पिवत्र आ मा र
येशूभक्तको पिवत्र जीवन

६

यस अध्यायका मूल पदह : १ पऽुस १:१४-१६, यशैया ६:३, िहॄू १२:१४,
१ कोरन्थी ६:११, १ ितमोथी १:८ र भजन १५:१,२।

यस अध्यायक सम्झनुपन मूल सार पद: “परमेँवर त्यो परमेँवर हुनहु न्ु छ

जसले शािन्त िदनुहन्ु छ। सबै तफर्बाट उहाँले ितमीलाई पिवऽ र चोखो
राखोस्। ितॆो सारा आत्मा वा जोश,

दय वा िदमाग र शरीरलाई दोषी

नआउँञ्जेल ितमी

हुनबाट बताएर रािखयोस्। अिहले र हाॆा ूभ ु येशू भी
दोषरिहत भएर बःन सकोस्।" (१ थेःसोिलिनकी ५:२३
परमेँवरको

पिवऽताको

िब

मा

पान्तिरत)।

हामीह का

दयह

कठोर

बनाउन धेरै सिजलो छ। जसरी परमेँवरले पाप र दु तालाई घृणा गनुर् हुन्छ
भ े कुरा िबसर्न सिजलो छ त्यि क्कै परमेँवरको पिवऽतालाई िबसर्न ु सिजलो

छ।

तर पिवऽ भ े िवषय बाइबलमा मह वपूणर् मािनएको छ। पिवऽ,
िनद षी वा शु

जीवन िबताउने लआय ूत्येक येशू भक्तको हुनपु छर्। हामी येशू

जःतै ूेिमलो र चोखो हुनपु छर्। तर कोही “ितमीभन्दा म चोखो छु , पिवऽ छु ,
िनद षी छु " भनेर दावी गन व्यिक्तदे िख गिहरो
फेिर त्यसै समय हामी पिवऽ, चोखो र शु

पमा दु:िखत हुन ु सही हो।

जीवन िबताउन चाहना गनुप
र् छर्।

परमेँवरको ूेम र उहाँको पिवऽता सँगसँगै जान्छ। ितनीह लाई

ु एन भने उहाँको ूेम केवल
अलग गनर् सिकन्दै न। यिद परमेँवर पिवऽ हुनभ
भावनामाऽ हुन्छ। यिद परमेँवरमा ूेम भएन भने उहाँको पिवऽता कठोर,
कडा िमजासको र अमानिवय जःतो दे िखन सक्छ। परमेँवरको ूेम र उहाँको

ु न्ु छ भनेर दे खाउने उहाँका चिरऽह को मौिलक भाग
पिवऽताले उहाँ को हुनह
हो।

त्यसकारण

हामीह को

पिवऽ

जीवन

िबताउने

ूयासमा

आत्माको भूिमका अत्यिन्त गिहरोसँग गाँिसएको हुन्छ। वाःतिवक

पिवऽ
पमा

भ ुपदार् परमेँवरको नाउँ पिवऽ आत्मा हो। र उहाँलाई “पिवऽको आत्मा"
भनेर सम्बोधन गिरएको छ (रोमी १:४

पान्तिरत)। त्यस पिरवेशमा उहाँको

ु न्ु छ भनेर हामीलाई याद िदलाउँछ। उहाँकै नाउँले
नाउँले परमेँवर पिवऽ हुनह
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हामीलाई यो याद िदलाउँछ िक पापीह लाई पिवऽ बनाउने परमेँवरको महान्
चाहना हो।
यस अध्यायमा पिवऽ भ ुको अथर् के हो र पिवऽ जीवन यापन गनुर्

भनेको के हो त्यसको बारे मा गिहरोसँग हे नछ ।
१. परमेँवरको पिवऽता (१ पऽुस १:१३-१६)

हामी पिवऽ जीवन िबताउनु पन अत्यन्त ठू लो कारण परमेँवरको

पिवऽता नै हो भनेर िकन भिनन्छ? कुन कारणह ले गदार् पिवऽ जीवन

ु न्ु छको अथर्
िबताउने िबताउने मोडमा तपाईँलाई रािखन्छ? परमेँवर पिवऽ हुनह
के हो? हे नह
र्ु ोस् १ पऽुस १:१३-१६ “13 यसकारण काम गनर् ितमीह को
मन तयार होस्। होिशयार होओ अिन ूभ ु येशू आउनुहँद
ु ा पाइने आिशष्मा नै
पूरा भरोसा राख। 14 अिघ अन्जानमा हुँदाखेिरका अिभलाषाका कुराह ले

अिहले ितमीह को जीवन नचलाओस्,

तर परमेँवरको आ ा मान। 15

ु न्ु छ। यसकारण ितमीह
ितमीह लाई बोलाउनुहन
ु े परमेँवर पिवऽ हुनह

पिन

सबै कामकुरामा पूरा पिवऽ होओ। 16 धमर्शाःऽले भन्छ, "पिवऽ होओ
िकनभने म पिवऽ छु ।"

परमेँवरको गिरमामय पिवऽतालाई उल्लेख नगरे र उहाँको ूेमको

ु न्ु छ भ े
बारे मामाऽ चचार् गनुर् आजको लोकिूय चलन हो। परमेँवर ूेम हुनह

कुरा

सत्य

पिवऽतासँग

हो।
अ

फेिर

कुनै

त्यसै वखत

बाइबलमा

परमेँवरको

अवधारणाह सँगभन्दापिन

बेसी

नाउँ

उहाँको

गाँिसएको

छ

(उदाहरणमा: भजन ८९:१८ “परमूभ,ु तपाईंले हाॆो रक्षक च ुन्नुभयो, तपाईं

इॐाएलका पिवऽ परमेँवरले हामीलाई हाॆो राजा िदनुभयो!", यशैया ४०:२५
“पिवऽ परमेँवरको तुलना कोिसत गनर् सिकन्छ? उहाँजःतो अ

कोही छ?",

यिमर्या ५१:५ “ इॐाएल र यहू दाका मािनसह ले म इॐाएलका परमपिवऽ
परमेँवरको िव

ु े ितनीह लाई
मा पाप गरे तापिन म सवर्शिक्तमान् परमूभल

ँ ", इजिकएल ३९:७ “मेरो ूजा इॐाएललाई मेरो पिवऽ नाम
त्यागेको छै न।

ँ तब ‘म परमूभ ु नै
जनाउनेछु र म मेरो नामको बेइज्जत फेिर हुन िदनेछैन।

इॐाएलका पिवऽ परमेँवर हुँ’ भनी जाितह ले जान्नेछन्।” र ूकाश ४:८ 8
ती चारवटा जीिवत ूाणीह का छ-छवटा पखेटा िथए र ती पखेटाह का
बािहर

र

िभऽ

दुवैपि

ँ ाह ले
आख

भिरएका

िथए।

रातिदन

उनीह ले

नरोकीकन यसो भन्दै गीत गाइरहे का िथए, “सवर्शिक्तमान् परमूभ ु परमेँवर
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पिवऽ, पिवऽ, पिवऽ

