यु धदे िख िवजयस म

११

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, “उच्च सम्मान गिरएका हे

परमेँवरका िूय मािनस, नडराऊ। ितमीलाई शािन्त होस्, अब ितमी बिलयो
होऊ, हो, बिलयो होऊ।” (दािनएल १०:१९)।
दािनएल ११ र १२ अध्यायमा दािनएललाई दे खाइएको ःवप्नदशर्नको
िनंकषर्लाई दािनएल १०मा ूःतुत गिरएको छ।
दशर्न ारा दािनएलकहाँ आएका िथयए तब उनको

दशर्नको बारे मा ःवगर्दूत

दयमा अत्यन्तै ठू लो

न्

(दािनएल १०:१) मिच्चएको िथयो र उनी थुरथुर कामेका िथए। दशर्न आफै
पिन ठू लो

न् को बारे मा िथयो। त्यस

िदइएतापिन दािनएल १०ले त्यस
पृथ्वीमा भइरहे को यु
आित्मक सं घषर् वा
ूाथर्ना गछ

न् को िवःतृत िववरण दािनएल ११मा

न् को अध्याित्मक पक्षलाई दे खाउँछ। यस

तथा आत ह को पदार् पछािड सारा जगतमा भइरहे को
न्

चिलरहे को दािनएल १०ले दे खाउँछ। जब हामी

त्यसबेला हामी पिन जगतमा भइरहे को परमेँवर र शैतानको

बीचमा भइरहे को

न् मा सहभािग हुनपुग्छ । हाॆो ूाथर्नाले त्यस सं घषर्मा

कसरी ूभाव पािररहे को हुन्छ भनेर हामी यस अध्यायमा अध्ययन गनछ । तर
यो पिन थाहा पाउनु ज री छ िक यस सं सारमा हामीले सामना गिररहे का

अनेक सं घषर्मा हामीमाऽ एक्ला छै न । हाॆो िनिम्त येशू आफै पिन शैतानसँग

यु

गिररहनुभएको छ।

हाॆो यु , मनमुटाव, झगडा आिद पृथ्वीका कुनै

मािनस वा तत्वसँग होइन तर अन्धकारका शिक्तह सँग हो भनेर हामीले
िसक्नेछ ।
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यस कथनलाई पुि

गनर् ूेिरत पावलले दािनएल आएको सय वषर्पिछ

भनेका िथए "१२ िकनिक हामीह को यु

शरीर र रगतको िव

(अथार्त कुनै मािनससँग होइन), तर ूधानताह का िव
वतर्मान अन्धकारका सांसािरक शासकह का िव
भएका दुं

ाइँका आित्मक सेनाह का िव

होइन

, शिक्तह का िव

,

र ःवगीर्य ःथानह मा
हो।" ( एिफसी ६:१२

पान्तिरत)। आिखरमा आएर कुनै पिन सं घषर् वा यु को सफलता येशूमा नै

िनभर्र रहन्छ जो एक्लै ले शैतानलाई बुसमा हराउनुभएको िथयो।
१. फेिर पिन उपवाश र ूाथर्ना

दािनएल १०:१-३मा दािनएलले फेिर के गिररहेको हामी पाउँछ ?

हेनह
र्ु ोस्: "१ फारसका राजा कोरे सको तेॐो वषर्मा दािनएललाई (जसलाई
बेलतसजर भिनन्थ्यो) एउटा दशर्न िदइयो। यस दशर्नको सन्दे श सत्य िथयो र

यो एक ठू लो लड़ाइँको बारे मा िथयो। त्यस सन्दे शको अथर् ितनलाई दशर्नमा

ूाप्त भएको िथयो। २ त्यस बेला म, दािनएल, तीन हप्तासम्म शोक गदरह। ३

मैले कुनै मीठो खाना खाइन,ँ न मासु न दाखम

मेरो मुखमा पर्यो, र तीन हप्ता

ँ "
निबतेसम्म मैले कुनै पिन िकिसमको तेल घिसन।

त्यो लामो समयसम्म दािनएलले शोक गनुप
र् रे को कारण ठोकुवा गरे र

भिनएको छै न। तब बेिबलोनबाट पालेःटाइनमा भखर्र फकका यहू दीह को
अवःथालाई मध्यनजरमा राखेर दािनएलले भाविवभोर भएर ूाथर्ना गरे को
हुनपु छर्।

एळा ४:१-५ पढ्नुहोस्। जब यहू दीह

आफ्नो मातृभ ुिममा फक तब

र्ु ोस्: "१ कैदबाट फकर
ितनीह ले के च ुनौितको सामना गनुप
र् रे को िथयो? हेनह

आएकाह ले परमूभ ु इॐाएलका परमेँवरको मिन्दर बनाउँदैछन् भन्ने कुरा जब

यहू दा र बेन्यामीनका शऽुह ले सुन,े २ उनीह

य बाबेल, येशूअ, र पिरवारका

ँ भवन िनमार्ण गनर्
मुख्य मािनसह कहाँ आएर यसो भने, “हामीलाई पिन तपाईंसग
िदनुहोस्, िकनभने हामी पिन तपाईंह झ तपाईंह का परमेँवरको खोजी गदर्छ ,

र हामीलाई यहाँ ल्याउने अँशूरका राजा एसरहदोनको पालोदे िख नै हामी
उहाँलाई नै बिलदान चढ़ाउँदैआएका छ ।”

३ तर य बाबेल, येशूअ, र इॐाएलका बाँकी रहेका पिरवारका

मुिखयाह ले उनीह लाई यसो भने, “यो भवन, जो हामी हाॆा परमेँवरको िनिम्त
िनमार्ण गिररहेका छ , त्यसमा ितमीह को केही सम्बन्ध छै न। फारसका
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महाराजा

कोरे सले

हामीलाई

आ ा

गनुभ
र् एझ

हाॆा

परमूभ ु

इॐाएलका

परमेँवरको िनिम्त यो भवन हामी माऽ िनमार्ण गनछ ।” ४ तब त्यस दे शका
मािनसह ले यहू दीह को मन िनराश गराउन र त्यो भवन िनमार्ण गन काम
िबथोल्न ऽास हाल्ने काम सु
उनीह ले ितनीह को िव

गरे । ५ ितनीह को अिभूायलाई नाश गनर्

मा काम गनर् सल्लाहकारह लाई भाड़ामा िलए।

फारसका राजा कोरे सको शासनकालभिर र दाराको शासनकालसम्म यःतो काम
चली नै र ो।"
जब

यहू दीह

िनवार्सनबाट

य शलेममा

फक

तब

मिन्दरको

पुनिनमार्ण गन काममा लागेका िथए। तर ितनीह ले शऽुह बाट ठू लो
िबरोधको

सामना

गनुप
र् रे को

िथयो

भनेर

मािथका

पदह ले

बताउँछ।

सामरीह ले पिसर्याको राजाकहाँ झुठो िववरण पठाएका िथए। यहू दीह ले
गरे का कामलाई रोक्न राजालाई ती सामरीह ले जोडदार अनुरोध गरे का िथए
(सामरीह

