
 
 
 

 
 

 
यस अध्यायका मूल पदह : यशैया १३:६,९, म ी २४:३०,३१, दािनएल 

२:३४, ३५, २ ितमोथी ४:६-८ र २ थेःसोिलिनकी १:७:१०। 

यस अध्यायको मूल सार पद: " िकनिक जसरी िबजलुी पूवर्बाट चम्कदा 
पिँ चमसम्मै उज्यालो हनु्छ,त्यसरी नै मािनसको पऽुको आगमन हनेुछ। " (म ी 
२४:२७) 
   बेलायतका ूख्यात किव िट.एस. इिलयट आफ्नो एउटा किवता यसरी 
शु  गछर्न:् "मेरो शु  नै मेरो अन्त हो।" यो वाक्य मािमर्क भएतापिन उनका 
शब्दह मा अत्यन्त शिक्तशाली सत्य कुरा लकेुको पाइन्छ। शु मा नै 
अन्त्यको अिःतत्व हनु्छ। हाॆो सेभेन्थ-डे एडभेिन्टःट नाउँमा बाइबलका दईु 
यथाथर् सत्यह  समेिटएका छन।् "सेभेन्थ डे अथार्त सात  िदन जनु दश 
आ ाह को एक भाग हो। परमेँ वरले नै यो संसार छ िदनमा सिृ  गनुर्भयो 
भ े साप् तािहक ःमारकको पमा साबथ ःथापना गिरएको हो र एडभेिन्टःटले 
येशूको दोॐो आगमनलाई औलँ्याउँछ। हाॆो सारा आशा, बाइबलमा उल्लेख 
गिरएका ूित ाह  र हामीले पाउने अनन्त जीवनसमेत येशूको दोॐो 
आगमनमा पूरा हनेुछ। 

    हाॆो शु  वा संसारको सिृ भएदेिख येशूको दोॐो आगमनसम्मको  
समय धेरै वषर् टाढा भएतापिन ती दईु घट्नाह  एक आपसमा जोिडएका 
छन।् जनु परमेँ वरले हामीलाई सिृ  गनुर्भयो (यूह ा १:१-३) त्यही 
परमेँ वर आखँाको िनमेषमा र तरुहीको आवाजमा फकर आउनहुनेुछ, (१ 
कोरन्थी १५:५२ ) र  उहालेँ नै अिन्तम चरणमा हाॆो उ ार गनुर्हनेुछ। 

   हामी यस अध्यायमा अन्त्यमा हनेु घट्नाह को वारेमा छलफल गनछ । 
बतर्मान यगुमा भइरहेका घट्नाह ले येशूको दोॐो आगमनलाई कसरी 
औलँ्याइरहेको छ, ितनै िवषय यस अध्यायको छलफलको िबषय हनेुछ। 
 
१. परमेँ वरको िदन 
    कितपय मािनसह ले येशूको दोॐो आगमनको चचार् केवल नयाँ 
करारमामाऽ गिरएको छ भनेर सोच्दछन,् तर त्यो सत्य होइन। हो येशूको 
पिहलो आगमन, उहाँको मतृ्य,ु पनु त्थान तथा ःवगर्मा उिक्लन ुभएपिछमाऽ 

१३ 
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उहाँको दोॐो आगमनको सत्य बारेमा धेरै कुराह  ूकट गिरएको छ। 
येशूको हनेुवाला आगमनवारे धेरै वषर् पिहलेदेिख नै परुानो करारमा िविभ  
तिरकाह ारा जनाउ िदइएको छ। येशूको दोॐो आगमनको बारेमा चचार् गदार् 
नयाँ करारका लेखकह ले कुनै नयाँ सत्यलाई उघारेनन ्ब  परुानो करारमै 
देखाइएको सत्यलाई अझ बढ्ता व्याख्या गरेका छन।् येशूको मतृ्य ु र 
पनु त्थानको आत्म ानले माऽ उहाँको आगमनको ूित ाका िवषयमा 
पूणर् पमा बझु्न सक्ने भएका छ  र त्यसको स॑ाना  गनर् सक्ने भएका। 

    परुानो करारका देहायका पदह  पढ्नहुोस।् ितनले येशूको दोॐो 
आगमनको बारेमा हामीलाई के िसकाउँछन?् हेन ुर्होस:् यशैया १३:६-१३ "६ 
डाँको छोड़ी-छोड़ी रोऊ, िकनिक परमूभकुो िदन निजक छ। सवर्शिक्तमान ्को 
तफर् बाट भय र सवर्नाशको पमा त् यो आउनेछ। ७ यसकारणले गदार् सबै 
हातह  कमजोर हनेुछन ्, सबै मािनसह को मटुुले ठाउँ छो  नेछ। ८ ितनीह  
डराउनेछन ्। पीडा र वेदनाले ितनीह लाई छोप् नेछ, सतु् केरी ः ऽीलाई पीडा भए 
झ ितनीह  पीडाले व् याकुल हनेुछन ्। ितनीह  एक-अकार्लाई चिकत भई 
हेनछन ्। ितनीह को अनहुार आगोको ज् वाला झ हनेुछ। ९ हेर, परमूभकुो िदन 
देशलाई उजाड़ पानर् र त् यहाँ िभऽ भएका पापीह लाई त् यहाँबाट सवर्नाश गनर्, 
बोध र भयानक िरसको साथ िनं ठुर िदन आइरहेछ। १० आकाशका ताराह  
र ितनका तारापञु् जले आफ् नो चमक िदनेछैनन ्। सूयर् पिन उदय हुँदाहुँदै अधँ् यारो 
हनेुछ, र चन् िमाले ज् योित िदनेछैन। ११ म संसारलाई त् यसको दुं  ाइँको 
िनिम् त र दुं  टलाई ितनीह का अधमर्को िनिम् त दण् ड िदनेछु। म अह ारको 
घमण् डीको अन् त गनछु, र िनं ठुरह को शेखी झानछु। १२ म मान् छेलाई िनखरु 
सनुभन् दा दलुर्भ र ओपीरको सनुभन् दा पिन अझ अूाप् य बनाउनेछु। १३ 
यसैकारण उहाँको ज् वलन् त िरसको िदनमा म आकाशलाई थरथर काम् ने 
तलु् याउनछुे, र सवर्शिक्तमान ् परमूभकुो बोधमा पथृ् वी त् यसको ठाउँमा 
हिल् लनेछ।", जकिरया १४:१-९ "१ परमूभकुो एउटा यःतो िदन आउँदै छ, 

जब ितमीह बाट लिुटएको लूट ितमीह कै बीचमा बाँिड़नेछ। २ म सबै 
जाितह लाई य शलेमको िव  लड़ाइँ गनर्लाई भेला गराउनेछु, र यो सहर 
िलइनेछ, र घरह  लिुटनेछन ्, र ः ऽीह लाई बलात् कार गिरनेछ। सहरको आधा 
भाग िनवार्सन गिरनेछ, तर बाँकी रहेका मािनसह चािहँ सहरबाट अलग 
लिगनेछैनन ्। ३ तब यु को िदनमा लड़ाइँ गरे झ परमूभ ु िनः केर ती जाित-
जाितह िसत लड़ाइँ गनुर्हनेुछ। ४ त् यस िदन उहाँका खु ाले य शलेमको साम ु
पूवर्ितर भएको जैतून डाँड़ामा टेक् नेछन ्, अिन पूवर्देिख पिँ चमसम् म जैतून डाँड़ाको 
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बीचमा धाँजो फा  नेछ, र त ् यहाँ एउटा ठूलो खोल् सा बिननेछ। आधा पवर्त 
उ रितर र आधा पवर्त दिक्षणितर छुि नेछ। ५ ितमीह  मेरो पवर्तको 
खोल् साबाट भएर भाग् नेछौ, िकनिक त् यो आसेलसम् म फैिलनेछ। यहूदाका राजा 
उिज् जयाहको पालोमा आएको भकूम् पमा मािनसह  भागे झ ितमीह  भाग् नेछौ। 
तब परमूभ ु मेरा परमेँ वर उहाँका सबै पिवऽ जनह सँग आउनहुनेुछ। ६ 
त् यस िदन न त उज् यालो हनेुछ, न ठन् डा हनेुछ न तसुारो पनछ। ७ त् यस िदनमा 
रात हनेुछैन, त् यो एउटा अनौठो िदन हनेुछ– जो परमूभलेु जान् नहुनु् छ। जब साँझ 
पछर्, तब उज् यालै रहनेछ। ८ त् यस िदन य शलेमबाट िजउँदो पानी िनः केर 
आउनेछ, आधाचािहँ पूवर्को समिुितर र आधाचािहँ पिँ चमको समिुितर 
बिगिनः कनेछ, िहउँद र वषार्मा िनत् य बिगरहनेछ। ९ परमूभ ुसमः त पथृ् वीका 
राजा हनुहुनेुछ। त् यस िदन एकमाऽ परमूभ ु हनुहुनेुछ र उहाँकै नाउँ माऽ 
हनेुछ।" र दािनएल १२:१-४ "१ “त् यस समयमा ितॆा मािनसह लाई रक्षा 
गन ूधान राजकुमार िमखाएल देखा पनछन ्। यः तो स ं टको समय आउनेछ 
िक जाितह  शु  भएदेिख त् यस बेलासम् म त् यः तो किहल् यै भएको छैन। तर 
त् यस बेला ितॆा मािनसह – जीवनको पःु तकमा नाम लेिखएका सबै– 

