धल
ु ोदे िख चि कने
ताराह स म
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यस अध्यायका मूल पदह : दािनएल १२, रोमी ८:३४, लूका १०:२०, रोमी
८:१८, िहॄू २:१४,१५, यूह ा १४:२९ र ूकाश ११:३।

यस अध्यायको मूल सार पद: "जो बुि मानी वा

ानी छन् ितनीह

आकाशको

चमक जःतै चिम्कनेछन्। जसले धेरैलाई धािमर्कतामा डोर्याउँछन् ितनीह

ताराह

जःतै सदासवर्दा चिम्करहनेछन्" (दािनएल १२:३

पान्तिरत)।

राजा नबुकदनेसरले यहू दामा आबमण गरे र धेरैलाई यु बन्दी बनाएर

लगेको बृतान्त िदं दै दािनएलको पुःतक सु

हुन्छ। तर त्यसको िठक िबपरीत

बेिबलोन पी युगको अन्तमा परमेँवरका जनह लाई उ ार गनर् िमखाएल
ु एको
खडा हुनभ

ँयले दािनएलको पुःतकलाई िनंकषर्मा ल्याउँछ। दािनएलको

पुःतकभिर अन्तमा, हो, युगको अन्तमा परमेँवरले उहाँका जनह को पक्षमा
सबै थोक गनुह
र् न्ु छ भनेर दे खाइएको छ।

दािनएल र उनका सहयोगी िमऽह

िनवार्िसत जीवन िबताएर नै अनेक

परमेँवरूित िन ावान भएका र

च ुनौित र सङ्क

ितनीह ले बेिबलोनका बुि मानीह को दाँजोमा आफूह

भोग्नु परे तापिन
अत्यन्तै बुि मानी

भएको ूमािणत गरे का िथए। त्यसरी नै जब अन्तको समयमा स टको सामना
गनुप
र् नछ तब परमेँवरका जनह

पिन आःथावान र िन ावान भएर अिडग

भएर बःनेछन्। ितनीह ले सामना गन सङ्कटको समय रा को सु दे िख
किहल्यै पिन भएको िथएन (दािनएल १२:१)। बेिबलोनमा दािनएल र उनका
साथीह

सरह

उच्चकोटीको बुि

अन्तको

समयमा

रहे का

परमेँवरका

जनह ले

पिन

र समझशिक्तलाई दे खाइनेछन्। व्यिक्तगत पमा ितनीह मा

हुनपु न बुि लाईमाऽ अनुभव गदनन् तर ितनीह मा भएको बुि ले गदार्
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परमेँवरमा

समिपर्त

हुनेछन्

र

अ लाई

डोर्याउनेछन्। कितपय िन ावान् मािनसह

पिन

धािमर्कताको

बाटोमा

मनछन् र मािरनेछन्। दु ह ले

ितनीह लाई धुलो िपठो पानछन् तर ितनीह लाई अनन्त जीवनको िनिम्त
पमा भन्दछ, "पृथ्वीको धू लोमा सुतेका भीड़ह

उठाइनेछ। बाइबलले ू

उ नेछन्, केही अनन्त जीवनको लािग र अ ह चािहँ शमर् र अनन्त

ितरःकारको लािग" (दािनएल १२:२)।
१. िमखाएल, हाॆो राजकुमार

दािनएल १२:१मा समयको अन्तमा इितहासको मोड कसले पिरवर्तन

् हेनह
गछर्न?
र्ु ोस् “त्यस समयमा ितॆा मािनसह लाई रक्षा गन ूधान राजकुमार
िमखाएल दे खा पनछन्। यःतो स ंटको समय आउनेछ िक जाितह कामाझ
सु

भएदे िख त्यस बेलासम्म त्यःतो किहल्यै भएको छै न। तर त्यस बेला ितॆा

मािनसह – जीवनको पुःतकमा नाम लेिखएका सबै– बचाइनेछन्।" यसै सन्दभर्मा

दे हायका पदह ले मािथको पदलाई कसरी बुझाउँछ? हेनह
र्ु ोस्, रोमी ८:३४

"दण्डको आ ा िदने को हो? मन त भींट येशू, हुनहु न्ु छ, जो मरे काह बाट

जीिवत पािरनुभयो, र परमेँवरको दािहने बाहुलीतफर् हुनहु न्ु छ, र हाॆा िनिम्त

मध्यःथ पिन गनुह
र् न्ु छ।" र िहॄू ७:२५ "फलःव प उहाँ ारा परमेँवरको
निजक आउनेह लाई उहाँले सदै व उ ार गनर् सक्नुहन्ु छ। िकनभने ितनीह का
िनिम्त मध्यःथताको ूाथर्ना चढ़ाउन उहाँ सदै व जीिवत रहनुहन्ु छ।"
ूायजसो

दािनएलको

शासकको नाउँ िदएर सु

ूत्येक

अध्याय

यस

सं सारको

मूितर्पूजक

गिरएको छ। अध्याय १२मा पिन शासकको नाउँ

उल्लेख गिरएको छ। तर यसमा सं सारको क्षिणक शासक नभएर ईःवरीय

राजकुमारको नाउँ िदइएको छ जो परमेँवरका जनह लाई ितनीह का
शऽुह को हातबाट छु टाउन उठ्नुहन
ु ेछ।

