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पावल अ�न  
�सलास परमप्रभकुो  
दास �तनीहरू  
झ्यालखानमा �थए।  
होइन! �तनीहरूले केह�  
नराम्रो गरेन।्  
�तनीहरूले  
एक  
स्त्रीलाई  
भतू-आत्माबाट  
छुटकारा �दए। 



�तनीहरूले म�ूतर्  
देखाए-�फ�लपीमा  
बस्ने जो आराधना  
गन� मा�नसहरू साँचो  
परमेष्वर अ�न उहाँको  
पुत्रको षिक्तलाई पूज्थे। 
�कनभने  
�तनीहरू  
पक्रा परे,  
कु�टए  
अ�न थ�ुनए। 



पावल अ�न  
�सलास �रसाह  
अ�न तीतोपना  
भयो भनी 
सोच्नुहुन्छ  
होला �तनीहरू  
भएनन।् 



वास्तवमा,  
मध्यरातमा �तनी 
गीतहरू गाएर 
परमेष्वरको म�हमा 
ग�ररहेका �थए।  
सबै कैद�हरू अ�न 
झ्यालखानका 
हा�कमले  
�तनीहरूलाई सनेु। 



अचानक, �तनीहरू गाउन बन्द गरे। 
झ्यालखानलाई हल्लाउन परमेष्वरले भ�चालो 
पठाउनुभयो। सबै ढोकाहरू खो�लए। सबैका 
�ठंगुराहरू खो�लए।  



अहो! झ्यालखानबाट 
सबै कैद�हरू भागे 
भनेर झ्यालखानका 
हा�कमले सोचे। 
य�द एकजना प�न 
बाचे भने �तनले 
मतृ्यु दण्ड पाउँथे। 
दःुखदसाथ, �तनले 
अपहत्या गन� 
�वचारले आफ्नो 
तरवार थतुे। 



तर पावलले भने,  
तपा�ले आफूलाई केह� 
नोक्सानी नगनुर्होस,् 
�कन�क हामी यह�  
छ�।’’ जब हा�कमले  
देखे तब भने, ‘‘म 
बाँच्नको ला�ग के 
गनर्पछर्? 



यसलेै �तनीहरूले भने, 
‘‘प्रभ ुयेषू ख्रीश्टमा 
�वष्वास गनुर्होस ्र 
तपा�ले उद्धार 
पाउनुहुनेछ, तपा� र 
तपा�का प�रवारले। 
रमाहटसाथ  
झ्यालखानका  
हा�कमले  
�वष्वास गरे। 



अक� �दन �तनीहरू 
छुट्�टए अ�न पावल र 
�सलास अरू षहरहरूमा 
मा�नसहरूलाई येषूको 
�वशयमा बताउँदै �हँड़।े 
कोह�ले �वष्वास गरे 
तर अरूले �तनीहरूलाई  
मानर् को�षष गरे। तर 
परमेष्वर �तनीहरूसगं 

हुनुहुन्थ्यो। 



एक रात, पावलले 
एक घण्टा प्रचार 
गरे। एक जवान केटो 
�खड़क�को �कनारमा 
�नद्राले झु�लरहेका 
�थए। अनुमान 
लाउनुहोस ्के भयो?  



सबै मा�नसहरूले सोचे �क ती केटो मरे। तर 
पावल गएर भने, ‘‘�कनभने 

 त्यसको सास त्यसमा  
छँदैछ।’’ �तनीहरूले  
जवान मा�नसलाई  
जी�वत पाए अ�न  

�तनीहरू खषुी भए।  



पावल अ�न �सलासले साहससाथ युरोपमा  
यात्रा गद� गए। पावलको महान ्साहसका  
काम जब उनी जहाजमा  
�थए तब भयो।  
ती फलामको  
होइन तर  
काठको जहाज  
जो सिजलसैगं  
 
आधँीमा  
यताउता  
जान सक्थे।  



पावल जहाजमा �थए �कन�क �तनी फे�र  
पक्रा परेका �थए। ससंारको राजधानी षहर 
रोमको राजाकहाँ �तनलाई देखा पनर् लगाए। 



