
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

यस अध्यायका मूल पदह : दािनएल ३, ूकाश १३:११-१८, ूःथान २०:३-
६, व्यवःथा ६:४, १ कोरन्थी १५:१२-३६ र िहॄू ११। 

यस अध्यायको मूल सार पद: "हामीले सेवा गनर् परमेँ वर दनदन बिलरहेको 
आगोको भ ीबाट उ ार गनर् सक्षम हनुहुनु्छ र हे महाराजा, तपाईँको हातबाट 
हामीलाई पिन उ ार गनुर्हनेुछ" (दािनएल ३:१७ पान्तिरत)। 

    ती तीन यवुाह ले पिवऽ आत्माबाट ूिेरत भएर तत्कालीन िवँ व 
साॆाज्यको सॆाट र उनको रा सम्मखु आफ्नो िवँ वासको गवाही िदँदै यो 
जाहेरी गरे िक ितनीह ले सेवा आराधना गन गरेका परमेँ वरमाऽ सत्य र 
जीिवत परमेँ वर हनुहुनु्छ। जनु िनणार्यक वचन ारा ितनीह को आःथाको 
ूदशर्न ितनीह ले गरे त्यसमा ितनीह को नीितह  ःप पमा ूःततु गरेका 
िथए। सनातन सिृ कतार् परमिपता परमेँ वरको आराधना गनुर्पन नीितलाई 
पन्छाएर आफैले ःथापना गरेका मूितर्ह लाई भगवान भनेर पूजा गन ूविृत 
भएका जोसकैुलाई पिन जीिवत परमेँ वरको महानता र शिक्तलाई  देखाउन र 
उहाँमाऽ ौ ायोग्य र पूजनीय हनुहुनु्छ भनेर देखाउन उहाँका सेवकह  
जनुसकैु मोल चकुाउन पिन तयार हनुपुछर्। उहामँाऽ मािनसह को सम्मान, 
आदर र आराधनाको योग्य हनुहुनु्छ र आफ्नो जीवनको मोललाई नै जोिखममा 
परेरपिन मानव िनिमर्त मूितर्को पूजा गनर् कुनै सम्झौता गदनन ्भ े ूितब तामा 
उहाँका जनह  अिडग रहनपुछर्।  हामी यगुको अन्तमा रिहरहेकाह को िनिम्त 
ती िहॄू यवुाह ले िसकाएको पाठलाई हमीले हाॆो काँधमा भएको िजम्मेवारी 
सम्झन ु पछर्।"-एलेन जी ाइट, इन हेभेन्ली प्लेसेस, प.ृ १४९बाट 
पान्तिरत। िव ानको यगुभन्दा अिघ र अन्धिवँ वासको यगुमा मतृ्यकुो धम्की 

िदएर कुनै वःत ुवा थोकको पूजा नगदार् ितनीह लाई अितवादी भएको भनेर 

४  आगोको भ िटदेिख आगोको भ िटदेिख 
दरवारस मदरवारस म  
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पिन भिनयो होला। तर जब वै ािनक, दाशर्िनक वा िविभ  विु जीिवह को 
ूयासमा िविभ  वादह ले यो संसारलाई ितु गितमा अगािड बढाइरहेको हनु्छ 
तब ती िहॄू यवुाह ले सामना गिररहेको “कसको  पूजा गन” भ े चनुौित 
परमेँ वरका जनह को अगािड खडा गिरनेछ भनेर बाइबलले ःप पमा 
बताउँदछ। तर ती यवुाह को समयमा केवल ःथानीय बेिबलोनमा माऽ 
त्यसको सामना गनुर्परेको िथयो भने यगुको अन्तमा त्यःतै खालको धम्की र 
चनुौित िवँ वव्यापी पमा हनेुछ। त्यसकारण तत्कालीन िवँ व साॆाज्यको 
सॆाटको साम ु ती िहॄू यवुाह ले सामना गरेको जोिखमपूणर् चनुौित र 
ितनीह ले गरेको  िनणर्यले यो भेद खलुाउँछ िक येशूको आगमन नहञु् जेल 
परमेँ वरमा आःथावान जनह ले पिन त्यही खालको जोिखमपूणर् िवषयह को 
सामना गिररहनपुनछ भनेर बाइबलले ःप पमा बताउँछ। 
 

१. सनुको मूितर् वा ूितमा 
     दािनएल ३:१-७ पढ्नहुोस।् सबैलाई आकिषर्त गनर् भगवान भिन 
ठािनएको भव्य मूितर्को िनमार्ण गनर् राजालाई कसले ूिेरत गर् यो? हेन ुर्होस ्"१ 
राजा नबूकदनेसरले तीस िमटर अग् लो र तीन िमटर चौड़ा भएको सनुको एक 
मूितर् बनाए र त् यसलाई बेिबलोनको ूदेशमा िः थत दूरा नाम गरेको मैदानमा 
ः थापना गरे। २ त् यसपिछ उनले त् यो मूितर् अपर्ण गनर्लाई ूान् तका बड़ाहािकम, 

इलाका अिधकारी, राज् यपाल, सल् लाहकार, कोषाध् यक्ष, उच् च न् यायाधीश, तल् लो 
अदालतका न् यायाधीश तथा सम् पूणर् ूान् तीय अिधकृतह लाई भेला गरे। ३ 
यसकारण ूान् तका बड़ाहािकम, इलाका अिधकारी, राज् यकाल, सल् लाहकार, 
कोषाध् यक्ष, उच् च न् यायाधीश, तल् लो अदालतका न् यायाधीश तथा सम् पूणर् ूान् तीय 
अिधकृतह  राजा नबूकदनेसरले खड़ा गरेको त् यस मूितर्लाई अपर्ण गनर् भेला भए 
र त् यसको अिग उिभए। ४ तब सो कुराको घोषणा गनले चक  ः वरमा कराएर 
भन् यो, “हे मािनसह , जाितह  र िविभन् न भाषा बोल् नेह , ितमीह लाई यो हकुुम 
भएको छ: ५ ितमीह ले नरिस ा, बाँसरुी, वीणा, सार ी, िसतार, न् याउली-बाजा र 
सबै िकिसमका बाजाको ः वर सनु् ने िबि कै राजा नबूकदनेसरले ः थापना 
गनुर्भएको सनुका मूितर्को अिग घोप् टो परेर ितमीह  सबैले दण् डवत ् गनुर्पछर्। ६ 
घोप् टो परेर दण् डवत ् नगन जोसकैु पिन तु न् तै दिन् करहेको आगोको भ ीमा 
फािलनेछ।” ७ यसैकारण नरिस ा, बाँसरुी, वीणा, सार ी, िसतार, न् याउली-बाजा र 
सबै िकिसमका बाजाह को ः वर सनु् ने िबि कै िविभन् न भाषा बोल् ने जाित-जाितका 
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मािनसह  सबैले घोप् टो परेर नबूकदनेसर राजाले ः थापना गरेको सनुको 
मूितर्लाई दण् डवत ् गरे।"  

     राजाले देखेको सपना र उनले बनाएको मूितर्को बीचमा केही समयको 
अन्तराल िथयो। उनको सपनाको अथर् दािनयलले खोिलिददा उनी अत्यन्तै 
ूभािवत त भएका िथए तर उनले आफ्नो िदमागबाट मूितर्लाई पन्छाउन 
सकेका िथएनन।् अझ उनीपिछ अक  शिक्तले बेिबलोन साॆाज्यलाई चक्नाचरु 
पािर अकले शासन गनछ भ े कुरो त उनको िनिम्त अस  भइरहेको िथयो। 
सपनामा देखेको मिुतर्को सनुको टाउकोलेमाऽ आफूलाई इि त गरेको कुरामा 
उनी संत ु  िथएनन।् उनी चाहन्थे िक सारा मूितर् सनुको होस ् र आफ्नो 
राज्यको गौरब िवँ वको इितहासभिर रिहरहोस ्भ े उनको चाहनालाई उनले 
ूजाह को साम ुअवगत गराउन चाहेका िथए। 

