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यहून्नाको
ससुमाचार

ी ससंारमा आउन ु भयो
1 ससंार सिृ हुन पिहल्यै त्यहाँ वचन* िथयो। त्यो वचन परमे रसगं िथयो,

अिन वचननै परमे र हुनहुुन्थ्यो। 2 उहाँको वचन शरुूमा परमे सगं हुनहुुन्थ्यो।
3 र उहाँकै माध्यमबाट िव सजृना हुन सक्यो। उहाँ िबना केही सजृना हुन सकेन।
4उहाँ स्वयं जीवन हुनहुुन्थयो। त्यो जीवन मािनसहरूको िन म्त ज्योित िथयो। 5 त्यो
ज्योित अधँ्यारोमा चम्कन्छ। अिन अन्धकारले ज्योितलाई िज सक्दनै।

6 परमे र ारा पठाइएको यहून्ना नाउकँा एकजना मािनस िथए। 7 यहून्ना त्यही
ज्योितको िवषयमा साक्षी िदन आएका िथए। उनकै माध्यम ारा मािनसहरूले ज्योित
र िव ासबारे जान्न-सनु्न पाए। 8 यहून्ना ज्योित िथएनन,् तर उनी ज्योितको बारेमा
साक्षी िदन आएका िथए। 9 सत्य-ज्योित ससंारमा आइरहकाछन ्भनरे उनले बताई
िदए। त्यो ज्योितले सम्पणूर् मािनसहरूलाई ज्योित िदनछे।

10 उहाँ ससंारका हुनहुुन्थ्यो, ससंार उहाँ ारा हुन आयो, तर ससंारले उहाँलाई
िचनने। 11 उहाँ स्वयलंे सजृना गरेको ससंारमा आउन ु भयो तर उहाँको आफ्नो
मािनसहरूले उहाँलाई स्वीकार गरेनन।् 12 केही मािनसहरूले मा उहाँलाई स्वीकार
गरे। ज-जसले उहाँलाई स्वीकार गरे उनीहरूलाई मा परमे रको सन्तान हुने
अिधकार उहाँले िदनभुयो। 13 ती बालकहरू ाकृितक तवरबाट जन्मकेा िथएनन।्
ितनीहरू आफ्नो आमा-बाबकुो शारी रक इच्छा अथवा िनणर्यबाट जन्मकेा
िथएनन।् बद्लामा ितनीहरू परमे रबाट जन्मकेा िथए।

14 वचन शरीर हुन आए र हामी माझ बस।े हामीले उहाँको मिहमा दखे्यौं, अिन
हामीले िपताका एकमा पु को मिहमा जस्तो उहाँको मिहमा दखे्यौं। वचन अनु ह
र सत्यताले पणू र् िथयो। 15 यहून्नाले ी कै सम्बन्धमा मािनसहरूलाई भन,े “उहाँ
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, यसको अथर् ी हो, परमे रले आफ्नो िवषयमा मािनसहरूलाई यसरी भन्न ु भयो।
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एकजना हुनहुन्छ जसका िवषयमा म भिनरहकेो िथएं, ‘जो म पिछ आउनु हुन्छ,
उहाँ मभन्दा महान हुनहुुन्छ। िकनभने उहाँ मभन्दा पिहल्यै आउन ु भएको िथयो।’ ”

16 हो, वचन अनु ह र सत्यको भण्डार हुनहुुन्छ। हामीले उहाँबाट धरैे आिशष
पाएका छौं। 17 मोशाबाट वस्था दान ग रएको िथयो तर अन ु ह र सत्यको
बाटो यशे ू ी बाटै आयो। 18 कसलैे पिन किहल्यै परमे रलाई दखेकेा छैनन।्
तर एकमा पु जो परमे र हुनहुुन्छ अिन जो िपताको अित निजकमा हुनहुुन्छ र
उहाँले हामीलाई परमे र िचनाउन ु भएकोछ।

यहून्नाले यशे ूको िवषयमा बताउन ु हुन्छ
(म ी 3:1-12; मकूर् स 1:1-8; लकूा 3:15-17)

19 यरूशलमेमा यहूदीहरूले केही पजूाहारीहरू र लवेीहरू यहून्नाकहाँ पठाए।
ितनीहरूलाई यहून्ना लाई “ितमी को हौ?” भिन सोध्न पठाए। 20यहून्नाले त्य ु र
िदनलाई िहच ्िकचाएनन,् खलुस्त भनी िदए, “म ी होइन।”

21 यहूदीहरूले यहून्नालाई सोध,े “तब ितमी को हौ? ितमी ए लया हौ?”
यहून्नाले उ र िदए, “होइन, म ए लया होइन।”

यहूदीहरूले सोध,े “के ितमी अगमव ा हौ?”
यहून्नाले उ र िदए, “होइन, म अगमव ा होइन।”
22 तब यहूदीहरूले सोध,े “तब ितमी को हौ? आफ्नो िवषयमा हामीलाई बताऊ

िक जसले हामीलाई पठाए ितनीहरूलाई बताउन सकँू। ित ो िवषयमा ितमी के
भन्छौ?”

23 यहून्नाले ितनीहरूलाई अगमव ा यशयैाको वाणीहरू भन:े

“मरूभिूममा िचच्याई िहडं्ने मािनसको म आवाज हु:ँ
‘परम भकुो िन म्त मागर् सोझो बनाऊ भन्द।ै’ ” यशयैा 40:3

24 ती यहूदीहरूलाई फ रसीरूले पठाएका िथए। 25 ितनीहरूले यहून्नालाई
सोध,े “यिद ितमी ी होइनौ, ए लया होइनौं, अगमव ा पिन होइनौ भने िकन
ितमी मािनसहरूलाई बि स्मा िदन्छौ?”

26यहून्नाले उ र िदए, “म पानीले मािनसहरूलाई बि स्मा िदन्छु। तर एकजना
मािनस ितमीहरूसगंै अिहले हुनहुुन्छ जसलाई ितमाहरू िचन्दनैौ। 27 ती एक मा
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मािनस जो मरेो पछािड आउनहुुन्छ, जसको म जु ाको िफ ा खोल्ने योग्य सम्म
छैन।”

28 यी सबै कुराहरू यदर्न नदीको अक स्थान बथेानीयमा भइसकेको हो। त्यो
जहाँ यहून्नाले मािनसहरूलाई बि स्मा िदइरहकेा िथए।

यशे,ू परमे रका थमुा
29 अक िदन यशेलूाई आफूितर आइरहन ु भएको यहून्नाले दखेरे भन,े “हरे,

परमे रका थमुा जसले ससंारको पापहरू उठाई लाने छ। 30 त्यो उही हो जसको
िवषयमा मलैे भनकेो िथएँ। ‘एकजना परुुष मरेो पिछ आउनवेाला हुनहुुन्छ जो मभन्दा
महान ् हुनहुुन्छ िकनभने उहाँ मभन्दा पिहले नै अ स्तत्वमा हुन ु हुन्थ्यो।’ 31 उहाँ
को हुनहुुन्छ भनरे पिन मलैे जानकेो िथइन, तर म मािनसहरूलाई पानीले बि स्मा
िददै आएँ तािक यहूदीहरूले जाननु ् िक उहाँ ी हुनहुुन्छ।”

32-34 तब यहून्नाले भन,े “ ी को िथए भनरे पिन जा न्दन िथएँ। तर
परमे रले मलाई पानीले मािनसहरूलाई बि स्मा िदन पठाउन ु भएको हो। अिन
परमे रले मलाई भन्नभुयो, ‘ितमीले आत्मा ओ लर्दै एक जना मािनसमािथ बसकेो
दे छेौ। त्यही मािनसले पिव आत्मा ारा बि स्मा िदनछेन।्’ ” यहून्नाले भन,े
“मलैे यो सबै भइरहकेो दखेकेोछु। मलैे स्वगर्बाट आत्मा ओलर्दँ ै गरेको दखेें। मलैे
पिव आत्मालाई ढुक्कुर जस्तै दखेें अिन उहाँमािथ बसकेो दखेें। मलैे यो दखेकेो
हु ँ र म गवाही पिन िदन्छु िक उहाँ परमे रका पु हुनहुुन्छ।”

यशेकूा थम चलेाहरू
35 अक िदन फे र यहून्ना त्यहाँ उप स्थत िथए। उिनसगँ उहाँका दइुजना

चलेाहरू िथए। 36 यहून्नाले यशे ू िहिडरहकेा दखेे र उनोले भन,े “हरे, परमे रका
थमुा।”

37 यहून्नाको कुरा सिुनसके पिछ ती दइु चलेाहरू यशेकूो पिछ लाग।े 38 यशेलूे
फकर हने ुर् भयो र उहाँको पिछ ती दइुजना चलेा आहरहकेो दखेरे उहाँले भन्नभुयो,
“ितमीहरू के चाहन्छौ?”

ती दइूजनाले भन,े “रब्बी, तपाँईं कहाँ ब हुुन्छ?”
39 यशेलूे उ र िदनभुयो, “मसगँ आओ अिन ितमीहरूले दे छेौ।” तब ती

दइुजना यशेसूगं गए। ितनीहरूले यशे ू ब ु भएको ठाउँ दखे।े त्यस िदन यशेसूगंै
ितनीहरू वास बस।े त्यसबलेा चार बजी सकेको िथयो।
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40यहून्नाबाट यशेकूो िवषयमा जाने पिछ ितनीहरू यशेकैू पिछ लाग।े ती दइुजना
मध्ये एकजनाको नाउँ अ न् यास िथयो। ितनी िशमोन प सुका भाइ िथए। 41 पिहले
अ न् यसलेआफ्नो भाइ िशमोनलाई खोज्ने काम गरे। िशमोनलाई अ न् यासलेभन,े
“हामीले मसीह पाएकोछौं”

42 तब िशमोनलाई अिन यासले यशेकूहाँ ल्याए। यशेलू े िशमोनतफर् हदे भन्न ु
भयो, “ितमी यहून्नाको छोरो िशमोन हौ। ितमीलाई केफास† भिनने छ”

43 अक िदन गालील जान यशेलू े िन य गन ुर्भयो। यशेलू े िफ लपलाई
भटे्नभुयो र भन्नभुयो “मलाई प ाउ।” 44 अ न् यास र प सु जस्तै िफ लप
पिन बथेसदेा शहरका िथए। 45 िफ लपले नथानलेलाई भे ाए र भन,े “मोशाले

वस्थामा के ले ु भएको िथयो सम्झ। मोशाले एकजना मािनस आइरहछे भनी
ले ु भएको िथयो जो आइरहकेो छ। अगमव ाहरूले पिन उहाँको िवषयमा ले ु
भएको िथयो। हामीले उहाँलाई नै पायौं। उहाँको नाउँ यशे ू हो, योसफेका पु । उहाँ
नासरतका हुनहुुन्छ।”

46 तर नथानलेले िफ लपलाई सोध,े “के नासरतबाट केही असल कुरो आउन
सक्छ?”

िफ लपले उ र िदए, “आएर हरे।”
47 यशेलूे नथानलेलाई आफूतफर् आइरहकेो दे ु भयो र भन्नभुयो, “यो

आइरहकेो मान्छे साँ च्च नै एकजना इ ाएली हुन।् उनमा त्यस्तो कुनै खराबी छैन।”
48 नथानलेले उहाँलाई सोध,े “मलाई कसरी तपाईंले िचन्नहुुन्छ?”
यशेलूे उ र िदनभुयो, “िफ लपले ितमीसगं मरेो िवषयमा बात गनर् भन्दा पिहल्यै

ितमी नभेारको रूखमिुन हुदँा नै ितमीलाई दखेें।”
49 तब नथानलेले यशेलूाई भन,े “रब्बी तपाई परमे रका पु हुनहुुन्छ। तपाईंनै

इ ाएलका राजा हुनहुुन्छ।”
50 यशेलूे नथानलेलाई भन्नभुयो, “ितमी यसकारण िव ास गदछौ िक मलैे

ितमीलाई नभेारको रूखमिन दखेकेो िथएँ भनरे? ितमीले यो भन्दा महान चीज
दे छेौ।” 51 तब यशेलूे पिन भन्नभुयो, “म ितमीलाई सत्य भन्नछुे। ितमीहरू
सबलैे स्वगर् उि एको दे छेौ अिन ितमीले ‘परमे रका स्वगर्दतूहरूलाई मािनसको
पु मािथ जाँदै तल आउँद,ै गरेको दे छेौं।’ ”
† 1:42: “ ”
“ ”



2:1 v यहून्ना 2:12

2
कानामा िववाह-समारोह

1 दइुिदन प ात ् गालीलको काना भन्ने शहरमा िववाह समारोह भइरहकेो
िथयो। यशेकूी आमा त्यहाँ हुनहुुन्थयो। 2 यशे ूअिन उहाँका चलेाहरूलाई पिन त्यहाँ
िनम्त्याईएको िथयो। 3 िववाह समारोहमा शस्त दाखरस िथएन। दाखरस जित
सिकसके पिछ यशेकूी आमाले उहाँलाई भिनन ्“ितनीहरूसगं अरु दाखरस छैन।”

4 यशेलूे उ र िदनभुयो, “ि य नारी, मलैे के गन ुर् पछर्, मलाई नभन मरेो समय
अझ आई सकेको छैन।”

5 यशेकूी आमाले नोकरहरूलाई भिनन ्“उहाँले जे भन्न ु हुन्छ त्यही गर।”
6 त्यहाँ ढुगंाका ठूल-ठूला छ वटा पानीका घ्याम्पाहरू िथए। यहूदीहरूले आफ्ना

श ु ी धमार्न ु ानमा ती पानीका घ्याम्पाहरू चलाउने गदर्थ।े त्यके घ्याम्पाहरू बीस
अथवा तीस गलेने प रमाणको िथयो।

7 यशेलूे नोकरहरूलाई भन्नभुयो, “घ्याम्पाहरू पानीले भर।” तब नोकरहरूले
मखुसम्मै घ्याम्पाहरूमा पानी भ रिदए।

8 तब यशेलूे नोकरहरूलाई भन्नभुयो, “अब केही पानी घ्याम्पाबाट िनकाल र
लगरे समारोहका अध्यक्षक कहाँ पयुार्ऊ।”

ितनीहरूले त्यसै गरे। 9 िववाह समारोहका म ु खयाले चाख,े पानी दाखरस
भइसकेको िथयो। दाखरस कहाँबाट आयो ितनलाई थाहा भएन। तर यो िवषय
नोकरहरालाई मा थाहा िथयो जसले पानी ल्याएका िथए। तब मु खयाले बहेुलालाई
बोलाउन पठाए र 10 उनले बहेुलालाई भन,े “मािनसहरूले पिहले रा ो दाखरस सधंैं
बाँडछन।् पिछ पाहुनाहरू गएपिछ अ लक सस्तो दाखरस बाँड्न थाल्दछन।् तर
ितमीले अिहलसेम्म रा ो दाखरस जोगाएर राखकेा रहछेौ।”

11 यशेलूे सवर् थम गालीलको काना शहरमा गन ुर् भएको चमत्कार यही िथयो।
यशेलू े आफ्नो महानता दखेाउन ु भयो। अिन उहाँका चलेाहरूले उहाँमािथ िव ास
गरे।

12 त्यसपिछ यशे ूकफनर्हुम शहर तफर् जान ु भयो। उहाँकी आमा, भाइहरू अिन
चलेाहरू उहाँसगंै गए। ितनहरू केही िदनको लािग मा कफनर्हुममा बास बस।े

यशेकूो म न्दरतफर् स्थान
(म ी 21:12-13; मकूर् स 11:15-17; लकूा 19:45-46)
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13यहूदीहरूको िनस्तार चाड*अित निजक िथयो। अतः यशे ूयरूशलमेतफर् जान ु
भयो। 14 यरूशलमेमा यशे ू म न्दर तफर् जान ु भयो। उहाँले म न्दरमा मािनसहरूले
गाई-गोरू, भेंडा अिन परेवाहरू बचे्दै गरेको दे ु भयो। अन्य मािनसहरू टेबलमािथ
बिसरहकेो दे ु भयो। ितनीहरू लनेदने र मािनसको पसैाको पार ग ररहकेा
िथए। 15 यशेलूे केही डोरीका टु ाहरू लएर कोरार् बनाउनभुयो। तब जम्मै ती
मािनसहरूलाई भेंडा र गाई सिहत म न्दर बािहर क्षे वाट लघान ुर् भयो। यशेलू े
लनेदने ग रएको पसैा छरप पाद टेबल उल्टाई िदनभुयो। 16 यशेलूे ती ढुकुरहरू
बचे्नहेरूलाई भन्नभुयो, “यी चीजहरू यहाँबाट लगरे गइहाल। मरेा िपताको घरलाई
िकनबचेको बजार जस्तो नबनाऊ।”

17यो भइसके पिछ यशेकूा चलेाहरूले धमार्शा मा के ल खएको िथयो त्यसको
सम्झना गरेः

“तपाईंको घरको ताले मलाई मानछ।” भजनसं ह 69:9
18 यहूदीहरूले यशेलूाई भन,े “यी चीजहरू गन तपाईंको अिधकारको माणको

लािग चमत्कार दखेाउन ु होस।्”
19 यशेलूे भन्नभुयो, “यो म न्दरलाई ध्वशं पार र फे र म यसलाई तीन िदनमा

बनाई िदनछुे।”
20 यहूदीहरूले भन,े “यो म न्दर िनमार्ण गनलाई मािनसहरूलाई छयालीस वषर्

लागकेो िथयो। यसकारण यसलाई तीन िदन िभ मा फे र बनाउन सक्छु भनरे कसरी
घोषणा गनर् सक्छौ?”

21 वास्तवमा म न्दरको सदंभर् यशेलूाई आफ्नो शरीरसगं िथयो। 22 मतृ्यबुाट
उहाँ बौरी उठी सकेपिछ उहाँले त्यसो भनकेो कुरा उनका चलेाहरूले सम्झ।े तब
यशेलूे भन्नभुएको वचन र धमर्शा मा ितनीहरूले िव ास गरे।

23 यहूदीहरूको िनस्तार चाडको समय यशे ू यरूशलमेमा हुनहुुन्थ्यो। उहाँको
चमत्कारहरू दखेइसके पिछ धरैे मािनसहरूले उहाँमािथ िव ास गनर् थाल।े 24 तर
यशलूे ितनीहरूमािथ भरोसा रा ु भएन। िकन त्यसो गन ुर् भयो? िकनभने ती
मािनसहरूले उहाँ ित के सोिचरहकेा हुन्थ,े 25 कसलैे मािनसहरूको िवषयमा
* 2:13:

(चाड़) हो। मोशाको समयमा परमे रले ितनीहरूलाई िम को दासत्वबाट मु गराउन ु भएको
सम्झनामा यो िदन त्यके वषर् िवशषे कारले मनाइन्छ।(लवेी 23:4-8; वस्था 16:1-8)
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उहाँलाई भन्न ु पन आवश्यक िथएन िकनभने उहाँले मािनसको हृदयमा के छ जान्न ु
हुन्थ्यो।

3
यशे ू र िनकोदमेस

1 त्यहाँ िनकोदमेस नाउँ भएको एकजना मािनस िथए। ितनी फ रसीहरू मध्ये
एक अिन यहूदीहरूका अगवुाहरू मध्ये एकजना िथए। 2 एक-रात िनकोदमेस
यशेकूहाँ आए। उनले भन,े “रब्बी, हामी जान्दछौ तपाईं परमे र ारा पठाएको
एकजना िशक्षक हुनहुुन्छ। िकनभने परमे रको सहयोग िबना तपाईंले जनु
चमत्कारहरू गन ुर् हुदँछै कुनै मािनसले गन ुर् स ै न।”

3 यशेलूे उ र िदन ु भयो, “म ितमीलाई सत्य कुरा भन्छु। मािनस फे र एकपल्ट
जन्मन ु पछर्। यिद मािनस फे र जन्मने भन,े त्यसले परमे रको राज्यमा वशे पाउने
छैन।”

4 िनकोदमेसले भन,े “एक मािनस जो बढूो छ, ऊ फे र कसरी जन्मन सक्छ?
के ऊ पनुः आमाको गभर्िभ दो ो पल्ट प सक्छ अिन फे र जन्मछ?”

5 तर यशेलू े भन्नभुयो, “म ितमीलाई सत्य कुरा भन्छु। मान्छे पािन र आत्माबाट
जन्मन ु नै पछर्। यिद ऊ त्यसरी जन्मने भन,े परमे रको राज्यमा वशे गनर्
स ै न। 6 मान्छेको शरीर आमा-बाबबुाट ज न्मन्छ। तर मान्छेको आ त्मक जीवन
आत्माबाट ज न्मन्छ। 7 अचम्म नमान, मलैे ितमीलाई भनें, ‘ितमी पनु ज न्मनै
पछर्।’ हावा जता चहान्छ त्यतै बहन्छ। ितमीले हावा बहकेो सनु्छौ। 8 तर हावा
कहाँबाट आउँदछ र कताितर गइरेहछ ितमी जान्दनैौ। यसथर् मान्छे त्यसतै हूदँछ जो
आत्माबाट जन्मन्छ।”

9 िनकोदमेसले सोध,े “यी सबै कसरी सम्भव हुनसक्छ?”
10 यशेलूे भन्नभुयो, “ितमी इ ाएलको एक िशकक्ष हौ। तर अझसम्म यी

कुराहरू बझुदनैौ? 11 म ितमालाई सत्य कुरा भन्छु। हामी जे जान्दछौ त्यसको
िवषयमा कुरा गनछौ। हामीले जे दखेकेा छौ त्यसको साक्षी िदन्छौ। तर पिन
ितमीले हा ो साक्षी स्वीकार गदनौ। 12 पथृ्वीमा भएका कुराहरूको िवषयमा मलैे
भिनससकेुकोछु। तर ितमी िव ास गदनौ। तब ितमीले कसरी िव ास गछ यिद
मलैे स्वग य वस्तहुरूको िवषयमा कुरा गरे भन?े 13 मािनसको पु बाहकेा कोही
किहल्यै स्वगर् गएको छैन। उहाँ नै एक हुनहुुन्छ जो स्वगर्बाट तल आउनु भयो।
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14 “मोशाले मरूभिुममा सपर्लाई उठाउन ु भयो। मािनसको पु सगं पिन त्यस्तै
छ। मािनसको पु पिन उचा लन ु पछर्। 15 त्यसथर् उहाँमािथ िव ास गन त्यकेले
अनन्त जीवन पाउनछे।”

16 हो, परमे रले ससंारलाई यित सा ो मे गन ुर्भयो, िक उहाँले आफ्ना एकमा
पु लाई िदन ु भयो। परमे रले आफ्ना पु लाई िदन ु भयो त्यस ारा उहाँमािथ
िव ास गन कोहीपिन नाश हुने छैन, तर अनन्त जीवन ा गनछ। 17 परमे रले
आफ्ना पु लाई ससंारको न्याय गनर्लाई पठाउन ु भएको होइन। तर परमे रले
आफ्ना पु लाई उहाँबाट ससंार बाँचोस ् भनरे पठाउन ु भएको हो। 18 जसले
परमे रको पु मािथ िव ास गदर्छ त्यो दोषी ठह रंदनै। तर जसले िव ास गदन र
उसको पिहल्यै न्याय भइसको छ ऊ विहष्कृत हुन्छ। िकन? िकनभने त्यस मािनसले
परमे रको एकमा पु मािथ िव ास गरेकोछैन। 19 मािनसहरूको न्याय यही
आधारमा ग रन्छः ससंारमा ज्योित आएकोछ, तर मािनसहरूले ज्योितको बद्लीमा
अन्धकार मन पराए। िकन? िकनभने ितनीहरूले द ु कामहरू ग ररहकेा िथए।
20 त्यके जसले द ु -कामहरू गदर्छ त्यसले ज्योितलाई घणृा गछर्। ितनी ज्योित
तफर् आउने छैन। िकनभने उसको द ु कामहरू ज्योितमा दे खनछे। 21 तर त्यो
जसले सत्यको बाटो पिहल्याएर अिन ज्योित तफर् आउँदछ यसथर् यो दखेाइने छ
िक उसको काम परमे र माफर् त ग रएको हो।

यशे ू र बि स्मा िदने यहून्ना
22 यसपिछ, यशे ू र उहाँका चलेाहरू यहूिदयाको इलाकाितर गए। त्यहाँ यशे ू

आफ्ना चलेाहरूलसगं ब ु भयो र मािनसहरूलाई बि स्मा िदन ु भयो। 23 यहून्नाले
पिन एनोनमा मािनसहरूलाई बि स्मा िदइरहकेा िथए। एनोन भन्ने ठाउँ सालीमको
छेउमा पदर्छ। यहून्नाले त्यहीं बि स्मा िदए िकनभने त्यहाँ शस्त पानी िथयो।
मािनसहरू बि स्मा लन त्यहाँ गइरहकेा िथए। 24 यो घटना यहून्ना जलेमा थनुवुा
पन ुर् अगाडी भयो।

25 यहून्नाका चलेाहरू र केही यहूदीहरू माझ धािमर्क शु ीकरण िवषय वाद-
िववाद भइरहकेो िथयो। 26 त्यसलैे चलेाहरू यहून्ना कहाँ आए। ितनीहरूले भन,े
“गरुूज्य,ू के तपाईं त्यो मान्छेलाई सम्झन ु हुन्छ जो तपाईंसगं यदर्न नदी पारी िथयो?
उनी त्यही एक मािनस हुन जसको िवषयमा तपाईंले मािनसहरूलाई भिनरहन ु भएको
िथयो। अिहले उनले मािनसहरूलाई बि स्मा िदइरहछेन ् अिन धरैेजना उनी कहाँ
गइरहछेन।्”
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27 यहून्नाले उ र िदए, “मान्छेले त्यही मा पाउन सक्छ जो परमे रले
िदनहुुन्छ। 28 ितमीहरू आफैले सनुकेाछौ िक ‘म ी होइन भनरे। म एकमा
त्यो मािनस हु ँ जसलाई उहाँको िन म्त बाटो तयार पानर् परमे रले पठाउन ु भएको
हो।’ 29बहेुली बहेुलाकै मा हो। बहेुलाको साथी जो उसको छेउमा उिभन्छ उसको
आवाज सनु्दा आन न्दत हुदँछ, म सगँ त्यही आनन्द छ अिन अिहले यो आनन्द
पणूर् भएको छ। 30 उहाँ अिधक महत्वपणूर् हुन ु पछर् अिन म अल्प महत्वपणूर् हुन ु
पछर्।

उहाँ एकमा स्वगर्बाट आउन ु भएको
31 “तर एक जो स्वगर्बाट आउन ु हुन्छ, उहाँ सबै भन्दा महान हुनहुुन्छ। जनु

मािनस पथृ्वीबाट आउँदछ ऊ पथृ्वीकै हो र उसले जे पिन पथृ्वीबाटै गदर्छ।
जो एकमा स्वगर्बाट आउनहुुन्छ उहाँ सबै भन्दा महान हुनहुुन्छ। 32 उहाँले जे
दे ु र सनु्न ु भएकोछ, त्यसको साक्षी उहाँ िदनहुुन्छ, तर मािनसहरूले उहाँको
साक्षी स्वीकार गदनन।् 33 उनीहरू जसले उहाँको साक्षी स्वीकार गछर्, ितनीहरूले
परमे रले सत्य बोलकेो साक्षी िदन्छन।् 34 उहाँले जो परमे र ारा पठाइएकोछ
परमे रको सदंशे भन्न ु हुन्छ। परमे रले उहाँलाई सीमाहीन आत्मा दान गन ुर्भयो।
35 िपताले प ु लाई मे गन ुर्हुन्छ अिन हरेक बस्तमुा श दान गन ुर् भएकोछ।
36 जनु मािनसले प ु मािथ िव ास गछर्, उसले अनन्त जीवन ा गदर्छ। तर जनु
मािनसले प ु को आज्ञा मान्दनै उसले त्यो जीवन दे छैेन। परमे रको ोध उमािथ
रहनछे।”

4
यशे ू एक सामरी ीसगँ बोल्नहुुन्छ

1 यशेलूे यहून्नाले भन्दा धरैे चलेाहरू बनाउनँ ु हुदँछै साथै बि स्मा पिन िदन ु
हुदँछै भन्ने फ रसीहरूले सनु।े 2 तर वास्तवमा यशे ू स्वयलंे बि स्मा िदन ु भएको
िथएन। उहाँका चलेाहरूले उहाँकै िन म्त मािनसहरूलाई बि स्मा िदइरहकेा िथए।
फ रसीहरूले उहाँको िवषयमा सिुनसकेका िथए भनरे यशेलूाई थाहा िथयो। 3 त्यसलैे
यशे ू यहूिदया छोडरे गालील फकर् न ु भयो। 4 गालील जाँदा यशेलूाई साम रया दशे
भएर जान ु पथ्य ।

