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जब येषू मनभ
ुर् यो, तब डराइरहे का चेलाह लक
ु े।
जब येषल
ू े म ृ यब
ु ाट बौरी उ नभ
ु यो तब उहाँले
आफैलाई चेलाह कहाँ सामु प्रकट गनभ
ुर् यो। येषू
िजउँ दो रहे छ। तर येषल
ू े ितनीह लाई छोड़ेर वगर्
जान ितनी योनजा बनाएका िथए जहाँ ितनीका
बाबु परमे वरसंग सध ब दथे।

ितनीह लाई
सहायता
अिन
सा वना
िदन
ितनीह मािथ
परमे वरको
आ मा
ितनीह मािथ
आउनेछ भनी उहाँले
प्रितज्ञा गनभ
ुर् यो (यह
ू ना 15;26)।
समय नजीक आए, केही िदनपिछ येषू
ितनीह दे िख जानभ
ु यो अिन परमे वरको पिवत्र
आ मा ितनीह मा आउनभ
ु यो।

यो यसरी भयो भने जब एउटा घरमा 120 जना येषल
ू ाई
प याउनेह संगै प्राथर्ना गिररहे का िथए। अ चानक,
वगर्बाट ठूलो बतास बहे को ज तो ह
ष द आयो,
र यसले ितनीह बसेको घर ज मै भिरिदयो।

औ आगोको ज तो िचरा िचरा परे का िजब्राह ितनीह कहाँ
दे खा परे र ती ितनीह एक एक मािथ बसे-ज तो येषल
ू े
प्रितज्ञा गनभ
ुर् एको िथयो।

तब ितनीह ले किह यै नबोलेका भाशाह बो न लागे। धेरै
य षलेममा आएका िवदे षीह ले परमे वरको अच भको काम
भाशाह मा दे खे। िवदे षीह छक्क परे । ‘‘जेसुकै यसको अथर्
होस ्?’’ ितनीह ले सोधे। ‘‘ितनीह ता नयाँ
म यले मातेका
छन ्’’ भनी
अ ह ले
हाँसो गरे र
भने।

तर पत्रस
ु ले भने, ‘‘ियनीह मातेका छै नन ्... तर योएल
अगमवक्ताबाट जन
ु कुरा भिनएको िथयो, यो यही हो...।’’
धेरै वशर् अिघ परमे वरले प्रितज्ञा
गनभ
ुर् एको िथयो िक पिवत्र
आ मा ितनीह लाई आिषश
अिन सहायता गनर्
आउनह
ु ु नेछ
भनी पत्रस
ु ले
ितनीह लाई
स झना
गराए।

पत्रस
ु ले भने िक मािनसह ितनीह को पापबाट फकर येषू
ख्री टको नाउँ मा बि त मा िलनप
ु छर् भनी भने। ‘‘...अिन
ितमीह ले पिवत्र आ माको वरदान पाउनेछ ’’ भनी पत्रस
ु ले
भने। 3000 हजार मािनसह ले आज्ञा माने। ितनीह ले
चेलाह लाई येषक
ू ो आराधना गनर् ितनीह संग रहे । जसरी
समय जाँदा धेरै भ दा
धेरै मािनसह
म डलीमा आउन
लागे जन
ु चािहँ
पिवत्र आ मा
आएको िदन
दे िखनै यो काम
षु भयो।

परमे वरको मािनसह मा बास गनर्
पिवत्र आ माको षिक्त ितनीह मा
आए। एकिदन पत्रस
ु र यह
ू ना
संगै प्राथर्ना गनर् भनी मि दरमा
गए। मि दरको ढोकामा एक लंगड़ो
ब थे अिन उनले पत्रस
ु र
यूह नालाई पैसाको लािग
ितनीह लाई बोलाए।

यसपिछ पत्रस
ु ले भने,
‘‘सन
ु र चाँदी ता मिसत
छै न। तर जे मिसत छ,
यही म तँलाई िद छु।
नारसरतका येषू ख्री टको
नाउँ मा िहँड़डुल गर।’’ अिन
ितनले यसको दािहने हात
समातेर यसलाई उठाए,
औ बल
ु क्
ुर् कै उफ्रेर यो
खड़ा भयो, र िहँड़नथा यो,
औ िहँड़दै र उफ्रँदै र
परमे वरको तिु त
गद ितनीह िसत
मि दरमा प यो।

यो अ च भको कायर् दे खेर मािनसह ज मा भए।
पत्रस
ु ले ितनीह लाई भने यो परमे वरको षिक्त हो, आ नै
चािहँ होइनन ्, जसले ती लंगड़ोलाई िनको पारे । जब पत्रस
ु ले
ितनीह लाई येषू मरे काबाट
बौरी उ नभ
ु यो भनी स झना
गराइिदए। तर मि दरका
धमर्-गु ह ले ितनलाई पक्राउने
अिन पत्रस
ु र यह
ू नालाई
यालखानमा हाले।
तरै पिन, 5000 हजार
मािनसह ले येषम
ू ा
िव वास
गरे ।

अक िदन, मि दरको षासकको अिघ पत्रस
ु र यूह ना खड़ा
भए। ितनीह ले सोधे, ‘‘कुन षिक्तबाट, अथवा कसको नाउँ
ितमीह ले यो गरे का हौ?’’ तब पिवत्र आ माले भिरपरू भएर
पत्रस
ु ले ितनीह लाई भने, ‘‘... नासरता येषू ख्री टको नाउँ मा,
जसलाई तपाईंले क्रूसमा टाँग्नभ
ु यो, जसलाई
परमे वरले मरे का बौरी उठाउनुभयो अिन
तपाईंह को सामने उहाँ वारा खड़ा भए।

पत्रस
ु ले डररिहत भिननैरहे
िक ‘‘... िकनिक वगर्मिन
मािनसह मा अक कुनै नाउँ
िदइएको छै न।’’ मािनसह ले
येषम
ू ा िव वास गरोस ् भनेर
षासकह ले पत्रस
ु अिन
यह
ू नालाई चेताउनी िदए।
‘‘फेिर यस नाउँ मा कुनै
मािनसिसत ितमीह
बात नगन।ूर् ’’

पत्रस
ु एक घड़ी
येषक
ू ो लािग
उिभन डराएका
िथए। तर यो
चािहँ पिवत्र
आ मा आउन
अिघको कुरा
हो। तर अब
कसैले ितनलाई
डराउन
सक्दै नन ्।

पत्रस
ु अिन
यह
ू नाले उतर
िदए, ‘‘कुन ठीक
हो? तपाईंह को
कुरा सु नु िक
परमे वरको? सो
तपाईंह नै िवचार
गनह
ुर् ोस ्। िकनिक
हामीले दे खेका र
सुनेका कुराह
हामी नबोली
सक्तैसक्तैन ।

धेरै चेताउनी
िदएर पत्रस
ु र
यह
ू नालाई
षासकह ले
छोिडिदए।
़
परमे वरको
साहसी
दासह ले
ितनीह को
िमत्रह लाई
यायलय अिन
यालखानको िवशयमा
बताउनु भनी भ नभ
ु यो।

यसपिछ
ितनीह ले
महान ् प्राथर्ना
अिन भे घाट
गरे । फेिर
परमे वरको
पिवत्र आ माको
षिक्त
ितनीह मािथ
भिरए अिन तब
सानो म डली
बढ़दै बढ़दै गए।
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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
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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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