बि तसमा र पिवत्र
आ माले भिरनु

५

यस अध्यायका मूल पदह : मकूर्स १:८, एिफसीह लाई ५:१८, ूेिरत
१३:५२, लूका ११:८-१०, ूेिरत ५:३२, गलाती ५:१६-२६।

यस अध्यायको कण्ठ गनुपर् न मूल सार पद: "चोरले त चोनर्, मानर् र नाश गनर्
ँ जितसुकै सम्भब हुन्छ
आउँछ। तर मािनसह ले जीवन पाओस् भनेर म आए।

त्यितसम्म भिरपूणर् जीवन ितनीह मा होस् भ े म चाहन्छु ।" (यूह ा १०:१०
पान्तिरत)।

येशूका भक्तह

भएको है िशयतले हामी सबै जना पिवऽ आत्माले

भिरनुपछर्। उहाँिबना हामीले गन कुनै पिन वगाही शिक्तिहन हुन्छ। उहाँिबना
हामीह को इसाई जीवन भारी हुन्छ। हामी िसिक्षत ह ला, हामीमा अनेक

ूितभाह

होला र बोल्न सक्ने क्षमता पिन अत्यन्त उल्लेखनीय होला। तर

हामीमा पिवऽ आत्मा छै न भने परमेँवरले चाहनुभएको जीवनको अनुभव हामी
गनर् सक्दै न । त्यसको अथर् हामीले मुिक्त पाउँछ

भनेर हामी िवँवःत

हुनसक्दै न । ूेभ येशूलाई सेवा गरे र पाउन आनन्द हामीले अनुभव गनर्
सक्दै न । (हामी केवल "जय मसीह" भनेर अिभभावदन गन नाउँमाऽको इसाई

हुनेछ )। तर िबिँचयन वा इसाई भनेर नाउँ कहलाउँदैमा वाःतिवक

येशूभक्त नै हुन्छ भ े छै न।

पमा

तर हामी ूसःतमाऽा जीवन जीयोस् भ े येशूको चाहना छ। हामी

खुशी र अथर्पूणर् जीवन जीएको उहाँ चाहनुहन्ु छ। जुन जीवन हामीले

िबताउनुपछर् त्यो जीवन िबताओस् भ े जीवन उहाँ हामीलाई िदन चाहनुहन्ु छ।
हामीह को जीवन सबै जीवनको ॐोतमा जरा गािडयोस् भ े उहाँ चाहनुहन्ु छ।

त्यो ॐोत येशू भी

ु न्ु छ। उहाँले भ ुभयो, "बाटो, सत्य र जीवन मै हुँ।
हुनह

परमेँवर िपताकहाँ म ारा बाहेक कोही पिन आउँदैन।" (यूह ा १४:६
पान्तिरत)।

त्यसको

अथर्

त्यस

भिरपूणर्

वा

अथर्पूणर्

जीवन

िबताउन

त्यसबेलामाऽ सम्भव हुन्छ जब हामीह को जीवनका सबै पक्षह लाई येशूसँग
जोड्न

िदयो भनेमाऽ। र येशूसँग जोड्न त्यसबेला सम्भब हुन्छ जब

हामीह को जीवनमा पिवऽ आत्माले काम गनुह
र् न्ु छ।
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बाइबलले बताएको अनुसार पिवऽ आत्माको बिप्तःमा पाउनु भनेको
के हो भ े िबषयमा यस अध्याय केिन्ित हुनेछ। पिवऽ आत्माबाट भिरनु

भनेको के हो भनेर हामी िसक्नेछ । यिद येशूलाई हामीले िवँवास गछ र
उहाँको इच्छा अनुसार हामी चल्छ भने हामी पिवऽ आत्माले भिरएका छ भ े
केही ूमाणह

पिन हामी हे नछ ।

१. पिवऽ आत्माको बिप्तःमा (मकूर्स १:८)
बिप्तःमा िदने यूह ाले जनसमूहलाई भनेका िथए, "मैले ितमीह लाई

पानीले बिप्तःमा िदएको छु , तर उहाँले ितमीह लाई पिवऽ आत्माले बिप्तःमा

िदनुहन
ु ेछ। मकूर्स 1:8। यस पदलाई मध्यनजरमा राखेर दे हायका केही पद

पढ्नुहोस्। पिवऽ आत्माले येशूभक्तह लाई बिप्तःमा िदनु बाहे क उहाँले अ

के मह वपूणर् काम गनुह
र् न्ु छ सो हे नह
र्ु ोस्: म फ ३:११ "11 “मचािहँ त

ितमीह लाई पँचा ापको लािग पानीले बिप्तःमा िदन्छु , तर मपिछ आउनुहन
ु े

ँ उहाँले
ु न्ु छ, जसका जु ा बोक्ने योग्यको म छै न।
मभन्दा अझ शिक्तशाली हुनह

ितमीह लाई पिवऽ आत्मा र आगोले बिप्तःमा िदनुहन
ु ेछ।", लूका ३:१६

"तब यूहन्नाले ती सबैलाई जवाफ िदए, “म ितमीह लाई पानीले बिप्तःमा

ु न्ु छ, जसका जु ाको िफ ा
िदन्छु , तर एक जना मभन्दा शिक्तशाली आउँदैहन
ु ह
ँ
खोल्ने लायकको म छै न।
उहाँले ितमीह लाई पिवऽ आत्मा र आगोले

बिप्तःमा िदनुहन
ु ेछ।", यूह ा १:३२-३४ "32 यूहन्नाले यसो भन्दै गवाही
िदए, “मैले पिवऽ आत्मालाई ढु कुरको

पमा ःवगर्बाट ओलर आई उहाँमािथ

बःनुभएको दे ख। 33 मैले उहाँलाई िचनेको िथइन,ँ तर जसले मलाई पानीले

बिप्तःमा िदनू भनी पठाउनुभयो, उहाँले नै मलाई भन्नुभयो, ‘जसमािथ ितमी
पिवऽ आत्मालाई ओलर्ंदै र बःदै गनुभ
र् एको दे ख्छौ, पिवऽ आत्माले बिप्तःमा

ु न्ु छ।’ 34 मैले दे खेको छु , र गवाही िदएको छु , िक
िदनुहन
ु े उहाँ नै हुनह

ु न्ु छ।”, ूेिरत १:४, ५ " ितनीह सँग भोजनमा
परमेँवरका पुऽ उहाँ नै हुनह
बःनुहँद
ु ा उहाँले (येशूले) ितनीह लाई यःतो आदे श िदनुभयो, “ितमीह

र् एको ूित ाको ूतीक्षा गर।
य शलेमबाट कतै नजाओ, तर िपताले गनुभ
यसबारे ितमीह ले मबाट सुिनसकेका छौ।” ५ िकनभने यूहन्नाले त पानीले
बिप्तःमा िदए, तर अबका थोरै िदनमा पिवऽ आत्मामा ितमीह को बिप्तःमा

