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परमे वरले बोलाउनह
ु ु छ

यस अध्यायका मूल पदह : एळा ७:१०, नेहिमया १:१-११, दािनएल ९:२४२७, दािनएल ८, रोमी ८:२८,२९, रोमी ९ र ूःथान ३,४।

यस अध्यायको मूल सार पद: "परमूभ ु हाॆा पुखार्ह का परमेँवरको ूशंसा

होस्, जसले यसरी य शलेममा भएको परमेँवरको भवनको मिहमा वा सौन्दयर्ता

बढ़ाउन राजाको मनमा यो िवचार हािलिदनुभयो।"

के परमेँवरले ूत्येक व्यिक्तलाई िवशेष कामको िनिम्त आ ान

गनुह
र् न्ु छ वा बोलाउनुहन्ु छ? के कुनै तोिकएको काम गनर् कोही मािनस बढी

योग्य हुनसक्छ? कुनै मािनस कुनै कामको िनिम्त कित योग्य छ त्यसको

ँ ाले भन्दा परमेँवरले हे न
आधार मािनसको आख

ि कोण फरक छ? ूायजसो

हामी सबैले ती ूँनह को जवाफमा "छ" भन्छ होला। िवशेष गरे र पिछल्ला
दुई ूँनका उ रह मा सबैको सकारात्मक जवाफ हुनसक्छ। िविभ

शैिक्षक

किहलेकाही ँ
मािनसह लाई तयार पानुह
र् न्ु छ र ूयोग गनुह
र् न्ु छ तर किहलेकाही ँ हामी नॆ
योग्यता

वा

अनुभवह

ारा

आफ्नो

काम

सम्प

गराउन

भएकोले उहाँ र मािनसह को सेवा गनर् उहाँले हामीलाई बोलाउनुहन्ु छ। हाॆो

जीवनमा परमेँवरले के गनर् आ ान गनुभ
र् एको छ वा बोलाउनुभएको छ वा

खटाउनुभएको छ सो थाहा पाउन हामीलाई सध सिजलो हुँदैन, हुन्छ त? तै पिन

बाइबलमा ूसःत त्यःता कथाका पाऽह

छन् जसलाई परमेँवरले िबशेष

कामको िनिम्त खटाउनुभएको िथयो।
जीणर् अवःथामा रहे को य शलेम सहर र मिन्दरको पुनिनमार्ण गनर्

एळा र नेहिमयालाई िबशेष गरे र खटाउनुभएको िथयो भ े कुरा हाॆो िनिम्त
िनकै नै चासोको िवषय हुन जान्छ। ती ःथानह
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पुनिनमार्ण गनर् त्यित सिजलो

िथएन

िकनभने

गनुप
र् दर्थ्यो। ती

ती

दाियत्वह

पूरा

पुनिनमार्णका कामह

गनर्

िविभ

सम्प

कामह

ितनीह ले

गनर् ितनीह लाई मािनसह को

आवँयकता पदर्थ्यो त्यसै ले ितनीह ले यहू दीह लाई इॐाएलमा फकार्एर लान
नेतत्ृ व गनुप
र् रे को िथयो। फेिर त्यही ँ समयमा ितनीह ले परमेँवरको वारे मा
पिन मािनसह लाई िसकाउनुपदर्थ्यो। तर ितनीह को मुख्य लआय भनेकै

मािनसह

र परमेँवरबीचको सम्बन्धलाई बिलयो बनाउनु िथयो। त्यो लआय

पूरा गनुर् नै परमेँवरले ितनीह लाई बोलाउनुभएको िथयो र उक्त लआय
अत्यन्तै मह वपूणर् पिन िथयो।
१. एळा र नेहिमयालाई परमेँवरले खटाउनुहन्ु छ

कारणह ले गदार् च ुिनएका िथए भनेर हामी भ

एळा िविभ

सक्छ :

(१) परमेँवरले बोलाउनुभएको कारणले उहाँको चाहना पूरा गनर् उनी इच्छु क
िथए (२) ःवभावमा उनमा अगुवा हुने योग्यता िथयो (३) उनी िनपूणर् लेखक
थप कुराह

र िशक्षक पिन िथए। उनको बारे मा अ

पिन हामी पाउन

सक्छ । तर यहाँ एउटा पद छ जसले यो दे खाउँछ िक एळालाई िवशेष काम
गनर् िकन खटाइएको िथयो।

जा

एळाको बारे मा एळा ७:१०ले के भन्दछ? "परमेँवरको व्यवःथालाई"

उनी कसरी तयार भएका िथए र

दयदे िख नै त्यसको बारे मा अध्ययन गनर्

उनले आफूलाई के सम्म गरे का िथए? हेनह
र्ु ोस्: "िकनिक एळाले परमूभ ुको
व्यवःथा अध्ययन गनर् र पालन गनर्, र इॐाएलमा धमर्-िविध र धािमर्क िशक्षा

िसकाउन आफैलाई समपर्ण गरे का िथए।"

"तयार पानुर् वा समपर्ण गनु"र् भ े िहॄू भाषाको कुन (kun)भ े शब्द

ूयोग भएको दे िखन्छ। यसलाई िविभ

अथर्मा अनुवाद गिरएको दे ख्न सिकन्छ

जःतै "ूिशिक्षत हुन ु वा तािलम पाउनु, काममा तत्पर हुन,ु आफ्नो लआयमा
अिडग हुन,ु ःप

अडान िलनु, दायाँबायाँ नलाग्नु वा आफ्नो िजम्मेवारीूित

सजग रहनु" आिद। त्यसकारण उक्त शब्दको सही अथर्लाई यसरी िलन
सिकन्छ:

परमेँवरको

काममा

एळाले

आफ्नो

दय

परमेँवर तफर् लागाएका िथए वा परमेँवरको बारे मा जा

किटव ताका
आफ्नो

साथ

दयलाई

िःथर राखेका िथए।

ु ो मतलव के
य शेलममा आइपुगेपिछ परमेँवरूित समिपर्त हुनक

िथयो भ े कुरा उनले आफ्नै अनुकरणीय उदाह णले दे खाएका िथए।
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य शलेममा १३ वषर्सम्म परमेँवरको वचन उनले िसकाएका िथए। झ
१३ वषर्सम्म उनले िनरन्तर र अथक

हे दार्

पमा िसकाए पिन मािनसह मा खासै

ूभाव पानर् नसकेको जःतो दे िखन्थ्यो। तर जब य शलेमका पखार्लह को

पुनिनमार्ण कायर् भैरहे को िथयो तब त्यहाँ मािनसह ले एउटा सभा गरे । उक्त
सभामा ितनीह लाई कसै ले कर गरे र जम्मा हुन आ ान गिरएको िथएन। तर
ितनीह

आफ्नै ःवइच्छाले सो सभामा जम्मा हुन चाहे का िथए।जहाँ एळाको

मुखबाट ितनीह ले सुनेका परमेँवरको वचन ितनीह को
िथयो।

दयमा गडेको

नेहिमयालाई परमेँवरले िकन खटाउनुभएको िथयो? हेनह
र्ु ोस्: नेहिमया

१:१-११ "१ हकल्याहका छोरा नहेम्याहको िववरण: बीस वषर्को िकसलेव

मिहनामा जब म राजधानी शूशनमा िथए,ँ २ तब मेरा दाजुह मध्येका एक जना
हनानी अ
अ

ँ यहू दाबाट आइपुग।
कोही मािनससग
े मैले य शलेमको र कैदबाट

बाँचेका यहू दीह को िवषयमा ितनीह िसत सोधपूछ गर। ३ ितनीह ले

मलाई भने, “िनवार्सनबाट बाँचेर ूदे शमा आएकाह ले सा॑ै दु:ख र िनन्दा

सहनुपिररहेको छ। य शलेमको पखार्ल भत्काइएको छ र त्यसका मूल

ढोकाह

ँ
आगोले नंट पािरएका छन्।” ४ यो समाचार सुनप
े िछ बसेर म रोए।

म केही िदनसम्म िवलाप गदरह, र उपवास बस अिन ःवगर्का परमेँवरिसत
ूाथर्ना गर। ५ तब मैले भन: “हे परमूभ ु, ःवगर्का परमेँवर, महान् र भययोग्य

परमेँवर, तपाईंलाई ूेम गनह

ँ तपाईंले
र तपाईंका आ ा पालन गनह सग

आफ्नो करार िवँवासिसत राख्नुहन्ु छ। ६ इॐाएलका मािनसह , तपाईंका
दासह का पक्षमा रातिदन तपाईंलाई गरे को मेरो िवनॆ ूाथर्ना सुन्न तपाईंले
ँ ा खोल्नुहोस्। तपाईंको िव
आफ्नो कान थाप्नुहोस् र आख

मा हामी सबै

इॐाएलीह ले गरे का पाप म ःवीकार गदर्छु। म र मेरा िपताको घराना पिन

त्यसमा दोषी छ । ७ तपाईंले आफ्ना दास मोशालाई िदनुभएका आ ा, धमर्-िविध
र िनयमह लाई पालन नगरे र हामीले तपाईंको िव

मा घोर अपराध गरे का

छ । ८ “आफ्ना दास मोशालाई यसो भनेर आ ा गनुभ
र् एको वचन सम्झनुहोस्,

९ ‘यिद ितमीह

अिवँवासी भयौ भने म ितमीह लाई जाित-जाितह का बीचमा

िततरिबतर पानछु , तर ितमीह

मितर फक्य र मेरा आ ाह

पालन गर्यौ भने

पृथ्वीको पल्लो छे उसम्म पिन कैदमा रहेका ितमीह का िनवार्िसत मािनसह लाई

म भेला गनछु , र मेरो नाउँको वासःथान हुन मैले छानेको ठाउँमा म

ितनीह लाई फकार्एर ल्याउनेछु’। १० “तपाईंले आफ्नो महाबल र शिक्तशाली
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हात ारा उ ार गनुभ
र् एका ितनीह

