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येशूभीष्टमा सक्कली ःवतन्ऽ तथा
ःवािधन जीवन

यस अध्यायको िनिम्त पढ्नुहोस्: रोमी ८:१-१७
ःमरण गनुपर् न पद: “जो मािनस येशू भी को अिधनमा रहन्छ त्यसले

परमेँवरको दण्डमा रहन्दै न। अब ऊ दोषी भएको फैसलाबाट मुक्त
हुन्छ। म अब पिवऽ आत्माको सं यन्ऽमा रहेकोले उहाँकै कानूनले
मलाई बसमा राख्नुहन्ु छ। येशूले मेरो िनिम्त जे गनुभ
र् यो, त्यसले गदार्
पिवऽ आत्माको व्यवःथामा रहदा मैले जीवन ूा गरे को छु । मृत्यु
ल्याउने पापको व्यवःथाबाट अब म ःवतन्ऽ भएको छु ।" रोमी
८:१,२बाट पान्तिरत।
रोमी ७मा गिरएको ूँनको जवाफ रोमी ८मा पावल आफैले
िदन्छन्। सफल जीवन िबताउन चाहादा चाहन्दै पिन धेरै अवरोधह
खडाभएकोले आफू ःतिम्भत वा व्याकुल भएको पावलले रोमी ७मा
व्यक्त गरे का िथए। असफल र दोषी जीवन िबताउनु परे कोमा पिन
उहाँले िचन्ता व्यक्त गरे का िथए। तर रोमी ८मा उनमािथ गिरएको
दोषबाट उनी मुक्तभएको
हष ल्लाससाथ उनले व्यक्त गरे को हामी
पाउँछ । येशूले गदार् अब उनको दयिनय जीवनबाट उनी मुक्त भएको
र िबजयी जीवन िबताउन सक्षम् भएको कुरा पिन उनले व्यक्त
गदर्छन्।
यिद तपाईँले येशूको जीवन िदने उपहारलाई अिँवकार गनुभ
र् यो
भने कःतो खालको दयिनय जीवन तपाईँले िबताइरहनुपनरहे छ भनेर
रोमी ७मा पावलले खुलासा गरे को अमी पाउँद्छ । कुनै मध्यम मागर्
बाइबलले बताउँदैन: िक तपाईँ पापको िनयन्ऽणमा वा परमेँवरको
िनयन्ऽणमा। यिद तपाईँ पापको दासत्वमा रिहरहनुभयो भने तपाईँले
गनर् चाहनुभएको असल काम गनर् तपाईँ सक्नुह ु । ूभ ु येशूले
तपाईँलाई पापको दासत्वबाट ःवतन्ऽ िदनचाहनुहन्ु छ। यस ःवतन्ऽ
ु न
जीवनले तपाईँ असल काम गनर् फूक्का हुनह
ु ेछ। भौितक शरीरले
तपाईँलाई िनयन्ऽण राख्न खोजेपिन येशूको शिक्तले त्यसलाई माथ गनर्
सक्छ भ े रोमी ८को सन्दे श हो।
तर तपाईँले पाउने मुिक्तको िनिम्त ठू लो मूल्य येशूले
च ुकाउनुभएको िथयो भनेर पावलले भन्दछन्। त्यो मोल कसै सँग पिन
तुलना गनर् सिकन्दै न। परमेँवरको पुऽले नै मानिवय चोला धारण
गनुभ
र् यो। जसरी किमलाको भाषा बुझ्न किमला नै हुनपु छर् भने झ हाॆो
भाषा, कमजोरीपना आिद बुझ्न हाॆै चोलामा येशू आउनुभयो। उहाँ
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ु यो। हाॆो स ामा उहाँ मनुभ
हाॆो िनिम्त अित उ म नमुना हुनभ
र् यो।
ु यो अथार्त ् उहाँको शरीर पापीको जःतै िथयो।"
“उहाँ हामी जःतै हुनभ
(रोमी ८:३)। यसको फलःव प, हामीबाट माग गिरएको दश आ ाका
आवँयकताह
येशूले पूरा गनर् भयो, र त्यो धािमर्क काम हाॆो
जीवनमा हःतारन्तरण हुन सम्भव भयो (पद ४)। ःप
पमा भ े हो
ँ
ु यो। उहाँले दश
भने येशूले पापसग गनुप
र् न सं घषर्मा उहाँ िबजयी हुनभ
आ ाका िनयमह पिन पूरा गनुभ
र् यो।
िसिमत समय र ःथान भएकोले हामीले केवल रोमी ८:११७माऽ छलफल गनछ । तर तपाईँले पूरा अध्याय पढे र त्यसलाई
मनन गनुह
र् न
ु हामी सुझाव िदन्छ । िकनभन यी पदह मा हाॆो िनिम्त
परमेँवरको ूेमको बखान गिरएका छन्। “भी : जसले हामीलाई ूेम
गनुभ
र् यो" (पद ३७) भनेर परमेँवरको ूेम अत्यन्तै ूभावशाली पमा
ूःतुत गिरएको छ। त्यिह ूेमले गदार् परमेँवरले आफ्नो पुऽलाई हाॆो
िनिम्त इँवरीय ःवभावलाई जोिखममा पारे र यस सं सारमा पठाउनुभयो।
हाॆो िनिम्त मान उहाँले ःवगर् नै खाली गनुभ
र् यो। हाॆो िनिम्त उहाँले
सबै थोक िदनुभयो (पद ३२बाट पान्तिरत)।
१॰ दोषी ठहिरनुबाट ःवतन्ऽता (रोमी ८:१)
“यसकारण अब भी येशूमा भएकाह लाई दण्डको आ ा
छै न।" (रोमी ८:१)। येशूमा हुनेह ले अब दोषी ठहिरनुबाट मुक्त
भएको छ रे ! यसको तात्पयर् के हो? के बाट दोषी ठहिरनुबाट मुक्त?
