िसंहको खोरदे िख वगर्दत
ू को
वास थानस म

७

यस अध्यायका मूल पदह : दािनएल ६, १ शमूएल १८:६-९, म ी ६:६,
ूेिरत ५:२७-३२, मकूर्स ६:१४-२९, िहॄू ११:३५-३८।

यस अध्यायको मूल सार पद: "तब अध्यक्षह

दािनएलको िव

र ूान्तका बड़ाहािकमह ले

अिभयोग लगाउनका िनिम्त सरकारी कामकाबार्हीह मा

ितनको दोष खोज्न लागे, तर त्यसो गनर् उनीह

असमथर् भए। उनीह ले ितनमा

कुनै पिन ॅंटाचार भे ाउन सकेनन्, िकनभने ितनी िवँवासयोग्य िथए, र ितनी न

त ॅंट न लापरवाही नै गन मािनस िथए।" दािनएल 6:4।

िमडपिसर्याका सैिनकले बेिबलोनमा आबमण गरे र दारा राजाले आफ्नो

ूभ ुत्व त्यहाँ ःथापना गरे का िथए। दारा राजाले दािनएलको वौिध्दक क्षमताको

कदर गिर उनलाई आफ्नो नयाँ सरकारमा समावेश हुन िनमन्ऽणा गरे ।
दािनएल बृ

भएपिन उनी जन ूशासनमा िनपूणर् िथए। त्यसकारण उनलाई

सारा िमडपिसर्या सरकारको मुख्य मन्ऽीमा िनयुक्त गिरएको िथयो।
तर अध्याय ६मा दािनएलले सामना गनुप
र् रे को िवँवव्यापी मानवीय
ःवभावमा हुने एउटा पापको बारे मा भने नाटकीय

पमा खुलासा गिरएको छ।

त्यो हो खु ा ता े ूवृि । तर कथाको अन्त्यमा दािनएल िवँवास र
बफादािरताको धरोहर भएर खडा भएको हामी पाउँछौ। उनी िमडपिसर्याको

धमर्िनरपेक्ष सरकारूितमाऽ होइन परमेँवरूित पिन अत्यन्तै

बफादार र

िवँवासको पाऽ बनेको कुरा कथाको अन्तमा पाइन्छ। परमेँवरूित बफादार

भएकोले नै उनको सबै कायर्शल
ै ीमा उनी िवँवासी, इमान्दार, भरपदार् र पक्का

भएका िथए भ े कुरामा हामी िनिँचत हुन सक्छ ।

१०३

युगको अन्त्यमा होस वा आजै परमेँवरका जनह ले उहाँलाई िवँवास
नगन मािनसह बाट कःतो सतावट खप्नुपछर् भनेर दािनएलको अनुभव यहाँ
एउटा िचन्हको

पमा दे खा परे को छ। परमेँवरलाई िवँवास गन र

नगनह को बीचमा वा असल र दु को बीचमा हुने

न् मा अन्तको समयमा

परमेँवरमा िवँवास गन वा असलह कै जीत हुनछ
े भनेर दािनएको अनुभवले

बताउँछ। आफ्ना जनह

बफादार, असल, न्यायी र धमीर् भएको ूमाण युगको

अन्त्यमा परमेँवरले दे खाइिदनुहन
े भ े कुरामा हामी ढु क्क छ ।
ु छ

१. डाहा र इंयार्ले जलेका राजनैितक वा सरकारी उच्च ओहदाका कमर्चारीह
सबै कुरामा िस

र ःवःथ परमेँवरकै उपिःथित भएको ःवगर्मा त

ःवगर्दूतह का ूधान लुिशफरले येशूको डाहा गरे को िथयो। "लुिशफरले येशू

भी को डाहा र ईष गरे को िथयो। येशूको सव च्चता, उहाँको ूभ ुत्व, उच्च

अिधकार र सही शासनकतार्को सामु सबै ःवगर्दूतह
येशूको सामु लुिशफर पिन िनहुिरन्थ्यो तर उसको

उत्प
१४बाट

भइरहेको िथयो।"-एलेन जी

िनहुिरन्थे। त्यसबेला

दयमा येशूूित डाहा र घृणा

ाइट, द ःटोरी अभ िरिडम्पशन, पृ.

पान्तिरत। मनमा अ ूितको डाहा र ईष रािख राख्नु अत्यन्तै खतरा

ँ ै कसैको
हुन्छ। दश आ ाह मा डाहालाई हत्या र चोरी नगनुर् भ े आदे शसग

लोभ नगनुर् भ े आदे श पिन त्यही पिङ्क्तमा रािखएको छ (ूःथान २०:१७)।

दे हायका कथाह मा डाहा र ईषको भूिमका कःतो हुन्छ भनेर

दे खाइएको छ। पढ्नुहोस्: दािनएल ६:१-५ "1 सम्पूणर् राज्यको शासन
गनर्लाई एक सय बीस जना ूान्तका बड़ाहािकमह

िनयुक्त गनर् दारालाई मन

लाग्यो। 2 तीमािथ तीन जना अध्यक्ष िनयुक्त गिरए, जसमध्ये दािनएल एक
िथए।

राजाको

काममा

हािन

नहोस्

भनेर

ती

ूान्तका

बड़ाहािकमह

उनीह ूित उ रदायी गराइए। 3 अब दािनएलले असाधारण गुणह
आफैलाई ती अध्यक्षह

ारा

र ूान्तका बड़ाहािकमह का बीचमा यःतो फरक

दे खाए िक राजाले ितनलाई सम्पूणर् राज्यको शासक िनयुक्त गन योजना गरे ।
4 तब अध्यक्षह

र ूान्तका बड़ाहािकमह ले दािनएलको िव

अिभयोग

लगाउनका िनिम्त सरकारी कामकारबाईह मा ितनको दोष खोज्न लागे, तर
त्यसो गनर् उनीह

असमथर् भए। उनीह ले ितनमा कुनै पिन ॅंटाचार भे ाउन

सकेनन्, िकनभने ितनी िवँवासयोग्य िथए, र ितनी न त ॅंट न लापरवाही नै
िथए। 5 अन्तमा ती मािनसह ले भने, “हामीले यस दािनएलको िव
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मा

अिभयोगको लािग, उसका परमेँवरको व्यवःथासम्बन्धमा बाहे क, कुनै पिन
आधार किहल्यै पाउन सक्नेछैन ।” , उत्पि

३७:५-११ "5 एक पल्ट

योसेफले एउटा सपना दे खे। ितनले त्यो सपना आफ्ना दाजुह लाई भनेपिछ

ितनीह

उनीसँग झन् बढ़ी दुँमनी राख्न लागे। 6 ितनले उनीह लाई भने,

“मैले दे खेको सपना सुन्नुहोस्। हामीह

खेतमा अन्नका िबटा बाँिधरहे का

िथय । 7 मेरो िबटाचािहँ ठाड़ो भयो, र तपाईंह का िबटाह

त्यसका चारै ितर

जम्मा भएर मेरो िबटालाई दण्डवत् गरे ।” 8 ितनका दाजुह ले ितनलाई भने,

“के तँ हामीमािथ राज्य गन भइस्? के तेरो ूभ ुत्व हामीमािथ हुने भयो?” अिन
ितनको सपना र ितनका कुराह को कारणले उनीह ले ितनीसँग झन् दुँमनी

