१२

पिवत्र आ माको काम

यस अध्यायका मूल पदह : यूह ा १६:८-११, रोमी ५:१०, िहॄू

४:१५,१६, १ पऽुस ५:८,९, १ यूह ा ५:१२,१३ र भजन ३१:२४।

यस अध्यायको कण्ठ गनुपर् न मूल पद: "जुन परमेँवरले आशा िदनुहन्ु छ उहाँले

ितमीह मा अित आनन्दले भिरिदउन्। जब ितमीह ले उहाँमािथ भरोसा
राख्दछौ ितमीह मा िश

शान्त होस्। पिवऽ आत्माको शिक्तले ितमीह मा

आशाले भिरिदउन्।" (रोमी १५:१३

पान्तिरत)।

पिवऽ आत्मा र आित्मक जीवन िबताउने बारे मा अध्ययन गनर्

लेिखएको यो पुःतकको अन्तमा हामी आइपुगेका छ । यस अिन्तम अध्यायमा

पिवऽ आत्माले गनुह
र् न
ु े अक एक मह वपूणर् कामको बारे मा चचार् गनछ ।

उहाँको यो काममा अझसम्म हामीह को ध्यान पुगेको छै न।

येशूले आफ्ना चेलाह लाई आफू िपताकहाँ जानेकुराको जानकारी

िदनुभएको िथयो। उहाँले ितनीह लाई पिवऽ आत्मा पठाउने बाचा गनुभ
र् एको

िथयो: "िपताले ितमीह लाई सहयोग गनर् मेरो नाउँमा िमऽलाई पठाउनुहन
ु ेछ।
त्यो िमऽ पिवऽ आत्मा हो। उहाँले ितमीह लाई सबै थोक िसकाउनुहन
ु े छ।

मैले ितमीह लाई जे जे कुराह

(यूह ा १४:२६

भन त्यो ितमीह लाई याद िदलाउनेछ।"

पान्तिरत)।

पिवऽ आत्मालाई मीक भाषामा सम्बोधन गिरएको पाराक्लेटोस्

(parakletos)

हो।

त्यसको

अथर्

"सहयोगी"

वा

"सान्त्वना

िदने"

वा

"मध्यःथकतार्" हो। अक शब्दमा भ े हो भने उहाँ हामीह को लािग काम

गनुह
र् न्ु छ। फेिर त्यसै वखत उक्त मध्यःथकतार्ले गन कामको पिन घोषणा

गनुभ
र् एको िथयो। पिवऽ आत्माले यो "ूमािणत गनुह
र् न
ु ेछ िक सं सारका

मािनसह

न्यायको

दोषी छन्। ितनीह को पाप, अधमीर् जीवन र ितनीह ले पाउने
बारे मा

औल्ँ याउँदै

गनुह
र् न
ु ेछन्।"(यूह ा १६:८

िबःतािरत

यस

अिन्तम

ितनीह

दोषी

पिवऽ

आत्माको

पान्तिरत)।

अध्यायमा

ठहिरएको

यस

िवशेष

ूमािणत

कामलाई

पमा अध्ययन गनछ । पिवऽ आत्माको यस िवशेष कामसँग

हामीह को लािग गिरने कामको दुई अक
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मह वपूणर् भागसँग सम्बिधत

िबयाकलापको बारे मा िसक्नेछ । येशू भी मा भएको हामीह को मुिक्त

िनिँचत छ भ े आशासँग उहाँको काम कसरी जोिडएको छ भ े हामी

िसक्नेछ । साथै पिवऽ आत्माको त्यस िबशेष कामसँग येशूको मिहिमत

आगमनको आशा पिन कसरी जोिडएको छ सो हामी िसक्नेछ । येशूको िछ ो
आगमन

हामीह को

महान् आशा

जीवनलाई बल पुर्याउँछ।

हो।

यसले

हामीह को

आध्याित्मक

१ पापको ूमािणत गन (यूह ा १६:८,९)

हामीह को िनिम्त पिवऽ आत्माले गनुह
र् न
ु े िबेशेष काम के हुन ् भनेर

यूह ा १६:८,९ले कसरी बताइएको छ? त्यो काम िकन अत्यन्त मह वपूणर्

छ? हे नह
र्ु ोस: "7 तापिन म ितमीह लाई सत्य कुरा भन्दछु , म जानमा नै

ितमीह को िहत छ। िकनभने म गइनँ भने, सल्लाहकार ितमीह कहाँ

आउनुहन
ु ेछैन। तर गए ँ भने म उहाँलाई ितमीह कहाँ पठाइिदनेछु। 8 अिन
जब उहाँ आउनुहन्ु छ, उहाँले सं सारलाई पाप, धािमर्कता र न्यायको िवषयमा

दोषी ठहराउनुहन
ु ेछ।9 पापको िवषयमा, िकनभने ितनीह
गदनन्।"

येशूले पिवऽ आत्मालाई

ममािथ िवँवास

पाराक्लेट (paraklete) भनेर सम्बोधन

गनुभ
र् एको िथयो। यो शब्दमा अत्यन्त गिहरो अथर् छ। सहयोग गन, पैरबी वा

सहजकतार् र होशला अथार्त ् सान्त्वना िदने भनेर उपयुक्त
र्
शब्दले जनाउँछ।

हामीले के गल्ती काम गर्य र त्यसलाई कसरी सच्याउने भनेर बुझाउन पिवऽ
आत्माले सहयोग गनुह
र् न्ु छ। तर उहाँ हामीलाई दोष वा आरोप लगाउने
व्यिक्त

होइन।

पठाउनुभएको होइन। ब

हामीलाई

दोष

िदन

येशूले

पिवऽ

आत्मालाई

हामीलाई अनुमहको आवँयकता भएको थाहा िदन

येशूले पिवऽ आत्मालाई पठाउनुभएको हो।

हौशला वा सान्त्वना िदने खुबी हामीमा हुन ु धेरै असल कुरो हो। तर

सान्त्वना िदने व्यिक्तले सहयोग पिन गनुप
र् छर्। यो दु:खलाग्दो कुरो हो की

कितपय इसाईह ले हामीह लाई सहयोग गनुभ
र् न्दा दोष लगाउने मनिःथित
बोकेको हुन्छ। अ

मािनसह को जीवनको पापह लाई औाल्याउँदै हामी

िहँड्नुह ु । त्यो काम गनर् येशूले हामीलाई खटाउनुभएको होइन। आिखरमा

ँ
हामी को ह र, अ लाई ितनीह को पाप औल्याउने
काममा लाग्न? हामी

आफै पिन पापी ह ।
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रोमी २:१ र म ी ७:१-४बाट हामीले के सन्दे श िसक्नुपछर्?