पावलको िनिम्त र सारा मानव जगतको िनिम्त यो शुभ-समाचार िकन
उल्लासमय समाचार हो?
पावलको लेखह मा “येशू भी मा" भ े वाक्य अत्यन्त ूचिलत
भएको पाउँछ । कोिह मािनस येशूमा छ भनेको अथर् त्यस व्यिक्तले
येशू भी लाई आफ्नो मुिक्तदाता भनेर िःवकार गरे को ठहछर्। यस
पिरूेआयमा त्यस ब्यिक्तले येशूमािथ पूणर् पले भरोसा राखेको हुन्छ र
येशूको आचरणलाई आफ्नो पिन आचरण बनाउन िनणर्यात्मक कदम
अंगालेको हुन्छ। यो ूिबयामा, त्यस व्यिक्त र येशूको िबचमा अत्यन्त
गाढा सम्वन्ध व्यिक्तगत पमा िबकिसत भएको हुन्छ।
“येशू भी मा" भ े वाक्य “शरीरमा" भन्दा िभ छन्। रोमी
७ अध्यायमा वणर्न गरे का मािनस र यस रोमी ८:१को मािनसमा भएको
अनुभव िभ छन् भनेर पावलले हामीलाई बताउन खोजेका पाउँद्छ ।
येशूलाई आफ्नो जीवन अपर्ण गनुभ
र् न्दा पिहलाको व्यिक्त शारीिरक हुन ्
भनेर पावलले रोमी ७मा उल्लेख गरे का छन् ।शारीिरक वा भौितक
व्यिक्त भ ाले त्यस मािनसको केन्ििवन्दु आफ्नो ःवाथर्लाईमाऽ
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सव च्चता ठानेको हुन्छ। त्यो व्यिक्त पापको दास हो भ े अथर्
लाग्छ। आफ्नो कामवासनालाई माऽ केन्ििवन्दु बनाउने मािनस
मृत्युको फैसलाको मुिन रहन्छ (रोमी ७:११,१३,१४)। पापको
दायरमा रहे र पापको व्यवःथालाई त्यसले पालन गरे को हुन्छ (पद
२३,२५)। यःतो मािनसको अवःथा अत्यन्त दयिनय र कहािललाग्दो
हुन्छ (पद:२४)।
तर जब त्यस व्यिक्तले आफ्नो जीवनलाई येशूमा अपर्ण गरे को
हुन्छ, परमेँवरसँग त्यस व्यिक्तको सम्वन्ध त्यि खेरै पिरवतर्न भएको
हुन्छ। त्यो व्यिक्तमािथ पिहला, परमेँवरको कानून वा आ ा तोड्ने
अपराधी भनेर फैसला गिरएको िथयो। येशूलाई महण गरे पिछ अब
उसले परमेँवरको सामु िस र िनद ष भएर उिभने अवसर पाएको
हुन्छ। उनलाई किहलै पिन पाप नगरे को ठहराइएको हुन्छ। उसलाई
येशूको धािमर्कताले छोपेको हुन्छ। येशूको छऽछायाँमा रहने
मािनसलाई परमेँवरले दोषमुक्त गनुह
र् न्ु छ। त्यो व्यिक्त दोषरिहत,
पापरिहत र अनन्त जीवनको योग्य भएकोले परमेँवरको सामु िनद ष
भएको होइन। कोिह पिन मािनस त्यस अवःथामा छै न भ े कुरामा
हामीलाई यिकन छ। तर येशूको िस जीवनको लेखाले त्यस व्यिक्तको
ठाँउ सािटएको हुनाले त्यो व्यिक्त दोषरिहत हुन्छ।
िूय पाठकवृन्धह , यो उल्लासमय शुभ-समाचारको अन्त
यिहँमाऽ होइन।
पापको दासत्वबाट मािनस कसरी ःवतन्ऽ हुन्छ त? हे नह
र्ु ोस्
रोमी ८:२: “पाप र मृत्युको व्यवःथाबाट मलाई जीवनका आत्माको
व्यवःथाले भी येशूमा मुक्त पारे को छ।"
“जीवनको आत्माको व्यवःथा" भन्दा के हो त? यसको अथर्
सारा मानव जाितलाई (चाहे त्यो पु ष होस्,
ी होस् वा बालबािलका
ू
नै िकन नहोस्) उ ार गन येश भी को योजना हो। यो पापको
व्यवःथादे िख अत्यन्त िभ
छ िकनभने यस पापको व्यवःथाले
मािनसलाई अनन्तको मृत्युितर दोर्याएको हुन्छ। यो कुरालाई रोमी
७मा हामीले हे र्य । पापको व्यवःथाको केन्ििवन्दु नै मृत्यु हो। यःतो
व्यिक्तले आशारिहत जीवन िबताएको हुन्छ। तर येशूको व्यवःथाले
मािनसलाई जीवन र सक्कली ःवतन्ऽता ूदान गछर्।
“ूत्येक व्यिक्त जो परमेँवरको सं यन्ऽमा रहन चाहन्दै न, त्यो
अक शिक्तको िनयन्ऽणमा रहे को हुन्छ। त्यो मािनसले आफूले
आफैलाई काबुमा राख्न सक्दै न। आफूले आफैलाई वन्धक बनाएको
हुन्छ। जितसुकै आफू ःवतन्ऽ भएको दािव गरे तापिन त्यो मािनसले
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आफू कुनै न कुनैको शिक्तबाट ःवतन्ऽ नभएको आभास पाइ नै
राखेको हुन्छ। ऊ अत्यन्त दयनीय दासत्वको पिरिधमा फिसरहे को
हुन्छ।॰॰॰उसले भन्ला Ôमैले आफ्नै िववेकलाई प ाएको छु । कुन
बाटोमा िहँड्नु पछर् मलाई कसै ले भ ुपदन। मेरो चेतनामा पाएको
न्यायमा म िहँिडरहे को छु ।Õ तर यथाथर्मा त्यस व्यिक्त अन्धकारको
शिक्तको सं यन्ऽमा रहे को हुन्छ र त्यिह शिक्तका आ ाह लाई उसले
अ ंय पमा पालन गिररहे को हुन्छ। तर याद गनुह
र् ोस्, त्यस पापको
दासत्वको वन्धनबाट मुक्त गनर् येशू भी आउनुभएको िथयो।"-एलेन
जी ॑ाईट, द िडजायर अभ एजेज,् पृ॰ ४६६बाट पान्तिरत।
ु न्ु छ वा येशूमा ःवतन्ऽ हुनह
ु न्ु छ? यस
के तपाईँ दास हुनह
िवषयमा तपाईँ कसरी िनिँचत हुनसक्नुहन्ु छ?
