७

पिवत्र आ माको फल

यस अध्यायका मूल पदह : यूह ा १५:१-११, गलाती ५:२२, १ कोरन्थी
१३, रोमी १४:१७, एिफसी ५:९ र म ी ५:५।

यस अध्यायको सम्झनु पन मूल सार पद: " तर पिवऽ आत्माको फलले ूेम,

आनन्द र शािन्त उत्पादन गदर्छ। यसले िधरज, दयालु र असल बनाउँछ।

यसले िवँवािसलो र कोमल तथा नरम र आफूले आफूलाई िनयन्ऽमा राख्न

सक्ने बनाउँछ। यःतो खालको चिरऽको िब
आवँयकता पदन।" (गलाती ५:२२,२३

मा कुनै पिन कानुनको

पान्तिरत)।

सत्य पमा इसाई जीवन िबताउनु भनेकै पिवऽ आत्माको फल

हामीह को जीवनमा फलाइरहनु हो। पावल ूेिरतले नौ िकिसमका आित्मक

फलको उल्लेख गदर्छन्। ती सबै फलह
भएका गुणह

वा गुणह

भनेकै एउटै फलमा

् त्यो िकनभने इसाई जीवनमा ती गुणह
हुन।

एकै फलभएर

िबकिसत हुन्छ। यो पिन चासोको िबषय छ िक कोही मािनसमा पिवऽ

आत्माको फल छ भने त्यसले परमेँवरको िनिम्त के गनर् सक्षम् हुन्छ भनेर

दे खाइएको छै न। तर परमेँवरको िनिम्त कःतो आदशर् जीवन िबताउँछ भनेर
दे खाउँदछ। येशूभक्त भनेर दावी गन व्यिक्त कःतो छ भनेर पिवऽ आत्माको

फलले दे खाउँछ। गलाती ५:२२,२३मा उल्लेख गिरएका नौवटै गुणह

येशू

भी को जीवनमा पाइएको छ। पिवऽ आत्माको शिक्तले त्यो जीवन उहाँले
िबताउन सम्भव भएको िथयो।

यो पिन थाहा पाउन ज री छ िक पिवऽ आत्माको फल हामीह को

ँ ै न न त यो सम्भव
अथक ूयास वा कडा पिरौमले हामीह को जीवनमा उॆद
छ

िक

मािनसह को

सामु एकदम

धमीर्

बनेर

पिवऽ

आत्माको

फल

फलाइरहे को जःतो दे खाउन सिकन्छ। तर हामीह को अथक ूयास वा
पिरौम वा धमर्कमर्ले उमारे को फल पिवऽ आत्माले हामीह को

दयमा काम

गरे को जःतो होइन। हामीह को ूयासले उत्पादन गन फल केवल नक्कली
फलमाऽ होइन। पिवऽ आत्माको सक्कली फलसँग त्यो िमल्दै न। वाःतिवक

ँ ै न। तर परमेँवरसँग सम्बन्ध राखेर
आित्मक फल मािनसह को ूयासले उॆद

त्यो उॆन्छ। उहाँको िलिखत वचन वा बाइबल ारा पिवऽ आत्माले हामीलाई
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येशूसँग जोड्नुहन्ु छ। अिनमाऽ परमेँवरको चाहना अनुसार हामी काम गछ ,

सोच्दछ र अनुभव गदर्छ । उहाँको फल हामीह को जीवनमा दे खाउन सु
गनछ ।
१.

पिवऽ आत्माको फल हामीह को जीवनमा फलाउन केको आवँयकता

छ? (यूह ा १५:१-१६)

येशूसँग जीिवत वा िजउँदो सम्बन्ध (परजीिव होइन येशू जीिव-

अनुवादकको सोच) राखेमाऽ पिवऽ आत्माको फल फल्नेछ भनेर यूह ा
१५:१-१६ले हामीलाई ःप

ु न्ु छ र हामीह
पमा दे खाउँछ। येशू बोट हुनह

हाँगा ह । कुनै पिन हाँगा वा लहरा बोटसँग गािभएर बःनु ज री िकन छ?

त्यसलाई सोचेर हामी पिन येशूसँग कसरी गािभएर बःने? हे नह
र्ु ोस् उपरोक्त

ु न्ु छ। 2 ममा
पदह : "1 “साँचो दाखको बोट म हुँ, र मेरा िपता िकसान हुनह

हुने ूत्येक हाँगा जसले फल फलाउँदैन उहाँले त्यसलाई छाँ नुहन्ु छ र फल

फलाउने हरे क हाँगालाई झन् बढ़ी फल फलोस् भनी उहाँले िछँवल्नुहन्ु छ। 3

मैले ितमीह लाई भनेको वचनले ितमीह

अिघ नै शु

भइसकेका छौ। 4

ममा रहो, र म ितमीह मा रहन्छु । जसरी हाँगा दाखको बोटमा रहेन भने त्यो
आफैले फल फलाउन सक्दै न, त्यसरी ितमीह

सक्दै नौ।

ममा रहे नौ भने ितमीह ले पिन

5 “दाखको बोट म हुँ, ितमीह चािहँ हाँगाह

हौ। यिद कोही ममा

र ो भने, र म त्यसमा रह भने, त्यसले धेरै फल फलाउँछ, िकनिक मबाट

अलग रहेर ितमीह

केही गनर् सक्दै नौ। 6 कोही मािनस ममा रहेन भने, त्यो

हाँगाझ बािहर िमल्काइन्छ, र त्यो सुिकहाल्छ। यःता हाँगाह

बटु ल्छन्, र आगोमा फािलिदन्छन्, र ती जिलहाल्छन्। 7 ितमीह

मािनसह ले
ममा र ौ

भने, र मेरा कुरा ितमीह मा रहे भने, ितमीह लाई जे इच्छा लाग्छ माग, र त्यो

ितमीह का िनिम्त गिरनेछ। 8 ितमीह ले धेरै फल फलाएर मेरा चेला हौ
भन्ने ूमािणत गर्यौ भने यसै मा मेरा िपताको मिहमा हुनेछ।