ठूलो हावाले �बस्तारै जहाजलाई तल  
झाद� गए। यसले देख्छ� �क आधँीको मौसम  
अ�घनै छ। त्यहाँका मा�नसहरू अ�न पावल  
र अरू कैद�हरूको ला�ग खस्रो यात्रा �थयो।  



‘‘मा�नस हो, यो यात्रा आधँीमा  
समाप्त हुन्छ’’ भनेर पावलले  
चेताउनी �दए। तर कप्तानले  
भने सनेुनन।् 



जब ठूलो आधँीले �तनीहरूलाई  
�हकार्ए, �तनीहरूले डोर�हरू �लएर  
जहाजलाई बाँधे �कन�क जहाज  
टुक्रा नपा�रयोस।् य�द त्यो  
जहाज भा�चयो भने  
तब �तनीहरूको  
ला�ग त्यो पानीको  
कबरस्थान  
हुन्थ्यो।  



त्यो जहाजलाई यताउता हल्लाए र कप्तानले 
हरेकलाई सहायता गरेर हल्का बनाउन भनी 
हुकूम गरे। तेस्रो �दनमा, �तनले जहाजको  
केह� समानहरू फ्याके।  
हुनसक्छ  
त्यसले  
�तनीहरूलाई  
सहायता गरे। 



रातको समयमा एउटा दतू पावलसगं उ�भरहेको  
बेला �तनले गरेका सबै कायर् ठ�क छ भनी  

भने। तर अरूहरू उत्सा�हत भए  
जब पावलले भने, ‘‘त्यसकारण, हे  

हजरू हो, प्रसन्न  
�चतको हुनुहोस।्  



म परमेष्वरमा �वष्वास गदर्छु, औ मलाई जस्तो 
बताइएको छ, त्यस्तै हुनेछ। ताप�न हामी कुनै  

एउटा टापूमा पन�पछर्।’’ 



केह� �दनप�छ, जहाज 
माल्टा भ�नने टापूमा 
पुगे। यसले डुगेंनीलाई 
ठोक्केर टुक्रा पा�र�दए। 



जसले पौड़नसक्छ त्यसले जहाजदे�ख पानीमा 
पसेर जमीनमा जाऊ भनी कप्तानले हुकूम गरे।  

अरूहरू प�न सरु��तसगं बाचे,  
कोह� जहाजमा अ�न कोह�  
चा�हँ भा�चएको जहाजमा। 



माल्टामा परमेष्वरले षिक्त 
देखाउनुभयो। �तनीहरूले जब 
आगो जलाए तब आगाबाट  
एउटा साँप आएर पावलको 
हातमा झुिण्डयो।  
मा�नसहरूले सोचे �क  
�तनी मछर् तर  
साँपले केह�  
हानी गरेनन।् 



त्यसप�छ मा�नसहरूले सोचे 
�क पावल चा�हँ ईष्वर हो  
भनेर। धेरै मा�नसहरू आए  
अ�न पावलले प्राथर्ना  
गरेप�छ �तनीहरू  
�नको भइहाले। 



अन्तमा, पावल रोममा आइपुगे। अदालतको 
सनुवाइ हुन दइु वशर् लाग्यो। त्यस समयमा 
पावलले भारामा घर �कने अ�न पाहुनाहरूलाई  

भेटे। तपा�लाई थाह छ  
पावलले पहुनाहरूलाई  
के भने? परमेष्वरको  

राज्य! प्रभ ुयेषू ख्रीश्ट!  
रोममा पावल  

परमेष्वरको दास  
जसर� अरूहरू  
यात्रा ग�ररहे।  



‘‘मलेै उतम लड़न्त लड़केो छु, मलेै मेरो  
दौड़ �सद्धाएको छु, अ�न मलेै �वष्वासलाई 
बचाइराखे।’’ भनी पावलले रोमबाट लेखे। 



बाइबलले पावलको जीवन कसर� समाप्त भयो 
भनी बताउँदैन तर �नरो राजाको हुकूममा �तनी  
षह�द भए भनी अरू अ�भलेखहरूले बताउँछ। 
पावल चा�हँ मनुर् लाभ �थयो-एक �वष्वासयोग्य 
परमेष्वर जसले  
अरूहरूलाई  
येषू  
ख्रीश्टको  
�वशयमा  
भने। 
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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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