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अहङ्कारबाट नम्रतास म

यस अध्यायका मूल पदह : दािनएल ४:१-३३, िहतोपदे श १४:३१, २ राजा
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यस अध्यायको मूल सार पद: "उहाँका िचन्हह
अचम्मका कामह

कित महान् छन्, उहाँका

कित शिक्तशाली छन्! उहाँको राज्य अनन्तको राज्य हो,

उहाँको ूभ ुत्व पुःत -पुःतासम्म रिहरहन्छ।" दािनएल ४:३।

पिहलो पाप नै घमण्ड गनुर् हो भनेर भिनएको छ। सबभन्दा पिहला

ःवगर्दूतह को

अगुवा

लुिशफरले

दरवारमा लुिशफरको ःथान अ

घमण्ड

ूकट

गरे को

िथयो।

ःवगर्को

ःवगर्दूतह भन्दा अिघल्लो ःथानमा िथयो।

तर जुन पमा ऊ सिजएको र जुन अिधकार उसलाई िदइएको िथयो त्यसले

गदार् परमेँवर आफैले अगमवक्ता इजिकएलमाफर्त उसको बारे मा भ ुभयो
"ितॆो सौन्दयर्ताले ितॆो
कारणले आफ्नै बुि

दयलाई मािथ उचाल्यो। ितमी तेजःवी भएको

लगाएर आफूलाई ॅ

पार्यौ। म ितमीलाई भ ुईँमा

पछानछु । राजाह को सामु ितमीलाई लडाइ िदनेछु। ितनीह ले ितमीलाई
हे नछन्" (इजिकएल २८:१७

पान्तिरत)।

घमण्डले लुिशफरलाई िगरायो। मािनसको िदमागमा उसै ले घमण्ड वा

अहङ्कार रोिपिदयो जसको फलःव प ितनीह
च ुनौित िददै उहाँको िब

परमेँवरको अिःतत्वलाई

मा खडा भए वा त्यसको लािग अिभयान नै चलाए।

यस ूवृि ले मािनसलाई िगराउँने माऽ होइन उसलाई ध्वःत नै बनाउछ।
हामी पापी र पितत मानव ह । हाॆो अिःतत्वको मूल ॐोत नै परमेँवर
ु न्ु छ र उहाँमा नै भरपरे र हामी चल्दछ । हामीमा जे दक्षता, सीप, ूितभा
हुनह
वा क्षमताका बरदानह

छन् ती सबै परमेँवरबाटै आएका हुन्छन्। हाॆा सबै

उपलिब्धह को ौे य परमेँवरलाई िदनुपछर्। त्यसकारण घमण्ड गन, शेखी

७३

गन, अिभमान गन, आफ्नो भाऊ खोज्ने, धाक दे खाउने र फाइफु ी लगाउने

बानी वा दुससाहस हामीमा कहाँबाट आयो जब िक हामीले जे गरे तापिन, जःतो

अवःथामा भएतापिन हामीमा नॆताले राज गनुप
र् थ्य है न र?

नॆताको गिरमा वा महत्वलाई बुझ्न राजा नबूकदनेसरलाई धेरै समय

लागेको िथयो। आगोको भ ीमा चौथ मािनस दे ख्दा पिन उनको अहङ्कार वा
सेखी गन बानीमा पिरवतर्न आएको िथएन। जब परमेँवरले उनको राज्यबाट
उनलाई हटाएर पशुह सँग ज लमा राख्नु भयो तब माऽ यथाथर्मा उसले आफू

को हुँ वा आफ्नो है िसयत कित रहे छ भनेर उनले िच

सके।

१. यो बेिबलोन महान् छै न र?

दािनएल ४:१-३३ पढ्नुहोस्। यहाँ राजालाई के भयो र िकन भयो?

हेनह
र्ु ोस् "१

सारा

पृथ्वीमा

रहने

िविभन्न

भाषा

बोल्ने

जाित-जाितह का

मािनसह लाई राजा नबूकदनेसरबाट: ितमीह लाई ठू लो सं विृ

िमलोस्! २

सव च्च परमेँवरले मेरो िनिम्त गिरिदनुभएका आँचयर्कमर्का िचन्हह

र

अचम्मका कामह को बारे मा ितमीह लाई बताउन पाउँदा म खुशी छु । ३

उहाँका िचन्हह

कित महान् छन्, उहाँका अचम्मका कामह

कित शिक्तशाली

छन्! उहाँको राज्य अनन्तको राज्य हो, उहाँको ूभ ुत्व पुःत -पुःत सम्म

रिहरहन्छ।

४ म नबूकदनेसर, सन्तुिंट र समृि साथ आफ्नो दरबारमा

ँ
बिसरहेको िथए।
५ मैले एउटा यःतो सपना दे ख, जसले मलाई भयभीत

तुल्यायो। जसै म ओ

ानमा ढिल्करहेको िथए,ँ मेरो मनमा आएका कल्पनाह

ँ ६ यसकारण त्यस सपनाको अथर् खोल्नलाई
र दशर्नह ले गदार् म तिसर्ए।

बेिबलोनका सबै
जब जादूगरह

ानी पु षह लाई मेरो सामुन्ने खड़ा गराउने हुकुम गर। ७

मन्ऽतन्ऽ गनह , ज्योितषीह

र जोखना हेनह

आए, मैले

उनीह लाई सपना बताए,ँ तर उनीह ले मलाई त्यसको अथर् बताउन सकेनन्।
ँ (ितनको
८ अन्तमा दािनएल मकहाँ आए र मैले ितनलाई सपना बताइिदए।

नाउँ मेरो दे वताको नाउँजःतै बेलतसजर हो, र पिवऽ दे वताह को आत्मा ितनमा

छ।)

९ मैले भने, “हे बेलतसजर, जादूगरह का ूमुख, म जान्दछु िक ितमीमा

पिवऽ दे वताह को आत्मा छ, र ितॆो लािग कुनै पिन रहःय अप्

सपना यही हो, यसको अथर् मलाई बताइदे ऊ। १० ओ
दे खेका दशर्नह

ारो छै न।

ानमा पिल्टरहँदा मैले

यी नै हुन:् मैले दे ख, मेरो सामुन्ने पृथ्वीको बीचमा एउटा ठू लो

ख खड़ा भएको रहेछ। त्यो अत्यन्तै अग्लो िथयो। ११ त्यो

ख ठू लो र

ँ ै गयो र त्यसको टुप्पोले आकाश छोयो, पृथ्वीको छे उसम्म पिन त्यो
बिलयो हुद

७४

दे िखन्थ्यो। १२ त्यसका पातह

सुन्दर र त्यसका फलह

ूशःत िथए, र

त्यसमा सबैको लािग खाना िथयो। त्यसको मुिन वनका पशुह ले वास पाउँथे,
त्यसका हाँगाह मा चराह
“ओ

ानमा

पिल्टरहेको

बःथे, त्यसबाट सबै ूाणीह ले खाना पाउँथे। १३

बेला

मैले

दशर्नमा

मेरो

अिग

ःवगर्बाट

एक

समाचारवाहक, एक पिवऽ जन तल आइरहेका दे ख। १४ उनले चक ःवरमा
कराएर भने, “त्यस

खलाई ढािलदे र हाँगाह लाई कािटदे , त्यसका पातह

झािरदे र त्यसका फलह

चराह

छरपंट पािरदे । पशुह

त्यसको छहारीबाट र

् १५ तर फलाम र काँसाले बाँिधएको त्यसका
त्यसका हाँगाबाट भागून।

ठु टो र जराह

जिमनमा, खेतको घाँसमा नै रहोस्। “आकाशको शीतले

ँ
त्यसलाई िभजाओस्, र त्यो पशुह सग
पृथ्वीका बोट-िब वाह का बीचमा

रहोस्। १६ त्यसको मन मािनसकोबाट ब िलएर त्यसलाई पशुको मन

िदइओस्, जबसम्म त्यसको लािग सात काल िबत्नेछैनन्। १७ “समाचार

वाहकह

तािक

ारा िनणर्य सुनाइएको छ, पिवऽ जनह ले फैसलाको घोषणा गदर्छन्,

जीिवत

ूाणीह ले

जानून ् िक

मािनसह का

राज्यमािथ

सव च्चकै छ, र उहाँले इच्छा गनुभ
र् एकाह लाई ती राज्यह

सवार्िधकार

िदनुहन्ु छ र

मािनसह मा सबभन्दा नॆलाई ती राज्यमािथ खड़ा गनुह
र् न्ु छ।” १८ “म राजा

नबूकदनेसरले दे खेको सपना यही हो। अब हे बेलतसजर, यसको अथर् मलाई
बताइदे ऊ, िकनभने मेरो राज्यमा भएका

