४

पिवत्र आ मा को हुनह
ु ु छ

यस अध्यायका मूल पदह : यूह ा १६:१३,१४, रोमी ८:१४-१६, रोमी
१५:१३, यूह ा १४:५, यूह ा १७:१७ र रोमी ५:५।

यस अध्यायका कण्ठ गनुपर् न मूल सार पद: “तर िपताले मेरो नाउँमा

ितमीह लाई सहायता गनर् िमऽ पठाउनुहन
ु ेछ। त्यो िमऽ पिवऽ आत्मा
ु न्ु छ। उहाँले ितमीह लाई सबै थोक िसकाउनुहन
हुनह
ु ेछ। मैले ितमीह लाई

भनेको ूत्येक थोक उहाँले नै ितमीह लाई याद िदलाउनुहन
ु ेछ।" (यूह ा

१४:२६

पान्तिरत)।

बाइबलले केही हदसम्म पिवऽ आत्माको बारे मा वणर्न गदर्छ। तर
किहलेकाही ँ पिवऽ आत्माको बारे मा बाइबलमा ूयोग गिरएका भाषा वा

शब्दह ले उहाँ व्यिक्त होइन िक भ े आभास् िदएको पाइन्छ। ती भाषा व

शब्दह
ूितकह

पिवऽ आत्माको बारे मा बुझाउन ूयोग गिरएका शब्द िचऽ वा
हुन ् भनेर बुझ्नुपछर्। उहाँलाई बतास वा आगोको सं ा िदएको छ।

तर त्यसको अथर्को गिहर्याइ नबुझ्दा कितपय मािनसह ले पिवऽ आत्मा
वाःतिवक व्यिक्त होइन भनेर िनँकषर् िनकालेका हुन्छन्। ितनीह ले उहाँलाई
दै िवक शिक्त, बल वा उजार्को

पमा हे दर्छन्। उहाँ िबजुलीको अ ंय शिक्त

ु न्ु छ जुन ् हामीह को शरीरमा बहन्छ र हामी चल्न उजार् वा
वा करे न्ट हुनह
बल िदन्छ भनेर ितनीह ले सोच्दछन्। यो
बाइबलमा धेरै पदह

ि कोणलाई ूमािणत गनर्

छन्। ितनीह ले सिजलै सँग त्यस धारणा िठक छ भनेर

मािनसह ले िनँकषर् िनकाल्न सक्छन्। तर वाःतिवक ूँनह
पिन गनुप
र् छर्, के बाइबलमा त्यःतै खालका पदह

भावनाह

छन् अथार्त ् उहाँ भावुक ब

त हामीले यो

छन् जसले पिवऽ आत्मामा

सक्छन्, उहाँको िदमाग छ र सोच्न

सक्छन् र व्यिक्तको जःतो उहाँको चालामाला छ भनेर ूमािणत गदर्छन्?
बाइबलमा धेरै पदह

छन् जसले पिवऽ आत्माको बारे मा बिढ

ु न्ु छ
व्याख्या गदर्छन्। ती पदह ले मािनसले सोचेको भन्दा बिढ उहाँ को हुनह

भनेर असली िचऽण गदर्छन्। यस अध्यायमा ती केही पदह को अध्ययन

गनछ । पिवऽ आत्माको व्यिक्तत्वको बारे मा ती पदह ले अझ बिढ िसकाउन
सहायता गनर् सक्छन्। त्यस आत्म ानले हामीह को जीवनमा पिवऽ आत्माको
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लआय र कामलाई अझ राॆोसँग ू

पानछ। यिद यो सत्यलाई हामीले बुझ्न

ु न्ु छ भनेर
सक्य भने पिवऽ आत्मा कुनै आवेग वा हावा नभएर व्यिक्त नै हुनह
िवँवास गनर् ज री छ भनेर हामीलाई सहयोग िमल्न सक्छ। आिखरमा

हामीले पिवऽ आत्माको बारे मा सही सोच िलनु अत्यन्त आवँयक छ।
अिनमाऽ उहाँलाई हामीबाट िदइने ूेम, भिक्त, आराधना, भरोसा र उहाँको
वचन वा आवाज मा
१

पिवऽ

आत्माको

ु न्ु छ भनेर बुझ्न सक्षम् हुन्छ ।
उहाँ योग्यको हुनह
व्यिक्तत्वको

बारे मा

१६:१३,१४)

येशूले

के

भ ह
ु न्ु छ?

(यूह ा

दे हायका पदह मा येशूले पिवऽ आत्माको व्यिक्तत्वको बारे मा वणर्न

गनुभ
र् एको छ। उहाँले पिवऽ आत्मालाई सहयोगी वा सान्त्वनाकारी (मीक

भाषमा पाराकलेटस्-parakletes) भनेर सम्बोधन गनुभ
र् एको अथर् के हो?

हे नह
र्ु ोस्: यूह ा १६:१२-१५ “12 “मैले ितमीह लाई भन्नुपन कुरा त धेरै

िथए, तर अिहले योभन्दा बढी ितमीह ले बुझ्न सक्दै नौ। 13 तर सत्यका
आत्मा

आउनुभएपिछ

बुझाइिदनुहन
ु े छ।

उहाँले

उहाँले

नै

आफ्नै

सत्य

के

तफर्बाट

हो

कुरा

भन्ने

कुरा

गनुह
र् न
ु ेछैन।

ितमीह लाई
उहाँले

सुन्नुहन
ु ेछ, त्यही नै ितमीह लाई भन्नुहन
ु ेछ अिन पिछ हुन आउने कुराह

बताइिदनुहन
ु ेछ। 14 मैले भनेका कुराह

जे
पिन

ितमीह लाई बताइिदएर उहाँले मेरो

् त्यसै कारण मैले
मिहमा गनुह
र् न
ु ेछ। 15 िपतासँग भएका सबै कुरा मेरा हुन।

‘सत्यको आत्माले ितमीह कहाँ मेरा कुराह

ूकट गिरिदनुहन
ु ेछ’ भनेको हुँ।”

, यूह ा १५:२६,२७ “26 “म िपताबाट सत्यको आत्मा ितमीह लाई सहायता

गनर् पठाउनेछु। उहाँ आएर उहाँले मेरो बारे मा साक्षी िदनुहन
ु ेछ 27 अिन
ितमीह चािहँ सु दे िख नै मसँग रहे का हुनाले ितमीह

