
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 

यस अध्यायका मूल पद : हबकूक १:१-४, अय्यूब ३८-४१, यशैया ४१:८-
१४, यिमर्या २९:१-१० र िहॄू १२:१-१३। 

यस अध्यायको मूल सार पद: "आशाले हामीलाई िनराशा गराउँदैन, िकनिक 
हामीलाई िदइएका पिवऽ आत् मा ारा परमेँ वरको ूमे हाॆा दयमा खन् याइएको 
छ।" रोमी ५:५।  

जब चचर्मा चचर्का मािनसह  हँसी, खशुी र रमाइलो गद भेला 
हनु्छन,् गीत गाउँछन ्तब त्यसबेला आशाको कुराह  गनर् सिजलो पिन हनु्छ। 
तर जब हामी अिग्नज्वालामा पदर्छ , तब आशाको बारेमा कुरा गनुर्पिन 
हाःयाःपद हनुसक्छ। जब किठन पिरिःथितह  हाॆा विरपिर घेिरन्छन ् तब 
सबै थोक र ूभकुो ान र उपिःथितको बारेमा सोधपूछ गनर् खोज्छ । 

  इसाई सािहत्यकार सी.एस. िलिवसले बालबािलकाह को िनिम्त 
लेिखएका नािनर्या ौृखलाको पःुतकह मा एउटा िसहँको बारेमा काल्पिनकथा 
रिचएको छ। कसैले त्यस िसहँलाई भेट्न चाहेको िथयो। त्यो िसहँले केही 
गदन र भनेर उसले सोध्यो। त्यसलाई जवाफ िदयो, "त्यो िसहँ सरुिक्षत त 
छैन तर असल छ।" 

   कितपय समयमा ूभलुाई हामी बझु्दैन  र हामीले अपेक्षा नगरेका 
थोक वा िबयाकलापह  गनुर्भएको जःतो देिखन्छ, तर त्यसको अथर् यो होइन 
िक उहाँ हाॆो िब मा हनुहुनु्छ। उहाँको पिरवेशको पूरा िचऽ हामीमा 
नभएकोमाऽ हो। तर हामीमा हनुपुन शािन्त, आशा, भरोसा आिदह को िनिम्त 
संघषर् त गिरनै रहन्छ । ूभलुाई िच ु र उहाँ जथाभावी काम गनुर्हु  भ े 
आत्म ानमा बिढरहन ुहाॆो आित्मक, मानिसक र भौितक जीवनको िनिम्त धेरै 
आवँयक छ। हामीह को सोचमा उहाँ खतरािबिहन वा सरुिक्षत हनुहुनु्छ भनेर 
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ःवीकानुर् आवँयक छ। यिद त्यो मनिःथित हामीमा भएन भने हामी अनेक  
िनराशका बादलह मा हराउन सक्छ ।  

   यस अध्यायको झलक: ूभकुो चिरऽ, ःवभाव र काम गन 
जीवनशैलीको आत्म ानले जब हामी अनेक  परीक्षा, पीडा र अिग्नहोममा पदर्छ  
तब हामीमा भएको आशालाई पल्हाइराख् न कसरी सहयोग गदर्छ? 
 

१. बहृत िचऽ 

    जब हामी पीडामा हनु्छ  तब जेभएतापिन त्यस पीडामामाऽ ध्यान िदन 
सिजलो हनु्छ। तर यस संसारमा केवल ममाऽ होइन र मलाईमाऽ पीडाभएको 
छैन तर अ ह लाई पिन हनु्छ भनेर बहृत िचऽलाई याद गनुर् ज री छ। 
हेन ुर्होस, "अिन ः वगर्मा लड़ाइँ भयो। िमखाएल र ितनका दूतह ले त् यस 
अिज रसँग यु  गरे। अिज र र त् यसका दूतह ले पिन यु  गरे।"  ूकाश 
१२:७ र "हामी जान् दछ , सारा सिृं ट अिहलेसम् म एकसाथ ूसववेदनाको 
आतर्नाद गिररहेछ। सिृं ट माऽ होइन, तर हामी आफै पिन, जसमा पिवऽ 
आत् माको पिहलो फल छ, सन् तानको पमा महण गिरनलाई, अथार्त ् हाॆो 
देहको उ ारको िनिम् त ूतीक्षा गरेर हामी आफै पिन िभऽ-िभऽै आतर्नाद 
गदर्छ । िकनिक यही आशामा हामीले मिुक्त पाएका िथय । अब देिखनेचािहँ 
आशा त आशा नै होइन। िकनिक देखेका कुराको आशा कसले गछर् र? तर 
यिद हामी आफूले नदेखेका कुराको आशा गछ  भने, धैयर्साथ हामी त् यसको 
ूतीक्षा गछ । त् यसै गरी पिवऽ आत् माले पिन हाॆो दबुर्लतामा सहायता 
गनुर्हनु् छ। कसरी ूाथर्ना गनुर्पन हो हामी जान् दैन , तर शब् दह मा व् यक् त गनर् 
नसिकने सःु केरामा पिवऽ आत् माले हाॆा िनिम् त मध् यः थता गनुर्हनु् छ।" रोमी 
८:२२-२६।  

   हबकूक ूभकुा अगमवक्ता िथए। उनको पःुतक राि य र अन्तराि य 
के्षऽमा महास ट परेको लेिखएको िथयो। ई.पू. ६०५ितर लेिखएको समयमा 
इॐाएल र िव  पिरिःथितमा अन्यौल, डर, अिनि त र आत  ैआत को खोला 
बगरहेको िथयो। 

  त्यस भयाभव पिरिःथितमा ूभकैु अगमवक्ता हबकूकले के सामना गनुर् 
परेको िथयो? हेन ुर्होस ् "१ हबकूक अगमवक्ताले दशर्नमा पाएको ईँ वरवाणी। 
२ हे परमूभ,ु किहलेसम् म सहायताको िनिम् त मैले पकुार गन, तर तपाईं 
सनु् नहुनु् न? अथवा “उपिव” भनी म तपाईंमा किहलेसम् म पकुारा गन, तर तपाईं 
बचाउनहुनु् न? ३ तपाईं मलाई िकन अन् याय हेनर् लाउनहुनु् छ? तपाईं िकन अनिुचत 
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कुरा सहनहुनु् छ? नाश र उपिव मेरै साम ु भइरहेका छन ्। झगड़ा र िववाद 
चारैितर छन ्। ४ यसैकारण व् यवः था मन् द हुँदैजाँदैछ, र न् याय किहल् यै ूबल 
हुँदैन। दुं  टह ले धमीर्ह लाई घेछर्न ्, यसैले न् यायको दु पयोग हनु् छ।" हबकूक 
१:१-४।  

  त्यस पिरिःथितमा ूभलेु हबकूकलाई यो भ  सक्नहुनु्थ्यो होला, 
आिखरमा उहाँह को बीचमा सम्पकर्  त िथयो नै, "हो त िन, यो त धेरै नराॆो 
र डरलाग्दो भावना ितमीले व्यक्त गय  मेरो िूय हबकूक। म तरुन्तै आएर 
ितमीलाई सहायता गनछु।" तर उहाँले त्यसको उल्टो पो जवाफ िदनभुयो। 
"ितमीले भोिगरहेको भन्दा अझ नराॆो हनेुछ" भनेर ूभलेु उनको आगोमा 
िघऊ पो थिपिदनभुयो। हेन ुर्होस ्"५ “जाित-जाितलाई िनयालेर हेर ्, ितनीह लाई 
हेरेर छक् क पर ्, िकनभने म ितॆा िदनमा यः तो काम गछुर्, जो ितमीलाई भने 
पिन ितमीले िवँ वास गनछैनौ। ६ म बेिबलोनीह लाई खड़ा गिररहेछु, त् यो 
िनं ठुर र उम जाित, जो अकार्को वासः थान खोः न सारा पथृ् वीभिर नै बढ़ेर 
जान् छ। ७ ितनीह  डरलाग् दा र भयानक मािनसह  छन ्। ितनीह  आफैमा 
आफ् नो व् यवः था हनु ् र आफ् नै मान-मयार्दा बढ़ाउँछन ्। ितनीह का घोड़ाह  
िचतवुाभन् दा चाँड़ो कु  ने र बेलकुी िनः कने ब् वाँसाह भन् दा बूर छन ्। 
ितनीह का घोड़चढ़ी सेना अधोमखु कु  छ। ितनीह का घोड़चढ़ीह  टाढ़ादेिख 
आउँछन ्। ितनीह  िशकार िनल् नलाई वेग हानेर उ  ने िग झ अिग ब  छन ्। 
९ ितनीह  सबै उपिव गनर्लाई नै आउँछन ्। ितनीह को सैन् य दल 
म भिूमको हरुीझ अिग ब  छ र कैदीह लाई बालवुाजः तै जम् मा गछर्। १० 
ितनीह ले राजाह लाई हँः सीमा उड़ाउँछन ् र शासकह को ठ ा गछर्न ्। 
िकल् ला भएका सबै सहरलाई देखेर ितनीह  हाँः छन ्, र माटोको िढः कुरो 
बनाएर ितनीह ले ती कब् जा गछर्न ्। ११ तब ितनीह  बतासझ वेगिसत 
आउँछन ् र जान् छन ्। ती दोषी मािनसह  हनु ्, जसको सामथ् यर् नै ितनीह को 
देवता हो।”  हबकूक १:५-११। 

