
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

यस अध्यायका मूल पदह : दािनएल ११, दािनएल ८:२-८, २०-२२, यशैया 
४६:९,१०, दािनएल ८:८,९ र म ी २७:३३:५०। 

यस अध्यायको मूल सार पद: "बिु मान ्ह मध् ये केही लड्नेछन,् यसरी ितनीह  
अन् तको िदनसम् मको लािग खािरऊन ्, शु  पािरऊन ् र दागरिहत बनाइऊन ्, 
िकनभने त् यो िदन तोिकएको समयमा आउनेछ।" (दािनएल ११:३५ 
पान्तिरत)।  

     जब हामी चनुौितपूणर् दािनएल ११ अध्याय पढ्न सु  गछ  तब त्यो 
भन्दा अिघ केही मह वपूणर् िवषयमा ध्यान िदन ुज री हनु्छ। 

   ूथमत:, दािनएल ११ अध्याय दािनएलले िदएको पिहलेको 
भिवंयवाणीको पेखाह सँग  िमल्दछ। अध्याय २,७,८ र ९ जःतै दािनएल 
११को भिवंयवाणीको सन्देश अगमवक्ताका िदनह देिख यगुको अन्तसम्म 
लिम्बएको हनु्छ। दोॐोमा, बमव मा उदय भएका िवँ वका शिक्तह ले 
ूायजसो परमेँ वरका जनह लाई दवाएका हनु्छन।् तेॐोमा, अगमवाणीको 
ूत्येक परेखाको चरमिबन्द ुखिुशयािलसाथ अन्त्य भएको पाइन्छ। दािनएल 
२मा भयानक मूितर् वा शािलकलाई पत्थरले चक् नाचरु पादर्छ, दािनएल ७मा 
मािनसको पऽुले राज्य पाउँदछ र दािनएल ८ र ९मा मसीहको कामले गदार् 
ःवगर्मा भएको पिवऽ मिन्दरको पनु:अपर्ण वा शु ीकरण गिरन्छ। 

   अध्याय ११ ितन आधारभतू िवषयह लाई प ाएको छ। पिहलोमा: 
यस अध्यायको सु  पिसर्या वा फारसका राजाह बाट हनु्छ र ितनीह को 
अन्त्य र यगुको अन्त्यको बारेमा चचार् गदर्छ। त्यसबेला उ रका राजाले 
परमेँ वरको पिवऽ पहाडमािथ आबमण गदर्छ। दोॐो, उ र र दिक्षणका 
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राजाह को बीचमा हनेु यु को बममा परमेँ वरका जनह लाई कसरी ूभाव 
पाछर्  भनेर बयान गिरएको छ। तेॐो, जब उ रको राजालाई "मिहिमत पिवऽ 
पहाड"ले (दािनएल ११:४५) सदाको िनिम्त अन्त गराउँछ तब खशुीको 
सन्देश िदँदै त्यो अध्यायलाई िनंकषर्मा परु् याउँछ। यःतो सकारात्मक 
िनंकषर्ले यो देखाउँछ िक यस संसारमा हनेु सबै खालका खराब र दु  
तत्वह को अन्त्य हनेुछ र परमेँ वरको अनन्तको राज्य ःथापना हनेुछ। 
 

१. पिसर्या वा फारस र िमसको बारेमा भिवंयवाणीह  

       दािनएल ११:१-४मा हामी के पढ्छ  जसले दािनएलका अगािडका 
केही भिवंयवाणीह लाई याद िदलाउँछ। हेन ुर्होस ् "१ “मादी दाराको ूथम 
वषर्मा उनलाई मदत गनर् र रक्षा गनर् म खड़ा भए।ँ  २ “अब म ितमीलाई 
सत् य कुरा बताउँछु: फारसका अ  तीन राजाह  देखा पनछन ् र त् यसपिछ ती 
सबैभन् दा धनी अकार् चौथा पिन िनः कनेछन ्। जब उनले आफ् नो सम् पि ारा 
शिक्त ूाप् त गनछन ्, उनले सबैलाई मीस राज् यको िव  उक् साउनेछन ्। ३ 
त् यसपिछ एक जना शिक्तशाली राजा खड़ा हनेुछन ्, जसले आफ् नो ठूलो शिक्तसाथ 
शासन गनछन ् र जे मन लाग् यो त् यही गनछन ्। ४ उनी खड़ा भएपिछ, उनको 
साॆाज् य टुिबनेछ र ः वगर्का चार बतासितर बाँिड़नेछ। त् यो उनका सन् तानह ले 
पाउनछैेनन ्, न त उनले चलाएको अिधकार त् यसको हनेुछ, िकनभने उनको 
साॆाज् य जरैसमेत उखेिलनेछ र अ लाई िदइनेछ।"  

   तीन जना राजाह  फारसी वा पिसर्याबाट उदय हनेुछन ् भनेर 
दािनएललाई गािॄएलले बताउँछन।् ती तीन राजापिछ चौथो राजा हनेुछ जो 
सबैभन्दा धनी हनेुछ र िमसलाई िरस उठाउनेछ। कोरेश वा साइरस राजापिछ 
तीन जना राजाह ले एक पिछ अक  गद शासन गरेका िथए: क्यािम्बयिसस 
(ई.पू.  ५३०-५२२), फाल्स ःमरिडस (ई.पू. ५२२) र दािरयस वा दारा एक 
(ई.पू. ५२२-४८६)। चौथो राजा जरेक्सेस जसलाई एःथरको पःुतकमा 
अहेसारस भनेर कहलाइन्छ। उनी धेरै धनी िथए (एःथर १:१-७) र िमसलाई 
हमला गनर् आफ्नै सैिनकह लाई पठाएका िथए। यो भिवंयवाणी गरे अनसुारै 
भएको िथयो। तर उनी  जितसकैु शिक्तशाली भएतापिन िमसका थोरै महसरु 
सैिनकह ले ूितकार गरेका िथए। 

   दािनएल ११:३ अनसुार उदय हनेु राजा अलेकजेण्डर महान ्अत्यन्तै 
शिक्तशाली राजा िथए। पौरािणक संसारमा उनी अत्यन्तै शिक्तशाली र 

१८0 



सवर्मान्य शासक िथए। उनको मतृ्य ुकेवल ३२ वषर्को उमेरमा भएको िथयो। 
उनी पिछ उनको िवँ वसाॆाज्य कसले सम्हाल्ने भ े उ रािधकारी उनले 
छोडेका िथएनन।् त्यसले गदार् उनको राज्य चार जना सेनापितह को बीचमा 
िबभािजत भएको िथयो। सेल्यकसले िसिरया र मेसोपोटािमया, पटोल्मीले 
इिजप्ट, िलसीमाकसले ासे र एिशया माइनरका केही भागह  र क्यासान्दरले 
म्यासडोिनया र िमसको शासन हातमा पारेका िथए। 

