२

पेि टको ट

यस अध्यायका मूल पदह : ूेिरत २:१-४, यूह ा १४:१६, ूेिरत २:५-१३,
योएल २:२८-३२, ूेिरत २:२२-३९ र भजन ११०:१-३।

यस अध्यायको मूल सार पद: "यही येशूलाई परमेँवरले मृत्युबाट बौिर
उठाउनुभएको िथयो। त्यसको ूतआयदशीर् हामीह

सबै छ । उहाँलाई उचालेर

परमेँवरले आफ्नो दािहने हातमा ससम्मान आिसन गराउनुभयो। परमेँवरबाट

उहाँले पिवऽ आत्माको ूित ा पाउनुभएको िथयो। त्यही पिवऽ आत्मा
खन्याइनुभएको तपाईँह ले दे ख्न र सु

सक्नुभएको छ।" (ूेिरत २:३२,३३

पान्तिरत)।

पेिन्टकोःट भ े शब्द मीक भाषा पेन्टकोःटे

आएको हो।

(pentēkostē)बाट

यो यहू दीह को हप्त सम्म चल्ने पबर्को नाउँ हो (ूःथान

३४:२२)। यसलाई अगौटे फलको पबर् पिन भिनन्छ (गन्ती २८:२६)।

पेिन्टकोःट भ े शब्दको अथर् पचास हो। यो पबर् जौको बाला चढाइएको

पचास िदनदे िख िनःतार चाडको पिहलो िदन सम्म भोजभतेर गरे र मनाइन्छ।

जब

इॐाएलीह ले

फसल

वा

बाली

िभऽाएको

अगौटे

फल

इसाई चचर्मा यो पबर्लाई आित्मक बाली िभऽाइएको ूतीकको

पमा

परमेँवरकहाँ त्यस िदनमा ल्याउँछन् तब ितनीह

समयमा

आनन्द मनाउँदै उहाँलाई

धन्यवाद िदएर खुिशयाली मनाउथे (ूःथान् ३४:२२)।

िलइनु उपयुक्त दे िखन्छ। यस बेला पिहला किहल्यै नभएको पिवऽ आत्माको

महाशिक्त ूसःतमाऽामा चेलाह लाई खन्याइएको िथयो। त्यसको फलःव प

एकै िदनमा ितन हजार मािनसह ले बिप्तःमा िलएका िथए (ूेिरत २:४१)।

येशू ःवगर्मा जानुभइ उहाँलाई उच्च पदमा आसन महण गनुह
र् ँद
ु ा अचानक
अलौिकक ढ ले पिवऽ आत्मा चेलाह मािथ खन्याइएको िथयो। त्यसको
फलःव प ती नगन्य, साधारण र नपत्याउने गािललीह
र साहसले भिरपूणर् भइ उत्सािहत मािनसह

येशूूित

ढ िवँवास

भएर ितनीह को जुनी नै पिरवतर्न

भएको िथयो। ितनीह को जीवनको सबै क्षेऽह मा आमूल पिरवतर्न आएको

िथयो।

पेिन्टकोःटको समयलाई ूायजसो चचर्को जन्मिदन भनेर सम्बोधन

गिरन्छ। यसै िदनमा येशूका अनुयायीह

वा भक्तह ले चाहे यहू दी वा अयहू दी
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हुन ् यस पृथ्वीमा परमेँवरको नयाँ समुदाय वा समाज हुने वैधािनकता पाएका
िथए। अथार्त ् त्यस िदनमा येशूका भक्तह

सं सारका अ

छु ै पिहचान िलएर खडा हुनपुगेका िथए।

१. पिवऽ आत्माको आगमन

येशूको आ ा अनुसार य शलेममा िवँवासीह

कुनै आःथाह मा

जम्मा भए। ितनीह

पिवऽ आत्मा आउनुहन
ु ेछ भन्ने ूित ाको ूितक्षामा िथए। िभऽी

दयदे िख

पँचाताप गिर, ूाथर्ना र ूशं सा गद सबै जना एकमत भएर भेला भइरहे का

िथए। जब समय आयो तब सबै जना िमलेर एकै ठाउँमा जम्मा भएका िथइ

भनेर ूेिरत २:१ले बताउँछ। ितनीह

सायद ती ितनै १२० जना ूेिरत र

जम्मा भएका िथए जुन ूेिरत १ले बताउँछ। तर जब

मिहला िबँवासीह

समय आयो तब ितनीह

ठू लो साबर्जिनक ःथानमा भेला भएका हुनसक्छन्

(ूेिरत २:६-१३)।

पिन समावेश भएका िथए? हेनह
र्ु ोस्: “1

त्यहाँ के अलौिकक तत्वह

सबै एकै ठाउँमा भेला भएका िथए। 2

जब पेिन्तकोसको िदन आयो, ितनीह

अिन ःवगर्बाट अचानक ठू लो बतासको झोक्काजःतै एउटा आवाज आयो, र

ितनीह

बसेको पूरा घरै भिरिदयो। 3 आगोका िजॄाह जःता ितनीह कहाँ

दे खा परे , र भाग-भाग भएर ितनीह

हरे कमािथ बसे।"

ती िवँवासीह को बीचमा जुन घट्ना भयो त्यो अचानक र ितॄ

गितमा भएको िथयो। पिहला त ःवगर्बाट त्यहाँ ूचण्ड हुरी बतास चलेको
जःतो आवाज आएको िथयो। अिन आगोका ज्वालाह

िजॄो जःतो दे खापरे का

िथए र त्यहाँ भेला भएका सबै िवँवासीह मािथ खिनएका िथए।
ूायजसो

बाइबलमा हुरीबतास र आगोलाई िथयोफानी (theophany) भनेर

िथयोफानी

सम्बोधन
भनेर

गिरएको

सम्बोधन

पाइन्छ।

गिरएको

परमेँवरको

पाइन्छ

अलौिकक

(उदाहरणमा

ूकटलाई

ूःथान

३:२,

१९:१८, व्यवःथा ४:१५)। त्यसको साथै हुरी र आगोलाई बाइबलमा

परमेँवरको आत्मालाई पिन सम्बोधन गनर् ूयोग गिरएको पाइन्छ (यूह ा
३:८,

म ी

३:११)।

पेिन्टकोःटमा

भएको

घट्नाको

मािमलामा

त्यस

अलौिकक ूकटलाई जुनसुकै अथर् लगाइएतापिन मानव मुिक्तको इितहासमा

त्यसले िवशेष भूिमका खेलेको ठा ुपदर्छ। ूित ा गिरएको पिवऽ आत्मा

खिनएर मुिक्तको सुसमाचार कुनै िवशेष जाित वा रा मा िसिमत नभएर सारा
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सं सारका सबै भाषा, िल
िदएको िथयो।

