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घोषणा गरे, जो येशू मिसह �नु���यो। सूय�को काशले च��माको काशलाई 

ित�थािपत गर्यो। अिन �वग�को रा�य निजकै िथयो! 

पेि�तकोसको �दनमा परमेश्वरले आ"नो आ#मा ख�याउनुभयो। #योभ�दा पिहले 
#य�तो घटना किह(यै भएको िथएन। #यसबेला केही मािनसह+ले भुको �दन र 
परमेश्वरको रा�य आएको छ भनी िवचार गरे। तर #यो समय अझै आएको िथएन। 
य,िप #यो कुरा सु�दर भए तापिन लामो समयस-म .टकेन। पृ�वी फे.र अ�धकारमा 
प.रवत�न भयो। 

धेरै शता5दीह+स-म अ�धकार भएपिछ च��मा फे.र च-कन था(यो। बाइबल 
युरोपेली रा6ह+का िविभन्न भाषाह+मा अनुवाद ग.रयो र स#यको 8ान युरोपभ.र 
फैिलन था(यो र #यहाँबाट बाँक: संसारमा फैिलन था(यो। तैपिन अझै #यो च��माको 
काश मा; िथयो। 

अब अ�तमा सूय� चि-कन सु< ग.ररहकेो छ। भुको �दन आएको छ र 

परमेश्वरको रा�य निजकै छ! यशैयाले अगमवाणीको य�ता कुराह+ बोले: “हरे्, 

अँध्यारोले पृथ्वीलाई, र घोर अँध्यारोले मािनसह+लाई ढाकेको छ, तर परमभु 

तँमािथ चमक्नु�न्छ, र उहाँको मिहमा तँमािथ कट �न्छ। जाित-जाित तेरो 

काशमा र राजाह+ तेरो भातको ज्योितमा आउनछेन”् (यशैया ६०:२-३)। 

जसै यी �दनह+मा यो संसार अँ?यारो �दँैछ, परमेश्वरको जनह+को काश 

झन् चि-कलो �दँैछ। अ�त#वग#वा, #यो चि-कलो काश अ�धकारमािथ िवजयी �नेछ 

र परमेश्वरको रा�य पूण�+पमा आउनेछ। 

आिमन। 
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Bदयमा उदाउँदै छ। (वा�तवमा िबहानको तारा भनेको शुC Dह हो र यो Dह 

आकाशमा अ+ ताराह+भ�दा बढी चि-कलो देिख�छ। शुC Dह पूव�मा देखा परेपिछ 

सूय�दय �दैछ भनी हामी थाहा पाउँछौ।ँ) 

पावल अिल फरक ढाँचामा यसो भ�दछन:् “म िवचार गद�छु, �क हामीमा जुन 

मिहमा कट ग.रनछे, त्यससँग वत�मान समयका कषट्ह+ तलुना गन� योग्य छैनन।् 

सृष्.ट बड़ो उत्कण्ठाले परमेश्वरका पु;ह+ कट �ने कुराको तीEा गछ�” (रोमी 

८:१८, १९)। 

अिहले आि#मक+पमा संसारभ.र नै च��माको काश सूय�को काशमा 
प.रवन�त भइरहकेो छ भनी म िवश्वास गछु�। िचसो र जीवनरिहत च��माको 
काशलाई �यानो र जीवन �दने सूय�को काशले िब�तारै ित�थािपत गदGछ। 

सारंशसारंशसारंशसारंश    

“आ�दमा परमेश्वरले आकाश र पृथ्वी सृष.्ट गनु�भयो... अिन परमेश्वरले 

भन्नुभयो, अनत्.रEमा �दन र रात छुHIाउनलाई ज्योितह+ होऊन्। ितनीह+ 

ऋतुह+, �दनह+ र वष�ह+ छुHIाउन िचन्िचन्िचन्िचन्हकोहकोहकोहको    �पमा�पमा�पमा�पमा काम ग+न.्.. अिन 

परमेश्वरले दईु िवशाल ज्योितह+ बनाउनुभयो– ठूलो ज्योित �दनमािथ भुतव् 

गन�, र सानो ज्योित रातमािथ भुतव् गन�” (उ#पिK १:१, १४, १६)। 

परमेश्वरले िच�हह+को िनि-त सूय� र च��मालाई सृिL गनु�भयो। ितनीह+ले 

पृ�वीमा दईु �किसमका ाकृितक काश दान गछ�न;् तर ितनीह+ दईु �किसमका 
आि#मक काशको िच�हह+ �न्। 

इितहासको अिधकांश भागलाई हनेM हो भने संसारको अिधकांश भागह+मा 
आि#मक: अ�धकार िथयो। संसारमा �योित (याउनको िनि-त परमेश्वरले यNदीह+ 
र िवशेष गरी ितनीह+का अगमवOाह+ र ितनीह+कै धम�शास्;लाई रो�नुभयो। 
तैपिन #यो च��माको काश मा; िथयो र #यो काश संसारको सानो भागमा मा; 

पुPयो। ितनीह+को अि�तम अगमवOा, बप्ित�मा �दने यूहन्नाले आि#मक: सूय�को 
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प�रपणू�ताप�रपणू�ताप�रपणू�ताप�रपणू�ता    

भुको �दनको समयमा के-के ��छ? मैले यो छोटो लेखमा चचा� गरेको 

कुराह+भ�दा #यसबेला िनकै धेरै कुराह+ ��छन!् म यस लेखमा सूय� र 

च��मास-ब�धी कुराह+लाई मा; िनर�तरता �दनेछु। 

के येशू सूय� �नु��छ? के उहाँ आउनेवाला �नु��छ? के #यो सूय� फे.र आ"नो पूण� 

मिहमामा चि-कनेछ? 