हुनेछ।” र ूेिरत ११:१५, १६ "15 “जब मैले (पऽुऽ) बोल्न थाल, तब

सु मा

हामीमािथ

ु एकोजःतै
ओलर्नभ

पिवऽ
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आत्मा

ितनीह मािथ

पिन

ु यो। 16 तब ूभ ुले भन्नुभएको त्यो वचन मलाई याद भयो, ‘यूहन्नाले
ओलर्नभ
त पानीले बिप्तःमा िदए, तर पिवऽ आत्मामा ितमीह को बिप्तःमा हुनेछ।’
नयाँ

करारमा

केवल

सातवटामाऽ

पदह

छन्

जसले

पिवऽ

आत्मा ारा बिप्तःमा िदने कुराको चचार् गिरएको छ। चारवटा पदह ले

ँ
बिप्तःमा िदने यूह ा र पेिन्टकोःटलाई औल्याइका
छन्। पेिन्टकोःटको
समयमा येशू भी ले उहाँका चेलाह लाई पिवऽ आत्मा िदनुभएको िथयो।
त्यस बरदानले मुिक्तको इितहासका अिन्तम िदनह
सुसमाचारका चारै वटा पुःतकह ले

सु

भएको दे खाउँछ।

पिवऽ आत्माको बिप्तःमाको

् तर म ी, मकूर्स र लूकाका पुःतकह भन्दा यूह ाको
बारे मा चचार् गछर्न।
पुःतकमा पिवऽ आत्माको बिप्तःमाको बारे मा केही फरक तिरकाले उल्लेख

गिरएको छ। पिवऽ आत्माको बिप्तःमा भिवंयमा हुने भनेर यूह ाले भनेका

छै नन्। ब

पिवऽ आत्माको बिप्तःमा भनेको िनरन्तर पमा अनुभव गन

ूिबया हो भनेर युह ाले उल्लेख गदर्छन्। िवँवासीको जीवनमा पिवऽ
आत्माको बिप्तःमाले उसलाई िनरन्त पमा शिक्त िदइरहे को हुन्छ (यूह ा
१:३३)।

यूह ा १:३३ भन्दा अिघ यूह ा १:२९मा येशूको अत्यन्त मह वपूणर्

कामको बारे मा उल्लेख गिरएको छ। त्यो हो उहाँले हामीह को पाप उठाई

लानुहन
ु े काम। अिन पिछका पदह मा येशूले हामीह लाई पिवऽ आत्मा

िदनुहन
ु े काम यूह ाले उल्लेख गदर्छन्। ती दुवै काम ूेिरत २:३८मा पऽुसले

िदएको ूित ामा उल्लेख गिरएको छ: "पऽुसले ितनीह लाई भने, “पँचा ाप

गर, र ितमीह का पाप-क्षमाको िनिम्त येशू भींटको नाउँमा ितमीह

ूत्येकले

बिप्तःमा लेऊ, र ितमीह ले पिवऽ आत्माको वरदान पाउनेछौ।" येशूका
चेलाह का

ँ ाह
आख

भी ितर

खोिलएका

िथए।

तब

पापको

क्षमा

र

िवँवासीह को जीवनमा पिवऽ आत्माको आगमनको बारे मा िवँवःत हुन्छन्।
ँ ो हािकम कनिलयसको घरमा िवँवासीह
रोमी िसपाहीक
जम्मा हुँदा त्यही
अनुभव ितनीह ले गरे का िथए भने ूेिरत १०:४३,४४मा उल्लेख गिरएको

छ। पिछ य शलेमको चचर्मा जम्मा भएका यहू दी इसाई अगुवाह लाई कसरी
अन्यजाितले पिन यहू दी इसाईह सरह मुिक्त पाए र पिवऽ आत्माको आगमनमा
सहभागी भए भनेर ःपि करण िदएका िथए (ूेिरत ११:१६)। कनिनयस र
उनको घरमा जम्मा भएका सबै मािनसह मा पिवऽ आत्मा खिननुभएको िथयो
भनेर उनले भन्दछन्। त्यसकारण ितनीह ले पानीको बिप्तःमा िलनबाट कसै ले
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पिन रोक्न सक्दै न भनेर पऽुसले िजिकर गदर्छन्। पानीको बिप्तःमा भनेको

पँचातापको बिप्तःमा अथार्त ् पापबाट फकर सत्य जीवन िबताउने ूित ाको
ूमाण हो (ूेिरत २:२८-३९)। के हामीले पिवऽ आत्मा पाउन चाहना गछ ?

तब हामी पापबाट फकर्नुपछर्। र हामी येशूको नाउँमा बिप्तःमा िलनुपछर्।
जान्छ।

नयाँ करारमा पिवऽ आत्माको पाउने र पानीको बिप्तःमा सँगसँगै
दुवैले

हामीह को

नयाँ

जन्मलाई

ँ
ँ छन्।
औल्याउ

यो

िकनभने

बिप्तःमामा हामी येशू भी को हुन्छ । येशूले हामीलाई पिवऽ आत्मा िदनुहन्ु छ
त? हामीह

उहाँको शिक्तमा चल

भनेर हो। र अ

मािनसह लाई

सुसमाचार बाँड्न सक भनेर पिन हो। येशूले हामीह को पाप मेटाउनुहन्ु छ
भ े शन्दे श सुसमाचार हो।
सबै येशूभक्तह

पिवऽ आत्मामा सहभागी हुन अपेक्षा गिरएको छ।

जितजना पिवऽ आत्मा ारा बिप्तःमा पाएका छन् ितनीह

िवँवासीह को एक

शरीर वा चचर् हुन जान्छ भनेर पावलले १ कोरन्थी १२:१३मा भन्दछन्।
येशूलाई िवँवास गछु र् भ े सबै अनुयायीह

दयमा र िदमागमा एक हुन ु

् "सबैजना" भ े शब्द अत्यन्त
कितको मह वपूणर् छ भनेर उनले चचार् गछर्न।
मह वपूणर् छ। सबै िवँवासीह

पिवऽ आत्माको बिप्तःमाको कारण येशूमा

एक हुन ु पछर् भनेर पावलको िजिकर छ।

पिवऽ आत्माबाट बिप्तःमा िलनु भ े कुरामा तपाईँको आफ्नै अनुभव

के छ? पिवऽ आत्माको अगुवाईमा चल्नु तपाईँको िनिम्त कितको अथर्पूणर् छ?