5साम रया अन्तगर्त िसचार भन्ने शहरमा यशे ूआइपगु्न ु भयो। यो शहर याकूबले
आफ्ना छोरो यसूफुलाई िदएको जमीनको नजीक पथ्य । 6 याकूबको कुवा त्यहाँ
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िथयो। यशे ू आफ्नो लामो या ाबाट थाकेपिछ त्यही कुवाकै छेउमा िव ाम गनर्
ब भुयो। त्यसबलेा ायः मध्यान्हको समय िथयो। 7 एउटी सामरी ी कुवामा
पानी भन ुर् आई। यशेलू े ितनलाई भन्नभुयो, “दया गरेर मलाई िपउने पानी दऊे।”
8 त्यस समय यशेकूा चलेाहरू शहरमा खानकुेरा िकन्न गएका िथए।

9 सामरी ीले उ र िदई, “तपाईंले पानी मागकेो दखेरे म छक्क परे। तपाईं
यहूदी हुनहुुन्छ अिन म एउटी सामरी ी!” यहूदीहरूले सामरीहरूसगं केही सम्बन्ध
राख्दनैन।्

10 यशेलूे उ र िदनभुयो, “यिद परमे रले के दान गन ुर् हुन्छ अिन ऊ जसले
पानी माग्दछै, ितमीले जानकेो भए, ितमी मलाई माग्ने िथयौ र म ितमीलाई िजउँदो
पानी िदनिेथएँ।”

11 त्यस ीले भनी, “महोदय! त्यस्तो िजउँदो पानी कहाँ पाउनहुुन्छ? यो कुवा
िनकै गिहरो छ, पानी िनकाल्न तपाईंसगं केही छैन। 12 तपाईं हा ो पखुार् याकूब
भन्दा पिन महान हुनहुुन्छ? याकूबले यो कुवा हामीलाई िदनभुयो। उहाँले यसबैाट
पानी िपउन ु भयो। उहाँका छोराहरू र उहाँका गाई-बस्तहुरूले यही कुवाबाट पानी
िपए।”

13 यशेलूे उ रमा भन्नभुयो, “ त्यके मािनस ज-जसले यसको पानी िपउँदछ
ितनीहरू पनुः ितखार्उनछेन।् 14 तर त्यस मािनस जसल,े मलैे िदएको पानी िपउँदछ
ऊ फे र ितखार्उनछैेन। मलैे जनु पानी उसलाई िदन्छु, त्यो मािनस उि रहने पानीको
मलू बिननछे। जनु पानीले अनन्त जीवन िदन्छ त्यही ोतबाट बहनछे।”

15 त्यस ीले यशेलूाई भनी, “महोदय, मलाई त्यो पानी िदनहुोस ् तािक म
किहल्यै ितखार्उने छैन अिन म अझ बसेी पानी भनर् यहाँ आइरहन ु पदन।”

16 यशेलूे ितनलाई भन्नभुयो, “जाऊ, ित ो पितलाई बोलाऊ अिन यहाँ फकर
आऊ।”

17 त्यस ीले भनी, “तर मरेो पित छैन।”
यशेलूे ितनलाई भन्नभुयो, “ितमीले सही भन्यौ िक ित ो पित छैन। 18 ित ो

पाँच जना पितहरू िथए, अिन ितमीिसत जनु परुूष अिहले बिसरहकेो छ त्यो ित ो
पित होइनन।्ितमीले जे भन्यौ साँचो हो।”

19 त्यस ीले भनी, “महोदय, अब म जान्न सक्छु िक तपाईं अगमव ा
हुनहुुन्छ। 20 हा ो पखुार्हरूले यो पवर्तमा उपासना गथ। तर तपाईं यहूदीहरू
भन्नहुुन्छ िक यरूसलमे नै त्यो स्थान जहाँ हामीले परमे रको उपासना गन ुर् पछर्।”
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21 यशेलूे भन्नभुयो, “मलाई िव ास गर, नारी! एक समय आइरहकेोछ जब
ितमीले िपतालाई यो पहाडमा अथवा यरूशलमेा आराधाना गन छैनौ। 22 ितमी
सामरीहरू जे आराधना गदर्छौं। त्यो जान्दनैौ। हामी यहूदीहरू के आराधना गदर्छौं
त्यो जान्दछौं। मु यहूदीहरूबाटै आउँदछ। 23 समय आइरहछे जब सत्य
आराधकहरू आफ्ना िपतालाई आत्मा र सत्यतामा आराधाना गनछन।् अिन त्यो
समय आइसकेको छ। यस िकिसमका आराधकहरूलाई नै िपताले चाहनहुुन्छ।
24 परमे र आत्मा हुनहुुन्छ। यसलैे जसले परमे रलाई पजु्दछ उहाँलाई आत्मा र
सत्यतामा नै आराधाना गन ुर् पछर्।”

25 त्यस ीले भनी, “म जान्दछु मसीह ( ी लाई भिनन्छ) आउनु हुदँछै। जब
उहाँ आउनहुुन्छ, उहाँले हामीलाई त्यके कुराको ाख्या गन ुर् हुनछे।”

26 तब यशेलूे भन्नभुयो, “एक जो ितमीिसत बो लरहछुे, म मसीह हु।ँ”
27 त्यस समय यशेकूा चलेाहरू शहरबाट फकर आए। ितनीहरू यशेलूाई एक

जना ीसगँ यसरी बात ग ररहकेो दखेरे छक्क परे। तर ितनीहरू कसलैे पिन सोध्ने
आटँ गरेनन,् “तपाईं के चाहन ु हुन्छ?” वा “तपाईं यस ीसगं िकन बात ग ररहन ु
भएको छ?”

28 तब त्यस ीले पानी भन गा ो त्यतै छाडी र नगर ितर लागी। ितनले शहर-
वासीहरूलाई भिनन,् 29 “एकजना मािनसले मलैे गरेको सबै कुरा बताइिदनभुयो।
आऊ उहाँलाई हरे। के उहाँ ी हुन ु सक्छ?” 30 तब मािनसहरू शहर छाडे अिन
यशे ूकहाँ गए।

31 जब त्यस ी शहरमा िथई, यशेकूा चलेाहरूले उहाँलाई आ ह ग ररहकेा
िथए, “रब्बी, केही खानहुोस!्”

32 तर यशेलू े उ र िदनभुयो, “मसगं खाने भोजन छ, जनु ितमीहरूलाई थाहा
छैन।”

33 तब चलेाहरूले आपसमा सोध,े “के कसलैे यशेलूाई केही भोजनहरू ल्याई
िदएका िथए?”

34 यशेलूे भन्नभुयो, “मरेो भोजन जसले मलाई यहाँ पठाँउन ु भएको छ उहाँको
इच्छालाई अनसुरण गन ुर् हो अिन उहाँले मलाई िदएको काम परूा गन ुर् हो। 35 जब
ितमीहरू रोपाई गछ र भन्छौ, ‘बाली काटन अझै चार महीना छ’ तर ितमीहरू
आफ्ना आखँा खोल र मािनसहरूलाई हरे। ितनीहरू पिन बाली काट्ने समय
भएको खतेबारी जस्ता छन।् 36 अिहले सम्म, जसले बाली काट्छ उसलैे ज्याला



4:37 xii यहून्ना 4:48

पाउछँ। उसलैे जसले अनन्त जीवनको लािग फसल थपुादर्छ। यसलैे जसले रोपाई
गदर्छ र जसले बाली काट्दछ दवुै सगँै आन न्दत हुदँछ। 37 यसथर् त्यो भनाई,
‘एकजना मान्छेले रोप्छ अिन अक मान्छेले बाली काट्छ’ यो िवषय सत्य छ।
38 ितमीहरूलाई मलैे बाली काट्न पठाए जनु ितमीहरूले रोपनेौ। अरुले काम गरे र
ितनीहरूका कामबाट ितमीहरूले फल पाएका छौ।”

39 त्यो ीको माणको कारणले गदार् सामारी शहरमा धरैे जसो मािनसहरूले
िव ास गरे। ितनले भिनन,् “उहाँले मलै े जे गरेकी िथए त्यके कुरा भन्न ु भयो।”
40 तब सामरीहरू यशेकूहाँ आए। यशेलूाई उनीहरूसगँै ब े आ ह गरे। तब यशे ू
त्यहाँ दइु िदन ब भुयो। 41 तर अझ धरैे मािनसहरूले उहाँकै वचनको कारणले
उहाँलाई िव ास गरे।

42 मािनसहरूले सामरीकी त्यस ीलाई भन,े “ थम हामीले ितमीले जे भन्यौ
त्यसको कारणले गदार् यशेमूािथ िव ास गरयौ। तर अब हामीले आफ्नो लािग जे
सनुकेा छौं त्यही कारणले िव ास गछ ं। हामीले अब बझु्न थाल्यौं िक उहाँ मा
एक त्यस्तो मािनस हुनहुुन्छ जस ारा यो ससंार बाँच्न सक्छ।”

यशेलूे एकजना अिधकारीको छोरोलाई िनको पान ुर् भयो
(म ी 8:5-13; लकूा 7:1-10)

43 दइु िदन िबितसके पिछ त्यो ठाँउ छाडरे यशे ू गालीलमा जानभुयो। 44 यशेलूे
अिघ बाटै भिनसक्न ु भएको िथयो िक उहाँको आफ्नो दशेमा आगमव ालाई आदर
ग रदनै। 45 यसथर् जब यशे ू गालीलमा आइपगु्न ु भयो ितनीहरूले उहाँलाई स्वागत
गरे कारण ितनीहरूले यशेलू े यरूशलमेको िनस्तार चाडमा गरेका सबै कुराहरू दखेी
सकेका िथए। ितनीहरू पिन चाडको लािग गएका िथए।

46 यशे ू गालील अन्तगर्त कानामा फे र जानभुयो जहाँ यशेलू े पानीलाई
दाखरसमा प रवतर्न गन ुर् भएको िथयो। त्यहाँ कफनर्हुममा एकजना राजाका
अिधकारी िथए। त्यो अिधका रको छोरो िबमारी िथयो। 47 त्यस मािनसले
यहूिदयाबाट यशे ू गालील तफर् आइरहन ु भएको छ भनी सनु।े तब यशेलूाई भटे्न
ितनी कानातफर् गए। उसले यशेलूाई कफनर्हुममा आउने अिन उसको छोरोलाई
िनको पा रिदन िबन्ती गय । उसको छोरो मनर् आटेँको िथयो। 48 यशेलूे उनलाई
भन्नभुयो, “ितमीहरूले आ यर्पणू र् कुराहरू र चमत्का रक िचन्हहरू हने ुर् पछर् न
ितमीहरूले िव ास गन छैनौ।”
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49 राजाको अिधकारीले भन्नभुयो, “महोदय, मरेो छोरो मनर् अिघ मरेो घरमा
एकपल्ट आई िदनहुोस।”

50 यशेलूे उ र िदनभुयो, “जाऊ, ित ो छोरो बाँच्नछे।”
यशेलूे भन्न ु भएको कुरा त्यस मािनसले िव ास गय अिन घर फिकर् आयो।

51 घरजाँदै गदार् बाटामा उसको नोकरसगँ भटे भयो। नोकरले भन्यो, “तपाईंको
छोरो जाती भएको छ।”

52 त्यस मािनसले सोध,े “कुन समयबाट त्यो िनको हुन थाल्यो?”
उसको नोकरले उ र िदयो, “िहजो िदउसँो एक बजदेे ख तपाईंको छोरोको ज्वरो

ह ो।”
53 त्यस अिधकारीले बझु्यो िक यशेलूे उसलाई त्यही समयमा भन्नभुएको िथयो,

“ित ो छोरो जीिवत रहनछे।” यसथर् उनी लगायत घरका सबै मािनसहरूलेयशेमूािथ
िव ास गरे।

54 यहूिदयाबाट गालीलमा आए पिछ यो दो ो चमत्कारपणूर् कायर् यशेलू े
गन ुर्भएको हो।

5
जल-कुण्डको छेउमा भएको मािनसलाई यशेलू े िनको पान ुर्भयो

1 त्यसपिछ यशे ू यहूदीहरूको िवशषे चाडको लािग यरूशलमे जानभुयो।
2 यरूशलमेा पाँचवटा दलानहरूले घे रएको एउटा जल-कुण्ड छ। यहूदीहरूका
भाषामा यसलाई बथेस्दा भिनन्छ। यो जल-कुण्ड भडेा-ढोकाको नजीकमा छ।
3 धरैे रोगी मािनसहरू त्यही जल-कुण्डको दलानमा लिडरहकेा िथए। ितनीहरूमा
कोही अन्धाहरू, कोही लङ्गाडाहरू अिन कोही पक्षाघात का रोगीहरू िथए।*
4 † 5 त्यहाँ अठ्तीस वषर्दे ख रोगले स्त भएको एकजना रोगी िथयो। 6 यशेलूे
त्यस मािनसलाई त्यहाँ लिडरहकेो दे ु भयो। यशेलूाई त्यो मािनस लामो समयदे ख
िबमार भएको थाहा िथयो। अतः यशेलू े त्यस मािनसलाई सोध्न ु भयो, “ितमी िनको
हुन चाहन्छौ?”
* 5:3: 3 को अन्तमा ीक ित लिपहरूमा थिपन्छ, “अिन ितनीहरूले पानी ह ल्लउन्जले
प खर्न्थ।े” † 5:4: 4 मा थपकेो छः “कुनै कुनै
समयमा भकुो दतू पोखरीमा आए अिन पानी हल्लाए। दतूले यसो गरे पिछ जो पिहलो पोखरी िभ
जान्थ्यो त्यो उसको कुनै पिन िवमारबाट िनको हुन्थ्यो।”
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7 त्यस रोगीले उ र िदयो, “महाशय, मलाई त्यो पानी च लरहकेो बलेा त्यहाँ
प सहायता गन कोही छैन।् मलैे कोिशश गदार्-गद मरेो अिघ जल-कुण्डमा मािनस
पिस हाल्छ।”

8 तब यशेलूे भन्नभुयो, “उठ! ित ो ओ ान उठाउ र िहडं” 9 तब तरुन्तै त्यो
मािनस िनको भयो। त्यो मािनसले आफ्नो ओ ान उठायो र िहडं्न थाल्यो।

त्यस्तो घटना भएको िदन िव ामको िदन‡ िथयो। 10 तब यहूदीहरूले त्यस
मािनसलाई भन,े “आजको िदन िव ामको िदन हो। िव ामको िदन यसरी ओ ान
बोकेर जान ु हा ो वस्थाका िवरु हो।”

11 तर त्यस मािनसले भन्यो, “जनु मािनसले मलाई िनको तलु्याउन ु भयो, उनलैे
भन्नभुयो, ‘ित ो ओ ान उठाउ र िहडं।’ ”

12 यहूदीहरूले सोध,े “ितमीलाई त्यसरी ओ ान बोकेर जाऊ भन्ने मािनस को
हो?”

13 तर त्यो मािनसले जस ारा आफू िनको भएको िथयो, उहाँ को हुनहुुन्थ्यो
िचनने। त्यस बलेा त्यहाँ धरैे मािनसहरू िथए र यशे ूसटुुक्क गइसक्न ु भएको िथयो।

14 केही समय पिछ यशेलूे त्यस मािनसलाई म न्दरमा भटे्न ुभयो। यशेलू े उनलाई
भन्न ु भयो, “हरे, अब ितमी ठीक भयौ। तर अब पाप नगर, ितमीमािथ अझ खराब
घट्नाहरू नघटोस।्”

15 तब त्यो मािनस यहूदीहरूकहाँ गयो र ितनीहरूलाई भिनिदयो िक जसले
ितनलाई िनको पान ुर् भयो उहाँ यशे ू हुन ु हुदँोरहछे।

16यशेलूे त्यस्ता कामहरू िव ामको िदनमा गन ुर् भएको िथयो। यसलैे यहूदीहरूले
यशे ू िवरू नरा ा कामहरू गनर् थाल।े 17 तर यशेलू े यहूदीहरूलाई भन्नभुयो, “मरेो
िपताले किहल्यै काम रोक्न ु भएन। अिन यसलैे म पिन काम गनर् रोिकँिदन।”

18 यशेलूे यी कुराहरू भन्न ु भए पिछ, यहूदीहरूले उहाँलाई मान अझ िन य
गरे। िकनभन,े “यशेलूे िव ामको िदनमा वस्था मा भङ्गा गरेनन।् उहाँले
परमे र नै उहाँको आफ्नो िपता हुन ् पिन भन्न ु भयो। अिन यस कारले यशेलू े
आफूलाई परमे रको समान तलु्याउन ु भयो।”

यशेमूा परमे रको अिधकार छ
‡ 5:9: “ ”
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19 तर यशेलू े भन्नभुयो, “म ितमीहरूलाई साँचो भन्छु। पु ले एक्लै केही गनर्
स ै न। िपताले गरेको कामहरू दखेे पिछ मा पु ले त्यसै गदर्छ। िपताले जे गदर्छ
पु ले त्यही गदर्छ। 20 िपताले प ु लाई मे गन ुर्हुन्छ अिन आफूले गरेको सम्पणूर्
कायर्हरू पु लाई दखेाउन ु हुन्छ। यो मािनस िनको भयो। तर िपताले यो भन्दा पिन
महान कायर् प ु लाई दखेाउन ु हुन्छ। तब ितमीहरू सबै छक्क पनछौ। 21 िपताले
मरेका मािनसहरू उठाउन ु भयो र ितनीहरूलाई जीवन िदन ु भयो। त्यस्तै कारले
प ु ले पिन जसलाई चाहान ु हुन्छ ितनीहरूलाई जीवन िदन ु हुन्छ।

22 “अिन िपताले कसकैो न्याय गन ुर् हुन्न। न्याय गन सम्पणूर् अिधकार
िपताले प ु लाई समु्पन ु भएको छ। 23 परमे रले यसो गन ुर् भएको छ, तािक सबै
मािनसहरूले प ु लाई आदर गनछन ्जसरी िपतालाई आदार गरेकाछन।् यिद कसलैे
प ु लाई आदर गदन उसले िपतालाई पिन आदर गदन जसले उहाँलाई पठाउन ु भयो।

24 “म ितमीहरूलाई साँचो भन्दछु, यदी कुनै ले मरेो कुरा सनु्दछ र मरेा
िपतामा िव ास गदर्छ भने उसले अनन्त जीवन पाउनछे। त्यो मािनसलाई किहल्यै
न्याय ग रनछैेन। उनी मतृ्यबुाट बािहर आएका हुन ्अिन जीवनमा वशे गरेकाहुन।्
25 म ितमीहरूलाई साँचो भन्दछु, एउटा समय आइरहकेो छ। वास्तवमा त्यो सयम
अिहले नै आइसकेको छ। मािनसहरू जो मरेका छन ्उनीहरूले परमे रको प ु को
आवाज सनु्नछेन।् अिन जजसले ती सनुकेा कुराहरू मान्नछेन ् उनीहरूले अनन्त
जीवन पाउनछेन।् 26 जीवन िपताबाट आउँदछ र पु लाई पिन उहाँले जीवन-दान
िदने अिधकार दान गन ुर्भएको छ। 27अिन िपताले आफ्ना पु लाई मािनसहरूलाई
न्याय गन अिधकार िदनभुएकोछ। िकन? िकनभने उहाँ मािनसको पु हुनहुुन्छ।

28 “यसमा अचम्म नमान। समय आइरहछे जब सम्पणूर् मािनसहरू जो मरेका
छन,् ितनीहरूले उहाँको आवाज सनु्नछेन।् 29 तब ितनीहरू जजसले रा ो कामहरू
गरेका छन ् बौरी उठ्नछेन ् अिन अनन्त जीवन पाउनछेन।् तर ितनीहरू जजसले
आफ्नो जीवनमा द ु कामहरू गरेका छन,् दोषी ठह रनको लािग बौ रनछेन।्

30 “म एक्लै केही गिदर्न।ँ म परमे रबाट जस्तो सनु्छु त्यही कारले न्याय
गछुर्। यसलैे मरेो िनणर्य ठीक हुन्छ। िकन? िकनभने म आफैलाइ खशुी पान कोिशश
गिदर्न। तर म उहाँलाई खशुी पानर् चाहन्छु जसले मलाई पठाउन ु भयो।

यशेलू े यहूदीहरूसगँ लगातार वातार्लाप ग ररहन ु भयो
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31 “यिद मलैे आफ्नो साक्षी आफैं ले िदन्छु तब मरेो साक्षी समिथर्त हुदँनै।
32 तर त्यहाँ अन्य मािनस छ जसले मरेो िवषयमा मािनसहरूलाई बताउदँछ। अिन
म जान्दछु, उनले जे भन्छन ्ती सबै कुराहरू सत्य हुन।्

33“ितमीहरूले यहून्ना समक्ष मािनसहरू पठायौ। अिन उनले ितमीहरूलाई सत्य
कुरा भन।े 34 मलाई मरेो िवषयमा भन्नलाई मान्छेको आवश्यकता छैन। तर म
ितमीहरूलाई ती कुराहरू भन्नछुे तािक ितमीहरू बाँच्न सक्छौ। 35 यहून्ना एक
ब ी िथयो जनु बलकेो िथयो र काश िदयो। अिन अल्प समयको लािग मा पिन
त्यो ज्योित पाँउदा ितमीहरू आन न्दत भयौ।

36 “तर मसगं मरैे िवषयमा जनु साक्षी छ त्यो यहून्नाको भन्दा महान छ। जनु
कामहरू म ग ररहकेोछु त्यही नै मरेो साक्षी हो। िपता जसले मलाई पठाउन ु भयो
त्यो कामहरू शषे गनर्लाई िदन ु भयो। 37 िपता जसले मलाई पठाउन ु भयो उहाँले
मरेो बारेमा साक्षी पिन िदनभुयो। तर ितमीहरूले उहाँको आवाज किहले सनुनेौ र
ितमीहरूले उहाँलाई किहले दखेनेौ। 38 िपताको वचनले पिन ितमाहरूमा काम
ग ररहकेो छैन। िकनभने जसलाई िपताले पठाउन ु भयो उहाँलाई िव ास गदनौ।
39 ितमीहरूले धमर्शा सावधानिसत अध्ययन गर िकनभने ितमीहरू सोच्दछौ
िक ती धमर्शा ारा ितमीहरूले अनन्त जीवन पाउनछेौ अिन ियनै धमर्शा ले मरेो
िवषयमा गवाही िदन्छ। 40 तर ितमीहरू जीवन पाउनलाई मकहाँ आउँन चाँहदनैौ।

41 “म मािनसहरूबाट शसंा चाहन्न। 42 तर म ितमीहरूलाई जान्दछु
ितमीहरूमा परमे रको मे छैन। 43 म मरेो िपताबाट आएको हु-ँअिन म उहाँकै
िन म्त बोल्दछु। तर ितमीहरूले मलाई हण गदनौ। तर यिद कुनै मािनस आउँछ
अिन आफ्नै िवषयमा बोल्छ भन,े उसलाई ितमीहरू हण गनछौ। 44 ितमीहरू
एकाअकार्मा शसंा गरेको रूचाउछँौ। तर ितमीहरूले त्यो शसंाको खोजी गदनौ जो
एक परमे रबाट मा आउँछ। तब ितमी कसरी िव ास गनर् सक्छौ? 45 नसम्झ
िक म िपता समक्ष ितमीहरूको िवरोधदमा भन्नछुे। मोशा ती मािनस हुन ् जसले
ितमीहरू िवरूध्य बोल्छन।् अिन उनै एक हुन जसमािथ ितमीहरूले बचाऊको आशा
गय । 46 यिद ितमीहरूले साँच्ची नै मोशालाई िव ास गरेको भए, ितमीहरूले
मलाई पिन िव ास गन िथयौ? िकनभने मोशाले मरेो िवषयमा ले ु भएकोछ।
47 तर ितमीहरूले मोशाले के लखेे त्यसलाई िव ास गदनौ भने तब म जे भन्छु
ितमीहरूले कसरी िव ास गनर् सक्छौ?”
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6
यशेलूे पाँच हजार भन्दा बसेीलई खवुाउनभुयो
(म ी 14:13-21; मकूर् स 6:30-44; लकूा 9:10-17)

1 यसपिछ, यशे ू गालील, अथार्त ् ितबे रयसको झील पा र जानभुयो। 2 धरैे
ठूलो भीडले यशेलूाई प ायो िकनभने ितनीहरूले िवरामीहरूलाई िनको पानर्
चमत्कारहरू गन ुर् भएको दखेकेा िथए। 3 यशे ू डाँडामािथ जान ु भयो अिन आफ्ना
चलेाहरूसगं त्यहाँ ब ु भयो। 4 त्यसबलेा यहूदीहरूको िनस्तार चाडको समय ायः
आइसकेको िथयो।

5 यशेलूे आफ्नो नजर उठाउन ु भयो अिन धरैे मािनसहरू उहाँकहाँ आइरहकेो
दे ु भयो। यशेलू े िफ लपलाई भन्नभुयो, “हामीले ितनीहरूलाई खवुाउनको िन म्त
रोटीहरू कहाँ िकन्न सक्छौं?” 6 यशेलूे यो िफ लपलाई जाँच्नलाई सोध्न ु
भएको िथयो। उहाँलाई थाहा भइसकेको िथयो िक उहाँले के ग ररहुन ु भएको छ।

7 िफ लपले उ र िदए, “यदी हामी सबलैे मिहनाभ र काम गय भने पिन
त्यकेलाई एक एक टु ा रोटी िदने पसैा पगु्ने छैन।”
8 त्यहाँ यशेकूा अकार् एक जना चलेा िथए। ितनी िशमोन प सुका भाइ अ न् यास

िथए। 9 आ न् यासले भन,े “यहाँ एक जना केटो छ। जसकोमा पाँच वटा जौको
रोटी र दइु टु ा साना माछा छन।् तर यो त्यित िवघ्न मािनसहरूको लािग केही
होइन।”

10 यशेलूे भन्नभुयो, “मािनसहरूलाई ब लाऊ।” यो घाँस-ैघाँस भएको ठाउँ
िथयो। त्यहाँ 5,000 जित मािनसहरू बिसरहकेा िथए। 11 यशेलूे रोटी लन ु भयो
र परमे रलाई यसको िन म्त धन्यवाद िदनभुयो, अिन त्यहाँ बसकेा जम्मलैाई रोटी
बाँड्न ु भयो। माछा पिन त्यसरीनै बाँड्न ु भयो। यशेलू े मािनसहरूलाई जित चाहान्थे
त्यित नै िदन ु भयो।

12 जब ितनीहरूले खाई सके यशेलू े आफ्ना चलेाहरूलाई भन्नभुयो, “उ केा
टु ाहरू बटुल। केही पिन न नपार।” 13तब चलेाहरूले उि एको रोटीको टु ाहरू
बटुल।े पाँचवटा जौको रोटीहरू मािनसहरूले खाएर उ केो टु ाहरू ितनीहरूले
ठूलाठूला बा वटा डोकोहरू मा भरे। पाचवँटा रोटीहरू र दईुवटा माछाबाट मा
शरुू गरेका िथए। चलेाहरूले ती उ केा टु ाहरू ठूलठूला बा डोकोहरूमा भरे।

14 यशेलूे त्यस्तो चमत्कार गन ुर्भएको मािनसहरूले दखे।े ितनीहरूले भन,े
“ससंारमा जो अगमव ा आउनवेाला हुन ु हुन्थ्यो साँच्चै उहाँ नै हुन ु हुदँो रहछे।”
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15 यशेलूे बझु्न ु भयो िक आउने अिन उहाँलाई जबरजस्ती राजा बनाउने योजना
मािनसहरूले गद िथए। यसकारण, उहाँले त्यो ठाँउ छाडरे एक्लै पहाडमा जान ुभयो।

यशे ू पानीमा िहडं्न ु हुन्छ
(म ी 14:22-27; मकूर् स 6:45-52)

16 त्यस साँझ यशेकूा चलेाहरू गालील झील तफर् गए। 17 यसबलेा अन्ध्यारो
भइसक्दा पिन यशे ू फकर् न ु भएको िथएन। चलेाहरू डुङ्गामा चढे अिन कफनर्हुम
जान लाग।े कफनर्हुम समु को अक प िथयो। 18 हावा जोडले चलकेोले गदार्
त्यस सम ू मा ठूलो छाल उठेर डुङ्गालाई उल्टा घचे टरहकेो िथयो। 19 ितनीहरूले
पाँच-छ कोलोिमटरसम्म डुङ्गा खयाएर लग।े तब ितनीहरूले यशेलूाई दखे।े उहाँ
पािनमािथ िहिंडरहन ु भएको िथयो। उहाँ डुङ्गा भए तफर् आउन ु भयो। चलेाहरू
डराए। 20 तर यशेलू े ितनीहरूलाई भन्न ु भयो, “नडराउ, यो म हू।ँ” 21 जब उहाँले
ितनीहरूसगँ बात गन ुर्भयो उहाँलाई डुङ्गामा ल्याउन पाँउदा ितनीहरू आन न्दत भए।
तब डुङ्गा जमीनितर आई पगु्यो जनु ठाउँमा ितनीहरू पगु्न चाहन्थ।े