पिन मेरो साक्षी

ु न्ु छ।
हुनेछौ।” र यूह ा १४:१७, १८, २६ “17 उहाँ सत्यका आत्मा हुनह

तर सं सारले उहाँलाई पाउन सक्दै न िकनभने सं सारले उहाँलाई न दे ख्छ न त

िचन्छ। तर ितमीह ले उहाँलाई िचन्छौ िकनभने उहाँ ितमीह सँगै रहनुहन्ु छ र

र् न
उहाँ ितमीह मा बास गनुह
ु ेछ। 18 म ितमीह लाई टु हरु ाजःतै पारे र
छोिड्दन,ँ म फेिर ितमीह कहाँ आउनेछु।...२६ 26 िपताले मेरो नाउँमा

सहायता गनर् पठाउनुहन
ु े पिवऽ आत्माले (सान्त्वनाकारी) ितमीह लाई सबै
कुरा िसकाउनुहन
ु ेछ।"
ु ेछ र मैले भनेका सबै कुराको सम्झना गराउनुहन
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येशूको

अनुसार

पिवऽ

आत्माले

अगुवाई

गनुह
र् न्ु छ,

बोल्नुहन्ु छ,

सु ुहन्ु छ, सत्यको रहःयलाई बताउनुहन्ु छ र येशूलाई मिहमा गनुह
र् न्ु छ वा

उहाँको भाऊलाई उचाल्नुहन्ु छ (यूह ा १६:१३,१४
आत्माले

हामीलाई

िदलाउनुहन्ु छ

(यूह ा

िसकाउनुहन्ु छ
१६:८

रहनुहन्ु छ (यूह ा १४:१७
(यूह ा

१५:२४,२६

र

पान्तिरत)। पिवऽ

िसकेकाकुराह लाई

िवगतमा

पान्तिरत)।

उहाँ

हामीह को

येशूले

फेिर

थप्नुहन्ु छ

याद

जीवनमा

पान्तिरत), उहाँले येशूको बारे मा साक्षी िदनुहन्ु छ

पान्तिरत)

र

“८

उहाँ

आउनुभएपिछ सं सारका मािनसह लाई पाप, सत्यता र परमेँवरको न्यायबारे

ितनीह ले भ ुल गिररहे का छन् भनी दे खाउनुहन
ु ेछ। 9 ममा िवँवास नगनुर् नै

पाप हो भनी उहाँले ितनीह लाई दे खाई िदनुहन
ु ेछ।" (यूह ा 16:8-9)।

मािथका

िबयाकलापह ले

आफैले

सोच्न

सक्ने

क्षमता

भएको

ःवतन्ऽ

व्यिक्तत्वको बारे मा बखान गरे को दे खाउँछ। कुनै हुरी बतास जःता तत्व,
अ ंय उजार् र बल वा शिक्तले काम गन जःतो व्यिक्तत्व भएको पिवऽ आत्मा

ु न्ु छ भनेर ती वणर्नले हामीलाई आभास् िदँदैन।
हुनह

यूह ा १४:१६-१८ पढ्नुहोस्। येशूले गनुभ
र् एको ूित ा कसरी

सत्यमा पिरणत हुनसक्छ?

चेलाह

एक्लै वा टु हरु ा छोिडने छै न भ ुको अथर्

र्ु ोस्: “16 म िपतासँग माग्नेछु र उहाँले ितमीह लाई मेरो स ामा
के हो? हे नह

अकार् एक जना सहायक पठाइिदनुहन
ु ेछ र उहाँचािहँ सधभिर ितमीह सँगै

ु न्ु छ। तर सं सारले उहाँलाई
रिहरहनुहन
ु ेछ। 17 उहाँ सत्यका आत्मा हुनह
पाउन सक्दै न िकनभने सं सारले उहाँलाई न दे ख्छ न त िचन्छ। तर ितमीह ले

उहाँलाई िचन्छौ िकनभने उहाँ ितमीह सँगै रहनुहन्ु छ र उहाँ ितमीह मा बास
गनुह
र् न
ु ेछ।

18

म

ितमीह लाई

ितमीह कहाँ आउनेछु।"

टु हरु ाजःतै

पारे र

छोिड्दन,ँ म

फेिर

येशूले उहाँका भक्तह ूित गिम्भर पमा चासो राख्नुहन्ु छ। उहाँले

उहाँका चेलाह लाई टु हरु ा छोड्नुहन
ु ेछैन। पिवऽ आत्मा पठाउन उहाँले ूित ा

गनुभ
र् एको छ। यहाँ येशूले ितनीह को िनिम्त अक सहयोगी वा सान्त्वनाकतार्
र् एको छ। येशूले यहाँ ूयोग गनुभ
र् एका
पठाउनुहन
ु ेछ भनेर ूित ा गनुभ
शब्दह

अित मह वपूणर् छन्। उहाँले अक

सहयोगी पठाउने

ूित ा

गनुभ
र् एको छ। तर उहाँले फरक व्यिक्त पठाउने भ ुभएको छै न। मीक
भाषामा “अक "लाई आलोस् (allos) ूयोग गिरएको छ। नयाँ करारमा ूयोग
गिरएको मीक भाषामा आलोसको अथर् भी ले आक सान्त्वनाकतार् वा सहयोगी
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पठाउनुहन
ु े भनेको छ। यो सहयोगकतार् वा सान्त्वनाकतार् फरक व्यिक्त
ु न्ु छ। तर उहाँसँग त्यही चिरऽ वा ःवभाव छ जुन ् परमेँवरको िथयो।
हुनह

अक शब्दमा भ े हो भने उहाँले त्यस व्यिक्तलाई पठाउनुहन
ु ेछ जो आफू

ु न्ु छ। त्यस व्यिक्तले येशूको ठाउँमा काम गनुह
र् न्ु छ। त्यस सहयोगी
जःतै हुनह
वा सान्त्वनाकतार्ले हामीह को जीवनमा भी ले सु

गनुभ
र् एको कामलाई

िनरन्तरता िदनुहन
र् न्ु छ।
ु ेछ। पिवऽ आत्माले भी को ूितिनिध भएर काम गनुह

जुन ् त्यो काम पिवऽ आत्माले त्यो सहयोगी वा सान्त्वनाकतार्को काम

हो। बाइबलमा ूयोग गिरएको सहयोगी वा सान्त्वनाकतार्लाई मीक भाषामा
पाराकलेटस्-parakletes भिनन्छ (यूह ा १४:१६)। यसले त्यस व्यिक्तलाई