पिवऽ आत्माले तपाईँको जीवनमा काम गनुभ
र् एन भने तपाईँको जीवन कःतो
होला?
२. पिवऽ आत्माले भिरपूर हुन ु (एिफसी ५:१८)
पिवऽ आत्माले भिरनुको अथर् के हो? हामीह को जीवनमा कसरी

पिवऽ आत्मालाई भनर् िदने अथार्त ् पिवऽ आत्माको पकडमा हामी रहन हामीले
के गनुप
र् छर्? दे हायका पदह

हे नह
र्ु ोस्: एिफसी ५:१८ "दाखम ले नमाि ओ,

कारण त्यो िवलािसता हो, तर पिवऽ आत्माले भिरपूणर् होओ।", ूेिरत १३:५२

"चेलाह

आनन्द र पिवऽ आत्माले पिरपूणर् भए।" र रोमी ८:९ "यिद साँच्चै

परमेँवरका आत्मा ितमीह मा वास गनुह
र् न्ु छ भने, ितमीह

पापमय ःवभावमा

ु न्ु न
होइन, तर पिवऽ आत्मामा हुन्छौ। तर कुनै मािनसमा भींटका आत्मा हुनह

भनेता त्यो उहाँको हुँदैहोइन।"
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ूथमत: हामी बिप्तःमा िलएर भी को अिधनमा हुनपु छर्। अिन हामी
पिवऽ आत्माको शिक्तमा हामीह को जीवनलाई पिरचालन गनुप
र् छर्। पिवऽ
आत्मा जीउनु भनेकै उहाँको आत्माले भिरनु हो। नयाँ करारमा धेरै पदह
छन् जसले ती मािनसह को बारे मा

भन्दछन् जो पिवऽ आत्माले भिरएका िथए

(लूका १:४१,६७, ूेिरत २:४, ूेिरत ४:८,३१, ूेिरत ९:१७, ूेिरत

१३:९)। ूेिरत पावलको अनुसार पिवऽ आत्माले भिरएको मािनस त्यो हो जो

आफ्नो जीवन पूणर्

पमा परमेँवरलाई सुिम्पएको हुन्छ। त्यस व्यिक्त पिवऽ

आत्माको अगुवाईमा चल्न आफूलाई उपलब्ध गराएको हुन्छ। परमेँवरको

आफ्नै काम अब त्यस व्यिक्तको जीवनमा गनुर् हुन्छ।
पिवऽ आत्माले भिरनु भनेको के हो त? त्यसको अथर् हामीह को

जीवनको सम्पूणर् पक्षह लाई उहाँमा सुम्पनु हो र ितनीह लाई उहाँको इच्छा

अनुसार पिरवतर्न गनर् उहाँमै छोड्नु हो। अिन हामीह को िहँडाई, हामीह को
बोिलचािल र सोचिबचारले येशूलाई दे खाउँदछ।

हामी त्यसबेला पिवऽ आत्मा पाउँछ जब हामी येशूको बारे मा सुनेर

उहाँलाई िवँवास गछ (गलाती ३:१४)। अिन बिप्तःमाको समयमा (िततस

३:५,६) िवँवास ारा हामीले पिवऽ आत्मा पाउँछ (गलाती ३:१४)। तर
िदनिदनै पिवऽ आत्माले भनर् हाॆो ूयास जािर गनुर् ज री छ। गत वषर्मा वा
गत मिहनामा र िहजो पिन हामीले अनुभव गरे को शिक्तशाली अनुभवको
आधारमा आज हामी जीउन सक्दै न । ूत्येक िदन परमेँवरको आत्माले हामी
भिरनुपछर्। िकन त? िकनभने ूत्येक िदन वा ूत्येक क्षण हामीह को
जीवनमा नयाँ नयाँ पिरक्षा र दु:खक ह

आउँछन्।

ूेिरत १३:५२मा मीक भाषामा अनुवाद गिरएको "भिरनु"को अथर्

"सबै समयमा भिरएको" भ े अथर् जनाउँछ। त्यसको अथर् पिवऽ आत्माले

भिरनु भनेको जीवनमा केवल एक पल्टमाऽ अनुभव गरे र जोशले भिरनु होइन।

पिवऽ आत्माले भिरने ूिबया हामीले िदनिदनै खोज्नुपछर् र पाउनुपछर्। त्यसको

अथर् पिवऽ आत्माले भिरनु भनेको िनरन्तर पमा दोहोर्याइरहनुपछर्। अिन

हामीह को जीवनको सबै भागह मा उहाँको उपिःथितले भदर्छ। र हामीले
कःतो जीवन िबताउनुपछर् सो िबताउन हामीलाई परमेँवरले शिक्त, क्षमता वा
बल िदनुहन्ु छ।

पिवऽ आत्माले भिरनुको अथर् यो होइन िक उहाँको धेरै शिक्तलाई

हामीले अ ाल्नु वा हामीह ले पिवऽ आत्मालाई चलाउनु। तर हामीमा भएको
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जीवनका पक्षह लाई अझ धेरै उहाँले सम्हाल्न िदनु हो। हामीह को जीवनको

ूत्येक

पक्षलाई

िदनिदनै

उहाँलाई

सुम्पनु पछर्।

अिनमाऽ

परमेँवरको

मिहमाको िनिम्त उहाँले हामीलाई ूयोग गनर् सक्नुहन्ु छ।
"जसको

दयमा िवँवास ारा येशू रहनुहन्ु छ त्यसले पिवऽ आत्मा

पाएको हुन्छ भ े कुरामा तपाईँह लाई बुझाउन सहायता गनर् चाहन्छु । ूत्येक

व्यिक्त जसले येशू भी लाई आफ्नो मुिक्तदाता भनेर महण गछर् उसले पिवऽ

आत्मा पाइसकेको हुन्छ। ूत्येक िवँवासीलाई पिवऽ आत्माले अगुवाई

गनुह
र् न्ु छ। उहाँले त्यस व्यिक्तलाई पिवऽ वा सन्त बनाउनुहन्ु छ। अिन पिवऽ

आत्माले नै उसको जीवनमा परमेँवरको बारे मा साक्षी िदनुहन्ु छ।"-एलेन जी
ाइट, मानुिःबप्ट िरिलजेज,् ठे ली १४, पृ. ७१बाट

पान्तिरत।

३. पिवऽ आत्मा पाउन हामीले के आवँयकता पूरा गनुप
र् छर्?: भाग १ (ूेिरत
२:३७,३८)

पिवऽ आत्मा पाउन परमेँवरको वचनमा लेिखएका आवँयकताह

मा

िकन ज री छ? हे नह
र्ु ोस् ूेिरत ५:३२ “हामी यसको साक्षी छ

र

परमेँवरले आफ्ना आ ापालन गनह लाई िदनुभएको पिवऽ आत्माले पिन

ु न्ु छ।”
साक्षी िदँदै हुनह

चाहे ूेिरतह को समयमा होस् वा आज होस्, पिवऽ आत्मा ती

सबैलाई िदइएको छ जसले परमेँवरका आ ाह

् ूेम र आ ा
पालन गछर्न।

पालन वा वचनको पालन गनुर् हातेमालो गरे र अिघ बढ्छ भनेर बाइबलले

दे खाउँछ। सत्य आःथा वा परमेँवरमािथ िवँवासले परमेँवरको वचनलाई
िशरोपर गरे र चलेको दे खाउँछ। हामीह को सारा