मािनसहरूले यशेलूाई खोजे
22 अक िदन आई पगु्यो। कोही मािनसहरू समु को अक िकनारितर बसकेा

िथए। यशे ू अब आफ्ना चलेाहरूसगं जान ु भएन भन्ने कुरा ती मािनसहरूले थाहा
पाए, तर ितनीहरू आफै छोडीए। ितनीहरूले पिन थाहा पाए त्यहाँ एउटा मा डुङ्गा
िथयो। 23तर ितबे रयासबाट केही डुङ्गाहरू आए। ती डुङ्गाहरू त्यही ठाँउ निजक
थािमए जहाँ परम भलुे परमे रलाई धन्यवाद िदन ु भए पिछ त्यो भीडले रोटी
खाएको िथयो। 24 ती मािनसहरूले त्यहाँ अब न त यशे ून उहाँका चलेाहरू नै दखे।े
यसथर् ितनीहरू डुङ्गाहरू लएर कफनर्हुमितर लागे । िकनभने ितनीहरू यशेलूाई
भटे्न चाहन्थ।े

यशे ू जीवनको रोटी हुनहुुन्छ
25 मािनसहरूले यशेलूाई समु प दखे।े ितनीहरूले उहाँलाइ सोध,े “र ब्ब,

तपाईं यहाँ किहले आई पगु्न ु भयो?”
26 उहाँले उ र िदन ु भयो, “ितमीहरूले मलाई िकन खोिजरहछेौ? के मरेो

चमत्कारहरू जसले मरेो श को माण िदन्छ दखेे पिछ मलाई खोिजरहकेाछौ?
अह!ँ म सत्य भन्छु, ितमीहरूले मलाई खोजकेो कारण के हो भने ितमीहरूले रोटी
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खोयौ र परुा अघायौ। 27 जनु खा न हुन्छ त्यसको िन म्त काम नगर तर जनु
खा न हुदँनै अिन अनन्त जीवन िदन्छ त्यसको िन म्त काम गर। मािनसको पु ले
ितमीहरूलाई त्यस्तो खा िदन ु हुन्छ। िपताले दखेाएका छन ्िक उनी मािनसका पु
सगं छन।्”

28 मािनसहरूले यशेलूाई सोध,े “परमे रले हामीबाट कस्तो कारको काम
चाहन ु हुन्छ।”

29यशेलूे उ र िदनभुयो, “परमे रले ितमीहरूबाट कस्तो काम चाहनहुुन्छ भने
ितमीहरू उहाँले पठाउन ु भएको एकमािथ िव ास गन ुर् पछर्।”

30 तब मािनसहरूले सोध,े “तपाईं परमे रले पठाएको माण िदनलाई एक हो
भन्ने के चमत्कार गन ुर् सक्न ु हुन्छ? यिद हामीले तपईंको चमत्कार दखे्यौं भने
तब तपाईमािथ िव ास गनछौं। तपाईं के गन ुर् हुनछे? 31 मरूभिूममा हा ा िपता
पखुार्हरूले मन्न खाए। यो धमार्शा मा ले खएको छ, ‘परमे रले स्वगर्बाट रोटी
खानलाई िदनभुयो।’ ”

32 यशेलूे भन्नभुयो, “म ितमीहरूलाई साँचो भन्छु। मोशा ितनी एक होइनन ्
जसले ितमीहरूलाई स्वगर्बाट रोटी िदए। तर मरेा िपताले ितमीहरूलाई स्वगर्बाट
साँच्चो रोटी िदनहुुन्छ। 33 परमे रको रोटी के हो? परमे रको रोटी भनकेो त्यो
चीज हो जनु स्वगर्बाट ओलर ससंारलाई जीवन िदनहुुन्छ।”

34 मािनसहरूले भन,े “ भ,ु त्यो रोटी हामीलाई सधंैं िदनहुोस।्”
35 तब यशेलूे भन्नभुयो, “म त्यो रोटी हु ँ जसले जीवन िददंछ। जनु मािनस

मरेोमा आउँदछ ऊ किहल्यै भोको हुदँनै। जनु मािनसले ममािथ िव ास गदर्छ ऊ
किहल्यै ितखार्उदँनै। 36 तर मलैे ितमीहरूलाई भिनसकेको छु िक य िप मलाई
दखेकेाछौ तापिन ितमीहरूले मलाई िव ास गदनौ। 37 जनु मािनसहरू िपताले
मलाई िदनहुुन्छ मकहाँ आउनछेन।् मकहाँ जो आउँछन ्म कसलैाई पिन फकार्उने
छुइन। 38 परमे रले जे चाहन ु हुन्छ त्यो काम गनर् म स्वगर्बाट आएको हु।ँ मलैे
चाहकेो काम गनर्लाई म आएको होइन। 39 मलैे कसलैाई पिन गमुाउन ु हुदँनै जनु
परमे रले मलाई िदनभुयो अिन अ न्तम िदनमा मलैे ितनीहरूलाई जीवनमा उठाउन ु
पछर्। उहाँ एक जसलेमलाई पठाउन ुभयो, उहाँको यही इच्छा हो। 40 त्यके मािनस
जसले परमे रका पु लाई िचने र िव ास गरे ितनीहरूले अनन्त जीवन पाए। म
ितनीहरूलाई अन्त्यको िदनमा जीिवत पानछु। यो मरेा िपता परमे रको इच्छा हो।”

41 यहूदीहरूले यशेकूो िवषयमा गनुासो कट गनर् शरुू गरे। यशेलू े भन्न ु भएको
िथयो, “म नै रोटी हु ँ जनु स्वगार्बाट तल आएकोछ।” 42 यहूदीहरूले भन,े “यो
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यशे ू हो। हामी उहाँका बाब-ुआमा िचन्दछौ। ऊ यसूफुको छोरो हो। उसले कसरी
भन्न सक्छ, ‘म स्वगर्बाट ओ लर् आएको हु?ँ’ ”

43 तर यशेलू े भन्न ु भयो, “एक-अकार्मा गनगनाउन बन्द गर। 44 िपता एक
हुनहुुन्छ जसले मलाई पठाउन ुभयो अिन मािनसहरूलाई मरेो समक्ष ल्याइिदन ु हुन्छ।
ितनीहरूलाई म अन्त्यको िदनमा जीिवत पानछु। कोही पिन आफ्नो मज ले आउन
स ै न। केवल िपताले मा मकहाँ ल्याइिदन ुसक्नहुुन्छ। 45अगमव ाहरूले लखेःे
‘परमे रले सबलैाई िसकाउन ुहुनछेन।्’ मािनसहरू जसले िपतालाई सनु्नछेन।् अिन
उहाँबाटै िसक्ने छन म्कहाँ आउनछेन।् 46मलैे यो भन्न खोजकेो होइन िक िपतालाई
कसलैे दखेकेाछन।् ितनी मा एक हुन ्जो िपताबाट आएकाछन।् जसले िपतालाई
दखेकेाछन।्

47 “म ितमीहरूलाई साँचो भन्दछु, जसले िव ास गछर् त्यसिसत अनन्त
जीवन हुनछे। 48 म रोटी हु ँ जसले जीवन दान गदर्छ। 49 ितमीहरूका पखुार्हरूले
मरूभमिूममा मन्ना खाए तरै पिन अन्य मािनसहरू जस्तै ितनीहरू मरे। 50म त्यो रोटी
हु ँ जो स्वगर्बाट आयो। यिद कुनै मािनसले यो रोटी खाँदछ भने उ किहल्यै मदन।
51 म िजउँदो रोटी हु ँ जो स्वगर्बाट आएको हो। जो मािनसले त्यो रोटी खाँदछ ऊ
अनन्त सम्म बाँच्दछ। यो रोटी मरेो शरीर हो। म िदनछुे तािक ससंारका मािनसहरूले
जीवन पाउनछेन।्”

52 तब यहूदीहरूको आपसमा वाद-िववाद शरुू भयो। ितनीहरूले भन,े “यो
मान्छेले कसरी आफ्नो शरीर खान िदन्छ?”

53 यशेलूे भन्नभुयो, “म साँचो भन्छु। ितमीहरूले मािनसको पु को शरीर खानै
पछर्। उसको रगत िपउन ु नै पछर्। यिद ितमीहरूले त्यसो गरेनौ भने ितमीहरूले जीवन
पाउने छैनौ। 54 तर जसले मरेो शरीर खान्छ र रगत िपउँछ उसको जीवन अनन्त
हुन्छ। अन्त्यको िदनमा म उसलाई उठाउनछुे। 55 मरेो शरीर साँच्चो भोजन हो।
मरेो रगत साँच्चो िपउने कुरा हो। 56 जसले मरेो शरीर खान्छ र रगत िपउँदछ तब
त्यो मािनस मिभ र म ऊिभ हुनछे।

57 “जीिवत िपताले मलाई पठाएका हुन।् उहाँको कारणले म बाँच्छु। यसथर्
जसले मलाई खाँदछ मरेो कारणले पिन ऊ बाँच्नछे। 58 म त्यो रोटी जस्तो होइन
जनु हा ा िपताहरूले मरूभिूममा खाए औ अन्य मािनसहरू सरह मरे। म स्वगर्बाट
आएको त्यो रोटी हु।ँ ऊ जसले यो रोटी खाँदछ, अनन्त बाँच्ने छ।”
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59 यशेलूे ती कुराहरू त्यितबलेा गन ुर्भयो जब उहाँ कफनर्हुम शहरको
यहूदीहरूको सभा-घरमा िसकाउन ु हुदँथै्यो।

धरैे चलेाहरूले यशेलूाई छाडे
60धरैे यशेकूा चलेाहरूले यस्तो सनुपेिछ भन,े “यो िशक्षा बझु्न गा ो छ। कसले

यो िशक्षा हण गनर् सक्छ?”
61 यशेलूे चलेाहरू गनगनाउदँछैन ् भन्ने थाहा पाउन ु भयो। ितमीहरूलाई

भन्नभुयो, “के यस िशक्षाले ितमीहरूलाई ठेस लाग्छ? 62 तब ितमीहरूले मािनसको
पु लाई जहाँ ऊ पिहले िथयो, त्यहाँ जाँद ै गरेको दखे्यौ भने के हुन्छ? 63 त्यो
आत्मा हो जसले मािनसलाई जीवन िदन्छ। शरीरबाट केही फाईदा छैन। म जो
चीज ितमीहरूलाई भन्छु त्यो आत्मा हो ितनहरूले जीवन िदन्छ। 64 तर ितमीहरू
मध्ये कसलैे िव ास गदनौ।” (यशेलूाई शरुूबाट नै थाहा िथयो कस-कसले िव ास
गरेनन ्र कसले धोखा िदन्छ।) 65 यशेलूे भन्नभुयो “त्यसलैे मलै े भनकेोछु ‘िपताले
अनमुित निदए सम्म कोही पिन म भएकोमा आउन स ै न।’ ”

66 जब यशेलूे त्यसो भन्नभुयो, उनका धरैे चलेाहरू पिछ हटे र उहाँको पिछ
लाग्न ु छाड।े

67 यशेलूे बा जना े रतहरूलाई भन्नभुयो, “ितमीहरू पिन छाड्न चाहन्छौ?”
68 िशमोन प सुले उहाँलाई जवाफ िदए, “हे भ ु हामी कसकोमा जाऊँ?

तपाईंकोमा वचन छ जसले अनन्त जीवन िदन्छ। 69 हामी तपाईंमािथ िव ास
गछ ं। हामी जान्दछौं िक तपाईं मा एक पिव हुनहुुन्छ जो परमे रबाट
आउनभुएको हो।”

70 तब यशेलूे उ र िदनभुयो, “मलैे ितमीहरू बा जनालाई चनु्छु। तर पिन
ितमीहरूमा एकजना शतैान हो।” 71 यशेलूे यहूदाको िवषयमा भिनरहन ु भएको
िथयो। यहूदा िशमोन इस्का रयोतको छोरो िथए। यहूदा ती बा चलेाहरू मध्यकेा
एकजना िथए। िकनभने उसले उहाँलाई धोका िदनवेाला िथयो।

7
यशे ू र उहाँका भाइहरू

1 यो घटना पिछ, यशेलूे गालील दशेको चारैितर या ा गन ुर्भयो। यशेलू े
यहूिदयामा मण गनर् चाहन ु भएन िकनभने यहूदीहरूले उहाँलाई मान मौका खोजी
रहकेा िथए। 2 त्यसबलेा यहूदीहरूको छा ो वासको चाड िथयो। 3 तब यशेकूा
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भाइहरूले उहाँलाई भन,े “तपाईंले यता छोडरे यहूदाको पवर्मा जानपुछर्। तब
तपाईंका चलेाहरूले त्यहाँ तपाईंले गन ुर् भएको महान कायर् दे सक्नछेन।् 4 यिद
कसलैे आफूलाई जनसमहू माझ काश गनर् चाहन्छ भन,े उसले आफ्नो काम
ग ु ीरूपले गन ुर् हुदँनै। ससंारलाई आफू स्वयलंे दखेाऊ। ितमीले गरेका चमत्कारहरू
ितनीहरूले दखेनु।्” 5 (यशेकूा भाइहरूले सम्म उहाँमािथ िव ास गदनिथए।)

6यशेलूे उहाँका भाइहरूलाई भन्नभुयो, “मरेो िन म्त ठीक समय अझै आइपगुकेो
छैन। तर कुनै समय पिन ितमीहरूको लािग जाने बलेा आउँछ। 7 ससंारले
ितमीहरूलाई घणृा गनर् स ै नन।् तर यो ससंारले मलाई घणृा गछर्। िकनभने मलै े
ितनीहरूलाई ितनीहरूका कामहरू द ु छन ्भनी दखेाएँ। 8 यसथर् ितमीहरू चाडमा
जाऊ। म चाडमा यस पल्ट जाँिदन। मरेा िन म्त ठीक समय अझै आएको छैन।”
9 त्यित भिनसके पिछ, उहाँ गालीलमा नै ब ु भयो।

10 तब यशेकूा भाईहरू चाडितर गए। तब उहाँ पिन चाडमा जानभुयो। तर
यशे ू खलु्लम खलु्ला त्यहाँ जान ु भएन, तर ग ु ीरूपले जानभुयो। 11 त्यो चाडमा
यहूदीहरूले यशेलूाई खोज।े ितनीहरूले भन,े “त्यो मािनस कहाँ छ?”

12 त्यहाँ धरैे मा ामा मािनसहरूको घइँुचो िथयो। ितनीहरू मध्ये कस-ैकसलैे
यशेकूो िवषयमा ग ु कारले कुरा ग ररहकेो िथए। कितपय मािनसहरुले भन,े “उहाँ
एक असल मािनस हुन ु हुन्छ।” तर कितपयले भन,े “होइन, मािनसहरूलाई मखूर्
बानउदँछ।” 13 तर कसकैो पिन यशेकूो िवषयमा खलु्लमखलु्ला कारले कुरा गन
आटँ िथएन। मािनसहरू यहूदी अगवुाहरूसगं डराउदँथ।े

यशेलू े यरूशलमेमा िशक्षा िदनभुयो
14 त्यो पवर् आधा जस्तो िस न थालकेो िथयो। तब यशे ू म न्दरको ाङ्गाणमा

जानभुयो अिन मािनसहरूलाई िसकाउन शरुू गन ुर्भयो 15 यहूदीहरू छक्क परे।
ितनीहरूले भन,े “यो मािनस किहल्यै स्कूलमा पढने उसले कसरी यित िवघ्न
कुराहरू जान्यो?”

16 यशेलूे जवाफमा भन्नभुयो, “जनु कुराहरू म पढाइरहछुे त्यो मरेो आफ्नै
होइन। मरेो िशक्षा उहाँबाट आउँदछ जसले मलाई पठाउन ु भयो। 17 यिद कुनै
मािनसले परमे रको इच्छा अनसुार काम गनर् चाहन्छ भने तब उसले मरेो िशक्षण
परमे रबाटै आउँछ भनी बझु्नछे। यो मरेो आफ्नै िशक्षण होइन भनरे उसलेजान्दछ।
18 कुनै मािनस जसले आफ्नो िवचार मा बताउदँछ उसले आफै मा सम्मान
पाउनलाई यास गदर्छ। तर जनु मािनस जसले आफूलाई पठाउनकेो सम्मान ल्याउने
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यास गदर्छ उसले सत्य बोल्दछ। अिन उसकोमा केही असत्य रहनछैेन। 19 के
मोशाले ितमीहरूलाई वस्था दान गन ुर् भएन? तर ितमीहरू कसलैे ती वस्था
पालन गरेनौ। िकन ितमीहरू मलाई मानर् चाहन्छौ?”

20 मािनसहरूले जवाफ िदए, “एक भतूात्मा ितमीिभ छ र त्यसले ितमीलाई
बौलाहा बनाएको छ। कसले ितमीलाई मानर् चाहन्छ?”

21 यशेलूे ितनीहरूलाई भन्नभुयो, “मलैे एउटा चमत्कार गरें र ितमीहरू सबै
छक्क पय । 22 मोशाले ितमीहरूलाई खतनाको बारेमा िनयम दान गन ुर्भयो।
तर खासमा खतनाको िनयम मोशाबाट आएको होइन। खतना हा ो िपता-पखुार्बाट
आएको हो जो मोशा भन्दा अगािड िथए कहीले काँही िव ामको िदनामा ितमीहरू
िशशु को खतना गछ । 23 यसले के दखेाउछँ भने एकजना मािनसले मोशाको

वस्था उलङ्घन नहोस ् भनी िव ामको िदनमा खतना लन सक्छ। तब मलैे
िव ामकै िदनमा एकजना मािनसको सम्पणूर् शरीर िनको पादार् ितमीहरू मिसत िकन
रसाउछँौ? 24 बािहरी रूपलाई जाँच गनर् छाडी दऊे। िनष्पक्ष बन र सत्य अनसुार

जाँच गर।”
यशे ू नै ी हो भनरे मािनसहरू छक्क परे

25 यरूशलमेका कोही बािसन्दाहरूले भन,े “यो त्यही मािनस होइन जसलाई
मािनसहरूले मान चे ा ग ररहकेाछन?् 26 हरे, ितनी खलु्लम-खलु्ला िशक्षा
िदइरहकेा छन।् य िप कसलैे उहाँलाई िशक्षा िदन रोक्ने चे ा ग ररहकेा छैनन।्
के अ जहरूले उनी नै ी हुन भन्ने िनणर्य गरे? 27 तर हामी जान्दछौ उहाँ कहाँ
बाट आएका हुन।् जब ी आउन ु हुनछे, उहाँ कहाँबाट आउन ु हुन्छ कसलैाई
थाहा हुदँनै।”

28यशेलूे म न्दरको ाङ्गाणमा िशक्षा िदइरहन ुभएको िथयो। यशेलू े ठूलो स्वरमा
भन्नभुयो, “हो, ितमीहरू म को हु ँ र कहाँबाट आएको हो भनरे जान्दछौ। तर
म आफ्नै अिधकारबाट आएको भने होइन। मलाई कसलैे पठाएका हो जो सत्य
हुनहुुन्छ। ितमीहरू उहाँलाई जान्दनैौ। 29 तर म मा उहाँलाई जान्दछु अिन म
उहाँबाटै आएको हु।ँ उहाँले नै मलाई पठाउन ु भएको हो।”

30 जब यशेलूे त्यसो भन्नभुयो, मािनसहरूले उहाँलाई प न चाहन्थे तर कसलैे
पिन उहाँलाई छुन सम्म सकेनन।् यशेलूाई अिहले नै मा र हाल्न ु पन ठीक समय
भएको िथएन। 31 तर धरैे जनाले यशेमूा िव ास गरे। मािनसहरूले भन,े “हामी

ी आउन ु हुन्छ भनरे प खर्रहकेाछौं। जब ी आउन ु हुनछे तब उहाँले यो
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मािनसले भन्दा अझ बशेी चमत्कारहरू गनर् सक्न ु हुन्छ र? होइन, अतः यही मान्छे
ी हुनपुछर्।”

यहूदीहरूले यशेलूाई प ने यास गरे
32 फ रसीहरूले यशेकूो िवषयमा मािनसहरूले ग ु ीरूपमा कुराहरू गरेको

सनु।े यसलैे मखु्य पजूाहारीहरू र फ रसीरूले यशेलूाई प न म न्दरको कोही
पहरेदारहरूलाई पठाए। 33 तब यशेलूे भन्नभुयो, “अब केही क्षण म ितमीहरूसगं
ब छुे। तब म उहाँकहाँ जानछुे जसले मलाई पठाउन ु भयो। 34 ितमीहरूले मलाई
खोज्नछेौ, तर ितमीहरूले मलाई भटे्ने छैनौ। अिन जहाँ म हुन्छु त्यस ठाउँमा
ितमीहरू आउन सक्नछैेनौ।”

35 यहूदीहरूले आपसमा भन,े “उनी कहाँ जानछेन,् के हामीले उनलाई भटे्न
सक्ने छैनौं? के उनी यनूानीहरूमा जानछेन ्जहाँ हा ा मािनसहरू वस्दछन?् के
ितनी यनूानी मािनसहरूलाई िशक्षा िदन जानछेन?् 36 उनले भन्छन, ‘ितमीहरूले
खोज्यौ भने पिन मलाई भटेने छैनौ।’ उसले यसो पिन भन्दछ, ‘म जहाँ छु ितमीहरू
त्यहाँ आउन स ै नौ।’ यसको अथर् के हो?”

पिव आत्माको िवष्यमा यशेलू े भन्न ु हुन्छ
37 पवर्को अ न्तम िदन िथयो। यो एकदमै मखु्य िदन िथयो। त्यसिदन यशे ू

उिभन ु भयो र ठूलो स्वरमा भन्नभुयो, “यिद कुनै मािनसहरूलाई तीखार् लागकेो छ
भने मकहाँ आऊ र िपऊ। 38 यिद कुनै मािनसले मलाई िव ास गछर् भन,े उसको
हृदयबाट िजउँदो पानी बग्नछे। धमर्शा मा यही ले खएकोछ।” 39यशेलूे वास्तवमा
पिव आत्माको िवषयमा बताइरहन ु भएको िथयो। पिव आत्मा मािनसहरूलाई
अझ सम्म िदइएको िथएन िकनभने यशे ू अझ सम्म मन ुर् भएको िथयन, अिन
मिहमातफर् नै उठेको िथएन। तर पिछ, ती जसले यशेमूा िव ास गछर्न ्पिव आत्मा
पाउने छन।्

यशेकूो िवषयमा मािनसहरूको वाद-िववाद
40 मािनसहरूले यशेलू े भन्न ु भएका ती कुराहरू सनु।े कोही मािनसहरूले भन,े

“यो मािनस साँच्ची नै अगमव ा हो।”
41 अन्य मािनसहरूले भन,े “उनी ी हुन।्”
अन्यहरूले भन,े “उनी ी गालीलबाट आएको होइन। 42 धमर्शा अनसुार

ी दाऊदको प रवारबाट आउनछेन।् अिन अझ धमर्शा ले भन्दछ िक ी
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बतेलहेमेबाट आउनछेन,् त्यो शहर जहाँ दाऊद बस्थ।े” 43 तब यशेकूो िवषय लएर
परस्परमा ितनीहरू सहमती भएनन।् 44कोही मािनसहरूले यशेलूाई प न चाहन्थ।े
तर कसलैे पिन ितनीमािथ आफ्नो हात हालनेन।्

यहूदी अगवुाहरूले िव ास गनर् अस्वीकार गरे
45 तब म न्दरका पहरेदाहरू, मखु्या पजूाहारीहरू र फ रसीहरूभए कहाँ फक।

ितनीहरूले म न्दरका पहरेदाहरू सोध,े “ितमीले िकन यशेलूाई ल्याएनौ?”
46 म न्दरका पहरेदारहरूले उ र िदयो, “कुनै मािनसले पिन अझ सम्म यस

कारले िशक्षा िदएको छैन!”
47 फ रसीहरूले उ र िदए, “तब ितमीहरू पिन मखूर् बिनयौ। 48 अगवुाहरू

कसलैे यशेमूा िव ास गरेकोछ, यही होइन? कुनै फ रसीहरूले उसमािथ िव ास
गरेकोछ? छैन! 49 तर ती मािनसहरू जौ बािहर छन ्जसले वस्थाको िवषयमा
केही पिन जान्दनैन ् ितनीहरूले मा उहाँलाई िव ास गरेकाछन।् परमे रले
ितनीहरूलाई ाप िदन ु भएकोछ।”

50 तर िनकोिदमस ् ती अगवुाहरूमध्ये एकजना िथए। िनकोदमेस त्यो मािनस
िथयो जो यशेलूाई हनेर् पिहल्यै गएको िथयो। उनले भन,े 51“हा वस्थाले ऊबाट
पिहले नसनुी तथा उसले के गरेकोछ नजानी एक मािनसलाई दण्ड िदन ु हामीलाई
अनमुित िददंनै।”

52 यहूदी अगवुाहरूले उ र िदए, “ितमी पिन गालीलबाटै आएको हौ?
धमर्शा अध्ययन गर अिन ितमीले जान्नछेौ िक कुनै पिन आगमव ा गालीलबाट
आउँदनै।्”

(यहून्नाको यी पदहरू 7:53-8:11 सम्म सबभैन्दा परुानो र असल यनूानी
लपीहरूमा पाइदैंन।)

िभचारमा समाितकी आइमाई
53 सबै यहूदी अगवुाहरू आ-आफ्ना घर गए।

8
1 यशे ू जतैनू डाँडामा जानभुयो। 2 िबहानै यशे ू म न्दर तफर् फकर् नभुयो। सबै

मािनसहरू यशेकूहाँ आए। यशे ू ब ु भयो र ितनीहरूलाई िसकाउन ु भयो।
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3शा ीहरू र फ रसीहरूले एकजना आइमाईलाई त्यहाँ ल्याए। त्यस आइमाईले
िभचार ग रररहकेो बलेा समाितएकी िथई। ती यहूदीहरूले त्यस आइमाईलाई

बलजफ्ती जनसमहू समक्ष ल्याए। 4 ितनीहरूले यशेलूाई भन,े “गरुूज्य,ू यस
आइमाई पर-परुुषसगँ ािभचार सम्बन्धमा रहकेो बलेा समाितई। 5 मोशाको

वस्थाले आज्ञा गदर्छ िक यस्तो आइमाईलाई ढुङ्गाले हानरे मान ुर् पछर्। अब तपाईं
के भन्न ु हुन्छ?”