आधा यहू दी र आधा अन्य जाितह

् सु मा ितनीह
हुन।

यहू दी

भएतापिन असेिरयाका मािनसह सँग िबहे बारी गरे र नयाँ जाितको जन्म भएको
िथयो। ितनीह को आफ्नै तोराह र धािमर्क िविधह

छन् जुन इॐाएलका

यहू दीह सँग िमल्दै न। ितनीह को पूजा गन मिन्दर अक ठाउँमा िथयो।

येशूको समय आउँदा सम्म यहू दी र सामरीह को बीचमा लेनदे न वा पानी

चल्दै नथ्यो। तर येशूले सामरी र यहू दीह को बीचमा भएको पूवार्महको पखार्ल

भत्काउनुभएको िथयो-अनुवादकको थप िटप्पणी)।

सामरीह ले मिन्दरको पुनिनमार्ण गन काम रोकेको समाचार सुन्दा

दािनएलले तीन हप्तासम्म परमेँवरले साइरस वा कोरे श राजालाई ूभाव

पानुभ
र् एर कामले िनरन्तरता पाओस् भनेर उहाँसँग िबिन्तूाथर्ना गरे का िथए।

यो समयसम्म आइपुग्दा दािनएल सायद ९० वषर् पुग्न लागेको

हुनपु छर्। उनले आफ्नो बारे मा सोच्दै नन्। उनका जनह ले सामना गिररहे का

शङ्कट र ितनीह को िनिम्त दािनएल िचन्ता गदर्छन्। परमेँवरबाट उनको
ूाथर्नाको कुनै जवाफ पाउन उनी ितन हप्तासम्म जोडदार िनरन्तर पमा

ूाथर्ना गदर्छन्। यस अविधमा अगमवक्ता धेरै हल्का वा सादा खाना खान्छन्।

आफूलाई मनपन खाना खाँदैनन् र तेल पिन लगाउँदैनन्। आफ्नो दे खावटी र
सुिवधाको बारे मा उनी अिलकित पिन वाःता गदनन् तर हजार िकलोिमटर

टाढा य शलेममा रहे का आफ्ना यहू दी जनह को िहतको िनिम्त उनी िचन्ता
िलन्छन्।
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जब हामी दािनएलको ूाथर्नाको जीवन हे छ
पाठह

तब केही मूल्यवान

हामी िसक्न सक्दछ । पिहलो त, हाॆो ूाथर्नाको जवाफ तु न्तै

नआएतापिन हामीले परमेँवरसँग िनरन्तर पमा िबिन्त चढाइरहनुपछर्। दोॐोमा

अ कोलािग हामीले ूाथर्ना गन समय छु

ाउनुपदर्छ। अ को िनिम्त ूाथर्ना

गदार् केही िबशेष कुरा हामीले थाहा पाउनुपछर्। जब अय्यूबले उनका

साथीह को िनिम्त ूाथर्ना गरे तब अय्यूबले गुमाएका थोकह लाई परमेँवरले

पुनःथािपत गनुभ
र् एको िथयो (अय्यूब ४२:१०)। तेॐोमा जब परमेँवरका
जनह ले ूाथर्ना गछर्न ् तब उहाँले केही ठोस कदम वाःतिवक

ु न्ु छ। त्यसकारण हामी सबै खालका ूाथर्नाह
अमसर गराउँनह

जब हामीमा सहनै नसक्ने दु:खक

आउँछ, ठू लो समःयाह

थाम्नै नसक्ने गरे र च ुनौित तथा श टह

पमा चाल्न
सध गर ।

आउँछ र हामीले

आउँछन् तब हामीह का बोझह

परमेँवरकहाँ ूाथर्ना ारा िनरन्तर पमा लै जान िसक । (यस मािमलामा पावल
भन्दछन् "सारा ूाथर्ना र िनवेदनसाथ सबै समय पिवऽ आत्मामा ूाथर्ना गर।
यस उ ेँयले लगनशील र सतकर् भएर सबै सन्तह का िनिम्त ूाथर्ना
र् ोस् आफ्नो िनिम्तमाऽ ूाथर्ना गर
गिररहो।" एिफसी ६:१८) – याद गनुह

भिनएको छै न)।

ूाथर्ना भनेको वःतुगत अनुभव हो जसले केही गनर् परमेँवरमा अमसर

गराउँछ। ूाथर्ना गदार् व्यिक्तगत पमा हामी असल वा धमार्त्मा ह

आफूलाई धाप पाउन होइन न त परमेँवरको बारे मा असल

भनेर

ान पाएकोमा

ँ
हामी खुशी हुन हो। हेनह
र्ु ोस, "७ म, दािनएलले माऽ त्यो दशर्न दे ख। मसग
भएका मािनसह ले त्यो दे खेनन्, तर ितनीह लाई यित डर आयो िक ितनीह

भागे र आफै लुके। ८ यसकारण म त्यस महान् दशर्न हेदरहेको अवःथामा

ँ ममा कुनै बल बाँकी रहेन, मेरो अनुहार मरे तल्ु य पहलो भयो र
एकलै छोिड़ए।

ँ ९ तब ितनले बोलेका मैले सुन र जसै मैले ितनको कुरा सुन,
म असहाय भए।

म जिमनमा घोप्टो परे र मःत िनिामा पर। १० एउटा हातले मलाई छोयो र म
ँ ामा उिभन लगायो। ११ ितनले भने,
डरले कामेकै अवःथामा मेरा हात र घुड़

'दािनएल, ितमी जो अित नै सम्मान गिरएका छौ, मैले ितमीलाई भन्न लागेका

ँ िवचार गर, र खड़ा होऊ, िकनभने म ितमीकहाँ पठाइएको
वचनह मा राॆोसग
ँ भएका मािनसह ले त्यो
छु ।७ म, दािनएलले माऽ त्यो दशर्न दे ख। मसग

दे खेनन्, तर ितनीह लाई यित डर आयो िक ितनीह

भागे र आफै लुके। ८

ँ ममा कुनै
यसकारण म त्यस महान् दशर्न हेदरहेको अवःथामा एकलै छोिड़ए।
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ँ ९ तब
बल बाँकी रहेन, मेरो अनुहार मरे तल्ु य पहलो भयो र म असहाय भए।
ितनले बोलेका मैले सुन र जसै मैले ितनको कुरा सुन, म जिमनमा घोप्टो परे र

मःत िनिामा पर। १० एउटा हातले मलाई छोयो र म डरले कामेकै
ँ ामा उिभन लगायो। ११ ितनले भने,
अवःथामा मेरा हात र घुड़

'दािनएल,

ितमी जो अित नै सम्मान गिरएका छौ, मैले ितमीलाई भन्न लागेका वचनह मा

ँ िवचार गर, र खड़ा होऊ, िकनभने म ितमीकहाँ पठाइएको छु ।' जब
राॆोसग
ँ १२ ितनले भन्दै गए,
ितनले यो मलाई भने, म डरले थरथर काम्दै उिभए।

