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सKु गदL 
 

तपाS एक साह सक मा श*ु “भगवानको �ेम, हाUो जीवन” गद@ हुनहुु'छ 8क तपाSको बाँकW जीवन 

आकार हुनेछ. तपाSको या(ा तपाSको ला$ग अन�ठो हुनेछ र प"व( बाइबल भ'ने प1ुतकको तपाSको 

बझुाइमा ब[नको ला$ग तपाSको उBसकु र उBसाहE चाहनाले केहE अशंमा �नधा�;रत ग;रनेछ. अJययन गन� 

तपाईको ��तब>ताले तपाइँको जीवनलाई सम>ृ पान] वाचा गद�छ जुन भगवानले तपाइँको वचन माफ� त 

बो^नहुु'छ. 

जब तपाS अJययन गनु�हु'छ तपाSलाई हातमा केहE  सफा;रस ग;रएको आप�ूत �ह* हुन �ोBसाRहत 

ग;र'छ: 

1. यो बाइबल अJययन एकाई: “भगवानको �ेम, हाUो जीवन - भाग 1” 
2. प"व( बाइबलको नयाँ अ'तरा�िQPय स1ंकरण (एन I  भ(). नोट: यRद तपाS नयाँ खरEद 

गद@ हुनुहु'छ भने, बाइबल खोcनुहोस,् यRद सMभव छ भने, Bयोसँग छ:  

. �Bयेक पQृठको बीचमा &स-सदंभ� 1तMभ �ाथ मकताका साथ. 

. एक सम'वय सामा'यतया बाइबलको पछाHड भेRट'छ, र 

. केहE आधारभतू नdशा प�न पछाHड भेRटए. 

3. पेन वा पेि'सल 

4. 3x5 वा 4x6 अन&ुमKणका काड�ह* 

मा सचूीब> तीन # 2  स"ुवधाह*सँग तपाSलाई पया�:त तपाSको अJययनको ला$ग आप�ूत � ग;रनेछ र यी 

पाठह* माफ� त सफलतापवू�क ने भगेट गन� तयार हुनहुुनेछ. य+य"प, बाइबलमा यो तपाSको पRहलो �दश�न 

हो भने, तपाSले बाइबल ने भगेट शीष�कको अJययनबाटै "वचार गन� सdनहुु'छ. यस अJययनले तपाSलाई 

कौशल "वकास गन� र तपाSलाई अ$धक "वhव1त बाइबल "व+याथi बनाउन सहयोग पjु याएको ने भगेसनल 

उपकरणह* �दान गद�छ. बाइबल ने भगेट कुन ैप�न शु̂ क वा दा�यBव 5बना डाउनलोड गन� स8क'छ &स 

कनेdट वेबसाइट www.CrossCM.org  मा. य+य"प यो अJययन  सफा;रस ग;रएको छ, यो परमेhवरको 

योजना, हाUो "वक^पको अJययनमा “भगवानको �ेम, हाUो जीवन - भाग 1. 
तपाSको बाइबल माक�  गन� नRहच8कचाउनहुोस.् यो तपाइँको बाइबल प[न हो. यसलाई तपाSको 

नोटह*, तपाSको रेखांकन, हाइलाइRटगं, सक� ल र एरोको साथ तपाSको आkन ैबनाउनहुोस!् तपाS "वचार, 

�hन, र अJययन को माJयम बाट आkनो या(ा mया8कंग रेकHडIग को लागी एक नोटबकु वा nयाoलेट को 

उपयोग गन� को लागी चु'न सdनहुु'छ “भगवानको छोरा, हाUो उ>ारकता�”.   
अJययन सामNी लेKखएको छ ता8क तपाS आफैले  सdन सdनहुुनेछ. आBम-अनशुासन को एक 

HडNी सगं तपाS थोरै वा कुन ैकRठनाई को साथ सामNी कभर हुनेछ. एकै साथ तपाS नयाँ जानकारE 

�ा:त गनु�हुनेछ, नयाँ अ'तरpिQट साझा गनु�होस,् र केRह चुनौतीपणू� �hनह* सोJनहुोस ्जुन उBतरह*को 

ला$ग माqनेछ. यो ��त8&याको पवूा�नमुान गद@ तपाईलाई अJययन गन� केहE साथीह*लाई आमि'(त गन� 

गMभीरतासाथ "वचार गन� �ोBसाहन Rदनहुु'छ.   
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तपाईलाई आkनो अJययनमा रमाइलो लाqन सdछ. तपाईको �दय Nहणयोqय होस ्जसरE भगवानले 

तपाईको वचन माफ� त बो^नहुु'छ. यी बाइबल कथाह*ले तपाSको छोरा येश ूrीQट, हाUा �भ ुर मिुdतदाता 

माफ� त तपाSलाई Rदएका महान ्�ेमको आhवासन Rदनहुोस.् 
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 भगवान �ेम गनु�हुछ, हा�ो जीवन -I 

 

पMरचय 

 

     यस &स जडान sृंखलामा भ�नएका सब ैबाइबल कथाह*ले येश ूर उसको जीवनको एक /णलाई 

औं̂ याए — उहाँको कQट, मBृय ुर पनुuBथान। स.ं/:तमा भ'ने हो भने, यो येश,ू परमेhवरको प(ुको कथा हो 

जसले आkनो जीवन "पताको इ<छामा ह1ता'तरण गनु�भयो ता8क सब ैमा�नसजा�त उहाँ माफ� त जीवन 

पाउन सकून।् कथा सRह हुन लगभग राUो छ। तर यो कथा भनेको भगवानको शभु समाचार हो, "वhवास 

गन] सबकैा ला$ग उहाँको �ेम कहानी। कहानी भाग 1 र भाग 2 समावेश नगरE पणू� छैन। य+य"प सामNी 

दईु इकाईको *पमा �1ततु ग;रएको छ �तनीह* एकको *पमा अJययन गनु�पद�छ। 

     हामीले य*शलेममा येशकूो शाहE सवारEको बारेमा  सdनेछ� जब मा�नसह*ले �तनीह*का होसनाह* 

गाए। हामी उहाँलाई मान] षvय'(को बारेमा  सdनेछ�, आkना साथीह*सँग अि'तम खाना खानेछ� र 

सा'Bवना र आशाका शoदह* स'ुनेछ�। हामी उहाँलाई गेBसमनीको बगwचामा पxयाउँदछ�, उहाँलाई �ाथ�नामा 

घो;रएर हेर�, र दQुट मा�नसह*का हातमा प&ाउ पदा� झz हेन]छ�।   

     उहाँसँग अ'नास र कैयाफालाई सिुMपइएप�छ हामी उहाँसँग ैया(ा गन]छ�, Bयसप�छ "पलातसलाई र 

हेरोदलाई सिुMपइ'छ र "पलातसलाई 8फता� ग;र'छ। उहाँलाई के गन] भनेर कसलैाई प�न थाहा $थएन। 

यहूदEह* उनलाई मन� चाह'थे तर मान� सकेनन।् रोमीह*ले उहाँलाई कुन ैगलत फेला पारेनन ्र उहाँलाई 

&ूसमा टाँqन ुपन] कुन ैआवhयकता देखेनन।् कसलैाई थाहा $थएन 8क उसलाई Bयस मा�नसलाई के गन] 

जसलाई यहूदEह*को राजा भ�न'छ। 

     अ'तमा, भीडको दबाब र "पलातसको कमजोर च;र(ले कलवरEसMम लामो पदैल या(ा गय{ जहाँ येश ूर 

दईु चोरह*लाई &ूसमा टाँगेको $थयो। भीडले येशलूाई हेला ग;रRदयो, अ�न उहाँलाई Rहका�यो। उहाँसँग ै

&ूसमा टाँ$गएको डाँकूह*ले समेत भने। य+य"प हामी येशकूा सातवटा छोटो वाdयह* स'ुछ� जुन उहाँ 

आkना  म(ह*, "पता र हाUा ला$ग बो^नहुु'छ। उनको अनकुMपाले उहाँलाई सबलैाई �ेम र /मा Rदन 

बाJय तु̂ यायो। र हामी उनलाई उनको अि'तम सासका साथ कराउँदै गरेको स'ुन सdछ�, "टेटेला1टै!" उहाँ 

जतातत ैसब ैमा�नसह*लाई जा'न चाहानहुु'|यो 8क उहाँको काम स8कयो। 

     उसको �छटो दफन "वsामको Rदनमा श*ु भयो। र ह:ताको पRहलो Rदन 5बहान भकूMपले प|ृवीलाई 

ह^लायो, बबुाको 1वीकृ�तको Rटकट। " माफW!" उनको पनुuBथानले ससंारलाई यो घोषणा गj यो 8क उहाँ 

जसरE जीवनमा जी"वत हुनभुयो त हामी प�न उ}नेछ�। हामी $चहानको ब'धनबाट 1वत'( भएका छ� र 

उहाँमा नयाँ जीवन Rद'छ�। 

     येश ूयस प|ृवीमा आkनो सेवकाईको दौरान उहाँलाई हेरचाह गन] मRहला सRहत धेरै मा�नसह* ई1टर 

मा देखा पनु�भयो। उनी प(सु, म;रयम मqद लनी र दईु जना यMमाउस जाने या(ीह*सम/ देखा परे र सब ै

चेलाह* यहूदEह*को डरले मा$थ^लो कोठामा य�त जोडले ब'द भए। र येश ूउनीह*मा शाि'त ^याउनहुु'छ 
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... उहाँले उनीह*लाई आkनो दश�न, आkनो योजना Rदनभुयो र भ"वQयमा उनीह*ले आkनो प(ु, येश ू

rीQटमाफ� त "पताको �ेमको कथा सनुाउन मा$थबाट शिdत �ा:त गन] समयको ला$ग तयार पानु�भयो। 

     तर यी कथाह*को त|यह* मा( थाहा पाएर र यो "वhवास गj यो 8क ती घटनाह* धेरै अ�घ भएको 

$थयो Bयसको कुन ैअन'त मू̂ य हँुदैन। आKखर, शतैानलाई प�न यी कथाह* थाहा छ र थाहा छ �तनीह* 

सBय छन।् से'ट जोन आkनो ससुमाचारको प1ुतकमा यहू'ना 20:30 मा बताउँछ 8क येशलेू आkना 

चेलाह*को उपि1थ�तमा धेरै चमBकार गनु�भयो, जुन यस प1ुतकमा  ल"पब> छैन। तर जोनले पद 31 मा 

यी सब ै8कन लेKखएका $थए भनेर अझै बताउँदछन:् "तर यी लेKखएका हुन ्8क तपाई येश ूrीQट, 

परमेhवरका प(ु हुनहुु'छ भ'ने "वhवास गन� सdनहुु'छ, र "वhवास गरेर �तमीले उहाँको नाममा जीवन 

पाउनेछौ।" हो, साँ<च,ै भगवा'को �ेम हाUो जीवन हो! 
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पाठ एक 

 
 

होसआ्ना उ*च मा! 
 

 

Oचह 11:1-11 – येशू, राजा 
 

 

 

 

 
 

अवलोकन को पाठ 1  

 

 अवलोकन         7  

प;रचय          8 

 पाठ 1: माक�  11: 1-11            

• येश ूर भ"वQयवdताह*      9 

• येश ूय*शलेम जानभुयो     10 

• $च'तन: येश,ू राजा                  11 

• होस'ना! बचत गनु�होस!्                12 
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होसआ्ना उ*च मा! 

 

पMरचय 

 

उहाँको जीवनको सब ैयेश ूगलत अथ� लगाइएको $थयो। मा�नसह* एक राजा चाह'थे जसले उनीह*लाई 

रोमको ब'धनबाट छुटाउँथे। �तनीह* 'याय र कuणाको कुरा गन] एक राजा चाह'थे, जसले उनीह*लाई 

उनीह*को दमनबाट छुटाउँथ।े �तनीह*ले येशलूाई राजा भनेर $च'न सकेनन ्8कन8क वा1तवमा उहाँ राजा 

न ैहुनहुु'छ, जसले राजा र मा�नसह*का �दय र जीवनमा शासन गन� खोcनभुयो। उनी परमेhवरको 

राcयको राजा $थए। यसको सzामा मा�नसह*लाई �तनीह*को आkन ैखाँचोले अ'धा तु̂ यायो जसले 

उनीह*को सबभै'दा ठूलो आवhयकता, ��त�ा ग;रएको मसीह, rीQटको आवhयकताको बारेमा उनीह*लाई 

सचेत गराउन बाधा पjु यायो। 
 

येश ूय*शलेममा शाहE �वेश गधामा ब सरहनभुएको $थयो, जसलाई परMपरागत *पमा प"व( ह:ता भनेर 

$च�न'छ। उनको राजाको सवारE को Rदन 8&िhचयन चच�ले पाम आइतवार भनेर $च�न'छ। धेरै चच�ह*ले 

ब<चाह* +वारा �ायः पजूा सेवा जुलसूको ला$ग ^याइएका खजूरका हाँगाह* �योग गछ�न।् हामी सब ैBयस 

Rदनको आडMबर र प;रि1थ�तह*मा पन� RहMमत गद@न� तर बu ब�ुन था^छ� 8क ह:ताको शuुमा �शसंा र 

होसनसँग श*ु गरेका यस मा�नस उहE �यिdत हुन ्जसलाई केहE Rदन प�छ मा( &ूसमा टा$ँगनेछ। 
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होसआ्ना उ*च मा! 
 

 
 

पाठ 1 

भाग 1 

 

5श6ण: बाइबलको अJययन ईकाई ईhवरको खोजी, हाUो अ भयानको शीष�कमा हामी येशकूा केहE 

pQटा'तह* उहाँसँग ैप;रचयमा $थय� जुन उहाँ अनसुरण गनु�भयो। हामीले धनी र  श./त, ग;रब र 

बRहनीह*लाई र कर उठाउनेह* र पापीह*��त अनकुMपा �कट गद@ येश ूप�न भेnनभुयो। येशकूो सेवकाईले 

मा�नसह*लाई 1वत'( र /मा Rदन चाहने मा�नसह*लाई आक"ष�त गj यो, जीवन पणू�*पमा बाचँे (यहू'ना 
10:10). 

 

येशलेू आkनो जीवन 5बताउनभुएको र �नको पान] सेवाकाय� गनु�भएको त;रका भ"वQयवdताह*ले घोषणा 

गरेका भ"वQयवाणीह*को प�ूत � $थयो। �तनीह* यो प�न सकेंत ग;रएका $थए 8क उहाँ ��त�ा ग;रएको 

मसीह (Rह�)ू, अ भ"षdत जन, rीQट (Nीक) हुनहुु'छ। अdसर, ससुमाचारका लेखकह*ले “भ"वQयवdताले 

भनेको” वा “भ"वQयवाणी परूा” ज1ता वाdयांशह* �योग गथ]। यशयैा 61:1 मा अगमवdता यशयैाले के 

लेखेका $थए Bयो एउटा उदाहरण हो। यस भ"वQयवाणीले हामीलाई बताउँछ 8क परमेhवरले अ भषके गरेको 

�यिdतले के गछ�। �भकुो अ भषके ग;रएको $थयो… 

• ___________________________________________________________ 

• ___________________________________________________________ 

• ___________________________________________________________ 

• ___________________________________________________________ 

 

1. जब येशकूा काका यहू'ना यहू'ना बि:त1मा गराउने जेलमा $थए, यहू'नाले आkना केहE 

अनयुायीह*लाई उहाँ मसीह, अ भ"षdत जन हुनहुु'छ भनेर �माKणत गन� येशकूहाँ पठाए। मBती 

11:3 मा हामीलाई के भ�नएको छ? �तनीह*ले येशलूाई के सोJने $थए? _____________________ 

______________________________________________________________________________ 

2. मा येशकूो ��त8&या क1तो $थयो पद 4 र 5?  _________________________________________ 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

3. पद 5 मा याद गनु�होस ्8क येश ूपरुानो �नयमका यशयैालाई उ^लेख गनु�हु'छ। यRद तपाSको 

बाइबलमा &स-रेफर'सह* छन ्भने तपाSले पद 5 को अ'तमा थप स'दभ�ह* पाउनहुुनेछ जसमा 

यशयैा  35:4-6 र मBती 15::31 समावेश हुन सdछ। ती पदह*ले येश,ू मसीह, अ भ"षdत जनको 

बारेमा हामीलाई के भ'छ? _________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 
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4. अक{ पटक येश ूनासरतको सभाघरमा हुनहुु'|यो यशयैाको प1ुतकबाट। लकूा 4:16-21हेनु�होस।् के 

शoदह* प;र$चत लाqदछन?् उनले यशयैाको कुन अशं पढेका $थए? ________________________ 

यस अJययनको पाठमा हामी यो कुरा  सdनेछ� 8क परमेhवरको प(ु येश ूजीवनको नयाँ त;रका  सकाउने 

वा 5बरामीलाई �नको पान] भ'दा प�न महान ्उ�ेhयका ला$ग प|ृवीमा आउनभुयो, गुँगाह*का िज�ोह* 

छोvदै, ल गडा Rहvंन स/म पानु�भयो र अ'धो हेन�। उहाँ आउनभुयो र हामी ज1तो एक मा�नस ज1तो 

ब1नभुयो। उसले शतैानको �लोभन र फ;रसीह* र शा1(ीह*को $ग^ला सहयो। उसले आkना श(हु*को 

$ग^ला र $ग^ला सहयो र अ'तमा &ूसमा मरे। येशकूो ठूलो उ�ेhय भनेको "पताको इ<छालाई मBृयसुMम ै

पjु याउन ु$थयो (मBती 26:39). 

1. बाबाको इ<छा के हो (1 �तमोथी 2:4)? ______________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

2. कसरE बबुाको इ<छा परूा हुने $थयो (मBती 20:17-19)? __________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

3. से'ट पलले हामीलाई �तमोथीलाई लेखेको प(मा के भ'छ (1 �तमोथी 1:15)? ________________ 

______________________________________________________________________________ 

4. मकू� स 2:17 र यहू'ना 3:17 प�न हेनु�होस:् ____________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

 

भाग 2 

 

असाइनमेट: माक�  11:1-10 प[नहुोस।् हाUो अJययनको आधारको *पमा हामी य*शलेममा येशकूो 

"वजयी �वेशको कथाको से'ट माक� को खाता �योग गन]छ�। कथा अ'य तीन ससुमाचारह*मा रेकड� 

ग;रएको छ: 

• मBती 21:1-11 

• लकूा 19:29-38 

• जोन 12:12-15 

हामी यी स'दभ�ह*लाई परूक जानकारEको ला$ग �योग गन] छ�।   
 

अPयास गनु�होस:् 
1. येश ूकहाँ जाँदै हुनहुु'|यो (माक�  11:1)? _______________________________________ 

दईु अ'य शहरह* उ^लेख ग;रएको $थयो: _______________________ र _________________ 

सMभवत तपाSले नdशामा बेथफागे (य*शलेम र यरEहोको बीचमा) फेला पानु�हुने छैन तर तपाSले 

बेथानीलाई य*शलेमको द./ण पवू�मा क;रब दईु माईल टाढा फेला पान� सdनहुुनेछ। यो, तपाS 

अ�घ^लो अJययनबाट सMझना सdनहुु'छ, जहाँ म;रयम, माथा� र लाजरसको घर अवि1थत $थयो। 

2. येशकूा दईुजना चेलाह*लाई के भ'ने �नद]शन $थयो (पद 2)? ___________________________ 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 
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3. र, यRद उनीह*लाई �hन ग;रएको $थयो भने उनीह*ले के भ'ने $थए (पद 3)? _______________ 

______________________________________________________________________________ 

4. येशलेू भ'नभुए ज1त ैयो कथाको उदय हु'छ (पद 4-6): 

�तनीह*ले के पाए? _______________________________________________________ 

�तनीह*ले के गरे? ________________________________________________________ 

उनीह*लाई के सो$धयो? ____________________________________________________ 

�तनीह*ले क1तो ��त8&या देखाए? ___________________________________________ 

5. ती मा�नसह*ले Bयो गधालाई येश ूकहाँ ^याए। Bयसप�छ के भयो (पद 7)? 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

6. धेरै मा�नसह*ले के गरे (पद 8-10)? 

�तनीह* फै लयो __________________________________________________________ 

�तनीह* फै लयो _________________________________________________________ 

�तनीह* कराए ____________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

7. से'ट माक� का अनसुार येश ूकहाँ जानभुयो (पद 11) ___________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

 

भाग  3 

परावत�न: 
1. हामीलाई याद छ 8क परुानो करारका भ"वQयवdताह*ले मसीह, यो ��त�ा ग;रएको येशकूा बारे 

भ"वQयवाणी गरेका कुरा परूा गन� येशलेू �चार,  श/ा र उपचारको ला$ग आkनो सेवकाई गनु�भयो। 

मBतीले मBती 21:5 मा बताउँछ 8क एउटा बछेडामा$थ य*शलेममा चढेको या(ा येशकूो बारेमा 

भ"वQयसचूक प�ूत � $थयो। मा अगमवdताले हामीलाई के भनेका छन ्जक;रया 9:9? 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

2. येशलेू ती दईु चेलाह*लाई �नद]शन Rदन ुभएको $थयो 8क उनीह*ले एउटा गधालाई फेला पारे 

जसमा कोहE प�न चढेको $थएन (पद 2). पद In मा हामीलाई बताइएको छ 8क जब उनीह*ले 

एउटा गधालाई येशकूहाँ ^याए र Bयसमा$थ आkनो व1( kया8ँकRदए 8क उहाँ Bयसमा$थ 

ब1नभुयो। के यसले तपाSको Rदमागमा केRह "वचारह* खडा गद�छ? 8कन एउटा ब<चा, एउटा 

गधाको पाउ! अगमवdताका अनसुार येश ूएक राजाको *पमा य*शलेममा च[दै हुनहुु'|यो। 

“हेनु�होस ्�तUो राजा तपाS कहाँ आउनहुु'छ ...” के तपाSले यो क^पना गद@ हुनहुु'छ 8क एक 

जना राजा गधामा चढेर आउँदैछ? वा, बेन-हूर 8फ^ममा यहूदा ज1तो रथमा सवार भएर आइरहेका 

र रोमी नाग;रकह*को बRहरा सनेुर उनीह*ले आkनो "वजयी नायकलाई 1वागत गरेझw तपाS प�न 
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Bय1त ैphय क^पना गन� सdनहुु'छ? �तUो "वचार… ___________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

3. हामीले आफैलाई सोJनपुद�छ: यRद येश ूबेन हूर �कारको आडMबर र प;रि1थ�त  लएर य*शलेममा 

चढेर आउनभुएको भए, के उनी राजा हुनसdछन ्जसको बारेमा अगमवdताले भनेको $थयो? 

जक;रयाले वण�न ग;ररहेको राजा अ* राजाह* भ'दा फरक $थयो। आउनेवाला राजाको वण�न गन� 

जक;रयाले क1ता शoदह* �योग गरे? ______________________________________________ 

4. येशलेू कुन ैएउटा गधालाई चढेर आउन ुभयो। हामीले  सdय� 8क यो अख�ड, नU जनावरले समेत 

यो राजाको अधीनमा ^याउने छ जुन नU भई आkनो "पताको इ<छाको अधीनमा $थयो। यो 

येशकूो य*शलेम या(ा अि'तम पटक $थयो र उहाँ राजाको *पमा आए। मा�नसह*ले उहाँलाई 

"�भकुो नाममा आउने राजा (लकूा 19:38)" "इ�ाएलका राजा (यहू'ना 12:13)" "दाऊदको छोरा" 

(मBती 21:9) भनेर �शसंा गरे। , "एक जो आkनो बबुा दाऊदको राcय पनु1था�पना गन� य*शलेम 

आउँदै $थए (मकू� स 11:10) �तUो "वचार: _____________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

5. मकू� स 11:9  मा मा�नसह*ले कराए, "होसा'ना!" नोट: तपाSको बाइबलमा होस'ना भ'ने श�द 

पछाHड एउटा सकेंत हुन सdछ। नयाँ अ'तरा�िQPय स1ंकरणको नोटले होसाना भनेको एक Rह� ू

अ भ�यिdत हो जसको अथ� "बचत गनु�होस!्" जुन �शसंाको अ भ�यिdत भएको छ। मा�नसह*ले 

कराए "होसा'ना!" �तनीह*ले येशलूाई रोमको �नर कुशताबाट बचाउने एक राजन�ैतक राजा मा'थे। 

भीडमा धेरैले आफुलाई देख ेवा यो सनेु 8क येशलेू कसरE लाजरसलाई मतृकबाट जी"वत पानु�भयो, 

कसरE उहाँले 5बरामीलाई �नको पानु�भयो, अ'धालाई pिQट Rदनभुयो र लगडा Rहvंन स/म गनु�भयो। 

�तनीह* एक राजा चाह'थे जसले �तनीह*लाई मBृय ुर रोगबाट जोगाउने $थयो। र �तनीह* एक 

राजा चाह'थे जसले उनीह*को चाहना र चाहनालाई सMबोधन ग*न।् �तनीह* एक राजा चाह'थे 

जसले शाि'त ^याउन।्   

तपाS क1तो �कारको राजा चाहनहुु'छ? ______________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

6. अक{ अवलोकन: लकूा 19:38 मा भीडले �शसंाको शoदमा र ठूलो 1वरमा भने, "1वग�मा शाि'त र 

उ<चतम मRहमा।" तपाSलाई याद होला, येश ूज'मनहँुुदा 1वग�दतूह*ले गोठालाह*लाई प�न य1त ै

शoदह* घोषणा गरेका $थए। उनीह*ले परमेhवरको �शसंामा के भने (लकूा 2:14)? 

