
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

यस अध्यायका मूल पदह : दािनएल ९, यिमर्या २५:११,१२,२९:१०, २ 
राजा १९:१५-१९, म ी ५:१६ र याकूब ५:१६। 

यस अध्यायको मूल सार पद: "हे परमूभ,ु सनु् नहुोस ्! हे परमूभ,ु क्षमा 
गनुर्होस ्! हे परमूभ,ु सनु् नहुोस ् र कारबाई गनुर्होस ्। हे मेरा परमेँ वर, आफ् नो 
खाितर िढलो नगनुर्होस ्, िकनभने तपाईंको सहर र तपाईंका मािनसह ले 
तपाईंको नाउँ बोकेका छन ्।" दािनएल ९:१९।  
    बाइबलमा धेरै महान ्ूाथर्नाह  छन।् ती ूाथर्नाह मा परमेँ वरका 
भक्तजनह ले आफ्नो दय खोलेर परमेँ वरको ूशंसा गरेका िथए भने आफ्ना 
पीडाह  पिन पोखेका िथए। ती महान ्वा उल्लेखनीय ूाथर्नाह मा दािनएल 
९ पिन एक हो। आफ्नो जीवनको िनणार्यक र पीडादायी समयमा र उनको 
साम ुचनुौित खडा हुँदा त्यसको सामना गनर् ूाथर्नाको िबकल्प नभएको उनले 
ठानेका िथए। जब राजाको रहःयमय सपनाले गदार् दािनएल र उनका 
साथीह को टाउकोमा मतृ्यकुो घन्टा बिजरहेको िथयो त्यसबेला अगमवक्ता 
दािनएल ूाथर्ना ारा परमेँ वरको सिमपमा गएका िथए (दािनएल २)। जब 
राजालाई बाहेक अ  कसैलाई पूजा नगनर् शाही आदेश जारी गदार् आफू मािरने 
िनिँ चत भएको िथयो तर त्यसबेलामा पिन दािनएलले झ्याल खोलेर 
य शलेमतफर्  फकर िदनिदनै ूाथर्ना गरेका िथए (दािनएल ६)। त्यसकारण 
जब दािनएल ९मा उल्लेिखत दािनएलको ूाथर्नामा हामी ध्यान िदन्छ  तब 
दािनएल ८मा लेिखएको दािनएलको दशर्नमा देखाइएको २३०० साझँ र 
िबहानको बारेमा उनलाई ठूलो ूभाव परेको िथयो भ े कुराको याद राख्नपुछर्। 
दािनएललाई भिवंयवाणीको परेखा देखाएर सरसतीर् व्याख्या गदार् पिन 
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भिवंयवाणीको अविधको बारेमा दईु ःवगर्का जीवह ले एक आपसमा 
कुराकानी गरेर बताए तापिन दािनएलले बझु्न सकेका िथएनन।् "दईु हजार 
तीनसय िदनह पिछ पिवऽ मिन्दरको शु ीकरण वा प:ुन अपर्ण गिरने छ" रे 
(दािनएल ८:१४)। त्यो भनेको के हो भ े कुरामा दािनएल अलमलमा परेका 
िथए।तर दािनएल ९मा माऽै त्यसको अथर् खलुाइएको िथयो। त्यसको अथर् 
जा  दािनएलले दय खोलेर परमेँ वरसँग ूाथर्ना गरेका िथए। भिवंयवाणीको 
अथर् उनको ूाथर्नाको ूत्यु रमा िदइएको िथयो। 
 