तपाईंका दासह

् ११
र तपाईंका ूजा हुन।

हे परमूभ ु, तपाईंको दासको िवनॆ ूाथर्नामा ध्यानिसत कान थाप्नुहोस्, र

तपाईंका नाउँको सम्मान गनर् ूसन्न हुने तपाईंका दासह को ूाथर्ना सुन्नुहोस्।
आज यस मािनसको उपिःथितमा आफ्नो सेवकमािथ कृपा दे खाई उसलाई
सफलता िदनुहोस्।”

परमेँवर र आफ्ना जनह सँग नेहिमयाको

दय गािसएको िथयो।

जब य शलेमको काम रोिकयो भ े समाचार उनले सुने तब उनी अत्यन्तै

दु:खी भएका िथए। परमेँवरको मिहमा गन काममा नेहिमयािभऽ जोश र तीॄ

चाहना िथयो। एळाले जःतै उनले पिन उक्त कामको िनिम्त आफू ःवयं सेवक
हुन आफैलाई सुिम्पएका िथए। ितनीह को ूाथर्ना र चाहनालाई परमेँवरले
सु ुभयो। किहलेकाही ँ हामी यसो भन्दछ िक कुनै थोकलाई हामी माया गछ

जुन परमेँवरबाट होइन होला। हामीलाई मन नपन र किठन काममाऽ
परमेँवर हामीलाई िदनुहन्ु छ भनेर हामी किहलेकाही ँ सोच्दछ पिन। तर यिद
हामी परमेँवरसँगसँगै िहँिडरअय भने हामीले मनपराउने काममा नै ूायजसो

परमेँवरले खटाउनु हुन्छ। परमेँवरको िनिम्त हामी जे गदर्छ त्यसमा हामीले
दय खोलेर जोिशलो भएर काम गरोस् भ े परमेँवर चाहनुहन्ु छ।

तपाईँले नै मन पराउनु भएको काम गनर् परमेँवरले तपाइँलाई

र् एको
खटाउनुभएको छ भ े वाःतिवकतालाई के तपाईँको जीवनमा अनुभव गनुभ
छ?

२. भिवंयवाणी पूरा हुने िमित

परमेँवरले कसरी य बाबेल (ई.पू. ५३८) र एळा (ई.पू. ४५७)

लाई िवशेष सेवाकायर्को िनिम्त बोलाउनुभएको िथयो भनेर यस अध्ययनको
ूथम

पाठमा

हामीले

अध्ययन

गर्य ।

नेहिमयालाई

खटाउनुभएको (ई.पू. ४४४) िथयो भनेर हामीले
परमेँवरको पूव र्

परमेँवरले

कसरी

दोॐो पाठमा हे र्य ।

ान भए अनुसार ती अगमवक्ताह लाई खटाउनुभएको िथयो

र उहाँकै योजनामा ितनीह ले काम गरे का िथए भ े कुरा हामीले महसुस

गनुप
र् छर्।

उदाहरणमा,

यिमर्याले

भिवंयवाणी

गरे

अनुसार

७०

वषर्सम्म

इॐाएलीह ले यु बन्दी भएर जीवन िबताएपिछ परमेँवरले य बाबेललाई
िबशेष कामको िनिम्त बोलाउनुभएको िथयो।
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कुन वषर्मा परमेँवरले एळालाई सेवाकायर् गनर् बोलाउनुभएको िथयो?
त्यो त्यही वषर् िथयो जुन भिवंयवाणी अनुसार राजा आतार्सा ले आदे श जारी

गरे का िथए। भिवंयवाणीमा त्यो वषर्लाई िकन मह वपूणर् मािनन्छ? हेनह
र्ु ोस्,

दािनएल ९:२०-२७ "२० जसै म बोल्दै र ूाथर्ना गद, मेरो आफ्नै पाप र मेरा

इॐाएली जाितको पाप ःवीकार गद र उहाँको पिवऽ डाँड़ाको लािग परमूभ ु
ँ िबन्ती गदिथए–ँ २१ जसै म ूाथर्नामा नै िथए,ँ पिहलेको
मेरा परमेँवरसग

ँ उड़े र
दशर्नमा मैले दे खेका मािनस, गिॄएल, साँझका बिलदानको समयमा वेगसग
मकहाँ आए। २२ उनले मलाई आदे श िदए र भने, “हे दािनएल, अिहले म

ितमीलाई अन्त ार्न र समझ िदन आएको छु । २३ ितमीले ूाथर्ना गनर् थाल्ने

िबि कै ूाथर्नाको उ र िदइयो, जुनचािहँ ितमीलाई बताउन म आएको छु ,

िकनिक ितमी अित सम्मािनत छौ। त्यसकारण सन्दे शलाई िवचार गर र दशर्न
बुझ। २४ “ितॆो जाित र ितॆो पिवऽ सहरको िनिम्त अपराध खतम पानर्, पाप
समाप्त गनर्, दुंटताको लािग ूायिँचत गनर्, अनन्त धािमर्कता ल्याउन, दशर्न र

अगमवाणीलाई मोहोर लगाएर बन्द गनर् र महापिवऽःथानलाई अिभषेक गनर्
स री ‘सातह ’ को आदे श तोिकएको छ।

२५ “यो जान र बुझ, य शलेमको

पुनःथार्पन र पुनिनर्मार्ण गनर् यो आदे श जारी गरे को समयदे िख अिभिषक्त जन,

अथार्त ् एक शासक नआउञ्जेलसम्म सात ‘सातह ’ र बयस ी ‘सातह ’
हुनछ
े , तर दु:खको
े न्। गल्ली र सु ङह सिहत यसको पुनिनर्मार्ण हुनछ

ँ
समयमा। २६ बयस ी ‘सातह ’ पिछ ती अिभिषक्त जन हटाइनेछन् र ितनीसग

केही पिन रहनेछैन। शासकका मािनसह

आएर त्यस सहर र पिवऽःथानलाई

िवनाश गनछन्। अन्त बाढ़ीझ आउनेछ: लड़ाइँ अन्तसम्म रहनेछ, र उजाड़

अवःथाह को आदे श जारी भएको छ। २७ धेरै जनािसत एक ‘सात’ को लािग

ितनले एउटा करारको सदर गनछन्। ‘सात’-को बीचमा ितनले बिलदान र
भेटीलाई समाप्त गनछन्। अिन मिन्दरको एक भागमा ितनले िवनाशकारी घृिणत
थोक खड़ा गनछन्, जबसम्म ितनीमािथ आदे श गिरएको अन्त खन्याइनेछैन।”

दािनएल ९:२५मा यो लेिखएको छ "२५ “यो जान र बुझ,

य शलेमको पुनःथार्पन र पुनिनर्मार्ण गनर् यो आदे श जारी गिरएको समयदे िख
अिभिषक्त जन, अथार्त ् एक शासक (वा राजकुमार मसीह) नआउञ्जेलसम्म सात

‘सातह ’ र बैस ी ‘सातह ’ हुनेछन्।" उक्त भिवंयवाणीले उल्लेख गरे को

अिन्तम हप्ता पद २७मा उल्लेख गिरएको छ। भिवंयवाणीको मािमलामा एक
हप्तामा सात िदनह

हुन्छन् र एक िदनको अथर् एक वषर् हुन्छ भिनएको छ
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(गन्ती १४:३४, इिजएल ४:५,६)। त्यसको अथर् सात िदनको अथर् सात वषर्
हुन्छ। त्यसकारण यस भिवंयवाणीमा ७० हप्ता उल्लेख गिरएको छ त्यसको
अथर् ४९०वषर्ह हुन्छन्। अब ूँनचाही ँ यो हुन्छ िक, ७० हप्ता वा ४९०
वषर्को भिवंयवाणीको सु वात किहले हुन्छ? ःप

पमा २५ पदले नै

य शलेमको पुनःथार्पना र पुनिनमार्ण गन आदे श िदएको समयमा भनेर

तोिकिदएको छ।

यहू दीह को पुनःथार्पना गन आदे श जम्मा ितन पटक िदइएको िथयो।
साइरस, दािरयस र आतर्साःत राजाह ले य शलेम पुनःथार्पनाको िनिम्त
आदे श िदएका िथए। य िप ती ितन आदे शह मा आतर्साःतको माऽै आदे श
िथयो जसमा य शलेम सहरको पुनिनमार्णको बारे मा िवशेष चासो दे खाइएको
िथयो र त्यही ँ आदे शमामाऽ परमेँवरको हःतक्षेपको ूशं सा गिरएको िथयो
(एळा ७:२७,२८ "२७ परमूभ ु हाॆा पुखार्ह का परमेँवरको ूशं सा होस्,

जसले यसरी य शलेममा भएको परमेँवरका भवनको मिहमा बढ़ाउन राजाको
मनमा यो िवचार हािलिदनुभयो, २८ अिन राजा, उनका सल्लाहकारह

र उनका

र् यो।
सबै उच्च पदािधकारीह का सामुन्ने मूित आफ्नो कृपा- िंट ूकट गनुभ

यसै ले परमूभ ु मेरा परमेँवरको हात ममािथ रहे को छ भनी जानेर मैले साहस

गर, र मसँग जान इॐाएलका मुख्य-मुख्य मािनसह लाई मैले भेला गर")।
७० हप्ता वा ४९० वषर्को भिवंयवाणी सु

भएको वषर् ई.पू.