ानी पु षह मध्ये कसैले पिन यसको

अथर् मलाई बताउन सक्दै न। तर ितमीले सक्छौ, िकनभने पिवऽ दे वताह का

आत्मा ितमीमा छ।” १९ दािनएल (जसलाई बेलतसजर पिन भिनन्छ) केही

बेरसम्म अत्यन्तै व्याकुल भए, र आफ्ना िवचारह ले ितनलाई भयभीत पारे ।
यसकारण राजाले भने, “हे बेलतसजर, सपना र त्यसको अथर्ले ितमीलाई व्याकुल

नपारोस्।” बेलतसजरले जवाफ िदए, “मेरा ूभ ु, यिद यो सपना हजूरका

शऽुह लाई र यसको अथर् हजूरका िवरोधीह लाई लागू हुने भए त हुनिे थयो।
२० हजूरले दे ख्नुभएको

ख, जुन बढ़े र िवशाल र बिलयो भयो, र सम्पूणर्

पृथ्वीबाट दे िखने गरी त्यसको टुप्पाले आकाश छोयो, २१ सुन्दर पातह

र

ूशःत फलह सिहत जसले सबैलाई खाना िदन्थ्यो, वनका पशुह लाई छहारी
ँ ह
िदन्थ्यो, र जसका हाँगाह मा आकाशका चराह का लािग गुड़

महाराजा, हजूर नै त्यो

िथए, २२ हे

ु एको छ,
ख हुनहु न्ु छ। हजूर महान् र शिक्तशाली हुनभ

हजूरको महानता बढ़े र आकाशसम्मै पुगेको छ, र हजूरको ूभ ुत्व पृथ्वीको पल्लो

छे उसम्मै छ। २३ “हे महाराजा, हजूरले एक समाचारवाहक, एक पिवऽ जनलाई

ःवगर्बाट तल झद र यसो भन्दै गरे को दे ख्नुभयो, ‘त्यस

७५

खलाई काटे र नंट

गिरदे , तर खेतको घाँसमा फलाम र काँसाले बाँिधएको अवःथामा ठु टोचािहँ
छोिड़दे , जब िक त्यसका जराह

जिमनमा नै रहन्छन्। आकाशको शीतले त्यो

िभजोस्, त्यसको लािग सात काल निबतुञ्जेल त्यो ज ली जनावरह जःतै भएर

िजओस्।” २४ “हे महाराजा, त्यसको अथर् यही हो, र सव च्चले मेरा ूभ ु
मा िदनुभएको हुकुम यही हो: २५ हजूर मािनसह बाट

महाराजाको िव

ँ बःनुहन
िनकािलनुहन
र ज ली पशुह सग
े
े , गाईबःतुह झ हजूरले घाँस
ु छ
ु छ

खानुहन
े र आकाशको शीतले हजूर िभज्नुहन
े । हजूरको लािग सात काल
ु छ
ु छ

िबत्नेछ, जबसम्म हजूरले यो जान्नुहन्ु न िक मािनसह का राज्यमािथ सव च्चकै
सवार्िधकार छ र उहाँले इच्छा गनुभ
र् एको कसैलाई पिन ती राज्यह

िदनुहन्ु छ।

२६ जरासिहत ठु टो छो नू भन्ने हुकुमको अथर् यो हो: ःवगर्ले शासन गदर्छ
भन्ने कुरा जब हजूरले ःवीकार गनुह
र् न
े , तब हजूरको राज्य हजूरलाई िफतार्
ु छ

गिरनेछ। २७ यसकारण हे महाराजा, मेरो सल्लाह िलन हजूर मन्जूर गनुह
र् ोस्,

धमर् गरे र आफ्ना पापलाई त्याग्नुहोस् र अत्याचारमा परे काह लाई दया दे खाएर

आफ्नो दुंटतालाई छो नुहोस्। हुन सक्छ, त्यसपिछ हजूरको ऐँवयर् कायम

रहनेछ। २८ यी सबै कुराह

राजा नबूकदनेसरमािथ घ

ो। २९ बा॑

ँ ै िथए, ३० उनले
मिहनापिछ जब राजा बेिबलोनको राजदरबारको कौसीमा टहिलद

भने, “के यो महान् बेिबलोन होइन, जुन मैले आफ्नो कीितर्का मिहमाको लािग

मेरो ठू लो शिक्त ारा आफ्नो राजकीय िनवासःथान बनाएको छु ?”
शब्दह

उनको

ओठबाट निसि द
ँ ै ःवगर्बाट एउटा यःतो

अिधकार

खोिसएको

वाणी

३१ यी
आयो,

ँ ाट तेरो राजकीय
“नबूकदनेसर राजा, तेरो लािग फैसला गिरएको छ: तब
छ।

३२

तँ

मािनसह बाट

धपाइनेछस्

र

ज ली

पशुह िसत बःनेछस्, तले गाईबःतुले झ घाँस खानेछस्। तेरो लािग सात काल

िबत्नेछ, जबसम्म तले यो ःवीकार गदनस् िक मािनसह का राज्यमािथ सव च्चकै

सवार्िधकार

छ

र

उहाँले

इच्छा

गनुभ
र् एको

कसैलाई

पिन

ती

राज्यह

िदनुहन्ु छ।” ३३ नबूकदनेसरको बारे मा जो कुरो भिनएको िथयो, तु न्तै पूरा

भयो। उनी मािनसह बाट धपाइए र उनले गाईबःतुले झ घाँस खान थाले।
उनको र

चीलका प्वाँखजःतै र उनका नङह

नहोउञ्जेल उनको शरीर आकाशको शीतले िभज्यो।"

चराका नङ्माह जःतै

परमेँवरले राजालाई दोॐो सपना दे खाउनुहन्ु छ। दोॐोपटक राजाले

आफ्नो सपना िवसर्दैनन्। उनले बेिबलोनका बुि जीिव र िविभ

ानिव ानमा

पोख्त भएकाह लाई बोलाएर आफ्नो सपनाको अथर् खोिलिदन आदे श िदन्छन्।

पिहले सपना भ

र त्यसको अथर् खोल्न ती बुि जीवीह लाई अनुरोध गदार् ती
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बुिध्दजीिवह ले राजाले दे खेको सपना भिनिदएमाऽ त्यसको अथर् खोिलिदन्छ
भनेका िथए तर यस बेला सपनाभन्दा पिन ितनीह

त्यसको अथर् बताउन

असमथर् भएका िथए। अिन राजाले दािनएललाई बोलाउँदछन् र आफूले दे खेको

सपना ितनलाई सुनाउछन् र त्यसको अथर् खुलाउन अनुरोध गदर्छन्। राजाले

आफ्नो सपना यसरी सुनाउँछन्: सपनामा उनले एउटा ठू लो

ख दे ख्छन्। त्यो

ख यित अग्लो िथयो िक त्यसको टु प्पो आकाशसम्मै पुग्छन्। अिन ःवगर्को
् अिन ठू टो र जराह
ख काट्न आदे श गछर्न।

