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पिवत्र आ माको अगव
ु ाइमा
जीिवत रहनु

यस अध्यायको िनिम्त पढ्नुहोस् :गलाती ५:१६×२२ ,व्यवःथा १३:४,५ ,रोमी
७:१४×२४ ,यिमर्या ७:९ ,होशे ४:२ ,म ी २२:३५×४०।
ःमरण गनुपर् न पद :“त्यसकारण म ितमीह लाई यो ःप

पादर्छु ,ितमीह

पिवऽ आत्माको शिक्तबाट जीउने गर। अिन ितमीह को पापी शारीिरक
ःवभावको माग अनुसार चल्न वाध्य हुनपु दन) "गलाती ५:१६ पान्तिरत(।
इसाई क्षेऽमा धेरै येशूभक्तह ले परमे रको मिहमाको िनिम्त
रचेका छन्। धेरै िूय येशूभक्तह मा रोबटर् रिबन्सन पिन हुन।
उनले रचेका ,“येशू बरदानको मूल धारा "इसाई क्षेऽमा एक अत्यन्त लोकिूय
भजन हो। तर रोबटर् रिबन्सन सध िव ासको मािनस अथार्त ् येशूभक्त

भजनह

िथएनन्। उनको िपताको मृत्युले उनको जीवनमा बोधको छाप गडेको िथयो।

िवरह र िरसले अलमिलएका रोबटर् ज ाँहा भएका िथए। तर एकिदन
भौतािरँदै जाँदा एक जना ूख्यात ूचारकको ूवचन सु पुगे। उनको नाउँ
जजर् ाइट िफल्ड िथयो। उनको ूवचन सुनेपिछ ,रोिबन्सनको मन पग्ल्यो र
आफ्नो जीवन येशूलाई सुिम्पए। अिन उिन मेथोिड मतका चचर् पा र भए। र
त्यस उक्त भजन उनले रचे। सु मा रचेको त्यस भजनको पिहलो हरफ यःतो

िथयो :“ओ ,अनुमह ,िदनिदनै म महान ऋणको वाध्यतामा म छु । मेरो
ँ
बरािलएको
दयलाई तपाईँको भलो गन िसबीले जःतै तपाईँसग
बाँिध
राख्नुहोस्। "

दय भ े वाक्य कसै ले मन नपराउँदा त्यस
हरफलाई यसरी बदिलिदए :“ःवभावैले आराधना गनर् चाहे को ,हे ूभ ु ,म यो
अनुभव गदर्छु ,ःवभावैले तपाईँलाई ूेम गनर् चाहे को म ,त्यस परमे र जसको
अिन बरािलएको इसाई

सेवा गदर्छु।

ूकाशन गन बेलामा सम्पादकले अथर्पूणर् बनाउन खोजेकै होलान्।
तर सु मा रिचएका शब्दह ले इसाई सं घषर्लाई उिचतसँग वाख्या गदर्छ।
येशूका भक्त भएकोले हामीसँग भएका दुई ःवभावलाई ःवीकार गनपदर्छ। ती
दुई ःवभाव हुन ् :शारीिरक र आित्मक। ती दुबै ःवभाह

परमे रबाट सध

बरािलएका हुन्छन्। तर यिद हामी परमे रको आत्मालाई हाॆो जीवन सुम्प
राजी भय भने हामी शारीिरक अिभलाषाको दासत्वमा रहँदैन । पावलको त्यस
मूल सन्दे शलाई यस अध्यायमा उल्लेिखत पदह ले छलर्
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पादर्छ।

१॰ पिवऽ आत्मामा िहँड्नु -गलाती ५:१६

पावलले गलाती ५:१६मा भन्दछ ,“म भन्दछु ,ितमीह
पिवऽ
आत्मा ारा िहँड। र पापःवभावका लालसा पूरा नगर अथार्त ् पापी ःवभावको
मातहतमा ितमीह
नबस।)" पान्तिरत(। िव ासको जीवन त्यस िहँडाइमा

कसरी गाँिसएको छ ?जवाफको िनिम्त दे हायका पदह पढ्नुहोस् :व्यवःथा
१३:४,५ " 4 ितमीह चािहँ परमूभ ु आफ्ना परमेँवरका मागर्मा िहँ नू,
उहाँको डर मान्नू, उहाँका आ ाह

पालन गनू,र् उहाँका वचन मान्नू, उहाँको

सेवा गनू र् र उहाँमै लीन भइरहनू। 5 तर त्यो अगमवक्ता वा स्वप्न-दशीर्

मािरनुपछर्, िकनिक दासत्वको दे श िमौबाट मुक्त गरे र ल्याउनुहन
ु े परमूभ ु
ितमीह का परमेँवरले आ ा गनुभ
र् एको मागर्बाट ितमीह लाई बहकाउनलाई
त्यसले ितमीह लाई उहाँको िविोह गनर् िसकायो। यसरी ितमीह ले आफ्ना
बीचबाट दुंटता हटाउनुपछर्।" ,रोमी १३:१३ " 13,१४ "िदउँसोजस्तै गरी
हामी ठीकसँग चल । मोजमज्जामा, िपयक्कडपनमा, व्यिभचारमा, ॅष्टाचारमा,

झगड़ामा र डाहमा होइन। 14 तर ूभ ु येशू भींटलाई धारण गर, र पापमय
ःवभावको अिभलाषा पूरा गन कुरामा ध्यान नदे ओ।" एिफसी ४:१,१७ " 1

यसकारण, म ूभ ुको िनिम्त एक कैदी, ितमीह लाई आमहपूवक
र् िबन्ती गदर्छु,

िक जुन बोलावटमा ितमीह

बोलाइएका छौ त्यही योग्यको जीवन यापन
गर।... 17 अब म यो जोड िदएर ूभ ुमा भन्दछु र ूभ ुमा गवाही िदँदछु , िक
अन्यजाितह जसरी ितनीह का िवचारको व्यथर्तामा िजउँदछन्त्यसरी ितमीह
अबदे िख उसो निजओ।" र कलःसी १:९-१० " 9 यसैकारण हामीले त्यो

सुनेको िदनदे िख उहाँको इच्छाको
ितमीह

ानले सारा आित्मक बुि

र समझमा

पूणर् होओ भनेर िबन्ती गद ितमीह का िनिम्त ूाथर्ना गनर् छोड़े का
पले ूसन्न पान ूभ ुको योग्य जीवन िबताउँदै र
ूत्येक असल काममा फलवन्त हुँदै परमेँवरको ानमा ब दै जान सक।"
“िहँड्नु "पुरानो करारको ूचिलत शब्द हो। यो शाङ्केितक शब्द हो।
छै न , 10 र उहाँलाई पूणर्

मािनसको जीवनशैली वा आचरण कःतो हुनपु दर्छ भनेर यस शब्दले व्याख्या
गदर्छ। इसाई जीवन कःतो हुनपु दर्छ भनेर पुरानो करारको यो शब्दलाई
आफ्नो पऽह मा पावलले बारम्वार उ धृत गदर्छ। उनी आफै पिन यहू दी

भएको कारणले यस शब्दको गिरमालाई ूयोग गदर्छन्। फेिर ूारिम्भक
चचर्सँग गाँिसएको पिहलो नाउँ पिन यिह शब्दसँग तुलना गिर लोकमा चलेको
िथयो। त्यसैकारणले पिन पावलले यो शब्दलाई ूयोग गदर्छन्। येशूका

