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भिूमका 
येशू भी  र अन्तका िदनह  

 

  यस संसारमा येशूले मानव शरीर िलएर याऽा गनुर्भएको िथयो। 
यस संसारमा आफ्नो याऽाको अिन्तम समयह मा उहाँले आफ्ना 
चेलाह लाई सान्त्वनाका यी शब्दह  उच्चारण गनुर्भयो:'  “ितमीह को 
दय व् याकुल नहोस ्। ितमीह  परमेँ वरमािथ िवँ वास गदर्छौ, ममािथ 
पिन िवँ वास गर।   मेरा िपताको घरमा बः ने ठाउँह  धेरै छन ्। त् यसो 
नभए, के म ितमीह लाई भन् नेिथए ँर ? ितमीह का िनिम् त ठाउँ तयार 
पानर् म गइरहेछु? यिद म गएर मैले ितमीह का िनिम् त ठाउँ तयार पार 
भने म फेिर आउनेछु, र ितमीह लाई मकहाँ लैजानेछु, र जहाँ म छु, 

त् यहाँ ितमीह  पिन हनेुछौ।  जहाँ म गइरहेछु, ितमीह लाई थाहा छ। 
त्यो जाने बाटो ितमीह ले िचनेकाछौ ।”   'यूहन् ना १४:१-४। 
चेलाह लाई येशूले सान्त्वना िदनभुएको वचनको पूरा अथर् ितनीह ले 
तत्कालै बझु्न सकेका िथएनन।् कुन समय उहाँको ूित ा पूरा हनेुछ 
त्यो पिन ितनीह लाई थाहा िथएन। तैपिन ितनीह ले येशूको वचनबाट 
सान्त्वना पाएका िथए। उहाँको िपताको घरमा ितनीह को िनिम्त ठाउँ 
?  त्यो पिन येशू आफैले ितनीह को रहने ठाउँ तयार पािररहनभुएको? 
यस संसारमा ितनीह  जहाँ बसेतापिन येशूले तयार पािररहनभुएको घर 
यस संसारमा ितनीह  बःने घरभन्दा धेरै राॆो हनेुछ भ े कुरामा 
ितनीह ले िच  बझुाएका िथए।  

      केही समय अिघ आफ्ना चेलाह सँग बिसरहनहुदुा आफ्नो दोॐो 
आगमन पिहला के के हनेुछ भनेर संिक्षप् त पमा जानकारी िदनभुएको 
िथयो।यो भिवंयको इितहास िथयो तर त्यसको िचऽण राॆो िथएन। 
अन्तको समयमा यस पथृ्वीमा लडाईँ अथार्त यु ह , यु का हल्लाह , 

एक देशको िब मा अक  देश लाग्ने, अिनकालह , महािबपि  र 
भकूम्प जःता मािनसको मन आतिङ् कत पान घट्नाह  हनेुछन ्भनेर 
येशूले खलासा गनुर्भएको िथयो। " यो त दःुखको शु वातमाऽ हो" 



येशूले थप्नभुयो। येशूलाई िवँ वास गनह लाई सतावट िदएइनेछ, 
इसाई इसाईह कै बीचमा िवँ वासघात, ग ारी र धोखा िदने काम 
हनेुछन,् अनेकन ् जालझेल र छलमा परेर मािनसह को जीवन 
उथलपथुल हनेुछन,् र द:ुखक  आिद मािनसह लाई आतिङ् कत 
बनाउने घट्नाह  त केवल केही माऽ हनु ्भनेर येशूले यस संसारको 
द:ुखलाग्दो भिवंयवाणी गनुर्भएको िथयो। 

यसबारे बझु्न ूकाश १२:६,१४,१३:५, गन्ती १४:३४ मा 
हेन ुर्होस)्। यो समय छैट  शताब्दी अथार्त ् सन ् ५३८मा सु भएको 
िथयो र अठार  शताब्दी अथार्त सन ् १७९८मा अन्त भएको 
िथयो।दािनएल ८:१४मा उल्लेिखत २३,०० िदन वा वषर्ह को लामो 
भिवंयवाणी सन ्१८४४मा पूरा भएको िथयो।  