१. परमेँ वरको वचन सबैको केन्ििवन्द ु
    जब दािनएलले भिवंयवाणी अत्यन्तै ध्यानिदएर पढेका िथए तब उनले 
धमर्शा बाट कुझ भनेर भन्छन।् बाइबलको कुन पःुतकको बारेमा उनले चचार् 
गछर्न?् हेन ुर्होस ्दािनए ९:१,२ "१ अहासूरसका छोरा दाराको ूथम वषर्मा, जो 
मादी वंशका िथए र बेिबलोनी राज् यका शासक तलु् याइएका िथए। २ उनका 
राज् यकालको ूथम वषर्मा म, दािनएलले, यिमर्या अगमवक्तालाई िदइएको 
परमूभकुो वचनअनसुार, धमर्शाः ऽबाट बझु िक य शलेमको उजाड़ अवः था 
स री वषर्सम् म रहनेछ।" 
     जब दािनएलले गरेको ूाथर्नालाई हेछ  तब मोशा र 
अगमवक्ताह लाई परमेँ वरले िदनभुएको ूकाश वा िदव्य ानह लाई उनले 
गिहिरएर अध्ययन गरेको कुरा हामी थाहा पाउँछ । यिमर्याले लेखेका 
पःुतकबाट उनले थाहा पाए िक इॐाएलीह को िनवार्सन ७० वषर्सम्म हनेुछ 
(यिमर्या २५:११,१२, २९:१०)। त्यसबेला आफू िजइरहेको समय 
ऐितहािसक पमा अत्यन्तै मह वपूणर् भएको दािनएलले बझु्दछन।् 
    जनु वषर्मा बेिबलोनमािथ पिसर्याको साॆाज्यले हमला गरेर आफ्नो 
हातमा िलएको िथयो त्यसबेला दािनएलले यो ूाथर्ना गरेका िथए भनेर हामीले 
बझु्नपुछर्। ई.पू. ५३९मा यो ूाथर्ना गिरएको िथयो। दािनएलको जीवनमा 
उक्त ूाथर्ना गरेको समयलाई हेर् य  भने राजा नबूकदनेसरले य शलेममा 
आबमण गरेर ध्वःत बनाएको ७० वषर् भइसकेको िथयो। त्यसकारण 
यिमर्याले गरेको भिवंयवाणी अनसुार परमेँ वरका जनह  आफ्नो मातभृिूममा 
िछ ै फिकर् ने आभास ्त्यहाँ िदइएको िथयो। परमेँ वरको वचनमा नै पूरा भरोसा 
राखेर चल्दा दािनएललाई थाहा भएको िथयो िक उनको जनह को िनिम्त 
अत्यन्तै फाइदा हनेुछ। आफ्नो वचनमा परमेँ वरले ूित ा गनुर्भए अनसुार 
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बेिबलोनमा िनवार्िसत जीवनको अन्त्य िछटै हनेुछ र यहूदीह  आफ्नो 
मातभृिूममा उहाँले फकार्उनहुनेुछ।  
    आफूलाई उपलब्ध भएको धमर्शा ह ह  पढेर दािनएलले यो 
महससु गरे िक उनका मािनसह का पापह  कित गम्भीर िथए। ितनीह ले 
परमेँ वरसँग गरेको करार वा वाचाबन्धन भ  गरेको कारणले परमेँ वरसँग 
ितनीह को सम्बन्ध तोिडएको िथयो। त्यसैको फलःव प ितनीह ले िनवार्िसत 
वा िवदेशमा शरणाथीर् जीवन िबताउन ु परेको िथयो (लेबी २६:१४-४५)। 
परमेँ वरले गनुर्भएको भिवंयवाणीलाई गिहिरएर अध्ययन गदार् दािनएलले 
भिवंयवाणीका समयह को बारेमा बझु्न सकेका िथए। त्यसैले आफ्ना 
जनह को िनिम्त परमेँ वरसँग िबिन्तभाव गनर् अत्यन्तै ज री भएको कुरा 
दािनएलले महससु गरेका िथए। 
     जब हामी यस पथृ्वीको इितहासको अिन्तम घडीमा अिघसिररहेका 
हनु्छ  तब हामीले पिन परमेँ वरको वचन गिहिरएर पढ्न र त्यस अनसुार चल्न 
अित आवँयक भएको ठा ुपछर्। असल र खराबको बीचमा भइरहेको िभषण 
संमामका कथाह  बाइबलले खलुासा गदर्छ, तर खराब तत्व वा पाप सदाको 
िनिम्त मेिटनेछ र परमेँ वरको अनन्तको राज्य ःथापना हनेुछ भ े आत्म ान 
परमेँ वरका ूत्येक िवँ वासीले बझु्न ुज री छ। हामी जितजित धेरै बाइबल 
पढ्छ  त्यितत्यित यस संसारको िभषण पिरिःथितको बारेमा र हामीले यस 
संसारमा िजउनकुो लआय के हो भनेर हामी बझु्दै जानेछ  साथै यस संसारको 
कुनै पिन सभ्यता, दशर्न, वाद, वै ािनक र ूािविधक उपलिब्धले उपलब्ध 
गराउन नसकेको आशा पिन हामीलाई यही बाइबलमा उपलब्ध गराइएको 
छ। 
    संसारमा जे भइरहेको छ त्यसको कुनै अथर् नै नभए जःतो हामी 
महससु गिररहेका हनु्छ । आत्महत्या, आमहत्या, यु , िविभ  खालका आत , 
डर, पीडा आिद जःता िभषण अनभुव आजका मािनसह ले भोिगरहेका छन।् 
पापी र अधमीर् िबयाकलाप यो सभ्यताको संःकारै भइरहेको छ। ती भयावह 
तत्वह को बारेमा बझु्न हामीलाई केही हदसम्म बाइबलले कसरी सहयोग 
गदर्छ? 
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२. अनमुहको िनिम्त िबिन्त  
    कुन  आधारमा दािनएलले अनमुह र दयाको िनिम्त परमेँ वरसँग िबिन्त 
गदर्छन?् हेन ुर्होस ्दािनएल ९:३-१९ "३ यसकारण उपवाससाथ भाङ् मा ओढ़ेर 
खरानी धसी ूाथर्ना र अन् तिबर्न् ती गद परमूभ ुपरमेँ वरितर फकर।् ४ मैले 
पाप ः वीकार गद परमूभ ुमेरा परमेँ वरलाई ूाथर्ना गर: 'हे परमूभ,ु महान ् र 
भययोग् य परमेँ वर, जसले उहाँलाई ूमे गन र उहाँका आ ा पालन गन 
सबैसँग ूमेको करार पूरा गनुर्हनु् छ, ५ हामीले पाप गरेका छ  र गल् ती गरेका 
छ। हामी दुं  ट भएका छ  र बागी बनेका छ , हामी तपाईंका आ ा र धािमर्क 
िनयमह बाट तकका छ। ६ हामीले तपाईंका सेवक अगमवक्ताह का कुरामा 
ध् यान िदएन , जसले तपाईंको नाउँमा हाॆा राज् यह , हाॆा ूधानह  र हाॆा 
िपता-पखुार्ह  र देशका सबै मािनसह सगँ बोलेका िथए। ७ 'परमूभ,ु तपाईं 
धमीर् हनुहुनु् छ, तर तपाईंूित भएको िवँ वासघातको कारणले सबै देशह मा 
छरपं ट पािरएका निजक र टाढ़ा बः ने, हामी यहूदाका मािनसह  र य शलेम 
र इॐाएलका जनताह  लाजले ढािकएका छ। ८ हे परमूभ,ु हामी र हाॆा 
राजाह  हाॆा ूधानह  र हाॆा िपता-पखुार्ह  लाजले ढािकएका छ , िकनभने 
तपाईंको िव मा हामीले पाप गरेका छ। ९ हामी उहाँको िव मा बागी 
भएका छ , य िप परमूभ ुहाॆा परमेँ वर कृपाल ुर क्षमाशील हनुहुनु् छ। १० 
हामीले परमूभ ुहाॆा परमेँ वरका आ ा पालन गरेका छैन  र उहाँका सेवक 
अगमवक्ताह ारा िदइएका िनयमह  पिन मानेका छैन । ११ तपाईंको 
आ ापालन गनर् अः वीकार गरी सम् पूणर् इॐाएलले तपाईंको व् यवः था भ  गरेका 
छन ् र तपाईंदेिख टाढ़ा भएका छन ्। 'यसकारण परमेँ वरका सेवक मोशाको 
व् यवः थामा उिल् लिखत सराप र शपथ गिरएका फैसलाह  हामीमािथ खन ्याइएका 
छन ्, िकनभने तपाईंको िव मा हामीले पाप गरेका छ। १२ हामीमािथ ठूलो 
िवपि  ल् याएर हाॆा िव मा र हाॆा शासकह का िव मा बोल् नभुएका 
वचनह  तपाईंले पूरा गनुर्भएको छ। य शलेमिसत आकाशमिुन किहल् यै 
नगिरएको व् यवहार गिरएको छ। १३ मोशाको व् यवः थामा लेिखएजः तै यी सबै 
िवपि  हामीमािथ आएका छन ्, तैपिन आफ् ना पापदेिख फकीर् तपाईंको 
सत् यतालाई ध् यान िदएर हामीले परमूभ ुहाॆा परमेँ वरको कृपा खोजेका छैन । 
१४ हामीमािथ िवपि  ल् याउन परमूभ ुअनकनाउनभुएन, िकनभने परमूभ ुहाॆा 
परमेँ वर उहाँले गनुर्हनेु सबै कुरामा धमीर् हनुहुनु् छ। तापिन हामीले उहाँको 
आ ा मानेका छैन । १५ 'अब हे परमूभ ु हाॆा परमेँ वर, जसले आफ् ना 
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जनह लाई शिक्तशाली हातले िमौदेशबाट ल् याउनभुयो र आजको िदनसम् म 
आफ् नो नाम िः थर राख् नभुएको छ, हामीले पाप गरेका छ , हामीले गल् ती 
गरेका छ। १६ हे परमूभ,ु तपाईंका धािमर्क कायर्अनु प तपाईंको सहर, 
तपाईंको पिवऽ डाँड़ा य शलेमबाट आफ् नो बोध र रीस हटाउनहुोस ्। हाॆा 
पाप र हाॆा िपता-पखुार्का अपराधले गदार् य शलेम र तपाईंका मािनसह  हाॆा 
विरपिरका मािनसह का साम ु िगल् लाका पाऽ बनेका छन ्। १७ 'अब हे हाॆा 
परमेँ वर, आफ् नो दासको ूाथर्ना र अन् तिबर्न् ती सनु् नहुोस ्। हे परमूभ,ु तपाईंको 
आफ् नै खाितर आफ् नो उजाड़ पािरएको पिवऽः थानमािथ कृपा- िं ट 
रािखिदनहुोस ्।  १८ हे परमेँ वर, आफ् नो कान थाप् नहुोस ् र आखँा खोल् नहुोस ् र 
तपाईंको नाउँ बोकेको सहरको उजाड़ अवः था हेन ुर्होस ्। हामी धमीर् छ  भनेर यो 
िबन् ती गरेका छैन , तर तपाईंको महान ् कृपाको कारणले। १९ हे परमूभ,ु 
सनु् नहुोस ्! हे परमूभ,ु क्षमा गनुर्होस ्! हे परमूभ,ु सनु् नहुोस ् र कारबाई 
गनुर्होस ्। हे मेरा परमेँ वर, आफ् नो खाितर िढलो नगनुर्होस ्, िकनभने तपाईंको 
सहर र तपाईंका मािनसह ले तपाईंको नाउँ बोकेका छन ्।'" 
 