दािनएल १०को अध्ययनमा िमखाएल त्यही शिक्तशाली ःवगर्को जीव

हुनहु न्ु छ जो दािनएलकहाँ टाइिमस नदीमा दे खा पनुभ
र् एको िथयो। त्यहाँ उहाँ

परमेँवरका जनह को िनिम्त ःवगर्को ूितिनिधको पमा दे खापनुभ
र् एको िथयो।
दािनएल ७मा उहाँ मािनसको पुऽ, दािनएल ८मा सेनाह को राजकुमार वा

ूमुख र दािनएल ९मा उहाँ राजकुमार मसीह भनेर उहाँलाई िचनाइएको छ।

ु हु न्ु छ?" अ
यसकारण, िमखाएल जसको अथर् "परमेँवर जःतो को हुनन
नभएर येशू आफै हुनहु न्ु छ।
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कोही

िमखाएलले हःतक्षेप गनुभ
र् एको समय जा ु मह वपूणर् छ।"त्यस समय"
भनेर दािनएल १२:१मा िदइएको छ। यो दािनएल ११:४०-४५मा उल्लेख
गिरएको समयलग ै व्यक्त गिरएको छ। यो समय पोपको अःथायी पतन भएको

सन् १७९८दे िख अन्तको समयमा पुन त्थानसम्म फैिलएको छ। "दे खा पछर्न"्

वा कितपय अङ्मेजी बाइबलमा "उिभनुहन््ु छ" भनेर िमखाएलको कामलाई
दािनएल १२:१मा सम्बोधन गिरएको छ। यसले उहाँको िबयाकलापलाई
जनाउँछ। जब कुनै राजाह ले यु

राजाह

गनर् र शासन गछर्न ् तब त्यसबेला ती

खडा भए भनेर दे खाइन्छ। यो िबयापदले

ूायजसो सैिनकको

ँ
ँ छ। अब दािनएल १२:१ अनुसार िमखाएल सैिनक
मािमलालाई औल्याउ
शासकको

ु एको दे खाउँछ। उहाँका जनह लाई उहाँले
पमा िबयाशील हुनभ

रक्षा गनुह
र् न्ु छ र परमेँवर र शैतानको बीचमा भइरहेको महान् अन्त र् न् को

अिन्तम क्षणह मा ितनीह लाई उहाँले अगुवाई गनुह
र् न्ु छ।
न्यायको

दोॐो, "दे खा परे को वा उिभनुभएको" भ े िबयापदले अदालतमा हुने
ँ
ँ छ। ःवगर्को अदालतमा िमखाएल विकल भएर
ँयलाईँ औल्याउ

ु एको है िसयतले उहाँ ूाचीनको सामु
"खडा" हुनहु न्ु छ। मािनसको पुऽ हुनभ

परमेँवरका जनह को ूितिनिध भएर छानिबनको न्यायमा आउनुहन्ु छ (दािनएल

७:९-१४)। यसरी िमखाएलको दे खापन वा उिभने कामले उहाँको सैिनक र
न्याियक पक्षलाई बुझाउँछ। अक शब्दमा भ े हो भने परमेँवरका शऽुह लाई
पराःत गन शिक्त र अिधकार उहाँमा भएको दे खाउँछ भने ःवगर्को अदालतमा

परमेँवरका जनह को ूितिनिध हुने अिधकार भएको पिन बुझाउँछ।

हाॆो खाितर िमखाएल उिभरहनुभएको छ भ े थाहा पाउनुको अथर् के

हो? उहाँ पौरािणक इितहासमामाऽ होइन अिहले पिन ःवगर्को अदालतमा हाॆो
िनिम्त पहल गिररहनुभएको छ। हामी पापी भएको कारण त्यसले हामीलाई
कःतो आशा िदँदछ?

२. पुःतकमा लेिखएको
दािनएल १२:१मा जीवनको पुःतकमा नाम लेिखएकाह

बचाइनेछन्

भिनएको छ। त्यसको अथर् के हो?

िमखाएलले हःतक्षेप गन समय यःतो दु:खको समय हुनेछ जो

िवँवको इितहासमा किहल्यै पिन आएको िथएन। यो त्यस समयसँग िमल्दछ
जब परमेँवरको आत्मा िविोही मानव जातबाट िफतार् हुनेछ। अिन ूकाशको
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पुःतकमा

(ूकाश

१६,

१८:२०-२४)

बेिबलोनमािथ परमेँवरको बोधको
अन्धकारका शिक्तह

लेिखएको

अन्त्यको

समयको

पमा सात महािबप ी खिननेछन्। अिन

यस पृथ्वीमा छोिडनेछ। यस समयको बारे मा एलेन जी

ाइट भ ुहन्ु छ, "यस सं सारमा भएका सबै बािसन्दाह लाई शैतानले एक ठू लो

र अिन्तम अशािन्त र क मा डुवाउनेछ। जब मािनसह का आवेगले ल्याउने

भय र दु:खको बतासलाई परमेँवरका ःवगर्दूतह ले रोक्न छोड्दछन् तब सबै
झगडा र िववादका तत्वह

