
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

    
यस अध्यायका मूल पदह :  उत्पि  ९:८-१७, व्यवःथा ४:३२-३९, ूकाश 

१४:१२, व्यवःथा ४:९,२३, व्यवःथा ६:७, व्यवःथा ८:७-१८ र  
एिफसी २:८-१३। 

यस अध्यायको मूल सार पद: "म भिूम वा उजाड़-ः थानमा ितमीह ले कसरी 
परमूभ ु ितमीह का परमेँ वरलाई रीस उठायौ, यो कुराको सम् झना गर, र 
किहल् यै निबसर्। िमौबाट िनक् लेको िदनदेिख यस ठाउँमा आइपगुञु् जेल 
ितमीह ले परमूभकुो िवरोध गरी नै रहेका छौ" (व्यवःथा ९:७)। 
    दईु शब्दह  बाइबलमा जताततै छिरएका छन:् सम्झन ुवा याद गनुर् 
र निबसर्न।ु ती दवैु शब्दह  मािनसह ितर लिक्षत गिरएको छ। ती दवैु 
शब्दह ले हाॆो िदमागमा कःतो काम गछर् भनेर पिन देखाउँछ। ती दवैु 
शब्दह  िबयापद (वा सिबय पद) हनु।् ती दवैु शब्दह  एक आपसमा 
िबपिरत छ: याद गनुर् वा सम्झन ुभ ुको अथर् निबसर्न ुहो, र िबसर्नकुो अथर् 
याद नगनुर् वा नसम्झन ुहो।  
    आफ्ना जनह लाई उहालेँ के के गनुर्भयो सो याद गनुर् भनेर 
परमेँ वरले बारम्बार भ ुभएको िथयो; ितनीह मािथ उहाँको अनमुह र 
ितनीह ूित उहाँले गनुर्भएको भलो। िहॄू वा इॐाएलीह लाई परमेँ वरले के 
गनुर्भयो सो निबसर्न ु वा याद गनुर् भ े अगमबक्ताह को शब्द ितनीह का 
सन्देशह मा समावेश भएको पाइन्छ। परमेँ वरले ितनीह लाई च ु ुभएको र 
त्यसको ूत्यु रमा ितनीह  कःतो खालका मािनसह  हनुपुछर् सो पिन निबसर्न ु
अित मह वपूणर् ठा ुपदर्थ्यो। भजन ७७:११,१२लाई हामीले िदनिदनै मनमा 
राख् न ुज री छ: "परमूभकुा कायर्ह को म ः मरण गनछु, िनँ चय नै िवगत 
समयमा भएका तपाईंका आँ चयर्कमर्ह  म सम् झनेछु।म तपाईंका सबै 
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कामह मािथ मनन गनछु, र तपाईंका सबै शिक्तशाली कायर्ह मािथ िचन् तन 
गनछु।"   
   यस मािमलामा हाॆो िनिम्त अिहले पिन फरक छैन, चाहे सामूिहक 
ःतरमा होस ् र अझै व्यिक्तगतःतरमा होस।् तर व्यिक्तगत होस ् वा 
सामूिहक पमा होस ्परमेँ वरले हामीलाई कःतो आिशष िदनभुयो भ े कुरालाई 
िबसर्न कःतो  सिजलो छ, छैन त? 
   व्यवःथाको पःुतकमा व्यक्त गिरएको यस मह वपूणर् नीितलाई यस 
अध्यायमा हामी िनयाल्नेछ । परमेश ् वर र हाॆो बीचमा भएको कारोबार वा 
अन्तिबर् यालाई हामीले निबिसर्कन सिम्झरहन ु ज री छ। आउनहुोस,् यस 
मािमलामा अिघ बढ । 
 
१. इन्िेनीलाई सिम्झन ु
     "सिम्झन ु वा याद गनुर्" भ े शब्द बाइबलमा ूथम ् पटक उत्पि  
९मा देखा पदर्छ। िवँ व जलूलय भएपिछ परमेँ वरले नोहालाई भ ुभएको 
िथयो िक उहाँले आकाशमा इन्िेणी वा र ीिबर ी गोलाकार ठ ाउनहुनेुछ। 
त्यो इन्िेनी परमेँ वर र यस पथृ्वीको बीचमा भएको करार वा सम्झौता िथयो। 
परमेँ वरले यस सारा पथृ्वीलाई जलूलयबाट फेिर ध्वःत बनाउनहुनेुछैन भ े 
उहाँको करार, वाधा वा ूित ा िथयो। 
   उत्पि  ९:८-१७ पढ्नहुोस।् यसमा "सम्झन"े भ  ेशब्द कसरी ूयोग 
गिरएको छ, र यसबाट हामीले के िसक्ने तािक परमेँ वरले हामीलाई के 
गनुर्भयो सो हामीले पिन सिम्झनपुछर् भ  ेधारणालाई िसकाउँदछ? हेन ुर्होस,् "८ 
तब परमेँ वरले नोआ र ितनका छोराह लाई यसो भन् नभुयो, ९ “ितमीह  र 
ितमीह का भावी सन् तानिसत, १० तथा जहाजबाट ितमीह िसत िनः केर आएका 
सबै जीिवत ूाणीह Ñ अथार्त ्, पन्क्षीह , पािलने पशहु , वन-पशहु - 
ितमीह िसत भएका पथृ् वीका सबै जीव-जन् तहु िसत म मेरो करार ः थािपत 
गदर्छु। ११ म ितमीह िसत मेरो यो करार ः थािपत गदर्छु, िक सबै ूाणी फेिर 
किहल् यै ूलयको पानीले नं ट हनेुछैनन ्,अिन पथृ् वीलाई सवर्नाश गनर् फेिर 
किहल् यै जलूलय हनेुछैन।”  १२ अिन परमेँ वरले भन् नभुयो, “जनु करार मेरो 
र ितमीह  र ितमीह का साथमा भएको हरेक जीिवत ूाणीको बीचमा सबै 
पःु त सम् मको िनिम् त म ठहराउँदैछु, त् यसको िचन् ह यही हनु् छ। १३ म बादलमा 
मेरो इन् िेनी राख् तछु, र मेरो र पथृ् वीको बीचमा त् यो एउटा करारको िचन् ह 
हनेुछ। १४ जिहले-जिहले म पथृ् वीमा बादल िफँजाउँछु र बादलमा इन् िेनी देखा 
पछर्, १५ मेरो र ितमीह  अिन हरेक िकिसमको जीिवत ूाणीको बीचमा रहेको 
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मेरो करार म सम् झनेछु। पानीले फेिर किहल् यै सबै ूाणीलाई नाश गन ूलय 
ल् याउनेछैन। १६ जनु बेला बादलमा इन् िेनी देखा पछर्, म त् यो हेरेर यो सधको 
करारलाई सम् झनेछु, जो परमेँ वर र पथृ् वीका सबै जीिवत-जीवातसँग बाँिधएको 
छ।”  १७ यसरी परमेँ वरले नोआलाई भन् नभुयो, “मैले पथृ् वीका सारा ूाणी र 
मेरो बीचमा बाँधेको करारको िचन् ह यही हो।”   
   वाःतिवक पमा भ े हो भने परमेँ वरले आफ्नो ूित ा र करारलाई 
सिम्झन उहाँलाई इन्िेनीको आवँयकता छैन। मानव जगतले बझु्ने 
भाषामामाऽ उहाँले बोल्नभुएको िथयो। यो इन्िेनी हामी मानव ूाणीको िनिम्त 
हो। परमेँ वरले सारा पथृ्वीलाई जलूलय ारा न  गनुर्हनेुछैन भ े परमेँ वरको 
करार र ूित ालाई हामीले पो सिम्झनपुदर्छ। अक  शब्दमा भ े हो भने 
मािनसह ले यो िवशेष करार सम्झन सहयोग गरोस ् भनेर परमेँ वरले 
इन्िेनीलाई रच्नभुएको िथयो। ूत्येक पल्ट जब आकाशमा इन्िेनी देखा पछर् 
परमेँ वरका जनह ले यी कुराह लाई याद गनुर् ज री ठा ुपदर्छ: (१) 
परमेँ वरले दु  मािनसह को पापूित गिरने फैसला वा न्याय-त्यसबेला उहाँले 
पानी पठाउनएुर ितनीह लाई न  गनुर्भयो भने पिछ उहाँले आगो पठाएर न  
गनुर्हनेुछ (२) यस संसारूित उहाँको ूमे (३) र सारा पथृ्वीलाई पानी ारा 
फेिर ध्वःत नपान उहाँको ूित ा। 
   त्यसकारण सिम्झने भ े अवधारणाको मह वपूणर् धारणा हामीले यहा ँ
देख् दछ : परमेँ वरका ूित ाह लाई सिम्झन,ु परमेँ वरका चेतावनीह लाई 
सिम्झन,ु यस संसारमा परमेँ वरले गनुर्हनेु िविभ  िबयाकलापह लाई सिम्झन।ु 
    आजको िवँ वको पिरवेशमा आकाशमा देखा पन ूकृितको िनयममा 
आधािरत िनरन्तर पमा देखा पन इन्िेनी कितको मह वपूणर् छ सोच्न ुअिनवायर् 
छ। िवँ व जलूलय भएको िथयो भनेर िवशेष गरेर धेरै बै ािनकह ले 
अःवीकार गन पिरूआेयमा येशूमा िवँ वास गनह को िनिम्त इन्िेनीको सन्देश 
वै ािनकह को धारणासँग बाझेको पाइन्छ। ूाकृितक िनयमको िबपिरत 
िवँ वजलूलय हनेुछ भ े धारणा जलूलय हनुभुन्दा अिघका मािनसह ले पिन 
िवँ वास गरेका िथएनन ् भनेर एलेन जी ाइटले राख् नभुएको भनाइ अत्यन्तै 
रोचक मा ुपदर्छ। पािशयाकर्  एण्ड ूोफेटःको प.ृ ९७मा "परमेँ वरआफैले 
ःथापना गनुर्भएको कडासँग गािडएको ूाकृितक िनयमह लाई बदल्नहुु  भनेर 
त्यस बेलाका बिु जीवीह ले (वा वै ािनकह ले) तकर्  गरेका िथए" भनेर 
उनले लेखेकी िथइन।् त्यसकारण, जलूलय हनुभुन्दा अिघ नै ूकृितको िनयम 
अनसुार जलूलय हनैु सक्दैन भनेर मािनसह ले बादिबबाद गरेका िथए;  
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िवँ व जलूलयपिछ ूकृितकै िनयमको आधारमा किहल्यै पिन जलूलय भएको 
िथएन भनेर विु जीवी वा वै ािनकह ले तकर् िवतकर्  ूःततु गिररहेको छ। 
    तर िवँ व जलूलय भएको िथयो र यस संसारलाई ूित ाको िचन्ह 
िदनभुएर उहाँले फेिर जलूलयले िवँ व ध्वःत गनछैन भ े ूित ा उहालेँ 
िदनभुएको बाइबलले बताउँदछ। त्यसकारण जब हामी इन्िेनी देख्छ  र 
त्यसको अथर् के हो सो हामी याद गछ  हामी यो कुरामा िवँ वःत हनुसक्छ  
िक आकाशमा देखा पन सनु्दर र ीिवर ी अक्षरह ले उहाँको वचन सत्य छ 
भनेर देखाउँदछ। यिद उहाँले गनुर् भएको ूित ाको वचन हामीले िवँ वास गनर् 
सक्छ  र भरोसा राख् न सक्छ  भने बाइबलमा हाॆो िनिम्त उल्लेख गिरएका 
उहाँका अ  वचनह लाई पिन िकन िवँ वसा नगन? 
   अक  पल्ट जब तपाईँले इन्िेनी देखापछर् तब परमेँ वरका 
ूित ाह लाई सिम्झनहुोस।् परमेँ वरले गनुर्भएको सबै ूित ाह मािथ भरोसा 
राख् न हामी कसरी िसक्ने? 
 
