सेभेथ-डे ए भे टःटवादका झूटा िशाह - भाग
५
डे वड लाउड

झूटा िशा #५ -- एलेन ाइट भवंयदिशका िथइन ्
सेभेथ-डे ए भे टःटवादले एलेन ाइट भवंयदिशका िथइन ् भने वास रादछ। उनीह#का लेखह#बाट स&किलत
िन)निल खत उ*रणह#लाई वचार गर/:
"ौीमती एलेन जी. ाइटले भवंयवाणीको सकली वरदानको अयास गद िथन ् भनेर सेभे थ-डे ए#भे$ टःटवादले
व&ास रा'दछ। परमे&रले उनीिसत ई&र-य दशनह0मा अनुमहसाथ ब4नुभयो र परमे&रले उनी5ारा आ7नो
म8डलीलाई ूेरणापूण स दे शह0 पठाउनुभयो। ...उनी एक आ$<मक अगुवा र अमज िनमाता र पथूदशक भएक=
नाताले सेभे थ-डे ए#भे$ टःट म8डली उनीूित ऋणी छ। यसका अगुवाह0ले आ<माह0 $ज?े अिधकांश मा8डिलक
Bबयाकलापह0मा परमे&रका यी दासीका भवंयदशनह0 भनेर व&ास गDरएका कुराह0माफत शुFदे $ख नै अगुवाइ
पाएका हन
ु "् (D.A. Delafield, Ellen G. White and the Seventh-day Adventist Church, pp. 2, 10-11).
"मोशा, पावल र यूह नालाई ूेरणा ूदान गनुहु ने पवऽ आ<माले ाइट Bदद-लाई पिन ूेरणा ूदान गनुभयो।
भवंयवJाह0को ूेरणा एउटै हु छ" (The Spirit of Prophecy Treasure Chest, p. 30)।
"एलेन

ाइट पुःतकह0लाई एउटा टे िलःकोप [दरदशK
य ऽ] िसत दाँ$जएको छ जसले परमे&रको वचनमा ूकट
ू
गDरएका ई&र-य योजनाह0को दशनलाई वशाल 0पमा ूकट गDरBद छ" (Ellen G. White and the Seventh-day
Adventist Church, p. 34)।
"हामी व&ास गद छN, यी स दे शह0लाई हरे क व&ासीले Oढतापूवक पQयाउनुपछ। बाइबलपिछ र <यसिसतको
ूसRगमा ितनीह0लाई पSनुपछ र अTययन गनुपछ । पवऽ अिभलेखमािथ ितनीह0ले चहBकलो गर- ूकाश पाद छन ्
(Prophetic Guidance, Lesson 16, p. 60)।
"अगमवाणीको आ<माका लेखोटह0लाई समम0पमा नै ःवीकार गDरनुपछ भनेर एक0पताले माग गद छ। एक
भागलाई ःवीकार गरे र अकU भागलाई इ कार गनुको औिच<य दे खाउन हामी सWदै नN। जःतै, ौीमती ाइटका
Bकताबह0मTयेबाट भJपरक चDरऽको Bकताबलाई चाBहँ ःवीकार गनु तर िशXा, नैितकता वा ःवःYय मानद8डका
बारे मा उहाँले ले'नुभएका कुरामािथ ूZ उठाउनु भनेको एक भागलाई ःवीकार गरे र अकU भागलाई इ कार गनु
हो" (Prophetic Guidance, Lesson 18, p. 70)।

बाइबलले के भदछ?
१) ौीमती ाइटले यःता िशाह िसकाइन ् जोचा हँ नयाँ िनयमको ूकाशिसत मेल खाँदैनन।् यशैया ८:२० र रोमी
१६:१७-१८ प:नुहोस।् कुनै समूहले धेरैओटा स?य िश@ाह# अँगालेको छ भदै मा ?यसका झूटा िश@ाह#ूित हामीले
आँखा िच)लनुपछ भने होइन। इसाईमतका झूटा नFकलह#लाई हे दा ितनीह# जHहले पिन स?य र झूटको कुिमौण
भएको हामी पाउँ दछ/। गलातीका झूटा िश@कह# धेरैजसो िश@ाह#मा शाJस)मत नै िथए भने बु झछ। ऽएकता,
भीMको ईर?व, बौOरउठाइ र बाइबलको ईरQय ूेरणाको स)बधमा उनीह#को िश@ा शाJस)मत िथएन भने कुनै
आधार पाइन, तर पावलको सुसमाचारमा उनीह#को थप-थाप गनR कायले उनीह#मािथ परे मरकै ौाप Sयायो (गलाती
१:८-९)। भने हो भने, सतहमा शाJस)मत दे खएकाले नै उनीह# झनै खतरनाक िथए। मूसा मानR वष क)तीमा ९५%