४५७दे िख हामी गन्दछ । यो एळा ७:७-२७मा उल्लेख गिरए अनुसार राजा
आतर्साःत ूथमको सात वषर् िथयो। अझ जोड्नुपदार् ई.पू. ४५७ दािनएल
८:१४मा उल्लेख गिरएको भिवंयवाणी २,३०० िदनको सु

पिन िथयो (यो

अक पाठमा हामी हे नछ )। राजा आतर्साःतले ई.पू. ४५७मा िदएको आदे श
दुवै भिवंयवाणीको सु

हुने िमित िथयो। ७० हप्ता वा ४९० वषर्को

भिवंयवाणीको अन्त्य सन् ३४मा हुन्छ। त्यसै बेला सुसमाचार ूचारको
िबःतार भएको िथयो र अयहू दीह को बीचमा सुसमाचार ूचार भएको िथयो (

सु को चचर्को सतावट र येशूभक्त िःटफनसको हत्या पिछ अयहू दी वा अन्य
जाितह को बीचमा सुसमाचार पुर्याइएको िथयो)। अिन्तम हप्ताको मध्य हप्ता
भनेको सन् ३१ हुन आउँछ जुन समयमा येशू बुसमा टाँिगनुभएको िथयो।

मािथ उल्लेख गिरएको दािनएल ९:२४-२७ फेिर सरसतीर् हेनह
र्ु ोस्।

ँ िमलेको
येशूको सेवाकायर्को बारे मा गिरएको भिवंयवाणी कसरी िठकिठकसग
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छ? यस िकिसमको भिवंयवाणीले हाॆो िवँवास ःथापना गनर् कसरी सहयोग
गछर्?
३. ७० हप्ताह

र २,३०० िदनह

दािनएल ९:२४मा उल्लेख गिरएको "स री हप्ताह

तोिकएकै छ

भ ुको अथर् "स री हप्ता खतम हुनेछ" भ ु हो। यो आदे श तोिकएको भ े

शब्द अङ्मेजीमा िनधार्रण वा िडटरिमनड (determined) भ े हो।

यो शब्द

बाइबलमा किहँ पिन उल्लेख गिरएको छै न। तर यहू दी सािहत्यमा यो शब्द

भेिटन्छ। जसको अथर् कुनै लामो वःतुवाट कािटएको भ े हुन्छ। २३००
वषर्को भिवंयवाणी दािनएल ८ले ूःतुत गदर्छ। तर उक्त भिवंयवाणी

कहाँबाट सु

हुन्छ भनेर दािनएल ८मा उल्लेख गिरएको छै न। दािनएल ९

अध्यायमा ४९० वषर्को बारे मा चचार् गदार् "तोिकएको" वा "िनधार्रण गिरएको"
वा "कािटएको" भनेर उल्लेख गिरएको दे िखन्छ। त्यो िनधार्रण वा तोिकएको
वा कािटएको कुनबाट हो भ े िवषय अिघल्लो अध्यायमा उल्लेख गिरएको

२,३०० भिवंयवाणीबाट माऽ हो भ ु नै तकर्सम्मत दे िखन्छ। कुन समयबाट
कािटएको वा तोिकएको वा िनधार्रण गिरएको हो भ ु त अक
भिवंयवाणी बाहे क अ

लामो

के हुनसक्छ र?

दािनएल ८ पढ्नुहोस्। त्यसमा एक भाग छ जुन तत्काल दािनएललाई

र्ु ोस् "१
अथर् बुझाइएको िथएन (िवशेष गरे र दािनएल ८:१४,२६,२७)। हेनह
अिघल्लो दशर्न मलाई दे खा परे पिछ, राजा बेलसजरको राज्यकालको तेॐो वषर्मा

म, दािनएलले एउटा अक दशर्न दे ख। २ मेरो दशर्नमा मैले आफैलाई एलाम

ँ ३
ूदे शको शूशनको िकल्लामा दे ख; दशर्नमा म ऊलै नहरको छे उमा िथए।

मैले हेर, र मेरो सामु नहरको छे उमा उिभरहेको दुई िसङ भएको एउटा भेड़ा

िथयो, र ती िसङह

लामा िथए। तीमध्ये एउटा अक भन्दा लामो िथयो, तर त्यो

पिछ उॆेको िथयो। ४ त्यो भडाले पिँचम र उ र र दिक्षणितर हािनरहेको मैले
हेर। त्यसको िव

मा कोही पिन खड़ा हुन सकेन र कसैले पिन त्यसको

शिक्तबाट छु टाउन सकेन। त्यसले जे इच्छा लाग्यो, त्यही गर्यो र महान्
ँ ाह का बीचमा एउटा
बन्यो। ५ जसै मैले यसबारे िवचार गदिथए,ँ अचानक आख

िवशेष िसङ भएको एउटा बोका जमीनलाई नछोईकन पूरा पृथ्वीलाई पार गद
पिँचमबाट आयो। ६ मैले दे खेको नहरको छे उमा खड़ा भएको दुई िसङे

भडाितर त्यो आयो र ठू लो झ कले त्यसलाई हान्यो। ७ िरसले चूर भई त्यसले
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भडालाई आबमण गरी हानेर त्यसका दुई वटै िसङ भाँिचिदएको मैले दे ख।
त्यसको िव

खड़ा हुन त्यो भडा शिक्तहीन िथयो। त्यस बोकाले त्यसलाई

जमीनमा पछािरिदयो र त्यसमािथ टे क्यो, र त्यसको शिक्तबाट भडालाई छु टाउन
कसैले पिन सकेन। ८ त्यो बोका अित ठू लो भयो, तर त्यसका शिक्तको चरम
सीमामा त्यसको िवशाल िसङ भाँिचयो र त्यसको स ामा आकाशका चारै
बतासतफर् िवशेष िसङह
सानोबाट सु

उॆे। ९ ितनीह मध्येबाट अक एउटा िसङ आयो, जो

भयो तर दिक्षणितर र पूविर् तर र सुन्दर भूिमितर शिक्तशाली हुँदै

ब दै गयो। १० ःवगर्का सेनाह सम्म नपुगञ्ु जेल त्यो ब दै गयो, र त्यसले केही
ताराका दललाई तल पृथ्वीमा खसाल्यो र तीमािथ खु ाले कुल्च्यो। ११ त्यसले

आफैलाई राजकुमार जि कै महान् तुल्यायो। त्यसले उहाँबाट दै िनक बिलदान

खोःयो, र उहाँको पिवऽःथान तल झािरयो। १२ िविोहको कारणले पिवऽ
जनह का सेना र दै िनक बिलदान त्यसलाई सुिम्पयो। त्यसले गरे का सबै

काममा त्यो सफल भयो, र सत्यलाई भूइँमा फ्याँिकयो। १३ त्यसपिछ मैले
एउटा पिवऽ जनले बोलेको सुन, र अकार् पिवऽ जनले उनलाई भने, “यो दशर्न
पूरा हुन कित समय लाग्ला– अथार्त,् दै िनक बिलदान, उजाड़ पान िविोह, र

पिवऽःथान र सेनालाई खु ाले कुिल्चनेसम्बन्धी दशर्न पूरा हुन कित समय
लाग्ला?” १४ उनले मलाई भने, “दुई हजार तीन सय साँझ र िबहान लाग्नेछ,

तब पिवऽःथानको पून:अपर्ण हुनछ
े ।” १५ जसै म, दािनएल, दशर्न हेदिथए ँ र
त्यो बुझ्न कोिशश गदिथए,ँ मािनसको

पमा एक जना मेरो सामु उिभए। १६

अिन मैले ऊलैबाट यसो भनेर बोलाएको मािनसको ःवर सुन, “हे गिॄएल, यस

मािनसलाई दशर्नको अथर् बताइदे ऊ।” १७ जसै ितनी म उिभएको ठाउँ निजक
आए, म डरले भयभीत भएर लम्पसार पर। ितनले मलाई भने, “हे मािनसको

ँ
े गदर्छ।” १८ ितनले मसग
पुऽ, यो बुझ िक दशर्नले अन्तको समयलाई स त

ँ तब ितनले मलाई
बोल्दै गदार्, मेरो अनुहार भूइँमा िथयो र म मःत िनिामा िथए।
छोएर मेरो खु ामा उभ्याए। १९ ितनले भने, “बोधको समयमा पिछ के हुनछ
े ,

म ितमीलाई बताउन लािगरहेछु, िकनभने दशर्नले तोिकएको अन्तको समयलाई

बताउँदछ। २० ितमीले दे खेको त्यस दुई िसङे भेड़ाले मादी र फारसका

राजाह लाई जनाउँछ। २१ त्यो र ले ढाकेको बोकाचािहँ मीसको राजा हो, र

ँ ाका बीचमा भएको ठू लो िसङ त्यसको ूथम राजा हो। २२ त्यस
त्यसका आख
भाँिचएको सीङको स ामा उॆेका चार िसङह चािहँ त्यसैबाट िनःकेका चार
राज्यह

हुन,् तर पिहलो राज्यजःतो ती बिलया हुनछ
े ै नन्। २३ ितनीह का

३५

राज्यकालका पिछल्ला िदनह मा जब िविोहीह को दुंटता चरम सीमामा पुगक
े ो

हुनछ
े , तब एउटा हठी, ष यन्ऽमा पोख्त राजा उ नेछ। २४ त्यो धेरै बलवान्
हुनछ
े , तर त्यसको आफ्नो शिक्तले होइन। त्यसले अचम्मको िवध्वंस ल्याउनेछ,

र जे गछर् त्यसमा सफल हुनछ
े । त्यसले शिक्तशाली मािनसह

र पिवऽ

जनह लाई नाश गनछ। २५ त्यसले छललाई सफल पानछ र आफैलाई उच्च

ठान्नेछ। जब ितनीह ले सुरक्षाको महसूस गछर्न,् त्यसले धेरैलाई नंट गनछ र

राजकुमारह का राजकुमारको िव

मा त्यो खड़ा हुनछ
े । तापिन त्यो नंट

हुनछ
े , तर कुनै मािनसको शिक्त ारा होइन। २६ “ितमीलाई िदइएको साँझह

र िबहानह सम्बन्धी दशर्न सत्य छ, तर त्यो दशर्नलाई मोहोरलगाई बन्द गर,

ँ सम्बिन्धत छ।” २७ म, दािनएल, अित
िकनभने यो धेरै पिछको भिवंयसग

ँ
थिकत भए ँ र केही िदनसम्म िबरामी भई पिॐए।
तब म उठे र राजाको

कामधन्धामा लाग। दशर्नको कारण म व्याकुल भए,ँ यो समझदे िख बािहरको
कुरा िथयो।"