जनाउँछ जसले हामीलाई आवँयक परे को बेलामा सहयोग गछर्न ् वा सहायता

ु न्ु छ त्यसरी नै पिवऽ आत्मा पिन
् त्यसकारण जसरी येशू व्यिक्त हुनह
गछर्न।

ु न्ु छ। व्यिक्तगत
व्यिक्त हुनह

पमा पिवऽ आत्माले गनुह
र् न
ु े कामको ःवभावलाई

व्याख्या गरे र बाइबलले त्यस धारणालाई समथर्न गदर्छ (यूह ा १४:२६,

यूह ा १५:२६, ूेिरत १५:२८, रोमी ८:२६, १ कोरन्थी १२:११ र १
ितमोथी ४:११)।

पिवऽ आत्मा कुनै शिक्त, हावा जःतो व्यिक्तत्वहीन आत्मा नभएर

ु न्ु छ भ े आत्म ानले हामीलाई के सान्त्वना िमल्दछ?
व्यिक्त हुनह
२. पिवऽ आत्मा व्यिक्त कसरी ब
दे हायका पदह

चचार् गिररहे को

पुग्नुभएको छ? भाग १ (रोमी ८:१४-१६)

पढ्नुहोस्। के ती पदह ले त्यस शिक्तको बारे मा

छ जःतो कुनै व्यिक्तत्व नै छै न? िकन र िकन होइन?

हे नह
र्ु ोस्: रोमी ८:१२-१७, २६-२७ "12 यसै ले त भाइ हो, पापमय
ःवभावअनुसार िजउनलाई हामी पापमय ःवभावूित बाध्य छै न । 13 िकनिक
पापमय ःवभावअनुसार िजउँछौ भने, ितमीह

शरीरका कायर्ह

मछ , तर यिद पिवऽ आत्मा ारा

ितमीह ले िनमूल
र्
पार्यौ भने, ितमीह

िजउनेछौ। 14

िकनभने सबै, जो परमेँवरका आत्माले डोर्याइएका हुन्छन्, ितनीह

् 15 िकनभने फेिर डरमा पनर्लाई दासत्वको आत्मा
परमेँवरका सन्तान हुन।

नै

ु हुने आत्मा पाएका छौ। यसै ले
ितमीह ले पाएका छै नौ, तर ितमीह ले धमर्पऽ

जब हामी परमेँवरलाई “अब्बा, िपता” भनी पुकाछ , 16 त्योचािहँ हामी
परमेँवरका सन्तान ह भनी पिवऽ आत्माले हाॆो आत्मासँग गवाही िदनुभएको

हो। 17 र सन्तान ह भनेता उ रािधकारी पिन ह , परमेँवरका उ रािधकारी
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र भींटसँग साझे-उ रािधकारी। उहाँसँग दु:ख भोग्छ भनेता हामी उहाँसँगै

मिहिमत पिन हुनेछ ।... 26 त्यसै गरी पिवऽ आत्माले पिन हाॆो दुबल
र् तामा

सहायता गनुह
र् न्ु छ। कसरी ूाथर्ना गनुप
र् न हो हामी जान्दै न , तर शब्दह मा

व्यक्त गनर् नसिकने सुःकेरामा पिवऽ आत्माले हाॆा िनिम्त मध्यःथता
गनुह
र् न्ु छ। 27 र मािनसह का

दयको खोजी गनुह
र् न
ु ेले पिवऽ आत्माको

िवचार के हो सो जान्नुहन्ु छ, िकनिक परमेँवरको इच्छाअनुसार पिवऽ आत्माले

सन्तह का िनिम्त मध्यःथता गनुह
र् न्ु छ।', रोमी १५:३० "30 भाइ हो, हाॆा

ूभ ु येशू भींट र पिवऽ आत्माको ूेम ारा मेरो िनिम्त परमेँवरसँग ूाथर्ना गनर्

र् िबन्ती गदर्छु ", १
मसँग घोर ूयत्न गर भनी म ितमीह लाई आमहपूवक

ु न्ु छ भने, पापको
कोरन्थी २:१०,११ "10 यिद भींट ितमीह मा हुनह

कारणले ितमीह का शरीर मरे का भए तापिन ितमीह का आत्मा धािमर्कताको
कारणले िजउँदा हुन्छन्। 11 तर यिद येशूलाई मरे काबाट जीिवत पानुह
र् न
ु ेका

आत्मा ितमीह मा वास गनुह
र् न्ु छ भने, भींट येशूलाई मरे काबाट जीिवत

पानुह
र् न
र् न
ु ेले नै ितमीह मा वास गनुह
ु े उहाँका आत्मा ारा ितमीह का मरणशील
शरीरलाई पिन जीवन िदनुहन
ु ेछ।", ूेिरत ८:२९ "29 तब पिवऽ आत्माले

िफिलपलाई भन्नुभयो, “जाऊ र त्यस रथको साथ लाग।”, ूेिरत १०:१९,२०
"19 जब पऽुसले आफूले पाएको दशर्नको िवषयमा िवचार गिररहे का िथए तब

पिवऽ

आत्माले

ितनलाई

भन्नुभयो, “हे र, तीन

जना

मािनसले

ितमीलाई

खोज्दै छन्। 20 उठ, र तल जाऊ, र निहचिकचाईकन ितनीह का साथ लाग,
िकनभने ितनीह लाई मैले पठाएको हुँ।” र ूेिरत २८:२५,२६ "25 उनीह

आपसमा असहमत भए, र िबदा हुन लाग्दा पावलले यो अिन्तम वक्तव्य िदए,
“ितमीह का िपता-पुखार्लाई यशैया अगमवक्ता ारा पिवऽ आत्माले भन्नुभएको
वचन ठीकै िथयो, 26 ‘यी मािनसह कहाँ गएर भन्, “सुन्न त ितमीह

सुन्छौ,

तर किहल्यै बुझ्दै नौ, हे न र् त हे छ , तर किहल्यै दे ख्दै नौ।”

के कुनै हावादारी शिक्त वा व्यिक्तत्व नभएको शिक्तले हामीह को

बीचमा आएर परमेँवर र हामीह को बीचमा हाॆो िनिम्त सहजकतार् भएर
काम गनर् सक्छ र? के त्यस व्यिक्तत्व नभएको आत्माले वा शिक्तसँग

अिधकार वा शिक्त हुन्छ जसले परमेँवरको गितिविधको बारे मा हामीलाई
दे खाउन सक्छ? के व्यिक्तत्व नभएको शिक्तसँग बोल्ने शिक्त हुन्छ र? पिवऽ

ु न्ु छ भ े
आत्मा कुनै व्यिक्तत्व नभएको शिक्त भन्दा व्यिक्तत्वभएको व्यिक्त हुनह
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कुरो मनािसव हो भनेर मािथ उल्लेख गिरएका सबै पदह ले हामीलाई

