पदार् पछािड काम
िगिररहनुहुने पिवत्र आ मा

२

यस अध्यायका मूल पदह : इजिकएल ३७:५,९, उत्पि

१:२, अय्यूब

२६:१३, ूःथान ३१:१-५, यूह ा १६:१३,१४ र गलाती ५:१६-२३।

यस अध्यायको कण्ठ गनुपर् न मूल सार पद: "14 उहाँले मेरो मिहमा गनुह
र् न
ु े छ,

िकनभने जे मेरो हो, त्यो मबाट िलएर ितमीह लाई सो घोषणा गिरिदनुहन
ु ेछ।
ँ छन्, ती मेरा हुन।
् यसैकारण मैले भन, जे मेरो हो त्यो
15 जे-जित िपतासग
मबाट िलएर आत्माले ितमीह लाई दे खाइिदनुहन
ु ेछ।" यूह ा 16:14-15

बाइबलमा परमेँवर िपता र पुऽ येशू भी ले पाएको त्यही भाऊ

पिवऽ आत्माले पाएको दे िखन्दै न अथार्त ् जित उहाँह ले ध्यान पाउनुभएको छ
त्यित

ध्यान

पिवऽ

आत्माले

पाएको

दे िखन्दै न।

तर

बाइबलको

पिवऽ

इितहासको मह वपूणर् समयह मा पिवऽ आत्माको उपिःथित िथयो भनेर
बाइबलले हामीलाई बताउँछ। उदाहरणमा, जब परमेँवरले यस सं सार सृि

गनुभ
र् एको

िथयो

त्यसबेला

पिवऽ

आत्माले

पिन

सिबय

भएर

काम

गिररहनुभएको िथयो। तर उहाँ पदार् पछािड काम गिररहनुभएको िथयो।

त्यसको अथर् उहाँ विढ पृ भूिममा रहनुहन्ु थ्यो। परमेँवरका अगमवक्ताह लाई

ु एको
उहाँका ूेरणादायी सन्दे श सुनाउने काममा पिवऽ आत्मा पिन सं लघ्न हुनभ
िथयो।

त्यस पिरूेआयमा हामी यो भन्दछ िक परमेँवरको वचन बाइबल

कोखमा

येशू

लेख्ने समयमा उहाँले उल्लेखनीय भूिमका खेल्नुभएको िथयो। मिरयमको
भी

जिन्मनुहँद
ु ा

उहाँले अलौिकक

वा

आँचयर् तिरकाले

मह वपूणर् भाग खेल्नुभएको िथयो। तर बाइबलको केन्ििवन्दु पिवऽ आत्मा

होइन। उहाँको बारे मा हामीलाई कमै थाहा छ। उहाँ पृ भूिममै रहनुहन्ु छ।

अथार्त ् उहाँ मािनसह ले दे ख्ने गरे र सिबय भएर दे खाउनुह ु । ऽीएक

परमेँवरको िशषर् िपता र पुऽको काममा सघाउने लआय उहाँको काम हो।
सनातन् परमेँवर िपताको मिहमा गन काम पिन पिवऽ आत्माको हो। ती सबै

उदे कका कामह

पिवऽ आत्माले गनुह
र् न्ु छ। पापले गदार् ल्याउने अनन्तको

मृत्यबाट पितत मािनसह लाई उ ार गनर् पिवऽ आत्माले ती सबै कामह

गनुह
र् न्ु छ।
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पदार् पछािड रहे र सहयोग गनर् पिवऽ आत्माले रोज्नुहन्ु छ भनेर

बाइबलले हामीलाई िसकाउँदछ। पिवऽ आत्माले आवँयक परे को बेलामा
टे वा िदनुहन्ु छ, सहयोग गनुह
र् न्ु छ र सहायता गनुह
र् न्ु छ। उहाँले त्यो काम

पिहला पिन गनुभ
र् एको िथयो अिहले पिन गनुह
र् न्ु छ। तर पिवऽ आत्माले आफ्नो

भाऊ, सम्मान वा लोकिूयता दे खाउन खोज्नुह ु ।

१ पिवऽ आत्मा रहःयमय हुनहु न्ु छ (यूह ा ३:३-८)
जुन

पमा पिवऽ आत्मा काम गनुह
र् न्ु छ त्यसलाई बताससँग िचऽण

गिरएको िकन उपयुक्त छ भनेर दे हायका केही पदह ले कसरी भन्दछन्?

हे नह
र्ु ोस्: यूह ा ३:१-८ "1 फिरसीह मध्ये िनकोदे मस नाउँ भएका एक जना

मािनस िथए। ितनी यहू दीह का महासभाका एक सदःय िथए। 2 ियनी राती

येशूकहाँ आए, र उहाँलाई भने, “गु ज्यू, हामी जान्दछ तपाईं परमेँवरबाट

ु न्ु छ, िकनिक परमेँवर साथमा हुनभ
ु एन भने तपाईंले
आउनुभएको िशक्षक हुनह
गनुभ
र् एका यी िचन्हह

कसै ले गनर् सक्दै न।”

3 येशूले ितनलाई जवाफ

िदनुभयो, “साँच्चै म ितमीलाई भन्दछु , कोही नयाँ गरी जन्मेन भने उसले

परमेँवरको राज्य दे ख्न सक्दै न।” 4 िनकोदे मसले उहाँलाई भने, “मािनस बूढ़ो

भएपिछ कसरी जन्मन सक्छ र? के त्यो आफ्नी आमाको कोखमा दोॐो चोिट
पसेर जन्मन सक्छ?” 5 येशूले जवाफ िदनुभयो, “साँच्चै म ितमीलाई भन्दछु ,

कोही पानी र आत्मा ारा जन्मेन भने परमेँवरको राज्यमा पःन सक्दै न। 6

शरीरबाट जन्मेको शरीर हो, र पिवऽ आत्माबाट जन्मेको आत्मा हो। 7 मैले
ितमीलाई नयाँ गरी जन्मनुपछर् भन्दा अचम्म नमान। 8 बतास जता चाहन्छ

उतै बहन्छ। ितमी बतासको आवाज सुन्छौ, तर त्यो कहाँबाट आउँछ र कता

जान्छ, त्यो जान्दै नौ। आत्माबाट जन्मेको हरे क व्यिक्त त्यःतै हुन्छ।” र
ु ो हात ममािथ पर्यो, अिन उहाँले मलाई
इजिकएल ३७:१-१० "1 परमूभक