_____________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

7. एउटा 8&समस dयारोलमा एउटा रेखाले भ'छ, "आएर हाUो उ>ारकता� र राजाको डँुडमा हेनु�होस।्" 

मqगी य*शलेम आए र सोधपछु गरे, जो यहूदEह*का राजाको *पमा ज'मेको हो (मBती 2:2)? 

मसीह एक राजाको *पमा आउनेछन ्भनेर भ"वQयवdताह*ले 1वीकार गरे (जक;रया 9:9)। 

"पलातसलाई प�न &समा टाँ सएको एउटा सचूना $थयो जसमा य1तो लेKखएको $थयो, "नासरतका 

येश,ू यहूदEह*का राजा (यहू'ना 19:19)।" उहाँको ज'मदेKख उसको मBृयसुMम येश ूखोcन, पजूा 

गन� र राजाको *पमा &ूसमा टाँ$गनभुयो। उनलाई यहूदEह*को राजा भ�न'|यो! तपाईका "वचारहu 
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र परावत�नहu: __________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

 

भाग 4 

 

आवेदन �Qनह": 
1. एक /णको ला$ग आkनो आँखा ब'द गनु�होस ्र आkनो क^पना �योग गनु�होस।्   

यRद तपाS आkनो ढोकाबाट बाRहर �न1नभुयो र भीडले उनीह*लाई "होसानह*" भनेर 

कराउँदै सडकमा तल आउँदै गरेको दे�नभुयो र खजूरका हाँगाह* लहराउँदै गनु�भयो भने 

के तपाS Bयसमा सामेल हुनहुुनेछ? 8कन? 8कन छैन? 

____________________________________________________________________ 

के तपाSले आफूलाई आkनो पोसाक गधामा kया8ँकरहेको दे�नहुुनेछ 8कन8क तपाSले को 

हुनहुु'छ भनेर $च'नभुयो र उसलाई आkनो राजा घोषणा गनु�भयो? 8कन? 8कन छैन? 

________________________________________________________________________ 

के तपाS आशावादE हुनहुु'छ 8क अ'तमा तपाSसँग एक राजा छ जसले तपाSलाई शाि'त 

हरण गन] सबबैाट बचाउनहुुने $थयो? 8कन? 8कन छैन? ____________________________ 

________________________________________________________________________ 

2. येश ू"पताको इ<छाको ला$ग ��तब> कोमल र धमi राजाको *पमा आउनभुयो। बबुाको इ<छा��त 

मेरो 1तरब> ��तब>ता के हो? मलाई मेरा राजा, सब ैराजाह*को राजाको अधीनमा आउन कRहले 

गा�ो लाqछ? ____________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

�ाथ�ना: येश,ू तपाS "वनU र नU राजाको *पमा य*शलेम मा आउनभुयो। भीडले तपाईलाई s>ा�ज ल 

चढाए 8कनभने उनीह* "वhवास गछ�न ्8क तपाईले �तनीहuलाई रोमी शासन र अBयाचारबाट मdुत गनु� 

हुनेछ। यसको सzा तपाई धेरै ठूलो चीजको ला$ग आउनभुयो। तपाS सब ैमानवजा�तलाई पापको ब'धन र 

अBयाचारबाट मdुत गन� आउनभुयो जसले हाUो 1वग�मा हुनहुुने "पतासँगको सMब'धलाई बाधा पjु यायो। 

तपाS आउनभुयो र तपाSको इ<छा "पताको इ<छामा पेश गनु�भयो। तपाS भ"वQयवाणीह* परूा गन� 

आउनभुएको हो जसले तपाSलाई मसीह, rीQट, अ भ"षdत जन, हाUो मिुdतदाता र राजा घोषणा गरेको छ। 

यसको ला$ग म तपाSलाई मेरो ध'यवाद र �शसंा Rद'छु। ______________________________________ 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 
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 के म हँु? 

 

पMरचय 

 

यस पाठमा धेरै कुरा �कट भएको छ। कुरा उनीह* ज1तो देKख'छन।् सब ैRठक छैन। येश ू�याकुल 

हुनहुु'छ, उहाँको आBमा गडबड छ। उहाँलाई थाहा छ Bयो समय आइसकेको छ जब उहाँलाई धोका Rदइनेछ 

मा�नसका हातमा सिुMपइनेछ जसले िज�ी गद�छ 8क उसको हBया ग;रनेछ। य1तो लाqने समयमा 

तपाSलाई क1तो लाqछ तपाईलाई लाqछ? 

 

येशलूाई हेनु�होस।् उहाँबाट  सdनहुोस।् याद गनु�होस,् उहाँले आkनो सेवकाईको श*ुआत आkना चेलाह*लाई 

भ'नभुएको $थयो, "आउनहुोस,् मेरो प�छ लाqनहुोस ्र म �तमीलाई मा�नसह*का जलहारE बनाउनेछु।" अ'त 

सMम प�न येशलेू उनीह*लाई मा�नसह*का जलहारE हुन  सकाउँदै हुनहुु'|यो। आफूलाई �न1तारको 

भोजनको ला$ग कोठामा �वेश गन] क^पना गनु�होस।् तपाइँका साथीह* तपाइँसँग ैछन।् यो कुन ैनराUो 

Rदन भयो र तपाSले नU नोकर केटEलाई खुzा धुने आशा गनु�हु'छ। 
 

कोठामा बकबक स'ुनहुोस ्जब मा�नसह*ले धोकेबाज को हो भनेर पBता लगाउन को शस गछ�न।् यो 

केवल म हुन स8कन! र अब तपाइँ तपाइँका साथीह* व;रप;र हेरEन सdनहुु'छ र क^पना गनु�होस ्8क 

कसले Bय1तो चीज गछ�… 

 

जब तपाई आkनो अJययन जारE रा�नहुु'छ, याद गनु�होस,् येशलेू गनु�भएको सब ैकुरा, उसले तपाई र मेरो 

ला$ग गय{। 
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 के म हँु? 

 

पाठ 2 

भाग 1 

पMरचय: येशकुो "वजयी य*शलेममा �वेश गरेको कथा परMपरागत *पमा हरेक वष� पाम आइतवार, 

ई1टरभ'दा अ�घ आइतवारलाई "वhवभ;रका इसाई चच�ह*मा पRढ'छ। जुलसुह* थ�ु ैम�डलEह*मा 

ब<चाह*सँग ताडका हाँगा बोकेका र भ�नरहेका वा गाइरहेका छन ्"होस'ना! ध'यका हुन ्जो �भकुो 

नाममा आउँदछन!् उ<चमा होस'ना! "   
 

धेरै �छटो, तथा"प, phय नाटकWय *पमा प;रवत�न हु'छ। के हु'छ? पाम आइतवारको कथाको अ'Bयमा हामी 

सम1या फेन] सकेंत पाउँछ�। येशलूाई मान] षडय'( "वकास हँुदैछ। चरण सेट गन� जारE राख� ... 
 

असाइनमेट: यहू'ना 11:45-53 प[नहुोस।् येशलेू भख�रै लाजरसलाई मतृकबाट जी"वत पानु�भयो 

(पदह*) 38-43).   

 

अPयास गनु�होस:् 
1. येशलेू के गनु�भयो भनेर यहूदEह*ले जवाफ Rदए (पद 45)? __________________________ 

2. अ* यहूदEह*ले के जवाफ Rदए (पद 46)? ____________________________________ 

3. म�ुय पजुारEह* र फ;रसीह*ले के गरे (पद 47)? _________________________________ 

4. �तनीह*को $च'ता के $थयो (पदह* 47-48)? 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

येश ूधेरै चमBकारह* गद@ हुनहुु'|यो। �तनीह*ले उहाँलाई कसरE रोdन सdथ?े 

5. �धान पजुारE कैयाफाले के भने (पदह*... 49-50)? ______________________________________ 

______________________________________________________________________________ 
हामीलाई पद 51 मा बताइएको छ 8क कायफाले भनेको एक भ"वQयवाणी $थयो (पद 51ख- 52)? 

उसले भ'यो:  

8क येश ूहुनेछ __________________________________________________________ 

र यो राQPका ला$ग मा( होइन ______________________________________________ 

�तनीह*लाई ^याउन _______________________________________________________ 

6. शासक प;रष+  को महासभाको �नण�य के $थयो? (पद53)? _______________________________ 

 ______________________________________________________________________________ 

7. आkनो जीवनको ला$ग येशलेू क1तो सावधानी अपनाउनभुयो (पद 54)? _____________________ 

______________________________________________________________________________ 
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यRद तपाइँको बाइबलको पछाHड नdसा छ भने, ए�ाइम पBता लगाउनहुोस।् यो शहर य*शलेमको 

लगभग 12 माईल उBतरमा अवि1थत छ। 

8. य*शलेममा यहूदEह*को �न1तार चाडको समय आइसकेको $थयो। 8कन तपाSलाई लाqछ 8क धेरैले 

येशलूाई खोिजरहेका $थए (पद 56)? _________________________________________________ 

9. म�ुय पजुारEह* र फ;रसीह*ले के आदेश Rदए? ________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

 

:वचार: चाखलाqदो कुरा के छ भने 8क धा म�क नेताह*ले बझुे 8क येशलेू धेरै चमBकारह* गनु�भयो 

(यहू'ना 11:47 ख) र �तनीह*ले उहाँलाई कुन ैआदेश Rदए वा काननू बनाएर रोdन सकेनन।् तर 

�तनीह*ले येश ूrीQट न ैमसीह हुनहुु'छ भनेर 1वीकान] $थएनन।् �तनीह* उहाँलाई रोdन अस/म $थए र 

उनीह* डराउँथ े8क यRद उहाँ रो8कएन भने सबलेै उहाँमा$थ "वhवास गन]छन ्र उनीह*ले आkनो शिdत र 

मा�नसह*मा$थको �भाव गमुाउनेछन।् �तनीह* यहूदE समाजमा आkनो ��तिQठत ओहदा गमुाउने $थए र 

उनीह*को काननुको अ/मता आ�ाका;रता �यथ� हुनेछ। उनीह* डराउँथे 8क रोमीह*ले उनीह*को मि'दर र 

उनीह*को राQPको है सयत खोसे। 
 

भाग 2 

 

असाइनमेट: प[नहुोस ्यहू'ना 12:1-11. 

अPयास गनु�होस:् 
1. �न1तार चाड भ'दा छ Rदन अ�घ। येशकूो सMमानमा एउटा भोज Rदइयो (पद 2) हामी येश ूकहाँ 

पाउँछ� (पद 1)? ________________________________________________________________ 

नोट: माक�  14:3 ले बताउँछ 8क �तनीह* घरम ैछन ्___________________________________ 

माथा� के ग;ररहेकW छे? ____________________________________________________ 

लाजरस के गद@छ? ____________________________________________________ 

म;रयमले के गछ] (यहू'ना 12:3)? ____________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

नोट: Nard दफनको ला$ग शरEर तयार गन� �योग भएको $थयो। म;रयमले येशकूो 

टाउकोमा ख'याएको महँगो अBतरको सगु'ध उहाँसँग उहाँको सब ैकQट र मBृयभु;र 

रRहरह'|यो। उसले येशकूो शरEरमा सगु'ध छ;रRदई 8क ज1तो 8क आkनो शरEरको ला$ग 

दफनको ला$ग तयारE गद@। 

2. यहूदा मा यहूदा इ1क;रयोतको बारेमा हामी के  सdछ� 4-6?  

यहूदाले म;रयमको कामलाई 8कन आपिBत जनायो? _____________________________ 

नारदको मू̂ य के $थयो? _____________________________________________ 
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यहूदाको $च'ताको "वषयमा वा1तवमा के $थयो? _______________________________ 

_______________________________________________________________________ 

पसैाको थैलE रा�ने �यिdतको *पमा उसको सचंालनको मोड क1तो $थयो? __________ 

_______________________________________________________________________ 

3. यहूदाले येशलूाई के जवाफ Rदयो (पद 7-8)? _______________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

4. य+य"प पद 9 अनसुार यहूदEह* के भइरहेको $थयो? ____________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 
�तनीह* येशलूाई भेnन आए र ______________________________________________ (पद 9). 

5. कसरE म�ुय पजुारEह*ले उनीह*को योजनालाई प;रमाज�न गरे (पद 10)? ____________________ 

6. पद 11 अनसुार लाजरसले क1तो सम1या खडा गरे (पद 11)? ____________________________ 

______________________________________________________________________________ 

 

:वचार: यहू'ना 12 यहूदाका यी पदह*मा �दयको कुरा �कट भयो। म;रयमले गरेको काममा उनले 

आपिBत जनाए। उनले आkना आपिBतह* मौKखक *पमा भ'यो, सारमा भ'नपुदा�, उनले येशकूो खुzामा 

Bयो महँगो अBतर ख'याएर एक वष�को cयाला खेर गयो। यहूदाले भने 8क अBतर बे<न ुपछ� र 

गरEबह*लाई पसैा। तर पद ले यहूदा वा1तवम ैको $थयो भनेर उदा . यो 6 ऊ ग;रबको वा1ता गद@न|यो। 

कुन ैअ�निhचत शoदह*मा हामीलाई भ�नएको छ 8क यहूदा चोर $थयो। उसले पसैाको झोला चेलाह*को 

समहूमा रा�यो र आफw लाई म�त ग|य{ 8कन8क उसलाई Bयसमा भएको पसैाले मन पराउँ|यो। यहूदा एक 

बदमाश $थयो। चोर! येशलेू Bय1तो �यिdतलाई 8कन सहने $थयो? 8कन उनले यहूदालाई चेलाको *पमा 

समावेश गन] $थए? तीन वष�सMम यहूदा येशसँूग $थए, उहाँको  श/ा सनेु, उनले सब ै8क समका 

मा�नसह*सँग कसरE �यवहार गरे भनेर हेय{ तर प�न येशकूो उदाहरण र  श/ाले यहूदामा कुन ै�भाव 

पारेको छैन। 

1. येशलेू यहूदालाई कुन pिQटकोणले हेनु�हु'छ भ'ने कुराको वण�न गनु�होस।् ________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

2. चोर र बदमाशह*को बारेमा तपाइँको सो<ने त;रकाको वण�न गनु�होस:् __________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

3. गलत काम गन]को बारेमा तपाSको 5बचारको एउटा /(े के हो जुन तपाS येशकूो समानतामा 

बद^न चाहानहुु'छ? ___________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 

भाग 3 

 

असाइनमेट: मBती 26:1-5 प[नहुोस।् शतैानको षvय'( खु^यो ... 

अPयास गनु�होस:् 
1. क�त Rदन �न1तार (पद 2)? ________________________________________________________ 
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2. पदबाट येशलूाई मान] षडय'(को बारेमा हामी के  सdछ� पद 4? ___________________________ 

3. उनीह* कुन कुरासँग डराउँथे (पद 5)? ________________________________________________ 

 

असाइनमेट: प[नहुोस ्मBती 26:14-16. 
 

अPयास गनु�होस:् (माक�  प�न हेनु�होस ्14:10-11.) 

1. यहूदा इ1क;रयोट कहाँ गए (पद 14)? ________________________________________________ 

2. उनले उनीह*लाई के सोधे (पद 15)? _________________________________________________ 

3. के भdुतानी हुनेछ भनेर उनीह* सहमत भए? _________________________________________ 

4. यहूदाले के गन�लाई काममा राखेको $थयो (पद 16)? _____________________________________ 

 

असाइनमेट: लकूा प[नहुोस ्22:1-6. 

अPयास: हामी लकूा 22 मा जे प[छ� Bयसको समी/ा हो; य+य"प यी पदह*बाट एक वा दईु नयाँ 

अ'तरpिQट खोcनहुोस।् 

1. हामीलाई पद 2 मा याद आयो 8क यी षvय'(कारEह* र ि1कमरह* डराए __________________ 

______________________________________________________________________________ 

2. Bयसोभए कुन पदले हामीलाई "परो^छ 3? ____________________________________________ 

3. पदमा हामी  सdछ� 8क 4 यहूदा वा1तवम ैउसले कसरE येशलूाई धोका Rदनेछ Bयसबारे छलफलको 

एक Rह1सा $थयो। हामीलाई भ�नएको छ 8क यहूदाले उनीह*लाई _____________________ म�ुय 

पजुारEह* र अ8फसरह*लाई सMुपने योजना बनायो। पद 5 अनसुार कोठामा क1तो धारणा $थयो? 

______________________________________________________________________________ 

4. कोठामा जMमा भएकाह*का ला$ग - म�ुय पजुारEह* र मि'दरको पहरेदारका अ$धकारEह* - 

यहूदाले येशलूाई धोका Rदएको पसैाको मोल $थयो। चादँEका तीस टु&ा (मBती 26:15)! यहूदाले हेद@ 

गरेको उपयdुत समय कुन $थयो (लकूा 22:6)? _________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

 

असाइनमेट: यहू'ना 13:1-2 प[नहुोस।् भगवानको उ>ार योजना �कट भयो ... 
 

अPयास गनु�होस:्  
1. हामीलाई भ�नएको छ 8क "समय आइपगेुको छ (पद 1)" येश ूमाफ� त "पताको इ<छा परूा हुने 

समय आएको $थयो। "____________ मा उहाँसँग ै_____________ भएकाले, अ'तसMम उनले 

उनीह*लाई ____________________________________________________________ गरे।" 

2. साँझको खाना परेको $थयो (पद 2)  शमोनको छोरो यहूदा इ1क;रयोतको बारेमा हामीलाई के 

भ�नएको छ? __________________________________________________________________ 

लकूा 22:3 मा हामी प[छ� "शतैान यहूदामा �वेश गरेको $थयो।" अब यहू'ना 13:2 मा हामी यस 
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षvय'(को बारेमा अझ बढE  सdन सdछ�, जसमा 8क शतैानले यहूदाको "वचार र उसको काय�लाई 

उdसायो। यहूदाले आkनो मा लकलाई धोका Rदन कसरE योजना बनायो। 
 

भाग 4 

 

स�झना: भगवानको �ेम, हाUो जीवन को प;रचय मा यो भ�नयो 8क यो कहानी सबभै'दा ठूलो �ेम 

कथा हो। यहू'ना 13:1 मा हामीलाई भ�नएको छ 8क येशलूाई ठ�क समय आइसकेको $थयो भनेर थाहा 

$थयो र अब उहाँ आkनो �ेमको पणू� सीमा देखाउँदै हुनहुु'|यो। मानवजा�त मBृयकुो योqय $थए। तपाS र 

म बाँ<न योqयको छ� &ूसमा टाँqनको ला$ग मन�। तपाS र म मन� मा( योqय $थए तर नरकमा सदाको 

ला$ग मन� योqय $थए। यो ब ल येशलेू हाUो ला$ग गनु�भयो। यो भगवानको योजना $थयो। उहाकँो कQट र 

मBृय ुउहाँ कुन ैकामको प;रणाम हुनहुु'न|यो तर उहाँ हाUो पापको मोल �त;रRदनभुयो। उनको द�ड, उहाँको 

कQट र मBृय,ु उहाँ योqय हुनहुु'|यो 1 रोमी 5:6 र 8 ले परमेhवरको समय, हाUो अव1था र उहाँको �ेमको 

बारेमा सBय �कट गद�छ भनेर पापले हामीलाई सिृQट गरेको  स>ता हुन अस/म बनायो। सचूक काड�मा 

रोमी 5:6 र 8 ले�न समय  लनहुोस ्र यी पदह* तपाSको मेमोरE प1ुतकालयमा थ:नहुोस।् तपाSको 

उ>ारको ला$ग परमेhवरको योजनाको बारेमा सो<दै यी �hनह*मा$थ "वचार गनु�होस:् 

1. जब म शिdतहEन हु'छु 8कन भगवानको सहE समय हुनेछ? 

2. 8कन भगवान ्को �ेम मेरो आJयािBमक ि1थ�त मा आधा;रत छैन?  

3. जब म पापी हँु, मँ मेरो पापमा मरे प�छ प�न उसले म��त 8कन आkनो �ेम देखाउन सdछ? 

यी �hनह* तपाSको काड�को पछाHड ले�नहुोस ्र भगवान ्को �ेम देखेर आhचय�च8कत हुन था^नहुोस ्जसले 

हाUो ला$ग सब ैथोक गद�छ 8कनभने हामी शिdतहEन $थय� र आफैलाई कRहले बचाउन सdदैन� (ए8फसी 

2:8-9)। तपाS र म हाUा अपराधह* र पापमा मरेका $थय� (ए8फसीह* 2:1).  

 

�ाथ�ना: �भ ुयेश,ू जब म शिdतहEन हँुदाहँुदै प�न मेरो ला$ग तपाSको महान �ेमको योजनाको बारेमा 

सो<दछु, म म�त गन� सिdदन तर तपाSको नामको �शसंा गन� सdछु। जब मलाई लाqछ 8क म आkनो 

अपराध र पापमा मरेको $थयो, म म�त गन� सिdदन तर ध'यवाद Rदन। जब म सो<दछु 8क दाRहने पRz 

तपाS अभdतह*को ला$ग मनु�भयो, म मेरो घुडँामा झान� सdछु र ध'यवाद Rद'छु 8क तपाSको कृपामा 

तपाS मेरो ला$ग एउटा गरEब दEन पापी मनु�भयो! _____________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

 

पMरचय: यो ख�डमा हामी यो दे�न था^नेछ� 8क एक "वhवासघातकता�को कारबाहEले के हुन Rददैन। 

येशलेू आkनो जीवन आkन ै"पताको इ<छामा र बबुाको इ<छाको आ�ापालनमा Rदनहुुनेछ, दQुट षडय'(को 

 शकारको *पमा होइन। 
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असाइनमेट: यहू'ना 13:21-30 प[नहुोस।् 
• हुन लागेको कुराले के येश ूछdक पनु�भयो? 

• के यहूदाले येशलूाई $चनेको देखेर छdक परेको $थयो?   