6 यहूदीहरूले यशेलूाई जालमा पान ुर्का िन म्त त्यस्ता हरू ग ररहकेा िथए।
ितनीहरू यशेलूे गल्ती कुरा गरोस ्भन्ने चाहन्थे तािक ितनीहरूले उहाँलाई आरोप
लगाउन सकुन। तर यशे ू िनहुरन ु भयो र आफ्नो औंलाले जमीनमा ले थाल्न ु
भयो। 7 यहूदीहरूले लगातार त्यही यशेलूाई सोिधरह।े तब यशे ू उिभन ु भयो
अिन भन्नभुयो, “ितमीहरू माझमा कुनै एक मािनस जो पाप रिहत छ त्यो मािनसले
उसलाई थम ढुङ्गा हान्नहुोस।्” 8 तब फे र यशे ू िनहुरँन ु भयो र जमीनमा ले ु
भयो।

9 जब यशेलूे भनकेो ितनीहरूले सनुे ितनीहरू एक पिछ अक गद त्यहाँबाट
जान थाल।े बढूा मािनसहरूले पिहला छाडे र त्यसपिछ अरूअरूले छाड्दै गए।
यशे ू एक्लो छािडन ु भयो त्यस आइमाईसगं। त्यस आईमाई उहाँ समक्ष उिभरहकेी
िथई। 10 यशे ू उठन ु भयो अिन ितनलाई सोध्न ु भयो, “नारी, ितनीहरू कहाँ छन?्
ितनीहरू कसलैे ितमीलाई दोषी ठहराउन सकेनन?्”

11 उसले भनी, “महोदय, मलाई कसलैे दोषी ठहरयाउन सकेन।”
तब यशेलूे भन्नभुयो, “तब म पिन ितमीलाई दोषी ठहरयाउँिदन, ितमी जान

सक्छौ, तर फे र पाप नगर्न।ू”
यशे,ू ससंारको ज्योित

12 त्यसपिछ, यशे ू फे र मािनसहरूसगं कुराकानी गनर् थाल्न ु भयो। उहाँले
भन्नभुयो, “म ससंारको ज्योित हु।ँ जनु मािनस मरेो पिछ लाग्दछ ऊ किहल्यै
अन्धकारमा पन छैन। त्यस मािनसले ज्योित पाउनछे जसले जीवन दान गदर्छ।”

13 तब फ रसीहरूले यशेलूाई भन,े “तपाईं आफै आफ्नु गवाही िदइरहन ु
भएकोछ। यसथर् तपाईको गवाही अमान्य ठह रन्छ।”

14 यशेलूे जवाफ िदनभुयो, “हो, मलैे यी कुराहरू आफ्नै िवषयमा भिनरहकेो
छु। तर मलैे भनकेा कुरा सत्य हुन।् िकनभने म जान्दछु म कहाँबाट आएको हु ँ
र कहाँ जान्छु। म ितमीहरू जस्तो होइन। ितमीहरू जान्दनैौ म कहाँबाट आएँ र
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कताितर गइरहछुे। 15 ितमीहरूले मलाई अन्य मािनसलाई सरह न्याय गदछौ। म
कुनै मािनसलाई न्याय गिदर्न।ँ 16 तर यिद मलैे न्याय गरें भन,े मरेो न्याय सत्य हुनछे।
िकन? िकनभने जब म न्याय गदर्छु म एक्लो हुन्न। िपता जसले मलाई पठाउन ु भयो
उहाँ मसगं हुनहुुन्छ। 17 ितमीहरूको आफ्नै वस्था छ िक यिद दईु जना गवाहीले
एउटै कुरा भन्यो भने ितमीहरूले स्वीकार गनपछर्। 18म त्यस्तै एक गवाही हु ँजसले
आफ्नै िवषयमा भन्दछ। अिन िपता जसले मलाई पठाउन ु भयो उहाँ अक गवाही
हुनहुुन्छ।”

19 मािनसहरूले सोध,े “तपाईंको िपता कहाँ छ?”
यशेलूे जवाफमा भन्नभुयो, “ितमीहरूले मलाई अथवा मरेो िपतालाई िचन्दनैौ।

यिद ितमीहरूले मलाई िचन्दछौ भन,े ितमीहरूले मरेो िपतालाई पिन िचन्दछौ।”
20 यशेलूे यी कुराहरू म न्दरमा िसकाई रहन ु भएको बलेामा भन्नभुयो। उहाँ त्यस
ठाउँको छेऊमा हुनहुुन्थ्यो जहाँ सबै जना मािनसहरू भटेी चढाउन आउँथ।े तर कुनै
मािनसले पिन उहाँलाई प े नन।् यशेकूो ठीक समय अझ आइपगुकेो िथएन।

यशेकूो िवषयमा यहूदीहरूले बझुनेन ्
21 फे र, यशेलूे मािनसहरूलाई भन्नभुयो, “म ितमीहरूलाई छोडरे जानछुे।

ितमीहरूले मलाई खोज्न-ेछौ, तर ितमीहरू आफ्नै पापले मनछौं। जहाँ म गइरहछुे
त्यहाँ ितमीहरू आउन स ै नौ।”

22 तब यहूदीहरूले आपसमा सोध,े “के यशेलूे आफैलाई मानछ? के यसको
अथर् यो हो जब उहाँले भन्न ु भयो, ‘जहाँ म गइरहकेो छु त्यहाँ ितमीहरू आउन
स ै नौ’?”

23 तर यशेलू े ती यहूदीहरूलाई भन्नभुयो, “ितमीहरू यहाँ तलबाट आएका हौ।
तर म मािथबाट आएको हु।ँ ितमीहरू यस ससंारका हौ, तर म यस ससंारको होइन।
24 मलैे भिनसकें ितमीहरू आफ्नै पापहरूमा मनछौ। हो, ितमीहरू आफ्नै पापहरूमा
मनछौ, यिद ितमीहरूले मलाई म उही हो भनरे िव ास गरेनौ भन।े”

25 यहूदीहरूले सोध,े “तब ितमी को हौ?”
यशेलूे जवाफ िदनभुयो, “शरुुदे ख नै मलै े ितमीहरूलाई जे भिनरहछुे म त्यही

हु।ँ 26 ितमीहरूका िवषयमा मलाई धरैे कुराहरू भन्न ु छ। ितमीहरूलाई म न्याय गनर्
सक्थें, तर उहाँ एक जसले मलाई पठाउन ु भयो सत्य उहाँ नै हुनहुुन्छ। उहाँबाट जे
कुरा मलैे सनुे ती कुराहरू बोल्छु।”
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27 यशे ू कुन िवषयमा कुरा ग ररहछेन ् भनरे मािनसहरूले बझु्दनैन।् यशेलू े
ितनीहरूलाई िपताको िवषयमा भिनरहन ु भएको िथयो। 28 यसलैे मािनसहरूलाई
भन्नभुयो, “ितमीहरूले मािनसको पु लाई उठाउनछेौ त्यितबलेा मा म उही हु ँ
भनरे ितमीहरू जान्नछेौ। ितमीहरूले जान्नछेौ िक जनु कुराहरू म ग ररेहछु त्यो मरेो
आफ्नै अिधकारबाट गरेको होइन। ितमीहरूले जान्नछेौ िक मलैे जे जित कुराहरू
भन्दछुै त्यो िपताबाट मलैे जानकेो हो। 29 परमे र जसले मलाई पठाउन ु भयो उहाँ
मसगं हुनहुुन्छ। म सधैं त्यही कुरा गदर्छु जसले उहाँलाई खशुी िददँछ। यसलैे उहाँले
मा मलाई एकलै छोडन ुभएन।” 30जब यशेलूे यी कुराहरू ग ररहन ुभएको िथयो,
धरेौ मािनसहरूले उहाँलाई िव ास गरे।

यशेलू े म ु हुने िवषय बताउन ु हुन्छ
31 तब यशेलूे भन्नभुयो िक यहूदीहरू जसले उहाँमािथ िव ास गरे, “यिद

ितमीहरूले लगातार मरेो िशक्षाहरू पालन ग रर ौ भने ितमीहरू साँच्चै मरेो चलेाहरू
हौ। 32 तब मा ितमीहरूले सत्य जान्नछेौ। अिन सत्यले ितमीहरूलाई मु
गराउनछे।”

33यहूदीहरूले जवाफ िदए, “हामी अ ाहामका सन्तान हौ। अिन हामी किहल्यै
कसकैो दास भएका छैनौ। तब िकन भन्छौ, ‘ितमीहरू’, स्वतन् हुनछेौ?”

34 यशेलूे जवाफ िदनभुयो, “म साँचो भन्दछु। त्यके मािनस जसले लगातार
पाप गछर् ऊ पापको दास हो। पाप उसको मा लक हो। 35 दास सदवै मा लकको
प रवारसगं बस्दनै। तर छोरो सधैं प रवारसगं बस्छ। 36 यसथर् जब पु ले
ितमीहरूलाई स्वतन् पादर्छ, तब ितमीहरू सत्यरूपमा स्वतन् हुनछेौ। 37म जान्दछु
ितमीहरू अ ाहामका सन्तान हौ। तर ितमीहरू मलाई मानर् चाहन्छौ। िकनभने
ितमीहरू मरेो वचन स्वीकार गनर् चाहदँनैौ। 38 म भिनरहछुे िक जे िपताले मलाई
दखेाउन ुभयो तर ितमीहरूले त्यो काम गदर्छौ जो ित ा िपताबाट ितमीहरूले सनु्यौ।”

39 यहूदीहरूले भन,े “हा ा िपता अ ाहाम हुन।्”
यशेलू े भन्नभुयो, “यिद ितमीहरू साँ च्च नै अ ाहामका सन्तान हुदँा हौ त

ितमीहरूले त्यही कुराहरू गन िथयौ जनु कुरो अ ाहामले गरे। 40 म मािनस हु ँ
जसले परमे रबाट सनुकेो सत्य बताएँ। तर ितमीहरू मलाई मान यास गछ ।
अ ाहमले त्यस्ता कुरा गरेनन।् 41 तब ितमीहरूले त्यही कुराहरू ग ररहकेाछौ जो
ित ा आफ्नै िपताले गछर्न।्”
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तर यहूदीहरूले भन,े “हामी त्यस्ता अवै बालहरू होइनौं जसले किहल्यै पिन
आफ्ना िपता को िथए जाननेौ। परमे र नै हा ा िपता हुन।् हा ा अरु िपता छैनन।्”

42 यशेलूे ती यहूदीहरूलाई भन्नभुयो, “यिद परमे र साँच्चै ितमीहरूका िपता
भएको भए ितमीहरूले मलाई मे गन िथयौ। म परमे रबाटै आएको हु,ँ र म
यहाँ छु। म आफ्नै अिधकारबाट आएको होइन। परमे रले मलाई पठाउन ु भयो।
43 ितमीहरूले यी कुराहरू िकन बझुदनैौ, जो म िसकाउँछु? िकनभने ितमीहरूले
मरेो िशक्षा स्वीकार गनर् स ै नौ। 44 ितमीहरूका िपता शतैान हो। ितमीहरू उसका
सन्तान हौ। उसले जे चाहन्छ ितमीहरू त्यही गदर्छौ। शतैान आिदकालदे ख नै
हत्यारा िथयो। उ सधैं सत्यको िवरु मा छ अिन उिभ सत्य छैन। जब ऊ झटूो
बोल्छ तब उसले त्यो झठूो स्वभािवक रूपले बोल्छ। हो शतैान असत्यवादी अिन
असत्यको िपता हो ।

45 “म साँचो भन्दछु। त्यसलैे ितमीहरू मलाई िव ास गदनौ। 46 म पापको
दोषी छु भनरे ितमीहरूमा कसले माण िदन सक्छौ? म ितमीहरूलाई सत्य भन्दछु
िकन ितमीहरू मलाई िव ास गदनौ? 47 जो परमे रको हो उसले परमे रले
भन्न ु भएका कुरा मान्दछ। तर ितमीहरू परमे रले जे भन्न ु हुन्छ त्यो स्वीकादनौ,
िकनभने ितमीहरू परमे रका होइनौ।”

यशेलू े आफ्नै र अ ाहामको िवषयमा भन्नहुुन्छ
48 यहूदीहरूले उ र िदए, “हामीहरूले भन्यौ ितमी सामरी हौ। अिन भतूात्मा

ितमीिभ छ। के यस्तो भन्न ु हामी सही छैनौं?”
49 यशेलूे उ र िदनभुयो, “म िभ भतूात्मा छैन। म आफ्ना िपतालाई सम्मान

गछुर् तर ितमीले मलाई सम्मान गदनौ। 50म आफ्नै सम्मान पाउने कोिशश ग ररहकेो
छुइँन उहाँ एक हुनहुुन्छ जसले मरेो िन म्त सम्मान चाहन ु हुन्छ। उहाँ न्यायकतार्
हुनहुुन्छ। 51 म साँचो भन्छु। यिद कुनै मािनसले मरेो वचन पालन गछर् भन,े त्यो
मािनस किहल्यै मन छैन।”

52 यहूदीहरूले यशेलूाई भन,े “अब हामी पक्का भयौं िक ितमीिभ भतूात्मा
छ अिन अगमव ाहरू अिन अ ाहाम पिन मरे। तर ितमी भन्छौ, ‘जनु मािनसले
ित ो वचन पालन गदर्छ ऊ किहल्यै मन छैन।’ 53 के ितमी आफैलाई हा ा िपता
अ ाहामभन्दा महान सोच्छौ? अ ाहाम मरे। अिन अगमव ाहरू पिन मरे। ितमी
आफूलाई के सम्झन्छौ?”
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54 यशेलूे जवाफ िदनभुयो, “यिद मलैे आफूलाई सम्मान िदएको भए, त्यो
सम्मान थर् हो। जसले मलाई सम्मान िदनभुयो उहाँ मरेा िपता हुनहुुन्छ। अिन
जसलाई ितमीहरू आफ्नो परमे र भन्छौ। 55 ितमीहरू वास्तवमा उहाँलाई
िचन्दनैौ। म उहाँलाई िचन्दछु। यिद मलैे मरेा िपतालाई िचिनन ँ भने म ितमीहरू
जस्तै झटुो हुनछुे। तर म उहाँलाई िचन्दछु। अिन म उहाँले जे भन्नहुुन्छ पालन
गछुर्। 56 ित ा िपता अ ाहाम म आउने िदन हनेर्लाई हिषर्त िथए। उनले त्यो िदन
दखेे र हिषर्त भए।”

57 यहूदीहरूले यशेलूाई भन,े “ितमीले अ ाहामलाई दखेकेाछौ? ितमी 50
वर्ष पिन पगुकेा छैनौ!”

58यशेलूे उ र िदनभुयो, “म ितमीलाई साँचो भन्छु। अ ाहाम जन्मन ुभन्दा पिन
अिघबाट म छदँै छ्।” 59 जब यशेलूे त्यसो भन,े मािनसहरूले उहाँमािथ ढुङ्गाहरू
टपरे हान।े तर यशे ू लकु्न ु भयो र म न्दर छाडरे जानभुयो।

9
अन्धा जन्मकेो मािनसलाई यशेलू े िनको पान ुर् भयो

1जब यशे ू िहिंडरहन ु भएको िथयो, उहाँले एकजना अन्धो मान्छेलाई दे ु भयो।
त्यो मान्छे जन्मदैे ख अन्धा िथयो। 2 यशेकूा चलेाहरूले सोध,े “गरुुज्य ू यो मान्छे
जन्मदैे ख अन्धो हो। कसको पापले उसलाई अन्धा जन्मायो? उसको आफ्नै पाप
वा उसको माता-िपताको पाप?”

3 यशेलूे उ र िदनभुयो, “यो न त उसको न त उसकी माताको पापहो जसले
उसलाई अन्धा जन्माइन।् ऊ जन्मदैे खको अन्धो हो तािक उसलाई िनको पारेर
मािनसहरूलाई परमे रको श दखेाउन सिकयोस।् 4 अिहले जब िदनको समय
छ हामीले उहाँको कामहरू गन ुर् पछर् जसले मलाई पठाउन ु भयो। रात पनर् आटेँको
छ। अिन कसलैे पिन राती काम गदन। 5 जब म ससंारमा छु, म ससंारको ज्योित
हू।ँ”

6 यसो भिनसकेर, यशेलूे भ ूईँंमा थकु्न ु भयो र त्यसबाट केही माटोको िहलो
बानाउन ु भयो अिन यशेलू े त्यसलाई त्यस मािनसको आखँामा द लिदनभुयो भयो।
7यशेलूे त्यस मािनसलाई भन्नभुयो, “जाऊ िसलोआमाको तलाउमा गएर पखाल।”
(िसलोआमको अथर् हुन्छ “पठाउन”ु) तब त्यो मािनस तलाउमा गयो र धोयो। अब
ऊ दे े लायकको भयो।
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8 कोही मािनसहरूले पिहले त्यस मािनसलाई भीख मािगरहकेो दखेकेा िथए।
ती मािनसहरू र उनको िछमकेीहरूले भन,े “हरे! यो त्यही मान्छे होइन जो सधैं
बसरे िभख माग्दथ्यो?”

9 कोही मािनसहरूले भन,े “हो! त्यो त्यही हो।” तर अन्य मािनसहरूले भन,े
“अह,ँ ऊ त्यो मान्छे होइन, ऊ त्यस्तै दे खएको मा हो।”

तब त्यस मािनसले भन्यो, “म त्यही मािनस हु ँ जो पिहले अन्धो िथएँ।”
10 मािनसहरूले जान्न चाहन्थ,े “के भयो? ितमीले कसरी दिृ ा गय ?”
11 त्यस मािनसले जवाफ िदए, “त्यो मािनस जसलाई यशे ू भन्दछौ उहाँले

धलुोबाट िहलो बनाउन ु भयो। उहाँले त्यो मरेो आखँामा रा खिदन ु भयो। तब उहाँले
मलाई भन्नभुयो, ‘िसलोआममा जाऊ र पखाल।’ तब म िसलोआममा गएँ र पखालें।
अिन तब मलैे दे थालें।”

12 मािनसहरूले त्यस मािनसलाई सोध,े “त्यो मान्छे कहाँ छ?”
त्यस मािनसले भन्यो, “मलाई थाहा छैन।”

यशेलूे िनको पान ुर् भएको त्यस मान्छेलाई यहूदीहरूले गरे
13 त्यसपिछ मािनसहरूले त्यस मान्छेलाई फ रसीहरूकहाँ ल्याए। यो त्यही

मािनस िथयो जो पिहला अन्धो िथयो। 14 यशेलूे धलुोको िहलो बनाएर त्यस
मािनसको आखँा िनको पा रिदन ु भयो। जनु िदन यशेलू े त्यस्तो काम गन ुर्भयो त्यो
िदन िव ामको िदन िथयो। 15 फ रसीहरूले पिन त्यस मािनसलाई सोध,े “कसरी
ितमीले ित ो दिृ पायौ?”

त्यस मािनसले उ र िदयो, “उहाँले धलूोको िहलो मरेो आखँामा रा खिदन ुभयो।
मलैे मरेो आखँा पखालें र अब मलैे दे ु सकें ।”

16कोही फ रसीहरूले भन,े “त्यस मािनसले िव ामको िदन पालन गदन। यसलैे
ऊ परमे रबाट आएको होइन।”

अन्य मािनसहरूले भन,े “तर जो मािनस पापी छ उसले यस्तो चमत्कारहरू गनर्
स ै न।” ती यहूदीहरू आपसमा सहमत हुन सकेनन।्

17 यहूदी अगवुाहरूले फे र त्यस मािनसलाई सोध,े “यो मान्छेले ितमीलाई
िनको पाय अिन ितमीले दे सक्यौ। ितमी उसको बारेमा के भन्छौ?”

त्यस मािनसले उ र िदए, “उहाँ एउटा अगमव ा हुनहुुन्छ।”
18 यहूदीहरूले त्यस मािनस त्यसरी िनको भएको घटनामा िव ास गरेनन।्

ितनीहरूले त्यो मान्छे पिहले अन्धा र पिछ िनको भएको िव ासै गरेनन।् यसथर्
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ितनीहरूले उसको आमा बाबलुाई बोलाए। 19 अिन यहूदीहरूले त्यसको आमा
बाबलुाई सोध,े “यो ितमीहरूको छोरो हो? ितमीहरू भन यो जन्मै अन्धो िथयो।
तब अिहले उसले कसरी दे सक्यो?”

20 त्यसको आमा-बाबलुे उ र िदए, “हामी जान्दछौ यो मरेो छोरो हो।
अिन हामी जान्दछौ यो जन्मन्दै अन्धो िथयो। 21 तर अिहले उसले कसरी दे
सक्छ हामी जान्दनैौं। अिन हामी जान्दनैौं कसले उसलाई दिृ िदयो। उसलैाई
सोध्नहुोस।् ऊ अिहले ठूलो भएको छ अिन आफ्नो िवषयमा उ र आफैं ले िदने छ।”
22 उनको आमा-बाबलुे यहूदी अगवुाहरूको डरले गदार् त्यसो भनकेो हुन।् यहूदी
अगवुाहरूले पिहल्यै िनणर्य लइसकेका िथए िक ज-जसले यशेलूाई ी भन्छन ्
ितनीहरू द ण्डत हुनछेन।् अिन ती मािनसहरूलाई सभा-घरबाट िनक लिदनछेन।्
23 यसकैारणले गदार् उसको आमा-बाबलुे भन,े “ऊ ठूलो भएकोछ उसलैाई सोघ्न ु
होस।्”

24 तब यहूदी अगवुाहरूले त्यस मािनस जो पिहला अन्धो िथयो फे र दो ोपल्ट
बोलाएर भन,े “ितमीलाई परमे रको मिहमा रा सत्य बोल्न ु पछर्। हामी जान्दछौ
िक यो मािनस पापी हो।”

25 त्यस मािनसले उ र िदयो, “उहाँ पापी हुन भनरे म जा न्दन। तर म यित मा
जान्दछुः म अन्धो िथएँ र अिहले दे सक्ने भएँ।”

26 यहूदीहरूले सोध,े “उसले के गय ? ित ो आखँा कसरी िनको पाय ?”
27 त्यस मािनसले उ र िदयो, “मलैे तपाईंहरूलाई पिहल्यै भिनसकेको छु। तर

तपाईंहरूले सनु्न ु नै भएन। िकन तपाईंहरू फे र सनु्न चाहन ु हुन्छ? के तपाईंहरू पिन
उहाँको चलेाहरू हुन चाहन ु हुन्छ?”

28 यहूदी अगवुाहरू एकदम रीसले चरू भए अिन त्यस मािनसलाई अप-
शब्द ारा गाली गरे। तब ितनीहरूले भन,े “ितमी त्यस मािनसको चलेा हौ। हामी
मोशाका चलेाहरू हौं। 29 हामी जान्दछौं िक परमे र मोशासगं बोल्न ु भयो। तर
हामी त्यस मािनसको िवषयमा चािह ँ एकदमै जान्दनैौं, ऊ कहाँबाट आएको हो।”

30 त्यस मािनसले उ र िदयो, “यो कस्तो अचम्मको कुरा हो। यशे ू कहाँबाट
आउन ु भयो, तपाँईहरू जान्न ु हुन्न। तर उहाँले मरेो आखँालाई िनको पारी िदन ु भयो।
31 हामी सबै जान्दछौं िक परमे रले पापीहरूको कुरा सनु्न ु हुन्न। तर परमे रले
चाहे जस्तै गन ुर् हुन्छ। 32 यस्तो किहल्यै पिन सिुनएको िथएन िक कसलैे एक
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जन्मकेो अन्धा मािनसलाई दिृ िदयो। 33 त्यो मान्छे परमे रबाटै आएको हुनपछर्।
यिद उनी परमे रबाट नआएको भए उसले यस्तो कुनै कुरा गनर्सक्ने िथएनन।्”

34 यहूदी अगवुाहरूले उ र िदए, “ितमी पापपैापले भ रएर ज न्मएको रहछेौ।
ितमीले हामीलाई िसकाउन खोज्छौं?” ितनीहरूले त्यस मािनसलाई घच्याडरे
िनका लिदए।

आ त्मक अन्धोपन
35 यहूदी अगवुाहरूले त्यस मािनसलाई िनकालीिदएको यशेलू े चाल पाउन ु

भयो। यशेलू े त्यस मािनसलाई भटेेर भन्नभुयो, “ितमी मािनसको पु मािथ िव ास
गछ ?”

36 त्यस मािनसले सोध्यो, “ भ,ु मािनसको पु को हुन?् मलाई बातउन ु होस,्
तब म उहाँमा िव ास गनर् सक्छु।”

37 यशेलूे त्यस मािनसलाई भन्नभुयो, “ितमीले उसलाई दे खसकेकाछौ।
मािनसको पु उही हुन ्जो ितमीसगं अिहले बो लरहकेोछ।”

38 त्यस मािनसले भन्यो, “हो भ,ु म िव ास गछुर्।” त्यसपिछ उसले यशेलूाई
दण्डवत ्गय ।

39 यशेलूे भन्नभुयो, “म यस ससंारमा न्याय गनर् आएको हु।ँ म त्यसकारण
आएको हु ँ िक अन्धा मािनसहरूले दे सकोस।् म त्यसकारणले आएको हु ँ िक
दे सक्नहेरू अन्धा होउन।्”

40कोही फ रसीहरू यशेकूो निजकै िथए। ितनीहरूले यशेलू े त्यसो भन्न ु भएको
सनु।े ितनीहरूले सोध,े “हामी पिन अन्धा छौं भनरे ितमी भिनरहछेौ?”

41 यशेलूे भन्नभुयो, “यिद ितमीहरू साँ च्च नै अन्धा भएको भए ितमीहरू
पापको दोषी हुने िथएनौं। तर अिहले ितमीहरूले दखे्छु भन्यौ, यसकारण ितमीहरूको
दोष रिहरहन्छ।”

10
भडेावाला र उसको भडेो

1 यशेलूे भन्नभुयो, “म ितमीहरूलाई साँचो भन्दछु। जब कुनै पिन एक मािनस
भडेा-गोठिभ पस्दछ, त्यो ढोकाबाट पस्दछ। यिद त्यो अक ितरबाट पस्छ
भने त्यो चोर अिन डाकू हो। 2 तर कुनै मािनस ढोका खोलरे गोठमा पस्दछ
तब ऊ गोठाला हो। 3 जसले ढोकाको दखेरेख गछर् उसलैे गोठालाको लागी
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ढोका खोल्दछ। अिन भडेाले पिन उसकैो कुरा सनु्छ। गोठालाहरूले नाम ारा
आफ्नो भडेाहरूलाई डाक्दछन अिन गोठ बािहर िनकाल्दछन।् 4 गोठालाले सबै
भेंड़ाहरू बािहर िनकाल्दछ। तब ऊ सबकैो अिघ जाँदछ ितनीहरूको अगवुाई गदर्छ।
भडेाहरू उसकैो पिछ लाग्दछन ् िकनभने ितनीहरूले उसको आवाज िचन्दछन।्
5भडेाहरूले निचनकेो मािनसलाई प ाउँदनै। ितनीहरू त्यस्ता निचनकेो मान्छेदे ख
टाडा भाग्दछन,् िकनभने ितनीहरूले उसको आवाज िचन्दनैन।्”

6 यसरी यशेलू े मािनसहरूलाई एउटा कथा सनुाउन ु भयो। तर त्यस कथाको
तात्पयर् के हो ितनीहरूले बझुनेन।्

यशे ूअसल गोठालो हुन ्
7 यशेलूे फे र भन्नभुयो, “म साँचो भन्दछु। म भडेाहरूको लािग ढोका हु।ँ 8जो

मरेो अिघ आए, ितनीहरू सबै चोरहरू र डाकूहरू हुन।् भडेाले ितनीहरूलाई ध्यान
िदएनन।् 9 म ढोका हु।ँ जनु मािनस म ारा पस्दछ ऊ जोिगन्छ। त्यो मािनस िभ
आउने र बािहर जाने योग्य हुदँछ। उसले चाहकेो जित सबै कुराहरू पाउनछे। 10एक
चोर चोनर्, मानर् र ध्वसं गनर् मा आउँदछ। तर म जीवन-दान गनर् आएँ-त्यस्तो जीवन
जनु पणूर् र असल छ।

11 “म असल गोठालो हु।ँ असल गोठालोले भडेाका िन म्त आफ्नो जीवन
दान गदर्छ। 12 पसैा िदएर राखकेो कम र खास गोठालोमा िभन्नता हुदँछ। तलब

िदएर राखकेा गोठालाहरूको आफ्नो भडेा हुदनै। जब उसले ब्वाँसो दखे्दछ, ऊ
भडेालाई छाडरे भाग्दछ। तब ब्वाँसोले भडेाहरूमािथ आ मण गरेर िततर-िबतर
पादर्छ। 13 िकनभने ऊ तलबमा रा खएको मान्छे हो। त्यसकारणले भाग्छ। उसले
भडेाको दखेरेख गदन। उसलाई भेंड़ाको िचन्ता हुदँनै। उसलाई भेंड़ासगँ कुनै मतलब
रहदँनै।

14-15 “म त्यो गोठालो हु ँ जसले भडेालाई साँचो मनले रक्षा गछर्। म मरेा
भडेाहरू िचन्दछु जसरी िपताले मलाई िचन्नहुुन्छ। अिन भडेाले पिन मलाई िचन्दछ
जसरी म िपतालाई िचन्दछु। म ती भडाहरूका लािग जीवन अपर्ण गछुर्। 16 मसगँ
अन्य भडेाहरू पिन छन।् ितनीहरू यस झणु्डमा छैनन।् मलैे ितनीहरूलाई पिन
अगवुाई गन ुर् पछर्। ितनीहरूले मरेो आवाज सनु्नछेन,् तब ितनीहरू एउटै झणु्डमा
हुनछेन ्तब त्यहाँ, एउटा बगाल अिन एउटै गोठालो हुदछँ। 17 मरेो िपताले मलाई
मे गन ुर्हुन्छ िकनभने म मरेो जीवन िदन ु तयार छु तािक त्यो म फे र िफतार् पाउनँछुे।

18 मबाट कसलैे जीवन लन सक्दनै, मरेो आफ्नै जीवन आफ्नो इच्छाले िदन्छु
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मरेो आफ्नो जीवन िदने अिधकार छ। अिन त्यसलैाई पनुः ा गनर् अिधकार पिन
छ। यही नै त मरेा िपताले मलाई गन ुर् भन्नभुयो।”

19 फे र यहूदीहरू आपसमा सहमती भएनन,् िकनभने यशलूे यी कुराहरू भन्न ु
भएको िथयो। 20 धरैे यहूदीहरूले भन,े “भतुात्मा उसमा छ र ऊ बौलाहा भएको
छ। िकन उसलाई ध्यान िदन?ु”

21 तर अन्य यहूदीहरूले भन,े “भतुात्माले भे ाएको मान्छेले यस्तो कारको
कुरा गनर्स ै न। के भतुात्मालेअन्धा मान्छेहरूका आखँा िनको पानर् सक्छ? अह!ँ”

यशेकूो िवरु यहूदीहरू
22 यरूशलमेमा िहउदँको बलेा िथयो साथै समपर्णको चाड* पिन आयो।

23 यशे ू म न्दरको ाङ्गाण अन्तगर्त सलुमेानको दलानमा टह लरहनभुएको िथयो।
24यहूदीहरूले यशेलूाई व रप र घरेे। ितनीहरूले भन,े “किहले सम्म ित ो िवषयमा
हामीलाई रहस्यमा राख्छौ? यिद ितमी ी नै हौ भन,े हामीलाई स्प पार।”

25 यशेलूे उ र िदनभुयो, “मलैे ितमीहरूलाई पिहल्यै भिनसकेको छु, तर
ितमीहरूले िव ास गरेनौ। म चमत्कारहरू गछुर्, मरेो िपताको नाममा। ती
चमत्कारहरूले मरेो बारेमा माण िदन्छ। 26 ितमीहरू तर िव ास गदनौ। िकन?
िकनभने ितमीहरू मरेा भडेाहरू होइनौ। 27 मरेो भडेाहरू मरेो आवाज सनु्दछन।् म
ितनीहरूलाई जान्दछु र ितनीहरूले मलाई प ाउँदछन।् 28 म मरेा भडेाहरूलाई
अनन्त जीवन िददंछु। ितनीहरू किहल्यै मन छैनन।् अिन कसलैे पिन ितनीहरूलाई
मरेो हातबाट खोसरे लान स ै न। 29 मरेा िपताले मरेो भडेा मलाई िदन ु भयो।
उहाँ सबभैन्दा महान हुनहुुन्छ। कसलैे पिन मरेो िपताको हातबाट भडेा खोसरे लान
स ै न। 30 िपता र म एकै हौं।”

31 फे र यहूदीहरूले यशेलूाई मानर् ढुङ्गा टप।े 32 तर यशेलू े ितनीहरूलाई
भन्नभुयो, “मरेा िपताबाट ितमीहरूलाई मलैे धरैे रा ा कामहरू दखेाइसकेको छु।
ती चीजहरू मध्ये कुन चाँिह कामको लािग मलाई ढुङ्गाले िहकार्उन खोज्छौ?”

