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पिवत्र आ माका बरदानह

यस अध्यायका मूल पदह : १ कोरन्थी १२:४-७,११, एिफसी ४:७, १
कोरन्थी १२:१४-३१, रोमी १२:३-८ र १ यूह ा ४:१-३।

यस अध्यायको सम्झनुपन मूल पद: "िविभ

खालका बरदानह

सबै एउटै आत्माले िदएका बरदान वा ूितभाह

छन्। तर ती

्
हुन।
िविभ

तिरकाले

्
मािनसह को सेवा गनर् सिकन्छ। तर ती सबै एउटै ूभ ुबाट आएका हुन।
काम गन तिरकाह

पिन िविभ

छन्। तर ती सबै िविभ

थोकह

हामीमा

हुने क्षमता त्यही परमेँवर ारा सम्भव भएको हो।" (१ कोरन्थी १२:४-६
पान्तिरत)।

एक जना व्यापारी आफ्नो कारोबारको बममा धेरै टाढा गएका

िथयो। उसले आफ्नो कामको िजम्मेवारी आफ्नो छोरालाई सुम्पेर गयो। आफू

गएको बेलामा िबशेष काम गनर् आफ्नो छोरालाई उसले अर्हायो। तर
आफूलाई चािहने पैसा र आवँयक सामानह

बाबुले छोडेर गएन। आफूसँग

पैसा र साधन नभएकोले बाबुले िदएको काम पूरा गनर् नसकेर ऊ िबचिलत
भयो र बाबुले िदएको काम वाध्यता भएर गनर् सकेन।

त्यही ूकारले, येशू आफ्ना चेलाह लाई छोडेर ःवगर्मा उहाँका

िपताकहाँ जानुभयो। उहाँले आफ्ना चेलाह लाई िबशेष काम गनर् िजम्मा

लगाउनुभएको िथयो। उहाँले सारा सं सारमा गएर सुसमाचार सुनाउन र उहाँले
िसकाएका िव ाह

िसकाउन अर्हाउनुभयो। तर येशूले आफ्ना चेलाह लाई

िबना सहायता छोड्नुभएन। उहाँले अर्हाउनुभएको काम फ े गनर् चेलाह लाई

सक्षम् बनाउनुभएको िथयो। उहाँले पिवऽ आत्माको शिक्त र सहयोगले उहाँको

नाउँमा सुसमाचार सुनाउन ितनीह लाई अर्हाउनुभएको िथयो। १ कोरन्थी

१:४-७मा पावलले परमेँवरलाई यसरी धन्यवाद िदन्छन्, "1 परमेँवरको
इच्छा ारा भींट येशूको ूेिरत हुनलाई बोलाइएका पावल र हाॆो भाइ
सोःथेनेसबाट, 2 कोिरन्थमा भएका परमेँवरको मण्डलीलाई जो भींट येशूमा

पिवऽ भएको छ, र ितनीह का साथसाथै हरे क ःथानमा सन्त हुनलाई

बोलाइएकाह
ितनीह

सबैलाई, जसले ूभ ु येशू भींटका नाउँको पुकारा गदर्छन्, जो

ु न्ु छ: 3 परमेँवर हाॆा िपता र ूभ ु येशू भींटबाट
र हाॆा ूभ ु हुनह
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ितमीह लाई अनुमह र शािन्त। 4 भींट येशूमा ितमीह लाई िदइएका

परमेँवरका अनुमहको कारण ितमीह का िनिम्त म परमेँवरमा सध धन्यवाद
चढ़ाउँछु।' हामीलाई चािहने आित्मक बरदान भी ले िदनुहन्ु छ भनेर हामीले
सम्झनुपछर्। ती बरदानह

उहाँले पिवऽ आत्माबाट पाउँछ । ती बरदानह

चचर्लाई बिलयो बनाउन भी ले हामीह लाई िदनुहन्ु छ।
परमेँवरका उल्लेखनीय बरदानह

हामीलाई िदने सव च्च दाता

ु एको छ भनेर यस अध्यायमा हामी अध्ययन गनछ ।
पिवऽ आत्मा कसरी हुनभ

पिवऽ

आत्माको फल र पिवऽ आत्माका बरदानह को बीचमा के िभ ता छ

सो यस अध्ययनमा िनयाल्नेछ ।

१. पिवऽ आत्माको फल र पिवऽ आत्माका बरदानह
७,११)

(१ कोरन्थी १२:४-

पिवऽ आत्माको फल र पिवऽ आत्माका बरदानह का ॐोत एउटै

ु न्ु छ त्यो परम िपता परमेँवर आफै हुनह
ु न्ु छ। तर पिवऽ आत्माको फल
हुनह
र पिवऽ आत्माका बरदानह

पाएको छु भनेर सावर्जिनक

एउटै होइन। पिवऽ आत्माको बरदान मैले

पमा घोषणा गनर् कसै लाई अर्हाइएको छै न। तर

येशूलाई िवँवास गछु र् भ े ूत्येक जनले पिवऽ आत्माको फल दे खाउन

िजिकर गिरएको छ। याद गनुह
र् ोस्, पिवऽ आत्माबाट बरदानह

पाइयो

भन्दै मा त्यो बरदान पाएको व्यिक्त आित्मक हुनपु छर् भ े छै न। तर पिवऽ
आत्माको फलले कोही मािनस सुसिज्जत हुन्छ भने त्यो आित्मक वा धमीर्

व्यिक्तत्व हुन्छ। (कोही ब्यिक्त येशूको नीितमा चलेको छ त्यसले पिवऽ

आत्माको फल दे खाइ छोडे को हुन्छ)। पिवऽ आत्माका फलह

भनेको छै न

तर पिवऽ आत्माको फल भिनएको छ अथार्त ् केवल एउटामाऽ फल। तर
पिवऽ आत्माका धेरै बरदानह

छन्। ती बरदान, ूितभा वा दक्षताह मा कुनै

कम मूल्यको हुन्छ भने कुनै ठू लो मूल्यको हुन्छ।

पावलले १ कोरन्थी १२:४-७,११मा िसकाएका आधारभूत अथर् के

हो? हे नह
र्ु ोस्: "4 वरदानह
ु न्ु छ। 5 सेवाह
हुनह

िविभन्न िकिसमका छन्, तर पिवऽ आत्मा एउटै

ु न्ु छ। 6 कामह
धेरै थरीका हुन्छन्, तर ूभ ु एउटै हुनह

धेरै िकिसमका छन्, तर उनै परमेँवरले हरे कलाई ती काम गन ूेरणा

िदनुहन्ु छ। 7 सबैका िहतको लािग नै पिवऽ आत्माको काम ूकट हुन
हरे कलाई िदइएको छ। 8 कसै लाई पिवऽ आत्मा ारा बुि का कुरा बोल्ने,
कसै लाई उनै पिवऽ आत्माअनुसार

