
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

यस अध्यायका मूल पदह : दािनएल ७, २ थेःसोिलिनकी २:१-१२, रोमी 
८:१, मकूर् स १३:२६, लूका ९:२६, १२:८ र १ ितमोथी २:५। 

यस अध्यायको मूल सार पद: "तब सम् पूणर् ः वगर्मिुनका राज् यह को 
सावर्भौिमकता, शिक्त र महानता सव च् चका मािनसह , अथार्त ् पिवऽ सन्त 
जनह लाई िदइनेछ। उहाँको राज् य अनन् तको राज् य हनेुछ, र सबै शासकह ले 
उहाँको सेवा आराधना र आ ापालन गनछन ्।" ( दािनएल 7:27)। 

    यस अध्यायको मूल िवषयबःत ुदािनएलले देखेका ःवप्नदशर्न हो जनु 
दािनएल ७मा उल्लेख गिरएको छ। यो ःवप् न दशर्न दािनएल २कै जःतै 
समान िवषय हो। तर दािनएल २मा ूकट गिरएको ःवप्न दशर्नलाई दािनएल 
७मा अझ बढाएर देखाइएको छ। पिहलो त दािनएलले ःवप्नदशर्न रातमा 
देख्छन।् त्यसबेला दशर्नमा उनले समिु देख्छन।् त्यो समिुलाई चारवटा 
आधँीले हल्लाइ रहेको िथयो। अन्धकार र पानीले सारा सिृ  िपरोली रहेको 
िथयो। त्यस बेला सारा सिृ  तहसनहस भएको वा आबमणमा परे जःतै 
देिखन्थ्यो। दोॐो, दािनएलले देखेको ःवप्नदशर्नमा ती पशहु  देखेका िथए 
जनु अशु  र हाइिॄड वा िमिौत जीव भएका पशहु  िथए। यो सिृ को 
िनयमिबपरीत िथयो। तेॐोमा पशहु ले आफ्नो बल देखाएर अ लाई िनयन्ऽण 
गनर् खोजेको िचऽण गिरएको छ। सिृ मा परमेँ वरले आदमलाई अदनको 
बगचामा सिृ मािथ अिधकार जमाउन िदनभुएको िथयो तर ती शिक्तह ले त्यस 
अिधकारलाई खोसेको देखाइएको िथयो। चौथोमा मािनसको पऽुको आगमनले 
त्यो सिृ लाई िनयन्ऽण गन अिधकार जसको हातमा हनुपुन हो फेिर िफतार् 
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िदइएको िथयो। आदमले बगचामा गमुाएको थोक मािनसको पऽुले ःवगर्मा 
गिरएको न्याय ारा िफतार् िलनभुएको िथयो। 

  मािथ गिरएको वणर्न बाइबलले देखाएको काल्पिनक पिर ंय वा 
पानोरामा हनु।् दािनएलले देखेका अत्यन्तै ूभावकारी ूतीकह  उनको 
ःवप्नदशर्नको पृ भिूम िथयो। ती सबै दशर्नह को अथर् सवर्साधारणले नबझु्लान ्
तर भाग्यवस कितपय िनणार्यक ःवप्नदशर्नका िवःततृिववरण ःवगर्दूतले व्याख्या 
गरेका िथए। त्यसले गदार् अचम्मको भिवंयवाणीको मूलभतू िवषयह को अथर् 
हामी बझु्न सक्दछ । 
 

१. चार पशहु    

     दािनएल ७ पढ्नहुोस।् त्यसमा के मूल िवषयबःत ु दािनएललाई 
देखाइएको छ? उनले देखेका ःवप्नदशर्न केको बारेमा छ? हेन ुर्होस ् "1 
बेिबलोनका राजा बेलसजरको पिहलो वषर्मा दािनएल आफ् नो ओ ानमा 
पिल् टरहँदा ितनले सपना र दशर्नह  देखे। ितनले त् यस सपनाको सार लेखे। 2 
दािनएलले भने, “मेरो दशर्नमा राती मैले हेिररहँदा मेरो अिग आकाशका चार 
बतासह ले ठूलो समिुलाई मन् थन गिरएका िथए। 3 एक-अकार्बाट फरक चार 
ठूला पशहु  समिुबाट िनः के। 4 “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। 5 “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!’  6 “त् यसपिछ 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।  7 “त् यसपिछ राती दशर्नमा मैले देख र 
मेरो अिग भय र र डरलाग् दो र अत् यन् तै शिक्तशाली चौथो पश ु िथयो। यसका 
ठूला-ठूला फलामका दाँतह  िथए। त् यसले आफ् नो िशकारलाई चकनाचरू पारी 
खाइिदन् थ् यो र बाँकी रहेकालाई खु ाले कुल् चीिमल्ची पाथ् य । अिघका 
पशहु भन् दा त् यो फरक िथयो र त् यसका दश वटा सीङह  िथए।  8 “जसै म 
ती सीङह का बारेमा िवचार गदिथए,ँ मेरो अिग एउटा सानो िसङ िथयो, जनुचािहँ 
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ितनीह मध् येबाट उॆकेो िथयो, र पिहलेका िसङह मध् ये तीन वटाचािहँ त् यसको 
साम ु जरैसमेत उखेिलए। मािनसका आखँाजः तै त् यस िसङका आखँा िथए, र 
अह ारी कुरा गन त् यसको मखु िथयो। 9 जसै मैले हेर, िसंहासनह  बसािलए, र 
अित ूाचीन आफ् नो िसंहासनमा बः नभुयो। उहाँका लगुा िहउँजः तै सेता िथए, 