9 “िपताले

जसरी मलाई ूेम गनुभ
र् एको छ, मैले पिन ितमीह लाई ूेम गरे को छु ।
ितमीह

मेरो ूेममा रहो। 10 यिद मेरा आ ाह

पालन गर्यौ भने ितमीह

मेरो ूेममा रहनेछौ, जसरी मैले मेरा िपताका आ ाह

पालन गरे को छु र

उहाँको ूेममा रहन्छु । 11 मैले यी कुरा ितमीह लाई यसै कारण भनेको छु ,

िक मेरो आनन्द ितमीह मा होस्, र ितमीह को आनन्द भिरपूणर् होस्।

12

“मेरो आ ा यही हो, िक मैले ितमीह लाई जसरी ूेम गर, ितमीह ले एक-
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अकार्लाई त्यसरी नै ूेम गर। 13 आफ्ना िमऽह का लािग आफ्नो ूाण
कसै को हुँदैन। 14 म ितमीह लाई जे

अपर्ण गिरिदनुभन्दा ठू लो ूेम अ

आ ा गदर्छु, ती ितमीह ले गर्यौ भने, ितमीह

मेरा िमऽ हौ। 15 अबदे िख म

ितमीह लाई सेवक भिन्दन,ँ िकनिक त्यसका मािलकले के गदर्छ सेवकले

जान्दै न। तर मैले ितमीह लाई िमऽ भनेको छु , िकनभने जे मैले मेरा िपताबाट

सुन, मैले ती सबै ितमीह लाई जनाइिदएको छु । 16 मलाई ितमीह ले च ुनेनौ,
तर मैले ितमीह लाई च ुन र ितमीह लाई िनयुक्त गर, िक ितमीह

जाओ, र

फल फलाओ, अिन ितमीह को फल रिहरहोस्। यसै ले ितमीह ले िपतासँग मेरो
नाउँमा जे मागौला, उहाँले ितमीह लाई सो िदनुहन
ु ेछ।"
येशूसँग गािभएर बःनु नै

येशूभक्तको जीवनमा वाःतिवक फल

फलाउने भेद हो। हामी जितसुकै िबिँचयन ह

भनेर दावी गरे तापिन

येशूभी िबना हामी वाःतिवक वा सत्य आित्मक फल फलाउन सक्दै न । तर
पिवऽ आत्माको फल बािहरबाट जबरजःती हामीमािथ लाड्न सिकन्दै न। ब
हामीह मा भी को जीवन रहे को छ भनेमाऽ त्यसको नितजाले
आत्माको फल फलाउन सिकन्छ वा पिवऽ आत्माका गुणह

जीवनमा फःटाउन सिकन्छ। यूह ा १५:१-११मा येशूभक्तह

पिवऽ

हामीह को

हाँगा वा

ँ
ु न्ु छ भनेर येशूले औल्याउनु
भएको छ।
लहरा र येशू दाखको मूल बोट हुनह

येशूमा रहन्छ तब उहाँको जीवनको ूवाह

जब हाँगा पी िवँवासीह
ितनीह मािथ

बिगरहे को

छ

भनेर

पिवऽ

आत्माको

फल

ितनीह मािथ

फिलरहे कोबाट थाहा पाइन्छ। फललाई बढाउने काम परमेँवर िपताको हो
तर हामीमा येशू भी

रहनुभयो भनेमाऽ।

येशूमा गािभएर बःनु

ूत्येक येशूभक्तको िजम्मेवारी हो। यिद

हामीह को सोचिबचारमा येशूलाई रहन िदय भने हामीह को काम ारा उहाँ

हामीह को जीवनमा रहनुभएको छ भनेर दे खाउँदछ। उहाँको जीवन हामी ारा
जीउनु हुन्छ।

जब उहाँ यस सं सारमा जुन ् जीवन िबताउनुभयो त्यो जीवन

हामीबाट दे खाइनेछ। अक ःप

ु न्ु छ भनेर
शब्दमा भ े हो भने उहाँ को हुनह

हामीह को जीवन ारा ूदिशर्त गिरनेछ।

पक्का पिक्क भ े हो भने पिवऽ आत्माको फल भ ु नै येशू भी को

चिरऽ हो। त्यो चिरऽ येशूलाई प

ाउनेह को जीवनमा पिवऽ आत्माले

उमानुह
र् न्ु छ। जब येशू हामीह मा रहनुहन्ु छ तब हामी "पिवऽ आत्माको
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शिक्तले

जीउनेछ । अिन पापले

िनयन्ऽण गरे को चाहना अनुसार काम

ितमीह ले गदन।" (गलाती ५:१६
खराब

पान्तिरत)।

येशूकै शब्दमा: "ूत्येक असल

खले असल फल फलाउँछ। तर

खले खराब फल फलाउँछ। असल

सक्दै न। र खराब

खले खराब फल फलाउन

खले असल फल फलाउन सक्दै न।" (म ी ७:७

पान्तिरत)। त्यसकारण जब पिवऽ आत्मा ारा येशूसँग जीिवत सम्बन्ध

रािखन्छ तब िवँवासीको जीवनमा असल फल ःवभािवकै

पमा फल्दछ।

हामीह को जीवनमा पिवऽ आत्माले काम गनर् िदन उहाँसँग िमल्नुपछर् तािक
हामीह का

दयह मा उहाँले काम गनर् सिजलो होस्। अिन हामीह को

चिरऽ वा ःवभावको पिरवतर्न हुन्छ। ितनीह ले येशू भी को चिरऽ वा

ःवभाव दे खाउँछन्। हामीले जे बोल्छ र जे गछ वा सोच्छ त्यसले उहाँको

चिरऽलाई दे खाउनेछ। येशू भी मा िबजयी जीवन िबताउन हामीलाई पिवऽ
आत्माले शिक्त अथार्त ् बल िदनुहन्ु छ। पिवऽ आत्माको सहायताले हामीह मा
फःटाउने असल गुणह