२. िबगतका िदनह को बारेमा  
       इॐाएलीह  परमेँ वरका चिुनएका जाित भएकोले ितनीह लाई 
िदइएका महान ् िवशेषािधकार वा अवसरह लाई ितनीह ले कायम राख् न 
ितनीह  के गनुर्पछर् भनेर उहाँले मोशा ारा अचम्मका आदेशह  िदनभुएको 
िथयो। ती आदेशह  हामीले व्यवःथा ४मा हेर् य । उहाँले ितनीह लाई 
िमौदेशबाट छुटाएर ल्याउनभुएको िथयो। व्यवःथा ४:३४मा उल्लेख गिरएको 
छ: "परमूभलेु िमौमा ितमीह का आखँाका अिग जाँच गरेर उदेकका 
िचन् हह  र आँ चयर्कमर्ह  देखाई यु  लड़ेर, आफ् नै बाहबुल र फैिलएको 
पाखरुा ूयोग गरेर, भयानक आत ारा अक  जाितबाट आफ् नो िनिम् त एक 
जाित िनमार्ण गनुर्भएझ अक  कुन ईँ वरले यः तै गनर् ूयत् न गरेको छ?" अक  
अथर्मा भ े हो भने परमेँ वरले ितनीह को िनिम्त महान ्कायर्ह माऽ गनुर्भएन, 
तर कुन कायर्ह ारा सो काम फ े गिरयो त्यो ितनीह ले किहल्यै निबसर्ने 
खालका िथए। ितनीह को िनिम्त उहाँले गनुर्भएको कामह  चानचनु िथएन 
तर महान ्िथए। 
   इॐाएलीह ले के सिम्झनपुछर् भनेर व्यवःथा ४:३२-३९ लेिखएको 
छ। उहाँका महान ् कायर्ह  ितनीह ले सिम्झरहन ु िकन मह वपूणर् िथयो? 
हेन ुर्होस:् "३२ यः तो महान ् घटना अिघ किहल् यै घटेको वा सिुनएको िथयो? 
पथृ् वीमा परमेँ वरले मान् छे सिृं ट गनुर्भएको आिदकालको िवषयमा सोध-खोज 
गर। आकाशको वल् लो छेउदेिख पल् लो छेउसम् म पिन यही कुराको िनधो गर। 
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३३ के कुनै अ  जाितले ितमीह ले झ आगोबाट बोल् नहुनेु परमेश ्वरको वाणी 
सनेुको छ र जीिवत रहेको छ? ३४ परमूभलेु िमौमा ितमीह का आखँाका 
अिग जाँच गरेर उदेकका िचन् हह  र आँ चयर्कमर्ह  देखाई यु  लड़ेर, आफ् नै 
बाहबुल र फैिलएको पाखरुा ूयोग गरेर, भयानक आत ारा अक  जाितबाट 
आफ् नो िनिम् त एक जाित िनमार्ण गनुर्भएझ अक  कुन ईँ वरले यः तै गनर् ूयत् न 
गरेको छ? ३५ परमूभ ु नै परमेँ वर हनुहुनु् छ, र उहाँबाहेक अ  कोही छैन 
भनी बझुाउनलाई ती ितमीह लाई देखाइएका हनु ्। ३६ ितमीह लाई 
अनशुासनमा राख् न उहाँले आकाशदेिख आफ् नो सोर सनुाउनभुयो, र पथृ् वीमा 
आफ् नो ठूलो अिग् न ितमीह लाई देखाउनभुयो। ितमीह ले अिग् नबाट उहाँका 
शब् दह  सनु् यौ। ३७ उहाँले ितमीह का िपता-पखुार्लाई ूमे गनुर्भएकोले र 
ितनीह पिछ ितनीह का वंशलाई चनु् नभुएकोले, उहाँले आफ् नो उपिः थित ारा र 
आफ् नो महाशिक्त ारा ितमीह लाई िमौदेिख िनकाल् नभुयो। ३८ ितमीह ले 
आफूभन् दा महान ् र शिक्तशाली जाितह को देशमा ूवेश गरी अिधकार गर भनेर 
आज उहाँले उनीह लाई धपाइिदनभुएको छ। ३९ परमूभ ुनै मािथ ः वगर्मा र 
तल पथृ् वीमािथ परमेँ वर हनुहुनु् छ र उहाँ छोड़ी अ  कोही छैन भनेर ितमीह ले 
आज थाहा गर र दयमा राख।"   
    इितहासको पाना पल्टाएर इॐाएलीह लाई मोशाले सम्झाउन 
खोज्छन।् सिृ देिख िलएर अझसम्मको इितहासमा जनु काम परमेँ वरले 
ितनीह को िनिम्त गनुर्भयो सो अ  कसैले र कही ँ गरेको छ िक भनेर 
ितनीह बाट जवाफ पाउन उनले सोध्छन।् ितनीह  आफैले आफैलाई सोधेर 
ितनीह ले जःतो अनभुव गरेको त्यःतो अचम्मको काम किहल्यै भएको िथयो 
िक भनेर सोच भनेर उनले अर् हाउँछन।् आफूले आफैलाई नै केही ूँ नह  
गरेर परमेँ वरले ितनीह को िनिम्त के गनुर्भयो सो ितनीह ले महससु ग न ्
भनेर मोशाले बझुाउन ूयास गरेका िथए। आिखरमा आएर ितनीह को 
जीवनमा परमेँ वरले गनुर्भएको महान ् शिक्तशाली कामूित आभािरत हुँदै 
उहाँलाई धन्यवाद चढाउने बानी बसालनु ्भ े मोशाको चाहना िथयो। 
    परमेँ वरले ितनीह लाई गनुर्भएको सबै कामह को मूख्य काम नै 
ितनीह लाई िमौदेशबाट छुट्कारा गरेर ल्याउनभुएको िथयो। अझ अचम्म 
लाग्दो कुरो त उहाँका बचनह  िसनै पहाडमा आगोबाट ितनीह ले सु े गरेर 
बोल्नभुएको िथयो। 
   आिखरमा, परमेँ वरले ितनीह को िनिम्त जे गनुर्भयो त्यसको जवाफमा 
ितनीह बाट मोशाले के अपेक्षा गरेका िथए? हेन ुर्होस,् व्यवःथा ४:४० "आज 
मैले ितमीह लाई िदन लागेका उहाँका िविध र आ ाह  पालन गर, र ितमीह  
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र ितमीह का पिछका वंशको भलो होस ्, र परमूभ ु ितमीह का परमेँ वरले 
अनन् त कालसम् म िदनभुएको देशमा ितमीह को आय ुलामो होस ्।" 
    परमेँ वरले जे जे गनुर्भयो सो लआयिहन िथएन। उहाँले उहाँका 
जनह लाई उ ार गनुर्भयो। उहाँको तफर् बाट ितनीह सँग ःथापना गनुर्भएको 
करारलाई पालन गनुर्भएको िथयो। ितनीह  िमौ देशबाट ःवतन्ऽ भएका िथए 
र अब ितनीह  ूित ा गिरएको देशमा जानै लागेको िथयो। परमेँ वरले 
आफ्नो भाग खेल्नभुएको िथयो; अब ितनीह ले आफ्नो भाग खेल्न आ ान 
गिरएको िथयो। ितनीह को िजम्मेवारी सरल िथयो, केवल उहाँको आ ा 
पालन। 
   यो आ ानमा नयाँ करारमा व्यक्त गिरएको मिुक्तको योजनालाई कसरी 
देखाउँछ? येशूले हाॆो िनिम्त के गनुर्भयो र त्यसको ूत्यु रमा हामीले के 
गनुर्पछर्? हेन ुर्होस,् ूकाश १४:१२ "परमेँ वरका आ ाह  पालन गन र 
येशूमािथ िवँ वास राख् ने सन् तह को धैयर् धारण यसैमा छ।" 
 
