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एक �किसमको िश
ालाई बिलयो ग�र समातेर बसेको साँचो िव� वास होइन। � यसरी एउटै 
िश
ामा अिडयल ब  नु त केवल कुनै सा# $दायको सद  य बनेको मा& हो जसले अ( बे) लै िवचार भएका 
िव� वासीलाई िव� वासी नै ग+ दनैन्। 

धम-शा  &को साँचो आि� मक अथ- बुझेर � यसैको अनुसार च1 यौ ँ भने हा4ो िव� वास र हा4ो 
$भुसँगको 5हड़ाइ द�रलो 7नजा+ छ।  

ए�फसी धम-शा  &मा लेिखएको अनु;ह हा4ो जीवनमा परम$भुले पूरा ग(न्। “ितमीह(को 

?दयका आँखा चह�कलो भएर उहाँको बोलावटको आशा के हो, र पिव& जनह(मा उहाँको अिधकारको 
मिहमाको स# पिB के हो भनेर ितमीह(ले जाCसक र उहाँको बलको सामD य-को काय-अनुसार हामी 
िव� वास गनEह(तफ-  उहाँको शिFको अ� य+ त महानता के हो” (१: १८, १९)।  
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अथ-, पेि+ तकोसको �दन त साँG चै उदकेको िथयो। संसारले � यित बेलास# म नदखेेको अनुभव ग�र रहDे यो, 
अिघ भएका घटनाह(भ+ दा � यो �दनको घटना अझ ठूलो िथयो। तर आउने �दनको तुलनामा त � यो पिन 
साधारण 7न जा+ छ। 

िन� किन� किन� किन� कष�ष�ष�ष�    
शािL दक शारी�रक M यिFगत (पले $भु येशू दोNो चो�ट आउनु7+ छ भ+ ने िश
ा लाखौ ँ

मिसहीह(ले पाएका 7+ छन्। धम-शा  &का य  ता िवशेष पदह(मा दोNो आगमनको िश
ा आधा�रत 
भएको 7+ छ: 

• “म फे�र आउनेछु, र ितमीह(लाई मकहाँ लैजानेछु, र जहाँ म छु, � यहाँ ितमीह( पिन 7नेछौ”  

• “ितनीह(ले मािनसको पु&लाई आकाशका बादलह(मा आइरहेको दPे नेछन्”  

• “यही येशू, जो ितमीह(बाट   वग-मा लिगनुभयो, अिहले जसरी ितमीह(ले उहाँलाई   वग-मा 

जानुभएको दPे यौ, � यसरी नै उहाँ फे�र आउनु7नेछ”  

• “हामी बाँिचरहकेा र छोिडएकाह( $भुलाई आकाशमा भेटन साथसाथै बादलमा 

उठाइलिगनेछौ,ँ र यसरी हामी सधै ँ$भुसँग रहनेछौ”ँ  

• “हरे, उहाँ बादलह(साथ आउँदै7नु7+ छ, र हरेक आँखाले उहाँलाई देP नछे”  

यस अQ ययनमा शारी�रक िहसाबले भ+ दा आि� मक िहसाबले धम-शा  & कसरी पुण- 7+ छ सो हेR यौ।ँ  

मा+ छेको मनमा शSका भ�र�दनलाई यो भनेको होइन तर येशूले जे गनु-भएको िथयो � यही 
अनुकरण गरेको मा& हो।  

खिमरदिेख होिशयार बस भनेर उहाँले भ+ नभुयो। चेलाह(ले खाने रोटी पो स# झे। येशूले त 

फ�रसीह(को िश
ा बारे भिनरहनुभएको िथयो। यी मि+ दरलाई भ� काइदओे, र म तीन �दनमा यसलाई 
खड़ा पछु- भनेर जब येशूले भ+ नुभयो � यो ढुSगा मुढ़ाले बिनएको मि+ दरको कुरा गनु-भएको िथएन। 
उहाँले आV नै शरीर जो परमे� वरको असल मि+ दर हो अथ-मा भिनरहनुभएको िथयो।  

उिहलेको मW डलीका धेरै सद  यह(ले येशूसँग शरीरमै भेटेर पर  पर बात िचत गरे। $भुको 
  वगा-रोहण पिछ, अिघका भएका िवचारह(लाई � या) नु किB गाXो पR यो होला। 

शरीरमा येशू मािथबाट िलनलाई तल आउनु7+ छ र स+ तगणलाई तलबाट भेYनलाई मािथ 
उठाइ+ छन् भ+ ने कुरा िव� वासले मा& मािनिलन सZ छौ।ँ तर यसलाई जाँचेर हरेौ,ँ यो िव� वासै हो �क 

कुनै िस[ा+ त पालन गरेको मा&ै ? 

िजउँदो िव� वास के हो त? आउँदा घटनाह(को सूिच होइन, बाइबलबाट बो\ेिश
ा िनकालेर 
� यसैमा क]र 7नु पिन होइन। िव� वास भनेको त उहाँको वचन सु+ नु अिन � यसैलाई पालन गनु- हो।  
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म िव� वास गछु-, �क हामीह( धेरै जना अिहले मृ� युको अनुभव ग�ररहे छौ।ँ मृ� युको अनुभव 

गरेपिछ पुन_� थान को पिन अनुभव गछ`। $भु येशूिसत राa य गन-अिघ उहाँको कb ट र मृ� युको अनुभव त 
गनc पR यो िन। संसार र आV नै िनि# त हामीह( मनc पछ-। यस संसारको अिलकित पिन दाबी हा4ो 
जीवनमा रdो भने यस संसारमािथ शासन गन- सZ दनैौ।ँ शरीरमा म�रगएकाह(मािथ संसारको कुन ै
�किसमको दाबी 7न सZ दनै। यसको द  तुर र कानुनले केही $भाव पान- सZ दनै। ती सबै िबतेर गइसके। 
$भुिसत आ� मामा मनEह( पिन यसरी नै सबै $भावदिेख मुF भइसकेका 7+ छन्।  

eीb टसँग आ� मामा मनEह(ले आि� मक पुन_� थानको अनुभव गछ-न्।  

हामी बाँिचरहकेा र छोिडएकाह� �भुलाई आकाशमा भटेन साथसाथै बादलमा 
उठाइलिगनेछौ,ँ र यसरी हामी सधै ँ�भुसँग रहनेछौ।ँ  

के हामी येशूलाई आकाशमा $ाकृितक हावामा भेYछौ ँ ? ;ीक भाषामा आ� मालाई ‘प+ युमा’ 

भिन+ छ। प+ युमाको पिहलो अथ- हावा 7+ छ। हामीले अिघ नै ह�ेरहा1 यौ,ँ बादल भनेको ती स+ तगण 7न् 

जसलाई $भुले चोP याउनुभयो र मािथ उठाउनुभयो। आकाश अथवा हावाले भ�रएको ठाउँचा5ह, मािथ 

दिेखने ठाउँ नभएर, जहाँ आ� मा 7नु7+ छ � यही ठाउँ नै हो। अकf शL दमा भनौ ँ भने हामी अ( 
स+ तगणिसत आ� मामा $भुको साथमा 7+ छौ।ँ 

प	िसया प	िसया प	िसया प	िसया     
;ीक भाषामा ‘प_िसया’ (παρουσια)  शL दको अथ- “आएको र साथ भएको” हो। नयाँ करारमा 