देहायका पदह  पढ्नहुोस।्यहाँ उल्लेख गिरएको शिक्त अलेकजेण्डर 
महान ् नै हनु ्भनेर तलुनात्मक पमा हेरेर कसरी ठम्याउने? हेन ुर्होस,् दािनएल 
११:२-४: "२ “अब म ितमीलाई सत् य कुरा बताउँछु: फारसका अ  तीन 
राजाह  देखा पनछन ् र त् यसपिछ ती सबैभन् दा धनी अकार् चौथा पिन 
िनः कनेछन ्। जब उनले आफ् नो सम् पि ारा शिक्त ूाप् त गनछन ्, उनले सबैलाई 
मीस राज् यको िव  उक् साउनेछन ्। ३ त् यसपिछ एक जना शिक्तशाली राजा 
खड़ा हनेुछन ्, जसले आफ् नो ठूलो शिक्तसाथ शासन गनछन ् र जे मन लाग् यो 
त् यही गनछन ्। ४ उनी खड़ा भएपिछ, उनको साॆाज् य टुिबनेछ र ः वगर्का चार 
बतासितर बाँिड़नेछ। त् यो उनका सन् तानह ले पाउनेछैनन ्, न त उनले चलाएको 
अिधकार त् यसको हनेुछ, िकनभने उनको साॆाज् य जरैसमेत उखेिलनेछ र 
अ लाई िदइनेछ।", ८:३-८ "३ मैले हेर, र मेरो साम ु नहरको छेउमा 
उिभरहेको दईु सीङ भएको एउटा भेड़ा िथयो, र ती सीङह  लामा िथए। तीमध् ये 
एउटा अक भन् दा लामो िथयो, तर त् यो पिछ उॆकेो िथयो। ४ त् यो भेड़ाले 
पिँ चम र उ र र दिक्षणितर हािनरहेको मैले हेर। त् यसको िव मा कोही पिन 
खड़ा हनु सकेन र कसैले पिन त् यसको शिक्तबाट छुटाउन सकेन। त् यसले जे 
इच् छा लाग् यो, त् यही गर् यो र महान ् बन् यो।  ५ जसै मैले यसबारे िवचार 
गदिथए,ँ अचानक आखँाह का बीचमा एउटा िवशेष सीङ भएको एउटा बोका 
जिमनलाई नछोईकन पूरा पथृ् वीलाई पार गद पिँ चमबाट आयो। ६ मैले देखेको 
नहरको छेउमा खड़ा भएको दईु सीडे भेड़ाितर त् यो आयो र ठूलो झकले 
त् यसलाई हान् यो। ७ रीसले चरू भई त् यसले भेड़ालाई आबमण गरी हानेर 
त् यसका दईु वटै सीङ भाँिचिदएको मैले देख। त् यसको िव  खड़ा हनु त् यो 
भेड़ा शिक्तहीन िथयो। त् यस बोकाले त् यसलाई जिमनमा पछािरिदयो र त् यसमािथ 
टेक् यो, र त ् यसको शिक्तबाट भेड़ालाई छुटाउन कसैले पिन सकेन। ८ त् यो बोका 
अित ठूलो भयो, तर त् यसका शिक्तको चरम सीमामा त् यसको िवशाल सीङ 
भाँिचयो र त् यसको स ामा आकाशका चारै बतासतफर्  िवशेष िसङह  उॆ।े" र 
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२०-२२ "२० ितमीले देखेको त् यस दईु सीडे भेड़ाले मादी र फारसका 
राजाह लाई जनाउँछ। २१ त् यो र ले ढाकेको बोकाचािहँ मीसको राजा हो, र 
त् यसका आखँाका बीचमा भएको ठूलो सीङ त् यसको ूथम राजा हो। २२ त् यस 
भाँिचएको सीङको स ामा उॆकेा चार सीङह चािहँ त् यसैबाट िनः केका चार 
राज् यह  हनु ्, तर पिहलो राज् यजः तो ती बिलया हनेुछैनन ्।" 

      यहाँ िदइएका िविभ  नाउँह : िमितह , ःथानह  र ऐितहािसक 
घट्नाबाट हामी के िसक्छ ? पिहलो त, परमेँ वरका दूतले भिवंयवाणी गरे 
अनसुार भिवंयवाणी पूरा भएको छ। परमेँ वरको वचन किहल्यै पिन खेर 
जादैन। दोॐो, हाॆो परमेँ वर इितहासको ूभ ु वा ःवामी हनुहुनु्छ। यस 
संसारमा चलेका राजनैितक शिक्त, अगवुा र राज्यह  कुनै बादशाह, िनरं ुश 
शासक वा अनेक  दशर्न, वाद र सपना बोकेका राजनेता वा दाशर्िनकह का 
ूभावले चिलरहेका छन ्भ े हामी सोच्दछ । तर यस संसारका इितहासका 
पाङ्माह  परमेँ वरको उ ेँय अनसुार चलाउने आिखरी िजम्मा उहाँकै हो 
भनेर बाइबलले ूकट गदर्छ। पिछ यस पथृ्वीमा भएका अवािन्छत तत्व वा 
पाप, अधमर् अन्याय, अत्याचार दु  आिदको अन्त्य भएरै छोड्छ र परमेँ वरको 
राज्य सदाको िनिम्त ःथापना हनेुछ। 
 

२. िसिरया र इिजप्टको बारेमा भिवंयवाणी  

               दािनएल ११:५-१४मा के कुरो ूं ाइएको छ? हेन ुर्होस,् "५ 
“दिक्षणका राजा बिलया हनेुछन ्, तर उनका सेनापितह मध् ये एक जना उनीभन् दा 
अझ बिलया हनेुछन ् र ठूलो शिक्तसाथ ितनले आफ् नै राज् यको शासन गनछन ्। 
६ केही वषर्पिछ उनीह  िमऽ बन् नेछन ्। एउटा सन ्िध गनर्का लािग दिक्षणका 
राजाकी छोरी उ रका राजाकहाँ जानेिछन ्, तर ितनले आफ् नो शिक्त कायम 
गनछैनन ्, र उनी र उनको शिक्त िदगो रहनेछैनन ्। ती िदनमा ितनका राजकीय 
रक्षकह  र ितनका िपता र ितनका समथर्कका साथ ितनी सिुम् पइनेिछन ्। ७ 
“ितनको ः थान िलनका िनिम् त एक जना ितनको वंशबाट उ  नेछन ्। उनले 
उ रका राजाको सैन् य शिक्तमािथ आबमण गनछन ् र उनको िकल् लािभऽ ूवेश 
गनछन ्। उनले ितनीह का िव  लड़ाइँ गनछन ् र िवजयी हनेुछन ्। ८ उनले 
ितनीह का देवताह , ितनीह का फलामे मूितर्ह  र चाँदी र सनुका बहमूुल् य 
भाँड़ाकँुड़ाह  पिन जफत गनछन ् र िमौदेशितर लैजानेछन ्। केही वषर्का लािग 
उनले उ रका राजालाई छो  नेछन ्। ९ तब उ रका राजाले दिक्षणका राजाको 
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राज् यमािथ हमला गनछन ् तर उनी आफ् नै देशमा फकर् नेछन ्। १० उनका 
छोराह ले लड़ाइँको लािग तयार गनछन ् र िवशाल सेना जम् मा गनछन ्, जसले 
रोक् न नसक् ने बाढ़ले झ िजत् दै िकल् लासम् मै लड़ाइँ परु् याउनछे।  ११ “तब 
दिक्षणका राजा बोिधत भएर उ रका राजाको िव मा लड़ाइँ गनर् िनः कनेछन ्, 
जसले ठूलो सेना उठाउनेछन ् तर त् यो सेना हानछ। १२ जब त् यो सेना लिगन् छ, 