राखे। 9 तब ितनले अक सपना दे खे र ितनका दाजुह लाई यसो भनेर

बताए, “सुन्नुहोस्, मैले अक

सपना दे ख। सूय,र् चन्ि र एघार वटा ताराले

मलाई दण्डवत् गिररहे का िथए।” 10 जब ितनले आफ्ना बाबु र दाजुह लाई
यो सपना बताए, तब ितनका बाबुले ितनलाई हप्काएर भने, “तले दे खेको यो
सपना के हो? के साँच्ची नै म र तेरी आमा र तेरा दाजुह

आएर भूइँसम्मै

झुकेर तँलाई ढोिगिदने?” 11 तब ितनका दाजुह ले ितनलाई डाह गनर् लागे।

तर ितनका बाबुले चािहँ यी कुरा मनैमा राखे।" र १ शमूएल १८:६-९ "6
जब दाऊदले पिलँतीलाई ध्वंस गरे र मािनसह
इॐाएलका सबै सहरबाट िनःके, अिन ितनीह

फिकर्रहे का िथए, तब ःऽीह

िसतार र खजड़ी बजाउँदै, गाउँदै

र नाच्दै शाऊल राजालाई भे न आए। 7 ःऽीह

आनिन्दत भएर यसो भनेर

गाउँदथे: शाऊलले हजार हजारलाई ध्वंस गरे , र दाऊदले त लाख लाखलाई
ध्वंस गरे ।

8 शाऊल सा॑ै िरसाए, र ती शब्दह ले उनलाई चोट लाग्यो।

उनले भने, “दाऊदको िनिम्त ितनीह ले लाख लाख ठहराए, तर मलाई चािहँ
हजार माऽ। अब ितनलाई राजा तुल्याउनु माऽ त बाँकी र ो।” 9 त्यस
िदनदे िख उसो शाऊलले दाऊदलाई डाहको
दािनएलको ूशासकीय दक्षताह

िंटले हे न र् लागे।"
दे खेर राजा ूभािवत भएका िथए।

त्यसकारण उनलाई उच्च पदमा िनयुिक्त गिरएको िथयो। तर िमडपिसर्याका अ

बडाहािकम तथा उच्च ओहदामा बःने मािनसह ले उनको डाहा गनर् थालेका
िथए। ितनीह ले उनलाई ॅ ाचारको अिभयोग लगाएर पदबाट बखार्ःत गन
ष

न्ऽ गनर् थाले। ितनीह ले दािनएललाई दोष लगाउन ितनको बारे मा अनेक

खोजतलास गरे । तर दािनएको सबै लेनदे न र कायर्शैली पारदशीर् िथयो। उनको
ूशासनमा ितनीह ले उनको कुनै पिन दोष दे ख्न सकेनन्। "दािनएलको
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िब

मा अिभयोग लगाउने कुनै कारण ितनीह ले दे खेनन्। उनी परमेँवर र

आफ्नो सरकारूित बफादार िथए। त्यसकारण ितनीह ले उनको बारे मा कुनै
गल्ती वा दोष भे ाउन सकेनन्" (दािनएल ६:४

पान्तिरत)। आरािमक भाषामा

िवँवािसलोको अथर् भरपद भनेर पिन ूयोग बुिझन्छ।

दािनएल दोषरिहत िथए। उनको िखलाफमा हािकमह ले कुनै पिन

आरोप लगाउन सकेनन्। सं सारको नीित अनुसार ती बडा हािकमह ले

दािनएलको एकमाऽ काममा दोषी भएको िनंकषर् िनकाले। त्यो िथयो सृि कतार्
परमेँवर र उहाँका व्यवःथाूित उनको बफादािरता वा िवँवसनीयता। उनी

सं सारको नीित अनुसार होइन परमेँवरको नीित अनुसार चलेका िथए। त्यो नै
उनको िनिम्त िवष हुन पुगक
े ो िथयो। त्यसकारण परमेँवरको व्यवःथाूित िक
साॆाज्यको व्यवःथाूित आ ाकारी हुने भ े पिरवन्ध सृजना गरे र दािनएललाई

फसाउन सकेमाऽ उनी पदाच्युत हुन सक्ने र ितनीह को योजना सफल हुनछ
े
भ े कुरामा ती षडयन्ऽकारीह

िनिँचत

िथए।

जुनसुकै

सहमत भए। ती बडा हािकमह

पिरिःथितमा

पिन

दािनएल

आफ्नो

एउटा कुरामा
परमेँवरको

व्यवःथाूित (परमेँवर बाहेक कसैको सामु नझुक्नु भ े दश आ ाको आदे श)

ँ बाँिझने कुनै पिन साॆाज्यको नीित उनको िनिम्त
बफादार हुनछ
े र त्यससग
मान्य हुनछ
े ै न भ े कुरामा ितनीह

िवँवःत िथए। दािनएल परमेँवरूित

कितको बफादार वा िवँवािसला रहेछन् भ े गवाही त्यो भन्दा अ
सक्ला?

के हुन

तपाईँको जीवनमा तपाईँका आफन्तह बाट वा सहकमीर्ह बाटै तपाइँले

कुनै न कुनै खालको डाह र इंयार्को सामना गनुभ
र् एकै होला। डाहा वा इंयार्
िकन हत्यारा जःतै ूवृि को हुन्छ र यसले आित्मक जीवनलाई नै िकन अपा

बनाइिदन सक्छ?
२. दािनएलको िब

मा षडयन्ऽ

दािनएलका िवरोधीह को षडयन्ऽलाई राॆोसँग सोचिबचारै

नगिर

ितनीह को ूःताबमा राजाले लालमोहर लगाइिदएका िथए। ती िवरोधीह को

िचप्लो घसाइमा राजाले फु

हुँदै त्यःतो ूःताबमा िकन लालमोहर लगाए

होलान्? हे नह
र्ु ोस् दािनएल ६:६-९ "6 यसकारण अध्यक्षह
बड़ाहािकमह

र ूान्तका

एउटा समूह भई राजाकहाँ गएर भने, “हे महाराजा दारा, अमर

रहू न!् 7 राजकीय अध्यक्षह , ूान्तका बड़ाहािकमह , इलाका अिधकारीह ,
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राज्यपालह , र सल्लाहकारह , सबैले यो मन्जूर गरे का छन्, िक राजाले एउटा

आदे श िनकाल्नुपछर् र त्यस आदे शलाई लागू गनुप
र् छर्, जसअनुसार आगामी तीस
िदनसम्म हजूरबाहे क कुनै दे वता वा मािनसलाई कसै ले ूाथर्ना गरे भने, हे

महाराजा त्यःता व्यिक्त िसं हको खोरमा फािलनेछन्। 8 अब हे महाराजा,
िलिखत

पमा यो आदे श िनकाल्नुहोस्, र खािरज हुन नसक्ने मादी र

फारसीह का ऐनबमोिजम यो आदे श बदली हुनेछैन।” 9 यसै कारण राजा
दाराले िलिखत

पमा यो आदे श िनकाले।"

