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जब येषू मिन्दरमा गए तब उहाँले मा�नसहरूलाई
परमेष्वरको घरलाई अनादर ग�ररहेका देखे।
�तनीहरूले पषुहरू अ�न पैसा-रू�पयाँ साटा-साट
ग�ररहेका �थए।
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‘‘औ आत्माबाट
जन्मेको आत्मा हो, 
परमेष्वरको आत्मा
चा�हँ बतास झ� हो।
मा�नसहरूले दे�
अथवा बुझ्न सक्तनैन ्
तर बतासलाई
�तनीहरूले गरेका
कायर्हरू मात्र देख्छन’्’ 
भनी येषूले भन्नुभयो।

रातमा मिन्दरका
धमर्-गरुूहरू येषूलाई
भेट् गनर् आए।
�तनलाई थाह �थयो
�क आष्चयर्कमर्द्वारा
येषूलाई परमेष्वरले
पठाउनुभएको हो।
�नकोदेमस येषूकहाँ
परमेष्वरको �वशयमा
धेरै कुरा बुझ्न आए।

अगवुाहरूले
येषूलाई मिन्दरको
षुद्ध �वशय
�लएर प्रष्न
गनुर्भयो। ‘‘यस
मिन्दरलाई
भत्काइदेऊ, र म
त्यो तीन �दनमा
खड़ा गन�छु’’ भनी
येषूले उतर
�दनुभयो।
असम्भव! यो
मिन्दर बन्न
�छयाल�स वशर्
लाग्यो।

येषूले �नकोदेमसलाई
भन्नुभयो, परमेष्वरको
राज्यमा पस्नको ला�ग
मा�नस फे�र जन्मन
पछर्। �नकोदेमसले
बुझ्न सकेन।् कसर�
बडे
़
को मा�नस फे�र

बालक बन्न सक्छ? 
�तनी एक यहूद�हरूका
षासक �थए। के त्यो
काफ� �थएन?् 

तर येषूले ता आफ्ना षर�रको
मिन्दरको �वशयमा भन्नुभएको
�थयो। मिन्दरझ� उहाँको षर�र
परमेष्वरको बस्ने स्थान हो।
यद्य�प येषू कू्रसमा
मनुर्पथ्र्यो अ�न उहाँलाई
थाह �थयो �क परमेष्वरले
उहाँलाई तेस्रो �दनमा
मरेकाहरूबाट बौर�
उठाउनुहुन्छ।

डोर�बाट कोरार् बनाएर उहाँले सबैलाई मिन्दरबाट लघानुर्भयो।
‘‘ती समानहरूलाई �लएर गइहाल, मेरा �पताको घर
व्यापारको घर नतुल्याओ’’ भनी उहाँले
आ�ा गनुर्भयो। येषूले �पताको
घरलाई पे्रम गनुर्हुन्छ।
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येषूले भन्नुभयो, 

‘‘�कनभने परमेष्वरले संसारलाई
यस्तो पे्रम गनुर्भयो, उहाँले
आफ्ना एकमात्र पुत्रलाई

�दनुभयो, उहाँमा�थ �वष्वास
गन� प्रत्येक नाष नहोस,् 
तर त्यसले अनन्त
जीवन पाओस।्’’

परमप्रभुले मोषालाई भन्नुभयो
�क ती आगोझ� साँपहरूलाई एउटा
खाँबोमा राख। ‘‘जसलाई प�न साँपले
डसेको छ जब �तनीहरूले ती साँपलाई
खाँबोमा दे�छेन ् तब �तनीहरू
िजउनेछ’’ भनी परमप्रर्भुले प्र�त�ा
गनुर्भयो। मोषाले एउटा �पतलको
साँप बनाए अ�न जसले �तनलाई
हेछर् �तनीहरू �नको हुनेछ।

मा�नसहरूको पापले परमप्रभुलाई
र�स उठाए। उहाँले आगोझ�
साँपहरूलाई �तनीहरूकहाँ पठाए।
साँपहरूले मा�नसहरूलाई डसे
अ�न धेरैजना मरे।

