आगोको भ िटदे िख
दरवारस म

४

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

यस अध्यायको मूल सार पद: "हामीले सेवा गनर् परमेँवर दनदन बिलरहेको

आगोको भ ीबाट उ ार गनर् सक्षम हुनहु न्ु छ र हे महाराजा, तपाईँको हातबाट
हामीलाई पिन उ ार गनुह
र् न
े " (दािनएल ३:१७
ु छ

पान्तिरत)।

ती तीन युवाह ले पिवऽ आत्माबाट ूेिरत भएर तत्कालीन िवँव

साॆाज्यको सॆाट र उनको रा सम्मुख आफ्नो िवँवासको गवाही िदँदै यो
जाहे री गरे िक ितनीह ले सेवा आराधना गन गरे का परमेँवरमाऽ सत्य र

ु न्ु छ। जुन िनणार्यक वचन ारा ितनीह को आःथाको
जीिवत परमेँवर हुनह
ूदशर्न ितनीह ले गरे त्यसमा ितनीह को नीितह

ःप

पमा ूःतुत गरे का

िथए। सनातन सृि कतार् परमिपता परमेँवरको आराधना गनुप
र् न नीितलाई

पन्छाएर आफैले ःथापना गरे का मूितर्ह लाई भगवान भनेर पूजा गन ूवृित

भएका जोसुकैलाई पिन जीिवत परमेँवरको महानता र शिक्तलाई

दे खाउन र

ु न्ु छ भनेर दे खाउन उहाँका सेवकह
उहाँमाऽ ौ ायोग्य र पूजनीय हुनह

जुनसुकै मोल च ुकाउन पिन तयार हुनपु छर्। उहाँमाऽ मािनसह को सम्मान,

ु न्ु छ र आफ्नो जीवनको मोललाई नै जोिखममा
आदर र आराधनाको योग्य हुनह

परे रपिन मानव िनिमर्त मूितर्को पूजा गनर् कुनै सम्झौता गदनन् भ े ूितब तामा

उहाँका जनह

अिडग रहनुपछर्।

हामी युगको अन्तमा रिहरहे काह को िनिम्त

ती िहॄू युवाह ले िसकाएको पाठलाई हमीले हाॆो काँधमा भएको िजम्मेवारी
सम्झनु

पछर्।"-एलेन

जी

ाइट,

इन

हे भेन्ली

प्लेसेस,

पृ.

१४९बाट

पान्तिरत। िव ानको युगभन्दा अिघ र अन्धिवँवासको युगमा मृत्युको धम्की

िदएर कुनै वःतु वा थोकको पूजा नगदार् ितनीह लाई अितवादी भएको भनेर
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पिन भिनयो होला। तर जब वै ािनक, दाशर्िनक वा िविभ
ूयासमा िविभ

वुि जीिवह को

वादह ले यो सं सारलाई ितु गितमा अगािड बढाइरहे को हुन्छ

तब ती िहॄू युवाह ले सामना गिररहे को “कसको

पूजा गन” भ े च ुनौित

परमेँवरका जनह को अगािड खडा गिरनेछ भनेर बाइबलले ःप

पमा

बताउँदछ। तर ती युवाह को समयमा केवल ःथानीय बेिबलोनमा माऽ
त्यसको सामना गनुप
र् रे को िथयो भने युगको अन्तमा त्यःतै खालको धम्की र

च ुनौित िवँवव्यापी

पमा हुनेछ। त्यसकारण तत्कालीन िवँव साॆाज्यको

सॆाटको सामु ती िहॄू युवाह ले सामना गरे को जोिखमपूणर् च ुनौित र

ितनीह ले गरे को

िनणर्यले यो भेद खुलाउँछ िक येशूको आगमन नहुञ्जेल

परमेँवरमा आःथावान जनह ले पिन त्यही खालको जोिखमपूणर् िवषयह को
पमा बताउँछ।

सामना गिररहनुपनछ भनेर बाइबलले ःप
१. सुनको मूितर् वा ूितमा

दािनएल ३:१-७ पढ्नुहोस्। सबैलाई आकिषर्त गनर् भगवान भिन

ठािनएको भव्य मूितर्को िनमार्ण गनर् राजालाई कसले ूेिरत गर्यो? हेनह
र्ु ोस् "१

राजा नबूकदनेसरले तीस िमटर अग्लो र तीन िमटर चौड़ा भएको सुनको एक
मूितर् बनाए र त्यसलाई बेिबलोनको ूदे शमा िःथत दूरा नाम गरे को मैदानमा
ःथापना गरे । २ त्यसपिछ उनले त्यो मूितर् अपर्ण गनर्लाई ूान्तका बड़ाहािकम,
इलाका अिधकारी, राज्यपाल, सल्लाहकार, कोषाध्यक्ष, उच्च न्यायाधीश, तल्लो

अदालतका न्यायाधीश तथा सम्पूणर् ूान्तीय अिधकृतह लाई भेला गरे । ३
यसकारण ूान्तका

बड़ाहािकम, इलाका

अिधकारी, राज्यकाल, सल्लाहकार,

कोषाध्यक्ष, उच्च न्यायाधीश, तल्लो अदालतका न्यायाधीश तथा सम्पूणर् ूान्तीय
अिधकृतह

राजा नबूकदनेसरले खड़ा गरे को त्यस मूितर्लाई अपर्ण गनर् भेला भए

र त्यसको अिग उिभए। ४ तब सो कुराको घोषणा गनले चक ःवरमा कराएर

भन्यो, “हे मािनसह , जाितह

र िविभन्न भाषा बोल्नेह , ितमीह लाई यो हुकुम

भएको छ: ५ ितमीह ले नरिस ा, बाँसरु ी, वीणा, सार ी, िसतार, न्याउली-बाजा र
सबै िकिसमका बाजाको ःवर सुन्ने िबि कै राजा नबूकदनेसरले ःथापना

गनुभ
र् एको सुनका मूितर्को अिग घोप्टो परे र ितमीह

सबैले दण्डवत् गनुप
र् छर्। ६

घोप्टो परे र दण्डवत् नगन जोसुकै पिन तु न्तै दिन्करहेको आगोको भ ीमा

फािलनेछ।” ७ यसैकारण नरिस ा, बाँसरु ी, वीणा, सार ी, िसतार, न्याउली-बाजा र
सबै िकिसमका बाजाह को ःवर सुन्ने िबि कै िविभन्न भाषा बोल्ने जाित-जाितका
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मािनसह

सबैले घोप्टो परे र नबूकदनेसर राजाले ःथापना गरे को सुनको

मूितर्लाई दण्डवत् गरे ।"

राजाले दे खेको 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 िथएनन्। अझ उनीपिछ अक शिक्तले बेिबलोन साॆाज्यलाई चक्नाच ुर
पािर अकले शासन गनछ भ े कुरो त उनको िनिम्त अस

भइरहे को िथयो।

सपनामा दे खेको मुितर्को सुनको टाउकोलेमाऽ आफूलाई इि त गरे को कुरामा

उनी सं त ु

िथएनन्। उनी चाहन्थे िक सारा मूितर् सुनको होस् र आफ्नो

राज्यको गौरब िवँवको इितहासभिर रिहरहोस् भ े उनको चाहनालाई उनले
ूजाह को सामु अवगत गराउन चाहे का िथए।

मािनसको

यःतो

खालको

िदमागमा

घमण्ड

पिन

वा

िथयो।

अहं कार

ितनीह को

बाबेलको

धरहरा

अिभमानले

बनाउने

परमेँवरको

अिःतत्वलाई नै च ुनौित िदने ूयास गरे को िथयो। यहाँ पिन राजा नबूकदनेसरले

उनको अिभमान र अहं कारमा कुनै कमी नभएको उनले दे खाएका िथए।
उनको राज्यकालमा बेिबलोनको