    यःतो खालको घमण्ड वा अहंकार बाबेलको धरहरा बनाउने 
मािनसको िदमागमा पिन िथयो। ितनीह को अिभमानले परमेँ वरको 
अिःतत्वलाई नै चनुौित िदने ूयास गरेको िथयो। यहाँ पिन राजा नबूकदनेसरले 
उनको अिभमान र अहंकारमा कुनै कमी नभएको उनले देखाएका िथए। 
उनको राज्यकालमा बेिबलोनको  सभ्यता उच्च िशखरमा पगेुको िथयो, उनको 
ूभाव तत्कालीन िवँ व िथयो। बेिबलोनको सॆा  भएर उनले ठूला ठूला 
उपलिब्धइह  हािसल गरेका िथए। अब उनले ःथापना गरेको संसार िबःतारै 
िबलाउनेछ भ े कुराले उनलाई िपरोलेको िथयो। त्यसकारण उनको गौरब, 
मह वकाँक्षा र ःवाथर्लाई उचाली राख् न र आफ्नो राजनैितक शिक्तको ूदशर्न 
गनर् उनले भयानक मूितर् खडा गरे। उनीूित बफादार रहने सबैले त्यस 
मूितर्लाई ढोग्नै पन कडा हकुुम उनले जारी गरेका िथए। त्यो मूितर्ले राजा वा 
देवतालाई औलँ्याउँछ िक औलँ्याउँदैन भ े कुरामा ःप  नभएतापिन पौरािणक 
संसारमा धमर् र राजनीित छु ै हनुपुछर् भ े नीित ःप  िथएन र त्यो अवधारणा 
िथयो भ  पिन सिक । 

     सत्य परमेँ वरको पिहचाना गनर् राजा नबूकदनेसरले दईु पटक अवसर 
पाएका िथए भ े कुरालाई हामीले सम्झनपुछर्। ूथम पटक, जब उनले चार 
जना िहॄू यवुाह लाई परीक्षा गरेका िथए तब उनले बेिबलोनका अ  िव ाथीर् 
वा विु जीिवह भन्दा ती यवुाह  दश गणुा ानी भएको उनले थाहा पाएका 
िथए। अिन जब उनले सपना देखे तब बेिबलोनका कुनै बिु जीिव तथा 
ज्योितषीह ले उनको सपना र सपनाको अथर् भ  सकेका िथएनन।् राजाको 
िदमागमा खेिलरहेको कुरा दािनएलले ःप पमा बताइिदएका िथए। राजाको 
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सपना र त्यसको रहःय पिन दािनएलले खलुाएका िथए। त्यसबेला राजाले 
दािनएलका परमेँ वरको िविश ता वा ौे तालाई ःवीकार गरेका िथए। तर 
परमेँ वरको बारेमा ती िहॄूह ले गवाही िदएतापिन आफू मूितर्पूजाबाट नफिकर् ने 
िनणर्य राजाले गरेका िथए। िकन त? अिभमानको कारणले हनुसक्छ वा 
रा को गौरबको िनिम्त मूितर्पूजा कायम राख् नपुन उनको चाहना िथयो। आफ्ना 
सबै  गौरब, यश, सम्पि , खजाना, उपलिब्धह , बौि क ःथापना र 
संरचनाह  एक िदन ध्वःत हनेुछन ् भ े वाःतिवकतालाई पापी मािनसह ले 
ःवीकादनन।् जब हामी हाॆो उपलिब्धह तफर्  बढी ध्यान िदन्छौ र अनन्त 
राज्यको अगािड ितनीह  केही पिन होइन भ े कुरा िबसर्न्छ  तब हामी पिन 
सानो नबूकदनेसर जःतै हनु पगु्छ । 

    अनेक  चलाखीपूणर् तिरकाह ारा नबूकदनेसर फसेको धरापमा हामी 
पिन नफःन कसरी सजग रहने? 
 

२. मूितर्लाई ढोग्न वा पूजा गनर् गिरएको आ ान वा उदीर्   

           दािनएल ३:८-१५ र ूकाश १३:११-१८ पढ्नहुोस।् ती दईु 
अंशह लाई तलुना गरेर पढ्नहुोस।् दािनएलको समयमा जे भएको िथयो त्यही 
खालको पिरिःथित भिवंयमा पिन हनेुछ भनेर देखाइएको कुरालाई हामीले कसरी 
हेन? हेन ुर्होस ्दािनएल ३:८-१५ "८ यसै बेला केही ज् योितषीह  अिग सरेर 
यहूदीह का िव मा अिभयोग लगाए। ९ ितनीह ले राजा नबूकदनेसरलाई 
भने, “महाराजा, अमर रहून ्! १० हजूरले हकुुम गनुर्भएको छ, िक हरेक जसले 
नरिस ा, बाँसरुी, वीणा, सार ी, िसतार, न् याउली-बाजा र सबै िकिसमका बाजाह को 
ः वर सनु् छ, त् यसले घोप् टो परेर सनुको मूितर्लाई दण् डवत ् गनुर्पछर्। ११ अिन 
जसले घोप् टो परेर दण् डवत ् गदन, उसलाई दिन् कएको आगोको भ ीमा 
फािलनेछ। १२ तर केही यहूदीह  छन ्, जसलाई हजूरले बेिबलोनको ूान् तमािथ 
शासन गनर् िनयकु्त गनुर्भयो, जसका नाउँ शिक, मेशक र अबे  नगो हनु ्। हे 
महाराजा, ियनीह ले हजूरलाई टेदनन ्। ियनीह  न त हजूरका देवताह लाई 
पजु् छन ्, न हजूरले ः थापना गनुर्भएको सनुको मूितर्लाई दण् डवत ् गछर्न ्।”  १३ 
रीसले चरू भएर नबूकदनेसरले शिक, मेशक र अबे  नगोलाई ल् याउने हकुुम 
गरे। यसकारण यी मािनसह  राजाकहाँ ल् याइए, १४ र नबूकदनेसरले 
ितनीह लाई भने, “ए शिक, मेशक अबे  नगो, के यो कुरा सत् य हो, िक ितमीह  
मेरा देवताह को सेवा गदनौ वा मैले ः थापना गरेको सनुको मूितर्लाई दण् डवत ् 
गदनौ? १५ अब यिद ितमीह ले नरिस ा, बाँसरुी, वीणा, सार ी, िसतार, न् याउली-
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बाजा र सबै िकिसमका बाजाह को आवाज सनु् ने िबि कै मैले बनाएको मूितर्लाई 
दण् डवत ् गनर् तयार भयौ भने धेरै राॆो हनेुछ। तर यिद ितमीह ले यसलाई 
दण् डवत ् गरेनौ भने, तु न् तै दिन् करहेको आगोको भ ीमा ितमीह  फािलनेछौ। 
तब कुन देवताले ितमीह लाई मेरो हातबाट बचाउन सक् ला?” र ूकाश 
१३:११-१८ "११ अिन पथृ् वीबाट िनिः करहेको अक  एउटा पश ु मैले देख। 
त् यसको पिन थमुाका जः तै दईु वटा सीङ िथए, र अिज रजः तै त् यो बोल् दथ् यो। 
१२ त् यसले पिहलो पशकुो उपिः थितमा त् यही पशकुो सारा अिधकार चलाउँदथ् यो, 
र पथृ् वी र त् यसका सम् पूणर् बािसन् दाह लाई पिहलो पशकुो पूजा गनर् लाउँथ् यो, 
जसको घातक चोट िनको भएको िथयो। १३ मािनसका आखँाको अिग 
आकाशबाट पथृ् वीमा आगो झानजः ता ठूला-ठूला िचन् हह  पिन त् यसले गर् यो। 
१४ पिहलो पशकुो उपिः थितमा जनु चमत् कार देखाउने शिक्त त् यसलाई िदइएको 
िथयो, त् यही ारा त् यसले पथृ् वीका बािसन् दाह लाई बहकायो। तरवारको चोट 
खाएर पिन जीिवत भएको त् यस पिहलो पशकुो सम् मानमा एउटा मूितर् बनाउने 
हकुुम त् यसले ितनीह लाई िदयो। १५ त् यस पिहलो पशकुो मूितर्मा सास 
हािलिदने अनमुित त् यसलाई िदइयो, यस हेतलेु िक पशकुो त् यो मूितर् बोल् न 
सकोस ्, र त् यस पशकुो मूितर्लाई नपजु् नेह  मािरऊन ्। १६ अिन त् यसले साना र 
ठूला, धनी र गरीब, फुक् का र कमारा सबैलाई ितनीह का दािहने हात वा 
िनधारमा छाप लगाउन लायो। १७ त् यो छाप नभईकन कसैले पिन िकनमेल 
गनर् नपाउने भयो। त् यो छापचािहँ त् यस पशकुो नाउँ वा त् यसका नाउँको संख् या 
हो। १८ बिु म ा यसैमा छ: जसको समझ छ, त् यसले त् यस पशकुो संख् या 
जोडोस ्, िकनिक त् यो कुनै मािनसको संख् या हो, र यो संख् याचािहँ छ सय छयस ी 
हो।" 