येशू चाँडै आउँदै�नु��छ भनी धेरै मािनसह+ले िवश्वास गछ�न्। म पिन #यस 

कुरामा सहमत छु; तर उहाँ पेि�तकोसको �दनमा आउनुभएझै ँ गरी आउँदै�नु��छ 

भनी म ठा�छु। #यितबेला चेलाह+ले अपेEा गरेझै ँ गरी उहाँ भौितक शरीरमा 
आउनुभएन । #यसैगरी फे.र आउनु�दँा उहाँ आ#मामा अिन उहाँका जनह+को 
शिOमा आउनु�नछे (भुको आगमन हनेु�होस्)। 

आ"नो मृ#युभ�दा अिघ येशूले चेलाह+सँग ित8ा गनु�भयो, �क उहाँ फे.र 

आउनु�नछे र ितनीह+लाई आफूमा िलनु�नेछ। के उहाँले आ"नो ित8ा पूरा 

गनु�भयो? य�द तपाR भौितक शरीरलाई िवचार गनु���छ भने, #यो पक्कै होइन। य�द 

पेि�तकोसको �दनमा उहाँ आि#मक+पमा आउनुभयो भनी िवश्वास गनु���छ भने, 

पक्कै उहाँले आ"नो ित8ा पूरा गनु�भयो। 

#यितबेला उहाँ पेि�तकोसको चाडको समयमा आउनुभयो। अब उहाँ 

छाोवासको चाडमा आउँदै�नु��छ (इTाएलको चाडह+ हनेु�होस्)। #यितबेला 
मWडली युगको सु<वात भयो तर अब आउनु�दँा रा�य युगको सु<वात �नेछ। 

येशूले उO समयको बारेमा यसरी बताउनु भयो: “तब धमX जनह+ आफ्ना 

िपताको राज्यमा सूय�जस्ता चम्�कला �नेछन”् (मKी १३:४३)। 

प;ुसले यसरी लेखेका छन:् “हामीिसत भएका अगमवOाह+को वचन अझ 

िनश्िचत भएको छ। िझसिमसे उज्यालो नहोउञ्जेल र ितमीह+का Bदयमा 
िबहानको तारा नउदाउञ्जेल अनध्कारमा बिलरहकेो �दयोलाई झै ँितमीह+ले त्यस 

वचनलाई ध्यान �दयौ भने असल गनMछौ” (२ प;ुस १:१९)। िबहानको तारा हाZो 
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प�रचयप�रचयप�रचयप�रचय    

हालसालैको कुरा हो, (सेपट्े-बर २०१५) च��मा Cमैसँग चारपटक रगतज�तो 
रातो देिखएको घटनाले इसाई समुदाय र थु ैसञ्चारका मा?यमह+लाई आक[ष�त 
गर्यो। अचमम्लाग्दो कुरा के हो भने च��मा रगतज�तो देिखएको ती घटनाह+ 

पेशाक (िन�तारचाड) र सुकोथ (छाोवासको चाड) ज�ता यNदी मुख चाडह+को 
�दनमा परेका िथए। सधैझँै ँकेही मािनसह+ले अब संसारको अ�त �नेछ अथवा सायद 
कुनै उ(कािपWड पृ�वीमा ठोक्�कनेछ भनी िवचार गरे। #य�त ैगरी केही मािनसह+ले 
अब िवश्वासीह+ उठाई लिगनेछन ् भनी अनुमान लगाए र सायद संसारमा अक] 
ठूलो आ[थ�क म�दी आउनछे भनी अ+ मािनसह+ले अनुमान लगाए। अव�था 
य�तोस-म भयो �क “अिहले कुनै उ(कािपWड वा पु^ेतारा पृ�वीमा ठोक्�कन े

जानकारी हामीसँग छैन; तसथ� #यस �किसमको ठूलो दघु�टनाको स-भावना अित �युन 

छ” भनी नासा (NASA)ले ती घटनाह+को बारेमा िब8प्ित जारी गनु�पर्यो। 

च��मा रOमा प.रवत�न �न ुभनेको के हो? धेरै मािनसह+लाई यसको बारेमा 

केही थाहा छैन! पिहलोपटक अगमवOा योएलले यसो भन,े “सूय� अँध्यारोमा र चन्� 

रOमा प.रवत�न �नेछन”् (योएल २:३१) र #यसको केही शता5दीह+पिछ प;ुसले 

पेि�तकोसको �दनमा चार गदा� योएलले भनेका ती श5दह+ उ_धृत गरे। 

हामीले यी श5दह+लाई शाि5दक+पमा बु`न कोिसस गनु�पनM हो �क? के 

परमेश्वरले च��मालाई रगतमा प.रवत�न गन� सक्नु���यो? के परमेश्वरले 

च��मालाई रगतमा बद(नु���यो? 