छाडा छोिडनेछन्। सारा सं सार यःतो भयानक

िबनाशमा पनछ जुन पौरािणक य शलेममा आएको भन्दा चक हुनेछ।"-द

मेट कन्ऽोभसीर्, पृ. ६१४बाट

पान्तिरत।

तर महाक को समयमा परमेँवरका जनह लाई उ ार गिरनेछ

िकनभने ःवगर्को अदालतमा भएको छानिबनको न्यायमा ितनीह लाई येशूले

ु एको है िसयतले िनद ष िस
आफू ःवगर्को मूल पूजारी हुनभ
ितनीह का नाउँ जीवनको पुःतकमा लेिखसकेको हुनेछ।

ठहर्याउनु हुन्छ र

यसमा उल्लेख गिरएको पुःतकलाई बुझ्न बाइबलले

दुई िकिसमका

पुःतकह को बारे मा उल्लेख गरे को छ। एउटामा मुिक्त पाएका परमेँवरका

जनह को

नाउँ

लेिखएको हुन्छ जसलाई जीवनको पुःतक भनेर पिन
ँ
किहलेकाही सम्बोधन गिरएको छ (ूःथान ३२:३२, लूका १०:२०, भजन
६९:२८, िफिलप्पी ४:३, ूकाश १७:८)।
जीवनको पुःतकबाहे क मािनसह का कामह को लेखा राख्ने पुःतक

पिन हुन्छ भनेर पिवऽ धमर्शा ले बताउँछ (भजन ५६:८, मलाकी ३:१६,
यशैया ६५:६)। परमेँवरूित आःथावान र िन ावान भएर समिपर्त जीवन
िबताउने व्यिक्तको नाउँ ती पुःतकमा लेिखएको हुन्छ र त्यसकै आधारमा

ःवगर्को अदालतले ितनीह को मुिक्तको िनणर्य गनछ। त्यस ःवगर्को लेखा वा

दःतावेजह मा ूत्येक मािनसको नाउँ र कामह

लेिखएका हुन्छन्। कितपय

मािनसह ले ितनीह को नाउँ र ितनीह का कामह

भ े कुरालाई ठ ाको

ःवगर्मा लेिखएको हुन्छ

पमा िलन्छन्। तर जब हामी हाॆो जीवनलाई येशू

भी लाई सुम्पन्छ तब न्यायको अदालतमा हाॆा खराब कामह

मेिटन्छन् र

हाॆो नाउँ जीवनको पुःतकमा सािरन्छ। ःवगर्मा भएको यस लेखा वा

दःतावेजलाई सारा जगतको सामु पेश गिरनेछ। हामीले येशूलाई िवँवास
गरे को कारणले हामी िनद ष िस

भएको ूमाण उहाँले ःवगर्को अदालतमा पेश
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गनुर् हुन्छ। त्यसको आधारमा महाक को समयमा हामी येशूमा रहे को कारणले
सुरक्षा िदने अिधकार उहाँमा भएको दावी गनुह
र् न
ु े छ।

येशूको धािमर्कतालेमाऽ हाॆो नाउँ जीवनको पुःतकमा लेिखन िकन

िसफािरस गिरएको छ?
३. पुन त्थान

दािनएल १२:२,३मा कुन घट्नाको बारे मा चचार् गिरएको छ? मृत्युको

बारे मा हामीलाई

ान भएको सन्दभर्मा हाॆो िनिम्त यहाँ उल्लेख गिरएको घट्ना

िकन मह वपूणर् छ? हेनह
र्ु ोस् "2 पृथ्वीको धू लोमा सुतेका भीड़ह

उ नेछन्,

केही अनन्त जीवनको लािग र अ ह चािहँ शमर् र अनन्त ितरःकारको लािग।
3 बुि मान्ह

आकाशको चमकजःतै र धेरैलाई धािमर्कतामा डोर्याउनेह चािहँ

ताराह जःतै सदासवर्दै चिम्करहनेछन्।"

आउने पुन त्थानको बारे मा गिरएको सम्बोधनमा पुरानो करारको

पुःतक दािनएलमा दािनएलले अत्यन्तै ःप सँग कोरे का िथए भने पिन हुन्छ।
जब हामी यस अं शलाई ध्यान िदन्छ

तब यसमा धेरै मह वपूणर् तथ्यह

िसक्छ । पिहलो, "सुत्नु" भ े शब्द ूयोग गदार् मािनसको शरीरमा कुनै अमर

आत्माले बास गछर् भ े दे खाउँदैन। मािनस शारीिरक, मानिसक र आित्मक
पमा िवभाजन नगिरएको एक जीव हो। जब मािनस मदर्छ तब त्यो मािनस

अिःतत्विवहीन हुन्छ र पुन त्थान नहुञ्जेल अचेत नै रहन्छ। दोॐो, आउने
पुन त्थानचाही ँ पापको पिरणामले िनधार्िरत हुनेछ भनेर वणर्न गिरएको छ।

दािनएल १२:२मा लेिखएको "पृथ्वीको धुलो वा माटो" भ े शब्द सु को
भाषामा "माटो वा धुलोको पृथ्वी" भनेर अनुवाद गिरएको छ। उत्पि
३:१९मा पृथ्वीलाई माटो भनेर उल्लेख गिरएको छ। आदमको पतनपिछ
मािनस माटो वा धुलोमा िमिसने वा माटो वा धुलोले रजाईँ गनछ अब
पुन त्थानमा परमेँवरका जनह