   त्यस बेलाको िव  राजनैितक शिक्त असेिरयाले इॐाएलीह लाई 
यु बन्दी बनाएर लगेका िथए। अब हबकूकलाई राहत िदने वचन िदनकुो 
सातो आहतको खबर पो िदनभुयो। यहूदाह लाई पिन बेिबलोनको सैिनकह ले 
कब्जा गरेर लिगने छ रे! अिन अत्यन्तै पीडादायी भएर शोकले हबकूक फेिर 
िचच्याँछन,् "१२ हे परमूभ,ु के तपाईं सनातनदेिख नै हनुहुनु् न र? हे मेरा 
परमेँ वर, मेरा परमपिवऽ, हामी मनछैन । हे परमूभ,ु तपाईंले ितनीह लाई 
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न् यायको िनिम् त िनयकु्त गनुर्भएको छ। हे च ान, सजाय िदनलाई तपाईंले 
ितनीह लाई अिभषके गनुर्भएको छ। १३ तपाईंको िं ट यित शु  छ, िक 
तपाईं दुं  ट कुरा हेनर् सक् नहुनु् न, खराबी देखेर तपाईं सहन सक् नहुनु् न। त् यसो 
भए छल गन मािनसह लाई िकन तपाईं सहनहुनु् छ? आफूभन् दा धमीर् 
मािनसह लाई दुं  टह ले िनल् दा तपाईं िकन चपू लाग् नहुनु् छ? १४ तपाईंले 
मािनसह लाई समिुका माछा र शासकिवनाका घॐने जन् तहु तलु् य 
बनाउनभुएको छ। १५ दुं  ट शऽलेु ती सबैलाई बल् छीले उठाइलान् छ, र 
ितनलाई जालमा पबन् छ। त् यसले ितनीह लाई महाजालमा थपुाछर्। यसकारण 
त् यो रमाउँछ र खशुी हनु् छ। १६ यसैकारण त् यसले आफ् नो जाललाई बिल 
चढ़ाउँछ, र महाजालको लािग धूप बाल् छ, िकनिक ती ारै त् यो सखु-चैनमा बः छ 
र उ म भोजनको मजा िलन् छ। १७ के त् यसले आफ् नो जाल िर याउँदैजाने, र 
जाित-जाितह लाई िनदर्यतापूवर्क सवर्नाश गनर् िदइरहने? " हबकूक १:१२-
१७। अिन ूभलेु के जवाफ िदनहुनु्छ सोको िनिम्त हबकूक पिखर्नन्छन।् 

   बेिबलोनले ल्याउने िवध्वंसमा पिन के आशा उहाँले हबकूकलाई 
िदनभुएको िथयो? हेन ुर्होस ् "१ म मेरो पहरामा नै उिभरहनेछु, र पखार्लमा म 
आफै खड़ा रहनेछु, र उहाँ मलाई के भन् नहुनु् छ सो म हेदरहनेछु। यस उजूरको 
कः तो जवाफ मैले िदनपुन सो म हेिरबः नेछु।  २ तब परमूभलेु मलाई 
जवाफमा भन् नभुयो, “ितमीलाई म जे भन्छु त्यो पाटीह मा ूं ट गरी लेख् , र 
समाचारवाहक त् यसिसत दौ  न सकोस ्। ३ िकनिक ूकाश वा मेरा वचन 
ठहिरएको समय पूरा हनुलाई पिखर्रहेछ। त् यसले अन् तको िवषयमा बताउँछ र 
त् यो झूटो ठहिरनेछैन। त् यो पूरा हनु िढलो भए तापिन त् यसको ूतीक्षा गदबस ्, 
िकनभने त् यो िनँ चय नै पूरा हनेुछ, त् यसले िढलो गनछैन।" हबकूक २:१-३। 

   बेिबलोनको सबर्नाश हनेु बारेमा ूभलेु हबकूकलाई बताउनभुएको 
हबकूक २मा छ। पावलले त्यस भयानक पिरिःथितलाई भिवंयमा हनेु 
मसीहलाई औलँ्याएको आभास ् िदन्दछ। िहॄू १०:३७-३९मा हबकूक 
२:३लाई यसरी इि त गदर्छ, "३७ िकनिक अब एकै िछनमा, “आउनहुनेुचािहँ 
आउन ु नै हनेुछ, र िबयालँो गनुर्हनेुछैन। ३८ तर मेरो धािमर्क जनचािहँ 
िवँ वास ारा बाँच् नेछ, र यिद ऊ पिछ ह  छ भनेता म उसँग खशुी हनेुछैन।ँ” 

३९ तर हामी पिछ ह  ने र िवनाश पािरनेह मध् येका होइन , तर िवँ वास गरी 
बचाइएकाह मध् येका ह ।"तत्कािलन िव  राजनैितक र भौगोिलक साॆाज्यको 
नाश हनेुछ भनेर ठोकुवा गिरन्दा यस संसारमा धमर्, राजनैितक र आित्मकको 
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नाउँमा ूभकुो जनह लाई सताउने महान ् बेिबलोनको पिन अन्त्य हनेुछ भनेर 
ूकाश १८:२ले बताउँदछ। 

    िबचरा हबकूक, उनको विरपिर घेिरएका अनेक  महान ् खराब र 
दु ह को बीचमा र अझ झन नराॆो हनेुछ भनेर ूभलेु आगोमा िघऊ 
थप्नभुएको बीचको धरापमा परेका िथए। यथाथर्मा मिुक्तको इितहासमा हामी 
पिन त्यही पिरिःथितमा हामी पाउँछ । हाॆा विरपिर सामािजक, 
धािमर्क,अनैितक, राजनैितक दु  चालह ले घेिररहेका छन।्अझ ती भन्दा 
खराबह  आउनेछन ् भनेर बाइबलले पो भन्दछ। हबकूक त्यस पिरवेशमा 
कसरी बाच्न सफल भयो भने उनले बहृत िचऽण थाहा पाउन पाएका िथए 
त्यसकारण, अध्याय ३मा उनले अत्यन्तै अचम्मको ूाथर्ना र ःतिुत ूभलुाई 
चढाउँछन।् िकनिक तत्काल आततायी पिरिःथित भएतापिन उहाँले भिवंयमा 
के गनुर्हनेुछ सो उनलाई थाहा िदएको िथयो। 

देहायका पदह  पढ्नहुोस।् हबकूकमा हनुपुन आशाका कारणह  के 
के छन?् यस संसारमा भिवंयवाणीका ँयह  उघािररहेको सन्दभर्मा र येशूको 
आगमनलाई पिखर्रहेको पिरूआेयमा कुन आशाको िकरणलाई हाॆो जीवनमा 
जगाइराख् न सक्छ ? त्यो आशा तपाईँकै िनिम्त पिन हो भनेर कसरी थामी 
राख् ने? हेन ुर्होस ्"१४ जब लिुकरहेका द:ुिखतह लाई िनल ला भन् ने इच् छा िलएर 
त् यसका यो ाह  आधँीझ हामीलाई िततरिबतर पानर्लाई आए, तब तपाईंले 
त् यसकै भालाले त् यसको िशर छे  नभुयो। १५ तपाईंले ठूला पानीह लाई मन् थन 
गद समिुलाई आफ् ना घोड़ाह ले कुल् चनभुयो।  १६ मैले सनु र मेरो मटुु 
काम् न लाग् यो, त् यो सोर सनु् दा मेरा ओठ थरथर कामे, मेरा ह ीह  िभऽिभऽै 
मिकए, र मेरा खु ाह  कामे। तापिन हामीलाई आबमण गन जाितमािथ आउने 
िवपि का िदनको िनिम् त म धैयर्साथ पिखर्रहनेछु। १७ चाहे अञ् जीरका खमा 
मनुा नलागोस ्, र दाखका बोटमा फल नफलोस ्, चाहे जैतून खमा फल 
नलागोस ्, र खेतले अन् न नउब् जाओस ्, खोरमा भेड़ाबाभा नभए पिन र गोठमा 
गाईबः तहु  रहेनन ् भने पिन,  १८ म परमूभमुा रमाहट गनछु, म मेरो उ ार 
गनुर्हनेु परमेँ वरमा रमाउनेछु। १९ परमूभ ुपरमेँ वर मेरो बल हनुहुनु् छ, उहाँले 
मेरा खु ा हिरणका खु ाझ पानुर्हनु् छ,उहाँले मलाई अल् गा-अल् गा ः थानह मा जाने 
योग् यको तलु् याउनहुनु् छ।" हबकूक ३:१४-१९।  
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२. हाॆो सनातन परमे र िपता जो हनुहुनु्छ 

    सन ्१८५७मा जन्मेका िबलायतको इसाई लेखक ओसवाल्ड च्याम्बरले 
यसरी व्यक्त गरेका िथए, "परमे रले तपाईँको जीवनमा के गनर् लाग्नभुएको छ 
के त्यो तपाईँले सोिधरहनहुनु्छ? त्यो उहाँले किहल्यै पिन भ ुहु । उहाँले के 
गनुर्हनु्छ र गनुर्हनेुछ सो तपाईँलाई भ ुहु ; तर उहाँ को हनुहुनु्छ भनेरचािहँ 
ूकट गनुर्हनु्छ।"-माइ अटमोःट फर िहज हाइयेःट, (यिुरिचिभल,  ओहायो, 
बारबर, १९६३), जन २बाट पान्तिरत। 
   

च्याम्बरले के भ  खोज्नभुएको हो सोच्नहुोस?् 

हामीलाई थाहा छ अय्यूबको पःुतक अय्यूबलाई भएको बढो व्यिक्तगत 
िवयोगले सु  गिरएको छ। उनले सबै थोक गमुाउँछन।् उनको क्षतिबक्षत 
भएको शरीर र त्यस भयाभव पिरःथितदेिख परमे रूित िरस गन ौीमतीमाऽ 
बाँच्दिछन।् आफू सहनै नसक्ने पिरिःथितमा िरसको झ कमा अय्यूबलाई 
सान्त्वना िदने त कहाँ हो, झन सनुाउँिछन ्"ूभलुाई शराप र आत्महत्या गर!" 
अय्यूब २:९ पान्तिरत। अिन अय्यूबका साथीह  पिन आएर अय्यूको पीडामा 
झन िघऊ थप्दछन।् ती सबै थोक िकन भयो भनेर बहस गदर्छन।् ूभलेु सबै 
थोक सिुनरहनहुनु्छ र चपुचाप बःनहुनु्छ। 