तुरन्तै खारे ज गनुप
र् न आदे शलाई सिजलै लालमोहर लगाइिददा राजाले

पिछ आफैलाई कःतो मूखर् रै छु भनेर ठाने पिन होलान्। बडाहािकम र
राज्यपालह ले थापेको धरापमा राजा आफै परे का िथए। भखर्रै बेिबलोनलाई
िजतेर

राजालाई

खुशी

पारे र

राजनैितक

षडयन्ऽको

गन्ध

नै

निदइकन

दािनएललाई फसाउन सिकन्छ भ े ती अगुवाह को चलाखीपूणर् चालबाजी
िथयो। आफ्नो दे शको ूशासनमा जनतालाई िछटो र छिरतो सेवा पुर्याउन
राजाले आफ्नो राज्यलाई िवकेन्िीकरण गरे का िथए। राजाले दे शलाई १२०

ूान्तह मा

बडाहािकमह

िवभाजन

गरे का

वा राज्यपालह

िथए

र

ूत्येक

ूान्तमा

एक

एक

जना

िनयुक्त गरे का िथए। दे शको िनिम्त त्यसरी

राज्य सं चालन गनुर् सधका लािग िहतकारी हुन्छ भ े िथएन िकनिक कुनै

ूभावकारी राज्यपाल वा बडाहािकमले सरकार िब

षडयन्ऽ रचेर कितपय

राज्यपालह लाई आफ्नो हातमा िलएर केन्िीय सरकार वा राजाको िब

मा

जान सक्थे। ३० िदनसम्म राजालाई माऽ ढोग्ने वा पूजा गन आदे श
कायार्न्वयन गदार् सबै जनता राजाको पक्षमा बफादार भएको दे िखन्छ र कोही
पिन िवरोधी नभएको ूमािणत हुन्छ भ े रणनीित दािनएलका शऽुह ले ठानेका
िथए। सबै

राज्यपालह , ूशासकह , बडाहािकमह , सल्लाहकारह

र

सरकारका गन्यमान्यह को समथर्नमा त्यो आदे श तजुम
र् ा भएको हो भनेर झुठो
दावी गरे र ती षडयन्ऽकारीह ले राजालाई फसाएका िथए िकनभने त्यसमा

दािनएललाई समावेश गिरएको िथएन अथार्त ् सबै जना उक्त योजनामा सिरक

भएका िथएनन्। फेिर राजालाई नै दे वता भनेर सबैले मािनिदँदा ठू लो सम्मान

पाउँने आशाले राजा पिन फु क्क परे र लालमोहर सदर गिरिदएको हुनपु छर्।

पिसर्याको राजाले आफू भगवान हुँ भनेर दावी गरे को पिसर्याको

इितहासमा छै न। तैपिन राजा दारालाईमाऽ ३० िदन सम्म पूजा गन आदे श
िदइनुले ती िदनह सम्म यस सं सारमा राजाह

दे वीदे वताह कै अवतार हुन ् भनेर
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दे खाउने आभास् पिन िदन्थ्यो। ३०िदनसम्म जनताले दे वताह लाई राजा
दारामाफर्तमाऽ पूजा पाठ वा ूाथर्ना गनुप
र् थ्य । दुभार्ग्यवस षडयन्ऽकारीह को
ूःताबको िनयतवारे राजाले खोजीनीित गरे नन्। त्यसकारण जुन आदे शमा
लालमोहर लगाउन िदइयो त्यो राजाको िव

मा कसैले षडयन्ऽ नगरोस् भनेर

होइन तर दािनएललाई दखल पान नीित िथयो।

राजाको सो आदे शको दुई पक्षह लाई हामीले ध्यान िदनु ज री छ।

कोिहपिन त्यस आदे शको िव

मा गएमा उसलाई िसं हको खोरमा फ्याँिकेने छ
भिनएको िथयो। जबिक यःतो खालको सजाय तत्कालीन समयमा कही ँ पिन
िथएन।त्यो पिरवेशमा सो सजायँ दािनएलकै शऽुह को षडयन्ऽ हुनसक्थ्यो।

पौरािणक मध्यपूवक
र् ा राजाह ले िसं हह लाई खोरमा राख्न्थे र िशकार गन
वेलामा ती िसं हह लाई छोिडन्थ्यो। त्यसकारण राजाको आदे शलाई उल्ल न

गन व्यिक्तलाई िसं हको खोरमा फ्यािकिदँदा त्यसलाई लुछ्ने िसं हको कुनै कमी

िथएन। दोॐो कुरा, राजाले लालमोहर लगाएर आदे श जाहेर भइसकेपिछ
त्यसलाई कसैले पिन पिरवतर्न गनर् नसक्नु। पिसर्या र िमडह को नीित वा

व्यवःथा पिरवतर्न वा र

गनर् नसक्ने भनेर एःथर १:१९ र ८:८मा उल्लेख

गिरएको छ। पौरािणक मीकको इितहासकार िडयडोरस िसकुलसले दारा तेॐोको

बारे मा लेखेका छन्। यो दारा दािनएलमा उल्लेख गिरएको दारा होइन। त्यो

दाराले एउटा िनद ष मािनसको िव

मा मृत्युदण्डको आदे श िदएको िथयो।

जबिक त्यो व्यिक्त िनद ष सािबत हुँदापिन त्यितबेला राजाको आदे शलाई र

गनर्

सिकएको िथएन।
३. दािनएलको ूाथर्ना
"जब ितमी ूाथर्ना गछ तब ितॆो कोठािभऽ पस। कोठाको ढोका
बन्द गर। गुप्त ःथानमा रहनुहन
ु े ितॆो ःवगर्को िपतालाई ूाथर्ना गर। गोप्य

ःथानमा ितमीलाई दे ख्नुहन
ु े ितॆो ःवगर्को िपताले ितमीलाई खुलेर इनाम

िदनुहन
े " (म ी ६:६
ु छ

पान्तिरत)।

तर दािनएलले िकन आफ्नो कोठाको झ्याल बन्द नगिर च ुपचाप

ूाथर्ना गरे ? िकन उनले अ ले दे ख्ने गिर ूाथर्ना गरे ? हे नह
र्ु ोस् दािनएल ६:१०

"जब दािनएलले त्यो आदे श ूकािशत भएको थाहा पाए, ितनी आफ्नो घरको
मािथल्लो तलाको कोठामा गए, जहाँ झ्यालह
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य शलेमितर खुला िथए।

ँ ा टे की परमेँवरलाई धन्यवाद िदँदै
पिहलेजःतै ितनी िदनमा तीन पल्ट घुड़
ूाथर्ना गथ।"

दािनएल एक कुशल र अनुभिव राजनीित

िथए, तर त्यो भन्दा मािथ

उनी परमेँवरका सेवक िथए। राजाको आदे शको पछािड के षडयन्ऽ लुकेको

िथयो सो सरकारका उच्चपदःथह मध्ये उनलाई माऽ थाहा िथयो। जुन

आदे शमा राजा दाराले लालमोहर लगाए त्यसले आफ्नो राज्यको एकतालाई
बिलयो बनाउनेछ भ े उनले सोचेका िथए तर त्यो आदे शिभऽ दािनएललाई