'नडराऊ दािनएल, ितमीले आफ्नो मन समझितर लगाएको र ितॆा परमेँवरको

ु ाइ
सामु आफैलाई नॆ तुल्याएको पिहलो िदनदे िख नै ितॆा शब्दह को सुनव

भएको िथयो, र म ितनकै ूितउ रमा आएको छु ।'" (दािनएल १०:७-१२)।
२. राजकुमारको दशर्न

दािनएल १०:४-९ अनुसार यहाँ दािनएललाई के हुन्छ? हेनह
र्ु ोस् "४

पिहलो मिहनाको चौबीस

िदनमा ठू लो नदी टाइिमसको िकनारमा जसै म

उिभरहेको िथए,ँ ५ मैले मािथ हेर र मेरो अिग कम्मरमा अित राॆो सुनको पेटी

बाँधी सूतीको लुगा लगाएका एक जना मािनसलाई दे ख। ६ ितनको शरीर
पीतमिणजःतै चहिकलो िथयो,

ितनको अनुहार िबजुलीझ चम्कन्थ्यो,

ँ ा राँकोझ बिलरहेका िथए। ितनका हात र खु ाह
आख

ितनका

टल्काइएको काँसोजःतै

र ितनको ःवर ठू लो भीड़को ःवरझ िथए। ७ म, दािनएलले माऽ त्यो दशर्न
ँ भएका मािनसह ले त्यो दे खेनन्, तर ितनीह लाई यित डर आयो
दे ख। मसग
िक ितनीह

भागे र आफै लुके। ८ यसकारण म त्यस महान् दशर्न हेदरहेको

ँ ममा कुनै बल बाँकी रहेन, मेरो अनुहार मरे तल्ु य
अवःथामा एकलै छोिड़ए।

ँ ९ तब ितनले बोलेका मैले सुन र जसै मैले
पहलो भयो र म असहाय भए।

ितनको कुरा सुन, म जिमनमा घोप्टो परे र मःत िनिामा पर।"

जब दािनएलले उनको अनुभव बताउँछन् तब उनले दे खेको अलौिकक

जीवको तेजःवीमय
जीवको

अनुहार

प कःतो िथयो सो हामी कल्पना नै गनर् सक्दै न । त्यो

मािनसको

(दािनएल

१०:५,६)

भन्दा

ःवगर्मा

बसेको

अदालतमा (दािनएल ७:१३) आउनुभएको "मािनसको पुऽ"को याद िदलाउँने

खालको िथयो जुन दािनएलले ःवप्नदशर्नमा दे खेका िथए। उहाँको सुितको
कपडाले उनलाई पुजारीले लगाएको व को याद िदलाउँछ (लेबी ७:१३)।

त्यो जीवको व्यिक्तत्वको पक्षले उनी दािनएल ८मा उल्लेख गिरएको दािनएलले
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दे खेका ःवप्नदशर्नमा वणर्न गरे को राजकुमारह को राजकुमार (दािनएल
८)लाई िचऽण गदर्छ जो ःवगर्को पिवऽ मिन्दरसँग सम्बिधत िथयो। सुन
पुजारीले लाउने पोशाकमा सिजएको उनको गौरबको ूतीक िथयो। यसले

उनले राजकीय सम्मान पाएको दे खाउँथ्यो। अन्तमा त्यस जीवको आकार

िबजुली चम्के जःतो, आगो, काँशको चमक जःतो भयो भने उनको शिक्तशाली

ःवरले उनी अलौिकक जीव िथए भ े दे खाएको िथयो। ती व्यिक्तमा पुजारीको

अिधकार िदइएको िथयो, उनमा राजकीय छाँट िथयो र उनमा सेनामा हुने
गुणह

िथए। यही खालको जीवसँग यहोशू ले पिन सामना गरे का िथए। यिरहो

सहरमा आबमण गनुभ
र् न्दा िठक अिघ यहोशू कहाँ अलौिकक जीव दे खापरे का
िथए (यहोशू ५:१३,१४)। आफ्नो दशर्नमा यहोशू ले "परमेँवरका सेनाह को
सेनापित" दे खेका िथए। िहॄू भाषामा सेनापित (सार sar ) भ े शब्दलाई

"राजकुमार" भनेर दािनएल १०:२१मा सम्बोधन गिरएको छ। उनको नाउँ
िमखाएल भिनएको छ। तुलनात्मक

पमा दािनएल र यूह ाले दे खेका जीव

ु एको येशूलाई साबथ िदनमा
एउटै भएको दे खाउँछ। यूह ाले पुन त्थान हुनभ

दशर्नमा दे खेका िथए।

दािनएलले दािनएल १०मा उल्लेख गरे का परमेँवरको पुऽको िचऽण

यहोशू र ूकाशको पुःतकमा वणर्न गरे झ कसरी िमल्छ? हेनह
र्ु ोस् यहोशू

ँ ा उठाएर
५:१३-१५ "१३ यहोशू यरीहोको निजक हुँदा ितनले आफ्ना आख
हेरे, र आफ्नो सामुन्ने हातमा ना ो तरवार िलएका एक जना मािनस उिभरहेका
रहेछन्। यहोशू उनीकहाँ गएर, “तपाईं हामीपि
हुनहु न्ु छ?” भनेर सोधे।

हुनहु न्ु छ िक हाॆा शऽु

१४ अिन उनले भने, “होइन, तर परमूभ ुको फौजको

कप्तान भएर म यहाँ आएको हुँ।” तब यहोशूले जिमनमा घोप्टो परे र दण्डवत्
गरे , र उनलाई भने, “मेरा ूभ ु, आफ्नो दासलाई के भन्नुहन्ु छ?” १५ अिन

परमूभ ुका फौजका कप्तानले यहोशूलाई भने, “ितॆा खु ाबाट जु ा फुकाल्,

िकनिक ितमी उिभएको ठाउँ पिवऽ छ।” अिन यहोशूले त्यसै गरे ।" र ूकाश
ँ बोल्नेलाई हेर भनेर म पिछ फक। फकर हेदार् सात
१:१२-१८ "१२ मसग
वटा सुनका सामदान १३ र सामदानह का माझमा मािनसको पुऽजःतै
पाउसम्मै पोशाक लाउनुभएको र छातीमा सुनौला चौडा िफ ा लाउनुभएको एक

जनालाई मैले दे ख। १४ उहाँका िशर र केश ऊनजःतो सेता र िहउँजःतै सेता,
ँ ा आगोका ज्वालाजःतै िथए। १५ उहाँका पाउह
र उहाँका आख

आगोको

भ ीमा खारे र टल्काएका काँसाजःता िथए, र उहाँको सोरचािहँ उिलर्ंदो पानीह को
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आवाजजःतै

िथयो।

१६

उहाँको

दािहने

बाहुलीले

सात

वटा

ताराह

पिबराखेको िथयो, र उहाँको मुखबाट धािरलो दुईधारे तरवार िनःकेको िथयो।
उहाँको मुहारचािहँ पूरा तेजमा चम्केको सूयज
र् ःतै िथयो। १७ जब मैले उहाँलाई

