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बाइबल र भिव यवाणी

यस अध्यायका मूल पदह : दािनएल २:२७-४५,यूह ा १४:२९, गन्ती

१४:३४,दािनएल ७:१-२५,दािनएल ८:१४ र १ पिहलो कोरन्थी १०:१-१३।

यस अध्यायको मूल सार पद: "अिन उनले मलाई भने, दुई हजार तीनसय

िदनह पिछ, पिवऽ ःथानको शु ीकरण गिरनेछ" वा "उनले मलाई भने, “दुई
हजार तीन सय साँझ र िबहान लाग्नेछ, तब पिवऽःथानको पून:अपर्ण हुनछ
े ।”
(दािनएल ८:१४

पान्तिरत)।

हामी सेभेन्थ-डे एडभेिन्टःटह कालािग बाइबलीय भिवंयवाणी, हाॆो

पिहचान र लआयको िनिम्त िनणार्यक िवषय हो। भिवंयवाणीको िबयािविधले नै

परमेँवरको वचन कितको िठक छ भनेर िभऽी र बािहरी पमा अनुमोदन

ु न्दा अिघ मैले ितमीह लाई भनेको
गदर्छ। येशू आफैले भ ुभयो, "पिहलै हुनभ
छु । जब मैले भनेका वचनह

पूरा हुन्छन् तब ितमीह ले िवँवास गनर्

सक्नेछौ।" (यूह ा १४:२९ र "“यो हुन अिघ अिहले नै म ितमीह लाई

भन्दछु , तािक जब त्यो हुन आउँछ, म उही नै हुँ भनेर ितमीह लाई िवँवास

होस्।" यूहन्ना १३:१९)। यसले हाॆो सामु एक िनणार्यक ूँन खडा

गराउँछ: हामीले भिवंयवाणीलाई कसरी िठकसँग व्याख्या गछ

वा अथर्

लगाउँछ जसले गदार् जब भिवंयवाणी पूरा हुन्छ वा भएको िथयो त्यो िठक
िथयो भनेर िवँवःत हुनसक ।
पन्ी

शताब्दीमा सुधारवादी इसाईह ले

बाइबललाई इितहासको

ँ ाले हे रेका िथए। यही तिरका अगमवक्ता दािनएल र येशूका चेला यूह ाले
आख

ूयोग गरे का िथए। आफूले दे खेका दशर्नह को अथर् बुझ्न ऐितहािसक
पिरूेआयमा

ितनीह लाई

हे रेका

िथए।
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ऐितहािसक

ँ ाले
आख

जब

हामी

भिवंयवाणी हे छ तब इितहासमा भिवंयवाणी ूगितशील र िनरन्तर पमा अिघ
बिढरहे को हामी थाहा पाउँछ । िवगतको समयदे िख परमेँवरको अनन्तको

राज्य नआउँञ्जेल बाइबलमा भएका भिवंयवाणी िनरन्तर पमा पूरा भइरहे को

हामी पाउँछ ।
मूल

यस अध्यायमा सेभेन्थ-डे एडभेिन्टःटले िवँवास गरे का बाइबलका

भिवंयवाणीह

ऐितहािसक

पिरूेआयमा

हे नछ ।

"इितहास

भनेकै

ु दर्छ। महान् इसाई सुधारवादी
भिवंयवाणी पूरा हुन ु हो भनेर हामीले दे ख्नप
अिभयानमा परमेँवरले कसरी काम गनुभ
र् एको िथयो सो अध्ययन गनुप
र् दर्छ।
अिन िविभ

घट्नाह को ूगितमा रा ह

कसरी लाम लागेर अिघ बिढरहे का

हुन्छन र परमेँवर र शैतानको बीचमा भइरहे को

न्

वा यु को अन्त्यमा

ितनीह को भूिमका कःतो हुन्छ भनेर खुलासा गरे का भिवंयवाणीह

ाइट, टे िःटमोिनज फर द चचर्,

अध्ययनको िवषयबःतु हुनपु छर्।"-एलेन जी
ठे ली ८, ३०७बाट

हाॆो

पान्तिरत।

१. ऐितहािसकवाद र भिवंयवाणी

सेभेन्थ-डे एडभेिन्टःटले बाइबलका भिवंयवाणीह

ऐितहािसकवाद भिनन्छ। एडभेिन्टःटह ले भिवंयवाणीह
िसकाउँदछन्। बाइबलका धेरै भिवंयवाणीह

बुझ्ने तिरकालाई
इितहासकै आधारमा

िवगत, बतर्मान र भिवंयमा

िनरन्तर पमा बिगरहे काछन् भनेर िवगत र बतर्मान इितहासले बताउँछ भनेर

हामी दावी गछ । ःकूलमा हामी इितहास कसरी पढ्छ

त्यही तिरकाले

ँ ाले हे दर्छ । बाइबल
बाइबलमा लेिखएका भिवंयवाणीलाई पिन इितहासकै आख

आफैले आफूलाई कसरी व्याख्या गद रहे छ भनेर ूगितशील भिवंयवाणीको
अध्ययनले हामीलाई बताउँदछ।

दािनएल २ मा नबूकदनेसर राजाले दे खेको सपनाको बारे मा िववरण

िदइएको छ। उक्त सपनामा उनले यःतो शिक्तह कोबारे मा दे खेका िथए िक ती

शिक्तह

इितहासमा िनरन्तर

पमा अिघ बिढरहेका िथए। युगको अन्त्यमा हुने

िवँवको सवर्नाशको भिवंयवाणी बाइबलले नै हामीलाई कसरी दे खाउँछ भनेर
राजाले

दे खेका

सपनाबाट

हामी

थाहा

पाउँछ ।

हेनह
र्ु ोस्,

"२६

राजाले

दािनएललाई (जसको नाउँ बेलतसजर पिन हो) सोधे, “के ितमी मेरो सपना र

त्यसको अथर् बताउन सक्छौ?”

२७ दािनएलले जवाफ िदए, “महाराजाले

सोध्नुभएको रहःयको कुरा कुनै पिन

ानी पु ष, मन्ऽतन्ऽ गन, जादूगर वा
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जोखना हेनले बताउन सक्दै न, २८ तर ःवगर्मा एक परमेँवर हुनहु न्ु छ, जसले
रहःयका कुराह

हुने कुराह

ूकट गनुह
र् न्ु छ। उहाँले महाराजा नबूकदनेसरलाई भिवंयमा

दे खाउनुभएको छ। हजूर ओ

भएका सपना र दशर्नह

यी नै हुन:्

ानमा ढिल्करहनुहँद
ु ा हजूरको मनमा

२९ “हे महाराजा, हजूर ओ

ानमा

ढिल्करहनुभएको बेला हजूरको मन भिवंयमा के हुने होला भन्ने तफर् गयो, र
रहःय ूकट गनुह
र् न
े े भिवंयमा हुने कुरा दे खाउनुभएको छ। ३० तर जसै
ु ल
मलाई यो रहःय खोिलएको छ, अ

जीिवत ूाणीह भन्दा ममा ब ता बुि

भएको कारणले होइन तर यसैकारण िक हजूर महाराजालाई सपनाको अथर्
खोिलओस् र हजूरको आफ्नो मनमा भएका कुरा बुझ्न सक्नुभएको होस् भनेर

हो।

३१ “हे महाराजा, हजूरले हेिररहनुहँद
ु ा एउटा ठू लो सािलक उिभएको

दे ख्नुभयो। यो सािलक िवशाल र अत्यन्तै चहिकलो दे िखन्थ्यो र त्यसको

प

भयानक िथयो। ३२ त्यस सािलकको टाउको िनक्खर सुनको, त्यसका छाती र
हातह

चाँदीका, त्यसका पेट र ितयाह

फलामका, र त्यसका खु ाह

काँसाका, ३३ त्यसका गोड़ाह

केही फलाम र केही माटोका िथए। ३४ हजूरले

हेिररहनुहँद
ु ा च ानबाट एउटा ढु ा कािटयो, तर मािनसको हात ारा होइन।
यसले त्यस सािलकका फलाम र माटोले बनेका खु ालाई हान्यो र ती चकनाचूर
पािरिदयो। ३५ त्यसपिछ त्यो फलाम, काँसो, चाँदी र सुन सबै एकै चोिट
धू लोपीठो भए, र मींम ऋतुमा अन्न च ु ने खलाबाट भ ुसलाई उड़ाएझ बतासले

त्यसलाई नाउँिनशानै नहुने गरी उड़ाएर लग्यो। तर त्यस सािलकलाई हान्ने त्यो

ढु ा ब दै गएर ठू लो पहाड़ बन्यो र पूरै पृथ्वीलाई ढािकिदयो। ३६ “सपना यही

िथयो, र अब महाराजालाई यसको अथर् बताउनेछ । ३७ हजूर नै राजाह का

महाराजा हुनहु न्ु छ। ःवगर्का परमेँवरले हजूरलाई राज्य, पराबम, शिक्त र
मिहमा िदनुभएको छ। ३८ हजूरको हातमा उहाँले सारा पृथ्वीका मािनसह
पशुह