 

अPयास गनु�होस:्  
1. हामीलाई भ�नएको छ 8क येश ू_________________ मा ____________________ (पद 21) मा 

हुनहुु'|यो। उहाँ आkना चेलाह*लाई के भ'नहुु'छ: “म �तमीह*लाई साँचो भ'दछु _____________ 

______________________________________________________________________________ 

2. चेलाह*को ��त8&या के छ (पद 22)? ________________________________________________ 

3. पद 23 मा "उहाँकै एकजना चेलाको बारेमा चचा� ग;रएको छ जसलाई येशलेू �ेम गनु�भयो।" ती 

चेला ससुमाचारका लेखक यहू'ना हुन ्जो टेबलको छेउमा टेबलमा ब सरहेका $थए।  शमोन प(सु 

के गछ�न ्(पद 24)? _______________________________________________________________ 

4. यहू'नाले येशलूाई के सोJछन ्(पद 25)? ______________________________________________ 

5. येशलेू यहू'नालाई के भ'नहुु'छ (पद 26)? _____________________________________________ 

6. येशलेू रोटE डुबाउन ुभयो र चेलाको भाँडामा Rदनभुयो। यहूदाले रोटE  लने 5बिBतकै हामीलाई 

भ�नएको छ (पद 27) ____________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

अब यहूदाको "वचारह* �ोMट ग;रएको छैन तर अब उसको सMपणू� अि1तBव, उसको सार शतैानले 

�नय'(ण गरेको हो। 

7. के येश ूछdक पनु�भयो? यहूदालाई उनको अि'तम शoदह* के हुन ्(पद 27)? _________________ 

______________________________________________________________________________ 

8. चेलाह* अलम^लमा परेका $थए। भोजमा कोहE प�न $थएनन ्8कन येशलेू यहूदालाई यसो 

भ'नभुयो। येशकूा चेलाह*ले उहाँलाई के भने (पद 29)? __________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

9. हामीलाई बताइएको अि'तम कुरा के हो (पद 30)? _____________________________________ 

… र यो रात $थयो. 
 

भाग 5 

 

:वचार: के तपाS आफूलाई येशसँूग ैटेबलुमा बसेका एक चेलाको *पमा क^पना गन� सdनहुु'छ? येश ू

आkना चेलाह*सँग उपि1थत हुनहुु'छ। खाना तयार गरE �1ततु ग;रएको छ। सब ैकुरा ज1तो देKख'छ 

ज1तो गरE यो यस समयसMम �न1तार चाडमा भइरहेको $थयो जब येश ूयो भनाइ गनु�हु'छ। तपाSले 

भख�रै भ'नभुएको कुरालाई तपाS सायद "वhवास गन� सdनहुु'छ। हामीमJये एक? उहाँलाई धोका Rदँदै? 

हामी सब ैउहाँसँग "वगत तीन बष� भइसकेका छ�। हामी जतातत ैसँग ैगय�। हामीले उहाँलाई धेरै 

चमBकारह* गरेको दे�य� र फ;रसीह* र �यव1थाका  श/कह*को सामना गय�। हामी सँग ै"ववाह गन� 
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आएका $थय� र उहाँसँग हजार� �यिdतलाई खुवाउन सdछ�। हामी सब ैसाथीह* भएका छ� र अब उसले 

घोषणा ग;ररहेको छ 8क हामी मJये एकले उसलाई धोका Rद'छ�? 

 

तपाS र अ* चेलाह* सMझनहुोस ्8क तीन वष�भ;र येशलेू उनीह*लाई धोका Rदइनेछ भनेर सब ैकुरा 

बताउनभुएको $थयो, धेरै कQट भोqनपुj यो, ए^डरह*, म�ुय पजूाहारEह* र शा1(ीह*ले उहाँलाई अ1वीकार गरे 

र उहाँ हुनपुद�छ भनेर मा;रए तर त�ेो Rदनमा पनुuBथान हुनेछ (मBती 16:21; मकू� स 8:31-32; लकूा 

9:22 र यहू'ना 12:32-33)। तर तपाईले उहाँलाई कRहले 5बस�न ुहु'न हामी मJये कसलेै उहाँलाई धोका 

Rदने कुरा गरेको छ (मBती 20:18). 
 

अब उसले यहूदालाई केRह भ'दै छ र उनलाई चाँडो गन� भ'यो (यहू'ना 13:27 ख)। यहूदा जाँदै छ। ऊ 

�न1तार चाडको भोज खान गइरहेको छ। तपाS म�त गन� सdनहुु'न तर के हँुदैछ भनेर आhचय�मा 

पानु�होस।् यो अJँयारो छ। रात छ (यहू'ना 13:30). यहूदा गइसकेको छ। �तUो "वचार: 
____________________________________________________________________________________  

_____________________________________________________________________________________ 

 

सारांश: यस पाठमा हामी ब�ुछ� 8क "पताको इ<छामा येश ू��तब> हुनहुु'छ र उहाँलाई थाहा $थयो 8क 

Bयो समय आइसकेको छ जब उहाँ कQट भोqनहुुनेछ र मा�नसजा�तको उ>ारको ला$ग मनु�हुनेछ। 

इ�ाएलको राजा पाम आइतबार य*शलेममा चढेको कथा यहूदा, म�ुय पजुारEह*, ए^डरह*, शा1(ीह* र 

मि'दरका पहरेदारह* भेला भए र येश ूक1तो हुनेछ भ'नेबारे सहम�त गन� भेला भए। उनको व;रप;र 

मा'छे को भीड 5बना प&ाऊ। यहूदाले तीस टु&ा चाँदEको भdुतानी गरे र येशलूाई सिुMपने उपयdुत समय 

भेnने सMझौता गरे। 
 

आवेदन: जब येशलेू चेलाह*लाई एकजनाले उसलाई धोका Rदनहुु'छ भनेर बताउनभुयो, उनीह* सबलेै 

यहE �hन गरे, "के यो म हँु?" यहूदाले के ग;ररहेको छ भनेर येशलूाई थाहा $थयो र उहाँलाई तuु'त ै

गन�लाई पठाउन ुभयो। तर हामी यहूदालाई औं̂ याउन सdदैन�, तर आफैलाई य1तो �hन नगरE: “के यो म 

हँु?” के "वhवासघातको बारेमा सो<न गा�ो छ? 

1. के मलेै कRह^य ैकसलैाई धोका Rदएको छ? मलेै कसलाई धोका Rदए? मेरो काय�को प;रणाम के 

$थयो? ________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

2. के म कRह^य ै"वhवासघातको  शकार भएको छु? कसले मलाई धोका Rदयो? के भयो? मेरा केहE 

भावनाह* र प;रणामह* के $थए? __________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

3. मलाई धोका Rदने कसलैाई म कसरE जवाफ Rदन सdछु? _________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

4. येशलेू मलाई धोका Rदनभुएन तर के मलेै कRह^य ैयेशलूाई धोका Rदए? प;रि1थ�त क1तो $थयो? 

______________________________________________________________________________ 
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�ाथ�ना: मलाई थाहा छ, हे �भ,ु मलेै झठुो बोलेको छु यRद मलेै प�न 1वीकार गरेन भने 8क म प�न, 

तपाSलाई धोका Rद'छु। अuको अगाHड तपाईले साहसी भई 1वीकार गनु� भ'दा म लोक"�य ब'न चाहेको 

छु। मलेै सहE कुरा गनु� भ'दा अना�ाका;रतामा काय� गन� छनौट गरेको छु। मलेै तपाSलाई $चनेको भ'दा 

र तपाSलाई मेरो �भ ुर मिुdतदाता भनेर दाबी गरेको भ'दा मलेै सMपBती र सMपिBतलाई बढE महBBव 

Rदएँ। म तपाSलाई ध'यवाद Rद'छु 8क मलेै तपाSलाई ज1तो �यवहार गर� Bयसको बाबजुद प�न तपाSले 

मेरो कृपा र कृपा कRह^य ैरो8कन ुभएन। तपाSले मलाई धोका Rदनभुएन। तपाS केवल मेरो मिुdतदाता र 

उ>ारक हुनहुु'छ। _______________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 
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 एक  अका�लाई माया गनु� 

 

पMरचय 

 

आkनो सेवकाईभ;र येशलेू आkना चेलाह*लाई  सकाउनभुयो। उहाँले �तनीह*लाई मा�नसह*लाई माछा 

मान] बनाउने ��त�ा गनु�भएको $थयो। उनले आkनो जीवनको अ'तसMम  श/ा Rदए, उनको कQट र मBृय ु

हुन ुभ'दा ठ�क अ�घ। येशलेू अक{ कथामा �तनीह*लाई उदाहरण+वारा  सकाउनभुयो। यस पाठलाई 

अJययन गन] &ममा येश ूअवलोकन गनु�होस ्र उहाँले  सकाउनहुुने कुरा Jयान Rदएर स'ुनहुोस।् तपाSले 

अ�घ^लो पाठमा अJययन गनु�भएका यहू'ना 3:17 का शoदह* याद रा�नहुोस,् "8कन8क परमेhवरले 

आkनो प(ुलाई ससंारको 'याय गन� ससंारमा पठाउनभुएन, तर उहाँ+वारा ससंार बचाइन स8कयो।" 
 

यहू'ना 13-17 अJयायह* येशकूो  श/ाले भ;रएका छन।् शoद Jयानपवू�क प[नहुोस।् येश ूआkना 

चेलाह*सँग कुरा गदा� स'ुनहुोस।् उहाँले �तनीह*लाई भ' ने सब ैकुरा उहा ँतपाS र मलाई भ' नहुु' छ। 

उहाँबाट  सdनहुोस!् 
 

�धान पजुारEको �ाथ�ना येश ूआkना चेलाह*सँग �ाथ�ना गनु�हु'छ। यस �ाथ�नामा येशलेू आफै, आkना 

चेलाह* र हाUो ला$ग �ाथ�ना गनु�भयो। उहाँ "वशषे *पमा आkनो बबुालाई के सोJनहुु'छ पRहचान 

गनु�होस।् उहाँको �ाथ�ना तपाSको ब'न Rदनहुोस ्जसरE तपाS प�न अRहले आkना चेलाह*का ला$ग र 

आkना चेलाह*ले हराएकाह*लाई खोcन र बचाउनको ला$ग येशकूा  मशनमा ला$गरहन ुभएकाह*का ला$ग 

अझसMम अनसुरण गन] �यिdतह*को ला$ग �ाथ�ना गनु�होस।् 
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 एक  अका�लाई माया गनु� 

 

पाठ 3 

भाग 1 

 

पMरचय: गत ह:तामा केRह भयो - येश ूय*शलेम जानभुयो, उहाँको  श/ाले, यहूदाले उनलाई धोका Rदने 

योजना बनायो, �न1तार-चाडको भोज तयार पाद@ $थयो, र आkना चेलाह*लाई खानाको ला$ग सँग ै लएर 

आयो - अ'तमा येश ू"वगत तीन वष�का उसका निजकका र अBय'त "वhवासी अनयुायीह*, उहाँका 

चेलाह*सँग एक शा'त पल। उसलाई थाहा $थयो 8क यस ससंारलाई छोडरे बबुाकहा ँजाने समय आएको छ 

(मBती 26:18)। उसलाई &ूसमा टाँ$गनेछ। मBृय ुहातमा छ। र अब, येशलेू "ससंारमा भएका आkना 

मा�नसह*लाई आkनो �ेमको पणू� सीमा देखाउन था^नहुु'छ(जोन 13:1).”  

 

यRद तपाS �तनीह*लाई माया गनु�हु'छ भनेर जा'न चाहानहुु'छ भने के तपाS आkना सबभै'दा राUा 

साथीह*सँग साझा गनु�हु'छ? येशसँूग धेरै समय $थएन। आउँदो धेरै घ�टामा ऊ धोका Rदइनेछ, अ1वीकृत 

हुनेछ, $ग^ला हुनेछ, कोरा� लाउनेछ र कोरा� लगाइनेछ। उहाँ &ूसमा टाँ$गनभुयो र Bयसप�छ &ूसमा 

घ�टासMम पख�नभुयो जब सMम उसले अ'तमा आkनो अि'तम सास फेद@न। अ'तमा, उहाँको कQट र 

मBृयलेु उहाँको �ेमको पणू� सीमा देखाउँदछ। जे होस,् यRद तपाS य1तो अव1थामा हुनहुु'|यो जब समय 

स8कँदै $थयो, तपाSलाई के लाqछ वा तपाSसँग ती मा�नसह*��तको आkनो �ेम पोखाउन केहE भ'न ु

हु'छ? 

 

िज�मेवार/: पाठ 2 मा हामी यहू'ना 13-17 लाई अJययनको ला$ग आधारको *पमा �योग गन]छ�। यी 

अJयायह*का केहE अशंह* अ'य तीन ससुमाचारका प1ुतकह*मा प�न रेकड� ग;रएका छन।् हामी परूक 

जानकारEको ला$ग अ�त;रdत स'दभ� �योग गद�छ�। 
 

सKु गरT! प[नहुोस ्यहू'ना 13:1-17 

• सेRटगं के हो? 

• येशलेू के गनु�भयो? 

•  शमोन प(सुको सम1या के $थयो? 

• येशकूो  श/ा के $थयो? 
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अPयास गनु�होस:् 
1. पद 2-3 मा य1तो देKख'छ 8क धेरै चीजह* एकैचोRट भइरहेका छन।्   

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

1. एक Rदनको खzुाको या(ा प�छ, येश ूर उहाँसँग हुनेह* आkना खुzा धुन ुआवhयक $थयो। 

1या'डलले �तनीह*लाई सडकको फोहोरबाट जोगाउन सकेन। यो नोकरको काम $थयो। यो देKख'छ 

8क सब ैजना टेबलमा जMमा भएका $थए जो बेलकुाको खाना तयार पान� तयार $थए र नोकरले 

उसको खुzा धुने कुद@ कुद@ $थए। नहुाउने काम भइसकेको $थएन। 1पQट *पमा, पाहुनाह*को खुzा 

धुने कुन ैनोकरह* उपलoध $थएनन।् नोकरको म�ुामा, येशलेू के गनु�भयो (पद 4-5)?  

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

Bयस प�छ, उहाँ: 
________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

2. येश ू शमोन प(सुकहाँ नपगु'ुजेल सब ैठ�कठाक भइरहेको देKख'|यो। प(सुले के भने (पद 6)? 

______________________________________________________________________________ 

3. येशकूो उBतर के $थयो (पद 7)? _____________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

4. प(सुले के भने (पद 8)? ___________________________________________________________ 

र, येशकूो उBतर के $थयो? _________________________________________________________ 

5.  शमोन प(सुले सोचे 8क उनीसँग एउटा राUो "वचार छ (पद 9). Bयो के $थयो? ______________ 

______________________________________________________________________________ 

6. येशलेू जवाफ Rदनभुयो (पद 10): ____________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

 

भाग 2 

 

5श6ण: येश ूखुzा धोइरहन ुभएको $थयो र शारE;रक शरEर नहुाउन ुपन] आवhयकताको बारेमा कुरा 

गनु�भयो। तब उहाँ उहाँसँग जMमा भएकाह*को �दयमा यो "वषय सानु�भयो 8क उनीह*को �दयह* सफा 

छन ्भनेर। तर उनले यो प�न भने 8क उपि1थत सबकैो �दय सफा $थएन। पद 11 मा हामीलाई भ�नएको 

छ 8क येशलेू ____________________ लाई सदंभ� गद@ हुनहुु'|यो (लकूा 22:4), जसको �दय श>ु $थएन, 

उहाँलाई धोका Rदनेको मटुु। 
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अPयास गनु�होस:् 

1. जब येशलेू �तनीह*का खुzा धोइ सकनभुयो, तब उहाँले के गनु�भयो (पद 12)? _________________ 

______________________________________________________________________________ 

2. उहाँले आkना चेलाह*लाई के सोJनभुयो? _____________________________________________ 

3. Bयसोभए उनले के भने (पद 13)? "तपाSले मलाई ________________ र ___________________ 

बोलाउनहुु'छ, र तपाS सRह हुनहुु'छ, Bयसो भए ______________________________________।" 

4. उनी अझ यसो भ'छन,् "यRद म तँ, �तUो ____________ र ____________ ले धोएको छु भने, 

तपाSले प�न एक अका�को ________________________________________ गनु�पछ� (पद 14).” 

5. पद 15  मा उहाँ भ'नहुु'छ, "8कन8क मलेै तपाSलाई ______________ Rदएको छु, जसलाई ______ 

ले ______ लाई गरेको $थयो Bय1त ै_________________ प�न। साँचो, साँचो म �तमीलाई भ'दछु, 

____________ ____________ ____________ भ'दा ________________________ होइन, न त 

____________________ भ'दा _______________________________________ ठूलो हु'छ। ” 

6. येशलेू आkना चेलाह*को खzुा धुने र एक अका�को खुzा धुने उदाहरण+वारा  सकाउनकुो अथ� के 

हो (पद 17)? ___________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

 

परावत�न:   
1. येशलेू चेलाह*लाई उदाहरणबाट  सकाउनभुयो। आफूलाई टेबलुमा ब सरहेको क^पना गनु�होस।् 

नोकरह* आएर तपाSको खzुा धुने कामको �निMत पख�न ुक1तो भएको 

$थयो?_________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

तपाईको Rदमागमा के च लरहेको छ? __________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

के तपाइँले केRह गनु�भयो होला? के तपाइँ सब ैथोकमा राKखएको $थयो भनेर पBता लगाउन 

के तपाइँ वेट 1टाफमा जाँच गद@ हुनहुु'छ? आKखर, तपाS पाहुना हुनहुु'|यो र यी सब ै

साथीह*लाई Jयान आवhयक $थयो ... _______________________________________ 

________________________________________________________________________ 

1. तर, 1पQट *पमा सबकैो खzुा धुने नोकर छैन। अब के? Bयसोभए, असाJय ैअसाJय ैयेश,ू तपाSको 

�भ ुर गuु, उहाँ ब सरहनभुएको टेबलुबाट उ}नहुु'छ र उहाँको बाRहरE लगुा खो^नहुु'छ। उसले 

आkनो कMमरमा तौ लया बेछ� र एउटा भाँडामा पानी हा^छ। येश ूके ग;ररहन ुभएको छ भ'ने 

कुरामा तपाS Rदdक हुनभुयो। उसले सबकैो खुzा धुन र तौ लयाले सकुाउन श*ु गद�छ जुन उहाँ 

आफू व;रप;र लपेnन ुभएको $थयो। अब �तमी के सो$चरहेछौ? ___________________________ 

______________________________________________________________________________ 
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2. यो एक अजीब /ण हो। तपाS क1तो महससु गद@ हुनहुु'छ? दोषी? तर तपाई Bय1तो हुनहुु'न जो 

यो ग;ररहेको छ। यो नोकरको िजMमेवारE हो! अब तपाSले के सो<दै हुनहुु'छ जब तपाSले येशलूाई 

नोकरको *पमा हेनु�हु'छ? जे भए प�न, उसले के ग;ररहेको छ जुन तपाSले कRह^य ैगनु�हु'न? 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________  

3. अब, तपाS अक{ हुनहुु'छ। ऊ �तUो खzुा धुने छ! के तपाS �निQ&य हुन सdनहुु'छ र येश ू

तपाSको साथमा जान सdनहुु'छ? वा, के तपाS प(सुज1त ैझगडा गनु�हु'छ र आkन ैत;रकामा 

िज�ी गनु�हु'छ, येशकूो 1वीकृ�तमा मा( तपाSलाई धुने अनमु�त Rदनहुु'छ? तपाइँ कसरE काम 

गनु�हु'छ ज1तो लाqछ? 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

4. येशलेू भख�रै आkना चेलाह*को खzुा धुनभुयो। क�त पटक �तनीह*ले येशलूाई यो /णको सMझना 

गथ] उहाँ येश ूमनु� भ'दा पRहले? उहाँ �तनीह*लाई उदाहरण Rदनहुु'छ जुन उनीह*ले कRह^य ै

5बस�न सdदैनन।् उहाँ �तनीह*लाई भ'नहुु'छ: मलेै जे गर�, गनु�होस।् मलेै �तUो खzुा धोइसकेको 

छु, अब �तमीहu एक अका�को खुzा धु'छौ। 

येशकूो उदाहरणले चलेाह*को ला$ग के अथ� रा�|यो? ____________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

5. अ*लाई सेवा गन]ह*ले आ शष ् पाउनेछन ् भनेर येशलेू ��त�ा गनु�भयो। कसरE चलेाह*ले येशकूो 

उदाहरण र उहाँको  श/ा दबु ै�8&या गरेको हुन सdछ?  _________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

 

 

भाग 3 

 

5श6ण: यहू'ना 13-17 अJयाय यी मा�नसहuलाई येशकूो  श/ाले भ;रएका अJयायह* हुन ्जुन उहाँसँग 

"वगत तीन वष�देKख सारा देशभ;र या(ा गरेका $थए। उनले उनीह*लाई भने 8क उनीह*मJये एक जनाले 

उहाँलाई धोका Rदनेछ र Bयसप�छ उसले प(सुलाई भ'छु 8क उसले उहाँलाई अ1वीकार गछ�। Bय1ता 

समाचारले ती मा�नसह* डराउँछन।् तब येश ूथ:नहुु'छ 8क उहाँ जहाँ जानहुु'छ उहाँह* जान चाहानहुु'छ 

भने प�न उहाँ अब पxयाउन सdनहुु'न भनेर उहाँ �तनीह*लाई बताउनहुु'छ। �तनीह* येशलेू भ'नभुएको 

कुरा ब�ुन �तनीह* असमथ� छन ्तर येशलेू �तनीह*लाई �याकुल पानु�हु'न। उहाँ �तनीह*लाई आhवासनका 

शoदह*ले सा'Bवना Rदनहुु'छ। नोट यहू'ना 14:2-3 उहाँ �तनीह*लाई के भ'नहुु'छ?  "मेरो 

____________ घरमा धेरै ______________________ हु'छन।् यRद यो Bय1तो $थएन भने, म तपाSलाई 

______________ गन� सdथ� 8क म तपाSको ला$ग ____________________ मा जा'छु? र म जा'छ भने 
_____________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________.” 

 

�मरणाथ�: उहाँका चेलाह*का ला$ग सा'Bवनाको शoदले हामीलाई सा'Bवनाको ��त�ा प�न Rद'छ, "वशषे 

गरE कRठन र कRठन समयमा, शकंा र �नराशाको समयमा। यहू'ना ले�नहुोस ्14:6. 
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_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

यी शoदह*मा सरु/ा खोcनहुोस।् येश ूभ'नहुु'छ, "म न ैबाटो हँु" "यसको अथ� के हो जब Jयान Rदन धेरै 

मा�नसह* दश�न र "वचारधारा बोdछन,् य�त धेरै अपराधीह*ले हामीलाई अक{ बाटो प�न छ भनेर "वhवास 

गन� चाह'छन?् _______________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

येश ूभ'नहुु'छ, "मँ ... सBय ..." मेरो व;रप;र ससंारले मलाई सBय छैन भनेर "वhवास गन� चाह'छ जब 

यसको मेरो जीवनको अथ� के हो? __________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

र येश ूभ'नहुु'छ, "मँ ... जीवन ..." मेरो ला$ग यसको के अथ� छ 8क येश ूमेरो जीवन हुनहुु'छ र मलाई 

उहाँमा �श1त जीवन �दान गनु�हु'छ (यहू'ना 10:10) मेरो वरपरको ससंार प�न हँुदा अपराध र पापमा 

मरे (ए8फसीह* 2:1)? ___________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

एउटा अन&ुमKणका काड�मा यो पद ले�न समय  लनहुोस ्र तपाSको Rदमागलाई यी तीन शoदह* मनन 

गन� Rदनहुोस:् बाटो, सBय, र जीवन। येश ू"पताको ला$ग बाटो हुनहुु'छ। येश ूसब ैसBय हुनहुु'छ। येश ूयस 

ससंारमा र अक{मा प�न जीवन हुनहुु'छ! 
 

5श6ण: यहू'ना 15 मा येशलेू आkना चेलाह*लाई अगरुको हाँगो र Bयसका हाँगाह* �योग गरेर 

 सकाउनहुु'छ। पद 5 मा उहाँ भ'नहुु'छ, “म ____________ हँु। तपाS ____________________ हुनहुु'छ। 

उहाँ ��त�ा गनु�हु'छ 8क जो कोहE उहाँमा रह'छ र उहा ँ�तनीह*मा रहनहुु'छ धेरैले फल फलाउनेछ। 

Bयसप�छ उहाँ थ:नहुु'छ, “_____________________________________________________________.” 

 

�मरण: यहू'ना 15:12-13 मा येश ूभ'नहुु'छ, "यो मेरो ________________________ हो, जुन तपाS 

____________ हुनहुु'छ _____________ __________________________________ ज1तो म तपाSसँग 

____________ हँु। Nेटर ____________ यससँग बाहेक अ* कोहE छैन, 8क कसलेै ______________ लाई 

उसको ____________ का ला$ग ____________। फे;र, यो अन&ुमKणका काड�मा ले�नहुोस।् आkना 

साथीह*को ला$ग आkनो जीवन Rदने त;रकाह* "वचार गनु�होस।् तपाSको काड�मा ती त;रका नोट गनु�होस।् 

अवसरह*को ला$ग हेनु�होस ्तपाईलाई अ*ह*को ला$ग आkनो जीवन Rदनको ला$ग। 
 

भाग 4 

 

5श6ण: येशलेू मा आkनो  श/ा जारE रा�नभुयो अJयाय 14:16.   

