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पे्र◌े�रत पत्रसु सबै देषमा यात्रा गद� येषूको �वशयमा अरूलाई 
भन्दै �हँड़।े एक�दन �लड्डामा 
पुगे एक जना मा�नसलाई 
भेट्टाए, जो आठ वशर्दे�ख
प�वातको �बरामीले 
ओछ्यानमा प�ड़रहेको �थयो।

‘‘येषू ख्रीश्टले �तमीलाई �नको 
पानुर्हुन्छ। उठ, र �तम्रो
ओछ्यान लगाऊ’’ भनी 
पत्रसुले भने अ�न त्यो

तुरून्तै उ�ठहाल्यो।
मा�नसहरूले जसले 
देखे �तनीहरू 

प्रभुकहाँ फक� ।
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एक कन��लयस नाउँ भएको व्यिक्त जो इटाल� 
नामक पल्टनका कप्तान अ�न परमेष्वलाई
आराधना गथ�।

त्यसप�छ �तनले 
आफ्नो हात �दएर 
उनलाई उठाए अ�न 
ती भक्त जनहरू
(ख्रीिश्टनहरू) र 
�वधवाहरूलाई बोलाएर 
�तनको जी�वत षर�र 
सुिम्प�दए। अ�न सारा 
जोप्पाभ�र जाहेर भयो, 
र धेरैले प्रभुमा�थ
�वष्वास गरे।

तर तबीताको �मत्रहरूले 
पत्रसु त्यहाँ छन ् भनी 
सुने। �तनीहरूले 
पत्रसुलाई जोप्पामा 
बोलाए। जब पत्रसु 
मा�थल्लो कोठामा आए 
तब �तनले बनाइराखेका 
कोटहरू र लुगाहरू देखे 
अ�न सबैजना रोए।

धेरै �दनसम्म पत्रसु जोप्पामा नै बसे। एक�दन
पत्रसु घरको मा�थपट्�ट प्राथर्नाको ला�ग गए। 
�तनले षहरको पखार्लहरूतफर्  हेरे, �तनले 

तीनजना यात्रीहरू उनलाई 
खोज्दै आइरहेका �थए। 

तर पत्रसुले �तनीहरू 
सबैलाई बा�हर पठाएर 
घुँड़ा टेक� प्राथर्ना गरे र 
त्यस लाष�तर फक� र 
भने, ‘ए तबीता, उठ!’ 
अ�न �तनले आखँा 
उघा�रन ्र पत्रसुलाई 
देखी उठेर ब�सन।्

जोप्पाको छेवैमा पुगे त्यहाँ 
मा�नसहरू दःुखी �थए। एक 
ख्रीिश्टयन तबीता भन्ने स्त्री जो 

म�रहा�लन।् दःुखीत भइ �तनीहरूका 
�मत्रहरूले �तनलाई गाड़न षर�र तयार 
गरे त्यसप�छ �तनलाई मा�थल्लो

कोठामा लगे जहाँ
�तनीहरू षोक 

गद� �थए।
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जसर� पत्रसुले गरै यहूद�को 
आफ्नो पाइला साद��थए 
तब पत्रसुले बुझ्न सके
�क परमेष्वरले सबै 
मा�सहरूलाई पे्रम गनुर्हुन्छ 
अ�न यो थाह पाएको 
चाहनुहुन्छ �क परमेष्वर 
चा�हँ सबै संसारको 
उद्दारकतार् हुनुहुन्छ। जब 
पत्रसु �भत्र आए तब 
कन��लयसले �तनीसंग भेट 
गर� �तनका पाउ पर� 
दण्डवत ्गरे।

पत्रसुले यो देखेको दषर्न के होला 
भनी बुझ्नै सकेनन।् जसर� �तनले 
यसको �वशयमा सो�चरहेका �थए 
तब परमप्रभुले �तमीलाई तीन जना 
मा�नसहरूले खोज्दैछन ्
अ�न �तनीहरूसंग 
जाऊ भनी भन्नुभयो।

जब पत्रसु मा�थल्लो तलमा प्राथर्ना ग�ररहको बेला परमप्रभुले 
एउटा दषर्न �दनुभयो। एउटा ठूलो लूगाजस्तो पात्र पथृ्वी�तर 
झ�ररहेको देखे। जसमा जन्तुहरू अ�न चरा-चुरंूगीहरू �थए। 

