पिवत्र आ मा र
परमे वरको वचन

!

यस अध्यायका मूल पदह : २ पऽुस १:१९-२१, १ कोरन्थी २:९-१३,
भजन ११९-१६० र यूह ा १७:१७।

यस अध्यायको ःमरण गनुपर् न मूल सार पद: "(पूरा बाइबलमा) परमेँवरले

जीवनको सास फुिकिदनुभयो। जे सत्य सो िसकाउनमा (बाइबल) उपयोगी

पुःतक हो। हामीह ले गरे का भ ुलह

वा हामीह

िहिडरहे का गलत बाटोह

सच्याउन यसले सहयोग गदर्छ। हामीह को टु िटएको जीवन फेिर पुनिजर्िवत

र् ा ूाप्त गराउन यो उपयोगी छ। जे िठक छ सो गनर् यसले
पानर् वा पूणत

तािलम िदन्छ। (बाइबललाई) ूयोग गरे र परमेँवरको जन ूत्येक असल कुरा

गनर् पूणर् तिरकाले सुसिज्जत हुनसक्छ" (२ ितमोथी ३:१६,१७

पान्तिरत)।

उपरोक्त मूल सारले आफू के हो भनेर बाइबलले आफैलाई पिरचय

गराउँछ। यो परमेँवरको वचन भएकोले नै त्यहाँ उल्लेख गिरएका सबै

थोकह

गनर् सक्छ। पिवऽ आत्माको सहयोग िलएर परमेँवरले मानव

र् एको
जगतलाई आफ्नो वचन ूकट गनुभ
र् एको िथयो। परमेँवरले तयार गनुभ

मुिक्तको योजनालाई पिवऽ आत्माले हामीलाई दे खाउनुहन्ु छ। परमेँवरलाई
मन पन जीवन हामीले कसरी िबताउने भनेर हामीलाई पिवऽ आत्माले नै
दे खाउनुहन्ु छ।

बाइबललाई सृजना गनर् पिवऽ आत्माले नै सहयोग गनुभ
र् एको िथयो।

धेरै वषर् अिघ यो काम सम्प

बाइबलसँगसँगै र अ

भएको िथयो भ े कुरा सत्य छ। तर

धेरै मह वपूणर् तिरकाह

ारा अिहले पिन पिवऽ आत्मा

ु न्ु छ। हामीले पढे को बाइबललाई बुझाउन उहाँले म त गनुह
सिबय हुनह
र् न्ु छ।

अझ भन भने पिवऽ आत्माको मह वपूणर्

कामह मा परमेँवरको

वचन

हामीलाई बुझाउने काम पिन एक हो। वतर्मान जीवनमा यो काम उहाँको

अत्यन्त मह वपूणर् काम हो भने पिन हुन्छ। यो िकनभने जब हामी बाइबल

पढ्छ

तब हामीलाई पिवऽ आत्माको अत्यन्त खाँचो हुन्छ। परमेँवरको

वचनलाई आत्मसात् गनर् चाहना गराउने काम नै पिवऽ आत्माको हो।
बाइबलले िसकाएका

ानह लाई हामीह को जीवनमा लागु गराउन पिवऽ

आत्माले नै सघाउनुहन्ु छ। त्यसकारण पिवऽ आत्माले बाइबलसँग र बाइबल

1

ारा काम गनुह
र् न्ु छ। पिवऽ आत्माले नै हामीह लाई ूभ ु येशू भी मा

पिरवतर्न गिर नयाँ मािनसह

बनाउनुहन्ु छ।

पिवऽ आत्माको काम बाइबलसँग कसरी िमलेको हुन्छ भनेर यस

अध्यायमा हामी अध्ययन गनछ ।
१. पिवऽ आत्मा र परमेँवरको

ानको रहःयोद्घाटन (२ पऽुस १:१९-२१)

पितत मािनसह को जीवनमा उहाँको योजना बुझोस् र पाओस् भनेर

परमेँवरले कसरी िनिँचत गनुह
र् न्ु छ? रहःयोद्घाटनको कामबाट र ूेरणा ारा
र् न्ु छ।
परमेँवरले मािनसह लाई उहाँको योजना बुझाउन सहयोग गनुह
परमेँवर र मािनसह को बीचमा आित्मक

माध्यमलाई रहःयोद्घाटन

ानलाई सं चार गन

वा िरभलेशन (revelation) भिनन्छ। यसले

परमेँवरबाट जन मानसको बीचमा लुिकएको

ानलाई बािहर ूकाशमा

ल्याउँछ वा पुर्याउँछ। यस रहःयोद्घाटन माध्यम भनेको हामीह भन्दा

अलौिकक वा वािहरको शिक्तले हामीह लाई सत्यको

ान िदलाउँछ। त्यो

ु न्ु छ। हामीह को आफ्नै अथक ूयासले थाहा
अलौिकक शिक्त परमेँवर हुनह
नपाएको

ान वा थाहा नहुने

दशर्न ारा

खुलाउनुहन्ु छ।

ानलाई जा

हामी

ानको भेदलाई परमेँवरले ूत्यक्ष वा ःवप्न
परमेँवरको

ःव पमा

खुबी भएतापिन हामीह को पापले गदार् त्यो

सृि भएर

उहाँको

ान लुक्न गएको

छ। त्यसकारण परमेँवरबाट िदइने

ानलाई थाहा िदन हामीलाई पिवऽ

दािनएललाई

गिरयो।

आत्माको खाँचो छ। उदाहरणमा दािनएल २:१९-२३ "19 राती दशर्नमा
दािनएलले

ःवगर्का

् 21 उहाँले नै समय र ऋतुह
र पराबम उहाँकै हुन।

पिरवतर्न

यसको

रहःय

ूकट

तब

परमेँवरलाई ूशंसा गरे , 20 र भने, सदासवर्दै परमेँवरको नाउँमा ःतुित

होस्। बुि

गनुह
र् न्ु छ। उहाँले राजाह लाई िसं हासनमा राख्नुहन्ु छ र उनीह लाई अपदःथ
गनुह
र् न्ु छ। उहाँले समझदारह लाई बुि

