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धेरै पिहले, भगवान दतू गि�एल एक 
मीठो जवान य�दी युवती म�रयम नाम 
पठाउनुभयो। उसले उसलाई भनी, "ित�ो
एउटा छोरो �नेछ र उसको नाम येशु 
रािखनेछ। ऊ सव��को पु� कहलाइनेछ। 
ऊ सदासवर्दा शासन गन�छ।"
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म�रयम आफ्नो ब�ा 
जन्माउन तयार िथइन्। तर 
जोसेफले कतै कोठा पाएनन्। 
सबै इन्स भ�रएका िथए।

सपनामा, भगवानको स्वगर्दतूले
यूसुफलाई भने �क यो ब�ा परमे�रको 
पु� हो। यूसुफले म�रयमलाई येशूको 
हरेचाह गनर् म�त गन� िथयो।

तब स्वगर्दतूले म�रयमलाई 
भिनन् �क उनको चचेरी
भाई एिलजाबेथ उनको
बुढेसकालमा ब�ा भएको 
िथयो। यो पिन एक 
चमत्कार िथयो। चाँड ै
पिछ, म�रयम एिलजाबेथ 
�मण गरे। ितनीह�ले
एकसाथ परमे�रको 
�शंसा गरे।

यूसुफले भरोसा गरे र परमे�रको आज्ञा पालन गरे। उनले आफ्नो 
दशेको कानूनको पिन पालना गरे। एक नयाँ कानून को कारण, 
उनी र म�रयम आफ्नो गृहनगर, 
बेथलहमे को लागी ितनुर् पथ्य�।

म�रयम जोसेफ नामक 
एक �ि� संग िववाह 
गनर् को लागी संल� 
भएको िथयो। जोसेफ 
दखुी िथए जब उनले
थाहा पाए �क म�रयम 
एक ब�ाको अपेक्षा गद�
िथइन्। उनले सोचे �क 
अ� कोिह बुबा �न्।

"यो कसरी �न सक्छ?" आ�यर्च�कत 
युवतीले सोिधन्। "म कुनै पु�ष संग 
भएको छैन।" स्वगर्दतूले म�रयमलाई भने 
�क ब�ा भगवान बाट आउनेछ। त्यहाँ 
मानव िपता �नु��थ्यो।
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केिह समय पिछ, 
एक िवशेष तारा एक 
पूव� दशे बाट बुि�मान 
मािनसह� लाई 
य�शलेम को 
नेतृत्व गरे। 

"उहाँ कहाँ �नु�न्छ जो
य�दीह� को राजा जन्मेको 
हो?" उनीह�ले सोधे। "हामी 
उहाँको पूजा गनर् चाहन्छ�।"

गोठालाह� हतार हतार स्टेबलमा गए। ब�ालाई 
दखेेपिछ उनीह� सबैले भेटे �क उनीह� स्वगर्दतूह� 
येशूको बारेमा के भनेका िथए।

निजकै, गोठालाह� आफ्नो सुितरहकेो बगाल को रक्षा। परमे�रका 
स्वगर्दतू दखेा परे र उनीह�लाई अचम्मको खबर सुनाए। "डिेभड 
को शहर मा यो �दन एक मुि�दाता जो �ी� 

�भु �नु�न्छ 
जन्मनुभएको 

छ। तपाइँ 
ब�ालाई 
एउटा 

चरनी मा 
पिल्टनु�नेछ।"

चालीस �दन पिछ, यूसुफ र म�रयम 
येशूलाई य�शलेमको मिन्दरमा ल्याए। 
त्यहाँ िशमोन नाउँ गरेका एक जना
मािनसले ब�ाको लागी भगवानको 
�शंसा गरे, जब�क पुरानो 
अ�ा, �भुको अक� सेवक, 
धन्यवाद �दए। दबुैलाई थाहा 
िथयो �क येशू परमे�रको पु�
�नु�न्छ, �ितज्ञा ग�रएको 
मुि�दाता। यूसुफले दईुवटा 
चरा चढाए। यो भगवान को 
कानून को भ�ट गरीब मािनसह� 
लाई जब उनीह� एक नवजात 
िशशु �भु लाई �स्तुत गरीरहनु
पछर् भिनएको िथयो।

अचानक, धेरै धेरै उज्यालो स्वगर्दतूह� दखेा परे, भगवान 
को �शंसा र यसो भन्द,ै "सव�� र पृथ्वीमा शािन्त 
मा भगवान को मिहमा, मािनसह� को लागी 