  दािनएलको यस ूाथर्नमा केही िबशेषताह  छन ्जनु हामीले हेनपछर्। 
    ूथमत: दािनएलले गरेको ूाथर्नामा यहूदीह मािथ आइपरेका 
आपि ह  िकन आए भनेर त्यसको कुनै व्याख्या वा ःपि करण मागेको 
देिखदैन। ितनीह मािथ आपि  िकन आइपर् यो भ े कारण उनलाई थाहा 
िथयो। दािनएलको ूाथर्नाको अिधकांश िहःसामा दािनएल आफैले आफूह मा 
आएको िबपदह को कारण बताउँछन:् "हाॆो परमेँ वरको आवाजलाई हामीले 
मानेन । उहाँका अगमवक्ता सेवकह ले हाॆो अगािड राखेका परमेँ वरका 
व्यवःथाह  अनसुार िहँडेन " (दािनएल ९:१० पान्तिरत)। दािनएल ८को 
अन्त्यमा २३०० िदनको दशर्नको बारेमा बझु्न नसकेको भनेर उनले भनेको 
हामीले अिघल्लो अध्यायमा हेर् य । 
   दोॐोमा, दािनएल ूाथर्नामा परमेँ वरको अनमुहको िनिम्त िबिन्तभाव 
गदर्छन।् परमेँ वरका जनह ले पाप र दु  काम गरेतापिन ितनीह लाई क्षमा 
िदन परमेँ वर उत्सकु हनुहुनु्छ भनेर दािनएल भन्दछन।् यहा ँहामीले हेर् य  
भने ससुमाचारको ूभावकारी िचऽण गिरएको देिखन्छ। पापी मािनसह को 
आफ्नो कुनै सराहनीय पणु्य काम नभएतापिन परमेँ वरको अनमुह ितनीह  
खोज्दछन।् ितनीह ले आजर्न नगरेको र ितनीह  क्षमा पाउन योग्य 
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नभएतापिन परमेँ वरबाट अनमुह, कृपा र क्षमाको िनिम्त िबिन्त गदर्छन।् हामी 
सबै जना परमेँ वरको साम ुत्यःतै छैन  र?  
  आफ्नो ूाथर्नामा दािनएलले परमेँ वरसँग उनले गरेका ूाथर्नाको 
जवाफ िछटो िदनहुोस ् भिन िबिन्त गछर्न ् तर उनको ूाथर्नाको जवाफ कुन 
आधारमा पाउन उनले अनरुोध गरकार् िथए? हेन ुर्होस ्दािनएल ९:१८,१९ "18 
हे परमेँ वर, आफ् नो कान थाप् नहुोस ् र आखँा खोल् नहुोस ् र तपाईंको नाउँ 
बोकेको सहरको उजाड़ अवः था हेन ुर्होस ्। हामी धमीर् छ  भनेर यो िबन् ती गरेका 
छैन , तर तपाईंको महान ् कृपाको कारणले। 19 हे परमूभ,ु सनु् नहुोस ्! हे 
परमूभ,ु क्षमा गनुर्होस ्! हे परमूभ,ु सनु् नहुोस ् र कारबाई गनुर्होस ्। हे मेरा 
परमेँ वर, आफ् नो खाितर िढलो नगनुर्होस ्, िकनभने तपाईंको सहर र तपाईंका 
मािनसह ले तपाईंको नाउँ बोकेका छन ्।"   
  दािनएलको ूाथर्नाको अक  पक्ष हामीले बझु्न ु अिनवायर् छ: 
परमेँ वरको आफ्नै नाउँको इज्जत थाम्न वा सम्मान गनर् ूाथर्नाको जवाफ 
िदन भिन उनी िबिन्त गछर्न।् दािनएलले आफ्नो व्यिक्तगत वा उनका 
जनह को सिुवःताको िनिम्त होइन तर परमेँ वरको नाउँलाई थामी राख् न 
उहाँसँग अनरुोध गछर्न ् (दािनएल ९:१७-१९)। अक  अथर्मा भ े हो भने 
दािनएलको ूाथर्ना वा िबिन्त परमेँ वरले सु ैपछर् िकनभने त्यसले परमेँ वरको 
मिहमा र आदर गदर्छ साथै उहाँको इज्जत थाम्दछ।  
  २ राजा १९:९-१९ अनसुार राजा िहजिकयाको ूाथर्ना दािनएलसँग 
कसरी िमल्दछ? म ी ५:१६ अनसुार हामीले पिन परमेँ वरको मिहमा कसरी 
गनर् सक्छ ? हेन ुर्होस ्"9 अब िमौदेशका कूशी राजा ितहार्काह आफूिसत लड़ाइँ 
गनर्लाई आइरहेका छन ् भनी सनहेरीबले ूितवेदन पाए। यसैले उनले फेिर 
यहूदाका राजा िहजिकयाकहाँ यसो भनेर  समाचारवाहक पठाए, 10 यहूदाका 
राजा िहजिकयालाई भन् नू: 'य शलेम अँ शूरका राजाको हातमा पनछैन' भन् ने 
ितमीले भरोसा गरेका देवताले ितमीलाई धोका निदऊन ्। 11 अँ शूरका 
राजाह ले सबै देशह लाई के गरेका छन ्, र ितनीह लाई कसरी सम् पूणर् 
सवर्नाश गरेका छन ् सो ितमीले िनँ चय नै सनेुकै छौ। अिन के ितमी छुटकारा 
पाउन े आशा गदर्छौ र? 12 के मेरा िपता-पखुार्ह ले सवर्नाश गरेका 
जाितह का देवताह ले ितनीह लाई छुटकारा िदए त? गोजान, हारान, रेसेप 
र तेल-अः सारमा बः ने अदनका मािनसह का देवताह ? 13 हमातका राजा, 
अपार्दका राजा वा सपबम सहरका राजा, अथवा हेना वा इव् वाका राजाह  कहाँ 

१5२ 



छन ् त?  14 िहजिकयाले यो िच ी समाचारवाहकह बाट िलए, र पढ़े। तब 
ितनी परमूभकुो मिन् दरमा उक् लेर गए, र परमूभकुो सामनु् ने त् यो खोलेर 
रािखिदए। 15 र िहजिकयाले परमूभमुा यो ूाथर्ना चढ़ाए: 'हे परमूभ,ु 
इॐाएलका परमेँ वर, जो क बह का बीचमा िसंहासनमा िवराजमान हनुहुनु् छ, 
पथृ् वीका सारा राज् यह मा तपाईं माऽ परमेँ वर हनुहुनु् छ। तपाईंले ः वगर् र 
पथृ् वी सिृं ट गनुर्भयो! 16 हे परमूभ,ु आफ् ना कान खोलेर सनु् नहुोस ्! हे 
परमूभ,ु आफ् ना आखँा खोलेर हेन ुर्होस ्। जीिवत परमेँ वरलाई ठ ा गनर् 
सनहेरीबले पठाएका कुराह  सनु् नहुोस ्। 17 'हे परमूभ,ु यो कुरा साँचो हो, 
िक अँ शूरका राजाह ले यी जाित-जाितह  र ियनीह का देशह लाई उजाड़ 
पारेका छन ्। 18 उनीह ले ियनीह का देवताह लाई आगोमा हालेर सवर्नाश 
पािरिदएका छन ्, िकनिक ितनीह  त ईँ वर िथएनन ्, तर मािनसह का हातले 
बनाएका काठ र ढु ा माऽ िथए। 19 अब हे परमूभ ुहाॆा परमेँ वर, उनको 
हातबाट हामीलाई बचाउनहुोस ्, तािक पथृ् वीका सबै राज् यह ले यो जानून ् िक 
परमूभ,ु तपाईं माऽ परमेँ वर हनुहुनु् छ।'   र "14 'ितमीह  संसारका 
ज् योित हौ। डाँड़ामा बसािलएको सहर लकु् न सक् दैन।  15 मािनसह ले ब ी 
बालेर पाथीले त छोप् दैनन ्, तर सामदानमा राख् दछन ्, र घरमा हनेु सबैको 
िनिम् त त् यसले उज् यालो िदन् छ।  16 यसरी नै ितमीह को ज् योित मािनसह का 
सामनु् ने चम् कोस ्, र ितनीह ले ितमीह का सकुमर् देखून ्, र ः वगर्मा हनुहुनेु 
ितमीह का िपताको मिहमा ग न ्।" म ी  5:14-16। 
 

