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पिवत्र आ मा र चचर्

यस अध्यायका मूल पदह : एिफसी १:२२,२३, १ कोरन्थी १२:१३, रोमी
६:३-७, ूेिरत १७:११, एिफसी ४:५,६ र ूेिरत २:४-११।

यस अध्यायका सम्झनुपन मूल सार पद: "पिवऽ आत्माले ितमीह लाई

हरतरहले एक बनाउनुहन्ु छ। त्यसकारण सकेसम्म एक भएर बःन ितमीह

धेरै कोिशश गर। शािन्तले ितमीह लाई एकिऽत राखोस्। एउटा शरीर छ।
ु न्ु छ। जब ितमीह लाई च ुिनयो तब ितमीह लाई एउटै
एउटा आत्मा हुनह

ु न्ु छ।
आशाको ःथापना गनर् िनयुिक्त गिरएको िथयो। केवल एक माऽ ूभ ु हुनह

एउटै िवँवास अथार्त ् आःथा छ र एउटै बिप्तःमा।" (एिफसी ४:३-५
पान्तिरत)।

पिवऽ आत्मा िवँवासीको जीवनमा केवल एक एक पल्ट माऽ काम
गनुह
र् न्ु छ भनेर किहलेकाही ँ हामी सोच्दछ । मािनसह को व्यिक्तगत जीवनमा

पिवऽ आत्माले काम गनुह
र् न्ु छ। यसमा िववाद छै न। त्यसरी िवँवास गन

िवँवासीह

्
चचर्को आित्मक समूदायका जग हुन।
तर भी को चचर्को

जीवनलाई पिरचालन गन अिभभारा पिवऽ आत्माले पिन बोक्नुभएको छ।
हामीले परमेँवरको िनिम्त काम गन आधारमा चचर् जीवन जीिवत
रहन्छ र चचर् बढ्छ भनेर ूायजसो हामी सोच्दछ । िन:सन्दे ह चचर्को िनिम्त
परमेँवरले गनुर् भएको मिहिमत योजना सफल होस् भनेर उहाँले चाहनुहन्ु छ।

तर हामीह को मूख्य कारणले चचर्को अिःतत्व हुन गएको होइन। असल

अगुवाह

र असल सं गठनले चचर् जीिवत भइरहे को छ भ

ती सबै थोकह

पिन िमल्दै न। हो,

हुन ज री छ। तर परमेँवरले पिवऽ आत्मा ारा जे गनुभ
र् यो

त्यसको कारणले चचर् जीिवत भएको छ। र परमेँवरले पिवऽ आत्मा ारा
िनरन्तर पमा जे गिररहनुभएको छ त्यसले गदार् चचर् जीिवत र सिबय भएको
हुन्छ।
पिवऽ

आत्माले

आित्मक

समूदाय

र

चचर्मा

स ितको

सृजना

गनुह
र् न्ु छ। चचर्को जगको आिधकािरक ूभ ुत्व बाइबल हो। तर पिवऽ

आत्माले मािनसह लाई ूेरणा िदनुभएर बाइबल लेिखएको हो। त्यसै वखत
मािनसह

बाइबलसम्मत जीवन िबताउन पिवऽ आत्माले अगुवाई गनुह
र् न्ु छ।
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चचर्मा हुने िवँवासको एकताको जग बाइबल हो। पिवऽ आत्माको काम िबना
चचर् हुँदैन। पिवऽ आत्मािबना सारा सं सारमा सुसमाचार फैिलन सक्दै न।

ँ एक बनाउनुहन्ु छ (१ पऽुस २:६,७)
१. पिवऽ आत्माले येशू भी सग

हामी िवँवासीह को बीचमा एकता ल्याउन पिवऽ आत्माले धेरै तिरकाह

ारा

काम गनुह
र् न्ु छ। ूथमत: पिवऽ आत्माले हामीलाई येशूसँग एकताको सुऽमा
बाँड्नुहन्ु छ। त्यही एकताले गदार् चचर्को अिःतत्व रहे को छ। येशू भी

ु एको छ (एिफसी १:२२,२३, ५:२३)। त्यसले गदार् चचर्को
चचर्को िशर हुनभ
िशर, भी मा एक भएर गाँिसन पिवऽ आत्माले सहायता गनुह
र् न्छ।

येशू भी मा एक हुन ु नै मुिक्तबाट पाइने सबै आिशषह को सु वात

हो। त्यो िकनभने हामीमा भएको ूभ ुका सबै थोकह

पिवऽ आत्मा ारा नै

आउँदछन्। जब हामी येशू भी मा एक हुन्छ तब हामीह
वा राजकुमार राजकुमारीह

छोराछोरीह

सबै परमेँवरका

बन्छ । येशूमा एक हुँदा हामीह ले

हामीह को पाप तथा अधमर्बाट क्षमा पाउँछ र उहाँले हामीह लाई सफा र
शु

बनाउनुहन्ु छ। जब हामी उहाँमा एक हुन्छ तब हामी पिवऽ हुन्छ वा

सन्तको

पाउँछ ।

प धारण गछ जसले गदार् हामीह ले पापलाई िनयन्ऽण गन शिक्त

जब

येशू

भी

दोॐो

पल्ट

आफ्नो

मिहमामा

हामीह को नाशवान शरीर र हामीह का ःवभावह

आउनुहन्ु छ

तब

पिरवतर्न हुनेछ। यो

पिरवतर्न येशू भी मा एक हुँदाको नितजा हुनेछ। त्यसले गदार् हामीह को
सम्पूणर् इसाई जीवनको जग ने अ

कोही नभएर येशू भी

चचर्लाई सृजना गनर् येशू भी

नै हुनपु छर्।

र पिवऽ आत्माले कःतो काम

गनुभ
र् एको िथयो भनेर दे हायका पदह ले हामीह लाई कसरी बताउँछन्?

