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एक�दन मिन्दर �भत्र जकयार्ह नाम भएको एकजना पुजार�
जब धुप जलाउनु हुदे �थए | बा�हर, मा�नस हरु प्राथर्ना ग�र
रहेको �थए | अचानक जकयार्ह भये�भत भये |
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परमेश्वर को प्र�त�ा अनुसार ए�लज़ाबेथ को नानी जन्मयो | 
अरु पुजार� हरुले भने "�पता को भने उसलाई जकयार्ह ने

होस|् जकयार्ह लाई परमेश्वर को आ�ा
याद आये |" हेन नानी को नाऊ
यूहन्ना हुनु पछर् "| जब जकयार्ह ले

इन शब्द हरुलाई ले�ु भये, 
उहाको बो�ल फक� | तब
उहाले परमेश्वर को
उपासना गनुर् भए |

चाडे ए�लज़ाबेथ ले
नानी आउने हुने
याह पाउनु भये |
उहाले परमेश्वर को
म�हमा गरे | 
एक�दन ए�लज़ाबेथ
को व�हनी म�रयम
उहालाई भेट्न को
�निम्त आई | 
म�रयम प�न
गवर्वती �थयन |

बा�हर को मा�नस हरु छक्क परे अ�न भने "हामी �सत बात
गनुर् होस ् जकयार्ह" | �तनी हरुलाई परमेश्वर को दतु गा�ब्रएल

को �वषय मा के याद �थएन, दतु ले भन्नु
भये, जब सम्म नानी जिन्मन्देना
जकयार्ह बोल्नु सकने छन ् | 
�कनभने उनले परमेश्वर को वचन

मा�थ �वस्वास गरेनन | उनले
सोचे उनको पत्नी सारै
वदृ्ध हुनु भएको छन ्
| उनको बच्चा हुनु

सकदेन |

जब म�रयम पुग्नु भये
ए�लज़ाबेथ ले अनुभव
गरे उनको शार�र मा
एउटा हलचल भये |  
ए�लज़ाबेथ प�वत्र
आत्मा ले भ�रनु भये | 
उनलाई याह �थयो
म�रयम को छोरा ने
यीशु ख्रीष्ट हुनेछ | 
दवेु जना स्त्री हरुले
संगे परमेश्वर को
म�हमा आनन्द
साथ गरे |

घरमा पुगेर जकयार्ह ले स्वगर्दतू ले
भन्नु भएको सबे कुरा लेखेर बताउनु
भए | उनको पत्नी ए�लज़ाबेथ
अचानक हुनु भये | �तनी सधे एउटा
बच्चा को �निम्त प्राथर्ना गनर् गथ� | 
के यो अब हुन ् सकछ |

एकजना स्वगर्दतु ले आएर भन्नुभए, "न डराउ, परमेश्वर ले
मलाई पठाउनु भएको हो, �तम्रो पत्नी बाट एउटा छोरा

जिन्मने छ | उसलाई यहुन्ना भने बोलाउनु | 
उहा जन्म दे�ख ने प�वत्र आत्मा ले भ�रएको
हुनेछ | उहाले धेरे मा�नस

हरुलाई

परमेश्वर �तर फकार्उने छन ् |"
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म के मांगु उसले
सोचुनु थाले | 
उसको दषु्ट आमाले
जसले यहून्ना लाई
द्रनुा गय� भने" यो
यो भयानक �थयो!

