
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

यस अध्यायका मूल पदह : यूह ा १५:२६,२७, ूिेरत २:४१,४२, ूिेरत 
८:४, िहॄू ४:१२, ूिेरत १७:३३,३४ र ूिेरत १८:८। 

 यस अध्यायको मूल सार पद: "जब ितनीह  एक ठाउँमा जम्मा भएर ूाथर्ना 
गद िथए तब त्यो ठाउँ हिल्लयो। ितनीह  पिवऽ आत्माले भिरपूणर् भए र 
साहसका साथ ितनीह  परमेँ वरको वचन बोल्न थाले" (ूिेरत ४:३१ 
पान्तिरत)। 

    जनुबेला येशूले "सारा संसारमा जाऊ र ससुमाचार सनुाऊ" (मकूर् स 
१६:१५ पान्तिरत) भनेर येशूले सु का िवँ वासीह लाई आदेश िदनभुयो 
त्यसबेला उक्त आदेशको पालना गनर् मानवीय िहसाबले असम्भव जःतै िथयो। 
त्यित ठूलो चनुौित ितनीह ले कसरी पूरा गनर् सक्थे र? हजार  यहूदी जमात 
वा तत्कालीन िवँ वको अनमुािनत जनसंख्या २०-३० करोड (खोजअनसुनु्धान 
अनसुार)को बीचमा जानका लािग येशूका भक्तह को संख्या अत्यन्तै थोरै िथयो 
भने पिन हनु्छ। ितनीह को ॐोत साधन पिन िसिमत िथयो। ूायजसो ितनीह  
िनरक्षर, मामूली वा सामान्य र तत्कालीन धािमर्क, राजनैितक र सामािजक 
ूित ाको साम ु ितनीह  केही नभए जःतै देिखन्थे। तर ितनीह को परमेँ वर 
असाधारण परमेँ वर हनुहुनु्थ्यो जसले ितनीह लाई शिक्तसम्प  गराएर िवशेष 
लआयको िनिम्त खटाउनभुएको िथयो। 
   येशूले ठोकुवा गरेर यो घोषणा गनुर् भएको िथयो "जब पिवऽ आत्मा 
ितमीह मािथ आउँनहुनेुछ तब ितमीह ले शिक्त पाउनेछौ, अिन ितमीह  
य शलेम, सबै यहूिदया र सामरीया र पथृ्वीको कुनाकाप्चासम्म मेरो गवािह 
िदनेह  हनेुछौ " (ूिेरत १:८ पान्तिरत)। येशूका भक्तह लाई पिवऽ 

५  येशकूो िनि त पिवत्र आ माले येशकूो िनि त पिवत्र आ माले 
शिक्तस प न गनुर्भएको गवाहीशिक्तस प न गनुर्भएको गवाही  
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आत्माले शिक्तसम्प  गराउँदा ितनीह को पिरवितर्त जीवनले बुसको सन्देश 
संसारलाई नै पिरवतर्न गनर् सक्ने गरी शिक्त पाउनेछौ भनेर वचन िदइएको 
िथयो। ितनीह को गवाही पिवऽ आत्माले नै ूभावकारी बनाउनभुएको िथयो। 
थोरै दशकह मा नै सारा संसारमा ससुमाचारको ूभाव पिरसकेको िथयो। 
सु का िवँ वासीह को बारेमा ूिेरतको पःुतकले यसरी घोषणा गरेको िथयो 
"ितनीह ले त सारा संसारलाई नै उथलपथुल गरे" (ूिेरत १७:६ 
पान्तिरत)। यसमा ूिेरत पावल यसरी थप्दछन ्"ःवगर्को मनुी रहेको ूत्येक 

ूाणीलाई" ससुमाचार ूचार गिरएको िथयो (कलःसी १:२३ पान्तिरत)। 
येशू भी को िनिम्त गवाही ब  पिवऽ आत्माको िवशेष भिूमका के रहनेछ भ े 
िवषयमा हामी यस अध्यायमा हेनछ । 
 

 १. येशू र पिवऽ आत्मा खिनन ुहनेुछ भनेर गिरएको ूित ा 
        जबिक येशूले ितनीह लाई छोडेर ःवगर्मा फिकर् ने कुरा गनुर्हदुा 
ितनीह  िचिन्तत भएका िथए। तर ितनीह मािथ पिवऽ आत्मा आउने ूित ा 
िदँदै भ ुभयो, "ितमीह कै िहतको िनिम्त म ःवगर् फकर् दैछु। यिद म गइँन भने 
ितमीह को माझमा सहयोगी आउनहुनेुछैन। जब म ितमीह लाई छोडेर 
जानेछु तब उहाँलाई म ितमीह कहाँ पठाउनेछु" (यूह ा १६:७ पान्तिरत)। 
"सहयोगी" भ े मीक शब्दको पाराक्लेटोस ् (parakletos. ) हो। यसको अथर् 
"सहयोग गन उ ेँयले सँगसँगै आउन"ु भ े हनु्छ। पिवऽ आत्माको धेरै 
कामह मध्ये एउटा मखु्य कामचाही ँ िवँ वासीह सँगै रहेर समुाचार सनुाउन 
अगवुाइ गनुर् र गवाही िदने कायर्मा िव ासीह लाई शिक्तसम्प  गराउन ुहो। 
यसको अथर् जब हामी कसैलाई येशूको बारेमा सनुाउँछ  वा गवाही िदन्छ  
त्यसवेला हामी त्यहा ँ एक्लै हदैुन  भ े कुरा हामीले महससु गनुर् आवँयक 
छ। जनु मािनसले िभऽी दयदेिख इमान्दार भएर परमेँ वरको सत्य ानको 
िनिम्त वा ससुमाचारको िनिम्त खोजीनीित गदर्छ त्यसवेला मेरो साथमा पिवऽ 
आत्मा पिन हनुहुनु्छ भनेर बझु्नपुछर्। कुनै पिन मािनसलाई हामीले भेट्नभुन्दा 
अिघ ससुमाचार सु का लािग उसलाई पिवऽ आत्माले नै तयार पािररहन ु
भएको हनु्छ। हामीले बोल्ने बोलीवचनमा उहाँले नै अगवुाइ गनुर्हनु्छ र सु े 
मािनसको िदमागमा पिन परमेँ वरको खाचोलाई देखाइरहन ुभएको हनु्छ र जब 
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उहाँको वचनूित ऊ ूिेरत हनु्छ तब उसलाई उहाँ अथार्त ्पिवऽ आत्माले नै 
साहस िदनहुनेुछ। 
   देहायका केही पदह ले हाॆो गवाहीमा पिवऽ आत्माको भिूमका कःतो 
हनु्छ भ  ेकुरालाई देखाइएको छ । हेन ुर्होस ्, यूह ा १५:२६,२७ "२६ जब 
सल् लाहकार आउनहुनु् छ, जसलाई म िपताको तफर् बाट ितमीह कहा ँपठाइिदनेछु, 
अथार्त ् सत् यका आत् मा, जो िपताबाट आउनहुनु् छ, उहाँले नै मेरो िवषयमा गवाही 
िदनहुनेुछ। २७ ितमीह  सु देिख नै मेरो साथ रहेका हनुाले, ितमीह  पिन 
मेरा साक्षी हौ।" र यूह ा १६:५-१५ "५ अब म मलाई पठाउनहुनेुकहाँ 
गइरहेछु, तर 'तपाईं कहाँ जाँदैहनुहुनु् छ? भनी ितमीह  कसैले मलाई सोध् दैनौ। 
६ तापिन मैले ितमीह लाई यी कुरा भनेको कारण ितमीह को दय शोकले 
भिरएको छ। ७ तापिन म ितमीह लाई सत् य कुरा भन् दछु, म जानमा नै 
ितमीह को िहत छ। िकनभने म गइन ँ भने, सल् लाहकार ितमीह कहा ँ
आउनहुनेुछैन। तर गए ँभने म उहाँलाई ितमीह कहा ँ पठाइिदनेछु। ८ अिन 
जब उहाँ आउनहुनु् छ, उहाँले संसारलाई पाप, धािमर्कता र न् यायको िवषयमा 
दोषी ठहराउनहुनेुछ। ९ पापको िवषयमा, िकनभने ितनीह  ममािथ िवँ वास 
गदनन ्, १० धािमर्कताको िवषयमा, िकनभने म िपताकहाँ जान् छु, र ितमीह  
मलाई फेिर देख् नेछैनौ। ११ र न् यायको िवषयमा, िकनभने यस संसारको 
शासकलाई दण् डा ा भइसकेको छ। १२ मैले ितमीह लाई भन् ने कुरा अझ धेरै 
छन ्, तर अिहले ितमीह  ती कुरा सहन सक् दैनौ। १३ जब उहाँ, अथार्त ् 
सत् यका आत् मा आउनहुनेुछ, तब उहाँले ितमीह लाई सबै सत् यतामा 
डोर् याउनहुनेुछ। उहाँ आफ् नो तफर् बाट बोल् नहुनेुछैन। उहाँले जे सनु् नहुनु् छ, 
त् यही बोल् नहुनेुछ, र हनु आउने कुराह  ितमीह लाई घोषणा गिरिदनहुनेुछ। 
१४ उहाँले मेरो मिहमा गनुर्हनेुछ, िकनभने जे मेरो हो, त् यो मबाट िलएर 
ितमीह लाई सो घोषणा गिरिदनहुनेुछ। १५ जे-जित िपतासँग छन ्, ती मेरा 
हनु ्। यसैकारण मैले भन, जे मेरो हो त् यो मबाट िलएर आत् माले ितमीह लाई 
घोषणा गिरिदनहुनेुछ।" 
   येशूको गवाही िदन वा उहाँको बारेमा िसकाउने वा जानकारी िदने 
काम पिवऽ आत्माले नै गनुर्हनु्छ। पिवऽ आत्माको लआय नै येशूको मिहमा 
गनुर् हो। सकेसम्म धेरैजनालाई येशूितर डोर् याउने लआय उहाँको हो। ूत्येक 
िवँ वासी येशूको गवाही िदन िजम्मेवार ब ुपछर् भनेर िवँ वःत पान काम पिवऽ 
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आत्माको हो। हाॆो सम्पकर् मा आएका सबै मािनसह ले ससुमाचार सु  
आवँयक छ भ े महससु गराउने र हाॆो आखँा खोल्ने काम उहाँकै हो। जब 
हामी समुाचार सनुाउँछ  तब सु े व्यिक्तमा ससुमाचार सु े चाहनाको सजृना 
गन काम पिवऽ आत्माले पृ भिूममा रहेर गिररहन ुभएको हनु्छ। 
    "संसार पापमा छ भनेर पत्यार गनर्" (यूह ा १६:८ पान्तिरत) 
पिवऽ आत्माले काम गनुर्हनु्छ भनेर यूह ाको समुाचारले ःप पमा भन्दछ। 
आफू परमेँ वरबाट टाढा भएको कुरालाई दयदेिख नै महससु गराउन र 
पँ चाताप गरेर सही बाटोमा िहँड्ने अठोट ूदान गनर् पिवऽ आत्माले नै 
मािनसह का दयह  घचघाइरहन ु हनु्छ। "धािमर्कता" वा सत्य र असल 
जीवन यापन गनुर्पछर् भनेर ूत्येक मािनसको चेतनामा उहाँले बोिलरहनभुएको 
हनु्छ। पिवऽ आत्माले मािनसको पापमाऽ देखाउने होइन तर कसरी सत्य 
धािमर्क वा असल जीवन िबताउन ु सिकन्छ भनेर पिन उहाँ िसकाउनहुनु्छ। 
हाॆो आफ्नै ूदिुषत र पापी चिरऽ िबपरीत येशूको ःवच्छ, नैितकवान,् असल 
र धािमर्क चिरऽको महानतालाई पिवऽ आत्माले हाॆो साम ुूकट गनुर्हनु्छ। 
हामी कःता छ  भनेर माऽ देखाउने काम पिवऽ आत्माको होइन तर हामी 
कित असल, दयाल,ु कृपाल ु र क णामयी हनुपुछर् भनेर पिन उहाँ 
औलँ्याउनहुनु्छ साथै येशू कःतो ूिेमलो हनुहुनु्छ र हामीले उहाँको ःव पमा 
कसरी ढािलनपुछर् भनेर िसकाउनहुनु्छ। 
    येशूको िनिम्त गवाही िदन ुभनेकै पिवऽ आत्माले उहाँको मिहमा गन 
काममा हाॆो सहभािगता हनु ुहो। पिवऽ आत्माकै शिक्त र उहाँकै अगवुाइमा 
हाॆो जीवन कसरी अचम्मका येशूले पिरवतर्न गनुर्भयो भनेर हामी गवाही 
िदन्छ । 
    हामी होइन तर केवल पिवऽ आत्माले माऽ मािनसह को दय 
येशूितर फकार्उन सक्नहुनु्छ भ  े ान मािनसह को माझमा सनुाउन ेकामलाई 
िकन सध सिम्झरहनपुछर्? 
 