बचाइनेछन ्। २ पथृ् वीको धूलोमा सतेुका भीड़ह  उ  नेछन ्, केही अनन् त 
जीवनको लािग र अ ह चािहँ शमर् र अनन् त ितरः कारको लािग। ३ 
बिु मान ्ह  आकाशको चमकजः तै र धेरैलाई धािमर्कतामा डोर् याउनेह चािहँ 
ताराह जः तै सदासवर्दै चिम् करहनेछन ्। ४ तर ितमीचािहँ, हे दािनएल, यस 
चमर्पऽका मु ाका वचनह  अन् तको समयसम् म बन् द गरी मोहोर लगाएर राख। 
धेरै जना ान बढ़ाउनलाई यता र उता जानेछन ्।”   

    येशूको दोॐो आगमन सबैको िनिम्त रमाइलो िदन हनेुछैन। 
परमेँ वरमािथको िन ालाई त्यागेर पाप, अधमर् र अत्याचार गनह को िनिम्त 
त्यो िदन शोक र नाशको िदन हनेुछ। तर परमेँ वरको पःुतकमा नाउँ 
हनेुह को िनिम्त त्यो िदन परमेँ वरका सबै मािनसह को िनिम्त उ ारको िदन 
हनेुछ (िफिलप्पी ४:३, ूकाश ३:५,१३:८)। यो परमेँ वरको िदन दु ह को 
िनिम्त न्यायको िदन हनेुछ तर परमेँ वरका िन ावान मािनसह लाई सरुिक्षत 
रािखनेछ र ितनीह लाई इनाम िदइनेछ भनेर परुानो करारमा लेिखएको छ। 
कुनै मािनसह ले परमेँ वरको ूचण्ड बोधको सामना गनुर्पनछ भने उहाँको 
धािमर्कता र नॆता खोज्नेह लाई परमेँ वरको बोधबाट लकुाइनेछ। (सपन्याह 
२:१-३) 
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     हराएकाह  वा परमेँ वरबाट टाढा रहन मनपराउनेह  र उ ार 
पाएकाह को िःथित येशूको दोॐो आगमनमा कःतो हनेुछ भनेर म ी २४:२९-
३१ले पिन परुानो करारसगैँ कसरी सहमित देखाएको पाइन्छ? हेन ुर्होस:् "२९ 
“ती स ं टका िदनको तु न् तै पिछ, सूयर् अधँ् यारो हनेुछ, र चन् िमाले आफ् नो चमक 
िदनेछैन, र ताराह  आकाशबाट खः नेछन ्, तथा आकाशका शिक्तह  
हल् लाइनेछन ्। ३० तब मािनसको पऽुको िचन् ह आकाशमा देखा पनछ, र 
पथृ् वीका सब जाितह  िवलाप गनछन ्, र ितनीह ले मािनसको पऽुलाई 
आकाशका बादलह मा शिक्त र ठूलो मिहमासाथ आइरहेको देख् नेछन ्। ३१ 
उसले आफ् ना ः वगर्दूतह लाई तरुहीको ठूलो आवाजको साथ पठाउनेछ, र 
ितनीह ले आकाशको एक छेउदेिख अक  छेउसम् म चारै िदशाबाट उसका 
चिुनएकाह लाई भेला गनछन ्।" अिन्तम यगुमा हनेु घट्नाह को पदार् हाॆो 
अगािड खोिलदा हामी कःको पक्षमा उिभरहेका हनेुछ ? के अिहले नै हामी 
आत्मिनणर्य गनर् सक्छ  जसले गदार् हामी परमेँ वरको पक्षमा उिभन योग्य हनु 
सक ? 
 
२. दािनएल र येशूको दोॐो आगमन  

            जब येशू मसीह बनेर ूथम पटक आउनभुयो, त्यसबेलाका 
यहूदीह ले उहाँ ारा ठूला चबवतीर् राजा भएर पिँ चमी तथा िबदेशी गोरा जाित 
रोमीको शिक्तशाली शासनबाट अलग गराउन र इॐायलमा यहूदी धमर्को राज्य 
ःथापना होस ् भ े अपेक्षा गरेका िथए।तर उहाँ ितनीह को अपेक्षा अनसुार 
चल्न ुभएन न त उहाँको दोॐो आगमनमा चल्नहुनेुछ। ब  परुानो पापी र 
पितत संसारलाई पनुसंरचना गरेर उहाँका भक्तजनह लाई त्यहाँ राख् ने उहाँको 
ठूलो योजना िथयो। 

       परुानो पथृ्वीलाई ममर्त गरेर नयाँ बनाउने नभएर यो पथृ्वीलाई 
आगोले पगालेर नयाँ बनाउने भ े सत्य सायद परुानो करारको दािनएल २ मा 
माऽ ूकट गिरएको हनुसक्छ।   

    िवँ वका महान ्चार साॆाज्यह को उदय र पतनको बारेमा दािनएल 
२ मा देखाइएको छ। ती साॆाज्यह  बेिबलोन, िमडपिसर्या, मीस र रोम 
हनु।् अन्त्यमा आएर यूरोप महादेश टुबा टुबा हनेुछ र ितनीह  किहल्यै पिन 
िमल्नेछैनन ्भनेर दािनएलले भिवंयवाणी गरेका िथए (अिहले बेलायतले गरेको, 
यरुोिपयन यिुनयनबाट अलग हनेु िनणर्य पिन त्यिहँ भिवंयवाणीको यथाथर्ता 
हो।) त्यसबेलाको बेिबलोनको िवँ वसॆा  नाबूकदनेसरले सपनामा ठूलो मिुतर् 
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देखेका िथए। त्यो मूितर् चक्नाचरु भएको ँयले यो संसार कसरी ध्वःत हनेुछ 
र येशूको आगमनमा कःतो खालको पथृ्वी सजृना हनेुछ भनेर देखाएको िथयो? 

    दािनएल अध्याय दईु पढ्नहुोस ्र िवशेष गरेर पद ३४,३५,४४,४५मा 
ध्यान िदनहुोस।् त्यसमा यस  संसारको भिवंय कःतो हनेुछ वा यो पथृ्वी कसरी 
नािशनेछ र नयाँ पथृ्वी कसरी सजृना हनेुछ भनेर हामीलाई कसरी िसकाउँछ?: 
१ आफ् नो शासनकालको दोॐो वषर्मा नबूकदनेसरले सपनाह  देखे। उनको 
मनमा छटपटी भयो र उनी सतु् न सकेनन ्। २ यसकारण राजाले जादूगरह , 