हामीलाई छक्क पानM कुरा के हो भन े यी श5दह+ले #येक वष� �ने केही 

सामा�य घटनाह+लाई aाbया गछ�। खDास सूय�-Dहण लाPदा सूय� अँ?यारो ��छ। 

#य�त ै �किसमले च��-Dहण लाPदा च��मा रातो ��छ, र #यसलाई च�� रOमा 

प.रवत�न भएको भिन�छ। �कन हामी य�ता Dहणह+ घरी-घरी देbदैनौ?ँ Dहण 

लागेको बेलामा के ��छ र #यो कसरी ��छ भन्ने कुरा अब हरेौ।ँ 
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�हण�हण�हण�हण    

सूय�----�हण    

Dह तथा उप-Dहह+ले सूय�लाई प.रCमा गनM Cममा च��मा सूय� र पृ�वीको 

ठीक बीचमा आउँदा सूय�-Dहण लाPछ। #य�तो अव�थामा च��माको छाया पृ�वीको 

सतहमा पछ�। सूय�-Dहण लागेको बेलामा सूय� अँ?यारो ��छ (देिख�छ) तर #यस 

�किसमको च��माको छाया #यE+पमा पृ�वीको अित सानो भूभागमा मा; पछ�। 
उO छाया क.रब १०० माइल फरा�कलो �ने गछ�। यसको मतलब सूय�-Dहण वष�को 

दईु-तीनपटक �ने भए तापिन ०.५% पृ�वीको सतहबाट मा;ै #यो दcृय देिख�छ। 

खDास सूय�-Dहण ७.५ िमनेटस-म रहन सdछ र एउटा मुलुकबाट खDास सूय�-Dहण 

देeखँदा अक] मुलुकबाट नदेिखन पिन सdछ। 

च
�च
�च
�च
�----�हण�हण�हण�हण    

आ"नो कEमा प.रCमा गदGजाँदा, पृ�वी सूय� र च��माको ठीक बीचमा पदा� 

च��-Dहण लाPछ। #यितबेला पृ�वीको छाया च��माको सतहमा पछ�। पृ�वी 

च��माभ�दा िनकै ठूलो भएकोले गदा� च��-Dहण १०७ िमनेटस-म रहन सdछ। 
सूय�को �करण पृ�वीको वायुमWडलमा पराव[त�त भएर जाँदा रातो देिख�छ र #यो 
रातो �करण च��माको सतहमा ठोक्�क�छ। सूय� उदाउने र अ�ताउन ेबेलामा रातो 

देिखनुको कारण यही �Cयाले गदा� हो भनी वै8ािनकह+ बताउँछन्। यसरी च��-

Dहण लागेको बेलामा च��माको रfग रातो ��छ, जसलाई च�� रOतमा प.रवत�न 

भएको भिन�छ। रातको समयमा आधा पृ�वीको जुनसुकै ठाउँबाट च��-Dहण 

देिख�छ। तैपिन ाय: हामी #यो दcृय हने� असफल ��छौ ँ �कनभन े #यितबेला हामी 

िनदाएका ��छौ ँ अथवा घरिभ; ��छौ ँ अथवा च��मालाई बादलले ढाकेको ��छ! 

पू[ण�माको रातमा मा; खDास च��-Dहण लाPछ। पेशाक (िन�तारचाड) र सुकोथ 

(छाोवासको चाड) सधै ँ पू[ण�माको समयमा पछ�न;् यसथ� यी यNदी चाडह+मा 

खDास च��-Dहण लाग्नु िवशेष वा ठूलो संयोग होइन। 
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�भकुो�भकुो�भकुो�भकुो    �दनको�दनको�दनको�दनको    िच
हह�िच
हह�िच
हह�िच
हह�    

यसथ� योएलको अगमवाणी दोTोपटक पूरा भएको छ: सूय� फे.र अँ?यारोमा 
प.रवत�न भएको छ अिन च�� फे.र रOमा प.रवत�न भएको छ। पावलले बताएको 
महान् धम�#याग कट भइसकेको कुरामा कुनै सfका छैन। भुको �दन अिहले आएको 

छ भन्ने बारेमा के अ+ िच�हह+ छन्? #य�ता धेरै िच�हह+ छन ्भनी म िवश्वास 

गछु�। केही िच�हह+ यहाँ उ(लेख ग.रएका छन:् 

• बाइबल कालCम (Bible Chronology)अनुसार आदमको समयदेिख 

िहसाब गदा� अिहले हामी छैठौ ँ�दनको अ�तमा आइपुिगसdयौ ँ(#येक 

�दनले १००० वष�लाई बुझाउँछ)। अब सातौ ँ�दनचाeह ँभुको �दन हो। 

• इTाएलमािथ अ�यजाितह+ले २५०० वष�स-म शासन गरेपिछ #यो फे.र 
�वत�; भएको छ र यNदीह+ले आ"नो रा6 फे.र ापत् गरेको छ। 