माटो वा धुलोमा िमिसनेछैनन् वा माटो वा

धुलोले रजाईँ गन छै न। पावल भन्दछन्, "मृत्युलाई िबजयले िनलेको छ" (१
कोरन्थी १५:५४

पान्तिरत)।

हामीले मृत्युदेिख डराउनु आवँयक छै न भनेर दे हायका पदह ले

कसरी बताउँदछ? हे नह
र्ु ोस्, रोमी ८:१८-२१ "18 म िवचार गदर्छु, िक
हामीमा जुन मिहमा ूकट गिरनेछ, त्यससँग वतर्मान समयका कंटह
गनर् योग्य छै नन्। 19 सृिंट बड़ो उत्कण्ठाले परमेँवरका पुऽह
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तुलना

ूकट हुने

कुराको ूतीक्षा गछर्। 20 सृिंट व्यथर्ताको वशमा पािरयो, त्यसको आफ्नै
इच्छाले होइन, तर उहाँको इच्छाले, जसले त्यसलाई वशमा पानुभ
र् यो, यसै

आशामा, 21 िक सृिंट त्यसको आफ्नै िवनाशको बन्धनबाट मुक्त गराइनेछ, र

त्यसले पिन परमेँवरका सन्तानको मिहिमत ःवतन्ऽता ूाप्त गनछ।" र िहॄू

२:१४,१५ "14 िकनिक छोरा-छोरीह

मासु र रगतका सहभागी भएका

हुनाले उहाँले पिन त्यही ःवभाव िलनुभयो, तािक मृत्यु ारा नै मृत्युको शिक्त
भएकोलाई, अथार्त ् िदयाबलसलाई उहाँले नंट ग न्, 15 र मृत्युको डरले

आजीवन बन्धनमा परे काह लाई उहाँले मुक्त गिरदे ऊन्।"

यस सं सारमा मृत्युले सबर्नाश गिररहे को छ। कितपयको िनिम्त

जीवनको अन्त नै मृत्युमाऽ भएको हुन्छ। तर परमेँवरका पिवऽ तथा

िन ावान् जनह को िनिम्त मृत्यु अन्त्य होइन भनेर ूित ा गिरएको छ। मृत्यु

परािजत भएको शऽु हो। जब येशूले मृत्युको साङ्लोलाई तोड्नुभयो र
ु यो उहाँले मृत्युलाई मरणास
िचहानबाट पुन त्थान हुनभ

हुने गिर च ुट्नुभएको

िथयो। अब हामी यस सं सारको अःथायी मृत्युको वाःतिवकताबाट अनन्त
जीवनको वाःतिवकतामा पःन सक्छ

जुन येशू ारा हामीलाई िदनुहन
ु ेछ।

िकनभने िमखाएल दे खापनुह
र् न्ु छ वा उिभनु हुन्छ (दािनएल १२:१)। जो

उहाँका हुन ् ितनीह

पिन उिभनेछन्। ितनीह

उठ्नेछन् र सदाको िनिम्त ताराह
दु:खक

पृथ्वीको माटो वा धुलोबाट

जःतै चिम्कनेछन्।

पीडा र अनेक सं घषर्को अन्तमा आएर पुन त्थान हुनछ
े भ े

ूित ाले हामीलाई कःतो आशा र सान्त्वना िमल्दछ? साँचै भन भने यस

सं सारमा जे भएतापिन, जसले जे गरे तापिन, जोसुकै भएतापिन त्यो केही पिन
होइन रहेछ भनेर हामीले कसरी महसुस गन?

४. लालमोहर लगाइएको पुःतक
समयको अन्तसम्म दािनएलको पुःतक िकन लालमोहर लगाएर बन्द
गिरएको िथयो भनेर दे हायका पदह ले िकन भन्दछ? दािनएल १२:४ "तर

ितमीचािहँ, हे दािनएल, यस चमर्पऽका मु ाका वचनह
गरी मोहोर लगाएर राख। धेरै जना

अन्तको समयसम्म बन्द

ान बढ़ाउनलाई यता र उता जानेछन्।”

र यूह ा १४:२९ "अब यो हुन अिघ नै मैले ितमीह लाई भिनिदएको छु , र जब
यो हुन आउँछ ितमीह ले िवँवास गनर् सक।"
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दािनएलको पुःतकको अिन्तम तथा मुख्य िनंकषर् (दािनएल १०:११२:४) समयको अन्तसम्मको लािग मुठा वा दािनएलको पुःतकलाई िसलबन्दी
गनर् अगमवक्ताले आदे श पाउँछन्। त्यसै बेला ःवगर्दूतले यो भिवंयवाणी
यताउता दगुनछन् र

गदर्छन् "धेरै मािनसह

ान बढ्नेछन्" (दािनएल १२:४

पान्तिरत)। दािनएल पुःतकका कितपय िव ानह ले

वै ािनक क्षेऽमा िवकास हुन ु भनेका छन् साथै मािनसह

ान बढ्नुको अथर्
यताउित दगुनक
र्ु ो

अथर् दािनएलको पुःतकको खोिज वा त्यसको अथर्को खोजी गनछन् भनेर
मानेका छन्। यिद हामीले इितहासमा हे र्य भन शताब्दीय सम्म दािनएलको

पुःतक रहःयमय सािहत्यले भिरएको हामी पाउँछ । कितपय समयमा वा

कितपय ठाँउह मा यस पुःतकको बारे मा अध्ययन गिरयो होला तर त्यसको
रहःयमय नै भइरहे को िथयो। जःतै

