
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

यस अध्यायका मूल पदह : लूका २४:२५-२७, २ पऽसु ३:११-१३, योना 
३:३-१०, गन्ती १४:३४, दािनएल ९:२३, १०:११,१२। 

यस अध्यायको मूल सार पद: "त्यसकारण िफिलप उनकहाँ दगरेुर गए र उनले 
यशैया अगमवक्ताले लेखेका वचनह  पिढरहेको उनले सनेु र सोधे, "तपाईँले जे 
पिढरहनभुएको छ सो बझु्न ुभएको छ?'" (ूिेरत ८:३० पान्तिरत) 
     दािनएलको पःुतकको पानाह बाटै हाॆो चचर् जिन्मएको िथयो। यस 
अध्ययन पःुतकको िवषयवःत ु धमर्शा  बाइबलको एक मह वपूणर् पःुतक 
दािनएल हो। जब हामी यो अध्ययन सु  गछ  तब यस अध्ययनलाई ःप  
पािर बझुाउन हामी देहायका बुदँाह लाई हाॆो िदमागमा राख् नेछ । 

१. हामीले यो सध सिम्झरहन ु र बिुझरहनपुछर् िक दािनएलको 
पःुतकको केन्ििवन्द ु येशू भी  हनुहुनु्छ जसरी सम्पूणर् बाइबलको केन्ििवन्द ु
उहाँ हनुहुनु्छ। 

२. दािनएलको पःुतक यित सनु्दर सािहित्यक शैली वा ढाँचामा 
लेिखएको छ िक जब हामी यो पःुतक पढ्छ  तब त्यसले औलं्याएका 
िवषयबःतहु लाई बझुाउन हामीलाई सिजलो पादर्छ। 

३. यगुको अन्तको बारेमा िदइएका भिवंयवाणीह  र अन्य 
भिवंयवाणीह को बीचमा भएको िभ तालाई हामीले बझु्न ुज री छ। यसले 
गदार् दािनएलका भिवंयवाणीह  र यशैया,  आमोस र यिमर्या जःता 
अगमवक्ताह ले िदएका भिवंयवाणीह को िभ तालाई बझु्न सक्छ । 

४. जब हामी दािनएलका भिवंयवाणीह को परेखाह मा उल्लेिखत 
समयको वारेमा पढ्छ  तब त्यो समय वा िदनलाई हामीले लामो समयको 
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पमा बझु्नपुछर्। भिवंयवाणीमा एक िदनको अथर् एक वषर् हनु्छ भनेर बझु्न ु
पिन आवँयक छ। 

५. दािनएलको पःुतकमा केवल भिवंयवाणीका सन्देशह माऽ 
होइनन ् तर आजको हाॆो व्यिक्तगत जीवनमा सत्य सािवत भइरहेका ती 
सन्देशह  अत्यन्तै मह वपूणर् र सान्दिभर्क भइरहेको सत्यलाई पिन हामीले 
महससु गनपछर्। 
 

१. दािनएलको पःुतकको केन्ििवन्द:ु येशू भी  

      तपाईँ र मैले समाितरहेको धमर्शा  बाइबलको केन्ििवन्द ु येशू भी  
हनुहुनु्छ भनेर देहायका केही पदह ले हामीलाई कसरी िसकाउँछ? हेन ुर्होस,् 
लूका २४:२५-२७ "२५ उहाँले ितनीह लाई भन् नभुयो, “ए अबूझ ( वा मूखर्) 
मािनस हो, ितमीह का दय यित सःु त वा बझु्नलाई िढलो भएको छ, िक 
अगमवक्ताह ले भनेका कुराह  िवँ वास गदनौ! २६ के भीं टले यी कं टह  
भोग् न ुर आफ् नो मिहमामा ूवेश गनुर् आवँ यक िथएन र?” २७ तब मोशा र सबै 
अगमवक्ताह बाट सु  गरेर उहाँले धमर्शाः ऽमा आफ् नो िवषयमा लेिखएका 
कुराह को अथर् ितनीह लाई खोिलिदनभुयो।", यूह ा ५:३९-४० "३९ 
ितमीह  धमर्शाः ऽमा खोजी गदर्छौ, िकनभने त् यहाँ अनन् त जीवन पाइन् छ भनी 
ितमीह  ठान् छौ। मेरो िवषयमा गवाही िदने ती नै धमर्शाः ऽ हनु ्, ४० तापिन 
ितमीह  जीवन ूाप् त गनर् मकहाँ आउन इन् कार गछ ।" र २ कोरन्थी १:१८-
२२ "१८ परमेँ वर िवँ वासयोग् य हनुभुएझ हाॆो वचन पिन “हो” र “होइन” 

भएको छैन। १९ िकनभने िसलास, ितमोथी र मैले ितमीह का बीचमा ूचार 
गरेका परमेँ वरका पऽु येशू भीं ट “हो” र “होइन” हनुहुनु् निथयो। तर उहाँमा 
सध “हो” माऽ छ। २० िकनिक परमेँ वरका सबै ूित ाह  उहाँमा “हो” 

हनु् छ। यसैकारण उहाँ ारा परमेँ वरका मिहमाको िनिम् त हामी “आमेन” भन् छ। 
२१ तर हामीलाई ितमीह सगँ भीं टमा दि॑ला पानुर्हनेु र हामीलाई अिभषके 
गनुर्हनेु परमेँ वर नै हनुहुनु् छ। २२ उहाँले हामीमािथ आफ् नो छाप लाउनभुएको 
छ, र हाॆा दयमा बैनाको पमा पिवऽ आत् मा िदनभुएको छ।" 

    येशू भी ले ूयोग गनुर् भएको सम्पूणर् परुानो करारको केन्ििवन्द ुउहा ँ
नै हनुहुनु्थ्यो भने त्यसमा दािनएलको पःुतक पिन समावेश भएको िथयो। पिछ 
आएर नयाँ करारको पिन केन्ििवन्द ुयेशू हनु जानभुएको छ। अथार्त ्धमर्शा  
बाइबलका सबै ६६ वटा पःुतकह को मूल िवषयबःत ुयेशू हनुहुनु्छ। 
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   येशू र दािनएल समान नभएतापिन दािनएल १ अध्यायले देखाए 
अनसुार दािनएलको जीवनलाई येशूको जीवनसँग  तलुना गरेर हेनर् सिकन्छ। 
येशू ःवगर्को वैभव अथार्त िसंहासन त्यागेर यस पापी संसारमा रहन आउनभुयो 
र अन्धकारको शिक्तसँग उहाँले सामना गनुर्भयो। दािनएल पिन राजकीय 
खानदानबाट आएका िथए। अझ दािनएल र उनका साथीह लाई येशूको जःतै 
वौि क क्षमता िदइएको िथयो। पत्थरै पत्थर अथार्त सिृ का वःतहु लाई 
भगवान भनेर पूजा गन बेिबलोनको धमर्, संःकृित र सभ्यताको चनुौित खप् न 
ितनीह लाई बिु ान चािहएको िथयो जनु परमेँ वरले ितनीह लाई ूदान 
गनुर्भएको िथयो। दािनएल अध्याय २मा िवशेष शािलकको बारेमा व्याख्या 
गिरएको छ। त्यो शािलकको िशरदेिख खु ासम्म िवँ व साॆाज्यको उदय र 
पतनको मानिचऽ देखाइएको िथयो भने त्यसको पाइतालाले यगुको अन्तको 
(इःटालोिजकल eschatological ) बारेमा िचऽण गदर्छ। अन्तत, यो िवँ वका 
सारा साॆज्यह को ठाउँमा येशूको राज्यले अिधकार जमाउनेछ भनेर यस 
अध्यायले िचऽण गदर्छ। आफ्ना बफादारी र आःथावान सेवक तथा भक्तह  
आगोको भ ीमा पदार् (अथार्त ् येशूलाई िवँ वास गरेकै कारण आगोको भ ीमा 
साःती खेप् न ुपदन भिनएको छैन) येशू ितनीह को साथमा िहँिडरहनभुएको िथयो 
भनेर दािनएल अध्याय ३ले देखाउँदछ। यस संसारको मखु्य शासक परमेँ वर 
अथार्त ःवगर् हनुहुनु्छ भनेर तत्कालीन िवँ वसॆा  नबूकदनेसरले महससु ग न ्
भनेर अःथायी पमा उनको राज्यबाट उनलाई परमेँ वरले हटाउनभुएको िथयो 
भनेर दािनएल ४ अध्यायले व्याख्या गदर्छ। "ःवगर्ले शासन गछर्" (दािनएल 
४:२६ पान्तिरत) वाक्यले येशू भी  "मािनसको पऽुले" (दािनएल ७:१३) 
संसारको राज्य र पराबमलाई उहाँको हातमा िलनहुनेुछ भनेर हामीलाई याद 
िदलाउँछ जनु दािनएल ७ अध्यायमा िचऽण गिरएको छ। जब एक रात 
भोजभतेरमा ल  हुँदै परमेँ वरको अिःतत्वको िखल्ली उडाउँदै िथए राजा 
बेलशेजारलाई पिसर्याका राजाले बेिबलोनमा हमला गरेर उनलाई खतम गरेका 
िथए भनेर दािनएल ५ अध्यायले बताउँछ। परमेँ वरको िखल्ली उडाउने र 
उहाँलाई िवरोध गन शैतानलाई भी  र उहाँका ःवगर्दूतह ले बेिबलोन 
सभ्यताको अन्त्य गरे झ अन्त्य गनछन ् भनेर उक्त ५ अध्यायले पूवर्सूचना 
िदँदछ। जसरी मूल पजुारी र  यहूदी धमर्गु ह ले षडयन्ऽ गरेर येशूमािथ 
झठुा महाअिभयोग लगाए त्यसरी नै दािनएललाई पिन मन्ऽी तथा गन्यमान्य 
व्यिक्तह ले महाअिभयोग लगाएर िसंहको खोरमा फालेका िथए। राजा दारा वा 