    हामी अिन्तम िदनह मा (दािनएल १२:१३ मा ) बाँिचरहेका 
छौ भ े कुरामा हामी िवँ वास गदर्छ । यस संसारको अन्तको 
चरमिबन्द ुयेशूको दोॐो आगमन हो, त्यो िदन हामीलाई थाहा छैन तर 
जे हनेुछ त्यो थाहा पाउन ुआवँयक छ र जब हनेुछ तब त्यसको 
लािग हामी तयार हनुपुछर्। कसरी त? त्यसको उ र पावलले राॆोसँग 
कलःसी २:६मा िदइएका छन,् "जसरी ितमीह ले येशू भी लाई महण 
गर् यौ त्यसरी नै ितमीह  उहाँको चालमा चल।" यस संसारको 
अन्त्यको बारेमा धेरै मािनसह ले अनेक  अडकल लगाइरहेको सन्दभर्मा 
र यस संसारमा भइरहेको अनेक  घट्नाह ले हामीह लाई च्यािपरहेको 
अवःथामा ती घट्नाह मा माऽ अलमिलएर बःन हामीलाई सिजलो 
हनु्छ। तर ती घट्नाह को चरमिबन्द ु के हो त भन्दा येशूको 
पनुरागमन  हो। घट्नाह को लािग होइन उहाँको आगमनको िनिम्त 
हामी सध तयार हनुपुछर्। 

    यस पःुतकमा हामीले संसारको अन्त्यको बारेमा केही हदसम्म 
छलफल गनछ । तर हाॆो मूल ध्यान येशूमा लगाउनेछ । संसारमा 
हनेु िविभ  घट्नाह  र ितनीह को सामना गद येशूको आगमनको 
िनिम्त हामी कसरी तयार भएर बःने भ े िवषय यस  पःुतकको ध्येय 



हनेुछ। हो, ऐितहािसक िमित, संसारमा भएका िबिभ  घट्नाह  र 
बाइबलले बताए अनसुार चिलरहेको िवँ वको इितहास हेनर् ज री छ। 
तैपिन यस पिरूआेयमा बाइबलले येशूको बारेमा चचार् गदर्छ। उहाँ को 
हनुहुनु्छ, हाॆो िनिम्त उहाँले के गनुर्भयो, उहाँले हाॆो िनिम्त के 
गनुर्हनु्छ, हाॆो िनिम्त उहाँ िकन बुसमा टाँिगनभुयो र उहाँ आउनहुदुा 
उहाँले के गनुर्हनेुछ भ े िवषयबःतमुा हाॆो िवँ वास अड्नपुछर्।हाॆो 
जीवनको केन्ििवन्द ु येशू हनुहुनु्छ। यस सन्दभर्मा पावलले भन्दछन:् 
"येशू भी  र उहाँ बुसमा टाँिगन ुबाहेक अ  केही कुरा थाहा पाउन 
आवँयक नभएको मैले िनँ चय गरेको छु" (१ कोरन्थी २:२ 
पान्तिरत)। जित हाॆो ध्यान उहाँमा केिन्ित गछ  त्यित हामी उहा ँ

जःतै हनेुछ , जित हामी उहाँका वचनह  पालन गछ  त्यित हामी 
उहाँको आगमनको िनिम्त तयार भएर बःन सक्छ । जित हामी तयार 
हनु्छ  त्यित हामी त्यस ठाउँमा जान उत्सकु हनु्छ  जनु ठाउँ येशूले 
उहाँलाई ूमे गनह को िनिम्त तयार गिररहनभुएको छ। 

    (यस अध्ययन पःुतकको लेिखका नमर्न आर. गली, िपएच. डी. 
हनुहुनु्छ। उहाँ अमेिरकाका दिक्षणी एडभेिन्टःट यिुनभिसर्टीको 
िसःटमािटक िथयोलोजीको खोज अनसुनु्धानमा  ूोफेसर हनुहुनु्छ)।  
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