ारा हामीह

दे खाउन सक्षम हुनेछ ।

कितपय मािनसह

हामीह

परमेँवरका सन्तान ह

भिन हामी

अध्याित्मक जीवनमा िभिजरहे का छ

भनेर बािहिर पमा दे खाउलान् तर पिवऽ आत्माले भिरएको जीवनले त्यो दावी
गरे रमाऽ पुग्दै न भनेर कसरी दे खाउँदछ? हामीह
आित्मक जीवन िबताइरहे काछ

आफै पिन कःतो खालको

भनेर कसरी दे खाउने? हे नह
र्ु ोस् २ ितमोथी

३:१-५ "1 तर यो बुिझराख, िक आिखरी िदनह मा डरलाग्दा समयह
आउनेछन्। 2 िकनभने मािनसह

आफैलाई माऽ माया गन,

िपयाँपैसाको

मोह गन, घमण्डी, हठी, अ को बदनाम गन, आमा-बुबाको आ ापालन नगन,

ु ी र अपिवऽ, 3 ःवाभािवक ूेमरिहतका, खुशी पानर् नसिकने, अ को
बैगन

बदख्वाइँ गन, दुराचारी, बूर, असल कुरालाई घृणा गन, 4 िवँवासघाती,

उ ाउला, अह ारले फुलेका, परमेँवरलाई भन्दा सुख-िवलासलाई ूेम गन, 5

भिक्तको भेषचािहँ िलने, तर त्यसको शिक्तलाई इन्कार गन हुनछ
े न्। यःता
मािनसह बाट अलग्ग बस।"

२. ूेमको फल (गलाती ५:२२)
दे हायका पदह ले पिवऽ आत्मा फलको ूथम् र अत्यन्त उल्लेखनीय
वा सव म भाग भनेको ूेम हो भनेर िकन बताइएको छ? ूेमले नै
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हामीह को जीवनमा हुनपु न फलको सबै भागह लाई कसरी असर गदर्छ?

हे नह
र्ु ोस्: गलाती ५:२२,२३ "22 तर पिवऽ आत्माको फलचािहँ ूेम, आनन्द,
् यःता कुराह का
शािन्त, धै य,र् दया, भलाइ, िवँवःतता, 23 नॆता, सं यम हुन।

िव

मा कुनै व्यवःथा छै न।" र १ कोरन्थी १३ "1 मैले मािनसह

ःवगर्दूतह को भाषामा बोल तापिन ममा ूेम छै न भने, म हल्ला मचाउने घण्टा

र

र झ्याइँ-झ्याइँ गन झ्याली माऽ हुन्छु । 2 मसँग अगमवाणी बोल्ने शिक्त
होला, र सबै रहःय र सबै

ानह

बुझ्न सकूँला, र पहाड़ह

हटाउन

सक्नेसम्मको सम्पूणर् िवँवास मिसत होला, तर ममा ूेमचािहँ छै न भने म केही

ँ 3 यिद मैले सारा सम्पि
पिन होइन।

बाँिड़िदए,ँ र मेरो शरीर जलाउनलाई

िदइहाल, तर मिसत ूेम छै न भने मलाई केही लाभ हुँदैन। 4 ूेम सहनशील
हुन्छ र दयालु हुन्छ। ूेमले डाह गदन, न शेखी गछर्। 5 ूेम हठी हुँदैन, न

ढीट हुन्छ। ूेमले आफ्नै कुरामा िज ी गदन, झक मान्दै न, खराबीको िहसाब

राख्दै न। 6 ूेम खराबीमा ूसन्न हुँदैन, तर ठीक कुरामा रमाउँछ। 7 ूेमले

सबै कुरा सहन्छ, सबै कुराको पत्यार गछर्, सबै कुरामा आशा राख्छ, सबै

कुरामा िःथर रहन्छ। 8 ूेमको किहल्यै अन्त्य हुँदैन। अगमवाणीह
जानेछन्, भाषाह

बन्द हुनेछन्, ान टिलजानेछ। 9 हाॆो

िबतेर

ान अपूणर् छ, हाॆो

र् ा
अगमवाणी अपूणर् छ। 10 तर जब िस ताचािहँ आउनेछ, तब अपूणत
टिलजानेछ। 11 जब म बालक िथए ँ तब बालकजःतै बोल्थ, बालकले जःतो

िवचार गथ, बालकले जःतै तकर् गथ, तर जब म जवान भए ँ तब बालकको
ँ 12 अिहले हामी ऐनामा जःतै धिमलोसँग दे ख्छ , तर त्यस
चाल छोिडिदए।

बेलाचािहँ छलर्

दे ख्नेछ । अिहले म थोरै माऽ बुझ्दछु , त्यस बेलाचािहँ पूरै

बुझ्नेछु, जसरी म पिन पूणर्

पले िचिनएको छु ।

13 अब िवँवास, आशा,

ूेम, यी तीन रहन्छन्, तर ियनमा सव मचािहँ ूेम नै हो।"

पिवऽ आत्माको फलको बारे मा व्याख्या गदार् पावलले ूेमलाई ूथम् ःथानमा
राखेका छन्। त्यो िकनभने सारा फललाई ूवाह गन तत्व ूेम हो। यथाथर्मा

पिवऽ आत्माको फलको शूचीमा उल्खेख गिरएका अ
भागह

गुण वा फलका

सबै ूेमको भाग हो भनेर सोचे पिन हुन्छ। आिखरमा भ े हो भने

ु न्ु छ" (१ यूह ा ४:८)। त्यसकारण कोही पिन मािनसले
"परमेँवर ूेम हुनह

आफूलाई िबिँचयन वा येशूभक्त हुँ भनेर दावी गछर्न ् भने उनमा इसाई जीवन
वा आचारण सं िहताको सबभन्दा िशखर गुण ूेम हुनपु छर् (१ कोरन्थी
१३:१३)। इसाई जीवनको जग र अ