ानका कुरा बोल्ने, 9 कसै लाई उनै पिवऽ
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आत्मा ारा िवँवास गन, कसै लाई उनै एक पिवऽ आत्मा ारा रोग िनको पान

वरदानह

िदइएको

छ, 10

कसै लाई

अगमवाणी बोल्ने, कसै लाई आत्माह

िकिसमका भाषाह

छु ट्

आँचयर् कामह

गन, कसै लाई

ाउन सक्ने, कसै लाई िभन्न-िभन्न

बोल्ने, कसै लाई चािहँ ती भाषाह को अथर् खोिलिदने। 11

् उहाँले हरे कलाई उहाँको
हुन।

तर यी सबै उनै एक पिवऽ आत्माका कामह

इच्छाअनुसार वरदान िदनुहन्ु छ।"

आफ्ना जनह को जीवनमा पिवऽ आत्माको फलको सबै भागह

दे खावस् भ े

परे खा उहाँले तयार पानुभ
र् एको िथयो। तर ूत्येक िवँवासीलाई

एउटै खालको बरदान िदइएको हुँदैन। येशूलाई िवँवास गन सबैको एउटै
खालको बरदान हुनपु छर् भ े कुनै नीित छै न। सबैमा िविभ

बरदान हुनपु छर् भ े छै न। ब
िबिभ

बरदानह

भाषाह

बोल्ने

परमेँवरले नै चाहे का आफ्ना िवँवासीह लाई

उहाँकै मजीर् अनुसार िदनुहन्ु छ। र हामीले अ को सेवा गर

भनेर परमेँवरले बरदानह

िदनुहन्ु छ। हामीले पाएका ती बरदानह

चचर्को

उ ितको िनिम्त ूयोग गनुप
र् छर्। हामीह कै भाऊलाई उच्च पानर्, हामीह ले
सम्मान पाउन र आनन्द मनाउन ती बरदानह

तर उहाँको काम अिघ बढोस् भनेर ती बरदानह
तर आित्मक बरदानह

परमेँवरले िदनुभएको होइन।
हामीलाई िदइएको हुन्छ।

पिवऽ आत्माको फलिबना बेकारको हुन्छ।

पावलले जब जब आित्मक बरदानको बारे मा उल्लेख गछर्न ् तब तब ूेमलाई

पिन समावेश भएको तथ्य रोचक छ। उदाहरणमा, पावलले १ कोरन्थी १२मा
आित्मक बरदानह को बारे मा चचार् गछर्न ् भने त्यसको लग ै पिछ अध्याय
१३मा ूेमको बारे मा उत्कृ

पमा व्याख्या गरे का छन्। त्यही ूकारले

एिफसी ४:११-१३मा परमेँवरले चचर्लाई िदनुभएको बरदानह को बारे मा

उनले चचार् गछर्न ् भने पद १५ र १६मा ती बरदानह

िदएको कारण ूेम हो

भनेर उल्लेख गदर्छन्। पावलले पिवऽ आत्माको बरदानको बारे मा रोमी

१२:४-८मा उल्लेख गदर्छन् भने पद ९ र १०मा ूेमको बारे मा बोल्दछन्।
हामीले जे बरदानह

पाउँछ

्
ती अनुमहको कारणले हुन।
अक

शब्दमा भ े हो भने ती ूेमका बरदानह
गनुभ
र् एकै कारणले हामीह लाई बरदानह

उहाँको ूेम बाँडोस् भनेर ती बरदानह

् परमेँवरले हामीलाई ूेम
हुन।
िदनुहन्ु छ। अ लाई हामीह ले

उहाँले हामीलाई िदनुहन्ु छ। त्यसको

अथर् अ लाई हामीले ूेम गन पछर्। यिद हामीले ूेम गर्य
ितनीह लाई परमेँवरको ूेम दे खाउन सक्षम् हुन्छ ।
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भने हामीले

हामीह को

परमेँवर

ूेिमलो

र

सवर् ानी

ु न्ु छ।
हुनह

उहाँले

अर्हाउनुभएको काम गनर् परमेँवरले आफ्ना जनह लाई चािहने कुराह

िदनुहन्ु छ। हामी सबैलाई ूेमको खाँचो भएकै कारणले ूेम सबै बरदानह मा
उच्च बरदान हुनगएको हुनसक्छ (१ कोरन्थी १३:१३)।

हामी येशूभक्त ह भनेर दावी गन सबैमा ूेम हुन ु िकन आवँयक छ?

ूेमले गदार् नै अ लाई गवाही िदन कसरी सक्षम् बन्दछ ?

िदने महान् दाता परमेँवर नै हुनहु न्ु छ (एिफसी

२. सबै आित्मक बरदानह
४:७)

हामीमा कःतो खालका बरदानह

छन् भनेर हामी िनणर्य गदन ।

मीक भाषामा पिवऽ आत्माको बरदानलाई च्यािरःमाता (charismata) भिनन्छ।

पिवऽ आत्माका बरदानह

भनेको अनुमहको बरदान हुन ् भनेर त्यस शब्दले

बुझाउँछ। अथार्त ् परमेँवरको दया र क्षमाशीलताको ःवभावले गदार् हामीह ले

उहाँका बरदानह

िदनुहन्ु छ। हामीह

पाउँछ । परमेँवर आफैले ती बरदानह

को ह , कुन् जात, दे शका, वगर्का, िल का वा

आधारमा हामीले ती बरदानह

धमर्काको

पाउँदैन न त हामीले कुनै असल काम गरे कै

आधारमा पिवऽ आत्माको बरदान हामी पाउँछ । ितनीह

हामीह को कामले

्
हुन।
परमेँवरको ूेिमलो

आजर्न नगरे को भएर बरदान वा उपहारह

ःवभावले गदार् ती उपहारह

हामीलाई

् ती बरदानह
हामीलाई िदएका हुन।

हामीलाई

यसकारण िदइएका छन् िक उहाँले हामीलाई सुम्प ु भएको काम हामीले गनर्
सक्षम् हुनसक ।

ूायजसो हामीले पाउने आित्मक बरदानह

पिवऽ आत्माबाट माऽ

उपलब्ध गराइएका हुन ् भनेर सोच्दछ । तर ूेिरत पावलले ती बरदानह

हामीह ले पाउनमा येशू भी लाई पिन गाँिसिदएका छन्। पिवऽ आत्माका

बरदानह

उपलब्ध गराउनेह मा येशू भी

ु एको छ भनेर
पिन सं लघ्न हुनभ

पावलले एिफसी ४:७ले कसरी दे खाउँछन्? हे नह
र्ु ोस्: " तर भींटको वरदानको
नापअनुसार हामी हरे कलाई अनुमह िदइएको छ।'