धेरै मा&ामा प_िसयाको अथ- “आगमन” भिनएको छ। वा  तवमा प_िसयाको शािL दक अथ-चा5ह 

“साथमा भएको” हो। पिहले कोही नआइकन कसैलाई साथ 7नु भC सgकदनै। यसैले प_िसयाको अथ- 

“आगमन” भनेर चलाइएको छ। 

किहले काँही परमे� वरले धम-शा  &को वचन पूण- नभएस# म � यसले एउटाभ+ दा बढी अथ- राP छ 

भनी िव� वास गछु-। प_िसयाको शािL दक अथ-चा5ह “साथमा भएको” हो। परमे� वरले $कट नग_h लस# म 

� यो पूण- स� य एउटा रह  यमा& रह+ छ। प_िसया शL दको िचB बुi दो अनुवाद “आगमन” र “उपि  थित” 

दबुै 7+ छ। य�द उपि  थित शL द नै अनुवाद   वीकार गयौ ँ भने मलाई ला) छ हामीले परमे� वरको 
अिभ$ायलाई अझ सफासँग बुझेका 7नेछौ।ँ येशूको आगमनभ+ दा उहाँको उपि  थित अझ महान् 7+ छ। 

मिB २८:२०मा येशूले गनु-भएको पिछ1लो $ितjा पिन त यही नै हो, “हरे, म युगको अ+ � यस# म 

सधै ँ ितमीह(का साथमा छु”। शरीरमै आउनुभएको बेलामा येशू उहाँलाई पkाउनेह(को साथमा 

7नुभयो। उहाँको चेलाह(को िवजयमा, कb टमा शताL दीऔ ँशताL दीदिेख िलएर अिहलेस# म उहाँले साथ 

हामीलाई �दइरहनुभएको छ। अिहले हामीमा, हा4ोसाथ उहाँ िनस+ दहे 7नु7+ छ, तर एक �दन उहाँ 
साथमा 7नुभएको झन् ठूलो $भावको साथ हामीले अनुभव गनEछौ।ँ ए�फसीह(लाई प& लेP दा चौथो 

पदमा पावलले के लेखे ? “ितमीह(ले पाउने ठूलो िह  साको बैना अिहले नै पाइसकेका छौ।” भ+ नकुो 
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परचय परचय परचय परचय     
कुनै कुनै इसाई मW डली वा सSगितले $भु येशू eीb टको “दोNो आगमन” लाई धेरै महm वपूण- 

मा+ छन्। ितनीह(को $ाय: हरेक सभामा, यस आउँदो घटनाको िवषयमा एक न एक प1 ट सु+ न पाइ+ छ। 

किहले काही ँ त पूरै भाषण ($वचन) नै $भु येशूको “दोNो आगमन” कै बारेमा �दइ+ छ। अ( 

मW डलीह(मा भन,े अकc  7ँदो रहेछ। बाइबलमा लेिखएअनुसार “दोNो आगमन”को िवषयमा धेरैजसो 

मW डलीका िव� वासीह(मा धेरै िश
ाको अभाव रहेको छ।  

कित मािनसह(को िनि# त यो स+ दशे नै नयाँ 7नसZ छ, अ(ह(को िनि# त भने पुन: जाँच गनE 

मौका 7+ छ। बाइबलका कितवटा खW डमा हदेा- जहाँिनर $भुको “दोNो आगमन” को बारेमा उ1 लेख 

ग�रएको छ, � यहाँ पिहला पpदा, ज  तो दिेख+ छ, सहीमा � यो हो �क होइन फे�र हरेौ।ँ “दोNो आगमन” 

भ+ ने शL द-समूहलाई मैले उqधृत-िच+ हिभ& रािख�दएको छु। कसैलाई अच# म पिन ला) ला, �कनभने 

“दोNो आगमन” भ+ ने शLद नयाँ करारमा कही ँपिन लेिखएको छैन।  

� यसबेला जे-ज  तो िवचार िथयो � यसलाई हालको िवचारिसत दाa यौ ँभने, धेरै सहायता पाउँछौ।ँ 

� यस समयका फ�रसीह(ले मशीहको बाटो ह�ेररहकेा िथए, � यितमा& होइन, मशीह कसरी आउनु7+ छ, 

क  ता-क  ता काम गनु-7+ छ सो पिन ठोकेरै भ+ थे, र पिन येशू मशीह जब आउनुभयो फ�रसीह(ले 
उहाँलाई िचनेनन्। हा4ा मशीहचा5ह बेथलेहमेमा ज+ मनु7+ छ भनी धम-शा  &बाट ढुrै भएर 
मािनसह(लाई भ+ थे तर यथाथ-मा येशू अ+ य ठाँउ नासरतबाट आउनु भएको 7ँदा उहाँलाई अ  वीकार 
गनE एउटा मुP य कारण िथयो।  

$भुका चेलाह(ले हs तौ-ँहs ता धम-शा  & सु+ द ैआएका िथए र उनीह(लाई धम-शा  &को िनकै jान 
िथयो। तर फ�रसीह(लाई जितको jान ितनीह(लाई िथएन। धम-शा  &को jान कम भए पिन प&ुसले 
येशूलाई मशीह भनेर िचने। धेरै jान भएका फ�रसीह(ले चा5ह उहाँलाई िचनेनन्। के फ�रसीह(ले 
भ+ दा प&ुसले बढी Q यान लगाएर धम-शा  & अQ ययन गरेका िथए, वा अझै होिशयारीसँग सबै हरेेका 

िथए ? होइन,  प&ुस $भु येशूितर आकtषत भएका िथए र परमे� वरबाटै ितनले $काश पाएका िथए। 

$भु येशूलाई प&ुसले भने “तपाu eीb ट 7नु7+ छ जीिवत परमे� वरको पु&।” र येशूले ितनलाई उBर 

�दनुभयो “योनाको छोरा िसमोन, ितमी ध+ य हौ। �कनभने मािनसबाट ितमीलाई यो $कट भएको 

होइन, तर   वग-मा 7नु7ने मेरा िपताले यो $काश गरी �दनुभएको हो” (मित १६: १६)।   

आज पिन, � यितबेलाज  तै, जुन कुरा जबस# म परमे� वरबाट $काश पाउदनैौ,ँ केही पिन जानेका 

7दँनैौ।ँ जे जित हामीले हा4ा अ+ तर आ� माबाट िसZ छौ ँ� यसलाई धम-शा  &ले पुिb ट गद-छ। 
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अगमवाणीह� कसरी पूराअगमवाणीह� कसरी पूराअगमवाणीह� कसरी पूराअगमवाणीह� कसरी पूरा    भइरहेछभइरहेछभइरहेछभइरहेछ    
परमे� वरले आV ना दास अगमवFाह(लाई भिवb यमा आउन लागेका कुरा $कट गनु-7+ छ। पुरानो 

करार पpदा सो छल-Sग भएको दिेख+ छ तर कुनै-कुन ै अगमवाणीह( सु+ नले े िचताएको भ+ दा ब)े ल ै
�किसमले पूरा 7न गए। अगमवाणी पूरा भएको ठाउँमा परमे� वरका िवचार हा4ा िवचारभ+ दा उG च 
भएको   पb टिसत बुi छौ।ँ यसकारण अगमवाणीह( कसरी पूरा 7न आए सो हरेौ।ँ  

उ� पिBको पु  तकदिेख नै आउनु7ने मशीहका अगमवाणीह( लेिखएका छन्। हM वालाई परमे� वरले 

भ+ नभुयो, “  &ीको स+ तानले सप-को टाउको कुG चाउनेछ”। परमे� वरको य  तो वचनले हM वाको मन शा+ त 