दयले परमेँवरमािथ

िवँवास गनुप
र् छर्। त्यही िवँवास र परमेँवरमािथ भरपन आधारमा हामी
उहाँका आ ाह

पालन गछ । येशू आफैले भ ुभयो, “जसले मलाई ूेम गछर्

उसले मेरा िशक्षाह लाई पालन गछर्" (यूह ा १४:२३

पान्तिरत)।

परमेँवरको वचन पालन गनुर् वा आ ा पालन गनुर् भनेको करकापमा
नभएर ूत्येक मािनसले आफ्नो ःविववेक ूयोग गरे र िनणर्यमा चल्नु हो। यिद
कोही परमेँवरको चाहना अनुसार चल्यो भने उसले उहाँको इच्छा अनुसारको

जीवनशैलीमा

िहँड्छन्।

परमेँवरको

वचनलाई

मानेर

चल्दा

हामीह को

ु न्ु छ भनेर ःवीकानर् सहयोग िमल्छ (लूका ६:४६)। १
मुिक्तदाता येशू हुनह

यूह ा २:४,५मा हामी यसरी पढ्छ , “कसै ले भन्छन् रे , “मैले परमेँवरलाई
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िचनेको छु ।" तर त्यस मािनसले परमेँवरको िनदशन पालन गदन रे । तब

त्यो मािनस फताहा हो र उसले सत्य कुरा भिनरहे को छै न। यिद कसै ले

परमेँवरको वचनलाई पालन गछर् तब त्यो मािनसले परमेँवरलाई ूेम गरे को
ूमािणत गछर्। यी कुरै को आधारमा हामी परमेँवरमा छ भनेर दे खाउँछ।"

( पान्तिरत)। यी शब्दह

अत्यन्त कडा छन्। यूह ाबाट हामीलाई यो पिन

जानकारी िदएको छ, “जो मािनस परमेँवरका आ ाह

पालन गछर् त्यो

मािनस परमेँवरसँग गाँिसएर बसेको हुन्छ। अिन परमेँवरपिन ऊसँग गाँिसएर

बसेको हुन्छ। यसरी नै परमेँवर हामीमा छ भनेर दे खाउँदछ। त्यो हामीलाई

थाहा छ िकनभने परमेँवरले हामीलाई िदनुभएको पिवऽ आत्मा ारा हामीलाई
जानकारी िदएको छ।" (१ यूह ा ३:२४

पान्तिरत)। त्यसकारण जसजसले

परमेँवरले िदनुभएको िनदशन पालन गछर् तब ितनीह को िदमागमा शािन्तले
राज गरे को हुन्छ।
यहू दा १७-२१ले िकन भन्दछ िक हामीह
व्यवहारबाट अलग बःनुपछर्? कसरी हामीह का
िनयतह

र सोचिबचारह लाई शु

नराॆो सोच र नराॆो

दय अथार्त ् मनह

वा

राखे पिवऽ आत्मा हामीह मा भनर् सहयोग

हुन्छ? हे नह
र्ु ोस्, “17 तर िूयह , हाॆा ूभ ु येशू भींटका ूेिरतह ले अिघ नै

भनेका कुराह लाई निबसर्। 18 ितनीह ले भनेका िथए, आिखरी समयमा ठ ा
गनह

हुनेछन्। उनीह

परमेँवर नमानी आफ्नै इच्छाह मा लाग्छन्। 19

ितमीह लाई फाटोमा ल्याउने मािनसह

्
यी नै हुन।
ितनीह

ु न्ु न।
िवचारमा रहन्छन्, तर ितनीह मा पिवऽ आत्मा हुनह

सं सारकै

20 तर िूयह ,

ितमीह चािहँ पिवऽ िवँवासमा बिलयो भएर बढ्दै जाओ। पिवऽ आत्माको

शिक्तमा रहे र ूाथर्ना गर। 21 ूभ ु येशू भींटले अनुमह िदनुहन
ु े अनन्त जीवन

पखर्ंदा परमेँवरको ूेममा लािगरहो।"

जब हामी सांसािरक चालचलनमा चल्छ वा चल्न मनपराउँछ तब

हामीह को जीवनमा पिवऽ आत्माको आगो बिलरहन सक्दै न। त्यसकारण
हामीह मा परमेँवरको ूेमले

भिरनुपछर्। ूाथर्ना ारा हामी परमेँवरसँग

्
सम्बन्ध राखीछोड्नुपछर्। यिद त्यसो गरे मा ूाथर्ना र परमेशवरको
ूेमले
अशु , फोहरी, असभ्य तथा अिश

सोच र व्यवहारबाट हामी सुरिक्षत

हुनसक्छ । यिद हामीमा ूाथर्ना र परमेँवरको ूेम छ भनेर हामीमा पिवऽ
आत्माको शिक्त, ूेम र अनुशासन हुन सहयोग हुन्छ (२ ितमोथी १:६,७)।
हामीह को आफ्नो ःवाथीर् भावनसँग घनघोर सं घषर् गनुप
र् छर्। अिनमाऽ हामी
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कःतो खालको मािनस हुनपु छर् सो हुन सक्दछ । तर हामी आफैले आफूसँग

लड्न सक्दै न । हामीह लाई परमेँवरको सहायताको खाँचो छ। हामीह ले
दुई कुरा रोज्न सक्छ : हामीह का

दय र िदमाग अथार्त सोचिबचारह

पिवऽ आत्मालाई सुम्पने िक हामीह को शारीिरक पापपूणर् चाहना वा
मह वाकाँक्षाह ले हामीमािथ शासन गनर् िदने?

“आफूलाई पन्छाएर चल्ने मािनस कितको उपयोगी हुन्छ त्यसको

िसमाना हुँदैन। त्यस व्यिक्तले उसको

दयमा पिवऽ आत्मालाई काम गनर्

िदएको हुन्छ। त्यो मािनसले यःतो जीवन िबताउँछ िक ऊ पूरा

परमेँवरको हो भनेर दे खाउँछ।"-एलेन जी
२५०,२५१बाट

पमा

ाइट, द िडजाएर अभ एजेज,् पृ.