ूभ ु येशूको अनुमहले हामीह लाई आित्मक बरदानह

पाउन सम्भव

हुन गएको हो भनेर पावलले भन्दछन्। तर चचर्का सदःयह लाई ती
बरदानह

ु न्ु छ। ती बरदानह
िबतरण गनमा पिवऽ आत्मा हुनह

उिचत पमा

उपभोग गनर् हामीले येशू भी लाई हामीह को व्यिक्तगत मुिक्तदाता भनेर महण

गनुप
र् छर्। हामीले उहाँलाई िवँवास गन पछर्। अिन माऽ पिवऽ आत्माले
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िनणर्य गनुभ
र् एको अनुसार हामीह लाई बरदानह
िदनुहन्ु छ (१ कोरन्थी
ँ
१२:११)। त्यसकारण, कुनचाही बरदानह हामीह ले पाउने हो भनेर िनणर्य

गनर् हामी होइन परमेँवरले माऽ गनुह
र् न्ु छ।

मािनसह मा भएका ःवभािवक ूितभा वा दक्षता आित्मक बरदान

होइन। कडा पिरौम र लामो अध्ययनले पाएको दक्षता वा ःवभािवक ूितभा
पिवऽ

आत्माको

बरदान

होइन।

येशूलाई

िवँवास

नगन

मािनसह लाई पिन परमेँवरले ःवभािवक दक्षता वा ूितभाले सुसम्प

कितपय

गराउनु

भएको छ। याकूब १:१७मा हामीलाई यसरी ठोकुवा गरे र भिनएको छ िक

ूत्येक असल र िश

जनह लाई िबशेष बरदानह

बरदान परमेँवरबाट नै

आउँछ। तर उहाँका

िदन उहाँले िनणर्य गनुभ
र् एको छ। येशूका अ

िवँवासीह को जीवनलाई आिशष हुनसकोस् र उहाँको चचर् सुिनयोिजत
बढोस् भनेर परमेँवरले हामीह लाई ती बरदानह

पमा

िदनुहन्ु छ। हामीह मा

भएका ःवभािवक ूितभा अथार्त ् दक्षताह लाई पिन त्यस कामको िनिम्त

परमेँवरले चलाउन सक्नुहन्ु छ। तर त्यस दक्षता वा ूितभा परमेँवरबाट
आएको हो भनेर त्यस दक्षता वा ूितभा भएको मािनसले बुझ्नु पदर्छ। अिन

परमेँवरको मिहमा वा कामको िनिम्त त्यस मािनसले

त्यो दक्षता वा

ूितभालाई ूयोग गनुप
र् छर्।

आफ्ना पाठकह लाई १ कोरन्थी १२:१४-३१मा पिवऽ आत्माबाट

आएका बरदानह को बारे मा पावलले के भन्दछन्? चचर्को समु त उ ितको
िनिम्त ती बरदानह

ूयोग गनुप
र् छर् भनेर बुझ्नुपन सत्य िकन मह वपूणर् छ?

हे नह
र्ु ोस्: " 14 शरीर एउटै अ बाट माऽ होइन तर धेरै अ ह बाट बिनएको
हुन्छ। 15 यिद खु ाले “म हात होइन,ँ यसैले म शरीरको अ

भने, के त्यो शरीरको अ

शरीरको अ

होइन” भन्यो

ँ ा होइन,ँ यसै ले म
हुँदैन र? 16 र कानले “म आख

होइन”ँ भन्यो भने, त्यो शरीरको अ

ँ ै न र? 17 यिद जम्मै
हुद

ँ ा हुँदो हो त सुन्ने कहाँबाट? यिद जम्मै शरीर कान हुँदो हो त सुँघ्ने
शरीर आख

कहाँबाट? 18 तर परमेँवरले आफ्नो इच्छाबमोिजम शरीरमा हरे क अ

िमलाएर रािखिदनुभएको छ। 19 यिद ती जम्मै एउटै अ
कहाँ हुने? 20 तर अ ह

हुँदा हुन ् त शरीर

ँ ाले
धेरै छन्, तापिन शरीरचािहँ एउटै । 21 आख

हातलाई “मलाई तेरो दरकार छै न” भन्न सक्दै न, र िशरले पिन खु ालाई
“मलाई ितमीह को दरकार छै न” भन्न सक्दै न। 22 ब

दे िखने अ ह

शरीरका अझ दुबल
र्

नै नभई नहुने हुन्छन्। 23 शरीरका ती अ ह

जुनह लाई

हामी कम मह वका ठान्छ , ितनलाई हामी ब ता आदर िदन्छ । ूत्यक्ष
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पले

दे खाउन नसिकने अ ह लाई हामी बढ़ी भितासाथ राख्छ , 24 ूत्यक्ष
दे खाउन सिकने हाॆा अ ह लाई त्यःतो िहफाजत चािहँदैन। तर परमेँवरले

हाॆो शरीरलाई यसरी िमलाउनुभएको छ िक हीन अ ह लाई बढ़ी आदर

ूदान गनुभ
र् एको छ, 25 तािक शरीरमा बेमेल नहोस्, तर अ ह

एउटाले

् 26 यिद एउटा अ लाई कंट भयो भने
अकार्को िनिम्त समान वाःता राखू न।

सबै अ ह ले सँगै कंट भोग्छन्, अथवा एउटा अ को आदर भयो भने सबै

अ ह ले सँगै आनन्द मनाउँछन्। 27 ितमीह
त्यसका अ ह

भींटका शरीर हौ, र हरे क

हौ। 28 परमेँवरले मण्डलीमा पिहलो ूेिरतह , दोॐो

अगमवक्ताह , तेॐो िशक्षकह , तब आँचयर् काम गनह , र िनको पान वरदान

पाएकाह , सहायता गनह , ूशासन गनह , िविभन्न भाषा बोल्नेह

गनुभ
र् एको छ। 29 के सबै ूेिरतह

हुन?् के सबै अगमवक्ता हुन?् के सबै

हुन?् 30 के सबैसँग िनको पान

िशक्षक हुन?् के सबै आँचयर्कमर् गनह

वरदानह

िनयुक्त

हुन्छन्? के सबैले िविभन्न भाषा बोल्दछन्? के सबैले अथर् खोल्न

सक्छन् र? 31 तर अझ उच्च वरदानह को उत्कट इच्छा गर। अिन म
ितमीह लाई झन् उ म मागर् बताउँछु।"

परमेँवरबाट उपलब्ध गराइएका बरदानह

आत्माले नै िदनुहन्ु छ। उहाँको चाहना र बुि

हामीह लाई पिवऽ

अनुसार ती बरदानह

हामीलाई

िदनुहन्ु छ। उहाँले हामीह लाई ूेम गनुह
र् न्ु छ र उहाँको सेवा गनर् हामी कितको

ु न्ु छ। त्यसले गदार्
सक्षम् छ भ े बुझ्न उहाँ पौरख वा असाध्ये जा े हुनह

अ ह मा भएका बरदानह ूित र ितनीह ूित हामी ईख र डाहा गनुर्

आवँयक छै न (र मसँग त्यःतो बरदान छै न भनेर खुिम्चएर बःनुपिन मनािसव

दे िखन्दै न)। अ को डाहा गनुर् वा ईख गनुक
र् ो अथर् हामीह लाई िदइएका
बरदानह ूित परमेँवरतफर् कृतइन अथार्त ् धन्यावादी नहुन ु हो। हामीमा

ँ ा िचम्लने तर अ को बरदानह ूित डाहा ईख
भएका बरदानह लाई आख

गनुक
र् ो अथर् परमेँवरको बुि ूित हामीले श ा गनुर् हो।
िविभ

तपाईँको चचर्का सदःयह लाई के बरदानह
मािनसह मा िबिभ

पाउनु सक्नुहन्ु छ?