ु ा आत्मा ारा ल्याउनुभई हाड़ै -हाड़ भएको बसीमा राख्नुभयो। 2
परमूभक

उहाँले मलाई ती हाड़ह

भिरएको बीचमा तल-मािथ लानुभयो, र मैले त्यस

बसीको जिमनमा थुूै हाड़ह

दे ख। ती हाड़ह

असाध्य सुकेका िथए। 3

उहाँले मलाई सोध्नुभयो, “हे मािनसको छोरो, के यी हाड़ह

फेिर जीिवत हुन

सक्छन्?” मैले जवाफ िदए,ँ “हे परमूभ ु परमेँवर, यो त केवल तपाईंले माऽ

जान्नुहन्ु छ।” 4 तब उहाँले मलाई भन्नुभयो, “यी हाड़ह लाई अगमवाणी कहे र

भन्, ‘हे सुकेका हाड़ हो, परमूभ ुको वचन सुन!’ 5 यी हाड़ह लाई परमूभ ु
परमेँवर यसो भन्नुहन्ु छ: म ितमीह मा सास हािलिदनेछु, र ितमीह
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जीिवत

हुनेछौ। 6 म ितमीह मा नसाह

टाँिसिदनेछु, र ितमीह मा मासु बढ़ाइिदन्छु ,

र छालाले म ढािकिदनेछु, र ितमीह मा सास हािलिदनेछु, र ितमीह

जीिवत

हुनेछौ। तब ितमीह ले म नै परमूभ ु हुँ भनी जान्नेछौ’।” 7 यसै ले उहाँले

ँ , तब
आ ा गनुभ
र् एझ मैले अगमवाणी बोल। जब मैले अगमवाणी बोल्दै िथए

त्यहाँ कर्याककु क आवाज भयो, र ती हाड़ह

एक-अक िसत जोिड़न लागे।

8 अिन मैले हे दार्हेद ितनमा नसा र मासु भिरए र ती छालाले ढािकए, तर

ितनमा सासचािहँ िथएन। 9 तब उहाँले मलाई भन्नुभयो, “हे मािनसको छोरो,

् अगमवाणी गर,् र त्यसलाई भन्, ‘परमूभ ु परमेँवर
सासलाई अगमवाणी गर।

यसो भन्नुहन्ु छ: हे सास, चारै िदशाबाट आइज, र यी मािरएकाह मािथ फुिकदे ,
र ती जीिवत भएर उठू न्’।” 10 तब उहाँले आ ा गनुभ
र् एझ मैले अगमवाणी

कहन लाग, र सास ितनमा पःयो। ितनीह

उिभए, र त्यहाँ एक अत्यन्तै ठू लो सेना भयो।"

जीिवत भएर आ-आफ्ना खु ामा

हावा वा बताससँग पिवऽ आत्मालाई तुलना गरे र पिवऽ आत्माले

कसरी काम गनुह
र् न्ु छ भनेर येशूले बताउनुभएको िथयो। पिवऽ आत्मालाई

बतासको सं ा िदएर पिवऽ आत्माको चाल बुझ्न कितको किठन छ भनेर

येशूले बुझाउन खोज्नुभएको िथयो। जसरी हावा वा बतास बहन्छ त्यो
रहःयमय तिरकाले बहन्छ। हावा

ाक्कै कहाँबाट आउँछ र कहाँ गइरहे को

छ सो बुझ्न गार्हो छ। मािनसले निचताएको ठाउँबाट चेतावनी नै नपाएर

हावा आउँदा को अन्यौलमा परे को छै न र?

हावा कहाँबाट आउँछ त्यसलाई हामीले िनयन्ऽणमा िलन सक्दै न ।

तर हावाको गित हे रेर कहाँ गइरहे को छ सो हामीले थाहा पाउन सक्छ ।
त्यसरी नै कसै ले पिन पिवऽ आत्मालाई िनयन्ऽणमा िलन सक्दै न। उहाँले

गिररहुनभएको काम नै उहाँको काम हो। कसै ले हावालाई ूत्यक्ष पमा दे ख्न

सक्दै न त्यसरी नै पिवऽ आत्मालाई दे ख्न सक्दै न। तर उहाँको शिक्त अत्यन्त
ूभावकारी

पमा हामी अनुभव गनर् सक्छ । अक अथर्मा भ े हो भने हामीले

हावालाई नदे खेतापिन त्यसको ूभावलाई अनुभव गनर् सक्छ । हावा वा

बतासआफैलाई दे ख्न नसकेतापिन त्यसको असर हामीले ूायजसो दे ख्न वा
अनुभव गनर् सक्छ । तर हावा मन्दसाथ बहन सक्छ र साथै हुरी बतास भएर
भयानक

प िलन सक्छ। पिवऽ आत्माको शिक्त तेजमा चलेको हावा जःतै

हो भनेर बाइबलले भन्दछ। त्यो शिक्तलाई त्यसरी िकन वणर्न गिरयो त?

िकनभने मरे कोलाई उहाँले जीिवत पानर् उहाँसँग शिक्त छ। त्यो काम गनर्
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अत्यन्त ठू लो बल र अित उच्च शिक्तको खाँचो छ। मरे कोलाई जीिवत पान
काम केवल परमेँवरले माऽ गनर् सक्नुहन्ु छ।

मुदार्लाई कसरी िबउँताइन्छ त्यो रहःयमय छ। पिवऽ आत्मा ारा

परमेँवरले

गनुह
र् न
ु े

काम

क्षमताभन्दा अपार छ।

र

परमेँवर

आफै

पिन

हामीले

बुझ्न

सक्ने

त्यसको अथर् यो होइन िक पिवऽ आत्माले के काम गनुर् हुन्छ सो

हामीले थाहा पाउन सक्दै न । तर परमेँवरको रहःयह को बारे मा सोच्न हामी

नॆ हुनपु छर्। नॆ मन भएको मािनसले परमेँवरको महानताको सराहना र

ूशं सा गदर्छ। नॆ मािनसले आफ्नो पितत मानव जातको िसिमततालाई
ःवीकार गदर्छ। परमेँवरको बारे मा थाहा पाउन परमेँवरबाट नै ूकट
गनुप
र् छर् भनेर उसले ःवीकार गदर्छ।