ु न्ु छ।
हे नह
र्ु ोस्: एिफसी २:१४-२२ “14 िकनिक उहाँ नै हाॆो शािन्त हुनह

उहाँले हामी दुवैलाई एउटै बनाउनुभएको छ, र िवभाजन ल्याउने शऽुताको
पखार्ल भत्काइिदनुभएको छ। 15 र उहाँले व्यवःथालाई त्यसका आ ाह

र धािमर्क-िवधानह समेत आफ्नै शरीरमा खारे ज गनुभ
र् एको छ, िक यी दुईका
स ामा उहाँले आफैमा एउटा नयाँ मािनस सृिंट ग न्, र यसरी शािन्त

ःथापना होस्। 16 अिन उहाँले बूस ारा हामी दुवैलाई एउटै शरीरमा

परमेँवरसँग मेल गराएर शऽुतालाई शेष पानुभ
र् यो। 17 उहाँले आएर ितमी

टाढ़ा भएका र निजक भएकाह लाई िमलापको सुसमाचार सुनाउनुभयो, 18
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िकनिक उहाँ ारा नै हामी दुवैले एउटै पिवऽ आत्मामा िपताकहाँ ूवेश पाएका
िवदे शी र ूवासी होइनौ, तर सन्तह सँग

छ । 19 यसरी अब ितमीह
ितमीह

स ी-नागिरक र परमेँवरको पिरवारका सदःयह

त्यो घराना ूेिरतह

भएका छौ। 20

र अगमवक्ताह को जगमािथ बसालेर िनमार्ण भएको छ,

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

ु ा एउटै पिवऽ मिन्दर हुनलाई ब दै जान्छ।
ठीकसँग एकैसाथ जोिडएर ूभम
22 अिन पिवऽ आत्मामा परमेँवरको वासःथान हुनलाई ितमीह

पिन

उहाँमा एकसाथ िनमार्ण हुँदैजान्छौ।" र १ पऽुस २:४-७ “4 उहाँकहाँ

ु न्ु छ। मािनसह बाट इन्कार हुनभ
ु एको, तर
जाओ, जो जीिवत पत्थर हुनह

परमेँवरको

ु न्ु छ। 5 ितमीह
िंटमा उहाँ च ुिननुभएको र बहुमूल्य हुनह

येशू भींट ारा परमेँवरको

पिन

िंटमा महणयोग्य आित्मक बिलदान चढ़ाउने

पिवऽ पूजाहारीिगरीको िनिम्त जीिवत पत्थरह झ आित्मक घर बन्दै जाओ। 6

िकनभने धमर्शाःऽमा भिनएको छ, “हे र, िसयोनमा एउटा छािनएको र बहुमूल्य

कुने-ढु ो म बसाल्छु , र जसले उहाँमािथ िवँवास गछर् त्यो शमर्मा पनछै न।”

7 यसकारण ितमीह

जसले िवँवास गछ

ितमीह का िनिम्त त उहाँ

ु न्ु छ, तर िवँवास नगनह का िनिम्त चािहँ, “ जुन ढु ालाई भवन
बहुमूल्य हुनह
िनमार्ण गनह ले र

गरे त्यहीचािहँ कुनाको िशर-ढु ा बन्यो।”

पिवऽ आत्मा ारा नै हामी परमिपता सनातन परमेँवरको निजक

आउन सक्छ । हामीह को च ान येशू भी
ु न्ु छ। चचर्का अ
मुिक्तको जग हुनह

जग पी येशूमा िनमार्ण भएका ह ।

ु न्ु छ। उहाँ नै हामीह को
हुनह

सबै पाटपुजार्ह

जो हामी ह उहाँ त्यस

जब िवँवासीह को व्यिक्तगत जीवनमा पिवऽ आत्मालाई काम गनर्
िदइन्छ तब त्यसबाट एक िवशेष समुदायको रचना हुन्छ त्यसलाई चचर्
भिनन्छ। पिहलो कुरो त हामी येशूमामाऽै िवँवास ारा हामीले मुिक्तको अनुभव
गनर् सक्छ । त्यसपिछ परमेँवरको ूेमले हामीह का

दयह मा छु छ।

अिन पिवऽ आत्मा ारा नै हामीह को एक आपसको जीवनको सम्बन्धमा

सुमधुर िमठासको वातावरणमा िभिजन जान्छ । ूेिरत पावलले कोरन्थीह लाई

लेखेका पऽको अन्त्यमा भन्दछन् “14 ूभ ु येशू भींटको अनुमह, परमेँवरको

ूेम र पिवऽ आत्माको स ित ितमीह

्
सबैसँग रहू न।"
2 Corinthians

13:14 ( पान्तिरत)।
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व्यिक्त व्यिक्त िवँवासीह

िनमार्ण गन ईँटाह

् उहाँको
जःतै हुन।

आत्मा ारा नयाँ चचर्को िनमार्ण गनर् उहाँले ितनीह लाई ूयोग गनुह
र् न्ु छ

(एिफसी २:२२)। त्यसकारण यिद हामी येशूका अनुयायीह

वा भक्तह

र् छर्। येशूको
एक हुन ूयास गनुप

भनेर दावी गछ भने हरतरहबाट हामीह

शािन्तले एकताको सुऽमा हामीह लाई बाँिध राख्न ज री छ (एिफसी

४:३)। हामीह ले अ

िवँवासीह सँग पारःपिरक एकता जनाउन भरमग्दुर

ूयत्न गनुर् आवँयक छ। त्यसको अथर् यो पिन होइन िक हामीह
आपसमा

िमल्नुपछर्

भन्दै मा

एक

आपसलाई

दवाउने

वा

एक
असत्य

िस ान्तह लाई अ ाल्ने भनेको होइन।

ूेिरत पावलले कलःसी ३:१२-१७मा येशूभक्तह ले एक आपसमा

कःतो व्यवहार गनुप
र् छर् भनेर िनदशन कोरे का छन्। त्यो नीित यिद सबैले

पालन गनर् खोजे चचर्को एकतामा कसरी सहयोग हुनसक्छ? िवँवासीह को
बीचमा पारःपिरक भातृूम
े दे खाउन िकन आवँयक छ जसले गदार् अ

मािनसह ले चचर्मा एकता भएको दे ख्न सकुन्? हे नह
र्ु ोस्: “12 यसकारण

परमेँवरका च ुिनएकाह , पिवऽ र िूय भएर ितमीह ले क णा, दया, दीनता,

नॆता र धै य र् धारण गर। 13 एउटाले अकार्लाई सहने गर, कुनै मािनसको
िव

मा केही दोषको कारण छ भने, एक-अकार्लाई क्षमा गन गर। जसरी

ूभ ुले ितमीह लाई क्षमा गनुभ
र् एको छ, त्यसरी ितमीह ले पिन क्षमा गनुप
र् छर्।
14 यी सबैभन्दा बढ़ी ब

ूेम धारण गर, जसले सबै थोकलाई सम्पूणर्

एकतामा एकसाथ बाँध्छ। 15 भींटको शािन्तले ितमीह का
गरोस्। साँच्चै, ितमीह
ितमीह

दयमा राज्य

त्यसको िनिम्त एउटै शरीरमा बोलाइएका िथयौ।

धन्यवादी होओ। 16 भींटको वचन ितमीह मा ूशःततासँग वास

गरोस्। पूरा बुि मानीसाथ एउटाले अकार्लाई िसकाओ र अतीर् दे ओ, र
परमेँवरूित आफ्नो

दयमा रहे को कृत तासाथ भजन, ःतुित र आित्मक गान

गाओ। 17 कुरा वा काममा जे-जे गछ , सबै कुरा उहाँ ारा नै परमेँवर
िपतालाई धन्यवाद चढ़ाउँदै ूभ ु येशूको नाउँमा गर।"
२. पिवऽ आत्माले बिप्तःमा ारा हामीह
१२:१३)