कितपय मुख्य िशक्षा र भिवंयवाणीह

उदाहरणको लािग ती केही िशक्षाह मा: ःवगर्को पिवऽ मिन्दरको पुनअपर्ण वा
शु ीकरण, न्याय, सानो िसङ को हो भ े पिहचानको बारे मा र कितपय

भिवंयवाणीह

कितपयलाई ःप

िथएन।

तर ूोटे ःटे न्ट िरफोमशन वा इसाई सुधारवादी आन्दोलन पिछ धेरै

मािनसह ले दािनएलको पुःतक पढ्न थालेका िथए। समयको अन्तमा माऽै यो
पुःतक खोिलएको िथयो र यसका िवषयबःतुह
मािमलामा एलेन जी

उघािरएका िथए। यस

ाइट भ ुहन्ु छ, "सन् १७९८दे िख दािनएलको पुःतकको

िसलबन्दी तोिडएको छ। यसमा लेिखएका भिवंयवाणीका

ानह

बढे का छन्

र धेरैले न्याय निजकै छ भ े गम्भीर सन्दे शको घोषणा गरे का छन्।"-द मेट

कन्ऽोभसीर्, पृ. ३५६बाट

पान्तिरत।

"अठार शताब्दीको अन्त्यमा र उ ाइस शताब्दीको सु मा दािनएल

र ूकाशको पुःतकमा लेिखएको भिवंयवाणीह

सम्बन्धी सं सारका िविभ

ठाउँह मा बढी चासो दे खाएर अध्ययन गनर् जागेका िथए। ती पुःतकमा

लेिखएका भिवंयवाणीह को अध्ययनले येशूको दोॐो आगमन िछटै हुने सन्दे श
जताततै फैिलएको िथयो। बेलायतका धेरै बाइबलका िव ानह , मध्यपूवक
र् ा

जोसेफ उल्फ, अमेिरकाको िविलयम िमलर र अ
भिवंयवाणीह

धेरैले दािनएलको पुःतकको

पढे पिछ येशूको दोॐो आगमन निजकै छ भनेर िवँवःत भएका

िथए। आज, त्यही िवँवास नै िवँवभरी येशूको आगमन निजक छ भ े
सन्दे श फैलाउने आन्दोलनको ज्वाला भइरहे को छ।"-द सेभेन्थ-डे एडभेिन्टःट

बाइबल कमेन्टरी, ठे ली ४, ८७९बाट

पान्तिरत।
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अिहले हामी इितहासको पछािड फकर हे दार् दािनएलका ऐितहािसक
भिवंयवाणीह

कसरी पूरा भएका छन् भ े

ान थाहा पाउनु हाॆो िनिम्त कित

धेरै फाइदाको कुरा छ, सो सोच्नुहोस्। परमेँवरले गनुभ
र् एका अ

पिन पूरा हुनेछन् भ े कुरामा कसरी भरोसा राख्न सिकन्छ?

ूित ाह

५. कुन समय
दािनएल १२:५-१३ अनुसार दािनएलको पुःतक कसरी िनंकषर्मा

पुर्याइएको छ? हेनह
र्ु ोस् "5 तब म, दािनएलले हेर र मेरो सामु अ
उिभए, एक जना नदीको यतापि

िकनारमा र एक जना अक पि

दुई जना

िकनारमा। 6

तीमध्ये एक जनाले नदीको पानीमािथ हुने मलमलको लुगा लगाउनेलाई भने, “यी
अचम्मका कुराह

पूरा हुन अिघ कित समय लाग्ला?”

7 त्यस नदीका

पानीमािथ हुने मलमलको लुगा लगाएका मािनसले आफ्नो दायाँ हात र बायाँ

हात ःवगर्ितर उठाए, र सदासवर्दा रहनुहन
े ो नाममा यसो भनेर ितनले शपथ
ु क
खाएका मैले सुन, “यो साढ़े तीन वषर्का िनिम्त हुनछ
े । जब पिवऽ जनह को

शिक्त अन्तमा: तोिड़नेछ, तब यी सबै कुरा पूरा हुनछ
े न्।” 8 मैले सुन्न त सुन,

ँ
तर बुिझन।
यसकारण मैले सोध, “मेरा ूभ ु, यी सबै कुराको पिरणाम के
हुनछ
े ?” 9 ितनले जवाफ िदए, “हे दािनएल, ितॆो आफ्नो बाटो लाग, िकनभने यी

वचनह

अन्तको समयसम्मको लािग बन्द गरी मोहोर लगाइएका छन्। 10

धेरै जना शु

पािरनेछन्, दागरिहत बनाइनेछन् र खािरनेछन्, तर दुंटह चािहँ

दुंट काम गदजानेछन्। दुंटह मध्ये कसैले पिन बुझ्नेछैन, तर बुि मान्ह ले

बुझ्नेछन्। 11 “दै िनक बिलदानको काम हटाएर िवनाशकारी घृिणत थोकको
ःथापना गिरएको समयदे िख जम्मा एक हजार दुई सय नब्बे िदन हुनछ
े न्। 12

त्यो मािनस धन्य हो, जो पखर्न्छ र एक हजार तीन सय पतीस िदनको अन्तसम्म

पुग्छ। 13 “ितमीचािहँ अन्तसम्मै आफ्नो बाटो लाग। ितमीले िवौाम गनछौ, र
त्यसपिछ तोिकएको उ रािधकार ूाप्त गनर्लाई ितमी िदनह को अन्तमा खड़ा