र आकाशका पन्क्षीह

िदनुभएको छ। जहाँ-जहाँ उनीह

र

बःछन्,

उहाँले हजूरलाई उनीह मािथ अिधकार गनर् िदनुभएको छ। हजूर नै त्यो सुनको

टाउको हुनहु न्ु छ। ३९ “हजूरपिछ, हजूरको भन्दा अिल कमजोर राज्य खड़ा

हुनछ
े । त्यसपिछ काँसोको तेॐो राज्यले सारा पृथ्वीमािथ अिधकार जमाउनेछ।
४० अन्त्यमा, फलामजःतै बिलयो चौथो राज्य आउनेछ, िकनभने फलामले सबै

थोक चकनाचूर पािरिदएझ त्यसले अ

सबैलाई तोड़फोड़ गरी िततरिबतर

ँ
पानछ। ४१ हजूरले यसका खु ा र औलाह

केही माटोले, केही फलामले

बनेका दे ख्नुभएझ यो िवभािजत राज्य हुनछ
े , तैपिन यसमा केही माऽामा
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फलामको बल हुनछ
े , जसरी हजूरले फलाम माटोिसत िमिसएको दे ख्नुभयो। ४२
ँ
जसरी ती औलाह

केही फलाम र केही माटोका िथए, त्यसरी नै यो राज्य केही

बिलयो, केही सिजलैिसत टुिबने हुनछ
े । ४३ र हजूरले फलाम माटोमा
िमिसएको

दे ख्नुभएझ

मािनसह

पिन

िमिौत

जाित

हुनछ
े न् र

एकतामा

रहनेछैनन्, जसरी फलाम माटोिसत िमल्न सक्दै न। ४४ “यी राजाह को समयमा
स्वगर्का परमेँवरले एउटा राज्य खड़ा गनुह
र् न
े , जुनचािहँ किहल्यै नंट हुनछ
े ै न,
ु छ
न त यसको सावर्भौिमकता अ

कुनै जाितको हातमा िदइनेछ। यसले यी सबै

राज्यह लाई चकनाचूर पानछ र अन्त्य गनछ, तर यो राज्यचािहँ सदासवर्दा

रिहरहनेछ। ४५ हजूरले दे ख्नुभएको ढु ाको अथर् यही हो, जुनचािहँ मािनसको
हात ारा नकािटईकनै पहरोबाट आएको िथयो– त्यो ढु ा जसले फलाम, काँसो,

माटो, चाँदी र सुनलाई धू लोपीठो पािरिदयो। “महान् परमेँवरले महाराजालाई
भिवंयमा हुने कुराह

दे खाउनुभएको छ। त्यो सपना सत्य हो, र यसको अथर्

िवँवासयोग्य छ।” (दािनएल २:२६-४५)।
नबूकदनेसरको साॆाज्यलाई सुनको टाउको भनेर दािनएलले भन्दछन्।

यसरी त्यस समयमा सभ्यताको च ुच ुरोमा पुगक
े ो बेिबलोन सभ्यताको मिहमा र
शिक्त भावी िदनह मा आउने साॆाज्यह मध्ये कै पिहलो िथयो भनेर दािनएलले

पिहचान गरे का िथए। अिन दािनएल भन्दछन्, "हजुर पिछ अक राज्य आउनेछ
र त्यसपिछ तेॐो" (दािनएल २:३९

पान्तिरत) र अिन चौथो (दािनएल

२:४०)। बीचमा कुनै अन्तराल िवना नै साॆाज्यह

ौृखलाव

अथार्त ् एक

पिछ अक आउने कुरो मूितर् वा शािलक ःवयं मले दे खाउँछ। त्यस शािलकमा
भएका

धातुह

िशरदे िख

पाइतालासम्म

खाली

नभइ

शािलकको शरीरको ठू लो भागदे िख सानो भागसम्म धातुह
जोिडएका िथए। जसरी ती धातुह
इितहास पिन ौृ लाब
पशुह

एकपिछ अक

जोिडएका

िथए।

अलग नभइकन

गरी जोिडए त्यसरी नै

पमा जोिडएका हुन्छन्।

दािनएल ७ र ८ मा शािलकको स ामा दािनएलले ःवप्नदशर्नमा

दे खेका िथए। तर ती पशुह को ूतीकको अथर् पिन शािलक जःतै

हो। चारवटा िबँव साॆाज्य एकपिछ अक गरे र उल्लेख गिरएको िववरण
हामीलाई िदइएको छ (दािनएल ८मा तीनवटा राज्य)। ती राज्यह
पौरािणक समयमा सु

पुरानो वा

हुन्छ, अिन इितहासलाई ढाक्दै वतर्मान र भिवंयलाई

समेट्दै येशूको दोॐो आगमनसम्म जान्छ जब परमेँवरले उहाँको अनन्त
राज्यको ःथापना यस सं सारमा गनुह
र् न्ु छ।
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यसरी दािनएल २को शािलक र दािनएल ७ र ८ का भिवंयवाणी वा
ःवप्नदशर्नह को अथर् वताउन इितहासलाई ूयोग गिर सुधारवादी इसाईह ले
अथर् लगाएका िथए। त्यसै गरी दािनएलका भिवंयवाणीह को अथर् खोल्न
इितहासलाई ूयोग गन अडान सेभेन्थ-डे एडभेिन्टःटको पिन छ।

र् एको
भिवंयवाणी कसरी चल्छ भनेर येशूले यूह ा १४:२८-२९मा व्यक्त गनुभ

वचनले हामीलाई भिवंयवाणीह

बुझ्न कसरी सहयोग िमल्छ? हेनह
र्ु ोस् "२८

“मैले ितमीह लाई ‘म गइरहेछु, र ितमीह कहाँ आउँछु’ भनेको ितमीह ले

सुन्यौ। ितमीह ले मलाई ूेम गरे का भए म िपताकहाँ जाँदैछु भनेको सुनरे

ितमीह

रमाउनेिथयौ, िकनिक िपता मभन्दा महान् हुनहु न्ु छ। २९ अब यो हुन

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

िवँवास गनर् सक।"

बाइबलमा िदइएका कितपय भिवंयवाणीह

पूरा भइसकेको हामीलाई

थाहा भएको हुँनाले बेिबलोनी सभ्यतामा रहेका मािनसह ले भन्दा बढी

ानको

फाइदा हामी कसरी िलनसक्छ ?
२. भिवंयवाणीको अथर्, एक िदन बराबर एक वषर्
बाइबलमा उल्लेख गिरएको भिवंयवाणीलाई इितहासमाफर्त बुझ्ने
तिरकाह मध्ये एउटा एक िदनको अथर् एक वषर् हुन्छ भनेर पढ्नु हो।
शताब्दीय दे िख बाइबलका धेरै िव ानह ले दािनएल र ूकाशका भिवंयवाणीह

बुझ्नलाई यो नीित अपनाएका िथए। िदन तोकेर िदइएका भिवंयवाणीह मा

त्यो िदनको अथर् के हो भनेर बुझाउन भिवंयवाणीका केही पदह मा नै
उल्लेख गिरएको हुनाले त्यो नीित ितनीह ले अपनाएका िथए।

भिवंयवाणीमा तोिकएको िदनको सन्दभर्मा परमेँवर आफैले एक

ु एको िथयो? हेनह
र्ु ोस्, गन्ती १४:३४
िदनको अथर् एक वषर् हो भनेर कसरी भ भ
"ितमीह ले त्यस दे शको भेद िलन चालीस िदन िबताएका िथयौ, यसकारण
िदनको एक वषर् गरी चालीस वषर्सम्म ितमीह ले आफ्नो अधमर्को फल भोग्दै

रहनेछौ, र ितमीह ूित म नाराज भएको ितमीह ले थाहा पाउनेछौ’।" र
इजिकएल ४:६ “ती िदन पूरा भइसकेपिछ फेिर दािहनेितर कोल्टे पर ् र

यहू दाका घरानाको पाप भोग्। यस पल्ट मैले चालीस िदन ितॆो िनिम्त तोकेको

छु , ूत्येक वषर्को लािग एक िदन।"
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मािथका पदह बाट ःप

पमा एक िदनको अथर् एक वषर् भनेर

तोकेको हामी दे ख्दछ । तर त्यही िनयमलाई अपनाएर दािनएल र ूकाशमा
उल्लेख गिरएका िमितह

बुझ्न सक्छ

भनेर हामी कसरी िनिँचत हुने?