बिप्तःमाको िबिध ारा हामी येशू भी

एक बनाउनुहन्ु छ (१ कोरन्थी
र पिवऽ आत्मामा एक कसरी

बनाइन्छ भनेर १ कोरन्थी १२:१३मा कसरी बताइएको छ? हे नह
र्ु ोस् “हामी
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यहू दी भए पिन, मीक भए पिन, कमारा भए पिन, ःवतन्ऽ भए पिन हामीले
एउटै पिवऽ आत्मा ारा बिप्तःमा पाएकोले एउटै शरीर भएका छ अिन हामी
सबैले एउटै आत्माबाट िपएका छ ।"
हामी येशूमा िवँवास गनह

एउटै शरीर ब मा पिवऽ आत्माले

सहयोग गनुह
र् न्ु छ। त्यो शरीरलाई चचर् भिनन्छ। बिप्तःमा ारा हामी भी को
आित्मक राज्यमा ूवेश गदर्छ । हामी ःथानीय चचर्को सदःय ब
िलन्छ । त्यसकारण बिप्तःमा ारा चचर्का अ
सुऽमा हामी बाँिधन्छ र ितनीह

बिप्तःमा

िवँवासीह सँग सम्बन्धको

पिन हामीसँग। यो सम्बन्ध राख्ने ूिबया

चचर्मा हुन्छ। येशूका िवँवासी भक्तह

एक्लै बःन नसिकने भएकोले नै

चचर्को र एक आपसको आवँयकता भएको हो। हामी सबैलाई एक
आपसको म त, सहयोग, हौशलाको आवँयक छ। हामी एक्ले परमेँवरको

नाउँ जपेर उहाँको काम गनर् सक्दै न । त्यसै ले उहाँको काम सामूिहक भएर
ग न् भनेर चचर्को सृजना भएको हो। येशू भी लाई प

अ

ाउनु भनेको चचर्का

िवँवासीह सँग उहाँमा रहे को जीवन बाँड्नु हो। त्यसै कारण बिप्तःमा

गोप्य नभएर सावर्जिनक हुन्छ। हामी येशूलाई प

बिप्तःमा ारा सावर्जिनक

ाउन िनणर्य गर्य भनेर

पमा घोषणा गदर्छ । चचर्को जीवनसँग हातेमालो

गरे र चल्दा पिन हामी येशू भी का भक्त ह भनेर दे खाउँदछ ।

बिप्तःमा केको ूितक हो भनेर पावलले रोमी ६:१-७मा यसरी

बताउँछन्, “1 त्यसो भए हामीले के भन्ने? के परमेँवरको अनुमह धेरै
पाइरहन हामी पाप गिररह त? 2 अहँ, त्यसो गनुह
र् ँद
ु ै न। पापको लािग त हामी

मुदार् ह , मुदार् कसरी अब पाप गरे र िजउन सक्छ? 3 ितमीह लाई थाहै छ,

हामीले भींटमा बिप्तःमा पाउँदा उहाँसँगै एक भएर मर्य । 4 हामी पिन
ँ ै बिप्तःमा ारा मरे र गािडय । शिक्तशाली परमेँवर िपताले आफ्नो
उहाँसग

मिहमा ारा येशू भींटलाई मरे कोबाट िबउँताउनुभयो। त्यसो हुँदा हामी पिन

पुरानो जीवन छोडे र नयाँ जीवनमा भींटजःतै िजउनेछ ।

5 िकनभने उहाँको

मृत्युमा हामी एक भय भने उहाँसँगै मरे कोबाट िबउँितदा पिन एक हुनेछ ।

6 हामीलाई यो थाहा छ, पापले राज्य गरे को जीवन नाश होस् र हामी पापको

कैदी भइरहनुनपरोस् भनेर हाॆो पुरानो जीवन भींटसँगै बूसमा मािरएको छ

7 िकनभने मिरसकेको मािनस पापको कैदबाट छु टे को हुन्छ। 8 भींटसँगै

मर्य भने उहाँसँगै बाँच्ने पिन छ भनेर हामी िवँवास गदर्छ ।"
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पानी पी िचहानमा डुवाएर हामीलाई येशूसँगै गािडएका छ

बिप्तःमाको ूिबयाले बताउँछ। अिन जब हामी पानीबाट िनःकन्छ

भनेर
तब

हामीह का ूभ ु र मुिक्तदाताको सत्स मा एक हुन नयाँ जीवन पाएर

पुन त्थान भएका छ भनेर दे खाउँछ ।

पुरानो जीवन र पुरानो जीवनशैली हामीले बुसमा टाँिगएर त्यसलाई

मारीसकेकाछ

भनेर

सावर्जिनक पमा

घोषणा

गनर्

बिप्तःमाको

ूितकले

ु न्ु छ भनेर सावर्जिनक पमा
बताउँछ। येशू भी लाई हामीह को मुिक्तदाता हुनह

घोषणा गनर् बिप्तःमाले नै गदर्छ।

“सं सारलाई त्यागेको भनेर बिप्तःमा ारा जनाउ िदने काम अत्यन्त
गिम्भर काम हो। पापको जीवनमा हामी मिरसकेका छ भनेर बिप्तःमाको

ूितकले दे खाउँछ। िवँवासीह लाई पानीले छोप्दछ। येशू भी मा नयाँ जीवन

िबताउँछु भनेर विप्तःमा ारा नै हामी बाचा बाँध्छ । यो वाचा हामीले सारा
ःवगर् र जगतको सामु बाँध्छ । परमेँवर िपता, पुऽ र पिवऽ आत्माको नाउँमा

िवँवासीलाई पानीको िचहानमा गािडन्छ। अिन परमेँवरका आ ाह ह
िशरोपर गरे र िवँवासको नयाँ जीवन िबताउन त्यस व्यिक्तलाई पानीबाट
बौराइन्छ।"-एलेन जी

६, १०७४बाट

येशूमािथ

ाइटको िटप्पणी, द एसिडए बाइबल कमेन्टरी, ठे ली

पान्तिरत।
आःथा

तथा

भरोसा

राखेर

हामी

चलेका

छ

भनेर

बिप्तःमाको िविधले सकारात्मक पमा कदम चालेको दे खाउँछ। परमेँवरको
हुन र िपता, पुऽ र पिवऽ आत्माको अिधकारमा बःन चाहने सबैले बिप्तःमा