दिक्षणका राजाले घमण् डले फुलेर हजार लाई मानछन ्, तैपिन उनी िवजयी 
रहनेछैनन ्। १३ िकनभने उ रका राजाले पिहलोभन् दा ठूलो सेना तयार गनछन ् 
र केही वषर्पिछ उसले सामानले ससुिज् जत एउटा ठूलो भय र सेनािसत अिग 
ब  नेछन ्। १४ “ती िदनह मा धेरै जना दिक्षणका राजाको िव मा 
उ  नेछन ्। यो दशर्न पूरा गनर् ितॆो आफ् नै जाितका मािनसह मध् येबाटै 
िहंसात् मक मािनसह  िनः कनेछन ् तर सफल हनेुछैनन ्।" 

    िवँ विवख्यात बीर कहलाइएका र  चबवतीर्  िवँ वसॆाट 
अलेकजेण्डर महानको केवल ३२ वषर्को उमेरमा मतृ्यभुएपिछ उनको ठूलो 
मीस साॆाज्य उनका चार जना सेनापितह ले  राज्य गनर् चार भाग लगाएका 
िथए। ती मध्ये दईु जना सेल्यकुसले िसिरयामा राज गरे जनु उ रितर िथयो 
भने प्टोल्मीले दिक्षणमा रहेको इिजप्ट वा िमौ देशामा आफ्नो अिधकार 
जमाए। 

   ती दईु बंशका मािनसह  अथार्त ्उ र र दिक्षणी रा ह को बीचमा 
भएको यु  दािनएल ११:५-१४मा भिवंयवाणी गरे अनसुार नै पूरा भएको 
िथयो भनेर ूायजसो बाइबलका सबै िव ानह ले बझेुका छन।् भिवंयवाणी 
अनसुार नै ती दईु बंशह ले िबवाह ारा एक हनेु ूयास गनछन ् तर 
ितनीह को एकता केवल थोरै समयको िनिम्त माऽ हनु्छ भनेर दािनएल 
११:६मा भिवंयवाणी गिरएको छ। सेल्यकुस ूथमको नाती आिन्टओकस 
दोॐो िथयोज (ई. पू. २६१-२४६)मा इिजप् टका राजा प्टोल्मी दोॐो 
िफलाडेल्फसकी छोरी बिनर्ससँग िववाह गरेका िथए भनेर इितहासले हामीलाई 
बताउँदछ। तर ितनीह को बीचमा गठबन्धन धेरै समयसम्म रहेन र 
परमेँ वरका जनह  समावेश भएको झगडामा ितनीह  मिुछएका िथए। 
त्यसकारण दािनएल ँयबाट िबलाएको सय  वषर्पिछको दौरानमा परमेँ वरका 
जनह को जीवनलाई असर पन गिर केही मह वपूणर् घट्नाह  हनेुछन ्भनेर 
दािनएल ११ले चचार् गदर्छ। 
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     सायद हामी सोध्नसक्छ  होला, हैन, ूभलेु दािनएललाई संसारको 
त्यस भागमा भएका राज्यह को बीचमा ूभतु्वको िनिम्त हनेु यु को िवःततृ 
िववरण िकन ूकट गनुर्भयो होला? त्यसको कारण सरल छ: ती यु ह ले 
परमेँ वरका जनह लाई ूभाव पाथ। त्यसकारण उहाँका जनह ले के कःता 
धेरै चनुौितह को सामना गनुर्पनछ भनेर परमेँ वरले सय  वषर् अिघ सूिचत 
गनुर्भएको िथयो। परमेँ वर इितहासको पिन परमेँ वर हनुहुनु्छ। जब 
भिवंयवाणीमा िदइएका िववरणह  अनसुार यिद ऐितहािसक वतृान्तह लाई 
तलुना गरेर हेर् य  भने जे जे भएका िथए ती भिवंयवाणी अनसुार नै पूरा भएका 
िथए भनेर हामी बझु्न सक्छ । एक आपसमा यु  गरेर मीक सभ्यताका 
रा ह मा हनेु उथलपथुल वारे भिवंयवाणी गरेर देखाउने परमेँ वर, भिवंयको 
ान भएका परमेँ वर भनेर हामी ःवीकादर्छ । हाॆो िवँ वास, भरोसा र 
आःथाको योग्य उहाँ हनुहुनु्छ। उहाँ महान ्परमेँ वर हनुहुनु्छ। उहा ँमािनसले 
कल्पना गरेर उत्पादन गरेका साना ठूला मूितर् वा भगवान ्हनुहुु । िवँ वमा 
भइरहेको ऐितहािसक घट्नाह  कुन मोडमा जानपुछर् उहाँले नै िनदिशत 
गनुर्हनु्छ भ े माऽ होइन यिद हाॆो जीवनमा उहाँलाई काम गनर् िदय  भने 
उहाँले हाॆो जीवन पिन कुन ्मोडमा जानपुन हो सो िनदिशत गनुर्हनु्छ। 

    यशैया ४६:९,१० पढ्नहुोस।् आधारभतू इसाई िशक्षादीक्षा यी दईु 
पदह मा समावेश भएका छन।् ितनीह बाट हामीले कःतो महान ्आशा पाउन 
सक्छ ? यिद परमेँ वर दयाल,ु मायाल ु र क णामय हनुभुएन भने पद १० 
कःतो भयावह हनेु िथयो होला? हेन ुर्होस:् "९ अिघ-अिघका परुाना कुराह लाई 
सम् झ। म परमेँ वर हुँ, र अ  कोही छैन।ँ म परमेँ वर हुँ, मजः तै अ  कोही 
छैन। १० आिददेिख अन् तसम् मको, र ूाचीन समयदेिख हनु आउनेसम् मको 
जानकारी म िदन् छु। म भन् छु: मेरो अिभूाय ठहनछ, र मैले चाहेको सबै पूरा 
गनछु।"  
 