हे नह
र्ु ोस्, दािनएल ७:२५, दािनएल ८:१४: ूकाश ११:२,३, ूकाश १२:६ र

ूकाश १३:५।

दािनएल र ूकाशमा उल्लेख गिरएका िदनह मा एक िदनको अथर्

एक वषर् हो भनेर ठम्याउन अ

तीन तत्वह

छन् जसले त्यो िनयमको

अनुमोदन गदर्छ: िचन्ह वा ूतीकह को ूयोग, लामो समयको अविध र िवषेश
अिभव्यिक्त वा शब्दको ूयोग।
पिहलो, राज्यह को ूितिनिधत्व गनर् पशु र िसं ङको ूतीक ूयोग
गिरएको पिरवेशमा त्यहाँ उल्लेख गिरएका समय वा िमितलाई पिन ूतीक,
स ेत वा िचन्हको

पमा िलनुपन कुरा बुझ्नुपछर्। पशुह

वा वाःतिवक हुन ् भनेर बुझ्नुह ु । ितनीह

अ

र िसङह

कुनैको ूतीकह

अक्षरस

्
हुन।

त्यसकारण बाँकी सबै भिवंयवाणीलाई वाःतिवक वा अक्षरस नभएर ूतीक वा
िचन्हको

पमा िलनुपछर्। त्यही सन्दभर्मा त्यहाँ उल्लेख गिरएका समयअविध

पिन िकन अक्षरस वा वाःतिवक नै हुन ् भनेर िलने त? जवाफ त ःप

हामीले ती समयअविधह लाई अक्षरस वा वाःतिवक हुन ् भनेर मा ुहँद
ु ै न।
दोॐो, भिवंयवाणीमा उल्लेख गिरएका धेरै घट्नाह

छ,

र राज्यह को

चालामाला शताब्दीय सम्म कायम रहे को पाइन्छ। त्यसकारण यिद एक
िदनको अथर् एकै िदन हो भनेर मािन िलयौ भने ती लामो समयमा िलइएका ती
घट्ना र साॆाज्यह लाई ठम्याउन असम्भव हुन्छ। जब एक िदनको अथर् एक
वषर् भ े िनयम लागु गिरन्छ तब भिवंयवाणीमा तोिकएका समय र घट्ना

अचम्मसँग िमल्न जान्छन्। यिद एक िदनको अथर् एकै िदनमाऽ हो भनेर
मान्य भने भिवंयवाणीमा उल्लेख गिरएका समयअविध बुझ्न असम्भव हुन्छ।

अन्तमा, जुन िवशेष अिभव्यिक्त िदएर भिवंयवाणीका समयतािलका

उल्लेख गिरएका िथए त्यसलाई व्याख्या गनर् त्यसलाई ूतीककै

पमा

िलनुपदर्छ। अथार्त ् जुन िरितले भिवंयवाणीह मा समय तोिकएको िथयो त्यो
िरित साधारण वा चलनचल्तीको समय िथएन। (उदाहरणमा िदनएल ८:१४मा

ु ी र िबहान" वा िदनह )। यसमा तोिकएको
उल्लेिखत "२३०० बेलक
समयअविधलाई स ेत वा ूतीकको

पमा िलनुपछर् अक्षरस वा चलनचल्तीको

भाषामा होइन।
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दािनएल ९:२४-२७मा उल्लेिखत ७० हप्ताको भिवंयवाणी हेनह
र्ु ोस्।

यसमा िवशेष गरे र पद २५मा हामी पाउँछ , "२४ “ितॆो जाित र ितॆो पिवऽ
सहरको िनिम्त अपराध खतम पानर्, पाप समाप्त गनर्, दुंटताको लािग ूायिँचत

गनर्, अनन्त धािमर्कता ल्याउन, दशर्न र अगमवाणीलाई मोहोर लगाएर बन्द गनर्
र महापिवऽःथानलाई अिभषेक गनर् स री ‘सातह ’ को आदे श तोिकएको छ।

२५ “यो जान र बुझ, य शलेमको पुनःथार्पन र पुनिनर्मार्ण गनर् यो आदे श जारी

गरे को समयदे िख अिभिषक्त जन, अथार्त ् एक शासक नआउञ्जेलसम्म सात
‘सातह ’ र बयस ी ‘सातह ’ हुनछ
े न्। गल्ली र सु ङह सिहत यसको
पुनिनर्मार्ण हुनछ
े , तर दु:खको समयमा। २६ बयस ी ‘सातह ’ पिछ ती

ँ केही पिन रहनेछैन। शासकका मािनसह
अिभिषक्त जन हटाइनेछन् र ितनीसग

आएर त्यस सहर र पिवऽःथानलाई िवनाश गनछन्। अन्त बाढ़ीझ आउनेछ:

लड़ाइँ अन्तसम्म रहनेछ, र उजाड़ अवःथाह को आदे श जारी भएको छ। २७
धेरै जनािसत एक ‘सात’ को लािग ितनले एउटा करारको सदर गनछन्। ‘सात’‐

को बीचमा ितनले बिलदान र भेटीलाई समाप्त गनछन्। अिन मिन्दरको एक

भागमा ितनले िवनाशकारी घृिणत थोक खड़ा गनछन्, जबसम्म ितनीमािथ आदे श

गिरएको अन्त खन्याइनेछैन।” यो घट्ना के

वाःतिवक ६९ हप्ताह िभऽ वा

एक वषर् चार मिहना र एक हप्तािभऽ घट्ने हो र? यसले गदार् भिवंयवाणी

अथर्िहन हुन आउँछ। तर जब बाइबलमा लेिखएका भिवंयवाणीमा एक िदनको
अथर् एक वषर् भनेर बुझ्दा ७औ हप्ताको अथर् ४९० वषर् मािनिलय भने घट्छ
भ े घट्ना ऐितहािसक पमा पुि

भएको पाइन्छ।

३. सानो िसङ भनेर कसलाई औ ंल्याइएको हो?
शताब्दीय दे िख सुधारवादी इसाईह

वा ूोटे ःटे न्टह ले दािनएल ७ र

८ मा उल्लेख गिरएको सानो िसङले रोमन क्याथोिलक चचर्लाई औ ंल्याउँछ
भनेर दावी गरे का िथए। िकन त?

दािनएल ७:१-२५ र दािनएल ८:१-१३ पढ्नुहोस्। दुवै अध्यायले

सानो िसङको चिरऽ वा ःवभाव कसरी एउटै भएको दे खाउँछ? ती चिरऽह लाई

जानेर त्यो िसङ को हो भनेर हामीले कसरी पिहचान गन? हेनह
र्ु ोस् "१
बेिबलोनका राजा बेलसजरको पिहलो वषर्मा दािनएल आफ्नो ओ
पिल्टरहँदा ितनले सपना र दशर्नह

ानमा

दे खे। ितनले त्यस सपनाको सार लेखे। २

दािनएलले भने, “मेरो दशर्नमा राती मैले हेिररहँदा मेरो अिग आकाशका चार
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बतासह ले ठू लो समुिलाई मन्थन गिरएका िथए। ३ एक-अकार्बाट फरक चार
समुिबाट िनःके। ४ “पिहलोचािहँ िसं हजःतै िथयो, र त्यसका

ठू ला पशुह
पखेटाह

चीलका जःतै िथए। त्यसका पखेटाह

नचड़ुँ ाएसम्म मैले हेिररह, र

त्यो मािनसजःतै दुई खु ाले उिभने गरी जिमनबाट उ
मािनसको

ो र त्यसलाई एउटा

५ “अिन मेरो अिग दोॐो पशु िथयो, जुनचािहँ

दय िदइयो।

भालूजःतै दे िखन्थ्यो। त्यसलाई शरीरको एकपि बाट उठाइयो, र त्यसका मुखका
दाँतह का बीचमा तीन वटा करङह
‘उ

र खानसक्ने जि

िथए। त्यसलाई यःतो आ ा िदइयो:

मासु खा!’ ६ “त्यसपिछ मैले हेर, र त्यहाँ मेरो अिग

अक पशु िथयो, जुनचािहँ िचतुवाजःतै दे िखन्थ्यो। अिन त्यसको िपिठउँमा चराको
जःतै चार वटा पखेटाह

िथए। त्यस पशुका चार वटा टाउकाह

िथए, र

त्यसलाई शासन गन अिधकार िदइयो। ७ “त्यसपिछ राती दशर्नमा मैले दे ख र

मेरो अिग भय र र डरलाग्दो र अत्यन्तै शिक्तशाली चौथो पशु िथयो। यसका
ठू ला-ठू ला फलामका दाँतह
खाइिदन्थ्यो

र

बाँकी

िथए। त्यसले आफ्नो िशकारलाई चकनाचूर पारी

रहेकालाई

खु ाले

कुल्चीिमल्ची

पशुह भन्दा त्यो फरक िथयो र त्यसका दश वटा सीङह

पाथ्यो।
र्

अिघका

िथए। ८ “जसै म

ती सीङह का बारे मा िवचार गदिथए,ँ मेरो अिग एउटा सानो सीङ िथयो, जुनचािहँ

ितनीह मध्येबाट उॆेको िथयो, र पिहलेका सीङह मध्ये तीन वटाचािहँ त्यसको

ँ ाजःतै त्यस सीङका आख
ँ ा िथए, र
सामु जरै समेत उखेिलए। मािनसका आख
अह ारी कुरा गन त्यसको मुख िथयो। ९ जसै मैले हेर, िसं हासनह