ु न्ु छ।
हुनह

उहाँ

ु न्ु थ्यो, उहाँ
हुनह

ु न
हुनह
ु ेछ।” ) पिवऽ भ े शब्दले परमेँवरको

ु न्ु छ
हुनह

र

दय र िदमाग अत्यन्त शु

भनेर व्याख्या गदर्छ। उहाँको पिवऽताले यो दे खाउँदछ िक उहाँ िश

उहाँ
छ
पमा

ु न्ु छ। त्यसको अथर् उहाँ खराब तथा दु ताबाट पूणर् पमा अलग
असल हुनह
ु न्ु छ।
हुनह

परमेँवरसँग अिसिमत शिक्त छ। उहाँको

ान अपार र िश

छ।

ु न्ु छ। उहाँ एक पल्ट जहाँ पिन हुने शिक्त छ वा उहाँ
उहाँ सवर् ानी हुनह
ु न्ु छ। तर उहाँमा ती सबै गुणह
सवर्व्यापी हुनह

ु एन भने
छन् तर पिवऽ हुनभ

के हुन्छ? तर हामी उहाँको शिक्तसँग ऽाही ऽाही हुन ु वा डराउनु उिचत

ु न्ु छ जससँग डरले होइन ूेमले गदार्
दे िखन्छ। तर उहाँ त्यस परमेँवर हुनह

निजक आउनुपछर्।

उहाँको शिक्त पिवऽ शिक्त हो। उहाँको दया र क णा पिवऽ दया र

् उहाँको
क णा हुन।

ानबुि

पिवऽ

हो। त्यसकारण परमेँवरको सवर्ौे

ानबुि

हो। र उहाँको ूेम पिवऽ ूेम

गुण वा चिरऽलाई झल्काउने शब्द नै

ु न्ु छ भनेर व्याख्या गनर् ूयोग गिरने
पिवऽ शब्द हो। तर परमेँवर को हुनह

शब्दह मा पिवऽ शब्द उत्कृ

छै न वा पिवऽ छै न भ ु

छ। परमेँवर शु

भनेको उहाँलाई अःवीकार गनुभ
र् न्दा पिन गिम्भर र नराॆो छ। जीिवत
परमेँवरलाई वेवाःता गनुर् वा नमा ुको अथर् उहाँको अिःतत्वलाई नै अःवीकार

छै न भ ुको अथर् उहाँ कु प, जघन्य वा

गनुर् हो। परमेँवर पिवऽ र शु

ु न्ु छ भनेर ःवीकानुर् हो।
घृणाःपद हुनह

ु न्ु छ। जे
परमेँवरको पिवऽताले गदार् नै उहाँ पापबाट अलग हुनह

ु न्ु छ।
असल छ त्यो माऽै उहाँले गनुह
र् न्ु छ र सोच्नुहन्ु छ, त्यो नै उहाँ हुनह
अक शब्दमा भ े हो भने पिवऽ हुन ु भनेको अथर् शु

असल र िनद ष िनणर्यह

र िनँचल

दय हुन ु र

गनुर् हो। त्यसको अथर् पापबाट अलग भएर बःनु

हो। र हामीह को सन्दभर्मा परमेँवरलाई मिहमा िदनुनै पिवऽ जीवन यापन
गनुर् हो।

यशैया ६:३ र ूकाश ४:८मा परमेँवर “पिवऽ, पिवऽ, पिवऽ" भनेर
उल्लेख

गिरएको

लेखकह ले

छ।

जुन ्

दोहोर्याउँछन्।

मह वपूणर्
जे

भिनएको

शब्द
छ

छ

त्यसलाई

त्यसलाई

बाइबलका

गिम्भर

पमा

हामीह को ध्यानलाई आकिषर्त गनर् ितनीह लाई शब्दलाई दोहोर्याउँछन्।

येशूले पिन हामीह को ध्यानलाई मह वपूणर् िवषयमा केिन्ित गनर् शब्दह लाई
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दोहोर्याउनुहन्ु छ। उदाहरणमा उहाँले दोहोर्याउनुहन्ु छ, “साँच्चै, साँच्चै" (यूह ा

५:२४, यूह ा ६:४७ कितपय अङ्मेजी अनुवादमा यो साँच्चै शब्द उपरोक्त
पदह मा दोहोिरएको छ तर नेपाली अनुवादमा यसरी दोहोिरएको छै न तापिन

येशूले

एउटै

अं शमा

साँच्चै

भ े

शब्द

दोहोर्याएर

ूयोग

गनुभ
र् एको

छ-अनुवादकको िटप्पणी)। उहाँले म ी २३:३७मा “य शलेम, य शलेम"

भ ुभएको िथयो भने लूका १०:४१मा माथार्को ध्यान आकिषर्त गनर् “माथार्,
माथार्" भनेर सम्बोधन गनुभ
र् एको िथयो। तर परमेँवरको पिवऽतामाऽ ितन

पटक एकै ठाउँमा दोहोर्याइको िथयो। त्यो उहाँको बारे मा नै सम्बोधन गनर्

उल्लेख गिरएको िथयो। यशैया र ूकाशको पुःतकमा पिवऽ भ े शब्द ितन

पल्ट दोहोर्याइएको कारण पिवऽता भ े शब्द अत्यन्त मह वपूणर् र गिरमामय
ु न्ु छ। उहाँ असल, शु
छन्। हो, परमेँवर पिवऽ हुनह
ु ु
यिद परमेँवर पिवऽ र ूेिमलो हुनह

ु न्ु छ।
र अिमिौत हुनह

भने उहाँदेिख तपाईँ कितको

डराउनुहन्ु छ होला? तपाईँको जवाफले के भन्छ जसले गदार् परमेँवर को
ु न्ु छ त्यसमा तपाईँ कृत
हुनह

ु न्ु छ?
हुनह

ु ो अथर् के हो (एिफसी ५:२५-२७)
२. पिवऽ हुनक

“येशूको निजक आउनुहोस्। उहाँको निजक बसेपिछ तपाईँ कितको

ु ँद
ु न्ु छ सो
पापी हुनह
र् न
ु ो रहे छ भनेर तपाईँले महसुस गनुह
ु ेछ। तपाईँ को हुनह
ू

पमा दे िखन सक्नु नै शैतानको झुठो कदममा उसको शिक्त हािरएको छ

भनेर ूमािणत गदर्छ। परमेँवरको जीवन िदने आत्माको शिक्तले तपाईँको

जीवनमा काम गिररहे को छ भ े ूमाण त्यसबाट दे खाउँछ।"-एलेन जी
ःटे पस टु बाइःट, पृ. ६४,६५बाट

ाइट,

पान्तिरत।

चचर्को िनिम्त र उहाँका सबै जनह को िनिम्त परमेँवरको उ ेंय के

हो अथार्त ् उहाँको चाहना के हो भनेर दे हायका केही पदह ले कसरी
बताउँछन्? हे नह
र्ु ोस्:

एिफसी १:३-६ “3 हाॆा ूभ ु येशू भींटका िपता

परमेँवरलाई धन्यवाद होस्। उहाँले येशू भींटमा हामीह लाई ःवगीर्य

ःथानह मा ूत्येक आित्मक आिशष् िदनुभएको छ। 4 उहाँले संसार सृिंट

गनुभ
र् न्दा अिघ नै भींटमा हामीलाई आफ्ना सामु पिवऽ र िनद ष पानर्
छा ुभएको िथयो। 5 माया गरे र उहाँले आफ्नो उ ेँयअनुसार हामीलाई

भींटमा आफ्ना छोराह

बनाइसक्नुभएको िथयो। 6 हामी यित ठू लो

अनुमहको लािग परमेँवरलाई धन्यवाद चढाऔ ं। उहाँले आफ्नो प्यारो पुऽमा
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हामीलाई यो िस को दान िदनुभयो।", एिफसी ५:२५-२७ “25 पतीह

हो,

भींटले आफ्नो मण्डलीलाई ज्यान िदएर ूेम गरे झ आ-आफ्ना ौीमतीलाई ूेम
गर। 26 भींटले मण्डलीलाई पिवऽ बनाउन आफ्नो वचन ारा र पानीले
बनाउनुभयो 27 र आफलाई िदन यो मण्डली पिवऽ, िनद ष, दाग

धोएर शु

नभएको, चाउरी नपरे को, कुनै िकिसमको खोट नभएको, पिवऽ सुन्दर मण्डली
बनाउन यसो गनुभ
र् यो।" र िहॄू १२:१४ “सबै मािनसह सँग िमलेर बःन

अिन पिवऽ जीवन िबताउन बल गर िकनभने पिवऽ नभई कसै ले ूभ ुलाई दे ख्न

सक्नेछैन।"

पिवऽ हुन ु भनेको परमेँवरको दुवै बरदान र िनदशन हो। ूत्येक

िदन हामी पिवऽ हुन ूाथर्ना गनुप
र् छर्। अिन ूत्येक िदन पिवऽ तथा सन्तको

र् छर्।
जीवन िबताउन सहायताको िनिम्त हामीले परमेँवरसँग ूाथर्ना गनुप

आिखरमा पिवऽ हुन ु भनेको पिवऽ आत्माको फल हो। हामीह को जीवनले

यो दे खाउँछ। जब ूत्येक िदन पिवऽ आत्माको अगुवाईमा भी सँग िहँड्छ

सन्त वा पिवऽ जीवन िबताइरहे काछ भनेर दे खाउँदछ

त्यसबाट पिन हामीह

(गलाती ५:१६,२२,२५)। पिवऽता भनेको एक शब्दले पिरभािषत गदर्छ, त्यो

ु त्यसको अथर् येशू जःतो हुन ु र िनँवाथर् जीवन िबताउनु
हो भी जःतै हुन।

हो। त्यसको अथर् येशूमा रहनु हो। त्यसको अथर् बालकले जःतै जीउनु हो।
त्यसको अथर् उहाँलाई ूेम गनुर् र उहाँका वचनह

पालन गनु।
र् त्यसको अथर्

उहाँ जःतै िदन िदनै बढ्दै जानु हो। अक शब्दमा भ े हो भने पिवऽ हुन ु

भनेको परमेँवरको िवशेष कामको िनिम्त अलग हुन ु हो। अक अथर्मा भ े हो

भने पिवऽ हुन ु भनेको परमेँवरको सामु असल, शु
हो। ती सबै पिरभाषाह

र िनमर्ल जीवन िबताउनु

एकै ठाउँमा िमलाएर राख्नुपछर्।

नयाँ करारमा िवँवासीह लाई पिवऽ हुन आ ान गिरएको छ।

ितनीह को येशूसँगको िबशेष सम्बन्धले गदार् ितनीह
छु

िश

िबशेष कामको िनिम्त

ाइएको छ। त्यसको अथर् यो होइन िक यस सं सारमा पिवऽ हुन ु भनेको
र पापरिहत हुन ु भनेको होइन वा म िश

अवःथामा पुग्नु होइन। तर ितनीह
पिरवतर्न हुन सु

शु

र पिवऽ जीवन िबताउन ितनीह

गनुर् हो। (१ कोरन्थी १:२मा पावलले कोरन्थीका

िवँवासीह लाई सन्त वा पिवऽ जनह
अथर् ितनीह

र पापरिहत छु भ े दावी गन

पापरिहत र िश

भनेर सम्बोधन गरे का िथए। त्यसको

िथएन)।
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अक

शब्दमा

भ े

हो

भने

िवँवासीह

पिवऽ

हुने

ूयासमा

लाग्नुपछर्। िकन त? िकनभने पिवऽता िबना कसै ले परमेँवरलाई दे ख्न सक्दै न

(िहॄू १२:१४)। जब परमेँवरकहाँ जो कोही आउँछ उहाँले आफ्नो िश

र् न्ु छ। तर हामी एकै िदनमा पिवऽ
ूेम अनुसार ूत्येक िवँवासीलाई महण गनुह
हुने होइन, यो जीवनभिरको ूिबया हो। त्यसको अथर् हामीह को ूत्येक क्षण

परमेँवरको आत्माले भिरनु हो। त्यसको अथर् हामीह को ूत्येक क्षण उहाँको
उपिःथितमा रहनु हो। अिन माऽ हामीलाई मुिक्त िदने परमेँवरको ःव पमा
बदिलन्दै जानेछ ।
पापीह लाई पिवऽ बनाउन सम्भाव्यता परमेँवरको हातमा छ।
त्यसकारण ितनीह
गिररहनुपछर्? झ

पिवऽ हुन र पिवऽ जीवन िबताउन िकन ूयास
हे दार् ती दुई तकर्ह

एक आपसमा बािझएको जःतो

दे िखन्छ। हामीलाई थाहा छ िक हामी परमेँवरको भइसकेका छ । येशू

बुसमा टाँिगनुभएकोले

कुराह

उहाँले हामीलाई महण गनुह
र् न्ु छ। त्यसकारण ती दुई

थाहा पाएर पिवऽ जीवन िबताउनु भनेको के हो भनेर बुझ्न सिजलो

बनाउँछ?