हे नह
र्ु ोस्: रोमी २:१ " यसकारण अकार्लाई दोष लाउने ए मािनस, ितमी जोसुकै

भए तापिन, केही बहाना छै न, िकनिक जेमा ितमी अकार्लाई दोष लगाउँछौ,

त्यसै मा आफै पिन दोषी ठहिरनेछौ, िकनभने ितमी दोष लाउनेले पिन त्यही
काम गछ ।" र म ी ७:१-४ " 1 “अ लाई दोषी नठहराओ, र ितमीह

दोषी ठहराइनेछैनौ।

त्यसरी नै ितमीह

2 िकनभने जसरी ितमीह

पिन

अ ह लाई दोषी ठहराउँछौ,

पिन दोषी ठहराइनेछौ। जुन नापले ितमीह

नाप्तछौ, त्यसै

ँ ामा
गरी ितमीह का िनिम्त पिन नािपनेछ। 3 “िकन ितमी आफ्नो भाइको आख

ँ ामा भएको मूढ़ाचािहँ थाहा
भएको धू लोको कण दे ख्तछौ, तर ितॆो आफ्नै आख

ँ ामा मूढ़ा छ भने कसरी ितमी ितॆो
पाउँदैनौ? 4 अथवा ितॆो आफ्नै आख
ँ ाबाट धू लोको कण िनकाल्न दे ऊ।"
भाइलाई भन्न सक्छौ, ‘मलाई ितॆो आख
हामीह

परमेँवरका साक्षी ह । अ लाई आरोप लगाउन वा अ को

न्याय गनर् हामीलाई खटाइएको छै न। येशूले हामीह लाई कसरी मुिक्त

िदनुहन्ु छ सो सुनाउने काम हाॆो हो। अ ह को गल्तीलाई दोषी सािवत गनर्
हामीलाई बोलाइएको होइन। को पापी हो को पापी होइन भनेर औाल्याउने

काम पिवऽ आत्माको हो।

सं सारका मािनसह

पापी हुन ् भनेर ूमािणत गन

काम पिवऽ

आत्माको हो, हाॆो होइन (यूह ा १६:८)। उहाँले नै ितनीह को पापलाई
दे खाउनुहन्ु छ। जसले आफ्नो जीवन येशूलाई िदइएको छै न उसलाई साँिच्चक्कै

पाप भनेको के हो सो थाहा हुँदैन। पाप कितको िवध्वंसात्मक छ भनेर
ितनीह लाई थाहा छै न।

कुन कुन पापह को शूची पिवऽ आत्माले बनाउनुहन्ु छ भनेर ती

पदह ले बताएको छै न। ब , उहाँ सबै पापको जडमा उहाँ गएर पापलाई

दे खाउनुहन्ु छ: त्यो हो येशूलाई िवँवास नगन पाप (यूह ा १६:९)। िभिऽ
दयमा हामीह

िकन असं त ु ी वा िदक्क छ र एक्लोपना भएको महसुस

गछ भनेर हामी अचम्म मान्छ होला। हामीह को अिश

चिरऽले हामीलाई

दु:खी मािनस बनाउने होइन। तर हामीह को िबबेकमा बोिलरहनुभएको पिवऽ

आत्माको आवाजलाई दवाइराख्दा हामी चञ्चल र असं त ु ीको भ ुमरीमा पछ ।
त्यस कहालीलाग्दो िःथितबाट राहत िदन परमेँवरले हामीलाई पिवऽ आत्मा

पठाउनुभएको हो।

येशूलाई िवँवास नगनुर् नै सबै पापह को जड हो। सबै पापह को

समःया त्यही हो। हामीह को पाप र हामीमा भएको दोषबाट हामीलाई मुिक्त
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ु न्ु छ। त्यसकारण उहाँलाई वा उहाँको पिवऽ
िदने केवल येशूमाऽ हुनह

आत्मालाई हामीले अःवीकार गनुह
र् ु । येशू र उहाँको आत्मालाई इन्कार गनुर्
पाप हो। त्यस पापले हामीह को केन्ििवन्दु हामीह लाई नै राख्दछ। यसले

परमेँवरको वचन बाइबललाई िवँवास गनर् अःवीकार गदर्छ। केवल पिवऽ

आत्माले माऽ हामीह
हामीह का

दयह

ँ
पापबाट फिकर्नु पछर् भ े आवँयकतालाई औल्याउन

र

िदमागह

खोिलिदनुहन्ु छ।

हामीह को

िनिम्त

मनुभ
र् एको येशू भी मा भएको मुिक्तलाई महण गराउनेितर डोर्याउन केवल

ु न्ु छ।
पिवऽ आत्मामाऽ सक्षम हुनह

ु ो आवँयकता (रोमी ५:१०)
२. पिवऽ हुनक

यूह ा १६:८मा पिवऽ आत्माले सं सारका मािनसह लाई ितनीह को

ँ
ँ दै
पाप, ितनीह को धािमर्क जीवन र ितनीह ले गन न्यायको बारे मा औल्याउ

ितनीह

कसरी दोषी भएका छन् भनेर ूमािणत गनछन् भनेर येशूले भ ुभएको
र सन्त हुन ु भनेको यथाथर्मा के हो

िथयो ( पान्तिरत)। पिवऽ, िश

ितनीह लाई थाहा नभएको कुरा पिवऽ आत्माले दे खाउनुहन
ु ेछ रे !
िकनभने सं सारलाई पाप भनेको के हो वाःतिवक