दािनएल ९:२४-२७मा उल्लेख गिरएको ७० हप्ताको भिवंयवाणी र

दािनएल ८:१४मा उल्लेख गिरएको २३०० साँझ र िबहानसँगसँगै जान्छ भ े
बुिझन्छ भ ुमा धेरै कारणह

छन्: (१) दुवै भिवंयवाणीह

हुन ् (२) "दशर्न"

र "बुझाइ" भनेर उल्लेख गिरएको शब्दह ले ितनीह को बीचमा सम्बन्ध
भएको दे खाउँछ (दािनएल ८:२४,२७ र ९:२३), (३) दुवै भिवंयवाणीका

अथर्ह

गािॄएल ःवगर्दूतले नै िदएका िथए (दािनएल ८:१६ र दािनएल

९:२१), (४) दशर्नको केवल एक भागमाऽ अथर् नखोिलएकोचािहँ २३००
साँझ र िबहान (किहलेकाही ँ यसलाई िदनह
भनेर अनुवाद गिरन्छ) जुन
दािनएल ८:१४ हो, (५) दािनएल ८मा दशर्नको बारे मा उल्लेख गिरएको छ र
त्यसको

अथर्

आंिशक पमामाऽै

छ

भने

दािनएल

९मा

अथर्

लगाएको

भिवंयवाणी दािनएल ८मा अथर् नखोिलएकोमाऽै छ। दािनएल ८:१४मा
उल्लेख गिरएको २३०० िदनको एक भागमाऽ भिवंयवाणी हो जुन दािनएलले

बुझेका िथएनन् (यसबारे दािनएलले यसरी ःप

पादर्छन् "म, दािनएल, अित

ँ
तब म उठे र राजाको
थिकत भए ँ र केही िदनसम्म िबरामी भई पिॐए।

कामधन्धामा लाग। दशर्नको कारण म व्याकुल भए,ँ यो समझदे िख बािहरको

कुरा िथयो" दािनएल ८:२७)।
जुन

सन्दे श

एळाले

िदएका

िथए

त्यो

सन्दे शले

दािनएलको

भिवंयवाणीमा च ुकेर वा लुकेर बसेको िथयो। एळामा उल्लेख गिरएको

३६

आदे शको िमितदे िख गन्दा त्यो ऐितहािसक िमितमा पुिगन्छ जुन कुराले हाॆो
ँ
ँ दछ।
िनिम्त येशूको सेवा र कामको िनणार्यक पक्षह लाई औल्याउ

४. परमेँवरले च ु ह
ु न्ु छ

केही काम गनर् परमेँवरले हामीलाई खटाउनुहन्ु छ वा च ु ुहन्ु छ भ े

कुरा गदार् धेरै िबचारिबमसर्ह

तकर् गदार् िविभ

हुन्छन्। परमेँवरले च ु ु भनेको के हो भनेर

मािनसह मा िविभ

तकर्ह

हुन सक्छन्। तर बाइबलले नै

परमेँवरबाट खटाउनु वा उहाँले च ु ु भनेको के हो भ े िवषयमा के भन्दछ

सो जा ु ज री छ।

परमेँवरले हामीलाई के गनर् बोलाउनुहन्ु छ? केको िनिम्त उहाँले हामीलाई

चु ह
ु न्ु छ वा िनयुिक्त गनुह
र् न्ु छ? हेनह
र्ु ोस्, रोमी ८:२८-३० "२८ हामी जान्दछ ,

उहाँलाई ूेम गनह

र उहाँका अिभूायअनुसार बोलाइएकाह का िनिम्त हरे क

र् न्ु छ। २९ जस-जसलाई उहाँले पिहलेबाटै
कुरामा परमेँवरले भलाइ नै गनुह
िचन्नुभएको छ, उहाँले ितनीह लाई आफ्ना पुऽको

पसमान बनाउनलाई, धेरै

भाइह मध्ये उहाँचािहँ ज्येंठ होऊन् भनेर, अिघबाटै िनयुक्त गनुभ
र् यो। ३० जस-

र् यो, ितनीह लाई उहाँले बोलाउनु पिन
जसलाई उहाँले अिघबाटै िनयुक्त गनुभ
भयो, र जस-जसलाई उहाँले बोलाउनुभयो, ितनीह लाई उहाँले धमीर् पिन

ठहराउनुभयो, र जस-जसलाई धमीर् ठहराउनुभयो ितनीह लाई उहाँले मिहिमत
पिन पानुभ
र् यो।"
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उपयुक्त
र् पदह को अथर् बुझ्न धेरै सोच िवचार गनर् ज री छ। ूत्येक

मानव ूाणी परमेँवरको पुऽको ःव प ब

उहाँले च ु ु भएको छ वा पूवव
र् त्

पमा िनधार्रण गनुभ
र् एको छ। कुन मािनसले मुिक्त पाउँछ वा पाउँदैन भनेर

हाॆो िनधारमा परमेँवरले लेख्नुहन्ु छ भ े होइन। यिद हामी भाग्यको खेलमा
िवँवास गछ भने हामीमा आत्मिनणर्य वा ःविववेकको ःवतन्ऽता नै रहदै न।
(पुपरर् ु ोमा जे लेिखएको छ त्यही ँ हुन्छ वा हामी भाग्यको खेलमा छ भ े
िस ान्त बाइबलभन्दा बािहरी धमर्दशर्न वा सं ःकारको कुरा हो।-अनुवादकको

ूितिबया)। ःप

भाषामा भ ुपदार्, जब हामी जिन्मन्छ तब हामी परमेँवरको

ःव पमा बिनने उ ेँय िलएर जिन्मएका हुन्छ भनेर बाइबलले बताउँछ अथार्त ्
हामीलाई आदशर्को जीवनमा पिरणत भएर िजउन उहाँले च ु ुभएको हो।

हामीले सबै ःवभावमा परमेँवरको पुऽको चिरऽ ूितिबिम्बत गरे र पिरवितर्त
जीवन िबताइरह भ े परमेँवरको चाहना हो। यिद हामी परमेँवरको चाहना
अनुसार पिरवितर्त जीवन िबताउन हामी ःवयं ले िनणर्य गर्य भने त्यो जीवन

िदने बाचा रोमी ८को ३०पदमा िदइएको छ। यस पद अनुसार जसलाई
परमेँवरले बोलाउनुहन्ु छ उसलाई उहाँले धमीर् वा िनद ष ठहराउनुहन्ु छ र
उसलाई पिवऽ वा मिहिमत वा उच्च सम्मान गनुह
र् न्ु छ। यसको अथर् हामीले

हाॆै अथक ूयास वा धमर्कमर्ले हामी पिरवतर्न हुने होइन वा हाॆो कायापलट

हुने होइन ब

उहाँको शिक्तले हामीलाई उहाँको ःव पमा पिरवतर्न गनुह
र् न्ु छ

भनेर उहाँले ूित ा गनुभ
र् एको छ।

परमेँवरले हामीलाई के गनर् बोलाउनुभएको हो वा च ु ु भएको हो

भनेर रोमी ९ अध्यायमा उल्लेख गिरएको छ। जस अनुसार चल्ने वा नचल्ने
उहाँको रोजाइ होइन तर हाॆो हो भनेर हामीले ःवीकार गनुर् तकर्युक्त हुन्छ।
ँ मेरो िववेकले
हेनह
र्ु ोस्: "१ म भींटमा साँचो बोिलरहेछु, मैले ढाँटेको छै न।
पिवऽ आत्मामा मलाई गवाही िदन्छ। २ मेरो

दयमा असाध्य शोक र मनमा

अटू ट वेदना छ। ३ म त यहाँसम्म पिन चाहन सक्थ िक मेरा भाइह

र मेरा

जाितको नाताले मेरा कुटुम्बह का खाितर म नै ौािपत होऊँ, र भींटबाट
पिरत्यक्त वा पिरत्याग होऊँ! ४ ितनीह

इॐाएलीह

हुन,् अिन पुऽ हुने

अिधकार, मिहमाको दशर्न, करार, व्यवःथाको ूदान, मिन्दरको आराधना र
ूित ाह

् ५ पूवज
ितनीह का आफ्नै हुन।
र् ह

ियनीह का नै हुन,् र भींट पिन

शरीरअनुसार ितनीह कै वंशका हुनहु न्ु छ, सव च्च परमेँवर, जसको युगानयुग

ःतुित होस्। आमेन। ६ तर परमेँवरको वचन िवफल भएको होइन। िकनिक
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इॐाएलबाट जन्मेका सबै इॐाएल होइनन्, ७ न त अॄाहामका सन्तान हुँदैमा

्
सबै ितनका छोरा-छोरी हुन।
तर धमर्शाःऽमा भनेअनुसार, “इसहाकबाट नै
ितनीह को

सन्तान

गिननेछ।” ८

यसको

अथर्, शरीरबाट

परमेँवरका सन्तान होइनन्, तर करारबाट उत्पन्न भएकाह

जन्मेकाह

नै अॄाहामका

् ९ त्यस ूित ाले यसो भन्दछ, “तोिकएको समयमा म फकर
सन्तान हुन।

आउनेछु, र साराको एउटा छोरो हुनछ
े ।” १० त्यसो माऽ होइन, जब िरबेकाले
एउटै पु ष हाॆा पुखार् इसहाकबाट गभर्धारण गिरन्, ११ र जुम्ल्याहा बालकह

जन्मनु अिघबाटै , ितनीह ले कुनै असल वा खराब गनर् अिघ नै, कमर्ले होइन तर

उहाँको बोलावटअनुसार परमेँवरका च ुनाउको उ ँ
े य ठहिरओस् भनेर १२
िरबेकालाई यसै भिनएको िथयो, “जेठोले कान्छाको सेवा गनछ।” १३ जसो