बताउँदछ।

दे हायका

पदह ले

पिवऽ

आत्माको

भावना

छ,

सोच्नुहन्ु छ

र

वाःतिवक व्यिक्तको जःतो चालामाला छ भनेर कसरी दे खाउँदछन्? हे नह
र्ु ोस्:

एिफसी ४:३० "अिन परमेँवरका पिवऽ आत्मालाई दु:िखत नतुल्याओ, जसमा
उ ारका िदनको िनिम्त ितमीह

छाप लगाइएका छौ।", ूेिरत ५:३,९ "3

तर पऽुसले भने, “ए हनिनया, पिवऽ आत्मासँग झू ट बोल्ने र जिमनको िबबीको

मोलबाट केही िहःसा आफूसँग राख्ने कुरा शैतानले कसरी ितॆो मनमा
भिरिदयो? 4 त्यो िबबी नभइञ्जेल के त्यो ितॆो आफ्नै िथएन? र त्यो िबबी

भएपिछ पिन त्यो ितॆै अिधकारमा िथएन र? यःतो काम गन िवचार ितॆो
दयमा कसरी आयो? ितमीले मािनसह लाई त होइन, तर परमेँवरलाई नै

ढाँटेका छौ।... 9 तर पऽुसले त्यसलाई भने, “ितमीह ले ूभ ुका आत्माको

परीक्षा गनर् कसरी िमलेर मतो गर्यौ? हे र, ितॆा पितलाई गा नेह

ढोकामै छन्

र ितनीह ले ितमीलाई बोकेर बािहर लै जानेछन्।”, १ कोरन्थी १२:४-११

"4 वरदानह
सेवाह

ु न्ु छ। 5
िविभन्न िकिसमका छन्, तर पिवऽ आत्मा एउटै हुनह

ु न्ु छ। 6 कामह
धेरै थरीका हुन्छन्, तर ूभ ु एउटै हुनह

धेरै

िकिसमका छन्, तर उनै परमेँवरले हरे कलाई ती काम गन ूेरणा िदनुहन्ु छ।

7 सबैका िहतको लािग नै पिवऽ आत्माको काम ूकट हुन हरे कलाई िदइएको
छ। 8 कसै लाई पिवऽ आत्मा ारा बुि का कुरा बोल्ने, कसै लाई उनै पिवऽ
आत्माअनुसार

ानका कुरा बोल्ने, 9 कसै लाई उनै पिवऽ आत्मा ारा िवँवास

गन, कसै लाई उनै एक पिवऽ आत्मा ारा रोग िनको पान वरदानह
छन्, 10 कसै लाई आँचयर् कामह
आत्माह

छु ट्

िदइएका

गन, कसै लाई अगमवाणी बोल्ने, कसै लाई

ाउन सक्ने, कसै लाई िभन्न-िभन्न िकिसमका भाषाह

बोल्ने,

कसै लाई चािहँ ती भाषाह को अथर् खोिलिदने। 11 तर यी सबै उनै एक

पिवऽ आत्माका कामह

् उहाँले हरे कलाई उहाँको इच्छाअनुसार वरदान
हुन।

िदनुहन्ु छ।" र रोमी १५:३० "भाइ हो, हाॆा ूभ ु येशू भींट र पिवऽ

आत्माको ूेम ारा मेरो िनिम्त परमेँवरसँग ूाथर्ना गनर् मसँग घोर ूयत्न गर
भनी म ितमीह लाई आमहपूवक
र् िबन्ती गदर्छु।"
कुनै पिन व्यिक्तत्वका ितन गुणह

हुन्छन्:

ानबुि

वा बुझ्ने क्षमता,

भावना र इच्छा वा िनणर्य गन दक्षता। केवल व्यिक्तलेमाऽ दु:ख वा शोकको

अनुभव गनर् सक्छ। केवल व्यिक्तलाईमाऽ धोका िदन सक्छ र झुठो कुरो गनर्
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सक्छ। केवल व्यिक्तले माऽ के गन वा नगन भनेर िनणर्य गनर् सक्छ। (कुनै

पिन मािनस ःवतन्ऽ

पमा िनणर्य गन अिधकारले सुसम्प

भएको छ भने

त्यस मािनसमा हुनपु न व्यिक्तत्वको गुणह मध्ये त्यो पिन एक मह वपूणर् गुण
भएको मा ुपछर्)। ूेम गन शिक्त केवल व्यिक्तमा माऽ हुन्छ। सत्य ूेम
असं मदे नशील हुँदैन। कसै ले कसै लाई ूेम वा माया गछर् वा ःनेह दे खाउँछ भने
त्यसमा अत्यन्त व्यिक्तगत ःपशर् हुन्छ।
व्यिक्तमा

हुनपु न

ती

सबै

गुणह ले

सुसम्प

भएकोले

पिवऽ

ु न्ु छ। उहाँको आफ्नै आत्मिनणर्य गन
आत्मालाई थाहा छ िक उहाँ को हुनह

अिधकार छ। र उहाँले आफूले सोचेको अनुसार ःवतन्ऽ

पमा काम गनर्

िनणर्य गनुह
र् न्ु छ। उहाँमा इँवरीय ूेम गन क्षमता छ। उहाँमा भएको शिक्तमा
कुनै कमजोरी छै न। उहाँ कुनै व्यिक्तत्व नभएको बल वा उजार् होइन। ब

बाइबलमा पिवऽ आत्माको बारे मा सम्बोधन गदार् ती व्यिक्तत्वह को पिहचान
िदएर बोलेको पाइन्छ। िकन त? त्यो िकनभने परमेँवर आफै पिन व्यिक्तगत

ु न्ु छ। र पिवऽ आत्मा परमेँवर हुनह
ु न्ु छ।
परमेँवर हुनह

"पिवऽ आत्मासँग व्यिक्तत्व छ। यिद उहाँमा त्यो व्यिक्तत्व छै न

भने? तब हामी परमेँवरका सन्तान ह भने उहाँले हामीलाई भ

सक्नुह ु

न

त उहाँ हामीसँग हुनसक्नुहन्ु छ। उहाँ परमेँवरको ःवभाव भएको व्यिक्त पिन

हुनपु छर्। फेिर, यिद उहाँ परमेँवर

ु ु
हुनह

भने? तब परमेँवरको िदमागमा

भएको लुिकएका रहःयह लाई उहाँले खोज्ने क्षमता हुने िथएन।"-एलेन जी
ाइट, इभान्जिलजम, पृ. ६१७बाट