२. शिक्तसम्प  चचर् 
     ूिेरतको पःुतकलाई "पिवऽ आत्माको कायर्ह को िववरण भएको 
पःुतक भन्दा उपयकु्त होला। येशूको गवाही िददा वा ससुमाचारको घोषणागन 
अिभयान र चचर्को बिृ मा सु का िवँ वासीह  कित साहसी वा सरुा भएका 
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िथए भ े कुरालाई ूिेरतको पःुतकले मन्ऽमगु्ध तिरकाले वणर्न गरेको 
पाइन्छ। ितनीह  बिप् तःमा िलने बेला खाइने शपथ अनसुार चलेका र 
परमेँ वरमा समिपर्त भएका िवँ वासीह  िथए जो पिवऽ आत्माले भिरएका 
िथए। ती येशूभक्तह ले भी को िनिम्त संसारमा कित ूभाव पारेका िथए भ े 
कथाह  यस पःुतकमा लेिखएका छन।् परमेँ वरको िनिम्त जे काम गरेपिन 
त्यसको उपलब्धी पिवऽ आत्मा उपर नै पूरा भरोसा ती येशूभक्तह ले राखेका 
िथए। येशूका भक्तह  जो भएतापिन र ितनीह का पेशाह  जे भएतापिन यिद 
ितनीह  परमेँ वरमा समिपर्त भए भने ितनीह बाट पिवऽ आत्माले कित ठूला 
ठूला कामह  गनुर्हदुो रहेछ भ े ज्वलन्त उदाहरणका कथाह  नै ूिेरतको 
पःुतकमा िदइएको छ। 
    देहायका पदह  पढ्नहुोस ्जहाँ तपाईँलाई अत्यन्तै ूभािवत पान कुरो  
देख् नहुनेुछ। ससुमाचार ूचारकह ले जःतोसकैु जोिखम वा मतृ्यकुो धम्की 
खेप्नपुरेतापिन  ससुमाचारको ूचारूसार झनै ितु गितमा कसरी फैिलयो भ  े
कुराको लेखा राख्न ेर सोकुरा अ ले पिन थाहा पाओस ्भ  ेइच्छा राख् ने यस 
पःुतकका लेखक लूकाले हामीलाई के संदेश िदएका छन ् ? हेन ुर्होस,् ूिेरत 
२:३६-४७ ,िवशेष गरेर पद ४१ र ४२ "'३६ त् यसैकारण इॐाएलको सारा 
पिरवारले यो पक् का गरी जानोस ्, िक येशू, जसलाई तपाईंह ले बूसमा 
टाँग् नभुयो, परमेँ वरले उहाँलाई ूभ ुर भीं ट बनाउनभुयो।' ३७ यो कुरा सनेुर 
ितनीह को दय िछयािछया भयो, अिन पऽसु र अ  ूिेरतह लाई ितनीह ले 
(पऽसुको भाषण सु  ैयहूदी जमात) भने, 'ए भाइ हो, हामीले के गन?'  ३८ 
पऽसुले ितनीह लाई भने, 'पँ चा ाप गर, र ितमीह का पाप-क्षमाको िनिम् त 
येशू भीं टको नाउँमा ितमीह  ूत् येकले बिप् तः मा लेऊ, र ितमीह ले पिवऽ 
आत् माको वरदान पाउनछेौ। ३९ िकनिक ूित ा ितमीह का िनिम् त, 
ितमीह का सन् तानको िनिम् त र टाढ़ा-टाढ़ामा रहेका सबैका िनिम् त हो, ूत् येक 
जसलाई ूभ ु हाॆा परमेँ वरले बोलाउनहुनु् छ।' ४० अ  धेरै कुराह ारा 
उनले ितनीह लाई गवाही िदए, र यसो भनेर अतीर् िदए, 'यस दुं  ट पःु ताबाट 
ितमीह ले आफैलाई बचाओ।' ४१ तब जस-जसले उनको कुरा महण गरे 
ितनीह ले बिप् तः मा िलए, र त् यसै िदन ूाय: तीन हजार मािनसह  ितनीह को 
संख् यामा थिपए। ४२ ितनीह  ूिेरतह का िशक्षा, स ित र रोटी भाँच् न र 
ूाथर्नामा भिक्तसाथ लािगरहन् थे। ४३ हरेकको दयमा भय उत् पन् न भयो, र 
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ूिेरतह ारा धेरै अचम् मका काम र िचन् हह  भए। ४४ िवँ वास गनह  जित 
सबै एकसाथ बः थे, र ितनीह का सबै थोक साझा िथए। ४५ ितनीह ले 
आफ् ना सम् पि  र मालसामान बेिचकन जस-जसलाई जे-जे कुराको खाँचो पथ् य  
सबैलाई ती बाँिड़िदन् थे। ४६ ितनीह  एकै मनका भई मिन् दरमा एकसाथ 
उपिः थत हनु् थे, र घर-घरमा रोटी भाँच् थे, र ितनीह  खशुी र शु  दयले 
िमलीजलुी खान् थे, ४७ र परमेँ वरको ूशंसा गद, र सबै मािनसह बाट 
शभेुच् छा पाउँदै बः थे। उ ार पाउनहे लाई ूभलेु िदनिदनै ितनीह को संख् यामा 
थिपिदनहुनु् थ् यो। , ूिेरत ४:१-४, "१ पऽसु र यूहन् ना मािनसह सगँ बोल् दै नै 
िथए, पूजाहारीह , मिन् दरका कप् तान र सदकुीह  ितनीह कहा ँआए। २ 
उनीह  िरसाएका िथए, िकनिक येशूमा पनु त् थान हनु् छ भन् ने कुरा ितनीह ले 
मािनसह लाई िसकाउँदैिथए र घोषणा गदिथए। ३ तब उनीह ले ियनीह लाई 
पबे, र भोिलपल् टसम् म थनुामा राखे, िकनभने त् यस बेला साँझ पिरसकेको 
िथयो। ४ तर वचन सनु् नेह मध् ये धेरैले नै िवँ वास गरे, र िवँ वास गन 
मािनसह को संख् या ूाय: पाँच हजार भयो।, ूिेरत ४:२३-३५ "२३ छुटकारा 
पाएर ितनीह  आफ् ना साथीह कहाँ आए, र मखु् य पूजाहारीह  र धमर्-गु ह ले 
भनेका सबै कुराह  उनीह लाई बताइिदए। २४ जब ितनीह ले यो सनेु, तब 
ितनीह ले एकसाथ परमेँ वरितर आफ् ना सोर उचाली भने, 'हे ूभ,ु जसले 
ः वगर्, पथृ् वी, समिु र ितनमा भएका यावत ् थोक बनाउनभुयो, २५ जसले 
पिवऽ आत् मा ारा आफ् ना सेवक हाॆा पखुार् दाऊदका मखुबाट भन् नभुयो, 
'अन् यजाितह  िकन झोिकए, र मािनसह ले व् यथर्का कुराह  िकन कल् पना 
गरे? २६ परमूभकुो िव मा र उहाँका अिभिषक्त जनको िव मा पथृ् वीका 
राजाह  खड़ा भए, र शासकह  एकसाथ भेला भए।' २७ िकनभने साँच् चै 
तपाईंले अिभषके गनुर्भएका, तपाईंका पिवऽ सेवक येशूको िव मा हेरोद र 
पिन् तयस िपलातस दवैु जना, अन् यजाित र इॐाएलीह सँग यसै सहरमा भेला 
भएका िथए। २८ त् यही गनर्लाई जे तपाईंको बाहलुीबाट र तपाईंको 
योजनाअनसुार अिघबाटै ठहराइएको िथयो। २९ अब हे ूभ,ु ितनीह का 
धम् कीमािथ नजर गनुर्होस ्, र तपाईंका दासह लाई पूरा साहसिसत तपाईंको 
वचन बोल् न िदनहुोस ्, ३० र िनको पानर्लाई तपाईंले आफ् नो बाहलुी 
फैलाउनहुुँदा, आफ् ना पिवऽ सेवक येशूको नाउँ ारा िचन् ह र आँ चयर् कामह  
होऊन ्।' ३१ ितनीह ले ूाथर्ना गिरसकेपिछ ितनीह  भेला भएको ठाउँमा 
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कम् प भयो, र ितनीह  सबै जना पिवऽ आत् माले भिरए, र ितनीह ले 
साहसिसत परमेँ वरको वचन बोले। ३२ िवँ वास गनह को समूह सबै एकै 
दय र एकै आत् माका भएका िथए, र ितनीह मध् ये एउटाले पिन आफ् नो धन-
सम् पि को केही थोक यो मेरो आफ् नो हो भनी भन् दैन िथयो, तर ितनीह का 
सबै थोक साझा िथए। ३३ ती ूिेरतह ले बड़ो शिक्तसाथ ूभ ु येशूका 
पनु त् थानको गवाही िदन् थे, र ितनीह  सबैमािथ ठूलो अनमुह रहेको िथयो। 
३४ ितनीह मध् ये कसैलाई केही कुराको खाँचो पदनथ् यो, िकनिक जित जना 
जग् गाजिमन िक घरका मािलक िथए, ितनीह ले ती बेचेर त् यसको मोल ल् याउँथे, 
३५ र ूिेरतह का चरणमा रािखिदन् थे, र जस-जसलाई जे-जे कुराको खाँचो 
पथ् य , सो हरेकलाई बाँिड़िदन् थे।", ूिेरत ५:१२-१६ "१२ अब ूिेरतह का 
हातबाट धेरै िचन् हह  र आँ चयर्कमर्ह  जनताका बीचमा हनु लागे, र ितनीह  
सबै सोलोमनको दलानमा एकसाथ जम ् मा भएका िथए। १३ तर अ ह मध् ये 
कसैको पिन ितनीह सगँ िमल् न आउने आटँ भएन, तैपिन मािनसह ले 
ितनीह लाई आदर गथ। १४ ूभमुा िवँ वास गन पु ष र ः ऽीह  दवैुको भीड 
झन ् बढ़ी थिपन लागे, १५ यहाँसम् म िक मािनसह ले सड़क-सड़कमा 
िबरामीह लाई ल् याए, र पऽसु आउँदा ितनको छाया माऽ भए पिन 
ितनीह मध् ये कोही-कोहीमािथ परोस ् भनी ओ ान र खाटह मा ितनीह लाई 
सतुाइराख् थे। १६ य शलेमका विरपिरका सहरह बाट पिन धेरै मािनसह ले 
िबरामीह  र अशु  आत् माले सताएकाह लाई िलएर आउँथे र ती सबै िनको 