भएको िथयो। ितनले हौसला पाएकv िथइन्। तर � यो अगमवाणी कसरी पूरा 7ने ितनलाई केही jान 
िथएन, ितनले वा  तिवक लड़ाइँ स# झेकv 7न सZ छ। यितकै सप-ह( म�ररहेको ितनले क1 पना गन- 
सिZ थन्। � यो अगमवाणी पूरा भइसकेको हेदा- हामीलाई   पb ट 7+ छ। दbु टलाई दमन गन- परमे� वरले 
उठाउनुभएको कदमह( हM वाको क1 पनाभ+ दा धेरै उG च छन्। ितनको धेरैपिछ आउने स+ तानले 

अ+ धकारको शिFलाई चकनाचूर पानु-भयो। तरवारको लड़ाइँ गरेर होइन, कुनै हात हितयार चलाएर 

होइन, तर आV नै $ाण बिलदान चढ़ाएर संसारको पाप हटाउने उहाँ भइ�दनुभयो।  

अwाहामलाई परमे� वरले भ+ नुभयो, “तेरा स+ तानको वृि[ गरेर आकाशका अनिग+ ती तारा र 

समुxको बालुवासरह म तु1 याउनेछु। तेरै स+ तानyारा पृD वीका सबै जाित आिशवा-दी 7नेछन”्। अचेल 

लाखौ ँमािनसह(ले अwाहाम हा4ै पुखा- 7न् भनेर भ+ दछन्। सायद अwाहामले पिन स+ तानको $ितjा 
य  तै नै स# झेका िथए होला। चार हजार वष- िबितसZयो। परमे� वरको नजर त अनिग+ ती आि� मक 

स+ तानमािथ पो परेको रहछे, जुन स+ तानले अwाहामले ज  तै िव� वास गरेका छन्। अwाहामले पिहले 

बुझेको भ+ दा पूरा भइसकेको अगमवाणी कित उBम र उG च छ।  

मोशालाई परमे� वरले भ+ नुभयो, “तैलँे खड़ा गरेज  तै तेरा दाa यू भाइह(मQ येबाट एउटा 

अगमवFा खडा गनEछु”। आि� मक दिृb टकोणले हेदा-, $भु येशू र मोशा कता-कता एकै दिेख+ छ। तर अकf 
दिृb टकोणले हदेा- त $भु येशू बे) लै 7नु7+ छ र धेरैले नासरतको येशू र मोशामा िम1 ने कुरा दPे द ैदखेेनन्। 

मोशाले के गरे ? िमN दशेको दास� वको भारी र ब+ धनबाट आV ना मािनसह(लाई छुटकारा �दए। 

येशूले के गनु-भयो ? रोमी सा4ाa यको ब+ धनबाट त छुटकारा �दनुभएन तर िपzुमा परेको पापको झन् 
डरला) दो जुवा र शैतानको ब+ धनबाट आV ना मािनसह(लाई $भु येशूले छुटकारा �दनुभयो। 

दाऊद राजालाई परमे� वरले “तेरो राजकvय |सहासन सधैकँो िनि# त ि  थर गछु-” भ+ ने $ितjा 

गनु-भयो। अहो, मेरो स+ तानह( सदा सव-दा यहाँ य(शलेमको मेरो ग}ीमा ब  न पाउने भनेर दाऊद 

क  तो रमाएका िथए होलान।् यो $ितjा त ब)े ल ै$कारल ेपरूा 7न गयो, तर उनल ेक1 पना गरेको भ+ दा 

धेरै उG च िथयो। कित सय वष- ितनका स+ तानले राa य त गरे, तर सधैभँ�रलाई होइन। य(शलेममा ठूलो 
दघु-टना भयो। बेिबलोनीह(ले धेरै वष-स# म नगरको व�रप�र घेरो हालेर पखा-ल भ� काए। � यस बेलाको 
य~दी राजा िस�दकयाहका आँखा फो�र�दए र ितनलाई साँSलोले बाँधेर बेिबलोनको कैदमा हाले। राज-
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मा+ छेह(ले क1 पना नै गन- नसZ ने ठूलो घटना घटेको हो। परमे� वर अझै यस धत�मा ओtलनु बाँ�क नै छ, 

अिन � यो घटना क1 पना गरेको भ+ दा झन् िवशाल र धेरैलाई महान् 7नजा+ छ। 

$कुमको गज&निसत  
परम$भु जब ओल-नुभयो उहाँ बो1 नुभयो। िसनै पव-तमा उहाँले दश आjा �दनुभयो। वचनबाटै 

उहाँले $काश �दनुभयो। मोशाको मुखबाट परम$भुको वचन सुिनयो। येशूको ज+ म भएको बेलामा 
गिwएल दतूyारा परमे� वर म�रयमिसत बो1 नुभयो। ितनकv गभ-मा वचन देहदारी 7नगयो। 
पेि+ तकोसको �दनमा � यहाँ ज# मा भएको चेलाह(का िजwा खकुला पा�रए, र अिघभ+ दा धेरै सामथ� 
भएर परमे� वरको वचन ितनीह(ले सुनाए। 

यी तीनै घटनामा परमे� वरको 7कुमले सारा पृD वीलाई $भाव पायो। दस आjा, $भु येशूको 

सुसमाचार, र पेि+ तकोसको �दनको $भाव, ती सबै नै सारा संसारभ�र फैिलएर गएका छन्। $भुको 
आगमन र उहाँको उपि  थितले संसारमा झन् ठूलो $भाव पानEछ। 

�धान ( वग&दतूको आवाजिसत  
धम-शा  &ले $धान   वग-दतूह(को बारेमा थोरै कुरा मा&ै भनेको छन्। िमखाएलको िवषयमा 

सफासँग उ1लेख ग�रएको छ, अिन मानी आएको कुराबाट हदेा- दश आjा िमखाएलको मुखबाट सुनाइए 

भनेर भनेको छ, जसको बारेमा $े�रत ७:३८ मा पिहलो सिहद ि  तफनसले भनेका छन्। अकf $धान 
  वग-दतू गिwएलले $भु येशूको ज+ मको घोषणा गनE सौभा) य पाएका िथए। १ िथ  सलोिनकv ४:१६मा 
भएका $धान   वग-दतू गिwएल नै भनेर धेरैले मा+ छन्। 

परमे, वरको तुरहीको सोरिसत   

परम$भुका ठूला ठूला चाड़ह(को घोषणा गदा- तुरही $योग ग�रन्  थ्  यो। िमN दशेबाट 
इ�ाएलीह(ले छुटकारा पाएको पचासौ ँ �दनमा िसनै पव-तको ठूलो घटना घटेको िथयो। यसले अकf 
पचास �दनको कुरा दखेाएको जस्  तो बुिझन्  छ। त्  यसले पेन्  ितकोसको �दन दखेाउँछ, जो येशूको 

पुन_त्  थानको पचास �दनपिछ भएको िथयो। िसनै पव-तमा लामो समयसम्  म तुरही जोरले बज्  यो। त्  यो 
पेन्  ितकोसको �दनमा पिन एक $कारले आत्  िमक तुरही बजेको ज  तो भान 7+ छ। येशूले उहाँको 
आगमनमा तुरही बa ने कुरा बताउनुभएको छ (मBी २४:३१)।   

