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जब येषू मनुर्भयो, तब डराइरहेका चेलाहरू लुके। 
जब येषूले मतृ्युबाट बौर� उठ्नुभयो तब उहाँले 
आफैलाई चेलाहरूकहाँ सामु प्रकट गनुर्भयो। येषू 
िजउँदो रहेछ। तर येषूले �तनीहरूलाई छोड़रे स्वगर् 
जान �तनी योनजा बनाएका �थए जहाँ �तनीका  
बाबु परमेष्वरसंग सध� बस्दथे।  



�तनीहरूलाई  
                                                                                          सहायता  
                                                                                           अ�न  

सान्त्वना  
                                                                                           �दन  

�तनीहरूमा�थ  
परमेष्वरको  

                                                                                      आत्मा  
�तनीहरूमा�थ  

आउनेछ भनी उहाँले  
प्र�त�ा गनुर्भयो (यूहन्ना 15;26)।  

समय नजीक आए, केह� �दनप�छ येषू  
�तनीहरूदे�ख जानुभयो अ�न परमेष्वरको प�वत्र  
आत्मा �तनीहरूमा आउनुभयो। 



यो यसर� भयो भने जब एउटा घरमा 120 जना येषूलाई 
पछ्याउनेहरू संगै प्राथर्ना ग�ररहेका �थए। अच्चानक, 
स्वगर्बाट ठूलो बतास बहेको जस्तो हरूरूरू षब्द आयो,  

र त्यसले �तनीहरू बसेको घर जम्मै भ�र�दयो।  



औ आगोको जस्तो �चरा �चरा परेका िजब्राहरू �तनीहरूकहाँ 
देखा परे र ती �तनीहरू एक एक मा�थ बसे र �तनीहरू 

प�वत्र आत्मले भ�रए-जस्तो येशूले प्र�त�ा गनुर्भएको �थयो।  



तब �तनीहरूले क�हल्यै नबोलेका भाशाहरू बोल्न लागे। धेरै 
यरूषलेममा आएका �वदेषीहरूले परमेष्वरको अचम्भको काम 
भाशाहरूमा देखे। �वदेषीहरू छक्क परे। ‘‘जेसुकै यसको अथर् 
होस?्’’ �तनीहरूले सोधे। ‘‘�तनीहरू ता नयाँ  
मद्यले मातेका  
छन’्’ भनी  
अरूहरूले  
हाँसो गरेर  
भने।  



तर पत्रसुले भने, ‘‘�यनीहरू मातकेा छैनन.्.. तर योएल 
अगमवक्ताबाट जनु कुरा भ�नएको �थयो, त्यो यह� हो...।’’ 
धेरै वशर् अ�घ परमेष्वरले प्र�त�ा  
गनुर्भएको �थयो �क प�वत्र  
आत्मा �तनीहरूलाई आ�षश  
अ�न सहायता गनर्  
आउनुहुनेछ  
भनी पत्रसुले  
�तनीहरूलाई  
सम्झना  
गराए।  



पत्रसुले भने �क मा�नसहरू �तनीहरूको पापबाट फक� र येषू 
ख्रीश्टको नाउँमा बिप्तस्मा �लनुपछर् भनी भने। ‘‘...अ�न 
�तमीहरूले प�वत्र आत्माको वरदान पाउनेछ�’’ भनी पत्रसुले 
भने। 3000 हजार मा�नसहरूले आ�ा माने। �तनीहरूले 
चेलाहरूलाई येषूको आराधना गनर् �तनीहरूसंग रहे। जसर�   
                                                                    समय जाँदा धेरै भन्दा   
                                                                      धेरै मा�नसहरू   
                                                                       मण्डल�मा आउन लागे         
                                                                        जनु चा�हँ प�वत्र  
                                                                         आत्मा आएको �दन  
                                                                          दे�खनै यो काम  
                                                                            षुरू भयो।  



परमेष्वरको मा�नसहरूमा बास गनर् 
प�वत्र आत्माको षिक्त �तनीहरूमा 
आए। एक�दन पत्रसु र यूहन्ना 
संगै प्राथर्ना गनर् भनी मिन्दरमा 
गए। मिन्दरको ढोकामा एक लंगड़ो 
बस्थे अ�न उनले पत्रसु र 
यूहन्नालाई पैसाको ला�ग 
�तनीहरूलाई बोलाए।  