ूत्येक असलको ॐोत नै परमेँवरको
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ूेम हो। "पिवऽ आत्मा ारा हामीह को
छ" (रोमी ५:५

पान्तिरत)। ःप

दयमा परमेँवरको ूेम खिनएको

पमा भ ुपदार् हामी परमेँवरका सन्तान

ह भनेर दे खाउन चाहन्छ भने हामीमा भएको ूेमले नै ूमािणत गदर्छ।
यो ूेम मानव ःनेह र भावनाभन्दा अत्यन्त गिहरो,, उच्च र फरािकलो

छ। यो ूेमलाई मािनसह को अथक ूयासले उत्पादन गनर् सक्दै न। भी सँग

गािभएर बःदामाऽ यो ूेम ूःटाउँछ। यःतो खालको ूेम उदारवादी र
िनँवाथीर् हुन्छ। यो ूेम पाउनको िनिम्त हामीले केही पिन गरे का छै न न त

हामी त्यसको योग्य नै छ । हामीह को जीवनलाई पिरवतर्न गन शिक्त त्यस
ूेममा माऽै छ। त्यो िकनभने परमेँवरको ूेम शिक्तशाली र कोमल छ।
यसले पापी तथा दु

काम गनह लाई पँचातापितर डोर्याउँछ। एक फेरा

एक आपसमा शऽु भएकाह लाई एक बनाउने शिक्त त्यस ूेममा छ (लूका
६:२७,२८, रोमी ५:८)। िवँवासीह को बीचमा भएको ूेमले नै सारा
सं सारले थाहा पाउँछन् िक ितनीह

येशू भी का पक्का भक्त वा अनुयायीह

हुन ् (यूह ा १३:३५)। ूेमको फलले नै एक आपसमा असमझदारी भएका
इसाईह को बीचमा समझदारीितर डोर्याउँछन्।

१ कोरन्थी १३मा व्याख्या गिरएको ूेमको ूस

दुई अध्यायह को

बीचमा आउँछन् जसले पिवऽ आत्माको फल वा बरदानको बारे मा उल्लेख
गिरएको छ। यो हामीह को िनिम्त चासोको िवषय हो। तर अध्याय १३ले

ूेमको िबषयमा व्याख्या गछर् जुन ् पिवऽ आत्माको फल वा बरदान हो।
त्यसको अथर् मािनसमा जितसुकै महान् गुण, बरदान वा ूितभाह
तर ूेम छै न भने ती सबै िनकम्मा हुन्छन्। ःप

आत्माको फलिबना पिवऽ आत्माकै बरदानह

िकन नहुन ्

पमा भ े हो भने पिवऽ

शिक्तिहन हुन्छन्। ूेमिबना

ूचलनमा ल्याइएको वा चलाइएको कुनै पिन बरदान, ूितभा वा दक्षता
परमेँवरको चाहना अनुसार आिशषमय हुँदैन। तर पिवऽ आत्माका सबै
बरदान र फललाई टाँिसएर एकै ठाउँमा राख्ने सुपर ग्लु नै ूेम हो। हामीले

गरे को ूत्येक कामलाई अ को अगािड िवँवासीलो र सत्यसािवत गराउने तत्व
ूेम हो।

तपाईँको जीवनको कुन् भागह

छन् जसले तपाईँमा ूेमको अभाव

भएको महसुस गनुह
र् न्ु छ? तपाईले िदनिदनै कारोबार गन व्यिक्तलाई ूेमको

ूवाह गनर् पिवऽ आत्मासँग ूेमले भिरिदन अनुरोध गनुह
र् ोस्। यो पिन याद
राख्नुहोस्, परमेँवरले हामीह लाई अ ह माफर्त ूेम गनुह
र् न्ु छ। तपाईँले
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अ ह लाई ूेम दे खाउने उपायह

के के छन्? पिवऽ आत्माको फलमा

उल्लेख गिरएका गुणह लाई ूेमले कसरी असर गछर् सो सोच्नु होस्।
३ आनन्द, शािन्त र धैयत
र् ा (२ पऽुस ३:९)

रोमी १४:१७ यसरी पिढन्छ: “परमेँवरको राज्य खानिपनमा होइन।

जे िठक छ त्यही गन र शािन्त र आनन्दले भिरपूर हुन ु हो। ती सबै असल
थोकह

पिवऽ आत्माबाट आउँदछ।" ( पान्तिरत)। त्यस पदले हामीलाई

ठोकुवा गिर भन्दछ िक सही आनन्द भनेको परमेँवरको आिशषबाट पाइएको
ु एको नितजाले नै
ूेमको नितजा हो। उहाँ अित दयालु र क्षमाशील हुनभ
हामीमा शािन्त र सत आनन्द हुन्छन्।
मानव

आनन्द

वा

रमाइलोपनले

सं सारको

थोकह मा

केिन्ित

गराउँछ। यो मानिवय आनन्द हामीह को वातावरण वा पिरिःथितमा भर
पछर्। तर सत्य आनन्द वा सिच्चदानन्दको जग पिवऽ आत्माको फलको
जगमा गािभएको हुन्छ। यसले परमेँवर र उहाँले हाॆो िनिम्त के गनुभ
र् यो

त्यसमा हामीलाई केिन्ित गराउँछ। हामीह को वातावरण वा पिरिःथितले त्यो

आनन्दलाई

असर

पादन

अथार्त ्

ूितकुल

पिरिःथितले

हामीमा

भएको

आनन्दलाई हल्लाउन सक्दै न। यिद हामी परमेँवरका सन्तान ह भनेर दावी
गछ भने हामीह

आनिन्दत हुनैपछर्। त्यसको अथर् हामी सध हाँिसरहनुपछर्

भनेको होइन। हुनत: हामीह को िमऽवत मुःकाराइले अ को मनलाई हलुको

र आनिन्दत पादर्छ। तर परमेँवरमा
आनिन्दत हुने धेरै कारणह

हामीह को भरोसाले

गदार् हामी

हामीह को सामु तेःयार्इएको हुन्छ। हाॆो िनिम्त

ु न्ु छ सो कुराको भेद थाहा
उहाँले के गनुभ
र् यो र हामीमा उहाँले के गद हुनह
पाएर हामी आनिन्दत हुने अवसरमा पिॐन्छ । िकनभने आित्मक आनन्द
भनेको परमेँवरमा जीिवत िवँवास वा आःथाबाट उत्प