-ी. टमा मरेकाह�चा/ह पिहले बौ0रउठनेछन्   

रोमीह(लाई पावलले यसरी लेखेका छन्, “यसकारण बिs त  माyारा हामी उहाँसँगै गािड़यौ,ँ 

ता�क जसरी िपताको मिहमाyारा eीb ट मरेकाह(बाट जीिवत पा�रनुभयो, � यसरी हामी पिन नयाँ 

जीवनको माग-मा 5हडौ।ँ य�द उहाँको मृ� युमा हामी उहाँसँग एउटै भएका छौ ँभने, उहाँको पुन_� थानमा 

पिन िन� चय नै हामी उहाँसँगै एक 7नेछौ”ँ (रोमी ६: ४, ५) ितनले हा4ो यो काँचो शरीरको मृ� युको 

कुरा गरेका िथएनन् तर हा4ो आ� माले कसरी जीवन र मृ� युको अनुभव गछ- � यही कुरा ग�ररहेका िथए।  
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यी मािथ लेिखएका वचन िवषयह(लाई धेरै बाइबल पाठकह(ले शरीरमै घYने घटना भनेर पूरा 
िव� वास गरेका 7+ छन्। येशू शरीरमा नै बादलमा भेYन आउनु7+ छ र स+ तगण सबै शारी�रक अव  थामा 

उठाइएर उहाँलाई भेYन जा+ छन्। पावलले िथ  सलोिनह(लाई यी सब कुरा भ+ नु अगािड़, मरी गएका 

स+ तह(को िवषयमा कुरा ग�ररहेका िथए। यसैले ती म�रगएका स+ तह( शारी�रक िहसाबले नै बौरी 
उ�छन् भनेर प� यार गन- त केही अनौठो कुरा होइन। यसको आि� मक अथ- पिन 7न सZ छ। पावललाई 

लेP दा लेP द ै$भुले यस $कारको आगमवाणी �कन �दनुभयो ? शारी�रकभ+ दा आि� मक अथ- हरेौ ँभनेर 
पावलले हामीलाई डोR याइरहेका ज  तो मलाई ला) छ। 

को�र+ थीह(लाई पावलले � य  तै $कारले लेखेका छन्, १ को १५: ५१, ५२, “हरे, म 

ितमीह(लाई रह  य भ+ दछु, हामी सबै सु� दनैौ,ँ तर हामी सबैको प�रवत-न 7नेछ। एकै 
णमा आँखाको 

एक िनमेषमा, तुरहीको आिखरी आवाजमा। �कनभने, तुरही बa नेछ, र मृतकह( अिवनाशी भएर 

जीिवत 7नेछन्। अिन हा4ोचा5ह प�रवत-न 7नेछ”। 

रह  य र आ� चय- काम दइुटा बे) ला बे) लै कुरा 7न्। बुi नु गाXो कुरालाई रह  य भिन+ छ। प� याउन 

गाXो कुरालाईचा5ह आ� चय- काम भिन+ छ, ज  तै: िचहानह(बाट थु$ै मुदा-ह( जीिवत भएर जR याक-

जु_r उठेका रह  य नभनेर आ� चय- काम भ+ नुपछ-। � यो बुi नु गाXो छैन, प� याउनु गाXो छ। आि� मक 

िहसाबले मािथ उचािलने र जीवन हरेफेर 7ने कुरा प� याउनु गाXो नभए पिन, बुi नु गाXो पछ-, यो 

रह  य हो। बाइबलको   वभािवक अथ- खोलाइ प� याउनु गाXो भए पिन बुi नु उ  तो गाXो पदcन। यसैले 
यसलाई रह  य भ+ नु सgकदनै। आि� मक िवचारले अथ- खो1 दा प� याउनु गाXो नपला- तर बुi नु अित नै 

गाXो 7+ छ। साधारण मनले बुi नु नस�कने कुरा रह  य हो। मैले के भ+ न खोजेको हो भने, शरीरमा 

हामीह(   वा]ै मािथ उठाइ लिगने कुराितर नलागेर ब_ बाइबलमा पावलले लेखेको आि� मक अथ- 
खोa न Q यान लगाऔ।ँ 

यस पाठमा भएका िभ+ दा-िभ+ द ै स-साना वाZ यह(लाई हरेौ।ँ धम-शा  &मा भएका ३ मुP य 
घटनाह(लाई हयेौ ँभने हामीलाई बुi न धेरै सिजलो पछ-। 

• िसनै पव-तमा व्  यव  था �दनुभएको  

• eीb टको ज+ म  

• पेि+ तकोसको �दनको घटना  

�भु ( वयम् ( वग&बाट ओल&नु$नेछ  
यी तीनैवटा   वग�य महान् घटनाह(मा $भु परमे� वर संसारमा ओलEर आउनुभएको पाउँछौ।ँ 

इ�ाएलीह(लाई परमे� वरले आV नै $काश �दनु7ँदा पिहलोचो�ट िसनै पव-तमा ओtलनुभयो। येशूले 
मानव (प धारण गरेर बेथलेहेममा ज+ मनु7दँा परमे� वर फे�र ओtलनुभयो। पेि+ तकोसको �दनमा 
परमे� वर फे�र संसारमा ओtलनुभयो। यी ज# मै घटनाह( मा+ छेह(को क1 पनाभ+ दा बािहरका कुरा 7न्। 
तीनै पटक परमे� वर ओtलनुभयो। मािनसह(लाई मािथ उका  न परमे� वर ओtलनुभयो। तीनै चो�ट 
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दरबार र घरह( जलाइ �दएर य(शलेम Q वंश पारे। परमे� वरले �दनुभएको अगमवाणी के भयो त ? 

दाऊदका सुन-चाँदीले बिनएको |सहासन भBा-भुSगै भयो, तर दाऊदको आि� मक |सहासनमा $भु येशू 

सदा काल शासन गनु-7+ छ। साथै उहाँको स+ तगणले उहाँसँगै शासन गनEछन्, जबस# म सारा श&ुह(लाई 
उहाँल े दमन गनु-7नछे। यस संसारको य(शलमे शताL दी-शताL दीस# म अ+ यजाितह(ल े कु1 चीिम1 ची 
ग�ररहेको छन्। � यहाँको |सहासन �रBै छ। तर   वग�य य(शलेमको ग}ीमा $भु येशू राa य गनु-7+ छ। 
यसरी अगमवाणी पूरा भएको दाऊदले िचताएको भ+ दा धेरै उBम छ। 

यी चार अगमवाणी कसरी पूरा 7न गए, सो हदेा-, $भु येशूको फे�र आउनु7ने $ितjा पूरा 7दँा 
उदकेको 7+ छ भनेर $ती
ा गन- सZ छौ।ँ परमे� वरको योजना पूरा गनु- हामी सZ दोभर अगािड बpनुपनE 
हो। परमे� वरको योजना पूरा भइसकेपिछ मा&ै हामीले पrा बुi न सकौलँा। � यितबेला यी सबै हामीले 
िचताएको भ+ दा अझै महान् र आ� चय-जनक रहेछन् भनेर चाल पाउनेछौ।ँ  

म फे�र आउनछेुम फे�र आउनछेुम फे�र आउनछेुम फे�र आउनछेु, , , , र ितमीह�लाई मकहा ँलजैानछेु र ितमीह�लाई मकहा ँलजैानछेु र ितमीह�लाई मकहा ँलजैानछेु र ितमीह�लाई मकहा ँलजैानछेु     
कुनै कुरा िसZ नु हो भने $भु येशूबाटै शु_ गनु- सव-Nेb ठ हो। आV नो आगमनको िवषयमा $भु येशू 

आफैले के भ+ नुभयो? उहाँको जीवन, मृ� यु र पुन_� थानसँग क  तो स# ब+ ध होला?  