हनु् थे।", ूिेरत ५:२९-४२ "२९ तर पऽसु र ूिेरतह ले भने, 'हामीले 
मािनसह को होइन तर परमेँ वरको आ ा पालन गनपछर्। ३० हाॆा िपता-
पखुार्का परमेँ वरले येशूलाई मतृकबाट जीिवत पानुर्भयो, जसलाई तपाईंह ले 
काठमा टाँगेर मानुर्भएको िथयो। ३१ परमेँ वरले इॐाएलको पँ चा ापको लािग 
र ितनीह लाई पापह को क्षमा िदन उहाँलाई राजा र मिुक्तदाता तलु् याईकन 
आफ् नो दािहने बाहलुीले उच् च पानुर्भयो। ३२ यी सबै कुराका हामी साक्षी छ , 
र त् यः तै गरी पिवऽ आत् मा पिन, जसलाई परमेँ वरले आफ् ना आ ा पालन 
गनह लाई िदनभुएको छ।' ३३ तर जब उनीह ले यो सनेु तब उनीह  सा॑ै 
िरसाए, र ितनीह लाई मानर् खोजे। ३४ तर व् यवः थाका पिण् डत र जनतामा 
माननीय गमिलएल नाम भएका फिरसीले महासभामा उठेर ितनीह लाई केही 
बेर बािहर जाने आदेश िदए, ३५ र उनले महासभाका मािनसह लाई भने, 
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'इॐाएली हो, यी मािनसह लाई तपाईंह ले जे गनर् आँ  नभुएको छ, त् यसमा 
होिशयार हनुहुोस ्। ३६ िकनिक आजभन् दा अिघ पिन थूदासले कोही हुँ भन् ने 
दाबी गर् यो र ूाय: चार सय मािनसह  त् यसको पिछ लागे। त् यो मािरयो, र 
त् यसको पिछ लाग् नेह  सबै छरपं ट भए र सब व् यथर् भयो। ३७ यस 
मािनसपिछ जनगणनाको समयमा गालीलको यहूदा भन् ने खड़ा भयो, र कितपय 
मािनसह लाई आफूितर िखचँ् यो। त् यो पिन नं ट भयो, र त् यसलाई मान् नेह  
यताउता छिरएर गए। ३८ अिहलेको यस मािमलामा म तपाईंह लाई भन् दछु, 
िक यी मािनसह बाट अलग् ग बः नहुोस ्, र ियनीह लाई छोिडिदनहुोस ्, िकनिक 
ियनीह को यो योजना अथवा यो काम मािनसह बाट रहेछ भने त् यो आफै 
मेिटनेछ। ३९ तर यिद यो परमेँ वरबाट हो भनेता तपाईंह ले यसलाई रोक् न 
सक् नहुनु् न। नऽता तपाईंह  परमेँ वरको िव मा उठेका ठहिरनहुनेुछ।' ४० 
तब उनीह ले ितनका सल् लाह माने। अिन उनीह ले ूिेरतह लाई िभऽ 
बोलाएर िपटे, र 'येशूको नाउँमा नबोल् नू' भन् ने आ ा िदई ितनीह लाई 
छोिडिदए। ४१ तब येशूको नाउँमा अपमान सहने योग् यका ठहिरय  भन् ने 
कुरामा आनन् द मनाउँदै ितनीह  महासभाको उपिः थितबाट िनः केर गए। ४२ 
अिन हरेक िदन ितनीह ले मिन् दरमा र घर-घरमा गएर येशू नै भीं ट हनुहुनु् छ 
भनी िसकाउन र ूचार गनर् छोड़ेनन ्।" , ूिेरत ६:१-१० "१ ती िदनमा जब 
चेलाह को संख् या ब  दैगएको िथयो, तब िहॄूह का िव मा मीक-यहूदीह ले 
गनगन गरे, िकनभने दैिनक खा  िवतरणमा ितनीह का िवधवाह ले चािहँदो 
भोजन पाउँदैनिथए। २ तब बा॑ैले चेलाह को समूहलाई बोलाएर भने, 
'परमेँ वरको वचन ूचार गनर् छोड़ेर खवुाउन-ेिपयाउने सेवा गनर् हामीलाई उिचत 
हुँदैन। ३ यसकारण भाइ हो, ितमीह  मध्येबाट पिवऽ आत् मा र बिु ले 
भिरएका र सबैको आदर पाएका सात जना मािनस छान जसलाई हामी यस 
काममा िनयकु्त गर । ४ तर हामीचािहँ ूाथर्ना र वचनको सेवकाइमा सम् पूणर् 
समय िदनेछ ।' ५ यो कुरा समूहका सबैलाई मन पर् यो र भेला भएका 
जम् मैलाई असल लाग् यो, र ितनीह ले पिवऽ आत् मा र िवँ वासले भिरपूणर् भएका 
िः तफनस, िफिलप, ूखरस, िनकनोर, तीमोन, पिमर्नास र एिन् टओिखयाका 
यहूदी मत मान् ने िनकोलाउसलाई छाने। ६ ितनीह ले यी मािनसह लाई 
ूिेरतह का सामनु् ने ल् याए र ूिेरतह ले ूाथर्ना गरे र ियनीह मािथ आफ् ना हात 
राखे।  ७ परमेँ वरको वचन ब  दैगयो, र चेलाह को संख् या य शलेममा 
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अत् यन् तै बकयो। पूजाहारीह मध् ये धेरै जनाले यस िवँ वासलाई महण गरे।  ८ 
िः तफनसले अनमुह र शिक्तले पूणर् भएर मािनसह का बीचमा ठूला-ठूला 
अचम् मका काम र िचन् हह  गरे। ९ तर कोही-कोहीचािहँ जो ः वतन् ऽ-दलका 
सभाघरकाह  (यसको नाम यही िथयो), र कुरेनी, अलेक् जेिन्सया, िकिलिकया 
र एिशयाका मािनसह  िथए, ितनीह ले खड़ा भई िः तफनससँग वाद-िववाद गनर् 
लागे। १० ितनी जनु बिु ले र आत् मा ारा बोल् थे, ितनीह ले त् यसको सामना 
गनर् सकेनन ्।", र ूिेरत १६:१-५ पावल डबीर् र लःु ऽामा पिन आए। त् यहाँ 
ितमोथी नाउँ भएका एक जना चेला िथए। ितनी एउटी िवँ वासी यहूदी ः ऽीका 
छोरा िथए, तर ितनका बबुा भने मीक िथए। २ लःु ऽा र आइकोिनयनका 
भाइह मा ितनको नाउँ चलेको िथयो। ३ ितनलाई पावलले साथमा लैजान 
इच् छा गरे। ती ठाउँह मा रहने यहूदीह का कारणले गदार् पावलले ितनलाई 
लगेर खतना गरे। िकनिक ितनका बबुा मीक िथए भन् ने उनीह  सबैलाई थाहा 
िथयो। ४ अब ितनीह  सहरह का बाटो भएर जाँदा ितनीह ले य शलेमका 
ूिेरतह  र एल् डरह ले गरेका िनणर्यह  ियनीह लाई पालन गनूर् भनी 
सनुाइिदए। ५ यसरी मण् डलीह  िवँ वासमा दि॑ला हुँदै र संख् यामा िदनहुँ 
ब  दैगए।"  
    सु को चचर्मा पिवऽ आत्माले परमेँ वरमा समिपर्त िवँ वासीह को 
माझमा कसरी सिबय भएर काम गनुर्भयो सो कुरा पढून ्भ े ूिेरत पःुतकका 
लेखक लूकाको मनशाय िथयो। 
   यो पिन ख्याल गनुर्होस ्िक, पिहलो शताब्दीमा ससुमाचारीय अिभयानले 
गदार् कितजना िवँ वासीह  बढे भनेर लूका संख्या ग  पिन िहिचिकचाएका 
िथएनन।् त्यसको अथर् कितजनाले बिप् तःमा िलए भनेर पिन गन्दै िथए। एकै 
िदन र एकै ठाउँमा ३०००ले बिप् तःमा िलए भनेर ूिेरत २:४१मा उनले 
उल्लेख गरेका छन ्भने ूिेरत ४:४मा ५०००ले बिप् तःमा िलएर भनेर िकटान 
गरेका छन।् िभडका िभड मािनसह  ूभमुा आए र बिप् तःमा िलए भनेर ूिेरत 
५:१४मा लेिखएको छ। 
  िलिडया, िफिलप्पीको कैदी हािकम, दु  आत्माले सताएको केटी वा 
इिथयोिपयाका नपुंसकको व्यिक्तगत जीवनमा नै िकन नहोस,् पिवऽ आत्माले 
ितनीह का दयह लाई कसरी पिरचालन गनुर्भयो भनेर लूकाले त्यसको 
ख्याल राख् दै लेखा राखेका िथए। व्यिक्तगत मािनस होस ् वा ठूलो िभड 
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परमेँ वरको साम ुूत्येक व्यिक्त परमेँ वरको लािग बालक वा वािलका सरह 
हनु।् जसको िनिम्त येशू मनुर्भयो सो मह वपूणर् तथ्यलाई हामीले िबसर्नहुु । 
धेरै धेरै मािनसह ले येशूलाई िवँ वास गरे भनेर संख्याूित हाॆो चासो 
रहेतापिन आिखरमा ससुमाचार ूचारको सफलता केवल ठूला ठूला ससुमाचार 
आयोजनाह बाट भन्दा पिन व्यिक्तगत ूयास र पहुँचले सफलता पाएको 
कुरालाई हामीले िवशेष ध्यानिदन ुपछर्। 
    ससुमाचार ूचार गिरए अनसुार नै िवँ वासीह  पिन बढेका कारणले 
त्यसलाई व्यविःथत गनर् नयाँ नया ँचचर्ह  ःथापना गिरएका िथए। सु का 
चचर्ह  ःथापना गदार् िवँ वासीह ले नया ँजीवन पाएको अनभुव गरेका िथए। 
आजको पिरूआेयमा पिन यो सन्देशलाई सान्दिभर्क वा मह वपूणर् मा ै पदर्छ। 
     नयाँ करारको चचर्को मखु्य केन्ििवन्द ुभनेकै ससुमाचार िथयो। हामी 
जो जहाँ भएतापिन हाॆो लआय पिन िकन अ लाई परमेँ वरको ूमे सनुाउने वा 
गवाही िदने नै हनुपुदर्छ त? 
 

