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एकिदन मि दर िभत्र जकयार्ह नाम भएको एकजना पज
ु ारी
जब धुप जलाउनु हुदे िथए | बािहर, मािनस ह प्राथर्ना गिर
रहे को िथए | अचानक जकयार्ह भयेिभत भये |

एकजना वगर्दत
ु ए, "न डराउ, परमे वर
ु ले आएर भ नभ
ले मलाई पठाउनु भएको हो, ितम्रो प नी बाट एउटा छोरा
जि मने छ |

उसलाई यहु ना भने बोलाउनु | उहा ज म दे िख ने पिवत्र
आ मा ले भिरएको हुनेछ | उहाले धेरे मािनस ह लाई
परमे वर ितर फकार्उने छन ् |"

बािहर को मािनस ह छक्क
परे अिन भने "हामी िसत
बात गनुर् होस ् जकयार्ह" |

ितनी ह लाई परमे वर को दत
ु गािब्रएल को िवषय मा के
याद िथएन, दत
ु ले भ नु भये, जब स म नानी
जि म दे ना जकयार्ह बो नु सकने छन ् |
िकनभने उनले परमे वर को वचन
मािथ िव वास गरे नन | उनले
सोचे उनको प नी सारै वद्ध
ृ हुनु
भएको छन ् | उनको ब चा
हुनु सकदे न |

घरमा पग
ु ेर जकयार्ह ले वगर्दत
ू ले
भ नु भएको सबे कुरा लेखेर बताउनु
भए | उनको प नी एिलज़ाबेथ
अचानक हुनु भये | ितनी सधे एउटा
ब चा को िनि त प्राथर्ना गनर् गथ |
के यो अब हुन ् सकछ |

चाडे एिलज़ाबेथ ले
नानी आउने हुने
याह पाउनु भये |
उहाले परमे वर को
मिहमा गरे |
एकिदन एिलज़ाबेथ
को विहनी मिरयम
उहालाई भे न को
िनि त आई |
मिरयम पिन
गवर्वती िथयन |

जब मिरयम पग्ु नु भये
एिलज़ाबेथ ले अनुभव
गरे उनको शारीर मा
एउटा हलचल भये |
एिलज़ाबेथ पिवत्र
आ मा ले भिरनु भये |
उनलाई याह िथयो
मिरयम को छोरा ने
यीशु ख्री ट हुनेछ |
दव
ु े जना त्री ह ले
संगे परमे वर को
मिहमा आन द
साथ गरे |

परमे वर को प्रितज्ञा अनस
ु ार एिलज़ाबेथ को नानी ज मयो |
अ पुजारी ह ले भने "िपता को भने उसलाई जकयार्ह ने
होस ्| जकयार्ह लाई परमे वर को आज्ञा
याद आये |" हे न नानी को नाऊ
यह
ू ना हुनु पछर् "| जब जकयार्ह ले
इन श द ह लाई लेख्नु भये,
उहाको बोिल फक | तब
उहाले परमे वर को
उपासना गनुर् भए |

यहु ना परमे वर को महान दास एिलसा ज ते हुकर्ने थाले |
यहु ना ले मािनस ह लाई भने
मसीह चाडे ने आउनु हुनेछ
आिशष िदने को िनि त | यहुदी
ह को अगव
ु ा ह यहु ना लाई घण
ृ ा
गन थाले कारण यहु ना ले भ ये,
"प्रायि चत गर, पाप गनुर् ब द गर" |
ितनी ह आ ने पापको िवषय मा
सु न चा दे न ् िथए |

सबैले उनलाई यहू ना बि त मा िदने भनेर
बोलाउिथए, िकनभने उनले मािनस लाई
पानीले बि त मा िद छ |तर यह
ू नाले उनी
येशूलाई बि त मा िदनु
योग्यको छै नन ्-भ ने
कोिशश गरे उनले
सोधे, "तपाईं मकहाँ
बि त मा
िलन िकन
आउनभ
ु यो?
म आफले
तपाइँबाट
बि त मा
िलनु
पन हो।"

येशल
ू े भ नभ
ु यो, "अिहलेलाई
य तै हुनदे ऊ। हामीले यसरीनै
सही कुरा गनुर् पछर् ।" यसपिछ
यूह ना येशूलाई बि त मा
िदन राजी भए।

येहुको बि त मा
भए पिछ यहू ना
पिवत्र आ मा लाई
एउटा ढुकुर ज तै
आफूमािथ आइरहे को
दे ख्नु भयो। यो
परमे वर को िच ह हो |
यहू ना ले थाह पाउनु
भयो िक येशु परमे वर
को पत्र
ु हुन ् | यहू ना
ले येशु परमे वर को
मेमना भ नु भयो
जसले संसार को
पाप उठउनु हु छ |

यहू ना ले धैरे मािनस
लाई प्रभु मा याए |
तर राजा हे रोद जो
द ु ट शासक िथए उसले
यहू ना लाई जेलखाना
मा हिलिदनो भयो |
यहू ना ले हे रो लाई
यसो भनेका िथए
"ितिम आ ना भाई को
प नीलाई आ नो बनाएर
राखेका छौ, यो पाप हो"
हे रो लाई याद िथयो यो
स य हो |

उसलाई यो पिन याद
िथयो यहू ना परमे वर
को दास हो, एकजना
पिवत्र मािनस हुन ् |
तर उनले पाप लाई
रोक्न चाहे ना | अिन
यहू ना ले पाप को
िव द्ध मा प्रचार गन
ब ध गनुर् हूने छै न,
उनलाई जेल जानु
परे ता पिन |

हे रोद को ज म िदवस मा ए टा ठुलो भोज
को आयोजन गिरयो | हे रोिदयास को छोरा
उनको िनि त ना नु भई | जसले हे रोद
खश
ु ी हुनुभए | उहाले प्रितज्ञा िदनु
भए "मांग ितमीलाई जे चािह छ,
यहाँ स म मेरो आधा रा य
मांगेता पिन म िदनेछु |"

म के मांगु उसले
सोचुनु थाले |
उसको द ु ट आमाले
जसले यहू ना लाई
द्रन
ु ा गय भने" यो
यो भयानक िथयो!

राजा हे रोद खब
ू ै दःु खी भए । तर
छोरीले जे चाह छे यो उसलाई िदने
शपथ उनले िलएका िथए । अिन
हे रोदसँगै खाने मेचमा बसेका
मािनसह ले पिन यो (शपथ)
सन
ु ेका िथए । उसले आ नी
छोरीले चाहे को कुरा याउने
आदे श िदए । यसथर् उनले
केही मािनसह लाई पठाए
अिन ितनीह ले कैदमा
परे का यह
ू नाको टाउको
का न लगाए ।

दिु ख भएर यह
ू नाको
िमत्र ले परमे वरको
साहसी र िव वासी दास
को शरीर गाडे ।
परमे वरको लािग
यह
ू ना को काम अब
समा त भएको िथयो ।
सायद ितनीह ले थाह
पाए िक येशूले
ितनीह को दख
ु मा
ितनीह लाई सा वना
िदनु सक्छ|
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