३. ूाथर्ना वा िबिन्तभाउको मूल्य वा उपदेयता 
     दािनएल ९:५-१४ फेिर पढ्नहुोस।् आफू र आफ्ना जनह  "हामीले" 
पाप गर् य  जसले गदार् आफ्नो देशमा यो िबपि  आइ पर् यो भ  े दािनएलको 
िनरन्तर भनाइको अथर् के हो? हेन ुर्होस ् "५ हामीले पाप गरेका छ  र गल् ती 
गरेका छ। हामी दुं  ट भएका छ  र बागी बनेका छ , हामी तपाईंका आ ा र 
धािमर्क िनयमह बाट तकका छ। ६ हामीले तपाईंका सेवक अगमवक्ताह का 
कुरामा ध् यान िदएन , जसले तपाईंको नाउँमा हाॆा राज् यह , हाॆा ूधानह  र 
हाॆा िपता-पखुार्ह  र देशका सबै मािनसह सगँ बोलेका िथए। ७ परमूभ,ु 
तपाईं धमीर् हनुहुनु् छ, तर तपाईंूित भएको िवँ वासघातको कारणले सबै 
देशह मा छरपं ट पािरएका निजक र टाढ़ा बः ने, हामी यहूदाका मािनसह  र 
य शलेम र इॐाएलका जनताह  लाजले ढािकएका छ। ८ हे परमूभ,ु हामी 
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र हाॆा राजाह  हाॆा ूधानह  र हाॆा िपता-पखुार्ह  लाजले ढािकएका छ , 
िकनभने तपाईंको िव मा हामीले पाप गरेका छ। ९ हामी उहाँको िव मा 
बागी भएका छ , य िप परमूभ ुहाॆा परमेँ वर कृपाल ुर क्षमाशील हनुहुनु् छ। 
१० हामीले परमूभ ु हाॆा परमेँ वरका आ ा पालन गरेका छैन  र उहाँका 
सेवक अगमवक्ताह ारा िदइएका िनयमह  पिन मानेका छैन । ११ तपाईंको 
आ ापालन गनर् अः वीकार गरी सम् पूणर् इॐाएलले तपाईंको व् यवः था भ  गरेका 
छन ् र तपाईंदेिख टाढ़ा भएका छन ्। यसकारण परमेँ वरका सेवक मोशाको 
व् यवः थामा उिल् लिखत सराप र शपथ गिरएका फैसलाह  हामीमािथ खन् याइएका 
छन ्, िकनभने तपाईंको िव मा हामीले पाप गरेका छ। १२ हामीमािथ ठूलो 
िवपि  ल् याएर हाॆा िव मा र हाॆा शासकह का िव मा बोल् नभुएका 
वचनह  तपाईंले पूरा गनुर्भएको छ। य शलेमिसत आकाशमिुन किहल् यै 
नगिरएको व् यवहार गिरएको छ। १३ मोशाको व् यवः थामा लेिखएजः तै यी सबै 
िवपि  हामीमािथ आएका छन ्, तैपिन आफ् ना पापदेिख फकीर् तपाईंको 
सत् यतालाई ध् यान िदएर हामीले परमूभ ुहाॆा परमेँ वरको कृपा खोजेका छैन । 
१४ हामीमािथ िवपि  ल् याउन परमूभ ुअनकनाउनभुएन, िकनभने परमूभ ुहाॆा 
परमेँ वर उहाँले गनुर्हनेु सबै कुरामा धमीर् हनुहुनु् छ। तापिन हामीले उहाँको 
आ ा मानेका छैन ।"   
  बाइबलमा अ को िनिम्त ूाथर्ना वा िविन्तभाउ गनुर् उल्लेखनीय िवषय 
हो । जनु दािनएलले गरे त्यो एक मह वपूणर् र िबशेष ूाथर्ना िथयो। यःतो 
खालको  दयिबदारक ूाथर्नाले परमेँ वरको दय छुन्छ। न्यायलाई पन्छाएर 
पिन उहाँका जनह लाई शऽबुाट छुट्कारा िदनहुनु्छ। जब पापको ज्यादितले 
गदार् सारा यहूदी रा लाई परमेँ वरले खतम गनर् खोज्नभुएको िथयो तब 
मोशाको ूाथर्नाले त्यो कामबाट परमेँ वरले हात िझक्नभुयो (ूःथान ३२:७-
१४, गन्ती १४:१०-२५)। खडेरीले गदार् इॐाएल खतम हनु लागेको िथयो 
त्यसबेला परमेँ वरले  एिलयाको ूाथर्ना सु ुहनु्छ र पानी पठाएर इॐाएल 
भिूमलाई पनुजीर्िवत पानुर्हनु्छ (१ राजा १८)। 
   जब हामी हाॆो पिरवार, साथीभाइ वा अन्य मािनसह  वा 
पिरिःथितको िनिम्त ूाथर्ना गछ  तब परमेँ वरले हाॆो ूाथर्ना सु ुहनु्छ तब 
उहाँले हःतक्षेप गनर् सक्नहुनु्छ। किहलेकाही ँहाॆो ूाथर्नाको जवाफ पाउन धेरै 
समय लाग्न सक्छ। तर उहाँका जनह को आवँयकतालाई परमेँ वरले 
किहल्यै पिन िबसर्नहुु  भ े कुरामा हामी ढुक् क हनुपुछर् (याकूब ५:१६ 
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"ितमीह  एउटाले अकार्सँग आफ् ना-आफ् ना पाप ः वीकार गर। ितमीह  िनको 
हनुलाई एउटाले अकार्को िनिम् त ूाथर्ना गर। धािमर्क मािनसको ूाथर्ना 
शिक्तशाली र ूभावशाली हनु् छ)।  
    अब दािनएलको मािमलामा उनले आफ्नो जनह  र परमेँ वरको 
बीचमा ूाथर्ना ारा मध्यःथताको भिूमक खेल्दछ। आफूले पढेको 
इॐाएलीह को इितहास अनसुार मािनसह ले परमेँ वरको व्यवःथालाई 
उल्ल न गरेर उहाँका चेतावनीह लाई वेवाःता गरेर कित पाप गरे भ े कुरा 
दािनएलले महससु गरेका िथए।आित्मक पमा इॐाएलीह  िनराश र भयािभत 
भएको महससु गरेर आित्मक पमा च ाई हनु र क्षमाको िनिम्त दािनएलले 
ूाथर्ना गरे। यसमा दािनएलले पिन केिहहदसम्म येशूको भिूमका खेलेको 
देिखन्छ िकनभने उहाँले पिन परमेँ वरसँग हाॆो िनिम्त ूाथर्ना र िबिन्तभाउ 
गनुर्भएको िथयो (यूह ा १७)। तर दािनएल र येशूको बीचमा उल्लेखनीय 
िभ ता छ: येशूमा पाप िथएन (िहॄू ४:१५) जसले गदार् आफ्नो व्यिक्तगत 
पापको िनिम्त उहाँले ूायिँ चत गनुर्परेको िथएन वा व्यिक्तगत क्षमाको िनिम्त 
बिलभेटीह  चढाउन आवँयक िथएन (िहॄू ७:२६:२७)। तैपिन येशूले 
पापीह सँगै िबशेष गिर आफूलाई पिहचान गराउनभुयो: "िनंपाप हनुभुएको 
उहाँलाई हाॆो िनिम्त परमेँ वरले उहाँलाई पाप हनु िदनभुयो। त्यसले गदार् 
परमेँ वरको धािमर्कता हामीमा सानर् सिकयोस"् (२ कोरन्थी ५:२१ 
पान्तिरत)। 