िदनुहन्ु छ अिन िववेकीह लाई

िदनुहन्ु छ। 22 उहाँले गिहरा र लुिकएका कुराह

ूकट गनुह
र् न्ु छ,

् र ज्योितले उहाँमा वास गछर्।
अन्धकारमा के छ भनी जान्नुहन
ु छ,
23 हे मेरा िपता-पुखार्का परमेँवर,

तपाईंको ूशंसा गदर्छु, तपाईंले मलाई बुि

ान

उहाँले

तपाईंलाई म धन्यवाद िदँदछु र
र शिक्त िदनुभएको छ,

हामीले

मागेको कुरा तपाईंले मलाई ूकट गनुभ
र् यो, तपाईंले हामीलाई राजाको सपना
ूकट गनुभ
र् यो।” )।

रहःयोद्घाटन वा दशर्न ारा मानव जगतलाई परमेँवरले उहाँको

उपिःथित र पिवऽ योजना ूकट गराउनुहन्ु छ। रहःयोद्घाटन् वा ूकाश

२

अथार्त ् िरभलेशनको अथर् लुिकएको वःतुलाई खुलासा गनुर् हो। जब हामी

रहःयोद्घाटन वा दशर्नको बारे मा सोच्छ तब हामी पितत भएका छ र पापमा

छौ भनेर याद गनुप
र् छर्। पापले गदार् परमेँवर र हामीह को बीचमा फाटो
भएको छ। हामीह को आफ्नै शिक्तले कितपय कुराह
सक्दै न

िकनभने हामी िसिमत िदमाग भएका मािनसह

थाहा पाउन र िसक्न
ह । परमेँवरको

योजना थाहा पाउन हामी परमेँवरमा नै भर पनुप
र् छर्। अक शब्दमा भ े हो

भने मािनसह ले

जितसुकै घमण्ड गरे तापिन ितनीह

परमेँवरको बारे मा हामीसँग अत्यन्त िसिमत

चाहना अनुसार हामीलाई चाहे का

ान छ। त्यसकारण परमेँवरको

ानह

दशर्न वा रहःयोद्घाटनमा हामी भर पनुप
र् छर्।
साममीह

बाइबलमा

भएका

भिवंयवाणी

परमेँवर होइन।

पाउन उहाँले नै गन ूकाश वा

वा

बाइबलमा

उल्लेख

गिरएका

कहाँबाट आए भनेर पऽुसले २ पऽुस १:१९-२१मा खुलासा गरे का

छन्। परमेँवरबाट नै आएका सन्दे शह ले गदार् बाइबलको आिधपत्यको

बारे मा हामीलाई के तथ्य जानकारी गराउँछ? हे नह
र्ु ोस्: "19 हामीिसत भएका
अगमवक्ताह को

वचन

नहोउञ्जेल र ितमीह का

अझ

भएको

िनिँचत

छ।

िझसिमसे

उज्यालो

दयमा िबहानको तारा नउदाउञ्जेल अन्धकारमा

बिलरहे को िदयोलाई झ ितमीह ले त्यस वचनलाई ध्यान िदयौ भने असल
गनछौ। 20 सवर्ूथम ितमीह ले यो बुझ्नुपदर्छ, िक पिवऽधमर्शाःऽको कुनै

अगमवाणी व्यिक्तगत व्याख्याको िवषय होइन। 21 िकनिक मािनसको

इच्छाबाट

कुनै

अगमवाणी

आएन, तर

पिवऽ

्
मािनसह ले परमेँवरको तफर्बाट बोलेका हुन।"
कुनै

पऽुसको भनाई अनुसार पुरानो कराका वचनह

मािनसले

परमेँवरका
पिरचालन

आत्माबाट

तपःया

अगमवक्ता

गरे का

गरे र

िथए।

वा

मानव

उहाँका

परमेँवरबाट

चाहना

अनुसार

सम्बाददाताह लाई
आउनुपन

ूेरणा

पाएर

वा भिवंयवाणीह

आएका

पिवऽ

सन्दे शह

होइनन्।

ती

आत्माले

पिवऽ

जनह माफर्त सञ्चार गिरएका िथए। ती मािनसह ले ःवइच्छा वा आफ्नै
अथक ूयास वा अ

होइनन्। ती मािनसह

मािनसको ूभावले परमेँवरका वचनह

सृिजएका

सन्दे श िदने केवल भाँडो वा माध्यमह माऽ िथए।

मािनसह को समक्ष भिवंयवाणीह

बािहर ल्याउने काम पिवऽ आत्माको हो

भिवंयवाणीह

सन्दे शह

भनेर पऽुसले ःप

वा

पमा ठोकुवा गरे र भन्दछन्। यो सत्य हो िक ती

परमेँवरका

मािनसह ले

नै

आआफ्ना

् तर अगमवक्ताले चाहे को अनुसार भिवंयवाणी वा
भाषाह मा लेखेका हुन।

३

परमेँवरका वचनह

किहलै पिन आएका िथएनन् (२ पऽुस १:२१)।

परमेँवरले बाइबल िदनुभएर हामीह को जीवनको अिन्तम अिधकार वा ॐोत

ु न्ु छ भनेर आत्मसात् गनर् ज री छ।
उहाँ नै हुनह
यस सं सारलाई उहाँका वचनह

गनुभ
र् यो। बाइबलमा लेिखएका वचनह

िदन उहाँले मािनसह लाई नै ूयोग
अ लाई बाँड्न पिवऽ आत्माले

हामीह लाई कसरी पिरचालन गनर् िदने?