िलनु आवँयक छ। अक शब्दमा भ े हो भने हामी सत्य पमा पँचाताप

अथार्त ् पापबाट तिकर्एका छ

भनेर बिप्तःमाको िबिधले दे खाउँछ। पापको

पुरानो जीवनलाई त्यागेर नयाँ कदममा लिम्करहे काछ

भनेर दे खाउने सही

ूितक बिप्तःमा हो। येशू भी मा उ म जीवन िबताउन हामी पिरवतर्न भएका

छ

भनेर

बिप्तःमा ारा

दे खाउँछ ।

अक

शब्दमा

भ े

हो

भने

हामी

परमेँवरसँग करार बाँधेका छ अथार्त ् सम्झौता गरे का छ भनेर दे खाउने िचन्ह

बिप्तःमा हो। हामी िवँवासी भएर परमेँवरूित बफादार हुन र उहाँका
आ ाह

पालन गनर् ूित ा गदर्छ । उहाँको सहायतामा हामी भर पनर् सक्छ

भनेर पिन परमेँवरले हामीलाई ूित ा िदनुहन्ु छ।

के तपाईँले बिप्तःमा िलन िनणर्य गनुभ
र् एको छ? यिद गनुभ
र् एको छै न

भने बिप्तःमा ारा उहाँलाई प

ाउन केले तपाईँलाई रोिक राखेको छ? के
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तपाईँ बिप्तःमा िलइसक्नुभएको छ? येशू भी सँगको आित्मक िहँडाईमा

ु एको छ भनेर अनुभव गनुभ
बिप्तःमा ारा तपाईँ कसरी फरक हुनभ
र् एको छ?

३. बाइबलको माध्यमबाट नै चचर्लाई एकताको सुऽमा ल्याउने काम पिवऽ
आत्माको हो (ूेिरत १७:११)

येशू भी को पक्का भक्त वा अनुयायी हुन ् भनेर दे खाउन दे हायका

ँ
ँ न बाइबल नै िकन ज री छ
पदह ले बताउँछन्। येशू भी लाई औल्याउ

पढे र ूभ ु येशूलाई

भनेर ती पदह

पढे र आभास् पाउनुहोस्। ती पदह

बफादारीसाथ प

ाउन बाइबलको सहयोगको अपिरहायर्ता वा आवँयकतालाई

ँ
ँ छ? हे नह
ु ा
कसरी औल्याउ
र्ु ोस्: ूेिरत १७:१०-१२ “10 रात पन िबि कै ूभम

िवँवास गन दाजुभाइह ले पावल र िसलासलाई बेिरया सहरमा पठाए। त्यहाँ
आइपुगेर उनीह

यहू दीह को सभाघरमा गए। 11 त्यहाँका मािनसह

थेसलोिनकीका मािनसह भन्दा धेरै असल िथए। ितनीह ले परमेँवरको ूचार

एकदम मीठो मानेर सुने। पावलले भनेका कुरा िमल्छ िक िमल्दै न भनेर
ु ा िवँवास
ितनीह ले िदनहुँ धमर्शाःऽ पढे र जाँच्थे। 12 धेरै यहू दीह ले ूभम

गरे । त्यसै गरी नाउँ चलेका िनकै मीक ःऽी र मीक पु षह ले समेत

ु ािथ िवँवास गरे ।", यूह ा ५:३९,४५-४७ “धमर्शाःऽमा अनन्त जीवन
ूभम
पाइन्छ भनी ितमीह

बताउँछ।...45

त्यहाँ खोजी गदर्छौ र धमर्शाःऽले नै मेरो बारे मा

"म ितमीह लाई िपताको अगािड दोष लगाउनेछु भन्ने

नसम्झ। ितमीह ले मोशालाई भरोसा गरे का छौ, तर उनले नै ितमीह लाई
दोष लगाउनेछन्। 46 ितमीह ले साँच्चै मोशालाई िवँवास गरे का भए मलाई
पिन िवँवास गनिथयौ िकनभने उनले त मेरो बारे मा लेखेका िथए! 47 तर
ितमीह

उनले लेखेका कुराह

नै िवँवास गदनौ भने मैले भनेका कुरामा

कसरी िवँवास गनर् सकौला र? " र यूह ा ८:३१,३२ "31 येशूले उहाँमािथ

िवँवास गन यहू दी अगुवाह लाई भन्नुभयो, "मेरो िशक्षालाई मािनर ौ भने
ितमीह

साँच्चै मेरा चेला हौ 32 अिन ितमीह ले सत्य िचन्नेछौ सत्यले

ितमीह लाई छु ट्कारा िदनेछ।"

परमेँवरको लेिखएको वचन बाइबलबाट पिवऽ आत्माले हामीलाई

येशू भी को घेरामा पानुह
र् न्ु छ र हामीलाई उहाँसँग एक बनाउनुहन्ु छ। येशूलाई

िचन्ह र परमेँवरको चाहना वा योजनालाई थाहा पाउन बाइबल अत्यन्त

िवँवासीलो ॐोत हो। त्यसकारण येशूभक्तको जीवनमा बाइबल पढ्नु र
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त्यहाँका अमूल्य पदह लाई कण्ठ गनुर् अत्यन्त आवँयक छ। परमेँवरको
वचन बाइबल हामीह को िनिम्त माऽै हो। आित्मक सत्यता र गलत
ँ
िशक्षालाई औल्याउने
औजार बाइबल नै हो। बेिरयाका मािनसह लाई पावलले
ठू लो सराहना गरे का िथए (ूेिरत १७:११)। ितनीह
व्यिक्तह

िथए भनेर पावलले

असल वा आदशर्

ितनीह को ूशं सा गरे का

िथए िकनभने

ितनीह ले बाइबल अध्ययन गरे का िथए र ितनीह ले सुनेका कुराह

सत्य हो

िक होइन भनेर बाइबलबाट नै जाँचेका िथए।

त्यसकारण, चचर्मा चािहने नयाँ जीवन र असल वा आदशर् हुन

पिरवतर्न हुन चाहन्छ भने त्यो बाइबलमा नै आधािरत हुनपु छर्। िकनभने

हामीह को िवँवासको जग नै बाइबल हो। येशूूित हामीह को ूेम र

उहाँको िलिखत वचन बाइबलूितको ूेमले हामीह लाई येशू भी सँग बुनाइ
िदन्छ।

यूह ा १७:१३-२२ पढ्नुहोस्। िवँवास अथार्त ् परमेँवरमािथ आःथा

राखेर एक हुन ती पदह बाट येशूले बताउनुहन्ु छ। जब िवँवासीह

िवँवासमा एक भएर दे खाउँछन् तब त्यो हामीह

येशूका भक्तह

ह भनेर

र् एको छ। यूह ा १७:१७ अनुसार
दे खाउने िचन्ह हो भनेर येशूले िकटानी गनुभ
िवँवासीह को बीचमा िवँवासमा एक हुन कुन कारणले हो भनेर बताएको