   "यिद तपाईँले मािनसमा भएको ूत्येक आदशर् चिरऽ, असल काम, 
पिवऽ जीवन र ूमेले भिरएको आचरणलाई परमेँ वरका ःवगर्दूतह को साम ु
उसको मिुक्तको िनिम्त पणु्य काम गरेको भनेर ूःततु गनुर्भयो भने त्यो ूःताब 
षडयन्ऽपूणर् छ भनेर अःवीकार गिरनेछ।"-एलेन जी ाइट, फेथ आन्ड वकर् स, 
प.ृ २४बाट पान्तिरत। एलेन जी ाइटले व्यक्त गनुर्भएको उपयुर्क्त भनाइले 
हाॆो िनिम्त पहल गनर् वा िबिन्त गनर् ूभकुो आवँयकता छ भनेर कसरी 
िसकाउँछ? 
 

४. मसीहको काम 
     इॐाएली जनह को िनिम्त दािनएलले ूाथर्ना र िबिन्तभाउ गदार् दईु 
मखु्य चासोलाई िलएर सम्बोधन गरेको पाइन्छ: मािनसह को पाप र य शलेम 
सहरको भित्कएको जीणर् अवःथा।त्यसकारण यी दईु िनबेदनह को 
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मािमलालाई िलएर परमेँ वरले जवाफ िदनहुनु्छ। मसीहको कामले परमेँ वरका 
जनह लाई उ ार गनुर्हनेुछ र पिवऽ मिन्दरको अिभषके, शु ीकरण वा 
पनुअपर्ण गिरनेछ। य िप दईु िबशेष िनबेदनको जवाफह   दािनएलको 
जीवनमा घटेका ऐितहािसक दायराभन्दा अपार िथयो: मसीहको कामले केवल 
यहूदी जाितह को माऽ नभएर समःत मानव ूाणीकैलािग फाइदा हनेुछ।   
  दािनएल ९:२१-२७मा ७०  हप् ताको समय तािलका तोिकएको छ। 
त्यसिभऽ के काम हनेुिथयो र त्यो काम केवल येशूलेमाऽ िकन सम्प  
गनर्सक्नहुनु्थ्यो? हेन ुर्होस:् "२० जसरी 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 जसरी 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। २४ ितॆो जाित र ितॆो पिवऽ सहरको िनिम् त अपराध 
खतम पानर्, पाप समाप् त गनर्, दुं  टताको लािग ूायिँ चत गनर्, अनन् त धािमर्कता 
ल् याउन, दशर्न र अगमवाणीलाई मोहोर लगाएर बन् द गनर् र महापिवऽः थानलाई 
अिभषके गनर् स री 'सातह 'को आदेश तोिकएको छ। २५ यो जान र बझु, 
य शलेमको पनुः थार्पन र पनुिनर्मार्ण गनर् यो आदेश जारी गरेको समयदेिख 
अिभिषक्त जन, अथार्त ् एक शासक नआउञ् जेलसम् म सात 'सातह ' र बयस ी 
'सातह ' हनेुछन ्। गल् ली र सु ङह सिहत यसको पनुिनर्मार्ण हनेुछ, तर 
द:ुखको समयमा। २६ बयस ी 'सातह ' पिछ ती अिभिषक्त जन हटाइनेछन ् र 
ितनीसँग केही पिन रहनेछैन। शासकका मािनसह  आएर त् यस सहर र 
पिवऽः थानलाई िवनाश गनछन ्। अन् त बाढ़ीझ आउनेछ: लड़ाइँ अन् तसम् म 
रहनेछ, र उजाड़ अवः थाह को आदेश जारी भएको छ। २७ धेरै जनािसत 
एक 'सात'को लािग ितनले एउटा करारको सदर गनछन ्। 'सात'को बीचमा 
ितनले बिलदान र भेटीलाई समाप् त गनछन ्। अिन मिन् दरको एक भागमा ितनले 
िवनाशकारी घिृणत थोक खड़ा गनछन ्, जबसम् म ितनीमािथ आदेश गिरएको 
अन् त खन् याइनेछैन।'" 
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२४ पदमा उल्लेख गिरएको "पाप खतम गनर्" भ े शब्द िहॄू भाषाको 
पेशाबाट आएको हो। यसको अथर् जानाजानी साना मािनसले आफूभन्दा 
ठूलाको आ ा नमा ु भ े हनु्छ  (उदारणमा िहतोपदेश २८:२४ "आफ् नो बबुा 
वा आमालाई लटेुर 'यो गल् ती होइन' भन् ने छोरा बरबादीको साझेदार हनु्छ)। 
परमेँ वरलाई जानाजान चनुौित िदने वा उहाँको आ ा नमा े मािनसह को 
पापलाई व्याख्या गनर् पिन यो शब्द ूयोग गिरएको छ (जःतै "उहाँले 
भन् नभुयो, 'हे मािनसको छोरो, म ितमीलाई इॐाएली जाितकहाँ पठाउँदैछु, 
एउटा बागी जाितकहाँ, जो मेरो िव मा बागी भएको छ। ितनीह  र 
ितनीह का िपता-पखुार्ह  पिन आजको िदनसम् मै मेरो िव मा बागी भएका 
छन ्।" इजिकएल २:३)। परमेँ वरको िब मा गिरने िविोह वा बागीपना 
येशूको रगतले खारेज गनुर्भएको छ र कलबरीबाट बहने पिुनत क्षमा समःत 
मानव जाितह लाई उपलब्ध गराइएको छ। 
 २ "पाप समाप् त गनर्।" यसमा उल्लेख गिरएको िबयापदको अथर् 
लालमोहर लगाउन ु हो र त्यसको अथर् पापलाई क्षमा िदन ु हो। अदनको 
बगचामा मािनसले पाप गरेदेिख मानव जाित परमेँ वरको आदशर्मा िजउन 
असमथर् भएको छ अथार्त परमेँ वरले िदनभुएको नीित अनसुार चल्न सकेको 
छैन। य िप हाॆो असफलतालाई मसीहले सम्हाल्नहुनेुछ। 
 ३ "दुं  टताको लािग ूायिँ चत गनर्।" पावल उल्लेख गदर्छन ् "१९ 
िकनिक उहाँको आफ् नो सारा पूणर्ता भीं टमा वास गरेकोमा परमेँ वर ूसन् न 
हनुभुयो, २० र परमेँ वरले उहाँका बूसको रगत ारा शािन् त गराएर पथृ् वीको 
होस ् वा ः वगर्को होस ्, उहाँ ारा नै सबै थोकलाई आफूसँग िमलापमा 
ल् याउनभुयो।" (कलःसी १:१९-२०)। यहाँ पिन केवल येशूलेमाऽ त्यसको 
वाःतिवकतालाई उतानर् सक्नहुनु्छ। 
 ४ "अनन् त धािमर्कता ल् याउन।" हामी मनुर्पन ठाउँमा येशू भी  
मनुर्भयो जसले गदार् परमेँ वरको साम ु िनद ष भएर उिभन सक्ने आिशिषत 
भएको अवःथा हामीलाई उपलब्ध गराइएको छ। केवल िवँ वास वा 
येशूमािथको आःथा ारामाऽ परमेँ वरबाट आउने धािमर्कता हामीलाई उपलब्ध 
हनुसक्छ। 
 ५  "दशर्न र अगमवाणीलाई मोहोर लगाएर बन् द गनर्।" जब येशू 
भी ले आफूलाई बिलको पमा अपर्ण गनुर्भयो तब उहाँबाट पाइने पापक्षमा 
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वा ूायिँ चत गन कामलाई औलं्याउने परुानो करारका भिवंयवाणीह को मोहर 
लगाइएको िथयो अथार्त ्पूरा भएको िथयो। 
 ६ "महापिवऽः थानलाई अिभषके।" महापिवऽ भनेर यहाँ व्यिक्तलाई 
नभएर ःथानलाई सम्बोधन गिरएको हो। महापिवऽःथान भनेको ःवगर्मा रहेको 
पिवऽ ःथान वा पिवऽ मिन्दर हो। जब येशूले हाॆो िनिम्त मूल पूजारी भएर 
त्यस मिन्दरलाई उदघाटन गनुर्भयो तब त्यस ःथानलाई अिभषके गिरएको िथयो 
(िहॄू ८:१ "अब हामीले भन् न चाहेको कुराचािहँ यही हो: हाॆा यः ता ूधान 
पूजाहारी हनुहुनु् छ, जो ः वगर्मा महान ् परमेँ वरका िसंहासनको दािहनेपि  
िवराजमान हनुहुनु् छ")। 
 