हुन्छ।

शािन्त पिवऽ आत्मासँग कसरी जोिडएको छ भनेर दे हायका दुई

पदह ले कसरी दे खाउँछन्? हेनह
र्ु ोस्, यूह ा १४:२७ “म ितमीह लाई शािन्त

िदएर जान्छु । मेरो आफ्नै शािन्त म ितमीह लाई िदन्छु र यो सं सारले
िदनेजःतो शािन्त होइन। आफ्नो मनलाई िवचिलत हुन नदे ओ र नडराओ।“ र
रोमी १४:१७,१८ “17 िकनभने परमेँवरको राज्य भनेको खाने र िपउने

कुरा होइन, तर यो पिवऽ आत्मामा धािमर्कता, शािन्त र आनन्दको कुरो हो, जुन
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पिवऽ

आत्माले

िदनुहन्ु छ।

18

यस

िकिसमले

भींटको

सेवा

परमेँवरलाई खुसी तुल्याउँछ साथै मािनसबाट ःयाबासी पिन पाउँछ।"

गनले

शािन्त भनेको खुशीको मुिामा रिहरनसक्ने खुबी हो। हामीह को ूभ ु

येशू भी मा िवँवास ारा परमेँवरसँग िठक हुन गय

भने त्यसले शािन्त

ल्याउँदछ (रोमी ५:१)। त्यसकारण परमेँवरसँग िमल्न पिवऽ आत्माले

सहयोग गनुह
र् न्ु छ। अिन शािन्त र िधरजी ःवभाव हुन पिवऽ आत्माले अगुवाई
गनुह
र् न्ु छ जसले गदार् अ ह मा ितनीह को ूभाव पदर्छ। पावल ूेिरतले

भन्दछन्

“ितमीह मा

(वा

हामीह मा)

परमेँवरको

शािन्त

(िफिलप्पीह लाई ४:९) जुन ् पिवऽ आत्मा ारा पाइन्छ। अिन हामीह

आपसमा कचकच गदन । हामी कसै को डाह, ईष गदन

भावनालाई पोंयाउँदैन । ब

सकेसम्म हामीह

होस्"
एक

वा ूितशोधको

सबैसँग शािन्तभावले सुमधुर

सम्बन्ध राख्ने हुन्छ (रोमी १२:१८)।

२ पऽुस ३:८,९मा भिनएको हामीह को धै यत
र् ाले परमेँवर को

ु न्ु छ भनेर दे खाउनुको अथर् के हो? हे नह
हुनह
र्ु ोस् “8 तर िूयह , एउटा कुरा

याद राख। परमूभ ु परमेँवरलाई एक िदन र एक हजार वषर्मा केही फरक

छै न। 9 कसै -कसै ले िवचारे जःतो परमूभ ु परमेँवर आफ्नो ूित ा पूरा गनर्

िढलाउनुहन
ु ेछैन। तर उहाँले ितमीह लाई पिखर्रहनुभएको छ। ितमीह

कोही

पिन नाश नभएको उहाँ चाहनुहन्ु छ अिन सबैले आफ्ना पाप त्यागून ् भन्ने

उहाँको इच्छा छ।"

धेरै मािनसह को ःवभावमा धै यत
र् ा पाइन्दै न। धै यत
र् ा अथार्त ् िधरजी

ु ो अथर् अ
हुनक

मािनसह

जःतै छ त्यसलाई ःवीकार गनर् सक्ने क्षमता हुन ु

हो। हामीह को िबचारमा अ ह

चलेनन् भने त्यसलाई हे प्ने बानीबाट

छु ट्कारा पाउनु नै हामीमा परमेँवरको धै यत
र् ाले बास गरे को दे खाउँछ।
कितपय समयमा हामीले अपेक्षा नगरे को अनुसार कुनै कुरा नचलेको होला

तै पिन त्यसमा धै यत
र् ा दे खाएर सहनसक्नुपछर्। जितसुकै ूितकूल र किठन

समयमा पिन हामी एक्लै छै न

भनेर हामी ठा ुपछर्। पिवऽ आत्मा ारा

र् ा उहाँले नै
परमेँवरले हामीलाई बिलयो गिर राख्नुहन्ु छ। हामीमा हुनपु न धै यत
िनमार्ण गनुह
र् न्ु छ।

धै यत
र् ा अिन्तम समयमा रहे का येशूभक्तह को गुण हो

(ूकाश १४:१२)। त्यसकारण धै य र् हुन िसक्नु अत्यन्त आवँयक लआय हो।

जो मािनस िधरजी हुन सत्य

पमा ूयत्न गछर् त्यसले धै य र् हुन िसक्छन्।
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आनन्द, शािन्त र धै यत
र् ा, तपाईँले आफ्नो जीवनमा कितको पिवऽ
आत्माको ती फलह को उपभोग गिररहनुभएको छ? ती मध्येमा तपाईँको
जीवनमा कुनचाही ँ धेरै चािहने भएको छ?
४. दयालु, असल र िवँवासमा दिर्हलो हुन ु (१ कोरन्थी १३:४)
१ कोरन्थी १३:४मा पावलले उल्लेख गदर्छन्: "ूेम सहनशील हुन्छ
र दयालु हुन्छ। ूेमले डाह गदन, न शेखी गछर्।" अ ूित सही र िनँवाथीर्
दया

दे खाउँदा

मािनसह ले

िकन

सर्हाहना

गदर्छन्?

मािनसह सँगको

कारोबारमा परमेँवरले दे खाउनुभएको दया तपाईँले कहाँ पाउनुहन्ु छ?