पढ्नुहोस् “13 "तर अब म तपाईंकहाँ आइरहे छु। सं सारमा हुँदा यी कुरा म

बोल्दछु ,

िक ितनीह मा मेरो आनन्द पूरा होस्। 14 मैले ितनीह लाई

तपाईंको वचन िदए,ँ तर सं सारले ितनीह लाई घृणा गर्यो, िकनिक ितनीह
सं सारका होइनन्,

ँ
जसरी म सं सारको होइन।
15 तपाईंले ितनीह लाई

सं सारबाट लै जानुहोस् भनी म ूाथर्ना गिदर्न,ँ तर ितनीह लाई दुंटबाट सुरिक्षत
रािखिदनुहोस्। 16 ितनीह

सं सारका होइनन्,

जःतो म पिन सं सारको

ँ 17 ितनीह लाई सत्यमा पिवऽ पािरिदनुहोस्, तपाईंको वचन सत्य
होइन।

हो। 18 जसरी तपाईंले मलाई सं सारमा पठाउनुभयो, मैले पिन ितनीह लाई

सं सारमा पठाएको छु । 19 ितनीह का खाितर म आफैलाई पिवऽ पादर्छु,
तािक ितनीह

पिन सत्यतामा पिवऽ होऊन्।

20 "म ियनीह का िनिम्त

माऽ ूाथर्ना गिदर्न,ँ तर ियनीह का सन्दे श ारा ममािथ िवँवास गनह का

िनिम्त पिन ूाथर्ना गछु र्, 21 िक ितनीह

सबै एक होऊन्। हे िपता, जसरी

तपाईं ममा हुनहु न्ु छ, र म तपाईंमा, त्यसरी ितनीह

पिन हामीमा होऊन्, र

तपाईंले मलाई पठाउनुभयो भनी सं सारले िवँवास गरोस्। 22 जुन मिहमा
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तपाईंले मलाई िदनुभएको छ, मैले ितनीह लाई िदएको छु , तािक हामी एक
भएझ ितनीह

पिन एक होऊन्। 23 म ितनीह मा, अिन तपाईं ममा, र

ितनीह

पले एक होऊन्, र तपाईंले मलाई पठाउनुभएको हो, अिन

पूणर्

र् यो भनी सं सारले
मलाई ूेम गनुभ
र् एजःतो तपाईंले ितनीह लाई पिन ूेम गनुभ
जानोस्।"

परमेँवरको वचन सत्य हो (यूह ा १७:१७, भजन ११९:१६०

“160 तपाईंका सम्पूणर् वचनह
िनयमह

सत्य छन्,

र तपाईंका सबै धािमर्क

अनन्तका छन्।")। र चचर्मा िवँवासीह लाई एकताको सुऽमा

बाँिधराख्ने काम परमेँवरको िलिखत वचन ारा पिवऽ आत्माले गन काम हो।
पिवऽ आत्माले बाइबलूित र बाइबलको दै िवक अिधकारूित श ा गनर्,
आलोचना गनर्, त्यसबाट छोडाउन र त्यसलाई कमसल बनाई त्यसको
अवमूल्यन गनर् किहलै पिन डोर्याउनुह ु । ूभ ु येशू जीिवत वचन भएकोले

पिवऽ आत्माले नै हामीह को ध्यान उहाँमा केिन्ित बनाउनुहन्ु छ। उहाँका

आ ाह

िशरोपर गनर् चाहना र बाइबलसम्मत चल्न ितॄ इच्छालाई सध

पल्हाउने काम पिवऽ आत्माले गनुह
र् न्ु छ।

कुनै ःथानीय ःतरमा माऽ नभएर वा कुनै एउटा दे शको िनिम्तमाऽ

नभएर सारा सं सारमा फैिलएको हामीह को िवँवासको ॐोत बाइबल हो। यिद

हामीह को िवँवास हामीह लाई परमेँवरले िदनुभएको वचन सत्य भनेर
बाइबल नै हो भनेर मा

कमजोरी भय भने त्यसको नितजा के होला? चचर्मा

भएको एकतालाई त्यसले तहसनहस अथार्त नाश पािर िदन्छ।

बाइबल पढ्न तपाईँले कितको समय िदनुहन्ु छ? अझ त्यो भन्दा

आवँयक ूँन त बाइबलले िसकाएका िशक्षाह लाई पूणर् पमा पालन गनर्
तपाईँले कसरी िसक्नसक्नुहन्ु छ?
४.

चचर्मा िवँवास र िशक्षादीक्षमा एक बनाइ राख्न पिवऽ आत्माको भूिमका

(एिफसी ४:५,६)

ु न्ु छ, हामीह को आःथा वा िवँवास एकमाऽ छ र
“ूभ ु एउटै हुनह

ु न्ु छ।"
एउटामाऽ बिप्तःमा छ। एउटै माऽ परमेँवर र सबैका िपता हुनह

(एिफसी ४:५,६
हुन्छ। ितमीह

ु न्ु छ र सबै थोक उहाँ ारा
पान्तिरत)। “उहाँ सव पिर हुनह

ु न्ु छ" (एिफसी ४:५,६
सबैमा उहाँ हुनह
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पान्तिरत)।

िवँवासमा एक हुन ु भनेको के हो भनेर यहाँ पावलले के भिनरहे काछन्? त्यो
एकता कहाँबाट आउँछ भनेर उनले िजिकर गदर्छन्?

परमेँवरको वचनमा बफादारी भएर बसेको कारणले नै िवँवास र

ु न्ु छ। ूत्येक
आःथामा एक हुन्छ। िहजो, आज, र सधभिर ूभ ु त्यही हुनह

व्यिक्तलाई उहाँले आित्मक बन्धनमा राख्नुहन्ु छ। त्यो बन्धनको नितजाले नयाँ

जन्म हुन्छ। नयाँ जन्म हुन चािहने शिक्त पिवऽ आत्माले िदनुहन्ु छ।

र् न्ु छ। ती
परमेँवरको वचन पालन गनर्को िनिम्त चािहने सहयोग उहाँले नै गनुह
तत्वह बाट हामीलाई परमेँवरूितको आःथामा एक हुन डोर्याउँछ। हामीले

समुच्च पमा जे िवँवास गछ वा जे िशक्षादीक्षा चचर्बाट िसक्छ त्यसलाई
व्यवहारमा उतानर् पिवऽ आत्माले नै सहयोग गनुह
र् न्ु छ। त्यसले गदार् अन्तमा

िवँवासीह को बीचमा भएका मतभेद ारा एकआपसमा अलिगएको सम्बन्धबाट
सबैलाई मािथ राख्न सक्षम् बनाउँछ।

आफ्नो वचन पालन गनर् परमेँवर हामीलाई आ ान गनुह
र् न्ु छ।

सबैसँग िमलेर बःन र शािन्तसँग रहन परमेँवर चाहनुहन्ु छ। त्यसको लािग
हामीले जे गनर् पिन तयार हुनपु छर् (रोमी १२:१८)।

