
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
यस अध्यायका मूल पदह : एिफसी ६:१२, दािनएल १०, एळा ४:१-५, यहोशू 

५:१३-१५, ूकाश १:१२-१८, कलःसी २:१५ र रोमी ८:३७-३९। 
यस अध्यायको मूल सार पद: "ितनले भने, “उच् च सम् मान गिरएका हे 
परमेँ वरका िूय मािनस, नडराऊ। ितमीलाई शािन् त होस ्, अब ितमी बिलयो 
होऊ, हो, बिलयो होऊ।”  (दािनएल १०:१९)।  
   दािनएल ११ र १२ अध्यायमा दािनएललाई देखाइएको ःवप्नदशर्नको 
िनंकषर्लाई दािनएल १०मा ूःततु गिरएको छ।   दशर्नको बारेमा ःवगर्दूत 
दशर्न ारा दािनएलकहाँ आएका िथयए तब उनको दयमा अत्यन्तै ठूलो न्  
(दािनएल १०:१) मिच्चएको िथयो र उनी थरुथरु कामेका िथए। दशर्न आफै 
पिन ठूलो न् को बारेमा िथयो। त्यस न् को िवःततृ िववरण दािनएल ११मा 
िदइएतापिन दािनएल १०ले त्यस न् को अध्याित्मक पक्षलाई देखाउँछ। यस 
पथृ्वीमा भइरहेको यु  तथा आत ह को पदार् पछािड सारा जगतमा भइरहेको 
आित्मक संघषर् वा न्  चिलरहेको दािनएल १०ले देखाउँछ। जब हामी 
ूाथर्ना गछ  त्यसबेला हामी पिन जगतमा भइरहेको परमेँ वर र शैतानको 
बीचमा भइरहेको न् मा सहभािग हनुपगु्छ । हाॆो ूाथर्नाले त्यस संघषर्मा 
कसरी ूभाव पािररहेको हनु्छ भनेर हामी यस अध्यायमा अध्ययन गनछ । तर 
यो पिन थाहा पाउन ु ज री छ िक यस संसारमा हामीले सामना गिररहेका 
अनेक  संघषर्मा हामीमाऽ एक्ला छैन । हाॆो िनिम्त येशू आफै पिन शैतानसँग 
यु  गिररहनभुएको छ।  हाॆो यु , मनमटुाव, झगडा आिद पथृ्वीका कुनै 
मािनस वा तत्वसँग होइन तर अन्धकारका शिक्तह सँग हो भनेर हामीले 
िसक्नेछ । 

११ 
  

यु धदेिख िवजयस मयु धदेिख िवजयस म  
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  यस कथनलाई पिु  गनर् ूिेरत पावलले दािनएल आएको सय  वषर्पिछ 
भनेका िथए "१२ िकनिक हामीह को यु  शरीर र रगतको िव  होइन 
(अथार्त कुनै मािनससँग होइन), तर ूधानताह का िव , शिक्तह का िव , 
वतर्मान अन् धकारका सांसािरक शासकह का िव  र ः वगीर्य ः थानह मा 
भएका दुं  ाइँका आित् मक सेनाह का िव  हो।" ( एिफसी ६:१२ 
पान्तिरत)। आिखरमा आएर कुनै पिन संघषर् वा यु को सफलता येशूमा नै 

िनभर्र रहन्छ जो एक्लैले शैतानलाई बुसमा हराउनभुएको िथयो।  
 
१. फेिर पिन उपवाश र ूाथर्ना 
     दािनएल १०:१-३मा दािनएलले फेिर के गिररहेको हामी पाउँछ ? 
हेन ुर्होस:् "१ फारसका राजा कोरेसको तेॐो वषर्मा दािनएललाई (जसलाई 
बेलतसजर भिनन् थ् यो) एउटा दशर्न िदइयो। यस दशर्नको सन् देश सत् य िथयो र 
यो एक ठूलो लड़ाइँको बारेमा िथयो। त् यस सन् देशको अथर् ितनलाई दशर्नमा 
ूाप् त भएको िथयो। २ त् यस बेला म, दािनएल, तीन हप् तासम् म शोक गदरह। ३ 
मैले कुनै मीठो खाना खाइन,ँ न मास ुन दाखम  मेरो मखुमा पर् यो, र तीन हप् ता 
निबतेसम् म मैले कुनै पिन िकिसमको तेल घिसन।ँ" 
    त्यो लामो समयसम्म दािनएलले शोक गनुर्परेको कारण ठोकुवा गरेर 
भिनएको छैन। तब बेिबलोनबाट पालेःटाइनमा भखर्र फकका यहूदीह को 
अवःथालाई मध्यनजरमा राखेर दािनएलले भाविवभोर भएर ूाथर्ना गरेको 
हनुपुछर्।  

