६

अिसिमत स भावनाह

यस अध्यायका मूल पदह : १ कोरन्थी १२:१२, म ी ३:१६-१८, १
कोरन्थी १२:७, १ कोरन्थी १:४-९ र म ी २५:१४-३०।

यस अध्यायको मूल सार पद: "तर यी सबै उनै एक पिवऽ आत्माका कामह
् उहाँले हरे कलाई उहाँको इच्छाअनुसार वरदानह
हुन।
कोरन्थी 12:११

िबतरण गनुह
र् न्ु छ।" (1

पान्तिरत)।

हामी जो भएतापिन वा जहाँभएतापिन यिद हामी आफूलाई उहाँका

उपासक वा भक्त ह भनेर भन्छ भने उहाँ हामीलाई गवाही दे ओ भनेर आ ान

गनुह
र् न्ु छ (ूेिरत १:८, यशैया ४३:१०)। केवल कुनै िवशेष व्यिक्त, चचर् वा
िमशनले खटाएका, पढे लेखेका जा े वा बाइबलको सबै

ान जानेकाह ले माऽ

सुसमाचार ूचार वा गवाही िदनुपछर् भनेर ितनीह लाई माऽै च ुनेर वा िवशेष

बरदान िदएर गवाहीको काम सम्प

गन िजम्मा िदइएको छै न। ूत्येक व्यिक्त

जसले परमेँवरमा अगाध आःथा राख्छ, येशूको निजक रहन्छ र "म इसाई

हुँ" भनेर इमान्दािरताकासाथ दावी गछर् भने ितनै ई रभक्तह ले गवाहीको
कायर् सम्प

गन अपेक्षा परमेँवरले गनुह
र् न्ु छ।

जब हामी येशूलाई महण गछ , बिप्तःमाको शपथ खाएर हामी उहाँमा

रहने ूितव ता दे खाउँछ तब परमेँवरको सामु हामी को हुन पुगेका हुन्छ
भ ेकुरा बाइबलले दे खाउँछ। म ी ५:१४मा "ितमीह

भिनएको छ भने २ कोरन्थी ५:२०मा "ितमीह

सं सारका ज्योित हौ,"

येशू भी का राजदू तह

हौ।" भनेर हामीलाई सम्बोधन गिरएको छ। अझ पऽुसले त "ितमीह
राजकीय पुजारीह

हौ" (१ पऽुस २:९) भनेर हामीलाई पुजारीको दजार्

िदएका िथए। त्यही परमेँवर उहाँको िनिम्त गवाही िदन उहाँ बोलाउनुहन्ु छ र
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सो कामको सेवामा हामीलाई दक्षता िदनुहन्ु छ। ूत्येक येशूभक्तलाई उहाँ

आित्मक बरदानह , दक्षता वा िसप िदनुहन्ु छ। पढे र, लेखेर, अध्ययनमा िडमी

हािसल गरे र आउने मािनसलाईमाऽ उहाँ गवाहीको िनिम्त योग्य बनाउनुह ु ।

तर उहाँले बोलाउनुभएका मािनसह लाई उहाँको िनिम्त गवाही िदन योग्य
बनाउनुहन्ु छ। जसरी मुिक्त िवँवास गन सबैलाई िस मा उहाँ ारा ूा

त्यसरी नै उहाँले िदनुहन
ु े बरदान वा दक्षताह

पिन िस मा िदनुहन्ु छ।

हुन्छ

जब हामी हाॆो जीवन परमेँवरमा समपर्ण गदर्छ र उहाँको सेवाको

िनिम्त खट्न राजी हुन्छ तब हामीबाट अनिगिन्त कामका सम्भावनाह

बढे र

जान्छन्। "जुन मािनस आफ्नो भाऊ नखोिज वा आफ्नो ःवाथर्लाई पन्छाएर
अिघबढ्छ त्यो मािनस अित उपयोगी हुन्छ र उसको कामको कुनै सीमा नै
हुँदैन। उसले आफ्नो

दयमा पिवऽ आत्मालाई काम गनर् ठाउँ िदन्छ र

परमेँवरूित पूरा समिपर्त जीवन िबताउँदछ।"-एलेन जी

अफ िहिल , पृ. १५९बाट

पान्तिरत।

ाइट, द िमिनःशी

पिवऽ आत्माको बरदान पाएर काम गन मािनसह ले गन सेवाह को

कुनै सीमा नै हुँदैन भ े िवषयबःतुलाई समेटेर यो अध्याय तयार पािरएको छ।
१. परमेँवरको सेवाका लािग पृथक बरदान वा दक्षताह

येशूका बा॑ चेलाह का बा॑ै थिरका ःवभाव िथए भनेर तपाईँले

किहल्यै सोच्नुभएको छ? ितनीह को पृ भूिम, व्यिक्तत्व, धारणा र दक्षताह
पिन एक अकार्मा फरक िथए। तर त्यो िभ ता

चचर्को िनिम्त हानीकारक

िथएन। ती िभ ताले गदार् नै चचर् बिलयो भएको िथयो। म ी कर उठाउने
रोमी सरकारी कमर्चारी िथए। उनी जे गथ त्यो िबचार पुर्याएर ठीक तिरकाले

गथ। उनी चािहँदोमाऽामा वा आवँयक कुरामाऽ बोल्थे। तर त्यसको िवपरीत

पऽुस जोशमा आएर सोच्दै नसोिच बोलीहाल्थे। तर उनको ःवभावमा नेतत्ृ व

गन दक्षता िथयो। यूह ा कोमल मन भएका चेला िथए उनी मनमा कुरा

नराखी बोल्दथे। आिन्ियास िमलनसार र मािनसह सँग घुलिमल गनर् मन
पराउँथे र आफ्नो विरपिरको वातावरणूित उनी सजग रहन्थे साथै अ को

भावनाूित उनी सं वेदनशील हुन्थे। थोमा िज ासु ःवभावका िथए साथै उनी
शङ्कालु पिन िथए।आफ्नै साथीह

(जो येशूका चेलाह

िथए), ितनीह ले

हामीले येशूलाई दे ख्य । Æ भन्दा ितनका कुरालाई उनले तत्काल िवँवासै
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गरे नन् ।अथार्त ् आफैले नभेटेसम्म येशूलाई िवँवास गन पक्षमा उनी िथएनन्।

यसरी हरे क चेलाह मा फरक फरक व्यिक्तत्व, िसप, बरदान वा दक्षता तथा
खुबीह

िथए। र आ आफ्नो गवाहीको िनिम्त परमेँवरले ितनीह लाई

र् एको िथयो।
अत्यन्तै शिक्तशाली वा ूभावकारी पमा ूयोग गनुभ
यसरी ूत्येक िवँवासी आफै चचर् वा पिवऽ आत्माको मिन्दर हो भने

िवँवासीह को समूहलाई पिन चचर् वा मिन्दर भनेर सम्बोधन गिरएको छ। चाहे
व्यिक्त होस् चाहे समूह ती सवै िवँवासीह
िविभ

अ ह

् जसरी शरीरमा
येशूका शरीर हुन।

हुन्छन् र ितनीह को िवशेषता र काम पिन फरक फरक

हुन्छन्।त्यसैगरी एउटा अ मा भएको क्षमता अक अ मा हुँदैन। ठीक त्यःतै
चचर्मा भएका िविभ
बरदानह

िवँवासीह मा पिन िविभ

क्षमता वा पिवऽ आत्माका

हुन्छन्। चचर्को उ रो र ूगित, वृि

िवँवासीह मा भएका िविभ

र एकताको व्यवःथापनमा

दक्षता, िसप र बरदानह को आवँयकता पदर्छ।

यस सन्दभर्मा हेर १ कोरन्थी १२:१२-३० "१२ िकनिक जःतो शरीर एक
छ, र त्यसका धेरै अ ह

हुन्छन्, र शरीरका सम्पूणर् अ ह

धेरै भए तापिन

शरीरचािहँ एउटै हुन्छ, भींट पिन त्यःतै हुनहु न्ु छ। १३ िकनिक एउटै पिवऽ
आत्मा ारा हामी सबैले एउटै शरीरमा बिप्तःमा पाएका छ , यहू दी वा मीक,

कमारो वा फुक्का, हामी सबैलाई एउटै पिवऽ आत्माबाट िपउन िदइयो।
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िकनिक शरीर एउटै अ बाट माऽ होइन तर धेरै अ ह बाट बिनएको हुन्छ।
१५ यिद खु ाले 'म हात होइन,ँ यसैले म शरीरको अ

त्यो शरीरको अ
अ

होइन' भन्यो भने, के

ँ ा होइन,ँ यसैले म शरीरको
हुँदैन र? १६ र कानले 'म आख

होइन'ँ भन्यो भने, त्यो शरीरको अ

हुँदैन र? १७ यिद जम्मै शरीर

ँ ा हुँदो हो त सुन्ने कहाँबाट? यिद जम्मै शरीर कान हुँदो हो त सुघ्ँ ने
आख
कहाँबाट?