     राजाले ःथापना गरेको सनुको मूितर् डरुाको टँुडीखेलमा उभ्याइ 
रािखएको िथयो। डरुाको अथर् त्यस बेलाको चल्ने भाषा आकािडयन भाषामा 
"पखार्लले घेिरएको ठाउँ" भ े हनु्छ। त्यो ठाउँ ठूलो र पिवऽ ःथल भएको 
भान हामीलाई िदइन्छ। त्यस मूितर्को पिरसरमा आगोको भ ी राख्नकुो अथर् 
बेदी पिन हनुसक्छ। जब बेिबलोनका मािनसह ले पूजा पाठ गदर्थे तब 
बाजाह  पिन बजाउँथे। त्यसकारण बाजाह  पूजाको कायर्बमको एक भाग 
िथए। बेिबलोन सभ्यतामा चलेका सात थरीका बाजाह को नाउँ उल्लेख 
गिरएको छ। सात शब्दले ितनीह ले गन आराधना पिरपक् व र ूभावकारी 
भएको त्यस बेलाको चलनले देखाएको िथयो। आज पिन हामी माझ िविभ  
पक्षबाट नयाँ जीवनशैली र नयाँ दशर्न वा वादह  अपनाइयोस ् भ े बािढ 
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ओिलर्रहेकै छन।् परमेँ वरको वचनमा व्यक्त गिरएको उहाँको अिधकारलाई 
त्याग्न ती मानव धारणाह ले उक्साइरहेको छ। परमेँ वरूित रहेको हाॆो 
बफादािरतालाई बेिबलोन साॆाज्यबाट बचेका वा बाँकी रहेका आधिुनक 
उ रािधकारीको साम ुआत्मसमपर्ण गर भनेर िविभ  िनकायह ले हामीलाई 
कर गिररहेकै छन।् संसारमा भइरहेका िविभ  ूितःपधार् वा होडबाजी, लालसा 
वा ूलोभन अथार्त ्आखँा वा मनलाई लोभ्याउने खालका िःथितह ले हामीलाई 
बादलले झ छोिपरहेको छ। तर हाॆो िन ा परमेँ वरमा नै हनुपुछर् भ े कुरा 
हामीले गम्भीरताका साथ याद गिररहनपुछर्। 

   भिवंयवाणीको समय तािलका अनसुार हामी संसारको इितहासको 
अिन्तम िदनह मा छ । पशकुो मूितर् वा ूितमाको पूजा गर वा आराधना गर 
भनेर यस संसारका मािनसह लाई आदेश िदइएको छ भनेर ूकाश १३ले 
बताउँछ। त्यो पूजा वा आराधना गन िनकायलाई यस पथृ्वीका सारा 
मािनसह  चाहे त्यो सानो होस ्वा महान ्होस,् धनी होस ्वा गिरब होस,् दास 
होस ्वा फुक् का होस ्सबैले त्यसको पूजा गर र ितनीह को दािहने हात वा 
िनधारमा त्यस ूितमाको छाप लेऊ भनेर ितनलाई सम्बोधन गिरएको छ 
(ूकाश १३:१६)। 

   छ थरीका मािनसह लाई पशकुो ूितमाूित बफादािरता जनाउन ुभनेर 
आदेश िदएको छ। ती मािनसह  "ठूला, साना, धनी, गिरब, दास र मािलक 
वा फुक् का" हनु।् पशकुो नाउँको नम्बर ६६६मा पिन ६लाई नै जोड 
िदइएको छ। त्यसको अथर् अिन्तम िदनमा िबध्वंस हनेु बेिबलोनले राजा 
नबूकदनेसरको ूितमालाई औलँ्याउँछ। त्यसकारण माथी वणर्न गिरएको 
बतृान्तह लाई हामीले ध्यान िदन ु ज री छ र परमेँ वरले आफ्नो 
सावर्भौिमकता अनसुार यस संसारको गितिविधमािथ िनगरानी राखेर चल्नहुनु्छ 
भ े कुरामा ख्याल राख् न ुज री छ। 

    याद गनुर्होस,् पूजा गनुर् वा आराधना गनुर् भनेको सावर्जिनक पमा 
कसैको अगािड झकु्न ु वा भिक्त देखाउनमुाऽ होइन। तर थाहा नपाइकनै 
परमेँ वरलाई भन्दा हाॆो भिक्त वा ूाथिमक वा उच्च ध्यान अन्यऽै िदएर झकु्ने 
ूविृ ूित हामी कसरी सजग हनेु जसले गदार् परमेँ वरलाई हामी िबसर्न पिन 
सक्छौ? 
 
 
 

६१



३. आगोको भ ीमा परमेँ वरूितको िन ा वा िवँ वासको जाँच 

       राजाले ती तीन जना िहॄू यवुाह मािथ जबरजःती ितनीह को 
आत्मिनणर्य िब  आफ्नो धमर् ला  खोजेका िथए। उनले बनाएको मूितर्लाई 
ढोग्न ुभनेको य शलेममा रहेको पिवऽ मिन्दरमा गिरने सेवाकायर् िबपरीतको 
बाटो अपनाउन ु िथयो। ितनीह लाई राजाले यु बन्दी बनाएर ल्याउनभुन्दा 
पिहले ितनीह  य शलेमको  पिवऽ मिन्दरमा सनातन परमेँ वरको सेवा 
गदर्थे। ितनीह  अब बेिबलोनको उच्च पदािधकारी भएका िथए र अब उूान्त 
राजाूित बफादार होऊन ् भ े ितनीह बाट अपेक्षा गिरएको िथयो। तर 
परमेँ वरूितको िन ामा अिडग हनुपुछर् भ े ान पाएका ती बफादार यवुाह  
मािनस ूितको वफादािरतामा झकेुनन।् देशका बफादार पदािधकारीह  भएर 
देश र नरेशूित ितनीह  बफादार हनु चाहेका िथए। तर सबैसँग िमल्न 
चाहेरपिन वा काममा बफादार हनु चाहेरपिन धमर्सँग ितनीह ले  सम्झौता गनर् 
चाहेनन।् त्यसैकारण राजाको हकुुम अनसुार चलाइएको उत्सबमा ितनीह  
समावेश हनु चाहेनन।् 

   देहायका पदह ले ती िहॄू यवुाह लाई कःतो ूभाव पाथ्य  होला 
जसले गदार् आफ्नो आःथाको िनिम्त िजउँदै सती जान अथार्त ्आगोमा होिमन 
पिन तयार भए? हेन ुर्होस,् ूःथान २०:३-६ "३ “मबाहेक अ  कुनै देवता-
देवीह  नमान् नू।  ४ “आफ् ना िनिम् त खोपेर कुनै िकिसमको मूितर् नबनाउनू, 

मािथ आकाश अथवा तल पथृ् वी वा तल पानीमा भएको कुनै कुराको आकारको 
ूितमूितर् नबनाउनू। ५ ितनीह का साम ु निनहरुनू, ितनीह को पूजा नगनूर्, 
िकनिक म परमूभ ुितमीह का परमेँ वर डाह गन परमेँ वर हुँ। मेरो अवहेलना 
गन िपता-पखुार्का अधमर्को दण् ड उनीह का सन् तानह लाई उनीह का तेॐो र 
चौथो पःु तासम् म िदनेछु,  ६ तर मलाई ूमे गन र मेरा आ ाह  पालन 
गनह का हजार  पःु तामािथ म कृपा गनछु।" र व्यवःथा ६:४ "हे इॐाएल, 

सनु, परमूभ ुहाॆा परमेँ वर एउटै परमूभ ुहनुहुनु् छ।" 

    राजाले िदएको आदेश अनसुार बाजाह  बजेपिछ  सम्पूणर् ूजाह ले 
उनको सनुको मूितर्को अगािड झकेुर ढोग्नपुरेको र त्यसको पूजा गनुर्परेको 
िथयो। सम्पूणर् देशबासीले राजाको हकुुमको िशरोपर गरे तर तीन जना 
यवुकह -शिक, मेशक र अबेदनगो-मूितर्लाई नढोगी िठ  उिभएर बसे। 
ितनीह ले राजाको हकुुम नमा े साहस गरे। तरुन्तै बेिबलोनका बिु जीिव 
भनाउँदाह ले ितनीह को अडानलाई राजा समक्ष पेश गरे। सायद ती तीन 
िहॄू यवुाह ूित ती ज्योितषी वा बिु जीिवह को डाह पिहलेदेिख नै हनुपुछर्। 
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ितनीह लाई उच्च पदमा बःन िदइएकोमा बेिबलोनका पदािधकारीह  डाहाले 
जलेका पिन हनुसक्थे। ती यवुाह लाई दोष िदँदै ितनीह को िव  राजालाई 
अझ बुध्द पानर् खोजेका िथए। ितनीह ले यो आरोप लगाए: (१) राजा 
आफैले ती िबदेशीह लाई बेिबलोनको उच्च पदमा आिशन गराएका िथए, (२) 
ती िबदेशी यहूदीह ले राजाका देवीदेवताह को पूजा गदनन ्(३) राजाले खडा 
गरेका सनुको मूितर्लाई ितनीह  ढोग्दैनन ्र पूजा गदनन ्(दािनएल ३:१२)। 
तर ती आरोप लगाउनेह ूित ध्यान निदइ राजाले ती िहॄू यवुाह लाई 
मिुतर्लाई ढोग्न दोॐो अवसर िदन्छन।् बाजा बजाउनेदेिख िलएर सबै ूिबया 
राजाले दोहोर् याउन चाहेका िथए तािक ती यवुाह ले आत्मआलोचना गरेर 
उनले ःथापना गरेको मूितर्को पूजा ग न।् यिद ितनीह ले फेिरपिन मूितर्लाई 
ढोग्न अःवीकार गरे भने ितनीह लाई आगोको भ ीमा फाल्ने धम्की राजाले 
िदए। अिन अत्यन्तै अह ारी हदैु राजाले यो आत कारी धम्की ितनीह लाई 
सनुाउँछन ् "हेर ला, कुन देवताले ितमीह लाई मेरो हातबाट उ ार गद रहेछ 
।" (दािनएल ३:१५ पान्तिरत। 