एळा ४:१-५ पढ्नहुोस।् जब यहूदीह  आफ्नो मातभृिुममा फक तब 
ितनीह ले के चनुौितको सामना गनुर्परेको िथयो? हेन ुर्होस:् "१ कैदबाट फकर 
आएकाह ले परमूभ ुइॐाएलका परमेँ वरको मिन् दर बनाउँदैछन ् भन् ने कुरा जब 
यहूदा र बेन् यामीनका शऽहु ले सनेु, २ उनीह  य बाबेल, येशूअ, र पिरवारका 
मखु् य मािनसह कहाँ आएर यसो भने, “हामीलाई पिन तपाईंसगँ भवन िनमार्ण गनर् 
िदनहुोस ्, िकनभने हामी पिन तपाईंह झ तपाईंह का परमेँ वरको खोजी गदर्छ , 
र हामीलाई यहाँ ल् याउने अँ शूरका राजा एसरहदोनको पालोदेिख नै हामी 
उहाँलाई नै बिलदान चढ़ाउँदैआएका छ।”   
  ३ तर य बाबेल, येशूअ, र इॐाएलका बाँकी रहेका पिरवारका 
मिुखयाह ले उनीह लाई यसो भने, “यो भवन, जो हामी हाॆा परमेँ वरको िनिम् त 
िनमार्ण गिररहेका छ , त् यसमा ितमीह को केही सम् बन् ध छैन। फारसका 
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महाराजा कोरेसले हामीलाई आ ा गनुर्भएझ हाॆा परमूभ ु इॐाएलका 
परमेँ वरको िनिम् त यो भवन हामी माऽ िनमार्ण गनछ ।”  ४ तब त् यस देशका 
मािनसह ले यहूदीह को मन िनराश गराउन र त् यो भवन िनमार्ण गन काम 
िबथोल् न ऽास हाल् ने काम सु  गरे। ५ ितनीह को अिभूायलाई नाश गनर् 
उनीह ले ितनीह को िव मा काम गनर् सल् लाहकारह लाई भाड़ामा िलए। 
फारसका राजा कोरेसको शासनकालभिर र दाराको शासनकालसम् म यःतो काम 
चली नै र ो।" 
     जब यहूदीह  िनवार्सनबाट य शलेममा फक तब मिन्दरको 
पनुिनमार्ण गन काममा लागेका िथए। तर ितनीह ले शऽहु बाट ठूलो 
िबरोधको सामना गनुर्परेको िथयो भनेर  मािथका पदह ले बताउँछ। 
सामरीह ले पिसर्याको राजाकहाँ झठुो िववरण पठाएका िथए। यहूदीह ले 
गरेका कामलाई रोक्न राजालाई ती सामरीह ले जोडदार अनरुोध गरेका िथए 
(सामरीह  आधा यहूदी र आधा अन्य जाितह  हनु।् सु मा ितनीह  यहूदी 
भएतापिन असेिरयाका मािनसह सँग िबहेबारी गरेर नयाँ जाितको जन्म भएको 
िथयो। ितनीह को आफ्नै तोराह र धािमर्क िविधह  छन ् जनु इॐाएलका 
यहूदीह सँग िमल्दैन। ितनीह को पूजा गन मिन्दर अक ठाउँमा िथयो। 
येशूको समय आउँदा सम्म यहूदी र सामरीह को बीचमा लेनदेन वा पानी 
चल्दैनथ्यो। तर येशूले सामरी र यहूदीह को बीचमा भएको पूवार्महको पखार्ल 
भत्काउनभुएको िथयो-अनवुादकको थप िटप्पणी)। 
   सामरीह ले मिन्दरको पनुिनमार्ण गन काम रोकेको समाचार सनु्दा 
दािनएलले तीन हप् तासम्म परमेँ वरले साइरस वा कोरेश राजालाई ूभाव 
पानुर्भएर कामले िनरन्तरता पाओस ्भनेर उहाँसँग िबिन्तूाथर्ना गरेका िथए। 
   यो समयसम्म आइपगु्दा दािनएल सायद ९० वषर् पगु्न लागेको 
हनुपुछर्। उनले आफ्नो बारेमा सोच्दैनन।् उनका जनह ले सामना गिररहेका 
शङ् कट र ितनीह को िनिम्त दािनएल िचन्ता गदर्छन।् परमेँ वरबाट उनको 
ूाथर्नाको कुनै जवाफ पाउन उनी ितन हप् तासम्म जोडदार िनरन्तर पमा 
ूाथर्ना गदर्छन।् यस अविधमा अगमवक्ता धेरै हल्का वा सादा खाना खान्छन।् 
आफूलाई मनपन खाना खाँदैनन ्र तेल पिन लगाउँदैनन।् आफ्नो देखावटी र 
सिुवधाको बारेमा उनी अिलकित पिन वाःता गदनन ् तर हजार  िकलोिमटर 
टाढा य शलेममा रहेका आफ्ना यहूदी जनह को िहतको िनिम्त उनी िचन्ता 
िलन्छन।् 
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   जब हामी दािनएलको ूाथर्नाको जीवन हेछ  तब केही मूल्यवान 
पाठह  हामी िसक्न सक्दछ । पिहलो त, हाॆो ूाथर्नाको जवाफ तु न्तै 
नआएतापिन हामीले परमेँ वरसँग िनरन्तर पमा िबिन्त चढाइरहनपुछर्। दोॐोमा 
अ कोलािग हामीले ूाथर्ना गन समय छु ाउनपुदर्छ। अ को िनिम्त ूाथर्ना 
गदार् केही िबशेष कुरा हामीले थाहा पाउनपुछर्। जब अय्यूबले उनका 
साथीह को िनिम्त ूाथर्ना गरे तब अय्यूबले गमुाएका थोकह लाई परमेँ वरले 
पनुःथािपत गनुर्भएको िथयो (अय्यूब ४२:१०)। तेॐोमा जब परमेँ वरका 
जनह ले ूाथर्ना गछर्न ्तब उहाँले केही ठोस कदम वाःतिवक पमा चाल्न 
अमसर गराउँनहुनु्छ। त्यसकारण हामी सबै खालका ूाथर्नाह  सध गर । 
जब हामीमा सहनै नसक्ने द:ुखक  आउँछ, ठूलो समःयाह  आउँछ र हामीले 
थाम्नै नसक्ने गरेर चनुौित तथा श टह  आउँछन ्तब हामीह का बोझह  
परमेँ वरकहाँ ूाथर्ना ारा िनरन्तर पमा लैजान िसक । (यस मािमलामा पावल 
भन्दछन ्"सारा ूाथर्ना र िनवेदनसाथ सबै समय पिवऽ आत् मामा ूाथर्ना गर। 
यस उ ेँ यले लगनशील र सतकर्  भएर सबै सन् तह का िनिम् त ूाथर्ना 
गिररहो।" एिफसी ६:१८) – याद गनुर्होस ् आफ्नो िनिम्तमाऽ ूाथर्ना गर 
भिनएको छैन)। 
   ूाथर्ना भनेको वःतगुत अनभुव हो जसले केही गनर् परमेँ वरमा अमसर 
गराउँछ। ूाथर्ना गदार् व्यिक्तगत पमा हामी असल वा धमार्त्मा ह  भनेर 
आफूलाई धाप पाउन होइन न त परमेँ वरको बारेमा असल ान पाएकोमा 
हामी खशुी हनु हो। हेन ुर्होस, "७ म, दािनएलले माऽ त् यो दशर्न देख। मसँग 
भएका मािनसह ले त् यो देखेनन ्, तर ितनीह लाई यित डर आयो िक ितनीह  
भागे र आफै लकेु। ८ यसकारण म त् यस महान ् दशर्न हेदरहेको अवः थामा 
एकलै छोिड़ए।ँ ममा कुनै बल बाँकी रहेन, मेरो अनहुार मरेतलु् य पहलो भयो र 
म असहाय भए।ँ ९ तब ितनले बोलेका मैले सनु र जसै मैले ितनको कुरा सनु, 
म जिमनमा घोप् टो परेर मः त िनिामा पर। १० एउटा हातले मलाई छोयो र म 
डरले कामेकै अवः थामा मेरा हात र घुड़ँामा उिभन लगायो। ११ ितनले भने, 
'दािनएल, ितमी जो अित नै सम् मान गिरएका छौ, मैले ितमीलाई भन् न लागेका 
वचनह मा राॆोसगँ िवचार गर, र खड़ा होऊ, िकनभने म ितमीकहाँ पठाइएको 
छु।७ म, दािनएलले माऽ त् यो दशर्न देख। मसँग भएका मािनसह ले त् यो 
देखेनन ्, तर ितनीह लाई यित डर आयो िक ितनीह  भागे र आफै लकेु। ८ 
यसकारण म त् यस महान ् दशर्न हेदरहेको अवः थामा एकलै छोिड़ए।ँ ममा कुनै 
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बल बाँकी रहेन, मेरो अनहुार मरेतलु् य पहलो भयो र म असहाय भए।ँ ९ तब 
ितनले बोलेका मैले सनु र जसै मैले ितनको कुरा सनु, म जिमनमा घोप् टो परेर 
मः त िनिामा पर। १० एउटा हातले मलाई छोयो र म डरले कामेकै 
अवः थामा मेरा हात र घुड़ँामा उिभन लगायो। ११ ितनले भने,  'दािनएल, 
ितमी जो अित नै सम् मान गिरएका छौ, मैले ितमीलाई भन् न लागेका वचनह मा 
राॆोसगँ िवचार गर, र खड़ा होऊ, िकनभने म ितमीकहाँ पठाइएको छु।' जब 
ितनले यो मलाई भने, म डरले थरथर काम् दै उिभए।ँ १२ ितनले भन् दैगए, 
'नडराऊ दािनएल, ितमीले आफ् नो मन समझितर लगाएको र ितॆा परमेँ वरको 
साम ुआफैलाई नॆ तलु् याएको पिहलो िदनदेिख नै ितॆा शब् दह को सनुवुाइ 
भएको िथयो, र म ितनकै ूितउ रमा आएको छु।'" (दािनएल १०:७-१२)।  
 