"दया" भ े शब्द ूायजसो त्यस सन्दभर्मा पाइन्छ जसमा परमेँवरका

जनह लाई

उहाँले

दे खाउँदा

दया

वणर्न

गिरन्छ।

दया

भनेको

अ

मािनसह को कमी कमजोरी वा असफलह मा हामीले दे खाउने सहनशीलता र
दयालाई पिन वणर्न गनर् सिकन्छ। हामीह को अधमर्, पाप, कमजोरी र
दोषह ूित िदक्क भएर परमेँवर हामीूित कठोर हुने

उहाँको अिधकार छ।

तर उहाँले भखर्र िसिकरहे का बालकलाई मायालु िपताले व्यवहार गरे को जःतै

उहाँले पिन हामीलाई त्यसरीनै व्यवहार गनुह
र् न्ु छ (होशे ११:१-४)। यो कुरा
ु ु
हामीले किहलै पिन िबसर्नह

िक जब हामी अ ूित कठोर वा िनदर्यी

हुन्छ

जितसुकै धमार्त्मा इसाई ह भनेर दािव गरे तापिन, हामीह ले

तब हामीह

दावी गरे का त्यो दावीको ूभावलाई क्षतिबक्षत पादर्छ र अ लाई सुसमाचार

सुनाउने वा गवाही िदने ूभाव िनिँबय वा बेकम्मा हुनसक्छ। (अथार्त ् हामी
इसाईचाही ँ भ े अ लाई दया दे खाउने खुबी खाली छ भने त्यो इसाई नाउँकै

अपमान हुन्छ)। अ लाई दया दे खाउन पैसा पदन, तर दया दे खाउँदा त्यस

मािनसको

दयको ढोका खोल्न सक्दछ। कोही मािनसले गल्ती नै गरे को छ

भने त्यसूित हामी ःप

भएर त्यस गल्तीलाई सच्याउन अिडग हुनसक्छ ।

तर त्यस मािनसूित कठोर र िनदर्यी हुन ु आवँयक छै न। कसै ले गल्ती गरे को

छ भने त्यसूित दया दे खाउनु भनेको त्यस दया दे खाउने मािनसले उसको
उदार िच

दे खाउनु हो। त्यस नीितले हामीमा भएको परमेँवरको आदशर्लाई

झल्क्याउँछ।

ु ा के समावेश भएको छ? हे नह
र्ु ोस् एिफसी
मािनस असल वा भलो हुनम

५:९ "िकनिक सबै भलाइ, धािमर्कता र सत्यतामा नै ज्योितको फल पाइन्छ।"
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भलाइ वा असल हुन ु भनेको ूेमको सिबयता हो। जब हामीमा पिवऽ
आत्माको फल फलाएर असल हुन्छ

तब हामीह को कामले र अ को

िहतको िनिम्त सिबय हुन्छ । हरे क िदन हामीह

जब िनँवाथीर् र ूेिमलो

गदर्छ तब हामी असल भएको दे खाउँछ । तर ूथमत:

भएर उपयोगी कामह

पिवऽ आत्मा हामीह मा रहनु नै पछर्। तब अ ूित असल हुने ःवभाव
हामीह को

दयबाट ःव:त बगेर आउँछ।

गलाती ५:२२,मा भिनएको छ: "22 तर पिवऽ आत्माको फलचािहँ

् यःता
ूेम, आनन्द, शािन्त, धैय,र् दया, भलाइ, िवँवःतता, 23 नॆता, संयम हुन।

कुराह का िव

मा कुनै व्यवःथा छै न।" हामी येशूभक्त वा इसाई ह भनेर

दावी गनह ले परमेँवरको साथसाथमा आःथावान भएर चल्नु िकन ज री छ?

अ ले हामीमािथ िवँवास गनर् सक्ने हामी हुनपु छर् भ े नीित िकन मह वपूणर्
छ?
पिवऽ आत्मा हामीह िभऽ रहनुहन्ु छ र हामीह लाई िवँवासीलो

बनाउनुहन्ु छ। अिन हामीह लाई अ ह ले िवँवास गनर् सहज बनाइिदन्छ ।

िवँवासीलो भ ुको अथर् अ ले हामीमािथ िवँवास गनर् सक्नु वा भर पनर् सक्नु

हो। जो िवँवासीलो र भरपद छ त्यसले जे गछु र् भनेर ूित ा गछर् त्यो उसले

ु न्ु थ्यो। उहाँलाई "िवँवासीलो
पूरा गदर्छ। ूभ ु येशू िवँवासीलो र भरपद हुनह

वा भरपद साक्षी" भनेर पिन सम्बोधन गिरएको छ। ूकाश १:५। परमेँवर

ु न्ु छ। उहाँले आफूले गनुभ
िपता भरपद र िवँवासीलो हुनह
र् एको ूित ा पूरा
गनुह
र् न्ु छ र उहाँले जे गनुह
र् न्ु छ त्यसमा हामीले िवँवास गनर् सक्दछ
कोरन्थी

१:९,

१

कोरन्थी

१०:१३,

१

थेःसोिलिनकी

५:२४

र

(१
२

थेःसोिलिनकी ३:३)। त्यसकारण जब हामी िवँवासीलो र भरपद हुन्छ तब
ु न्ु छ भनेर हामी दे खाउँदछ । "हामीह को
हामीह को जीवनमा परमेँवर हुनह
जीवनमा हामी अत्यन्त ठू ला ठू ला कामह

गछ होला तर परमेँवरको सामु

त्यो मह वपूणर् हुन्छ भ े छै न। तर ती सबै कामह को पछािड हामीह का

िबयाकलाप र िनयतह

उहाँको सामु मह वपूणर् हुन्छ। हामीमा भएको जे

असल छ र हामी जसरी िवँवासीलो भएर चल्छ त्यो उहाँको िनिम्त इनाममा
गिनन्छ। हामीह का महान् कामह को नितजा भन्दा हामीह मा भएका
िवँवासीलो गुण र असल