  अिन अय्यूब ३८मा ूभ ु देखा पनुर्हनु्छ  र बोल्नहुनु्छ, "१ तब 
परमूभलेु अय् यूबलाई आधँीबेहरीबाट यसरी जवाफ िदनभुयो: २ “यो को हो 
जसले मूखर् कुराह  गरेर मेरो सल् लाहलाई धिमल् याउन खोज् छ?  ३ तेरो कम् मर 
कसेर मदर्झ खड़ा हो, म तँलाई सवाल गछुर्, र तले मलाई जवाफ दे। ४ 
“पथृ् वीको जग मैले बसाल् दा तँ कहाँ िथइस ्?  तले बझु् छस ् भने मलाई बता। 
५ त् यसको नाप कसले ठहरायो? तले ता जान् नपुन! कसले त् यसमा नापको डोरी 
टाँग् यो?  ६ त् यसलाई थाम् ने खम् बाह  कहाँ अऔयाइएका छन ्? त् यसको जगको 
ढु ा कसले बसाल् यो?  ७ जब त् यस िदनको िमरिमरे उज् यालोमा ताराह ले 
एकसाथ गाए, र ः वगर्दूतह  रमाहटले कराए।  ८ “समिु पथृ् वीको गभर्बाट 
फुटेर िनः कँदा त् यसलाई रोक् न कसले ढोकाह  बन् द गर् यो?  ९ जब मैले 
त् यसलाई बादलको कम् बलले ढाक, र बाक् लो कुइरोले त् यसलाई लपेट। १० 
त् यसका ढोकाह  र आग् लाह  ठीक ठाउँमा राखेर, जब मैले त् यसका िसमाना 
ठहराए,ँ  ११ र मैले भने, ‘यितसम् म माऽ तँ आउन सक् छस ्, अ  यता आउन 
सक् दैनस ्, तेरा शिक्तशाली छालह  यही नै रोिकनपुछर्’।१२“तेरो जीवनकालमा 
के तले किहल् यै िबहानीलाई आ ा गरेको छस ्? अथवा ूभातलाई त् यसको ठाउँ 
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देखाएको छस ्?  १३ र यसले पथृ् वीको छेउ समातेर दुं  टह लाई त् यहाँबाट 
हटाउन त् यसलाई हल् लाओस ्?  १४ माटोले टाचँाको मिुन् तर आकार िलएजः तै 
पथृ् वीले आकार धारण गछर्, त् यहाँका आकृित लगुाको जः तै ूं ट देिखन् छन ्। 
१५ दुं  टह लाई ूकाश िदइँदैन र ितनीह का उठाइएका हात भाँिचन् छन ्। 
१६ “के तँ समिुको मूलह सम् म झरेको छस ्? अथवा जानै नसिकने गिहराइमा 
िहँड़ेको छस ्?  १७ के मतृ् यकुा मूल ढोकाह  तँलाई ूकट गिरएका छन ्?  

के तले अधँ् यारो ठाउँका ढोकाह लाई किहल् यै देखेको छस ्?  १८ के 
तले पथृ् वीको िवः ततृ फैलावटलाई बझेुको छस ्? यी सबै तले जानेको भए 
मलाई बता। १९ “ज् योितको महुान कता छ? र अन् धकार कहाँ वास बः छ?  

२० के तले ितनीह  हरेकलाई ितनीह का ठहराएका िसमानामा लैजान 
सक् छस ्? र ितनीह का घर जाने बाटो तँलाई थाहा छ?  २१ िन:सन् देह तले यी 
सबै कुरा जान् दछस ् होला, िकनिक तँ जिन् मसकेको िथइस ्! तँ कित धेरै वषर् 
बाँिचसिकस ्!  २२ “के तँ िहउँको भण् डारमा पगेुको छस ्? अथवा अिसना 
थपुारेको ः थान तले देखेको छस ्?  २३ जो मैले िवपि को िदन, यु  र 
लड़ाइँको घड़ीको िनिम् त जोगाएर राखेको छु। २४ कुन बाटोह देिख िबजलुी 
यताउता फैिलन् छ, अथवा पूवीर्य बतास पथृ् वीमा चारैितर उड़ाइन् छ?  २५ 
महाविृं टको लािग कसले नहर खनेको छ? र तूफानको िनिम् त बाटो कसले 
तयार गरेको छ?  २६ िनजर्न ठाउँमा उजाड़-ः थानलाई िभजाउनका िनिम् त  २७ 
उजाड़ र खो जिमनह लाई हिरयोभिरयो बनाउनलाई र सकु् खा जिमनमा 
घाँसह  उमानर्लाई कसले बाटो तयार गर् यो?  २८ के विृं टको कुनै बाब ुछ? 

शीतको थोपालाई जन् माउने बाब ु को हो?  २९ कसको गभर्ले िहउँलाई 
जन् मायो? आकाशबाट झन तसुारोको आमाचािहँ को हो?  ३० किहले पानी 
ढु ाजः तै कड़ा बन् दछ, किहले गिहरो महासागरको सतह जम् छ?  ३१ “के तँ 
िकरिकटी ताराह लाई बाँध् न सक् छस ्?  

अथवा मगृिशराको पञु् जलाई फुकाल् न सक् छस ्?  ३२ के तले गहृ 
नक्षऽह लाई ितनका ऋत-ुऋतमुा िनकाल् न सक् छस ्? अथवा सप् तिषर्-तारा र 
ितनका दललाई डोर् याउन सक् छस ्?  ३३ आकाशको शासन गन िनयमह लाई 
के तले जानेको छस ्?  

पथृ् वीको ूाकृितक िनयमह लाई तले ठहराउन सक् छस ्? ३४ र 
आफूलाई पानीको भलले ढाक् न सक् छस ्?  ३५ के तले िबजलुीलाई ितनीह को 
मागर्मा पठाउँछस ्?  
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के ितनीह लाई ‘हामी यहा ँछ ’ भनी तँलाई भन् छन ् र?  ३६ कसले 
दयलाई बिु  िदयो? अथवा मनलाई समझदारी िदयो?  ३७ को यः तो बिु मानी 
छ जसले मेघलाई गन् न सक् छ? र आकाशमा भएको पानीको भण् डारलाई 
िर याउँछ?  ३८ किहले धूलो माटो कड़ा हनु् छ, र माटोको डल् ला एकसाथ 
टाँसेर बः छ?  ३९ “के िसंहनीको िनिम् त तले िशकार खोिजिदन् छस ्? र िसंहको 
भोकलाई तले तपृ् त पानर् सक् छस ्?  ४० जब ितनीह  आफ् नो ओड़ारमा 
ढुिकबः छन ्, अथवा आफू लकेुको ठाउँमा पिखर्रहेका हनु् छन ्?  ४१ कागका 
बचेराह ले खानेकुराको अभावमा परमेँ वरको पकुारा गदार्, कसले कागलाई 
त् यसको आहार जटुाइिदन् छ?”  अय्यूब ३८, "१ “घोरल किहले जन् मन् छ, के 
तले जान् दछस ्? हिरणीको ूसववेदनामा के तले हेरचाह गरेको छस ्?   

  २ ितनीह ले पेटमा बच् चा बोक् दा के तले ितनीह का मिहना 
गन् दछस ् र?  अथवा ितनीह को ब् याउने बेला तले जान् दछस ्?  ३ जब ितनीह  
ब् याउँनलाई िनहिुरन् छन ्, र ितनीह ले आफ् ना बच् चा जन् माउँछन ्, ितनीह को 
ूसववेदना सिकन् छ। ४ ितनीह को पाठो ब  छ र खलुा ज लमा हिुकर् न् छ, 

बािहर िनस ् कन् छ र किहल् यै फेिर आउँदैन। ५ “कसले वन-गधालाई 
छोिड़िदयो? कसले उसको डोरी फुकाइिदयो?   

  ६ जसको वासः थान मैले िनजर्न ः थानमा बनाइिदएको छु, खारको 
जग् गामा त् यसको वासः थान बनाइिदएको छु। ७ सहरको होहल् लामािथ त् यो 
हाःँ छ, र हप् काउनेको आवाजको वाः ता गदन। ८ त् यसले डाड़ँाह मा आफ् नो 
चरन बनाउँछ, र सबै हिरया घाँसह  खोज् दछ। ९ “के ज ली साँढ़ेले तेरो 
सेवा गनर् मान् छ? के त् यसले तेरो गोठमा रात िबताउँछ र?  १० के तले 
त् यसलाई जवुामा नारेर खेतमा जोत् न सक् छस ्?  

के त् यसले तेरा पिछिल् तरका उपत् यकालाई जोत् छ?  ११ के त् यसको 
महान ् बलमािथ तले भरोसा गनर् सक् छस ्? के तेरा ठूला कामह  त् यसको भरमा 
छो  न सक् छस ्?   

