तो कहिल्यै पनि सनि
ु एको थिएन कि कसैले एक जन्मेको अन्धो
मानिसलाई दृष्टि दियो। त्यो मान्छे परमेश्वरबाटै आएको हुनपर्छ। यदि उनी परमेश्वरबाट
नआएको भए उसले यस्तो कुनै कुरा गर्नसक्ने थिएनन।् ”
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यहूदी अगवु ाहरूले उत्तर दिए, “तिमी पापैपापले भरिएर जन्मिएको रहेछौ। तिमीले
हामीलाई सिकाउन खोज्छौं?” तिनीहरूले त्यस मानिसलाई घच्याडेर निकालिदिए।१५४
४.३७ आत्मिकी अन्धोपना
यहूदी अगवु ाहरूले त्यस मानिसलाई निकाली दिएको येशल
ू े चाल पाउनभु यो। येशल
ू े
त्यस मानिसलाई भेटेर भन्नुभयो, “तिमी मानिसको पत्रु माथि बिश्वास गर्छौ?”
त्यस मानिसले सोध्यो, “प्रभ,ु मानिसको पत्रु को हुन?् मलाई बताउनु होस,् तब म
उहाँमा बिश्वास गर्न सक्छु ।”
येशल
ू े त्यस मानिसलाई भन्नुभयो, “तिमीले उसलाई देखिसके का छौ। मानिसको
पत्रु उही हुन् जो तिमीसँग अहिले बोलिरहेको छ।”
त्यस मानिसले भन्यो, “हो प्रभ,ु म बिश्वास गर्छु।” त्यसपछि उसले येशल
ू ाई
दण्डवत् गऱ्यो।
येशल
ू े भन्नुभयो, “म यस संसारमा न्याय गर्न आएको हु।ँ म त्यसकारण आएको हुँ
कि अन्धा मानिसहरूले देख्न सकोस।् म त्यसकारणले आएको हुँ कि देख्न सक्नेहरू
अन्धा होउन।् ”
कोही फरिसीहरू येशक
ू ो नजिकै थिए। तिनीहरूले येशल
ू े त्यसो भन्नु भएको सनु े।
तिनीहरूले सोधे, “हामी पनि अन्धा छौं भनेर तिमी भनिरहेछौ?”
येशल
ू े भन्नुभयो, “यदि तिमीहरू साँच्चि नै अन्धा भएको भए तिमीहरू पापको
दोषी हुने थिएनौ। तर अहिले तिमीहरूले देख्छु भन्यौ, यसकारण तिमीहरूको दोष
रहिरहन्छ।”१५५
४.३८ गोठालो र उसका भेंड़ाहरू
येशल
ू े भन्नुभयो, “म तिमीहरूलाई साँचो भन्दछु। जब कुनै पनि एक मानिस भेडागोठभित्र पस्दछ, त्यो ढोकाबाट पस्दछ। यदि त्यो अर्को तिरबाट पस्छ भने त्यो चोर
अनि डाँकू हो। तर कुनै मानिस ढोका खोलेर गोठमा पस्दछ तब ऊ गोठाला हो।
जसले ढोकाको देखरे ख गर्छ उसैले गोठालाको लागी ढोका खोल्दछ। अनि भेडाले
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पनि उसैको कुरा सनु ्छ। गोठालाहरूले नामद्वारा आफ्नो भेंडाहरूलाई डाक्दछन अनि
गोठ बाहिर निकाल्दछन।् गोठालाले सबै भेड़ाहरू बाहिर निकाल्दछ। तब ऊ सबैको
अघि जादछ तिनीहरूको अगवु ाई गर्दछ। भेंडाहरू उसैको पछि लाग्दछन् किनभने
तिनीहरूले उसको आवाज चिन्दछन।् भेडाहरूले नचिनेको मानिसलाई पछ्याउँदनै ।
तिनीहरू त्यस्ता नचिनेको मान्छेदेखि टाडा भाग्दछन,् किनभने तिनीहरूले उसको
आवाज चिन्दैनन।् ”
यसरी येशल
ू े मानिसहरूलाई एउटा कथा सनु ाउनु भयो। तर त्यस कथाको तात्पर्य
के हो तिनीहरूले बझु ने न।्
येशल
ू े फे रि भन्नुभयो, “म साँचो भन्दछु। म भेडाहरूको लागि ढोका हु।ँ जो मेरो
अघि आए, तिनीहरू सबै चोरहरू र डाँकूहरू हुन।् भेडाले तिनीहरूलाई ध्यान दिएनन।्
म ढोका हु।ँ जनु मानिस मद्वारा पस्दछ ऊ जोगिन्छ। त्यो मानिस भित्र आउने र बाहिर
जाने योग्य हुदछ। उसले चाहेको जति सबै कुराहरू पाउनेछ। एक चोर चोर्न, मार्न र
ध्वंस गर्न मात्र आउँदछ। तर म जीवन-दान गर्न आएँ-त्यस्तो जीवन जनु पर्णू र असल
छ।
“म असल गोठालो हु।ँ असल गोठालोले भेडाका निम्ति आफ्नो जीवन प्रदान
गर्दछ। पैसा दिएर राखेको कर्मी र खास गोठालोमा भिन्नता हुदछ
ँ । तलब दिएर राखेका
गोठालाहरूको आफ्नो भेडा हुदनै । जब उसले ब्वाँसो देख्दछ, ऊ भेडालाई छाडेर
भाग्दछ। तब ब्वाँसोले भेडाहरूमाथि आक्रमण गरे र तितर-बितर पार्दछ। किनभने ऊ
तलबमा राखिएको मान्छे हो। उसले भेडाको देखरे ख गर्दैन। उसलाई भेंड़ाको चिन्ता
हुदनै । उसलाई भेंड़ासँग कुनै मतलब रहँदनै ।
“म त्यो गोठालो हुँ जसले भेडालाई साँचो मनले रक्षा गर्छ। म मेरा भेडाहरू चिन्दछु
जसरी पिताले मलाई चिन्नुहुन्छ। अनि भेंडाले पनि मलाई चिन्दछ जसरी म पितालाई
चिन्दछु। म ती भेंड़ाहरूका लागि जीवन अर्पण गर्छु। मसँग अन्य भेंडाहरू पनि छन।्
तिनीहरू यस झणु ्डमा छै नन।् मैले तिनीहरूलाई पनि अगवु ाई गर्नुपर्छ। तिनीहरूले मेरो
आवाज सनु ्नेछन,् तब तिनीहरू एउटै झणु ्डमा हुनेछन् तब त्यहाँ, एउटा बगाल अनि एउटै
गोठालो हुदछ
ँ । मेरो पिताले मलाई प्रेम गर्नुहुन्छ किनभने म मेरो जीवन दिन तयार छु
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ताकि त्यो म फे रि फिर्ता पाउँनेछु। मबाट कसैले जीवन लिन सक्दैन, मेरो आफ्नै जीवन
आफ्नो इच्छाले दिन्छु मेरो आफ्नो जीवन दिने अधिकार छ। अनि त्यसैलाई पनु ः प्राप्त
गर्न अधिकार पनि छ। यही नै त मेरा पिताले मलाई गर्नु भन्नुभयो।”
फे रि यहूदीहरू आपसमा सहमती भएनन,् किनभने यशल
ू े यी कुराहरू भन्नु भएको
थियो। धेरै यहूदीहरूले भने, “भतू ात्मा उसमा छ र ऊ बौलाहा भएको छ। किन उसलाई
ध्यान दिन?ु ”
तर अन्य यहूदीहरूले भने, “भतू ात्माले भेट्टाएको मान्छेले यस्तो प्रकारको कुरा
गर्न सक्दैन। के भतू ात्माले अन्धा मान्छेहरूका आँखा निको पार्न सक्छ? अँह!ँ ”१५६
४.३९ बाटोमा येशूसगँ
येशक
ू ो स्वर्गारोहणको समय नजीक आउँ दै थियो। उहाँले यरूशलेम जाने निश्चय
गर्नुभयो। येशल
ू े कोही मानिसहरूलाई आफू भन्दा अघि पठाउनु भयो। ती मानिसहरू
येशक
ू ो निम्ति प्रत्येक कुरो तयार राख्नलाई सामरियाको एउटा शहरमा गए। तर
त्यहाँका मानिसहरूले उहाँलाई ग्रहण गर्न मानेनन् किनभने उहाँ यरूशलेम तर्फ जानु हुदँ ै
थियो। याकूब, यहू न्नाले र येशक
ू ा चेलाहरूले यी सबै देख।े तिनीहरूले भने, “हे प्रभ,ु के
हामीले स्वर्गबाट आगो बोलाएर मानिसहरूलाई भस्म पार्नु भन्ने तपाई ंचाहनहु ुन्छ?”
तर येशल
ू े पछि फर्के र तिनीहरूलाई हप्काउनु भयो। त्यसपछि येशू र उहाँका
चेलाहरू अर्को शहरतिर लाग्नु भयो।
उनीहरू सबैनै बाटोमा जाँदथि
ै ए। कुनै एकले उहाँलाई भने, “तपाई ंजहाँ जानहु ुन्छ
म पनि तपाईसँं गै जान्छु ।”
येशल
ू े भन्नुभयो, “स्यालहरूको बस्ने दल
ू ोहरू छन।् चरा-चरुु ङ्गीहरूको बस्ने गडँु हरू
छन।् तर मानिसको पत्रु लाई कुनै ठाउँ छै न जहाँ उसले आफ्नो शिर अडाउन सकोस।् ”
येशल
ू े अर्को मानिसलाई भन्नुभयो, “मेरो पछि लाग।”
तर त्यो मानिसले भन्यो, “हे प्रभ,ु पहिले मेरा बाबल
ु ाई गाड्न जान दिनहु ोस।् ”
तर येशल
ू े तिनलाई भन्नुभयो, “मर्दा
ु हरूलाई आफ्नै मर्दा
ु मानिस गाड्न देऊ। तर
तिमी जाऊ अनि परमेश्वरको राज्यको बिषयमा प्रचार गर।”
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अर्को मानिसले भने, “प्रभु म तपाईको
ं पछि लाग्नेछु, तर पहिले मेरो आफन्तहरूबाट
बिदा लिन दिनहु ोस।् ”
येशल
ू े भन्नुभयो, “यदि कुनै मानिसले हलोमा हात लगाएर पछिल्तिर हेर्छ भने, त्यो
परमेश्वरको राज्यको लायक हुने छै न।”१५७
४.४० येशूले बहत्तर जना चेलाहरूलाई पठाउनु हुन्छ
त्यसपछि, प्रभु येशल
ू े बहत्तर जना मानिसहरूलाई छान्नुभयो। उहाँले तिनीहरूलाई दईु दईु जनाको दल बनाई आफू जनु -जनु शहर र ठाउँहरू जान चाहनहु ुन्थ्यो ती ठाउँहरूमा
आफ्नो अगवु ा बनाई पठाउनभु यो। येशल
ू े भन्नु भयो, “फसल त धेरै छ, तर खेतालाहरू
कम्ती छन।् यसर्थ फसलका प्रभल
ु ाई प्रार्थना गर ताकि उहाँले आवश्यकता अनसु ार
खेतालाहरू पठाउन सकुन।्
“अब तिमीहरू जानसक्छौ। तर सनु ! म तिमीहरूलाई पठाउँदछ
ै ु , अनि तिमीहरू
ब्वाँसोहरू माझ भेंडा जस्तै हुनेछौ। पैसा, झोला जत्ु ता के ही साथमा नलैजाऊ। बाटो
हिडं ् दा मानिसहरूसँग बोल्न नछाड। कसैको घरमा पस्न अघि भन, ‘यस घरमा
तिमीहरूलाई शान्ति होस।् ’ यदि शान्तिप्रिय मानिस त्यहाँ छ भने, तिमीहरूको
शान्तिको आशीर्वाद उहीसँग रहनेछ। यदि त्यहाँ शान्तिप्रिय मानिस छै न भने
तिमीहरूको शान्तिको आशीर्वाद तिमीहरूसँगै फिर्ता हुनेछ। शान्त घरमा बस,
मानिसहरूले जे खाना-पिउन दिन्छन,् खाऊ। किनभने कर्मचारीले आफ्नो ज्याला
पाउनु योग्यको हुन्छ। अर्को घरमा बस्नलाई पहिलो घर नछोड।
“यदि तिमीहरू शहरमा जान्छौ र मानिसहरूले त्यहाँ स्वागत गर्छन् भने, तिनीहरूले जे
खानेकुरा दिन्छन् खाऊ। त्यस ठाँउका बिमारीहरूलाई निको पार। अनि तिनीहरूलाई
भन, ‘परमेश्वरको राज्य तिमीहरूको नजिक आएको छ।’
“तर जब तिमीहरू शहरमा जान्छौ, अनि मानिसहरूले त्यहाँ तिमीहरूको
स्वागत नगरे , शहरको गल्लीहरूमा आऊ अनि भन, ’तिमीहरूको विरोधमा हाम्रा
पैतालामा टाँसिएको तिम्रो शहरको धल
ै ौं। तर यो याद
ू ो समेत टक्टकाएर जाँदछ
राख्नु परमेश्वरको राज्य नजिकै आएको छ।’ म तिमीहरूलाई भन्छु , न्यायको दिन