  अलौिकक अथार्त ् साहस बटुलेर ती यवुाह ले िनडरताकासाथ 
राजालाई यःतो जवाफ िदए "यिद त्यसो हो भने, हे महाराजा, जनु परमेँ वरको 
आराधना हामी गछ  उहाँले नै त्यो दनदन जिलरहेको आगोको भ ीबाट 
हामीलाई उ ार गनर् सक्षम ्हनुहुनेुछ र हजरुको हातबाट हामीलाई छुटकारा 
िदनहुनेुछ। य िप, हे महाराजा त्यस आगोको भ ीबाट हामीलाई उ ार 
नगिरएतापिन तपाईँलाई यो थाहा होस ्िक हामी तपाईँको भगवानह लाई पूजा 
गदन  न त तपाईँले ःथापना गनुर्भएको सनुको मूितर्लाई नै परमेँ वर भनेर 
हामी पूजा गनछ " (दािनएल ३:१७,१८ पान्तिरत)। 

     ती िहॄू यवुकह लाई थाहा िथयो िक ितनीह को परमेँ वरले 
ितनीह को उ ार गनुर्हनेुछ तर ितनीह लाई उ ार नै गिरनेछ भ  े ग्यारेन्टी 
ितनीह लाई नभएको महससु ितनीह ले गिररहेका िथए। तैपिन ितनीह ले 
राजाको आदेशलाई पालना गनर् अःवीकार गरेका िथए। ितनीह लाई िजउँदै 
जलाइनेछ भनेर थाहा पाउँदा पाउँदै पिन राजाको धमर्सँग ितनीह ले सम्झौता 
गनर् चाहेनन।् यःतो खालको िनडर र अटल आःथा हामीले कहाँबाट पाउँछ ? 
 

४. चौथो व्यिक्त    

       दािनएल ३:१९-२७ पढ्नहुोस।् त्यहाँ के भइरहेको िथयो? आगोमा 
फ्यािकएका िहॄू यवुाह  त तीन जना िथए तर त्यहाँ त चार जना पो देखा 
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परे। चौथो व्यिक्त को िथयो? हेन ुर्होसस ् "१९ तब शिक, मेशक र 
अबे  नगोिसत नबूकदनेसर रीसले चरू भए, र ितनीह ूित उनको धारणा 
ब  िलयो। उनले त् यस आगोको भ ीलाई साधारणभन् दा सात गणुा चकार्उने 
हकुुम गरे, २० र उनका सेनाको सबभन् दा बिलया िसपाहीह मध् ये कोहीलाई 
शिक, मेशक र अबे  नगोलाई बाँधेर दिन् कएको आगोको भ ीमा फ् याँिकिदन भनी 
आ ा गरे। २१ तब यी मािनसह  दौरा, सु वाल, टोपी र अन् य लगुाह िसत 
बाँिधएर दिन् करहेको आगोको भ ीमा फ् याँिकए। २२ राजाको हकुुम यित ज री 
िथयो र आगोको भ ी यित तातो िथयो िक आगोको ज् वालाले शिक, मेशक र 
अबे  नगोलाई लैजाने िसपाहीह लाई भः म पार् यो, २३ अिन यी तीन जना 
मािनसह  दि॑लो पमा बाँिधएकै अवः थामा दिन् करहेको आगोको भ ीमा परे। 
२४ त् यसपिछ राजा नबूकदनेसरले आँ चयर्चिकत हुदैँ उृेर आफ् ना 
सल् लाहकारह लाई सोधे, “के हामीले बाँधेर आगोमा फालेका तीन जना 
मािनसह  होइनन ् र?”  उनीह ले जवाफ िदए, “िनँ चय नै हो, महाराजा।” २५ 
उनले भने, “हेर त, आगोिभऽ चार जना मािनसह  विरपिर िहँिड़रहेका देख् दछु, 

ितनीह  नबाँिधएका र कुनै हािन नभएका देिखन् छन ्, र त् यो चौथोचािहँ 
देवताह को पऽुजः तै देिखन ्छ।”  २६ तब नबूकदनेसरले दिन् कएको आगोको 
भ ीको ढोका निजक गएर िचच् च् याए, “हे शिक, मेशक र अबे  नगो, सव च् च 
परमेँ वरका सेवक हो, बािहर िनः केर आओ।” तब शिक, मेशक र अबे  नगो 
आगोबाट बािहर िनः केर आए,  २७ अिन ूान् तका बड़ाहािकमह , इलाका 
अिधकारीह , राज् यपालह , र सल् लाहकारह  ितनीह का विरपिर भीड़ लागे। 
उनीह ले देखे िक आगोले ितनीह का शरीरमा हािन परु् याएको िथएन, न त 
ितनीह का िशरको र  नै खहिरएको िथयो, ितनीह का लगुालाई आगोले छोएको 
िथएन र ितनीह मा आगोको कुनै गन् धैसमेत िथएन।" 

    परमेँ वरूित आःथावान र िन ावान भएका तीन जना िहॄू 
यवुाह लाई दन दन बिलरहेको आगोको भ ीमा त फ्याँिकयो तर त्यहाँ चौथो 
व्यिक्त पिन ती यवुाह सँगै उिभरहेको देख् दा राजा नबूकदनेसर आ यर्मा परे। 
राजाको आत्म ान अनसुार चौथो व्यिक्त परमेँ वरको पऽु हनुहुनु्छ भनेर उनले 
िचने। (दािनएल ३:२५)। 

   राजाले त्यो भन्दा बेसी अ  केही सोच्न र भ  सकेनन।् तर 
हामीलाई थाहा छ त्यो चौथो व्यिक्त को हो भनेर। उहाँ उही व्यिक्त हनुहुनु्थ्यो 
जो सदोम र गमराको नाश हनुभुन्दा अिघ अॄाहमकहाँ देखा पनुर् भएको िथयो, 
उहाँ त्यही व्यिक्त हनुहुनु्थ्यो जो याकूबसँग नदीको छेऊमा कुःती खेल्न ुभयो 
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उहा त्यही व्यिक्त हनुहुनु्थ्यो जो जिलरहेको झ्याङ वा पोाामा मोशाको साम ु
ूकट हनुभुयो। उहा यस संसारमा मानव चोला िलएर मिरयमको कोखमा 
जन्मनभुन्दा अिघ आउनभुएको येशू भी  नै हनुहुनु्थ्यो। उहाले जब 
परमेँ वरका जनह  स टमा पछर्न ् तब उहाँ ितनीह सँग हनुहुनेुछ भनेर 
ूितव ता जनाउनभुएको िथयो। 

  यस मािमलामा एलेन जी ाइट भ ुहनु्छ, "परमेँ वरले आफ्ना 
बफादार जनह लाई िबसर्नहुु । जब उहाँको गवाही िदनेह  आगोको भ ीमा 
फ्यिकए तब उ ारकतार् आफै व्यिक्तगत पमा ितनीह को माझमा देखा 
पनुर्भयो। ितनीह ले दन दन जिलरहेको आगोको बीचमा कुराकानी गरेर 
िहँडडलु गरे। परमेँ वरको साम ु जलाउने आगोको ज्वालाको शिक्त मत्थर 
भएको िथयो।"-ूोफेटस एण्ड िक स, प.ृ ५०८,५०९बाट पान्तिरत। 