सभ्यता उच्च िशखरमा पुगेको िथयो, उनको

ूभाव तत्कालीन िवँव िथयो। बेिबलोनको सॆा
उपलिब्धइह

भएर उनले ठू ला ठू ला

हािसल गरे का िथए। अब उनले ःथापना गरे को सं सार िबःतारै

िबलाउनेछ भ े कुराले उनलाई िपरोलेको िथयो। त्यसकारण उनको गौरब,

मह वकाँक्षा र ःवाथर्लाई उचाली राख्न र आफ्नो राजनैितक शिक्तको ूदशर्न

गनर् उनले भयानक मूितर् खडा गरे । उनीूित बफादार रहने सबैले त्यस

मूितर्लाई ढोग्नै पन कडा हुकुम उनले जारी गरे का िथए। त्यो मूितर्ले राजा वा

ँ
ँ
ँ छ िक औल्याउ
ँ दैन भ े कुरामा ःप
दे वतालाई औल्याउ

सं सारमा धमर् र राजनीित छु ै हुनपु छर् भ े नीित ःप
िथयो भ

पिन सिक ।

नभएतापिन पौरािणक

िथएन र त्यो अवधारणा

सत्य परमेँवरको पिहचाना गनर् राजा नबूकदनेसरले दुई पटक अवसर

पाएका िथए भ े कुरालाई हामीले सम्झनुपछर्। ूथम पटक, जब उनले चार

जना िहॄू युवाह लाई परीक्षा गरे का िथए तब उनले बेिबलोनका अ
वा वुि जीिवह भन्दा ती युवाह

दश गुणा

िव ाथीर्

ानी भएको उनले थाहा पाएका

िथए। अिन जब उनले सपना दे खे तब बेिबलोनका कुनै बुि जीिव तथा

ज्योितषीह ले उनको सपना र सपनाको अथर् भ

िदमागमा खेिलरहे को कुरा दािनएलले ःप

सकेका िथएनन्। राजाको

पमा बताइिदएका िथए। राजाको
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सपना र त्यसको रहःय पिन दािनएलले खुलाएका िथए। त्यसबेला राजाले

दािनएलका परमेँवरको िविश ता वा ौे तालाई ःवीकार गरे का िथए। तर
परमेँवरको बारे मा ती िहॄूह ले गवाही िदएतापिन आफू मूितर्पूजाबाट नफिकर्ने
िनणर्य राजाले गरे का िथए। िकन त? अिभमानको कारणले हुनसक्छ वा

रा को गौरबको िनिम्त मूितर्पूजा कायम राख्नुपन उनको चाहना िथयो। आफ्ना

सबै

गौरब, यश, सम्पि , खजाना, उपलिब्धह , बौि क ःथापना र

सं रचनाह

एक िदन ध्वःत हुनेछन् भ े वाःतिवकतालाई पापी मािनसह ले

ःवीकादनन्। 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 हुन पुग्छ ।

अनेक चलाखीपूणर् तिरकाह

पिन नफःन कसरी सजग रहने?

ारा नबूकदनेसर फसेको धरापमा हामी

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

दािनएल ३:८-१५ र ूकाश १३:११-१८ पढ्नुहोस्। ती दुई

अंशह लाई तुलना गरे र पढ्नुहोस्। दािनएलको समयमा जे भएको िथयो त्यही

खालको पिरिःथित भिवंयमा पिन हुनछ
े भनेर दे खाइएको कुरालाई हामीले कसरी

हेन? हेनह
र्ु ोस् दािनएल ३:८-१५ "८ यसै बेला केही ज्योितषीह
यहू दीह का िव

अिग सरे र

मा अिभयोग लगाए। ९ ितनीह ले राजा नबूकदनेसरलाई

भने, “महाराजा, अमर रहू न!् १० हजूरले हुकुम गनुभ
र् एको छ, िक हरे क जसले

नरिस ा, बाँसरु ी, वीणा, सार ी, िसतार, न्याउली-बाजा र सबै िकिसमका बाजाह को

ःवर सुन्छ, त्यसले घोप्टो परे र सुनको मूितर्लाई दण्डवत् गनुप
र् छर्। ११ अिन
जसले

घोप्टो

परे र

दण्डवत् गदन, उसलाई

फािलनेछ। १२ तर केही यहू दीह

दिन्कएको

आगोको

भ ीमा

छन्, जसलाई हजूरले बेिबलोनको ूान्तमािथ

् हे
शासन गनर् िनयुक्त गनुभ
र् यो, जसका नाउँ शिक, मेशक र अबे नगो हुन।

महाराजा, ियनीह ले हजूरलाई टे दनन्। ियनीह

न त हजूरका दे वताह लाई

्
पुज्छन्, न हजूरले ःथापना गनुभ
र् एको सुनको मूितर्लाई दण्डवत् गछर्न।”

१३

रीसले चूर भएर नबूकदनेसरले शिक, मेशक र अबे नगोलाई ल्याउने हुकुम

गरे । यसकारण यी मािनसह

राजाकहाँ ल्याइए, १४ र नबूकदनेसरले

ितनीह लाई भने, “ए शिक, मेशक अबे नगो, के यो कुरा सत्य हो, िक ितमीह

मेरा दे वताह को सेवा गदनौ वा मैले ःथापना गरे को सुनको मूितर्लाई दण्डवत्

गदनौ? १५ अब यिद ितमीह ले नरिस ा, बाँसरु ी, वीणा, सार ी, िसतार, न्याउली-

५९

बाजा र सबै िकिसमका बाजाह को आवाज सुन्ने िबि कै मैले बनाएको मूितर्लाई

दण्डवत् गनर् तयार भयौ भने धेरै राॆो हुनछ
े । तर यिद ितमीह ले यसलाई
दण्डवत् गरे नौ भने, तु न्तै दिन्करहेको आगोको भ ीमा ितमीह

फािलनेछौ।

तब कुन दे वताले ितमीह लाई मेरो हातबाट बचाउन सक्ला?” र ूकाश
१३:११-१८ "११ अिन पृथ्वीबाट िनिःकरहेको अक एउटा पशु मैले दे ख।

त्यसको पिन थुमाका जःतै दुई वटा सीङ िथए, र अिज रजःतै त्यो बोल्दथ्यो।

१२ त्यसले पिहलो पशुको उपिःथितमा त्यही पशुको सारा अिधकार चलाउँदथ्यो,

र पृथ्वी र त्यसका सम्पूणर् बािसन्दाह लाई पिहलो पशुको पूजा गनर् लाउँथ्यो,

ँ ाको अिग
जसको घातक चोट िनको भएको िथयो। १३ मािनसका आख
आकाशबाट पृथ्वीमा आगो झानजःता ठू ला-ठू ला िचन्हह

पिन त्यसले गर्यो।

१४ पिहलो पशुको उपिःथितमा जुन चमत्कार दे खाउने शिक्त त्यसलाई िदइएको

िथयो, त्यही ारा त्यसले पृथ्वीका बािसन्दाह लाई बहकायो। तरवारको चोट

खाएर पिन जीिवत भएको त्यस पिहलो पशुको सम्मानमा एउटा मूितर् बनाउने

हुकुम त्यसले ितनीह लाई िदयो। १५ त्यस पिहलो पशुको मूितर्मा सास

ु े िक पशुको त्यो मूितर् बोल्न
हािलिदने अनुमित त्यसलाई िदइयो, यस हेतल
सकोस्, र त्यस पशुको मूितर्लाई नपुज्नेह

मािरऊन्। १६ अिन त्यसले साना र

ठू ला, धनी र गरीब, फुक्का र कमारा सबैलाई ितनीह का दािहने हात वा

िनधारमा छाप लगाउन लायो। १७ त्यो छाप नभईकन कसैले पिन िकनमेल

गनर् नपाउने भयो। त्यो छापचािहँ त्यस पशुको नाउँ वा त्यसका नाउँको संख्या

हो। १८ बुि म ा यसैमा छ: जसको समझ छ, त्यसले त्यस पशुको संख्या

जोडोस्, िकनिक त्यो कुनै मािनसको सं ख्या हो, र यो सं ख्याचािहँ छ सय छयस ी

हो।"

राजाले ःथापना गरे को सुनको मूितर् डुराको टुँ डीखेलमा उभ्याइ

रािखएको िथयो। डुराको अथर् त्यस बेलाको चल्ने भाषा आकािडयन भाषामा

"पखार्लले घेिरएको ठाउँ" भ े हुन्छ। त्यो ठाउँ ठू लो र पिवऽ ःथल भएको

भान हामीलाई िदइन्छ। त्यस मूितर्को पिरसरमा आगोको भ ी राख्नुको अथर्

बेदी पिन हुनसक्छ। 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 पिरपक्व र ूभावकारी