118

बढ्दो विरोधका वर्षह 

त्यो शहरका मानिसहरूको अवस्था सदोमका मानिसहरूको भन्दा अझ असहनीय
हुनेछ।
“ए खोराजिन! तँलाई धिक्कार छ! ए बेथसैदा तँलाई धिक्कार छ मैले तिमीहरूमा
धेरै आश्चर्यकर्महरू गरें । यदि त्यही आश्चर्यकर्महरू टायर र सीदोनमा गरिएको भए,
त्यहाँका मानिसहरूले आफ्नो जीवनशैली अघि नै परिवर्तन गरिसके का हुन्थे। अनि
तिनीहरूले पाप गर्न छोडिसके का हुन्थे। तिनीहरूले अघि नै शरीरमा भाँग्रा लगाएर
र खरानी धसेर आफ्नो पापहरूको निम्ति पश्चाताप गरी सके का हुन्थे। तर न्यायको
दिनमा टायर र सायडनका मानिसहरूका अवस्था भन्दा तिमीहरूको अवस्था अझ
असहनीय हुनेछ। ए कफर्नहुम तिमी स्वर्गमा उचालिने छौं? अँह!ँ तिमीलाई पनि
मृत्युको ठाउँमा खसालिनेछ।
“ऊ जसले तिमीलाई सनु ्छ भने मलाई सनु क
े ो हुन्छ।तर ऊ जसले तिमीलाई अस्वीकार
गर्छ, मलाइ ग्रहण गर्न अस्वीकार गरे को हुन्छ। अनि जसले मलाई ग्रहण गर्न अस्वीकार
गर्छ, त्यसले उहाँ एक जसले मलाई पठाउनभु यो, उहाँलाई अस्वीकार गरे को हुन्छ।”
जब ती ७२ जना मानिसहरू फर्के र आए, तिनीहरू खबु ै खश
ु ी थिए। तिनीहरूले
भने, “हे प्रभ,ु जब तपाईको
ं नाउँ हामीले आदेश दियौ भतू हरूले पनि हाम्रो आज्ञा माने!”
येशल
ू े तिनीहरूलाई भन्नुभयो, “मैले शैतानलाई स्वर्गबाट बिजल
ु ी चम्के झैं
खसिरहेको देखें। सनु , मैले तिमीहरूलाई सर्पहरू र बिच्छीहरूलाई कुल्चने शक्ति
दिएको छु। मैले तिमीहरूलाई शत्रुहरूको सबै शक्तिमाथि अधिकार दिएको छु। अनि
कसैले तिमीहरूलाई हानी पऱु ्याउने छै न। तर ती आत्माहरू तिमीहरूको आज्ञालाई
पालन गर्दछन् भनेर तिमीहरू खश
ु ी हुनु हुदँ नै । बरू तिमीहरूको नाम स्वर्गमा लेखिएको
छ भनी तिमीहरू खश
ु ी होऊ।”
त्यसपछि येशल
ू ाई पवित्र आत्माले अत्यन्त खश
ु ी बनायो। उहाँले भन्नुभयो, “हे
पिता! स्वर्ग र पृथ्वीका परमप्रभ!ु म तपाईलाई
धन्यवाद
चढाउँछु। म तपाईको
ं
ं प्रसंशा
गर्छु कि बद्धि
ु मान र समझदार मानिसहरूबाट तपाईलें यी कुराहरू लक
ु ाएर राख्नुभएको
छ। तर तपाईलें यी कुराहरू ती बालकहरू सरहका सरल मानिसहरूमा देखाइदिनु
भयो। हो पिता, तपाईलें यसो गर्नुभयो किनभने त्यो तपाईको
ं रूचि थियो।
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“मेरा पिताले मलाई सब थोकहरू दिनभु एको छ। कसैले जान्दैन कि पत्रु को
हो-के वल पिताले मात्र जान्नुहुन्छ। अनि पिता को हुन,् कसैले जान्दैन के वल पत्रु लाई
मात्र थाहा छ। मानिसहरूमा पितालाई तिनीहरूले जान्दछन् जसलाई पत्रु ले बताउन
खोजेको छ।”
त्यसपछि येशू एक्लै आफ्ना चेलाहरूसँग हुनहु ुन्थ्यो, उहाँ तिनीहरू पट्टि फर्क नु
भयो अनि भन्नुभयो, “तिमीहरू धन्य हौं। जो तिमीहरूले देख्दैछौ। म तिमीलाई भन्छु ,
धेरै अगमवक्ताहरू अनि राजाहरूले यो हेर्न चाहान्थे जो तिमीहरूले देखिरहेका छौ,
तर तिनीहरूले यी बस्तुहरू देखने न।् अनि धेरै अगमवक्ताहरू र राजाहरू, सनु ्न चाहान्थे
तर तिनीहरूले ती सनु ेनन।् ”१५८
४.४१ सबै भन्दा महत्वपूर्ण आज्ञा र असल सामरीको दृष्टान्त
त्यसपछि एकजना ब्यवस्थाका शास्त्री त्यहाँ खडा भए अनि तिनले येशल
ू ाई जाँच्ने
चेष्टा गरे । तिनले भने, “हे गरुु ज्यू, मैले अनन्त जीवन पाउनलाई के गर्नुपर्छ?”
येशल
ू े तिनलाई भन्नुभयो, “ब्यवस्थामा के लेखिएको छ? तिमीले त्यसमा के
पढ्छौ?”
त्यस मानिसले भन्यो, “ ’तिमीले परमप्रभु तिम्रो परमेश्वरलाई आफ्नो सारा हृदय,
सारा आत्मा सारा शक्ति अनि सारा मनबाट प्रेम गर्नुपर्छ। अनि तिमीले आफैं लाई
जस्तो अरू मानिसहरूलाई पनि प्रेम गर्नुपर्छ।’ ”
येशल
ू े त्यस मानिसलाई भन्नुभयो, “तिम्रो उत्तर सही छ। त्यही गर अनि तिमीले
अनन्त जीवन पाउनेछौ।”
त्यस मानिसले उहाँको प्रश्नलाई सिद्ध गर्न चाहन्थ्यो। यसर्थ उसले येशल
ू ाई भन्यो,
“तर ती मानिसहरू को हुन् जसलाई मैले प्रेम गर्नुपर्छ?”
यसको उत्तर येशल
ू े भन्नुभयो, “एकजना मानिस यरूशलेमदेखि जेरिको गइरहेको
थियो। के ही डाँकूहरूले तिनलाई घेरे। तिनीहरूले तिनको लगु ा च्याते अनि कुटे।
त्यसपछि त्यो मानिसलाई त्यहीं भईू माँ लडाएर छोडिराखे। त्यो मानिस प्रायः
मरिसके को थियो।
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“संयोगवश एकजना यहूदी पजू ाहारी त्यही समय त्यो बाटोमा गइरहेका थिए। त्यो
पजू ाहारीले जब उसलाई देख,े तिनी त्यस मानिसलाई मद्दत गर्न रोकिएनन् तिनी हिडि
ं नै
रहे। एकजना लेवी पनि त्यही बाटो आयो। उसले त्यस घाइते मानिसलाई देख्यो, तर
ऊ अर्को पट्टि लाग्यो।
“त्यसपछि एकजना सामरी त्यही बाटोमा आए। तिनले त्यो घाइते मानिसलाई
देखे तिनलाई त्यो मानिसमाथि दया जाग्यो। सामरी त्यस मानिस भएकहाँ गए अनि
जैतनू को तेल र दाखरस लगाएर उसको चोटहरूमा पट्टि बाँधिदिए। तब तिनले त्यो घाइते
मानिसलाई गधामा चढाए अनि एउटा पौवामा लिएर गए। त्यस मानिसको स्याहार गरे ।
अर्को दिन, त्यो सामरीले दईु वटा चाँदीको सिक्का पौवाको मालिकलाई दिए। सामरीले
भने, ‘यो मानिसको हेरचाह गरिदिनहु ोस।् यदि यस मानिसमाथि अझै तिमीले खर्च गरे ,
म फर्के र आँउदा तिर्नेछु।’ ”
त्यसपछि येशल
ू े भन्नुभयो, “यी तीन जना मध्ये डाँकूहरूले घाइते बनाएको
मानिसलाई कसले प्रेम दर्शायो?”
ब्यवस्थाको शास्त्रीले उत्तर दिए, “त्यसैले जसले त्यो मानिसलाई मद्दत गरे ।”
येशल
ू े तिनलाई भन्नुभयो, “तिमी पनि जाऊ अनि त्यसै गर।”१५९
४.४२ मार्था र मरियम
जब येशू र उहाँका चेलाहरू जाँदै थिए, येशू एउटा शहर भित्र पस्नुभयो। मार्था नाउँ गरे की
एउटी स्त्रीले उहाँलाई आफ्नो घरमा सत्कार गरिन।् मार्थाको एउटी मरियम नाउँ गरे की
बहिनी थिइन।् मरियम येशक
ू ो पाऊ नेर बसेर उहाँको बचन सनि
ु रहेकी थिई। तर उसको
दिदी मार्था चाँहि घरको काममा नै ब्यस्त थिइन।् मार्थाले धेरै काम गर्नु पर्दा रिसाउँथी।
मार्थाले गएर भनी, “हे प्रभ!ु मेरो बहिनीले मलाई एक्लै घर धन्धामा छोडेकोमा तपाई ं
ब्याकुल हुनहु नु ्न? दया गरी त्यसलाई भनिदिनोस् त्यसले मलाई मद्दत गरोस।् ”
अनि प्रभल
ु े त्यसलाई भन्नुभयो, “मार्था, मार्था, तिमीले धेरै कुराको बिषयमा
चिन्ता र फिक्री गर्दी रहेछौ। एउटा कुरा चाँहि महत्वपर्णू हुन्छ। मरियमले आफ्नो लागि
कुन असल हो त्यो छानेकी छे अनि त्यो ऊबाट कहिल्यै खोसिनेछैन।् ”१६०
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४.४३ प्रार्थनाको बारेमा येशूको शिक्षा
एक समय येशू कुनै एक ठाउँमा प्रार्थना गरिरहनु भएको थियो। जब प्रार्थना गरी
सक्नुभयो, उहाँको चेलाहरू मध्ये एकजनाले उहाँलाई भने, “यहू न्नाले आफ्ना
चेलाहरूलाई प्रार्थना कसरी गर्नु पर्छ भनि सिकाए। हे प्रभु हामीले पनि कसरी प्रार्थना
गर्नुपर्छ, सिकाउनहु ोस।् ”
येशल
ू े चेलाहरूलाई भन्नुभयो, “जब तिमीहरू प्रार्थना गछौं, तब यसरी गर,
‘हे पिता, हामी प्रार्थना गछौं कि तपाईको
ं नाउँ सधै ँ पवित्र रहोस।्
हामी प्रार्थना गर्दछौं कि तपाईको
ं राज्य आओस।्
दिनहुँ चाहिने भोजन हामीलाई दिनु होस।्
हाम्रा पापहरू क्षमा गरीदिनहु ोस,्
जस्तो हामीले हामीसँग भल
ू गर्नेहरूलाई क्षमा दिएका छौं।
अनि हामीलाई परीक्षामा पर्न नदिनु होस।् ’ ”
फे रि येशल
ू े तिनीहरूलाई भन्नुभयो, “मानिलेऊ, तिमीहरूमध्ये कोही एकजना
तिमीहरूको साथीको घरमा आधा रातमा जाउला अनि भनौला, ‘मेरा एकजना
मित्र मलाई भेट्न अर्को शहरबाट आएका छन।् तर उहाँलाई खाना खवु ाउनलाई
मसित के ही छै न। दया गरी मलाई तीनवटा रोटी देऊ।’ घरभित्रबाट तिम्रो मित्रले
भन्नेछ, जाऊ, मलाई द:ु ख नदेऊ। ढोका अघि नै बन्द भइसके को छ। म र मेरा छोरा
छोरीहरू ओछ्यानमा छौ ँ। अहिले उठे र म तिमीलाई रोटी दिन सक्तिनँ। म के भन्दछु
भने मित्रताको नाताले मात्र ऊ उठदैन अनि रोटी दिदं नै ँ, तर उसलाई चाहिएको वस्तु
यदि उसले लगातार मागिरह्यो भने उसको ढिट्पनाले गर्दा मित्रले उठे र मागेको कुरो
दिनेछ। फे रि म तिमीहरूलाई भन्दछु, माग अनि तिमीहरूलाई दिइनेछ, खोज अनि
तिमीहरूले पाउनेछौ, ढक्ढकाउ अनि तिमीहरूको निम्ति ढोका उघारिनेछ। किनभने
हरे क जसले माग्दछ, उसले पाउँदछ, अनि जसले खोज्दछ उसले भेट्टाउँछ। अनि जसले
ढक्ढकाउँछ, उसको निम्ति ढोका उघारिनेछ। तिमीहरू मध्ये कसको छोरो होला? यदि
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तिम्रो छोरोले माछा माँगे, तिमी उसलाई के दिन्छौ? के तिम्रो पत्रु लाई तिमी सर्प दिन्छौ
अहँ! तिमी उसलाई माछा नै दिन्छौ। अथवा, तिम्रो पत्रु ले अण्डा माग्यो भने, त्यसलाई के
बिच्छी दिन्छौ? अँह!ँ तिमी पनि अरू मानिसहरू जस्तै दष्टु छौ। तर तिमीहरू जान्दछौ
आफ्ना बालकहरूलाई कसरी राम्रो चीजहरू दिनपु र्छ। तिम्रा स्वर्गीय पिताले उहाँसँग
माग्नेहरूलाई पनि कति बढ्ता पवित्र आत्मा दिनहु ुनेछ।”१६१
४.४४ येशूले धार्मिक नेताहरूको आलोचना गर्नुहुन्छ
येशू बोली सक्नु भएपछि, एकजना फरिसीले सँगै खाना खानु भनी आग्रह गरे । अनि
येशू जानभु यो अनि खान बस्नुभयो। तर खाना खानु भन्दा अघि येशल
ू े हात नधोएको
देखरे फरिसी छक्क परे । यसमा प्रभल
ू े भन्नुभयो, “तिमी फरिसीहरू खाली कचौरा
अनि थालको बाहिरा पट्टि मात्र धनु ्छौ तर भित्र चाँहि तिमीहरू लोभ औ दष्टु ताले
भरिएका छौ। तिमीहरू मर्ख
ू हौ। जसले बाहिरी भाग बनाए उनैले भित्री भाग पनि
बनाए। हो कि होइन? तर भित्रपट्टि जो जे छ त्यो गरीब मानिसहरूलाई देऊ। त्यसपछि
तिमी पनि पर्णू रूपले सफा हुनेछौ।
“धिक्कार तिमी फरिसीहरूलाई! तिमीहरूकोमा भएको पदि
ु ना, आरूद अनि
बगैंचामा भएका अन्य जम्मै चीजहरूको दशांश परमेश्वरलाई चढाउँछौ, तर तिमीहरू
परमेश्वर प्रति न्याय र प्रेम अवहेलना गर्छौ। यही कुराहरू तिमीहरूले गर्नु पर्ने हो जब
तिमीहरू अन्य कामहरू गरिरहेका हुन्छौ।
“धिक्कार तिमी फरिसीहरूलाई तिमी सभा -घरहरूमा मखु ्य-मखु ्य आसनहरू मात्र
चाहान्छौ। त्यसरीनै बजारहरूमा जाँदा मानिसहरूले तिमीहरूलाई आदर गरून् भन्ने
चाहन्छौ। धिक्कार छ तिमी फारिसीहरूलाई किनकि तिमीहरू कसैबाट पनि याद नहुने
चिहानहरू जस्ता छौ। मानिसहरू नजानिकन त्यहीमाथि भएर हिँड्छन।् ”
ब्यवस्थाका शास्त्रीहरू मध्ये एक जनाले येशल
ू ाई भने, “हे गरुु ज्यू जब तपाई ले
ं यी
कुराहरू गर्नुहुन्छ, तपाईलें हामीलाई पनि निन्दा गर्नु हुदँ छ
ै ।”
येशल
ू े उत्तर दिनभु यो, “धिक्कार तिमी ब्यवस्थाका शास्त्रीहरूलाई तिमीहरू
मानिसहरूलाई यी नियम पालन गर्न बाध्य गराउँछौ। तर तिमीहरू आफैं भने ती
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नियमहरू पालन गर्ने चेष्टा समेत गर्दैनौ। धिक्कार तिमीहरूलाई, किनभने तिमीहरू
अगमवक्ताहरूका निम्ति चिहान बनाउँछौ। तर ती अगमवक्ताहरू तिनै हुन् जसलाई
तिम्रा पर्खा
ू हरूले मारे का थिए। यसैले यो सिद्ध हुन्छ कि तिमीहरू तिम्रा पर्खा
ु हरूले
गरे का कर्महरूमा सहमत भइरहेका छौ। तिनीहरूले अगमवक्तहरूको हत्या गरे अनि
तिमीहरू अगमवक्ताहरूका निम्ति चिहान बनाउँछौ। यसैले परमेश्वरको ज्ञानले भन्यो,
म अगमवक्ताहरू र प्रेरितहरू तिनीहरूका निम्ति पठाउनेछु। तिनीहरूले कोही
अगमवक्ताहरू र प्रेरितहरूलाई मार्नेछन् अनि अरूलाई सताउनेछन।्
“त्यसैले यो पृथ्वीको सृष्टिदेखि जति पनि अगमवक्ताहरू मारिए वर्तमान पसु ्ताका तिमी
मानिसहरू यसको निम्ति दण्डित हुनु पर्नेछ। हाबिल देखि जकरिया सम्म जसलाई बेदी
र मन्दिर माझ मारिएको थियो तिनीहरू सबैको मृत्युका निम्ति हो। म तिमीहरूलाई भन्छु ,
आज जति पनि तिमी मानिसहरू बाँचिरहेका छौ ती काण्डको लागि सबै दण्डित हुनछे ौ।
“धिक्कार तिमी ब्यवस्थाका शास्त्रीहरू! परमेश्वरको ज्ञानको कुराहरूको चाबी
तिमीहरूले लगेका छौ। तिमीहरू आफैं ले पनि सिके नौ, अनि अरूहरूलाई पनि
सिक्न बाधा गऱ्यौ।”
जब येशू जान लाग्नुभयो, ब्यवस्थाका शास्त्रीहरू र फरिसीहरूले धेरै कष्ट दिए।
उहाँलाई धेरै प्रश्नहरूले आक्रमण गरे । उहाँले के ही भन्नुहुन्थ्यो कि भनेर तिनीहरूले
जालमा फसाँउने चेष्टा गरे ।१६२
४.४५ चेताउनी र प्रोत्साहन
हजारौं हजार मानिसहरू एकसाथ भेला भएका थिए। तिनीहरू यति विघ्न थिए कि
तिनीहरू एक अर्कालाई कुल्चन्थे। मानिसहरूलाई सम्बोधन गर्नु अघि येशल
ू े उनका
चेलाहरूलाई भन्नुभयो, “तिमीहरू फरिसीहरूको खमीरदेखि होशियार बस। मेरो
भन्नुको अर्थ तिनीहरूको कपटीपनामा होशियारी बस। प्रत्येक कुरो जो लक
ु ाइएको
छ त्यो बाहिरिन्छ। प्रत्येक रहस्यका कुरा जान्न दिइनेछ। ती बचनहरू जो तिमीले
अन्धकारमा भनेका छौ त्यो उज्यालोमा सनि
ु नेछ। तिमीले कोठाभित्र कानेखसु ी गरे को
कुरा घरको छानाबाट घोषणा गरिनेछ।”
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त्यसपछि येशल
ू े मानिसहरूलाई भन्नुभयो, “तिमीहरूलाई भन्दछु, ए मेरा
साथीहरू! मानिसहरूदेखि नडराऊ। मानिसहरूले शरीरको हत्या गर्न सक्छन,् तर त्यो
भन्दा बेशी तिनीहरूले के ही गर्न सक्नदै न।् तर कोसँग डराउनु पर्छ म तिमीहरूलाई
बताउनेछु। तिमीहरू उहाँ एकसँग डराउनु पर्छ जोसित मारे पछि नरकमा फ्याँक्न सक्ने
शक्ति छ। हो, उहाँ मात्र एक हुनहु ुन्छ जससित तिमीहरू डराउनु पर्छ।
“पाँचवटा स-साना चरचरू
ु ङ्गीहरूको दाम दईु पैसा मात्र पर्छ। तर परमेश्वरले ती मध्ये
एउटा पनि भलु ्नु हुदँ नै । हो, तिमीहरूको शिरमा कति के श छन् त्यो पनि परमेश्वरलाई
थाहा छ। यसकारण नडराऊ। ती चराचरू
ु ङ्गीहरू भन्दा तिमीहरू धेरै मलू ्यवान् छौ।
“म तिमीहरूलाई भन्दछु, यदि कुनै मानिसले अरू मानिसहरूको सामनु ्ने उसलाई
मेरो हो भन्छ भने, म पनि त्यसरी परमेश्वरको दतू हरूको सामनु ्ने भन्छु कि त्यो मानिस
मेरो हो। तर यदि कुनै मानिसले अरू मानिसहरूको सामने उसलाई मेरो होइन भने म
त्यसलाई मेरो होइन भन्नेछु। यी सब म परमेश्वरका दतू हरूको अघि भन्नेछु।
“यदी कसैले मानिसको पत्रु को बिरूद्धमा कुरा गरे त्यसलाई क्षमा हुनेछ। तर यदि कुनै
मानिसले पवित्र आत्माको बिरूद्ध निन्दा गरे त्यो क्षमा हुनेछैन।
“जब मानिसहरूले तिमीहरूलाई सभा घरहरूमा भएका शासक अनि अधिकारी
अघि पार्छन भने आफ्नो बचाऊको निम्ति कसरी के भन्नु पर्ने त्यसमा हतास नहोऊ।
त्यस समय पवित्र आत्माले नै तिमीलाई तिमीले भन्नु पर्ने कुराहरू सिकाउनहु ुनेछ।”१६३
४.४६ मूर्ख धनी मानिसको दृष्टान्त
भीडबाट एकजना मानसिले येशल
ू ाई भने, “हे गरुु ज्यू, हाम्रा पिता मर्नुभयो। आफ्नो
पिताको धन-सम्पत्तिको मसँग अश
ं -बण्डा गर्नलाई मेरो दाज्यूलाई भनिदिनु होस।् ”
तर येशल
ू े तिनीहरुलाई भन्नुभयो, “मैले तिमीहरूको बाबक
ु ो सम्पत्ति तिमीहरू
दईु जना माझ बितरण गर्नुपर्छ भनेर मलाई कसले न्यायकर्ता बनायो?” फे रि येशल
ू े
तिनीहरूलाई भन्नुभयो, “होशियार होऊ अनि सबै प्रकारका स्वार्थीपनबाट आफूलाई
जोगाऊ। कसैकोमा चाहिएको सम्पत्ति भन्दा बेशी हुन सक्छ, तर त्यसले उसलाई
जीवन दिन सक्दैन।”
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अनि उहाँले यस्तो एउटा दृष्टान्त भन्नुभयोः “कुनै समयमा एक जना धनी
मानिस थियो। त्यसको जमीनमा असल अनि प्रशस्त अन्नबाली उब्जन्थ्यो।  त्यो
मानिस आफैं सोच्दथ्यो, ‘मैले के गर्ने? मसित भएका यति प्रशस्त अन्न राख्ने ठाउँ
नै छै न।’
“तब त्यस धनी मानिसले भन्यो, ‘म जान्दछु मैले के गर्नु पर्ने हो। म मेरा भकारीहरू
भत्काउँछु र त्यसलाई अझ ठूलो पार्छु। ती नयाँ भकारीहरूमा म सबै अन्नहरू र
अरू मेरा राम्रो चीजहरू राख्नेछु। तब म आफैं लाई भन्नेछु, मेरोमा प्रशस्त राम्रो-राम्रो
समानहरू छन।् आउने धेरै वर्षको लागी मैले थपु ारे को छु। आरामसित बस, खाउ, पीउ
अनि जीवनमा आनन्द मनाऊ।’
“तर परमेश्वरले त्यस मानिसलाई भन्नुभयो, ‘तिमी मर्ख
ू हौ, आज रातीनै तिमी
मर्नेछौ। अनि तिमीले आफ्नै लागि तयार पारे का चीजहरू कसको हुनेछ?’
“यसर्थ जसले आफ्नो निम्ति मात्र धन सम्पत्ती थपु ार्छ त्यसले त्यो मानिसलाई के
हुन्छ र परमेश्वरको अघि यस्ता मानिसहरू धनी होइनन।् ”१६४
४.४७ येशूलाई पछ्याउँदा दुःखहरू आइपर्न सक्छन्
येशल
ू े लगातार भन्नुभयोः “म पृथ्वीमा आगो लगाउन आएको हु।ँ तर मैले कसरी
आशा गर्ने कि यो अघिदेखि नै सल्किसके को रहेछ भन्ने। म बप्तिस्मा गरिने बिभिन्न
तरिकाबाट बप्तिस्मित हुनु परे को छ। यो कामको अन्त नभइन्जेल सम्म म बिचलित
नै रहनेछु। के तिमीहरू सम्झन्छौ कि पृथ्वीलाई शान्ति दिनु नै म आएको हु?ँ अहँ!
म पृथ्वीलाई भाग गर्न आएको हु।ँ अहिलेदखि
े पाँच जनाको एउटा परिवार बिभाजन
हुनेछ, तीन जना दईु जनाको बिरुद्धमा जानेछन, अनि दईु जना तीन जनाको बिरुद्धमा
हुनेछन।्
बाबु र छोराहरू बिभाजनमा आउनेछः
छोरा बाबक
ु ो बिरुद्धमा हुनेछ।
अनि बाबु छोराको बिरुद्धमा हुनेछ।
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आमा र छोरीहरू माझ बिभाजन आउनेछः
छोरी आमाको बिरुद्धमा हुन्छे।
आमा छोरीको बिरुद्धमा हुन्छे।
सासू र बहु ारी माझ फाटो आउनेछः
बहु ारी सासक
ू ो बिरूद्धमा हुन्छे।
सासू बहु ारीको बिरुद्धमा हुन्छे।”१६५
४.४८ आफ्नो हृदयलाई परिवर्तन गर
त्यसबेला कोही मानिसहरू येशसू ँग थिए। ती मानिसहरूले गालिलका मानिसहरूको
बिषयमा एउटा कथा येशल
ू ाई सनु ाए। पिलातसु ले कतिपय मानिसहरूलाई उपासना
गरिरहेको बेला मारे का थिए। पिलातसु ले ती मानिसहरूको रगत परमेश्वरलाई बलिदान
चढाएको पशहु रूको रगतसित मिसाए। येशल
ू े उत्तर दिनभु यो, “तिनीहरूमाथि यस्तो
घट्ना घट्यो भनी के तिमीहरू गालीलका अन्य मानिसहरू भन्दा तिनीहरू अझ पापी
थिए भन्ने सौच्छौ? होइन, तिनीहरू त्यस्ता थिएनन।् तर तिमीहरूले पनि आफ्नो हृदय
र जीवन परिवर्त्तन गरे नौ भने तिमीहरू पनि सर्वनाश हुनेछौ। सिलोआमको धरहरा
तिनीहरूमाथि झरे र अठाह्र जना मर्ने मानिसहरूको बिषयमा तिमीहरू के सोच्छौ? के
तिमीहरू तिनीहरूलाई यरूशलेमका अन्य सबै मानिसहरू भन्दा धेरै पापी सम्झन्छौ?
तिनीहरू त्यस्ता थिएनन।् तर म तिमीहरूलाई भन्दछु, यदि तिमीहरूले आफ्नो हृदय र
रहन सहन परिवर्तन गरे नौ भने तिमीहरू पनि त्यसरी नै नाश हुनेछौ?”
येशल
ू े यो दृष्टान्त भन्नुभयो, “एकजना मानिसको एउटा नेभारोको रुख थियो। त्यसले
त्यो रुखलाई आफ्नै दाखको बारीमा रोपेको थियो। त्यो मानिस रूखमा फल लाग्यो
कि भनेर हेर्न आयो, तर के ही पाएन। त्यस दाखबारी हेरचाहको लागि त्यसले एकजना
नोकर पनि राखेको थियो। त्यसर्थ त्यो मानिसले आफ्नो नोकरलाई भन्यो, मैले तीन
वर्ष अघिदेखि यो रूखमा फल खोजिरहेछु, तर के ही पाइँन। यसलाई काटी देऊ! किन
त्यसै जमीन खेर फाल्ने? तर नोकरले उत्तर दियो, ‘मालिक फलको लागि अझ एक
बर्ष यस रुखलाई राखौं। मलाई यसको वरिपरि खनेर मल हाल्न दिनहु ोस।् हुनसक्छ,
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आउँदो वर्ष यो रूखले अवश्यै फल देला। यदि त्यसबेला सम्म पनि रुखले फल दिएन
भने त्यलाई काटी दिऊँला।’ ”१६६
४.४९ येशूले विश्रामको दिनमा एउटी स्त्रीलाई निको पार्नुहुन्छ
बिश्रामको दिन येशल
ू े सभाघरहरूमा शिक्षा दिनभु यो। सभाघरमा एउटी स्त्री थिई। ऊ
भित्र दष्टात्मा
पसेको थियो जसद्वारा ऊ अठार बर्षबाट कुप्रेकी थिई। त्यसको ढाड कुप्रो
ु
थियो अनि सिधा उभिन सक्तिनथी। जब येशल
ू े उसलाई देख्नूभयो र उहाँले भन्नुभयो,
“ए नारी, तिमी आफ्नो रोगबाट मक्त
ु भयौ।” येशल
ू े ऊमाथि हात राख्नूभयो। त्यसपछि
ऊ उठ्न सकी अनि परमेश्वरको प्रशसं ा गरी।
बिश्रामको दिन यसरी येशल
ू े जाती पारे कोमा सभा घरका प्रमख
ु येशसू ँग रिसाएका
थिए। यसकारण उहाँले त्यहाँ उपस्थित मानिसहरूलाई भन्नुभयो, “छ दिन काम
गरिन्छ। अनि कुनै दिन निको पार्नको लागी कोही आउन सक्छ। तर बिश्राम को दिन
निको हुनको निम्ति नआउन।ु ”
येशल
ू े उनलाई भन्नुभयो, “तिमीहरू कपटी हौ। तिमीहरू सबैले तिमीहरूको गोठ
अथवा गधा खोलेर गोरू अथवा तवेलाबाट तिनीहरूलाई पानी पियाउन लैजान्छौ।
तिमीहरू यो बिश्रामको दिन पनि गर्छौ? यो स्त्री जसलाई मैले निको पारें ऊ हाम्रै
यहूदीकी छोरी हुन।् तर शैतानले उसलाई अठाह्र वर्षसम्म बाँधरे राख्यो। के बिश्रामको
दिन उसको बन्धनबाट छुटाउने काम ठीक थिएन?” जब येशल
ू े यसो भन्नुभयो,
सबै मानिसहरू जसले उहाँको निन्दा गरे तिनीहरू लज्जित भए। अनि भिडका सबै
मानिसहरू येशल
ू े गरे को त्यस्तो अचम्मित कार्यका निम्ति खश
ु ी भए।१६७
४.५० येशूको विरुद्धमा यहूदी अगुवाहरू
यरूशलेममा हिउँदको बेला थियो साथै समर्पणको चाड़  पनि आयो। येशू मन्दिरको
प्राङ्गाण अन्तर्गत सल
ु ेमानको दलानमा टहलिरहनु भएको थियो। यहूदीहरूले
येशल
ू ाई वरिपरि घेरे। तिनीहरूले भने, “कहिले सम्म तिम्रो बिषयमा हामीलाई रहस्यमा
राख्छौ? यदि तिमी ख्रीष्ट नै हौ भने, हामीलाई स्पष्ट पार।”
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येशल
ू े उत्तर दिनभु यो, “मैले तिमीहरूलाई पहिल्यै भनिसके को छु, तर तिमीहरूले
बिश्वास गरे नौ। म आश्चर्यकर्महरू गर्छु, मेरो पिताको नाममा। ती आश्चर्यकर्महरूले
मेरो बारे मा प्रमाण दिन्छ। तिमीहरू तर बिश्वास गर्दैनौ। किनभने तिमीहरू मेरा भेडाहरू
होइनौ। मेरो भेडाहरू मेरो आवाज सनु ्दछन।् म तिनीहरूलाई जान्दछु र तिनीहरूले
मलाई पछ्याउँदछन।् म मेरा भेडाहरूलाई अनन्त जीवन दिदछ
ं ु । तिनीहरू कहिल्यै मर्ने
छै नन।् अनि कसैले पनि तिनीहरूलाई मेरो हातबाट खोसेर लान सक्दैन। मेरा पिताले
मेरो भेडा मलाई दिनभु यो। उहाँ सबैभन्दा महान् हुनहु ुन्छ। कसैले पनि मेरो पिताको
हातबाट भेंडा खोसेर लान सक्दैन। पिता र म एकै हौं।”
फे रि यहूदीहरूले येशल
ू ाई मार्न ढुङ्गा टिपे। तर येशल
ू े तिनीहरूलाई भन्नुभयो,
“मेरा पिताबाट तिमीहरूलाई मैले धेरै राम्रा कामहरू देखाइसके को छु। ती चीजहरू मध्ये
कुन चाँहि कामको लागि मलाई ढुङ्गाले हिर्काउन खोज्छौ?”
यहूदीहरूले भने, “तिमीले कुनै राम्रो काम गरे कोमा तिमीलाई हामी ढुङ्गाले हानेर
मार्ने छै नौं। तर तिमीले भनेका ती कुराहरू परमेश्वरको बिरूद्ध छन।् तिमी खाली
मान्छे मात्र हौ, तर तिमी भन्छौ तिमी परमेश्वर समान हौ। त्यही कारणले गर्दा हामीले
तिमीलाई ढुङ्गाले हिर्काएर मार्न खोजेका हौं।”
येशल
ू े उत्तर दिनभु यो, “यो तिमीहरूको ब्यवस्थामा लेखिएको छ, ‘मैले भनें, तिमीहरू
देवहरू हौ।’ यो धर्माशास्त्रले तिनीहरूलाई देवहरू भन्यो। मानिसहरू जसले परमेश्वरको
स-ु समाचार ग्रहण गरे। अनि धर्मशास्त्र सधै ँ सत्य छ। यसर्थ तिमीहरू मलाई किन भन्छौ,
तिमी परमेश्वरको निन्दा गर्छौ, किनभने मैले भने, ‘म परमेश्वरको पत्रु हु?ँ ’ पिताले मलाई
चनु ्नुभयो अनि ससं ारमा पठाउनु भयो। यदि मैले मेरा पिताको कामहरू गर्दिन भने मलाई
बिश्वास नगर। तर यदी मैले मेरा पिताका कामहरू गरें भने तिमीहरूले मलाई बिश्वास गर्नु
पर्छ। यदि तिमीहरूले मलाई बिश्वास गरेनौ भने, म जे गर्छु मेरो काममा बिश्वास गर। तब
तिमीहरूले थाहा पाउनेछौ अनि बझु ्नेछौ कि म परमेश्वरमा छु औ परमेश्वर म-मा हुनहु नु ्छ।”
यहूदीहरूले येशल
ू ाई फे रि पक्रने प्रयास गरे । तर येशू तिनीहरूबाट उम्कनु भयो।
त्यसपछि येशू फे रि यर्दन नदीको क्षेत्र पार गरे र जानभु यो। येशू त्यस ठाउँमा
जानभु यो जहाँ यहू न्नाले पहिला बप्तिस्मा दिएका थिए। येशू त्यहाँ बस्नुभयो र उहाँकहाँ
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धेरै मानिसहरू आए। मानिसहरूले भने, “यहू न्नाले कहिल्यै आश्चर्यकर्म देखाएनन।्
तर यहू न्नाले जनु मानिसको बिषयमा जो सबै भन्नुभयो त्यो साँचो थियो।” अनि त्यहाँ
धेरै मानिसहरूले येशमू ा बिश्वास गरे ।१६८
४.५१ साँघुरो ढोका
येशू प्रत्येक गाउँ र शहरमा शिक्षा दिदं ै जानभु यो। उहाँ यरूशलेम जान यात्रा गरिरहनु
भएको थियो। कसैले उहाँलाई भने, “हे प्रभु कतिजना मानिसहरूलाई मक्ु ति दिनु
सकिन्छ? के वल के ही?”
येशल
ू े भन्नुभयो, “साँघरु ो ढोकाबाट नै पस्ने धेरै कोशिस गर, किनभने यही स्वर्गको
बाटो हो। धेरै मानिसहरू त्यहाँबाट पस्ने कोशिस गर्छन,् तर कोही पनि सफल हुन
सक्नदै । यदि कुनै घर-मालिक आफ्नो घर ढोकामा ताला लगाउँछ भने, तिमीले बाहिर
उभिएर ढोका ढक्ढकाउन सक्छौ, तर उसले ढोका खोल्दैन। तिमी भन्न सक्छौ, हे
महाशय, हाम्रा निम्ति ढोका खोलिदिनहु ोस।् तर त्यो मानिसले भन्नेछन् म जान्दिन तिमी
कहाँबाट आएका हौ?” तब तिमी भन्न शरू
ु गर्छौ, हामीले एकसाथ खायौं, पियौं। हाम्रो
शहरका सडकहरूमा तपाइँले सिकाउनभु यो। अनि फे रि उसले भन्नेछ, म तिमीलाई
चिन्दिनँ, तिमी कहाँबाट आएका हौ? मदेखि टाढा जाऊ। तिमीहरू सबैले नै भल
ू गर्छौ।
“तिमीहरूले परमेश्वरको राज्यमा अब्राहाम, इसहाक याकूब र जम्मै
अगमवक्ताहरूलाई भेट्नेछौं तर तिमीहरू बाहिर फ्याँकिनेछौ। तब तिमीहरू रूनेछौ औ
दाह्रा किट्नेछौ। मानिसहरू पर्वू , पश्चिम, उत्तर र दक्षिणबाट आउनेछन।् परमेश्वरको
राज्यमा तिनीहरू कुर्सीमा आसन लिन्छन।् अहिले जो तल्लो स्तरमा बसेका छन्
परमेश्वरको राज्यमा तिनीहरूले उच्च स्थानमा बस्न पाउनेछन।् अनि जो अहिले उच्च
आसनमा बसेका छन् परमेश्वरको राज्यमा तिनीहरू तल्लो आसनमा बस्नेछन।् ”१६९
४.५२ येशू यरूशलेममा नै मर्नु हुनेछ
त्यसै बेला कोही फरिसीहरू येशक
े टाडा जाऊ अनि
ू हाँ आए अनि भने, “यहाँदखि
लक
ु । हेरोदले तपाईलाई
ं मार्न चाहान्छ।”
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येशल
ू े तिनीहरूलाई भन्नुभयो, “जाऊ अनि त्यो स्याललाई भन, ‘आज र भोलि
मानिसहरूमा भएको भतू हरू भगाउँछु अनि बिमारीहरू निको पार्ने काम गर्छु। तेस्रो
दिन, मेरो सबै काम सिद्धिन्छ।’ तर आज र भोलि मैले मेरो काम गर्नै पर्छ। तब अर्का
दिन, म जानै पर्छ, किनभने सबै अगमवक्ताहरू यरूशलेममा मर्नै पर्छ।
“ए यरूशलेम, यरूशलेम! तिमीहरूले अगमवक्ताहरूलाई मार्छौ अनि परमेश्वरले
तिम्रोमा पठाएका ती मानिसहरूलाई ढुङ्गाले हिर्काउँछौ। धेरै पल्ट तिमीहरूको
मानिसहरूलाई मैले सहयोग गर्न इच्छा गरे । मैले तिनीहरूलाई कुखरु ाको पोथीले
जसरी आफ्ना चल्लाहरूलाई पखेंटा मनि
ु भेला गर्छ त्यसरी नै भेला गर्न चाहान्थें। तर
तिमीहरूले मलाई त्यसो गर्न दिएनौ। यसर्थ अब तिमीहरूको घर पर्णू रूपले उजाड़
हुनेछ। म तिमीहरूलाई भन्छु , यसकारण मलाई तिमीहरूले भन्ने छै नौ कि, ‘स्वागत!
परमेश्वले तिनलाई आशीर्वाद दिऊन् जो परमप्रभक
ू ो नाउँमा आउँछन।् ’ ”१७०
४.५३ येशू एक फरिसीको घरमा
एक बिश्रामको दिन, कुनै एक मखु ्य फरिसीको घरमा खाना खानु येशू जानभु यो।
त्यहाँ भएका सबै मानिसहरूले उहाँलाई खबु ै नजिकबाट जाँचिरहेका थिए। एकजना
जलग्रह रोगीलाई येशक
ू ो अघि ल्याइएको थियो। येशल
ू े फरिसीहरू र ब्यवस्थाका
शास्त्रीहरूलाई सोध्नुभयो, “बिश्रामको दिन कसैलाई निको पार्नु उचित हो वा होइन?”
तर तिनीहरूले येशक
ू ो प्रश्नको उत्तर दिन सके नन।् यसकारण उहाँले त्यस मानिसलाई
ल्याउनभु यो, अनि उसलाई निको पार्नुभयो। तब उहाँले त्यस मानिसलाई पठाइदिनु
भयो। येशल
ू े फरिसीहरू र ब्यवस्थाका शास्त्रीहरूलाई भन्नुभयो, “यदी तिमीहरूको
पत्रु अथवा काम गर्ने गोरू कि गधा बिश्रामको दिन कुवामा जाकिए त्यसलाई झट्टै
निकाल्दैनौ र?” ती फरिसीहरू र शास्त्रीहरूले येशल
ू े भन्नु भएको कुरामा के ही भन्न
सके नन।्
तब येशल
ू े देख्नुभयो कि के ही अतिथिहरूले असल कुर्सीहरू रोजिरहेका थिए।
यसकारण उहाँले यो दृष्टान्त सनु ाउनु भयोः “जब कसैले तिमीलाई बिवाह भोजमा
निम्त्याउँ छ, मखु ्य आसन नखोज। ती मानिसले तिमीहरूभन्दा पनि मखु ्य मानिस
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निम्त्याएको हुन सक्छ। अनि यदि तिमी आसनमा बसिरहेका छौ भने निम्त्याउने
मानिसले तिमीलाई भन्नेछ, यो मानिसलाई तिम्रो आसन देऊ। तब अन्तिम आसनमा
गएर तिमीले बस्नु पर्नेछ।
“यसकारण जब कुनै मानिसले तिमीलाई निम्त्याए भने गएर निम्न स्तरीय आसन
ओगट। तब त्यो तिमीलाई निम्त्याउने मानिस आएर भन्नेछ, ‘ए मित्र, तिमी अझ मखु ्य
आसनमा बस।त्यतिबेला सबै अतिथिहरूले तिमीलाई सम्मान गर्नेछन।् ’ किनभने जसले
आफैं लाई माथि उठाउँछ त्यो तल झर्नु पर्छ। तर जसले आफैं लाई निम्न स्तरको मान्छे
त्यसलाई उच्च तलु ्याइनेछ।”
त्यसपछि येशल
ू े तिनलाई निम्त्याउने फरिसीहरूलाई भन्नुभयो, “जब कुनै दिन
तिमीहरूले बिहान वा बेलक
ु ीको भोजन गराउन इच्छा गर्छौ त्यसबेला के वल आफ्ना
साथीहरू, दाज्यू-भाईहरू, आफन्तहरू र धनी छिमेकीहरूलाई मात्र नबोलाउ।
बदल
् ामा तिनीहरूले पनि तिमीहरूलाई खाना खान निम्तो दिन्छन् अनि तिम्रो इनाम
पाइहाल्नेछौ। यसको सट्टामा, जब कुनै त्यस्तो भोज गर्छौ, ती गरीब, कँु जो, लङ्गडा र
अन्धाहरूलाई बोलाऊ। त्यपछि तिमी धन्य हुनेछौ, किनभने क्षतिपर्ति
ु गर्न तिनीहरूसँग
के ही पनि हुदँ नै । तर जब असल मानिस मृत्युबाट बौरी उठ्नेछ त्यसबेला तिमीहरूले
इनाम पाउनेछौ।”१७१
४.५४ साँझको भोजमा बोलाईएका मानिसहरूको दृष्टान्त
येशसू ँग बसिरहेका धेरै मानिसहरू मध्ये एकजनाले यो कुरा सनु ्यो। त्यस मानिसले
येशल
ू ाई भन्यो, “तिनीहरू ज-जसले परमेश्वरको राज्यमा भोज खान पाउँछन,् तिनीहरू
साँच्चैनै धन्य हुन।् ”
येशल
ू े त्यस मानिसलाई भन्नुभयो, “कुनै एउटा मानिसले बिशाल भोजको
ब्यवस्था गरे को थियो। त्यसले धेरै मानिसहरूलाई बोलाएको थियो। जब खाना
खाने बेला भयो, त्यस मानिसले आफ्नो नोकरलाई पाहुनाहरूलाई बोलाउनु पठायो,
‘आउनहु ोस् प्रत्येक चीज तयारी छ।’ तर सबै पाहुनाहरूले भने कि तिनीहरू जान
असमर्थ थिए। प्रत्येकले एक एक बहाना बनाए। पहिलो मानिसले भन्यो, ‘मैले भर्खरै
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एउटा खेत किनेकोछु, यसर्थ यसलाई हेर्न म जानै पर्छ। दया गरी माफ गर्नुहोस।् ’ अर्को
मानिसले भन्यो, ‘मैले भर्खरै पाँच जोर गोरू किनेकोछु, त्यसले गर्दा म तिनीहरूलाई
काम सिकाउन जानु पर्दछ। मलाई दया गरी माफ गर्नुहोस।् ’ तेस्रो मानिसले भन्यो, ‘मैले
भर्खरै विवाह गरे को छु, म आउन सक्तिनँ।’
“त्यसपछि त्यो नोकर फर्कि यो। त्यसले आफ्नो मालिकलाई वृतान्त सनु ायो।
मालिक अत्यन्तै रिसायो अनि भन्यो, ‘चाँडो गर। शहरका गल्ली र साँघरु ो बाटो तिर
जाऊ अनि गरीब मानिसहरू, लङ्गडा र अन्धो तथा लल
ु ाहरूलाई ल्याऊ।’
“तब त्यस नोकरले मालिकलाई भन्यो, ‘मालिक तपाईलें जे भन्नु भएको थियो,
त्यो मैले गरे , तर अझै अरू मानिसहरूलाई बसाउने ठाउँ छ।’ मालिकले नोकरलाई
भने, ‘मल
ू सडकहरू र गाँउले बाटोतिर जाऊ मानिसहरूलाई यता आउन भन ताकि
घर भरियोस।् म तिमीलाई भन्छु , मेरो निम्तो पाउनेहरू मध्ये कसैले पनि मसँग भोज
खान पाउने छै न।’ ”१७२
४.५५ निर्णयगर के तिमीहरू मलाई पछ्याउन सक्छौ
धेरै मानिसहरूले येशसू ँग यात्रा गरिरहेका थिए। उहाँ तिनीहरूपट्टि फर्क नु भयो अनि
भन्नुभयो, “यदि कोही मानिस मकहाँ आउँछ भने, अनि मलाई भन्दा अधिक उसको
बाब,ु आमा, पत्नी, छोरा-छोरी, दाज्यू-भाई तथा दिदी बहिनीहरूलाई प्रेम गर्छ भने
त्यो मानिस मेरो चेला हुन सक्दैन। कुनै पनि मानिसले आफ्नो जीवनलाई भन्दा बेशी
मलाई धेरै प्रेम गर्नु पर्छ। यदि कसैले आफ्नो क्रू स (समस्या) नउठाई मलाई पछ्याउँछ
भने त्यो मानिस मेरो चेला हुन सक्दैन।
“यदि तिमी एउटा भवन बनाउन चाहन्छौ भने, तिमीले पहिले बसेर त्यो बनाउनलाई
कति खर्च लाग्ने हो त्यसको छलफल गर्नु पर्छ। भवनको काम परू ा सिध्याउनलाई त्यत्ति
तिम्रोमा भएको पैसाले पगु ्छ पगु ्दैन त्यो हेर्नु पर्छ। यदि तिमीले यसो नगरे , काम त शरू
ु
गर्न सक्छौ, तर त्यसलाई परू ा गर्न सक्दैनौ। अनि यदि परू ा गर्न नसके सबै मानिसहरूले
तिमीलाई खिसी गर्नेछन।् तिनीहरूले भन्ने छन,् ‘यो मानिसले घर बनाउन त शरू
ु
गऱ्यो तर परू ा गर्न भने सके न।’
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“यदि कुनै राजा अर्को राजासँग यद्ध
ु गर्न जाँदछै भने, पहिले ऊ बस्नुपर्छ, योजना
बनाउनु पर्छ। यदी त्यसको दश हजार मनिसहरू छन् अनि उसको बिपक्षी बीसहजार
मानिसहरू लिएर आउँदछ
ै भने, त्यसले निर्णय गर्नुपर्छ कि ऊ बिजयी हुन सक्छ कि
सक्दैन। यदि उसले त्यो राजालाई जित्न सक्दैन भने उसले आफ्नो मानिसहरू अर्को
राजाकोमा शान्ति प्रस्ताव राख्नको निम्ति पठाउनु पर्छ।
“त्यसरी नै, तिमीहरूले पहिले योजना बनाउनु पर्छ। मलाई पछ्याउने हो भने
तिमीहरूले प्रत्येक कुरालाई छोड्नपु र्छ। नत्र तिमीहरू मेरो चेला बन्न सक्दैनौ।
“ननू असल चीज हो। तर यदि ननू ले आफ्नो ननि
ू लो स्वाद हरायो भने, यो
बेकामे हुन्छ। त्यसलाई फे रि ननि
ू लो बनाउन सकिदैन। त्यसलाई तिमीहरूले माटो
सरह अथवा बिरूवाका मलका लागि समते प्रयोग गर्न सक्नदै ौ। मानिसहरूले त्यसै
फ्याँकिदिनेछन।्
“जसले मेरो कुरा सनि
ु रहेका छौ सनु ।”१७३
४.५६ हराएको भेंड़ाको दृष्टान्त
अनेकौं कर उठाउनेहरू र पापीहरू येशक
ू हाँ उहाँका कुराहरू सनु ्न आए। तब फरिसीहरू
र ब्यवस्थाका शास्त्रीहरूले बिरोध प्रकट गर्न थाले, “हेर! यो मानिसले पापीहरूलाई
पनि ग्रहण गर्छ अनि सँगै बसेर खान्छ।”
त्यसपछि येशल
ू े तिनीहरूलाई यो दृष्टान्त सनु ाउनभु योः “तिमीहरूमध्ये कसैको
सय वटा भेंडाहरू छन् अनि ती मध्ये एउटा हरायो, त्यो उनान्सय भेंडालाई छोडेर
हराएको एउटा भेंडा खोज्न जान्छ। त्यो भेंडा जब सम्म पाउदैन ऊ खोजी रहने छ।
अनि जब उसले हराएको भेंडा पाउँछ ऊ अति खश
ु ी हुन्छ। त्यो मानिसले भेंडालाई
आफ्नो काँधमा बोके र ल्याउनेछ। जब त्यो मानिस उसको घरमा फर्के र आउँछ, आफ्नो
साथीहरू र छिमेकीहरूकोमा जान्छ अनि भन्छ, ‘म जस्तै खश
ु ी होऊ, किनभने मैले
हराएको भेंडा पाएको छु।’ त्यस्तै प्रकारले म भन्दछु, तिमीहरूलाई स्वर्गमा अति
आनन्द हुन्छ जब एउटा पापीले आफ्नो हृदय परिवर्तन गर्छ अनि अन्य उनन्सय
धार्मिक मानिसहरूले आफ्नो हृदय परिवर्त्तन गर्नु कुनै आवश्यक पर्दैन।१७४
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४.५७ हराएको सिक्काको दृष्टान्त
“मानौ एउटी स्त्रीसँग दशवटा चाँदीका सिक्काहरू छन,् यदि उसले एउटा सिक्का
हराई, त्यसले बत्ती बाल्छे अनि त्यो घरमा खोज्दै बढार्छे। जबसम्म उसले सिक्का
पाउँदिन खबु ध्यानपर्वू क खोज्छे। अनि जब उसले त्यो हराएको सिक्का पाउँछे, उसले
आफ्नो साथीहरू र छिमेकीहरूलाई बोलाएर भन्छे, ‘मानिसहरु खश
ु ी होऊ, किनभने
मैले हराएको सिक्का पाएँ।’ त्यसरी नै, म भन्दछु, ‘जब एकजना पापीले आफ्नो हृदय
परिवर्तन गर्छ भने परमेश्वरको दतू हरूको अघि खश
ु ी छाउँदछ।’ ”१७५
४.५८ हराएको छोराको दृष्टान्त
 त्यसपछि येशल
ू े भन्नुभयो, “एकजना मानिसको दईु पत्रु हरू थिए। कान्छो छोरोले
आफ्नो बाबल
ु ाई भन्यो, ‘पिता हाम्रो सम्पत्तिमा मेरो भागमा जे जति अश
ं पर्छ मलाई
दिनहु ोस।् ’
“के ही दिन पछि कान्छो छोरोले आफ्नो सबै सम्पत्ति बटुल्यो अनि त्यो टाढा देशमा
गयो। त्यहाँ त्यसले मर्ख
ू ले झैं आफ्नो रूपियाँ-पैसा सब खर्च गऱ्यो। आफूसित जे जति
थियो सबै त्यसले स्वाहा पाऱ्यो। तब, त्यो ठाउँमा खडेरी पऱ्यो, अनि पानी पटक्कै
परे न। देशभरी मानिसहरूले खानेकुरा पाउन छाडे। त्यो खबु ै भोकायो अनि उसलाई
पैसाको पनि आवश्यकता पऱ्यो। अनि त्यस ठाँउको कुनै एकजना मानिसकहाँ गयो
अनि आफ्नो जीविकाको लागि त्यसले त्यहाँ काम लियो। अनि उसले त्यसलाई
खेतमा सँगु रु हरू हेर्न पठायो। त्यो मानिस त्यत्ति भोकाएको थियो कि उसले जनु चारो
सँगु रु हरूले खाँदथ्यो
ै खान खोज्यो। तर कसैले त्यसलाई के ही दिएन।
“तब उसले आफूलाई मर्ख
ू भएको अनभु व गऱ्यो। उसले भन्यो, ‘मेरा बाबक
ु ो जति
नोकरहरू छन् तिनीहरूकोमा आवश्यक भन्दा बेशी खाना छ। तर म यहाँ भोकले मर्न
लागेको छु। म उठ्छु अनि यहाँबाट बाबक
ु हाँ जान्छु अनि म उनलाई भन्नेछु हे पिता!
मैले परमेश्वर अनि तपाईको
ं अघि पनि पाप गरें म तपाईको
ं छोरो भनिन अब उसो
योग्यको छै न। मलाई तपाईकैं एकजना नोकर झैं राख्नुहोस।् ’ यसरी त्यो के टो उठ्यो
अनि आफ्नो बाबल
ु ाई भेट्न गयो।
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“जब निकै पर देखि ऊ आँउदै थियो, त्यसको बाबल
ु े देख,े अनि आफ्नो छोरोप्रति
बाबक
ु ो मनमा खबु ै दया जाग्यो। अनि बाबु छोरो भएकहाँ दगर्ु दै गएर अँगालो हाले र
चमु ्बन गरे । छोरोले तिनलाई भन्यो, ‘हे पिता, मैले परमेश्वर र तपाईको
ं अघि पाप काम
गरे को छु। म तपाईको
ं छोरो भनिनु अब उसो योग्यको छै न।’
“तर उसको बाबल
ु े उसको नोकरहरूलाई अह्राए, ‘चाँडो राम्रा-राम्रा लगु ाफाटा
ल्याऊ अनि यसलाई लगाई देऊ। हातमा औठं ी पनि लगाईदेऊ अनि खट्टा
ु मा जत्ु ता पनि
लगाईदेऊ। त्यो मोटो बाछा ल्याऊ, त्यसलाई मार अनि हामी खाएर भोज मनाउँछौं।
किनभने यो मेरो छोरो मरे को थियो, तर अहिले ऊ जीवित फर्की आएको छ। ऊ हराएको
थियो, तर उसलाई अहिले पाइएको छ।’ त्यसपछि तिनीहरूले भोजको ब्यवस्था गरे ।
“उनको जेठो छोरो खेतमा थियो। ऊ बिस्तारै घरमा आयो। उसले त्यहाँ नाच गान
भइरहेको सनु ्यो। यसर्थ जेठो छोराले एकजना नोकरलाई बोलाएर सोध्यो, ‘यी सब के
भइरहेको छ?’ नोकरले उत्तर दियो, तिम्रो भाइ फर्के र आएको छ। तिम्रा बाबल
ु े भोजको
लागि मोटो बाछा मार्न लगाएका छन् किनभने भाई सकुशल फर्के र आएकोमा तिनी
अत्यन्तै खश
ु ी छन।्
“त्यो जेठो छोरो रिसायो अनि भोजमा जान मन गरे न। यसर्थ उसको बाबु आफैं
गएर तिनलाई उत्सवमा सम्मिलित हुन आग्रह गरे । त्यो छोरोले बाबल
ु ाई भन्यो, ‘मैले
यतिका वर्षसम्म नोकरझैं तपाईको
ं सेवा गरें । मैले सधै ँ तपाईको
ं आज्ञा पालन गरें । तर
मेरो निम्ति तपाईलें एउटा सानो पाठो सम्म दिनभु एन, ताकि म मेरा मित्रहरूसँग भोज
मनाउँन सक्थें। तर तपाईको
ं यो छोराले आफ्नो परु ै सम्पत्ति बेश्याहरूको सङ्गत मा
उडाएको हो। अनि ऊ घर आउँदा चाँहि मोटो बाछो समेत मार्न लाउनभु यो।’
“अनि बाबल
ु े छोरालाई भने, ‘ए छोरो! तिमी त मसँग सधै ँ छौ। मेरोमा भएको सारा
सम्पत्ति तिम्रै हो। हामी सबै खश
ु ी होऊँ र भोजन गरौं। किनभने तिम्रो भाई मरे को थियो
अनि जिउँदो फर्की आएको छ। ऊ हराएको थियो तर अहिले पाइएको छ।’ ”१७६
४.५९ अनाज्ञाकारी भण्डारेको दृष्टान्त
येशल
ू े आफ्ना चेलाहरूलाई भन्नुभयो, “एकजना धनी मानिस थिए। तिनले आफ्नो
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ब्यापारको हेरचाहको निम्ति एकजना भण्डारे नियक्त
ु गरे का थिए। के ही समय पछि
त्यो धनी मानिसले चाल पाए कि त्यस भण्डारे ले उसको सम्पत्ति नष्ट पार्दै थियो।
यसकारण तिनले त्यो भण्डारे लाई बोलाए अनि भने, ‘मैले तिम्रो बारे मा सनु ेको छु।
तिमीले खर्च गरे को मेरो रूपियाँ- पैसाको बिवरण देऊ। अब उसो तिमी मेरो भण्डारे
रहन पाउने छै नौ।’
“त्यसपछि त्यो भण्डारे ले आफैं सोच्न लाग्यो, ‘मैले के गर्नु पर्ने हो? मेरो मालिकले
मलाई कामबाट निकाल्नेवाला छन।् खेतमा काम गर्ने मेरो शक्ति छै न। मलाई माग्नु
पनि लाज लाग्छ। म जान्दछु मैले के गर्नु पर्छ ताकि जब मैले मेरो काम गमु ाउँछु, अरू
मानिसहरूले मलाई तिनीहरूको घरमा बोलाउने छन।् ’
“यसकारण त्यो भण्डारे ले ज-जसले पैसा लगेका थिए प्रत्येकलाई बोलायो। त्यसले
पहिलो मानिसलाई भन्यो, ‘तिमीले मेरो मालिकलाई कति तिर्नुपर्छ?’ त्यस मानिसले
भन्यो, ‘मैले तिनलाई चार हजार किलोग्राम जैतनू तेल दिनपु र्छ।’ त्यो भण्डारीले
त्यसलाई भन्यो, ‘यहाँ तिम्रो सचू ी छ, बसेर झट्टै सचू ी घटाउने काम गर र दईु हजार
किलोग्राम लेख।’
“त्यसपछि भण्डारे ले अर्को मानिसलाई भन्यो, ‘तिमीले मेरो मालिकलाई कति
तिर्नुपर्छ?’ त्यस मानिसले भन्यो, ‘मैले तिनलाई एक सय बोरा गहूँ दिनपु र्छ। तब त्यो
भण्डारे ले भन्यो, यहाँ तिम्रो सचू ी छ। यसलाई घटाऊ अनि अस्सी बोरा लेख।’
“पछि मालिकले त्यो इमान्दारहीन भण्डारे को प्रशसं ा गरे किनभने उसले चलाकी
साथ काम गऱ्यो। हो, ससं ारिक मानिसहरू आत्मिक मानिसहरू भन्दा तिनीहरूको
मानिसहरूसित ब्यवहारमा चतरु हुन्छन।्
“म तिमीहरूलाई भन्दछु, संसारमा भएका तिम्रा चिजहरू प्रयोग गरे र आफ्नो
मित्रहरू बनाऊ। जब ती चीजहरू सकिन्छ, तब तिमीहरूलाई अनन्त बास स्थानमा
स्वागत हुनेछ। यदि कुनै मानिसलाई सानो कुरोमा बिश्वास गर्न सकिन्छ भने ठूलाठूला कुरामा पनि बिश्वास गर्न सकिन्छ। यदि मानिस स-साना कुराहरूमा इमान्दारहीन
छ भे ठूला-ठूला कुरामा पनि इमान्दारहीन हुन्छ। यदि तिमीलाई संसारिक सम्पत्तिमा
बिश्वास गर्न सकिंदैन, तिमीहरूलाई कसरी साँचो सम्पत्तिको लागि बिश्वास गरिन्छ
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यदि तिमीहरूले अर्काको सामानहरूमा बिश्वास प्रमाण गर्न सके नौ भने तिमीहरूलाई
कसले तिमीहरूकै सामानहरू दिनेछ?
“एकै समयमा एउटा नोकरले दईु जना मालिकको सेवा गर्न सक्दैन। त्यो नोकरले
एकजना मालिकलाई घृणा गर्छ अनि अर्कोलाई प्रेम गर्छ, अथवा त्यो एकजनाको
भक्त हुन्छ भने अर्कोलाई मन पराउँदनै । एकै समयमा तिमीहरूले परमेश्वर र सम्पत्तिको
सेवा गर्न सक्दैनौ।”
फरिसीहरूले यी सब सनि
ु रहेका थिए। फरिसीहरूले येशक
ू ो निन्दा गरे किनभने
तिनीहरू सबैले धनलाई प्रेम गर्थे। येशल
ू े ती फरिसीहरूलाई भन्नुभयो, “तिमीहरू
मानिसहरूको अघि भलादमीको स्वभाव देखाउँछौ। तिमीहरू भित्र के छ परमेश्वर
जान्नुहुन्छ। जनु कुरो मानिसको लागि मलू ्यवान छ परमेश्वरको निम्ति त्यसको के ही
मलू ्य छै न।१७७
४.६० धनी मानिस र गरीब मानिस
येशल
ू े भन्नुभयो, “एउटा धनी मानिस थियो। उसले बहुमलू ्य लगु ाहरू लगाउँथ्यो
त्यो त्यति धनी थियो कि प्रत्येक दिन भोज खवु ाउन सक्थ्यो। त्यहाँ लाजरस नाउँ
गरे को एक गरीब मानिस बस्थ्यो, त्यो त्यस धनी मानिसको घरको ढोका अघि सतु ी
रहन्थ्यो। त्यसको शरीर घावै घाऊले भरिएको थियो। यदि त्यसले त्यस धनी मानिसले
खाएर उब्रेको खान पाए पनि सन्तुष्ट हुन्थ्यो। कहिले काहीं कुकुरहरूले त्यसको घाऊ
चाटिरहेका हुन्थे।
“के ही समय पछि लाजरस मऱ्यो। स्वर्गदतू हरूले लाजरसलाई बोके र अब्राहम को
काखमा सम्पिदि
ु ए। त्यो धनी मानिस पनि मऱ्यो अनि उसलाई गाडीयो। त्यसलाई
नरकलोकमा पठाइयो अनि खबु ै कष्टमा पऱ्यो। त्यो धनी मानिसले टाडोबाट अब्राहामले
लाजरसलाई आफ्नो काखमा लिएको देख्यो। त्यसले चिच्याएर भन्यो, ‘हे पिता
अब्राहाम, ममाथि दया गर्नुहोस!् लाजरसलाई मकहाँ पठाइदिनहु ोस् ताकि त्यसले
आफ्नो औलं ा पानीमा चोप्न सक्छ र मेरो जिब्रोलाई शीतल पारिदिओस।् किनभने यी
ज्वालामा म कष्ट पाइरहेको छु।’
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“तर अब्राहामले भने, ‘हे मेरो छोरो, सम्झ, तिमी कसरी बाँचिरहेका थियौ? तिम्रो
जीवनमा दामीदामी धेरै चीजहरू थिए। लाजरसकोमा सबै नराम्रो चीजहरू मात्र थिए।
अहिले त्यो यहाँ सख
ु मा छ, अनि तिमी चाँही कष्ट पाइरहेछौ। तिमीहरू र हाम्रो बीचमा
पनि एउटा ठूलो खाडल छ। यहाँबाट कोही पनि तिमीहरू भएकोमा पगु ्न सक्दैन अनि
त्यहाँबाट पनि कोही यता तर्न सक्दैन।’
“त्यो धनी मानिसले भन्यो, तब हे पिता अब्राहाम। लाजरसलाई पृथ्वीमा मेरो
बाबक
ु ो घर पठाइदिनहु ोस।् मेरा पाँचजना भाईहरू छन।् यदि लाजरसले तिनीहरूलाई
चेतावनी दिए भने, तिनीहरू यो कष्टमय ठाउँमा आउने छै नन।्
“तर अब्राहामले भने, ‘तिनीहरूको लागी पढ्न मोशाको ब्यवस्था र
अगमवक्ताहरूको ग्रन्थहरू छन,् तिनीहरूले तिनीहरूबाट नै सनु नु ।् ’
“तर त्यो धनी मानिसले भन्यो, ‘होइन! पिता अब्राहाम! यदि कोही मरे काहरूबाट
एक जना त्यहाँ गए, तिनीहरूले बिश्वास गर्नेछन् अनि हृदय र जीवन परिवर्तन
गर्नेछन।् ’
“फे रि अब्राहामले भने, ‘होइन! यदि तिम्रा भाईहरूले मोशा र अगमवक्ताहरूलाई
सनु ्दैनन् भने, तिनीहरूले मृत्युबाट उठे र आएकाहरूलाई पनि ध्यान दिदैनन।् ’ ”१७८
४.६१ क्षमा, विश्वास र कर्तव्य
येशल
े
उहाँ
क
ो
चे
ल
ाहरूलाई
भन्नुभयो, “मानिसमा पाप गराउने घट्नाहरू घट्छन् नै। तर
ू
जसले त्यसो गर्छ, उसलाई अत्यन्तै दःु ख हुन्छ। त्यो मानिस जो दर्वु ल मानिसहरूमाथि
अन्याय गर्छ त्यसले कठोर प्रतिफल भोग्नु पर्छ। तर त्यसको लागि गलामा जाँतो बाँधरे
सागरमा फ्याँकिनु असल हुनेछ। यसकारण होशियार बस।
“यदि तिम्रो भाइले पापहरू गर्दैछ भने उसको दोष देखाइ देऊ। तर उसले पश्चाताप
गर्छ र पाप गर्न बन्द गर्छ भने उसलाई क्षमा गर। तिम्रो भाई यदि दिनमा सातवटा भल
ू
गर्छ र यदी उसले प्रत्येक पल्ट नै भल
ू स्वीकार्छ भने उसलाई क्षमा गर्नु।”
प्रेरितहरूले प्रभल
ु ाई भने, “हाम्रो बिश्वास बढाइदिनहु ोस।् ”
प्रभल
ु े भन्नुभयो, “यदि तिमीमा रायोको गेडा जत्रो मात्र बिश्वास छ भने, तिमीहरू
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त्यस कालो किम्बुको रूखलाई भन्न सक्छौ, ‘तँ आफैं उखेलिएर समद्रु मा रोपिन जा!’
अनि त्यो रुखले तिमीहरूको आज्ञा पालन गर्नेछ।
“मानिलेऊ तिमीहरूमध्ये कसैको एकजना नोकर छ जो खेत जोतिरहेको हुन्छ
अथवा भेंडा चराइरहेको छ। जब काम सिध्याएर भित्र आँउछ, त्यसलाई तिमी के
भन्छौ? ‘आऊ अनि खाना खान बस’? अहँ! तिमी त्यो नोकरलाई भन्नेछौ, ‘मेरो
निम्ति खाना तयार पार खाई पिई सक्छु तब तिमी खाऊ।’ नोकरले त्यसरी आदेश
पालन गरे कोमा त्यो अभारी हुन्छ? हुदँ नै । तिमीसँग पनि यस्तै हो। जब तिमीहरूलाई
गर्न दिएको प्रत्येक काम गर्दछौ, ‘तिमीहरूले भन्नु पर्छ, हामी कुनै खास धन्यावाद
पाउने योग्यको होइनौ। हामीले जे गर्नु पर्ने थियो त्यही काम मात्र गरे का छौं।’ ”१७९
४.६२ लाजरसको मृत्यु
त्यहाँ लाजरस नाउँ गरे का एकजना मानिस थिए जो बिमार थिए। उनी बेथानी भन्ने
शहरमा बस्थे। यो त्यो शहर थियो जहाँ मरियम र उनको बहिनी मार्था बस्थे। मरियम
त्यही नारी थिईन् जसले प्रभल
ु ाई अत्तर लगाई दिएकी थी र आफ्ना कपालले उहाँको
खट्टा
ु पछु े की थिई। लाजरस मरियमको भाई हुन।् जो अहीले बिमारी थिए। मरियम र
मार्थले येशक
ू हाँ समाचार पठाए, “हे प्रभ,ु तपाईको
ं प्रिय मित्र लाजरस बिमारी छ।”
जब येशल
ू े त्यस्तो सनु ्नुभयो, उहाँले भन्नुभयो, “यो बिमारले उसलाई मृत्यु
गराउनेछैन। तर यो बिमारी परमेश्वरको महिमाका निम्ति हो। यस्तो घट्ना परमेश्वरको
पत्रु को महिमा ल्याउनलाई भएको छ।” येशल
ू े मरियम, मार्था र लाजरसलाई प्रेम
गर्नुभयो। जब येशल
े
लाजरसको
बिमारीको
बिषयमा
सनु ्नुभयो, उहाँ जहाँ हुननु ्थ्यो,
ू
त्यहाँ अझ दईु दिन सम्म बस्नुभयो। तब येशल
ू े उहाँका चेलाहरूलाई भन्नुभयो, “हामी
यहूदिया जानु पर्छ।”
चेलाहरूले उत्तर दिए, “तर गरू
ु ज्यू यहूदियामा यहूदीहरू तपाईलाई
ं ढुङ्गाले
हिर्काउन चाहन्छन।् जो के ही अघि भएको थियो। तपाई ंत्यहाँ किन जानु चाहनहु ुन्छ?”
येशल
ू े उत्तर दिनभु यो, “दिनमा बाह्रघण्टा प्रकाश रहन्छ होइन? यदि कुनै मानिस
दिनको समयमा हिडं ् छ भने ऊ ठोक्किने छै न र लड्ने छै न। किनभने उसले यो ससं ारको
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ज्योतिले देख्न सक्छ। तर जो मान्छे राती हिडं ् छ ऊ ठोकिन्छ। किनभने देख्नको लागि
उसकोमा कुनै ज्योति हुदँ नै ।”
येशल
ू े ती कुराहरू भनिसके पछि, उहाँले भन्नुभयो, “हाम्रा मित्र लाजरस
सति
ु रहेछन।् तर म त्यहाँ उसलाई उठाउन जानेछु।”
चेलाहरूले उत्तर दिए, “हे प्रभु यदि ऊ सतु ेको हो भने, ऊ निको हुनेछ।” येशक
ू ो
मतलब थियो लाजरस मरिसके को थियो भनेर। तर चेलाहरूले बझू े कि उहाँले भन्नु
भएको अर्थ उनी स्वाभाविक निद्रामा थिए।
त्यसपछि येशल
ू े स्पष्ट प्रकारले भन्नु भयो, “लाजरस मरिसक्यो। अनि म खश
ु ी छु
कि म त्यहाँ थिइनँ। म तिमीहरूको लागि खश
ु ी छु किनभने तिमीहरूले ममा बिश्वास
राख्नेछौ अब हामी उनीकहाँ जाऊँ।”
तब थोमाले (जसलाई “दिदिमस” भनिन्थ्यो) अन्य चेलाहरूलाई भने, “हामी पनि
जानेछौं अनि येशसू ँगै यहूदियामा मर्नेछौं।”१८०
४.६३ लाजरसका दिदीहरूलाई येशूको सान्त्वना
येशू बेथानीमा आईपगु ्नुभयो। त्यहाँ येशल
ू े लाजरस पहिल्यै मरिसके को र चार दिन
देखि चिहानमा परे को चाल पाउनु भयो। बेथानी यरूशलेमको नजीक प्रायः तीन
किलोमीटर टाढामा थियो। धेरै यहूदीहरू मार्था र मरियम कहाँ आएका थिए। यहूदीहरू
उनीहरूलाई भाई लाजरसको मृत्युमा सान्तवना दिनलाई आएका थिए।
मार्थाले सनि
ु न् कि येशू तिनीहरूलाई भेट्न आई रहनु भएको छ। तिनी येशल
ू ाई
अभिनन्दन गर्न गइन।् तर मरियम चाहिँ घरमा नै बसीन।् मार्थाले येशल
ाई
भनी,
“प्रभ
,ु
ू
यदि तपाई ंयहाँ हुनु भएको भए, मेरा भाई मर्ने थिएन। तर अहिले पनि म जान्दछु कि
तपाईलें परमेश्वरसँग जे मागे पनि उहाँले तपाईलाई
ं दिनु हुनेछ।”
येशल
ू े भन्नुभयो, “तिम्रो भाई जीउँदो हुनेछ।”
मार्थाले उत्तर दिइन, “म जान्दछु कि ऊ फे रि जाग्ने छ र जीउँदो हुनेछ जब
मानिसहरू अन्तिम दिनमा पनु रूत्थान हुनेछन।् ”
येशल
ू े उनलाई भन्नुभयो, “पनु रुत्थान र जीवन म नै हु।ँ जनु मानिसले ममा बिश्वास
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गर्दछ ऊ मरे पनि उसले जीवन पाउने छ। अनि जनु मानिस ममा बाँच्छ अनि ममा
बिश्वास गर्छ उ वास्तवमा कहिल्यै मर्ने छै न। मार्था, तिमी यसमा बिश्वास गछ्र्यौ?”
मार्थाले उत्तर दिईन, “हो, प्रभु म बिश्वास गर्छु तपाई नैं ख्रीष्ट हुनहु ुन्छ, परमेश्वरको
पत्रु । तपाई ंमात्र एक हुनहु ुन्छ जो संसारमा आउनु भएको थियो।”
मार्थाले त्यसो भनीसके पछि उनी आफ्नो बहिनीकहाँ गईन् अनि गप्त
ु रूपमा
मार्थाले मरियमलाई भनी, “गरुु ज्यू यहाँ हुनहुन्छ। उहाँले तिमीलाई सोधी रहुन भएको
छ।” जब मरियमले त्यस्तो सनु ी, तिनी जरू
ु क्क उठिन् र येशक
ू हाँ गईन। येशू गाँउ
भित्र आइसक्नु भएको थिएन। उहाँ अझ सम्म त्यही ठाउँमा हुनहु ुन्थ्यो जहाँ मार्थासँग
भेट भएको थियो। यहूदीहरू मरियमसँग घरमा थिए। तिनीहरूले उनलाई सान्त्वना
दिइरहेका थिए। तिनीहरूले मरियमलाई छिट्टै उठे र गएको देख।े तिनीहरूले सोचे कि
तिनी लाजरसको चिहानमा गएकी हुन।् तिनीहरूले सोचे कि उनी त्यहाँ रून गएकी
हुन।् तिनीहरूले उनलाई पछ्याए। मरियम त्यस ठाउँमा गइन् जहाँ येशू हुनहु ुथ्यो। जब
उनले येशल
ू ाई देखिन् उनले झक
ु े र चरणमा ढोगिन।् मरियमले भनिन,् “हे प्रभ,ु यदि
तपाई ंत्यहाँ हुनु भएको भए, मेरो भाइ मर्ने थिएन।”
येशल
ू े मरियमलाई रोएकी देख्नु भयो। येशल
ू े उनको पछि यहूदीहरू आइरहेको
देख्नुभयो। तिनीहरू पनि रोई रहेका थिए। येशू एकदम उदास अनि बिचलित हुनभु यो।
येशल
ू े सोध्नुभयो, “तिमीले उसलाई कहाँ राखेका छौ।”
तिनीहरूले भने, “प्रभ,ु आउनहु ोस् अनि हेर्नुहोस।् ”
येशू रुनभु यो।
अनि यहूदीहरूले भने, “हेर! येशल
ू े लाजरसलाई खबु ै माया गर्नुहुन्थ्यो।”
तर कोही यहूदीहरूले भने, “येशल
ू े अन्धा मान्छेको आँखा निको पारिदिनु भयो।
के उहाँले उसलाई बचाउन के ही गर्न सक्नु हुने थिएन उसलाई मर्नबाट रोक्नु हुने
थिएन?”१८१
४.६४ येशूले लाजरसलाई फेरि जीवित पार्नुहुन्छ
येशू फे रि हृदयभित्रबाट अति शोकित हुनभु यो। येशू चिहानमा जानभु यो जहाँ
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लाजरसलाई राखिएको थियो। चिहान ओडार जस्तो बनाइएको थियो जो ढुङ्गाले
ढाकिएको थियो। येशल
ू े भन्नुभयो, “ढुङ्गा हटाऊ।”
मार्थाले भनिन,् “तर प्रभु लाजरस मरे को चार दिन भइसक्यो तपाईलाई
ं नराम्रो गन्ध
आउनेछ।” मार्था लाजरसको बहिनी थी।
तब येशल
ू े मार्थालाई भन्नुभयो, “के मैले तिमीलाई भनेको थिइन? कि यदि तिमीले
बिश्वास गऱ्यौ भने परमेश्वरको महिमा देख्नेछौ?”
तब तिनीहरूले प्रवेशद्वारको ढुङ्गा हटाई दिए। तब यशल
ू े आफ्ना आँखा उठाउनु
भयो र भन्नुभयो, “पिता, तपाईलें मलाई सनु ्नु भएकोमा म धन्यवाद प्रकट गर्छु। म
जान्दछु कि तपाईलें सधै ँ मलाई सनु ्नुहुन्छ। तर मैले यो कुराहरू भनें किनभने मानिसहरू
मेरो वरिपरि छन।् म तिनीहरूलाई बिश्वास दिलाउन चाहन्छु । कि तपाईलें मलाई ं
पठाउनु भएको हो।” येशल
ू े यति भनिसके पछि उहाँले जोड आवाजमा डाक्नुभयो,
“लाजरस निस्क, बाहिर आऊ!” मृत मान्छे बाहिर निस्क्यो। उसका हात र खट्टा
ु हरू
मलमलका लगु ाका टुक्राहरूले बेह्रिएका थिए। उसको अनहु ार रूमालले ढाकिएको
थियो।
येशल
ू े मानिसहरूलाई भन्नुभयो, “उसको लगु ाहरू कात्रो खोलिदेऊ र उसलाई
जान देऊ।”१८२
४.६५ धार्मिक अगुवाहरूले येशूलाई मार्ने योजना बनाउँछन्
मरियमलाई हेर्न भनी त्यहाँ धेरै यहूदीहरू आए। तिनीहरूले येशल
ू े गर्नु भएका
अचम्मको काम देख।े अनि ती मध्ये धेरै यहूदीहरूले येशमू ा बिश्वास गरे । तर कोही
यहूदीहरू फरिसीहरू भएकहाँ गए। येशल
ू े गर्नुभएको कुरा फरिसीहरूलाई बताइदिए।
तब मखु ्य पजू ाहारीहरू र फरिसीहरूले यहूदी परिषदक
् ो सभा डाके । तिनीहरूले भने,
“हामीले के गर्नु पर्ने? यो मानिसले धेरै आश्चर्यकर्महरू गरिरहेछ। यदि हामीले उनलाई
त्यस्तो गर्न दिइरह्यौं भने सबै मानिसहरूले ऊमाथि बिश्वास गर्नेछन।् तब रोमीहरू
आउनेछन् र हाम्रा मन्दिर अनि जाति लानेछन।् ”
तिनीहरूमध्ये कयाफा भन्ने एकजना मानिस थिए। उनी त्यस बर्षको प्रधान
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पजू ाहारी थिए। कयाफाले भने, “तिमीहरू के ही पनि जान्दैनौ। सम्पूर्ण जाति ध्वंश हुनु
भन्दा मानिसहरूका निम्ति एक जना मर्नु उत्तम हो। तर तिमीहरू यो बझु ्दैनौ।”
कयाफाले जे भने त्यो तिनले आफै ँ भनेनन।् त्यस बर्षको उनी प्रधान पजू ाहारी थिए। यसर्थ
ऊ वास्तवमा आगमवाणी गर्दै थिए कि येशू यहूदी मानिसहरूका निम्ति मर्नु हुनेछ। तर, येशू
यहूदी मानिसहरूका निम्ति मर्नेछन।् तर येशू उहाँ ती छरिएकाहरूलाई एक बनाउनका
लागि मर्नुहुनेछ।
त्यस दिन यहूदी अगवु ाहरूले येशल
ू ाई मार्ने योजना शरू
ु गरे का थिए। यसैले
खलु ्ला भएर येशू यहूदीहरूका माझमा हिड्न बन्द गर्नुभयो। येशू यरूशलेम छोडेर
मरूभमि
ू छे उकै स्थानमा जानभु यो। उहाँ इफ्राइम भन्ने शहरमा जानभु यो। येशू आफ्ना
चेलाहरूसँग त्यहाँ बस्नुभयो।१८३
४.६६ येशूले दश कुष्ठ रोगीहरूलाई निको पार्नुहुन्छ
येशू यरूशलेमतिर जाँदै हुनहु ुन्थ्यो। उहाँ सामरिया र गालील हुदँ ै जानभु यो। उहाँ एउटा
गाँउमा आइपगु ्नुभयो। त्यहाँ उहाँलाइ दसजना मानिसहरूले भेटे। ती मानिसहरू येशक
ू ो
एकदम नजिक आएनन,् किनभने तिनीहरू सबै कुष्ठरोगीका बिमारीहरू थिए। तर
ती मानिसहरूले येशल
ू ाई चर्को स्वरमा भने, “हे येशू गरुु ज्यू! दया गरी हामीलाई
सहायता गर्नुहोस।् ”
जब येशल
ू े ती मानिसहरूलाई देख्नुभयो, उहाँले भन्नुभयो, “जाऊ अनि
पजू ाहारीहरूलाई तिमीहरू आफैं लाई देखाऊ।”
जब ती दशजना मानिसहरू पज
ू ाहारीहरूकहाँ जाँदै थिए, तिनीहरू निको भए।
जब कुनै एकजना मानिसले आफू निको भएको थाहा पायो, त्यो फर्के र येशक
ू हाँ
गयो। त्यसले ठूलो स्वरमा परमेश्वरलाई धन्यावाद चढायो। त्यो येशक
ू ो चरणमा
घोप्टियो अनि येशल
ू ाई धन्यावाद चढायो। त्यो मानिस यहूदी नभई सामरी थियो।
येशल
ू े भन्नुभयो, “दशजना मानिस निको भए, ठीक हो? अरू नौ जना कहाँ छन?्
के यो सामरी मात्र परमेश्वरलाई धन्यावाद चढाउन आएको?” तब येशल
ू े त्यसलाई
भन्नुभयो, “उठ! तिमी जान सक्छौ। तिम्रो बिश्वासले तिमीलाई निको पारे को छ।”१८४
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४.६७ परमेश्वरको राज्यको आगमन
कोही फरिसीहरूले येशल
ू ाई सोधे, “परमेश्वरको राज्य कहिले आउनेछ?”
येशल
ै तर त्यसरी आउँदनै जनु तिम्रो
ू े भन्नुभयो, “परमेश्वरको राज्य आउँदछ
आँखाले देख्न सक्छौ। मानिसहरूले भन्ने छन,् ‘हेर परमेश्वरको राज्य यहाँ छ!’ अथवा,
‘त्यहाँ छ!’ होइन, परमेश्वरको राज्य तिमी भित्रै छ।”
तब येशल
ू े चेलाहरूलाई भन्नुभयो, “समय आउनेछ जब तिमीहरूले मानिसको
पत्रु को कुनै दिन हेर्नलाई खबु ै चाहना गर्नेछौ, तिमीहरू हेर्ने योग्यका हुने छै नौ।
मानिसहरूले तिमीहरूलाई भन्नेछन,् ‘हेर,् यो त्यहाँ छ!’ अथवा हेर, ‘यो यहाँ छ!’
जहाँ छौ तिमीहरू त्यहीं बस, टाडा नजाऊ अनि नखोज।
“तिमीहरूले यो जान्नेछौ कि मानिसको पत्रु फे रि कहिले आउनहु ुन्छ। उहाँको आउने
दिन बिजल
ु ी जस्तो हुनेछ जनु आकाशको एक छे उदेखि अर्को छे उ सम्म चम्कन्छ।
तर त्यो भन्दा अघि, मानिसको पत्रु ले अनेकौं कष्टहरू सहनु पर्छ अनि यो पसु ्ताका
मानिसहरूबाट अस्वीकृ त हुनपु र्छ।
“मानिसको पत्रु आउँदा पनि त्यही हुनेछ जनु नहू को समयमा भएको थियो। नहू को
समयमा, जब सम्म नोआ डुङ्गामा पसेनन् मानिसहरू खादैथिए, पिउँदथि
ै ए, बिवाह
गर्दै थिए, अनि गाउँदथि
ै ए। तब बाढी आयो अनि सबै नष्ट पाऱ्यो।
“यो पनि लतू को समय जस्तै हुनेछ जब परमेश्वरले सदोमको सर्वनाश गर्नुभयो। ती
मानिसहरू खाँदै थिए, पिउँदै थिए, किन्दै थिए, विक्री गर्दै थिए, रोप्दै थिए अनि आफ्नै
लागि भवनहरू बनाउँ दै थिए। लतू ले शहर छाड्ने समय सम्म मानिसहरू यी सब
गरिरहेकै थिए। तब आकाशबाट आगो र गन्धक बर्स्यो अनि प्रत्येकलाई नष्ट पार्यो।
जब मानिसको पत्रु आउनहु ुन्छ, एकदमै त्यस्तै हुनेछ।
“त्यसदिन, यदि कोही मानिस उसको घरको छानामा छ भने, अनि उसको
समानहरू घरभित्र छ भने ऊ ती समानहरू लिन जानु पर्दैन। त्यसरी यदि कोही
मानिस खेतमा छ भने त्यसले पनि घर फर्कि नु पर्दैन। बिचार गर, लतू की पत्नीलाई
के भएको थियो।
“जनु मानिसले आफ्नो जीवन बचाउँन चाहान्छ उसले त्यो गमु ाउनेछ। तर कसैले
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आफ्नो जीवन गमु ाउँछ भने त्यसले त्यो बचाउनेछ। त्यसबेला एउटा पलङ्गमा दईु जना
मानिसहरू एक साथ सति
ु रहेका हुनेछन,् एकजनालाई लगिनेछ अनि अर्कोलाई
छोडिनेछ। दईु जना स्त्रीहरू एक साथ काम गरिरहेका हुनेछन, एउटीलाई लगिनेछ
अनि अर्कीलाई छोडिनेछ।”  
चेलाहरूले येशल
ू ाई भने, “यो कहाँ हुनेछ, प्रभ?ु ”
येशल
ू े उत्तर दिनभु यो, “जहाँ लाश हुन्छ त्यहाँ गिद्धहरू भेला हुन्छन।् ”१८५
४.६८ खुरन्धार लागेकी एउटी विधवाको दृष्टान्त
त्यसपछि येशल
ू े चेलाहरूलाई सधै ँ प्रार्थना गर्नु अनि कहिल्यै निराश नहुनु भनेर
शिक्षा दिनभु यो। येशल
ू े तिनीहरूलाई सिकाउन यस्तो दृष्टान्त भन्नुभयो, “कुनै एउटा
शहरमा एकजना न्यायधीश बस्थे। उसले परमेश्वर बारे वास्तै गर्दैन थिए। उसले
यो पनि वास्ता गर्दैन थिए कि मानिसहरूले उसको बारे मा के -के सोच्छन।् त्यही
शहरमा एकजना नारी थिई। त्यसको लोग्ने मरिसके को थियो। त्यो बिधवाले धेरै
पल्ट त्यो न्यायाधीशलाई भनी, ‘यहाँ एउटा मानिस छ जसले मलाई अन्याय गर्दैछ।
मेरो अधिकार बचाई दिनहु ोस।् ’ तर न्यायाधीशले त्यस बिधवालाई कुनै प्रकारको
सहायता गर्न चाहेनन।् लामो समय पछि न्यायाधीशले बिचार गऱ्यो, ‘परमेश्वरको
बारे मा म वास्तै राख्तिनँ। अनि मानिसहरूले मेरो बिषयमा के सोच्छन् त्यसको
पनि म वास्ता गर्दिन। तर यो बिधवाले भने मलाई हैरान पारी। यदि त्यसले चाहेको
न्याय गरिदिएँ भने उसले मलाई छोडिदिने छे । नत्र भने घरी-घरी आउँछे अनि त्यसले
मलाई हैरान बनाउँछे।’ ”
तब प्रभल
ु े भन्नुभयो, “सनु ! त्यो अन्यायी न्यायाधिशले जे भन्यो, त्यसमा के ही अर्थ
छ। के परमेश्वरले छानेका मानिसहरूलाई न्याय दिनहु ुदँ नै ? तिनीहरू रात-दिन उहाँसँग
कराउँछन।् परमेश्वरले आफ्नो मानिसहरूलाई जवाफ दिनलाई अल्छी गर्नुहुन्न। उहाँ
उनीहरूलाई उत्तर दिन ढिलाई गर्नुहुन्न। म तिमीलाई भन्दछु, परमेश्वरले आफ्नो
मानिसहरुलाई झट्टै न्याय दिनहु ुनेछ। तर जब मानिसको पत्रु फे रि आउनहु ुन्छ, के उहाँले
पृथ्वीमा उहाँलाई बिश्वास गर्ने मानिसहरू पाउनहु ुन्छ?”१८६
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४.६९ फरिसी र महसल
ू उठाउनेको दृष्टान्त
कतिजना मानिसहरूले सोचे कि तिनीहरू खबु ै असल छन।् तिनीहरूले प्रत्येकलाई
हेला गर्छन।् येशल
ू े तिनीहरुलाई उपदेश दिन एउटा यस्तो दृष्टान्त सनु ाउनु भयोः “कुनै
एक समयमा फरिसी र एकजना कर उठाउने मानिस थिए। एकदिन ती दवु ै मन्दिरमा
प्रार्थना गर्न गए। फरिसी कर उठाउनेदखि
े के ही टाढा उभियो। जब त्यो फरिसीले प्रार्थना
शरू
ु गऱ्यो, त्यसले भन्यो, ‘हे परमेश्वर, तपाईलाई
ं धन्यवाद दिन्छु किनभने म अरू
जस्तो नराम्रो मानिस होइन। म चोरी, ठग र ब्यभिचारी पापहरू गर्दिन। म तपाईलाई
ं
धन्यवाद चढाउँछु कारण म यो कर उठाउने जस्तो नराम्रो होइन। म असल छु; हप्तामा
दईु पल्ट उपवास बस्छु अनि आफ्नो कमाईबाट दशांश दिन्छु ।’
“त्यो कर उठाउने एक्लै अलि पर उभिरहेको थियो। जब त्यसले प्रार्थना गऱ्यो, त्यसले
स्वर्गपट्टी पनि हेरेन। त्यसले परमेश्वरको अघि आफूलाई अति तचु ्छ पायो। त्यसले
भन्यो, ‘हे परमेश्वर, म प्रति दया गर्नुहोस।् म एउटा पापी हु।ँ ’ म तिमीहरूलाई भन्दछु,
जब त्यो घर गयो, त्यो परमेश्वरसँग ठीक थियो। तर त्यो फारिसी, जसले आफूलाई
असल हुँ भन्ने सम्झन्थ्यो त्यो परमेश्वरसँग ठीक थिएन। जनु मानिसले आफूलाई ठूलो
ठान्दछ त्यो तचु ्छ हुनछ
े । तर जनु मानिसले आफूलाई तचु ्छ ठान्छ त्यो महान् हुनछ
े ।”१८७
४.७० विवाह विच्छेदको बारेमा येशूको शिक्षा
के ही फरिसीहरू येशक
ू हाँ उहाँको परीक्षा गर्न त्यहाँ आए। तिनीहरूले येशल
ू ाई सोधे,
“के कुनै पनि निहुमँ ा कसैले आफ्नी पत्नीलाई त्याग्न सक्छ?” तिनीहरू येशल
ू े के ही
गलत कुरा बोलेको चाहान्थे।
येशल
ू े जवाफ दिनभु यो, “के तिमीहरूले धर्मशास्त्रमा पढेका छै नौ? जब परमेश्वरले
संसारको सृष्टि गर्नुभयो, ‘उहाँले नर र नारी बनाउनभु यो।’ अनि परमेश्वरले भन्नुभयो,
‘त्यसकारण मानिसले आफ्नो आमा-बाबल
ु ाई छोडेर आफ्नी पत्नीसँग मिलेर बस्छ।
यसरी यी दईु मानिसहरू एक हुनेछन।् ’ यसर्थ दईु जना मानिसहरू दईु रहदैनन् तर
एउटै हुन्छन।् परमेश्वरले यी दइु लाई एउटै बनाउनु भएको हो। यसैकारणले कसैले
तिनीहरूलाई अलग पार्नु हुदँ नै ।”