मन् ऽतन् ऽ गनह , िबजवुाह  र ज् योितषीह लाई उनले देखेको सपना 
बताइिदऊन ् भनी बोलाउने हकुुम गरे। जब ितनीह  आए र राजाको साम ुखड़ा 
भए, ३ उनले ितनीह लाई भने, “मैले एउटा सपना देखेको छु। त् यसले मलाई 
िवचिलत बनाएको छ, र यसको अथर् बझु् न चाहन् छु।” ४ तब ती ज् योितषीह ले 
आरमेइक भाषामा राजालाई उ र िदए, “महाराजा, अमर रहून ्! हजूरका 
दासह लाई सपना बताइिदनहुोस ्, र हामी त् यसको अथर् बताउनेछ ।”  ५ राजाले 
ती ज् योितषीह लाई जवाफ िदए, “मैले यही िनणर्य गरेको छु: यिद ितमीह ले 
मैले देखेको सपना र त् यसको अथर् बताएनौ भने, ितमीह  टुबा-टुबा पािरनेछौ र 
ितमीह का घरह  उजाड़ पािरनेछन ्। ६ तर यिद ितमीह ले मलाई सपना र 
त् यसको अथर् बतायौ भने, मबाट ितमीह ले उपहारह  र इनामह  तथा ठूलो 
सम् मान पाउनेछौ। यसकारण मलाई मेरो सपना र त् यसको अथर् बताओ।”  ७ 
फेिर एक चोिट ितनीह ले जवाफ िदए, ‘महाराजाले आफ् ना दासह लाई आफ् नो 
सपना बताइिदनहुोस ् र हामी त् यसको अथर् खोिलिदनेछ ।” ८ तब राजाले जवाफ 
िदए, “म िनिँ चत छु िक ितमीह ले मबाट समय िलएर टान कोिशश गदछौ, 
िकनभने मैले के िनणर्य गिरसकेको छु भनेर ितमीह लाई थाहा भएको छ। ९ 
यिद ितमीह ले मलाई सपना बताएनौ भने ितमीह का लािग एउटै माऽ सजाय 
छ। यो पिरिः थित ब  िलएला भन् ने आशाले मलाई ॅम र दुं  ट कुरा गन 
ितमीह ले मतो गरेका छौ। यसकारण मलाई सपना बताओ, अिन मलाई थाहा 
हनेुछ िक ितमीह ले यसको अथर् मलाई बताउन सक् नेछौ।  १० ज् योितषीह ले 
राजालाई उ र िदए, “महाराजाले भन् नभुएको कुरा गनर् सक् ने पथृ् वीमा कोही 
छैन। जित महान ् र शिक्तशाली भए पिन कुनै राजाले कुनै जादूगर वा मन् ऽतन् ऽ 
गन वा ज् योितषीह सँग यः तो कुरा किहल् यै माग गरेका छैनन ्। ११ महाराजाले 
गनुर्भएको यो ूँ न अित नै गा॑ो छ। महाराजालाई यो कुरा देवताह बाहेक 
अ  कसैले पिन ूकट गनर् सक् दैन। ती देवताह  मािनसह का बीचमा 
बः दैनन ्।”  १२ यसले गदार् राजा िरसले यित चरू भए िक उनले बेिबलोनका सबै 
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ानी पु षह लाई मतृ् यदुण् ड िदने हकुुम गरे। १३ यसरी ानी पु षह लाई 
मतृ् यदुण् ड िदने घोषणा िनः क् यो र दािनएल र ितनका साथीह लाई पिन मानर् भनी 
ितनीह लाई िझकाउन मािनसह  पठाइए। १४ जब राजाका अ रक्षकका 
कप् तान अय क बेिबलोनका ानी पु षह लाई मानर् िनः के, दािनएलले बिु मानी 
र बड़ो िनपणुतासाथ उनलाई ूँ न गरे, १५ “राजाले िकन यः तो कठोर आदेश 
िनकाल् नभुयो?” तब अय कले दािनएललाई सबै कुरा बताइिदए। १६ यो सनेुर 
दािनएल राजाकहा ँगए र सपनाको अथर् खोल् नलाई समय पाऊँ भनी िबन् ती गरे। 
१७ तब दािनएल आफ् नो घर फक र आफ् ना साथीह  हनन् याह, मीशाएल र 
अजयार्हलाई सो कुरा बताइिदए। १८ बेिबलोनका अ  ानी पु षह का 
साथमा ितनी र ितनका साथीह  नमािरऊन ् भन् ने खाितर यो रहः य खोल् न 
ः वगर्का परमेँ वरको कृपा िमलोस ् भनी ितनले आफ् ना साथीह लाई उहाँसँग 
ूाथर्ना गनर् अनरुोध गरे। १९ राती दशर्नमा दािनएललाई यसको रहः य ूकट 
गिरयो। तब दािनएलले ः वगर्का परमेँ वरलाई ूशंसा गरे, २० र भने, "सदासवर्दै 
परमेँ वरको नाउँमा ः तिुत होस ्। बिु  र पराबम उहाँकै हनु ्। २१ उहाँले नै 
समय र ऋतहु  पिरवतर्न गनुर्हनु् छ। उहाँले राजाह लाई िसंहासनमा राख् नहुनु् छ 
र उनीह लाई अपदः थ गनुर्हनु् छ। उहाँले समझदारह लाई बिु  िदनहुनु् छ अिन 
िववेकीह लाई ान िदनहुनु् छ। २२ उहाँले गिहरा र लिुकएका कुराह  ूकट 
गनुर्हनु् छ, उहाँले अन् धकारमा के छ भनी जान् नहुनु् छ, र ज् योितले उहाँमा वास 
गछर्। २३ हे मेरा िपता-पखुार्का परमेँ वर, तपाईंलाई म धन् यवाद िदँदछु र 
तपाईंको ूशंसा गदर्छु, तपाईंले मलाई बिु  र शिक्त िदनभुएको छ, हामीले 
मागेको कुरा तपाईंले मलाई ूकट गनुर्भयो, तपाईंले हामीलाई राजाको सपना 
ूकट गनुर्भयो।”  २४ तब दािनएल बेिबलोनका ानी पु षह लाई मानर् भनी 
राजाले खटाएका अय ककहा ँगएर उनलाई भने, “बेिबलोनका ानी पु षह लाई 
नमानुर्होस ्। मलाई राजाकहाँ लैजानहुोस ् र म उहाँलाई उहाँको सपनाको अथर् 
बताइिदनेछु।” २५ अिन अय कले दािनएललाई तु न् तै राजाकहाँ लगे र भने, 

“यहूदाबाट आएका ूवासीह मध् ये एक जना मािनसलाई मैले भे ाएको छु, जसले 
राजालाई सपनाको अथर् बताउन सक् छ।”  २६ राजाले दािनएललाई (जसको 
नाउँ बेलतसजर पिन हो) सोधे, “के ितमी मेरो सपना र त् यसको अथर् बताउन 
सक् छौ?”  २७ दािनएलले जवाफ िदए, “महाराजाले सोध्नभुएको रहः यको कुरा 
कुनै पिन ानी पु ष, मन् ऽतन् ऽ गन, जादूगर वा जोखना हेनले बताउन सक् दैन, 

२८ तर ः वगर्मा एक परमेँ वर हनुहुनु् छ, जसले रहः यका कुराह  ूकट 
गनुर्हनु् छ। उहाँले महाराजा नबूकदनेसरलाई भिवं यमा हनेु कुराह  
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देखाउनभुएको छ। हजूर ओ ानमा ढिल् करहनहुुँदा हजूरको मनमा भएका 
सपना र दशर्नह  यी नै हनु ्: २९ “हे महाराजा, हजूर ओ ानमा 
ढिल् करहनभुएको बेला हजूरको मन भिवं यमा के हनेु होला भन् ने तफर्  गयो, र 
रहः य ूकट गनुर्हनेुले भिवं यमा हनेु कुरा देखाउनभुएको छ। ३० तर जसै 
मलाई यो रहः य खोिलएको छ, अ  जीिवत ूाणीह भन् दा ममा ब  ता बिु  
भएको कारणले होइन तर यसैकारण िक हजूर महाराजालाई सपनाको अथर् 
खोिलओस ् र हजूरको आफ् नो मनमा भएका कुरा बझु् न सक् नभुएको होस ् भनेर 
हो। ३१ “हे महाराजा, हजूरले हेिररहनहुुँदा एउटा ठूलो सािलक उिभएको 
देख् नभुयो। यो सािलक िवशाल र अत् यन् तै चहिकलो देिखन् थ् यो र त् यसको प 
भयानक िथयो। ३२ त् यस सािलकको टाउको िनक् खर सनुको, त् यसका छाती र 
हातह  चाँदीका, त् यसका पेट र ितयाह  काँसाका, ३३ त् यसका गोड़ाह  
फलामका, र त् यसका खु ाह  केही फलाम र केही माटोका िथए। ३४ हजूरले 
हेिररहनहुुँदा च ानबाट एउटा ढु ा कािटयो, तर मािनसको हात ारा होइन। 
यसले त् यस सािलकका फलाम र माटोले बनेका खु ालाई हान् यो र ती चकनाचरू 
पािरिदयो। ३५ त् यसपिछ त् यो फलाम,  चाँदी, काँसो र सनु सबै एकै चोिट 
धूलोपीठो भए, र मीं म ऋतमुा अन् न च ु  ने खलाबाट भसुलाई उड़ाए झ बतासले 
त् यसलाई नाउँिनशानै नहनेु गरी उड़ाएर लग् यो। तर त् यस सािलकलाई हान् ने त् यो 
ढु ा ब  दैगएर ठूलो पहाड़ बन् यो र पूरै पथृ् वीलाई ढािकिदयो।  ३६ “सपना 
यही िथयो, र अब महाराजालाई यसको अथर् बताउनेछ । ३७ हजूर नै 
राजाह का महाराजा हनुहुनु् छ। ः वगर्का परमेँ वरले हजूरलाई राज् य, पराबम, 