33 यहूदीहरूले भन,े “ितमीले कुनै रा ो काम गरेकोमा ितमीलाई हामी ढुङ्गाले
हानरे मान छैनौं। तर ितमीले भनकेा ती कुराहरू परमे रको िवरू छन।् ितमी
* 10:22:
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खाली मान्छे मा हौ, तर ितमी भन्छौ ितमी परमे र समान हौ। त्यही कारणले गदार्
हामीले ितमीलाई ढुङ्गाले िहकार्एर मानर् खोजकेा हौं।”

34यशेलूे उ र िदनभुयो, “यो ितमीहरूको वस्थामा ले खएको छ, ‘मलैे भनें,
ितमीहरू दवेहरू हौ।’✡ 35 यो धमार्शा ले ितनीहरूलाई दवेहरू भन्यो। मािनसहरू
जसले परमे रको ससुमाचार हण गरे। अिन धमर्शा मा सधैं सत्य छ। 36 यसथर्
ितमीहरू मलाई िकन भन्छौ, ितमी परमे रको िनन्दा गछ , िकनभने मलै े भन,े ‘म
परमे रको पु हु?ँ’ िपताले मलाई चनु्न ु भयो अिन ससंारमा पठाउन ु भयो। 37यिद
मलैे मरेा िपताको कामहरू गिदर्न भने मलाई िव ास नगर। 38 तर यदी मलैे मरेा
िपताका कामहरू गरें भने ितमीहरूले मलाई िव ास गन ुर् पछर्। यिद ितमीहरूले
मलाई िव ास गरेनौ भन,े म जे गछुर् मरेो काममा िव ास गर। तब ितमीहरूले थाहा
पाउनछेौ अिन बझु्नछेौ िक म परमे रमा छु औ परमे र ममा हुनहुुन्छ।”

39 यहूदीहरूले यशेलूाई फे र प ने यास गरे। तर यशे ू ितनहरूबाट उम्कन ु
भयो।

40 त्यसपिछ यशे ू फे र यदर्न नदीको क्षे पार गरेर जान ु भयो। यशे ू त्यस ठाउँ
जान ु भयो जहाँ यहून्नाले पिहला बि स्मा िदएका िथए। 41 यशे ू त्यहाँ ब ु भयो र
उहा-ँकहाँ धरैे मािनसहरू आए। मािनसहरूले भन,े “यहून्नाले किहल्यै चमत्कार
दखेाएनन।् तर यहून्नाले जनु मािनसको िवषयमा जो सबै भन्नभुयो त्यो साँचो
िथयो।” 42 अिन त्यहाँ धरैे मािनसहरूले यशेमूा िव ास गरे।

11
लाजरसको मतृ्य ु

1 त्यहाँ लाजरस नाउँ गरेका एकजना मािनस िथए जो िबमार िथए। उनी बथेानी
भन्ने शहरमा बस्थ।े यो त्यो शहर िथयो जहाँ म रयम र उनको बिहनी माथार् बस्थ।े
2 म रयम त्यही नारी िथईन ् जसले भलुाई अ र लगाई िदएकी थी र आफ्ना
कपालले उहाँको खु ा पछेुकी िथई। लाजरस म रयमको भाइ हुन।् जो हालमा
िबमार िथए। 3 म रयम र माथर्ले यशेकूहाँ समाचार पठाए, “हे भ,ु तपाईंको ि य
िम लाजरस िबमार छ।”

4 जब यशेलुे त्यस्तो सनु्नभुयो, उहाँले भन्नभुयो, “यो िबमारले उसलाई
मतृ्य ु गराउनछैेन। तर यो िबमारी परमे रको मिहमाका िन म्त हो। यस्तो घटना
✡ 10:34: 82:6 बाट उ तृ ग रएको।
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परमे रको पु को मिहमा ल्याउनलाई भएको छ।” 5 यशेलूे म रयम, माथार् र
लाजरसलाई मे गन ुर् भयो। 6 जब यशेलूे लाजरसको िबमारीको िवषयमा सनु्न ु
भयो, उहाँ जहाँ हुननु्थ्यो त्यहाँ अझ दईु िदन सम्म ब ु भयो। 7 तब यशेलूे उहाँका
चलेाहरूलाई भन्नभुयो, “हामी यहूिदया जान ु पछर्।”

8 चलेाहरूले उ र िदए, “तर गरुूज्य ू यहूिदयामा यहूदीहरू तपाईंलाई ढुगंाले
िहकार्उन चाहन्छन।् जो केही अिघ भएको िथयो। तपाईं त्यहाँ िकन जान ु चाहन ु
हुन्छ्?”

9 यशेलूे उ र िदनभुयो, “िदनमा बा घण्टा काश रहन्छ होइन? यिद कुनै
मािनस िदनको समयमा िहडंछ भने ऊ ठो क्कने छैन र लड्ने छैन। िकन? िकनभने
उसले यो ससंारको ज्योितले दे सक्छ। 10 तर जो मान्छे राती िहडंछ ऊ ठोिकन्छ।
िकन? िकनभने दे को लािग उसकोमा कुनै ज्योित हुदँनै।”

11 यशेलूे ती कुराहरू भिनसके पिछ, उहाँले भन्नभुयो, “हा ा िम लाजरस
सिुतरहछेन।् तर म त्यहाँ उसलाई उठाउन ँ जानछुे।”

12 चलेाहरूले उ र िदए, “हे भ ु यिद ऊ सतुकेो हो भन,े ऊ िनको हुनछे।”
13 यशेकूो मतलब िथयो लाजरस म रसकेको िथयो भनरे। तर चलेाहरूले भझुे िक
उहाँले भन्न ु भएको अथर् उनी स्वाभािवक िन ामा िथए।

14 त्यसपिछ यशेलूे स्प कारले भन्न ु भयो, “लाजरस म रसक्यो। 15 अिन
म खशुी छु िक म त्यहाँ िथइन।ँ म ितमीहरूको लािग खशुी छु िकनभने ितमीहरूले
ममा िव ास रा छेौ अब हामी उनीकहाँ जाँऊ।”

16 तब थोमाले (जसलाई “िदिदमस” भिनन्थ्यो) अन्य चलेाहरूलाई भन,े
“हामी पिन जानछेौं अिन यशेसूगंै यहूिदयामा मनछौं।”

बथेािनमा यशे ू
17 यशे ू बथेानीमा आइपगु्न ु भयो। त्यहाँ यशेलू े लाजरस पिहल्यै म रसकेको र

चार िदन दे ख िचहानमा परेको चाल पाउन ु भयो। 18 बथेानी यरूशलमेको नजीक
ायः तीन िकलोमीटर टाढामा िथयो। 19धरैे यहूदीहरू माथार् र म रयम कहाँ आएका

िथए। यहूदीहरू उनीहरूलाई भाइ लाजरसको मतृ्यमुा सान्तवना िदनलाई आएका
िथए।

20 माथार्ले सनुी िक यशे ू ितनीहरूलाई भटे्न आई रहन ु भएकोछ। ितनी यशेलूाई
अिभनन्दन गन ुर् गइन।् तर म रयम चाँिह घरमा नै बसी। 21 माथर्ले यशेलूाई भनी,



11:22 xxxviii यहून्ना 11:36

“ भ,ु यिद तपाईं यहाँ हुन ु भएको भए, मरेा भाइ मन िथएन। 22 तर अिहले पिन म
जान्दछु िक तपाईंले परमे रसगं जे मागे पिन उहाँले तपाईंलाई िदन ु हुनछे।”

23 यशेलूे भन्नभुयो, “ित ो भाइ जीउदँो हुनछे।”
24 माथार्ले उ र िदइन, “म जान्दछु िक ऊ फे र जाग्ने छ र जीउदँो हुनछे जब

मािनसहरू अ न्तम िदनमा पनुरूत्थान हुनछेन।्”
25 यशेलूे उनलाई भन्नभुयो, “पनुरुत्थान र जीवन म नै हु।ँ जनु मािनसले ममा

िव ास गदर्छ ऊ मरे पिन उसले जीवन पाउने छ। 26अिन जनु मािनस ममा बाँच्छ
अिन ममा िव ास गछर् उ वास्तवमा किहल्यै मन छैन। माथार्, ितमी यसमा िव ास
ग ?”

27 माथार्ले उ र िदई, “हो, भु म िव ास गछुर् तपाईं नै ी हुनहुुन्छ,
परमे रको पु । तपाईं मा एक हुनहुुन्छ जो ससंारमा आउन ु भएको िथयो।”

यशे ू रून ु हुन्छ
28 माथार्ले त्यसो भनी सके पिछ उनी आफ्नो बिहनीकहाँ गईन ् अिन

ग ु रूपमा माथार्ले म रयमलाई भनी, “गरुुज्य ूयहाँ हुनहुन्छ। उहाँले ितमीलाई सोधी
रहुनभएकोछ।” 29 जब म रयमले त्यस्तो सनुी, ितनी जरुूक्क उ ठन ्र यशेकूहाँ
गईन। 30 यशे ू गाँउ िभ आइसक्न ु भएको िथएन। उहाँ अझ सम्म त्यही ठाउँमा
हुनहुुन्थ्यो जहाँ माथार्सगं भटे भएको िथयो। 31 यहूदीहरू म रयमसगं घरमा िथए।
ितनीहरूले उनलाई सान्त्वना िदइरहकेा िथए। ितनीहरूले म रयमलाई िछ ै उठेर
गएको दखे।े ितनीहरूलेसोचे िक ितनी लाजरसको िचहानमा गएकी हुन।् ितनीहरूले
सोचे िक उनी त्यहाँ रून गएकी हुन।् ितनीहरूले उनलाई प ाए। 32 म रयम त्यस
ठाउँमा गइन ्जहाँ यशे ू हुनहुुथ्यो। जब उनले यशेलूाई दे खन ्उनले झकेुर चरणमा
ढोिगन।् म रयमले भिनन,् “हे भ,ु यिद तपाईं त्यहाँ हुन ु भएको भए, मरेा भाइ मन
िथएन।”

33यशेलूे म रयमलाई रोएकी दे ुभयो। यशेलू े उनको पिछ यहूदीहरू आइरहकेो
दे ु भयो। ितनीहरू पिन रोई रहकेा िथए। यशे ू एकदम उदास अिन िवच लत हुन ु
भयो। 34 यशेलूे सोध्नभुयो, “ितमीले उसलाई कहाँ राखकेाछौ।”

ितनीहरूले भन,े “ भ,ु आउनु होस ्अिन हने ुर्होस।्”
35 यशे ू रुनभुयो।
36 अिन यहूदीहरूले भन,े “हरे! यशेलूे लाजरसलाई खबुै माया गन ुर् हुन्थ्यो।”
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37 तर कोही यहूदीहरूले भन,े “यशेलूे अन्धा मान्छेको आखँा िनको पा रिदन ु
भयो। के उहाँले उसलाई बचाँउन केही गनर् सक्न ु हुने िथएन उसलाई मन ुर्बाट रोक्न
हुने िथएन?”

यशेलूे लाजरसलाई फे र जीउदँो पान ुर्हुन्छ
38यशे ूफे र हृदयिभ बाट अित शोिकत हुनभुयो। यशे ू िचहानमा जान ु भयो जहाँ

लाजरसलाई रा खएको िथयो। िचहान ओडार जस्तो बनाइएको िथयो जो ढुङ्गाले
ढािकएको िथयो। 39 यशेलूे भन्नभुयो, “ढुङ्गा हटाऊ।”

माथार्ले भिनन,् “तर भु लाजरस मरेको चार िदन भइसक्यो तपाईंलाई नरा ो
गन्ध आउनछे।” माथार् लाजरसको बिहनी थी।

40 तब यशेलूे माथार्लाई भन्नभुयो, “के मलैे ितमीलाई भनकेो िथइन? िक यिद
ितमाले िव ास गरयौ भने परमे रको मिहमा दे छेौ?”

41 तब ितनीहरूले वशे ारको ढुङ्गा हटाई िदए। तब यशलूे आफ्ना आखँा
उठाउन ु भयो र भन्नभुयो, “िपता, तपाईंले मलाई सनु्न ु भएकोमा म धन्यवाद कट
गछुर्। 42 म जान्दछु िक तपाईंले सधँैं मलाई सनु्नहुुन्छ। तर मलैे यो कुराहरू भनें
िकनभने मािनसहरू मरेो व रप र छन।् म ितनीहरूलाई िव ास िदलाउन चाहन्छु।
िक तपाईंले मलाईं पठाउन ु भएको हो।” 43 यशेलूे यित भिनसकेपिछ उहाँले जोड
आवाजमा डाक्नभुयो, “लाजरस िनस्क, बािहर आऊ!” 44 मतृ मान्छे बािहर
िनस्क्यो। उसका हात र खु ाहरू मलमलका लगुाका टु ाहरूले बिे एका िथए।
उसको अनहुार रूमालले ढािकएको िथयो।

यशेलू े मािनसहरूलाई भन्नभुयो, “उसको लगुाहरू का ो खो लदउे र उसलाई
जान दऊे।”

यहूदी अगवुाहरूले यशेलूाई मान योजना गरे
(म ी 26:1-5; मकूर् स 14:1-2; लकूा 22:1-2)

45म रयमलाई हने ुर् भनी त्यहाँ धरैे यहूदीहरू आए। ितनीहरूले यशेलू े गन ुर् भएका
अचम्मको काम दखे।े अिन ती मध्ये धरैे यहूदीहरूले यशेमूा िव ास गरे। 46 तर
कोही यहूदीहरू फ रसीहरू भएकाहाँ गए। यशेलू े गन ुर्भएको कुरा फ रसीहरूलाई
बताइिदए। 47 तब मखु्य पजूाहारीहरू र फ रसीहरूले यहूदी प रषद्को सभा डाके।
ितनीहरूले भन,े “हामीले के गन ुर् पन? यो मािनसले धरैे चमत्कारहरू ग ररहछे।
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48 यिद हामीले उनलाई त्यस्तो गनर् िदइर ौं भने सबै मािनसहरूले ऊमािथ िव ास
गनछन।् तब रोमीहरू आउनछेन ्र हा ा म न्दर अिन जाित लानछेन।्”

49 ितनीहरूमध्ये कयाफा भन्ने एकजना मािनस िथए। उनी त्यस वषर्को धान
पजूाहारी िथए। कयाफाले भन,े “ितमीहरू केही पिन जान्दनैौ। 50 सम्पणूर् जाित
ध्वशं हुन ु भन्दा मािनसहरूका िन म्त एक जना मन ुर् उ म हो। तर ितमीहरू यो
बझु्दनैौ।”

51 कयाफाले जे भने त्यो ितनले आफ्नै भननेन।् त्यस वषर्को उनी धान
पजूाहारी िथए। यसथर् ऊ वास्तवमा आगमवाणी गद िथए िक यशे ू यहूदी
मािनसहरूका िन म्त मन ुर् हुनछे। 52 तर, यशे ू यहूदी मािनसहरूका िन म्त मनछन।्
तर यशे ू उहाँ ती िछ रएकाहरूलाई एक बनाउनका लािग मन ुर्हुनछे।

53 त्यस िदन यहूदी अगवुाहरूले यशेलूाई मान योजना शरुू गरेका िथए।
54यसलैे खलु्ला भएर यशे ूयहूदीहरूका माझमा िहडँ्न बन्द गन ुर्भयो। यशे ूयरूशलमे
छोडरे मरूभिूम छेउकै स्थानमा जान ु भयो। उहाँ इ ाइम भन्ने शहरमा जान ु भयो।
यशे ूआफ्ना चलेाहरूसगं त्यहाँ ब ु भयो।

55 त्यसबलेा यहूदीहरूको िनस्तार चाडको समय नजीक आइरहकेो िथयो। धरैे
मािनसहरू यो चाड अगािड नै यरूशलमे तफर् लाग।े ितनीहरू केही िवशषे चीज
बनाउन गए आफैं लाई श ु पानर्लाई। 56 मािनसहरूले यशेलूाई खोज।े ितनीहरू
म न्दरको क्षे मा उिभए अिन परस्परमा सोधपछु गरे, “ितमीहरू के भन्छौ? के
उहाँ िनस्तार चाडमा आउन ु हुने छैन?” 57 तर यशेकूो िवषयमा मखु्य पजूाहारीहरू
र फ रसीहरूले िवशषे आज्ञा िदएका िथए। ितनीहरूले भने िक यिद कसलैे यशे ूकहाँ
िथयो भनरे थाहा पायो भने त्यस मािनसले ितनीहरूलाई भन्नै पछर्, तािक ितनीहरूले
प न सकुन।्

12
यशे ूआफ्ना िम हरूसगँ बथेानीमा
(म ी 26:6-13; मकूर् स 14:3-9)

1 िनस्तार चाड हुन ु भन्दा छ िदन अिघ यशे ू बथेानी तफर् जानभुयो। बथेामी
त्यो शहर िथयो जहाँ लाजरस बस्थ।े लाजरस यशेलूे मतृ्य ु बाट उठाएका मािनस
हुन।् 2 बथेानीमा ितनीहरूले यशेकूो िन म्त रा ी-भोजको वस्था गरेका िथए।
माथार्ले भोजन बाँड्ने काम गरी। लाजरस यशेसूगँ बसरे खानहेरू मध्ये एकजना
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िथए। 3 म रयमले श ु जटामसीबाट बिनएको सगु न्धत मलहम ल्याई। म रयमले
त्यो मलहम यशेकूो ख ु ामा खन्याई िदई। त्यसपिछ उहाँको खु ा आफ्नो केशले
पिुछिदई। अिन त्यो सगुन्ध सम्पणूर् घरभ र फै लयो।

4 यहूदा इस्करयोती त्यहाँ िथए। यहूदा यशेकूा चलेाहरूमा एक िथए। (ऊ मा
एक िथयो जो पिछ यशेकूा िवरोधी भए)। यहूदाले म रयमले त्यसो गरेको मन
पराएन। 5 उसले भन्यो, “त्यो सगुन्धको मलू्य तीनसय चाँदीका िसक्का पछर्। यो
बचे्न सिकन्थ्यो अिन वद्लामा पसैा गरीबहरूलाई िदन ु पथ्य ।” 6 यहूदा आफैं
गरीबहरूसगँ सम्ब न्धत िथएन। यहूदाले यसो भनकेो कारण ऊ स्वयं चोर िथयो।
यहूदाले चलेाहरूका पसैाको थलैी राख्थ्यो र उसले बलेा-बलेामा ती थलैीहरूबाट
पसैा चोथ्य ।

7 तब यशेलूे भन्नभुयो, “उसलाई िदक्क नदऊे। आजको लािग यो सगुन्ध
उसले बचाएकी िथई। आज कै िदनमा मरेो दफनको िन म्त तयार गन ुर् छ। 8 गरीब
मािनसहरू सधैं ितमीसगं हुनछेन।् तर म ितमीहरूसगँ सधैं ब े छैन।”

लाजरस िवरु षड़यन्
9 यशे ू बथेानीमा हुनहुुन्छ भनरे धरैे यहूदीहरूले सनु।े तब ितनीहरू यशेलूाई हनेर्

त्यहाँ गए। ितनीहरू त्यहाँ लाजरसलाई पिन हनेर् गए। लाजरस जसलाई यशेलू े
मतृ्यबुाट बचाउन ु भएको िथयो। 10 यसलैे मखु्य पजूाहारीहरूले लाजरसलाई
पिन मान योजनाहरू गरे। 11 लाजरसले गदार्, धरैे यहूदीहरूले आफ्ना मखु
अगवुाहरूलाई छोडरे यशेलूाई िव ास गनर् थालकेा िथए। त्यही कारणले गदार् यहूदी
अगवुाहरूले लाजरसलाई मानर् चाहकेा िथए।

यशे ू राजा झैं यरूशलमेा वशे गन ुर् भएको
(म ी 21:1-11; मकूर् स 11:1-11; लकूा 19:28-40)

12 अक िदन यशे ू यरूशलमेितर आइरहन ु भएकोछ भनरे त्यकहाँका
मािनसहरूले सनु।े ितनीहरूमा धरैे जसो यहूदीहरूको िनस्तार चाडमा आउनहेरू
िथए।

13 मािनसहरूले खजरुका हाँगाहरू लए अिन यशेलूाई स्वागत गनर् िनस्के।
मािनसहरू कराए,

“ ‘उहाँको शसंा गर!’
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‘स्वागत ् गर! परमे रले उहाँलाई आशीवार्द गरून ्जो परम भकुो नाउमँा
आउन ु हुदँछै!’ भजनसं ह 118:25-26

परमे रले इ ाएलका राजालाई आशीष िदनहुुन्छ!”
14 यशेलूे एउटा गधा पाउन ु भयो र त्यसमा चढ़न ु भयो। यो धमर्शा मा भने जस्तै

भयो,
15 “हे िसयोन शहर* नडराऊ!

हरे! ित ो राजा आइरहछे।
उनी गधाको बछेड़ामािथ चडरे आइरहकेा छन।्” जक रया 9:9

16 यशेकूा चलेाहरूले त्यसबलेा के भइरहकेो िथयो बझुनेन।् तर यशेकूो
पनुरूत्थान पिछ ितनीहरूले यशेकूो मिहमा सम्झे िक यी कुराहरू उहाँकै िवषयमा
ले खएको िथयो अिन मािनसहरूले उहाँकै िन म्त यी कुराहरू गरेकािथए।

17जब यशेलूे लाजरसलाई िचहानबाट जगाऊन ु भयो अिन ितनलाई िचहानबाट
बोलाउन ु भयो त्यसवलेा त्यहाँ धरैे मािनहरू यशेसूगं िथए। अब ती मािनसहरूले
यशेलू े के गन ुर्भयो अरूहरूलाई बताउन थाल।े 18 धरैे मािनसहरू यशेलूाई हनेर् भनरे
बािहर िनस्के कारण ितनीहरूले सनुकेा िथए िक यशेलूे चमत्कार पणूर् कायर्हरू गन ुर्
भएको िथयो। 19 यसथर् फ रसीहरूले एक-अकार्मा भन,े “हरे, हामीले कुनै कायर्
सम्पन्न गनर् सकेका छैनौ। थर्मा सवै मािनसहरू उहाँलाई प ाउँदछैन।्”

यशेलू े जीवन र मतृ्य ु िवषय भन्नहुुन्छ
20 ितनीहरूमा कोही मािनसहरू ीकका पिन िथए। ितनीहरू कोही ती मािनसहरू

िथए जो यरूशलमेमा िनस्तार चाडमा आएका िथए। 21 ती ीकका मािनसहरू
िफ लपकहाँ गए। िफ लप गालीलमा बते्सदैाबासी िथए। ीक मािनसहरूले भन,े
“महोदय, हामी यशेलूाई हनेर् चाहन्छौ।” 22 िफ लप गएर आ न् यसलाई भन।े
अिन िफ लप र आ न् यास गएर यशेलूाई भन।े

23 यशेलूे ितनीहरूलाई भन्नभुयो, “मािनसको पु लाई मिहमा हण गन बलेा
आइपगु्यो। 24 म ितमीहरूलाई साँचो भन्दछु। गहुकँो दाना भइँूमा झन ुर् पछर् अिन
* 12:15: , यसको शा ब्दक अथर् हुन्छ, “िसयोनको
छोरी” अथवा यरूशलमे। “िसयोन” शब्दावली हने ुर्होस।्



12:25 xliii यहून्ना 12:36

मछर्। तब यो बढछ र धरैे बीऊहरू उब्जाउछँ। तर यो मरेन भने यो सधैं खा ल एउटै
बीऊ मा रहन्छ। 25 जसले आफ्नो ाणको माया गदर्छ उसले ाण गमुाउदँछ।
तर जसले आफ्नो ाणलाई घणृा गदर्छ यस ससंारमा उसले अनन्त जीवन पाउदँछ।
26 जसले मरेो सवेा गदर्छ उसले मलाई प ाउन ु नै पछर्। तब मा मरेा सवेक
म जहाँ-जहाँ हुदँछु त्यतै मसगं हुदँछ। मरेो िपताले ितनीहरूलाई सम्मान िदनहुुनछे
जसले मरेो सवेा गछर्न।्

यशेलू े आफ्नै मतृ्यकुो िवषयमा भन्न ु हुन्छ
27 “अिहले मरेो हृदय ाकुल छ। मलैे के भन्न ु पलार् र? के मलैे भन्न ु पछर्,

‘िपता मलाई क को बलेाबाट बचाई िदन ु होस?्’ होइन, यस्तो बलेामा म आउनको
कारण नै दखुः पाउनकुा िन म्त हो। 28 हे िपता, तपाईंको नामको मिहमा दान
गराउन ु होस।्”

तब स्वगर्बाट एउटा आवाज आयो, “मलैे त्यो नाउमँा मिहमा ल्याएकोछु। अिन
म फे र मिहमा ल्याउनछुे।”

29उिभरहकेा मािनसहरूको भीडले त्यो आवाज सनु।े ती मािनसहरूले त्यसलाई
मघे, गजर्न ्भन।े

तर अरू मािनसहरूले भन,े “स्वगर्दतू उहाँसगँ बोल!े”
30 यशेलूे मािनसहरूलाई भन्नभुयो, “त्यो आवाज ितमीहरूको लािग हो, मरेो

लािग होइन। 31 अब ससंार (द ु ) को न्याय गन बलेा आयो। अब यस ससंारको
शासक फ्याँिकनछे। 32 म पथृ्वीबाट उचा लनछुे। अिन जब यस्तो हुदँछ, म सबै
मािनसहरूलाई मकहाँ ल्याउनछुे।” 33 उहाँको मतृ्य ु कुन कारले हुनछे त्यो सकेंत
िदनलाई उहाँले त्यसो भन्नभुयो।

34 मािनसहरूले भन,े “तर हा ा वस्थाले भन्छ ी अनन्त बाँच्नछे यसथर्
तपाईं कसरी भन्नहुुन्छ, मािनसको पु उचा लन ु पछर्? यो ‘मािनसको पु ’ भनकेो
को हो?”