  १२ खलाबाट तेरो अन् न ढुकुटीमा ल् याउनलाई त् यो फिकर् आउँछ भनी 
के तले त् यसमािथ भरोसा गनर् सक् छस ्?  १३ “शतुरुमगुर्का पखेटा हष ल् लासाथ 
चल् छ, तर सारसको प् वाँख र पखेटािसत ितनीह को तलुना गनर् सिकँदैन। १४ 
त् यसले आफ् ना फूलह  बालवुाले तातो पािरिदओस ् भनी भइँूमा नै छोिड़राख् छ। 
१५ खु ाले ती कुिल् चिदन् छ, अथवा वन-पशलेु कुल् चन् छ भनी, त् यसले केही 
वाः तै गदन। १६ आफ् नो पिरौम खेर गएको वाः ता नगरी बच् चाह लाई 
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आफ् नो होइनजः तै गरी त् यसले िनदर्यी व् यवहार गछर्। १७ िकनभने परमेँ वरले 
त् यसलाई बिु हीन तलु् याउनभुएको छ, र त् यसलाई अ ान अवः थामा नै 
छोिड़िदनभुएको छ, १८ तर पिन जब त् यो कु  नका लािग पखेटा िफँजाउँछ। 
तब त् यसले घोड़ा र त् यसको सवारलाई हाँसोमा उड़ाइिदन् छ।   

  १९ “के तले घोड़ालाई त् यसको बल िदन् छस ्? अथवा त् यसको 
िघऱोलाई जगरले पिहर् याउँछस ्? २० के तले त् यसलाई सलहझ उृन 
लाउँछस ्, जब त् यसको चक  िहनिहनाइले डर फैलाउँछ?  २१ त् यसले आफ् नो 
टाप बजाउँदै र नाच् दै आफ् नो जोश देखाउँछ, त् यो आफ् नो पूरा बलले िझलम 
लाएका सेनामािथ जाइलाग् छ। २२ त् यसले डरलाई तचु् छ ठान् छ, र भय के हो 
जान् दैन र तरवारको साम ुत् यो झकु् दैन। २३ काँड़को ठोकर त् यसको छेउमा 
धरर्रर बज् छ र त् यहाँ भाला र तरवार चम् कन् छन ्।   

  २४ उन् मत जोशिसत त् यो कुदेर अिग ब  छ, तरुही फुकेको आवाज 
बज् दा त् यो िः थर बः नसक् दैन। २५ तरुही बजेको सनेुर त् यसले भन् छ, ‘आहा!’ र 
टाढ़ैबाट त् यसले सेनापितको आवाज र लड़ाइँको ध् विन थाहा पाउँछ?  २६ “के 
बाजलाई त् यसको पखेटा चलाउन र दिक्षण िदशाितर त् यसका पखेटा फैलाउन 
तेरो बिु ले िसकाएको हो?  २७ के गी लाई मािथ-मािथ उ  न र आफ् नो गुड़ँ 
अल् गो ठाउँमा बनाउन तले िसकाउँछस ्?   

  २८ त् यो पहरामा वास गछर्, र राती त् यही नै रहन् छ। त् यसको िकल् ला 
िभरालो पहरा हो। २९ टाढ़ा-टाढ़ा राॆरी िनयाली त् यहीबँाट त् यसले आफ् ना 
आहार खोज् दछ।   

  ३० त् यसका बचेराह  रगत िपउँछन ्, जहाँ लाश हनु् छ त् यहाँ त् यो 
अवँ य हनु् छ।”  अय्यूब ३९। 

  परमे रले अय्यूबलाई कमसेकम अचम्मका ६०वटा ू ह  
नरोिककनै सोध्नहुनु्छ। अन्तमा अन्तको ू मा अय्यूबले जवाफ िदन्छन ् "४ 
“म जाबोले तपाईंलाई के जवाफ िदन सक् छु र? म मेरो हात मेरो मखुमा 
राख् दछु। ५ मैले एक पल् ट बोिलहाल, तर मसँग जवाफ छैन,ँ मैले दईु पल् ट 
बोल, तर अब अ  बोल् ने छैन।” अय्यूब ४०:४-५। तर ूभ ु त्यसै 
थािमनहुु । अझ उहाँले ठूलो ू ह को पोको अय्यूबितर फक्नहुनु्छ।  

"६ तब परमूभलेु आधँीबेहरीबाट अय् यूबलाई फेिर यसो भनेर जवाफ िदनभुयो:  
७ “कम् मर कस ्, र मदर्झ खड़ा हो, म तँलाई ूँ नह  सोध् नेछु, र तले ितनको 
जवाफ दे। ८ “म धमीर् छु भन् ने कुरालाई के तँ अः वीकार गनर् साहस 
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गदर्छस ्? र तँ आफू ठीक हनुलाई मलाई गलत सम् झन् छस ्?  ९ के तेरो पाखरुा 
परमेँ वरको पाखरुाजः तै छ? के उहाँको सोरजः तै तँ गजर्न सक् छस ्?  १० यिद 
सक् छस ् भने, मिहमा र मयार्दाले तले आफूलाई आभिूषत गर ्, रवाफ र गौरवले 
आफैलाई िस ार। ११ तेरो रीसको झ क पोखा, अह ारी मािनसलाई हेरेर 
त् यसलाई िवनॆ तलु् या। १२ हरेक अह ारी मािनसलाई हेरेर त् यसलाई होच् या, 
ितनीह  खड़ा भएकै ठाउँमा दुं  ट मािनसह लाई कुिल् चदे। १३ ितनीह लाई 
एकै साथ धूलोमा लकुा, र ितनीह लाई िचहानमा काऽोसिहत गािड़दे। १४ 
तब तेरो दािहने हातले तँलाई बचाउन सक् दोरहेछ भनी, म पिन ः वीकार 
गनछु। १५ “मैले तँसँगै बनाएको बहेमोथलाई* िवचार गर ्, जसले 
गाईबः तहु ले झ घाँस िनल् छ। ६ त् यसको कम् मर कः तो बिलयो हनु् छ! 
त् यसको पेटको मांसपेशीमा कः तो शिक्त हनु् छ! १७ त् यसको पचु् छर देवदा को 
खझ कड़ा हनु् छ, त् यसका ितयाका नसाह  खूब किसएका हनु् छन ्। १८ 

त् यसका ह ीह  काँसाका नलीह जस ्तै हनु् छन ्, र त् यसका हात-खु ाह  
फलामका आग् लाजः तै हनु् छन ्।   

  १९ परमेँ वरको कायर्ह मा त् यो सबैभन् दा मखु् य छ, य िप त् यसका 
सिृं टकतार् आफ् नो तरवार िलएर त् यसको निजक जान सक् छन ्। २० डाड़ँाह ले 
आफ् ना उत् पादन त् यसकहाँ ल् याउँछन ् र सबै ज ली जनावरह  त् यसका विरपिर 
खेल् छन ्। २१ त् यो कमलको बोटमिुन बः छ, काँसघारी र िसमसारह मा त् यो 
लिुकरहन् छ। २२ कमले त् यसलाई आफ् ना छायामिुन लकुाइराख् छ, खोलाका 
लहरे-पीपलह ले त् यसलाई घेिरराख् छन ्। २३ नदी उलर आयो भने पिन त् यो 
डराउँदैन, समिुमा भल बढ़ेर आयो भने पिन त् यो लमतन् न पिॐरहन् छ। २४ के 
कुनै मािनसले त् यसका आखँा ारा त् यसलाई पबन सक् छ? अथवा पासो थापेर 
त् यसको नाक छे  न सक् छ?”  अय्यूब ४०:६-२४।  

   अय्यूबले ूभलुाई आिखरमा कसरी जवाफ िदन्छन?् ूभलेु उनलाई के 
भ  खोज्नभुए िथयो र त्यसको ूभाब उनमािथ कःतो िथयो? हेन ुर्होस,् "१ तब 
अय् यूबले यसो भनेर परमूभलुाई जवाफ िदए: २ “तपाईं सबै कुरा गनर् 
सक् नहुनु् छ भनी म जान् दछु, तपाईंका कुनै योजना पिन िबफल गनर् सिकँदैन। ३ 
तपाईंले सोध् नभुयो, ‘ ानैिवना मेरा सल् लाहलाई कसले धिमलो बनाउँछ?’ िनँ चय 
मैले त आफैले नजानेका महान ् कामह का िवषयमा कुरा गरेको छु, मैले जान ् न 
नसक् ने सा॑ै अचम् मका कुराह । ४ “तपाईंले भन् नभुयो, ‘अब ध् यानिसत सनु ्, र 
म तँसँग बोल् नेछु, म तँलाई ूँ न गछुर्, र तले मलाई उ र िदनेछस ्’। ५ मेरा 
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कानह ले तपाईंका बारेमा सनेुका माऽ िथए, तर अब ता म तपाईंलाई आफ् नै 
खाले देख् दछु। ६ यसैकारण म आफूलाई तचु् छ ठान् छु, अिन धूलो र खरानीमा 
बसेर म पँ चा ाप गदर्छु।”  अय्यूब ४२:१-६।  

   ूभलेु अय्यूबलाई ू ह को बाढी खन्याउनभुयो। उनका िमऽह ले 
पिन िकन भनेर ू ह को खोलो बगाएका िथए। तर ूभलेु कुनै पिन 
ितनीह का ू ह  ितनीह को िदमागलाई साम्य गनर् जवाफ िदनभुएन। तर 
सिृ , ूाकृितक सम्पदामा र पयार्वरणमा कसैले गनर् नसक्ने अतलुनीय 
अचम्मका कामह को िचऽण उहाँले गनुर्हनु्छ। उहाँ सारा ूकृितका वै ािनक, 
िवशेष  र िनमार्ता हनुहुनु्छ भनेर अय्यूबलाई ूःततु गनुर्हनु्छ। ूकृितमा ूभकुो 
महान ् िबयाकलाप थाहा पाएपिछ उहाँसँग सामना गन केहीको पिन 
आवँयकता भएन। ूभकुो महानता, तेजःवीमयता, वैभवता, िवशालता, सजृन 
गन अिधकार र शिक्तको ान पाएपिछ अय्यूबले गनुर्पन ूभकुा कामह को 
ू को जवाफ औझेलोमा परेको िथयो। 

   यस कथाले अत्यन्तै आकिषर्त िवरोधावासी सत्यह को पदार्फास 
गदर्छ। हामीलाई जे थोरै, कम वा अल्प ान भएताको महससु भएतापिन 
आशा, उत्साह, जोश, जाँगर र ूभमुा अथर्मूलक जीवन िबताउने आित्मक र 
मौिलक जागरण हनुसक्छ भनेर ूभ ु र अय्यूबको बीचको संवादले हामीलाई 
देखाउँदछ। अनेक  ानह  हामीमा भएर अध्ययन गरेर, हाॆो मगजमा 
थपुारेर हामीलाई सबै थाहा छ भनेर अिभमानले फुलेर हामीमा शािन्त, आनन्द 
भएको महससु गनर् चाहन्छ । यो मानवीय ःवभाव हो। तर कितकुरा थाहा 
नपाउँदा र हामीले अपेक्षा गरेको अनसुार नहुँदा हामी सिजलैिसत िबचिल्लत 
हनु्छ , हताश िनराश हनु्छ  र िव को सेरोफेरोमा लाख  मािनसह  
उदािसनताको भमूरी पिर आफ्ना जीवनलाई अन्त्य गिररहेको समाचारह ले 
समाचार भिररहेको हामी पाउँछ । कितपय समयमा हाॆो अ ानतालाई 
उल्लेखनीय पमा ूःततु गनुर्हनु्छ। हाॆा आशाह , सरुक्षा, अथर्मूलक 
जीवनका आवँयकताह  हामीमा भन्दा अपार ूभ ुछ भनेर ान पाऔ ँभनेर 
किहलेकाही ँपहेली वा अनौठो पिरिःथितमा उहाँले पानर् सक्नहुनु्छ। 

   अिहले नै तपाईँको जीवनमा के भइरहेको छ के तपाईँले बझु्न 
सक्नभुएको छैन र? यिद छ भने हामी हाॆा समःया, ू  र अिग्नज्वालामा 
होइन तर ूभकुो चिरऽ, महानता र तेजःवीमय ूतापमा नजर लगाउनहुोस।् 
हामीले बझु्नै नसेकतापिन जीवनलाई साथर्क, अथर्मूलक, उपयोगीमूलक गिरराख् ने 
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ूयासमा लगनशील भएर अिघ बढ्न कम्मर कःन सक्ने कला हामीमा कसरी 
सजृना गन? 
 

