
 
 
 
 
 
 

अध्याय –६ 
स्वगर्मा दौलत थुपानुर् 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
यस अध्यायको मूल सार पद: "मािनसले सारा जगत ् हात पारेर 
आफ् नो ूाण गमुायो भने त् यसलाई के फाइदा हनु् छ?  अथवा 
मािनसले आफ् नो ूाणको स ामा के िदन सक् छ? "मकूर् स ८:३५-
३६।  

सारको उ म लगानी रणनीित येशूले हामीलाई िदनभुएको िथयो: 
“आफ् नो िनिम् त पथृ् वीमा धन-सम् पि  नथपुार, जहाँ कीरा र िखयाले ती 
नं ट पाछर्न ् र जहाँ चोरह ले घर फोरेर ती चोछर्न ्। तर आफ् नो िनिम् त 

ः वगर्मा धन-सम् पि  थपुार, जहाँ कीराले वा िखयाले नं ट पादन, र चोरले पिन 
चोदन।" म ी ६:१९,२०। अिन लगानी रणनीितलाई यो भनेर टँुग्याउनभुएको 
िथयो, "िकनिक जहाँ ितॆो धन हनु् छ,  त् यही ँ ितॆो मन पिन हनु् छ।" म ी 
६:२१। सफासँग भ ुपदार्: तपाईँले पैसा कहाँ खचर् गनुर्हनु्छ सो मलाई 
देखाउनहुोस,् अिन तपाईँको मन कहाँ छ सो म देखाउनेछु, िकनिक जहा ँ
तपाईँले पैसा राख् नहुनु्छ त्यहाँ तपाईँको मन पिन हनु्छ। तत्काल तपाईँको 
दय त्यहाँ नभएतापिन तर त्यताितर तपाईँको मन गइरहेको हनु्छ। 

सं 

मूल पदह : उ पि  ६:५-१४, िहबू्र ११:८-१३, २ 
कोर थी ४:१८, उ पि  १३:१०-१२,  

उ पि  ३२:२२-३१ र िहबू्र ११:२४-२९ । 
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  के परमेँ वरको राज्यको िनिम्त दय भएको तपाईँ चाहनहुनु्छ। यिद 
चाहनहुनु्छ भने तपाईँले आफ्नो पैसा त्यहाँ लगानी गनुर्होस ्जसबाट तपाईँले 
अनन्त इनामह  पाउनहुनेुछ। तपाईँको समय, पैसा र ूाथर्ना परमेँ वरको 
कामको िनिम्त लगानी गनुर्होस।् यिद गनुर्भयो भने तपाईँ त्यस कामको िनिम्त 
अझ चासो बढाउनहुनेुछ, अिन तपाईँको िदल पिन त्यहाँ जानेछ। बाइबलमा 
भएका िविभ  पदह  र कथाह  यस अध्यायमा हेनछ  जसले ःवगर्मा धन 
थपुानुर् भनेको के हो सो बझुाउन खोज्दछ, आिखरमा आएर हाॆो लगानीले 
किहल्यै ननािशने इनाम पाउनेछ । 
 

१.  परमूभ ुपरमेँ वरको अनमुह नोहामािथ पर् यो 
यस पथृ्वीमा रहने तर ःवगर्को सम्पि लाई खोज्ने ूायजसो मािनसह को 
जीवनमा ठूलो र मूख्य पिरवतर्न ल्याउन परमेँ वरले आ ान गनुर्भएको पाइएको 
छ। त्यही पिरवतर्नमा सहभागी  हनु आवँयक भएमा तपाईँ पिन तयार 
हनुहुोस।् 

उत्पि  ६:५-१४मा नोहाको बारेमा लेिखएको छ। परमेँ वरको आ ा 
अनसुार चल्दा नोहाको जीवनमा के आमूल पिरवतर्नह  ल्याउनपुरेको िथयो? 
संसारमा आउने िवध्वंसको बारेमा चेतावनी िदनपुदार् हामीमा पिन कःतो पिरवतर्न 
गनुर्पन नीितह  त्यस बतृान्तबाट हामी िलन सक्छ ? 
  पेसागत मा िसकमीर् देिखएको नोहा आफ्ना समय र ॐोतह  ूयोग 
गरेर आफ्नो लािग भव्य गनर् समय िबताउन सक्थ्यो। तर जहाज बनाउन 
परमेँ वरले नोहालाई िनदशन िदनहुुँदा उनले १२० वषर् त्यही काममा लाग्न 
आफ्नो जीवनमा उम पिरवतर्न ल्याउन उनले रोज्न पगेुका िथए। 
   िवँ वजलूलय केवल परुाण वा काल्पिनक िमथ हो भनेर त्यसलाई 
िवँ वास गनर् धेरैले पन्छाएको देिखन्छ। ूायजसो मािनसह कै अनमुािनत 
िव ानको आधार बनाउँदै ूकृितको िनयममा िवँ वजलूलय भएको देखाउँदैन 
भनेर ितनीह ले दावी गदर्छन।् यो कुनै नौलो कुरो होइन। "जलूलय 
हनुभुन्दा अिघ शताव्दीय  सम्म मािनसह ले यो तकर्  गरेका िथए ूकृितका 
िनयमह  िःथर छन ्र त्यो पिरवतर्न हनु सक्दैन। त्यही िनयमको आधारमा 
मौसमह  एक पिछ अक  आएका छन।् त्यस िनयम अनसुार यस पथृ्वीमा 
पानी किहल्यै पिन परेको छैन र पथृ्वी िशतले िभजेकोछ, नदीह ले आफ्ना 
िसमानाह  छोडेका छैनन ् ब  समिुमा ती नदीह बाट सरुिक्षतसँग पानी 

७२ 



बिगरहेकाछन,् ूकृितकै िनयम अनसुार नदीको पानी आफ्नो िकनाराभन्दा 
बािहर बगेका छैनन ् भनेर त्यसबेलाका लोकिूय वै ािनकह ले िसकाएका 
िथए।" Ñएलेन जी ाइट, पािशयाकर्  एण्ड ूोफेटस,् प.ृ ९६बाट पान्तिरत। 
जलूलयभन्दा अिघ मािनसह को गलत बझुाइले गदार् बाढी किहल्यै पिन 
आउँदैन भनेर तकर्  गरेका िथए; जलूलयपिछ पिन ितनीह को गलत बझुाइको 
आधारमा िवँ वजलूलय किहल्यै पिन भएको िथएन भनेर तकर्  गदर्छन।् 
बाइबलले भन्छ: "सूयर्मिुन केही कुरो पिन नौलो छैन" (उपदेशक १:९)। 
   त्यसै अनसुार, जगतको अन्त्यमा हनेु िविभ  घट्नाह लाई औलँ्याएर 
संसारको अन्त हुँदैछ भनेर सनुाउँदा जलूलयभन्दा अिघको मािनसह ले जःतै 
आफ्ना कानह लाई बिहरा पादर्छन ् (२ पऽसु ३:३-७ पढ्नहुोस)्। आउने 
िवनाशको िनिम्त हामी कसरी तयार हनु सक्छ  र भनेर ितनीह ले िववाद 
गछर्न।् त्यसले गदार् हामीले जे हनेुछ त्यो िढलै भएतापिन संतोष भएर 
धैयर्तासाथ परमेँ वरले खटाउनभुएको काम गिररहन ुआवँयक भएको हामीले 
ठा ुपदर्छ। भिवंयमा परमेँ वरले मिहिमत इनाम िदनहुनेुछ तर अिहले 
परमेँ वरको काम गिररहन हाॆो िववेकलाई झक  मा  िदन ुहु । येशू किहले 
फिकर् नहुनु्छ सो हामीलाई थाहा छैन। तर त्यसको सतुार् हामी गिररहन ु
आवँयक देिखन्दैन, तर हाॆो आवँयकता भनेको नोहा जःतो आफ्नो जीवनमा 
मौिलक पिरवतर्न ल्याउनपुरेतापिन परमेँ वरले अर् हाउनभुएको काममा लािगरहन ु
हो। 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