बसािलए,

र अित ूाचीन आफ्नो िसं हासनमा बःनुभयो। उहाँका लुगा िहउँजःतै सेता िथए,

उहाँको िशरको केश ऊनजःतै सेतो िथयो। उहाँको िसं हासनमा बिलरहेको

आगोको ज्वाला िथयो, र त्यसका चक्काह मा दन्केको आगो िथयो। १०
उहाँको सामुबाट आइरहेको आगोको एउटा नदी बिगरहेको िथयो। हजार

हजारले उहाँको सेवा गथ; दश हजार गुणा दश हजार उहाँको सामु उिभएका
िथए। न्यायको िनिम्त अदालतको बैठक बसेको िथयो, र पुःतकह

खोिलए।

११ “तब यो सीङ बोिलरहेको अह ारपूणर् शब्दह को कारणले गदार् मैले

त्यसलाई हेदरह। त्यो पशु मािरएर त्यसको शरीर नंट पारी आगोको ज्वालामा
नफ्याँिकएसम्म मैले हेदरह। १२ अ

पशुह को अिधकार खोिसएको िथयो, तर

केही समयको लािग ितनीह लाई बाँच्न िदइयो। १३ “राती मैले मेरो दशर्नमा
हेर, र त्यहाँ मेरो सामु आकाशका बादलका साथ आइरहनुभएको एक जना

मािनसको पुऽजःतै हुनहु न्ु थ्यो। उहाँ ती अित ूाचीनकहाँ आउनुभयो, र उहाँकै
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सामु उपिःथत गराइनुभयो। १४ उहाँलाई अिधकार, मिहमा र सावर्भौिमक शिक्त
िदइयो, र हरे क भाषा बोल्ने सबै मािनसह

र जाितह ले उहाँको आराधना

गरे । उहाँको ूभ ुत्व अनन्तसम्म रहने ूभ ुत्व छ, जुनचािहँ किहल्यै टल्नेछैन, र
उहाँको राज्य त्यो हो जुन किहल्यै नंट हुनछ
े ै न।

१५ “म, दािनएल, आत्मामा

बेचैन भए,ँ र मैले पाएका दशर्नह ले मलाई िवचिलत तुल्याए। १६ त्यहाँ

उिभएकाह मध्ये एक जनाकहाँ म गए ँ र यी सबै कुराको सत्य अथर् बताउन

अनुरोध गर। “यसकारण उनले मलाई यी कुराको अथर् बताइिदए: १७ ‘चार

ठू ला पशुह चािहँ पृथ्वीमा खड़ा हुने चार राज्यह

् १८ तर सव च्चका
हुन।

पिवऽ जनह ले यो राज्य पाउनेछन् र सदासवर्दाको लािग अिधकार गनछन्– हो,

सदासवर्दाको लािग’। १९ “तब मैले त्यो चौथो जनावरको साँचो अथर् जान्न

चाह, जुनचािहँ फलामका दाँत र काँसाका नङ्मा भएको अ भन्दा फरक र

अत्यन्तै डरलाग्दो िथयो– त्यो जनावर जसले आफ्नो िशकारलाई चपाएर खाइिदयो

र बाँकी रहेकालाई खु ाले कुल्चीिमल्ची पार्यो। २० मैले त्यसको टाउकोमा

भएका दश सीङका बारे मा र त्यहाँबाट िनःकेको अक सीङको बारे मा पिन
जान्न चाह, जसको सामु तीमध्ये तीन वटा सीङ झरे – त्यो सीङ जो अ भन्दा

ँ ा र अिभमानपूणर् कुरा गन मुख िथए। २१
ूभावशाली दे िखन्थ्यो र जसका आख

जसै मैले हेर, त्यो सीङ पिवऽ जनह का िव

लड़ाइँ गदिथयो र ितनीह लाई

पराःत गदिथयो, २२ जबसम्म ती अित ूाचीन आएर सव च्चका पिवऽ

जनह को पक्षमा इन्साफको घोषणा गरे , अिन समय आयो जब ितनीह ले राज्य
अिधकार गरे

२३ “ितनले मलाई यसरी बताए: ‘चौथो जनावरचािहँ पृथ्वीमा

दे खा पन चौथो राज्य हो। योचािहँ अ

राज्यह भन्दा फरक हुनछ
े र समःत

पृथ्वीलाई कुल्चीिमल्ची पारी िनल्नेछ। २४ दश सीङह
दश राजाह

त्यस राज्यबाट आएका

् त्यसपिछ पिहलेको भन्दा फरक, अक राजा खड़ा हुनछ
हुन।
े ।

उसले तीन राजाह लाई दबाउनेछ। २५ उसले सव च्चको िव

मा बोल्नेछ र

उहाँका पिवऽ जनह लाई अत्याचार गनछ र ठहर्याइएका समय र व्यवःथाह

फेनर् ूयत्न गनछ। पिवऽ जनह

साढ़े

तीन

वषर्सम्म उसको

हातमा

सुिम्पइनेछन्।" (दािनएल ७:१-२५)। र "१ अिघल्लो दशर्न मलाई दे खा
परे पिछ, राजा बेलसजरको राज्यकालको तेॐो वषर्मा म, दािनएलले एउटा अक
दशर्न दे ख। २ मेरो दशर्नमा मैले आफैलाई एलाम ूदे शको शूशनको िकल्लामा

ँ ३ मैले हेर, र मेरो सामु नहरको
दे ख, दशर्नमा म ऊलै नहरको छे उमा िथए।
छे उमा उिभरहेको दुई सीङ भएको एउटा भेड़ा िथयो, र ती िसङह
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लामा िथए।

तीमध्ये एउटा अक भन्दा लामो िथयो, तर त्यो पिछ उॆेको िथयो। ४ त्यो
भेड़ाले पिँचम र उ र र दिक्षणितर हािनरहेको मैले हेर। त्यसको िव

मा

कोही पिन खड़ा हुन सकेन र कसैले पिन त्यसको शिक्तबाट छु टाउन सकेन।

त्यसले जे इच्छा लाग्यो, त्यही गर्यो र महान् बन्यो। ५ जसै मैले यसबारे

ँ ाह का बीचमा एउटा िवशेष सीङ भएको एउटा
िवचार गदिथए,ँ अचानक आख

बोका जिमनलाई नछोईकन पूरा पृथ्वीलाई पार गद पिँचमबाट आयो। ६ मैले

दे खेको नहरको छे उमा खड़ा भएको दुई िसङे भेड़ाितर त्यो आयो र ठू लो झ कले

त्यसलाई हान्यो। ७ रीसले चूर भई त्यसले भेड़ालाई आबमण गरी हानेर
त्यसका दुई वटै सीङ भाँिचिदएको मैले दे ख। त्यसको िव

खड़ा हुन त्यो

भेड़ा शिक्तहीन िथयो। त्यस बोकाले त्यसलाई जिमनमा पछािरिदयो र त्यसमािथ

टे क्यो, र त्यसको शिक्तबाट भेड़ालाई छु टाउन कसैले पिन सकेन। ८ त्यो बोका

अित ठू लो भयो, तर त्यसका शिक्तको चरम सीमामा त्यसको िवशाल िसङ
भाँिचयो र त्यसको स ामा आकाशका चारै बतासतफर् िवशेष िसङह
ितनीह मध्येबाट अक एउटा सीङ आयो, जो सानोबाट सु

उॆे। ९

भयो तर दिक्षणितर

र पूविर् तर र सुन्दर भूिमितर शिक्तशाली हुँदै ब दै गयो। १० ःवगर्का

सेनाह सम्म नपुगञ्ु जेल त्यो ब दै गयो, र त्यसले केही ताराका दललाई तल

पृथ्वीमा खसाल्यो र तीमािथ खु ाले कुल्च्यो। ११ त्यसले आफैलाई राजकुमार
जि कै महान् तुल्यायो। त्यसले उहाँबाट दै िनक बिलदान खोःयो, र उहाँको

पिवऽःथान तल झािरयो। १२ िविोहको कारणले पिवऽ जनह का सेना र
दै िनक बिलदान त्यसलाई सुिम्पयो। त्यसले गरे का सबै काममा त्यो सफल भयो,
र सत्यलाई भूइँमा फ्याँिकयो।

१३ त्यसपिछ मैले एउटा पिवऽ जनले बोलेको

सुन, र अकार् पिवऽ जनले उनलाई भने, “यो दशर्न पूरा हुन कित समय लाग्ला–
अथार्त,् दै िनक बिलदान, उजाड़ पान िविोह, र पिवऽःथान र सेनालाई खु ाले

कुिल्चनेसम्बन्धी दशर्न पूरा हुन कित समय लाग्ला?” १४ उनले मलाई भने, “दुई
हजार तीन सय साँझ र िबहान लाग्नेछ, तब पिवऽःथानको पून:अपर्ण हुनछ
े ।”
(दािनएल ८:१-१४)।

दािनएल ७ र ८मा लेिखएको सानो िसङको िवशेषता वा गुणह
साझा भएको पाइन्छ। ितनीह मा समान सात खालका चिरऽह