५. भिवंयवाणीको िमित वा समयतािलका 
      २३०० बेलकुा र िबहानको ःवप् नदशर्नको अन्तमा अगमवक्ता 
दािनयल अलमलमा परेका िथए िकनभने त्यसको अथर् उनले बझु्न सकेका 
िथएनन ् (दािनएल ८:२७)। तर उनले देखेको ःवप्नदशर्नको दश वषर्पिछ 
ःवगर्दूत गािॄएल उक्त दशर्नको अथर् बताउन उनीकहाँ आउँछन ् (दािनएल 
९:२३)। उनलाई ःप  नभएको सन्देश पिछ दशर्न ारा उनलाई िदइन्छ र 
मसीहको काम ७० हप् ताको अविधपिछ सम्प  हनेु कुरो पिन उनलाई ूकट 
गराउँछन।् हामीले अगािड नै हेर् य  िक भिवंयवाणीको  समयलाई बझु्न एक 
िदनको अथर् एक वषर् हो भनेर बझु्नपुछर्। त्यसै अनसुार ७० हप् ताको अथर् 
४९० वषर् भनेर बझु्नपुछर्। र त्यो वषर् किहले सु  हनु्छ भन्दा जब 
य शलेमको पनुिनमार्ण गनर् र त्यस सहरको पनुःथार्पना गनर् आदेश िदइन्छ 
(दािनएल ९:२५)। राजा आतर्साःतले ई.पू. ४५७मा य शलेमको पनुिनमार्ण 
गनर् त्यो आदेश िदएका िथए। एळाको नेततृ्वमा यहूदीह  य शलेममा फकर 
त्यस सहरको पनुिनमार्ण गरेका िथए (एळा ७)। बाइबलीय पदले उल्लेख गरे 
अनसुार ७० हप् ता िनधार्िरत गिरएको वा "कािटएको" भ े बझुाउँछ। त्यसको 
अथर् ठूलो समय तािलकाबाट ४९० वषर् कािटएको िथयो। दािनएलले अध्याय 
८मा आफ्नो दशर्न अनसुार उल्लेख गरेको लामो २३०० िदन वा वषर्ह  
तोिकएको समयबाट ४९० कािटएको िथयो। त्यसले गदार् २३०० वषर् र 
४९० वषर्को सु  एउटै िमितमा हनुपुछर् अथार्त ्ई,पू. ४५७। 
  सात हप् ता वा ४९ वषर्ह  भनेर सम्बोधन गिरँदा य शलेमको 
पनुिनमार्ण गरेको समयलाई देखाएको समय हो भ  सिकन्छ। सात हप् तापिछ 
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६२ हप् ता (४३४ वषर्) अ  बाँकी रहन्छ जब राजकुमार मसीहितर 
डोर् याउँछन ् (दािनएल ९:२५)। यसरी राजा आतर्साःतले िदएको आदेशको 
४८३ वषर्पिछ सन ्२७मा येशू मसीहले बिप् तःमा िलनहुनु्छ र उहाँको मसीह 
कामको िनिम्त पिवऽ आत्माले अिभषके गनुर्हनु्छ। 
    स रीय  हप् ताको दौरानमा अक  िनणार्यक घटनाह  घट्छ: (१) 
"मसीह वा अिभिषक्त जन हटाइनेछ" (दािनएल ९:२६)। यसले येशू भी को 
मतृ्यकुो भिवंयवाणी गदर्छ। (२) मसीहले "धेरै जनािसत एक 'साता'को लािग 
ितनले एउटा करारको सदर गनछन ्।" (दािनएल ९:२७)। येशू र उहाँ चेला 
वा ूिेरतह लाई यहूदी रा  वा जाितको िनिम्त िवशेष लआय पूरा गनर् 
खटाइएको िथयो। यो काम अिन्तम सातामा गिरएको िथयो अथार्त ् सन ्
२७देिख ३४सम्ममा । (३)  "तर हप् ताको बीचमा ितनले बिलदान र 
भेटीलाई समाप् त गनछन ्।" (दािनएल ९:२७)। येशूलाई बिप् तःमा िदएको 
ितन वषर् छ मिहनापिछ अथार्त ्हप् ताको बीचमा भएको उहाँको बिप् तःमा पिछ 
येशूले पशबुिलको िविधलाई अन्त्य गनुर्हनु्छ। त्यसको अथर् अब यस पथृ्वीमा 
भएको पिवऽ मिन्दरमा हनेु तर भिवंयवाणीलाई औलं्याउने पशबुिल र सबै 
िविधको औिचत्य समाप् त भएको िथयो। येशूको बिल नै नयाँ करारमा उल्लेख 
गिरएको अिन्तम र िस  बिल िथयो। पाप मोचनलाई औलं्याउने कुनै पिन पश ु
बिलको आवँयकता  खारेज भएको िथयो। ७० हप् ताको अिन्तम हप् ता सन ्
३४मा अन्त भएको िथयो येशूका भक्त िःटफनलाई ससुमाचारको खाितर 
मािरयो। त्यसबेलादेिख यहूदीह लाईमाऽ सु मा उपलब्ध गराइएको ससुमाचार 
ितनीह बाट अयहूदी वा अन्य जाितह लाईमा परु् याउने बाटो खलेुको िथयो। 
    दािनएल ९:२४-२७ फेिर पढ्नहुोस।् भिवंयवाणीमा उल्लेख गिरएको 
मसीहको महान ्आशा र ूित ाको बाबजदु पिन यस संसारमा हत्या, िहंसा, 
आत , यु , उदािसनता, िवध्वंस र मािनसको दयमा भइरहने भयावह र 
अिनिँ चताको वातावरण झन ्झन ्चिकर् रहेको हामी पढ्दछ । जीवनको यःतो 
िबपि मा पिन परमेँ वरूित हनु ुपन आशा अझ पल्हाइ नै रहेको छ भनेर हामी 
आफैलाई र अ लाई कसरी िवँ वःत पान? हेन ुर्होस ्"२४ 'ितॆो जाित र ितॆो 
पिवऽ सहरको िनिम् त अपराध खतम पानर्, पाप समाप् त गनर्, दुं  टताको लािग 
ूायिँ चत गनर्, अनन् त धािमर्कता ल् याउन, दशर्न र अगमवाणीलाई मोहोर 
लगाएर बन् द गनर् र महापिवऽः थानलाई अिभषके गनर् स री 'सातह 'को आदेश 
तोिकएको छ। २५ 'यो जान र बझु, य शलेमको पनुः थार्पन र पनुिनर्मार्ण गनर् 
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यो आदेश जारी गरेको समयदेिख अिभिषक्त जन, अथार्त ् एक शासक 
नआउञ् जेलसम् म सात 'सातह ' र बयस ी 'सातह ' हनेुछन ्। गल् ली र 
सु ङह सिहत यसको पनुिनर्मार्ण हनेुछ, तर द:ुखको समयमा। २६ बयस ी 
'सातह ' पिछ ती अिभिषक्त जन हटाइनेछन ् र ितनीसँग केही पिन रहनेछैन। 
शासकका मािनसह  आएर त् यस सहर र पिवऽः थानलाई िवनाश गनछन ्। अन् त 
बाढ़ीझ आउनेछ: लड़ाइँ अन् तसम् म रहनेछ, र उजाड़ अवः थाह को आदेश 
जारी भएको छ। २७ धेरै जनािसत एक 'सात' को लािग ितनले एउटा 
करारको सदर गनछन ्। 'सात'को बीचमा ितनले बिलदान र भेटीलाई समाप् त 
गनछन ्। अिन मिन् दरको एक भागमा ितनले िवनाशकारी घिृणत थोक खड़ा 
गनछन ्, जबसम् म ितनीमािथ आदेश गिरएको अन् त खन् याइनेछैन।" (दािनएल 
९:२४-२७)। 
 