३. रोम र करारको राजकुमार 
       दािनएल ११:१४-२८मा उल्लेख गिरएका पदह  बझु्न किठन 
भएतापिन त्यहाँ उल्लेख  गिरएका िचऽ वा पह  दािनएलको पःुतकमा अन्त 
कतै पिन उल्लेख गिरएका छन?् हेन ुर्होस ् "१४ “ती िदनह मा धेरै जना 
दिक्षणका राजाको िव मा उ  नेछन ्। यो दशर्न पूरा गनर् ितॆो आफ् नै जाितका 
मािनसह मध् येबाटै िहंसात् मक मािनसह  िनः कनेछन ् तर सफल हनेुछैनन ्। १५ 
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त् यसपिछ उ रका राजा आएर घेरा मचान बनाई पखार्लले घेिरएको सहरलाई 
कब् जा गनछन ्। दिक्षणको सेना त् यसको सामना गनर् शिक्तहीन हनेुछ, ितनीह का 
उत्कृं ट टोलीह  पिन खड़ा हनु सक् नेछैनन ्। १६ आबमणकारीले इच् छा 
लागेअनसुार गनछन ्, कोही पिन उनको िव  खड़ा हनु सक् नेछैन। उनले 
आफैलाई त् यो सनु् दर देशमा बसाल् नेछन ् र उनीिसत त् यसलाई नाश गन शिक्त 
हनेुछ। १७ उनले आफ् नो सम् पूणर् राज् यको शिक्तसाथ आउने िनणर्य गनछन ् र 
दिक्षणका राजासँग सिन् ध गनछन ्। अिन त् यो राज् य परािजत गनर्लाई उनले 
आफ् नी छोरी ितनलाई िववाह गनर् िदनेछन ्, तर उनको योजना सफल हनेुछैन न 
त उनलाई मदत नै हनेुछ। १८ तब उनले आफ् नो ध् यान समिुी िकनारका 
देशह ितर लगाउनेछन ् र तीमध् ये धेरैलाई िलनेछन ्, तर एउटा सेनापितले उनको 
उच् चोपनको अन् त गनछन ् र उनको उच् चोपन उनीमािथ नै फकार्उनेछन ्। १९ 
यसपिछ उनी आफ् नै देशका िकल् लाह तफर्  फकर् नेछन ्, तर फेिर किहल् यै नदेिखने 
गरी उनी ठेस खानेछन ् र पितत हनेुछन ्।  २० राजकीय वैभवलाई कायम 
राख् न उनका उ रािधकारीले एक जना कर उठाउने व् यिक्तलाई पठाउनेछन ्। 
तर केही वषर्मा नै कुनै रीसभाव वा लड़ाइँमा नपरीकनै ियनी नाश गिरनेछन ्। 
२१ “राजकीय सम् मान नपाएको एक ितरः कृत व् यिक्त ारा उनको ः थान 
िलइनेछ। जब मािनसह ले सरुक्षाको महसूस गिररहेका हनेुछन ्, त् यसले त् यस 
राज् यमािथ आबमण गनछ र त् यसले ष  यन् ऽ ारा त् यस राज् यलाई िलनेछ। २२ 
त् यसपिछ त् यसको साम ुएउटा शिक्तशाली सेना खतम पािरनेछ, र साथै करारका 
राजकुमार पिन नाश गिरनेछन ्। २३ त् यससँग सिन् ध गिरसकेपिछ त् यसले 
छलपूणर् तरीकाले काम गनछ र थोरै मािनसह सिहत त् यसले अिधकार 
जमाउनेछ। २४ सबैभन् दा धनी ूान् तह ले सरुक्षाको महसूस गिरराखेको बेला 
त् यसले ितनीह मािथ आबमण गनछ, र त् यसका िपता-पखुार्ह ले नगरेका काम 
त् यसले गनछ। त् यसले लटेुका सामान र सम् पि ह  आफ् नो पिछ लाग् नेह का 
बीचमा बाँ  नेछ। त् यसले िकल् लाह का हारको िनिम् त ष  यन् ऽ गनछ– तर थोरै 
समयको लािग माऽ। २५ “ठूलो सेनाका साथ दिक्षणका राजाको िव  त् यसले 
आफ् नो बल र साहसलाई उ ेिजत पानछ। दिक्षणका राजाले एक िवशाल र 
अत् यन् तै शिक्तशाली सेना उठाएर लड़ाइँ गनछन ्, तर उनको िव मा रिचएका 
ष  यन् ऽको कारण उनी खड़ा हनु सक् नेछैनन ्। २६ उनकै खाना खानेह ले 
उनलाई नं ट पानर् ूयत् न गनछन ्। उनको सेना पराः त गिरनेछ र धेरै जना 
लड़ाइँमा मनछन ्। २७ ती दईु राजाह  दुं  ट दय िलएर एउटै टेिबलमा बसेर 
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एक-अकार्सँग झूट बोल् नेछन ्, तर कुनै लाभ िमल् नेछैन, िकनभने अन् तको िदनचािहँ 
तोिकएको समयमा नै आउनेछ। २८ ठूलो सम् पि को साथ उ रको राजा 
आफ् नै देशमा फकर् नेछ, तर त् यसको दय पिवऽ करारको िव  हनेुछ। त् यसले 
यसको िव  काम गनछ, अिन आफ् नै देशमा फकर् नेछ।" 

     मीसका राजाह को शिक्त मूितर्पूजा गन रोममा सरेको िचऽण दािनएल 
११:१६मा देिखन्छ "आबमणकारीले इच् छा लागेअनसुार गनछन ्, कोही पिन 
उनको िव  खड़ा हनु सक् नेछैन। उनले आफैलाई त् यो सनु् दर देशमा 
बसाल् नेछन ् र उनीिसत त् यसलाई नाश गन शिक्त हनेुछ।" सनु्दरदेश भ ाले 
य शलेमलाई बझुाउँदछ। त्यस क्षऽेमा पौरािणक इॐाएलीह  बसोबास गरेका 
िथए। नयाँ शिक्तले त्यस क्षेऽलाई कब्जा गनछ भनेको सनातन परमेँ वरूित 
ौ ा नराख् ने मूितर्पूजा गन रोमको शिक्तलाई जनाउँछ। सानो िसङले आफ्नो 
शिक्त फैलाउँदै सनु्दर भिूममा फेिलएको भनेर दािनएल ८:९ले पिन त्यही 
घट्नालाई बझुाउँदछ। त्यसकारण य शलेममािथ आबमण गरेर त्यसमािथ 
शासन गन िवँ व शिक्त मूितर्पूजा गन रोम नै हो भनेर हामी ठम्याउन सक्छ । 

     यस धारणालाई सत्य सािवत गनर् बाइबलमा अ  थप ूमाणह  पिन 
छन।् जनतालाई करको भार लगाउने राजा कैसर वा िसजर अगःटस 
हनुपुछर्। उनको राज्यकालमा येशूको जन्म भएको िथयो (तत्कालीन समयमा 
यशूुफ र मिरयमको याऽा किरब १०५ िकलोिमटर िथयो अथार्त ्त्यसको लािग 
ितनीह लाई पाँच िदन जित लागेको िथयो भनेर बाइबलका िव ानह  
बताउँछन ्। ितनीह  नासरथबाट यशूुफको पखु ली भिूम बेथलेहममा गएका 
िथए-अनवुादकको खोज)। 

    भिवंयवाणी अनसुार ती शासक पिछ ितरःकृत वा नैितक पतन र ॅ  
(दािनएल ११:२०) भएका राजाले शासन गनछन ्भनेर उल्लेख गिरएको छ। 
अगःटसपिछ उनको धमर्पऽु टाइबेिरयसले राज्य गरेका िथए भनेर इितहासले 
बताउँछ। टाइबेिरयस सन्की, ॅ  र कसैले मननपराउने राजा भनेर 
कहलाइन्छन।् 

   मह वपूणर् िवषय त के िथयो भने बाइबलमा उल्लेख गिरए अनसुार 
यही टाइबेिरसकै शासनकालमा "करारको राजकुमारलाई" नाश गनछन ् वा 
टुबाउनेछन ्भनेर उल्लेख गिरएको छ (दािनएल ११:२२)। यो येशू भी को 
मतृ्य ुबुसमा हनेुछ भनेर जनाइएको िथयो भ े ःप  छ। उहाँलाई "राजकुमार 
मसीह" भनेर पिन सम्बोधन गिरएको छ (दािनएल ९:२५, म ी २७:३३-
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५०)। सॆा  टाइबेिरयसकै राज्यकालमा येशूलाई मािरएको िथयो। करारको 
राजकुमारलाई के गिरनेछ भनेर भिनए अनसुार भिवंयवाणी पूरा भएकोले 
बाइबलमा लेिखएको भिवंयवाणीका घट्नाह को ूवाह कसरी पूरा भइरहेको 
छ भ े ान परमेँ वरलाई अगावै थाहा िथयो भ े शिक्तशाली ूमाण त्यसले 
देखाउँछ। भिवंयवाणी अनसुार जे जे भयो त्यसमा परमेँ वर िठक हनुहुनु्थ्यो 
भनेर हामीले थाहा पाएकोले भिवंयमा पिन उहाँले भ ुभए अनसुार नै सवै पूरा 
हनेुकुरामा हामी आशावादी, िवँ वःत र िनिँ चत छ । 

    राजनैितक र ऐितहािसक घट्नाह को बीचमा "करारको राजकुमार" 
नासरथको येशूलाई ती पदह मा ूकट गिरएको छ। सबै राजनैितक, आित्मक 
र सामािजक उथलपथुलको बीचमा येशू भी  नै बाइबलको केन्ििवन्द ुहनुभुएको 
हामी कसरी बझु्न सक्छ ? 
 