उपासक वा अनुयायीह लाई इसाई भनेर नाम )ूेिरत ११:२६ (िदनुभन्दा
पिहले ितनीह

“त्यस पथ"लाई प

ाउनेह

िथए भनेर लोकमा चलेको िथयो
यूह ा १४:६ ,ूेिरत २२:४ ,ूेिरत २४:१४। यसको अथर् यो हुन आउँछ िक
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धेरै पिहला सु मा येशू धमर् केवल येशूमा केिन्ित भएर उहाँको िशक्षादीक्षा वा
धमर्दशर्नमा तल्लीन हुन ु माऽ होइन रहे छ। त्यो जीवनको बाटो िथयो। त्यसले
मािनस कुन चालमा िहँड्नुपछर् भनेर दे खाउँथ्यो।

तर पुरानो करार िहँड्नु र नयाँ करारमा िहँड्नु भनेको के फरक रहे छ
ु े
भनेर पावलले दे खाउँदछ? पुरानो करारमा: ूःथान १६:४ " तब परमूभल
मोशालाई भन्नुभयो, “म ितमीह का िनिम्त ःवगर्बाट रोटी वसार्उनेछु।
् यसरी ितनीह
मािनसह ले िदनहुँ बािहर गएर एक िदनको िहःसा बटु लून।

मेरा आदे शमा िहँ छन्िक िहँ दै नन्सो म जाँच गनर् सकूँला।" लेवी १८:४ " 4

ितमीह ले मेरा िवधान र िविधह
पालन गरे र त्यसअनुसार चल्नुपछर्। म
परमूभ ु ितमीह का परमेँवर हुँ।" र यिमर्या ४४:२३ " ितमीह ले धू प
जलाएका, ितमीह ले परमूभ ुको िव मा पाप गरे का र उहाँको आ ापालन
नगरे का, अथवा उहाँको व्यवःथा, िविध र िनयमह

पालन नगरे का हुनाले यो

सवर्नाश, जो आज दे िखन्छ, ितमीह मािथ आएको हो।” नयाँ करारमा: गलाती
५:१६,२५ " 16 तर म भन्दछु , पिवऽ आत्मा ारा िहँड़, र पापमय ःवभावका
लालसा पूरा नगर।... 25 हामी पिवऽ आत्मा ारा िजउँछ भने आत्माकै
ु े िक व्यवःथाको उिचत आवँयकता
अनुसार िहँड़ ।" र रोमी ८:४ " यस हे तल

हामीमा

पूणर्

होस्, हामी

आत्माअनुसार चल्दछ ।"

जो

पापमय

ःवभावअनुसार

होइन, तर

पिवऽ

पुरानो करारमा जीवनशैली वा व्यवहारलाई “िहँड्नु "भनेर वाख्या
गिरएको पाउँदैन । त्यो शब्दको अथर् व्यवःथामा िहँड्नु भ े शब्द निजकको
अथर् लाग्दछ। हलखाह Halakhah अथार्त ् व्यवःथामा िहँड भ े शब्द
यहू दीह ले िविधलाई मध्य नजर राखेर ूयोग गरे का िथए। पुखार्ह ले

अपनाएका कानून वा व्यवःथा र सं ःकारमा भएका नीितिनयमह लाई ूयोग
गनर् उक्त शब्द चलाइएको िथयो। हलखाह Halakhah अथार्त ् व्यवःथामा
िहँडको अथर् नै यहू दी व्यवःथा भनेर अनुवाद गिरन्छ। तर िहॄू भाषामा िहँड

भ े शब्द नै कुन चालमा मािनस चल्नुपछर् भ े आधारमा यथाथर् अथर्

लगाइएको हुन्छ।

जब पावलले पिवऽ आत्माको चालमा िहँड्नुपछर् भनेर सम्वोधन

गदर्छन् ,यसको अथर् इसाईह ले व्यवःथालाई भ
भनेर पावलले भ

गरे र वा वेवाःता गरे र चल

खोिजरहे को होइन। व्यवःथा वा िवशेष गरे र दश आ ाको

िबरोधमा पावल छै नन् न त त्यसको पालन गनर्बाट उनले रोक लगाएका

छन्। तर कितपयले व्यवःथालाई कसरी पालन गनर् खोिजरहे को छ त्यसको

िवरोध पावलले गदर्छन्। अत्यन्त अथक ूयास तथा बलजफ्ती ारा परमे रको

आ ा पालन गराउने उनको इच्छा होइन।

तर पिवऽ आत्माको अगुवाइमा
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भिक्तसाथ परमे रको सेवा गन ःव:त चाहनाले अिभूेिरत हुँदा नै उहाँको

आ ालाई िशरोपर गरे र मािनस चल्दछ )गलाती ५:१८(।
के तपाईँ पिवऽ आत्माको अगुवाईमा िहँिडरहनुभएको छ ?तपाईँको अनुवभ
कःतो छ ?पिवऽ आत्माको अगुवाइमा कसरी िहँड्ने ?तपाईँले कःतो खालको

जीवनशैली अपनाइरहनुभएको छ जसले गदार् तपाईँलाई अगुवाइ गनर् पिवऽ

आत्मालाई किठन भइरहेको छ?

२॰ येशूभक्तले भोग्नुपन सं घषर् (गलाती ५:१७)
पाप ःवभावमा िहँड्दा लालचै लालच हुन्छ जुन पिवऽ आत्माको

िब
िब

मा गइरहन्छन्। अिन पिवऽ आत्मा पिन त्यस पापको ःवभावको

मा गइरहे का हुन्छन्। ितमी जे गनर् चाहन्छौ त्यसलाई रोक्न खोज्दा

आफू िभऽ नै अन्तरसं घषर्ले िपरोलेको हुन्छ।)"गलाती ५:१७ पान्तिरत(।
के तपाईँ येशूभक्त भएको नाताले पावलको उपरोक्त भनाइलाई तपाईँको
जीवनमा भोग्नुभएको छ ?येशूभक्त भयो भन्दै मा सबै थोक टक् टक् निमिल
कितपय समयमा िपडाको जीवन पिन यथाथर् जीवन हुन आउँछ। के तपाईँलाई

यो थाहा छ ?रोमी ७:१४×२५ पढ्नुहोस्: " 14 िकनिक हामी जान्दछ िक
व्यवःथा आित्मक हो, तर मचािहँ शारीिरक छु , र पापैमा बेिचएको छु । 15 म
ँ िकनिक म जे चाहन्छु , त्यो गिदर्न।
ँ तर त्यही गदर्छु,
के गदर्छु, त्यो बुिझ्दन।

जो म घृणा गदर्छु। 16 गनर् नचाहे को म गदर्छु भने, व्यवस्था असल छ भनी
म सहमत हुन्छु । 17 यसै ले अब त्यो गन म होइन,ँ तर ममा वास गन पाप
् रो पापमय ःवभावमा केही
हो। 18 िकनिक मलाई थाहा छ, िक ममा, अथार्तमे

असल कुराले वास गदन। जे असल छ, त्यो गन इच्छा ममा छ, तर म त्यो
ँ 19 िकनभने असल काम जो म गनर् चाहन्छु , त्यो म
पूरा गनर् सिक्दन।
गिदर्न,ँ तर दुंट काम, जो म गनर् चाहन्न,ँ त्यही म गन गछु र्। 20 अब म जो