२॰ व्यवःथाले के गनर् सक्दै न (रोमी ८:३,४)
ँ
व्यवःथा चाहे त्यो येशूलाई औल्याउने
सं ःकारह हुन ् वा दश
आ ाह नै िकन नहू न ् आफै असल त छन् नै। तर हामीलाई चािहने
अत्यन्त आवँयक वःतुलाई यसले पूरा गनर् सक्दै न। त्यो हो हामीलाई
चािहने मुिक्तको बाटो। पापबाट ल्याउने दोष र मृत्युबाट हामी उ ार
हुनपु छर्। त्यसको िनिम्तह हामीलाई येशूको आवँयकता पछर्।
रोमी ८:३,४मा व्यक्त गरे को भावनामा येशूले के गनुभ
र् यो जुन ्
व्यवःथाले गनर् सक्दै न? हे नह
र्ु ोस्: “पाप ःवभावले दुवल
र् पािरएको हुनाले
व्यवःथाले जे गनर् सकेन सो परमेँवरले गनुभ
र् यो, अथार्त ् उहाँले आफ्ना
पुऽलाई पापमय शरीरको ःव पमा पापबलीझ पठाउनुभयो। यसरी
ु े िक व्यवःथाको
उहाँले पापलाई शरीरमा नै दण्ड िदनुभयो। यस हे तल
उिचत आबःयकता हामीमा पूणर् होस्, हामी जो पाप-ःवभावअनुसार
होइन, तर पिवऽ आत्माअनुसार चल्दछ ।" (रोमी ४:३,४)।
पापबाट ल्याउने समःयालाई समाधान गनर् परमेँवरले आफ्नै
पुऽलाई पापी-मानव ःवभावको चोलामा पठाउनुभयो। उहाँले येशूको
शरीरमा पापको दोष थुपानुभ
र् यो। येशू भी मािनसूित औधी ूेम
गनुह
र् न्ु छ। त्यसकारण आफ्नै सिदच्छाले उहाँ मानव चोला िलनुभयो।
मुिक्तको योजना तजुम
र् ा गनर् यो कदम अत्यन्त आवँयक िथयो।
त्यसकारण बुसको सव च्चतालाई रोच्नु अत्यन्त उिचत कायर् हो। तर
मुिक्तको योजना तजुम
र् ा गनुप
र् दार् येशूको जीवन पापमय शरीरको
ःव पमा आउनु अत्यन्त महत्वपूणर् ूिबया िथयो भनेर हामीले
मा ुपदर्छ।
येशूलाई यस सं सारमा पठाउनुभएर परमेँवरले आफ्नो भाग पूरा
गनुभ
र् यो। त्यिह कारणले अब हामीलाई परमेँवरको दश आ ालाई
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पालन गनर् सम्भव बनाएको छ। यसको अथर् व्यवःथाले अपेक्षा गरे को
िठक वा उिचत काम गनर् हामी सक्षम् भएका छ । व्यवःथाको माऽ
अिधनमा रहेर यो काम गनर् हामीलाई सम्भव भएको िथएन (रोमी
६:१४)। अब येशूमा सम्भव भएको छ।
तर एउटा कुराको ख्याल राख्नु अत्यन्त आवँयक छ:
परमेँवरको दश आ ालाई पालन गदमा मुिक्तलाई हामी आजर्न गनर्
सक्दै न । दश आ ालाई पालन गरे र मुिक्तलाई च ु े बाटो हाॆो किहलै
पिन भएको िथएन। तर हामीले मुिक्त पाएपिछ परमेँवरको चाहना
अनुसार जीवन यापन गनर् उहाँले सहायता गनुह
र् न्ु छ। सरल तिरकाले
भ े हो भने येशूभक्तको जीवन आ ाकारी जीवन हो। येशूको खतनमा
अनुशािसत जीवन िबताउनु हो। यस खालका आ ाकारी जीवनमा हाॆो
सबै कामवासना र अिभलाषाह लाई हामीले बुसमा टाँगेको टाँगै
हुन्छ । परमेँवरको सव च्चता भन्दा आफ्नो शरीरको सव च्चतालाई
ूाथिमकता िदने मनिःथितलाई बुसमा टाँगेर अन्त्य गदर्छ । यःतो
खालको जीवनले येशूको चिरऽलाई झल्काउँद्छ।
पद ४मा उल्लेिखत “चल्छ " भनेको अथर् “त्यस व्यिक्तको
आचरण वा आिनबानी" हो। “शरीर" भनेको अथर् त्यो व्यिक्त पापै
पापले भरे को हो। येशूलाई िवँवास गनुभ
र् न्दा अिघ र पिछ पिन हाॆो
मानव शरीर पापले भरे को हुन्छ। शरीरको अनुसार िहँड्नु भनेको अथर्