उहाँको िशरको केश ऊनजः तै सेतो िथयो। उहाँको िसंहासनमा बिलरहेको 
आगोको ज् वाला िथयो, र त् यसका चक् काह मा दन् केको आगो िथयो। 10 
उहाँको सामबुाट आइरहेको आगोको एउटा नदी बिगरहेको िथयो। हजार  
हजारले उहाँको सेवा गथ; दश हजार गणुा दश हजार उहाँको साम ुउिभएका 
िथए। न् यायको िनिम् त अदालतको बैठक बसेको िथयो, र पःु तकह  खोिलए। 
11 “तब यो सीङ बोिलरहेको अह ारपूणर् शब् दह को कारणले गदार् मैले 
त् यसलाई हेदरह। त् यो पश ुमािरएर त् यसको शरीर नं ट पारी आगोको ज् वालामा 
नफ् याँिकएसम् म मैले हेदरह। 12 अ  पशहु को अिधकार खोिसएको िथयो, तर 
केही समयको लािग ितनीह लाई बाँच् न िदइयो। 13 “राती मैले मेरो दशर्नमा 
हेर, र त् यहाँ मेरो साम ुआकाशका बादलका साथ आइरहनभुएको एक जना 
मािनसको पऽुजः तै हनुहुनु् थ् यो। उहाँ ती अित ूाचीनकहा ँआउनभुयो, र उहाँकै 
साम ुउपिः थत गराइनभुयो। 14 उहाँलाई अिधकार, मिहमा र सावर्भौिमक शिक्त 
िदइयो, र हरेक भाषा बोल् ने सबै मािनसह  र जाितह ले उहाँको आराधना गरे। 
उहाँको ूभतु् व अनन् तसम् म रहने ूभतु् व छ, जनुचािहँ किहल् यै टल् नेछैन, र उहाँको 
राज् य त् यो हो जनु किहल् यै नं ट हनेुछैन।  15 “म, दािनएल, आत् मामा बेचैन 
भए,ँ र मैले पाएका दशर्नह ले मलाई िवचिलत तलु् याए। 16 त् यहाँ 
उिभएकाह मध् ये एक जनाकहाँ म गए ँ र यी सबै कुराको सत् य अथर् बताउन 
अनरुोध गर। “यसकारण उनले मलाई यी कुराको अथर् बताइिदए: 17 ‘चार 
ठूला पशहु चािहँ पथृ् वीमा खड़ा हनेु चार राज् यह  हनु ्। 18 तर सव च् चका 
पिवऽ जनह ले यो राज् य पाउनेछन ् र सदासवर्दाको लािग अिधकार गनछन ्– हो, 
सदासवर्दाको लािग’।  19 “तब मैले त् यो चौथो जनावरको साँचो अथर् जान् न 
चाह, जनुचािहँ फलामका दाँत र काँसाका नङ् मा भएको अ भन् दा फरक र 
अत् यन् तै डरलाग् दो िथयो– त् यो जनावर जसले आफ् नो िशकारलाई चपाएर 
खाइिदयो र बाँकी रहेकालाई खु ाले कुल् चीिमल् ची पार् यो। 20 मैले त् यसको 
टाउकोमा भएका दश सीङका बारेमा र त् यहाँबाट िनः केको अक  सीङको बारेमा 
पिन जान् न चाह, जसको साम ु तीमध् ये तीन वटा सीङ झरे– त् यो सीङ जो 
अ भन् दा ूभावशाली देिखन् थ् यो र जसका आखँा र अिभमानपूणर् कुरा गन मखु 
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िथए। 21 जसै मैले हेर, त् यो सीङ पिवऽ जनह का िव  लड़ाइँ गदिथयो र 
ितनीह लाई पराः त गदिथयो, 22 जबसम् म ती अित ूाचीन आएर सव च् चका 
पिवऽ जनह को पक्षमा इन् साफको घोषणा गरे, अिन समय आयो जब ितनीह ले 
राज् य अिधकार गरे  23 “ितनले मलाई यसरी बताए: ‘चौथो जनावरचािहँ 
पथृ् वीमा देखा पन चौथो राज् य हो। योचािहँ अ  राज् यह भन् दा फरक हनेुछ र 
समः त पथृ् वीलाई कुल् चीिमल् ची पारी िनल् नेछ। 24 दश सीङह  त् यस राज् यबाट 
आएका दश राजाह  हनु ्। त् यसपिछ पिहलेको भन् दा फरक, अक  राजा खड़ा 
हनेुछ। उसले तीन राजाह लाई दबाउनेछ। 25 उसले सव च् चको िव मा 
बोल् नेछ र उहाँका पिवऽ जनह लाई अत् याचार गनछ र ठहर् याइएका समय र 
व् यवः थाह  फेनर् ूयत् न गनछ। पिवऽ जनह  साढ़े तीन वषर्सम् म उसको 
हातमा सिुम् पइनेछन ्। 26 “तर अदालत बः नेछ, र त् यसको अिधकार खोिसनेछ र 
सदाको िनिम् त पूणर् पले नाश गिरनेछ। 27 तब सम् पूणर् ः वगर्मिुनका 
राज् यह को सावर्भौिमकता, शिक्त र महानता सव च् चका मािनसह , अथार्त ् पिवऽ 
जनह लाई िदइनेछ। उहाँको राज् य अनन् तको राज् य हनेुछ, र सबै शासकह ले 
उहाँको आराधना र आ ापालन गनछन ्। 28 “कुराको अन् त यही हो। म, 

दािनएल, मेरा िवचारह ले गदार् अत् यन् तै बेचैन भए,ँ र मेरो अनहुार पहलो भयो, 
तर मैले यो कुरा आफ् नो मनैमा राख।”   

   दािनएलले ःवप्नदशर्नमा देखेका डरलाग्दा पशहु  राजा नबूकदनेसरले 
देखेका मूितर्मा भएका भागह  जःतै िथए। ूत्येक पशलेु िवँ वको इितहासमा 
रजाईँ गन राज्यशिक्तलाई देखाएको कारणले त्यो ःवप्नदशर्न अझ िवःततृ 
िववरणमा िदइएको िथयो। सनातन सिृ कतार् परमेँ वरलाई नमा े रा ह को 
राज्यशिक्तलाई औलँ्याएका जीवह  घतलाग्दा िथए। ती सबै पशहु  
बाइबलमा भिनए अनसुार अशु  िथए। तर चौथ  पश ुबाहेक दािनएलले वयान 
गरेका अ  पशहु का अनहुारह  मािनसले थाहा पाएकै जनावरह  जःतै 
िथए। त्यसकारण ती पशहु  जथाभावी पमा ूःततु गिरएका ूतीकह  
होइनन।् ूत्येक पशलेु साॆाज्यको कुनै कुनै पक्षलाई ूितिनिधत्व गदर्छन ्
अथार्त ्औलं्याउँछन।् 

   िसंह: बेिबलोन राज्यलाई िसंहको ूतीक ारा औलं्याइएको कुरा 
अत्यन्तै उपयकु्त छ। बेिबलोन वा आधिुनक इराकका दरवारह  र पखार्लका 
िभ ाह मा पखेटा भएका िसंहह को िचऽले सिजएका िथए। पखेटा भएका 
िसंह र अ  िचऽ बेिबलोनका ूख्यात िचऽकलाह  िथए। दािनएललाई 
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ःवप्नदशर्नमा देखाइएका िसंहका पखेटाह  िबःतारै च ुडँाइका िथए। अिन त्यो 
िसंह मािनस जःतै िठ  उिभयो जसलाई मािनसको दय िदइएको िथयो।र 
त्यसले िविभ  राजाह ले शासन गरेको बेिबलोनको साॆाज्यलाई देखाउँछ। 

    भाल:ु भाललेु िमडपिसर्या राज्यलाई औलं्याउँछ। त्यो भालकुो शरीर 
एकभन्दा अक  भाग ठूलो देखाइएको छ। त्यसले िमड राज्य भन्दा पिसर्या 
राज्य शिक्तशाली भएको देखाउँछ। त्यस भालकुा दाँतह बाट ितन वटा 
कर ह  देखाइनकुो अथर् िमडपिसर्या राज्यले िजतेको ितनवटा मखु्य 
रा ह लाई देखाउँछ: िल ा, बेिबलोन र इिजप् ट अथार्त ्िमौदेश। 

िचतवुा: अिन चराजःतो िछटो उड्ने पखेटा िदइएको िचतवुाले 
अलेक्जेण्डर महानको मीक साॆाज्यलाई इि त गदर्छ। पशमुा भएको चारवटा 
पखेटाले यो देखाउँदछ िक केही वषर्िभऽ अलेक्जेन्डरले त्यस समयको संसारका 
रा ह मािथ आफ्नो नेततृ्वको सैिनकह ले आबमण गरेर ूभतु्व जमाउनेछन।् 

भयानक डरलाग्दो पश:ु अ  पशहु ले ूितिनिधत्व गरेका रा ह  ती 
पशहु को ःवभावसँगै िमल्दछन ् तर यो चौथो पशचुाही ँ अ भन्दा अत्यन्तै 
फरक िथयो। पिहलाका पशहु  िसंह, भाल ुर िचतवुा जःतै िथए भने यो चौथो 
पशलुाईचािहँ अत्यन्तै फरक ढ ले ूःततु गिरएको िथयो। त्यो दसिस े पश ु
पिहलाको भन्दा िन ु र, िहंॐक र आत  मच्चाउने खालको िथयो। त्यसले 
सनातन परमेँ वरलाई नमा े रोमी साॆाज्यलाई औलं्याउँदछ। त्यस रोमी 
साॆाज्यले त्यसबेलाको िवँ वलाई आफ्नो खु ाले िथचोिमचो गरेर 
िनदर्यीताकासाथ शासन गरेको िथयो। 