इच्छा गिदर्न,ँ त्यही गछु र् भने त्यो गन म होइन,ँ तर मिभऽ वास गन पाप हो।
21 यसरी एउटा िनयमले काम गरे को म पाउँछु। जब म भलो गनर् चाहन्छु ,
तब दुंटतालाई मेरो निजकै उपिःथत पाउँछु। 22 िकनिक म मेरो
अन्तःकरणमा परमेँवरको व्यवःथामा आनिन्दत हुन्छु , 23 तर मेरा अ ह मा
अक िनयमले मेरो मनमा रहे को िनयमसँग यु गदर्छु, र मेरा अ ह मा वास

गन पापको िनयमले मलाई बन्धनमा पादर्छ। 24 हाय, म कःतो दु:खी
मािनस! यस मृत्युको शरीरबाट मलाई कसले छु टाउला? 25 येशू भींट हाॆा
्
ूभ ु ारा नै– परमेशवरलाई
धन्यवाद होस्। त्यसै ले म ःवयम्आफ्नो मनले त
परमेँवरका व्यवःथाको सेवा गदर्छु, तर मेरो पापमय ःवभाव ारा चािहँ म
पापका व्यवःथाको सेवा गदर्छु।"
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जुन आन्तिरक सं घषर् पावलले वणर्न गिरएका छन्, त्यो ूत्येक मािनसले

भोग्नुपछर् भ े छै न। यो त इसाई जीवनको

दयमा हुने तानातान हो।

ःवभावैले मािनस आफ्नो शरीरको चाहनालाई पूरा गनर् चाहन्छ र त्यसै को लािग

पिन जन्मेको हुन्छ )रोमी ८:७(। त्यसकारण जब हामी पिवऽ आत्माको
अगुवाईमा नयाँ जीवनको अनुभिू त ूा गछ तब हामीिभऽ आित्मक सं घषर्
चकर्न थाल्दछ )यूह ा ३:६(। यसको अथर् यो पिन होइन िक गैर×इसाई वा
येशूलाई िव ास नगन व्यिक्तको दयमा दु र असलको सं घषर् किहल्यै पिन
हुँदैन। जुनसुकै मािनस पिन आन्तिरक सं घषर्मा सहभागी भएको हुन्छ। तर
येशूलाई िव ास नगनलाई पिन पिवऽ आत्माले घचघच्याइरहे को हुन्छ। तर
येशूभक्तले गनर्पन सं घषर् नयाँ खालको हुन्छ। िकनभने जब कोिह मािनस
येशूलाई िव ास गदर्छ उनमा दुई ःवभाव हुन्छन् र ती ःवभावह
एक
आपसमा जुिधरे हका हुन्छन्×ती ःवभाव हुन ् शारीिरक र आित्मक।
इसाई इितहासको सु दे िख नै येशूभक्तह ले उक्त आन्तिरक सं घषर्बाट
राहत पाउन धेरै चाहना गरे का िथए।

त्यस सं घषर्बाट अलग हुन कितपयले त
समाजबाट लुकेर साधुको जीवन वा गुफामा वःने जीवन येशूभक्तले िबताएको
सबैलाई थाहा भएकै कुरो हो। कितपयले त पापी ःवभाव परमे रको सदाशय
तथा अनुमहले हटाइ हाल्छ िन िकन सं यताको िनिम्त आत्मसं घषर् गन भ े

भावनामा पौडी खेिलरहे को पाइन्छ। तर दुवै खालको ूयास गलत छ। यो
ीवु सत्य छ िक परमे रको आत्माको बलले हाॆा शरीरको अिधलाषालाई

बसमा राख्न सक्दछ । तर यस भौितक शरीरमा त्यसबेलासम्म अन्तरसं घषर्
जारी रहनेछ जबसम्म येशूको दोौो आगमनमा हामीले नयाँ शरीर पाउँदैन ।
समाजबाट भागेर बःयो भन्दै मा त्यसले हामीलाई राहत िदन्छ भ े छै न।

समाजबाट त भाग्छ होला ,तर हामीबाट हामी भाग्न सक्दै न । त्यसकारण

हामी जहाँ गएतापिन हामीमा भएको अन्तरसं घषर् पिन गइरहे को हुन्छ। यो
ूिबया हाॆो मृत्युसम्म वा येशूको दोौो आगमनसम्म जारी रहनेछ। इसाई

जीवनमा भइरहने अन्तरसं घषर्को बारे मा पावलले रोमी ७मा ःवीकार गरे र
लेखेका छन्। येशूभक्तले जे गनर् चाहन्छ त्यो आत्मसं घषर्ले गदार् रोक्न
खोज्दछ। आफूिभऽ भइरहने आन्तिरक सं घषर्लाई पावलले नलुकाइकन

सावर्जिनक

पमा खुलासा गदर्छ।

येशूलाई िव ास गरे पिछ हामीमा दुई

ःवभावले अ ा जमाएको हुन्छ। ती ःवभाव एक आफसमा मेल नखाने

भएकोले एक आफसमा

न्द भइरहे को हुन्छ र हामी त्यसको माझमा हुन्छ ।

हामीह मा भएका शरीरले चाहने भौितक आकांक्षा आित्मक जीवनको शऽु
ँ ाको लोभ र अ भन्दा
हो। अिन येशूभक्तभएतापिन शारीिरक अिभलाषा ,आख
म िकन कम हुने भ े अहमताको ःवभावसँग हामी लड्न कमजोर छ । तर
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येशूभक्तमा आशाको िकरण िनभेको हुँदैन। यिद हाॆा पापी ःवभावलाई िचनेर
त्यसमािथ िबजय ूा

हुन चाहन्छ भने पिवऽ आत्माको िनणर्यमा हाॆो जीवन

िदन िदनै सुम्पनु पदर्छ। त्यसै कारण पावलले हामी सबैलाई पिवऽ आत्मामा
िहँड्नुपदर्छ भनेर ूोत्साहन िदँदै कडा पमा आ ान गदर्छन्।
तपाईँ येशूभक्त भएकै नाताले यी दुई ःवभावको सं घषर्मा तपाईँ
पिररहनुभएको होला। यो येशूको आगमन नहुँ ल
वा हाॆो मृत्यु नहुँ ल
े
े
सं घषर्मा पिररहे का येशूभक्तलाई तपाईँ कःतो सरसल्हाह िदनु हुन्छ ?वा त्यो
ु एको छ?
सल्लाह िदन तपाईँ सक्षम हुनभ
३॰ भौितक शरीरको िबयाकलाप (गलाती ५:१९×२४)

भौितक शरीर र आित्मक ःवभावको बीचमा भइरहने सं घषर्लाई
ँ ामा हे रेका
ःवीकार गद उक्त िवषय हाॆो समक्ष ूःतुत गरे को अिघल्लो बुद

िथय । त्यस सं घषर्लाई अझ वाख्या गद
बनाउँदछन्। त्यस सूचीमा के खराब
भएकाछन्। यो सूची दुवै यहू दी र मीक
यस सूचीमा कुन खराब अवगुणबाट

पावलले गलाती ५:१८:२६मा सूची

छन् के उ म छन् सो समावेश
तथा रोमी सािहत्यमा ूचिलत छ।
अलग हुनपु दर्छ र कुन असल

िबयाकलापमा चल्नु पदर्छ भनेर उल्लेख गरे काछन्।
गलाती

५:१९×२४मा

उल्लेख

गरे को

पावलको

सूचीलई

गम्भीरतापूवक
र्
िनयालेर पढ्नुहोस्। दे हायका पदह मा पिन त्यःतै खालका
ँ तुलना गदार् के अन्तर वा
सूची ूःतुत गिरएकाछन्। तर पावलको सूचीसग