िव

एलेन जी

ाइटले लेख्नुहन्ु छ: "बाइबलका रहःयह

िववाद गन िवषय होइनन्। ब , बाइबलमा रहःयह

बाइबलको

भएको कारणले

नै बाइबल परमेँवरबाट आएको हो भ े ूमाणह मा यो अत्यन्त बिलयो

ूमाण हो। यिद हामीले बुझेका कुराह लेमाऽ बाइबल भिरयो भने के हुन्छ

होला? मान परमेँवरको महानता र ूतापलाई मानव िदमागले बुझ्न सक्छ

रे ? यिद बुझ्न सक्छन् भने अिहले जुन

पमा बाइबल छ त्यो परमेँवरबाट

आएको हो भनेर दे खाइन्दै नथ्यो।" एडुकेशन, पृ. १७०बाट

पान्तिरत।

हामीह को ूाकृितक सं सारमा हामीले नदे खेतापिन त्यसका कितपय

शिक्त

वा

बलह को

बारे मा

हामीलाई

थाहा

हामीह को सं सारमा अ ंय शिक्तह ले कामह

छ।

हामीले

नदे खेतापिन

गिररहे कोबाट र ितनीह

कितको वाःतिवक छन् भ े तथ्यले हामीलाई के िसकाउँछ?
२. सृि मा पिवऽ आत्मा (उत्पि

सृि

१:२)

यस महमा परमेँवरको सबभन्दा पिहलो महान् काम भनेकै उहाँको

हो। ःवगर् , आकाश वा नक्षऽको सृि

येशू भी

गन परमेँवर (उत्पि

ु न्ु छ (कलःसी १:१६,१७) भनेर बाइबलले ःप
हुनह

गदर्छ। ितनीह ले नै िमलेर सृि

भएका सबै थोकह

१:१) र

पमा उल्लेख

बनाएका िथए (उत्पि

ु न्ु थ्यो भनेर
१:१-३)। तर त्यस सृि मा पिवऽ आत्मा पिन सं लघ्न हुनह
बाइबलले उल्लेख गदर्छ।

दे हायका केही पदह

पढ्नुहोस्। सृि मा पिवऽ आत्माको काम के

िथयो भनेर ती पदह ले बताउँछन्। त्यितमाऽ नभएर जीवनको सृि मा पिन
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परमेँवरको

आत्माको

बताउँछन्? हेनह
र्ु ोस्: उत्पि

भूिमका

कःतो

हुन्छ

भनेर

ती

पदह ले

कसरी

१:१,२ "1 आिदमा परमेँवरले आकाश र पृथ्वी

सृिंट गनुभ
र् यो। 2 पृथ्वी आकारिवनाको र शून्य िथयो। अथाह समुिमािथ

अन्धकार िथयो, र परमेँवरका आत्मा पानीमािथ पिरॅमण गदरहनुहन्ु थ्यो।",
अय्यूब २६:१३-१४ "13 उहाँको सासमा आकाश सफा भयो,

भािगरहे को सपर्लाई उहाँको हातले छे नुभयो।
एक छे उ माऽ हुन,्

वेगले

14 यी ता उहाँको शिक्तको

हामीले सुन्ने उहाँको मधुर सोर कित मधुरो छ। तब

उहाँको शिक्तको गजर्न कसले बुझ्न सक्छ र?”, अय्यूब ३३:४ "4 िकनभने
परमेँवरका आत्माले मलाई सृजनुभयो,

र सवर्शिक्तमान्को सासले मलाई

जीवन िदन्छ।", भजन ३३:६ "परमूभ ुको वचनले आकासह

िनमार्ण भए, र

उहाँकै मुखको सासले त्यहाँका मह-नक्षऽह ।" र भजन १०४:२९,३० "29

तपाईंले आफ्नो मुहार छोप्नुहँद
ु ा ितनीह

भयभीत हुन्छन्। तपाईंले ितनीह को

सास िलनुहँद
ु ा, ती मिरहाल्छन्, र फेिर धू लोमा नै फकर्न्छन्। 30 तपाईंले

आफ्ना आत्मा पठाउनुहँद
ु ा, ितनीह को सृिंट हुन्छ, र तपाईंले पृथ्वीको
नयाँ तुल्याउनुहन्ु छ।"

पलाई

परमेँवर िपता र उहाँको पिवऽ पुऽसँगसँगै िमलेर यस पृथ्वीको

सृजना गरे का िथए भनेर ःप

पमा उल्लेख गरे को यशैया ६४:८, कलःसी

१:१६,१७ पदह बाट बाइबलले हामीलाई बताउँछ। तर त्यस सृि मा पिवऽ
आत्माक अनुपिःथित िथएन। उत्पि

१:२मा उल्लेिखत सृि को कथामा

परमेँवरको आत्माको उपिःथत भएको लेिखएको छ। अय्यूब २६:१३,

अय्यूब ३३:४, भजन १०४:२९,३० र भजन ३३:६ आिदले यस पृथ्वीको

सृि मा पिवऽ आत्मा पिन सं लघ्न भएका िथए भनेर िसकाउँदछ। त्यसकारण

ु एको
अ ंय पमा भएतापिन पिवऽ आत्मा यस सं सारको सृि मा सिरक हुनभ

िथयो।

नायकको

तर हामी यो भ
पमा

दे खा

सक्दछ िक सृि को कथामा पिवऽ आत्मा मूल

पनुभ
र् एको

िथएन।

ब

घुमीरहनुभएको िथयो वा तै िररहनुभएको िथयो (उत्पि

उहाँ

१:२

पानीह मािथ

पमान्तिरत)।

त्यस पानीमािथ घुमीरहनुभएकोले यस पृथ्वीको जीवनको सु मा पिवऽ आत्मा

ु न्ु थ्यो।
हुनह

िहॄूभाषामा

पृथ्वीमािथ

घुमीरहनु

(merahepeth) भिनन्छ। यो शब्द उत्पि

वा

तै िररहनुलाई

मेराहे पथ

१:२मा ूयोग गिरएको छ। त्यही

शब्द व्यवःथा ३२:११मा पिन ूयोग गिरएको छ। यस पदमा परमेँवर

ँ मा भएको आफ्नो बचेरामािथ सुरक्षाको
िचलसँग तुलना गिरएको छ जो गुड
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िनिम्त घुमीरहन्छ। त्यसकारण यस पृथ्वीमा जीवनको सृि भएको बेलामा पिवऽ
आत्मा पिन एकदम निजक भएर काम गरे का िथए भ े तथ्यलाई हामी