    बाइबलमा लेिखएका वा भिवंयवाणी गरे अनसुार िवँ व 
साॆाज्यह को उदय र पतन भयो। त्यस बेला पिन मािनसह मा अत्याचार, 
आत , बेचैनी र अशािन्तका तत्वह  िथए। त्यहाँ अराजकता र रा ह  
लथािल  नै िथए तरपिन ती रा ह मािथ परमेँ वरको ूभतु्व कायमै िथयो। 
त्यसबेलाको संसार र अिहलेको संसारमा खास िभ ता नभएतापिन परमेँ वरले 
राज गिररहनभुएको छ भ े आत्म ानले हामीलाई कसरी सान्त्वना िमल्दछ? 
इितहासमा देखाइएका रा ह को िविगिविग बाइबलीय भिवंयवाणी अनसुार नै 
भएको िथयो भनेर ूमािणत गिरएको पिरूआेयमा बाइबल भरोसायोग्य छ भनेर 
हामीले कसरी िसक्ने? 
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२. सानो िसङ 

     चौथो पशकुो िशरबाट िसधै िनिःकएको शिक्तशाली सानो िसङ के िथयो 
र त्यस पशकुो एक भाग भएर त्यो कसरी उिभयो? हेन ुर्होस ्दािनएल ७:७,८, 
१९-२५ "७ “त् यसपिछ राती दशर्नमा मैले देख र मेरो अिग भय र र 
डरलाग् दो र अत् यन् तै शिक्तशाली चौथो पश ुिथयो। यसका ठूला-ठूला फलामका 
दाँतह  िथए। त् यसले आफ् नो िशकारलाई चकनाचरू पारी खाइिदन् थ् यो र बाँकी 
रहेकालाई खु ाले कुल् चीिमल् ची पाथ् य । अिघका पशहु भन् दा त् यो फरक िथयो र 
त् यसका दश वटा िसङह  िथए। ८ “जसै म ती िसङह का बारेमा िवचार 
गदिथए,ँ मेरो अिग एउटा सानो िसङ िथयो, जनुचािहँ ितनीह मध् येबाट उॆकेो 
िथयो, र पिहलेका िसङह मध् ये तीन वटाचािहँ त् यसको साम ुजरैसमेत उखेिलए। 
मािनसका आखँाजः तै त् यस िसङका आखँा िथए, र अह ारी कुरा गन त् यसको 
मखु िथयो।... १९ “तब मैले त् यो चौथो जनावरको साँचो अथर् जान् न चाह, 

जनुचािहँ फलामका दाँत र काँसाका नङ् मा भएको अ भन् दा फरक र अत् यन् तै 
डरलाग् दो िथयो– त् यो जनावर जसले आफ् नो िशकारलाई चपाएर खाइिदयो र 
बाँकी रहेकालाई खु ाले कुल् चीिमल् ची पार् यो। २० मैले त् यसको टाउकोमा 
भएका दश िसङका बारेमा र त् यहाँबाट िनः केको अक  िसङको बारेमा पिन 
जान् न चाह, जसको साम ुतीमध् ये तीन वटा िसङ झरे– त् यो िसङ जो अ भन् दा 
ूभावशाली देिखन् थ् यो र जसका आखँा र अिभमानपूणर् कुरा गन मखु िथए। २१ 
जसै मैले हेर, त् यो िसङ पिवऽ जनह का िव  लड़ाइँ गदिथयो र ितनीह लाई 
पराः त गदिथयो, २२ जबसम् म ती अित ूाचीन आएर सव च् चका पिवऽ 
जनह को पक्षमा इन् साफको घोषणा गरे, अिन समय आयो जब ितनीह ले राज् य 
अिधकार गरे २३ “ितनले मलाई यसरी बताए: ‘चौथो जनावरचािहँ पथृ् वीमा देखा 
पन चौथो राज् य हो। योचािहँ अ  राज् यह भन् दा फरक हनेुछ र समः त 
पथृ् वीलाई कुल् चीिमल् ची पारी िनल् नेछ। २४ दश िसङह  त् यस राज् यबाट आएका 
दश राजाह  हनु ्। त् यसपिछ पिहलेको भन् दा फरक, अक  राजा खड़ा हनेुछ। 
उसले तीन राजाह लाई दबाउनेछ। २५ 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 ्।"  

    दश वटा िसङ भएको भय र डरलाग्दो र अत्यन्तै िनदर्यी ज ली 
पशलेु मूितर्पूजा गन र परमेँ वरको अिःतत्वलाई ःवीकार नगन पिँ चमी देश 
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रोमलाई औलं्याउँछ भनेर हामीले अिघल्लो पाठमा हेर् य । अब हामीले सानो 
िसङ र यसको शिक्तलाई औलं्याउने  िवषयलाई सोच्नपुछर्। चौथो पशकुो 
दशवटा िसङह  िथए भनेर दािनएलले ःवप्नदशर्नमा देखेका िथए। ती दशवटा 
िसङह बाट तीनवटा िसङह लाई उखेिलएको िथयो तािक सानो िसङको िनिम्त 
ठाउँ बनोस।् त्यो सानो िसङको आखँाह  मािनसका जःता िथए र त्यसको 
मखुबाट बडो ठूला ठूला र अह ारी शब्दह  िनकािलरहेको िथयो (दािनएल 
७:८)। त्यो सानो िसङ भयानक र िनदर्यी पशलेु ूितिनिधत्व गरेको तत्वबाट 
िनःकेको िथयो। त्यो पशलेु मूितर्पूजा गन, अिनँ वरवादी वा परमूभ ु
परमेँ वरको उपासना नगन पाँ चात्य रोमलाई  औलँ्याउँछ। त्यो िसङ ठूलो 
हनु्छ र त्यसले अिनँ वरवादी रोमको केही चिरऽह लाई िनरन्तरता िदएको 
हनु्छ। पिछ रोमकै राज्यशिक्तबाट उनलाई शिक्तसम्प  गराइन्छ। 

   अब त्यो सानो िसङ अत्यन्तै शिक्तशाली भएर परमेँ वरका 
सन्तजनह को िब मा आबमण गरेको दािनएलले देख् दछन।् त्यो सानो िसङ 
राजा हो जसले तीन थोक अवैध वा परमेँ वरसम्मत काम गन छैन भनेर 
ःवगर्दूतले दािनएललाई बझुाउँदछन:् (१) सव च्च परमेँ वरको िव मा हवाला 
िदने वा अह ारी वचनह  बोल्नेछ, (२) सव च्च परमेँ वरका सन्तह लाई 
सताउँनेछ, (३) समय र व्यवःथालाई पिरवतर्न गनर् खोज्दछ। त्यो सानो 
िसङको िबयाकलाप हनेु समय ःवगर्दूतले बताउँछन:् एक समय र समयह  र 
आधी समय। जब समय वा िदन भनेर अगमवाणीमा तोिकन्छ त्यसले एक वषर् 
भ े जनाउँछ। त्यसको अथर् अब समयको अथर् एक वषर्, समयह  दईु वषर् र 
आधी समयको अथर् आधा वषर् (गन्ती १४:३४, इजिकएल ४:६)। त्यो 
भिवंयवाणीको अविध तीन वषर् छ मिहना हो। एक िदन बराबर एक वषर्, दईु 
िदनको अथर् दईु वषर् र आिधको अथर् आधा वषर्। वषर्मा बार् ह मिहना हनु्छन।् 
पौरािणक समयमा एक मिहनामा ३० िदनको िहसाबले गिनन्छ। अथार्त ्
भिवंयवाणीको अविध जम्मा ४२ मिहना वा १२६० िदन वा वषर् भ े 
जनाउँछ। यी समयमा सानो िसङले परमेँ वरको िव मा आबमण गिरनेछ, 
उहाँका जनह लाई  सताइनेछ र परमेँ वरको व्यवःथालाई पिरवतर्न गनर् 
खोज्नेछ। 