हुनछ
े ौ।”

यो िवषय रोचक छ िक दािनएलले अिन्तम ःवप्नदशर्न नदी वा

टाइिमसमा दे ख्दछन्। त्यही ठाउँमा उनले अिन्तम मुख्य ःवप्नदशर्न दे खेका

िथए (दािनएल १०:४) । य िप जुन शब्द यहाँ ूयोग गिरएको िथयो िहॄू
भाषामा ूयोग गिरएको नदी नभएर ye’or यीयोर हो जुन ् शब्दले ूायजसो

नाइल नदीलाई सम्बोधन गिरन्छ। जसरी ूःथानको पुःतकमा भिनए अनुसार
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परमेँवरले इॐाएलीह लाई इिजप्टबाट उ ार गनुभ
र् यो त्यसरी नै अन्तको
समयमा परमेँवरले आफ्ना जनह लाई उ ार गनुह
र् न
ु े छ।

तीनवटा भिवंयवाणीको समय तािलका िदइएको छ। पिहलो त समय,
र आधा समय अथार्त ् साढे तीन वषर्-यसले “यी अचम्मका कुराह

समयह

पूरा हुन अिघ कित समय लाग्ला?” (दािनएल 12:6)भ े ूँनको जवाफ
िदन्छ। "अचम्म" भ ाले दािनएल ११मा िचऽण गिरएका दशर्नह लाई

सम्बोधन गदर्छ जुन दािनएल ७ र ८मा िवःतृत व्याख्या गिरएको छ। िबशेष
गरे र यो समय दािनएल ७:२५मा िदइएको छ भने

ूकाश ११:३,१२:६,१४

र १३:५मा उल्लेख गिरएको छ। यसले १२६० वषर्सम्म पोपको ूभ ु वलाई
जनाउँछ जुन सन् ५३८दे िख १७९८सम्म फैिलएको िथयो। कितवषर्सम्म हुन्छ

भनेर समय नतोिकएतापिन परमेँवरका भक्तजनह लाई सताउने त्यही शिक्त
हो जुन दािनएल ११:३२-३५मा उल्लेख गिरएको िथयो।

ँ ।यसकारण मैले सोध, “मेरा ूभ,ु यी सबै
"मैले सुन्न त सुन तर बुिझन

कुराको पिरणाम के हुनेछ?” को जवाफमा अ

दुई समय तािलकाह

िदइएको िथयो। ती हुन ् १२९० र १३३५ िदनह । सुती कपडा लगाएको
मािनसलाई दािनएल आफैले त्यो ूँन गरे का िथए। दुवै समय तािलका

"दै िनक बिलदान" हटाएर र िवनाशकारी घृिणत कुराको ःथापना गरे को
समयमा सु

हुन्छ। दािनएल ८को पाठवाट हामीले िसक्य

िक दै िनक

बिलदान भ ाले हाॆो िनिम्त येशूको िनरन्तर ूाथर्ना वा िविन्तलाई जनाउँछ जुन

नक्कली आराधना गन ूणालीले ठाउँ िलएको िथयो। यो भिवंयवाणीको िमित
सन् ५०८मा सु

भएको िथयो जब ृान्सका राजा क्लोिभसले रोमन

क्याथोिलक धमर् अ ालेका िथए। त्यस मह वपूणर् घट्नाले चचर् र राज्यको
बीचमा एकता हुन पुगेको िथयो। यो गठबन्धन मध्यकालीन युगभिर फैिलएको

िथयो। अिन १२९० िदनह
ृान्सका सॆा

सन् १७९८मा अन्त्य भएको िथयो जब पोपलाई

नेपोिलएनले पबेका िथए। अिन दािनएलको पुःतकमा उल्लेख

गिरएको १३३५ िदनको अिन्तम भिवंयवाणीको समय सन् १८४३मा अन्त्य

भएको िथयो। त्यो त्यही समय िथयो जब अमेिरकामा येशू आउनुहन
ु ेछ भ े
आन्दोलन

िविलयम

िमलरले

चलाएका

बाइबलमा िदइएका भिवंयवाणीह

िथए।

त्यसबेला

धेरै

मािनसहरे

गम्भीर पमा अध्ययन गरे का िथए। यो

येशूको तत्कालै आगमनको िनिम्त आशावादी हुँदै कुन समय िथयो।
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दािनएलको पुःतकभिर दुई मूल िवषयह

दे खा परे को हामी पाउँछ :

परमेँवरका जनह लाई सताइनेछ र अन्तमा ितनीह लाई िनद ष ठहर्याइनेछ
र ितनीह को उ ार गिरनेछ। तत्काल हामीले जे दु:ख झेिलरहे तापिन त्यो
वाःतिवकताले हामीलाई परमेँवरमा िन ावान् भएर बःन कसरी हौशला ूदान
गदर्छ?
उपसं हार:
थप जानकारी:

" न्यायको िदनको ढोका नखोिलउञ्जेल भिवंयवाणीह

बिमक मा पूरा हुँदै जानेछन् भनेर ूःतुत गिरएको छ। िवशेष गरे र
दािनएलको पुःतकले त्यस सत्यतालाई बताउँछ। तर अन्तको समयमा हुने