त्यसकारण ितनीह लाई सही

पमा थाहा छै न।

पमा पिवऽ जीवन िबताउनु भनेको के हो वा

पिवऽ हुन ु भनेको के हो सो ितनीह लाई थाहा छै न।
जुन मािनसह ले

त्यो

आफ्नो जीवन येशू भी लाई

सुिम्पएको छै न

ितनीह ले आफू असल भएको र असल काम अथार्त ् धमर्कमर् गदार् मूिक्त
पाउँछ भ े मनिःथितमा लागेको हुन्छ। ितनीह ले परमेँवरले कोनुभ
र् एको
पिवऽताको खाकामा रहन चाहँदैनन्। ितनीह को बािहिर धमर्कमर्बाट असल

हुन चाहन्छ। कितपयले दश आ ालाई पालन गदार् मुिक्त पाइहाल्छ भनेर पिन

् तर येशूलाई िवँवास नगिर र उहाँको शिक्तलाई अनुभव नगिर
दावी गछर्न।
केवल दश आ ाको व्यवःथालाईमाऽ पालन गदार् कोही मािनस परमेँवरको
नजरमा िनंकल

वा सफा हुनसक्दै न।

मािनसह ले

गन

असल

काम,

उदार

काम,

परोपकारी

काम,

धमर्कमर्को िचरफार गद यशैया ६४:६ले अगमवक्ता यशैयाले भन्दछन् िक

्
ितनीह को काम फोहरी थाङ्नामाऽै हुन।
भनाईको अथर् हामी जितसुकै
भयङ्कर असल काम गरे र दे खाएतापिन त्यसले हामीलाई मुिक्त िदँदैन।
तर

केवल

येशूको

पिवऽता

नै

हामीह लाई

मुिक्त

िदन

यथे

छ।

परमेँवरको व्यवःथा वा दश आ ाले दावी गरे का सबै दावीह लाई येशूले नै
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सं त ु

पानुभ
र् एको छ। येशूको त्यस पिवऽताले परमेँवरलाई हामीह को िपता

भनेर सम्बोधन गराउँछ। र येशूलाई केवल िवँवास गरे को आधारमा उहाँको

पिवऽतालाई हामीले पिन दावी गनर् सक्छ ।

ःवगर्मा परमेँवर िपताको सामु येशूले जे काम गिररहनुभएको छ

त्यससँग भी ले हामीह लाई िदने पिवऽता अथार्त ् धािमर्कता गाँिसएको हुन्छ

भनेर दे हायका पदह ले कसरी बताउँछ? हे नह
र्ु ोस, रोमी ५:९-११ "9

यसकारण उहाँको रगत ारा धमीर् ठहिरएका हुनाले झन् बढ़ी हामी परमेँवरको

बोधबाट उहाँ ारा बचाइनेछ । 10 िकनिक हामी शऽु छँदै उहाँका पुऽको

मृत्यु ारा परमेँवरसँग हाॆो िमलाप भएको िथयो भने, झन् बढ़ी अब उहाँसँगै

िमलाप भएका हुनाले भींटको जीवन ारा हामी बचाइनेछ । 11 यित माऽ

होइन, तर हाॆा ूभ ु येशू भींट ारा परमेँवरमा हामी रमाउँदै पिन छ , उहाँ ारा

अब हामीलाई परमेँवरसँग िमलाप ूाप्त भएको छ।" र िहॄू ४:१५,१६

"15 िकनिक हाॆा ूधान पूजाहारी हाॆो दुबल
र् तामा हामीसँग सहानुभिू त

ु न्ु न। तर हामीजःतै उहाँ सबै कुरामा परीिक्षत हुनभ
ु यो, र
दे खाउन नसक्ने हुनह

ु न्ु थ्यो। 16 यसकारण साहससँग अनुमहको िसं हासन निजक
पिन पापरिहत हुनह

जाऔ ं, र खाँचोको समयमा सहायता पाउनलाई कृपा र अनुमह ूाप्त गनर्
सक ।"

हो, पिवऽ हुने वा धािमर्कताको बाटोमा चल्ने परमेँवरको व्यवःथा

वा दश आ ाह को माग हो। येशूको िश

जीवनले त्यो मागलाई सं त ु

पािरएको छ। हामीह को स ामा उहाँ मनुभ
र् यो। यस पृथ्वीमा उहाँलाई बुसमा

टँगाएर मानुभ
र् यो। जुन मािनसह ले उहाँलाई मारे ितनीह ले उहाँलाई महण

गनर् अःवीकार गरे का िथए। तर परमेँवर िपताले येशूलाई ःवगर्मा ःवागत

गनुभ
र् एको िथयो। येशूलाई मृत्युबाट पुन त्थान गनुभ
र् एको िथयो। मृत्युबाट

येशूलाई िबउँताउनुभएकोले उहाँले सत्य सही जीवन िबताउनुभएको िथयो भनेर
परमेँवरले अनुमोदन गनुभ
र् एको िथयो। त्यसको अथर् हामीलाई मुिक्त िदन जुन

का येशूले गनुभ
र् यो त्यो काम उहाँले ःवीकार गनुभ
र् यो भनेर परमेँवरले

दे खाउनुभएको िथयो। अिहले परमेँवर िपता र हाॆो बीचमा येशूले सहजकतार्,

पैरवी वा वकालत गिररहनुभएको छ। जब हामीले उहाँलाई िवँवास गछ वा

उहाँमािथ आःथा राखेर उहाँको चाहना अनुसार चल्छ तब हामीह को फोहरी

थाङ्ना कपडा जःता धमर्कमर् असल कामका लुगाह को स ामा उहाँको पिवऽ

जीवन पी पोशाकले हामीलाई पिहर्याउनुहन्ु छ। त्यो काम उहाँले िकन
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गनर्भयो भन्दा हामीह को कुनै असल काम वा धमर्कमर्को कामले हामीलाई
मुिक्त िदँदैन।

त्यसकारण हामी िजउन सक्छ

िकनभने हामीमा येशू रहनुहन्ु छ।

ूेिरत पावलले भावुक भएर यो भावना व्यक्त गदर्छन्: "म भी सँग बुसमा

टाँिगएको छु । म अब िजइरहे को छै न। भी

ममा रहनुहन्ु छ। परमेँवरको

पुऽमािथको िवँवासले गदार् मेरो शरीरमा म िजइरहे को छु । उहाँले मलाई ूेम

गनुह
र् न्ु छ। मेरो िनिम्त उहाँले आफैलाई सुिम्पिदनुभयो।" (गलाती २:२०
पान्तिरत)। जब येशू हामीह मा रहनुहन्ु छ तब हामी पिवऽ आत्मा ारा