पदवाट हटाउने षडयन्ऽको रणनीित िथयो भ े कुरामा उनी अन्जान िथए।
दािनएलको िब

मा जुन षडयन्ऽ गिरयो त्यसको कारण वा िनयत

मानवीय िबिोहको रचना भन्दा पिन परमेँवर र दु

शिक्तको बीचमा भइरहेको

न्दको पिरणाम िथयो। त्यस समय (ई.पू. ५३९) दािनएलले दािनएल ७ (ई.पू.
५५३) र ८मा (ई.पू. ५५३) उल्लेख गिरएका ःवप्न दशर्नह

पाइसकेका

िथए। त्यसकारण राजाको आदे शलाई उनले बुझ्न सकेका िथए। उनी मानवीय
ु मा होइन तर जगतमा परमेँवर र शैतानको बीचमा
राजनैितक षडयन्ऽको चं गल

भइरहेको यु को कारणले भएको हो भ े कुरा उनले बुझ्न सकेका िथए।

सव च्च परमेँवरका जनह लाई मािनसको पुऽले िदनुहन
ु े राज्यको ःवप्नदशर्न र

ःवप्नदशर्नको अथर् खुलाउन ःवगर्दूतले सहयोग गरे को (दािनएल ७) हुनाले

आफ्नो अगािड आइपन हरे क श टको सहजै सामना गनर् उनलाई साहस िमलेको

हुनसक्छ। आफ्ना सहकमीर्ह को अनुभवलाई पिन उनले सम्झेको हुनपु छर्।

ितनीह ले राजा नबूकदनेसरको च ुनौितलाई सामना गरे का िथए (दािनएल ३)।
त्यसैको फलःव प दािनएलले िनयिमत

पमा य शलेमितर फकर

िदनको ितन पटक परमेँवरको उपासना गन चलनमा पिरवतर्न ल्याएका

िथएनन्। राजाबाहेक कुनै मािनस वा भगवानलाई ३०िदनसम्म पूजा नगन

च ुनौितपूणर् िनषेधा ा जारी गिरएतापिन आफ्नो िनयिमत उपासना वा ूाथर्ना गन
समयलाई दािनएलले लुकाउन चाहेनन्। उनले आफू सुरिक्षत हुन आफूले सेवा

ँ सम्झौता गनर् चाहेनन्। आफ्नो ज्यान खतरामा
गरे को दे शको धमर् र राजनीितसग

पारे रपिन आफ्नो असली पिहचान वा आफू कःको उपासक हुँ भ े जीिवत
गवाहीलाई

दािनएलले

लुकाएनन्।

राज्यपालह , बडा हािकमह

राजाको

र कमर्चारीह

आदे श

मा

दे शका

सबै

एक भएका िथए। राजाको

आदे शको मुकािबला गनर् केवल दािनएल माऽ एक्लै अल्पमतमा परे का िथए।

उनलाई साथ िदने अ

कुनै मानव ूाणी उनको पक्षमा िथयो भ े आभास
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ँ लड्नु छ भने त्यऽो साॆाज्यमा उनी
िदँदैन। यिद राजाको आदे शसग

बाइबलले

एक्लैले लड्नुपथ्य । तर उनको ूाथर्नाको जीवनले परमेँवर उनको साथमा

हुनहु न्ु छ भ े कुरामा उनी िवँवःत िथए। आफ्नो िन ा वा बफादािरता तथा
दे शको राजा र उनको आदे श भन्दा परमेँवरमा मािथ हुनहु न्ु थ्यो भनेर उनको

ूाथर्नाको जीवनले खुलेयाम ूकट गरे को िथयो।

ूेिरत ५:२७-३२ पढ्नुहोस्। जब परमेँवरको नीितसँग मािनसको

नीित बाझ्छ तब मािनसले के गनुप
र् छर् भ े कुराको अडान यहाँ ःप

गरे को

पाइन्छ। तर जब दे श, सं ःकार र धमर्नीित, व्यवःथा र कानूनको िबपक्षमा
येशूका उपासकह ले उिभनुपदार् ितनीह

हुन ्

भनेर

मािनसह ले

कसरी

यिकन

ज्यान

हुन्थ्यो?

गुमाउनुपरे को

परमेँवरकै इच्छा अनुसार उिभएका

(येशूभक्तह को
सत्यलाई

िवचार

इितहासमा

करौड

गनुह
र् ोस्।

आफ्नो

िवँवासलाई धोका िदएर गलत नीित वा कानुनमा लाग्नुभन्दा मािरन तयार हुन

पुगेका परमेँवरका जनह को बारे मा सोच्नुहोस्)। हे नह
र्ु ोस् "21 यो सुनेपिछ

ितनीह

एकािबहानै मिन्दरिभऽ पसे र िशक्षा िदन थाले। तर ूधान पूजाहारी

र ितनीसँग हुनेह

आए, र महासभा, अथार्त ् इॐाएलीह को सम्पूणर् सभाका

सबैलाई बोलाए, र ूेिरतह लाई झ्यालखानबाट ल्याउन मािनसह

पठाए।

22 तर अिफसरह ले ितनीह लाई झ्यालखानमा नभे ाउँदा फकीर् आएर यो
खबर िदए, 23 “हामीले झ्यालखानमा सुरिक्षतसाथ ताला लाएका र पालेह
ढोकाह मा खड़ा भएकै दे ख्य , तर ढोका उघादार् हामीले िभऽ कसैलाई

भे ाएन ।” 24 जब मिन्दरका कप्तान र मुख्य पूजाहारीह ले यो खबर सुने

तब यी सबको नतीजा के हुने हो भनी ितनीह

अन्योलमा परे ।

25 तर कोही एक जनाले आएर ितनीह लाई भन्यो,

“हे नह
र्ु ोस्, तपाईंह ले
ितनीह

ूेिरतह का िवषयमा

जुन

मािनसह लाई

झ्यालखानमा

राख्नुभएको

िथयो

मिन्दरमा खड़ा भएर मािनसह लाई िशक्षा िदइरहे छन्।” 26 तब

अिफसरह का साथमा कप्तान गईकन ितनीह लाई बलजफत नगिरकन ल्याए,

िकनभने मािनसह ले ितनीह लाई ढु ाले हान्लान् भनी ितनीह

डराए। 27

उनीह ले ितनीह लाई ल्याएर महासभाको अगािड खड़ा गराए, र ूधान
पूजाहारीले ितनीह लाई सोधे , 28 “हामीले ितमीह लाई यस नाउँमा केही
िशक्षा निदने कड़ा आ ा िदएका िथय , तर ितमीह ले आफ्ना िशक्षाले सारा

य शलेम भिरसक्यौ, र त्यस मािनसका रक्तपातको दोष हामीमािथ ल्याउन
चाहन्छौ।” 29 तर पऽुस र ूेिरतह ले भने, “हामीले मािनसह को होइन तर
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परमेँवरको आ ा पालन गनपछर्। 30 हाॆा िपता-पुखार्का परमेँवरले
येशूलाई