   यशैयामाफर् त परमेँ वरले िदनभुएको ूित ामा आफू किटव  हनुभुएको 
ूमाण ती िहॄू यवुाह को मािमलामा उहाँले देखाउनभुएको िथयो, "जब ितमी 
पानीह बाट जान्छ  तब म ितमीसँग हनेुछु। जब ितमी नदीको बीचबाट 
जान्छौ तब त्यसको बाढीले ितमीलाई डवुाउने छैन। ितमीले आगोमा िहँडडलु 
गनुर्पदार् आगोको ज्वालाले ितमीलाई िनल्नेछैन" "यशैया ४३:२ पान्तिरत)। 

     हामीलाई यी कथाह  मन पन भएतापिन परमेँ वरका कितपय 
जनह  जो आफ्नो िवँ वासको िनिम्त सताइए ितनीह को िकन अलौिकक 
तिरकाले उ ार गिरएन भ े िज ासा हामीमा आउन सक्छ। अधमीर् र िन ु र 
राजाले यशैया र जाकिरयालाई मारेको कुरा ती िहॄू यवुाह लाई थाहा भएकै 
हनुपुछर्। पिवऽ इितहासभिर करौड  िन ावान ् र आःथावान परमेँ वरका 
जनह लाई अनेक  िकिसमको यातना िदएर भयानक तिरकाले ितनीह को 
हत्या भएको िथयो भने आज पिन त्यो िनयित जारी नै छ। ूायजसो ितनीह  
सबै अलौिकक तिरकाले उ ार नगिरँदा पीडादायी मतृ्यमुा होिमन ुपरेको िथयो। 
तर ती िहॄू यवुाह लाई चाही ँ अचम्म तिरकाले उ ार गिरएको िथयो। 
हामीलाई थाहा छ यःतो ूाय हुँदैन। (यःतो मािमलालाई एडभेिन्टःट िव ान 
माक्सवेल आथर्रले परमेँ वरको आपतकालीन कदम भनेर सम्बोधन गनुर्भएको 
छ-अनवुादकको थप िटप्पणी)। 

     तर अक  तफर्  यस संसारमा परमेँ वरका आःथावान ् र िन ावान ्
जनह ले जनुसकैु पिरिःथितमा होिमनपुरेतापिन ितनको लािग कुन िकिसमको 
अलौिकक उ ारको योजना उहाँले तयार गिररहनभुएको छ? हेन ुर्होस,् १ 
कोरन्थी १५:१२-२६ "१२ मतृकह बाट भीं ट पनु त् थान हनुभुयो भनी ूचार 
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गिरन् छ भने कसरी ितमीह मध् ये कसै-कसैले मतृकको पनु त् थान हुँदैन भनी 
भन् न सक् छौ? १३ तर यिद मतृकह को पनु त् थान हुँदैन भनेता भीं ट पिन 
मतृकबाट पनुजीर्िवत पािरनभुएको होइन। १४ यिद भीं ट मतृकबाट पनुजीर्िवत 
पािरनभुएको होइन भनेता हाॆो ूचार व् यथर् हनु् छ, र ितमीह को िवँ वास पिन 
व् यथर् हनु् छ। १५ त् यसभन् दा बढ़ी हामी परमेँ वरको बारे झूटा साक्षीह  
ठहिरन् छ , िकनिक उहाँले भीं टलाई मतृकबाट पनुजीर्िवत पानुर्भयो भनी हामीले 
परमेँ वरको बारे गवाही िदएका छ। तर साँच् चै मतृकह को पनु त् थान हुँदैन 
भने उहाँले भीं टलाई पनुजीर्िवत पानुर्भएन। १६ िकनिक यिद मतृकह को 
पनु त् थान नहनेु भए ता भीं ट पिन मतृकबाट जीिवत पािरनभुएन। १७ भीं ट 
पनुजीर्िवत पािरनभुएन भने ितमीह को िवँ वास व् यथर् छ, र ितमीह  अझसम् म 
आफ् ना पापमा नै छौ। १८ तब त भीं टमा सिुतगएकाह  पिन नं ट भएका 
छन ्। १९ यिद यस जीवनको लािग माऽ भीं टमा हामीले आशा राखेका ह  भने 
हामी सबै मािनसह भन् दा बढ़ी दयनीय हनु् छ।  २० वाः तवमा भीं ट 
मतृकह बाट जीिवत हनुभुएको छ। सिुतजानेह मध् येमा उहाँचािहँ ूथम फल 
हनुहुनु् छ। २१ िकनिक जसरी मािनसबाट मतृ् य ुआयो, त् यसरी नै मतृकह को 
पनु त् थान पिन मािनसबाट नै आयो। २२ िकनिक जसरी आदममा सबै मदर्छन ्, 
त् यसै गरी भीं टमा सबै जीिवत पािरनेछन ्। २३ तर हरेक आ-आफ् नै 
बमअनसुार– भीं टचािहँ अगौटे फल, त् यसपिछ उहाँको पनुरागमनमा भीं टका 
आफ् नैह । २४ तब अन् त् य आउनेछ, जब उहाँले हरेक शासन, हरेक अिख् तयार 
र शिक्त नं ट पारेर परमेँ वर, अथार्त ् िपतालाई राज् य सिुम् पिदनहुनेुछ। २५ 
िकनिक उहाँले आफ् ना सारा शऽलुाई आफ् ना पाउमिुन नपा ञ् जेल उहाँले राज् य 
गनपछर्। २६ सबैभन् दा पिछ नं ट पािरने शऽ ुमतृ् य ुहो।" 
  

५. शिक, िमशेक र अवेदनगोमा भएको आःथा र िन ाको रहःय  

      जनु आगोको परीक्षामा शिक, मेशक र अवेदनगो परेका िथए र 
ितनीह  अलौिकक ढंगले उिम्कए त्यसको बारेमा छलफल गिररहदा हामीले 
यो पिन सोच्नपुछर्: ितनीह मा भएको बिलयो िवँ वास वा आःथाको रहःय के 
िथयो? मूितर्को अगािड िशर नझकुाउने ब  साहसकासाथ आगोमा जल्न 
ितनीह  कसरी तयार भए? िविभ  तकर् ह  गरेर राजाको कुरा सनु्दै यसो िशर 
िनहयुार्ए जःतो गरेपिन हनु्थ्यो होला, हुँदैनथ्यो होला त? परमेँ वरूितको 
आःथा र िवँ वासले गदार् अनिगन्ती मािनसह  मरेका िथए भ े कुरा थाहा 
पाउँदा पाउँदै पिन ितनीह  मनर्को िनिम्त िकन तयार भए? 
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   यस मािमलामा िहॄू ११ अध्यायले परमेँ वरूितको िवँ वास वा 
आःथामा िन ावान ् हनु हामीलाई कसरी िसकाउँछ? हेन ुर्होस:् " १ अब 
िवँ वासचािहँ आशा रािखएका कुराको िनँ चय र नदेिखएका कुराको ढृढ़ भरोसा 
हो। २ िकनिक यसै िवँ वास ारा ूाचीन मािनसह लाई परमेँ वरले महण 
गनुर्भयो। ३ िवँ वास ारा हामी बझु् दछ  िक सारा िवँ व परमेँ वरको वचन ारा 
सिृं ट भयो, र जो ँ य छ त् यो अ ँ य कुराबाट बन् यो।  ४ िवँ वास ारा 
हािबलले परमेँ वरलाई कियनले भन् दा अझ महणयोग् य बिल चढ़ाए, र त् यस ारा 
नै हािबल धमीर् ठहिरए। ितनको बिल ः वीकार गरेर परमेँ वरले आफ् नो सम् मित 
जनाउनभुयो। ितनी मरे तापिन िवँ वास ारा नै ितनी अझै बोिलरहेका छन ्। ५ 
िवँ वास ारा मतृ् य ुनचाखी हनोक ः वगर्मा उठाइलिगए, र ितनी कतै फेला परेनन ्, 
िकनिक परमेँ वरले ितनलाई लानभुएको िथयो। ितनी उठाइलिगनभुन् दा अिघ 
परमेँ वरलाई ितनले ूसन् न पारेका कुराको पिुं ट भएको िथयो। ६ िवँ वासिवना 
परमेँ वरलाई ूसन् न पानुर् असम् भव छ। िकनिक जो परमेँ वरको निजक आउँछ, 