पान्तिरत। तपाईँको आित्मक जीवनमा ती वचनह

अनुसार

कसरी जीउनुहन्ु छ?
४ पिवऽ आत्मा पाउन हामीले के आवँयकता पूरा गनुप
र् छर्? भाग २ (ूेिरत
५:३२)

पिवऽ आत्मा पाउन परमेँवरको वचनमा लेिखएका आवँयकताह

मा

िकन ज री छ? हे नह
र्ु ोस् ूेिरत ५:३२ “हामी यसको साक्षी छ र परमेँवरले

आफ्ना आ ापालन गनह लाई िदनुभएको पिवऽ आत्माले पिन साक्षी िदँदै

ु न्ु छ।”
हुनह

चाहे ूेिरतह को समयमा होस् वा आज होस्, पिवऽ आत्मा ती सबैलाई

िदइएको छ जसले परमेँवरका आ ाह

् ूेम र आ ा पालन
पालन गछर्न।

वा वचनको पालन गनुर् हातेमालो गरे र अिघ बढ्छ भनेर बाइबलले दे खाउँछ।
सत्य आःथा वा परमेँवरमािथ िवँवासले परमेँवरको वचनलाई िशरोपर गरे र

चलेको दे खाउँछ। हामीह को सारा

दयले परमेँवरमािथ िवँवास गनुप
र् छर्।

त्यही िवँवास र परमेँवरमािथ भरपन आधारमा हामी उहाँका आ ाह

पालन

गछ । येशू आफैले भ ुभयो, “जसले मलाई ूेम गछर् उसले मेरा िशक्षाह लाई
पालन गछर्" (यूह ा १४:२३

पान्तिरत)।

परमेँवरको वचन पालन गनुर् वा आ ा पालन गनुर् भनेको करकापमा नभएर
ूत्येक मािनसले आफ्नो ःविववेक ूयोग गरे र िनणर्यमा चल्नु हो। यिद कोही

परमेँवरको चाहना अनुसार चल्यो भने उसले उहाँको इच्छा अनुसारको
जीवनशैलीमा

िहँड्छन्।

परमेँवरको

वचनलाई

मानेर

चल्दा

हामीह को

ु न्ु छ भनेर ःवीकानर् सहयोग िमल्छ (लूका ६:४६)। १
मुिक्तदाता येशू हुनह
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यूह ा २:४,५मा हामी यसरी पढ्छ , “कसै ले भन्छन् रे , “मैले परमेँवरलाई

िचनेको छु ।" तर त्यस मािनसले परमेँवरको िनदशन पालन गदन रे । तब

त्यो मािनस फताहा हो र उसले सत्य कुरा भिनरहे को छै न। यिद कसै ले

परमेँवरको वचनलाई पालन गछर् तब त्यो मािनसले परमेँवरलाई ूेम गरे को
ूमािणत गछर्। यी कुरै को आधारमा हामी परमेँवरमा छ भनेर दे खाउँछ।"

( पान्तिरत)। यी शब्दह

अत्यन्त कडा छन्। यूह ाबाट हामीलाई यो पिन

जानकारी िदएको छ, “जो मािनस परमेँवरका आ ाह

पालन गछर् त्यो

मािनस परमेँवरसँग गाँिसएर बसेको हुन्छ। अिन परमेँवरपिन ऊसँग गाँिसएर

बसेको हुन्छ। यसरी नै परमेँवर हामीमा छ भनेर दे खाउँदछ। त्यो हामीलाई

थाहा छ िकनभने परमेँवरले हामीलाई िदनुभएको पिवऽ आत्मा ारा हामीलाई
जानकारी िदएको छ।" (१ यूह ा ३:२४

पान्तिरत)। त्यसकारण जसजसले

परमेँवरले िदनुभएको िनदशन पालन गछर् तब ितनीह को िदमागमा शािन्तले
राज गरे को हुन्छ।
यहू दा १७-२१ले िकन भन्दछ िक हामीह

नराॆो सोच र नराॆो

व्यवहारबाट अलग बःनुपछर्? कसरी हामीह का

वा

िनयतह

र सोचिबचारह लाई शु

दय अथार्त ् मनह

राखे पिवऽ आत्मा हामीह मा भनर् सहयोग

हुन्छ? हे नह
र्ु ोस्, “17 तर िूयह , हाॆा ूभ ु येशू भींटका ूेिरतह ले अिघ नै

भनेका कुराह लाई निबसर्। 18 ितनीह ले भनेका िथए, आिखरी समयमा ठ ा
गनह

हुनेछन्। उनीह

परमेँवर नमानी आफ्नै इच्छाह मा लाग्छन्। 19

ितमीह लाई फाटोमा ल्याउने मािनसह

्
यी नै हुन।
ितनीह

ु न्ु न।
िवचारमा रहन्छन्, तर ितनीह मा पिवऽ आत्मा हुनह

सं सारकै

20 तर िूयह ,

ितमीह चािहँ पिवऽ िवँवासमा बिलयो भएर बढ्दै जाओ। पिवऽ आत्माको

शिक्तमा रहे र ूाथर्ना गर। 21 ूभ ु येशू भींटले अनुमह िदनुहन
ु े अनन्त जीवन

पखर्ंदा परमेँवरको ूेममा लािगरहो।"

जब हामी सांसािरक चालचलनमा चल्छ

वा चल्न मनपराउँछ

तब

हामीह को जीवनमा पिवऽ आत्माको आगो बिलरहन सक्दै न। त्यसकारण
हामीह मा परमेँवरको ूेमले

भिरनुपछर्। ूाथर्ना ारा हामी परमेँवरसँग

सम्बन्ध राखीछोड्नुपछर्। यिद त्यसो गरे मा ूाथर्ना र परमेँवरको ूेमले
अशु , फोहरी, असभ्य तथा अिश

सोच र व्यवहारबाट हामी सुरिक्षत

हुनसक्छ । यिद हामीमा ूाथर्ना र परमेँवरको ूेम छ भनेर हामीमा पिवऽ
आत्माको शिक्त, ूेम र अनुशासन हुन सहयोग हुन्छ (२ ितमोथी १:६,७)।
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हामीह को आफ्नो ःवाथीर् भावनसँग घनघोर सं घषर् गनुप
र् छर्। अिनमाऽ हामी

कःतो खालको मािनस हुनपु छर् सो हुन सक्दछ । तर हामी आफैले आफूसँग

लड्न सक्दै न । हामीह लाई परमेँवरको सहायताको खाँचो छ। हामीह ले
दुई कुरा रोज्न सक्छ : हामीह का

दय र िदमाग अथार्त सोचिबचारह

पिवऽ आत्मालाई सुम्पने िक हामीह को शारीिरक पापपूणर् चाहना वा

मह वाकाँक्षाह ले हामीमािथ शासन गनर् िदने?