र जाितको िनिम्त हो भनेर िवशेष सन्दे शको पिरचय

त्यसको अथर् पिवऽ आत्मा केवल त्यस बेलामाऽ ूकट भएको भन्ने

चािहँ होइन। पिवऽ आत्मा सृि को सु दे िखनै सिबय हुन ु भएको िथयो।
पुरानो करारमा परमेँवरका जनह लाई िविभ

तिरकाले पिवऽ आत्मा ूकट

हुन ु भएको िथयो । तर यसरी पयार्प्त वा पूणर् तिरकाले पिहला किहल्यै पिन

भएको िथएन। “बाइबलका आित्मक पुखार्ह को युगमा पिवऽ आत्मा ूायजसो

कुनै न कुनै

ठोस

पमा ूकट हुन ु भएको िथयो । तर यसरी पूणर् र

पयार्प्त पमा पिहला किहल्यै पिन भएको िथएन। अब मुिक्तदाताको आदे शलाई

पालन गनर् पुगेका चेलाह ले त्यस पिवऽ आत्माको बरदानमा आफूह लाई

सुम्पे, अिन ःवगर्मा भी ले ितनीह को िनिम्त थप पहल गनुभ
र् एको िथयो।

आफ्ना जनह लाई उहाँमािथ िवँवास गरे को कारणले पिवऽ आत्माको बरदान
खन्याउने दावी उहाँले गनर् पुग्नुभएको िथयो।"-एलेन जी

अभ आपोःटल्स, पृ. ३७बाट

पान्तिरत।

ाइट, द आक्टस्

मसीहको आगमनसाथै पिवऽ आत्मा आउनु हुनेछ भनेर बिप्तःमा िदने

यूह ाले भिवंयवाणी गरे का िथए (लूका ३:१६सँग ूेिरत ११:१६ तुलना

गनुह
र् ोस्)। पिवऽ आत्माको मािमलामा ूभ ु येशू आफैले धेरैपल्ट सम्बोधन

गनुभ
र् एको िथयो (लूका २५:४९, ूेिरत १:८ आिद)। आफ्ना िवँवासी वा

भक्तह मा पिवऽ आत्मा खिननको िनिम्त परमेँवरको सामु येशूले गनुभ
र् एको
त्यो पिहलो पहल िथयो (यूह ा १४:१६,२६, १५:२६)। पेिन्टकोःटको
समयमा येशूले गनुभ
र् एको पहलको बाचा पूरा भएको िथयो।

हुन त, पेिन्टकोःटमा पिवऽ आत्मा खिननुभएको िवशेष घट्नाले येशूले

बुसमा िबजय पाउनुभएको र उहाँलाई ःवगर्मा स-सम्मान आिशन गिरएको

ूमाण िदन्छ तर िवँवासीह को जीवनमा िनरन्तर पमा पिवऽ आत्माले
भिरपूणर् भएको

अनुभव

गिररहनु अित

आवँयक

११:२४,१३:९,५२ र एिफसी ५:१८ आिद)।

छ

(ूेिरत

४:८,३१,

तपाईँको जीवनमा पिवऽ आत्माले काम गिररहनुभएको छ भ े के

ूमाण छ?
२. िविभ

भाषा बोल्ने बरदान

ूेिरतह ले बोल्दा िविभ

दे शका मािनसह ले आआफ्नै भाषामा बुझ्ने

क्षमता पाएका िथए भनेर ूेिरत २:४ले बताउँछ। ूेिरतह को बोलीमा िबिभ
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भाषाह

िनिःकएका बरदानले पिवऽ आत्माको अलौिकक वा िदव्य शिक्त

ूकट भएको पुि

आत्माले िदनुहन
ु े अ

हुन्छ । खाइएको िथयो। यो बरदानको ूकट पिवऽ

धेरै बरदानह मध्ये एक िथयो (ूेिरत १०:४५,४६,

१९:६)। भिवंयवाणी बोल्ने बरदान (ूेिरत ११:२८), िदव्यदशर्न वा सपनामा

परमेँवरको सन्दे श पाउने बरदान (ूेिरत ७:५५), ूेरणादायी वचन बोल्ने
बरदान

(ूेिरत

२:८,२८:२५),

िनको

पान

बरदान

(ूेिरत

३:६,१२,

५:१२,१६) र सेवाको िनिम्त योग्य बनाउने बरदान (ूेिरत ६:३,५) सबै

पिवऽ आत्माकै अलौिकक शिक्तले काम गरे को हो भिन पुि

हुन्छ ।

पेिन्टकोःटमा अन्य भाषा बोल्ने बरदानले पिवऽ आत्माको उपिःथित

भएर कुनै िवशेष वा अत्यन्त मह वपूणर् ूमाण भएको दे खाइएको िथएन। तर
चचर् ारा सुसमाचार सुनाउने िवँवव्यापी लआयको उद्घाटन भएको त्यस

अलौिकक घट्नाले दे खाएको िथयो। ूेिरत १:८मा सारा सं सारमा सुसमाचार

सुनाउने काम गनर् अन्य भाषा बोल्ने बरदानको आवँयकता िथयो। त्यसको
अथर्, सारा सं सारमा भएका िबिभ

सांःकृितक र िविभ

भाषाका तगारोह

तोड्नु पछर्। जसले गदार् ूेिरतह ले जे बोलेका िथए सो सुनेर बुझ्ने खुबीको

आवँयकता मािनसह मा भएको िथयो।

ूेिरतह ले बोल्दा त्यसबेलाका िविभ

िबदे शी भाषाह

बोलेका िथए

भ े ूमाण ूेिरत २:५-१२ले कसरी बताउँछ? हेनह
र्ु ोस्, "५ ःवगर्मिु न भएको

हरे क दे शबाट ईँवरभक्त यहू दीह

त्यस बेला य शलेममा बसेका िथए। ६

तब यो आवाज सुनरे भीड जम्मा भयो। ितनीह

आँचयर्चिकत भए, िकनिक

बोिलरहेका सुिनयो। ७ ितनीह

हरे कले आफ्नो-आफ्नो भाषामा ितनीह

आँचयर्चिकत भए, र अचम्म मानेर भन्न लागे, “के यी बोल्नेह
होइनन् र? ८ त कसरी ितनीह

सुन्छ ? ९ हामीह

सबै गालीलीह

हरे कले हाॆा आफ्ना मातृभाषामा बोलेको हामी

यहाँ पाथीर्ह , मादीह

र एलामीह , र मेसोपोटािमयाका,

यहू िदयाका, कापाडोिकयाका, पोन्टस र एिशयाका बािसन्दाह

छ । १० अिन

िृिगया, पामिफिलया, िमौ र कुरे नीमा पन िलिबयाका कितपय क्षेऽह

दुवै छ , ११ बेटका बािसन्दाह

रोमबाट आएका यहू दी र यहू दी मत मान्नेह
र अरबीह

सबै

र

पिन छ , अिन हामी आ-आफ्ना भाषामा परमेँवरका महान्

कायर्ह को चचार् ितनीह ले गिररहेका सुन्दै छ ।”