३. पिवऽ आत्मा र गवाही  
  ूिेरतको पःुतकभिर नै पिवऽ आत्मा शिक्तशाली पमा सिबय 
हनुभुएको कुरालाई देखाइएको छ। िविभ  ूकारले येशूको गवाही िदन 
उहाँका िवँ वासीह ारा उहाँ सिबय ब ुहनु्छ। िविभ  ूितकूल र िवरोधी 
संःकार, संःकृित र मािनसह को साम ुगवाहीको चनुौित खप् न र सतावटह को 
सामाना गनर् येशूका िवँ वासीह लाई पिवऽ आत्माले बल िदनहुनु्छ। जनु 
मािनसले देखावटी पमा नभई िभऽी दयदेिख इमान्दािरताकासाथ सत्यको 
खोजी गदर्थे ितनलाई पिवऽ आत्माले अगवुाई गनुर्हनु्थ्यो।येशूले कुनै पिन 
सहरह मा चेलाह  जानभुन्दा पिहलानै उहाँले पूरा सहरका मािनसह का 
दयह  सत्यलाई अ ाल्न पिवऽ आत्मा ारा तयार पानुर्हनु्थ्यो। चेलाह ले 
किहल्यै नसोचेका अवसरका ढोकाह  पिवऽ आत्माले खोिलिदनभुएको िथयो 
तािक उहाँले ितनीह का िबयाकलापमा ितनीह लाई शिक्तसम्प  गराउन 
सक्नभुएकोहोस।् 
    देहायका पदह मा पिवऽ आत्माले चेलाह लाई गवाही िदन कसरी 
सिबय गराउन ुभएको िथयो । ती पदह मा पिवऽ आत्माले िविभ  पिरिःथितमा 
िविभ  तिरकाह  अपनाएर चेलाह लाई कसरी शिक्तसम्प  गराउनभुएको 
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िथयो? हेन ुर्होस ् ूिेरत ७:५४-५६ "५४ जब ितनीह ले यी कुरा सनेु तब 
ितनीह  बु  भए र िरसले दा॑ा िक  न लागे। ५५ तर ितनले (िःतफन) चािहँ 
पिवऽ आत् माले भिरपूणर् भईकन ः वगर्ितर एकटक लाएर हेरे, र परमेँ वरको 
मिहमा र येशूलाई परमेँ वरको दािहनेपि  उिभरहनभुएको देखे। ५६ ितनले भने, 
'हेर, ः वगर् उयेको म देख् छु, र मािनसको पऽुलाई परमेँ वरको दािहनेपि  
उिभरहनभुएको म देख् तछु।'", ूिेरत ११:११-१८ "११ त् यित नै बेला 
कैसिरयाबाट मकहाँ (पऽसु) पठाइएका तीन जना मािनसह  हामी बसेको घरमा 
आइपगेु। १२ निहचिकचाई ितनीह का साथमा जान मलाई पिवऽ आत् माले 
भन् नभुयो। यी छ जना भाइह  पिन मेरो साथ लागेका िथए, र हामी त् यस 
मािनसको घरमा पः य । १३ उनले हामीलाई बताए, िक एउटा ः वगर्दूत उनको 
घरमा उिभएर यसो भिनरहेका उनले देखे, 'योप् पामा मान् छे पठाएर पऽसु भिनने 
िसमोनलाई बोलाइपठाऊ। १४ उनले ितमीलाई वचन सनुाउनेछन ्, जस ारा 
ितमीले उ ार पाउनछेौ, ितमी र ितॆा सारा पिरवारले।' १५ जब मैले बोल् न 
थाल, तब सु मा हामीमािथ ओलर्नभुएकोजः तै पिवऽ आत् मा ितनीह मािथ पिन 
ओलर्नभुयो। १६ तब ूभलेु भन् नभुएको त् यो वचन मलाई याद भयो, 'यूहन् नाले 
त पानीले बिप् तः मा िदए, तर पिवऽ आत् मामा ितमीह को बिप् तः मा हनेुछ।' 
१७ ूभ ु येशू भीं टमािथ िवँ वास गदार् परमेँ वरले हामीलाई जनु वरदान 
िदनभुयो, ितनीह लाई पिन त् यही वरदान िदनभुएपिछ परमेँ वरलाई रोक् न सक् ने 
म को हुँ र?  १८ यी कुरा सनेुपिछ ितनीह  चपू भए, र यसो भन् दै 
ितनीह ले परमेँ वरको मिहमा गरे, 'अब त परमेँ वरले अन् यजाितह लाई पिन 
जीवनको िनिम् त पँ चा ाप िदनभुएछ।'", ूिेरत १५:२४-२९ "२४ हामीले 
सनेुका छ , िक हाॆा बीचका कुनै-कुनैले हाॆो आदेशिवना नै तपाईंह का मन 
अिः थर तलु् याएर तपाईंह लाई कैय  कुराले द:ुख िदएका छन ्। २५ यसकारण 
हामी सबैले सवर्सम् मित ारा गरेको िनणर्यअनसुार कितपय मािनसह लाई चनेुर 
ितनीह लाई हाॆा िूय बारनाबास र पावलका साथमा तपाईंह कहा ँ पठाउन 
हामीलाई उिचत लाग् यो। २६ यी मािनसह  यः ता हनु ्, जसले हाॆा ूभ ुयेशू 
भीं टको खाितर आफ् ना ूाण जोिखममा पारेका छन ्। २७ यसकारण हामीले 
यहूदा र िसलासलाई पठाएका छ। ितनीह ले पिन सोही कुराह  मखैुले 
बताउनेछन ्। २८ िकनभने पिवऽ आत् मा र हामीह लाई यो उिचत लाग् यो, िक 
यी आवँ यक कुराह बाहेक अ  बढ़ी बोझ तपाईंह लाई बोकाउनहुुँदैन। २९ 
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तपाईंह  मूितर्ह लाई बिल चढ़ाएको थोक, रगत, गला अँ ाएर मारेको 
पशकुो मास ु र व् यिभचारबाट अलग् ग रहनहुोस ्। यी कुराह बाट अलग् ग 
रहनभुयो भने असल हनेुछ। िबदा।'", र ूिेरत १६:६-१० "६ पिवऽ 
आत् माबाट एिशयामा वचन ूचार गनर् मनाही भएकोले ितनीह  िृिगया र 
गलाितयाका इलाकाह  भएर गए। ७ माइिसयाको साँधमा आएपिछ ितनीह ले 
िबिथिनयातफर्  जाने िवचार गरे। तर येशूका आत् माले ितनीह लाई जान 
िदनभुएन। ८ तब माइिसया भएर ितनीह  ऽोआसमा गए। ९ राती पावललाई 
एउटा दशर्न भयो, 'माकेडोिनयाको एक जना मािनस खड़ा भई ितनलाई िबन् ती 
गिररहेको िथयो, 'माकेडोिनया आउनहुोस ्, र हामीलाई सहायता गन स ्।' १० 
जब ितनले यो दशर्न पाए, तु न् तै हामी माकेडोिनया जान तयार भय । हामीले 
यो िनँ चय गर् य  िक ितनीह लाई ससुमाचार ूचार गनर् परमेँ वरले हामीलाई 
बोलाउनभुएको रहेछ।" 
     ूथम शताब्दीमा पिवऽ आत्मा िविभ  तिरकाले कसरी सिबय 
हनुभुयो। साँच्चै भ ुपदार् त्यो अत्यन्तै अचम्मको िवषय िथयो। मािथ उल्लेख 
गिरएका िवषयह  उदाहरण माऽै हनु।् धमर्को नाउँमा िनदर्यी भएका र 
सम्हाल्नै नसिकने िभडले िःटफनसलाई ढु ाको वषार् गराएतापिन िःटफनलाई 
ूभकुो िनिम्त गवाही िदन पिवऽ आत्माले शिक्त िदनभुएको िथयो। अिृका 
महादेशको इिथयोिपया देशमा सत्यको खोिजगन ूिति त अथर्मन्ऽीकहा ँ
िफिलपलाई पठाउन पिवऽ आत्माले  अचम्म तिरकाले अ॑ाउनभुएको िथयो। 
यसले पूरै अिृकी महादेशभिर नै ससुमाचारको िनिम्त ढोका खोलेको िथयो। 
अयहूदी वा अन्य जाित वा िवदेशी भनेर ितरःकृत िवँ वासीह माझ पिन पिवऽ 
आत्मा खिननहुदुा परमेँ वर केवल यहूदी जाितको माऽ नभई सबैको हनुहुनु्छ 
भनेर ःवीकानर् पऽसुलाई पिवऽ आत्माले नै राजी गराउनभुएको िथयो। यिद 
कुनै अन्य जाितले इसाई हनु चाहेमा  उसको खतना गनुर्पछर् र यहूदी धमर् 
संःकार अपनाएरमाऽ ूवेश िदनपुछर् भनेर चचर्मा ठूलो िववाद भएको िथयो। 
जसले चचर् नै टुिबने अवःथामा पयुार्एको िथयो। तर पिवऽ आत्माले चचर्का 
सबै िवँ वासीह लाई भेला गराउनभुएर ितनीह लाई एकताको सऽुमा 
बाँध्नभुयो। पावलले यरुोपमा ससुमाचार ूचार होस ्भनेर पिवऽ आत्माले नै 
पावलको िनिम्त ढोका खोल्नभुएको िथयो। नयाँ करारको चचर्मा पिवऽ आत्मा 
सिबय हनुहुनु्थ्यो भने अिहले पिन चचर्को जीवनमा उहाँ सिबय हनुहुनु्छ र 
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भइरहन चाहनहुनु्छ। हामीलाई शिक्तसम्प  गराउन, बल िदन, िसकाउन, 
अगवुाइ गनर्, एकताको सऽुमा बाँध्न र संसारमा मह वपूणर् संदेशह  सनुाउन 
हामीलाई पठाउन उहाँ अत्यन्तै इच्छुक हनुहुनु्छ। हामीबाट नै पु ष र ीह  
येशू र सत्यितर डोिरऊन ्भ े पिवऽ आत्माको चाहना छ। हामीले यो बझु्न 
ज री छ िक उहाँ अिहले पिन सिबय हनुहुनु्छ र हामी ारा आज पिन उहाँले 
काम गिररहनभुएको छ। उहाँ ूिेरत र सु को चचर्मा सिबय हनुहुनेु 
िहजोकोमाऽ पिवऽ आत्मा हनुहुु  तर आज पिन उहाँ सिबय हनुहुनु्छ र 
परमेँ वरूित इमान्दािरताका साथ आःथावान ्उहाँका जनह मा उहाँ सिबय 
हनु चाहनहुनु्छ। 
     हाॆो जीवनलाई पिवऽ आत्माले अझ शिक्तसम्प  गराउन र 
ससुमाचारको ढोका खोिलिदनका लािग हामी दैिनक पमा के गनर् सक्छ ? 
हामीले कःता साहिसक िनणर्यह  गनर् आवँयक छ जसले उहाँ ारा हामीमाफर् त 
महान ्कायर् सम्प  हनु सकोस?् 
 