४. अक  शिक्त   

    िवँ व साॆाज्य मूितर्पूजक रोम पिछ अक  शिक्तको उदय हनु्छ भनेर 
दािनएल ११:२९-३९मा उल्लेख गिरएको छ। त्यो के हो? हेन ुर्होस,् "२९ 
“तोिकएको समयमा त् यसले फेिर दिक्षणमा हमला गनछ, तर यस पल् टको 
पिरणाम पिहलाको भन् दा फरक हनेुछ। ३० पिँ चमी िकनारका देशह बाट 
त् यसको िव मा जहाजह  आउनेछन ्, र त् यसले हरेस खानेछ। तब फकर 
पिवऽ करारको िव मा त् यसले आफ् नो रीस पोख् नेछ। त् यो फकर् नेछ र त् यसले 
पिवऽ करार त् याग् नेह लाई कृपा देखाउनेछ। ३१ “त् यसको सशः ऽ सेना 
मिन् दरको िकल् लालाई िबटुलो पानर् खड़ा हनेुछ र दैिनक बिलदान रोक् नेछ। 
त् यसपिछ ितनीह ले िवनाशकारी घिृणत थोकको ः थापना गनछन ्। ३२ करार 
भ  गनह लाई त् यसले झूठो ूशंसा गरेर ॅं ट पानछ, तर आफ् ना परमेँ वरलाई 
िचन् नेह ले ढ़तासाथ त् यसको िवरोध गनछन ्। ३३ “जो बिु मान ् छन ्, 
ितनीह ले धेरै मािनह लाई िशक्षा िदनेछन ्, य िप केही समयको लािग ितनीह  
तरवारको िशकार बन् नेछन ् वा आगोले जलाइनेछन ् वा कैदमा पनछन ् वा 
लिुटनेछन ्। ३४ जब ितनीह  यसमा ल  नेछन ्, ितनीह ले थोरै सहायता 
पाउनछेन ्, र जो ईमानदार छैनन ्, उनीह  सामेल हनेुछन ्। ३५ बिु मान ्ह मध् ये 
केहीले ठेस खानेछन ्, यसरी ितनीह  अन् तको िदनसम् मको लािग खािरऊन ्, शु  
पािरऊन ् र दागरिहत बनाइऊन ्, िकनभने त् यो िदन तोिकएको समयमा आउनेछ। 
३६ “त् यस राजाले जे मन लाग् यो त् यही गनछ। उसले आफैलाई हरेक देवभन् दा 
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मािथ उचाल् नेछ र देवह का पिन परमेँ वरको िव मा किहल् यै नसिुनएका कुरा 
गनछ। बोधको समय समाप् त नहोउञ् जेल त् यो सफल हनेुछ, िकनभने जे िनँ चय 
गिरएको छ, त् यो पूरा हनैुपछर्। ३७ आफ् ना िपता-पखुार्ह का देवह  वा 
ः ऽीह ले चाएका देवको पिन उसले वाः ता गनछैन, न त उसले कुनै पिन 
देवको वाः ता गछर्, तर त् यसले आफैलाई ती सबैभन् दामािथ उचाल् नेछ। ३८ 
ितनीह का स ा उसले िकल् लाह को एउटा देवतालाई मान गनछ, आफ् ना िपता-
पखुार्ले नजानेको देवतालाई सनु र चाँदी, बहमूुल् य पत् थरह  र दामी उपहारह  
चढ़ाएर मान गनछ। ३९ उसले एक िवदेशी देवताको सहायताले सबैभन् दा 
शिक्तशाली िकल् लाह मािथ आबमण गनछ र उसलाई मान् नेह लाई उसले ठूलो 
सम् मान गनछ। उसले उनीह लाई धेरै मािनसह मािथ शासकह  तलु् याउनेछ र 
एउटा मूल् यमा जिमन िवतरण गनछ।" 

    माथी उल्लेख गिरएको शिक्त नयाँ शिक्त वा ूणाली हो। यसले 
मूितर्पूजक रोमी साॆाज्यको शिक्तलाई केही हदसम्म िनरन्तरता िदनेछ र 
अिघल्लो राजाका केही ःवभावह  िलनेछन।् तर केही पक्षह लाई केलाएर 
हेिरयो भने त्यो शिक्त अ भन्दा फरक देिखन्छ। बाइबलले ःप सँग उल्लेख 
गदर्छ िक "त्यो शिक्त न त पिहलोको जःतो न त पिछको जःतो हनेुछ" 
(दािनएल ११:२९ पान्तिरत)। जब हामी अगािड हेनछ , त्यो शिक्त खास 
गरेर राजनैितक शिक्त नभएर धािमर्क शिक्त हो भनेर पिहल्याउनेछ । िवशेष  
गरेर यसले परमेँ वर र उहाँका जनलाई आबमण गनछ भिनएको छ। यस 
राजाको केही िबयाकलापह लाई हेर । 

   पिहलो त, उसले "पिवऽ करारको िब मा िरस पोख् नेछ" (दािनएल 
११:३०) भिनएको छ। यो परमेँ वरले तजुर्मा गनुर् भएको मिुक्तको करार 
हनुसक्छ जनु त्यस राजाले िवरोध गदर्छ। 

    दोॐो, त्यस राजाले त्यःता बलह  िनकाल्नेछ जसले "पिवऽ 
मिन्दरलाई  ूदिुषत पानछ" र "दैिनक बिललाई" दािनएल ८:११) 
हटाउनेछ। ःवगर्मा रहेको पिवऽ मिन्दरमा येशूको सेवाकायर्को िव मा यसले 
आित्मक आबमण गदर्छ भनेर बझु्न ुआवँयक छ। 

   तेॐो, त्यस शिक्तले परमेँ वरको मिन्दरलाई आबमण गरेर "त्यहा 
नाशवान वा िवनाशकारी घिृणत कुराह " रािखिदनेछ। जब दािनएल ८:१३मा 
उल्लेिखत सानो िसङले गन "उजाड पान िबिोह"सँग तलुना गदार् त्यसको अथर् 

