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    ३३३३    

सेभे�थ-डे ए�भेि�ट�ट (Seventh-day Adventist )  स��दायको सु�आत सन् १८६० मा 
अमे'रकाबाट भएको हो। नेपालीमा "सेभे�थ-डे" को अथ- "सात. /दन" 0�छ र यसले शिनवारको 
/दनलाई आराधनाको /दन मा5े कुरालाई इि7गत गद-छ। "ए�भेि�ट�ट" को अथ-चा:ह 
"आगमनवादी" 0�छ र यसले �भुको आगमनको घोषणा गन-का लािग परमे>रले उनीह@लाई 
चु5ुभएको हो भ5े उनीह@को िव>ासलाई जनाउँदछ। िव>भ'रमा उनीह@को स7Cया १ करोड 
५० लाख रहेको छ। उनीह@का ६१,००० चच-ह@ २०३ राHह@मा छन्। 

सभेे�थसभेे�थसभेे�थसभेे�थ----ड ेए�भेि�ट�टवादको इितहासड ेए�भेि�ट�टवादको इितहासड ेए�भेि�ट�टवादको इितहासड ेए�भेि�ट�टवादको इितहास    

सेभे�थ-डे ए�भेि�टजमको शु�आत सन् १८०० ताकाको "पुनरागमन लहर" सँगै भएको हो। सन् 
१८१८ मा िविलयम िमलर (William Miller) नामक एक JयािKटL �चारकले संसारमा 
NीLको पुनरागमन सन् १८४३ मा 0नेछ भ5े िनPकष- िनकाले। Qयो गलत सािबत भएपिछ ितनल े
िमित बदलेर अRटुवर २२, १८४४ लाई पुनरागमनको िमित ठहराए। ितनको यस /किसमको 
िव>ास खास गरी दिनयलको पु�तकको गलत TाCयामा आधा'रत िथयो (जसअनुसार उनले 
अगमवाणीको एक /दनलाई इितहासको एक वष-िसत बराबर भएको ठानेका िथए)। दस. हजार 
मािनसले िमलरलाई पVाए अिन Qयस उWेजनापूण- माहोलमा अनेक थरीका समूह पैदा भए 
जसमा सबका सब नै NीLको िनकट आगमनको �ितYा गदZिथए। 

सन् १८४४ पिछ िमलरले िमित िनधा-रण गन[ कामलाई प'रQयाग गरी आ\नो भूल �वीकार गरे, 
तर ितनका कितपय अनुयायीह@ भने सेभे�थ-डे ए�भेि�ट�टवादको �थापना गन-प'] लागे। 

सन् १८४४ मा जे�स ^वाइट (James White), जोसेफ बेइ`स (Joseph Bates) आ/दले 
िवaाम /दन (शिनवार) पालन गन[ अbयासको थालनी गरे र पचा-ह@ माफ- त आ\ना िवचारलाई 
�कािशत गरे। 

साथै उनीह@ले १७ वषdया एलेन हाम-न (Ellen Harmon) का दश-नह@लाई पVाए। 
परमे>रले ितनलाई सन् १८४४ को अRटुवरमा "�याियक छानिबन" ("investigative 
judgment") का लािग येशू �वग-ि�थत महापिवe�थानिभe �वेश गनु-भएको कुरा दखेाउनुभयो 
भनी ितनले दाबी गरीन्। यो नै ए�भेि�ट�ट चच-को आधारभूत िशYा हो। कस-कसले उfार पाउने र 
को-कोचा:ह नL 0ने भ5े कुराको िनधो गन[ उgेhयमा येशूले एक -एकको लेखा छानिबन गन- 
थाiनुभएको छ भनेर एलेनले िसकाए। �काश १४:९-१२ को "तेlो �वग-दतूको स�दशे" का बारेमा 
आफूले एउटा दश-न पाएकm भनेर पिन ितनले दाबी गरीन्। ितनका अनुसार आइतवारको /दनमा 
आराधना गन[ कामचा:ह पशु (NीL िवरोधी) को िच�ह हो र आइतवार आराधना गन[ह@ले दnड 
पाउनेछन्। ितनका अनुसार परमे>रका आoा पालन गन[ह@चा:ह अि�तम /दनह@मा िवaाम /दन 



४४४४ सभे ेथसभे ेथसभे ेथसभे ेथ-डे एडभिे ट$ट चच�का झूटा िश'ाह)डे एडभिे ट$ट चच�का झूटा िश'ाह)डे एडभिे ट$ट चच�का झूटा िश'ाह)डे एडभिे ट$ट चच�का झूटा िश'ाह) 

पालन गन[ह@ 0न्। सेभे�थ-डे ए�भेि�ट�टह@ले आ\नो नाउँको आधार यसैलाई बनाएका छन्। 
ितनीह@ आफूलाई िवaाम /दन पालन गन[ र NीLको आगमनको बाटो तयार पान[ अि�तम /दनको 
मnडली भएको दाबी गछ-न्। 

सन् १८४६ मा एलेन हाम-नल े जे�स ^वाइटिसत िबवाह गरे र ती दईुजना सेभे�थ-डे 
ए�भेि�ट�टका मुCय अगुवाह@ बने। सन् १८४४ दिेख १९१५ को अिविधिभeमा aीमित 
^वाइटले २,००० ओटा दश-न र सपनाह@ दखेे अरे। आ\ना दश-नह@लाई िलिखत @पमा संरिYत 
ग'रन आoा ग'रएको भ5े दाबी गदZ ितनले १००,००० भ�दा बढी प5ाका ह�तलेखह@ 
िनकािलन्। 

सेभे�थ-डे ए�भेि�ट�टको नेतृQव वग-ले आ\नो िव>ासको एउटै आधार बाइबल नै भएको दाबी 
गछ-न् तर वा�तिवक कुरा के हो भने एलेन ^वाइट (Ellen White) िवना सेभे�थ-डे 
ए�भेि�टजमको अि�तQव नै 0नेिथएन। 

तसथ-, ए�भेि�टजमको लहर शु�देिख नै अबाइबलीय भएको हामी दCेदछ.। यसको नेतृQव एउटी 
मिहलाsारा ग'रयो जुनचा:ह पिवe शाtले िनषेध गरेको छ (१ ितमोथी २:१२) अिन यसले 
NीLको आगमन 0ने िमित तोu खोvयो जुन पिन िनषेिधत कुरा हो। 

“तर Qयस /दन र Qयस घडीको िवषयमा कसैले जा�दनै, अह,ँ �वग-का दतूह@ले पिन 
जा�दनैन्, तर मेरा िपताले माe” (मWी २४:३६)। 

“यसकारण जागा रहो, /कनभने ितमीह@का �भु कुन घडी आउँछन्, सो ितमीह@ 
जा�दनै.” (मWी २४:४२)। 

“यसकारण ितमीह@ पिन तयार बस; /कनभने मानसका पुe ितमीह@ले सोzद ैनसोचेको 
घडीमा आउँछन्” (मWी २४:४४)। 

“तर Qयस /दन र Qयस घडीको िवषयमा कसैले जा�दनै, न ता �वग-मा 0ने दतूह@ले, न 
पुeले, तर िपताले माe। ितमीह@ले होिसयार बस, जागा रहो र �ाथ-ना गर; /कन/क Qयो 
समय किहले 0�छ, ितमीह@ जा�दैनौ” (मकू- स १३:३२-३३)। 

“िपताले आ\नै अिधकारमा रा|ुमभएका समयह@ वा घडीह@को िवषयमा जा5े काम 
ितमीह@को होइन” (�े'रत १:७)। 

NीLको आगमन स�ब�धी बाइबलले ��टै िसकाएको कुरालाई बेवा�ता गरेकाले ए�भेि�ट�टह@ 
}म माग-मा झन् झन् अिघ ब�द ैगए। 

३३३३३३३३ सभे ेथसभे ेथसभे ेथसभे ेथ-डे एडभिे ट$ट चच�का झूटा िश'ाह)डे एडभिे ट$ट चच�का झूटा िश'ाह)डे एडभिे ट$ट चच�का झूटा िश'ाह)डे एडभिे ट$ट चच�का झूटा िश'ाह) 

"नाना �कारका र अनौठा िशYाह@sारा यता र उता नलिगओ; /कन/क अनु�हsारा 
�दय ि�थर 0नु असल कुरा हो; खानेकुराह@sारा होइन, जसsारा ितनमा भागी 
0नेह@लाई कुनै फाइदा भएन" (िह�ू १३:९)। 

मुि� र आिQमक जीवन तपा�को भोजनले िनधा-'रत 0ने होइनन् तर तपा�ले NीLको अनु�हको 
सुसमाचारको अधीनमा आफूलाई सु�पनुभएको छ या छैन भ5े कुराले िनधा-'रत 0ने 0न्। मासुह@ 
र िवशेष आहारको िशYा भनेको अनौठो र अबाइबलीय िशYा हो! 