३



दािरयसले दािनएललाई अिभयोगबाट छुटाउन खोजेका िथए तर उनी सफल 
भएनन।् त्यसरी नै बडा हािकम िपलातसले येशूलाई छुटाउन खोजेका िथए तर 
सफल भएनन ् (म ी २७:१७-२४)। मािनसको पऽु भएको हैिशयतले येशू 
भी ले आफ्नो राज्य पनु ूाप् त गिर उहाँका जनह मािथ राज गनुर्हनेुछ भनेर 
दािनएल ७ अध्यायले िचऽण गदर्छ। येशू भी  ःवगर्मा रहेको पिवऽ मिन्दरको 
महापूजारी हनुहुनु्छ भनेर दािनएल ८ले देखाउँदछ। येशू भी  बिलको पाठो 
हनुहुनु्छ र उहाँको मतृ्यलेु परमेँ वर र उहाँका जनह को बीचमा भएको करार 
पनुःथार्पना भएको कुरा अध्याय ९ले िचऽण गदर्छ। र दािनएल १०-१२मा 
येशू भी लाई िमखाएलको पमा िचऽण गिरएको छ। त्यसमा उहाँ ूधान 
सेनापित जसले दु का फौज र शिक्तह लाई पराःत गिर परमेँ वरका 
जनह को िवजय लडाइँमामाऽ नभएर मतृ्यबुाट नै उ ार समेत गनुर्हनेुछ भ े 
कुरा ूःततु गिरएको छ। त्यसकारण जब हामी दािनएलको पःुतक पढ्छ  तब 
त्यसको मूल िवषयवःत ु येशू हनुहुनु्छ भ े कुरा िदमागमा राख् न भलु्न ुहुँदैन। 
दािनएलको पःुतकले ूत्येक अध्यायमा कुनै न कुनै तिरकाले येशूलाई 
औलँ्याएको पाइन्छ। 

    द:ुख, क , संघषर् अथवा अत्यन्तै सखु, समिृ  र सफलताको 
समयह मा समेत येशू भी लाई नै हाॆो जीवनको केन्ििवन्द ु बनाइ राख् न 
हामीले कसरी िसक्ने? हाॆो जीवनको ूत्येक पाइलामा येशूलाई ूथमःथानमा 
राखेर िहँड्न िकन ज री छ? 
 

२. दािनएलको पःुतकको बनावट  

      दािनएलले त्यसबेलाको ूचिलत भाषा अनसुार अध्याय २-७ लेखेका 
िथए। ती अध्यायह मा केही भाग त्यसबेला चलेका आरािमक र केही भाग 
िहॄू भाषामा िथयो। अध्याय २-७मा लेिखएको शैली अनसुार ती अध्यायह को 
मूल सन्देशलाई यसरी देखाउँन सिकन्छ:  

अ. नबूकदनेसरले देखेको चार साॆाज्यह को बारेमा ःवप् नदशर्न (दािनएल २) 
आ. दािनएलका साथीह लाई आगोको भ ीबाट गिरएको उ ार (दािनएल ३),  

इ. सॆा  नबूकदनेसरमािथ न्याय (दािनएल ४),  

ई. राजा बेलशेजारमािथ न्याय (दािनएल ५),  

उ. िसंहह को खोरबाट दािनएलको उ ार (दािनएल ६)  

ऊ. दािनएलले देखेका चार राज्यह को ःवप्नदशर्न। 
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    यस खालको लेखन साममीमा मखु्य िवषयबःतलुाई केन्ििवन्द ुबनाएर 
रािखएको हनु्छ। यसको उदाहरण इ. र ई. अथार्त ्दािनएल ४ र ५ अध्याय: 
परमेँ वरले मानव राज्यस ालाई अःथायी पमा हटाउनहुनु्छ, जःतै 
नबूकदनेसरको मािमलामा र ःथायी पमै पिन राज्यस ालाई हटाउनहुनु्छ, 
जःतै बेलशेजारको मािमलामा। त्यसकारण, संसारका राजा वा 
शासकह मािथको सावर्भौमस ा परमेँ वरकै हातमा छ। उहाँले नै िनयकु्त 
गनुर्हनु्छ र हटाउनहुनु्छ भनेर अध्याय २-७ जोड िदँदछ। 

   कुनै संदेशलाई जनसमक्ष सनुाउन ुछ र सो सन्देशको मूल िवषयबःत ु
ःप  पानुर्छ भनेर त्यसलाई दोहोर् याइ तेहर् याइ सनुाउँन ु अत्यन्तै ूभावकारी 
हनु्छ। परमेँ वरले इिजप्टका राजा फारोलाई त्यस देशमा आइपन भावी 
संकटको वारेमा तत्कालै दईु पटक सपनामा देखाएर बझुाउन खोज्नभुएको 
िथयो (उत्पि  ४१:१-७)। पिहलो सपनामा सातवटा मोटो ःटपु  
गाईह ललाई सातवटा दबु्ला गाइह ले िनलेका िथए। दोॐो सपनामा सात 
वटा राॆो मकैका घोगाह लाई सातवटा पातला र सकेुका पातह  भएको 
मकैले खाइिदएका िथए। दवैु सपनाह को अथर् एउटै िथयो: इिजप्टमा 
सातवषर्सम्म बृ ी, सहकाल र उ ित अिन सात वषर्सम्म अिनकाल र 
हाहाकार। दािनएलको पःुतकमा पिन परमेँ वरले दोहोर् याएर सन्देश िदने शैली 
अपनाउन ु भएको िथयो। दािनएलको पःुतकमा चारवटा भिवंयवाणीका 
ौृ लाह  ूःततु गिरएका छन।् मूल िवषयबःतहु लाई ःप  पानर् दोहोर् याएर 
ःवप्नदशर्न िदन ु दािनएलको पःुतकको आधारभलू बनावट हो। त्यस 
लेखनशैलीले यो जनाउँछ िक अन्तमा सारा जगतको ूभसु ा वा सावर्भौमस ा 
परमेँ वरकै हातमा छ। मखु्य भिवंयवाणीका िविभ  परेखा वा िववरणह को 
िवशेषता आआफ्नै ि कोणले देखाइएतापिन ती सबै भिवंयवाणीह को 
ऐितहािसक समय वा यगु एउटैलाई औलँ्याएको िथयो भनेर बझुाउन खोिजएको 
छ। भिवंयवाणीको ऐितहािसक समय वा कालको घट्नाको सु  अगमवक्ताको 
समयदेिख िलएर अन्तको समयसम्म हनेु घट्नालाई देखाइएको छ। जसलमई 
देहायका िचऽले यसरी देखाउँछ:  