१८८ 



त्यसले परमेँ वरूित हनुपुन ौ ा व धमर्त्याग र िविोहको कामलाई 
औलं्याउँछ। 

   चौथो, त्यस शिक्तले परमेँ वरका जनह लाई सताउनेछ। कितपय 
मैहुँ भ े बाइबल धमर्शा को खरुन्दर िव ान तथा आःथावान मािनसह  
ढल्नेछन ् तर ितनीह लाई ूसोिधत वा  खािरन र शु  गनर् र अन्तको 
समयसम्म सेतो व  लगाइिदन त्यो अवःथामा ितनीह लाई पािरनेछ (दािनएल 
११:३५)। यसलाई िनयाल्दा सानो िसङले सेनाका केही जवानह  वा 
परमेँ वरका जनह  र केही ताराह लाई खसालेर कुिल्चिदनेछ भ े सन्देशलाई 
याद िदलाउँछ (यस सम्बन्धमा दािनएल ८:१०सँग दािनएल ७:२५ तलुना गनुर् 
ज री हनु्छ "ः वगर्का सेनाह सम् म नपगुञु् जेल त् यो (सानो िसङ) ब  दैगयो, र 
त् यसले केही ताराका दललाई तल पथृ् वीमा खसाल् यो र तीमािथ खु ाले 
कुल् च् यो।" (दािनएल ८:१०) र "उसले सव च् चको िव मा बोल् नेछ र 
उहाँका पिवऽ जनह लाई अत् याचार गनछ र ठहर् याइएका समय र 
व् यवः थाह  फेन ूयत् न गनछ। पिवऽ जनह  साढ़े तीन वषर्सम् म उसको 
हातमा सिुम् पइनेछन ्।" (दािनएल ७:२५)) यसलाई अचम्म मा ु हदैुन िकनिक 
त्यो सानो िसङले परमेँ वरको िब मा बडे बडे अपशब्दह  बोल्नेछ भनेर 
पिन तोिकएको छ (दािनएल ७:८ र ७:२५)। 

     दािनएल ७ र ८ अनसुार येशूलाई मान र उहाँका जनह मािथ िवध्वंस 
मच्चाउन ेशिक्त कुन हो भनेर तलुना गरेर ठम्याउन सक्छ । त्सय पिरूआेयमा 
मािनसह ले हामीलाई जनुसकैु सामािजक, दाशर्िनक, राजनैितक आिद दवाव 
िदएर त्यस शिक्तको पिहचानबाट नअलमिलन हामी कसरी िदगो भएर बःने? 
 

५. यगुको अन्तमा हनेु घट्नाह  

     दािनएल ११:४०-४५ पढेर त्यहाँ के भइरहेको छ सो सोच्नहुोस ् " 
४० “अन् तको समयमा दिक्षणका राजाले ऊसँग लड़ाइँ गनछन ्, र उ रको राजा 
रथह , घोड़चढ़ीह  र धेरै जहाजह  िलएर उनको िव मा आधँीझ आउनेछ। 
उसले धेरै देशह लाई आबमण गनछ, ऊ बाढ़ीझ ितनीह मािथ बग् नेछ। ४१ 
उसले त् यस सनु् दर देशलाई पिन हमला गनछ। धेरै देशह को पतन हनेुछ, तर 
एदोम, मोआब र अम् मोनका अगवुाह चािहँ उसको हातबाट बचाइनेछन ्। ४२ 
उसले धेरै देशह मािथ आफ् नो शिक्त फैलाउनेछ, िमौदेश उम् कनेछैन। ४३ 
उसले िलिबयालीह  र कूशीह लाई अधीनमा पारेर िमौदेशका सनु र चाँदी र 
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सबै सम् पि ह  आफ् नो िनयन् ऽणमा िलनेछ। ४४ तर पूवर् र उ रबाट आएका 
खबरह ले उसलाई तसार्उनेछन ् र ऊ अित बोिधत भएर धेरैलाई िवनाश र 
नामेट पानर् अिग ब  नेछ। ४५ उसले त् यस सनु् दर पिवऽ पवर्तमा समिुह का 
बीचमा आफ् ना राजकीय पालह  खड़ा गनछ। तापिन उसको अन् त हनेुछ र 
कसैले पिन उसलाई सहायता गनछैन।" 

    यहाँ िदइएका केही वाक्यह ले मािथको अंशलाई बझुाउन सहयोग 
गदर्छ: "अन्तको समय" भ े कथन केवल दािनएलको पःुतकमामाऽ पाइन्छ 
(दािनएल ८:१७, ११:३५, ४०, १२:४,९)। उक्त दािनएलका 
भिवंयवाणीह लाई केलाएर हेदार् अन्तको समय भनेको सन ्१७९८मा भएको 
पोपतन्ऽको पतनदेिख मरेकाह को पनु त्थान नहञु् जेलसम्म फैिलएको 
समयलाई देखाउँछ (दािनएल १२:२)। 

उ रका राजा: भौगोिलक पमा हेन हो भने यसले सेल्यिुसड बंशलाई देखाउँछ 
तर यसले मूितर्पूजा गन शिक्त र अन्तमा रोमको पोपीय शासनप ितलाई 
देखाउँछ। यथाथर्मा यस कथनमा भौगोिलक क्षेऽलाई नऔलं्याइएको पिरूआेयले 
परमेँ वरका जनह को आित्मक शऽहु लाई देखाउँछ। हामीले यो पिन ख्याल 
गनुर्पछर् िक पूवर्का राजा भनेको सत्य परमेँ वरको नक् कली प हो। यस 
जीवलाई सा ेितक पले बाइबलमा उ रसँग वा िवहानको तारासँग जोडेको 
छ। (यशैया १४:१२ " १२ ए िबहानको तारा, ूभातको पऽु, तँ ः वगर्बाट 
कसरी खसेको छस ्! उिहले जाित-जाितह लाई होच् याउने, तँ कसरी भइँूमा तल 
खसािलइस ्। १३ तले आफ् नो दयमा भिनस ्, “म ः वगर्मा उक् लनेछु। 
परमेँ वरका ताराह भन् दा मािथ म मेरो िसंहासनलाई उच् च पानछु। पिवऽ 
पवर्तको सबैभन् दा उच् च टाकुरामा सभास  को पवर्तमा म िवराजमान हनेुछु। 
१४ म बादलको टुप् पाभन् दा मािथ उक् लनेछु, म आफूलाई सव च् च परमेँ वर 
जि कै बनाउनेछु।" यशैया १४:१२-१४)।  

दिक्षणका राजा: पिहले यो इिजप्टको प्टोलेिमक बंशलाई सम्बोधन गिरएको 
िथयो। यो पिवऽ सहरको दिक्षणितर पदर्छ। तर भिवंयवाणीलाई उघारेर हेदार् 
यसको िनिम्त धािमर्क पक्षबाट हेिरन ुज री छ। यसलाई त्यःता िव ानह सँग 
जोडेर सम्बोधन गिरएको पाइन्छ ती िव ानह मा नािःतकह  पिन पछर्न।् 
ूकाश ११:८मा सम्बोधन गिरएको इिजप्टको बारेमा िटप्पणी गद एलेन जी 
ाइट भ ुहनु्छ "यो नािःतकपना वा परमेँ वरको अिःतत्वलाई नःवीकान ूविृत 
हो।"-द मटे कन्ऽोभसीर्, प.ृ २६९बाट पान्तिरत। 
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  सनु्दरपिवऽ पहाड: परुानो करारमा यो कथनले िसयोन अथार्त ्य शलेमलाई 
जनाउँछ। यो इॐायलीह को मटुु र राजधानी हो। भौगोिलक पमा यो ूित ा 
गिरएको भिूममा अविःथत छ। तर बुसपिछ परमेँ वरका जनह लाई अब 
जातीय र भौगोिलक पमा व्याख्या गिरदैन। त्यसकारण सनु्दर पिवऽ पहाड 
भन्दा परमेँ वरका जनह को ूितत हनु जान्छ जो संसारभिर फैिलएका छन।् 