२. परमेँ वरमा िन ावान भएर बःनेको िपता अॄाम 
आफूले किहल्यै नदेखेको तर परमेँ वरले देखाउँछु भ े देशमा जान आफ्नो घर 
र आफन्तह  छोड्न उहाँले अॄामलाई अर् हाउनभुएको िथयो। यसरी येशू 
मसीहका धमर्िपता यशूुफको रगतको बंश सु भएको िथयो। अॄामको आफ्नो 

यिद नोहालाई ज तो तपाईलँाई पिन उग्र पिरवतर्न गनर् परमे  वरल े बोलाउनभुयो 
भन ेतपाई ँके तयार हुनहुु छ ? धरैे थोरै कुरामा हामी इमा दार भएर काम गिररहन ु
आव यक छ भनरे यशेलू े हामीलाई यसरी बताउनभुएको छ, “जो थोरै कुरामा 
ईमानदार हु  छ,  यो धरैेमा पिन ईमानदार हु  छ, र जो अित सानो कुरामा बईेमान 
हु  छ,  यो धरैेमा पिन बईेमान हु  छ । यसकारण ितमीह  सासंािरक धनमा 
ईमानदार भएनौ भन,े ितमीह लाई साचँो धनको िज  मा कसल े दलेा ? यिद 
ितमीह  अकार्को धनमा ईमानदार भएनौ भन,े ितमीह को आ  न ै धन 
ितमीह लाई कसल ेदलेा र? " लकूा १६:१०-१२ । 
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जन्मेको घर र बालककालको बारेमा हामीलाई िवःततृ जानकारी नभएतपिन 
आफ्नो प्यारो मातभृिूम परमेँ वरको आ ानमा अॄामले छोड्न ुपरेको िथयो। 
यो िनणर्य सिजलो त िथएन। त्यसले गदार् उनले आफ्नो बबुाले पैतकृ सम्पित, 
साथीभाइ र िछमेकीह सँगको रमझम र सिुवधासम्प  गाउँघर उनले 
त्याग्नपुरेको िथयो। 
  तर उनको त्यस त्यागले गदार् सारा संसारका मानव ूाणीह को 
आिशषको ॐोत हनेु अवसर पाएका िथए। हेन ुर्होस,् "परमूभलेु अॄामलाई 
भन् नभुयो,  “ितॆो देश र ितॆो कुटुम् ब तथा ितॆो िपताका घरबाट िनः केर जनु 
देश म ितमीलाई देखाउँछु त् यहाँ जाऊ।  “म ितमीबाट एउटा ठूलो जाित खड़ा 
गनछु,  र ितमीलाई आिशष ् िदनेछु। म ितॆो नाउँ ूिस  गराउनेछु,  र ितमी 
आिशष ्को मूल हनेुछौ।" उत्पि  १२:१-२।  
    आफ्नो बाब ुआमाको घर छोड्न ुअॄाम र उनका पिरवारको िनिम्त 
उम पिरवतर्न िथयो। यस सन्दभर्मा िहॄू ११:८मा पावलले यसरी व्यक्त 
गदर्छन,् "िवँ वास ारा अॄाहामले आ ापालन गरे, र जाऊ भनेको ठाउँितर गए, 
जनु ठाउँ उ रािधकारको पमा उनले पिछ पाउनेिथए, य िप उनी कताितर 
गइरहेका िथए, त् यो उनलाई थाहा िथएन।" िहॄू ११:८। "बाइबलमा िदएका 
िवँ वासका सबै  पिरभाषाह मा अॄामले िबना ूँ न परमेँ वरको आ ा पालन 
गरेको कदम अत्यन्तै उल्लेखनीय र िवशेष ूमाण भएको छ।"-एलेन जी 
ाइट, पािशयाकर्  एण्ड ूोफेटस, प.ृ १२६बाट पान्तिरत। 

   ूायजसो हामीले हाॆा मातभृिूम, हाॆा साथीभाइ र आफन्तह  सधको 
िनिम्त छोडेर अन्त जाने त्यःतो उत्सकु हुँदैन  होला। तर अॄामले िबना 
िहिच्कच्याइ परमेँ वरले भ ुिवि क् कै आफ्नो िूय मातभृिूम छोड्न तरखरमा 
लागे। परमेँ वरले जहाँ जहाँ चाहनभुयो त्यहाँत्यहाँ रहन अॄाम संत ु  भएका 
िथए। अचम्मको कुरो त यो छ, परमेँ वरले िदनभुएको वचन अनसुार अॄाम, 
इसहाक र याकूबले आफ्नो जीवनभर ूित ा गिरएको भिूम पाएका िथएनन-्
य िप ितनीह  आफ्नो जीवनको अिन्तम घडीसम्म परमेँ वरूित आःथावान र 
िन ावान भएर बसे। 
   िहॄू ११:८-१६मा के मह वपूणर् उल्लेखनीय सन्देश हाॆो िनिम्त 
सनुाइएको छ? हेन ुर्होस,् "८ िवँ वास ारा अॄाहामले आ ापालन गरे,  र जाऊ 
भनेको ठाउँितर गए,  जनु ठाउँ उ रािधकारको पमा उनले पिछ पाउनेिथए, 
य िप उनी कताितर गइरहेका िथए, त् यो उनलाई थाहा िथएन। ९ िवँ वासै ारा 
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उनी एक परदेशीझ ूित ाको देशमा इसहाक र याकूबजः तै तम् बूह मा बसोबास 
गरे। उनीह  अॄाहामसँगसँगै उही ूित ाका हकदार िथए। १० िकनिक उनले 
एउटा जग भएको सहरको ूतीक्षा गथ, जसलाई बनाउने र िनमार्ण गन परमेँ वर 
नै हनुहुनु् छ। ११ िवँ वासै ारा साराले पिन आफ् नो उमेर ढिल् कसकेपिछ 
गभर्धारण गन शिक्त ूाप् त गिरन ्। िकनभने ूित ा गनुर्हनेुलाई ितनले 
िवँ वासयोग् य ठानेकी िथइन ्। १२ यसैकारण मरेतलु् य शरीर भइसकेको एउटै 
मािनसबाट आकाशका तारा जि कै असंख् य र समिुका िकनारका अनिगन् ती 
बालवुाका कण जि कै सन् तान उत् पन् न भए। १३ ूित ा गिरएको कुरा ूाप् त 
नगरी ियनीह  सबै िवँ वासैमा मरे, तर टाढ़ैबाट त् यसलाई देखेर ः वागत गरी 
ितनीह ले मािनिलए,  िक ितनीह  यस पथृ् वीमा परदेशी र ूवासी िथए। १४ 
यः ता कुरा भन् ने मािनसह ले आफ् नो िनिम् त एउटा देश खोिजरहेका छन ् भन् ने 
कुरा ूं ट हनु् छ। १५ जनु देशबाट ितनीह  िनः केर गएका िथए,  यिद 
ितनीह ले त् यही देशको िवषयमा सोचेका भए ितनीह लाई फिकर् जाने मौका 
िमल् ने िथयो। १६ तर ितनीह  अझ उ म देश, अथार्त ् एक ः वगीर्य देशको 
इच् छा गछर्न ्। यसैकारण परमेँ वर ितनीह का परमेँ वर भनी पकुािरन ु
शमार्उनहुनु् न, िकनभने उहाँले ितनीह का िनिम् त एउटा सहर तयार पािरिदनभुएको 
छ।" 