३. जसले हामीलाई पिवऽ बनाउनुहन्ु छ (१ कोरन्थी ६:११)

बाइबलले िजिकर गद पिवऽ, शु , िनमर्ल र सन्त जीवन िबताउन

हामीलाई आ ान गिरएको के हो भनेर दे हायका केही पदह ले कसरी व्याख्या

गदर्छन्? हे नह
र्ु ोस्: १ कोरन्थी ६:७-११ “7 ितमीह को झगडाले ितमीह
असफल भएको कुरा बुझाउँछ। ब

अन्यायमै पनुर् राॆो हो। ब

अ ले

ितमीह लाई लुटेको राॆो हो। 8 तर ितमीह ले दाजुभाइमै एक-अकार्लाई

अन्याय गछ , एक-अकार्लाई लुट्छौ। 9 अन्याय गनले ःवगर्को राज्यमा पःने

हक पाउँदैन भन्ने के ितमीह लाई थाहा छै न? आफलाई धोखा नदे ओ। छाडा
काम गन, मूितर् पुज्ने, व्यिभचार गन, पु षगामी, 10 चोन, लोभ गन, मात्ने, िनन्दा

गन र लुट्नेह ले ःवगर्को राज्यमा पःने हक पाउँदैन। 11 ितमीह

जना एक समय यःतै िथयौ। तर ितमीह

कित

पापबाट चोिखयौ। परमेँवरले

ितमीह लाई पिवऽ पानुभ
र् यो। ूभु येशू भींट र हाॆा परमेँवरका आत्मा ारा
ितमीह

परमेँवरको अिघ अब ठीक भएका छौ।", िततस ३:२-९ “ 2

ितनीह ले (ितमीह ले) कसैको िवरोध नग न् अिन झगडा पिन नग न् तर

सबै मािनसह सँग सुधा र िमलनसार होऊन् 3 िकनभने हामीह
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आफ पिन

एक समय मूख,र् अना ाकारी र भ ुलमा परे का िथय । हामीह
र सबै ूकारका सुख-िवलासका कमाराह

िथय । हामीह

नराॆा इच्छाह
आफ्नो जीवन

ेष

र डाहमा िबताउँथ्य ; हे िलत िथय र एक-अकार्लाई हे ला गथ्य । 4 तर जब

हाॆा मुिक्तदाता परमेँवरको दया र मािनसूितको ूेम हामीले दे ख्य , 5 उहाँले

हामीलाई बचाउनुभयो। हामी आफले कुनै असल काम गरे को हुनाले त यसो

भएको होइन। तर उहाँकै दयाअनुसार उहाँले नयाँजन्म िदने नुहाइ र पिवऽ
आत्माको जीवन बदलाउने शिक्त ारा हामीलाई बचाउनुभएको हो। 6 मुिक्त

िदनुहन
ु े ूभ ु येशू भींटले गदार् परमेँवरले उही पिवऽ आत्मा हामीमािथ ूशःत

गरी खन्याउनुभयो। 7 यसरी उहाँको अनुमहले हामी परमेँवरका अिघ ठीक
ठहिरन सक्य अिन हामीले आशा राखेका अनन्त जीवनको पिन हकदार हुन
सक्य ।" र िहॄू १३:१०-१६ "10 हाॆो एउटा वेदी छ, जसमा चढाएको

बिलह बाट पिवऽ पालमा काम गन पूजाहारीह ले खानुहँद
ु ै नथ्यो। 11

इॐाएली ूधान पूजाहारीले िभऽ महापिवऽ ःथानमा पापको लािग बिल चढाउने

पशुको रगत िलएर आउँछन्। तर पशुको शरीरचािहँ छाउनीबािहर लगेर
आगोमा डढाउँछन्। 12 त्यसै गरी आफ्नै रगतले मािनसह लाई पापदे िख

शु

पानर् येशू पिन सहरको बािहर मनुभ
र् यो। 13 हामी पिन उहाँकहाँ

सहरबािहर गएर उहाँको िनिम्त अपमान सह

14 िकनभने यस सं सारमा

सधभिर रही रहने हाॆो लािग सहर छै न। हामी त पिछ आउने सहरको बाटो

हे रेर बिसरहे का छ । 15 यसकारण हामी सध येशूको नाउँमा परमेँवरलाई

ःतुितको बिलदान चढाऔ ं। यो त उहाँको नाउँ िलनेह का ओठले चढाएको
भेटी हो। 16 एक-अकार्को भलाइ गनर् र म त गनर् निबसर्। परमेँवरलाई

मन पन बिलदान यही नै हो।"

हामी परमेँवरमािथ िवँवास अथार्त ् आःथा राखेर पिवऽ हुन्छ (िहॄू

११:६) र पिवऽ आत्माको शिक्तले पिन हामी पिवऽ हुन्छ (२ थेःसोिलिनकी

२:१३, १ पऽुस १:२)। ूेिरत पावलले भन्दछन् “तर ितमीह को पाप धोएर

पखािलएको छ। ितमीह

पिवऽ बनाइएका िथयौ। ितमीह

परमेँवरसँग

िठक हुन पुगेका िथयौ। ती सबै काम ूभ ु येशू भी को नाउँले गिरएको

िथयो। हामीह को परमेँवरको आत्माले पिन त्यो काम गनुभ
र् एको िथयो।"
(१ कोरन्थी ६:११

पान्तिरत)। त्यसकारण हामीह को िस ो जीवनभिर

पिवऽ जीवन यापन गनर् वा सन्तमय जीवन फःताउने काम येशू ारा नै

गिरन्छ। पिवऽ आत्माको फल, गुण वा लक्षणह
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हामीह मा हुकार्उने काम

ूभ ु येशूले नै गनुह
र् न्ु छ। हामी उहाँ जःतै हुन हामीलाई पिरवतर्न गन काम
ु े गनुह
उहाँको हो। त्यो पिरवतर्न “हामीह को ूभल
र् न्ु छ जो पिवऽ आत्मा
ु न्ु छ" (२ कोरन्थी ३:१८
हुनह

पान्तिरत)।

गलाती ५:१६,१७मा हामीह लाई पावलले के भिनरहे का छन्,

पढ्नुहोस्: “16 यसैले 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।"

िन:सन्दे ह, ूत्येक िवँवासीको जीवनमा घोर सं घषर् चिलरहे को हुन्छ।

हामीह को जीवनमा पाप रहे कै कारण हामीह ले आन्तिरक यु को सामना

गिररहे का छ

(रोमी ७:२०)। ूेिरत पावललाई व्यिक्तगत

पमा त्यस

आन्तिरक वा आफूिभऽको यु को बारे मा थाहा िथयो। उनले आफ्नो जीवनको

अन्तमा पिन त्यस मािमला यसरी व्यक्त गरे का िथए, “मैले त्यो यु

छु भनेर म भिन्दँन। तर एउटा कुरोमा म ूितव

िजितसेको

छु । जे कुरा िबगतमा भयो

त्यसलाई िबसर्न्छु । मेरो अगािड जे छ त्यसतफर् बढ्न म भय र ूयास गदर्छु।
िजतेर त्यो इनाम पाउने लआयमा पुग्न म आफूलाई अगािड घचेट्दछु ।

त्यसलाई िजत्न परमेँवरले मलाई िनयुक्त गनुभ
र् एको छ। त्यो पाउने ःवगर्को
इनाम येशू भी