हाॆो ःवाथीर् अिभलाषाले हामीलाई बसमा राखेर त्यसै अनुसार हामी
िहँड्नु हो। तर त्यसको िवपिरत आत्मामा िहँड्नु भनेको अथर्
परमेँवरका दश सुऽ अथार्त ् आ ाह लाई िशरोपर गरे र त्यिह अनुसार
चल्नु हो। पिवऽ आत्माको अगुवाई र सहायताले माऽ हामी
परमेँवरको त्यस व्यवःथा मुतािवक चल्न सक्दछ । परमेँवरको त्यस
गौरवमय व्यवःथाले माग गरे अनुसार ःवतन्ऽ पमा चल्न केवल येशू
भी मा माऽ सम्भव छ। येशू िबना ःवतन्ऽ जीवनको अनुभव गनर्
सक्दै न । जो मािनस पापको दासत्वमा रहन्छ उसले चाहे र पिन असल
काम गनर् असम्भव भएको पाउँछ (रोमी ७:१५,१८)।
तपाईँले परमेँवरको दश आ ाको व्यवःथालाई कसरी उिचत
पूवक
र् पालन गिररहनुभएको छ? साथै के तपाईँले व्यवःथा अथार्त ् दश
आ ालाई पालन गरे र मुिक्त पाउँछु भ े धारणबाट तपाईँ मुक्त
ु एको छ? के तपाईँले व्यवःथाको धािमर्कता पूरा गरे र असल
हुनभ
उदाहरणीय जीवन िबताइरहनुभएको छ? यिद छै न भने िकन छै न?
तपाईँले आफ्नो गलत िबयाकलापलाई कुन् बहाना अं गालीरहनुभएको
छ?
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३॰ शरीर र आत्माको िबचमा न् (रोमी ८:५,६)
“िकनभने-पापःवभाव अनुसार चल्नेह ले शरीरका कुराह मा
मन लगाउँछन् तर आत्माअनुसार चल्नेह ले आत्माका कुरामा मन
लगाउँछन्। िकनभने, पाप-ःवभावमा मन लगाउनुचािहँ मृत्यु हो, तर
पिवऽ आत्मामा मन लगाउनुचािहँ जीवन र शािन्त हो।"(रोमी
८:५,६)। उपरोक्त अिभव्यक्तलाई सोच्नुहोस्। ती पदह ले हामीलाई
कुन् आधारभूत सन्दे श िदन्छन्? तपाईँको जीवन आचरण कःतो
खालको छ भनेर उपरोक्त पदह ले कसरी खुलासा गिररहे का छन्?
“पापःवभाव अनुसार चल्नु" भनेको “पापको पिछ" लाग्नु हो।
यो शव्द मीक भाषा kata (काटा)बाट आएको हो। “मन" भन्दा कःतो
मनिःथित वा मितले चलेको हुन्छन् भनेर दे खउँद्छ। एक थरीका
मािनसह ले आफ्नो ूाकृितक ःवभावको िनयन्ऽणमा रहेर त्यसले माग
गन अिभलाषा अनुसार चल्दछन् भने अक समूहका मािनसह
ँ
परमेँवरको आत्माले औल्याएका
कुराह मा मन लगाउँछन् र त्यसको
अगुवाईमा िहँडेका हुन्छन्। मािनसको मनले नै िनणार्एक भूिमका खेल्ने
भएकोले ती दुई समूहका मािनसह फरक जीवनशैलीमा िहँड्छन् र
फरकै आचरणलाई ूःतूत गदर्छन्।
रोमी ८:७,८ले शारीिरक वा भौितक सव च्चतालई ूाथर्िमकता
िदनेले के गनर् सक्दै नन् भनेका छन्? हे नह
र्ु ोस्: “िकनभने पापमय
शरीरितर लागेका मनचािहँ परमेँवरूित शऽुता हो। परमेँवरका
व्यवःथाको अिधनमा त्यो हुँदैन, नता त्यो किहल्यै हुन सक्छ। पापःवभावको वशमा हुनेह ले परमेँवरलाई ूस पानर् सक्दै नन्।" (रोमी
८:७,८)।
आफ्नो शरीरको अिभलाषालाई माऽ पूरा गनर् कम्मर कसेका
् आफ्नो ःवाथर् पूरा गनर् केिह गनर्
मािनसह परमेँवरका शऽु हुन।
पिन पिछ नहट्ने मािनसह ले परमेँवरको योजना वा इच्छामा चल्न
चाहे का हुँदैनन्। त्यःता मनिःथित बोकेका मािनसले परमेँवरको
कामको बारे मा रितभर पिन िचन्ता िलदै नन्। आफ्नो भाउ खोज्ने
मािनसह ले परमेँवरको भाउ खोज्दै नन्। हुनसक्छ यःता मािनसह
ूतआय वा अूतआय पमा परमेँवरको िब मा चिलरहे का हुन्छन्।