पत्रसु यो अप�वत्र छ भनी अ�न 
यहूद� धमर्गरुूहरूले यसलाई खाने 

अनुम�त �दएको 
छैन। अचानक 
एउटा षब्द
आयो, ‘‘पत्रसु 
उठ र मारेर 
खाऊ।’’

जब तीन मा�नसहरूले पत्रसुलाई भने �क प�वत्र 
दतूहरूको आदेष पाएर कन��लयसले आफ्नो
घरमा बोलाएका छन ्अ�न पत्रसुलाई थाह भयो 
�क परमेष्वरले �तनीहरूलाई अगवुाइ गरेका 
�थए। अक� �दन �तनी अ�न 
�तनका छ जना �मत्रहरू 
कन��लयसको घरमा गए।

पत्रसुले भने, ‘‘यस्तो नहोस ्
प्रभु, �कनभने मैले क�हल्यै
केह� अप�वत्र र अषुद्ध थोक 
खाएको छैनँ।’’ एउटा षब्दले
�तनलाई भने, ‘‘परमेष्वरले 
जे जे षुद्ध गनुर्भएको छ
त्यसलाई �तमी अषुद्ध 
नतुल्याऊ।’’ यी तीन 
पल्ट भयो अ�न त्यसप�छ 
तुरून्तै त्यो पात्र 
स्वगर्�तर ल�गयो।

कन��लयसले आफ्ना दासहरूलाई पत्रसुलाई खोज्न 
पठाए कारण दतूहरूले दषर्नमा �तनलाई भनेका 

�थए। ‘‘पत्रसुलाई 
बोलाऊ, �तनी 

छाला 
बनाउने 
एक जना 

�षमोनकहाँ पहुना 
भएर बसेका छन,् 

जसको घर समुद्रको 
�कनारमा छ अ�न 

उनले भन्नेछ �तमीले 
के गनुर्पछर् 
भनेर।’’
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पत्रसुले उनीहरूलाई (गरै यहूद�) भने �क येषू परमेष्वरको पुत्र 
जो कू्रसमा मनुर्भयो अ�न फे�र बौर� उठ्नुभयो र संसारको 
उद्दारकतार् हुनुहुन्छ। त्यसप�छ प�वत्र आत्मा �तनीहरूमा�थ 
आए अ�न �तनीहरूले परमेष्वरको प्रंषसा गनर्थाले। पत्रसुको छ 
जना �मत्रहरू छक्क परे। यो एउटा पेिन्तकोस जस्तै �थयो। 
प�वत्र आत्माको वरदान ती मा�नसहरूमा�थ प�न ख�नए।
त्यसप�छ पत्रसुले येषूमा नयाँ �वष्वासीहरूलाई बिप्तस्मा �दए।
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यरूषलेममा �तनले अरू मा�नसहरूलाई भेट गए भनेर 
पत्रसुलाई ख्रीिश्टयनहरूले डाँटे। यसैले �तनले अ�न 
कन��लयसले प्राथर्नामा पाएको दषर्न उनले �तनीहरूलाई 
भ�न�दए। जब �तनीहरूले यो कुरो सुने तब ती यरूषलेमका 
ख्रीिश्टयनहरू षान्त भए। अ�न �तनीहरूले परमेष्वरको 
म�हमा गनर् लागे जसले प्राथर्नाद्वारा ख्रीिश्टयन मण्डल� 
देखाउन थाले �क परमेष्वरको 
पे्रम सबैको ला�ग हो।

‘‘उठ्नुहोस,् म आफै प�न ता मा�नसनै हँु’’ भनी पत्रसुले 
कन��लयसलाई भने। अ�न घरमा भएका सबै मा�नसहरूलाई 
भने, ‘‘यहूद� भएर अरू जा�तको संगत गनुर्, अथवा अरू 
जा�तकहाँ जानु कस्तो अनु�चत कुरा हो, सो ता तपा�हरूलाई 

थाहै छ।’’ ‘‘तर परमेष्वरले मलाई
कुनै मा�नसलाई 
अप�वत्र अथवा 
अषुद्ध नभन्नू 

भनी 
देखाउनुभएको 

छ।’’
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