
 
 
 

 
 

 
यस अध्यायका मूल पदह : ूिेरत ५:१-४, १ कोरन्थी २:१०,११, यशैया 

६३:१०-१४, िततस ३:४-६, रोमी ८:११ र १ पऽसु १:२। 

यस अध्यायको मूल सार पद: "ूभ ु येशू भी ारा देखाइएको अनमुह, र 
हामीलाई िदइएको अनसुार परमेँ वरको ूमे, र पिवऽ आत्मा ारा ल्याइएको 
जीवनमा िहःसेदार ब े अवसर ितमीह  सबैमा होस।्" (२ कोरन्थी 
१३:१४)। 

    िपता को हनुहुनु्छ भनेर हामीलाई बाइबलले देखाउँछ। उहाँ 
परमेँ वर हनुहुनु्छ भनेर पिन बाइबलले देखाउँछ। परमेँ वर को हनुहुनु्छ भ े 
सत्य आत्म ान र िपता को हनुहनु्छ भ े सत्य आत्म ानलाई बाइबलले 
किहलै पिन श ा गरेको छैन। ती सत्य तथ्य दवैु परुानो र नया ँकरारमा ःप  
पमा देखाएको पाइन्छ। परमेँ वर िपताको बारेमा देखाइएको सत्य 

आत्म ानह  परमेँ वरको वचन बाइबलको मौिलक सत्य र अित उलेलेखनीय 
छन।् 

     येशू परमेँ वर हनुहुनु्छ भनेर पिन बाइबलले ःप  पमा घोषणा 
गदर्छ। उहाँ को हनुहुनु्छ भनेर पिन बाइबलले देखाउँदछ। येशू परमेँ वर 
हनुहुनु्छ भनेर िवशेष गरेर नयाँ करारले घोषणा गदर्छ। ससुमाचारका 
पःुतकह  र ूिेरतह ले लेखेका पऽह मा यस सत्यलाई ूकट गिरएको छ। 

     पिवऽ आत्मा परमेँ वर हनुहुनु्छ भनेर पिन बाइबलले िसकाउँदछ। 
य िप, बाइबलमा यस सत्यलाई ःप पमा देखाइएको छैन। ब  िबिभ  
पदह बाट त्यस सत्यलाई बाइबलले आभास ्िदएको पाइन्छ। पिवऽ आत्माको 
बारेमा उहाँको वचनमा परमेँ वरले के देखाउनभुएको छ सो बाइबलको एक 
पदसँग अक  पदलाई तलुना गरेर होिशयारसाथ अध्ययन गनुर्पछर्। जब हामी 
यो ूिबया अपनाउँछ  तब बाइबलले नभनेको सत्यलाई सत्य भनेर दावी गन 
मनिःथितबाट हामी पिन्छन्छ । र बाइबलले ूकट गिरएको सत्यलाई हामीले 
वेवाःता पिन गनुर्हु । 

     पिवऽ आत्माको बारेमा अध्ययन गनर् यःतो दयको खाँचो छ जो 
िसक्न चाहने चाहना र नॆ छ। पिवऽ आत्माको बारेमा कसरी बझु्नपुछर् भ े 

३ परमे वरको पमा पिवत्र 
आ मा  
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तकर्  गदार् हामीह कै धारणा अनसुारको परमेँ वरलाई मापदण्ड बनाइन ुहुँदैन। 
ब  बाइबलले िसकाएको सत्यलाई नै सत्य मानेर महण गनुर्पछर्। हो, यसबारे 
कितपय िशक्षादीक्षालाई पूणर् पमा बझु्न हामीलाई गार् हो पनर् सक्छ। तर 
हामीह को आफ्नै धारणालाई ओझेलोमा पारेर बाइबलका सत्यह लाई हामीले 
ःवीकानुर् ज री छ। 
 

१ पिवऽ आत्मा र परमेँ वर (ूिेरत ५:१-४)  

     पिवऽ आत्मा को हनुहुनु्छ र उहाँले के गनुर्हनु्छ भ े िबषयमा 
बाइबलले ःप पमा परेखा ूःततु गरेको छैन। ब  उहाँको उपिःथितको 
बारेमा िविभ  आभासह  बाइबलले िदँदछ। पिवऽ आत्मा परमेँ वरको ःतरमा 
बराबर हनुहुनु्छ भनेर बाइबलको लेखकह ले िवँ वास गरेका िथए भनेर ती 
आभासह ले बताउँछन।् जनु काम परमेँ वरसँग सम्बिधत िथयो त्यही काम 
पिवऽ आत्मासँग पिन सम्बिधत िथयो भनेर बाइबलमा धेरै पदह ले 
देखाउँदछन।् 

      हनिनयाको िनयतलाई सम्बोधन गद पऽसुले ूिेरत ५:१-४मा व्यक्त 
गरेको कुराले परमेँ वर र पिवऽ आत्माको बारेमा हामीले के िनँकषर् िनकाल्न 
सक्छ ? हेन ुर्होस ् "1 तर हनिनया नाउँका कोही एक जना र ितनकी पत् नी 
सफीराले एक टुबा जिमन बेचे, 2 र त् यसको मोलबाट ितनकी पत् नीकै 
जानकारीमा केही िहः सा आफूसँग राखे, र केही िहः सा ल् याएर ूिेरतह का 
चरणमा रािखिदए। 3 तर पऽसुले भने, “ए हनिनया, पिवऽ आत् मासँग झूट 
बोल् ने र जिमनको िबबीको मोलबाट केही िहः सा आफूसँग राख् ने कुरा शैतानले 
कसरी ितॆो मनमा भिरिदयो? 4 त् यो िबबी नभइञ् जेल के त् यो ितॆो आफ् नै 
िथएन? र त् यो िबबी भएपिछ पिन त् यो ितॆ ैअिधकारमा िथएन र? यः तो काम 
गन िवचार ितॆो दयमा कसरी आयो? ितमीले मािनसह लाई त होइन, तर 
परमेँ वरलाई नै ढाँटेका छौ।”  5 यो कुरा सनेुर हनिनया भइँूमा लड़े र ितनले 
ूाण त् यागे। यो सनु् नेह  सबैमािथ ठूलो डर छायो।" 

     यिद पिवऽ आत्मा परमेँ वर हनुभुएको िथएन भने पऽसुले यहाँ जे 
पायो त्यही बोलेको ठहछर्। अझ नराॆो त उनका ती वचनह  घातक र 
गलत हनुपगु्थ्यो। यहाँ परमेँ वर र पिवऽ आत्मालाई पऽसुले एउटै तहमा 
राख्दछन।् पद ३मा पऽसुले हनिनयालाई पिवऽ आत्मासँग िकन झठुो बोल्यो 
भनेर सोध्दछन।् अिन पद ४को अन्तमा पऽसुले भन्दछन:् "ितमीले 
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मािनसह लाई होइन वा अ  कसैलाई होइन तर परमेँ वरलाई ढाँटेका छौ।" 
( पान्तिरत)। यस लेखामा हामी ःप  पमा पाउँछ  िक पऽसुले पिवऽ 
आत्मालाई परमेँ वरको बराबरीमा हनुहुनु्छ भनेर देखाएका िथए। हनिनयाले 
ूिेरतह लाई माऽ होइन परमेँ वर आफैलाई झठुो बोलेको िथयो भनेर 
पऽससुले औलँ्याएका िथए। पिवऽ आत्मासँग झठुो बोल्न ुपरमेँ वरसँग झठुो 
बोल्न ुहो। पिवऽ आत्मा परमेँ वर हनुहुनु्छ। यस िवषयलाई यहाँ धेरै ःप  
पमा देखाएको छ। 