यी खालका मािनसह ले खुला पमै परमेँवरका आचारसं िहता वा दश
आ ाह लाई च ुनौित िदइरहे का हुन्छन्।
येशू भी िबना परमेँवरका आ ाह लाई पालन गनर् सम्भव
ँ
छै न भनेर पावलले औल्याउन
चाहेको पाउँछ । यस िबषयवःतुलाई
उनले बारम्बार दोर्याइरहेको पाउँछ । मािनसले जितसुकै अथक ूयास
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गरे तापिन येशू भी िबना सचमूच पमा परमेँवरको व्यवःथा वा दश
आ ामुतािवक चल्न सक्दै नन् भनेर पावलले भन्दछन्।
यहू दीह लाई उनीह को तोरा
वा सम्पूणर् िविधिवधान र
व्यवःथा भन्दा अझ बढी कुराह को आवँयकता ितनीह लाई छ भनेर
ँ
पावलले िवषेश पमा औल्याइरहे
को पाउँछ । ितनीह को काम ारा
ितनीह लाई परमेँवरको इच्छाको बारे मा थाहा छ भनेर दे खाउँद्छ तर
ितनीह गैर-यहू दीह जःतै पापका दोषी छन् (रोमी २)। अथार्त ् गैरयहू दीह लाई माऽ होइन ती यहू दीह लाई पिन मिसहको आवँयकता
छ भनेर पावलले दे खाइरहे का छन्। येशू मिसह िबना ितनीह पापको
दासत्वमा नै रहे का हुन्छन् र त्यसको िनयन्ऽणबाट भाग्न सक्दै नन्।
यहू दीह लाई पावलको जवाफ यिह नै िथयो। मुिक्तको लािग
पुरानो करारमा िदएको परमेँवरका व्यवःथाह अब पुग्दै नन् भनेर ती
यहू दीह ले बुझ्न सकेका िथएनन्। उनीह ले जे गिररहे का छन् असलै
गिररहे का छन् भनेर पावलले िःवकार गरे कोचािहँ पाउँछ । तर अिहले
आउनुभएको मिसहलाई पिन महण गनुर् आवँयक छ भनेर पावलले
जोड िदइरहेका िथए।
िवगत २४ घण्टाको आफ्नो जीवनशैलीलाई तपाँई सोच्नुहोस्।
के तपाईँ परमेँवरको इच्छामा चल्नु भएको छ िक वा आफ्नो
शारीिरक अिभलाषा अनुसार? तपाईँको जवाफले तपाईँको बारे मा के
भन्दछ। यिद तपाईको जवाफमा तपाईँको शारीिरक अिभलाषालाई उच्च
मान्दै चिलरे हको छ भनेर दे खाउँदछ भने के कुरामा पिरवतर्न हुनपु दर्छ?
त्यसलाई कसरी पिरवतर्न गन?
४॰ हामी िभऽ भएको आत्मा (रोमी ८:९-१४)
ँ
ँ दै हाॆो ध्यानाकर्षण
पावलले आफ्नो िवषयवःतुलाई औल्याउ
गिररहेको हामी पाउँछ । मािनसको जीवनमा भइरहे को अन्तर न् र
कसको पक्षलाई सुनेर आफ्नो जीवनलाई पिरचालन गन भनेर दे खाउने
दुईवटा सम्भाव्यताह
ूत्येक मािनसले सामना गिररहेका छन् भनेर
पावलले ःप पादर्छन्। हाॆो जीवनमा केवल दुई वटा मागर्ह छन् रे
! परमेँवरको पिवऽ आत्मा अनुसार हामी जीउने िक हाॆो पापमय र
भौितक ःवभावलाई सव च्चता कायम गनर् जीउने? पिवऽ आत्माको
अगुवाईमा िहँड्दा अनन्त जीवन ूा
हुन्छ भने, हाॆो शरीरको
अिभलाषालाई सव पिर ठानेर िहँडदा, यस जीवनमा क्षिणक आनन्द त
होला तर त्यसले अनन्तको मृत्युमा होमी िदन्छ। िक त परमेँवरको
िनिम्त जीउने वा आफ्नो िनिम्त जीउने, बाइबलले हाॆो िनिम्त कुनै
मध्यम मागर् छु ाइएको छै न। यस िवषयमा येशू भी आफैले ःप
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पानुभ
र् एको छ: “जो मसँग छै न, त्यो मेरो िव मा छ। जो मािनस
मसँग िमलेर भडाका बगालह लाई जम्मा गदन, त्यो मािनसले
ितनीह लाई िततरिबतर गनछन्।" (म ी १२:३०बाट पान्तिरत)।
पावलको अिभव्यक्तलाई पुि गन यो भन्दा अ केिह होला र?