दािनएल २ दािनएल ७ दािनएल ८,९ दािनएल १०-१२ 

बेिबलोन बेिबलोन   

िमड-पिसर्या िमड-पिसर्या िमड-पिसर्या िमड-पिसर्या 
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मीस मीस मीस मीस 

रोम रोम रोम रोम 

परमेँ वरको 
राज्यको 
पनुःथर्पना 

ःवगर्मा गिरने 
न्याय जसले नयाँ 
पथृ्वीितर 
डोर ् याउँछ 

पिवऽ मिन्दरको 
शु ीकरण 

िमखाएल 
उिभनहुनु्छ 

 
    अिहले हामी िनराशाको चक् करमा भएतापिन हामीमा के किहल्यै 
निबलाउने वा न  नहनेु महान ्आशामा हाॆो जीवन बिुनएको छ? हेन ुर्होस,् 
दािनएल २:४४ " “यी राजाह को समयमा ः वगर्का परमेँ वरले एउटा राज् य 
खड़ा गनुर्हनेुछ, जनुचािहँ किहल् यै नं ट हनेुछैन, न त यसको सावर्भौिमकता अ  
कुनै जाितको हातमा िदइनेछ। यसले यी सबै राज् यह लाई चकनाचरू पानछ र 
अन् त् य गनछ, तर यो राज् यचािहँ सदासवर्दा रिहरहनछे।", भजन ९:७-१२ " ७ 
परमूभलेु सदाकालको िनिम् त राज् य गनुर्हनु ्छ। उहाँले न् यायको िनिम् त आफ् नो 
िसंहासन तयार पानुर्भएको छ।  ८ र उहाँले धािमर्कतािसत संसारको न् याय 
गनुर्हनु् छ, उहाँले िनं पक्षतािसत मािनसह मािथ शासन गनुर्हनु् छ। ९ िथचोिमचोमा 
परेकाह का िनिम् त परमूभ ु िकल् ला हनुहुनु् छ,  कं टको समयमा एउटा 
शरणः थान।  १० तपाईंको नाउँ जान् नेह  जितले आफ् नो भरोसा तपाईंमा 
राख् छन ्, िकनिक हे परमूभ,ु तपाईंको खोजी गनह लाई तपाईंले त् याग् नभुएको 
छैन।  ११ िसयोनमा िवराजमान हनुहुनेु परमूभकुो ः तिुत गाओ। मािनसह का 
बीचमा उहाँका कामह को घोषणा गर।  १२ िकनिक रगतको बदला 
िलनहुनेुले सम् झना गनुर्हनु् छ। स ं टमा परेकाह को पकुारलाई उहाँले बेवाः ता 
गनुर्हनु् न।" र २ पऽसु ३:१०-१५ " १० तर ूभकुो िदन त चोरजः तै गरी 
झ ै आउनेछ, जसमा आकाशचािहँ ठूलो आवाजसाथ िबितजानेछ, त वह  
आगोको रापले पिग् लनेछन ्, र पथृ् वी र त् यसमा भएका सबै थोक भः म हनेुछन ्। 
११ यी सबै कुराह  यसरी पग् लन् छन ् भन् ने जानेर पिवऽता र भिक्तको जीवनमा 
ितमीह  कः ता िकिसमका मािनस हनुपुछर्? १२ ितमीह  परमेँ वरको िदन 
ूतीक्षा गदर्छौ, र त् यस िदनलाई निजक ल् याउन चाहन् छौ, जनु िदन आकाशह  
जलेर भः म हनेुछन ्, र त वह  आगोको रापमा पग् लनेछन ्। १३ तर उहाँको 
ूित ाबमोिजम हामी नयाँ ः वगर् र नयाँ पथृ् वीको बाटो हेछ , जसमा धािमर्कताले 
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वास गछर्। १४ यसकारण िूय हो, ितमीह  यी कुराको ूतीक्षा गनह  भएका 
हनुाले, उहाँको िं टमा ितमीह  दाग वा खोट नभएकाह  र शािन् तमा बः नेह  
हनु ूयत् न गर। १५ हाॆा ूभकुो धैयर्लाई मिुक्तझ ठान। हाॆा िूय भाइ 
पावलले पिन उनलाई िदइएको बिु अनसुार ितमीह लाई यही कुरा लेखे।"  
 

३. दािनएलको पःुतकमा ूःततु गिरएका संसारको अन्त्यमा हनेु िबनाशकारी 
भिवंयवाणीह    

     परुानो करारमा धेरै अगमवक्ताह ले ःवप् नदशर् ारा भिवंयवाणी गरेका 
छन।् तर ूायजसो ितनीह को भिवंयवाणीह भन्दा दािनएलले िदएका 
भिवंयवाणीका सन्देशह  फरक छन।् दािनएलको भिवंयवाणीह लाई 
आपोक्यािलिप्टक ूोफेसी वा संसारको अन्त्यमा हनेु िबनाशकारी 
भिवंयवाणीह को समूहमा रािखएको छ भने परुानो करारको अ  
भिवंयवाणीह  क्लािसकल अथार्त ् परम्परागत वा मािनसह ले सिजलै बझु्न 
सक्ने समूहमा छन।् यी दईु समूहह मा भएका आधारभतू िभ तालाई जा  
सिकयो भने बाइबलका भिवंयवाणीह  ठीकसँग बझु्न सिकन्छ। 

   आपोक्यािलिप्टक ूोफेसी वा संसारको अन्त्यमा हनेु िबनाशकारी 
भिवंयवाणीह को पिहचान सपना र ःवप्नदशर्नह बाटै ूःततु भएतापिन 
क्लािसकल वा परम्परागत भिवंयवाणीह भन्दा केही िविश  छन।् 
आपोक्यािलिप्टक ूोफेसी वा संसारको अन्त्यमा हनेु िबनाशकारी 
भिवंयवाणीह मा परमेँ वरले उहाँका सन्देशह लाई िबशेष गरेर सपना र 
ःवप् नदशर्नह बाटै अगमवक्ताह लाई ूयोग गरेर ूःततु गनुर्हनु्छ। क्लािसकल 
वा परम्परागत भिवंयवाणीमा अगमवक्ताह ले "परमेँ वरको वचन" आयो भनेर 
सम्बोधन गरेका छन।् त्यसमा परमेँ वरको आवाज पिन हनुसक्छ र 
ःवप् नदशर्नह  पिन हनु सक्छ। क्लािसकल वा परम्परागत शैलीमा िदइएका 
सन्देशह  केही फरक ढ का भएतापिन १६०० पटक व्यक्त गिरएका छन।् 

संयकु्त ूतीक वा सङ् केत । परम्परागत शैलीमा िदइएको भिवंयवाणीह मा 
ूतीक वा सा ेितक लवजह  समावेस भएतापिन केही िसिमतमाऽमा ूयोग 
गिरएको छ। तर ती ूतीक वा सा ेितक लवजह  मािनसह को जीवनमा 
अनभुव गिरएका र देिखएका बःतहु  हनु्छन।् तर आपोक्यािलिप्टक ूोफेसी 
वा संसारको अन्त्यमा हनेु िबनाशकारी भिवंयवाणीह मा परमेँ वरले यःता 
ूतीक, िचन्ह वा श ेतह  ूयोग गनुर्हनु्छ जनु िसितिमित मािनसह ले बझु्न 
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सक्दैनन ् िकनभने ितनीह  मािनसह को वाःतिवक जीवनले देखेको र 
सनेुकोभन्दा हनु्छ। अचम्म वा अचम्मसँग िमिसएका पश ुवा भयानक राक्षस 
वा तसार्उने जीवह  जसमा पखेटा र िसंङ भएका बःतहु लाई 
आपोक्यािलिप्टक ूोफेसी वा संसारको अन्त्यमा हनेु िबनाशकारी 
भिवंयवाणीह मा ूयोग गिरएको हनु्छ। 