शिक्त र मिहमा िदनभुएको छ। ३८ हजूरको हातमा उहाँले सारा पथृ् वीका 
मािनसह  र पशहु  र आकाशका पक्षीह  िदनभुएको छ। जहाँ-जहाँ उनीह  
बः छन ्, उहाँले हजूरलाई उनीह मािथ अिधकार गनर् िदनभुएको छ। हजूर नै त् यो 
सनुको टाउको हनुहुनु् छ।  ३९ “हजूरपिछ, हजूरको (बेिबलोन) भन् दा अिल 
कमजोर राज् य (चाँदी अथार्त ् िमडपिसर्या) खड़ा हनेुछ। त् यसपिछ काँसोको 
(मीक) तेॐो राज् यले सारा पथृ् वीमािथ अिधकार जमाउनेछ। ४० अन् त् यमा, 
फलामजः तै बिलयो चौथो राज् य (रोम) आउनेछ, िकनभने फलामले सबै थोक 
चकनाचरू पािरिदएझ त् यसले अ  सबैलाई तोड़फोड़ गरी िततरिबतर पानछ। 
४१ हजूरले यसका खु ा र औलँाह  केही माटोले, केही फलामले बनेका 
देख् नभुएझ यो िवभािजत राज् य हनेुछ, तैपिन यसमा केही माऽामा फलामको बल 
हनेुछ, जसरी हजूरले फलाम माटोिसत िमिसएको देख् नभुयो। ४२ जसरी ती 
औलँाह  केही फलाम र केही माटोका िथए, त् यसरी नै यो राज् य केही बिलयो, 
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केही सिजलैिसत टुिबने हनेुछ। ४३ र हजूरले फलाम माटोमा िमिसएको 
देख् नभुए झ मािनसह  पिन िमिौत जाित हनेुछन ् र एकतामा रहनेछैनन ्, जसरी 
फलाम माटोिसत िमल् न सक् दैन (अिहलेको िवभािजत यरुोप तथा िवँ व)। ४४ 
“यी राजाह को समयमा ः वगर्का परमेँ वरले एउटा राज् य खड़ा गनुर्हनेुछ, 

जनुचािहँ किहल् यै नं ट हनेुछैन, न त यसको सावर्भौिमकता अ  कुनै जाितको 
हातमा िदइनेछ। यसले यी सबै राज् यह लाई चकनाचरू पानछ र अन् त् य गनछ, 

तर यो राज् यचािहँ सदासवर्दा रिहरहनेछ। ४५ हजूरले देख् नभुएको ढु ाको अथर् 
यही हो, जनुचािहँ मािनसको हात ारा नकािटईकनै पहरोबाट आएको िथयो– त् यो 
ढु ा जसले फलाम, काँसो, माटो, चाँदी र सनुलाई धूलोपीठो पािरिदयो। “महान ् 
परमेँ वरले महाराजालाई भिवं यमा हनेु कुराह  देखाउनभुएको छ। त् यो सपना 
सत् य हो, र यसको अथर् िवँ वासयोग् य छ।” ४६ तब राजा नबूकदनेसरले 
दािनएलको अगािड़ घोप् टो परी दण् डवत ् गरे र ितनलाई आदर गरे, र  ितनलाई 
भेटी र धूप चढ़ाउन भनी हकुुम गरे। ४७ राजाले दािनएललाई भने, “साँच् ची नै 
ितमीह का परमेँ वर देवताह का पिन परमेँ वर र राजाह का ूभ ु र रहः य 
खोिलिदनहुनेु हनुहुनु् छ, िकनभने ितमीले यो रहः य खोल् न सक् यौ।” ४८ तब 
राजाले दािनएललाई उच् च पदमा राखे र धेरै बहमूुल् य उपहारह  िदए। उनले 
ितनलाई बेिबलोनका समः त ूदेशमािथ शासक बनाए र त् यहाँका सबै ानी 
पु षह का ूधान तलु् याए। ४९ त् यसबाहेक दािनएलको अनरुोधमा राजाले 
शिक, मेशक र अबे  नगोलाई बेिबलोनको ूदेशमािथ ूशासक िनयकु्त गरे। 
दािनएल आफैचािहँ राजदरबारमै रहे।" 

     येशूको दोॐो आगमनमा यो पथृ्वीको गित के हनेुछ भनेर मािथका 
पदह ले ःप पमा जनाएको छ। पम रले  आफू त्यो ढँुगा , जो यस 
पथृ्वीलाई चक्नाचरु पान तत्व हनुहुनु्छ भनेर आफ्नो पिहचान गराउनभुएको 
छ।(लूका २०:१७,१८) अरािमक भाषामा दािनएल २:३५मा सनु, चाँदी, 
काँसा, फलाम जःता िवँ वसाॆाज्य र ितनीह  टुिबएर बनेको माटो पी 
बतर्मान िवँ व रा ह लाई ठूलो पत्थर वा आकाशबाट आएको िपण्डले धजुा 
धजुा पारेपिछ के हनेुछ भ े कुरा लेिखएको छ: "जसरी धानलाई काटेपिछ 
त्यसलाई िनफनेर भसुलाई अलग गिरन्छ र हावाले त्यो भसुलाई उडाएर लान्छ 
र अन्ततः त्यो भसु त्यितकै अलप हनु्छ, त्यिहगित यो पथृ्वीको पिन हनेुछ।" 
अथार्त ्जब येशू आउनहुनेुछ तब यस पथृ्वीको कुनै पिन परुानो अिःतत्व बाँकी 
रहनेछैन। 
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     फेिर त्यसै वखत त्यो पत्थर वा िपण्ड जसले यस पथृ्वीलाई ध्वःत 
पारेर त्यसको अिःतत्व पिन राख्दैन र त्यो आफै भयानक ठूलो पहाड जःतो 
बनेर यस पथृ्वीलाई धिकिदनेछ। येशूको आगमनपिछ उदय हनेु राज्य किहल्यै 
पिन नाश हनेुछैन र सदासवर्दा अटल भएर रिहरहनेछ (दािनएल २:३३)। 

     यस संसारमा यगु  यगुसम्म रहेका मानव ूाणीह को भिवंय केवल 
दईुमध्ये एक माऽ रहनेछ: िक त अनन्त समयसम्म येशूसँग रहने या त भसु 
जःतै अिःतत्व िवहीन भएर परुानो पथृ्वी जःतै िबलाएर जाने।यी दईु बाहेकको 
अक  मध्यमागर् बाइलबले देखाएको छैन।ियनै दईुमध्ये एक िवकल्प हामीले 
च ु ुपन हनु्छ। 
 
३. लामो भिवंयको ूितक्षामा 
         हामीमा महान ्आशा के छ र त्यसलाई हामीले िकन पकिड राख् नपुछर्? 
हेन ुर्होस ्िततस २:१३ "हाॆो धन् यको आशा– हाॆा महान ् परमेँ वर र मिुक्तदाता 
येशू भीं टका मिहमाको आगमनको हामी ूितक्षा गदर्छ ।"  

      यो जगतको उत्पि  कसरी भयो भनेर िवँ वासकासाथ एक जना 
वै ािनकले व्याख्या गद भने, "१३ खरब वषर् अिघ अचानक एउटा बाक्लो 
भयानक अिसिमत पदाथर् कुनै अिःतत्व नभएको ःथानबाट आफै उत्पि  भयो। 
त्यो पदाथर् िबःफोट भयो र त्यही िवःफोटबाट हाॆो जगत र पथृ्वी उत्पन्त 
भयो।" तर त्यो अिसिमत बाक्दो पदाथर् कुनै अिःतत्व नभएको ठाउँबाट कसरी 
उत्प  भयो सो कुरा ती वै ािनकले व्याख्या गरेनन।् तर उनले िवँ वास ारा 
त्यो भएको अनमुानतमाऽ गरेका िथए। 

     हाॆो उत्पि  कसरी भयो र अन्त्य कसरी हनेुछ भनेर यस अध्यायको 
शु मा हामीले चचार् गरेका िथय । हाॆो शु वातसंगै अन्त्य पिन जोिडएको 
हनु्छ भ े िमठो आशामा हामी छ (अनन्त राज्यमा ूवेश गन आशामा ) तर 
ती वै ािनकको िवँ वास अनसुार हाॆो अन्त त्यःतो आशालाग्दो देिखदैन। 
िकनभने जनु भयानक र ठूलो पदाथर्बाट जगतको सिृ भयो त्यसको अन्त्य 
आिखरमा अिःतत्विवहीन भएर जानेछ।अिन त्यसमा भएको पथृ्वी र मानव 
ूाणीको अन्त्य पिन त्यःतै हनेुछ। 

    तर उक्त धारणाको िबपिरत बाइबलमा उल्लेख गिरएको हाॆो उत्पि  
धेरै तकर् यकु्त छ साथै अत्यन्तै आशाजनक पिन छ। हामीलाई सजृनहुनेु 
परमेँ वरलाई धन्यवाद होस,् िकनभने उहाँले गदार् हाॆो भिवंय पिन उज्यालो 
छ। भिवंयमा हनेु कुराह मा हामी कित आशावादी छौ र त्यही आशामा 
येशूको दोॐो आगमनको ूितक्षामा हामी िवौाम िलइरहेका छ । 
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 १ ितमोथी ४:६-८मा पावलले के भिनरहेकाछन ्र उनको आशा यहाँ 
केमा राखेका छन?् हेन ुर्होस:् " ६ िकनभने, म त बिलको पमा अपर्ण हनु 
लागेको छु, र मेरो िबदाइको बेला आएको छ। ७ मैले उ म लड़ाइँ लड़ेको 
छु। मैले दौड िसद्ध्याएको छु। मैले िवँ वासलाई बचाइराखेको छु। ८ अब 
उूान् त मेरो िनिम् त धािमर्कताको मकुुट रािखएको छ, जो धािमर्कताका न् यायाधीश 
ूभलेु त् यस िदन मलाई िदनहुनेुछ, र मलाई माऽ होइन, तर उहाँको पनुरागमन 
िूय मान् नेह  सबैलाई िदनहुनेुछ।" 