त् यसले परमेँ वर हनुहुनु् छ र उहाँलाई खोज् नेह लाई उहाँले ूितफल िदनहुनु् छ 
भन् ने पक् का िवँ वास गनुर्पछर्।  ७ िवँ वास ारा नोआले त् यित बेलासम् म अदेख 
रहेका घटनाका बारेमा परमेँ वरबाट चेताउनी पाएर भिक्तसाथ आफ् नो घरानालाई 
बचाउन एउटा जहाज बनाए। यसरी संसारलाई दोषी ठहराएर िवँ वास ारा उनी 
आउने धािमर्कताका उ रािधकारी भए। ८ िवँ वास ारा अॄाहामले आ ापालन 
गरे, र जाऊ भनेको ठाउँितर गए, जनु ठाउँ उ रािधकारको पमा उनले पिछ 
पाउनिेथए, य िप उनी कताितर गइरहेका िथए, त् यो उनलाई थाहा िथएन। ९ 
िवँ वासै ारा उनी एक परदेशीझ ूित ाको देशमा इसहाक र याकूबजः तै 
तम् बूह मा बसोबास गरे। उनीह  अॄाहामसँगसँगै उही ूित ाका हकदार 
िथए। १० िकनिक उनले एउटा जग भएको सहरको ूतीक्षा गथ, जसलाई 
बनाउने र िनमार्ण गन परमेँ वर नै हनुहुनु् छ। ११ िवँ वासै ारा साराले पिन 
आफ् नो उमेर ढिल् कसकेपिछ गभर्धारण गन शिक्त ूाप् त गिरन ्। िकनभने ूित ा 
गनुर्हनेुलाई ितनले िवँ वासयोग् य ठानेकी िथइन ्। १२ यसैकारण मरेतलु् य शरीर 
भइसकेको एउटै मािनसबाट आकाशका तारा जि कै असंख् य र समिुका 
िकनारका अनिगन् ती बालवुाका कण जि कै सन् तान उत् पन् न भए। १३ ूित ा 
गिरएको कुरा ूाप् त नगरी ियनीह  सबै िवँ वासैमा मरे, तर टाढ़ैबाट त् यसलाई 
देखेर ः वागत गरी ितनीह ले मािनिलए, िक ितनीह  यस पथृ् वीमा परदेशी र 
ूवासी िथए। १४ यः ता कुरा भन् ने मािनसह ले आफ् नो िनिम् त एउटा देश 
खोिजरहेका छन ् भन् ने कुरा ूं ट हनु् छ। १५ जनु देशबाट ितनीह  िनः केर 
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गएका िथए, यिद ितनीह ले त् यही देशको िवषयमा सोचेका भए ितनीह लाई 
फिकर् जाने मौका िमल् ने िथयो। १६ तर ितनीह  अझ उ म देश, अथार्त ् एक 
ः वगीर्य देशको इच् छा गछर्न ्। यसैकारण परमेँ वर ितनीह का परमेँ वर भनी 
पकुािरन ु शमार्उनहुनु् न, िकनभने उहाँले ितनीह का िनिम् त एउटा सहर तयार 
पािरिदनभुएको छ। १७ िवँ वास ारा आफ् नो परीक्षा हुँदा अॄाहामले 
इसहाकलाई बिल चढ़ाए। उनले ूित ाह  पाएका िथए, तापिन आफ् नो एउटै 
छोराको बिल चढ़ाउन उनी तयार भए। १८ ियनकै िवषयमा यसो भिनएको 
िथयो, “इसहाक ारा नै तेरो सन् तानको नाउँ रहनेछ।” १९ परमेँ वरले 
मािनसह लाई मरेकोबाट पिन फेिर जीिवत पानर् सक् नहुनु् छ भन् ने कुरा अॄाहामले 
सोचे, र भन  भने, उनले इसहाकलाई िफतार् पाए।  २० िवँ वास ारा इसहाकले 
याकूब र एसावलाई ितनीह का भिवं यको बारेमा आशीवार्द िदए। २१ 
िवँ वास ारा मन बेलामा याकूबले आफ् नो लौरोको टुप् पामा घोप् टो परेर 
परमेँ वरको आराधना गरे, र योसेफको ूत् येक छोरालाई आशीवार्द िदए।  २२ 
िवँ वास ारा योसेफले आफ् नो जीवनको अन् त् यितर इॐाएलीह का ूः थानको 
िवषयमा उल् लेख गरे, र उनका अिः थको िवषयमा आदेश िदए।  २३ मोशा 
जन्मदा ितनका आमा-बबुाले ितनलाई सनु् दर देखे, र िवँ वास ारा तीन 
मिहनासम् म ितनलाई लकुाइराखे, र राजाका हकुुमको ितनीह ले डरै मानेनन ्। 
२४ जवान भएपिछ िवँ वास ारा मोशाले फारोकी छोरीका छोरा कहलाइन 
इन् कार गरे। २५ पापको क्षिणक सखु भोग् नभुन् दा ब  परमेँ वरका 
मािनसह सगँ िथचोिमचोमा पनर् ितनले रोजे। २६ िमौदेशको धन-सम्पि भन् दा 
भीं टको िनिम् त िनिन् दत हनु ितनले मूल् यवान ् सम् पि  ठाने। िकनभने ितनले 
आफ् नो िं ट इनामितर लाएका िथए। २७ राजाको बोधसँग नडराएर 
िवँ वास ारा ितनले िमौदेश छोड़े। िकनिक अ ँ य हनुहुनेुलाई देखेझ गरी ितनी 
िः थर रहे। २८ ज् यें ठलाई नाश गनले ितनीह लाई छुन नपाऊन ् भनेर ितनले 
िवँ वास ारा िनः तार-चाड़को िविध पालन गरे र रगत छक। २९ िवँ वास ारा 
ओबानो भिूममाझ गरी िहँड़ेर ितनीह ले लाल समिु पार गरे, जनु कुरो 
िमौीह ले ूयत् न गदार् डबेुर मरे।  ३० सात िदनसम् म पिरबमा गरेपिछ 
िवँ वासैबाट यरीहोका पखार्लह  ढले।  ३१ जासूसह लाई राॆो ः वागत गरेकी 
हनुाले अना ाकारीह का साथमा राहाब वेँ या नाश भइनन ्। ३२ अ  बढ़ी म 
के भनू?ँ िकनिक िगदोन, बाराक, िशमशोन, ियप् ताको बारेमा, र दाऊद, शमूएल र 
अगमवक्ताह का िवषयमा भिनरहन मलाई समय छैन– ३३ जसले िवँ वास ारा 
राज् यह  कब् जा गरे, न् याय ः थापना गरे, ूित ाह  हािसल गरे, िसंहका मखुह  
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थिुनिदए, ३४ आगोका ज् वालाह  िनभाए, तरवारका धारबाट उम् के, कमजोरीबाट 
बिलया भए, यु मा वीर भए, िवदेशीह का फौजलाई भगाए। ३५ ः ऽीह ले 
आफ् ना मरेकाह लाई पनु त् थान ारा जीिवत पाए। अ ह ले मतृ् यपुिछ अझ 
उ म जीवन ूाप् त गनर्लाई छुटकारा इन् कार गरेर ब  साःती भोगे। ३६ 
अ ह ले िगल् ला, कोरार्बाजी, बन् धन र कैद पिन भोग् नपुर् यो। ३७ ितनीह लाई 
ढु ाले हाने। ितनीह  कर तीले िचिरए। ितनीह  तरवारले मािरए। भेड़ा र 
बाभाका छालाह  लाएर क ाल भई क् लेश र द:ुख पाएर ितनीह  यताउता 
डिुलिहँड़े। ३८ संसार ितनीह का िनिम् त योग् यको िथएन। म भिूम, पहाड़ह , 

गफुाह  र पथृ् वीका ओड़ारह  हुँदो ितनीह लाई घिुमिहँ  नपुर् यो। ३९ ितनीह  
सबैले आफ् ना िवँ वासको िनिम् त ठूलो ूशंसा पाए, तर ूित ा गिरएका कुराचािहँ 
पाएनन ्। ४० परमेँ वरले हाॆा लािग अझ असल योजना राख् नभुएको िथयो, 
तािक हामीसगँ माऽै ितनीह  िस  तलु् याइऊन ्।" 

    ती िहॄू यवुाह ले ूकट गरेको आःथा वा िवँ वासलाई बिृ  गनर् 
िवँ वास वा आःथा भनेको के हो सो बझु्न ु अिनवायर् छ। कितपयले 
िवँ वासलाई धेरै वा थोरै भ े शंख्यातमक तिरकाले हेदर्छन।् ती मािनसह ले 
गरेको धेरै पकुारा वा मागेको आिशषको ूाथार्ना परमेँ वरले सु ुभयो र जवाफ 
िदनभुयो भने त्यो िबँ वास धेरै भएको र मागेको अनसुार पाइएन भने िवँ वास 
थोरै भएको भनेर बझु्ने गिरन्छ। ती मािनसह  आफ्नो मोटर वा मोटरबाइक 
िलएर पसल जान्छन।्अिन ितनीह ले  पाकर्  गनर् ठाउँ पाए भने ितनीह को 
िवँ वास बिलयो भएको  र यिद पाकर्  गन ठाउँ पाएन भने ितनीह को ूाथर्ना 
परमेँ वरले नसु ुभएको वा ितनीह को िवँ वास त्यित बिलयो नभएको ितनीह  
ठान्दछन।् (अथार्त ् ितनीह  जे पायो त्यही खान्छन ् वा अःवःथकर खाना 
खान्छन ्र शरीरमा केही गडबड भएन भने ितनीह मा िबँ वास बिलयो भएको 
दावी गनुर् र ितनीह ले खाएको खानाको कारणले शरीरमा केही गडबड भयो 
भने आफूह मा बिलयो िवँ वास नभएको महससु गनुर्-अनवुादकको थप)। 
यःतो खालको आःथा वा िवँ वासको बझुाइ धेरै खतरनाक हनुसक्छ िकनभने 
यसले परमेँ वरलाई आफूखशुी चलाउन ूयास गरेको देिखन्छ। यसमा 
परमेँ वरको ूभतु्व र बिु को ख्याल गिरँदैन। 