1. उनले उनीह*लाई ____________ को _____________ को _____________ को बारेमा बताए 

(यहू'ना 14:16-17).   

2. उहाँ साझा गनु�हु'छ 8क ससंारले आkना चेलाह*लाई _______________ र ससंारले उनीह*लाई 

घणृा गन]छ 8कन8क _____________________________________________ (यहू'ना 15:18).   
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3. येश ूआkना चेलाह*सँग बाvँन चाहानहुु'छ भ'ने कुराको अ'Bय गनु�हु'छ �तनीह* उहाँ��त शो8कत 

हुनेछन ्तर उनीह*को ____________ _____ मा प;रणत हुनेछन ्(यहू'ना 16:20). 

4. र 8कन उहाँले ती उपदेशह* उनीह*सँग बाँHडनभुयो भनेर उनीह*लाई बताउनहुु'छ (यहू'ना16:33) 

“____________ मा तपाSसँग ____________ हु'छ। तर ____________  लनहुोस!् मसँग 

____________ छ ____________. 

5श6ण: यहू'ना 17 मा अdसर येशकूो �धान पजुारEको �ाथ�ना भनेर $च�न'छ।   

1. पद 1-5 मा येश ूआफैले �ाथ�ना गनु�हु'छ। आkनो ला$ग �ाथ�नामा येशलेू के समावेश गनु�भयो? 

पद 2? __________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

पद 3 मा उसले अन'त जीवनलाई प;रभा"षत गद�छ: "यो अन'त जीवन हो:  __________ 

________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________.” 

2. पद 6-19 मा येश ूआkना चेलाह*का ला$ग �ाथ�ना गनु�हु'छ। येशलेू �तनीह*का �निMत �ाथ�नामा 

के समावेश गनु�भयो?  

पद 11: “प"व( बबुा, _____________________________________________________ 

______________________________________________________________________.” 

पद 15: “म सोिJदन _____________________________________________________ 

______________________________________________________________________.” 

पद 17: “प"व( पानु�होस ्__________________________________________________.” 

3. पद 20-26  मा येश ूसब ै"वhवासीह*का ला$ग �ाथ�ना गनु�हु'छ। येशलेू आउनेवाला "वhवासीह*को 

ला$ग �ाथ�नामा के समावेश गनु�भयो? 

पद 21: “ती सब ै_______________________________________________________ 

     ____________________________________________________________________.” 

पद 21: “�तनीह*ले प�न __________________________________________________ 

     ____________________________________________________________________.” 

पद 23: “�तनीह* होस ्___________________________________________________ 

     ____________________________________________________________________.” 

पद  24: “बबुा, __________________________________________________________ 

     ____________________________________________________________________.” 

 

:वचार �Qन: येशलेू आफू र आkना चेलाह*को �निMत रात 5बहान �ाथ�ना गनु�भयो जुन उहाँलाई धोका 

Rदइयो, अ1वीकार गनु�भयो, र मा�नसहuको कQट सहनभुयो, जसलाई 5बहान उहाँलाई &ूसमा टाँqन 

लगाइ'|यो। के �त म सो<न सdछौ? र उहE रात उहE �ाथ�नामा येशलेू प�न तपाS र मेरो �निMत र हाUो 

स'देश माफ� त उहाँमा$थ "वhवास गन] सबकैा ला$ग �ाथ�ना गनु�भयो। के �त म सो<न सdछौ? येशलेू 

1वग�मा आkनो "पतालाई �ाथ�ना गदा� तपाS र मलाई सMझनभुयो। उनले सोधे 8क हामी उहाँज1त ैहुन 

सdछ� र बबुा एक हुनहुु'छ। उहाँ हामीमा हुन सdनहुु'छ भनेर सोJनभुयो। के �त म सो<न सdछौ? यो 
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"वचार गदा� तपाईको Rदमागमा के "वचारह* आउँछन?्  _________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 
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 खान 5लनुहोस ्... रVसी 5लनुहोस ्

 

पMरचय 

 

अJयाय 4 येश ू�भकुो भोज 1थापना सगं श*ु हु'छ। Jयान Rदएर स'ुनहुोस ्जब उहाँले आkना 

चेलाह*लाई मेरा शरEर  लने र खान खाने र मेरो रगत "पउन भ'नभुएको $थयो। उनले उनीह*लाई भने 

8क यो नयाँ करार धेरैका ला$ग पाप /माको ला$ग खसा लएको $थयो। यहूदE  श/कह* र नेताह*ले 

�न1तार चाडको अ�यासलाई कायम ैरा�दै यसको अथ� के हो "वचार गनु�होस।् 
 

अब हुने घटनाबारे चेलाह*लाई बताउन येशलेू केहE गा�ो कुरा गनु�भयो। सामा'यतया �तनीह* "वhवास 

गन� चाहँदैनन ्8क उनीह*ले के भने। यस पटक यो आhचय�को कुरा $थएन, "के यो म हँु?" होईन, यो समय 

एक घ�टEको जवाफ हो, "होइन!" अ1वीकृत! येशलेू भख�रै भनेको कुरा सBय हो भनेर कसलेै प�न 1वीकान� 

चाहेनन।् र, "�य प(सु ठूलो 1वरमा बोले। सब ैप(सुले भ'न सdथ,े "Bयसो भए प�न ..." 
 

हामीसँग हामीले गRहरो *पमा भनेका सब ैसमयह* "वचार गन] मौका छ, "म कRहले प�न गRद�न" "वhवास 

नगन] Bय1तो अपमानजनक काम गन� असMभव छ। येशकूो आँखा न5ब स�नहुोस,् जसले एक जनाको 

आँखामा हेरेका $थए 8क जसले कRह^य ैभनेन। उसले हाUो आखँामा हेरE र मायालपुवू�क भ'यो, "यो करार 

तपाईका पापह*का ला$ग /माको ला$ग ख'याइएको छ।"  
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 खान 5लनुहोस ्... रVसी 5लनुहोस ्

 

पाठ 4 

भाग 1 

 

पMरचय: जब येश ूआkना चेलाह*सँग �न1तार-चाडको भोजको �निMत आउनभुयो तब एउटा महBBवपणू� 

घटना घnनेछ। जोनले घटनाको उ^लेख गद@न तर अ'य तीन ससुमाचारका प1ुतकह*मा यो रेकड� ग;रएको 

छ: मBती  26 मकू� स 14 र लकूा 22 हामीले के भयो सो जा'न ुआवhयक छ; हामीले समी/ा गनु�पद�छ 

8कन यस "वशषे घटनालाई महBBवपणू� बनायो; र, हामीले यो कुरा ब�ुन ुआवhयक छ 8क यस घटनाले 

तपाSको जीवन र मेरो ला$ग के महBBव रा�छ।  
 

यो घटनालाई �ाय प"व(, �भकुो भोज, अि'तम भोज, वा प"व( 5बचारको *पमा $च�न'छ। केहE चच�ह* 

यसलाई अ^टरको को *पमा भ'छन।् यी सब ैसत�ह* येश ूप&ाउ पनु�भएको रातमा आkना चेलाह*सँग 

भएको खानाको सदंभ� हो। यो उहाँको अि'तम रात $थयो र उहाँसँग उनीह*को अि'तम खाना $थयो 

8कन8क अक{ Rदन उहाँ &ूसमा टाँ$गनहुुनेछ र मनु�हुनेछ। 
 

य*शलेममा �न1तार-चाडको भोजमा Bयस रात के भएको $थयो, हामी हेर�।   

 

असाइनमेट: प[नहुोस ्मBती 26:26-28.   
• येशलेू �योग गनु�हुने महBBवपणू� तBBवह* रोटE र दाखम+य $थए।   

• रोटEमा खमीर $थएन। यो k^याट�ेड वा �याकरज1त ै$थयो।   

• दाखम+य वा "दाखको बोट" अ गरुको 8कि�वत रस $थयो।  
 

5श6ण: अब हामी केRह शoदह* र वाdयांशह*लाई हेर� जुन महBBवपणू� अथ� रा�दछ र हामीलाई येशलेू 

1थापना गनु�भएको कुरा ब�ुन हामीलाई म�त पjु याउँछ, "खाऊ" र "यसबाट "पउनहुोस।्" एउटा वाdयांश 

अख मरE रोटEको चाड हो र एउटा शoद मBती 26:17 मा �न1तार-चाड हो। सMभवतः, यRद तपाSसँग 

बाइबल &स रेफर�सको साथ छ भने, पद 17  को ला$ग एउटा स'दभ� �1थान 12:17-20, 33-34-39. 

हुनेछ। अख मरे रोटEको चाडले रोटEबारे अझ बढE बताउँछ।  
 

अPयास गनु�होस:् रोटE, उनको शरEर (�1थान 12) 

1. इ�ाएलEह*ले के मनाउनपु|य{ (पद 17)? _____________________________________________ 

2. यो एक पटक उBसव $थएन। उनीह*का �नद]शनह* के $थयो (पद 17)? _____________________ 

______________________________________________________________________________ 

3. हामीलाई रोटEको बारेमा के भ�नएको छ (पद 18)? ______________________________________ 
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4. हामीलाई खमीरको बारेमा के भ�नएको छ (पदह* 19-20)? ________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

 

अPयास: द वाइन, उसको रगत 

1. मBती 26:28 मा येशलेू आkना चेलाह*लाई दाखम+य Rदनहुु'छ र भ'नहुु'छ यो मेरो रगत हो। 

रगत पRहलो �न1तार-चाडको आवhयक अगं $थयो (�1थान 12:1-11). जनावरको सMब'धमा के 

�नद]शन $थयो (�1थान 12:5)? _____________________________________________________ 

2. जनावरको रगत सMब'धी क1तो �नद]शन $थयो (पद 7)? ________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

3. परमेhवरले के भ'नभुएको $थयो Bयो "वशषे रातमा हुने $थयो (पद 12)? ____________________ 

______________________________________________________________________________ 

4. रगत इ�ाएलEह* ब1ने घरह*मा $च'ह हुनेछ। रगतको कारणले परमेhवरले आkना जनह*लाई के 

��त�ा गनु�भयो (पद 13)? _________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

 

भाग 2 

5श6ण: अख मरE रोटEको चाड र �न1तार-चाड जोHडएको $थयो। मास ुर रोटE इ�ाएलEह*को खानाको 

आधारभतू खाना $थयो। �1थानमा हामी भोजनको तयारEको सMब'धमा उहाकँा �नद]शकह*लाई परमेhवरका 

�नद]शनह* भेzाउँछ�। जनावरह*को रगतको �ब'ध गनु� र रोटE बनाउनको ला$ग �नद]शनह* नयाँ 

अवधारणाह* $थए तर परमेhवरको pिQटकोणबाट महBBवपणू� �यिdतह*। यी नयाँ अवधारणाह*ले अि'तम 

�न1तार-चाडलाई बझुाउन म�त गद�छ 8क येश ूधोका Rदनहुुने रातमा हुने $थयो, जब येशलेू केहE नयाँ 

1थापना गनु�भयो, यो नयाँ "करार" (मBती 26:28).   

 

जसरE मBृयकुो दतूले  मsको देश भएर �Bयेक गभ�को पRहले ज'मेका मा�नसलाई माद@ $थए चाहे मा�नस 

होस ्या पश,ु ढोकाको पाठोमा भेडाको रगतले परमेhवरका मा�नसह*लाई बचायो (�1थान 12:23)। Bय1त ै

गरE, परमेhवरको थुमा, येशलेू हाUो पापको ला$ग &ूसमा उहाँको रगत बहाउनभुयो। उहाँको रगत हाUो 

आवरण हु'छ र "वhवासले हामीलाई अन'त द�डबाट बचाउँछ। उहाँको रगतले उहालँाई जीवन र मिुdतमा 

"वhवास गन]ह*लाई �दान गद�छ। Rह� ू9:22 मा हामीलाई फे;र सMझना आउँदछ 8क रगत बqयो 5बना 

कुन ै/मा हँुदैन। उहाँको मBृयलेु हामीलाई उहाँको नाममा माफW र शाि'त �दान गद�छ। ला/Kणक अथ�मा 

भ'ने हो भने, मBृयकुो 1वग�दतू हामीमा$थ 5बBयो। 
 

हामीले Bयस समयलाई फक] र हेj य� जुन समय इ�ाएलEह*  मsमा दास $थए र परम�भलेु उनीह*लाई 

छुटकारा Rदनभुयो। हामीले येशकूो मBृय ुर पनुuBथानले हाUोला$ग के गनु�भयो भ'ने कुराको ला$ग अगाHड 

हेj य�, अथा�त ्जीवन र उहाँसँग सदाका ला$ग "वhवास गन] सबलैाई �दान गन]। इ�ाएलEह* र हाUो ला$ग 

ब लदान रगत $थयो। परुानो करारले जनावरह*को रगतको माग गj यो र नयाँ करारले येशकूो रगतको 

माग गj यो।   
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Bयसोभए अब हामी य*शलेम फक�, येश ूर उहाँका चेलाह*ले �न1तार-चाडको भोज मनाइरहेका कोठामा 

फक�। �1थानको अJययनबाट हामी जा'दछ� 8क येशलेू आkना चेलाह*लाई Rदनहुुने रोटE अख मरE $थयो। 

रोटE उहाँको शरEर $थयो (मBती 26:26). 

 

Bयसप�छ उहाँले कचौरा  लनभुयो, ध'यवाद Rदनभुयो, र �तनीह*लाई Bयो �दान गनु�भयो। उहाँको आदेश 

�Bयेकले कचौराबाट "पउनलाई $थयो। "दाखको बोट" नयाँ करारको रगत $थयो जनु हो… 

1. _______________________________________________ 

2. _______________________________________________  (मBती 26:28) 

 

अब ब लदानह*को आवhयकता पद@न 8कन8क उहाँ �यव1थाको पापको /माको ला$ग ब लदानह*को माग 

गन� आउनभुएको हो। उहाँ एक Bय1तो �यिdतको *पमा आउनभुयो जो परम ब लदान $थयो जसले आkन ै

रगत बहाएर �यव1थाको मागह* परूा गन� आउनभुयो। उहाँको रगत हाUो उ>ार हो! नोट: थप अJययनको 

ला$ग Rह�हू* जाचँ गनु�होस ्9:11-28. 

 

यस पाठमा हामीले येशकूा चेलाह*सँग भएको अि'तम �न1तार-चाडको बारेमा  सdय�। 1 को;र'थी 11:23 

मा से'ट पल हामीलाई भ'छन,् "____________ येश ूराती, जब उहाँ ____________________ हुनभुयो, र 

_____________ Rदनहँुुदा, उहाँले Bयसलाई भाँ<नभुयो र भ'नभुयो, यो मेरो ____________ हो, जुन 

____________ को ला$ग हो। ; यो मेरो ____________ मा गनु�होस।् Bय1त ैगरE, उहाँ बेलकुWको खाना 

खाइसdन ुभएप�छ भ'नभुयो, “यो कचौरा मेरो रगतमा _______ ______________ हो। यो गनु�होस,् जRहले 

जRहले तपाS "पउनहुु'छ, मसँग ___________________________। ” येशलेू �तनीह*लाई भ' नभुयो 8क यो 

भोजले नयाँ करारको 1थापना गj यो जसमा उहाँको रगतलाई अि'तम ब लदानको *पमा बहाइनेछ, जुन 

पापको /मामा "वhवास गन] सबलैाई अप�ण ग;रएको $थयो।   
 

भाग 3 

समी6ा: 
1. �भकुो भोज कसले 1थापना गनु�भयो? _______________________________________________ 

मBती हेनु�होस ्26:26. 

2. येशलेू �योग गनु�भएको phय तBBवह* के $थए? __________________ र ________________ 

मBती हेनु�होस ्26, 29. 

3. नयाँ करारको महBव के $थयो? ____________________________________________________ 

मBती हेनु�होस ्26:28. 
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5श6ण: �Bयेक वष� ईhवरको उ>ार र इ�ायलEह*लाई  मsीह*को अBयाचारबाट छुटकारा Rदए प�छ 

(�1थान 1:14) उनका मा�नसह*ले �न1तार चाड मनाए, जुन भगवानले 1थापना गरेको खाना $थयो 

(�1थान 12)। खानामा अखमीरE रोटE, खमीर 5बनाको रोटE र �न1तार चाडको थुमा, जसको रगत बqयो र 

उनीह*को घरको ढोकाको चौखटमा सरु/ा कवचको *पमा �योग ग;रएको $थयो। �Bयेक वष� इ�ाएलEह* 

�न1तार-चाडको भोजमा भाग  ल'थे जुन परमेhवरले उनीह*लाई 1वत'( पानु�भयो र 1वत'( गराउनभुएको 

$थयो। �Bयेक वष� अख मरे रोटE र रगत बगाएको थुमा पRहलो �न1तारको भोजमा फे;र भाग  लने काय�को 

*पमा खाइ'|यो। �न1तार-चाड भनेको हाUा पखुा�ह*ले अनभुव गरेका छुटकारा र 1वत'(ता भनेको �Bयेक 

प1ुताले अनभुव गरेका छुटकारा र 1वत'(ता भनेको यो त;रका $थयो। यो परमेhवरले �Bयेक प1ुतालाई 

छुटकारा र 1वत'(ताको मलू काय� जी"वत तु̂ याउन ुभएको $थयो। 
 

अब आkना चेलाह* सत �न1तार-चाडको भोजमा येश ूएउटा नयाँ करार 1थापना गनु�हु'छ। यो करार 

�न1तार चाडको ठाउँ  लने $थयो। अब उहाँ �तनीह*लाई पापको दासBवबाट छुटकारा पाउनको ला$ग �नMतो 

Rदनहुु'छ 8कनभने उनीह*ले प"व( रोटE र दाखम+यमा भाग  लएका $थए। यो नयाँ करार इ�ाएलEह*का 

ला$ग मा( होईन तर सब ैप1ुताह*का ला$ग �1ताव ग;रएको $थयो जुन तपाS र मलाई प�न यस प"व( 

खानामा भाग  लदंा पापको न�तजाबाट बचाउने �1ताव रा�नहुु'छ। अख मरE रोटEले हामीलाई rीQटको 

शरEर �दान गद�छ। रगत थमुाको रगत होइन तर येशकूो रगत हो, जसलाई परमेhवरको थुमा भ�न'छ। 

रगत पाउँदा हामी रगतमा भाग  ल'छ�। यस�कार, हामी �Bयेक पटक प"व( सगठनमा भाग  ल'छ�, हामी 

उहाँको उ>ारको काय�मा भाग  ल'छ� र यो हाUो प1ुतामा हाUो ला$ग जी"वत बनाइ'छ। 
 

:वचार �Qन: 
1. खाना जीवनको ला$ग आवhयक छ तर जब हामी खाना खा'छ� के हामी हाUो शरEरमा सब ै

कामह* ब�ुदछ� जुन खानालाई  भ( हा^न र पचाउन स/म गद�छ? हामीलाई थाहा छ खाना5बना 

कोहE मन]छ। �भकुो भोज 1थापना गन�का ला$ग येशलेू देKखने तBBवह*को *पमा रोटE र 

दाखम+य �योग गन] छनौट गनु�भयो। यRद खाना शारE;रक जीवनको ला$ग आवhयक छ भने, 

कसरE आJयािBमक खाना एकको आJयािBमक जीवनको ला$ग आवhयक हु'छ? 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

2. तपाSले अि'तम भोजको बारेमा अJययन गनु�हँुदा, येशूले आkना चेलाह*सँग खानभुयो, तपाSले 

परमेhवर र मानवजा�तको ला$ग उहाँको महान ्�ेमको बारेमा के  सdनभुयो? ________________ 

______________________________________________________________________________ 

 

�मरणाथ�: य म�या 31:3 र 34 दईु पदह* हुन ्जसले हामी सबलैाई ठूलो सा'Bवना Rदने वाचा गद�छन ्र 

नयाँ करारमा �1ताव गद�छन।् यी पदह* ले�नहुोस ्र Bयसप�छ तपाइँलाई के मतलब हो साझा गनु�होस।् 

1. य म�या 31:3 “मलेै �ेम गरेको छु __________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________.” 
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2. यस पदले मेरो ला$ग के अथ� रा�छ? ________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

3. य म�या 31:34 - “8कन8क म /मा Rदनेछु _____________________________________________ 

_____________________________________________________________________________.” 

4. यस पदले मेरो ला$ग के अथ� रा�छ? ________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

यी पदह* याद गनु�होस।् तपाइँलाई अन'त �ेमको साथ �ेम ग;र'छ र परमेhवर तपाइँका पापह* /मा 

गनु�हु'छ र �तनीह*लाई फे;र सMझनहुु'न भनेर �नर'तर आफw लाई सMझाउनको ला$ग �तनीह*लाई 

इ'डdेस काड�ह*मा ले�नहुोस।् यो नयाँ करारको उहाँको ��त�ा हो! सव�शिdतमान ्परमेhवरमा$थ "वhवास 

गरेर जसले यी शoदह* भनेका छ� हामी �तनीह*मा "वhवास गन� सdछ� 8कन8क �तनीह* परमेhवरकै 

साँचो ��त�ा हुन।् 
 

�ाथ�ना: �भ ुयेश,ू म तपाSलाई मा( मेरो ध'यवाद र �शसंा Rदन सdछु। तपाSले आkनो शरEर र 

रगतलाई पापको अि'तम ब लदान र भdुतानीको *पमा Rदनभुयो। 8कनभने तपाS मेरो पापह* सMझने 

छैन। तपाSको कारणले गदा� म बबुाको �ेम, उहाँको अन'त �ेमबाट "वhव1त छु। तपाSले आkना 

अनयुायीह*लाई तपाSको शरEर र रगत खान र "पउन सMझनभुयो र तपाSको शरEर र रगतको ला$ग �ायः 

खान र "पउने आ�ा गनु�भयो, र यो नयाँ करार हो, धेरैका ला$ग पापह*को /माको ला$ग ख'याइ'छ। 
_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

 

भाग 4 

 

5श6ण: यस 5ब'दमुा हामीले परमेhवरको �ेमको अJययनको बारेमा अJययन गj य�, हामी य*शलेमको 

राजाको *पमा य*शलेममा चढेको "वजयी या(ाको बारेमा प[य�। हामीले येशकूा चेलाह*को खुzा धुँदै 

गरेको दे�य� र उनीह*लाई यसो भनेको स'ुनभुयो, “मलेै �तमीह*का ला$ग उदाहरणको *पमा �1ततु 

गरेको छु। �तनीह*का खzुा धोइसकेप�छ उहाँले नयाँ रगत उहाँको रगतमा 1था"पत गनु�भयो जुन 

उनीह*का ला$ग पापह*को /माको ला$ग ख'याइनेछ। येशलेू आkना अि'तम "वचारह* उहाँसँग ै

5बताउनभुयो र उहाँसँग �धान पजुारEको �ाथ�नासँग �ाथ�ना गनु�भयो, जुन �ाथ�नामा उहाँ आफैले, आkना 

चेलाह* र तपाS र मेरो ला$ग प�न �ाथ�ना गनु�भयो। 
 

उनीह* जैतनु डाँडामा जान ुअ�घ कोठाबाट �न1कन ुअ�घ येशसँूग कुराकानी गन� केहE गडबड $थयो। कोठा 

छोडरे यहूदाले उहाँलाई धोका Rदनेछ भनेर उसले भ"वQयवाणी गरेको $थयो। अब येश ूकेRह नयाँ कुरा साझा 

गन� तयार हुनहुु'छ, जुनमा �तनीह* सब ैसमावेश हु'छ।  
 

असाइनमेट: मBती 26:31-35 र माक�  14:27 प[नहुोस।् 
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अPयास गनु�होस:् 
1. उनले मा �तनीह*लाई के भने मBती 26:31? __________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

2. भ"वQयवdता जक;रयाले भ"वQयवाणी गरेका शoदह* के $थए (पद 31)?  ____________________ 

______________________________________________________________________________ 

नोट: जक;रया 13:7  हेनु�होस।् “गोठाला” भनेको येश ूर “बगालका भेडाह*” उहाँका चेलाह* हुन।् 

3. मा येशलेू उनीह*लाई के ��त�ा गनु�हु'छ पद 32? _____________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

4. मा प(सुको साहसी भनाइ के हो पद 33? ___________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

5. तब येशलेू प(सुले ठ�क के हुनेछ भ"वQयवाणी गनु�भए प�न येशलेू र अ* सबसैाम ु अगाHड उहाँ 

साहसी भई घोषणा गनु�हु'छ (पद34): _________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

6. येशलेू उनको बारेमा प(सुले "वhवास गन� अ1वीकार गरे। उनले के घोषणा गरे (पद 35)? ______ 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

नोट: यहू'नाको ससुमाचारमा हामी  सdनेछ� 8क प(सुले येशलूाई इ'कार गरेप�छ येशलेू प(सुलाई 

हेनु�भयो। हामीले हेनु�पन] �hन यो हो 8क येशकूो *पले प(सुलाई के भ'यो। प(सुको ला$ग येशकूो 

�ाथ�नाको आधारमा (लकूा 22:32) हामीले "वचार गनु�पन]छ 8क येश ू'सM�े"षत ह:काउनहुु'छ वा 

कuणा। 

7. अ*को बारेमा हामीलाई के भ�नएको छ (पद 35)? ______________________________________ 

 

:वचार: भ'न केRह बाँकW छैन। येश ूउनीह*सँग बहस गन� जाँदै हुनहुु'न $थयो। उनले के हु'छ भनेर 

सBय बताइसकेका $थए। येश ूर यी सब ैसाथीह* सँग ैटेबल व;रप;र बसेर क^पना गनु�होस।् एक "पन �प 

स'ुन सdछ। सBयले उनीह*लाई शा'त गरायो। �तनीह* Bयहाँ अ"वhवासमा बसे तर �तनीह*ले येशलूाई 

ठzा गरे 8क उहाँ ठzा गद@ हुनहुु'न प�न। ऊ $चBदै वा मजाक बनाइरहेको $थएन.    