ूभ ु येशूलाई आफ्नो जीवन पूणर्
पमा अपर्ण गन (केवल
ौ ामाऽ राख्ने होइन तर भक्तपिन हुने) मािनसलाई के वाचा िदइएको
छ भनेर पावलले रोमी ८:९-१४मा खुलासा गरे का छन्? हे नह
र्ु ोस्:
“यिद साँच्चै परमेँवरका आत्मा ितमीह मा वास गनुह
र् न्ु छ भने,
ितमीह पाप-ःवभावका होइन। तरपिवऽ आत्मामा हुन्छौ। तर कुनै
ु ु भनेता त्यो उहाँको हुँदैहोइन। यिद
मािनसमा भी का आत्मा हुनह
ु न्ु छ भने, पापको कारणले ितमीह का शरीर
भी
ितमीह मा हुनह
मरे का भएतापिन ितमीह का आत्मा धािमर्कताको कारणले िजउँदा
हुन्छन्।तर यिद येशूलाई मरे काह बाट जीिवत पानुह
र् न
ु ेका आत्मा
ितमीह मा बास बःनुहन्ु छ भने, भी
येशूलाई मरकाबाट जीिवत
पानुह
र् न
र् न
ु ेले नै ितमीह मा बास गनुह
ु े उहाँको आत्मा ारा ितमीह का
मरणशील शिररलाई पिन जीवन िदनुहन
ु ेछ। यसैले ए भाई हो, पापःवभाव अनुसार िजउनलाई हामी पाप-ःवभावूित वाध्य छै न । िकनिक
पाप-ःवभाव अनुसार ितमीह
िजउँछ भने ितमीह
मछ , तर यिद
पिवऽ आत्मा ारा शरीरका कायर्ह
ितमीह ले िनमूल
र्
पार्यौ भने
ितमीह िजउनेछौ। िकनभने सबै जो परमेँवरका आत्माले डोर्याएका
् " रोमी ८:९-१४।
हुन्छन्, ितनीह नै परमेँवरका सन्तान हुन।
पिवऽ आत्मामा िजउने जीवन शरीरमा िजउनेभन्दा धेरै फरक
छ। पिवऽ आत्माको अगुवाईमा चल्ने व्यिक्तलाई उहाँले नै आफ्नो
काबुमा राख्नुहन्ु छ। रोमी ८ अनुसार त्यस पिवऽ आत्मालाई येशूको
आत्मा भनेर कहलाइन्छ। पिवऽ आत्माले येशूको ूितिनिधत्व
गनुह
र् न्ु छ। अिन उहाँ ारा नै येशू िवँवासीको जीवनमा रहनुहन्ु छ (पद ९)।
ँ
रोमी ६:१-११मा औल्याइएको
वि ःमाको ूितकलाई पावलले
रोमी ८:९-११मा दोर्याएको पाउँछ । बि ःमामा पापको शरीर वा
शरीर जो पापको काबुमा रहन्छ वा पापको सेव गछर्, त्यो नाश हुन्छ।
पुरानो मािनस येशूसँग बुसमा टाँिगएको हुन्छ (रोमी ६:६)। तर
बि ःमा ूिबयामा त्यो मािनस गािडएको हुन्छ र त्यसको पुन त्थान
पिन हुन्छ। यसरी वि ःमा िलएको व्यिक्त येशूमा पुनजीर्वन पाएर नयाँ
ःवभावमा िहँडद्छ। यसको अथर् त्यस व्यिक्तले आफ्नो ःवाथर् मनिःथित
र आचरणलाई मरे तल्ु य बनाउँद्छ। तर यो बाटोमा िहँड्न िदनूितिदन,
क्षणक्षणमा च ुिननै रहनुपदर्छ। मािनसले पाउने ःवतन्ऽता वा
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आत्मिनणर्यको अिधकारलाई परमेँवरले कुिण्ठत पानुह
र् ु । ूितकको
पमा पुरानो पापबाट मािनसलाई नाश गिरएतापिन, त्यो व्यिक्त फेिर
पापमा फःने सम्भावना कायमै हुन्छ। त्यसै कारण कलःसी ३:५मा
पावलले यो िनदशन िदन्छन्: “ितॆो सँसािरक ःवभावमा भएका केही
िचज छ भने त्यसलाई अन्त्य गर।" ( पान्तिरत)।
िूय पाठकवृन्धह
याद गनुह
र् ोस्, हामीले धमर्पिरवतर्न गरे र
येशूलाई अंलागेतापिन हामी पापसँग सं घषर् गिर नै रहे का हुन्छ । तर
फरक त यो छ, जो मािनस परमेँवरको आत्माको काबुमा रहन्छ त्यस
मािनसले पापसँग सं घषर् गनर् र त्यसमािथ िवजय ूा गनर् परमेँवरले
िदनुभएको शिक्तलाई उसले पिरचालन गनर् सक्दछ। परमेँवरको
आत्माले डोर्याएका मािनस पापको आततायी दासत्वबाट ःवतन्ऽ भएका
हुन्छन्। किहले पिन फेिर पापको सेवा नगनर् त्यःतो मािनसलाई
परमेँवरले बोलाउनुभएको हुन्छ।
जुन परमेँवरको आत्माले येशूलाई पुनिजर्वीत पानुभ
र् यो, त्यिह
आत्मा हामीमा पिन रहनुहन्ु छ भ े गौरवमय तकर्लाई सोच्नुहोस्। तर
त्यस आत्मालाई हामीमा रहन िदने वा निदने भ े कुरा हामीमै िनभर्र
गदर्छ। यिद उहाँमा रहन सक्य भने कःतो शिक्त हामीले पाउँछ ,
सोच्नुहोस्। त्यस अवसरको फायदा नउठाउन हामीलाई केले
रोिकरहे को छ?
५॰परमेँवरको सन्तान हुने िक पापको दासत्वमा रिह नै रहने? (रोमी
८:१५)
पावलले रोमी ८:१५मा येशूमा अब हामी नयाँ गाँसेर िहँड्छौ
भनेर उल्लेख गरे का छन्। त्यस ूित ामा हामीले कःता खालका
आशा हामीले पाउँछ ? त्यस ूित ालाई हाॆो जीवनलाई यथाथर् वा
चिरताथर् वनाउन हामीले के गनुप
र् दर्छ?