२ पिवऽ आत्मा र ूेरणा (२ पऽुस १:२१)

सं सारमा परमेँवरको सन्दे श िदन पिवऽ आत्मा र मािनसह को

बीचमा उहाँ परमेँवरले कसरी काम गनुह
र् न्ु छ भनेर बुझाउन ूेरणा, उत्ूेरणा

वा अन्तर ूेरणा भ े शब्दह

सत्यह

ूयोग गिरन्छ। सम्पूणर् बाइबलमा भएका

एक आपसमा कसरी सहमत छन् भनेर दे खाउने काम पिवऽ

आत्माको हो। पिवऽ आत्मा सत्यको आत्मा हुन ् (यूह ा १४:१७, यूह ा

१५:२६, यूह ा १६:१३)।

बाइबल लेख्न बाइबलका लेखकह

कसरी सिम्मिलत भएका िथए

भनेर दे हायका केही पदह ले बताउँछन्। फेिर त्यही काममा परमेँवर आफै
ु एको िथयो भनेर कसरी उल्लेख गिरएको छ, सो
पिन कसरी सं लघ्न हुनभ
पढ्नुहोस्: २ पऽुस १:२१ "िकनिक मािनसको इच्छाबाट कुनै अगमवाणी

आएन, तर पिवऽ आत्माबाट ूेरणा पाएर मािनसह ले परमेँवरको तफर्बाट

्
बोलेका हुन।",
व्यवःथा १८:१८,१९ "18 ितनीह का िनिम्त ितनीह का
दाजुभाइमध्येबाट ितमीजःतै म एक जना अगमवक्ता खड़ा गनछु । म मेरो

वचन ितनको मुखमा हािलिदनेछु, र मैले आ ा गरे का सबै कुरा ितनले

ितनीह लाई भन्नेछन्। 19 ती अगमवक्ताले मेरो नाउँमा भनेका मेरा
वचनह

ितनको

नसुन्नेको लेखा म िलनेछु।", मीका ३:८ "तर म त याकूबलाई

अपराध

र

इॐाएललाई

ितनको

पाप

जनाइिदनलाई

परमूभ ुका

आत्मा ारा शिक्त, न्याय र पराबमले पूणर् भएको छु ।" र १ कोरन्थी २:९-

१३ "9 यसै कारणले नै ितमीह लाई जाँच्न, र हरे क कुरामा ितमीह

आ ाकारी छौ िक छै नौ भन्ने थाहा पाउनका िनिम्त मैले ितमीह लाई लेखेथ।
10 जसलाई ितमीह

क्षमा गछ , म पिन क्षमा गछु र्। यिद मैले कसै लाई केही

कुरामा क्षमा गरे को छु भने ितमीह कै खाितर भींटको उपिःथितमा क्षमा

गरे को छु , 11 तािक शैतानले हामीलाई फसाउन नपाओस्, िकनिक त्यसका

युिक्तह का िवषयमा हामी अजान छै न । 12 भींटको सुसमाचार ूचार गनर्
ऽोआसमा आउँदा ूभ ुमा मेरो लािग एउटा ढोका खोिलएको िथयो, 13 तर मेरो

४

भाइ तीतसलाई त्यहाँ नभे ाउँदा मेरो मनमा चैन भएन। यसकारण ितनीह बाट

िबदा िलएर म माकेडोिनयातफर् लागे।"

परमेँवरका जनह लाई पिवऽ आत्माको अगुवाई ारा पिरचालन

गिरएको ूिबयाले (१ पऽुस १:२१) ूेरणा िदने मािमलामा पिवऽ आत्माको

काम कःतो मह वपूणर् रहे छ भनेर दे खाउँदछ। ूेरणा िदन र परमेँवरका
वचनह

ूकट गनर् वा रहःयो घाटन गन काममा पिवऽ आत्माको अगुवाई

कसरी हुन्छ भनेर ूेिरत पावलले १ कोरन्थी २:९-१३मा िसकाउँदछन्।

मािनसह ले

नदे खेका

रहःयमय

कुराह

हामी

ूेिरतह लाई

परमेँवरले

उघािरिदनुभएको छ भनेर पावलले बताउँछन्। ती रहःयमय कुराह

भनेर पावलले १ कोरन्थी २:९मा उल्लेख गदर्छन्। ती कुराह

के हुन ्

परमेँवरले

पिवऽ आत्मा ारा ितनीह लाई ूकट गिरएको हो भनेर पिन उनले भन्दछन्
(१ कोरन्थी २:१०)। "यो परमेँवरबाट पाइएको आत्मा हो। परमेँवरले