दे ख, तब म मरे तल्ु य भएर उहाँका पाउमा पर। तर उहाँले आफ्नो दािहने
बाहुली यसो भनेर ममािथ राख्नुभयो, “नडराऊ, आिद र अन्त्य १८ र जीिवतचािहँ

ँ हेर, म सदासवर्दाको िनिम्त जीिवत छु , अिन मृत्यु र
म नै हुँ। म मरे को िथए।
पातालका साँचाह
मािनसह

मिसत छन्।" (ूकाश १:१२-१८)।

दािनएलका अनुसार जब उनले अलौिकक जीव दे खे उनीसँग भएका
डरले भागाभाग भएका िथए र दािनएल आफै पिन कमजोर र

िसिथल भएर जमीनमा पछािरन्छन्। परमेँवरको उपिःथितको अनुभव उनको

िनिम्त अित भयावह भएको िथयो। तर जे भएपिन तत्कालै उनको डरसँगै

उनको दशर्नले यो दे खाइएको िथयो िक जगतको इितहासको िनयन्ऽण

परमेँवरको हातमा छ। जब दािनएलले दे खेको दशर्नको पदार् उघािरन्छ तब
उनको समयदे िख परमेँवरको राज्यको ःथापना नहुञ्जेलको मानव इितहासको
िववरण

उनलाई

११,१२)।

परमेँवरले

उपलब्ध

गराउनुभएको

िथयो

(दािनएल

मानव जीवनको इितहास परमेँवरको िनयन्ऽणमा छ भनेर दािनएलले
बारम्बार िसक्न पाएका िथए। त्यसैले हाॆै व्यिक्तगत जीवनमा पिन उहाँले
सवैथोक गनर्सक्नुहन्ु छ भनेर हामी कसरी िवँवःत हुन?
े

३. ःवगर्दूतले दािनएललाई छु न्छन्

ूत्येक पल्ट जब ःवगर्दूतले दािनएललाई छु न्छन् तब उनलाई के

हुन्छ? हेनह
र्ु ोस्, दािनएल १०:१०-१९ "१० एउटा हातले मलाई छोयो र म

ँ ामा उिभन लगायो। ११ ितनले भने,
डरले कामेकै अवःथामा मेरा हात र घुड़

“दािनएल, ितमी जो अित नै सम्मान गिरएका छौ, मैले ितमीलाई भन्न लागेका

ँ िवचार गर, र खड़ा होऊ, िकनभने म ितमीकहाँ पठाइएको
वचनह मा राॆोसग
ँ
छु ।” जब ितनले यो मलाई भने, म डरले थरथर काम्दै उिभए।

१२ ितनले

भन्दै गए, “नडराऊ दािनएल, ितमीले आफ्नो मन समझितर लगाएको र ितॆा

परमेँवरको सामु आफैलाई नॆ तुल्याएको पिहलो िदनदे िख नै ितॆा शब्दह को

ु ाइ भएको िथयो, र म ितनकै ूितउ रमा आएको छु । १३ तर फारस
सुनव
राज्यका राजकुमारले मलाई एक्काईस िदनसम्म िवरोध गरे । तब ूधान
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राजकुमारह मध्ये एक जना िमखाएल मलाई मदत गनर् आए, िकनभने फारसको
ँ म त्यही ँ रोिकए।
ँ १४ अब म भिवंयमा ितॆा मािनसह लाई के हुनछ
राजासग
े

ँ
भन्ने कुरा बुझाउन ितमीकहाँ आएको छु , िकनभने दशर्नचािहँ पिछ हुने कुरासग

सम्बिन्धत छ।” १५ ितनले मलाई यसो भन्दै गदार् मैले आफ्नो िशर िनहुराए ँ र

ँ १६ अिन मािनसजःतै दे िखने एक जनाले मेरो ओठ छोए, र मैले
लाटो भए।

आफ्नो मुख खोलेर बोल्न लाग। मेरो सामु उिभएकालाई मैले भन, “मेरा ूभ ु,

दशर्नको कारणले गदार् म वेदनामःत र असहाय भएको छु । १७ म, हजूरको

ँ कुरा गनर् सक्छु र, मेरा ूभ ु? मेरो ताकत गइसकेको छ र
सेवक, कसरी हजूरसग
सास फेनर् पिन मुिँकल परे को छ।” १८ फेिर ती मािनसजःतो दे िखने व्यिक्तले

मलाई छोएर ताकत िदए। १९ ितनले भने, “उच्च सम्मान गिरएका हे मािनस,
नडराऊ। ितमीलाई शािन्त होस्, अब ितमी बिलया होऊ, बिलया होऊ।” जब

ँ बोले, मैले बल पाए ँ र भन, “मेरा ूभ ु, बोल्नुहोस्, िकनभने हजूरले
ितनी मसग
मलाई बल िदनुभएको छ।”

िदव्य चहिकलो ज्योितको चमकले दािनएल मूिछर्त हुँदै जमीनमा

लोट्छन्। अिन एउटा ःवगर्दूत उनीकहाँ दे खा पछर्न ् र उनलाई छु न्छन् र

सान्त्वना िदन्छन्। दािनएललाई त्यस ःवगर्दूतले तीन पटक छोएका िथए।

जब ःवगर्दूतले पिहलोपल्ट दािनएललाई छु न्छन् तब उनी उिभन

सक्ने भएका िथए र ःवगर्बाट आएको सान्त्वनाका शब्दह
पाएका िथए:

उनीबाट सु

“नडराऊ दािनएल, ितमीले आफ्नो मन समझितर लगाएको र

ितॆा परमेँवरको सामु आफैलाई नॆ तुल्याएको पिहलो िदनदे िख नै ितॆा

ु ाइ भएको िथयो, र म ितनकै ूितउ रमा आएको छु ।"
शब्दह को सुनव
(दािनएल १०:१२)। दािनएलको ूाथर्नाले

िबयाकलापले हाॆा ूाथर्नाह
हुन सक्छ । अनेक क , सं क

ःवगर् हिल्लएको िथयो। यो

परमेँवरले सु ुहन्ु छ भ े कुरामा हामी ढु क्क

र पीडा भोिगरहे को समयमा यो हाॆो िनिम्त

ठू लो सान्त्वना हो।

जब ःवगर्दूतले दािनएललाई दोॐो पल्ट छु न्छन् तब उनी बोल्न सक्ने

भएका िथए। आफ्नो डर र छटपिटएको भावनालाई परमेँवरको सामु उनी
व्यक्त गदर्छन्: "१६ अिन मािनसजःतै दे िखने एक जनाले मेरो ओठ छोए, र
मैले आफ्नो मुख खोलेर बोल्न लाग। मेरो सामु उिभएकालाई मैले भन, “मेरा

ूभ,ु दशर्नको कारणले गदार् म वेदनामःत र असहाय भएको छु । १७ म,
हजूरको सेवक, कसरी हजूरसँग कुरा गनर् सक्छु र, मेरा ूभ?ु मेरो ताकत
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गइसकेको छ र सास फेनर् पिन मुिँकल परे को छ।” (दािनएल १०:१६१७)। त्यसकारण परमेँवर हामीसँग बोल्नुमाऽ हु