मृतकबाट

मानुभ
र् एको

िथयो।

जीिवत
31

पानुभ
र् यो, जसलाई
परमेँवरले

तपाईंह ले

इॐाएलको

काठमा

पँचा ापको

टाँगेर

लािग

र

ितनीह लाई पापह को क्षमा िदन उहाँलाई राजा र मुिक्तदाता तुल्याईकन

आफ्नो दािहने बाहुलीले उच्च पानुभ
र् यो। 32 यी सबै कुराका हामी साक्षी छ ,

र त्यःतै गरी पिवऽ आत्मा पिन, जसलाई परमेँवरले आफ्ना आ ा पालन
गनह लाई िदनुभएको छ।” (ूेिरत ५:२१-३२)।
४. िसं हको खोरमा

् त्यसको
दािनएल िनडर भएर सदा झ झ्याल खोलेर ूाथर्ना गछर्न।

फल ःव प षडयन्ऽकारीह

आफ्नो योजना सफल भएकोमा अत्यन्तै खुशी

भएर दािनएललाई भोकाएका िसं हह को खोरमा हुत्याउन सफल त हुन्छन्।
तर त्यसबेला राजाले दािनएललाई कसरी सम्बोधन गछर्न ् जसले गदार् उनको

सामु दािनएल परमेँवरको शिक्तशाली र िवँवािसलो साक्षी भएका िथए भ े
कुरा ूमािणत हुन्छ। हे नह
र्ु ोस् दािनएल ६:११-२३ "11 तब ती मािनसह

समूह बनाएर गए र दािनएलले

परमेँवरसँग सहायताको लािग ूाथर्ना

गिररहे का उनीह ले भे ाए। 12 यसकारण उनीह

राजाकहाँ गए र उनलाई

उनको राजकीय आदे शको बारे मा भने, “हे महाराजा, के आगामी तीस िदनको

अविधभर जसले हजूरलाई बाहे क अन्य कुनै दे वता वा मािनसलाई ूाथर्ना गछर्,

र् एको
त्यो िसं हको खोरमा फ्याँिकनेछ भनी हजूरले एउटा आदे श ूकािशत गनुभ
छै न र?” राजाले जवाफ िदए, “हो, मादीह

र फारसीह का ऐनबमोिजम,

जुनचािहँ खािरज हुन सक्दै न, त्यो आदे श ःथायी छ।” 13 तब उनीह ले

राजालाई भने, “हे महाराजा, यहू दाबाट दे शिनकाला गिरएकाह मध्ये एक जना
दािनएलले हजूरको वा हजूरले िलिखत

पमा जारी गनुभ
र् एको आदे शको वाःता

गदनन्। उनी अझै पिन िदनमा तीन पल्ट ूाथर्ना गदर्छन्।” 14 जब राजाले

यो कुरा सुने, उनी अत्यन्त दु:िखत भए। दािनएललाई छु टकारा िदने उनले
िनणर्य गरे र ितनलाई बचाउन सूयार्ःतसम्मै हरूयास गरे ।

मािनसह

िक मादीह

15 त्यसपिछ ती

समूह भएर राजाकहाँ गए र उनलाई भने, “हे महाराजा, याद गनुह
र् ोस्
र फारसीह का ऐनबमोिजम राजाको कुनै पिन आदे श वा उदीर्

ब लन सिकँदै न।” 16 यसकारण राजाले हुकुम िदए, र उनीह ले दािनएललाई
िलएर िसं हको खोरिभऽ फािलिदए। राजाले दािनएललाई भने, “ितमीले िनरन्तर
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सेवा गरे का ितॆा परमेँवरले ितमीलाई छु टकारा िदऊन्!” 17 खोरको मुखमा

एउटा ढु ा ल्याएर रािखयो, र दािनएलको अवःथामा कुनै पिरवतर्न नहोस् भनेर

ँ
राजाले आफ्नो लालमोहर र उनका भारदारह का औठीह
को छाप लगाए।
18 तब राजा आफ्नो दरबारमा फक र उनको सामु रािखएको खाना नखाई
तथा कुनै मनोरञ्जनिवना नै उनले त्यो रात िबताए। अिन उनलाई िनिा

लागेन। 19 िबहान िझसिमसेको पिहलो िकरणमा नै राजा उठे र आतुरीसाथ
िसं हको खोरितर गए। 20 जब उनी िसं हको खोरको निजक आइपुगे, उनले

दािनएललाई वेदनापूणर् ःवरमा बोलाए, “ए दािनएल, जीिवत परमेँवरका सेवक,
के ितमीले िनरन्तर सेवा गरे का ितॆा परमेँवरले ितमीलाई िसं हह बाट

बचाउनुभएको छ?” 21 दािनएलले उ र िदए, “महाराजा अमर रहू न!् 22 मेरा
परमेँवरले

आफ्ना

ःवगर्दूत

पठाउनुभयो,

र

उहाँले

िसं हह का

मुख

थुिनिदनुभयो। ितनीह ले मलाई कुनै चोट पुर्याएका छै नन्, िकनभने उहाँको

ँ महाराजा, हजूरको सामु पिन मैले कुनै गल्ती गरे को
िंटमा म िनद ष भे ाइए।

ँ ” 23 राजा अत्यन्तै खुशी भएर दािनएललाई खोरबाट िनकाल्ने आ ा
छै न।
िदए। अिन जब दािनएल खोरबाट िनकािलए, ितनमा कुनै पिन चोट पाइएन,
िकनभने ितनले आफ्ना परमेँवरमािथ भरोसा गरे का िथए।"

षडयन्ऽकारीह लाई दािनएललाई ूाथर्ना गिररहेको अवःथामा भे ाउन
धेरै समय लागेन।दािनएल राजाले जारी गरे को अध्यादे शको िठक िवपरीत

िदशामा गएका िथए। जब दािनएललाई आरोप लगाउने मािनसह ले उनको
बारे मा राजालाई सुनाए त्यसवेला ितनीह ले दािनएललाई अत्यन्तै हेपरे यसरी

सम्बोधन गरे का िथए, "यहू दाका यु बन्दीह मध्ये एक दािनएल" (दािनएल

६:१३

पान्तिरत)। ती षडयन्ऽकारीह को सम्मुख िमडपिसर्या साॆाज्यको एक

मुख्य र उच्च अिधकारी व्यिक्त र राजाको िूयपाऽ

केवल िबदे शी यु बन्दी

भएर िगनर् पुगक
े ो िथयो। अझ आगोमा घ्यू हाले जःतै ितनीह ले दािनएलको

िब

मा आपि जनक आरोपह

राजाको सम्मुख पेश गदर्छन्, "हे महाराज,

दािनएलले हजुरको सम्मान नै दे खाउँदैन न त हजुरले लालमोहर लगाउनु भएको

ँ ा खुल्यो।यािनिक
आदे शको पालना नै गछर्।" त्यसपिछ बल्ल राजाको आख
अध्यादे शमा लालमोहर लगाउनुको आशय त दािनएललाई धरापमा पानुर् पो
रहेछ।

दािनएल

६:१४मा

भिनएको

छ

दािनएललाई िसं हको खोरमा नपानर् ूय

"घाम

नअःताउँञ्जेल

राजाले

गरे " ( पान्तिरत)। दािनएललाई

दण्डबाट छु टाउन अनेक ूयास गरे तर अध्यादे शमा जारी गिरएको दण्डबाट
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अगमवक्तालाई छु टाउन राजाले