३. होिसयार होऊ.....ितमीह ले िबसला 
      व्यवःथा ४:९,२३ पढ्नहुोस।् यहाँ परमेँ वरले के भिनरहनभुएको छ। 
सारा यहूदी रा को िनिम्त उहाँले िदनभुएको यो अितर् र आदेश िकन मह वपूणर् 
िथयो? हेन ुर्होस,् "९ तर होिसयार बस र आफ् नो मनलाई सचेत राख, तािक 
ितमीह ले आखँाले देखेका कुराह  निबसर् र ती ितमीह को सारा जीवनभिर 
ितमीह को मनदेिख नहटून ्। ती ितमीह का छोराछोरीह  र नाित-
नाितनाह लाई िसकाओ।...२३ सावधान रहो! परमूभ ु ितमीह का परमेँ वरले 
ितमीह िसत गनुर्भएको करार नभलु, र उहाँले िनषधे गनुर्भएको कुनै कुराको 
ूितमा ितमीह ले नबनाओ।" 
    "होिसयार होऊ" र "निबसर्" भ े िबयापदले ती पदह मा मूख्य 
ःथान िलएको छ। परमेँ वरले ितनीह लाई के भिनरहनभुएको िथयो िक: 
होिसयार होऊ तािक ितमीह ले निबस स।् अथार्त ्परमेँ वरले ितमीह लाई के 
गनुर्भयो र ितमीह सँग गरेको करार निबसर्। 
   "होिसयार होऊ" भ े िहॄू भाषामा smr ःमर हो। यो िबयापद 
व्यवःथा ४:९मा "आफूलाई सरुिक्षत राख" भ े पिन जनाउँछ। यो व्याक्यांश 
परुानो करारमा जताततै फैिलएको छ। यसको अथर् "राख" वा "सरुिक्षत राख" 
वा "िनगरानी राख" हो। पिहलो पल्ट यो व्याकांश देखा परेको अदनको 
बगचामा िथयो। यो रोचक मा ुपदर्छ।  उनलाई िदएको बगचालाई रेखदेख 
गरेर राख भनेर परमेँ वरले आदमलाई भ ुभएको िथयो (उत्पि  २:१५)। 
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    अब परमेँ वरले मािनसह लाई िवशेष गरेर व्यिक्तगत पमा (िबयापद 
ूयोग गिरएको एक वचन हो) आफूह लाई सरुिक्षत राख, िनगरानी राख नऽ 
ितनीह ले िबिसर्नेछ भनेर भ ुभएको िथयो। यो ःमरण शिक्त हराउने कुरो त 
होइन। हनु त नयाँ पःुताह  आएपिछ िबिसर्ने त हनु्छ नै। तर ितनीह सँग 
रहेको करारूित लापवार्ही नगनर् परमेँ वरले ितनीह लाई सचेत गराउनभुएको 
िथयो। साथै, ितनीह   को हनु ्त्यसूित सजग भइरहनपुदर्थ्यो र परमेँ वरको 
साम,ु अ  िहॄूह को साम,ु ितनीह को बीचमा रहेका नौलो पाहनुाह को साम ु
र ितनीह को विरपिर रहेका रा ह को साम ुकःतो जीवनशैली वा आःथा 
देखाउन ुत्यसमा सजग रहन आ ान गिरएको िथयो। 
    व्यवःथा ४:९ फेिर पढ्नहुोस।् िवशेष गरेर ितनीह का छोराछोरीह  
र नातीनाितनाह लाई पिन िसकाऊ भिनएको छ। त्यस ूिबयाले ितनीह लाई 
निबसर्न कसरी सघाउँछ? हेन ुर्होस,् त्यो पद र अ  पिन "९ तर होिसयार बस र 
आफ् नो मनलाई सचेत राख, तािक ितमीह ले आखँाले देखेका कुराह  निबसर् र 
ती ितमीह को सारा जीवनभिर ितमीह को मनदेिख नहटून ्। ती ितमीह का 
छोराछोरीह  र नाित-नाितनाह लाई िसकाओ। १० होरेबमा ितमीह  परमूभ ु
ितमीह का परमेँ वरको सामनु् ने उिभएको िदनको सम् झना गर, जब उहाँले 
मलाई भन् नभुयो, “मेरा वचन सनु् नलाई मािनसह लाई मेरो साम ु भेला गर ्, र 
त् यस देशमा बाँचञु् जेल ितनीह ले मेरो डर मान् न िसकून ् अिन ती वचन आफ् ना 
छोराछोरीह लाई पिन िसकाऊन ्” ( व्यवःथा ४:९-१०), "५ ितमीह ले 
परमूभ ुआफ् ना परमेँ वरलाई आफ् नो सारा दयले आफ् नो सारा ूाणले र 
आफ् नो सारा शिक्तले ूमे गर। ६ मैले आज ितमीह लाई सनुाएका आ ाह  
आफ् नो मनमा राख। ७ ती ितमीह ले आफ् ना छोराछोरीह लाई होिसयारीसाथ 
िसकाओ। घरमा बः दा, बाटोमा िहँ  दा, ढल् केर सतु् दा र उ  दा ितनको चचार् 
गर। ८ ती आफ् ना हातमा िचन् हको लािग किसराख। ती ितमीह को िनधारमा 
बाँिधराख। ९ ती आफ् ना घरका ारको चौकोस र मूल ढोकाह मा लेख" 
(व्यवःथा ६:५-९)।  
    ती कुराह  निबसर्न ु र ितनीह बाट दयलाई टाढा नराख् न ु भनेको 
लग ै आउने पःुताह लाई िसकाउन ु भनेर मोशाले गरेको आ ान संयोग 
िथएन। तत्काल इॐाएलीह लाई परमेँ वरले के गनुर्भयो सो ितनीह का 
छोराछोरीह ले सु ुमाऽ होइन बराबर सनुाउँदा ितनीह ले पिन निबिसर्ने बानी 
बसािलन्थ्यो। त्यसकारण परमेँ वरका चिुनएका जनह लाई उहाँले के गनुर्भयो 
सो किहल्यै निबसर्न वा सो ानलाई सरुिक्षत राख् न एक पःुतादेिख अक  पःुता 
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अिन अक  पःुताले सनु्दै गन र सनुाउँदै गनुर्भन्दा अ  मौिलक उपाय अ  के 
होला र? 
    ूभ ुयेशूले तपाईँलाई के गनुर्भयो सो अ ह लाई सनुाउँदा ितनीह माऽ 
होइन तपाईँलाई पिन कःतो फाइदा अनभुव भएको िथयो? तपाईँको जीवनमा 
परमेँ वरको अगवुाइ अ ह लाई सनुाउँदा उहाँको अगवुाइलाई निबसर्न कसरी 
सहयोग भएको िथयो? 
 