छन्: (१)

दुवैले िसङको बारे मा वयान गदर्छ, (२) दुवै िसङह

सताउने वा अत्याचार

आफ्नो भाऊलाई उच्च पादर्छन् र परमेँवरको िव

मा बोल्दछन् (दािनएल

गन शिक्तह

हुन ् (दािनएल ७:२१,२५, दािनएल ८:१०,२४), (३) दुवैले
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७:८,२०,२५,

दािनएल

८:१०,११,२५),

(४)

दुवै

िसङले

परमेँवरको

जनह ितर लिक्षत गरे को हुन्छ (दािनएल ७:२५, दािनएल ८:२४), (५) दुवै
िबयाकलापका पक्षह

भिवंयवाणीको समय अनुसार सिबय भएको दे खाउँछ

(दािनएल ७:२५,२६, दािनएल ८:१७,१९), (६) दुवै िसङको शिक्त युगको

अन्तसम्मै चलेको दे खाउँछ (दािनएल ७:२५,२६, दािनएल ८:२५) र (७)
दुवै शिक्तलाई अलौिकक ढ

वा अपार शिक्तले नाश गदर्छ (दािनएल

७:११,२६, दािनएल ८:२५)।
पिहलो राज्य बेिबलोन (दािनएल २:३८), दोॐो राज्य िमडपिसर्या
(दािनएल ८:२०) र तेॐो राज्य मीस (दािनएल ८:२१) हो भनेर इितहासले
ूमािणत गरे को छ। ती सबै िवँव साॆाज्यपिछ रोमको साॆाज्यको उदय हुने
कुरा इितहास साक्षी छ।

दािनएल २ मा उल्लेख गिरएको शािलकको खु ाह

फलामका हुन ् र

ँ
ँ छ र पाइताला फलाम र माटोको हुनक
ु ो अथर् त्यो
त्यसले रोमलाई औल्याउ
रोमी राज्यको शिक्तको भाग युगको अन्तसम्म िनरन्तर पमा फैिलरहने

कुरालाई दे खाउँछ। दािनएल ७ को सानो िसङ चौथो पशुबाट िनःकेको हुन्छ
र त्यस चौथो पशुसँग त्यस िसङको भाग रिहरहन्छ।

कुन शिक्त रोमबाट िनःकेर राजनैितक र धािमर्क ूभाव पाद १२६०

वषर्सम्म रअयो त (दािनएल ७:२५)? केवल एक शिक्तमाऽ इितहास र
भिवंयवाणीमा त्यसको बारे मा

ाक्क िमल्छ, त्यो हो रोमको पोपतन्ऽ जसले

इसाई धमर्लाई आफ्नो कब्जामा राखेको िथयो।

युरोपको १० ज ली

जाितह को िबचबाट पोपतन्ऽको उदय भएको िथयो अिन तीन वटा जाित वा
शिक्तह लाई त्यसले उखेलेको िथयो (दािनएल ७:२४)। पोपको धािमर्क
शिक्त पिहलाका शिक्तह को भन्दा फरक िथयो (दािनएल ७:२४)। यसले

अ

जाितह को तुलनामा िभ ै भएको दे खाउँछ। पोपतन्ऽले ःवगर्को उच्च

परमेँवरको िव

मा अनेक ठू ला ठू ला शब्दह

बोल्दछ (दािनएल ७:२५) र

आफूलाई सेनाह का राजकुमारभन्दा उच्च पादर्छ (दािनएल ८:११)। त्यसको

अथर् त्यो पोपको शिक्तले यस सं सारमा येशूको भूिमकालाई आबमण गरे र पोप

नै यस सं सारको येशू हो भनेर उहाँको अिधकार आफ्नो हातमा िलन खोज्छ।
त्यस इसाई नाउँ धारण गरे को पोपको धािमर्क शासनको अधीनमा नबःने

महान् उच्चका सन्तह लाई त्यसले यातना िदनेछ भनेर गिरएको भिवंयवाणी

पूरा भएको िथयो (दािनएल ७:२५)। त्यही शिक्तले ताराको दल अथार्त ्
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परमेँवरको भक्तह लाई यातना िदएको िथयो। सुधारवादी आन्दोलनको
समयमा

अनिगन्ती

सुधारवादी

वा

ूोटे ःटे न्ट

इसाई

अथार्त ् पोप

होइन

बाइबललाईमाऽ मा े येशूका भक्तह को पोपीय शासनले आमहत्या गरे को
िथयो। पोपले नै समय र व्यवःथालाई पिरवतर्न गनछ भ े भिवंयवाणीलाई
पूरा गरे को िथयो (दािनएल ७:२५)।

हटाएको िथयो भने हप्ताको सात

दश आ ाको दोॐो आ ा पोपले

िदन शिनबारलाई िवौामको िदनलाई

िनलम्बन गरे र आइतबारलाई नै साबथ मा े नीित पोपले नै लादे को िथयो।
दािनएल २, दािनएल ७ र दािनएल ८ अनुसार मीसपिछ एक राज्यको
जो युगको अन्तसम्म रिहरहनेछ। रोमको पोपतन्ऽ वा रोमन
उदय हुनछ
े
क्याथोिलक चचर् भन्दा त्यो अक शिक्त के होला? राजनैितक वा धािमर्क कुरामा

जे वहस चलेतापिन तीन ःवगर्दूतका सन्दे शह मा वतर्मान वा समयसापेक्ष सत्य
समावेश भएको छ भ े कुरा हामीले कसरी बुझ्नुपछर्?

४. छानिबन वा खोजतलासको न्याय
बाइबलमा

लेिखएका

भिवंयवाणीको

िविभ

साॆाज्य

र

पोपतन्ऽको

बारे मा

लेिखएका

ँ ाले हे न ूोटे ःटे न्ट वा सुधारवादी
परे खालाई इितहासको आख

इसाईह को सहमितलाई हामी यस अध्यायमा हे िररहे काछ । तर पन्ी
शताब्दीमा भएको सुधारवादी आन्दोलन पिछ बाइबलको भिवंयवाणीको बारे मा
अझै जानकारी आवँयक िथयो। १८औ ं शताब्दीमा िविलयम िमलर भ े एक
िकसानी ूचारकले येशूको आगमन हुनेछ भनेर िसकाउँदा धेरै मािनसह ले

उनमािथ िवँवास गरे र उनले चलाएका अिभयानमा सहभागी भएका िथए।
त्यसै बेला २३०० िदनको वा वषर्को भिवंयवाणी र छानिबनको न्यायको बारे मा
बाइबलमा खोजअनसुन्धान गिर येशूका भक्तह ले अध्ययन गरे का िथए।
दे हायको तािलका हेनह
र्ु ोस्:

दािनएल ७

दािनएल ८

बेिबलोन (िसं ह)

----------------------------

िमडपिसर्या (भालु)

िमडपिसर्या (भेडा)

मीस (िचतुवा)

मीस (बाभा)

मूितर्पूजा गन रोम (चौथो पशु)

मूितर् पूजा गन रोम (जसको िसङ पृथ्वीको

इसाई

इसाई

धमर्का

भगवान

मािनने

सतहमा चलाउँछ)
धमर्का
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भगवान

मािनने

रोमको

रोमको

पोपीय

शासन

(सानो

पोपीय शासन (िसङ उँभोितर छे ड्छ)

िसङ)
दे हायका पदह ले ःवगर्को बारे मा कःतो िचऽण गरे को दे खाइएको छ?

हेनह
र्ु ोस्, दािनएल ७:८-१४ " ८ “जसै म ती िसङह का बारे मा िवचार गदिथए,ँ

मेरो अिग एउटा सानो िसङ िथयो, जुनचािहँ ितनीह मध्येबाट उॆेको िथयो, र
पिहलेका

िसङह मध्ये

तीन

वटाचािहँ

त्यसको

सामु जरै समेत

उखेिलए।

ँ ाजःतै त्यस िसङका आख
ँ ा िथए, र अह ारी कुरा गन त्यसको
मािनसका आख
मुख िथयो। ९ जसै मैले हेर, िसंहासनह

बसािलए, र अित ूाचीन आफ्नो

िसं हासनमा बःनुभयो। उहाँका लुगा िहउँजःतै सेता िथए, उहाँको िशरको केश
ऊनजःतै सेतो िथयो। उहाँको िसं हासनमा बिलरहेको आगोको ज्वाला िथयो, र

त्यसका चक्काह मा दन्केको आगो िथयो। १० उहाँको सामुबाट आइरहेको

आगोको एउटा नदी बिगरहेको िथयो। हजार हजारले उहाँको सेवा गथ; दश
हजार गुणा दश हजार उहाँको सामु उिभएका िथए। न्यायको िनिम्त अदालतको