परमेँ वरको साबर्भौमस ा र िबनासतर् उहाँको िबयाकलाप। 
परमेँ वरसँग इॐाएलीह ले बाँधेको करार ितनीह ले पूरा गरेको करारको 
भरमा ूायजसो परम्परागत वा क्लािसकल भिवंयवाणीह  पूरा भएका हनु्छन।् 
तर आपोक्यािलिप्टक ूोफेसी वा संसारको अन्त्यमा हनेु िबनाशकारी 
भिवंयवाणीह  दािनएलको समयदेिख यगुको अन्तमा हनेु िवँ वसाॆाज्यको 
उदय र पतनलाई िविभ  ूतीक वा स ेतह ारा िचऽण गिरएको छ। यस 
खालको भिवंयवाणीले परमेँ वरलाई अगािड नै थाहा भएका घट्नाह  र 
उहाँको सावर्भौमस ालाई देखाउँदछ। यी भिवंयवाणीह  पूरा हनेु कुरा 
मािनसह को हातमा हुँदैन। 

    योना ३:१-१० पढ्नहुोस।् के यो क्लािसकल भिवंयवाणी हो वा 
परम्परागत भिवंयवाणी हो? यसमा तपाईँ आफै सोच्नहुोस।् दािनएल ७:१-६को 
बारेमा तपाईँ के भ हुनु्छ? हेन ुर्होस ् " १ तब परमूभकुो वचन दोॐो पल् ट 
योनाकहाँ आयो: २ “त् यस ठूलो सहर िननवेमा जाऊ, र म जे समाचार ितमीलाई 
िदन् छु, सो त् यहाँ घोषणा गनुर्।” ३ योनाले परमूभकुो वचन पालन गरेर िननवेमा 
गए। अब िननवे एक अत् यन् तै ूख् यात सहर िथयो। त् यो हेनर्लाई तीन िदन 
लाग् दथ् यो। ४ पिहलो िदन योना सहरिभऽ पसे। ितनले यसो भनेर घोषणा गरे, 
“अबको चालीस िदनमा िननवे नं ट हनेुछ” ५ िननवेका मािनसह ले परमेँ वरमा 
िवँ वास गरे। ितनीह ले उपवासको घोषणा गरे, र ितनीह का ठूला-साना सबैले 
भाङ् मा लगाए। ६ जब त् यो खबर िननवेका राजाकहाँ पगु् यो, तब उनी आफ् नो 
िसंहासनबाट उठे, उनले आफ् नो राजपोशाक फुकाले र भाङ् मा लगाएर खरानीमा 
बसे। ७ तब उनले िननवेमा यसो भन् ने घोषणा गरे। “राजाको र भारदारको 
उदीर्अनसुार: कुनै मािनस वा पश,ु गाई-गो  वा भेड़ाबाभा, कसैले केही खानेकुरा 
नखाओस ्, न त केही िपओस ्। ८ तर मािनस र पशलेु भाङ् मा लगाऊन ्, र 
परमेँ वरमा पकुारा ग न ्। ितनीह  आफ् ना कुमागर्बाट फकूर् न ्, ितनीह ले गन 
उपिव त् याग ग न ्। ९ कसले जान् दछ? परमेँ वरले मन नरम गनुर्होला र दया 
गरेर आफ् नो भयानक रीसबाट फकर् नहुोला। यसरी हामी नं ट हनेुछैन ।” १० 
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ितनीह ले के गरे र कसरी ितनीह  आफ् ना कुमागर्बाट फकर आए भन् ने 
परमेँ वरले देख् नभुयो। तब उहाँलाई दया आयो, र ितनीह लाई सवर्नाश गछुर् 
भनी गनुर्भएको धम् कीअनसुार उहाँले गनुर्भएन।" र दािनएल ७:१-६ " १ 
बेिबलोनका राजा बेलसजरको पिहलो वषर्मा दािनएल आफ् नो ओ ानमा 
पिल् टरहँदा ितनले सपना र दशर्नह  देखे। ितनले त् यस सपनाको सार लेखे। २ 
दािनएलले भने, “मेरो दशर्नमा राती मैले हेिररहँदा मेरो अिग आकाशका चार 
बतासह ले ठूलो समिुलाई मन् थन गिरएका िथए। ३ एक-अकार्बाट फरक चार 
ठूला पशहु  समिुबाट िनः के। ४ “पिहलोचािहँ िसंहजः तै िथयो, र त् यसका 
पखेटाह  चीलका जः तै िथए। त् यसका पखेटाह  नच ुड़ँाएसम् म मैले हेिररह, र 
त् यो मािनसजः तै दईु खु ाले उिभने गरी जिमनबाट उ ो र त् यसलाई एउटा 
मािनसको दय िदइयो। ५ “अिन मेरो अिग दोॐो पश ुिथयो, जनुचािहँ भालूजः तै 
देिखन् थ् यो। त् यसलाई शरीरको एकपि बाट उठाइयो, र त् यसका मखुका 
दाँतह का बीचमा तीन वटा करङह  िथए। त् यसलाई यः तो आ ा िदइयो: 
‘उ   र खानसक् ने जि  मास ुखा!’  ६ “त्यसपिछ मैले हेर, र त् यहाँ मेरो अिग 
अक  पश ुिथयो, जनुचािहँ िचतवुाजः तै देिखन् थ् यो। अिन त् यसको िपिठउँमा चराको 
जः तै चार वटा पखेटाह  िथए। त् यस पशकुा चार वटा टाउकाह  िथए, र 
त् यसलाई शासन गन अिधकार िदइयो।" 

      परम्परागत वा क्लािसकल भिवंयवाणी र आपोक्यािलिप्टक ूोफेसी वा 
संसारको अन्त्यमा हनेु िबनाशकारी भिवंयवाणीह  कसरी लेिखएका छन ्
त्यसलाई िवःततृ तिरकाले हेनर् सिकयो भने धेरै फाइदा हनु्छ। ूथमत: 
परमेँ वरले मािनसह सँग सम्पकर्  गनर् धेरै तिरकाह  (िहॄू १:१) अपनाउन ु
हनु्छ भ े कुरा उक्त शैलीले देखाउँदछ। दोॐोमा, यःतो खालको ानले 
बाइबलको जिटल र सौन्दयर्ताको अझ राॆरी सराहना गनर् सक्ने हनु्छ । 
तेॐोमा, त्यस खालको ानले बाइबलका भिवंयवाणीह को अथर् खोल्न 
सिकन्छ जनु िक सम्पूणर् बाइबल सम्मत हनु्छ। "सत्यको वचनलाई" (२ 
ितमोथी २:१५) ठीकसँग व्याख्या गनर् पिन सिकन्छ। 