• अभूतपूव� अिन भयानक दईु वटा िवश्वयुgह+मा थु ैमािनसह+को रगत 

बhो, जसमा संसारको सबै मुbय राLह+ सहभागी भएका िथए। 

• िवगतको १४ वष�ह+मा थुै मुि�लमह+ (२० देिख ७० लाख) इ�लाम धम� 

#यागेर येशूतफ�  फकMका छन,् जुन सfbया िवगतको १४ शता5दीह+मा 
भएका प.रवत�नह+भ�दा धेरै हो। 

• सन् १९७० देिख अिहलेस-म चीनमा थु ैमािनसह+ (५ देिख २० करोड) 

येशूतफ�  फकMका छन्। 

• अिहले हामी नयाँ संसारमा िजइरहकेा छौ।ँ िवगतको १०० वष�िभ; मोटर-

गाडी, हवाइजहाज, टेिलफोन, रेिडयो, टेिलिभजन, क-iयुटर र इ�टरनेटले 

हाZो धरतीको मुहार पूण�+पमा प.रवत�न ग.र�दएको छ। 

#यसैले भुको �दन पक्कै आएको छ भनी म िवश्वास गछु�। 
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• जुन कामह+ पूरा गन� िपताले मलाई �दनुभएको छ, ती काम म ग.ररहकेो 

छु, अिन ितनैले मेरो िवषयमा गवाही �दइरहछेन ्�क िपताले मलाई 

पठाउनुभएको हो (यूहन्ना ५:३६)। 

• ितमीह+ धम�शास्;मा खोजी गद�छौ, �कनभन ेतय्हाँ अननत् जीवन 

पाइन्छ भनी ितमीह+ ठान्छौ। मेरो िवषयमा गवाही �दने ती नै धम�शास्; 

�न् (यूहनन्ा ५:३९)। 

बप्ित�मा �दने यूहनन्ा, येशूले गनु�भएका आश्चय�कम�ह+ र पिव; धम�शाj - 

यी सबै च��माज�ता िथए; र ितनीह+ले आफूलाई टाढा राखेर सूय� �नुभएको 
येशूलाई देखाउँदै उहाँको गवाही �दए। धेरै शता5दीह+स-म ितनीह+ले काश �दन 
ब�द गरे। यूहनन्ाज�ता अगमवाणीका आवाजह+ चुपचाप भए। आश्चय�कम�ह+ र 

िच�हह+ ाय: पूण�+पमा ब�द भए। एक हजार वष�स-म धम�शास्; केवल (या.टन 

भाषामा सीिमत रhो र केही धम�गु<ह+बाहके अ+ले #यसलाई पkन पाएनन्। 
युरेपेली भाषाह+मा पिन #यसको अनुवाद �न सकेन। येशूको साEी �दन च��माझै ँ
चि-कनुपनM मWडलीले #यसो गनु�को सmामा स#यको लािग आवाज उठाउने थोरै साEी 
�न चाहने मािनसह+लाई पिन चुप गराउन े वा मानM काम गन� था(यो। यितस-म 

भयो, �क इितहासकारह+ले उO द:ुखलाग्दो समयलाई अ�धकारको युग भनेका 

छन्। 

इसाई इितहासमा भएको सुधारवादको आ�दोलन (Reformation)पिछ 

च��मा फे.र च-कन थालेको छ। किहले पू[ण�माको गोलो जूनज�तो, किहले 

अध�च��ज�तो अिन किहले सानो हिँसया आकारको ज�तो भएर च��मा चि-करहकेो 
छ; तर जे भए पिन पिहलेज�तो पूरै अँ?यारो �न पाएको छैन। अगमवाणीका 

आवाजह+ले फे.र स#यको घोषणा ग.ररहकेा छन्। िवश्वभ.र नै आश्चय�कम�ह+ र 

िच�हह+ भइरहकेा छन;् र स-पूण� धम�शास्; संसारको ५०० भ�दा बढी भाषाह+मा 
अनुवाद भइसकेका छन्। लामो समयको अ�धकारपिछ च��मा फे.र चि-करहकेो छ। 

३ 

 

पिे�तकोसकोपिे�तकोसकोपिे�तकोसकोपिे�तकोसको    �दनमा�दनमा�दनमा�दनमा    केकेकेके    भयोभयोभयोभयो????    