िस मा िदनुभएको कुराह

बुझाउन पिवऽ आत्माले हामीह लाई सहयोग

गनुह
र् न्ु छ" भनेर ूेिरत पावलले भन्दछन् (१ कोरन्थी २:१२

अिन ूेरणाको बारे मा पावलले पद १३मा भ

सु

पान्तिरत)।

् उनी र अ
गछर्न।

वा चेलाह ले "मािनसह ले हामीह लाई िसकाएका शब्दह

ूेिरत

ूयोग गरे का

छै नन्। पिवऽ आत्माले हामीह लाई िसकाउनुभएका वचनह लाई हामी ूयोग

गछ । आित्मक सत्यह

िसकाउन ूयोग गिरने शब्दह

पिवऽ आत्माले नै

् आफूले पाएको
िदनुभएको अनुसार ूयोग गछ " ( पान्तिरत) चचार् गछर्न।

सन्दे श कहाँबाट आएका िथए भ े कुरामा पावलमा कुनै श ा िथएन भनेर

त्यसले

दे खाउँछ। सन्दे शको आिधकािरता परमेँवरबाट नै िदइएको हो भनेर

उनले ठोकुवा गरे का िथए।

बाइबलका धेरै भागह

परमेँवरले िसधै ूकट गनुभ
र् एको िथयो भ े

कुर सत्य छ। तर बाइबलका सबै भागह त्यसरी ूकट गिरएका िथएनन्।
किहलेकाही ँ परमेँवरले नै आफ्नो सन्दे श मािनसह का माझमा ल्याउन र
दे खाउन अ

यहोशू

र् एको िथयो (उदाहरणमा
साममीका लेखह लाई ूयोग गनुभ

१०:१३, लूका १:१-३)। त्यसकारण बाइबलका सबै

भागह

हामीह को सामु ल्याउन परमेँवरले होिशयारपूवक
र् च ु ुभएको िथयो। ितनीह

ूेरणा ारा नै लेिखएका िथए (२ ितमोथी ३:१६)। परमेँवरको ूेरणा ारा

लेिखएको बाइबल भएको हुनाले पावल भन्दछन्, "िवगत समयमा लेखेका
ूत्येक साममी हामीलाई िसकाउन लेिखएको हो। हामीह को जीवनलाई
अगािड बढाउन चािहने बल धमर्शा

बाइबलले िदन्छ। त्यसले हामीलाई

५

आशा िदन्छ र साहस िदन्छ" (रोमी १५:४)। अक शब्दमा भ े हो भने

मािनसह को भाषा परमेँवरले नै सृजना गनुभ
र् एको िथयो। ूेिरत भएका
िबचारह लाई उहाँले च ुिनएका मािनसह

शब्दह लाई नै ूयोग गिरन्छ। ती सोचह

हामी िवँवःत छ ।

"उहाँका सत्यह

ारा जनसमक्ष ल्याउन मािनसका

परमेँवरबाट नै आएका हुन ् भिन

सं सारको सामु ल्याउन परमेँवरले मािनसह लाई

नै च ु ुभएको िथयो। उहाँको काम गनर् मािनसह लाई चािहने दक्षता र शिक्त
उहाँले पिवऽ आत्मा ारा नै उपलब्ध गराउनुहन्ु छ। के बोल्ने र के लेख्ने भनेर

िनणर्य

सन्दे शह

गनर् मािनसह को

िदमागलाई

उहाँले

नै

अगुवाई

मािनसह लाई िदएका िथए। तर ती सन्दे शह

हो।"-एलेन जी

ाइट, सेलेक्टे ड मेसेज, बुक १, पृ. २६बाट

गनुह
र् न्ु छ।

ती

ःवगर्बाट आएको
पान्तिरत।

३, बाइबललाई िवँवास गनर् सिकन्छ र सत्य हो भनेर पिवऽ आत्माले नै
ठम्याउनुहन्ु छ (भजन ११९:१६०)

आफ्ना सत्य वचन तथा सन्दे शह

मािनसह को बीचमा ूकट

गराउन परमेँवरले आफूले नै च ु ु भएका मािनसह लाई ूयोग गनुह
र् न्ु छ।

मािनसह को आफ्नै भाषामा उतारे का परमेँवरको सत्यतालाई पिवऽ आत्माले

सुरिक्षत राख्नुहन्ु छ। त्यस कायर्को िनिम्त परमेँवरले नै च ुिनएकाह मा उहाँको

ूेरणा समावेश भएको हुन्छ। त्यो समावेश गराउने काम पिवऽ आत्माको हो।
लेखकह का शब्दह का शु तालाई परमेँवरले पूणर्
भनेर सघाउने काम पिवऽ आत्माको हो। ॅ
परमेँवरले

पमा अनुमोदन ग न्

साझी वा झुठो वचनह लाई

ितरःकार गनुह
र् न्ु छ (ूःथान २०:१६)। अझ भ े हो भने

हामीह को परमूभ ु परमेँवरले झुठो बोल्न सक्नुह ु

(िहॄू ६:१८)। उहाँ

ु न्ु छ भनेर सम्बोधन गिरएको छ (भजन ३१:५, यशैया
सत्यको परमेँवर हुनह

६५:१६)। त्यसै अनु पमा पिवऽ आत्मालाई पिन सत्यको आत्मा भनेर
सम्बोधन गिरएको छ (यूह ा १४:१७)।