समान छन् ?हे नह
र्ु ोस् :यमीर्या ७:९-११ " 9 “ ‘के ितमीह चोरी गछ , हत्या
गछ , व्यिभचार गछ , झू टा दे वताह को नाउँमा शपथ खान्छौ, बाल दे वतालाई

धू प बाल्छौ र ितमीह ले नजानेका दे वताह का पिछ लाग्छौ, 10 अिन
त्यसपिछ मेरो नाउँको यस भवनमा आई मेरो सामुन्ने खड़ा भएर भन्छौ, “हामी

सुरिक्षत छ ”– अिन फेिर यी नै घृिणत कामह गनर्लाई ढु क्क बःछौ? 11 के
मेरो नाउँले कहलाइएको यो भवन ितमीह का िनिम्त डाँकूह को ओड़ार भयो
त? तर म आफैले यो हे िररहे छु, परमूभ ु भन्नुहन्ु छ।", होशे ४:१-३ " 1
इॐाएलीह हो, परमूभ ुको वचन सुन, िकनिक यस दे शका बािसन्दाह मािथ
ु ो आरोप छ: “यस दे शमा िवँवःतता छै न, ूेम छै न र परमेँवरको
परमूभक

मान्यता पिन छै न। 2 यहाँ सराप िदनु, झू ट बोल्नु, हत्या, चोरी र व्यिभचार
्
गनुब
र् ाहे क अ केही छै न। ितनीह सबै सीमा नाघेर हत्यामािथ हत्या गछर्न।
3 यसै कारण यस दे शले िवलाप गछर्, र यसमा बःने सबै क्षीण हुन्छन्, र वनका
जन्तु, आकाशका पन्क्षी र समुिका माछाह समेत पिन मिररहे छन्।", मकूर्स

७:२०-२२ " 20 उहाँले भन्नुभयो, “मािनसबाट जे बािहर िनःकन्छ त्यसै ले
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मािनसलाई अशु

्
पाछर्। 21 िकनिक िभऽबाट, अथार्तमािनसको

दयबाट

्
खराब िवचार, व्यिभचार, चोरी, हत्या, परस्ऽीगमन, 22 लोभ, दुषटता,
छल,
छाडापन, ईष्र्या, िनन्दा, घमण्ड, मूखत
र् ा िनःकन्छन्। 23 यी सबै दुंट कुराह

्
िभऽबाट िनःकन्छन्, र मािनसलाई अशु पाछर्न।",
१ ितमोथी ३:१-५" १
यो भनाइ िवँवासयोग्य छ, यिद कुनै मािनसले िबशपको काम गन चाहना गछर्
भने त्यसले असलै कामको इच्छा गछर्। २ यसकारण िबशपचािहँ कसै ले दोष
लगाउन नसक्ने, एउटै पत्नीका पित, सं यमी, समझदार, सम्मािनत, अितिथसत्कार
गन, सुयोग्य िशक्षक होऊन्,

३ मतवाला र िरसाहा होइन तर ितनी िवनॆ,
झगड़ा नगन, धनको लोभ नगन, ४ आफ्नो घर राॆरी चलाउन सक्ने र
आफ्ना छोराछोरीह लाई आदरपूवक
र् आ ापालन गन बनाऊन्। ५ यिद कुनै
मािनसले आफ्ना घरकाह लाई तह लगाउन जान्दै न भने, ितनले परमेँवरका

मण्डलीको दे खरे ख कसरी गनर् सक्छ र?", १ पऽूस ४:१-४ " 1 जसरी
भींटले शरीरमा दु:ख भोग्नुभयो, त्यसरी नै ितमीह ले पिन त्यही िकिसमको

िवचार धारण गर, िकनभने जसले शरीरमा दु:ख भोगेको छ, त्यसले पाप गनर्

छोड़े को हुन्छ। 2 यसरी त्यसले आफ्नो जीवनको बाँिक समय फेिर मािनसको
्
कुइचछामा
होइन, तर परमेँवरको इच्छामा िबताउँछ। 3 िबतेका िदनमा
अन्यजाितह ले गरे झ ितमीह ले व्यिभचार, कुवासना, म पान, मोजमज्जा,
िपयक्कड़पन र घृिणत मूितर्पूजामा ूशःत समय िबतायौ। 4 ितमीह
ितनीह सँग ॅंटताको बाटोमा निहँड़ेका दे खेर ितनीह
छक्क पछर्न,् र
्
ितमीह को बदख्वाइँ गछर्न।"
र ूकाश २१:८ " 8 तर डरपोकह ,

अिवश्वासीह , िघनलाग्दा भएकाह , हत्याराह , व्यिभचारीह , जादूगरह ,
मूितर्पूजकह र झू टा बोल्नेह सबैको िहःसा आगो र गन्धक दन्कने कुण्डमा

हुनेछ। यो दोॐो मृत्यु हो।"
पावललाई आफूले बनाएका र अ को सूचीको बारे मा राॆो जानकारी
िथयो। तर गलातीमा उल्लेख गरे का दुई सूचीह को बीचमा मह वपूणर् िभ ता

पावलले दे खाएका छन्। ती सूचीलाई पावलले दुई तिरकाबाट ूःतुत गदर्छन्।
नराॆा

िबयाकलापलाई “शरीरका कामह
"भनेका छन् भने असल
िबयाकलापह चािहँ “पिवऽ आत्माको फल "भनेका छन्। यो अन्तर अत्यन्त
मह वपूणर् वा उल्लेखनीय छ। लेखक जेम्स डी॰ जी॰ डनले त्यस िबषयमा

यसरी लेख्दछ ,“भौितक शरीरले माग गदर्छ ,तर आत्माले उत्पादन गदर्छ।
एउटा खालको सूचीले ःवाथर्×केिन्ित वा ःवाथीर् भएको दे खाउँछ जुन

नकारात्मक र मािनसलाई िबगानर्मा अमसर गराउँदछ। तर अक सूचीचािहँ
अ

मािनसूित बढी सरोकार भएको र शािन्त तथा एक आफसमा िव ासको
वातावरण बनाउन अमसर गराउँदछ। ःप पमा भ े हो भने एउटाले खराब
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आचरण दे खाउँछ भने त्यसको िबपिरत अक ले असल आचरण दे खाउँदछ।
अथार्त ् ती दुईको बीचमा हुने सं घषर्लाई ूतक्ष पमा दे खाउँदछ। तर असल
सूचीले परमे रको ःवभाव दे खाउँदछ। यसले मािनसको जीवनमा सकारात्मक

पिरवतर्न ल्याउँदछ र एक आपसको सम्वन्ध सुमधुर तुल्याउँछ। िकनभने
असल सूचीले अ सँग कसरी व्यवहार गन भनेर िसकाउँदछ। ×द इिपःटल टु
द गलेशीयनस् ,पृ॰ ३०८बाट

पान्तिरत।

पावलले तयार गरे को सूचीमा खराब िबयाकलापलाई बहुवचन ूयोग
गिरएको छ। यो िभ ताचािहँ चासोको िवषय हो। “भौितक शरीरका
िबयाकलापह
अथार्त ् पाप×ःवभावका कामह
"भनेर पापी मािनसका
िनयतह