बरदानह

परमेँवरले िदनुभएको छ?

हुन्छ भ े तथ्यले के सन्दे श तपाईँले

३. आित्मक बरदानह को उ ंे य (रोमी १२:३-८)

दे हायका पदह मा परमेँवरले िदनुभएका आित्मक बरदानह को

उ ेंय के हो भनेर कसरी खुलाएका छन्? हे नह
र्ु ोस्: रोमी १२:३-८ " 3
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िकनभने मलाई िदइएको अनुमह ारा ितमीह मध्ये हरे कलाई म आमह गदर्छु,

जसले आफूलाई जःतो सम्झनुपछर् त्यसभन्दा बढ़ी नसम्झोस्, तर परमेँवरले

हरे कलाई िदनुभएको िवँवासको नापबमोिजम सन्तुिलत िवचारले सोचोस्। 4
िकनिक जसरी हाॆो एउटै शरीरमा धेरै अ

हुन्छन्, तर सबै अ ह को एउटै

काम हुँदैन, 5 त्यसरी नै हामी जो धेरै छ , हामी पिन भींटमा एउटै शरीर ह ,

र ूत्येक एक-अकार्का अ
अलग वरदानह

ह । 6 हामीलाई िदइएको अनुमहअनुसार अलग-

हामी ूयोग गर । अगमवाणीको हो भने, िवँवासको

पिरमाणअनुसार, 7 सेवाको हो भने, सेवाको काममा, िशक्षा िदनेले िशक्षा िदने

काममा, 8 अतीर् िदनेले अतीर् िदने काममा, दान िदनेले उदार-िच ले, शासन

गनले द िच साथ, कृपाको काम गनले खुशीिसत।' र एिफसी ४:८-१३ " 8
यसकारण यसो भिनएको छ: “उहाँ उच्चमा चिढ़जानुहँद
ु ा कैदलाई बन्दी बनाएर

लानुभयो,

र मािनसह लाई वरदानह

िदनुभयो।”

9 (अब यो “उच्चमा

चिढ़जानुभयो” भनेको चािहँ के हो? केवल यही िक उहाँ पृथ्वीको तल्लो भागमा

ु यो उहाँ नै सारा ःवगर्ह भन्दा धेरै
ओलर्न ु पिन भयो। 10 उहाँ जो ओलर्नभ

ु े िक समःत थोकलाई उहाँले भिरपूणर् पानर्
मािथ चिढ़जानुभयो, यस हे तल
सकून्।) 11 अिन उहाँका वरदानह चािहँ यी नै िथए, िक कोही ूेिरतह ,
कोही अगमवक्ताह , कोही ूचारकह , कोही मण्डलीका पाःटरह
िशक्षकह
सन्तह

पुऽको

र कोही

बनून,् 12 िक भींटको शरीर िनमार्ण होस् र सेवाको काम गनर्

सुसिज्जत होऊन्, 13 जबसम्म हामी सबैले िवँवासको र परमेँवरका

ानको एकता ूाप्त गदन , र पिरपक्व मािनस बनी भींटका पूणत
र् ाको

नापसम्म पुग्दै न ।'

उहाँलाई सेवा गनर् र उहाँको काम गनर् हामीह लाई सहयोग िमलोस्

भनेर आित्मक बरदानह

परमेँवरले िदनुहन्ु छ भ े कुरा ःप

आित्मक बरदान भयो भन्दै मा हामीह का पापह

पिवऽ वा शु

छ। हामीमा

पखािलन्छ र हामीह लाई

बनाइन्छ भ े छै न। त्यो काम केवल येशूलेमाऽ गनर्

सक्नुहन्ु छ। आित्मक बरदान भनेको परमेँवरले हामीलाई िदनुहन
ु े कुनै

चमत्कार गन बरदान वा अ ह लाई मख्ख पान अचम्मको काम गरे र
दे खाउन सक्ने शिक्त होइन। अचम्म वा आँचयर् काम गनर् वा हामीह को

भाऊ खोज्न वा हामीह को आकाँक्षालाई पूरा गनर् परमेँवरले आित्मक
बरदानह

िदनुभएको होइन। कसै को मन िनयाॐो छ भने त्यसलाई उपचार

गनर् पिन ती बरदानह

िदइएका हुँदैनन्।
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कितपय समयमा पिवऽ आत्माका बरदानह

हामीह को आित्मक

आवँयकता पूरा गनर् िदएका हुन ् भनेर हामी सोच्दछ । अझ ती बरदानह

परमेँवरसँग िहँड्न शिक्त पाउनको िनिम्त िदएका हुन भनेर पिन हामी

सोच्दछ । यस ूकारको सोचाइले येशूको बारे मा भन्दा आित्मक बरदानह

भनेको इसाई धमर्को बारे मा हो भ े िनँकषर्मा पुर्याउँछ। हामीह को

िदमागमा त्यसले परमेँवरलाई भन्दा हामीह लाई केन्ििवन्दु बनाउँछ। य िप
पिवऽ आत्माका बरदानह मा
बरदानह