ूथम शताब्दीमा आठदे िख दशलाखजित यहू दीह

सं सारभिर फैिलएका

िथए भ े अनुमान छ। त्यसको अथर् त्यस समय यहू िदया वा इॐायलभन्दा
बािहर कमसेकम ६० ूितशत यहू दीह

छिरएका िथए भनेर दे खाउँदछ।
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चाडको

िनिम्त

भेला

भएका

िबदे शबाट

आएका

यहू दीह ले

िविभ

दे शह बाट आएका यहू दीह ले आफूह

त्यसबेलाको

इॐायलमा बःने यहू दीह ले बोल्ने आरिमक वा िहॄू भाषा बोल्न सकेका

िथएनन्।

रहे का र बोलेका

दे शका भाषामा सुसमाचार सु े अवसर पाएर येशूमा िवँवास गनर् पुगेका िथए

भ े कुरामा कसै को दुईमत छै न। ूेिरतह ले त्यसबेलाको िवदे शीभाषाह

बोलेका िथए तर उ ेिजत भएर कसै ले नबुझ्ने ितनीह ले बोलेका िथएनन।

ूेिरतह ले बोलेका बोली मीक भाषामा डायलेक्टोस (dialektos) भनेर सम्बोधन
गिरएको छ (ूेिरत २:६,८) त्यसको अथर् रा

वा क्षेऽको भाषा हो (ूेिरत

२१:४०,२२:२, २६:१४सँग तुलना गनुह
र् ोस्। यो ःप
बुझ्ने िबिभ

भाषाह

छ िक ितनीह

सबैले

बोिलरहे का िथए। केही घन्टा अिघ सम्म ती गािललका

साधारण मािनसह ले नजानेका भाषाह

अब बोलेका िथए भ े कुरोले सबैलाई

अत्यन्त आँचयर्चिकत पारे को िथयो। तर ःथानीय यहू दीह ले नबुझेका

भाषामा जब ूेिरतह ले बोलेको दे खे तब ती चेलाह
भनेर ती यहू दीह ले आपि

चेलाह ले बोल्दा ितनीह

रक्सीले मातेका िथए

जनाएका िथए। आफूह ले नबुझेको भाषामा ती

अथर् न बथर्को भाषामा बोलेर बरबराएको भनेर ती

ःथानीय यहू दीह ले ती चेलाह लाई दोषी ठहर्याइका िथए। ूेिरत २:१३ले

उल्लेख गदर्छ, "कितले ितनीह लाई मजाक गद भने, 'ए, ितनीह

रक्सी खाएर मातेका रहे छन्'" (ूेिरत २:१३

पान्तिरत)।

त धेरै

ँ ाको अगािड परमेँवरको शिक्तशाली काम ूकट
ती यहू दीह कै आख

भइरहेको िथयो, तैपिन ती चेलाह

रक्सीले मातेका िथए भनेर मािनसह ले

सोचेका िथए। हामी आफै पिन आित्मक
हुन?
े

पमा अन्धा नहुन कसरी चनाखो

३. पऽुसले सम्बोधन गदर्छन्

पऽुसले चेलाह को जीवनमा तत्काल के भएको िथयो भनेर व्याख्या

गनर् ितनीह

रक्सीले

मातेका िथए भ े आरोपलाई असहमित जनाउने

अवसरलाई ूयोग गरे का िथए। पऽुसले गरे को सम्बोधनमा ूथमत: उनले

ँ
धमर्शा लाई औल्याएका
िथए (ूेिरत २:१६-२१)। ितनीह मा खिनएको
ँ लाई पऽुसले
पिवऽ आत्मा भिवंयवाणी मुतािवक भएको िथयो भनेर यहू दी िभड

सम्झाएका िथए। (ूेिरत २:१३-२१ "१३ तर अ ह ले हाँसो गरे र भने,
“ितनीह

नयाँ म ले मातेका छन्।” १४ तर पऽुसले एघार जनासँग खड़ा

1९

भएर उच्च ःवरमा ितनीह लाई भने, “यहू िदयाका मािनस हो, र य शलेमका

जम्मै बािसन्दाह , तपाईंह लाई यो कुरा थाहा होस्, र मेरा कुरा सुन्नुहोस्।

१५ िकनभने तपाईंह ले ठान्नुभएझ ियनीह

मातेका छै नन्, िकनिक अिहले

िबहानको नौ माऽ बजेको छ। १६ तर योएल अगमवक्ता ारा भिनएको कुरा
यही हो, १७ ‘आिखरी िदनह मा यःतो हुनेछ भनी परमेँवर भन्नुहन्ु छ, म सबै
मािनसह मािथ

मेरा

खन्याइिदनेछु, र

आत्मा

ितमीह का

छोराह , र

ितमीह का छोरीह ले अगमवाणी बोल्नेछन्, र ितमीह का युवकह ले दशर्न

दे ख्नेछन्, र ितमीह का बूढ़ापाकाह
िदनमा

ःवप्नदशीर् हुनछ
े न्। १८ हो, म आफ्ना

मेरा

आत्मा

खन्याइिदनेछु, र

दास-दासीह मािथ

ती

ितनीह ले

पृथ्वीमा िचन्हह

दे खाउनेछु, अथार्त ् रगत, आगो, र धू वाँको मुःलो।२०

अगमवाणी बोल्नेछन्। १९ मािथ आकाशमा म अचम्मका काम र तल
ु ो महान् र गौरवमय िदन आउन अगािड सूय र् अन्धकारमा र चन्ि
परमूभक
रक्तमा पिरवतर्न हुनेछन्। २१ अिन जसले परमूभ ुको नाउँ िलनेछ,

त्यसले उ ार पाउनेछ।’

