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गिरएका छन्। उक्त सं ःथाको अनुमितले नै
(सरल नेपाली)बाट पिन अंशह

अनुमितले

उद्धृत

पिवऽ बाइबल

उ धृत गिरएका छन्।

भूिमका
दािनएल, युगको अन्तको अगमवक्ता

पिँचमी

ु ह
मुलक

उ ाइस

शताब्दीको

अन्त्यपिछ

जब

िबस

शताब्दीमा ूवेस गरे तब ितनीह मा अब त सबै ठाउँह मा हाॆो सभ्यता
असल हुनेछ भ े आशा फैिलएको िथयो। िव ान र ूिविधको अचम्म ूकारले

िबकास भयो। मानव समाज सुनौलो तथा आदशर् युगमा ूवेश गद िथयो।
आिखरमा यु , रोगव्याधी, गिरबी र भोकमरीको अन्त्य हुनेछ भ े आशा
मािनसह को मनमा जागेको िथयो।
तर जब वाःतिवक

पमा हामी िबस शताब्दीमा ूवेश गर्य तब त्यो

आशा गलतमाऽ नभएर कितसम्म मूखत
र् ापूणर् र बेकारको रहे छ भ े कुरा
अिहले आएर ूमािणत भएको छ। त्यही पिरूेक्षमा जब िक हामी एक्काइस
शताब्दीमा ूवेश गिररहदा त्यसमा पिन

खासै सकारात्मक हुनपु न अवःथा दे ख्दै न ।
सांसािरक

सुनौलो वा आदशर् भिवंयको बारे मा

ि कोणले यस सं सारलाई हे िरयो भने यसको आकार झन्

भित्कएको वा जीणर् भइरहे को हामी दे ख्छ ।अझ िविभ

वाद वा दशर्नह ले

राजनैितक, सामािजक र आिथर्क अवःथाको सकारात्मक िचऽण नगनुर् मानव
सभ्यताको िनिम्त नै एउटा कहाली लाग्दो िवषय हो। लोभ, अ लाई दवाउने,
िहं सा, ूितःपधार्को नाउँमा अ को सम्पि

कब्जा गन, अ को मूल्यमा आफ्नो

भाऊ खोज्ने ूवृि , शोषण गन र अन्तमा आएर आफूले आफैलाई अनेक

िवकृित र गलत जीवनशैली ारा आत्महत्या वा िबध्वंस गन ूवृि ले मानव

समाज मःत भइरहे को हामी पाउँछ । जब िक युग अिघ हाॆा पुखार्ह
त्यही ॅ

पिन

ूवृि ले गदार् परमेँवरले पठाउनु भएको पानीको िवनाशमा परे का

िथए। अझ हाॆा महान् िव ान र ूिविधह ले मािनसह को सेवामा माऽ
होइन ितनीह लाई लोभमा फसाउन, दवाउन, िहं सात्मक हुन, अ मािथ
जाइलाग्न, (मोबाइल जःता उपकरणह ले मािनस मािनसको सम्बन्धलाई
भत्काउने सं ःकार), शोषण गनर् र िविभ