भएको त्यस बेलाको चलनले दे खाएको िथयो। आज पिन हामी माझ िविभ

पक्षबाट नयाँ जीवनशैली र नयाँ दशर्न वा वादह

६०

अपनाइयोस् भ े बािढ

ओिलर्रहे कै छन्। परमेँवरको वचनमा व्यक्त गिरएको उहाँको अिधकारलाई

त्याग्न ती मानव धारणाह ले उक्साइरहे को छ। परमेँवरूित रहे को हाॆो

बफादािरतालाई बेिबलोन साॆाज्यबाट बचेका वा बाँकी रहे का आधुिनक

उ रािधकारीको सामु आत्मसमपर्ण गर भनेर िविभ
कर गिररहे कै छन्। सं सारमा भइरहे का िविभ

िनकायह ले हामीलाई

ूितःपधार् वा होडबाजी, लालसा

ँ ा वा मनलाई लोभ्याउने खालका िःथितह ले हामीलाई
वा ूलोभन अथार्त ् आख

बादलले झ छोिपरहे को छ। तर हाॆो िन ा परमेँवरमा नै हुनपु छर् भ े कुरा

हामीले गम्भीरताका साथ याद गिररहनुपछर्।

भिवंयवाणीको समय तािलका अनुसार हामी सं सारको इितहासको

अिन्तम िदनह मा छ । पशुको मूितर् वा ूितमाको पूजा गर वा आराधना गर
भनेर यस सं सारका मािनसह लाई आदे श िदइएको छ भनेर ूकाश १३ले

बताउँछ। त्यो पूजा वा आराधना गन िनकायलाई यस पृथ्वीका सारा
मािनसह

चाहे त्यो सानो होस् वा महान् होस्, धनी होस् वा गिरब होस्, दास

होस् वा फुक्का होस् 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 पशुको ूितमाूित बफादािरता जनाउनु भनेर

आदे श िदएको छ। ती मािनसह

"ठू ला, साना, धनी, गिरब, दास र मािलक

्
वा फुक्का" हुन।
पशुको नाउँको नम्बर ६६६मा पिन ६लाई नै जोड

िदइएको छ। त्यसको अथर् अिन्तम िदनमा िबध्वंस हुने बेिबलोनले राजा

ँ
ँ छ। त्यसकारण माथी वणर्न गिरएको
नबूकदनेसरको ूितमालाई औल्याउ
बृतान्तह लाई

हामीले

ध्यान

िदनु

ज री

छ

र

परमेँवरले

आफ्नो

सावर्भौिमकता अनुसार यस सं सारको गितिविधमािथ िनगरानी राखेर चल्नुहन्ु छ

भ े कुरामा ख्याल राख्नु ज री छ।

याद गनुह
र् ोस्, पूजा गनुर् वा आराधना गनुर् भनेको सावर्जिनक पमा

कसैको अगािड झुक्नु वा भिक्त दे खाउनुमाऽ होइन। तर थाहा नपाइकनै

परमेँवरलाई भन्दा हाॆो भिक्त वा ूाथिमक वा उच्च ध्यान अन्यऽै िदएर झुक्ने

ूवृि ूित हामी कसरी सजग हुने जसले गदार् परमेँवरलाई हामी िबसर्न पिन
सक्छौ?

६१

३. आगोको भ ीमा परमेँवरूितको िन ा वा िवँवासको जाँच

राजाले ती तीन जना िहॄू युवाह मािथ जबरजःती ितनीह को

आत्मिनणर्य िब

आफ्नो धमर् ला

खोजेका िथए। उनले बनाएको मूितर्लाई

ढोग्नु भनेको य शलेममा रहे को पिवऽ मिन्दरमा गिरने सेवाकायर् िबपरीतको

बाटो अपनाउनु िथयो। ितनीह लाई राजाले यु बन्दी बनाएर ल्याउनुभन्दा

पिहले ितनीह

गदर्थे। ितनीह

य शलेमको

पिवऽ मिन्दरमा सनातन परमेँवरको सेवा

अब बेिबलोनको उच्च पदािधकारी भएका िथए र अब उूान्त

राजाूित बफादार होऊन् भ े ितनीह बाट अपेक्षा गिरएको िथयो। तर

परमेँवरूितको िन ामा अिडग हुनपु छर् भ े

ान पाएका ती बफादार युवाह

मािनस ूितको वफादािरतामा झुकेनन्। दे शका बफादार पदािधकारीह

दे श र नरे शूित ितनीह

भएर

बफादार हुन चाहे का िथए। तर सबैसँग िमल्न

चाहे रपिन वा काममा बफादार हुन चाहे रपिन धमर्सँग ितनीह ले

सम्झौता गनर्

चाहे नन्। त्यसै कारण राजाको हुकुम अनुसार चलाइएको उत्सबमा ितनीह
समावेश हुन चाहे नन्।

दे हायका पदह ले ती िहॄू युवाह लाई कःतो ूभाव पाथ्य

होला

जसले गदार् आफ्नो आःथाको िनिम्त िजउँदै सती जान अथार्त ् आगोमा होिमन

पिन तयार भए? हेनह
र्ु ोस्, ूःथान २०:३-६ "३ “मबाहेक अ
दे वीह

नमान्नू।

कुनै दे वता-

४ “आफ्ना िनिम्त खोपेर कुनै िकिसमको मूितर् नबनाउनू,

मािथ आकाश अथवा तल पृथ्वी वा तल पानीमा भएको कुनै कुराको आकारको

ूितमूितर् नबनाउनू। ५ ितनीह का सामु निनहुरनू, ितनीह को पूजा नगनू,र्

िकनिक म परमूभ ु ितमीह का परमेँवर डाह गन परमेँवर हुँ। मेरो अवहेलना

गन िपता-पुखार्का अधमर्को दण्ड उनीह का सन्तानह लाई उनीह का तेॐो र
चौथो पुःतासम्म िदनेछु,

६ तर मलाई ूेम गन र मेरा आ ाह

पालन

गनह का हजार पुःतामािथ म कृपा गनछु ।" र व्यवःथा ६:४ "हे इॐाएल,

सुन, परमूभ ु हाॆा परमेँवर एउटै परमूभ ु हुनहु न्ु छ।"
राजाले िदएको आदे श अनुसार बाजाह

बजेपिछ

सम्पूणर् ूजाह ले

उनको सुनको मूितर्को अगािड झुकेर ढोग्नुपरे को र त्यसको पूजा गनुप
र् रे को

िथयो। सम्पूणर् दे शबासीले राजाको हुकुमको िशरोपर गरे तर तीन जना
युवकह -शिक, मेशक र अबेदनगो-मूितर्लाई नढोगी िठ

उिभएर बसे।

ितनीह ले राजाको हुकुम नमा े साहस गरे । तुरन्तै बेिबलोनका बुि जीिव
भनाउँदाह ले ितनीह को अडानलाई राजा समक्ष पेश गरे । सायद ती तीन

िहॄू युवाह ूित ती ज्योितषी वा बुि जीिवह को डाह पिहलेदेिख नै हुनपु छर्।

६२

ितनीह लाई उच्च पदमा बःन िदइएकोमा बेिबलोनका पदािधकारीह

जलेका पिन हुनसक्थे। ती युवाह लाई दोष िदँदै ितनीह को िव

डाहाले

राजालाई

अझ बुध्द पानर् खोजेका िथए। ितनीह ले यो आरोप लगाए: (१) राजा

आफैले ती िबदे शीह लाई बेिबलोनको उच्च पदमा आिशन गराएका िथए, (२)

ती िबदे शी यहू दीह ले राजाका दे वीदे वताह को पूजा गदनन् (३) राजाले खडा

गरे का सुनको मूितर्लाई ितनीह

ढोग्दै नन् र पूजा गदनन् (दािनएल ३:१२)।

तर ती आरोप लगाउनेह ूित ध्यान निदइ राजाले ती िहॄू युवाह लाई

मुितर्लाई ढोग्न दोॐो अवसर िदन्छन्। बाजा बजाउनेदेिख िलएर सबै ूिबया

राजाले दोहोर्याउन चाहे का िथए तािक ती युवाह ले आत्मआलोचना गरे र

उनले ःथापना गरे को मूितर्को पूजा ग न्। यिद ितनीह ले फेिरपिन मूितर्लाई
ढोग्न अःवीकार गरे भने ितनीह लाई आगोको भ ीमा फाल्ने धम्की राजाले