ँ ूेिरत २:१७ तुलना गदार् योयलको भिवंयवाणी पूरा
योएल २:२८सग

भएको िथयो भनेर पऽुसले कसरी बुझक
र्ु ोस् योएल २:२८ र ूेिरत
े ा िथए? हेनह

२:१७

"२८ “त्यसपिछ म मेरा आत्मा सबै मािनसमािथ खन्याउनेछु।

ितमीह का छोराछोरीह ले अगमवाणी बोल्नेछन्। ितमीह का बूढ़ा मािनसह

ःवप्नदशीर् हुनछ
े न्, र ितमीह का युवकह ले दशर्न दे ख्नेछन्।" योएल २:२८ र

"१७ ‘आिखरी िदनह मा यःतो हुनछ
भनी परमेँवर भन्नुहन्ु छ, म सबै
े

मािनसह मािथ मेरा आत्मा खन्याइिदनेछु, र ितमीह का छोराह , र ितमीह का

छोरीह ले अगमवाणी बोल्नेछन्, र ितमीह का युवकह ले दशर्न दे ख्नेछन्, र

ितमीह का बूढ़ापाकाह

ःवप्नदशीर् हुनछ
े न्।" ूेिरत २:१७।

भिवंयमा हुने मुिक्तको युग (योयल २:३२) धेरै ूाकृितक िचन्हह

र पिवऽ आत्मा ूसःतमाऽामा खन्याइएर ूकट गनर् गिरनेछन् भनेर अगमवक्ता

योयलले भिवंयवाणी गरे का िथए (२८ “त्यसपिछ म मेरा आत्मा सबै

मािनसमािथ खन्याउनेछु। ितमीह का छोराछोरीह ले अगमवाणी बोल्नेछन्।

ितमीह का बूढ़ा मािनसह

ःवप्नदशीर् हुनेछन्, र ितमीह का युवकह ले दशर्न

दे ख्नेछन्। २९ ती िदनमा मेरा सेवकह
आत्मा

खन्याउनेछु।

३०

आकाश

र

पु ष र ःऽीह
पृथ्वीमा

म

दुवैमािथ म आफ्ना

अचम्मका

कामह

दे खाउनेछु, अथार्त ् रगत, आगो र धू वाँका मुःलाह । ३१ परमूभ ुको त्यो
महान् र भय र िदन आउनुभन्दा अिघ सूय र् अध्ँ यारोमा र चन्ि रक्तमा पिरवतर्न

२०

हुनेछन्।" योएल २:२८-३१)। पेिन्टकोःटमा भएको घट्ना भिवंयवाणी
अनुसार नै पूरा भएको िथयो भनेर पऽुसले ठोकुवा गरे का िथए। यो समय

ु भ े पऽुसको चाहना
इसाई इितहासमा उल्लेखनीय मा ुपछर् भनेर सबैले बुझन

िथयो। तर योयलले सम्बोधन गरे को वचन र पऽुसको सम्बोधनमा केही

मह वपूणर् िभ ता छ। योएलले आफ्नो सम्बोधनमा "त्यसपिछ" (योएल

२:२८) भनेर उल्लेख गरे का िथए। त्यसको अथर् ूायजसो भिवंयमा हुने कुरो

िथयो। तर जब पऽुसले "अिन्तम िदनह मा वा आिखरी िदनह मा" भनेर

सम्बोधन गदार् (ूेिरत २:१७) मुिक्तको योजनाको अिन्तम िबयाकलाप सु भयो

ँ
भनेर औल्याएका
िथए। पऽुसले व्यक्त गरे का आिखरी िदनमा हुने कुराह को

सबै िववरण त िथएन तै पिन पेिन्टकोःटमा जे भयो त्यसले सु को चचर्लाई

अनुमोदन गरे को ूमाण िथयो। सु को चचर्मा चािहने अत्यावँयक कदम

पिवऽ आत्मा खिनएर सु

भएको िथयो भनेर ती चेलाह ले उच्च तिरकाले

सोचेका िथए। सं सारको अन्त किहले हुनेछ भनेर ती चेलाह लाई थाहा िथएन

तर िछटै हुनेछ भनेर ितनीह
सुसमाचारको

बारे मा

िवँवःत भएका िथए।
पऽुसले

सम्बोधन

गदार्

मूल

कुरा

उनले

ँ
औल्याएका
िथए? हेनह
र्ु ोस् ूेिरत २:२२-३२ "२२ “इॐाएलका मािनस हो, यी

कुरा सुन्नुहोस्, नासरतका येशू यःता व्यिक्त हुनहु न्ु थ्यो, जसलाई परमेँवरले
शिक्तशाली कामह , अचम्मका कामह

र िचन्हह

ारा तपाईंह का सामुन्ने

ूमािणत गनुभ
र् यो। तपाईंह लाई थाहै छ िक परमेँवरले तपाईंह का बीचमा यी
कामह

उहाँ ारा गनुभ
र् एको हो। २३ परमेँवरले ठहराउनुभएको िनिँचत

योजना र पूव र् ानअनुसार पबाउ पनुभ
र् एको ियनै येशूलाई अधमीर् मािनसह का
हात ारा तपाईंह ले बूसमा टाँगरे मानुभ
र् यो। २४ उहाँलाई परमेँवरले मृत्युको

र् यो। िकनिक मृत्युको अधीनमा उहाँ
पीडाबाट छु टकारा िदएर जीिवत पानुभ

भइरहनु असम्भव िथयो, २५ िकनिक दाऊदले उहाँको िवषयमा भन्दछन्, ‘मैले
ूभ ुलाई सध मेरो सामने दे ख,

िकनभने म नडगमगाऊँ भनेर उहाँ मेरो

दािहनेतफर् हुनहु न्ु छ। २६ यसकारण मेरो

भयो।

दय आनिन्दत र मेरो िजॄो हिषर्त

यसबाहेक मेरो शरीरले पिन आशामा िजउनेछ। २७ िकनिक तपाईंले

मेरो ूाणलाई पातालमा छो नुहन
े ै न, न त तपाईंले आफ्ना पिवऽ जनको शरीर
ु छ

कुहुन िदनुहन
े । २८ तपाईंले मलाई जीवनको मागर्ह
ु छ
मलाई आफ्नो उपिःथित ारा आनन्दले ग ग

बताउनुभयो, तपाईंले

पानुह
र् न
े ।’ २९ “भाइ हो, हाॆा
ु छ

पुखार् दाऊदको िवषयमा म तपाईंह लाई िनँचयतासाथ भन्न सक्छु , िक उनी मरे
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र गािडए, अिन आजको िदनसम्म उनको िचहान छँदैछ। ३० यसकारण एक
अगमवक्ता भएका हुनाले, उनले जान्दिथए िक परमेँवरले शपथ खानुभएको िथयो
िक

उनकै

सन्तानबाट

उनको

िसं हासनमा

एक

जनालाई

परमेँवरले

बसाल्नुहन
े । ३१ अिघबाटै यो दे खेर उनले भींटको पुन त्थानको िवषयमा
ु छ

भने िक उहाँ न पातालमा छोिडनुभयो, न त उहाँको शरीर नै कु ो। ३२ ियनै
येशूलाई परमेँवरले जीिवत पानुभ
र् यो। यस कुराका हामी सबै साक्षी छ ।"