ु न्ु छ।" (िफिलप्पीह लाई १२:१,२
आफै हुनह

िवँवास अथार्त ् परमेँवरमािथ आःथा राखेर पापसँग यु

पान्तिरत))।
गनुर् भनेको

के हो भनेर िहॄू १२:१,२ले यसरी उल्लेख गरे को छ: “1 हाॆो लािग त हाॆै

विरपिर साक्षीह को भीड छ। त्यसकारण हाॆो बाटोमा आइपन बाधाह

र

हामीलाई अल्झाइराख्ने पापह लाई हामी पन्साऔ ं अिन हाॆो सामने भएको

दौड

ढतासाथ दौड । 2 हाॆो िवँवास सु

गन र पूरा पिन गन येशूलाई

हे िररह । बूसको दु:खको कारण उहाँ पिछ हट्नुभएन, तर त्यसको साटो

दु:ख भोगेपिछ पाइने आनन्दको िनिम्त उहाँले बूसको बेइज्जती पिन केहीजःतो
मान्नुभएन। अिहले उहाँ परमेँवरको िसं हासनको दािहनेपि

बःनुभएको छ।"

पापसं ग लड्न हामीलाई आ ान गिरएको छ। यो शतर् माऽ हो जीतेर
अिघ बढ्न सक्नेछ

यिद “हामी येशूितर नजर राख्दै अिघ ब

हामीह को िवँवास अथार्त ् आःथको याऽा उहाँले नै सु

भने।

गनुभ
र् एको िथयो।

त्यो िवँवासको याऽा उहाँले नै पूरा गनुह
र् न
ु ेछ।" (िहॄू १२:२

पान्तिरत)।

तर ूायजसो हामीह को धािमर्क वा आित्मक अनुभव हामीह मै केिन्ित
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भएको हुन्छ। हामीह को िजत र हारलाई परमेँवरमा भर पनुभ
र् न्दा हामीमा नै

धेरै भर परे को पाउँछ । पापसँग िजत्न केवल परमेँवरको सहायतालेमाऽ हामी

सक्छ । िकनभने येशूितर नजर राखेर िहँडाउन चािहने सहयोग पिवऽ आत्माले

गनर्हन्ु छ। जब हामी येशूितर हे द अिघ बढ्छ तब हामीमा पाप गन चाहना

हुँदैन। अिन सिजलै सँग पापमा फःन आउने सबै तत्वह

पिन्छन्दै जान्छ (िहॄू

ँ ा
१२:१)। हामीह को पाप र हामीह को कमजोरीमा हामीह को आख
ु ु । हामीह
केिन्ित हुनह

बिलयो छ भनेर आत्मगौरब गद हामीले हामीलाई

हे नह
र्ु ु । हामी येशूलाई नै हे नप
र्ु छर्। जब हामीले
हामीह का कमजोरीह

हामीलाई हे छ

तब

मािथ आइरहे को हामी दे ख्छ र हामीह को जीवन

हारको जीवन भनेर िदक्क मानेर बःन सक्छ । हामीह को कमीकमजोरी र
भूलह लाई हे र्य

भने हामी िनराश हुन्छ । तर येशूलाई हे द अिघ बढ्ने

ूितव तमा रअय भने उहाँको शिक्तले हामी पिवऽ जीवन यापन गनर् हौसला
िमल्दछ।
“बाइबलले ूित ा गरे को अनुसार मैले पापलाई कसरी िजत्ने?" भनेर

कसै ले सोध्यो भने तपाईँले कसरी जवाफ िदने?

४. परमेँवरको व्यवःथामा उल्लेख गिरएको पिवऽताको नीित (रोमी ७:१२)
परमेँवरको नीित वा दश आ ालाई पालन गनुप
र् छर् भनेर परमेँवर

चाहनुहन्ु छ भ े कुरा हामीलाई थाहा छ। तर यस मािमलाले एउटा ूँन वा

िज ासा उठाउँछ। यिद हामी परमेँवरको व्यवःथा व दश आ ाह लाई

पालन गरे र मुिक्त पाउँदैन भने त्यसलाई िकन पालन गन?
ूेिरत पावलले दश आ ाह

वा व्यवःथाको बारे मा ःप

धारणा

राखेका छन्। दे हायका पदह मा दश आ ा वा व्यवःथाले परमेँवरको
र्ु ोस्: रोमी ७:१२ “ व्यवःथा आफ नै
चिरऽलाई कसरी दे खाउँदछन्? हे नह

पिवऽ छ अिन धािमर्क आ ा पिन पिवऽ, न्यायी र असल छ।" र १ ितमोथी

१:८ “ हामीलाई थाहा छ, ठीकसँग चलायो भने व्यवःथा धेरै राॆो कुरो

हो।"

परमेँवरको व्यवःथा वा दश आ ाह

पिवऽ, न्यायोिचत र असल

छन्। ती ितन शब्दह ले केवल परमेँवरलाई र उहाँको व्यवःथालाई व्याख्या

ु न्ु छ भनेर उहाँको चिरऽलाई
गनर् सिकन्छ। त्यसकारण परमेँवर कःतो हुनह
जा

चाहन्छ भने हामीले उहाँको व्यवःथा वा नीितलाई हे नप
र्ु छर्।
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पिवऽ आत्माले भिरएको जीवन िबताउनुको अथर् उहाँको िवधान वा

व्यवःथाको नीित अनुसार चल्न राजी हुन ु हो। परमेँवरको व्यवःथा वा दश
आ ाह

किहले पिन पिरवतर्न हुँदैन। परमेँवर पिरवतर्न हुँदैन। उहाँ जिहले

ु न्ु छ। उहाँको व्यवःथा वा दश आ ाह
पिन पिवऽ हुनह

पिन पिवऽ छ।

परमेँवरको व्यवःथालाई िनलम्बन गनर् आफू आएको होइन भनेर येशूले

िजिकर गनुह
र् न्ु छ। ब

ँ ालाई हामीले
व्यवःथा वा दश आ ाह को ूत्येक बुद

पालन गनुप
र् छर् भनेर दे खाउन उहाँ आउनुभएको िथयो (म ी ५:१७-१९)। तर

परमेँवरको व्यवःथा वा दश आ ा अनुसार चल्नु भनेको हामीह को असल
काम वा धमर्कमर्ले हामीले मुिक्त पाउन ूयास गनुप
र् छर् भनेको होइन।

परमेँवरको

व्यवःथालाई

पालन

गनुर् भनेको

उहाँमािथको

िवँवास

तथा

आःथालाई सिबय बनाउनु हो। व्यवःथा वा दश आ ाले हामीलाई मुिक्त

िदँदैन। यसले किहलै पिन हामीलाई पापबाट उ ार गनर् सक्दै न। दश आ ा
वा व्यवःथा पालन गनुर् भनेको मुिक्त पाउने उपाय हो भ े धारणा हामीह को
किहलै पिन होइन। ब

मुिक्त पाएको छ र मुिक्त पाउने व्यिक्त परमेँवरको

नीितमा िहँिडरहे को हुन्छ भनेर दे खाउने आदशर् बाटो परमेँवरको व्यवःथा वा
दश आ ा हो। जब ूभ ु येशूलाई िवँवास गछ तब उहाँको बाटोमा कसरी