वाःतिवक

पमा भ े

हो भने हामीह को िवँवासमा एक हुन र िवँवभिर हामीह को लआय पूरा गनर्
चािहने शिक्त हामीह
होइन। ब

आफैमा छै न। एकता भनेको कुनै कुरा हामीले गन

यो पिवऽ आत्माको बरदान हो। उहाँले नै ूत्येक िवँवासीको

जीवनमा र समुच्च पमा चचर्मा काम गनुह
र् न्ु छ।

हामीह को सबै िशक्षादीक्षा वा िवँवासह को जग परमेँवरको वचन

हो। उहाँको वचनले हामीह

चचर्को माध्यमबाट एक हुन सहायता गदर्छ।

पिवऽ आत्मा र परमेँवरको वचन एक आपसमा सहमत छन्। बाइबलले
िसकाएको िशक्षामा पिवऽ आत्माले एकवैधता जनाउनुहन्ु छ। त्यसकारण पिवऽ
आत्मा र परमेँवरको वचनलाई हामीले सँगसँगै प
एकलाई पन्छाएर अक लाई अ ाल्य

ाउनुपछर्। यिद हामीले

भने के हुन्छ? तब हामी आित्मक

खतरामा गािभन जान्छ । जोशको भरमा पिवऽ आत्मालाई प
परमेँवरको वचनलाई वेवाःता गिरयो भने हामीह

ाउने तर

गलत िशक्षाको जालोमा

पछ । त्यितमाऽ होइन हामी गलत व्यवहारमा पनर् उ ेिजत हुन सक्छ । फेिर

त्यसै वखत

हामी

अँवीकार गर्य

बाइबललाई

प

ाउने

तर

पिवऽ

आत्माको

शिक्तलाई

भने बाइबलको ूभावकािरता वा शिक्तलाई हामीले तल्लो
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ु न्ु छ। केवल एकमाऽ आःथा वा
ःतरमा झादर्छ । अन्तमा केवल एक ूभ ु हुनह
िवँवास छ। ती दुवैले एउटा बिप्तःमामा डोर्याउँछन्।
परमेँवरको

वचन

पढे र

हामीह को

आःथालाई

आनन्दसँग

जगाइराख्नुपछर्। त्यसले गदार्माऽ चचर्मा एकता भएको हामीले दे ख्न समथर्
हुन्छ । हामीह को चचर्ले िसकाएका िशक्षादीक्षा र आःथामा एक हुन सक्य
भने परमेँवरको काममा हामी एक हुन डोर्याउँदछ।

ु न्ु छ। हामीह को िवँवास अथार्त ् आःथा
“हामीह को एक ूभ ु हुनह

् हामीह को बिप्तःमा एकै हो। येशू भी को सुसमाचार सबै वगर्
एकै हुन।
तथा

जाितह मा

पुर्याउनुको

लािग

पुर्याउनुको िनिम्त िदइएको हो। िविभ
सुसमाचार

सुनाउन

िदइएको

हो।

हो।

सं सारका

भाषाह
सारा

सबै

दे शह मा

त्यो

बोल्ने मािनसह को बीचमा

सं सारका

मािनसह लाई

महान्

बन्धुत्वमा ल्याउने काम सुसमाचारलाई सुिम्पएको छ। हामीह को अनुकरणीय

ु न्ु छ जो येशू हुन।
्
वा आदशर् उदाहरण केवल एकमाऽ हुनह
हामीह को
सोचिबचारमा, भावना र िबयाकलापमा हामी उहाँजःतै हुनपु दर्छ। अिन हामी

िस

पमा तालमेल गरे र चल्न सक्दछ । िविभ

रा का सबै मािनसह

येशू

भी मा एक हुनेछन्। ितनीह को मनिःथत सबैको एकै हुनेछ। ितनीह ले
गन िनणर्य एउटै हुनेछ। ितनीह

सबैले एकै बोिल बोल्नेछन्।

एक भएर एउटै मुखले परमेँवरको मिहमा गनछन्।"-एलेन जी

हाई हिल , पृ. १७१बाट
एलेन जी.

पान्तिरत।

ितनीह

सबै

ाइट, आवर

ाइटको सारगिभर्त भनाई फेिर हे नह
र्ु ोस्। अ ले के गछर् र

अ ले तपाईँको बारे मा के भन्छ र सोच्छ त्यसको पवार्ह नगनुह
र् ोस्। ब

तपाईँ आफूले आफैलाई सोच्नुहोस्: चचर्मा एकता हुने गौरवमय र अचम्मको
लआयमा पुर्याउन मैले के गनुप
र् छर्?"

५. परमेँवरको काममा चचर्लाई एकै गाँठोमा बाँिध राख्न पिवऽ आत्माले
सहयोग गनुह
र् न्ु छ (ूेिरत २:१६-२१)

नयाँ करारका िवँवासीह मािथ पिवऽ आत्मा खिनएका िथए भनेर

ूेिरत २ अध्यायमा उल्लेख गिरएको छ। त्यसको पिरणाम कःतो िथयो?
हे नह
र्ु ोस्: “1 पेिन्तकोस भिनने यहू दी चाड हुँदा ूभ ु येशूमा िवँवास गन सबै

मािनसह

एकै ठाउँमा भेला भएका िथए। 2 त्यस बेला एक्कािस आकाशबाट

ठू लो हावा चल्यो र त्यो हावाको आवाजले ितनीह
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बसेको घर भिरयो 3 अिन

आगोका िजॄाह जःता ितनीह कहाँ दे खा परे । ती आगोका िजॄाह
भाग भएर त्यहाँ भएका सबै मािनसमािथ बसे। 4 ितनीह

भाग-

सबै पिवऽ

आत्माले भिरए र ितनीह ले पिवऽ आत्माबाटै बोल्ने शिक्त पाएर अन्य
भाषाह मा बोल्न थाले।

ठाउँबाट यहू दीह

5 त्यस समयमा य शलेममा सं सारका िविभन्न

आएका िथए। ितनीह

िथए। 6 यःतो हल्ला सुनेर मािनसह

परमेँवरको डर मान्ने मािनसह

चारै ितरबाट उठे र आए र त्यहाँ ठू लो

भीड लाग्यो। ती िविभन्न ठाउँबाट आएका यहू दीह ले चािहँ आ-आफ्ना भाषा

बोिलरहेको सुन।
े 7 ितनीह
मािनसह

सबै गालीलीह

ज्यादै छक्क परे र भन्न लागे, "के यी बोल्ने

होइनन् र? 8 तब यो कःतो अचम्म! ियनीह ले

बोलेको भाषा त हामी िविभन्न दे शबाट आएका मािनसह ले आ-आफ्नै दे शको
भाषामा बोिलरहे को सुन्दै छ ! 9 हामीह चािहँ पाथीर्ह , मादीह , एलामीह ,