“आफूलाई पन्छाएर चल्ने मािनस कितको उपयोगी हुन्छ त्यसको िसमाना

हुँदैन। त्यस व्यिक्तले उसको

दयमा पिवऽ आत्मालाई काम गनर् िदएको

हुन्छ। त्यो मािनसले यःतो जीवन िबताउँछ िक ऊ पूरा
भनेर दे खाउँछ।"-एलेन जी
पान्तिरत।

तपाईँको

पमा परमेँवरको हो

ाइट, द िडजाएर अभ एजेज,् पृ. २५०,२५१बाट

आित्मक

जीवनमा

ती

वचनह

अनुसार

कसरी

जीउनुहन्ु छ?
५. आफ्नो ःवाथर्को िनिम्तमाऽ जीउनु र भी को िनिम्त जीउनुमा िभ ता
(गलाती ५:१६-२६)

गलाती ५:१६-२६सँग एिफसी ५:१-९, १७-२०को तुलना गनुह
र् ोस्।

अिन सांसािरक जीवनको िनिम्त आफ्नो ःवाथर् पूरा गिर जीइरहने र पिवऽ
आत्माले भिरएर जीवन िबताइरहनेको बीचमा के िभ ता छ, सो को सूची
बनाउनुहोस्। गलाती ५:१६-२६

“16 यसै ले म भन्दछु , पिवऽ आत्माले

भनेअनुसार िहं ड र आफ्नो शारीिरक ःवभावको इच्छा पूरा गनछै नौ 17
िकनभने

शारीिरक

ःवभावको

इच्छा

आत्माको

अिन

आत्माको

इच्छाले

शारीिरक ःवभावको िवरोध गदर्छ। यी दुवै एक-अकार्का शऽु हुन ् र
ितमीह ले गनर् खोजेका कुरा हुन पाउँदैन। 18 तर ितमीह
िहं ड्छौ भने ितमीह
कामह

आत्माले भनेझ

व्यवःथाका अधीनमा छै नौ। 19 शारीिरक ःवभावका

ियनै हुन–् व्यिभचार गनु,र् अशु

सोच-िवचार गनु,र् छाडा हुन,ु 20 मूितर्

पुज्नु, जादू -टु ना गनु,र् दुँमनी गनु,र् झगडा गनु,र् ईंयार् गनु,र् िरस गनु,र् आफ्नो माऽै
भलो खोज्नु, फाटो ल्याउनु, गुटबन्दी गनु,र् 21 डाहा गनु,र् मात्नु, मोज-मज्जा गनुर्
र यःतै यःतै अ

काम गनु।
र् त्यःता कामह

गन परमेँवरको राज्यका

हकदार हुन पाउनेछैनन् भनी मैले पिहले पिन चेतावनी िदए ँ र अिहले पिन िदं दै

छु । 22 पिवऽ आत्माका फलचािहँ यी हुन–् ूेम गनु,र् आनिन्दत हुन,ु मेलिमलाप
गनु,र् मन थाम्नु, दया गनुर् र भलाइ गनु,र् 23 भरपद हुन ु र नॆ हुन,ु आफूलाई
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वशमा राख्नु, ियनीह को िवरोधमा कुनै िनयम छै न। 24 भींट येशूको

मािनसले आफ्नो इच्छा र माया मोह बूसमा आफ्नो शारीिरक ःवभावसँगै

मारे को हुन्छ। 25 यिद हामी पिवऽ आत्माले िजउँछ भने उहाँले भनेअनुसार

चल्नुपछर्। 26 हामीले एक-अकार्सँग घमण्ड गन, िरस उठाउने र डाहा गन

काम गनुह
र् ँद
ु ै न।"

एिफसी ५:१-९, १७-२० “1 ितमीह

परमेँवरका प्यारा

सन्तान भएकोले उहाँजःतै हुन खोज। 2 भींटले हामीलाई ूेम गनुभ
र् एर मीठो

बाःना आउने धू प र बिलझ आफलाई परमेँवरकहाँ चढाउनुभयो। त्यसै गरी
ितमीह को जीवन पिन ूेमको अधीनमा होस्। 3 भींटका पिवऽ जनह
भएकोले ितमीह को माझमा व्यिभचार, लोभ, लालच र सबै िकिसमका अशु

कुराको नाउँ पिन उठ्नुहँद
ु ै न। 4 अँलील, मूखर् र खराब वचनह

ितमीह को

मुखमा सुहाउँदैन। तर ितमीह ले त परमेँवरलाई धन्यवाद िदइरहनुपछर्। 5
ितमीह लाई थाहा हुनैपछर् व्यिभचार गन अशु

र लोभीले परमेँवर र

र् ािहँ मूितर्पूजा गनुज
र् ःतै पाप हो।
भींटको राज्यमा हकै पाउनेछैन। लोभ गनुच

6 कसै ले छली कुरा गरे र ितमीलाई छक्याउन नपाओस्। यःतै कुराले गदार्

अ े रीह मा परमेँवरको िरस खिनन्छ। 7 त्यसो हुँदा यःता मािनसह को
स तै नगर। 8 पिहले ितमीह

बनेर ितमीह

नै अन्धकारमा िथयौ तर अब ूभ ुका जन

उज्यालोमा छौ। यसकारण ितमीह

उज्यालोको योग्य

मािनसजःतै िजउने गर 9 िकनभने उज्यालोको फलचािहँ सबै िकिसमको

भलाइ, न्याय र सत्य हो। 10 ूभ ुलाई मनपन कुरो के हो, बुझ। 11
ँ ितमीह को कुनै सरोकारै नहोस्। तर त्यो
अन्धकारका बेकामे कुराह सग

काम नराॆो हो भनेर दे खाइदे ओ।...17 त्यसकारण मूखर् नबन तर ूभ ुले
ितमीबाट के आशा राख्नुहन्ु छ, सो प ो लगाओ। 18 म को नशामा बाँचेर

जीवन नंट नगर तर पिवऽ आत्माले भिरपूर होओ। 19 एक-अकार्सँग ःतुित,

भजन र पिवऽ आत्माले िदएका गीत गाउने गर र ूभ ुलाई आफ्नो

दयका

मीठा गीतह ले ःतुित गर। 20 हाॆा ूभ ु येशू भींटको नाउँमा परमेँवर
िपतालाई सबै कुरामा सध धन्यवाद िदने गर।"

यथाथर्मा जो मािनस परमेँवरको आत्माको अगुवाई वा उहाँको
इच्छामा चल्दै न त्यो मािनस पिवऽ आत्माले भिरएर चलेको मािनस भन्दा धेरै
फरक जीवन शैली अपनाएर चलेको हुन्छ।
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ःवाथीर् मािनस