बैठक बसेको िथयो, र पुःतकह

खोिलए। ११ “तब यो सीङ बोिलरहेको

अह ारपूणर् शब्दह को कारणले गदार् मैले त्यसलाई हेदरह। त्यो पशु मािरएर

त्यसको शरीर नंट पारी आगोको ज्वालामा नफ्याँिकएसम्म मैले हेदरह। १२

अ

पशुह को अिधकार खोिसएको िथयो, तर केही समयको लािग ितनीह लाई

बाँच्न िदइयो। १३ “राती मैले मेरो दशर्नमा हेर, र त्यहाँ मेरो सामु आकाशका

बादलका साथ आइरहनुभएको एक जना मािनसको पुऽजःतै हुनहु न्ु थ्यो। उहाँ ती

अित ूाचीनकहाँ आउनुभयो, र उहाँकै सामु उपिःथत गराइनुभयो। १४ उहाँलाई

अिधकार, मिहमा र सावर्भौिमक शिक्त िदइयो, र हरे क भाषा बोल्ने सबै मािनसह

र जाितह ले उहाँको आराधना गरे । उहाँको ूभ ुत्व अनन्तसम्म रहने ूभ ुत्व छ,

जुनचािहँ किहल्यै टल्नेछैन, र उहाँको राज्य त्यो हो जुन किहल्यै नंट हुनछ
े ै न।"
र दािनएल ८:१३-१४,२६ " १३ त्यसपिछ मैले एउटा पिवऽ जनले बोलेको

सुन, र अकार् पिवऽ जनले उनलाई भने, “यो दशर्न पूरा हुन कित समय लाग्ला–

अथार्त,् दै िनक बिलदान, उजाड़ पान िविोह, र पिवऽःथान र सेनालाई खु ाले

कुिल्चनेसम्बन्धी दशर्न पूरा हुन कित समय लाग्ला?” १४ उनले मलाई भने, “दुई
हजार तीन सय साँझ र िबहान लाग्नेछ, तब पिवऽःथानको पून:अपर्ण हुनछ
े ।”...
२६ “ितमीलाई िदइएको साँझह

र िबहानह सम्बन्धी दशर्न सत्य छ, तर त्यो

ँ सम्बिन्धत
दशर्नलाई मोहोरलगाई बन्द गर, िकनभने यो धेरै पिछको भिवंयसग
छ।”
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युरोपको मध्यकालीन युगमा हजार

हजार इसाईह लाई धमर्कै

नाउँमा रोमनक्याथोिलक चचर्ले यातना िदएको िथयो र मारे को िथयो। त्यसपिछ

सन् १७९८ मा ृान्सको सॆाट नेपोिलयन बोनापाटर्को सेनापित बिथर्यरले

पोपलाई पबे र झ्यालखानामा हािलिदए (ूकाश १३:३)। दािनएल ७ र ८
ले न्यायको बारे मा चचार् गदर्छ। त्यो न्याय ःवगर्मा गिरने िथयो जहाँ अदालत
बसेको िथयो (दािनएल ७:१०) र मािनसको पुऽ जःतै एक जना ःवगर्का
बादलह बाट

आउनुभयो

७:१३)।यो अदालतको

र

ूाचीनकहाँ

उपिःथत

ु यो।
हुनभ

(दािनएल

ँय सन् १७९८ पिछ दे िखएको िथयो र येशूको

दोॐो आगमनभन्दा पिहले।
दािनएल ७ मा लेिखएको न्यायको

ँय वा अदालतको

ँय दािनएल

८:१४मा लेिखएको पिवऽ मिन्दरको शु ीकरण वा पुन:अपर्णसँग िमल्दछ। ती
दुवै अध्यायह ले एउटै कुरोको चचार् गरे को पाइन्छ। दािनएल ८:१४ ले

पिवऽ मिन्दरको शु ीकरण वा पुन:अपर्णको समयलाई औल्याउँछ। यो वाक्य
पृथ्वीको मिन्दरमा हुने ूायिँचतको िदनलाई जनाउने शब्दसँग िमल्दछ।
ु ी र िबहान वा िदनलाई ूायिँचतको िदन भनेर इि त गदर्छ।
२३०० बेलक

तर भिवंयवाणी भएको हुनाले एक िदनको अथर् एक वषर्को िहसाबले त्यो

२३०० वषर् हुन आउँछ।

२३०० वषर्को सु

दािनएल ९:२४ले औ ंल्याउँछ। त्यसमा ७०

हप्ता वा ४९० वषर्को भिवंयवाणी त्यस २३०० वषर्बाटै कािटएको वा अलग

गिरएको िथयो। जुन दािनएलले िदँउसोको ःवप्नदशर्नमा दे खेका िथए (दािनएल

९:२४)। बाइबलका धेरै िव ानह ले दािनएल ८:१४मा उल्लेिखत २३००
ँ
िदन वा वषर्को भिवंयवाणी र दािनएल ९:२४-२७ले औल्याएको
७० हप्ता वा
४९० वषर्को भिवंयवाणी एउटै भिवंयवाणीको दुई भाग हो भनेर िठकसँग

हे रेका

छन्।

७०

हप्ताको

भिवंयवाणीको समय कहाँदेिख सु

भिवंयवाणीमा

दािनएल

९:२५ले

त्यो

भयो भ े बताउँदछ। यहाँ भिनएको छ "

“यो जान र बुझ, य शलेमको पुनःथार्पना र पुनिनर्मार्ण गनर् यो आदे श जारी

गिरएको समयदे िख अिभिषक्त जन, अथार्त ् एक शासक नआउञ्जेलसम्म सात
‘सातह ’ र बयस ी ‘सातह ’ हुनेछन्।" यो घट्नाको िमित राजा आतर्साःतको
सात

वषर्मा भएको िथयो जुनबेला उनले य शलेमको िनमार्ण गनर् आदे श

िदएका िथए (एळा ७:७) अथार्त ् ई.पू. ४५७। २३०० वषर्लाई अगािड गन्दै

जाँदा हामी सन् १८४४मा आइपुग्छ जुन सन्१७९८ पिछ र येशूको दोॐो
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आमगन पिहले भएको िथयो। त्यस बेला येशू ःवगर्मा रहे को महापिवऽ
ःथानमा पःनुहन्ु छ र उहाँ धमीर्ह को िनिम्त ूाथर्ना गन काम सु

गनुह
र् न्ु छ।

यसै लाई ःवगर्को मिन्दरको पुन:अपर्ण वा शु ीकरण भिनन्छ। यसको बारे मा
उपसं हारमा िदइएको छ।

५. Typology (टाइपोलोजी वा नमूनाूतीक) भिवंयवाणीमा भएको िवशेषता
युगको अन्तमा हुने िवनाशकारी भिवंयवाणीह मा (आपोक्यािलिप्टक

ूोफेिसज apocalyptic) िविभ

सङ्केत तथा ूतीकह

ूयोग गरे को पाइन्छ।

दािनएल र ूकाशका पुःतकह मा ूयोग गिरएका ती िविभ

ूतीकह को

उ ेँय एउटै हो। ती ूतीकह ले आउनेवाला बःतुलाई बुझाउन खोज्छ।
दािनएल ८:२१मा एउटै मीस राज्यलाई दे खाउन बोकाले ूितिनिधत्व गरे को
िथयो। यहाँ बोकालाई मीस भनेर ःप
स ेत वा ूतीकह

पमा िकटान गिरएको छ। यिद सबै

उल्लेख गरे पिछ त्यसको अथर् तु न्तै खुलाइएको भए

हामीलाई बुझ्न कित सिजलो हुन्थ्यो होला?
नमूनाूतीक वा टाइपोलोजी भनेको सङ्केत वा िचन्हमाऽ होइन

पुरानो करारमा खास गरे र ूत्यक्ष पमा भएको िबयाकलाप, व्यिक्तह ,
घट्नाह

कुनै व्यविःथत सं ःथाका वा िरितलाई दे खाउँछ। ती कुनै

वा

काल्पिनक तथा ःवप्नदशर्नका उपज नभएर ऐितहािसक पमा वाःतिवक वा
अक्षरस भएका हुन्छन्। तर ितनीह ले भिवंयमा हुने ठू लो वाःतिवकतालाई
ँ
ँ छन्। येशू र नयाँ करारका लेखकह ले पुरानो करारमा भएका ती
औल्याउ
घट्ना, व्यिक्तह

वा व्यविःथत िरितह

भनेको के हो सो व्याख्या गनर् वा

बुझाउन ूयोग गरे का िथए। त्यो तिरका पुरानो करार आफैले ूयोग गरे को

ँ
पाइन्छ। नमूनाूतीक र त्यसले औल्याएको
वाःतिवक िवशेष व्यिक्त, घट्ना वा
िरितलाई बुझ्न पिवऽ आत्माबाट ूेरणा पाएका धमर्शा का लेखकह ले कसरी

पिहचान गरे भनेर थाहा पाउनुपछर्। ितनीह को तिरका नै हाॆो मागर्दशर्न वा
िसक्ने तिरका हो।
१