१८६३ मा उनले दखेेका दश-नका आधारमा मांसहारी भोजनको िव�fमा उनको आ\नै िशYाको 
बाबजुद पिन एलेन ^वाइटले आ\नो �ायः बाँकm जीवनभ'र नै मासु खाइरिहन्। यसलाई िव�तृत 
@पमा अिभलेख ग'रएको छ (अ7�ेजीमा) िन� वेबपृ�मा: "Oysters and Herrings" by 
M. Chugg and D. Anderson, http://www.ellenwhiteexposed.com/
contra6.htm. 



३२३२३२३२ सभे ेथसभे ेथसभे ेथसभे ेथ-डे एडभिे ट$ट चच�का झूटा िश'ाह)डे एडभिे ट$ट चच�का झूटा िश'ाह)डे एडभिे ट$ट चच�का झूटा िश'ाह)डे एडभिे ट$ट चच�का झूटा िश'ाह) 

लागु 0ँदनैन् भ5े िशYा पeुसलाई िसकाइयो (�े'रत १०:९-१६)। यस कुराको सQयतालाई जोड 
/दनका लािग उसलाई "उठ पeुस, मार र खाऊ" भ5े आoा तीतीन पटक दोहोराइयो। यस खnड 
एRलैले पिन िन� दाबीह@लाई झूटो सािबत गछ-: Tव�थाअ�तग-तका खानेकुरा स�ब�धी 
�ितब�धह@ नयाँ िनयम मnडलीह@मा लागु 0�छ भ5े दाबी, Tव�थाअ�तग-तका खानेकुरा 
स�ब�धी �ितब�धह@ �वा��यको आधारमा /दइएका िथए भ5े दाबी (Qयसो भएको भए त 
परमे>रले ितनलाई आजस�मै जारी रा|ु0ने�यो), मासु खानु �वा��यकर होइन भ5े दाबी, 
शाकाहारीवाद उQकृL अbयास हो भ5े दाबी, र पशुह@लाई मानु- िनद-यी काम हो भ5े दाबी। 

दोlो, नयाँ िनयमको �ब�धमा भोजनको िवषय पूण-@पले Tि�गत �वत�eता अ�तग-त पद-छ 
भ5े कुरा िसकाइएको छ (रोमी १४:१-६) र य�ता िवषयमा हामीले अ@लाई �याय गन- 0दँनै 
भनेर िसकाइएको छ (रोमी १४:१३)। 

तेlो, मांसहारी भोजनको िव�fमा िसकाउनेका बारेमा हामीलाई चेताउनी /दइएको छ (१ 
ितमोथी ४:१-६) र शाकाहारी भोजन खानुपछ- भ5े िशYाचा:ह दLुाQमाह@को िशYा हो 
भिनएको छ। एलेन ^वाइट शैतानको िनय�eणमिुन रहकेm झूटा िशिYका िथइन् भनेर िच5 
सuलाई ितनको यो एउटै माe झूटो िशYा पिन पया-� छ। 

यस िवषयमा बाइबलको सु�पL िशYालाई नाघेर जानु र बाइबलीय आधार भएज�तै गरी वा 
गैरबाइबलीय अगमवाणी वा अ�य lोतबाट ई>रीय समथ-न जुटाउन खोजेर खानेकुरा स�ब�धी 
िनयम बनाउनु झूटा िशYा हो। 

नयाँ िनयमले ��टै बताउँदछ, 

"परमे>रले सृिL गनु-भएको हरेक व�तु असल छ, र ध�यवादसाथ िलइयो भने कुनै कुरा 
पिन अ�वीकार ग'रने लायकको छैन; /कन/क यो परमे>रको वचन र �ाथ-नाsारा पिवe 
ग'र�छ" (१ ितमोथी ४:४-५)। 

यसथ-, पिवe शाtअनुसार वत-मान �ब�धअ�तग-त भोजनको िवषय िनजी र वैयि�क कुरा हो। 
हरेक Tि� फरक 0�छ, हरेकको बे�लै उपपाचन �/�या, �वाद, सं�कृित, जीवन शैली, �वा��य र 
पेशा 0�छ; र भोजन ियनै कुरामा आधा'रत 0नुपछ-, बाइबलबाट िलइएको भ5े कुनै किथत 
िनयममा होइन। 

सबै �कारका खानेकुरा उिWकै �वा��यकर 0�छन् भ5े होइन; तर कुरा यिW हो, बाइबलले कुनै 
एउटा खालको िनि�त भोजन 0नुपछ- भनेर िसकाउँदनै, र पिवeशाtले शाकाहारीवादलाई ज�र 
समथ-न गरेको छैन। 

िह�ूको पु�तकका लेखकले चेताउनी /दए: 

    ५५५५    

सेभ�ेथसेभ�ेथसेभ�ेथसेभ�ेथ----डे ए	भिे�ट�ट चच�का झटूा िश�ाह�डे ए	भिे�ट�ट चच�का झटूा िश�ाह�डे ए	भिे�ट�ट चच�का झटूा िश�ाह�डे ए	भिे�ट�ट चच�का झटूा िश�ाह�    

यस अ�ययनमा हामी सेभे�थ-डे ए�भि�टजमका केही झूटा िशYाह@लाई िव�ेषण गन[छ. र 
ितनलाई बाइबलको सQयतािसत तलुना गन[छ.। 

झूटा िश�ा झूटा िश�ा झूटा िश�ा झूटा िश�ा ####१ १ १ १ --------    अनु!हिसत "व�था िमसाइएको ससुमाचारअनु!हिसत "व�था िमसाइएको ससुमाचारअनु!हिसत "व�था िमसाइएको ससुमाचारअनु!हिसत "व�था िमसाइएको ससुमाचार    

उनीह@को भनाइमा मुि� िव>ासsारा अनु�हले पाइ�छ भ5े भए तापिन वा�तवमा सेभे�थ-डे 
ए�भेि�टजमले अनु�हिसत Tव�थाका कामलाई जोडेर सुसमाचारलाई अकZ  ढ7गले प'रभािषत 
गरेको छ। 

सेभे�थ-डे ए�भि�ट�ट िशYाअनुसार, पापीले परमे>रको Tव�था पालन गन- सuका िनिमW र 
Qयसsारा उसले ठीक च'रe िवकास गरेर ऊ �वग-को यो�य ब5 सuका िनिमW परमे>रले 
उसलाई /दनु0ने Yमा र Yमता नै अनु�ह हो। जुन Tि� परमे>रको अनु�हले ठीक च'रe 
िवकास गन- िवफल 0�छ ऊ �वग- पु�दनै अरे। िव>ासीलाई �वग-ितर उका�े दईु पखेटा िव>ास र 
काम 0न् भनेर उनीह@ िसकाउँछन्। 

य�ता झूटा िशYा िसकाउनेह@को बयान पावल �े'रतले सुहाउँदो तवरले गरेका छन्: 

“अिन सुटु�ै िभe iयाइएका झूटा भाइह@ले गदा-, जो हामीलाई ब�धनिभe 0iनाका 
िनि�त NीL येशूमा भएको हा�ो �वत�eताको जासूसी गना-लाई सुटु�ै िभe आए” 
(गलाती २:४)। 

मुि� स�ब�धी सेभे�थ-डे ए�भेि�ट�टको िशYा अितसू�म भएको 0नाले चनाखो भई Qयसको 
�माण ��तुत ग'रनु ज@री छ। सेभे�थ-डे ए�भेि�ट�टह@ले सव-साधारणका िनि�त छापेका आ\ना 
लेखोटमा आफूह@ले िव>ास गरेका कुरालाई �ायः प'रमाज-न गरी ��तुत गरेका 0�छन्, अ@का 
दिृLमा शाtस�मत ठािननलाई। NीिLय जन झूटा चच-ह@को छलकपटदिेख सावधान रहनुपछ-। 
ितनीह@ प'रि�थित हरेी जीउको रङ बराबर बदिलरहने छेपारो ज�तै 0�छन्। ितनीह@ एकाितर 
शाtस�मत दिेखन खोvद ै भ�छन्, “हामी तपा�ज�तै ह.”। अक�ितर ितनीह@ अनेक थरी झूटा 
िशYा 0iछन् र िव>ासी जनलाई बाइबलीय मnडलीबाट :खचेर लैजान खोvछन्। यो 
अच�मला�दो कुरो होइन। नयाँ िनयमले बार�बार झूटा िशYकह@को छलकपटको उiलेख गरेको 
छ। येशूले झूटा िशYकह@लाई भ�डाको भेषमा आएका Jवाँसा 0न् भ5ुभयो (मWी ७:१५)। 
ितनीह@ले धेरैलाई बहकाउन खोvनेछन् भनी उहाँले चेताउनी /दनुभयो (मWी २४:४-५)। पावल 
�े'रतले ितनीह@लाई “छलकपट काम गन[ह@” (२ को'र�थी ११:३) भ5े संoा /दए। उनले 
ितनीह@को “चलाकm र छलपूण- धूत-ता” (एफेसी ४:१४) को उiलेख गरेका छन्। ितनीह@ 