गलत जीवनशैली ारा आफूले

ु ु ल ु हे िररहन वाध्य भएका छ ।
आफैलाई नाश गिररहे को हामी टु लट

तर हामी बाइबलका िव ाथीर् भएको है िशयतले यस सं सारमा भइरहे का

ती घट्नाह ले हामीलाई आँचयर्मा पानर् सक्दै न। िवशेष गरे र जब हामी यी
पदह

बाइबलमा भेट्दछौ "सबै थोकह

भन्दा मािनसको

दय छली

कपटपूणर् र धोखेवाज छ। यो अत्यन्तै दु
सक्छ र?" (यिमर्या १७:९
िब

छ। यसको बारे मा कसले के भ

पान्तिरत) वा " रा को िब

मा रा , राज्यको

मा राज्य िभड्नेछन्। र त्यहाँ अिनकाल, रोगव्याधी र िविभ

भूकम्प जानेछ" (म ी २४:७

ठाउँह मा

पान्तिरत)।

य िप, यःतो नैराँय र भयावह पिरिःथितमा पिन हामीसँग दािनएलको

पुःतक छ। यस अध्ययन पुःतकको िवषयबःतु अगमवक्ता दािनएलले लेखेको

पुःतकमा आधािरत छ। युगको अिन्तम समयमा रिहरहे का हामी मािनसह को

िनिम्त यो पुःतक अत्यन्तै समसामियक, सान्दिभर्क र मह वपूणर् छ। यो
पुःतक हाॆै युगको िनिम्त लेिखएको भनेपिन हुन्छ। दािनएल आफैले "युगको

अन्तको िनिम्त" (दािनएल १२:९) वा मीक भाषामा आयटगाटज aytqatz,

भनेर भनेका छन्। दािनएलका पिवऽ पानाह मा शिक्तशाली, तकर्युक्त र
िवँवासलाई

बिलयो

बनाउने

ूमाणह

छन्।

यसले

हाॆो

िवँवास

परमेँवरमािथ माऽ होइन ूभ ु येशू र उहाँको बुसमािथको िवँवासमा समेत
अटल भइरहन िसकाउँछ।साथै दािनएलले उहाँको आगमनको ूित ामाऽ

नभएर त्यसभन्दा पिहला हुने ौृखलाब
भिवंयवाणी गरे का छन्।

घट्नाह लाई पिन आफ्नो पुःतकमा

यो ध्यान िदएर सोच्नुहोस्। िवशेष गरे र दािनएल २,७,८ र ११
अध्यायह मा बमबध्द पमा दे हायका िवँव साॆाज्यको बारे मा उल्लेख

गिरएको छ: बेिबलोन, िमड-पिसर्या, मीस, रोम र येशूको दोॐो आगमनपिछ
हुने

परमेँवरको

अनन्त

भिवंयवाणी अनुसार अिहले

राज्य।

इितहासको

ाक्क

पानामा

दािनएलले

गरे को

ाक्क िवँव साॆाज्यह को उदय र

पतन भइरहे का छन्। तर केही हदसम्म रोमी साॆाज्यको अवशेष त उनले

भिवंयवाणी गरे अनुसार हामीसँग अिहले पिन छ। त्यो चािहँ उनले िचऽण
ँ
गरे को मूितर्को पाइताला र खु ाका औलाह

् त्यो दािनएल २:३३,४१
हुन।

मा िचऽण गिरएको छ। सय वषर् अिघ भिवंयवाणी गिरएका िवभािजत रोमी

साॆाज्य अिहले टु िबएका युरोप दे शह

हुन ् भने उनैले भिवंयवाणी गरे का

रोमन क्याथोिलक चचर्को अिःतत्व अिहलेसम्मै छ। बाइबलका भिवंयवाणीह

कुनै िनिँचत रा

र जातको िनिम्त नभएर िवःतृत िवँवको िनिम्त हो। यो

िवँवको इितहास जःतै ठोस छ। बेिबलोन, मीस र सु मा रोमी साॆाज्यको
समयमा रहे का मािनसह ले अिहले हामीले पाएको
पाएका िथएनन्।

ान ूाप्त गन सौभाग्य

हामी

भिवंयवाणीको

समयको

तिःबर

िभऽ

छ

र

दािनएलले

भिवंयवाणी गरे अनुसार बेिबलोन, िमड-पिसर्या, मीस र रोमी साॆाज्यको बारे मा
उनले गरे को भिवंयवाणी