सन् २०१५ सेiटे-बर मिहनामा अि�तम पटक च��मा रगतज�तो �दँा कुनै 
नाटक:य घटना घटेन। #यितबेला संसारको अ�त भएन र कुनै मािनस उठाई लिगएको 
खबर पिन मैले पाइनँ। तर सन् ३३ को पेि�तकोसको चाडमा प;ुसले योएल 
अगमवOाको श5दह+ उ_धृत गदा� भन ेप.रि�थित एकदमै फरक िथयो। बाइबलमा 
उ(लेिखत #यितबेलाको नाटक:य घटनाह+ले य+शलेमलाई ह(लाइ�दएको िथयो र 
#यसको भाव अिहलेस-म प.ररहकेो छ। 

येशू Cूसमा बिलदान �नुभएको ५०औ ँ �दन उहाँको अनुयायीह+ ाथ�ना गन� 
घरमा ज-मा भएका िथए। अचानक शिOशाली बतासको झोक्काले #यो घर भ.रयो 
र ितनीह+ पिव; आ#माले भ.रए। आ"नो अगुवालाई साव�जिनक+पमा मृ#युदWड 
�दएकोले गदा� घरबािहर िनि�कन पिन डराउन ेती १२० जना मिहला र पु<षह+को 
समूह पेि�तकोसको चाड मनाउन िविभन्न ठाउँबाट य+शलेम आएका 
तीथ�या;ीह+कहा ँ गई अभूतपूण� साहासको साथ ितनीह+का भाषाह+मा 
परमेश्वरको शंसा गन� थाले। #यितबेला ती गालील िनवासी साधारण 

यNदीह+लाई के भएको िथयो? #यहाँ तु<�त ैठूलो भीड ज-मा भयो र धेरैले ितनीह+ 

रdसीले माितएका �नुपछ� भनी िनnकष� िनकाले। 

तब प;ुस खडा भएर ितनीह+को माझमा बो(न थाले। ितनले आ"नो भाषणमा 

अगमवOा योएलले भनेका श5दह+ उ(लेख गदG भीडलाई स-बोधन गरे, जुन कुरा ती 

मािनसह+लाई थाहा िथयो। 

योएल अगमवOाले भनेका कुराह+ य�ता िथए : “आिखरी �दनह+मा यस्तो 

�नेछ भनी परमेश्वर भनन्ु�नछ्, म सबै मािनसह+मािथ मेरा आतम्ा 

खन्याइ�दनेछु, र ितमीह+का छोराह+, र ितमीह+का छोरीह+ले अगमवाणी 

बोल्नेछन,् र ितमीह+का युवकह+ले दश�न देख्नेछन,् र ितमीह+का बूढ़ापाकाह+ 

स्वप्नदशX �नेछन।् हो, म आफ्ना दास-दासीह+मािथ ती �दनमा मेरा आतम्ा 

खन्याइ�दनेछु, र ितनीह+ले अगमवाणी बोल्नेछन।् मािथ आकाशमा म अचमम्का 

काम र तल पृथ्वीमा िचन्हह+ देखाउनेछु, अथा�त ् रगत, आगो, र धूवाँको मुस्लो। 

परमभुको महान् र गौरवमय �दन आउन अगािड सूय� अनध्कारमा र चन्� रOमा 
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प.रवत�न �नेछन।् अिन जसले परमभुको नाउँ िलनछे, त्यसले उgार पाउनेछ” 

(े.रत २:१७-२१)। यो खWड प;ुसले योएल २:२८-३२ बाट उ_धृत गरेका िथए। 

योएलले बोलेका यी श5दह+ असाधारण �किसमका अगमवाणी िथए। ाचीन 

समयह+मा महान् रािLय अगुवा कहलाइएका मोशा, दाऊद र एिलया अिन अ�य 

केही अगमवOाह+मािथ पिव; आ#मा आउनुभयो। तर अित साधारण मािनसह+ 
पिन पिव; आ#माले भ.रनेछन ् भनी योएलले अगमवाणी गरे। जवान अव�थाका 
पु<ष र मिहलाह+ले अगमवाणी बो(नेछन,् अिन पु<ष र मिहला दास-दासीह+मािथ 

परमेश्वरले आ"नो आ#मा ख�याउन लाग्नुभएको िथयो। य�ता कुराह+ पिहले 

किहले पिन सुिनएको िथएन। के केटीह+ले अगमवाणी बो(ने? अिन दास-दासीह+ले 

पिव; आ#मा पाउने? सायद योएल पागल भएका �न् �क? 

योएलको अगमवाणी पूरा नभईकन ६ शता5दीह+ िबतेर गयो र अ�तमा 
पेि�तकोसको उO मह#वपूण� �दन आयो। 

योएलले गरेको अगमवाणीमा “सूय� अनध्कारमा र चन्� रOमा प.रवत�न 

�नेछन”् भन्न ेश5दह+ पाइ�छन्। 

यो कुराले हामीलाई साधारण श्नितर डोर्याउँछ। यी िच�हह+को 
पेि�तकोसको �दनसँग के स-भािवत स-ब�ध �न सd�यो? िन�तारचाड र 

छाोवासको चाडमा भएझै ँपेि�तकोसको चाडमा खDास च��-Dहण वा सूय�-Dहण 

लाग्न सdदैन �कनभन ेपेि�तकोसको चाड सधै ँयNदी मिहनाको छैठौ ँ�दनमा पछ� र 
#यसबेला च��माको गोलो आकार पूरा भएको �दँैन। 

अझ अक] कुरा के हो भने #येक वष�मा दईु-तीनपटक घ.टरहन ेय�ता घटनाह+ 

कसरी िच�हह+ �न सdछन?् इितहासमा एक-दईु पटक घHने घटनाह+, ज�त:ै 

िवश्व-युg अथवा यNदीह+ इTाएलमा फकpआएको घटनालाई �पL िच�हको 
+पमा �वीकार गन� स�क�छ। अ+ शता5दीह+झै ँ पिहलो शता5दीमा पिन क.रब 