यूह+ ना १४:२,३ बाट अQ ययन गन- थालौ।ँ यहाँिनर $भु येशूले आV नो आगमनको बारेमा 

बताउनुभयो जुन सिजलैसँग बुi न स�कने कुरा दिेख+ छ। “मेरा िपताको घरमा ब  ने ठाउँह( धेरै छन्। 

� यसो नभए, के म ितमीह(लाई भ+ निेथएँ र, �क ितमीह(का िनि# त ठाउँ तयार पान- म गइरहेछु ? अिन 

गएर मैले ितमीह(का िनि# त ठाउँ तयार पारेपिछ म फे�र आउनेछु, र ितमीह(लाई मकहाँ लैजानेछु, र 

जहाँ म छु, � यहाँ ितमीह( पिन 7नेछौ”। 

यी पदह( आिखरी भोजमा $भु येशूले �दनुभएको लामो वृता+ तको शु_ितर यूह+ नाले लेिखराखेको 
भेटाउँछौ।ँ कुन $सSगमा यो भ+ नुभयो सो बुi नलाई यी पदको अिघ पिछ लेिखएका कुरामा पिन Q यान 
गरौ।ँ  

� या� या� या� याकुल �दय कुल �दय कुल �दय कुल �दय     
यूह+ ना १४:१ पदमा यसरी पpछौ:ँ “ितमीह(को ?दय M याकुल नहोस्। ितमीह( परमे� वरमािथ 

िव� वास गद-छौ, ममािथ पिन िव� वास गर।” चेलाह(मािथ ठूलो मानिसक आघात पन- आँटेको िथयो। 

$भु येशू ितनीह(दिेख शारी�रक (पले अलि) गन आँटनुभएको िथयो। भिवb यमा आउने पीड़ा खs नलाई 
$भु येशूले चेलाह(लाई तयार पा�रराP नुको साथै सा+ � वना �दइरहनुभएको िथयो। फकE र आउँछु र 
ितमीह(लाई   वग- लैजा+ छु भनरे $ितjा गनु-भयो। दइु हजार वष- िबितसके। यो सा+ � वना र $ितjा के 
भयो त ? मािनिलनुहोस् कुनै एउटा साथीले भ+ छ, “म ितमीलाई भेYन आउँछु” र अ1 याङ-ट1 याङ गछ- 
भने ऊ आउनुभ+ दा पिहले मेरो मृ� यु भइसZ छ। � यसको धेरै �दन पिछ पो ब1 लब1 ल ऊ मेरो घरमा 
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आइपु) छ भने � यसले $ितjा पूरा गरेको हो ? किहले 7+ D यो र ? जसरी िहतोपदशे १३:१२ मा 

लेिखएको छ, “आशा िवल# ब 7दँा मन मछ-, तर इG छा पूरा 7नु जीवनको _ख हो।”  

अब चेलाह(प�] फक`।   वगा-रोहणपिछ $भु येशू $ाकृितक (पले फकE र आउनुभएन। के ती 
चेलाह( जीवनभ�र द:ुिखत भएर बसे ? हामीचा5ह $भु नफ�क+ जेल द:ुिखत भएर ब  ने ? $े�रतह(का 
काम र स+ तगणको जीवनी पpदा अिहलसे# म कोही पिन िवचिलत भएर बसेको दPे दनैौ।ँ $भु यशेू ब+ दी 
7नुभयो, मु}ामा पनु-भयो, मा�रनभुयो, � यितबेला चेलाह( M याकुल भएका िथए। तर $भु येशू बौरी 

उ�नुभयो, चेलाह(िसत िह�नुभयो र बातिचत गनु-भयो। पचास �दनपिछ पिव& आ� मा ितनीह(मा 
उदकेको शिFको साथ आउनुभयो र � यसपिछ ितनीह(को ?दय िवचिलत भएन। ितनीह(ले $भु 
येशूलाई आV नो साथमा 7नुभएको महसुस गरे। उहाँलाई आँखाले नदखेे पिन ितनीह(िभ&ै बास 
ब  नुभएको िथयो। प� याउन नस�कने कुरा ितनीह(ले गुमाएको भ+ दा $ाs त गरेको मा&ा ठूलो िथयो। 

येशू कहाँ जाँद#ैनु#$ % योयेशू कहाँ जाँद#ैनु#$ % योयेशू कहाँ जाँद#ैनु#$ % योयेशू कहाँ जाँद#ैनु#$ % यो????        

यूह+ ना १४:४,५मा पpछौ,ँ “जहाँ म गइरहछेु, ितमीह( � यहाँ जाने बाटो िच+ छौ।” थोमाल े

उहाँलाई भने, “ह े$भु, तपाu कहाँ जाँद7ैनु7+ छ, हामी जा+ दनैौ,ँ तब हामीले बाटो कसरी िच+ ने ?”  

आजकलका धेरै िव� वासीह(ले ज  तै थोमाले पिन $भु येशूको कुरा बुझेनन्। ितनी मूख- न ैभएका 
त होइन तर सारा मानव-जाितलाई ढाZ ने अ+ धकारले थोमाको मनलाई पिन ढाकेको िथयो। $भुको यो 
कुरा थोमालेझै ँ अ( चेलाह(ले पिन बुझेनन् तर थोमाले मा& निहच�कचाई $भुलाई सोधे। थोमाले 
$भुले भनेको कुरा थप जानकारीसिहत िव  तृत (पमा नबुझेज  तै, हामीले पिन उहाँको वचन नबुझेको 

7न सZ छौ।ँ 

यूहCा १४:९,१० मा येशूले चेलाह(लाई यसरी बुझाउनुभयो, “जसले मलाई दखेेको छ, � यसले 

िपतालाई दखेेको छ। म िपतामा छु, र िपता ममा 7नु7+ छ भनेर के ितमी िव� वास गदcनौ?” (यूहCा 

१०:३० मा, “िपता र म एक हौ”ँ भनेर $भुले भिनसZ नभुएको िथयो।)  

िपताकहाँ जाने र िपतासँग एकै भएको कुरा भिनसकेपिछ, पिव& आ� माको बारेमा येशू यसरी 

बो1 न ला) नुभयो, “म िपतासँग िब+ ती गनEछु, र उहाँले ितमीह(लाई अकf स1 लाहकार �दनु7नेछ, र उहाँ 

ितमीह(सँग सदासव-दा रहनु7नेछ। उहाँ स� यका आ� मा 7नु7+ छ, जसलाई संसारले ;हण गन- सZ दनै, 

�कनभने संसारले उहाँलाई नता देP छ न िच+ छ। ितमीह( उहाँलाई िच+ छौ, �कनभने उहाँ ितमीह(सँग 

वास गनु-7+ छ, र उहाँ ितमीह(मा रहनु7नेछ।” यी शL दह( बोलेपिछ तु_+ त ै येशूले १८ पदमा यसरी 

$ितjा गनु-भयो, “म ितमीह(लाई टु7रा छो�नेछैनँ। म ितमीह(कहाँ आउनेछु”। यसको लगतै पिछ, २३ 

पदमा, “मेरा िपताले � यसलाई $ेम गनु-7नेछ, र हामी � यसकहाँ आउनेछौ,ँ र � यससँग वास गनEछौ।ँ”  