४. पिवऽ आत्मा, परमेँ वरका वचन र गवाहीह  

     गवाही िदने कायर्मा नयाँ करारको चचर्को केन्ििवन्द ु परमेँ वरको 
वचन िथयो। पेिन्टकोःटको समयमा पऽसुले भाषण गदार् हजार  मािनसह ले 
सिुनरहेका िथए। उनले आफ्नो भाषणमा येशू भी  नै मसीह हनुहुनु्छ भ  े
ठूलो ूमाण परुानो करारबाटै िदएका िथए। आफू मािरन ु भन्दा पिहले 
िःटफनसले आफ्नो गवाही िददा उनले परुानो करारकै इॐाएली इितहासको 
समीक्षा ूःततु गरेका िथए। "परमेँ वरको वचन इॐाएलका सन्तानह कहाँ 
पठाइएको िथयो" भनेर पऽसुले भनेका िथए र रोमी िसपाहीकँो हािकम 
कणिलयससँग येशूको पनु त्थानको बारेमा सनुाएका िथए (ूिेरत १०:३६ 
पान्तिरत)। येशू मसीहको आगमनको बारेमा परुानो करारमा उल्लेख 

गिरएको भिवंयवाणी ूिेरत पावलले बारम्बार सम्बोधन गरेका िथए। 
इिथयोिपयाको अथर् मन्ऽी जो यशैया ५३ पढ्दै िथए उनलाई त्यही अध्यायबाट 
येशूको जीवनको बारेमा िफिलपले खलुःत पारेका िथए। ूत्येक पटक येशूका 
चेलाह ले समुाचारको बारेमा जानकारी िदँदा आफ्नो बोलीबाट होइन परुानो 
करारमा लेिखएको परमेँ वरको वचनलाई नै उदधृत गरेका िथए। पिवऽ 
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आत्मा ारा ूिेरत वचन नै ितनीह को ससुमाचार सनुाउने अिधकारको आधार 
िथयो। 
     देहायका केही पदह  पढ्नहुोस।् ती पदह ले नयाँ करारको चचर्ले 
िदने गवाहीमा पिवऽ आत्मा र परमेँ वरको वचन वा परुानो करारबीच रहेको 
सम्न्धका िवषयमा हामीलाई कसरी िसकाउँदछ? हेन ुर्होस,् ूिेरत ४:१-४ "१ 
पऽसु र यूहन् ना मािनसह सगँ बोल् दै नै िथए, पूजाहारीह , मिन् दरका कप् तान र 
सदकुीह  ितनीह कहा ँआए। २ उनीह  िरसाएका िथए, िकनिक येशूमा 
पनु त् थान हनु् छ भन् ने कुरा ितनीह ले मािनसह लाई िसकाउँदैिथए र घोषणा 
गदिथए। ३ तब उनीह ले ियनीह लाई पबे, र भोिलपल् टसम् म थनुामा राखे, 
िकनभने त् यस बेला साँझ पिरसकेको िथयो। ४ तर वचन सनु् नेह मध् ये धेरैले नै 
िवँ वास गरे, र िवँ वास गन मािनसह को संख् या ूाय: पाँच हजार भयो।", 
ूिेरत ४:२७-३१ "२७ िकनभने साँच् चै तपाईंले अिभषके गनुर्भएका, तपाईंका 
पिवऽ सेवक येशूको िव मा हेरोद र पिन् तयस िपलातस दवैु जना, अन् यजाित र 
इॐाएलीह सँग यसै सहरमा भेला भएका िथए। २८ त् यही गनर्लाई जे तपाईंको 
बाहलुीबाट र तपाईंको योजनाअनसुार अिघबाटै ठहराइएको िथयो। २९ अब हे 
ूभ,ु ितनीह का धम् कीमािथ नजर गनुर्होस ्, र तपाईंका दासह लाई पूरा 
साहसिसत तपाईंको वचन बोल् न िदनहुोस ्, ३० र िनको पानर्लाई तपाईंले आफ् नो 
बाहलुी फैलाउनहुुँदा, आफ् ना पिवऽ सेवक येशूको नाउँ ारा िचन् ह र आँ चयर् 
कामह  होऊन ्।" ३१ ितनीह ले ूाथर्ना गिरसकेपिछ ितनीह  भेला भएको 
ठाउँमा कम् प भयो, र ितनीह  सबै जना पिवऽ आत् माले भिरए, र ितनीह ले 
साहसिसत परमेँ वरको वचन बोले।", ूिेरत १३:४८-५२ "४८ जब 
अन् यजाितह ले यी कुरा सनेु, ितनीह  खशुी भए, र परमेँ वरको वचनको 
ूशंसा गरे, र अनन् त जीवनको लािग िनयकु्त भएकाह  जितले िवँ वास गरे। 
४९ ूभकुो वचन सबै इलाकाभिर फैिलयो। ५० तर पावल र बारनाबासका 
िव  यहूदीह ले भक्त र ूितिं ठत ः ऽीह  र सहरका मखु् य-मखु् य 
मािनसह लाई उक् साए, र उनीह लाई आफ् नो साँधिसमाना बािहर कटाइिदए। 
५१ तर उनीह चािहँ आफ् ना खु ाको धलुो ितनीह का िव मा टकटक् याएर, 
आइकोिनयनमा आए। ५२ चेलाह  आनन् द र पिवऽ आत् माले पिरपूणर् भए।", 
ूिेरत १७:१-४ "१ पावल र िसलास अिम् फपोिलस र अपोल् लोिनयाको बाटो 
भएर थेसलोिनकेमा आए। त् यहाँ यहूदीह को एउटा सभाघर िथयो। २ पावल 
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आफ् नो आदतअनसुार ितनीह कहा ँ िभऽ गए, र तीन सातासम् म धमर्शाः ऽबाट 
ितनीह सगँ बहस गदरहे। ३  'भीं टलाई अवँ य द:ुख भोग् न ु र मतृकबाट 
जीिवत हनुपुथ् य , र यी नै येशू, जसको ससुमाचार म तपाईंह लाई सनुाउँछु, 
उहाँ नै भीं ट हनुहुनु् छ' भन् ने कुराको अथर् खोिलकन ितनले ूमािणत गिरिदए। 
४ ितनीह मध् ये कित जना िवँ वास गरेर पावल र िसलासतफर्  लागे। ठूलो 
संख् यामा ईँ वरभक्त मीकह  र कितपय ूमखु मिहलाह  पिन लागेका िथए।" 
र ूिेरत १८:२४-२८ "२४ अलेक् जेिन्सया-िनवासी अपोल् लोस नाउँका एक जना 
यहूदी एिफससमा आए। ितनी एक जना कुशल वक्ता र धमर्शाः ऽमा पोख् त 
िथए। २५ ितनले ूभकुा मागर्को िशक्षा पाएका िथए, र आत् मामा उत् सािहत भई 
ितनले येशूका िवषयका कुराह  ठीक-ठीकसँग बोल् ने र िसकाउने गथ। य िप 
ितनले यूहन् नाको बिप् तः मा माऽ जानेका िथए। २६ ितनी सभाघरमा साहसपूवर्क 
बोल् न थाले। तर ितनले बोलेका कुरा सनेुर िूिः कला र अिकलासले ितनलाई 
आफ् नो घरमा ल् याए, र परमेँ वरका मागर्को अथर् झन ् ूं टसँग बझुाइिदए। २७ 
ितनले अखैयामा जाने मन गदार् भाइह ले ितनलाई त् यहाँ जाने ूोत् साहन िदए, र 
ितनलाई महण ग न ् भनी त् यहाँका चेलाह लाई उत् साह िदएर पऽ लेखे। ितनले 
त् यहाँ पगेुर अनमुह ारा िवँ वास गनह लाई धेरै सहायता गरे। २८ िकनिक 
ितनले धमर्शाः ऽका वचन ारा येशू नै भीं ट हनुहुनु् छ भन् ने कुरा देखाईकन 
यहूदीह लाई सबैका सामनु् ने िबलकुल िन र तलु् याए।" 
     त्यही पिवऽ आत्मा जसले परमेँ वरको वचन लेख् न ूरेणा िदनभुयो र 
उहाँले नै मािनसह को जीवन पिरवतर्न गनर् परमेँ वरको वचनलाई ूयोग 
गनुर्हनु्छ। परमेँ वरको वचनमा जीवन िदने शिक्त छ िकनभने पिवऽ 
आत्मा ारा िदइने वचन  येशू भी को जीिवत वचन हो। 
    परमेँ वरको वचन िकन शिक्तशाली र मािनसह को जीवन पिरवतर्न 
गन खालको छ? हेन ुर्होस,् २ पऽसु १:१९-२१ "१९ हामीिसत भएका 
अगमवक्ताह को वचन अझ िनिँ चत भएको छ। िझसिमसे उज् यालो नहोउञ् जेल 
र ितमीह का दयमा िबहानको तारा नउदाउञ् जेल अन् धकारमा बिलरहेको 
िदयोलाई झ ितमीह ले त् यस वचनलाई ध् यान िदयौ भने असल गनछौ। २० 
सवरू् थम ितमीह ले यो बझु् नपुदर्छ, िक पिवऽधमर्शाः ऽको कुनै अगमवाणी 
व् यिक्तगत व् याख् याको िवषय होइन। २१ िकनिक मािनसको इच् छाबाट कुनै 
अगमवाणी आएन, तर पिवऽ आत् माबाट ूरेणा पाएर मािनसह ले परमेँ वरको 
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तफर् बाट बोलेका हनु ्।" र िहॄू ४:१२ "िकनिक परमेँ वरको वचन जीिवत र 
िबयाशील हनु् छ, र कुनै पिन दईुधारे तरवारभन् दा बढ़ी धािरलो हनु् छ। यसले 
ूाण र आत् मालाई त् यसका जोनीर्-जोनीर् र हाड़को गदुीसम् मलाई भाग-भाग 
पा ञ् जेल वारपार छे  ने र दयका िवचार र इच् छा जाँच् न सक् ने हनु् छ।"   
     "यस संसारको अिःतत्वलाई ःथापना गन सजृनात्मक उजार् 
परमेँ वरको वचनमा छ। वचनले िवँ वासीलाई शिक्त सम्प  गराउँछ। यसले 
जीवन उत्पादन गदर्छ। हरेक आदेश हाॆो िनिम्त ूित ा हो। यिद हामीले 
हाॆ ैइच्छाले यसलाई महण गर् य  र हाॆ ैआत्माले यसलाई आत्मसात ्गर् य  
भने जीवन िदनहुनेु अनन्तका परमेँ वरसँग हामी गाँिसरहेका हनेुछ । 
मािनसह को ःवभावलाई परमेँ वरको वचनले आमूल पिरवतर्न गदर्छ र 
उसलाई परमेँ वरको ःव पमा पनु:सिृ  गराइिदन्छ।"-एलेन जी ाइट, 
एजकेुशन प ृ१२६बाट पान्तिरत। 
    बाइबलले मािनसह को जीवन पिरवतर्न गनर् िकन शिक्त िदन्छ भने 
जनु पिवऽ आत्माले बाइबल लेख् न ूरेणा िदनभुयो त्यही पिवऽ आत्माले 
हामीलाई बाइबल पढ्दा  हाॆो जीवन पिरवतर्न गनर् ूरेणा िदनहुनु्छ। जब 
हामी अ लाई परमेँ वरको वचन सनुाउँछ  तब पिवऽ आत्माको ूरेणा ारा 
लेिखएको बाइबलबाट वचन सु ेको जीवन पिरवतर्न गनर् पिवऽ आत्माले नै 
काम गनुर्हनु्छ। याद गनुर्होस,् हाॆा वचन वा बोलीह  होइनन ्तर उहाँको 
वचनलाई आिशष िदन परमेँ वरले ूित ा गनुर्भएको छ। शिक्त परमेँ वरको 
वचनमा छ मािनसह को तकर् , अनमुान, दशर्न र िव ामा होइन। 
 