िजउँदछ वा िहँड्दछ (रोमी ८:४)। अिन पिवऽ आत्माको शिक्तले हामी नयाँ

आित्मक जीवन पाउँदछ (गलाती ३:२-५, गलाती ५:१६,१८)।

परमेँवर िपताले उहाँको मिहमा येशूलाई िदनुभएको िथयो। हामीलाई मुिक्त

िदन येशूको मृत्यु नै पयार्प्त छ भनेर उहाँले दे खाउनुभएको छ।
लगाउने हामीह को िब

शैतानले

मा झुटो आरोपह बाट येशूको नाउँबाट हामी

सफाइ पाएका छ भनेर पिवऽ आत्माको बरदानले ूमािणत गदर्छ। कसै ले
पिन परमेँवरको व्यवःथालाई पालन गनर् सक्दै न भनेर शैतानले दावी गरे को

िथयो। तर येशू मािनसको

दश आ ालाई िश

प िलएर आउनुभयो र परमेँवरको व्यवःथा वा

पमा पालन गनुभ
र् यो। अब उहाँको पिवऽ आत्मा ारा

उहाँकै आत्माको त्यही शिक्त उहाँको भक्तह लाई िदनुहन्ु छ जसले गदार्
परमेँवरको व्यवःथा वा दश आ ालाई िशरोपर गनर् सक्षम् हुन्छ र पिवऽ
जीवन िबताउन सक्दछन्।

तपाईँको आफ्नो असल काम कितको फोहरी रहे छ भनेर के तपाईँले

अनुभव गनुभ
र् एको छ? तपाईँको जीवनमा येशू भी को पिवऽताको खाँचो छ

भनेर त्यसले तपाईँलाई कसरी िसकाएको छ?

३. बुसमा शैतानको भिवंय िनधार्रण भएको िथयो वा उसको न्याय भएको िथयो
(यूह ा १६:८,११)

येशूले न्यायको बारे मा यूह ा १६:८-११मा चचार् गनुभ
र् एको िथयो।

ती पदह मा कुन न्यायको बारे मा उहाँले भिनरहनुभएको िथयो? त्यो न्याय

िकन असल समाचार हो? हे नह
र्ु ोस्: "8 अिन जब उहाँ आउनुहन्ु छ, उहाँले
सं सारलाई पाप, धािमर्कता र न्यायको िवषयमा दोषी ठहराउनुहन
ु ेछ। 9 पापको

िवषयमा, िकनभने ितनीह

ममािथ िवँवास गदनन्, 10 धािमर्कताको िवषयमा,

िकनभने म िपताकहाँ जान्छु , र ितमीह

मलाई फेिर दे ख्नेछैनौ। 11 र
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न्यायको िवषयमा, िकनभने यस सं सारको शासकलाई दण्डा ा भइसकेको छ।"

र यूह ा १२:48 "मलाई इन्कार गन र मेरा वाणी महण नगनको लािग एक

जना न्यायाधीश छन्। जो वचन मैले बोल त्यसै ले अन्त्यको िदनमा त्यसको

न्याय गनछ।" भनेर येशूले चचार् गनुभ
र् एको िथयो। भिवंयमा न्याय हुने
कुरामा ःप

भएको येशूले बताउनुभएको िथयो। तर यूह ा १६:११मा

भिवंयमा हुने न्यायको बारे मा चचार् गिररहनुभएको होइन िकनभने जुन शब्दह

ूयोग गनुभ
र् एको िथयो ती शब्दह ले नै ःप सँग दे खाउँछ। तर येशूले
भिनरहनुभएको न्याय त हामीह को िनिम्त सुसमाचार िथयो िकनिक त्यो
सुसमाचारको भाग यो िथयो िक येशू बुसमा टाँिगनु हुँदा शैतानको बारे मा

फैसला भइसकेको दे खाइएको िथयो। सत्यको महान् शऽु शैतान हो। अिहले

शैतान सापटी समयमा िबताइरहे को छ। उसको लािग िनणार्यक न्याय हुनेछ।
तर यस पृथ्वीको राजकुमार (शैतान) अब दोषी भइसकेको भनेर उपरोक्त पदले

बताउँछ (यूह ा १२:३१)।

पऽुसले पिन शैतानको बारे मा १ पऽुस ५:८,९मा व्याख्या गदर्छन्।

शैतानसँग हामीले कसरी मुकािवला गन भनेर ती पदह ले कसरी बताउँछन्?

हे नह
र्ु ोस्, "8 सचेत रहो, जागा रहो, ितमीह को शऽु िदयाबलस कसलाई भे ाऊँ

र खाइहाँलू भनी गजर्ने िसं हझ खोिजिहँ छ। 9 िवँवासमा दि॑ला भएर
त्यसको िवरोध गर, िकनिक संसारभिर नै ितमीह का दाजुभाइह ले पिन यःतै
कंटको अनुभव गिररहनुपरे को छ।"

शैतानलाई थाहा छ िक उसको समय थोरै छ। कलभरीमा ऊ

हािरसकेको छ भनेर उसलाई थाहा छ। तर ऊ अझै िजउँदैछ। ऊ िरसले

असाध्ये माि एको छ। जितसक्यो त्यित येशूका भक्तह लाई नाश गनर् ऊ

चािहरहे को छ। तर ऊ हािरसकेको शऽु हो। येशूले कलभरीमा शैतानसँगको

लडाइँ िजत्नुभएको िथयो। जब येशूको रगतले हामीह लाई राहत िदन्छ वा
मुिक्त िदन्छ तब शैतान शिक्तिहन भएको दे खाउँछ।

शैतानले

इितहासबाट एक उदाहरण िलन सक्छ । हामीलाई सत्यानास गनर्
कःतो

भरमग्दू र

ूयास

गछर्

भ े

एक

उदाहरण

छ।

दोॐो

िवँवयु मा युरोप र अमेिरकाको िमिलजुली शैिनकले िहटलरले कब्जा गरे को
ृान्समािथ जुन ६, १९४४मा हमला गरे का िथए। जमर्नको शासक िहटलर