लेिखएको छ, “याकूबलाई मैले ूेम गर, तर एसावलाई तुच्छ ठान।” १४ अब

हामी के भन ? के परमेँवरमा अन्याय छ त? कदािप होइन! १५ उहाँ मोशालाई

भन्नुहन्ु छ, “जसमािथ म कृपा गनर् चाहन्छु , त्यसलाई म कृपा गनछु , र जसलाई म
िट

ाउन चाहन्छु , त्यसलाई म िटठाउनेछु।” १६ यसकारण मािनसको इच्छा वा

ूयासमािथ यो िनभर्र गदन, तर परमेँवरको कृपामािथ िनभर्र गदर्छ। १७ िक

धमर्शाःऽले फारोलाई भन्छ, “म मेरो शिक्त ितमीमा दे खाउँछु, र सारा पृथ्वीमा

मेरो नाउँको घोषणा गिरओस् भन्ने अिभूायले मैले ितमीलाई खड़ा गर।” १८
र् एकाह लाई उहाँले कृपा गनुहर् न्ु छ, र उहाँले इच्छा
यसकारण उहाँले इच्छा गनुभ
गनुभ
र् एकाह को

दयलाई उहाँले कठोर पानुह
र् न्ु छ। १९ तब ितमी मलाई

भन्नेछौ, “परमेँवरले अझै िकन दोष लगाउनुहन्ु छ? िकनिक उहाँको इच्छालाई
कसले िवरोध गनर् सक्छ?” २० तर मािनस भएर परमेँवरलाई जवाफ लाग्ने

ितमी को हौ? के ढालेर बनाएको वःतुले आफूलाई बनाउनेलाई “मलाई िकन

यःतो बनाएको?” भन्छ र? २१ के एउटै माटोको िढकाबाट एउटा आदरको

भाँड़ो, र अक चािहँ तुच्छ कामको लािग बनाउने माटोमािथ कुमालेको अिधकार
छै न र? २२ यिद परमेँवरले आफ्नो बोध ूकट गनर् र आफ्नो शिक्त ूदशर्न

गनर्लाई िवनाशको लािग तयार पािरएको बोधका पाऽह लाई अत्यन्त धैयस
र् ाथ

सहनुभएको छ भने, के भयो त? २३ यिद मिहमाको िनिम्त अिघबाटै तयार

पानुभ
र् एको उहाँका कृपा-पाऽह लाई आफ्नो मिहमाको सम्पि

ूकट गनर्लाई

उहाँले यसो गनुभ
र् यो– २४ अथार्त ् हामी, जसलाई यहू दीह बाट माऽ होइन, तर

अन्यजाितह बाट पिन उहाँले बोलाउनुभएको छ भने, के भयो त? २५ जःतो
होशेको पुःतकमा पिन उहाँ भन्नुहन्ु छ, “जुनह

३९

मेरा मािनसह

िथएनन्,

ितनीह लाई म ‘मेरा ूजा’ तुल्याउनेछु। र जसलाई मैले ूेम गरे को िथइन,ँ

त्यसलाई म ‘मेरो िूय’ भन्नेछु।” २६ “अिन जहाँ ‘ितमीह मेरा ूजा होइनौ।’
भनी ितनीह लाई भिनएको िथयो, त्यही ँ ितनीह ‘जीिवत परमेँवरका सन्तान’
कहलाइनेछन्।”

२७ इॐाएलको बारे मा यशैया घोषणा गछर्न,् “इॐाएलका

सन्तानको सं ख्या समुिको बालुवा जि कै भए पिन, बाँकी रहेकाह को माऽ
उ ार हुनछ
े । २८ िकनिक ूभ ुले पृथ्वीमा उहाँका दण्डको आ ा
शीयतासाथ पूणर् गनुह
र् न
े ।”
ु छ

ढ़ता र

२९ यशैयाले यो भिवंयवाणी गरे का छन्,

“सेनाह का परमूभ ुले हाॆा िनिम्त सन्तान नछो नुभएको भए हामी सदोमजःतै

हुनिे थय , र गमोरासमान बन्नेिथय ।” ३० अब हामी के भन ? धािमर्कताको पिछ
नलाग्ने अन्यजाितह ले धािमर्कता ूाप्त गरे का छन्, अथार्त ् िवँवास ारा पाइने
धािमर्कता। ३१ तर व्यवःथामािथ आधािरत भएको धािमर्कताको पिछ लाग्ने
त्यस इॐाएलले त्यो व्यवःथा पूरा गनर् सकेन। ३२ िकन सकेन? िकनिक

धािमर्कता कमर्ह मािथ आधािरत छ भन्ठानेर ितनीह ले िवँवास ारा धािमर्कता
खोजेनन्। ितनीह

ठे स लाग्ने ढु ामा ठक्कर खाएर लड़े का छन्। ३३ जःतो

लेिखएको छ, “हेर, म िसयोनमा एउटा ढु ा राख्तछु , जसमा मािनसह लाई ठे स
लाग्छ, एउटा च ान, जसले ितनीह लाई लड़ाउँछ, तर उहाँमा भरोसा राख्ने कोही

शमर्मा पािरनेछैन।”

िवशेष कामको िनिम्त परमेँवरले मािनसह लाई च ु ुहन्ु छ भनेर रोमी

९मा पावलले छलफल गदर्छन्। सारा सं सारमा परमेँवरको बारे मा सुसमाचार

सुनाउन उहाँले इॐाएलीह लाई च ु ुभएको िथयो। "याकूबलाई मैले माया गर
र एसावलाई घृणा गर" (रोमी ९:१३

पान्तिरत) भ े वाक्यलाई कितले

र् एको
अनथर् लगाउँछन्। परमेँवरले केवल दुईमध्ये एक जनालाईमाऽ ूेम गनुभ

िथयो भनेर साधारणतया मािनसह ले बुझ्दछन्। तर उक्त भनाइको सन्दभर्मा

याकूबलाई परमेँवरले च ु ुभएको िथयो तर एसाबलाई होइन भनेर पावलले
यहाँ भ

् याकूबलाई केको िनिम्त च ुिनएको िथयो त? इॐाएल
खोजेका हुन।

रा का जनह को िपता हुन उनलाई बोलाइएको िथयो। त्यसको अथर्
परमेँवरले दुई खालको छनोट वा िनयुिक्त गनुह
र् न्ु छ। ूथमत: यस सं सारमा

जन्मेका ूत्येक मानव ूाणीले मुिक्त पाउन् र येशूको ःव पमा मािनस

पिरवितर्त होऊन् भनेर हामी सबैलाई च ु ुहन्ु छ। दोॐोमा परमेँवरले िविभ
मािनसह लाई िविभ

कामको िनिम्त च ु ुहन्ु छ वा बोलाउनुहन्ु छ।

४०

तपाईँ र यस सं सारमा जिन्मने ूत्येक मानव ूाणीले मुिक्त पाऊन भनेर

परमेँवरले च ु भ
ु एको िथयो वा पूविर् नधार्रण गिरसक्नुभएको िथयो भ े कुरा

तपाईँको िनिम्त कितको सान्दिभर्क वा उत्साहूद छ? फेिर त्यसै वखत तपाईँ

आफैले गन िनणर्यले परमेँवरबाट उपलब्ध गराइएको मुिक्त तपाईँले गुमाउन
सक्नुहन्ु छ भ े कुरामा तपाइँ कित िवँवास गनुह
र् न्ु छ?

५. हाॆो िजम्मेवारी
यिद परमेँवरले हामीलाई उहाँको कामको िनिम्त बोलाउनुभएको छ
भने त्यो बोलावटलाई ःवीकार वा अःवीकार गन आत्मिनणर्यको अिधकार
हामीलाई नै सुिम्पएको छ, ती कुनै भाग्यको खेल होइन भनेर बाइबलले ःप

गनर् चाहे को कुरा हामीले बुझ्नै पछर्।उहाँले हामीलाई कुनै िबशेष ःथानमा

राख्न सक्नुहन्ु छ तर त्यस ःथानमा हामी रिहरहने वा नरहने भ े िनणर्य

आफैमा हुनसक्छ। हामी उहाँको ःव पमा हुन उहाँले हामीलाई बोलाउनु
भएतापिन त्यो ःव पमा हामी रहने वा नरहने भ े आत्मिनणर्यको अिधकार
हामीलाई नै सुिम्पएको जःतै कुनै काममा उहाँले खटाउनुहन्ु छ भने त्यो काम

गन वा नगन भ े अिधकार हामीलाई नै िदइएको हुन्छ। िवशेष कामको

र् न्ु छ भने त्यो काम
िनिम्त उहाँले जब कसै लाई च ु ह
ु न्ु छ वा िनयुक्त गनुह

उहाँको मुिक्तको योजनाको पिरिधिभऽ भएको हुन्छ। जब परमेँवरले हामीलाई
जुन कामको लािग खटाउनुहन्ु छ वा िनयुक्त गनुह
र् न्ु छ त्यो काम हामीले सहषर्

ःवीकार गरे सम्प

गर्य भने हाॆो जीवनबाट हामीले परमेँवरले िदनुभएको

मुिक्तको बाःतिवकतालाई ूकट गिररहे का हुन्छ ।
सावललाई राजाको पदमा रिहरहन परमेँवरले िनयुक्त गनुभ
र् एको
िथयो। तर उनलाई जुन गिरमामय काम िदइएको िथयो त्यस अनुसार चल्न
उनले आफ्नो

सम्पूणर्

दय परमेँवरूित ूितव

भएर चल्न किहल्यै पिन

आफूलाई समपर्ण गरे नन्। परमेँवरले कसै लाई उहाँको िनिम्त कुनै िवशेष

काम गनर् बोलाउनुहन्ु छ भन्दै मा त्यो व्यिक्तले परमेँवरलाई िभऽी
ःवीकार

गछर्

भ े

नहुदो

रहे छ।

ूत्येक

व्यिक्तलाई

दयदे िख नै

आत्मिनणर्य

वा

ःविववेकको ःवतन्ऽता िदइएको हुनाले परमेँवरको अगुवाईमा हामी चलेन
भने अनन्त जीवन त होइन यही ँ जीवनमा पिन सबै थोक गुमाउन सक्छ ।
परमेँवरले कसैलाई िवशेष कामको िनिम्त बोलाउनुभयो भने उसलाई
के हुनछ
े भनेर ूःथान ३ र ४ ले ूं