नयाँ सम्वन्धमा परमेँवरका सन्तान भएर िहँड्नुको अथर् हो
हामीले भय तथा जीवनमा आउने कुनै पिन भयबाट ःवतन्ऽ हुन ु हो।
अथार्त ् येशूमा रहनुभनेको ऽासबाट राहत पाउनु हो। दासले दासकै
जीवन िबताउनुपदर्छ। त्यो व्यिक्त जिहलै पिन आफ्ना मािलकको डरमा
रहे को हुन्छ। उसले जितसुकै धेरै वषर् दासको काम गरे पिन अन्तमा
उसले केिहपिन पाउँदैन।
तर येशूलाई मुिक्तदाता भनेर िःवकार गन व्यिक्तले दासको
मनिःथित भोग्नुपदन। ूथम: त त्यस व्यिक्तले येशूलाई सहॐसाथ सेवा
गदर्छ। दोौोमा त्यस व्यिक्त चाहे पु ष होस् वा
ी होस् िबना ऽास
परमेँवरको सेवा गदर्छ, िकनभने “िस ूेमले डरलाई फिकिदन्छ "
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(१ यूह ा ४:१८
पान्तिरत)। तेौोमा, त्यो व्यिक्त परमेँवरको
सन्तान हुने भएकोले त्यसले अिसिमत पमा उहाँको आिशषको उपभोग
गनर् पाउँद्छ। आफू
परमेँवरको उ रािधकारी भएको दािव
गदर्सक्दछन्।
“कानूनी धमर् वा परम्परा अनुसार चल्नुपछर् भनेर
दयले
नचाहे पिन धािमर्क िविधिवधान अक्षरस पालन गदार् दासत्वको
मनिःथितलाई िबकिसत गराउँछ। यःतो व्यिक्तले व्यवःथा अथार्त ्
धािमर्क िनयमका मागह लाई पूरा गनर् आफ्नै शिक्तले भरमग्दूर ूयास
गदर्छन्। तर अॄाहमले पाएको करारमा हामी पिन रअय भने माऽ
हामीले गौरवमय आशाको पिरिधमा रहन सक्छ , त्यो आशा हो
िवँवास ारा येशू भी मा पाउने अनुमह वा परमेँवरको िनितमा चल्नको
िनिम्त चािहने उहाँको शिक्त ूदान।"-एलेन जी ॑ाईट, द एसिडए
बाइबल कमेन्टरी, ठे ली ६, पृ॰ १०७७बाट पान्तिरत।
हामीलाई परमेँवरले आफ्ना छोराछोरी भनेर िःवकार
गनुभ
र् एको छ भ े ूत्याभूित रोमी ८:१६ले कसरी िदँदछ? हे नह
र्ु ोस्:
“हामी परमेँवरका सन्तान ह भनी पिवऽ आत्माले हाॆो आत्मासँग
गवाही िदनुहन्ु छ" (रोमी ८:१६ पान्तिरत)।
जब हामीमा पिवऽ आत्मा हुन्छ र त्यस आत्माअनुसार हाॆो
जीवनलाई पिरचालन गछ तब हामी परमेँवरका सन्तान ह भनेर
दे खाउँदछ। केवल भावनालाई माऽ काँधमा बोकेर चल्नु हाॆो िहतम
हुँदैन भ े कुरामा हामी अत्यन्त सतकर् हुनपु दर्छ। तर जो मािनस
परमेँवरको वचनको ज्योितमा िहँड्छ त्यसले िभऽी चेतनामा बोिलएको
परमेँवरको आवाजलाई सुन्दछ। त्यिह आवाजले त्यस व्यिक्तलाई यो
्
ूत्याभूित िदँन्छ िक ऊ परमेँवरका छोरा वा छोरी हुन।
हामी परमेँवरका हकदार ह भनेर रोमी ८:१७मा पावलले
ःप पादर्छन्। यो ःवगर्को हकदार हुने अचम्मको वरदान हाॆो परम
िपता परमेँवरबाट नै हामीले पाउँछ । यो हाॆो अथक ूयास, त्याग
तपःयाले हामीले आजर्न गरे का होइन । हामीले येशूलाई महण गरे को
कारणले नै यो उपहार हामी पाउँछ । अिन मािनसह ले हामीलाई
जुनसुकै
पमा व्यवहार गरे तापिन हामी परमेँवरका सन्तान् ह भनी
िशर ठाडो गिर िहँड्ने भएका हुन्छ । उहाँको अनुमह र हाॆो स ामा
येशू बुसमा मनुभ
र् एकै कारणले हामीले त्यो अवःथामा रहने अवसर
पाएका ह ।
ु एको छ? के तपाईँले
तपाईँ परमेँवरसँग कित निजक हुनभ
उहाँलाई व्यिक्तगत पमै िच भ
ु एको छ वा अ कसैले भनेको भरमा
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उहाँको बारे मा केवल थाहा माऽै छ? के तपाईँ उहाँको भक्त वा
ु न्ु छ वा केवल ौ ामाऽ राख्ने व्यिक्त हुनह
ु न्ु छ? तपाईँको
अनुयायी हुनह
सृि कतार् र मुिक्तदाताको निजकमा रहे र उहाँकै आत्माको अगुवाईमा
िहँड्न तपाईँको जीवनमा के पिरवतर्न ल्याउनुपदर्छ? केले तपाँईलाई
रोिक राखेको छ? र िकन?