ाक्कै िमलेको दे ख्न सकेका छ । त्यसै ले अब

बाँकी एउटा राज्यको बारे मा उनले भने अनुसारै

ाक्कै हुनेछ भनेर हामी

अझ ढु क्क हुन सक्छ । त्यो राज्य हो, परमेँवरको अनन्तको राज्य जुन

येशूको दोॐो आगमनपिछ हुनेछ।

हो, िवशेष गरे र हामी सेभेन्थ-डे एडभेिन्टःटको िनिम्त दािनएलको

पुःतक अत्यन्तै ूभावकारी र परमेँवरमािथको िवँवास तथा आःथालाई थामी

राख्ने आधार भइरहे को छ। िवशेष गरे र दािनएल ८:१४को साथै यस
पुःतकका पानाह मा सेभेन्थ-डे एडभेिन्टःटको अिःतत्वको आधारभूत औिचत्य

यसरी लुकेको छ: "दुई हजार ितनसय वषर्पिछ पिवऽ ःथानको शु ीकरण
गिरनेछ" ( पान्तिरत)। यो पद दािनएल ७:२२,२६,२७सँग िमल्दछ। यी

पदह मा ःवगर्को महान् न्यायको आसनको
"सव च्च

परमेँवरका

सन्तह को

पक्षमा

ँय दे खाइएको छ जुन ् न्याय

गिरएको

छ"

र

परमेँवरको

अनन्तको राज्यको ःथापना हुनेछ। त्यो राज्य यस सं सारको जितसुकै मैहँ ु भनेर

घमण्ड गन नाशवान साॆाज्यह भन्दा अत्यन्तै फरक हुनेछ। जुन राज्य
सदासवर्दा रिहरहनेछ।

य िप, िवँव इितहासको मानिचऽ झल्काउने िचऽसँगसँगै हामी चचर् र

व्यिक्तगत पमा येशूसँग कित निजक हुन सक्छ भनेर दािनएलको पुःतकले

दे खाउँछ। सॆा

नबुकदनेसरको सपनादे िख दािनएललाई िसं हह को खोरबाट

ु न्ु छ भनेर दे खाउँदछ। उहाँ
उ ार गरे को कथाले परमेँवर कित अपार हुनह
अपार भएसँगै उहाँ त्यितकै

ु न्ु छ भनेर त्यस
पमा हाॆो निजक पिन हुनह

पुःतकले बताउँदछ। परमेँवरको िखःसी उडाउने िवधमीर् राजा बेलशजरलाई

दािनएलले ःप

पमा यसरी सुनाएका िथए, "तपाईँको सास उहाँको हातमा छ

र हजुरको सबै मागर्ह

उहाँको अधीनमा छ" (दािनएल ५:२३

एडभेिन्टःट

मुख्यालय

पान्तिरत)।

यस पुःतकको लेखक एिलयाज ॄािसल ड सुजा हुनहु न्ु छ जो सेभेन्थ-डे
िवँवको

जनरल

कन्फरे न्सको

िबिब्लकल

िरसचर्

इिन्ःटच्युटको िनदशक हुनहु न्ु छ। उहाँले पुरानो करारलाई व्याख्या गन

िवषयमा र धमर्दशर्नमा आन्द्र्यु युिनभिसर्टीबाट िबशारद अथार्त पीएचडी

गनुभ
र् एको छ।
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अःथायी पाना
सुझाव: ऽैमािसक अध्ययन चेऽ 1५, २०७6 (माचर् २८,
२०१9) पिछ आफ्नो इच्छा अनुसार यो पाना च्याित िदनुहोला।

ु ादे िख शुबबार बेलक
ु ासम्मको
ूत्येक अध्याय शिनवार बेलक
अध्ययन ितिथ तोिकएको छ। त अनुसार जब यो अध्ययन चचर्मा

िसकाउनु पदार् ूत्येक शुबबार सम्म अध्ययन गरे को अध्याय

शिनबार िबहान अथार्त साबथमा िसकाउनु होला। याद गनुह
र् ोस्,
यस अध्ययन पुिःतकालाई बाइबलको हःतपुिःतकाको

पमा

उपयोग गनुर् हुन सुझाव गिरन्छ। अ लाई बाइबल सम्वन्धी
िशक्षा िदनु यो अत्यन्त उपयोगी ौोत हो।
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