कःता कःता हुन्छन् भनेर पावलले तोक्दछ। तर असल गुणह लाई

पिवऽ आत्माको फल भनेर पावलले एक वचनको ूयोग गदर्छन्। यो
िभ ताले के दे खाउँछ भने पाप×ःवभाव अथार्त ् भौितक शरीरको चाहनालाई
सव पिर गरे र िहँड्नेमा झगडा ,कचकच ,एक आपसमा दु:ख िदने ,समःयै
समःयाह

मनिःथितह

हुने र मनमुटाव भएर एक आपसमा िवभािजत हुने जःता

हुन्छन्। तर पिवऽ आत्माको अगुवाईमा चल्नेह ले केवल एउटा
फलमाऽ फलाउँछ तर त्यस फलमा नौवटा गुणह हुन्छन् जसले एक हुन
ूोत्सािहत गराउँछ।

परमे रको बारे मा मािनसले जःतो सोचे पिन केिह फरक पदन, यिद
सच्चािदल वा मनमा पाप छै न भने केिह फरक पदन भनेर पिन कितपय
मािनसह ले सोच्दछन्। तर यो धारणा गलत छ। पावलले पाप×ःवभाव
भएका मािनसह मा हुने नराॆा कामले उपरोक्त भनाइको खण्डन गदर्छन् :
परमे रको बारे मा अशु

वा अनुिचत सोचले गदार् मािनसलाई यौन व्यवहार र

धमर्को बारे मा गलत धारणाितर अगुवाइ गदर्छ। यसले मािनस मािनस बीचको

सम्वन्ध िबगादर्छ। यित माऽ होइन यःतो गलत धारणालाई मनमा जीिवत

रािखयो भने त्यसले अनन्त जीवनलाई गुमाइ िदन सक्दछ )गलाती ५:२१(।
पाप×ःवभावले ल्याउने कामह वा दुगण
र्ु ह को सूची फेिर पढ्नुहोस्। ती
ूत्येक दुगण
र्ु ह ले दश आ ाका एक वा विढ आ ालाई कसरी तोडेको हुन्छ?
४॰ पिवऽ आत्माको फल (गलाती ५:२२×२४)

परमे रले आफ्नै हातले कोनुभ
र् एको दश आ ालाई हामीले पालन गदार्

पिवऽ आत्माको फल फलाइरहे को हुन्छ भ े धारणालाई पावलले गलाती

५:२२×२४मा उल्लेख गरे को सूचीले कसरी पुिःट गदर्छ? गलाती ५:२२-२६
" 22 तर पिवऽ आत्माको फलचािहँ ूेम, आनन्द, शान्ित, धै य,र् दया, भलाइ,
् यःता कुराह का िव मा कुनै व्यवःथा
िवश्वस्तता, 23 नॆता, संयम हुन।

192

छै न। 24 तर ितनीह , जो भींट येशूका हुन,् ितनीह ले पापमय ःवभावलाई

त्यसको वासना र लालसासिहत बूसमा टाँिगिदएका छन्। 25 हामी पिवऽ
आत्मा ारा िजउँछ भने आत्माकै अनुसार िहँड़ । 26 हामी अह ारी नहोऔ ं,
एउटाले अक लाई रीस नउठाऔ ं, र एउटाले अक लाई ईंयार् नगर ।", म ी

५:२१-२८ " 21 “ितमीह ले सुनेका छौ, ूाचीन समयका मािनसह लाई यसो

भिनएको िथयो, ‘तले हत्या नगनू’र् , र जसले हत्या गछर् त्यो दण्डको योग्य
हुनेछ।’ 22 तर म ितमीह लाई भन्दछु , जो कोही आफ्नो भाइसँग बोध

गदर्छ त्यो दण्डको योग्य हुनेछ, र जसले आफ्नो भाइको अपमान गदर्छ, त्यो
महासभामा जवाफदे ही हुनेछ। तर जसले आफ्नो भाइलाई ‘तँ मूख’र् भन्छ, त्यो

नरकको आगोमा पन जोिखममा हुनेछ।
23 “यसकारण ितमीले वेदीमा
आफ्नो भेटी चढ़ाउँदा ितॆो भाइको दयमा ितॆो िव मा केही छ भन्ने
ितमीलाई याद भयो भने, 24 ितॆो भेटी त्यही वेदीको सामु छोड, र जाऊ।
पिहले आफ्नो भाइसँग िमलाप गर, र त्यसपिछ आएर आफ्नो भेटी चढ़ाऊ।
25 “ितॆो वादीसँग अदालतमा जाँदा बाटोमै िमलाप गिरहाल, नऽता वादीले

ितमीलाई न्यायाधीशको हातमा सुिम्पदे ला र न्यायाधीशले अिफसरको हातमा

सुिम्पदे लान्, र ितमी झ्यालखानमा पनछौ।
26 साँच्चै, म ितमीह लाई
भन्दछु , ितमीले एक-एक पैसा च ुक्ता नग ञ्जेल ितमी त्यहाँबाट उम्कनेछैनौ।
्
27 “ितमीह ले यसो भनेको सुनेका छौ, ‘तले व्यिभचार नगर।’
28 तर म

ितमीह लाई भन्दछु , जसले कोही ःऽीलाई कामवासनाको इच्छाले हे दर्छ,
त्यसले अिघबाटै आफ्नो दयमा त्यससँग व्यिभचार गिरसकेको हुन्छ।" र
म ी २२:३५×४० " 35 ितनीह मध्ये एक जना व्यवःथाका अध्यापकले

उहाँको परीक्षा गन िवचारले उहाँलाई सोधे, 36 “गु ज्यू, व्यवस्थामा
महान्आ ा कुन हो?” 37 उहाँले ितनलाई भन्नुभयो, “तले परमूभ ु आफ्ना
परमेँवरलाई आफ्नो सारा दयले, र आफ्नो सारा ूाणले, र आफ्नो सारा
समझले ूेम गनू।
र् 38 महान्र ूथम आ ा यही हो। 39 दोॐो पिन त्यःतै

छ, तले आफ्नो िछमेकीलाई आफैलाई जःतै ूेम गनू।
र् 40 सारा व्यवःथा र
्
अगमवक्ताह का िशक्षाको आधार नै यी दुई आ ाह हुन।”
ूेमको स ामा वा ूेमको िवकल्पमा हामीले दश आ ा मा

िनणर्य गन

होइन। दश आ ाले परमे र र मानव जाितलाई कसरी ूेम ,ःनेह ,माया

दे खाउने हो त्यसको लािग अगुवाइ गदर्छ। अक्षरस व्यवःथा भन्दा ूेम मािथ
रहन सक्दछ। तर ूेम व्यवःथा अथार्त ् परमे रको दश आ ाको िवरोधमा
खडा हुँदैन। परमे रलाई ूेम दे खायो भने र अ मािनसलाई ूेम दे खाइयो
भने दश आ ाको आवँयकता हुँदैन भ े तकर् अथर्हीन छ। ूकृितूितको

मोहको कारणले गु त्वाकषर्णको िनयम िनिंबय भयो भने जःतै हो।
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शरीरका कामह लाई पन्ी शब्दह ले वाख्या गरे का छन्। )ती सबै
नकारात्मक शब्दह अथार्त ् मािनसलाई अधोगितितर लाने अवगुणह हुन(् ।
तर पिवऽ आत्माको फलचािहँ केवल नौवटा भागह मा छु ाएका छन्। ती
सबै सकारात्मक छन् )जसले मािनसलाई अथर्पूणर् जीवन िबताउन
सघाउँछन्(। बाइबलका िव ानह ले ती नौ भागह लाई तीन समूहमा