दय परमेँवरको सामु पुरःकिरय हुन्छ।"-एलेन जी

ाइट, टे िःटमोिनज फर द चचर्, ठे ली २, पृ. ५१०बाट
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पान्तिरत।

५

कोमल अथार्त ् नॆ हुन ु र आत्मसंयम वा आफूले आफूलाई बसमा राख्नु

(म ी ५:५)

कोमल अथार्त ् नॆ

दय ःवभाव येशूभक्त अगुवामा हुन ु अत्यन्त

ज री छ भनेर दे हायका दुई पदह ले कसरी औल्ँ याउँछन्? हे नह
र्ु ोस्: गलाती

् यःता कुराह का िव
५:२३ पिवऽ आत्माको फल "नॆता, सं यम हुन।
कुनै व्यवःथा छै न।" र म ी ५:५ "धन्य नॆह ,

मा

िकनभने ितनीह ले

पृथ्वीको अिधकार पाउनेछन्।"

कमलो हुन,ु कोमल हुन ु वा नॆ हुन ु भनेको कमजोर हुन ु होइन। नॆ

हुन ु भनेको काँतर वा डर छे वा हुन ु भनेको पिन होइन वा अ लाई दमन गन

खराब अगुवा हुन ु पिन होइन। बाइबलमा मोशालाई यस सं सारमा अत्यन्त नॆ
तथा कोमल

दय भएको (अत्यन्त कमलो र अहँ अथार्त ् घमण्ड नभएको)

व्यिक्त भनेर सम्बोधन गिरएको छ (गन्ती १२:३)। त्यसै वखत परमेँवरको
जनह को िनिम्त उनी अत्यन्त शिक्तशाली र िनडर अगुवा िथए। नॆ तथा
कोमल

दय भएका मािनसह

हल्लाखल्ला गन वा अ को सामु आफू नॆ छु

भनेर गौरब गरे र दे खाउने खालका हुँदैनन् भ े तथ्यलाई हामीले सम्झन ज री

छ। ितनीह

कुरालाई मा

िमलनसार हुन्छन् र झगडालु हुँदैनन्। ितनीह

लगाउन जबरजःती गदनन्। तर ितनीह

ःवाथीर् र आफ्नो
कोमल तथा

नॆताको आत्माले जोिशलो भएर सेवा गदर्छन्। यस पिरूेआयमा यो भ

सिकन्छ िक नॆ हुन ु भनेको ती मािनसह को बािहिर गुण हो जसले िभिऽ
दयमा परमेँवरमािथ िवँवास राखेका हुन्छन् र परमेँवरले ितनीह को
जीवनमा काम गिररहनुभएको छ भनेर ूदिशर्त गदर्छन्। ूायजसो जो
मािनसह

ठू ला ठू ला ःवरले कराउँछन्, आफूमाऽ िठक छ भनेर आफ्नो

तकर्लाई जबरजःती अ लाई लाड्न खोज्छन् र अ लाई दवाउन खोज्छन्
ितनीह

यथाथर्मा आफ्ना कमजोरी र डरलाई लुकाउन त्यःता बानीह

िनकाल्छन्।

जब हामीले हामीह को जीवनलाई िनयन्ऽणमा राख्न सफल भय भने

के आिशष वा उपहार हामी पाउँछ ? यिद हामीह ले आफूलाई बशमा राख्ने

खुबी छै न भने कःतो खालको नराॆो र िबचिलत जीउन हामीह ले िबताउन

वाध्य हुन्छ ? हे नह
र्ु ोस् गलाती ५:२३सँग िहतोपदे श १६:३२ "नॆता, सं यम
् यःता कुराह का िव
हुन।

र् ान्
मा कुनै व्यवःथा छै न।" "32 मािनस धै यव
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ु न्दा उ म हो, आफ्नो बोध वशमा राख्नु सहरै कब्जा
हुन ु लड़ाका यो ा हुनभ
गनुभ
र् न्दा बेस हो।"

पिवऽ आत्माको फलको अिन्तम भागमा आफूले आफूलाई बशमा

राख्नु नै

आत्मसं यम हो। आफूलाई बशमा राख्ने क्षमता हामी सबैको

आवँयकता हो। हामीह को जीवनमा हामी सबै आत्मसं यमको िनिम्त सं घषर्

गछ । दे श, शहर, समाज (पिरवार) र चचर्मािथ िनयन्ऽण गनुभ
र् न्दा पिहले
आफूले आफूलाई िनयन्ऽण गनर् सक्ने हुनपु छर्। आफूले आफूलाई बशमा राख्ने

वा आत्मसं यम अपनाउनु भनेको केवल खान िपनमामाऽ होइन तर जीवनको
ूत्येक भागलाई िनयन्ऽण गनुर् हो।

ूत्येक येशूभक्तको जीवनमा ूत्येक पक्षबाट येशू भी

झल्काउने

खुबी हुन सक्नु नै युगको चाहना हो। यिद हामी पिवऽ आत्माको फलले

सुसिज्जत छ भने हामी ूभ ु येशू भी मा गािभएर बसेका छ भनेर दे खाउँछ ।
यसले सबै िवँवासीह लाई एकिऽत पादर्छ।

तपाईँको जीवनमा कुन् भाग छ जसमा अझ बेिस आत्मसं यमको

आवँयक भएको महसुस गनुर् भएको छ? हुनसक्छ जीवनको एक भागमािथ
तपाईँ िनयन्ऽण गनुह
र् न्ु छ होला। तर अ

भागलाई तपाईँले िनयन्ऽण गन

क्षमता नै नभएको महसुस गिररहनुभएको होला। जीवनलाई बशमा राख्ने खुबी

परमेँवरको शिक्तबाट आउँछ। जीवनको हरे क भागह मा आत्मिनयन्ऽण हुन ु
िकन ज री छ?
उपसं हार
थप जानकारी: "गलाती ५:२२,२३लाई बतर्मान भाषामा यसरी राख्न सिकन्छ:

"पिवऽ आत्माको फल भनेको न्यानो- दय हुन ु हो। यो मायालु हुन्छ। यो
आनन्द र खुशीले चिम्कनु हो। यो फल शान्त ःवभाव वा िदमाग हुन ु हो। यो

कसै सँग बोल्दा र कुनै पिन काम गदार् नॆ तथा कोमल भावना दे खाउनु हो।

यो व्यवहारमा हठी र गार्हो भएको मािनससँग र जिटल पिरिरिःथितमा अत्यन्त
धै यव
र् ान हुन ु हो। यसले अ लाई सहानुभिू त दे खाउँछ। यो सहयोगी हुन्छ,

िदलदार र अ ूित असल न्याय दे खाउँछ। यो बफादारी र सत्यवादी हुन्छ।

यसमािथ जिहले पिन भरोसा राख्न सिकन्छ। जब अ लाई सहयोग गछर् तब

यो यसरी आनिन्दत हुन्छ िक उसले आफूलाई िबसर्न्छ। सबै कुरामा

आत्मसं यम हुन्छ अथार्त ् आफूले आफैलाई िनयन्ऽण गन खुबी यसमा हुन्छ।
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जब हामी आत्मसं यमी हुन्छ वा आफूले आफूलाई बशमा राख्ने खुबी तब

हामी पक्का गिर येशू जःतो भएको दे खाउँछ । हामीह ले आफ्नै ूयासले पिवऽ

आत्माको फल फलाउन सक्दै न । हामी येशूमा रहे र र उहाँको आत्मा हामीमा
रहन िदएर हामी पिवऽ आत्माको फल उत्पादन गछ । िचन्ता गरे र पिवऽ
आत्माको फलालई हामी फलाउन सक्दै न । परमेँवरमािथ भरोसा राखेर हामी
बढ्छ । हामीह ले धमर्कमर् गरे र पिवऽ आत्मालाई हामीह को जीवनमा

उमानर् सक्दै न । परमेँवरमािथ आःथा वा िवँवास राखेर यसलाई बढन्
िदइन्छ।"- आथर्र वािक टन िप मा एस, चाडिबक ारा िलिखत द होली

िःपिरट (बेिल टन, वािश टन: लोगोस बाइबल सफ्टवेर), पृ. ३०बाट
पान्तिरत।

"तपाईँको
कल्पना

दयमा सत्यलाई ूेम गन आत्मा तपाईँमा छ भनेर

गनुह
र् ोस्।

अिन

तपाईँको

कुराकानीमा

सत्यको

िबषयलाई

चासो

दे खाउनुहन
ु ेछ। येशूमा तपाईँको रहे को आिशषमय आशाको बारे मा तापाईँ चचार्

गनुह
र् न
ु ेछ। तपाईँको

दयमा ूेमलाई रहन िदनुहोस्। अिन तपाईँले तपाईँको

भाईको जीवनमा िवँवासलाई ःथापना गनर् र त्यसको िनमार्ण तपाईँ ूयत्न

गनुह
र् न
ु ेछ। अिन कसै ले तपाईँको साथी र भाईको बारे मा नराॆो कुरो गर्यो वा

उसको आलोचना गर्यो भने त्यसको िब

मा बोलेको कुराको आगोलाई िघउ

थप्नुह ु । यो त शऽुको काम हो। तपाईँले त्यो बोल्नेलाई दयालु पाराले

भ ुहन
ु ेछ िक परमेँवरको वचनले अ को बारे मा त्यसरी बोल्न अनुमित िदएको

छै न।"-एलेन जी

ाइट, यी ँयाल िरिसभ पावर, पृ. ७६बाट

पान्तिरत।

िचन्तनमननः
१.

आत्म िनयन्ऽणको बारे मा िबचारिबमसर् गनुह
र् ोस्। यिद हामी
परमेँवरको अनुमहले मुिक्त पाउँछ

भने पापमािथ िबजय

भएर िजत्नु िकन ज री छ? के सुसमाचारको अथर् नै पापको

क्षमा िदने होइन र? फेिर त्यसै समय यहू दा इःकरयोतीको

बारे मा सोच्नु होस्। लोभको पापले उसलाई के गर्यो?

उसको उदाहरणले पापमािथ िबजय पाएर बःनु छ भनेर
हामीलाई कसरी िसकाउँछ? हामीह को जीवनमा पापमािथ
िबजय पाएर बःनु ज री छ भनेर एलेन जी

ाइटले व्यक्त

र्ु ोस्:
गनुभ
र् एको दे हायको मनतव्यले कसरी दे खाउँछ? हे नह
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"एउटा गलत सोच, भावना वा काम, एउटा पापी इच्छालाई
दयमा पोषाई रािखयो भने अन्तमा ितनीह ले सुसमाचारको
शिक्तलाई ध्वःत पादर्छ।"-एलेन जी
२.
३.

फर द चचर्, ठे ली ५, पृ. ५३बाट

ाइट, टे िःटमोिनज

पान्तिरत।

पिवऽ आत्माका धेरै बरदानह मा आत्माको फल िकन बिढ

मह वपूणर् िकन छ?

१ कोरन्थी १३ फेिर मनन गनुह
र् ोस्। यसको अथर् के हो?

पावल ूेिरतले हामीह को जीवनमा ूेमको आवँयकता छ
भनेर िकन िजिकर गदर्छन्? पावलले यहाँ भ ुभएको अनुसार

हामीमा ूेम हुन कसरी िसक्ने? हामीह को जीवनमा आफूले

आफूलाई त्याग्न सक्ने खुबी र येशूमा गािभएर जीउने

नीितले माऽ त्यस िकिसमको ूेमले सफलता पाउँछ भनेर

कसरी िसक्ने? हामीले मन नपाराएका मािनसह लाई माया
दे खाउन

हामीमा

येशू

रहन

आवँयक

छ

र

हामीले

ःवाथर्लाई मानुर् आवँयक छ भ े नीित िकन मह वपूणर् छ?
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