    २ थेःसोिलिनकी २:१-१२मा पापको मािनसको बारेमा बताउँछ। 
त्यसको चिरऽ र सानो िसङको चिरऽ कसरी िमल्दछ? कुन शिक्तको बारेमा 
त्यहाँ चचार् गिररहेको हामी पाउँछ  र िकन? मूतीर्पूजा गन रोमको शिक्तबाट 
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उिब्जएको शिक्त कुन शिक्त हो जनु ्रोमको राजनैितक शिक्त पितत भएतापिन 
आित्मक शिक्तको अिःतत्व कायम भइरहेको छ र त्यो शिक्त रोमबाट फैिलएर 
यगुको अन्तसम्म ूभाव पािररहनेछ। आज पिन केवल त्यो एकमाऽ शिक्त वा 
धािमर्क शिक्त के हो जसलाई सारा संसारले धािमर्क अगवुाको पमा हेिररहेको 
छ? हेन स ् पावलले के भन्दछन ् "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। ५ के ितमीह लाई याद छैन, म ितमीह सगँ 
छँदा नै मैले यी कुराह  ितमीह लाई भनेको िथए?ँ ६ त् यो आफ् नो समयमा 
ूकट होस ् भन् ने हेतलेु कुन कुराले त् यसलाई अिहलेसम् म रोिकराखेको छ, यो 
ितमीह  जान् दछौ। ७ िकनिक अधमर्को रहः यले अिघबाटै काम गिररहेछ। 
अिहलेसम् म जसले त् यसलाई रोिकराख् नभुएको छ, उहाँ नहटुञ् जेल त् यसलाई रोकी 
नै राख् नहुनेुछ। ८ तब त् यस पापको मािनस ूकट हनेुछ, जसलाई ूभ ु येशूले 
आफ् नो मखुको सासले नाश पानुर्हनेुछ, र उहाँका आगमनको ूकाशले त् यसलाई 
नाश गनुर्हनेुछ। ९ शैतानको कामकाजबमोिजम पापको मािनस सारा शिक्त र 
छलपूणर् िचन् हह  र चमत् कारसिहत, १० र नाश हनेुह लाई छलमा पान समः त 
दुं  टतासिहत आउनेछ, िकनिक ितनीह ले सत् यलाई ूमे गनर् र त् यसरी बाँच् न 
इन् कार गरे। ११ यसैकारण ितनीह ले झूटा कुरामा िवँ वास ग न ् भनेर 
परमेँ वरले ितनीह मािथ एक शिक्तशाली ॅम पठाउनहुनु् छ, १२ तािक सत् यमािथ 
िवँ वास नगन, तर अधािमर्कतामा आनन् द मनाउने सबै जना दोषी ठहिरऊन ्।   
 

३. अदालत बःदछ 

      चारवटा पशहु  र सानो िसङको िबयाकलापपिछ आफ्नो 
ःवप्नदशर्नमा अगमवक्ता दािनएलले ःवगर्मा अदालत बसेको देख् दछन ्(दािनएल 
७:९,१०,१३,१४)। जब अदालत बःदछ तब िसंहासनह  आआफ्नो ठाउँमा 

१2५ 



रािखन्छन ्र अित ूाचीन आफ्नो िसंहासनमा िबराजमान हनु जानहुनु्छ। उक्त 
अित ूाचीन वा परमिपता परमेँ वरको साम ु रहेर ःवगर्का हजार  हजार 
जीवह ले उहाँको सेवा गदर्छन।् 

   त्यो अदालत सानो िसङको िबयाकलापपिछ (सन ् ५३८-१७९८) 
बसेको वा १२६०को भिवंयवाणीको वषर्पिछ बसेको देखाउँछ। परमेँ वरको 
अिन्तम राज्य ःथापना गनुर्भन्दा पिहले दािनएलले तीन पल्ट बिमक पमा 
दशर्न देख् दछन:् सानो िसङको समय वा अवःथा (सन ् ५३८-१७९८सम्म 
उसको िबगिबगी), ःवगर्मा गिरने न्याियक फैसला, र परमेँ वरको अनन्तको 
राज्य। 

     ःवगर्मा परमेँ वरले गनुर्भएको फैसलाले परमेँ वरका जनह लाई 
कुनकुन तिरकालले फाइदा हनु्छ? हेन ुर्होस ्दािनएल ७:१३-१४, २२,२६-२७ 
"१३ “राती मैले मेरो दशर्नमा हेर, र त् यहाँ मेरो साम ुआकाशका बादलका साथ 
आइरहनभुएको एक जना मािनसको पऽुजः तै हनुहुनु् थ् यो। उहाँ ती अित 
ूाचीनकहा ँआउनभुयो, र उहाँकै साम ु उपिः थत गराइनभुयो। १४ उहाँलाई 
अिधकार, मिहमा र सावर्भौिमक शिक्त िदइयो, र हरेक भाषा बोल् ने सबै मािनसह  
र जाितह ले उहाँको आराधना गरे। उहाँको ूभतु् व अनन् तसम् म रहने ूभतु् व छ, 

जनुचािहँ किहल् यै टल् नेछैन, र उहाँको राज् य त् यो हो जनु किहल् यै नं ट 
हनेुछैन।...२१ जसै मैले हेर, त् यो िसङ पिवऽ जनह का िव  लड़ाइँ गदिथयो 
र ितनीह लाई पराः त गदिथयो, २२ जबसम् म ती अित ूाचीन आएर सव च् चका 
पिवऽ जनह को पक्षमा इन् साफको घोषणा गरे, अिन समय आयो जब ितनीह ले 
राज् य अिधकार गरे।...  २६ “तर अदालत बः नेछ, र त् यसको अिधकार 
खोिसनेछ र सदाको िनिम् त पूणर् पले नाश गिरनेछ। २७ तब सम् पूणर् 
ः वगर्मिुनका राज् यह को सावर्भौिमकता, शिक्त र महानता सव च् चका मािनसह , 

अथार्त ् पिवऽ जनह लाई िदइनेछ। उहाँको राज् य अनन् तको राज् य हनेुछ, र सबै 
शासकह ले उहाँको आराधना र आ ापालन गनछन ्।" 

    मिन्दर र परमेँ वरको पिवऽ ःथानबाट गिरने धेरै न्यायको 
िबयाकलापह  परुानो करारमा लेिखएको छ तर यहाँ दािनएलले देखेको 
न्यायीक अदालत फरक छ। यो जगतव्यापी न्याय हो जसले सानो 
िसङलाईमाऽ होइन सव च्च परमेँ वरका सन्तह लाई असर पादर्छ, जसले 
परमेँ वरको राज्य पाउनेछन।् 