२५० पटक सूय�-Dहण र च��-Dहण लागेको िथयो। ती सबै Dहणह+म?ये कसरी 

प;ुसले दइु वटालाई िच�हको +पमा छानन् सके होलान्? 
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• “जसले ितमीह+का कुरा सुन्छ, त्यसले मेरो कुरा सुनछ्। जसले ितमीह+लाई 

अस्वीकार गद�छ, त्यसले मलाई अस्वीकार गद�छ, र जसले मलाई अस्वीकार 

गद�छ, त्यसले मलाई पठाउनु�नेलाई अ�वीकार गद�छ (लूका १०:१६)। 

येशूले आ"ना चेलाह+ित असाधारण �किसमले भरोसा गनु�भएको िथयो; 

अथवा पिव; आ#माले ितनीह+मा गन� लाग्नुभएको काममा उहाँले भरोसा 
गनु�भएको िथयो। य�द उहाँ संसारको �योित �नु���यो भने ितनीह+ पिन संसारको 
�योित िथए। य�द उहाँ सूय� �न�ु��यो भने ितनीह+ पिन पक्कै सूय� िथए। 

के प;ुस, पावल, यूहन्ना र नयाँ करारका अ+ चेलाह+ले आ"ना मािलकको ती 

उच्च अपेEाह+ पूरा गरे? के ितनीह+ संसारको �योित िथए? के ितनीह+ सूय�झै ँ

चि-कए? पक्कै ितनीह+ले #यो काम गरे भनी म िवश्वास गछु�। 

के सूय� नरोक:कन िनर�तर #यो �दनदेिख आजको �दनसम्म च-केको छ? अवcय 

छैन! अिहलेको अव�था त झWडै िवपरीत छ! येशूको थम चेलाह+ पृ�वीबाट िबदा 

भएपिछ नयाँ करारको समयमा न ै बादलह+ले सूय�लाई ढाक्न था(यो। पिछ(ला 
शता5दीह+मा अ�धकार यित बkन था(यो, �क पृ�वीबाट सूय�को काश झWडै 

पूण�+पमा हराइसकेको िथयो। फे.र एकपटक सूय� अँ?यारोमा प.रवत�न भयो। 

केकेकेके    च
�माच
�माच
�माच
�मा    चि�कर�ोचि�कर�ोचि�कर�ोचि�कर�ो    तततत????    

के िवगतका २००० वष�देिख च��मा िनर�तर चि-करहकेो छ? 

भजनसfDह ८९:३७ मा च��मालाई ‘आकाशमा रहकेो िवश्वसनीय साEी’ 
भनी बताइएको छ। यूहन्ना ५ अ?यायमा आ"नो िवषयमा साEी �दने तीन वटा 
कुराह+ येशूले बताउनुभयो। 

• ितमीह+ले यूहनन्ाकहाँ सोध्न पठायौ, अिन उनले सत्यको गवाही �दएका 

छन ्(यूहन्ना ५:३३)। 
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केकेकेके    सूय�सूय�सूय�सूय�    िनर
तरिनर
तरिनर
तरिनर
तर    च�मेकोच�मेकोच�मेकोच�मेको    छछछछ????    

अब हामीले येशूका थम अनयुायीह+ यूहन्नाज�तो च��मा िथए �क �वयम ्
येशूज�तो सूय� िथए भनी सोध्नपैछ�। 

येशूले आ"नो बारेमा अच-मलाग्दो कुरा भनन्ुभयो: “म संसारको �योित �”ँ 

(यूहनन्ा ८:१२)। अिन उहाँले आ"ना चेलाह+का बारेमा के भन्नुभयो? “ितमीह+ 

#येक जहाँ जा�छौ, सानो मैनबKी भएर मेरो काश फैलाउँदै जाओ!” होइन! उहाँले 

कदािप #यसो भनन्ुभएन। उहाँले आ"नो बारेमा जे भन्नुभयो, आ"ना चेलाह+का 

बारेमा पिन qाक्कै #य�त ै कुरा भन्नुभयो: “ितमीह+ संसारको �योित हौ” (मKी 

५:१४)। 

येशूले आ"ना चेलाह+लाई किहले पिन आफूभ�दा तल राख्नुभएन। उहाँका यी 

श5दह+ले उO स#यतालाई घरी-घरी कट गद�छन:् 

• “मेरा भाइह+कहा ँ गएर ितनीह+लाई भिनदेऊ, ‘मेरा िपता र ितमीह+का 

िपता, र मेरा परमेश्वर र ितमीह+का परमेश्वरकहाँ गइरहछेु’ (यूहनन्ा 

२०:१७)। 

• “जसरी िपताले मलाई पठाउनुभयो, तय्सरी म पिन ितमीह+लाई पठाउँदछु 

(यूहनन्ा २०:२१)। 

• “जसले िजत्छ, त्यसलाई म मेरो rसंहासनमा मिसत बस्न �दनेछु, जसरी म 

आफैले पिन िजतs, र मेरा िपतासँग उहाँको rसंहासनमा बसेको छु (काश 

३:२१)। 

• “साँच्चै, म ितमीह+लाई भनद्छु, जसले मलाई िवश्वास गद�छ, तय्सले मैले 

गरेका काम पिन गनMछ, र तीभन्दा ठूला काम गनMछ, �कनभन े म िपताकहाँ 

गइरहछेु (यूहन्ना १४:१२)। 
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प;ुस र योएलले भनेका “सूय� अनध्कारमा र चन्� रOमा प.रवत�न �नेछन”् 