जसले ृान्समा कब्जा जमाइरहे को िथयो उसलाई थाहा िथयो िक ऊ िवँव

यु

हादछ। तर उसको सै िनक नाजीह ले एघार मिहनासम्म त्यस िमिलजुली

सै िनकसँग यु

गिररहे जब सम्म िवँव यु
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अन्त्य भएन। र ती एघार

मिहनाको यु

अत्यन्त रक्तालु यु

बुसमा उसको यु

िथयो। त्यसै गिर शैतानलाई थाहा िथयो् िक

पूरा पमा हािरसकेको छ। तर उसले हतपत आत्मसमपर्ण

गदन। उसले अझै पिन परमेँवरका जनह सँग लडाईँ गिररहे को छ र

जितसक्यो त्यित नाश गनर् चाहन्छ।
िन:सन्दे ह,

हामी

किठन

समयमा

बाँिचरहे का

छ।

हामीह को

आित्मक जीवनमा आइरहने धिम्कदे िख सचेत रहन हामीह लाई पऽुसले

आ ान गदर्छन्। अक अथर्मा भ े हो भने हामी पूरा जागेर बःनुपछर्। तर

हामीह को सबै भय, िचन्तािफबी येशूमा राख्न सक्छ । उहाँले हामीलाई
वाःता गनुह
र् न्ु छ भनेर पऽुसले १ पऽुस ५:७,८मा यसरी बताउँछन्, "7

ितमीह का सारा िफबी उहाँलाई सुिम्पदे ओ, िकनिक उहाँले ितमीह को वाःता

गनुह
र् न्ु छ। 8 सचेत रहो, जागा रहो, ितमीह को शऽु िदयाबलस कसलाई
भे ाऊँ र खाइहाँलू भनी गजर्ने िसं हझ खोिजिहँ छ।"

असली पमा न्याय िकन हामीह को िनिम्त सुसमाचार हो? न्यायको िदनमा

हामीलाई कसले िवँवःत बनाउनुहन्ु छ? न्यायको िदनको बारे मा अ लाई हामी

कसरी सुनाउन सक्छ जसले गदार् ितनीह लाई डर भन्दा आशामा पािरिदन्छ?
४. भी मा रिहरहनु (१ यूह ा ५:१२,१३)

येशू भी लाई हामीह को मुिक्तदाता भनेर पिहले हामीले ःवीकार

गनुप
र् छर् भनेर बाइबलले बताउँछ। अिन हामीह लाई अनन्त जीवनको ूित ा
हाॆो िनिम्त हो भनेर त्यसमािथ िवँवास राख्न सक्छ । दे हायका पदह ले

अनन्त

जीवनको

ूित ालाई

िकन

िवँवास

गनर्

सक्छ

भनेर

कसरी

दे खाउँदछन्? हे नह
र्ु ोस्, १ यूह ा ५:१२,१३ "11 गवाहीचािहँ यही हो, िक

परमेँवरले हामीलाई अनन्त जीवन िदनुभयो, र यो जीवन उहाँका पुऽमा छ।

ु न्ु छ, त्यससँग जीवन छ, जससँग परमेँवरका पुऽ
12 जससँग पुऽ हुनह
ँ जीवन हुद
ँ ै न।13 ितमीह ले अनन्त जीवन पाएका छौ भन्ने
हुनहु न्ु न, त्यससग

ु े परमेँवरका पुऽको नाउँमा िवँवास गन ितमीह लाई यो
कुरा जान भन्ने हे तल
पऽ लेख्दै छु।", रोमी ८:१४-१७ "14 मीक होस् वा अ

असभ्य जाित,

बुि मान् होस् वा िनबुिर् , सबैको म ऋणी छु । 15 यसै ले सकेसम्म ितमी
रोममा हुनेह लाई पिन सुसमाचार ूचार गनर् म उत्सुक छु ।

16 िकनिक

ँ म शमार्उँिदन।
ँ िकनभने िवँवास गन ूत्येकका मुिक्तको िनिम्त
सुसमाचारसग

यो परमेँवरको शिक्त हो, पिहले यहूदीह का िनिम्त र अन्यजाितह का िनिम्त

पिन। 17 िकनिक सुसमाचारमा परमेँवरबाट आउने धािमर्कता ूकट भएको
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छ, त्यो धािमर्कता जोचािहँ सम्पूणर्

पले िवँवास ारा नै आउँछ। यःतो

लेिखएको छ, “धमीर्चािहँ िवँवास ारा नै िजउनेछ।” र २ कोरन्थी ५:१-५ "1

िकनभने हामी जान्दछ , िक हामीले वास गरे को यो पािथर्व शरीर ढली गए
तापिन ःवगर्मा अनन्तसम्म रहने परमेँवरले िदनुभएको हाॆो घर छ, जो हातले

बनाइएको होइन। 2 यहाँ वाःतवमा हामी व्याकुल बन्छ , र ःवगीर्य डेरा

धारण गन उत्कट इच्छा गछ , 3 िकनभने त्यो धारण गरे र हामी ना ा
हुनेछैन । 4 िकनिक यस डेरामा हुँदा िचन्ताले हामी सुःकेरा हाल्छ । हामी

ना ा होऔ ं भनेर होइन, तर अझ बढ़ी वःऽ धारण गर भनेर हो, तािक जो

मरणशील छ त्यो जीवनमा समावेश होस्। 5 अब हामीलाई यस कुराको

ु न्ु छ, जसले हामीलाई बैनाको
िनिम्त तयार पािरिदने परमेँवर नै हुनह

पिवऽ आत्मा िदनुभएको छ।"
पापीह लाई

येशूितर

िखँच्न

लाउने

व्यिक्तत्व

पिवऽ

पमा

आत्मा

नै

ु न्ु छ। त्यो िकनभने हामीह को ठाउँमा येशू बुसमा मनुभ
हुनह
र् यो। उहाँको
मृत्युले हामीलाई परमेँवरितर फकार्इएको छ। अिन येशूको क्षमाशीलताले