    तर हनिनया र सिफराले झठुो बोल्दा ितनीह को िनिम्त िकन घातक 
भयो? ितनीह लाई िकन कडा दण्ड िदइयो? ूारिम्भक चचर्का िवँ वासीह  
िदमागमा र मनमा एकै हनेु सहमती गरेका िथए भ े कुरालाई हामीले सम्झन ु
पछर् (ूिेरत ४:३२ पान्तिरत)। पिवऽ आत्माले ितनीह को दयमा काम 
गरेकोले नै िवँ वासीह को बीचमा मन र तन वा िदमागमा एक हनेु सम्झौता 
गरेका िथए। तब िवँ वासीह  दयमा र िदमागमा एक हनेु सहमती भएको 
हनुाले नै ितनीह मा आफूसँग जे िथयो सो एक आपसमा िसँ ैमा बाँडने िनणर्य 
गरेका िथए। त्यसकारण आफूले बेचेको जग्गाको पैसाको एक भाग 
आफूह मा बाँकी भाग राखेर पऽसुलाई "त्यि  मै बेचेको हो" भनेर झठु 
बोल्दा िवँ वासीह को बीचमा भएको सम्झौता हनिनया र उनकी ौीमती 
सिफराले तोडेका िथए। ूथमत: िवँ वासीह को बीचमा दय र िदमागमा एक 
हनेु सम्झौता पिवऽ आत्माले गदार् सम्भव भएको िथयो भ े सत्य आधारलाई 
हनिनया र उनको ौीमतीको झठुले अःवीकार गिरएको ठहिरएको िथयो। 

      दोॐोमा हनिनया र उनकी ौीमतीले झठु बोल्दा सु का चचर्को 
समूदायमा पिवऽ आत्माले काम गरेका िथए भ े गलत िचऽण िदएका िथए। 
परमेँ वरितर लिक्षत गिर त्यसरी झठुो बोल्न ुआफ्नै नाश खोज्न ु हो। यो 
घातक मनिःथित हो। यसले गदार् िवँ वासीह को जीवनमा परमेँ वरको 
आत्माले काम गनर् किठन बनाउँछ। हाॆा सारा दयले परमेँ वरको सेवा 
ग न ्भ े उहाँको चाहना छ। उहाँको र हामीह को दयको बीचमा कसैले 
पिन हःतके्षप गरेको परमेँ वर चाहनहुु । यस घट्नाको िबवरणमा हामी यो 
पाउँछ  िक िवँ वासीह को नयाँ समूदाय मह वपूणर् बिृ को मखुमा िथयो। 
नयाँ चचर् सत्यमा एक भएर काम ग न ्भ े सूचना त्यस भयानक घट्नालाई 
ूयोग गरेर िवँ वासीह लाई परमेँ वरले देखाउनभुएको िथयो। यी कुराह  
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परमेँ वरले हनु िदनभुयो तािक उहाँको चचर्ले पिवऽ आत्माको अगवुाईमा चल्न 
िसकुन।् 

     बतर्मान पिरूआेयमा हेन हो भने हनिनया र सिफराले आफ्नो पापलाई 
पिु  गनर् यो बहाना िनकाल्न सक्दैन्थ्यो र: "हामीह ले आफ्नै जग्गा बेचेर  
त्यसको िहःसा चचर्लाई केही भाग िदएका छ । अिलकित पैसा हामीह सँग 
राख्दा हामीले के गल्ती गर् य  र?" हामीह को गलत िनणर्यको बारेमा बहाना 
नबनाउन त्यस कथाले हामीलाई के पाठ िसकाउँछ? हामीह कै आखँाको 
अगािड वा अ को अगािड गलत तत्वलाई िठक भनेर मा  कोिशश गनुर् िकन 
गलत छ? 
 

२ पिवऽ आत्मा: उहाँ को हनुहुनु्छ र उहाँले के गनुर्हनु्छ? (१ कोरन्थी 
२:१०,११) 
         पिवऽ आत्मा को हनुहुनु्छ र उहाँले के गनुर्हनु्छ भ े िवषयह मा 
बाइबलमा धेरै पदह ले व्याख्या गरेका छन।् तर परमेँ वरले जे काम 
गनुर्हनु्छ त्यही काम उहाँले गनुर्हनु्छ भनेर बाइबलले देखाएको छ। पिवऽ 
आत्मा त्यही परमेँ वर हनुहुनु्छ भनेर िविभ  तिरकाह ारा बाइबलले वणर्न 
गदर्छ। 

    देहायका केही पदह मा पिवऽ आत्माको बारेमा सूची तयार गिरएको 
छ जसमा उहाँका िवशेष गणुह को बारेमा बताउँछन।् परमेँ वरमा पिन त्यही 
गणुह  छन।् ती के हनु ्त? हेन ुर्होस:् 
अ. १ कोरन्थी २:१०-१३ 10 "परमेँ वरले हाॆा िनिम् त पिवऽ 

आत् मा ारा त् यो ूकट गनुर्भएको छ। िकनिक पिवऽ आत् माले ूत् येक 
कुरा खोज् नहुनु् छ, परमेँ वरका गिहरा-गिहरा कुराह  पिन खोजी 
गनुर्हनु् छ। 11 मािनसिभऽ रहेको आफ् नै आत् माबाहेक कसले 
मािनसका िवचारलाई बझु् न सक् छ? त् यसरी नै परमेँ वरका िवचार 
परमेँ वरका आत् माबाहेक कसैले बझु् दैन। 12 अब हामीले संसारको 
आत् मा पाएका छैन , तर परमेँ वरले हामीलाई िदनभुएका वरदानह  
बझु् न सक  भनेर उहाँबाट पिवऽ आत् मा पाएका छ । 13 जनु कुरा 
हामी ूचार गछ , ती कुरा मािनसह को बिु ले िसकाएका शब् दह मा 
होइन, तर पिवऽ आत् माले िसकाउनभुएअनसुार हामी आित् मक 
शब् दह मा आित् मक सत् यताह को अथर् खोल् दछ । यशैया 
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४१:१३,१३सँग तलुना "13 कसले परमूभकुो मन बझेुको छ, 

अथवा उहाँको सल् लाहकार भएर उहाँलाई िशक्षा िदएको छ? 14 
बिु को ूकाशको िनिम् त परमूभलेु कसिसत सल् लाह िलनभुयो र 
कसले उहाँलाई ठीक बाटो िसकायो? कसले उहाँलाई ान िसकायो, 
अथवा समझको मागर् देखायो?" 