पेिन्टकोःटमा भएको मह वपूणर् घट्नालाई भिवंयवाणी पूरा भएको

भनेर िजिकर गरे पिछ पऽुसले आफ्नो ध्यान भखर्रै घटे का येशूको जीवन, मृत्यु
र पुन त्थानितर फकार्उँछन्। सुसमाचारको कथामा पुन त्थानले िनणार्यत्मक

भूिमका खेलेकोले पऽुसले पुन त्थानको मािमलामा िबशेष जोड िदएका िथए।

ु न्ु छ भनेर अनुमोदन गिरएको ूमाण नै पुन त्थान हो भ े
येशू को हुनह

पऽुसको िनिम्त जोिशलो उजार् वा शिक्त िथयो (ूेिरत २:२२,२७)। धमर्शा

बाइबललाई नै उद्धृत गरे र पुन त्थानको अथर्लाई पऽुसले आफ्नो भावनालाई
ूःतुत गरे का िथए।
येशू भी

मसीह भएको कारणले उहाँलाई मृत्युले आफ्नो काबुमा

राख्न सकेको िथएन। त्यसले गदार्, पऽुस र नयाँ करारका सबै लेखकह को

ु न्ु छ भनेर दे खाउने शिक्तशाली र
िनिम्त येशूको पुन त्थान उहाँ मसीह हुनह
जोिशलो ूमाण हुनपुगेको िथयो। त्यो ूभावकारी ूमाण ितनीह को िनिम्तमाऽ

नभएर सारा इसाईह लाई मुिक्तको सन्दे श िदने जोिशलो उजार् हुनपुगेको छ।

हामीह को विरपिर मृत्युको रजाईँ त छ नै। हामीह ले हामीह का

कितपय िूयजनह लाई गुमाएका छ । तैपिन येशूको पुन त्थान हाॆो िनिम्त
िकन मह वपूणर् सत्य हुनपुगक
े ो छ?

४. ःवगर्मा येशूले पाउनुभएको उच्च सम्मान

"यसैकारण परमेँवरको दािहने बाहुलीपि

उहाँ उच्च पािरनुभयो, र

िपताबाट पिवऽ आत्माको ूित ा पाउनुभयो, र उहाँले यो खन्याइिदनुभएको हो, जे
तपाईंह

दे ख्नु र सुन्नुहन्ु छ।" (ूेिरत २:३३)।

पऽुसको भाषणको तेॐो भागमा उनले अन्य भाषाह को बारे मा

सम्बोधन गरे का िथए। त्यसले मािनसह लाई आकिषर्त गरे को िथयो। ९

बजेको िबहानीमा रक्सीले मात्नुको स ा (ूेिरत २:१५) ःवगर्बाट पिवऽ आत्मा
खिनएको कारणले ितनीह ले अचम्म तिरकाले अन्य भाषाह
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बोिलरहे का िथए

जुन ् िविभ

दे शबाट आएका िबिभ

भाषा बोल्नेह ले आआफ्नै भाषामा बुझ्न

पुगेका िथए।

येशूले ःवगर्मा परमेँवरको दािहने हातमा बसेर सम्मान पाउनुभएको र

पिवऽ आत्मा खन्याइएको दुई घट्नाको बीचमा के आफसी सम्बन्ध छ?

र्ु ोस् ूेिरत २:३३-३६ "३३ यसैकारण परमेँवरको दािहने बाहुलीपि
हेनह

उहाँ

उच्च पािरनुभयो, र िपताबाट पिवऽ आत्माको ूित ा पाउनुभयो, र उहाँले यो

दे ख्नु र सुन्नुहन्ु छ। ३४ िकनिक दाऊद त

खन्याइिदनुभएको हो, जे तपाईंह

ःवगर्मा चढ़े नन्, तर उनी आफैले भन्दछन्, ‘परमूभ ुले मेरा ूभ ुलाई भन्नुभयो,

ितमी मेरो दािहने हातपि

बस ३५ जबसम्म म ितॆा शऽुह लाई ितॆा खु ाको

ँ ’ ३६ “त्यसैकारण इॐाएलको सारा पिरवारले यो पक्का
पाउदान तुल्याउँिदन।

गरी जानोस्, िक येशू, जसलाई तपाईंह ले बूसमा टाँग्नुभयो, परमेँवरले उहाँलाई
ूभ ु र भींट बनाउनुभयो।”

परमेँवरको दािहने हातमा बःनु भनेको उहाँले आिधकािरक पद

पाउनु हो । (भजन ११०:१-३)। धमर्शा

बाइबललाई नै आधार मानेर

पऽुसले यो िजिकर गदर्छन् िक येशूले ःवगर्मा उच्च ःथान पाउनुभएकै कारणले

उहाँका अनुयायीह लाई उहाँले पिवऽ आत्मा खन्याउनुभएको छ। त्यसको
अथर् यो होइन िक पिहला उहाँको िनिम्त नभएको सम्मान अिहले पाउनु भएको

ु न्ु छ भनेर
होइन (यूह ा १:१-३,१७:५)। तर उहाँ ूभ ु र मुिक्तदाता हुनह

परमेँवर िपताले सव च्च
यस

घट्नाले

पमा अनुमोदन गनुभ
र् एको हो । (ूेिरत २:३६)।
बाइबलको

अत्यन्त

मह वपूणर्

िवषयबःतुलाई

ँ
ँ छ: त्यो हो सारा जगत वा ॄम्हाण्डमा भइरहे को असल र खराबको
औल्याउ

न्द। जब सम्म येशूलाई उच्च सम्मान िदइएको िथएन तब सम्म पिवऽ

आत्मा पूणर् पमा सबै िवँवासीह मा आउन सक्नुभएको िथएन (यूह ा ७:३९)
र यिद येशूले बुसमा िबजय नपाउनुभएको भए उहाँले त्यो उच्च सम्मान

पाउनुहन
ु े िथएन (यूह ा १७:४,५)। अक अथर्मा भ े हो भने पिवऽ आत्मा

त्यो शतर्मा आउनुभएको िथयो जब येशूलाई उच्च सम्मान िदइएको हुन्छ।

पिवऽ आत्मा आउनुको कारण नै येशूले बुसमा जे उपलिब्ध हािसल गनुभ
र् यो

त्यसलाई परमेँवरले अनुमोदन गनुभ
र् एको िवषयलाई ूमािणत गदर्छ। त्यो माऽ

होइन सं सारलाई तहसनहस पान यस सं सारको दु

शासक (यूह ा १२:३१)

