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याइरस एक यहूद�  
धमर् गुरू �थए जसले 
परमेष्वरलाई आराधना 
गथ� अ�न अरूहरूलाई 
उहाँको वचन बाँड़दथे। 
एक�दन, डरलाग्दो 
प�रिस्थ�त 
याइरसकोमा आयो। 



उनको बाह्र व�शर्य छोर� 
�बमार� �थयो अ�न कसैले 
प�न सहायता गद�न �थयो। 
त्यो खराब �बमार� �थयो 
अ�न याइरसले सुने �क 
उनी मद��छन।्  



एकमात्र व्यिक्तले मात्र उनको सहायता गनर् सक्छ। याइरस 
येषूलाई खोजी आफ्नो घरमा ल्याउन गए। याइरसको  
धा�मर्क �मत्रहरूले येषूलाई मनपराउँदैन �थए  
                              होला तर याइरसले वास्ता गरेनन।्  
 
 
 
 
 

उनको छोर� मनर्  
अ�घ चाँड़ो उनलाई  
सहायता चा�हएको  

                                                                            �थयो। 



याइरसले 
येषूलाई 
मा�नसहरूले 
घे�ररहेको 
बेला 
भेट्टाए। 



उनी येषूको 
खटु्टानेर 
घोप्टो परेर 
भने, ‘‘त्यस 
�नराष 
मा�नसले 
�बिन्त गरे 
�क मेरो 
छोर� मतृ्युको 
मुखमा 
ल�ड़रहेको 
छ।’’ 



‘‘आउनुहोस ्
अ�न 
तपा�को 
हातले मेरो 
छोर�लाई 
छोइ�दनुहोस ्
ता�क उनी 
बाँच्न अ�न 
िजउन 
सकोस।्’’ 



येषू याइरससंग गए तर भीड़को 
कारणले �तनीहरू �छट्टो जान 
सकेनन।् बाह्र वशर्दे�ख एकजना 
स्त्री �बमार� भइरहेक� �थइन।् 
केह� सहायता नमागी उनले 
सबै कुरो आफू �नको हुनको 
ला�ग ग�रन।् अहो! कसर� 
उनले येषूलाई हेनर् चा�हन।् 



त्यस स्त्रीले के ग�रन?् ‘‘उहाँको पोषाक 
मात्र छोएँ भने प�न म �नको हुनेछु’’ भनी 
उनले सोचेक� �थइन।् उनले येषूको 
पोषाकको �कनार छोइ। 



आष्चयर्! आष्चयर्!  
त्यो स्त्री �नको भइन।् 
त्य�तखेरै! पूणर्रूपले! 
उनलाई थाह भई �क 
उनी ब�लयो अ�न पूरा 
चंगाइ भइन।् त्यहाँ येषूले 
भन्नुभयो, ‘‘कसले मेरो 
पोषाक छोयो?’’ तर त्यो 
चंगाइ पाएक� स्त्रीले 
काम्दै आएर सबै कुरा 
येषूलाई बताइ�दइन।् 



त्य�तबेला याइरसको 
घरबाट एक दासहरू आए। 
�तनीहरूको अनुहारले नै 
केह� दःुखको खबर होला 
भनी बुझ।े ‘‘�तम्रो छोर� 
मÚयो’’ भनी याइरसलाई 
भने। मÚयो! साहै्र �ढलो 
भइसक्यो। यद्य�प, य�द 
ती स्त्रीले �ढलो नगरेको 
भए ... यद्य�प, य�द ...  
मÚयो! याइरसको बहुमूल्य 

छोर� छोड़रे गई। 



जब येषूले यो कुरा सुने 
तब उहाँले भन्नुभयो, 
‘‘नडराऊ �वष्वास मात्र 
गर, अ�न उ �नको 
हुने�छन।्’’ �तनको छोर� 
मरेको बेला कसर� 
�तनले येषूलाई �वष्वास 
गनर् सक्ने�थयो।  



घर�भत्र सबैजना रूइरहेका र षोकग�ररहेका �थए। येषूले 
�तनीहरूलाई भन्नुभयो, ‘‘�ठट� मरेक� छैन, तर सु�तरहेक� 
छ।’’ �तनीहरू येषूमा�थ हाँस्न ला�ग �क �तनीहरूलाई थाह  

�थयो �क �ठट�  
मरेक� �छन।् 



येषूले �ठट�को हात समातेर भने, ‘‘ए सानो �ठट�, उठ।’’ 



याइरस �तनको स्वास्नी अ�न येषूका तीन चेलाहरू प�न 
त्यहाँ �थए। �तनीहरू सबैले येषूको वचन सुने। हुनसक्छ,  

त्यो सानो मरेक� �ठट�ले  
�तनीहरूलाई सुने? 



त्यस मरेक� 
�ठट�ले येषूको 
आ�ालाई सुने 
अ�न उनको 
आत्मा फक� र  
आई अ�न 
त्य�तखेरै  
उठ�। येषूले 
उनलाई  
मतृ्युबाट  
उठाए। 



�ठट�को माता-�पता छक्क परे। केह� खान �दनु भनी  
येषूले �तनीहरूलाई भन्नुभयो। क�त खषुी अ�न धन्यवाद� 
�तनीहरूले येषूलाई �दए। �कन�क उहाँ अचम्भको पे्र◌ेम  
अ�न षिक्तले �तनीहरूको  
छोर�लाई मतृ्युबाट  
जी�वत पारे।  
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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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