िदए। अिन अत्यन्तै अह ारी हुदै राजाले यो आत कारी धम्की ितनीह लाई
सुनाउँछन् "हे र ला, कुन दे वताले ितमीह लाई मेरो हातबाट उ ार गद रहे छ

।" (दािनएल ३:१५
अलौिकक

पान्तिरत।

अथार्त ्

साहस

बटु लेर

ती

युवाह ले

िनडरताकासाथ

राजालाई यःतो जवाफ िदए "यिद त्यसो हो भने, हे महाराजा, जुन परमेँवरको

आराधना हामी गछ

उहाँले नै त्यो दनदन जिलरहे को आगोको भ ीबाट

ु न
हामीलाई उ ार गनर् सक्षम् हुनह
ु ेछ र हजुरको हातबाट हामीलाई छु टकारा

िदनुहन
ु ेछ। य िप, हे महाराजा त्यस आगोको भ ीबाट हामीलाई उ ार

नगिरएतापिन तपाईँलाई यो थाहा होस् िक हामी तपाईँको भगवानह लाई पूजा
गदन न त तपाईँले ःथापना गनुभ
र् एको सुनको मूितर्लाई नै परमेँवर भनेर

हामी पूजा गनछ " (दािनएल ३:१७,१८
ती

िहॄू

युवकह लाई

थाहा

पान्तिरत)।

िथयो

िक

ितनीह को

परमेँवरले

ितनीह को उ ार गनुह
र् न
े तर ितनीह लाई उ ार नै गिरनेछ भ े ग्यारे न्टी
ु छ
ितनीह लाई नभएको महसुस ितनीह ले गिररहेका िथए। तैपिन ितनीह ले

राजाको आदे शलाई पालना गनर् अःवीकार गरे का िथए। ितनीह लाई िजउँदै

ँ ितनीह ले सम्झौता
जलाइनेछ भनेर थाहा पाउँदा पाउँदै पिन राजाको धमर्सग
गनर् चाहेनन्। यःतो खालको िनडर र अटल आःथा हामीले कहाँबाट पाउँछ ?

४. चौथो व्यिक्त

दािनएल ३:१९-२७ पढ्नुहोस्। त्यहाँ के भइरहेको िथयो? आगोमा

फ्यािकएका िहॄू युवाह

त तीन जना िथए तर त्यहाँ त चार जना पो दे खा

६३

परे । चौथो

व्यिक्त को

हेनह
र्ु ोसस् "१९

िथयो?

तब

शिक, मेशक र

अबे नगोिसत नबूकदनेसर रीसले चूर भए, र ितनीह ूित उनको धारणा

ब िलयो। उनले त्यस आगोको भ ीलाई साधारणभन्दा सात गुणा चकार्उने

हुकुम गरे , २० र उनका सेनाको सबभन्दा बिलया िसपाहीह मध्ये कोहीलाई
शिक, मेशक र अबे नगोलाई बाँधेर दिन्कएको आगोको भ ीमा फ्याँिकिदन भनी

आ ा गरे । २१ तब यी मािनसह

दौरा, सु वाल, टोपी र अन्य लुगाह िसत

बाँिधएर दिन्करहेको आगोको भ ीमा फ्याँिकए। २२ राजाको हुकुम यित ज री

िथयो र आगोको भ ी यित तातो िथयो िक आगोको ज्वालाले शिक, मेशक र

अबे नगोलाई लैजाने िसपाहीह लाई भःम पार्यो, २३ अिन यी तीन जना

मािनसह
२४

दि॑लो

त्यसपिछ

पमा बाँिधएकै अवःथामा दिन्करहेको आगोको भ ीमा परे ।

राजा

नबूकदनेसरले

ँ ै
हुद

आँचयर्चिकत

उृेर

आफ्ना

सल्लाहकारह लाई सोधे, “के हामीले बाँधेर आगोमा फालेका तीन जना
मािनसह

होइनन् र?” उनीह ले जवाफ िदए, “िनँचय नै हो, महाराजा।” २५

ितनीह

नबाँिधएका र कुनै हािन नभएका दे िखन्छन्, र त्यो चौथोचािहँ

उनले भने, “हेर त, आगोिभऽ चार जना मािनसह

विरपिर िहँिड़रहेका दे ख्दछु ,

दे वताह को पुऽजःतै दे िखन्छ।” २६ तब नबूकदनेसरले दिन्कएको आगोको
भ ीको ढोका निजक गएर िचच्च्याए, “हे शिक, मेशक र अबे नगो, सव च्च

परमेँवरका सेवक हो, बािहर िनःकेर आओ।” तब शिक, मेशक र अबे नगो

आगोबाट बािहर िनःकेर आए,

२७ अिन ूान्तका बड़ाहािकमह , इलाका

अिधकारीह , राज्यपालह , र सल्लाहकारह

ितनीह का विरपिर भीड़ लागे।

उनीह ले दे खे िक आगोले ितनीह का शरीरमा हािन पुर्याएको िथएन, न त
ितनीह का िशरको र नै खहिरएको िथयो, ितनीह का लुगालाई आगोले छोएको

िथएन र ितनीह मा आगोको कुनै गन्धैसमेत िथएन।"
परमेँवरूित

आःथावान

र

िन ावान

भएका

तीन

जना

िहॄू

युवाह लाई दन दन बिलरहे को आगोको भ ीमा त फ्याँिकयो तर त्यहाँ चौथो

व्यिक्त पिन ती युवाह सँगै उिभरहे को दे ख्दा राजा नबूकदनेसर आ यर्मा परे ।
ु न्ु छ भनेर उनले
राजाको आत्म ान अनुसार चौथो व्यिक्त परमेँवरको पुऽ हुनह

िचने। (दािनएल ३:२५)।

राजाले त्यो भन्दा बेसी अ

केही सोच्न र भ

सकेनन्। तर

ु न्ु थ्यो
हामीलाई थाहा छ त्यो चौथो व्यिक्त को हो भनेर। उहाँ उही व्यिक्त हुनह

ु न्दा अिघ अॄाहमकहाँ दे खा पनुर् भएको िथयो,
जो सदोम र गमराको नाश हुनभ

ु न्ु थ्यो जो याकूबसँग नदीको छे ऊमा कुःती खेल्नु भयो
उहाँ त्यही व्यिक्त हुनह

६४

ु न्ु थ्यो जो जिलरहे को झ्याङ वा पोाामा मोशाको सामु
उहा त्यही व्यिक्त हुनह

ु यो। उहा यस सं सारमा मानव चोला िलएर मिरयमको कोखमा
ूकट हुनभ

जन्मनुभन्दा

अिघ

परमेँवरका जनह

आउनुभएको

येशू

भी

नै

ु न्ु थ्यो।
हुनह

उहाले

जब

ु न
स टमा पछर्न ् तब उहाँ ितनीह सँग हुनह
ु ेछ भनेर

ूितव ता जनाउनुभएको िथयो।

यस मािमलामा एलेन जी

ाइट भ ुहन्ु छ, "परमेँवरले आफ्ना

ु ु । जब उहाँको गवाही िदनेह
बफादार जनह लाई िबसर्नह

फ्यिकए तब उ ारकतार् आफै व्यिक्तगत

आगोको भ ीमा

पमा ितनीह को माझमा दे खा

पनुभ
र् यो। ितनीह ले दन दन जिलरहे को आगोको बीचमा कुराकानी गरे र

िहँडडुल गरे । परमेँवरको सामु जलाउने आगोको ज्वालाको शिक्त मत्थर
भएको िथयो।"-ूोफेटस एण्ड िक स, पृ. ५०८,५०९बाट

पान्तिरत।

यशैयामाफर्त परमेँवरले िदनुभएको ूित ामा आफू किटव

ु एको
हुनभ

ूमाण ती िहॄू युवाह को मािमलामा उहाँले दे खाउनुभएको िथयो, "जब ितमी

पानीह बाट जान्छ

तब म ितमीसँग हुनेछु। जब ितमी नदीको बीचबाट

जान्छौ तब त्यसको बाढीले ितमीलाई डुवाउने छै न। ितमीले आगोमा िहँडडुल
गनुप
र् दार् आगोको ज्वालाले ितमीलाई िनल्नेछैन" "यशैया ४३:२