परमेँवरले हामीलाई ूकट गनुभ
र् एका जुन ् कुरा पिन के हो भनेर

र्ु ोस्: “तपाईंको व्यवःथा सत्य छ
भजन ११९:१६०ले कसरी िसकाउँदछ? हे नह

र तपाईंका सबै धािमर्क न्यायह

येशूले

हामीह लाई

भ ुभएको

अमर छन्।" परमेँवरको वचन के हो भनेर
कुरालाई

“ितनीह लाई सत्य ारा तपाईंकै पिवऽ सेवकह
वचन सत्य हो।"

६

यूह ा

१७:१७मा

हे नह
र्ु ोस्:

बनाउनुहोस् िकनभने तपाईंको

परमेँवरको वचनको िवँवसनीयतामा हामी भर पनर् सक्छ । यसलाई

अिलकित पिन थुनछे क नगिर वा हो िक होइन भनेर तकर् नगिर पूणर्

पमा

ःवीकार वा आत्मसात् गनुप
र् छर्। बाइबललाई मूल्या न गन काम वा त्यसको

आिधकािरकतालाई न्याय गन काम हाॆो होइन। तर हामीह को मूल्या न
गनर्, न्याय गनर् वा आलोचना गन अिधकार बाइबललाई िदइएको छ। “12
परमेँवरको वचन त काम गिररहने र िजउँदो छ। यो दुईधारे तरवारभन्दा

पिन धािरलो छ। यसले िभऽ पुगी ूाण र आत्मालाई छु याइिदन्छ। जोनीर् र
हाडलाई अलग पािरिदन्छ। परमेँवरको वचनले मािनसह को

दयको िवचार

र चाहना वा िनयतह लाई केलाएर जाँच गछर्।" (िहॄू ४:१२)।

त्यस युग, सं ःकार वा सं ःकृित वा

िन:सन्दे ह, बाइबलका लेखकह

ःथानह मा रहे का िथए जो हामीह भन्दा िभ

छन्। तर ती तथ्यले हामीमा

लागु हुने बाइबलका वचनह लाई कमजोर गराउनुह ु

न त यो त पुरानो

जमानाको िनिम्त हो भनेर वेवाःता गनुह
र् न्ु छ। यिद त्यसो गनर् बाइबलले ढोका
खोिलिदयो भने के हुन्छ होला? मािनसह ले आफ्नै तकर्, वौि क

ानलाई

आिधकािरकतालाई

िनणर्य

बाइबलले

िसकाएका

िनकम्मा

ानभन्दा

सव पिर

पािरिदन्छन्।

राख्छन्

सत्यको

र

पिरभाषा

बाइबलको

िदने

ितनीह ले नै गनछन्। त्यसले गदार् बाइबललाई िवँवास गछु र् भनेर दािव त

गनछन् तर धेरै मािनसह

यसले िसकाएका परमेँवरका सत्यलाई पन्छाउने

हुन्छन्। छ िदने सृि , िवँवव्यािप जलूलय, कन्या मिरयमबाट येशूको जन्म,

शरीरमा येशूको पुन त्थान र ूत्यक्ष पमा उहाँको आगमन जःता सत्यका
खम्बाह लाई ितनीह ले ढलाई िदन्छन्। ती सत्यह
तर बाइबलमा भएका अ

धेरै सत्यह

केवल केही माऽ हुन ्

छन् जसबाट कितपय मािनसह

तिकर्एका छन् िकनभने ितनीह ले बाइबलमािथ बसेर त्यसलाई व्याख्या गन
अिधकार

आफूमामाऽ

भएको

भनेर

मािनसह लाई

झुक्याउँछन्।

ती

व्याख्याकारह ले बाइबलका सत्यह लाई िवँवास गरे का हुँदैनन् र बाइबलको

बारे मा फैसला गनर् न्यायको आशनमा बःदछन्। हामी कसै ले पिन त्यो बाटो
किहलै पिन अपनाउनु हुँदैन।

परमेँवरको वचनको मूल्या न हामीले गनुभ
र् न्दा बाइबललाई नै गनर्

िदनु िकन ज री छ? सत्य भनेको के हो भनेर बाइबललाई नै व्याख्या
गराउनुको स ा हामीह ले व्याख्या गनुर् िकन गलत छ?

७

४. िशक्षक वा गु को

पमा पिवऽ आत्मा (१ कोरन्थी २:१३,१४)

हामीलाई बाइबल िदनमा पिवऽ आत्माले उल्लेखनीय भूिमका खेल्नु

भएको िथयो।

साथै बाइबललाई सही

पमा बुझ्न पिवऽ आत्माले नै

सहयोग गनुह
र् न्ु छ। पापले गदार् मािनसह को िदमागलाई अन्धकार बनाएको

हुन्छ। हामीह को आफ्नै बुि ले सत्यलाई बुझ्न सक्दै न । हामी परमेँवरबाट

अलिगएका छ (एिफसी ४:१८)। त्यसैकारण बाइबल बुझ्न पिवऽ आत्माको
सहयोग आवँयक छ। जुन ् आत्माले परमेँवरको बचनलाई ूकट गरे र लेख्न

र् न्ु छ। बाइबल बुझ्न
लगाइयो त्यही आत्माले बाइबललाई बुझाउन सहयोग गनुह

हामीलाई किठन भएको होइन। तर परमेँवरतफर् हामीह को मनिःथितले गदार्

हामीह लाई बाइबल बुझ्न गार्हो हुन्छ। बाइबलबाट परमेँवरले आफू को
ु न्ु छ भनेर िचनाउनुहन्ु छ। तर पापले गदार् हामीह को सोच र जोश यसरी
हुनह