शैतानलाई हराउनुभएको िथयो भनेर ती घट्नाह ले दे खाउँछ।
जब

यस

सं सारमा

पापको

बःनुपरे को िथयो। त्यसकारणले

ूवेश

भयो

तब

परमेँवर

येशूको मृत्युको आवँयकता
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छायाँमा

िथयो िक

ु न्ु छ भनेर
मािनसह लाई पापबाट उ ार गनर्माऽ होइन परमेँवर को हुनह

दे खाउन र शैतान धोखेबाजी, अपराधी र बेइमान हो भनेर भन्डाफोर गनुर् पिन
िथयो। जब येशूले आफ्नो सेवाकायर् सु

गनुभ
र् यो तब मुिक्तको युग सु

भइसकेको िथयो (लूका ४:१८-२१)। जब येशूले मािनसह को जीवनबाट दु

आत्मा वा शैतानका मितयारह लाई िनकाल्नुभएको िथयो र मािनसह को

पापलाई क्षमा िदनुभएको िथयो तब उहाँले शैतानको कब्जाबाट मािनसह लाई

फुत्काउनुभएको िथयो। तर येशूको पूणर् िवजयचािहँ बुसमा उहाँलाई िदइएको
िथयो। जब येशूले ःवइच्छाले ूाण त्याग गनुह
र् ँद
ु ा त्यसलाई ःवगर्ले अनुमोदन
गर्यो तब शैतानले िनणार्यक मुक्का खानु परे को िथयो। अिन पिवऽ आत्मा
येशूको दोॐो आगमनको

मािनसह मा त्यसको लािग खन्याइयो िक मािनसह

िनिम्त तयार होऊन्।

५. अगौटे वा पिहलो फल

पऽुसको सम्बोधनले मािनसह को

कोिह ती मािनसह

दय छे डेको िथयो। ितनीह मा

पिन हुनसक्थे जसले केही हप्ता अगािड येशूलाई बुसमा

टाँग्न माग गरे का िथए (लूका २३:१३-२५)। अब पऽुसको मािमर्क
ु न्ु छ भनेर
भाषणपिछ नासरथको येशू नै परमेँवरले खटाउनुभएको मसीह हुनह

ःवीकार गनर् पुगेपिछ ितनीह

के गन?" (ूेिरत २:३७)।

दयदे िख दु:ख मानेर िचच्याउँछन्: "अब हामी

पापको क्षमाको िनिम्त दुई आधारभूत आवँयकताह

् हेनह
के हुन?
र्ु ोस्

ूेिरत २:३८ "३८ पऽुसले ितनीह लाई भने, “पँचा ाप गर, र ितमीह का

पाप-क्षमाको िनिम्त येशू भींटको नाउँमा ितमीह

ूत्येकले बिप्तःमा लेऊ, र

ितमीह ले पिवऽ आत्माको वरदान पाउनेछौ। ३९ िकनिक ूित ा ितमीह का
िनिम्त, ितमीह का सन्तानको िनिम्त र टाढ़ा-टाढ़ामा रहेका सबैका िनिम्त हो,
ूत्येक जसलाई ूभ ु हाॆा परमेँवरले बोलाउनुहन्ु छ।”

पँचाताप गनुर् भनेको केवल बािहिर पमा दु:ख मा ु वा िदक्कमा ुमाऽ

नभएर आफ्नो जीवनलाई आमूल पिरवतर्न गन िनणर्य गनुर् हो। अिन पापूित

वाक्क भएर त्यसबाट तिकर्नु हो (ूेिरत ३:१९, २६:२०)। िवँवास वा
येशूमा आःथा राखेर पँचाताप गनुर् परमेँवरको बरदान हो। अ

बरदानह

जःतै यस बरदानलाई पिन मािनसह ले अःवीकार वा वेवाःता गनर् सक्छन्

(ूेिरत ५:३१-३३, २६:१९-२१, रोमी २:४)।
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बिप्तःमा िदने यूह ाको समयदे िख पँचाताप बिप्तःमासँग जोिडएको

िथयो (मकूर्स १:४)। त्यसको अथर् बिप्तःमाले पँचाताप गरे को बुझाउँदछ।

यस िविधले पाप धोएको सङ्केत गदर्छ र पिवऽ आत्माको छापले नैितक
पमा आमूल पिरवतर्न भएर सुिीएको दे खाउँदछ (ूेिरत २:३८,२२:१६,

िततस ३:५-८सँग तुलना गनुह
र् ोस्)।
िवशेष

ँ छ त्यसलाई के
जो मािनसले मनदे िख पँचाताप गरे र बिप्तःमा िलद

ूित ा

िदइएको

छ?

हेनह
र्ु ोस्

ूेिरत

२:३८,३९

"३८

पऽुसले

ितनीह लाई भने, “पँचा ाप गर, र ितमीह का पाप-क्षमाको िनिम्त येशू
भींटको नाउँमा ितमीह

ूत्येकले बिप्तःमा लेऊ, र ितमीह ले पिवऽ आत्माको

वरदान पाउनेछौ। ३९ िकनिक ूित ा ितमीह का िनिम्त, ितमीह का सन्तानको
िनिम्त र टाढ़ा-टाढ़ामा रहेका सबैका िनिम्त हो, ूत्येक जसलाई ूभ ु हाॆा
परमेँवरले बोलाउनुहन्ु छ।”

पेिन्टकोःटमा सहभागी भएका मािनसह लाई केवल पापको क्षमामाऽ

ूित ा गिरएको िथएन तर व्यिक्तगत आित्मक िबकासको िनिम्त पिवऽ

आत्माको पूणत
र् ा, चचर्मा सेवाकायर् गनर् सहयोग र सुसमाचार सुनाउने लआयको

िनिम्त खुबी। सायद सबै आिशषह मा त्यो आिशष सबभन्दा ठू लो हुन सक्छ,
िकनभने चचर् वा िवँवासीह को समूहको अिःतत्वको मूल कारण नै सं सारका

मािनसह लाई सुसमाचार सुनाउनु हो (१ पऽुस २:९)। त्यसकारण त्यस

बेलादे िख ितनीह ले मुिक्तको िनिम्त िवँवःत हुन र पिवऽ आत्माको शिक्त

पाउने ितनीह लाई अवसर पाएको िथयो। त्यसले गदार् जुन लआय िलएर चचर्
ःथापना गिरएको िथयो त्यो लआय पूरा हुनसकोस्।

सुसमाचार सुनाउने चाहना गन जो कोही व्यिक्तले आफ्ना पाप धोइएको

महसुस िकन गनुप
र् छर्? यिद तपाईँ आफैमा मुिक्तको आशा छै न भने अ लाई
तपाईँले कुन् नैितक आधारमा सुमाचार ूचार गनर् सक्नुहन्ु छ?