भन्ने श5दह+को स-भािवत अथ� के �न सd�यो त? #यसलाई पKा लगाउन हामीले 

उO खWडलाई �क गिहरो गरी, �क अित उच्चमा लगेर हने� आवcयक छ। 

सूय�सूय�सूय�सूय�    अँ यारोमाअँ यारोमाअँ यारोमाअँ यारोमा    प�रवत�नप�रवत�नप�रवत�नप�रवत�न    "नछे"नछे"नछे"नछे    

�वभािवक+पमा भन्ने हो भने सूय� यो संसारको �योित हो। यसको काश 
पृ�वीमा उ#पा�दत काशभ�दा असीिमत+पमा चि-कलो छ। य,िप सूय� हामीबाट ९ 
करोड माइल टाढा भए तापिन हाZो आँखाले यसलाई एक Eण हने� पिन गाtो ��छ। 
यो संसारमा भएका कुनै काशलाई यससँग तुलना गन� सuकँदैन। #यE वा 
अ#यE+पमा अ+ सबै काशह+ यसैबाट ापत् �ने गछ�। 

येशूले “म संसारको �योित �”ँ भन्नुभयो। येशूको +प प.रवत�न �दँा उहाँ प;ुस, 

याकूब र यूहन्नासँग उच्च पहाडमा �नु���यो र #यहाँ हामी यसरी पkछौ:ँ “

ितनीह+का सामुन्ने उहाँको +प प.रवत�न भयो। उहाँको चेहरा सूय�झै ँ चम्क्यो” 

(मKी १७:२)। यूहन्नाले प#मोस टापुमा येशूको दश�न पाउँदा यसरी aाbया गरेका 

छन:् “उहाँको मुहारचाeह ँ पूरा तेजमा चम्केको सूय�जस्तै िथयो” (काश १:१६)। 

मलाक:ले पिन य�त ै कुरा लेखेका छन:् “तर मेरो नाउँको आदर गनM ितमीह+मािथ 

चाeह ँ धा[म�कताको सूय� आफ्ना पखेटामा आरोग्यता िलएर उदाउनेछ” (मलाक: 

४:२)। 

येशू साँचो सूय� �नु��छ; उहाँ संसारको �योित �नु��छ। “सूय� अँ?यारोमा 

प.रवत�न �नेछ” भनी प;ुसले योएल अगमवOाको श5दह+लाई �ब� उ_धृत गरे। के 

यी श5दह+ले �वभािवक+पमा आकाशमा देिखने सूय�ितर नभई साँचो सूय�, येशूितर 

सfकेत गछ�? के येशू ‘अँ?यारोमा प.रवन�त’ �नुभयो त? हो! उहाँ Cूसमा टाँिगनु�दँा 
qाक्कै #य�त ै भएको िथयो। हाZो पापको भयfकर बोझ उहाँले िलनुभयो र #यो 
पाप परमेश्वर िपता र येशूको बीचमा आयो, जसले गदा� उहाँको �योित अँ?यारोमा 

प.रवत�न भयो। यस कुरालाई मKी, मकू�स र लूकाले आ"ना पु�तकह+मा उ(लेख 

गरेका छन। “अब मध्याvनदेिख तीन बजेसम्म सारा देशमा अनध्कार भयो” (मKी 
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२७:४५)। येशू, जो साँचो सूय� �नु��छ, उहाँ #यितबेला अँ?यारोमा प.रवत�न 

�नुभयो! 

च
�माच
�माच
�माच
�मा    र$मार$मार$मार$मा    प�रवत�नप�रवत�नप�रवत�नप�रवत�न    "नेछ"नेछ"नेछ"नेछ    

‘च��मा रOमा प.रवत�न �नेछ’ भनेको चाeह ँ के हो? य�द सूय� येशू �नु���यो 

भने च��मा के िथयो त? च��माको आ"न ै काश �दँैन। यसले केवल सूय�को 
काशलाई पराव[त�त गछ�। सूय�को तुलनामा यसको �योित िनकै कमजोर ��छ। 
�दउँसो आकाशमा िनकै चि-कलो सूय� �न ेभएकोले गदा� #यसलाई देख्न क.ठन ��छ। 
रातको समयमा आकाशमा च��मा �दँा #यसको �योितले तपाR कता जाँदै�नु��छ 
भनी देख्न स�क�छ तर #यो �योितले रfगह+ छुट्Iाउन सuकँदैन। ायजसो 
यसलाई देख्न पिन मुि�कल ��छ। यसले सूय�ले ज�त ैगरी जीवन �दन सdदैन। 