कोरन्थी

१०:१-१३मा

पावलले

इितहासका

घट्नाह लाई

ँ
ँ छन्। ितनीह बाट कोरन्थीका चचर्ले िसक्नुपन िवषयमा पावल अितर्
औल्याउ
िदन्छन्। के त्यो अितर् केवल दुई हजार वषर् अिघको कोरन्थीको चचर्मामाऽ

लागु हुन्छ िक अिहले हाॆो लािग पिन लागु हुन्छ? सोच्नुहोस्: "१ भाइ हो,

ितमीह ले यो कुरा जान भनी म चाहन्छु , िक हाॆा पुखार्ह
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सब बादलमुिन िथए,

र सबै समुिको बीचबाट भएर गए। २ अिन मोशामा ितनीह

सबैले बादल र

समुिमा बिप्तःमा पाएका िथए। ३ सबैले एउटै आित्मक भोजन खाए। ४

सबैले आित्मक पानी िपए, िकनिक ितनीह का साथसाथै िहँ ने आित्मक च ानको

पानी ितनीह ले िपए। त्यो च ानचािहँ भींट नै हुनहु न्ु थ्यो। ५ तापिन

ँ परमेँवर ूसन्न हुनभ
ु एन, र ितनीह
ितनीह मध्ये धेरैजसोसग

म भूिममा नंट

भए। ६ उनीह ले जःतै हामीले खराबीको इच्छा नगर भनी यी कुरा हाॆो

् ७ ितनीह मध्ये कितझ ितमीह
चेताउनीको लािग हुन।
जःतो लेिखएको छ, “मािनसह

ू क नहोओ।
मूितर्पज

खान र िपउनलाई बसे, अिन नाच्नलाई उठे ।” ८

हामी व्यिभचारमा फःनुहँद
ु ै न, जसरी ितनीह मध्ये कित जना फसे, र एकै िदनमा
ँ ु ै न, जसरी ितनीह मध्ये
तेईस हजार मरे का िथए। ९ हामीले ूभ ुको परीक्षा गनुहर् द
कितले गरे , र सपर्ह

ारा नंट भएका िथए। १० हामीले गनगन गनुह
र् ँद
ु ै न,

जसरी ितनीह मध्ये कितले गरे , र िवनाशकबाट नंट भएका िथए। ११ यी

कुराह

ितनीह लाई चेताउनीको िनिम्त भए तापिन ती हाॆै िशक्षाको िनिम्त

लेिखएका हुन,् जसमािथ युगको अन्त्य आइसकेको छ। १२ यसकारण जसले

खड़ा छु भनी सोचेको छ, त्यो होिशयार रहोस्, नऽता त्यो ल नेछ। १३
मािनसलाई आइपन परीक्षाबाहेक ितमीह

अ

परीक्षामा परे का छै नौ। परमेँवर

िवँवासयोग्य हुनहु न्ु छ। उहाँले ितमीह लाई ितमीह का शिक्तदे िख बािहरका
परीक्षामा

पनर्

िदनुहन
े ै न, तर
ु छ

बनाइिदनुहन
े – यसरी ितमीह
ु छ

परीक्षाको

साथसाथै

उम्कने

बाटो

पिन

त्यसलाई खप्न सक्नेछौ।"

पावल ूःथानको पुःतकमा ऐितहािसक याऽाको बारे मा पछािड फकर

सम्बोधन गदर्छन्। त्यो पौरािणक इॐाएलीह ले उजाडःथान वा म भूिममा

गरे को याऽाको अनुभवलाई येशूभक्तह लाई नमूना वा टाइपोलोजीको

पमा

् जुन परमेँवरले मोशालाई ती वाःतिवक याऽाका िववरणह
ूयोग गछर्न।
लेख्न ूेिरत गनुभ
र् यो त्यही परमेँवरले ती सबै बृतान्तह

हाॆो िनिम्त उदाहरण

वा नमूना हुन ् भनेर पावल ूःतुत गदर्छन् (१ कोरन्थी १०:६)। अिहले हामी

येशूका

भक्तह

पिन

इॐाएलीह ले दु:खक
परीक्षाह

आित्मक

इॐाएलीह

हुन

र

जसरी

इितहासमा

र परीक्षा भोगे र सहे त्यःतै खालका दु:खक

अिन्तम िदनह मा आउँदा हामीले पिन सहनुपछर्

र

भिन पावल अितर्

िददछन्।
दे हायका पदह ले नमूना र त्यस नमूनाले कसलाई खास गरे र

ँ
औल्याएको
िथयो। हेनह
र्ु ोस्: म ी १२:४० "जसरी योना ठू लो माछाको पेटिभऽ
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तीन िदन र तीन रात िथए, उसरी नै मािनसको पुऽ पिन पृथ्वीको गभर्मा तीन
िदन र तीन रात रहनेछ।", यूह ा १९:३६,३७ "३६ “उहाँको कुनै पिन ह ी

भाँिचनेछैन” भन्ने धमर्शाःऽको वचन पूरा होस् भनेर यी कुरा हुन आए। ३७

अिन फेिर अक ठाउँमा धमर्शाःऽ भन्छ, “जसलाई ितनीह ले घोचेका छन्,

ितनीह ले उहाँलाई हेनछन्।”, यूह ा ३:१४,१५ "१४ जसरी मोशाले उजाड-

ःथानमा सपर्लाई उचाले, त्यसरी नै मािनसको पुऽ उचािलनुपछर्, १५ र जस-

जसले उहाँमािथ िवँवास गछर्, त्यसले अनन्त जीवन पाउँछ।", रोमी ५:१४
"आदमदे िख

िलएर

मोशासम्मका

मािनसह मािथ

मृत्युले

राज्य

गर्यो,

ितनीह मािथ पिन जसले आदमले गरे जःतो अपराध गरे का िथएनन्। ती

आदमचािहँ आउनुहन
े ो ूित प िथए।" र यूह ा १:२९,३० "भोिलपल्ट उनले
ु क

(बिप्तःमा िदने यूह ा) येशूलाई आफूितर आइरहनुभएको दे खेर भने, “हेर,

सं सारको पाप उठाइलैजाने परमेँवरका थुमा! ३० उनी उहाँ नै हुनहु न्ु छ, जसको

िवषयमा मैले भनेको िथए,ँ ‘मपिछ एक जना मािनस आउनुहन्ु छ, जो मभन्दा उच्च
हुनहु न्ु छ, िकनभने उहाँ मभन्दा अिघबाटै हुनहु न्ु थ्यो।’ "

तथा

ूत्येक िववरणमा येशू र नयाँ करारका लेखकह ले वाःतिवक घट्ना

व्यिक्तलाई

नमूनाको

पमा

ूयोग

गरे का

िथए

र

ितनीह मा

ँ
भिवंयवाणीको मह व भएको कुरा औल्याएका
िथए। यसरी िवगतका समयका

घट्ना, व्यिक्त वा रीितले भिवंयमा पूरा हुने महान् घट्ना, व्यिक्त वा रीितलाई
ँ
ँ छ।
औल्याउ

यस सं सारमा भएका पिवऽ मिन्दरमा हुने िविभ

सेवाह को बारे मा सोच्नुहोस्। ितनीह ले

रीित, िविध र

ँ
मुिक्तको पूरै योजनालाई औल्याएका

िथए। आज पिन िवगतको समयमा वा येशूको मृत्युभन्दा अिघको पिवऽ

मिन्दरमा भएका रीितह ले हामीलाई के मह वपूणर् सन्दे श िसकाउँछ ?
उपसं हार:

िक्लफोडर् गोल्डःटाइन ारा िलिखत, १८४४ मेड िसम्पल (आइडाहो,

पािसिफक, १८८८) एउटा पुःतक हो जःमा २३००० िदनको बारे मा गिरएको

भिवंयवाणीलाई सरल तिरकाले व्याख्या गिरएको छ। यो वेभसाइट पिन हेनह
र्ु ोस्
1844madesimple.org.
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तलको तािलका हेनह
र्ु ोस्:
दािनएल ७

दािनएल ८

बेिबलोन (िसं ह)

----------------------------

िमडपिसर्या (भालु)

िमडपिसर्या (भेडा)

मीस (िचतुवा)

मीस (बोका)

मूितर्पूजा गन रोम (चौथो पशु)

मूितर् पूजा गन रोम (जसको िसङ पृथ्वीको

इसाई

इसाई

रोमको

धमर्का
पोिपय

भगवान

मािनने

शासन

(सानो

सतहमा चलाउँछ)
धमर्का

भगवान

मािनने

पोपीय शासन (िसङ उँभोितर छे ड्छ)

िसङ)-------------------------

---------------------------------

ःवगर्मा अदालत बःछ

ःवगर्को

पिवऽ

ःथानको

रोमको

पुन:अपर्ण

वा

शु ीकरण
मािथको िचऽको एक अत्यन्तै मह वपूणर् िवषय हो दािनएल ७ मा
उल्लेिखत ःवगर्मा बसेको न्यायको अदालतको