एउटा जीवले त्यो

छोिडिदन्छन्। ःवगर्को िशतले ितनीह

जमीनमा

िभज्छन्। यित सम्म त आफ्नो

सपनासँग राजालाई िचन्ता िथएन तर ःवगर्को जीवले भनेको कुरामा राजालाई

सारै िचन्ता भएको िथयो, "उसमा भएको मािनसको

उसलाई पशुको

दयलाई पिरवतर्न गिर

दय दे ऊ र त्यसले सात काल वा वषर् िबताओस्" (दािनएल

४:१६)। सपना सु े िबितक्कै दािनएल गम्भीर हुन्छन् र त्यो सपनामा हुने
घट्ना राजाका शऽुह को जीवनमा घटे को भए हुन्थ्यो भनेर उनले नॆताका

साथ राजालाई सुनाउँछन्। तर सपनाको अथर् भ ै पन करलािग भएको हुनाले

दािनएल राजालाई यो भने िक त्यो सपनाले राजा आफैलाई सम्बोधन गरे को

हो।

खलाई राजा, रा , साॆाज्य र मािनसको ूतीकको

पमा बाइबलले

ूायजसो उल्लेख गदर्छ (इजिकएल १७:३१, होशे १४, जिकिरया ११:१,२ र

लूका २३:३१)। त्यसकारण घमण्डी, ःवेच्छाचारी, हठी र अहङ्कारी राजाको

चिरऽलाई जनाउन

खलाई ूतीकात्मक

पमा ूयोग पनुर् उिचतै िथयो।

परमेँवरले नै राजा नबूकदनेसारलाई ूभ ुत्व र शिक्त िदनुभएको िथयो तर
उनमा भएका सबै थोक परमेँवरबाट नै आउँछ भ े कुरो िनरन्तर पमा

राजाले ःवीकार गनर् चाहे का िथएनन्।

दािनएलले बहादुरीताकासाथ राजाको ूवृितलाई खुलःत पारे र सुनाएका

िथए। उनले पाएका यश, समृि

परमेँवरबाट नै आएको हो भ े कुरा नबुझ्दा

उनलाई के हुने छ भनेर चेतावनी िदइएतापिन राजाले उक्त सत्यलाई अझै बुझ्न

सकेका िथएनन् ? हेनह
र्ु ोस्, दािनएल ४:२९,३० "२९ बा॑ मिहनापिछ जब

ँ ै िथए, ३० उनले भने, “के यो
राजा बेिबलोनको राजदरबारको कौसीमा टहिलद

महान् बेिबलोन होइन, जुन मैले आफ्नो कीितर्का मिहमाको लािग मेरो ठू लो

शिक्त ारा आफ्नो राजकीय िनवासःथान बनाएको छु ?”

अहङ्कार र घमण्ड वा सेखी गनुर् खतरापूणर् छ िकनभने सबै थोकमा हामी

परमेँवरमा भरपछ भ े कुरा यसले िबसार्इिदन्छ। जब हामी यो िबसर्न्छ
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हामी

भौितक

सुखसमबृि माऽ

होइन

आित्मक

आयाममा

हामीलाई नाश पान खतरामा पुयार्उन सक्छ।

तपाईँको जीवनमा तपाइँले के के उपलिब्धह

पिन

घमण्डले

हािसल गनुभ
र् एको छ?

घमण्ड नगिरकन के तपाईँ ितनीह को गौरब गनर् सक्नुहन्ु छ? सक्नुहन्ु छ भने
कसरी ?

२. अगमवक्ता ारा चेतावनी

दािनएलले राजा नबूकदनेसारलाई उनको सपनाको भेद खोिलिदएर

भिवंयमा उनलाई के हुनछ
े भनेर सतकर् पिन गराएका िथए, त्यसकारण उनले

के अब गनुप
र् छर् र िकन गनुप
र् छर् भनेर पिन दािनएलले उनलाई सल्लाह िदएका
िथए। हेनह
र्ु ोस्, दािनएल ४:२७ "यसकारण हे महाराजा, मेरो सल्लाह िलन हजूर

मन्जूर

गनुह
र् ोस्, धमर्

गरे र

आफ्ना

पापलाई

त्याग्नुहोस्

र

अत्याचारमा

परे काह लाई दया दे खाएर आफ्नो दुंटतालाई छो नुहोस्। हुन सक्छ, त्यसपिछ

हजूरको ऐँवयर् कायम रहनेछ।" यसै सन्दभर्मा िहतोपदे श १४:३१ पिन
पढ्नुहोस् "गरीबलाई िथचोिमचो गनले ितनीह का सृिंटकतार्ूित अवहेलना

दे खाउँछ, तर दिरिलाई दया दे खाउनेले परमेँवरको आदर गरे को हुन्छ।"

दािनएलले सपनाको अथर्माऽ भन्दै नन् तर त्यस भयाभव पिरिःथितबाट

उम्कन राजालाई बाटो समेत दे खाउँछन् "त्यसकारण, हे महाराज मेरो सल्लाह

तपाईँको िनिम्त ःवीकारयोग्य होस्: तपाईँ धमीर् भएर तपाईँको पाप तोड्नुहोस्।

गिरबह लाई दया दे खाएर तपाईँको दु ता हटाउनुहोस्। अिन सम्भवत:

तपाईँको समृि , यश र कीितर्को आयु लामो हुनेछ " (दािनएल ४:२७
पान्तिरत)।

ु मा पुर्याउन र त्यस दे शको गौरबलाई
बेिबलोन सभ्यतालाई ःवणर्यग

उच्च पानर् राजा नबूकदनेसारले ठू लो मेहनत गरे का िथए। उनले िनमार्ण गरे का

बेिबलोनका

भवनह

भव्य

र

सुन्दर

िथए।

उनले

िनमार्ण

गरे का

सम्पदाह मध्ये िवँवले नै अचम्म मा े झुिण्डएको भव्य बगचा पिन िथयो जुन

अग्लो सं रचनामा िनमार्ण भएको िथयो, पानी बग्ने कुलोको िनमार्णलाई
त्यसबेला उच्च ूािविध मािनएको िथयो, सय भव्य मिन्दर र अन्य भवनह को

िनमार्ण गिरएका िथए। तर दे शको ऐँवयर् र यशलाई थाम्न गिरने िनमार्ण

कायर्मा

उनले

दासह लाई

लगाएका

िथए।

दासह लाई

शोषण

गिर

गिरबह लाई वाःता नगिर बेिबलोन दे शको सान बढाउन राजा अिघ बढे का
िथए। बेिबलोन साॆाज्यको धन सम्पि ले दे श र जनताको िहत नगिर राजा र
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उनका भारदारह को मोजमज्जामा काम गरे को िथयो। आफ्नो दे शको भव्य

सम्पदालाई हे रेर अिन आफ्नो दे शमा भएको धनको थुूोले राजालाई घमण्डी र

अह ारी वनाएको िथयो र परमेँवरको अिःतत्वलाई ःवीकार गनुप
र् न वाध्यता

वा आवँयकता उनले ठानेका िथएनन्। परमेँवरलाई िवँवास नगरे का राजाले
आफ्नो सम्प ताको वावजूत पिन

ँ ा
गिरब जनताको आवँयकताूित आख

िचम्लेका िथए। ितनीह को पिरौम र पिसनालाई उनले वाःता गरे का

िथएनन्। परमेँवरले गिरबह ूित िवशेष चासो दे खाउनु हुन्छ भ े कुरालाई
राजाले गरे को वेवाःता राजा नबूकदनेसरको िनिम्त एक उल्लेखनीय पाप हो
ँ
भनेर दािनएलले औल्याएका
छन्।