   यहाँ केही भिवंयवाणीह  छन।् हेन ुर्होस,् होशे ३:४,५ "४ 
इॐाएलीह  धेरै िदनसम् म राजा र राजकुमारिवना, बिलदान र चोखा ढु ािवना 
तथा एपोद र देवतािवना रहनेछन ्। ५ त् यसपिछ इॐाएलीह  फकर् नेछन ्, परमूभ ु
आफ् ना परमेँ वरलाई र आफ् ना राजा दाऊदलाई खोज् नेछन ्। पिछल् ला िदनह मा 
ितनीह  भयिसत परमूभ ु र उहाँका आिशष ्ितर आउनेछन ्।", आमोस 
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८:११,१२ "११ परमूभ ुपरमेँ वर भन् नहुनु् छ, “यः ता िदनह  आउँदैछन ्, जब म 
देशमा अिनकाल ल् याउनेछु– जनुचािहँ न त अन् नको अिनकाल न पानीको ितखार् 
हो, तर परमूभकुो वचन सनु् ने तृं  णाको अिनकाल हनेुछ। १२ मािनसह  
परमूभकुा वचनको खोजीमा एक समिुदेिख अक  समिुसम् म, र उ रदेिख 
पूवर्सम् म धरमिरँदै िहँ  नेछन ्। तर ितनीह ले त् यो पाउनेछैनन ्।" र जकिरया 
९:१ "परमूभकुो वचन हिाक देशको िव मा छ, र दमः कसमा पिन पनछ, 

िकनभने मािनसह  र इॐाएलका सारा कुलह का आखँा परमूभमुािथ छन ्।" 
कितपय इसाईह ले मािथका अंशह  पढेर यगुको अन्तमा हनेु संसारको 
इितहासका घट्नाह  मध्यपूवर् एिशयामै भएर उघािरने छ भनेर भनेर आज 
िसकाउँदछन।् यसरी व्याख्या गनुर् िकन गलत छ? आपोक्यािलिप्टक ूोफेसी वा 
संसारको अन्त्यमा हनेु िबनाशकारी भिवंयवाणीह  र क्लािसकल वा परम्परागत 
भिवंयवाणीह को बीचमा भएको अन्तरको ानले मािथका अंश जःता 
साममीह लाई कसरी ःप सँग बझुाउँछ? 
 

४. परमेँ वरको समयतािलका  
      जब हामी संसारको अन्त्यमा हनेु आपोक्यािलिप्टक िबनाशकारी 
भिवंयवाणीह को बारेमा दािनएलको पःुतकमा अध्ययन गछ  तब हामीले 
एउटा अक  मह वपूणर् धारणालाई पिन हाॆो िदमागमा सोिचराख् न ु अिनवायर् 
हनु्छ। यो धारणालाई ऐितहािसकवाद वा इितहासका घट्नाह ले िनधार्रण गरे 
अनसुार चल्दछ पिन भिनन्छ। संसारको इितहास परमेँ वरको हातमा छ 
मािनसह सँग होइन भनेर यस धारणाले देखाउँदछ। तर त्यसको िबपरीत 
मािनसह ले अनेक  धारणाह  उब्जाएर मानव इितहास आफ्नो कब्जामा छ 
भनेर देखाउन खोज्दछन।् ितनीह मा अ. िूटेिरजम वा जे जित यगुको अन्तमा 
हनेु िबनाशकारी घट्नाह  बाइबलमा उल्लेख गिरएका िथए ती सबै वा केही 
येशूको जन्मपिछ पिहलो शताब्दीमा पूरा भइसकेका छन।् आ. फ्यटुिरजम वा 
अिन्तम समयको बारेमा जे जित भिवंयवाणी गिरएका छन ्ती येशूको आगमन 
हनुभुन्दा अिघमाऽ घट्नेछन।् त्यसले गदार् दािनएलले गरेका भिवंयवाणीह  
कुनै पिन पूरा भएका छैनन।् इ. आइिडयिलजम वा आदशर्बाद अथार्त ्यगुको 
अन्तमा हनेु िबनाशकारी भिवंयवाणीह  केवल सा ेितक र अवधारणाह माऽ 
हनु।् त्यो अध्याित्मक पमा माऽ हेन हो र इितहासको वाःतिवकतासँग 
त्यसको खासै केही सम्बन्ध छैन। तर ऐितहािसकवाद ती मािथका ितनवटा 
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धारणाह भन्दा िबपरीत छन।् यगुको अन्तमा हनेु जे जे िबनाशकारी घट्नाह  
दािनएलको पःुतकमा उल्लेख गिरएका छन ् ती बिमक पमा दािनएलको 
समयदेिख यगुको अन्तसम्म िनरन्तर पमा परमेँ वरले ूकट गनुर्हनु्छ भनेर 
ऐितहािसकवादले िसकाउँदछ। जब हामी दािनएल २,७,८,११मा उल्लेख 
गिरएका मखु्य वा ूधान ःवप्नदशर्नह को बारेमा अध्ययन गछ  तब िविभ  
ि कोणह ारा र नयाँ िवःततृ िववरण ारा ऐितहािसक पिरवेशमा दोहोर् याइको 
हामी देख्छ । एडभेिन्टःट पखुार् एलेन जी ाइटसमेतले बाइबलमा भएका 
दािनएल र ूकाशको पःुतकमा लेिखएका भिवंयवाणीह  ऐितहािसक पिरवेशमै 
लेिखएका हनु ्भनेर बझेुका िथए। 

   भिवंयवाणीको लवजमा एक िदनको अथर् के हो भनेर देहायका 
पदह ले कसरी बझुाउँछ? गन्ती १४:३४ "ितमीह ले त् यस देशको भेद िलन 
चालीस िदन िबताएका िथयौ, यसकारण िदनको एक वषर् गरी चालीस वषर्सम् म 
ितमीह ले आफ् नो अधमर्को फल भोग् दै रहनेछौ, र ितमीह ूित म नाराज भएको 
ितमीह ले थाहा पाउनेछौ’।" र इजिकएल ४:५,६ "५ ितनीह को पापका 
वषर्को संख्  याकै बराबर ितॆो लािग िदनको संख् या तोकेको छु, अथार्त ् तीन सय 
नब् बे िदन। त् यितञ् जेलसम् म ितमीले इॐाएलका घरानाको पाप भोग् नेछौ। ६ “ती 
िदन पूरा भइसकेपिछ फेिर दािहनेितर कोल् टे पर ् र यहूदाका घरानाको पाप 
भोग ्। यस पल्ट मैले चालीस िदन ितॆो िनिम् त तोकेको छु, ूत् येक वषर्को लािग 
एक िदन।"  

   जब हामी दािनएलको पःुतकमा उल्लेख गिरएका भिवंयवाणीका 
समयह लाई हेछ  तब ती समयमा उल्लेख गिरएका वषर्ह  एकिदनको अथर् 
एक वषर् हनु्छ भ े नीितमा आधािरत भएको बझु्नपुछर्। अथार्त ्भिवंयवाणीमा 
उल्लेख गिरएको एकिदनको अथर् ऐितहािसक पिरवेशमा एक वषर् हनु आउँछ। 
त्यसै अनसुार उदाहरणमा २,३०० बेलकुी र िबहानह को अथर् २,३०० 
वषर्ह लाई सम्बोधन गिरएको बझु्नपुदर्छ (। त्यसै गिर ७० हप् ताको 
भिवंयवाणीलाई ४९० वषर्ह  भ े बझु्नपुछर् (दािनएल ९:२४-२७)। 

    देहायका कारणह ले गदार् भिवंयवाणी सम्बन्धी समयतािलका केही 
हदमा ःप  भएको र ठीक भएको देिखन्छ: (१) ःवप् नदशर्नह  साङ् केितक वा 
ूतीकको पमा िदइएको हनुाले त्यहाँ उल्लेख गिरएको समय पिन सा ेितक 
हनुपुछर् (२) ःवप्नदशर्नमा िदइएका घट्नाह को अथर् लामो समयपिछ 
उघािरएको हुँदा जनु समयतािलका भिवंयवाणीसँग सम्बिधत गिरएको छ 
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त्यसलाई त्यसै अनसुार अथर् लगाउनपुछर्। यसमा केही "यगुको अन्तमा" हनेु 
घट्नाह  पिन पदर्छन।् (३) एक िदनबराबर एक वषर् भ े नीित दािनएलको 
पःुतकले पिु  गदर्छ। राजा आतर्साःतदेिख गिरएको भिवंयवाणी येशू मसीहको 
पमा आउनहुनेु भिवंयवाणी ७० हप् तासम्मै फैिलएको यसको ःप  उदाहरण 

हो। त्यसकारण दािनएलको पःुतकमा िदइएका भिवंयवाणीका तािलकाह लाई 
ःप  र ठीकसँग बझु्न एक िदनको अथर् एक वषर् हो भ े िस ान्त अनसुार 
व्याख्या गनुर् ज री छ भनेर ःवीकानुर्पदर्छ। 

      कितपय भिवंयवाणीह का केही समयतािलका सय  र हजार  वषर्सम्म 
ओगिटएका छन।् त्यसले हामीमा हनुपुन धैयर्ताको बारेमा कसरी िसकाउँछ? 
 