बढ्दो विरोधका वर्षह 

147

फरिसीहरूले सोधे, “यदि त्यसो भए मोशाले किन एउटा मानिसलाई बिवाह
बिच्छेदको कागज लेखरे आफ्नी पत्नीसित सम्बन्ध बिच्छेद हुन्छ भन्ने आज्ञा दिए?”
येशल
ू े भन्नुभयो, “मोशाले तिमीहरूलाई आफ्नी पत्नीहरूसँग बिवाह बिच्छेद
गर्ने अनमु ति दिएको कारण के हो भने तिनीहरूले परमेश्वरको शिक्षालाई स्वीकार गर्न
अस्वीकार गरे का थिए। तर शरू
ु मा यस्तो थिएन।१८८
त्यसपछि, येशू र चेलाहरू एउटा घरभित्र थिए। चेलाहरूले येशल
ू ाई फे रि
बिवाह बिच्छेद बारे सोधे। उहाँले भन्नुभयो, “यदि कुनै मानिसले आफ्नी पत्निसँग
बिवाह बिच्छेद गर्छ, अनि अर्की स्त्रीसँग बिवाह गर्छ भने त्यसले आफ्नी पत्नीसँग
ब्यभिचारको पाप गरे को ठहरिन्छ। त्यसरीनै यदि कुनै स्त्रीले आफ्नो लोग्नेसँग बिवाह
बिच्छेद गर्छे अनि अर्को लोग्नेसँग बिवाह गर्छे भने त्यो पनि ब्यभिचार हो।”१८९
चेलाहरूले येशल
ू ाई भने, “यदि त्यही कारणले मात्र एउटा मानिसले आफ्नो
पत्नीलाई त्याग्न सक्छ भने बिवाह नगर्नु नै असल हुन्छ।”
येशल
ू े जवाफ दिनभु यो, “सबैले बिवाह सम्बन्धी यो सत्यतालाई मान्न सक्दैनन।् तर
परमेश्वरले कसै-कसैलाई मात्र यो कुरा मान्न सक्ने बनाउनु भएको छ कोही मानिसहरूले
किन बिवाह गर्न सक्दैनन् भन्ने बारे मा बिभिन्न कारणहरू छन।् तिनीहरूमध्ये कोही
सन्तान जन्माउने क्षमता भएका हुन सक्छन् कोही मानिसहरूलाई, अरू मानिसहरूले
के ही समय पछि त्यस्तो गराएको हुन्छ। कोही अरू स्वर्गको राज्यको निम्ति बिवाह
अस्वीकार गर्छन।् तर बिवाह गर्नेले बिवाह सम्बन्धी यो शिक्षा मान्नु पर्दछ।”१९०
४.७१ येशूले बालकहरूलाई स्वागत गर्नुहुन्छ
मानिसहरूले तिनीहरूको बालकहरूलाई येशू समक्ष ल्याए, ताकि उहाँले तिनीहरूलाई
छोईदिऊन।् तर चेलाहरूले मानिसहरूलाई बालकहरू लिएर आएकोमा हकारे । त्यहाँ जे
घट्ना घट्यो येशल
ू े देख्नुभयो। उहाँले बालकहरूलाई उहाँकहाँ नआउनु भनेर रोके कोमा
क्रोध प्रकट गर्नुभयो। येशल
ू े तिनीहरूलाई भन्नुभयो, “साना बालकहरूलाई मकहाँ
आउन देऊ। तिनीहरूलाई नरोक, किनभने परमेश्वरको राज्य तिनीहरूको नै हो जो यी
बालकहरू जस्तै छन।् म तिमीहरूलाई साँचो भन्दछु। तीमीहरूले परमेश्वरको राज्यलाई
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ग्रहण गर्नै पर्दछ, जसरी सानो बालकले दिइएको कुरा स्वीकार्दछ, नत्र भने तिमीहरू
कहिल्यै त्यहाँ पस्न पाउने छै नौ।” त्यसपछि येशल
ू े ती बालकलाई आफ्नो काखमा
लिनभु यो। उहाँले आफ्नो हातहरू तिनीहरूमाथि राख्नुभयो अनि आशीर्वाद दिनभु यो।१९१
४.७२ धनी मानिसले येशूलाई पछ्याउन इन्कार गर्छन्
येशू हिँड्न लाग्नु भयो, त्यसैबेला एउटा मानिस दगर्ु दै आयो, येशक
ू ो अघि घडँु ा
टेक्यो। त्यस मानिसले उहाँलाई भन्यो, “हे असल गरुु ज्यू अनन्त जीवन प्राप्त गर्नलाई
मैले के गर्नुपर्छ?”
येशल
ू े उत्तर दिनभु यो, “तिमीले मलाई किन असल भन्दैछौ? कुनै मानिस असल
छै न। खाली परमेश्वर मात्र असल हुनहु ुन्छ। यसैले म तिम्रो प्रश्नको उत्तर दिन्छु । तिमी
आज्ञाहरू त जान्दछौः ‘तिमीले कसैको हत्या गर्नु हुदँ नै , कसैलाई व्यभिचार गर्नु
हुदँ नै , चोर्नु हुदँ नै , झटू ो साक्षी दिनु हुदँ नै , अरूलाई ठग्नु हुदँ नै , तिमीले आफ्नो बाबु र
आमालाई आदर गर्नैपर्छ।’”
त्यो मानिसले भन्यो, “गरू
ु ज्यू, मैले यी सब आज्ञाहरू मेरो बालकपनदेखि नै पालन
गर्दै आएको छु।”
येशल
ू े त्यस मानिसलाई फर्के र हेर्नुभयो। उहाँले त्यसलाई प्रेम दर्शाउनु भयो अनि
भन्नुभयो, “तिमीले पालन गर्नु पर्ने अझै एक अर्को आज्ञा छ। जाऊ अनि आफ्नो सबै
चीजहरू बेचिदऊ
े , गरीब मानिसहरू माझ त्यो पैसा बाँडिदऊ
े । यसको निम्ति स्वर्गमा
तिमीलाई इनाम मिल्नेछ। त्यसपछि मकहाँ आऊ, अनि मलाई पछ्याऊ।”
जब त्यस मानिसले येशबू ाट यी सबै कुरा सनु ्यो उसको अनहु ार अँध्यारो भयो। त्यो
मानिस दःु खी बन्यो, किनभने त्यो खबु ै धनी थियो आफ्नो धन गमु ाउन चाहँदनै थ्यो।
त्यसपछि येशल
ू े आफ्नो चेलाहरूलाई हेर्नुभयो अनि तिनीहरूलाई भन्नुभयो,
“परमेश्वरको राज्यमा पस्नलाई एकजना धनी मानिसलाई निकै गाह्रो पर्छ।”
अनि येशक
ू ा कुरामा चेलाहरू अचम्मित भए। तर येशल
ू े तिनीहरूलाई फे रि भन्नुभयो।
“हे मेरो नानीहरू, परमेश्वरको राज्यमा पस्न अति गाह्रो छ। धनी मानिसलाई परमेश्वरको
राज्यभित्र पस्नुभन्दा ऊँटलाई सियोको नाथ्रीबाट छिरे र जान सजिलो छ।”
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चेलाहरू अति अचम्मित भए, अनि एक अर्कामा चर्चा गर्न लागे, “त्योसो भए
को चाहिँ पस्नसक्छ?”
येशल
ू े चेलाहरूलाई हेर्नुभयो अनि भन्नुभयो, “मानिसहरूको निम्ति यी सब
असम्भव छ, तर परमेश्वरको निम्ति यी सबै सम्भव छ।”
पत्रुसले येशल
ू ाई भने, “हामिले सब त्याग्यौ अनि तपाईको
ु रण गऱ्यौं।”
ं अनश
येशल
ू े भन्नुभयो, “म तिमीहरूलाई साँच्चो भन्दछु। प्रत्येक मानिस जसले मेरो
निम्ति आफ्नो घर, दाज्यू-भाइ, दिदी-बहिनी, आमा-बाब,ु बालकहरू, वा खेत जमीन
छोडेर ससु माचारमा लागेको छ उसले आफूले त्यागेको भन्दा सयौं गणु ा अधिक
पाउनेछ। यहाँ यस संसारमा त्यस मानिसले घरहरू दाज्यू-भाइहरू, दीदी-बहिनीहरू,
आमा-बबु ाहरू, बालकहरू अनि खेत सबै पाउनेछ। यस ससं ारसा उसले यातना पाउने
छ, तर आउनेवाला संसारमा उसले अनन्त जीवन पाउनेछ। अहिले जो धेरै अगाडी छन्
भविष्यमा तिनीहरू पछाडी पर्नेछन।् अनि अहिले जो पछाडी छन् तिनीहरू भविष्यमा
अगाडी हुनेछन।् ”१९२
४.७३ दाखबारीका खेतालाहरूको दृष्टान्त
“स्वर्गको राज्य एउटा जमीनको मालिक जस्तो हो जसको दाखबारी छ। एक बिहान सबेरै
आफ्नो दाखबारीमा ज्यालामा काम गराउन खेतालाहरूको खोजी गऱ्यो। उसले एक
दिनको ज्याला चाँदीको एक सिक्का दिने बन्दोबस्त गरी खेतालाहरूलाई दाखबरीमा
काम गर्न पठायो।
“प्राय: नौ बजेतिर किनमेल गर्न भनी ऊ बाहिर गयो उसले के ही मानिसहरू
उभिरहेको देख्यो अनि तिनीहरूलाई सोध्यो ’तिमीहरू मेरो बारीमा गएर काम गर्छौ भने
म तिनीहरूलाई उचित ज्याला दिनेछु।’ त्यसपछि तिनीहरू काम गर्नलाई दाखबारीमा
गए।
“फे रि त्यो मानिस एकपल्ट प्राय बाह्र बजे तिर अर्कोपल्ट तीन बजेतिर बाहिर
निस्कियो। दवु पै ल्ट तिनले दाखबारीमा काम गर्नलाई ज्याला दिएका खेतालाहरूलाई
ल्यायो। फे रि प्रायः पाँच बजे उ किनमेल गर्न निस्कियो। फे रि के ही मानिसहरूलाई के ही
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नगरी त्यसै उभिरहेको देख्यो। उसले तिनीहरूलाई सोध्यो, ‘के ही काम नगरी तिमीहरू
किन यहाँ बसिरहेका छौ?’
“मानिसहरूले भने, ‘कसैले हामीलाई काममा लाएनन।् ’
“उसले भन्यो, ‘त्यसो भए तिमीहरू पनि मेरो दाखबारीमा गएर काम गर्न सक्छौ।’
“जब साँझ पऱ्यो त्यो खेतको मालिकले खेतालाहरूको निरीक्षकलाई भन्यो, ‘सबै
खेतालाहरूलाई बोलाएर तिनीहरूको ज्याला बाँडि देऊ। सब भन्दा पछि आएका
खेतालादेखि ज्याला बाँड्न थाले।’
“पाँच बजेतिर आएर काम थाल्ने खेतालाहरूले आफ्नै ज्याला पाए। तिनीहरू
प्रत्येकले एउटा चाँदीको सिक्का पाए।  त्यसपछि पहिले ल्याएका खेतालाहरूले
आफ्नो खर्च पाए। तिनीहरूले पहिले पाएका खेतालाहरू भन्दा बढ़ता ज्याला पाउने
आशा गरे का थिए। तर तिनीहरूले पनि अरूले जस्तै एक-एकवटा चाँदीको सिक्का
मात्र पाए। जब तिनीहरूले एउटा मात्र चाँदीको सिक्का पाए तिनीहरूले मालिकसित
गनगन गरे । खेतालाहरूले बिरोध गरे , ‘पछि आएकाहरूले एक घण्टा मात्र काम गरे का
छन।् तर तिनीहरूलाई पनि हामीलाई जस्तै एउटा चाँदीको सिक्का दिइयो। अनि हामीले
भने दिन भरि प्रचण्ड घाममा काम गरे का छौं।’
“तर जमीनको मालिकले, खेतालाहरूमध्ये एकजनालाई भन्यो, ‘साथी, मैले
तिमीलाई अन्याय गरे को छै न। एउटा चाँदीको सिक्कामा नै काम गर्न मसित तिमीहरू
मानेको थियौ होइन? यसैले आफ्नो ज्याला थाप र बाटो लाग ज्यालामा ल्याएको
अन्तिम खेतालालाई पनि तिमीलाई जस्तै दिन चाहन्छु । के मेरो पैसा आफ्नो खश
ु ीमा
चलाउने अधिकार मसँग छै न? अथवा म उदार छु भनेर तिमीलाई ईर्ष्या लाग्यो?’
“त्यसरी अहिले पछि हुने भविष्यमा अघि हुनेछ अनि जो अहिले पहिलो स्थानमा
छ भविष्यमा अन्तिम स्थानमा हुनेछ।”१९३
४.७४ येशूले फेरी आफ्नो मृत्यु र बौरीउठाईको बारेमा भन्नुहुन्छ
त्यसपछि येशल
ू े बाहै प्रेरितहरूलाई अर्को तिर लानभु यो, उहाँले तिनीहरूलाई भन्नुभयो,
“सनु ! हामीहरू यरूशलेम जाँदछै ौं। मानिसको पत्रु का बिषयमा अगमवक्ताहरूले जे-जे
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लेखक
े ाछन् ती सबै परू ा हुनेछन।् उहाँकै मानिसहरू उहाँको बिरुद्धमा जानेछन् अनि
उहाँलाई गैरयहूदीहरूको हातमा सम्पि
ु नेछन।् तिनीहरूले उहाँको उपहास गर्नेछन,्
अनि उहाँलाई थकु ्ने छन।् तिनीहरूले उहाँलाई कोर्रा लाउँने छन् अनि मार्नेछन।् तर
उहाँ मरे को तीन दिनपछि, फे रि बौरी उठ्नहु ुनेछ।” प्रेरितहरुले यी कूराहरूको अर्थ बझु ्ने
चेष्टा गरे , तर ती वास्तविक कुरा बझु ्न सके नन् कारण यो तिनीहरूबाट लक
ु े को थियो
अनि तिनीहरूले के ही पनि बझु ने न।् १९४
४.७५ एउटी आमाको विशेष अनुरोध
तब जब्दीकी पत्नी येशक
ू हाँ आइन।् उनका छोराहरू पनि साथमा थिए। उनले शिर
निहुराएर येशल
ू ाई दण्डवत गरिन अनि येशसि
ू त के ही कुरो मागिन।्
येशल
ू े सोध्नुभयो, “तिमी के चाहन्छौ?”
उनले भनिन,् “तपाईको
ं राज्यमा यी मेरा छोराहरूमध्ये एकजनालाई तपाईको
ं
दाहिनेहातपट्टि र अर्कोलाई तपाईको
ं देब्रे हातपट्टि बस्न पाउने प्रतिज्ञा गर्नुहोस।् ”
अनि येशल
ू े ती छोराहरूलाई भन्नुभयो, “तिमीहरू के मागिरहेका छौ त्यो तिमीहरूले
बझु क
े ा छै नौ। म जनु कष्ट भोग्न लागिरहेको छु के त्यस्तो तिमीहरू सहन गर्नसक्छौ?”
तिनीहरूले जवाफ दिए, “हामी गर्नसक्छौ!”
येशल
ू े तिनीहरूलाई भन्नुभयो, “निश्चयनै मैले जनु यातना भोग्ने छु त्यही तिमीहरूले
पनि भोग्नुपर्छ। तर म कसैलाई मेरो दाहिने र देब्रेपट्टि बसाउन सक्दिन। मेरा पिताले ती
मानिसहरू निश्चित गरिसक्नु भएको छ जसले ती स्थान पाउनेछन।् उहाँले नै ती
स्थानहरू ती मानिसहरूका लागी तयार पार्नु भएको छ। ती ठाउँहरू तिनीहरूकै हुनछ
े न।् ”
अरू दशजना चेलाहरू यो सनु ेर। तिनीहरू ती दईु भाइसँग औधी रिसाए। येशल
ू े सबै
चेलाहरूलाई एकै ठाउँ भेला हुन बोलाउनभु यो। उहाँले भन्नुभयो, “गैर यहूदीहरू अरू
मानिसहरूमाथि अधिकार देखाउन खोज्छन।् अनि तिनीहरूभन्दा मखु ्य मानिसहरू
पनि अरू सबै माथि अधिकार छ भनेर देखाउन खोज्छन।् तर तिमीहरू चाहिँ त्यस्तो
हुनहु ुदँ नै । यदि तिमीहरूमध्ये कोही ठूलो मानिस हुन चाहन्छौ भने, ऊ नोकर जस्तो
भएर अरूको सेवा गर्नुपर्छ। यदि तिमीहरू मध्ये कोही पहिलो मानिस हुन चाहन्छौ भने,
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उसले दास जस्तो भएर अरूहरूको सेवा गर्नुपर्छ। मानिसको पत्रु सँग पनि यस्तै हुनेछ।
मानिसको पत्रु अरू मानिसबाट सेवा पाउन आएको होइन। तर मानिसको पत्रु अरू
मानिसहरूको सेवागर्न आएको हो। मानिसको पत्रु धेरै मानिसहरूको रक्षाको निम्ति
जीवन समर्पण गर्न आएको हो।”१९५
४.७६ येशूले अन्धो बारतिमैलाई निको पार्नुहुन्छ
उनीहरू यरीहो शहरमा आईपगु े। तब येशू आफ्ना चेलाहरू र अरू धेरै मानिसहरूसँग
त्यो शहर छोड्दै हुनहु ुन्थ्यो। एउटा अन्धो मानिस, बारतिमै (“तिमैको छोरो”) नाम
गरे को सडकको एक छे उमा बसिरहेको थियो। त्यसले सधै ँ पैसा मागिरहन्थ्यो। त्यस
अन्धो मानिसले नासरतदेखि येशू त्यत्तैतिर आउनु हुदँ छ
ै भन्ने सनु ्यो। त्यो चिच्याउन
लाग्यो, “हे येश,ू दाऊदका पत्रु , कृ पया मलाई मद्दत गर्नुहोस।् ”
धेरै मानिसहरूले त्यस अन्धो मानिसलाई हकारे अनि चपू लाग्नु भनेर निन्दा गरे ।
तीनीहरूले त्यसलाई के ही नबोल्नु भनि हुकूम गरे । तर त्यो अन्धो मानिस झन-् झन्
चिच्याइनै रह्यो, “हे दाऊदका पत्रु मलाई मद्दत गर्नुहोस।् ”
येशू त्यही ँ रोकिनु भयो अनि भन्नुभयो, “त्यस मानिसलाई मकहाँ आउनु भन।”
अनि तिनीहरूले त्यस अन्धो मानिसलाई बोलाए। तिनीहरूले भने, “खश
ु ी होऊ
उठ येशल
ै ।” त्यो अन्धो मानिस जरुु क्क उठ्यो। उसले
ू े तिमीलाई बोलाउनु हुदँ छ
आफ्नो वस्त्र त्यहीं फ्याँके र, उफ्रँदै येशक
ू हाँ गयो।
येशल
े
त्यस
मानिसलाई
भन्नुभयो,
“मैले तिम्रो निम्ति के गरे को चाहन्छौ?”
ू
त्यो अन्धो मानिसले जवाफ दियो, “हे गरू
ु ज्यू म फे रि मेरो दृष्टि चाहन्छु ।”
येशल
ू े भन्नुभयो, “जाऊ, तिमी निको भयौ किनभने तिमीले बिश्वास गऱ्यौ।”
त्सपछि त्यस अन्धो मानिसले फे रि दृष्टि प्राप्त गऱ्यो, र त्यसले येशल
ू ाई नै पछ्यायो।१९६
४.७७ महसल
ू उठाउने जक्कै
येशू यरीहो शहर भएर जाँदै हुनहु ुन्थ्यो। यरीहोमा एकजना जक्कै नाउँ भएको मानिस
बस्थे। तिनी महसल
ू उठाउने हाकीम औ धनवान मानिस थिए। तिनी येशू को हुन भनी
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हेर्न चाहन्थे। अरू मानिसहरू पनि त्यहाँ उहाँलाई हेर्न चाहन्थे। जक्कै एकदमै पडु ् को
मानिस थिए अनि उनले मानिसहरूको भीडमा येशल
ू ाई देख्न सक्ने थिएनन।् अनि
येशू आउँदै गरे को ठाँउ पगु ्न तिनी अघि दौडे। तिनी नेभाराको रूखमा चढे जहाँबाट
तिनले येशल
ू ाई देख्न सक्थे।
जब येशू त्यो ठाउँमा आइपगु ्नु भयो उहाँले जक्कै लाई रूखमाथि देख्नुभयो। उहाँले
तिनलाई भन्नुभयो, “जक्कै , झट्टै! तल ओर्लेरआऊ! आज म तिम्रो घरमा बास बस्नुपर्छ।”
त्यसपछि जक्कै झट्टै तल ओर्लेर आए। तिनी आफ्नो घरमा येशल
ू ाई स्वागत गर्न
पाउँदा खबु ै खश
ु ी भए। सबै मानिसहरूले यो देख।े तिनीहरू यसो भन्दै बिरोध गर्न लागे,
“हेर येशू कस्ता मानिससँग बस्न जानहु ुदँ छैं ? जक्कै पापी हो।”
जक्कै ले प्रभल
ू ाई भन्यो, “म असल काम गर्न चाहान्छु । म गरीबहरूलाई मेरो आधा
सम्पति दिनेछु। अनि यदि मैले कसैलाई ठगेको छु भने तिनीहरूलाई चार गण
ु ा
अधिक तिर्नेछु।”
येशल
ू े भन्नुभयो, “यो मानिस असल हो। निश्चय नै यी अब्राहामको परिवारको
हुनपु र्छ। आज जक्कै आफ्नो पापहरूबाट मक्त
ु भएको छ। मानिसको पत्रु हराएको
मानिसहरूलाई खोज्न र उद्धार गर्न आएको छ।”१९७
४.७८ दश नोकरहरूको दृष्टान्त
येशू यरूशलेम नजीकै पगु ्नुभएको थियो। कोही मानिसहरूले सोचे कि परमेश्वरको
राज्य झट्टै आउँदछै । मानिसहरूले यस्तै सोचेका होलान् भनेर येशल
ू े थाहा पाउनभु यो,
अनि उहाँले तिनीहरूलाई यो कथा सनु ाउनु भयोः “एकजना कुलीन मानिस आफ्ना
निम्ति राजा हुन टाडा देशमा जानलाई तयारी गर्दै थिए। तब फर्के र घर आई आफ्ना
मानिसहरूमा पनि शासन गर्ने थिए। यसकारण तिनले आफ्ना दशजना नोकरहरुलाई
भेला गराए। तिनले प्रत्येकलाई एक-एक थैलो पैसा दिए। तिनले भने, ‘म फर्के र
नआउन्जेल यो तिमीहरूले ब्यापार गर्दै गर।’ तर राज्यमा भएका अरू मानिसहरूले
उसलाई घृणा गरे । अनि तिनीहरूले एकदल आफ्ना मानिसहरूलाई यसो भन्न पठाए,
‘हामी यस मानिसलाई राजा बनाउन चाहाँदनै ौ।’
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“तर त्यो मानिसलाई राजा बनाइयो। जब तिनी आफ्नो देश फर्के तिनले भने, ‘ती
नोकरहरूलाई बोलाऊ जससित मेरा पैसा छन।् म जान्न चाहन्छु तिनीहरूले ती
पैसाबाट कतिसम्म कमाए।’ पहिलो नोकर आयो अनि भन्यो, ‘मालिक, मैले तपाईलें
दिनु भएको एक थैलो पैसाले दस थैला पैसा कमाएँ।’ राजाले त्यो नोकरलाई भने,
‘अति राम्रो! तिमी असल नोकर हौ। तिमीहरू सानो कुरामा बिश्वासी थियौ। यसकारण
म मेरा दशवटा शहर शासन गर्न तिमीलाई नियक्ती
ु गर्छु।’
“दोस्रो नोकरले भने, ‘मालिक, मैले तपाईको
ं एक थैलो पैसाले अरू पाँच थैलो पैसा
कमाएँ।’ राजाले त्यो नोकरलाई भने, ‘तिमीले पनि पाँचवटा शहरहरूमा शासन गर!’
“त्यपछि अर्को नोकर आयो। त्यसले राजालाई भन्यो, ‘मालिक! यहाँ तपाईको
ं
पैसाको थैलो छ। मैले यसलाई लगु ाले बेह्रेर लक
ु ाईराखेको थिएँ। मलाई तपाईदें खि
अति डर थियो किनभने तपाई ं अत्यन्त कठोर मानिस हुनहु ुन्छ। तपाईलें आफूले
नकमाएको पनि लानहु ुन्छ, तपाईलें बीऊ नछरी वाली काट्नु हुन्छ।’
“त्यसपछि राजाले त्यो नोकरलाई भने, ‘तिमी खराब नोकर हौ! म तिमीलाई तिम्रै
शब्दहरूबाट न्याय गर्छु। तिमीले भन्यौ म कठोर मानिस हु।ँ तिमीले यसो पनि भन्यौ
कि मैले जे कमाएको थिइनँ त्यो पैसा लिन्छु अनि जे रोपेको थिइनँ त्यसको फसल
उठाउँछु। यदि यी सबै साँचो हो भने मेरो पैसालाई तिमीले बैंकमा राख्न सक्थ्यौ। अनि
जब म फर्के र आएँ, मेरो रुपियाँले ब्याज कमाएको हुन्थ्यो।’ त्यसपछि राजाले त्यहाँ
उभिरहेका मानिसहरूलाई भने, ‘रुपियाँको थैलो यसबाट लेऊ, अनि जनु नोकरकोमा
दश थैली रुपियाँ छ त्यसलाई नै देऊ।’
“ती मानिसहरूले राजालाई भने, ‘तर मालिक, त्यो नोकरको त अघिबाटै दश
थैलो रुपियाँ छ।’
“राजाले भने, ‘म भन्छु जसकोमा धेरै छ उसलाई धेरै नै दिइन्छ, अनि जसकोमा छै न,
त्यसकोमा जो छ त्यो पनि लगिन्छ। अहिले मेरो शत्रुहरू कहाँ छन?् खोई तिनीहरू
कहाँ छन जसले म राजा भएको चाहाँदनै थे? ती शत्रुहरूलाई यहाँ ल्याऊ अनि मेरो
अघि तिनीहरूको हत्या गर।’ ”
यी सबै कुराहरू जब येशल
ू े भनिसक्नु भयो अनि उहाँ यरूशलेमतिर जानभु यो।१९८
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४.७९ मुख्य पूजाहारीहरूले लाजरसलाई पनि मार्ने षड़यन्त्र रच्दछन्
 त्यसबेला यहूदीहरूको निस्तार चाड़को समय नजीक आइरहेको थियो। धेरै मानिसहरू
यो चाड़ अगाडि नै यरूशलेम तर्फ लागे। तिनीहरू के ही बिशेष चीज बनाउन गए
आफैं लाई शद्ध
ु पार्नलाई। मानिसहरूले येशल
ू ाई खोजे। तिनीहरू मन्दिरको क्षेत्रमा
उभिए अनि परस्परमा सोधपछ
ु गरे , “तिमीहरू के भन्छौ? के उहाँ निस्तार चाड़मा
आउनु हुने छै न?” तर येशक
ू ो बिषयमा मखु ्य पजू ाहारीहरू र फरिसीहरूले बिशेष आज्ञा
दिएका थिए। तिनीहरूले भने कि यदि कसैले येशू कहाँ थियो भनेर थाहा पायो भने
त्यस मानिसले तिनीहरूलाई भन्नै पर्छ, ताकि तिनीहरूले पक्रन सकुन।्
निस्तार चाड़ हुनु भन्दा छ दिन अघि येशू बेथानी तर्फ जानभु यो। बेथानी त्यो शहर
थियो जहाँ लाजरस बस्थे। लाजरस येशल
ू े मृत्यु बाट उठाएका मानिस हुन।्
येशू बेथानीमा हुनहु ुन्छ भनेर धेरै यहूदीहरूले सनु े। तब तिनीहरू येशल
ू ाई हेर्न त्यहाँ
गए। तिनीहरू त्यहाँ लाजरसलाई पनि हेर्न गए। लाजरस जसलाई येशल
ू े मृत्युबाट
बचाउनु भएको थियो। यसैले मखु ्य पजू ाहारीहरूले लाजरसलाई पनि मार्ने योजनाहरू
गरे । लाजरसले गर्दा, धेरै यहूदीहरूले आफ्ना प्रमख
ु अगवु ाहरूलाई छोडेर येशल
ू ाई
बिश्वास गर्न थालेका थिए। त्यही कारणले गर्दा यहूदी अगवु ाहरूले लाजरसलाई मार्न
चाहेका थिए।१९९