खोलोस् र हाॆा भावनाह , आवँयताह

हामीले पिन हाॆो मुख

र चाहनाह

उहाँलाई व्यक्त गरोस्

भिन उहाँ चाहनुहन्ु छ।

जब ःवदर्दूतले दािनएललाई तेॐो पल्ट छु न्छन् तब उनलाई तागत

आउँदछ। आफ्नो कमजोर, असहाय र अभावको महसुस जब दािनएललाई

थाहा हुन्छ तब ःवगर्दूतले उनलाई छु न्छन् र ःवगर्दूतले परमेँवरको शािन्तको
वचनह

िदएर उनलाई सान्त्वना िदँदछन्: " “उच्च सम्मान गिरएका हे

मािनस, नडराऊ। ितमीलाई शािन्त होस्, अब ितमी बिलया होऊ, बिलया
होऊ।” जब ितनी मसँग बोले, मैले बल पाए ँ र भन, “मेरा ूभ,ु बोल्नुहोस्,

िकनभने हजूरले मलाई बल िदनुभएको छ।” (दािनएल १०:१९)।यसलाई

हामीले दािनएलको ूाथर्नाको जवाफ िदन परमेँवरले उनीकहाँ ःवगर्दूत

पठाइएको कुरा सिम्झनुपछर्। उनलाई चािहने िदव्य ान र समझशिक्त िदन

ःवगर्दूतलाई खटाइएको िथयो। बतर्मान य शलेमको बारे मा शोक व्यक्तगद
ध्यान िदइरहे का दािनएललाई साहस िदने उ ेँय ःवगर्दूतको िथयो। अध्याय
११मा दािनएलले दे ख्ने दशर्न बुझ्न उनलाई

ान र समझशिक्त चािहएको

ु न्ु छ भने क को बेलामा पिन हामीमा
िथयो। जब परमेँवर हाॆो पक्षमा हुनह

शािन्त

हुनसक्दछ।

र

हामी

उहाँको

िूय

लिम्करहन सक्छ ।

ःपसर्ले

भिवंयको

आशाितर

"हाॆो दै िनक साधारण जीवनको बाटोमा िहँिडरहन हाॆो िनिम्त ःवगर्

धेरै निजक हुनसक्छ"-एलेन जी

ाइट, द िडजाएर अभ एजेज, पृ. ४८बाट

पान्तिरत। ःवगर् र पृथ्वी कित निजक छ भ े कुरालाई तपाईँले बारम्बार

सिम्झरहनुभएको छ? यिद यो सत्यलाई तपाईँको

दय र िदमागमा रािख

छोड्नुभयो भने तपाईँको जीवन कसरी फरक हुनछ
े होला?
४. महान् अन्त र् न्

वा सं घषर्

दािनएललाई दािनएल १०:२०,२१मा के ूकट गिरएको िथयो?

हेनह
र्ु ोस्, "२० यसकारण ितनले भने, “म ितमीकहाँ िकन आएको छु , ितमीलाई

थाहा छ? फारसका राजकुमारको िव

ल नलाई म िछटै फकर्नेछु, र जब म

जान्छु , मीसका राजकुमार आउनेछन्। २१ तर सत्यको पुःतकमा 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 गदनन्।”

ःवगर्बाट पठाइएको ःवगर्दूतले पदार् खोल्दछन् र जगतव्यापी यु को

ूभावले मानव इितहासमा भइरहे का

ँयह

दािनएललाई ूकट गदर्छन्।

अथार्त,् मानव इितहासमा जे भइरहे को छ त्यसलाई असर पानर् परमेँवर र

शैतानको बीचमा भइरहे को यु ले भूिमका खेिलरहे को हुन्छ। दािनएलले ूाथर्ना
गन िबि क्कै ःवगर् र पृथ्वीको बीचमा आित्मक लडाईँ सु
मिन्दरको पुनिनमार्ण गनर् ःवगर्का जीवह
गनर् सु

हुन्छ। य शलेम

पिसर्या वा फारसको राजासँग सं घषर्

्
गछर्न।
दािनएल अध्याय १०को सु मा उल्लेख गरे अनुसार

फारसको राजा साइरस वा कोरे श हो भ े कुरा हामीलाई थाहा छ। ःवगर्का

जीवसँग उल्लेखनीय पमा मुकािबला गनर् मानव राजालेमाऽ सक्दै नन्। त्यसको
अथर् यहू दीह ले मिन्दरको पुनिनमार्ण कायर् रोक्न राजा कोरे श वा साइरसको

पछािड आित्मक शिक्त लािगरहे को िथयो भनेर दे खाउँछन्।

त्यही खालको पिरिःथित इजिकएल २८मा उल्लेख गिरएको छ।
त्यसमा शैतानलाई टाएर वा टु रोसको 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 दू तह

समावेश भएका िथए भन्दा आ यर् मा ु

हुदैन। जब य शलेम मिन्दरको पुनिनमार्णको िबरोधमा मािनसह

तब त्यसै बेला आित्मक जगतमा पिन यु

लागेका िथए

भइरहे को िथयो।

दािनएल १०:१३ पढ्नुहोस्। त्यहाँ कःतो खालको यु

भइरहेको

र्ु ोस् "फारस राज्यका राजकुमारले मलाई एक्काईस
उल्लेख गिरएको छ? हेनह
िदनसम्म िवरोध गरे । तब ूधान राजकुमारह मध्ये एक जना िमखाएल मलाई
ँ म त्यही ँ रोिकए।
ँ "
मदत गनर् आए, िकनभने फारसको राजासग
"जब

िमडपिसर्या

वा

माडी

फारस

अिधकारीह लाई परमेँवरका जनह को िब

राज्यको

उच्च

शिक्तशाली

मा लाग्न शैतानले उक्साउन

ूभाव पािररहे को िथयो तब त्यसबेला िनवार्सनबाट फकर आएका यहू दीह को

पक्षमा ःवगर्दूतह ले काम गिररहे का िथए। असल र खराबका शिक्तह को
बीचमा भइरहे को चक सं घषर्को झलक अगमवक्ता दािनएलमाफर्त हामीलाई

दे खाइएको छ। ःवगर्दूत गािॄएल ितन हप्तासम्म अन्धकारका शिक्तह सँग
कुःताकुःती गिररहे का िथए। परमेँवरका जनह को िव

१7३

मा जान राजा

कोरे शले आफ्नो िदमाग खेलाइरहे को बेलामा त्यसो नगनर् गािॄएलले ूभाव पानर्
खोिजरहे का िथए। अिन परमेँवरका जनह को िव