५. बतर्मान पिरूआेयमा दािनएलको पःुतकको सान्दिभर्कता वा उपयकु्तता 
          दािनएलको पःुतक २५०० वषर् अिघ लेिखएतापिन वतर्मान एक् काइस  
शताब्दीमा परमेँ वरका जनह को िनिम्त ज्यादै गिहरो र मह वपूणर् अिन 
सान्दिभर्क पःुतक विनरहेको छ। यो पःुतक हाॆो िनिम्त िकन सान्दिभर्क र 
मह वपूणर् छ भनेर त्यसले औलँ्याएका तीन मह वपूणर् िवषयबःतहु लाई हामी 
िनयाल्नेछ । 

हाॆो जीवनको सवसवार् परमेँ वर हनुहुनु्छ। कितपय समयमा हामीले 
सोचेको वा चाहेको अनसुार काम नहोला र िबमलेा पिन तर हामीह को 
मानवीय कमजोरीले िनम्त्याएका कामह  भत् केतापिन उहाँले उहाँका 
सन्तानह को िहतको िनिम्त त्यसलाई ूयोग गनुर्हनु्छ। हाॆो भलूमा पिन 
परमेँ वर नै सवसवार् भएर खडा भइरहनहुनु्छ। जनु अनभुव दािनएलले 
बेिबलोनमा गरेका िथए ती अनभुव इिजप् टमा यशूुफले र पिसर्यामा एःथरले 
गरेका जःता िथए। ती ितनै यवुाह  र यवुतीह  िवदेशमा बन्धकको पमा 
िथए र ितनीह लाई रजाईँ गनह  सनातन सिृ कतार् परमेँ वरका उपासक 
नभइ सिृ  वा सिृ का थोकह लाई ईँ वर भनेर पूजा गदर्थे। झ  हेदार् ती 
यवुाह को अवःथा परमेँ वरले ितनीह लाई त्याग्नभुए जःतै देिखन्थ्ये। 
ितनीह  कमजोर र िहम्मत नभएकाह  जःता देिखन्थे। तर परमेँ वरले 
ितनीह लाई बलवान बनाउनभुयो र उहाँको िनिम्त ितनीह  अत्यन्तै ूभावकारी 
औजार हनु पगेुका िथए। जब हामी द:ुख, क , परीक्षा, िवरोध र सङ् क को 
सामना गनर् पगु्छ  तब परमेँ वरले दािनएल, यशूुफ र एःथरलाई के गनुर्भयो 
त्यसलाई पछािड फकर हेनर् सक्नपुछर्। परमेँ वर हाॆा ूभ ुर ःवामी नै भएर 
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बःनहुनु्छ र  हाॆो द:ुखक  र परीक्षामा पिन उहाँले हामीलाई त्याग्न ुहु  भ े 
कुरामा हामी ढुक् क हनुसक्नपुछर्। 

ऐितहािसक िबयाकलापको पिरचालन परमेँ वरले नै गनुर्हनु्छ। 
िवगतको इितहास, बतर्मानकालमा घिटरहेका घट्नाह  र भिवंयमा हनेु 
अन्धकारमय घट्नाह ले गदार् कितपय समयमा हामी आफै पिन अन्यौलमा 
पिररहेका हनु्छ  र हामी कहाँ गइरहेकाछ  सो हामीलाई नै थाहा हुँदैन। यस 
संसारमा पाप, हत्या, िहंसा, आत को िबिगिबिग छ। तर दािनएलको सन्देश 
ःप  छ: सबै थोक परमेँ वरको िनयन्ऽणमा छ। इितहासको बहाबलाई 
परमेँ वरले नै िनयन्ऽण गनुर्हनु्छ भनेर दािनएलको पःुतकको ूत्येक अध्यायको 
सन्देशले िकला जःतै ठोिकरहेको छ। यस मािमलामा एलेन जी ाइट 
भ ुहनु्छ: "िवँ वको मानव इितहासको बतृान्त अनसुार िवँ वका रा ह को 
िबकास र सम्बिृ , राजनैितक वा साॆाज्यह को उदय वा पतन मािनसह को 
कलाकौशल, चाहना, शारीिरक र मानिसक बलमा िनभर्र रहे जःतो  देिखन्छ। 
मािनसको शिक्त, महत्वाकांक्षा, लहडले िविभ  घटनाह  केही हदमा घटेको 
जःतो हामीलाई लाग्छ। तर यिद परमेँ वरको वचनको पदार् खोल्य  र 
त्यसिभऽ तलमािथ, चारैितर सवर्ऽ हेनर् सक्य  भने त्यहाँ यी ँयह  ःप पमा 
यसरी देख् न सक्छ : मािनसह का चासो, शिक्त र तीॄ चाहना अनसुार 
खेिलरहेका सबै खेलह  वा नाटक र ूितःपधार् वा एकआपसको होडवाजी 
अथार्त ् तँछाडमछाड गन मानवीय ूविृ  सदाशयता आिद यी सबै कुरा दयाले 
सम्प  हनुभुएका परमेँ वरले नै चपुचाप, धैयर्ता र सहनशीलताका साथ आफ्नै 
िसफािरसमा दूतह  पठाउनभुएर पिरचालन गिररहनहुनु्छ।"-एलेन जी ाइट, 
एजकेुशन, प.ृ १७३बाट पान्तिरत। 

यगुको अन्तमा हनेु उहाँका जनह को िनिम्त आवँयकपन 
अनकुरणीय मानवीय उदाहरण वा आदशर् व्यिक्तह  उहाँले नै उपलब्ध 
गराउनहुनु्छ। संसारलाई बाइबलभन्दा अनौठो िकिसमले हेन ि कोण वा 
बाइबलसम्मत नचल्ने समाजमा दािनएल र उनका िमऽह  धरोहरको पमा 
खडाभएर सबैको िनिम्त जीवनको अनकुरणीय उदाहरणह  बनेका िथए। 
कितपय समयमा बेिबलोन सभ्यता, समाज, संःकार र धमर्सँग अिलकित पिन 
सम्झौता नगिर ितनीह ले परमेँ वरूितको आःथा र उहाँको वचनूितको 
समपर्णतामा आफ्नो अडान कायमै राखे। जब हामी ससुमाचारको िनिम्त 
सतावट र िवरोधको सामाना गदर्छ  तब उनीह ले आफ्नो आःथामा देखाएका 
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बफादािरता र परमेँ वरूित देखाएका पूणर् समपर्णताले हामीलाई उत्साह र 
साहस िदँदछ। फेिर त्यसैबखत राज्यको असल नागिरकभएको हैिसयतले 
परमेँ वरूित बफादर भएपिछ रा  र समाजको उत्थानको िनिम्त सिबय 
हनुसक्छ भनेर दािनएलले हामीलाई देखाएका छन।् 

   हाॆो व्यिक्तगत जीवनको द:ुखक  र संघषरू् ित परमेँ वर संवेदनशील 
हनुहुनु्छ र उहाँले चासो देखाउनहुनु्छ भनेर देहायका केही पदह ले कसरी 
देखाउँछन?् हेन ुर्होस:्  दािनएल ९:२०-२३ "२० जसै म बोल् दै र ूाथर्ना गद, 