केही पिन गनर् सक्दै नथे। िमडपिसर्याको

कानुनलाई अक्षरस पालना नगनर् कसैलाई छु ट िथएन। त्यकारण नचाहँदा

नचाहँदै पिन राजाले दािनएललाई िसं हको खोरमा फ्याँक्न आदे श िदए। त्यसबेला

राजा ःवयम् िसं हको खोरमा गएका िथए र दािनएल बच्छन् िक भ े िझनो
आशाले

दािनएललाई सम्बोधन गछर्न ् जुन ूाथर्ना जःतै

६:१६

पान्तिरत)।

िथयो, "ितमीले

िनरन्तर पमा सेवा गन ितॆो परमेँवरले ितमीलाई उ ार गनछन्" (दािनएल
जब आफू िसं हको खोरमा िसं हह को माझमा हुि न पुगे तब त्यसबेला

उनले के गरे का िथए भ े त्यहाँ उल्लेख गिरएको छै न तर उनी त्यहाँ रातभर
ूाथर्ना गिररहेका िथए भनेर हामी अनुमान लगाउन सक्छ । परमेँवरूितको
दािनएलको आःथा, िन ा र भरोसालाई उहाँले उहाँका ःवगर्दूतह

पठाउनुभएर

सम्मान गनुह
र् न्ु छ। िसं हह ले दािनएललाई केही पिन गदनन् भने दािलएल पिन
केही गुनासो नगिर सरकारी कामकाजमा खट्न तयार हुन्छन्। यसबारे िटप्पणी
गद एलेन जी

ाइट भ ह
ु न्ु छ "दािनएलका शऽुह ले उनलाई िसं हको खोरमा

फाल्नुबाट परमेँवरले रोक्नुभएन। दु
ःवगर्दूत र

दु

कामह

सम्प

गनर् परमेँवरले खराब

मािनसह लाई अनुमित िदनुभयो तािक आफ्नो सेवकलाई

उल्लेखनीय तिरकाले उ ार गनर् र शऽुह को योजनालाई िबफल पानर् साथै

उहाँको जन धमीर् र सही बाटोमा पूणर् पमा िहँड्छन् भ े ूमािणत गरे र
दे खाएको कुरा
पान्तिरत।

् "-ूोफेटस एण्ड िक स, पृ. ५४३, ५४४बाट
सबैले दे खून।

दािनएलको यो कथा उनको उ ार गिरएको खुशीपूणर् घट्नासँगै अन्त्य

हुन्छ तर कितपय समयमा परमेँवरका जनह लाई मृत्युको मुखबाट उ ार
नगिरएका कथाह

पिन बाइबलमा पाइन्छ, जःतै बिप्तःमा िदने युह ालाई

राजा हे रोदको हत्याबाट उ ार गिरएको िथएन (मकूर्स ६:१४-२९)। यःता
कुराह लाई हामीले कसरी बुझ्ने?

५. िनद ष सािबत

परमेँवरको बारे मा राजाले कःतो मिहमा ूकट गदर्छन्? हे नह
र्ु ोस्,

दािनएल ६:२४-२८ "24 दािनएललाई झू टो आरोप लगाउने मािनसह
राजाको हुकुममा िभऽ ल्याइए र ौीमती र नानीह समेत उनीह
खोरमा फ्याँिकए। अिन उनीह

िसं हको

खोरको भूइँमा नपुग्दै िसं हह ले उनीह मािथ
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झम्टे र उनीह का ह ीह समेत कयार्ककु क पारे र खाए। 25 तब राजा
दाराले साॆाज्यिभऽका हरे क भाषा बोल्ने सबै मािनसह

र जाितह लाई यःतो

लेखे: “ितमीह लाई कल्याण होस्! 26 म यो आदे श जारी गदर्छु िक मेरो
र् छर्।
राज्यभरका मािनसह ले दािनएलका परमेँवरको भय मान्नु र आदर गनुप

ु न्ु छ, र उहाँ सधभिर रहनुहन्ु छ। उहाँको
“िकनभने उहाँ िजउँदो परमेँवर हुनह

राज्य नंट हुनेछैन, उहाँका ूभ ुत्वको अन्त किहल्यै हुनेछैन।

27 उहाँ

छु टकारा िदनुहन्ु छ र बचाउनुहन्ु छ; उहाँ ःवगर्मा र पृथ्वीमा आँचयर्कमर्ह

गनुह
र् न्ु छ। उहाँले दािनएललाई िसं हह को शिक्तबाट छु टकारा िदनुभएको छ।”
28 यसकारण दाराको राज्यकाल र फारसी कोरे सको राज्यकालमा दािनएलको
उन्नित भयो।"
राजा

दाराले

परमेँवरको

ूशंसा

गनुर्

र

उहाँको

ूभ ुत्व

वा

साबर्भौमस ालाई ःवीकानुर् नै यस कथाको उल्लेखनीय िवषय हो। परमेँवरको

ःतुित ूशंसा गद उहाँको ूभ ुत्वलाई ःवीकार गद व्यक्त गिरएका अगािडका

भावनाह

(दािनएल २:२०-२३, ३:२८,२९, ४:१-३, ३४-३७)मा अिन्तम

तथा िनणार्यक

पमा राजा दाराले आफ्नो अिभव्यिक्त िदएका िथए। जब ितन

िहॄू युवाह को उ ार भएपिछ जसरी राजा नबूकदनेसरले परमेँवरको ूशंसा

गरे का िथए त्यसरी नै राजा दाराले पिन परमेँवरले आफ्नो िूयपाऽ दािनएललाई
उ ार गनुभ
र् एको उपलआयमा उहाँको ःतुित ूशंसा र उहाँूित सराहना व्यक्त
गरे का िथए। अझ त्यो भन्दा अक थप काम राजा दाराले गदर्छन्। आफूलाई
वाहेक कसैलाई नपुज्नु भ े सरकारी अध्यादे श खारे ज गरे र सबै जनताले
दािनएलको परमेँवरूित ौ ा दे खाउनु भनेर उनले आफ्नो दे शमा आदे श नै
जारी गदर्छन् (दािनएल ६:२६)।
हो,

दािनएललाई

अचम्म

र

अलौिकक

तिरकाले

उ ार

गिरयो,

परमेँवरूित उनको िन ालाई उहाँले इनामा िदनुभयो, दु ह लाई सजाय

िदइयो। परमेँवर महान् हुनहु न्ु छ र उहाँको शिक्त यस सं सारको कुनै पिन
शासक भन्दा अपार छ भ े

दे ख्छ

कुरा ूमािणत नै गरे र दे खाइयो। हामी यहाँ जे

त्यो सारा जगतलाई िचनाउन मुिक्तको योजनाको अिन्तम चरणलाई

नाटकीय पमा

उदाहरणको

जनह लाई उ ार गिरनेछ, दु

िनिम्त

ूःतुत

गिरएको

पाउँछ :

परमेँवरका

तत्वह को नाश हुनछ
े र सारा जगतको सामु

परमेँवर ूेिमलो, सदाशयी, आत्मिनणर्यको सम्मान गन र क णामयी हुनहु न्ु छ
भनेर जगतका सारा सृि को सामु ूमािणत गरे र दे खाइनेछ (अथार्त ् परमेँवरले