35तब यशेलूे भन्नभुयो, “ज्योित अझ केही समयको लािग ितमाहरूसगँ रहनछे।
यसथर् जित वलेा सम्म उज्यालो छ त्यित वलेा सम्म िहडडुल गर तािक अधँ्यारोले
ितमीहरूलाई समा े छैन। जो मािनस अन्धकारमा िहडंछ उसले ऊ कहाँ गई रहछे
थाहा पाउदँनै। 36 यसथर् ज्योित जब सम्म ितमीहरूसगं रहन्छ त्यसमा िव ास
राख। तब ितमीहरू ज्योितको सन्तानहरू हुनछेौ।” यित भिनसकेर यशे ू जानभुयो।
यशे ू त्यस्तो जग्गामा जान ु भयो जहाँ कसलैे उहाँलाई भटे्न स ै न।
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यहूदीहरूले यशेमूा िव ास गरेनन ्
37 यशेलूे यी धरैे चमत्कारहरू गन ुर्भयो। ती मािनसहरूले त्यस्तो दो खसके

प ात ् पिन उहाँमािथ िव ास गरेनन।् 38 अगमव ा यशयैाको वचन परूा होस ्
भनी यो भयोः

“हे रम भ,ु हामीले भनकेा कुराहरूमा कसले िव ास गय ?
परम भकुो श कसले दखे्यो?” यशयैा 53:1

39 यसकारण मािनसहरूले िव ास गरेनन।् िकनभने यशयैाले यो पिन भन,े

40 “परमे रले मािनसलाई अन्धा बनाइिदन ु भयो।
परमे रले उनीहरूका हृदय कठोर पा रिदन ु भयो।

परमे रले यसो गन ुर्को कारण ितनीहरूले आफ्नै आखँले नदखेोस ्भनरे ितनीहरूले
हृदयले बझु्न नसकोस ्भनरे,

न ता ितनीहरू मकहाँ िनको हुन फकर् नछेन।्” यशयैा 9:10

41 यशयैाले यसो भनकेो कारण उनले उहाँको मिहमा दखेकेा िथए। अिन उहाँको
िवषयमा भन।े

42 तर धरैे मािनसहरूले यशेमूा िव ास गरे। कितपय यहूदी अगवुाहहरू सम्मले
यशेमूा िव ास गरे। तर ितनीहरू फ रसीहरू दे ख डराउथँ।े यसलैे ितनीहरूले यशेमूा
िव ास गरे भनरे खलु्लम खलु्ला भननेन।् ितनीहरूलाई सभा-घरबाट िनकाली
दलेा िक भन्ने डर िथयो। 43 ती मािनसहरू परमे रबाट धरैे शसंा ग रन ु भन्दा
मािनसहरूबाटै शसंा ग रएको मन पराउँथ।े

यशेकूो उपदशेले मािनसहरूलाई न्याय गनछ
44 तब यशेलूे जोडले काराएर भन्नभुयो, “जसले मलाई िव ास गदर्छ उसले

मलाई मा िव ास गदन जसले मलाई पठाउन ु भयो उहाँलाई पिन िव ास गछर्।
45जसले मलाई दखे्दछ उसले उहाँलाई दखे्दछ जसले मलाई पठाउन ु भयो। 46 म
ज्योित हु ँ र यस ससंारमा आएँ र जसले मलाई िव ास गदर्छ उसले अन्धकारमा
ब ु पदन।
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47 “म मािनसहरूलाई न्याय गनर् यस ससंारमा आएको होइन। म ससंारमा
मािनसहरूलाई बचाउन आएकोहु।ँ म मािनसलाई न्याय गन न्यायकतार् हनै। जसले
मरेो वचन सनु्दछ तर पालन गदन। 48 जसले मलाई अस्वीकार गछर् र मलैे भनकेा
कुराहरू मान्दनै उसको लािग न्यायक ार् छदँछै। मलैे जनु सदंशे भने त्यसलैे अ न्तम
िदनमा त्यस मािनसको िन म्त न्याय गनछ। 49 िकन? िकनभने जनु कुराहरू मलैे
बताँए त्यो मरेो आफ्नै िथएन। िपता जसले मलाई फठाउन ु भयो र के भन्न ु र के
िशक्षा िदन ुभन्न ु भयो त्यही गरें। 50 र म जान्दछु िक अनन्त जीवन उहाँकै आज्ञाबाट
आउनछे। यसकारण म जे बोल्दछु िपताले भन्नभुए अनसुार बोल्दछु।”

13
यशेलूे आफ्ना चलेाहरूको खु ा धनुभुयो

1यो ाय यहूदीहरूको िनस्तार चाड आइसकेको बलेा िथयो। यशेलू ेजान्न ुहुन्थ्यो
िक अब उहाँ को ससंार छोडने समय आइपगु्कोछ। अब आफ्ना िपता कहाँ फक
जाने समय आइपगुकेोछ। यशेलू े सधैं ितनीहरूलाई मे गन ुर् भयो जो उहाँसगं त्यस
ससंारमा िथए। अब यशेलूे ितनीहरूलाई आफ्नो पणूर् मे दखेाउने समय आएको
िथयो।

2 यशे ू र उहाँका चलेाहरूको, िन म्त बलेकुाको भोजन िथयो। िशमोन
इस्कारयोतीको छोरा यहूदालाई यशेकूो िवरु हुने कुरा अिघबाटै शतैानले े रत
गराएको िथयो। 3 िपताले यशेलूाई सबै कुरामािथ श िदनभुएको िथयो। यशेलू े
यी कुराहरू जान्न ु हुन्थ्यो। उहाँ यो पिन जान्न ु हुन्थ्यो िक उहाँ परमे रबाट आउन ु
भएको हो। अिन परम र तफ फिकर् रहन ु भएको िथयो भन्ने पिन जान्न ु हुन्थ्यो।
4 जब ितनीहरूले खाई रहकेा िथए, यशे ू उठ्न ु भयो र आफ्ना पोशाकलाई पन्साउन ु
भयो। उहाँले तौ लया लएर आफ्नो कम्मरमा बे न ु भयो। 5 तब यशेलूे भाँडामा
पानी खन्याउन ुभयो। उहाँले तब चलेाहरू खु ा धनु थाल्न ुभयो। र आफ्ना कम्मरमा
बहेरेेको तौ लयाले उनीहरूका खु ा पिुछिदन ु भयो।

6 यशे ू िशमोन प सु कहाँ आउन ु भयो। तर प सुले यशेलूाई भन,े “ भ,ु मरेो
ख ु ा धनु ु पदन।”

7यशेलूे जवाफमा भन्नभुयो, “अिहले मलैे के ग ररहछुे ितमी जान्दनैौ। तर पिछ
बझु्ने छौं।”

8 प सुले भन,े “अह!ँ तपाईंले मरेो ख ु ा किहल्यै धनुहुुदँनै।”
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यशेलूे भन्नभुयो, “यिद मलैे ित ो ख ु ा धोइन ँ भन,े मसगँ ित ो कुनै अशं रहने
छैन।”

9 िशमोन प सुले भन,े “ भ,ु मरेो ख ु ामा होइन, मरेो हात र टाउकँो पिन
धोइिदन ु होस।्”

10 यशेलूे भन्नभुयो, “नहुाइसके पिछ एक मािनस सम्पणूर् रूपले सफा हुदँछ।
उसको खु ामा धनु ु पदर्छ। ितमीहरू सबजैना श ु छौ तर कोही कोही मा छैनौ।”
11 यशेलूे उहाँको िवरु को जाने छ िचन्नहुुन्थ्यो। त्यसकैारणले यशेलू े भन्नभुयो,
“ितमीहरूमा सबै श ु छैनौं।”

12यशेलूे ितनीहरूका खु ा धोइसक्न ुभयो। तब आफ्नो पोशाक लगाई टेबलतफर्
फक जानभुयो उहाँले भन्नभुयो, “ितमीहरू जान्दछौ मलैे ितमीहरूलाई के गरें?
13 ितमीहरूले मलाई ‘गरुूज्य’ू र ‘ भ’ु भनरे बोलाउँछौ। अिन यो ठीक हो िकनभने
म त्यही हु।ँ 14 ितमीहरूका भु र गरुू हु।ँ िकनभेने मलै े ितमीहरूका खु ा एक
नोकरले जस्तो धोएँ। यसलैे ितमीहरूले पिन एकअकार्को खु ा धनु ु पछर्। 15 मलैे
ितमीहरूको अिघ उदाहरणको लािग यो गरें। र ितमीहरूले एकाअकार्मा त्यसै गन ुर्
पछर् जस्तो मलैे गरें। 16 म सत्य भन्छु। एक नोकर उसको मा लक भन्दा ठूलो
हुदँनै जसलाई केही कायर्का िन म्त पठाइएको छ ऊ ती पठाउने भन्दा ठूलो होइन।
17 यिद ितमीहरूले यी कुराहरू जान्दछौ, गर ्यौ भने सखुी हुनछेौ।

18 “मलैे ितमीहरू सबकैो िवषयमा भिनरहकेो होइन। मलैे छानकेा मािनसहरू
म िचन्दछु। तर धमर्शा मा जे भिनएकोछ त्यो हुन्छः ‘जसले मरेो भोजन खायो ऊ
नै श ु भयो।’ 19 अब यसो हुन अगािड नै म भिनरहछुे। जब यस्तो घट्नछे तब म
उही नै हु ँ भनरे ितमीहरूले िव ास गनछौ। 20 यसथर् म साँचो भन्छु। जसले मलैे
पठाएको मािनसलाई हण गदर्छ तब उसले मलाई पिन हण गदर्छ। र जसले मलाई
हण गछर् भने उसले मलाई जसले पठाउन ु भयो उहाँलाई पिन हण गछर्।”

यशेलू े धोखा िदनकेो िवषयमा भन्नहुुन्छ
(म ी 26:20-25; मर्कूस 14:17-21; लकूा 22:21-23)

21 जब यशेलूे यी कुराहरू भनी सक्न ु भयो, यशे ू आत्मामा सा ै िवच लत
हुनभुयो। उहाँले खलु्लम-खलु्ला भन्नभुयो, “म साँचो भन्छु िक ितमीहरू मध्ये
एकजना मरेो िवरु हुनछौ।”

22यशेकूा चलेाहरूले एक-अकार्लाई हरेे। ितनीहरूले बझुनेन ्िक यशेलूे कसको
िवषयमा भिनरहन ु भएको िथयो। 23 उहाँका चलेाहरू मध्ये एकजना उहाँकै छेउमा
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बिसरहका िथए। ितनलाई यशेलू े अत्यन्त मे गन ुर् हुन्थ्यो। 24 िशमोन प सुले त्यस
चलेालाई इशारा गरेर सोध्न ु लगाए िक उहाँले भन्न ु भएको मानिस को होला।

25 त्यो चलेा उहाँको छातीमा अडसे लाग्यो अिन सोध्यो, “ भु त्यो को होला
जो तपाईंको िवरू जानछे?”

26 यशेलूे जवाफ िदनभुयो, “म यो रोटी प्यालामा चोब्नछुे र जसलाई म त्यो
चोबकेो रोटी िदन्छु ऊ नै मरेो िवरु हुनछे।” यसथर् यशेलू े रोटीको एक टु ा लन ु
भयो। उहाँले त्यो चोब्न ु भयो र िशमोनको छोरो यहूदा इस्क रयोतलाई िदनभुयो।
27जब यहूदाले त्यो रोटीको टु ा लयो शतैान उसकोिभ पस्यो, यशेलूे यहूदालाई
भन्न ु भयो, “ितमीले जे गन ुर् छ त्यो झ ै ग रहाल!” 28 भोजनमा बिसरहकेाहरू
कसलैे यशेलू े यहूदालाई त्यसो भन्नभुएको तात्पयर् बझुनेन।् 29 यहूदा मा एक
त्यस्तो च र को िथयो जसले पसैाको थलैी राख्दथ्यो। अरूहरूले के सोचे भने
यशेलू े यहूदालाई भोजको िन म्त आवश्यक चीजहरू िकन्न पठाउन ु भयो। अथार्त ्
यसो पिन अरूहरूले सम्झे िक यशेलूे ग रबहरूका लािग केही िकन्न यहूदालई
पठाउन ु भयो।

30यहूदाले यशेलू े िदनभुएको त्यो रोटीको टु ा हण गय र तरुुन्तै बािहर िनस्की
हाल्यो। त्यसबलेा रात प रसकेको िथयो।

यशेलू े आफ्नो मतृ्य ु िवषय भन्न ु हुन्छ
31 यहूदा जब गइसकेको िथयो, तब यशेलूे भन्न ु भयो, “अब मािनसको

पु ले मिहमा ा गछर् अिन परमे रले मािनसको पु बाट मिहमा ा गन ुर्हुन्छ।
32यिद परमे रले पिन उसको माध्यमबाट मिहमा ा गदर्छ भन,े उहाँले छोरोलाई
स्वयबंाट मिहमा तरुून्तै िदनहुुनछे।”

33 यशेलूे भन्नभुयो, “मरेा छोरा-छोरीहो, अब म ितमीहरूसगं केही समय सम्म
मा रहनछुे। ितमीहरूले मलाई खोज्नछेौ। अिन यहूदीहरूलाई मलैे जे भने त्यो
ितमीहरूलाई भन्नछुे, अब जहाँ म गइरहछुे त्यहाँ ितमीहरू जान स ै नौ।

34 “म ितमीहरूलाई एउटा नयाँ आज्ञा िदन्छु: एकअकार्मा मे गर। ितमीहरूले
मलैे जस्तो एकाअकार्मा मे गन ुर् पछर्। 35 यिद ितमीहरूले आपसमा मे गय भने
यस त रकाबाट सबै मािनसहरूले जान्नछेन ्िक ितमीहरू मरेा चलेाहरू हौ।”

यशेलूे भन्नहुुन्छ िक प सुले उहाँलाई इनकार गनछ
(म ी 26:31-35; मकूर् स 14:27-31; लकूा 22:31-34)
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36 िशमोन प सुले यशेलूाई सोध,े “ भ,ु तपाईं कहाँ जान ु हुदँछै?”
यशेलूे जवाफ िदनभुयो, “जहाँ म गइरहछुे त्यहाँ ितमी प ाउन स ै नौ अब।

तर पिछ मा प ाउन ु सक्ने छौ।”
37 प सुले सोध,े “ भ,ु अिहले म तपाईंलाई िकन प ान स न? म तपाईंका

िन म्त मनर् तयार छु!”
38 यशेलूे जवाफ िदनभुयो, “साँिच नै ितमी आफ्नो जीवन मरेा िन म्त त्याग्न

सक्नछेौ? म साँचो भन्छु। भाले बा ु अिघ, ितमीले ितनपल्ट भन्नछेौ िक ितमीले
मलाई िचन्दनैौ।”

14
यशेलूे आफ्ना चलेाहरूलाई ढाढस िदनहुुन्छ

1यशेलूे भन्नभुयो, “आफ्ना हृदयलाई दःुखी हुन नदऊे। परमे रमा भरोसा गर।
अिन ममा भरोसा गर। 2 त्यहाँ मरेा िपताको घरमा धरैे कोठाहरू छन।् यिद यो सत्य
नभएको भए म ितमीहरुलाई भन्ने िथईन।ँ म त्यहाँ ितमीहरूको वस्था िमलाउन
गइरहछुे। 3 म गए पिछ ितमीहरूको लािग सबै वस्था िमलाइसके पिछ म फक
आउनछुे। तब म ितमीहरूलाई त्यहाँ लानछुे। तब ितमीहरू म जहाँ छु त्यहीं हुनछेौ।
4 म जनु ठाउँमा गइरहछुे ितमीहरू त्यो बाटो जान्दछौ।”

5 थोमाले भन,े “ भ,ु तपाईं कहाँ गइरहन ु भएको छ हामी जान्दनैौ। तब हामीले
बाटो कसरी जान्न?े”

6 यशेलूे भन्नभुयो, “म नै बाटो हु,ँ सत्य र जीवन म नै हु।ँ िपताकोमा जाने
माध्यम हु।ँ 7 यिद ितमीहरूले मलाई िचनकेो भए तब मरेो िपतालाई पिन िचन्ने
िथयौ। तर अब ितमीहरू िपतालाई जान्नछेौ। ितमीहरूले उहाँलाई दखेकेाछौ।”

8 िफ लपले यशेलूाई भन,े “ भ,ु हामीलाई िपता दखेाइिदन ु होस।् त्यही
हामीलाई पयार् हुनछे।”

9 यशेलूे जवाफ िदन ु भयो, “िफ लप धरैे समयदे ख म ितमीहरूसगँै छु र पिन
मलाई िच न्दन भन्छौ? जसले मलाई दखेकेोछ उसले मरेो िपतालाई पिन दखेकेोछ।
यसथर् ितमी कसरी भन्छौ, ‘हामीलाई िपता दखेाउन ु होस?्’ 10 के ितमीहरू िव ास
गछ िक म िपतािभ छु र िपता मिभ हुनहुुन्छ भनरे? जनु कुराहरू मलैे भने त्यो
मबाट आएको होइन। िपता मिभ बाँच्न ु हुन्छ अिन उहाँले आफ्नो काम आफै
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गन ुर्हुन्छ। 11 मलैे पिहल्यै भिन सकें िक िव ास गर, ममा िपता र िपतामा म हुन्छु।
अथवा मलैे गरेको कामहरूको कारणले गदार् पिन िव ास गर।

12 “म ितमीहरूलाई सत्य भन्छु। जसले ममा िव ास गछर् उसले पिन त्यस्तै
काम गनछ जो म गछुर्। उसले वास्तवमा त्यो भन्दा पिन महान काम गनछ।
िकनभने म िपताकहाँ गइरहछुे। 13 अिन मरेो नाममा केही पिन माग्यो भन,े म त्यो
ितमीहरूको लागी ग रिदनछुे। तब िपताको मिहमा प ु को माध्यमाबाट दे खनछे।
14 यिद ितमीहरूले मरेो नाममा केही माग्यौ भन,े म िदनछुे।

पिव आत्माको ितज्ञा
15 “यिद ितमीहरूले मलाई मे गय भन,े तब ितमीहरूले मरेो आज्ञा पालन

गनछौ। 16 म मरेो िपतालाई माग्नछुे र उहाँले ितमीहरूलाई अक सहायक*
िदनहुुनछे। उहाँ ितमीहरूसगं सधैं रहने सहायक िदनहुुनछे। 17 सहायक सत्यको
आत्मा† हो। ससंारले उहाँलाई दखे्दनै र बझु्दनै। तर ितमीहरू उहाँलाई जान्दछौ।
उहाँ ितमीहरूसगं बाँच्न ु हुन्छ र उहाँ ितमीहरूिभ नै हुन ु हुनछे।

18 “म ितमीहरूलाई आफ्ना आमा-बाबलुे अनाथहरू छोडे जस्तो एक्लै
छाड्नछैेन। म ितमीहरूकहाँ फक आउने छु। 19 केही समय पिछ बाटै मलाई
ससंारमा मान्छेहरूले फे र दे छैेन। तर ितमीहरूले मलाई दे छेौं। ितमीहरू
बाँच्नछेौं िकनभने म बाँच्छु। 20 त्यस िदनमा ितमीहरूले जान्नछेौं िक म िपतामा
छु। ितमाहरूले जान्नछेौ िक ितमीहरू ममा र म ितमीहरूमा हुनछुे। 21 यिद कसलैे
मरेो आज्ञाहरू हण गछर् र यसलाई पालन गदर्छ, त्यस मािनसले मलाई मे गदर्छ।
अिन मरेा िपताले ितनलाई मे गदर्छन।् जसले मलाई मे गदर्छ। अिन म त्यस
मािनसलाई मे गछुर्। म उमािथ कट हुनछुे।”

22 तब यहूदाले (इस्क रयोत यहूदा होइन) भन्यो, “तर भु िकन तपाईंले
आफूलाई हामी समक्ष कट गन ुर्हुन्छ र ससंार समक्ष िकन गन ुर्हुन्न?”

23 यशेलूे भन्नभुयो, “यिद कसलैे मलाई मे गछर् भन,े उसले मरेो िशक्षा पालन
गदर्छ। अिन मरेो िपताले पिन ितनलाई मे गन ुर्हुन्छ। म र मरेा िपता ितनीकहाँ
आउनछेौं र ितनीसगंै ब छेौं। 24 तर जसले मलाई मे गदन उसले मरेो िशक्षाहरू
* 14:16: , “आरामदायक,” पिव आत्मा। पद 26 मापिन हने ुर्होस ्साथै “पिव
आत्मा” शब्दावली हने ुर्होस।् † 14:17: (हने ुर्होस ्
“पिव आत्मा” शब्दावली) परमे रको सत्य यशेकूा चलेाहरूलाई बझुाउन ु नै उहाँको कायर् हो।यहून्ना
16:13 पिन हने ुर्होस।्
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पालन गदन। यो िशक्षाहरू जनु ितमीले सनु्दछैौ वस्तवमा मरेो होइन। यो िपताबाट
आएको हो जसले मलाई पठाउन ु भयो।

25 “मलैे यी सबै कुराहारू भिनसकेकोछु ितमीहरूसगं रहदँा न।ै 26 तर
सहायकले सबै कुराहरूको िशक्षा िदनछेन।् सहायकले मलैे जे भने ती सबै कुराहरू
सम्झना गराउनछे। त्यो सहायक नै पिव आत्मा हो जसलाई िपताले मरेो नाममा
पठाउन ु हुनछे।

27 “म ितमीहरूलाई मरेो शा न्त छोड्दछु, यो मरेो आफ्नै शा न्त ितमीहरूलाई
िददंछु। म ितमीहरूलाई शा न्त िदन्छु, यो त्यो शा न्त होइन जनु ससंारले िदन्छ।
यसकारण ितमीहरूको हृदय िवच लत नहोस अ्िन कुनै िवषयमा पिन नडराऊ। 28म
गइरहछुे भनकेो ितमीले सनु्यौ, तर फे र ितमीहरूकहाँ आउनछुे। यिद ितमीहरूले
मलाई मे गरेको भए ितमीहरू खशुी हुने िथयौ िक म िपताकहाँ गइरहछुे। िकन?
िकनभने िपता म भन्दा महान हुनहुुन्छ। 29 यो हुन ु भन्दा पिहल्यै मलै े यो कुरा
भिनसकेकोछु। जब यी सबै हुनछे अिन ितमीहरूले िव ास गनछौ।

30 “ितमीहरूसगं कुरा गन समय छैन। यो ससंारको शासक आइरेहछ। तर
ममािथ उसको अिधकार चल्दनै। 31 तर ससंारले जान्नै पछर् िक मलैे मरेा िपतालाई
मे गछुर्। यसलैे म त्यही जस्ताको तस्तै गदर्छु, जनु उहाँले मलाई गन ुर् भन्न ु भयो।

“आऊ अब, हामी यस ठाऊँलाई छोडी जाऊँ।”

15
यशे ू दाखको बोट

1 यशेलूे भन्नभुयो, “म साँचो दाखको बोट हु,ँ मरेो िपता माली हुनहुुन्छ। 2 म
मरेो त्यके हाँगा जसमा फल फल्दनै त्यो उहाँले का टनिदन ु हुन्छ। अिन उहाँले
त्यके हाँगाहरू छाँ ु र सफा गन ुर्हुन्छ तािक त्यसले फल फलाउन, सकोस;् त्यसो

गदार् यसले अझ बढता फल िदनछे। 3मरेो उपदशेको कारणले गदार् ितमीहरू पिहल्यै
श ु भइसकेकाछौ। 4 मिभ बस, म ितमीहरूिभ रहनछुे। कुनै पिन एक्लो हाँगाले
फल िददंनै। त्यो मलू बोटमा अतिनर्िहत भएको हुनै पछर्। ितमीहरूसगँ पिन यही
कुरा लाग ू हुदँछ। ितमीहरू एक्लै फल फलाउन स ै नौ। ितनीहरू ममा हुन ु पछर्।

5 “म दाखको बोट हु ँ र ितमीहरू त्यसका हाँगाहरू हौ। यिद जो कोही ममा र ो
भने त्यसले धरैे फल िदनछे। िकनभने म िबना ितमीले केही गनर् स ै नौ। 6 यिद
कोही ममा रहदँनै भने तब ऊ त्यो हाँगा जस्तो हुन्छ जो फ्याँिकएर जान्छ। त्यो हाँगा
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मदर्छ। मािनसहरूले त्यस्तो मरेको हाँगाहरू टपरे आगोमा हा लिदन्छन ्र ितनीहरू
जल्छन।् 7यिद ितमीहरू ममा र ौ र मरेो वचनहरू ितमीहरूमा र ो भने तब ितमी जे
पिन चाहन्छौ माग अिन त्यो ितमीलाई िदइनछे। 8 ितमीले अिधक फलहरू फलाऊ
र िस गर िक ितमीहरू मरेा चलेाहरू हौ। यसले मरेो िपतालाई मिहमा िददछँ।

9 “म ितमीहरूलाई मे गदर्छु जसरी मलाई िपताले गन ुर्हुन्छ। अब मरेो मेमा
िनरन्तर रहौ। 10 मलैे मरेा िपताको आज्ञा पालन गरें र िनरन्तर उहाँको मेमा रही
रहकेोछु। यस्तै कारले यिद ितमीहरूले मरेो आज्ञा पालन गय भने ितमीहरू मरेो
मेमा िनरन्तर रहने छौ। 11मलैे यी कुराहरू भिनसकेकोछु, यसलैे ितमीहरूले त्यस्तै

आनन्द पाउन सक्नछेौ जनु मसगं छ। म ितमीहरूको आनन्द एक पणूर् आनन्द भएको
दे ु चाहन्छु। 12 यसकैारणले म ितमीहरूलाई आज्ञा गदर्छुः एकअकार्मा मे गर
जसरी मलैे ितमीहरूलाई मे गरें। 13 महान मे त्यस मािनसले दखेाउन सक्छ
जसले आफ्नो िम को लािग आफ्नो जीवन ब लदान िदनसक्छ। 14 ितमीहरू मरेा
िम हौ यिद ितमीहरूले मरेो आज्ञ अनसुार काम गरयौ भन।े 15 म ितमीहरूलाई
नोकरहरू भनरे डाक्ने छैन। एक नोकरले उसको मा लकले के गछर् भनरे केही पिन
जान्दनै अब म ितमीहरूलाई िम भनरे बोलाउँछु िकनभने मरेा िपताले मलाई ज-ेजे
भन्नभुयो ती सबै ितमीहरूलाई भिनसकेकोछु।

16 “ितमीहरूले मलाई चनुनेौ; मलैे ितमीहरूलाई चनु।े अिन मलैे ितमीहरूलाई
िनय ु गरेकोछुः जाऊ अिन फल फलाऊ। म यो फल ितमीहरूको हृदयमा
फ लरहकेो दे चाहन्छु। तब िपताले ितमीहरूले जे पिन चाहन्छौ त्यो मरेो नाममा
िदनहुुनछे। 17 यही मरेो आज्ञा होः एकाअकार्लाई मे गर।

यशेलू े आफ्ना चलेाहरूलाई सावधान गन ुर्हुन्छ
18 “यिद यो ससंारले ितमीहरूलाई घणृा गछर् भने याद गर िक ससंारले मलाई

थम घणृा गय भनरे। 19 यिद ितमीहरू ससंारकै िथयौ भने ितमीहरूलाई उसकै
आफ्नै मािनसहरू सरह मे गन नै छ। तर मलैे ितमीहरूलाई ससंारबाट छानें। यसलैे
ितमीहरू ससंारसगं सम्ब न्धत छैनौ। यसकैारणले ससंारले ितमीहरूलाई घणृा गदर्छ।

20 “मलैे ितमीहरूलाई भनकेा कुराहरू सम्झः एक नोकर उसको मा लक भन्दा
े हुदँनै। यिद मािनसहरूले मलाई सताए भने ितमीहरूलाई पिन सताउनछन ्यही

मािनसहरूले मरेो िशक्षा पालन गरे भने ितनीहरूले ितमीहरूको आज्ञा पालन गनछन।्
21 मािनसहरूले यी सबै कुराहरू मरेो कारणले गदार् ितमीहरूलाई गनछन।् उहाँलाई
ितनीहरूले िचन्दनैन ज्सलेमलाई पठाउन ुभयो। 22यिद म नआएको भए र ससंारका
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मािनसहरूलाई नबताएको भए तब ितनीहरू पापका-दोषी हुने िथएनन।् तर अब मलैे
ितनीहरूलाई जनाएँ र अब ितनीहरू पापबाट माफी हुने छैन।