भागह

िबभाजन गरे का छन्। तर त्यस िवभाजनको मह वताूित ितनीह

आफै

िबवाद गदर्छन्। कितले भन्छन् तीन भागमा िवभाजन गरे को कारण ऽी×एक
परमे रसँग सरोकार भएर नै हो। कसै ले यो भन्छन् ,ती तीन समूहको अथर्
हामी मािनस भएको कारणले परमे र र अ
मािनससँग कसरी सम्वन्ध

मािनससँगको
सम्वन्धमा सुमधुरता ल्याइयो भने हाॆो व्यिक्तगत जीवन पिन अथर्पूणर् र
आदरणीय हुन आउँछन्। फेिर कसै ले भन्छ त्यस सूचीले त येशूको जीवनलाई
िस
पमा वाख्या गदर्छन्। ती िविभ
ि कोणह
असल तकर्स त
राख्नुपछर् भनेर दे खाउने तिरका हो। अिन परमे र र अ

हुनसक्दछन्। तर इसाई जीवनमा ूेमको गिरमा अत्यन्त मह वपूणर् गुण हो
भ े पावलको

ि कोणलाई हामीले सम्झनु अत्यन्त ज री छ।

सोच िथयो भ

िमल्दै न। ूेमको गिरमामय वा आदरणीयतालाई इसाई जीवनमा

ती नौ वटा भागह मा सवर्ूथम् ूेमको उल्लेखलाई पावलको आकिःमक

कि को महत्वपूणर् छ भनेर पावलले गलाती ५:६ र १३मा उल्लेख
गिरसकेकाछन्। अिन िव ासीह मा हुनपु न िविभ
गुणह
वा असल
कामह को सूचीमा ूेमलाई अन्तपिन समावेश गिरएको छ )२ कोरन्थी ६:६ ,

१ ितमोथी ४:१२ ,१ ितमोथी ६:११ र २ ितमोथी २:२२ आिद(। याद
गनुह
र् ोस् ,अ

सबै गैर×इसाई पुःतकह मा अ

सबै असल भागह

वा

गुणह लाई उल्लेख गरे को पाइन्छ। तर ूेमचािहँ इसाई िवषेशता हो। सबै
असल गुणह मा ूेम पिन त एक गुण हो भनेर इसाई सोच होइन। ब
येशूभक्तको जीवनमा ूेमको भूिमका अत्यन्त उल्लेखनीय हुनपु दर्छ िकनिक अ

सबै असल गुण वा भागह लाई खोल्ने साँचो नै ूेम हो। पिवऽ आत्माको
िशखर वा उत्कृ
गुण ूेम हो )१ कोरन्थी १३:१३ ,रोमी ५:५ (र ूत्येक
येशूभक्तको जीवन र िनयत तथा भावनाह मा ूेम समावेश हुन ु अिनवायर् छ

(यूह ा १३:३४,३५)। कितपय समयमा ूेमलाई ूकट गनुर् अत्यन्त किठन
हुनसक्छ तर येशूभक्तको जीवनमा ूेमको िवकल्प अ छै न।

ूेममा कितको त्याग समावेश भएको हुन्छ ?के िबना त्याग तपाईँले ूेम गनर्
सक्नुहन्ु छ ?ूेम र त्यागको बारे मा येशूले के िसकाउनुहन्ु छ?
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५॰ िबजयको पथमा (गलाती ५:१६×२६)
ूत्येक येशूभक्तको दयिभऽ शरीर र आत्माको अन्तर न् घमासान
पमा चिल नै रहे को हुन्छ। तर येशूभक्तको जीवनलाई हार ,असफलता ,र

पापले िनयन्ऽण गनुप
र् छर् भ े छै न।

जब पिवऽ आत्मालाई हाॆो जीवनमा आिधपत्य जमाउन हामी िदन्छ

तब त्यसले शरीरका अिभलाषाह लाई कसरी बसमा राख्दछ भनेर गलाती
ू र् र आित्मक जीवन िबताउने मूल सुऽ के हुन ्
५:१६×२६ले बताउँदछ ?अथर्पण
त? हेनह
र्ु ोस्: " 16 तर म भन्दछु , पिवऽ आत्मा ारा िहँड़, र पापमय ःवभावका
लालसा पूरा नगर। 17 िकनिक पापमय ःवभावका लालसा पिवऽ आत्माको
िव

हुन्छन्, अिन पिवऽ आत्माको इच्छा पापमय ःवभावको िव

। ितमी जे

गनर् चाहन्छौ त्यसबाट ितमीह लाई रोक्नका िनिम्त यीचािहँ एक-अकार्को

िव

मा हुन्छन्। 18 तर यिद ितमीह पिवऽ आत्मा ारा डोर्याइएका हौ
भनेता ितमीह व्यवःथाको अधीनमा हुँदैनौ। 19 पापमय ःवभावका कामह
ू ा,
ूत्यक्ष छन्, जो यी नै हुन–् व्यिभचार, अपिवऽता, लम्पटपना, 20 मूितर्पज

्
मन्ऽतन्ऽ, दुशमनी,
झझगड़ा, ईष्या,
र्
बोध, स्वाथीर्पन, फूट, गुटबन्दी, 21 डाह,
िपयक्कड़पन, अशलील मोजमज्जा र यःतै अ , जसका िवषयमा म ितमीह लाई
चेताउनी िदन्छु , र अिघ पिन िदएकै हुँ। जस-जसले यःता कामह गदर्छन्,
22 तर पिवऽ आत्माको फलचािहँ
् यःता
ूेम, आनन्द, शान्ित, धैय,र् दया, भलाइ, िवँवसता, 23 नॆता, सं यम हुन।
कुराह का िव मा कुनै व्यवःथा छै न। 24 तर ितनीह , जो भींट येशूका
हुन,् ितनीह ले पापमय ःवभावलाई त्यसको वासना र लालसासिहत बूसमा
टाँिगिदएका छन्। 25 हामी पिवऽ आत्मा ारा िजउँछ भने आत्माकै अनुसार

्
परमेशवरका
राज्यका हकदार बन्नेछैनन्।

िहँड़ । 26 हामी अह ारी नहोऔ ं, एउटाले अक लाई रीस नउठाऔ ं, र एउटाले
अक लाई ईंयार् नगर ।"

पिवऽ आत्माको बसमा रहन्दा येशूभक्तको जीवन कःतो हुन्छ भनेर

पाँचवटा मूल िबयापदह

ूथम ,िव ासीह

ारा पावलले गलाती ५:१६×२६मा उल्लेख गदर्छ।
पिवऽ आत्मामा िहँड्नुपदर्छ )पद १६(। यसको मीक शब्द

हो पेिरपेिटयो peripateo। यसको अथर् हो पिछ पिछ लाग्नु वा विरपिर घुम्दै
िहँड्नु। मीक सभ्यतामा ख्यातीूा दाशर्िनक आिरःटोटलका अनुयायीह लाई
पेिरपटे िटक Peripatetics मािनन्थ्यो ,िकनिक ती ौ ेय गु

जहाँ जहाँ जान्थे

त्यहाँ त्यहाँ ती अनुयायीह जान्थे। वतर्मान काललाई ूयोग गरे र िबयापद
“िहँ "भनेर पावलले उल्लेख गरे को अथर् पिवऽ आत्मामा किहलेकािहँ वा
िवशेष अवसरमा माऽ िहँड्नु भनेको उनको धारणा होइन। तर यो दै िनक तथा