रा�ो इच्छा।"

जोसेफले अन्तमा एक िस्थर भे�ाए। त्यहाँ, बेबी येशू जन्मनुभएको 
िथयो। उनक� आमाले उहाँलाई एउटा चरनीमा रा�ुभयो, एक ठाउँ 
जहाँ जनावरह�को खाना सामान्यतया 
रािखएको िथयो।
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येशू को जन्म

परमे�रको वचन, बाइबल बाट एक कथा,

मा पाईन्छ

म�ी १-२, लूका १-२

"तपाइँको शब्द को �वेश �ार �काश �दन्छ।"
भजन ११:१३०

तर हरेोदले परमे�रको
पु�लाई हािन गनर् सकेनन्! 
सपनामा चेताउनी �दईयो, 
जोसेफले म�रयम र येशूलाई 
िम�मा सुरक्षाको लागी लगे।

ताराले बुि�मान मािनसह�लाई सही 
घर मा नेतृत्व गरे जहाँ म�रयम र 
जोसेफ साना ब�ा संगै बस्थे। पूजामा 
घुँडा टेकेर, या�ीह�ले येशूलाई सुन 
र अ�रको धनी उपहार �दए।

जब हरेोदको मृत्यु भयो 
यूसुफले म�रयम र 
येशूलाई िम� बाट 
�फतार् ल्याए। 

ितनीह� गालीलको समु� 
निजकैको सानो शहर नासरतमा बस्थे।

भगवान बुि�मान मािनसह�लाई 
गोप्य घर फकर् न चेतावनी �दनुभयो। 
हरेोद �रसाए। येशूलाई न� गनर् 
क�टब�, द�ु शासकले बेथलेहमेका 
सबै बालक िशशुह�लाई मारे।

राजा हरेोद बुि�मान मािनसह� 
को बारे मा सुने। द:ु खी, उहाँले 
उनीह�लाई येशूलाई भे�ाउनको 
लागी उहाँलाई बताउन आ�ह 
गनुर्भयो। "म पिन उहाँको पूजा 
गनर् चाहन्छु," हरेोदले भने। तर 
उनी झुट बोल्द ैिथए। हरेोद 
येशूलाई मानर् चाहन्थे।
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यो बाइबल कथा हामीलाई हा�ो अद्भुत भगवान को बारे मा बताउनु�न्छ 
जसले हामीलाई बनाउनुभयो र जो तपाइँ उहाँलाई जा� चाहानु�न्छ।

भगवान जा�ु�न्छ �क हामीले नरा�ो काम गरेका छ�, जसलाई उहाँ पाप 
भ�ु�न्छ। पापको सजाय मृत्यु हो, तर भगवानले ितमीलाई यित धेरै माया 

गनुर्�न्छ �क उसले आफ्नो एक मा� पु�, येशूलाई �ुस मा मनर् पठायो र ित�ो 
पापको लागी सजाय पाउन। तब येशू जीिवत �फतार् आउनुभयो र स्वगर् घर 

जानुभयो! य�द तपाइँ येशू मा िव�ास गनुर्�न्छ र उहाँलाई तपाइँको पापह� 
क्षमा गनर् को लागी सो�ु�न्छ, उहाँले यो गनुर्�नेछ! उहाँ आउनु�नेछ र अब 

तपाइँ मा ब�ु�नेछ, र तपाइँ सध� उहाँको साथमा रहनु�नेछ।

य�द तपाइँ िव�ास गनुर्�न्छ �क यो सत्य हो, भगवानलाई यो भ�ुहोस्:
ि�य येशू, म िव�ास गदर्छु �क तपाइँ भगवान �नु�न्छ, र मेरो पापको लागी मन� 
मािनस ब�ुभयो, र अब तपाइँ फे�र िजउनु�न्छ। कृपया मेरो जीवन मा आउनुहोस् 
र मेरो पापह� माफ गनुर्होस्, ता�क म अब नयाँ जीवन पाउन सक्छु, र एक �दन 

सध� को लागी तपाइँ संग �न को लागी। मलाई तपाइँको आज्ञा पालन गनर् र 
तपाइँको ब�ा को �प मा तपाइँको लागी बाँच्न म�त गनुर्होस्। आमेन।

बाइबल पढ्नुहोस् र हरेक �दन भगवान संग कुरा गनुर्होस्! यूह�ा ३:१

समा�
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