३. परमे र िपताको सम्मखु वा उपिःथितको साम ु

"१ “हे टापू हो, मेरो सामनु् ने चपूचाप बस। जाित-जाितले नयाँ बल 
ूाप् त ग न ्! ितनीह  निजक आऊन ् र बोलून ्। हामी एकसाथ न् यायालयमा 
जम् मा होऔ।ं   

  २ उहाँको सेवा गनर् धािमर्कतामा बोलाउँदै कसले पूवर् िदशाबाट एक 
जनालाई उ ेिजत गरेको छ? उहाँले जाित-जाितह लाई ितनको अधीनमा 
पािरिदनहुनु् छ, र राजाह लाई ितनको सामनु् ने आफ् नो अिधकारमा ल् याउनहुनु् छ। 
ितनले उनीह लाई आफ् नो तरवारले धूलोजः तै र आफ् नो धनलेु उड़ाएको 
भसुजः तै पािरिदन् छन ्। ३ ितनले उनीह लाई खे  छन ्, अिघ किहल् यै याऽा 
नगरेका बाटाह  भएर ितनी िवनाक्षित ब  दैजान् छन ्। ४ ूारम् भदेिख 
पःु ताह लाई बोलाएर यो काम पूरा गन को हो? के म नै होइन र? म, परमूभ,ु 

ितनीह का पिहलो र पिछल् लोिसत रहने म उही नै हुँ।” ५ टापूह ले यो देखे र 
डराए। पथृ् वीका पल् लो छेउसम् मका देशह  कामे। ितनीह  निजक गई अगािड़ 
आउँछन ्। ६ एउटाले अक लाई सहायता गछर्, र आफ् नो भाइलाई भन् छ, “ढाड़स 
गर।” ७ िनपणु कारीगरले सनुारलाई साहस िदन् छ र िलहीमािथ च ु  नेलाई घनले 
सम् म् याउनेले ूोत् साहन िदन् छ। त् यसले रसायनको िवषयमा भन् छ, “यो असलै छ,” 

र त् यो नहिल् लओस ् भनेर मूितर्लाई कीला ठोकेर बिलयो बनाउँछ। ८ “तर तँ, ए 
इॐाएल मेरो दास, याकूब, जसलाई मैले छानेको छु। मेरो िमऽ अॄाहामको वंश, 

९ तँलाई मैले पथृ् वीको अन् तदेिख समातेर ल् याए,ँ र पथृ् वीको पल् लो छेउदेिख 
तँलाई बोलाए।ँ मैले भन, ‘तँ मेरो दास होस ्’। मैले तँलाई छानेको छु, र तँलाई 
इन् कार गरेको छैन।ँ १० यसैले नडरा, िकनिक म तँिसत छु। िन त् सािहत नहो, 
िकनिक म तेरा परमेँ वर हुँ। म तँलाई बिलयो पानछु। म तँलाई सहायता 
गनछु। मेरो धािमर्कताको दािहने हातले म तँलाई समाल् नेछु।  ११ “तँदेिख 
िरसाउनेह  सबै िनँ चय नै लिज् जत हनेुछन ्, र शमर्मा पनछन ्। तेरो िवरोध 
गनह  केही न केहीका हनेुछन ् र नं ट हनेुछन ्। १२ तेरा शऽहु लाई तले 
खोजे पिन उनीह लाई भे ाउनेछैनस ्। तेरो िवरोधमा यु  गनह  पिन िबलकुल 
िनरथर्क हनेुछन ्, र नं ट हनेुछन ्। १३ िकनिक म, परमूभ ुतेरा परमेँ वर हुँ, म 
तेरो दािहने हात समात् छु, र तँलाई यसो भन् छु, ‘नडरा, म तँलाई सहायता गनछु’। 
१४ ए कीरा याकूब, ए सानो इॐाएल, नडरा! िकनिक म नै तेरो सहायता 
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गनछु,” तँलाई उ ार गनुर्हनेु इॐाएलका परमपिवऽ परमूभ ुघोषणा गनुर्हनु् छ। 
१५ “हेर ्, म तँलाई नयाँ र तीखा दाँत भएको अन् न कु  ने हितयार बनाउनेछु। 
तले पवर्तह लाई छाँ  नेछस ्, र कुटी-कुटी धूलोपीठो बनाउनेछस ्, र डाँड़ाह लाई 
भसु पानछस ्।" यशैया ४१:१-१५। 

  कसैले यसिर सोधेको िथयो, "जब ूभ ुटाढा हनुभुएको जःतो देिखँदा 
कसले चलखेल गिररहेको छ  त?" समःयाह को ूहार हामीमा हुँदा ूभलेु 
हामीलाई चतक् कै छोड्नभुयो भनेर हताशिनराशमा किहलेकाही ँहामी पदर्छ । 
तर सत्य कुरो त यो होिक उहाँ हामीबाट टाढा रहनहुु  न त रहननै 
चाहनहुनु्छ। 

  इॐाएलीह  यु वन्दीको मारमा पदार्, देशी िवदेशी शऽहु को दमन र 
मारमा पदार् ूभ ु ितनीह बाट टाढा हनुभुएको छ भनेर ितनीह ले दखेुसो 
पोखाएका िथए। तर यशैयाको माध्यमबाट ितनीह को भिवंय उज्यालो छ, 
उहाँ आफैले ितनीह लाई उ ार गनुर्हनु्छ भनेर िव ःत पानर् चाहनभुएको 
िथयो। िवदेशमा यु बन्दी र िनवार्िसत जीवनबाट य शलेममा फकर आउने 
समय टाढै भएतापिन उहाँले उहाँका जनह लाई यो ढुक् क बनाउन चाहनभुएको 
िथयो िक ितनीह लाई उहाँले पन्छाउनभुएको छैन। आशाको िकरण 
बािलराख् न ूत्येक कारण छ भनेर उहाँले ूकट गनुर्भएको िथयो। 

   देहायको यशैयाका पदह  पढ्नहुोस।् भिवंयमा उ ार गनर् 
उत्सकुतापूवर्क पिखर्रहेकाह मा आशाका कारणह  ूसःत छन ्भनेर यशैयाले 
कसरी ूकट गदर्छन?् यस संसारमा  हामी पिन िनवार्िसत, िवदेशी, शरणाथीर्, 
अपिरिचत, ितथर्याऽी पाहनुाह  ह । त्यस पिरवेशमा ूभकुो अतलुनीय ूित ाले 
हामीलाई थामी राख्न सक्दछ? हेन ुर्होस, "८ “तर तँ, ए इॐाएल मेरो दास, 

याकूब, जसलाई मैले छानेको छु। मेरो िमऽ अॄाहामको वंश, ९ तँलाई मैले 
पथृ् वीको अन् तदेिख समातेर ल् याए,ँ र पथृ् वीको पल् लो छेउदेिख तँलाई बोलाए।ँ 
मैले भन, ‘तँ मेरो दास होस ्’। मैले तँलाई छानेको छु, र तँलाई इन् कार गरेको 
छैन।ँ १० यसैले नडरा, िकनिक म तँिसत छु। िन त् सािहत नहो, िकनिक म तेरा 
परमेँ वर हुँ। म तँलाई बिलयो पानछु। म तँलाई सहायता गनछु। मेरो 
धािमर्कताको दािहने हातले म तँलाई समाल् नेछु। ११ “तँदेिख िरसाउनेह  सबै 
िनँ चय नै लिज् जत हनेुछन ्, र शमर्मा पनछन ्। तेरो िवरोध गनह  केही न 
केहीका हनेुछन ् र नं ट हनेुछन ्। १२ तेरा शऽहु लाई तले खोजे पिन 
उनीह लाई भे ाउनछैेनस ्। तेरो िवरोधमा यु  गनह  पिन िबलकुल िनरथर्क 
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हनेुछन ्, र नं ट हनेुछन ्। १३ िकनिक म, परमूभ ु तेरा परमेँ वर हुँ, म तेरो 
दािहने हात समात् छु, र तँलाई यसो भन् छु, ‘नडरा, म तँलाई सहायता गनछु’। 
१४ ए कीरा याकूब, ए सानो इॐाएल, नडरा! िकनिक म नै तेरो सहायता 
गनछु,” तँलाई उ ार गनुर्हनेु इॐाएलका परमपिवऽ परमूभ ुघोषणा गनुर्हनु् छ।" 
यशैया ४१:८-१४। 