१८ तर परमेँवरले आफ्नो इच्छाबमोिजम शरीरमा हरे क अ

िमलाएर रािखिदनुभएको छ। १९ यिद ती जम्मै एउटै अ
कहाँ हुन?
े २० तर अ ह

ँ ाले
धेरै छन्, तापिन शरीरचािहँ एउटै । २१ आख

हातलाई 'मलाई तेरो दरकार छै न'

भन्न सक्दै न,

र िशरले पिन खु ालाई

'मलाई ितमीह को दरकार छै न' भन्न सक्दै न। २२ ब
दे िखने अ ह

हुँदा हुन ् त शरीर

र्
शरीरका अझ दुबल

नै नभई नहुने हुन्छन्। २३ शरीरका ती अ ह

जुनह लाई

दे खाउन नसिकने अ ह लाई हामी बढ़ी भितासाथ राख्छ ,

२४ ूत्यक्ष

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

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, २५ तािक शरीरमा बेमेल नहोस्, तर अ ह

एउटाले अकार्को

् २६ यिद एउटा अ लाई कंट भयो भने सबै
िनिम्त समान वाःता राखू न।

ँ ै कंट भोग्छन्,
अ ह ले सग

अथवा एउटा अ को आदर भयो भने सबै

ँ ै आनन्द मनाउँछन्। २७ ितमीह
अ ह ले सग
त्यसका अ ह

भींटका शरीर हौ, र हरे क

हौ। २८ परमेँवरले मण्डलीमा पिहलो ूेिरतह ,

दोॐो

अगमवक्ताह , तेॐो िशक्षकह , तब आँचयर् काम गनह , र िनको पान
वरदान पाएकाह , सहायता गनह , ूशासन गनह , िविभन्न भाषा बोल्नेह
िनयुक्त गनुभ
र् एको छ। २९ के सबै ूेिरतह

् के सबै अगमवक्ता हुन?
्
हुन?

् के सबै आँचयर्कमर् गनह
के सबै िशक्षक हुन?

पान वरदानह

ँ िनको
् ३० के सबैसग
हुन?

हुन्छन्? के सबैले िविभन्न भाषा बोल्दछन्? के सबैले अथर्

खोल्न सक्छन् र?"

परमेँवर िविभ
ूितभा र िविभ
अत्यन्तै

पृ भूिम भएका मािनसह लाई िविभ

दक्षता, िविभ

िसपको वरदान िदएर मानव सेवाका िनिम्त सामथर् बनाउन

चाउनुहन्ु छ। सेभेन्थ-डे एडभेिन्टःट चचर् वा मण्डलीका िवँवासीह

एकै नासका मािनसह , एउटै खालका लुगा लगाउने मािनसह , एउटै सोच

वा वौि कता वा क्षमता भएका ूितिलपी र एकनासे हुँदैनन्। येशूको शरीर

एकै खालका मािनसह बाट बिनने होइन। यो कुनै राजनैितक समूह वा खेल

समूह वा क्लब समूह होइन जहाँ एकै खालका पृ भूिम भएका र एकै सोच

भएका मािनसह

भेला हुन्छन्। सेभेन्थ-डे एडभेिन्टःट चचर् िविभ

व्यिक्तत्व,

दक्षता, बरदान, खुबी र िसपको साझा फूलबारी हो तर येशू भी ूित र
धमर्शा

बाइबलूितको

ूेमले

अनेकतामा

एकताको

सुऽमा

बाँिधएका

् जो सं सारलाई उहाँको ूेम र सत्य आत्म ान बाँड्न
समूहचाही ँ पक्कै हुन।

समिपर्त हुन्छन् (रोमी १२:४, १ कोरन्थी १२:१२)। येशूको शरीरका
अं ह सँग िविभ

बरदान वा दक्षताह

मूल्यवान् हुन्छन्। िविभ

हुन्छन् जुन बरदान वा दक्षता अत्यन्तै

िवँवासीह मा भएका िविभ

िसप, दक्षता, ूितभा,

खुबी र बरदानले येशूको शरीरलाई ःवःथ तिरकाले चलाउन िनणार्यक भूिमका

ँ ा, कान र नाकको िभ ािभ ै काम
खेलेका हुन्छन्। जसरी मानव शरीरमा आख

हुन्छन् र ितनीह को आवँयकता पिन फरक फरक कामका लािग हुन्छन्।
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त्यसरी नै येशूको शरीर पी चचर् वा चचर् सं गठनको िनिम्त िभ ािभ ै बरदान,
दक्षता, ूितभा, खुबी र िसप भएका मािनह को आवँयकता हुन्छ (१ कोरन्थी
१२:२१,२२)।

तपाईँले मानव शरीरलाई ध्यानपूवक
र् हे नभ
र्ु यो भने शरीरको हरे क अ

मूल्यवान छ। तपाईँले कम मह व ठा ु भएको वा वाःता नगनुर् भएको अ को

पिन शरीरमा िनणार्यक भूिमका रहे को हुन्छ। उदाहरणका लािग हाॆो

आिँ खभ लाई नै हे र । यसो िवचार गरी हे र त आवँयकतै नभए जःतो दे िखने

ँ ाको परे ली हामीमा भएनन् भने के होला? खासै फरक नपालार् जःतो
हाॆो आख

ँ ाका परे ली हाॆा आख
ँ ामा भएनन् भने धुलाका कणले हाॆो
दे िखने आख
ँ ालाई
आख

धिमलो वा अध्ँ यारो पानर् सक्छ र अन्तमा िनकै नहुनेगरी हाॆो

ँ ालाई असर वा हानी गनर् सक्छ। ठीक त्यःतै चचर्मा पिन कम मह वका
आख

मािनएका वा कसै ले वाःता नगिरएका िवँवासी यिद हाॆो

पिन येशूकै शरीर हुन ् र ती अं ह

चचर्मा छन् भने ती

ूभ ुको गवाहीका लािग

अत्यन्तै

आवँयक र मह वपूणर् हुन सक्छन्।त्यो व्यिक्त पिवऽ आत्माको बरदानले

सुसिज्जत भएको हुन सक्छ।यसथर् जब हामी सवैले हामीमा भएको दक्षता,

िसप, ूितभा, खुबी वा बरदानलाई परमेँवरमा सुम्पन्छ वा उहाँको मिहमाको
िनिम्त चचर्मा योगदान िदन्छ