१2६ 



   दािनएल ७अध्यायले ःवगर्मा बसेको न्यायीक अदालतको सु  र 
अन्त्यको बारेमा िवःततृ जानकारी िदएको छैन। तर सानो िसङले परमेँ वर र 
उहाँका जनह को िब मा आबमण गरेसँगै अदालत बःने कुराको आभास ्
भने िदएको पाइन्छ।साथै उक्त िवषयले सारा जगतलाई असर पान न्यायीक 
अदालत बःने समय सु भएको कुरालाई जोड िदएको हामी पाउँछ । पिछ 
हामी हेनछ  िक न्याय हनेु समयको सु  र त्यो न्याय ःवगर्मा रहेको पिवऽ 
मिन्दरको शु ीकरणसँगै सम्बिन्धत रहेको देखाउँछ। यसलाई ःवगर्मा गिरने 
ूायिँ चतको िदन भनेर भ  सिकन्छ। हामीले  िसक्नपुन पाठ त यो हो िक 
येशू भी  यस संसारमा आउनभुन्दा अिघ ःवगर्मा परमेँ वरका जनह को न्याय 
ितनीह को पक्षमा हनेुछ (दािनएल ७:२२)। 

     जनु काम येशूले बुसमा सम्प  गनुर्भयो त्यस कामले न्यायको िदनमा 
उहाँ हाॆो पक्षमा हनुहुनेुछ भनेर हामीलाई कसरी आःवःत पानुर्भएको छ? बुस 
िबना हाॆो आशा केिह रहला  र? हेन ुर्होस ्रोमी ८:१ "यसकारण अब भीं ट 
येशूमा भएकाह लाई दण् डको आ ा छैन।" 
 

४. मािनसको पऽुको आगमन  

      दािनएल ७:१३मा दािनएलको ःवप्नदशर्नमा उनले मािनसको पऽुलाई 
देखेको िवषय यसरी लेिखएको छ "“राती मैले मेरो दशर्नमा हेर, र त् यहाँ मेरो 
साम ुआकाशका बादलका साथ आइरहनभुएको एक जना मािनसको पऽुजः तै 
हनुहुनु् थ् यो। उहाँ ती अित ूाचीनकहा ँ आउनभुयो, र उहाँकै साम ु उपिः थत 
गराइनभुयो।" त्यो मािनसको पऽु को हो र उनको पिहचान कसरी गिरयो? 
हेनर्होस ् मकूर् स १३:२६ "अिन त् यस समयमा मािनसह ले मािनसको पऽुलाई 
शिक्त र मिहमािसत बादलमा आउँदैगरेको देख् नेछन ्।", म ी ८:२० "येशूले 
ितनलाई भन् नभुयो, “ः यालका दलुा र आकाशका चराच ु ीह का गुड़ँ हनु् छन ्, 
तर मािनसको पऽुको लािग त िशर ढल् काउने ठाउँ पिन छैन।”, म ी ९:६ " 

मािनसको पऽुलाई पथृ् वीमा पाप क्षमा गन अिधकार छ भनी ितमीह ले जान् न 
सक।” , लूका ९:२६ "कोही मदेिख र मेरा वचनदेिख शमार्उँछ भने मािनसको 
पऽु पिन आफ् नो मिहमामा, र िपताको र पिवऽ दूतगणको मिहमामा आउँदा 
त् यससँग शमार्उनेछ।" र लूका १२:८-१० "८ “म ितमीह लाई भन् दछु, हरेक 
जसले मलाई मािनसह का सामनु् ने ः वीकार गदर्छ, त् यसलाई मािनसको पऽुले 
पिन परमेँ वरका दूतह का सामनु् ने ः वीकार गनछ। ९ तर जसले मलाई 
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मािनसह का सामनु् ने अः वीकार गदर्छ, परमेँ वरका दूतह का सामनु् ने त् यो पिन 
अः वीकृत हनेुछ। १० हरेक जसले मािनसको पऽुको िव मा बोल् छ, त् यसलाई 
क्षमा हनेुछ, तर जसले पिवऽ आत् माको िव मा िनन् दा गदर्छ, त् यसलाई क्षमा 
हनेुछैन।" 

    जब ःवगर्मा अदालत बःनेछ र परमेँ वर िपताले न्यायको आशन 
महण गनुर्हनेुछ तब एक जना अत्यन्तै मह वपूणर् व्यिक्त त्यस ँयमा देखा 
पनुर्हनेुछ। उहाँ मािनसको पऽु हनुहुनेुछ।खास उहाँ ूथमत: मािनसको पऽु 
ःवगर्को जीवको पमा देखा पनुर्हनेुछ। उहाँलाई सम्बोधन गिरए अनसुार 
उहाँमा मािनसको चिरऽ वा ःवभाव देिखनेछ। अक  अथर्मा भ े हो भने उहाँ 
ईँ वरीय-मानव हनुहुनु्थ्यो जसले न्यायको समयमा सिबय भिूमका खेल्नहुनेुछ। 
दोॐो: मािनसको पऽु ःवगर्को बादलह बाट आउनहुनेुछ। नयाँ करारमा 
येशूको दोॐो आगमनलाई व्याख्या गनर् मािनसको पऽु ःवगर्को बादलह बाट 
आउनहुनेुछ भनेर धेरै ठाउँह मा िचऽण गिरएको छ। तर दािनएल ७:१३मा 
उल्लेख गिरएको मािनसको पऽु ःवगर्बाट तल पथृ्वीमा आउने भनेर िचऽण 
गिरएको छैन। तर ःवगर्को अदालतमा उहाँको आगमन समान िक्षितजबाट 
हनु्छ अथार्त ्उहाँ अित ूाचीनकहाँ देखा पन बेलामा मािथबाट तल नभएर उहाँ 
त्यस अदालत ँयको तेस  ःथानबाट आउनहुनु्छ। तेॐो, मािनसको पऽु 
ःवगर्का बादलह बाट आउने भनेर गिरएको िचऽणले हाॆो ूभकुो आगमन 
ूत्यआय पमा सबैले देख् ने गरेर हनेुछ भ े बिुझन्छ। तर यो िचऽणले पथृ्वीमा 
भएको पिवऽ मिन्दरमा ूायिँ चत वा क्षमापूजाको िदनमा मूल पूजारी महापिवऽ 
ःथानमा धूपको धवुाँह ले घेिरएर पःनेकुराको सम्झना गराउँछ। 

    मािनसको पऽु भन्दा पिन उहाँमा शाही प देिखन्छ। उहालेँ "ूभतु्व, 
मिहमा र राज्य पाउनहुनु्छ र सारा मािनसह , रा ह  र भाषाभाषीह ले 
उहाँको सेवा गनुर्पछर्" (दािनएल ७:१४ पान्तिरत)। "सेवा" गन भ े 
िबयापदलाई "आराधना वा उपासना वा पूजा गन" भनेर पिन अनवुाद 
गिरन्छ। दािनएल १-७ अध्यायमा यो शब्द ९ पल्ट ूयोग गिरएको छ 
(दािनएल ३:१२,१४,१७,१८,२८,६:१६,२०,७:१४,२७)। यसले ईँ वरीय 
तत्वलाई देखाउनपुन ौ ा र उपासनालाई जनाउँदछ। त्यसकारण जब सानो 
िसंङले परमेँ वरको व्यवःथालाई पिरवतर्न गन ूयास गदर्छ तब सानो िसंङको 
धािमर्क ूणालीले परमेँ वरलाई िदनपुन ौदा र भिक्तलाई ॅ  पारेको 
देखाउँछ। जब ःवगर्को अदालतमा न्यायको िचऽण हनु्छ तब त्यसले 
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परमेँ वरलाई िदइनपुन सत्य आराधनाको पनुःथार्पना गरेको देखाउँछ। 
पोपतन्ऽले ःथापना गरेको आराधना ूणालीमा आइतबारलाई पिवऽ मा  
आदेश िदइन्छ अथार्त ् रोमको पोपले येशूको ठाउँ िलएझ  कसलाई ःवगर् 
पठाउने वा नकर्  पठाउने वा नपठाउने भ े धािमर्क अिधकार आफूमा भएको र 
आफू भगवान ् नै भएको दावी गदर्छन।् तर त्यसको िबपरीत बाइबलले 
खलुःत पमा भनेको छ, "परमेँ वर एक हनुहुनु्छ, मािनसह  र परमेँ वरको 
बीचको मध्यःथता गन एकमाऽ मािनस येशू भी  हनुहुनु्छ (१ ितमोथी २:५ 
पान्तिरत)। 

    येशूको जीवन र चिरऽबाट बाइबलमा हामीले जे िसक्य  त्यसले यहाँ 
िदइएको न्यायको िचऽणमा उहाँले खेल्नहुनेु मखु्य भिूमका ारा हामीलाई कसरी 
सान्त्वना िमल्न सक्दछ? 
 