जनु समाजमा अॄाम रहन पगेुका िथए त्यस समाजमा उनको ठूलो 
आदर िथयो। त्यो समाजका मािनसह  सिृ कतार् परमेँ वरको उपासकह  
िथएन। तैपिन अॄामलाई राजालाई जःतो सम्मान गदर्थे। उनी उदारवादी, 
साहिसलो, अितथीसत्कारमा अमसर भएको र अितउच्च परमेँ वरको सेवक 
भनेर ूख्यात िथए। परमेँ वरको बारेमा उनले देखाएको उदारण अनसुरणीय 
छ। परमेँ वरको अनमुहले हामी पिन अॄामको सन्तान हनु पगेुका छ । 
अॄामको मािमलामा पावलले आफ्नो भनाइ अिघ साछर्न,् "अॄाहामलाई नै हेर, 
“उनले परमेँ वरमा िवँ वास गरेथे,  र यो उनको िनिम् त धािमर्कता गिनएको 
िथयो।”  यसकारण ितमीह ले यो जान, िक जस-जसले िवँ वास गछर्न ्, ितनीह  
नै अॄाहामका सन् तान हनु ्। परमेँ वरले अन् यजाितह लाई िवँ वास ारा धमीर् 
ठहराउनहुनु् छ भन् ने धमर्शाः ऽले पिहलेदेिख नै देखेर अॄाहामलाई “ितमीमा नै 
सबै जाितले आिशष ् पाउनेछन ्” भन् ने ससुमाचार अिघबाटै सनुायो।  यसकारण 
िवँ वास गन मािनसह ले िवँ वासी अॄाहामसँगै आिशष ् पाएका छन ्।" गलाती 
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३:६-९। "यिद ितमीह  भीं टका हौ भनेता ितमीह  अॄाहामका सन् तान हौ, 
र ूित ाबमोिजम उ रािधकारीह  हौ।" गलाती ३:२९।  
 अॄाम र नोहामा हामी यो देख्दछ  िक जब परमेँ वरको आ ालाई ितनीह ले 
माने तब ितनीह ले आफ्नो जीवनमा आमूल पिरवतर्न ल्याउने उम िनणर्य गनर् 
राजीभएका िथए। 
 
 
 
 
 
 
 

३. लोटका खराब िनणर्यह  

परमेँ वरको आ ानमा जब अॄाम आफ्नो मातभृिूम छोडे, तब उनका भितजा 
लोट पिन अॄामसँग गए, सायद उनी ितथर्याऽा जान उत्सकु भएर आफ्नो 
घरबार छोडेर िनःकेका िथए। परमेँ वरले अॄामलाई यःतो धेरै आिशष 
िदनभुएको िथयो िक उनी "पािलने गाइबःतहु  (त्यसबेलाको सभ्यतामा यसले 
मािनस कित धनी रहेछ भनेर देखाउँथ्यो), सनु र चाँदी भएकाले अॄाम अित 
धना  िथए।" भनेर उत्पि  १३:२ले बताउँछ। लोत पिन चानचनेु मािनस 
िथएन, उनीसँग "भेड़ाबाभा र गाईबस ् तहु का बथान र पालह  िथए" भनेर 
उत्पि  १३:५ले उल्लेख गदर्छ। ती दवैु काका र भितजा यितका धनी भएिक 
ितनीह सँगसँगै बःन सकेका िथएनन ्िकनिक ितनीह सँग धेरै बःतहु  िथए। 
त्यसको फलःव प ितनीह का गोठालाह को बीचमा झगडा हनु थालेको 
िथयो। त्यो झगडाबाट पिन्छन अॄामले आफ्नो भितजा लोटलाई उनी कहाँ 
सनर् चाहन्छ सो ूःताब राखे। कता सन भ े िनणर्य अॄामले लोटलाई नै 
पिहला िदएका िथए। "होइन, तपाईँले नै पिहला िनणर्य गनुर्होस"् भनेर लोटले 
अॄामूित आभािरत भएर जवाफ िदनपुथ्य  िकनिक अॄामसँगको सम्बन्धले 
गदार् लोट सम्प  भएका िथए। तर उनले अॄामूित आभार भएको देखाएनन ्
ब  त्यसबेलाको अत्यन्तै असल र उवर्रा भिुममा जाने ःवाथीर् िनणर्य उनले 
गरे। 
   के तकर् यकु्त कुराह  िथए जसले गदार् लोटले जनु िनणर्य गनर् चाहेका 
िथए सो गरे? हेन ुर्होस,् "लोतले आफ् ना आखँा उठाएर हेरे, र यदर्नको बसीचािहँ 
परमूभकुो बगचाजः तै, अथवा सोअरितरको िमौदेशजः तै चारैितर ूशः त पानीले 

२ कोर थी ४:१८ पढ्नुहोस् । यस पदमा के िवशेष स देश छ जसले गदार् हामीले गनेर् 
आि मक िनणर्यह लाई प्रभाव पानुर्पदर्छ ? मोशा र अब्राहमले यही नीित कसरी 
अङ्गाले ? हेनुर्होस्, "हामी  य कुरालाई होइन, तर अ श्  य कुरालाई हेछ , िकनभने 