गदार् हामी ःवतन्ऽ हुन्छ । अब हामी नयाँ जीवन िबताउन ःवतन्ऽ छ ।

परमेँवरले

हामीह लाई उहाँका छोराछोरीह

भनेर ःवीकार गनुह
र् न्ु छ।

अन्तमा हामी परमेँवरका शऽु वा उहाँको िविोह गन पिङ्क्तबाट हामी
हट्दछ

(रोमी ५:१०)। हामीलाई हामीह ले वा अ

कसै ले होइन ब

पिवऽ आत्माले हामीलाई बसमा राख्नुहन्ु छ (रोमी ८:४)। जब हामी पिवऽ

आत्माको मातहतमा हुन्छ तब उहाँले के चाहनुहन्ु छ त्यसूित हामी सोच्न

थाल्दछ (रोमी ८:५

ब

पान्तिरत)। हामीलाई पापको शिक्तले िनयन्ऽण गदन।

पिवऽ आत्माले हामीह को जीवनलाई हाँक्नुहन्ु छ। परमेँवरको आत्मा

हामीह को जीवन िभऽ रहनुहन्ु छ, जसको फलःव प हामी येशू भी को हुन

जान्छ (रोमी ८:९)।

हामी परमेँवरको सन्तान भएको है िशयतले उहाँले हामीलाई िदनुहन
ु े

सबै थोक हामीलाई िदनुहन्ु छ। येशूले के पाउनुभएको छ त्यो हामीलाई

बाँड्नुहन्ु छ भनेर पिवऽ आत्माले हामीलाई भ ुहन्ु छ (रोमी ८:१७)। पिवऽ
आत्माले येशूलाई मृत्युबाट बौिर उठाउनुभएको िथयो। त्यही पिवऽ आत्माले
हामीलाई पिन जीवन िदनुहन्ु छ (रोमी ८:१०)। वाःतिवक

परमेँवरको ह भनेर हामीह को

पमा हामी

दयमा पिवऽ आत्माले बोल्नुभएर हामीलाई

ढु क्क बनाउनुहन्ु छ (एिफसी १:१३)। "हामी परमेँवरका आफ्नै हो भनेर

पिवऽ आत्माले ठोकुवा गनुह
र् न्ु छ। कुनै िदन परमेँवरले हामीह लाई िदने
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भनेको ूित ा हामीले पाउनेछ

१:१४

भनेर अब िवँवःत हुनसक्दछ " (एिफसी

पान्तिरत)। ूत्येक येशूभक्तले परमेँवरमािथ आःथा र भरोसा राख्न

सक्छ (१ यूह ा ५:१२,१३)।

पिवऽ आत्माले हामीलाई िचनो वा छाप लगाउनुभएको छ भ ुको

अथर् के हो? हे नह
र्ु ोस्, एिफसी १:१३,१४ "13 ितमीह , जसले सत्यको वचन,
् उहाँमा नै
अथार्त ् आफ्नो मुिक्तको सुसमाचार सुन्यौ, र उहाँमा िवँवास गरयौ,

ितमीह लाई ूित ा गिरएका पिवऽ आत्माको छाप लगाइएको िथयो। 14

परमेँवरको आफ्नो सम्पि , अथार्त ् हामीह ले हाॆो पूणर् उ ार नपाएसम्म

उहाँका मिहमाको ूशं साको िनिम्त पिवऽ आत्मा हाॆो उ रािधकारको बैना

ु न्ु छ।"
हुनह

जो मािनसले येशू भी लाई

महण गछर् त्यो मािनसले पुनजर्न्म पाएको

हुन्छ। जब हामी फेिर जिन्मन्छ तब हामी पिवऽ आत्माबाट जन्मेको हुन्छ
(यूह ा ३:५)। यो िकनभने पिवऽ आत्माले त्यो सत्यलाई हामीह को

दयमा

रािखिदनुभएको हुन्छ। हामीह ले मुिक्त पाएका छ भनेर िवँवःत हुन उहाँले
छाप वा िचनो लगाइिदएको हुन्छ। अिन हामी परमेँवरको बालक वा बािलका
हुन गएको आनन्दको अनुभव गनर् सक्छ ।

हुन्छ:

हामी येशू भी का ह भनेर पिवऽ आत्माले लाल मोहर लगाइ िदएको

"कोही मािनस येशू भी को आत्मा छै न भने त्यो मािनस भी को

होइन" (रोमी ८:९

पान्तिरत)। त्यही छापले गदार् हामी िूय परमेँवर

िपताका ह भने थाहा पाउँछ । त्यसले गदार् अनन्त जीवनको ूित ाको िनिम्त
ु एको छ। यो अनन्त जीवनचाही ँ जब येशू भी दोॐो
पिवऽ आत्मा बैना हुनभ
पल्ट आउनुहन्ु छ त्यसबेला हामी पाउनेछ

(१ कोरन्थी १५:५१-५४)।

हामीमा सत आःथा छ भ े छाप नै येशूको आगमनमा हामीले अनन्त जीवन

पाउँछ भ े िबँवास हो। येशूभक्तह ले मुिक्त पाएको छ भनेर िवँवास गन

पछर्। यिद त्यस ूित ामा िवँवास गिरएन भने येशूभक्तले ूभावकारी पमा

अ लाई गवाही सुनाउन सक्दै न।

"साहसको बारे मा चचार् गनुह
र् ोस्। आशा र िवँवासको बारे मा चचार्

गनुह
र् ोस्। अिन तपाईँह

ूभ ुको िनिम्त चिम्कन सक्नुहन
ु ेछ। येशू भी ले

तपाईँको सामु खोिलराखेको ढोकालाई सोिचरहनुहोस्। कसै ले पिन त्यो ढोका

बन्द गनर् सक्दै न। सबै खराबका ढोकाह

परमेँवरले बन्द गिरिदनुहन
ु ेछ।

तर ढोका बन्द गन अवसर तपाईँले उहाँलाई िदनैपछर्। शऽु बाढी जःतो
आउँछ।

तर

परमेँवरको

आत्माले

त्यससँग
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लड्न

तपाईँलाई

उचािल

िदनुहन
ु ेछ।"-एलेन जी
१६, १८८९बाट

ाइट, द आडभेन्ट िरभ्यु आण्ड साबथ हे राल्ड, अिूल

पान्तिरत।

५. पिवऽ आत्मा र आशा (१ कोरन्थी १३:१३)