५ येशूको मृत्युको हप्ता
५.१ यरूशलेममा येशूको प्रवेश
अर्को दिन येशू यरूशलेमतिर आईरहनु भएकोछ भनेर त्याहाँका मानिसहरूले सनु े।
तिनीहरूमा धेरै जसो यहूदीहरूको निस्तार चाडमा आउनेहरू थिए। मानिसहरूले
खजरु का हाँगाहरू लिए अनि येशल
ू ाई स्वागत गर्न निस्के ।२००
उहाँ जैतून नाउँ भएको पहाड़ नजिकको बेथफागे र बेथानी शहरमा पगु ्नुभयो।
उहाँले आफ्ना दईु जना चेलाहरूलाई बोलाउनुभयो अनि तिनीहरूलाई भन्नुभयो,
“यहाँ जनु गाउँ तिनीहरूको सामनु ्ने छ त्यहाँ जाऊ। जब शहरमा पस्न लागेका
हुन्छौ त्यहाँ एउटा गधालाई बाँधिराखेको पाउनेछौ। त्यो गधामा पहिले कोही
पनि चढेको छै न। गधाको लगाम फुकाल, अनि त्यसलाई मकहाँ लिएर आऊ।
कसैले गधा किन खोल्दैछौ भनी तिमीलाई सोधेभने भन, ‘यो गधा मालिकलाई
चाहिएको छ।’ ”
दवु ै चेलाहरू शहरतिर लागे। तिनीहरूले गधालाई येशल
ू े भन्नु भए झैं पाए। जब ती
चेलाहरूले गधाको डोरी खोल्दैथे, गधाको मालिकहरूले चेलाहरूलाई सोधे, “किन
तिमीहरू गधा खोल्दैछौ?”
चेलाहरूले जवाफ दिए, “प्रभल
ु ाई यसको अवश्यकता छ।” यसकारण तिनीहरूले
त्यो गधालाई येशक
ू हाँ ल्याए। चेलाहरूले आफ्ना वस्त्रहरू गधाको पिठ्यँमू ा बिछ्याए।
त्यसपछि तिनीहरूले येशल
ू ाई त्यो गधामा चढाए। येशू गधामाथि चढेर यरूशलेम तर्फ
लाग्नुभयो।२०१ अनेकौं मानिसहरूले सडकमा येशक
ू ो निम्ति भनेर आफ्ना वस्त्रहरू
ओछ्याए। कतिजनाले रुखका हाँगाहरू काटेर सडकमा ओछ्याए। के ही मानिसहरू
येशक
ू ो अघि-अघि हिँडदै थिए। के ही मानिसहरू उहाँकै पछि-पछि हिँड्दै थिए। सबै
मानिसहरू कराउँदै थिए,
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“ ’उहाँको प्रशसं ा गर!’
‘स्वागत गर! परमेश्वरले उहाँलाई आशीर्वाद
गरून् जो परमप्रभक
ै !’
ु ो नाउँमा आउनहु ुदँ छ
“हाम्रा पिता दाऊदको राज्यलाई परमेश्वरले आशीर्वाद दिऊन।्
जनु राज्य आउनेछ।
स्वर्गको परमेश्वरलाई प्रशसं ा!”२०२
अगमवक्ताले भनेको यो कुरा परू ा होस् भनेर यसो भएको थियो:
“सियोनका मानिसहरूलाई भन,
‘अहिले तिमीहरूको राजा आउनहु ुदँ छै ।
उहाँ बिनम्र हुनहु ुन्छ अनि गधामा चढेर आउनु हुदँ छ
ै ।
उहाँ एउटा भारी बोक्ने बछे डोमा चडेर आउनहु ुदँ छ
ै ,
	त्यो बछे डो काम गर्नकै खातिर जन्मेको पशु हो।’ ”२०३
येशक
ू ा चेलाहरूले त्यसबेला के भइरहेको थियो बझु ने न।् तर येशक
ू ो पनु रूत्थान
पछि तिनीहरूले येशक
ू ो महिमा सम्झे कि यी कुराहरू उहाँकै बिषयमा लेखिएको थियो
अनि मानिसहरूले उहाँकै निम्ति यी कुराहरू गरे का थिए।२०४
भीडमा उभिएर कोही फरिसीहरूले येशल
ू ाई भने, “गरू
ु ज्यू! यस्तो कुराहरू नभन्नु
भनेर तपाईका
चे
ल
ाहरूलाई
भन्नुहोस
।
”
्
ं
तर उहाँले भन्नुयो, “म तिमीहरूलाई भन्छु , यी कुराहरू भन्नै पर्छ। यदि मेरा
चेलाहरूले यी कुराहरू भनेनन् भने, यी ढुङ्गाहरू यसको लागि चिच्याउनेछन।् ”
येशू यरूशलेम नजिक आईपगु ्नुभयो। उहाँले शहरलाई हेर्नु भयो अनि त्यसको
निम्ति बिलाप गर्नुभयो। उहाँले यरूशलेमको बिषयमा भन्नुभयो, “तिम्रोमा के
ले शान्ति ल्याउँछ? यदि तिमीले आज बझु क
े ो भए, असल हुने थियो। तर तिमीले
जान्दैनौ, किनभने यो तिम्रो आँखाबाट ओझेल परे को छ। एउटा समय आउँदछ
ै कि
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तिम्रो शत्रुहरूले तिम्रो वरिपरि बाधाहरू खडा गराउने छन।् तिमीलाई तिनीहरूले
वरिपरिबाट घेर्नेछन् अनि तिमी सबै तिरबाट घेरामा पर्नेछौ। तिनीहरूले तिमीलाई
र तिम्रो मानिसहरूलाई ध्वंस पार्नेछन।् तिम्रो भवनहरूको एक ढुङ्गामाथिको अर्को
ढुङ्गा पनि छाडिने छै न।् यो घट्ना घट्नेछ, कारण तिमी जान्दैनौ तिमीलाई बचाउन
परमेश्वर कहिले आउँनहु ुन्छ।”२०५
येशू यरूशलेममा जानभु यो अनि मन्दिरभित्र पस्नुभयो। मन्दिरको वरिपरि उहाँले
हेर्नु भयो। तर अबेर भइसके को थियो। यसकारण उहाँ आफ्ना बाह्रजना प्रेरितहरूलाई
लिएर बेथानि पगु ्नुभयो।२०६
५.२ येशूले भन्नुभयो अन्जीरको रूख सकु ्ने छ
अर्को दिन, उहाँहरूले बेथानि छोड्नभु यो। येशू भोकाउनु भएको थियो। येशल
ू े टाढामा
एउटा अन्जीरको रूख देख्नुभयो। त्यहाँ पगु ेर के ही अन्जीरको फलहरू छ कि भनेर
हेर्नुभयो, तर त्यहाँ पातहरू मात्रै थिए। किनकि त्यो समय अन्जीरको फल फल्ने समय
थिएन। अनि उहाँले त्यो रूखलाई भन्नुभयो, “मानिसहरूले अब उप्रान्त तेरो फलहरू
फे रि कहिल्यै खाने छै न।” उहाँका चेलाहरूले यी सबै कुरा सनु े।२०७
५.३ येशूले ब्यापारीहरूलाई मन्दिर इलाकाबाट धपाउनु हुन्छ
उहाँहरू यरूशलेम जानभु यो। येशू मन्दिर जानभु यो। उहाँले मन्दिर इलाकाबाट बेच्ने र
किन्नेहरूलाई बाहिर निकाल्नु भयो। उहाँले बिभिन्न पैसा-रूपियाँका लेनदेन गर्नेहरूको
टेबलहरू पल्टाइदिनु भयो। ढुक्कु र बेच्नेहरूको चौकीहरू पनि उहाँले पल्टाइदिनु भयो।
येशल
ू े कसैलाई पनि मन्दिर प्राङ्गणमा के ही चीजहरू बोके र ल्याउने अनमु ति दिनु
भएन। तब उहाँले तिनीहरूलाई सिकाउनु भयो। उहाँले भन्नुभयो, “धर्मशास्त्रमा यस्तो
लेखिइएको छ, मेरो घर सबै जातिका निम्ति प्रार्थनाको घर कहलाइनेछ तर तिमीहरूले
परमेश्वरको घरलाई डाँकुहरू लकु ्ने घरमा परिवर्तन गरिरहेका छौ।”२०८
के ही अन्धा र के ही लङ्गडा मानिसहरू मन्दिरमा येशू कहाँ आए। येशल
ू े ती
मानिसहरूलाई निको पारिदिनु भयो। मखु ्य पजु ाहारीहरू र शास्त्रीहरूले यो दृष्य
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देख।े तिनीहरूले येशक
ू ा आश्चर्यकर्म कार्यहरू अनि मन्दिरमा बालकहरूले येशल
ू ाई
नै प्रशंसा गरिरहेका देख।े बालकहरू भन्दै थिए, “दाऊदका पत्रु , होसन्ना!” यसमा
पजू ाहरीहरू र शास्त्रीहरू क्रोधित भए।
मखु ्य पजू ाहरीहरू र शास्त्रीहरू येशल
ू ाई सोधे, “बालकहरूले के भनिरहेका छन्
तपाईलें सनु ्नु भो?”
येशल
ू े जवाफ दिनभु यो, “अवश्य। के तिमीहरूले कहिले धर्मशास्त्रहरूमा पढेका
छै नौ? ‘उहाँले बालकहरूलाई स्तुति गर्न सिकाउनु भयो?’ ”२०९
येशल
ू े मन्दिरमा दिनहुँ शिक्षा दिनहु ुन्थ्यो। मखु ्य पजू ाहारीहरू, ब्यवस्थाका
शास्त्रीहरू र कोही मानिसहरूका प्रमख
ु हरू येशल
ू ाई मार्ने दाऊ खोजिरहेका थिए। तर
यस कामको लागि तिनीहरूले उपाय पाएका थिएनन् किनभने सबै मानिसहरू ध्यान
पर्वू क येशक
ू ा कुराहरू सनि
ु रहेका थिए। मखु ्य पजू ाहारीहरू, ब्यवस्थाका शास्त्रीहरू र
प्रमख
ु हरूले येशल
ू ाई कसरी मार्नु पर्ने हो जान्दैन थिए।२१०
त्यसै रात, येशू अनि उहाँका चेलाहरूले शहर छोड्नभु यो।२११
५.४ सक
ु े को अन्जीरको रूख, विश्वास र प्रार्थना
अर्को बिहान, येशू आफ्ना चेलाहरूसँग जाँदै हुनहु ुन्थ्यो। तिनीहरूले अन्जीरको रूख
देखे जसलाई येशल
ू े सराप दिनभु एको थियो। अन्जीरको रुख जरादेखि टुप्पो सम्मै
सकि
सके
को
थियो।
पत्रुसले येशल
ु
ू ाई भने, “हे रब्बी, अन्जीरको रूखलाई हेर्नुहोस्
जसलाई तपाईलें हिजो सराप्नु भएको थियो। अहिले त्यो सकि
ु सके को र मरिसके को छ!”
येशल
े
जवाफ
दिन
भ
यो,
“परमे
श्व
रमा
बिश्वास
राख।
म
तिमीहरूलाई साँचो भन्दछु,
ू
ु
तिमीहरूले यो पर्वतलाई भन्नसक्छौ, जा अनि समद्रु मा खस।् अनि यदि तिमीहरूको
मनमा कुनै शक
ं ा छै न, अनि तिमीले बिश्वास गरे को खण्डमा तिमीले भनेको कुरा घट्ने
छ, तब परमेश्वरवले तिम्रो निम्ति यसो गरिदिनु हुनेछ। यसैले तिमीहरूले जे वस्तुको
निम्ति प्रार्थना गर्दछौ। अनि यदि चीजहरू पाइसके का छौ भन्ने बिश्वास राख्छौ तब
त्यो तिम्रो आफ्नै हुनेछ। जब तिमीहरू प्रार्थनाका निम्ति तयार हुन्छौ, अनि कसैको
बिरुद्धमा तिमीहरूमा भएको नराम्रो सम्झना भयो भने, त्यसलाई क्षमा गरिदेऊ। यसो
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गऱ्यौ भने स्वर्गमा हुनहु ुने तिमीहरूका पिताले पनि तिमीहरूका सबै पापहरू क्षमा
गरिदिनहु ुनेछ।”२१२
५.५ धार्मिक अगुवाहरूले येशूको अधिकारलाई अस्वीकार गर्छन्
येशू अनि उहाँका चेलाहरू फे रि यरूशलेम जानभु यो। येशू मन्दिरको वरिपरि जाँदै
हुनहु ुथ्यो मखु ्य पजु ाहारीहरू, शास्त्रीहरू र अग्रज यहूदी प्रमख
ु हरू उहाँकहाँ आए।
तिनीहरूले येशल
ू ाई भने, “हामीलाई भन्नुहोस् यी सब काम गर्नलाई तपाईसँं ग कुन
चाहिं त्यस्तो अधिकार छ? कसले तपाईलाई
ं यो अधिकार दिएका हुन।् ”
येशल
ू े भन्नुभयो, “म तिमीहरूलाई एउटा प्रश्न राख्दछु। यदि तिमीहरूले मेरो
प्रश्नको जवाफ दियौ, भने तब म तिमीहरूलाई भन्नेछु कि यी सब गर्नलाई मेरो के
अधिकार छ। यहू न्नाको बप्तिस्मा परमेश्वरबाट भएको हो वा मानिसबाट भएको हो?
मलाई जवाफ देऊ?”
ती यहूदी प्रमख
ु हरूले येशक
ू ो प्रश्न बारे बहस् गरे । तिनीहरू एक अर्कामाझमा बात
चीत गर्न लागे, “यदि हामीले जवाफ दियौं, ‘यहू न्नाको बप्तिस्मा परमेश्वरबाट भएको
हो,’ येशल
ू े भन्नुहुनेछ, ‘त्यसो भए तिमीहरूले यहू न्नालाई किन बिश्वास नगरे को?’ तर
यदि हामीले भन्यौ, ‘यहू न्नाको बप्तिस्मा मानिसबाट भएको हो,’ मानिसहरू हामीसँग
रिसाउनेछन।् ” (ती मानिसहरूसँग भयभीत थिए। सबैलाई यहू न्ना एकजना अगमवक्ता
हुन् भनेर बिश्वास थियो।)
तब तिनीहरूले येशल
ू ाई जवाफ दिए, “हामी यसको सही उत्तर जान्दैनौ।”
तब उहाँले भन्नुभयो, “तब यी सब कामहरू तिमीहरूलाई भन्दिन कि कुन
अधिकारद्वारा म यी कुराहरू गरिरहेको छु।”२१३
५.६ दुई छोराहरूको दृष्टान्त
“तिमीहरू यसको बारे मा के सोच्छौ? एकजना मानिसका दईु छोराहरू थिए। त्यो
मानिसले आफ्नो जेठा छोरालाई भन्यो, ‘छोरा, जाऊ र गएर आज दाखबरीमा काम
गर।’
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“छोराले जवाफ दियो, ‘म जाँदिन।’ तर के ही समयपछि उसले आफ्नो बिचार
बदल् ्यो, अनि गयो।
“त्यसपछि बाबु अर्को छोराकहाँ गए र भने, ‘छोरा, जाऊ अनि आज मेरो
दाखबारीमा काम गर।’ छोरोले जवाफ दियो, ‘हुन्छ, बाब,ु म गएर काम गर्छु।’ तर
त्यो छोरा गएन।
“अब यी दईु छोराहरूमा कुन चाहिँले आफ्नो बाबक
ु ो आज्ञा पालन गऱ्यो?”
यहूदी नेताहरूले जवाफ दिए, “जेठा चाँहिले।”
येशल
ू े तिनीहरूलाई भन्नुभयो, “म साँचो कुरा तिमीहरूलाई भन्दछु। कर
उठाउनेहरू र वेश्याहरू खराब मानिसहरू हुन् भनी तिमीहरू ठान्दछौ। तर परमेश्वरको
राज्यमा तिमीहरू भन्दा पहिले तिनीहरूले प्रवेश गर्न पाउनेछन।् यहू न्ना सही जीवन
जीउने उपाय देखाउनलाई आएका थिए। तर तिमीहरूले यहू न्नालाई पटक्कै बिश्वास
गरे नौ। तर कर उठाउनेहरू र वेश्याहरूले यहू न्ना माथि बिश्वास गरे । अनि महसल
ू
उठाउनेहरू र वेश्याहरूले यहू न्नालाई बिश्वास गरे को तिमीहरूले देखक
े ा थियौ। तर
अझै पनि तिमीहरूले उनलाई बिश्वास गर्न मन गरे नौ।२१४
५.७ दुष्ट किसानको दृष्टान्त
“यो उखान सनु कुनै मानिसको जमीन थियो। उसले त्यो जमीनमा दाख लगायो।
उसले दाखको जमीनको वरिपरि पर्खाल निर्माण गऱ्यो। अनि त्यसभित्र दाख पेल्ने
कोलखनेको थियो। फे रि त्यो मानिसले एउटा मचान बनायो। उसले आफ्नो खेत कोही
किसानहरूलाई जिम्मा दिएर ऊ यात्रामा गयो। के ही समय पछि, फसल उठाउने समय
भयो। अनि त्यस मानिसले आफ्नो हिस्सा ल्याउन पठायो।
“तर किसानहरूले ती नोकरहरूलाई समाते अनि एकजनालाई पिटे, अर्कोलाई मारिदिए
अनि अर्कोलाई ढुङ्गाले हिर्काएर मारिदिए। फे रि त्यो खेत-मालिकले किसानहरूकहाँ
अरू नोकरहरूलाई पठायो। उसले पहिलेभन्दा धेरै नोकरहरू पठाएको थियो। तर
किसानहरूले तिनीहरूसँग पनि यस्तै नै ब्यवहार गरे। त्यसपछि उसले आफ्नै छोरालाई
किसानहरूकहाँ पठायो। उसले भन्यो, ‘किसानहरूले मेरो छोरालाई आदर देखाउनेछन।् ’
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“तर किसानहरूले आपसमा यसो भने, ‘यो ता मालिकको छोरा हो। यो खेत उसको
हुनेछ। हामीले यसलाई माऱ्यौं भने खेत हाम्रै हुनेछ।’ अनि किसानहरूले छोरालाई
समातेर, उसलाई खेत बाहिर मारे र फ्याँकिदिए।
“अब त्यो खेतको मालिक आएर ती किसानलाई के गर्लान?”
ती यहूदी पजू ाहारीहरू र नेताहरूले भने, “उनले ती दष्टु हरूलाई अवश्य नै मार्नेछन।्
त्यसपछि उनले आफ्नो खेत अरू किसानहरूलाई कमाउन दिनेछन।् जसले फसलको
समयमा मालिकलाई उसको भाग बझु ाउन ल्याउँछ उनीहरूलाई त्यो खेत कमाउन दिईनेछ।”
येशल
ू े तिनीहरूलाई भन्नुभयो, “निश्चय नै तिमीहरूले यो धर्मशास्त्रमा पढेका छौ:
‘जनु ढुङ्गालाई डकर्मीहरूले रद्द गरे ,
त्यही ढुङ्गा मखु ्य कुने ढुङ्गा बन्यो।
यो परमप्रभल
ु े गर्नु भएको हो,
र यो हाम्रो लागि अचम्मको हुनेछ।’
“त्यसैकारण म तिमीहरूलाई भन्दछु, परमेश्वरको राज्य तिमीहरूबाट खोसिनेछ।
त्यस पछि परमेश्वरले यस्ता मानिसहरूलाई दिनहु ुनेछ, जसले परमेश्वरले आफ्नो
राज्यमा चाहनु भए अनसु ारको काम उत्पन्न गर्नेछन।् अनि जो कोही पनि त्यो
ढुङ्गामाथि खस्नेछ ऊ टुक्रा टुक्रा बन्नेछ। यदि त्यो ढुङ्गा कसैमाथि खस्यो भने त्यसले
त्यसलाई धल
ू ोपिठो पार्नेछ।”
येशल
े
भन्नु
भएको यो उखानलाई मखु ्य पजू ाहारीहरू र फरिसीहरूले सनु े। येशल
ू
ू े
तिनीहरूकै बिषयमा बोल्दै हुनहु ुन्छ भन्ने कुरा तिनीहरूले बझु ।े तिनीहरू येशल
ू ाई पक्रने
उपाय खोजीरहेका थिए। तर तिनीहरू मानिसहरूदेखि डराउँथे। किनभने मानिसहरूमा
येशू अगमवक्ता हुन् भन्ने बिश्वास थियो।२१५
५.८ विवाह भोजको दृष्टान्त
मानिसहरूलाई बझु ाउनका निम्ति येशल
ू े के ही दृष्टान्तहरू भन्नुभयो। “स्वर्गको राज्य
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एउटा राजा जस्तै हो, जसले आफ्नो छोराको बिवाहमा भोजनको ब्यवस्था गर्छन।्
राजाले के ही मानिसहरूलाई भोजमा निम्तो गरे का थिए। जब भोज तयार भयो, राजाले
आफ्ना नोकरहरूलाई ती मानिसहरूलाई बोलाउन पठाए। तर मानिसहरूले राजाको
यस भोजमा उपास्थित हुन अस्वीकार गरे ।
“तब राजाले अझ धेरै नोकरहरू पठाए। राजाले नोकरहरूलाई यसो भनेका थिए,
‘मैले निम्त्याएका ती मानिसहरूलाई खाना तयार भयो भनेर भन्नु। मैले मेरा गोरूहरू
अनि पष्ट्या
ु एका पशहु रू मारे को छु। सबै कुरा तयारी छ। बिवाहको भोजमा सामेल
हुन आऊ।’
“नोकरहरूले ती मानिसहरूलाई भोजमा आउने आग्रह गरे । तर तिनीहरू नोकरहरूको
कुरा सनु ्न अस्वीकार गरे । ती मानिसहरू आ-आफ्नै काममा लागे। एकजना आफ्नो
खेतमा गए, अनि अर्को आफ्नो ब्यापारतिर लागे। कसैले नोकरहरूलाई समातेर पीटे
अनि तिनीहरूलाई मारिदिए। यो सनु ेर राजा क्रोधित भए। राजाले आफ्नो सेना पठाए,
ती हत्याराहरूलाई मारे अनि तिनीहरूको शहर जलाएर भष्म पारिदिए।
“त्यसपछि, राजाले आफ्ना नोकरहरूलाई भने, ‘बिवाहको भोज तयारी छ। मैले ती
मानिसहरूलाई बोलाएको हु,ँ तर तिनीहरू यो भोजमा सामेल हुन योग्यको भएनन।्
यसकारण तिमीहरू गल्लीका कुना कुनामा जाऊ अनि देखक
े ाहरू जतिलाई भोजमा
सामेल हुन निम्त्याएर ल्याऊ। तिनीहरूलाई मेरो भोजमा आऊ भनिदेऊ।’ अनि
नोकरहरू गल्लीहरूतिर गए। तिनीहरूले भेटेसम्म सबैलाई भेला पारे । तिनीहरूले राम्रा
नराम्रा मानिसहरू सबैलाई भोजमा सामेल गराउन लगे। त्यो ठाउँ मानिसै-मानिसको
भी ँडले भरियो।
“त्यसपछि ती खाँदगै रे का मानिसहरूलाई हेर्न भनी राजा आए। कुनै एकजनालाई
बिवाहको पोशाकमा नभएको राजाले भेट्टाए। राजाले भने, ‘मित्र, तिमी यहाँ भित्र
कसरी आयौ? बिवाहको लागि लाउने पोशाक तिमीले लगाएका छै नौ।’ तर त्यो
मानिस के ही बोलेन। अनि राजाले आफ्ना नोकरहरूलाई भने, ‘त्यसका हात खट्टा
ु
बाँधरे त्यसलाई अँध्यारोमा फालिदेऊ जहाँ मानिसहरू द:ु खले रूवाबासी गर्दै र दाह्रा
किट्दै बस्छन।् ’
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“हो धेरै मानिसहरू बोलाइएका हुन्छन।् तर चनि
ु एका थोरै मात्र छन।् ”२१६
५.९ सिजरलाई महसल
ू तिर्नु उचित छ की छै न?
तब फरिसीहरूले त्यो स्थान छाडे जहाँ येशल
ू े सिकाँउदै हुनहु ुन्थ्यो। येशल
ू ाई प्रश्नहरूको
जालमा पार्न तिनीहरू सहमत भए। फरिसीहरूले येशल
ू ाई फँ साउन के ही मानिसहरू
पठाए। तिनीहरूले के ही आफ्नै मानिसहरू र के ही हेरोदी दलका मानिसहरूलाई पठाए।
ती मानिसहरूले भने, “गरू
ु ज्यू, तपाई ं अति इमान्दार हुनहू ुन्छ भनेर हामी जान्दछौ।
हामी जान्दछौं तपाईलें परमेश्वरको मार्ग बारे ठीकसित सिकाउनहु ुन्छ। तपाई कसै
ं सित
डराउनु हुन्न। तपाईको
ं अघि सबै मानिसहरू समान छन।् यसर्थ हामीलाई तपाईका
ं
धारणा भन्नुहोस।् सिजरलाई कर तिर्नु उचित हो कि होइन?”
तर ती मानिसहरूले नराम्रो जालसाजी गर्दैछन् भनेर येशल
ू े बझु ीहाल्नुभयो। अनि
उहाँले भन्नुभयो, “तिमीहरू कपटीहरू हौ। के ही झटू ो निहुमँ ा तिमीहरू मलाई फँ साउन
चाहन्छौ? कर तिर्नमा उपयोग गरीने सिक्का मलाई देखाऊ।” ती मानिसहरूले येशल
ू ाई
एक चाँदीको सिक्का देखाए। येशल
ू े फे रि भन्नुभयो, “सिक्कामा कसको चित्र छ? अनि
कसको नाम त्यहाँ अकि
ं त छ।”
ती मानिसहरुले जवाफ दिए,” यो सिजरको चित्र हो र यसमा सिजरको नाम अकि
ं त
छ।” येशल
ू े फे रि भन्नुभयो, “जो सिजरको हो त्यो सिजरलाई देऊ र जो परमेश्वरको
हो त्यो परमेश्वरलाई देऊ।”
ती मानिसहरूले येशल
ू े भन्नुभएको कुरा सनु े, र तिनीहरू छक्क परे । अनि येशल
ू ाई
त्यही छोडेर तिनीहरू गए।२१७
५.१० विवाह र सातजना दाजू-भाइहरू
 त्यही दिन के ही सदक
ू हाँ आए। सदक
ु ीहरू येशक
ु ीहरू बिश्वास गर्थे, कि कुनै मानिस
मृत्युबाट बौरी उठ्ने छै न। सदक
ू ाई एउटा प्रश्न गरे ; तिनीहरूले भने,
ु ीहरूले येशल
“गरू
ु ज्यू, मोशाले भने अनसु ार कुनै बिवाहित परू
ु ष बालबच्चा नभईकन मऱ्यो भने
उसको भाइले आफ्ना दाज्यूका निम्ति सन्तानहरू जन्माउन त्यस बिधवा आईमाईलाई
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बिवाह गर्नसक्छ। हामी बीच सातजना दाज्यू-भाईहरू थिए। जेठाले विवाह गऱ्यो र
मऱ्यो। उसको कुनै बालबच्चा थिएन। यसर्थ उसको भाइले बिधवी भाउज्यूलाई बिवाह
गऱ्यो। त्यसपछि त्यो दोस्रो भाइ पनि मऱ्यो। त्यस्तै घट्ना तेस्रो भाइसँग पनि घट्यो र
त्यस्तै अरू दाज्यू-भाईहरूसँग गर्दै सात दाज्यू-भाईसम्म घट्यो। तिनीहरू सबै मरे पछि
त्यो आईमाई पनि मरी। तर ती सातैजना दाज्यू-भाईहरूले त्यस आईमाईलाई बिवाह
गरे का थिए। तब पनु रूत्थानमा त्यो स्त्रीको पति कुन चाहीं हुनेछ?”
येशल
ू े जवाफ दिनभु यो, “तिमीहरू यो कुरा बझु ्दैनौ किनभने धर्मशास्त्रमा के
लेखक
े ो छ त्यो तिमीहरू जान्दैनौ। परमेश्वरको शक्तिको बिषयमा पनि तिमीहरू
के ही जान्नदै ौ। त्यसबेला जब मानिसहरू मृत्युबाट बौरिउठ्छन् त्यहाँ बिवाहको प्रश्न नै
आउँदनै । मानिसहरू त्यहाँ एक-अर्कासंँग बिवाह गर्ने छै नन।् सबै मानिसहरू स्वर्गका
स्वर्गदतू हरू झैं हुनेछन।् यसकारण पनु रूत्थानको बिषयमा परमेश्वरले तिमीहरूलाई के
भन्नु भएको छ त्यो पढेका छै नौ। परमेश्वरले भन्नुभएको छ, ‘म अब्राहामको परमेश्वर,
इसहाकको परमेश्वर, अनि याकूबका परमेश्वर हु।ँ ’ यसको मतलब परमेश्वर मृत
मानिसहरूका परमेश्वर हुनहु ुन्न तर जिउँदा मानिसहरूको परमेश्वर हुनहु ुन्छ।”
मानिसहरूले सनु े र येशक
ू ो शिक्षामा तिनीहरू छक्क परे ।२१८
५.११ सबैभन्दा महत्वपूर्ण आज्ञा
येशल
े
सद
यसरी
जवाफ दिएर तिनीहरूलाई चपु बनाई दिनू भएको सनु ेर
क
ीहरूदलाई
ू
ु
फरिसीहरू जम्मा भए। एकजना फरिसी मोशाको ब्यवस्था प्रति निकै ज्ञान भएको
थियो। त्यो फरिसीले येशल
ू ाई परीक्षा गर्ने इच्छा गऱ्यो। त्यस फरिसीले येशल
ू ाई सोध्यो,
“गरू
ु ज्यू, ब्यवस्थामा सबैभन्दा ठूलो आज्ञा कुन हो?”२१९
येशल
ू े उत्तर दिनभु यो, “सब भन्दा महान आज्ञा यस्तो छः ‘इस्राएलका मानिसहरू,
सनु ! परमप्रभू हाम्रा परमेश्वरनै एक परमप्रभु हुन।् तिमीहरूले परमप्रभु तिमीहरूको
परमेश्वरलाई सारा हृदयले, सारा आत्माले, सारा प्राणले र सारा शक्तिले उहाँलाई
प्रेम गर्नुपर्छ।’ दोस्रो महान् आज्ञा यस्तो छः ‘तिमीहरूले आफूलाई प्रेम गरे जस्तो
अरू मानिसहरूलाई पनि प्रेम गर्नुपर्छ।’ यी आज्ञाहरू भन्दा अन्य आज्ञाहरू महान
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छै नन।् ”२२० अगमवक्ताहरूका सबै ब्यवस्था र रचनाहरू यिनै दईु आज्ञाहरूमा
आधारित छन।् ”२२१
शास्त्रीहरूले उत्तर दिए, “हे गरुु ज्यू, त्यही नै ठीक उत्तर हो। तपाईलें जे भन्नुभयो
त्यो ठिक हो। परमेश्वर एउटै परमप्रभु हुन् अनि अरू कुनै परमेश्वर छै नन।् अनि
एउटा मानिसले आफ्नो सारा हृदयले, सारा प्राणले, सारा आत्माले र सारा शक्तिले
परमेश्वरलाई प्रेम गर्नुपर्छ। अनि आफूले आफूलाई प्रेम गर जस्तै अरू मानिसहरूलाई
पनि प्रेम गर्नुपर्छ। यी आज्ञाहरू सबै अर्पणहरू अनि परमेश्वरलाई गरिएको अरू
बलिदानहरू भन्दा अत्यन्त मखु ्य छन।् ”
येशल
ू े त्यस मानिसले बद्धि
ु मानपर्वु क जवाफ दिएको पाउनभु यो। अनि उहाँले त्यस
मानिसलाई भन्नुभयो, “तिमी परमेश्वरको राज्य नजिक छौ।”२२२
५.१२ ख्रीष्ट दाऊदका “पुत्र” या “प्रभु” हुन?्
जब फरिसीहरू त्यहाँ भेला भईरहेका थिए, येशल
ू े तिनीहरूलाई एउटा प्रश्न गर्नुभयो,
“ख्रीष्टको बिषयमा तिमीहरूको के धारणा छ? उहाँ कसको पत्रु हुनहु ुन्छ।”
फरिसीहरूले जवाफ दिए, “ख्रीष्ट दाऊदका पत्रु हुन।् ”
त्यसपछि येशल
ू े फरिसीहरूलाई भन्नुभयो, “यदि त्यसो भए दाऊदले उहाँलाई
किन ‘परमप्रभ’ु भने? दाऊद पवित्र आत्माको शक्तिद्वारा बोलिरहेका थिए। दाऊदले
भने,
‘प्रभल
ु े मेरो प्रभल
ु ाई भन्नुभयो:
मेरो दाहिनेपटि बस,
अनि म तिम्रो शत्रुहरूलाई तिम्रा वशमा राख्नेछु।’
दाऊदले ख्रीष्टलाई ‘परमप्रभ’ु भन्दछन।् त्यसो भए कसरी उनि दाऊको पत्रु हुनसक्छन?् ”
कुनै पनि फरिसीहरूले येशक
ू ो यो प्रश्नको जवाफ दिन सके नन।् अनि त्यस दिनदेखि
कसैले पनि येशल
ू ाई अझ बढ़ता प्रश्नहरू गर्ने साहस गरे नन।् २२३
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५.१३ येशूले धार्मिक अगुवाहरूको आलोचना गर्नुहुन्छ
तब येशल
ू े मानिसहरू र आफ्ना चेलाहरूसँग कुराकानी गर्नुभयो। येशल
ू े भन्नुभयो,
“काननू का शास्त्रीहरू र फरिसीहरूलाई मोशाको नियमको बिषयमा शिक्षादिने
अधिकार छ। यसर्थ तिनीहरूले सिकाएको कुरा पालन गर्नु पर्छ। तिनीहरूले अह्राएका
कामहरू गर्नु। तर तिनीहरूको जीवनशैलीको अनश
ु रण नगर्नु। तिनीहरू के ही गर्न भनि
तिमीहरूलाई अह्राउँछन् तर आफू चाँहि के ही गर्दैनन।् मानिसहरूले पालन गर्नु अति
कठीन पर्ने नियमहरू तिनीहरू बनाउँछन।् ती नियमहरू पालन गर्न तिनीहरू अरूलाई
करमा पार्दछन।् तर तिनीहरू आफैं चाँहि कुनै नियम पालन गर्ने चेष्टा पनि गर्दैनन।्
“तिनीहरू मानिसहरूलाई देखाउनका निम्ति राम्रा कुरा गर्दछन।् तिनीहरू आफ्ना
धर्मशास्त्रहरूका बिशेष सन्क
दू राख्छन।् तिनीहरू सन्क
दू हरू ठूला-ठूला बनाउँछन।्
अनि मानिसहरूले देख्न सकुन भनेर तिनीहरू आफ्ना प्रार्थनामा लगाउने वस्त्रहरू
पनि लामा-लामा बनाउँछन।् ती काननु का शास्त्रीहरू र फरिसीहरू उत्सवहरूमा विशेष
आसनहरू ओगट्न रूचाउँछन।् त्यसरी नै सभाघरहरूमा पनि मखु ्य आसनहरू प्राप्त
गर्न चाहन्छन।् बजारहरूमा पनि तिनीहरू मानिसहरूबाट सम्मान पाउने इच्छा गर्छन।्
अनि तिनीहरूलाई ‘गरू
ु ’ भनी सम्बोधन गरे को सनु ्न चाहन्छन।्
“तर तिमीहरूलाई कसैले गरुु ज्यू ‘नभनोस। तिनीहरू सबै दाज्यूभाईहरू अनि
दिदी-बहीनीहरू हौ। तिमीहरूको एक मात्र ‘गरू
ु ’ हुनहु ुन्छ। अनि यस पृथ्वीमा कसैले
पनि कसैलाई ‘पिता’ भनी सम्बोधन नगर्नु। तिमीहरूको एक मात्र पिता हुनहु ुन्छ।
उहाँ स्वर्गमा हुनहु ुन्छ। अनि तिमीहरूले कसैलाई ‘मालिक’ भन्नु हुदँ नै । तिमीहरूको
एकमात्र मालिक हुनहु ुन्छ, ख्रीष्ट। तिमीहरूमाझ जो सबै भन्दा महान छ, ऊ तिमीहरूको
सेवक हुनपु र्छ। जसले आफूलाई ठूलो देखाउँछ उसले आफूलाई नम्र तलु ्याउनु पर्छ।
“शास्त्रीहरू र फरिसीहरूका निम्ति यो अति नराम्रो हुनेछ। तिमीहरू कपटीहरू हौ।
तिमीहरू स्वर्गको राज्यमा प्रेवश गर्न चाहने मानिसहरूको ढोका थनु ्छौ। तिमीहरू
आफैं पनि प्रवेश गर्दैनौ, अनि प्रवेश गर्न इच्छा गर्ने अरूहरूलाई पनि बाधा दिन्छौ।
“तिमी शास्त्रीहरू र फरिसीहरूका निम्ति यो खराब हुनेछ। तिमीहरू कपटीहरू हौ।
तिमीहरू एक मानिसलाई आफ्नो मतमा ल्याउनका लागि समद्रु हरू पार गर्दै बिभिन्न
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देशहरू चाहार्छौ यस्तो कोही मानिसहरू भेट्टायो भने तिमीहरू त्यसलाई आफू भन्दा
दोबर खराब तलु ्याउँछौ। अनि तिमीहरू यति हुन्छौ कि तिमीहरू नरकको योग्य हुन्छौ।
“यी शास्त्रीहरू र फरिसीहरूलाई धिक्कार। तिमीहरू अन्धो छौ अनि तिमीहरू
अरूलाई डोऱ्याउँछौ। तिमीहरू भन्दछौ, ‘यदि कसैले मन्दिरको नाममा शपथ लियो
त्यो अर्थहीन हुन्छ। तर यदि कसैले मन्दिरको सनु छोएर शपथ गऱ्यो भने, उसले त्यो
शपथ परू ा गर्नुपर्छ’ तिमीहरू अन्धा-मर्ख
ू हरू हौ! सनु ठूलो हो की सनु लाई पवित्र
पार्ने मन्दिर ठूलो?
“अनि तिमीहरू भन्दछौ, ‘यदि कसैले बेदी छोएर शपथ लियो भने त्यो के ही होइन।
तर यदि कसैले बेदीमाथिको भेटी छोएर शपथ लियो भने त्यो आफ्नो कसमको ऋणी
हुन्छ।’ तिमीहरू अन्धो हौ। भेटी कि भेटीलाई पवित्र तलु ्याउने बेदी ठूलो हो? जसले
प्रतिज्ञा गर्नलाई बेदीको प्रयोग गर्छ उसले बेदी र त्यसमा भएका भेटी दवु ै चीजलाई
छोएर प्रतिज्ञा गरे को हुन्छ। अनि जसले प्रतिज्ञा गर्नलाई मन्दिरको प्रयोग गर्छ उसले
मन्दिर र मन्दिरमा बस्ने ‘एकलाई’ छोएर शपथ खाएको हुन्छ। अनि जसले स्वर्गको
नाउँमा शपथ लिन्छ उसले परमेश्वरको सिंहासन अनि त्यस सिंहासनमा बस्नेलाई
छोएर शपथ लिएको हुनेछ।
“शास्त्रीहरू र फरिसीहरूलाई धिक्कार। तिमीहरू कपटीहरू हौ। आफूमा भएको
हरे क चीजको, पदु ीना, सपू र जीरा को दशांश भागमा एक भाग मात्र परमेश्वरलाई
दिन्छौ। तर तिमीहरू असल हुने दया देखाउने र इमान्दार हुने जस्ता ब्यवस्थाका प्रमख
ु
कुराहरू लत्याउँछौ। तिमीहरूले ती कुराहरू पनि नलत्याईकन यी कामहरू गर्नुपर्ने हो।
तिमीहरू अन्धा छौ तर अरूलाई अगवु ाइ गर्ने कोशिस गर्छौ। तिमीहरू भसु नु ा चाँहि
चाल्दछौ तर ऊँटलाई चाँहि निल्दछौ। तिमीहरू त्यस्तै छौ।
“शास्त्रीहरू र फरिसीहरूलाई धिक्कार होस।् तिमीहरू कपटीहरू हौ। तिमीहरू
आफ्नो थाल र बटुकोलाई बाहिरबाट मात्र धनु ्छौ। तर भित्र भने अरूलाई ठगेर
हत्याएका बस्तुहरू अनि तिमीहरू स्वयंलाई खश
ु ी पार्ने चीजहरूले भरिएका हुन्छन।्
ए अन्धा फारिसीहरू पहिला प्यालाको भित्रपटि सफा गर र त्यसलाई चोखो बनाऊ।
तब प्यालाको बाहिरी भाग पनि चोखो हुनेछ।
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“ब्यवस्थाका शास्त्रीहरू र फरिसीहरूलाई धिक्कार। तिमीहरू कपटी हौ। तिमीहरू
चनु ा पोतेको चिहानहरू जस्ता छौ, जो बाहिरबाट सनु ्दर देखिन्छन। तर भित्रपट्टि मरे को
मानिहरूको हड्डीहरू हुन्छन।् तिमीहरू पनि त्यस्तै हौ। बाहिरबाट तिमीहरूलाई राम्रै
देखिन्छ। तर भित्र तिमीहरूमा छल र कपटले भरिएको छ।
“शास्त्रीहरू र फरिसीहरूलाई धिक्कार। तिमीहरू कपटीहरू हौ। अघिका
अगमवक्ताहरूको लागी तिमीहरूले चिहान बनाउँछौ। असल मानिसहरूको
चिहानहरू सिंगार्छौ। अनि तिमीहरू भन्दछौ, ‘यदि हामी हाम्रा पर्खा
ू हरूका समयमा
हुदँ ो हो, ता ती अगमवक्ताहरूलाई मार्न हामी उनीहरूलाई सहयोग गर्ने थिएनौ।’
यसरी अगमवक्ताहरू मार्नेका सन्तान हामी हौं भन्ने स्वीकार आफैं तिमीहरू दिन्छौ।
यसकारण जाऊ अनि आफ्ना पर्खा
ु हरूले शरू
ु गरे का पापकर्म परु ा गर।
“तिमीहरू सर्पहरू हौ। तिमीहरू बिषालु सर्पका सन्तानहरू हौ। परमेश्वरदेखि
तिमीहरू उम्कन सक्दैनौ। तिमीहरू सबै दोषी पाइनेछौ अनि नरकमा जानेछौ।
यसकारण म तिमीहरूलाई भन्दछु: म तिमीहरूको लागि अगमवक्ताहरू बद्धि
ु मान
मानिसहरू र शास्त्रीहरू पठाउँछु। यी मध्ये कतिपयलाई तिमीहरूले मार्नेछौ। कसैलाई
झणु ्डयाउनेछौ। कसैलाई तिम्रा सभाघरमा कोर्रा लाउनेछौ अनि एउटा शहर देखि अर्को
शहरसम्म तिनीहरूलाई लखेट्छौ।
“अनि पृथ्वीमा मारिएका सबै असल मानिसहरूको रगतको निम्ति तिमीहरूलाई
दोष्याइँने छ। हाबिल जस्ता राम्रा मानिसको रगतका निम्ति अनि मन्दिर र बेदीको
माझमा मारिएको बेरेक्याहको छोरो जकरियाको रगतको निम्ति यस पृथ्वीमा हाबिल
देखि जकरियाको समयसम्म मारिएका सबै राम्रा मानिसहरूको रगतको निम्ति
तिमीहरूनै दोषी ठहरिनेछौ। म तिमीहरूलाई साँचो भन्दछु। यी सबै कुरा तिमीहरू नै
अहिले बाँचिरहेका मानिसहरूमाथि आइलाग्नेछ।
“हे यरूशलेम, यरूशलेम! तिमीहरू अगमवक्ताहरूलाई मार्छौ अनि तिमीहरूकहाँ
पठाइएका सदं श
े वाहकहरूलाई ढुङ्गा हान्छौ। धेरैपल्ट मैले तिम्रा मानिसहरूलाई मद्दत
गर्न चाहेको हु।ँ जसरी पोथीले आफ्ना चल्लाहरूलाई पखेटामनि
ु बटुल्छ, त्यसरीनै मैले
तिम्रा मानिसहरूलाई बटुल्न चाहेको हु।ँ तर तिमीहरूले मलाई त्यसो गर्न दिएनौ। तब
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तिमीहरूको घर पनि उजाड बनाइनेछ। म भन्दछु, ‘अब उप्रान्त परमप्रभक
ु ो नाउँमा
आउने मानिस धन्यका हुन,् ’ भन्दै उसलाई स्वागत नगरून्जेल सम्म तिमीहरूले मलाई
देख्नेछौ।”२२४
५.१४ एक गरीब विधवाले आफूसँग भएको सबै दिइन्
येशू मन्दिरको ढुकुटी सामु बस्नुभयो जहाँ आएर मानिसहरूले पैसा चढाउने गर्दथे।
उहाँले धेरै धनी मानिसहरूले मन्दिरको ढुकुटीमा धेरै पैसा हालेको हेर्नुभयो। तब एउटी
गरीब बिधवु ा आई अनि दईु वटा स-साना ताँमाका सिक्काहरू दिई। ती सिक्काहरूको
मलू ्य एक पैसा भन्दा कम थियो।
येशल
ू े आफ्ना चेलाहरूलाई आफूकहाँ बोलाउनभु यो। उहाँले भन्नुभयो, “म
तिमीहरूलाई साँचो भन्दछु। यो गरीब बिधवु ाले खाली दईु वटा स- साना सिक्काहरू
चढाई। तर वास्तवमा अरू धनी मानिसहरूले दिएको भन्दा त्यसले धेरै दिई। ती
मानिसहरूको धेरै छन,् तर तिनीहरूले आफूलाई नचाहिएको मात्र दिएका छन।् त्यो
स्त्री धेरै गरीब छे । तर त्यसले आफूमा भएको सबै नै दिई। अनि त्यसले ती पैसाहरू
आफूलाई मदत पऱु ्याउनको लागि नै हो भन्ने ठानी।”२२५
५.१५ येशूले भविष्यको बारेमा चेताउनी दिनुहुन्छ
येशल
े
मन्दिरको
ईलाका छोड्न लाग्नुभएको थियो। कुनै एकजना चेलाले उहाँलाई
ू
भने, “गरू
ज्यू
हे
र्नु
ह
ोस।् यी मन्दिरको भवनहरू धेरै ठूला-ठूला ढुङ्गाहरूले बनेर अति
ु
सनु ्दर भएको छ।”
येशल
ू े भन्नुभयो, “के तिमीहरू यो ठूला भवनहरू देख्छौ? यी भवनहरू सबै ध्वंस
हुनेछ। प्रत्येक ढुङ्गा भईू माँ फ्याँकिनेछ। एउटामाथि अर्को कुनै ढुङ्गा त्यहाँ रहने छै न।”
त्यसपछि येशू जैतनू डाँडामा बसिरहनु भएको थियो। उहाँ पत्रुस, याकूब यहू न्ना
र आन्द्रियाससँग अलग्गै हुनहु ुन्थ्यो। तिनीहरू सबैले मन्दिर देख्न सके । तिनीहरूले
येशल
ू ाई सोधे, “हामीलाई भन्नुहोस् कहिले यस्तो घट्ना घट्ने छ? अनि यी सब घट्ना
हुनलाग्दा के संकेत हुनेछ?”
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येशल
ू े चेलाहरूलाई भन्नुभयो, “होशियार रहो! कसैले तिमीहरूलाई मर्ख
ू
नबनाओस।् धेरै मानिसहरू मेरा नाममा आउनेछन।् तिनीहरूले भन्नेछन,् ‘म नै ख्रीष्ट
हु।ँ ’ अनि तिनीहरूले धेरै मानिसहरूलाई मर्ख
ू तलु ्याउनेछन।् तिमीहरूले लडाईको
बारे मा सनु ्न पाउनेछौ। अनि अरू हुने लँडाईहरूको बारे मा पनि कथाहरू सनु ्नेछौ।
तर डराऊनु पर्दैन। अन्तको समय आउन अघिनै यी घट्नाहरू घट्नेछ। राष्ट्रहरू अन्य
राष्ट्रहरूसित लडाई गर्नेछन।् राज्य राज्यहरू माझ लडाई चल्नेछ। बिभिन्न ठाउँहरूमा
भक
ू म्प जानेछ। यस्तो समय पनि आउने छ जतिबेला खानलाई के ही कुरा हुनेछैन। त्यस
समयमा नयाँ जन्म हुने प्रारम्भिक समयमा जस्तै कष्टपर्णू हुनेछ।
“तिमीहरू होशियारी बस। मानिसहरूले तिमीहरूलाई पक्रनेछन् अनि न्यायको
लागि लैजानेछन।् तिनीहरूले सभाघरहरूमा तिमीहरूलाई पिट्नेछन।् तिमीहरूलाई
हाकिमहरू र राजाको सामु जबरजस्ती उभ्याइनेछ। तिमीहरूले मेरो बारे मा साँक्षी दिनु
पर्नेछ। तिमीहरूले मलाई पछ्याएको कारणले गर्दा यी सबै हुनेछ यस भन्दा अघिनै सबै
जातिहरूमा स-ु समाचार प्रचार गरिनु पर्नेछ। तिमीहरू पक्राउ हुनेछौ अनि न्यायको
भागी बन्नु पर्नेछ। तर तिमीहरूले त्यहाँ जे भन्नेछौ त्यस बारे डराउनु पर्ने छै न। त्यसबेला
परमेश्वरले तिमीलाई जे दिनहु ुन्छ त्यही भन्नु पर्नेछ। त्यसबेला वास्तवमा तिमी आफैं
बोलिरहेको हुने छै नौं। पवित्र-आत्मा बोलिरहेको हुनेछ।
“दाज्यूभाईहरूले दाज्यूभाईहरूलाई मार्नेछन बिश्वासघात गर्नेछन।् बाबहु रूले
आफ्नै छोराहरूप्रति बिेश्वासघात गर्नेछन।् अनि मार्नेछन।् छोरा छोरीहरू पनि आफ्नै
आमाबाबहू रूको बिरूद्धमा उठ्नेछन् अनि तिनले आमाबाबहू रूलाई मार्नेछन।
सबै मानिसहरूले मलाई पछ्यायौ भनेर तिमीहरूलाई घृणा गर्नेछन।् तर जो चाँहि
अन्त्यसम्म नै बलवान रहन्छ उ मात्रै बाँच्ने छ।२२६ संसारै भरि परमेश्वरको राज्यको
बारे मा स-ु समाचार प्रचार गरिनेछ। प्रत्येक राष्ट्रलाई नै यी कुराहरू भनिनेछ। त्यसपछि
अन्त्य आउने छ।२२७
“तिमीहरूले भयानक बिनाश देख्नेछौ। तिमीहरूले त्यो घट्ना एउटा यस्तो ठाउँमा
उभिएर हेर्ने छौ जहाँ त्यस्तो नहुनु पर्नेथ्यो।” (मानिस जसले पढ्छ यसको अर्थ के हुन्छ
बझु ्नुपर्छ।) “त्यसबेला यहूदियाका मानिसहरू पहाड़हरूतिर भाग्नुपर्छ। मानिसहरू
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समय खेर नफाली भाग्नुपर्छ। यदि कुनै मानिस घरको छानामा छ भने घरबाट के ही
निकाल्नलाई उ तलतिर ओर्लेनु हुदनै । यदि कुनै मानिस आफ्नो खेतबारीमा छ भने त्यो
पनि फर्के र आफ्नो वस्त्र ल्याउन त्यहाँ जानेछैन।
“हाय, त्यसबेला गर्भवती स्त्री वा स-साना नानीका आमाहरूलाई पनि नराम्रो
हुनेछ। यस्तो घट्ना जाडोको समयमा नहोस् भनेर प्रार्थना गर। किनभने ती दिनहरूमा
जनु कष्ट हुन्छ त्यो यस्तो हुन्छ कि परमेश्वरले संसारको सृष्टि गरे को देखि अहिलेसम्म
भएको छै न। अनि यस्तो महा-संकष्टहरू फे रि घट्ने छै न। उहाँका मानिसहरूको निम्ति
परमेश्वरले त्यो भयानक समयलाई सीमित पार्ने निश्चय गर्नुभएको छ। यदि त्यो समय
नछोटाइए कोही पनि बाँच्ने छै न। तर परमेश्वरले आफूले चनु ्नू भएका मानिसहरूका
निम्ति सहायता पऱु ्याउनलाई त्यो समय छोट्याउनु भएको छ।
“त्यसबेला, यदि के ही मानिसहरूले तिमीहरूलाई भन्ने छन, ‘हेर, ख्रीष्ट यहाँ
हुनहु ुन्छ।’ अथवा ‘उहाँ त्यहाँ हुनहु ुन्छ।’ यसलाई बिश्वास नगर। झटू ो ख्रीष्टहरू र झटू ो
अगमवक्ताहरू आउनेछन् अनि परमेश्वरले चनु ेका मानिसहरूलाई धोका दिनु सम्भव
भए चिन्हहरू र आश्चर्यकर्महरू गर्नेछन।् यसकारण होशियार बस। यी सब हुन अघि
नै मैले सर्तक गराएको छु।
“तर त्यसपछिका दिनहरूमा यस्तो दःु खको समय आउने छ,
‘सर्यू अँध्यारो हुनेछ,
अनि चन्द्रमाले पनि ज्योति दिनेछैन।
आकाशबाट ताराहरू झर्नेछन,्
अनि आकाशका सबै शक्तिहरू डग्मगाउनेछन।् ’
“त्यसपछि मानिसहरूले मानिसका पत्रु लाई महान् शक्ति र महिमासित बादलमा
भएर आउँदै गरे को देख्नेछन् मानिसको पत्रु ले आफ्ना स्वर्गदतू हरूलाई पृथ्वीको चारै तिर
पठाउनु हुनेछ। स्वर्गदतू हरूले पृथ्वीका प्रत्येक कुनाबाट चनि
ु एका मानिसहरूलाई भेला
गर्नेछन।्