23 “जसले मलाई घणृा गदर्छ, उसले मरेो िपतालाई पिन घणृा गदर्छ। 24 मलैे
ती मािनसहरू माझ जस्तो कुराहरू गरे अन्य कुनै मािनसले किहल्यै गरेन। यिद मलैे
त्यस्तो कुराहरू नगरेको भए, ितनीहरू पापको-दोषी हुने नै िथएनन।् तर मलैे ज-ेजे
गरें ती सबै ितनीहरूले दखेी सकेका छन।् तथािप ितनीहरूले मलाई र मरेा िपतालाई
घणृा गछर्न।् 25 तर यस्तो भयो िकनिक उनीहरूको वस्थामा ले खएको कुरा सत्य
हुने भयोः यस्तो ले खएको छ ‘कुनै कारण िबना नै ितनीहरूले मलाई घणृा गरे।’

26 “म ितमीहरूलाई िपताबाट सहायक पठाइिदनछुे। सहायक सत्यको आत्मा
हो जो िपताबाट आउँदछ। जब उनी आउँछन,् उसले मरेो िवषयमा बताउनछेन।्
27 अिन ितमीहरूले मरेो िवषयमा मािनसहरूलाई भन िकनभने ितमीहरू शरुुदे खनै
मसगं छौ।

16
1 “मलैे यी कुराहरू ितमाहरूलाई भनें तािक ितमीहरूले आफ्नो िव ास हराउने

छौनौ। 2 ितनीहरूले ितमीहरूलाई सभा घरहरूबाट बािहर िनका लिदने छन।् समय
आउँदछै तािक मािनसहरूले ितमीहरूलाई मारेर परमे करको सवेा गदछौ भन्ने
सोच्नछेन।् 3 मािनसहरूले यी सबै कुराहरू गनछन ्कारण न त ितनीहरूले िपतालाई
िचनकेा छन ्न त मलाई नै िचन्दछन।् 4यी कुराहरू म ितमीहरूलाई अिहले भन्दछुै।
अतः जब यी कुराहरू हुने समय आउनछे, तब ितमीहरूले मलैे होिशयारी गराएको
समझ्नछेौं।

पिव -आत्माका काम
“मलैे यी कुराहरू ितमीहरूलाई शरुूमा भिनन, िकनभने म त्यस बलेा ितमीहरूसगंै

िथएँ। 5 अब म उहाँकैमा गइरहकेोछु जसले मलाई पठाउनभुयो। तर ितमीहरू
कसपैिन मलाई सोधनेौ, ‘तपाईं कहाँ गइरहुन भएको छ?’ 6 ितमीहरूका हृदय
उदािसनताले भ रएको छ िकनभने मलै े ितमीहरूलाई ती कुराहरू भन।े 7 तर म
ितमीहरूलाई साँचो भन्दछु। ितमीहरूको भलाईको िन म्त म टािढन ु नै रा ो छ।
िकन? िकनभने जब म जानछुे ितमीहरूका लािग सहायक पठाइिदने छु। तर यिद
म गइन भन,े सहायक ितमीहरूकहाँ आउने छैन।
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8 “जब सहायक आउँछन,् उहाँले ससंारलाई यी िवषयहरूमा माण िदन ु
हुनछेः पापको िवषय, धािमर्कताको िवषय र न्यायको िवषयमा। 9 सहायकले
मािनसहरूको जीवनमा पाप छ भनरे माण गनछन ि्कनभने ितनीहरूले ममा िव ास
गदनन।् 10 उसले मरेो धािमर्कताको माण ितनीहरूलाई गराउनछेन,् िकनभने म
िपताकहाँ नै गई रहछुे। तब ितमीहरूले मलाई फे र दे छैेनौ। 11 अिन सहायकले
न्यायको िवषयमा सत्य कुराको माण ससंारलाई गराउने छ, िकनभने यस ससंारको
शासकलाई पिहल्यै नै जाँची सकेकोछ।

12 “मलाई अझ ितमीहरूसगं धरैे कुराहरू भन्न ु छ। तर अिहले ती कुराहरू
ितमीहरूलाई अिधक हुनछे र हण गनर् सा ो पनछ। 13 तर जब सत्यको आत्मा
आउँदछ, उहाँले भिवष्यका कुराहरू घोषणा गन ुर् हुनछे। उहाँले आफ्नो कुराहरू भन्न ु
हुनछैेन उहाँलेजे सनु्न ुहुन्छ त्यही बताउन ुहुन्छ। 14सत्यको आत्माले मकहाँ मिहमा
ल्याउन ु हुनछे। कसरी? उसले मबाट कुराहरू पाउने छन र् ितमीहरूलाई ती सबकुैरा

ाख्या गनछन।् सबै कुराहरू जो िपतासगं छन ्ती सबै मरेा हुन।् 15 त्यसकैारणले
म भन्दछुै त्यस आत्माले जे कुराहरू मबाट पाउने छन ्र ती सबै ितमीहरूलाई घोषणा
गनछन।्

शोक खशुीयालीमा प रवतर्न
16“केही बरेपिछ ितमीहरूले मलाई दे छैेनौ। अिन अक केही बरे पिछ मलाई

फे र ितमीहरूले दे छेौ।”
17 कोही चलेाहरूले आपसमा भन,े “यशेलूे जब त्यसो भन्न ु हुन्छ त्यसको

मतलब के हो? ‘केही बरेपिछ ितमीहरूले मलाई दे छैनौ अिन तब केही बरेपिछ
मलाई फे र दे छेौ?’ त्यसो जब भन्नहुुन्छ, ‘म िपताकहाँ जादछुै।’ त्यसको अथर्
के हो?” 18 चलेाहरूले सोध,े “ ‘केही बरेपिछ’ भन्नकुो तात्पयर् के हो? उहाँले
के भिनरहन ु भएको छ हामीले केही बझुनेौ।”

19 यशेलूे जान्न ु भयो िक चलेाहरूले त्यस िवषयमा उहाँलाई सोध्न चाहन्छन।्
तब यशेलूे आफ्ना चलेाहरूलाई भन्नभुयो, “ितमीहरू आपसमा सोिधरहछेौ मरेो
भन्नकुो तात्पयर् जब मलैे भन,े केही बरेपिछ ितमीहरूले मलाई दे े छैनौ। ितमीहरूले
यो जान्नलाई आपसमा बहस गरेकाछौ। त्यसपिछ फे र अक केही बरेपिछ
दे छेौ? 20म ितमीहरूलाई साँचो भन्छु। ितमीहरू रूनछेौ र दःुखी हुनछेौ तर ससंार
सन्न हुनछे। ितमीहरू दःुखी हुने छौ तर ितमीहरूका दःुख आनन्दमय हुनछे।
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21 “जब एक नारीले बालकलाई जन्म िदने समय हुन्छ, उसलाई पीडा हुदँछ,
िकनभने उसले जन्माउने समय आएको हुदँछ। तर जब बालक ज न्मसक्दछ, उनले
अिघका पीडाहरू भु ल्छन,् िकनभने उनले बालक ससंारमा ज न्मएको खशुीमा
अिघका पीडाहरू त्यसै भलु्दिछन।् 22 ितमीहरूसगं पिन ठीक त्यस्तै हुनछे। अिहले
ितमीहरू दःुखीछौ। तर म ितमीहरूलाई फे र दे छुे र ितमीहरू खशुी हुनछेौ। अिन
कसलैे पिन ितमीहरूको खशुी खोसरे लानछैेन। 23 त्यस िदन ितमीहरूले मलाई
केही पिन सोध्ने छैनौ। म ितमीहरूलाई साँचो भन्दछु। मरेो नाममा जे मागे पिन मरेा
िपताले ितमीहरूलाई िदनहुुनछे। 24 ितमीहरूले अझ सम्म मरेो नाममा केही पिन
मागकैे छैनौ। माग अिन ितमीहरूले पाउनछेौ। अिन ितमीहरूको आनन्द पणूर् हुनछे।

ससंार मािथ िवजय
25 “यी कुराहरू मलैे ितमीहरूलाई अथर् लकुाएर भिनसकेकोछु। तर समय

आउँदछै म ितमीहरूसगँ खलु्ला पारेर यी कुराहरू भन्नछुे। मरेा िपताको िवषयमा
म ितमीहरूलाई सरल भाषामा भन्नछुे। 26 त्यस समय मरेो नाममा मरेा िपतालाई
िबन्ती गनछौ। तर मलैे भिनरहकेोछैन िक ितमीहरूको िन म्त म मरेा िपतालाई
भन्नछुे। 27 िकनभने िपता आफैले ितमीहरूलाई मे गन ुर्हुन्छ। उहाँले ितमीहरूलाई
मे गन ुर्हुन्छ िकनभने ितमीहरूले मलाई मे गरेकाछौ। त्यसकारणले ितमीहरूले

िव ास गछ िक म परमे रबाट आएको हु।ँ 28 म िपताबाट ससंारमा आएँ। अब
म यो ससंार छोडरे िपता कहाँ फकर जाँदछुै।”

29 तब यशेकूा चलेाहरूले भन,े “तपाईंले अिहले हामीलाई खलुस्त भन्नभुयो।
त्यस्तो बझु्नै नसक्ने अप्ठेरो नबनाई तपाईंले भन्न ु भएन। 30 हामीले अब बझु्न
सक्छौ िक तपाईंले त्यके कुरा जान्न ु हुन्छ। तपाईंले सोध्न ु अगािड नै कुनै पिन
मािनसको उ र िदन ु सक्नहुुन्छ। यही कारणले हामीलाई िव ास िदलाउछँ िक
तपाईं परमे रबाटै आउन ु भएको हो।”

31 यशेलूे भन्नभुयो, “यसथर्ः अब ितमीहरूले िव ास गय ? 32 ध्यानले सनु,
ितमीहरू छ रएर ब े समय आइरहछे। ितमीहरू त्यके आफ्नै घरमा छरप हुनछेौ।
त्यो समय अब आएको छ। ितमीहरूले मलाई छाडनछेौ। म एकलो रहनछुे। तर म
वास्तवमा एक्लो रहनछैेन िकनभने िपता मसगं रहन ु हुनछे।
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33 “मलैे ितमीहरूलाई यी कुराहरू भनकेो छु तािक ितमीहरूलाई ममा शा न्त
रहोस।् यस ससंारमा ितमीहरूलाई सकंट हुनछे। तर साहसी बन। मलैे ससंारलाई
परािजत गरेको छु।”

17
आफ्ना चलेाहरूका लािग यशे ू ाथर्ना गन ुर्हुन्छ

1 यित कुराहरू भिनसके पिछ यशेलूे स्वगर्ितर हने ुर्भयो र ाथर्ना गन ुर्भयो, “िपता
ठीक समय आइपगु्यो। यसकारण तपाईंको पु लाई मिहमा दान गन ुर् होस ् तािक
पु ले तपाईंलाई मिहमा िदन सकोस।् 2 तपाईंले सबै मािनसहरू भन्दा मािथ पु लाई
श िदनभुयो तािक पु ले सबलैाई अनन्त जीवन िदन सकोस ्जनु तपाईंले ितनलाई
िदनभुएकोछ। 3 यो अनन्त जीवन होः मािनसहरूले तपाईंलाई मा साँचो परमे र
भनरे िचननु ् र यशे ू ी लाई िचननु ् जसलाई तपाईंले पठाउन ु भयो। 4 जनु काम
तपाईंले मलाई स ु म्पन ु भएको िथयो त्यो मलैे पणू र् गरें। पथृ्वीमा तपाईंको मिहमा
ल्याएँ। 5अिन अब िपता, मलाई मिहमा दान गनुर्होस ्तपाईंसगं। मलाई त्यो मिहमा
िदन ु होस ्तपाईंको जो मसगं ससंार बिनन ु पिहल्यै िथयो।

6“तपाईंले मलाई केही मािनसहरू ससंारबाट िदनभुयो। मलैे ितनीहरूलाई तपाईं
को हुनहुुन्छ दखेाई सकेकोछु। ती मािनसहरू तपाईंकै हुन ् र मलाई िदनभुयो।
ितनीहरूले तपाईंको वचन पालन गरे। 7 अब ितनीहरूले बझुे िक सबै थोक जनु
मलाई िदन ु भयो ती तपाईंबाट आएका हुन।् 8 मलैे ती मािनसहरूलाई तपाईंले मलाई
िदएकै वचनहरू िदएकोछु। ितनीहरूले ती वचनहरू स्वीकारे ितनीहरूले बझुे िक
म साँ च्च नै तपाईंबाट नै आएको हु ँ अिन ितनीहरूले िव ास गरे िक तपाईंले नै
मलाई पठाउन ु भएको हो। 9 ितनीहरूकै िन म्त अब म ाथर्ना गदर्छु। म ितनीहरूका
िन म्त ाथर्ना ग ररहकेो छैन जो ससंारमा छन।् तर म ितनीहरूका िन म्त ाथर्ना
ग ररहकेोछु जो तपाईंले मलाई िदनभुयो। िकनभने ितनीहरू तपाईंकै हुन।् 10 जे
ममा छ त्यो सबै तपाईंकै हो, अिन जे जित तपाईंकोमा छ त्यो मरैे हो। अिन ती
मािनसहरूले मरेो लािग मिहमा ल्याउछँन।्

11 “अब म तपाईंकहाँ आईरहछुे। म अब ससंारमा ब े छैन। तर ती मािनसहरू
ससंारैमा रहनछेन।् हे पिव िपता, ितनीहरूलाई सरुक्षा गन ुर् होस। ितनीहरूलाई
तपाईको नामको श ारा सरुिक्षत रा ु होस ् (नाउँ जनु मलाई िदनभुयो), तब
ितनीहरू एक हुनछेन,् तपाईं र म जस्तै एक। 12जब सम्म म ितनीहरूसगँ िथएँ मलैे
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ितनीहरूलाई सरुिक्षत राखें। मलैे ितनीहरूलाई तपाईंको नामको श बाट सरुिक्षत
राखें जनु तपाईंले मलाई िदनभुयो। मलैे ितनीहरूलाई जोगाएँ। अिन ितनीहरू मध्ये
एकजना मा ल ु भयो। उनी ल ु हुनलाई आफैं छािनएका िथए। ऊ ल ु भयो
जसबाट धमर्शा मा ले खएको कुरा पणू र् भयो।

13“म तपाईं कहाँ आइरहछुे। तर जब सम्म म यस ससंारमा हुनछुे म ितनीहरूका
िन म्त ाथर्ना गनछु। यी कुराहरू म भन्दछु तािक ितनीहरूले मरेो आनन्द ा गरून।्
म ितनीहरूले सबै मरेा आनन्द पाउन भन्दछु। 14 मलैे ितनीहरूलाई तपाईंको सबै
वचनहरू िदएँ र ससंारले ितनीहरूलाई घणृा गय , िकनभने ितनीहरू यस ससंारका
होइनन ्जस्तै म यो ससंारको होइन।

15 “मलैे तपाईंसगँ ितनीहरूलाई ससंारबाट लिगिदनहुोस ्भनरे भिनरहकेो छैन।
तर ितनीहरूलाई द ु बाट जोगाई रा हुोस ्चाँिह भिनरहछुे। 16 ितनीहरू ससंारका
होइनन ्जस्तो िक म पिन यस ससंारको होइन। 17 तपाईंको सत्य ारा ितनीहरूलाई
आफ्नो सवेामा रा तयार पान ुर्होस।् तपाईंको वचन सत्य हो । 18 जसरी तपाईंले
मलाई ससंारिभ पठाउन ु भयो त्यसरी नै मलै े ितनीहरूलाई ससंारिभ पठाएकोछु।
19 अब म स्वयलंाई सवेा गनर् तयार पा ररहछुे। यो म ितनीहरूकै लािग गछुर् तािक
साँचो रूपमा ितनीहरू तपाईंको सवेा गनर् तयार होउन।्

20 “म ती मािनसहरूका लािग ाथर्ना गछुर् अिन म त्यकेको लािग ाथर्ना
ग ररहछुे जसले मलाई उनीहरूको वचनको कारणले िव ास गछर्न।् 21 हे िपता,
म ाथर्ना गछुर् िक जसले म मा िव ास गछर्न,् ितनीहरू एक होऊन।् जसरी तपाईं
ममा हुनहुुन्छु, म तपाईंमा। म ाथर्ना गछुर् तािक ितनीहरू हामीमा एक होऊन।्
ससंारले यो िव ास गनर्छ िक तपाईंले नै मलाई पठाउन ु भएको हो । 22 तपाईंले
िदन ुभएको मिहमा मलैे ितनीहरूलाई िदएकोछु। मलैे त्यो मिहमा िदएँ तािक ितनीहरू
एक होऊन,् जसरी तपाईं र म एक हौं। 23 जस्तो म ितनीहरूमा अिन तपाईं ममा
ितनीहरू एकरूपले एक होऊन ् तव त्यसबाट ससंारले जान्नछे िक मलाई तपाईंले
पठाउन ु भएको हो अिन ससंारले जान्ने छ तपाईंले ितनीहरूलाई मे गन ुर्हुन्छ जस्तो
तपाईंले मलाई मे गन ुर्हुन्छ।

24 “िपता, म जहाँ हुन्छु ितनीहरू, जो तपाईंले मलाई िदन ु भएकोछ, मसगं नै
होऊन। म यो इच्छा गछुर् ितनीहरूले मरेो मिहमा दखेनु।् यो मिहमा तपाईंले मलाई
िदनभुएको हो िकनभने ससंार बिनन ु भन्दा अगािड तपाईंले मलाई मे गन ुर् हुन्थ्यो।
25 हे धािमर्क िपता, ससंारले तपाईलाई िचन्दनै, तर म तपाईंलाई जान्दछु। अिन यी



17:26 lvii यहून्ना 18:10

मािनसहरूले मलाई तपाईंले पठाउन ुभएको हो भनरे जान्दछन।् 26मलैे ितनीहरूलाई
तपाईं कस्तो हुन ु हुन्छ दखेाएँ। अिन अझ म ितनीहरूलाई तपाईं कस्तो हुनहुुन्छ
दखेाउनछुे। तब ितनीहरूले मलैे तपाईंबाट पाए जस्तै मे पाउन सक्छन।् अिन म
ितनीहरूमा बाँच्नछुे।”

18
यशे ू प ाउपन ुर् भयो
(म ी 26:47-56; मकूर् स 14:43-50; लकूा 22:47-53)

1 जब यशेलूे ाथर्ना िसध्याउन ु भयो, उहाँले आफ्ना चलेाहरू लएर जानभुयो।
ितनीहरू िक ोन खोल्सा पा र ऊ बेंसी गए। अक प त्यहाँ जतैनु रूखहरूको
बगैंचा िथयो। यशे ू र उहाँका चलेाहरू त्यहाँ गए।

2 यहूदा, उहाँको िव ासघातकले पिन त्यो ठाउँ िचन्दथ्यो, िकनभने आफ्ना
चलेाहरूसगँ त्यहाँ उसलाई भटे्न ु हुन्थ्यो। 3 यहूदाले एकदल सनेाहरू लगरे त्यसै
बगैंचाितर गयो। यहूदाले मखु्य पजूाहारीहरू र फ रसीहरूबाट पिन केही िसपाहीहरू
ल्याएको िथयो। ितनीहरूले मशाल, ब ी र हितयारहरू बोकेर आएका िथए।

4यशे ूयी सबै घटनाहरू उहाँमािथ हुनछे भनरे जान्न ु हुन्थ्यो। यशेलू े बािहर आएर
सोध्न ु भयो, “ितमीहरू कसलाई खोजी रहकेाछौ?”

5 ती मािनसहरूले भन,े “नासरतको यशेलूाई।”
यशेलूे भन्नभुयो, “म यशे ूहु।ँ” यहूदा जो यशेकूा िव ाघातक त्यहीं उिभरहकेो

िथयो। 6 जब यशेलूे भन्नभुयो, “म यशे ू हु,ँ” तब मािनसहरू पिछ पिछ हटे अिन
भइँूमा लोटे।

7 यशेलूे ितनीहरूलाई फे र सोध्न ु भयो, “ितमीहरू कसलाई खोिजरहकेो छौ?”
मािनसहरूले भन,े “नासरतको यशेलूाई।”
8 यशेलूे भन्नभुयो, “मलैे ितमीहरूलाई भने म यशे ू हु।ँ यसथर् ितमीहरूले मलाई

नै खोिजरहकेा हौ भन,े यी अरू मािनसहरूलाई जानदऊे।” 9 उहाँले यो भन्नभुयो
तािक उहाँले जे भन्नभुएको िथयो त्यो परूा हुन सक्यो, “तपाईंले मलाई िदनभुएको
मध्ये कसलैाई पिन गमुाईन।ँ”

10 िशमोन प सुकोमा एउटा तरवार िथयो। उसले तरवार िनकालरे मखु्य
पजूाहारीको नोकरलाई हार गय । प सुले त्यसको दािहने कान का टिदयो। त्यस
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नोकरको नाउँ माल्ख िथयो। 11 यशेलूे प ु सलाई भन्नभुयो, “ित ो तरवार म्यानमा
राख! सकंटको कचौरा िपताले मलाई िदनभुएको छ, के मलैे त्यो निपउँन?ु”

अन्नास ्को अगािड यशेलूाई लिगयो
(म ी 26:57-58; मकूर् स 14:53-54; लकूा 22:54)

12 त्यसपिछ िसपाहीहरू र ितनीहरूका सनेापित अिन यहूदीका हािकमहरूले
यशेलूाई प े । 13 ितनीहरूले यशेलूाई बाँध ेअिन पिहले उहाँलाई अन्नासको अगािड
लग।े अन्नास धान पजूाहारी कैयाफाका ससरुा िथए जो यस वषर्को िन म्त धान
पजूाहारी िथए। 14 कैयाफा ितनी हुन ्जसले यहूदीहरूलाई भनकेा िथए िक जम्मै
मािनसहरूका िन म्त एउटा मान्छे मन ुर् उिचत छ।

प सुले झटूो बोले यशेकूो बारेमा
(म ी 26:69-70; मकूर् स 14:66-68; लकूा 22:55-57)

15 िशमोन प सु र यशेकूा अक चलेा उहाँसगंै गए। ती चलेाले धान
पजूाहारीलाई िचनकेा िथए। यसथर् उनी यशेसूगं धान पजूाहारीको घरको ांगणिभ
गए। 16 तर प सु बािहरै ढोका निजक बस्यो। ती चलेा जसले धान पजूाहारीलाई
िचन्यो र बािहर आयो। उनी त्यस केटीसगं बोले जसले मािनसहरूलाई ढोका
खो लिदई। तब उसले प सुलाई िभ ल्याए। 17 ारपाल केटीले प सुलाई भनी,
“ितमी पिन त्यस मािनसको चलेाहरू मध्ये एक हौ?”

प सुले जवाफ िदयो, “अह,ँ म होइन।”
18 जाडोको िदन िथयो। यसलैे नोकहररू र ारापालहरूले आगोको भङु् ो

बनाए। ितनीहरू आगोको व रप र उिभदंै आफूलाई न्यानो पा ररहकेा िथए। पु स
पिन ितनीहरूसगंै उिभइरहकेा िथए।

धान पजूाहारीले यशेलूाई हरू गरे
(म ी 26:59-66; मकूर् स 14:55-64; लकूा 22:66-71)

19 धान पजूाहारीले यशेलूाई उनका चलेाहरू र उनको िशक्षाको िवषयमा सोध।े
20 यशेलूे उ र िदनभुयो, “म सधैं सबै मािनसहरूसगं खलु्लम-खलु्ला बोलकेो छु।
मलैे सधं ैं सभा-घर र म न्दरको क्षे मा जहाँ सबै यहूदीहरू भलेा हुन्छन ्खलु्लम-
खलु्ला िशक्षा िदएकोछु। मलैे किहले पिन कुनै कुरो ग ु रा खन।ँ 21 यसथर् िकन

गन ुर्हुन्छ? जस जसले मरेो िशक्षा सनुकेाछन ् ती मािनसहरूलाई सोध्न ु होस।्
मलैे के भने ितनीहरू िन य जान्दछन।्”
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22 जब यशेलूे त्यसो भन्नभुयो, एकजना ारपालल,े जो निजकै उिभइरहकेो
िथयो उहाँलाई िहकार्यो। त्यस ारपालले भन्यो, “तैंले धान पजुाहारीसगं त्यसरी
बात गन होइन।”

23 यशेलूे उ रमा भन्नभुयो, “यिद मलैे केही गल्ती भनकेो भए, यहाँ जो
मािनसहरू छन ् ितनीहरूको सामनु्ने माण गर के भलू छ। यिद मलैे सही कुराहरू
गरे भन,े मलाई ितमी िकन िहकार्उँछौ?”

24 तब अनासले यशेलूाई कैयाफा धान पजूाहारीकहाँ पठाए। त्यसबलेा सम्म
यशे ू बाँिधएकै हुनहुुन्थ्यो।

प सुले फे र झटू बोल्यो
(म ी 26:71-75; मकूर् स 14:39-72; लकूा 22:58-62)

25 िशमोन प सु आगोको छेउमा आफूलाई न्यानो पाद उिभरहकेो िथयो। केही
मािनसहरूले प सुलाई भन,े “ितमी त्यस मान्छेको चलेाहरू मध्ये एक हौ?”

तर प सुले अस्वीकार गद भन्यो, “अह,ँ म होइन।”
26 धान पजूाहारीको एकजना नोकर त्यहाँ िथयो। त्यो नोकर त्यस मान्छेको

आफन्त िथयो जसको कान प सुले काटेको िथयो। नोकरले भन्यो, “ितमीलाई
उसगं मलैे बगैंचामा दखेकेो होइन?”

27 तर फे र प सुले भन्यो, “अह!ँ म उनीसगं िथइन।ँ” अिन त्यहीबलेा भाले
बास्यो।

िपलातसको समक्ष यशेलूाई ल्याइयो
(म ी 27:1-2, 11-31; मकूर् स 15:1-20; लकूा 23:1-25)

28 त्यसपिछ यहूदीहरूले यशेलूाई कैयाफाबाट लएर रोमी राज्यपालको
महलतफर् गए। यो िबहानी पख िथयो। यहूदीहरू महलिभ पसनेन।् ितनीहरू आफूले
आफूलाई अशु रा चाहनेन ् िकनभने ितनीहरूले िनस्तार चाडको भोज खान ु
िथयो। 29 यसथर् िपलातस बािहर िनस्केर यहूदीहरूलाई सोध,े “यस मािनसको
िवरु मा ितमीहरूले के आरोप लगाएकोछौ?”

30 यहूदीहरूले भन,े “यो अपराधी हो, यसकारण तपाईंको समक्ष ल्याएका
छौं।”

31 िपतालसले यहूदीहरूलाई भन,े “ितमीहरू ियनलाई आफै लजैाऊ अिन
ितमीहरूकै वस्था अनसुार न्याय गर।”
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यहूदीहरूले भन,े “तर तपाईंको काननुले कुनै मािनसलाई मतृ्य ु दण्ड िदन
हामीलाई अनमुित िददंनै।” 32 (यस्तो भयो तािक यशेलूे कस्तो मतृ्यवुरण गन
उहाँको वचन परुा हुन सक्थ्यो।)

33 त्यसपिछ िपलातस महलिभ फक। िपलातसले यशेलूाई बोलाएर सोध,
“ितमी यहूदीहरूका राजा हौ?”

34 यशेलूे भन्नभुयो, “यो तपाईंको आफ्नै हो िक अरूले तपाईंलाई मरेो
िवषयमा सोध्न ु लगाएको हो?”

35 िपलातसले भन,े “म यहूदी होइन! ित ै मािनस र ितनीहरूका मखु्य
पजूाहारीहरूले ितमीलाई मलाई स ु म्पए। ितमीले के भलू गरेका छौ?”

36 यशेलूे भन्नभुयो, “मरेो राज्य यस ससंारको होइन। यिद म यस ससंारको हुदँो
हु ँ तब मरेा सवेकहरूले मलाई यहूदीहरूको हातमा पन ुर्बाट बचाउनकुा िन म्त लडाईँ
गन िथए। तर मरेो राज्य िभन्दै जग्गाको हो।”

37 िपलातसले भन,े “यसथर् ितमी एक राजा हौ?”
यशेलूे उ र िदनभुयो, “ितमीलेभन्यौ म राजा हु।ँ त्यो सत्य हो। सत्यको साक्षीको

लािग म जन्मकेो िथए। त्यसकैारणले गदार् म ससंारमा आएको हु।ँ अिन त्यके
मािनस जो सत्यको पक्षमा छ, मरेो कुरा सनु्दछ।”

38 िपलातसले भन,े “सत्य के हो?” िपलातसले त्यसो भने पिछ ितनी फे र
बािहर यहूदीहरूकहाँ गए अिन भन,े “मलैे यस मािनसमािथ आरोप लगाउन केही
दोष पाइन । 39 ितमीहरूको एक रीित अनसुार मलैे ितमीहरूको िनस्तार चाडको
समयमा एक जना कैदीलाई म ु िदनपुछर्। ितमीहरू यस ‘यहूदीहरूको राजालाई’
म ु िदइयोस ्भन्ने चाहन्छौ?”