िबमन गयो र ॅ
पुगेका छ ।

भयो िक परमेँवरको सराहना गनर् हामी असफल हुन

पिवऽ आत्मा हामीह को गु

ु न्ु छ। बाइबलको गिहरो कुराह
हुनह

हामीह लाई बुझाउन उहाँ अगुवाई गनर् चाहनुहन्ु छ। बाइबललाई सराहना

गरे र हामीह

आनिन्दत होउ भनेर पिवऽ आत्मा चाहनुहन्ु छ। हामीह को

िदमागमा सत्यलाई घुसाउने काम पिवऽ आत्माको हो। ती सत्यह लाई नयाँ
नयाँ ढँगले बुझाएर िदमागलाई उज्यालो गन काम उहाँले नै गनुह
र् न्ु छ।
हामीह लाई आत्म ान िदइँदा हामीह को जीवन परमेँवरूित िवँवास गरे र

इमान्दािरताकासाथ िजउन र परमेँवरको योजना अनुसार चल्न सहयोग

िमल्छ। तर हामीह ले यिद नॆ र िसक्न चाहने इच्छाले बाइबल अध्ययन
गर्य

भनेमाऽ परमेँवरको आ ा मानेर र उहाँूित बफादार भएर िजइने

ूितव ता हािसल गनर् सक्छ ।
आित्मक कुराह

आित्मक तवरबाट बुझ्न आवँयक छ भनेर

पावलले १ कोरन्थी २:१३-१६ले कसरी बताउँछ? हे नह
र्ु ोस्: "13 जुन कुरा

हामी ूचार गछ , ती कुरा मािनसह को बुि ले िसकाएका शब्दह मा होइन,

तर पिवऽ आत्माले िसकाउनुभएअनुसार हामी आित्मक शब्दह मा आित्मक

सत्यताह को अथर् खोल्दछ ।
परमेँवरका आत्माका कुराह

14 जो मािनस आित्मक छै न, त्यसले

महण गदन। िकनिक ती कुराह

िनिम्त मूखत
र् ा हुन्छन्, र त्यसले ती बुझ्न सक्दै न, िकनिक ती कुराह

त्यसको

आित्मक

रीितले माऽ िचन्न सिकन्छ। 15 आित्मक मािनसले सबै कुराको जाँच गदर्छ,

तर ऊचािहँ कुनै मािनस ारा जाँिचनेछैन। 16 “िकनिक कसले ूभ ुको मनलाई

८

जानेको छ? र कसले उहाँलाई िसकाउन सक्छ?” तर हामीसँग त भींटको मन

छ।"

बाइबल बुझ्न हामी पिवऽ आत्मामािथ भर पन पछर्। पिवऽ आत्मा

िबना बाइबल धमर्शा का आित्मक मह वका

ानह

बुझ्न सिकन्दै न। अझ

भ ु पदार् हामी पापी मािनस भएकोले ःवभावैले परमेँवरको सत्यको िखलाफमा

ूायजसो हामी लािगरहे का हुन्छ । हामीले बुझ्न नसकेको कारणले नै हामी

बाइबलको िबपक्षमा चल्न हामी उत्सुक हुन्छ । परमेँवरको चाहना अनुसार

चल्न अःवीकार गरे कोले पिन हामी उहाँको वचनको िवरोध गछ । पिवऽ

आत्माको सहयोग िबना परमेँवरको सन्दे शूित मोह वा माया हुँदैन।

पिवऽ

आत्मािबना हामीमा आशा हुँदैन, परमेँवरमा भरोसा राख्न सक्दै न , उहाँको

वचन हामीह को
मायाको

दयमा मायाले थुपादन र साथै हामीह ले परमेँवरलाई

जवाफ

िदन

सक्दै न ।

पिवऽ

आत्माले

हामीलाई

िसकाउनुहन्ु छ त्यो बाइबलको तालमेल अनुसार िसकाउनुहन्ु छ।

धारणाह

"बाइबलले जे िसकाउँछ सो को बारे मा िबिभ
हुन्छन्। ती िभ ताह

जे

सत्य

मािनसह को िबिभ

बाइबल आफै अःप

भएको कारणले

आएका होइनन्। तर मािनसह को अन्धोपना र पूवार्महले गदार् नै बाइबलको
अथर्मा िभ ताह

उब्जन्छन्। मािनसह

आफ्नै गलत धारणामा चल्न मन

पराएको हुनाले बाइबलका सरल सत्यह
ाइट, द एडभेन्ट

बुझ्न पन्छाएका हुन्छन्।"-एलेन जी

थ एण्ड सब्बथ हे राल्ड, जनवरी २७, १८८५बाट

पान्तिरत। तपाईँमा भएको कुन् अहँ वा घमण्डले गदार् तपाईँको जीवनमा

बाइबलले दे खाएको सत्य अनुसार चल्न गार्हो भएको छ? तपाईँको जीवनको

कुन् पक्ष छ जसले गदार् परमेँवरको सत्य वचन अनुसार चल्ने चाहनालाई
बाधा पुर्याइरहे को छ? सबै थोक परमेँवरमा सुम्प

तपाईँले कसरी िसक्ने?