उपसं हार:

ँ ा दुई मह वपूणर्
थप जानकारी: पेिन्टकोःटको िदनमा पिवऽ आत्मा खिनद

िनणार्यक सत्यह

ूकट गिरएको दे खाउँछ: ःवगर्मा के भयो र सं सारको

पापको िनिम्त येशूको बिललाई परमेँवर िपताले अनुमोदन गनुभ
र् एको। पिवऽ

आत्मा खिननुले यो पिन दे खाउँछ िक हामीह को िनिम्त यस सं सारमा उहाँको
बिलले येशूले ःवगर्मा के गनुह
र् न
ु ेछ सो उद्घाटन भएको िथयो।
सत्यलाई ूकट गनर् जुन चिकत पान घट्नाह
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भयो त्यसले

अचम्मको

ःवगर् र पृथ्वी

कसरी जोिडएको छ भनेर दे खाउँछ तर यथाथर्मा त्यो अिहले हामीले बुझ्न

नसिकने आत्म ान हो।

"येशू ःवगर्मा उऽनुभएको घट्नाले उहाँका चेला वा अनुयायीह लाई

आिशषको ूित ा गिरएको सङ्केत गदर्छ। जब उहाँ ःवगर्का ढोकाह बाट

ु ह को ौ ा र आदरका साथ उहाँलाई िसं हासनमा
येशू पःनुभयो तर ःवगर्दत
आिशन गिरएको िथयो। त्यो समारोह िसि नेिबि क्कै चेलाह को माझमा

पिवऽ आत्मा पूणर् पमा झनुभ
र् एको िथयो र सारा अनन्तसम्म परमेँवर िपतासँग

भएको

मिहमाले

सिजनुभएको

येशूले

फेिर

मिहमा

पाउनुभएको

िथयो।

पेिन्टकोःटमा पिवऽ आत्मा खिनएर दे खाइएको िथयो त्यसले मुिक्तदाताले पाउने

सम्मानको समारोह पूरा भएको छ भनेर ःवगर्ले सूचना िदएको िथयो। उहाँले

नै ूित ा गनुभ
र् ए अनुसार जब उहाँका अनुयायीह लाई पिवऽ आत्मा पठाइयो

तब त्यसले यो दे खाएको िथयो िक उहाँ पुजारी र राजा भएर सारा ःवगर् र
पृथ्वीमा पाउने सबै अिधकार उहाँले पाउनुभएको छ र उहाँका जनह को
ु एको छ।"-एलेन जी
िनिम्त उहाँ अिभिषत व्यिक्त हुनभ
आपोःटल्स, पृ ३८,३९बाट

पान्तिरत।

ाइट, द आक्टस् अभ

िचन्तनमनन:

अ. पेिन्टकोःटमा जे भयो सो अिहले पिन चचर्को जीवनमा

के अनुभव गनर्

अपेक्षा गनर् सिकन्छ? के दोहोिरन सक्छ र के दोहोिरन सक्दै न?

आ. पऽुसले पेिन्टकोःटमा िदएको भाषणमा येशूको पुन त्थानलाई मुख्य

िवषयवःतु बनाएको बारे मा सोच्नुहोस्। त्यसबेलाका यहू दीह ले मसीह
मृत्युबाट पुन त्थान हुन्छ भनेर किहल्यै पिन सोचेका िथएनन्। तर
येशूको पुन त्थान ती यहू दीह को िनिम्त िकन अचिम्मत पान कुरो हुन

पुग्यो, सो सोच्नुहोस? त्यसबेलाका यहू दीह को आित्मक अपेक्षा भनेको

आफूले िवँवास गरे का मसीहको मृत्यु िथएन। मािनसह ले जे
िसकाएतापिन वा जुन धारणा राखेतापिन हामी पिन बाइबलले जे
िसकाउँछ त्यसमा हामीह को िवँवास आधािरत हुनपु छर् भनेर ती

इ.

यहू दीह को अनुभवले हामीलाई कसरी िसकाउँछ?

ूेिरत २:३८ले बिप्तःमाको आवँयकतामा जोड गदर्छ। त्यसको अथर्

के बिप्तःमा िलनुभन्दा पिहले येशूलाई िवँवास गरे र मरे काह ले मुिक्त
पाइँदैन भ

खोजेको हो? तपाईँ के भ ह
ु न्ु छ?
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कथा २

दुई पाःटरह लाई माया गनुर्

ौीमती ही-सुक िकम, ६४ दिक्षण कोिरया
ःवाःथ्य तथा बाइबल सम्बन्धी पुःतकह

बेच्ने अ

दुई

जनासँग म दिक्षण कोिरयाको राजधानी सीउलमा घरघरमा गएर
ँ जाँदै गदार् बाटोमा मैले नारा लेिखएको ठू लो
िकताब बेच्दै िथए।
कपडा झुन्

ाएको दे ख। आइतबार पालन गन बाइबलका

िव ाथीर्ह लाई बाइबल अध्ययन गनर् र आित्मक

पमा जाग्न

िसिबरमा आउन िनमन्ऽणा त्यस कपडामा लेिखएको रहे छ।
हामीले पिन त्यहाँ के हुनेरहे छ भनेर जा

चा

।

त्यो कपडामा आयोजकको ठे गाना लेिखएको रहे छ।त्यो

ठे गाना प ा लगाउँदै जाँदा दिक्षण कोिरयाको आइतबार पालन
गन सबभन्दा ठू लो चचर्को पाःटर दम्पतीह

पो रहे छन्।

ितनीह को ढोका ढकढक्याउन जाँदा सम्म त्यो कुरा हामीलाई

थाहा िथएन।

"हामी कोिरयाको पुःतक छापाखानाबाट आएका ह

हामीसँग केही पढ्ने साममीह
पाःटरले

हामीह

छन्" मैले भन।

सेभेन्थ-डे

एडभेिन्टःट

र

िकताबखानाबाट

आएको कुरा तुरन्तै थाहा पाउँदा मलाई अचम्म लाग्यो। उनले
तुरन्तै सोधे, "है न, ितमी सेभेन्थ-डे एडभेिन्टःटह
िदन िकन चचर् जान्छौ?"

