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पिवऽ बाइबल (सरल

भूिमका

पिवऽ आत्मा र आध्याित्मक जीवन
हामी धेरै जसोले यो सुनेकाछ : "मैले तपाईँलाई िपता, पुऽ र पिवऽ

आत्माको नाउँमा बिप्तःमा िदन्छु ।" यिद हामीले पिन बिप्तःमा िलएकाछ भने

हामीलाई पानीमा चोपल्नुभन्दा पिहले पाःटरले त्यो वाक्य उच्चारण गरे का
हामीले पिन सुनेका हुन्छ (म ी २८:१९)।

िपता, पुऽ र पिवऽ आत्माको नाउँमा बिप्तःमा िदइन्छ। हो, िपता र

पुऽसँग पिवऽ आत्मा पिन समावेश गिरएको छ।

त्यसकारण यो अचम्म मा ुपन कुरा छै न। सेभेन्थ-डे एडभेिन्टःट

चचर्को पाच

मौिलक िशक्षामा यो लेिखएको छ: "परमेँवर पिवऽ आत्मा:

परमेँवर अनन्तको आत्मा परमेँवर र पुऽसँग सृि मा, येशूको अवतारमा र
ु न्ु थ्यो। उहाँले नै पिवऽ धमर्शा
मािनसलाई मुिक्त िदने पहलमा सिबय हुनह

बाइबलका लेखकह लाई ूेरणा िदनुभएको िथयो। येशू भी को जीवनमा

चािहने शिक्त उहाँले नै भिरिदनुभएको िथयो। मािनसह को िववेक अथार्त ्
चेतना ारा उहाँले ितनीह लाई आफूितर िखँच्नुहन्ु छ र ितनीह को पापलाई

ःवीकार गराउनुहन्ु छ। जो मािनसह ले उहाँको आवाजलाई आत्मसात् गछर्न ्

ितनीह को जीवनलाई उहाँले नयाँ बनाइिदनुहन्ु छ र ितनीह लाई परमेँवरको

ःव पमा आमूल पिरवतर्न वा

पान्तर गराउनुहन्ु छ। परमेँवर िपता र

परमेँवर पुऽले पिवऽ आत्मालाई आफ्ना जनह कहाँ सध पठाउनुहन्ु छ।

चचर्लाई चािहने आित्मक बरदान उहाँले फैलाइिदनुहन्ु छ। येशू भी को बारे मा
गवाही िदन चािहने शिक्त उहाँले नै िदनुहन्ु छ। पिवऽ धमर्शा

बाइबलको

तालमेलमा मािनसह लाई सबै सत्यितर दोर्याउनुहन्ु छ।"

तै पिन िवशेष गरे र जब हामी पुरानो करार पढ्छ त्यहाँ िसधै परमेँवर

िपताको काम र िबयाकलापलाई ूःतुत गरे को हामी पाउँछ । पुरानो करारमा

जताततै उहाँको कामको बारे मा व्याख्या गिरएको छ। तर नयाँ करारमा िबशेष
गरे र उहाँको पुऽ येशूको काम र िबयाकलापको बारे मा बारम्बार हामी
पढ्छ । नयाँ करारको मूल िवषयबःतु नै येशूको जीवन, मृत्यु र ःवगर्मा
उहाँले गनुर् भएको सेवाकायर्को िववरण ूःतुत गनुर् हो। पुरानो र नयाँ करारमा

जितपिन िपता र पुऽको कामको बारे मा उल्लेख गिरएको छ त्यसको अनुपातमा
पिवऽ आत्मालाई त्यित उल्लेखनीय

पमा ूःतुत गरे को पाइन्दै न।

तर पिवऽ आत्मा ओझेल पनुभ
र् एको एक मूल कारण छ: त्यो हो
पिवऽ आत्मा सबैको ध्यानको केन्ििवन्दु हुन चाहनुह ु । उहाँ ूायजसो
पदार्पछािड

बसेर

काम

गनुह
र् न
ु े

व्यिक्तको

पमा

िचिननुहन्ु छ।

धमर्शा

बाइबलमा परमेँवर िपता र पुऽको बारे मा िसधा ूकट गिरएको छ। र त्यो
िकनभने पिवऽ आत्माले आफूितर होइन तर येशू र हाॆो िनिम्त येशूले के

ँ
ु न्ु छ।
गनुभ
र् यो सो हामीलाई औल्याउन
उत्सुक हुनह

य िप, जब हामी यस अध्ययन पुःतकमा पिवऽ आत्माको कामको

बारे मा अध्ययन गछ तब हामीले यो प ा लगाउनेछ िक हामीह को इसाई

अनुभवमा पिवऽ आत्मा कसरी केन्ििवन्दु हुन ु भएको छ। पिवऽ

जीवन र

कुनै नाशवान मानव

आत्मा आफै परमेँवर भएको कारणले उहाँले जःतो अ

व्यिक्तत्वले परमेँवरको बारे मा थाहा हुँदैन। परमेँवर िवँवािसलो र भरपद
ु न्ु छ
हुनह

भनेर

उहाँले

हामीह लाई

बुझाउने

तिरकाले

ूकट

गनुह
र् न्ु छ।

बाइबलका लेखकह लाई पिवऽ आत्माले नै ूेरणा िदएर बाइबल लेखाउन

लगाएका हुन ् भने ती लेखकह लाई ती साममीह

लेख्न उहाँले कसरी ूेरणा

गनुभ
र् यो भनेर त्यो हामीलाई िसकाउन हामीह लाई उहाँले नै

गनुह
र् न्ु छ। येशू भी

अगुवाई

ारा हामीले मुिक्त पाउँछ भ े ठोकुवा गराउन पिवऽ

आत्माले नै सघाउनुहन्ु छ (रोमी ८:१६), र परमेँवरले हामीह को जीवनमा
कसरी काम गिररहनुभएको छ सो पिवऽ आत्माले नै ूमािणत गराउनुहन्ु छ (१