येशूको मृत्युको हप 

173

“अन्जीरको रूखले हामीलाई पाठ पढाउनेछः जब अन्जीरको रूखको हाँगाहरू
हरियो र कलिलो हुनेछ नयाँ पातहरू उम्रन थाल्नेछ, तब तिमीहरूले ग्रीष्म ऋतु नजिक
छ भनेर बझु ्नेछौ त्यसरीनै जब तिमीहरू यी कुराहरू घटेका देख्नेछौ तब तिमीहरूले
पनी जान्ने छौ कि मैले तिमीहरूलाई भनेका कुराहरूको समय नजिकमा अनि ठीक
ढोकामा छन। म तिमीहरूलाई साँचो भन्दछु। यी सबै कुराहरू यही समयका मानिसहरू
जीवित भएकै बेला हुनेछन।् स्वर्ग अनि पृथ्वी नष्ट हुनेछ। तर मैले भनेका बचनहरू
कहिल्यै नष्ट हुने छै न।२२८
५.१६ त्यो समय कहिले आउँछ परमेश्वरलाई मात्र थाहा छ
“त्यो घट्ना कहिले घट्नेछ भनेर कुनै मानिसले पनि त्यो समय र दिन जान्दैन। पत्रु
आफैं र स्वर्गदतू हरूले पनि जान्दैनन।् तर पिताले मात्र जान्नुहुन्छ।
“मानिसको पत्रु आउँदा, त्यसबेला त्यस्तै स्थिति हुनेछ जस्तो स्थिति नहू को
समयमा भएको थियो। त्यसबेला जल-प्रलय हुन अघि मानिसहरू खाई पिइरहेका
थिए। मानिसहरू बिवाह गर्दै थिए र आफ्नो छोरा अनि छोरीहरूलाई बिवाह गर्न
दिइरहेका थिए। नहू जहाजभित्र नचढुन्जेलसम्म मानिसहरूले यसो गरिरहेका थिए।
मानिसहरूले के भइरहेको छ भनी के ही जानेका थिएनन।् तर त्यसैबेला जलप्रलय
भयो अनि सबै नष्ट भयो।
“मानिसको पत्रु को आगमनको समयमा पनि यस्तै हुनेछ। दईु जना मानिसहरू
खेतमा काम गरिरहेका हुनेछन।् एकजनालाई उठाइने छ र अर्कोलाई छोडिइनेछ।
दईु जना स्त्रीहरू जाँतोमा अन्न पिधि
ं रहेका हुनेछन।् एउटालाई लगिनेछ र अर्कोलाई
छोडिइनेछ।२२९
“होशियार बस! आफ्नो समय महा-भोजहरूमा मात्र नबिताऊ। अथवा, संसारिक
कुराहरूमा मात्र समय नफाल। किनभने त्यो दिन तिमीमा धरापमा परे झैं झट्टै आई
लाग्नेछ। पृथ्वीमा भएका सबैमाथि यस्तो एक्कासि आइपर्नेछ। यसर्थ, हर समय तयार
बस। प्रार्थना गर जसद्वारा तिमी ती आई पर्ने संकटबाट बाँच्न सक्नेछौ। प्रार्थना गर
ताकि तिमीहरू मानिसको पत्रु अघि खडा हुन सक्नेछौ।२३०
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“यो परदेश गईरहेको मानिस जस्तै हो जसले आफ्नो घर छोडेको हुन्छ। त्यो
मानिसले आफ्नो नोकरहरूलाई घर जिम्मा दिएको हुन्छ। त्यसले प्रत्येक नोकरलाई
बिशेष काम गर्न लाएको हुन्छ अनि उसले पालेलाई होशियार साथ ढोकाको रक्षा
गरे र सर्तक बस्नु भनेर आज्ञा दिन्छ। यसकारण तिमीहरू सधै ँ सर्तक रहो। यो घरको
मालिक कहिले फर्की आऊला भनेर तिमीहरूले थाहा पाएकै हुदँ नै ौ। ऊ निश्चयनै
बेलक
ु ा वा मध्य रातमा, वा बिहानै, वा घाम झलु ्के पछि आउनेछ। मालिक एक्कासि
फकिर्नेछ। यदि तिमीहरू तयारी र सर्तक रह्यौ भने उसले तिमीहरूलाई सति
ु रहेको
पाउने छै न। म तिमीहरूलाई यसो भन्दछु, अनि प्रत्येकलाई यसो भन्दछु, ‘सर्तक
रहो!’ २३१
“कतिबेला तिमीहरूका परमप्रभु आउनु हुनेछ भन्ने कुरा तिमीहरूलाई थाहा हुने
छै न। याद गर,! यदी घरको मालिकले चोर कतिबेला आउँछ भनेर थाहा पाएको भए
ऊ तयार भएर बस्ने थियो। ऊ सर्तर्क रहने थियो र चोरलाई धरभित्र पस्न दिदैन थियो।
यसकारण तिमीहरू पनि तयार बस। मानिसको पत्रु यस्तो समयमा आउनेछ जसको
तिमीहरूले आशा गरे का हुने छै नौ।
“बद्धि
ु मान र बिश्वासी नोकर को चाँहि छ र मालिकले उसलाई आफ्ना सबै
नोकरहरूलाई भन्दा बिशेष जिम्मेवारी सम्पि
ु न्छ र अरू सबैमाथि ठीक ठीक समयमा
खानेकुराको प्रबन्ध गर्ने जिम्मामा लगाउँछ। जब मालिक आउँछ र नोकरलाई दिइएको
काम गरिरहेको भेट्छ, भने त्यो नोकर धन्यको हो। म तिमीहरूलाई साँचो भन्दछु। त्यो
मालिकले उसलाई आफूसित भएको सारा सम्पत्तिमाथि जिम्मा लगाउँछ उसले प्रत्येक
कुराहरूको हेरचाह गर्न पाउँछ।
“तर नोकर नै दष्टु छ र आफ्नो मालिक झट्ट आउँदनै भनेर सम्झन्छ भने त्यसबेला
के हुन्छ? त्यसपछि उसले अरू नोकहरूलाई पिट्न थाल्छ। ऊ आफूजस्तै अरू
मानिसहरूसँग बसेर खान र पिउन लाग्छ। अनि जब मालिक नसोचेको दिनमा
आइपगु ्नेछ। जब कि उसले आशा नगरे को दिन र नसम्झेको समयमा आइपगु ्नेछ।
त्यसपछि मालिकबाट ऊ दण्डित हुनपु र्छ। मालिकले उसलाई कपटीहरूसँग सामेल
गराइदिनेछ। त्यहाँ मानिसहरूको रूवावासी र दाह्रा किटाई हुनेछन।् २३२
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५.१७ दश कन्याहरूको दृष्टान्त
“त्यसबेला स्वर्गको राज्य दशजना कन्याहरू जस्तै हुनेछ, जो आ-आफ्ना दियो लिएर
दल
ू थिए। अनि पाँचवटी कन्याहरू बद्धि
ु मती
ु हा पर्खन गए। पाँचवटी कन्याहरू मर्ख
थिए। ती पाँचवटी मर्ख
ू कन्याहरूले आफ्ना दीयो लिए तर आफूसित जगेडा तेल
लगेनन।् तर पाँचवटी बद्धि
ु मती कन्याहरूले आफ्ना-आफ्ना दीयोहरू लिए अनि
तिनीहरूले जगमा जगेडा तेल पनि बोके का थिए। तर दल
ु हा आउन एकदमै ढीलो
भयो। सबै कन्याहरू थकित भए र निदाउन थाले।
“मध्यरातमा कोही करायो, ‘दल
ै न।् उनलाई भेट्न बाहिर आऊ।’
ु हा आउँदछ
“तब सबै कन्याहरू ब्यूँझिए। तिनीहरूले आ-आफ्ना दीयोहरू तयार पारे । तब
बद्धि
ु हीन कन्याहरूले बद्धि
ु मती कन्याहरूलाई भने, ‘हामीलाई तिमीहरूको के ही तेल
देऊ किनभने हाम्रोमा भएको तेल सकियो अनि हाम्रा दीयोहरू निभ्दैछन।् ’
“बद्धि
ु मती कन्याहरूले जवाफ दिए, ‘होइन! किनभने हाम्रोमा भएको तेल तिमीहरू
सबैका लागी पर्याप्त हुदँ नै । बरू, तिमीहरू आफैं पसलमा गएर आफ्नो लागि तेल
किन, त्यो असल हुन्छ।’
“त्यसपछि ती पाँचजना बद्धि
ु हीन कन्याहरू तेल किन्न गए। जब तिनीहरू जाँदै
थिए, त्यसैबेला दल
ु हा आइपगु े अनि तयार रहेका सबै कन्याहरू दल
ु हासँग बिवाहको
भोजमा सामेल भए। त्यसपछि ढोका थनि
ु यो अनि ताला लगाइयो।
“के ही समयपछि अरू कन्याहरू आए। तिनीहरूले भने, ‘स्वामी, हामीलाई ढोका
खोलिदिनहु ोस् हामीलाई पनि भित्र पस्न दिनहु ोस।् ’
“दल
ु हाले जवाफ दिए, ‘तिमीहरूलाई साँचो भन्दछु। म तिमीहरूलाई चिन्दिनँ।’
“यसकारण सँधै सर्तक बस। तिमीहरू जान्दैनौ कि मानिसको पत्रु कुन दिन वा कुन
समयमा आउने हुन।् २३३
५.१८ तीनजना नोकरहरूको दृष्टान्त
“स्वर्गको राज्य त्यो मानिस जस्तै हुन्छ जो आफ्नो घर देखि अर्को स्थान तर्फ यात्रा गर्छ।
घरबाट निस्कनु भन्दा अघि उसले आफ्नो नोकरहरू बोलाउँछन् र आफ्ना चीजहरूको
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जिम्मा तिनीहरूलाई दिन्छन।् कुन चाहिँ नोकरले के कति गर्न सक्छ भनी उसले बिचार
गऱ्यो। उसले एकजना नोकरलाई पाँच थैला दियो। अर्कोलाई दईु थैला दियो। अनि
तेस्रोलाई एक थैलो दियो। त्यसपछि उसले आफ्नो यात्रा शरू
ु गऱ्यो। नोकर जसलाई
पाँच थैला दिइएको थियो त्यो तरुु न्त ब्यापार गर्न त्यो स्थान छोडेर हिँड्यो। उसले अरू
पाँच थैला बढाउने काम गऱ्यो। दईु थैला पाउनेले पनि त्यसै गऱ्यो। उसले पनि आफ्नो
सबै रूपियाँ ब्यापारमा लगायो अनि दईु थैला कमायो। तर एक थैलो मात्र पैसा पाउने
नोकर गयो र भईू मां खाल्डो खन्यो। त्यसले त्यो पैसा खाल्डामा पऱु ्यो।
“धेरै समयपछि मालिक घर फर्कि यो। उसले नोकरहरूलाई ती रूपियाँहरू तिमीहरूले
के -के गऱ्यौ भनेर सोध्यो। पाँच थैला पाउने नोकर पैसा लिएर मालिककहाँ आयो।
त्यसले भन्यो, ‘महाशय, तपाईलें मलाई पाँच थैला बिश्वास गरे र जिम्मा दिनभु एको
थियो। यसकारण अरू पाँच थैला कमाउनलाई मैले ती रूपियाँ काममा लगाएँ।’
“मालिकले जवाफ दिए, ‘तिमीले राम्रो गऱ्यौ। तिमी असल नोकर हौ जसलाई
बिश्वास गर्न सकिन्छ। त्यति धेरै पैसा लिएर तिमीले धेरै उन्नति गऱ्यौ। यसकारण म
तिमीलाई अरू धेरै जिम्मावारी दिन सक्छु । आऊ र मसित खश
ु ी मनाऊ।’
“त्यसपछि दईु थैला पाउने नोकर मालिक कहाँ गयो। त्यसले भन्यो, ‘महाशय
तपाईलें मलाई दईु थैला जिम्मा दिनभु एको थियो। यसकारण मैले त्यो पैसा उपयोग
गरें र अरू दईु थैला कमाएँ।’
“मालिकले जवाफ दिए, ‘तिमीले राम्रो गऱ्यौ। तिमी असल नोकर हौ जसलाई
बिश्वास गर्न सकिन्छ। त्यति थोरै पैसा लिएर तिमीले धेरै उन्नति गऱ्यौ। यसकारण म
तिमीलाई अरू धेरै जिम्मेवारी दिनेछु। आऊ र म सित खश
ु ी मनाऊ।’
“त्यसपछि एक थैलो पाउने नोकर मालिककहाँ आयो। त्यसले भन्यो, महाशय ‘मैले
तपाईलाई
ं धेरै कठोर मानिसको रूपमा जान्न पाएँ। बिऊ नै नरोपी तपाईलें अन्न बटुल्न
चाहनभु यो। यसकारण म धेरै भयभित भएँ। मैले तपाईको
ु ाएँ तपाईलें
ं पैसा जमीनमा लक
दिनभु एको त्यो थैलो यही हो।’
“मालिकले जवाफ दिए, ‘तँ दष्टु र अल्छे नोकर होस।् बिरूवा नरोपेको ठाउँमा बाली
उठाउन आउने र बीरूवा नछरे को ठाउँमा अन्न बटुल्ने भनेर तैंले मलाई भनिस।् त्यसो
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भए। तैंले मेरो पैसा बैंकमा जम्मा गर्नु पर्दथ्यो। म जब फर्के र आएको हुन्थें त्यसबेला
ती सबै पैसा पाउन सक्थें। साथै त्यो पैसा माथि ब्याज पाउँन सक्थें।’
“यसकारण मालिकले अरू नोकरहरूलाई भन्यो, ‘त्यो नोकरबाट पैसाको थैलो
खोस् र जोसित दश थैला छ उसैलाई देऊ। जो सित जति धेरैछ उसले अरू धेरै पाउनेछ।
तर जोसित के ही छै न, उसित भएको पनि उबाट खोसिनेछ।’ त्यसपछि मालिकले भन्यो,
‘यो बेकामे नोकरलाई बाहिर अँध्यारोमा निकालि देऊ। जहाँ मानिसहरू दःु ख र कष्टमा
दाह्रा किट्दै रूवाबासी गरिरहेका छन।् ’२३४
५.१९ मानिसको पुत्रले सबै मानिसहरूको न्याय गर्नेछ
“मानिसको पत्रु फे रि आउनहु ुनेछ। उहाँ अत्यन्त गौरवसँग आउनहु ुनेछ। सबै स्वर्गदतू हरू
पनि उहाँसँगै आउने छन।् उहाँ राजाको रूपमा सिंहासनमा बिराजमान हुनहु ुनेछ।
उहाँको अघि संसारभरका सबै मानिसहरू भेला हुनेछ्न। अनि मानिसको पत्रु ले ती
मानिसहरूलाई दईु अलग अलग दलमा बाँड्नु हुनेछ। यो भेंडा र बाख्राहरूलाई
अलग दलमा पारे जस्तै हुनेछ। उहाँले भेंडाहरूलाई आफ्नो दाहिनेपट्टि राख्नुहुनेछ र
बाख्राहरूलाई आफ्नो देब्रेपट्टि राख्नुहुनेछ।
“राजाले आफ्नो दाहीने पट्टि बसेकाहरूलाई भन्नुहुनेछ, ‘आऊ, मेरो पिताले
तिमीहरूलाई धेरै आर्शिवाद दिनभु एको छ। आऊ र परमेश्वरले तिमीहरूको लागि
प्रतिज्ञा गर्नुभएको राज्य ग्रहण गर। सृष्टिको शरू
ु देखि नै यो तिमीहरूको निम्ति तयार
गरिएको थियो। यो तिमीहरूको राज्य हो, किनभने म भोकाएको बेला तिमीहरूले
मलाई खाना दिएका थियौ। म तिर्खाएको बेला तिमीहरूले मलाई पानी पिउन दिएका
थियौ। म एक्लै र घरबाट टाढिएको थिएँ, अनि तिमीहरूले मलाई आफ्नो घरमा
स्वागत गरे का थियौ। म नाङ्गो थिएँ, अनि तिमीहरूले मलाई लगु ाफाटा लगाउन
दिएका थियौ। म रोगी थिएँ, अनि तिमीहरूले मलाई स्याहार गरे का थियौ। म कै दी
थिएँ, तिमीहरूले मलाई हेर्न आएका थियौ।’
“तब धार्मिक मानिसहरूले जवाफ दिनेछन,् ‘परमप्रभ,ु हामीले तपाईलाई
ं कहिले,
भोकाउनु भएको देख्यौं अनि हामीले भोजन दियौं? हामीले तपाई ं तिर्खाउनु भएको

178

येशूको मृत्युको हप 

कहिले देख्यौं अनि हामीले पानी पिउँन दियौं? हामीले तपाईलाई
ं कहिले एक्लो
घरदेखि टाढिएको देख्यौं र हामीले तपाईलाई
कहिले
आफ्ना
घरमा
ल्यायौं? तपाई ं
ं
कहिले नाङ्गो हुनहु ुन्थ्यो र हामीले तपाईलाई
ल
ग
ाफाटा
लगाउन
दियौं
।
हामीले कहिले
ु
ं
तपाईलाई
ं रोगी देख्यौं वा कै दमा देख्यौं र हामी तपाईलाई
ं सहयोग गर्न आयौं?’
“तब राजाले तिनीहरूलाई जवाफ दिने छन,् ‘म तिमीहरूलाई साँचो भन्दछु। यहाँ
तिमीहरूले मेरा यी मानिसहरूका निम्ति जे जति गऱ्यौ, ती जतिनै नगण्य भएता पनि
तिमीहरूले मेरो निम्ति गरे का हौ।’
“त्यसपछि आफ्नो देब्रेपट्टि बसेका मानिसहरूलाई राजाले भन्नेछन,् ‘मदेखि दरू
भई जाओ। परमेश्वरले अघिनै तिमीहरूलाई दण्ड दिने निश्चय गर्नु भएको छ। जाऊ
सधै ँ जलिरहने आगोमा पस। त्यो आगो दष्टु हरू र तिनीका दतू हरूकालागि बालिएको
हो। तिमीहरू गइहाल, किनभने म भोकाएको थिएँ, तिमीहरूले के ही खान दिएनौ।
म तिर्खाएको थिएँ, तिमीहरूले के ही पिउन दिएनौ। म घरदेखि एक्लै र टाढोमा थिएँ,
अनि तिमीहरूले मलाई आफ्नो घरमा बोलाएनौ। म नाङ्गो थिएँ, अनि तिमीहरूले
मलाई पहिरिनलाई वस्त्रहरू दिएनौ। म रोगी थिएँ, अनि कै दमा थिएँ, तिमीहरूले मेरो
वास्ता नै गरे नौं।’
“त्यसपछि तिनीहरूले पनि जवाफ दिए, ‘परमप्रभ,ु हामीले तपाईलाई
ं कहिले
भोकाएको र तिर्खाएको देख्यौं? हामीले कहिले तपाईलाई
ं एक्लो घरदेखि टाढो भएको
देख्यौं? अनि हामीले तपाईलाई
ं कहिले नाङ्गो वा बिरामी वा कै दमा परे को देख्यौ?
अनि यी सब देखरे हामीले मद्दत गरे नौं?’
“त्यसपछि राजाले तिनीहरूलाई जवाफ दिए, ‘म तिमीहरूलाई साँचो भन्दछु, यी मेरा
मानिसहरूका निम्ति जे पनि तिमीहरूले गरे नौ, यी सबै तिमीहरूले मेरो निम्ति गरे नौ।’
“त्यसपछि ती दष्टु मानिसहरू सदा-सर्वदा दण्डित हुनको निम्ति जाने छन।् तर
असल मानिसहरू चाँहि अनन्त जीवन प्राप्त गर्न जानेछन।् ”२३५
५.२० येशूले फेरि आफ्नो मृत्युको बारेमा कुरा गर्नुहुन्छ
तिनीहरूमा कोही मानिसहरू ग्रीकका पनि थिए। तिनीहरू कोही ती मानिसहरू थिए
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जो यरूशलेममा निस्तार चाड़मा आएका थिए। ती ग्रीकका मानिसहरू फिलिपकहाँ
गए। फिलिप गालीलमा बेथसैदाबासी थिए। ग्रीक मानिसहरूले भने, “महोदय, हामी
येशल
ू ाई हेर्न चाहन्छौ।” फिलिप गएर आन्द्रियसलाई भने। अनि फिलिप र आन्द्रियास
गएर येशल
ू ाई भने।
येशल
ू े तिनीहरूलाई भन्नुभयो, “मानिसको पत्रु लाई महिमा ग्रहण गर्ने बेला
आइपगु ्यो। म तिमीहरूलाई साँचो भन्दछु। गहूक
ँ ो दाना भइू मँ ा झर्नु पर्छ अनि मर्छ। तब
यो बढ्छ र धेरै बीऊहरू उब्जाउँछ। तर यो मरे न भने यो सँधै खालि एउटै बीऊ मात्र
रहन्छ। जसले आफ्नो प्राणको माया गर्दछ उसले प्राण गमु ाउँदछ। तर जसले आफ्नो
प्राणलाई घृणा गर्दछ यस संसारमा उसले अनन्त जीवन पाउँदछ। जसले मेरो सेवा गर्दछ
उसले मलाई पछ्याउनु नै पर्छ। तब मात्र मेरा सेवक म जहाँ-जहाँ हुदछ
ँ ु त्यतै मसँग
हुदछ
ँ । मेरो पिताले तिनीहरूलाई सम्मान दिनहु ुनेछ जसले मेरो सेवा गर्छन।्
“अहिले मेरो हृदय व्याकुल छ। मैले के भन्नु पर्ला र? के मैले भन्नु पर्छ, ‘पिता
मलाई कष्टको बेलाबाट बचाई दिनु होस?् ’ होइन, यस्तो बेलामा म आउनको कारण
नै दःु खः पाउनक
ु ा निम्ति हो। हे पिता, तपाईको
ं नामको महिमा प्रदान गराउनहु ोस।् ”
तब स्वर्गबाट एउटा आवाज आयो, “मैले त्यो नाउँमा महिमा ल्याएकोछु। अनि
म फे रि महिमा ल्याउनेछु।”
उभिरहेका मानिसहरूको भींड़ले त्यो आवाज सनु े। ती मानिसहरूले त्यसलाई
मेघ, गर्जन् भने।
तर अरू मानिसहरूले भने, “स्वर्गदतू उहाँसँग बोले!”
येशल
ू े मानिसहरूलाई भन्नुभयो, “त्यो आवाज तिमीहरूको लागि हो, मेरो लागि
होइन। अब संसार (दष्टु ) को न्याय गर्ने बेला आयो। अब यस संसारको शासक
फ्याँकिनेछ। म पृथ्वीबाट उचालिनेछु। अनि जब यस्तो हुदछ
ँ , म सबै मानिसहरूलाई
मकहाँ ल्याउनेछु।” उहाँको मृत्यु कुन प्रकारले हुनेछ त्यो संकेत दिनलाई उहाँले त्यसो
भन्नुभयो।
मानिसहरूले भने, “तर हाम्रा ब्यवस्थाले भन्छ ख्रीष्ट अनन्त बाँच्नेछ यसर्थ तपाई ं
कसरी भन्नुहुन्छ, मानिसको पत्रु उचालिनु पर्छ? यो ‘मानिसको पत्रु ’ भनेको को हो?”