५. अित उच्च परमेँ वरका पिवऽ जनह  

              देहायका पदह  अनसुार परमेँ वरका जनह लाई के हनेुछ? हेन ुर्होस ्
दािनएल ७:१८, २२, २५-२७ "१८ तर सव च् चका पिवऽ जनह ले यो राज् य 
पाउनछेन ् र सदासवर्दाको लािग अिधकार गनछन ्– हो, सदासवर्दाको 
लािग’।...२१ जसै मैले हेर, त् यो सीङ पिवऽ जनह का िव  लड़ाइँ गदिथयो 
र ितनीह लाई पराः त गदिथयो, २२ जबसम् म ती अित ूाचीन आएर सव च् चका 
पिवऽ जनह को पक्षमा इन् साफको घोषणा गरे, अिन समय आयो जब ितनीह ले 
राज् य अिधकार गरे... २५ उसले सव च् चको िव मा बोल् नेछ र उहाँका पिवऽ 
जनह लाई अत् याचार गनछ र ठहर् याइएका समय र व् यवः थाह  फेनर् ूयत् न 
गनछ। पिवऽ जनह  साढ़े तीन वषर्सम् म* उसको हातमा सिुम् पइनेछन ्। २६ 
“तर अदालत बः नेछ, र त् यसको अिधकार खोिसनेछ र सदाको िनिम् त पूणर् पले 
नाश गिरनेछ। २७ तब सम् पूणर् ः वगर्मिुनका राज् यह को सावर्भौिमकता, शिक्त र 
महानता सव च् चका मािनसह , अथार्त ् पिवऽ जनह लाई िदइनेछ। उहाँको 
राज ् य अनन् तको राज् य हनेुछ, र सबै शासकह ले उहाँको आराधना र 
आ ापालन गनछन ्।"   

     यहाँ सव च्चका पिवऽ जनह लाई भन्दा पिन परमेँ वरका जनह लाई 
सम्बोधन गिरएको छ।त्यो सानो िसङले शिक्तको आडमा माि एर ितनीह मािथ 
हमला गदर्छ। तर परमेँ वरका जनह ले परमेँ वरको वचनमा अिडग भएर 
बःने िजिकर गदर्छन।् पोपको शासन अविधमा ितनीह लाई सताइएको हनु्छ। 
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मूितर्पूजा गन रोमको शासनकालमा पिन ईसाइह लाई भयानक सतावत 
िदइएको िथयो (यो चौथो पश ुआफै पिन िथयो)। तर दािनएल ७:२५मा 
उल्लेख गिरएको सन्तह लाई गिरने सतावट सानो िसङले गरेको िथयो। त्यो 
िसङ मूितर्पूजा गन रोमी साॆाज्यको अन्तमा उदय भएको िथयो।   यो तथ्य 
बझु्न ु ज री छ िक, संसारको जनुसकैु राजनैितक वा धािमर्क शिक्त िकन 
नहोस,् परमेँ वरका जनह  सधभिर सताइने छैनन,् ितनीह मािथ दमनको नीित 
सध लाग ुगिरनेछैन। यस संसारका राज्यह को  ःथान परमेँ वरको राज्यले 
िलनेछ। यो अत्यन्तै घतलाग्दो िवषय छ िक जब दािनएलले ःवप्नदशर्न देखे 
त्यसबेला मािनसको पऽुलाई ूभतु्व, मिहमा र राज्य िदएको िथयो (दािनएल 
७:१४)। तर त्यसको वारेमा ःवगर्दूतले व्याख्या गदार् परमेँ वरका पिवऽ 
जनह ले राज्य पाए भिनएको छ (दािनएल ७:१८ पान्तिरत। यहाँ कुनै 
िववादको िवषय नै छैन। िकनभने मािनसको पऽु परमेँ वर र मानवतासँग 
सम्बिधत हनुभुएकोले उहाँको िवजय ती मािनसह को पिन िवजय हो जसको 
ूितिनिधत्व उहाँले गनुर्भएको िथयो। 

    जब येशूमािथ मु ा चिलरहेको िथयो त्यसबेला मूल पजुारीले उहाँलाई 
केरकार गरेर सोधेका िथए "के ितमी परमेँ वरको पऽु मसीह हौ?" त्यसबेला 
उहाँले उनलाई भजन ११०:१ र दािनएल ७:१३,१४ पद ारा 
औलँ्याउनभुएको िथयो। उहाँले ःप पमा त्यस मूल पजुारीलाई यो सन्देश 
िदनभुएको िथयो "हो म परमेँ वरको पऽु मसीह हुँ। अब तपाईँले मािनसको 
पऽु शिक्तको दािहनेपि  बसेको र ःवगर्का बादलह बाट आइरहेको 
देख् नहुनेुछ" (मकूर् स १४:६२ पान्तिरत)।अथार्त ःवगर्मा बसेको अदालतमा 
न्यायको आशन येशूले महण गनुर्हनेुछ। जसले हाॆो ूितिनिधत्व गनुर्हनु्छ। 
जब बुसमा उहाँलाई टाँगेर उहाँलाई सदाको िनिम्त अन्त्य गनर् खोिजएको 
िथयो तब तेॐो िदनमा उहाँको पनु त्थान हुँदा उहाँले अन्धकारका 
शिक्तह लाई िजत् नभुएको कुरा ूमािणत भएको िथयो। त्यो िबजय ितनीह सँग 
पिन जोिडएको छ जो उहाँको निजक आउँछन।् त्यसकारण यस संसारमा जे 
हनु्छ वा उहाँका जनह लाई जितसकैु सताइएतापिन िव ासीह ले सध डर 
मानेर बःन ु पन ज रत छैन। ूिेरत पावल अत्यन्तै उपयकु्त र मनािसब 
तिरकाले भन्दछन ् "३१ हामीले यसमा के भन् ने त? यिद परमेँ वर हामीतफर्  
हनुहुनु् छ भने, हाॆो िव  को हनु् छ? ३२ जसले आफ् नै िनज पऽुलाई बाँकी 
राख् नभुएन, तर हामी सबैका िनिम् त उहाँलाई िदनभुयो, के उहाँले हामीलाई सबै 
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थोक पिन उहाँकै साथमा िदनहुनेुछैन र? ३३ परमेँ वरका चिुनएकाह का 
िव मा कसले अिभयोग लाउनेछ? धमीर् ठहराउने परमेँ वर नै हनुहुनु् छ भने, 