यूह ा ३:२४)।

हामीह को पापबाट पिवऽ आत्माले नै चोखो पानुह
र् न्ु छ र

हामीलाई पिवऽ पानुह
र् न्ु छ। "९ अधमीर्ह
हुँदैनन् भन्ने

के

ितमीह लाई

थाहा

परमेँवरका राज्यको हकदार

छै न? धोका

नखाओ– अनैितकह ,

मूितर्पूजकह , व्यिभचारीह , समिल ीह , पु षगामीह , १० चोरह , लोभीह ,
मतवालाह , िनन्दा गनह , लुटाहाह

११ ितमीह

परमेँवरका राज्यको हकदार हुनेछैनन्।

कोही यःतै िथयौ, तर ितमीह

धोइयौ, पिवऽ पािरयौ, ूभु येशू

भींटको नाउँमा हाॆा परमेँवरका आत्मा ारा िनद ष ठहराइयौ।" (१ कोरन्थी

६:९-११

हामीह मा

पान्तिरत)। हामीह को िजन्दगीभर पिवऽ वा िस

हुनपु न

पिवऽ

आत्माको

फल

फलाउन

पिवऽ

गराउन र

आत्माले

नै

सघाउनुहन्ु छ। त्यो फलको गुणह मा, "२२ ूेम, आनन्द, शािन्त, धै य,र् दया,
भलाइ, िवँवःतता, २३ नॆता, सं यम हुन्छन्। यःता कुराह का िव

मा कुनै

व्यवःथा छै न। २४ तर ितनीह , जो भींट येशूका हुन,् ितनीह ले पापमय
ःवभावलाई त्यसको वासना र लालसासिहत बूसमा टाँिगिदएका छन्। २५

हामी पिवऽ आत्मा ारा िजउँछ
५:२२-२५

पान्तिरत)।

भने आत्माकै अनुसार िहँड़ ।" (गलाती

"हामीह लाई पुनजीर्िवत पानर् पिवऽ आत्मालाई खटाइएको हो। यस

िबना येशू भी को बिलदान हाॆो िनिम्त बेकारको हुन जान्छ। शतािव्दय दे िख
दु ता तथा पापको शिक्तको पकड यस सं सारमा बिलयो भइरहे को छ र
त्यसितर मािनसह लाई आकिषर्त गराएर र समिपर्त गराएर ितनीह लाई
बन्धनमा राख्ने काम अचम्म लाग्दो छ। पापको ूितरोध गनर् र त्यसमािथ
िबजय ूाप्त गनर् केवल ऽीएक परमेँवरको तेॐो व्यिक्तको शिक्तशाली

हःतक्षेपले माऽ सफल हुनसक्छ। उहाँ कुनै सुधािरएको उजार् िलएर नआइ
ईँवरीय

शिक्तको

पूणत
र् ामा

आउनुहन्ु छ।

यस

सं सारको

मुिक्तदाताले

ल्याउनुभएको कामलाई ूभावकािर पमा कायार्न्वन गन काम पिवऽ आत्माकै

हो।"-एलेन जी

ाइट, द िडजाएर अभ एजेज, पृ. ६७१बाट

पान्तिरत।

ूत्येक िवँवासीको जीवनमा पिवऽ आत्माको भूिमका िनणार्यक

भएकोले हामीले उहाँको बारे मा अध्ययन गनुर् ज री छ। हामीले पाएको पिवऽ
आत्मा जःतो महान् उपहारको बारे मा अझ राॆरी बुझ्न र बुझाउन सहयोग
होला भनेर यस अध्ययन पुःतक लेिखएको हो।
युरोपको

ु न्ु छ। उहाँ
यस पुःतकको लेखक ृान्क एम. हासल, पीएच.डी हुनह
ु न्ु छ। उहाँ
अिःशयामा रहे को बोगेनहोफन सेिमनारो िनदशक हुनह

अिःशयामा नै रहे को एलेन जी

ु न्ु छ।
ाइट ःटडी सेन्टरको िनदशक पिन हुनह

सन् २००९मा उहाँको ौीमित क्यान्सरबाट मृत्युभएको िथयो। त्यस समयदे िख
परमेँवरको भलाईमा भरोसा राखेर िदनिदनै नयाँ तिरकाले उहाँमािथ भरोसा
राख्न िसिकरहनुभएको छ। आफ्नो जीवनमा पिवऽ आत्माको सान्त्वना, शािन्त
र आमूल पिरवतर्न गिरने शिक्तको अनुभव गिररहनुभएको छ।
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अःथाई पाना
सुझाव: ऽैमािसक अध्ययन अध्ययन चैऽ ११,२०७३ (माचर् २४,
२०१७)पिछ आफ्नो इच्छा अनुसार यो पाना च्याती िदनुहोला।

ु ादे खी शुबबार बेलक
ु ासम्मको
ूत्येक अध्याय शिनवार बेलक
अध्ययन तीिथ तोिकएको छ। त अनुसार जब यो अध्ययन चचर्मा
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र् ोस्,
यस अध्ययन पुिःतकालाई बाइबलको हःतपुिःतकाको

पमा

उपयोग गनुर् हुन सुझाव गिरन्छ। अ लाई बाइबल सम्वन्धी
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