राजा नबूकदनेसारलाई िदइएको सन्दे श बाइबलीय पिरूेक्षमा कुनै

नौलो कुरा िथएन। गिरबह लाई शोषण नगनर्, नहे प्न र नदबाउन परमेँवरले

अगमवक्ताह माफर्त बारम्बार खबरदारी गनुभ
र् एको िथयो। अन्य पापह मा

खाचोमा परे काह को वेवाःता गनुर् पिन एक उल्लेखनीय पाप भएकोले
इॐाएलका राजाह

िनवार्सनमा जानुपरे को िथयो।

गिरबलाई क णा, दया, ूेम दे खाउने, उसूित उदार हुने गुण इसाई आःथाको
उच्च गुण वा आचारसं िहता हो। ( िजॄो र मुखलेमाऽ दया र क णाको भाषण

नछाँट तर सत्य र काम ारा दे खाऊ भनेर १ यूह ा ३:१८ले भन्दछ)। अिन
गिरबह को शोषण गनुर् र ितनीह लाई वेवाःता गनुर् नै परमेँवरूित आबमण

गनुर् हो भनेर परमेँवरले ठा ुभएको छ। जब हामी खाचोमा परे काह को सेवा

गदर्छ तब सबै थोक परमेँवरकै हो भनेर हामी ःवीकानर् पुग्दछ , त्यसको
अथर् हामीसँग जे छ त्यो केवल परमेँवरले हामीलाई िजम्मा लगाउनुभएको वा

रे खदे ख गनर् सुिम्पनुभएको उहाँको सम्पि

हो भनेर हामी महसुस गनर् पुग्दछ ।

हामीसँग जे छ त्यसलाई पिरचालन गरे र जब हामी अ को सेवा गछ

ु न्ु छ
त्सस कायर्ले परमेँवरको आदर गरे को ठहदर्छ र उहाँ हाॆो ूभ ु हुनह

भनेर हामी ःवीकानर् पुग्छ । हामीसँग जे जित भौितक सम्पि

छन् ती

परमेँवरकै हुन ् भनेर महसुस गरे पिछ उहाँलाई नै मध्यनजर राखेर त्यसको

मूल्यमान्यता अनुसार पिरचािलत कसरी हुने भनेर सोच्नुपदर्छ। यस मािमलामा
राजा नबूकदनेसर ूाय असफल भए। यिद हामीले हाॆा उपलिब्धह को ौे य

परमेँवरलाई िदएन र खाचोमा परे काह ूित सं वेदनशील भएर सेवा गरे न भने

हामी पिन राजा नबूकदनेसर परे कै िक ामा पनर्सक्छ ।
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३. "अत्यन्तै उच्च तथा महान् परमेँवरले राज गनुह
र् न्ु छ..."

पँचाताप गनर् अनुरोध गिरएतापिन र परमेँवरको क्षमाको िनिम्त

याचना गनर् आ ान गिरएतापिन नबूकदनेसरले आफ्नो घमण्ड र अह ारलाई

छोडेनन्। त्यसको फलःव प परमेँवरले उच्चारण गनुभ
र् एको उनीूितको

आदे शको कायार्न्वयन हुनैपरे को िथयो (दािनएल ४:२८-३३)। जब आफ्नो
दरवारको कौशीमा िहँड्दै आफ्नो उपलिब्धको वारे मा आफूलाई नै ूशंसा गद
िथए तब उनको िदमागमा अचानक मानिसक रोगले आबमण गर्यो। उनको

बहुलापनले गदार् उनी दरवारबाट लखेिटनुपर्यो। उनको िदमागमा सिकर्एर

लाइबोनाोपी वा जोनाोपी अथार्त ् पशुको ःवभाव हुने मानिसक रोग लागेको

हुनपु छर्। यःतो अवःथामा िबरामीले पशुजःतै व्यवहार दे खाउँछ। अिहलेको

समयमा त्यो रोगलाई "ःपेिसज िडःफोिरया" भिनन्छ। जब कुनै मािनस सो

रोगले मिसत हुन्छ तब उसले आफूमा गलत शरीर धारण भएको अनुभव
गदर्छ र त्यसको फलःव प आफू पशु हुन चाहे को करा दे खाउँदछ।

िवँव सॆाट र बेिबलोन सभ्यताको ॐ ा वा मािलक नबूकदनेसरले

त्यःतो कहाली लाग्दो पिरिःथितबाट जोिगने अवसर पाएको िथयो। दे हायका

केही पदह ले यसलाई कसरी पुि

गछर्, हेनह
र्ु ोस्: २ राजा २०:१-६ "१ ती

िदनमा िहजिकया िबरामी भएर मन लागेका िथए। आमोजका छोरा अगमवक्ता

यशैया ितनीकहाँ आएर भने, “परमूभ ु यही भन्नुहन्ु छ: ितॆो घरलाई ठीकठाक
पार,् िकनभने ितमी मनछौ। ितमी िनको हुनछ
े ै नौ।” २ तब िहजिकयाले िभ ाितर

फकर परमूभ ुलाई ूाथर्ना चढ़ाए, ३ “हे परमूभ ु, सम्झना राख्नुहोस्, म तपाईंको

सामुन्ने कःतो िवँवास र सम्पूणर्

दयको भिक्तसाथ िहँड़ेको छु , र तपाईंको

िंटमा जे असल छ त्यो गरे को छु ।” अिन िहजिकया धु धु

रोए। ४ यशैया

बीचको चोकबाट बािहर जान अिघ परमूभ ुको यो वचन ितनीकहाँ आयो: ५
“फकर मेरो ूजाको अगुवालाई भन्, ‘ितॆो पुखार् दाऊदका परमूभ ु परमेँवर

ँ ु दे ख। म ितमीलाई िनको
यसो भन्नुहन्ु छ: मैले ितॆो ूाथर्ना सुन र ितॆो आस
पानछु । आजको तेॐो िदन ितमी परमूभ ुको मिन्दरमा जानेछौ। ६ म ितॆो
आयु अ

पन्ी वषर् बढ़ाइिदनेछु। अिन ितमीलाई र यस सहरलाई अँशूरको

राजाको हातबाट छु टाउनेछु। मेरो आफ्नै खाितर र मेरो दास दाऊदको खाितर
म यस सहरको रक्षा गनछु ’।” , योना ३ "१ तब परमूभ ुको वचन दोॐो पल्ट

योनाकहाँ आयो: २ “त्यस ठू लो सहर िननवेमा जा, र म जे समाचार ितमीलाई

् ३ योनाले परमूभ ुको वचन पालन गरे र िननवेमा
िदन्छु , सो त्यहाँ घोषणा गर।”

गए। अब िननवे एक अत्यन्तै ूख्यात सहर िथयो। त्यो हेनल
र् ाई तीन िदन
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लाग्दथ्यो। ४ पिहलो िदन योना सहरिभऽ पसे। ितनले यसो भनेर घोषणा गरे ,

“अबको चालीस िदनमा िननवे नंट हुनछ
े ” ५ िननवेका मािनसह ले परमेँवरमा

िवँवास गरे । ितनीह ले उपवासको घोषणा गरे , र ितनीह का ठू ला-साना सबैले

भाङ्मा लगाए। ६ जब त्यो खबर िननवेका राजाकहाँ पुग्यो, तब उनी आफ्नो

िसं हासनबाट उठे , उनले आफ्नो राजपोशाक फुकाले र भाङ्मा लगाएर खरानीमा
बसे। ७ तब उनले िननवेमा यसो भन्ने घोषणा गरे ।