 य कुरा क्षिणक हु  छन्, तर अ  य कुराचािहँ अन  तस  म रह  छन् ।"  
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िभजेको िथयो। (परमूभलेु सदोम र गमोरा सवर्नाश गनर् अिघको कुरो यो हो।) 
यसैकारण लोतले यदर्नको जम् मै बसी रोजेर पूवर्ितर लागे। यसरी ियनीह  
छुि ए। अॄामचािहँ कनान देशमा नै बः न लागे। लोतचािहँ बसीका सहरह मा 
वास गरे। ितनले आफ् नो पाल सदोमसम् म सारे। सदोमका मािनसह  दुं  ट िथए, 
र परमूभकुो िव मा सा॑ै पाप गथ।" उत्पि  १३:१०-१३। 
   लोटले सिजलो र सिुवधा सम्प  सहरमा सन िनणर्य त्यःतो महान ्
िनणर्य िथएन। तर जब उनलाई शऽहु ले यु बन्दी बनाएर लगे भनेर सनु्दा 
अॄामले यो भनेन,् "कःतो नराॆो खबर। ितमीले जे रोप्यौ त्यही फलायौ।" 
ब  उनलाई उ ार गनर् अॄाम अिघ सरेका िथए (उत्पि  १४)। 
   कितपय समयमा हामी मह वाकाँक्षी भएकोले हाॆा गलत िनणर्यबाट 
पाठ िसक्न नसक्ने हनु्छ । लोटलाई शऽकुो हातबाट छापामार शैली ारा 
अॄामले उनलाई उ ार गरे तब उनी दु  सोडोमको सहरमै फेिर फकर 
बसोबास गरे। तर परमेँ वरले उनीूित ठूलो दया र सदाशयता देखाउनभुएर 
ःवगर्दूतह  पठाउनभुएर लोट र पिरवारलाई ितनीह  बसोबास गरेका ती 
सहरह लाई नाश गनुर्भन्दा अिघ त्यहाँबाट िनःकेर जाऊ भनेर चेतावनी 
िदनभुएको िथयो। 
   उत्पि  १८:२०-३३ पढ्नहुोस।् यस पथृ्वीमा आफू आउनकुो कारण 
के िथयो भनेर परमेँ वरले अॄाहमलाई सनुाउनभुएको िथयो? दु  सहरह लाई 
नाश गन परमेँ वरको िनणर्यलाई अॄाहमको ूितिबया कःतो िथयो? हेन ुर्होस,् 
"२० तब परमूभलेु भन् नभुयो,  “सदोम र गमोराको िव मा ठूलो आवाज 
उठेको छ,  र ितनीह का पाप सा॑ै ज् यादा भएका छन ्। २१ अब त् यही 
आवाजअनसुार ितनीह बाट यो काम भएको हो िक होइन भनी हेनर्लाई म तल 
ओ र जानेछु। होइन रहेछ भने मलाई थाहा हनेुछ।”    २२ यसकारण ती 
पु षह  त् यहाँबाट झरेर सदोमितर गए। तर अॄाहामचािहँ अझै परमूभकैु साम ु
उिभरहे। २३ तब अॄाहामले निजक गएर उहाँलाई भने,  ‘के दुं  टह सगँ 
धमीर्ह लाई पिन सवर्नाश गनुर्हनेुछ? २४ त् यस सहरमा पचास धमीर् जन रहेछन ् 
भने, के त् यसमा भएका पचास धमीर् जनका िनिम् त त् यस सहरलाई नजोगाएर नं ट 
पानुर्हनेुछ र? २५ दुं  टका साथमा धमीर् जनलाई मान काम तपाईंबाट किहल् यै 
नहोस ्। धमीर्को दशा पिन दुं  टको जः तै हनु ुत तपाईंबाट पर रहोस ्। सारा 
पथृ् वीका न् यायकतार्ले उिचत न् याय गनुर्हनु् न र?” २६ परमूभलेु भन् नभुयो, “सदोम 
सहरिभऽ पचास धमीर् जन पाए ँ भने म ितनीह का खाितर जम् मैलाई 
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छोिड़िदनेछु।” २७ अॄाहामले भने, “हेन ुर्होस ्, म केवल माटो र खरानी माऽ भएर 
पिन परमूभसँुग कुरा गनर् आटँ गरेको छु। २८ पाँच कम पचास जना धमीर् 
जन त् यहाँ रहेछन ् भने, केवल पाँच माऽ घटी भएकामा सारा सहरै तपाईं नाश 
गनुर्हनेुछ?” उहाँले भन् नभुयो,  “त् यहाँ पतालीस पाए ँभने म त् यो नाश गनछैन।ँ” 
फेिर ितनले भने,  “त् यहाँ चालीस रहेछन ् भने?”   २९ उहाँले भन् नभुयो,  “चालीस 
जनाका खाितर पिन म त् यसो गनछैन।ँ”   ३० तब ितनले भने,  “परमूभलुाई 
िरसानी नभए म अझै बोल् नेछु। यिद त् यहाँ तीस जना पाइए भने?”  उहाँले 
भन् नभुयो,  “त् यहाँ तीसै पाए ँ भने पिन म त् यसो गनछैन।ँ”    ३१ ितनले भने, 
“हेन ुर्होस ्,  परमूभसँुग मैले कुरा गन आटँ गिररहेछु। बीस जना पाइए भने?” 
उहाँले भन् नभुयो, “बीस जनाका खाितर पिन म नाश गनछैन।ँ”  ३२ अिन ितनले 
भने,  “परमूभलुाई िरसानी नहोस ्। अब एक पल् ट माऽ बोल् नेछु। यिद त् यहाँ 
दश जना पाइए भने?” उहाँले भन् नभुयो, “दश जनाका खाितरमा पिन म त् यो नाश 
गनछैन।ँ”    ३३ अॄाहामिसत कुरा गिरसक् नभुएपिछ परमूभ ु गइहाल् नभुयो,  र 
अॄाहामचािहँ आफ् नो ठाउँमा फक।" उत्पि  १८:२०-३३।  
   आफ्नो भितजा लोट र उनका पिरवारह ूितको िचन्ताले गदार् 
अॄाहमले परमेँ वरसँग  कचकच गरेका िथए। यिद ती सहरह मा धमीर् 
मािनसह  िथए भने के परमेँ वरले ती सहरह लाई नाश गनुर्हनु्छ होला? 
उनले ५० जनादेिख सु  गरेर त्यसलाई झाद १० जनासम्म झारे। परमेँ वर 
सदाशयी, दयाल ु र ूिेमलो भएको कारणले आफ्नो दया ूदान गनर् उहा ँ
रोक्नभुएन जबसम्म अॄाहमले सोध्न छोडेनन।् परमेँ वरसँग लोटको उ ारको 
िनिम्त िबिन्त गदार् परमेँ वर र उहाँका ःवगर्दूतह  व्यिक्तग पमै हःतक्षेप गरेर 
लोट, उनकी ौीमती र दईु छोरीह लाई उ ार गरे। लोटकी ौीमतीले 
ःवगर्दूतको आ ा िबपिरत पछािड फकर हेदार् उनी ननुको खाँबो बिनन।् लोट 
सोडोममा अत्यन्तै धना  भएर गएका िथए तर िनःकन्दा खाली हात भएर 
िनःकन ु परेको िथयो। हामीले गन िनणर्यह मा हामी कःतो होिशयारी 
अपनाउनपुछर् सो सोच्न ु ज री छ। िवशेष गरेर भिवंयको कुरोलाई ख्याल 
नगिर अगािडको छोटो समयमा हनेु फाइदालाई ध्यानमा राख् दा भिवंयको ठूलो 
िचऽको ख्याल नहनेु कुरामा हामी सतकर्  हनुपुदर्छ। हेन ुर्होस,् "मािनसले सारा 
जगत ् हात पारेर आफ् नो ूाण गमुायो भने त् यसलाई के फाइदा हनु् छ? अथवा 
मािनसले आफ् नो ूाणको स ामा के िदन सक् छ?"  मकूर् स ८:३६-३७।  
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४. धोखेवाजबाट राजकुमार 
सानैदेिख याकूबले परमेँ वरलाई ूमे गथ र उहाँको भय मान्थे। तैपिन उनी 