तब त्यसले हाॆो अनन्त जीवनको मागर्लाई

सोझो र सहज पानर् सक्छ।

सं सारमा कोहीपिन मािनस ूितभा िबहीन हुदैनन्।तपाईँले आफूमा

भएको ूितभालाई साँचो अथर्मा पिहचान गनर् सक्नु भएको छ ? र तपाईँ
आफूमा भएको त्यो

ान िसप र क्षमताको उपयोग गरे र कसरी ूभ ुलाई मिहमा

िदन सिकएला?
२. सबै असल बरदान वा खुबीह का दाता: सनातन सृि कतार् परमेँवर

१ कोरन्थी १२:११,१८, एिफसी ४:७,८ र याकूब १:१७ अनुसार

बरदानको सु वात र सबै पक्का अथार्त ् िस

बरदान, ूितभा, खुबी उहाँबाटै

आउँछन् भनेर खुलःत तिरकाले बताइएको छ। त्यसकारण हाॆो व्यिक्तत्वको
िनिम्त उपयुक्त पिवऽ आत्माका बरदान वा खुबीह

परमेँवरले नै उपलब्ध

गराउनुहन्ु छ भ े कुरामा हामी ढु क्क हुनपु दर्छ। हामीमा भएका दक्षता, खुबी,

िसप, बरदानह

उहाँकै कामको िनिम्त र उहाँको नाउँकै मिहमाको िनिम्त

९२

सबभन्दा असल र उपयुक्त तिरकाले उहाँले नै ूयोग गनुह
र् न
ु ेछ भ े कुरालाई

हामीले िवँवास गनुर् ज री छ।
आित्मक बरदानह

कसलाई िदइन्छ भनेर दे हायका पदह ले कसरी

बताउँछ? हेनह
र्ु ोस्, मकूर्स १३:३२-३७ िवशेष गरे र पद ३४ "३२ तर त्यस
िदन र त्यस घड़ीको िवषयमा िपताले बाहेक अ

कसैले जान्दै न, न त ःवगर्मा

हुने ःवगर्दूतह ले न पुऽले। ३३ होिशयार रहो, जागा बस र ूाथर्ना गर,
िकनिक त्यो बेला किहले आउने हो,

जान्दै नौ। ३४ यो त

सो ितमीह

मािलकले आफ्ना चाकरह लाई घरको ूत्येक काम र दाियत्वको िजम्मा िदएर
पालेलाई जागा रहनू भनी आ ा िदएर परदे श लागेको जःतो हो।

यसकारण ितमीह

३५

ु ी, िक आधा
पिन जागा रहो, िकनिक घरको मािलक बेलक

रातमा, िक भाले बाःदा, िक िबहान, किहले आउने हो, सो ितमीह

जान्दै नौ।

३६ नऽता ऊ अचानक आउँदा उसले ितमीह लाई िनदाइरहेका भे ाउला।

३७ जे म ितमीह लाई भन्दछु त्यो म सबैलाई भन्दछु , 'जागा रहो'।" र १
कोरन्थी १२:४-११ िवशेष गरे र पद ११ "४ वरदानह
छन्, तर पिवऽ आत्मा एउटै हुनहु न्ु छ। ५ सेवाह

ूभ ु एउटै हुनहु न्ु छ। ६ कामह

िविभन्न िकिसमका

धेरै थरीका हुन्छन्, तर

धेरै िकिसमका छन्, तर उनै परमेँवरले

हरे कलाई ती काम गन ूेरणा िदनुहन्ु छ। ७ सबैका िहतको लािग नै पिवऽ
आत्माको काम ूकट हुन हरे कलाई िदइएको छ। ८ कसैलाई पिवऽ

आत्मा ारा बुि का कुरा बोल्ने, कसैलाई उनै पिवऽ आत्माअनुसार

ानका कुरा

बोल्ने, ९ कसैलाई उनै पिवऽ आत्मा ारा िवँवास गन, कसैलाई उनै एक
पिवऽ आत्मा ारा रोग िनको पान वरदानह
आँचयर् कामह
छु ट्

गन,

कसैलाई

अगमवाणी

िदइएका छन्,
बोल्ने,

१० कसैलाई

कसैलाई

ाउन सक्ने, कसैलाई िभन्न-िभन्न िकिसमका भाषाह

आत्माह

बोल्ने, कसैलाई

चािहँ ती भाषाह को अथर् खोिलिदने। ११ तर यी सबै उनै एक पिवऽ

आत्माका कामह
िदनुहन्ु छ।

्
हुन।
उहाँले हरे कलाई उहाँको इच्छाअनुसार वरदान

ूत्येक येशूभक्त मािनसह लाई सुसमाचार सुनाउने परमेँवरको सेवक

भएको कारणले ूत्येकलाई िवशेष कामको िनिम्त परमेँवरले खटाउनुहन्ु छ भ े

कुरामा बाइबल ःप

छ। येशूले एक जना मािलकको बारे मा अतीर्कथा

भ ुभएको िथयो। त्यो मािलक टाढा दे शमा जाँदै िथयो। उसको घरमा धेरै

९३

नोकर चाकरह

िथए। आफू जानुभन्दा अिघ मािलकले घरको ूत्येक

नोकरलाई केही न केही िजम्मेवारी िदएर आफ्नो याऽामा जान्छ। ती

नोकरह को काम घरलाई सम्हाली राख्ने िथयो (मकूर्स १३:३४)। ूत्येक
येशूका भक्तलाई पिन केही न केही िजम्मेवारी िदइएको छ। परमेँवरको काम
गनर् र अ को सेवा गनर् उहाँले बोलाउनुभएकाह लाई ती कामह

सम्प

गनर्

िदनुहन्ु छ। जब हामी हाॆो जीवन येशूमा

उहाँले नै आित्मक बरदानह

समपर्ण गछ र बिप्तःमाको ूिबया ारा हामी उहाँको शरीर वा चचर्को सदःय
हुन्छ

तब पिवऽ आत्माले हामीलाई चािहदो बरदान, खुबी, दक्षता आिद

िदनुहन्ु छ तािक उहाँको शरीर पी चचर्को सेवा गनर् सक र सारा सं सारमा

उहाँको िनिम्त गवाही हुन सक ।
सन्

१९०३मा

एक

जना

युवकलाई

एलेन

जी

ाइटले

पऽ

लेख्नुभएको िथयो। ती युवकमा भएका अथार्त परमेँवरले िदनुभएको दक्षता,
खुबी र बरदानह लाई सेवाको िनिम्त ूयोग गनर् हौसला िदने उ ेँयले सो पऽ
लेिखएको िथयो। "हामी सबै जना परमेँवरकै पिरवारको सदःय ह । हामी

सबैलाई ठू लो वा सानो दक्षता, खुबी वा ूितभा परमेँवरले सुम्प ु भएको छ।

उहाँले िदनुभएको बरदान ूयोग गनर् हामीलाई िजम्मा िदनुभएको छ। हाॆा

दक्षता, खुबी, ूितभा वा िसप सानो होस् वा ठू लो, ( अथार्त ् अ ले दे ख्ने होस्
वा नदे िखने) ती क्षमताह

परमेँवरको सेवाको िनिम्त ूयोग गनुप
र् दर्छ। अिन

ूत्येक मािनसमा भएको बरदानको ूयोगलाई हामीले कदर गनुप
र् दर्छ। ूत्येक
व्यिक्तलाई

िदइएको

बरदानलाई

उपभोग

गन

अिधकारलाई

ूयोग

गनर्

िदनुपदर्छ। " येशूभक्तमा भएका साना भन्दा साना शारीिरक, वौि क वा

आित्मक सम्पदालाई हामीले किहल्यै पिन बेवाःता गनुर् हुँदैन।"-लेटसर् २६०,

िडसेम्बर २, १९०२बाट

पान्तिरत।

बिप्तःमाको समयमा पिवऽ आत्मा िदइनेछ भ े ूित ा दे हायका

पदह ले कसरी खुलासा गरे का छन्? हेनह
र्ु ोस् ूेिरत १०:३४-४८ "३४ पऽुसले

्
बोल्न थाले, 'साँच्ची नै म दे ख्तछु , िक परमेशवरले
पक्षपात गनुह
र् न्ु न, ३५ तर

ँ डराउँछ, र उिचत काम गछर्, त्यो उहाँको सामुन्ने
हरे क जाितमा जो उहासग
महणयोग्य हुन्छ। ३६ परमेँवरले इॐाएलीह लाई पठाउनुभएको सन्दे श,