१४ अQ यायमा तीनचो�ट येशूले फे�र आउँछु भ+ नुभएको हामीले सुिनसZ यौ।ँ  
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उहाँको   वग-रोहणमा $भु येशू बादलमा अि1 पनुभयो। सो बादल बाफको अथवा मिहमाको 
7नसZ D यो। पेि+ तकोसको �दनमा $भु येशू बादलमा फे�र दखेा पनु-भयो। चेलाह(ले बाफकै बादल 
िचताएको होलान् तर � यो बादल बाफको िथएन। � यो बादल $े�रतह( आफै र $भुलाई पkाउने 
अ(ह( पिन िथए। ती चेलाह( शरीरमै 7दँा आि� मक िहसाबले   वग�य   थानमा उचािलएको सा
ीका 
बादल बिनसकेका िथए।   वग-दतूले भनेका यही येशूलाई ितनीह(को जीवनमा अ(ह(ले दPे न लागे। 
साढ़े तीन वष-स# म ितनीह(सँग 5ह�नु7ने र बो1 नु7ने येशू ितनीह(िभ& वास गनु-भएर आफैले 
उनीह(yारा $कट गन- ला) नुभयो। सा
ीको   वग�य बादलमा ठूलो मिहमािसत उहाँ $कट 7नभुयो। 

येशूको पिहलो आगमन जसै बेथलेहमेमा ज+ मनुभएको एउटा ठूलो अच# मको घटना िथयो, जसको 

घोषणा गन-लाई लाखौ ँ  वग-दतूह( खटाइएका िथए। पेि+ तकोसको �दनमा उहाँको आि� मक आगमन झन ्

सामथ� र झन् उदकेको 7न गयो। जब $भुको अि+ तम आगमन 7+ छ, � यितबेला चाल पाउनेछौ;ँ 

पेि+ तकोसको �दनको घटना त उहाँको कटनीको अगौटे फल पो रहछे, जसबारे कसैले क1 पनै गन- सकेको 
िथएन र िवचारै गन- सकेको िथएन। 

अ+ � यमा, िनयालेर हदेा- अझै के दPे छौ ँ ? � यस भनाइमा ती   वग-दतूह(ले चेलाह(लाई केही 

झपारेकोज  तो स# बोधन ? चेलाह(लाई ितनीह(ले भन,े “ह ेपरमे� वरका भFह( हो”, अथवा “ह े$भु 

येशूलाई पkाउनेह( हो” भनेनन् तर यसो भन,े “ह े गालीलका मािनसह( हो”। अचेलका 

मािनसह(ज  तै, ती चेलाह(ले शारी�रक (पमा मा& सि# झरहकेा िथए। यसैले ितनीह( “गालीलका 

मािनसह(” मा& कहलाइए।  

हामीले भ+ न खोजेकोचा5ह पेि+ तकोसको �दनमा येशूको आगमन पूरा भइसZ यो, �क अझ पूरा 7न 

बाँकv नै छ ? अथवा दवुै नै। पेि+ तकोसको �दनमा येशू आउनुभयो। � यितबेला चेलाह(सँग शारी�रक 
(पमा गालीलको धुलो बाटोमा सँगै िह�दाको भ+ दा आि� मक (पमा यसरी आउनुभएको झन् उदकेको र 
अझ उBम 7नु गयो। 

पिे+ तकोसको दिनमा भएको आगमन उहाँको $ितjाको अि+ तम पणू- भएको त होइन। ब_ � यो 
आउने ठूलो स# पूण-ताको एउटा अंशमा& िथयो। अब उहाँ स# पूण-तामा आउनु7दँा। के 7ने हो, सो 

ह�ेरहेरौ।ँ  

पावलको अ'त पावलको अ'त पावलको अ'त पावलको अ'त     
िथ  सलोिनह(लाई पावलको पिहलो प& ४: १५ - १७, “$भुको वचनyारा हामी ितमीह(लाई 

घोषणा गछ`, �क हामी जो जीिवत छौ ँर $भुको पुनरागमनस# म बाँिचरह+ छौ,ँ सुितगएकाह(लाई कुनै 

�किसमले पिन उिछ+ नेछैनौ।ँ �कन�क $भु   वयम् 7कुमको गज-निसत, $धान   वग-दतूको आवाज र 

परमे� वरका तुरहीको सोरिसत   वग-बाट ओल-न7नेछ, र eीb टमा मरेकाह(चा5ह पिहले बौ�र उठनेछन्। 

तब हामी बाँिचरहेका र छोिडएकाह( $भुलाई आकाशमा भेYन साथसाथै बादलमा उठाइ लिगनेछौ,ँ र 

यसरी हामी सधै ँ$भुसँग रहनेछौ।ँ”  
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जवानह(मा, एिशया िनवासीमा, यूरोप िनवासीमा, अ��का िनवासीमा साथ-साथै य7दीह(मा उहाँ 

आफैलाइ $कट गन- चाहनु7+ छ। उहाँ jानीह(मा �क लाटा सुदाह(मा, बिलयाह(मा �क 

कमजोरह(मा, िवyानह(मा �क अनपढह(मा, अिन य  तै अ( धेरै $कारले मानव जाित बिन+ छ। 

यस बारे पावलले रोमीको प& ८ अQ यायमा लेखेका छन्, सारा सृिb टले नै कुरी रहेको छ,   वग-बाट 

कुनै �किसमको $काश होस् भ+ ने हतेुले होइन, तर यसै संसारमा मा+ छेको स+ तानबाट उहाँको (प $गट 
होस् भनेर।    

) व) व) व) वग�दतुह�को श* दग�दतुह�को श* दग�दतुह�को श* दग�दतुह�को श* द        
आV नो आगमनको िवषयमा येशूले जे भ+ नुभएको िथयो � यसैबाट हामीले शु_ गरेको कुरा ठीक 

भयो। अब अ(ह(ले के भनेका छन् सो पिन हरेौ।ँ धेरैचो�ट हामीले पावलबाट बुi न सकेका कुरा 

महm वपूण- ठा+ छौ,ँ र � यसैमा येशूले भ+ नुभएको कुरालाई िमलाउन खोa दा रहेछौ।ँ वा  तवमा पावल 

आफैले के भ+ छन ्? म त ऐनामा धिमलोसँग दPे दछु भनरे भ+ छन।् तर यशेू eीb टले त आम+ु न ेसाम+ु न े

दPे नु7+ छ। $े�रत १:११मा येशूका चेलाह(लाई   वग-दतूले भनेका कुरा लेिखएका छन्, “ए गालीलका 

मािनस हो, ितमीह( �कन   वग-ितर हदेc छौ ? यही येशू, जो ितमीह(सँगबाट   वगा-रोहण 7नुभएको छ, 

र अिहले जसरी ितमीह(ले उहाँलाई   वग-ितर गइरहनु भएको देP यौ, � यसरी नै उहाँ फे�र आउनु7नेछ।”  

ती   वग-दतूह(ले के भनेका होलान् ? ितनीह(ले येशू कित हजार वष-पिछ जसरी जानुभएको 

िथयो � यसरी शरीरमै फक- नु7+ छ भने भनेका िथए ? 