घट्नाको

भिवंयवाणीको

लालमोहर

लगाइ

बन्द

भाग

दािनएललाई

गिरराख्नु

भनेर

अन्तको

समय

अर्हाइएको

नआउञ्जेल

िथयो।

जबसम्म

भिवंयावाणी पूरा भएको आधारमा समय आउँदैन तबसम्म न्यायको सन्दे शको

बारे मा घोषणा वा ूचार गिरदै न। तर समयको अन्तमा अगमवक्ताले भन्दछन्
'धेरै मािनसह

यताउित दगुनछन् र

"आफ्नै िदनमा येशू भी

ान बढ्नेछ' दािनएल १२:४।
आउनुहन
ु ेछ भनेर अपेक्षा नगनुर् भनेर ूेिरत

पावलले चचर्लाई चेतावनी िदएका िथए। 'त्यो िदन तबसम्म आउनेछैन' उनी

भन्दछन् "जबसम्म पिहला पितत वा िविोह हुँदैन र पापको मािनस अथार्त ्
सवर्नाशको छोरो दे खापदन।' २ थेःसोिलिनकी २:३। जबसम्म येशूलाई
िवँवास गछु र् भनेर दावी गनह

जमातै ले उहाँलाई त्याग गदनन् र पापको

ु ो आगमन हुन्छ भ े
मािनसले लामोसमयसम्म रजाईँ गदन तबसम्म हाॆो ूभक
अपेक्षा गनर् सिकदै न। त्यो पापको मािनसले आफ्नो दुं
राख्दछ। त्यो पिततको छोरो हो। त्यो दु

ाईँलाई रहःयमै

हो। त्यो पोपतन्ऽ हो जसले

१२६० वषर्सम्म इसाई सं सारमा आफ्नो ूभ ु वलाई कायम राखेको िथयो।

त्यो अविध सन् १७९८मा अन्त्य भएको िथयो। त्यो समयभन्दा अिघ येशूको
ु जेल येशूका
आगमन हुनसकेको िथएन। इसाई इितहासमा सन् १७९८ नपुगञ्

िवँवासीह लाई उहाँको आगमन चाँडै हुन्छ भ े कुरा अपेक्षा नगनर् सतकर्

गराएका िथए। सन् १७९८पिछमाऽ येशूको दोॐो आगमनको सन्दे श घोषणा

गनुप
र् न िथयो।"-एलेन जी

ाइट, द मेट कन्ऽोभसीर्, पृ. ३५६बाट
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पान्तिरत

िचन्तनमनन्:
अ.

सं सारको अन्त त्यसबेला हुन्छ वा येशूको आगमन यो िमितमा वा

त्यो िमितमा हुन्छ भनेर समय तोक्नु आित्मक ःवाःथ्यको िनिम्त
िकन खतरा छ? येशूको आगमन वा सं सारको अन्त्यको बारे मा

घोषणा गदार् अपेक्षा गरे अनुसार नहुँदा कितपय मािनसह को
िवँवासमा के भएको िथयो? यस मािमलामा यूह ा १४:२९मा
येशूले हामीलाई के िनणार्यक शब्दह

भिवंयवाणीह

बोल्नुभएको िथयो जसमा

हाॆो आित्मक फाइदाको िनिम्त हो तर झुठा वा

अनुमािनत िदनह

तोक्ने बानी वा िवँवास गनुब
र् ाट हामीले

जोिगनुपछर् भनेर िसकाउँदछ? हे नह
र्ु ोस्, "28 “मैले ितमीह लाई ‘म

गइरहे छु, र

ितमीह कहाँ

आउँछु’ भनेको

ितमीह ले

सुन्यौ।

ितमीह ले मलाई ूेम गरे का भए म िपताकहाँ जाँदैछु भनेको सुनेर
ितमीह

ु न्ु छ। 29
रमाउनेिथयौ, िकनिक िपता मभन्दा महान् हुनह

अब यो हुन अिघ नै मैले ितमीह लाई भिनिदएको छु , र जब यो

हुन आउँछ ितमीह ले िवँवास गनर् सक।" (यूह ा 14:2829)।

आ.

अिहले हामीले िजइरहको समयलाई हामी के भ े त? ितगितमा
ु
चलेको सञ्चार, वै ािनक जगतमा जे जे अचम्मका आिवँकारह

भइरहे का छन् तर ितनीह

सबै मानव कल्याणकै िनिम्त भइरहे का

छन् भ े छै न। तर आज िव ानको नाउँमा अनेक आत कारी

िबयाकलापह ले सबैको मनलाई िसिर

पारी रहे को छ। किहले

पिन नभएको दु:खको समय अिहले आएको छ भनेर िवँवास गनर्
गार्हो होला र?
इ.