   ूभकुो बारेमा गिरएको एउटा महान ् िचऽण पद १३मा कोिरएको 
छ। सारा सिृ का मािलक र जगतका साबर्भौिमक ूभलेु हामीलाई 
भिनरहनभुएको छ िक हामी डराउनपुदन। तपाईँको दािहने हात समात् ने उहा ँ
नै हनुहुनु्छ। खरब  माइल टाढा परमे रले यस पथृ्वी र ॄम्हाण्ड सम्हाली 
रहनभुएको छ उहाँ उच्च िसंहासनमा िबराजमान हनु्छ भ े आत्म ानमा 
तिल्लन हनु ुएक पक्ष हो। तर उहाँ यित निजक हनुहुनु्छ िक उहाँका िूय 
जनह को हात समाती राख् न निजक हनुहुनु्छ भ े फरक िचऽले हामीलाई सध 
बािचरहन उत्साह र आशा िमल्दछ। 

   जब हामी व्यःत छ  ूभ ु हाॆो निजक हनुहुनु्छ र हामीसँगै काम 
गिररनभुएको छ भनेर मनमा रािखराख् न ुसिजलो नहोला। तर जब उहाँ हाॆो 
इम्मानयुल वा हाॆो माझमा हनुहुनु्छ भनेर महससु गदर्छ  तब हाॆो जीवनमा 
फरक आयाम थिपन्छ। जब उहाँको उपिःथित हामीमा र हामीिभऽ हनु्छ तब 
उहाँका लआयह , उहाँका ूित ाह  र हामीलाई पिरवतर्न गन शिक्त हाॆो 
हनुसक्दछ। 

    ूत्येक क्षण सारा जगतको ूभ ु तपाईँको यित निजक हनुहुनु्छ िक 
उहाँले तपाईँको हात समाती राख् नभुएको छ र त्यसको महससु गनर् खोज्नहुोस।् 
व्यिक्तगत पमै तपाईँलाई सहयोग गनर् चाहनहुनु्छ। उहाँले तपाईँलाई पिरवतर्न 
गनछु भ  ेूित ा तपाईँको जीवनमा कसरी साथर्क भइरहेको छ?  केही समय 
त्यसको लेखा राख् नहुोस ्र अ ह लाई सनुाउनहुोस।् 
 

४. हामीलाई िपताका योजनाह  

    सबै जना आशालाई खोिजरहेका छन।् आशाको िनिम्त जताततै 
मािनसह  यताउित दगदुर्छन।् आशामै जीउनको िनिम्त यो गछर्न ्त्यो गछर्न।् 
तर सही, र मािनसलाई जागतृ बनाइराख्न ेआशा कहाँ पाउने त? कितपयको 
िनिम्त िमऽको मःुकुराहतमा आशा पाएको हनु्छ। कितको िनिम्त आिथर्क सरुक्षा 
र समिृ  र ःथायी सखुी पिरवारमा आशा बढाइरहेको हनु्छ। वाःतिवक पमा 
तपाईँलाई चािहने साहस, उत्साह, आशा कहाँ खोज्नहुनु्छ? 
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   िवदेशमा बन्धक, दासत्वको जीवनको मारमा परेका, आफ्ना घर, 
पिरवार, देश सम्पि  गमुाएर आशा हराइरहेका इॐाएलीह लाई यिमर्याले 
लेखेका िथए। भजनका लेखकले अत्यन्तै मािमर्क तवरले ितनीह को 
हालतलाई यसरी िचऽण गरेका छन,् "  

१. बेिबलोनका नदीह का िकनारमा बसेर, िसयोनको ः मरण गदार् हामी 
रोय ।   

२. त् यहाँका बसका खह मा हामीले आफ् ना वीणाह  झणु् ाय ।  

३. िकनिक हामीलाई कैद गरेर लानेह ले त् यहा ँहामीलाई गीत गाउन लाए, 

र हामीलाई साःती िदनेह ले हामीबाट आनन् दका गीतको माग गरे। 
ितनीह ले भने, “हाॆा िनिम् त िसयोनका गीतमध् ये एउटा गीत गाओ।”  

४. िबरानो देशमा परमूभकुा गीत हामी कसरी गाउन सक् छ ? " भजनसंमह 
१३७:१-४। ितनीह का दयह  िछयािछया भएतापिन ितनीह मा 
भएका आशालाई िकन त्याग्नहुु  भ े कारणह  ितनीह को समक्ष 
यिमर्याले ूःततु गरेका िथए। 

 

यिमर्या २९:१-१०मा ितनीह मा हनुपुन आशाका कारणह  के िथए भनेर 
उल्लेख गिरएको छ। हेन ुर्होस,् "१ बचेका धमर्-गु ह , अिन पूजाहारी, 
अगमवक्ता र सबै मािनसह , जसलाई नबूकदनेसरले य शलेमबाट बेिबलोनमा 
िनवार्िसत गरेर लगेका िथए, ितनीह लाई यिमर्या अगमवक्ताले पठाएको पऽका 
कुरा यी नै हनु ्। २ (राजा यहोयाकीन, राजमाता, महलका अिधकृतह , यहूदा र 
य शलेमका अगवुाह , कारीगर र िनपणु कलाकारह  य शलेमबाट िनवार्िसत 
भएपिछ यो पऽ लेिखएको हो।) ३ ितनले यो पऽ शापानका छोरा एलासा र 
िहिल् कयाहका छोरा गमयार्हलाई िजम् मा िदए, जसलाई यहूदाका राजा 
िसदिकयाहले राजा नबूकदनेसरकहाँ बेिबलोनमा पठाएका िथए। पऽ यः तो िथयो: 
४ य शलेमबाट बेिबलोनमा आफूले िनवार्सन गरी लगेका सबैलाई सवर्शिक्तमान ् 
परमूभ,ु इॐाएलका परमेँ वर यसो भन् नहुनु् छ: ५ “त् यहाँ ितमीह  घर बनाएर 
बस, बारीह  लगाओ र ितनका उब् जनीह  खाओ। ६ िववाहबारी गरेर 
छोराछोरीह  जन् माओ, छोराह का िनिम् त बहुारीह  ल् याओ, र छोरीह को 
िववाह गिरदेओ, र ितनीह ले छोराछोरीह  जन् माऊन ्। त् यहाँ आफ् नो संख् या 
बढ़ाओ, घटेर नजाओ। ७ मैले ितमीह लाई िनवार्िसत गरेको सहरको भलो 
िचताओ, र त् यसको िनिम् त परमूभिुसत ूाथर्ना गर। िकनभने त् यसको उन् नित 
भएकोमा नै ितमीह को उन् नित हनेुछ।” ८ हो, सवर्शिक्तमान ् परमूभ,ु 
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इॐाएलका परमेँ वर यसो भन् नहुनु् छ: “ितमीह का बीचमा हनेु ितमीह का 
अगमवक्ताह  र जोखना हेनह ले ितमीह लाई धोका निदऊन ्। ितमीह को 
इच् छाअनसुार ितनीह ले देखेका सपनाका कुराह मा ध् यान नदेओ। ९ 
ितनीह ले मेरो नाउँमा ितमीह लाई झूटा अगमवाणी कहन् छन ्। मैले 
ितनीह लाई पठाएको होइन,ँ” परमूभ ु भन् नहुनु् छ’। १० परमूभ ु यसो 
भन् नहुनु् छ, “बेिबलोनको िनम ् ित स री वषर् पूरा भएपिछ म ितमीह कहाँ आउनेछु, 

र ितमीह लाई यस ठाउँमा फकार्एर ल् याउनेछु भनी मेरो कृपाल ुूित ा म पूरा 
गनछु।"   

   यस अंशमा आशाका तीन उल्लेखनीय ॐोतह  समावेश भएको छ। 
पिहलो त आफ्ना जनह लाई आशा नत्याग्न ुभनेर ूभलेु आफ्ना जनह लाई 
आ ान गनुर्हनु्छ। ितनीह को खराब अवःथा अचानक वा असिुनयोिजत वा 
िबना योजना थपुािरएको होइन। ूभ ुआफै यसरी ू  गनुर्हनु्छ, "य शलेमबाट 
बेिबलोनमा आफूले अथार्त ्उहाँलेनै िनवार्सन गरी लगेका सबैलाई सवर्शिक्तमान ् 
परमूभ,ु इॐाएलका परमेँ वर सम्वोधन गनुर्हनु्छ'" यिमर्या २९:४। खराब र 
आततायी पिरिःथितह ले ितनीह लाई घेरेतापिन ूभकुो हत्केलाबाट यहूदा 
फुिट्कएको छैन। 

  दोॐोमा, आफ्ना जनह ले िकन आशा त्याग्नहुु  भनेर उहाँले 
भ ुभएको कारण त त्यस िवषम पिरिःथितमा पिन उहाँले ितनीह को िनिम्त 
काम गनर् सक्नहुनु्छ। "मैले ितमीह लाई िनवार्िसत गरेको सहरको भलो 
िचताओ, र त् यसको िनिम् त परमूभिुसत ूाथर्ना गर। िकनभने त् यसको उन् नित 
भएकोमा नै ितमीह को उन् नित हनेुछ।” यिमर्या २९:७।  

   तेॐो, ितनीह ले आशा िकन त्याग्नहुु  भने उहाँले तोिकएको समयमा 
ितनीह लाई छुटाएर आफ्नै देशमा ल्याउनहुनेुछ: "परमूभ ु यसो भन् नहुनु् छ, 