180

येशूको मृत्युको हप 

तब येशल
ू े भन्नुभयो, “ज्योति अझ के ही समयको लागि तिमाहरूसँग रहनेछ।
यसर्थ जति बेला सम्म उज्यालो छ त्यति बेला सम्म हिडं डुल गर ताकि अँध्यारोले
तिमीहरूलाई समात्ने छै न। जो मानिस अन्धकारमा हिडं ् छ उसले ऊ कहाँ गई रहेछ
थाहा पाउँदनै । यसर्थ ज्योति जब सम्म तिमीहरूसँग रहन्छ त्यसमा बिश्वास राख। तब
तिमीहरू ज्योतिको सन्तानहरू हुनेछौ।” यति भनिसके र येशू जानभु यो। येशू त्यस्तो
जग्गामा जानभु यो, जहाँ कसैले उहाँलाई भेट्न सक्दैन।
येशल
ू े यी धेरै आश्चर्यकर्महरू गर्नुभयो। ती मानिसहरूले त्यस्तो देखिसके पश्चात्
पनि उहाँमाथि बिश्वास गरे नन।् अगमवक्ता यशैयाको बचन परू ा होस् भनी यो भयोः
“हे परमप्रभ,ु हामीले भनेका कुराहरूमा कसले बिश्वास गऱ्यो?
परमप्रभक
ु ो शक्ति कसले देख्यो?”
यसकारण मानिसहरूले बिश्वास गरे नन।् किनभने यशैयाले यो पनि भने,
“परमेश्वरले मानिसलाई अन्धा बनाइदिनु भयो।
परमेश्वरले उनीहरूका हृदय कठोर पारिदिनु भयो।
परमेश्वरले यसो गर्नुको कारण तिनीहरूले
आफ्नै आँखाले नदेखोस् भनेर,
र तिनीहरूको हृदयले बझु ्न नसकोस् भनेर हो,
नत्रता तिनीहरू मकहाँ निको हुन फर्क नेछन।् ”
यशैयाले यसो भनेको कारण उनले उहाँको महिमा देखक
े ा थिए। अनि उहाँको बिषयमा
भने।
तर धेरै मानिसहरूले येशमू ा बिश्वास गरे । कतिपय यहूदी अगवु ाहरू सम्मले येशमू ा
बिश्वास गरे । तर तिनीहरू फरिसीहरू देखि डराउँथे। यसैले तिनीहरूले येशमू ा बिश्वास
गरे भनेर खलु ्लम-खलु ्ला भनेनन।् तिनीहरूलाई सभाघरबाट निकाली देला कि भन्ने
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डर थियो। ती मानिसहरू परमेश्वरबाट धेरै प्रशसं ा गरिनु भन्दा मानिसहरूबाटै प्रशसं ा
गरिएको मन पराउँथे।
तब येशल
ू े जोडले कराएर भन्नुभयो, “जसले मलाई बिश्वास गर्दछ उसले मलाई
मात्र बिश्वास गर्दैन जसले मलाई पठाउनभु यो उहाँलाई पनि बिश्वास गर्छ। जसले
मलाई देख्दछ उसले उहाँलाई देख्दछ जसले मलाई पठाउनभु यो। म ज्योति हुँ र यस
संसारमा आएँ र जसले मलाई बिश्वास गर्दछ उसले अन्धकारमा बस्नु पर्दैन।
“म मानिसहरूलाई न्याय गर्न यस संसारमा आएको होइन। म संसारमा
मानिसहरूलाई बचाउन आएको हु।ँ म मानिसलाई न्याय गर्ने न्यायकर्ता हैन। जसले
मेरो बचन सनु ्दछ तर पालन गर्दैन। जसले मलाई अस्वीकार गर्छ र मैले भनेका कुराहरू
मान्दैन उसको लागि न्यायकर्ता छँ दछ
ै । मैले जनु संदश
े भने त्यसैले अन्तिम दिनमा
त्यस मानिसको निम्ति न्याय गर्नेछ। किनभने जनु कुराहरू मैले बताएँ त्यो मेरो आफ्नै
थिएन। पिता जसले मलाई पठाउनु भयो र के भन्नु र के शिक्षा दिनु भन्नु भयो त्यही
गरें । र म जान्दछु कि अनन्त जीवन उहाँकै आज्ञाबाट आउनेछ। यसकारण म जे बोल्दछु
पिताले भन्नुभए अनसु ार बोल्दछु।”२३६
५.२१ बेथानियामा मरियमले येशूलाई अभिषेक गर्छिन्
निस्तार र अखमिरी रोटीको चाडको निम्ति अब के वल दइु दिन बाँकि थियो। मखु ्य
पजू ाहारीहरू र शास्त्रीहरू येशल
ू ाई पक्रने अनि मार्ने जाल साजीको भयानक खोजमा
थिए। तिनीहरूले भने, “तर चाडको समयमा हामीले येशल
ू ाई पक्रनु हुदँ नै किनभने
मानिसहरू क्रोधित हुनेछन् अनि दङ्गा मच्चाउने डर हुन्छ।”
येशू बेथानियामा सिमोन कुष्ठरोगीको घरमा हुनहु ुन्थ्यो।२३७ त्यहाँ तिनीहरूले येशक
ू ो
निम्ती रात्री-भोजको ब्यवस्था गरे का थिए। मार्थाले भोजन बाँड्ने काम गरी। लाजरस
येशसू ँग बसेर खानेहरू मध्ये एकजना थिए। मरियमले शद्ध
ु जटामसीबाट बनिएको
सगु न्धित मलहम ल्याई। मरियमले त्यो मलहम येशक
ू ो खट्टा
ु मा खन्याई दिई। त्यसपछि
उहाँको खट्टा
ु आफ्नो के शले पछिदि
ु ई। अनि त्यो सगु न्ध सम्पूर्ण घरभरि फै लियो।
यहूदा इस्कोरीयोती त्यहाँ थिए। यहूदा येशक
ू ा चेलाहरूमा एक थिए। (ऊ मात्र एक
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थियो जो पछि येशक
ू ा बिरोधी भए)। यहूदाले मरियमले त्यसो गरे को मन पराएन। उसले
भन्यो, “त्यो सगु न्धको मलू ्य तीनसय चाँदीका सिक्का पर्छ। यो बेच्न सकिन्थ्यो अनि
वदल
् ामा पैसा गरीबहरूलाई दिनपु र्थ्यो।” यहूदा आफै गरीबहरूसँग सम्बन्धित थिएन।
यहूदाले यसो भनेको कारण ऊ स्वयं चोर थियो। यहूदाले चेलाहरूका पैसाको थैली
राख्थ्यो र उसले बेला-बेलामा ती थैलीहरूबाट पैसा चोर्थ्यो।
तब येशल
ू े भन्नुभयो, “उसलाई दिक्क नदेऊ। आजको लागि यो सगु न्ध उसले
बचाएकी थिई। आज कै दिनमा मेरो दफनको निम्ति तयार गर्नु छ। गरीब मानिसहरू
सँधै तिमीसँग हुनछ
े न।् तर म तिमीहरूसँग सँधै बस्ने छै न।२३८ त्यस स्त्रीले मलाई जे जती
गर्न सकी त्यत्ति गरी। त्यसले मेरो शरीरमाथि सगु न्ध छरिदिई। त्यसले मलाई मर्नु अघिनै
गाड्नको तयारीका लागि यसो गरी। म तीमीहरूलाई साँचो भन्दछु। जहाँ कहीं पनि सारा
ससं ारका मानिसहरूलाई स-ु समाचारहरू प्रचार गरिनेछ, सारा जगामा स-ु समाचारहरू
सनु ाऊ, त्यस स्त्रीले गरे को कुराहरू पनि उसको सम्झनाका निम्ति भनिनेछ।”२३९
५.२२ येशूको शत्रुहरूलाई सहायतागर्न यहूदा सहमत हुन्छ
येशक
ू ा बाह्रजना प्रेरितहरूमध्ये एकजनाको नाम यहूदा थियो जसलाई इस्कोरियोत
भनिन्थ्यो। शैतान यहूदाको भित्र पस्यो अनि त्यसलाई नराम्रो कार्य गर्न प्रेरित गऱ्यो।
मन्दिरलाई पहरा दिइरहेका सिपाहीहरू र मखु ्य पजू ाहारीहरूसँग येशल
ू ाई समु ्पने
बिषयको उपाय बारे कुराकानी गऱ्यो।२४०
यहूदाले भन्यो, “म तिमीहरूको हातमा येशल
ू ाई समु ्पनेछु। यसको लागि मलाई
कति पैसा दिन्छौ?” पजू ाहारीहरूले त्यसलाई चाँदीका तीस वटा सिक्का दिए।
त्यसबेलादेखि यहूदाले येशल
ू ाई सम्पिदि
ु ने मौका खोज्न लाग्यो।२४१
५.२३ निस्तार चाड़को भोजको तयारी
यो अखमीरी रोटी खाने दिन थियो। त्यो दिन यहूदीहरूले निस्तारको पाठाहरू बलिदान
गरे । येशल
ू े पत्रुस र यहू न्नालाई भन्नुभयो, “जाऊ अनि हाम्रो लागि निस्तार खाना
तयार पार।”
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पत्रुस र यहू न्नाले येशल
कहाँ खाना तयार पारे को रूचाउनु
ू ाई सोधे, “तपाई हामीले
ं
हुन्छ?”
येशल
ू े तिनीहरूलाई भने, “सनु ! जब तिमीहरू शहर जान्छौं, त्यहाँ तिमीहरूले
एउटा मानिसलाई एक जार पानी ल्याउँदै गरे को भेट्नेछौ। त्यसलाई पछ्याऊ। त्यो
त्यहीं एउटा घरमा पस्नेछ। त्यसकै पछि तिमीहरू लाग। त्यस घरका मालिकलाई
भन, ‘हाम्रा गरुु ज्यूले उहाँ र उहाँका चेलाहरू निस्तार भोज कहाँ बसेर खाने सोध्न
पठाउनु भएको छ।’ त्यसपछि मालिकले आफ्नो घरको माथिल्लो तलाको ठूलो
कोठा देखाउनेछ। यो कोठानै तिमीहरूको निम्ति तयार पारिनेछ। निस्तारको भोज
त्यहीं तयार गर।”
त्यसपछि पत्रुस र यहू न्ना त्यहाँदखि
े निस्किए। येशल
ू े भन्नुभएको प्रत्येक कुराहरू नै
तिनीहरूले भेटे। अनि तिनीहरूले निस्तारको भोज पनि तयार पारे ।
तिनीहरूको निस्तारको भोज गर्ने समय भएको थियो। येशू र प्रेरितहरू टेबलको
वरिपरि बसिरहेका थिए।२४२
चेलाहरूसँग येशूको अन्तिम रात्री भोज (५.२४–४०)
५.२४ अन्तिम रात्री भोजमा येशू र उहाँका चेलाहरू
येशल
ू े तिनीहरूलाई भन्नुभयो, “मेरो मृत्यु अघि तिमीहरूसँग बसेर निस्तारको
भोजन गर्ने बढो इच्छा थियो। किनभने जबसम्म परमेश्वरको राज्यमा यसको सही अर्थ
पाईदैन म निस्तार भोजन गर्ने छै न।”
त्यसपछि उहाँले एक कचौरा दाखरस लिनभु यो। उहाँले परमेश्वरलाई यसको निम्ति
धन्यावाद दिनभु यो। त्यसपछि उहँले भन्नुभयो, “यो कप लैजाऊ अनि यसैबाट सबैलाई
बाँढ। म तिमीहरूलाई भन्छु , म चाँहि परमेश्वरको राज्य नआए सम्म पिँउदिन।”२४३
५.२५ येशूले आफ्नो चेलाहरूको खुट्टा धुनुहुन्छ
शिमोन इस्कोरीयोतीको छोरा यहूदालाई येशक
ू ो बिरुद्ध हुने कुरा अघिबाटै शैतानले
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प्रेरित गराएको थियो। पिताले येशल
ू ाई सबै कुरामाथि शक्ति दिनभु एको थियो। येशल
ू े
यी कुराहरू जान्नुहुन्थ्यो। उहाँ यो पनि जान्नुहुन्थ्यो कि उहाँ परमेश्वरबाट आउनु भएको
हो। अनि परमश्वर तर्फै फर्कि रहनु भएको थियो भन्ने पनि जान्नुहुन्थ्यो। जब तिनीहरूले
खाई रहेका थिए, येशू उठ्नु भयो र आफ्ना पोशाकलाई पन्साउनु भयो। उहाँले तौलिया
लिएर आफ्नो कम्मरमा बेह्रनु भयो। तब येशल
ू े भाँडामा पानी खन्याउनु भयो। तब उहाँले
चेलाहरूका खट्टा
ु धनु थाल्नु भयो। र आफ्ना कम्मरमा बेह्रेको तौलियाले उनीहरूका
खट्टा
ु पछिदि
ु नु भयो।
येशू शिमोन पत्रुस कहाँ आउनभु यो। तर पत्रुसले येशल
ू ाई भने, “प्रभ,ु मेरो खट्टा
ु
धनु ू पर्दैन।”
येशल
ू े जवाफमा भन्नुभयो, “अहिले मैले के गरिरहेछु तिमी जान्नदै ौ। तर पछि
बझु ्ने छौं।”
पत्रुसले भने, “अँह!ँ तपाईलें मेरो खट्टा
ु कहिल्यै धनु हु ुदँ नै ।”
येशल
ू े भन्नुभयो, “यदि मैले तिम्रो खट्टा
ु धोइनँ भने, मसँग तिम्रो कुनै अश
ं रहने छै न।”
शिमोन पत्रुसले भने, “प्रभ,ु मेरो खट्टा
ु मात्र होइन, मेरो हात र टाउँको पनि धोइदिनु
होस।् ”
येशल
ँ । उसको
ू े भन्नुभयो, “नहु ाइसके पछि एक मानिस सम्पूर्ण रूपले सफा हुदछ
खट्टा
ु मात्र धनु ु पर्दछ। तिमीहरू सबैजना शद्ध
ु छौ तर कोही-कोही मात्र छै नौ।” येशल
ू े
उहाँको बिरुद्ध को जाने छ चिन्नुहुन्थ्यो। त्यसैकारणले येशल
े
भन्नुभयो,
“तिमीहरूमा
ू
सबै शद्ध
ु छै नौं।”
येशल
ू े तिनीहरूका खट्टा
ु धोइसक्नु भयो। तब आफ्नो पोशाक लगाई टेबलतर्फ
फर्की जानभु यो उहाँले भन्नुभयो, “तिमीहरू जान्दछौ मैले तिमीहरूलाई के गरें ?
तिमीहरूले मलाई ‘गरू
ु ज्यू’ र ‘प्रभ’ु भनेर बोलाउँछौ। अनि यो ठीक हो किनभने म
त्यही हु।ँ म तिमीहरूका प्रभु र गरू
ु हु।ँ किनभने मैले तिमीहरूका खट्टा
ु एक नोकरले
जस्तो धोएँ। यसैले तिमीहरूले पनि एक-अर्काको खट्टा
ु धनु ु पर्छ। मैले तिमीहरूको
अघि उदाहरणको लागि यो गरें । र तिमीहरूले एकाअर्कामा त्यसै गर्नुपर्छ, जस्तो मैले
गरें । म सत्य भन्छु । एक नोकर उसको मालिक भन्दा ठूलो हुदँ नै जसलाई के ही कार्यका
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निम्ति पठाइएको छ ऊ ती पठाउने भन्दा ठूलो होइन। यदि तिमीहरूले यी कुराहरू
जान्दछौ, गऱ्यौ भने सख
ु ी हुनेछौ।२४४
५.२६ येशूले भन्नुभयो को उहाँको बिरूद्धमा हुनेछ
“मैले तिमीहरू सबैको बिषयमा भनिरहेको होइन। मैले छानेका मानिसहरू म चिन्दछु।
तर धर्मशास्त्रमा जे भनिएको छ त्यो हुन्छः ‘जसले मेरो भोजन खायो ऊ नै शत्रु भयो।’
अब यसो हुन अगाडि नै म भनिरहेछु। जब यस्तो घट्नेछ तब म उही नै हुँ भनेर
तिमीहरूले बिश्वास गर्नेछौ। यसर्थ म साँचो भन्छु । जसले मैले पठाएको मानिसलाई
ग्रहण गर्दछ तब उसले मलाई पनि ग्रहण गर्दछ। र जसले मलाई ग्रहण गर्छ भने उसले
मलाई जसले पठाउनु भयो उहाँलाई पनि ग्रहण गर्छ।”
जब येशल
ू े यी कुराहरू भनी सक्नु भयो, येशू आत्मामा साह्रै बिचलित हुनभु यो।
उहाँले खलु ्लम-खलु ्ला भन्नुभयो, “म साँचो भन्छु कि तिमीहरू मध्ये एकजना मेरो
बिरुद्ध हुनेछौ।”
येशक
ू ा चेलाहरूले एक-अर्कालाई हेरे। तिनीहरूले बझु ने न् कि येशल
ू े कसको
बिषयमा भनिरहनु भएको थियो। उहाँका चेलाहरू मध्ये एकजना उहाँकै छे उमा
बसिरहका थिए। तिनलाई येशल
ू े अत्यन्त प्रेम गर्नुहुन्थ्यो। शिमोन पत्रुसले त्यस
चेलालाई ईशारा गरे र सोध्न लगाए कि उहाँले भन्नु भएको मानिस को होला।
त्यो चेला उहाँको छातीमा अडेस लाग्यो अनि सोध्यो, “प्रभु त्यो को होला जो
तपाईको
ं बिरूद्ध जानेछ?”
येशल
ू े जवाफ दिनभु यो, “म यो रोटी प्यालामा चोप्नेछु र जसलाई म त्यो चोपेको रोटी
दिन्छु ऊ नै मेरो बिरुद्ध हुनछ
े ।२४५ मानिसको पत्रु ले धर्मशास्त्रमा लेखिए अनसु ार जानपु र्छ
र उसले मर्नैपर्छ। तर मानिसको पत्रु लाई मार्नका निम्ति समु ्पने त्यस मानिसले नराम्रो
परिणाम भोग्नु पर्नेछ। यस्तो हुनभु न्दा त त्यो मानिस नजन्मिएको भए बेस हुने थियो।”
त्यसपछि येशल
ू ाई बिश्वासघात गर्न यहूदाले येशल
ू ाई भने, “गरू
ु ज्यू, निश्चय नै म
त्यो एकजना होइन ठीक हो?”
येशल
ू े भन्नुभयो, “हो, यो तिमी नै हौ।”२४६
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यसर्थ येशल
ू े रोटीको एक टुक्रा लिनु भयो। उहाँले त्यो चोप्नु भयो र शिमोनको छोरो
यहूदा इस्कोरियोतलाई दिनभु यो। जब यहूदाले त्यो रोटीको टुक्रा लियो शैतान उसभित्र
पस्यो, येशल
ू े यहूदालाई भन्नुभयो, “तिमीले जे गर्नु छ त्यो झट्टै गरिहाल!” भोजनमा
बसिरहेकाहरू कसैले येशल
ू े यहूदालाई त्यसो भन्नुभएको तात्पर्य बझु ने न।् यहूदा मात्र
एक त्यस्तो चरित्रको थियो जसले पैसाको थैली राख्दथ्यो। अरूहरूले के सोचे भने
येशल
ू े यहूदालाई भोजको निम्ति आवश्यक चीजहरू किन्न पठाउनु भयो। अर्थात् यसो
पनि अरूहरूले सम्झे कि येशल
ू े गरिबहरूका लागि के ही किन्न यहूदालाई पठाउनभु यो।
यहूदाले येशल
ू े दिनभु एको त्यो रोटीको टुक्रा ग्रहण गऱ्यो र तरुु न्तै बाहिर निस्की
हाल्यो। त्यसबेला रात परिसके को थियो।२४७
५.२७ परमेश्वरसँगको नयाँ नियम
खाँदै गर्दा येशल
ू े रोटी लिनभु यो। येशल
ू े रोटीको निम्ति परमेश्वरलाई धन्यवाद दिनभु यो
र त्यसलाई टुक्रा पार्नुभयो। येशल
ू े आफ्ना चेलाहरूलाई रोटी दिनभु यो। र भन्नुभयो,
“यो रोटीहरू लेओ र खाओ। यो रोटी नै मेरो शरीर हो।२४८ जनु म तिमीहरूलाई दिदं छै ु ।
मेरो सम्झनाको निम्ति यसलाई खाओ।”
त्यसरी नै, खाना खाई सके पछि, येशल
ू े कचौरा उठाउनु भयो अनि २४९ त्यसको
लागि परमेश्वरलाई धन्यवाद दिनभु यो अनि त्यो चेलाहरूलाई दिनभु यो। उहाँले
भन्नुभयो, “तिमीहरू प्रत्येकले यसबाट पिओ।२५० यस कचौराको तात्पर्य परमेश्वर
र उहाँको मानिसहरू माझको एउटा नयाँ करार हो। यो नयाँ करार मेरो रगतबाट शरू
ु
हुन्छ जनु मैले तिमीहरूको लागि बगाएँ।२५१ यो रगत धेरै मानिसहरूलाई तिनीहरूको
पाप क्षमाको लागि बहाइन्छ र यसले परमेश्वरबाट उहाँको मानिसहरूकालागि नयाँ
करारको प्रारम्भ गर्नेछ। म तिमीहरूलाई भन्दछु, म यो दाखरस फे रि पिउँदिन जबसम्म
मेरो पिताको राज्यमा नयाँ जस्तै भएर हामीहरू सँगै पिउँदनै ौं।२५२
५.२८ सबै भन्दा महान को हो?
तब तिनीहरू मध्ये को चाँहीं सबै भन्दा महान् होला भनी प्रेरितहरूले बहस गरे । तर
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येशल
ू े तिनीहरूलाई भन्नुभयो, “संसारका राजाहरूलाई तिनीहरूका मानिसहरूमाथि
शासन गर्छन।् जो मानिसहरू अधिकारमा छन् तिनीहरू आफैं लाई जातिहरूको महासहायकहरू भनिनेछन।् तर तिमीहरू चाँहि त्यस्तो नहुन।ु तिमीहरूको माझमा जो महान्
छ ऊ सानो हुनपु र्छ, अनि ऊ जो नेता हो, नोकर जस्तो हुनपु र्छ। को चाँहि प्रमख
ु हुनः
ऊ जो टेबलमा बसिरहेको छ अथवा उहाँलाई सेवा पऱु ्याईरहेको छ? टेबलमा बस्ने
मानिस चाँहि ठूलो हो, होइन र? तर तिमीहरूको माझमा म नोकर जस्तै हु?ँ
“तिमीहरू तिनीहरू हौ जो मेरो संघर्षहरूमा छे उमा बसेका थियौं। मेरो पिताले मलाई
एउटा राज्य दिनभु एको छ। म पनि मसित भएको शासन शक्ति तिमीहरूलाई दिनेछु।
मेरो राज्यमा मेरो टेबलमा बसेर तिमीहरूले खाने र पिउनेछौ। तिमीहरू सिंहासनमा
बस्नेछौ अनि इस्राएलको बाह्रैवटा जातिको न्याय गर्नेछौ।२५३
५.२९ येशूले नयाँ आज्ञा दिनुहुन्छ
यहूदा जब गइसके को थियो, तब येशल
ू े भन्नु भयो, “अब मानिसको पत्रु ले महिमा
प्राप्त गर्छ अनि परमेश्वरले मानिसको पत्रु बाट महिमा प्राप्त गर्नुहुन्छ। यदि परमेश्वरले
पनि उसको माध्यमबाट महिमा प्राप्त गर्दछ भने, उहाँले छोरोलाई स्वयंबाट महिमा
तरू
ु न्तै दिनहु ुनेछ।”
येशल
ू े भन्नुभयो, “मेरा छोरा-छोरीहो, अब म तिमीहरूसँग के ही समय सम्म
मात्र रहनेछु। तिमीहरूले मलाई खोज्नेछौ। अनि यहूदीहरूलाई मैले जे भने त्यो
तिमीहरूलाई भन्नेछु, अब जहाँ म गइरहेछु त्यहाँ तिमीहरू जान सक्दैनौ।
“म तिमीहरूलाई एउटा नयाँ आज्ञा दिन्छु : एकअर्कामा प्रेम गर। तिमीहरूले मैले
जस्तो एकाअर्कामा प्रेम गर्नुपर्छ। यदि तिमीहरूले आपसमा प्रेम गऱ्यौ भने यस
तरिकाबाट सबै मानिसहरूले जान्नेछन् कि तिमीहरू मेरा चेलाहरू हौ।”२५४
५.३० येशूले भन्नुहुन्छ पत्रुसले उहाँलाई इन्कार गर्नेछ
येशल
ू े चेलाहरूलाई भन्नुभयो, “आज मध्यरातमा मेरो कारणले तिमीहरूले आफ्नो
बिश्वास हराउनेछौ। किनभने यो धर्मशास्त्रहरूमा लेखिएको छ;
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‘म गोठालोलाई प्रहार गर्नेछु,
अनि बथानका भेंडाहरू छरपष्ट हुनेछन।् ’
तर म मरे पछि, म मृत्युदखि
े बौरी उठ्नेछु। त्यसपछि म गालील जानेछु। तिमीहरू
पगु ्नुअघिनै म त्यहाँ जानेछु।२५५
“शैतानले जाँच गर्न सोच्यो, कृ षकहरूले तिनीहरूको गहुँ जाँच गरे जस्तै
तिनीहरूको जाँच लिनेछ। ए! शिमोन, शिमोन, मैले प्रार्थना गरे को छु कि तिमीहरूले
बिश्वास गमु ाउने छै नौ। म कहाँ फर्के पछि तिमीहरूको दाज्यू-भाईहरूलाई अझ सामर्थ
बनाउन मद्दत गर।”२५६
पत्रुसले भने, “यदि सबैले आफ्नो बिश्वास हराए, पनि म कहिल्यै मेरो बिश्वास हराउने
छै न।”
येशल
ू े जवाफ दिनभु यो, “म तिमीलाई साँचो भन्दछु। आजकोरात दोस्रोपल्ट भाले
बास्नुअगि तिमीले मलाई तीनपल्ट ईन्कार गर्ने छौ।”
तर पत्रुसले जोर दिएर भने, “यदी म तपाईसँं गै मर्नु परे ता पनि म कहिल्यै तपाईलाई
ं
इन्कार्ने छुईन!”
ं त्यसरी नै अरू चेलाहरूले पनि त्यही कुरा भने।२५७
तब येशल
ू े प्रेरितहरूलाई भन्नुभयो, “जब मैले तिमीहरूले मानिसहरूमा प्रचार गर्न,
बिना पैसा, झोला अनि जत्ु ताहरू बिना पठाएँ, के तिमीहरूलाई के ही अभाव भयो?”
प्रेरितहरूले भने, “भएन।”
येशल
ू े तिनीहरूलाई भन्नुभयो, “तर अब तिमीहरूसँग पैसा, थैली जे छ त्यो
लैजाऊ। यदी तिमीहरूसँग तरवार छै न भने, आफ्नो कोट बेच र एउटा किनिराख।
धर्मशास्त्रले यो भन्छ,
‘मानिसहरूले भने उनी अपराधी हुन।् ’
धर्मशास्त्रमा लेखिएका कुरा साँचो हुनै पर्छ। यो मेरै बिषयमा लेखिएको थियो, अनि
अहिले साँचो भइरहेछ।”
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चेलाहरूले भने, “हे प्रभ,ु हेर्नुहोस!् यहाँ दईु वटा तरवार छन!् ”
येशल
ू े तिनीहरूलाई भन्नुभयो, “दईु वटा नै प्रशस्त हुनेछ।”२५८
५.३१ येशूले आफ्ना चेलाहरूलाई सान्त्वना दिनुहुन्छ
येशल
ू े भन्नुभयो, “आफ्ना हृदयलाई दःु खी हुन नदेऊ। परमेश्वरमा भरोसा गर। अनि ममा
भरोसा गर। त्यहाँ मेरा पिताको घरमा धेरै कोठाहरू छन।् यदि यो सत्य नभएको भए म
तिमीहरूलाई भन्नेथिईनँ। म त्यहाँ तिमीहरूको ब्यवस्था मिलाउन गइरहेछु। म गए
पछि तिमीहरूको लागि सबै ब्यवस्था मिलाइसके पछि म फर्की आउनेछु। तब म
तिमीहरूलाई त्यहाँ लानेछु। तब तिमीहरू म जहाँ छु त्यही ँ हुनेछौ। म जनु ठाउँमा
गइरहेछु तिमीहरू त्यो बाटो जान्दछौ।”२५९
५.३२ येशूमात्र पिताकहाँ पुऱ्याउने बाटो हुनुहुन्छ
थोमाले भने, “प्रभ,ु तपाई ं कहाँ गईरहनु भएको छ हामी जान्दैनौ। तब हामीले बाटो
कसरी जान्ने?”
येशल
ू े भन्नुभयो, “म नै बाटो हु,ँ सत्य र जीवन म नै हु।ँ पिताकोमा जाने माध्यम म नै
हु।ँ यदि तिमीहरूले मलाई चिनेको भए तब मेरो पितालाई पनि चिन्ने थियौ। तर अब
तिमीहरू पितालाई जान्नेछौ। तिमीहरूले उहाँलाई देखक
े ा छौ।”
फिलिपले येशल
ू ाई भने, “प्रभ,ु हामीलाई पिता देखाइदिनु होस।् त्यही हामीलाई
पर्याप्त हुनेछ।”
येशल
ू े जवाफ दिनभु यो, “फिलिप धेरै समयदेखि म तिमीहरूसँगै छु र पनि मलाई
चिन्दिन भन्छौ? जसले मलाई देखक
े ो छ उसले मेरो पितालाई पनि देखक
े ो छ। यसर्थ
तिमी कसरी भन्छौ, ‘हामीलाई पिता देखाउनहु ोस?् ’ के तिमीहरू बिश्वास गर्छौ
कि म पिताभित्र छु र पिता मभित्र हुनहु ुन्छ भनेर? जनु कुराहरू मैले भने त्यो मबाट
आएको होइन। पिता मभित्र बाँच्नुहुन्छ अनि उहाँले आफ्नो काम आफै गर्नुहुन्छ। मैले
पहिल्यै भनि सके कि बिश्वास गर, ममा पिता र पितामा म हुन्छु । अथवा मैले गरे को
कामहरूको कारणले गर्दा पनि बिश्वास गर।
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“म तिमीहरूलाई सत्य भन्छु । जसले ममा बिश्वास गर्छ उसले पनि त्यस्तै काम गर्नेछ
जो म गर्छु। उसले वास्तवमा त्यो भन्दा पनि महान् काम गर्नेछ। किनभने म पिताकहाँ
गइरहेछु। अनि मेरो नाममा के ही पनि माग्यो भने, म त्यो तिमीहरूको लागी गरिदिनेछु।
तब पिताको महिमा पत्रु को माध्यमबाट देखिनेछ। यदि तिमीहरूले मेरो नाममा के ही
माग्यौ भने, म दिनेछु।२६०
५.३३ येशूले पवित्र आत्मा पठाउने प्रतिज्ञा गर्नुहुन्छ
“यदि तिमीहरूले मलाई प्रेम गऱ्यौ भने, तब तिमीहरूले मेरो आज्ञा पालन गर्नेछौ।
म मेरो पितालाई माग्नेछु र उहाँले तिमीहरूलाई अर्को सहायक दिनहु ुनेछ। उहाँ
तिमीहरूसँग सँधै रहने सहायक दिनहु ुनेछ। सहायक सत्यको आत्मा  हो। संसारले
उहाँलाई देख्दैन र बझु ्दैन। तर तिमीहरू उहाँलाई जान्दछौ। उहाँ तिमीहरूसँग बाँच्नुहुन्छ
र उहाँ तिमीहरूभित्र नै हुनहु ुनेछ।
“म तिमीहरूलाई आफ्ना आमा-बाबल
ु े अनाथहरू छोडे जस्तो एक्लै छाड्नेछैन।
म तिमीहरूकहाँ फर्की आउने छु। के ही समयपछि नै मलाई संसारमा मान्छेहरूले फे रि
देख्नेछै न। तर तिमीहरूले मलाई देख्नेछौं। तिमीहरू बाँच्नेछौं किनभने म बाँच्छु । त्यस
दिनमा तिमीहरूले जान्नेछौं कि म पितामा छु। तिमाहरूले जान्नेछौ कि तिमीहरू ममा
र म तिमीहरूमा हुनेछु। यदि कसैले मेरो आज्ञाहरू ग्रहण गर्छ र यसलाई पालन गर्दछ,
त्यस मानिसले मलाई प्रेम गर्दछ। अनि मेरा पिताले तिनलाई प्रेम गर्दछन।् जसले मलाई
प्रेम गर्दछ। अनि म त्यस मानिसलाई प्रेम गर्छु। म उमाथि प्रकट हुनेछु।”
तब यहूदाले (इस्कोरियोत यहूदा होइन) भन्यो, “तर प्रभु किन तपाईलें आफूलाई
हामी समक्ष प्रकट गर्नुहुन्छ र संसार समक्ष किन गर्नुहुन्न?”
येशल
ू े भन्नुभयो, “यदि कसैले मलाई प्रेम गर्छ भने, उसले मेरो शिक्षा पालन गर्दछ।
अनि मेरो पिताले पनि तिनलाई प्रेम गर्नुहुन्छ। म र मेरा पिता तिनीकहाँ आउनेछौं र
तिनीसँगै बस्नेछौं। तर जसले मलाई प्रेम गर्दैन उसेल मेरो शिक्षाहरू पालन गर्दैन। यो
शिक्षाहरू जनु तिमीले सनु ्दैछौ वास्तवमा मेरो होइन। यो पिताबाट आएको हो जसले
मलाई पठाउनु भयो।
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“मैले यी सबै कुराहरु भनिसके को छु तिमीहरूसँग रहँदा नै। तर सहायकले सबै
कुराहरूको शिक्षा दिनेछन।् सहायकले मैले जे भने ती सबै कुराहरू सम्झना गराउनेछन।्
त्यो सहायक नै पवित्र आत्मा हो जसलाई पिताले मेरो नाममा पठाउनु हुनेछ।
“म तिमीहरूलाई मेरो शान्ति छोड्दछु, यो मेरो आफ्नै शान्ति तिमीहरूलाई दिदछु।
म तिमीहरूलाई शान्ति दिन्छु , यो त्यो शान्ति होइन जनु संसारले दिन्छ। यसकारण
तिमीहरूको हृदय बिचलित नहोस् अनि कुनै बिषयमा पनि नडराऊ। म गइरहेछु भनेको
तिमीले सनु ्यौ, तर फे रि तिमीहरूकहाँ आउनेछु। यदि तिमीहरूले मलाई प्रेम गरे को
भए तिमीहरू खश
ु ी हुने थियौ कि म पिताकहाँ गइरहेछु। किनभने पिता म भन्दा महान्
हुनहु ुन्छ। यो हुनु भन्दा पहिल्यै मैले यो कुरा भनिसके को छु। जब यी सबै हुनेछ अनि
तिमीहरूले बिश्वास गर्नेछौ।
“तिमीहरूसँग कुरा गर्ने समय छै न। यो संसारको शासक आइरहेछ। तर ममाथि
उसको अधिकार चल्दैन। तर संसारले जान्नै पर्छ कि मैले मेरा पितालाई प्रेम गर्छु। यसैले
म त्यही जस्ताको त्यस्तै गर्दछु, जनु उहाँले मलाई गर्नु भन्नुभयो।
“आऊ अब, हामी यस ठाउँलाई छोडी जाऊँ।”२६१
५.३४ येशू एक दाखको बोट जस्तै हुनुहुन्छ
येशल
ू े भन्नुभयो, “म साँचो दाखको बोट हु,ँ मेरो पिता माली हुनहु ुन्छ। म मेरो प्रत्येक
हाँगा जसमा फल फल्दैन त्यो उहाँले काटिदिनहु ुन्छ। अनि उहाँले प्रत्येक हाँगाहरू
छाँट्नु र सफा गर्नुहुन्छ, ताकि त्यसले फल फलाउन, सकोस;् त्यसो गर्दा यसले अझ
बढ़ता फल दिनेछ। मेरो उपदेशको कारणले गर्दा तिमीहरू पहिल्यै शद्ध
ु भइसके का
छौ। मभित्र बस, म तिमीहरूभित्र रहनेछु। कुनै पनि एक्लो हाँगाले फल दिदैन। त्यो
मल
ँ । तिमीहरू एक्लै
ू बोटमा जोडीएको हुनै पर्छ। तिमीहरूसँग पनि यही कुरा लागू हुदछ
फल फलाउन सक्दैनौ। तिनीहरू ममा हुनु पर्छ।
“म दाखको बोट हुँ र तिमीहरू त्यसका हाँगाहरू हौ। यदि जो कोही ममा रह्यो
भने त्यसले धेरै फल दिनेछ। किनभने म बिना तिमीले के ही गर्न सक्दैनौ। यदि कोही
ममा रहदैन भने तब ऊ त्यो हाँगा जस्तो हुन्छ जो फ्याँकिएर जान्छ। त्यो हाँगा मर्दछ।
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मानिसहरूले त्यस्तो मरे को हाँगाहरू टिपेर आगोमा हालिदिन्छन् र तिनीहरू जल्छन।्
यदि तिमीहरू ममा रह्यौ र मेरो बचनहरू तिमीहरूमा रह्यो भने तब तिमी जे पनि
चाहन्छौ माग अनि त्यो तिमीलाई दिइनेछ। तिमीले अधिक फलहरू फलाउ र सिद्ध
गर कि तिमीहरू मेरा चेलाहरू हौ। यसले मेरो पितालाई महिमा दिँदछ।
“म तिमीहरूलाई प्रेम गर्दछु जसरी मलाई पिताले गर्नुहुन्छ। अब मेरो प्रेममा निरन्तर
रहो। मैले मेरा पिताको आज्ञा पालन गरें र निरन्तर उहाँको प्रेममा रही रहेको छु। यस्तै
प्रकारले यदि तिमीहरूले मेरो आज्ञा पालन गऱ्यौ भने तिमीहरू मेरो प्रेममा निरन्तर रहने
छौ। मैले यी कुराहरू भनिसके को छु, यसैले तिमीहरूले त्यस्तै आनन्द पाउन सक्नेछौ
जनु मसँग छ। म तिमीहरूको आनन्द एक पर्णू आनन्द भएको देख्नचाहन्छु । यसैकारणले
म तिमीहरूलाई आज्ञा गर्दछुः एकअर्कामा प्रेम गर जसरी मैले तिमीहरूलाई प्रेम गरें ।
महान् प्रेम त्यस मानिसले देखाउन सक्छ जसले आफ्नो मित्रको लागि आफ्नो जीवन
बलिदान दिनसक्छ। तिमीहरू मेरा मित्र हौ यदि तिमीहरूले मेरो आज्ञा अनसु ार काम
गऱ्यौ भने। म तिमीहरूलाई नोकरहरू भनेर डाक्ने छै न। एक नोकरले उसको मालिकले
के गर्छ भनेर के ही पनि जान्दैन अब म तिमीहरूलाई मित्र भनेर बोलाउँछु किनभने मेरा
पिताले मलाई जे-जे भन्नुभयो ती सबै तिमीहरूलाई भनिसके को छु।
“तिमीहरूले मलाई चनु ेनौ; मैले तिमीहरूलाई चनु े। अनि मैले तिमीहरूलाई नियक्ु ति
गरे को छुः जाऊ अनि फल फलाऊ। म यो फल तिमीहरूको हृदयमा फलिरहेको देख्न
चाहन्छु । तब पिताले तिमीहरूले जे पनि चाहन्छौ त्यो मेरो नाममा दिनहु ुनेछ। यही मेरो
आज्ञा होः एका-अर्कालाई प्रेम गर।२६२
५.३५ येशूले आफ्ना चेलाहरूलाई सावधान गराउनुहुन्छ
“यदि यो संसारले तिमीहरूलाई घृणा गर्छ भने याद गर कि संसारले मलाई प्रथम घृणा
गऱ्यो भनेर। यदि तिमीहरू संसारकै थियौ भने तिमीहरूलाई उसकै आफ्नै मानिसहरू
सरह प्रेम गर्ने नै छ। तर मैले तिमीहरूलाई संसारबाट छाने। यसैले तिमीहरू संसारसँग
सम्बन्धित छै नौ। यसैकारणले संसारले तिमीहरूलाई घृणा गर्दछ।
“मैले तिमीहरूलाई भनेका कुराहरू सम्झः एक नोकर उसको मालिक भन्दा
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श्रेष्ट हुदनै । यदि मानिसहरूले मलाई सताए भने तिमीहरूलाई पनि सताउनेछन् यही
मानिसहरूले मेरो शिक्षा पालन गरे भने तिनीहरूले तिमीहरूको आज्ञा पालन गर्नेछन।्
मानिसहरूले यी सबै कुराहरू मेरो कारणले गर्दा तिमीहरूलाई गर्नेछन।् उहाँलाई
तिनीहरूले चिन्दैनन् जसले मलाई पठाउनभु यो। यदि म नआएको भए र संसारका
मानिसहरूलाई नबताएको भए तब तिनीहरू पापकादोषी हुने थिएनन।् तर अब मैले
तिनीहरूलाई जनाए र अब तिनीहरू पापबाट माफी हुने छै न।
“जसले मलाई घृणा गर्दछ, उसले मेरो पितालाई पनि घृणा गर्दछ। मैले ती मानिसहरू
माझ जस्तो कुराहरू गरे अन्य कुनै मानिसले कहिल्यै गरे न। यदि मैले त्यस्तो कुराहरू
नगरे को भए, तिनीहरू पापकोदोषी हुने नै थिएनन।् तर मैले जे-जे गरे ती सबै तिनीहरूले
देखी सके का छन।् तथापि तिनीहरूले मलाई र मेरा पितालाई घृणा गर्छन।् तर यस्तो
भयो किनकि उनीहरूको ब्यवस्थामा लेखिएको कुरा सत्य हुने भयोः यस्तो लेखिएको
छ ‘कुनै कारण बिना नै तिनीहरूले मलाई घृणा गरे ।’
“म तिमीहरूलाई पिताबाट सहायक पठाइदिनेछु। सहायक सत्यको आत्मा हो
जो पिताबाट आउँदछ। जब उनी आउँ छन,् उसले मेरो बिषयमा बताउनेछन।् अनि
तिमीहरूले मेरो बिषयमा मानिसहरूलाई भन किनभने तिमीहरू शरुु देखिनै मसँग छौ।
“मैले यी कुराहरू तिमाहरूलाई भने ताकि तिमीहरूले आफ्नो बिश्वास हराउने छै नौ।
तिनीहरूले तिमीहरूलाई सभा घरहरूबाट बाहिर निकालिदिने छन।् समय आँउदैछ
ताकि मानिसहरूले तिमीहरूलाई मारे र परमेश्वरको सेवा गर्दैछौ भन्ने सोच्नेछन।्
मानिसहरूले यी सबै कुराहरू गर्नेछन् कारण न त तिनीहरूले पितालाई चिनेका छन्
न त मलाई नै चिन्दछन।् यी कुराहरू म तिमीहरूलाई अहिले भन्दैछु। अतः जब यी
कुराहरू हुने समय आउनेछ, तब तिमीहरूले मैले होशियारी गराएको समझ्नेछौ।२६३
५.३६ पवित्र आत्माका कामहरू
“मैले यी कुराहरू तिमीहरूलाई शरूु मा भनिन, किनभने म त्यस बेला तिमीहरूसँगै थिएँ।
अब म उहाँकैमा गइरहेको छु जसले मलाई पठाउनभु यो। तर तिमीहरू कसैलपे नि मलाई
सोधेनौ, ‘तपाई ं कहाँ गईरहुन भएको छ?’ तिमीहरूका हृदय उदासिनताले भरिएको
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छ किनभने मैले तिमीहरूलाई ती कुराहरू भने। तर म तिमीहरूलाई साँचो भन्दछु।
तिमीहरूको भलाईको निम्ति म टाढिनु नै राम्रो छ। किनभने जब म जानेछु तिमीहरूका
लागि सहायक पठाइदिने छु। तर यदि म गईन भने, सहायक तिमीहरूकहाँ आउनु हुने छै न।
“जब सहायक आउँछन,् उहाँले संसारलाई यी बिषयहरूमा प्रमाण दिनु हुनेछः
पापको बिषय, धार्मिकताको बिषय र न्यायको बिषयमा। सहायकले मानिसहरूको
जीवनमा पाप छ भनेर प्रमाण गर्नेछन् किनभने तिनीहरूले ममा बिश्वास गर्दैनन।्
उसले मेरो धार्मिकताको प्रमाण तिनीहरूलाई गराउनेछन,् किनभने म पिताकहाँ नै गई
रहेछु। तब तिमीहरूले मलाई फे रि देख्नेछै नौ। अनि सहायकले न्यायको बिषयमा सत्य
कुराको प्रमाण संसारलाई गराउने छ, किनभने यस संसारको शासकलाई पहिल्यै नै
न्याय गरी सके को छ।
“मलाई अझ तिमीहरूसँग धेरै कुराहरू भन्नु छ। तर अहिले ती कुराहरू तिमीहरूलाई
अधिक हुनेछ र ग्रहण गर्न साह्रो पर्नेछ। तर जब सत्यको आत्मा आउँनहु ुन्छ, उहाँले
भविष्यका कुराहरू घोषणा गर्नुहुनेछ। उहाँले आफ्नो कुराहरू भन्नुहुनेछैन उहाँले जे
सनु ्नुहुन्छ त्यही बताउनु हुन्छ। सत्यको आत्माले मकहाँ महिमा ल्याउनु हुनेछ। कसरी?
उसले मबाट कुराहरू पाउने छन् र तिमीहरूलाई ती सबैकुरा ब्याख्या गर्नेछन।् सबै
कुराहरू जो पितासँग छन् ती सबै मेरा हुन।् त्यसैकारणले म भन्दैछु त्यस आत्माले जे
कुराहरू मबाट पाउने छन् र ती सबै तिमीहरूलाई घोषणा गर्नेछन।् २६४
५.३७ दु:ख आनन्दमा परिणत हुनेछ
“के ही बेरपछि तिमीहरूले मलाई देख्नेछै नौ। अनि अर्को के ही बेर पछि मलाई फे रि
तिमीहरूले देख्नेछौ।”
कोही चेलाहरूले आपसमा भने, “येशल
ू े जब त्यसो भन्नुहुन्छ त्यसको मतलब
के हो? ‘के ही बेरपछि तिमीहरूले मलाई देख्नेछै नौ अनि तब के ही बेरपछि मलाई
फे रि देख्नेछौ?’ त्यसो जब भन्नुहुन्छ, ‘म पिताकहाँ जादैछु।’ त्यसको अर्थ के हो?”
चेलाहरूले सोधे, “‘के ही बेरपछि’ भन्नुको तात्पर्य के हो? उहाँले के भनिरहनु भएको
छ हामीले के ही बझु ने ौ।”

येशूको मृत्युको हप 

195

येशल
ू े जान्नुभयो कि चेलाहरूले त्यस बिषयमा उहाँलाई सोध्न चाहन्छन।् तब
येशल
ू े आफ्ना चेलाहरूलाई भन्नुभयो, “तिमीहरू आपसमा सोधिरहेछौ मेरो भन्नुको
तात्पर्य जब मैले भने, के ही बेरपछि तिमीहरूले मलाई देख्नेछै नौ। तिमीहरूले यो
जान्नलाई आपसमा बहस गरे का छौ। त्यसपछि फे रि अर्को के ही बेर पछि देख्नेछौ?
म तिमीहरूलाई साँचो भन्छु । तिमीहरू रूनेछौ र दःु खी हुनेछौ तर संसार प्रसन्न हुनेछ।
तिमीहरू दःु खी हुनेछौ तर तिमीहरूका दःु ख आनन्दमय हुनेछ।
“जब एक नारीले बालकलाई जन्म दिने समय हुन्छ, उसलाई पीडा हुदछ
ँ , किनभने
उसले जन्माउने समय आएको हुदछ
ँ । तर जब बालक जन्मिसक्दछ, उनले अघिका
पीडाहरू भल्छि
ु न,् किनभने उनले बालक संसारमा जन्मिएको खश
ु ीमा अघिका
पीडाहरू त्यसै भलु ्दछिन।् तिमीहरूसँग पनि ठीक त्यस्तै हुनेछ। अहिले तिमीहरू
दःु खी छौ। तर म तिमीहरूलाई फे रि देख्नेछु र तिमीहरू खश
ु ी हुनेछौ। अनि कसैले पनि
तिमीहरूको खश
ु ी खोसेर लानेछैन। त्यस दिन तिमीहरूले मलाई के ही पनि सोध्ने छै नौ।
म तिमीहरूलाई साँचो भन्दछु। मेरो नाममा जे मागे पनि मेरा पिताले तिमीहरूलाई
दिनहु ुनेछ। तिमीहरूले अझ सम्म मेरो नाममा के ही पनि मागेकै छै नौ। माग अनि
तिमीहरूले पाउनेछौ। अनि तिमीहरूको आनन्द पर्णू हुनेछ।
“यी कुराहरू मैले तिमीहरूलाई अर्थ लक
ु ाएर भनिसके को छु। तर समय आउदैछ म
तिमीहरूसँग खलु ्ला पारे र यी कुराहरू भन्नेछु। मेरा पिताको बिषयमा म तिमीहरूलाई
सरल भाषामा भन्नेछु। त्यस समय मेरो नाममा मेरा पितालाई बिन्ती गर्नेछौ। तर मैले
भनिरहेको छै न कि तिमीहरूको निम्ति म मेरा पितालाई भन्नेछु। किनभने पिता आफै ले
तिमीहरूलाई प्रेम गर्नुहुन्छ। उहाँले तिमीहरूलाई प्रेम गर्नुहुन्छ किनभने तिमीहरूले
मलाई प्रेम गरे काछौ। त्यसकारणले तिमीहरूले बिश्वास गर्छौ कि म परमेश्वरबाट
आएको हु।ँ म पिताबाट संसारमा आए। अब म यो संसार छोडेर पिताकहाँ फर्के र
जाँदछै ु ।”
तब येशक
ू ा चेलाहरूले भने, “तपाईलें अहिले हामीलाई खल
ु स्त भन्नुभयो।
त्यस्तो बझु ्नै नसक्ने अप्ठेरो नबनाई तपाईलें भन्नु भएन। हामीले अब बझु ्न सक्छौ
कि तपाईलें प्रत्येक कुरा जान्नु हुन्छ। तपाईलें सोध्नु अगाडि नै कुनै पनि मानिसको
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उत्तर दिन सक्नुहुन्छ। यही कारणले हामीलाई बिश्वास दिलाउँछ कि तपाई परमे
ं श्वरबाटै
आउनभु एको हो।”
येशल
ू े भन्नुभयो, “यसर्थः अब तिमीहरूले बिश्वास गऱ्यौ? ध्यानले सनु , तिमीहरू
छरिएर बस्ने समय आइरहेछ। तिमीहरू प्रत्येक आफ्नै घरमा छरपष्ट हुनेछौ। त्यो समय
अब आएको छ। तिमीहरूले मलाई छाड्नेछौ। म एक्लो रहनेछु। तर म वास्तवमा
एक्लो रहनेछैन किनभने पिता मसँग रहनहु ुनेछ।
“मैले तिमीहरूलाई यी कुराहरू भनेको छु ताकि तिमीहरूलाई ममा शान्ति रहोस।्
यस संसारमा तिमीहरूलाई संकट हुनेछ। तर साहसी बन। मैले संसारलाई पराजित
गरे को छु।”२६५
५.३८ येशू आफ्नो पितासँग कुराकानी गर्नुहुन्छ
यति कुराहरू भनिसके पछि येशल
ू े स्वर्गतिर हेर्नुभयो र प्रार्थना गर्नुभयो, “पिता ठीक
समय आइपगु ्यो। यसकारण तपाईको
ं पत्रु लाई महिमा प्रदान गर्नु होस् ताकि पत्रु ले
तपाईलाई
ं महिमा दिन सकोस।् तपाईलें सबै मानिसहरू भन्दा माथि पत्रु लाई शक्ति
दिनभु यो ताकि पत्रु ले सबैलाई अनन्त जीवन दिन सकोस् जनु तपाईलें तिनलाई
दिनभु एको छ। यो अनन्त जीवन होः मानिसहरूले तपाईलाई
ं मात्र साँचो परमेश्वर भनेर
चिननु ् र येशू ख्रीष्टलाई चिननु ् जसलाई तपाईलें पठाउनु भयो। जनु काम तपाईलें मलाई
सम्पि
ु नु भएको थियो त्यो मैले पर्णू गरें । पृथ्वीमा तपाईको
ं महिमा ल्याए। अनि अब
पिता, मलाई महिमा प्रदान गर्नु होस् तपाईसँं ग। मलाई त्यो महिमा दिनहु ोस् तपाईको
ं
जो मसँग ससं ार बनिनु पहिल्यै थियो।२६६
५.३९ येशूले आफ्ना चेलाहरूकोलागी प्रार्थना गर्नुहुन्छ
“तपाईलें मलाई के ही मानिसहरू संसारबाट दिनभु यो। मैले तिनीहरूलाई तपाई ं को
हुनहु ुन्छ देखाई सके को छु। ती मानिसहरू तपाईकैं हुन् र मलाई दिनभु यो। तिनीहरूले
तपाईको
ं बचन पालन गरे । अब तिनीहरूले बझु े कि सबै थोक जनु मलाई दिनभु यो ती
तपाईबाट
ं आएका हुन।् मैले ती मानिसहरूलाई तपाईलें मलाई दिएकै बचनहरू दिएको
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छु। तिनीहरूले ती बचनहरू स्वीकारे तिनीहरूले बझु े कि म साँच्यि नै तपाईबाट
ं नै
आएको हुँ अनि तिनीहरूले बिश्वास गरे कि तपाईलें नै मलाई पठाउनु भएको हो।
तिनीहरूकै निम्ति अब म प्रार्थना गर्दछु। म तिनीहरूका निम्ति प्रार्थना गरिरहेको छै न
जो संसारमा छन।् तर म तिनीहरूका निम्ति प्रार्थना गरिरहेको छु जो तपाईलें मलाई
दिनभु यो। किनभने तिनीहरू तपाईकैं हुन।् जे ममा छ त्यो सबै तपाईकैं हो, अनि जे
जति तपाईकोमा
ं छ त्यो मेरै हो। अनि ती मानिसहरूले मेरो लागि महिमा ल्याउँछन।्
“अब म तपाईकहाँ
ं आईरहेछु। म अब संसारमा बस्ने छै न। तर ती मानिसहरू
ससं ारै मा रहनेछन।् हे पवित्र पिता, तिनीहरूलाई सरु क्षा गर्नुहोस। तिनीहरूलाई तपाईको
नामको शक्तिद्वारा सरु क्षित राख्नुहोस् (नाउँ जनु मलाई दिनभु यो), तब तिनीहरू एक
हुनेछन,् तपाई ं र म जस्तै एक। जब सम्म म तिनीहरूसँग थिए मैले तिनीहरूलाई
सरु क्षित राखे। मैले तिनीहरूलाई तपाईको
ं नामको शक्तिबाट सरु क्षित राखें जनु तपाईलें
मलाई दिनभु यो। मैले तिनीहरूलाई जोगाए। अनि तिनीहरू मध्ये एकजना मात्र लप्त
ु
भयो। उनी लप्त
ु हुनलाई आफै छानिएका थिए। ऊ लप्त
ु भयो जसबाट धर्मशास्त्रमा
लेखिएको कुरा पर्णू भयो।
“म तपाईकहाँ
ं आइरहेछु। तर जब सम्म म यस संसारमा हुनेछु म तिनीहरूका निम्ति
प्रार्थना गर्नेछु। यी कुराहरू म भन्दछु ताकि तिनीहरूले मेरो आनन्द प्राप्त गरून।् म
तिनीहरूले सबै मेरा आनन्द पाउन भन्दछु। मैले तिनीहरूलाई तपाईको
ं सबै बचनहरू
दिए र ससं ारले तिनीहरूलाई घृणा गऱ्यो, किनभने तिनीहरू यस ससं ारका होइनन् जस्तै
म यो ससं ारको होइन।
“मैले तपाईसँं ग तिनीहरूलाई संसारबाट लगिदिनहु ोस् भनेर भनिरहेको छै न। तर
तिनीहरूलाई दष्टु बाट जोगाई राख्नुहोस् चाहिँ भनिरहेछु। तिनीहरू संसारका होइनन्
जस्तो कि म पनि यस संसारको होइन। तपाईको
ं सत्यद्वारा तिनीहरूलाई आफ्नो सेवामा
राख्न तयार पार्नुहोस।् तपाईको
बचन
सत्य
छ। जसरी तपाईलें मलाई संसारभित्र
ं
पठाउनभु यो त्यसरी नै मैले तिनीहरूलाई संसारभित्र पठाएको छु। अब म स्वंयलाई
सेवा गर्न तयार पारिरहेछु। यो म तिनीहरूकै लागि गर्छु ताकि साँचो रूपमा तिनीहरू
तपाईको
ं सेवा गर्न तयार होउन।् २६७
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५.४० येशूले उहाँमा विश्वास गर्नेहरू सबैको निम्ति प्रार्थना गर्नुहुन्छ
“म ती मानिसहरूका लागि प्रार्थना गर्छु अनि म प्रत्येकको लागि प्रार्थना गरिरहेछु जसले
मलाई उनीहरूको बचनको कारणले बिश्वास गर्छन।् हे पिता, म प्रार्थना गर्छु कि जसले
म मा बिश्वास गर्छन,् तिनीहरू एक होऊन।् जसरी तपाई ं ममा हुनहु ुन्छु , म तपाईमा।
ं
म प्रार्थना गर्छु ताकि तिनीहरू हामीमा एक होऊन।् संसारले यो बिश्वास गर्नेछ कि
तपाईलें नै मलाई पठाउनु भएको हो। तपाईलें दिनभु एको महिमा मैले तिनीहरूलाई
दिएको छु। मैले त्यो महिमा दिएँ ताकि तिनीहरू एक होऊन,् जसरी तपाई रं म एक हौं।
जस्तो म तिनीहरूमा अनि तपाई ं ममा तिनीहरू एकरूपले एक होऊन् तव त्यसबाट
संसारले जान्नेछ कि मलाई तपाईलें पठाउनभु एको हो अनि संसारले जान्ने छ तपाईलें
तिनीहरूलाई प्रेम गर्नुहुन्छ जस्तो तपाईलें मलाई प्रेम गर्नुहुन्छ।
“पिता, म जहाँ हुन्छु तिनीहरू, जो तपाईलें मलाई दिनु भएको छ, मसँग नै होऊन।
म यो इच्छा गर्छु तिनीहरूले मेरो महिमा देखनु ।् यो महिमा तपाईलें मलाई दिनभु एको
हो किनभने ससं ार बनिनु भन्दा अगाडि तपाईलें मलाई प्रेम गर्नुहुन्थ्यो। हे धार्मिक पिता,
संसारले तपाईलाई चिन्दैन, तर म तपाईलाई
ं जान्दछु। अनि यी मानिसहरूले मलाई
तपाईलें पठाउनु भएको हो भनेर जान्दछन।् मैले तिनीहरूलाई तपाई ं कस्तो हुनहु ुन्छ
देखाए। अनि अझ म तिनीहरूलाई तपाई ंकस्तो हुनहु ुन्छ देखाउने छु। तब तिनीहरूले
मैले तपाईबाट
ं पाए जस्तै प्रेम पाउन सक्छन।् अनि म तिनीहरूमा बाच्नेछु।”२६८
५.४१ येशू एक्लै प्रार्थना गर्नुहुन्छ
तिनीहरू सबैले एउटा भजन गाए। त्यसपछि उनीहरू “जैतनू डाँडाको” गेत्समनी
भन्ने ठाउँमा गए।२६९ येशल
ू े तिनीहरूलाई भन्नुभयो, “तिमीहरू यहाँ बस, म चाहिं
त्यहाँ गएर प्रार्थना गर्छु।” येशल
ू े पत्रुस र जब्दीको दइु छोराहरूलाई आफ्नो साथमा
लानभु यो। अनि येशू खबू ै दःु खी र बिचलित हुनभु यो। येशल
ू े पत्रुस र जब्दीका दईु
छोराहरूलाई भन्नुभयो, “मेरो आत्मा द:ु खै द:ु खले भरिएको छ। मेरो प्राण गहिरो
शोकले मरे तलु ्य भएको छ। तिमीहरू यहाँ मसँग बस अनि पर्ख।”
अनि येशू तिनीहरू देखि के ही पर जानभु यो। येशू भईू मां घोप्टो परे र प्रार्थना गर्न
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लाग्नुभयो, “मेरा पिता, सम्भव भए मलाई यातनाको यो प्याला नदिनहु ोस।् तर यो मैले
ईच्छा गरे अनसु ार होइन तपाईको
ं ईच्छा अनसु ार होस।् ”२७०
त्यसपछि स्वर्गबाट एउटा दतू देखा पऱ्यो अनि येशल
ू ाई दृढ बनायो। येशू अति
संकष्टमा पर्नुभयो; उहाँले झन् परिश्रमसँग प्रार्थना गर्नुभयो रगत बगे जस्तै उहाँका
अनहु ारबाट आँशू चह्
ु यो।२७१
त्यसपछि येशू आफ्ना चेलाहरू भएकहाँ फर्कि नभु यो। येशल
ू े तिनीहरूलाई मस्त
निदाइरहेको पाउनभु यो। येशल
ू े पत्रुसलाई भन्नुभयो, “तिमी मेरो निम्ति एक घण्टा पनि
जागा बस्न सक्दैनौ? जागा बस अनि प्रार्थना गर, जसद्वारा तिमी परीक्षामा पर्ने छै नौ।
तिम्रो आत्मा तयार छ तर तिम्रो शरीर कमजोर छ।”
त्यसपछि येशू फे रि दोस्रोपटक जानभु यो अनि प्रार्थना गर्न लाग्नुभयो, “मेरो पिता,
यदि मैले यसलाई नपिएसम्म यो यातनाको प्याला मबाट हटाइन सम्भव नभए तपाईलें
चाहनु भए जस्तै हुन दिनहु ोस।् ”
येशू फे रि आफ्ना चेलाहरू भएको ठाउँमा आउनभु यो यसपल्ट पनि येशल
ू े
तिनीहरूलाई मस्त सति
ु रहेका पाउनभु यो किनभने तिनीहरूको आँखाहरू भारी
थिए। यसकारण तिनीहरूलाई छाडेर येशू के ही पर जानभु यो। अनि फे रि प्रार्थना गर्न
लाग्नुभयो। तेस्रो पटकको प्रार्थनामा पनि उहाँले त्यही याचना गर्नुभयो।
तब येशू चेलाहरूकहाँ आएर भन्नुभयो, “तिमीहरू अझै सति
ु रहेका र बिश्राम
गरीरहेकै छौ? मानिसको पत्रु लाई पापीहरूको हातमा सम्पि
ने
समय
नजिक
आइसके को
ु
छ। उठ! हामी गईहाल्नु पर्छ। यहाँ मलाई बिश्वासघात गर्ने आउँदछै ।”२७२
५.४२ येशू पक्राऊ पर्नुहुन्छ
यहूदा, उहाँको बिश्वासघातीले पनि त्यो ठाउँ चिन्दथ्यो, किनभने आफ्ना
चेलाहरूसँग त्यहाँ उसलाई भेट्नु हुन्थ्यो। यहूदाले एकदल सेनाहरू लगेर त्यसै
बगैंचातिर गयो। यहूदाले मखु ्य पजू ाहारीहरू र फरिसीहरूबाट पनि के ही सिपाहीहरू
ल्याएको थियो। तिनीहरूले मशाल, बत्ती र हतियारहरू बोके र आएका थिए।२७३
यहूदाले येशल
ू ाई चिनाउन भनेर तिनीहरूलाई यो संकेत दिएको थियो। यहूदाले
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भन्यो, “म जसलाई चमु ्बन गर्छु उही नै येशू हो। उसैलाई पक्रन।ु ” अनि यहूदा सिधै
येशक
ू हाँ आएर भन्यो, “हे गरू
ु ज्यू!” त्यसपछि यहूदाले येशल
ू ाई चमु ्बन गरे ।२७४
तर येशल
ू े उसलाई भन्नुभयो, “हे यहूदा, चमु ्बन खाएर तिमी मानिसको पत्रु लाई
सम्पिद
ै ौ?”२७५
ु छ
येशू यी सबै घट्नाहरू उहाँमाथि हुनेछ भनेर जान्नुहुन्थ्यो। येशल
ू े बाहिर आएर
सोध्नुभयो, “तिमीहरू कसलाई खोजी रहेका छौ?”
ती मानिसहरूले भने, “नासरतको येशल
ू ाई।”
जब येशल
ू े भन्नुभयो, “म येशू हु,ँ ” तब मानिसहरू पछि पछि हटे अनि भईू मा लोटे।
येशल
ू े तिनीहरूलाई फे रि सोध्नुभयो, “तिमीहरू कसलाई खोजिरहेको छौ?”
मानिसहरूले भने, “नासरतको येशल
ू ाई।”
येशल
ू े भन्नुभयो, “मैले तिमीहरूलाई भने म येशू हु।ँ यसर्थ: तिमीहरूले मलाई नै
खोजिरहेका हौ भने, यी अरू मानिसहरूलाई जानदेऊ।” उहाँले यो भन्नुभयो ताकि
उहाँले जे भन्नुभएको थियो त्यो परू ा हुन सक्यो, “तपाईलें मलाई दिनभु एको मध्ये
कसैलाई पनि गमु ाईन।”
ँ २७६
तब मानिसहरूले झम्टेर येशल
ू ाई पक्रे ।२७७
शिमोन पत्रुसकोमा एउटा तरवार थियो। उसले तरवार निकालेर मखु ्य पजू ाहारीको
नोकरलाई प्रहार गऱ्यो। पत्रुसले त्यसको दाहिने कान काटिदियो। त्यस नोकरको नाउँ
माल्ख थियो।२७८
येशल
ू े भन्नुभयो, “पर्ख” तब उहाँले नोकरको कान छुनभु यो अनि त्यसलाई निको
पारिदिनु भयो।२७९
येशल
ू े पत्रु सलाई भन्नुभयो, “तिम्रो तरवार म्यानमा राख!२८० जसले तरवार
चलाउँछ उसलाई तरवारले नै मार्दछ।२८१ संकटको कचौरा पिताले मलाई दिनभु एको
छ, के मैले त्यो नपिउँन?ु २८२
“तिमीलाई थाहा छ, मैले मेरा पितासँग मलाई सहायता गर्नुहोस् भनी बिन्ती
गर्ने हो भने। उहाँले स्वर्गदतू हरूका बाह्र पल्टन झट्टै पठाउनहु ुन्न? तर मैले गरे भने
धर्मशास्त्रहरूमा लेखिएको कुरा कसरी परू ा हुनेछ? धर्मशास्त्रले यो यस्तै हुनपु र्छ भन्छ।”
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तब येशल
ू े सबै मानिसहरूलाई भन्नुभयो, “तिमीहरू मकहाँ तरवार र भालाहरू
लिएर आयौ, मानौं म एक अपराधी हू।ँ म प्रत्येक दिन मन्दिरमा बसेर सिकाइरहेको
हुन्थे। अनि तिमीहरूले मलाई त्यहाँ पक्रे नौ। तर यी सबै कुराहरू अगमवक्ताहरूले
लेखअ
े नसु ार परू ा होऊन् भनेर यस्तो भयो।” त्यसपछि येशक
ू ो सबै चेलाहरू उहाँलाई
एक्लो छोडेर भागे।२८३
एउटा जवान मानिसले येशल
ू ाई पछ्याइरहेको थियो। उसले खालि एउटा
मलमलको वस्त्र मात्र लगाएको थियो। तिनीहरूले उसलाई पनि पक्रने कोशिश गरे ।
तर त्यसले त्यो मलमलको बस्त्र छाड्यो अनि बस्त्र बिहीन् भएर भाग्यो।२८४
५.४३ येशूलाई अन्नासकोमा लगिन्छ
त्यसपछि सिपाहीहरू र तिनीहरूका सेनापति अनि यहूदीका हाकिमहरूले येशल
ू ाई
पक्रे । तिनीहरूले येशल
ू ाई बाँधे अनि पहिले उहाँलाई अन्नासको अगाडि लगे। अन्नास
प्रधान पजू ाहारी कै याफाका ससरु ा थिए जो यस वर्षको निम्ति प्रधान पजू ाहारी थिए।
कै याफा तिनी हुन् जसले यहूदीहरूलाई भनेका थिए कि जम्मै मानिसहरूका निम्ति
एउटा मान्छे मर्नु उचित छ।२८५
५.४४ पत्रुसद्वारा येशूलाई पहिलो पटक इन्कार
शिमोन पत्रुस र येशक
ू ा अर्को चेला उहाँसँगै गए। ती चेलाले प्रधान पजू ाहारीलाई
चिनेका थिए। यसर्थ उनी येशसू ँग प्रधान पजू ाहारीको घरको प्राङ्गणभित्र गए। तर
पत्रुस बाहिरै ढोका नजिक बस्यो। ती चेला जसले प्रधान पजू ाहारीलाई चिन्यो र बाहिर
आयो। उनी त्यस के टीसँग बोले जसले मानिसहरूलाई ढोका खोलिदिई। तब उसले
पत्रुसलाई भित्र ल्याए।२८६
जाडोको दिन थियो। यसैले नोकहररू र द्वारापालहरूले आगोको भङु ्ग्रो बनाए।
तिनीहरू आगोको वरिपरि उभिँदै आफूलाई न्यानो पारिरहेका थिए। पत्रु स पनि
तिनीहरूसँगै उभिइरहेका थिए।२८७
त्यति बेला पत्रुस आँगनमा नै थियो। प्रधान पजू ाहारीको एकजना नोकर्नी के टी त्यहाँ
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आई। त्यसले पत्रुसलाई आगो ताप्दै गरे को देखी। त्यो पत्रुसको नजिकै आएर हेरी। तब
त्यो के टीले भनी, “नासरतको येशसू ँग तिमी पनि थियौ?”
तर पत्रुसले यसो भन्दै इन्कार गरे । उनले भने “म जान्दिन अनि बझ्दि
ु न कि तिमीले
के भनिरहेकी छौ।” तब पत्रुस त्यो ठाउँ छोडेर आँगनको प्रवेशद्वारतिर गए। त्यसबेला
भाले बास्यो।२८८
५.४५ येशूलाई अन्नासको प्रश्न
प्रधान पजू ाहारीले येशल
ू ाई उनका चेलाहरू र उनको शिक्षाको बिषयमा सोधे। येशल
ू े
उत्तर दिनभु यो, “म सँधै सबै मानिसहरूसँग खलु ्लम-खलु ्ला बोलेको छु। मैले सँधै सभाघर
र मन्दिरको क्षेत्रमा जहाँ सबै यहूदीहरू भेला हुन्छन् खलु ्लम-खलु ्ला शिक्षा दिएको छु।
मैले कहिले पनि कुनै कुरो गप्त
ु राखिन। यसर्थ किन प्रश्न गर्नुहनु ्छ? जसजसले मेरो शिक्षा
सनु क
े ाछन् ती मानिसहरूलाई सोध्नुहोस।् मैले के भने तिनीहरू निश्चय जान्दछन।् ”
जब येशल
ू े त्यसो भन्नुभयो, एकजना द्वारपालले, जो नजिकै उभिइरहेको थियो
उहाँलाई हिर्कायो। त्यस द्वारपालले भन्यो, “तैले प्रधान पजु ाहारीसँग त्यसरी कुरा
गर्ने होइन।”
येशल
ू े उत्तरमा भन्नुभयो, “यदि मैले के ही गल्ती भनेको भए, यहाँ जो मानिसहरू
छन् तिनीहरूको सामनु ्ने प्रमाण गर के भल
ू छ। यदि मैले सही कुराहरू गरे भने, मलाई
तिमी किन हिर्काउँछौ?”
तब अनासले येशल
ू ाई कै याफा प्रधान पजू ाहारीकहाँ पठाए। त्यसबेला सम्म येशू
बाँधिएकै हुनहु ुन्थ्यो।२८९
५.४६ पत्रुसद्वारा येशूलाई दोस्रो र तेस्रो पटक इन्कार
शिमोन पत्रुस आगोको छे उमा आफूलाई न्यानो पार्दै उभिरहेको थियो।२९०
जब एउटी नोकर्नी के टीले उसलाई त्यहाँ देखी। फे रि त्यस के टीले त्यहाँ
उभिरहेकाहरूलाई सोधी, “यो मानिस तिनीहरूमध्ये कै एकजना हो।” फे रि पत्रुसले
यी कुरा साँचो होइन भनेर भने।
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के हीक्षण पछिनै, के ही मानिसहरू जो त्यहाँ उभिरहेका थिए, पत्रुसलाई भने, “हामी
तिमीलाई ती मध्येहरूको एकजना हो भनेर चिन्दछौं किनभने तिमी गालील बासी हौ।”२९१
प्रधान पजू ाहारीको एकजना नोकर त्यहाँ थियो। त्यो नोकर त्यस मान्छेको आफन्त
थियो जसको कान पत्रुसले काटेको थियो। नोकरले भन्यो, “तिमीलाई उसँग मैले
बगैंचामा देखक
े ो होइन?”२९२
त्यसपछि पत्रुसले धिक्कार्न लागे अनि उनले भने, “तिमीहरूले जनु मानिसको
बारे मा कुरा गर्दैछौ। तिनलाई म चिन्दिन परमेश्वरको नाममा शपथ खान्छु ।”२९३
जब ऊ बोलिरहेको थियो तरु न्तै भाले बास्यो। त्यसपछि प्रभु येशू फर्क नु भयो अनि
पत्रुसलाई हेर्नुभयो। अनि पत्रुसले प्रभल
ु े अघि भनेका कुराहरू सम्झ्योः “आज भाले
बास्न अघि तिमीले मलाई तिनपल्ट अस्वीकार गर्नेछौ।” त्यसपछि पत्रुस बाहिर गयो
अनि ग्वाँ-ग्वाँ रोयो।२९४
५.४७ येशूलाई महासभाको अघि लगिन्छ
येशल
ू ाई पक्रनेहरूले उहाँलाई प्रमख
ु पजु ाहारी कै याफाको घरमा पऱु ्याए। शास्त्रीहरू र
बढू ़ा यहूदी अग्रजहरू त्यहाँ भेला भएका थिए।२९५
मखु ्य पजू ाहारीहरू, र परू ा यहूदी महासभाले येशल
ू ाई मार्नका निम्ति येशू बिरुद्ध
झटू ो प्रमाण खोजिरहेका थिए। तर तिनीहरूले कुनै त्यस्तो प्रमाण पाएनन।् अनेकौं
मानिसहरू आए अनि येशक
ू ो बिरूद्ध झटू ो आरोपहरू लगाए। तर ती प्रमाणहरू एक
अर्कामा मिल्दैनथे।
त्यसपछि के ही मानिसहरू उठे , अनि येशक
ू ो बिरूद्धमा झटू ो साँक्षी दिए। तिनीहरूले
भने, “हामीहरूले यस मानिसले भनेका सनु ेका छौं, ‘मानिसहरूले बनाएको मन्दिर
म ध्वंस गरिदिनेछु। त्यसको तीन दिनमा, म अर्को मन्दि
ं र बनाइदिनेछु जनु मन्दिर
मानिसहरूले बनाएको हुदँ नै ।’ ” तर यी मानिसहरूले भनेका कुरामा पनि कोही सहमत
हुने भएनन।्
त्यसपछि प्रधान पूजाहारी सबै मानिसहरूको अघि खडा भए, अनि येशूलाई
भन्नलागे, “यी मानिसहरूले तपाईको
ं बिरुद्धमा धेरै बोले। आफ्नो बिरूद्धमा
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आएको यस्तो आरोपहरूको बिरुद्धमा तपाईको
ं भन्नु पर्ने के ही छ? के यी
मानिसहरूले साँचो कुराहरू गरिरहेका छन्?” तर येशू चुप चाप बस्नुभयो। उहाँले
कुनै उत्तर दिनु भएन।
प्रधान पजू ाहारीले उहाँलाई फे रि अर्को प्रश्न गरे ः “के तपाई ंपरमधन्य परमेश्वरको
पत्रु , ख्रीष्ट नै हुनहु ुन्छ?”
येशल
ू े जवाफ दिनुभयो, “हो, म नै परमेश्वरको पुत्र हु।ँ तिमीहरूले मानिसको
पत्रु लाई सर्वशक्तिमानको दाहिने पट्टि बसेर स्वर्गको बादलसित आउँ दै गरे को
देख्नेछौ।”
जब प्रधान पजू ाहारीले यो कुरा सनु े, उनी खबू ै रिसाए। उनले आफ्नो वस्त्र च्याते र
भने, “हामीलाई अब अरू धेरै गवाहीहरूको आवश्यकता छ र? तिमीहरू सबैले यो
मानिसले परमेश्वरको निन्दा गरे को सनु ्यौ। तिमीहरूको के निर्णय छ?”
सबैले येशल
ू ाई भल
ु गरे को ठहराए। अनि मार्नूपर्छ भने। त्यहाँ भएका कतिजनाले
येशल
ू ाई थक
ु े । तिनीहरूले येशक
ू ो अनहु ार छोपिदिए अनि उहाँलाई हिर्काए। तिनीहरूले
भने, “तपाई ं अगमवक्ता हो भनेर हामीलाई देखाउनहु ोस।् ” त्यसपछि पहरादारहरूले
उहाँलाई लगे र कुटे।२९६
५.४८ यहूदाको आत्महत्या
भोलिपल्ट बिहानै, सबै मखु ्य पजू ाहारीहरू यहूदी प्रधानहरूले येशल
ू ाई मार्न आपसमा
सरसल्लाह गरे । तिनीहरूले येशल
ाई
साङ
गलाले
बाँ
ध
।
े
त्यसपछि
उहाँलाई बडा
्
ू
हाकिम पिलातसु कहाँ पऱु ्याए। तिनीहरूले येशल
ाई
पिलात
स
कहाँ
स
म्पिदि
ू
ु
ु ए।
यहूदाले येशल
ू ाई मृत्यू दण्ड दिएको थाहापायो। यहूदा एकजना थिए जसले
येशल
ू ाई बिश्वासघात गर्ने त्यो नै थियो। यहूदालाई पछुतो लाग्यो अनि उसले तीसवटा
चाँदीका सिक्का मखु ्य पजू ाहारीहरू र बढु ा यहूदी नेताहरू कहाँ फर्काइ दियो। यहूदाले
भन्यो, “मैले पाप गरें , मैले एकजना निर्दोष मानिसहलाई मार्न ल्याएँ।”
यहूदी अगवु ाहरूले भने, “हामीलाई यसको वास्ता छै न। यो तिम्रो समस्या हो,
हाम्रो होइन।”
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यसकारण यहूदाले चाँदीका जम्मै सिक्काहरू मन्दिरभित्र फालिदिए। त्यसपछि
यहूदाले त्यो ठाउँ छाड्यो अनि आफैं झण्डि
ु एर आत्महत्या गऱ्यो।
मखु ्य पजू ाहारीले सिक्काहरू बटुले। तिनीहरूले भने, “काननू अनसु ार यस्तो
पैसाहरू मन्दिरको पैसासँग मिसाउनु हुदँ नै , किनभने यो पैसा कसैको मृत्युको लागि
दिइएको हो।” त्यसपछि तिनीहरूले ती सिक्काहरूबाट कुम्हालेको खेत किन्ने निश्चय
गरे । यो जमीनलाई तिनीहरूले यरूशलेममा घमु ्न आउँदा मरे काहरूको लाश गाड्ने ठाउँ
बनाउने मतो गरे । यसकारणले आजसम्म त्यो खेतलाई रगतको जमीन भन्ने गरिन्छ।
यसरी यस्तो हुनेछ भनेर यर्मिया अगमवक्ताले जे भनेका थिए सो पर्णू भयो।
“तिनीहरूले तीस वटा चाँदीका सिक्काहरू लिए। यहूदीहरूले त्यतिनै पैसा
उहाँको जीवनको लागि चक्ता
ु गर्ने निश्चय गरे का थिए। परमप्रभल
ु े मलाई
आदेश गर्नु भए झैं तिनीहरूले ती तीस वटा सिक्काहरू कुम्हालेको जमीन
किन्न चलाए।”२९७
५.४९ येशूलाई पिलातसकोमा लगिन्छ
एका बिहानै मखु ्य पजू ाहारीहरू यहूदी बढु ा प्रधानहरू शास्त्रीहरू र सबै यहूदी
महासभाले योजना बनाए। तिनीहरूले येशल
ू ाई साङ्गलोले बाँधे अनि पिलातसु कहाँ
पऱु ्याए। तिनीहरूले येशल
ाई
पिलात
स
कहाँ
सम्पिदि
ू
ु
ु ए।२९८
त्यसपछि यहूदीहरूले येशल
ाई
कै
याफाबाट
लिएर रोमी राज्यपालको महलतर्फ
ू
गए। यो बिहानीपख थियो। यहूदीहरू महलभित्र पसेनन।् तिनीहरू आफूले आफूलाई
अशद्ध
ु राख्न चाहेनन् किनभने तिनीहरूले निस्तार चाड़को भोज खानु थियो। यसर्थ
पिलातसु बाहिर निस्के र यहूदीहरूलाई सोधे, “यस मानिसको बिरुद्धमा तिमीहरूले के
आरोप लगाएको छौ?”
यहूदीहरूले भने, “यो अपराधी हो, यसकारण तपाईको
ं समक्ष ल्याएका छौ।”
पिलातसु ले यहूदीहरूलाई भने, “तिमीहरू यिनलाई आफैं लैजाऊ अनि तिमीहरूकै
ब्यवस्था अनसु ार न्याय गर।”
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यहूदीहरूले भने, “तर तपाईको
ं काननु ले कुनै मानिसलाई मृत्यु दण्ड दिन हामीलाई
अनमु ति दिदं नै ।” (यस्तो भयो ताकि येशल
ू े कस्तो मृत्युवरण गर्ने उहाँको बचन परु ा
हुन सक्थ्यो।)२९९
तिनीहरूले उहाँलाई दोष दिन थाले। तिनीहरूले पिलातसु लाई भने, “उहाँले हाम्रा
मानिसहरूलाई पथ भ्रष्ट गराँउदै थिए र हामीले उहाँलाई पक्रे का छौं। उहाँले सिजरलाई
कर तिर्नु बिरोध गर्नुहुन्छ। उहाँ दावी गर्नुहुन्छ, उहाँ ख्रीष्ट राजा हुनहु ुन्छ।”३००
त्यसपछि पिलातसु महलभित्र फर्के । पिलातसु ले येशल
ू ाई बोलाएर सोधे, “तिमी
यहूदीहरूका राजा हौ?”
येशल
ू े भन्नुभयो, “यो तपाईको
ं आफ्नै प्रश्न हो कि अरूले तपाईलाई
ं मेरो बिषयमा
सोध्न लगाएको हो?”
पिलातसु ले भने, “म यहूदी होइन! तिम्रै मानिस र तिनीहरूका मखु ्य पजू ाहारीहरूले
तिमीलाई मलाई सम्पि
ु ए। तिमीले के भल
ू गरे का छौ?”
येशल
ू े भन्नुभयो, “मेरो राज्य यस संसारको होइन। यदि म यस संसारको हुदँ ो हुँ
तब मेरा सेवकहरूले मलाई यहूदीहरूको हातमा पर्नबाट बचाउनका निम्ति लडाई गर्ने
ँ
थिए। तर मेरो राज्य भिन्दै जग्गाको हो।”
पिलातसु ले भने, “यसर्थ तिमी एक राजा हौ?”
येशल
ू े उत्तर दिनभु यो, “तिमीले भन्यौ म राजा हु।ँ त्यो सत्य हो। सत्यको साँक्षीको
लागि म जन्मेको थिए। त्यसैकारणले गर्दा म ससं ारमा आएको हु।ँ अनि प्रत्येक मानिस
जो सत्यको पक्षमा छ, मेरो कुरा सनु ्दछ।”
पिलातसु ले भने, “सत्य के हो?”३०१
अनि उसले येशल
ू ाई भने, “तिमीले आफूमाथि लगाएका अभियोगहरू सनु ेनौ।
किन तिमीले तिनको जवाफ नदिएको?”
तर येशल
ू े पिलातसु लाई के ही जवाफ दिन अस्वीकार गर्नुभयो। यसमा पिलातसु
चकित भए।३०२
पिलातसु ले त्यसो भने पछि तिनी फे रि बाहिर यहूदीहरूकहाँ गए अनि भने, “मैले
यस मानिसमाथि आरोप लगाउन के ही दोष पाइन।”३०३