४. त  खाइयो र भिरपूर भइयो 
     सेभेन्थ-डे एडभेिन्टःट चचर्को उच्च कायर्लय जनरल कन्फरेन्समा 
३४ वषर्सम्म चचर्को अगवुा भएर काम गरेका एक जना व्यिक्तले एउटा कथा 
सनुाएका िथए। धेरै वषर् अिघ उनी र उनका ौीमती एयर पोटर्मा आएपिछ 
ितनीह को एउटा सटुकेस हराएको थाहा पाए। सटुकेस िनकाल्ने ठाउँमा 
सटुकेस नआउँदा ितनीह  त्यही ँघुडँा टेकेर आफ्नो हराएको सटुकेस पाउन ्
भनेर ितनीह ले ूाथर्ना गरेका िथए। धेरै वषर्पिछ फेिर त्यही घट्ना भएको 
िथयो भनेर उनले सनुाए। उनले आफ्नी िचिन्तत ौीमतीलाई भिनन,् "सतुार् 
नगर, िकनभने िबमाले सोधभनार् िदइहाल्छ िन।" 
    मािथको कथालाई मनमा राखेर व्यवःथा ८:७-१८ पढ्नहुोस।् उहाँका 
जनह लाई परमेँ वरले के खबरदारी िदइरहनभुएको छ? वतर्मान पिरूआेयमा 
पिन हाॆो िनिम्त त्यो िकन अथर्पूणर् हनुपुदर्छ? हेन ुर्होस,् "६ परमूभ ुितमीह का 
परमेँ वरका मागर्मा िहँड़ेर र उहाँको भय मानेर उहाँका आ ाह  पालन गर। 
७ िकनिक परमूभ ु ितमीह का परमेँ वरले ितमीह लाई एउटा असल देशमा 
लैजानहुुँदैछ। त् यहाँ खोलानाला र मूल फुटेका पानी पहाड़ र बसी भएर 
बग् छन ्। ८ त् यो देश गहँू, जौ, दाख, नेभारा, दािरम, भिाक्षको तेल र महले 
भिरएको छ। ९ त् यस देशमा ितमीह लाई अन् नको अभाव हनेुछैन। त् यहाँ 
ितमीह लाई कुनै कुराको घटी हनेुछैन। त् यस देशमा ढु ाह  फलामका छन ्, 
र त् यहाँका पहाड़बाट ितमीह ले तामा िनकाल् नेछौ। १० जब ितमीह  तपृ् त 
होउञ् जेल खान पाउनेछौ, तब ितमीह लाई िदनभुएको असल देशको िनिम् त 
ितमीह ले आफ् ना परमेँ वरको ूशंसा गर। ११ सावधान बस! मैले 
ितमीह लाई आज िदएका उहाँका आ ाह  र उहाँका िविधिवधान उल् ल न 
गरेर परमूभ ुितमीह का परमेँ वरलाई नभलु। १२ नऽता जब ितमीह  खाएर 
तपृ् त हनेुछौ, र राॆा-राॆा घरह  बनाएर बः नेछौ, १३ जब ितमीह का बगाल 
र बथानको विृ  भएर जानेछ, र ितमीह का सनुचाँदी र ितमीह िसत भएका 
सबै थोक ूशः त हनेुछन ्, १४ तब ितमीह  अह ारी भएर ितमीह लाई 
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दासत् वको देश िमौबाट ल् याउनहुनेु परमूभ ुितमीह का परमेँ वरलाई भलु् नेछौ। 
१५ उहाँले ितमीह लाई िवषाल ुसपर् र िबच् छीह  भएको, िनजर्ल र खो भिूम 
भएको िवशाल र भयानक उजाड़-ः थानको बीचमा डोर् याउनभुयो। उहाँले 
ितमीह का िनिम् त च ानबाट पानी िनकाल् नभुयो। १६ अन् त् यमा ितमीह को 
भलो होस ् भनेर उजाड़-ः थानमा ितमीह का पखुार्लाई थाहा नभएको मन् न 
खवुाएर उहाँले ितमीह लाई नॆ तलु् याउनभुयो र जाँच् नभुयो। १७ “हाॆा 
हातको शिक्त र बलले नै यो धन-सम् पि  हामीले कमाय ” भनी ितमीह ले 
मनमा सोचौला। १८ तर परमूभ ु ितमीह का परमेँ वरलाई सम् झ, िकनिक 
उहाँले नै ितमीह लाई धन-सम् पि  ूाप् त गन शिक्त िदनहुनु् छ। यसरी नै उहाँले 
ितमीह का पखुार्ह िसत बाँध् नभुएको करार िः थर गनुर्हनु् छ, जो आजसम् म 
छँदैछ।"   
   परमेँ वरूित िन ावान भएर उहाँको मागर्मा िहँड्नेलाई उहाँले के 
गनुर्हनेुछ सो थाहा पाउनहुोस।् ितनीह ले अचम्मको र असल जिमनमाऽ 
ितनीह ले पाउने होइन जनु "देशमा अन् नको अभाव हनेुछैन। त् यहाँ 
ितमीह लाई कुनै कुराको घटी हनेुछैन" (व्यवःथा ८:९) तर त्यस भिूममा 
ितनीह लाई अत्यन्तै ठूलो आिशष पाउनेछ रे। ितनीह ले पाउने आिशष 
ःप पमा यसरी िकटान गिरएको छ " बगाल र बथानको विृ  भएर जानेछ, 
र ितमीह का सनुचाँदी र ितमीह िसत भएका सबै थोक ूशः त हनेुछन ् र 
घरह  पिन बनाउनेछौ" (व्यवःथा ८:१३,१२) रे। त्यसको अथर् यस संसारमा 
ितनीह लाई चािहने सबै भौितक सिुवधाह  पाउनेछन ् भनेर मोशा ारा 
परमेँ वरले ूित ा गनुर्भएको िथयो। 
    आफूलाई चाहेको र आवँयकता परेको सबै थोक ूाप् त भएपिछ 
त्यसपिछ के त? के त्यही भौितक सिुवधामामाऽै अलमिलएर बःने त? भौितक 
सिुवधा र सम्प ताले जिहले पिन एउटा खतरा िनम्त्याउन सक्छ त्यो हो ती 
सबै सिुवधा र धनसम्पि  कमाउने शिक्त परमेँ वरले नै िदनहुनु्छ भ े सत्य 
आत्म ानलाई िबसर्न ु(व्यवःथा ८:१८)। 
   सु मा ितनीह ले परमेँ वरलाई निबसला। तर ितनीह लाई चाहेको 
र आवँयकता भएको सबै भौितक सिुवधाह  पाउन थालेपिछ ितनीह ले 
आफ्नो िवगतको इितहासलाई िबिसर्न सम्भावना िथयो। परमेँ वरले 
ितनीह लाई "होरेबबाट िहँड़ेर ितनीह ले देखेको िवशाल र महाभय र उजाड़-
ः थानबाट भएर एमोरीह  बः ने पहाड़ी देशितर" अगवुाइ गनुर्भएको िथयो 
(व्यवःथा १:१९)। तर ितनीह को आफ्नै खबुी, दक्षता, चलाखी र बाहबुलले 
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ती सबै आजर्न गरेर आफ्नै खु ामा उिभएर सफल हनु गएको हो भ े आटँ 
गनुर् नै ितनीह को िनिम्त नै जोिखम िथयो। 
   तर ितनीह  आफ्नो खु ामा आफै उिभएको र आफ्ना उपलब्धीह मा 
परमेँ वरको केही हात छैन भनेर ितनीह  नसोचोस ्भनेर परमेँ वरले खबरदारी 
गनुर्भएको िथयो। दभुार्ग्यवस, िवशेष गरेर पिछका अगमवक्ताह को लेख पढ्दा 
ितनीह ले त्यही ँ मनोिदशाितर लागेका िथए र धनसम्पि मालाईमाऽ भगवान 
भ  पगेुपिछ ितनीह को ददुर्शा कःतो भएको िथयो सो थाहा पाइन्छ। 
   त्यसकारण, सबै भौितक सिुवधाले सम्प  भएपिछ परमेँ वरलाई 
निबिसर्न ुभनेर मोशाले इॐाएलीह लाई सजग गराएका िथए। ितनीह मा जे 
फिलफाप भए वा भौितक सिुवधाह  ितनीह ले पाए त्यो परमेँ वरबाट नै 
आएको हो भनेर िबिसर्नहुु  र भौितक आिशषह मा नै अलिमिलएर 
परमे रलाई िविसर्ने धोखावाजीमा नपनुर् भनेर मोशाले आ ान गरेका िथए। 
शताब्दीय  पिछ येशू आफैले िबऊ छन अितर्कथामा यो खबरदारी गनुर्भएको 
िथयो, "यस संसारको िफबी र धनको मोह र अ  थोकको लालच आएर 
वचनलाई िनसािसिदन् छन ्। ती फलवन् त हुँदैनन ्"  (मकूर् स ४:१९)। 
   हामीमा जितसकैु भौितक सम्प ता वा सिुवधाह  भएतापिन, हाॆा सबै 
भौितक शरीर र रगतले जिमनको प्वाल वा आगोको िचताले पिखर्रहेको हनु्छ। 
धनसम्पि ले ल्याउने खतराको बारेमा त्यसले हामीलाई के बताउँदछ? के हाॆा 
धनसम्पि , उपलब्धीह , नाउँ, यशले होइन तर परमेँ वरले हामीलाई त्यस 
िचहान वा िचताबाट उम्काउनहुनु्छ भनेर हामीले सिम्झन ुपदन र? 
 