आ. भजन १३९:७,८  "7 तपाईंका आत् माबाट म कहाँ अलग् ग जान 
सक् छु? अथवा तपाईंको उपिः थितबाट म कहाँ भाग् न सक् छु?  8 म 
आकाशमा गए ँभने, तपाईं त् यहाँ हनुहुनु् छ, गिहराइमा आफ् नो ओ ान 
बनाए ँभने, त् यहाँ पिन तपाईं हनुहुनु् छ।  

इ. िहॄू ९:१४  "14 भीं टको रगतले त झन ् कित बढ़ी गरी 
ितमीह का िववेकलाई मरेका कामह बाट शु  पानछ, तािक 
ितमीह  जीिवत परमेँ वरको सेवा गनर् सक। िकनिक उहाँले अनन् त 
आत् मा ारा आफैलाई िनं खोट बिलको पमा परमेँ वरलाई अपर्ण 
गनुर्भयो।" यस पदसँग तलुना: १ ितमोथी ६:१६ "16 उहाँमा 
(येशूमा) नै अमरत् व छ, र उहाँ त् यस ज् योितमा वास गनुर्हनु् छ जसको 
निजक कोही जान सक् दैन। उहाँलाई कुनै मािनसले किहल् यै देखेको 
छैन न देख् न सक् छ। उहाँलाई नै आदर र पराबम सदासवर्दा होस ्। 
आमेन।  

ई. लूका १:२६-३५ "26 छैट  मिहनामा परमेँ वरले गिॄएल 
ः वगर्दूतलाई गालीलको नासरत नाउँको सहरमा पठाउनभुयो। 27 
ितनी एउटी कन् ये-केटीकहाँ गए जसको मगनी दाऊदका घरानाको 
योसेफ भन् ने एक जना मािनससँग भएको िथयो। त् यस कन् याको नाउँ 
मिरयम िथयो। 28 ः वगर्दूतले ितनीकहाँ गएर भने, “हे कृपा-पाऽ, 

ितमीलाई अिभवादन! परमूभ ु ितमीसँग हनुहुनु् छ।”  29 तर ितनी 
त् यस कुराले सा॑ै िवचिलत भइन ्, र यो कः तो िकिसमको अिभवादन 
हो भनी मनमा सोच् न लािगन ्। 30 ः वगर्दूतले ितनलाई भने, 

“नडराऊ, मिरयम, िकनभने ितमीले परमेँ वरबाट कृपा पाएकी ौ। 
31 अब हेर, ितमीले गभर्धारण गन ौ, र एउटा छोरो जन् माउने ौ, 
र ितमीले उहाँको नाउँ येशू राख् ने ौ। 32 उहाँ महान ् हनुहुनेुछ, र 
परमूधानका पऽु कहलाइनहुनेुछ, र परमूभ ु परमेँ वरले उहाँलाई 
उहाँका पखुार् दाऊदको िसंहासन िदनहुनेुछ। 33 उहाँले याकूबको 
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वंशमािथ सदासवर्दै राज् य गनुर्हनेुछ, र उहाँको राज् यको अन् त् य 
हनेुछैन।”  34 मिरयमले ः वगर्दूतलाई भिनन ्, “यो कसरी हनु सक् छ, 

िकनिक म एक कन् या हुँ।”  35 ः वगर्दूतले ितनलाई जवाफ िदएर 
भने, “पिवऽ आत् मा ितमीमा आउनहुनेुछ, र सव च् चका शिक्तको छाया 
ितमीमािथ पनछ। यसैकारण जो जन् मनहुनेुछ, उहाँ पिवऽ, अथार्त ् 
परमेँ वरका पऽु कहलाइनहुनेुछ।", रोमी १५:१९ "19 यो काम 
िचन् हह  र आँ चयर्कमर्ह को शिक्तले र पिवऽ आत् माको शिक्त ारा 
मैले गरेको छु। यसरी मैले य शलेमदेिख िलएर इल् लिुरकनसम् मै 
चारैितर भीं टको ससुमाचार सम् पूणर् पले ूचार गरेको छु।" ती 
पदह सँग भजन १०४:३०को तलुना: "30 तपाईंले आफ् ना आत् मा 
पठाउनहुुँदा, ितनीह को सिृं ट हनु् छ, र तपाईंले पथृ् वीको पलाई नया ँ
तलु् याउनहुनु् छ।" 

पावलले परमेँ वरको ानबिु को बारेमा बखान गदर्छन।् पिवऽ 
आत्माले परमेँ वरको ानबिु  हामीलाई थाहा िदनहुनु्छ भनेर पावलले 
िजिकर गछर्न।् एउटा भनाई छ "आफू को हो अ  पिन त्यही 
देख्छ" अथार्त ्"परमेँ वरले परमेँ वरको थाहा छ।" पावलले आफ्नो 
तकर् मा यस भनाईलाई ूयोग गछर्न।् परमेँ वरको बराबरीमा हनेुले 
माऽ परमेँ वरको गिहरो कुराह  थाहा हनु्छ भनेर पावल ठोकुवा 
गछर्न ् (१ कोरन्थी २:१०,११)। अक  अथर्मा भ े हो भने 
परमेँ वरको आत्माले बाहेक परमेँ वरको बारेमा अ लाई थाहा छैन। 
िकनभने परमेँ वरिभऽका सहःयह  पिवऽ आत्मालाई थाहा छ। 
परमेँ वरको समूहभन्दा बािहरकालाई पिवऽ आत्मालाई जःतो थाहा 
हुँदैन। त्यसकारण पिवऽ आत्मा सवर् ानी हनुहुनु्छ।  

जहाँ जहाँ परमेँ वर हनुहुनु्छ त्यहाँ त्यहाँ पिवऽ आत्मा हनुसक्छ। 
परमेँ वरको आत्मा नभएको ठाउँबाट हामी भाग्न सक्दैन । यस पिरूआेयमा 
हामी यो पिन दावी गनर् सक्छ  िक पिवऽ आत्मा सवर्व्यापी हनुहुनु्छ (भजन 
१३९:७)। पिवऽ आत्मा सनातन अथार्त ् अनन्तको हनुहुनु्छ भनेर पिन 
हामीलाई थाहा िदइएको छ (िहॄू ९:१४)। बाइबलमा सनातन वा अनन्त 
व्यिक्तह  को को छन?् जवाफमा परमेँ वरमाऽ हनुहुनु्छ (१ ितमोथी 
६:१६)। तै पिन पिवऽ आत्मालाई सनातन वा अनन्तको हनुहुनु्छ भनेर 
सम्बोधन गिरएको छ। त्यसकारण उहाँ परमेँ वर नै हनुपुछर्। 
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पिवऽ आत्मा सवर्शिक्तमान पिन हनुहुनु्छ। लूका १:३५मा लेिखएको 
अनसुार "पिवऽ आत्मा" र "सव च्च ःथानबाट आएको शिक्त"को अथर् एउटै 
हो। यहाँ दवैुमा कन्या िकशोरीबाट येशूको जन्मको आँ चयर् काम उच्चको 
शिक्तको हो भनेर देखाएको छ। परमेँ वरको सेवा कायर्को िनिम्त आफूलाई 
कःको शिक्त िमलेको छ भनेर पावलले रोमी १५:१९मा ःप  पमा उल्लेख 
गछर्न।् "अनेकन ्आँ चयर् कामह  र िचन्हह " ूःततु गन काम पावललाई 
पिवऽ आत्माले िदनभुएको िथयो। हो, अलौिकक वा परमेँ विरय अचम्म 
कामह  पिवऽ आत्माले गनर् सक्नहुनु्छ। 

पिवऽ आत्माको िब मा िनन्दा गनुर् वा उहाँको अपमान गनुर् क्षमा 
नपाउने पाप हो भनेर येशूले ठोकुवा गनुर्हनु्छ (म ी १२:३१,३२, मकूर् स 
३:२८,२९)। यिद पिवऽ आत्मा परमेँ वर होइन भने येशूको भनाईको केही 
अथर् हुँदैन। 