हामीह को

परमेँवरलाई केिन्िभूत गनर् िदइएका हुन ् हामीह को भाऊ बढाउन

होइन। परमेँवरले िदनुभएका बरदानह
िनिम्त

बरदानह

बुझाइ यो हुनपु दर्छ िक ती

उहाँका धेरै उ ेंयह

पूरा गनर्को

् चचर्को उत्थानको िनिम्त ती बरदानह
िदइएका हुन।

िदएका हुन ्

िदएका

्
हुन।

चचर्मा

भएका

िवँवासीह लाई

एकिऽत

पानर् ती

(एिफसी ४:१२-१४)। चचर्को है िशयतले परमेँवरको काम अिघ बढाउन ती
बरदानह

हामीह लाई सुम्पेका हुन ् (एिफसी ४:११,१२)।

हामीह लाई

खुशी

बनाउन

हामीह को भाऊ बढाउन ती बरदानह

वा

हामीह ले

सम्मान

पाउन

वा

िदएका होइनन्। बरदान पाउनेह ले

अ ह लाई िसकाउनुको िनिम्त भ े ठा ु पदर्छ (१ पऽुस ४:१०, १ कोरन्थी

१४:१२,२६)। आित्मक उपलब्धीको िनिम्त ती बरदानह

्
िदइएका हुन।

िवँवासीह को चिरऽ र िदमाग तथा सोचाईलाई सुधार गद लान ती
बरदानह

िनिम्त

्
िदएका हुन।
ती बरदानह

हो।

अक

शब्दमा

भ े

हो

सारा चचर्लाई िशक्षादीक्षा िदनको

भने

परमेँवरका

बरदानह

सबै

िवँवासीह लाई चचर्मा एक भएर राख्नको िनिम्त हो। जब ती बरदानह

दु पयोग हुन्छन् तब त्यो धेरै नराॆो भएको ठा ुपछर्। सवर्साधारण सबै

िवँवासीह को बीचमा ती आित्मक बरदान पाएका मािनसह लाई उच्च

सम्मान गनुर् गलत हो। यिद त्यसो भयो भने ती व्यिक्तह मा चािहनेभन्दा बेसी

ध्यान जानेछ र ितनीह को भाऊ आवँयकभन्दा

धेरै ठू लो हुन जान्छ।

यसले गदार् कोही ठू लो कोही सानो हुन जान्छ र िवँवासीह को बीचमा

न्यायोिचत व्यवहार गिरन्दै नन् जसले गदार् मनमुटाव, झगडा र डाहा बढ्दछ।
त्यसले एक आपसमा िबरोध हुन जान्छ र एकदे िख अकार्सँग छु ि न पिन जाने
ूवृि

बढ्छ।

ूितभाह

फेिर

कितपटक

र दक्षताह

त

आित्मक

बरदानह

परमेँवरले

िदनुभएका

हुन ् भ े सोचाईमा पिन हामी पदर्छ । हो, आित्मक

बरदानह मा ूितभा वा दक्षताह

समावेश भएका हुन्छन्। तर यो कुरा

१११

हामीह को मनमा राख्नैपदर्छ िक जब पिवऽ आत्माले हामीलाई बरदान
िदनुहन्ु छ तब ती बरदान अनुसारको सुहाउँदो िबशेष काम गनर् िदएका हुन ् (१

पऽुस ४:१०)। त्यस अथर्मा हामी भ

सक्छ

परमेँवरको िनिम्त काम गनर् िनिँचत दक्षताह
परमेँवरले हामीह लाई ती दक्षताह

िक आित्मक बरदानह

्
हुन।
पिवऽ आत्माबाट

िदनुहन्ु छ। चचर्को उत्थानको िनिम्त

िवशेष काम गनर् ती बरदानह ले हामीलाई तयार पादर्छन्। त्यो लआयमा पुग्न

हामीलाई िविभ

खालका बरदानह को आवँयकता पदर्छ।

चचर्लाई एकै मनका हुन िदन र एउटै मायाको शुऽमा बाँिधराख्न ती

बरदानह को मूल लआय हो भनेर तपाईँले सोच्नु िकन ज री छ? िविभ

बरदान भएका िवँवासीह
चचर्मा भएका िबिभ

चचर्को उत्थानको िनिम्त एक हुन कसरी िसक्ने?

बरदानह

ु ो स ा चचर्मा ल्याउने
आिशषको ॐोत हुनक

िबभाजन र अलग गन गन चलनबाट हामी कसरी जोिगएर बःने? त्यसको

लािग हामीले के गनुप
र् छर्?

४. त्यसबेलाको िनिम्त र अिहलेका िनिम्त बरदानह
के

ती

पिवऽ

आत्माका

िवँवासीह लाई माऽ िदएका िथए त?

बरदाह

(१ कोरन्थी १४:१)
केवल

ती बरदानह

नयाँ

करारका

अिहले पिन िकन

उपलब्ध छन्? १ कोरन्थी १४:१को साथमा दे हायका पदह

पढ्नुहोस्:

“त्यसो हुँदा ितमीह को ितसर्नाचािहँ ूेम नै होस्। तै पिन आत्माका वरदान

पाउने ठू लो इच्छा राख। त्यसमा पिन अगमवाणी बोल्ने वरदानका लािग बल
गर।", १ कोरन्थी १२:४-११, २७-३१ “4 पिवऽ आत्माका वरदानह

धेरै

ु न्ु छ। 5 धेरै
िकिसमका छन् तर वरदान िदने पिवऽ आत्मा एउटै हुनह

ु न्ु छ। 6 धेरै िकिसमका
िकिसमले सेवा चािहँन्छ तर मािलकचािहँ एउटै हुनह
ईँवरीय योग्यताह

छन् तर हरे कलाई यी सब िदने परमेँवरचािहँ एउटै

ु न्ु छ। 7 सबैको भलाइ होस् भनेर हरे क मािनसलाई पिवऽ आत्माको काम
हुनह

ूकट हुन हरे कलाई वरदानह

िदइएको छ। 8 कसै लाई पिवऽ आत्माले नै

बुि को वचन िदने वरदान िदनुहन्ु छ र उही आत्माले कसै लाई

ानको वचन

िदने वरदान िदनुहन्ु छ। 9 उही पिवऽ आत्माले कसै लाई िवशेष िवँवास
िदनुहन्ु छ र कसै लाई िबरामी िनको पान वरदानह

िदनुहन्ु छ। 10 कसै लाई

चािहँ अचम्म-अचम्मका काम गन शिक्त िदनुहन्ु छ। कसैलाई अगमवाणी बोल्ने

(अथार्त ् बुझ्ने भाषामा परमेँवरको तफर्बाट बोल्ने) वरदान, कसै लाई आत्माह
छु

ाउने वरदान अिन कसैलाई िविभन्न िकिसमका अन्य भाषाह मा बोल्ने
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वरदान त कसै लाई ती भाषाह को अथर् खोल्ने वरदान पिवऽ आत्माले नै

्
िदनुहन्ु छ। 11 यी सबै उही एउटै पिवऽ आत्माका काम हुन।
पिवऽ

आत्माले

आफ्नै

इच्छाअनुसार

िदनुहन्ु छ।..27 त्यसै गरी ितमीह
अ ह

ूेिरतह

सबैलाई

यी

बेग्ला-बेग्लै

वरदानह

सबै खींटका शरीर हौ। हरे क त्यसका

हौ। 28 परमेँवरले नै मण्डलीमा यसरी रािखिदनुभएको छ– पिहला
(ूेिरतह ), दोॐो अगमवक्ताह , तेॐो िसकाउने गु

अिन अचम्मका

काम गनह , त्यसपिछ िबरामी िनको पान वरदान पाएकाह , अ लाई
सघाउनेह , दे खरे ख गनह

र िविभन्न भाषा बोल्ने वरदान पाएकाह

रािखिदनुभएको छ। 29 सबै ूेिरत, सबै अगमवक्ता, सबै िसकाउने गु

हुँदैनन्। सबैले अचम्मका काम गदनन्। 30 सबैसँग िनको पान वरदान
हुँदैन। सबैले अन्य भाषामा बोल्दै नन्। सबैले अन्य भाषाको अथर् खोल्न