५. ितमीह  दास िथयौ भनेर याद गनुर् 
   व्यवःथाको पःुतकमा लेिखएको देहायका पदह  पढ्नहुोस।्  
परमेँ वरले इॐाएलीह लाई के िवशेष कुरा किहल्यै पिन निबसर्न ुभ  ुभएको 
िथयो र िकन? हेन ुर्होस,् व्यवःथा ५:१५ "ितमीह  िमौमा कमारा हुँदा कसरी 
परमूभ ुितमीह का परमेँ वरले आफ् नो बाहबुल र फैिलएको पाखरुा ूयोग गरी 
ितमीह लाई िनकालेर ल् याउनभुयो, सो याद राख। यसैकारण परमूभ ु
ितमीह का परमेँ वरले शबाथ मान् न ितमीह लाई आ ा गनुर्भएको हो।", 
व्यवःथा ६:१२ "तब होिसयार गर, र ितमीह लाई दासत् वको देश िमौबाट 
िनकाली ल् याउने परमेँ वरलाई नभलु् नू।", व्यवःथा १५:१५ "िमौमा ितमीह  
कमारा हुँदा परमूभ ु ितमीह का परमेँ वरले ितमीह लाई मकु्त गनुर्भएको 
कुराको सम् झना गर। त् यही कारणले आज म ितमीह लाई यी आदेश 
िदँदैछु।", व्यवःथा १६: ३,१२ "३ खिमर हालेको रोटीसगँ त् यो नखानू। सात 
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िदनसम् म अखिमरी रोटी खानू। यो कं टको रोटी हो, िकनभने िमौबाट ितमीह  
हतार-हतार गरी आयौ। िमौबाट िनक् लेर आएको ितमीह ले जीवनभिर सम् झना 
राख् नलाई यो खानपुरेको हो।...१२ याद राख, ितमीह  िमौमा कमारा-कमारी 
िथयौ, र यी िविधह  होिसयारीसगँ पालन गर।" र व्यवःथा २४:१८,२२ "१८ 
ितमीह  िमौमा कमारा हुँदा परमूभ ुपरमेँ वरले ितमीह लाई मकु्त गनुर्भएको 
कुरो सम् झना राख। यसकारणले मैले ितमीह लाई यसो गन आ ा िदएको 
हुँ।...२२ िमौमा ितमीह  कमारा भएका कुरा सम् झना राख। यही कारणले 
मैले ितमीह लाई यसो गन आ ा िदएको हुँ।"   
     परमेँ वरले इॐाएलीह लाई कसरी अचम्म तिरकाले िमौ देशबाट 
छुटाएर ल्याउनभुयो सो ितनीह को िदमागमा िनरन्तर पमा रािखराख् न उहाँले  
परुानो करारभिर उल्लेख गनुर्भएको हामीले देख् दछ । हजार  वषर्पिछ पिन आज 
यहूदी भक्त जनह ले िनःतार चाड मनाउँछन।् परमेँ वरले ितनीह लाई के 
गनुर्भयो सो यस चाड ःमारकको पमा ितनीह लाई याद िदलाइरहेको हनु्छ। 
ूःथानको पःुतक नै ितनीह  निबसुर्न भनेर त्यसैमा यो आदेश उल्लेख 
गिरएको छ, "२४ “ितमीह ले यी कुरा सदाको िनिम् त एक रिहरहने िविध 
ः व प आफू र आफ् ना भावी सन् तानका लािग मान् नू। २५ जब ितमीह  
परमूभलेु ूित ा गरेर िदनभुएको देशमा पः नेछौ, तब ितमीह ले यो चाड़ 
मान् नू। २६ जब ितमीह का छोराछोरीले यस चाड़को अथर् के हो भनी 
सोध् छन ्, २७ तब ितमीह ले भन् नू, Õयो परमूभकुो िनः तार-चाड़को बिलदान 
हो। उहाँ िमौमा इॐाएलीह का घरह बाट भएर जानभुयो, र उहाँले 
िमौीह लाई ूहार गनुर्हुँदा हामीह का घरचािहँ उहाँले छो  नभुएको िथयो।” 
तब मािनसह ले िशर िनहरुाएर आराधना गरे" (ूःथान १२:२५-२७)।  
   आज हामी येशूभक्तह को िनिम्त िनःतार चाडको  ूितक येशू भी  
हनुभुएको छ। उहाँले हामीलाई पापको राज्यबाट ःवतन्ऽ गनुर्भएको छ: 
"हाॆो िनः तारको थमुा, भीं टको बिलदान भइसकेको छ" (१ कोिरन्थी 
५:७)।  
    एिफसी २:८-१३ पढ्नहुोस।् पावलले गैर यहूदी इसाईह लाई 
सम्बोधन गरेका िथए। ती यहूदी जाितभन्दा बािहरका िवँ वासीह लाई के याद 
गनुर्पछर् भनेर उनले भनेका िथए? व्यवःथाको पःुतकका इॐाएलीह लाई के 
सिम्झनपुछर् भनेर भनेको कुरा यहाँ कसरी िमल्दछ? हेन ुर्होस,् "८अनमुहबाट 
िवँ वास ारा ितमीह ले उ ार पाएका छौÑ र यो ितमीह  आफैबाट होइन, यो 
त परमेँ वरको वरदान होÑ ९ कमर्ह ारा होइन, नऽता मािनसले घमण् ड 
गनछ। १० िकनिक हामी असल कामह का िनिम् त भीं ट येशूमा सजृना 
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गिरएका उहाँका हातका सीप ह । हामी ती बमोिजम िहँड़  भन् ने हेतलेु 
परमेँ वरले पिहलेबाटै ती तयार गनुर्भएको िथयो। ११ यसकारण याद राख, 
अिघ ितमीह  शरीरअनसुार अन् यजाित छँदा शरीरमा हातबाट खतना 
गिरएकाह ले ितमीह लाई बेखतनाका मान् दथे। १२ याद राख, ितमीह  त् यस 
बेला भीं टबाट अलग, इॐाएलका नागिरक हकबाट बािहर भएका िथयौ, र 
ूित ाका करारह बाट िबराना, आशा नभएका र यस संसारमा परमेँ वररिहत 
िथयौ। १३ तर ितमीह , जो त् यस बेला भीं ट येशूबाट टाढ़ा िथयौ, अब 
भीं टको रगतले निजक भएका छौ।"   
    यहूदी जाित वा रा भन्दा बािहरका मािनसह लाई भी ारा 
परमेँ वरले के गनुर्भयो सो ितनीह ले सिम्झयोस भ े पावलले चाहेका िथए। 
येशूले ितनीह लाई कसबाट उ ार गनुर्भयो र ितनीह मािथ परमेँ वरको 
अनमुह खन्याइएकोले ितनीह  अब के भयो सो ितनीह ले सोच्नपुदर्थ्यो। 
जसरी इॐाएलीह को उ ारमा ितनीह को अथक ूयास वा धमर्कमर् ारा होइन 
र परमेँ वरको अगािड ितनीह ले फुतीर् अपेक्षा गिरएको िथएन ब  परमेँ वरकै 
ूयासले ितनीह लाई उ ार गिरएको िथयो, त्यसरी नै ती गैर यहूदी 
िवँ वासीह लाई पिन परमेँ वरकै अनमुहले उ ार गनुर्भएको िथयो भनेर 
ितनीह ले सिम्झनपुदर्थ्यो। ितनीह  ूित ाका करारबाट बािहरका भएतापिन, 
येशू भी ारा ितनीह  परमेँ वरमा िमल्ने अवसर पाएका िथए। 
    चाहे उजाड ःथानमा याऽा गिररहेका यहूदीह  होस,् एिफसीका 
इसाईह  होस ् वा संसारका जहा ँ रहेतापिन सेभेन्थ-डे एडभेिन्टःटह  होउन,् 
हामीह  सबैले यो याद गनुर् र निबिसर्न ुअत्यन्तै ज री छ िक परमेँ वरले 
भी ारा हामीलाई के गनुर्भयो। त्यसैकारण हामीलाई यी कथन िदइएको छ: 
"िदनको एक घन्टा येशूको जीवनको बारेमा ध्यान गनुर् हाॆो िनिम्त िहतकर  
हनु्छ। उहाकँो जीवनको िबन्दिुबन्दलुाई केलाएर सोच्नपुदर्छ। हामीह को 
िदमागले येशूको जीवनको बारेमा कल्पना गनुर् पदर्छ। िवशेष गरेर उहाँका 
अिन्तम िदनह ूित ध्यान िदन ुहाॆो िनिम्त असल हनु्छ। जब उहालेँ हाॆो 
िनिम्त गनुर्भएको महान ् बिलदानको बारेमा सोच्दछ  तब उहाँमािथ हाॆो 
आःथा, भरोसा अझ िनरन्तर पमा बिलयो भएर जानेछ, उहाँूित हाॆो 
मायामोह गिहिरन्दै जानेछ र उहाकँो आत्माले भिरभराऊ भएर चल्न हामी 
सक्षम ् हनुसक्छ ।"-एलेन जी ाइट, द िडजाएर अभ एजेज,् प.ृ ८३बाट 
पान्तिरत। 
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उपसंहार:  
"ओहो! गलत काममा फिसरहन चाउने परमेँ वरका सिृ  वा जनह को 
िनिम्त बादलमा इन्िेनी रािखिदनभुएर उहाँको करार वा मािनसह को सव म 
िहतको चाहना उहाँको ूितव ताको िचनोले उहाँको महान ् कृपा, क णा, 
अनमुह र सदाशयतालाई कसरी देखाउँदो रहेछ!  जब इन्िेनी देखा पछर् तब 
आफ्नो करार सिम्झनेछु भनेर परमेँ वरले आफ्नो ूितव ता जनाउनहुनु्छ। 
त्यसको अथर् उहाँले िबसर्नहुनु्छ भनेको होइन; तर उहाँले हाॆो भाषा वा 
लवजमा बोल्नभुएको िथयो। हामीले हाॆ ै भाषा वा बोलीले उहाँलाई अझ 
राॆोसँग बझु्न सक  वा िच  सक  भ े उहाँ चाहनहुनु्छ। पःुत  पिछका 
सन्तानह ले जब मिहमामय सनु्दर इन्िेनी आकाशमा देखा पछर् तब 
ितनीह का बाबआुमाले जलूलयको कथा ितनीह लाई सनुाउन ् भ े 
परमेँ वरको चाहना िथयो। अत्यन्त महान ् उच्च परमेँ वरले आफ्नो धन ु
िनहरुाएर बादलमा राख् नहुुँदा अब सारा पथृ्वी पानीबाट न  हनेुछैन भ े उहाँको 
बाचा सबैलाई सनुाउन ्भ े उहाँ चाहनहुनु्छ। त्यसरी पःुत  पःुत सम्म ईँ वरीय 
ूमेको गवाही ितनीह ले थाहा पाउन ्र परमेँ वरमािथ ितनीह को आःथा र 
भरोसा बिलयो हनु सकुन।्"-एलेन जी ाइट, पािशयाकर्  एण्ड ूोफेटस,् प.ृ 
१०६,१०७बाट पान्तिरत। 
   इसाई जगतको सु देिख आजसम्म यस संसारमा कुनै चचर् छैन जसले 
अ  सम्प  चचर्का मािनसह को धन र सिुवधाको उपभोग गनर् सकुन।् कुन ्
मोलमा आफूसँग भएको धन, ूभाव र आित्मकता अ को िहतमा उपयोग 
नगिर बःने? इसाईह को मूल्यमान्यता, गणु र ःवाथर्त्यागको गणुःतरलाई 
धनसम्पि  र भौितक सिुवधाह  किहले उचालेको छ र वा सक्छ र? अथार्त ्
धनसम्पि , भौितक सिुवधा र आफूले चाहेका कुराह  पूरा भयो भन्दैमा 
आित्मक ःतर वा परमेँ वरसँगको निजकता हनु्छ र वा हनुपुछर् र? तर 
ूायजसो त्यसो भएको पाइन्दैन अथार्त:् मािनसह मा जित धेरै भयो त्यित 
आफूह  आफ्नै खु ाले उिभएको र कसैको भरोसामा आफू नउचिलएको वा 
उचिलन आवँयक नै छ भ े मनिःथितले ढाकेको हनु्छ र परमेँ वरूितको 
भरोसामा पिन ितनीह  कमजोर हनु िनहुँ खोिजरहेको हनु्छ। धनसम्पि , 
फिलफाप, सिुवधासम्प ता जितसकैु असल भएतापिन (आिखरमा छ िदन काम 
गर भ े परमेँ वरको आदेश अनसुार कोही आफ्नो मेहनतले धनी भयो भने 
त्यसलाई खराब भ  िमल्दैन) आित्मक जीवनमा ितनीह  धराप हनु सक्छ वा 
आित्मक जीवनलाई िनःसासी िदन सक्छ। 
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िचन्तनमनन: 
अ.   धनसम्पि , सिुवधा, सम्प ताले मािनसह को आित्मक जीवनलाई 