मािनसह का दयह  र िदमाग वा समझशिक्तलाई पिरवतर्न गन 
पिवऽ आत्माको क्षमतालाई अत्यन्त अचम्मको काम हो भनेर हामीले अनमुान 
गनर् सक्छ । नयाँ आित्मक जन्म वा पनुजर्न्म हनेु संभाव्यता पिवऽ आत्मा ारा 
नै हनु्छ (यूह ा ३:५-८)। परमेँ वरले माऽ गनर् सक्ने काम पिवऽ आत्माले 
पिन गन अिधकार र शिक्त छ। 

 

३.  पिवऽ आत्माको बारेमा बाइबलमा िदएका आभासह  (यशैया ६३:१०-१४)  

      बाइबलमा धेरै पदह  छन ्जसले पिवऽ आत्मालाई औलँ्याउँछन।् 
ती पदह ले समानान्तर पमा पिवऽ आत्माको माऽ होइन परमेँ वरलाई पिन 
देखाउँदछन।् 

    यशैया ६३:१०-१४सँग गन्ती १४:११ र व्यवःथा ३२:१२ तलुना 
गरेर पढ्नहुोस।् ती पदह मा लेखकले कसको बारेमा उल्लेख गरेका छन?् 
पिवऽ आत्मा परमेँ वर हनुहुनु्छ भनेर त्यस तथ्यले हामीलाई कसरी बताउँछ? 
हेन ुर्होस:् यशैया ६३:७-१४ “7 परमूभकुो अचकु ूमेबारे म भन् नेछु, उहाँले 
हाॆो िनिम् त जे-जित गनुर्भयो, ितनको िनिम् त म उहाँको ूशंसा गदर्छु। आफ् ना 
कृपा र अटुट ूमेको कारणले उहाँले इॐाएलका मािनसह लाई ूचरु आिशष ्
िदनभुएको छ। 8 परमूभ ु भन् नहुनु् छ, “ितनीह  मेरा िनज मािनस हनु,् 

ितनीह ले मलाई धोका िदनेछैनन।्” यसैकारण उहाँ ितनीह का उ ारकतार् 
हनुभुयो। 9 ितनीह लाई बचाउने एउटा ः वगर्दूत होइन तर परमूभ ुआफ 
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हनुहुनु् थ् यो। आफ् नो ूमे र क णामा उहाँले ितनीह को उ ार गनुर्भयो। 
िबतेका िदनमा उहाँले सध ितनीह को हेरचाह गनुर्भएथ् यो। 10 तर ितनीह ले 
उहाँिसत िविोह गरे र उहाँको पिवऽ आत् मालाई द:ुिखत तलु् याए। यसकारण 
परमूभ ु ितनीह का शऽ ु हनुभुयो र ितनीह िसत लडाइँ गनुर्भयो। 11 तर 
ितनीह ले िबतेका िदन परमूभकुो सेवक मोशाका िदनलाई याद गरे र यसरी 
ूँ न गरे, “ितनीह का अगवुासमेत समिुबाट आफ् ना ूजालाई बचाउनहुनेु 
परमूभ ुअिहले कहाँ हनुहुनु् छ? आफ् नै आत् मा मोशालाई िदनहुनेु परमूभ ुकहाँ 
हनुहुनु् छ? 12-13 आफ् नो शिक्तले मोशा ारा महान ्कायर्ह  गनुर्हनेु, समिुको 
पानीलाई दईु भागमा छुटाउनभुएर त् यसको बीचबाट आफ् ना ूजालाई 
डोर् याउनहुनेु र आफ् नो िनिम् त अमर कीितर् कमाउनहुनेु परमूभ ुकहाँ हनुहुनु् छ?”  
परमूभकुो अगवुाइमा ितनीह का पाउ ज ली घोडाका पाउझ ठक् कर नखाने 
भएका छन ् र ितनीह लाई किहल् यै ठेस लागेन। 14 जसरी गाई-गो लाई 
मैदानमा लैजान् छन,् त् यसरी नै परमूभलेु आफ् ना ूजालाई िवौाम िदनभुयो। 
उहाँले आफ् ना ूजाको अगवुाइ गनुर्भयो र आफ् ना नाम सम् मािनत पानुर्भयो।", 
गन्ती १४:११ “11 परमूभलेु मोशालाई भन् नभुयो, “किहलेसम् म यी 
मािनसह ले मलाई अः वीकार गन हनु?् मैले ितनीह का बीचमा यित धेरै 
उदेकका कामह  गिरसक, तापिन अझै कितञ् जेल ितनीह  ममािथ भरोसा 
नगन हनु।्" र व्यवःथा ३२:१२ “12 परमूभ ु एक् लैले आफ् ना ूजालाई 
डोर ् याउनभुयो,  कुनै िवदेशी देव-देवताको म त निलई डोर् याउनभुयो।"   

      परमेँ वरका जन भ े मािनसह  नै पिवऽ आत्मासँग िविोह गरे भनेर 
यशैया ६३:१०ले हामीलाई बताउँछ। आआफ्ना पापह ले गदार् पिवऽ 
आत्मालाई द:ुिखत पारे। फेिर त्यही कथामा गन्ती १४:११ले बताउँछ, 
“परमेँ वरले मोशालाई भ ुभयो, "ती मािनसह ले किहलेसम्म मेरो अनादर 
गदर्छन?्" र व्यवःथा ३२:१२मा हामीलाई भिनएको छ, “परमेँ वर एकलैले 
इॐाएलीह लाई डोर् याउनभुयो। कुनै पिन देवीदेवताह को सहायता उहालेँ 
िलनभुएन अथार्त ्ितनीह को साथमा ती देवीदेवताह  िथएन।" ( पान्तिरत)। 
परमेँ वर र पिवऽ आत्मा एक आपसमा समान िथए भनेर बाइबलका 
लेखकह ले सोचेका िथए। 
     २ शमूएल २३:२मा राजा दाउदको अिन्तम शब्दह  हामीह ले 
पढ्छ । उनले पद २मा भन्दछन,् "परमेँ वरको आत्माले म ारा बोल्नभुयो" 
( पान्तिरत)। पद ३मा दाउदले भन्दछन:् “इॐाएलको च ानले मलाई 
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भ ुभयो" ( पान्तिरत)। पिवऽ आत्मा परमेँ वरको बराबरीमा हनुहुनु्छ भनेर 
फेिर ती पदह ले बताउँदछन।्  