कोरे शको िदमागमा

चिढरहे को चाल र गािॄएलले त्यसो नगरोस् भनेर ूितःपधार्को चाल चिलरहे को
बेलामा भी

आफै गािॄएलको म तको िनिम्त आउनुहन्ु छ। 'यो फारसका

राज्यको राजकुमार मेरो िखलाफमा एक्काइस िदन उिभयो' भनेर गािॄएलले

घोषणा गदर्छन्, 'तर हे र त, मुख्य राजकुमारह को एक राजकुमार िमखाएल

मलाई सहायता गनर् आउनुभयो, र म पिसर्या वा फारसका राजह सँग रिहरह'
दािनएल १०:१३। परमेँवरका जनह को पक्षमा ःवगर्ले गनर् सक्ने सबै काम
गिरसकेको िथयो। अन्तमा परमेँवरका जनह

िवजयी भएका िथए र राजा

कोरे श वा साइरसको कालभिर शऽुका शिक्तह लाई अं कुश लगाइएको िथयो।

साढे सात वषर्सम्म राज गन उनका छोरा क्यािम्बससको राज्यकालभिर शऽुका
शिक्तह लाई परमेँवरको जनह को िव

चल्न िदइएको िथएन।"-एलेन जी

ाइट, ूोफेटस् एण्ड िक स, पृ. ५७१,५७२बाट

पान्तिरत।

५. िबजयी राजकुमार
दािनएलको पुःतकमा अत्यन्तै उल्लेखनीय व्यिक्तको िचऽण गिरएको
छ। सु मा त्यसलाई "मािनसको पुऽ" (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 "परमेँवर जःतो अ

को छ र?" हो।

फारसका राजासँगको सं घषर्मा गािॄएललाई सहयोग गनर् उहाँ आउनुहन्ु छ

(दािनएल १०:१३)। त्यस ःवगर्को जीवलाई ःवगर्दूतले " ितॆा राजकुमार
िमखाएल " भनेर सम्बोधन गरे का छन् (दािनएल १०:२१)। दािनएलको

्
पुःतकमा िमखाएर फेिर पिछ दे खा पछर्न।
त्यसबेला उनी परमेँवरका

जनह को पक्षमा उिभने भनेर भिनएको िथयो (दािनएल १२:१)। यहू दा ९

अनुसार िमखाएललाई ूधानदू त वा ःवगर्दूत भिनएको छ। जब मोशाको

मृत्युभयो त्यसमािथ शैतानले मेरो भन्दा िमखाएलले उसँग झगाडा गरे का िथए

र मोशालाई पुन त्थान गिरएको िथयो। ूकाश १२:७ले ःवगर्का सेनाह को

अगुवा भनेर ूकट गिरएको छ। उहाँले शैतान र उसँग पितत भएका
ःवगर्दूतह लाई परा

गनुह
र् न्ु छ। िमखाएल अ

कोही नभएर येशू भी

ु न्ु छ। पिसर्या वा फारस साॆाज्यको उच्च सेनाध्यक्ष िथयो जो मानव
हुनह
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जाितको पछािड आित्मक शिक्त िथयो। त्यसरी नै परमेँवरका जनह को

ु न्ु छ। उहाँ सेनाह को ूमुख हुनह
ु न्ु छ। ितनीह को
िनिम्त िमखाएल हुनह

िनिम्त आफू अिघ सरे र शैतानसँग लड्नुहन्ु छ र जगतमा भइरहे को जगतव्यापी

यु लाई ितनीह को िनिम्त िजत्नुहन्ु छ।

ु यो? हेनह
यस जगतव्यापी यु मा येशूले कसरी िजतेर िबजेता हुनभ
र्ु ोस्

कलःसी २:१५ "उहाँले ूधानताह

र शिक्तह लाई िन:शःऽ पारी ती सबैमािथ

बूसमा िवजय ूाप्त गनुभ
र् यो, र ितनलाई खुल्लमखुल्ला तमाशा बनाइिदनुभयो।"
जब हामी दु का शिक्तह को सामना गछ तब हाॆो सवर्ौे

िबजेता

वा च्यािम्पएन येशूमािथ िवँवास र भरोसा राख्न सक्छ । आफ्नो सावर्जिनक

सेवाकायर् थाल्नुभन्दा अिघ येशूले शैतानलाई हराइ िदनुभएको िथयो। म भूिममा

येशूलाई िविभ

ूलोभनमा फसाएर नाश गनर् खोज्दा शैतानमािथ येशूले नै

िजत्नुभएको िथयो। उहाँ अनेक

दु

आत्माका फौजह सँग िभड्नुहन्ु छ र

उहाँले उहाँका जनह लाई अन्धकारको शिक्तबाट छु टाउनुहन्ु छ। आफू बुसमा

र् ु " भनेर येशूलाई िनराश पानर्
मन िनधो गनुभ
र् एको बेलामा पऽुसले "यसो गनुह
खोजेको बेलामा शैतान पऽुस ारा बोलेको िथयो र त्यसबेला उहाँले त्यसलाई

हप्काउनुभएको िथयो। जब येशूले आफ्ना चेलाह लाई अिन्तम वचनह
भ ुभएको िथयो त्यसबेला आफ्नो मृत्यु शैतानसँगको यु

भएको घोषणा

शैतानसँग िनणार्यक िवजय ूाप्त गरे र अन्त्य

गनुभ
र् एको िथयो। तर त्यो यु

हुनेछ भनेर यसरी बोल्नुभएको िथयो "३१ अब यस सं सारको न्याय हुन्छ।

यस सं सारको शासक बािहर फािलनेछ। ३२ अिन जब म पृथ्वीबाट
उचािलन्छु , म सबै मािनसलाई आफूितर िखँच्नेछु।” ३३ उहाँको मृत्यु कुन

ूकारले हुने हो, सो स त
े िदनलाई उहाँले यसो भन्नुभएको िथयो।" (यूहन्ना

१२:३१-३३)।

कितपय समयमा हामी यताउित हे छ , सबैितर खराबै खराब दे ख्छ ।
ॅ ै

ॅ , हत्यािहं सा, अनैितकता, रोगव्याधी, आत , िनराशा, आत्महत्या

आिदह

सवर्ऽ फैिलएको हामी दे ख्दछ । मानव हाड छाला र रगत नभएको

शऽुले मानव जीवनलाई जताततै िनदर्यीतिरकाले आबमण गिररहे को छ। तर

यिद

हामी

येशूको

पक्षमा

छ

भने

जुनसुकै

किठन

सं माम

हामीले

लड्नुपरे तापिन हाॆो िनिम्त येशूले लड्नुहन्ु छ र उहाँ हाॆो िवजयी राजकुमार र

ु न
ःवगर्को मूल पूजारी भएर हाॆो पक्षमा खडा हुनह
ु ेछ।
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यिद हामीले येशूूित आःथाको जीवन िबताइरहेकाछ

भने रोमी

८:३१-३९मा िदइएको ूित ा अनुसार हामीले पिन वाःतिवक पमा िवजयी
जीवन िबताइरहेका छ

भ े अनुभिू त कसरी पाउने? हेनह
र्ु ोस्, "३१... यिद

परमेँवर हामीतफर् हुनहु न्ु छ भने, हाॆो िव

को हुन्छ? ३२ जसले आफ्नै िनज

पुऽलाई बाँकी राख्नुभएन, तर हामी सबैका िनिम्त उहाँलाई िदनुभयो, के उहाँले
हामीलाई सबै थोक पिन उहाँकै साथमा िदनुहन
े ै न र? ३३ परमेँवरका
ु छ
च ुिनएकाह का िव