मान्दछ । जसरी भखर्र जन्मेका बचेराह लाई िचलले ःयाहार गछर् त्यसरी नै

पिवऽ आत्माले भखर्र सृि भएका मानव ूाणीलाई दे खभाल गनुह
र् न्ु छ। पिवऽ
आत्माको कामले माऽ सृि

सम्भब भएको िथयो भनेर भजन १०४:३०ले

आभास् िदन्छ।

यस सं सारको सृि मा माऽ पिवऽ आत्माको उपिःथत िथएन तर

मािनसह लाई

पुनजीर्वन

खेल्नुहन्ु छ। हामीलाई नयाँ

िदने

ूिबयामा

पिन

उहाँले

उल्लेखनीय

दय र िदमाग िदने काम उहाँको हो। सृि

पुनसृिर् को दुवै काम एक आपसमा कसरी िमल्दोजुल्दो छ? यस सृि

पुनसृिर् को कामलाई अझ राॆोसँग बुझ्न र सराहना गनर् शब्बथको
हामीलाई कसरी सघाउँछ?

भाग

र

र

ानले

३. पिवऽ आत्मा र पिवऽ मिन्दर (ूःथान २५:८)

"मेरो िनिम्त ितनीह ले पिवऽ पाल बनाओस्। म ितनीह को माझमा

हुनेछु।" (ूःथान २५:८
बाइबलमा

पान्तिरत)।

सवभन्दा

गनुभ
र् एको यस सं सारको सृि

पिहलो मह वपूणर् काम भनेको परमेँवरले

हो। सृि पिछ दोॐो मह वपूणर् काम भनेको

परमेँवरले तयार गनुर् भएको मुिक्तको योजना हो। यस पितत सं सारमा

मुिक्तको योजनािबना सृि को अथर् के होला र? त्यसकारण हामी पापी भएको

कारणले हामीलाई सृि कतार् र उ ारकतार्को आवँयक छ। त्यस उ ारकतार्

येशू भी

ु एकोले हामी कृत
हुनभ

बाँच्नुको कुनै अथर् हुँदैन।
गिरने

हुनपु छर्। उहाँिबना यस आशािरहत सं सारमा

पुरानो करारमा पिवऽ मिन्दर वा परमेँवरको पिवऽ बासःथानमा

सेवाकायर्ह ले

परमेँवरले

दे खाइएको िथयो। िविभ

ूितकह

पापलाई

कसरी

क्षमा

िदनुहन्ु छ

भनेर

ँ
ारा त्यो सत्यलाई औल्याइएको
िथयो।

त्यस मिन्दरमा गिरने सेवाकायर्ले हामीह को मुिक्तदाता येशूको भिवंयमा हुने

कामलाई सय

वषर् अिघ दे खाइएको िथयो।

इॐाएलीह लाई पिवऽ मिन्दरको िविधह

मोशाको समयमा रहे का

ारा परमेँवरले मुिक्तको योजनालाई

थाहा िदनुभएको िथयो (िहॄू ४:२)। पिवऽ मिन्दरमा हुने ूायजसो सबै

ँ
िविधह ले येशूलाई र मािनसको पापको िनिम्त मनुह
र् न
ु े उहाँलाई औल्याइएको

िथयो। तर पिवऽ मिन्दरमा हुने सेवाकायर्मा पिवऽ आत्माको पिन भूिमका िथयो
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भनेर दे खाएको िथयो। पिवऽ मिन्दरको िनमार्ण गनर् केही व्यिक्तह लाई पिवऽ

आत्माले सहयोग गरे का िथए। ःवगर्मा मोशालाई दे खाइएको नमुना अनुसार
ितनीह ले त्यस मिन्दरको िनमार्ण गिरएको िथयो।

पिवऽ मिन्दर बनाउन पिवऽ आत्माको पिन सं लघ्नता भएको ूःथान

३१:१-११ले कसरी दे खाउँछ? परमेँवरको बासःथान बनाउन पिवऽ आत्माले
िनमार्णकतार्ह लाई कसरी सहयोग गनुभ
र् यो सो पिन पढ्नुहोस्। "

् ले यहू दाका कुलको
1 अिन परमूभ ुले मोशालाई भन्नुभयो, 2 “हे र,मै

हू रको नाित, ऊरीको छोरो बजलेललाई च ुनेको छु । 3 मैले त्यसलाई
परमेँवरका आत्माले, र सीप, दक्षता र सबै िकिसमका कारीगरीको

ानले

पिरपूणर् पारे को छु । 4 त्यसले सुन, चाँदी, काँसाका कलापूणर् आकार कोन, 5 र

पत्थर का ने र ज ने, काठ खोप्ने र सबै िकिसमका कारीगरीका काम गरोस्
भनेर हो। 6 दानका कुलको अहीसामाकको छोरो ओहोलीआबलाई मैले

त्यसलाई सहयोग गनर् िनयुक्त गरे को छु । जे-जित मैले ितमीलाई आ ा गरे को
छु , ती सब बनाउनलाई सबै कारीगरह लाई मैले दक्षता िदएको छु : 7 अथार्त,्
भेट हुने पाल, गवाहीको सन्दू क र त्यसमािथ हुने कृपा-आसन, र पालका अ
सबै सामानह – 8 टे िबल र त्यसका सामानह , शु

सुनको सामदान र

त्यसका सबै सामान, र धू पको वेदी, 9 होमबिलको वेदी र त्यसका सबै

सामानह , धुने बाटा र त्यसका खु ाह – 10 बुनेका पोशाकह , हा न
पूजाहारीको िनिम्त पिवऽ पोशाकह

र त्यसका छोराह का पूजाहारी पदमा

सेवा गन पोशाकह , 11 र पिवऽःथानको िनिम्त अिभषेक गन तेल र
सुगिन्धत धू प ितनीह ले बनाऊन्। मैले ितमीलाई िदएका सबै आ ाअनुसार

ितनीह ले ग न्।”

जब पिवऽ मिन्दरको िनमार्ण भएको िथयो त्यसबेला त्यहाँ पिवऽ

आत्माको उपिःथित िथयो भनेर बाइबलले हामीलाई भन्दछ। पिवऽ मिन्दर
मूख्या ठाउँ िथयो जहाँ पिवऽ परमेँवरले पापीह सँग भेटघाट गनुह
र् न्ु थ्यो। यस