दे हायका पदह ले ूेम र आशा एक आपसम सम्बन्ध छ भनेर

दे खाएका छन्। हामीलाई ूेम र आशा िदनमा पिवऽ आत्माको भूिमका के

हो? हे नह
र्ु ोस्: रोमी ५:१-५ "1 यसै कारण िवँवास ारा धमीर् ठहिरएर हाॆा

ूभ ु येशू भींट ारा परमेँवरसँग हाॆो िमलाप भएको छ। 2 उहाँ ारा हामीले

यस अनुमहमा िवँवास ारा ूवेश पाएका छ । यस अनुमहमा हामी खड़ा छ , र
परमेँवरका मिहमाको सहभागी हुने हाॆो आशामा हामी रमाउँछ । 3 यित
माऽ होइन, तर हामी आफ्नो स ंटमा रमाउँछ , यो जानेर िक स ंटले

सहनशीलता उत्पन्न गराउँछ, 4 सहनशीलताले चिरऽ, र चिरऽले आशा उत्पन्न

गराउँछ। 5 आशाले हामीलाई िनराशा गराउँदैन, िकनिक हामीलाई िदइएका
पिवऽ आत्मा ारा परमेँवरको ूेम हाॆा

दयमा खन्याइएको छ।", रोमी

१५:१३ "आशाका परमेँवरले ितमीह लाई िवँवास ारा सम्पूणर् आनन्द र

ु े िक पिवऽ आत्माको शिक्तले ितमीह
शािन्तले भिरपूणर् गिरदे ऊन्, यस हे तल

आशामा ूशःत हुन सक।" र १ कोरन्थी १३:१३ "अब िवँवास, आशा, ूेम,

यी तीन रहन्छन्, तर ियनमा सव मचािहँ ूेम नै हो।"
हामीह को

दयमा परमेँवरको ूेम खन्याउने काम पिवऽ आत्माको

हो। उहाँले हामीलाई परमेँवरसँग सम्पकर् गराउनुहन्ु छ। परमेँवरको ूेम

हामीमा रहन उहाँकै सिबयतामा हुन्छ। र परमेँवरको ूेम अपिरवतर्नीय र

सत्य छ। हामीह को आशाको कारण त्यही हो। ूेम िबना त्यहाँ आशा
हुँदैन।

ूेमले

माऽ

आशाको

सृजना

हुन्छ।

परमेँवरको

ूेम

उहाँको

िवँवािसलोपनासँग जोिडएको हुन्छ। त्यसकारण हामीमा अचम्मको आशा यो

छ िक कुनै िदन उहाँ आउनुहन
ु ेछ र उहाँ रहे को घरमा हामीलाई पिन

लानुहन
ु ेछ।

आशाले हामीलाई कःतो ूभाव पाछर् भनेर भजन ३१:२४ले कसरी

बताउँछ? हे नह
र्ु ोस: "हे परमूभ ुमा आशा राख्ने सबै जना हो, शिक्तशाली होओ,

अिन ढाड़स गर।
आशाले

हामीह को

िदमागमा

असल

भावना

र

िबचारह ले

भिरिदन्छ। त्यसले गदार् असल काम गन चाहना हामीलाई गराउँछ। आशाले
गदार् हामीलाई नयाँ बल पिन पाउँछ । आशाले नै हामीह को
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दयलाई

तुल्याउँछ

आनिन्दत

र

दयबाट

गीतको

तत्काल

भिवंय

आउँछ।

घन्कार

त्यसकारण

हामीह को जीवनमा आशा अत्यन्त मह वपूणर् छ। आशा िबना हामीह को
जीवनको लआय के हो र?
तर

हामीह को

असलै

हुनेछ

भनेर

सोच्नु र

परमेँवरमा आशा राख्नु दुई फरक कुरो हो। कितले भन्छन् िक सं सारमा सबै

कुरो असल हुँदै जानेछ: मौसम, ःकुलका पिरक्षाका नितजा, ितनीह सँग हुने

पैसा आिद। तर आशा अन्ध िवँवास होइन िक यस सं सारको िःथित सुधाद

जानेछ र सबै थोक असलै हुनेछ। तर हामीह को आशा त्यसमािथ रहे को
हुन्छ

िक

परमेँवर

िवँवािसलोपनामा

परमेँवरले िदनुभएका ूित ाह

हामीह को

िवँवास।

िवगतमा

उहाँले पूरा गिरछाड्नेछ भ े आशामा हामी

झुिण्डरहे का हुन्छ । परमेँवर िवँवािसलो र सत्यवादी भएकै कारणले उहाँले

जे गछु र् भ ुभएको छ सो गनुह
र् न्ु छ भ े कुरामा ढु क्क हुन ु नै आशाको जड
हो।

परमेँवरमािथ

हामी

भरोसा

राख्न

सक्छ

भनेर

हामीलाई

उहाँले

दे खाउनुभएकै कारणले हामीह मा आशा पल्हाइरहे को हुन्छ। उहाँले आफ्नो

मन पिरवतर्न गनुह
र् ु । त्यसकारण उहाँले के भ ुहन्ु छ त्यसमा हामी भरोसा
राख्न सक्छ । यही सत्य नै हामीह को आशाको कारण हो।

ु न्ु छ।
हामीह को आशाको कारण बुसमा चढ्नुभएको येशू हुनह

बुसमै हे रेर हामीह ूित परमेँवरको ूेम कितको शिक्तशाली र वाःतिवक
रहे छ भनेर हामीले िनँकषर् िनकाल्न सक्छ । वाःतिवक

पमा परमेँवर

ु न्ु छ भनेर हामीलाई र जगतको सामु दे खाउने ूमाण नै बुस हो।
कःतो हुनह
यसको बराबरीमा अ