अथार्त ् भींट ारा ूचार गिरएको शािन्तको सुसमाचार तपाईंह लाई थाहा छ।

(उहाँ नै सबैका ूभ ु हुनहु न्ु छ।) ३७ यूहन्नाले ूचार गरे को बिप्तःमापिछ,

९४

गालीलदे िख सु

गरे र सारा यहू िदयाभिर ूचार गिरएको वचन यही हो, ३८ िक

परमेँवरले नासरतका येशूलाई पिवऽ आत्मा र शिक्तले अिभषेक गनुभ
र् यो। उहाँ

सुकमर् गद र िदयाबलसबाट पेिलएकाह लाई िनको पाद िहँ नुभयो, िकनिक

परमेँवर उहाँको साथमा हुनहु न्ु थ्यो। ३९ अिन उहाँले यहू दीह को दे शमा र
य शलेममा गनुभ
र् एका सबै कुराका हामी साक्षी ह । उहाँलाई ितनीह ले
काठमा झुण्

ाएर पिन मारे । ४० उहाँलाई नै परमेँवरले तेॐो िदनमा जीिवत

पारी उठाउनुभयो, र उहाँलाई ूकट गराउनुभयो, ४१ सबै मािनसलाई होइन,
तर हामी जसलाई परमेँवरले साक्षीको

पमा छान्नुभयो, र उहाँ मृतकबाट

ँ खानपान गर्य । ४२ उहाँले हामीलाई
ु एपिछ हामीले उहाँसग
जीिवत हुनभ

जनतामा ूचार गनर्,

र उहाँ जीिवत र मृतकह का न्यायकतार् हुनलाई

ु एको व्यिक्त हुनहु न्ु छ भन्ने गवाही िदनलाई आ ा
परमेँवर ारा िनयुक्त हुनभ
गनुभ
र् एको छ। ४३ सबै अगमवक्ताह ले उहाँको गवाही िदएका छन्,
उहाँमािथ िवँवास गन ूत्येकले उहाँको नाउँ ारा पाप-क्षमा पाउँछ।'

िक

४४

ु यो।
पऽुसले यी कुरा बोल्दाबोल्दै वचन सुन्ने सबैमािथ पिवऽ आत्मा ओलर्नभ
४५ अन्यजाितह मािथ पिन पिवऽ आत्माको वरदान खन्याइएको दे खेर पऽुसको

साथमा आउने यहू दी िवँवासीह

आँचयर्चिकत भए। ४६ िकनिक अन्य

भाषामा बोलेर ितनीह ले परमेँवरको ूशंसा गिररहेका उनीह ले सुन।
े तब
पऽुसले भने, ४७ 'हामीझ पिवऽ आत्मा पाउने ियनीह लाई पानीको बिप्तःमा

हुनदे िख कसले मनाही गनर् सक्छ? ४८ अिन ितनले ितनीह लाई येशू भींटको

नाउँमा बिप्तःमा िदनू भनी आ ा गरे । तब ितनीह ले पऽुसलाई केही िदन
त्यही ँ रहनुहोस् भनी अनुरोध गरे ।", म ी ३:१३-१७ "१३ तब येशू
गालीलबाट यूहन्नाकहाँ ितनी ारा बिप्तःमा िलन यदर्नमा आउनुभयो। १४ तर
यूहन्नाले यसो भनेर उहाँलाई रोक्न खोजे, 'ब

मलाई पो तपाईंबाट बिप्तःमा

िलनु आवँयक छ, र के तपाईं मकहाँ आउनुहन
े
ु ?

भन्नुभयो,

१५ तर येशूले ितनलाई

'अिहलेलाई यसै हुन दे ऊ। िकनभने यसरी नै हामीह ले सबै

धािमर्कता पूरा गनुप
र् दर्छ।'

तब यूहन्ना राजी भए। १६ अिन येशू बिप्तःमा

िलएर तु न्तै पानीबाट मािथ िनःकनुभयो,

अिन ःवगर् उिययो,

र उहाँले

परमेँवरका आत्मालाई ढु कुरझ ओिलर्रहनुभएको र आफूमािथ आइरहनुभएको
दे ख्नुभयो। १७ तब ःवगर्बाट यो वाणी आयो,

'ियनी मेरा िूय पुऽ हुन,्

ँ
ियनीसग
म अित ूसन्न छु ।'" र ूेिरत २:३६-३९ "३६ त्यसैकारण

९५

इॐाएलको सारा पिरवारले यो पक्का गरी जानोस्,

िक येशू,

३७ यो कुरा सुनरे ितनीह को

अिन पऽुस र अ

जसलाई

तपाईंह ले बूसमा टाँग्नुभयो, परमेँवरले उहाँलाई ूभ ु र भींट बनाउनुभयो।'
दय िछयािछया भयो,

ूेिरतह लाई ितनीह ले भने, 'ए भाइ हो, हामीले के गन?

ितनीह लाई भने,

'पँचा ाप गर,

आत्माको

पाउनेछौ।

भींटको नाउँमा ितमीह
वरदान

३८ पऽुसले

र ितमीह का पाप-क्षमाको िनिम्त येशू

ूत्येकले बिप्तःमा लेऊ,
३९

िकनिक

ूित ा

र ितमीह ले पिवऽ
ितमीह का

िनिम्त,

ितमीह का सन्तानको िनिम्त र टाढ़ा-टाढ़ामा रहेका सबैका िनिम्त हो, ूत्येक
जसलाई ूभ ु हाॆा परमेँवरले बोलाउनुहन्ु छ।'"

ु एर उहाँलाई
जसरी बिप्तःमाको समयमा येशूमा पिवऽ आत्मा ओलर्नभ

यस सं सारमा उहाँले गन सेवाकायर्को िनिम्त तयार पानुभ
र् यो र पूणर् पमा

सुसिज्जत गनुभ
र् यो त्यसरी नै बिप्तःमाको समयमा हामीलाई पिन परमेँवर र
मानव सेवाकायर्को िनिम्त सुसिज्जत पानुह
र् न
ु ेछ भनेर पिवऽ आत्माको ूित ा

हामीलाई िदइएको छ। परमेँवरले िदनुभएको ूित ा हामीमा पूरा भएको छ र
उहाँको चचर् र सं सारलाई हामी ारा आिशषमय बनाउन आित्मक बरदानह

हामीलाई िदइएको छ र त्यसलाई व्यवाहािरक पमा हामीले उतानर् सक भ े
तीॄ चाहना परमेँवरको हो।