च��मालाई कोसँग तुलना गन� स�क�छ त? बप्ित�मा �दने यूहन्नासँग तुलाना 

गदा� कसो होला? य�द येशू सूय� �नु���यो भने, यूहन्ना च�� िथए त? यूहन्ना १ 

अ?यायमा हामी यसरी पkछौ:ँ “उहाँमा (येशूमा) जीवन िथयो, र तय्ो जीवन 

मािनसह+को �योित िथयो... परमेश्वरबाट पठाइएका एक जना मािनस िथए, 

जसको नाउँ यूहन्ना िथयो... उनीwारा सबैले िवश्वास ग+न ्भनेर त्यस ज्योितको 

गवाही �दन उनी साEी भई आए... उनी आफै #यो ज्योित िथएनन,् तर तय्स 

ज्योितको गवाही �दन आए” (यूहन्ना १:४, ६, ७, ८)। 

जसरी च��माले सूय�को गवाही �द�छ, #यसरी नै यूहन्नाले येशूको गवाही �दए। 

यूहन्नाले आफूलाई येशूसँग तुलना गदG यसो भने: “उहाँका जुKाको �फKा 

खोल्न ेयोग्यको म छैन”ँ (यूहनन्ा १:२७)। येशूले यूहन्नाको बारेमा बो(नु�दँा यसो 

भन्नुभयो: “म ितमीह+लाई भन्दछु, ‘स्;ीह+बाट जन्मेकामध्ये यूहनन्ाभन्दा 

महान् कोही छैन, तापिन जो परमेश्वरको राज्यमा सानोभन्दा सानो छ, त्यो 

ितनीभन्दा अझ महान् �न्छ’” (लूका ७:२८)। यूहनन्ाको सेवकाइ िवशेष अिन 

अिwतीय िथयो, तर येशूलाई देखाइ�दनु न ैउसको स-पूण� उxेcय िथयो। उसले बोलेका 

श5दह+लाई हरेौ:ँ “हरे, संसारको पाप उठाइलैजान े परमेश्वरका थुमा” (यूहन्ना 
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१:२९); यी श5दह+ नै उसको स-पूण� चारको सारंश �न्। येशूसँग ितनको 

स-ब�धलाई सूय� र च��माको दLृा�तले �पL पारेको छ। यूहन्नाको चार अिभयान 
पूरा भएपिछ हरेोदwारा ितनी `यालखानमा परे र पिछ उसको ह#या ग.रयो। यस 

कार च��मा रगतमा प.रवत�न भयो! 

यसथ�, योएलको अगमवाणी ितनको बुझाइभ�दा धेरै टाढा पुPयो र सायद #यो 
प;ुसको बुझाइभ�दा पिन िनकै टाढाको कुरा �न सdछ। सूय� अँ?यारोमा र च�� 
रOमा प.रवत�न नभईकन पिव; आ#मा ख�याउने काम �न सकेन। #यसको िनि-त 
पिहले बपि्त�मा �दने यूहन्ना आ"नो गवाही पूरा गरेर अलग �नुप�य]। अिन पिव; 

आ#मा आउनुभ�दा पिहले येशू मनु�, बौरी उyनु र िपताकहाँ फzक�जानु आवcयक 

िथयो। 

�भुको�भुको�भुको�भुको    �दन�दन�दन�दन    

हामीले योएलको अगमवाणीको अक] पEलाई हनेु� आवcयक छ: “परम�भुकोपरम�भुकोपरम�भुकोपरम�भुको 

त्यो महान् र भयfकर �दन�दन�दन�दन आउनुभनद्ा अिघ सूय� अँध्यारोमा र चन्� रOमा 
प.रवत�न �नेछन।्” 

#यसो हो भने भुको �दन किहले हो? के #यो पेि�तकोसको �दनमा आयो? 

अिधकांश मािनसह+ले ‘होइन’ भन्ने जवाफ �द�छन्। वा�तवमा थेसलोिनक:ह+लाई 

लेखेको प;मा पावलले #य�तो �किसमको िवचारलाई िवशेष+पमा इ�कार गद�छन:् “

कसैले कुनै �किसमले ितमीह+लाई धोका नदेओस्। �कन�क पिहले िव�ोह नभएसम्म 

पापको मािनस, अथा�त ्सव�नाशको छोरो कट नभएसम्म तय्ो �दन आउनेछैन” (२ 

थेसलोिनक: २:२-३)। 

के #यो महान् �दन अिहले आएको छ? पावलले बताएको ‘धम�#याग’ अिहले 

आएको छ भन्ने कुरामा थोरै मािनसह+ले सfका गद�छन्। के सूय� र च��माको 
स-ब�धमा अझ अ+ िच�हह+ छन?् के पेि�तकोसको �दनदेिख अिहलेस-म ितनीह+ 

िनर�तर च-केका छन?् अथवा के सूय� अँ?यारोमा प.रवत�न भएको छ? र च��मा 

फे.र रगतमा प.रवत�न भएको छ? 