मा कसले अिभयोग लाउनेछ? धमीर् ठहराउने परमेँवर नै

हुनहु न्ु छ भने, ३४ दण्डको आ ा िदने को हो? मन त भींट येशू, हुनहु न्ु छ, जो

मरे काह बाट जीिवत पािरनुभयो, र परमेँवरको दािहने बाहुलीतफर् हुनहु न्ु छ, र

हाॆा िनिम्त मध्यःथ पिन गनुह
र् न्ु छ। ३५ कसले हामीलाई भींटको ूेमबाट
अलग गन? के स ंटले, अथवा दु:खले, वा खेदोले, वा अिनकालले, वा नग्नताले,

अथवा खतराले वा तरवारले? ३६ यःतो लेिखएको छ, “तपाईंको खाितर हामी
िदनभिर मािरन्छ , कािटने भेड़ाह जःतै हामीह

गिनएका छ ।” ३७ होइन, यी

सबै कुरामा हामीलाई ूेम गनुह
र् न
ु े ारा हामी िवजेताह भन्दा पिन अझ बढ़ी छ ।
३८ िकनिक म यो पक्का गरी जान्दछु , िक मृत्युले वा जीवनले, ःवगर्दूतह ले

वा ूधानताह ले, वतर्मानका कुराह ले वा पिछ हुने कुराह ले, वा शिक्तह ले,

३९ उचाइले वा गिहराइले, वा सारा सृिंटमा भएका कुनै पिन कुराले, भींट येशू

हाॆा ूभ ुमा भएका परमेँवरको ूेमबाट हामीलाई अलग गनर् सक्नेछैन।"
उपसं हार:
थप जानकारी:

"'यो फारसका राज्यको राजकुमार मेरो िखलाफमा एक्काइस

िदन

भनेर

उिभयो'

गािॄएलले

घोषणा

गदर्छन्,

'तर

हे र

त,

मुख्य

राजकुमारह को एक राजकुमार िमखाएल मलाई सहायता गनर् आउनुभयो, र

म पिसर्या वा फारसका राजाह सँग रिहरह' दािनएल १०:१३। परमेँवरका
जनह को पक्षमा ःवगर्ले गनर् सक्ने सबै काम गिरसकेको िथयो। अन्तमा
परमेँवरका जनह

िवजयी भएका िथए र राजा कोरे श वा साइरसको कालभिर

शऽुका शिक्तह लाई अंकुश लगाइएको िथयो। साढे सात वषर्सम्म राज गन

उनका छोरा क्यािम्बससको राज्यकालभिर शऽुका शिक्तह लाई परमेँवरको

जनह को िव

चल्न िदइएको िथएन।"-एलेन जी

िक स, पृ. ५७२बाट

पान्तिरत।
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ाइट, ूोफेटस् एण्ड

"ःवगर्को राजालाई दािनएलले दे ख्न पाउनु उनको िनिम्त ठू लो
सौभाग्य

िथयो।

थरथर

काँपीरहे का

आफ्ना

सेवकलाई

उहाँले

सान्त्वना

ूाथर्नाको

जवाफमा

िदनुहन्ु छ। उनको ूाथर्ना ःवगर्मा सुिनयो भनेर उहाँले दािनएललाई आँवाःत

पानुभ
र् एको

िथयो।

पिसर्याको राजाको

दािनएलको

िनरन्तर

र

जोडदार

दयमा काम गनर् ःवगर्दूत गािॄएललाई पठाइएको िथयो।

जब दािनएलले तीन हप्तासम्म उपबास बसेर ूाथर्ना गिररहे का िथए तब

परमेँवरको आत्माको ूभावलाई वेवाःता गिररहे का िथए। तर ःवगर्को मुख्य

ु न्ु छ, उनलाई हठी राजाको
ःवगर्दूत िमखाएल जो ःवगर्को राजकुमार हुनह

दय

फकार्उन पठाइएको िथयो। त्यसले गदार् दािनएलको ूाथर्नाको जवाफ िदन

केही िनणार्यक काम गन पक्षमा उनी गए।"-एलेन जी

लाइफ, पृ. ५१बाट

पान्तिरत।

ाइट, द सािन्क्टफाइद

िचन्तनमनन्:
अ.

इसाई इितहासमा परमेँवर र शैतानको बीचमा भइरहेको महान् र
िववािदत यु
िवँवासीह

वा िभषण सं घषर्को सत्यलाई दे ख्न हामी पिहला
नभएतापिन हामी सेभेन्थ-डे एडभेिन्टःटह ले "महान्

िववािदत यु " को िवषयबःतुलाई जोडदार िसकाइरहेकाछ । हाॆो
पृथ्वीमाऽ होइन तर सारा जगत नै भी

र शैतानको यु भूिम भएको

धारणालाई हामी जनसमक्ष रािखरहेका छ । यस सं सारमा जिन्मने

ूत्येक मानव ूाणी त्यस यु मा सहभािग हुन्छ भ े कुरालाई पिन

हामी िवँवास गदर्छ । सनातन सृि कतार् परमेँवरलाई िवँवास

ँ
नगन मािनसह ले पिन हामी कुनै न कुनै अ ँय शिक्तसग
लिडरहेका छ भनेर ःवीकारीरहेका छन्। येशू र शैतानको बीचमा

भइरहेको महान् यु मा तपाईँको आफ्नै अनुभव के छ? तपाईँकै

जीवनमा त्यो वाःतिवकता भएको कसरी पिहल्याउनुभएको छ?
तपाईँले के िसक्नुभयो जसले गदार् सं घषर् गिररहेका अ लाई पिन

आ.

तपाईँ सहायता गनर् सक्नुहन्ु छ?

एिफसी ६:१०-१८ हेनह
र्ु ोस्। पावलले हाॆो जीवन यु मा जाने

सेनाह को जःतो छ र सेनाले िभन हितयारह
हामीले

पिन िभनुप
र् छर्

भनेर उनले

आित्मक

हामीलाई कसरी

पमा

सम्झाउन

खोज्छन्? हेनह
र्ु ोस्: "१० अब अन्त्यमा, ूभ ुमा र उहाँका शिक्तको
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सामथ्यर्मा बलवान् होओ। ११ िदयाबलसका युिक्तह का िव

मा

खड़ा हुन सक्नलाई परमेँवरका सारा हातहितयार धारण गर। १२
िकनिक हामीह को यु
ूधानताह का िव
सांसािरक

दुं

ाइँका

, शिक्तह का िव

शासकह का
आित्मक

शरीर र रगतको िव
िव

सेनाह का

र

िव

होइन, तर

, वतर्मान अन्धकारका

ःवगीर्य

ःथानह मा

हो।

१३

भएका

यसैकारण

परमेँवरका सारा हातहितयार उठाओ, र यसरी खराब िदनको सामना
गनर् सक, र सबै काम गरे र खड़ा हुन सक्ने होओ। १४ यसकारण
आफ्ना कम्मर सत्यले कसेर, धािमर्कताको छाती-पाता लाएर खड़ा
होओ, १५ र खु ामा िमलापको सुसमाचारका जु ा लाएर तयार
होओ। १६ साथै िवँवासको ढाल उठाओ, जसबाट ितमीह

दुंटका

सबै अिग्नबाण िनभाउन सक्नेछौ। १७ मुिक्तको टोप लगाओ, र

पिवऽ आत्माको तरवार लेओ, जोचािहँ परमेँवरको वचन हो। १८
सारा ूाथर्ना र िनवेदनसाथ सब समय पिवऽ आत्मामा ूाथर्ना गर।
यस उ ँे यले लगनशील र सतकर् भएर सबै सन्तह का िनिम्त

ूाथर्ना गिररहो।"
इ.