येशू बौरी उठनुभएपिछ,   वग-मा उचािलनुभ+ दा अिलकअिघ चेलाह(सँग बातचीत 

ग�ररहनुभएको िथयो। चेलाह(ले सोधे, “ह े $भु, के तपाuले यसै बखत इ�ाएललाई राa य �फता- 

गराइ�दनेछ?” � यस बेला येशूले ितनीह(लाई पिव& आ� माको बारेमा पो बताउन ला) नुभएको िथयो। 

“िपताले गनु-भएको $ितjा पूरा नभएस# म य(शलेममै बिसरहो” र “पिव& आ� मा ितमीह(मा 

आउनुभएपिछ ितमीह(ले शिF पाउनेछौ” र “अबका थोरै �दनमा यी कुरा 7+ छ” भनेर भ+ नभुयो।  

थोरै �दनमा भइहा1 ने कुरा बताउँद ै चेलाह(लाई येशूले सा+ � वना �दइरहनुभएको िथयो। 
  वग-दतूह(को कुरा के हो त ? थोरै �दन होइन, धरै सालपिछ पो भनेर   वग-दतूह(ले $भुको कुरा 

उ1 टाउँथे र ? येशूले भख-रै भिनसZ नु भएको कुरालाई ती   वग-दतूह(ले पुिb ट �दनु पनE नै हो। 

  वग-दतूह(ले चेलाह(लाई $भुका कुरादिेख तका-उन खोजेका 7नै सZ दनै। � यसो हो भने,   वग-दतूह(ले 
भनेका कुरा   पb ट गरी बुi ने $यास गरौ ँन त !  

येशू जसरी   वग- जानुभयो, � यसरी नै फ�कहा1 नु7ने भएको भए, आकाशितर हरेेको हेरेकै गनु- ठीकै 
7+ D यो। 
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• ३ पद: “म फे�र आउनेछु, र ितमीह�लाई मकहाँ लैजानेछु।” 

• १८ पद: “म ितमीह�लाई टु�रा छो�नेछैनँ। म ितमीह�कहाँ आउनेछु।” 

• २३ पद: “मेरा िपताले � यसलाई !ेम गनु#�नेछ, र हामी � यसकहाँ आउनेछौ,ँ र � यससँग वास गन%छौ।ँ” 

यी तीन वाZ यका छु]ा-छु]ै अथ- 7न सZ दनै। तेNो वाZ यमा येशूले “हामी” भ+ ने शL द $योग 

गनु-भयो। � यसो भ+ नुको अथ- आफैमा& नभएर, िपता पिन आउनु7+ छ भ+ ने हो। यो लामो वृता+ तमा 

पिव& आ� मा आउनु7ने कुरा येशूले दोहोR याउनुभयो। िभ+ दा-िभ+ द ैआगमन 7ने हो त ? म िव� वास गछु-, 
यी आगमनह( सबै एउटै 7न्। पेि� तपेि� तपेि� तपेि� तकोसको 
दनमा भएको पिव� आ� माकोसको 
दनमा भएको पिव� आ� माकोसको 
दनमा भएको पिव� आ� माकोसको 
दनमा भएको पिव� आ� माको आगमन िपताको हो र को आगमन िपताको हो र को आगमन िपताको हो र को आगमन िपताको हो र 
पु�को पिन िथयो।  पु�को पिन िथयो।  पु�को पिन िथयो।  पु�को पिन िथयो।      

२ र ३ पद फे�र पढेर हेरौ:ँ “मेरा िपताको घरमा ब  ने ठाउँह( धेरै छन्। � यसो नभए, के म 

ितमीह(लाई भ+ न े िथइन, �क ितमीह(का िनि# त ठाउँ तयार पान- म गइरहछेु ? अिन गएर मैले 

ितमीह(का िनि# त ठाउँ तयार पारेपिछ म फे�र आउनेछु, र ितमीह(लाई मकहाँ लैजानेछु, र जहाँ म 

छु, � यहाँ ितमीह( पिन 7नेछौ।” 

शारी�रक (पमा येशू आV ना चेलाह(लाई छो�न ला) नुभएको िथयो। तर उहाँ र उहाँका िपता 
आएर ितनीह(मा आV ना वास  थान बनाउन ला) नुभएको िथयो। यी वास  थानह(चा5ह आकाशमा 
भएका ठूला ठूला घरह( होइनन्। वास  थान त उहाँका िव� वासीह(का ?दय 7न्, अथवा हामी नै ती 

वास  थान हौ।ँ 

“जहाँ म छु, � यहाँ ितमीह( पिन 7नेछौ”। भनेर येशूले भ+ नुभयो। याद गनु-होस्- “जहाँ म 7नेछु,” 

भनेर भ+ नुभएन तर यसो भ+ नभुयो- “जहाँ म छु”। तीन वष-अिघ गालीलमा भेट भएको �दनदिेख $भु 
येशू र उहाँका चेलाह( शारी�रक (पमा एउटै ठाउँमा िथए। आि� मक (पमा भने एउटै ठाउँमा िथएनन्। 
भेYने िबिBकै उहाँ हामीह(भ+ दा उG च 7नु7+ छ भनेर चेलाह(ले चाल पाइहाले। “जहाँ म छु, � यहाँ 

ितमीह( पिन 7नेछौ।” क  तो उदेकको $ितjा ! सोची हनेु-होस् त, मिहिमत आि� मक स� यतामा आज 7न 
पाउनु त भिवb यमा एउटा आकाशमा $ाकृितक भवन 7नुभ+ दा उBम हो। 

बादल बादल बादल बादल     
अब बादलको बारेमा िवचार गरौ।ँ बाइबलमा पाँचजना बे) ला-बे) लै M यिF लगायत येशू र उहाँको 

आगमनको स# ब+ धमा बादलको बारेमा कुरा गछ-न्। पिहलो M यिF दािनएल अगमवFा 7न् र अ( 
ितनजनाले पिन दािनएलकै �टs पणी गछ-न्।  

१. दािनएलले भने: “राती मैले मेरो दश-नमा हरेेँ, र � यहाँ मेरो सामु आकाशका बादलका साथ 

आइरहनुभएको एक जना मािनसको पु&ज  तै 7नु7+ D यो। उहाँ ती अित $ाचीनकहाँ आउनुभयो, र उहाँकै 

सामु उपि  थत गराइनुभयो” (दान ७: १३)।  
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२. येशूले भ+ नभुयो: “ितनीह(ले मािनसको पु&लाई आकाशका बादलह(मा शिF र ठूलो 

मिहमासाथ आइरहकेो दPे नेछन्” (मBी २४: ३०)।  

३. दइु जना   वग-दतूले येशू बादलमा   वग- जानुभएपिछ, भने: “गालीलका मािनस हो, ितमीह( 

�कन आकाशितर हदेc उिभरहकेा छौ? यही येशू, जो ितमीह(बाट   वग-मा लिगनुभयो, अिहले जसरी 

ितमीह(ले उहाँलाई   वग-मा जानुभएको दPे यौ, � यसरी नै उहाँ फे�र आउनु7नेछ” ($े�रत १: ११)।  

४. पावलले लेखेका छन्: “तब हामी बाँिचरहकेा र छोिड़एकाह( $भुलाई आकाशमा भेYन 

ितनीह(का साथसाथै बादलमा उठाइ लिगनेछौ”ँ (१ थेस ४: १७)। 

५. यूह+ नाले लेखेका छन्: “हरे, उहाँ बादलह(साथ आउँदै7नु7+ छ, र हरेक आँखाले उहाँलाई 

दPे नछे” ($काश १: ७)।  

यी सब ै पदह( पढ़रे $� न सोQ न सZ छौ-ँ मािनसको प&ुको आगमनमा बादलको �कन य  तो 
िवशेषता ? बादल के हो ? बादल वा तवमा बाफ अथा-त् पानीका अणुह( 7न्। िहजो आज हावाई 
जहाज़मा उ�दा बादलको बीचमा अिन � योभ+ दा झन् मािथ पिन उ�न स�क+ छ। $भु येशूको आगमनमा 
पानीको बाफको य&ो भाग 7न सZ ला त ?  