िनरन्तर

पमा िहँड्नुपछर् भनेर पावलको आ ान हो भनेर मािनिलनुपदर्छ।
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“िहँड "भनेको केवल सुझाव नभएर िनदशन हो। िदनिदनै पिवऽ आत्मामा
िहँड्न हामीले िनणर्य गनुप
र् दर्छ। यःतो खालको दै िनक चाला हाॆो व्यिक्तगत
छनोट हो। उहाँको चालमा िहँड्न व्यिक्तगत आत्मिनणर्यको अिधकार हामीलाई
नै सुिम्पएको छ।

दोौो िबयापद “अगुवाईमा) "पद १८ (हो। यसको अथर् पिवऽ

आत्माले हामीलाई कहाँ लै जान चाहनुहन्ु छ वा लै जानुपदर्छ त्यसको अगुवाईमा
िहँड्नु आवँयक छ। उहाँमा िहँड्नु भनेकै उहाँको नेतत्ृ वलाई िशरोपर गद

उहाँको पिछ लाग्नु हो। गलाती ५:१८लाई रोमी ८:१४ ,१ कोरन्थी
१२:२सँग तुलना गनुह
र् ोस्। हाॆो काम हामीले जीवनको नक्सा कोरे र पिवऽ
आत्मालाई त्यस नक्सा अनुसार चल्न उहाँलाई अनुरोध गन होइन ,तर उहाँले
कोनुभ
र् एको नक्सामा िहँड्न उहाँको अगुवाईमा भर पनुर् हो।

अक दुई िबयापदचािहँ गलाती ५:२५मा दे खापदर्छ। पिहलो िबयापद
“जीउनु) "मीक भाषामा zao जाओ(। जब कोिह येशूलाई महण गदर्छ तब त्यो
व्यिक्तले नयाँ×जन्मको अनुभव गरे को हुन ु आवँयक छ भनेर पावलले भ
खोिजरहे को पाउँछ । वतर्मान काल “जीउँछ "लाई ूयोग गरे र नयाँ×जन्मको

अनुभव जीवनमा एक पटक होइन तर दै िनक
पमा पुनजर्न्मको अनुभव
हुनपु दर्छ भ े धारणा पावलको हो। )“जब म िबउँझन्छु ,तब म तपाईँसँगै
हुन्छु "भनेर दाउदले आफ्नो दै िनक जीवन परमे रसँग कसरी नयाँ
भइरहनेरहे छ भनेर आफ्नो भावना व्यक्त गदर्छन् ×भजन १३९:१८(। हामी
पिवऽ आत्मामा जीउने हुनाले पिवऽ आत्माकै अगुवाईमा हामी िहँड्नुपछर् भनेर
पावलको धारणा हो। यस २५पदमा “िहँडौ "भ े शब्दको अनुवाद पद १६को

भन्दा फरक छ। यहाँ ूयोग गिरएको मीक शब्द ःटोइिचयो stoicheo हो।

यो शैिनक शब्द हो। यसको अथर् “लाईनमा बःनु“, “कदम कदममा अिघ
बढ्नु "वा “िनदशन अनुसार चल्नु "हो। पिवऽ आत्माले हामीलाई जीवन
िदनुहन्ु छ र कुन गितमा ूत्येक िदन हामी िहँड्नु पदर्छ त्यो गित उहाँकै
अगुवाईमा हुनपु दर्छ भनेर पावलले भ खोिजरहे को हो।

पापको ःवभावलाई बुसमा टाँग्नु "भनेर अक िबयापद पावलले पद
२४मा ूयोग गदर्छ। यो पदले कोिहलाई आघात पानर् सक्दछ ,अथार्त धक्का
्
पुरयाउन
सक्दछ। यिद हामी पिवऽ आत्माको पिछ लाग्ने िनणर्य गछ भने
हाॆा शरीरको कामबासना र लालसा अथार्त ् ःवाथर्को ूाथिमकतालाई मानर्
अठोट हुनपु दर्छ रे । पावलले शा ेितक भाषामा बोलेको हो भनेर हामी

बुझ्नुपदर्छ। आित्मक जीवनको भोकलाई तृ

गनुर् भनेकै यस शरीरलाई

बुसमा टाँग्नु हो। शरीरको चाहनालाई भौकै राख्नु भनेकै हाॆो शरीरलाई
बुसमा टाँग्नु हो।
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तपाईँको जीवनमा कःतो खालको िवजयको आवँयक छ जुन ् अिहले छै न ?

येशू भी मा ूित ा गिरएका िवजयह लाई तपाईँको आफ्नै बनाउन तपाईँको

जीवनमा के पिरवतर्न गनुप
र् दर्छ र त्यस अनुसार चल्न कःतो िनणर्यह
गनुप
र् दर्छ?

उपसं हार:
“ येशूभक्तको जीवन सध शािन्तमय वा समथर हुँदैन। येशूभक्तले गम्भीर
च ुनौितह को सामना गनुप
र् दर्छ। सै तानले अनेकन् ठू ला ूलोभन ,लालसा ,
महत्वाकाँक्षा आिद ारा उसलाई हमला गनर्सक्दछ। ‘पाप ःवभावको लालसा

पिवऽ आत्मको िखलाफमा गइरहे को हुन्छ भने पिवऽ आत्माको इच्छा पाप
ःवभाव अथार्त ् शारीिरक ःवभावको िखलाफमा गइरहे को हुन्छ‘) गलाती ५:१७

पान्तिरत(। जब हामी यस पृथ्वीको इितहासको अन्त्यितर जब जब निजक
आउँछ तब तब सै तानको हमला अझ बिढ खतरापूणर् हुनसक्दछ। उसको
हमला झन झन कडा पमा बढे र जान्छ र त्यो किहलेकािहँ नभएर बारम्बार
हुनसक्दछ। जसले सत्य र ज्योितलाई महण गनर् इन्कार गिरनै रहन्छ त्यसले

परमे रलाई ूेम गन र उहाँका आ ाह लाई पालन गनूित आफ्नो

कठोर र तीतो पािरराखेको हुन्छ।"×एलेन जी

बाइबल कमेन्टरी ,ठे ली ६ ,पृ॰ ११११बाट

दय

ाइटको िटप्पणी ,एसिडए

पान्तिरत।

पिवऽ आत्माको ूभाव नै मािनसको आत्मामा भी को जीवन हो। ूतक्ष
पमा वा आमने सामुने हामीले येशूलाई दे ख्दै न र उहाँसँग त्यसरी बातिचत
ु न्ु छ।
गदन । तर जहाँ भएतापिन उहाँको पिवऽ आत्मा हाॆो निजक हुनह
ूत्येक व्यिक्त जसले भी लाई महण गदर्छ त्यसको जीवनमा पिवऽ आत्मा

िबयाशील हुन्छ। जसको जीवनले पिवऽ आत्माको अगुवाईमा चलेको भनेर
दे खाउँदछ ,उसको जीवनमा पिवऽ आत्माको फल फिलनै रहे को हुन्छ ,जुन
ूेम ,आनन्द ,शािन्त ,शहनशीलता वा सदाशयता ,नॆ अथार्त ् भिपना ,सव िहत
चाहने र परमे रमा अठोट िब ास हुन ् )मानुिःबप्ट ४१ ,१८९७(।"× एलेन

जी

ाइट,एसिडए बाइबल कमेन्टरी ,ठे ली ६ ,पृ॰ १११२बाट

िचन्तनमनन :
१)

पान्तिरत।

आफ्नो शारीिरक बाहुल्यता वा अिभलाषालाई बुसमा टाँगी
िदनु भनेको के हो ,त्यसको बारे मा सोच्नुहोस्। यसको अथर्
के हो ?हाॆो शरीरलाई बुसमा कसरी टाँिगिदने ?कितपटक
यो ूिबया अपनाउनु पदर्छ ?पावलले यःतो कडा िबयापद

िकन ूयोग गरे होलान् ?बुसमा टाँिगिदनु भ े शब्द
पावलले ूयोग गदार् ूत्येक येशूभक्तमा आन्तिरत सं घषर्

१97

२)
३)

हुने रहे छ भ े कुरामा के तपाईँ सहमत

कःतो चक
ु न्ु छ?
हुनह

पिवऽ आत्माको फल फलाउन मािनसको भूिमका के छ ?
तपाईँकै अनुभवमा त्यो भूिमकालाई तपाईँ के भ ुहन्ु छ?