पान्तिरत।

पिवऽ आत्मा कुनै हावा जःतो िबलाएर जाने वा व्यिक्तत्व नभएको

ु न्ु छ भनेर बाइबलको
नभइ व्यिक्त नै हुनह

ि कोण छ। त्यस

ि कोणलाई

आत्मसात् गदार् उहाँसँग हुने हामीह को सम्बन्धलाई व्याख्या गनर् र त्यसले

हामीह को आचरणूित हामी सं वेदनशील हुन कसरी सहयोग गदर्छ? यिद

पिवऽ आत्मा कुनै व्यिक्तत्व नभएको शिक्त वा हावा जःतो आत्मा हो
परमेँवर होइन भ े कुरालाई िवँवास हामीले गर्य भने हामीह को जीवन
कसरी फरक हुने होला?
३. पिवऽ आत्मा व्यिक्त कसरी ब

पुग्नुभएको छ? भाग २ (रोमी १५:१३)

ु न्ु छ भनेर बुझ्न खोज्नु नै हामीह को िनिम्त
पिवऽ आत्मा को हुनह

च ुनौितको िवषय हो। झ

ु न्ु छ भनेर कल्पना
हे दार् पिवऽ आत्मा व्यिक्त हुनह
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गनुर् गार्हो छ। उहाँलाई न दे ख्न सक्छ, न छु न सक्छ न त हामीह को
इच्छा अनुसार अनुभव गनर् सिकन्छ वा भावनालाई जःतो हामी अनुभव गनर्
सक्छ । परमेँवर िपता जसमा आफ्नै अमरत्व भएको शरीर छ जसलाई दे ख्न
सक्छ , छु न सक्छ

र मनोभावानले अनुभव गनर्सक्छ

(हामीह को पितत

ँ ा र हातले अनुभव गनर् नसकेतापिन उहाँको पुऽले परमेँवर िपताको ठोस
आख

अिःतत्वलाई दे ख्न, सु

र छु न सक्नुहन्ु छ)। सुसमाचारका पुःतकह ले गदार्

हामी सबैजसोलाई येशूको बारे मा ःप
मािनसक जःतो

िचऽ अनुमान गनर् सक्छ । उहाँले हामी

प धारण गनुभ
र् यो। उहाँ पापरिहत र हामी पापी भएतापिन

उहाँको मानिवय व्यिक्तत्वलाई हामीले हामीह को
तर पिवऽ आत्माको बारे मा धेरै िभ

उहाँ शारीिरक शरीर छै न। त्यसले गदार् उहाँ

दयमा कोनर् सक्छ ।
तिरकाले िचऽण गरे को छ।

ु न्ु छ जसले छु न
त्यःतो हुनह

सक्दै न भ े भावना हामीमा छ। त्यसै कारण परमेँवर िपता र परमेँवर
पुऽलाई बुझ्न सकेको जःतै उहाँको बारे मा बुझ्न हामीलाई गार्हो भएको
महसुस गछ ।

ु न्ु छ
त्यसको पिरणामःव प, पिवऽ आत्मा व्यिक्तत्वहीन शिक्त हुनह

भनेर धे रैले िनँकषर् िनकालेको पाइन्छ। तर त्यस ूकारको धारणाले पिवऽ
आत्माको सत्यताको बारे मा असली िचऽण नगरे को दे िखन्छ। बाइबलमा पिवऽ

आत्माको

बारे मा

धेरै

पदह

छन्।

तर

मान

पिवऽ

आत्मा

केवल

ु न्ु छ रे ! यिद हो भने
व्यिक्तत्वहीन भएको कुनै शिक्त वा उजार् वा बल हुनह
बाइबलमा िदएका दे हायका केही पदह को कुनै अथर् नहुन सक्छ।
ध्यान िदएर बाइबलमा लेिखएका तलको दुई पदह

पढ्नुहोस्।

त्यसमा पिवऽ आत्मालाई पिवऽ आत्माको स ा व्यिक्तत्वहीन शिक्त भ े शब्द
ूयोग गनुह
र् ोस्। तब त्यसको अथर् के हुन्छ? के ती पदह

अझ अथर्पूणर्

ु न्ु छ भनेर िवँवास गिरयो भनेमाऽ
दे िखन्छ र? पिवऽ आत्मा सही व्यिक्त हुनह
ती पदह

अथर्पूणर् भएको िकन दे िखन्छ?

रोमी १५:१३

"आशाका परमेँवरले ितमीह लाई िवँवास ारा सम्पूणर्

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

आशामा ूशःत हुन सक।"
१ कोरन्थी २:४,५

"4 मेरो उपदे श र सन्दे श घतलाग्दो र बुि पूणर्

शब्दमा िथएन, तर पिवऽ आत्माको र शिक्तको ूदशर्नमा िथयो, 5 तािक

५१

ितमीह को

िवँवास

मािनसको

बुि मा

होइन, तर

परमेँवरको

शिक्तमा

आधािरत होस्।"
"पिवऽ आत्मा र हाॆो िनिम्त असल दे िखएको हुनाले" भनेर घोषणा
गद ूेिरत

१५:२८ पद सु

गदर्छ ( पान्तिरत)। यिद पिवऽ आत्मा केवल

कुनै शिक्त, उजार् वा व्यिक्तत्वहीन बलमाऽ भएको हो भने त्यस पद अथर्पूणर्

दे िखन्दै न। यस पदले

ँ
ँ छ। परमेँवर िपता र परमेँवर पुऽ
व्यिक्तत्व भएको अक व्यिक्तलाई औल्याउ

व्यिक्त िवशेष जीवह

ु न्ु छन् भने पिवऽ आत्मा पिन व्यिक्त हुनह
ु न्ु छ।
हुनह

"िपता, पुऽ र पिवऽ आत्माको नाउँमा बिप्तःमा दे ऊ" भनेर येशूले

िवँवासीह लाई अर्हाउनुभएको छ (म ी २८:१९

पमान्तिरत)। तर यिद

ु न्ु छ र तेॐो पिवऽ आत्मा व्यिक्त होइन भने त्यस
िपता र पुऽमाऽ व्यिक्त हुनह

िनदशनको अथर् के दे खा पनर् सक्छ? तर ती ितनै जना एकै नाउँका भागह

ु न्ु छ भनेर हामीले महसुस गनुप
हुनह
र् छर् जसको नाउँमा हामी बिप्तःमा िलन्छ ।
ु न्ु छ भनेर दे खाउँछ।
यसै मा पिन िपता र पुऽको बराबरीमा पिवऽ आत्मा हुनह
एलेन जी