कसरी असर पानर् सक्छ? फेिर एक देशका धनी मािनस वा एक धनी 
मािनसको िनिम्त आफूभन्दा अ  धनी देख्दा आफू गिरब भएको 
महससु गन मािनसको बानी पिन गजब नै छ। धन सम्प ी वा 
सम्प ताले आित्मक खतराह  सजृन सक्नेबाट बच्न के के उपायह  
हनुसक्छन?् 

आ.   यस संसारमा येशूको आिखरी िदनह को बारेमा सोच्नहुोस ् र त्यसले 
हामीूित परमेँ वरले देखाउनभुएको ूमे कसरी ूकट गरेको छ र 
उहाँको ूमेको वाःतिवकतालाई हामीले िकन किहल्यै पिन िबिसर्नहुु ? 
तपाईँूित परमेँ वरको िहत वा भलाइ ूकट भएको अ  केही सोच्न 
सक्नहुनु्छ? परमेँ वरको सदाशयता र हामीूित उहाँले गन भलोको 
वाःतिवकतालाई हाॆो िदमागमा िकन रािखरहनपुदर्छ? 

इ.  बाइबलबाट र इन्िेनीबाट बताएतापिन कितपय वै ािनकह ले 
जलूलयबाट पथृ्वी नाश भएको छैन  र छ िदनमा संसारको सिृ  
भएको होइन भनेर िसकाउँदछन।् सात  िदन साबथको ःमरणले गदार् 
छ िदनमा संसारको उत्पि  भएको हो भनेर ूमाण भएतापिन कितपय 
इसाईह ले साबथ िदनको गिरमामयलाई फ्याँिकन्दा परमेँ वरले 
िवँ वास नगन चाहे वै ािनक वा धािमर्कह  िकन नहोस ्आफूह  नै 
िठक छु भ  ेमनिःथितलाई कसरी उब्जाउँछ? संःकार, हाॆो समाज, 
संःकृित, दशर्न र िव ानले हाॆो आःथामा कसरी शिक्तशाली पमा 
ूभाव पानर् सक्छ, सोच्नहुोस।् 
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कथा १० 
एसओएस अथार्त ्सङ् कटमा सहयोग गन परमेँ वरको ससुमाचारवाहक 

जा  सो-ही, १९, दिक्षण कोिरया 
 

यवुा अवःथामै, ूभकुो िनिम्त अ देशमा गएर 
ससुमाचारवाहक हनु मैले चाहेको िथए।ँ तर कसरी? भ  े
ूँ न मेरो िदमागमा गञु् जीरहेको िथयो। म सानै हुँदा मेरो 
बबुाको देहान्त भएको िथयो। इसाई भ े को हो भ े 
थाहा पाउन मेरी आमामाऽै एक जना िथइन।् अ  सबै 