1. के तपाS सो<नहुु'छ 8क उनीह*ले गलत सा5बत गन� कोठा छोड?े 

2. के तपाSलाई लाqछ 8क प(सुले सास फेद@ आkनो सासको म�ुन केहE य1तो गइरहेको छ 8क “म 

कRहले प�न गRद�नँ”?   

3. कोठा छोvदा तपाईलाई के लाqछ तपाईको Rदमागमा जाँदैछ? 

 

आवेदन: 
1. हामीले सबलेै भनेका छ�, "म Bयो कRहले गRद�न।" एक समय सMझनहुोस ्जब तपाSले भ'नभुयो, 

"म कRहले प�न गRद�न ..." 
______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 
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2. य1तो के कारण $थयो जसको कारणले तपाईले यसो भ'न ुभयो, "म कRहले गRद�न ...?" _______ 

______________________________________________________________________________ 

3. के अuले तपाईलाइ सनेु? के उनीह* प�न राजी भए 8क उनीह*ले प�न कRहले गद@नन?् कोठामा 

वातावरण क1तो $थयो? __________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

4. के तपाSले कRह^य ैयेशलूाई इ'कार गनु�हु'छ भनेर सो<नभुएको छ? के तपाSले उहाँलाई $च'नहुु'छ 

भनेर अ1वीकार गन� सो<न लगाउनकुो कारण के हो? ___________________________________ 

______________________________________________________________________________  

 

�ाथ�ना: हे �भ,ु तपाईलाई थाहा छ 8क प(सुले ज1त,ै म प�न भ'छु, "म कRहले Bय1तो गRद�न!" र तपाइँ 

जा'नहुु'छ 8क मलेै यो गर�। मलाई मेरो मटुुमा अफसोस छ यी पhचातापह*ले मलाई प&ेको छ। 

�तनीह*ले मलाई बाँ<नदेKख रोdदछन ्म जा'दछु तपाS बाँ<नहुु'छ। हे �भ ुयेश,ू म��त अनNुहE र दयाल ु

हुनहुोस।् मलाई माफ गर। तपाई सगं एक सMब'ध मा मलाई बहाल गन� को लागी ध'यवाद 8क मलाई 

तपाईलाई पणू� �दयले सेवा गन� को लागी 1वत'(। मलाई माया गनु� भएकोमा र तपाSलाई एक �ेम 

सMब'धमा आमि'(त गनु� भएकोमा ध'यवाद। र हे �भ,ु तपाSले मलाई माफ गनु�भएज1त ैमलाई प�न 

/मा गन] /मता Rदनहुोस ्जसले यसो प�न भनेको छ, "म कRहले प�न Bय1तो गRद�न।" 

मलाई �ेम र अनकुMपाको �दय Rदनहुोस ्जुन उनीह*लाई 1वत'( हुन र /मा गन� जारE गद�छ।  
_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 
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 म उहाँ उनी 

 

पMरचय 

 

यो पाठ येश ूर उहाँका चेलाह* गेBसमनीको बगwचामा सuु हु'छ। येशकूो �दय $चि'तत भएको छ 8कन8क 

उहाँलाई आउने डरलाqदो अव1था उहाँ जा'नहुु'छ, यहाँसMम 8क उहाँको बबुाले उहालँाई Bयाqनभुयो। 

"वhवासघातकता� निजक आउँदा कथाले ग�त  ल'छ। येश ूएdल ैछोडनभुयो। चेलाह*लाई Bयाqन,ु गाड�ह* र 

अ$धकारEह*ले घोर शारE;रक यातना भोगेका $थए, तर प(सुलाई इ'कार गनु� प�न यो उBकट नाटकको एक 

Rह1सा हो। 
 

सतक�  रहनहुोस।् ती पदह* खोcनहुोस ्जब येशलेू धम�शा1(ह* परूा गन] स'दभ�मा उ^लेख गनु�हु'|यो 

जसले हामीलाई सMझना गराउँदछ 8क उहाँ सधw "पताको इ<छा सधw उहाँसाम ुरा�ने pढ अठोट गनु�भएको 

$थयो। जब "म उहE हँु" भनेर भ'नहँुुदा $गरkतार गन] गाड�ह*लाई "पछाHड भईूमा ख1न"ु के कारण हु'छ 

भनेर खोcनहुोस।् र Jयान Rदनहुोस ्8क Bयस समयमा ि1थ�तको कमा�ड कसले  ल'छ। 
 

येशलूाई ह'नास र कैयाफासाम ुल$गयो। सबजैना उहाँसँग ग^ती खोcने को शश गद@छन।् उहाँलाई उहाँको 

बारेमा झटूा गवाहE Rदन सा/ीह* चाRह'छ। अ�न जब येश ूथुdनभुयो र कोरा� लगाइरहनभुएको $थयो, 

बाRहर चोकमा के भइरहेको छ? 

 

प(सुको आBमाको अ'धकार रातलाई "वचार गन� समय  लनहुोस ्जब उहाँ अ* सब ैचेलाह*सँग बो^नभुयो, 

“म कRहले प�न गRद�नँ।” येशकूो आँखामा हेनु�होस ्जब उसले प(सुलाई सीधै हेरE, जो अचानक सिMझयो र 

बाRहर गयो र $च<यायो। 
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 म उहाँ उनी 

 

पाठ 5 

भाग 1 

 

पMरचय: प(सुले भख�रै  सकेका $थए 8क उनले अक^पनीय काम गन] छन। उसले येशलूाई, उसको साथी, 

उसको  श/क, �भलुाई अ1वीकार गj यो। तथा"प, प(सुले येशकूा "वषयमा भनेका कुरा 1वीकान� इ'कार गरे। 

प(सुले भनेका शoदह* अझ ैअझै ��तJव�न रहेको छ - “म �तमीलाई अ1वीकार गन]छैन” ती मा�नसह*ले 

कोठा छोvन थाले।   
 

मBतीको ससुमाचारबाट यो देKख'छ ज1तो देKख'छ 8क प(सुको बारेमा येशकूो भ"वQयवाणी उनीह*सँग 

बाँvने अि'तम कुरा $थयो। एक मा( क^पना गन� सdनहुु'छ 8क चेलाह*को Rदमागमा के भइरहेको $थयो। 

�तनीह*लाई थाहा $थयो 8क उनीह*मJये एक जनाले आkना �भ ुर मा लकलाई धोका Rदनेछ। अब 

�तनीह*लाई भख�रै भ�नएको छ 8क �तनीह* सब ै�ततर5बतर हुनेछन ्र उहाँलाई छोvनेछन ्र प(सु, 

चzानले, उहाँलाई इ'कार गन]छन ्र एक पटक मा( होइन, तीन पटक। �तनीह* येशसँूग ैकोठाबाट �न1के र 

राती बाRहर �न1के। 
 

असाइनमेट: मBती 26:36-46 प[नहुोस।् हाUो अJययनको ला$ग हामी गेथसेमनीको बगwचामा येशकूो 

खाताको मBतीको खाता �योग गन]छ� र माक� , लकूा र जोनलाई थप जानकारEको ला$ग �योग गन]छ�। 

• येश ूबगwचामा के गद@ हुनहुु'|यो? 

• चेलाह*ले के ग;ररहेका $थए? 

• येश ूआkना चेलाह*��त चासोको "वषय के हुनहुु'|यो? 

 

अPयास गनु�होस:्  
1. येश ूआkना चेलाह*सँग कहाँ जानभुयो (पद 36)? _____________________________________ 

यो बगचैा कहाँ अवि1थत $थयो (यहू'ना 18:1 लकूा 22:39)? ______________________________ 

______________________________________________________________________________ 

नोट: यो तपाईको नdसा �योग गन� र ल$गि1टक उ'मखु हुन ुराUो समय हुनेछ। परMपरागत 

*पमा, येशलेू अि'तम भोज खाएको कोठा एसेन dवाट�रको शहरको पिhचमी भागमा अवि1थत 

$थयो। बेलकुाको खाना खाएप�छ, येश ूआkना चेलाह*सँग जैतनू डाँडामा जानभुयो। तब �तनीह* 

 सयोन डाँडाको ब�सीमा भएको य*शलेमबाट तलको ब�सीमा पqुने $थए र शहरको पखा�ल बाRहर 

य*शलेमको पवू�पRz दौHडएको 8क�ोन उपBयका पार गरे। भ�डाबाट बाRहर �न1केप�छ �तनीह* फे;र 

जैतनु डाँडामा र गेBसमनी भ'ने ठाउँमा गए जुन जैतनुका बगwचा बीचको बगwचा हो। 

2. येशलेू चेलाह*लाई के भ'नभुयो (पद 36)? ___________________________________________ 
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3. येश ूबगwचामा जानहँुुदा उहाँ कोसँग जानभुयो (मBती 26:37)? _____________________________ 

______________________________________________________________________________ 

4. मBती र माक� ले येशकूा भावनाह* वण�न गन� क1ता शoदह* �योग गछ�न?् 

मBती 26:37, 38 _________________________________________________________ 

माक�  14:33, 34 ___________________________________________________________ 

5. येश ूआफूसँग ै^याउनभुएको तीन चेलाह*को �निMत के �नद]शन छ (पद 38)? 

______________________________________________________________________________ 

लकूा 22:40 मा येश ूअझ "व शQट हुनहुु'छ। उहाँ �तनीह*लाई केको ला$ग �ाथ�ना गन� 

भ'नहुु'छ? __________________________________________________________________ 

6. येश ू�तनीह*लाई छोडरे �ाथ�ना गन� एdल ैजानहुु'छ। उनले मBती 26:39 मा आkना "पतालाई के 

सोधे? 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

7. लकूाले �ाथ�ना गदा� येश ूके हँुदैछ भनेर वण�न गद�छन ्(लकूा 22:43-44)? ____________________ 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

8. येशलेू �ाथ�ना गरेप�छ उहाँ आkना चेलाह*�तर फक� नभुयो। उनले मBतीको अनसुार के पाउँछन ्

26:40? _______________________________________________________________________ 

9. उसले प(सुलाई के भ'छ (पद 40)? __________________________________________________ 

10. प(सुले हेन] र �ाथ�ना गन] भ'ने कुरा येशलूाई 8कन महBBवपणू� $थयो (पद 41)? ______________ 

______________________________________________________________________________ 

येशलेू भ'नभुयो: “______________ वा1तवम ै____________ छ, तर ___________________ हो 
_______________.” 

11. अनसुार येशलेू के गनु�हु'छ पद 42? _________________________________________________ 

यस पटक उसको �ाथ�ना के हो? ____________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

12. अक{ पटक उहाँ चेलाह*कहा ँआउनहँुुदा के भेzाउनभुयो (पद 43)? __________________________ 

______________________________________________________________________________ 

13. Bयसोभए उहाँले �तनीह*लाई फे;र छोvनभुयो र ... _____________________________________ 

_______________________________________________________________________ (पद 44). 

14. यस पटक जब येश ूफक� नहुु'छ (पद 45-46)… 

उहाँ �तनीह*लाई के भ'नहुु'छ? ______________________________________________ 

उहाँ के घोषणा गनु�हु'छ?____________________________________________________ 

उहाँको सकं^प के हो? ______________________________________________________ 
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भाग 2 

5श6ण: येश ूआkनो जोश गRहरो द:ु ख र शोकबाट सuु गनु�हु'छ। "मेरो आBमा द:ु खले मBृयकुो 

अव1थामा पगेुको छ।" यी शoदह*ले अनवुादमा उनीह*को �भाव हराउन सdछ; जे होस,् �तनीह*ले (ास र 

पीडा �कट गद�छ। येशकूो मन टुnन वा शोकको साथ फुnन को लागी तयार छ। लकूा भ'छन,् "उसको 

प सना रगतको थोपाह* भइँुमा ख सएको $थयो।" जब हामी उहाँको �ाथ�ना स'ुछ� हामीलाई येशकूो पीडाको 

बारेमा थप समझ Rदइ'छ: "... यो कचौरा मबाट ल$गयो (मBती 26:39) " यो कप क1तो $थयो? यशयैा 

51:17 ले "[भगवानको] _______________" लाई बताउँछ। सारा ससंारको पाप आफैले आफैलाई  लएर येश ू

परमेhवरको &ोधको पणू� हदसMम पqुन लाqनभुएको $थयो।   
 

यRद rीQट ससंारमा पापीह*लाई परमेhवरको &ोधबाट बचाउन आउनभुएको हो भने, 8कन उहाँले बबुालाई 

यो कचौरा उहाँबाट हटाउन आNह गनु�भयो? हामीले यो याद रा�नपुद�छ 8क येश ूदवु ैपरमेhवरको प(ु (Rद�य 

�कृ�त) तर मानव प(ु (मानव �कृ�त) हुनहुु'छ। कुन ैप�न �यिdतले परमेhवरको &ोधको पणू� सीमा ब�ुन 

सdदैन जुन उहाँको प(ुमा$थ ख'याइनेछ। आफूले सामना गरेको (ासले येश ूअलम^ल हुनभुयो। सारा 

मा�नसजा�तको पापको ला$ग उसले परमेhवरको &ोध वहन गन� आफैलाई पRढरहेको $थयो। उसलाई 

परमेhवरले Bयाqनहुुनेछ र Bयाqनहुुनेछ। य+य"प उहाँ कQटको कचौरा यसको गMभीरतालाई थाहा नहुने 

�लोभनमा पनु�भयो तर "पताको इ<छालाई नU भई �ाथ�ना गनु�भयो, "तपाSको काम परूा हुनेछ।" येशलेू मा 

भ'नभुएको छ, यहू'ना 3:38 "8कन8क म ______________ बाट _________________________________ 

गन�लाई ______ _______ ____________ गन� होइन तर ____________ को _________________ गन� जो 

____________ ____________।" "पताको इ<छा गन�लाई येश ूकRह^य ैpढ हुनहुु'न। बu, यो लगभग येशलेू 

आkनो घडी मा हेनु�भयो र घोषणा, "यो समय हो! आउनहुोस!् 
 

पMरचय: येश ू�ाथ�नाको  सJयाउने 5बिBतकै उहाँ फक� नभुयो जहाँ बाँकW उनका चलेाह* पKख�रहेका $थए। 

Bयसप�छ उसको "वhवासघात गन] आइपगेु। मा�नसको प(ुलाई पापीह*को हातमा सिुMपने समय 

आइसकेको $थयो भनेर येश ूजा'नहुु'|यो (मBती 26:45)। काय� सuु हु'छ। मा'छेह* येशलूाई प&न 

आउँदा आkनो क^पनाशिdत �योग गनु�होस ्र आफैलाई बगwचामा रा�नहुोस।् 
 

असाइनमेट: मBती 26:47-56 प[नहुोस।् अ'य स'दभ�ह*मा माक�  14:43-50, लकूा 22:57-54 ए, र 

यहू'ना 18:2-12 समावेश हुनेछ। 
 

अPयास गनु�होस:् बाट स*ु गर� मBती 26.   
1. कसले देखायो (पद 47)? __________________________________________________________  

नोट: यहू'नाले बताउँछ 8क यहूदालाई येश ूकहाँ हुनहुु'छ भनेर थाहा $थयो 8कन8क येश ूआkना 

चेलाह*सँग Bयहाँ आउनभुएको $थयो (यहू'ना 18:2). 

2. उहाँ आफूसँग को  लएर आउनभुयो? _________________________________________________ 
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3. �तनीह* ______________ र ____________ सगं सश1( छन।् �तनीह* यहू'नाका अनसुार के 

बोकेका छन ्18:3? _______________________________________________________________ 

4. कसले पठायो? __________________________________________________________________ 

5. धोकेबाजको सकेंत के $थयो (पद 48)? ___________________________________________ 

6. जोनले कथामा थ:दछन।् येश ूपदभार  लन देKख'छ। उनले मा�नसह*लाई के �hन गछ�न ्(यहू'ना 

18:4)? ________________________________________________________________________ 

7. उनीह*को उBतर के $थयो (पद 5)? __________________________________________________ 

8. येशलेू �तनीह*लाई के भ'नभुयो (पद 5)?_____________________________________________ 

9. जब येशलेू उनीह*लाई आफू को हँु भनेर बताउनभुयो (पद 6)? ____________________________ 

______________________________________________________________________________ 

10. पद 7 र 8  मा आदान�दान दोहो;रएको $थयो।   

येशलेू के भ'नभुयो? _______________________________________________________  

उनीह*को उBतर के $थयो? __________________________________________________ 

11. येश ूआkनो बबुाको इ<छा परूा गन� उBसकु हुनहुु'|यो। येशलेू यहू'ना 6: 39 मा के भनेका $थए 8क 

यहू'ना 18:9 मा फे;र दोहो;र'छ? ___________________________________________________ 

12. मBती 26:50 अनसुार यहूदासँग आएका मा�नसह* अगाHड बढे, येशलूाई समातरे उनलाई प&े। 

Bयसप�छ के भयो (पद 51)? _______________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

नोट: हामीलाई येशकूा साथी  समोन प(सु $थए भनेर लकूा र यहू'ना दबु ैमा भ�नएको छ। 

13. येशकूो आ�ा के $थयो (पद 52)? ___________________________________________________ 

येशलेू प(सुलाई के भ'नभुयो (पद 52)? _______________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

येशलेू आफूलाई वचनको अि�तयारमा रा�नहुु'छ। "Bयसोभए, ____________________ कसरE 

_____________________________________________ हुनपुद�छ, यो Bय1त ैहुनपुद�छ (पद 54)?” 

14. अब येशलेू भीडलाई सMबोधन गनु�भयो। उहाँले �तनीह*लाई के सोJनभुयो? ___________________ 

______________________________________________________________________________ 

�Bयेक Rदन उहाँ मि'दरको �ा गणमा  सकाउनहुु'|यो। �तनीह*ले उहाँलाई Bयहाँ प&ेनन।् पद 56 

56 मा येश ूके 1पQट *पमा 1पQट पान� चाहानहुु'छ? ____________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

येश ूफे;र उनीह*ले यो जा'न चाहान ुहु'|यो 8क उहाँ वचनको अ$धकार हो, भ"वQयवdताह*का 

लेखोटह*, ता8क �तनीह* परूा होऊन।् 

15. येश ूप&ाउ पनु�भयो। सब ैचलेाह*ले के गरे (पद 56)? ____________________________________ 
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भाग 3 

 

परावत�न:   
1. सब ैमा�नसह* भीड यहूदाको प�छ लागे र येशलूाई प&न बगwचामा आए।  सपाहEह* र 

अ$धकारEह* आए। ती मा�नसह*लाई म�ुय पजूाहारEह* र जनताका अNजह*ले पठाएका $थए। 

�तनीह* dलब र तरवारले सश1( आएका $थए। �तनीह* लालRटन र मशाल  लएर आएका $थए। 

�तनीह* अि�तयार  लएर आएका $थए र येशलेू आफू नासरतका येश ूहँु भनेर भ'नहँुुदा �तनीह* 

"प�छ हटे र भइँुमा लोटे।" यी �यिdतह* केवल पuुषह* पठाउँदै आएका अ$धकारको साथ आएका 

$थए। आkना "पताको इ<छा परूा गन� धम�शा1(को अ$धकार अ'तग�त येश ू�तनीह* मJये एक 

हुनहुु'|यो।   

2. जब तपाS क^पना गनु�हु'छ 8क तपाS आफू कथनमा उपि1थत हुनहुु'छ, तपाS आफw  कहाँ 

उ भनभुयो?  

यहूदाको साथ, उहाँलाई चMुबनले धोका Rदन तयार छ ... 

 सपाहEह*का साथ, उहाँलाई प&न तयार छन ्... 

प(सुको साथ, उनको ला$ग लडाई गन� तयार ... 

येशकूा चेलाह*सँग, ब'द र दौडँदै ... 

3. के तपाई आkनो रोजाई सगं सहज हुनहुु'छ? तपाईले जहाँ उ भन ुभएको छनौट गनु�को कारण के 

हुन सdछ? ___________________________________________________________________ 

 

उI�ेरक Hबहान: भ"वQयवdता यशयैाले येश,ू मसीहको बारेमा लेखेका कुरा प[न �ोBसाहन Rदनहुु'छ। 

यशयैा 53:1-12 प[नहुोस।् ईhवरको �ेमको यस बाकँW अJययनको बारेमा, हाUो जीवन तपाईलाई यस 

अJयायमा फे;र हेनु�होस ्र पBता लगाउनहुोस ्8क कसरE येश ूआफूलाई धम�शा1(को अ$धकारम�ुन �1ततु 

गनु�हु'छ। भ"वQयवdताह*ले उनीबारे लेखकेा सब ैकुरा परूा गन� उहाँ कसरE "पताको इ<छालाई आ�ाकारE 

हुन रोcनभुयो भनेर हेनु�होस।् येश ूअ भषकेको ला$ग Rह� ूमसीह हुनहुु'छ, Rह� ू(यशयैा 61:1; लकूा 4:18). 

येश ूअ भ"षdतको ला$ग Nीक हुनहुु'छ!   
 

आवेदन: भीड अ$धकारEह* र ए^डरह*को अधीनमा पठाइएको $थयो। येशलूाई "पताले पठाउनभुयो र 

आफूलाई धम�शा1(को अि�तयारमा रा�नभुयो। कसले मलाई पठाएको छ? 

1. कसको अ$धकारमा म 1वग�मा मेरा "पताको इ<छा अनसुार जीवन 5बताउन चाह'छु? 

_____________________________________________________________________________ 

2. यस अ$धकार अ'तग�त बाँ<न म मेरो जीवन िजउने त;रकामा के फरक छ?  ________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 
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पMरचय: येशकूो जाचँ एउटा उपहासपणू� $थयो। गेBसमनीबाट �तनी ब'धनमा परेका $थए र चच�का 

शासकह*, सहरका अ$धकारEह* र रोमी राcयपालसम/ लगे। म�ुय पजुारEह* र फ;रसीह*ले येशलूाई मान] 

�नधो गरे। शताoदEय�देKख इ�ाएलले पKख�रहेको ��त�ा ग;रएको मसीह, अ भ"षdत जन हँु भनेर दाबी गन] 

�यिdतलाई उनीह* अब उ�ा'त सहन सdनेछैनन।् &सको बाटोमा पRहलो 1टप जोनको ससुमाचारमा रेकड� 

ग;रएको छ। 
 

िज�मेवार/: प[नहुोस ्जोन 18:12-13, 19-24.   