ाइटले यो बुि मतापूणर् भावना व्यक्त गनुह
र् न्ु छ, "ःवगर्को

ऽीएक समूहमा ितन जीिवत व्यिक्तत्वह

आत्मा।"-इभान्जिलजम्, पृ. ६१५बाट
ु न्ु छ भ े कुरामा एलेन जी
व्यिक्त हुनह

ु न्ु छ...िपता, पुऽ र पिवऽ
हुनह

पान्तिरत। त्यसकारण, पिवऽ आत्मा
ाइट पिन ःप

भएको पाइन्छ।

४. सत्यको आत्मा (यूह ा १४:६)

येशूले दे हायका पदह मा सत्यको बारे मा चचार् गनुभ
र् एको छ।

त्यसको अथर् के हो? हे नह
र्ु ोस्: यूह ा १४:६ "6 येशूले ितनलाई भन्नुभयो,
“बाटो, सत्य र जीवन म नै हुँ। म ारा बाहे क कोही पिन िपताकहाँ आउन
सक्दै न।" र यूह ा १७:१७ "17 ितनीह लाई सत्यमा पिवऽ पािरिदनुहोस्,
तपाईंको वचन सत्य हो।"

यूह ाको सुसमाचारमा सत्य भ े शब्द अत्यन्त मह वपूणर् छ।

वतर्मान पिरवेशमा सत्य भ े धारणा अत्यन्त अःष

छ। यसलाई पिरभािषत

गनर् पिन गार्हो छ। के िठक छ भ े धारणामा सत्य आधािरत हुन्छ तर

त्यसलाई व्यवहारमा उतानपछर् भ े छै न। पिँचमका दे शह मा सत्य भ े
शब्द

मीक

वा

युनानीका

दाशर्िनकह ले

सत्यको

दशर्नह मा आधािरत भएको पाइन्छ। तर ितनीह
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वारे मा

व्यक्त

गरे का

सय वषर् पिहले रहे का

िथए। सत्य भनेको व्यिक्तगत र िठक अथर् बाइबलमा िवशेष गरे र यूह ाको
येशू

सुसमाचारमा

ूःतुत

गरे को

छ:

परमेँवरको

िलिखत

वचन

बाइबल

सत्य
सत्य

ु न्ु छ
हुनह

हो

(यूह ा

(यूह ा

१४:६)।

१७:१७,

भजन

११९:१४२)। परमेँवरको सत्य हामीलाई अत्यन्त शिक्तशाली र अत्यन्त
िशषर् तिरकाले येशू

ु न्ु छ
भी को व्यिक्तमा थाहा िदइएको छ। आफू को हुनह

भनेर परमेँवरले येशू ारा ूकट गनुभ
र् एको छ। यस आत्म ानलाई बाइबलले
हामीलाई अत्यन्त ःप

पमा कोरे को छ।

पिवऽ आत्मा "सत्यको आत्मा"को

पमा कसरी काम वा सेवा

गनुह
र् न्ु छ भनेर दे हायका पदह ले कसरी दे खाउँछ? हे नह
र्ु ोस्: यूह ा १५:२६ "

“जब सल्लाहकार आउनुहन्ु छ, जसलाई म िपताको तफर्बाट ितमीह कहाँ
पठाइिदनेछु, अथार्त ् सत्यका आत्मा, जो िपताबाट आउनुहन्ु छ, उहाँले नै मेरो

िवषयमा गवाही िदनुहन
ु ेछ।" र यूह ा १६:१३ "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
ु ेछ।"

सत्यको आत्माले सबै सत्यमा हामीलाई अगुवाई गनुह
र् न
ु ेछ भनेर यूह ा

ँ
१६:१३ले हामीलाई बताउँछ। येशू भी लाई औल्याएर
पिवऽ आत्माले

उदाहारणमा, येशूले के भ ुभयो

हामीलाई सबै सत्यितर अगुवाई गनुह
र् न्ु छ।

(यूह ा १५:२६) र हाॆो िनिम्त के गनुभ
र् यो सो याद िदलाउन पिवऽ आत्माले

सहायता

र् न्ु छ।
गनुह

त्यसकारण

पिवऽ

आत्माले

हामीलाई

जुन ् सत्यितर

लै जानुहन्ु छ त्यो सत्य अत्यन्त व्यिक्तगत हो। पिवऽ आत्माले येशूलाई

उचाल्नुहन्ु छ। अथर्पूणर् जीवन र येशूसँग सत्यवादी भएर सम्बन्ध राखी रहन
हामीलाई पिवऽ आत्माले नै डोर्याउनुहन्ु छ। येशूले पिन सामरी

ीसँग

आत्माको बारे मा चचार् गनुभ
र् एको िथयो। "सत्यमा र आत्मामा परमेँवरको
आराधना गनुप
र् छर्" भनेर उहाँले भ ुभएको िथयो (यूह ा ४:२४)। पिवऽ

आत्माले हामीलाई अगुवाई ग न् भनेर हामीले िबिन्त गनुप
र् छर् भनेर हामीलाई

भिनएको छ। त्यो िकनभने पिवऽ आत्माले नै हामीलाई येशूितर लै जानुहन्ु छ।
ु न्ु छ" (यूह ा १४:६)।
र येशू "बाटो, सत्य र जीवन हुनह
बाइबलमा उल्लेख गिरएको सत्य कुनै अःप

वा सुधािरएको मत वा

िस ान्त होइन। हामीह को सृि कतार् र मुिक्तदातासँग गिहरो व्यिक्तगत र

बफादारी सम्बन्धमा सत्य समावेश भएको हुन्छ। हामीह को सृि कतार्
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"सत्यको परमेँवर" भनेर सम्बोधन गिरएको छ (व्यवःथा ३२:४ र भजन
३१:५)। त्यसकारण पिवऽ आत्मालाई "सत्यको आत्मा" भ

उिचत छ

(यूह ा १४:१७), यूह ा १६:१३)। आिखरमा परमेँवर िपताले नै हामीलाई
आत्मालाई

पठाउनुहन्ु छ

(यूह ा

१५:२६)।

पिवऽ

आत्मा

कहाँबाट

आउनुहन्ु छ त्यसले गदार् उहाँको व्यिक्तगत चिरऽलाई दे खाउँछ। उहाँ परमेँवर

ु न्ु छ भनेर पिन दे खाउँछ। सत्य कुनै मत, िस ान्त वा धारणा नभएर
हुनह
ु न्ु छ भ े आत्म ान तपाईँको िनिम्त के अथर् छ? सोच्नुहोस्।
व्यिक्त हुनह

५. पिवऽ आत्मा को हुनहु न्ु छ त्यो जा

के आवँयक छ र? (रोमी ५:५)

के पिवऽ आत्माको व्यिक्तत्व वा आफ्नै िविश

गुण छ? यो ूँन

अत्यन्त मह वपूणर् छ। यस ूँनले हामीह को आित्मक जीवनको ूत्येक
पक्षलाई अत्यन्त वाःतिवक र व्यवहािरक