उदीर्अनुसार: कुनै मािनस वा पशु, गाई-गो

“राजाको र भारदारको

वा भेड़ाबाभा, कसैले केही खानेकुरा

नखाओस्, न त केही िपओस्। ८ तर मािनस र पशुले भाङ्मा लगाऊन्, र

परमेँवरमा पुकारा ग न्। ितनीह

आफ्ना कुमागर्बाट फकूर्न्, ितनीह ले गन

उपिव त्याग ग न्। ९ कसले जान्दछ? परमेँवरले मन नरम गनुह
र् ोला र दया

गरे र आफ्नो भयानक रीसबाट फकर्नुहोला। यसरी हामी नंट हुनछ
े ै न ।” १०

ितनीह ले के गरे र कसरी ितनीह

आफ्ना कुमागर्बाट फकर आए भन्ने

परमेँवरले दे ख्नुभयो। तब उहाँलाई दया आयो, र ितनीह लाई सवर्नाश गछु र्
भनी गनुभ
र् एको धम्कीअनुसार उहाँले गनुभ
र् एन।"

यिमर्या १८:७,८ "५ तब

परमूभ ुको यो वचन मकहाँ आयो: ६ “हे इॐाएलको घराना, यस कुमालेले

ँ ाई पिन गनर् सिक्दनँ र?” परमूभ ु भन्नुहन्ु छ। “हे इॐाएलको
गरे झ के म तल

घराना, कुमालेको हातमा माटो भएझ ितमी पिन मेरो हातमा छौ। ७ यिद कुनै
बेला कुनै जाित अथवा कुनै राज्यको िवषयमा त्यसलाई उखेिलिदन्छु , तोिड़िदन्छु

र सवर्नाश गिरिदन्छु भनी मैले भनेको छु भने, ८ र यिद मैले चेताउनी िदएको

जाितले आफ्नो खराबीदे िख पिछतो गर्यो भने, मैले सोचेको िवपि

ल्याउनदे िख म मेरो मन ब लनेछु।"

त्यसमािथ

"कोही पढे र,अिन कोही परे र िसक्छन्" भ े उखान जःतै दुभार्ग्यवस

राजा नबूकदनेसरले परे र नै अमूल्य पाठ िसक्नपर्यो। जब राजकीय शानमा

बःदा राजा नबूकदनेसरले परमेँवरसँगको सम्बन्धमा ध्यान िदन असमथर्
भएका िथएन। तर जब राजालाई राजकीय अिधकार र सम्मानबाट हटाएर
ज लका पशुह सँग रहन बाध्य गराइयो तबमाऽ उनमा परमेँवरमािथ पूरा

भरोसा राख्नुपन रहे छ भ े

पराबममा फइफू ी लगाउने

ानको महसुस भएको िथयो। घमण्ड र आफ्नो
राजाले एउटा मह वपूणर् पाठ िसकून् भ े

परमेँवरको चाहना िथयो। "यस सं सारको शासन परमेँवरले गनुह
र् न्ु छ"

(दािनएल ४:२६

पान्तिरत)। अथार्त ् यस सं सारका मािनसह ले आफ्ना

उपलब्धी वा पराबमको बारे मा जितसुकै घमण्ड गरे पिन आिखरमा यस

सं सारको ूभ ुत्व परमेँवरकै हातमा छ भनेर सबैले बुझ्नुपदर्छ। परमेँवरले
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गनुभ
र् एको राजामािथको न्याय वा फैसला केवल उनलाईमाऽ होइन

न कुनै

ःथानीय व्यिक्त वा इितहासका पानामामाऽ लेिखने कुरा नभएर यस घट्नाले
परमेँवरको यो महान् लआयको योजनालाई ःप

पारे को िथयो। तािक जीिवत

ूाणीह ले जानून ् िक मािनसह का राज्यमािथ सवार्िधकार सव च्चकै छ, र
उहाँले इच्छा गनुभ
र् एकाह लाई ती राज्यह

िदनुहन्ु छ र धेरै मािनसह मध्ये

सबभन्दा नॆलाई ती राज्यमािथ खड़ा गनुह
र् न्ु छ।” (दािनएल ४:१७)।

अक अथर्मा भ े हो भने जुन अनुशासन राजा नेबूकदनेसरमािथ लागू

गिरयो त्यही अनुशासन हाॆो िनिम्त पिन पाठ हो भनेर हामीले बुझ्नुपदर्छ।
हामी पिन जीिवतह

मध्यैकै एक अिभ

अं

भएको हुनाले हामीले पिन यो

मुख्य पाठमा ध्यान िदनु ज री ठा ुपदर्छ: "सारा मािनसह को राज्यमािथ
अत्यन्तै सव च्च परमेँवरले शासन गनुह
र् न्ु छ।"

"सव च्च परमेँवरले शासन गनुह
र् न्ु छ" भ े आत्म ान हामीमा हुन िकन

ज री छ? हाॆो रे खदे खमा आएका वा हामीले शासन गन मािनसह मािथ कःतो
व्यवहार गनुप
र् द रहेछ भ े कुरामा सजग हुन उक्त

िसकाउँछ?

ानले हामीलाई कसरी

ँ ा लगाउनु
४. ःवगर्ितर आख

कसरी र िकन राजको िनिम्त पिरिःथित बदिलयो? हेनह
र्ु ोस् दािनएल

ँ ा उठाएर
४:३४-३७ "३४ त्यो समयको अन्तमा म, नबूकदनेसरले आफ्नो आख

ःवगर्ितर हेरे, र मेरो होश फक्य । तब मैले सव च्चको ूशंसा गर, सदासवर्दै
िजउनुहन
ु े उहाँलाई मैले आदर र मिहमा गर। उहाँको ूभ ुत्व अनन्तको ूभ ुत्व
हो, उहाँको राज्य पुःतादे िख पुःतासम्म रिहरहन्छ। ३५ पृथ्वीका सबै मािनसह

व्यथर्का गिनन्छन्। ःवगर्का शिक्तह लाई र पृथ्वीका मािनसह लाई उहाँले

चाहेअनुसार गनुह
र् न्ु छ। कसैले पिन उहाँको हात रोक्न सक्दै न, वा “तपाईंले के
गनुभ
र् यो” भनी कसैले पिन सोध्न सक्दै न। ३६ मेरो होश फककै समयमा, मेरो

राज्यका गौरवको लािग मेरो आदर र ूताप मकहाँ फकर आयो। मेरा
सल्लाहकारह

र भारदारह ले मलाई खोज्न थाले, र म आफ्नो िसं हासनमा

ँ ३७ अब म, नबूकदनेसरले ःवगर्का
फकर ् र पिहलेको भन्दा पिन महान् भए।

महाराजाको ूशंसा, बिढ़बढ़ाउ र मिहमा गदर्छु, िकनभने उहाँले जे गनुह
र् न्ु छ ठीक

गनुह
र् न्ु छ, र उहाँका सबै मागर्ह
नॆ बनाउन सक्नुहन्ु छ।"

न्यायस त छन्। अिन उहाँले घमण्डीह लाई
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परमेँवरले

राजा

नबूकदनेसरलाई

कहालीलाग्दो

रोगले

सताउन

िदनुहन्ु छ। अिन िबःतारै राजाको होसलाई परमेँवरले फकार्उनुहन्ु छ त्यसपिछ
उनको िदमाग सन्तुलनमा आउँछ। सात वषर्सम्म पीडा भोिगरहे का राजाले
ँ ा लगाउँछन् तब दािनएलले
त्यस समयको अन्तितर जब ःवगर्ितर उनका आख