३. आित्मक बरदानह को उ ँ
े य

येशूभक्त हुँ भनेर दावी गन हरे कलाई कुनै न कुनै आित्मक बरदान वा

दक्षताह

ूदान गिरएको हुन्छ। त्यो िकन ूदान गिरयो त? ती बरदानह को

उदे ँय के हो? हेनह
र्ु ोस, १ कोरन्थी १२:४-११ िवशेष गरे र पद ७ "४
वरदानह
सेवाह

िविभन्न िकिसमका छन्,

धेरै थरीका हुन्छन्,

तर पिवऽ आत्मा एउटै हुनहु न्ु छ। ५

तर ूभ ु एउटै हुनहु न्ु छ। ६ कामह

धेरै

िकिसमका छन्, तर उनै परमेँवरले हरे कलाई ती काम गन ूेरणा िदनुहन्ु छ।

७ सबैका िहतको लािग नै पिवऽ आत्माको काम ूकट हुन हरे कलाई िदइएको

छ। ८ कसैलाई पिवऽ आत्मा ारा बुि का कुरा बोल्ने, कसैलाई उनै पिवऽ
आत्माअनुसार

ानका कुरा बोल्ने, ९ कसैलाई उनै पिवऽ आत्मा ारा िवँवास

गन, कसैलाई उनै एक पिवऽ आत्मा ारा रोग िनको पान वरदानह
छन्,

१० कसैलाई आँचयर् कामह

गन,

९६

िदइएका

कसैलाई अगमवाणी बोल्ने,

कसैलाई आत्माह

छु ट्

ाउन सक्ने, कसैलाई िभन्न-िभन्न िकिसमका भाषाह

बोल्ने, कसैलाई चािहँ ती भाषाह को अथर् खोिलिदने। ११ तर यी सबै उनै

् उहाँले हरे कलाई उहाँको इच्छाअनुसार
हुन।

एक पिवऽ आत्माका कामह

वरदान िदनुहन्ु छ।" र एिफसी ४:११-१६ "११ अिन उहाँका वरदानह चािहँ

यी नै िथए,

िक कोही ूेिरतह ,

कोही मण्डलीका पाःटरह

कोही अगमवक्ताह ,

कोही ूचारकह ,

बनून,् १२ िक भींटको शरीर

र कोही िशक्षकह

िनमार्ण होस् र सेवाको काम गनर् सन्तह

सुसिज्जत होऊन्, १३ जबसम्म हामी

सबैले िवँवासको र परमेँवरका पुऽको

ानको एकता ूाप्त गदन , र पिरपक्व

मािनस बनी भींटका पूणत
र् ाको नापसम्म पुग्दै न । १४ यसरी हामी छालले

अिग-पिछ हु याइएका,
जालझेल,
१५ ब

धािमर्क-िस ान्तको ूत्येक बतासले र मािनसह का

धू तत
र् ा र फ

ाइँले यताउता उड़ाइएका बालकह जःता नहोऔ ं।

ूेमिसत सत्य बोल्दै हरे क कुरामा हामी उहाँसम्मै, अथार्त ् भींटसम्मै

ब दै जाऔ ं, जो िशर हुनहु न्ु छ। १६ उहाँबाट नै सारा शरीर ूत्येक जोनीर् ारा

जोिडएको र बाँिधएको भई ूत्येक भागले ठीक-ठीक काम गरी सुगिठत हुनछ
े र
ूेममा वृि

हुँदैजानेछ।"

आित्मक

बरदान

वा

परमेँवरबाट

िदइने

व्यिक्तगत

खुबीह

वहुउ ेँयीय कामको िनिम्त िदइएको हुन्छ। परमेँवरको सेवाकायर् सम्प
होस् भन्दै उहाँको चचर्लाई बिलयो बनाउन र रे खदे ख गनर् उहाँले उहाँका

िवँवासीह लाई बरदानह

िदनुहन्ु छ। यस सं सारमा सुसमाचार सुनाउने

लआयलाई अिघ सािररहन चचर्को एकता र िनमार्णलाई कायमै राख्नकै लािग
पिवऽ आत्माको बरदान ूदान गिरएको हो। आित्मक बरदान, खुबी, ूितभा र

िसप

केको लािग ूदान गिरएको हो भनेर बाइबलका लेखकह ले केही

उदाहरणह

िदएका छन्। ती बरदानह

परमेँवरले उहाँको चचर्लाई िदनु

भएको हो भनेर पिन ती लेखकह ले जोड िदएका छन्। ती उदाहरणह मध्ये:
सुसमाचार ूचार गनर्, अ को सेवा गनर्, िशक्षादीक्षा िदन वा िसकाउन, हौशला

िदन, सेवाटहल गनर् र उदार वा दानी हुन। जसमध्ये अितथी सत्कार गनर्, दया
क णा दे खाउन, सहयोगी भावनाको बृि
गनुच
र् ाही ँ गौण िवषय हुन ् ।
बरदानह को पूरा सूची पढ्न रोमी १२ र १ कोरन्थी १२ पढ्नुहोस्।
आित्मक बरदानह

र मािनसमा भएका व्यिक्तगत खुबी वा ूितभा

बीचको सम्बन्धका िवषयमा तपाईँले के सोच्नुभएको छ? आित्मक बरदानह
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हुन ् जुन पिवऽ आत्माले ूत्येक िवँवासीलाई

िवशेष गरे र ईँवरीय गुणह
िदनुहन्ु छ। चचर् र सं सारमा

िवशेष सेवाकायर् गनर् येशूभक्तह लाई ती

बरदानह ले सुसिज्जत गिरएएको हुन्छ। मािनसमा जन्मजात

पमा ूितभाह

र् एर येशूको सेवाको िनिम्त ूयोग
हुन सक्छन् जुन पिवऽ आत्माले पिवऽ पानुभ
गनुह
र् न्ु छ। मािनसमा जन्मजात िवशेष ूितभा वा खुबी परमेँवरले नै िदनुभएको

हुन्छ तर ती सबै ूितभाह
बरदानह

येशूको सेवाको िनिम्त ूयोग गिरएका हुँदैन।

"येशूले भ ुभएको अतीर्कथाह मा जनाइएका पिवऽ आत्माका िवशेष
केवल ूितभा, खुबी वा दक्षताह माऽ होइनन्। यसमा सबै

बरदानह , खुबीह , गुणह

पदर्छन् चाहे मािनसले जन्मजात ःव:त पाएको वा

पिछ िसकेर उपलब्ध गरे को होस, आित्मक होस् वा ःवभािवक होस् ती सवै

्
पिवऽ आत्माकै वरदान हुन।
ती सबै येशू भी को सेवाको िनिम्त ूयोग
गिरनुपदर्छ। जब हामी येशूका अनुयायी वा भक्त वा चेला हुन्छ तब हामीसँग

जे हुन्छ वा हामी जो हुन्छ त्यो सबै उहाँमा समिपर्त हुनपु दर्छ। उहाँले िवशु

तिरकाले िदनुभएको र उच्च आदशर् तथा ूित ाको िनिम्त ूदान गिरएका ती

बरदानह
जी

उहाँको मिहमा र मानव कल्याणको िनिम्त ूयोग गनुप
र् छर्।"-एलेन

ाइट, बाइःट अबजेक्ट लेसनस्, पृ. ३२८बाट
फेिर चचर्का िविभ

खास िनकायह

पान्तिरत।

सुचा

पमा चलून भनेर

परमेँवरले चचर्का सेवकह लाई भिवंयवाणी बोल्ने बरदान िदनुहन्ु छ। ती
व्यिक्तह

पाःटर, एल्डर, बाइबल िशक्षक आिद हुन ् जो येशूको शरीरमा रहे र

चचर्को ूत्येक सदःयको दे खभाल र सेवाको िनिम्त सिजएका हुन्छन् (एिफसी

४:११,१२ हे नह
र्ु ोस्)। चचर्का सबै नेतत्ृ ववगर्ह को िवशेष काम हुन्छ। त्यो
काम भनेको ूत्येक िवँवासीमा भएका आित्मक बरदान वा खुबीह

प ा

लगाउने र ितनीह सँग िमलेर येशू भी को शरीरको िनमार्ण गनर् ती बरदान वा
खुबीह को पिरचालन गन।
तपाईँमा जन्मजात

छन्? ती दक्षताह

पमा भएका ःवभािवक दक्षता वा ूितभाह

के

पैसै कमाउन वा असलकै िनिम्त ूयोग गिरएको भएतापिन
ँ
चचर्को िनिम्त चाही कसरी आिशिषत हुन सक्छ त?
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४. आफूमा भएका बरदान वा दक्षताह
िवशेष गरे र येशू भी

िव ासीह लाई

आित्मक

पिहचान गनुह
र् ोस्

दोॐो पल्ट मिहमाका साथ आउनुभन्दा अिघ

बरदानह

िदइनेछ

भनेर

परमेँवरले

गनुभ
र् एको

दे हायका ूित ाका पदह ले हामीलाई के भन्छ? हेनह
र्ु ोस्, 1 कोरन्थी १:४-९
“4 ितमीह को लािग साथै भींट येशूमा परमेँवरले ितमीह लाई गनुभ
र् एको