रोमको सॆा  िनरोको हात ारा पावलको िशर छेदन हनेुछ भनेर 
उनलाई थाहा िथयो। तैपिन मिुक्तको िनिँ चतता र येशूको आगमनको आशामा 
उनी बाँिचरहेका िथए। आफ्नो धािमर्कता होइन तर येशूको धािमर्कतामा (१ 
ितमोथी १:१५) उनी धािमर्कताको मकुुट पाउने छु, भनेर ढुक् क भएका िथए। 
येशूको दोॐो आगमनको ूित ामा पावलको आशा िथयो। उनको तत्कालीन 
िःथितको बारेमा उनलाई िचन्ता िथएन (उनलाई मानर् झ्यालखानामा थिुनएको 
िथयो)। अिहले जे भएतापिन अनन्तको भिवंय उज्यालो छ भ े आत्म ान 
उनमा िथयो। उनको वतर्मान र तत्कालको जीवनमा उनको ध्यान िथएन तर 
परमेँ वरले िदनहुनेु अनन्त जीवनको महान ्िचऽलाई उनले हेिररहेका िथए। 

    तपाईँको वतर्मान िःथित जःतोसकैु भएतापिन तपाईँमा पिन पावलको 
जःतो आशा कसरी जगाइ राख् ने? परमेँ वरले कोनुर्भएको ठूलो िचऽमा हेनर् र 
त्यसमा ूदान गिरने आशामा रिहरहन हामीले कसरी िसक्ने? 
 
४. आकाशका बादलह बाट                     
        येशूभक्तह को आशाको केन्ि र िनणार्यक चरमिबन्द ु नै बाइबल 
अनसुार येशूको दोॐो आगमन हो। तर कितपय इसाईह ले उहाँको 
आगमनलाई व्यिक्तगत र आखँाले देिखनेगरी ूत्यक्ष वा अक्षरस हुँदैन भनेर 
ूचार गदर्छन।् कितपयले त येशूको आत्मा यस संसारको चचर्मा आयो भने 

उहाँको दोॐो आगमन भएको ठहिरन्छ भनेर िजिकर गछर्न।् अक  शब्दमा 
भ े हो भने जब उहाँका जनह मा इसाई धमर्को नैितक नीितह   लाग ुहनु्छ 
तब उहाँको दोॐो आगमन पूरा भएको ठहछर् भनेर ती इसाईह ले ठोकुवा 
गरेर मािनसह लाई िसकाउँछन।् 

     बाइबल अनसुार त्यःतो िशक्षा गलत छ भ े कुरामा हामी िव ःत 
हनुपुछर्। यिद कुनै न कुन िरितले येशूको दोॐो आगमन भइसक्यो भनेर हामी 
िवँ वास गनर् पगु्छ  भने हामीमा भएको अनन्त भिवंयको आशाको अथर् के 
र ो त ? 
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      नयाँ करारमा उल्लेिखत देहायका पदह मा येशूको दोॐो आगमनको 
वारेमा पढ्नहुोस।् उहाँको आगमन कुन ूकारले हनु्छ भनेर कसरी ती पदह ले 
देखाउँछन?् हेन ुर्होस:् म ी २४:३० " तब मािनसको पऽुको िचन् ह आकाशमा 
देखा पनछ, र पथृ् वीका सब जाितह  िवलाप गनछन ्, र ितनीह ले मािनसको 
पऽुलाई आकाशका बादलह मा शिक्त र ठूलो मिहमासाथ आइरहेको 
देख् नेछन ्।", १ थेःसोिलिनकी ४:१६-१८ " १६ िकनिक ूभ ुः वयम ् हकुुमको 
गजर्निसत, ूधान ः वगर्दूतको आवाज र परमेँ वरका तरुहीको ःवरिसत ः वगर्बाट 
ओलर्नहुनेुछ, र भीं टमा मरेकाह चािहँ पिहले बौिरउ  नेछन ्। १७ तब हामी 
बाँिचरहेका र छोिडएकाह  ूभलुाई आकाशमा भे  न ितनीह का साथसाथै 
बादलमा उठाइलिगनेछ , र यसरी हामी सध ूभसँुग रहनेछ । १८ यसैकारण 
एउटाले अकार्लाई यी वचनह ले सान् त् वना देओ।", ूकाश १:७ " हेर, उहाँ 
बादलह साथ आउँदैहनुहुनु् छ, र हरेक आखँाले उहाँलाई देख् नेछ। ितनीह ले 
पिन, जसले उहाँलाई घोचे, र पथृ् वीका सबै कुलह ले उहाँको कारण िवलाप 
गनछन ्। यसै होस ्। आमेन।" र २ थेसलोिनकी १:७-१० " ५ परमेँ वरको 
धािमर्क इन् साफको साक्षी यही हो, िक ितमीह  परमेँ वरका राज् यको योग् य 
ठहिरन सक, जसको िनिम् त ितमीह  द:ुख भोिगरहेछौ। ६ परमेँ वर न् यायी 
हनुहुनु् छ, उहाँले ितमीह लाई द:ुख िदनेह लाई द:ुख िदनहुनु् छ, ७ र ितमी कं ट 
पाएकाह लाई हामीह सगैँ आराम िदनहुनु् छ। यो तब हनु् छ, जब ूभ ु येशू 
आफ् ना शिक्तशाली ः वगर्दूतह सगँ बल् दो आगोमा ः वगर्बाट ूकट हनुहुनेुछ। ८ 
परमेँ वरलाई निचन् नेह लाई र हाॆा ूभ ु येशूको ससुमाचार नमान् नेह लाई 
उहाँले दण् ड िदनहुनु् छ। ९ ितनीह ले अनन् त िवनाशको दण् ड तथा ूभकुो 
उपिः थित र उहाँका शिक्तको मिहमाबाट अलग हनेु दण् ड भोग् नेछन ्, १० जब 
त् यस िदन उहाँका सन् तह मा मिहमा पाउन र िवँ वास गनह  सबैलाई 
आँ चयर्चिकत पानर् उहाँ आउनहुनेुछ, िकनभने ितमीह लाई िदएको हाॆो साक्षीमा 
ितमीह ले िवँ वास गर् यौ।"  

     "आकाश खोलेको र बन्द गरेको जःतै हनेुछ। परमेँ वरको 
िसंहासनबाट तेजःवीमय मिहमा चम्केको जःतै देिखनेछ। पहाडह  हावाले 
उडाएको पराल जःतै हिल्लनेछन ्र खॐो ढँुगा जःतै जताततै छिरनेछन।् जब 
उहाँको आगमन हनु्छ तब ठूलो हरुी बतासह  गिजर्नेछन।् समिु ूचण्ड पले 
हिल्लनेछ। राक्षसह का आवाज जःतै िबध्वंस मच्चाउन हरुीबतास 
चिकर् नेछन।् सारा पथृ्वी समिुको छालमा हिु ए जःतै हनेुछ। जमीनह  
फाट्नेछन।् पथृ्वीका जगह  नै हिल्लरहेको जःतै हनेुछ। पहाडका लहरह  
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डबु्दै जानेछन।् मािनसह  भएका टापहु  िबलय हनेुछन।् समिुका तटह  
वा समिुका िकनाराका सहरह  जनु सदोम जःतै दु  भएका छन ् ितनीलाई 
बोिधत पानीले िनल्नेछ। परमेँ वरको साम ुमहान ्बेिबलोन अब देिखनेछ तािक 
परमेँ वरको ूचण्ड बोधको म  कचौरा उनले िपउनपुनछ।"-एलेन जी ाइट, 
द मटे कन्ऽोभसीर्, प.ृ ६३७बाट पान्तिरत। 

       येशूको आगमनमा यःतो भयङ् कर घटना हनेुछ िक अिहले भएको 
पथृ्वी पूणर् पमा ध्वःत हनेुछ। त्यसबाट कोही पिन उम्कने छैन। सबैले 
थाहा पाउनेछन।् जनु काम येशूले आफ्नो ूथम आगमनमा गनुर्भएको िथयो 
त्यो उहाँले दोॐो आगमनमा फ े गनुर्हनेुछ। 

   येशूको आगमनको वािःतिवकता जानेर हामीले अिहले नै कःतो जीवन िजउने 
सोच्नहुोस।् हाॆो जीवनको  मह वपूणर्  िचज के हनेुछ, सोलाई माऽ ध्यान िदन ु
िकन ज री छ? 
 
