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म�रयम अ�न माथार् 
�चिन्तत �थइन।् �तनीहरूको 
भाइ लाजरस धेरै भन्दा धेरै 
�वमार �थए। �तनीहरूको 
�दद�हरूलाई थाह �थयो  
�क लाजरस मनै  
आटेको छ। 



�तनीहरूले येषूलाई  
बोलाउन पठाए। उहाँले  
यस सानो प�रवारलाई  
बेथानीदे�ख नै पे्रम गथ�। 



जब येषूले लाजरसको �वशयमा सुने तब येषूले चेलाहरूलाई 
भन्नुभयो, ‘‘यो �बरामी मन� �क�समको होइन।’’ जब येषू टाड़ ै
�थए तब उहाँलाई थाह भयो �क लाजरसलाई के भएको छ।  



उहाँ त्यहाँ अरू दइु �दनसम्म बस्नुभयो। त्यसप�छ उहाँले 
चेलाहरूलाई केह� भन्नुभयो जो चा�हँ �तनीहरूलाई अलमल्ल 
पारे। ‘‘लाजरस मरेका छन।् म त्यहाँ नभएकोले �तमीहरूले 
�वष्वास गर।’’ यस अनौठो  
षब्दको अथर् के हो?  
येषूले के योजना  
गनुर्भएको �थयो? 



जब उहाँ  
बेथानीमा आउनुभयो  
तब लाजरस मरेको चार  
�दन भइसकेको �थयो।  
�तनको षर�र लुगाले  
बेहे्रर �चहानमा  
राखेका �थए।  



माथार्ले उहाँलाई भेट्न गए। ‘‘�तम्रो भाइ फे�र िजइउठ्नेछ।’’ 
भनी उहाँले भन्नुभयो। ‘‘हो! प�छल्लो �दनको पुनरूत्थानमा 
फे�र �बउँतनेछ’’ भनी माथार्ले भ�नन।् �तनले सो�चन �क 
�तनले आफ्नो भाइ लाजरसलाई हेनर् समयको अन्तसम्म 
पखर्न पछर्। तर येषूको                 अथर् अक�  �थयो। 
 



येषूले �तनलाई भन्नुभयो, 
‘‘पुनरूत्थान र जीवन मै हँु, 
मलाई �वष्वास गन� मÚयो 
भने प�न बाँच्नेछ।’’ माथार्ले 
येषूलाई �वष्वास गरे। �तनले  

थाह पाए �क उहाँ 
परमेष्वरका पुत्र  
हुनुहुन्छ। तर  
उहाँले कसर�  

सहायता गरे? 



सबैजना �नराष �थए कारण लाजरस मरेको �थयो◌े। 
�तनको �दद� म�रयम रोइरहेक� �थइन।् यसैले �तनको 
�मत्रहरूले �तनलाई सान्त्वना �दइरहेका �थए। येषू प�न 
रूनुभयो।  



येषू चेलाहरूसंग �चहानमा 
जानुभयो। एउटा ठूलो 
ढंुगा �चहानको ढोकामा 
�थयो।  



येषूले भन्नुभयो, ‘‘ढंुगो हटाओ। ‘‘हे 
प्रभु, यस बेलासम्म ता त्यो  
गन्हाउन ला�गसक्यो होला,  
�कन�क चार �दन  
भइसक्यो’’  
भनी माथार्ले  
भ�नन।् 



येषूले  
मा�नसहरूलाई  

भन्नुभयो �क ढंुगो  
हटाओ। त्यसप�छ येषूले 
उहाँका स्वग�य �पतालाई 
प्राथर्ना गनुर्भयो। येषूलाई 
परमेष्वरले मा�नसहरूकहाँ 
पठाउनुभएको हो भनी 
आष्चयर्काम देखाउनु 

�थयो।  



‘‘लाजरस,  
बा�हर आऊ’’ भनी  

येषूले कराएर भन्नुभयो। 
मा�नसहरूले एकटक 
लगाएर छक्क परेर 

�चहानमा हे�ररहेका �थए। 
येषूले मरेको मा�नसलाई 
िजउँदो बनाउन सक्छ 

भनेर? 



साँच्चै! 
लाजरस 
 िजउँदो 
�चहानबाट 
लुगाले 
बेहे्रकैमा 
बा�हर  
आए। 



‘‘�तनलाई खो�लदेऊ, 
अ�न जान देऊ’’ भनी 
उहाँले भन्नुभयो।  



कस्तो खषुी त्यहाँ! आँसु हाँसोमा प�रणत 
भए। येषूले उहाँको वचन राखे।  
लाजरस फे�र जी�वत भए अ�न  
परमेष्वरको पुत्रले मात्र मतृ्युबाट  

जीवन �दनुहुन्छ। 



धेरै मा�नसहरू जसले यो देखे �तनीहरूले येषूमा �वष्वास  
गरे। तर धरै मा�नसहरूले मिन्दरको पूजाहार�लाई जो षत्र ु
�थए �तनलाई बताइ�दए। ई�यालु भएर �तनीले येषूलाई मान�  

शड़यन्त्र गनर्लागे। जब येषूले थाह  
पाए �क उहाँ केह� �ण प�छ  

गइहाल्नुहुन्छ। 



येषू अ�न लाजरस 
 

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

h'g 
 

यूहन्ना 11 

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



;dfKt 



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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