६६६६ सभे ेथसभे ेथसभे ेथसभे ेथ-डे एडभिे ट$ट चच�का झूटा िश'ाह)डे एडभिे ट$ट चच�का झूटा िश'ाह)डे एडभिे ट$ट चच�का झूटा िश'ाह)डे एडभिे ट$ट चच�का झूटा िश'ाह) 

“कप�ाइँको कारणले झूट बोiछन्” (१ ितमोथी ४:२) भनी उनले भनेका छन्। 

आउनुहोस्, ए�भेि�ट�ट �काशनह@बाट उ�दतृ तलका भनाइह@लाई सतक-  भई िवचार गर.। 
केवल िव>ासsारा अनु�हले मुि� पाइने कुरामा िव>ास गरेको दाबी गदZ ितनीह@ अनु�हको 
प'रभाषालाई अदल-बदल गछ-न्। अनु�हिसत Tव�था िमसाइएको झूटा सुसमाचार नै यसको 
नतीजा हो। 

सेभे�थ-डे ए	भेि�ट�ट पचा�बाट: 

“NीLले Qयस धनी जवान शासकलाई जे भ5ुभयो, संसारको हरेक मािनसलाई उही भ5ुह�छ: 
‘ितमी जीवनमा प� चाह�छौ भने आoाह@ पालन गर’ (मWी १९:१७)। अक� शJदमा, $वग� $वग� $वग� $वग� 

प+का लािग आव-यक $तर भनेको परमे1रका दस िन3द4 बेहोराअनसुार अथा�त ् दस प+का लािग आव-यक $तर भनेको परमे1रका दस िन3द4 बेहोराअनसुार अथा�त ् दस प+का लािग आव-यक $तर भनेको परमे1रका दस िन3द4 बेहोराअनसुार अथा�त ् दस प+का लािग आव-यक $तर भनेको परमे1रका दस िन3द4 बेहोराअनसुार अथा�त ् दस 

आ6ाअनसुार िनमा�ण भएको च8र9 होआ6ाअनसुार िनमा�ण भएको च8र9 होआ6ाअनसुार िनमा�ण भएको च8र9 होआ6ाअनसुार िनमा�ण भएको च8र9 हो… … … … तपा;को जीवन परमे1रको =व$थाको मापद>डस?म तपा;को जीवन परमे1रको =व$थाको मापद>डस?म तपा;को जीवन परमे1रको =व$थाको मापद>डस?म तपा;को जीवन परमे1रको =व$थाको मापद>डस?म 

पु@ यापु@ यापु@ यापु@ याउन �मुख िनमा�ता आफB  तपा;लाई साथ Dदन तपा;िसत ैर तपा;िभ9 FनुFनछेउन �मुख िनमा�ता आफB  तपा;लाई साथ Dदन तपा;िसत ैर तपा;िभ9 FनुFनछेउन �मुख िनमा�ता आफB  तपा;लाई साथ Dदन तपा;िसत ैर तपा;िभ9 FनुFनछेउन �मुख िनमा�ता आफB  तपा;लाई साथ Dदन तपा;िसत ैर तपा;िभ9 FनुFनछे” (Charles 
Everson, Saved by Grace, pp. 45-46)। 

सेभे�थ-डे ए	भेि�ट�ट प�ाचार अ�ययन मालाबाट: 

“के तपाई NीिLयन ब5 चाहनु0�छ? … NीLकहाँ जाने :सढी थोरै छन्, बु�नलाई सरल र 
सिजला छन्, र हामी जानकारीका लािग परमे>रबाटको माग-दश-क पु�तकमा हने[छ. … िव1ासिव1ासिव1ासिव1ास; 
NीिLयन ब5लाई पिहलो :सढी यो हो। … दोlो :सढी हो पHाIापपHाIापपHाIापपHाIाप … आ\ना पापका लािग 
दःुिखत ब5ु र ितनलाई प'रQयाग गनु- नै प�ाWाप हो … NीिLयन ब5का लािग Qयसपिछको 
:सढी हो $वीकार$वीकार$वीकार$वीकार … साँचो प�ाWाप र �वीकार भनेको पाप गन- छा�नु माe नभएर िवगतका 
भूलह@ सुiटाउनलाई गन- स/कने सबथोक गनु- हो … Qयसपिछको :सढी बिJ तबिJ तबिJ तबिJ त$मा$मा$मा$मा हो, र यसको 
�माण �े'रत २:३८-३९ मा पाइ�छ … पाँच., हामीिभ9को Kी4Lारा आ6ापालनहामीिभ9को Kी4Lारा आ6ापालनहामीिभ9को Kी4Lारा आ6ापालनहामीिभ9को Kी4Lारा आ6ापालन … यसरी 
एउटा NीिLयन ब5का लािग च/ढनुपन[ आवhयक :सढीह@ खुल�त भएका छन्: परमे>रलाई 
िव>ास गनु-, हा�ा पापको प�ाWाप गनु- र �वीकार गनु-, बिK त�मा िलनु, अिन �भुका सबै 
आoाह@ पालन गनु-। … ऊ ढलपल होला र ल�ला पिन, तर ऊ अठोटका साथ, परमे>रबाटको 
साम�य- तुiयाउने शि�ले िवजयी ब5लाई फे'र उठेर अिघ नै ब�दछ। उसले प�ाWाप गछ-, Yमा 
मा�छ र सठीक जीवन िजउन ई>रीय मgत मा�छ भने Qयसरी ल:डदा Qयो उसको िव�fमा 
गिननेछैन” (New Life Voice of Prophecy Guide, #12)। 

ए�भेि�टजमले यस िशYालाई “अनु�हsाराको मुि�” भ5े नाउँले जनाउँछ, तर �भुका �े'रतह@ले 
�चार गरेको अनु�ह यो होइन। 

बाइबलल ेके भ	दछबाइबलल ेके भ	दछबाइबलल ेके भ	दछबाइबलल ेके भ	दछ????    

१) बाइबलअनुसार, मुि� Tव�थाका कामिवना, केवल अनु�हले केवल िव>ासsारा पाइ�छ।  

३१३१३१३१ सभे ेथसभे ेथसभे ेथसभे ेथ-डे एडभिे ट$ट चच�का झूटा िश'ाह)डे एडभिे ट$ट चच�का झूटा िश'ाह)डे एडभिे ट$ट चच�का झूटा िश'ाह)डे एडभिे ट$ट चच�का झूटा िश'ाह) 

झटूा िश�ा झटूा िश�ा झटूा िश�ा झटूा िश�ा ####८ ८ ८ ८ --------    शाकाहारीवाद शाकाहारीवाद शाकाहारीवाद शाकाहारीवाद ((((Vegeterianism )Vegeterianism )Vegeterianism )Vegeterianism )     

एलेन ^वाइटले मांसहारी भोजनको िव�fमा चेताउनी /दए र शाकाहारी िसfा�तको समथ-न 
गरे। 

"�भुको आगमनलाई पख-नेह@को बीचमा मासु खाने काम एक /दन ब�द 0नेछ; उनीह@को 
िनयिमत आहार मासुरिहत 0नेछ। यस कुरालाई हामीले सदा �यानमा रा|ुपछ- र Qयसतफ-  �िमक 
@पमा �गित गदZ जाने �यास गनु-पछ-। मासु खाने अbयास गदा- हामी परमे>रको �काशिसत 
सहमत भइरहेका 0�छ. भनी म मा5 सिRदनँ, जुन �काश हामीलाई /दन उहाँलाई असल लागेको 
छ। िवशेष गरी �वा��य स�ब�धी हा�ा सबै सं�थाह@ले फलफूल, अ5 र सागसJजीमा बाँzन 
आफैलाई िसकाउँद ैजानुपछ-" (Ellen White, Counsels on Diet and Foods, pp. 
380-81)। 

