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परमेष्वरको पुत्र येषू मरेका बौर� उठेको पचास �दन प�छ 
प�वत्र आत्मा उहाँलाई पछ्याउनेहरू�भत्र आए। उनीहरूले 

बुझ्न सकेनन ्�क कसर� परमेष्वर �पता, परमेष्वर पुत्र (येषू) 
अ�न परमेष्वर प�वत्र आत्मा एक परमेष्वर हुनुहुन्छ तर 
�तनीहरू खषुी �थए �क परमेष्वर �तनीहरूसंग हुनुहुन्छ। 
पे्र�रतहरूले अरूलाई येषूको �वशयमा बताउनको ला�ग 

सहायता होस ्भनेर परमेष्वरले अचम्भको 
कुरा गनुर्भएको �थयो।



येषूमा �वष्वास गन� ज�तले जे कुरा 
प�न पाए सो �तनीहरूले बताए 
यसैले गर�बहरूको वास्ता भयो। तर 
एउटा जोड़ी हन�नया र सफ�राले 
अनादर गरे। �तनीहरूले केह� 
जमीनको अषं बेचे अ�न 
पे्र�रतहरूलाई सबै �दन्छु 
भनी भने तर केह� 
अषं �तनीहरूले राखे।



हन�नयालाई पत्रसुले सोधे �क
‘‘�कन �तम्रो हृदयमा षैतानले प�वत्र 
आत्मासंग झूट भ�र�दयो?’’ ‘‘�तमीले 
मा�नसलाई होइन तर ढाँटेका छ�।’’ 
त्यसप�छ हन�नया पछा�रए अ�न उसले 
आफ्नो प्राण त्यागे। अ�न 
जवानहरूले उठेर �तनलाई लुगाले 
बेहेरेर बा�हर बोकेर लगे र 
गा�ड़�दए।



केह� �ण प�छ स�फरा प�न, के भइसकेको �थयो त्यो 
थाह नपाएर, �भत्र आइन।् उनले प�न पैसाको �वशयमा 
ढाँटे अ�न उनलाई प�न त्यह� कुरा भयो। सुन्नेहरू 
सबैमा ठूलो डर छायो।



परमेष्वर प�वत्र 
आत्माले धेरै �चन्ह
अ�न चम्कारहरू 
पे्र�रतहरूद्वारा 
गनुर्भयो। 
उदाहरणको ला�ग, 
पत्रसुको छायाँले
मात्र रोगी मा�नसहरू 
�नको भए।



यो महान ्
आष्चयर्कामको 
समयले 
परमेष्वरको 
उपिस्थ�त 
देखाइरहेको �थयो। 
धेरै भन्दा धेरै 
मा�नसहरूले येषूमा 
�वष्वास गरे। 

बड़ा हा�कम र�सले चूर 
भए अ�न पे्र�रतहरूलाई 
जेलमा हाले।



तर एक रातमा 
परमेष्वरको दतूहरूले 
जेलको ढोका 
उघा�र�दए अ�न 
�तनीहरूलाई बा�हर 
�नकालेर भने, 
‘‘जाओ र मिन्दरमा 
खड़ा भएर यस 

जीवनका सारा बात मा�नसहरूलाई सुनाओ।’’ औ पे्र�रतहरूले 
गएर येषूको �वशयमा प्रचार गनर्थाले। जब बड़़ा हा�कमहरू 
�बहानी पख आए तब �तनीहरूले जेल �रतो भेट्टाए।



जब �तनीहरूलाई भेट्टाए तब बड़ा हा�कमहरूले पे्र�रतहरूलाई 
डाँटेर भने, ‘‘हामीले यो नाउँको प्रचार नगनुर् भनी हामीले 
कड़ा आ�ा गरेका �थएन�?’’ ‘‘मा�नसको आ�ा मान्नुभन्दा 
परमेष्वरको आ�ा मान्नु उ�चत हो’’ भनी पत्रसु अ�न अरू 
पे्र�रतहरूले भने। बड़ा हा�कमहरू र�सले चूर भएर पे्र�रतहरूलाई 
मानर् चाहे। यसको सट्टामा �तनले कुटेर �तनीहरूलाई 
छो�ड़�दए। �तनीहरूको 
कश्टको सट्टा �तनीहरूले 
परमेष्वरको आ�ा 
मानेर येषूको 
�वशयमा प्रचार 
गनर् लागे।



एक�दन िस्तफनस भन्ने व्यिक्तलाई पकड़।े िस्तफनसले 
प्रभु येषूलाई माया गथ�। प�वत्र आत्माले �तनलाई अरूहरूलाई 
येषूको �वशयमा भन्न लाउनुभयो। केह� मा�नसहरूले झूट 
बोले �क िस्तफनसले येषूको �वरूद्ध बो�लरहेको छ। येषूलाई 

�वष्वास गरेको 
कारणले �तनलाई 
�खसी गरेर ढंुगाले
हानेर मारे।



मनर् अ�घ प�वत्र आत्माले भ�रएर िस्तफनसले एकटक स्वगर्�तर 
हे�ररहे अ�न परमेष्वरको म�हमा र परमेष्वरको दा�हने 
हातपट्�ट ब�सरहनुभएको देखे।
मा�नसहरूले िस्तफनसलाई 
ढंुगाले हाने अ�न िस्तफनसले 
परमेष्वरलाई भने, 
‘‘प्रभु येषू, मेरो आत्मा 
�लनुहोस।्’’ त्यसप�छ 
येषूले कू्रसमा 
भनेझ� त्यस साहसी 
मा�नसले प�न 
परमेष्वरसंग 
�यनीहरूलाई 
�मा ग�र�दनुहोस ्
भनी प्राथर्ना गरे।



िस्तफनसको मतृ्यु सतावटको नयाँ प्रभाव षुरू भइरहेको 
�थयो। षावल भन्ने मा�नस जसले िस्तफनसको मतृ्युमा 
सहयोग गरे अ�न धेरै ख्रीिश्टयनहरूलाई पक्राइ�दए। धेरैजना 
आफ्नो घर छोड़रे यहूदा अ�न साम�रयामा छ�रए। खाल� 
पे्र�रतहरूमात्र यरूषलेममा बसे।



यद्य�प �तनीहरूको षत्रहुरूले मानर् चाहे अ�न ती छ�रएर 
गएका मा�नसहरूले येषूको �वशयमा सुसमाचार प्रचार गरे। 
कसैले प�न येषूलाई पछ्याउनेहरूलाई रोक्न सकेनन ्कारण 
परमेष्वर प�वत्र आत्मा �तनीहरूसंग बास 
गथ� अ�न �तनीहरूद्वारा काम गथ�।
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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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