अहािनकारक हछ।
ु
जुन िश@ा हामीले िसकेका छ/, ?यसको वपOरत फाटो Sयाउने र ठFकर खुवानेह#लाई िचिनराख र ितनीह#बाट टाढा
बस भनेर हामीलाई रोमी १६:१७ ले चेताउनी Hदँ दछ। सेभेथ-डे ए भे टःटवाद यस कुराको दोषी छ। मृ?यु, वौाम-Hदन,
नरक, भीMको वतमानकािलन सेवाकाय, मोशाको Zयवःथा, म[डलीमा Jीको ःथान, अ तम Hदनह# आHद वषयमा
ूेOरतह#ले िसकाएका िश@ाको वपOरत सेभेथ-डे ए भे टःटवादले फाटो Sयाउने काम गद छ।
२) एलेन ाइटले आ+नै कुरा काटे ; उनी एक कपट/ िथइन।्
दइटा
उदाहरणह#लाई वचार गर/:
ु

ीहले गर-गहना लाउनुहँु दैन भनेर ितनले िसकाइन।्
"गर-गहना र हर ूकारको आभूषणको ूदशनीदे $ख अलग रहे को साधा पBहरन नै हाॆो व&ासलाई सुहाउने कुरा
हो" (White, Testimonies, vol. 3, p. 366)।

एलेन ाइटले आ\नै िश@ालाई पालना गOरनन।् ितनले सेता मणीह# जHडएका महँ गा सुइराह# (broaches) र िसब^ह#
जःता गरगहना लगाइन।् "के एलेन ाइटले गरगहना लगाइन?"
् (Did Ellen White Wear Jewelry?) भने लेखमा एस.
FलभSया[ड र डQ. ए[डसनले यस त_यको दःतावेजीकरण गरे का छन ्
(http://www.ellenwhiteexposed.com/contra7.htm)।

फोटोमाफ मूितपूजा हो भनेर ितनले िसकाइन।्
"फोटो बनाउने र लेनदे न गन] काम एक Bकिसमको मूितपूजा हो। हाॆो O^दे $ख ःवगलाई छे Wनका लािग शैतानले
याएस_म गDररहे को छ। िचऽ-मूितह0 बनाएर उसलाई हामी म`त नगरN" (White, Messages to Young People, p.
316)।

आ\नै िश@ाको वपOरत, ौीमती ाइट फोटो खँिचनका लािग बार)बार ूःतुत हनु
ु भयो।
३) 2ीहले पु3षहलाई िसकाउनुहुँ दैन न ता उनीहमािथ अिधकार गनु9 नै ह:छ।
म[डलीह#को नेत?ृ व गन परमेरले
ु
Jीह#लाई होइन पु`षह#लाई बोलाउनुहु छ (१ ितमोथी २:११-१२)। ूेOरतह#मaयेमा Jी कोहQ िथएनन ् र Jीह# पाःटरएSडरह# बन योbय हँु दैनन ् (१ ितमोथी ३:१-२; तीतस १:५-६)। एलेन ाइटले यी आdाह#को ठeक वपOरतमा जीवन
बताइन।् सेभेथ-डे ए भे टःट म[डलीको वकासबममा उनी एक ूमुख Zयf?व िथइन।् उनले पु`षह#का ठू ला
जमातह#लाई स)बोधन गOरन।्
४) यस युगका लािग अगमवाणीको सकली वरदानको उ>े ँय पूरा भइसकेपिछ यो ब:द हने
ु छ भनेर प हCयै उCलेख
भएको िथयो।
"ूेम कBह4यै ट4दै न। तर चाहे भवंयवाणीह होऊन,् ती बतेर जानेछन;् चाहे भाषाह0 होऊन,् ती ब द हने
ु छन;्
चाहे bान होस,् <यो बतेर जानेछ। Bकनभने हाॆो bान अधुरो छ, अिन हाॆो भवंयवाणी अधुरो छ। तर जब
िसcचाBहँ आउँ छ, तब जो अधुरो, <यो हटाइनेछ" (१ कोDर थी १३:८-१०)।