पमा असर पादर्छ। "पिवऽ आत्मा

ु न्ु छ भनेर हामी मान । र उहाँ
परमेँविरय व्यिक्तत्व भएको व्यिक्त हुनह

ु न्ु छ भनेर पिन सोच । यिद
व्यिक्तत्व नभएको कुनै शिक्त, बल वा उजार् हुनह

ु न्ु छ भनेर हामीले िवँवास गर्य भने हामीबाट व्यिक्त िवशेष
त्यि माऽ हुनह

परमेँवरले पाउनुपन ौ ा, सम्मान् र ूेम जसको िनिम्त उहाँ योग्यको
ु न्ु छ त्यो उहाँबाट हामीले लुिटरहे का हुन्छ ।"-िलर्वाए इडिवन ृुम, द
हुनह

किम

अभ कम्फोटर्र, पृ. ४०बाट
मान

पान्तिरत।

ु न्ु छ भनेर
पिवऽ आत्मा रहःयमय परमेँवरको शिक्त हुनह

हामीले सोच्य । अिन हामीह का सोचह

ु क्छ: तब हे ूभ ु तपाईँले
यो हुनस

बनाउनुभएको योजना अनुसार मसँग कसरी धेरै पिवऽ आत्माले भनर् पाउँ? तर

ु न्ु छ भनेर हामीले मान्य भने
यिद पिवऽ आत्मा व्यिक्तत्व भएको परमेँवर हुनह
हामीले यो ूाथर्ना गनछ :

मेरो धेरै म पिवऽ आत्माको बनाउने अथार्त ् मेरो

सम्पूणर् जीवनका पक्षह लाई उहाँको पकडमा राख्ने? यो िवषय ःप

छ: के

तपाईँले पिवब आत्मालाई कब्जामा राख्न चाहनुहन्ु छ वा पिवऽ आत्माले

तपाईँलाई कब्जामा राखेको चाहनुहन्ु छ? के उहाँको आवाज वा असरको
िवपक्षमा तपाईँ जानुहन्ु छ? वा अत्यन्त आनिन्दत र हिषर्त भएर उहाँको

वचनलाई पालन गनर् चाहनुहन्ु छ (रोमी ८:१२-१४ र गलाती ५:१८-२४

पढ्नुहोस्)? के तपाईँको योजना अनुसार पिवऽ आत्मालाई तपाईँले ूयोग गनर्

चाहनुहन्ु छ? वा तपाईँ उहाँमािथ भर पनुर् हुन्छ? तपाईँ येशू भी

जःतो ब

के

तपाईँले पिवऽ आत्माको सहयोगको अपेक्षा गनुह
र् न्ु छ? तपाईँूित उहाँको
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िदमागमा के छ गनर् िदन के तपाईँले उहाँलाई िवँवास गनुह
र् न्ु छ? के तपाईँले
यो तथ्यलाई गिम्भर पमा िलनुहन्ु छ "ितमीह को शरीरह

पिवऽ आत्माको

् ितमीह मा पिवऽ आत्मा हुनह
ु न्ु छ र ितमीह ले परमेँवरबाट
मिन्दर हुन?

पिवऽ आत्मा पाएका छौ।" (१ कोरन्थी ६:१९

पान्तिरत)। के तपाईँको

जीवन यापनले परमेँवरको मिहमा गनर् तपाईँ चाहनुहन्ु छ?

दे हायका केही पदह ले परमेँवरको ूेम र पिवऽ आत्मा एक

आपसमा गाँिसएको पाउँछ । तपाईँको आफ्नै जीवन र समुच्च चचर्को जीवनमा
र्ु ोस्: रोमी ५:५ "आशाले
त्यस ूेमले कसरी असर पािररहे को छ? हे नह

हामीलाई िनराशा गराउँदैन, िकनिक हामीलाई िदइएका पिवऽ आत्मा ारा

परमेँवरको ूेम हाॆा

दयमा खन्याइएको छ।" र एिफसी २:१८-२२ "18

िकनिक उहाँ ारा नै हामी दुवैले एउटै पिवऽ आत्मामा िपताकहाँ ूवेश पाएका
छ।

ितमीह

19 यसरी अब ितमीह

िवदे शी र ूवासी होइनौ, तर सन्तह सँग

स ी-नागिरक र परमेँवरको पिरवारका सदःयह

त्यो घराना ूेिरतह

भएका छौ। 20

र अगमवक्ताह को जगमािथ बसालेर िनमार्ण भएको छ, र

ु न्ु छ। 21 उहाँमा पूरै घर ठीकसँग
भींट येशू आफैचािहँ मुख्य कुने-ढु ो हुनह

ु ा एउटै पिवऽ मिन्दर हुनलाई ब दै जान्छ। 22 अिन
एकैसाथ जोिडएर ूभम

पिवऽ आत्मामा परमेँवरको वासःथान हुनलाई ितमीह

पिन उहाँमा एकसाथ

िनमार्ण हुँदैजान्छौ।"

व्यिक्तत्व भएको व्यिक्तले माऽ एक आपसमा ःवतन्ऽ

पमा सहकायर्

गनर् सक्छ। हामीह को व्यिक्तत्व र समुच्च पमा चचर्लाई पिरवतर्न गनर्
पिवऽ

आत्माले

अगुवाई

गनुह
र् न्ु छ।

त्यसकारण

उहाँसँग

सहकायर्

गनर्

हामीह लाई आ ान गिरएको छ। ऽी-एक परमेँवरमा (िपता, पुऽ र पिवऽ

ु न्ु छ भनेर ःवीकार गनुर् आवँयक
आत्मा) पिवऽ आत्मा पिन एक व्यिक्त हुनह
छ। तर यिद हामीले सो ःवीकार गरे न भने? तब उहाँलाई पन्छाएर बःन
हामीलाई सिजलो हुनेछ। उहाँको आ ानलाई नसु

हामीह को

दयलाई

कठोर बनाउन हामीलाई सिजलो हुनसक्छ। उहाँको अगुवाईमा वा ूभावमा
हामीह को जीवनलाई पिरवतर्न नगरोस् भनेर हामीह का

दयह

कडा पिन

पानर् सक्छ । हामी पितत भएका छ भनेर हामीले जिहले पिन सिम्झनुपछर्।
हामी पापले गदार् हामीह को ःवभाव, चिरऽ र िनयतह
छन्।

परमेँवरबाट

पाउने

जीवन

पिरवितर्त

गन

क्षतिवक्षत भएका

अनुमको

आवँयकता

हामीलाई जिहले पिन चािहरहे को हुन्छ। त्यसले गदार् हामीह को जीवनमा जे
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उिचत वा िठक छ सो गनर् पिवऽ आत्माले सम्झाइरहने आवाजलाई पन्छाउने
ूवृि बाट हामी जोिगनु अत्यन्त आवँयक छ। यथाथर्मा भ े हो भने
हामीह को जीवनका जितसुकै धेरै पक्षह

छन् ितनीह लाई उहाँमा सुिम्पनु

आवँयक छ।

"पिवऽ आत्मालाई हामी ूयोग गनर् सक्दै न । पिवऽ आत्माले

हामीलाई ूयोग गनर् िदनुपछर्।"-एलेन जी
६७२बाट

पान्तिरत। एलेन जी

ाइट, िडजाएर अभ एजेज,् पृ.