     ूिेरत पावलले पिन पिवऽ आत्मा र परमेँ वरलाई त्यही ूकारले 
सम्बोधन गरेका िथए। पिवऽ आत्मा र परमेँ वरको बारेमा १ कोरन्थीको 
पःुतकमा भएका केही पदह लाई एक आपसमा तलुना गद पढ्नहुोस:् १ 
कोरन्थी ३:१६,१७ “16 ितमीह  परमेँ वरका मिन् दर हौ अिन परमेँ वरका 
आत् मा नै ितमीह िभऽ बः नहुनु् छ। के यो कुरा ितमीह लाई थाहा छैन? 17 
यिद कसैले परमेँ वरको मिन् दर िबगाछर् भने परमेँ वरले नै उसलाई नाश 
गनुर्हनेुछ िकनभने परमेँ वरको मिन् दर पिवऽ छ अिन त् यो मिन् दरचािहँ ितमीह  
नै हौ।" तलुना १ कोरन्थी ६:१८-२० “18 व् यिभचारलाई त् याग। अ  पाप 
मािनसले आफ् नो शरीरदेिख बािहर गदर्छ, तर व् यिभचार गनले आफ् नै शरीरको 
िव  पाप गदर्छ। 19 के ितमीह को शरीर पिवऽ आत् माको मिन् दर हो भनी 
ितमीह लाई थाहा छैन? परमेँ वरले िदनभुएको पिवऽ आत् मा नै ितमीह को 
शरीरिभऽ बः नहुनु् छ। त् यसो हुँदा ितमीह  आफ पिन आफ् ना होइनौ। 20 
ितमीह लाई परमेँ वरले मोल ितरेर िकन् नभुएको हो। यसकारण ितमीह ले 
आफ् नो शरीरले परमेँ वरको आदर गर।" १ कोरन्थी १२:४-११ “4 पिवऽ 
आत् माका वरदानह  धेरै िकिसमका छन ्तर वरदान िदने पिवऽ आत् मा एउटै 
हनुहुनु् छ। 5 धेरै िकिसमले सेवा चािहँन् छ तर मािलकचािहँ एउटै हनुहुनु् छ। 6 
धेरै िकिसमका ईँ वरीय योग् यताह  छन ् तर हरेकलाई यी सब िदने 
परमेँ वरचािहँ एउटै हनुहुनु् छ। 7 सबैको भलाइ होस ्भनेर हरेक मािनसलाई 
पिवऽ आत् माको काम ूकट हनु हरेकलाई वरदानह  िदइएको छ। 8 
कसैलाई पिवऽ आत् माले नै बिु को वचन िदने वरदान िदनहुनु् छ र उही 
आत् माले कसैलाई ानको वचन िदने वरदान िदनहुनु् छ। 9 उही पिवऽ 
आत् माले कसैलाई िवशेष िवँ वास िदनहुनु् छ र कसैलाई िबरामी िनको पान 
वरदानह  िदनहुनु् छ। 10 कसैलाई चािहँ अचम् म-अचम्मका काम गन शिक्त 
िदनहुनु् छ। कसैलाई अगमवाणी बोल् ने (अथार्त ् बझु ् ने भाषामा परमेँ वरको 
तफर् बाट बोल् ने) वरदान, कसैलाई आत् माह  छु ाउने वरदान अिन कसैलाई 
िविभन् न िकिसमका अन् य भाषाह मा बोल् ने वरदान त कसैलाई ती भाषाह को 
अथर् खोल् ने वरदान पिवऽ आत् माले नै िदनहुनु् छ। 11 यी सबै उही एउटै 
पिवऽ आत् माका काम हनु।् पिवऽ आत् माले आफ् नै इच् छाअनसुार सबैलाई यी 
बेग् ला-बेग् लै वरदानह  िदनहुनु् छ।" यी पदह सँग १ कोरन्थी १२:२७-३०को 
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तलुना  “27 त् यसैगरी ितमीह  सबै खीं टका शरीर हौ। हरेक त्यसका 
अ ह  हौ। 28 परमेँ वरले नै मण् डलीमा यसरी रािखिदनभुएको छ– पिहला 
ूिेरतह  (ूिेरतह ), दोॐो अगमवक्ताह , तेॐो िसकाउने गु  अिन अचम् मका 
काम गनह , त् यसपिछ िबरामी िनको पान वरदान पाएकाह , अ लाई 
सघाउनेह , देखरेख गनह  र िविभन् न भाषा बोल् ने वरदान पाएकाह  
रािखिदनभुएको छ। 29 सबै ूिेरत, सबै अगमवक्ता, सबै िसकाउने गु  
हुँदैनन।् सबैले अचम् मका काम गदनन।् 30 सबैसँग िनको पान वरदान 
हुँदैन। सबैले अन् य भाषामा बोल् दैनन।् सबैले अन् य भाषाको अथर् खोल् न 
सक् दैनन।्  

    १ कोरन्थी ३:१६,१७मा पावलले त्यही भाषा ूयोग गदर्छन ्जनु ्१ 
कोरन्थी ६:१९,२०मा ूयोग गरेका िथए। मािनसको दयमा पिवऽ आत्माले 
बास गनुर् भनेको परमेँ वरले नै बास गनुर्भएको हो भनेर पावलले ठोकुवा 
गदर्छन।् “परमेँ वरको मिन्दर" भ े वाक्यलाई “पिवऽ आत्माको मिन्दर"कै 
तहमा पावलले राख्दछन।् यस कुराले यो यिकन गदर्छ िक पिवऽ आत्मा 
परमेँ वर हनुहुनु्छ भ े पावलको िजिकर िथयो। 

   त्यसै गिर १ कोरन्थी १२:११मा ूत्येक िवँ वासीलाई िबिभ  
आित्मक बरदानह  िदनहुनेु पिवऽ आत्मा हनुहुनु्छ भनेर पावलले लेख्दछन।् 
त्यसको केही पदह  तल पावलले हामीह लाई भन्दछन ् िक ती बरदान वा 
दक्षताह  िदने परमेँ वर नै हनुहुनु्छ। पावलले भ  खोजेका मौिलक सन्देश 
ःप  छ: परमेँ वरले जे काम गनुर्हनु्छ त्यही काम पिवऽ आत्माले पिन 
गनुर्हनु्छ। पिवऽ आत्मा परमेँ वरको बराबरीमा हनुहुन्छ भ े त्यो जःतो 
ूभाकारी सत्य अ  के होला? 