मेरो आफ् नै पाप र मेरा इॐाएली जाितको पाप ः वीकार गद र उहाँको पिवऽ 
डाँड़ाको लािग परमूभ ुमेरा परमेँ वरसँग िबन् ती गदिथए–ँ २१ जसै म ूाथर्नामा 
नै िथए,ँ पिहलेको दशर्नमा मैले देखेका मािनस, गिॄएल, साँझका बिलदानको 
समयमा वेगसँग उड़ेर मकहाँ आए।२२ उनले मलाई आदेश िदए र भने, “हे 
दािनएल, अिहले म ितमीलाई अन् त ार्न र समझ िदन आएको छु। २३ ितमीले 
ूाथर्ना गनर् थाल् ने िबि कै ूाथर्नाको उ र िदइयो, जनुचािहँ ितमीलाई बताउन म 
आएको छु, िकनिक ितमी अित सम् मािनत छौ। त् यसकारण सन् देशलाई िवचार 
गर र दशर्न बझु।", दािनएल १०:७-१२ "७ म, दािनएलले माऽ त् यो दशर्न 
देख। मसँग भएका मािनसह ले त् यो देखेनन ्, तर ितनीह लाई यित डर आयो 
िक ितनीह  भागे र आफै लकेु। ८ यसकारण म त् यस महान ् दशर्न हेदरहेको 
अवः थामा एकलै छोिड़ए।ँ ममा कुनै बल बाँकी रहेन, मेरो अनहुार मरेतलु् य 
पहलो भयो र म असहाय भए।ँ ९ तब ितनले बोलेका मैले सनु र जसै मैले 
ितनको कुरा सनु, म जिमनमा घोप् टो परेर मः त िनिामा पर। १० एउटा हातले 
मलाई छोयो र म डरले कामेकै अवः थामा मेरा हात र घुड़ँामा उिभन लगायो। 
११ ितनले भने, “दािनएल, ितमी जो अित नै सम् मान गिरएका छौ, मैले ितमीलाई 
भन् न लागेका वचनह मा राॆोसगँ िवचार गर, र खड़ा होऊ, िकनभने म 
ितमीकहाँ पठाइएको छु।” जब ितनले यो मलाई भने, म डरले थरथर काम् दै 
उिभए।ँ १२ ितनले भन् दैगए, “नडराऊ दािनएल, ितमीले आफ् नो मन समझितर 
लगाएको र ितॆा परमेँ वरको साम ुआफैलाई नॆ तलु् याएको पिहलो िदनदेिख नै 
ितॆा शब् दह को सनुवुाइ भएको िथयो, र म ितनकै ूितउ रमा आएको छु।" र 
म ी १०:२४-३३ "२४ “चेला आफ् ना गु भन् दा र कमारो आफ् ना मािलकभन् दा 
ौें ठ हुँदैन।  २५ चेला आफ् ना गु जः तो र कमारो आफ् ना मािलकजः तो हनु ु
यथें ट छ। यिद ितनीह ले घरका मािलकलाई नै बालिजबलु भनेका छन ् भने, 

उनका पिरवारकाह लाई झन ् कित बढ़ी भन् लान ्?   २६ “यसकारण ितनीह सँग 
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नडराओ। िकनभने ढाकेर ूकट नहनेु र लकेुर थाहा नहनेु केही छैन।  २७ 
जे म ितमीह लाई अन् धकारमा भन् दछु, त् यो ितमीह ले उज् यालोमा भिनदेओ, र जे 
ितमीह ले कानमा सनु् छौ, त् यो घरका धरुीह बाट ूचार गर।  २८ ितनीह सगँ 
नडराओ जसले शरीरलाई माछर्न ्, तर आत् मालाई मानर् सक् दैनन ्। ब  आत् मा र 
शरीर दवैुलाई नरकमा नाश गनर् सक् नेसँग डराओ।  २९ के एक पैसामा दईु 
भगेँरा िबक् दैनन ्? तीमध् ये एउटा पिन ितमीह का िपताको इच् छािवना भइँूमा 
खः नेछैन।  ३० ितमीह का िशरका केशह  पिन सबै गन् ती भएका छन ्।  
३१ यसकारण ितमीह  नडराओ, ितमीह  धेरै भगेँराभन् दा ब  ता मूल् यवान ् छौ।  
३२ “यसकारण हरेक जसले मािनसह का साम ुमलाई ः वीकार गछर्, म पिन 
उसलाई ः वगर्मा हनुहुनेु मेरा िपताको सामनु् ने ः वीकार गनछु।  ३३ तर हरेक 
जसले मलाई मािनसह का सामनु् ने इन् कार गछर्, म पिन उसलाई ः वगर्मा हनुहुनेु 
मेरा िपताको सामनु् ने इन् कार गनछु।" 
 

उपसंहार: 
थप जानकारी: "सिृ कतार् परमेँ वरको सिदच्छा अनसुार चल्न चाहने हरेकको 
िनिम्त र उहाँको चाहनाूित पिरिचत हनुलाई अगवुाई गनर् हामीलाई बाइबल 
िदइएको छ।  मािनसह लाई परमेँ वरले िनिँ चत भिवंयवाणीको वचन 
िदनभुएको छ। ःवगर्दूतह  र येशू आफै पिन दािनएल र यूह ाकहाँ 
आउनभुएर यगुको  अन्तमा हनेु घट्नाह  अवगत गराउन आउनभुएको िथयो। 
हाॆो मिुक्तको िवषयमा चासोकासाथ रािखएका भिवंयवाणीका मह वपूणर् 
िवषयबःतहु लाई वेवाःता गनुर्हु । सत्यलाई दयदेिख र इमान्दािरतकासाथ 
खोजनीित गनह लाई अलमल पानर् र गलत िदशामा लान ती भिवंयवाणीह  
ूकट भएका िथएनन।् अगमवक्ता हाबकूकलाई परमेँ वरले भ ुभयो, 
"ःवप्नदशर्न लेख। यसलाई ू  पािरदेऊ...तािक जसले पढ्छ त्यो दगनुर् 
सकोस।्' हाबाकुक २:२।ूाथर्नापूवर्क वचन पढ्ने मािनसह को िनिम्त 
परमेँ वरको वचन ःप  छ।  सत्यवादी दयभएका ूत्येक व्यिक्त सत्यको 
ज्योितमा आउँछ। "धमीर् वा जो ठीक बाटोमा िहँड्न चाहन्छ त्यसको िनिम्त 
ज्योित देखाइएको छ।" भजन ९७:११। र कुनै पिन चचर्ले पिवऽ रहेर 
ूगित गनर् सक्दैन यिद त्यसका सदःयह  गािडएका धन जःतै परमेँ वरको 
वचनलाई दयदेिख खोजिनित गरेर अध्ययन गदनन ्भने।"-एलेन जी ाइट, 
द मटे कन्ऽोभसीर्, प.ृ ५२१,५२२बाट पान्तिरत। 
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"दािनएल र उनका सहकमीर्ह को इितहास पढ्न ुज री छ। जनु वातावरणमा 
ितनीह  रहेका िथए त्यस वातावरणको ूत्येक पक्षमा ितनीह  मोजमःती गन 
लोभमा िथए तर ितनीह को दैिनक जीवनले परमेँ वरको आदर र मिहमा गनर् 
रोज्यो। शऽलेु िब ाएको खराब बाटोमा िहँड्न ितनीह ले अःवीकार गरे। 
परमेँ वरूितको ितनीह को पक् का बफादािरताूित उहाँले उिचत इनामसिहत 
ूसःत आिशषह  खन्याउनभुएको िथयो।"-एलेन जी ाइट, मान्यिुःबप्ट (नं 
२२४), प.ृ १६९,१७०बाट पान्तिरत।  
 