यहून्ना ले धैरे मा�नस लाई प्रभु मा ल्याए | तर राजा हेरोद
जो दषु्ट शासक �थए उसले यहून्ना लाई जेलखाना मा
ह�ल�दनो भयो | यहून्ना ले हेरोद्लाई यसो भनेका �थए
"�त�म आफ्ना भाई को पत्नीलाई आफ्नो बनाएर राखेका छौ, 

यो पाप हो" हेरोद्लाई याद
�थयो यो सत्य हो |
उसलाई यो प�न याद
�थयो यहून्ना परमेश्वर को
दास हो, एकजना प�वत्र
मा�नस हुन ् | तर उनले
पाप लाई रोक्न चाहेना |
अ�न यहून्ना ले पाप को
�वरुद्ध मा प्रचार गन�
बन्ध गनुर् हूने छैन, उनलाई
जेल जानु परेता प�न |

सबैले उनलाई यहून्ना बिप्तस्मा �दने भनेर बोलाउ�थए, 
�कनभने उनले मा�नस लाई पानीले बिप्तष्मा �दन्छ |तर
यूहन्नाले उनी येशूलाई बिप्तस्मा �दनु योग्यको
छैनन-्भन्ने को�शश गरे उनले सोधे, "तपा�
मकहाँ बिप्तस्मा �लन �कन
आउनुभयो? म आफ� ले
तपाइँबाट बिप्तस्मा �लनु
पन� हो।" येशूले भन्नुभयो, 
"अ�हलेलाई यस्तै
हुनदेऊ। हामीले
यसर�नै सह�
कुरा गनुर् पछर्।" 
त्यसप�छ
यूहन्ना येशूलाई
बिप्तस्मा �दन राजी भए।

हेरोद को जन्म �दवस मा एव्टा ठुलो भोज
को आयोजन ग�रयो | हेरो�दयास को छोरा
उनको �निम्त नाच्नु भई | जसले हेरोद
खशुी हुनुभए | उहाले प्र�त�ा �दनु भए
"मांग �तमीलाई जे चा�हन्छ, यहाँ सम्म
मेरो आधा राज्य मांगेता प�न म �दनेछु |"

येहुको बिप्तष्मा
भए प�छ यहून्ना
प�वत्र आत्मा लाई
एउटा ढुकुर जस्तै
आफूमा�थ आइरहेको
दे�ु भयो। यो
परमेश्वर को �चन्ह हो | 
यहून्ना ले थाह पाउनु
भयो �क येशु परमेश्वर
को पुत्र हुन ् | यहून्ना
ले येशु परमेश्वर को
मेमना भन्नु भयो
जसले संसार को
पाप उठउनु हुन्छ | 

यहुन्ना परमेश्वर को महान दास ए�लसा जस्ते हुकर् ने थाले | 
यहुन्ना ले मा�नस हरुलाई भने
मसीह चाडे ने आउनु हुनेछ
आ�शष �दने को �निम्त | यहुद�

हरु को अगवुा हरु यहुन्ना लाई घणृा
गन� थाले कारण यहुन्ना ले भन्ये, 
"प्रायिश्चत गर, पाप गनुर् बन्द गर" | 
�तनी हरु आफ्ने पापको �वषय मा
सुन्न चाह्देन ् �थए |
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द�ुख भएर यूहन्नाको
�मत्र ले परमेश्वरको
साहसी र �वश्वासी दास
को शर�र गाडे ।
परमेश्वरको ला�ग
यूहन्ना को काम अब
समाप्त भएको �थयो ।
सायद �तनीहरूले थाह
पाए �क येशूले
�तनीहरुको दखुमा
�तनीहरूलाई सान्त्वना
�दनु सक्छ|

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 . 
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परमेश्वर ले पठाउनु भएको एकजना मा�नस

k/d]Zj/sf] jrg afOanaf6 lnOPsf] syf

h'g

माकर् ६, लुका १, ३

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

राजा हेरोद खबूै दःुखी भए । तर
छोर�ले जे चाहन्छे त्यो उसलाई �दने
शपथ उनले �लएका �थए । अ�न
हेरोदसँगै खाने मेचमा बसेका
मा�नसहरूले प�न यो (शपथ) 
सुनेका �थए । उसले आफ्नी
छोर�ले चाहेको कुरा ल्याउने
आदेश �दए । यसथर् उनले
केह� मा�नसहरूलाई पठाए
अ�न �तनीहरूले कैदमा
परेका यूहन्नाको टाउको
काट्न लगाए ।
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