२. राजकुमारको दशर्न  
     दािनएल १०:४-९ अनसुार यहाँ दािनएललाई के हनु्छ? हेन ुर्होस ् "४ 
पिहलो मिहनाको चौबीस  िदनमा ठूलो नदी टाइिमसको िकनारमा जसै म 
उिभरहेको िथए,ँ ५ मैले मािथ हेर र मेरो अिग कम् मरमा अित राॆो सनुको पेटी 
बाँधी सूतीको लगुा लगाएका एक जना मािनसलाई देख। ६ ितनको शरीर 
पीतमिणजः तै चहिकलो िथयो, ितनको अनहुार िबजलुीझ चम् कन् थ् यो, ितनका 
आखँा राँकोझ बिलरहेका िथए। ितनका हात र खु ाह  टल् काइएको काँसोजः तै 
र ितनको ः वर ठूलो भीड़को ः वरझ िथए। ७ म, दािनएलले माऽ त् यो दशर्न 
देख। मसँग भएका मािनसह ले त् यो देखेनन ्, तर ितनीह लाई यित डर आयो 
िक ितनीह  भागे र आफै लकेु। ८ यसकारण म त् यस महान ् दशर्न हेदरहेको 
अवः थामा एकलै छोिड़ए।ँ ममा कुनै बल बाँकी रहेन, मेरो अनहुार मरेतलु् य 
पहलो भयो र म असहाय भए।ँ ९ तब ितनले बोलेका मैले सनु र जसै मैले 
ितनको कुरा सनु, म जिमनमा घोप् टो परेर मःत िनिामा पर।" 
    जब दािनएलले उनको अनभुव बताउँछन ्तब उनले देखेको अलौिकक 
जीवको तेजःवीमय प कःतो िथयो सो हामी कल्पना नै गनर् सक्दैन । त्यो 
जीवको अनहुार मािनसको (दािनएल १०:५,६) भन्दा ःवगर्मा बसेको 
अदालतमा (दािनएल ७:१३) आउनभुएको "मािनसको पऽु"को याद िदलाउँने 
खालको िथयो जनु दािनएलले ःवप्नदशर्नमा देखेका िथए। उहाँको सिुतको 
कपडाले उनलाई पजुारीले लगाएको व को याद िदलाउँछ (लेबी ७:१३)। 
त्यो जीवको व्यिक्तत्वको पक्षले उनी दािनएल ८मा उल्लेख गिरएको दािनएलले 
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देखेका ःवप्नदशर्नमा वणर्न गरेको राजकुमारह को राजकुमार (दािनएल 
८)लाई िचऽण गदर्छ जो ःवगर्को पिवऽ मिन्दरसँग सम्बिधत िथयो। सनु 
पजुारीले लाउने पोशाकमा सिजएको उनको गौरबको ूतीक िथयो। यसले 
उनले राजकीय सम्मान पाएको देखाउँथ्यो। अन्तमा त्यस जीवको आकार 
िबजलुी चम्के जःतो, आगो, काँशको चमक जःतो भयो भने उनको शिक्तशाली 
ःवरले उनी अलौिकक जीव िथए भ े देखाएको िथयो। ती व्यिक्तमा पजुारीको 
अिधकार िदइएको िथयो, उनमा राजकीय छाँट िथयो र उनमा सेनामा हनेु 
गणुह  िथए। यही खालको जीवसँग यहोशूले पिन सामना गरेका िथए। यिरहो 
सहरमा आबमण गनुर्भन्दा िठक अिघ यहोशूकहाँ अलौिकक जीव देखापरेका 
िथए (यहोशू ५:१३,१४)। आफ्नो दशर्नमा यहोशूले "परमेँ वरका सेनाह को 
सेनापित" देखेका िथए। िहॄू भाषामा सेनापित (सार sar ) भ े शब्दलाई 
"राजकुमार" भनेर दािनएल १०:२१मा सम्बोधन गिरएको छ। उनको नाउँ 
िमखाएल भिनएको छ। तलुनात्मक पमा दािनएल र यूह ाले देखेका जीव 
एउटै भएको देखाउँछ। यूह ाले पनु त्थान हनुभुएको येशूलाई साबथ िदनमा 
दशर्नमा देखेका िथए। 
   दािनएलले दािनएल १०मा उल्लेख गरेका परमेँ वरको पऽुको िचऽण 
यहोशू र ूकाशको पःुतकमा वणर्न गरे झ कसरी िमल्छ? हेन ुर्होस ् यहोशू 
५:१३-१५ "१३ यहोशू यरीहोको निजक हुँदा ितनले आफ् ना आखँा उठाएर 
हेरे, र आफ् नो सामनु् ने हातमा ना ो तरवार िलएका एक जना मािनस उिभरहेका 
रहेछन ्। यहोशू उनीकहाँ गएर, “तपाईं हामीपि  हनुहुनु् छ िक हाॆा शऽ ु
हनुहुनु् छ?” भनेर सोधे।  १४ अिन उनले भने, “होइन, तर परमूभकुो फौजको 
कप् तान भएर म यहाँ आएको हुँ।” तब यहोशूले जिमनमा घोप् टो परेर दण् डवत ् 
गरे, र उनलाई भने, “मेरा ूभ,ु आफ् नो दासलाई के भन् नहुनु् छ?”  १५ अिन 
परमूभकुा फौजका कप् तानले यहोशूलाई भने, “ितॆा खु ाबाट जु ा फुकाल ्, 
िकनिक ितमी उिभएको ठाउँ पिवऽ छ।” अिन यहोशूले त् यसै गरे।" र ूकाश 
१:१२-१८ "१२ मसँग बोल् नेलाई हेर  भनेर म पिछ फक। फकर हेदार् सात 
वटा सनुका सामदान १३ र सामदानह का माझमा मािनसको पऽुजः तै 
पाउसम् मै पोशाक लाउनभुएको र छातीमा सनुौला चौडा िफ ा लाउनभुएको एक 
जनालाई मैले देख। १४ उहाँका िशर र केश ऊनजः तो सेता र िहउँजः तै सेता, 
र उहाँका आखँा आगोका ज् वालाजः तै िथए। १५ उहाँका पाउह  आगोको 
भ ीमा खारेर टल् काएका काँसाजः ता िथए, र उहाँको सोरचािहँ उिलर्ंदो पानीह को 