११४

जबरजःती आफ्नो भाऊ खोज्नुहन्ु छ भ े शैतानको दावी गलत भएको कुरा

ूमािणत गरे रै दे खाइनेछ)।

दािनएल ६:२४ त आँथयर्लाग्दो पद नै हो। कितपयह को िनिम्त

ु ो साथै मनमा भाँडभैलो पिन ल्याउँछ होला। िकन?
त यो पद असिजलो हुनक
हे नह
र्ु ोस् "दािनएललाई झू टो आरोप लगाउने मािनसह

ल्याइए र ौीमती र नानीह समेत उनीह
उनीह

राजाको हुकुममा िभऽ

िसं हको खोरमा फ्याँिकए। अिन

खोरको भूइँमा नपुग्दै िसं हह ले उनीह मािथ झम्टे र उनीह का

ह ीह समेत कयार्ककु क पारे र खाए।"
मानव अिधकारवादीह

वा सवर्साधारण िवँवासीह को िनिम्त यो पद

नरमाइलो, अन्यायपूणर् र मनमा भाँडभैलो ल्याउने कारकको

पमा खडा

हुनसक्छ। दािनएलका शऽुह का िनद ष ौीमती र छोराछोरीह ले पिन दोषी

ँ ै िसं हको खोरमा फािलनु र सजाय पाउनु, यो कःतो न्याय हो?
मािनसह सग

न्यायलाई दु पयोग गिरएको भिनएको यस मािमलालाई हामीले कसरी व्याख्या
गन?

पिहलो कुरो हामीले यो बुझ्नुपदर्छ िक जुन कदम राजा दाराले िलए

त्यो पिसर्यन कानुन अनुसार िथयो। त्यसमा कोही मािनस अपराधी छ भने त्यस
अपराधीको पिरवारलाई पिन सजाय िदनुपछर् भ े चलन िथयो। पिसर्यन कानुन
अनुसार यिद पिरवारको कुनै सदःय अपराधी सािवत भएमा त्यसको िजम्मेवारी

सम्पूणर् पिरवारले नै व्यहोनुप
र् दर्थ्यो। त्यो िठक कानून िथयो भ

त सिकँदै न।

तर पिसर्यन कानुन अनुसार दारा राजाले चालेको कदम मनािसव िथयो भ
सक्दछ (केही वषर् अिघ अःशे िलयाले एउटा कानून पािरत गरे को िथयो। यिद
छोराछोरीह

बदमास भएको खण्डमा त्यसको िजम्मेवारी आमाबाबुले िलनुपदर्छ-

अनुवादकको जानकारी)।

दोॐोमा हामीले यो थाहा पाउनु ज री छ: राजाको कदमलाई िठक
िथयो भ लाई त्यसलाई बाइबलले अनुमोदन गदन। आमाबाबुह को पापमा
छोराछोरीह लाई

मुछेर

मृत्युदण्ड

िदनु

बाइबलमा

मनाही

गिरएको

छ

"बाबुह लाई छोराछोरीह का िनिम्त र छोराछोरीह लाई बाबुह का िनिम्त
नमानू।
र् हरे क मािनस आफ्नै अपराधको लािग मरोस्।" (व्यवःथा २४:६) र
"त्यो ूाण, जसले पाप गछर्, त्यही मछर्। छोराले बाबुको दोषको फल भोग्नेछैन,

न त बाबुले छोराको दोषको फल भोग्नेछ। धमीर्ले आफ्नो धािमर्कताको फल र

दुंटले आफ्नो दुं

ाइँको फल पाउनेछ।" ( इजिकएल 18:20)।
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यःतो िकिसमको अन्याय र अ

अन्यायह को सामु १ कोरन्थी

४:५ले हामीलाई कःतो सान्त्वना िदनसक्दछ? यसमा के भिनएको छ जुन

हाॆो िनिम्त िनणार्यक मनन् गनुप
र् न वचन हुनपु छर्? हे नह
र्ु ोस् "यसकारण

तोिकएको समयभन्दा अिघ न्याय नगर, ूभ ु आउञ्जेल पखर्। उहाँले अध्ँ यारोमा
लुकेका कुराह लाई ूकाशमा ल्याउनुहन
ु ेछ, र मािनसका
ूकट

गिरिदनुहन
ु ेछ।

तब

हरे क

मािनसले

दयका अिभूायह

परमेँवरबाट

आफ्नो

ूशंसा

पाउनेछ।"
उपसं हार:

दािनएललाई िसं हको खोरबाट गिरएको उ ारको घट्ना घटे को सय वषर्पिछ
पिन पावलले लेखेको पुःतक िहॄूको

िहॄू ११मा उल्लेख गिरएको छ। यस

अध्यायलाई "परमेँवरलाई िवँवास गनह ले सिजएको ूिस
िचिनन्छ। परमेँवरमािथ भरोसा राखेर चल्दा अनेक दुखक

कोठा" भनेर

पाउने व्यिक्तह

भनेर दािनएलको बारे मा उल्लेख गदार् "परमेँवरले िसं हका मुखह

थु भ
ु यो"

भनेर उल्लेख गिरएको छ (िहॄू ११:३३)। यो कथा गजबको छ, तर एउटा
कुरा

हामीले

ख्याल

राख्नुपछर्।

दािनएल

र

उनका

नाटकीय पमा मृत्युबाट पार भएपिन ितनीह ले अनेक

साथीह

दु:खक

अत्यन्तै

र साःती

पाएका िथए र साहससाथ मरे का पिन िथए। िहॄू ११मा केही ती मािनसह को

बारे मा उल्लेख गिरएको पाउँछ । कोही मािनस िजएर कोही मािनस मरे र गवाही
िदन

परमेँवरले

बोलाउनुहन्ु छ।

त्यसकारण

गिरएको िववरणले परमेँवरका सबै जनह

दािनएललाई

िसं हबाट

उ ार

मृत्यु र जोिखमपूणर् आित्मक याऽामा

उहाँले उ ार गनुह
र् न्ु छ भ े छै न। ईसाइ इितहासमा करौड पु ष र मिहलाह

येशूमािथको िवँवास, िन ामा अिडग भएको कारण शहीद भएका िथए र त्यो

बम जारी नै छ। य िप, अलौिकक ढं गले दािनएललाई उ ार गिरएको कथाले

हामीलाई यो बताउँछ िक यस सं सारमा परमेँवरको ूभ ुत्व जारी छ र अन्तत
र् न
उहाँले आफ्ना सबै जनह लाई पाप र मृत्युको शिक्तबाट उ ार गनुह
े ।
ु छ

यसको बारे मा अक अध्यायह मा पिन हामी ःप

पमा अध्ययन गनछ ।

िचन्तनमनन्:
अ.