शिनबारको

मैले उत्पि को पुःतकबाट सृि को कथा पढे र उनलाई

ँ परमेँवरले यस सं सारलाई छ िदनमा सृि
सुनाइिदए।

गनुभ
र् यो र

सात िदन साबथमा िवौाम िलनुभयो भनेर व्याख्या गर। सात

िदन साबथलाई परमेँवरले पिवऽ बनाउनुभएको िथयो भनेर
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ँ ितनीह लाई बाइबल पऽाचार गन पाठ िदए ँ र अक
सुनाए।

हप्ता फकर आउने वचन िदय ।

जब हामीले बाइबलबाट छलफल गनर् थाल्य तब पाःटर

की-जो मुनलाई बाइबलको बारे मा ूशःत

ान भएको थाहा

ँ
पाए।
उनले कोिरयाको चचर्मा ३० वषर् पाःटरी काम गरे का

रहे छन् र उनकी ौीमतीले पिन दश वषर् चचर्मा पा री काम
गरे की िथइन्। जब अक

पल्ट म भेट्न गए ँ त्यसबेला मैले

ँ तर एलेन जी
बाइबल लिगन

ँ
िदए।
ती पुःतकह

पुःतकह

ाइटको किन्फ्लक्ट अभ एजेज
आकिषर्त ब ामा िथए। ती

पुःतकह मा पािशयाकर् एण्ड ूोफेटस्, ूोफेटस एण्ड िकि स, द

िडजाएर अभ एजेज र द मेट कन्ऽोभसीर् िथए। त्यसको मोल
२६५

डलर

सिकन्छ।

िथयो।

मैले

भने

तपाईँह लाई

िस ैमा

िदन

ती पाःटरले दािनएलको बारे मा िवशेष चासो दे खाए।

त्यसको बारे मा मसँग केही िकताब छ िक भनेर उनले सोधे। तब

अक

भेटमा मैले उनलाई दािनएल र ूकाशको पुःतकबारे मा

ँ
लेिखएको िटप्पणी पुःतक ल्याइिदए।

केही समयपिछ ती पाःटरले मेरो मोबाइलमा एसएमएस

पठाए। "मैले त जीवनभर बाइबल केवल हल्कामाऽ पिढरहे को
ँ के म ितमीह को चचर्मा आउन सक्छु ?"
पो मैले थाहा पाए।
भनेर उनले लेखे।

पाःटर हाॆो चचर्मा आए र त्यहाँ भएको सेवाकायर्बमह

उनले मन पराए। उनी केही हप्ता चचर्मा आए। अिन केही

समयपिछ उनी आउन छोडे। अिन तपाईँ िकन चचर्मा आउन
छोड्नुभएको भनेर मैले फोन गर। जिहले पिन मैले फोन गदार्

उनले अनेक बहाना बनाएर आफू िबरामी भएको वा अित व्यःत
भएको सुनाए। पिछ मैले थाहा पाए ँ िक उनको ौीमतीले उनलाई
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एडभेिन्टःट

चचर्मा

जान

रोकेकी

रिहिछन्।

उनले

आफ्नो

ौीमानलाई गालीगद भिनन्, "ितमी त पाःटर हो। अक को

चचर्मा जान ितमीलाई लाज लाग्दै न?"। तै पिन मैले उनलाई
चचर्मा आउन आमह गद रह।
हाॆो

भेटभएको

सातवषर्पिछ

मैले

उक्त

पाःटरलाई

ँ
एडभेिन्टःट चचर्मा हुने ःवाःथ्य कायर्बममा आउन िनम्तो िदए।
उक्त कायर्बमको िविभ
खालको िविभ
भएका िविभ

जुसह

समयमा सहभागीह लाई सञ्चो बनाउने

िदइन्थ्यो। ती जुसह ले मािनसह मा

िबषादीह लाई िनकाली िदन्थ्यो।

ती पाःटरलाई कुरा गर तब

जब मैले ती जुसह को बारे मा

त्यसको बारे मा आफ्नी ौीमतीलाई भ

मलाई अनुरोध गरे ।

त्यसकारण मैले उनको ौीमतीलाई फोन गर र ौीमानसँग

कायर्बममा आउन अनुरोध गर। उनले पिन आफ्नो ौीमानसँग

आउन मञ्जुर गिरन्। उनले पिहलो पटक एडभेिन्टःट चचर्मा
आउन केही चासो दे खाएकी िथइन्।
त्यसपिछ

ती

दम्पि ले

सुसमाचार

ूचार

कायर्बममा

आउने िनम्तोलाई ःवीकारे । ौीमानलेचािहँ हाॆो चचर्ले िसकाएको

िव ालाई मन पराए तर चचर्मा सं लग्न हुने कुरामा उनले

आनकानी गिररहे का िथए। अिन उनी र उनकी ौीमतीलाई दोॐो

ँ ितनीह
सुसमाचार कायर्बममा आउन िनम्तो िदए।

ूत्येक िदन

सुसमाचार ूचार कायर्बममा आए र एक िदन ितनीह ले मलाई

भने, "हामी त ितमीह को सन्दे शमा पिग्लरहे को जःतो अनुभव

भइरहे को छ।"
ौीमान्

हाॆो भेटघाट भएको आठ वषर्पिछ सन् २०१७मा दुवै
र

परमेँवरको

ौीमतीले
वचन

र

एडभेिन्टःट
हामीमा

चचर्मा

भएको

ितनीह को जीवन पिरवतर्न भएको िथयो।
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बिप्तःमा

ःवाःथ्यको

िलए।

सन्दे शले

(यो कथा ही-सुक िकमले आन्ि ु मेकचेःनेलाई सुनाएका

िथए)।

६४ वषर्की ही-सुक िकम हाल दिक्षण कोिरयामा ःवाःथ्य

र सुसमाचार साममी बेच्न पूरै समय िदइरहेकी िछन्। अक

अध्यायमा उनको ौीमानको कथा पढ्नेछ ।

दिक्षण कोिरयाको बारे मा थप जानकारी:

-दिक्षण

कोिरयामा

२४७१४३

७१५

एडभेिन्टःटह

एडभेिन्टःट
छन्।

चचर्ह

त्यहाँको

छन्।

त्यहाँ

जनसं ख्या

७५,९१६,००० छ। त्यसको अथर् ूत्येक ३०७जना कोिरयनमा
एक जना एडभेिन्टःट छन्।

-कोिरयाका ५०ूितशतभन्दा बढी मािनसह
आब

कुनै सं गिठत चचर्मा

भएको दाबी गदनन्। त्यहाँ २८ूितशत मािनसह

छन् भने १६ूितशत मािनसह

बु

धमर् मान्छन्।

इसाई

-कोिरयाको राजधानी महानगरपािलकामा दुई करोड पचास लाख
मािनसह

छन्। यो सहर िवँवको सबभन्दा ठू लो सहरह मध्ये

तेॐोमा पदर्छ।
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