आफ्नी आमा रेबेकासँग िमलेर बबुालाई धोखा िदन तल्लो नैितक ःतरमा घट्न 
पगेुका िथए। उनले आफ्नो बबुाले िदनै जे  अिधकार खोसेका िथए। त्यसको 
अथर् जब उनी ठूलो भए उनको जीवन गलत बाटोमा लाग्न थालेको िथयो। 
दाजकुो िरस खप् न नसकेर आफ्नो िछटो मतृ्यबुाट भाग्न आमाको सल्लाह मा  
उनलाई कर लागेको िथयो। उत्पि  २७:४१-४५मा लेिखएको छ, "आफ् ना 
िपताले याकूबलाई िदएको त् यस आिशष ्ले गदार् एसावले ितनीसँग दुँ  मनी गनर् 
लागे, र एसावले मनमनै भने, “मेरा िपताको मन बेला निजकै आइपगेुको छ। 
त् यसपिछ म मेरो भाइ याकूबलाई मानछु।”   तर ितनका जेठा छोरा एसावको 
यो कुरा िरबेकाकहाँ पगु ् यो। यसकारण िरबेकाले आफ् ना कान् छा छोरा 
याकूबलाई बोलाएर भिनन ्,  “हेर ्,  तेरो दाज ु एसावले तँलाई मान िवचार गरेर 
आफ् नो िच  बझुाएको छ। यसकारण ए छोरो,  मैले भनेको कुरा मान ्। तँ 
हारानमा मेरा दाज ुलाबानकहाँ भागेर जा, र तेरो दाजकुो रीस नम ञ् जेल केही 
िदन त् यहाँ उनीसँग बस ्। तले तेरो दाजमुािथ गरेको काम त् यसले िबसर तँसँग 
गरेको रीस मरेपिछ म तँलाई त् यहाँबाट िलन पठाउनेछु। एकै िदनमा ितमीह  
दवैु जनाको िवयोग मैले िकन सहने?”  उत्पि  २७:४१-४५। केही िदन होइन 
याकूब २० वषर् आफ्नो घरबाट भाग्न ु परेको िथयो र उनको आफ्नो बाँिक 
जीवनमा आफ्नी आमाको मखु किहल्यै पिन हेनर् पाएनन।् 
    हामीले गलत िनणर्य गरेतापिन परमेँ वरको अनमुहबाट हामी टािढन ु
आवँयक छैन। याकूबलाई के भयो र त्यसबाट हामीले पिन के आित्मक 
पाठह  िसक्न सक्छ ? हेन ुर्होस,् "२२ त् यस रात याकूब उठे,  र ितनका दईु 
पत् नी, दईु कमारी, र एघारै छोराह लाई िलएर यब् बोक नदी तरे। २३ ितनले 
ितनीह लाई खोलाको पािर पठाएपिछ,  त् यसै गरी ितनले आफूिसत भएका सबै 
कुरा पिन पठाए। २४ यसरी याकूबचािहँ एकलै छोिड़ए। अिन एक जना व् यिक्त 
उज् यालो नहोउञ् जेल ितनीिसत कुँ ती लड़े। २५ यी व् यिक्तले याकूबलाई िजत् न 
नसकेका देखेर याकूबका कम् मरको खोबो भाग छोए,  र उनीिसत कुँ ती 
ल  दाल  दै याकूबको कम् मरको गेड़ी फुः क् यो। २६ तब ती व् यिक्तले भने, 
“उज् यालो हनु लाग् यो। मलाई जान देऊ।”  तर याकूबले भने, “मलाई आशीवार्द 
निदउञ् जेल म तपाईंलाई जान िदन् न।ँ” २७ उनले ितनलाई भने, “ितॆो नाउँ के 
हो?”  ितनले भने,  “याकूब।”   २८ त् यस व् यिक्तले भने,  “अब उूान् त ितॆो नाउँ 
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याकूब होइन तर इॐाएल* हनेुछ,  िकनभने ितमीले परमेँ वर र मािनसह सगँ 
लड़न् त गर् यौ, अिन िवजयी भयौ।”   २९ तब याकूबले उनलाई सोधे, “िबन् ती छ, 
मलाई भन् नहुोस ्, तपाईंको नाउँ के हो?” तर उनले उ र िदए, “मेरो नाउँ ितमी 
िकन सोध् छौ?” अिन उनले ितनलाई आशीवार्द िदए। ३० यसकारण याकूबले 
त् यस ठाउँको नाउँ पनीएल राखे,  िकनिक “परमेँ वरको सम् मखैु परे तापिन मेरो 
ज् यान बाँच् यो”  भनी ितनले भने। ३१ ितनको कम् मरले गदार् ितनी खोच् याई-
खोच् याई िहँड़ेर पनीएल नािघसक् दा सूय दय भयो। ३२ ितनका कम् मरको नसो 
छोइएको हनुाले आजसम् म इॐाएलीह  कम् मरको नसो खाँदैनन ्।" उत्पि  
३२:२२-३२। 
   "अपमान र ितरःकार भोगेका, पँ चाताप र आत्मसमपर्ण गरेका यस 
पापी भलु गन नाशवान व्यिक्त ःवगर्को राजासँग कुँती खेलेर िजत् न पगेुका 
िथए। उनले परमेँ वरका ूित ाह मा आफ्नो ढलपल भएको जीवनलाई 
पकिड राखे, र अनन्तको ूमेले जरो गािडएको दयले पापीको पकुारलाई 
पन्छाउन सकेन। आफूले गल्ती गरेर जे  अिधकार खोसेको गलत कामूित 
आफू कितको पापी रहेछु भनेर याकूबले ःप पमा बझु्न गएका िथए। उनले 
परमेँ वरका ूित ाह मािथ िवँ वास गरेका िथएनन,् ब  आफ्नै ूयासले 
हतारहतारमा आफ्नो दाजकुो अिधकार खोसे जनु ्परमेँ वरले उहाँको समयमा र 
उहाँकै तिरकाले उनलाई उपलब्ध गराउने िथयो।...अब त्यस रातको अनभुवले 
याकूबको दयले चाहेको आिशष उनले पाएका िथए। उनी धोखेवाज र 
जबरजःती हात पान भनेर कमाएको नाउँको पापको क्षमा उनले पाएका 
िथए।"-एलेन जी ाइट, पािशयाकर्  एण्ड ूोफेटस,् प.ृ १९७बाट पान्तिरत। 
   उत्पि  ४९:२९-३३ पढ्नहुोस।् याकूब िवदेशमा भएकोले कनान 
देशमा आफ्नो अिधकार नभएको महससु गरेका िथए, तैपिन आफू मरेपिछ कहाँ 
गाड्नपुछर् भनेर आफ्ना छोराह लाई के िनदशन िदएका िथए? उनलाई गाड्ने 
गफुामा अ  को को गािडएका िथए? आफूलाई पिन त्यही ँ गाड्न िनदशन 
याकूबले िकन िदए होला? हेन ुर्होस,् "२९ तब ितनले ितनीह लाई यो आ ा 
िदए: “म त मेरा मािनसह कहाँ िमल् न जान लागेको छु। िह ी एूोनको खेतमा 
भएको ओड़ारमा मेरा िपता-पखुार्ह का साथमा मलाई गाड़, ३० अथार्त ् कनान 
देशमा मॆनेेरको मक् पेलाको खेतमा भएको ओड़ार, जो अॄाहामले िह ी एूोनको 
हातबाट खेतसमेत िचहान बनाउनलाई िकनेका िथए। ३१ त् यही ँ नै उनीह ले 
अॄाहाम र ितनकी पत् नी सारालाई गाड़ेका िथए। र त् यही ँनै उनीह ले इसहाक 
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र ितनकी पत् नी िरबेकालाई पिन गाड़ेका िथए। त् यही ँ नै मैले लेआलाई गाड। 
३२ त् यो खेत र त् यहाँ भएको ओड़ार िह ीह को हातबाट िकनेको हो।”   ३३ 
छोराह लाई यो आ ा िदइसकेपिछ याकूबले आफ् ना खु ा ओ ानमा पसारेर 
आफ् नो ूाण त् यागे, र आफ् ना िपता-पखुार्ह सँग िमल् न गए।" उत्पि  ४९:२९-
३३। 