ःथलमा परमेँवर र मािनसह को बीचमा शािन्त र एकताको पुनःथार्पना

भएको िथयो। परमेँवरले मोशालाई ःवगर्मा दे खाइएको मिन्दरको नमुना
अनुसार

यस

२५:९,४०)।

पृथ्वीमा

मिन्दर

बनाउन

अर्हाउनुभएको

िथयो

(ूःथान

आफ्नो मुिक्तको योजनालाई दे खाउन परमेँवरले हामीह लाई पिवऽ

मिन्दरलाई ूयोग गनुभ
र् एको िथयो। आफ्ना जनह सँग िवशेष तिरकाले
परमेँवर

रहन चाहनुहन्ु थ्यो। त्यो ितनीह लाई अर्हाएर िनमार्ण गिरएको
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पिवऽ मिन्दरको माध्यमबाट ितनीह को बीचमा आफू रहे को दे खाउनुभएको

िथयो। त्यस मिन्दरलाई सुन्दर बनाउन र सजाउन पिवऽ आत्माले दक्ष

जनशिक्तलाई सहयोग गनुभ
र् एको िथयो। पिवऽ आत्माको सहयोग िबना
इॐाएलीह ले त्यस महान् काम सम्प

गनर् सक्दै नथे।

ु न्ु छ। पिवऽ मिन्दर बनाउन
पिवऽ आत्मा धेरै शिक्तशाली हुनह

उहाँलाई मािनसह को सहयोगको आवँयकता िथएन। तर उहाँले दक्ष

जनशिक्तलाई सहयोग गरे र ितनीह को िसपलाई ूयोग गनुभ
र् यो र मिन्दरको
शोभा

बढाउनुभयो।

तपाईँले

पिन

मािनसह को

ूितभालाई

मिहमाको िनिम्त ूयोग गनर् कसरी उत्सािहत बनाउनुहन्ु छ?

परमेँवरको

४. पिवऽ आत्माले येशू भी को मिहमा गनुह
र् न्ु छ (यूह ा १६:१३,१४)

ु न्ु थ्यो। तर नयाँ
पुरानो करारको समयमा पिवऽ आत्मा सिबय हुनह

करारमा जःतो पिवऽ आत्माको काम त्यित उल्लेखनीय र फरािकलो पुरानो
करारमा दे िखन्दै न्थ्यो। िकनभने जब

ूित ा गिरएको उ ारकतार् वा मसीहको

पमा येशू आउनुभयो तब पिवऽ आत्माको काम बढे का िथए।

सारा िवँवासीह लाई पिवऽ आत्माले उहाँका बरदानह

िदनुहन्ु छ।

हामीह को आित्मक जीवनमा र चचर्को जीवनमा पिवऽ आत्माले िविभ

तिरकाह

ारा काम गनुह
र् न्ु छ भनेर नयाँ करारले हामीह लाई बताउँछन्। तर

उहाँको अत्यन्त मह वपूणर् वा उल्लेखनीय काम भनेको येशू भी को मिहमा
गनुर् हो।

दे हायका केही पदह मा पिवऽ आत्माले के काम गनुह
र् न्ु छ भनेर

येशूले बताउनुभएको पढ्नुहोस्। पिवऽ आत्माका सबै कामह

त्यस कामसँग

कसरी सम्बिधत छ? हे नह
र्ु ोस्: यूह ा १६:१२-१५ "12 “मैले ितमीह लाई
भन्ने कुरा अझ धेरै छन्, तर अिहले ितमीह

ती कुरा सहन सक्दै नौ। 13

जब उहाँ, अथार्त ् सत्यका आत्मा आउनुहन
ु ेछ, तब उहाँले ितमीह लाई सबै

सत्यतामा डोर्याउनुहन
ु ेछ। उहाँ आफ्नो तफर्बाट बोल्नुहन
ु ेछैन। उहाँले जे
सुन्नुहन्ु छ, त्यही बोल्नुहन
ु ेछ, र हुन आउने कुराह

ितमीह लाई घोषणा

गिरिदनुहन
े । 14 उहाँले मेरो मिहमा गनुहर् न
े , िकनभने जे मेरो हो, त्यो
ु छ
ु छ

मबाट िलएर ितमीह लाई सो घोषणा गिरिदनुहन
ु ेछ। 15 जे-जित िपतासँग

् यसै कारण मैले भन, जे मेरो हो त्यो मबाट िलएर आत्माले
छन्, ती मेरा हुन।

ितमीह लाई घोषणा गिरिदनुहन
ु ेछ।" र यूह ा १५:२६-२७ "26 “जब

सल्लाहकार आउनुहन्ु छ, जसलाई म िपताको तफर्बाट ितमीह कहाँ पठाइिदनेछु,

२०

अथार्त ् सत्यका आत्मा, जो िपताबाट आउनुहन्ु छ, उहाँले नै मेरो िवषयमा गवाही
िदनुहन
ु ेछ। 27 ितमीह
मेरा साक्षी हौ।”

सु दे िख नै मेरो साथ रहे का हुनाले, ितमीह

पिवऽ आत्माले आफ्नो भाऊ खोज्नुह ु

िनिम्त बोल्नुह ु

पिन

वा आफ्नोतफर् वा आफ्नो

भनेर येशूले हामीलाई भ ुहन्ु छ। ब

पिवऽ आत्माले येशूको

बारे मा बोल्नुहन्ु छ। येशू भी

ु न्ु छ भन्दै उहाँको
हामीह को मुिक्तदाता हुनह

पदार् पछािड बसेर काम गनर्

चाउनुहन्ु छ। उहाँले आफ्नो सबै ध्यान येशूितर

ु न्ु छ। पिवऽ आत्मा आफूचाही ँ
मिहमा गन काममा पिवऽ आत्मा सं लघ्न हुनह
लगाउनुहन्ु छ। "पिवऽ आत्माले किहलै पिन "मलाई हे र, मकहाँ आऊ। मेरो
बारे मा जान" भनेर किहलै पिन भिनएको छै न। तर उहाँको सन्दे श जिहले पिन