भने अनुसार नै ती सबै पिरवतर्न भए । (दािनएल ४:३४)।

"सात वषर्सम्म राजा नबूकदनेसरको चितर्कला दे खेर उनका ूजाह

अचिम्मत भएका िथए। सारा सं सारको सामु उनी सात वषर्सम्म झुकेका

िथए।अिन बल्ल उनको घटोमा घाम लाग्यो र फेिर होसमा आए। नॆ भएर

ःवगर्का परमेँवरलाई पिहचान गरे र आफूले पाएको दण्डमा उहाँकै हात िथयो

भनेर

राजाले

ःवीकारे ।

सावर्जिनक पमा

आफ्नो

दोष

ःवीकारे कोमा

र

परमेँवरको महान् सदाशयता ारा उनलाई फेिर पुनःथार्िपत गिरएको िथयो।"-

एलेन जी

ाइट, ूोफेटस एण्ड िक स्, पृ. ५०बाट

ँ ा उचाल्छ
जब हामी ःवगर्ितर आख

पान्तिरत।

तब ठू ला ठू ला पिरवतर्नह

आउन सक्ने कुरामा कुनै िववाद छै न। होसमा आएपिछ राजाले आफू कुन
ु भनेर बुझ्ने िवि क्कै उनले पाठ िसकेको कुरा राजाले
पिरिःथितमा हुनपु ग

ूमािणत गरे ।

एउटा कुरो ख्याल गनुर् ज री छ। नबूकदनेसरको कथा खास गरे र

उनको नभएर परमेँवरको दया र सदाशयताको कथा हो। इॐाएलको

ु न्ु छ भनेर ःवीकान अवसर
परमेँवर आफ्नो जीवनको पिन परमेँवर हुनह
राजाले तीन पटक गुमाएका िथए। पिहलो पल्ट, जब उनले इॐाएलबाट पबेर

यु बन्दी वनाएका दािनएल र उनका साथीह को असाधारण

ान र बुि लाई

पिहचान गन अवसर पाउँदा (दािनएल १), दोॐो पटक जब दािनएलले उनको

सपना र त्यसको अथर् बताइिदए (दािनएल २) र तेॐो पटक जब ती तीन जना

ँ ै िहिडरहे को दे खे। परमेँवरको
युवाह लाई दनदन बिलरहे को आगोमा ज्यूद

अिःतत्व र उहाँको महाशिक्तको बारे मा बुझ्ने अवसर उनलाई िमलेको िथयो

(दािनएल ३)। आगोबाट उ ार गिरएको अलौिकक कामले पिन राजाको

दयलाई नॆ पारे न वा परमेँवरको सामु पिग्लएन भने अ

केले पग्लेला?

राजाको हठको बावजूद पिन परमेँवरले एक पिछ अक मौका िदएर चौथ
पटकमा उनको
गनुह
र् न्ु छ

दय िजत्नुहन्ु छ र उनलाई फेिर शाही पदमा पुनःथापना

(दािनएल

४)।

बारम्बार

मौका

िदएर

भएपिन

मािनसह

परमेँवरसँगको ठीक सम्बन्धमा आऊन् भ े चाहना परमेँवरको हो भनेर

नबूकदनेसरको मािमलाले ू

पमा दे खाउँदछ। (नबूदकनेसरको जीवनी वा
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घट्ना

मािनसह लाई

पाठ

िसकाउन

भएको

आपतकालीन

घट्ना

मािनिलनुपछर्। िकनभने जीवन चबमा सबैले त्यही अनुभव गछर्न ् भ े

भनेर

छै न न

त परमेँवरलाई महण गनर् त्यःतो मौका नै िमल्छ। कितपय मािनसह को

अन्त्य दोॐो मौका निमिलकनै हुनसक्छ-अनुवादकको थप)। तर त्यसको धेरै

सय वषर्पिछ पावल लेख्दछन् "परमेँवर चाहनुहन्ु छ िक सं सारमा जन्मेका सबै
मािनसह ले मुिक्त पाऊन् र सत्यको

ानमा आउन सकून्" (१ ितमोथी २:४

पान्तिरत)। पावलले भनेका यी सत्य कथनको शिक्तशाली उदाहरण राजा

नबूकदनेसरको कथामा हामी पाउँछ (साथै परमेँवर कुनै एक जात वा दे शको

ु न्ु छ भनेर सो
नभएर सं सारमा जिन्मएका ूत्येक मािनसको परमेँवर हुनह
कथामा हामी िसक्न सक्छ -अनुवादकको थप)।
तपाईँले

जीवनमा कःता कःता अनुभवह

गनुभ
र् यो जसले

गदार्

परमेँवरको सामु तपाईँले झुक्नुपर्यो? र सो अनुभवबाट तपाईँले के िसक्नुभयो?

परमेँवरको उपिःथित र सदाशयताको अनुभव गनर् राजा नबूकदनेसरले भोगे

जःतो िभषण पिरिःथित तपाईँमा आउन निदन तपाईँ कसरी सजग भइरहनुहन्ु छ?
५. परमेँवरूितको नॆता तथा आभार
मािनसह

पँचाताप गरे पिछ राजा नबूकदनेसरले यो घोषणा गरे "पृथ्वीका सबै

व्यथर्का गिनन्छन्" (दािनएल ४:३५)। जुन पिरवेशमा राजाले यो

ँ
वाक्य उच्चारण गरे त्यसमा उनले के मह वपूणर् कुरो औल्याइ
रहेका िथए?
सत्य परमेँवरको ूभत्ु वलाई नबूकदनेसरले िभऽी

दयदे िख ःवीकारे

भ े कुरा हामी कसरी थाहा पाउँछ ? दािनएल ४मा दािनएलले लेखेको

िबवरणमा राजा नबूकदनेसर आफैले लेखेको पऽ समावेश हुन ु नै त्यसको सबुद

ूमाण भएको मा ुपछर्। यस अध्यायमा लेिखएका ूायजसो साममीह

आफ्ना ूजाह लाई अवगत गराउन लेिखएको पऽ भ

राजाले

िमल्छ। यस पऽमा

राजाले आफ्नो घमण्ड र पागलपनको उल्लेख गरे का छन् भने उनको जीवनमा

परमेँवरले हःतक्षेप गनुभ
र् यो भनेर पिन नॆताका साथ ःवीकारे को पाइन्छ।

आफूलाई होच्याइएको कुरा ूाचीन राजाह
राजाका कागजपऽह

हतपत लेख्दै नथे। पौरािणक

ूायजसो ितनीह कै ूशं सा र मिहमाले भिरएको हामी

पाउँछ । आफू घमण्डी भएको कुरा ःवीकाद आफू पशु जःतै हुनपुगेको कुरा

ःवीकार गनुल
र् े पिन परमेँवरूित उनको आत्मा पिरवतर्न भएको कुरालाई
दे खाउँछ।

आफ्नो

अनुभवको

बृतान्त

लेखेर

परमेँवरको

ूभ ुत्व

वा

साबर्भौिमकतालाई नॆताका साथ ःवीकानुल
र् े राजा परमेँवरको िनिम्त साक्षी हुन
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पुगेका िथए। सत्य सनातन सृि कतार् परमेँवरबाट उनले जे िसके र अनुभव

गरे त्यो आफूमा राख्न सकेका िथएनन्। परमेँवरूित गिरएको ूशं सा र
उहाँलाई गिरएको ूाथर्नाबाट उनको अनुभवको वाःतिवकतालाई ूकट गरे को

हामी पाउँछ । उनले यो ःवीकार गरे िक "३४ त्यो समयको अन्तमा म,

ँ ा उठाएर ःवगर्ितर हे रे, र मेरो होश फक्य । तब
नबूकदनेसरले आफ्नो आख

मैले सव च्चको ूशं सा गर, सदासवर्दै िजउनुहन
ु े उहाँलाई मैले आदर र मिहमा
गर। उहाँको ूभ ुत्व अनन्तको ूभत्ु व हो, उहाँको राज्य पुःतादे िख पुःतासम्म

रिहरहन्छ।

३५

पृथ्वीका

सबै

मािनसह

व्यथर्का

गिनन्छन्।

ःवगर्का

शिक्तह लाई र पृथ्वीका मािनसह लाई उहाँले चाहे अनुसार गनुह
र् न्ु छ। कसै ले
पिन उहाँको हात रोक्न सक्दै न, वा “तपाईंले के गनुभ
र् यो” भनी कसै ले पिन
सोध्न सक्दै न।