१6९ 



आवाजजः तै िथयो। १६ उहाँको दािहने बाहलुीले सात वटा ताराह  
पिबराखेको िथयो, र उहाँको मखुबाट धािरलो दईुधारे तरवार िनः केको िथयो। 
उहाँको महुारचािहँ पूरा तेजमा चम् केको सूयर्जः तै िथयो। १७ जब मैले उहाँलाई 
देख, तब म मरेतलु् य भएर उहाँका पाउमा पर। तर उहाँले आफ् नो दािहने 
बाहलुी यसो भनेर ममािथ राख् नभुयो, “नडराऊ, आिद र अन् त् य १८ र जीिवतचािहँ 
म नै हुँ। म मरेको िथए।ँ हेर, म सदासवर्दाको िनिम् त जीिवत छु, अिन मतृ् य ुर 
पातालका साँचाह  मिसत छन ्।" (ूकाश १:१२-१८)। 
    दािनएलका अनसुार जब उनले अलौिकक जीव देखे उनीसँग भएका 
मािनसह  डरले भागाभाग भएका िथए र दािनएल आफै पिन कमजोर र 
िसिथल भएर जमीनमा पछािरन्छन।् परमेँ वरको उपिःथितको अनभुव उनको 
िनिम्त अित भयावह भएको िथयो। तर जे भएपिन तत्कालै उनको डरसँगै 
उनको दशर्नले यो देखाइएको िथयो िक जगतको इितहासको िनयन्ऽण 
परमेँ वरको हातमा छ। जब दािनएलले देखेको दशर्नको पदार् उघािरन्छ तब 
उनको समयदेिख परमेँ वरको राज्यको ःथापना नहञु् जेलको मानव इितहासको 
िववरण उनलाई परमेँ वरले उपलब्ध गराउनभुएको िथयो (दािनएल 
११,१२)। 
    मानव जीवनको इितहास परमेँ वरको िनयन्ऽणमा छ भनेर दािनएलले 
बारम्बार िसक्न पाएका िथए। त्यसैले हाॆ ै व्यिक्तगत जीवनमा पिन उहाँले 
सवैथोक गनर्सक्नहुनु्छ भनेर हामी कसरी िवँ वःत हनेु? 
 
३. ःवगर्दूतले दािनएललाई छुन्छन ्
     ूत्येक पल्ट जब ःवगर्दूतले दािनएललाई छुन्छन ् तब उनलाई के 
हनु्छ? हेन ुर्होस,् दािनएल १०:१०-१९ "१० एउटा हातले मलाई छोयो र म 
डरले कामेकै अवः थामा मेरा हात र घुड़ँामा उिभन लगायो। ११ ितनले भने, 
“दािनएल, ितमी जो अित नै सम् मान गिरएका छौ, मैले ितमीलाई भन् न लागेका 
वचनह मा राॆोसगँ िवचार गर, र खड़ा होऊ, िकनभने म ितमीकहाँ पठाइएको 
छु।” जब ितनले यो मलाई भने, म डरले थरथर काम् दै उिभए।ँ  १२ ितनले 
भन् दैगए, “नडराऊ दािनएल, ितमीले आफ् नो मन समझितर लगाएको र ितॆा 
परमेँ वरको साम ुआफैलाई नॆ तलु् याएको पिहलो िदनदेिख नै ितॆा शब् दह को 
सनुवुाइ भएको िथयो, र म ितनकै ूितउ रमा आएको छु। १३ तर फारस 
राज् यका राजकुमारले मलाई एक् काईस िदनसम् म िवरोध गरे। तब ूधान 
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राजकुमारह मध् ये एक जना िमखाएल मलाई मदत गनर् आए, िकनभने फारसको 
राजासँग म त् यही ँरोिकए।ँ १४ अब म भिवं यमा ितॆा मािनसह लाई के हनेुछ 
भन् ने कुरा बझुाउन ितमीकहाँ आएको छु, िकनभने दशर्नचािहँ पिछ हनेु कुरासँग 
सम् बिन् धत छ।”  १५ ितनले मलाई यसो भन् दैगदार् मैले आफ् नो िशर िनहरुाए ँर 
लाटो भए।ँ १६ अिन मािनसजः तै देिखने एक जनाले मेरो ओठ छोए, र मैले 
आफ् नो मखु खोलेर बोल् न लाग। मेरो साम ुउिभएकालाई मैले भन, “मेरा ूभ,ु 
दशर्नको कारणले गदार् म वेदनामः त र असहाय भएको छु। १७ म, हजूरको 
सेवक, कसरी हजूरसँग कुरा गनर् सक् छु र, मेरा ूभ?ु मेरो ताकत गइसकेको छ र 
सास फेनर् पिन मिुँ कल परेको छ।”  १८ फेिर ती मािनसजः तो देिखने व् यिक्तले 
मलाई छोएर ताकत िदए। १९ ितनले भने, “उच् च सम् मान गिरएका हे मािनस, 
नडराऊ। ितमीलाई शािन् त होस ्, अब ितमी बिलया होऊ, बिलया होऊ।” जब 
ितनी मसँग बोले, मैले बल पाए ँ र भन, “मेरा ूभ,ु बोल् नहुोस ्, िकनभने हजूरले 
मलाई बल िदनभुएको छ।”   
    िदव्य चहिकलो ज्योितको चमकले दािनएल मूिछर्त हुँदै जमीनमा 
लोट्छन।् अिन एउटा ःवगर्दूत उनीकहाँ देखा पछर्न ् र उनलाई छुन्छन ् र 
सान्त्वना िदन्छन।् दािनएललाई त्यस ःवगर्दूतले तीन पटक छोएका िथए। 
   जब ःवगर्दूतले पिहलोपल्ट दािनएललाई छुन्छन ् तब उनी उिभन 
सक्ने भएका िथए र ःवगर्बाट आएको सान्त्वनाका शब्दह  उनीबाट सु  
पाएका िथए:  “नडराऊ दािनएल, ितमीले आफ् नो मन समझितर लगाएको र 
ितॆा परमेँ वरको साम ुआफैलाई नॆ तलु् याएको पिहलो िदनदेिख नै ितॆा 
शब् दह को सनुवुाइ भएको िथयो, र म ितनकै ूितउ रमा आएको छु।" 
(दािनएल १०:१२)। दािनएलको ूाथर्नाले ःवगर् हिल्लएको िथयो। यो 
िबयाकलापले हाॆा ूाथर्नाह  परमेँ वरले सु ुहनु्छ भ े कुरामा हामी ढुक् क 
हनु सक्छ । अनेक  क , संक  र पीडा भोिगरहेको समयमा यो हाॆो िनिम्त 
ठूलो सान्त्वना हो। 
   जब ःवगर्दूतले दािनएललाई दोॐो पल्ट छुन्छन ्तब उनी बोल्न सक्ने 
भएका िथए। आफ्नो डर र छटपिटएको भावनालाई परमेँ वरको साम ुउनी 
व्यक्त गदर्छन:् "१६ अिन मािनसजः तै देिखने एक जनाले मेरो ओठ छोए, र 
मैले आफ् नो मखु खोलेर बोल् न लाग। मेरो साम ुउिभएकालाई मैले भन, “मेरा 
ूभ,ु दशर्नको कारणले गदार् म वेदनामः त र असहाय भएको छु। १७ म, 
हजूरको सेवक, कसरी हजूरसँग कुरा गनर् सक् छु र, मेरा ूभ?ु मेरो ताकत 
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गइसकेको छ र सास फेनर् पिन मिुँ कल परेको छ।” (दािनएल १०:१६-
१७)। त्यसकारण परमेँ वर हामीसँग बोल्नमुाऽ हु  हामीले पिन हाॆो मखु 
खोलोस ्र हाॆा भावनाह , आवँयताह  र चाहनाह  उहाँलाई व्यक्त गरोस ्
भिन उहाँ चाहनहुनु्छ। 
   जब ःवदर्दूतले दािनएललाई तेॐो पल्ट छुन्छन ्तब उनलाई तागत 
आउँदछ। आफ्नो कमजोर, असहाय र अभावको महससु जब दािनएललाई 
थाहा हनु्छ तब ःवगर्दूतले उनलाई छुन्छन ्र ःवगर्दूतले परमेँ वरको शािन्तको 
वचनह  िदएर उनलाई सान्त्वना िदँदछन:् " “उच् च सम् मान गिरएका हे 
मािनस, नडराऊ। ितमीलाई शािन् त होस ्, अब ितमी बिलया होऊ, बिलया 
होऊ।” जब ितनी मसँग बोले, मैले बल पाए ँ र भन, “मेरा ूभ,ु बोल् नहुोस ्, 
िकनभने हजूरले मलाई बल िदनभुएको छ।”  (दािनएल १०:१९)।यसलाई 
हामीले दािनएलको ूाथर्नाको जवाफ िदन परमेँ वरले उनीकहाँ ःवगर्दूत 
पठाइएको कुरा सिम्झनपुछर्। उनलाई चािहने िदव्य ान र समझशिक्त िदन 
ःवगर्दूतलाई खटाइएको िथयो। बतर्मान य शलेमको बारेमा शोक व्यक्तगद 
ध्यान िदइरहेका दािनएललाई साहस िदने उ ेँय ःवगर्दूतको िथयो। अध्याय 
११मा दािनएलले देख् ने दशर्न बझु्न उनलाई ान र समझशिक्त चािहएको 
िथयो। जब परमेँ वर हाॆो पक्षमा हनुहुनु्छ भने क को बेलामा पिन हामीमा 
शािन्त हनुसक्दछ। र हामी उहाँको िूय ःपसर्ले भिवंयको आशाितर 
लिम्करहन सक्छ । 
    "हाॆो दैिनक साधारण जीवनको बाटोमा िहँिडरहन हाॆो िनिम्त ःवगर् 
धेरै निजक हनुसक्छ"-एलेन जी ाइट, द िडजाएर अभ एजेज, प.ृ ४८बाट 
पान्तिरत। ःवगर् र पथृ्वी कित निजक छ भ  े कुरालाई तपाईँले बारम्बार 