उपसंहार:  
दािनएल ९:२४-२७को ७० हप् ताको भिवंयवाणी दािनएल ८:१४मा उल्लेख 
गिरएको २३०० वषर्को भिवंयवाणीसँग कसरी गाँिसएको छ भनेर तलको 
िचऽले देखाउँछ। यिद तपाईँले २३०० वषर्को भिवंयवाणी ई.पू. ४५७देिख 
सु भएको िथयो भ े ानलाई बझु्न सक्नभुयो भने त्यो भिवंयवाणीको अन्त 
सन ् १८४४मा भएको थाहा पाउनहुनेुछ (अिःतत्व नभएको शनु्य वषर्लाई 
हटाउनपुछर् भनेर सिम्झनपुछर्)। वा तपाईँले बाँकीभएको १८१० वषर् सन ्
३४देिख ग ुभयो भने (२३००बाट ४९० घटाएर) तपाईँले सन १८४४मा 
परु् याउनहुनेुछ। यस तकर् ले हामी यो ठोकुवा गरेर भ  सक्छ  िक दािनएल 
८:१४मा उल्लेख गिरएको पिवऽ मिन्दरको शु ीकरण वा प:ुनअपर्ण 
१८४४देिख सु भएको िथयो।  
   सन ्१८४४को िमित दािनएल ७ र ८मा उल्लेख गिरएको िमितसँग 
कसरी िमल्छ भनेर पिन हामीले हेर् य । अथार्त ्दािनएल ७मा उल्लेख गिरएको 
न्याय अदालत बसेको ँय दािनएल ८मा उल्लेख गिरएको ःवगर्को पिवऽ 
मिन्दरको शु ीकरण वा प:ुन अपर्ण एउटै हो। यो ँय दािनएल ७:२५ले 
उल्लेख गरेको १२६० सम्म परमेँ वरका जनह लाई िदइने सतावट र यातना 
पिछ हनेुछ  भनेर देखाइएको िथयो तर येशूको दोॐो आगमनभन्दा अिघ र 
उहाँको अनन्तको राज्य ःथापना हनुभुन्दा अिघ मिन्दरको शु ीकरण भएको वा 
न्याियक अदालत बसेको िथयो। 
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िचन्तनमनन:् 
 अ.  २३०० िदनको भिवंयवाणी र ७० हप् ताको भिवंयवाणी 

एउटै भिवंयवाणी हो भनेर  बाइबलका िव  वा िव ानह ले 
भनेको िठकै हो। ितनीह ले िकन यो भने? यो तकर् लाई सही 
ठा  तपाईँले के ूमाण िदन सक्नहुनु्छ? 

 आ.   दािनएलले अध्याय ९मा उल्लेख गिरएका िबिन्तूाथर्नाबाट 
हामी के िसक्नसक्छ  जसले गदार् हामीह कै ूाथर्ना जीवनमा 
लाग ुगराउन सक्छ ? 

 इ.  हाॆो िनिम्त येशू बिल हनुभुएको सत्य नै हाॆो एकमाऽ आशा 
हो। यसले हामीह लाई कसरी नॆ बनाउनपुदर्छ वा अ ूित 
अझ माया दया क णा र क्षमाशील ब  कसरी सघाउँछ? 
लूका ७:३६-५०मा उल्लेख गिरएको िववरणबाट हामी के 
िसक्न सक्छ ? हेन ुर्होस ् "३६ फिरसीह मध् ये एक जनाले 
उहाँलाई भोजन गनर् िनम् तो िदए, र उहाँ त् यस फिरसीको 
घरमा गएर खान बः नभुयो। ३७ त् यस सहरमा एउटी पापी 
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ः ऽी िथई। फिरसीको घरमा येशू खान बः नभुएको छ भन् ने 
सनेुर,  एउटा िस मरमरको शीशीमा अ र िलएर त् यो त् यहाँ 
आई, ३८ र पिछिल्तरबाट उहाँका पाउनेर उिभएर, दैँ 
उहाँका पाउ आसँलेु िभजाउन लागी, र आफ् नो िशरका 
कपालले पु  दै उहाँका पाउलाई चमु् बन गरी, र त् यो अ र 
घः न लागी। ३९ उहाँलाई िनम् तो गन फिरसीले यो देखेर 
मनमनै यसो भन् न लागे, “ियनी अगमवक्ता हुँदा हनु ् ता 
ियनलाई छुने को र कः ती ः ऽी हो भनी ियनले जान् नेिथए, 

िकनिक यो त पापीनी हो।”  ४० येशूले त् यस फिरसीलाई 
भन् नभुयो, “ए िसमोन, ितमीलाई केही भन् न ुछ।”  ितनले भने, 

“गु ज् यू, भन् नहुोस ्।”  ४१ “कोही साहूकारका दईु ऋणीह  
िथए, एउटाले पाँच सय िपया ँर अकार्ले पचास िपया ँऋण 
िलएका िथए। ४२ तर ितनीह िसत ितन केही नहुँदा ितनले 
दवैुलाई माफी िदए। यसकारण भन त, यी दईुमध् ये 
कुनचािहँले ितनलाई बढ़ी ूमे गनछ?”  ४३ िसमोनले भने, “म 
ठान् छु, जसले बढ़ी क्षमा पायो।” उहाँले ितनलाई भन् नभुयो, 
“ितमीले ठीकै िवचार गरेका छौ।” ४४ अिन त् यस ः ऽीितर 
फकर उहाँले िसमोनलाई भन् नभुयो, “यस ः ऽीलाई देख् तछौ? म 
ितॆो घरिभऽ आए,ँ तर ितमीले मलाई पाउ धनेु पानी िदएनौ, 
तर यसले मेरा पाउ आसँलेु िभजाई, र आफ् ना केशले पछुी। 
४५ ितमीले मलाई चमु् बन गरेनौ, तर यसले त, यहाँ म 
आएदेिख, मेरा पाउ चमु् बन गनर् छोड़ेकी छैन। ४६ ितमीले 
मेरो िशरमा तेल घिसिदएनौ, तर यसले त मेरा खु ामा अ र 
घसेकी छे। ४७ यसकारण म ितमीलाई भन् दछु, यसका पाप, 