३४ दण् डको आ ा िदने को हो? मन त भीं ट येशू, हनुहुनु् छ, जो मरेकाह बाट 
जीिवत पािरनभुयो, र परमेँ वरको दािहने बाहलुीतफर्  हनुहुनु् छ, र हाॆा िनिम् त 
मध् यः थ पिन गनुर्हनु् छ। ३५ कसले हामीलाई भीं टको ूमेबाट अलग गन? के 
स ं टले, अथवा द:ुखले, वा खेदोले, वा अिनकालले, वा नग् नताले, अथवा खतराले 
वा तरवारले? ३६ यः तो लेिखएको छ, “तपाईंको खाितर हामी िदनभिर 
मािरन् छ , कािटने भेड़ाह जः तै हामीह  गिनएका छ ।” ३७ होइन, यी सबै 
कुरामा हामीलाई ूमे गनुर्हनेु ारा हामी िवजेताह भन् दा पिन अझ बढ़ी छ । 
३८ िकनिक म यो पक् का गरी जान् दछु, िक मतृ् यलेु वा जीवनले, ः वगर्दूतह ले 
वा ूधानता वा शासकह ले, वतर्मानका कुराह ले वा पिछ हनेु कुराह ले, वा 
शिक्तह ले, ३९ उचाइले वा गिहराइले, वा सारा सिृं टमा भएका कुनै पिन 
कुराले, भीं ट येशू हाॆा ूभमुा भएका परमेँ वरको ूमेबाट हामीलाई अलग 
गनर् सक् नेछैन।" रोमी ८:३१-३९। 

    हजार  वषर् अिघ घट्ना घट्नभुन्दा अिघ नै दािनएलको ःवप्नदशर्नमा 
कोिरएको संसारको इितहास हेन ुर्होस।् ितनीह  कसरी पूरा भए र भइरहेका 
छन।् त्यस पिरवेशमा परमेँ वरले भिवंयको िनिम्त िदनभुएको ूित ाह  पिन 
पूरा हनेुछन ्भ  ेकुरामा हामी कसरी िव ःत हनु सक्छ ? 
 

उपसंहार: 
िवगतको इितहासलाई सरसितर् हेदार् हामी यो पाउँछ : रोमी साॆाज्यको पतन 
उ रबाट आएका ज ली वा असभ्य मािनसह ले गरेका िथए। त्यसबेला जब 
तीन असभ्य जाितह  धपाइए तब त्यसको फाइदा उठाएर रोमको िबशप वा 
पोपले आफूलाई रोमको शवर्शिक्तमान व्यिक्तको पमा ःथापना गरे। यो सन ्
५३८मा भएको िथयो। उनले चलाएको शासन ूिबयामा ितनले रोमी 
सॆाटको धेरै संःथागत र राजनैितक िबयाकलापह  आफ्नो हातमा िलए।  
यरुोपको तत्कालीन इितहासमा पोपको राजनैितक र धािमर्क अवःथा अत्यन्तै 
चक  िथयो र पोपह कै मातहतमा अनिगिन्त इसाईह को ज्यादि पूणर् हत्या 
गिरएको िथयो। तर पोपतन्ऽ को अःथायी राजनैितक र धािमर्क शिक्त 
त्यसबेला अन्त्य भयो जब सन ् १७९८मा ृान्सका शासक नेपोिलयन 
बोनापाटर्ले पोपलाई उनको राजग ीबाट हटाए। तर त्यसले माऽ रोमको 
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अन्त्य गरेन तर रोमले गन वा धमर्को नाउँमा पोपले परमेँ वरका जनह माथी 
गन सतावट अक पमा फैिलन थालेको िथयो।उनले आफूलाई यस संसारमा 
म येशूको ूितिनिध हुँ भनेर दावी माऽ गरेनन ्उनले बाइबलको िशक्षादीक्षा 
िबपरीत धेरै धािमर्क िशक्षाह  ब याएर मािनसह मा लादे। बाइबलले 
निसकाएको तर रोमन क्याथोिलक चचर्ले िसकाएको केही धािमर्क िशक्षाह  
यःता िथए:  ःवगर् र नरकको बीचमा परगेटोरी छ। मािनस मरेपिछ पिहला 
ऊ त्यस ठाउँमा पगु्छ र जसले पापलाई शु ीकरण गछर् त्यो माऽ धेरै 
समयपिछ पोपकै अनमुितले त्यो मािनस त्यहाँबाट छुटेर ःवगर्मा जान सक्छ। 
(उदाहरणको लािग मदर टेिरसाको आधिुनक इितहासलाई हामी हेनर् सक्छ । 
उनको मतृ्यभुएपिछ उनी त्यस ःथानमा पिसन ् रे। अिन धेरै वषर्पिछ उनका 
भक्तह को अनरुोधमा पोपले उनलाई त्यहाँबाट छुटाएर सन्त घोषणा गिर 
ःवगर्मा पठाए रे। अिन अब उूान्त उनलाई रोमन क्याथोिलक समूदायका 
मािनसह ले उनलाई भगवान ् वा भगवतीको पमा पूजा गछर्न ् र आफ्ना 
पापह  मोचनको िनिम्त वा परमेँ वरकहाँ परु् याइ माग्नको िनिम्त उनीसँग 
ूाथर्ना गदर्छन-्अनवुादकको थप जानकारी), मािनसह  आफ्नो पापको 
ूायिँ चत गनर् आफूले आफैलाई अनेक  सजाय  िदने, कोरार्ले हा े, जानाजानी 
क िदने ूथा, फादरह को साम ु मौिखक पमा आफ्नो पापको ःवीकार 
गनुर्पन वाध्यता र हप् ताको सात  िदन शिनबारलाई पिरवतर्न गिर आइतबारलाई 
पिवऽ िदन हो भनेर इसाईह लाई मा  लगाउने वाध्यता यी सवै पोपतन्ऽको 
ज्वलन्त अवशेषह  हनु।्र यी सवै कुरा दािनएलको भिवंयवाणीमा उल्लेख 
गिरए अनसुार नै पोपले बाइबलमा िदइएको समय र व्यवःथाह लाई पिरवतर्न 
गन आटँ गरेका िथए। 

    "मािनस आफ्नै शिक्तले शऽलेु लगाएका आरोपह को खण्डन गनर् 
सक्दैन। ऊ पापले मिुछएको व  लगाएर आफ्नो पापको ःवीकार गद 
परमेँ वरको साम ुखडा हनेुछ। तर िवँ वास ारा जसले पँ चाताप गिर आफ्नो 
ूाण येशूलाई सिुम्पन्छ उसको िनिम्त उहाँले अिधवक्ता भएर परमेँ वरको साम ु
हाॆो मािमला पेश गनुर्हनेुछ। ितनीह लाई क्षमा िदन उहालेँ िनबेदन वा िबन्ती 
चढाउनहुनु्छ। ितनीह को बचाउ गनर्को िनिम्त उहाँले पैरवी वा वकालत 
गनुर्हनेुछ। बुसमा आफूले ज्यान िदएको कारण सन्त वा उहालँाई िवँ वास 
गनह लाई आरोप लगाउने शैतान हािरसकेको छ भनेर उहाँ िजिकर 
गनुर्हनु्छ। परमेँ वरको व्यवःथालाई पिरपक् व र िस पले पालना गरेको 
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कारण ःवगर् र पथृ्वीका सबै शिक्त उहाँलाई सिुम्पएको छ। अिन दोषी 
मािनसह लाई आफूसँग िमल्न र आफ्नै िपताबाट येशूले पाउनभुएको अिधकार 
ूयोग गनर् उहाँ आमह गनुर्हनु्छ। आफ्ना जनह लाई दोष िदने वा आरोप 
लगाउनेलाई उहाँ यःतो घोषणा गनुर्हनु्छ: 'ओ, शैतान, परमेँ वरले तलाईँ 
हप्काओस।् यी मािनसह  मेरा रगतले िकिनएका छन।् जिलरहेको आगोबाट 
िनकािलएका ियनीह  अगलु्टा हनु।्'  जनु मािनसह  िवँ वास तथा आःथा ारा 
उहाँमािथ भर पछर्न ्उहाँले ितनीह लाई यसरी िवँ वःत तलु्याउनहुनु्छ, "हेर, 
ितमीह को पाप ितमीह बाट पखािलएको छ। ितमीह लाई म नयाँ व  
पिहर् याइ िदनेछु' जकिरया ३:४।"-एलेन जी ाइट, ूोफेटस ्एण्ड िक स,् प.ृ 
५८६,५८७बाट पान्तिरत।   
 