 

अPयास गनु�होस:् 
1.  सपाहEह* र यहूदE अ$धकारEह*ले पRहलो पटक येशलूाई (यहू'ना लगे 18:13) ________________ 

2. हामीलाई ह'नासको बारेमा के भ�नएको छ यो पद हो? __________________________________ 

3. हामीलाई कायफासको बारेमा के भ�नएको छ? _________________________________________ 

कैयाफाले यहू'ना 11:49-52 मा के अगमवाणी गरेका $थए जुन यहू'ना 18:14 मा उ^लेख 

ग;रएको छ? ____________________________________________________________________ 

4. अब यहू'ना 18:19 मा तल जानहुोस।् येशलूाई �धान पजुारE अ'नासले �hन गरे। उनले येशलूाई 

के भनेर सोधे (पद 19)?  

_______________________________________ 

_______________________________________ 

5. स.ं/:तमा, येशलेू क1तो ��त8&या देखाउनभुयो (पदह* 20-21)? ___________________________ 

______________________________________________________________________________ 

6. एक जना अ$धकारEको ��त8&या के $थयो (पद 22)? ____________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

7. येशलेू क1तो ��त8&या देखाउनभुयो (पद 23)? _________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

8. उनीह*को �hनको साथ केहE प�न सMप'न भइरहेको छैन भ'ने कुरा थाहा पाएप�छ ह'नासले येश ू

कहाँ पठाउनभुयो (पद 24)? ________________________________________________________ 

 

भाग 4 

 

पMरचय: य+य"प रिज1ट केहE गडबडी हुन सdछ, Jयानमा रा�नहुोस ्8कन8क तपाSले प[नभुयो 8क यो 

परE/ण मJयरातमा भएको $थयो। लकूाले हामीलाई बताउँदछ 8क �तनीह* ______________ $थए जब 

�तनीह* आइपगेु। यो प�न याद गनु�होस ्8क परE/ाको घडी येशमूा  सजर र  सपाहEह*को हातबाट धेरै 

कQट र &ूरता सहन ुपरेको $थयो। 
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असाइनमेट: मBती 26:57-68 प[नहुोस।् अ'य स'दभ�ह* माक�  14:53-65 र लकूा 22:63-71. 

हुनेछन।्   
 

अPयास गनु�होस:्   
1. येश ूकहाँ ल$गयो (मBती 26:57)? ______________________________________________ 

2. भेला भएका सब ैको हुन?् ____________________________________________________ 

नोट: हामीलाई भ�नएको छ 8क प(सु एक सरु./त दरूEमा पxयाइरहेका छन।् हामी उहाँबारे अझ 

बढE यस पाठमा  सdनेछ�। 

3. म�ुय पजुारEह* र यहूदE 'यायप;रष+ के खोcदै $थए (पद 59)? __________________________ 

_________________ ता8क �तनीह*ले येश ू"वu> _____________________________________. 

नोट: यहूदE 'यायप;रष+ म�ुय पजुारEह*, शा1(ीह* र ए^डरह*  मलेर बनेको एक प;रषद $थयो। 

उनीह* म�ुयत: यहूRदयामा शासन गथ] तर रोमको सव{<च अ$धकारEको आ�ापालनमा जीवन 

5बताउने अपे/ा ग;रएको $थयो।  

4. उनीह*ले के भेzाए (पद 60)? _______________________________________________________ 

5. दईु झूटा सा/ीह*ले के घोषणा गरे (पद 61)? __________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

जब स'दभ�मा पRढयो सBय के $थयो (यहू'ना 2:19-21)?  _________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

6. �धान पजुारE चाह'थे 8क येशलेू उनीह*लाई लगाइएको आरोपह*को जवाफ Rदन ु(पद 62). येशलेू 

के भ'नभुयो (पद 63)? ____________________________________________________________ 

एक�छन सो<नहुोस ्र यशयैा 53 मा फक� नहुोस।् येश ूमहासभाको साम ुउ भनभुयो र झूटो आरोप 

लगाइएको $थयो भनेर यशयैाले पद 7  मा मसीहलाई कसरE वण�न गरे? _____________________ 

______________________________________________________________________________ 

7. मा �धान पजुारEले येशबूाट के जा'न चाह'छन ्मBती 26:63? ____________________________ 

______________________________________________________________________________

सBय यो हो 8क �धान पजुारE चाह'थे 8क येश ूआफू मसीह, मसीह हुनहुु'छ 8क हुनहुु'न भ'न। 

यRद यो BयहE �यिdत हो जसलाई उनले आफू हँु भनी भने तब येश ूईhवर�न'दाको दोषी हुनहुुनेछ 

र परमेhवर हुनहुु'छ भनेर दाबी गनु�भयो, जो _________________ लायकको योqय हुनेछ (पद 66). 

8. येशकूो उBतर के हो (पद  64)? ________________________________________________ तर 

फे;र उहाँ भ'नहुु'छ 8क उहाँ मा�नसका प(ु हुनहुु'छ ___________________________________.” 

कैयाफाले सनेुका $थए। ऊ र अ'य अ$धकारEह*ले येशकूो "वu>मा �नण�य ग;रसकेका $थए। 

उनीह*ले "वhवास गरे 8क उहाँका शoदह* ईhवर�न'दा हुन,् सBय होइन। कैयाफाले कसरE येशकूो 

��त8&या  लाई आkनो घणृा देखायो (पद 65)? ________________________________________ 
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9. ती सबलेै येशलूाई मBृयदु�डको योqय ठाने। उनीह*ले अब उहाँमा$थ &ूर �यवहार गरेका के-के हुन ्

(पदह* 67-68)? _________________________________________________________________ 

माक�  र लकूले गाड�ह*को &ूरताबारे थप कुरा �कट गरे. 

 

परावत�न: 

1. केफासले येश ूजी"वत परमेhवरको शपथ  लएर “उहाँ rीQट, परमेhवरको प(ु हुनहुु'छ 8क हुनहुु'न 

भनेर बताउन” स'ुनहुु'छ? हुनसdछ तपाSले येशलूाई प�न यहE �hन ग;ररहनभुएको छ। येशकूो 

जवाफ��त तपाSको ��त8&या के हो? ________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

2. के तपाS "वhवास गनु�हु'छ 8क येश ूसBय बो^दै हुनहुु'छ जब उहाँले तपाS र मलाई "म rीQट, 

जी"वत परमेhवरको प(ु हँु" भ'छु? ____________ तपाSको जीवनमा यसले के फरक पाछ� 8क 

तपाSले सो<नहुु'छ उहाँ को हुनहुु'छ भनेर "वhवास गनु�हु'छ वा हुनहुु'न? __________________ 

______________________________________________________________________________ 

 

उIखनन डपेर: यस िज�ासाको &ममा प(सु आँगनमा $थए। यहE प(सुले बाइबलको अ'त निजकै 

पRहलो र दो�ो "पटरको प1ुतकह* लेखे। 1 प(सु 2:20-23 मा फक� नहुोस।् प(सुले नयाँ इसाईह*लाई 

लेखेका $थए जो �ारिMभक इसाई चच�का सद1य $थए र उनले �तमी र मलाई लेखेका $थए।   

1. उहाँ भ'नहुु'छ, "तर यRद तपाइँ ________________ र ____________ गनु�हु'छ भने यसको ला$ग 

तपाSले सहनभुयो भने, यो ______________ को नजरमा एक _________________________ हो। 

यसकैो ला$ग तपाS ______________ भइरहनभुएको छ, 8कन8क rीQटले प�न ______________ 

को �निMत कQट भोqनभुयो र _____________ छोvनभुयो, ता8क तपाS _________________ मा 

____________ हुन सक�। " पद 22 लाई यशयैा अगमवdताको एक भनाइ हो। (यशयैा 53:9) - 

"उहाँ __________________ ____________ हुनहुु'न, र उहाँको मखुमा ________________ प�न 

भेRटएन।" 

2. थप *पमा, पद 23 मा भ'छन,् "जब ऊ ____________ $थयो, उसले बदलामा ____________ गरेन; 

जब उहाँ _______________, उसले _______________________, तर जसले आफूलाई उहाँमा 

सिुMपरहनभुयो  ________________________________________________________________.” 

 

आवेदन �Qन: rीQटले कुन ैपीडा नगरे प�न द:ु ख सहनभुयो। उसले एउटा उदाहरण छोडकेो छ र 

हामीलाई उहाँको पाइलामा Rहvन बोलाएको छ। उसको चरणमा पxयाउन बोलाइएको कुराले कसरE उसको 

जीवनलाई असर गछ�? के उहाँको कलले मेरो र मेरो जीवनमा फरक पाछ�? ________________________ 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________  
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भाग 5 

 

अPयास गनु�होस:् येशकूो जाँचमा जान ुअ�घ हामीले �धान पजूाहारEको चोकमा के भइरहेको छ भनेर 

जा'न ुआवhयक छ।   

1. मBती 26:58, मकू� स 14:54 र लकूा 22:54 ले हामीलाई प(सुको बारेमा के भ'छ? _____________ 

______________________________________________________________________________ 

2. यहू'ना 18:15 र 16  हामीलाई केहE थप जानकारE Rदनहुोस।् यहू'नाले हामीलाई के भ'छन?् 

यो अ'य चेला को $थए? __________________________________________________ 

यहू'ना कसलाई $च'थ?े ____________________________________________________ 

यसले उनलाई �धान पजुारEको चोकमा �वेश गय{ जहाँ ह'नास र अ'य अ$धकारEह*, 

फ;रसीह* र म�ुय पजूाहारEह* भेला भएका $थए। तर, प(सु �न? प(सु कहाँ पKख�रहेका 

$थए?___________________________________________________________________ 

प(सु कसरE चोकमा �छरे (पद 16)? ___________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

3. अब प(सु अ*ह*सँग चोकमा छन। यहू'ना 18:18  ले Bयस phयको वण�न गद�छ:  

“…___________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________.”   

4. केटEले vयटुEमा के ग;रन,् सMभवतः जसले प(सुलाई चोकमा �छराउन अनमु�त Rद'|यो (यहू'ना 

18:17)? _______________________________________________________________________ 

प(सुको जवाफ (पद 17)?  “________________________________________________.” 

लकूा 22:55  ले बताउँछ 8क प(सु आगोको छेउमा बसे र आगोको cवालामा नोकनi 

केटEले उनलाई निजकबाट हेरे र भने (पद 56), “________________________________.” 

र, प(सुले जवाफ Rदए, “___________________________________________________.” 

मBती 26:70 मा जब उनी गालEलका येशसँूग $थए भ'ने कुरा �यdत गरे, प(सुले सबसैाम ु

इ'कार गरे।  “___________________________________________________________.” 

माक�  14:68 ले भ'छ 8क प(सु नासरतका येशसँूग $थए भनेर उनले इ'कार गरे।  “____ 

________________________________________________” र �वेश +वारमा बाRहर गए. 

5. येशलेू अगमवाणी गनु�भयो 8क प(सुले उहाँलाई तीन पटक इ'कार गन]छन।् �नMन स'दभ�ह*मा 

अ'य दईु पटक हामीलाई के भ�नएको छ? 

मBती 26:71-74 - ______________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

माक�  14:69-71 - __________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 
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लकु 22:58-60 - __________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

जोन 18:25-27) - _________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

6. तब भाले बा1यो। येशकूो भ"वQयवाणी प(सुको ला$ग वा1त"वकता भयो। उनले येशलूाई बोलेको 

वचन सM�यो (मBती 26:75): “_____________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________.” 

7. र प(सु (पद 75)… ______________________________________________________________ 

8. लकूाले यस /णमा केहE थ:दछन।् लकूा 22:61 ले बताउँछ 8क जसरE भाले बा1यो, Bयसबेला 

�भलेु _______________ र _______________________________ गनु�भयो _______________. 

 

सो*नहुोस:् के येशलेू एक ह:काइ वा अनकुMपा �यdत गद@ हुनहुु'|यो? पद 61 ले भ'छ, "र �भलेु 
_____________________________________________________________________________________

__________________ र प(सुले ______________ कसरE �भलेु ____________ भने।"   

यसले हामीलाई येशकूो *पको बारेमा के भ'दछ? ____________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

2 को;र'थी 7:10 प�न हेनु�होस।् तपाईका "वचारहu र परावत�नहu: _______________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

 

भाग 6 

 

परावत�न: 
1. प(सुको ला$ग किBत "वनाशकारE। केहE घ�टा अ�घ मा( उनले जोडदार साथ भनेका $थए 8क 

उनले कRहले प�न Bयसो गद@नन ... र यस /णमा उनले जे गरे उनले कRह^य ैनगन] कुरा गरे। 

उनले येशलूाई, उनका �भ,ु जसलाई उसले घोषणा गरे उहाँलाई इ'कार गरे __________________ 

(मBती 16: 16). र, उसलाई एक पटक मा( होइन तीन पटक इ'कार गनु�भयो! 

2. हामीलाई भ�नएको छ 8क येश ूफक� नभुयो र सीधा प(सुलाई हेनु�भयो। येशलेू भ'नभुएको कुरा 

प(सुले सMझे। येशकूो आखँा देखेर प(सुले आफूले गरेको कामको ला$ग शोक र पhचाताप गरे। 

उसले भख�रै उहाँलाई इ'कार गरेको $थयो जसले उहाँलाई कRह^य ैइ'कार गद@न तर 1वे<छाले 

उसको ला$ग &ूसमा टाँ$ग'|यो। ऊ बाRहर गयो र धेरै रोयो।   

3. रातमा र एdलोमा उनी पापमा आkन ै�विृBतको वा1त"वकतासँग सामना ग;ररहेका हु'छन।् यो 

प(सुको काय�ह* भ'दा बढE $थयो जसले प(सुलाई दःुKखत तु̂ यायो। उनको इ'कारका शoदह*ले 

उसको आkन ैमटुुको अव1था मा( देखाउँ|यो। ऊ प�न पापमा गभ�धारण भएको $थयो। &ूसमा 

जाँदै गरेको एकको �ेम बाहेक प(सुलाई थाहा $थयो 8क उसको मिुdत छैन।   
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4. �न1स'देह, प(सुले येशलूाई भनेका शoदह* सMझे (मBती 26:41) जब उनले चेलाह*लाई 

�नदाइरहेको भेzाए: “______________________________________________________________ 

__________________________________.”  तब उनले थपे, “____________________________ 

_____________________________________________________________________.”  �भलेु 

प(सुको भलाइको चाहाना जा'नहुु'|यो तर उहाँलाई �लोभनको शिdत प�न थाहा $थयो। येशलेू 

प(सुलाई भ'नभुएको $थयो 8क उनले उसको ला$ग �ाथ�ना गरERदए 8क उनको "वhवास "वhवास 

नहोस।् शोक र लाजमा परेको यस रातमा प(सुलाई क1तो बल Rदइयो होला 8कन8क 8कनभने 

उनलाई थाहा $थयो 8क येशलेू उनको �निMत �ाथ�ना ग;रRदनभुयो जुन उनको "वhवास ट^नेछैन 

भनेर 5ब'ती गद@ $थए? ___________________________________________________________  

______________________________________________________________________________ 

 

आवेदन:   
1. एउटाको आkन ैशoदह* र काय�को 1वा मBव अ:}यारो हु'छ जब यो ग^तीलाई 1वीकार गन� माग 

गद�छ जुन कसलेै सोचकेो छैन। हाUो घोषणा, ज1त ै"पटरको, हुनसdदछ, "अ* सबलेै 

_______________________________ गरे प�न, म कRहले प�न गRद�न!" तपाSले खालE ठाउँ 

भनु�होस।् "अ* सबलेै तपाइँको बारेमा अपमानजनक Rट:पणी गरे प�न, म कRहले प�न गRद�न!" 

"यRद सब ैजना हा8कमको बारेमा ठzा गद@$थए प�न म कRहले गRद�न!" यRद सबलेै आkनो 

करह*मा ठqयो भने प�न म कRहले गRद�न! "   

2. अRहले तपाईको Rदमागमा के सोचह* छन?् ___________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

3. यो गा�ो हुन सdछ तर "वचार गन� समय  लनहुोस ्जनु तपाS "वhवास गनु�हु'न तपाS कRहले 

गनु�हु'छ: 

आफुलाई केRह गन� Rदनहुोस ्जुन तपाईले गनु�भयो। /ण पनुःजीव गनु�होस।् 

ती मा�नसह* को $थए? के भ�नएका शoदह* / काय�ह*  लए? ______________________ 

________________________________________________________________________ 

यसको न�तजा के भयो? ____________________________________________________ 

तपाइँले के गनु�भयो जब तपाइँले नगनु� भयो भनेर तपाइँको ��त8&या के $थयो? _______ 

________________________________________________________________________ 

 

अनमुोदन: कथाले हामीलाई Bय1तो केहE छोvदैन जनु हामी आफैले माफ गन� असMभव भएको पाउँछ� 

वा हामी "वhवास गछ� 8क भगवानले कRह^य ैमाफ गनु�हु'न। 2 को;र'थी 7:10 ले हामी सबलैाई 

परमेhवरको शभु समाचार Rद'छ! “… ईhवरEयका ला$ग ________________________________________ 

_____________________________________.” �निhचत गनु�होस ्8क तपाSले यो :यासेजलाई अक{ 

इ'डdेस काड�मा नोट गनु�भयो र यसलाई तपाSको मेमोरE बwकमा रा�नहुोस।् पhचाBताप मिुdत र राUो 

1वा1|यतफ�  डो याउँछ! ईhवरEय शोकले हामीलाई /माको वचन बो^न परमेhवर स/म पाछ� र अवरोधले 

हामीलाई परमेhवर र हामीले ग^ती गरेका मा�नसह*बाट अलग रा�न सdदैन। 



55 
 

 

�ाथ�ना: �भ ुयेश,ू यो "वhवास गन� गा�ो छ 8क मलेै तपाSलाई प(सुले ज1तो कRह^य ैइ'कार ग;रन। म 

"वhवास गन� चाह'छु 8क म Bयो कRहले गRद�न। तर यRद म आkनो जीवनमा इमानदारEतापवू�क हेछु� भने, 

मलाई थाहा छ 8क मलेै तपाSको 5बचारमा, वचन र काममा पाप गर�। मलाई थाहा छ 8क मलेै तपाSलाई 

अ*ह*को सम/ इ'कार गरेको छु, "वशषे गरE जब म उनीह*बाट 1वीकृ�त र 1वीकृ�त चाह'छु। हे �भ ु

येश,ू मलाई /मा गनु�होस।् म केवल पhचाBताप गन� सdछु र तपाSको यो ��त�ामा "वhवास गन� सdछु 

8क "ईhवरEय शोकले मिुdत ^याउँछ।" मेरो �तखा�लाई �नको पानु�होस ्जुन तपाSको धा म�कताबाट "पउनको 

ला$ग यस ससंारको चीजह*बाट "पउन चाहा'छ। तपाSको �ेमको uप को लागी ध'यवाद जुन मलाई माफ 

गj यो र मलाई सब ैअधम�बाट श>ु पाद�छ। __________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 
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 उसलाई =ू5सफ गनु�होस!् 

 

पMरचय 

 

चीजह* धेरै चाँड ैहुन थाले। म�ुय पजूाहारEह* र जनताका अNजह* येशलूाई मान� चाह'छन।् हेरोदले 

येशलूाई चमBकारE काय� गरेको दे�न चाहा'थे। "पलातसले येशलूाई छोHडRदए। कसलैाई प�न थाहा $थएन 

8क येश ूrीQट, परमेhवरको प(ु, यहूदEह*का राजा भ'ने मा�नससँग के गन]। 
 

कु�यात कैदEलाई दे�ने कुरा �निhचत गनु�होस।् ऊ को हो? उहाँ कहाँबाट आउनभुयो? उसले के गरेको छ? ऊ 

जेलमा 8कन छ? यी सबमैा उसको के अशं छ? यस मा�नसलाई धेरै चाँड ैखारेज नगनु�होस।् उसको 

"वमोचनलाई "वचार गनु�होस ्र Bयसप�छ आkन ै"वचार गनु�होस।् हामीले आफैलाई उहE �hनह* सोJन ुपछ� 

जुन हामीले यस मा�नसलाई सोJय�: म को हँु? मलेै के गर ? यी सबमैा मेरो के अशं छ? 

 

सब ैमा�नसह*लाई य�त धेरै अ�निhचतता $थयो 8क येश ूमन� चाहानहुु'छ बाहेक। "पलातसले येशलूाई 

&ूसमा टाँqन नलागेसMम उनीह*ले के चाहा'थे भ'ने कुरा जा'थे र "वhवास गन� अ1वीकार गरे।   
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 उसलाई =ू5सफ गनु�होस!् 

 

पाठ 6 

भाग 1 

पMरचय: पाठ 5 मा हामीले प(सुको इ'कारको बारेमा  सdय� र कसरE उसले आkनो �भलुाई इ'कार 

गरेको $थयो भनेर $च'ताले रोयो। तर येशलूाई धोका Rदने यहूदालाई के भयो? हामीले उसको बारेमा 

अि'तममा सनेुका $थय� जब उनले येशलूाई चMुबनले बगwचामा धोका Rदए। यहूदालाई के भयो भनेर 

मBतीले मा( रेकड� गछ�न।् (नोट: से'ट लकूाको �े;रतमा स.ं/:त खाता प�न छ 1:15-20.) 

 

असाइनमेट: मBती प[नहुोस ्27:1-10. 

• यहूदाले के 1वीकाय{? 

• उनका साथीह*को ��त8&या क1तो $थयो? 

• यहूदाले के गरे? 

 

अPयास गनु�होस:् 
1. हामीलाई के भ�नएको छ Bयो म�ुय पजुारEह* र ए^डरह*को �नण�य $थयो (पद 1)? ___________ 

2. Bयसोभए उनीह*ले उहाँलाई ____________________ र उहाँबाट टाढा लगे र ________________ 

____________ मा ____________ ____________ मा लगे (hलोक 2). 

3. यहूदालाई धोका Rदने �यिdतलाई के छdक लाqयो 3)? ___________________________________ 

4. उसले आkनो सोच प;रवत�न गय{। उसले के गरे? ______________________________________ 

(पद 3).  कसले फका�यो? ___________________________________________________________ 

5. यहूदाले उनीह*लाई के भ'यो (पद 4)? ______________________________________________ 

6. 1पQट छ, यहूदाले येशलूाई धोका Rदएकोमा म�ुय पजुारEह* र ए^डरह*ले कुन ैिजMमेवार  लने 

$थएनन।् 

7. �तनीह*ले के जवाफ Rदए? _________________________________________________________ 

8. यहूदाले के गरे (पद 5)?  

____________________________________________________ 

____________________________________________________ 

____________________________________________________ 

9. म�ुय पजुारEह* पसैा भएको ठाउँमा गए र Bयहाँ के गन] भनेर �नण�य गनु� आवhयक $थयो। 8कन 

पसैा भ�डारमा रा�न सकेन (पद 6)? _________________________________________________ 
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10. ती पuुषह*ले कसरE पसैा �योग गन] �नण�य गरे (पद 7)? ________________________________ 

11. $चहानलाई के भ�न'छ (पद 8)? _____________________________________________________ 

12. अक{ भ"वQयवाणी मBती 27:9-10 मा परूा भयो। य म�याले के भने? _______________________ 

______________________________________________________________________________ 

 

परावत�न: 
1. यहूदा एक मा�नस $थयो जसलाई येशकूो बारेमा साचँो "वhवास $थयो। उनी "वhवास गथ] 8क येश ू

न ैमसीह हुनहुु'छ, ��त�ा ग;रएको येश,ू तर अ* धेरै यहूदEह* ज1त ैमसीह प�न आउनहुुनेछ र 

उनी एक शिdतशालE राजन�ैतक राजाको *पमा शासन गन]छन ्र दमनकारE रोमी सरकारलाई 

प^टाउनेछन ्भनेर उनी "वhवास गथ]। यRद येशलेू पा$थ�व राcय 1थापना गनु�भयो भने, यहूदाको 

राcयमा महBवपणू� ओहदा पाउने ठूलो आशा $थयो। तर येशलेू भने अक@  राcयको कुरा गनु�भयो 

जुन यस ससंारको होइन. 

