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Judgment)

येशू, उहाँलाई ःवीकार गन�ह�का काम तथा �वचारह�को अिभलेखह�को  याियक छान�वन गना"लाई
ःवग"को महाप�वऽ ःथानिभऽ पःनुभएको छ भनेर एलेन 'ाइटले िसकाए। उ, इ साफ दस आ0ामा
आधा2रत हु छ अरे र ियनै मापद4डले ू7येक 8य�,को च2रऽको जाँच ग2र छ र उनको अन त ग त8य
िनधा"रण ग2र छ अरे। यस  याियक छान�वनको कालख4डमा �व;भ2र सुसमाचार ूचार गना"लाई
परमे;रले सेभे थ-डे ए=भे> टःट चच"लाई ःथापना गनु"भएको हो अरे। छान�वनको काम स?कएपिछ भीA
संसारमा फे2र आउनुहुनेछ, दAुह�लाई नाश गनु"हुनेछ, मु�, पाएकाह� (7यसबेलासEम िचहानमा
सुितरहेको अवःथाबाट) बौराइनेछन,् र सबै पाप शैतानलाई बोकाइनेछ अरे।

"हरेक मािनसका कामलाई परमे�रका सामु पूनरावलोकन ग�र�छ र ू�येक कुरा �व�ासयो�य
भएको वा नभएको कुराको अिभलेख ग�र�छ। एक-एक गलत वचन, ःवाथ(पूण( काम, अधुरो
कत(+य-पालना, र हरेक गो,य पाप र आड/बरलाई भय1कर �वःततृ 3पमा 4कटान गर6 ःवग(का
पुःतकह3मा ू�येक +य�7को नामसँगै अिभलेख ग�र�छ... मािनसका च�रऽ र जीवनको �याियक
जाँच ग�रने मापद?ड चा4हँ परमे�रको +यवःथा हुनेछ। ...ू�येकको नाम �यहाँ उAलेख ग�र�छ,
ू�येक मािमलालाई िनयालेर जाँिच�छ। नामह3 ःवीकृत या अःवीकृत हु�छन।् पCाDाप नग�रएका
र Eमा नपाएका भनी कसैका पापह3 अिभलेखका पुःतकह3मा बाँकF नै रहेका भे4टए भने ितनका
नामह3 जीवनको पुःतकदेGख मेटाइनेछन ्र ितनीह3का सुकम(ह3का अिभलेखलाई परमे�रको
स/झनाको पुःतकदेGख मेटाइनेछन।् ...जस-जसले पापबाट साँJचै पCाDाप गरेका छन,् र
आफूह3को ूायGCतकार6 बिलदानको 3पमा भीMको रगतलाई �व�ासNारा दाबी गरेका छन,् जसका
नामसँगै Eमा पाएको भ�ने उAलेख ःवग(का पुःतकह3मा छन ्भने, ितनीह3 भीMको धािम(कताको
भागीदार भएका छन ्भने र ितनका च�रऽह3 परमे�रको +यवःथािसत बराबर भएको भे4टए भने
ितनीह3का पापह3 मेटाइनेछन ्र ितनीह3 चा4हँ अन�त जीवनको यो�य ठहराइनेछन।् ...पCाDाप
नग�रएका र प�र�याग नग�रएका पापह3 Eमा ग�रनेछैनन ्र अिभलेखका पुःतकह3बाट
मेटाइनेछैनन,् तर बP तीचा4हँ परमे�रको 4दनमा पापीका �वPQमा गवाह6ःव3प खडा हुनेछन"्
(एलेन Sाइट, द मेट क�शोभसV, पWृ ४२४-४२५, ४२८)।

"मेरका धमV जनह3 �यायको 4दन नआइपुगेस/म बौरेर उठाइनेछैनन ्जुनबेला ितनीह3 'जीवनको
बौ�रउठाई' को यो�य ठहराइनेछन।् तसथ( �याियक छान�वनमा उनीह3को अिभलेखह3को जाँच
ग�रँदा र उनीह3को मािमलाको फैसला ग�रँदा उनीह3 +य�7गत 3पमा �यहाँ उपGःथत हुनेछैनन।्
...सबैको जाँच ग�रनुपन_ हु�छ र कुनै दाग वा चाउर6 वा �यःतो कुनै कुरा पिन नभएको
भे`टाइनुपन_ हु�छ। ...�याियक छान�वनको काम जब ब�द हु�छ, जीवन या मृ�युका लािग सबैको
ग�त+य िनधा(रण भइसकेको हुनेछ" (एलेन Sाइट, द मेट क�शोभसV, पWृ ४३१-४३२)।

"�याियक छान�वन जब ब�द हु�छ, तब भीM आउनुहुनेछ, र हरेकलाई उसको कामअनुसारको
ूितफल 4दनलाई उहाँिसत आcनो इनाम हुनेछ। ...भीMले पापको शुPआतकता( र पाप गन(लाई
उeसाउने शैतानमािथ यी सबै पापह3लाई हािल4दनुहुनेछ। इॐाएलका पापह3 बोeने बिलको
बोकालाई 'एकलास ठाउँमा' पठाइ�gयो (लेवी १६:२२); �यसर6 नै, परमे�रका जनह3लाई पाप गन(



उeसाएका ती सबै पापह3को दोष बोकेर शैतान एक हजार वष(स/म पgृवीमा ब�द6 गराइनेछ
जुनचा4हँ �यसबेला उजाड हुनेछ, बािस�दार4हत हुनेछ, अिन अ�तमा सबै दMुह3लाई नM पान_
आगोमा उसले पापको पूण( द?ड भो�नेछ" (एलेन Sाइट, द मेट क�शोभसV, पWृ ४२७)।

बाइबलले के भ	दछ?