तीनै पूखार् र ितनीह का पत् नीह  एउटै गफुामा गाडेका िथए भनेर 
बाइबलले हामीलाई बताउँदछ। परमेँ वरमािथको िवँ वास याकूबको बिलयो 
िथयो र आफू यस संसारमा अपिरिचत र ितथर्याऽी िथए भनेर ःवीकारेका िथए 
(िहॄू ११:१३)। उनले गलत काम गरेतापिन आफ्नो घरबाट खाली हात 
भागेका िथए तर जब उनी फक उनी धना  भएर फकका िथए। 
    
 
 
 
 

 

५. िमौ देशमा मोशा 
बाइबलको पिवऽ इितहासका सु का वषर्ह मा मोशाको चिरऽले धेरै ठाउँह  
ओगटेका िथए। परमेँ वरको िनगारनीमा उनलाई जीिवत रािखएको िथयो। 
साहिसलो आमा र माया गन िददी ारा परमेँ वरको काम गनुर्भएको िथयो। 
जब फारोकी छोरीले टोकरीमा तैिररहेको बालक मोशालाई भे ाइन ्तब उनको 
िहॄू वा यहदुी आमालाई उनलाई ःयाहार गनर् िजम्मा लगाइिदइन,् अझ 
त्यसको बापत पैसा पिन िदइन।् त ेरी आमा जो िनवार्सनमा िथइन ्र दासी 
पिन िथइन,् राजकुमारीकै िनदशनमा मोशाला ःयाहार कःतो आिशषमय चनुौित 
िथयो! आमा जोकेबेदले मोशालाई िसकाउन केवल १२ वषर्माऽ उनको हातमा 
िथयो। ती १२ वषर्को अविधमा आमाले मोशालाई ूाथर्ना गनर् र परमेँ वरको 
आदर गनर् र उनको चिरऽ सेवामूलक जीवन िबताउन िनमार्ण गरेिक िथइन।् 
त्यसपिछ बष सम्म मोशा िमौदेशको राजदरवारमा राजकीय तािलम पाएका 
िथए। "मोशालाई िमौीह का सारा िव ामा िशक्षा िदइन् थ् यो, र मोशा आफ् ना 
वचन र काममा शिक्तशाली भए।" ूिेरत ७:२२। जब उनी पिरपक् व मािनस 
भए तब मोशाले िववेकशील िनणर्य िलए जसले गदार् उनको र इॐाएलीह को 
इितहास नै पिरवतर्न भएको िथयो। 