2. हामी यहूदाको अक{ $च( यहू'ना 12: 4-6 मा पाउँछ�। यहूदाले केहE �यवसा�यक चतरुता देखाएको 

हुनपुछ� 8कनभने उनी चेलाह*को ला$ग कोषाJय/ �नयdुत भएका $थए। यहूदाको मटुु र च;र(को 

बारेमा ती पदह*ले के देखाउँछन?् ___________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

3. यो द:ु खी त1वीर हो। यहूदाले येशलूाई धोका Rदयो र येश ू&ूसमा टा$ँगए। यहूदाको आkन ैमBृय ु

आBमहBया $थयो। उसले आkन ै*खमा झ�ुvयायो, एउटा *खले माफW माqदैन। उसको जीवन चोर 

र कपटE, धोका Rदने र धोकेबाजको *पमा अन'त जीवनको आशाले भ;रएको $थएन तर सब ैआशा 

र जीवनको सपनालाई चकनाचूर तु̂ यायो जसले उसलाई अ*को नजरमा महान ्बनाउँदछ। कुन ै

आशा, कुन ैपhचाताप, र कुन ैमाफW 5बना उनी अन'त द�डको ला$ग दोषी ठह;रए. 

4. एक�छन सो<नहुोस ्प(सु र यहूदाको 5बचको  भ'नतालाई "वचार गनु�होस।् येश ूको हुनहुु'छ र 

उहाँ 8कन आउनभुयो भनेर �Bयेकले के "वhवास गj यो?   

 

         सदभ�     :पटर      

 

मBती 16:15-16 

 

 

जोन 6:68 

 

 

जोन 6:69 

 

 

        सदभ�     यहूदा 
 

जोन 6:63b-64 
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जोन 6:70-71 

 

जोन 8:44-47 

 

 

जोन 12:6 

 

 

:वचार: फे;र 2 को;र'थी 7:10 समी/ा गन� फे;र समय  लनहुोस।् यी शoदह*ले प(सु र यहूदा बीचको 

 भ'नताको बारेमा के भ'छ? ती सबलेै येशसूगंको सMब'धको बारेमा के भ'छन?् 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

 

�ाथ�ना: �भ,ु प(सुले ज1त ैम भ'छु, "तपाSसँग अन'त जीवनका वचनह* छन।्" तपाSको प"व( 

आBमाले मलाई "वhवास र "वhवास गन� सdनहुु'छ 8क तपाS, येश,ू परमेhवरका प"व( जन हुनहुु'छ। 

प(सुज1त ैम प�न आशाको साथ बाँ<दछु र घोषणा गद�छु, "तपाS जी"वत परमेhवरको प(ु rीQट 

हुनहुु'छ।" प(सु ज1त,ै यो मेरो 1वगiय "पता +वारा मलाई �कट ग;रएको छ। यी शoदह*ले मलाई किBत 

सा'Bवना Rद'छ! म जा'दछु 8क म ज ेप�न गछु� र भ'छु तरै प�न मेरा सब ैदQुट "वचारह* र 

आशयह*को बाबजुद, जे भए प�न, म जा'दछु 8क म बा<ँदछु र माया गछु�। तपाS मा( म मेरो ध'यवाद र 

�शसंा Rदन। __________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

 

भाग 2 

पMरचय: येशलेू अ'नास र यहूदE 'यायप;रष+का सद1यह*को अगाHड आkनो केरकार परूा गनु�भयो। 

उसलाई थ:पड लगाईयो, $ग^ला गय{, आँखा पRz रा�यो, थ:पड लगायो र "पटेको $थयो। सा/ीह*ले उहाँबारे 

झूटा सा/ी Rदए। उहाँ ईhवर�न'दाको आरोप लगाइनभुयो र मBृयदु�ड पाउन लायकको �न'दा गनु�भयो। 

5बहान सबेरै Bयहाँ उपि1थत सबसँैग, सMपणू� सभाले �नण�य गरे (मकू� स 15:1) �तनीह*ले येशलूाई प&े, 

उहाँलाई टाढा लगे, र "पलातसलाई सMुपे (लकूा 23:1) सMभवतः यो 1थाना'तरणको &ममा न ैयेशलेू 

प(सुलाई हेनु�भयो जसले भख�र उहाँलाई अ1वीकार गनु�भयो। 
 

याद गनु�होस ्8क तपाSले प[नभुयो 8क येश ूरातभ;र उ}नभुएको $थयो र �न1स'देह, यस नdकलको 

म�ुामा जMमा भएकाह*ले भोगेका सब ैयातनाह*बाट उहाँ कमजोर हुनहुु'छ। उनी य*शलेमको द./ण-

पिhचम कोठामा मा$थ^लो कोठाबाट पदैल या(ा गद@ $थए जुन �न1तार चाडको भोज खाएको $थयो। 

उहाँलाई प&ने  सपाहEह*ले उनलाई शहरको द./णपिhचम /े(मा कैयाफाको घरमा ^याए जसले येशलूाई 

"पलातसको दरबारमा पठाए।   
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हामी जारE रा�न ुअ�घ अक{ कुरा। �Bयेक चारओटा ससुमाचारका प1ुतकह* (मBती, माक� , लकूा, र यहू'ना) 

मा येशकूो पजुi, उहाँको कQट, र मBृयकुो केहE अशंह* छन।् याद गनु�होस ्8क �Bयेक ससुमाचारका 

लेखकह*ले फरक sोताह*सMम पqुन लेखकेा $थए Bयसलेै �Bयेकले आफूले लेखकेा प1ुतकमा समावेश 

गरेको कुराको फरक उ�ेhय $थयो। हामी लकूाको प1ुतकमा अJययन जारE रा�नेछ�। 
 

असाइनमेट: प[नहुोस ्लकूा 23:1-7.   

• येश ूकहाँ पठाइनभुयो? 

• ती के $थए? 

• "पलातसको �नQकष� के $थयो? 

 

अPयास गनु�होस:्  
1. सभाले येश ूकहाँ लजैा'छ (पद 1)? _________________________________________________ 

"पलातस 26 ए.डी.देKख 36 ए.डी. सMम यहूRदयामा रोमी बडाहा8कम $थए। उनको बारेमा धेरै थाहा 

छैन तर हामीलाई थाहा छ 8क यहूRदयामा रोममा शासन गन�को ला$ग �नयिुdत ई<छाको ि1थ�त 

$थएन। हामीलाई यो प�न थाहा छ 8क "पलातसको राजनी�तक dया;रयर खतरामा पन� सdछ यRद 

उनको अ$धकार/े(मा दंगा फै लयो। Rदमागमा Bयो साथ, जारE रा�नहुोस ्... 

2. येश ू"वu> आरोप लगाइएको $थयो। उनीह*ले के दाबी गरे (पद 2)?   

___________________________________________________ 

___________________________________________________ 

___________________________________________________ 

3. "पलातसले येशलूाई के सोधे (पद 3)? _________________________________________________ 

र, येशलेू जवाफ Rदनभुयो, “_______________________________________________________.” 

4. "पलातसले येशकूा आरोप लगाउनेह*लाई के घोषणा गरे (पद 4)? __________________________ 

______________________________________________________________________________ 

5. भीडले के कुरा गय{ (पद 5)? _______________________________________________________  

_____________________________________ यो /(े "पलातसको अ$धकार/(े अ'तग�त $थयो।   

6. अब, "पलातस के जा'न चाह'थे (पद 6)? ____________________________________________ 

7. "पलातसले यस अव1था बाट बाRहर एक बाटो भेzाए। येश ूम�ुन हुनहुु'|यो _________________ 

/े(ा$धकार। Bयसोभए "पलातसले के गरे (पद 7)? ______________________________________ 

हामीलाई थाहा छ येशलूाई पRहला अ'नासमा ल$गयो र Bयसप�छ कैयाफामा पठाइयो। कैयाफासँग ै

भेला भएका मा�नसह*ले �नधो गरे 8क येश ू�न'दाको कारणले मनु�पन]छ, 8कनभने उहाँ आफू को हँु 

भनेर दाबी गनु�भयो। म�ुय पजुारEह* र अ* पदा$धकारEह*ले उहाँलाई मान] अ$धकार पाएनन ्

Bयसलेै �तनीह*ले उहाँलाई "पलातसको हातमा सिुMपRदए। येशसँूग "पलातसको पRहलो भेट प�छ 

उनले हेरोदलाई पठाएका $थए भ'ने कुरा लकूा एक मा( लेखक हुन।् 
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8. सMभवतः, हेरोद �न1तार चाड मनाउन गालEलबाट आएका $थए। उसको शाहE दरबार य*शलेमको 

पिhचमी भागमा dयाफासको घरदेKख टाढा अवि1थत $थयो। 

येशमूा हेरोदको ��त8&या क1तो $थयो (पद 8)? _________________________________ 

8कन (पद 8)? ____________________________________________________________ 

8कन (पद 8)? ____________________________________________________________ 

9. पद 9: हेरोद ___________________________________________________________________ 

तर येश ू_______________________________________________________________________ 

10. पद 10:  म�ुय पजुारEह* र  श/कह* _____________________________________________ 

11. पद 11:  हेरोद र उसका  सपाहEह* __________________________________________________ 

पद 11:  �तनीह* _____________________________ र उहाँलाई 8फता� पठाए ________________. 

12. पदबाट हेरोद र "पलातसको सMब'धको बारेमा हामी के  सdछ� 12? ________________________ 

______________________________________________________________________________ 

 

भाग 3 

परावत�न:  
1. कसलैाई प�न थाहा $थएन 8क येशलूाई के गन]। उहाँलाई मान� चाहनेह*सँग अ$धकार $थएन। 

जससँग अि�तयार $थयो Bयसले उहाँलाई कुन ैदोष फेला पारेन र उसलाई मान�को कुन ैकारण 

देखेन। एकले म�त गन� सdदैन तर �hन सोJन: मलेै येशसँूग के गर�? _____________________ 

______________________________________________________________________________ 

यRद म उहाँलाई मान� चाहनेह*को साथमा छु भने, के म यो गद�छु 8कन8क ... 

उहाँ को हुनहुु'छ भनेर दाबी गनु�हु'छ? _________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

मलाई उनको पhचाBताप गन� आ¡वान गन] कzरप'थी  श/ा को?  ___________________ 

________________________________________________________________________ 

उहाँ मेरो जीवनमा $चड$चड हुनहुु'छ जसले मलाई छेvनहुु'छ? ______________________ 

________________________________________________________________________ 

फे;र, म येश ूसगं के गरेको छु? _____________________________________________________ 

2. हेरोद सब ैयेशलूाई हेन� अBय'त उBसाRहत भए। ऊ केRह जाद ूको यिुdतहu हेन� चाहा'|यो। उसले 

येशकूो बारेमा जे सनेुका $थए, Bयसबाट उनले केहE चमBकारह* दे�ने आशा गरे। यसको सzा, 

हेरोदले येशलूाई बो^न प�न सकेनन।् ऊ पdकै प�न कुन ैचमBकार गन� उहाँलाई �ा:त गन� जादैँ 

$थयो। र, मेरो बारेमा के? के म हेरोदज1त ैछु? के म हेन� चाह'छु 8क येशलेू मेरो ला$ग के 

गनु�हु'छ? उहाँलाई अRहले मेरो �निMत �दश�न गन� मलाई के आhचय�कम�को आवhयकता छ? नयाँ 

काम? कि^पत कार? एक उपचार? एक अवधारणा? ममा के आhचय�कम�को ला$ग सोJन ुअ�घ म 

उहाँमा "वhवास गछु�? _____________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 
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येश ूrीQट, मेरो मिुdतदाता र मिुdतदाता हुनहुु'छ भनेर "वhवास गरेर "वhवास गनु� अ�घ म 

परमेhवरको शिdतको जाद ूहेन] �ती/ा गद@छु भनेर 1वीकान� मलाई के लाqछ? ________________ 

______________________________________________________________________________    

3. येशकूा आरोप लगाउनेह* द:ु Kखत $थए। �तनीह* कठोर $थए 8कनभने �तनीह* उहाँलाई मरेको 

चाह'थे। म कसरE उसको आरोप लगाउनेह* ज1त ैछु? के म येशसँूग ;रसाएको छु? के उसले 

मलाई �नराश तु̂ यायो? के उसले मलेै गन� खोजेको होइन र? 8कन उहाँले मलाई य�त पागल 

बनाउनहुु'छ? म 8कन उहाँबारे मेरा "वचारह* प;रवत�न गन� अ1वीकार गद�छु? के मलाई यसको 

कु�डलमा फसायो र मेरो ला$ग उहाँको महान ्�ेमलाई ब�ुन र 1वीकान�को ला$ग मलाई ;रलEज 

गद@न? _______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

4. हेरोद र �तनका  सपाहEह*ले उहाँसँग ैरमाए। �तनीह*ले येशकूो Kख^लE उडाए र $ग^ला गरे, 

उहाँलाई स'ुदर पोशाकले ढा8कRदए, र येशलूाई यहूदEह*का राजा भनेर दावी गन]लाई फे;र 

"पलातसकहाँ पठाए। के म उसको Kखसी गछु�? के येश ूमेरो मजाकको पा( हुनहुु'छ? मलाई उहाँको 

बारेमा मखू�तापणू� Rट:पणीह* गन�, उसको उपहास र उपहास गन�, उहाँलाई लगुा लगाउन र उहाँलाई 

परमेhवरको प(ुको *पमा आदर र आदरको सzा मखू�को ज1तो देखाउन कुन कुराले सिजलो 

बनाउँछ? ______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

 

�ाथ�ना: तपाSले येशसूगं गनु�भएको कुरा के हो भनेर 1वीकार गन� माफW Rदनहुोस।् नUता र पhचातापमा 

�भसुाम ुआउनहुोस ्र तपाSको प/मा दःुख भोqन ुभएकोमा उहाँलाई ध'यवाद Rदनहुु'छ य+य"प 

"पलातससँग तपाSलाई यो कुरा 1वीकानु� आवhयक छ 8क तपाSलाई "यस मा�नसका "वu> कुन ै

अ भयोगको कुन ैआधार भेRटएन"। _________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

र Bयसोभए, तपाSले परमेhवरको वचनलाई Jयानपवू�क स'ुनहँुुदा तपाSको ला$ग परमेhवरको राUो समाचार 

स'ुनहुोस ्1 जोन 1:9, "यRद हामी 
_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

 

भाग 4 

 

पMरचय: येशलूाई फे;र "पलातसकहाँ ल$गयो। यो सम1या "पलातसको हातमा $थयो। उसले येशलूाई 

$चनेको मा'छेलाई के गन] $थयो? हामीलाई थाहा छ येशसँूग अ*ले के गरे। अब "पलातसले आkनो च;र( 

�कट गन] पालो आउँछन।्   
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असाइनमेट: प[नहुोस ्लकूा 23:13-25. 

• "पलातस को सँग ैभेला भएका $थए? 

• भीडले कसलाई छोHडRदयो? 

• "पलातसले येशलूाई के गन] $थए? 

• "पलातसको �नण�य के $थयो? 

अPयास गनु�होस:् 
1. "पलातसले कसलाई बोलाए (पद 13)? ______________________________________________ 

2. उनले �तनीह*लाई के भने? 

पद 14: ______________________________________________________________ 

पद 14: ______________________________________________________________ 

पद 14: ______________________________________________________________ 

3. "पलातसले हेरोदको बारेमा के भने (पद 15)? _________________________________________ 

4. "पलातसले येशकूो बारेमा के भने (पद 15)? __________________________________________ 

5. "पलातसले यो समहूलाई उनले के गन� ला$गरहेको कुरा बताए (पद 16)? ____________________ 

______________________________________________________________________________ 

नोट: रोमी सजायह* य�त &ूर $थए 8क कRहलेकाहEं कैदE उसको मBृयदु�ड Rदन अ�घ न ैमद�छ। 

सजायहuमा कडा कोरा�इ and र कोरा� लगाईएको $थयो। 
 

5सकाउने: �न1तार चाडको Rदनमा �चलन $थयो 8क भीडले छा'ने एक कैदEलाई ;रहा ग;रयो (मBती 

27:15 एफ) मBती 27:17 अनसुार हामी जा'छ� 8क "पलातसले भीडलाई Rदएको "वक^प ____________ 

लाई छोvने वा ____________ लाई छोvने $थयो। मBती 27:16 र लकूा 23:19 मा हामी बरoबासको 

बारेमा के  सdछ�? _____________________________________________________________________ 

 

अPयास गनु�होस:् 
1. म�ुय पजुारEह* र ए^डरह*ले भीडलाई मनाए (मBती 27:20) भीडको ��त8&या क1तो $थयो जब 

"पलातसले सोधे 8क उनीह*मJये कसले उहाँलाई छोvने इ<छा गरे (पद 21)? _______________ 

2. तर लकूा 23:20 ले बताउँछ 8क "पलातसले येशलूाई छोHडRदन चाहेका $थए। Bयसो भए उसले के 

गरे? __________________________________________________________________________ 

3. भीडले के भ'दै $च<यायो (पद 21)? __________________________________________________ 

4. यस म�ुाको बारेमा मBतीले एdल ैभएको छोटो घटनाको बारेमा बताउँछन।् मBती 27:19 

प[नहुोस।् के हु'छ?  _____________________________________________________________ 
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स'देशले के भ'छ? ____________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

5. त�ेो पटक "पलातसले भीडसँग बोले (पद 4:14-22)। उनले के सोJछन ्(लकूा 23:22)? 

_____________________________________________________________________________ 

उसले येशकूो बारेमा के भ'यो?______________________________________________________ 

6. तर भीडले के माqयो (पद 23)? _____________________________________________________ 

7. "पलातसको अि'तम �नण�य के $थयो (पद 23)? ________________________________________ 

8. उसले __________________________________ जारE गj यो, �यिdतह*को छनौट (पद 24, 25), र 

__________________ येश ूउनीह*लाई _____________________________________________. 

9. यी स'दभ�ह*मा हामी "पलातसको बारेमा अ* के  सdछ�? 

माक�  15:15 ______________________________________________________________ 

जोन 19:12-13 ____________________________________________________________ 

मBती 27:24-26 ___________________________________________________________ 

10. मा राcयपालका  सपाहEह*ले येशकूो �यवहारको बारेमा हामीलाई के भ�नएको छ मBती27:27-31? 

उनीह*ले उसलाई कसरE लगुा लगाए? _________________________________________ 

�तनीह*ले उहाँलाई कसरE द�ुय�वहार गरे? _______________________________________ 

________________________________________________________________________ 

11. Bयसप�छ पद 31 का शoदह* आउँदछन:् "तब �तनीह*ले उहाँलाई ____________ लगेर _______ 

लगे।" यशयैा अगमवdता यशयैाले यशयैा 53:7 मा येशकूो बारेमा बोलेका छन।् भ"वQयवdताले के 

भ'छ? “उहाँ हुनहुु'|यो 
______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________.” 

 

भाग 5 

 

:वचार: "व�ोह र हBयाको अ भयोगमा भख�रै जेलबाट छुटेका कैदEलाई मनन नगरE जुनसकैु कथा सनुाउँदै 

यो जारE रा�न धेरै न ैसिजलो हुनेछ। मBतीले बरoबासलाई कु�यात कैदE भनेर सMबोधन गरे।   
 

हामी भीडलाई "पलातसको अनहुारमा कराइरहेको स'ुन सdछ�, "उसलाई &ूसमा टाqँनहुोस!् Bयसलाई &ूसमा 

टाँqनहुोस!् " 1पQटतः बाराoबालाई राKखएको �यालखाना �ेटो;रयमको एकदम ैनिजकै $थयो जुन बरoबासले 

भीडको $च<याएको र $च<याएको सनेुको हुनपुछ�। उनले "पलातसले सोधेका �hनह* स'ुन सdने $थएनन, 

तर एक�छनको ला$ग क^पना गनु�होस ्Bयो क1तो हु'|यो। ऊ राज�ोह र हBयाको ला$ग कैदE $थयो। मBृय ु

उसको सजाय हुने $थयो।   
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"पलातसले �hन सोधे: "तपाSह* मJये कुन चाRहँ म तपाSको ला$ग छोHडRदन चाह'छु?" भीडले करायो, 

"बरoबास!" अक{ �hन "पलातसले सोधे: “Bयसोभए rीQट भ�नने येशकूो साथमा म के ग*ँ?” भीडले 

$च<याए, “उसलाई &ुसमा टाँqनहुोस!्” तब "पलातसले सोधे होलान,् "8कन? उसले कुन अपराध गरेको छ? ” 

�तनीह* सब ैजोडले कराए, "उसलाई &ूसमा टाँqनहुोस!्"   

एक /ण  लनहुोस ्र जेलमा आफw लाई क^पना गनु�होस।् तपाS बाराoबा हुनहुु'छ। अब तपाSले स'ुनहुुने 

इटा लक शoदह* प[नहुोस।् तपाSको नाम ��त1थापन गनु�होस,् र यRद तपाS यो पRढरहनभुएको मRहला 

हुनहुु'छ भने, सव�नाम "उनको" लाई "उसको ला$ग" बद^नहुोस।्   

• तपाई के सो$चरहन ुभएको छ ______________________________________________________ 

• �तमीलाई के हुनेछ? ______________________________________________________________ 

तपाSलाई थाहा छ तपाSलाई तपाSको अपराधको ला$ग सजाय Rदइनेछ र तपाSलाई थाहा छ सजाय मBृय ु

हो! 
 

केRह /ण  लनहुोस ्र तपाSको ��त5बMब जारE रा�नहुोस।् जेलरले आएर जेलबाट छुटेको सनेुर भीडले 

येशलूाई &ूसमा झ�ुvयाएर मान� चाहेको भीडले बरoबासलाई के सो<यो होला क^पना गनु�होस।् 

अ"वhवसनीय लाqछ? बरoबासले येशलूाई आkन ै"वक^पको *पमा अनभुव गरे। येश ूआkना पापह* र 

सारा ससंारका पापह*को ला$ग वकैि^पक ब लदान हुनहुु'|यो।   
 

यशयैा अगमवdता यशयैाले यशयैा 53:4-5 मा येश ूहाUो "वक^पको *पमा बो^दछन।् यी पदह* ले�नहुोस ्

र  सdनहुोस ्8क कसरE येशलेू तपाSको जीवन मेरो र मेरो ला$ग ��त1था"पत गनु�भयो: _______________ 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

 

हो, येशलेू हाUो अशdतता  लनभुयो र हाUो पीडा सहनभुयो। उहाँ हाUो अपराधह*का ला$ग छेvनभुयो, 

हाUा पापह*का ला$ग उहाँ चdनभुयो। जुन शाि'तले हामीलाई शाि'त ^यायो उहाँ उहाँमा$थ हुनहुु'|यो, र 

उहाँको घाउह*ले हामी �नको भय�। 
 

एक पटक उहाँ ;रहा भएप�छ हामीलाई थाहा हँुदैन बरoबासले के गरे। के उहाँ कुन ैलकुाइएको 1थानमा 

केहE पर उ भनभुयो र उहाकँो ठाउँमा &ूसमा टाँ$गएको येश,ू &ूसमा टा$ँगएको येशलूाई दे�नभुयो? के उनले 

यी शoदह* भने, "ऊ मेरो ठाउँमा मद@छ? के उसले येशलूाई कुन ैगलत काम गरेको $थएन वा उहाँ 

परमेhवरको प(ु हुनहुु'छ भ'ने के कुन ै"वचार छ? के Bयसले उसलाई केहE फरक पाछ�? हो, हामी यी 

�hनह*को उBतर जा'दैन� तर हामी क^पना गन� सdछ� यो क1तो हुन सd|यो उसको जीवन पनुः �ा:त 

गन�का ला$ग। र, Bयो Bयो रात कहाँ गयो? उसले आkनो ;रहाइको बारेमा कसलाई भ'यो? 