पHहलो कोOरथी ते॑/ अaयायको ूस&ग आ ?मक वरदानह#को हो। बा॑/दे ख चौध/ अaयायह#स)मको पूरै ख[डले
यसैको चचा गदछ। १ कोOरथी १३:८-१० ले अगमवाणी, dान र अयभाषा जःता ूकाशक^य वरदानह#को चचा गदछ

जुन वरदानह#hारा परमेरले शु`का म[डलीह#िसत बोSनुभयो। यी वरदानह#ले ितनको ईरQय उ*े ँय पूरा
गOरसकेपिछ बतेर जानेवाला िथए जसरQ वगतका युगह#मा पिन ितनीह#िसत स)ब धत परमेरबाटका अय तjवह#
पिन बतेर गएका छन।्
भवंयवाणीह# बतेर जानेछन ् भनेर बाइबलले बताएको त छ, तर ूk उlछ, ?यो कHहले भयो त? यसको जवाफ एफेसी
२:२० मा भेHटछ। यस पदले भवंयवfाह# र ूेOरतह#लाई एउटै समूहमा समावेश गरे को छ र उनीह#ले म[डलीको
जग बसाSने काम गरे को हो भने कुरा बताएको छ। उनीह#ले सुसमाचार ूचार गरे , शु`का म[डलीह# ःथापना गरे र
परमेरको ूेरणा पाएर नयाँ िनयम लेखे। तब उनीह#ले गनुपनR काम पूरा भयो। जग बिलयो गरQ बसािलयो र
उनीह#को अब खाँचो रहे न। जसरQ आज शु`का जःतै ूेOरतह# एउटै छै नन,् ?यसरQ नै आज ईरQय ूकाश ूाmत गनR र
ूकािशत गनR भवंयवfाह# पिन छै नन।् यस अथमा "भवंयवाणीह#" "बतेर" गए।
एलेन ाइटिसत नयाँ िनयमको जःतै भवंयवाणीको वरदान हनै
ु सFदै न_यो HकनHक ूेOरतह# र भवंयवfाह# जब
बतेर गए र बाइबल लेnे काम पूरा भयो ?यितखेर भवंयवfाको वरदान पिन बतेर गयो।
इसाई वास ूेOरतह#कै समयमा पवऽ जनह#लाई एकैचोHट सदाका िन )त सु )पएको िथयो (यहदा
ू ३)। ?यसमा कुनै
कुरा थपनुहु न, ?यसलाई अदलबदल गOरनुहु न। ब`, ?यसैका िन )त संघष गOरनुपछ । "परमेरको जन हरे क असल
कामका िन )त पूण #फले सुस qजत भई िसr होओस"् (२ ितमोथी ३:१६-१७) भनेर पवऽ आ?माले आवँयक सबै कुरा
HदइसFनुभएको छ। यस कुराले पूण #पमा Hदइएको पवऽ-शाJह#लाई जनाइरहे को छ जसको अ तम पुःतकको
अ तम अaयायमा आएर एउटा छाप लगाइएको पाइछ जसले परमेरबाट कुनै नयाँ वा ताजा वचन पाएको छु भनेर
दाबी गनR सबै मािनसह#लाई ?यसो नगनालाई कडा चेताउनी Hदँ दछ (ूकाश २२:१८-१९)।
के ौीमती ाइटले बाइबलमा भएका कुराह#मा थप-थाप गनR काम गOरन?् ूार )भक लेखह# (Early Writings, पृs १४२०), नाम गरे को उनको पुःतकमा एउटै दशनमा उनले यी कुराह# थmने काम गOरन:् येशूको केश मुिा मुिा परे को र
कुमस)मको छ र उहाँको तुरहQ चाँदQको छ भनेर उनले ले खन।् ःवगस)म उFलन सात Hदन लाbछ भनेर उनले ले खन।्
#खका फेदह# पारदशv सुनले बनेको, फलचाHहँ सुन र चाँदQको िमौणले बेनको जःतै दे खएको, चाँदQ जःतैले बनेका
घरह#, मोती जHडएका ख)बाह#, सुनका तखताह#, फुलैफूलका मैदानह#, पखेटा भएका "स-सानाह#" १,४४,००० का नाउँ
ु
कुँHदएका ढ&गाका
पाटQह# र धेरै माइल लामो चाँदQको टे बुलको वणन उनले गरे क^ छन।्
परमेरले शैतानलाई @मा ूदानको ूःताव राnुभयो (The Great Controversy, pp. 495-96), सपका पखेटा िथए
(Spiritual Gifts, vol 3, pp. 39-40), हनोकको अनुहार qयोितमय िथयो (Spiritual Gifts, vol. 3, p. 57), ःवगदतह#
ू
आफूिसत सुनका पwीह# (cards) बोFछन ् (Early Writings, p. 39) भनेर उनले लेखे।
एलेन ाइटका दशनह#ले बाइबलका भवंयवाणीह#मा थप-थाप गनR काम गxयो भने कुरामा कुनै श&का छै न। यस
युगका लािग बाइबललाई नै परमेरको अ तम वचनको #पमा ःवीकार नगनRह#ले झूटा दशनह# र भवंयवाणीह#
माफत अकy वचन पाइरहनेछन।् सेभेथ-डे ए भे टःटवाद यहQ ठू लो ॅमको उपज हो।
५) एलेन ाइटका भवंयवाणीह पूरा भएनन।् Zयवःथा १८:२२ मा हे नुहोस।्
सेभेथ-डे ए भे टजम र एलेन ाइटका लेखह# (Seventh-day Adventism and the Writings of Ellen White) नाम गरे को
पुःतकमा जे. माक माHट न (J. Mark Martin) ले ौीमती ाइटले ूकाशन गरे क^ थुूै झूटा भवंयवाणीह#को अिभलेख
राखेका छन ् जसमा िन)न कुराह# समेत उSलेख छन:्