मेसोपोटािमयाका,

यहू िदयाका,

कापाडोिकयाका,

पोन्टस,

एिशया,

10

िृिगया, पामिफिलया, िमौदे श, कुरे नीको छे उछाउका िलिबयाका क्षेऽह ,

रोम सहर, 11 बेट टापू र अरब दे शबाट आएका मािनसह

यहू दी ह ,

चाहे यहू दी धमर् िलएका अक

ह । हामी चाहे

जातका मािनस ह ,

ियनीह ले

परमेँवरले गनुह
र् न
ु े महान् कामह को बारे मा बोलेको चािहँ आ-आफ्नै भाषामा

एकले अक सँग

सुन्दै छ ।" 12 यसरी अचम्म र अलमल्ल परे र ितनीह

"यो के हो? भनेर सोधपुछ गनर् लागे। 13 तर कित जनाले चािहँ ितनीह को

हाँसो उडाउँदै भने, "ियनीह

14 तब पऽुस र अ

त धेरै जाँड खाएर मातेका पो छन् क्यारे ! "

एघार ूेिरतह

सँगै उिभए र पऽुसले सबैले सुन्ने गरी

भन्न लागे, "हे यहू दी साथी र य शलेममा बःने दाजुभाइह

हो, यहाँ के

भएको हो, त्यो म तपाईंह लाई बुझाउनेछु। अब मैले भन्न लागेका कुराह
ध्यान िदएर सुन्नुहोस्। 15 तपाईंह ले सोचेजःतो ियनीह

मातेका होइनन्।

अिहले त नौ माऽै बज्दै छ। 16 तर यही कुरा हुनेछ भनेर योएल

अगमवक्ताले धमर्शाःऽमा यसरी लेखेका िथए"। हे यहू दी साथीह , ध्यान

िदएर सुन्नुहोस्।

17 परमेँवर भन्नुहन्ु छ,

"आिखरी िदनह मा म सबै

मािनसह मािथ मेरो आत्मा खन्याउनेछु अिन ितमीह का छोरा-छोरीह ले

अगमवाणी बोल्नेछन्, युवाह ले दशर्न दे ख्नेछन् र बुढापाकाह ले चािहँ सपना
दे ख्नेछन्।

18 अ,ँ ती िदनमा म मेरा सेवा गन पु ष र ःऽीह मािथ आफ्नो

आत्मा खन्याउनेछु अिन ितनीह ले अगमवाणी बोल्नेछन्।

130

दे खाउनेछु र तल

19 मािथ आकाश मण्डलमा म अचम्मका िचन्हह
पृथ्वीमा

अचम्मका

कामह

गनछु ।

रगत,

आगो

र

धुवाँका

बादल

दे खापनछन्। 20 ूभ ुको त्यो महान् उज्यालो िदन आउनुभन्दा अगािड सूय र्
अध्ँ यारो भइजानेछ र चन्ि रगतजःतो रातो हुनेछ। 21 तर त्यस बेला ूभ ुको

नाउँ िलनेह

जितले चािहँ उ ार पाउनेछन्"।

सं सारको

इितहासमा

िवँवासीह लाई शिक्तसम्प

परमेँवरको

बारे मा

सुसमाचार

सुनाउन

गराउने िजम्मेवारी पिवऽ आत्माको िथयो। यिद

सानै झुण्ड नै िकन नहोस्, यिद ितनीह

परमेँवरको ूेममा एक भयो भने

उहाँले कित धेरै काम गनर्सक्नुहन्ु छ भनेर मािथको कथाले दे खाउँछ। तर

जितसुकै ठू लो समूह िकन नहोस् यिद ितनीह का

दयह

िबभािजत छन् भने

ितनीह बाट काम गनर् परमेँवरलाई असिजलो पदर्छ। यिद हामीह को सम्पूणर्

जीवन, बल, दक्षताह

र हामीमा भएका सबै थोकह

उहाँलाई सुम्पय भने

परमेँवरले अझ ठू लो काम हामीबाट गनर् सक्नुहन्ु छ।
सबै िवँवासीह

अिघ बढे को िथयो। ितनीह

एक भएको कारणले नयाँ करारको चचर् ितु पमा
िवँवासमा, जीवन अपर्णमा र सेवामा एक िथए।

सु मा िवँवासीह को झुण्ड सानो िथयो र डराउँथ्यो। तर परमेँवरले

ितनीह लाई अत्यन्त शिक्तशाली आित्मक सै िनक जत्थामा पिरवतर्न गनुभ
र् यो।
यसले गदार् ितनीह

िविभ

सं कृित, धमर्, जाित र भाषाका मािनसह कहाँ पुग्न

सफल भए। र परमेँवरका अचम्म कुराह

भ

िथए (ूेिरत २:११)।

ितनीह

सबै एकै भएका

नयाँ करारमा काम गनुभ
र् एको त्यही परमेँवर सं सारको अन्तमा पिन

काम गिररहनुहन
ु ेछ। तर येशू दोॐो पल्ट आउनुभन्दा अिघ सुसमाचार सुनाउने

काम फ े गनुर् ज री छ।

नयाँ करारका िवँवासीह

अ

कुन् कुन् तिरकाह ले ितनीह

एक

भएका िथए भनेर दे खाएका िथए? हे नह
र्ु ोस् ूेिरत २:४२-४७ “42 ितनीह

ूेिरतह का िशक्षा, स ित र रोटी भाँच्न र ूाथर्नामा भिक्तसाथ लािगरहन्थे।

43 हरे कको
र िचन्हह

दयमा भय उत्पन्न भयो, र ूेिरतह
भए। 44 िवँवास गनह

ारा धेरै अचम्मका काम

जित सबै एकसाथ बःथे,

ितनीह का सबै थोक साझा िथए। 45 ितनीह ले आफ्ना सम्पि

मालसामान बेिचकन जस-जसलाई जे-जे कुराको खाँचो पथ्य
बाँिड़िदन्थे। 46 ितनीह

र

र

सबैलाई ती

एकै मनका भई मिन्दरमा एकसाथ उपिःथत हुन्थे,
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र घर-घरमा रोटी भाँच्थे, र ितनीह

खुशी र शु

दयले िमलीजुली खान्थे,

47 र परमेँवरको ूशं सा गद, र सबै मािनसह बाट शुभेच्छा पाउँदै बःथे।
उ ार पाउनेह लाई ूभ ुले िदनिदनै ितनीह को सं ख्यामा थिपिदनुहन्ु थ्यो।"
िविभ

कारणह ले सु को चचर् एक भएर खडा भएको िथयो।

ूथमत: ितनीह

बाइबल अध्ययनमा एक िथए। ूेिरतका िशक्षादीक्षाह
ाउन आफूह लाई पूरा

र ितनीह लाई प

िसक्न

पमा सुम्पेका िथए (ूेिरत

२:४२)। दोॐोमा, ितनीह को चचर्को जीवनमा एक िथए। तेॐो, ितनीह
एक आपसमा खाना बाँडे, जसको अथर् ितनीह
२:४२)। चौथ मा, ितनीह
ितनीह