सक्दै नन्। 31 तर पिवऽ आत्माका सबैभन्दा ठू ला वरदानह

पाउनचािहँ ठू लो

इच्छा राख। म अझ राॆो बाटोको बारे मा अब ितमीह लाई बताउँछु।",

रोमी १२:३-८ “3 परमेँवरले मलाई अनुमह दे खाउनुभएकोले म ितमीह

सबैलाई भन्दै छु , आफूलाई ठू लो नठान तर परमेँवरले िदनुभएको िवँवासको
माऽाअनुसार आफू जःता छौ, त्यःतै ठान। 4 हाॆो शरीरमा धेरै अ ह

भए

पिन ती अ ह का बेग्लाबेग्लै काम छन्। 5 त्यसै गरी हामी धेरै भए पिन

भींटमा एउटै शरीर ह र हामी सबै एक-अकार्का अ

ह । 6 यसकारण

परमेँवरले आफ्नो अनुमहले हामीलाई िदनुभएका बेग्लाबेग्लै दानअनुसार

उहाँका

कामह

गर ।

परमेँवरको

तफर्बाट

बोल्न

सक्नेले

आफ्नो

िवँवासअनुसार उहाँकै तफर्बाट बोल । 7 सेवा गनजितले ठीकसँग सेवा गर ,
परमेँवरका िशक्षा िदन सक्नेले आफ्नो िवँवासको माऽाअनुसार िशक्षा दे ओस्।

8 ठीक बाटोमा िहं ड्न सल्लाह िदन सक्नेले सल्लाह दे ओस्। खाँचोमा

परे कालाई

िदनेले खुल्ला

मनले

दे ओस्। काम िमलाउनेले सक्दो चाँडै

िमलाइहालोस् र दया दे खाउनेले खुसीसाथ दया दे खाओस्।" र एिफसी

४:११,१२ “11 उहाँले नै कसै लाई आफ्नो ूेिरत, कसै लाई अगमवक्ता,

कसै लाई ूचारक, कसै लाई मण्डलीको हे र िवचार गन र कसै लाई िशक्षक

िनयुक्त गनुभ
र् यो। 12 भींटका सबै पिवऽ जनह लाई उहाँको काम गनर्
सक्ने बनाउन र उहाँको शरीर मण्डलीको उन्नित गनर्लाई यो िनयुक्ती

िदनुभयो।"

नयाँ करारमा उल्लेख गरे का आित्मक बरदानह

केवल येशूका

समयमा र त्यसबेलाका ूेिरतह लाई माऽ हुन ् भनेर कितपय इसाईह ले
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सोच्दछन्। ितनीह ले पिवऽ आत्माका बरदानह

त्यस समयमामाऽ िसिमत

राख्दछन्। बतर्मान चचर्मा ती िवशेष आित्मक बरदानह

छै न भनेर ती

् जब ूथम् ूेिरतको मृत्यु भयो तब ती बरदानह
इसाईह ले तकर् गछर्न।
उपलब्ध

हुन

छो

ो

भनेर

ितनीह ले

१३:१०लाई उ ध गरे र ितनीह को

िजिकर

गदर्छन्।

१

कोरन्थी

ि कोणलाई समथर्न गनर् खोज्छन्।

यसमा पावलले भन्दछन् “10 तर जब पूराचािहँ आउँछ, अपूरो हराएर

जान्छ।" हो, बरदान रोिकन समय आउनेछ। तर त्यो त्यसबेलमा माऽ

रोिकन्छ जब उहाँ आउनुहन्ु छ। त्यो हो येशूको दोॐो आगमन।
आित्मक बरदानह

बाइबलले बताउँछ।

चचर्को उत्थानको िनिम्त िदइएका हुन ् भनेर

“जुन ् बरदानह

पिवऽ आत्माले िदन्छ त्यसको चाहना

गर" भनेर पावलले भन्दछन् (१ कोरन्थी १४:१)। चचर्को भलाईको िनिम्त

ती बरदानह को आवँयक छ। परमेँवरले ती बरदानह िदन छोड्नुभयो वा
चचर्बाट हटाउनुभयो भ े ूमाण बाइबलमा कही ँ पिन लेिखएको छै न।
जबसम्म चचर्ले आफ्नो काम िसध्याउँदैन तबसम्म ती बरदानह

यथावत

रहन्छन् भ े कुरामा िवँवास गनुर् ज री छ। त्यो समय जब येशू फेिर

आउनुहन
ु े बेलामा हो।
यस

पृथ्वीको

अन्त्यको

समयमा

परमेँवरको

काम

सिकनेछ।

ूेिरतह को समयमा भन्दा अझ बिढ शिक्त र बलले त्यो काम सिकनेछ।

त्यसकारण येशूको दोॐो आगमनको िनिम्त तयार हुन चचर्लाई खटाइएको छ
र परमेँवरले आफ्नो काम सम्प

गनर् चचर्का िवँवासीह लाई िबना सहयोग

छोड्नुह ु । तर पिवऽ आत्माको बरदानले बाइबललाई किहलै पिन पाखा
लगाउँदैन। ितनीह ले किहलै पिन बाइबलको ःथान िलँदैन। ब

ितनीह

बाइबलको ूित ाको भाग हुन ् जसले सबै िवँवासीह लाई परमेँवरको काम

सम्प

गनर् सहयोगको िनम्तो िदएको हुन्छ। पिवऽ आत्माका बरदानह

िवँवासीह लाई भी को शरीर ब

आगमनको िनिम्त तयार पादर्छन्।

सहयोग गदर्छन् र सं सारलाई येशूको दोॐो

पावलले एिफसी ४:११-१३मा उल्लेख गरे का वचनह

ध्यान िदएर

पढ्नुहोस्। यसमा लेिखएको छ “11 उहाँले नै कसै लाई आफ्नो ूेिरत,

कसै लाई अगमवक्ता, कसै लाई ूचारक, कसै लाई मण्डलीको हे र िवचार गन र

कसै लाई िशक्षक िनयुक्त गनुभ
र् यो। 12 भींटका सबै पिवऽ जनह लाई

उहाँको काम गनर् सक्ने बनाउन र उहाँको शरीर मण्डलीको उन्नित गनर्लाई

यो िनयुक्ती िदनुभयो। 13 यस ूकार यी वरदानका कामह ले हामीलाई
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िवँवासको एकतामा ल्याउन र परमेँवरको पुऽको

ानमा हामीलाई बढाउन

म त िदइरहन्छन् र एक िदन हामी पिरपक्व बन्नेछ र भींटकै भिरपूणत
र् ाको

माऽामा पुग्नेछ ।" बतर्मान चचर्मा ती बरदानह को आवँयकताको बारे मा ती
पदह ले हामीलाई के भन्द?