िहँडेर जीउने र अ लाई कसरी ूेम गरे र जीवनलाई अगाडी बढाउने भनेर
परमेँवरको व्यवःथा वा दश आ ाह ले दे खाउँछ। उहाँको व्यवःथाको नीित

अनुसार नचल्ने मािनसह लाई के हुन्छ भनेर येशूले यसरी चेतावनी िदनुभएको
िथयो, “दु ता बढे को कारण ूायजसो मािनसह को ूेम िचसो हुन्छ वा सेलाएर

जान्छ" (म ी २४:१२

पान्तिरत)। अक ःप

अथर्मा भ े हो भने जब

परमेँवरको व्यवःथा वा दश आ ाको सराहना गदन तब मािनसिभऽ भएको
ममता, माया आिद िचसो हुन्छ वा सेलाएर जान्छ।
ूेम गनुर् भनेकै परमेँवरको व्यवःथा वा दश आ ा पूरा गनुर् हो भनेर

दे हायका पदह लाई कसरी दे खाउँछन्? हे नह
र्ु ोस्: रोमी १३:८-१० "8
आपसमा ूेम गनुब
र् ाहेक कसैको केही कुरामा ऋणी नहोओ। िकनिक आफ्नो

िछमेकीलाई ूेम गनले व्यवःथा पूरा गरे को हुन्छ। 9 “ितमीले व्यिभचार नगर,्

् यी आ ाह बाहे क,
ितमीले हत्या नगर,् ितमीले चोरी नगर,् ितमीले लोभ नगर,”
र अ

जित आ ा छन्, ती सबैको सारांश यसै आ ामा पाइन्छ, अथार्त ् “ितमीले

आफ्नो िछमेकीलाई आफूलाई जःतै ूेम गर।” 10 ूेमले िछमेकीको खराबी

गदन। यसकारण ूेम गनुर् नै व्यवःथा पूरा गनुर् हो।" र म ी २२:३४-४०
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"34 उहाँले सदुकीह लाई चूप पानुभ
र् यो भन्ने सुनेर फिरसीह

उहाँकहाँ भेला

भए। 35 ितनीह मध्ये एक जना व्यवःथाका अध्यापकले उहाँको परीक्षा गन

िवचारले उहाँलाई सोधे, 36 “गु ज्यू, व्यवःथामा महान् आ ा कुन हो?” 37

उहाँले ितनलाई भन्नुभयो, “ितमीले परमूभ ु आफ्ना परमेँवरलाई आफ्नो सारा

दयले, र आफ्नो सारा ूाणले, र आफ्नो सारा समझले ूेम गनू।
र् 38 महान्

र ूथम आ ा यही हो। 39 दोॐो पिन त्यःतै छ, ितमीले आफ्नो िछमेकीलाई

र् 40 सारा व्यवःथा र अगमवक्ताह का िशक्षाको
आफैलाई जःतै ूेम गनू।
आधार नै यी दुई आ ाह
ःप
पिवऽ वा शु

्
हुन।”

पमा भ े हो भने परमेँवरको व्यवःथा वा दश आ ाह

नै

जीवन िबताउने मापदण्ड वा नीितिनयम हो। उहाँको पिवऽताको

केन्ििवन्दुमा ूेम सिजएको हुन्छ। त्यसकारण हामीलाई उ ार गनर् वा मुिक्त

िदन परमेँवरले िकन चासो दे खाउनुभयो भन्दा उहाँले हामीलाई ूेम गरे कै

कारणले हो भनेर हामी ठोकुवा गनर् सक्छ । अिन हामीमा पिन त्यो ूेम छ

भनेर दे खाउन उहाँको नीित वा आ ाह ूित ूितव ता दे खाउँदै पालन
गनुप
र् छर्। म िबिँचयन हुँ भन्दै येशूलाई िवँवास गछु र्चाही ँ भ े उहाँको
नीितमाचाही ँ निहँड्ने मािनस उहाँको असली भक्त कसरी हुन सक्छ र? उहाँको

व्यवःथा पाल नगन व्यिक्त येशूको सत्य चेला हुनसक्दै न। फेिर त्यसै वखत
परमेँवरको व्यवःथा वा आ ालाई पालन गछु र् भनेरचाही ँ दे खाएको जःतो गन
तर ूेमचाही ँ नगन, त्यःतो व्यिक्त कदािप येशूको असली चेला हुन सक्दै न।

तर असली वा सही ूेम कसरी दे खाउने भनेर जोख्ने तराजु परमेँवरको
व्यवःथा वा आ ाह

् सत्य वा असली ूेम भरपद र िवँवािसलो हुन
हुन।

चाहना गदर्छ। ूेमले परमेँवरको व्यवःथा, आ ा वा नीितलाई िनलम्बन गदन
वा हटाउँदैन। जसले ूेम गछर् त्यसले परमेँवरको व्यवःथालाई िभिऽ
दयदे िख पालना गरे र दे खाउँछ।

िकन हामीमािथ परमेँवरको ूेमको िचऽण उहाँको व्यवःथा वा

आ ाले दे खाउँदछ? परमेँवरको ूेम र आ ाकािरता िकन एक आपसमा
बुिनएको हुन्छ?
५. पिवऽ वा िनंकल

जीवन यापन गनर् कोिसस गनुर् (एिफसी ४:२२-२४)

पिवऽताको बारे मा दे हायका पदह ले अझ कःतो व्याख्या गरे का

छन्? पढ्नुहोस्: भजन १५ "1 हे परमूभु, तपाईंको पिवऽःथानमा कसले वास
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गनर् पाउनेछ? तपाईंको पिवऽ पवर्तमा को बःन पाउनेछ?

जसको चाल िनद ष छ, र जसले ठीक-ठीक काम गछर्, र

2 त्यो मािनस,
दयबाट सत्य

बोल्छ, 3 जसले आफ्नो िजॄोले अ को िनन्दा गदन, जसले आफ्नो िछमेकीको

िबगार गदन,र आफ्नो साथी-भाइको अपवाद फैलाउँदैन,

4 जसले ॅंट

मािनसलाई घृणा गदर्छ, तर परमूभ ुको भय मान्नेह लाई आदर गदर्छ, जसले
ँ ा पिन आफूले ूित ा गरे को कुरा ब लद
ँ ै न, 5 जसले आफ्नो
आफ्नो हािन हुद
िपयाँ व्याजमा लाउँदैन, र िनद षको िव

किहल्यै

पिन डग्नेछैन।',

एिफसी

मा घू स िलँदैन। यःता काम गन

४:२०-२४

"20 तर भींटलाई

त

ितमीह ले यसरी जानेका छै नौ। 21 येशूमा भएको सत्यताअनुसार उहाँको

िवषयमा ितमीह ले सुनेका र िसकाइएका छौ भनी म ठान्छु । 22 छली

लालसाह

ारा

ॅंट

भएका

ितमीह को

अगािडको

जीवनको

ँ
ढाँचासग

सम्बिन्धत ितमीह को पुरानो ःवभाव त्याग। 23 र आफ्नो िभऽी वतार्वमा
नयाँ होओ, 24 र परमेँवरको ःव पमा साँचो धािमर्कता र पिवऽतामा सृिंट