त्यसप�छ पत्रसुले भने, 
‘‘सुन र चाँद� ता म�सत 
छैन। तर जे म�सत छ, 
त्यह� म तँलाई �दन्छु। 
नारसरतका येषू ख्रीश्टको 
नाउँमा �हँड़डुल गर।’’ अ�न 
�तनले त्यसको दा�हने हात 
समातेर त्यसलाई उठाए, 
औ बुलुर्क्कै उफे्रर त्यो  
खड़ा भयो, र �हँड़नथाल्यो, 
औ �हँड़दै र उफँ्रदै र 
परमेष्वरको स्तु�त  
गद� �तनीहरू�सत  
मिन्दरमा पस्यो।  



त्यो अच्चम्भको कायर् देखेर मा�नसहरू जम्मा भए। पत्रसुले 
�तनीहरूलाई भने यो परमेष्वरको षिक्त हो, आफ्नै चा�हँ 
होइनन,् जसले ती लंगड़ोलाई �नको पारे। जब पत्रसुले  
                                                  �तनीहरूलाई येषू मरेकाबाट बौर�  
                                                        उठ्नुभयो भनी सम्झना  
                                                                गराइ�दए। 



तर मिन्दरका धमर्-गुरूहरूले �तनलाई पक्राउने अ�न पत्रसु र 
यूहन्नालाई झ्यालखानमा हाले। तरैप�न, 5000 हजार 
मा�नसहरूले येषूमा  �वष्वास गरे।  



अक� �दन, मिन्दरको षासकको अ�घ पत्रसु र यूहन्ना खड़ा 
भए। �तनीहरूले सोधे, ‘‘कुन षिक्तबाट, अथवा कसको नाउँ 
�तमीहरूले यो गरेका हौ?’’ 



तब प�वत्र आत्माले भ�रपूर भएर पत्रसुले �तनीहरूलाई भने, 
‘‘... नासरता येषू ख्रीश्टको नाउँमा, जसलाई तपा�ले कू्रसमा 
टाँग्नुभयो, जसलाई परमेष्वरले मरेका बौर� उठाउनुभयो अ�न 
तपा�हरूको सामने उहाँद्वारा खड़ा भए।  



पत्रसुले डरर�हत भ�ननैरहे  
�क ‘‘... �कन�क स्वगर्म�न 
मा�नसहरूमा अक� कुनै नाउँ 
�दइएको छैन।’’ मा�नसहरूले 
येषूमा �वष्वास गरोस ्भनेर 
षासकहरूले पत्रसु अ�न 
यूहन्नालाई चेताउनी �दए।  

‘‘फे�र यस नाउँमा कुनै 
मा�नस�सत �तमीहरू  

बात नगनूर्।’’ 



पत्रसु एक घड़ी 
येषूको ला�ग 
उ�भन डराएका 
�थए। तर त्यो 
चा�हँ प�वत्र 
आत्मा आउन 
अ�घको कुरा 
हो। तर अब 
कसैले �तनलाई 
डराउन 
सक्दैनन।् 



पत्रसु अ�न 
यूहन्नाले उतर 
�दए, ‘‘कुन ठ�क 
हो? तपा�हरूको 
कुरा सुन्नु �क 
परमेष्वरको? सो 
तपा�हरूनै 
�वचार गनुर्होस।् 
�कन�क हामीले 
देखेका र सुनेका 
कुराहरू हामी 
नबोल� 
सक्तैसक्तैन�। 



धेरै चेताउनी  
�दएर पत्रसु र  
यूहन्नालाई  
षासकहरूले  
छो�ड़�दए।  
परमेष्वरको  
साहसी दासहरूले  
�तनीहरूको  
�मत्रहरूलाई  
न्यायलय अ�न  
झ्यालखानको �वशयमा 
बताउनु भनी भन्नुभयो। 



त्यसप�छ  
�तनीहरूले  
महान ्प्राथर्ना  
अ�न भेट्घाट गरे।  
फे�र परमेष्वरको  
प�वत्र आत्माको  
षिक्त �तनीहरूमा�थ  
भ�रए अ�न तब सानो  
मण्डल� बढ़दै बढ़दै गए। 
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पे्र�रत 1-4 

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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