बादलको िवषयमा अझै बुi ने चेb टा गरौ।ँ बादल त चोखो पानीले बिनएका 7+ छन्। घामको 
तापमा समुx र जिमनको पानी बाफ बिन+ छ। समुxको नुिनलो पानीमा केही पिन उ4दनै र जिमनको 
पानी पिन िहलैस�र 7नसZ छ, � यो बाफ ब+ दा पानी शु[ भएर आकाशमा अिडएको 7+ छ। आकाशबाट 

सो   वG छ पानी जिमनमा परेर सृिb टलाई नयाँ जीवन �द+ छ। 

यो हामीमा परमे� वरले गनु-भएको कामको क  तो रा4ो उपमा छ ! हा4ो   वभाव समुxको 
पानीज  तो फोहोर, िवषालु, िपउनै न7ने 7+ छ। परमे� वरले आV नो $ेमको तापले हामीलाई मािथ िखचेर 
र शु[ पारेर येशूसँग   वग�य   थानह(मा बसा1 नु7+ छ। हामीज  तालाई परमे� वरले जीवन �दने चोखो 
पानी त1ु याउनु7+ छ। � यही जीवन उहाँले हामीह(बाटै अ( मािनसह(मािथ ख+ याउनु7+ छ। 

पानीको $ाकृितक बाफमा येशू आउनु7+ न। उहाँका पिव& जनह(िभ& र बािहर साथ gददै 
आउनु7+ छ। “हरे, परम$भु आV ना असSP य पिव& जनह(सँग आउनुभयो” भनेर हनेोकको अगमवाणी 

को वचन य~दाको प&मा लेिखएको छ (१४ पद)। िहwू १२:१ मा य  तो लेिखएको छ, “यसकारण 

यितका सा
ीह(को ठूलो बादलले हामीलाई घे�रराखेको 7नाले ...”। यसरी बादलसँग आउनु र पिव& 
जनह(सँग आउनु भनेके कुरा एउटै हो।  

परमे� वरको वास  थान बादलमा 7+ छ भनेर उिहलेका मािनसह(ले स# झनु   वभािवक नै हो। 
मािनसह(ले सीिमत (पमा मा& परमे� वरलाई िचने र परमे� वरले � यो सीिमत र अपूरो िवचार पूरा 
7न �दनुभयो। अिहले हामी पूण- $काश र jानको युगमा छौ।ँ अिन यसमा हामी अिघ बpनै पछ-। 
परमे� वर बादलमा रहनु7C तर बादल स+ तह( 7न् अिन स+ तह(मा परमे� वर वास गनु-7+ छ।  
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जाड़ो ठाउँमा ब  ने मािनसह( बादल लागेको � यिB _चाउँदनैन्। बादलले त िचसो पानी 1 याउँछ, 

जाड़ो 7+ छ, र जीवन धेरै नरमाइलो 7+ छ। तर इ�ाएलज  तो सुP खा र गरम दशेमा भने बादल धेरै 

s यारो कुरा 7नजा+ छ। यसले त वृिb ट 1 याउँछ, केही नउ4ने ठाउँमा उL जनी 7+ छ, ढकमr फुल फु1 छ, 

अिन जुन ठाउँमा _खोपना र मृ� युमा& िथयो � यहाँ जीवन, वृि[, र ह�रयाली दखेापछ-।  

बादल त स+ तगण दशा-उने रा4ो िच& हो। जो येशूज  ता छन् ितनीह( उहाँले गरेको काम गद-छन्। 

ितनीह( आफै   वग�य   थानह(मा रह+ छन् र पृD वीमा रहनेह(मा जीवन,   वा  D य र आिशष् 

1 याउँछन्।     

हरेक आखँाल ेउहालँाई द�े नेहरेक आखँाल ेउहालँाई द�े नेहरेक आखँाल ेउहालँाई द�े नेहरेक आखँाल ेउहालँाई द�े नछेछछछ    

“हरे उहाँ बादलहरसाथ आउँद7ैनु7+ छ र हरेक आँखाले उहाँलाई दPे नेछ” ($काश १: ७)। अनुमान 

गनु-होस्- यी वचनह( अ
रश: िलयौ ँभने, के येशू संसारका सबै ठाँउह(मा एउटै समयमा दखेापनु- 7+ छ 

? र हरेक दशेमा बादल लागेको �दन 7+ छ ? यसलाई हामीले कसरी बुi नु ? या कसैको स1 लाह 

�दएअनुसार टेिलिभनमा दखेा पनु-7+ छ ? र के िव� वका सबै मािनसले एकै साथ एउटै समयमा दPे न 

स�क+ छ ? 

यो स� य हो, �क परमे� वरसँग सबै कुरा स# भव 7+ छ, तर धेरै जसो, परमे� वरले आV नो कामलाई 

आV न ै िविध, धम-शा  & र िवचारमा सीिमत राP नु7+ छ। सारा संसारका पव-तह(मा, मैदानह(मा, 

समुxह(मा, जताततै पिन, परमे� वरले बादल लगाउन सZ नु7+ छ अिन बादलमा येशू दखेा पन- 
सZ नु7+ छ। मािनिलनुहोस् इ�ाएलमा येशू बादलमा दखेा पनु-भयो र संसारका सबै समाचार-

स# वाददाताह( � यहाँ ज# मा भए भने, ितनीह( सबैले येशूलाई आ-आV ना टेिलिभनमा एकसाथ दखेाउन 

सZ थे। परमे� वरले य  तो गराउन सZ नु7+ छ। तर परमे� वरको   वभाविसत यस $कारको काम गनE 
त�रका िम1 दनै। 

स� यचाँिह असल र महान् 7+ छ भनी म िव� वास गछु-। उहाँ बादलमा आउनु7+ छ र हरेक आँखाले 
उहाँलाई देP छ भनी म िव� वास गछु-। बादल भनेको ती स+ तगण 7न् जसलाई $भुले पुण- (पले शु[ 
  वG छ पा�रसZ नुभएको छ, जोह( िव� वास गरेर पूरै बदली भइसकेका छन् र उचािलएर   वग�य 
  थानह(मा बिससकेका छन्। 

केही ;ीकह( आएर �फिलप र अि+ xयासलाई भने, “हजुर, हामी येशूलाई देP न चाह+ छौ।ँ” यसको 

जानकारी पाएर येशूले भ+ नुभयो, (यूह+ ना १२:२४) “साँG चै म ितमीह(लाई भ+ दछु, ग7ँको दाना 

माटोमा परेर मरेन भने � यो एZ लो रह+ छ। तर � यो मR यो भने � यसले धेरै फल फलाउँछ।” जिमनमा 

खसेर मनE पिहलो दाना येशू 7नु7+ छ, अिन � यसपिछ धेरै गुणा बpता फलेकाचा5ह येशूमािथ िव� वास 

गरेर प�रवtतत भएका स+ तानह( 7न्। गालीलको नासरतका येशूबाट परमे� वर संसारमा $कट 
7नुभयो। उहाँ अझै के चाहनु7+ छ र कसरी $कट 7नु7+ छ ? $� येक नर र नारीमा, बुढ़ा-पाकामा, 