िचन्तनमनन: 
अ. जब हामी दािनएलको पःुतक अध्ययन गदर्छ  तब एउटा अत्यन्तै 

ूभाकारी र उल्लेखनीय िवषय बारम्बार आइरहेको हामी देख् छ। सारा 
रा ह को ूभसु ा परमेँ वरमामाऽ छ। हामीले सोचे भन्दा हामीसगँ 
गिहरोसम्पकर् मा उहाँ हनुहुनु्छ। यसको ज्वलन्त उदाहरण दािनएल २ 
मा हामी पाउँछ । मूितर्पूजा गन र आफूूित आःथा नराख् ने राजालाई 
पिन उहाँले सपना देखाइिदनभुएको िथयो। सिुतरहेको व्यिक्तलाई 
उनको िदमागमा सपना रोपीिदनलेु उहाँ मािनससँग कितको निजक 
हनुहुुँदो रहेछ भ  े कुरा हाॆो मगजले बझु्न पिन सक्दैन। फेिर 
त्यसैबखत सपनाको िववरण ारा हामी देख्छौ िक संसारको सबै 
साॆाज्य वा रा ह को साबर्भौमस ा परमेँ वरकै हातमा छ र ूत्येक 
थोकको अन्त कसरी हनु्छ सो उहाँलाई थाहा छ। हजार  वषर् अिघ 
देखाइएको इितहासको वाःतिवकतालाई िचऽण गदार् त्यसबाट हामी के 
आशा र सान्त्वना पाउन सक्छ ? फेिर त्यसैवखत परमेँ वर तपाईँको 
यःतो निजक हनुहुनु्छ िक तपाईँले के सोच्नभुएको छ सो उहाँलाई 
थाहा छ, यो कुरा तपाईँलाई कःतो लाग्छ? यस पिरवेशमा बुसको 
ूित ा िकन उल्लेखनीय र महत्वपूणर् हनु्छ? 

आ.  यगुको अन्तमा हनेु िवध्वंसलाई देखाउने भिवंयवाणी र क्लािसकल वा 
परम्परागत भिवंयवाणीको िभ ताको बारेमा सोच्दै बाइबलमा त्यसका 
उदाहरणह  कहाँ कहाँ छन ्सो खोजनीित गनुर्होस।् 
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कथा १ 

साथीह  बनाऊ, तर एडभेिन्टःट होइन 

आन्द्र्य ुमेकिचःनी, एडभेिन्टःट िमशन 
 

     सोिभयत सको राजधानी मःकोबाट इगोर गोसपोडरेटसले 
ससुमाचारीय ूचारको  लािग ८०० वटा पोःटरह  मगाए। त्यसको शीषर्क 
िथयो "बाइबल ओपनस ् द पाथ टु ए हेल्थी एण्ड हाप्पी लाइफ" अथार्त ्

"बाइबलले ःवःथ र सखुी जीवनको िनिम्त बाटो खलुा गछर्।" पिहलाको 
सोिभयत गणराज्यको एक देशमा इगोरले ती पोःटरह  पाएपिछ सहरका 
िभ ाह मा टाँसे। त्यो देशका अिधकांस मािनसह  इसाई िथएनन।् सबै 
पोःटरह  टाँिससकेपिछ एक जना अगवुा ूचारकले ती पोःटरह  फेिर 
मगाएर सहरका बाँकी िभ ाह मा टाँःन लगाए। "८०० वटा थप नया ँ
पोःटरह  मगाउनहुोस ्जसमा सेभेन्थ-डे एडभेिन्टःट चचर्ले आयोजना गन पाँच 
िदने चरुोट खान रोक्ने कायर्बमको िब ापन लेिखएको छ" आटुर्रो िःमिडटले 
इगोरलाई भने। आटुर्रो अजिन्टनाका ससुमाचार ूचारक िथए। 

   आटुर्रोको अनरुोध सनु्दा इगोरलाई िवँ वासै लागेन। पिहलाको ८०० 
वटा पोःटरको िनिम्त धेरै पैसा खचर् भएको िथयो। त्यो टाँःन समय र ठाउँ 
पिन धेरै लागेको िथयो। फेिर नभएको पैसा र समय खचर् गनर् इगोर तयार 
िथएनन।् उनले "िकन?" भनेर आटुर्रोलाई सोधे। 

   "हाॆो लआय भनेको इसाई नभएकाह लाई एडभेिन्टःट बनाउने होइन 
वा धमर्पिरवतर्न गन होइन तर साथीह  बनाउने हो" आटुर्रोले जवाफ िदए। 

   यो सन ् १९९२को कुरो हो। सोिभयत गणराज्य टुिबएको एक 
वषर्माऽ भएको िथयो। इगोर नयाँ यवुा एडभेिन्टःट पाःटर िथए। उनको 
देशमा भखर्र लाग ुभएको धािमर्क ःवतन्ऽताको उपभोग गद इगोर अ लाई 
येशूको ूमेको  बारेमा बाँड्न चाहन्थे। 

   आटुर्रोको सल्लाहूित इगोरलाई िच  बझेुन। येशूको बारेमा ूचार 
नगन कुरालाई उनले मन पराएनन।् चरुोट खान रोक्ने कक्षाह  संचालन गन 
कुरा उनलाई तकर् यकु्त लागेन। ससुमाचार ूचार गनर् पोःटर िकनेर खचर् 
गरेको पैसा खेर गए झ उनलाई लाग्यो।र उनले ूाथर्ना गरे। 

   आिखरमा जे होला होला भनेर उनले आटुर्रोको कुरो मा े िनधो गरे। 
सायद आटुर्रोलाई केही थाहा िथयो तर आफूलाई थाहा नभएको जःतै गरे। 
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अिन उनले मःकोबाट चरुोट खान रोक्ने कायर्बमको लािग ८००वटा पोःटर 
मगाए। उनले अगािडका पोःटरह मािथ नयाँ पोःटरह  टाँसे। 

    जब चरुोट खान रोक्ने पिहलो कायर्बममा मािनसह  भेला भए तब 
इगोर छक् क परे। बहालमा िलएको हल त १००० जना मािनसह को िभडले 
खचाखच भएको िथयो। ूायजसो आगन्तकुह  इसाई िथएनन।् पिहलाको 
पोःटरले यितका मािनसह लाई आकिषर्त गरेको रहेनछ भनेर उनले महससु 
गरे। 

   पाँच वषर्पिछ एक साबथको ूवचन पिछ चचर्मा एक जना मािनस 
इगोरकहाँ आएर हात िमलाए। 

  "के तपाईँ मलाई िच ुहनु्छ?" त्यस मािनसले इगोरलाई सोधे।  इगोरले 
उनलाई िचिनन त भनेर जवाफ िदए। 

   "पाँच वषर् अिघ तपाईँह ले आयोजना गनुर्भएको चरुोट रोक्ने 

कायर्बममा भाग िलने १००० जनाको िभडँमा म पिन िथए।ँ तपाईँ र पाःटर 
आटुर्रोले िसकाएको मैले सनु" ती मािनसले जवाफ िदए। आफू येशूलाई 
िवँ वास नगन पिरवारमा जन्मेको र धेरै वषर्सम्म चरुोट खान रोक्ने ूयास 
गरेको उनले बताए। त्यस चरुोट रोक्ने कायर्बमले उनलाई सहयोग गरेको र 
उनका साथीह  पिन एडभेिन्टःटह  भएकोले आफू पिन ूत्येक साबथ चचर्मा 
जान थालेको उनले सनुाए। इगोरले उनको कुरा िवँ वासै गनर् सकेनन।् 

   "त्यहीबेँलामा िमऽ बनाएर ससुमाचार सनुाउन ुकित मह वपूणर् रहेछ 
भनेर मैल बझु" इगोर गोजपोडरेटसले भने। वषर् ५९को इगोर अिहले सको 
दिक्षणी भागमा चचर्को अगवुा हनुहुनु्छ। उनी यी लेखकलाई भन्छन ् "हाॆो 
उ ेँय भनेको गैरइसाईह को धमर्पिरवतर्न गरेर एडभेिन्टःट बनाउने होइन। 
तर हाॆो उ ेँय भनेको येशूको िनिम्त साथी बनाउन ुहो।" 
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