भएको नयाँ ःवभावलाई धारण गर।"
घरमा सुन र चाँदीका भाँड़ाह

र २ ितमोथी २:२०-२६ "20 ठू लो

माऽ हुँदैनन्, तर काठ र माटोका पिन हुन्छन्,

कुनै आदर र कुनै अनादरका िनिम्त। 21 जे कुरो अनादरको छ, यिद कसै ले

त्यसबाट आफूलाई शु

पार्यो भने त्यो आदरका कामको लािग एउटा पाऽ

िनिम्त तयार रहनेछ।

22 यसकारण जवानीका अिभलाषाह

बन्नेछ, र घरका मािलकको िनिम्त चोखो, उपयोगी, र कुनै पिन असल कामको

त्याग, र शु

दयले ूभुको नाउँ िलनेह का साथसाथै धािमर्कता, िवँवास, ूेम र शािन्तको

लआय राख। 23 तर मूखर् र बेसमझका सवाल जवाफलाई इन्कार गर– ितमी

जान्दछौ ियनीह बाट झगड़ा हुन्छ। 24 ूभुको सेवक झगड़ालु हुनहु ँद
ु ै न, तर
हरे कको लािग दयालु, योग्य िशक्षक, सहनशील, 25 र नॆतासाथ आफ्ना

िवरोधीह लाई सुधान हुनपु दर्छ, र शायद परमेँवरले ितनीह लाई पँचा ाप
गन, सत्यतालाई बुझ्ने मन िदनुहन
ु ेछ, 26 र ितनीह

चेतना पाएर िदयाबलसको

पासोबाट उम्कनेछन्, जसले ितनीह लाई त्यसको इच्छाअनुसार चल्नलाई कैदी
बनाएको छ।"

यिद सक्कली पमा परमेँवरसँग स ित गनर् चाहन्छ र उहाँसँगको

सम्बन्धमा रमाइलो वा खुशीको वातावरणमा रहन चाहन्छ भने पिहला हामीमा
पिवऽता हुनै पछर् वा हामी शु

हुनैपछर्। हामीमा हुने पिवऽताले परमेँवरको

इमान्दािरताका साथ िभऽी मनले सेवा गनर्को िनिम्त हुनपु छर् र हामीह
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उहाँको

िनिम्त उपयोगी हुनपु छर्। यो ूचिलत सत्य कथन हामीलाई थाहा छ:
"िबयाकलापको िबऊ रोप, आनीबानीको कटानी गर, असल चिरऽ वा
ःवभावको िनमार्ण गर।' त्यस भनाईको अथर् यो हो िक हामी के गछ र

हामीह को व्यवहार कःतो छ त्यसले हामी को ह त्यो दे खाउँछ। अक पिन
भनाई जुन ् अिघको जःतै छ: "चिरऽ वा तपाईँ को हो त्यसले भिवंयको
िनधार्रण गदर्छ।" अक

शब्दमा भ े हो भने तपाईँले बोल्ने बोलीह ले,

तपाईँले सोच्ने िबचारह ले, तपाईँमा भएको भावना, जोश, जाँगरले र तपाईँको
कामले यस जीवनमा तपाईँ कःतो हुन चाहनुहन्ु छ र कःतो हुनेछ सो िनधार्रण
हुनेछ। ूत्येक येशूभक्तले ःवगर्मा केवल आफ्नो चिरऽमाऽ लानेछ।

तर हामीह को आफ्नै अथक ूयासमा नयाँ र असल बानी र नयाँ र

असल चिरऽ वा ःवभावको िनमार्ण गनर् सक्दै न । हामी आफैले आफैलाई
पिवऽ वा शु

बनाउन सिकँदै न। नयाँ तथा असल बानी िनमार्ण गनुर् भनेको

हामी पिवऽ वा शु

हुन पिवऽको अगुवाईलाई अ ाल्नु हो। हामी िबँचयन

ह भनेर दावी गनर् चाहन्छ भने हामीह
छ भनेर हामीले बुझ्नु पछर्।

असल बानीव्यवहोरामा िहँड्नु ज री

हामीह मा असल गुण वा चिरऽको िनमार्ण गनर्

असल बानी व्यहोराले सहयोग गदर्छ। ती गुणह मा धै यत
र् ा, ूेिमलो वा

ममतामयी र िवँवािसलो समावेश हुन्छ। ितनीह मा दया र असल, र कोमल,

भलाद्मीपन र आफूले आफैलाई बसमा राख्न सक्ने क्षमता िभिऽएका हुन्छन्।
जब हामीह को

दय पिवऽ आत्माले भिरयो भने के हुन्छ? हामीह

परमेँवरका सिबय कायर्कतार् हुन्छ । तर कितपय समयमा हामी उहाँको
िनिम्त काम त गछ तर हामीलाई पिवऽ बनाउने वा िनँकल

ु न्ु छ भ े कुरा िबसर्न्छ । हामीह को जीवनमा सु
हुनह
कसले पूरा गनुह
र् न
ु ेछ भ े पिन हामी िबसर्न्छ

राख्ने परमेँवर

गिरएको असल काम

(िफिलप्पीह लाई १:६)।

परमेँवरको िनिम्त काम गन भनेर हामी धेरै कुराह मा व्यःत हुन्छ । अिन

ूाथर्ना गरे र उहाँसँग रमाइलो मानेर बःने समय िनकाल्न हामी िबसर्न्छ ।

यथाथर्मा भ े हो भने यिद हामी ूाथर्ना गनर् फुसर्द छै न िकनभने हामी अित
व्यःत छ भने हामी असली येशूभक्त हुन सक्दै न । इसाईचाही ँ भ े तर

परमेँवरसँग रमाइलो समय िबताउन समय िनकाल्न सकेन भने त्यो व्यिक्त
इसाई भ

सुहाउँदैन।

ानमा पौरख हुन ु र जीवनमा सफलता पाउनु मह वपूणर् पक्षह

् तर येशू भी
हुन।

र पिवऽ आत्मािबना हामी केही पिन गनर् सक्दै न भ े
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ु ु । िकनभने यस सं सारमा महान् काम गर्यो भन्दै मा
कुरा किहलै पिन िबसर्नह
त्यो पिवऽ काम हो भ

सिकँदै न।

कितपय मािनसह ले परमेँवरको िनिम्त महान् कामह
सोच्दछन् होला। तर ितनीह

गर भनेर

ाइरहे को छ भ

साँिच्चक्कै परमेँवरलाई प

िमल्दै न। येशू आफैले भ ुभयो: "ती िदनमा वा न्यायको िदनमा मलाई धेरैले

भ ेछन्, 'ूभ ु, ूभ ु तपाईँको नाउँमा अगमवाणी बोलेन र वा (तपाईँको वचन

हामीले ूचार गरे न र)? के हामीले तपाईँकै नाउँमा अशु
धपाएन र? के तपाईँकै नाउँमा धेरै अचम्मका कामह