५. मािनसको जीवन पिरवतर्न गन शिक्त, पिवऽ आत्मा 
    यिद हामीले ूिेरतको पःुतक ध्यान िदएर अध्ययन गर् य  भने 
परमेँ वरले पिवऽ आत्मा ारा अनेक  अचम्मका कामह ारा मािनसको 
जीवनमा कसरी काम गिररहनभुएको छ सो हामी भे ाउनेछ । मािनसको 
िदमागमा कोिरएका कुनै पिन धमर्, संःकृित, रा , जात, वणरू् ित पूवार्मह नरािख 
ब  ितनीह बाट मािथ उचिलएर मािनसह को पूरा जीवन नै आमूल पिरवतर्न 
भएको ज्वलन्त उदाहरणह  ूिेरतको पःुतकमा पाइन्छ। सानैदेिख लागेको 
बानीलाई पिरवतर्न गनर् नचाहने मािनसह को मनिःथित वा िशक्षामा चासो 
नराख् ने मािनसह लाई ससुमाचारको शिक्तले ती बानीह  वा अिशिक्षत भइरहने 
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चाहनालाई पिरवतर्न गरेको िथयो। येशूको अनमुह र सत्यताले ितनीह को 
आत्मा र मानिसकता पिरवतर्न भएको िथयो। मािनस जहाँ छ त्यही ँउसलाई 
पिवऽ आत्मा भेट्नहुनु्छ, तर उहाँले ितनीह लाई त्यितकै छोड्नहुु । उहाँको 
उपिःथितमा ितनीह  पिरवतर्न हनु्छन।् ितनीह को जीवनशैली होस ् वा 
सोचिबचार पिवऽ आत्माले पूरै पिरवतर्न वा नयाँ जीवन िदनहुनु्छ। 
     देहायका पदह मा केही मािनसह को आत्मपिरवतर्न कसरी भयो भनेर 
उल्लेख गिरएको छ। मािनसह  जनुसकैु पृ भिूमबाट आएका भएतापिन यिद 
ितनीह  परमेँ वरितर फकर् न राजी भएको खण्डमा ितनीह लाई पिरवतर्न गन 
शिक्त परमेँ वरसँग छ भनेर ूिेरतको पःुतकमा िदइएका केही िववरणह ले 
भन्दछ हेन ुर्होस।् ूिेरत १६:१-३४ "१ पावल डबीर् र लःु ऽामा पिन आए। 
त् यहाँ ितमोथी नाउँ भएका एक जना चेला िथए। ितनी एउटी िवँ वासी यहूदी 
ः ऽीका छोरा िथए, तर ितनका बबुा भने मीक िथए। २ लःु ऽा र 
आइकोिनयनका भाइह मा ितनको नाउँ चलेको िथयो। ३ ितनलाई पावलले 
साथमा लैजान इच् छा गरे। ती ठाउँह मा रहने यहूदीह का कारणले गदार् 
पावलले ितनलाई लगेर खतना गरे। िकनिक ितनका बबुा मीक िथए भन् ने 
उनीह  सबैलाई थाहा िथयो। ४ अब ितनीह  सहरह का बाटो भएर जाँदा 
ितनीह ले य शलेमका ूिेरतह  र एल् डरह ले गरेका िनणर्यह  ियनीह लाई 
पालन गनूर् भनी सनुाइिदए। ५ यसरी मण् डलीह  िवँ वासमा दि॑ला हुँदै र 
संख् यामा िदनहुँ ब  दैगए। ६ पिवऽ आत् माबाट एिशयामा वचन ूचार गनर् मनाही 
भएकोले ितनीह  िृिगया र गलाितयाका इलाकाह  भएर गए। ७ माइिसयाको 
साँधमा आएपिछ ितनीह ले िबिथिनयातफर्  जाने िवचार गरे। तर येशूका आत् माले 
ितनीह लाई जान िदनभुएन। ८ तब माइिसया भएर ितनीह  ऽोआसमा गए। 
९ राती पावललाई एउटा दशर्न भयो, माकेडोिनयाको एक जना मािनस खड़ा 
भई ितनलाई िबन् ती गिररहेको िथयो, 'माकेडोिनया आउनहुोस ्, र हामीलाई 
सहायता गन स ्।' १० जब ितनले यो दशर्न पाए, तु न् तै हामी माकेडोिनया 
जान तयार भय । हामीले यो िनँ चय गर् य  िक ितनीह लाई ससुमाचार ूचार 
गनर् परमेँ वरले हामीलाई बोलाउनभुएको रहेछ। ११ तब हामीह  ऽोआसबाट 
जहाजमा चढ़ी सोझै सामोााकेितर गय , र भोिलपल् ट िनयापोिलसमा आइपगु् य , 
१२ र त् यहाँबाट िफिलप् पीमा आइपगु् य , जो माकेडोिनयाको ूमखु सहर र रोमी 
उपिनवेश पिन हो। हामी त् यस सहरमा केही िदन बः य । १३ अब शबाथमा 
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सहरको ढोकाबाट बािहर नदी िकनारमा गय , िकनिक त् यहाँ ूाथर्ना गन ठाउँ 
छ भनी हामीले अनमुान लगाएका िथय , र त् यहाँ हामी बः य  र जम् मा भएका 
ः ऽीह सगँ बातिचत गनर् लाग् य । १४ अिन िथआटीरा सहरकी िनवासी, बैजनी 
वः ऽको व् यापार गन िलिडया नाउँकी एउटी ईँ वरभक्त ः ऽीले हाॆा वचन 
सिुनन ्। पावलले बोलेका कुरा ध् यानसगँ सनूुन ् भनेर ूभलेु ितनको दय 
खोिलिदनभुयो। १५ जब ितनी र ितनका घरका सबैको बिप् तः मा भयो, तब 
ितनले हामीलाई िबन् ती गिरन ्, 'यिद तपाईंह ले मलाई ूभकुी िवँ वासीनी 
ठान् नहुनु् छ भने मेरो घरमा आएर बः नहुोस ्।' र ितनले हामीलाई कर लगाइन ्। 
१६ जब हामी ूाथर्ना गन ठाउँमा गइरहेका िथय , तब जोखना हेन आत् मा 
भएकी एउटी कमारी केटीसँग हाॆो भेट भयो, जसले जोखना हेरेर त् यसका 
मािलकह का िनिम् त धेरै कमाइ गिरिदन् थी। १७ त् यो पावल र हाॆा पिछपिछ 
लागी, र यसो भन् दै िचच् च् याई, 'यी मािनसह  सव च् च परमेँ वरका सेवकह  
हनु ्। ियनीह ले ितमीह लाई मिुक्तका बाटोको घोषणा गछर्न ्।' १८ त् यसले 
धेरै िदनसम् म यसो गिररही। तब पावलले िझजो मानेर फनक् क फकीर् त् यस 
दुं  टात् मालाई भने, 'येशू भीं टको नाउँमा म तँलाई त् यसबाट िनः कने आ ा 
गदर्छु।' अिन त् यो दुं  टात् मा त् यही घड़ी िनिः कहाल् यो। १९ तर त् यसका 
मािलकह ले ितनीह का कमाइका आशा िवफल भएको देखेर पावल र 
िसलासलाई समातेर बजारको चोकमा शासकह कहा ँ तान्दै लगे। २० अिन 
ितनीह लाई सहरका हािकमह कहाँ ल् याएर भने, 'यी मािनसह  यहूदी हनु ्, 
ियनीह ले हाॆो सहरमा गोलमाल मच् चाउँछन ्। २१ ियनीह ले यः ता-यः ता 
ूथाह  िसकाउँछन ् जो हामी रोमीह लाई महण गनर् वा पालन गनर् न् यायस त 
छैन।' २२ तब भीड़ह  िमलेर ितनीह मािथ जाइलागे। सहरका हािकमह ले 
ितनीह का वः ऽ च् यातेर फािलिदए, र ितनीह लाई छड़ी लगाउने आ ा िदए। 
२३ उनीह ले ितनीह लाई िनकै छड़ी लगाएपिछ ितनीह लाई झ् यालखानमा 
हािलिदए, र झ् यालखानका हािकमलाई यी कैदीह लाई कड़ा िनगरानीमा राख् ने 
हकुुम िदए। २४ यः तो हकुुम पाएर उनले ितनीह लाई झ् यालखानको िभऽी 
भागमा लगी ितनीह का खु ामा िठँगरुो ठोकेर रािखिदए। २५ तर आधा 
रातितर पावल र िसलास ूाथर्ना गद परमेँ वरका भजन गाइरहेका िथए, र अ  
कैदीह ले सो सिुनरहेका िथए। २६ तब एक् कािस एउटा ठूलो भचालो गयो, र 
झ् यालखानका जगह  हिल् लए, र तु न् तै जम् मै ढोकाह  उियए, र सबैका 
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बन् धनह  खलेु। २७ झ् यालखानका हािकम िनिाबाट ब् यूझेँ, र झ् यालखानका 
ढोकाह  उयेका देखेर कैदीह  सबै भािगसके भन् ठानेर उनले अपहत् या गन 
िवचारले आफ् नो तरवार थतेु। २८ तर पावलले चक  सोरले यसो भन् दै कराए, 
'तपाईंले आफूलाई केही नोक् सानी नगनुर्होस ्, िकनिक हामी सबै यही ँछ।' २९ 
तब ब ी मागेर उनी हामफाल् दै िभऽ आए, र डरले काम् दै पावल र िसलासका 
अगािड घोप् टो परे। ३० ितनीह लाई बािहर ल् याएर उनले भने, 'उ ार 
पाउनलाई मैले के गनुर्पछर्?   
  ३१ अिन ितनीह ले भने, 'ूभ ु येशू भीं टमा िवँ वास गनुर्होस ्, र 
तपाईंले उ ार पाउनहुनेुछ, तपाईं र तपाईंका पिरवारले।' ३२ ितनीह ले 
उनलाई र उनको घरमा भएका जित सबैलाई ूभकुो वचन सनुाए। ३३ तब 
रातको त् यही घड़ी उनले ितनीह लाई लगेर घाउ धोइिदए। अिन उनी र उनका 
पिरवारले तु न् तै बिप् तः मा िलए। ३४ त् यसपिछ ितनीह लाई घरमा ल् याएर 
ितनीह का सामने भोजन रािखिदए, र परमेँ वरमा िवँ वास गरे भन् ने कुरामा 
उनका सारा पिरवारसगँ उनी आनिन् दत भए।" र ूिेरत १७:२२-३४ "२२ 
पावलले अिरयोपागसको बीचमा खड़ा भएर भने, 'एथेन् सका मािनस हो, 
तपाईंह लाई म सब कुरामा अित धमार्नरुागी देख् तछु, २३ िकनिक घमुिफर 
गदजाँदा तपाईंह ले पजु् ने वः तहु  मैले देखे। मैले एउटा यः तो वेदी पिन भे ाए ँ
जसमा 'अ ात देवताको िनिम् त' भन् ने खोिपएको रहेछ। यसैले जसलाई तपाईंह  
नजािनकन पजु् नहुनु् छ उनलाई म तपाईंह का माझमा घोषणा गदर्छु। २४ 
'परमेँ वर, जसले संसार र त् यसमा भएका यावत ् थोक बनाउनभुयो, उहाँ ः वगर् 
र पथृ् वीका ूभ ु भएका हनुाले हातले बनाएको मिन् दरमा वास गनुर्हनु् न, २५ 
उहाँलाई कुनै थोकको खाँचो परेजः तो गरी मान् छेको हातबाट उहाँको सेवा 
हनुपुछर् भनी नसोच् नहुोस ्। िकनभने उहाँले नै सबैलाई जीवन, सास र सबै चीज 
िदनहुनु् छ। २६ उहाँले एक जनाबाट समः त पथृ् वीमा वास गनर् मािनसको ूत् येक 
जाित बनाउनभुयो। ितनीह का िनवासका अविध र सीमा पिन तोिकिदनभुयो, 
२७ ितनीह ले परमेँ वरलाई खोजून ्, शायद ितनीह ले छामछुम गरेर उहाँलाई 
भे ाउलान ् िक भन् ने आशामा यसो गिरयो। तर पिन उहाँ हामी हरेकबाट टाढ़ा 
हनुहुनु् न।  २८ िकनभने 'हामी उहाँमा िजउँछ , र उहाँमा चहलपहल गछ  र 
उहाँमा हाॆो अिः तत् व छ।' तपाईंह का आफ् नै किवह ले पिन भनेका छन ्, 
'हामी िनँ चय उहाँकै सन् तान ह ।' २९ तब हामी परमेँ वरका सन् तान भएका 
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हनुाले, परमेँ वर सनु, चाँदी वा पत् थरजः तै हो भनी हामीले ठान् नहुुँदैन' 
ियनीह चािहँ मान् छेका कला र कल् पनाका ूित प माऽ हनु ्। ३० यः तो 
अ ानताका समयलाई परमेँ वरले ध् यान िदनभुएन, तर अब ूत् येक ठाउँमा सब 
मािनसह लाई पँ चा ाप गन आ ा िदनहुनु् छ। ३१ िकनिक उहाँले एक िदन 
तोिकिदनभुएको छ, जनु िदन उहाँले आफूले िनयकु्त गनुर्भएका एक जना 
व् यिक्त ारा धािमर्कतामा संसारको इन् साफ गनुर्हनेुछ। उनलाई मतृकबाट जीिवत 
पानुर्भएर उहाँले सबै मािनसह लाई यसको ूमाण िदनभुएको छ।' ३२ जब 
ितनीह ले मतृकबाट जीिवत हनेु िवषयमा सनेु, तब कसै-कसैले िगल् ला गरे। 
तर अ ह ले चािहँ 'हामी फेिर यस िवषयमा ितॆा कुरा सनु् नेछ ' भने। ३३ 
त् यसपिछ पावल ितनीह का बीचबाट गए। ३४ तर कोही मािनसह  ितनका 
साथ लागे, अिन िवँ वास गरे। ितनीह मध् ये अिरयोपागसका िडयनिुसयस, 
दामािरस नाउँ भएकी एउटी ः ऽी, र अ ह  पिन िथए।" र ूिेरत १८:१-११ 
"१ त् यसपिछ ितनी एथेन् सबाट िबदा भएर कोिरन् थमा गए। २ ितनले पोन् टस-
िनवासी अिकलास नाउँ भएका एक जना यहूदीलाई भेटे। ितनी आफ् नी पत् नी 
िूिः कलासँग इटािलयाबाट आएका िथए, िकनिक सॆा   क् लौिडयसले सबै 
यहूदीह लाई रोमबाट िनिः कजाने आ ा िदएका िथए। पावल उनीह लाई भे  न 
गए। ३ एकै पेशाका हनुाले ितनी पिन उनीह सगैँ बसे, र काम गरे। िकनिक 
उनीह को पेशा पाल बनाउने िथयो। ४ हरेक शबाथमा ितनी सभाघरमा बहस 
गथ, र यहूदी र मीकह लाई बझुाउने ूयत् न गथ। ५ जब िसलास र ितमोथी 
माकेडोिनयाबाट आइपगेु, पावल वचनको ूचारमा व् यः त िथए, र यहूदीह लाई 
येशू नै भीं ट हनुहुनु् छ भनी ितनले िशक्षा िदँदैिथए। ६ तर जब उनीह ले 
िवरोध गरेर ितनको िनन् दा गनर् लागे, तब ितनले आफ् नो लगुा टकटक् याएर 
उनीह लाई भने, 'ितमीह को रगत ितमीह कै थाप् लोमा परोस ्, म िनद ष छु। 
अब उूान् त म अन् यजाितह कहाँ जानेछु।' ७ तब ितनी त् यहाँबाट परमेँ वरको 
भिक्त गन तीतस यःु तस नाउँ भएका मािनसको घरमा गए। उनको घर 
सभाघरको छेवैमा िथयो। ८ सभाघरका शासक िबः पसले सपिरवार ूभमुा 
िवँ वास गरे, र कोिरन् थीह मध् ये पिन धेरैले पावलका वचन सनेुर िवँ वास गरे, 
र बिप् तः मा िलए।  ९ एक रात दशर्नमा ूभलेु पावललाई भन् नभुयो, 'नडराऊ, 
तर बोल् दैजाऊ, र चपू नलाग, १० िकनिक म ितॆो साथ छु, र कसैले 
ितमीलाई आबमण गरेर हािन गनर् सक् नेछैन, िकनिक यस सहरमा मेरा धेरै 
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मािनसह  छन ्।' ११ अिन परमेश ् वरको वचन िसकाउँदै पावल एक वषर् छ 
मिहनासम् म ितनीह सगँ बसे।" 
   मािथ उल्लेख गिरएका पाऽह  अचम्म खालका मािनसह  िथए। 
िलिडया भ े अत्यन्तै सफल र सम्प  यहूदी व्यापारी मिहला िथइन,् र 
िफिलपको झ्यालखानाका हािकम मध्यमवगर्को रोमी सरकारी कमर्चारी िथए। 
समाजका सवै वगर्ह मा पिवऽ आत्मा पगु्न सक्नहुनु्छ। मािनसह लाई 
पिरवतर्न गन उहाँको शिक्त सबैितर छ, चाहे ितनीह  पु ष होऊन ्वा मिहला, 
चाहे धनी होऊन ्वा गिरब, िशिक्षत वा अिशिक्षत नै िकन नहनु।् 
   मािथ िदइएको िववरणमा अिन्तम दईु पाऽह  अत्यन्तै उल्लेखनीय 
छन।् ितनीह मध् ये अिरयोपागसका िडयनिुसयस, दामािरस नाउँ भएकी एउटी 
ः ऽी िथइन ्जसले येशूलाई िवँ वास गनर् पगेुकी िथइन।् बाइबलको समयमा 
अथेिनयाको अिरयोपागस न्यायिधसह को एक समूह िथयो जसले 
मु ामािमलाह  हेदर्थ्यो। ितनीह  मीक समाजका ूिति त र गन्यमान्य 
व्यिक्तह  िथए। 
    पिवऽ आत्माको शिक्तले ूिेरत पावलले समाजको उच्च वगर्ह लाई 
पिन ससुमाचार ूचार गरेका िथए। िबःपस (ूिेरत १८:८) यहूदी िसिनगग 
अथार्त ्धािमर्क मिन्दरको हािकम िथए। यहूदी धमर्को परुानो करारका िव ान ्
िथए। यहूदीह को सोचिबचारको वारेमा उनलाई थाहा िथयो। पिवऽ आत्माले 
उनको जीवनमा पसेर उनको जीवनलाई नै पिरवतर्न गिरिदनभुयो। ती सबै 
वयानह ले हामीलाई यो िसकाउँदछ िक जब हामी येशूको िनिम्त गवाही बन्छ  
र उहाँका वचनह  अ लाई बाँड्छ  तब पिवऽ आत्माले उल्लेखनीय कामह  
गनुर्हनु्छ। समाजका िविभ  पृ भिूम भएका मािनसह , समाजका संःकार वा 
संःकृितमा उच्च ःथान पाएका मािनसह , िशिक्षत वा अिशिक्षत वगर्का 
मािनसह  र िविभ  धमरू् ित आःथा राख् ने मािनसह ले यिद सत्यूित आकिषर्त 
हनु चाहे भने ितनीह लाई पिवऽ आत्माले पिरवतर्न गनर् सक्नहुनु्छ। कसकहाँ 
जानपुछर्, कसकहाँ जान ुपदन वा कसलाई ससुमाचार सनुाउनपुछर् र कसलाई 
पदन भनेर हामीले किहल्यै पिन अनमुान गनुर्हु । हाॆो काम भनेको हाॆो 
सम्पकर् मा आएका मािनसलाई येशूको गवाही िदने हो। बाँकी काम ूभलेु नै 
गनुर्हनु्छ। 
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   येशूको मतृ्य ुकुनै िनिँ चत जाित, धमर् वा रा को िनिम्त नभएर समःत 
मानव जाितको िनिम्त हो। मािनसह  जहाँ जोसकैु भएतापिन वा जिहले 
भएतापिन ससुमाचार सु  पाउन ु ितनीह को नैसिगर्क अिधकार हो। यस 
िनणार्यक ानले कुनैपिन मािनस मिुक्त पाउनबुाट बिञ् चत हनुहुुँदैन भ  े कुरा 
हामीलाई कसरी िसकाउँदछ? 
 