जनह

हामीलाई यी कथाह

पान्तिरत)।

मन पन भएतापिन परमेँवरका कितपय

जो आफ्नो िवँवासको िनिम्त सताइए ितनीह को िकन अलौिकक

तिरकाले उ ार गिरएन भ े िज ासा हामीमा आउन सक्छ। अधमीर् र िन ु र

राजाले यशैया र जाकिरयालाई मारे को कुरा ती िहॄू युवाह लाई थाहा भएकै
हुनपु छर्। पिवऽ इितहासभिर करौड
जनह लाई अनेक

िन ावान् र आःथावान परमेँवरका

ि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 मृत्युमा होिमनु परे को िथयो।
तर ती िहॄू युवाह लाई चाही ँ अचम्म तिरकाले उ ार गिरएको िथयो।
हामीलाई थाहा छ यःतो ूाय हुँदैन। (यःतो मािमलालाई एडभेिन्टःट िव ान

माक्सवेल आथर्रले परमेँवरको आपतकालीन कदम भनेर सम्बोधन गनुभ
र् एको

छ-अनुवादकको थप िटप्पणी)।
तर अक

तफर् यस सं सारमा परमेँवरका आःथावान् र िन ावान्

जनह ले जुनसुकै पिरिःथितमा होिमनुपरे तापिन ितनको लािग कुन िकिसमको

अलौिकक उ ारको योजना उहाँले तयार गिररहनुभएको छ? हेनह
र्ु ोस्, १

ु यो भनी ूचार
कोरन्थी १५:१२-२६ "१२ मृतकह बाट भींट पुन त्थान हुनभ
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गिरन्छ भने कसरी ितमीह मध्ये कसै-कसैले मृतकको पुन त्थान हुँदैन भनी

भन्न सक्छौ? १३ तर यिद मृतकह को पुन त्थान हुँदैन भनेता भींट पिन

मृतकबाट पुनजीर्िवत पािरनुभएको होइन। १४ यिद भींट मृतकबाट पुनजीर्िवत
पािरनुभएको होइन भनेता हाॆो ूचार व्यथर् हुन्छ, र ितमीह को िवँवास पिन

व्यथर् हुन्छ। १५ त्यसभन्दा बढ़ी हामी परमेँवरको बारे झूटा साक्षीह

ठहिरन्छ , िकनिक उहाँले भींटलाई मृतकबाट पुनजीर्िवत पानुभ
र् यो भनी हामीले

परमेँवरको बारे गवाही िदएका छ । तर साँच्चै मृतकह को पुन त्थान हुँदैन
भने उहाँले भींटलाई पुनजीर्िवत पानुभ
र् एन। १६ िकनिक यिद मृतकह को

पुन त्थान नहुने भए ता भींट पिन मृतकबाट जीिवत पािरनुभएन। १७ भींट
पुनजीर्िवत पािरनुभएन भने ितमीह को िवँवास व्यथर् छ, र ितमीह

आफ्ना पापमा नै छौ। १८ तब त भींटमा सुितगएकाह

अझसम्म

पिन नंट भएका

छन्। १९ यिद यस जीवनको लािग माऽ भींटमा हामीले आशा राखेका ह भने
हामी सबै मािनसह भन्दा बढ़ी दयनीय हुन्छ ।

२० वाःतवमा भींट

ु एको छ। सुितजानेह मध्येमा उहाँचािहँ ूथम फल
मृतकह बाट जीिवत हुनभ
हुनहु न्ु छ। २१ िकनिक जसरी मािनसबाट मृत्यु आयो, त्यसरी नै मृतकह को
पुन त्थान पिन मािनसबाट नै आयो। २२ िकनिक जसरी आदममा सबै मदर्छन्,

त्यसै गरी भींटमा सबै जीिवत पािरनेछन्। २३ तर हरे क आ-आफ्नै

बमअनुसार– भींटचािहँ अगौटे फल, त्यसपिछ उहाँको पुनरागमनमा भींटका

आफ्नैह । २४ तब अन्त्य आउनेछ, जब उहाँले हरे क शासन, हरे क अिख्तयार

र शिक्त नंट पारे र परमेँवर, अथार्त ् िपतालाई राज्य सुिम्पिदनुहन
े । २५
ु छ
िकनिक उहाँले आफ्ना सारा शऽुलाई आफ्ना पाउमुिन नपा ञ्जेल उहाँले राज्य

गनपछर्। २६ सबैभन्दा पिछ नंट पािरने शऽु मृत्यु हो।"

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

जुन आगोको परीक्षामा शिक, मेशक र अवेदनगो परे का िथए र
अलौिकक ढं गले उिम्कए त्यसको बारे मा छलफल गिररहदा हामीले

यो पिन सोच्नुपछर्: ितनीह मा भएको बिलयो िवँवास वा आःथाको रहःय के

िथयो? मूितर्को अगािड िशर नझुकाउने ब

ितनीह

कसरी तयार भए? िविभ

तकर्ह

साहसकासाथ आगोमा जल्न

गरे र राजाको कुरा सुन्दै यसो िशर

िनहुयार्ए जःतो गरे पिन हुन्थ्यो होला, हुँदैनथ्यो होला त? परमेँवरूितको
आःथा र िवँवासले गदार् अनिगन्ती मािनसह

पाउँदा पाउँदै पिन ितनीह

मरे का िथए भ े कुरा थाहा

मनर्को िनिम्त िकन तयार भए?

६६

यस मािमलामा िहॄू ११ अध्यायले परमेँवरूितको िवँवास वा

आःथामा िन ावान् हुन हामीलाई कसरी िसकाउँछ? हेनह
र्ु ोस्: " १ अब
िवँवासचािहँ आशा रािखएका कुराको िनँचय र नदे िखएका कुराको ढृ ढ़ भरोसा

हो। २ िकनिक यसै िवँवास ारा ूाचीन मािनसह लाई परमेँवरले महण
गनुभ
र् यो। ३ िवँवास ारा हामी बुझ्दछ िक सारा िवँव परमेँवरको वचन ारा
सृिंट भयो, र जो

ँय छ त्यो अ ँय कुराबाट बन्यो।

४ िवँवास ारा

हािबलले परमेँवरलाई कियनले भन्दा अझ महणयोग्य बिल चढ़ाए, र त्यस ारा

नै हािबल धमीर् ठहिरए। ितनको बिल ःवीकार गरे र परमेँवरले आफ्नो सम्मित

जनाउनुभयो। ितनी मरे तापिन िवँवास ारा नै ितनी अझै बोिलरहेका छन्। ५
िवँवास ारा मृत्यु नचाखी हनोक ःवगर्मा उठाइलिगए, र ितनी कतै फेला परे नन्,

िकनिक परमेँवरले ितनलाई लानुभएको िथयो। ितनी उठाइलिगनुभन्दा अिघ
परमेँवरलाई ितनले ूसन्न पारे का कुराको पुिंट भएको िथयो। ६ िवँवासिवना

परमेँवरलाई ूसन्न पानुर् असम्भव छ। िकनिक जो परमेँवरको निजक आउँछ,
त्यसले परमेँवर हुनहु न्ु छ र उहाँलाई खोज्नेह लाई उहाँले ूितफल िदनुहन्ु छ
भन्ने पक्का िवँवास गनुप
र् छर्।

७ िवँवास ारा नोआले त्यित बेलासम्म अदे ख

रहेका घटनाका बारे मा परमेँवरबाट चेताउनी पाएर भिक्तसाथ आफ्नो घरानालाई
बचाउन एउटा जहाज बनाए। यसरी सं सारलाई दोषी ठहराएर िवँवास ारा उनी

आउने धािमर्कताका उ रािधकारी भए। ८ िवँवास ारा अॄाहामले आ ापालन

गरे , र जाऊ भनेको ठाउँितर गए, जुन ठाउँ उ रािधकारको

पमा उनले पिछ

पाउनेिथए, य िप उनी कताितर गइरहेका िथए, त्यो उनलाई थाहा िथएन। ९
िवँवासै ारा उनी एक परदे शीझ ूित ाको दे शमा इसहाक र याकूबजःतै