पापको बाटोमा िहँडेर परमेँवरलाई
नरमाइलो

लाग्ने

अपनाउँछ
शारीिरक

जीवन

तथा

पापी

िनयन्ऽणमा हुन्छ
आफूले

पाएको

शैली

चाहनाको

आत्मिनणर्य

वा

ःवतन्ऽता बुि मता पूवक
र् ूयोग गदन

र पापको दास हुन मनपराउँछ
परमेँवरको

योजना

वा

पिवऽ आत्माले भिरएको मािनस
आित्मकी

र

परमेँवरलाई

मनपन

जीवन शैली यापन गछर्
पिवऽ आत्माको िनयन्ऽणमा चल्छ
पापबाट ःवतन्ऽ भएर येशू भी को

नीितमा िहँडेर ःवतन्ऽ जीवन िबताउन
बोलाइएको हुन्छ

चाहनालाई

परमेँवरको चाहना र योजनामुतािवक

ठु बाएर चल्छ

चल्न राजी हुन्छ

ःवाथीर् र आफ्नो भाऊ माऽ खोज्छ

िनँवाथीर्

र

अ को

भाऊ

खोजेर

चल्छ
जीवनशैलीबाट नै पापको ःवभाव वा
फलह

दे खाएर चल्छ

पापी जीवनबाट क्षमा पाउनुपछर् भ े

आवँयकतालाई दे ख्दै न र आफू िठकै
छु भनेर अ े री वा घमण्डी भएर चल्छ
जो

मािनस

परमेँवरको

पिवऽ आत्माको फल वा ःवभावह
जीवनशैलीबाट दे खाउँछ
नॆ

भएर

आफूलाई

क्षमाको

आवँयकताको महसुस गछर् र येशूले

जे गनुभ
र् यो त्यसको िनिम्त उहाँको

जय गाउँछ
आत्माले

भिरएर

चल्छ

त्यो

मािनस

परमेँवरको आ ा वा व्यवःथालाई पालन गनर् उत्सुक हुन्छ। त्यस व्यिक्तले
िश

र भि भएर अ लाई ूेमको कोमल आत्मा दे खाउँछ (२ कोरन्थी

५:१४)। जब हामीले नयाँ आत्मा पाउँछ तब हामीह को मूल्यमान्यता र
जीवनको अथर्लाई पिरवतर्न गनछ । हामीह ले आफ्नै बलले जीउन चाहना
गनछै न । ब

३:३)।

हामीह

पिवऽ आत्माको िनयन्ऽणमा रहे र चल्न

चाउनेछ (गलाती

आफ्नै इच्छा वा कसै ले चा ो भन्दै मा पिरवतर्न हुन

सक्दै न । त्यो िकनभने हामीह

आफैमा आफूलाई पिरवतर्न गरे र परमेँवरको

चाहना अनुसार चल्न वाःतिवक शिक्त छै न। त्यो पिरवतर्न हुन कोिशस गनर्

पिन हामीह को पापी ःवभावले िदँदैन। त्यसकारण हामीह को जीवनलाई
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पिरवतर्न गन शिक्त परमेँवरबाट आउनुपछर्। पिवऽ आत्माको शिक्तले माऽ
हामीह को

दय र िदमागलाई पिरवतर्न गनर् सिकन्छ। बािहरी चिरऽ वा

नराॆो आिनबानीह
हामीह को

पिरवतर्न भयो भन्दै मािनस इसाई बन्दै न। पिवऽ आत्माले

दयलाई नयाँ बनाएमाऽ हामी असली पिरवतर्न हुन्छ ।

यो एकै िछनमा हुने पिन होइन िकनभने पिरवतर्न भ े काम

जीवनभरको

हुन्छ।

त्यस

पिरवितर्त

जीवन

िबताउने

काममा

तलमािथ

हुनसक्छ। तर यिद हामीह ले हामीह को जीवन परमेँवरलाई सुिम्पय भने
र् एको छ।
उहाँले पिरवतर्न गन काम गनुह
र् न
ु ेछ भनेर उहाँले ूित ा गनुभ

िफिलप्पीह लाई १:६मा भन्दछ, “ितमीह को जीवनमा परमेँवरले असल
काम सु

गनुभ
र् एको छ। मलाई िनँचय छ िक त्यो काम पूरा नहुञ्जेल

उहाँले तपाईँह को जीवनमा काम जािर राख्नुहन
ु ेछ। त्यो त्यसबेला सम्प

हुनेछ जब येशू भी
तपाईँको

यस सं सारमा फकर आउनुहन्ु छ।" ( पान्तिरत)।

जीवनको

कुन्

भागमा

तपाईँको

ःवाथर्लाई

तपाईँले

पोषाइहरनुभएको छ? तपाईँको जीवनको कुन् भाग छ जसमा पिवऽ आत्माले
काम गिररहनुभएको अनुभव गनुभ
र् एको छ? तपाईँको जवाफले तपाईँको बारे मा
के भन्छ र तपाईँले के िनणर्य गनुप
र् छर् भनेर दे खाउँछ?

उपसं हार:
थप जानकारी: हामी सबैले मेरो जीवन वा शरीर मेरै हो म आफै बसमा राख्छु

भ े चाहना गछ । हामीह ले ूायजसो हामीह को आफ्नै ूयासमा भर परे र

सफलता हािसल गनर् चाहन्छ । साँिच्चक्कै भन

भने धेरै मािनसह

आफूले

आफूलाई िनयन्ऽण गनर् आफ्नो जीवन िबताउन खोिजरहे को हुन्छ। अ
कितलेचाही ँ मैले आफूलाई िनयन्ऽणमा राख्न सिकँन भनेर अःवःथ डरको

पकडमा पिन रहे को पाइन्छ। यो मानिवय समःयाको समाधान केवल

परमेँवरमामाऽ पाउँछ । यो िकनभने उहाँ हाॆो सृि कतार् र उ ारकतार्

ु न्ु छ। हामीह को जीवन उहाँमा पूणर् पमा समिपर्त होस् भ े उहाँ
हुनह

चाहनुहन्ु छ। उहाँले जःतो हामीलाई कसै ले पिन िचन्दै न र माया गदन।

हामीमा परमेँवरको ूेम भएकै कारण हामीह को जीवनमा उहाँले

काम गनर् ढोका खुलेको हुन्छ। जब हामीह को
परमेँवरको पिवऽ आत्माको िनयन्ऽणमा राख्छ

दय र िदमागलाई

तब हामीमा परमेँवरको

शािन्त रहन्छ। यिद हामी उहाँको चाहना अनुसार चल्य भने अ को िनिम्त
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आिशिषत हुन वा असल हुने काममा खिटन उहाँले हामीलाई धेरै अवसरह

िदनुहन
ु ेछ। तर पिवऽ आत्माको शिक्तको चाहना हामीह को जीवनमा हुन
हामीले चाहना गनुर् आवँयक छ। हामीह को चाहना िब

परमेँवरले

उहाँको चाहनालाई जबरजःती हामीलाई लाद्नुह ु । परमेँवरलाई िवँवास गन

वा नगन, उहाँको चाहना अनुसार चल्ने वा नचल्ने, उहाँबाट टाढा नै रहे र बःने

वा नबःने आत्मिनणर्यको अिधकार वा िववेकको ःवतन्ऽता ूत्येक व्यिक्तलाई
ूदान गिरएको छ (यसमा भाग्यको खेल भ े शब्द हुँदैन)।