सिम्झरहनभुएको छ? यिद यो सत्यलाई तपाईँको दय र िदमागमा रािख 
छोड्नभुयो भने तपाईँको जीवन कसरी फरक हनेुछ होला? 
 
४. महान ्अन्त र्न्  वा संघषर् 
     दािनएललाई दािनएल १०:२०,२१मा के ूकट गिरएको िथयो? 
हेन ुर्होस,् "२० यसकारण ितनले भने, “म ितमीकहाँ िकन आएको छु, ितमीलाई 
थाहा छ? फारसका राजकुमारको िव  ल  नलाई म िछटै फकर् नेछु, र जब म 
जान् छु, मीसका राजकुमार आउनेछन ्। २१ तर सत् यको पःु तकमा के लेिखएको 
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छ, पिहले म ितमीलाई बताउनेछु। ितॆा राजकुमार िमखाएलले बाहेक अ  
कसैले पिन ितनीह का िव मा ल  न मलाई मदत गदनन ्।” 
      ःवगर्बाट पठाइएको ःवगर्दूतले पदार् खोल्दछन ्र जगतव्यापी यु को 
ूभावले मानव इितहासमा भइरहेका ँयह  दािनएललाई ूकट गदर्छन।् 
अथार्त,् मानव इितहासमा जे भइरहेको छ त्यसलाई असर पानर् परमेँ वर र 
शैतानको बीचमा भइरहेको यु ले भिूमका खेिलरहेको हनु्छ। दािनएलले ूाथर्ना 
गन िबि क् कै ःवगर् र पथृ्वीको बीचमा आित्मक लडाईँ सु  हनु्छ। य शलेम 
मिन्दरको पनुिनमार्ण गनर् ःवगर्का जीवह  पिसर्या वा फारसको राजासँग संघषर् 
गनर् सु  गछर्न।् दािनएल अध्याय १०को सु मा उल्लेख गरे अनसुार 
फारसको राजा साइरस वा कोरेश हो भ े कुरा हामीलाई थाहा छ। ःवगर्का 
जीवसँग उल्लेखनीय पमा मकुािबला गनर् मानव राजालेमाऽ सक्दैनन।् त्यसको 
अथर् यहूदीह ले मिन्दरको पनुिनमार्ण कायर् रोक्न राजा कोरेश वा साइरसको 
पछािड आित्मक शिक्त लािगरहेको िथयो भनेर देखाउँछन।् 
     त्यही खालको पिरिःथित इजिकएल २८मा उल्लेख गिरएको छ। 
त्यसमा शैतानलाई टाएर वा टुरोसको राजा भनेर सम्बोधन गिरएको छ। 
अथार्त ्त्यस सहरको मानव राजाको पछािड शैतानको आित्मक शिक्त लागेको 
िथयो। त्यसकारण फारसको राजासँग िमखाएल लड्न आउने भनेको उहाँले 
गन यु मा शैतान र उसका दूतह  समावेश भएका िथए भन्दा आ यर् मा ु 
हदैुन। जब य शलेम मिन्दरको पनुिनमार्णको िबरोधमा मािनसह  लागेका िथए 
तब त्यसैबेला आित्मक जगतमा पिन यु  भइरहेको िथयो। 

दािनएल १०:१३ पढ्नहुोस।् त्यहाँ कःतो खालको यु  भइरहेको 
उल्लेख गिरएको छ? हेन ुर्होस ् "फारस राज् यका राजकुमारले मलाई एक् काईस 
िदनसम् म िवरोध गरे। तब ूधान राजकुमारह मध् ये एक जना िमखाएल मलाई 
मदत गनर् आए, िकनभने फारसको राजासँग म त् यही ँरोिकए।ँ" 
     "जब िमडपिसर्या वा माडी फारस राज्यको उच्च शिक्तशाली 
अिधकारीह लाई परमेँ वरका जनह को िब मा लाग्न शैतानले उक्साउन 
ूभाव पािररहेको िथयो तब त्यसबेला िनवार्सनबाट फकर आएका यहूदीह को 
पक्षमा ःवगर्दूतह ले काम गिररहेका िथए। असल र खराबका शिक्तह को 
बीचमा भइरहेको चक  संघषर्को झलक अगमवक्ता दािनएलमाफर् त हामीलाई 
देखाइएको छ। ःवगर्दूत गािॄएल ितन हप् तासम्म अन्धकारका शिक्तह सँग 
कुःताकुःती गिररहेका िथए। परमेँ वरका जनह को िव मा जान राजा 
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कोरेशले आफ्नो िदमाग खेलाइरहेको बेलामा त्यसो नगनर् गािॄएलले ूभाव पानर् 
खोिजरहेका िथए। अिन परमेँ वरका जनह को िव  कोरेशको िदमागमा 
चिढरहेको चाल र गािॄएलले त्यसो नगरोस ्भनेर ूितःपधार्को चाल चिलरहेको 
बेलामा भी  आफै गािॄएलको म तको िनिम्त आउनहुनु्छ। 'यो फारसका 
राज्यको राजकुमार मेरो िखलाफमा एक् काइस िदन उिभयो' भनेर गािॄएलले 
घोषणा गदर्छन,् 'तर हेर त, मखु्य राजकुमारह को एक राजकुमार िमखाएल 
मलाई सहायता गनर् आउनभुयो, र म पिसर्या वा फारसका राजह सँग रिहरह' 
दािनएल १०:१३। परमेँ वरका जनह को पक्षमा ःवगर्ले गनर् सक्ने सबै काम 
गिरसकेको िथयो। अन्तमा परमेँ वरका जनह  िवजयी भएका िथए र राजा 
कोरेश वा साइरसको कालभिर शऽकुा शिक्तह लाई अंकुश लगाइएको िथयो। 
साढेसात वषर्सम्म राज गन उनका छोरा क्यािम्बससको राज्यकालभिर शऽकुा 
शिक्तह लाई परमेँ वरको जनह को िव  चल्न िदइएको िथएन।"-एलेन जी 
ाइट, ूोफेटस ्एण्ड िक स, प.ृ ५७१,५७२बाट पान्तिरत। 