िचन्तनमनन:् 
अ. बाँकीरहेको चौथो पश ु वा रोमबाट उिॆएको सानो िसंङको शिक्तको 

चिरऽह  फेिर हेन ुर्होस।् धेरै शताब्दीपिछ मूितर्पूजा गन रोममा कुन 
शिक्तको उदय भयो जसले परमेँ वरका जनह लाई सतावट माऽ 
िदएन तर आजपिन त्यसको शिक्तले लोकिूयता पाइरहेको छ। 
कितपय इसाईह  त्यो सानो िसङ भनेको मीकका राजा  हनु ्भनेर 
दावी गछर्न ्जो इितहासको पानाबाट येशू आउनभुन्दा अिघ एकसय 
पचास वषर् अिघ नै िबलाइसकेका िथए।त्यसकारण सानो िसङ यथाथर्मा 
को रहेछ भनेर त्यसको चिरऽ वा चितर्कलाह लाई हामीले देिखसकेको 
सन्दभर्मा हामी फेिरपिन ॅममा पनुर्हु । त्यो सानो िसङ भिवंयमा 
आउने कुनै शिक्त हो िक भ  ेबहकाऊमा नलाग्न उसले गिररहेको 
अिधकार वा मच्चाइरहेको धािमर्क िबयाकलापले रोमको पोप नै हो 
भ  ेकुरामा हामी ःप  हनु िकन ज री छ? 
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कथा ८ 

इिजप् ट अथार्त ्िमौदेशमा अलौिकक तथा आँ चयर्पूणर् काम 

आन्द्र्य ुमेकचःनी 
 

       एउटा योजना एकदमै िठक र उिचत देिखन्थ्यो: इिजप्टको राजधानी 
कायरोमा भएको परुानो भित्कन लागेको सेभेन्थ-डे एडभेिन्टःट चचर्लाई 
जाग क सामदुाियक भवनमा पिरवतर्न गन। तर िनमार्णकतार्ह ले कायरोको 
त्यो मखु्य चचर्को पनुिनमार्ण गनर् अःवीकार गरे। एक जना ठूलो 
िनमार्णकतार्को इिन्जिनयरले भने, "त्यस परुाताित्वक मह वको भवनलाई 
पनुिनमार्ण गनर् तपाईँह ले अनमुित पाउन असम्भव छ।" 

    तर चचर्का अगवुाह  िमलेर ूाथर्ना गरे र िवँ वाससाथ त्यस चचर्लाई 
सामदुाियक भवन बनाउने िनणर्य गरे। ितनीह ले अक  एउटा िनमार्णकतार् 
कम्पनीसँग सम्पकर्  गरे। त्यो चचर् भवनको पनुिनमार्ण गनर् अनमुित पाउन के 
गनुर्पछर् भनेर ितनीह ले सोधे। त्यस कम्पनीका विर  इिन्जिनयरले जवाफ 
िदए, "यो सत्य हो िक त्यस चचर्को पनुिनमार्ण गनर् अनमुित पाउन मिुँकल 
छ। तर एकदेिख तीन मिहनािभऽ अनमुित िलन हामी ूयास गनछ । एक 
मिहनापिछ त्यस इिन्जिनयरले चचर्का पदािधकारीह लाई खबर िदए िक चचर्को 
पनुिनमार्णको िनिम्त अनमुित पाइयो भनेर। त्यित िछटो अनमुित पाएकोमा 
आबाम खान छक् क परे। उनी एडभेिन्टःट चचर्को इिजप् ट-सडुान िफल्डका 
खजाञ् ची िथए। उनले अन्तवार्तार्मा भने, "त्यस भवनलाई केही गन परमेँ वरको 
योजना रहेछ भ े त्यो पिहलो सङ् केत िथयो।" 

     अिन चचर्को पनुिनमार्णको काम भइरहेको बेलामा अ  अचम्मका 
कामह  पिन ितुगितमै भए। एक वषर्िभऽ चचर्को पनुिनमार्ण सम्प  भयो र 
यसलाई रामसेस अल्चरल सेन्टर नाउँ िदएर सन ्२०१८मा उद् घाटन गिरयो 
भनेर चचर्का अगवुाह ले भने। िवँ व एडभेिन्टःट चचर्को अध्यक्ष टेड 
िवलसनले उक्त चारतले भवनको पनुअपर्ण गरे। चचर्को मखु्य काम नै ठूला 
सहरह मा मािनसह लाई सहयोग गन हो भनेर उनले सम्झाए। "झण्डै दईु 
करोड जनसंख्या भएओको कायरो सहरका मािनसह को दय फाटेको छ। 
धेरै दु  िबयाकलापह ले मािनसह लाई बन्धनमा पारेको छ। आफ्नै 
मािनसह को घिट किमूित पिन मािनसह  अन्धा छन।् मािनसह  
आित्मक पमा भोका छन। त्यसैकारण रामसेस कल्चरल सेन्टरको ःथापना 
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भएको हो" भनेर िवलसनले सेन्टर चचर्को पनुिनमार्ण गिरएको सभाघरमा 
सम्बोधन गरे। 

    उक्त सेन्टर चचर् एक पटक ७५० जना मािनसह  अट्ने मेचह ले 
भिरएको िथयो। अिहले त्यहाँ एउटा कुनाको कोठामा २८० जनामाऽ अट्ने 
मेचह  छ्न।् पनुिनमार्ण भएको भवनमा पूवरू् ाथिमक ःकूल, दातँको िक्लिनक, 

व्यायाम सेन्टर, मसाज कोठा, खानाका पिरकार वनाउन िसकाउने भान्सा कोठा 
र सातवटा कक्षा कोठाह  छ्न ् जहाँ ःवःथ्य हनेु तिरकाह  िसकाइन्छ र 
अङ्मजेी कक्षाह  पिनःसंचालन हनु्छ। 

   कायरोको एडभेिन्टःट चचर्मा २०० सदःयह  छन ् र इिजप्टभिर 
८०० जना एडभेिन्टःट िवँ वासीह  छन।् यो देश अिृका महादेशमा पछर्। 
यसको जनसंख्या झण्डै दस करोड छ। 

    जनु ितुगितमा रामसेस कल्चरल सेन्टरको ःथापना भयो त्यसको 
िनिम्त िवलसन र चचर्का अ  अगवुाह ले परमेँ वरलाई धन्यवाद िदएका 
िथए। त्यो चचर्को पनुिनमार्ण गनर् चािहने अनमुित पिन अचम्मै तिरकाले ूाप् त 
भएको िथयो। तर अचम्मको काम त्यितकैमा अन्त्य भएन। " यस भवनमा 
हामी जे जे गिररहेका छ  त्यसलाई पिन अचम्म नै मा ुपछर्" इिजप्टमा 
आठवषर्सम्म सेवा गन पािकःतानी मूलका खानले यी लेखकलाई बताए। 
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