हामी मािनस हौ।ँ हामीमा कमीकमजोरीह  छन ्र हामी भलु गदर्छौ ँतपैिन परमे  वरल े
हामीलाई आिशष िदन सक्नहुु छ। तर सु म ैहामील ेभलुह  नगर् यौ ँभन ेकित उ म 
हुन ेहोला ? अिहल ेतपाईलँ ेके िनणर्यह  गनुर्परेको छ र गलत िनणर्यह  गनर्बाट 
तपाई ँकसरी जोिगनहु छ ?
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िहॄू ११:२४-२९ पढ्नहुोस।् मोशाले के छोडे र त्यसको स ामा 
उनले के सामना गनुर् परेको िथयो? उनले उम िनणर्य गनुर्भन्दा उनको ठाउँमा 
तपाईँ रहेर सोच्नहुोस।् उनले के त्याग्दै िथए, जब उनले िमौदेश त्यागे 
त्यसको बदलीमा उनले के रोज्न पगेुका िथए? हेन ुर्होस,् "मोशा जन् मदँा ितनका 
आमा-बबुाले ितनलाई सनु् दर देखे,  र िवँ वास ारा तीन मिहनासम् म ितनलाई 
लकुाइराखे,  र राजाका हकुुमको ितनीह ले डरै मानेनन ्। जवान भएपिछ 
िवँ वास ारा मोशाले फारोकी छोरीका छोरा कहलाइन इन् कार गरे। पापको 
क्षिणक सखु भोग् नभुन् दा ब  परमेँ वरका मािनसह सगँ िथचोिमचोमा पनर् ितनले 
रोजे। िमौदेशको धन-सम्पि भन् दा भीं टको िनिम् त िनिन् दत हनु ितनले मूल् यवान ् 
सम् पि  ठाने। िकनभने ितनले आफ् नो िं ट इनामितर लाएका िथए। राजाको 
बोधसँग नडराएर िवँ वास ारा ितनले िमौदेश छोड़े। िकनिक अ ँ य 
हनुहुनेुलाई देखेझ गरी ितनी िः थर रहे। ज् यें ठलाई नाश गनले ितनीह लाई छुन 
नपाऊन ् भनेर ितनले िवँ वास ारा िनः तार-चाड़को िविध पालन गरे र रगत 
छक। िवँ वास ारा ओबानो भिूममाझ गरी िहँड़ेर ितनीह ले लाल समिु पार 
गरे, जनु कुरो िमौीह ले ूयत् न गदार् डबेुर मरे।"  िहॄू ११:२३-२९।  
   तत्कािलन पौरािणक इितहासमा िमौदेख अ  शिक्तह मा एक महान ्
िथयो। अझ िमौदेश सभ्यताको धनी िथयो र िवँ व साॆाज्यमा अत्यन्तै महान ्
भनेपिन हनु्छ। त्यस देश नायल निदको िकनारामा भएकोले एक िदन उवर्रा 
िथयो। अनेक  अ ले भिरभराउ भएको देश अत्यन्तै धनी र शिक्तशाली िथयो। 
मोशा आफै त्यस देशको सॆा  हनेु अवसर िथयो। उनको ूारिम्भक वषर्ह मा 
सांसािरक लोभमोह, िमौ देश र त्यसमा भएको  सबै सम्पि को उपभोग गनर् 
मोशा कसरी फःन सक्थ्यो त्यो कल्पना गनुर् पिन हामीलाई गार् होछ। सारा 
मािनसह को सम्मान पाइरहेको, सखुिबलासमा हिुकर् रहेको, धनह को मोहमा 
पिररहेको मोशा चानचनेु व्यिक्त िथएन। आफ्नो शिक्तलाई ूयोग गरेर 
िमौदेशमा नै बःन ुउनको िनिम्त उिचत भएको ठा  सक्थे। आफ्नो भिवंय 
िमौ देशको आखँाको छारो भएको दासह को बीचमा हाम फाल्नकुो औिचत्य 
उनलाई भएको िथएन। 
  तैपिन, उनले के िनणर्य गरे त? बाइबलले भन्छ, "पापको क्षिणक 
सखु भोग् नभुन् दा ब  परमेँ वरका मािनसह सँग िथचोिमचोमा पनर् ितनले 
रोजे।" िहॄू ११:२५। अिन द:ुखक को बारेमा चचार् गदार्? ूःथानको 
पःुतकको मूख्य भागह मा मोशाको क  र पिरक्षाह को बारेमा चचार् गिरएका 
छन।् उनी पिन ूित ा गिरएको देशमा जान जोश जाँगरमा लागेका िथए तर 
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उनको द:ुखक को बावजदु पिन ूित ा गिरएको देशमा जान उनलाई अवसर 
िमलेन (गन्ती २०:१२)। तर, आिखरमा हामी सबैलाई थाहा छ, मोशाले जे 
िनणर्य गरे त्यो उिचत िनणर्य गरेका िथए। हनुसक्छ कित पटक उनले आफूले 
िठक िनणर्य गरेिक गरेन भ े दोधारमा परेको हनुसक्थ्यो। 
   संसारको पिरवेशमा मोशा िमौमै रहेको हनु्थ्यो। तर हामी येशूभक्त 
भएको हैिशयताले हामीलाई यस संसारभन्दा अपारको संसारको वाःतिवकताको 
दशर्न िदएको छ। यस संसारको मायामोहमा फसाउने के के कुराह छन ्तर 
ितनीह लाई पन्छाएर हाॆो साम ु ठूलो िचऽलाई कसरी अगािड रािखछोड्ने? 
यसो गनुर् िकन मह वपूणर्छ? 

उपसंहार:  
थप जानकारी: परमे  वरले अब्राहमलाई आिशष िदनुभएर करारको आ ना भाग परूा 
गनुर्भएको िथयो । अब्राहमले यस संसारमा धनस पि  थुपारेर र आ न ैसहर िनमार्ण गिर 
शासकवगर्मा नपिर परमे  वरको स मान गरेका िथए। "जुन स पि  वा जायजात आ ना 
जनह लाई परमे  वरले प्रितज्ञा गनुर्भएको िथयो यो यस संसारमा िथएन । यस पृ वीमा 
आ न ैजग्गा भ ने िथएन। "ितनलाई  यस ठाउँमा जायजात त परै जाओस् , पाइला राख् ने 
ठाउँस  म पिन िदनुभएन।" पे्रिरत ७:५ । उनीसँग धेरै धनदौलत त िथयो तर परमे  वरको 
मिहमाको िनि त र अ  मािनसह को िहतको िनि त उनले प्रयोग गरेका िथए; तर यो 
संसार उनको घर हो भनेर उनले ठानेन् । मिूतर्पजूा गनेर् आ ना देशका मािनसह बाट 
िन कन परमे  वरले उनलाई आ ान गनुर्भएको िथयो । कनान देश उनको िनि त 
अन तको रा य हुनेछ भनेर परमे  वरले प्रितज्ञा गनुर्भएको िथयो । तर न त उनले न त 
उनका छोराले न त उनका नातीले यो  देशमा रजाइँ गनर् पाएका िथए । जब आ नो 
मृ युको समयमा गाड्ने िचहानको आव यक भएको िथयो उनले कनानीह सँग जग्गा 
िकनेका िथए । प्रितज्ञा गिरएको देश उनले पाएको भ दा केवल माखपेलाको गुफामा 
भएको प थरको िचहानमात्र िथयो।"-एलेन जी ाइट, पािट्रयाकर्  ए ड प्रोफेटस,् प.ृ १६९ 
बाट पा तिरत ।  
   यस संसारमा हामी रहँदा ब दा हामी धनस पि  र मोजम जा गनेर् प्रलोभनमा 
फ न सक्छौ।ँ हाम्रो चाहनालाई पिखर्रहन बिलयो िवश्  वासलाई यवहारमा याउने 
आव यकता हु छ । "फारोको भ य र रवािफलो दरवार र सम्राटको राजग ी मोशाको 
िनि त लालायत िथए; तर उनलाई थाहा िथयो िक पापमा डुवेर मोजम जामा लाग्ने 
प्रविृ ले परमे  वरलाई िविसर्ने सं कार भ य राजकीय महलह मा हु छन् । उनले भ य 
दरवारभ दा अपार, राजाको ीपेच भ दा पिन अपार महान् स मान परमे  वरले आ ना 
स तह लाई िदनेमा आँखा लगाएका िथए । उनी यस रा यमा रहन चाहेका िथए जहाँ 
पापको दाग हुनेछैन । पापलाई िज  नेह को िशरमा किह य ैनाश नहुने मुकुट वगर्को 
राजाले पिहराउनुहुने उनले िवश्  वासद्वारा देखेका िथए । यही िव  वासले गदार् पृ वीको 
भ य महल र स मान छोडेर िन न र िवप न वगर् र मािनसह को आँखामा छारो भएको  
जनतासँग आ नो पिहचान गनर् पुगेका िथए । पापको दास वमा रहनुको सट्टा 
परमे  वरको आज्ञा पालन गनेर् िनणर्य उनले गरेका िथए ।"-पािट्रयाकर्  ए ड प्रोफेटस,् प.ृ 
२४६बाट पा तिरत ।  

८३ 



िचन्तनमनन: 
अ.  जब येशू आउनहुनु्छ तब हामीसँग भएको सम्पि  के हनेुछ? पऽसुले 

यसरी जवाफ िदन्छन,् "तर ूभकुो िदन त चोरजः तै गरी झ ै 
आउनेछ, जसमा आकाशचािहँ ठूलो आवाजसाथ िबितजानेछ, त वह  
आगोको रापले पिग् लनेछन ्, र पथृ् वी र त् यसमा भएका सबै थोक भः म 
हनेुछन ्।" २ पऽसु ३:१०। अझ येशू आउनहुुँदा अिघ नै ती 
सम्पि  के हनुसक्छ? हेन ुर्होस,् "तर आफ् नो िनिम् त ः वगर्मा धन-
सम् पि  थपुार, जहाँ कीराले वा िखयाले नं ट पादन,  र चोरले पिन 
चोदन।" म ी ६:२०। त्यसकारण जे छ त्यो उिचत  ि कोणमै 
रािखराख् न ुिकन ज री छ? 