ाइटले व्यक्त गनुभ
र् एको त्यस उद्गारलाई

तपाईँ के भ ुहन्ु छ? पिवऽ आत्माले हामीलाई कसरी ूयोग गरन िदने?

(हे नह
र्ु ोस्: िफिलप्पीह लाई २:१३ "िकनिक ितमीह लाई उहाँको असल
अिभूायअनुसार इच्छा गन र काम गन दुवै तुल्याउनलाई परमेँवर ितमीह मा

काम गनुह
र् न्ु छ।"
उपसं हार:

साममी उपलब्ध भएमा थप जानकारी: एलेन जी
आत्मासम्बधी

लेखेका

द

िडजाएर

अभ

एजेजको

पृ.

ाइटले पिवऽ
६६९-६७२

र

इभान्जिलजम, पृ. ६१३-६१७ पढ्नुहोस्।

येशूले आफ्ना चेलाह लाई म ी १८:२०मा काम गनर् ितनीह लाई

िनयुिक्त गिरएको भनेर भ ुभएको छ: "अिन येशू चेलाह कहाँ आउनुभयो र
भ ुभयो, "ःवगर् र पृथ्वीको सबै अिधकार मलाई सुिम्पएको छ। त्यसकारण
ितमीह

गएर सबै दे शका मािनसह लाई चेला बनाउनुपछर्। िपता, पुऽ र

पिवऽ आत्माको नाउँमा बिप्तःमा दे ऊ। मैले ितमीह लाई िनदशन िदएको

अनुसार सबै कुरा पालन गनर् िसकाऊ। अत्यन्त अिन्तम समयसम्म म
ितमीह को साथमा सध हुनेछु भ े कुरामा धुक्क बन।" ( पान्तिरत)। याद

गनुह
र् ोस्, येशूले उहाँका चेलाह लाई िपता, पुऽ र पिवऽ आत्माको "नाउँमा"

बिप्तःमा िदएर चेला बनाऊ भ ुभएको छ। उहाँले बहुवचन ूयोग गरे र िपता,

पुऽ र पिवऽ आत्माका 'नाउँह मा" बिप्तःमा दे ऊ भ ुभएन तर केवल
"नाउँ"माऽै। यो "नाउँ" भ े शब्द मीक भाषाको ओनोमा (onoma)बाट
आएको हो। यो शब्द शिक्तशाली छ िकनभने हामीले आराधाना गन परमेँवर

ु न्ु छ भनेर ूमािणत गदर्छ। व्यवःथा ६:४मा लेिखएको
ऽीएक परमेँवर हुनह
ु न्ु छ!"
छ "ओ इॐाएल, सुन:् परम ूभ ु हाॆो परमेँवर एक हुनह

५६

यस अध्यायमा हामीले एक उल्लेखनीय िवषयमा केिन्ित भय । िपता

र पुऽ व्यिक्तह

ु न्ु छ र उहाँह मा व्यिक्तत्वह
हुनह

छन् भनेर कसै ले सोधेको

पाइन्दै न। त्यसकारण पिवऽ आत्माको व्यिक्तत्व र व्यिक्तको बारे मा कसै ले
सोध्नु िकन आवँयकता छ त? परमेँवरले हामीलाई ूेम, हे रचाह र सान्त्वना

िदएर हामीसँग र हामीबाट काम गिररहनुहन्ु छ भनेर बाइबलले भन्दछ।

ु न्ु छ र उहाँले के गनुह
त्यसमा पिवऽ आत्मा पिन को हुनह
र् न्ु छ भ े कुरामा पिन

हामी यिकन छ । िपता र येशू जःतै शिक्त भएको पिवऽ आत्मा पिन व्यिक्त
ु न्ु छ भनेर थाहा पाउनु कित असल छ। हो, त्यसको बारे मा पूरा थाहा
नै हुनह

पाउन हामीलाई गार्हो छ। फेिर त्यसै बखत ज्योित र हावा जःतो आधारभूत

कुराह को बारे मा पिन हामीलाई कितपय कुराह

थाहा छै न। त्यसै कारण

पिवऽ आत्माको बारे मा पिन पूरा थाहा पाउन नसक्नुमा हामी अचम्म
मा ुह्ु ।
िचन्तनमनन:
अ.

ु न्ु छ कुनै दशर्न, तकर् र धारणा होइन भ े
सत्य भनेको व्यिक्त हुनह

कुराले हामीलाई कःतो आभास् िदन्छ? येशू आफै सत्य िकन
ु एको छ?
हुनभ

आ.

ाइटले लेखेकी िछन् "पिवऽ आत्मा परमेँवर जःतै

एलेन जी

ु न्ु छ। पिवऽ आत्मा ती आधारह मा िहँड्नुहन्ु छ।"व्यिक्त हुनह

इभान्जिलजम, पृ. ६१६बाट

पान्तिरत। पिवऽ आत्मा कुनै

ु न्ु छ भनेर
आकार वा शरीर नभएको आत्मा नभएर वाःतिवक हुनह
उक्त भनाईले हामीलाई कसरी िसकाउँछ?

इ.

ु न्ु छ भनेर हामीले यस अध्यायमा िसकेका
पिवऽ आत्मा व्यिक्त हुनह
कुराह

फेिर सोच्नुहोस्। कुन कुराह ले तपाईँलाई सान्त्वना

िदन्छ? उहाँको बारे मा के व्यिक्तत्व छ जुन ् तपाईँको िनिम्त
अथर्पूणर् छ?

ई.

व्यिक्तत्व भएको व्यिक्तसँग की व्यिक्तत्व नभएको आत्मा वा
बलसँग

तपाईँ

कारोबार

गनर् चाहनुहन्ु छ?

तपाईँको

तपाईँको आःथा र तपाईँ आफैको बारे मा के िसकाउँछ?
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जवाफले