   
५.  िबजयी राजकुमार  
       दािनएलको पःुतकमा अत्यन्तै उल्लेखनीय व्यिक्तको िचऽण गिरएको 
छ। सु मा त्यसलाई "मािनसको पऽु" (दािनएल ७:१३) भिनएको छ भने 
अक  "पिवऽ जनह को सेना वा राजकुमार" (दािनएल ८:११ पान्तिरत) 
भनेर सम्बोधन गिरएको छ। पिछ आएर उनको नाउँ "िमखाएल" (दािनएल 
१०:१२) भिनएको छ, जसको अथर् "परमेँ वर जःतो अ  को छ र?" हो। 
फारसका राजासँगको संघषर्मा गािॄएललाई सहयोग गनर् उहाँ आउनहुनु्छ 
(दािनएल १०:१३)। त्यस ःवगर्को जीवलाई ःवगर्दूतले " ितॆा राजकुमार 
िमखाएल " भनेर सम्बोधन गरेका छन ् (दािनएल १०:२१)। दािनएलको 
पःुतकमा िमखाएर फेिर पिछ देखा पछर्न।् त्यसबेला उनी परमेँ वरका 
जनह को पक्षमा उिभने भनेर भिनएको िथयो (दािनएल १२:१)। यहूदा ९ 
अनसुार िमखाएललाई ूधानदूत वा ःवगर्दूत भिनएको छ। जब मोशाको 
मतृ्यभुयो त्यसमािथ शैतानले मेरो भन्दा िमखाएलले उसँग झगाडा गरेका िथए 
र मोशालाई पनु त्थान गिरएको िथयो। ूकाश १२:७ले ःवगर्का सेनाह को 
अगवुा भनेर ूकट गिरएको छ। उहाँले शैतान र उसँग पितत भएका 
ःवगर्दूतह लाई परा  गनुर्हनु्छ। िमखाएल अ  कोही नभएर येशू भी  
हनुहुनु्छ। पिसर्या वा फारस साॆाज्यको उच्च सेनाध्यक्ष िथयो जो मानव 
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जाितको पछािड आित्मक शिक्त िथयो। त्यसरी नै परमेँ वरका जनह को 
िनिम्त िमखाएल हनुहुनु्छ। उहाँ सेनाह को ूमखु हनुहुनु्छ। ितनीह को 
िनिम्त आफू अिघ सरेर शैतानसँग लड्नहुनु्छ र जगतमा भइरहेको जगतव्यापी 
यु लाई ितनीह को िनिम्त िजत् नहुनु्छ। 
   यस जगतव्यापी यु मा येशूले कसरी िजतेर िबजेता हनुभुयो? हेन ुर्होस ्
कलःसी २:१५ "उहाँले ूधानताह  र शिक्तह लाई िन:शः ऽ पारी ती सबैमािथ 
बूसमा िवजय ूाप् त गनुर्भयो, र ितनलाई खलु् लमखलु् ला तमाशा बनाइिदनभुयो।" 
    जब हामी दु का शिक्तह को सामना गछ  तब हाॆो सवर्ौे  िबजेता 
वा च्यािम्पएन येशूमािथ िवँ वास र भरोसा राख् न सक्छ । आफ्नो सावर्जिनक 
सेवाकायर् थाल्नभुन्दा अिघ येशूले शैतानलाई हराइ िदनभुएको िथयो। म भिूममा 
येशूलाई िविभ  ूलोभनमा फसाएर नाश गनर् खोज्दा शैतानमािथ येशूले नै 
िजत् नभुएको िथयो। उहाँ अनेक  दु  आत्माका फौजह सँग िभड्नहुनु्छ र 
उहाँले उहाँका जनह लाई अन्धकारको शिक्तबाट छुटाउनहुनु्छ। आफू बुसमा 
मन िनधो गनुर्भएको बेलामा पऽसुले "यसो गनुर्हु " भनेर येशूलाई िनराश पानर् 
खोजेको बेलामा शैतान पऽसु ारा बोलेको िथयो र त्यसबेला उहाँले त्यसलाई 
हप् काउनभुएको िथयो। जब येशूले आफ्ना चेलाह लाई अिन्तम वचनह  
भ ुभएको िथयो त्यसबेला आफ्नो मतृ्य ु शैतानसँगको यु  भएको घोषणा 
गनुर्भएको िथयो। तर त्यो यु  शैतानसँग िनणार्यक िवजय ूाप् त गरेर अन्त्य 
हनेुछ भनेर यसरी बोल्नभुएको िथयो "३१ अब यस संसारको न् याय हनु् छ। 
यस संसारको शासक बािहर फािलनेछ। ३२ अिन जब म पथृ् वीबाट 
उचािलन् छु, म सबै मािनसलाई आफूितर िखँच् नेछु।” ३३ उहाँको मतृ् य ु कुन 
ूकारले हनेु हो, सो स ते िदनलाई उहालेँ यसो भन् नभुएको िथयो।" (यूहन् ना 
१२:३१-३३)।  
    कितपय समयमा हामी यताउित हेछ , सबैितर खराबै खराब देख्छ । 
ॅ ै ॅ , हत्यािहंसा, अनैितकता, रोगव्याधी, आत , िनराशा, आत्महत्या 
आिदह  सवर्ऽ फैिलएको हामी देख्दछ । मानव हाड छाला र रगत नभएको 
शऽलेु मानव जीवनलाई जताततै िनदर्यीतिरकाले आबमण गिररहेको छ। तर 
यिद हामी येशूको पक्षमा छ  भने जनुसकैु  किठन संमाम हामीले 
लड्नपुरेतापिन हाॆो िनिम्त येशूले लड्नहुनु्छ र उहाँ हाॆो िवजयी राजकुमार र 
ःवगर्को मूल पूजारी भएर हाॆो पक्षमा खडा हनुहुनेुछ। 
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    यिद हामीले येशूूित आःथाको जीवन िबताइरहेकाछ  भने रोमी 
८:३१-३९मा िदइएको ूित ा अनसुार हामीले पिन वाःतिवक पमा िवजयी 
जीवन िबताइरहेका छ  भ  े अनभुिूत कसरी पाउन?े हेन ुर्होस,् "३१... यिद 
परमेँ वर हामीतफर्  हनुहुनु् छ भने, हाॆो िव  को हनु् छ? ३२ जसले आफ् नै िनज 
पऽुलाई बाँकी राख् नभुएन, तर हामी सबैका िनिम् त उहाँलाई िदनभुयो, के उहाँले 
हामीलाई सबै थोक पिन उहाँकै साथमा िदनहुनेुछैन र? ३३ परमेँ वरका 
चिुनएकाह का िव मा कसले अिभयोग लाउनेछ? धमीर् ठहराउन ेपरमेँ वर नै 
हनुहुनु् छ भने, ३४ दण् डको आ ा िदने को हो? मन त भीं ट येशू, हनुहुनु् छ, जो 
मरेकाह बाट जीिवत पािरनभुयो, र परमेँ वरको दािहने बाहलुीतफर्  हनुहुनु् छ, र 
हाॆा िनिम् त मध् यः थ पिन गनुर्हनु् छ। ३५ कसले हामीलाई भीं टको ूमेबाट 
अलग गन? के स ं टले, अथवा द:ुखले, वा खेदोले, वा अिनकालले, वा नग् नताले, 
अथवा खतराले वा तरवारले? ३६ यः तो लेिखएको छ, “तपाईंको खाितर हामी 
िदनभिर मािरन् छ , कािटने भेड़ाह जः तै हामीह  गिनएका छ।” ३७ होइन, यी 
सबै कुरामा हामीलाई ूमे गनुर्हनेु ारा हामी िवजेताह भन् दा पिन अझ बढ़ी छ। 
३८ िकनिक म यो पक् का गरी जान् दछु, िक मतृ् यलेु वा जीवनले, ः वगर्दूतह ले 
वा ूधानताह ले, वतर्मानका कुराह ले वा पिछ हनेु कुराह ले, वा शिक्तह ले, 
३९ उचाइले वा गिहराइले, वा सारा सिृं टमा भएका कुनै पिन कुराले, भीं ट येशू 
हाॆा ूभमुा भएका परमेँ वरको ूमेबाट हामीलाई अलग गनर् सक् नेछैन।" 
 