आ.  धनसम्पि को मोहमा परेर धोखामा पनको बारेमा येशूले चेतावनी 
िदनभुएको िथयो (मकूर् स ४:१९)। उहाँले यहाँ के भिनरहनभुएको 
छ? धनसम्पि ले हामीलाई कसरी धोखा िदनसक्छ? 

इ.   उजाड म भिूममा िविोह गन दासह को साथ भाग्नभुन्दा  िमौ 
देशमै रहन ु मोशाको िनिम्त िकन उिचत देिखन्छ? िचन्तनमनन 
गनुर्होस।् आिखरमा उनलाई के भयो जसले गदार् िमौ देश छोडेर 
दासह को साथमा लाग्न िनणर्य उनले गरे? 
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कथा ६ 
िमशन स्कूलमा आश् चयर् काम 

जोन िफरीको जीवनलाई दईु िभ ािभ ै ूकारका िमशन 
ःकूलह ले िनमार्ण गरेको िथयो। जोनको पिरवारले येशूलाई 
िव ास गरेको िथएन। यवुाअवःथामा जोनलाई मलावीबाट 
जन्जीबार टापमुा रहेको ःकूलमा पढ्न पठाएको िथयो। यो 
टाप ुइिन्डएन ओसनमा छ। जोन त्यहाँको ःकूलमा अध्ययन 
गनर् पगेुको िथयो। ऊ तीन वषर्सम्म आफ्नो पढाइमामाऽ 

होइन धमर्का पःुतकह  पढ्न पिन समय िबतायो। अिृकामा आफ्नो धमर्को 
बारेमा नसनुाएका ठाउँह मा आफ्नो धमर्को बारेमा सनुाउँदै घरेल ुस ितह  
कसरी ःथापना गन भ े ान हािसल गनर् थाल्यो। 

    जिन्जबारमा आफ्नो अध्ययन सकेपिछ त्यस यवुक मलावीमा फक्य । 
उसले त्यहाँ दईु घरेल ुस ितको अगवुाइ गनर् थाल्यो। चचर्ह लाई रेखदेख गनर् 
र ितनीह को गितिविध जिन्जबारमा रहेको आफ्नो धमर्को अगवुालाई खबर 
िदन उसलाई खटाइएको िथयो। एक िदन उसले येशूको बारेमा जानकारी 
िलओस ्भनेर उसलाई िक स जेम्स बाइबल पढ्न सझुाव िदयो। 

  केही वषर्सम्म जोन तीन िविभ  चचर्ह मा सिम्मिलत भयो। ती चचर्ह मध्ये 
एकमा जोन बिर  व्यिक्त हनु पगेुको िथयो। त्यहाँ भएको गितिविधह को 
बारेमा उसले जिन्जबारमा सूचनाह  पठाउँदै गदर्थे। त्यसै बेला उसले 
मलावीको सहरमा िविभ  घरेल ुचचर्ह को अगवुाइ गद िथयो। 

   जब उसले बाइबल पढ्न थाल्यो तब उसको दय छोएको िथयो। 
आफूले िसकेको इसाई धमर्भन्दा भन्दा  अगल भएको उसले महससु गनर् 
थाल्यो। उसले येशूको बारेमा बिढ िसक्न चा ो। 

   जवानै अवःथामा उसले मलावीको लवुाजी सेभेन्थ-डे एडभेिन्टःट 
िमशन ःकूलमा भनार् भयो। यो नयाँ खालको िमशन ःकूल िथयो। यो 
जिन्जबारको िमशन ःकूल भन्दा फरक िथयो। एडभेिन्टःट ःकूलको पाथ 
फाइन्डर क्लबूित चासो देखाउन थाल्यो। उसले त्यसमा सहभागी भएर 
त्यसको सबै िबयाकलापह मा भाग िलन थाल्यो। 

   जब ःकूलमा ूाथर्ना सप् ताह लगाएको िथयो उसले आफ्नो दय 
येशूलाई समु्प्यो र बिप् तःमा िलयो। जोनले जिन्जबारमा सूचनाह  पठाउन 

८४-१ 



रोक्यो। जब जोनको गितिविध थाहा पायो तब उसको िपता ऊदेिख धेरै 
बोिधत भयो। जोन सेभेन्थ-डे एडभेिन्टःट हनुमुा उसको आमा िजम्मेवारी छ 
भनेर दोष लगाए र उनले उनीसँग पारपाचकेु गरे। 

   धेरै वषर् पिछ आफूल ् िमशन ःकूलमा पाएको ान कायार्न्वयन गनर् 
परमे रले उसलाई बोलाएको महससु भयो। जिन्जबारमा उसको पिहलाको 
धमर्लाई घरघरमा ूचार गन िव ा उसले िसकेको िथयो। कोही नगएको 
समाजमा पसेर आफ्नो धमर् फैलाएर घरेल ु स ित गन कला उसले त्यहा ँ
िसकेको िथयो। अब त्यस कलालाई एडभेिन्टःट िव मा समावेस गरेर येशूको 
िनिम्त काम गनर् िनणर्य गर् यो। कालान्तरमा जोन ग्लोबल िमशन पायोिनयर 
भयो। कोही पिन नगएको समाज र संःकृितमा गएर एडभेिन्टःट समूह खडा 
गन काममा ऊ संलघ्न भयो। जोन ग्लोबल िमशनमा १० वषर् काम गर् यो।  
उसको सिबयतामा उसका पािरवािरक धमर्का धेरै मािनसह ले येशूलाई महण 
गरेका िथए। 

    मलावी एडभेिन्टःट िवँ विव ालयमा धमर् िव ान पढेर उनले माजयुत 
गरे। आज उनी एडभेिन्टःट चचर्को पाःटर भएर ूभकुो सेवा गदछ। 
एडभेिन्टःट िमशन ःकूलले उनको जीवन पिरवतर्न भएको िथयो भनेर उनले 
भने। "एडभेिन्टःट िमशन ःकूलह लाई किहल्यै पिन न्यनु ठा ुहु । 
मािनसह ले येशूको बारेमा थाहा िदन ती ःकूलह  साधन हनु ्र मािनसह ले 
येशूलाई आफ्नो व्यिक्तगत मिुक्तदाता हनु ्भ े अवसर ती ःकूलह ले ूदान 
गनर् सक्छन।् सारा संसारमा भी को सन्देश सनुाउन एडभेिन्टःट िशक्षाको 
ठूलो भिूमका हनु्छ। 

- िचफुन्डो कान्जो 
 

८४-२ 



<<
  /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