यी िथए, "येशूितर हे र। उहाँको मिहमालाई हे र। उहाँको आवाजलाई सुन।

उहाँको वचनमा ध्यान दे ऊ। उहाँलाई िच

शािन्तको बरदानको ःवाद लेऊ।" हामी यो भ

खोज। उहाँको आनन्द र

सक्दछ िक पिवऽ आत्मा

र हामीलाई सँगै ल्याउने काम

ु न्ु छ। येशू भी
हाॆो िनिम्त ःवगर्का लमी हुनह

उहाँको काम हो। र साथै हामीह लाई एकै ठाउँमा रिहरहन सघाउने काम

पिन पिवऽ आत्माको हो।"-जे.आई. पाकर, िकप इन ःटे प िवध द िःपिरट:

फाइिन्ड

फुलनेस इन आवर वाक िवध गड, (मान्ड रािपड: बेकर बुक्स,

२००५), पृ. ५७,५८बाट

पान्तिरत।

हामी सबै येशूभक्तह ले यो ख्याल गनुर् ज री छ िक

पिवऽ

ँ
आत्माको अत्यन्त मह वपूणर् काम भनेको येशूलाई औल्याउनु
हो। हामीह को

आित्मक जीवनमा पिवऽ आत्मा अत्यन्त आवँयक छ। तर हामीह को
जीवनमा येशूले िलने ःथानमा उहाँलाई किहलै पिन िलन िदनुह ु । जहाँ जहाँ
येशूको सम्मान भएको छ वा मिहमा भएको छ त्यहाँ त्यहाँ पिवऽ आत्माले
काम गिररहनुभएको हुन्छ। येशू भी लाई प

ाउने भएकोले हामीह लाई

िबिँचयन भनेर सम्बोधन गिरन्छ (ूेिरत ११:२६)। तर हामीह लाई किहलै
पिन न्युिमएनस् (Pneumians) अथार्त ् पिवऽ आत्माको चेला भनेर कहलाइनुह ु

(माहम ए कोल, िह हु िगभस लाइफ: द डिक्शन अभ द होली िःपिरट (ि टन,

इिलन्वाइस्: बसवेस बुकस्), पृ. २८४बाट

पान्तिरत।

हामीह को जीवनमा हामीले जे गरे तापिन

ु एको
पुन त्थान हुनभ

येशूलाई उचाल्नु िकन ज रत छ? येशूले हामीह को िनिम्त के गनुभ
र् यो सो

सोच्नुहोस्। सबै थोकमा हामीह

उहाँको ऋणी ह । उहाँूित हामीह ले

कसरी कृत ता दे खाउने? (उदाहरणमा २ थेःसोिलिनकी १:११,१२ "11 यस

२१

ु े हामी ितमीह
हे तल

सबैका िनिम्त िनरन्तर ूाथर्ना पिन गछ , िक हाॆा

परमेँवरले ितमीह लाई आफ्नो बोलावटको योग्य बनाऊन्, र हरे क असल

उ ेँय र िवँवासको कामलाई उहाँको शिक्त ारा पूणर् गिरदे ऊन्, 12 तािक
हाॆा परमेँवर र ूभ ु येशू भींटको अनुमहअनुसार हाॆा ूभ ु येशूको नाउँ
ितमीह मा मिहिमत होस्, र ितमीह

उहाँमा।")

५. पिवऽ आत्मा र येशू भी

(लूका २४:४४-४९)

आत्माले धेरै कामह

गनर् सहयोग गनुभ
र् एको िथयो। पिवऽ आत्माले

यस सं सारमा मानव शरीर िलएर आउनुभएको येशूको जीवनमा पिवऽ
सम्प

येशूलाई मानव बालक भएर जन्मन सम्भव बनाइिदनुभयो (लूका १:३४,३५)।

येशूले आफ्नो पिवऽ काम गनर् चािहने शिक्त पिवऽ आत्माले खन्याइ िदनुभएको

िथयो (लूका ३:२१,२२)। त्यही शिक्तले येशूलाई मसीह भएर गनुप
र् न काम

िसध्याउन सहयोग गरे का िथए। त्यही शिक्तले चेलाह लाई पिवऽ आत्मा िदने

अिधकार येशूले ूयोग गनुभ
र् एको िथयो। जब जब येशूलाई पापमा फसाउन
शैतान र िविभ

तत्वह ले ूयास गरे का िथए तब तब पिवऽ आत्माले अगुवाई

गद उहाँलाई आत्मबल िदनुभएको िथयो (मकूर्स १:१२, म ी ४:१, लूका
४:१,२,१४)।

पापमािथ िनरन्तर पमा िबजय ूाप्त गनर् सक्नुभएकोले नै पापको

फन्दामा पनर् लागेका तर त्यसबाट उम्कन चाहनुभएको येशूलाई शिक्त िदन

पिवऽ आत्माले अिधकार पाउनुभएको िथयो (िहॄू २:१८। िहॄू ४:१५,१६
पिन तुलना गरे पढ्नुहोस्। मुिक्त िदने काममा चािहने शिक्त येशूलाई पिवऽ

आत्माले िदनुभएको िथयो (िहॄू ९:१४)। पिवऽ आत्माले येशूलाई मृत्यूबाट
बौरी उठ्न सम्भव बनाउनुभएको िथयो (१ पऽुस ३:१८)। (अनौठो कुरो त

यो िथयो िक येशूलाई अन्य भाषा बोल्न लगाएर पिवऽ आत्मा आयो भन्दै

अनेकन् तमाशा दे खाएर आफ्नो उपिःथित जनमानसको सामु पिवऽ आत्माले
दे खाउनुभएन) ब

आत्मा अ ंय

आित्मक

येशूमा गिरने काम र येशूसँग गिरने सबै काममा पिवऽ

पमा पदार् पछािड रहन

जीवनको

रोज्नुभएको िथयो।

केन्ििवन्दुमा

पिवऽ आत्माका कामह

येशू

चाउनुभएको िथयो। हामीह को

भी लाई

ल्याउन

पिवऽ

आत्माले

के के हुन ् भनेर दे हायका केही पदह ले

दे खाएको पढ्नुहोस्। पिवऽ आत्माले आफ्नो

भाऊ होइन येशूलाई भाऊ िदन

वा मिहमा गनुर् हुन्छ भ े ती पदह ले हामीलाई कसरी आभास् िदन्छ? लूका

२२

२४:४४-४९ "44 उहाँले ितनीह लाई भन्नुभयो, “ितमीह सँग हुँदा मैले

बोलेका वचनह

यी नै हुन,् अथार्त ् मोशाको व्यवःथा, अगमवक्ता र भजनका

पुःतकमा मेरो िवषयमा लेिखएका सबै कुरा पूरा हुनैपछर्।” 45 तब धमर्शाःऽ

बुझ्नलाई उहाँले ितनीह को समझ खोिलिदनुभयो। 46 उहाँले ितनीह लाई

भन्नुभयो, “यसो लेिखएको छ, िक भींटले दु:ख भोग्नु र तेॐो िदनमा मृतकबाट

जीिवत हुनपु छर्, 47 अिन य शलेमबाट सु

गरे र सबै जाितह लाई उहाँको

नाउँमा पँचा ाप र पाप-क्षमाको ूचार हुनपु छर्। 48 ितमीह

यी नै कुराका

साक्षी हौ। 49 हे र, म मेरा िपताको ूित ा ितमीह कहाँ पठाउँछु, तर
मािथबाट शिक्त ूाप्त नग ञ्जेल ितमीह