५. पिवऽ आत्मा र िठकबेिठक छु
गनुह
र् ु

दे हायका पदह

भनेर छु

ाउने िववेकको बरदान (१ यूह ा ४:१-३)

पढ्नुहोस्। िठकबेिठक वा के गनुह
र् न्ु छ वा के

ाउने िववेकको बरदानको ज रत िकन छ भनेर िकन

भन्दछन्? १ कोरन्थी १२:१० "10 कसै लाई आँचयर् कामह

अगमवाणी बोल्ने, कसै लाई आत्माह
िकिसमका भाषाह

छु ट्

गन, कसै लाई

ाउन सक्ने, कसै लाई िभन्न-िभन्न

बोल्ने, कसै लाई चािहँ ती भाषाह को अथर् खोिलिदने।", १

कोरन्थी १४:२९ "अगमवाणी बोल्नेचािहँ दुई अथवा तीन जना होऊन्, र

अ ले ितनीह ले बोलेको कुरा राॆरी जाँच ग न्।" र १ यूह ा ४:१-३ "1

िूय हो, जुनसुकै आत्मालाई िवँवास नगर, तर आत्माह

परमेँवरबाट आएका

हुन ् िक होइनन् भनेर ितनको जाँच गर। िकनभने धेरै झू टा अगमवक्ताह

सं सारमा िनिःकआएका छन्। 2 यसै बाट ितमीह

यस

परमेँवरका आत्मालाई

िचन्छौ: हरे क आत्मा जसले येशू भींट शरीरमा आउनुभएको हो भनी ःवीकार
गछर्, सो परमेँवरबाट हो। 3 येशूलाई ःवीकार नगन हरे क आत्मा

परमेँवरबाट होइन, तर त्यो भींट िवरोधीको आत्मा हो, जसको िवषयमा “त्यो

आउँछ” भन्ने ितमीह ले सुनेका छौ। अब त्यो यस सं सारमा आइसकेको

छ।"

चचर्मा सही आित्मक बरदानह को उपिःथित छ। फेिर त्यसै बखत

ूत्येक आत्मा, सन्दे श वा मानिवय जोश अथार्त ् दक्षतालाई परमेँवरबाट

आएको हो भनेर िवँवास नगर भनेर बाइबलले चेतावनी िदएको छ। ब

कुनै

नयाँ सन्दे श छ वा सन्दे श िदन मािनस छ भने त्यो व्यिक्त वा उसको सन्दे श
बाइबलसम्मत छ िक छै न भनेर जाँच्नुपदर्छ। ितनीह को जीवन र ितनीह को

सन्दे श बाइबलसँग तालमेल हुनपु छर्। ूभ ु येशू र उहाँको मिहमालाई उत्थान

गनर् वा उहाँको भाऊ बढाउने खालका व्यिक्त र उसको सन्दे श हुनपु छर्।

त्यसकारण मािनसमा भएको आत्मा, जोशलाई छु

ाउने दक्षता हुन ु आवँयक

छ (१ कोरन्थी १२:१०)। िकनभने परमेँवरबाट आएको हो भनेर दे खाउन
चाहने सबै थोक परमेँवरबाट नै आएको हो भ े छै न।

11५

दु

आत्मा वा शैतानका मितयारह ले चचर्लाई तहसनहस पानर्

खोज्छन् वा गल्ती बाटोमा लान खोज्छन् भनेर हामीलाई सतकर् गराइएको छ।
परमेँवरको सही वा सत्य बरदानह को नक्कल गिर झुठो बरदानह ले

मािनसह लाई भ ुलाउन शैतान खिप्पस छ। ती नक्कली वा झुठो बरदानह मा
झुठो िशक्षा र झुठो अगमवाणी वा भिवंयवाणीह

हुनसक्छ। ितनीह

खास

गरे र मािनसह लाई सनातन परमेँवरूितको ौ ाबाट हटाउन शैतान र उसका

राक्षसी िबरह को काम हो। ती दु

वा िविभ

भाषाह

आत्माह मा मािनसह लाई अन्य भाषा

बोल्न सक्ने क्षमता र मािनसका रोगह लाई समेत िनको

पान खुबी हुनसक्छन्। ती दु

वा अचम्मका कामह

आत्माह ले मािनसह लाई अनेक अलौिकक

गन शिक्त पिन िदनसक्छन्।

आज चचर्मा आित्मक बरदानह को आवँयकता छ भ े यथातर्तालाई

धेरैले ःवीकारे का छन्। तर कितपयले कुनै बरदानह को भाऊ बिढ दे खाएर
अ

बरदानह लाई ओझेलोमा पारे का छन्। उदाहरणमा ितनीह ले िबशेष

अचम्मका कामह

(रोग िनको पान पिन हुनसक्छ) र िचन्हह लाई बिढ

ूाथिमता िदएका हुन्छन्। अचम्मका कामह

बोल्ने खुबी र अन्य तथा िबिभ

गरे को लग ै िठकबेिठक छु

भाषाह

गन शिक्त, भिवंयवाणीह

बोल्ने बरदानह को बारे मा उल्लेख

ाउने आत्मा वा िववेको बरदान पावलले उल्लेख

गरे को कारणलाई उल्लेखनीय मा ुपछर् (१ कोरन्थी १२:१०)।
सत्य र िवँवासमा चचर् शु

र िनंकल

चाहना हो। झुठा अगमवक्ता वा गु ह

भएर बसुन ् भ े परमेँवरको

पठाएर मािनसह लाई गलत

िदशातफर् लै जाने शैतानका छलह बाट सुरिक्षत गनर् परमेँवर चाहनुहन्ु छ।
अनेक झुठा अचम्मका कामह , चमत्कारह

र िचन्हह

ारा िवँवासीह लाई

फसाउने शैतानका धरापह बाट परमेँवरले जोगाउन चाहनुहन्ु छ। त्यसकारण
परमेँवरले

चचर्लाई

िठकबेिठक

छु त्याउन

परमेँवरको वचन वा बाइबलको सत्य

सक्ने

बरदान

िदनुहन्ु छ।

ानको आवँयकता अित खाँचो छ

यिद कसै ले केही बोल्यो भने उसले परमेँवरबाट बोिलरहे को होिक वा

शैतानको छलमा परे र बोिलरहे को हो भनेर छु

ाउने क्षमता होस्। फेिर

िवँवासी भएर परमेँवरूित बफादारी जीवन िबताउँदा पिन कसै ले बोलेको
कुरा परमेँवरबाट आएको हो िक होइन भनेर िनणर्य गनर् सिकन्छ। तर
िठकबेिठक छु