१) �व�ासीलाई दस आ�ा�ारा �याय ग�रनेछैन र उसको सेवा ःवीकारयो�य नभे!टएको ख%डमा
उसले आ'नो मु�) गुमाउनेछैन। �व;ासीिसत अन त जीवन छ (यूह ना ३:१६)। ऊ म7ृयुबाट
जीवनमा स2रसकेको छ (यूह ना ५:२४)। ऊ भीAमा सुर>Rत छ र परमे;रको म?हमाको आशामा खडा
छ र 7यसमा आन द मनाउँदछ (रोमी ५:१-२)। भ�वंयको आउनेवाला बोधको उसलाई कुनै डर छैन
?कन?क ऊ भीAमा पूण" छ (रोमी ५:९)। उसका पापको सबै द4ड भीAमािथ हािलयो र ऊ चा?हँ सदाका
लािग मु, छ। �व;ासीको अधम"लाई भीAले आफैमािथ िलनुभयो र �व;ासीलाई भीAले आVनै धािम"कता
ूदान गनु"भयो (२ को2र थी ५:२१)।

िनEन ख4डह�मा बयान ग2रएको  याय र सेभे थ-डे एडभे> टजEको  याियक छान�वनका बीचका केहW
महXवपूण" िभ नताह�लाई �वचार गनु"होस:्

भी,ले गनु-हुने �व�ासीह/को �यायले उनीह/को मु�)को िनधा-रण गन3 होइन। १ को2र थी ३
को  यायमा खडा हुनेह� उनीह�ले मु�, पाउने हुन ्?क होइनन ्भ ने कुराको िनधा"रण ग2रनलाई
होइन तर उनीह�ले मु�, पाइसकेका हुनाले 7यहाँ खडा हुनेछन।् १ को2र थी ३ मा  याय ग2रनेह�
ितनीह� हुन ्जसले आVनो जीवनलाई मजबुत जग येशू भीAमािथ बसालेका छन ्(१ को2र थी
३:११-१२)।

1.

�व�ासीको �यायको प�रणामःव/प उसले द%ड पाउँदैन, पीडा भो�दैन न ता ऊ
परमे�रदे9ख अलग नै पा�र�छ। जुन �व;ासीह�का कामह� जाँिचदा अयोYय ठह2र छन ्
ितनीह�लाई शम" हुनेछ र इनाम गुमाउनेछन ्तर मु�, गुमाउनेछैनन।् "कसैको काम जिलजा छ
भने उसले हािन भोYनेछ; तर ऊ आफैचा?हँ बाँ[नेछ, तर आगोबाट उEकेजःतो" (१ को2र थी ३:१५)।
हामीलाई योभ दा ःपA अिभ8य�, अक\ चा?ह छ र?

2.

साथै, �व�ासी जन आ'ना ूभुको सामु >य�)गत /पमै देखा पन3छन।् "?कन?क...हामी सबै
भीAको  यायआसनका सामु देखा पनु"पछ"" (२ को2र थी ५:१०)। एडभे> टःटवाद अनुसार
�व;ासीको  याय ऊ पृ^वीमा रहँदा वा िचहानमा सुितरहेको बखतमा सन ्१८४४ र दोॐो आगमनको
बीचको अविधमा ःवगaय महाप�वऽःथानको िभऽप>bट ग2र छ। ूे2रत पावलले िसकाएको कुरा
यो होइन।

3.

२) लेवी १६ अBयायको बिलको बोकालाई शैतानको अथ- लाउनु अबाइबलीय हो। ूाय>cतको
?दनका बोकाह� -- एउटा मा2रने र अक\ एकलासमा छा?डने -- दवैु ूभु येशू भीAका ूतीक हुन।्
मा2रने बोकाले भीAको ूाय>cतको काय"लाई िचऽण गद"छ: यो एक रगतको बिलदान हो। छा?डने बोकाले
भीAको ूाय>cत काय" पया"d त िथयो भ ने कुरा दशा"उँछ: यो एकैचोटW सदाका लािग पूण"�पमा िसe
काय" िथयो। बिलको बोकालाई शैतानको अथ" लाउनु ई;र-िन दा हो। एडभे> टःटवादले यो िसeा तको
पु�A प�वऽ शाfको ठgक-ठgक अथ" लाउने काय"hारा भेbदैन, तर एलेन 'ाइटका दश"नह�मा भेbदछ;
उनीह�ले बाइबलको ूकाशमा थdने काम गरेका छन ्भ ने यो पिन अक\ उदाहरण हो।
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