"हा�ा सेवकह@ले मासु खाने काम गरेर खराब नमुना नदखेाऊन्। ितनीह@ लगायत ितनका 
प'रवारह@ले �वा��य सुधारको �काशको मानदnडमुतािबक जीवन िबताऊन्। हा�ा सेवकह@ले 
आ\नै �कृित र आ\ना नानीह@का �कृितलाई पशुको ज�तो नबनाऊन्" (Ellen White, 
Spalding and Magan, p. 211)। 

योचा:ह एलेन ^वाइटको �वा��य योजनाअ�तग-तको िशYा िथयो जुनचा:ह उनलाई १८६३ मा 
ई>रीय �काशsारा /दइएको िथयो भनेर ितनले दाबी ग'रन्। 

आज सेभे�थ-डे ए�भेि�ट�टको जनरल क�फरे�सको �यु�ीशन काउ�सील (General 
Conference of Seventh-day Adventist's Nutrition Council) ले मासु, माछा, 
कफm र िचया सेवन नगन-लाई सiलाह /द�छ। 

यहाँ हामी केवल शाकाहारीवादको िवषयलाई माe छुनेछ.। आदमदिेख नूहस�म, उQपिW १:२९-

३० को ई>रीय आoाबमोिजम मािनस शाकाहारी िथयो, तर जल�लयपिछ मािनसलाई 
सागपातको साथसाथै मासु पिन खानलाई िनद[शन /दइयो (उQपिW ९:३)। मोशाको 
Tव�थाअ�तग-त इlाएल जाितले मासु खाने कामलाई िनर�तरता /दइर�ो, र कुनैकुनै �ाणीलाई 
शुf भनेर तो/कयो भने अ@लाई अशुf। �भु येशू NीL एक य दीको @पमा Tव�थाको अधीनमा 
:ह�नुभयो। उहाँ शाकाहारी 0नु05�यो। उहाँले माछा खानुभएको कुरा हामीलाई थाहा छ (लूका 
२४:४२-४३) र उहाँले भेडाको मासु खानुभयो जुनचा:ह िन�तार चाडमा आवhयक व�तु िथयो 
(��थान १२:६-८)। 

नयाँ िनयममा भोजन स�ब�धी केवल तीनओटा माe िशYा छन्। 

पिहलो, पुरानो िनयमका भोजन स�ब�धी �ितब�धह@ नयाँ िनयम िव>ासीका लािग अबउ�ा�त 



३०३०३०३० सभे ेथसभे ेथसभे ेथसभे ेथ-डे एडभिे ट$ट चच�का झूटा िश'ाह)डे एडभिे ट$ट चच�का झूटा िश'ाह)डे एडभिे ट$ट चच�का झूटा िश'ाह)डे एडभिे ट$ट चच�का झूटा िश'ाह) 

िनयममुतािबक :ह�नेमािथ उ¡ारण गरे? /कन उनले 'जितजना दस आoाको िनयममुतािबक 
:ह�छन्' भनी नभनेका होलान्? जीवनमा :ह�नका लािग परमे>रको मnडलीिसत अझ उ¡ 
िनयम छ भ5े कुरा के यस खnडबाट �पL 0दँनै र?" (C.H. Mackintosh, Notes on the 
Pentateuch, pp. 232-233)। 

"एउटा NीिLयन भएको हिैसयतले म दस आoाका सबै नैितक िनयमह@को पालना गद-छु, ती 
िनयमह@ Tव�थामा भएकाले होइनन्, तर सुसमाचारमा भएकाले। परमे>रको उपासना गन- 
नयाँ िनयममा पचास पटक आoा ग'रएको छ; मू£तपूजा बा¤ पटक िनषेध ग'रएको छ; ई>र-

िन�दा चार पटक; बाबुआमालाई आदर गनु-पन[ आoा छ पटक; Tिभचार बा¤ पटक िनषेध 
ग'रएको छ; चोरी छ पटक; झूटा गवाही चार पटक; र लोभ नौ पटक। [मा¦टन] लुथर भ�छन्, 
'दस आoा हामी अ�यजाित र NीिLयनह@लाई लागु 0ँदनै तर केवल य दीह@लाई माe'। Qयसैले 
त पावलले आ\ना चौधओटै पeह@मा एकपटक पिन िवaाम/दनको नाउँ :लदनैन् -- केवल एउटै 
खnडमा माe जहाँ Qयसलाई उनले िस7गो Tव�थासँगै वगdकरण गदZ Qयो पूरै खारेज भइसकेको 
कुराको घोषणा गछ-न्। यही नै शु�को मnडलीको मा�यता िथयो" (William C. Irvine, 
Heresies Exposed, p. 165)। 

५) Tव�था र अनु�ह दईु बे�लाबे�लै िसfा�तह@ 0न् जसलाई मुि�का लािग सिमaण गन- 
स/क5। हामीले यस त�यलाई सेभे�थ-डे ए�भेि�ट�टको अनु�हिसत Tव�था िमसाइएको झूटा 
सुसमाचार उपशीष-क (#१) अ�तग-त ह'ेरसकेका छ.। हनेू-: �े'रत १५:८-११; रोमी ३:१८-२५; 
४:४-५; ११:६; एफेसी २:८-१०। 

६) िव>ासीह@लाई जीवनको िनयम�व@प मोशाको Tव�थामा फका-उनु भनेको उनीह@लाई 
फे'र Tव�थाको ब�धनमा थु5ु हो। यो झूटा िशYा िसकाउने र Qयसलाई पVाउने दवुैले 
आफूमािथ सराप िन�Qयाउने काम गद-छन्। िव>ासीह@लाई जीवनको िनयम�व@प मोशाको 
Tव�थामा फका-उन खोvनेह@लाई �े'रतह@ले कडाभ�दा कडा शJदले दोषी ठहराएका छन्। धमd 
ठह'रएको मािनसका लािग Tव�था एक आिशष हो भ5े सेभे�थ-डे ए�भेि�ट�ट िशYालाई यस 
त�यले रg गद-छ। हनेू-: गलाती १:७-९; २:४; ३:१-९; ४:९-११, १९-२१; ५:१-९। 

येशू NीL मािनसलाई Tव�थाको ब�धनबाट छुटकारा /दन आउनुभयो। मा�छेको पापको कारण 
Tव�थाले माग गरेको दnड हटाउन उहाँले छुटकाराको दाम ितनु-भयो। िव>ासीह@लाई 
Tव�थामा फका-उन खोvनेह@ले मािनसह@लाई धोका /दने काम गदZछन् अिन NीLले स�प5 
ग'रसuुभएको काय- र उहाँमा पाइने साँचो बाइबलीय �वत�eतादिेख अ�यe डो© याउने काम 
गदZछन्। उनीह@को झूटा सुसमाचारको कारण उनीह@ आफª  aापमुिन छन्, र उनीह@ले 
अ@ह@लाई समेत सQयतादिेख भ�काउने काम गदZछन्। मुि�को ल�य िव>ासीलाई Tव�थातफ-  
डो© याउनु होइन, तर उसलाई NीLमा िसf@पमा उपि�थत गराउनु हो! 

७७७७ सभे ेथसभे ेथसभे ेथसभे ेथ-डे एडभिे ट$ट चच�का झूटा िश'ाह)डे एडभिे ट$ट चच�का झूटा िश'ाह)डे एडभिे ट$ट चच�का झूटा िश'ाह)डे एडभिे ट$ट चच�का झूटा िश'ाह) 

प�नुहोस्: यूह5ा ३:१६; ६:२८-२९; �े'रत १५:१०-११; १६:३०-३१; रोमी ३:१९-२५; ४:१-

८; ११:६; गलाती ३:१०-१३; एफेसी २:८-१०; तीतस ३:४-७। 

NीLको शुभ समाचार भनेको Tव�थाका काम पैदा गन[ अनु�हsारा हामीले मुि� पाउने भ5े 
होइन। शुभ समाचार भनेको त हामी Tव�थािवना न ै केवल परमे>रको अनु�हले केवल 
िव>ासsारा हामीले मुि� पाउँछ. भ5े हो। जो-जो मुि� पाउन चाह�छन् ितनीह@ ियन ै
मिहमापूण- सत-मा आउनुपछ-, िसf मुि�का िनिमW केवल बहाइएको रगतमािथ माe भरोसा 
राC द ैआउनुपछ-। 

आ-आ\नो मुि�लाई िसf बनाउने हतेुले मोशाको Tव�थामा फक- ने खोvनेह@ पिहलो 
शताJदीका गलातीकै भूल फे'र दोहो© याउनेह@ 0न्। 