आफन्तह  झाँबी, तन्ऽमन्ऽ गन, झारफुक गन र मरेका पूखार्ह लाई पूजा 
गदर्थे। हामी दिक्षण कोिरयाका बािसन्दा ह । 
   एक िदन मेरी आमाले मलाई रमाइलो खबर सनुाइन।् "एक जना 
अध्यापकलाई मैले िचनेको छु। उनले अ  देशह मा ससुमाचारवाहकह  
पठाउँछन।् ितॆो सपनाको बारेमा उनी ितमीिसत कुरा गनर् चाहन्छन,्" उनले 
मलाई सनुाइन।् 
  म अत्यन्तै खशुी भए।ँ त्यस अध्यापकसँग भेट्न मैले समय िमलाए। 
केही िदनपिछ म त्यस अध्यापकलाई भेट्न जाँदै िथए, एक हलु यवुा यवुतीह  
बाटोमा भेट। सबैले  देख् नेगिर ितनीह ले टी-शटर् लगाइरहेका िथए। ती टी-
शटर्ह मा "एसओएस" अथार्त आपद पदार् गहुार माग्ने शब्द लेिखएको िथयो। 
अिन बाटोमा ितनीह सँग भेटेर िचनापचीर् गर। त्यसबेला ितनीह ले मलाई 
पिन निजकैको सेभेन्थ-डे एडभेिन्टःट चचर्मा भइरहेको ससुमाचारीय कायर्बममा 
सिरक हनु िनम्तो िदए। ती यवुायवुतीह सँग ितनीह को चचर्मा गए।ँ काठले 
बनाएको त्यो चचर् मलाई सार् है मन परेको िथयो।  
  जब म इसाई हुँ भनेर त्यस पाःटरले थाहा पाए, तब मलाई साबथको 
बारेमा केही थाहा छ िक भनेर उनले मलाई सोधे। म त आइतबार चचर्मा 
जान्थ। हप् ताको सात  िदनमाऽ साबथ हो भनेर मलाई त्यस पाःटरले 
िसकाए। जब उनले मसँग कुरा गद िथए, तब मेरो दय जिलरहेको िथयो। 
त्यसैबेला, मेरो मोबाइल बज्यो। त्यो फोन अध्यापकको िथयो, र मेरो िनिम्त 
उनी पखीर्रहेका िथए। यो अचम्मको िथयो। उनीसँग धेरै कुराह  गनर् चाहेको 
िथए,ँ तर जब पाःटरले मसँग कुरा गद िथए, उनका वचनह ले मेरो मनमा 
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घचघचाइरहेका िथए। त्यस अध्यापकलाई म अक  िदन आउँछु भनेर वचन 
िदए।ँ 
   त्यस िदन बेलकुा, मैले साबथ, दोॐो आगमन, परमेँ वरको न्याय, 
उहाँले िदनहुनेु मिुक्त, र परमेँ वर र सैतानको बीचमा भइरहेको वैचािरक 
यु को बारेमा मैले िसक। मेरो दय खशुीले गदगद भइरहेको िथयो। 
   अक  िदन, म त्यही मनमोहक काठको चचर्मा बाइबलको बारेमा अ  
कुराह  िसक्न गए।ँ जब म त्यहाँ िथए,ँ तब त्यस अध्यापकले मलाई फेिर 
फोन गरे, म सेभेन्थ-डे एडभेिन्टःट चचर्मा बाइबल अध्ययन गदछु भनेर 
उनलाई सनुाए।ँ त्यस अध्यापक त असाध्यै िरसाएर भन्यो पक् का इसाईह  
एडभेिन्टःटह को िशक्षा पालन गदनन,् र उनले आफ्ना िशक्षाह  मलाई 
सनुाए। त्यसबेला पाःटर पिन सँगै िथए। हाॆो बीचमा जे जे कुरा भइरहेको 
िथयो, सो उनले सनुीरहेका िथए। हाॆो कुराकानी पिछ, त्यस पाःटरले हाॆो 
बीचमा भइरहेको कुराकानीको बारेमा सनुाए। त्यो अध्यापक त बाइबल होइन 
तर पिवऽ आत्मालाईमाऽ मा ुपछर् भ े िवँ वास गिर अ  इसाईह बाट अलग 
भएको इसाई झणु्डको सदःय जःतो भएको उनले मलाई बताए। मेरी आमा 
पिन त्यही समूहकी िथइन।् 
   मलाई द:ुख लाग्यो र मेरी आमाूित िरस पिन उ ो। उनले 
जालझेल खेलेर त्यस समूहमा सिरक हनु ूयास गरेकी िथइन ्भनेर मैले थाहा 
पाए।ँ आमालाई बाइबल पढ्न मैले अनरुोध गर, र एडभेिन्टःट पाःटरसँग 
बाइबल अध्ययन गनर् पिन अनरुोध गर। उनी झन मसँग िरसाइन ्र मेरो कुरा 
नमा े भनेर बताइन।् अब के गन मलाई थाहा भएन। 
   पाःटरले मलाई सहम्यकु एडभेिन्टःट िवँ विव ालयमा भनार् हनु 
सल्लाह िदए। "त्यहाँ ितमीले बाइबलको बारेमा अझ धेरै िव ाह  िसक्न 
सक्छौ र ितॆी आमालाई पिन सत्यमा डोर् याउन सक्ने हनेुछौ," उनले मलाई 
भने। 
   जब म िवँ विव ालयमा अध्ययन गनर् थाल, तब मेरी आमाको िरस 
नरम हनु थाल्यो। म के िसक्दैछु सो मैले उनलाई सनुाए ँ जानाजानी घरमा 
केही बाइबल अध्ययनका िविभ  साममीह  घरमा राख। अिल अिल गरेर, 
उनले यु ुबाट एडभेिन्टःट सन्देशह  सु  थािलन ्र एडभेिन्टःट पिऽकाह  
पिन पढ्न थािलन।् परमेँ वरको अनमुहले, म २०२० मा त्यस यिुनभिसर्टीबाट 
माजयुट भए।ँ 
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    मेरी आमाको समूह दिक्षण कोिरयामा कोरोना महामारी फैलाउनमा 
अमज भिूमका खेल्नेमा गिनन थािलयो। त्यस समूहले दिक्षण कोिरयामा 
अचािक्लमाऽामा महामारी फैलाएको िथयो। मेरी आमासिहत हजार  
मािनसह लाई त्यस महामारीका िसकार भए। परमेँ वरलाई धन्यवाद िदन्छु 
िक, मेरी आमा िछ ै िनको भइन,् तर मेरी आमाको समूहको चचर् बन्द भयो र 
ितनीह को बीचमा हनेु सभालाई सरकारले मनाही गर् यो। म िवँ वास गछुर् िक 
परमेँ वरको बारेमा पूरा ान मेरी आमाले पाओस ् भनेर उहाँले अगवुाइ 
गिररहनभुएको छ। 
   येशूका यी शब्दह लाई म धेरै मन पराउँछु, "मािनसको पऽु 
हराएकाह लाई खोज्न र उ ार गनर् आएको हो" (लूका १९:१९ 
पान्तिरत)। यो त मलाईनै उहाँले भ ुभएको िथयो। जब म पछािड फकर 

हेछुर्, तब परमेँ वरकै सहायताले मैले ती एसओएस ससुमाचारवाहकह लाई 
भेटेको रहेछु भनेर महससु गदर्छु। मैले मेरी आमाको बारेमा पिन जा  पाए।ँ 
खास गरेर एसओएसको अथर् हो, "ःयालभेशन वा मिुक्त, येशूमामाऽ" 
(Salvation,  Only in  Jesus)। म अिहले एसओएस ससुमाचारवाहक हनेु 
योजनाको तरखरमा छु। मेरी आमा र संसारलाई ूभकुो सत्य समुाचार 
सनुाउने मेरो अठोट ूयास छ। यो नै मेरो सपनाको जवाफ िथयो। 