ाउँछ। हेनहर्ु ोस्: "१ मोशाले आफ्ना
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ससुरा िम ानका पूजाहारी ियऽोका भेड़ाबाभा चराइरहेका िथए, र ितनले भेड़ाबाभा

चराउँदै उजाड़-ःथानको पािरितर परमेँवरको पवर्त, अथार्त ् होरे बसम्मै लगे। २

त्यहाँ एउटा जिलरहेको पोााको ज्वालामा परमूभ ुका दूत ितनीकहाँ ूकट भए, र

ितनले पोाालाई हेरे। त्यो पोाा जिलरहेको िथयो– तापिन भःम हुँदैनथ्यो। ३

मोशाले भने, “अब म छे वैमा गएर यो गजबको

ँयलाई हेनछु । त्यो पोाा िकन

भःम हुँदोरहेनछ?” ४ जब हेनल
र् ाई ितनी त्यताितर लागेका परमूभ ुले दे ख्नुभयो,

तब परमेँवरले पोााको बीचबाट “मोशा, ए मोशा” भनेर ितनलाई बोलाउनुभयो।
अिन ितनले भने “म यही ँ छु ।” ५ तब परमेँवरले भन्नुभयो, “यता निजक

नआइज। तेरो खु ाबाट जु ा फुकाल्, िकनभने तँ उिभएको यो ठाउँ पिवऽ भूिम
हो।” ६ उहाँले अझै भन्नुभयो, “म तेरा िपता-पुखार्का परमेँवर हुँ। अॄाहामका

ँ ” तब मोशाले आफ्नो
परमेँवर, इसहाकका परमेँवर र याकूबका परमेँवर हु।

मुख ढाके, िकनिक ितनी परमेँवरलाई हेन र् डराए। ७ तब परमूभ ुले भन्नुभयो,

“िमौमा भएका मेरा ूजाको दु:ख मैले दे खेको छु , र कामदारह को अत्याचारमा

ितनीह ले पुकारा गरे का मैले सुनक
े ो छु । ितनीह को दु:ख मलाई थाहा छ।

८ यसैले ितनीह लाई िमौीह का हातबाट छु टकारा िदएर त्यस दे शबाट एक

असल र ठू लो दे श, अथार्त ् दूध र मह बग्ने दे श– कनानी, िह ी, एमोरी, पिरज्जी,
िहव्वी र यबूसीह का दे शमा ल्याउनलाई म ओिलर्एको छु । ९ अब हेर,्

इॐाएलीह को पुकार मकहाँ आइपुगक
े ो छ। िमौीह ले ितनीह मािथ गरे को

अत्याचार मैले दे खेको छु । १० यसकारण अब जा, मेरा ूजा, अथार्त ्
इॐाएलीह लाई िमौबाट िनकालेर ल्याउन म ितमीलाई फारोकहाँ पठाउँदैछु।”

११ तर मोशाले परमेँवरलाई भने, “फारोकहाँ गएर इॐाएलीह लाई िमौबाट
ल्याउन सक्ने म को हुँ र?” १२ अिन परमेँवरले भन्नुभयो, “म ितमीिसत हुनछ
े ु,

र मैले ितमीलाई पठाएको हुँ भन्ने कुराको िचन्ह ितमीलाई यो हुनछ
े : जब

ितमीले ती मािनसह लाई िमौबाट िनकालेर ल्याउनेछौ, तब ितमीह ले यही
पवर्तमा परमेँवरको आराधना गनछौ।”

१३ मोशाले परमेँवरलाई भने,

र्ु ोस्, जब म इॐाएलीह कहाँ गएर ितनीह लाई भन्नेछु, ‘ितमीह का
“हेनह
िपतापुखार्का परमेँवरले मलाई ितमीह कहाँ पठाउनुभएको हो,’ तब ितनीह ले

‘उहाँको नाउँ के हो त?’ भनेर सोधे भने, मैले ितनीह लाई के भन्ने?” १४ तब
परमेँवरले मोशालाई भन्नुभयो, “म हुँ जो म हुँ।” फेिर उहाँले भन्नुभयो,

“इॐाएलीह लाई ितमीले यसो भन्नू, “ ‘म हुँ” भन्नेले ितमीह कहाँ मलाई

पठाउनुभएको

हो’।”

१५

परमेँवरले

मोशालाई

४२

यो

पिन

भन्नुभयो,

“इॐाएलीह लाई भन्, ‘परमूभ ु, ितमीह का िपता-पुखार्का परमेँवर, अथार्त ्
अॄाहामका परमेँवर, इसहाकका परमेँवर र याकूबका परमेँवरले मलाई
ितमीह कहाँ पठाउनुभएको हो’। मेरो नाउँ सदा यही रहनेछ, र सबै पुःतासम्म

मेरो नाउँको सम्झना यही हुनछ
े । १६ “जाऊ, गएर इॐाएलका धमर्-गु ह लाई
जम्मा गरे र ितनीह लाई भन्: ‘परमूभ ु, ितमीह का िपता-पुखार्का परमेँवर,

अॄाहामका परमेँवर, इसहाकका परमेँवर र याकूबका परमेँवर मकहाँ ूकट
भएर भन्नुभयो, “मैले ितमीह को हेर-िवचार गरे को छु र िमौमा ितमीह ले जे

भोग्दै छौ सो मैले दे खेको छु । १७ मैले ितमीह लाई िमौको कंटबाट िनकालेर

कनानी, िह ी, एमोरी, पिरज्जी, िहव्वी र यबूसीह को दे श, एउटा दूध र मह बग्ने

दे शमा लैजाने िनँचय गरे को छु ’।” १८ “इॐाएलका धमर्-गु ह ले तेरो कुरा
िमौका राजाकहाँ जानेछौ, र

सुन्नेछन्। तब ितमी र इॐाएलका ती धमर्-गु ह

ितमीह ले त्यसलाई भन्नेछौ, ‘परमूभ ु िहॄूह का परमेँवरले हामीिसत भेट

गनुभ
र् एको छ, र अब हामी िबन्ती गदर्छ , िक परमूभ ु हाॆा परमेँवरको िनिम्त

बिल चढ़ाउनलाई उजाड़-ःथानमा हामीलाई तीन िदनको याऽामा जाने अनुमित
िदनुहोस्’। १९ तर मलाई थाहा छ, िक िमौको राजाले करमा परे र माऽ

ितमीह लाई जान िदनेछ। २० यसकारण म मेरो हात उठाएर त्यहाँ
ितनीह का बीचमा मेरा सारा आँचयर्कमर्ह
त्यसपिछ

उनले

ितमीह लाई

जान

ारा िमौीह लाई ूहार गनछु , र

िदनेछन्।

िमौीह को िनगाह रािखिदनेछु, र ितमीह

२१

“म

यस

जाितमािथ

जाँदा िर ो हात िलएर जानेछैनौ।

२२ हरे क ःऽीले आफ्नो िछमेकी र त्यसको घरमा बःने ःऽीलाई सुन र
चाँदीका गहनाह

र लुगाफाटाह

माग्नेछ, र ितमीह ले ती आफ्ना-आफ्ना

छोराछोरीह लाई लगाइिदनेछौ। यसरी ितमीह ले िमौीह लाई लु नेछौ।”

(ूःथान ३) र "१ मोशाले भने, “यिद ितनीह ले मलाई पत्याएनन् र मेरा कुरा

नसुनी ‘परमूभ ु ितमीकहाँ दे खा पनुभ
र् एको होइन’ भनेर जवाफ िदए भने, के
गन?” २ तब परमूभ ुले ितनलाई भन्नुभयो, “ितॆो हातमा के छ?” ितनले भने,

“ल ी।” ३ परमूभ ुले भन्नुभयो, “त्यो भूइँमा फाल्।” मोशाले त्यो भूइँमा
फािलिदए, र त्यो एउटा सपर् भयो, र मोशा त्यसदे िख डराएर भागे। ४ तब
परमेँवरले

मोशालाई

भन्नुभयो, “ितॆो

हात

लम्काएर

त्यसको

पुच्छरमा

समात्।” अिन मोशाले हात लम्काएर समाते, र त्यो ितनको हातमा फेिर ल ी नै

भइहाल्यो।

५

परमूभ ुले

भन्नुभयो, “ितनीह ले

ितनीह का

िपता-पुखार्का

परमेँवर, अथार्त ् अॄाहामका परमेँवर, इसहाकका परमेँवर र याकूबका
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ँ हाँ दे खा पनुभ
परमेँवर तक
र् एको हो रहेछ भनी ितनीह ले यही कामबाट
पत्याऊन्।”

६ तब परमूभ ुले ितनलाई अझै यसो भन्नुभयो, “ितॆो हात आफ्नो

खाःटोिभऽ हाल्।” ितनले आफ्नो हात खाःटोिभऽ हाले, र जब ितनले त्यो बािहर

िनकाले, तब त्यो कोर लागेर िहउँजःतै सेतो भएको रहेछ। ७ उहाँले ितनलाई
भन्नुभयो, “ितॆो हात फेिर खाःटोिभऽ हाल्।” ितनले फेिर आफ्नो हात

खाःटोिभऽ हाले, र जब फेिर िनकाले, तब त्यो आफ्नो शरीरको अ

मासुजःतै

भइहाल्यो। ८ तब परमेँवरले भन्नुभयो, “ितनीह ले ितॆा कुरा पत्याएनन् र
त्यो पिहलो िचन्हलाई वाःता गरे नन् भने, शायद ितनीह ले पिछल्लो िचन्हलाई

पत्याउनेछन्। ९ तर ितनीह ले यी दुवै िचन्हह

पिन पत्याएनन् र ितॆा कुरा

पिन सुनन
े न् भने, नील नदीका केही पानी िलएर सुक्खा जिमनमा खन्याइदे ऊ।

ितमीले नील नदीबाट िलएको त्यो पानी जिमनमा रगत हुनछ
े ।” १० त्यसपिछ

मोशाले परमूभ ुलाई भने, “ूभ ु, म बोल्नमा उःतो िसपालु छै न,ँ न त अिघ म
िसपालु िथए ँ न अिहले तपाईं बोल्नुभएपिछ म िसपालु भएको छु , िकनिक म

बोल्नमा र िजॄो चलाउनमा िढलो छु ।” ११ परमूभ ुले ितनलाई भन्नुभयो,

“मािनसको मुख कसले बनायो? मािनसलाई लाटो वा बिहरो िक दे ख्ने वा अन्धो

कसले बनाउँछ? के म परमूभ ुले नै होइन र? १२ अब जा, म ितमीलाई बोल्न

सहायता गनछु , र ितमीले के-के बोल्नुपन हो सो िसकाउनेछु।” १३ तर मोशाले

भने, “हे ूभ ु, िबन्ती छ, अ
बोध मोशामािथ उ

कसैलाई नै पठाउनुहोस्।” १४ तब परमूभ ुको

ो, र उहाँले भन्नुभयो, “के लेवी हा न ितॆो दाजु छै न र?