“ह े बुिfहीन गलातीह@हो, सQयता पालन नगनू- भनेर कसले ितमीह@लाई मोहमा पा© यो? 
ितमीह@को बीचमा त, ितमीह@का आँखाकै सामु येशू NीL �ूसमा टाँिगनुभएको सफासँग 
दखेाइनुभएको िथयो। ितमीह@बाट म यो माe जा5 चाह�छु –  ितमीह@ले आQमालाई 
Tव�थाका कामह@sारा पायौ /क िव>ासको समाचारsारा? के ितमीह@ यित बुिfहीण छौ? 
आQमामा शु� गरेर अब शरीरमा िस��याउँछौ? के ितमीह@ले यित धेरै दःुख TथZमा खKयौ त? 
हो भने साँ¡ै TथZमा खKयौ। यसकारण जसले ितमीह@का बीचमा साम�य-का कामह@ गनु-0�छ, 
के यो उहाँले Tव�थाकै कामह@sारा गनु-0�छ /क िव>ासको समाचारsारा? जसरी अ�ाहामले 
पिन परमे>रलाई िव>ास गरे, र यो उनका िनि�त धा£मकता गिनयो। यसकारण ितमीह@ले यो 
कुरा जान –  जो-जो िव>ासबाटका 0न्, ितनीह@ नै अ�ाहामका स�तान 0न्” (गलाती ३:१-७)। 

नयाँ िनयमका यी सु�पL िशYाह@का बाबजुद पिन मोशाको Tव�थामिन आफैलाई राC न िजgी 
गन[ह@ साँचो मुि�दिेख बािहर छन्। New Life Voice of Prophecy पeाचार अ�ययन 
माला ज�ता �काशनह@मा T� ग'रएका आ\ना स��दायका िशYाह@ िव>ास गन[ सेभे�थ-डे 
ए�भेि�ट�ट िशYकह@ साँचो मुि�दिेख बािहर रहेकाह@म�ये 0न्; ितनीह@ गलाती 
Tव�थावादीह@ 0न्। 

“तर Qयस बेला परमे>रलाई निचनेर ितमीह@ले ितनीह@को सेवा ग© यौ, जो �वभावैले 
ई>रह@ होइनन्। तर अब ितमीह@ले परमे>रलाई िचनेपिछ, तर ब� परमे>रsारा 
िचिनएपिछ ितमीह@ कसरी फे'र दबु-ल र िनक�मा �ाथिमक िशYाह@तफ-  फ«क�छौ? 
फे'र पिन Qयसको दास 0ने इzछा गद-छौ? ितमीह@ /दन, मिहना, समय र वष-ह@ 
मा�दछौ। Tथ-मा मैले ितमीह@का लािग मेहनत गर� /क भनी मलाई ितमीह@सँग डर 
लागेको छ” (गलाती ४:९- ११)। 

“ह े मेरा साना नानीह@हो, जबस�म NीL ितमीह@मा बिननु05, तबस�म म फे'र 
ितमीह@का लािग �सूित-वेदनामा 0�छु; म अिहले नै ितमीह@का साथमा 0ने र आ\नो 



८८८८ सभे ेथसभे ेथसभे ेथसभे ेथ-डे एडभिे ट$ट चच�का झूटा िश'ाह)डे एडभिे ट$ट चच�का झूटा िश'ाह)डे एडभिे ट$ट चच�का झूटा िश'ाह)डे एडभिे ट$ट चच�का झूटा िश'ाह) 

सोर बदली गन[ इzछा गद-छु; /कन/क ितमीह@को िवषयमा मलाई श7का छ” (गलाती 
४:१९-२०)। 

“जुन �वत�eताsारा NीLले हामीलाई �वत�e पानु-भयो, Qयसैमा बिलयो गरी खडा होओ, 
र फे'र दासQवको जुवामिन नजेिलओ। हरे, म पावल ितमीह@लाई भ�दछु: य/द 
ितमीह@ले खतना गरायौ भने NीLबाट ितमीह@लाई केही लाभ 0नेछैन। /कन/क म फे'र 
खतना भएको हरेक मािनसलाई चेताउनी /द�छु –  सारा Tव�था पालन गना-का िनि�त 
ऊ ऋणी 0�छ। ितमीह@, जो Tव�थाबाट धमd 0न चाह�छौ, NीLबाट अलग भएका छौ, 
अनु�हबाट खसेका छौ। /कन/क आQमाsारा हामी िव>ासले धा£मकताको आशाको बाटो 
हदे-छ.” (गलाती ५:१-५)। 

मुि� सुिनि�त कुरा हो। साँचो सुसमाचार अनुसार िव>ासी जन पणू-तया NीLsारा परमे>रको 
अनु�हले बचाइ�छ र िनजसँग अन�त जीवन 0�छ। 

मुि� सुिनि�त 0�छ भनी हामी जा�दछ. /कन/क यो पापीले कमाउँद ैनकमाएको िसWªको वरदान 
हो (एफेसी २:८-९)। 

�ापकले य/द Qयसको लािग केही गछ- वा केही ितछ- भने उ� "वरदान" उपरा�त वरदान 
कह:लदनै। 

मुि� सुिनि�त 0�छ भनी हामी जा�दछ. /कन/क मुि� भनेकै िव>ासी जन परमे>रsारा धमd 
ठह'रनु हो (रोमी ३:२१-२४)। 

"धमd ठह'रनु" भ5े शJदको अथ- यही हो। "धमd ठह'रनु" र "परमे>रको धा£मकता" भ5े कुरालाई 
रोमी ३:२१-२४ मा साटासाट गन- स/कने गरी �योग ग'रएको त�यलाई �यान /दनुहोस्। साथै, 
उ� धा£मकता "िव>ासsारा" �ाK त ग'र�छ, "उहाँको अनु�हले िसWªमा" पाइ�छ। पापीको मूल 
सम�या के हो? ऊ धा£मकतािबहीन 0नु नै होइन र? तसथ-, परमे>रले य/द उसलाई धमd 
ठहराउनु0�छ भने उसलाई अब अ@ के चािहयो? पापीको अधम- येशूले िलनु0�छ र येशूको 
धा£मकता पापीले �ाK त गद-छ (२ को'र�थी ५:२१)। 

मुि� सुिनि�त 0�छ भनी हामी जा�दछ. /कन/क यो वत-मानमै हा�ो �वािमQवमा 0ने कुरा हो। 

िन� पदह@मा मुि�लाई एउटा स�भावनाको @पमा नभएर िन�यताको @पमा, वत-मान 
�वािमQवको @पमा बयान ग'रएको छ। 

• धा£मकता, वत-मान �वािमQवको कुरा हो (रोमी ५:९)। 
• परमे>रिसतको शाि�त वत-मान �वािमQवको कुरा हो (रोमी ५:१)। 
• परमे>रिसतको िमलाप वत-मान �वािमQवको कुरा हो (रोमी ५:१०)। 
• �ायि�त, वत-मान �वािमQवको कुरा हो (रोमी ५:११)। 

२९२९२९२९ सभे ेथसभे ेथसभे ेथसभे ेथ-डे एडभिे ट$ट चच�का झूटा िश'ाह)डे एडभिे ट$ट चच�का झूटा िश'ाह)डे एडभिे ट$ट चच�का झूटा िश'ाह)डे एडभिे ट$ट चच�का झूटा िश'ाह) 

२) िव>ासीमािथ मोशाको Tव�थाको कुनै अिधकार छैन; ऊ Tव�थाको पकडबाट पूरै बािहर 
NीLमा �थािपत ग'रएको छ। िव>ासी NीLमा िसf बनाइएको 0नाले Tव�थाले जसरी 
NीLमािथ दnडको आoा iयाउन सRदनै Qयसरी नै िव>ासीमािथ पिन सRदनै। िजउँदो पीमािथ 
मरेको पितको जसरी कुनै अिधकार 0दँनै Qयसरी नै िव>ासीमािथ Tव�थाको कुनै अिधकार छैन। 
िव>ासीले आ\नो जीवनलाई बौ'रउ®नुभएको NीLको शि�ले Tव�थाको मानदnड अनु�प 
बनाउनुपछ- र य/द ऊ Qयसो गन- असफल भएको खnडमा �यायको /दनमा Tव�थाले उसलाई 
दोषी ठहराउनेछ भ5े ए�भेि�ट�ट िशYालाई �े'रतह@ले िसकाएनन्। रोमी ५:१-२,६-११; ६:३-

७; ८:८-१०; १०:४; ७:४; गलाती ३:२४-२९। 

३) दस आoा मृQयुको करार हो जुनचा:ह NीLमा हटाइएको छ। ए�भेि�ट�टह@ यसमा आपिW 
जनाउँछन्: NीLको �ूसले दस आoामा िनिहत निैतक Tव�था (moral law) लाई हटाएको 
होइन केवल िविधह@को Tव�था (ceremonial law) लाई माe हटाएको हो अरे। तर नयाँ 
िनयममा दस आoालाई समेत मृQयुको करारको @पमा बयान ग'रएको छ! सम�मा मोशाको 
Tव�थाको �मुख उgेhय एउटै िथयो; पितत मािनसलाई उसको पाप दखेाउन र मुि�दाताको 
खाँचो दखेाउन नै उ� Tव�था परमे>रsारा /दइएको िथयो। हनेू-: २ को'र�थी ३:६-१३। 