ाउने बरदान पाउन र व्यवहारमा लागु गन जगको ॐोत

बाइबल हो। परमेँवरको वचनबाट हामीले

सबै थोक जाँच्नुपछर्। ती

जाँचबाटमाऽै हामी यो थाहा पाउँछ िक कसै ले केही बोल्यो वा अचम्मका
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चमत्कारी कामह

गर्यो भने त्यो परमेँवरबाट हो िक अकबाट आएको हो

भनेर थाहा पाउन सिकन्छ।

"यिद कसै ले आफ्नो िवँवास सही छ िक छै न भनेर जाँच्ने मापदण्ड

अचम्मका कामह

गनर् सक्ने भएदे िख परमेँवरले होइन शैतानले पिन त्यसता

अनक अचम्मका छिल कामह

गरे र उसलाई फसाउन सक्छ भनेर उसले

िढलो वा चाँडो थाहा पाउनेछ।...सारा

दय, सारा िदमाग र सारा आत्मा वा

जोशले परमेँवरलाई खोज्ने अवसरलाई नगुमाउनुहोस्। सत्यलाई ूेम ारा
ःवीकार गनपछर्। यिद गरे न भने हामी ती मािनसह को पिङ्क्तमा पनर् सक्छ

जो

शैतानले

ल्याउने

अनेक

अचम्मका

कामह लाई

िवँवास

गरे र

परमेँवरबाट नै हो भनेर िवँवास गन हुन्छ । अिन्तम िदनह मा यःतो काम
झन चक गरे र घट्नसक्छ। अनेक अचम्मका कामह को नाउँमा अनौठो

कामह

हुनसक्छन्। तर ती अचम्मका कामह

् कितपय मािनसह
िपता, शैतानबाट आएका हुन।

् ितनीह
झुठा हुन।
जो शैतानको दु

झुठाका

आत्मा वा

बीरह को काबुमा रहन्छ ितनीह ले मािनसह लाई आँचयर् चिकत पान

अचम्मका कामह

२, पृ. ५२,५३बाट

उपसं हार:

ाइट, सेलेक्टे ड मेसेजज्, ठे ली

गनर् सक्छन्।'-एलेन जी
पान्तिरत।

थप जानकारीको िनिम्त एलेन जी

ाइटको द मेट कन्ऽोभसीर्, पृ. ५११-

५१७, ५९९-६०२ साममी उपलब्ध भए पढ्नु होला।
कामह

कितपयले यो सोध्छन्, "बाइबलको समयमा भएका अनेक आँचयर्को
िवशेष गरे र मािनसह लाई रोग िनको पान आँचयर् काम अिहले

दे िखन्दै न?" पिहलो,परमेँवरले गनुभ
र् एका अचम्म कामह का कथाह

हामी

सुिनरहे का हुन्छ । कितले त ूत्यआय पमा दे खेका पिन छन्। दोॐोमा, जब

हामीह

बाइबल पढ्छ तब अचम्मका कामह

अिहले पिन र जिहले पिन

कामह

पिवऽ आत्माको अगुवाईमा लेिखएका हुन,् िकनभने ूारिम्भक चचर्को

भइरहे को अनुभिू त हामी पाउँछ । बाइबलमा उल्लेख गिरएका अचम्मका
ःथापना र उत्थानको िनिम्त ती िववरणह

मह वपूणर् हुन ् भनेर लेखकह ले

लेखेका िथए। ती िववरणह मा ूायजसो परमेँवरले गनुभ
र् एका अचम्मका

कामह ले िवँवासीह मा हौसला बढोस् भनेर लेिखएका िथए। ूायजसो ती
अचम्मका मािमलाह

त्यसबेला बेलाबखतमा घटे का िथए जुन ् अिहले पिन

घिटरहे का छन्। कितपय मािनसह लाई परमेँवरको वचन िसकाएका िथए।
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अिन येशूलाई प

ाउने पिवऽ आत्माको आ ान ितनीह ले ःवीकारे का िथए।

ाइटले लेिख्छन्, "येशूले यसरी काम गनुह
र् न्ु छ। उहाँले

र अन्तमा, एलेन जी

सुसमाचार सुनाउनुभयो। उहाँले आँचयर् कामह

पानुभ
र् यो।

त्यसरी

अिहले

हामीह ले

काम

ारा िबरामीह लाई िनको

गनर्

सक्दै न

भनेर

मलाई

िसकाइएको छ। िकन त? िकनभने शैतानले पिन अनेक आश्चयर् कामह

गनर् सक्छ। त्यसै कारण परमेँवरले उहाँका जनह लाई फरक तिरकाले

शारीिरक च ाईलाई अगािढ बढाउन तोक्नुभएको छ। यो काम परमेँवरको
वचन िसकाउनुपनसँग जोिडएको छ। ःवाःथ्य सं ःथाह को िनमार्ण गनुप
र् छर्।

येशूभक्त

कमर्चारीह लाई

िनयुक्त

गरे र

सही

ःवाःथ

िमिसनेरी

वा

ःवाःथकमीर्ह ले िबरामीह लाई िनको पानर् र ितनीह को काम ारा भी को

ूेम

दे खाई मािनसह को मन येशूितर फकार्उन अमसर हुनपु छर्। यो तिरका

अपनायो भने ःवाःथ्य सं ःथाह मा उपचारको िनिम्त आउनेह लाई परमेँवरले
सुरिक्षत राख्नुहन
ु ेछ।'-एलेन जी
पान्तिरत।

िचन्तनमनन:

ाइट, सेलेक्टे ड मेसेजेज,् बुक २, पृ. ५४बाट

अ.

पिवऽ आत्माको फल र पिवऽ आत्माको बरदानह को

आ.

ूेिमलो र बुि मानी परमेँवरले बरदानह

बीचमा के फरक छन्?

िदनुहन्ु छ भ े

कुरालाई हामीले बुझ्नुपछर्। यो सत्य आत्म ानलाई थाहा

पाएर

हामीह को

चचर्मा

सराहना िकन गनुप
र् छर्?

भएका

िविभ

बरदानह को

इ.

सत्य के हो भनेर थाहा पाउन आँचयर् कामह मा भर परे र

ई.

"परमेँवरको अनुमह मलाई िदइएको छ। ितमीह

िकन सुरिक्षत हुइदै न? ितनीह को साथमा अ

यो भ

चाहन्छु । ितमीह

भन्दा ठू लो ठा

सबैलाई

आफूलाई आफू को हो त्यो

नखोज। आफ्नो बारे मा सोच्दा उिचत

ढँगले सोच। ितमीह

िवँवासलाई

के हुनपु छर्?

मनमा

ूत्येकलाई परमेँवरले िदनुभएको

राखी

छोड।"

(रोमी

१२:३

पान्तिरत)। यहाँ पावलले के मह वपूणर् सल्लाह हामीलाई

िदएका छन्? अ को अगािड आफ्नो भाऊ खोज्नु उिचत

हुँदैन।
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