उपसंहार: 
थप जानकारी: एलेन जी ाइट ारा िलिखत, द आक्टस ् अभ आपोःटल्सको 
प.ृ४७-५६को "द िगफ्ट अभ द िःपिरत" र द िडजाएर अभ एजेजको प.ृ 
६६७-६७२को "लेट नट योर हटर् बी शोबलु्ड।" 
     मािनसलाई मिुक्तको बाटोमा ल्याउन पिवऽ आत्माले परमेँ वर िपता र 
परमेँ वर पऽुसँग िमलेर काम गनुर्हनु्छ। जब हामी कुनै पिन गवाही िदने 
कायर्मा समावेश हनु्छ  तब हामी मािनसलाई मिुक्त िदने काममा पिवऽ 
आत्मासँग हातेमालो गिररहेका हनु्छ । उहाँले नै मािनसका दयह लाई 
मनाउनहुनु्छ। उहाँले मािनसह को िनिम्त अवसरका ढोकाह  खोिलिदनहुनु्छ। 
उहाँको वचनले मािनसको िदमागमा ब ी बािलिदन्छ र सत्यलाई ूकट 
गिरिदन्छ। धमर्, जात, वणर्, वगर्, देशी िवदेशी भनेर मािनसह ूितको भेदभाव 
वा पूवार्महको दासत्वबाट उहाँले हामीलाई ःवतन्ऽ पानुर्हनु्छ। संःकार, 
संःकृित, रहनसहन आिदको नाउँमा सत्यलाई धिुमल पान वा कालो चःमाले 
हेन बानीलाई उहालेँ पखािलिदनहुनु्छ र पाप तथा दु तालाई पािलराख् ने 
मानवीय खरािवको वन्धनबाट उहाँ हामीलाई मकु्त गनुर्हनु्छ। 
    जब हामी येशूको िनिम्त गवाही िदन्छ  तब हामी पिवऽ आत्मासँग 
हातेमालो गिररहेका हनु्छ  भ े कुरा सम्झन ु ज्यादै मह वपूणर् छ। अन्यथा 
हाॆो गवाही ारा कसैले येशूलाई महण गनर् पगु्यो भने पिन हामी अिभमानी 
हनुपगु्छ  र त्यसको जस हामी आफै िलन पगु्छ  (कितपय अगवुा वा 
पाःटरह  मैले गदार् यित मािनसह  इसाई भए भनेर जस िलन खोज्छन)्। 
मािनसका दयह लाई पिवऽ आत्माले नै तयार पािररहन ु भएको हनु्छ 
।जबिक हामी ससुमाचारको सन्देश िलएर जादा मािनस त्यो सन्देश सु  तयार 
हनु्छ। ससुमाचार सनुाउने कायर्बममा भाग िलन, सत्यले भिरएको पचार् बाँड्न, 
बाइबल अध्ययन गनर्, हाॆो गवाही िदन र कसैूित दया वा क णा देखाउन 
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हाॆो िदमागलाई उहाँले नै चलाइरहनभुएको हनु्छ। हाॆो सम्पकर् मा आएका 
व्यिक्तबाट हामी अलग भएपिन पिवऽ आत्माले नै उसको दयमा काम 
गिररहनभुएको हनु्छ। उसलाई मिुक्तको आत्म ानतफर्  डोयार्उन पिवऽ आत्माले 
नै उसको मनमा घचघच्याँई रहनहुनु्छ। 
 