�े'रत पावलअनुसार ढु7गामा लेिखएको Tव�था NीLमा हटाइयो; यो दस आoाकै कुरा ग'रएको 
हो। दस आoा मृQयु र दnडको सेवा िथयो भ�द ैपावल �े'रतले हामीलाई दईु -दईु पटक बताउँछन्! 
कुरा योभ�दा पिन �पL कित 0नुप© यो? ए�भेि�ट�ट िशYक िव>ासीकहाँ आएर मोशाको Tव�था 
उसको जीवनको िनयम हो भ5ु भय7कर खराबी हो। 

४) मोशाको Tव�था िव>ासीको जीवनको िनयम होइन। िव>ासीलाई त NीLलाई पिहरन र 
पिवe आQमालाई पVाउन पो आoा /दइएको छ। िव>ासीको ल�य Tव�थाको @पमा ढािलनु 
नभएर NीLको @पमा ढािलनु पो हो (रोमी ८:२९)। पिवe आQमाले िव>ासीको जीवनलाई 
बदलेर �भु येशूको @पमा ढाiने काम गनु-0�छ। रोमी ८:११-१४; ८:२९; १३:१३-१४; २ 
को'र�थी ३:१८; गलाती ५:१६-२५; एफेसी ४:२०-२४; कल�सी ३:९-११। 

"य/द Tव�था साँ¡ै िव>ासीको जीवनको िनयम हो भने, Qयो कुरा नयाँ िनयममा कहाँ उiलेख छ 
त? परमे>रको �ेरणाले लेCदा पावलको िवचारमा Qय�तो कुनै कुराको छनक कतै पाइ5: 
"/कन/क NीL येशूमा न खतना, न िबनाखतना केही कामको छ, तर नयाँ सृिL। अिन जितजना 
यस िनयममुतािबक :ह�छन्, उनीह@मािथ र परमे>रको इlाएलमािथ शाि�त र कृपा 
रिहर न्" (गलाती ६:१५-१६)। कुन "िनयम"? Tव�था? अह;ँ तर "नयाँ सृिL"। कहाँ भे'ट�छ त 
यसलाई, के ��थान २० अ�यायमा? Qयहाँ त "नयाँ सृिL" को बारेमा एक शJद छैन। ब� उiटो 
Qयसले मािनसलाई उसकै अव�थामा -- उसको �ाकृितक अथवा पुरानो-सृिLको अव�थामै -- 
स�बोधन गद-छ र उसले वा�तवमा के गन- सRछ भनेर उसलाई परीYणमुिन रा|े काम गद-छ। अब 
य/द िव>ासीह@ :ह�ने िनयम Tव�था 0दँो हो त, पावल �े'रतले उसको आशीवा-द /कन अकZ  



२८२८२८२८ सभे ेथसभे ेथसभे ेथसभे ेथ-डे एडभिे ट$ट चच�का झूटा िश'ाह)डे एडभिे ट$ट चच�का झूटा िश'ाह)डे एडभिे ट$ट चच�का झूटा िश'ाह)डे एडभिे ट$ट चच�का झूटा िश'ाह) 

मानदnड हो। 

परमे>रको Tव�था "�यायको /दनमा मािनसका च'रe र जीवनलाई जाँzने मानदnड 
हो। ...�यायमा "यो�य ठह'रएकाह@" ले धमdह@को बौ'रउठाइमा भाग पाउनेछन्" (Ellen 
White, The Great Controversy, pp. 423-425)। 

३) ए�भेि�ट�ट िशYाअनुसार मोशाको Tव�था िव>ासीको जीवनको िनयम हो। 

"अनु�हले बचाइएको भ�दमैा ऊ Tव�थालाई बेवा�ता गन- वा तो�न �वत�e 0दँनै, ब� ऊ दोबर 
गरी Qयसको पालना गन- बा�य 0�छ। ...Qयसैले, नयाँ करारमा Tव�था मह°वहीन भएको दCेदनै. 
ब� यसले करारको के�±ीय �थान ओगटेको पाउँदछ. भ5े कुरा vयाद ै �पL छ" (Charles 
Everson, Saved By Grace, pp. 23,26)। 

"आज यस संसारमा Tवहार स�ब�धी िसf िनयम केवल दस आoा माe 0न्। परमे>रले 
मािनसलाई दस आoा जीवनको िनयमको @पमा /दनुभयो" (J.L. Shuler, The Great 
Judgment Day, pp. 113-114). 

बाइबलल ेके भ�दछबाइबलल ेके भ�दछबाइबलल ेके भ�दछबाइबलल ेके भ�दछ????    

Tव�था स�ब�धी नयाँ िनयमका सबै खnडका सारांशलाई यहाँ सूिचत ग'रएको छ। �Qयेक 
खnडलाई बाइबलमै पiटाएर अ�ययन गन-लाई पाठकलाई आ�ह ग'र�छ। िव>ासीलाई NीL 
येशूमा /दइएको मिहिमत र अन�त �वत�eतालाई जानेर तपा�ले �भुमा सा�Qवना र उQसाह 
पाउनु0नेछ भ5े कुरामा हामी िनि�त छ.। 

१) मोशाको Tव�थाको �मुख उgेhय एउटै छ, Qयो हो मािनसलाई येशू NीLतफ-  डो© याउनु। 
मािनस Tव�थािबना केवल िव>ासsारा र केवल अनु�हले मुि� पाउँछ र धमd ठह'र�छ। 
मािनसको पितत अव�थाले गदा- Tव�थाले उसलाई केवल दोषी ठहराउन माe सRछ। Tव�था 
साँ¡ै पिवe र असल छ तर यसले पापी मािनसलाई उसको दLु अव�थाको महसुस गराउनु र 
उसलाई NीLकहाँ डो© याउनु बाहेक अ@ केही गन- सRदनै। हनेू-: रोमी ३:१९-२०; ५:२०; रोमी 
७:७-१३; १ को'र�थी १५:५६; २ को'र�थी ५:५-१३; गलाती २:१६; ३:९-२४; १ ितमोथी 
१:६-११। 

"Tव�थाले कुनै बल नभएकोलाई 'ितमी बिलयो 0नुपछ-' भ5े माग राCछ र उसले Qयो पूरा गन- 
नसके उसलाई सराप /द�छ। सुसमाचारले कुनै बल नभएकोलाई बल /द�छ र Qयो �कट गरेकोमा 
उसलाई आिशष /द�छ। Tव�थाले आoाका'रताको प'रणाम�व@प जीवन /दने ��ताव राCछ, 
सुसमाचारले आoाका'रताको एउटै माe उिचत जगको @पमा जीवन /द�छ" (C.H. 
Mackintosh, Notes on the Pentateuch, pp. 232-233)। 

९९९९ सभे ेथसभे ेथसभे ेथसभे ेथ-डे एडभिे ट$ट चच�का झूटा िश'ाह)डे एडभिे ट$ट चच�का झूटा िश'ाह)डे एडभिे ट$ट चच�का झूटा िश'ाह)डे एडभिे ट$ट चच�का झूटा िश'ाह) 

• अन�त जीवन वत-मान �वािमQवको कुरा हो (१ यूह5ा ५:११-१३)। 
• परमे>रको स�तान 0नु वत-मान �वािमQवको कुरा हो (एफेसी १:५)। 
• NीLमा �हणयो�य बिननु वत-मान �वािमQवको कुरा हो (एफेसी १:६)। 
• पापह@को Yमा वत-मान �वािमQवको कुरा हो (एफेसी १:७)। 
• NीLमा जीिवत पा'रएको 0नु वत-मान �वािमQवको कुरा हो (एफेसी २:१)। 
• �वग-को लािग यो�य बनाइएको 0नु वत-मान �वािमQवको कुरा हो (कल�सी १:१२)। 
• अ�धकारको साम�य-बाट छुटकारा पाएको 0नु वत-मान �वािमQवको कुरा हो (कल�सी 

१:१३)। 
• येशूको राvयिभe सा'रएको 0नु वत-मान �वािमQवको कुरा हो (कल�सी १:१३)। 
• कृपा, वत-मान �वािमQवको कुरा हो (१ पeुस २:१०)। 
• पापबाट िनको पा'रएको 0नु वत-मान �वािमQवको कुरा हो (१ पeुस २:२४)। 
 

कुनै पिन Tि� या त बाँचेको 0�छ या त हराएको 0�छ; ऊ या त पूण-तया बचाइएको 0�छ या त 
पूण-तया हराएको 0�छ। म�यवतd ि�थित छैन Qयहाँ, मिु�ितर ब�द ै जाने वा मिु�लाई िसf 
बनाउँद ैलाने कुरै छैन यहाँ। मुि� पाउन के तपा� NीLको रगतमा भरोसा गदZ 0नु0�छ, केवलकेवलकेवलकेवल 
NीLको रगतमा? य/द Qयसो हो भने, बाइबलले भ�दछ मािथ उiलेिखत सबै आिQमक आिशषह@ 
तपा�का भइसके र तीबाहके अ@ थु�ै आिशषह@ समेत, र ती सब NीLमा सुिनि�त आिशषह@ 
0न्! 