तम्बूह मा बसोबास गरे । उनीह

ँ सग
ँ ै उही ूित ाका हकदार
अॄाहामसग

िथए। १० िकनिक उनले एउटा जग भएको सहरको ूतीक्षा गथ, जसलाई

बनाउने र िनमार्ण गन परमेँवर नै हुनहु न्ु छ। ११ िवँवासै ारा साराले पिन
आफ्नो उमेर ढिल्कसकेपिछ गभर्धारण गन शिक्त ूाप्त गिरन्। िकनभने ूित ा

गनुह
र् न
े ाई ितनले िवँवासयोग्य ठानेकी िथइन्। १२ यसैकारण मरे तल्ु य शरीर
ु ल
भइसकेको एउटै मािनसबाट आकाशका तारा जि कै असं ख्य र समुिका

िकनारका अनिगन्ती बालुवाका कण जि कै सन्तान उत्पन्न भए। १३ ूित ा

गिरएको कुरा ूाप्त नगरी ियनीह

सबै िवँवासैमा मरे , तर टाढ़ै बाट त्यसलाई

दे खेर ःवागत गरी ितनीह ले मािनिलए, िक ितनीह

यस पृथ्वीमा परदे शी र

ूवासी िथए। १४ यःता कुरा भन्ने मािनसह ले आफ्नो िनिम्त एउटा दे श

खोिजरहेका छन् भन्ने कुरा ूंट हुन्छ। १५ जुन दे शबाट ितनीह

६७

िनःकेर

गएका िथए, यिद ितनीह ले त्यही दे शको िवषयमा सोचेका भए ितनीह लाई

अझ उ म दे श, अथार्त ् एक

फिकर्जाने मौका िमल्ने िथयो। १६ तर ितनीह

् यसैकारण परमेँवर ितनीह का परमेँवर भनी
ःवगीर्य दे शको इच्छा गछर्न।

पुकािरनु शमार्उनुहन्ु न, िकनभने उहाँले ितनीह का िनिम्त एउटा सहर तयार

पािरिदनुभएको

छ।

१७

िवँवास ारा

इसहाकलाई बिल चढ़ाए। उनले ूित ाह

आफ्नो

परीक्षा

हुँदा

अॄाहामले

पाएका िथए, तापिन आफ्नो एउटै

छोराको बिल चढ़ाउन उनी तयार भए। १८ ियनकै िवषयमा यसो भिनएको

िथयो, “इसहाक ारा

नै

तेरो

सन्तानको

नाउँ

रहनेछ।” १९

परमेँवरले

मािनसह लाई मरे कोबाट पिन फेिर जीिवत पानर् सक्नुहन्ु छ भन्ने कुरा अॄाहामले
सोचे, र भन भने, उनले इसहाकलाई िफतार् पाए।

२० िवँवास ारा इसहाकले

याकूब र एसावलाई ितनीह का भिवंयको बारे मा आशीवार्द िदए। २१

िवँवास ारा मन बेलामा याकूबले

आफ्नो लौरोको टुप्पामा घोप्टो परे र

परमेँवरको आराधना गरे , र योसेफको ूत्येक छोरालाई आशीवार्द िदए।

२२

िवँवास ारा योसेफले आफ्नो जीवनको अन्त्यितर इॐाएलीह का ूःथानको
िवषयमा उल्लेख गरे , र उनका अिःथको िवषयमा आदे श िदए।
जन्मदा

ितनका

आमा-बुबाले

ितनलाई

सुन्दर

दे खे, र

२३ मोशा

िवँवास ारा

तीन

मिहनासम्म ितनलाई लुकाइराखे, र राजाका हुकुमको ितनीह ले डरै मानेनन्।
२४ जवान भएपिछ िवँवास ारा मोशाले फारोकी छोरीका छोरा कहलाइन

इन्कार

गरे ।

२५

पापको

क्षिणक

सुख

भोग्नुभन्दा

ब

परमेँवरका

ँ िथचोिमचोमा पनर् ितनले रोजे। २६ िमौदे शको धन-सम्पि भन्दा
मािनसह सग
भींटको िनिम्त िनिन्दत हुन ितनले मूल्यवान् सम्पि

आफ्नो

िंट इनामितर लाएका

ठाने। िकनभने ितनले

िथए। २७ राजाको

ँ
बोधसग
नडराएर

िवँवास ारा ितनले िमौदे श छोड़े । िकनिक अ ँय हुनहु न
े ाई दे खेझ गरी ितनी
ु ल
िःथर रहे। २८ ज्येंठलाई नाश गनले ितनीह लाई छु न नपाऊन् भनेर ितनले

िवँवास ारा िनःतार-चाड़को िविध पालन गरे र रगत छक। २९ िवँवास ारा

ओबानो भूिममाझ गरी िहँड़ेर ितनीह ले लाल समुि पार गरे , जुन कुरो
िमौीह ले ूयत्न गदार् डुबरे मरे ।
िवँवासैबाट यरीहोका पखार्लह

३० सात िदनसम्म पिरबमा गरे पिछ

ढले। ३१ जासूसह लाई राॆो ःवागत गरे की

हुनाले अना ाकारीह का साथमा राहाब वेँया नाश भइनन्। ३२ अ

बढ़ी म

के भनू?ँ िकनिक िगदोन, बाराक, िशमशोन, ियप्ताको बारे मा, र दाऊद, शमूएल र
अगमवक्ताह का िवषयमा भिनरहन मलाई समय छै न– ३३ जसले िवँवास ारा

राज्यह

कब्जा गरे , न्याय ःथापना गरे , ूित ाह

६८

हािसल गरे , िसं हका मुखह

थुिनिदए, ३४ आगोका ज्वालाह

िनभाए, तरवारका धारबाट उम्के, कमजोरीबाट

बिलया भए, यु मा वीर भए, िवदे शीह का फौजलाई भगाए। ३५ ःऽीह ले

आफ्ना मरे काह लाई पुन त्थान ारा जीिवत पाए। अ ह ले मृत्युपिछ अझ

उ म जीवन ूाप्त गनर्लाई छु टकारा इन्कार गरे र ब

साःती भोगे। ३६

अ ह ले िगल्ला, कोरार्बाजी, बन्धन र कैद पिन भोग्नुपर्यो। ३७ ितनीह लाई
ढु ाले हाने। ितनीह
बाभाका छालाह

कर तीले िचिरए। ितनीह

तरवारले मािरए। भेड़ा र

लाएर क ाल भई क्लेश र दु:ख पाएर ितनीह

यताउता

डुिलिहँड़े। ३८ सं सार ितनीह का िनिम्त योग्यको िथएन। म भूिम, पहाड़ह ,

गुफाह

र पृथ्वीका ओड़ारह

हुँदो ितनीह लाई घुिमिहँ नुपर्यो। ३९ ितनीह

सबैले आफ्ना िवँवासको िनिम्त ठू लो ूशंसा पाए, तर ूित ा गिरएका कुराचािहँ
पाएनन्। ४० परमेँवरले हाॆा लािग अझ असल योजना राख्नुभएको िथयो,
ँ माऽै ितनीह
तािक हामीसग

िस

तुल्याइऊन्।"

ती िहॄू युवाह ले ूकट गरे को आःथा वा िवँवासलाई बृि

गनर्

िवँवास वा आःथा भनेको के हो सो बुझ्नु अिनवायर् छ। कितपयले

िवँवासलाई धेरै वा थोरै भ े शंख्यातमक तिरकाले हे दर्छन्। ती मािनसह ले

गरे को धेरै पुकारा वा मागेको आिशषको ूाथार्ना परमेँवरले सु ुभयो र जवाफ

िदनुभयो भने त्यो िबँवास धेरै भएको र मागेको अनुसार पाइएन भने िवँवास
थोरै भएको भनेर बुझ्ने गिरन्छ। ती मािनसह
िलएर पसल जान्छन्।अिन ितनीह ले
िवँवास बिलयो भएको

आफ्नो मोटर वा मोटरबाइक

पाकर् गनर् ठाउँ पाए भने ितनीह को

र यिद पाकर् गन ठाउँ पाएन भने ितनीह को ूाथर्ना

परमेँवरले नसु ुभएको वा ितनीह को िवँवास त्यित बिलयो नभएको ितनीह

ठान्दछन्। (अथार्त ् ितनीह

जे पायो त्यही खान्छन् वा अःवःथकर खाना

खान्छन् र शरीरमा केही गडबड भएन भने ितनीह मा िबँवास बिलयो भएको

दावी गनुर् र ितनीह ले खाएको खानाको कारणले शरीरमा केही गडबड भयो

भने आफूह मा बिलयो िवँवास नभएको महसुस गनु-र् अनुवादकको थप)।
यःतो खालको आःथा वा िवँवासको बुझाइ धेरै खतरनाक हुनसक्छ िकनभने
यसले