अनुमहको लािग पिन म उहाँलाई सधभिर धन्यवाद चढाउँछु 5 िकनभने भींटमा
ितमीह

सबै कुराले धनी भएका छौ। त्यसैले ितमीह मा बोल्ने शिक्त र सबै

कुरा भन्न सक्ने

ान छ 6 िकनभने भींटको बारे मा िदएको गवाही सत्य हो

भनी परमेँवरले ितमीह मा ूमाण गनुभ
र् यो। 7 त्यही कारणले हाॆा ूभ ु येशू

भींटको बाटो हेदार् ितमीह लाई कुनै पिन वरदानको अभाव छै न। 8 हाॆा ूभ ु

येशू भींट आउने िदनमा ितमीह

िनद ष होओ भनेर उहाँले ितमीह लाई

आिखिरसम्म दिरलो बनाउनुहन
े । 9 परमेँवर भरपद हुनहु न्ु छ। उहाँले नै
ु छ

ँ रहन ितमीह लाई बोलाउनुभयो।" २
आफ्ना पुऽ हाॆा ूभ ु येशू भींटसग

कोरन्थी १:२०-२२ “20 परमेँवरका सबै ूित ाह
हुन्छन्,

येशू भींटमा पूरा

यसैकारणले उहाँकै नाउँमा र परमेँवरको आदरको िनिम्त हामी

"आमेन" भन्दछ । 21 परमेँवरले नै हामी र ितमीह लाई भींटमा दिरलो
बनाउनुभएको छ। उही परमेँवरले हामीलाई अलग गनुभ
र् एको छ 22 र मेरै
हो भन्ने छाप लगाउनुभएको छ अिन उहाँले िदनुहन
ु े सबै थोकको बैना हाॆो
दयमा

पिवऽ

आत्मा

िदनुभएको

छ।"

माथीका

पदह ले

परमेँवरका

ूित ाह को बारे मा के भन्दछ? येशूको दोॐो आगमनभन्दा पिहले उहाँका
भक्तह लाई ूदान गिरने आित्मक बरदानह को बारे मा कःता वचनह
िदइएका छन्?
बरदानह
ूित ाह

येशूको आगमनभन्दा पिहले उहाँको चचर्ले पिवऽ आत्माका सबै

र् एको छ। उहाँका
उपयोग गनछन् भनेर परमेँवरले ूित ा गनुभ

सुिनिँचत छ। हाॆो

दयमा पिवऽ आत्माले नै परमेँवरको गवाही

ु एर परमेँवरले िदनुभएका बरदानह लाई बुझ्न उहाँले हामीलाई अगुवाइ
हुनभ

गनुह
र् न्ु छ। हामीमा भएका बरदानह
उहाँको आत्माबाट ती बरदानह

परमेँवरबाटै आएका हुन ् र परमेँवरले

ूकट गनुह
र् न्ु छ।

हामीलाई िदइएका बरदानह

प ा लगाउन हामीलाई के गनर् आ ान

गनुभ
र् एको छ? हेनह
र्ु ोस् दे हायका केही पदह , लूका ११:९-१३ “9 त्यसैले म
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ितमीह लाई भन्छु , माग त पाउनेछौ, खोज त भे ाउनेछौ, ढकढक्याओ त

ितमीह को लािग ढोका उघािरनेछ 10 िकनभने माग्नेले पाउँछ,

खोज्नेले

भे ाउँछ र ढकढक्याउँनक
े ा लािग ढोका उघािरनेछ। 11 के ितमीह मध्ये

कोही यःतो पिन बुबा होला, जसले छोराले माछा माग्दा सपर् दे ला 12 वा

फूल माग्दा िबच्छी दे ला

लः? 13 ितमीह

दुंट भएर पिन आफ्ना छोरा-

छोरीलाई असल कुरा िदन जान्दछौ भने झन् ःवगर्मा हुनहु न
ु े ितमीह का िपताले

ँ माग्नेह लाई कित बढी गरी पिवऽ आत्मा िदनुहन्ु छ।", याकूब १:२-७
उहाँसग
“2 मेरा भाइह , हरूकारका जाँच आइपदार् आनिन्दत होओ। 3 ितमीह
जान्दछौ,

जब ितमीह को िवँवासको जाँच हुन्छ,

बढ्छ। 4 तर कुनै कुरामा पिन नच ुकी पिरपक्व र िस

ितमीह को सहने शिक्त
हुन ती जाँचह

सहँदै

िःथर भएर बःन िसक्ने गर। 5 ितमीह मा कसै-कसैलाई बुि को खाँचो छ
ँ माग र बुि
भने परमेँवरसग

पाउनेछौ िकनभने परमेँवरले नअन्कनाई सबैलाई

ूशःत गिरिदनुहन
े । 6 तर माग्दा श ा नगरी िवँवास राखेर माग्नुपछर्। श ा
ु छ
गन मािनस त हावाको भरमा चल्ने समुिको छालजःतै हो। 7 त्यःता मािनसले

त ूभ ुबाट कुनै कुरा पाउँछु भनेर निचताए पिन हुन्छ। 8 यःतो मािनस दोधारे

मन भएको र सबै कुरामा चञ्चले हुन्छ।" र म ी ७:७-११ “7 माग त
पाउनेछौ,

खोज त भे ाउनेछौ,

ढकढक्याओ त ितमीह को लािग ढोका

उघािरनेछ 8 िकनभने माग्नेले पाउँछ, खोज्नेले भे ाउँछ र ढकढक्याउँनक
े ा

लािग ढोका उघािरनेछ। 9 के ितमीह मध्ये कोही यःतो बुबा होला, जसले

आफ्नो छोराले रोटी माग्दा ढु ा िदन्छ? 10 अथवा माछा माग्दा सपर् िदन्छ?
11 यसरी ितमीह

दुंट भएर पिन आफ्ना छोरा-छोरीलाई असल कुराह

िदन

ँ माग्नेह लाई
जान्दछौ भने झन् ःवगर्मा हुनहु न
ु े ितमीह का िपताले त उहाँसग

झन् कित असल कुरा िदनुहन
े ।"
ु छ

जब हामी परमेँवरमा समिपर्त हुन्छ तब हामीले पिवऽ आत्माको

बरदानह

पाउँछ अिन उहाँले िदनुभएका बरदानह

ूकट गनर् हामी उहाँसँग

माग्दछ । जब हामी आफ्नै मान सम्मान नखोज्ने वा भाऊ नखोज्ने हुन्छ

अथार्त आफ्नै मिहमा वा जस नखोज्ने हुन्छ र पिहलो ूाथिमकतामा येशूलाई
राख्छ

तब उहाँले हामीलाई ूदान गनुभ
र् एको आित्मक बरदानह

हाॆो

िववेकबाट उहाँले नै ूकट गनुह
र् न्ु छ। "जबसम्म ूाथर्ना र िवँवास ारा

चेलाह ले आफूलाई परमेँवरको कामको िनिम्त पूरै समिपर्त गरे नन् तबसम्म
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पिवऽ आत्मा ितनीह मा खिननुभएको िथएन। जब पिवऽ आत्मा ितनीह मा

खिनए तब येशूका अनुयायीह लाई ःवगर्बाट िबशेष असल थोकह को िजम्मा
लगाइएको िथयो। हामीमा भएका बरदानह

भी मा हाॆा भइसकेका हुन्छन्

तर हाॆै भनेर त्यसलाई उपभोग गनर् चाहन्छ भने परमेँवरको आत्मालाई
हाॆो जीवनमा काम गनर् िदनुपदर्छ।"-एलेन जी

लेसनस्, पृ. ३२७बाट

पान्तिरत।

परमेँवरको सेवाकायर्मा ूभावकारी

हामीलाई आित्मक बरदानह

ाइट, बाइःट अबजेक्ट

पमा सिबय हुन परमेँवरले

िदनुहन्ु छ (१ कोरन्थी १२:४-६) जुन हामीलाई

् हामीमा भएका कुनै पिन बरदानह
चािहने गुण वा दक्षता हुन।
ःथानह मा ूयोग गनर् सिकन्छ र ती गुण वा दक्षताह
अवसर िविभ