  त्यसकारण, ती घट्नाह लाई  यसरी अथर् लगाउन सिकन्छ: 
(१) दिक्षणको राजाले उ रको राजामािथ आबमण गदर्छन:् ृान्सको 

जनबािन्तले धमर्लाई मेट्न खोजेको िथयो र पोपलाई बन्धनमा राखेर 
पोपीय शिक्तलाई पराःत गनर् खोजेको िथयो तर असफल भयो। (२) 
उ रको राजाले दिक्षणको राजामािथ आबमण गदर्छन:् पोप र उनका 
गठबन्धनले िनमार्ण गरेका धमर्को शिक्तलाई नािःतक र पराःत 
गिरएका शऽहु  (धािमर्क, राजनैितक, दासर्िनक)को शिक्तले माथ 
गनछ। (एडोम, मोआब र आमोनको ूिति त मािनसह  भाग्नेछन:् 
परमेँ वरका सत्य जनह मा नगिनएका कितपय मािनसह  अिन्तम 
समयमा परमेँ वरको आःथामा आउनेछन।् (४) उ रका राजाले 
पिवऽ पहाडमािथ आबमण गनर् खोज्दछन ् तर त्यस राजाको अन्त्य 
हनेुछ: दु का शिक्तह लाई नाश गिरनेछ र परमेँ वरको राज्यको 
ःथापना गिरनेछ। 
     अन्तमा परमेँ वर र उहाँका जनह  िबजयी हनेुछन ् भ  े
परमेँ वरको वचनले तपाईँलाई कःतो सान्त्वना िमल्दछ? 
 

उपसंहार: 
थप जानकारी: दािनएल ११:२९-३९को बीचमा उल्लेख गिरएको घिृणत 
कुराह को िबनाशलाई सधुारवादी अगवुा इसाई मािटर्न लथुरले पोप, उनका 
िस ान्त वा िशक्षादीक्षा र व्यवहारसँग केही हदमा पिहचान गनुर्लाई रोचक नै 
मा ुपदर्छ। त्यसैले मािटर्न लथुर र अ  धेरै ूोटेःटेन्ट वा सधुारवादी इसाई 
िव ानह ले दािनएल ११सँग दािनएल ७ र ८ िमलाएर त्यसको अथर्लाई पोप 
र उनका िशक्षादीक्षा हनु ्भनेर ःवीकादार् इितहासमा भिवंयवाणी पूरा भएको 
देखाउँछ। यस सन्दभर्मा एलेन जी ाइट भ ुहनु्छ: "राजनैितक रोमको 
साॆाज्यको राज्यूणालीमा रहेको कुनै पिन चचर्ले िववेकको ःवतन्ऽतालाई 
पूणर् पमा धेरै समयसम्म उपभोग गनर् पाएको त िथएन । तर पोपले धािमर्क 
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अिधकारलाई आफ्नो हातमा पान िवितक् कै उनले आफ्नो हात फैलाएर उनलाई 
मा  अःवीकार गन िवँ वासीह लाई धलुोिपठो गनर् खोजेका िथए। उनको 
करकापमा एक एक गरेर चचर्ह ले उनको वा पोपको अधीनमा आत्मसपपर्ण 
गरे।"-द मटे कन्ऽोभसीर्, प.ृ ६२बाट पान्तिरत। 

 

िचन्तनमनन:् 
अ.   यगुको अन्तमा रोम वा पोपतन्ऽले खेल्ने भिूमकालाई बाइबलसम्मत 

नभएको भनेर जानेपिछ कसैको िच  नदखुाइ त्यस िस ान्त िवपरीत 
चल्नेह सँग सम्झौता नगनर् हामीले कसरी िसक्ने? 

आ.  दािनएल ११:३३मा उल्लेख गिरएको छ “जो बिु मान ् छन,्  ितनीह ले 
धेरै मािनह लाई िशक्षा िदनेछन ्,  य िप केही समयको लािग ितनीह  
तरवारको िशकार बन् नेछन ् वा आगोले जलाइनेछन ् वा कैदमा पनछन ् वा 
लिुटनेछन ्।" परमेँ वरका केही जनह को गित के हनेुछ भनेर उपयुर्क्त 
पदले कसरी देखाउँछ?  येशूका कितपय आःथावानह को हत्या 
गिरनभुन्दा अिघ ितनीह ले के गिररहेका िथए भनेर त्यस पदले के 
भन्दछ? वतर्मान समयमा त्यसले के सन्देश िदएको छ? 

इ.   दािनएल ११:३६मा लेिखएको छ: " “त् यस राजाले जे मन लाग् यो 
त् यही गनछ। उसले आफैलाई हरेक देवभन् दा मािथ उचाल् नेछ र 
देवह का पिन परमेँ वरको िव मा किहल् यै नसिुनएका कुरा गनछ। 
बोधको समय समाप् त नहोउञ् जेल त् यो सफल हनेुछ, िकनभने जे िनँ चय 
गिरएको छ, त् यो पूरा हनैुपछर्।" कसको बारेमा यो भिनएको हो? हेन ुर्होस ्
यशैया १४:१२-१७ " १२ ए िबहानको तारा, ूभातको पऽु, तँ ः वगर्बाट 
कसरी खसेको छस ्! उिहले जाित-जाितह लाई होच् याउने, तँ कसरी भइँूमा 
तल खसािलइस ्। १३ तले आफ् नो दयमा भिनस ्,  “म ः वगर्मा 
उक् लनेछु। परमेँ वरका ताराह भन् दा मािथ म मेरो िसंहासनलाई उच् च 
पानछु। पिवऽ पवर्तको सबैभन् दा उच् च टाकुरामा सभास  को पवर्तमा म 
िवराजमान हनेुछु। १४ म बादलको टुप् पाभन् दा मािथ उक् लनेछु,  म 
आफूलाई सव च् च परमेँ वर जि कै बनाउनेछु।” १५ तर तँ िचहानसम् म, 
खाड़लको तल् लो गिहराइसम् मै होच् याइस ्।  १६ तँलाई देख् नेह ले तँलाई 
एक टक लाएर हेनछन ्,  र तेरो भाग् यमािथ ध् यानिसत गनेुर भन् नेछन ्, 
“पथृ् वीलाई हल् लाउने तथा राज् यह लाई थरहरी पान १७ त् यो त् यही 
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मािनस हो,  जसले संसारलाई म भिूम बनायो र त् यसका सहरह लाई 
पराजय गर् यो? कैदीह लाई घर जानलाई निदने के यो त् यही मािनस हो?” 
र २ थेःसोिलिनकी २:१-४ " १ भाइ हो,  हाॆा ूभ ु येशू भीं टका 
आगमनको िवषयमा र उहाँलाई भे  न हामी एकसाथ भेला हनेु िवषयमा 
हामी ितमीह लाई िबन् ती गदर्छ , २ िक कुनै अगमवाणी वा वचन वा कुनै 
पऽले ूभकुो िदन निजक आएको छ भनी बतायो भने,  ती हामीबाट 
आएका भन् ठानेर ितमीह को मन चाँड़ै िवचिलत नहोस ् अथवा ितमीह  
नआि ओ। ३ कसैले कुनै िकिसमले ितमीह लाई धोका नदेओस ्। 
िकनिक पिहले िविोह नभएसम् म पापको मािनस, अथार्त ् सवर्नाशको छोरो 
ूकट नभएसम् म त् यो िदन आउनेछैन। ४ त् यसले ईँ वर कहिलएका सबै 
अथवा पूज् य वः तहु को िवरोध गछर् र तीभन् दा आफैलाई उच् च 
तलु् याउँछ, यहाँसम् म िक आफैलाई परमेँ वर नै घोषणा गरेर परमेँ वरको 
मिन् दरमा त् यो बः छ।" 