    गन्ती १४:११ फेिर पढ्नहुोस ् जसमा लेिखएको छ, “परमेँ वरले 
मोशालाई भ ुभयो, "ती मािनसह ले किहलेसम्म मेरो अनादर गदर्छन?्" 
परमेँ वरले व्यक्त गनुर्भएको त्यस दखेुसो हामीह को जीवनमा के अिहले पिन 
हुँदैन र? हामीह को चचर्मा परमेँ वरले गनुर्भएको अनेक  अचम्मका 
कामह को बारेमा मूल्या न गनुर्होस।् हामीले िवँ वास गनुर्पन आधारह को 
कारणह  सोच्नहुोस।् हजार  वषर् पिहले परमेँ वरका जनह ले गरेका भलूह  
हामीले पन नगर  भनेर कसरी सतकर्  हनेु? 
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४ पिवऽ आत्माको इँ विरय वा अलौिकक काम (िततस ३:४-६)  
        पिवऽ आत्माले केही िनिँ चत काम गनुर्हनु्छ। तर ती कामह  केवल 
परमेँ वरलेमाऽ गनर् सक्नहुनु्छ भनेर बाइबलले बताउँछ। जब परमेँ वरले सिृ  
गन काम गनुर्भयो, तब त्यस समय पिवऽ आत्मा पिन उहाँसँग सिबय 
हनुहुनु्थ्यो। त्यसै अनु प पापीह लाई नव जीवन िदने परमेँ वरको काममा 
उहाँ पिन सिबय हनुहुनु्छ। 
     हामीह लाई नव जीवन िदने ूिबयामा पिवऽ आत्मा कसरी सिबय 
हनुहुनु्छ भनेर ूिेरत पावलले िततस ३:१-११मा कसरी उल्लेख गछर्न?् 
हेन ुर्होस:् “ 1 सरकार र सरकारी मािनसह का अधीनमा रहनपुछर् भनी त् यहाकँा 
मािनसह लाई सम् झाऊ। ितनीह ले हरेक िकिसमले भलो गनर् तयार रहून।् 
2 ितनीह ले कसैको िवरोध नग न ् अिन झगडा पिन नग न ् तर सबै 
मािनसह सँग सधुा र िमलनसार होऊन ्3 िकनभने हामीह  आफ पिन एक 
समय मूखर्, अना ाकारी र भलुमा परेका िथय । हामीह  नराॆा इच् छाह  र 
सबै ूकारका सखु-िवलासका कमाराह  िथय । हामीह  आफ् नो जीवन े ष र 
डाहमा िबताउँथ् य ; हेिलत िथय  र एक-अकार्लाई हेला गथ् य । 4 तर जब 
हाॆा मिुक्तदाता परमेँ वरको दया र मािनसूितको ूमे हामीले देख् य , 5 
उहाँले हामीलाई बचाउनभुयो। हामी आफले कुनै असल काम गरेको हनुाले त 
यसो भएको होइन। तर उहाँकै दयाअनसुार उहाँले नयाँजन् म िदने नहुाइ र 
पिवऽ आत् माको जीवन बदलाउने शिक्त ारा हामीलाई बचाउनभुएको हो। 6 
मिुक्त िदनहुनेु ूभ ुयेशू भीं टले गदार् परमेँ वरले उही पिवऽ आत् मा हामीमािथ 
ूशः त गरी खन् याउनभुयो। 7 यसरी उहाँको अनमुहले हामी परमेँ वरका अिघ 
ठीक ठहिरन सक् य  अिन हामीले आशा राखेका अनन्त जीवनको पिन हकदार 
हनु सक् य । 8 यो साँचो कुरो हो। परमेँ वरमा िवँ वास गन जितले असल 
काम गनर् ध् यान देऊन ्भनेर ितमीले जोड िदएको म चाहन् छु। यी असल काम 
गनुर् नै हाॆा मािनसह लाई फाइदा िदने कुरो हो। 9 तर बेमतलबका 
छलफल, लामालामा पखु् य ली कथा र व्यवःथासम् बन् धी झैझगडाह बाट भने 
तिकर् एर बस। ती व् यथर्का काम नलाग् ने कुरा हनु।् 10 फाटो ल् याउने 
मािनसलाई एक-दईु पल् ट सम् झाइिदनू र भएन भने कुनै सम् बन् धै नराख् नू। 11 
यो ितमीलाई थाहै छ, यः ता मािनसको इज् जत नै िबिमएको हनु् छ र आफ् नो 
पापले आफ दोषी ठहिरन् छ।"   
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    हामीह को नयाँ जीवनको बारेमा चचार् गदार् पावलले पिवऽ 
आत्मालाई "मिुक्तदाता परमेँ वर"सँग उल्लेख गिरएको पाउँछ  (िततस ३:४)। 
यो िकनभने पिवऽ आत्माले हामीह को दयह लाई नयाँ बनाउनहुनु्छ। येशू 
भी को पिछ लाग्ने चाहना उहाँले नै जगाउनहुनु्छ। उहाँ जीवनको आत्मा 
हनुहुनु्छ (रोमी ८:२)। उहाँले नै पापीह लाई शु  वा पिवऽ बनाउनहुनु्छ। 
उहाँले हामीह को ःवभाव र चिरऽलाई पिरवतर्न गनुर्हनु्छ। हामीलाई उ ार 
गनुर्हनेु येशूूित बफादारी रहन र उहाँको वचनलाई पालन गनर् पिवऽ आत्माले 
सघाउनहुनु्छ। केवल परमेँ विरय जीवले माऽ त्यःतो अचम्मको काम 
गनुर्हनु्छ। 
    यशैया ६:८-१०सँग ूिेरत २८:२५-२७ पढ्नहुोस।् ती पदह का 
लेखकह ले को बोिलरहनभुएको िथयो भनेर उल्लेख गरेका िथए? हेन ुर्होस ्
यशैया ६:८-१० “ 6 तब आगोको ज् वालाझ चहिकलो एउटा ः वगर्दूत वेदीबाट 
आगोको भङु्मो िचम् टाले च् यापेर मकहाँ उडेर आए। 7 ितनले मेरो ओठ त् यस 
भङु्माले छोएर यसो भने, "यसले ितॆो ओठ छोएको छ र ितॆा दोषह  अब 
मेिटए र पाप क्षमा भए।" 8 तब परमूभलेु यसो भन् नभुएको मैले सनु, "म 
कसलाई पठाऊँ? हाॆो सन् देशवाहक को हनेु हो? "मैले जवाफ िदए,ँ "म 
जानेछु! मलाई पठाउनहुोस।्" र ूिेरत २८:२५-२७ “25 आफू-आफूमै कुरा 
निमलेर ितनीह  त् यितकै त् यहाँबाट िहँड् न लागे। तब पावलले ितनीह लाई 
यसो भने, " पिवऽ आत् माले तपाईंह का पखुार्ह लाई भन् नभुएको कुरो साँचो 
छ िकनभने यशैया अगमवक्ता ारा उहाँले यसरी बोल् नभुयो "26 यी 
मािनसह कहाँ गएर भन, "सनु् न त ितमीह  सनु् छौ, तर बझु् दैनौ, हेनर् त 
हेछ , तर देख् दैनौ! " 27 िकनभने यी मािनसह को मन कठोर छ, 
ियनीह का कान बाक् ला भएका छन ् अिन ियनीह ले आफ् ना आखँा बन् द 
गरेका छन!् नऽता ियनीह ले देख् नेिथए, सनु् ने िथए र मनले बझु् नेिथए। अिन 
ितनीह ले आफ् नो मन मितर फकार्उनेिथए र म ितनीह लाई िनको पानिथए।ँ" 
28 अन् तमा पावलले भने, "यसकारण अब म तपाईंह लाई भन् न चाहन् छु, 
परमेँ वरको मिुक्तको ससुमाचार उहाँले अन्य-जाितह कहाँ पठाउनभुएको छ र 
ितनीह ले सनु् नेछन।्"   
     बाइबलमा केही पदह  छन ्जसमा परमेँ वरले नै बोिलरहनभुएको छ 
भनेर लेखकह ले उल्लेख गरेका छन।् तर त्यही पदह को बारेमा उल्लेख 
गदार् पिवऽ आत्माले बोिलरहनभुएको िथयो भनेर बाइबलका अ  केही 
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लेखकह ले भन्दछन।् पिवऽ आत्माले हामीलाई बाइबल िदनभुएको िथयो 
भनेर पिन हामीलाई भिनएको छ (२ पऽसु १:२१)। अ  ठाउँमा परमेँ वरले 
हामीलाई बाइबल धमर्शा  िदनभुएको हो भनेर उल्लेख गिरएको छ (२ 
ितमोथी ३:१६)। हामीह को हातमा पिवऽ धमर्शा  िदने अक  काम पिवऽ 
आत्माको इँ विरय काम हो। 
      पिवऽ आत्माको दैिवक ःवभाव वा चिरऽ के हनु ्भनेर रोमी ८:११ले 
कसरी बताउँछ? “परमेँ वरले भीं टलाई मरेकोबाट पिन शरीरसँगै फेिर िजउँदो 
गराउनभुयो। परमेँ वरका आत् मा ितमीह िभऽ रहनहुनु् छ भने त् यसै गरी 
ितमीह को मन शरीरलाई पिन उहाँले िजउँदो गराउनहुनेुछ।" 
       पिवऽ आत्माले येशूलाई मतृ्यबुाट बौिरउठाउनभुयो भनेर बाइबलले 
उल्लेख गदर्छ। पिवऽ आत्माले नै हामीलाई पनुजीर्वन िदनहुनु्छ भनेर 
बाइबलले भन्दछ।मरेका मािनसह लाई पनु त्थान गनर् केवल परमेँ वरमामाऽ 
शिक्त छ। यस पिरवेशमा हामी यो ठोकुवा गरेर भ  सक्छ  िक पिवऽ आत्मा 
परमेँ वर हनुहुनु्छ। 
      तपाईँको जीवनमा पिवऽ आत्माको अगवुाईको बिढ आभास ्पाउन के 
पिरवतर्नह  गनुर्पछर्? अथार्त ् तपाईँको जीवनमा के आचरणह  छन ् जसले 
गदार् पिवऽ आत्माको अगवुाईलाई ःप  पमा बझु्न तपाईँलाई किठन 
भइरहेको छ? 
 