यही सहरमा बिसरहो।” , गलाती

५:१६-२६ "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

भनेता ितमीह

कामह

पिवऽ आत्मा ारा डोर्याइएका हौ

व्यवःथाको अधीनमा हुँदैनौ।

19 पापमय ःवभावका

ूत्यक्ष छन्, जो यी नै हुन–् व्यिभचार, अपिवऽता, लम्पटपना, 20

मूितर्पूजा, मन्ऽतन्ऽ, दुँमनी, झझगड़ा, ईंयार्, बोध, ःवाथीर्पन, फूट, गुटबन्दी, 21

डाह, िपयक्कड़पन, अिँलल, मोजमज्जा र यःतै अ , जसका िवषयमा म
ँ
ितमीह लाई चेताउनी िदन्छु , र अिघ पिन िदएकै हु।
जस-जसले यःता

कामह

गदर्छन्, परमेँवरका राज्यका हकदार बन्नेछैनन्। 22 तर पिवऽ

आत्माको फलचािहँ ूेम, आनन्द, शािन्त, धै य,र् दया, भलाइ, िवँवःतता, 23 नॆता,

् यःता कुराह का िव
सं यम हुन।

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 िहँड़ । 26 हामी अह ारी नहोऔ ं, एउटाले अक लाई

रीस नउठाऔ ं, र एउटाले अक लाई ईंयार् नगर ।" र एिफसी ४:२३-२७

"23 र आफ्नो िभऽी वतार्वमा नयाँ होओ, 24 र परमेँवरको ःव पमा साँचो

धािमर्कता र पिवऽतामा सृिंट भएको नयाँ ःवभावलाई धारण गर।

25

यसकारण झू ट त्यागेर हरे कले आ-आफ्नो िछमेकीसँग सत्य बोल, िकनिक हामी

एउटै शरीरमा एक-अकार्का अ ह

ह । 26 बोध गर, तर पाप नगर। घाम

अःताउन अिघ नै ितमीह को रीस मरोस्, 27 र िदयाबलस वा शैतानलाई
मौका नदे ओ।"

२३

दे हायका केही तिरकाह

ारा पिवऽ आत्माले येशूको मिहमा गनुह
र् न्ु छ:

१. येशूको बारे मा बाइबलमा लेिखएका कुराह लाई पिवऽ आत्माले हामीलाई

िसकाउनुहन्ु छ। पिवऽ आत्माले के भ ुहन्ु छ त्यसमा हामी भर पनर्सक्छ ।

येशू भी

र मुिक्तको बारे मा हामीलाई चािहने सबै थोक उहाँले हामीलाई

बताउनुहन्ु छ। उहाँले हामीलाई िसकाउनुभएको कुरामा कुनै थपघट गनुर् ज री

छै न वा

हामीलाई चािहने कुरामा उहाँले जे भ ुहन्ु छ त्यसमा कुनै कमी छै न।

उहाँले हामीलाई गलत िदशामा लानुह ु । हामीलाई जा ुपन सबै थोक
बाइबलमै छ। िवँवासमा अिडग भएर परमेँवरको वचन हामीले पढ्नुपछर्।

बाइबलले िसकाएक िशक्षा तथा अतीर्ह लाई हामीले पालना गनुर् अत्यन्त ज री

छ।
२.

पिवऽ आत्माले नर र नारीह लाई आफूितर होइन तर येशू भी मा पाइने

मुिक्तको सम्बन्ध कायमै राख्न िखँच्नुहन्ु छ। मािनसह को

अन्तिवर्वेक

वा

चेतनामा

पिवऽ

आत्मा

सुिरलो

दयमा, िदमागमा र

आवाज

भएर

काम

गिररहनुहन्ु छ। उहाँले ितनीह लाई बुझ्ने क्षमता िदनुहन्ु छ। अिन ितनीह ले
आध्याित्मक

ानह

बुझ्न सक्षम् हुन्छन्। ितनीह को िवँवास तथा भरोसा

येशूमा राख्न राजी गराउन पिवऽ आत्माले पहल गनुह
र् न्ु छ। येशू ितनीह को

ु न्ु छ भनेर ःवीकानर् पिवऽ आत्माले नै सहयोग
मुिक्तदाता र अगुवा हुनह
गनुह
र् न्ु छ।

३. हामीमा चािहने येशू भी को चिरऽ अथार्त ् ःवभाव हुन पिवऽ आत्माले

सहयोग गनुह
र् न्ु छ। हामीह को जीवनमा येशू जःतै हुन उहाँले नै सघाउनुहन्ु छ

(गलाती ५:२२,२३)। र येशू भी को रगत ारा हामीलाई पापमािथ िबजय

ूा

गनर् िदइन्छ (ूकाश १२:११)। परमेँवरका दश आ ाह ूित बफादार

४.