  -जा  सो-ही 
 

१59-३ 



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /CMYK
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /ARA <FEFF06270633062A062E062F0645002006470630064700200627064406250639062F0627062F0627062A002006440625064606340627062100200648062B062706260642002000410064006F00620065002000500044004600200645062A064806270641064206290020064406440637062806270639062900200641064A00200627064406450637062706280639002006300627062A0020062F0631062C0627062A002006270644062C0648062F0629002006270644063906270644064A0629061B0020064A06450643064600200641062A062D00200648062B0627062606420020005000440046002006270644064506460634062306290020062806270633062A062E062F062706450020004100630072006F0062006100740020064800410064006F006200650020005200650061006400650072002006250635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E0635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E>
    /BGR <FEFF04180437043f043e043b043704320430043904420435002004420435043704380020043d0430044104420440043e0439043a0438002c00200437043000200434043000200441044a0437043404300432043004420435002000410064006f00620065002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d04420438002c0020043c0430043a04410438043c0430043b043d043e0020043f044004380433043e04340435043d04380020043704300020043204380441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d0020043f04350447043004420020043704300020043f044004350434043f0435044704300442043d04300020043f043e04340433043e0442043e0432043a0430002e002000200421044a04370434043004340435043d043804420435002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d044204380020043c043e0433043004420020043404300020044104350020043e0442043204300440044f0442002004410020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200441043b0435043404320430044904380020043204350440044104380438002e>
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /CZE <FEFF005400610074006f0020006e006100730074006100760065006e00ed00200070006f0075017e0069006a007400650020006b0020007600790074007600e101590065006e00ed00200064006f006b0075006d0065006e0074016f002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b00740065007200e90020007300650020006e0065006a006c00e90070006500200068006f006400ed002000700072006f0020006b00760061006c00690074006e00ed0020007400690073006b00200061002000700072006500700072006500730073002e002000200056007900740076006f01590065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f007400650076015900ed007400200076002000700072006f006700720061006d0065006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076011b006a016100ed00630068002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000620065006400730074002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c002000700072006500700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e00670020006100660020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f006300680077006500720074006900670065002000500072006500700072006500730073002d0044007200750063006b0065002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000640065002000410064006f0062006500200061006400650063007500610064006f00730020007000610072006100200069006d0070007200650073006900f3006e0020007000720065002d0065006400690074006f007200690061006c00200064006500200061006c00740061002000630061006c0069006400610064002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /ETI <FEFF004b00610073007500740061006700650020006e0065006900640020007300e4007400740065006900640020006b00760061006c006900740065006500740073006500200074007200fc006b006900650065006c007300650020007000720069006e00740069006d0069007300650020006a0061006f006b007300200073006f00620069006c0069006b0065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069006400650020006c006f006f006d006900730065006b0073002e00200020004c006f006f0064007500640020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065002000730061006100740065002000610076006100640061002000700072006f006700720061006d006d006900640065006700610020004100630072006f0062006100740020006e0069006e0067002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006a00610020007500750065006d006100740065002000760065007200730069006f006f006e00690064006500670061002e000d000a>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /GRE <FEFF03a703c103b703c303b903bc03bf03c003bf03b903ae03c303c403b5002003b103c503c403ad03c2002003c403b903c2002003c103c503b803bc03af03c303b503b903c2002003b303b903b1002003bd03b1002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503c403b5002003ad03b303b303c103b103c603b1002000410064006f006200650020005000440046002003c003bf03c5002003b503af03bd03b103b9002003ba03b103c42019002003b503be03bf03c703ae03bd002003ba03b103c403ac03bb03bb03b703bb03b1002003b303b903b1002003c003c103bf002d03b503ba03c403c503c003c903c403b903ba03ad03c2002003b503c103b303b103c303af03b503c2002003c503c803b703bb03ae03c2002003c003bf03b903cc03c403b703c403b103c2002e0020002003a403b10020005000440046002003ad03b303b303c103b103c603b1002003c003bf03c5002003ad03c703b503c403b5002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503b9002003bc03c003bf03c103bf03cd03bd002003bd03b1002003b103bd03bf03b903c703c403bf03cd03bd002003bc03b5002003c403bf0020004100630072006f006200610074002c002003c403bf002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002003ba03b103b9002003bc03b503c403b103b303b503bd03ad03c303c403b503c103b503c2002003b503ba03b403cc03c303b503b903c2002e>
    /HEB <FEFF05D405E905EA05DE05E905D5002005D105D405D205D305E805D505EA002005D005DC05D4002005DB05D305D9002005DC05D905E605D505E8002005DE05E105DE05DB05D9002000410064006F006200650020005000440046002005D405DE05D505EA05D005DE05D905DD002005DC05D405D305E405E105EA002005E705D305DD002D05D305E405D505E1002005D005D905DB05D505EA05D905EA002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E05D005DE05D905DD002005DC002D005000440046002F0058002D0033002C002005E205D905D905E005D5002005D105DE05D305E805D905DA002005DC05DE05E905EA05DE05E9002005E905DC0020004100630072006F006200610074002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E>
    /HRV (Za stvaranje Adobe PDF dokumenata najpogodnijih za visokokvalitetni ispis prije tiskanja koristite ove postavke.  Stvoreni PDF dokumenti mogu se otvoriti Acrobat i Adobe Reader 5.0 i kasnijim verzijama.)
    /HUN <FEFF004b0069007600e1006c00f30020006d0069006e0151007300e9006701710020006e0079006f006d00640061006900200065006c0151006b00e90073007a00ed007401510020006e0079006f006d00740061007400e100730068006f007a0020006c006500670069006e006b00e1006200620020006d0065006700660065006c0065006c0151002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b0061007400200065007a0065006b006b0065006c0020006100200062006500e1006c006c00ed007400e10073006f006b006b0061006c0020006b00e90073007a00ed0074006800650074002e0020002000410020006c00e90074007200650068006f007a006f00740074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b00200061007a0020004100630072006f006200610074002000e9007300200061007a002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020007600610067007900200061007a002000610074007400f3006c0020006b00e9007301510062006200690020007600650072007a006900f3006b006b0061006c0020006e00790069007400680061007400f3006b0020006d00650067002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f00620065002000500044004600200070006900f900200061006400610074007400690020006100200075006e00610020007000720065007300740061006d0070006100200064006900200061006c007400610020007100750061006c0069007400e0002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /LTH <FEFF004e006100750064006f006b0069007400650020016100690075006f007300200070006100720061006d006500740072007500730020006e006f0072011700640061006d00690020006b0075007200740069002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b00750072006900650020006c0061006200690061007500730069006100690020007000720069007400610069006b007900740069002000610075006b01610074006f00730020006b006f006b007900620117007300200070006100720065006e006700740069006e00690061006d00200073007000610075007300640069006e0069006d00750069002e0020002000530075006b0075007200740069002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400610069002000670061006c006900200062016b007400690020006100740069006400610072006f006d00690020004100630072006f006200610074002000690072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610072002000760117006c00650073006e0117006d00690073002000760065007200730069006a006f006d00690073002e>
    /LVI <FEFF0049007a006d0061006e0074006f006a00690065007400200161006f00730020006900650073007400610074012b006a0075006d00750073002c0020006c0061006900200076006500690064006f00740075002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006100730020006900720020012b00700061016100690020007000690065006d01130072006f00740069002000610075006700730074006100730020006b00760061006c0069007401010074006500730020007000690072006d007300690065007300700069006501610061006e006100730020006400720075006b00610069002e00200049007a0076006500690064006f006a006900650074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006f002000760061007200200061007400760113007200740020006100720020004100630072006f00620061007400200075006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020006b0101002000610072012b00200074006f0020006a00610075006e0101006b0101006d002000760065007200730069006a0101006d002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d00200065007200200062006500730074002000650067006e0065007400200066006f00720020006600f80072007400720079006b006b0073007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /POL <FEFF0055007300740061007700690065006e0069006100200064006f002000740077006f0072007a0065006e0069006100200064006f006b0075006d0065006e007400f300770020005000440046002000700072007a0065007a006e00610063007a006f006e00790063006800200064006f002000770079006400720075006b00f30077002000770020007700790073006f006b00690065006a0020006a0061006b006f015b00630069002e002000200044006f006b0075006d0065006e0074007900200050004400460020006d006f017c006e00610020006f007400770069006500720061010700200077002000700072006f006700720061006d006900650020004100630072006f00620061007400200069002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000690020006e006f00770073007a0079006d002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020006d00610069007300200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200070007200e9002d0069006d0070007200650073007300f50065007300200064006500200061006c007400610020007100750061006c00690064006100640065002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /RUM <FEFF005500740069006c0069007a00610163006900200061006300650073007400650020007300650074010300720069002000700065006e007400720075002000610020006300720065006100200064006f00630075006d0065006e00740065002000410064006f006200650020005000440046002000610064006500630076006100740065002000700065006e0074007200750020007400690070010300720069007200650061002000700072006500700072006500730073002000640065002000630061006c006900740061007400650020007300750070006500720069006f006100720103002e002000200044006f00630075006d0065006e00740065006c00650020005000440046002000630072006500610074006500200070006f00740020006600690020006400650073006300680069007300650020006300750020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020015f00690020007600650072007300690075006e0069006c006500200075006c0074006500720069006f006100720065002e>
    /RUS <FEFF04180441043f043e043b044c04370443043904420435002004340430043d043d044b04350020043d0430044104420440043e0439043a043800200434043b044f00200441043e043704340430043d0438044f00200434043e043a0443043c0435043d0442043e0432002000410064006f006200650020005000440046002c0020043c0430043a04410438043c0430043b044c043d043e0020043f043e04340445043e0434044f04490438044500200434043b044f00200432044b0441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d043d043e0433043e00200434043e043f0435044704300442043d043e0433043e00200432044b0432043e04340430002e002000200421043e043704340430043d043d044b04350020005000440046002d0434043e043a0443043c0435043d0442044b0020043c043e0436043d043e0020043e0442043a0440044b043204300442044c002004410020043f043e043c043e0449044c044e0020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200431043e043b043504350020043f043e04370434043d043804450020043204350440044104380439002e>
    /SKY <FEFF0054006900650074006f0020006e006100730074006100760065006e0069006100200070006f0075017e0069007400650020006e00610020007600790074007600e100720061006e0069006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b0074006f007200e90020007300610020006e0061006a006c0065007001610069006500200068006f0064006900610020006e00610020006b00760061006c00690074006e00fa00200074006c0061010d00200061002000700072006500700072006500730073002e00200056007900740076006f00720065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f00740076006f00720069016500200076002000700072006f006700720061006d006f006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076016100ed00630068002e>
    /SLV <FEFF005400650020006e006100730074006100760069007400760065002000750070006f0072006100620069007400650020007a00610020007500730074007600610072006a0061006e006a006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b006900200073006f0020006e0061006a007000720069006d00650072006e0065006a016100690020007a00610020006b0061006b006f0076006f00730074006e006f0020007400690073006b0061006e006a00650020007300200070007200690070007200610076006f0020006e00610020007400690073006b002e00200020005500730074007600610072006a0065006e006500200064006f006b0075006d0065006e0074006500200050004400460020006a00650020006d006f0067006f010d00650020006f0064007000720065007400690020007a0020004100630072006f00620061007400200069006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200069006e0020006e006f00760065006a01610069006d002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f00740020006c00e400680069006e006e00e4002000760061006100740069007600610061006e0020007000610069006e006100740075006b00730065006e002000760061006c006d0069007300740065006c00750074007900f6006800f6006e00200073006f00700069007600690061002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d002000e400720020006c00e4006d0070006c0069006700610020006600f60072002000700072006500700072006500730073002d007500740073006b00720069006600740020006d006500640020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /TUR <FEFF005900fc006b00730065006b0020006b0061006c006900740065006c0069002000f6006e002000790061007a006401310072006d00610020006200610073006b013100730131006e006100200065006e0020006900790069002000750079006100620069006c006500630065006b002000410064006f006200650020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020006f006c0075015f007400750072006d0061006b0020006900e70069006e00200062007500200061007900610072006c0061007201310020006b0075006c006c0061006e0131006e002e00200020004f006c0075015f0074007500720075006c0061006e0020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020004100630072006f006200610074002000760065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200076006500200073006f006e0072006100730131006e00640061006b00690020007300fc007200fc006d006c00650072006c00650020006100e70131006c006100620069006c00690072002e>
    /UKR <FEFF04120438043a043e0440043804410442043e043204430439044204350020044604560020043f043004400430043c043504420440043800200434043b044f0020044104420432043e04400435043d043d044f00200434043e043a0443043c0435043d044204560432002000410064006f006200650020005000440046002c0020044f043a04560020043d04300439043a04400430044904350020043f045604340445043e0434044f0442044c00200434043b044f0020043204380441043e043a043e044f043a04560441043d043e0433043e0020043f0435044004350434043404400443043a043e0432043e0433043e0020043404400443043a0443002e00200020042104420432043e04400435043d045600200434043e043a0443043c0435043d0442043800200050004400460020043c043e0436043d04300020043204560434043a0440043804420438002004430020004100630072006f006200610074002004420430002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002004300431043e0020043f04560437043d04560448043e04570020043204350440044104560457002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