मान हामी येशू भी मा सच्चा पमा ःवतन्ऽ हुन चाहन्छ रे । तब

हामीले जािनजािन गिररहे का पापलाई पोषाउने कामबाट हट्नुपछर्। पिवऽ
आत्माको शिक्तले हामी भिरपूर होउँ भनेर हामी चाहना गनपछर्। यिद हामी

पक्का

पमा ःवतन्ऽ हुन चाहन्छ भने हामीह को जीवनलाई पिवऽ आत्माको

िनयन्ऽणमा छोड्नैपछर्। हामीह को ःवतन्ऽता वा मुिक्त भनेकै पापको

पकडबाट अलग हुन ु हो (त्यो पिन मरे पिछ होइन अिहले नै गन अनुभव हो)।

िकनभने पापले हामीलाई जिहले पिन दास बनाउँछ। उसको दासत्वमा

रहनुभनेको अनन्त मृत्यु वा अनन्त जीवनमा हामीह को अिःतत्वलाई मेटाउनु
हो। त्यसकारण हामी परमेँवरलाई सुिम्प ै पछर्। हामीह को जीवनमा पिवऽ

आत्मा आउन िदनै पछर्।
जब हामी परमेँवरलाई आफ्नो जीवनलाई सुम्पन्छ

तब हामी

परमेँवरको न्यायमा हुन ु आवँयक हुँदैन (रोमी ८:१)। हामी यःतो जीवन
िबताउनेछ िक हामीह को पापी ःवभावले हामीह लाई बसमा राख्न नसक्ने

हुन्छ। अब हामीह ले हामीह को जीवन होइन पिवऽ आत्माले हामीह को
जीवनलाई िनयन्ऽणमा राख्नुहन्ु छ (रोमी ८:४

पान्तिरत)। यस खालको

पापबाट पाउने ःवतन्ऽता परमेँवरको आत्मा ारा नै हुन्छ। हामी पापीह ले
थाहा पाउन सक्ने सच्चा ःवतन्ऽता त्यही माऽ हो। (राजिनित उथलपुथल भयो
भन्दै मा मािनस ःवतन्ऽ हुन्छ भ े छै न-अनुवादकको मनतव्य)।
िचन्तनमनन:
१.

ु नेको जे चाहन्छ सो गन
कितले भन्छन् िक ःवतन्ऽ हुनभ
अिधकार पाउनु, मनलागेको जे चाहन्छ सो जिहले चाहन्छ

सो गनुर् र

जःतो मनलाग्यो त्यसै गनुर् हो। येशूभिक्तको

ि कोणमा त्यो धारणा िकन गलत छ? सही ःवतन्ऽ
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भनेको बाइबल अनुसार के हो? हे नह
र्ु ोस्, भजन ११९:४५

“म पूरा ःवतन्ऽ भएर िजउनेछु िकनभने म तपाईंका

मान्ने कोिशशमा रहँदछु ।", लूका ४:१८,१९

िशक्षाह

“18 ूभ ु परमेँवरले आफ्ना आत्मा ममािथ खन्याउनुभएको
छ, गरीबह लाई सुसमाचार सुनाउन उहाँले मलाई अिभषेक

गरे र

पठाउनुभएको

अन्धाह लाई
उठाउन

छ।

दे ख्ने

कैदीह लाई

छु ट्कारा

बनाउन, अत्याचारमा

िदन,

परे काह लाई

19 र आफ्ना जनह लाई मुिक्त िदने समय

आएको छ भनी ूचार गनर् ूभ ु परमेँवरले मलाई नै

छान्नुभएको छ।", यूह ा ८:३४-३६ “34 येशूले भन्नुभयो

“साँच्चै, म ितमीह लाई भन्छु , पाप गनचािहँ पापको कमारा

हो। 35 अब कमारा त सधभिर घर-जहानको हुँदैन, तर
घरको छोराचािहँ सधभिर घर-जहानको हुन्छ। 36 त्यसै

गरी परमेँवरको पुऽले ितमीह लाई छु ट्कारा िदयौ भने
ितमीह ले साँच्चै छु ट्कारा पाउनेछौ।", २ कोरन्थी ३:१७

ु न्ु छ। ूभ ुका आत्मा भएको
“िकनभने ूभ ु आत्मा हुनह
ठाउँमा

ःवतन्ऽता

हुन्छ।"

र

गलाती

“भींटले

५:१

हामीलाई ःवतन्ऽ गराउनुभएको हो। त्यसो हुँदा ितमीह

ःवतन्ऽ मािनस हौ अिन आफ्नो ःवतन्ऽता जोगाइराख।
२.

कहीं फेिर कमारो हुन नपरोस्।"

हामीह को

ःवाथर्

र

हामीह को

आफ्नै

ूवृि लाई

पन्छाउन

ज री

परमेँवरमा

पूणर् पमा

सुम्पनु ज री

छ।

भाऊ

खोज्ने

हामीह को

जीवन

छ।

अिन

आत्माले हामीह को जीवन ारा शिक्तशाली

पिवऽ

पमा काम

गनर्सक्नुहन
ु ेछ। यिद तपाईँले आफूलाई पन्छाएर बःनुभयो

भने के होला, सो कल्पना गनुह
र् ोस्। तपाईँले आफ्नो
जीवनलाई पिवऽ आत्माले काम गनर् िदन तपाईँले

दय पूरा

खुला गनुभ
र् यो भने के होला, सो कल्पना गनुह
र् ोस्। तपाईँको

जीवनबाट परमेँवरले के गनर् सक्नुहन्ु छ सो सोच्नुहोस्।
त्यसले गदार् अ को िनिम्त तपाईँ कःतो आिशषमय हुने छ
सो िबचार गनुह
र् ोस्।

७२

३

“येशूभक्तको जीवन कुनै पुरानो जीवनशैलीलाई अिलकित
पिरवतर्न गनुर् होइन। ब

यो

दय र िदमागलाई पूरा

पमा पिरवतर्न गनुर् हो। पाप र ःवाथर्लाई मानुप
र् छर्। अिन
परमेँवरले हामीलाई पूणर् पमा नयाँ जीवन िदनुहन
ु ेछ। यो

पिरवतर्न

केवल

हुनसक्छ।"-एलेन जी
१७२बाट

पिवऽ

आत्माको

शिक्तले

माऽ

ाइट, द िडजाएर अभ एजेज,् पृ.

पान्तिरत।

यस

िबचारको

बारे मा

िचन्तन

गनुह
र् ोस्।
४.

ःवाथीर् जीवन र पिवऽ आत्माले भिरएको जीवन भएको
मािनसलाई तुलना गनुह
र् ोस्। यिद इसाई हुँ भनेर दावी गन

सबै पिवऽ आत्माले भिरएको जीवन िबताएको भए सबै
क्षेऽह मा कःतो आिशषमय होला?
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