ूायजसो सबै

ूयोग गन िवशेष

िबयाकलापह ले दे खाउँदछ। आित्मक बरदानह

तु न्तै

पाको वा पूणर् िबकिसत भएर आउँदैन। जब कुनै क्षेऽ वा सेवाकायर्मा जान

र् न्ु छ तब तपाईँमा भएको बरदानलाई
पिवऽ आत्माले तपाईँलाई ूभाव पानुह

िवशेष

काममा

उपयोग

गनर्

पिवऽ

आत्मासँग

ूाथर्ना

मािनसह को बीचमा तपाईँको बरदान ूयोग हुन सकोस्।

तपाईँमा के के िवशेष बरदान, दक्षता वा ूितभाह

गनुह
र् ोस्

तािक

छन्? अझ

मह वपूणर् ूँन त परमेँवरको सेवाकायर्को िनिम्त तपाईँमा भएका ती बरदान,
दक्षता वा ूितभाह लाई ितखाद लाने इच्छा गनुर् भएको छ?
५. फःटाउदा आित्मक बरदानह

येशूले म ी २५:१४-३१मा एउटा अतीर्कथा भ भ
ु एको िथयो। उक्त

कथामा भिनएका िवषयवःतु तपाईँको िनिम्त अत्यन्तै उल्लेखनीय हुनछ
े न्।
परमेँवरले िकन ती दुई नोकरह को सराहना गनुभ
र् एको िथयो र तेॐो वा
पिछल्लो नोकरलाई उहाँले िकन दोषी ठहर्याउनु भयो?यस अतीर्कथामा हाॆा

ूितभा, दक्षता वा बरदानह लाई ूयोग गनुप
र् छर् भनेर हामीलाई िकन बुझाउन

खोिजएको हो? िवशेष गरे र म ी २५:२९मा ध्यान िदनुहोस्। हेनह
र्ु ोस् "14
“िकनिक योचािहँ कुनै मािनसजःतो हो, जसले परदे श जाँदा आफ्ना नोकरह लाई

बोलाई आफ्नो धन-सम्पि

ितनीह लाई िजम्मा िदए। 15 ितनले हरे कलाई

ितनीह का आ-आफ्नो योग्यताअनुसार एउटालाई पाँच सुनका िसक्का, अकार्लाई
दुई र अकार्लाई एक िदएर ितनी गइहाले। 16 तब पाँच सुनका िसक्का
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पाउनेले तु न्तै गएर त्यो व्यापारमा लगाईकन अ

त्यसरी नै दुई िसक्का पाउनेले पिन अ

पाँच िसक्का कमायो। 17

दुई कमायो। 18 तर एक िसक्का

पाउनेले चािहँ गएर भूइँ खनेर आफ्ना मािलकको धन लुकाइराख्यो। 19 “धेरै

ँ िहसाब मागे। 20
िदनपिछ ती नोकरह का मािलक आए, र ितनले ितनीह सग

तब पाँच सुनका िसक्का पाउने नोकरले अ

पाँच िसक्का ल्याई अगािड आएर

यसो भन्यो, ‘हजूर, तपाईंले मलाई पाँच िसक्काको िजम्मा िदनुभएको िथयो।

हेनह
र्ु ोस्, मैले अ

पाँच िसक्का कमाएको छु ।’ 21 “मािलकले त्यसलाई भने,

‘ःयाबास, असल र िवँवासी नोकर! ितमी थोरै कुरामा िवँवासी भयौ, अब म
ितमीलाई धेरै कुराको िजम्मा िदनेछु। ितमी आफ्ना मािलकको खुशीमा सहभागी

हो।’ 22 “दुई िसक्का पाउनेले पिन आएर भन्यो, ‘हजूर, तपाईंले मलाई दुई

िसक्का िदनुभएको िथयो। हेनह
र्ु ोस्, मैले अ

दुई िसक्का कमाएको छु ।’ 23

“त्यसका मािलकले त्यसलाई भने, ‘ःयाबास, असल र िवँवासी नोकर, ितमी थोरै

कुरामा िवँवासी भयौ, अब म ितमीलाई धेरै कुराको िजम्मा िदनेछु। ितमी

आफ्ना मािलकको खुशीमा सहभागी हो।’ 24 “एक सुनको िसक्का पाउनेले
पिन आएर भन्यो, ‘हजूर, नरोपेको जग्गाबाट कटनी गन र निनफनेको ठाउँबाट

बटुल्ने तपाईं कठोर मािनस हुनहु न्ु छ भन्ने मलाई थाहा िथयो। 25 यसैले

र्ु ोस्,
मलाई डर लाग्यो, र गएर तपाईंको िसक्का मैले माटोमुिन लुकाइराख। हेनह

यो तपाईंको िसक्का िलनुहोस्।’ 26 “त्यसका मािलकले त्यसलाई जवाफ िदए,

‘ए दुंट, अल्छे नोकर,नरोपेको ठाउँमा कटनी गछु र्, र निनफनेको ठाउँबाट

बटुल्छु भनेर ितमीले जानेको िथयौ भने, 27 ितमीले मेरो धन साहू कहाँ

ँ
राख्नुपनिथयो, र आएर मैले मेरो धन ब्याजसमेत िफतार् पाउनेिथए।
28

ँ दश िसक्का छ त्यसलाई दे ओ।
यसकारण त्यसबाट यो िसक्का खोस, र जससग
ँ छ त्यसलाई अ
29 िकनभने जससग

ँ ूशःत हुनछ
िदइनेछ, र त्यससग
े । तर

ँ छै न त्यससग
ँ भएको पिन त्यसबाट खोिसनेछ। 30 त्यस बेकम्मा
जससग
नोकरलाई चािहँ बािहरी अन्धकारमा फािलदे ओ, जहाँ मािनसह

नेछन् र दा॑ा

ँ आफ्नो मिहमामा
िक नेछन्।’ 31 “जब मािनसको पुऽ सारा ःवगर्दूतह सग

आउनेछ, तब ऊ आफ्नो मिहमामय िसं हासनमा बःनेछ।"
मािलकले नोकरह को आआफ्नो क्षमता अनुसार ितनीह लाई सुनका
िसक्काह

िदएको िथयो (म ी २५:१५)। हरे कले आफ्नै क्षमता अनुसार

िसक्का पाएका िथए। एक जनाले पाँच िसक्का अक ले दुई र अक लाई एक।
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आफूले पाएको िसक्काको ूयोग वा लगानी गन िनणर्य ती नोकरह कै हातमा

िदइएको िथयो। एउटा िनणार्यक कुरो हामीले के सम्झनुपछर् भने ती िसक्काह

ती नोकरह का आफ्नै िथएनन्। ती अकका िथए जसले ितनीह लाई िजम्मा
िदएका िथए।

ँ धेरै वा थोरै छ भ े कुरामा मािलकको चासो िथएन
िसक्का को सग

ँ धेरै दक्षता वा थोरै दक्षता छ भ म
।नत कोसग
े ा नै उनको चासो िथयो। त्यहाँ

कुरा कितजनालाई कित धेरै िसक्का िदइयो भ े पिन िथएन। तर ूत्येकले
पाएको िसक्कालाई कसरी ूयोगमा ल्याइयो त्योचाही ँ मािलकको मुख्य चासोको
िवषय िथयो।

यस मािमलामा पावलले २ कोरन्थी ८:१०-१२मा यसरी भन्छन् "10

अब यस िवषयमा चािहँ मेरो सल्लाह यही छ– एक वषर्अिघ जुन िदने काम
ितमीह ले सु

गरे का माऽ होइन, तर त्यो गन उत्कट इच्छा पिन गरे का िथयौ,

त्यसलाई अब पूरा गनुर् ितमीह का िनिम्त असल हुन्छ। 11 इच्छा गनर्मा

ु ािबक आफ्नो औकातअनुसार िदएर यस
ितमीह को जुन तत्परता िथयो त्यसैमत
कामलाई पूरा गर।12 िकनभने िदने तत्परता छ भने मािनसिसत भए अनुसारको
दान नै महणयोग्य हुन्छ, नभएअनुसारको होइन।"