५. िजउँदा र मरेकाह   

    यूह ा ११ अध्यायमा एउटा अत्यन्तै रोचक घट्ना उल्लेख गिरएको 
छ। जो यस ूकार छ, येशूको साथी लाजरस िबरामी भएर मरेका िथए र 
उनलाई गािडएको िथयो। उनको िददी माथार्लाई सान्त्वना िदँदै येशूले भ ुभयो, 
"पनु त्थान र जीवन मै हुँ। जसले मलाई िवँ वास गछर्, ऊ मरेपिन िजउनेछ 
(यूह ा ११:२५)। चार िदनपिछ येशू आफ्नो साथी लाजरसको िचहानमा 
उिभनभुयो। उहाँ केवल अतीर् वा मखुले बोल्नेमाऽ व्यिक्त हनुहुु  तर कामबाट 
पिन उहाँ को हनुहुनु्छ भनेर देखाउने व्यिक्त हनुभुएकोले उहाँले िचहानको साम ु
सबैलाई चिकत पाद, लाजरस रािखएको िचहानको ढु ा हटाउन आदेश 
िदनभुयो। अिन उहाँले बोलाउनभुयो, "लाजरस, बािहर िनःकेर आऊ।" 
चारिदनसम्म गािडएको झन्डै गन्हाउन लागेका लाजरस कपडाले बेिरएका 
भएतापिन िनःकेर आए र येशूले उनको बेिरएको कपडा फुकाल्न लगाउन ुभयो 
अथार्त ्उनी यथाथर्मा गन्हाएका िथएनन।् यूह ा ११:१-४६। 

    येशूलाई िवँ वास गदमा कोही िबरामी नै हुँदैन भ े होइन, न त 
कोही मदन भ े नै हो। तर उहाँले वचन िदनभुए अनसुार उहाँका िवँ वासीह  
मरेपिन िजउनेछन।् लाजरसको कथा एक उदाहरणमाऽै हो। पनु त्थान भ ु 
नै मतृ्यबुाट िबउँतन ुहो। (जसरी टायरको हावा खःुकदा हावा हावामै िबलाएर 
जान्छ तर टायरको हावा िवलाए जःतो हाॆो आत्मा कतै िबलाएर जाने 
होइन। जब पनु त्थान हनु्छ जसरी लाजरस िचिनएका िथए र उसको 
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व्यिक्तत्वको पिहचान कायमै िथयो त्यसरी नै हामी पिन हनेुछौ।) त्यसैले 
येशूको आगमन हाॆो सम्पूणर् आशाको केन्ििवन्द ुहनु गएको छ। 

    जब येशू बादलमा सबैले देख् ने गरेर आउनहुनेुछ तब मरेकाह  के 
हनेुछन ्भनेर बताइएको छ ? हेन ुर्होस:् रोमी  ६: ५ "यिद उहाँको मतृ् यमुा हामी 
उहाँसँग एउटै भएका छ  भने, उहाँको पनु त् थानमा पिन िनँ चय नै हामी 
उहाँसँगै एक हनेुछ ।", १थेसलोिनकी ४:१३-१८ "१३ तर भाइ हो, 
सिुतगएकाह का िवषयमा ितमीह  अजान बस भन् ने हामी इच् छा गदन , र 
ितमीह ले आशा नहनेु मािनसह जः ता शोक गनुर् नपरोस ्। १४ िकनिक हामी 
िवँ वास गछ , िक येशू मनुर्भयो र फेिर िजइउ  नभुयो र त् यसरी नै परमेँ वरले 
उहाँमा सिुतगएकाह लाई येशू ारा ल् याउनहुनेुछ। १५ ूभकुो वचन ारा हामी 
ितमीह लाई घोषणा गछ , िक हामी, जो जीिवत छ  र ूभकुो पनुरागमनसम् म 
बाँिचरहन् छ , सिुतगएकाह लाई कुनै िकिसमले पिन उिछन् नेछैन । १६ िकनिक 
ूभ ु ः वयम ् हकुुमको गजर्निसत, ूधान ः वगर्दूतको आवाज र परमेँ वरका 
तरुहीको ःवरिसत ः वगर्बाट ओलर्नहुनेुछ, र भीं टमा मरेकाह चािहँ पिहले 
बौिरउ  नेछन ्। १७ तब हामी बाँिचरहेका र छोिडएकाह  ूभलुाई आकाशमा 
भे  न ितनीह का साथसाथै बादलमा उठाइलिगनेछ , र यसरी हामी सध ूभसँुग 
रहनेछ । १८ यसैकारण एउटाले अकार्लाई यी वचनह ले सान् त् वना देओ।" र 
१ कोरन्थी १५:३५-५७ "३५ तर कसैले सोध् ला “मतृकह  कसरी पनुजीर्िवत 
हनु् छन ्, र ितनीह  कः ता िकिसमको शरीर िलएर आउनेछन ्?” ३६ हे मूखर्! जे 
ितमी रोप् तछौ त् यो नमिरकन सजीव हुँदैन। ३७ जे ितमी रोप् तछौ त्योचािहँ पिछ 
हनेु शरीर होइन, तर बीउ माऽ रोप् तछौ, चाहे त् यो गहँू, अथवा अ  कुनै 
िकिसमको अन् न होस ्। ३८ तर आफूलाई खशुी लागेबमोिजम परमेँ वरले 
त् यसलाई एउटा शरीर िदनहुनु् छ, र हरेक िकिसमको बीउलाई त् यसैको शरीर 
िदनहुनु् छ। ३९ सबै शरीर एकै िकिसमका हुँदैनन ्। मािनसको शरीर एक 
िकिसमको, र जीवजन् तहु को अक िकिसमको, चराह को अक िकिसमको र 
माछाह को अक िकिसमको शरीर हनु् छ। ४० अिन शरीर पिन ः वगीर्य र 
पािथर्व हनु् छन ्। ः वगीर्य शरीरको तेज एक िकिसमको छ, र पािथर्व शरीरको तेज 
अक िकिसमको। ४१ सूयर्को तेज एक िकिसमको, चन् िमाको तेज अक 
िकिसमको, र ताराह को तेज अक िकिसमका हनु् छन ्। िकनभने एउटा तारा 
अक  ताराभन् दा तेजमा िभन् दै हनु् छ। ४२ मतृकह को पनु त् थान पिन त् यः तै 
हो। जनु शरीर िवनाशमा गािडन् छ, त् यो अिवनाशमा जीिवत हनु् छ। ४३ 
अनादरमा त् यो गािडन् छ, मिहमामा त् यो जीिवत हनु् छ। दबुर्लतामा त् यो गािडन् छ, 
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शिक्तमा त् यो जीिवत हनु् छ। ४४ ूाकृितक शरीरमा त् यो गािडन् छ, आित् मक 
शरीरमा त् यो जीिवत हनु् छ। ूाकृितक शरीर छ भने आित् मक शरीर पिन अवँ य 
हनु् छ। ४५ यसकारण यः तो लेिखएको छ, “पिहलो मािनस आदम जीिवत ूाणी 
भयो।” अिन् तम आदम जीवन िदने आत् मा भयो। ४६ पिहलोचािहँ आित् मक 
होइन, तर ूाकृितक हो, र त् यसपिछ चािहँ आित् मक हो। ४७ पिहलो मािनस 
माटोले बिनएको, पथृ् वीबाट हो। दोॐो मािनस ः वगर्को हो। ४८ माटोले 
बिनएको मािनसजः तो िथयो, माटोले बिनएकाह  पिन त् यः तै हनु् छन ्, र ः वगीर्य 
मािनस जः तो छ, ः वगर्काह  पिन त् यः तै हनु् छन ्। ४९ जसरी हामीले माटोका 
मािनसको प धारण गरेका छ , त् यसरी नै ः वगर्का मािनसको प धारण 
गनछ ।  ५० अब भाइ हो, म ितमीह लाई यो भन् दछु, मास ुर रगत ः वगर्का 
राज् यको हकदार हनु सक् दैन, न त िवनाश अिवनाशको हकदार हनु सक् छ। ५१ 
हेर, म ितमीह लाई एउटा रहः य भन् दछु, हामी सबै सतु् दैन , तर हामी सबैको 
पिरवतर्न हनेुछ, ५२ एकै क्षणमा, आखँाको एक िनमेषमा, तरुहीको आिखरी 
आवाजमा। िकनभने, तरुही बज् नेछ, र मतृकह  अिवनाशी भएर जीिवत हनेुछन ्। 
अिन हाॆोचािहँ पिरवतर्न हनेुछ। ५३ िकनिक यस िवनाशी ः वभावले अिवनाशी, र 
यस मरणशील शरीरले अमरत् व धारण गनुर्पछर्। ५४ जब िवनाशीले अिवनाशी र 
मरणशीलले अमरत् व धारण गछर्, तब लेिखएको त् यो वचन पूरा हनेुछ, “मतृ् य ु
िवजयमा िनिलएको छ।” ५५ “ए मतृ्य,ु तेरो िवजय कहाँ? ए मतृ् य,ु तेरो खील 
कहाँ?” ५६ मतृ् यकुो खील पाप हो, र पापको शिक्त व् यवः था हो। ५७ तर 
परमेँ वरलाई धन् यवाद होस ्, जसले हामीलाई हाॆा ूभ ु येशू भीं ट ारा िवजय 
िदनहुनु् छ।"  