येशूको मृत्युको हप 

207

तिनीहरूले घरि-घरि भने, “तर यो मानिसले! यहूदियाभरि मानिसहरूलाई उहाँको
शिक्षाले उत्तेजित पारी रहेको छ। उहाँले गालीलमा शरू
ु गर्नुभयो, अनि अहिले यहीं
हुनहु ुन्छ।”
यो सनु े पछि यो मानिस गालीलबाट आएको हो होइन पिलातसु ले सोधे। पिलातसु ले
चाल पाए कि येशू हेरोदको क्षेत्रका थिए। त्यस समय हेरोद यरूशलेममा नै थिए। त्यसैले
पिलातसु ले उहाँलाई हेरोदकहाँ पठाए।३०४
५.५० पिलातसले येशूलाई राजा हेरोदकहाँ पठाईदिन्छन्
जब हेरोदले येशल
ू ाई देखे, उनी अत्यन्त खश
ु ी भए। हेरोदले येशक
ू ो बिषयमा सबै
सनु ेका थिए। यसैले धेरै दिनदेखि येशल
ू ाई भेट्ने उनको इच्छा थियो। येशल
ू े के ही
आश्चर्यकर्म देखाउन् भन्ने हेरोदले आशा गरे । हेरोदले उहाँलाई अनेकौं प्रश्नहरू
गरे , तर येशल
ू े कुनै उत्तर दिनभु एन। मखु ्य पजू ाहारी र ब्यवस्थाका शास्त्रीहरू त्यहीं
उभिरहेका थिए। तिनीहरू येशक
ू ो बिरुद्ध दोष लगाएर कराइरहेका थिए। तब हेरोद
र तिनका सिपाहीहरूले येशल
ू ाई खिसी गरे । तिनीहरूले येशल
ू ाई राजाको पोशाक
पहिराइ दिएर पिलातसु भएकहाँ नै पठाए। बितेका दिनहरूमा हेरोद र पिलातसु माझ
शत्रुता थियो। तर त्यस दिन ती दईु माझ मित्रता शरू
ु भयो।३०५
५.५१ पिलातसले येशूलाई छोडिदिने कोसिस गर्छन्
पिलातसु ले मखु ्य पजू ाहारीहरू र यहूदी शासकहरू लगायत सबै मानिसहरूलाई
बोलाए। पिलातसु ले तिनीहरूलाई भने, “तिमीहरूले यो मानिसलाई मकहाँ ल्यायौ।
तिमीहरूले भन्यौ कि यो मानिसले मानिसहरूलाई मकहाँ उत्तेजित गराइरहेको छ। तर
मैलै तिमीहरूकै अघि उहाँलाई जाँच।े तर तिमीहरूले लगाएको कुनै पनि दोषारोपणमा
मैले उहाँमाथि कुनै दोष पाईन।ं त्यसरी नै हेरोदले पनि उहाँमा कुनै दोष देखने न।् त्यसैले
गर्दा तिनले उहाँलाई हामीकहाँ पठाएका हुन।् हेर, येशल
ू े कुनै गल्ती गर्नुभएको छै न
कि उहाँले मृत्यु दण्ड पाउन।् ३०६
प्रत्येक बर्ष निस्तार चाडको समयमा बढा हाकिमद्वारा उसले चाहे अनसु ार थनु ामा
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परे का एकजना मानिसहरूलाई मक्त
ु गर्न सक्थ्यो। त्यसबेला एकजना एकदमै दष्टु
मानिस कै दमा परे का थियो। त्यसको नाम बरब्बा थियो।
सबै मानिसहरू पिलातसु कै घरमा भेला भएका थिए। पिलातसु ले मानिसहरूलाई
भने, “तिमीहरूको लागि एकजना मानिसलाई मक्त
ु गरिदिेन्छु । कुन मानिसलाई मैले
मक्त
ु गरिदिएको चाहन्छौ बरब्बा कि ख्रीष्ट भनिने येशल
ू ाई?” पिलातसु जान्दथे कि
मानिसहरूले नै इर्ष्यांको कारणले येशल
ू ाई तिनीकहाँ सम्पि
ु एका हुन।्
पिलातसु न्यायकर्ताको कुर्सीमा बसिरहेको बेला उनकी धर्मपत्नीले तिनलाई
एउटा समाचार पठाइन।् समाचार यस्तो थियोः “त्यो निर्दोष मानिसको बिरुद्धमा के ही
नगर्नुहोस।् तिनको बारे मा आज राती मैले सपना देखक
े ी छु। अनि त्यो सपनाले मलाई
अत्यन्त बिचलित तलु ्याएको छ।”
तर मखु ्य पजू ाहारीहरू र यहूदी अग्रजहरूले बरब्बालाई मक्त
ु गरिदिनपु र्छ र
येशल
ू ाई मार्नुपर्छ भनी माँग गर्न मानिसहरूलाई सऱु ्याए।
पिलातसु ले भने, “बरब्बा र येशू मध्ये तिमीहरूको लागि मैले कसलाई छोडिदिनु पर्ने?”
मानिसहरूले जवाफ दिए, “बरब्बालाई मक्त
ु गरिदिनु होस!् ”३०७
५.५२ येशूलाई क्रूसमा झुण्ड्याउन सम्पि
ु ईन्छ
तब पिलातसु ले येशल
ू ाई लैजाने र कोर्रा लगाउने आदेश दिए। सिपाहीहरूले काँडादार
हाँगाहरूका एउटा मक
ु ु ट गँथु े अनि येशक
ू ो टाउकोमा लगाई दिए। त्यसपछि तिनीहरूले
बैजनी रंगको वस्त्र उनको शरीरमा पहिराईदिए सिपाहीहरूले धेरै पल्ट येशक
ू ो छे उमा
आउँदै भने, “प्रणाम, हे यहूदीहरूका राजा!” भन्दै उहाँको अनहु ारमा थप्पड लगाए।
फे रि पिलातसु एक पल्ट बाहिर निस्के र यहूदीहरूलाई भने, “हेर! म येशल
ू ाई
तिमीहरू कहाँ ल्याउँदछै ु किनभने मैले उसको बिरूद्धमा आरोप लगाउने कुनै कारण
पाइनँ।” येशू बाहिर आए। उहाँले काँडेदार मक
ु ु ट र बैजनी वस्त्र लगाउनु भएको थियो।
पिलातसु ले यहूदीहरूलाई भने, “त्यो मान्छे यही हो।”
जब मखु ्य पजू ाहारीहरू र यहूदीका द्वारपालहरूले येशल
ू ाई देखे तिनीहरू चिच्याए,
“क्रू समा यसलाई टाँग्नुहोस!् क्रू समा यसलाई टाँग्नुहोस!् ”
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तर पिलातसु ले भने, “तिमीहरू यिनलाई लैजाऊ र क्रू समा टाँग। मैले उनीमाथि
आरोप लगाउने कुनै कारण नै पाईनँ।”
यहूदीहरूले उसलाई उत्तर दिए, “हाम्रो ब्यवस्था बमोजिम ऊ मर्नै पर्छ, किनभने
उसले दावी गरे को छ कि ऊ परमेश्वरको पत्रु हो।”
जब पिलातसु ले यो सनु े, उनी साह्रै डराए। पिलातसु महलभित्र फे रि पसे। उनले
येशल
ू ाई सोधे, “तिमी कहाँबाट आएका हौ?” तर येशल
ू े उसलाई जवाफ दिनभु एन।
पिलातसु ले भने, “के तिमी मसँग बोल्दैनौ? याद गर, तिमीलाई मक्त
ु पार्ने अधिकार
मसित छ। अनि तिमीलाई क्रू समा टाँग्ने अधिकार पनि मसित छ।”
येशल
ू े जवाफ दिनभु यो, “तपाईलाई
ं माथिबाट नदिइएको भए ममाथि तपाईको
ं
के ही अधिकार हुने थिएन। त्यसैले त्यो मानिस जसले मलाई तपाईकाँ
ु यो उ
ं हा सम्पि
तपाई ंभन्दा महा-पापको दोषी हो।”
त्यसपछि, पिलातसु ले येशल
ू ाई मक्त
ु पार्ने कोशिश गरे । तर यहूदीहरूले तिनलाई
कराउँदै भने, “कसैले आफैं लाई राजा बनाउँछ भने त्यो सिजर बिरोधी हो। यसर्थ
उसलाई तपाई ंछुट्कारा दिनहु ुन्छ भने तपाई ंसिजरको मित्र हुनु हुन्न।”
पिलातसु ले यहूदीहरूले जे भने त्यो सनु े। यसैले उनले येशल
ू ाई महल बाहिर ल्याए
त्यस ठाउँलाई “ढुङ्गाको पाटी” भनिन्छ।(जसलाई हिब्रू भाषामा गब्बाथा) भनिन्छ।
त्यो न्यायसनमा पिलातसु बसे। यो प्रायः निस्तार चाड़को तयारी गर्ने दिनको मध्यान्ह
भएको थियो। पिलातसु ले यहूदीहरूलाई भने, “तिमीहरूका राजा यहाँ छन!् ”
यहूदीहरू चिच्याए, “त्यसलाई उतै लानहु ोस,् लानहु ोस!् त्यसलाई क्रू समा
मार्नुहोस।् ”
पिलातसु ले यहूदीहरूलाई सोधे, “के मलाई तिमीहरूको राजालाई क्रू समा टाँग्न
लगाउँछौ?”
मखु ्य पजू ाहारीहरूले भने, “सिजर मात्र हाम्रो राजा हुनहु ुन्छ।”३०८
अब कसै गरे र पनि मानिसहरूको निर्णय बदल्न सकिंदैन भनी पिलातसु ले बझु ,े
अनि उनले यो पनि देखे कि मानिसहरू उत्तेजित भइरहेका थिए अनि झन-् झन् जोडले
कराउँदै थिए। पिलातसु ले सबैको अघि पानी लिए आफ्ना हात धोए। त्यसपछि उनले
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भने, “मलाई यो मानिसको मृत्युको निम्ति दोषी ठहऱ्याईने छै न। दोष तिमीहरू माथि
पर्नेछ।”
सबै मानिसहरूले जवाफ दिए, “हामी यस मानिसको मृत्युको भागी साथ-साथै
हाम्रा छोरा छोरीहरू हुनेछन।् ”३०९
तिनीहरू यति साह्रो चिच्याए कि पिलातसु ले तिनीहरूको निवेदन परू ा गर्ने निर्णय
लिए। मानिसहरू बरब्बासलाई मक्त
ु गराउन चाहान्थे। बरब्बासले मानिसहरूको हत्या
गरे को र आतङ्क फै लाएको आरोपमा कै दमा परे को थियो। पिलातसु ले बरब्बासलाई
मक्त
ु गरिदिए। तिनीहरूको इच्छा अनसु ार जे गर्न चाहन्थे त्यही गर्न तिनीहरूलाई
येशल
ू ाई तिनले सम्पि
ु ए।३१०
५.५३ पिलातसका सैनिकहरूले येशूको उपहास गर्छन्
त्यसपछि पिलातसु का सैनिकहरूले येशल
ू ाई ब़डाहाकिमको महलमा ल्याई पऱु ्याए।
सबै सैनिकहरू येशू को वरिपरि भेला भए। तिनीहरूले येशक
ू ो लगु ाफाटा उतारिदिए
अनि रातो वस्त्र लगाइदिए। तब तिनीहरूले काँडाको मक
ु ु ट बनाए र येशक
ू ो टाउकोमा
पहिऱ्याइदिए। अनि तिनीहरूले उहाँको दाहिने हातमा एउटा लठ्ठी थमाइदिए। त्यसपछि
ती सैनिकहरूले येशक
ू ो सामनु ्ने घडँु ा टेकेर खिल्ली उडाउन थाले। तिनीहरूले भन्न
लागे, “हे यहूदीहरूको राजा हामी तिमीलाई सलाम गर्छौ।” सैनिकहरूले येशल
ू ाई
थकिदि
ए।
अनि
उहाँ
को
लठ्ठीले
उहाँ
क
ै
टाउकोमा
हिर्काए।
जब
तिनीहरूले
ये
श
क
ु
ू ो
खिल्ली उडाइसके तब तिनीहरूले उनको वस्त्र उतारिदिए अनि फे रि उहाँकै वस्त्र
लगाइदिए त्यसपछि येशल
ू ाई झणु ्डयाएर मार्नलाई लिएर गए।३११
५.५४ येशूलाई क्रूसमा काँटी ठोकिन्छ
सिपाहीहरूले येशल
ू ाई मार्न टाढा लगेर गए। त्यसैबेला एउटा मानिस खेतबाट आफ्नो
शहरतिर फर्कि रहेको थियो। त्यसको नाम शिमोन थियो। शिमोन साइरे नीवासी थिए।
सिपाहीहरूले शिमोनलाई येशक
ू ो पछि पछि क्रू स बोके र हिँड्न बाध्य गराए।
धेरै मानिसहरू येशक
ू ो पछि लागे। कोही स्त्रीहरू दःु खी भएर बिलाप गरिरहेका
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थिए। तर येशल
ू े फर्के र ती स्त्रीहरूलाई भन्नुभयो, “ए यरूशलेमका स्त्रीहरू हो, मेरो
निम्ति नरोओ। तिमीहरू आफ्नै निम्ति र आफ्नो छोरा-छोरीको निम्ति बिलाप गर!
समय त्यस्तो आइरहेको छ कि मानिसहरूले भन्नेछन,् ‘धन्य हुन ती स्त्रीहरू जसले
कहिल्यै पनि बालकहरूलाई दधू चसु ाएन।’ त्यसपछि मानिसहरूले पर्वतहरूलाई
भन्नेछन,् ‘हामीमाथि खस!् ’ अनि पहाड़लाई भन्नेछन,् ‘हामीलाई छोप!’ जब जीवन
सख
ँ यदि मानिसहरूले यस्तो कर्म गर्छन् भने, जब नराम्रो समय आएको बेला
ु ी हुदा
के हुने होला?”
दईु जना अरू अपराधीहरूलाई पनि उहाँसँग मार्न अघि लगाइएको थियो।३१२
तिनीहरू गलगथा भन्ने ठाउँमा आइपगु े। (गलगथाको अर्थ “खप्परे ” हो)। जब
तिनीहरू गलगथामा पगु े। सैनिकहरूले, येशल
ू ाई दाखरस पिउन दिए। त्यसमा पीत्त
मिसाइएको थियो। येशल
ू े त्यो चाख्नुभयो तर पिउन अस्वीकार गर्नुभयो।३१३
त्यहाँ सिपाहीहरूले येशल
ू ाई काँटी ठोके र क्रू सको दईु छे उमा तिनीहरूले ती दईु
अपराधीहरूलाई पनि टाँगे।तिनीहरूले एकजनालाई येशक
ू ो दाहिनेपट्टि र अर्कोलाई
देब्रेपट्टि राखे।
येशल
ू े भन्नुभयो, “हे पिता, तिनीहरूलाई माफ दिनहु ोस् किनभने तिनीहरू के
गरिरे हछन,् जान्दैनन।् ”३१४
क्रू समा येशल
ू ाई टाँगिसके पछि सिपाहीहरूले उहाँका वस्त्र उतारिदिए र त्यस
वस्त्रलाई तिनीहरूले चार टुक्रामा च्याते, प्रत्येक सिपाहीले एक-एक गरे र पाए।
तिनीहरूले कुर्ता सम्म खोलिदिए जो एउटै लगु ाको टुक्रालाई माथि देखि तलसम्म
सिलाएको थियो। यसर्थ सिपाहीहरूले आपसमा भने, “यसलाई हामीले भाग गर्न च्यात्नु
हुदँ नै । यसलाई चिट्ठा लगाऊ कसको नाउँमा पर्छ।” धर्मशास्त्रमा भने जस्तै त्यो हुनगयोः
“तिनीहरूले आपसमा मेरा लगु ाहरू बाँडे,
अनि मेरो लगु ामा चिट्ठा हाले।”
सिपाहीहरूले त्यसै गरे ।३१५

212

येशूको मृत्युको हप 

पिलातसु ले संकेतपटमा लेखे अनि क्रू समा टाँसिदिए। त्यो संकेतपटमा लेखिएको
थियो। “नासरतको येशू, यहूदीहरूका राजा।” पिलातसु ले त्यो हिब्रू ल्याटिन र ग्रीक
भाषामा लेखक
े ा थिए। धेरै यहूदीहरूले त्यो संकेतपट पढे किनभने क्रू समा येशल
ू ाई
टाँगेको ठाउँदखि
े शहर नजिकै थियो।
यहूदीहरूका मखु ्य पजू ाहारीहरूले पिलातसु लाई भने, “‘यहूदीहरूका राजा’ भनेर,
नलेख्नुहोस,् बरू लेख्नुहोस,् ‘यो मान्छेले भनेकोछ, म यहूदीहरूको राजा हु।ँ ’ ”
पिलातसु ले उत्तर दिए, “मैले जे लेख,े लेख,े बदल
् ी गरिनेछैन।”३१६
आउने जाने मानिसहरूले येशक
ू ो निन्दा गर्थे तिनीहरूले टाउँको हल्लाउदै उहाँको
निन्दा गर्थे र तिनीहरू यसो भन्थे। “तिमीले नै भनेका हौ, मन्दिर भत्काऊ अनि म
तीनदिन भित्रमा मन्दिर फे रि बनाइदिन्छु । अब आफूलाई बचाऊ! क्रू सबाट ओर्ल, यदि
तिमी साँच्चै परमेश्वरको पत्रु हौ भने!”
मखु ्य पज
ु ाहारीहरू, शास्त्रीहरू, र अग्रज यहूदी प्रधानहरू पनि त्यहीं थिए। ती
मानिसहरूले पनि येशक
ू ो खिल्ली उडाउन थाले। तिनीहरूले भने, “उनले अरूलाई
बचाएका छन।् तर आफैं लाई उनले बचाउन सके नन।् मानिसहरूका अनसु ार उनी नै
इस्राएलका राजा हुन।् यदि उनी नै इस्राएलका राजा हुन भने, अब उनी आफैं क्रू सबाट
ओर्लेर आउनपु र्छ। त्यसपछि हामी उनलाई बिश्वास गर्नेछौं। उनले परमेश्वरमाथि
बिश्वास राखे। यसकारण अब परमेश्वरले नै उनलाई बचाउन,् यदि परमेश्वरले ईच्छा
गर्नुहुन्छ भने। उहाँ आफैं ले भन्नुभएको छ, ‘म नै परमेश्वरको पत्रु हु।ँ ’ ”३१७
एकजना अपराधीले येशल
ू ाई अपमान गर्दै भन्यो, “के तपाई ंख्रीष्ट हुनहु ुन्न? त्यसो
हो भने आफूलाई बचाउनहु ोस् अनि हामीलाई पनि बचाउनहु ोस।् ”
तर अर्को अपराधीले गाली गऱ्यो अनि भन्यो, “के तिमी परमेश्वरसँग डराउँदनै ौ?
हामी चाँडै मर्नेछौं। तिमी र म अपराधी हौं हामीले मर्नै पर्छ किनभने हामीले अपराध
गरे का छौं। तर यस मानिसले के ही भल
ू गरे को छै न!” त्यसपछि उसले येशल
ू ाई भन्यो,
“हे येश!ू जब तपाई ंराजा भएर शासन गर्नुहुन्छ त्यसबेला मलाई सम्झनु होस।् ”
तब येशल
ू े त्यसलाई भन्नुभयो, “सनु ! जे भन्दछु त्यो साँचो होः आज नै तिमी पनि
मसँग स्वर्ग-लोकमा हुनेछौ!”३१८
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येशक
ू ी आमा क्रू सकै नजिक उभिएकी थिइन। उहाँको आमाकी बहिनी, क्लोपासकी
पत्नी पनि मरियमसँग उभिरहेकी थिइन।् मग्दलिनी मरियम पनि उभिरहेकी थिइन।्
येशल
ू े आफ्नी आमालाई देख्नुभयो। उहाँले ती उभिनेहरूमा आफ्ना चेलाहरूलाई
पनि देख्नुभयो। उहाँले आफ्नी आमालाई भन्नुभयो, “हे प्रिय नारी तिम्रो पत्रु यहाँ छ।”
त्यसपछि आफ्ना चेलालाई भन्नुभयो, “यहाँ तिम्री आमा हुनहु ुन्छ।” तब त्यसपछि,
ती चेलाहरूले येशक
ू ी आमालाई आफ्ना घरमा लगे।३१९
५.५५ येशूको मृत्यु
मध्यान्ह हुदा
ँ सम्पूर्ण देशमा नै अँध्यारो छायो। यस्तो अन्धकार प्राय: तीन
घण्टासम्म भइरहयो। प्राय: तीन बजेतिर येशू ठूलो स्वरमा कराउनभु यो, “एली, एली,
लामा सबखथनी?” यसको अर्थ, “मेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर, तपाईलें मलाई किन
एक्लै छोड्नु भयो?”
छे उमा उभिरहेका के ही मानिसहरूले त्यो सबै सनु े। तिनीहरूले भने, “उहाँले
एलियालाई बोलाउनहु ुदँ छै ।”३२०
त्यसपछि, येशल
ू े जान्नुभयो कि सबै कामहरू सिद्धियो। उहाँले धर्मशास्त्रमा
लेखिएको सिद्ध होस् भनि भन्नुभयो, “मलाई तिर्खा लाग्यो।” त्यहाँ सिर्काले भरिएको
एउट भाँडो थियो। यसर्थ सिपाहीहरूले स्पन्जमा त्यो सोसे र हिसपको हाँगामा
त्यसलाई डुबाए। त्यसलाई तिनीहरूले येशक
ू ो मख
ु सम्म पऱु ्याईदिए। उहाँले सिर्का
खानभु यो, स्वाद लिनभु यो। तब उहाँले भन्नुभयो “सिद्धियो।”३२१
त्यसपछि उहाँ चिच्याउनभु यो, “हे पिता, म तपाईलाई
ं मेरो आत्मा दिँदछै ु ।” यति
भनेर उहाँले आफ्नो प्राण त्याग्नुभयो।३२२
जब येशू मर्नु भयो, मन्दिरको पर्दा आफैं दइु टुक्रा भएर च्यातियो। त्यो टुप्पोदेखि
फे दसम्म वारपार च्यातियो। एकाएक भक
ू म्प गयो अनि चट्टानहरू फाटे। चिहानहरू
उघ्रिए, अनि परमेश्वरका मरिसके का धेरै मानिसहरू चिहानबाट बौरी उठे । येशू बौरी
उठ्नु भए पछि, ती मानिसहरू चिहानबाट बौरी उठे र ती नगरका थप्रैु मानिसहरूकहाँ
देखापरे ।
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सेनाका अधिकारी र येशल
गएको र अरू
ँ
ू ाई पहरा दिने सैनिकहरूले भईू चालो
घट्नाहरू घटेको अनभु व गरे । तिनीहरू खबू ै भयभीत भए र तिनीहरूले भने, “साँच्चै नै
उहाँनै परमेश्वरको पत्रु हुनहु ुन्थ्यो।”३२३
यो दिन तयारीको दिन थियो अर्को दिन बिशेष बिश्रामको दिन थियो। यहूदीहरूले
बिश्रामको दिन त्यो मृत शरीर क्रू समा झणु ्ड्याई राख्न चाहेनन।् तब तिनीहरूले
पिलातसु लाई ती मानिसहरूको खट्टा
ु भाँच्नका निम्ति आदेश मागे ताकि तिनीहरू
छिटो मर्न सकुन।् अनि तिनीहरूको मृत शरीर क्रू सबाट तल झार्न सकियोस।्
सिपाहीहरू आए र पहिला येशक
ू ो छे ऊको क्रू सको मान्छेको खट्टा
ु भाँच।े त्यसपछि
तिनीहरूले क्रू समा भएको येशक
ू ै छे ऊको अर्को मान्छेको खट्टा
ु भाँचे। तर जब ती
सिपाहीहरू येशक
ू ो छे ऊमा गए, तिनीहरूले देखे उहाँ अघि नै मरिसक्नु भएको थियो।
यसैले तिनीहरूले उहाँको खट्टा
ु भाँचने न।्
तर एकजना सिपाहीले उहाँको कोखामा भालाले घोंचे। रगत र पानी बाहिर
निस्कयो। ऊ जसले त्यो देख्यो ऊ गवाही भयो अनि उसको गवाही सत्य छ। उसले
जान्दछ कि उसले साँचो बोलिरहको छ। उसले गवाही दिन्छ ताकि तिमीहरूले पनि
बिश्वास गर्न सक्छौ। यी सबै कुराहरू घटे ताकि धर्मशास्त्र साँचो हुन्छः “उहाँको एउटै
हड्डी पनि भाँचिनेछैन।” अर्को ठाउँमा धर्मशास्त्र भन्छः “मानिसहरूले उनलाई हेर्नेछन्
जसलाई भालाले रोप्नेछन।् ” ३२४
५.५६ येशूलाई गाडिन्छ
त्यसपछि अरिमाथियावासी योसेफ नाम भएकोले पिलातसु लाई येशक
ू ो मृत शरीर
लैजान पाऊँ भनेर बिन्ती गरे । योसेफ येशक
ू ा चेलाहरू मध्ये एक थिए। तर तिनले
यहूदीहरूको डरले यो गप्त
ु राखे। पिलातसु ले योसेफलाई येशक
ू ो शरीर लान सक्छ
भनेर अनमु ति दिए। त्यसकारण योसेफले येशक
ू ो शरीर लिएर गए।
निकोदेमस योसेफसँग गए। निकोदेमस ती एकजना मानिस थिए जो येशक
ू हाँ राती
आउँदथे र कुरा गर्दथे। निकोदेमसले तेत्तीस किलो जति मसलाहरू त्यहाँ ल्याए। त्यो
मरू ्र र एलवाको मिश्रण थियो। यी दईु मानिसहरूले येशक
ू ो मृत शरीर लगे। उहाँको
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शरीर तिनीहरूले सगु न्धीत द्रव्यसहित सतू ी कपडाले बाँध।े यसरी नै यहूदीहरूले
मानिसहरूलाई गाड्दथे।३२५
यसू फ
ु ले येशक
ू ो त्यो लाशलाई एउटा नयाँ चिहानमा राखे जसलाई उनी आफैं ले
भर्खरै चट्टानमा खोपी बनाएका थिए। तब उनले एकदमै ठूलो ढुङ्गा लडाउँदै ल्याएर
चिहानको ढोका बन्द गरिदिए। यति गरे पछि यसू फ
ु आफ्नो बाटो लागे।३२६
मग्दलिनी मरियम, र यसू फ
ु की आमा मरियमले त्यो स्थान देखे जहाँ येशल
ू ाई
परु ियो।३२७ त्यसपछि तिनीहरू सगु न्धित मसाला तयार पार्न घर गए।
बिश्रामको दिन मोशाको नियमको आज्ञा अनसु ार तिनीहरूले बिश्राम गरे ।३२८
५.५७ येशूको चिहानमा सरु क्षा तैनाथ
त्यस दिनलाई तयारीको दिन भनिन्थ्यो। भोलिपल्ट, मखु ्य पजू ाहारीहरू र फरिसीहरू
पिलातसु कहाँ पगु े। तिनीहरूले भने, “स्वामी, हामीलाई थाहा छ त्यस ठगाहाले त्यो
जिउँदो छँ दा ‘तीन दिनपछि म फे रि बौरी उठ्नेछु’ भनेको थियो। यसकारण तीन
दिनसम्म त्यो चिहानमा पहरा दिने आदेश पालेहरूलाई दिनहु ोस।् उसका चेलाहरू
आएर त्यहाँबाट उसको लाश चोरे र लैजान सक्छन।् अनि तिनीहरूले मानिसहरूलाई
‘तिनी मरे कोबाट जागे’ भन्न सक्छन।् यसपल्टको त्यो आफवाह पहिलेको भन्दा धेरै
भयानक भएर फै लिनसक्छ।”
पिलातसु ले भने, “के ही सैनिकहरूलाई लिएर जाउ अनि सके सम्म चिहानलाई
सरु क्षित राख।” यसकारण तिनीहरू त्यहाँ गए र त्यस चिहानको मख
ु मा गतिलो ढुङ्गाले
बन्द गरे र मोहर लगाए अनि पालेहरू खटाएर चिहानलाई सरु क्षित बनाए।३२९