५ पिवऽ आत्मा परमेँ वर हनुहुनु्छ, तर त्यसले केही फरक पाछर् र? (१ पऽसु 
१:२)   
   यिद पिवऽ आत्मा परमेँ वर होइन भने हामीले के गमुाउँछ  र? एक 
िछन ् मान  पिवऽ आत्मा पूणर् पमा परमेँ वर होइन रे। तब मिुक्त र 
हामीह ले गन आराधनाको नितजा गिम्भर हनु जानसक्छ। िवँ वासीह लाई 
आित्मक पनुजीर्िवत पानर् वा नयाँ सिृ  अथार्त ्नयाँ आित्मक जीवन िदने काम 
पिवऽ आत्माको हो भनेर हामीलाई बाइबलले बताउँछ। त्यसको अथर् 
परमेँ वरलाई िवँ वास गनह को जीवनमा पिवऽ आत्मा रहनहुनु्छ र 
ितनीह लाई परमेँ वरको सही आत्मा जोश र जाँगरले भिरिदनहुनु्छ। 
हामीह को सोचिबचार, िववेक, ःवभाव र चिरऽलाई पिवऽ आत्माले 
पनुनिवकरण गनुर्हनु्छ। आित्मक, मानिसक मतृ्यमुा परेकाह लाई माऽ होइन 
शारीिरक मतृ्यमुा परेकाह लाई पिन उहाँले पनुजीर्िवत पानुर्हनु्छ। र येशू 
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भी का अनयुायीह लाई परमेँ वरको ःव प अथार्त ् पिवऽ र शु  बनाउने 
काम पिवऽ आत्मा कै हो। फेिर, पिवऽ आत्मा परमेँ वर होइन भने? तब 
मािथ उल्लेख गिरएका सबै थोकह  उहाँले गनर् सक्नहुनु्छ भनेर हामी कसरी 
यिकन हनेु? र परमेँ वरले अनमुोदन गनुर्भएको अनसुार ती सबै कामह  पिवऽ 
आत्माले गनुर्हनु्छ भनेर हामी कसरी िवँ वःत हनेु? 
    देहायका केही पदह मा िपता र पऽु येशू भी को साथमा पिवऽ 
आत्मालाई उल्लेख गिरएका छन।् हामीह का परमेँ वरलाई गिरने ूशंसा र 
गिहरो ूमेले भिरएको आराधनामा पिवऽ आत्मालाई पिन समावेश गिरन उहा ँ
योग्यको हनुहुनु्छ भनेर ती पदह ले कसरी बताउँछन?् हेन ुर्होस:् १ पऽसु १:२ 
“अिघबाटै आफ् नो योजनाअनसुार परमेँ वर िपताले ितमीह लाई आफ् नै पिवऽ 
जन हनुलाई छान् नभुएको हो। येशू भीं टको रगतले पिवऽ भएर उहाँकै आ ा 
ितमीह ले मान् न सक भनी उहालेँ ितमीह लाई आत् मा ारा आफ् नो 
बनाउनभुयो। ितमीह मािथ अनमुह र शािन् त ूसःत होस।्", २ कोरन्थी 
१३:१४ “ूभ ु येशू भीं टको अनमुह, परमेँ वरको ूमे र पिवऽ आत् माको 
संगित ितमीह सँग रहोस।्" र म ी २८:१८,१९ “18 तब येशू निजक 
आएर ितनीह लाई भन् नभुयो, "हेर, ः वगर् र पथृ् वीको सबै अिधकार मलाई 
िदइएको छ। 19 अब ितमीह  गएर सबै मािनसह लाई मेरा चेलाह  
बनाओ। ितनीह लाई िपता, पऽु र पिवऽ आत् माको नाउँमा बिप् तः मा देओ।"  
     पिवऽ आत्मा परमेँ वर हनुहुनु्छ भ े आत्म ानले गदार् हामी उहाँसँग 
यःतो सम्बध राख् न सक्छ  जसले उहाँको सम्मान हनु्छ र उहाँको साम ुहामी 
ःवीकायर् हनु्छ। सत्य पमा उहाँ को हनुहुनु्छ त्यस ानले गदार् उहाँमािथ 
हामी गिहरो ौ ा राख् न सक्षम ्हनुसक्छ । हामीह को आध्याित्मक जीवन नै 
उहाँ परमेँ वर हनुभुएको भरमा भर पछर्। िशषर् परमेँ वरको दईु सदःयह को 
हाराहारीमा पिवऽ आत्मालाई पिन ठाउँ िदन नयाँ करारको चचर् 
िहिच्कचाउँदैन। त्यसको अथर् बिप् तःमाको समयमा िपता र पऽुको समानान्तर 
पदमा पिवऽ आत्मालाई पिन ःथान िदएको देखाउँछ। बिप् तःमाको गिहरो 
आित्मक अथर् हनु्छ। यो परमेँ वरलाई गिरने ौ ा र गिहरो आराधनाको 
ूमाण हो। ूिेरतह ले चचर्ह लाई लेखेका आफ्ना पऽह को अन्त्यमा िबदाई 
गन बममा पिवऽ आत्मा पिन समावेश गिरएको छ। पऽको अन्त्यमा 
लेिखएको िबदाई परमेँ वरको ःतिुतको ूाथर्ना हनु।् त्यस ूाथर्नामा िपता र 
पऽुलाई ःतिुत गिरएको जःतै पिवऽ आत्मालाई पिन गिरएको छ। यसको 
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तात्पयर् यो होिक ऽीएक परमेँ वरका सदःयह  एक आपसको बराबरीमा छन ्
र ितनीह  ितनै जना एकै खालको ःतिुतका योग्य छन।् 
    त्यसको अथर् नयाँ करारमा पिवऽ आत्मालाई आराधनाको योग्य 
व्यिक्तत्वको पमा उचािलएको छ। उहाँ परमेँ वर भनेर ूिेरतह ले लेखेका 
केवल पऽको अन्त्यमा िबदाईमा र बिप् तःमामाऽ उचािलएको छैन। तर 
हामीह को आित्मक भलाईको िनिम्त उहाँमा हामी भर पनुर्पन िनरन्तर 
आवँयकतामा उहाँ उचािलएको पाउँछ । त्यसकारण उहाँ हाॆो परमेँ विरय 
गु  र हामीलाई पिवऽ र शु  पान हनुभुएकोले उहाँको वचन हामी पालन गनुर् 
ज री छ। त्यस पिरूआेयमा उहाँ परमेँ वर हनुहुनु्छ भ े ूँ न के सही हो र? 
हो, अत्यन्त धेरै धेरै सही हो। सत्य पमा उहाँ को हनुहुनु्छ भ े ान हामीले 
थाहा पाउन ज री छ। उहा ँपरमेँ वर हनुनु्छ भनेर थाहा पाउन ुर िवँ वास 
गनुर् अत्यन्त ज री छ। अिन उहाँको काममा हामी ौ ा राख् छ  अथार्त ्
सम्मान गछ । र हामीह को आफ्नै व्यिक्तगत बिृ  वा उत्थानमा र शु  तथा 
पिवऽ हनेु ूिबयामा उहाँमािथ भर पनर् ढुक्क हनुसक्छ । 
    पिवऽ आत्मा आफै परमेँ वर हनुहुनु्छ र तपाईँको जीवनमा उहाँले 
काम गिररहनभुएको छ भ े ानको बारेमा सोच्नहुोस।् हामी परमेँ वरमा के 
हनुसक्छ  भ े महान ्ूित ाका के आधारह  छन ्जसले हामीलाई पिरवतर्न 
गनर् सिबय भइरहेको छ? यस सत्य आत्म ानले हामीलाई सकारात्मक हनु र 
परमेँ वरमा उचािलन कसरी सहयोग गदर्छ? 
 