जो मािनस पाप×ःवभावलाई ूाथिमकता िदएर चल्दछ त्यो

मािनसले परमे रको राज्य महण गनर् सक्दै न भ े पावलको
तकर् छ। हामी िव ास ारा जीउँछौ तर कमर् अथार्त ् धािमर्क

िबयाकलापको

४)

आधारबाट

होइन

भ े

पावलकै

अिभव्यिक्तलाई बुसमा टाँिगनुपन िशक्षालाई कसरी तुलना
गन?
तपाईँ िदन िदनै परमे रसँग िहँड्ने कुरामा कःतो सं घषर्
तपाईँले गिररहनुभएको छ ?के यो पाप र पापले गदार्
परमे रसँगको सम्वन्धमा खलबल ल्याउने कुरासँग त
होइन ?येशूलाई िव ास गदार् पापमािथ िबजयी जीवन
िबताउन पाइन्छ भ े आःथा हुँदा हुँदै पिन कितपय

च ुक्दछौ र िनराशाको भूमरीमा पिन
पिररहे का हुन्छ । येशू ारा पापमािथ िवजय ूाप्त गनर्

अवःथामा
सक्छ

हामी

भनेर हामीलाई आ ासन िदइएकोछ। तर हामीले

पाउने मुिक्त भनेको येशूले के गनुभ
र् यो त्यसमा भरपछर् भ े
कुरालाई िकन हरदम ख्याल गिररहनुपदर्छ?
सारांश:

शारीिरक चाहना र आित्मक चाहनाको बीचमा हरदम अन्तरसं घषर् भएको
ु रीमा
ूत्येक येशूभक्तले अनुभव गदर्छ। तर येशूभक्तको जीवन असफलको भम
पिरहरनु आवँयक छै न। येशू भी ले पाप र मृत्युमािथ िबजय ूाप्त गनुभ
र् एको

हुनाले इसाई जीवन त्यो जीवन हुनसक्दछ जहाँ पिवऽ आत्माको िनयन्ऽणमा

रहन्छ। यिद हामी पिवऽ आत्माको खतनमा रहन राजी भय भने शरीरको
चाहनालाई िनयन्ऽणमा राख्न

गराउन सक्नुहन्ु छ।

उहाँले िदनिदनै परमे रको अनुमह उपलव्ध
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कथा १२

ःवगर्मा िमलाइएको जोडी, भाग २
अक िदन मिरनाले केही साममीह

जब सहानाले ती साममीह

पढ्न सहानालाई ल्याइिदइन्।

पढी दािनएल र ूकाशको पुःतक ःप

ऊ छक्क परी। पिछ मिरनाले उनलाई एलेन जी

जीवनी द िडजाएर अभ एजेज ्

भएकोमा

ाइट ारा िलिखत येशूको

ल्याइिदइन्। उनले त्यस पुःतक सरर पढी र

त्यो नै सत्य हो भनेर पिवऽ आत्माले उनलाई ूभाव पारे को महसुस गरी।
सहारा आफै एडभेिन्टःट चचर्मा जान चािहन् र त्यस चचर्का िवँवासीह

अपेक्षा गरे को अनुसार सत्यमा िजइरहे का छन् िक छै नन् भनेर थाहा पाउन
चािहन्। जब एक शिनवार दुवै मिरना र सहानाले छु ी पाएका िथए। त्यो
िदन

मिरनाले उनलाई चचर्मा लिगन्। जब ितनीह

चचर्मा पसे त्यहाँ

सहानाले माइकललाई दे िखन्। उसलाई सहानाले अःपतालमा भेट गरे की

िथई। त्यस सानो झुण्डको अगुवा माइकल भएको थाहा पाउँदा◌ा सहाना
छक्क परी।

चचर् पिछ सहानाले आफ्नी साथी मिरनालाई आफ्नो मनको भावना

भनी "मािनसह

कित िमलनसार र दयालु दे ख्छन्। ितमीले भनेकै जःतै यो

चचर् रहे छ। आिखरमा मैले आित्मक घर पाए ँ जःतो मलाई लाग्छ।

जब त्यस िदन सहाना चचर्बाट घर फकीर् ितनले आफ्ना आमाबाबुलाई

उनको आराधनाको समयको अनुभव खुशीसाथ भनी। उनका आमाबाबुले
सेभेन्थ-डे एढभेिन्टःटको बारे मा किहल्यै पिन सुनेका िथएनन्। त्यसकारण

सहानाले आफ्ना बाबुआमालाई उक्त चचर्को केही आधारभूत मौिलक िशक्षाह

सुनाई र आफूले पढे का िकताबह को बारे मा सुनाई। उनले बाइबल खोलेर

दश आ ाह को बारे मा पढी र त्यसको व्याख्या गरी। उनले परमेँवरको
र् एको छ
व्यवःथालाई किहल्यै पिन हटाउनु भएको छै न न त पिरवतर्न नै गनुभ
भनेर सुनाइिदई। "येशू र उहाँका चेलाह ले त्यही आ ाह

िथए" भनेर उनले आफ्नो कुरा िसध्याई।

१

पालन गरे का

सहानाका बाबुआमाह

त्यो कुरा सुनेर खुशी भए। उनले थाहा पाएको

सत्यमा रिहरहन ितनीह ले उनलाई भने तर ितनीह

वष दे िख गइरहे को

चचर्मा गइरहने आफ्ना ूितव ता व्यक्त गरे ।
सहानाले एक वषर् पढाएकी झनै िसि न थालेको िथयो र ऊ अक
कामको खोिजमा िथई। त्यसै वखत सहानाका बुबाआमाले उनको िनिम्त दुलहा

खोज्न थालेका िथए।
"मेरा

बाबुआमाले

कःतो

खालको

दुलाहा

मेरो

िनिम्त

च ु ेछन्

त्यसदे िख मलाई िचन्ता लाग्छ। ितमी र ितॆो पित िवँवासमा एकै भएका

छौ।

मेरा

बाबुआमाले

च ुनेका

केटाले

एडभेिन्टःट

भएर

साबथिदनमा

परमेँवरको आराधना नगन भएकोलाई च ुने भन मैले के गन? मैले पाएको

नयाँ आःथालाई जगाइ राख्न मलाई गा॑ो हुनेछ। मेरै आःथामा लागेको

केटासँग म िबहा गनर् चाहन्छु " सहानाले आफ्नी साथी मिरनालाई आफ्नो
दुखेसो पोखाई।

२