५, पिवऽ आत्मा र बाइबल (यूह ा ५:३९,४६,४७)
गनर्

बाइबलका िवषयवःतुह लाई मािनसह लाई ूकट गनर् र सञ्चार

पिवऽ

आत्माले

काम

गनुभ
र् एको

िथयो।

हामीह लाई

बाइबलको

िखलाफमा र बाइबलबाट टाडा राख्ने काममा उहाँले किहलै पिन अगुवाई
गनुह
र् ु ।

र् एको िथयो भनेर
येशूले कसको आिधकािरकतालाई सम्बोधन गनुभ

ु न्ु छ भनेर बाइबलबाट
दे हायका पदह ले कसरी बताउँछन्? येशू नै मसीह हुनह

उहाँले कसरी ूमािणत गनुभ
र् एको िथयो? हे नह
र्ु ोस्, यूह ा ५: ३९,४६,४७
"39 ितमीह

धमर्शाःऽमा खोजी गदर्छौ, िकनभने त्यहाँ अनन्त जीवन पाइन्छ

९

् ४६
ठान्छौ। मेरो िवषयमा गवाही िदने ती नै धमर्शाःऽ हुन...

भनी ितमीह

िकनभने ितमीह ले मोशालाई िवँवास गरे का भए मलाई पिन िवँवास

गनिथयौ, िकनिक उनले मेरो िवषयमा लेखेका िथए। ४७ तर ितमीह

लेखेका कुराह

उनले

िवँवास गदनौ भने, मेरा वाणी कसरी िवँवास गछ ?”

यूह ा ७:३७,३८

र

"37 अब चाड़को पिछल्लो िदन, अथार्त ् चाड़को ूमुख

िदनमा, उिभएर येशूले उच्च ःवरमा यसो भन्नुभयो, “यिद कोही ितखार्यो भने त्यो

मकहाँ आओस् र िपओस्। 38 जसले ममािथ िवँवास गदर्छ, धमर्शाःऽले

भनेअनुसार

‘त्यसको

िजउँदो

अन्तःकरणबाट

बिगिनःकनेछन्’।"

पानीका

खोलाह

कितपय मािनसह ले पिवऽ आत्मा ारा मैले िबशेष सन्दे श पाएको छु

र मलाई िवशेष रहःयोद्घाटन वा

ानको ज्योित पाएको छु भनेर दावी

् तर ूायजसो ती मािनसह का सन्दे शह
गछर्न।

र िशक्षादीक्षाह

ःप

पमा

िदएका बाइबल सम्मत हुँदैनन्। ितनीह को िनिम्त परमेँवरको वचनभन्दा
पिवऽ आत्मालाई उच्च आिधकािरकतामा राख्दछन्। यिद बाइबलको मूल्य

मान्यतालाई हामीले वाःता गरे न र यसमा िदएका ःष

अँवीकार गर्य

सन्दे शह लाई मा

भने के हुन्छ? हामी खतराको बाटोमा िहँिडरहनेछ

भ े

त्यसको जवाफ हुन्छ। परमेँवरकै आत्माको अगुवाई अनुसार हामी चलेका
हुँदैन । हामीह को आित्मक याऽामा बाइबलमाऽ हाॆो सुरक्षा कवच हो।

हामीह ले व्यवहारमा लागु गनुप
र् न आचरणह को मापदण्ड थाहा पाउन र
िवँवासलाई जोख्ने तराजु बाइबल नै हो।
"पिवऽ

हामीह को

हामीह का

आत्माले

हामीह को

िदमागमा

बाइबलबाटै

बोल्नुहन्ु छ।

दयमा सत्यह लाई राख्ने काम पिवऽ आत्माको हो। त्यसले गदार्

ऽुटीह लाई

पिवऽ

नै

आत्माले

ँ
औल्याउनु
हन्ु छ।

हामीह को

चेतनामा भएका गलत तत्वह लाई उहाँले नै िनकाली िदनुहन्ु छ। सत्यको

आत्माले

बाइबलबाट

काम

गनुह
र् न्ु छ।

जनह लाई आफ्नो बसमा राख्न येशू भी
िडजाएर अभ एजेज, पृ. ६७१बाट
एलेन जी

यस

तिरकाले

आफ्ना

काम गनुह
र् न्ु छ।"-एलेन जी

पान्तिरत।

ाइटले आफ्नो अडान यसरी ःप

च ुिनएका

ाइट, द

पमा िलनुभएको छ

"बाइबलको आिधकािरकताको स ामा पिवऽ आत्मा सािटएको हो भ े ठा ह
ु ु ।
सबै िशक्षादीक्षा र अनुभवह लाई जाँच्ने मापदण्ड बाइबल नै हो भनेर बाइबलले

ःप

पमा दे खाएको छ।( अथार्त ् हामीह को आित्मक जोश तथा अनुभवह

बाइबलबाटै ूमािणत हुनपु छर्)"-द मेट कन्ऽोभसीर्, पृ. ९बाट

1०

पान्तिरत।

बाइबललाई पिवऽ आत्माको जोशको नाउँमा सािटने होइन भनेर

हामीले हेर्य । ब

पिवऽ आत्माको काम बाइबल सम्मत हुन्छ र बाइबलबाट

नै हामीह लाई उहाँले येशू भीि ितर िखच्ँ नुहन्ु छ। हामीह को अध्याित्मक

सत्यलाई जाँच्ने तराजु केवल बाइबलमाऽ हो वा बाइबलले दे खाएको ूिबया

अनुसार कसैले दावी गरे को सत्यलाई ूमािणत गनुप
र् छर् भनेर हामी िजिकर

गछ । यिद कोही परमेँवरको वचनको िब

मा गएर आफ्नो आित्मक िचन्तन

ूकट गछर् भने के गन? तब त्यो मािनस सत्य बोिलरहेको छै न भनेर हामी
यिकन हुन सक्छ । िन:सन्दे ह हामीह ले मािनसह का

दय र िनयतलाई जोख्न

सक्दै न वा न्याय गनर् सक्दै न । तर ितनीह को आित्मक

सक्छ । त्यो आित्मक
चचर्मै

ानको मूल्या न गनर्

ानको मूल्या न गन औजार बाइबलबाटै हुनपु छर्।

परमेँवरको

ँ
वचनसग

तालमेल

नभएका

केही

िशक्षाह ले

् (१) ती गलत
मािनसह लाई िसकाइरहेका छन्। ती केही कुन् कुन् हुन?