जीवनको पुःतकमा हाॆो नाउँ केवल येशूको धािमर्कतालेमाऽ

लेिखन्छ भ े सत्यमाऽ हाॆो जीवनको महान् आशा हो भ े कुरा

हामीमा भएन भने हामीले िजउनुको औिचत्य नै के रहला र?
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कथा १३

ँ क
ु ो बिलन्ि धारा
हषर्ले भाविवभोर हुँदा बगेको आश
आन्द्र्यु मेकिचःनी

क्यानाडाकी

िव ाथीर्

लािरसा

म्याडिलन

भान

बोमेल

जमर्नको

िवँविव ालयमा पिढरहे की िथइन्। एक पटक उनको िदन खराब भइरहे को
िथयो। ूथमत: उनी जमर्नको ृान्कोफोटर् सहरमा डुल्दै गदार् उनी हराइन्।
यताउित चहाद उनी कोही नभएको एउटा खािल चचर्मा पिसन्। उनकी आमा
मरे पिछ परमेँवरमािथको िवँवास उनले गुमाएकी िथइन्। दुई वषर्सम्म उनी

चचर् गएकी िथइनन् र ूाथर्ना पिन गरे की िथइनन्।

"चचर्िभऽ मेचमा बसेर मैले ूाथर्ना गनर् थाल।

ँदै कराउँदै मैले

ु न्ु छ भने मलाई सङ्केत िदनुहोस्।'" उनले
ूाथर्ना गरे , 'हे ूभ ु तपाईँ हुनह

ँ ु पुछेर भान बोमेल रे लवे ःटे शन गइन् र उनी सही ठाउँमै पुिगन्
भिनन्। आस
। तर उनी अलमलमा परे की हुनाले बेनिशम-औरबाखमा झनुक
र् ोस ा अन्तै

ओिलर्इन्।उनी जाने ठाउँको रे ल बेलिु कपखमा माऽ आउँथ्यो। उनी थाकेकी

िथइन् र उनलाई ितखार् पिन लागेको िथयो। उनले पानी िपउन पानी खोिजन्।

पानी िक े ठाउँ निजक कतै पिन िथएन र ूाय सबै पसलह

बन्द दे िखन्थे।

ु र
रे लवे ःटे शनको केही पर एउटा भवनको अगािड एउटा टे बल

त्यहाँ केही कपह

भएको उनले दे िखन्। उनी अत्यन्तै ितखार्एकी िथइन्।

केही युवायुवतीह

खाना खाँदै िथए। उनी पिन नडराइकन त्यस भवनको

ु विरपिर
त्यस भवनको झ्यालिभऽ उनले हे िरन्। त्यहाँ भान्सा कोठाको टे बल
पाइन्छ िक भनेर सोिधन्। त्यहाँका

ढोकामा आइन् र एक ग्लास पानी िक

मािनसह ले उनलाई िभऽै बोलाए र पानीसँगै खाना खानसमेत बोलाए।
सेन्टरमा

भान बोमेल त अचानक सेभेन्थ-डे एडभेिन्टःट सामुदाियक केन्ि होप
पो

पसेकी

रहे िछन्।

त्यहाँ

मािनसह

शैिक्षक

र

आित्मक

सेिमनारह मा भाग िलन्छन्, ःवःथ खानाका पिरकार बनाउने कक्षा सं चालन वा
कसै लाई आराम गनर् मन लाग्यो भने पिन त्यहाँ आउँछन् र पैसा ितनर् नपन

वाइफाइ

चलाउँछन्।

जमर्नको

होप

च्यानलको

ूेरणा ारा

होपसेन्टरह

ःथापना भएका िथए। सन् २०१७ मा जमर्नीमा दुईवटा सेन्टरह
भएका िथए। र अ

१४वटा होप सेन्टरह

ःथापना

खोल्ने कायर्बम पिन रािखएका

छन्।
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खाना खान बसेपिछ भान बोमेलले झ्यालमा "होपसेन्टर" लेिखएको
ठू ला

ठू ला

अक्षरह

दे िखन्।

त्यसको

बारे मा

त्यहाँ

युवायुवतीह लाई उनले सोिधन्। त्यहाँका मािनसह ले उनीह

भेलाभएका
इसाई भएको

र ितनीह को एडभेिन्टःट चचर्ले मािनसह सँग घुलिमल गनर् र साथी बनाउन

होप सेन्टर ःथापना भएको हो भनेर बताए। भान बोमेलले आफूले परमेँवरको

अिःतत्व दे खाउन परमे रसँग ूाथर्ना गरे को कुरा सिम्झन्। "त्यसबेला म

न

ु न्ु छ
थाल र त्यहाँका मािनसह लाई भन िक दुई घन्टा अिघमाऽ परमेँवर हुनह

ँ यस सेन्टरमा
भने केही िचन्ह दे खाउनुहोस भनेर मैले ूाथर्ना गरे को िथए।

आइपुग्दा मेरो ूाथर्ना परमेँवरले सु ुभयो भनेर मलाई थाहा भयो" भान
बोमेलले भिनन्।

जमघट भएका एडेिन्टःटह ले यो कुरा सुनेर परमेँवरको ूशं सा

गरे । "तपाईँह को दयाले मलाई कित छोयो तपाईँह लाई थाहा छै न" उनले
ितनीह लाई सुनाइन्। भान बोमेल अिहले नेदरल्याण्डमा पढिछन्। उनले

होपसेन्टरको फेसबुकमा लेिखन् "परमेँवरले तपाईँह लाई आिशष िदऊन्।
तपाईँह को दयाले अ

धेरै मािनसह ले पिन आिशष पाऊन्। होपसेन्टर

अत्यन्तै सुन्दर अवधारणा हो। यःता सेन्टरह

जमर्नभिर फैिलनु आवँयक छ,

साथै क्यानडा र सं सारको अन्य ठाउँह मा पिन खोिलनु आवँयक छ।

ँ ु झाद यो तपाईँह लाई लेख्दै छु।"
तपाईँह लाई धन्यवाद, मैले खुशीका आस
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