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प�हलो मण्डल�का  
मा�नसहरूद्वारा  
परमेष्वरले धेरै महान ् 
   काम गनुर्भयो। भीड़ले  
    भ�रएको मा�नसहरूमा  
 

�फ�लप नाउँ भएको  
एक व्यिक्तले येषूको  

�वशयमा बताउन व्यस्त  
�थए। तर परमेष्वरले  
�तनलाई मरूभ�ूममा  

         पठाउनुभयो? �कन? 



परमेष्वरलाई थाह �थयो  
�क त्यहाँ मरूभ�ूममा  
एउटा यात्री जो ए�थयो�पया 
देषको महारानी कन्दाक� 
�थए। उनी फक� दा आफ्नो  

रथमा मखु्य पुस्तक 
प�ढ़रहेको �थयो। 

 

 तपा�ले  
अनुमान लाउन 

 सक्नुहुन्छ  
कस्तो �कताब?  



जब �फ�लपले आ�ा माने तब परमेष्वरले  
 
 
 
 
उनलाई  
यात्रीकहाँ  
पठाउनुभयो  
जसले परमेष्वरको  
वचन नबुझी प�ढ़रहेका  
�थए। उनले �फ�लपलाई  
आउन स्वागत गरे। 



‘‘यसको अथर् के हो?’’ भनी  
�फ�लपलाई उनले सो�ध। जब  
त्यो रथ मरूभ�ूमको बाटोमा  
धक्का �दँदै चल्न लागे तब  
�फ�लपले आफ्नो मखु  
खोल्न लागे अ�न  
पुस्तकबाट  
येषू ख्रीश्टको  
�वशयमा  
भन्नु षुरू  
गनर्लागे।  



परमेष्वर  
येषू  
 
 
 
 
ख्रीश्टको  
पुत्र हुनुहुन्छ भनी  
त्यस महारानीले बाइबलको  
वचनमा �वष्वास ग�रन।् केह�  
पानी देखेर भने, ‘‘मलाई बिप्तस्मा  
�दन कसले बाधा ल्याउनसक्छ?’’ 



�फ�लपले भने, ‘‘य�द तपा�ले पूरा हृदयले 
�वष्वास गनुर्हुन्छ भने कसले रोक्न सक्छ?’’ 
जब नपुंसक भने, ‘‘म �वष्वास गछुर्  
�क येषू ख्रीश्ट परमेष्वरका पुत्र  
हुनुहुन्छ।’’ तब �तनीहरू  
 

 
पानीमा ओल� र  
उनले �तनलाई  
बिप्तस्मा  
�दए। 



तर जब उनीहरू पानीबाट बा�हर  
उिक्लआए, तब प्रभकुा आत्माले  

�फ�लपलाई पके्रर लजैानुभयो 
 र ती नपुंसकले उनलाई फे�र  

देख्तैदेखेनन,्  
�कन�क  

उनी रमाई  
रमाईकन  
आफ्नो  

बाटो लागे। 



तर केह� मा�नसहरूले ख्रीिश्टयनहरूलाई घणृा 
गथ�। िस्तफनस �फ�लपको �मत्र �थए �तनले 
येषूको �वशयमा प्रचार गनर् नचाहने र �रसाउने  

मा�नसहरूलाई मारे। टासर्सको षावल जसले 
िस्तफनसलाई मानर् सहायता गरे।  

षावलले सबै ख्रीिश्टयनहरूलाई  
घणृा गथ�। 



षावल ख्रीिश्टनहरूको 
�वरूद्धमा धम्क� र हत्याको 
धनुमा सास फुलाउँदै प्रधान 
पूजाहार�कहाँ गए अ�न 
येषूलाई पछ्याउने 
मा�नसहरूलाई पक्र भनी 
उनले पत्र पाए। 



टासर्सको षाऊललाई  
थाह �थएन �क जब  
उसले परमेष्वरको  

मा�नसहरूलाई चोट 
पुन्यर्एका याएका 
 �थए उसले त्यो  
चोट परमेष्वरलाई  

नै पुयाइरहेका �थए। 
परमेष्वरले षावललाई 

रोक्नुभयो। तर कसर�? 



दमीषकको बाटोमा 
परमेष्वरसगं षावलको 
भेट भयो अ�न स्वगर्बाट 
एउटा ज्यो�त �तनको 
व�रप�र चम्क्यो र �तनी 
भइँूमा लोटे र �तनले 
यसो भनेर सोर सनेु। 



“तपा� को हुनुहुन्छ?’’  
 
                         भनी षावल  
                        भने ‘‘म येषू  
हँु, जसको खेदो �तमी गछ�।” च�कत अ�न  
कंपनको साथमा षावलले भने, ‘‘प्रभ,ु  
म के गरेको तपा� चाहनुहुन्छ?’’ अ�न  
परमेष्वरले �तनलाई भन्नुभयो, ‘‘उठेर  
षहरमा जाऊ र �तमीले जे गनुर्पछर्  
सो �तमीलाई बताइनेछ।’’ 



षावलसगं भएको 
मा�नसले प�न सोर  
सनेु तर कोह�लाई  
प�न देखे◌ेनन।् तब 
षावल भइँूबाट उठे  
र तब �तनले  
केह� प�न  
देखेनन ्र  
�तनलाई  
दमीषकसम्म  
ल्याए। 



अ�न �तनी तीन 
�दनसम्म नदे� े
भएर नता खाना 
खाए न पानी 
�पए। हुनसक्छ 
�तनले दमीषकमा 
भेटेका प्रभ ुयेषूसगं 
प्राथर्नामा समय 
�बताउँथे। 



सबैमा परमेष्वरको योजना 
�थयो। दमीषकमा हन�नया  
भन्ने मा�नस �थयो।  
उनलाई परमेष्वरले  
षावलको सहायता  
गनर् पठाए।  
हन�नया डराए  
तर उनले ती  
पालन गरे। 



जब �तनले आफ्नो हात  
षावलको आखँामा राखे  
तब �तनी दे� ेभए अ�न  
षावल परमेष्वरको  
प�वत्र आत्माले  
भ�रए।  



षावलले बिप्तस्मा  
�लए अ�न केह�  
खाए। जब �तनले खाना  
खाए तब �तनले षिक्त  
पाए। षावललाई षिक्त 
चा�हन्थ्यो कारण �तनले 
मखु्य काम गनर् प�यो। 



उहाँ परमेष्वरको पुत्र  
हुनुहुन्छ भनी षावलले  
ख्रीश्टको �वशयमा  
सभा-घरहरूमा  
प्रचार गरे। 



ज�तले यो सनेु तब �तनीहरू 
छक्क परेर भने, ‘‘के यो  
त्यह� होइन जसले 
ख्रीिश्टयनहरूलाई मानर्  
चाहेको?” अ�न क�तले  
षावललाई  
मानर्  
शड़यन्त्र  
गरे।  



षावलको नयाँ षत्रहुरूले 
�तनलाई हे�ररहन्थे �क 
कुन बेला षावलले षहर 
छोड़छ भनेर। तर 
�तनका नयाँ ख्रीिश्टयन 
�मत्रहरूले �तनलाई 
राती टोकर�बाट  
तल झारे।  



अ�न षावल 
ख्रीिश्यनहरूलाई 
सताइरहने उनको 
नयाँ गुरू प्रभ ुयेषू 
ख्रीश्टलाई �वष्वासी 
भई पछ्याइरहे। 
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ætkfO{+sf jrgsf] JofVofn] Hof]lt k|bfg u5{ .Æ  
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;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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