 

जसरE बरoबासलाई उसको 5बतकेो सजाय र �न'दाबाट मdुत ग;रयो, BयसरE न ैतपाS र म प�न हाUो 

"वगतबाट ;रहा भएका छ�। हामी 1वत'( ग;रएको छ। हामी अब आशा र भ"वQयले भ;रएको नयाँ 

जीवनह* बाँ<न 1वत'( भएका छ�, भ"वQय उहाँसँग अन'तसMम! 8कन8क येशलेू हाUो सजाय भोqन ुभयो 

8कन8क हामी "पताको साम ुउहाँको वचन बाहेक खडा हु'छ� जसले हामीलाई /मा Rद'छ भनेर बताउँछ! 
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अब सब ैसिृQटमा कुन ैप�न कुराले हामीलाई परमेhवरको �ेमबाट अलग गन� सdदैन जुन हाUो �भ ुयेश ू

rीQटमा छ (रोमी 8:39). 

 

आवेदन �Qनह": तपाS र म जेलबाट छुटेका छ� 8कन8क येश ूहाUो ठाउँमा मनु�भयो। 

1. म के गन� जादैँछु? यसले मेरो जीवनमा क1तो  भ'नता ^याउँछ 8क मलाई मdुत ग;रयो? के म 

मेरो 1वत'(ता मनाउन छु? के म यसको बारे 5ब स�दै छु र म जRहले प�न बाँ<न सdछु? मेरो 

1वत'(ता��त मेरो ��त8&या के हुनेछ? म मBृयबुाट उMकन सके! 

2. म मेरो 1थानमा मरेकाह*लाई जा'न चाह'छु। म उहाँलाई $च'न ला$गरहेको छु ...  
________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 
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 बुबा, Hबस�नुहोस ्

 

पMरचय 

 

"पलातसले येशलूाई &ूसमा टाँगे। यो phय "पलातसको 'याय  सटबाट गoवाथा कलवारEमा सछ�। 

"पलातसले येशकूो �नद{षता पRहचान गरे तर भीडको धMकW र दंगाको सMभा�यताबाट उनी आफूलाई डराए 

Bयसलेै उनले आkनो �नद{ष मा�नसको रगतबाट �नद{ष घोषणा गद@ परैू परE/ाको हात धोए। 
 

एकले मदत गन� सdदैन तर &ूसमा टा$ँगएको मा'छेसगँ डराएर उ भएर �ाथ�ना गद@, "हे "पता, �तनीह*लाई 

माफ गनु�होस ्8कनभने उनीह*लाई के थाहा छैन उनीह* जा'दछन।्" य+य"प येशलेू बो^नहुुने यी �थम 

शoदह* हुन।् र Bयहाँ अझ ैछ। येश ूर अक{ &समा चोरह* मJयेको 5बचको वाता�लाप Jयानपवू�क स'ुन 

तपाईलाई �ोBसाहन ग;रएको छ। येशलेू एउटा मा�नसलाई �मोदवनमा 1वागत गद@ हुनहुु'छ तर &ूसमा 

टाँ$गएकाह*ले उहाँको ठzा गद@ र ठzा गद@छन।्   
 

उहाँलाई गालE गन]ह*ले "वhवास गरे 8क यRद येश ू&ूसबाट ओल�नभुयो भने यसले उहाँ rीQट हुनहुु'छ 

भ'ने �माKणत गद�छ। येश ू&ूसमा मनु�भयो जबसMम उहाँ मनु�भएन, जुनचाRहँ येश,ू अ भ"षdत जन, 

मसीहको ला$ग अि'तम उ�hेय $थयो। उहाँको मBृयलेु उहाँसँग सदाको ला$ग अन'त जीवन Rदनहुु'छ! 
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 बुबा, Hबस�नुहोस ्

 

पाठ 7 

भाग 1 

पMरचय: येशकूो जीवनकालभ;र मा�नसह*ले उहाँलाई मान� खोजकेा $थए। मBती 2:2 मा पवू�बाट मागी 

य*शलेम आएर सोधे, "यहूदEह*का राजा भएको मा�नस कहाँ छ?" उनीह*ले खोिजरहेको Bयो राजा पा$थ�व 

राजा $थएन (यहू'ना 18:36) तर rीQट, मसीहको *पमा आउनहुुने एक जना, भ"वQयवdताह*ले 

भ"वQयवाणी गरेकै भ"वQयमा उहाँ आउनहुुनेछ। य+य"प, यहूदEह*ले राजाको ��त/ा ग;ररहेका $थए, जसलाई 

उनीह* "वhवास गद�छन ्8क उनीह*ले इ�ाएलमा शासन गन]छन ्र उनीह*लाई रोमको शिdतबाट 

छुटाउनेछन।् Bयसकारण, यहूदEहuका एक ज'मजात राजाको पजूा गन� मागी सब ैउBसाRहत $थए। तर राजा 

हेरोदले यहूदEह*का राजा, मसीहको ज'म भएको खबर पाएप�छ उनको ��त8&या क1तो $थयो (मBती 2:3, 

8, 13, 16)? ____________________________________________________________________________ 

यहू'ना 1:49  मा नथ�नएलले गहन घोषणा गरे। उसले येशकूो बारेमा के भ'यो? ____________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

 

िज�मेवार/: प[नहुोस ्जोन 18:33-19:16. 

 

अPयास गनु�होस:् 
1. येश ूवा1तवम ैइ�ाएलको राजा हुनहुु'|यो! अब रोमी राcयपाल "पलातसले येशलूाई यो �hन सोधे 

8क यहूदEह*ले ईhवर�न'दा गरे र मBृयदु�ड पाए। �hन के $थयो (यहू'ना 18:33)? 

______________________________________________________________________________ 

2. येशलेू पदमा आkनो राcयको बारेमा के भ'नभुयो 36? __________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

3. तब "पलातसले भने, “Bयसो भए �तमी ____________ हौ (पद 37)!” 

येशलेू उBतर Rदनभुयो, “�तमीले भ'यौ म एक हँु _______________________________.” 

येश ू"पलातसलाई बताउनहुु'छ 8क उहाँ राजाको *पमा गवाहE Rदनलाई आउनभुयो _____ 

पद 38 मा "पलातसले एउटा �hन सोधे जुन आज प�न मा�नसह*ले सोJछन:्  _________ 

4. पद 38 मा "पलातस यहूदEह*कहाँ गए र भने, “_______________________________________.”  

5. "पलातसका  सपाहEह*ले येशलूाई बजैनी पोशाकमा राजाको पोशाकमा र काँडाको मकुुट बनाएर 

येशकूो Kख^लE उडाए। “_______________________________________________ (जोन 19:3).” 

6. फे;र "पलातस यहूदEह*साम ुआए (पद 4) र भ'छन,् “__________________________________ 

_____________________________________________________________________________.” 
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7. जब म�ुय पजूाहारEह* र यहूदEका +वारपालह*ले येशलूाई बजैनी व1( लगाएको र काँडाको मकुुट 

लगाएको देख,े तब उनीह* $च<याए, “__________________________! ___________________!” 

8. पद 6: "पलातस अझ ैिज�ी गद@: “________________________________________________.” 

9. तर यहूदEह*ले "पलातसको कमजोर ठाउँ भेzाए। पद 12 मा उनीह* के $च<याए? ____________ 

______________________________________________________________________________ 

10. "पलातसले येशलूाई बाRहर ^याए। ऊ 'यायआसनमा ब1छ र भ'छ, “______________________ 

_____________________________________________________________________ (पद 14).” 

11. �तनीह* कराए, “________________________________________________________(पद 15),” 

12. "पलातसले सोधे, “_____________________________________________________________?” 

13. म�ुय पजूाहारEह*ले भने, “_____________________________________________________.” 

14. "पलातसले मा�नसह* सम/ Rहvंछन ्र येशलूाई येशलूाई सिुMपRदए _______________ (पद 16). 

 

भाग 2 

:वचार: भीडले येशलूाई &ूसमा झु�vयाउन यिBतको य�त5ब¢न कुरा ग;ररहेको $थयो 8क मा�नसह* भेला 

हँुदै अ�घ, "ध'यका हुन,् जो �भकुो नाममा आउँदछन ्(लकूा 19:38)!" के गलत भएको $थयो? उनीह*को 

Rदमागमा के प;रवत�न आएको $थयो? के उनीह*ले आफू मखू� बनेको र यहूदEह*का राजा हँु भ'ने उनको 

दाबी सBय होइन भनेर सो<न थाले? के उहाँका आhचय�कम�ह*ले उनीह*लाई अ'धा बनाएको $थयो र 

उनीह* को हुन भनेर $च'नबाट रोdनभुयो? वा, हुनसdछ ती /णमा मा( �तनीह* समा�तएका $थए, भीडको 

उ'मादमा… 

 

Bयसोभए, यो एक फरक भीड भएको हुन सdछ ... �न1तार-चाड भ'दा अ�घका Rदनह*मा अ'य राजा 

ज1तो �यिdतह* य*शलेम आए। हेरोद महान ्को छोरो हेरोद एि'टपास गालEलबाट आइपगेु जहाँ उनले 

�न1तार चाड मनाउन टेटराक� को *पमा शासन गरे। �न1स'देह, उहाँ आkनो सेना र घोडाह*को सेना  लएर 

आइपqुनभुयो। "पलातस प�न  सज;रयाको दरबारबाट य*शलेम गएका $थए। �न1तार चाडको Rदनमा 

शाि'त कायम गन] सकं^प गरेका उनका  सपाहEह* प�न $थए। उनको उपि1थ�त यो $थयो 8क यहूदEह*ले 

रोमको शिdत र अ$धकारम�ुन ब1छन ्भनी याद ग*न ्भ'ने $थयो।   
 

Bयसोभए, य1तो भीडले कसले कराइरहेको $थयो: "उसलाई &ूसमा टाँqनहुोस!् उसलाई &ूसमा टाँqनहुोस!् 

�तUो "वचार: __________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

 

आवेदन:    
1. यRद तपाS भीडमा हुनभुएको भए, तपाSलाई क1तो लाqयो होला? __________________________ 

 ______________________________________________________________________________ 
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2. 8कन? _________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

 

:वचार: येशकूो �नद{षपन 1थापना र "पलातस +वारा घोषणा गरEएको $थयो। “मलेै कुन ैआधार पाइनँ 

...” "पलातसले येशलूाई छोHडRदन चाहेका $थए जबसMम यहूदEह*ले येशलूाई उसको राजाको "वu>मा 

नलागे। अब "पलातसले दईु राजाह* मJये छनौट गनु� परेको $थयो। Bयो यहूदE, यहूदEह*का राजा येश ू

हुनहुुनेछ 8क यो रोमी साUाcयका राजा  सजर हुनहुुनेछ? "पलातसले सUाट छा'छन,् जनताको छनौट, राजा 

जसले उनीह*लाई एक राQPको *पमा द;र� बनाउनभुयो र उनीह*लाई एक जनताको *पमा दमन 

गनु�भयो। �तनीह* येशसँूग केहE गन� चाहँदैनथ,े जसले सBयको गवाहE Rदनहुु'छ र �श1त जीवन Rदनहुु'छ 

(यहू'ना 10:10). "पलातसले गलत छनौट गरे। उसले गलत राजालाई माय{।  
 

आवेदन: 
1. �तUो राजा को हो? कसले आkनो जीवनमा  सहंासनमा ब1न र आkनो �दय र Rदमागमा शासन 

गन� 1वागत गनु�भयो? ____________________________________________________________ 

2. तपाइँको राजाको वण�न गन� केRह समय  लनहुोस:् ______________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

3. तपाSको राजाको बारेमा के तपाSको राजाले तपाSलाई आकष�क बनाउनहुु'छ? _______________ 

______________________________________________________________________________ 

 

स�झना: "पलातसले Bयो मा'छेमा कुन ैग^ती नभएको भ'दै सहE $थए। येशलूाई &ूसमा मान�को ला$ग 

उसको कुन ैआधार भेRटएन। येश ूपरमेhवरको  स> प(ु हुनहुु'|यो जो हाUो सzामा मद@हुनहुु'छ भनेर 

मानव प(ुको *पमा आउनभुयो। ____________ को ____________ उहाँ ____________ ____________ 

सब ै____________ बाट हुनहुु'छ (1 यहू'ना 1:7ख). यRद तपाSले आkनो मेमोरE लाइ�ेरEमा यो क"वता 

पRहले न ैथपेको छैन भने, यो �निhचत गनु�होस ्8क तपाSले अRहले ग;ररहन ुभएको छ। यी केRह 

शoदह*मा हामी आhवासन पाउँछ� 8क येशकूो बहाएको रगत हाUो आBमामा सफा गन] स8&य अ भकता� 

हो। हामी परमेhवरको थुमाको रगतमा धोइएका छ� जसले ससंारका पापह* हटाउँछन ्(यहू'ना 1:29).  

 

�ाथ�ना: हे �भ ुयेश,ू मलेै तपाईलाई मेरो यातनामा यातना भोगेको र लिcजत महससु गरेको छु। म 

"पलातसको छेउमा उ भरहेको दे�छु र भीडमा हामी सबलेै कराइरहेका $थय�, “उसलाई &ूसमा टाँqनहुोस!् 

Bयसलाई &ूसमा टाँqनहुोस!् " मलेै मेरो Rदमागको आखँाले जे दे�छु यसको बाबजूद, म तपाSलाई मा( मेरो 

ध'यवाद र �शसंा Rदन सdछु। तपाSको अन'त �ेम मेरो ला$ग र भीडमा कराउने सबकैो ला$ग हो। 

तपाSको रगत बहाएकोमा ध'यवाद जुन म मेरा सब ैअधम�बाट श>ु हुनसdछु। मेरो पाप तपाSको कारणले 

हटाइएको छ। तपाSको आBमाले मलाई यस सBयलाई "वhवास गन� र मेरो आBमालाई "वsाम Rदन स/म 

तु̂ यायो। _____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 
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भाग 3 

 

पMरचय: येशलूाई गेBसमनीमा भएका  सपाहEह*को हातमा सिुMपइएको $थयो, Bयसप�छ म�ुय पजुारEह*, 

"पलातस, हेरोदलाई सिुMपयो र फे;र "पलातसलाई सिुMपयो। अब "पलातसले येशलूाई भीडको इ<छामा 

समप�ण गरे र ऊ अ'तमा रोमी  सपाहEह*को हातमा सिुMप'छ र &ूसमा टाँ$गनेछ। उनको मBृय ुनिजकै 

छ। ऊ आkन ै&ूस बोdनको ला$ग ब�नएको हो। ऊ उसको अ�घ पन] सडकमा Rहvन ुपछ� , सडक जुन 

गोलगोथामा जा'छ, खोपडीको ठाउँ (माक�  15:22).   

 

कोहEले पxयाए। केRह पार ग;रयो। केहE "वलाप गरे र "वलाप गरे। केRह हावामा उडाए र कोहEले ठzा गरे। 

क�तले अपमान गरे। एक जनाले �ाथ�ना गरे। एक Rदए एक माफ ग;रयो। जब तपाS प[नहुु'छ, भीडमा 

आफw लाई खोcनहुोस।् &सदेKख नडराउनहुोस ्तर निजक आउनहुोस ्ता8क तपाS येशकूो अि'तम शoदह* 

स'ुन र स'ुन सdनहुुनेछ।   
 

िज�मेवार/: हामी म�ुय *पमा लकूा र &ूसमा यहू'नाको खाता हेन]छ�। लकूा 23:26-43 र यहू'ना 19: 

16-27 ख - प[नहुोस।् नोट: तपाSलाई &ूसको &ूसको ससुमाचारका "ववरणह* प[न �ोBसाRहत ग;रएको 

छ जुन कथा 27:32-44 र माक�  15:21-32 मा प�न पाउँछ�। 
 

अPयास (लकूाबाट 23):  

1.  सपाहEह*ले येशलूाई टाढा लगे। 1पQट छ, रोमी  सपाहEह*को कोरा� र सताएर उहा ँकमजोर 

हुनभुएको छ। कसले येश ू&स  बोdन बाJय छन ्(पद26)? ______________________________ 

हामीलाई उसको बारेमा के भ�नएको छ? _____________________________________________ 

माक�  15:21 ले बताउँछ 8क  शमोनका बाब ु$थए ___________________ र ________________.  

सMभवतः ऊ �ारिMभक इसाई चच�को नेता भयो। साइमन अRहले  ल5बयाको साइरेनीका हुन.्   

2.  शमोनले पद 26 मा येशलूाई पxयाउँदै गरेको दे�छ�। पद  27 मा को पxयाउँदैछ? ____________ 

______________________________________________________________________________ 

3. येश ूएdल ैमा;रने $थएन। अ*ह* को $थए उहाँसँग ैबाRहर �न1के (पद 32)? 

______________________________________________________________________________ 

4. जब �तनीह* _____________________________ भ'ने ठाउँमा आइपगेु, Bयहाँ उनीह*ले उहाँलाई 

__________________ साथसाथै ______________________ मा उनीह*को ____________ मा, 

अक{चाRह ंउहाँको ____________ मा (hलोक 33). 

5. येश ूभ'नभुएको स'ुने पRहलो शoद के हो (पद 34)? _____________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

6.  सपाहEह*ले उहाँलाई &ूसमा टाँगे ____________________________________________( पद 34) 

7. मा'छेह* के गद@छन ्(पद 35)? _____________________________________________________ 

8. “… तर शासकह* ____________________ उहाँलाई। �तनीह*ले भने, “______________________ 

_____________________________________________________________________________.” 
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9. अ�न  सपाहEह*लाई के हु'छ? उनीह*ले के गरे (पद 36)? ______________________________ 

�तनीह*ले उहाँलाई _________________________ �1ताव गरे र भने, “____________________ 

___________________________.” 

नोट: $च¡नले के प[यो जसले उसको अपराध घोषणा गj यो (पद 38)? _____________________ 

10. Bयहाँ अपराधीह* मJये एकजना जसले उनलाई झु�डयायो (पद 39). उसले येशलूाई �न'दा गरेको 

अपमान के $थयो? _______________________________________________________________ 

11. तर अ'य अपराधीले उहाँलाई ______________ (पद 40)। उसलाई दोष लगाउने अपराधीलाई के 

भ�नएको स'ुनहुु'छ? 40-41)? 

तपाS गनु�हु'न ____________________________________________________________ 

 र हामी _______________________________________________________________ 

तर यो मा'छे ___________________________________________________________ 

12. उनले येश�ूतर फक] र यसो भने, “____________________________________________________ 

______________________________________________________________________ (पद 42).” 

13. येशलेू जवाफ Rदनभुयो, “_____________ �तमी _________ _____________ छौ ______________ 

(पद 43).”     

 

भाग 4 

 

:वचार: धम�शा1(को यस ख�ड (लकूा 23:26-43) मा "वचार गनु�पन] धेरै बुँदाह* छन।् हामी केहEलाई हेर� 

र सोध� 8क परमेhवरको आBमाले हामीलाई येशकूो �ेमको गRहरो मू̂ या कनमा डो . याउँछ जसलाई उहाँ 

कQट भोqनभुयो र मनु�भयो। 

1. हामीलाई भ�नएको छ 8क  शमोन &ूस बोdने येशकूो प�छ लागे, जुन "पताको �ेम बाहेक आkन ै

&ूसमा टाँ$ग'|यो। उसले &ूस उठायो र येशकूो प�छ लाqयो। येशलेू आkनो सेवकाईको सuुमा 

चेलाह*लाई के भ'न ुभएको $थयो जब उहाँ उनीह*सँग उनको मBृयकुो बारेमा कुरा गन] �यास 

गनु�हु'|यो (मBती 16:24-25)? _______________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

2. हामीलाई भ�नएको छ 8क मा�नसह*ले उहाँलाई पxयाए, "मRहलाह* जसले शोक गरे र उहाँको 

�निMत "वलाप गरे।" मRहलाह*ले उनको सेवाको अव$धभ;र न ैयेशकूो सेवा गरेका $थए (लकूा 

8:2). उनीह*को साथी, येशसँूग भएको &ूरता देखेर उनीह* किBत दःुखी भए होलान?् उहाँको मBृय ु

अप;रहाय� $थयो य+य"प उनीह*��त उहाँको महान ्�ेमले उहाँलाई कQट भोqन र मन� बाJय 

तु̂ यायो।   

3. उहाँको &स भ"वQयवाणीह*को ठाउँमा प�न परूा भयो। यशयैा 53:12 ले हामीलाई के भ'छ? दईु 

अपराधीह*को बीचमा रहेको येशकूो &सको अथ� के हो? ________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

4. लकूा 4:1-13 ले येशकूो कथा रेकड� गद�छ जब ऊ मuभ ूममा शतैानले परE/ामा पारेको $थयो। 

कथा प[नहुोस ्र पद 3,6 र 9 मा �लोभनह* पRहचान गनु�होस ्शतैानले "यRद तपाS परमेhवरका 
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प(ु हुनहुु'छ भने ..." भ'ने वाdयांशलाई दईुमJये दईु �लोभनमा �योग गनु�हु'छ। Bयसोभए, 

उहाँलाई आkनो �लोभनह*को पासोमा पान�देKख असमथ� भएकोले पद  13 मा भ�नएको छ 8क 

(शतैान) उहाँबाट _____________ ____________________ सMम। " लकूा 23 मा हामी �योग 

भएका य1त ैशoदह* स'ुन सdछ� ... 

शासकह*ले (पद 35): ____________________________________________________ 

 सपाहEह*ले (पद 37): ___________________________________________________ 

एक अपराधी +वारा (पद 39): _____________________________________________ 

&ूसमा जMमा भएकाह*लाई �योग गरेर शतैानले उसको “अवसरको समय” फेला पाय{ र फे;र 

येशलूाई �लोभनमा पाद@ भ'यो, "यRद �तमी वा1तवमा को हौ भनेर भ'यौ भने �तमी" हौ, यसो 

गनु�पद@न। " सबलैाई �माKणत गनु�होस ्तपाS को हुनहुु'छ अि'तम चमBकार गरेर। आफैलाई बचत 

गनु�होस।् &सबाट तल आउनहुोस।् हामीलाई �माण Rदनहुोस ्8क तपाS मसीह, rीQट, चु�नएको, 

यहूदEह*का राजा हुनहुु'छ। ” 8&1टमा य1त ैकQट सहँदै येश ूशतैानको �लोभनह*को सबभै'दा 

कमजोर हुनहुु'छ। यहू'ना 12:27 बाट हामी के अ'तरpिQट पाउँछ�? येश ूआkना चेलाह* सत के 

हुनेछ भनेर बताउँदै हुनहुु'|यो। “… र म के भनूँ? 'बबुा, ______________ मलाई ____________ 

यो ____________'?  तर यस ____________ का ला$ग म यस ____________ मा आएको हँु। 

__________________, ________________________________________________ �तUो नाम।"   

 

समापन: यो पRहलो पाठ अचानक समा:त हु'छ। येश ू&ूसमा टा$ँगएको छ। उसले Bयसो गन]ह*का 

ला$ग �ाथ�ना गरेको छ र उसको छेउमा &ूसमा टाँ$गएको चोरलाई वचन Rदएको छ, "आज �तमीहu मसँग 

�मोदवनमा छौ।" हामी भाग 1 को �नQकष�मा पगेुका छ�। हामी भगवानको �ेम, हाUो जीवन - भाग 2 

सuु गन� तयार छ�. 
 

यहू'ना 15:13  मा हामीलाई भ�नएको छ, "कसलेै आkनो  म(को ला$ग आkनो जीवन अप�ण गनु�भ'दा 

ठूलो �ेम अ* कसकैो छैन।" यो हाUो ला$ग हो, साथीह*। कथा समा:त भएको छैन। येश ू&ूसमा 

झुि�डरहन ुभएप�छ यो कथाको अ'Bय हँुदैन। कथा अRहलेको सब भ'दा राUो समाचारसँग अ'त हु'छ! 

तपाSलाई �ेस गन� र परमेhवरको �ेम, हाUो जीवन - भाग 2 सuु गन� �ोBसाRहत ग;रएको छ! 
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अ�त;रdत &स कनेdट बाइबल अJययन डाउनलोडह* कुन ैशु̂ क 5बना उपलoध छन.्  

म'(ालयको वेब साइट £मण गनु�होस:्  www.crosscm.org.  

हामीलाई तपाSबाट स'ुनहुोस!् 

Rटफनीलाई सMपक�  गनु�होस:्:  admin@crosscm.com 