     हाॆो महान ्आशा हाॆो पनु त्थानमा छ। तर हाॆो पनु त्थानमा 
हाॆो शरीर कःतो हनेुछ त? त्यःतै हनेुछ जब येशू बौरी उिठसकेपिछ उहाँको 
शरीर कःतो िथयो। उहाँको पनु त्थानमा हाॆो आशा छ र उहाँको पनु त्थान 
भएकोले हाॆो पिन पनु त्थान हनेुछ भनेर िनिँ चत हनु सक्छ । 

    जब येशू दोॐो पल्ट आउनहुनेुछ तब नमिरकन बाँिचरहेका 
येशूभक्तह को अवःथा कःतो हनेुछ त? हेन ुर्होस,् िफिलप्पी ३:२१ "उहाँले, जनु 
शिक्त ारा सबै कुरालाई उहाँको अधीनमा ल् याउन सक् नहुनु् छ, हाॆा हीन 
शरीरलाई आफ् नै मिहमाको शरीरजः तै हनुलाई पिरवतर्न गिरिदनहुनेुछ।" र १ 
थेसलोिनकी ४:१७ "तब हामी बाँिचरहेका र छोिडएकाह  ूभलुाई आकाशमा 
भे  न ितनीह का साथसाथै बादलमा उठाइलिगनेछ , र यसरी हामी सध ूभसँुग 
रहनेछ ।" 
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       येशूको आगमनमा बाँिचरहेका येशूभक्तह ले ितनीह को शरीर र प 
कायमै राख् नेछन ् तर अिहलेको जःतो नाशवान होइन। ितनीह को जीवन 
अलौिकक ढ ले पूणर् पमा पिरवतर्न हनेुछ। ितनीह को शरीर मरेर 
गएकाह को पनु त्थान हुँदा ॅ  नहनेु खालको हनेुछ। "आखँाको िनमेषमा 
जीिवत धमीर्ह  पिरवतर्न हनेुछन।् परमेँ वरको आवाजले ितनीह  मिहिमत 
हनेुछन।् ितनीह  अमर हनेुछन ्र िजउँदा भएका सन्तह को साथमा ितनीह  
आकाशमा येशूलाई भेट्न उिक्लनेछन।्"-एलेन जी ाइट, द मटे कन्ऽोभसीर्, 
प.ृ ६४५बाट पान्तिरत। 

    यस संसारमा तपाईँलाई मनपन िचजह  के के हनु ् ?त्यसको सूची 
बनाउनहुोस।् त्यो सूचीमा के के पछर्न?्  ती िचजह ले तपाईँको अनन्त 
जीवनको लािग सघाउ वा बाधा के गिररहेको छ? आफैसंग सोध्नहुोस।्    
 
उपसंहार: 
थप जानकारी: येशूको दोॐो आगमन पापी मानव जीवन र पितत संसारमा 
भइरहेको द:ुखक को द:ुखद कथाको उपसंहार होइन न त कुनै पःुतकको 
पछािडपि  लेिखने पिरिश  नै हो। ब  येशूको आगमन महान ्चरमिबन्द ुहो। 
येशूभक्तह को िनिम्त यो िवँ वास तथा िन ाको महान ्आशा हो। यिद येशू 
आउनभुएन भने हाॆो िवँ वास, िन ा र आशाको अथर् के र ो र? उहाँको 
आगमन िबना मानव इितहास िनरन्तर पमा बिगरहनेछ, एक कहालीलाग्दो वा 
द:ुखद ँयबाट अक  द:ुखद ँय आइरहनेछ र एक िबयोगान्त घट्नापिछ 
अक  िबयोग चिलरहनेछ र अन्तमा केवल मतृ्य।ु येशू भी  आउनभुएन भने 
हाॆो जीवनको कथा कःतो हनु्छ भनेर बेलायतका पन्ि  शताब्दीका ूिस  
नाटककार िविलयम शेक्सिपयरले भनेरका िथए, "हाॆो जीवन कथा मूखर्ले 
वचन गरेको कथामाऽ हनेुछ। ठूला ठूला आवाज वा फुइफु ी लगाउने र 
ूचण्ड शिक्त देखाउने क्षिणक तत्वमाऽ हनेुछ र त्यो अथर्हीन भएर जानेछ।" 
तर हामीमा आशा छ िकनभने (रमेँ वरको वचनले बारम्बार अनमुोदन गिर 
आएको छ िक यो संसार सदासवर्दा त्यसै चिलरहने छैन,  एक िदन नाश 
हनेुछ (वै ािनकह ले पिन यो संसार कसरी नाश हनेुछ भनेर अनेक  
अडकलबाजी लगाउँदैछन)्। उहाँको जीवन ारा हाॆो पापको िफरौती 
ितिरसिकएकोले (मकूर् स १०:४५) उहाँ आउनहुनेुमा हामी िनिँ चन्त छ । 
आकाशका ताराह ले येशूको आगमनको बारेमा हामीसँग बोल्दैनन।् 
खह मा बसेर फूितर्लो ःवरले िचरिबर गिररहने चराह ले उहाँको आगमनको 
घोषणा गदनन।् हो, ितनीह ले केही असल कुरालाई औलँ्याउलान,् कुनै 
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आशाको वाःतिवकतालाई देखाउलान।् तर एक िदन जब तरुहीको आवाज 
बज्छ, मरेकाह  नाश नहनेु अमरत्व शरीर िलएर उठ्नेछन ्र पिरवतर्न हनेुछन ्
(१ कोरन्थी १५:२२) भनेर पिन ितनीह ले िसकाउँदैनन।् एक िदन हाॆो 
आखँाले मािथ हेनछ र शिक्तशाली र तेजःवीमय परमेँ वरको दाया ँ हाततफर्  
बिसरहनहुनेु मािनसको पऽु ःवगर्को बादलह बाट ओिलर्रहनभुएको हामीले 
देख् नेछ  भनेर ितनीह ले िसकाउँदैनन।् अन्यऽ कतै होइन परमेँ वरकै वचनमा 
त्यो महान ्आशाको वारेमा बताइएको छ र उहाँको वचनको ूित ा पूरा 
गनुर्हनेुछ भ े कुरामा हामी पूणर् भरोसा राख् दछ । 
 
िचन्तनमनन: 

अ)   कितपय इसाई भनाउँदाह ले नै येशूका नीितह  उहाँका 
भक्तह ले यस संसारमा पालन गछर्न ् भने त्यसलाई नै 
उहाँको दोॐो आगमन भएको मािनन्छ भनेर िसकाउँदछन।् 
हो, उहाँका नीितह  उहाँका भक्त जनह ले पालन गरेर 
देखाउन ु ज री त छ नै तर येशू आउन ु भएन भने हाॆो 
आशाको के नै अथर् र ो त ? 

आ)  केही नभएको सनु्यताबाट अचानक केही थोक उिब्जएर यो 
संसार सिृ  भयो भ  े कुरा िकन बेकुफीपना वा मूखर्तापूणर् 
कुरा हो? कितपयले त्यस िशक्षालाई िकन बढाइचढाइ  गरेर 
िसकाउँदछन?् त्यसलाई िकन िवँ वास गदर्छन?् सदासवर्दा 
रिहरहने सनातन अनन्तको परमेँ वरले नै यो जगत सिृ  
गनुर्भयो भ  ेिशक्षा िकन बिढ तकर् यकु्त र व्याख्या गनर् उिचत 
छ? 