मलाई थाहा छ िक त्यो राॆरी बोल्न सक्छ। त्यो ितमीलाई भे न आउँदैछ, र

ँ कुरा गर ् र त्यसले भन्नुपन
ितमीलाई दे खेर त्यो खुशी हुनछ
े । १५ त्यसैसग
कुरा ितमीले बताऊ, र म ितमीह

ँ हुनछ
दुवैसग
र् न हो सो
े ु र ितमीह ले के गनुप

बताउनेछु। १६ त्योचािहँ ितॆो िनिम्त मािनसह िसत बोल्नेछ, र ितॆो मुखझ
हुनछ
े स्। १७ तर यो ल ी ितॆो
े , र ितमीचािहँ त्यसको िनिम्त ईँवरतुल्य हुनछ
ू र् िचन्हह
हातैमा लैजाऊ। त्यस ारा ितमीले यी आँचयर्पण

गनछस्।” १८

त्यसपिछ मोशा फकर आफ्ना ससुरा ियऽोकहाँ आएर ितनलाई भने, “िबन्ती छ,
िमौमा भएका मेरा दाजुभाइह

बाँचेकै छन् िक छै नन्, गएर हेन अनुमित

िदनुहोस्।” ियऽोले मोशालाई भने, “हुन्छ, कुशलिसत जाऊ।” १९ परमूभ ुले

िम ान दे शमा मोशालाई भन्नुभएको िथयो, “िमौमा फकर जा, िकनिक ितॆो
ज्यान िलन खोज्नेह

सबै मिरसके।” २० यसकारण आफ्नी पत्नी र
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छोराह लाई एउटा गधामा चढ़ाएर मोशा िमौमा फक। र ितनले परमेँवरको

ल ी हातैमा िलएर गए। २१ तब परमूभ ुले मोशालाई भन्नुभयो, “जब ितमी
िमौमा फकर्न्छौ तब मैले ितॆो हातको शिक्तमा रािखिदएका सबै उदे कका

कामह

् तर म त्यसको
फारोको सामुन्ने गर।

दय कठोर गिरिदनेछु, र त्यसले

मािनसह लाई जान िदनेछैन। २२ तब ितमीले फारोलाई भन्, ‘परमूभ ु

भन्नुहन्ु छ: इॐाएल मेरो जेठो छोरो हो। २३ मैले ितमीलाई भन, “मेरो

छोरालाई जान दे ऊ, र त्यसले मेरो सेवा गरोस्।” तर ितमीले चािहँ त्यसलाई

जान िदन इन्कार गिरस्। यसैले म तेरो जेठो छोरालाई मानछु ’।”

२४ अिन बाटोमा वास बःने ठाउँमा परमूभ ुले मोशालाई भे नुभयो, र

ितनलाई मान इच्छा गनुभ
र् यो। २५ तर िसप्पोराले एउटा चकमकको कदर् िलएर
आफ्नो छोराको खलड़ी च्वा ै काटे र मोशाको खु ामा छु वाइन्, अिन ितनले

भिनन्, “तपाईं मेरो िनिम्त रगतको दुलहा हुनहु न्ु छ।” २६ यसैले परमूभ ुले

ितनलाई छोिड़िदनुभयो। ितनले खतनाको कारणले गदार् भनेकी िथइन्, “तपाईं

रगतको दुलहा हुनहु न्ु छ।” २७ परमूभ ुले हा नलाई भन्नुभयो, “मोशालाई भेट

गनर् उजाड़-ःथानितर जाऊ।” तब उनी परमेँवरको पवर्तमा मोशालाई भेट गनर्
गए, र भेटेर ितनलाई म्वाइँ खाए। २८ अिन परमूभ ुले ितनलाई भनेर

ू र्
पठाउनुभएका सबै कुराह , र दे खाउनू भनेर आ ा िदनुभएका सबै आँचयर्पण

िचन्हह का िवषयमा मोशाले हा नलाई बताए।

२९ तब मोशा र हा न गए,

र इॐाएलीह का जम्मै धमर्-गु ह लाई जम्मा गरे । ३० अिन परमेँवरले
मोशालाई भन्नुभएका सबै कुराह

हा नले ितनीह लाई बताए। मोशाले

ँ ाकै सामुन्ने ती िचन्हह
मािनसह का आख

दे खाए, ३१ र मािनसह ले पत्याए।

परमूभ ु इॐाएलीह को िचन्ता िलनुहन्ु छ र ितनीह को कंट पिन दे ख्नुभएको

छ भनी जब ितनीह ले सुन,े तब ितनीह ले आफ्ना िशर िनहुराएर दण्डवत् गरी
आराधना गरे ।" (ूःथान ४)।

जब परमेँवरले हामीलाई कुनै काम गनर् बोलाउनुहँद
ु ा हाॆो िनणर्य

एळा र नेहिमयाको जःतो हुन सक्छ। ितनीह ले कुनै शङ्का नगिर वा ूँनै

्
नगिर परमेशवरको
आ ालाई िशरोपर गरे र गए, वा हामीपिन मोशा जःतै
हुनसक्छ

परमेँवरको काम नगनर् अनेक

बहाना र असहमित जनाउन

सक्छ । आिखरमा मोशा परमेँवरको कामको िनिम्त खिटए तर कितपल्ट
ितनले त्यसबाट पिछहट्ने कोिसस गरे का िथए। आफूमा नेतत्ृ वको कला छै न,
आफू केही पिन होइन, आफू कुनै कामको िनिम्त योग्य छै न न त आफू कुनै
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उच्च ओहोदामा नै छु भनेर परमेँवरले िदनुहन
ु े कामबाट मोशा पिन्छन

खोजेका िथए। गोठाला भएर बसेका मािनसले फारो राजालाई कुरा सुनाउन के

सम्भव छ र भ े कुरा पिन उनको मनमा आएको िथयो। आफ्नै यहू दी
मािनसह ले उनलाई सुन्दै नन् भनेर पिन उनी िचिन्तत िथए। आफ्नो ूयास
िबफल हुनेछ भनेर पिन उनले ठानेका िथए। अझ आफू िकन योग्य छै न भनेर

परमेँवरको सामु यःतो गुनासो राखेका िथए “ूभ,ु म बोल्नमा उःतो िसपालु
छै न,ँ न त अिघ म िसपालु िथए ँ न अिहले तपाईं बोल्नुभएपिछ म िसपालु भएको

छु , िकनिक म बोल्नमा र िजॄो चलाउनमा िढलो छु ।” (ूःथान ४:१०)।
(उनी भकभके िथए भनेर कसै कसै ले भन्दछन्)। त्यऽो इिजप्टको सॆाटको

सामना गनर् आफूसँग सीप छै न र अकलाई पठाउनुहोस् भनेर मोशाले िजिकर
गदर्छन्। तर जब हामी मोशाको बारे मा पढ्छ तब उनीमा केही कमी र

कमजोरी भएतापिन उनी यहू दी इितहासको अत्यन्तै शिक्तशाली वा ूभावकारी

अगुवा हुन पुगेका िथए भनेर थाहा पाउँछ । उनी त्यःतो व्यिक्त
परमेँवरको

अत्यन्तै

िवँवासपाऽ

अगुवा

बने

खटाउनुभएको िथयो सो काम सफलपूवक
र् सम्प
परमेँवरले

अ॑ाउनुभएको

काम

थप जानकारी: एलेन जी

गरे ।

नगनर्

बनाउँछ । कःता कःता िकिसमको बहानाह
उपसं हार:

र

उहाँले

हामी

जे

हुन पुगे जो
काम

कितपटक

हामी बनाउँछ ?, सोच ।

गनर्

बहाना

ाइट ारा िलिखत ूोफेटस एण्ड िक सको पृ. ६९७-

६९९मा उल्लेिखत ७०-हप्ताको भिवंयवाणी र त्यो ऐितहािसक पमा कसरी
पूरा भयो सो ध्यान िदएर पढ्नुहोस्।

"यस सं सारमा मानव प िलएर आउनुहन
ु े येशू भी , पिवऽ आत्मा ारा

उहाँलाई गिरने अिभषेक, उहाँको मृत्यु र अन्यजाित तथा अयहू दीह लाई
सुसमाचार

िदने

भिवंयवाणीह

भिवंयवाणीह

िकटान

गरे र

औ ंल्याइएको

िथयो।

ती

बुझ्ने अवसर यहू दीह लाई िदइएको िथयो। येशूको लआयलाई

िचनेर ती भिवंयवाणीह

पूरा भएको पिन ितनीह ले थाहा पाउनुपथ्य ।

भिवंयवाणीलाई

पढ्नु कितको

केलाएर

ज री

चेलाह लाई िजिकर गनुभ
र् एको िथयो। ती चेलाह

छ

भनेर

येशूले

आफ्ना

भएको िमितलाई बुझाउँदै

ँ
उहाँले दािनएलमा लेिखएको भिवंयवाणीलाई यसरी औल्याउनु
भएको िथयो,

"जसले यो पढ्दछ, त्यसले बुझोस्" म ी २४:१५। आफ्नो पुन त्थान
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भएपिछ