�प�ल को साँपझ�
मा�नसको पुत्र मा�थ
उठाइनुपन�छ भनी येषूले

�नकोदेमसलाई भन्नुभयो।
येषूले कू्रसको �वशयमा

भ�नरहनुभएको
�थयो जहाँ उहाँ
मा�नसहरूको
पापको ला�ग
मनर्पथ्र्यो।

‘‘हामीले पाप गÚयौ अ�न
परमप्रभु यो साँपहरू हामीहरूबाट
हटाइ�दनुहोस’्’ भनी मा�नसले
परमप्रभुलाई �बन्ती चढ़ाए। यसैले
मोषाले �तनीहरूको ला�ग प्राथर्ना
गरे तर परमप्रभुले साँपहरूलाई
�तनीहरूदे�ख हटाएनन।्

मोषालाई इस्राएल�का नानीहरूले धेरै वशर् अ�घ
गनुासो गरे भनी उहाँले �नकोदेमसलाई सम्झना गराए।
‘‘हाम्रोमा खाना, पानी छैन अ�न परमेष्वरले �दएको
रोट� हामी घणृा गछ�’’ भनी �तनीहरूले भने।
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afOansf] of] syfn] xfd|f cb\e"t k/d]Zj/sf] af/]df atfp“b5 h;n] xfdLnfO{ 
agfpg'eof] . ltdLn] pxf“nfO{ lrg eGg] pxf“ rfxg'x'G5 .

xfdLn] v/fa sfdx¿ u/]sf 5f}+ eGg] k/d]Zj/ hfGg'x'G5 h;nfO{ pxf“ kfk eGg'x'G5 . 
kfksf] ;hfo d[To' xf], t/ k/d]Zj/n] ltdLnfO{ olt w]/} k|]d ug'{x'G5 ls ltd|f kfksf] 

lglDt j|"m;df d/]/ ;hfo ef]Ug pxf“n] cfk\mgf Psdfq k'q o]z"nfO{ k7fpg'eof] . To;kl5 
k|e' o]z" k]ml/ hLljt x'g'eof] / :ju{sf] cfk\mgf] 3/df hfg'eof] ! olb ltdLn] k|e' o]z"df 
ljZjf; u¥of} / ltd|f kfkx¿ Ifdf ul/lbg pxf“;“u laGtL u¥of} eg] pxf“n] ltdLnfO{ Ifdf 

ug'{x'g]5 ! clg pxf“ ltdLleq cfP/ jf; ug'{x'G5 / ltdL ;w}+el/ pxf“;“u} a:g]5f} .

olb ltdL of] j'm/f ;f“rf] xf] egL ljZjf; u5f}{ eg] k/d]Zj/nfO{ o;f] egM
Kof/f] k|e' o]z", tkfO{+ k/d]Zj/ x'g'x'G5, d]/f kfkx¿sf] lglDt dg{ tkfO{+ dflg; aGg'eof] / 
clxn] k]ml/ hLljt x'g'ePsf] 5 egL d ljZjf; ub{5' . j[mkf u/L d]/f] hLjgdf cfpg'xf];\
/ d]/f kfkx¿ Ifdf ug'{xf];\ tfls d}n] clxn] gof“ hLjg kfpg / ;w}+el/ tkfO{+;“u a:g 
;j"“m . tkfO{+sf] cf1f kfng ug{ / tkfO{+sf] ;Gtfg eP/ tkfO{+sf] lglDt lhpg dnfO{ 

;xfotf ug'{xf];\ . cfd]g . 

lbgx'“ afOan k9 / k/d]Zj/;“u j'm/fsfgL u/ ! o"xGgf #M!^
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k/d]Zj/sf] jrg afOanaf6 lnOPsf] syf

h'g

यूहन्ना 2-3, गन्ती 21

ætkfO{+sf jrgsf] JofVofn] Hof]lt k|bfg u5{ .Æ
ehg;+u|x !!(M!#)

हुनसक्छ, �नकोदेमस त्यस रात
येषूको चेला भएनन।् तर केह�
वशर्प�छ, �नकोदेमसले परमेष्वरको
पुत्रलाई गाड़नको ला�ग सहायता
गरेर उनको पे्रम अ�न
�वष्वासलाई देखाए।
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यसप�छ, येषू अ�न उहाँका चेलाहरू उ�रपट्�ट जाने
�नणर्य गरे। अरू मा�नसहरूले परमेष्वरको राज्यको
�वशयमा सुन्न चाहन्थे अ�न परमेष्वरको पुत्र
नासरतको येषूमा �वष्वास गन� मौका चाहन्थे।

यसको अथर्
जसले येषू परमेष्वरको
प�रवारमा जन्मेको

हो भनी
�वष्वास
गछर्। 15 16
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