परमेँवरलाई आफूखुशी चलाउन ूयास गरे को दे िखन्छ। यसमा

परमेँवरको ूभ ुत्व र बुि को ख्याल गिरँदैन।

तर परमेँवरमािथ सही वा सत्य िवँवास वा आःथा दािनएलका

िमऽह ले ूकट गरे जसले ितनीह को गुणात्मक सम्बन्ध उहाँसँग भएको
दे िखन्छ र मरे पिन बाँचेपिन उहाँमा नै पूरा भरोसा राखेको दे िखन्छ। साँचो वा
सक्कली िवँवासले हाॆो चाहना अनुसार परमेँवरको चाहना होस् भन्दै नन् ब

६९

जुनसुकै नितजा आएतापिन उहाँको इच्छामा आफूलाई समपर्ण गदर्छ (जसरी
अय्यूबको मािमला)।

ती तीन जना िहॄू युवाह

जब राजाको च ुनौितको

सामना गनर् तयार भए तब परमेँवरले ितनीह लाई कसरी सम्हाल्नुहन
ु ेछ भ े
कुरा उनीह लाई थाहा िथएन तै पिन परमेँवरूितको आःथामा किटव

हुने

मािनसह ले औ ंल्याएको कुरा

िनणर्य ितनीह ले गरे का िथए। बहुमत वा अ

नै असल र िठक भ े आधारमा ितनीह ले िनणर्य गरे नन् तर ितनीह मा
भएको

ान अनुसार जःतो नितजा आएतापिन जे सत्य छ त्यही गन कठोर

िनणर्य ितनीह ले गरे का िथए। पिरपक्व िवँवासको ज्वलन्त उदाहरण ती िहॄू

युवाह ले दे खाएका िथए। हाॆो आवँयकता अनुसार ूाथर्ना गरे र त्यसको

नितजा जे आएपिन हाॆो उच्चतम िहत परमेँवरलाई नै थाहा छ भ े

ूितव ता जाहे र गद उहाँमािथ भरोसा राखेर गिरने िवँवासको ूाथर्नाले नै

हाॆो िवँवासको मापन गदर्छ। कितपय समयमा हाॆो जीवनमा नराॆो

कुराह

भइरहदा

त्यःतो

िकनभयो

भनेर

नबुझ ला

तैपिन

हाॆो

परमेँवरमा नै समिपर्त गरे र चल्ने खुबी हुन ु सत्य िवँवासको कला हो।

जीवन

सानोितनो नै िकन नहोस् हामीले हाॆो दै िनक िवँवासलाई कसरी

पिरचालन गछ जसले गदार् ठू लो च ुनौित वा समःयामा पिन त्यसलाई सामना गनर्
हामी तयार हुन सक्छ ? सानो ितनो कुरामा हुने िवँवासको जाँच धेरै कारणले

िकन मह वपूणर् हुन्छ?
उपसं हार:

थप जानकारी: "दुराको टुँ िडखेलमा तीन िहॄू युवाह ले सामना गनुप
र् रे को

पिरिःथितबाट हामीले मह वपूणर् पाठह

िसक्नुपदर्छ। बतर्मान युगमा आफ्नो

गल्ती केही नभएपिन गल्ती गर्यो भनेर परमेँवरका सेवकह लाई आरोप
लगाएर दुव्यर्वहार गन र सावर्जिनक पमा होच्याउने शैतानका मितयारह
सिबय छन्। शैतानका ती औजारह

डाह, ःवेच्छाचारी र धमर्को नाउँमा

पूवार्महले मंत भएका हुन्छन्। िवशेष गरे र चौथो आ ाको िनदशन अनुसार

पालना गनुप
र् न साबथको गिरमा वा पिवऽतालाई पिब राख्छन् ितनीह मािथ

मािनसह को बोध बिसर्नेछ। अन्तमा िवँवव्यापी

साबथको गिरमाूित ूितब

हुने परमेँवरका जनह

अपराधी घोषणा गद नीितिनयमह

बनाउनेछन्।

पमा नै सबै रा ह ले

मनर् योग्य भएको भनेर

"परमेँवरका जनह ले यःतो श टको सामना गनुप
र् दार् कसै ले पिन

हल्लाउन नसक्ने गरी िवँवासमा अिडक रहनुपछर्। परमेँवरमाऽ हाॆो

७०

ु न्ु छ भनेर उहाँका जनह ले ूकट गनपछर्, र आफ्नो
आराधनाको योग्य हुनह

जीवनलाई नै जोिखममा पारे र भएपिन असत्य आराधनाूित अिलकित पिन
सम्झौता नगनर् ितनीह लाई आ ान गिरएको छ। परमेँवरको वचनूित

बफादार भएर उिभएका मािनसह को सामु ती पापी र मरणशील िविोही
मािनसह का हुकुमह

िनकम्मा हुनेछन्। चाहे झ्यालखानामा बःनुपरोस्,

समाज वा दे शबाट िनँकासनमा पनुप
र् रोस् वा मृत्युकै मुखमा पनुप
र् रे तापिन

परमेँवरका जनह ले सत्यलाई पालना गिर नै रहनेछन्।"-एलेन जी
ूोफेटस् एण्ड िक स, पृ. ५१२, ५१३बाट

पान्तिरत।

ाइट,

िचन्तनमनन्:

अ. कितपय आफ्ना िन ावान र आःथावान िवँवासीह लाई परमेँवरले
उ ार गनुह
र् न्ु छ भने कितपयलाई गनुह
र् ु

ि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 जािकनुपरे तापिन हामीलाई जे असल छ त्यो

परमेँवरलाईमाऽ थाहा छ भनेर उहाँमािथ भरोसा िकन राख्नु ज री
छ? हेनह
र्ु ोस् १ पऽुस १:८-१८ " ८ अन्त्यमा ितमीह

सबैमा

आत्माको एकता राख, एउटाले अक लाई सहानुभिू त दे खाओ, भातृ-ूेम
गर, कोमल

दयका होओ, र नॆ मनका होओ। ९ खराबीको बदला

खराबी नगन अथवा अपमानको बदला अपमान निदने, ब

स ामा आिशष् िदने होओ, िकनिक यसैको लािग ितमीह

त्यसको

बोलाइएका

छौ, िक ितमीह ले आिशष् ूाप्त गनर् सक। १० िकनिक, “जसले
जीवनलाई ूेम गछर्, र असल िदनह

दे ख्ने इच्छा गदर्छ, त्यसले

आफ्नो िजॄोलाई खराबीबाट र आफ्ना ओठलाई छली कुरा बोल्नबाट
अलग राखोस्। ११ त्यो खराबीबाट फक स् र असल गरोस्, त्यसले

शािन्तको खोजी गरोस् र त्यसको पिछ लागोस्।

१२ िकनिक

परमेँवरको नजर धमार्त्माह मािथ रहन्छ, र उहाँका कान ितनीह का

ूाथर्नाितर खुला हुन्छन्, तर परमूभ ुको मुहार खराबी गनह का
िव

मा हुन्छ।” १३ यिद ितमीह

भलाइको िनिम्त उत्सािहत छौ

भने, ितमीह को हािन गन को हुन्छ र? १४ तर धािमर्कताको खाितर
दु:ख भोग्नैपरे तापिन ितमीह

धन्यका हौ। ितनीह का धम्कीको डर

नमान, र भयभीत नहोओ। १५ तर भींटलाई ूभ ु मानेर ितॆो

७१

दयमा

उहाँको ौ ा गर। ितमीह मा भएका आशाको िवषय कसैले सोधपूछ
गरे त्यसको जवाफ िदन सध तत्पर बस, तर त्यो काम नॆता र
ौ ासाथ गर। १६ ितमीह का िववेक शु

राख, तािक ितमीह को

िवरोधमा बोल्ने र भींटमा ितमीह का चालचलनको िनन्दा गनह

लिज्जत होऊन्। १७ यिद परमेँवरको यःतै इच्छा छ भने, खराबी

गरे र दु:ख भोग्नुभन्दा भलाइ गरे र दु:ख भोग्नु नै असल हो। १८

िकनभने हामीलाई परमेँवरकहाँ ल्याउन भींट पिन पापह का िनिम्त

सदाको लािग एक चोिट मनुभ
र् यो। उहाँ शरीरमा मािरनुभयो– धमीर् जन
अधमीर्ह का िनिम्त– तर आत्मा ारा जीिवत पािरनुभयो।"

आ. यिद ती िहॄू युवाह

आगोको भ ीमा नै मरे का भएतापिन त्यसबाट

हामीले के पाठ िसक्नसक्थ्य ।

इ. अिन्तम

युगमा

हुने

िविभ

घट्नाह मा

हामीले

बािहरी पमा

दे खाउनुपन ःवभाव वा सङ्केत के होला जसले गदार् हामी कसको
पक्षमा उिभएर आराधना गिररहेका छ

ई.