जो धेरै छन ्, क्षमा भएका छन ्, िकनिक यस ः ऽीले बढ़ी ूमे 
देखाई। तर जसलाई थोरै क्षमा गिरन् छ, त् यसले थोरै ूमे 
गदर्छ।”  ४८ अिन उहाँले त् यस ः ऽीलाई भन् नभुयो, “ितॆा 
पाप क्षमा भएका छन ्।”  ४९ खान बः नेह ले आपसमा भन् न 
लागे, “पाप क्षमा गन ियनीचािहँ को हनु ्?”  ५० उहाँले त् यस 
ः ऽीलाई भन् नभुयो, “ितॆो िवँ वासले ितमीलाई बचाएको छ, 

शािन् तसाथ जाऊ।”   
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 ई.  दािनएलले ूाथर्ना गदार् र आफ्नो आशा पिहल्याउँदा त्यसको 
केन्ििवन्द ु पिवऽ धमर्शा  भएको हेन ुर्होस।् उनको रा को 
िवध्वंस भएको िथयो, शऽदेुशले आबमण गरेर यहूदीह लाई 
परा  पारेको िथयो, मािनसह ले िवदेशमा ूवासी जीवन 
िबताउनपुरेको िथयो, सारा भिूम बबार्दीको अवःथामा िथयो र 
यहूदीह को आःथाको  केन्ििवन्द ुपिवऽ सहर ध्वःत भएको 
िथयो। य िप, ती सबैको बाबजदु पिन मािनसह  आफ्नो 
मातभृिूममा फिकर् नेछन ्भ  ेआशा दािनएलले राखेका िथए। 
बाइबल र बाइबलमा उल्लेख गिरएका ूित ाह बाट बाहेक 
उनले त्यो आशा कहाँबाट पाए होलान?् हामीमा भएको आशा 
र पिवऽ धमर्शासा मा िदइएको ूित ाह ले हामी िजइरहन 
चाहन्छ  भने िनरन्तर पमा परमेँ वरको वचन वा बाइबल 
पढ्नपुन खाँचो रहेछ भनेर दािनएलको अनभुवबाट हामीले 
कसरी िसक्नपुछर्? 
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कथा १० 

आ ोलाको एयरपोटर्मा ःवगर्दूत 

आन्द्र्य ुमेकिचःनी 
 

के एयरपोटर्मा ःवगर्दूतह  बःछन?् 

        एउटा िटएएजी आ ोलन हवाई जहाजले मलाई एकिदन बेलकुा 
अिृकी देश आ ोलाको राजधानी लवुान्डामा झािरिदयो। त्यसबेला मैले त्यस 
एयरपोटर्मा अक  हवाईजहाज पबन दईु घन्टा कुनुर्परेको िथयो। म टापहु को 
रा  सावटोमे र िूनिसपीमा िमशन कथाह  जम्मा गनर् जाँदै िथए।ँ 

जब समय आयो मैले हवाई जहाज चढ्ने पास पाए ँ र अ  जःतै म पिन 
जहाज चढ्नेह को  लामो पिङ् क्तको बीचमा उिभए।ँ जब म जहाज चढ्न पास 
िदँदै िथए ँ तब पास िलने व्यिक्तले मलाई केही क्षण पखर् भिनन।् मलाई 
असिजलो लागेकोले मैले जानेको पोचर्यूिगज भाषामा केही बोल जनु उनले 
बिुझनन।् उनले निजकैको सरुक्षा गाडर्लाई बोलाएर भिनन ्िक मैले २० िमनेट 
पखर्नपुछर्। 

   २० िमनेट पिछ मेरो बोिडर्  पासलाई हवाईजहाजकी कमर्चारीले 
ःवीकार गिरन ् र म जहाज उड्ने कोठामा मािनसह को हलु भएको ठाउँमा 
१५ िमनेट उिभन पगु। त्यपिछ हवाईजहाजको कमर्चारीले "साओ टोमे" भनेर 
िचच्याइन ्र म हवाई जहाज चढ्ने भरे मा ओल्हर्न थाल। तर त्यहाँ पिन मेरो 
बोिडर्  पासलाई अःवीकार गिरयो। त्यसबेला पिन मैले भनेको कुरा कमर्चारीले 
बझेुनन ्र अक  २० िमनेट पखर्नपुलार् भनेर कुर। 

   अ  याऽहु  भरे मा झरे। अिन थोरै याऽहु माऽ कोठामा बाँकी 
िथए।त्यसकारण म पिन तल ओल्ह। तर कसैले पिन मेरो बोिडर्  पासको चेक 
गरेनन।् मैले जहाज चढ्न जाने बसको िनिम्त अ ह सँगै बसेर पख। तर 
केही िमनेट भयो हवाई जहाज सम्म लाने कुनै पिन बस आएन। अिन एक 
जना यवुा मेरो झोला बोक्दै मेरो अगािड उिभयो। ऊ लाइनको पछािड िकन 
उिभएन भनेर मैले  सोच। केही िमनेट पिछ उसले मलाई हेरेर भन्यो "मेरो 
अङ्मजेी।"  उसले पो ुर्िगज भाषामाऽ जानेको रहेछ भनेर मैले अनमुान गर 
िकनभने उसले भनेको मैले बझेुको िथइन।ँ  त्यस यवुकले हामीितर हेरेर 
अङ्मजेी भाषामा करायो "यो पिङ्क्त त पो ुर्गाल जाने याऽहु को हो। साओ 
टोमो जाने ढोका उताितर छ" भनेर देखायो।  

१6३-१



    "धन्यवाद" भनेर म कराए ँर उसले भनेको ढोकाितर म गए।ँ त्यहा ँ
त म जाने हवाईजहाजको बस पखर बसेको रहेछ। म ह  न प  बसमा 
चढ। बस जहाजिनर आएर रोिकयो। अिन बसबाट ओल् हर म जहाज चढ।  

   म जहाजको िसटमा बस। जहाजमा मािनसह  धेरै िथएनन।् अिन 
एयरपोटर्मा रहेको अपिरिचत यवुाको बारेमा मैले सोच। मैले अङ्मजेी जानेको 
भनेर उसले कसरी थाहा पायो? म किहल्यै कसैसँग बोलेक िथइँन। मकहाँ 
जाँदै छु सो उसलाई कसरी थाहा भयो? मेरो बोिडर् पास मेरो खल्तीमा िथयो। 
त्यो हलुमा उसले मलाईमाऽ िकन औलँ्यायो? 

   जब म साओ टोमेमा आइपगु तब मेरो घट्ना ःथानीय चचर्को अगवुा 
इिलसी आर. जेिभएरलाई भन। परमेँ वरले ःवगर्दूतलाई त्यहाँ पठाउनभुएको 
िथयो भनेर उनले भने। यिद मैले िठक हवाईजहाजमा चढ्न नसकेको भए मैले 
लवुान्डामा ितन िदन पखर्नपुथ्य । साओ टोमेमा लवुान्डाबाट हप् ताको केवल 
ितन पल्टमाऽ जहाज उड्छ। मलाई यो श ा छैन िक एयरपोटर् ःवगर्दूतह को 
घर हो। 
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