येशूले

उहाँका

अगमवक्ताह का

चेलाह लाई

भिवंयवाणीह

२४:२७। अगमवक्ताह

आफ्नो

बारे मा

लेिखएका

सबै

उद्धृत गद व्याख्या गनुभ
र् एको िथयो। लूका

ारा मुिक्तदाताले बोल्नुभएको िथयो। "ितनीह िभऽ

ु एका भींटको आत्माले भींटका कंटह
हुनभ

र त्यसपिछ आउने मिहमाको

भिवंयवाणी गनुह
र् ँद
ु ा दे खाउनुभएको समय र पिरिःथितको बारे मा ितनीह ले
खोजी गरे का िथए। १ पऽुस १:११।"-एलेन जी

एजेज, पृ. २३४बाट

ाइट, द िडजाएर अभ

पान्तिरत।

िचन्तनमनन:

अ. तपाईँलाई मन पन काममा परमेँवरले कसरी खटाउनुहन्ु छ भ े

कुरालाई गिहिरएर सोच्नुहोस्। तपाईँलाई मन पन काममाऽ होइन
साधारणतया कुनै पिन काम गदार् परमेँवरको काम गिररहेको छु भ े
वारे सोच्नुहोस्।

आभास् िदने केही उपाएह

आ. योनाको कथा पढ्नुहोस् र परमेँवरले उनलाई बोलाउनुहँद
ु ा उनको

ूत्यु र कःतो िथयो? उनको अनुभवबाट हामी के पाठ िसक्न सक्छ ?

फेिर

त्यसै

समयमा

योनाको

िवपरीत

पावललाई

परमेँवरले

बोलाउनुहँद
ु ा उनको जवाफ के िथयो (ूेिरत ९:१-२०)? ितनीह को
बीचमा के िभ ताह

िथए?

व्यिक्तको

दु:ख

इ. येशूलाई धोका िदने "यहू दाको इितहासले एक जना हुनै नसक्ने कमर्ठ
अत्यन्तै

अन्त्यको

बारे मा

ूःतुत

गदर्छ।

ऊ

परमेँवरको सम्माननीय व्यिक्त हुनसक्थ्यो। य शलेमको अिन्तम
याऽाभन्दा पिहले यहू दा मरे को भए ऊपिन बा॑ चेलाह कै गिरमामय

ःथानमा गिनन्थ्यो। उसको मृत्युमा सबैले िनयाॐो मान्थ्ये होलान्।"एलेन जी
येशूका

ाइट, द िडजाएर अभ एजेज,् पृ. ७१६बाट

बा॑

चेलामध्ये

एक

जना

यहू दा

पान्तिरत।

इःकोिरयतको

वारे मा

सोच्नुहोस्। के येशूलाई धोका िदन उसलाई च ुिनएको िथयो त? यिद
त्यसो हो भने के उमािथ अन्याय गिरएको हो त? यहू दा र उसले

पाएका अवसरह को बारे मा सोच्नुहोस्। आिखरमा उसको जीवन
त्यःतो मोडमा िकन गयो? हाॆो जीवनमा आत्मिनणर्यको ःवतन्ऽता वा

ःविववेकको ःवतन्ऽता कितको मह वपूणर् रहेछ भ े पाठ यहू दाको
जीवनबाट कसरी िलन सक्छ ?

४७

कथा ३

जापािनज पाःटरले ३०,००० डलर पाउँछन् , आन्द्र्यु मेकचेःनी
जापानको राजधानी टोिकयोमा रहे को चचर्को पानीको िबल धे रै

आएपिछ त्यस चचर्का अगुवाह

अलमलमा परे । त्यो पानीको िबल गत

मिहनाको भन्दा दोब्बर िथयो।

आमानुमा सेभेन्थ-डे

एडभेिन्टःट चचर्का

अगुवाह ले खाने पानी िवभागमा गएर पानीको िबल त्यित धेरै कसरी आयो
भनेर सोधपुछ गरे । खोज्दै जादा ितनीह ले यो भे ाए िक चचर्को तलितर

पानीको पाइप फुटे को रहे छ र त्यहाँबाट धेरै पानी िनिःकरहे को िथयो। पानीको

पाइप ममर्त गनर् असम्भव भएकोले जमीनमािथ नै पानीको पाइप हाल्न
खानेपानी िवभागले ितनीह लाई सल्लाह िदयो। जिमनमािथ पाइप िब

ाएर

पानी ल्याउनलाई ७० लाख यन अथार्न ् अमेिरकी डलर ७०,००० लाग्थ्यो।

फेिर चचर्का अगुवाह ले अक ठू लो खचर् व्यहोनुर् परे को िथयो। सन्

२०१८मा जापानको १६१ ःथानह मा सुसमाचारीय कायर्बम सं चालन गन
िनणर्य गिरएको िथयो। त्यस मध्ये ितनीह को चचर् पिन त्यसमा परे को िथयो।

त्यसको िनिम्त ितनीह ले १ करोड ६० लाख यन अथार्त १ लाख साठीहजार
डलर उठाएर जम्मा गनुप
र् दर्थ्यो।
अझ चचर्का सदःयह ले त सुसमाचार ूचारको कायर्बम गनर्

आफूह को सहमत नभएको बताएका िथए। त्यसको लािग पैसा धेरै लाग्ने र
धेरै मेहनत गनुप
र् न भएकोले त्यस कायर्बममा

ितनीह ले जोश जाँगर दे खाएनन्। आमानुमा
चचर्को मुख्य एल्डर क्वायोइिच िमयाजाकीले
आफ्नो

दुखेसो

पोखाए

“यो

समय

अत्यन्तै

तनावपूणर् भएको िथयो।"
चचर्का सं चालकह

भेला भएर पानीको

पाइपको िनिम्त ूाथर्ना गरे । ूाथर्ना सकेर
चचर्को सह पाःटर आफ्नो अिफसमा गए।त्यहाँ

ु मा ३० लाख यन अथार्न ्
उनको अिफसको टे बल

३०,००० डलर कसै ले छोडेर गएको भे ाए।

दिक्षण कोिरयाबाट आएको ूभ ुको िनिम्त काम गन कमर्चारी ॑ाले सो

कुरा थाहा पाए र अ

चचर्का सं चालकह लाई अत्यन्तै खुशी साथ सुनाए।

४७-१

अक साबथमा अक चचर्मा आमानुमा चचर्मा चािहने पाइपको आवँयकताको

ु मा ितस लाख यन कसरी
बारे मा उनले सुनाए। पाःटरको टे बल

आयो भनेर

उनले सोधे र कसै बाट सहयोग गनर् सिकन्छ भने सहयोग गनुह
र् ोस् भनेर
अनुरोध गरे ।
जब भेटी स लन गिरयो त्यस भेटीको झोलामा कसै ले दश लाख यन

अथार्त ् १०,००० डलर भएको खाम खसालेर सबैलाई छक्क पारे ।
पैसा पाएपिछ चचर्का अगुवाह

अत्यन्तै खुशी भएपिन पैसा िदनेले के

गिररहे को िथयो सो राॆोसँग नबुझी त्यऽो पैसा िदए अहो माऽ भिनरहे । भेटी
गिनसकेपिछ त्यऽो पैसा कसले िदयो भ े ितनीह ले थाहा पाए। त्यो भेटी
त्यस चचर्मा पिहलो पटक आउने पाहुनाले िदएकी िथइन्। चचर्का अगुवाह ले

ितनलाई सुटुक्क बोलाएर सोधे, “होइन, तपाईँले त्यितको पैसा िदने नै िनणर्य
गनुभ
र् एको िथयो त?"
“िहजो राित मैले एउटा सपना दे ख। त्यो सपनामा इसाई चचर्मा

चन्दा िदन मलाई कसै ले भन्यो। म येशूलाई िव ास गिदर्ँ न। म कुनै चचर्मा

पिन जा

न त चचर्ह

कहाँ छन् भनेर नै मलाई थाहा छ। त्यसकारण म

इसाई चचर् खोज्दै िहँडेकी िथए ँ तब मैले तपाईँको चचर् भे ाए"ँ िवँवासै गनर्
नसिकने गिर उनले आफ्नो कुरा रािखन्। त्यो दस लाख यन चचर्मै राख्न

उनले िज ी गिरन्।

साबथ पिछ ती मिहला फेिर किहल्यै पिन दे खा पिरनन्। पिहला

कसले ३० लाख यन पाःटरको टे बलमा राखे भ े कुरा ितनीह ले किहल्यै

पिन थाहा पाएनन्। यसरी अचम्म तिरकाले चचर्मा चािहने पानीको नयाँ पाइप
िबच्छाउने पैसा चचर्ले जम्मा गनर् सफल भयो। त्यितमाऽ नभएर सुसमाचारीय
कायर्बमको िनिम्त पिन ितनीह ले आवँयक पैसा उठाए। अचम्म तिरकाले

आएका

चन्दा

र

बिप्तःमाह

भएको

कारणले

त्यस

चचर्को

आित्मक

वातावरणमा पिरवतर्न आएको र्हाले यस लेखकलाई सुनाए। आमानुमा चचर्
जापानको सबभन्दा ठू लो एडेभिन्टःट चचर् हो। त्यहाँ ९०० जना सदःयह
छन्।
"सु मा त्यहाँका मािनसह

नकारात्मक िथए अिहले ितनीह

जोिशला

ु न्ु छ"
भएका छन्। ितनीह ले थाहा पाएका छन् िक परमेँवर जीिवत हुनह

हँिसलो हुँदै र्हाले सुनाए।
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