उपसंहार:  
थप जानकारी: साममी उपलब्ध भएमा एलेन जी ाइट ारा िलिखत 
इभान्जिलजम पःुतकको प.ृ ६१३-६१७को “िमसरेूजेेन्टेशन अभ द गडहेड" 
पढ्नहुोस।् 
   पिवऽ आत्मा परमेँ विरय शिक्तले ससुम्प  भएको व्यिक्त हनुहुनु्छ भनेर 
बाइबलले िदएको बिलयो ूमाण यस अध्यायमा हामीले िसक्य । पिवऽ आत्मा 
परमेँ वर नै हनुहुनु्छ भनेर हामी ठोकुवा गछ । तर फेिर हामीले यो पिन मा ु 
ज री छ िक पिवऽ आत्मा रहःयमय परमेँ वर हनुनुहुनु्छ। यो उल्लखेनीय 
िवषयलाई फेिर दोहोर् याऔ:ँ परमेँ वर र उहाँको ःवभावको बारेमा हामीले 
पूणर् पमा व्याख्या गनर् सक्दैन । त्यसकारण मािनसको तकर् लाई मापदण्ड 
बनाएर परमेँ वर कःतो हनुहुनु्छ वा कःतो हनुपुछर् बनेर बझु्नपुछर् भ े 
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धारणासँग चलखेल नगर । िबशेष गरेर परमेँ वरसँग सम्बिधत सत्यको कुरामा 
िलएर बझु्न खोज्न ुमानिवय िव ान वा मानिसक समझभन्दा पिन अपार छ। 
    फेिर त्यसैवखत पिवऽ आत्मा परमेँ वर िपता र पऽुको हाराहारीमा 
हनुहुनु्छ भ े ानलाई केवल िवँ वास गनुर्मा माऽ हामीलाई असर पादन। 
पिवऽ आत्माको शिक्त ारा परमेँ वर िपतार येशू भी ले गिरनहुनेु मिुक्तको 
काममा हामी िवँ वःत हनुपुछर् र भर पनुर्पछर्। “पिवऽ आत्मा को हनुहुनु्छ 
भनेर माऽै व्याख्या गन क्षमता हनु ु हामीलाई आवँयकता छैन।...पिवऽ 
आत्मा रहःयमय हनुहुनु्छ। उहाँ को हनुहुनु्छ भनेर मािनसह ले व्याख्या गनर् 
सक्दैनन ् िकनभने परमेँ वरले ितनीह लाई त्यस सत्यतालाई ूकट गनुर्भएको 
छैन। पिवऽ आत्माको बारेमा बाइबलमा धेरै पदह  छन।् पिवऽ आत्मा को 
हनुहुनु्छ भ े िचऽलाई सजृना गनर् मािनसह ले ती पदह लाई िमलाउन 
सक्छन।् तर पिवऽ आत्माको बारेमा अनेक  अनौठो ि कोणह लाई ःवीकार 
गदमा चचर्लाई मजबतु बनाउँदैन। पिवऽ आत्मा सम्बिधत रहःय मािनसह को 
समझशिक्त वा वौि क ानभन्दा बािहरको छ। त्यसकारण हामीले थाहा 
पाएको भनेर हामीले नबझेुको कुराको बारेमा चचार् गनुर्भन्दा चपुाचाप बःन ु
उिचत देिखन्छ।"-एलेन जी ाइट, द आक्टस ् अभ आपोःटल्स, प.ृ 
५१,५२बाट पान्तिरत। 
 

िचन्तनमनन: 
अ.   अिःशयाको दाशर्िनक लडुिवग िवटजनःटेनले एक फेरा 

लेखेका िथए “हामीले बोल्न नसकेको कुरामा चपुचाप 
छोिडिदन ु असल हनु्छ।" एलेन जी ाइटले माथी व्यक्त 
गनुर्भएको भावनाभन्दा केही फरकढ ले उक्त दाशर्िनकले 
व्यक्त गरेका िथए। तर िनितगतमा हेदार् दवैु जनाले एउटै 
भावना व्यक्त गरेको पाइन्छ। पिवऽ आत्माले हामीलाई 
ःप  नपारेको केही सत्य र रहःयह को बारेमा चपुचाप 
रहन ुिकन असल देिखन्छ? 

आ.  किहलेकाही ँ केही िवँ वासका आधारह को बारेमा जा  
चाहन ुअसल हनु्छ जःतै: “यिद हामीले गरेका िवँ वास सत्य 
होइन भने हामीले के गमुाइरहेका हनु्छौ?" “यिद येशू भी  
परमेँ वर हनुहुु  भने हाॆो िनिम्त के बेफाइदा छ?" अब 
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पिवऽ आत्माको बारेमा सोच्नहुोस ्र सोध्नहुोस,् "यिद पिवऽ 
आत्मा परमेँ वर हनुहुु  भने हामीले के गमुाइरहेका 
हनु्छ ?"। 

इ.  हामीह को आित्मक जीवनमा देहायको मन्तव्य िकन 
उपयोगी देिखन्छ? हेन ुर्होस:् “पिवऽ आत्माले हामी 
भिरनपुछर्। तर उहाँ कुनै व्यिक्तत्व नभएको शिक्त, हावा वा 
बल वा भावना होइन। उहाँ परमेँ विरय व्यिक्त हनुहुनु्छ। 
हामीह को दयमा अत्यन्त गिहरो नॆतासाथ, आराधना गद 
र उहाँको वचन पालन गन ूितव तासाथ उहाँलाई महण 
गनुर्पछर्। िनँकषर्मा हामी यो भ  सक्छ  िक हामीमा उहाँ 
धेरै हनुभुन्दा हामीसँग भएको धेरै उहाँमा हनु ु हो- हो, 
हामीमा सबै थोक जे छ त्यो उहाँलाई समु्प ु हो।"-एलेन 
जी ाइट, द किम  अभ द कम्फोटर्र, प.ृ १५९बाट 
पान्तिरत। 
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