मुि� सुिनि�त 0�छ भनी हामी जा�दछ. /कन/क यो परमे>रको सामु एउटा पूण-तया नयाँ 
ओहोदा हो। 

मुि� भनेको NीLमा एउटा पूण-तया नयाँ ओहोदा हो (रोमी ५:१-२)। पापी जन या त आदममा 
0�छ या त NीLमा। य/द ऊ NीLमा छ भने उसँग सबै आिQमक आिशषह@ 0�छन्। 

"हा�ा �भु येशू NीLका परमे>र र िपता ध�य होऊन्, जसले हामीलाई �वगdय 
�थानह@मा सबै आिQमक आिशषह@ले NीLमा आिशिषत पानु-भएको छ" (एफेसी १:३)। 

साथै हनेु-होस्, रोमी ६:११, एफेसी १:६, १ यूह5ा ५:१२। 

परमे>रका सामु िव>ासीको एउटा नयाँ �थान (ओहोदा) छ, र साथै यस संसारमा उसको /दन-

/दनको :हडाइ पिन छ। उसको नयाँ ओहोदा बदिलन सRदनै /कन/क Qयो पूण-तया येशूले �ूसमा 
हा�ो लािग ग'र/दनुभएको काममािथ बसािलएको बा�तिवकता हो। ओहोदा र :हडाइलाई 
अiमiयाउन ुसुसमाचारलाई ब7�याउनु हो। एफेसीको पु�तकलाई िवचार गर.। अ�याय १-३ ले 
NीLमा भएको िव>ासीको नयाँ ओहोदालाई बयान गद-छ; अ�याय ४-६ ले यस संसारमा 0ने 
िव>ासीको :हडाइलाई बयान गद-छ। एफेसी ५:८ ले भ�दछ, 



१०१०१०१० सभे ेथसभे ेथसभे ेथसभे ेथ-डे एडभिे ट$ट चच�का झूटा िश'ाह)डे एडभिे ट$ट चच�का झूटा िश'ाह)डे एडभिे ट$ट चच�का झूटा िश'ाह)डे एडभिे ट$ट चच�का झूटा िश'ाह) 

"/कन/क िबतेको समयमा ितमीह@ अ�धकार िथयौ, तर अबअबअबअब �भुमा ितनीह@ vयोित हौ; 
vयोितका स�तानह@झª :हड।" 

NीLमा िव>ासीको नयाँ ओहोदा छ जुनचा:ह किहiयै बदिलन सRदनै, अिन उसलाई यस 
संसारमा उ� ओहोदािसत िमiने ढाँचामा :ह�नलाई अतd /दइएको छ। कल�सी ३:१,३ ले उही 
कुरा गद-छ: 

"यसकारण य/द ितमीह@ NीLसँग िबउँितएका छौ भने मािथका कुराह@ खोज, जहाँ 
NीL परमे>रको दािहने हाततफ-  बिसरहनुभएको छ.../कन/क ितमीह@ मरेका छौ, र 
ितमीह@को जीवन NीLसँग परमे>रमा लुकेको छ।" 

उसको नयाँ ओहोदामा एक िव>ासी जन पापको लेिख मरेको छ र NीLिसत िबउँताइएको छ। 
उसको अbयास (:हडाइ) मा ऊ उ� अन�त बोलावटिसत िमiने ढाँचामा मािथका कुराह@ खोvदै 
िजउनुपछ-। 

िव>ासीको नयाँ ओहोदा उसले नयाँ ज�म पाउने िबिWकै अन�तस�मै सुरिYत 0�छ। तर उसको 
:हडाइ भने उसको आoाका'रता अनुसार बद:लदछ। 

क�तो उदेकको मुि�! िव>ासीले जित NीLमा भएको आ\नो सुिनि�त ओहोदालाई बु�दछ, 
Qयित नै �दयदिेख उसले आ\नो मुि�दाता परमे>रको सेवा गन- चाहनेछ। 

मुि� सुिनि�त 0�छ भनी हामी जा�दछ. /कन/क िव>ासी जनलाई पापदिेख बचाइने कुरा 
िनि�त @पमा �ितoा ग'रएको छ। 

"यसकारण अब उहाँको रगतsारा धमd ठह'रएका 0नाले झन् ब�ता गरी हामी उहाँsारा 
�ोधबाट बचाइनछेNबचाइनछेNबचाइनछेNबचाइनछेN। /कन/क शeु 0दँाखे'र उहाँको पुeको मृQयुsारा परमे>रिसत हा�ो 
िमलाप भयो भने िमलाप पाएपिछ ता झन् ब�ता गरी उहाँको जीवनsारा हामी 
बचाइनछेNबचाइनछेNबचाइनछेNबचाइनछेN" (रोमी ५:९-१०)। 

मुि� सुिनि�त 0�छ भनी हामी जा�दछ. /कन/क िव>ासी जन परमे>रको शि�ले सुरिYत 
0�छ। 

"हा�ा �भु येशू NीLका परमे>र र िपता ध�य होऊन्, जसले आ\नो ठूलो दयाअनुसार 
येशू NीLको मरेकाह@बाटको बौ'रउठाइsारा एउटा िजउँदो आशाका िनि�त हामीलाई 
नयाँ गरी ज�माउनुभएको छ; एउटा अिवनाशी, िनPकल7क र ओइिलएर नजाने पैतृक-

स�पिWका िनि�त, जो ितमीह@का लािग �वग-मा सुरिYत रािखएको छ; अिन 
ितमीह@चा:ह अि�तम समयमा �कट 0नालाई तयार भएको मुि�का िनि�त परमे>रको 
शि�ले िव>ासsारा सुरिYत छौ" (१ पeुस १:३-५)। 

२७२७२७२७ सभे ेथसभे ेथसभे ेथसभे ेथ-डे एडभिे ट$ट चच�का झूटा िश'ाह)डे एडभिे ट$ट चच�का झूटा िश'ाह)डे एडभिे ट$ट चच�का झूटा िश'ाह)डे एडभिे ट$ट चच�का झूटा िश'ाह) 

परमे>रदिेख अलग नै पा'र�छ। जुन िव>ासीह@का कामह@ जाँिचदा अयो�य ठह'र�छन् 
ितनीह@लाई शम- 0नेछ र इनाम गुमाउनेछन् तर मिु� गुमाउनेछैनन्। "कसैको काम 
जिलजा�छ भने उसले हािन भो²ेछ; तर ऊ आफैचा:ह बाँzनेछ, तर आगोबाट उ�केज�तो" (१ 
को'र�थी ३:१५)। हामीलाई योभ�दा �पL अिभTि� अक� चािह�छ र? 