३६ मेरो होश फककै समयमा, मेरो राज्यका गौरवको लािग

मेरो आदर र ूताप मकहाँ फकर आयो। मेरा सल्लाहकारह

र भारदारह ले

मलाई खोज्न थाले, र म आफ्नो िसं हासनमा फकर ् र पिहलेको भन्दा पिन

ँ ३७ अब म, नबूकदनेसरले ःवगर्का महाराजाको ूशंसा, बिढ़बढ़ाउ
महान् भए।

र मिहमा गदर्छु, िकनभने उहाँले जे गनुह
र् न्ु छ ठीक गनुह
र् न्ु छ, र उहाँका सबै
मागर्ह

न्यायस त छन्। अिन उहाँले घमण्डीह लाई नॆ बनाउन सक्नुहन्ु छ"

(दािनएल ४:३४-३७)।

अब राजाको मूल्यमान्यता फरक भएको िथयो र मािनसको शिक्तको

िसमानाको बारे मा उनले महसुस गरे का िथए। राजाले व्यक्त गरे का ूकाण्ड वा

अत्यन्तै गिहरो धन्यवादको ूाथर्नामा दािनएलको परमेँवरको ठू लो गुणगाण

उनी गदर्छन् र "सं सािरक मान मयार्दाह

केही पिन होइनन्" (दािनएल ४:३५

पान्तिरत) भनेर ःवीकादर्छन्। त्यसको अथर् मािनसह

आफैमा केही पिन

होइनन् जसले घमण्ड वा सेखी गनर् सकून्। दािनएलको पुःतकमा उल्लेख

गिरएको राजा नबूकदनेसरको अिन्तम झलकले उनी नॆ र आभारी भएर
परमेँवरको ःतुित र ूशंसा गरे को दे खाउँछ। हामी कुनै अह ार वा घमण्डले
फुल्नुह ु

भ े पाठ हामीले त्यसबाट िसक्नुपदर्छ।

आज पिन परमेँवरले मािनसह को जीवन िनरन्तर पमा पिरवतर्न

गिररहनुहन्ु छ। हामी जितसुकै पापी वा घमण्डी भएतापिन उहाँको क णा र
शिक्तले िविोही पापीह लाई समेत ःवगर्को परमेँवरका सन्तानको

पिरवतर्न गनर् सक्नुहन्ु छ।

पमा

िफिलप्पीह लाई २:१-११ पढ्नुहोस्। हाॆो जीवनमा कुनै सेखी,

घमण्ड वा अह ार छ भने त्यसलाई समाप्त गनर् हामी के गनर् सक्छ ? हेनह
र्ु ोस्,
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"१ यिद भींटमा केही ूोत्साहन छ भने, ूेमको केही ूेरणा, पिवऽ आत्माको

केही स ित, केही ःनेह र सहानुभिू त छ भने, २ ितमीह

एउटै मनका भएर,

एउटै ूेम राखेर, पूणर् सम्मितसाथ एउटै िच का भएर मेरो आनन्द पूरा गर। ३

ःवाथर् वा अह ारमा केही नगर, तर नॆतामा एउटाले अकार्लाई आफूभन्दा ौे ंठ

ठान। ४ ितमीह

हरे कले आफ्नै िहत माऽ नखोज, तर अ का िहतलाई पिन

हेर। ५ ितमीह मा यःतो मन होस्, जो भींट येशूमा पिन िथयो। ६
परमेँवरको ःव पमा भएर पिन उहाँले परमेँवरको बराबरी हुने कुरालाई एउटा
पिबराख्ने वःतुजःतो ठान्नुभएन। ७ तर आफैलाई िर याईकन कमाराको
धारण गरे र,

प

तथा मनुंय भएर जन्मनुभयो। ८ ःव पमा मािनसजःतै भएर

आफैलाई होच्याउनुभयो, र मृत्युसम्मै, अथार्त ् बूसको मृत्युसम्मै आ ाकारी

रहनुभयो। ९ त्यसैकारण परमेँवरले उहाँलाई अित उच्च पानुभ
र् यो, र उहाँलाई
त्यो नाउँ ूदान गनुभ
र् यो, जो हरे क नाउँभन्दा उच्च छ,

१० िक ःवगर्मा,

ँ ा टे क्नुपछर्, ११
पृथ्वीमािथ र पृथ्वीमुिन भएको हरे क ूाणीले येशूको नाउँमा घुड़
र हरे क िजॄोले परमेँवर िपताका मिहमाको िनिम्त येशू भींटलाई ूभ ु भनी

ःवीकार गनुप
र् छर्।"
उपसं हार:

थप जानकारी: "एक पटक घमण्डले फुलेका सॆाट परमेँवरका बालक हुन

पुगे। उनी िनर ुस र शोषक राजा िथए तर पिछ बुि मानी र क णामयी राजा

हुन पुगे। परमेँवरको अिःतत्व ःवीकार नगन र उहाँको नाउँको बेइज्जत गन
राजाले अब उच्च परमेँवरको शिक्तलाई ःवीकारे र आफ्ना ूजाह को बीचमा

य े को भय मा ुपन वातावरण बनाइिदए र ितनीह को िहतको िनिम्त सिबए

भए।

राजाह का

महाराजा

र

ूभहु का

ूभ ुको

अनुशासनमा

राजा

नबूकदनेसरले सबै शासक वगर्ह ले िसक्नुपन पाठ िसके। कसै को महनतामा

सत्य भलाइ वा परोपकािरता समावेश हुनपु छर्। य ोवा परमेँवर जीिवत
ु न्ु छ भ े कुरा ःवीकाद उनले भने "म, नबूकदनेसरले ःवगर्का
परमेँवर हुनह
महाराजाको ूशं सा, बिढ़बढ़ाउ र मिहमा गदर्छु, िकनभने उहाँले जे गनुह
र् न्ु छ

ठीक गनुह
र् न्ु छ, र उहाँका सबै मागर्ह
घमण्डीह लाई नॆ बनाउन सक्नुहन्ु छ।"

न्यायस त छन्। अिन उहाँले

"तत्कालीन िवँवको महान् साॆाज्यको राजाले परमेँवरको ःतुित

गाऊन् भ े उहाँको चाहाना अब पूरा भयो। सावर्जिनक

पमा परमेँवरको

दया, भलाई र ूभ ुत्वलाई राजा नबूकदनेसरले गरे को ःवीकार नै पिवऽ

८६

इितहासमा लेिखएको उनको जीवनको अिन्तम कायर् िथयो।"-एलेन जी

ूोफेटस एण्ड िक स्, पृ. ५२१बाट

पापन्तिरत।

िचन्तनमनन्:
अ.