िचन्तनमनन:् 
अ.  जब तपाईँ अ लाई गवाही िदँदै हनुहुनु्थ्यो त्यसबेला पिवऽ आत्माले 

तपाईँसगँ शिक्तशाली पमा काम गिररहनभुएको आभास ् तपाईँले 
पाउनभुएको छ? 

आ.   तपाईँको िवँ वासका िवषयह  अ लाई बाँड्न तपाईँ किहल्यै डराउन ु
वा िहचिकचाउनभुएको छ? त्यसवेला हामीमा पिवऽ आत्माले काम 
गिररहन ु भएको हनु्छ भ  ेआत्म ान ारा त्यस खालको डरलाई 
कसरी हटाउन सिकन्छ? 

इ.  यस अध्यायमा पिवऽ आत्माको भिूमकाको िबषयमा चचार् गर् य । 
हाॆो गवाही िदने ूयत् नमा पिवऽ आत्माले हामीबाट काम गनर् 
कःता िविभ  उपायह  अपनाउनहुनु्छ त्यस िवषयमा िचन्तनमनन ्
गनुर्होस।् जब हामी अ लाई गवाही िदन्छ  तब अ को जीवनलाई 
पिरवतर्न गनर् पिवऽ आत्माले हामीलाई कसरी सक्षम ्बनाउनहुनु्छ? 

ई.  गवाहीको केन्ििवन्द ुबाइबल नै हनुपुछर् भनेर हामीले यस अध्यायमा 
चचार् गर् य । हाॆो िवँ वास अथार्त ्आःथाको िनिम्त गवाही िदन ु
बाइबल अत्यन्तै िनणार्यक तत्व वा औजार िकन हनुपुछर्? 
बाइबललाई िवँ वास गन हामी सबैले यसको आिधकािरकता र 
यसको ूभावलाई पन्छाउन ेमािनसह को धरापबाट कसरी उम्कन?े 
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कथा ५ 
लगातार देिखएका चार सपनाह  

-आन्ड्र्य ुमेकचेःनी 
 

      जब अॄाहम िकटा िबहान तीन बजे उठे 
त्यसवेला उनले पिहलो सपना देिखसकेका िथए। उनी 
पिँ चम अिृकाको िगनी भ े क्षेऽको बफुा गाउँमा 
िथए। त्यस िदन िबहान उनले ूाथर्ना गनर् आफ्नो 
कोठा बािहर आगँनमा गनु्िी ओ ाएका िथए। "म 
४० वषर्को भइसक। मेरो ौीमती पिन छैन, सन्तान 
पिन छैन, काम पिन छैन र पैसा पिन छैन। मलाई 

सहयोग गनुर्होस।् म अ को िनिम्त अगमवक्ता हनु चाहन्छु तािक म ारा 
तपाईँसँग अ  मािनसह ले कुरा गनर् सकून"् अॄाहमले ूाथर्ना गरे।  
    जब उनले ूाथर्ना गरे तब हावा चल्न थाल्यो। उनले आफूलाई 
कमजोर भएको महससु गरे र त्यही गनु्िीमा उनी िनदाए। अिन अचानक 
कसैले घचघच्याएको उनले महससु गरे र यःतो भनेको सनेु, "बाब,ु ितमी िभऽ 
जाऊ र ितॆो ओ ानमा सतु।" 
     केही िमनेटपिछ उनले आफूलाई आफ्नै ओ ानमा सिुतरहेका भे ाए 
। त्यसबेला उनले फेिर सपना देखे। त्यस सपनामा आगोको जःतो आखँा 
भएका मािनसह  उनकहाँ आए। आफूलाई आबमण गनर् आएको जःतो 
अॄाहमलाई लाग्यो। डरले भयिभत भएर अॄाहले सोधे, "तपाईँ को 
हनुहुनु्छ?" "म येशू भी  हुँ" सपनामा देिखएका ती मािनसले जवाफ िदए। 
     भोिलपल्ट िबहान अब के होला भनेर अॄाहम सोच्न थाले। 

अक  रात उनले फेिर सपना देखे। पिहलो सपनामा देखेकै मािनस 
उनले फेिर देखे। त्यसबेला त्यहाँ अग्लो पहाडको बाटोमा दईु जना मािनस 
िहँिडरहेका िथए। 
     तेॐो रात अॄाहमले फेिर अक  सपना देखे। त्यसबेला उनले आफू 
कामको खोिजमा रहेको सपना देखे र येशूले कामको िनिम्त मािनसह  भनार् 
गद हनुहुनु्थ्यो। येशू टेबलुमा बिसरहनभुएको अॄाहमले  देखे। उहाँले 
मािनसह का नाउँह  लेख्दै हनुहुनु्थ्यो। 
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   चौथो रात, अॄाहमले येशूलाई एटलािन्टक समिुको पानीमा 
उिभरहनभुएको देखे। उनले येशूलाई हेरे र येशूले पिन उनलाई हेन ुर्भयो। 
    त्यो सपना देखेको तीन वषर् पिछ अॄाहम िगनीको राजधानी किन्बमा 
सरे। त्यसबेला उनल] घर िनमार्ण गन काम पाए।एक िदन उनी         
आफ्नो कामबाट फकर् दै िथए उनले ग्लोबल िमशन पायोिनयर शान्कुल 
फािसनाडनुोलाई बाटोमा भेटे। 
    "सञ् चै? म इसाई हुँ। के तपाईँ मेरो चचर्मा आउन सक्नहुनु्छ?" 
शान्कुलले सोधे। 
     "म तपाईँको चचर्मा कसरी आउन सक्छु र? म अक धमर्को 
मािनस। तपाईँ के भिनरहनभुएको हो त्यो  म बिुझ्दन पिन" अॄाहमले जवाफ 
िदए। 
    तर जब अॄाहम घर फिकर् ए उनले सपनामा येशूलाई देखेको कुरा 
सम्झे। त्यसपिछ उनले ग्लोबल िमशन पायोिनयरको चचर्मा जाने िनणर्य गरे। 
त्यहाँ के हुँदो रहेछ सो उनी जा  चाहान्थे। 
    चचर्मा उनलाई सबैले न्यानो ःवागत गरे र उनले जे सनेु त्यो 
उनलाई मन पर् यो। उनी ूत्येक साबथ चचर्मा गए र पिछ उनले आफ्नो 
दय येशूलाई सिुम्पए। 

-------------------------------------------------------------------------- 
आज, ४८ वषीर्य अॄाहम िकटा िगनीको सेभेन्थ-डे एडभेिन्टःट मखु्य 
कायार्लयका चौिकदार हनुहुनु्छ जो निजकैको ःकुलको रेखदेख पिन गनुर्हनु्छ। 
अबको १३ औ ं साबथ ःकूलको उिॄएको भेटीको भाग कोनाबीमा भएको 
ःकूललाई ठूलो बनाउन सहयोग िमल्नेछ। "मेरो सपनाले मलाई येशूितर 
िखच्यो। अिहले म उहाँसँग िहँड्दैछु। म येशूसँग याऽा गदछु" खशुी हदैु 
अॄाहमले यी लेखकलाई सनुाए। 
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