पिहला दुई नोकरह ले ितनले पाएका िसक्काह लाई िवँवासकासाथ
लगानी गरे र लाभ उठाउन ूयोग गरे र परमेँवरले ितनीह को सराहना नुभ
र् एको
िथयो। जसरी िसक्का वा ूितभा वा दक्षताह
त्यित नै बृि

हुन्छ। तर दु

जित ूयोगमा ल्याइयो त्यसको

वा िविोह गन नोकरले आफूले मािलकबाट

पाएको िसक्का वा दक्षता वा ूितभालाई ूयोगमा ल्याएन जसको फलःव प त्यो
बढे न। यो अनन्त जीवनको सत्य हो िक "सेवा गन नीित परमेँवर र हाॆा
ँ बाँिध राख्ने वा सम्पकर्मा रािखरहने एक डोरी हो।"-एलेन जी
जनह सग
बाइःट अबजेक्ट लेसनस्, पृ. ३२६बाट

ाइट,

पान्तिरत। िवँवासघाती नोकरले

आफूले पाएको सेवा गन अवसरलाई वेवाःता गरे जसले गदार् उसले पाएको सेवा

गन क्षमता पिन गुमायो।

जब परमेँवरले हामीलाई िदनुभएका बरदान वा दक्षताह

उहाँको

मिहमाको िनिम्त ूयोग गछ तब ती बढ्छन्, फल्दछन् र फुल्दछन्। तपाईँमा
परमेँवरले िदनुभएका बरदानह

ँ ती बरदानह
परमेँवरसग

के छन् भनेर कसरी प ा लगाउने? नॆ भएर

उहाँको इच्छा अनुसार उहाँको सेवा गनर् ूकट
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गिरयोस् भनेर

ूाथर्ना

गनुह
र् ोस्।

जब

तपाईँलाई

उहाँले

तपाईँमा

भएका

दक्षताह लाई दे खाउनुहन्ु छ तब ती दक्षताह लाई ूयोग गनर् तपाईँ सिरक
हुनहु ोस्। जब तपाईँले ती दक्षताह लाई ूयोग गनुह
र् न्ु छ तब ती दक्षता, बरदान,
ूितभा आिद बढ्नेछन् र तपाईँ उहाँको सेवामा सं त ु

हुनहु न
े ।
ु छ

येशूले भ भ
ु एको िसक्काको अतीर्कथालाई तपाईँले आफ्नै जीवनमा

कसरी ूयोग गनुर् भएको छ सो सोच्नुहोस्। तपाईँले अिहले जे गिररहनुभएको

छ के त्यसले परमेँवरबाट पाइएको दक्षता, बरदान वा ूितभालाई ूयोग
गिररहेको छ भनेर ठा भ
ु एको छ? याद गनुह
र् ोस् तपाईँ जे गनर्

चाउनुहन्ु छ वा

जे गन खुबी तपाईँमा छ त्यो परमेँवरले नै तपाईँलाई िदनुभएको बरदान हो।
उपसं हार:
थप जानकारी: एलेन जी

ाइट ारा िलिखत बाइःट अबजेक्ट लेसनसको पृ.

३२५-३६५को "टालेन्ट" पढ्नुहोस्।

यिद आित्मक वरदानलाई बाइबलको िशक्षा अनुसार उिचत वा

ठीकसँग बुझ्न सिकयो भने त्यसले चचर्मा एकता ल्याउँदछ। परमेँवरको सामु
हामी ूत्येक मूल्यवान व्यिक्त ह र भी को शरीरलाई हामी आवँयक छौ भ े
सोचले हामीलाई एकताको सुऽमा बाँध्छ। चचर्मा जुनसुकै व्यिक्त िकन

नहोऊन् चाहे ठू ला वा साना भी को लआय पूरा गनर् ूत्येक व्यिक्तको

आवँयकता छ। येशूका ूत्येक िवँवासीलाई केही न केही सेवाकायर्को िनिम्त
बरदान वा दक्षता िदइएको छ।

"येशूलाई िवँवास गछु र् भ े ूत्येक भक्तलाई ूभ ु येशूको िनिम्त केही

न केही काम सुिम्पएको छ। उहाँका ूत्येक सेवकलाई केही न केही बरदान,

दक्षता, सीप वा ूितभा सुिम्पएको छ। 'एक जनालाई उनले पाँच िसक्का,
अक लाई दुई र अक लाई एउटा िसक्का ूत्येकको क्षमता अनुसार ती
िसक्काह

िदइएको िथयो।' ूत्येक सेवकलाई कुनै कुनै कामको िजम्मेवारी

सुिम्पएको छ जसको िनिम्त ऊ िजम्मेवार हुन्छ।हामीलाई पिन हाॆो क्षमता
अनुसार िविभ

बरदान वा दक्षताह

सुिम्पएको छ।बरदान वा दक्षताह

ूदान गदार् उहाँले पक्षपात गनुभ
र् एन। उहाँका सेवकह को क्षमतालाई ध्यानमा

राखेर नै उहाँले ती दक्षता वा क्षमता वा बरदानह

िदनु भएको िथयो र

ितनीह ले पाएका बरदान वा दक्षतालाई उपभोग गरे र उहाँलाई फकार्इयोस्
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भ े अपेक्षा उहाँ गनुह
र् न्ु छ।"-एलेन जी
२, पृ. २८२बाट

ाइट, टे िःटमोिनज फर द चचर्, ठे ली

पान्तिरत।

यो पिन थाहा पाइ राख्नु अत्यन्तै ज री छ: तपाईँमा भएका बरदान,
दक्षता, ूितभा आिद तपाईको भाऊ बढाउन होइन तर परमेँवरको मिहमाको
िनिम्त हो। उहाँको नाउँलाई उच्च पानर् र उहाँको काममा अिघ बढाउन

परमेँवरले ती ूितभा वा दक्षता वा बरदानह

तपाईँलाई िदएको हो।

िचन्तनमनन्:
अ.

हामी

ूत्येकलाई

सत्यलाई

परमेँवरले

सोच्नुहोस्।

हाॆो

बरदानह

ःथानीय

िदनुभएको

चचर्मा

त्यसलाई

छ

भ े

कसरी

व्यवहारमा ल्याउन सिकन्छ? ूत्येक िवँवासी परमेँवरको िनिम्त
मूल्यवान छन् र ितनलाई उहाँको मिहमाको िनिम्त पिरचालन
गनुप
र् छर् भ े मनिःथित ूत्येक अगुवामा भयो भने त्यसले चचर्लाई
कःतो मोडमा ल्याउछ होला, सोच्नुहोस्।
आ.

अ

सदःयमा भएका बरदान तपाईँलाई कःतो आिशष हुन गएको

छ

सो

सोच्नुहोस्।

तपाईँमा

भएका

दक्षता,

बरदान,

खुबी,

ूितभालाई तपाईँले कसरी प ा लगाउनुभयो? तपाईँमा के के

दक्षता, खुबी, बरदान वा ूितभाह
इ.

छन् जसको ूयोग अ को

िनिम्त आिशषमय हुनसकोस्?

जब हामी हामीमा भएका खुबी, दक्षता, बरदान आिदह लाई ूयोग

गछ तब ती बढ्छन् भनेर हामीले यस अध्यायमा हेर्य । तपाईँ
आफ्नै
बरदानह

जीवनलाई

हेनह
र्ु ोस्।

तपाईँलाई

परमेँवरले

िदनुभएको

उहाँको िनिम्त ूयोग गदार् त्यो ूितभा झन् झन् बढ्न

गएको महसुस तपाईँले गनुभ
र् एको छ? अक तफर् तपाईँमा भएका ती
क्षमताह लाई तपाईँले िवँवासकासाथ ूयोग गिररहनुभएको छ त?
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