जसरी येशू अ को सेवा गनर् िजउनुभयो त्यःतै जीवन िबताउन हामीलाई

हुन चािहने बल हामीलाई पिवऽ आत्माले िदनुहन्ु छ।

पिवऽ आत्माले सहयोग गनुह
र् न्ु छ। हामी मायालु र िनःवाथीर् हुन पिवऽ
आत्माले सहयोग गनुह
र् न्ु छ। पु ष, मिहला, युवा युवतीह लाई परमेँवरको

िनिम्त िवशेष काम गनर् पिवऽ आत्माले आ ान गिररहे को हुन्छ। शुसमाचारको

सन्दे श िलएर अ कहाँ जान पिवऽ आत्माले हामीलाई सहयोग गनुह
र् न्ु छ तािक
ितनीह

येशू भी ितर आकिषर्त होउन्।

हो, यिद हामी येशूको जःतो चिरऽ वा ःवभाव हुन चाहन्छ भने

ु न्ु छ। हामीह को जीवनमा
हामीलाई सहयोग गनर् पिवऽ आत्मा तत्पर हुनह

पिवऽ आत्माले गन कामले परमेँवर िपताको मिहमा कसरी गिरन्छ?
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उपसं हार:

थप जानकारी: परमेँवरसँग िहँिडरहनुपन बममा हामीह को जीवनमा पिवऽ
आत्माको सं लघ्नता अत्यन्त मह वपूणर् भएको कुरामा कसै को दुईमत छै न।
फेिर अ ंय पमा काम गिररहनुहन
ु े पिवऽ आत्माको काम हामीले नदे ख्न

सक्छ। तर हामीह को र अ ह को जीवनमा पिवऽ आत्माको ूभाव

दे िखरहे का छ । यिद तपाईँको जीवन येशूमा आःथा राखेर पिरवतर्न भयो भने
त्यो पिवऽ आत्माको काम ारा भएको भनेर मािनिलनुपछर्। "हामीले हावालाई

दे ख्न सक्दै न । हामीले त्यसको असर हामीले दे ख्न सक्छ र त्यसको असरको
अनुभव गनर् सक्छ । त्यसै अनुपातमा ूत्येक येशू भक्त जसले आफ्नो जीवनमा

येशूको उ ार गन शिक्तको अनुभव गदर्छ त्यसले आफ्नो जीवनको ूत्येक

काममा पिवऽ आत्माको काम भइरहे को दे खाइनेछ। हामीह का

दयह लाई

परमेँवरको आत्माले पूरा िनयन्ऽण गनर् िदनुपछर्। अिन हामीह को जीवनलाई

पिवऽ आत्माले आमूल तथा पूरा पिरबतर्न गनर् सक्नुहन्ु छ। अपराधी तथा पापी

सोचिबचार र िनयतह

रोक्छ । ूेम, कोमल

पिन्छएर जान्छ। हामी खराब तथा दु

काम गनर्

दय र शािन्त ःवभावले हामी पिरचािलत हुन्छ । बोध,

डाह र झगडाले हामीह को

ु ो स ा
दयमा अ ा जमाउन पाउँदैन। िदक्क हुनक

आनिन्दत हुन्छ । हामीह को चेहरा यःतो चिम्कन्छ िक मान सारा ःवगर्को
ज्योित हामीह मा चिम्करहे को छ।"-एलेन जी

पृ. १७३बाट

पान्तिरत।

ती ूित ाह

ाइट, द िडजाएर अभ एजेज,्

अचम्मका छन्! ती ूित ाह

कितको वाःतिवक छन्

भनेर धेरैका जीवनह ले दे खाइरहे का छन्। तर पिवऽ आत्माको काम

एकैचोटी हुने होइन। हामी चाहे का व्यिक्तह

जीवन

र

परमेँवरमा

आ ाकारी

जीवन

तुन्तै ब

िबताउन

सक्दै न । िवश्वासको

सं घषर्

गनुप
र् छर्।

यो

परमेँवरमा समिपर्त जीवन हो। जब हामी पापमा फःछ तब तुरन्तै त्यसको
पछु ताऊ गनुप
र् छर् र पाप नगनर् ूण गनुप
र् छर्। पिवऽ आत्मा हामीह को िदव्य
ु न्ु छ। उहाँ हामीह लाई येशू भी मा नयाँ मािनसह
अगुवा हुनह

बनाउन

खट्नुहन्ु छ। तर यो काम एक िदनमा हुने नभएर हामीह को जीवनभरको

काम हो। हामीह को कमजोर र दोषी बानीले परमेँवरमा अझ बिढ समपर्ण

गनर् अमसर हुनपु छर्। तर हामीह को कमजोरीह को फाइदा उठाएर िनराश

हुन हामीले शैतानलाई अवसर िदनुह ु । त्यसले गदार् हामीह को येशूभक्तको

जीवन हतोत्साह र हतोत्साहले नै भनर् पुगेको हुन्छ। हामीह ले पकिड राखेका
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आशाह लाई नाश गनर् शैतान जिहले पिन उत्सुक भइरहे को हुन्छ। िबगतमा

ँ
ँ दै शैतानले हामीलाई भएिभत बनाउन खोज्छ र
गरे का पापह लाई औल्याउ

अिन िनराशाको खाडलमा खसािलिदन खोज्छ। तर जब शैतानले त्यो आभास्

िदन्छ तब पापीह को ठाउँमा मनुह
र् न
ु े येशूको मृत्युलाई सम्झनु पछर्। हो,
हामीह

पापी ह र परमेँवरको अनुमहको आवँयकता छ। त्यो अनुमह

हामीह लाई िदन हामीह को िनिम्त येशू मनुभ
र् यो।
िचन्तनमनन:

अ.

पिवऽ आत्माको उदाहरणले तपाईँ परमेँवरको िनिम्त पदार्

पछािड काम गनुभ
र् नेको केहो भनेर कसरी िसक्नुभएको छ?
अथार्त ् तपाईँले
काममा अ ले

परमेँवरको मिहमाको िनिम्त गनुह
र् न
ु ेका

थाहा नपाएतापिन, नदे खेतापिन, सराहना

नगरे तापिन वा तपाईँलाई भाऊ निदएतापिन पिवऽ आत्माको

आ.

अनुसरणले के तपाईँलाई ूेरणा िदँदैन र?

पिवऽ आत्माले येशूलाई कसरी उचाल्नुभयो? हामीह को

ु न्ु छ भनेर पिवऽ
आित्मक जीवनको केन्ििवन्दु येशू हुनह

आत्माले कसरी दे खाउनुभएको छ? आफूलाई आकिषर्त

नगरी तपाईँले येशूलाई कसरी केिन्िभूत गनर् सक्नुहन्ु छ?
हामी जितसुकै इसाई भनेर दावी गरे तापिन कितपय समयमा

त्यसो गनर् िकन मुिँकल छ? येशू र अ ह लाई उछ ेर

हामी सम्माननीय हुनपु छर्

भ े शारीिरक वा ःवभािवक

ँ ने?
चाहनासँग हामी कसरी िभड्
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