पुरानो यशलेम क%ह&यै पुनःिनमाण हने
ु छैन

"मैले यो पिन दे खh, पुरानो य0शलेम कBह4यै पुनःिनमाण हने
ु छैन; अिन ज_मा पाDरने समयका लािग ूभुका
स तानका मनह0लाई यी कुराह0ितर लैजान शैतानले आफूले याएस_म ूयास गदj िथयो" (Early Writings, p. 75)।

तर वाःतवमा, १९४८ मा इॐाएलको वतमान रा|को जम भएदे ख यता पुरानो य#शलेम Zयापक#पमा पुनःिनमाण
भएको छ।

सन ् १८५६ मा बाँिचरहे का ए1भे23टःटहले येशूको पुनःआगमन दे 6ेछन ्
मई १८५६ मा [अमेOरकाको] िमिशगन रा|को ~याटल Hबकमा भएको एउटा सभामा एलेन ाइटले ?यहाँ उप ःथतमaये
केहQ Zयfह# "येशूको आगमनको घडQमा बदली हनका
लािग संसारमा रHहरहनेछन"् (Testimonies for the Church, vol.
ु
1, pp. 131-132)।

बेलायतले संयु8 रा9य अमे;रकामािथ आबमण गन>छ
"...बेलायतले जब युcको घोषणा गन]छ, तब सबै राlह0को आ-आ7नै ःवाथ पूरा गन चाहनेछ, अिन <यहाँ mयापक
युc र mयापक गडबड हने
ु छ। ...यो राl [संयुJ राnय अमेDरका] धूलोस_मै होooयाइनेछ" (Testimonies for the
Church, vol 1, p. 259)।

तर वाःतवमा, बेलायतले युrको घोषणा गरे न र संयुf राqय अमेOरका धूलोस)मै होयाइएन।
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