40 यहूदीहरूले फे र िचच्याउँदै भन,े “अह,ँ यसलाई होइन! बारब्बालाई म ु
ग रयोस।्” (बारब्बा एक डाकू िथए।)

19
1 तब िपलातसले यशेलूाई लजैाने र कोरार् लगाउने आदशे िदए। 2 िसपाहीहरूले

काँडादार हाँगाहरूका एउटा मकुुट ग ुथँ े अिन यशेकूो टाउकोमा लगाई िदए।
त्यसपिछ ितनीहरूले बजैनी रंगको व उनको शरीरमा पिहराइ िदए 3 िसपाहीहरूले
धरैे पल्ट यशेकूो छैउमा आउँदै भन,े “ णाम, हे यहूदीहरूका राजा!” भन्दै उहाँको
अनहुारमा थप्पड लगाए।
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4 फे र िपलातस एक पल्ट बािहर िनस्के र यहूदीहरूलाई भन,े “हरे! म यशेलूाई
ितमीहरू कहाँ ल्याउदँछुै िकनभने मलै े उसको िवरू मा आरोप लगाउने कुनै कारण
पाइन।ँ” 5 यशे ू बािहर आए। उहाँले काँडदेार मकुुट र बजैनी व लगाउन ु भएको
िथयो। िपलातसले यहूदीहरूलाई भन,े “त्यो मान्छो यही हो।”

6 जब मखु्य पजूाहारीहरू र यहूदीका ारपालहरूले यशेलूाई दखेे ितनीहरू
िचच्याए, “ ूसमा यसलाई टाँग्नहुोस!् ू समा यसलाई टाँग्नहुोस!्”

तर िपलातसले भन,े “ितमीहरू ियनलाई लजैाऊ र ूसमा टाँग। मलैे उनीमािथ
आरोप लगाउने कुनै कारण नै पाईन।ँ”

7यहूदीहरूले उसलाई उ र िदए, “हा ो वस्था बमोिजम ऊ मन पछर्, िकनभने
उसले दावी गरेको छ िक ऊ परमे रको पु हो।”

8 जब िपलातसले यो सनु,े उनी सा ै डराए। 9 िपलातस महलिभ फे र पस।े
उनले यशेलूाई सोध,े “ितमी कहाँबाट आएका हौ?” तर यशेलू े उसलाई जवाफ
िदनभुएन। 10 िपलातसले भन,े “के ितमी मसगँ बोल्दनैौ? याद गर, ितमीलाई म ु
पान अिधकार मिसत छ। अिन ितमीलाई ूसमा टाँग्ने अिधकार पिन मिसत छ।”

11 यशेलूे जवाफ िदनभुयो, “तपाईंलाई मािथबाट निदइएको भए ममािथ
तपाईंको केही अिधकार हुने िथएन। त्यसलैे ती मािनस जसले मलाई तपाईंलाई
स ु म्पयो उिनहरू तपाईं भन्दा महा-पापको दोषी हुन।्”

12 त्यसपिछ, िपलातसले यशेलूाई म ु पान कोिशश गरे। तर यहूदीहरूले
ितनलाई कराउँदै भन,े “कसलैे आफैं लाई राजा बनाउछँ भने त्यो िसजर िबरोधी
हो। यसथर् उसलाई तपाईं छुट्करा िदन ु हुन्छ भने तपाईं िसजरको िम हुन ु हुन्न।”

13 िपलातसले यहूदीहरूले के भने सनु।े यसलैे उसले यशेलूाई महल बािहर
ल्याए त्यस ठाउँलाई “ढुङ्गाको पाटी” भिनन्छ।(जसलाई िह ूभाषामा गब्बाथा)
भिनन्छ। त्यो न्यायसनमा िपलातस बस।े 14 यो ायः िनस्तार चाड़को तयारी गन
िदनको मध्यान ् भएको िथयो। िपलातसले यहूदीहरूलाई भन,े “ितमीहरूका राजा
यहाँ छन!्”

15 यहूदीहरू िचच्याए, “त्यसलाई उतै लान ु होस,् लान ु होस!् त्यसलाई ूसमा
मान ुर् होस।्”

िपलातसले यहूदीहरूलाई सोध,े “के मलाई ितमीहरूको राजालाई ूसमा टाँग्न
लगाउछँौ?”

मखु्य पजूाहारीहरूले भन,े “िसजर मा हा ो राजा हुनहुुन्छ।”
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16 तब यशेलूाई ूसमा झणु् ाएर मान ुर् भनरे िपलातसले ितनीहरूलाई समु्प।े
यशे ू ू समा मन ुर्भयो
(म ी 27:32-44; मकूर् स 15:21-32; लकूा 23:26-43)

िसपाहीहरूले यशेलूाई लग।े 17 यशेलूे आफ्नो ूस बोक्न ु भयो अिन उहाँ
“खोपडी ठाऊँ” तफर् जान ु भयो (िह ूभाषामा “गलगथा” भिनन्छ) 18 गलगथामा
यशेलूाई ूसमा टाँग।े ितनीहरूले दइुजना मािनसहरू उहाँको दईु प अिन
यशेलूाई बीचमा राख।े 19 िपलातसले सकेंत पटमा लखेे अिन ूसमा टाँिसिदए।
त्यो सकेंतपटमा ले खएको िथयो। “नासरतको यशे,ू यहूदीहरूका राजा।”
20 िपलातसले त्यो िह ू ल्या टन र ीक भाषामा लखेकेा िथए। धरैे यहूदीहरूले
त्यो सकेंतपट पढे िकनभने ूसमा यशेलूाई टाँगकेो ठाउँदे ख शहर निजकै िथयो।

21यहूदीहरूका मखु्य पजूाहारीहरूले िपलातसलाई भन,े “ ‘यहूदीहरूका राजा’
भनरे, नले ु होस,् बरू ले हुोस,् ‘यो मान्छेले भनकेोछ, म यहूदीहरूको राजा
हु।ँ’ ”

22 िपलातसले उ र िदए, “मलैे जे लखेें-लखेें, बद्ली ग रनछैेन।”
23 ू समा यशेलूाई टाँिगसके पिछ िसपाहीहरूले उहाँका व उता रिदए र त्यस

व लाई ितनीहरूले चार टु मा च्यात,े त्यके िसपाहीले एक-एक गरेर पाए।
ितनीहरूले कुतार् सम्म खो लिदए जो एउटै लगुाको टु ालाई मािथ दे ख तलसम्म
िसलाएको िथयो। 24यसथर् िसपाहीहरूले आपसमा भन,े “यसलाई हामीले भाग गनर्
च्या ु हुदँनै। यसलाई िच ा लगाऊ कसको नाउमँा पछर्।” धमर्शा मा भने जस्तै त्यो
हुनगयोः

“ितनीहरूले आपसमा मरेा लगुाहरू बाँड,े
अिन मरेो लगुामा िच ा हाल।े” भजनसं ह 22:18

िसपाहीहरूले त्यसै गरे।
25 यशेकूी आमा ूसकै निजक उिभएकी िथइन। उहाँकी आमाको बिहनी,

क्लोपासकी प ी पिन म रयमसगँ उिभरहकेी िथइन।् मग्द लनी म रयम पिन
उिभरहकेी िथइन।् 26 यशेलूे आफ्नी आमालाई दे ु भयो। उहाँले ती उिभनहेरूमा
आफ्ना चलेाहरूलाई पिन दे ु भयो। उहाँले आफ्ना आमालाई भन्न ु भयो, “हे ि य
नारी ित ो प ु यहाँ छ।” 27 त्यसपिछ आफ्ना चलेालाई भन्नभुयो, “यहाँ ित ा
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आमा हुनहुुन्छ।” तब त्यसपिछ, ती चलेाहरूले यशेकूी आमालाई आफ्ना घरमा
लग।े

यशे ू मन ुर् भयो
(म ी 27:45-56; मकूर् स 15:33-41; लकूा 23:44-49)

28 त्यसपिछ, यशेलूे जान्नभुयो िक सबै कामहरू िस यो। उहाँले धमर्शा मा
ले खएको िस होस ् भिन भन्नभुयो, “मलाई ितखार् लाग्यो।” 29 त्यहाँ िसकार्ले
भ रएको एउट भाँडो िथयो। यसथर् िसपाहीहरूले स्पञ्जमा त्यो सोसे र िहसप
उि दको हाँगामा त्यसलाई डुबाए। त्यसलाई ितनीहरूले यशेकूो मखु सम्म
पयुार्ईिदए। 30 उहाँले िसकार् खान ु भयो, स्वाद लन ु भयो। तब उहाँले भन्नभुयो
“िस यो।” यशेकूो िशर झकु्यो र उहाँले अ न्तम सास फेन ुर् भयो।

31 यो िदन तयारीको िदन िथयो अक िदन िवशषे िव ामको िदन िथयो।
यहूदीहरूले िव ामको िदन त्यो मतृ शरीर ूसमा झणु् ाई रा चाहनेन।् तब
ितनीहरूले िपलातसलाई ती मािनसहरूको खु ा भाँच्नकुा िन म्त आदशे मागे तािक
ितनीहरू िछटो मनर् सकुन।् अिन ितनीहरूको मतृ शरीर ूसबाट तल झानर् सिकयोस।्
32 िसपाहीहरू आए र पिहला यशेकूो छेऊको ूसको मान्छेको खु ा भाँच।े
त्यसपिछ ितनीहरूले ूसमा भएको यशेकैू छेऊको अक मान्छेको खु ा भाँच।े
33 तर जब ती िसपाहीहरू यशेकूो छेऊमा गए, ितनीहरूले दखेे उहाँ अिघ नै
म रसक्न ु भएको िथयो। यसलैे ितनीहरूले उहाँको खु ा भाँचनेन।्

34 तर एकजना िसपाहीले उहाँको कोखामा भालाले घोंच।े रगत र पानी बािहर
िनस्कयो। 35 ऊ जसले त्यो दखे्यो ऊ गवाही भयो अिन उसको गवाही सत्य
छ। उसले जान्दछ िक उसले साँचो बो लरहकोछ। उसले गवाही िदन्छ तािक
ितमीहरूले पिन िव ास गनर् सक्छौ। 36 यी सबै कुराहरू घटे तािक धमर्शा साँचो
हुन्छः “उहाँको एउटै ह ी पिन भाँिचनछैन।”✡ 37 अक ठाउँमा धमर्शा भन्छः
“मािनसहरूले उनलाई हनेर्छन ्जसलाई भालाले रोप्नछेन।्”✡

यशे ू गािडनभुयो
(म ी 27:57-61; मकूर् स 15:42-47; लकूा 23:50-56)

38 त्यसपिछ अ रमािथयावासी योसफे नाम भएकोले िपलातसलाई यशेकूो मतृ-
शरीर लजैान पाऊँ भनरे िवन्ती गरे। योसफे यशेकूा चलेाहरू मध्ये एक िथए। तर
✡ 19:36: 34:20 बाट उ तृ ग रएको। ✡ 19:37: 12:10
बाट उ तृ ग रएको।
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ितनले यहूदीहरूको डरले यो ग ु राख।े िपलातसले योसफेलाई यशेकूो शरीर लान
सक्छ भनरे अनमुित िदए। त्यसकारण योसफे यशेकूो शरीर लएर गए।

39 िनकोदमेस योसफेसगं गए। िनकोदमेस ती एकजना मािनस िथए जो यशेकूहाँ
राती आउँदथ्यो र बात गदर्थ्यो। िनकोदमेसले ते ीस िकलो जित मसलाहरू त्यहाँ
ल्याए। त्यो मरूर् र एलवाको िम ण िथयो। 40 यी दइु मािनसहरूले यशेकूो मतृ शरीर
लग।े उहाँको शरीर ितनीहरूले सगुन्धीत सिहत सतूी कपडाले बाँध।े यसरी नै
यहूदीहरूले मािनसहरूलाई गाड्दथ।े 41जनु ठाउँमा यशे ू ू समा टाँिगए, त्यहाँ एक
बगैंचा िथयो। बगैंचामा एक नयाँ िचहान िथयो। कुनै मािनस पिन पिहल्यै किहले
त्यहाँ गिडएको िथएन। 42 मािनसहरूले यशेलूाई त्यहीं नयाँ िचहानमा राखे कारण
यो निजक िथयो अिन यहूदीहरू आफ्ना िव ामको िदन तयारी गनर् थालकेा िथए।

20
केही चलेाहरूले यशेकूो िचहान र ो पाए
(म ी 28:1-10; मकूर् स 16:1-8; लकूा 24:1-12)

1 ह ाको पिहलो िदन िबहानै म रयम मग्द लनी यशेकूो िचहानमा गई। ितनले
दे खन िक त्यो ठूलो च ान जो िचहानको ारमा रा खएको िथयो त्यो ढुङ्गा
हाटाइएको िथयो। 2यसलैे म रयम िशमोन प सु र अन्य चलेाहरूकहाँ गई (जसलाई
यशेलू े धरैे माया गन ुर्हुन्थ्यो।) म रयमले ितनीहरूलाई भिनन, “ितनीहरूले भकुो
दहेलाई िचहानबाट लगछेन।् हामी जान्दनैौ ितनीहरूले उहाँलाई कहाँ राखकेा
छन।्”

3 यसकारण प सु र अक चलेा िचहानमा जानलाग।े 4 ितनीहरू दबुजैना दगरेु,
तर अक चलेा प सु भन्दा िछटो दगरेु। यसलैे अक चलेा िचहानमा पिहले पगु।े
5चलेाले िनहु रएर तलितर हरेे। ितनीहरूले सतूी लगुाको टु ाहरू मा त्यहाँ रहकेो
दखे,े ितनीहरू िभ झरेनन।्

6 त्यसपिछ िशमोन प सु आइपगु्यो। पु स िचहान िभ गयो। उसले सतूी
लगुाको टु ा मा त्यहाँ रहकेो दखे्यो। 7 उसले यशेकूो टाउकँो बाँिधएको लगुा पिन
दखे्यो। त्यो लगुा प ाएर सतूीको कपडाका टु ादे ख अलग्गा रा खएको िथयो।
8 त्यसपिछ अक चलेा पिन पस्यो। यो मािनस अिघ िचहानमा पिहलो पगु्ने चलेा
िथयो। ितनले िभ पगुरे जे दखेे त्यो िव ास गरे। 9 ती चलेाहरूले अझ बझुकेा
िथएनन िक धमर्शा ले भनकेोछ िक यशे ू मतृ्यबुाट जागी उठ्नै पछर्।
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यशे ू म रयम मग्द लनीकी अिघ दखेा पन ुर् भयो
(म ी 28:9-10; मकूर् स 16:9-11)

10 त्यसपिछ चलेाहरू आफ्ना घर फक। 11तर म रयम िचहानकै बािहर उिभएर
रोइरही। जब रोई रहकेी िथइन ्िचनहान िभ हने ुर् ितनी िनहु रन।् 12 म रयमले सतेो
व मा दईु स्वगर्दतूहरू दखेी । ितनीहरू जहाँ यशेकूो टाउकोप ी र अक स्वगर्दतू
यशेकूो ख ु ाप ी बिसरहकेा िथए।

13 स्वगर्दतूहरूले म रयमलाई सोध,े “ह!े नारी! िकन रोईरहकेी छौ?”
म रयमले जवाफ िदइन, “कसलैे मरेा भकुो शरीर लगरे गएछ। ितनीहरूले

कहाँ राखकेा छन ् मलाई थाहा छैन।” 14 म रयमले यित भिनसकेर जब फिकर् न
उनले उहाँलाई त्यहाँ उिभरहन ु भएको दे खन।् तर ितनले यशे ू भनरे िचिननन।्

15 यशेलूे उनलाई सोध्नभुयो, “नारी, ितमी िकन रोइरहछेौ? ितमी कसलाई
खोिजरहछेौ?”

म रयमले उहाँलाई त्यहाँ बगैंचाको माली सम्झी। तब म रयमले उहाँलाई सोधी,
“के ितमीले यशेलूाई लग्यौ, महोदय? भन उहाँलाई कहाँ राखकेाछौ। म त्यही
जानछुे र उहाँलाई लानछुे।”

16 यशेलूे उसलाई भन्नभुयो, “हे म रयम।”
म रयम यशे ू तफर् फक र यहूदी भाषामा उसलाई भनी, “रब्बोनी,” अथर्त “हे

गरुुज्य”ू
17 यशेलूे उसलाई भन्नभुयो, “मलाई नछोऊ। म अझ्झ सम्म िपताकोमा गई

सकेको छुइन।ँ तर मरेा दाज्य-ूभाइहरू भएकोमा जाऊ, र ितनीहरूलाई यसो भनः
‘म मरेो िपता र ितमीहरूका िपताकहाँ फक जाँदछुै। म मरेो परमे र र ितमीहरूको
परमे रकहाँ फक जाँदछुै।’ ”

18 म रयम मग्द लनी चलेाहरूकहाँ गईन ् अिन उनीहरूलाई भिनन, “मलैे
भलुाई भटेें।” अिन यशेलू े जे भन्न ु भएको िथयो ती सब भिनिदइन।्

यशे ू चलेाहरूकहाँ दखेा पन ुर् भयो
(म ी 28:16-20; मकूर् स 16:14-18; लकूा 24:36-49)

19 ह ाको पिहलो िदन िथयो। चलेाहरू त्यो बलेकुी भलेा भएका िथए।
यहूदीहरूको डरले दलैोहरू बन्द िथयो। तब यशे ू आउन ु भयो र ितनीहरूका सामनुे
उिभन ु भयो। यशेलू े भन्नभुयो “शा न्त ितमीहरूसगँ रहोस।्” 20 यशेलूे यित भने
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पिछ उहाँले आफ्ना हात र कोखा दखेाउन ु भयो। तब चलेाहरूले भलुाई दखेरे
अित खशुी भए।

21 त्यसपिछ यशेलूे फे र भन्नभुयो, “शा न्त ितमीहरूसगं रहोस।् िपताले मलाई
पठान ु भयो। त्यस्तै कारले अब म ितमीहरूलाई पठाइरहछुे।” 22 यती भिनसके
पिछ, यशेलूे चलेाहरूमािथ ास फुकेर भन्नभुयो, “पिव आत्मा लओे। 23 यिद
ितमीहरूले मािनसहरूका पाप क्षमा ग रिदयौ भने ितनीहरूका पापहरू क्षमा हुनछे।
यिद त्यसो गरेनौ भने ितनीहरूका पापहरू क्षमा हुनछैेन।्”

यशे ू थोमासगं दखेापन ुर्भयो
24 थोमा जसलाई िददमुस भिनन्छ, यशे ू चलेाहरूकहाँ आउन ु हुदँा िथएनन।्

बा जना मध्ये थोमा एकजना िथए। 25 अरू चलेाहरूले थोमालाई भन,े “हामीले
भलुाई दखे्यौं।” थोमाले भन,े “म त्यित बलेा सम्म िव ास गिदर्न जबसम्म

काँटीले छेिडएका दागहरू उहाँको हातमा दे ख्दन अिन औंला त्यो काँटीको
दागहरूमा रा ख्दन र उहाँको कोखामा मरेो हात रा ख्दन।”

26 एक ह ापिछ सबजैना चलेाहरू घरमा जम्मा भएका िथए। थोमा ितनीहरूसगं
िथए। दलैो बन्द िथयो, तर यशे ू आउन ु भयो र ितनीहरू समक्ष उिभन ु भयो। उहाँले
भन्नभुयो, “शा न्त ितमीहरूमा रहोस।्” 27 त्यसपिछ यशेलूे थोमालाई भन्नभुयो,
“आऊ ित ो औंला यहाँ िछराऊ।मरेा हातहरू हरे, ित ो हात मरेा कोखमा पसाउ।
शकंा गनर् छोड अिन िव ास गनर् थाल।”

28 थोमाले यशेलूाई भन,े “मरेा भ ु र मरेा परमे र!”
29 यशेलूे थोमालाई भन्नभुयो, “ितमीले मलाई िव ास गय िकनभने ितमीले

मलाई दखे्यौ। ती मािनसहरू धन्य हुन ्जस-जसले मलाई नदे खकनै िव ास गरे।”
यहून्नाले यो पसु्तक िकन लखेे

30 यशेलूे धरैे अरू चमत्कारहरू दखेाउन ु भएको उहाँका चलेाहरूले दखेकेा
िथए। ती चमत्कारहरू यस पसु्तकमा ले खएको छैन। 31 तर ती कुराहरू ले खए
तािक ितमीहरूले िव ास गनर् सक्छौ िक यशे ू नै ी हुन;् जो परमे रको पु हुन ्
भिन जब ितमीहरू उहाँलाई िव ास गछ , ितमीहरूले उहाँको नाममा जीवन पाउन
सक्छौं

21
यशे ू सातजना चलेाहरूसगं दखेा पन ूर् भयो
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1 त्यसपिछ, यशे ू फे र आफ्ना चलेाहरू समक्ष दखेा पन ुर् भयो। त्यो ितिब रयास
झीलको छेउमा भएको िथयो। यो यसरी हुन गयो। 2 केही चलेाहरू भलेा भएका
िथए। ितनीहरू िशमोन प सु, थोमा (िददमुस भिनन)े, गालीलको कानाका नथानले,
जबदीका दइु छोराहरू र अन्य दइुजना उहाँका अन्य चलेाहरू त्यहाँ िथए। 3 िशमोन
प सुले भन्यो, “म माछा प न जान्छु।”

अरू चलेाहरूले भन,े “हामी ितमीिसतै जानछेौं।” तब सबै चलेाहरू गए र
डुङ्गामा चढ।े त्यसरात ितनीहरूले केही प न सकेनन।्

4 अक िमरिमरे िबहानमा यशे ू िकनारमा उिभनभुयो। तर चलेाहरूले यशे ू
हुनहुुनथ्यो भनरे िचननेन।् 5 तब यशेलूे ितनीहरूलाई भन्नभुयो, “साथीहरू हो!
ितमीहरूले कुनै माछा पि यौ?”

6यशेलूे भन्नभुयो, “माछा मान जाल फ्याँक ितमीहरूको डुङ्गाको दािहनपे ।
ितमीहरू त्यहाँ केही माछाहरू पाउनछेौ।” ितनीहरूले त्यसै गरे। ितनीहरूले यित धरैे
माछाहरू प े िक ितनीहरूले डुङ्गातफर् जाल तान्न पिन सकेनन।्

7 यशेलूे मे गन ुर्हुने चलेाले प सुलाई भन,े “ती मािनस भु हुन।्” प सुले
“ती मािनस भु हुन”् भनकेो सनुे र आफ्ना ओढ्ने बरेेर पानीमा हामफाले िकनभने
ितनले काम गनर्लाई लगुा खोलकेा िथए। 8अन्य चलेाहरू डुङ्गामा चढरे िकनारमा
आए। ितनीहरूले माछाले भ रएको जाल तान।े ितनीहरू िकनारदे ख टाढा िथएनन।्
ितनीहरू लगभग सय िमटर िभ िथए। 9 जब ितनीहरू िकनारमा पगु,े ितनीहरूले
ज लरहकेो तातो कोइला दखे।े त्यहाँ आगोमा केही माछा अिन केही रोटीका टु ा
िथए। 10 यशेलूे भन्नभुयो, “ितमीहरूले भखर्रै प े को केही माछाहरू ल्याऊ।”

11 िशमोन प सु डुङ्गातफर् गए र िकनार ितर जाल तान।े त्यो ठूला-ठूला माछाले
भ रएको िथयो । त्यहाँ जम्मा एक सय ि पन्नवटा माछाहरू िथए। माछाहरू एकदमै
ग ों िथयो र पिन जाल फाटेन। 12 यशेलूे ितनीहरूलाई भन्नभुयो, “आऊ अिन
खाऊ।” कुनै पिन चलेाहरूले उहाँलाई सोध्ने आटँ गरेनन,् “तपाईं को हुनहुुन्छ?”
ितनीहरूलाई उहाँ भ ु नै हुनहुुन्छ भनरे थाहा िथयो। 13 यशे ू जान ु भयो अिन
रोटी लनभुयो। उहाँले रोटी लएर ितनीहरूलाई िदनभुयो। यशेलू े माछा पिन लएर
ितनीहरूलाई िदनभुयो।

14 यस्तो कारले यशेलू े आफ्नो मतृ्यबूाट पनुरूत्थान भएर चलेाहरूिसत
ते ोपल्ट दखेा पन ुर् भयो।

प सुसगं यशेकूो वातार्लाप
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15 जब ितनीहरूले खाइसके, यशेलूे िशमोन प सुलाई भन्नभुयो, “योआनसेको
पु िशमोन, यी अन्य मािनसहरूले भन्दा ज्यादा ितमी मलाई मे गछ ?”

प सुले जवाफमा भन,े “ज्य ू भ,ु तपाईं जान्न ु हन्छ म मे गछुर् तपाईंलाई।”
त्यसपिछ यशेलूे प सुलाई भन्नभुयो, “मरेा भेंडाहरूलाई खवुाऊ।”
16 फे र प सुलाई भन्नभुयो, “िशमोन योआनसेको पु , ितमी मलाई मे

गछ ?”
प सुले जवाफमा भन,े “ज्य,ू भ,ु तपाईं जान्न ु हुन्छ म मे गछुर् तपाईंलाई।”
त्यसपिछ यशेलूे भन्नभुयो, “मरेा भेंडाहरूको* हरेचाहा गर।”
17 ते ोपल्ट यशेलूे प सुलाई सोध्नभुयो, “िशमोन, योआनसेको पु , ितमी

मलाई मे गछ ?”
प सु उदास भए, िकनिक यशेलूे उसलाई ते ो पल्ट सोध्नभुयो, “ितमी मलाई

मे गछ ?ं” प सुले भन,े “ भु तपाईं सब थोक जान्नहुुन्छ। मलैे तपाईंलाई मे
गछुर् भनरे पिन जान्नहुुन्छ।”

यशेलूे प सुलाई भन्नभुयो, “मरेा भेंडाहरूलाई खवुाऊ। 18 म ितमीलाई साँचो
भन्छु। जब ितमी जवान िथयौ, ितमीले आफ्नो पटेी स्वयं कस्थ्यौ र जहाँ इच्छा
छ त्यहाँ जान्थ्यौ। जब ितमी बढूा हुनछेौ ितमी हात छाडनछेौ र कोही अरूले
पटेी किसिदनछे। त्यही मािनसले ितमीलाई अगवुाई गनछ जहाँ जान ित ो इच्छा
नभएतापिन।”

19 यशेलूे दखेाउन चाहान ु हुन्थ्यो कस्तो मतृ्यलुे प सुले परमे रलाई मिहमा
दान गनछ। त्यसपिछ उहाँले प सुलाई भन्नभुयो, “मरेो पिछ लाग।”
20 प सुले फकर हदेार् दखेे जनु चलेाहरू यशेलूाई मे गथ उहाँको पिछ िहड्न

थाल।े त्यो त्यही चलेा जो साँझको भोजमा भकुो छातीमा अडिेसएर बसकेा िथए
र भनकेा िथए, “ भ,ु त्यो को होला जसले तपाईंलाई िव ासघात गनछ?”

21 जब प सुले त्यस भ लाई दखे,े उसले यशेलूाई सोध्यो, “ भु उसलाई के
गन?”

22 यशेलूे जवाफ िदनभुयो, “यिद म चाहन्छु िक जब सम्म म आउँिदन त्यो
जीिवत रहे ितमीलाई के भयो त? ितमी मरेो पिछ लाग।”

23 यसरी यो कुरा भाइहरूमा यित सम्म फै लन गयो िक उसको त्यो चलेा मदन।
तर यशेलू े त्यो मदन भिन भन्न ु भएको िथएन। तर यो भन्न ु भएको िथयो िक, “यिद
* 21:16:
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म यो चाहन्छु िक जबसम्म म आऊँिदन त्यो यहीं जीिवत रहे ितमीलाई के भयो
त?”

24 उही यो चलेा हो जसले यस भनाई ारा साक्षी िदन्छ औ जसले यी लखेकेा
छन।् हामी जान्दछौ िक उसको गवाही सत्य छ। 25 यशेलूे अरू पिन धरैे कामहरू
गन ुर् भएकोछ। ती िवषयमा एक एक गरेर सबै ले खए भने म सोच्दछु िक जो
पसु्तकहरू ले खन्छ ती यित अिधक हुनछे िक सारा पथृ्वीमा त्यो अटाउने छैन।
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