६ अन्तिम चालीस दिनहरू
६.१ येशूको पुनरुत्थान
बिश्राम दिनको अर्कोदिन, मग्दलिनी मरियम, सलोमी, याकूबकी आमा मरियम,३३०
योअन्ना, र अरू स्त्रीहरूले३३१ के ही सगु न्धित द्रव्यहरू येशक
ू ो शरीरमा लगाई
दिनकोलागी लिएर आए। हप्ताको पहिलो दिनको बिहानै, तिनीहरू चिहानमा
गइरहेका थिए। यसबेलासम्म घाम झलु ्के कै थिएन।३३२
त्यसबेला त्यहँ ठूलो भईँू चालो
ु ो एउटा दतू तलतिर ओर्ले।
ं गयो। स्वर्गबाट प्रभक
स्वर्गदतू चिहानतर्फ गए अनि चिहानको ढुङ्गालाई पल्टाएर पर सारे । त्यसपछि उनी
त्यसमाथि बसे। ती स्वर्गदतू बिजल
ु ी जस्तै चम्किला थिए। उनको लगु ाफाटा हिउँ
जस्तो सेतो थियो। ती स्वर्गदतू लाई देखरे सैनिकहरू डरले कामे अनि बेहोस भएर लडे।
त्यो स्वर्गदतू ले भने, “तिमीहरू डराउनु पर्दैन। म जान्दछु तिमीहरू येशल
ू ाई
खोजिरहेका छौ, जसलाई क्रू समा झणू ्ड्याएर मारिएको थियो। तर येशू यहाँ हुनहु ुन्न।
उहाँ मृत्युबाट बौरी उठ्नु भएको छ, उहाँले पहिले नै भन्नुभए जस्तै। आऊ, अनि स्थान
हेर जहाँ उहाँको शरीर राखिएको थियो।३३३
चिहानको प्रवेशद्वार बन्द गर्नलाई एउटा ठूलो ढुङ्गा राखिएको थियो। तर
तिनीहरूले त्यो ढुङ्गा चिहानदेखि कतै गडु ् याइ पठाएको पाए। तिनीहरू भित्र पसे
तर प्रभु येशक
ू ो शरीर देखने न।् जब तिनीहरू यस बिषयमा अलमल्ल परिरहेका थिए,
दईु जना मानिसहरू अति नै उज्यालो पहिरनमा तिनीहरूको समिपमा उभिए। ती
स्त्रीहरू अत्यन्त डराए, तिनीहरूले आ-आफ्ना शिर निहुराए।
ती दईु मानिसहरूले ती स्त्रीहरूलाई भने, “जीउँदो मानिसहरूलाई तिमीहरू
किन मरकोहरूको माझमा खोजिरहेका छौ? येशू यहाँ छै नन।् उहाँ मृत्युबाट बौरी
उठ्नु भएको छ। उहाँले गालीलमा तिमीहरूलाई भन्नुभएको कुरा थाहा छ? उहाँले
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भन्नुभएको छ मानिसको पत्रु लाई पापीको हातमा सम्पि
ु इनेछ, क्रू समा टाँगिनेछ, अनि
मरे को तेस्रो दिन बौरी उठ्नेछ।३३४
“अब जाऊ अनि उहाँका चेलाहरूलाई खबर गर। अनि पत्रुसलाई पनि भनिदेऊ।
तिनीहरूलाई भनिदेऊ, येशू गालील जानु भइरहेको छ। तिनीहरू पगु ्नु भन्दा अघिनै उहाँ
त्यहाँ हुनहु नु छे । उहाँले अघिबाटै तिमीहरूलाई भने झैं उहाँलाई त्यहाँ देख्न पाउने छौ।”३३५
तब ती स्त्रीहरूले येशल
ू े के भन्नु भएको थियो सम्झना गरे ।३३६
त्यसपछि ती स्त्रीहरू त्यो चिहान छोडेर गए। तिनीहरू डराए, तर खश
ु ी पनि भए।३३७
तिनीहरूले ती प्रेरितहरूलाई त्यहाँ भएका सबै घट्नाहरू सनु ाए। तर प्रेरितहरूले ती
स्त्रीहरूले तिनीहरूलाई भनेका कुरालाई फोस्रा सम्झेर पत्याएनन।् ३३८
यसकारण पत्रुस र अर्को चेला चिहानमा जानलागे। तिनीहरू दबु ैजना दगरु े , तर
अर्को चेला पत्रुस भन्दा छिटो दगरु े । यसैले अर्को चेला चिहानमा पहिले पगु े। चेलाले
निहुरिएर तलतिर हेरे। तिनीहरूले सतू ी लगु ाको टुक्राहरू मात्र त्यहाँ रहेको देख,े
तिनीहरू भित्र झरे नन।्
त्यसपछि शिमोन पत्रुस आइपगु ्यो। पत्रु स चिहान भित्र गयो। उसले सतू ी लगु ाको
टुक्रा मात्र त्यहाँ रहेको देख्यो। उसले येशक
ू ो टाउको बाँधिएको लगु ा पनि देख्यो। त्यो
लगु ा पट्याएर सतू ीको कपडाका टुक्रादखि
े अलग्ग राखिएको थियो। त्यसपछि अर्को
चेला पनि पस्यो। यो मानिस अघि चिहानमा पहिलो पगु ्ने चेला थियो। तिनले भित्र पगु रे
जे देखे त्यो बिश्वास गरे । ती चेलाहरूले अझ बझु क
े ा थिएनन कि धर्मशास्त्रले भनेकोछ
कि येशू मृत्युबाट जागी उठ्नै पर्छ।
त्यसपछि चेलाहरू आफ्ना घर फर्के ।३३९
६.२ येशू मरियम मग्दलिनकहाँ देखा पर्नुहुन्छ
तर मरियम चिहानकै बाहिर उभिएर रोइरहीन।् जब रोई रहेकी थिइन् चिनहान भित्र हेर्न
तिनी निहुरिन।् मरियमले सेतो वस्त्रमा दईु स्वर्गदतू हरू देखीन।् तिनीहरू जहाँ येशक
ू ो
शरीर थियो त्यही बसिरहेका थिए।एउटा स्वर्गदतू येशक
ू ो टाउकोपट्टी र अर्को स्वर्गदतू
येशक
ू ो खट्टा
ु पट्टी बसिरहेका थिए।
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स्वर्गदतू हरूले मरियमलाई सोधे, “हे! नारी! किन रोईरहेकी छौ?”
मरियमले जवाफ दिइन, “कसैले मेरो प्रभक
ु ो शरीर लगेर गएछ। तिनीहरूले कहाँ
राखेका छन् मलाई थाहा छै न।” मरियमले यति भनिसके र जब फर्कि न उनले उहाँलाई
त्यहाँ उभिरहनु भएको देखिन।् तर तिनले येशू भनेर चिनिनन।्
येशल
ू े उनलाई सोध्नुभयो, “नारी, तिमी किन रोइरहेछौ? तिमी कसलाई खोजिरहेछौ?”
मरियमले उहाँलाई त्यहाँ बगैंचाको माली सम्झीन।् तब मरियमले उहाँलाई सोधीन,्
“के तिमीले येशल
ू ाई लग्यौ, महोदय? भन उहाँलाई कहाँ राखेकाछौ? म त्यही जानेछु
र उहाँलाई लानेछु।”
येशल
ू े उनलाई भन्नुभयो, “हे मरियम।”
मरियम येशू तर्फ फर्कीन् र यहूदी भाषामा उहाँलाई भनीन,् “रब्बोनी,” अर्थात
“हे गरुु ज्यू”
येशल
ू े उनलाई भन्नुभयो, “मलाई नछोऊ। म अझ सम्म पिताकोमा गई सके को
छै न। तर मेरा दाज्यू-भाईहरू भएकोमा जाऊ, र तिनीहरूलाई यसो भनः ‘म मेरो पिता
र तिमीहरूका पिताकहाँ फर्की जाँदछै ु । म मेरो परमेश्वर र तिमीहरूको परमेश्वरकहाँ
फर्की जाँदछै ु ।’”
मरियम मग्दलिनी चेलाहरूकहाँ गईन् अनि उनीहरूलाई भनिन,् “मैले प्रभल
ु ाई
भेटे।ँ ” अनि येशल
ू े जे भन्नु भएको थियो ती सबै भनिदिइन।् ३४०
६.३ येशू स्त्रीहरूकहाँ देखा पर्नुहुन्छ
अचानक, येशू तिनीहरूकै अघि देखा पर्नु भयो। उहाँले भन्नुभयो, “अभिवादन छ!”
ती आईमाईहरू येशक
ू हाँ गए। तिनीहरूले झट्ट उहाँको पाऊ पक्रे र उहाँको उपासना
गरे । अनि येशल
ू े तिनीहरूलाई भन्नुभयो, “डराउनु पर्दैन। जाऊ अनि मेरा भाईहरूलाई
गालीलमा जान भनिदेऊ। तिनीहरूले मलाई त्यहाँ देख्न पाउनेछन।् ”३४१
६.४ सरु क्षाकर्मीहरूले धार्मिक अगुवाहरूलाई सच
ू ना दिन्छन्
 तिनीहरू त्यहाँ उहाँका चेलाहरूलाई भन्न हिडं े। के ही समयपछि चिहानलाई पहरा
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दिइरहेका सैनिकहरू शहरमा गए। तिनीहरू प्रमख
ु पजू ाहारीहरूकहाँ गए अनि
तिनीहरूलाई सम्पूर्ण घट्ना बारे सनु ाए। तब मखु ्य पजू ाहारीहरू अनि यहूदी अगवु ाहरू
भेला भएर सर-सल्लाह गरे । तिनीहरूले सैनिकहरूलाई घसु दिने योजना मिलाए।
तिनीहरूले सैनिकहरूलाई भने, “मानिसहरूलाई भन्नू कि राती हामी निदाइरहेको
बेला येशक
ू ा चेलाहरू आएर उहाँको लाश लिएर गए। कतै ब़डा हाकिमको कानमा
यो खबर पगु ्यो भने हामी उहाँलाई मनाएर तिमीहरूलाई कुनै पनि अप्ठेरोबाट मक्त
ु
गर्नेछौं।” तब तिनीहरूले सो पैसा लिए अनि पजू ाहारीहरूले भने बमोजिम काम गरे ।
तिनीहरूको उखान यहूदीहरू माझ फै लियो अनि तिनीहरू माझ अहिले सम्म पनि
त्यो कुरा प्रचलित छ।३४२
६.५ इम्माउसको बाटोमा
त्यसै दिन येशक
ू ा दईु जना चेलाहरू इम्माउस नाउँ गरे को शहर गइरहेका थिए। यो
ठाउँ यरूशलेमदेखि प्राय: साढे तीन कोश टाढा पर्थ्यो। तिनीहरूले घटेका ती सब
घट्नाहरू बारे कुरा गरिरहेका थिए। जब तिनीहरू यी कुराहरू गरिरहेका थिए, येशू आफैं
तिनीहरूको नजिक आउनभु यो अनि तिनीहरूसँगै हिँड्नभु यो। तर ती दईु जनालाई
येशल
ू े चिन्न दिनु भएको थिएन। त्यसपछि येशल
ू े भन्नुभयो, “तिमीहरूले हिडं ् दै गर्दा
के बिषयमा बात गरे को हो?”
ती दईु जना रोकिए। तिनीहरूको अनहु ार दःु खी देखियो। तिनीहरू मध्ये एकजना
क्लेओपास नाउँ भएकोले भने, “यरूशलेमको एकजना मानिस यरूशलेममा घटेको
घट्नाहरू बारे नजान्ने मानिस सायद तिमी मात्र हौ कि?”
येशल
ू े तिनहरूलाई भन्नुभयो, “कस्तो घट्नाहरू?”
तिनीहरूले उहाँलाई भने, “यो नासरतको एकजना मानिस येशक
ू ो विषयको कुरो
हो। उहाँले परमेश्वर अनि मानिसहरूको अघि कर्म अनि बचनले देखाउनु भयो कि
उहाँ एकजना महान् अगमवक्ता हुनहु नु ्थ्यो। तर हाम्रो मखु ्य पजू ाहारीहरू अनि नेताहरूले
उहाँलाई मृत्यु दण्ड दिनु औ क्रू समा टगाउँन सम्पि
ु ए। हामीले आशा गरे का थियौ कि उहाँ नै
एक जना हुनहु नु ्थ्यो जसले इस्राएललाई मक्त
ु गराउँनु हुदँ ै थियो। तर यी सब घट्नाहरू घटे।
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“यी सब घट्ना घटेको आज तेस्रो दिन हो। तब आज हाम्रा के ही स्त्रीहरूले हामीलाई
आश्चर्यचकित कुराहरू भने। बिहानै उठे र ती स्त्रीहरू येशल
ू ाई राखिएको चिहानमा
गएका थिए। तर तिनीहरूले उहाँको शरीर त्यहाँ पाएनन।् तिनीहरू फर्के अनि तिनीहरूले
दईु जना स्वर्गदतू हरूको दर्शन पाएको कुरा बताए। स्वर्गदतू हरूले भने कि येशू जीवित
हुनहु ुन्छ! त्यसछि हाम्रा के ही मानिसहरू पनि चिहानमा गए। ती स्त्रीहरूले भने झैं
चिहान खाली थियो। तिनीहरू कसैले येशल
ू ाई देखने न।् ”
तब येशल
ू े तिनीहरूलाई भन्नुभयो, “तिमीहरू मर्ख
ू हौ अनि अगमवक्ताहरूले
भनेका प्रत्येक कुराहरू बिश्वास गर्न ढिलो गऱ्यौ। ती अगमवक्ताहरूले भनी सके का
थिए कि ख्रीष्टलाई उहाँको महिमा भित्र पस्नु यी सब कुराहरू भोग्नु आवश्यक थियो।”
त्यसपछि येशल
ू े धर्मशास्त्रमा मोशा देखि लिएर अन्य जम्मै अगमवक्ताहरूद्वारा जे
लेखिएको थियो प्रत्येक कुरो बताउनु शरू
ु गर्नुभयो। धर्मशास्त्रहरूमा उहाँ आफ्नो
बिषयमा जे लेखिएको थियो उहाँले बताउनभु यो।।
जब तिनीहरू इम्माउस छे उ पगु े अनि येशल
ू े वाहाना गर्नुभयो कि उहाँ त्यहाँबाट अझै
अघि जानछु । तर तिनीहरूले उहाँलाई यसो भन्दै अनेक बिन्ती गरे , “हामीसितै बस्नुहोस,्
दिन धेरै बिती सक्यो प्रायः रात परि सक्यो!” तब उहाँ तिनीहरूसँग बस्न राजी हुनभु यो।
येशू जब मेचमा उनीहरूसँग बस्नु भयो उहाँले के ही रोटीहरू लिनभु यो अनि
त्यसको निम्ति धन्यवाद दिनभु यो। तब तिनले त्यो टुक्रा पार्नुभयो अनि तिनीहरूलाई
दिनभु यो। त्यस बेला तिनीहरूको आँखा खोलियो अनि तिनीहरूले येशल
ू ाई चिन्न
सके तर उहाँ तिनीहरूबाट बिलिन हुनभु यो। ती दईु जनाले आपसमा कुरा गरे , “जब
येशू बाटोमा हामीसँग कुरा गर्नु हुदँ ै थियो, हामीभित्र आगो जलिरहेको अनभु व गरे का
थियौं। यो साँच्चै रोमाञ्चित भइरहेको थियो जति बेला उहाँले हामीलाई धर्मशास्त्रको
साँचो अर्थ खोलिरहनु भएको थियो।”
तब ती दईु जना जरू
ु क्क उठे अनि यरूशलेमतिर फर्कि ए। तिनीहरूले एघार जना
प्रेरितहरू र अरू एक साथ ठाउँमा भेला भएका भेटे। ती एघार चेलाहरू र तिनीहरूसँग
भएका अरू मानिसहरूले भने, “प्रभु येशू साँच्चै नै मृत्युबाट बौरी उठ्नु भएकोछ अनि
उहाँ शिमोनको अघि देखा पर्नुभयो।”
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त्यसपछि ती दईु जनाले बाटोमा जे भएको थियो सनु ाए। तिनीहरूले भने, उहाँले
रोटी टुक्रा पार्दा कसरी येशल
ू ाई चिने।३४३
६.६ येशू आफ्ना चेलाहरूकहाँ देखा पर्नुहुन्छ
हप्ताको पहिलो दिन थियो। चेलाहरू त्यो बेलक
ु ी भेला भएका थिए। यहूदीहरूको
डरले दैलोहरू बन्द थियो।३४४
जब ती दईु जना मानिसले त्यहाँ के भएको थियो ती कुराहरू अरु चेलाहरूलाई
भन्दै थिए, येशू आफैं चेलाहरूको माझमा उभिनु भयो। उहाँले तिनीहरूलाई भन्नुभयो,
“तिमीहरूलाई शान्ति होस।् ”
तर चेलाहरू अचम्मित भए अनि डराए। तिनीहरूले प्रेत: देखिरहेछन् भन्ने पनि
सोचे। तर उहाँले भन्नुभयो, “तिमीहरू किन बिचलित हुन्छौ? तिमीहरूले देखक
े ै
कुरामा किन शङ्कका गर्छौ? मेरा हात र खट्टा
ु हरू हेर। म सत्य हु।ँ मलाई स्पर्श गर। हेर,
मेरो मासु र हड्डी छ। एक भतू को शरीर र हड्डी हुदँ नै ।”
तब येशल
ू े आफ्ना हात-खट्टा
ु हरू देखाउनभ
ु यो। तिनीहरू अत्यन्तै खश
ु ी
भएको कारणले अझ बिश्वास गर्न सके नन।् तिनीहरू अचम्मित भए। येशल
ू े
तिनीहरूलाई भन्नुभयो, “के तिमीहरूसित यहाँ खाने कुरा छ?” तिनीहरूले
एक टुक्रा पकाएको माछा उहाँलाई दिए। त्यो लिनभ
ु यो अनि तिनीहरूको अघि
३४५
खानभ
यो।
ु
त्यसपछि येशल
ू े फे रि भन्नुभयो, “शान्ति तिमीहरूसँग रहोस।् पिताले मलाई
पठाउनभु यो। त्यस्तै प्रकारले अब म तिमीहरूलाई पठाइरहेछु।” यती भनिसके पछि,
येशल
ू े चेलाहरूमाथि श्वास फुके र भन्नुभयो, “पवित्र आत्मा लेओ। यदि तिमीहरूले
मानिसहरूका पाप क्षमा गरिदियौ भने तिनीहरूका पापहरू क्षमा हुनेछ। यदि त्यसो
गरे नौ भने तिनीहरूका पापहरू क्षमा हुनेछैन।”३४६
६.७ येशू थोमाकहाँ देखा पर्नुहुन्छ
थोमा जसलाई दिदमु स भनिन्छ, येशू चेलाहरूकहाँ आउनहु ुदा
ँ थिएनन।् बाह्रजना
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मध्ये थोमा एकजना थिए। अरू चेलाहरूले थोमालाई भने, “हामीले प्रभल
ु ाई देख्यौं।”
थोमाले भने, “म त्यति बेला सम्म बिश्वास गर्दिन जबसम्म काँटीले छे डिएका दागहरू
उहाँको हातमा देख्दिन अनि औलं ा त्यो काँटीको दागहरूमा राख्दिन र उहाँको
कोखामा मेरो हात राख्दिन।”
एक हप्तापछि सबैजना चेलाहरू घरमा जम्मा भएका थिए। थोमा तिनीहरूसँग
थिए। दैलो बन्द थियो, तर येशू आउनभु यो र तिनीहरू समक्ष उभिनभु यो। उहाँले
भन्नुभयो, “शान्ति तिमीहरूमा रहोस।् ” त्यसपछि येशल
ू े थोमालाई भन्नुभयो, “आऊ
तिम्रो औलं ा यहाँ छिराऊ।मेरा हातहरू हेर, तिम्रो हात मेरा कोखमा पसाऊ। शक
ं ा गर्न
छोड अनि बिश्वास गर्न थाल।”
थोमाले येशल
ू ाई भने, “मेरा प्रभु र मेरा परमेश्वर!”
येशल
ू े थोमालाई भन्नुभयो, “तिमीले मलाई बिश्वास गऱ्यौ किनभने तिमीले
मलाई देख्यौ। ती मानिसहरू धन्य हुन् जस-जसले मलाई नदेखिकनै बिश्वास
गरे ।”३४७
६.८ येशू आफ्ना सातजना चेलाहरूकहाँ देखा पर्नुहुन्छ
त्यसपछि, येशू फे रि आफ्ना चेलाहरू समक्ष देखा पर्नुभयो। त्यो तिबिरियास झीलको
छे उमा भएको थियो। यो यसरी हुन गयो। के ही चेलाहरू भेला भएका थिए। तिनीहरू
शिमोन पत्रुस, थोमा (दिदमु स भनिने), गालीलको कानाका नथानेल, जब्दीका दईु
छोराहरू र अन्य दईु जना उहाँका अन्य चेलाहरू त्यहाँ थिए। शिमोन पत्रुसले भन्यो,
“म माछा पक्रन जान्छु ।”
अरू चेलाहरूले भने, “हामी तिमीसितै जानेछौं।” तब सबै चेलाहरू गए र डुङ्गामा
चढे। त्यसरात तिनीहरूले के ही पक्रन सके नन।्
अर्को मिरमिरे बिहान येशू किनारमा उभिनभु यो। तर चेलाहरूले त्यहाँ येशू
हुनहु ुन्थ्यो भनेर चिनेनन।् तब येशल
ू े तिनीहरूलाई भन्नुभयो, “साथीहरू हो! तिमीहरूले
कुनै माछा पक्रियौ?”
येशल
ू े भन्नुभयो, “माछा मार्ने जाल फ्याँक तिमीहरूको डुङ्गाको दाहिनेपट्टि।
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तिमीहरू त्यहाँ के ही माछाहरू पाउनेछौ।” तिनीहरूले त्यसै गरे । तिनीहरूले यति धेरै
माछाहरू पक्रे कि तिनीहरूले डुङ्गातर्फ जाल तान्न पनि सके नन।्
येशल
ू े प्रेम गर्नुहुने चेलाले पत्रुसलाई भने, “ती मानिस प्रभु हुन।् ” पत्रुसले “ती
मानिस प्रभु हुन”् भनेको सनु े र आफ्ना ओढ्ने बेरेर पानीमा हामफाले किनभने तिनले
काम गर्नलाई लगु ा खोलेका थिए। अन्य चेलाहरू डुङ्गामा चढेर किनारमा आए।
तिनीहरूले माछाले भरिएको जाल ताने। तिनीहरू किनारदेखि टाढा थिएनन।् तिनीहरू
लगभग सय मिटर भित्र थिए। जब तिनीहरू किनारमा पगु े, तिनीहरूले जलिरहेको
तातो कोइला देख।े त्यहाँ आगोमा के ही माछा अनि के ही रोटीका टुक्रा थिए। येशल
ू े
भन्नुभयो, “तिमीहरूले भर्खरै पक्रे को के ही माछाहरू ल्याऊ।”
शिमोन पत्रुस डुङ्गातर्फ गए र किनार तिर जाल ताने। त्यो ठूला-ठूला माछाले
भरिएको थियो। त्यहाँ जम्मा एक सय त्रिपन्नवटा माछाहरू थिए। माछाहरू एकदमै
गह्रौं थियो र पनि जाल फाटेन। येशल
ू े तिनीहरूलाई भन्नुभयो, “आऊ अनि खाऊ।”
कुनै पनि चेलाहरूले उहाँलाई सोध्ने आँट गरे नन,् “तपाई को
ं हुनहु ुन्छ?” तिनीहरूलाई
उहाँ प्रभु नै हुनहु ुन्छ भनेर थाहा थियो। येशू जानु भयो अनि रोटी लिनभु यो। उहाँले रोटी
लिएर तिनीहरूलाई दिनभु यो। येशल
ू े माछा पनि लिएर तिनीहरूलाई दिनभु यो।
यस्तो प्रकारले येशल
ू े आफ्नो मृत्युबाट पनु रूत्थान भएर चेलाहरूसित तेस्रोपल्ट
देखा पर्नुभयो।३४८
६.९ येशू पत्रुससँग बोल्नुहुन्छ
जब तिनीहरूले खाइसके , येशल
ू े शिमोन पत्रुसलाई भन्नुभयो, “योआनेसको पत्रु
शिमोन, यी अन्य मानिसहरूले भन्दा ज्यादा तिमी मलाई प्रेम गर्छौ?”
पत्रुसले जवाफमा भने, “ज्यू प्रभ,ु तपाई ंजान्नु हुन्छ म प्रेम गर्छु तपाईलाई।”
ं
त्यसपछि येशल
ू े पत्रुसलाई भन्नुभयो, “मेरा भेडाहरूलाई खवु ाऊ।”
फे रि पत्रुसलाई भन्नुभयो, “शिमोन योआनेसको पत्रु , तिमी मलाई प्रेम गर्छौ?”
पत्रुसले जवाफमा भने, “ज्यू, प्रभ,ु तपाई ंजान्नु हुन्छ म प्रेम गर्छु तपाईलाई।”
ं
त्यसपछि येशल
ू े भन्नुभयो, “मेरा भेडाहरू को हेरचाहा गर।”
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तेस्रोपल्ट येशल
ू े पत्रुसलाई सोध्नुभयो, “शिमोन, योआनेसको पत्रु , तिमी मलाई
प्रेम गर्छौ?”
पत्रुस उदास भए, किनकि येशल
ू े उसलाई तेस्रो पल्ट सोध्नुभयो, “तिमी मलाई
प्रेम गर्छौं?” पत्रुसले भने, “प्रभु तपाई ं सब थोक जान्नुहुन्छ। मैले तपाईलाई
ं प्रेम गर्छु
भनेर पनि जान्नुहुन्छ।”
येशल
ू े पत्रुसलाई भन्नुभयो, “मेरा भेंडाहरूलाई खवु ाऊ। म तिमीलाई साँचो
भन्छु । जब तिमी जवान थियौ, तिमीले आफ्नो पेटी स्वयं कस्थ्यौ र जहाँ इच्छा छ
त्यहाँ जान्थ्यौ। जब तिमी बढू ा हुनेछौ तिमी आफ्ना हात पसार्नेछौ र कोही अरूले
पेटी कसिदिनेछ। त्यही मानिसले तिमीलाई अगवु ाई गर्नेछ जहाँ जान तिम्रो इच्छा
नभएतापनि।”
येशल
ू े देखाउन चाहानहु ुन्थ्यो कस्तो मृत्युले पत्रुसले परमेश्वरलाई महिमा प्रदान
गर्नेछ। त्यसपछि उहाँले पत्रुसलाई भन्नुभयो, “मेरो पछि लाग।”
पत्रुसले फर्के र हेर्दा देखे जुन चेलाहरू येशूलाई प्रेम गर्थे उहाँको पछि हिड्न
थाले। त्यो त्यही चेला जो साँझको भोजमा प्रभुको छातीमा अडेस लागेर
बसेका थिए र भनेका थिए, “प्रभु, त्यो को होला जसले तपाईलाई
ं बिश्वासघात
गर्नेछ?”
जब पत्रुसले त्यस भक्तलाई देख,े उसले येशल
ू ाई सोध्यो, “प्रभु उसलाई के गर्ने?”
येशल
े
जवाफ
दिन
भ
यो,
“यदि
म
चाहान्छु
कि
जब सम्म म आउँदिन त्यो जीवित
ू
ु
रहे तिमीलाई के भयो त? तिमी मेरो पछि लाग।”
यसरी यो कुरा भाईहरूमा यति सम्म फै लिन गयो कि उसको त्यो चेला मर्दैन। तर
येशल
ू े त्यो मर्दैन भनि भन्नुभएको थिएन। तर यो भन्नुभएको थियो कि, “यदि म यो
चाहान्छु कि जबसम्म म आउँदिन त्यो यही जीवित रहे तिमीलाई के भयो त?”३४९
६.१० येशूले आफ्ना चेलाहरूलाई सेवाकाईको जिम्मा दिनुहुन्छ
एघारजना चेलाहरू गालीलको डाँडामा पगु े जहाँ येशल
ू े तिनीहरूलाई जान भन्नुभएको
थियो। चेलाहरूले येशल
ू ाई डाँडामाथि देखे। तिनीहरूले येशक
ू ो उपासना गरे । तर
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कुनै-कुनै चेलाहरूले बिश्वास गरे नन् की तिनी साँच्चै येशू हुन।् येशल
ू े तिनीहरूकहाँ
आएर भन्नुभयो, “स्वर्ग र पृथ्वीका सारा अधिकार मलाई दिइएको छ। यसकारण
जाऊ र सबै देशका मानिसहरूलाई मेरा चेलाहरू बनाऊ। तिनीहरूलाई पिता, पत्रु र
पवित्र आत्माको नाममा बप्तिस्मा देओ। जे-जे मैले तिमीहरूलाई आज्ञा गरें ती सबै
पालन गर्न तिनीहरूलाई सिकाओ। अनि जगतको अन्तसम्म म सदैव तिमीहरूका
साथमा हुनेछु।”३५०
६.११ येशूका अन्तिम शिक्षाहरू
उहाँको मृत्यु पछि, येशल
ू े आफ्ना प्रेरितहरूलाई आफू जिउँदो रहेको शक्तिशाली
प्रमाणहरूले प्रमाणित गर्नु भयो। येशू मृत्युबाट बौरी उठे पछि प्रेरितहरूले उहाँलाई
चालीस दिनको अवधिमा धेरै पल्ट देख।े उहाँले तिनीहरूसँग परमेश्वरका राज्यको
बिषयमा बताउनभु यो। एक समय जब येशू तिनीहरूसँग खाई रहनु भएको थियो,३५१
उहाँले तिनीहरूलाई भन्नुभयो, “जब म तिमीहरूसँग थिएँ मैले के भने त्यो सम्झना गर।
मैले भने, मोशाको ब्यवस्थामा अगमवक्ताहरूको पसु ्तकमा मेरो बिषयमा भनिएको
अनि भजनसँग्रहमा भनिएका प्रत्येक कुरा परू ा हुनेछ।”
त्यसपछि उहाँले धर्मशास्त्रहरूमा लेखिएका सबै कुराहरू बझु ्ने मन खोली
दिनभु यो। उहाँले तिनीहरूलाई भन्नुभयो, “यो लेखिएकै छ कि ख्रीष्टलाई मारिनेछ
अनि तेस्रो दिनमा उहाँ बौरी उठनु हुनेछ। तिमीहरूले यी सबै घट्ना देख्यौ, तिमीहरू
नै साक्षी छौ। तिमीहरू जानु पर्छ अनि सबै मानिसहरूमा प्रचार गर कि तिनीहरूको
पापहरू क्षमा गर्न सकिन्छ। तिनीहरूलाई भनिदेऊ कि तिनीहरूले आफ्नो हृदय
परिवर्तन गर्नै पर्छ अनि आफ्ना पापहरूको दःु ख प्रकट गरून।् यरूशलेमबाट शरू
ु गरे र
मेरो नाममा यी कुराहरू प्रचार गर। सारा संसारका मानिसहरूमा यो स-ु समाचारहरू
सनु ाउनै पर्छ। सनु ! मेरो पिताले तिमीहरूको निम्ति के ही दिने प्रतिज्ञा गर्नु भएको छ, म
यो तिमीहरूलाई पठाउनेछु। तर तिमीहरू स्वर्गबाट शक्ति नपाउन्जेल यहाँ यरूशलेममा
नै पर्खिरहो।”३५२
उहाँले तिनीहरूलाई यरूशलेम नछोड्ने कुरा भन्नुभयो। उहाँले भन्नुभयो, “पिताले
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तिमीहरूको लागि प्रतिज्ञा गर्नु भएको छ, जनु मैले तिमीहरूलाई पहिल्यै भनिसके को
छु। त्यो प्रतिज्ञा प्राप्त गर्नलाई तिमीहरूले यरूशलेममा पर्खिनु पर्छ। यहू न्नाले
मानिसहरूलाई पानीद्वारा बप्तिस्मा दिए, तर के ही दिन पछिबाट तिमीहरूले पवित्र
आत्माद्वारा बप्तिस्मा लिनेछौ।”
प्रेरितहरू जम्मा भए। तिनीरूले येशल
ू ाई सोधे, “हे प्रभ,ु के यो इस्राएललाई राज्य
फे रि फिर्ता दिने तपाईको
ं समय यही हो?”
येशल
ू े तिनीहरूलाई भन्नुभयो, “पिता मात्र एक हुनहु ुन्छ, जसको मिती र समयहरू
निर्णय गर्ने अधिकार छ। तिमीहरू यी कुराहरू बारे जान्न सक्दैनौ। तर पवित्र आत्मा
तिमीमाथि आउनु हुनेछ अनि तिमीहरूले शक्ति पाउनेछौ। तिमीहरू मानिसहरूबीच
मेरो गवाही हुनेछौ। पहिले तिमीहरू यरूशलेमका मानिसहरूका निम्ति गवाही हुनेछौ।
तब तिमीहरूले यहूदियामा, सामरियामा अनि संसारका प्रत्येक ठाउँका मानिसहरूलाई
बताउनेछौ।”३५३
६.१२ येशू स्वर्गमा उचालिनुहुन्छ
येशल
ू े आफ्ना चेलाहरूलाई बेथानीसम्म लैजानभु यो। उहाँले आफ्नो हात उचाल्नुभयो
अनि तिनीहरूलाई आशीर्वाद दिनभु यो। उहाँ तिनीहरूलाई आशीर्वाद दिदं ै गर्दा, उहाँ
तिनीहरूबाट छुट्टीनभु यो अनि स्वर्गमा उचालिनभु यो।३५४
उनीहरूले हेर्दा हेर्दै येशू बादलभित्र पस्नुभयो अनि तिनीहरूले उहाँलाई देख्न
सके नन।् येशू टाढा गईरहनु भएको थियो अनि प्रेरितहरूले आकाश तर्फ हेरिरहेका
थिए। अचानक दईु जना मानिसहरू सेतो वस्त्र धारण गरे र तिनीहरूका छे उमा उभिए।
ती दईु जना मानिसहरूले प्रेरितहरूलाई भने, “गालीलका मानिसहरू, तिमीहरू यहाँ
किन आकाशतर्फ हेर्दै उभिरहेका छौ? तिमीहरूले येशल
ू ाई तिमीहरू देखी स्वर्गआरोहण भएको देख्यौ। जसरी तिमीहरूले उहाँलाई जानभु एको देख्यौ त्यसरी नै उहाँ
फर्की आउनहु ुनेछ।”३५५
चेलाहरूले उहाँको आराधना गरे । त्यसपछि तिनीहरू यरूशलेम फर्कि ए। तिनीहरू
अत्यन्तै खश
ु ी थिए। सारा समय परमेश्वरको प्रशसं ा गर्दै तिनीहरू मन्दिरमा बसे।३५६

अन्तिम चालीस दिनह 

227

६.१३ पवित्र आत्माको आगमन
जब पेन्तिकोसको दिन आइपगु ्यो, प्रेरितहरू सबै एकै ठाउँमा जम्मा भएका थिए।
अचानक स्वर्गबाट जोडले हुरी बतास चले जस्तै एउटा आवाजले तिनीहरू जनु
कोठामा बसिरहेका थिए त्यस कोठालाई सम्पूर्ण प्रकारले ढाकिदियो। तिनीहरूले
आगोका ज्वालाहरू जस्तो देख।े ती ज्वालाहरू बिभाजित भएर प्रत्येक मानिसमाथि
बस्यो। तिनीहरू सबै पवित्र आत्माले भरिपर्णू भए र तिनीहरूले बिभिन्न भाषाहरूमा
बोल्न थाले। पवित्र आत्माले तिनीहरूलाई त्यसो गर्न शक्ति प्रदान गर्नुभयो।
त्यसबेला यरूशलेममा के ही धार्मिक यहूदीहरू बस्थे। तिनीहरू संसारको प्रत्येक
राष्ट्रबाट आएका थिए। तिनीहरू धेरै जसो आवाज सनु े पछि आए। प्रेरितहरूले
आ-आफ्ना भाषामा बोलेको सनु ेर तिनीहरू छक्क परे ।
यी सबै यहूदीहरू यसमा आश्चर्य चकित भए। तिनीहरूले बुझेनन् कि
कसरी प्रेरितहरू यस्तो गर्न सक्षम भए। तिनीहरूले भने, “हेर! यी मानिसहरू
जो बोलिरहेका छन् तिनीहरू सबै गालीलबाट आएका हुन्। तर हामी तिनीहरूले
बोलेका शब्दहरू हाम्रो आफ्नै भाषामा सुनिरहेका छौं। यो कसरी सम्भव भयो?
हामी विभिन्न ठाउँ हरूबाट आएका हौं पार्थीया, मेदीया, एलाम, मेसोपोटामिया,
यहूदिया, कपोदिसिया, पोन्टस, एशिया, फ्रिगिया, प्याम्फिलिया, मिश्रदेश, साईरिन
छे उको लिबिया, रोम क्रे ती र अरबीया बाट। हामी कतिपय जन्मजात यहूदीहरू
हौं अनि अरू कतिलाई यहूदी धर्ममा परिवर्तन गरीएको छ। हामी ती बिभिन्न
देशहरूबाट आएका हौं। तर हामी ती मानिसहरूलाई हाम्रो आफ्नै भाषामा सुन्न
सक्छौं। तिनीहरूले परमेश्वरको बिषयमा भनेका सबै महान् कुराहरू हामी बुझ्न
सक्छौं।”३५७
६.१४ निष्कर्ष
येशल
ू े अरू पनि धेरै कामहरू गर्नुभएको छ। ती बिषयमा एक एक गरे र सबै लेखिए भने
म सोच्दछु कि जो पसु ्तकहरू लेखिन्छ ती यति अधिक हुनेछ कि सारा पृथ्वीमा त्यो
अटाउने छै न।३५८ तर ती कुराहरू लेखिए ताकि तिमीहरूले बिश्वास गर्न सक्छौ कि
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येशू नै ख्रीष्ट हुन;् जो परमेश्वरको पत्रु हुन् भनि जब तिमीहरू उहाँलाई बिश्वास गर्छौ,
तिमीहरूले उहाँको नाममा जीवन पाउन सक्छौ ३५९
मत्तीको पुस्तक अनुसार येशू ख्रीष्टको पारिवारिक इतिहास
यो येशू ख्रीष्टको पारिवारिक इतिहास हो। उहाँ दाऊद को परिवारबाट आउनभु यो।
दाऊद अब्राहामको परिवारका हुन।्
अब्राहाम इसहाकका पिता थिए। इसहाक याकूबका पिता थिए। याकूब यहूदा र
उनका दाज्यू-भाईहरूका पिता थिए। यहूदा पेरेज जाराका पिता थिए (तिनीहरूकी
आमा तामार थिइन।् ) पेरेज हेस्रोनका पिता थिए। हेस्रोन आरामका पिता थिए। आराम
अमिनादाबका पिता थिए। अमिनादाब नास्सोनका पिता थिए। नास्सोन सल्मोनका
पिता थिए। सल्मोन बोअजका पिता थिए। (बोअजकी आमा राहाब थिइन।् ) बोअज
ओबेदका पिता थिए। (ओबेदकी आमा रूथ थिइन)् । ओबेद यिशैका पिता थिए।
यिशै राजा दाऊदका पिता थिए। दाऊद सल
ु ेमानका पिता थिए। (सल
ु ेमानकी आमा
उरियाहकी पत्नी थिइन।् )
सल
ु ेमान रहबामका पिता थिए। रहबाम अबियाका पिता थिए। अबिया आसाफका
पिता थिए। आसाफ योसाफातका पिता थिए। योसाफात एहोरमका पिता थिए। एहोराम
ओजियका पिता थिए। ओजिया योआथामका पिता थिए। योआथाम आहाजका
पिता थिए। आहाज एजेकियाका पिता थिए। एजेकिया मनस्सेका पिता थिए। मनस्से
आमोसका पिता थिए। आमोस योसियाका पिता थिए। योसिया येकोनिया र उसका
भाईहरूका पिता थिए।यो त्यसै समयको कुरा हो जनु बेला यहूदीहरूलाई दासका रूपमा
बेबिलोनमा लगिएको थियो।
तिनीहरूलाई बेबिलोनमा लगिएपछि: येकोनियास शालतिएलका पिता थिए,
शालतिएल जेरूबाबेलका पिता थिए। जेरूबाबेल अबिउदका पिता थिए। अबिउद
एलियाकिमका पिता थिए। एलियाकिम आजोरका पिता थिए। आजोर सादोकका
पिता थिए। सादोक आखिमका पिता थिए। आखिम एलिउदका पिता थिए। एलिउद
एलियाजरका पिता थिए। एलियाजर मत्थानका पिता थिए। मत्थान याकूबका पिता
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थिए। याकूब यसू फ
ु का पिता थिए। यसू फ
ु मरियमको पति थिए। अनि मरियमबाट ख्रीष्ट
येशक
ू ो जन्म भयो। यसरी अब्राहामदेखि दाऊदसम्म चौध पसु ्ताहरू थिए। दाऊदको
समयदेखि मानिसहरूलाई बेबिलोन पऱु ्याइने बेलासम्म चौध पसु ्ताहरू थिए। अनि
यहूदीहरूलाई बेबिलोनमा लगिएदेखि ख्रीष्टसम्म चौध पसु ्ताहरू थिए।३६०
लूकाको पुस्तक अनुसार येशू ख्रीष्टको पारिवारिक इतिहास
जब येशल
ू े आफ्नो कार्य गर्न थाल्नु भयो, त्यसबेला उहाँको उमेर झण्डै तीस वर्ष पगु ेको
थियो। मानिसहरूले सोचेका थिए येशू यसू फ
ु को पत्रु हुनहु ुन्छ।
यसू फ
ु एलीका पत्रु थिए। एली मत्तातका पत्रु थिए। मत्तात लेवीका पत्रु थिए। लेवी
मल्कीका पत्रु थिए। मल्की यान्नाका पत्रु थिए। यान्ना यसू फ
ु का पत्रु थिए। यसू फ
ु
मत्ताथियसका पत्रु थिए। मत्ताथियास आमोसका पत्रु थिए। आमोस नहूमका पत्रु
थिए। नहूम इसलीका पत्रु थिए। इसली नग्गैका पत्रु थिए। नग्गै माथका पत्रु थिए। माथ
मत्ताथियासका पत्रु थिए। मत्ताथियास सेमनै का पत्रु थिए। सेमनै योसेखका पत्रु थिए।
योसेख योदाका पत्रु थिए।
योदा योआननका पत्रु थिए। योआनन रे साका पत्रु थिए। रे सा यरूबाबेल का पत्रु
थिए। यरूबाबेल शालतिएलका पत्रु थिए। शालतिएल नेरीका पत्रु थिए। नेरी मल्कीका
पत्रु थिए। मल्की अद्दीका पत्रु थिए। अद्दी कोसामका पत्रु थिए। कोसाम एलमादमका
पत्रु थिए। एलमादम एरका पत्रु थिए। एर यहोशक
ू ा पत्रु थिए। यहोशू एलिएजरका पत्रु
थिए। एलीएजर योरीमका पत्रु थिए। योरीम मत्तातका पत्रु थिए। मत्तात लेवीका पत्रु
थिए।
लेवी शिमियोनका पत्रु थिए। शिमियोन यहूदाका पत्रु थिए। यहूदा यसू फ
ु का पत्रु
थिए। यसू फ
ु योनानका पत्रु थिए। योनान एल्याकीमका पत्रु थिए। एल्याकीम मलेआका
पत्रु थिए। मलेआ भिन्नाका पत्रु थिए। भिन्ना मत्ताथाका पत्रु थिए। मत्ताथा नातानका पत्रु
थिए। नातान दाऊदका पत्रु थिए। दाऊद यिशैका पत्रु थिए। यिशै ओबेदका पत्रु थिए।
ओबेद बोअजका पत्रु थिए। बोअज सल्मोनका पत्रु थिए। सल्मोन नहशोनका पत्रु थिए।
नहशोम अम्मीनादबका पत्रु थिए। अम्मीनादाब आरामका पत्रु थिए। आराम हेस्रोनका
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पत्रु थिए। हेस्रोन फारे सका पत्रु थिए। फारे स यहूदाका पत्रु थिए। यहूदा याकूबका पत्रु
थिए। याकूब इसहाकका पत्रु थिए। इसहाक अब्राहामका पत्रु थिए। अब्राहाम तेरहका
पत्रु थिए। तेरह नाहोरका पत्रु थिए। नाहोर सरूगका पत्रु थिए। सरूग रऊका पत्रु थिए।
रऊ पेलेगका पत्रु थिए। पेलेग एबेरका पत्रु थिए। एबेर शेलहका पत्रु थिए।
शेलह के नानका पत्रु थिए। के नान अर्पक्षदक पत्रु थिए। अर्पक्षदक शेमका पत्रु थिए।
शेम नहू का पत्रु थिए। नहू लेमख
े का पत्रु थिए। लेमख
े मतश
े हका पत्रु थिए। मतश
े ह
ू ल
ू ल
हनोकका पत्रु थिए। हनोक येरेदका पत्रु थिए। येरेद महलालेलका पत्रु थिए। महलालेल
के नानका पत्रु थिए। के नान एनोशका पत्रु थिए। एनोश शेतका पत्रु थिए। शेत आदमका
पत्रु थिए। आदम परमेश्वरका पत्रु थिए।३६१

येशूको जीवनको समय तालीका
निम्न लिखित तालिकाले येशू वास्तविक रूपमा जीउनु भएको जानकारी दिन्छ।
यद्धपि थोरै धर्मशास्त्रका विद्वान यी वास्तविक समयसँग सहमती छै नन।्
वर्ष	
६ वा ५ ईशा पर्व	
ू

घटना
येशक
ू ो जन्म

४ ईशा पर्व	
ू

हेरोद राजाको मृत्यु

१२ सन्

रोममा तिबिरियस सिजरको शासनको थालनी

२६ सन्

बप्तिस्मा दिने यहू न्नाको प्रभावको थालनी
येशक
ू ो बप्तिस्मा
येशक
ू ो सार्वजनिक कामको थालनी

२७ सन्

येशक
ू ो सार्वजनिक कामको प्रथम चरण

२८ सन्

येशक
ू ो सार्वजनिक कामको दोस्रो चरण

२९ सन्

येशक
ू ो सार्वजनिक कामको तेस्रो चरण

३० सन्

येशल
ू ाई क्रू समा चढाईएको (निशान/अप्रैल १४)
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ू ा,
यहू न्ना र प्रेरितहरूको कामसँग मिलाउनको निम्ति सहयोग गर्ने छ। यसले तपाईलाई
ं
यी भागहरूको बारे मा अझै गहिरिएर वास्तविक स्थिती बझु ्नलाई सक्षम बनाउने छ।
यस किताबमा भएका प्रत्येक धर्मशास्त्रका भागको अगाडी एउटा सानो सखं ्या अकि
ं त
गरिएको हुनछ
े जसले त्यो सखं ्याको बारे मा बताउँदछ कि जनु धर्मशास्त्रका भागको
शीर्षकसँग समं ्बन्धित छ त्यो यस किताबमा दिईएको छ।
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