भनेर दे खाउनुपन हुन्छ?

साबथको गिरमा कितको मह वपूणर् छ भनेर त्यसले कसरी दे खाउँछ?

साँिच्चक्कै िवँवास ारा िजउनु भनेको के हो भनेर येशूले भ भ
ु एको

वचन लूका १६:१०मा भ भ
ु एको वचन पढ्नुहोस् " “जो थोरै कुरामा
इमानदार हुन्छ, त्यो धेरैमा पिन इमानदार हुन्छ, र जो अित सानो
कुरामा बेइमान हुन्छ, त्यो धेरैमा पिन बेइमान हुन्छ।"

उ. राजा नबूकदनेसरले सारा जनताको माझ शिक, मेशक र अबेदनगोलाई
िदएको त्यो च ुनौित तपाईँलाई पिन िदइयो भने तपाईँ त्यसको कसरी

सामना गनुह
र् न्ु छ? हेनह
र्ु ोस् उनको च ुनौित दािनएल ३:१५ " ितॆो को

परमेँवर छ र जसले ितमीह लाई मेरो हातबाट छु टकारा िदन
सक्छ?"

७२

कथा ४

ःकूलमा आबमण
आन्द्र्यु मेकिचःनी
िःटपान

आभाकोभको

जन्म

अजरबैजानको

बाकुमाखमा

राजधानी

भएको िथयो। ऊ १३ वषर्को हुँदा नै उसले भिवंयमा के गन भनेर योजना

बनाइसकेको िथयो। उसलाई बाःकेटबल खेल असाध्यै मनपथ्य

उमेरमा नै अजरबैजानका त्यस उमेरका खेलाडीह मध्ये उत्कृ

र त्यही

खेलाडीको

पमा उसले नाम कमाइसकेको िथयो।

उसको ूिशक्षकले एक िदन उसलाई भन्यो "ितमीले केही िचन्ता

िलनुपदन। ितमी एकिदन दक्ष बाःकेबल खेलाडी भएर िनःकनेछौ।"
एक िदन ःकूलकै क्लास ममा एक हुल िव ाथीर्ह

उृेर आए र

एक जनाले आभाकोभलाई औ ंल्याउँदै "ऊ आिमर्िनयन हो" भनेर िचच्यायो भने

अक ले उसलाई "हामी माछ " भनेर भन्यो। िव ाथीर्ह ले आभाकोभलाई िघसाद

ःकूलको चौरमा लगे जहाँ अजेिरस जातका हुल जम्मा भएका िथए। उसलाई

मािरनेछ भनेर िनणर्य भइरहे को बेलामा उसलाई समात्नेले उसलाई अिलकित
खुकुलो पार्यो र एक जना अजेरी साथी त्यहाँ दे खा पर्यो त्यसपिछ उसलाई

सुरिक्षत ःथानमा लिगयो। हुलबाट टाडा गएपिछ ती दुई जना केटाह

भागेर

आभाकोभको घरमा गए। उसलाई छु टाउनेले आभाकोभलाई उसको आमाको

हातमा सुिम्पयो। आभाकोभले त्यो केटालाई फेिर किहल्यै पिन दे खेन।
आभाकोभकी

आमाले

उसलाई

मिहनापिछ सन् १९८९मा ितनीह

फेिर

ःकूलमा

आफ्नो ज्यान बचाउन

सको भोल्गोडोनःकमा आफ्नो नयाँ जीवन सु
गनुप
र् रे को िथयो। यो सहर

किहल्यै

पठाइनन्।

एक

सतफर् भागे।

गनर् आभाकोभले ठू लो सघषर्

सको दिक्षणी भागमा पदर्छ। यसको जनसं ख्या

१७५,००० छ। आभाकोभले बाःकेटबल खेल्ने ूयास गय । तर त्यो खेल

खेल्ने मोह र जाँगर भने उसमा िथएन। आफ्नो अत्यन्तै माया गन साथीह
उसको िव

मा िकन गए भ े कुरो उसले बुझ्न सकेन। ऊ अक जातको

भएकोले उसलाई घृणा गरे र आबमण गिरएको िथयो। यो िकन भयो भनेर
उसले त्यसको जवाफ खोज्न थाल्यो।

एक िदन, आभाकोभ पिढरहे को नयाँ ःकूलको इितहासको मिहला

िशक्षकले आफ्नो कक्षामा बाइबलको इितहासको बारे मा बोल्न एक जना पाहुना

७२-१

आउनुहन
ु ेछ भनेर सुनाइन्। ती पाहुना िशक्षकले दािनएल २मा लेिखएको

भिवंयवाणीको बारे मा िसकाइन्। आभाकोभले अत्यन्तै चासो मानेर सुन्यो।

उसले परमेँवरको बारे मा किहल्यै पिन सोचेको िथएन। अिन उसले जीवनमा
पिहलो पल्ट परमेँवरको अिःतत्वको बारे मा सोच्यो। यस पृथ्वीमा उहाँले नै

शासन गनुह
र् न्ु छ रे ! यो उसको लािग नौलो कुरो िथयो। ती परमेँवरलाई

आफ्नो भिवंयको बारे मा थाहा होला िक भनेर आभाकोभले िवचार गय । कक्षा

सिकएपिछ आभाकोभ पाहुना िशक्षककहाँ गयो र उनलाई धेरै ूँनह

गर्यो।

ु न्ु छ।
ती पाहुना िशक्षकले टाउको हल्लाएर भिनन् "मेरो ौीमान् पाःटर हुनह

दुई

हप्तापिछ

जवाफह

उहाँ

यही

िदन सक्नुहन
ु ेछ।"

ःकूलमा

आउनुहन
ु ेछ।

उहाँले

ितॆो

ूँनका

दुई हप्तापिछ पाःटर भेिनयािमन ताराःयुकले इितहासको पाठ पढाए।
उनले चारवटा ूँनह

सबैको सामु राखे। ती ूँनह लाई सबैले जवाफ िदनु

पन उनले बताए। ती ूँनह

िथए: म को हुँ? म कहाँबाट आए?ँ म यहाँ िकन

छु ? मलाई पिछ के हुनेछ? यी ूँनह ले आभाकोभलाई ठू लो धक्का िदयो।
उसले यःता ूँनह

किहल्यै पिन सोचेको िथएन।

त्यितखेरै पाःटरले भने "यिद कसै ले यी चारवटा ूँनह को जवाफ िदन

सक्यो भने उसले आफ्नो जीवनको भिवंयको बारे मा सबै जवाफ पाउनेछ। तर
ती ूँनह को जवाफ परमेँवरले िदन सक्नुहन्ु छ।'
जवाफह

ु न्ु छ र चारवटा ूँनको
आभाकोभ घरमा गयो र परमेँवर को हुनह
कसरी भे ाउने भनेर उसले िवचार गर्यो। केही वषर्पिछ उसले

बिप्तःमा िलइसकेपिछ ती ूँनह को जवाफ उसलाई िमलेको िथयो। "जब म
ँ
आफू जन्मेको दे श बाकुबाट भाग्नुपरे को बेलामा मैले शािन्त गुमाएको िथए।

बिप्तःमा नहुँञ्जेल मैले िजन्दगीभर शािन्त खोिजरहे को िथए"ँ यी लेखकलाई
आभाकोभले सुनायो।
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