उपसंहार: 
थप जानकारी:  "'यो फारसका राज्यको राजकुमार मेरो िखलाफमा एक् काइस 
िदन उिभयो' भनेर गािॄएलले घोषणा गदर्छन,् 'तर हेर त, मखु्य 
राजकुमारह को एक राजकुमार िमखाएल मलाई सहायता गनर् आउनभुयो, र 
म पिसर्या वा फारसका राजाह सँग रिहरह' दािनएल १०:१३। परमेँ वरका 
जनह को पक्षमा ःवगर्ले गनर् सक्ने सबै काम गिरसकेको िथयो। अन्तमा 
परमेँ वरका जनह  िवजयी भएका िथए र राजा कोरेश वा साइरसको कालभिर 
शऽकुा शिक्तह लाई अंकुश लगाइएको िथयो। साढेसात वषर्सम्म राज गन 
उनका छोरा क्यािम्बससको राज्यकालभिर शऽकुा शिक्तह लाई परमेँ वरको 
जनह को िव  चल्न िदइएको िथएन।"-एलेन जी ाइट, ूोफेटस ् एण्ड 
िक स, प.ृ ५७२बाट पान्तिरत। 
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   "ःवगर्को राजालाई दािनएलले देख् न पाउन ु उनको िनिम्त ठूलो 
सौभाग्य िथयो। थरथर काँपीरहेका आफ्ना सेवकलाई उहाँले सान्त्वना 
िदनहुनु्छ। उनको ूाथर्ना ःवगर्मा सिुनयो भनेर उहाँले दािनएललाई आँ वाःत 
पानुर्भएको िथयो। दािनएलको िनरन्तर र जोडदार ूाथर्नाको जवाफमा 
पिसर्याको राजाको दयमा काम गनर् ःवगर्दूत गािॄएललाई पठाइएको िथयो। 
जब दािनएलले तीन हप् तासम्म उपबास बसेर ूाथर्ना गिररहेका िथए तब 
परमेँ वरको आत्माको ूभावलाई वेवाःता गिररहेका िथए। तर ःवगर्को मखु्य 
ःवगर्दूत िमखाएल जो ःवगर्को राजकुमार हनुहुनु्छ, उनलाई हठी राजाको दय 
फकार्उन पठाइएको िथयो। त्यसले गदार् दािनएलको ूाथर्नाको जवाफ िदन 
केही िनणार्यक काम गन पक्षमा उनी गए।"-एलेन जी ाइट, द सािन्क्टफाइद 
लाइफ, प.ृ ५१बाट पान्तिरत। 
 
िचन्तनमनन:् 

अ.  इसाई इितहासमा परमेँ वर र शैतानको बीचमा भइरहेको महान ्र 
िववािदत यु  वा िभषण संघषर्को सत्यलाई देख् न हामी पिहला 
िवँ वासीह  नभएतापिन हामी सेभेन्थ-डे एडभेिन्टःटह ले "महान ्
िववािदत यु " को िवषयबःतलुाई जोडदार िसकाइरहेकाछ । हाॆो 
पथृ्वीमाऽ होइन तर सारा जगत नै भी  र शैतानको यु भिूम भएको 
धारणालाई हामी जनसमक्ष रािखरहेका छ। यस संसारमा जिन्मने 
ूत्येक मानव ूाणी त्यस यु मा सहभािग हनु्छ भ  ेकुरालाई पिन 
हामी िवँ वास गदर्छ । सनातन सिृ कतार् परमेँ वरलाई िवँ वास 
नगन मािनसह ले पिन हामी कुनै न कुनै अ ँय शिक्तसँग 
लिडरहेका छ  भनेर ःवीकारीरहेका छन।् येशू र शैतानको बीचमा 
भइरहेको महान ् यु मा तपाईँको आफ्नै अनभुव के छ? तपाईँकै 
जीवनमा त्यो वाःतिवकता भएको कसरी पिहल्याउनभुएको छ? 
तपाईँले के िसक्नभुयो जसले गदार् संघषर् गिररहेका अ लाई पिन 
तपाईँ सहायता गनर् सक्नहुनु्छ? 