उपसं हार:
थप जानकारीको िनिम्त एलेन जी ॑ाईटले लेख्नुभएको दे हायका
साममीह पढ्नुहोस्: द मेट कन्ऽोभसीर् पृ २५३-२५६मा उल्लेिखत
ँ , “लेटर इ िलश रीफोमर्रस्", द िडजायर अभ एजेज,् पृ ११३को
अश
“द बि जम" र पृ २५३-२५६को “लेट नत योर हटर् िब शोवल",
बाइ अवजेक्ट लेसनस्, पृ ९५-९८को “लाइक अनटु िलभन", र
टे िःटमोिनज फर द चचर्, ठे िल ८को पृ १२६-१२९को “लेटसर् टु
िफिजिसयनस्।"
“यस सांसािरक युगमा िवँवासीह लाई आउने दु:ख, क बाट
उनीह
छु टकारा पाउँछ भ े सापती आँवासन मुिक्तको योजनामा
नभएको हामी पाउँछ । तर जसरी येशूले त्याग गनुभ
र् यो र दु:खमा
ु यो त्यिह पथमा िहँड्न िवँवासीह लाई आअवान गिरएको
सहभागी हुनभ
छ। यिह दु:ख र स मानै येशूको चिरऽ उहाँका जनह ले दे खाएका
हुन्छन्। येशूको दु:खमा हामी सहभागी हुनसक्य भने हामीले
िशक्षािदक्षा पाउँछ , तािलम पाउँछ र ःवगर्को मिहमामा सहभागी हुन
तयार हुन्छ ।" एलेन जी ॑ाईट, द एसिडए बाइबल कमेन्टरी, ठे ली ६,
पृ॰ ५६८, ५६९बाट पान्तिरत।
“परमेँवरको िसहाँसनबाट यस सं सामा लिऽरहे को डोरी यित
धेरै लामो छ िक िनचभन्दा िनच पापीह कहाँ त्यो पुग्न सक्छ। पापको
जुनसुकै जिटल धरापमा मािनसह परे तापिन ितनीह लाई मािथ उकाःन
ु न्ु छ। उहाँले ितनीह लाई परमेँवरका सन्तान् बनाएर
भी सक्षम् हुनह
उहाँको िःवकारयोग्य बनाउन सक्नुहन्ु छ। अिन ितनीह लाई आफूसँगै
अनन्त जीवनमा हकदार हुने इनामले िवभूिषत गनुह
र् न्ु छ।"-एलेन जी
॑ाईट, टे िःटमोिनज फर द चचर्, ठे ली ७, पृ॰ २२९बाट पान्तिरत।
“हाॆो पथूदशर्क हुनलाई परमेँवरको पुऽ ःवगर्बाट मानव
चोला िलन यस सं सारमा आउनुभयो। चाहे पितत ःवगर्दूतह होउन् वा
जगतका अन्य पितत नभएका जीवह
हुन,् परमेँवरको सहायताले
ितनीह उहाँको आ ालाई िशरोपर गरे र िहँड्न सक्छन् भनेर येशूको
त्याग र बिलले दे खाइएको छ।
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“हाॆो पापको मोल हाॆो मुिक्तदाताले ितरी सक्नुभयो। अब
कोिह पिन सै तानको दास हुन ु आवँयक छै न। सवर्शिक्तमान सहायक
ु एको छ।"-एलेन जी ॑ाईट, सेलेक्टे ड
भएर हाॆो सामु येशू खडा हुनभ
मेसेजेज,् बुक १, पृ॰ ३०९बाट पान्तिरत।
िचन्तनमनन:
१॰ यस अध्यायको पाच भागमा उ ध एलेन जी ॑ाईटको
कथनलाई फेिर पढनुहोस्। ती कथनह ले हाॆो िनिम्त के
आशा िदन् सकेका छन्? अझ महत्वपूणर् कुरो, त त्यहाँ
उल्लेिखत िवजयका ूित ाह लाई हाॆै जीवनमा कसरी
आत्मसात गनर् सक्छ ? येशूले हामीलाई यित धेरै
ूित ाह
िदनुभएको छ, तापिन हामी िकन पापमै
फिसरहन्छ त?
२॰ तपाईँको मनिःथितलाई पिवऽ आत्मामा िःथर राख्न (रोमी
८:५) दै िनक जीवनमा के
के
उपयोगी कुराह
गनर्सक्नुहन्ु छ? यसको अथर् के हो? पिवऽ आत्माले
तपाँईको जीवनमा के भएको चाहनुहन्ु छ? तपाईँको पढ्ने
साममीह ,Ô हे न कुराह ,
र सोच्ने कुराह
आिदले
तपाईँको जीवनमा पिवऽ आत्माले अपेक्षा गरे को िनशानामा
पुग्न कसरी गार्हो पानर् सक्दछन्?
३॰
येशू र सैतानको िबचमा भएको महान् न्धमा हामी िक
त येशूको पक्षमा छ िक त सै तानको पक्षमा छ ।
यसबारे अझ बेसी सोच्नुहोस्। बाइबलले मध्यम मागर्
हाॆो सामु तेःयार्एको छै न। यस िततो सत्यले
हामीलाई के भन्छ? हाॆो जीवनशैलीमा, हामीले गन
काममा, हामीले रोज्ने कुरामा र सानोितनो कुरै मा िकन
नहोस् हामी कसको पक्षमा उिभरहे काछ भ े तकर्ले
हामीलाई कःतो ूभाव पादर्छन्?
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