सत्स मा एक िथए (ूेिरत

िमिलजुली ूाथर्नामा एक भएका िथए। पाच ,

परमेँवरको मिहमा गनर् एक भएका िथए (ूेिरत २:४७)। छै ट ,

आवँयक

परे काह को

आफूह सँग भएका थोकह

सेवा

गनर्

ितनीह

एक

भएका

िथए।

सात ,

एक आपसमा ःवतन्ऽ पमा बाँडेका िथए (ूेिरत

२:४४,४५)। त्यसकारण हामीह पिन चचर्को है िशयतले िमिलजुली बाइबल

पढ्न राजी हुनपु छर्। अिन अ ह लाई सुसमाचार सुनाउन अमसर हुनेछ र
अ ह लाई

रहे काह को

सहायता

गनर्

पिन

इच्छु क

हुनेछ ।

आवँयकता थाहा िदन पिवऽ आत्माले

हामीह को

हामीह को

खोिलिदनुहन
ु े छ।

विरपिर

तपाईँको ःथानीय चचर्ले परमेँवरको िनिम्त सेवा वा कामह

केही उदाहरणह

के के कामह

गनर् सिकन्छ?

उपसं हार:

्
यी हुन।
कुनै िवशेष कुरा हुन

थप जानकारी: “हामीले गनुप
र् न कामह
उपयोग

ु ु । ब
पखर्नह

हामीह ले

गनुप
र् दर्छ।
सक्दो

के

छन्? ितनीह ले तपाईँ चचर्मा एक भएको एकता भएको

कसरी दे खाउँछ? अ

हामीह

ँ ा
आख

हामीह मा भएका अवसरह लाई जितसक्यौ त्यित

मािनसह

ूयास

परमेँवरको
गनुप
र् दर्छ।

राज्यमा

हामीबाट

पःन

सकुन्

परमेँवरले

भनेर

लुकाएका

रहःयह लाई उघानर् खोज्न समय िबताएर हामीह को समयलाई बरबाद

गनुह
र् ु । ब , पिवऽ आत्माको बशमा रहन आफूलाई उहाँमा सुम्प ु पदर्छ।
परमेँवरले हामीह लाई िदनुभएको काम गन पछर्। सत्यको िनिम्त भोको रहे र

मनर् लागेकाह लाई जीवनको रोटी िदनैपछर्।"-एलेन जी

मेसेजेज,् बुक २, पृ. १८६बाट

पान्तिरत।
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“ूत्येक व्यिक्तले अ मािथ ूभाव पानर् शिक्तको चाहना गछर्। तर

आफूह लाई पूरा पमा परमेँवरको बशमा राख्न िदयो भने माऽ अ लाई
िनयन्ऽण वा दमन गन आदतबाट सुरिक्षत हुन्छ भ े नीित परमेँवरका
जनह ले दे ख्नु अित आवँयक छ। परमेँवरको अनुमहले मािनसह को

दय

पिरवतर्न हुन्छ। अझ नदे िखएका एकतालाई त्यसले डोर्याउनेछ। जो जो येशू
भी मा आफ्ना जीवनह
हुन्छन्। ितनीह

सुम्पन्छन् ितनीह

एक आपसमा हातेमालो गनर् एक

कायर्गतमा एक हुन्छन् वा काममा तालमेल गरे र चल्दछन्।

पिवऽ आत्माले िवँवासमा एक हुन सृजनुहन
ु ेछ।"-एलेन जी
मेसेज, बुक ३, पृ. २०,२१बाट

पान्तिरत।

ाइट, सेलेक्टे ड

िचन्तनमनन:
अ.

एलेन जी

ाइटले “ूत्येक मािनस अ मािथ आफ्नो ूभाव

दाल्न शिक्तको चाहना गछर्" भ ुभएको अथर् के हो?
अ लाई दमन गन चाहना हामी मािनसह को ःवभावैमा

िकन छ? हामीह को जीवनमा त्यो नहुन कसरी लड्न
िसक्ने? (िफिलप्पी २:३-६ “3 ःवाथर् वा अह ारमा केही

नगर,

तर नॆतामा एउटाले अकार्लाई आफूभन्दा ौे ंठ

ठान। 4 ितमीह

हरे कले आफ्नै िहत माऽ नखोज, तर

अ का िहतलाई पिन हे र। 5 ितमीह मा यःतो मन होस्,
जो भींट येशूमा पिन िथयो।"

आ.

कितले यो तकर् गदर्छन् िक सेवामा एक भए पुिगहाल्छ नी

िकन िवँवासमा एक हुनपु र्यो त? चचर्का िशक्षादीक्षाह ले
गरे र नै मािनसह
तकर्

्
गछर्न।

त्यसकारण

िशक्षादीक्षाह लाई
मािनसह ले

िबभािजत भएका हुन्छन् भनेर ितनीह
परमेँवरको

मह वपूणर्

सोच्दछन्।

तर

ःथान

काममा

िदनुहँद
ु ैन

हामीह का

चचर्का

भनेर

ती

आःथा

र

िशक्षादीक्षामा एक हुन िकन आवँयक छ? हामीह को

आःथा परमेँवरमा एक भएन भने उहाँको िनिम्त काम गनर्
िकन एक आपसमा तालमेल हुनसक्दै न? एक आपसमा
भएका िवँवास बाँड्दा परमेँवरको िनिम्त काम गनर् एक
भएर जुट्ने ूभावकारी औजार कसरी हुन सक्छ?
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इ.

फेिर त्यसै बखत फरक िवँवासको िनिम्त हामीह को

दयमा कसरी ःथान िदने? सत्यलाई एकनासले केही

मािनसह माऽ बुझ्न सक्छन्। तर चचर् भएको है िशयले

हामीह को िवँवासमा कसरी एक हुने? फेिर त्यसै बखत
हामीह को िविभ

फरक सानोितनो सोचले

गदार् एक

आपसमा नछु ि न के गन? तपाईँको ःथानीय चचर्मा कितपय

मािनसह का

सोचह

फरक

होलान्,

य िप,

चचर्को

है िशयतले कसरी तपाईँको चचर् एक भएर बःन सम्वभ
भइरहे को छ?
ई.

चचर्लाई एकताको सुऽमा राख्न बाइबल एक मह वपूणर्
औजार कसरी बनाउन सिकन्छ? जब हामी बाइबल अत्ययन
गदर्छ

त्यसबेला हामीह को सोच र भावनाह

कःतो

हुनपु छर् जसले गदार् िवँवास र परमेँवरको काममा हामी

एक भएर बःन सक ?
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