इ)  बतर्मान संसारमा अनन्त जीवनलाई जोिखममा पारेर तपाईँले 
च्यािपरहनभुएको मनपन थोकह  के के छन,् िवँ वासी 
िमऽह को बीचमा छलफल गनुर्होस।् यस िवषयमा अ बाट 
तपाईँले के िसक्न सक्नहुनु्छ? कितपय मािनसह  येशूलाई र 
उहाँको आगमनलाई वाःता नगरी आ-आफ्नै तालमा चल्न 
मन पराउँछन,् ितनीह ले अनन्त  जीवनको ःवाद र आशा 
कसरी गमुाइरहेका हनु्छन ्? सोच्नहुोस।् 
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कथा १३ 

उहाँको नाउँ िलँदा पीडा हनु्छ 
 

   क्लासमा िनयिमत िकन नआएको भनेर १४ वषर्की छाऽालाई 
पाःटरले आफ्नो अिफसमा बोलाएर सोध्छन।् ती छाऽाको नराॆो व्यवहारको 
बारेमा कुराकानी भइरहदा त्यहाँ त येशू र शैतानको बीचमा भएको लडाईँको 
बारेमा पो कुरा गनर् गइयो। जब आठ कक्षाकी डेज्बा  र होलॄकु सेभेन्थ-डे 
एडभेिन्टःट ःकूलको चचर् पाःटरसँग कुराकानी भइरहेको िथयो ःकूलको 
मानेजर िगजल ओिटर्जले त्यहाँ भइरहेको ठाक-ठुक वारे थाहा पाइन।् जब 
पाःटर िफलले येशूको नाउँ िलए तब ती छाऽाको शरीर काम्यो र िचच्याउदै 
भ  थािलन “चपु लाग्नहुोस,् जब तपाईँले उहाँको नाउँ िलनहुनु्छ तब मलाई 
पीडा हनु्छ।" शैतानका आत्माह लाई िजत् न येशूले शिक्त िदनहुनु्छ भ े 
उहाँका ूित ाह  छन ्भनेर पाःटरले बाइबलबाट पढे। 

   पाःटरले जब जब येशूको नाउँ िलन्थे, तब तब ती छाऽा िचच्याएर 
“चपु लाग्नहुोस"्  भिन्थन।् “येशू ूभ ुहनुहुनु्छ। उहाँले ितमीलाई ःवतन्ऽ गनर् 
चाहनहुनु्छ। यिद ितमीले येशूलाई महण गर् यौ भने यो आवाज ितमीबाट 
सदाको िनिम्त िबलाएर जानेछ" पाःटर िफलले शान्त भएर भने। 

   यो त बिक्स  खेलेको जःतै भएको िथयो। छाऽा िचच्याइरहेकी र 
पाःटर िनडर भएर ितनलाई सम् हाल्न खोिजरहेका। येशूले तरुन्तै ती छाऽालाई 
शैतानबाट छुट् कारा िदउन ् भनेर बाइबलका ूित ाह लाई सम्झदै िगजलले 
मनमनै ूाथर्ना गिररहेकी िथइन।् जब पाःटरले फेिर अक  बाइबलको पद पढे 
तब ती छाऽा त झनै िचच्याएर लिडबिुड गद भईुमा पो लिडन।् “मलाई केही 
भएको छैन िकनभने येशूको नाउँ धेरै शिक्तशाली छ। ितमीले उहाँलाई ितॆो 
दय देऊ। उहाँलाई समपर्ण गर" पाःटर िफलले कराउँदै भने। तर डेज्बा 
भईुँमा लिडबिुड गद िचच्याइन ्“मलाई द:ुख्छ, मलाई पीडा हनु्छ।" अिन ितनी 
अचानक उठेर बोिडर्  ःकूलबाट बािहर भािगन।् ती छाऽा िगजेलितर 
फिकर् इन।् उनको अनहुार भ ै नसिकने खालको िथयो। छाऽा डेज्वा होइन 
तर शैतानले िगजेललाई हेिररहे जःतो उनलाई लाग्यो रे, एकिछनपिछ उनी 
पिन डरले काम्न थािलन।् 

   भवनको बािहरप ी  डेज्बासँग िगजेलपिन खिुडिकलामा बिसन ् र 
पाःटर िफिलप पिन त्यही ंआइपगेु। “जबसम्म ितमीले येशूको नाउँ िलँदैनौ तब 
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सम्म शैतानले ितमीलाई छोड्नेछैन" भनेर पाःटरले सम्झाए। त्यितकैमा डेज्बा 
घाँसमा लड्दै, िचच्याएर भ  थािलन “म येशूलाई महण गछुर्, म येशूलाई 
महण गछुर्।" “के ितमीले ितॆो जीवनमा येशूलाई महण ग ?" पाःटरले 
फेिर सोधे। पीडादायी आवाजमा डेज्बाले भिनन,् “म येशूलाई मेरो जीवनमा 
ःवीकाछुर्।" एकै िछनमा सबै शान्त भयो र दु  आत्मा ती छाऽाबाट िनःक्यो 
त्यसपिछ उनी एक िछन त चल्नै नसक्ने भइन।् “ितमीलाई थकाइ लागेको 
छ?" पाःटरले सोधे। “हो" नरम भएर डेज्बाले जवाफ िदइन।्उता िगजेल 
भने भावकु बन्दै न थािलन।् “ती छाऽाले िजतेको देख्दा मलाई अत्यन्त 
खशुी लािगरहेको छ" पिछ िगजेलले भिनन।् केही समयपिछ डेज्बा िगजेलको 
सहायताले होःटेलमा फिकर् इन ्र येशूको िनिम्त अलग्गै बसेर दबैु जना िमलेर 
बाइबलका ूित ाह  लेखे अिन िभ ामा झनु् ाए।  
   साउथ वेःटनर् एडभेिन्टःट िवँ विव ालयबाट ःनातक (माजएुट)  
भएकी २७ वषर्की िगजेलले डेज्बाको जीवनमा घटेका घट्नामाऽ होइनन ्
होलॄकुका अ  कमर्चारीह ले पिन येशू र शैतानको बीचमा भएको न्द 
ूत्यक्ष पमा देखेका िथए। एक िदन एक जना छाऽा िगजेलको अिफसमा 
आइन ् र उनले आफ्नो ओठ चलाउन थािलन ् र कुनाितर एकटकले 
हेिररिहन।्त्यहाँ ितनले मरेको झट्केलो बबुालाई देख भनेर भिनन।् िगजेलले 
कोठाभरी िचसो भएको अनभुव गिरन।् उनले ूाथर्ना गिरन ्र दु  आत्मालाई 
िनःकेर जा भन्दै हकािरन।् अिन त्यो आत्मा िबलाएर गयो। 

    होःटेलमा अलौिकक िबयाकलाप भएको कुरालाई िव ाथीर्ह ले पिन 
िरपोटर् गरेका िथए। ितनीह ले आवाजह  सनेुका र नयाँ नयाँ कुराह  देखेका 
िथए रे। जब छाऽाह को होःटेलमा सहायक भएर काम गनर् िगजेल गएकी 
िथइन ्तब उनको कोठामा एक रात कालो बादलले छोपेको अनभुव गरेकी 
िथइन।् उनले उनको िदमागमा यो आवाज आएको सिुनन ्“अिहले नै ितमीले 
ूाथर्ना गनुर्पछर्।" उनले मेचमा घोप्टो पद भिनन ्“हे ूभ ुमलाई के भइरहेको 
छ सो थाहा छैन। मलाई र यी छाऽाह लाई तपाईँका ःवगर्दूतह ले रक्षा 
ग न।्" भोिलपल्ट िबहान छाऽाह को िडनले भिनन ्“िहजो राती मेरो कोठामा 
कोही आए जःतो लाग्यो र मलाई अ ृँय हातले ओ ानमा घचेटे जःतो 
लाग्यो। मेरो त सातो नै गयो र म चल्नै नसक्ने भए।ँ अिन एक िछनपिछ 
त्यो हात िबलाएर गयो।"वाःतवमा  िगजेलको ूाथर्नाले नै त्यो हात िबलाएर 
गएको िथयो। 
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   यःता अनभुव िदने खालका घटनाह ले येशू र शैतान बीचको संघषर् 
कुनै मनगढन्ते िवषय नभएर वािःतिवक नै हनु ् भनेर िगजेललाई िवँ वास 
लागेको छ। 

   “यिद हामीले वाःता गरेन  वा परमेँ वरको उपिःथित हामीमा भएन 
भने शैतानको शिक्तले काम गद  रहेछ भनेर मैले महससु गर। यिद हाॆा 
िव ाथीर्ह लाई ूभकुो ज्योित िनरन्तर पमा उपलब्ध गराएन  भने शैतानको 
अन्धकारले छोिपिदने रहेछ र फेिर दु  आत्माले ितनीह लाई सताउँदो 
रहेछ।" िगजेलले भिनन।् िगजेलले िमसनको काम असाध्यै मन पराउँिछन।् 
त्यो बाहेक अ  कुनै काम गनर् उनी चाउिदनन।् “हप् ताको एक िदन चचर्मा 
सबैको साम ु बोलेर माऽ नपगु्दो रहेछ। हामी मािनसह सँग िहँड्नपुछर् र 
ितनीह सँग नपुछर्। िमसनको काममा थकाइ त हनु्छ िन। तर िमसनमा 
जःतो जागतृ जीवन मेरो किहल्यै पिन भएको िथएन। परमेँ वरसँग काम गनुर् 
नै सबै कुराको सौन्दयर्ताबाट ससुिज्जत हनु ुहो। असम्भव ठािनएका कुराह  
तपाईँको जीवनमा उहाँले सम्भव बनाउन ुहनु्छ। परमेँ वरको िनिम्त काम गनुर् 
आिशषमय कुरा हो र उहाँलाई आवँयक भएका मािनसह सँग काम गनुर् झनै 
अत्यन्तै  रमाइलो कुरा हो |" िगजेलले थिपन।् 

-आन् य ुमेकचेःनी  
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