“बेिबलोनको िनिम् त स री वषर् पूरा भएपिछ म ितमीह कहाँ आउनेछु, र 
ितमीह लाई यस ठाउँमा फकार्एर ल् याउनेछु भनी मेरो कृपाल ुूित ा म पूरा 
गनछु।" यिमर्या २९:१०। ितनीह को िवगतको समयको िनयन्ऽण उहाँको 
हातमा िथयो, अिहलेको अवःथा पिन उहाँकै हातमा छ र भिवंय पिन उहाँकै 
िनयन्ऽणमा छ भनेर व्याख्या गद अत्यन्तै मािमर्क, कोमल र सौन्दयार्त्मक 
शैलीले आफ्ना जनह लाई यो सन्देश िदनहुनु्छ: "११ िकनभने जनु योजनाह  
मैले ितमीह का िनिम् त बनाएको छु, ती म जान् दछु,” परमूभ ुभन् नहुनु् छ। “ती 
ितमीह का उन् नितको िनिम् त हनु ्, नोक् सानीको िनिम् त होइनन ्, ितमीह लाई 
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आशा र भिवं य िदनलाई। १२ तब ितमीह  मकहाँ आउनेछौ, र मलाई 
ूाथर्ना गनछौ, र म ितमीह को ूाथर्ना ध् यानिसत सनु् नेछु। १३ जब 
ितमीह ले आफ् ना सारा दयले मलाई खोज् नेछौ, तब ितमीह ले मलाई खोजेर 
पाउनेछौ। १४ ितमीह ले मलाई भे ाउनेछौ,” परमूभ ुभन् नहुनु् छ,” र कैदबाट 
म ितमीह लाई फकार्इल् याउनेछु। मैले ितमीह लाई िनवार्सन गरेर पठाएका 
सबै जाित-जाितह  र ठाउँ-ठाउँह देिख म ितमीह लाई जम् मा गनछु,” परमूभ ु
भन् नहुनु् छ, “र जनु ठाउँदेिख मैले ितमीह लाई िनवार्सन गरेर पठाएको िथए,ँ 

त् यही ठाउँमा म ितमीह लाई फेिर फकार्इल् याउनेछु।” यिमर्या २९:११-१४।  

ती ूित ाह  केवल के पौरािणक इितहासका इॐाएलीह को िनिम्तमाऽ हो र? 
के हामीसगँ सरोकार नै छैन र? जब ती वचन वा ूित ाह  पढ्नहुनु्छ तब 
तपाईँको आफ्नै नाउँ त्यहाँ राखेर तपाईँको िनिम्त पिन हो भनेर आत्मसात ्गनर् 
खोज्नहुोस।् तपाईँले बतर्मान जनुसकैु खराब पिरिःथितमा हनुभुएतापिन ती 
ूित ाह लाई ूयोगमा ल्याउन कोिशश गनुर्होस।् 
 

५. हाॆा िपताले िदन ुहनेु तािलम वा अनशुासन 

    िहॄू १२:१-१५मा िवशेष सन्देश छ जनु हामीले यस पःुतकमा 
अध्ययन गिररहेको िवषयबःत ु ाक् कै िमल्दछ। हेन ुर्होस ्"१ यसकारण यितका 
साक्षीह को ठूलो बादलले हामीलाई घेिरराखेको हनुाले, हरिकिसमका बोझा र 
हामीलाई सिजलैिसत अल् झाउने पापलाई पन् छाएर हाॆा सामनु् ने रािखिदएको दौड 
धैयर्साथ दौड । २ हाॆा िवँ वास सु  गनुर्हनेु र पूरा गनुर्हनेु येशूलाई हेर , जसले 
उहाँको सामनु् ने रािखिदएका आनन् दको िनिम् त अपमानलाई केहीजः तो नठानी 
बूसको कं ट भोग् नभुयो, र परमेँ वरको िसंहासनको दािहनेपि  िवराजमान 
हनुहुनु् छ। ३ पापीह बाट उहाँको िव मा भएका यितका िववादह  
सहनहुनेुलाई िवचार गर, र ितमीह  िशिथल नहोओ, अिन हरेस नखाओ। ४ 
पापको िव मा ितमीह ले गरेका स षर्मा रगत बगाउनपुन अवः थासम् म 
ितमीह  पगेुका छैनौ। ५ के ितमीह ले अतीर्का ती वचन भलेुका छौ जसले 
ितमीह लाई पऽुह  भनी सम् बोधन गरेको छ? “हे मेरो पऽु, परमूभकुो 
ताड़नालाई हलकुा नसम् झ, उहाँबाटको दण् डमा हरेस नखाऊ, ६ िकनभने जसलाई 
परमूभलेु ूमे गनुर्हनु् छ त् यसैलाई िप  ुहनु्छ र आफूले महण गनुर्भएको हरेक 
छोरालाई उहाँले अनशुासनमा राख् नहुनु्छ ।”  ७ सतावतको िनिम् त नै ितमीह  
कं ट सहन् छौ। परमेँ वरले ितमीह सगँ छोरालाई झ व् यवहार गनुर्हनु् छ। 
िकनिक बाबलेु ताड़ना निदएको कुनचािहँ छोरा हनु् छ र? ८ तर यिद सबै जना 
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सहभागी भएको त् यो ताड़ना ितमीह ले पाएका छैनौ भनेता ितमीह  आफ् ना 
बाबकुा खास छोराह  होइनौ, तर व् यिभचारमा जन् मेका छोराह  हौ। ९ 
यसबाहेक हामीलाई ताड़ना िदने हाॆा शारीिरक बबुा िथए, र हामीले ितनको 
आदर गर् य । के झन ् बढ़ी हाॆा आत् माका िपताको अधीनमा बसेर हामीले 
जीवन ूाप् त गदन  र? १० िकनिक ितनीह ले असल ठानेबमोिजम केही िदन 
हामीलाई ताड़ना िदए। तर हामी उहाँका पिवऽताको सहभागी हनु सक  भनेर 
हाॆो फाइदाको िनिम् त उहाँले ताड़ना िदनहुनु् छ। ११ सबै ताड़ना सु मा सखुद 
हुँदैन तर द:ुखदायी हनु् छ, तर ताड़ना ारा तालीम पाएकाह का लािग यसले पिछ 
धािमर्कताको शािन् तपूणर् फल उत् पन् न गराउँछ। १२ यसकारण लऽेका हातह  
उठाओ, र दबुर्ल घुड़ँाह  बिलया बनाओ। १३ ितमीह  िहँ  ने बाटो सोझो 
बनाओ, तािक ल ड़ो गोडा नखःु कोस ्, तर िनको होस ्। १४ सबै मािनसह सगँ 
शािन् तमा बः ने र पिवऽ हनेु ूयत् न गर; पिवऽतािवना कुनै मािनसले परमूभलुाई 
देख्  न सक् दैन। १५ ध् यान देओ, िक कुनै मािनस परमेँ वरको अनमुह ूाप् त 
गनर्देिख विञ् चत नहोस ्, तािक तीतोपनको जरो उॆरे आईकन त् यसले फूट 
नल् याओस ्, र धेरै जनालाई अशु  नपारोस ्।"  

   िव ासीह  कठोर अनशुासनमा बःन तािलमको आवँयता छ भनेर 
पावलले व्यक्त गदर्छन।् िपताइ, ताडना, चटुाइ, अनशुासन जःता अथर् िदने 
शब्दह  दश पल्ट यस अंशमा उल्लेख गिरएको छ। पौरािणक मीकमा यो 
शब्द िशक्षा, पठन, पाठन र अध्ययनसँग जोिडएको िथयो। ती सबै अनभुव वा 
ूिबयाह  मािनसको आधारभतू िशक्षाको िनिम्त आवँयकताको िनिम्त ूयोग 
गिरन्थ्यो। िव ास, िन ा र आःथाको ःकूलमा अनशुासन ूभलेु ूयोग गनुर्हनु्छ 
भनेर पावलले व्याख्या गनर् खोजेको पाइन्छ। िहॄू ११मा िव ासका 
पाऽह लाई कुन कुन कठोर र मतृ्यकुो पिन ूिबया ारा िशक्षा िदनभुएको 
िथयो। 

  िहॄू ११भिर पावलले िव ासका धरोहरह को िचऽण गरेका छन।् 
ितनीह मा ी र पु ष दवैु छन।् जव ितनीह  भीषण अिग्नपिरक्षमा िथए तब 
ूभ ुू ित  ितनीह को आःथा र िन ा जािरराखेका िथए। अिन िहॄू १२मा 
पावलले  ती ूिबयाह  हामीितर सोझ्याउँछन।् हामीभन्दा अगािड अनेक  
क ह मा पिन धेरैले िव ास थािम राखेको पिरूआेयमा हामी पिन िव ासमा 
दगनुर्सक्छ  र हाॆो आःथा वा िव ासको जीवन िसध्याउन सक्छ  भ े आफ्ना 
पाठकह लाई पावलले सनुाउँछन।् तर ती िभषम पिरिःथितमा ती मािनसह  
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कसरी सहेर बःन सके र अटल भएर बसे भन्दा त्यसको मूल मन्ऽ वा आधार 
ितनीह को आखँाह  येशूमा एक टक लगाएर राखेका िथए (िहॄू १२:२)। 
ितनीह को किठन पिरिःथितमा येशू नै धरोहरको पमा अनकुरणीय उदाहरण 
ब ुभएको िथयो। िहॄू १२:३। िहॄू १२ बझु्न त्यसमा िरिड  मास वा  
अक्षर पढ्न सक्ने िविभ  चःमाह   हाॆो माझमा िदएको आभास ्हनु्छ। ती 
चःमाह  िबना हामीले पाउने द:ुखक  आिदलाई धलमिलएर बझु्न खोज्ने 
ूयास गछ । हाॆा द:ुख, क ,परीक्षा, पिरक्षण वा तािलमको समय आिद सबै 
अःप  वा धिमलो आखँाले हेन बानी बसाल्ने हुँछ  यिद िहॄू १२लाई केलाएर 
पढ्ने खबुी हामीमा भएन भने। तर जब ती चःमाह ले हामी पढ्छ  तब 
हामीले पार हनेु द:ुखक को संःकार ःप  हनु्छ र हाॆा कठोर पिरिःथितलाई 
बढो बिु मानी र िनपणुतासाथ सामन गनर् सक्ने हनु्छ   

   ती चःमाह  के हनु ्भनेर िहॄू १२:१-१३ फेिर पढ्नहुोस।् अिन पद 
त्यसको   िनपणु जवाफको िनिम्त पद ५-१३मा ध्यान िदनहुोस।् 

 अनशुासनको ॐोत के हो? 

 अनशुासनूित हाॆो जवाफ वा ूितिबया के हो? 

 अनशुासनको लआय के हो? 
 