एक पटक ृान्सका ूख्यात दासर्िनक िजन पावल साशर् ले
लेखेका िथए "मािनसको मानवीय

११६

वाःतिवकताको आधारभूत

आवँयकता के हो भ े कोही बुझ्न चाहन्छ भने उसको
काम नै परमेँवरलाई ूितिबम्बत गनुर् हो भ े कुराको

महसुस गनुप
र् छर्" (िबइ

एण्ड निथ नेस: अ िफनोनोलोिजकल

एःसे अन अन्टोलोजी, न्युयोकर्, वािस टन, १९५४, पृ
७२४बाट

पान्तिरत)। राजा दारा िकन धरापमा परे भ े

कुरो थाहा पाउन उक्त अिभव्यिक्तबाट हामी कसरी बुझ्न
सक्छ ? हामी जहाँ भएपिन र जुनसुकै कायर्क्षऽ
े मा रहेतापिन

हामीले आफ्नै भाऊ खोज्ने वा अहमताह बाट हामी कसरी
बच्ने?
आ.

हामी परमेँवर र उहाँको व्यवःथामा िन ा राख्छ

भनेर

अ लाई कसरी भन्छ वा गवाही िदन्छ ? तपाईँको काम र

तपाईँको जीवनलाई नै जोिखममा पारे र पिन तपाइँले आफ्नो

ु एको छ भनेर अ लाई
आःथाको िनिम्त तपाईँ अिडग हुनभ
कसरी िचनाउने?
इ.

दािनएलमा के गुण वा ःवभाव िथयो जसले गदार् उनलाई
परमेँवरको योजनाको िनिम्त ूभावकारी

पमा उहाँले ूयोग

गनर् सक्नुभयो? परमेँवरको आिशषले तपाईँ आफैमा पिन
दािनएलको जःतो गुणह

ई.

िसं हको

खोरबाट

बच्न

कसरी िवकास गन?
दािनएलले

आफ्नो

ूाथर्ना

गन

शैलीलाई कसरी पिरवतर्न गनर् सक्थ्ये? त्यो िनणर्य िठकै िथयो
भनेर उनले िच

बुझाउन सक्थ्ये। तर त्यसो गनार्ले के उनी

सम्झौताको खतरामा पथ होलान् त? यिद हो भने िकन?
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कथा ७
ूाथर्ना गिररहने ःपेनकी आमा
रे बक
े ा

इज लाग्वािडर्या

एक रात दस वषर्की केटी, िपलर लाग्वािडर्याले सफा आकाशमा

चिम्करहे का ताराह
कसले सृि

एकटक लगाएर हे द आफैलाई सोिधन्, "यी ताराह लाई

गर्यो होला? के हामीलाई सृि

हामी अकःमात त्यसै आएका ह र?

ु न्ु छ र? के यहाँ
गन सृि कतार् हुनह

धेरै वषर्सम्म िपलरको िदमागमा ती ूँनह

आफ्ना आफन्तह लाई ती ूँनह

भिरएका िथए। उनले

सोिधन् तर कसै ले पिन िच बुझ्दो जवाफ

िदन सकेनन्। उनी आइतबार चचर्मा जािन्थन् तर त्यहाँ ूचारकले जिलरहे को

नकर्, िन ु र र बदला िलने परमेँवरको बारे मामाऽ धेरै ूवचन सुनाउथे।

त्यसले गदार् उनमा परमेँवरूित िवतृंणा जागेर आएको िथयो। त्यसै ले उनले
चचर् नै जान छोिडन् र आफ्नो पिरवारको आःथाबाट टाढा भइन्।

उनलाई २२ वषर्को उमेरमा रोगले िसिकःत पार्यो र झण्डै मनर्
लागेकी िथइन्। परमेँवरको बारे मा आफ्नो ूँनको जवाफै नपाइकन मिरएला

भनेर लाग्वािडर्यालाई डर लािगरहे को िथयो।

एक िदन अत्यन्तै िचिन्तत मुिामा उनले झ्याल खोिलन् र आकाशितर

ु न्ु छ भने तपाईँलाई म िच
हे रेर िचच्याइन् "हे परमेँवर, यिद तपाईँ हुनह

चाहन्छु । मलाई सहायता गनुह
र् ोस्! मलाई जवाफ िदनुहोस्!"
डे

परमेँवरले उनको जवाफ तीनिदनपिछ िदनुभयो। त्यस िदन सेभेन्थ-

एडभेिन्टःट

िवँवासी

िसमोन

मोन्टोन

लाग्वािडर्याको

घरको

ढोकामा

घचघच्याउन आएपुगे। मोन्टोनले लाग्वािडर्याको परमेँवरलाई िवँवास नगन

बुबालाई सुसमाचार ूचार सभामा आउन िनम्तो िदए। लाग्वािडर्याका बुबा
भडाह

पाल्थे। उत्सुकता लागेकोले लाग्वािडर्याको बुबाले उनको िनम्तो

ःवीकार गरे । लाग्वािडर्या पिन आफ्नो बुबासँग जान खोिजन् तर बुबा एक्लै

जान लागेका िथए। लाग्वािडर्याले धेरै कर गिरन् र अन्तमा दुई जनाको
वादिववादपिछ उनी पिन जान पाउने भइन्।

लाग्वािडर्यालाई सञ्चो िथएन। उनी कमजोर िथइन्। सन् १९६०को

ु ीको कायर्बममा उनी
दशकमा सेभेन्थ-डे एडभेिन्टःट चचर्मा भएको बेलक
पिहलो पटक गइन्। उनले िमठो भजनह

सुिनन्। त्यसबेला उनले दािनएल
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२ मा उल्लेिखत समयको अन्तमा हुने भिवंयवाणी सुिनन्। उनको बुबा भने

त्यो पिहलो रातपिछ फिर किहल्यै चचर् फकनन्। तर लाग्वािडर्या िनरन्तर पमा

ु ीपखको सभामा गइरिहन्। अिन्तम रातमा उनले एउटा पुःतक उपहारको
बेलक
पमा पाइन्। एक जना चचर्का सदःयले उनको घरको ठे गाना पिन िटपे।
धेरै िदनपिछ एक जना मिहला लाग्वािडर्याको घरमा आइन्। उनले

लाग्वािडर्यालाई बाइबल िसकाउन चाहे को कुरा वताइन्। धेरै हप्ताह सम्म

त्यस मिहलासँग लाग्वािडर्याले बाइबल िसिकन्। ती िदनह मा लाग्वािडर्याले
परमेँवर सम्बन्धी आफ्ना ूँनका जवाफह

पिन पाइन्।र ूथम पटक उनले

शािन्त र आनन्दको महसुस पिन गिरन्।
बाइबल अध्ययन गरे को दश मिहनापिछ पाःटर लुइज बुइनोले
उनलाई बिप्तःमा िदए।
उनले ३२ वषर्को उमेरमा िववाह गिरन्। उनको ःवाःथ्यको कारण

उनलाई गभर्धारण गनर् मुिँकल भएको िथयो। उनले फेिर पिन परमेँवरसँग

ूाथर्ना गिररिहन्। आिखरमा उनी गभर्वती भइन् र मलाई जन्माइन्।
जन्मेिक

मेरी आमा एक मामुली ःपािनश गोठाला पिरवारमा ७३ वषर् अिघ
िथइन्।

िवँवासीह लाई
धन्यवादी छु ।

अिहले

उनी

डोर्याउँदैिछन्।

खुशीसाथ

यःती

महान्

आमा

गोठालाको

पाएकोमा
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म

बगालकहाँ

परमेँवरूित