िशक्षालाई िसकाउने मािनसह ूित र (२) ती गलतह

हामीह को धारणा कःतो हुनपु छर्?
उपसं हार:

थप जानकारी: यिद एलेन जी

ाइटका यी साममीह

िशक्षा आफैूित,

उपलब्ध भए पढ्नुहोस्, द

मेट कन्ऽोभसीर्, पृ. ५९३-६०३को "द िःबप्चरस् ए सेफगाडर्" र

अभ एजेजको, पृ. ६६२-६६८को "लेट नट योर हटर् िब शोबुल्ड।"

िडजाएर

बाइबलमा लेिखएकै र दे खाएका कारणले हामीलाई थाहा भएका

कितपय सत्य
हामीह

ानह को बारे मा सोच्नुहोस्। सृि को बारे मा सोच्नुहोस्।

कसरी सृि

भएका छ भनेर परमेँवरको बचनमा र मािनसह को

िशक्षाको बीचमा िसकाएका कुराह

धेरै फरक छन्। चाल्सर् डािवर्नले िसकाएका

र आधुिनक ूगितशील िशक्षाले िसकाएका िबकासबादको िश ान्तमा मािनसह

ूकृितका तत्वह बाट िबकिसत भएर मािनस दे खा परे का हुन ् भनेर भिनन्छ। यो

कःतो मािनसको गलत िशक्षा हो! यस युगको अन्तमा हुने येशूको दोॐो आगमन
र मृत्युह को पुन त्थानको बारे मा पिन सोच्नुहोस्। ती सत्य
आफैबाट िसक्न सक्ने कुराह

ती

ानह

होइन। ती कुराह

ानह

हामीह

हामीलाई ूकट गिरनुपछर्।

बाइबलबाट हामीलाई ूकट गिरएको छ। पिवऽ आत्माले नै

बाइबल ल्याउन ूेिरत गनुभ
र् एको हो भनेर हामीले ःवीकानुप
र् छर्। अझ सबभन्दा

मह वपूणर् सत्य भनेको येशूको जन्म र मृत्यू हो। उहाँ हामीह को पापको

िनिम्त मनुभ
र् यो र िवँवास ारा उहाँलाई महण गरे हामीले मुिक्त पाउँछ र उहाँले

हाॆो िनिम्त गनुह
र् न
र् छर्। हामीह को अथक
ु े काम पिन िवँवास ारा नै ःवीकानुप

1१

ूयासले ती सत्यह लाई थाहा पाउदै न । बाइबलमै लेिखएको कारणले अ

सत्य आत्म ानह को बारे मा सोच्नुहोस्। एउटा मह वपूणर् सिम्झने कुरो यो छ:
हामीह लाई

आवँयक

भएका

सत्य

ानह

बाइबलमा

आित्मक

िज ासाह

माऽ

पाउँछ ।

हामीह को जीवनको केन्ििवन्दु परमेँवरको वचन कसरी हुनपु छर् भनेर त्यस
ँ
ँ छन्?
तथ्यले हामीलाई कसरी औल्याउ

िचन्तनमनन:
१

हामीह मा

कितपय

हुन्छन्।

िज ासाह को जवाफ पाउन हामीह को आफ्नै

ती

ानबुि ,

भावना वा जोशमा भन्दा बाइबलमा नै भरपनुर् िकन ज री

छ? जब सत्यलाई जोख्न बाइबललाई िलएन भने के हुन्छ?

सबै आध्याित्मक
२

ान, िचन्तन र अनुभवह लाई िकन

बाइबलबाटै जाँचेर अनुमोदन हुनपु छर्?

"सत्य" भ े शब्दको अथर् धेरै छन्। कुनै कुरो सत्य हो वा
कुनै कुरो सत्य होइन भ े िबषयमा िचन्तन गनुह
र् ोस्। कुनै
कुरो सत्य हो भ क
ु ो अथर् के हो?

३

कसैले "मैले नयाँ ज्योित पाएको छु । मैले नयाँ आत्म ान

४

बाइबलले िसकाएका र मािनसह ले िसकाएका हामीह को

पाएको छु " भने दावी गरे तपाईँको चचर्ले कसरी िलने?

सृि को

बारे मा

सोच्नुहोस्।

नाउँमा

िव ानको

होस्

वा

मािनसह को दाशर्िनक िजि ह बाट होस् िवकासबाट िस ान्त
िठक

हो

बाइबलको

भनेर

मािनसह को

िठक

िसकाउँदछन्।
िबपिरत

छ।

त्यो

अनुमािनत

त्यस

िस ान्त

िभ ताले

अ

ानको ॐोतभन्दा बाइबलमािथ हामी भरोसा

राख्नुपछर् भनेर हामीलाई कसरी िसकाउँदछ?

1२