ई.   दािनएल ११:२७,२९ र ३५मा "तोिकएको समय" लामोएड 
lammo’d  भिनएको छ। जगतको इितहास परमेँ वरको िनयन्ऽणमा छ 
भनेर त्यसले हामीलाई फेिर कसरी बताउँछ? 
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कथा १२ 

परमेँ वरको वचन सनुाउन ःवयंसेवक हनेु मोह 

ज्वायस 
 

एक िदन सम्पादक आन्द्र्य ु मेकचेसनीले ज्वायसलाई सोधे, "तपाईँ 
ससुमाचार सनुाउन ःवयंसेिवका िकन हनुभुयो?" त्यसको जवाफमा उनले यो 
कथा सनुाइन।् 

   मेरी एउटी िददी िछन।् उनको नाउँ सारा हो। उनी मटुुको रोग 
िलएर जिन्मएकी िथइन।्त्यसूित मेरा हजरुबा र हजरुआमा अत्यन्तै िचिन्तत 
भएका िथए। ितनीह ले उनको िनिम्त आफ्नो देशमा भएका सवै उ म 
अःपतालह  चाहारे। तर कुनै पिन डाक्टरले उनलाई िनको पानर् सकेनन।् 
त्यसकारण मेरा हजरुबा र हजरुआमा हामीले मा े गरेका देउताह को 
मिन्दरमा गय , पूजा गर् य  तर त्यहाँ पिन कसैले उनलाई सहयोग गनर् सकेन। 
अन्तमा आफूले केही गनर् नसकेपिछ डाक्टरले मेरा बाबआुमालाई भने "जे 
भएपिन सारालाई तपाईँह ले सक्दो ःयाहार गनुर्होस।् उनलाई जे खान 
मनलाग्छ वा खेल्न मनलाग्छ त्यही ँिदनहुोस।्र उनलाई खशुी राख् नहुोस।्" 

    एक िदनको कुरा हो जब सारा सात वषर्की भइन ्एक जना सेभेन्थ-डे 
एडभेिन्टःट आफन्त धेरै टाढाबाट हामीलाई भेट्न आउनभुयो। साराको बारेमा 
धेरै िचन्ता गिररहनहुनेु मेरी हजरुआमालाई उनले भिनन ्"यिद तपाईँले येशूलाई 
िवँ वास गनुर्भयो भने तपाईँले आिशष पाउनहुनेुछ।" 

    अक  साबथ मेरी हजरुआमाले मलाई र मेरी िददीलाई चचर्मा 
लानभुयो। चचर्का सबै सदःयह  हाॆो विरपिर झिुम्मए अिन हाॆो र साराको 
िनिम्त ूाथर्ना पिन गिरिदए। 

    केही िदनपिछ सारालाई डाक्टरकहाँ िनयिमत चेक अप गनर् लिगयो। 
त्यसबेला उनी त िनको भइसकेकी रिहिछन।् उनको मटुु त पूणर् पमा स े 
भएको िथयो! डाक्टरले त िवँ वासै गनर् सकेनन।् उनले साराको मटुुमा केही 
िबगार छ िक भनेर धेरै मेिडकल परीक्षण गरे तर साराको मटुुमा केही समःया 
नभएको डाक्टरले वताए। यो त अचम्म र आँ चयर्को काम भएको िथयो! 
    त्यस आँ चयर् कामले मेरो पिरवारको जीव नै पिरवतर्न भयो। मेरी 
हजरुआमा र मेरा हजरुबबुा िनयिमत पमा ूत्येक साबथ चचर्मा जान थाले। 
केही समयपिछ ितनीह ले बिप् तःमा पिन िलए। अिन मेरा बबुाआमाले 
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अ लाई पिन येशूको बारेमा सनुाउन थाले। त्यसपिछ उहाँह ले आफ्नो 
कामबाट रािजनामा िदनभुयो। उहाँह ले चचर्मा ससुमाचार ूचारको िनिम्त 
ःवयंसेवक हनेु तािलम िलनभुयो। उहाँह  ग्लोबल िमशन पायोिनयर हनुभुयो। 
गत वषर् मैले पिन मोबल िमसन पायोिनयर हनेु िनणर्य गर। मेरो काम बाइबल 
अध्ययन गनर् चाहनेह लाई बाइबल िसकाउने, मािनह सँग ूाथर्ना गन, 

ससुमाचार सनुाउने र खाचोमा परेकाह लाई सक्दो सहयोग गन। अकीर् २३ 
वषर्की ग्लोबल िमसन पायोिनयरसँग िमलेर म काम गछुर् र भखर्रै हामीले यस 
सहरमा यवुायवुतीह को िनिम्त नयाँ सेवाकायर् गनर् नयाँ चचर् खोल्य । 

   मेरा आफन्तह  कसैले पिन मैले ससुमाचारीय काम गनर् िकन 
ःवयंसेवक भए सो बझु्दैनन।् पैसा कमाउने काममा लाग्न भनेर ितनीह  
मलाई सल्लाह िदन्छन।् आफन्तह बाट हतोत्सािहत गन र नकारात्मक 
कुराह  सु ुपदार् कितपय समयमा म िनराश हनु्छु। तर मेरा बबुाआमाले मेरो 
िनिम्त ूाथर्ना गनुर्हनु्छ। मेरी आमा साबथमा उपवास पिन बःनहुनु्छ र मेरो 
िनिम्त ूाथर्ना गनुर्हनु्छ। मेरा बाबआुमाले मलाई बारम्बार सम्झाउनहुनु्छ िक 
म कुनै मािनसको िनिम्त वा िनकायको िनिम्त काम गिररहेको छैन तर म 
परमेँ वरको िनिम्त काम गिररहेको छु। 

  हो, मेरा बाबआुमाले िठकै भ ुभयो। म सनातन सिृ कतार् जीिवत 
परमेँ वरको मिहमाको िनिम्त काम गदछु। परमेँ वर अत्यन्तै अचम्म र 
शिक्तशाली हनुहुनु्छ िक उहाँले मेरी िददीलाई िनको पानुर्भयो। म यो िवँ वास 
गछुर् िक परमेँ वरले मेरो हरेक कदमलाई डोर् याउनहुनु्छ। 

    (ःथान र व्यिक्तको वाःतिवक नाउँ संवेदनशीलतको कारण गोप्य 
रािखएको छ)। 
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