आ.   एिफसी ६:१०-१८ हेन ुर्होस।् पावलले हाॆो जीवन यु मा जाने 
सेनाह को जःतो छ र सेनाले िभन हितयारह  आित्मक पमा 
हामीले पिन िभनुर्पछर् भनेर उनले हामीलाई कसरी सम्झाउन 
खोज्छन?् हेन ुर्होस:् "१० अब अन् त् यमा, ूभमुा र उहाँका शिक्तको 
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सामथ् यर्मा बलवान ् होओ। ११ िदयाबलसका यिुक्तह का िव मा 
खड़ा हनु सक् नलाई परमेँ वरका सारा हातहितयार धारण गर। १२ 
िकनिक हामीह को यु  शरीर र रगतको िव  होइन, तर 
ूधानताह का िव , शिक्तह का िव , वतर्मान अन् धकारका 
सांसािरक शासकह का िव  र ः वगीर्य ः थानह मा भएका 
दुं  ाइँका आित् मक सेनाह का िव  हो। १३ यसैकारण 
परमेँ वरका सारा हातहितयार उठाओ, र यसरी खराब िदनको सामना 
गनर् सक, र सबै काम गरेर खड़ा हनु सक् ने होओ। १४ यसकारण 
आफ् ना कम् मर सत् यले कसेर, धािमर्कताको छाती-पाता लाएर खड़ा 
होओ, १५ र खु ामा िमलापको ससुमाचारका जु ा लाएर तयार 
होओ। १६ साथै िवँ वासको ढाल उठाओ, जसबाट ितमीह  दुं  टका 
सबै अिग् नबाण िनभाउन सक् नेछौ। १७ मिुक्तको टोप लगाओ, र 
पिवऽ आत् माको तरवार लेओ, जोचािहँ परमेँ वरको वचन हो। १८ 
सारा ूाथर्ना र िनवेदनसाथ सब समय पिवऽ आत् मामा ूाथर्ना गर। 
यस उ ेँ  यले लगनशील र सतकर्  भएर सबै सन् तह का िनिम् त 
ूाथर्ना गिररहो।" 

इ.  दािनएललाई दईु पल्ट "िूय" भनेर सम्बोधन गिरएको छ (दािनएल 
९:२३, १०:११)। यसले गदार् ःवगर् र पथृ्वीको बीचमा कितको 
िनकट सम्बन्ध रहेछ भ  ेकुरा कसरी देखाइन्छ? कितपय नािःतक 
वा परमेँ वरको अिःतत्व अः वीकार गनह को िबचारसँग त्यो कुरा 
कसरी बािझन्छ? बाइबलमा वा दािनएलकै मािमलामा परमेँ वर 
हाॆो निजक हनुहुनु्छ भ  े आशाले हामीलाई कसरी संचालन 
गनुर्पदर्छ? 
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कथा ११ 
मानव ॅणू जो मनर् अःवीकार गदर्छ 

िभक्टोर हलबटर् 
 

डाक्टरले फुसेइ सजुकुीलाई भने "मलाई द:ुख लाग्छ। तपाईँको 
ौीमान ्धेरै जवान हनुहुनु्छ। तर उनी आजै मन्छर्न ्वा भोिल नै जःता छन।्" 
यो समाचारले त णी जापािनज आमाको दय िछयािछया भयो। उनी पानी 
िलने िनहुँमा नदीमा गएर त्यही ँहाम्फालेर मन िवषयमा सोच्न थािलन ्तर त्यसै 
बखत दईु जना कालो सटु लगाएका मािनसह  त्यहाँ देखा परे। 
    फुसैइको द:ुख सनेुपिछ एक जना मािनसले भने "धैयर्धारण गनुर्स।्" 
अक ले पिन "हो, धैयर्धारण गनुर्पछर्।" अिन एकै िछनमा ती मािनसह  त्यहाँबाट 
हराए। 
  ती मािनसह ले िदएको हौशलापिछ सजुकुीमा केही साहस आयो। 
उनी घर फिकर् न ् र आफ्नो ौीमानको ःयाहारससुार गनर् थािलन।् उनको 
ौीमान ्िमट्सहुा  जापानमा िकसानी िथए। उिन टी.बी. रोगले मःत िथए। 
   फेरी सजुकुी दोॐो बच्च पाउन गभर्वती भइन।् तर िमट्सहुा लाई आफ्नी 
ौीमतीले आफूिबनै दईु छोराछोरीह लाई कसरी पाल्ने होिलन ् भ े िचन्ता 
भयो। ौीमान ् र ौीमतीको बीचमा छलफल भयो। आिखरमा उनकी   
ौीमतीले गभर्पतन गनर् मञ् जरु गिरन।् सरकारले पिन ितनीह को चाहनालाई 
अनमुोदन गर् यो। 
   सजुकुीले औषधी पसलबाट गभर्पतन गन कडा औषधी िकिनन।् त्यस 
पसलेले सजुकुीलाई भिनन ्िक त्यो औषधी एकदम कडा छ र त्यसले गभर्पतन 
गरेरै छाड्छ। 
   "औषधी खादा होिसयार हनुहुोस।् डाक्टरले भनेको भन्दा धेरै 
नखानहुोस।् नऽ भने तपाईँकै जीवन पिन जोिखममा पनर् सक्छ" सतकर्  गराउँदै 
औषधी पसलले भिनन।् 
   सजुकुीले त्यो औषधीको पिहलो माऽा खाइन ्जसले उनको गभर्लाई 
पतन गदर्थ्यो। तर उनको गभर्मा भएको ॅणू चलेको उनले थाहा पाइन।् अिन 
के गन होला भनेर उनी न थािलन ् "मेरो बच्चा अझै िजउँदै छ!" अक  िदन 
पिन उनले फेिर औषधी िलइन ्र तेॐो िदनमा पिन त्यो गभर्पतन गन औषधी 
खाइन।् तर उनीिभऽ भएको ॅणू वा वच्चा चिल नै र ो। अत्यन्तै िनराश 
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भएर उनले चािहनेभन्दा धेरै अथार्त सबै औषधी उनले िपइन।् तैपिन बच्चा 
चलेको चलै भयो। 
    "म त पत्यारै गनर् सिक्दन"ँ आफ्नो ौीमानलाई उनले सनुाइन।् 
 समय पगेुपिछ ःवःथ्य बालकको जन्म भयो। धेरै मिहनापिछ सजुकुी र 
उनको ौीमान ् िमट्सहुा ले ससुमाचार ूचार सभामा भाग िलए। बालक 
आकेरीको पिहलो जन्म िदनमा ितनीह ले बिप् तःमा िलए। 
    "ितनीह को बिप् तःमाको िदनले मलाई सधै यो याद िदलाउँछ िक 
मेरो जीवन बचाउन परमेँ वरले हःतक्षेप गिर मेरी आमाको गभर्बाट मलाई 
बचाउनभुयो। मेरा बाबआुमा मेरो गाउँको पिहलो एडभेन्टःटह  िथए" अवकाश 
ूा  वयोबृ  जापानीज पाःटर अकेरी सजुकुीले भने। उनी नथर्रन एिशया 
पािसिफक िडिभजनको मखु्य सिचब भएर एडभेिन्टःट चचर्मा सिबय भएका 
िथए। 
   अिकरो कुन अवःथामा जिन्मए भनेर मेरो आमाले मलाई म तीस वषर् 
हुँदा सनुाएकी िथइन।् जब मेरी आफ्नै आमाले मलाई यो कुरा सनुाइन ्तब 
मलाई भयानक धक् का भएको महससु गर। ममािथ ठूलो बळ परेको अनभुव 
गर। मेरो पूरै शरीर काँपीरहेको िथयो" उनले सनुाए। 
   परमेँ वरको अत्यन्तै महान ्ूमेूित आभारी हुँदै उनले यो सोचे िक म 
परमेँ वरको अमूल्य उपहार हुँ। 
   त्यही ँसमयदेिख उनले आफ्नो जीवन परमेँ वरमा प:ुन समपर्ण गरेका 
िथए। "मेरो ज्यान बचाउन परमेँ वरले मेरो आमाको गभर्मा हःतक्षेप गनुर्भयो" 
परमेँ वरूित आभारी हुँदै अिकरोले भने। 
 

 

१7८-२



<<
  /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