ाइट,

"यिद मािनसमा घमण्ड वा अह ार भयो भने यसले अ

सबै दुगण
र्ु ,

खराब आचरण, ॅ ता, आफ्नोमाऽ भाऊ खोज्ने, अनैितकता जःता

ःवभावह लाई बढाउन थाल्छ। यःतो खालको िदमाग हुन ु भनेकै
परमेँवरूितको

िविोही

भावनालाई

सजाइ

राख्नु

हो।

के

यो

बढाइचढाइ गरे र लेिखएको हो त? यिद हो भने सोच्नुहोस्।मािनसह

आफूमा भएको घमण्डीपनालाई ःवीकादनन्। यिद तपाईँमा भएको

घमण्डीपना प ा लगाउन चाहनुहन्ु छ भने सबभन्दा सिजलो उपाय त यो

छ िक" 'जब अ ले मलाई वाःता गदनन् तब ती मानसह ूित म
हुन्छु वा ितनीह लाई मन पराउँिदन वा कसैले मेरो कुरा

कितको

सुन्दै न वा जबरजःती मलाई कर गछर् वा मलाई िचप्लो घःछ वा मेरो

अगािड केवल दे खावटी पमा माऽ मान गरे

जःतो गछर् तर पदार्

पछािड भने कुरा काट्दै िहड्छ तब तपाइँलाई कःतो लाग्छ?" ूत्येक
मािनसको घमण्ड अ

मािनसको घमण्डको ूितःपधीर् हो। जब कतै म

ूख्यात हुन चाहन्छु तर मेरो स ा अ

नै त्यो बिनिदन्छ तब मलाई

िरस उठ्छ। यःतो पिरिःथितमा दुई जनाको अहं म ् िमल्नै सक्दै न।"-

सी.एस. िलिवस, मेयर िबिःचिटयािनटी (न्यु योकर्: टचःटोन, १९९६),

पृ. ११०बाट

पान्तिरत। िलिवसले के भिनरहेका छन् यसले तपाईँको

जीवनमा घमण्ड वा अ ारको िवषयमा ूःटयाउन सहयोग िमल्छ होला
आ.

िक?

यो अध्याय र अन्य अध्यायह को मूल िवषयबःतु नै परमेँवरको
सम्ूभ ुता

वा

साबर्भौिमकता

हो।

यो

िवषयवःतुलाई

बुझ्न

िकन

आवँयक छ? यस िनणार्यक सत्यलाई बुझ्न साबथको गिरमाले कसरी

भूिमका खेल्दछ?
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कथा ५

ककस क्षेऽमा येशूलाई भे ाउनु
आन्द्र्यु मेकिचःनी
अमेिरकाबाट आएका एक समूहले क्वायट आवर ःवाःथ्य ूदशर्नी
कायर्बम

सको दिक्षणी क्षेऽमा रहे को सहर भोल्गोडोनःकमा गनर् चाहेको

िथयो। त्यस समूहलाई दोभाषेको आवँयकता िथयो। त्यसबेला सऽ वषर्को
िःटफन आभाकोभले दोभाषे कामका लािग आफूलाई ःवयं सेवकको

पमा

काममा लगाउन भनी त्यस समूहकहाँ आयो। जब त्यो कायर्बम त्यस सहरमा

सम्प

भयो तब त्यस कायर्बमको आयोजक िभनिसन्ट पेजले

सको नथर्

ककेस क्षेऽमा हुने त्यही ःवाःथ्य ूदशर्नीमा पिन सहयोग गनर् आभाकोभलाई

आमह गर्यो। त्यो गमीर् मिहनाको समय िथयो। त्यसबेला आभाकोभको

ःकूलमा छु ी िथयो। आफ्नी आमालाई के ग ँ भनेर उसले सोध्यो। "ितमी

िकन नजाने त? िकनभने त्यसमा ितमीले झन अङ्मेजी भाषा िसक्न सक्छौ"
आमाले भिनन्। ःथानीय पाःटर भेिनयिमन ताराःयुकले पिन उसलाई आिशष
िदएर भने "यिद ितमी बिप्तःमा िलन चाहन्छौ भने फकर आऊ। म ितमीलाई
बिप्तःमा िदन्छु ।" तर आभाकोभ छक्क पर्यो र मनमनमै भन्यो "यो पाःटर त
बहुलायो िक क्या हो। म बिप्तःमा िलन चाह ।"
सं लग्न

आभाकोभ क्वायट आवरको ःवाःथ्य ूदशर्नीमा दुई मिहनासम्म

भयो।

ती

िदनह मा

उसले

सेभेन्थ-डे

एडभेिन्टःट

अपनाउनुपरे को िथयो। त्यस ःवाःथ्य कायर्बम समूहले िबिभ
कायर्बम आयोजना गर्यो। एडभेिन्टःटह

जीवनशैली

सहरह मा

िबहानै उठ्थे, बाइबल पढ्थे, ूाथर्ना

गदर्थे र सबै जना िमलेर परमेँवरको आराधना गदर्थे। आभाकोभको िनिम्त यो
कुरा नौलो िथयो।

एक िदन आयोजक पेजले आभाकोभलाई पूवीर् युरोपको अक दे श
िलथुवािनयामा आउन अनुरोध गरे । आभाकोभले आफ्नो पासपोटर् घरमै छोडेको
िथयो। पेजले उसलाई सय डलर िदएर भने "घर जाऊ, ितॆो पासपोटर् िलएर
एक िदनमै घर फकर्।"

अक िदन िबहान पाँचै बजे त्यो युवक होटे लबाट िनःक्यो तर कहाँ

गएर आफ्नो घर जाने बस पिबने भ े उसलाई थाहा िथएन। जब होटे लबाट
ऊ िनःक्यो तब उसले ूाथर्ना गर्यो "हे ूभ,ु यिद तपाईँ हनुहन्ु छ भने म कुन
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बसमा जाने हो त्यो ठाउँमा जान मलाई सहयोग गनुह
र् ोस्।" ूाथर्ना गरे र

िहँडेपिछ ऊ त बस ःटे शनकै निजकै पो पुगेछ। यो दे खेर ऊ छक्क” पर्यो।

एउटा बस पिखर्रहे को िथयो। िभऽ याऽुह ले साइभरलाई िकन पिखर्रहे को

भनेर गुनासो गद िथए। तर आभाकोभ िभऽ पःने िबि कै बसको ढोका बन्द

भयो र बस त्यहाँबाट हा

ो।

िदनभरी त्यःतै खालका अचम्म लाग्दा कामह

भए। जब त्यो रात

ँ ा
आभाकोभ पासपोटर् हातमा िलएर होटे लमा फक्य तब आफ्नो कोठामा घुड
टे केर उसले ूाथर्ना गर्यो "ूभ,ु अिहले मलाई थाहा भयो िक तपाईँ जीिवत

ु द
परमेँवर हुनह
र् न्ु छ भनेर तपाईँले मलाई
ु ोरहे छ। तपाईँले मलाई ूेम गनुह
दे खाउनुभएको छ। तपाईँले नै मलाई िखँिचरहनुभएको छ। अिहलेदेिख नै

ु न्ु छ। ूभ ु तपाईँ मिभऽ रहनुहोस्।"
तपाईँ मेरो ूभ ु हुनह

िबहान पासपोटर् दे खाउँदै पेजले भन्यो, "मेरो पासपोटर् िलनुहोस्। तर त्यो भन्दा

अत्यन्तै मह वपूणर् कुरा त्यहाँ गएको रात नै मैले मेरो
पेज र अ

दय ूभ ुलाई सुम्प।"

सबै जना खुशी भएर ताली बजाए। तीन हप्तापिछ पाःटर

ताराःयुकले आभाकोभलाई बिप्तःमा िदए। यो सेप्टे म्बर १०, १९९३को कुरो
हो।

छ वषर्पिछ पाःटर ताराःयुक आभाकोभको ससुरा बने। आभाकोभ

ु
अिहले ४२ वषर्का छन्। उनी अिहले सं यक्त
रा सं घ र अन्य िनकायह को
िनिम्त पेशागत

पमै दोभाषे िव

बनेका छन्। उनी

सका अनाथह लाई

् आफ्नो आत्मा
सहयोग गन एक सं ःथाको सं ःथापक र अध्यक्ष पिन हुन।

पिरवतर्नको कथा रोमी ५:१मा पाइन्छ भनेर यी लेखकलाई आभाकोभले

भनेका िथए "यसै कारण िवँवास ारा धमीर् ठहिरएर हाॆा ूभ ु येशू भींट ारा

परमेँवरसँग हाॆो िमलाप वा शािन्त भएको छ।" "यस पदले म कसरी

पिरवतर्न भए ँ भ े बताउँछ" आफ्नो बारे मा आभाकोभले भने।
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