कुनै पिन छै न। हामी पितत मािनसह

ह । हामी

केवल छोटो समयको िनिम्तमाऽ बाँच्छ । र हामी अथाह जगतमा एक िझनो

थोप्लो जःतै छ । तै पिन हामीमा आशा हुनसक्छ। त्यो अनन्त जीवन िदने
आशा हामीह

आफैमा पल्हाउन सक्दै न। हामीले जितसुकै महान् काम

गरे तापिन त्यसमा अनन्त जीवनलाई अथर्मूलक बनाउने आशा हामीले उत्पादन

गनर् सक्दै न । तर त्यो हामीह को परमेँवरमा पाउन सक्छ , जसले हामीलाई

बुसमा दे खाउनुभएको िथयो।

येशूको आगमनको आशा परमेँवरले िदनुभएको िवँवासीलो तथा

भरपद ूित ाह मा कसरी जरा गािडएको छ? आशाले हामीह को जीवनलाई

कसरी असर पादर्छ? हामीह को जीवन प ित कसरी अपनाउने जसले गदार्
मािनसह लाई िनराश होइन आशा दे खाउँछ?
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उपसं हार:

थप जानकारी: पिवऽ आत्माले सबै थोक जे गनुह
र् न्ु छ त्यसको छोटो िबवरण

यस ूकारको छ: पिवऽ आत्मा परमेँवर िपता र परमेँवर पुऽसँग तालमेल

गरे र हामीलाई मुिक्त िदने काम गनुह
र् न्ु छ, हामीह को आित्मक मृत्युबाट पिवऽ
आत्माले

उठाउनुहन्ु छ,

हामीह मा

भएको

दे खाउनु हुन्छ,

हामीह मा

पिरवतर्न

गराउनुहन्ु छ, हामीह
उहाँले

भिरिदनुहन्ु छ

र

पापको

बारे मा

उहाँले

सजग

ँ ा खोलेर
हराइएका पितत मािनस ह भ े तथ्यलाई आख

हामीलाई

येशू

भी ितर

गन

अगुवाई

चाहनालाई

गनुह
र् न्ु छ

हामीह को आत्माको आवँयकतालाई पूरा गिरिदनुहन्ु छ।
हामीले मुिक्त पाएका छ

भ े आशा

उहाँले

जसले

नै

माऽ

पिवऽ आत्माले हामीलाई

ँ
िदनुहन्ु छ। उहाँले जिहले पिन हामीलाई येशूितर औल्याउनु
हन्ु छ र उहाँले हाॆो

िनिम्त के गनुभ
र् यो सो दे खाउनुहन्ु छ। येशू जःतो हुन उहाँले हामीलाई सहायता
गनुह
र् न्ु छ।

परमेँवरसँगको

िहँडाइमा

उहाँले

हामीलाई

िवँवासीलो

बनाइ

राख्नुहन्ु छ। हामीह को जीवनमा परमेँवरको योजना के हो सो गनर् पिवऽ
आत्माले सहयोग गनुह
र् न्ु छ। र परमेँवरका कामदार हुन उहाँले हामीह लाई
शिक्त िदनुहन्ु छ।

पिवऽ आत्माले मािनसह लाई बाइबल लेख्न सहयोग गनुभ
र् एको

िथयो। हामी येशूभक्तको िनिम्त बाइबल अत्यन्त मह वपूणर् छ िकनिक यो

हामीह को सुरिक्षत पथूदशर्क हो र हामीह को िनिम्त आचारसं िहताको
पुःतक हो। यसले सत्य के हो सो दे खाउँदछ।
त्यसकारण,

पिवऽ

आत्मािबना

हामी

कहाँ

हुनेछ

त?

पिवऽ

आत्मािबना हामी के गनर्सक्छ त? हामी कहाली लाग्दो र हराइरहे का हुनेछ

यिद पिवऽ आत्मा भएन भने। परमेँवरलाई िदने हामीह को आदर र मिहमा

बेकारको हुन्छ यिद पिवऽ आत्मा भएन भने। ूभ ु येशूलाई धन्यवाद होस्

िकनभने उहाँले पिवऽ आत्मा पठाउने ूित ा गनुभ
र् एको िथयो र पठाउनु पिन
भयो। "हामीलाई चािहने परमेँवर िपतासँग येशूले माग्न सक्ने सब भन्दा ठू लो

ु न्ु छ। उहाँका जनह लाई उचाल्न येशूले परमेँवर
बरदान पिवऽ आत्मा हुनह

िपतासँग पिवऽ आत्मा माग्नुभएको िथयो।"-एलेन जी

पावर, पृ. १३बाट

पान्तिरत।
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िचन्तनमनन:

अ.

दे हायका केही ूँनह लाई जवाफ िदन केही समय ध्यान

गनुह
र् ोस्:: पाप के हो? पिवऽ हुन ु भनेको के हो? हामीलाई
िवँवास गछ िक बाइबल परमेँवरको वचन हो। त्यसले

गदार् पाप र पिवऽता के हो भनेर बुझ्ने आधार बाइबललाई

िवँवास नगनभन्दा िकन िभ

हुन्छ? पाप र पिवऽताको

बारे मा जानकारी ितनीह को भन्दा हाॆो िकन फरक छ?
अ

आ.

धमर् र तकर्ले निसकाएको पाप र पिवऽताको बारे मा

ान बाइबलले कसरी िसकाउँछ?

तपाईँको जीवनमा पिवऽ आत्माको कुन काम िथयो जुन

तपाईँको िनिम्त अत्यन्त मूल्यवान सािवत भएको छ? त्यो
िकन मह वपूणर् हुन गएको छ? त्यसले तपाईँको जीवनमा

इ.

कसरी पिरवतर्न ल्याएको िथयो?
येशूमा

भएको

हामीह को

आशाको

बारे मा

सोचिबचार

गनुह
र् ोस्। त्यस आशाको कारण के हो? तपाईँमा भएको
आशाको कारण के हो (१ पऽुस ३:१५) भनेर कसै ले

ई.

सोध्यो भने तपाईँले कःतो जवाफ िदनुहन
ु ेछ र िकन?

येशूले हामीलाई मुिक्त िदनुहन्ु छ भ े ूित ाको चचार्

यस

पुःतकको अिन्तम अध्यायमा हामीले गर्य । यो आशा

ु ो कारण के हो? यिद त्यो आशा हामीमा छ भने िकन
हुनक
ु ो अथर् के हो? हामीह को आफ्नै
भयो त? यो आशा हुनक

धमर्कमर् र असल काममािथ भरपरे र मुिक्त पाएको ढु क्क हुन ु

ु ा के फरक छ?
र येशूमा आशा राखेर ढु क्क हुनम
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