ँय। दािनएल ७:२५ अनुसार

त्यो काम १२६० वषर्सम्म येशूका भक्तह लाई गिरएको सतावटपिछ भएको
बुझ्नुपछर्। दािनएल ८:१४मा पिवऽ मिन्दरको शु ीकरण वा पुन:अपर्णको अथर्
पिन एउटै हो। जब ःवगर्को अदालतमा फैसला सिकन्छ अथार्त ् परमेँवरको

राज्यमा को पःन सक्छ वा सक्दै न भ े िनणर्यको अन्त्य हुन्छ तब यस पितत
सं सारको कहािललाग्दो इितहासको पिन अन्त्य हुनेछ। त्यसकारण दािनएल

८:१४ र त्यहाँ भएको घट्नालाई बाइबलमा अत्यन्तै मह वपूणर् मािनन्छ। यस

पापी सं सारको इितहास सदाको िनिम्त अन्त गिरनेछ भनेर दे खाउन बाइबलमा
उक्त पदलाई अत्यन्तै ूभावकारी ूमाणको

पमा पेश गिरएको छ।

िचन्तनमनन्:
अ. दािनएल २ फेिर पढ्नुहोस् र सोच्नुहोस्। त्यहाँ िवँवको इितहासलाई
बाइबलले ःप

पमा व्याख्या गरे को पाइन्छ। पौरािणक कालदे िख

परमेँवरले ःथापना गनुह
र् न
ु े अनन्तको राज्यलाई यहाँ छलर्

दे खाइएको

छ। भिवंयवाणीको गाँठो खोल्न परमेँवरले हामीलाई िव ा िदनुभएको
छ।

इितहासको

पिरवेशमा

बाइबल

हेन

चलन

सं सारको

थोरै

इसाईह मामाऽ छ। यस पिरूेआयमा एडभेिन्टःटह मा एडभेिन्टःट
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सन्दे श फैलाउने

मह वपूणर् िजम्मेवारी िदइएको छ भनेर हामीले कसरी

महसुस गन?

आ. तपाईँ आफै दािनएल ८:१४मा लेिखएको २३०० िदनको भिवंयवाणी
कितको बुझ्नुहन्ु छ? यिद बुझ्नुह ु

भने बुझ्न िकन कोिसस गनुह
र् ु

र

चचर्मा अ लाई बुझाउने ूयत्न गनुह
र् ु ? सेभेन्थ-डे एडभेिन्टःट चचर्ले

यस िव ालाई कसरी ठोस पमा िनंकषर्मा ल्याए भ े कुरा तपाईँले थाहा
पाउनुभयो भने तपाईँ अचम्ममा पनुह
र् न
े ।
ु छ

इ. दािनएल ७:१८,२१,२२,२५ र २७ पढ्नुहोस्। परमेँवरका सन्तह मािथ
कःतो व्यवहार गिरएको छ भनेर ती पदह मा कसरी िदएको छ? सानो
िसङको शिक्तले ितनीह मािथ कःतो आत

मच्चायो? तर त्यसको

िवपरीत ितनीह को िनिम्त परमेँवरले के गनुभ
र् यो? यस मािमलालाई हेदार्
सन्तह को िनिम्त न्यायको समय वा अदालत बसेको

ँय हाॆोलािग

िकन खुशीको खबर हो? ःवगर्मा बसेको अदालतको अिन्तम फैसला ारा
ितनीह ले के पाउनेछन्?
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कथा ११

परमेँवरको िनिम्त दगुन र्ु
मिरयन काजमेरक्जार

मेरो दगुन बानीले गदार् पोलान्डको एडभेिन्टःट चचर्मा मलाई ल्यायो।

युवा अवःथादे िख नै मेरो शरीरलाई मजबुत पानर् कसरत गथ। मेरो शरीरलाई
ःयाहानर् डाक्टरले मलाई सल्लाह िदएका िथए। अिन मैले लामो दुरीसम्म
ँ त्यो मलाई धेरै मनपरे को िथयो। मैले माराथुनमा
दगुन समूहमा भाग िलए।

ँ ६२ माइल अथार्त ् १०० िकलोिमटर दौडमा पिन भाग िलए।
ँ
पिन भाग िलए।

ँ
अिन २४ घन्टा १२६ माइल वा २०३ िकलोिमटर दगुन खेलमा भाग िलए।

म ती दगुन मािनसह सँग समावेश भए ँ जो सँगसँगै िमलेर हप्ताको धेरै पल्ट
दगुन कलामा तािलम िलन्थे।

केही समयपिछ हाॆो दगुन समूहमा एक जना िपश नाउँ गरे को

ँ शिनवार ऊ िकन
मािनस ूत्येक शिनवार नआउदो रहे छ भ े थाहा पाए।

दगुन र् आउँदैन भ े कुरालाई मैले बुझ्न सकेको िथइन। तब एक िदन
उत्सुकता लागेर मैले उनलाई सोध। "मेरो जीवनको अथर् के हो भनेर

सोिचरहे को छु । म बाइबल पिढरहे को छु । कुन चचर् बाइबल अनुसार चल्छ

ँ
ँ
भनेर खोिजरहे को िथए।
त्यःतो चचर् मैले भे ाए।
के ितमी पिन हामीसँग
बाइबल अध्ययन गनर् चाहन्छौ?" िपउशले मलाई सोध्यो।

एडभेिन्टःट चचर् पाःटरले बाइबल िसकाएको कुराले म अलमलमा

पर। म आफूलाई असल इसाई हुँ भनेर ठान्दथ। अक सम्ूदायले चलाएको
आइतबारे चचर्मा म जान्थ।
एक िदन दगुन बममा िपओशले मलाई ूँन गर्यो जसले मलाई
ठू लो धक्का िदयो। उनले सोध्यो "के ितमीलाई थाहा छ िक ितॆो पाःटरले
सत्य

िसकाइरहे को

एडभेिन्टःटह

छै न?"

"अब

त

अित

नै

जे जे िसकाइरहे का छन् सो ितनीह

भयो

भनेर

मैले

भने।

नै जान्दै नन्" मैले जवाफ

ँ "अक चोिट भेट्दा म मेरो बाइबल ल्याउँछु र ितॆो चचर्ले िसकाएका
िदए।
िशक्षाह को िकताब ितमी ल्याऊ। सत्य कहाँ छ हामी हे नछ " िपओशले

ूःताव राखे। त्यो ूःताब मलाई असलै लाग्यो। म सध सत्य जीवन िबताउन
ूयास गथ र मैले थाहा पाएको सत्य अनुसार चल्ने मेरो िनणर्य िथयो। अक
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भेटमा िपओश र मैले दुईवटा िकताबह

तुलना गरे र हे र्य । मेरो िकताब

बाइबलसँग निमलेको दे ख्दा मलाई छक्क लाग्यो। धेरै मिहनापिछ मैले

ँ
ँ म ४५ वषर्को िथए।
सेभेन्थ-डे एडभेिन्टःट चचर्मा बिप्तःमा िलए।

चचर्का सदःयह ले आफ्नो ःवाःथ्यूित हे रचाह गन चचर्मा समावेश

हुन मेरो िनिम्त असल िथयो। चचर्का धेरै सदःयह ले मासु नखाएको पिन मैले

दे ख। मैले िब वामा आधािरत खानाह को बारे मा खोजीिनित गर। मैले पिन
मासु खान छोड। पिहला पिहला मेरो शरीर मेरै अिधकार हुन्छ मलाई

जेमनालाग्यो त्यही गनर्सक्छु भ े लाग्थ्यो। अब मलाई थाहा भयो मेरो शरीर
मेरो होइन। मैले यसलाई निबगानर् खोज। यो परमेँवरको मिन्दर रहे छ।

आज म ७१ वषर्को भए र अझै पिन दगुन मेरो बानी छ। साबथमा

चािह नदगुन र दगुन ूितःपधार्मा विन भाग िलन छोडेको छु । दगुन िसपले
सुसमाचार सुनाउने अवसर िदन्छ। माराथान दौडपिछ सबै जना केही न केही

उपलब्धी गरे भनेर सं तोष मान्दछन। त्यसबेला परमेँवरको वारे मा चचार् गनर्
सिजलो हुन्छ। यस बुढेस कालमा पिन दगुन र् मलाई कसले सहयोग गनुह
र् न्ु छ
भनेर म साथीह लाई सुनाउँछु।

म हप्ताको तीनपटक दगुछुर्। ूत्येक पल्ट म छ माइल वा १०

िकलोिमटर दगुछुर्। त्यित दगुन र् मलाई ५५ िमनेट लाग्छ। म ज ल र
ूकृितको सुन्दर ठाउँमा दगुछुर्। जब म दगुछुर् तब

बारे मा म सोच्छु । म भजनह

मेरो जीवन र परमेँवरको

गुनगुनाउँछु र बाइबलका पदह

याद गछु र्।

जब म दगुछुर् तब कोही न कोही म भेट्न सकँ ु जोसँग परमेँवरको बारे मा
कुरा गनर् सकु भनेर म ूाथर्ना गदर्छु। उहाँले नै मािनसह

ल्याउनुहन्ु छ।

18६-२

मकहाँ