दािनएललाई दुई पल्ट "िूय" भनेर सम्बोधन गिरएको छ (दािनएल
९:२३, १०:११)। यसले गदार् ःवगर् र पृथ्वीको बीचमा कितको

िनकट सम्बन्ध रहेछ भ े कुरा कसरी दे खाइन्छ? कितपय नािःतक
ँ त्यो कुरा
वा परमेँवरको अिःतत्व अःवीकार गनह को िबचारसग

कसरी बािझन्छ? बाइबलमा वा दािनएलकै मािमलामा परमेँवर

हाॆो निजक हुनहु न्ु छ भ े आशाले हामीलाई कसरी सं चालन
गनुप
र् दर्छ?
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कथा ११
मानव ॅण
ू जो मनर् अःवीकार गदर्छ
िभक्टोर हलबटर्

ु ीलाई भने "मलाई दु:ख लाग्छ। तपाईँको
डाक्टरले फुसेइ सुजक

ु न्ु छ। तर उनी आजै मन्छर्न ् वा भोिल नै जःता छन्।"
ौीमान् धेरै जवान हुनह

यो समाचारले त णी जापािनज आमाको दय िछयािछया भयो। उनी पानी
िलने िनहुँमा नदीमा गएर त्यही ँ हाम्फालेर मन िवषयमा सोच्न थािलन् तर त्यसै
बखत दुई जना कालो सुट लगाएका मािनसह

त्यहाँ दे खा परे ।

् "
फुसै इको दु:ख सुनेपिछ एक जना मािनसले भने "धै यध
र् ारण गनुस
र् ।

अक ले पिन "हो, धै यध
र् ारण गनुप
र् छर्।" अिन एकै िछनमा ती मािनसह

हराए।

त्यहाँबाट

ु ीमा केही साहस आयो।
ती मािनसह ले िदएको हौशलापिछ सुजक

उनी घर फिकर्न् र आफ्नो ौीमानको ःयाहारसुसार गनर् थािलन्। उनको
ौीमान् िमट्सुहा

जापानमा िकसानी िथए। उिन टी.बी. रोगले मःत िथए।

ु ी दोॐो बच्च पाउन गभर्वती भइन्। तर िमट्सुहा लाई आफ्नी
फेरी सुजक

ौीमतीले आफूिबनै दुई छोराछोरीह लाई कसरी पाल्ने होिलन् भ े िचन्ता
भयो। ौीमान् र ौीमतीको बीचमा छलफल भयो। आिखरमा उनकी

ौीमतीले गभर्पतन गनर् मञ्जुर गिरन्। सरकारले पिन ितनीह को चाहनालाई
अनुमोदन गर्यो।

ु ीले औषधी पसलबाट गभर्पतन गन कडा औषधी िकिनन्। त्यस
सुजक

ु ीलाई भिनन् िक त्यो औषधी एकदम कडा छ र त्यसले गभर्पतन
पसलेले सुजक

गरे रै छाड्छ।

"औषधी

खादा

होिसयार

ु ोस्।
हुनह

डाक्टरले

भनेको

भन्दा

धेरै

नखानुहोस्। नऽ भने तपाईँकै जीवन पिन जोिखममा पनर् सक्छ" सतकर् गराउँदै

औषधी पसलले भिनन्।

ु ीले त्यो औषधीको पिहलो माऽा खाइन् जसले उनको गभर्लाई
सुजक

पतन गदर्थ्यो। तर उनको गभर्मा भएको ॅण
ू चलेको उनले थाहा पाइन्। अिन

के गन होला भनेर उनी

न थािलन् "मेरो बच्चा अझै िजउँदै छ!" अक िदन

पिन उनले फेिर औषधी िलइन् र तेॐो िदनमा पिन त्यो गभर्पतन गन औषधी

खाइन्। तर उनीिभऽ भएको ॅण
ू वा वच्चा चिल नै र ो। अत्यन्तै िनराश
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भएर उनले चािहनेभन्दा धेरै अथार्त सबै औषधी उनले िपइन्। तै पिन बच्चा
चलेको चलै भयो।

"म त पत्यारै गनर् सिक्दन"ँ आफ्नो ौीमानलाई उनले सुनाइन्।

ु ी र
समय पुगेपिछ ःवःथ्य बालकको जन्म भयो। धेरै मिहनापिछ सुजक

उनको ौीमान् िमट्सुहा ले सुसमाचार ूचार सभामा भाग िलए। बालक
आकेरीको पिहलो जन्म िदनमा ितनीह ले बिप्तःमा िलए।

"ितनीह को बिप्तःमाको िदनले मलाई सधै यो याद िदलाउँछ िक

मेरो जीवन बचाउन परमेँवरले हःतक्षेप गिर मेरी आमाको गभर्बाट मलाई
बचाउनुभयो। मेरा बाबुआमा मेरो गाउँको पिहलो एडभेन्टःटह
ूा

वयोबृ

िथए" अवकाश

ु ीले भने। उनी नथर्रन एिशया
जापानीज पाःटर अकेरी सुजक

पािसिफक िडिभजनको मुख्य सिचब भएर एडभेिन्टःट चचर्मा सिबय भएका
िथए।

अिकरो कुन अवःथामा जिन्मए भनेर मेरो आमाले मलाई म तीस वषर्

हुँदा सुनाएकी िथइन्। जब मेरी आफ्नै आमाले मलाई यो कुरा सुनाइन् तब

मलाई भयानक धक्का भएको महसुस गर। ममािथ ठू लो बळ परे को अनुभव

गर। मेरो पूरै शरीर काँपीरहे को िथयो" उनले सुनाए।

परमेँवरको अत्यन्तै महान् ूेमूित आभारी हुँदै उनले यो सोचे िक म

परमेँवरको अमूल्य उपहार हुँ।
त्यही ँ समयदे िख उनले आफ्नो जीवन परमेँवरमा पु:न समपर्ण गरे का

िथए। "मेरो ज्यान बचाउन परमेँवरले मेरो आमाको गभर्मा हःतक्षेप गनुभ
र् यो"
परमेँवरूित आभारी हुँदै अिकरोले भने।
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