७:२२,२३

पान्तिरत)।

यसको

अथर्

कितपय

अगुवाईमा चल्दछन् भने कितपय इसाई भनाउँदाह

गरे न र?"' (म ी

मािनसह

परमेँवरको

नै आफ्नो चाहना अनुसार

चल्छन् वा आफ्नो भाऊ खोज्न काम गदर्छन्। ती दुई समूहह
छन्।
परमेँवरको अगुवाईमा हामीह

आत्माह लाई

धेरै फरक

चलेका छ भनेर हामीले कसरी थाहा

पाउने? यिद त्यो थाहा पाउन चाहन्छ भने हामीह ले दुई थोक गनुप
र् छर् जसले
गदार् हामी परमेँवरको अगुवाईमा हामीह का जीवन चिलरहे का छ
दे खाउँदछ। पिहलो, परमेँवरको आवाज सु

भनेर

वा उहाँले अर्हाएको काम गनर्

बोलाएको सु

हामीले समय िनकाल्नै पछर्। मान

हामीले परमेँवरको

आवाजलाई सु

चाहन भने? तब हामी आफ्नै ःवाथर्को िनिम्त वा आफ्नै

चाहनालाई अिघ बढाउन चल्ने हुन्छ । अिन हामीमा कुनै बल वा तागत,

शिक्त, शािन्त र हामीह को काममा िनरन्तर आिशषको अनुभव हुँदैन।
दोॐोमा, हामीह को अित महान् आवँयकता भनेको हामीह

परमेँवरसँग

समय िबताउनु हो। र उहाँको आवाज हामीले सु ै पछर्। अिन बाइबलबाट

हामीले नयाँ बल, जोशजाँगर पाउँछ । उहाँको अगुवाईमा चल्दा र उहाँका

आवाजलाई सु े बानी बसाल्दा हामीह को काममा शिक्त आउँछ र अ लाई

हामीले येशूितर फकार्उन सक्नेहन्ु छ ।
उपसं हार:
एलेन जी

ाइट ारा िलिखत बाइःट अब्जेक्ट लेसनसको पृ. ९५-१०५मा

"लाइक अन्टु िलभन"मा पिवऽ जीवनको बारे मा थप जानकारी पाइन्छ।
परमेँवरको पिवऽताको बारे मा बुझ्न पिन हामीले कसरी थाल्ने?

त्यो

हामीह को िदमागले बुझ्न नसक्ने िबषय हो। हामी पापी ह र कलि त छ
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तर परमेँवर िश

ु न्ु छ। परमेँवरको पिवऽताले गदार् नै उहाँ
हुनह

र िनंकल

ु न्ु छ सो हुनभ
ु एको छ। हामी मानव जातले भोग्नु परे को पाप र मृत्युले
को हुनह
ु ु । तर अत्यन्त अचम्म तथा उदे कको कुरो त
खाँिदएको सं सारको भाग हुनह

यो छ: उहाँको पिवऽतामा सहभागी हुन उहाँले हामीलाई अवसर िदनुहन्ु छ।
त्यो नै उहाँ र मािनसह को बीचमा भएको करार वा सम्झौतामा सहभागी हुने

अवसर हो। उहाँले भ ुभयो, "सारा इॐाएलका समुदायलाई घोषणा गर।
पिवऽ होऊ िकनभने म पिवऽ छु ।" (लै व्य

ितनीह लाई भन "ितमीह
१९:२

पान्तिरत)। वा पावलले लेखेका िहॄूको पुःतकमा लेिखएको छ:

आउँदैछन्, परमेँवरले घोषणा गनुह
र् न्ु छ। इॐाएलका जनह सँग म

"िदनह

नयाँ करार बाँध्नेछु वा सम्झौता गनछु । यहू दाका जनह सँग पिन त्यही
ितनीह को िदमागमा रािखिदनेछु।

गनछु ।... मेरा व्यवःथा वा नीितह

दयमा लेिखिदनेछु। म ितनीह को परमेँवर हुनेछु र ितनीह

ितनीह को
मेरा जनह
करार

पान्तिरत)। ती पदह मा पिवऽता,

हुनेछन्।" (िहॄू ८:८,१०

र

व्यवःथाको

बीचमा

सम्बन्ध

गाँिसएको

पाइन्छ।

व्यवःथालाई पालन नगिर हामी पिवऽ हुन सक्दै न वा िश
दावी गदर् सक्दै न । र हामी उहाँका आ ा वा नीितह

पिवऽ आत्माले ितनीह लाई हामीह को

परमेँवरको
हुनसक्छु भ े

पालन गछ िकनभने

दयमा लेिखिदनुहन्ु छ। परमेँवरको

पिवऽतामा सहभागी हुन हामीलाई िदएको अवसरलाई सुवणर् अवसर वा
मौकाको
पिवऽ छ

पमा िलनु पदर्छ (िहॄू १२:१०
र पिवऽ तथा िश

पान्तिरत)। हामी परमेँवरमा

जीवन यापन गिररहे का छ

उहाँको व्यवःथा वा नीितलाई सहॐ ःवीकार गरे र दे खाउँछ ।

िचन्तनमनन:
अ.

भनेर दे खाउन

ँ ामा सोिधएको ूँनमा पापले गदार् आन्तिरक यु
तेॐो बुद
छे िडरहे को छ त्यसबाट कसरी जीत्ने भनेर सोच्नुहोस्।

आ.

इ.

हामीह को

दय र िदमागमा परमेँवरको व्यवःथा लेिखनु

भनेको के हो? कागजको खोःटा वा ढुँ गाको पाटीमा लेिखनु र
दयमा लेिखनुको बीचमा के अन्तर छ?

जब तपाईँ परमेँवरको पिवऽताको बारे मा सोच्नुहन्ु छ तब
तपाईँको

िदमागमा

के

आउँछ?

परमेँवरको

येशूले हामीलाई कसरी दे खाउनुभएको छ?
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पिवऽतालाई

ई.
उ.

पिवऽताको जग के हो? हामी कसरी पिवऽ हुने?
हामीले यो प

, "परमेँवरको व्यवःथा वा दश आ ाह ले

हामीलाई उ ार गनर् सक्दै न। परमेँवरको व्यवःथा वा दश
आ ाह

हामीह को मुिक्तको बाटो हो भ े नीित किहलै पिन
िलएका छै न । तर उ ार पाएकाह को मागर्चाही ँ हो भनेर

िजिकर गछ ।" जब कोही इसाई हुँ भनेर दावी गदर्छ तब
उसको

दयमा पिवऽ आत्माले काम गिररहे को हुनपु छर् भनेर

जनाउ िदँदै परमेँवरको व्यवःथा वा दश आ ाको गिरमालाई
उपरोक्त पदले हामीलाई कसरी बुझाउन खोज्दछ?
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