     तर परमेँ वरमािथ सही वा सत्य िवँ वास वा आःथा दािनएलका 
िमऽह ले ूकट गरे जसले ितनीह को गणुात्मक सम्बन्ध उहाँसँग भएको 
देिखन्छ र मरेपिन बाचेँपिन उहाँमा नै पूरा भरोसा राखेको देिखन्छ। साँचो वा 
सक् कली िवँ वासले हाॆो चाहना अनसुार परमेँ वरको चाहना होस ्भन्दैनन ्ब  
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जनुसकैु नितजा आएतापिन उहाँको इच्छामा आफूलाई समपर्ण गदर्छ (जसरी 
अय्यूबको मािमला)।  ती तीन जना िहॄू यवुाह  जब राजाको चनुौितको 
सामना गनर् तयार भए तब परमेँ वरले ितनीह लाई कसरी सम्हाल्नहुनेुछ भ े 
कुरा उनीह लाई थाहा िथएन तैपिन परमेँ वरूितको आःथामा किटव  हनेु 
िनणर्य ितनीह ले गरेका िथए। बहमुत वा अ  मािनसह ले औलं्याएको कुरा 
नै असल र िठक भ े आधारमा ितनीह ले िनणर्य गरेनन ् तर ितनीह मा 
भएको ान अनसुार जःतो नितजा आएतापिन जे सत्य छ त्यही गन कठोर 
िनणर्य ितनीह ले गरेका िथए। पिरपक् व िवँ वासको ज्वलन्त उदाहरण ती िहॄू 
यवुाह ले देखाएका िथए। हाॆो आवँयकता अनसुार ूाथर्ना गरेर त्यसको 
नितजा जे आएपिन हाॆो उच्चतम िहत परमेँ वरलाई नै थाहा छ भ े 
ूितव ता जाहेर गद उहाँमािथ भरोसा राखेर गिरने िवँ वासको ूाथर्नाले नै 
हाॆो िवँ वासको मापन गदर्छ। कितपय समयमा हाॆो जीवनमा नराॆो 
कुराह  भइरहदा त्यःतो िकनभयो भनेर नबझु ला तैपिन हाॆो जीवन 
परमेँ वरमा नै समिपर्त गरेर चल्ने खबुी हनु ुसत्य िवँ वासको कला हो। 

    सानोितनो नै िकन नहोस ् हामीले हाॆो दैिनक िवँ वासलाई कसरी 
पिरचालन गछ  जसले गदार् ठूलो चनुौित वा समःयामा पिन त्यसलाई सामना गनर् 
हामी तयार हनु सक्छ ? सानो ितनो कुरामा हनेु िवँ वासको जाँच धेरै कारणले 
िकन मह वपूणर् हनु्छ? 
 

उपसंहार: 
थप जानकारी: "दरुाको टँुिडखेलमा तीन िहॄू यवुाह ले सामना गनुर्परेको 
पिरिःथितबाट हामीले मह वपूणर् पाठह  िसक्नपुदर्छ। बतर्मान यगुमा आफ्नो 
गल्ती केही नभएपिन गल्ती गर् यो भनेर परमेँ वरका सेवकह लाई आरोप 
लगाएर दवु्यर्वहार गन र सावर्जिनक पमा होच्याउने शैतानका मितयारह  
सिबय छन।् शैतानका ती औजारह  डाह, ःवेच्छाचारी र धमर्को नाउँमा 
पूवार्महले मंत भएका हनु्छन।् िवशेष गरेर चौथो आ ाको िनदशन अनसुार 
पालना गनुर्पन साबथको गिरमा वा पिवऽतालाई पिब राख्छन ् ितनीह मािथ 
मािनसह को बोध बिसर्नेछ। अन्तमा िवँ वव्यापी पमा नै सबै रा ह ले 
साबथको गिरमाूित ूितब  हनेु परमेँ वरका जनह  मनर् योग्य भएको भनेर 
अपराधी घोषणा गद नीितिनयमह  बनाउनेछन।् 

    "परमेँ वरका जनह ले यःतो श टको सामना गनुर्पदार् कसैले पिन 
हल्लाउन नसक्ने गरी िवँ वासमा अिडक रहनपुछर्। परमेँ वरमाऽ हाॆो 
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आराधनाको योग्य हनुहुनु्छ भनेर उहाँका जनह ले ूकट गनपछर्, र आफ्नो 
जीवनलाई नै जोिखममा पारेर भएपिन असत्य आराधनाूित अिलकित पिन 
सम्झौता नगनर् ितनीह लाई आ ान गिरएको छ। परमेँ वरको वचनूित 
बफादार भएर उिभएका मािनसह को साम ु ती पापी र मरणशील िविोही 
मािनसह का हकुुमह  िनकम्मा हनेुछन।् चाहे झ्यालखानामा बःनपुरोस,् 
समाज वा देशबाट िनँ कासनमा पनुर्परोस ् वा मतृ्यकैु मखुमा पनुर्परेतापिन 
परमेँ वरका जनह ले सत्यलाई पालना गिर नै रहनेछन।्"-एलेन जी ाइट, 
ूोफेटस ्एण्ड िक स, प.ृ ५१२, ५१३बाट पान्तिरत। 
 

िचन्तनमनन:् 
अ. कितपय आफ्ना िन ावान र आःथावान िवँ वासीह लाई परमेँ वरले 

उ ार गनुर्हनु्छ भने कितपयलाई गनुर्हु  िकन होला? वा यस खालका 
ूँ नह को जवाफ अिहले हामीले नपाउने हो िक? य िप, अलौिकक 
तिरकाले हाॆो उ ार नभएतापिन वा आहतबाट राहत निमलेतापिन वा 
अनेक  िनराशका बादलमा जािकनपुरेतापिन हामीलाई जे असल छ त्यो 
परमेँ वरलाईमाऽ थाहा छ भनेर उहाँमािथ भरोसा िकन राख् न ुज री 
छ? हेन ुर्होस ् १ पऽसु १:८-१८ " ८ अन् त् यमा ितमीह  सबैमा 
आत ् माको एकता राख, एउटाले अक लाई सहानभुिूत देखाओ, भात-ृूमे 
गर, कोमल दयका होओ, र नॆ मनका होओ। ९ खराबीको बदला 
खराबी नगन अथवा अपमानको बदला अपमान निदने,  ब  त् यसको 
स ामा आिशष ् िदने होओ,  िकनिक यसैको लािग ितमीह  बोलाइएका 
छौ,  िक ितमीह ले आिशष ् ूाप् त गनर् सक। १० िकनिक,  “जसले 
जीवनलाई ूमे गछर्,  र असल िदनह  देख् ने इच् छा गदर्छ,  त् यसले 
आफ् नो िजॄोलाई खराबीबाट र आफ् ना ओठलाई छली कुरा बोल् नबाट 
अलग राखोस ्। ११ त् यो खराबीबाट फक स ् र असल गरोस ्,  त् यसले 
शािन् तको खोजी गरोस ् र त् यसको पिछ लागोस ्।  १२ िकनिक 
परमेँ वरको नजर धमार्त् माह मािथ रहन् छ, र उहाँका कान ितनीह का 
ूाथर्नाितर खलुा हनु् छन ्,  तर परमूभकुो महुार खराबी गनह का 
िव मा हनु् छ।”   १३ यिद ितमीह  भलाइको िनिम् त उत् सािहत छौ 
भने,  ितमीह को हािन गन को हनु् छ र? १४ तर धािमर्कताको खाितर 
द:ुख भोग् नैपरे तापिन ितमीह  धन् यका हौ। ितनीह का धम् कीको डर 
नमान, र भयभीत नहोओ। १५ तर भीं टलाई ूभ ुमानेर ितॆो दयमा 
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उहाँको ौ ा गर। ितमीह मा भएका आशाको िवषय कसैले सोधपूछ 
गरे त् यसको जवाफ िदन सध तत् पर बस,  तर त् यो काम नॆता र 
ौ ासाथ गर। १६ ितमीह का िववेक शु  राख, तािक ितमीह को 
िवरोधमा बोल् ने र भीं टमा ितमीह का चालचलनको िनन् दा गनह  
लिज् जत होऊन ्। १७ यिद परमेँ वरको यः तै इच् छा छ भने, खराबी 
गरेर द:ुख भोग् नभुन् दा भलाइ गरेर द:ुख भोग् न ु नै असल हो। १८ 
िकनभने हामीलाई परमेँ वरकहाँ ल् याउन भीं ट पिन पापह का िनिम् त 
सदाको लािग एक चोिट मनुर्भयो। उहाँ शरीरमा मािरनभुयो– धमीर् जन 
अधमीर्ह का िनिम् त– तर आत् मा ारा जीिवत पािरनभुयो।"  