िहॄू १२:१-१३ फेिर पढ्नहुोस।् आशाको आधारह  त्यहाँ के के छन ्सोको 
सूची बनाउनहुोस।् तपाईँकै आफ्नै तािलम अवधी, िशक्षण अवधी वा आित्मक 
अनशुासन अवधी के आशाको अनभुव गनर् सक्नहुनु्छ? 
 

उपसंहार: 
थप जानकारी: िददीमाँ एलेन, एजकेुशन ३०१-३०९को "ःकूल अभ द हेयर 
आफ्टर" र द िमिन ी अभ िहिल को प.ृ ४७०-४७१को "हेल्प इन डेली 
िलिभ ।" 

"ूभलुाई िव ास गन वा उहाँमा िन ावान हनेुह को जीवनमा धेरै 
िनराश र हतोत्साहको भमूिरमा पनुर्पन हनु्छ। शोक सन्ताप र नैराँयता 
ितनीह को खरुाक नै हनु पगेुको हनु्छ। आफ्ना सन्तानलाई ूभलेु अझै माया 
गनुर्हनु्छ र िहत चाहनहुनु्छ भ े धारणालाई िव ास गिरराख् न ु किठन पिन 
हनुसक्छ। त्यःतो िवषम पिरिःथितमा मरे पिन हनु्थ्यो भ े जःता डरलाग्दो 
मानिसकताले ितनीह लाई सताउन सक्छ। त्यसबेला ूभमुा भएको ितनीह को 
पकड खिुःकन पिन सक्दछ। ितनीह लाई शका र अिव ासको धरापमा पिन 
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पानर् सक्छन।् त्यस पिरिःथितमा के हाॆो ानको चक्षु खोलेर हेन सक्ने हनु्छ  
त? हामीलाई उ ार गनर् सारा ःवगर्दूतह  ूयास गिररहेको, किहलै नडिगने 
अनन्तको च ानमा हाॆा खु ाह  गािडन खोिजएको हेनर् पाए कःतो हनु्थ्यो 
होला? त्यस डरलाग्दो अनभुवबाट नै हामीलाई नयाँ िव ास, नयाँ जीवन 
उलार्एर नव जागरणको ॐोतले जरुमरु् याइ रहेको हनु्छ।"- ूोफेटस एण्ड 
िक स, प.ृ १६२बाट पान्तिरत। 
 

िचन्तनमनन: 
अ.   हामी सबै जना अत्यन्तै िनराश र हतोत्साहको समयमा गिुळन वाध्य 

हनु्छ  भनेर िददीमाँ एलेनले भ हुनु्छ। हामी सबै जना त्यस 
अनभुवमा गइरहेको कसरी थाहा पाउँछ ? जब अ ह  पिन त्यही 
पिरिःथितमा गइरहेको हनु्छ तब ितनीह लाई ढाढस र शािन्तिदने 
माध्यम हामी कसरी हनुसक्छ ? 

आ.  ूभकुो वाःतिवक उपिःथत अनभुव गदार् तपाईँको जीवन कसरी 
फरक हनु पगेुको छ? 

इ.  अय्यूब ३८-४१ पढेर ूभकुो बारेमा गिरएको िचऽणको सिमक्षा 
गनुर्होस।् त्यसबाट तपाईँलाई आशा र उत्साह कसरी िमल्दछ? 
त्यस पिरवेशमा साबथको अवधारणा कसरी िमल्न सक्दछ? ूभकुो 
ःवभाव र चिरऽको बारेमा साबथले तपाईँलाई कसरी िठक िचऽण 
गिरराख्न सहयोग गदर्छ? 

ई.  मािनसलाई आमूल पिरवतर्न गन आशा अ  कुनै धमर्, दशर्न, 
इ िमऽ, िव ा, अथक ूयास आिदबाट नभएर ःवगर्बाट नै 
आउँदछ। तपाईँको िदमागमा कोही होला जो आशाको जीवन 
धलमिलरहेका होलान।् उसको लािग ूाथर्ना गनुर्होस।् आशासँग 
िभिडरहनेह को िनिम्त तपाईँके गनर् सक्नहुनु्छ? 

उ.  कोिह यःतो व्यिक्त छ जो द:ुखक मा ूभलाई त्याग्न नै पगेुका 
िथए। के भयो जसले गदार् उसको आित्मक जीवन भताभ ु  भयो? 
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कथा ७ 

साबथमा काम नछोड्न चेतावनी, ॄािजल 

िडओगो 
 

िडओगो अत्यन्तै िबप  वगर्को सेभेन्थ-डे एडेभेिन्टःट 
िथए। उनी पेशोल पम्पमा काम गदर्थे तर साबथमा 
उनी काममा जाँदैनथे। एक िदन पेशोल पम्पको 
मािलकले उनलाई िवकल्प सनुाए: िक त साबथमा 
काम गर िक त जािगर छोड। अब उनले के गन? 

केही मिहमान अिघमाऽ उनले िबवाह गरेका िथए। 
उनी यःतो गिरब िथएिक आफ्नो देश ॄािजलमा एउटा घर पिन बहालमा िलन 
सक्दैनथे। त्यसकारण उनी र उनकी ौीमती एक जना काकीको घरमा सरे 
जहाँ ितनीह ले घरबहाल ितनुर्पदनथे। त्यसबेला िडओगो अःथाइ काम 
गिररहेका िथए। केही समयपिछ उनकी ौीमती नयरा दईु िजउ भएकी उनले 
थाहा पाए। अिन उनले अिल धेरै पैसा पाउने कामको खोिजमा लाग्न थालेका 
िथए। उनको वाःतिवक सपना त आफ्नै व्यापारमा संलघ्न हनु चाहेका िथए। 
आफ्नो सपनाको बारेमा उनले परमेँ वरलाई सनुाए, "प्यारो ूभ ुमलाई राॆो 
काम िदलाइ  िदनहुोस ् तािक मेरो सपना पूरा होस।् मलाई चािहँदो पैसा 
कमाएर आफ्नै व्यवसाय गनर् सकँु।" 

    साबथको अिडगले गदार् कसैले पिन सेभेन्थ-डे एडभेिन्टःटलाई काम 
िदन चाहेको िथएन। शबुवार बेलकुादेिख शिनबार बेलकुासम्म परमेँ वरको 
आराधना गनर् छु ी माग्दा कसैले पिन िदन चाहेको िथए। तर िडओग हताश 
भएन। उनले ूाथर्ना गद रहे। 

   तब उनले एक िदन पेशोल पम्पबाट फोन आयो र उनलाई सरुक्षा 
गाडर्को हनु बोलायो। त्यस पम्पको मािलकलाई उनले भने िक उनी सेभेन्थ-डे 
एडभेिन्टःट हनु ्शिनबार आफू काम गनर् सक्दैन। ूभकुो कृपाले, मािलकले 
उनलाई साबथमा छु ी िदयो, र उनले काम पायो। पेशोल पम्प िडओगोको 
घरबाट टाढा िथयो। उनी मोटर साइकलबाट साबथमा बाहेक ूत्येक रात 
याऽा गथ। त्यो काम खतरापूणर् िथयो, तैपिन उनलाई कामको आवँयकता 
भएको िथयो। 
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   एक िदन पेशोल पम्पको मािलकले उनलाई िवकल्प सनुाए। उनलाई 
साबथमा काम गन िक नगन भनेर सोधे। यिद साबथमा काम गरेन भने उनी 
काम छोड्नपुथ्य । अब उनले के गन? तब िडओगोले भने साबथमा पिन काम 
गनुर्पन भए आफू काम छोड्ने भनेर सनुाए।  

    त्यसबेला िडओगोको चचर्ले किलब िमशन ूोजेक्ट आयोजना गठन 
हुँदै िथयो। यो कािलब िमशन ूोजेक्ट साउथ अमेिरकन िडिभजनको 
सिबयतामा भएको िथयो। यसमा चचर्का सदःयह ले सामूदायीक सेवामा भाग 
िलन आ ान गिरएको िथयो। त्यस कायर्बममा चचर्का सदःयह  घरघरमा 
भेट्न जाने, बाइबल अध्ययन िदने र अ  िबयाकलापह  िथए। िडओगो 
जिहले पिन सामािजक सेवा मन पराएका िथए। "मैले काम छोड्नपुरे 
ःवयंसेवक हनु सक्छु!" उनले सोचे। तब ःवयंसेवकको काम गदार् उनको 
कमी आम्दानीमा थप भार पो पन भएको महससु गरे। फेिर उनकी छोरी पिन 
भएको िथयो र आफ्नै व्यवसाय गन सपना उनले छोडेका िथएनन।् 

  धेरै ूाथर्नापिछ कािलब िमशन ूोजेक्टमा सहायता गन िनणर्य गरे। उनी 
परमेँ वरूित बफादार हनु चाहेका िथए र उहाँको लआयमा आफू सामेल हनु 
चाहेका िथए। 

   जब कािलब िमशन ूोजेक्ट समाप् त भयो तबर उनको पकेटमा अझै 
७०० ॄािजिलएन िरयल वा अमेिरकन १३५ डलर बाँिक भएको थाहा पाए। 
उनले अ  खचर् गरेपिछ त्यो पैसा बाँिक िथयो। यो पैसाले आफ्नै काम सु  
गनर् थाले।  

    परमेँ वर उनीूित बफादारी हनुभुएको िथयो। अिहले चार वषर् भयो 
उनले आफ्नै बेकरी खोलेर सफल भइरहेका छन।् उनी चचर्को सवर्साधारण 
सदःय भएपिन ॄािजलको चचर्मा अगवुाको काम गदर्छन।् चचर्ले ूत्येक वषर् 
कािलब िमशन ूोजेक्ट कायर्बम चलाउँछ। त्यसले गदार् धेरै जवानह ले 
बिप् तःमा िलएका छन।् "मैले यो िसककी जब हामी परमेँ वरूित बफादारी 
हनु्छ , तब उहाँले जिहले पिन हेरचाह गनुर्हनु्छ,"खशुी भएर िडओगोले सनुाए। 

-आन्ड्र्य ुमेकचेःनी  
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