 आ.  यिद ती िहॄू यवुाह  आगोको भ ीमा नै मरेका भएतापिन त्यसबाट 
हामीले के पाठ िसक्नसक्थ्य  । 

इ.  अिन्तम यगुमा हनेु िविभ  घट्नाह मा हामीले बािहरी पमा 
देखाउनपुन ःवभाव वा सङ् केत के होला जसले गदार् हामी कसको 
पक्षमा उिभएर आराधना गिररहेका छ  भनेर देखाउनपुन हनु्छ? 
साबथको गिरमा कितको मह वपूणर् छ भनेर त्यसले कसरी देखाउँछ? 

ई.  साँिच्चक् कै िवँ वास ारा िजउन ुभनेको के हो भनेर येशूले भ भुएको 
वचन लूका १६:१०मा भ भुएको वचन पढ्नहुोस ्" “जो थोरै कुरामा 
इमानदार हनु् छ, त् यो धेरैमा पिन इमानदार हनु् छ, र जो अित सानो 
कुरामा बेइमान हनु् छ, त् यो धेरैमा पिन बेइमान हनु् छ।" 

उ. राजा नबूकदनेसरले सारा जनताको माझ शिक, मेशक र अबेदनगोलाई 
िदएको त्यो चनुौित तपाईँलाई पिन िदइयो भने तपाईँ त्यसको कसरी 
सामना गनुर्हनु्छ? हेन ुर्होस ्उनको चनुौित दािनएल ३:१५ " ितॆो को 
परमेँ वर छ र जसले ितमीह लाई मेरो हातबाट छुटकारा िदन 
सक्छ?" 
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कथा ४ 

ःकूलमा आबमण 

आन्द्र्य ुमेकिचःनी 
 

     िःटपान आभाकोभको जन्म अजरबैजानको राजधानी बाकुमाखमा 
भएको िथयो। ऊ १३ वषर्को हुँदा नै उसले भिवंयमा के गन भनेर योजना 
बनाइसकेको िथयो। उसलाई बाःकेटबल खेल असाध्यै मनपथ्य  र त्यही 
उमेरमा नै अजरबैजानका त्यस उमेरका खेलाडीह मध्ये उत्कृ  खेलाडीको 
पमा उसले नाम कमाइसकेको िथयो। 

   उसको ूिशक्षकले एक िदन उसलाई भन्यो "ितमीले केही िचन्ता 
िलनपुदन। ितमी एकिदन दक्ष बाःकेबल खेलाडी भएर िनःकनेछौ।" 

     एक िदन ःकूलकै क्लास ममा एक हलु िव ाथीर्ह  उृेर आए र 
एक जनाले आभाकोभलाई औलं्याउँदै "ऊ आिमर्िनयन हो" भनेर िचच्यायो भने 
अक ले उसलाई "हामी माछ " भनेर भन्यो। िव ाथीर्ह ले आभाकोभलाई िघसाद 
ःकूलको चौरमा लगे जहाँ अजेिरस जातका हलु जम्मा भएका िथए।  उसलाई 
मािरनेछ भनेर िनणर्य भइरहेको बेलामा उसलाई समात् नेले उसलाई अिलकित 
खकुुलो पार् यो र एक जना अजेरी साथी त्यहा ँ देखा पर् यो त्यसपिछ उसलाई 
सरुिक्षत ःथानमा लिगयो। हलुबाट टाडा गएपिछ ती दईु जना केटाह  भागेर 
आभाकोभको घरमा गए। उसलाई छुटाउनेले आभाकोभलाई उसको आमाको 
हातमा सिुम्पयो। आभाकोभले त्यो केटालाई फेिर किहल्यै पिन देखेन। 
आभाकोभकी आमाले उसलाई फेिर ःकूलमा किहल्यै पठाइनन।् एक 
मिहनापिछ सन ्१९८९मा ितनीह  आफ्नो ज्यान बचाउन सतफर्  भागे। 

   सको भोल्गोडोनःकमा आफ्नो नयाँ जीवन सु  गनर् आभाकोभले ठूलो सघषर् 
गनुर्परेको िथयो। यो सहर सको दिक्षणी भागमा पदर्छ। यसको जनसंख्या 
१७५,००० छ। आभाकोभले बाःकेटबल खेल्ने ूयास गय । तर त्यो खेल 
खेल् ने मोह र जाँगर भने उसमा िथएन। आफ्नो अत्यन्तै माया गन साथीह  
उसको िव मा िकन गए भ े कुरो उसले बझु्न सकेन। ऊ अक जातको 
भएकोले उसलाई घणृा गरेर आबमण गिरएको िथयो। यो िकन भयो भनेर 
उसले त्यसको जवाफ खोज्न थाल्यो। 

   एक िदन, आभाकोभ पिढरहेको नयाँ ःकूलको इितहासको मिहला 
िशक्षकले आफ्नो कक्षामा बाइबलको इितहासको बारेमा बोल्न एक जना पाहनुा 
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आउनहुनेुछ भनेर सनुाइन।् ती पाहनुा िशक्षकले दािनएल २मा लेिखएको 
भिवंयवाणीको बारेमा िसकाइन।् आभाकोभले अत्यन्तै चासो मानेर सनु्यो। 
उसले परमेँ वरको बारेमा किहल्यै पिन सोचेको िथएन। अिन उसले जीवनमा 
पिहलो पल्ट परमेँ वरको अिःतत्वको बारेमा सोच्यो। यस पथृ्वीमा उहाँले नै 
शासन गनुर्हनु्छ रे! यो उसको लािग नौलो कुरो िथयो। ती परमेँ वरलाई 
आफ्नो भिवंयको बारेमा थाहा होला िक भनेर आभाकोभले िवचार गय । कक्षा 
सिकएपिछ आभाकोभ पाहनुा िशक्षककहाँ गयो र उनलाई धेरै ूँ नह  गर् यो। 

 ती पाहनुा िशक्षकले टाउको हल्लाएर भिनन ् "मेरो ौीमान ्पाःटर हनुहुनु्छ। 
दईु हप् तापिछ उहाँ यही ःकूलमा आउनहुनेुछ। उहाँले ितॆो ूँ नका 
जवाफह  िदन सक्नहुनेुछ।" 

   दईु हप् तापिछ पाःटर भेिनयािमन ताराःयकुले इितहासको पाठ पढाए। 
उनले चारवटा ूँ नह  सबैको साम ुराखे। ती ूँ नह लाई सबैले जवाफ िदन ु
पन उनले बताए। ती ूँ नह  िथए: म को हुँ? म कहाँबाट आए?ँ म यहाँ िकन 
छु? मलाई पिछ के हनेुछ? यी ूँ नह ले आभाकोभलाई ठूलो धक् का िदयो। 
उसले यःता ूँ नह  किहल्यै पिन सोचेको िथएन। 

  त्यितखेरै पाःटरले भने "यिद कसैले यी चारवटा ूँ नह को जवाफ िदन 
सक्यो भने उसले आफ्नो जीवनको भिवंयको बारेमा सबै जवाफ पाउनेछ। तर 
ती ूँ नह को जवाफ परमेँ वरले िदन सक्नहुनु्छ।' 

   आभाकोभ घरमा गयो र परमेँ वर को हनुहुनु्छ र चारवटा ूँ नको 
जवाफह  कसरी भे ाउने भनेर उसले  िवचार गर् यो। केही वषर्पिछ उसले 
बिप् तःमा िलइसकेपिछ ती ूँ नह को जवाफ उसलाई िमलेको िथयो। "जब म 
आफू जन्मेको देश बाकुबाट भाग्नपुरेको बेलामा मैले शािन्त गमुाएको िथए।ँ 
बिप् तःमा नहुँञ् जेल मैले िजन्दगीभर शािन्त खोिजरहेको िथए"ँ यी लेखकलाई 
आभाकोभले सनुायो। 

 
 

७२-२ 



<<
  /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