३. साथै, िव>ासी जन आ\ना �भुको सामु Tि�गत @पमै दखेा पन[छन्। "/कन/क...हामी सबै 
NीLको �यायआसनका सामु दखेा पनु-पछ-" (२ को'र�थी ५:१०)। एडभेि�ट�टवाद अनुसार 
िव>ासीको �याय ऊ पृ�वीमा रहदँा वा िचहानमा सुितरहकेो बखतमा सन् १८४४ र दोlो 
आगमनको बीचको अविधमा �वगdय महापिवe�थानको िभeप'] ग'र�छ। �े'रत पावलले 
िसकाएको कुरा यो होइन। 

    

२२२२) ) ) ) लेवी लेवी लेवी लेवी १६ १६ १६ १६ अRयायको बिलको बोकालाई शतैानको अथ� लाउन ुअबाइबलीय हो।अRयायको बिलको बोकालाई शतैानको अथ� लाउन ुअबाइबलीय हो।अRयायको बिलको बोकालाई शतैानको अथ� लाउन ुअबाइबलीय हो।अRयायको बिलको बोकालाई शतैानको अथ� लाउन ुअबाइबलीय हो। �ायि�तको 
/दनका बोकाह@ -- एउटा मा'रने र अक� एकलासमा छािडने -- दवुै �भु येशू NीLका �तीक 0न्। 
मा'रने बोकाले NीLको �ायि�तको काय-लाई िचeण गद-छ: यो एक रगतको बिलदान हो। 
छािडने बोकाले NीLको �ायि�त काय- पया-K त िथयो भ5े कुरा दशा-उँछ: यो एकैचोटी सदाका 
लािग पूण-@पमा िसf काय- िथयो। बिलको बोकालाई शैतानको अथ- लाउनु ई>र-िन�दा हो। 
एडभेि�ट�टवादले यो िसfा�तको पुिL पिवe शाtको ठीक-ठीक अथ- लाउने काय-sारा भे]ाउँदनै, 
तर एलेन ^वाइटका दश-नह@मा भे]ाउँछ; उनीह@ले बाइबलको �काशमा थ³े काम गरेका छन् 
भ5े यो पिन अक� उदाहरण हो। 

 

झूटा िश�ा झूटा िश�ा झूटा िश�ा झूटा िश�ा ####७ ७ ७ ७ --------    मोशाको "व�थाको द*ुपयोगमोशाको "व�थाको द*ुपयोगमोशाको "व�थाको द*ुपयोगमोशाको "व�थाको द*ुपयोग    

मोशाको Tव�थालाई द�ुपयोग गनु- सेभे�थ-डे ए�भेि�ट�टवादको एउटा मूलभूत eु'ट हो। 
पावलका समयमा धेरै य दीह@ यही झूटा िसfा�तका दोषी िथए। यही झूटा िसfा�तलाई 
सामना गदZ उनले गलातीह@लाई एउटा पe पिन लेखेका िथए। 

व�था स�ब	धी ए�भेि	ट�टवादका तीनओटा ��ुटह व�था स�ब	धी ए�भेि	ट�टवादका तीनओटा ��ुटह व�था स�ब	धी ए�भेि	ट�टवादका तीनओटा ��ुटह व�था स�ब	धी ए�भेि	ट�टवादका तीनओटा ��ुटह     

१) ए�भेि�ट�ट िशYाअनुसार Tव�था र अनु�ह िवप'रत िसfा�तह@ होइनन् ब� यी दवुै नै 
आपसमा िमलेर मािनसलाई मुि� /दलाउनका लािग काम गद-छन्। 

"उfार पाएका सबै अनु�हले बचाइ�छन् भ�दमैा उ� त�यले कुनै कालखnड [dispensation, 
�ब�ध] मा पिन परमे>रको Tव�थालाई अ@ कालखnडमा भ�दा अनावhयक तुiयाउँदनै। 
(Charles Everson, Saved By Grace, p. 11)। 

२) ए�भेि�ट�ट िशYाअनुसार मोशाको Tव�था नै परमे>रले िव>ासीह@लाई �याय गन[ 



२६२६२६२६ सभे ेथसभे ेथसभे ेथसभे ेथ-डे एडभिे ट$ट चच�का झूटा िश'ाह)डे एडभिे ट$ट चच�का झूटा िश'ाह)डे एडभिे ट$ट चच�का झूटा िश'ाह)डे एडभिे ट$ट चच�का झूटा िश'ाह) 

गवाही�व@प खडा 0नेछन्" (एलेन ^वाइट, द �ेट क��ोभसd, पृ� ४२४-४२५, ४२८)। 

"मेरका धमd जनह@ �यायको /दन नआइपुगेस�म बौरेर उठाइनेछैनन् जुनबेला ितनीह@ 'जीवनको 
बौ'रउठाई' को यो�य ठहराइनेछन्। तसथ- �याियक छानिबनमा उनीह@को अिभलेखह@को जाँच 
ग´रदा र उनीह@को मािमलाको फैसला ग´रदा उनीह@ Tि�गत @पमा Qयहाँ उपि�थत 
0नेछैनन्। ...सबैको जाँच ग'रनुपन[ 0�छ र कुनै दाग वा चाउरी वा Qय�तो कुनै कुरा पिन नभएको 
भे]ाइनुपन[ 0�छ। ...�याियक छानिबनको काम जब ब�द 0�छ, जीवन या मृQयुका लािग सबैको 
ग�तT िनधा-रण भइसकेको 0नेछ" (एलेन ^वाइट, द �ेट क��ोभसd, पृ� ४३१-४३२)। 

"�याियक छानिबन जब ब�द 0�छ, तब NीL आउनु0नेछ, र हरेकलाई उसको कामअनुसारको 
�ितफल /दनलाई उहाँिसत आ\नो इनाम 0नेछ। ...NीLले पापको शु�आतकता- र पाप गन-लाई 
उRसाउने शैतानमािथ यी सबै पापह@लाई हािल/दनु0नेछ। इlाएलका पापह@ बोuे बिलको 
बोकालाई 'एकलास ठाउँमा' पठाइ��यो (लेवी १६:२२); Qयसरी नै, परमे>रका जनह@लाई पाप 
गन- उRसाएका ती सबै पापह@को दोष बोकेर शैतान एक हजार वष-स�म पृ�वीमा ब�दी गराइनेछ 
जुनचा:ह Qयसबेला उजाड 0नेछ, बािस�दारिहत 0नेछ, अिन अ�तमा सबै दLुह@लाई नL पान[ 
आगोमा उसले पापको पूण- दnड भो²ेछ" (एलेन ^वाइट, द �ेट क��ोभसd, पृ� ४२७)। 

बाइबलल ेके भ�दछबाइबलल ेके भ�दछबाइबलल ेके भ�दछबाइबलल ेके भ�दछ????    

११११) ) ) ) िव1ासीलाई दस आ6ाLारा  याय ग8रनछेैन र उसको सवेा $वीकारयोTय नभ8ेटएको ख>डमा िव1ासीलाई दस आ6ाLारा  याय ग8रनछेैन र उसको सवेा $वीकारयोTय नभ8ेटएको ख>डमा िव1ासीलाई दस आ6ाLारा  याय ग8रनछेैन र उसको सवेा $वीकारयोTय नभ8ेटएको ख>डमा िव1ासीलाई दस आ6ाLारा  याय ग8रनछेैन र उसको सवेा $वीकारयोTय नभ8ेटएको ख>डमा 

उसले आUनो मुिV गमुाउनछेैन।उसले आUनो मुिV गमुाउनछेैन।उसले आUनो मुिV गमुाउनछेैन।उसले आUनो मुिV गमुाउनछेैन। िव>ासीिसत अन�त जीवन छ (यूह5ा ३:१६)। ऊ मृQयुबाट 
जीवनमा स'रसकेको छ (यूह5ा ५:२४)। ऊ NीLमा सुरिYत छ र परमे>रको मिहमाको आशामा 
खडा छ र Qयसमा आन�द मनाउँदछ (रोमी ५:१-२)। भिवPयको आउनेवाला �ोधको उसलाई कुनै 
डर छैन /कन/क ऊ NीLमा पूण- छ (रोमी ५:९)। उसका पापको सबै दnड NीLमािथ हािलयो र ऊ 
चा:ह सदाका लािग मु� छ। िव>ासीको अधम-लाई NीLले आफैमािथ िलनुभयो र िव>ासीलाई 
NीLले आ\नै धा£मकता �दान गनु-भयो (२ को'र�थी ५:२१)। 

िन� खnडह@मा बयान ग'रएको �याय र सेभे�थ-डे एडभेि�टज�को �याियक छानिबनका बीचका 
केही मह°वपूण- िभ5ताह@लाई िवचार गनु-होस्: 

१. NीLले गनु-0ने िव>ासीह@को �यायले उनीह@को मुि�को िनधा-रण गन[ होइन। १ को'र�थी 
३ को �यायमा खडा 0नेह@ उनीह@ले मुि� पाउने 0न् /क होइनन् भ5े कुराको िनधा-रण 
ग'रनलाई होइन तर उनीह@ले मुि� पाइसकेका 0नाले Qयहाँ खडा 0नेछन्। १ को'र�थी ३ 
मा �याय ग'रनेह@ ितनीह@ 0न् जसले आ\नो जीवनलाई मजबुत जग येशू NीLमािथ 
बसालेका छन् (१ को'र�थी ३:११-१२)। 

२. िव>ासीको �यायको प'रणाम�व@प उसले दnड पाउँदनै, पीडा भो�दनै न ता ऊ 

केवल परमे>रको शि�को खाितर नै चौथो पदमा उiलेिखत पैतृक-स�पिWलाई आफूले उपभोग 
गन[ कुरामा िव>ासी जन िनि�त 0न सRदछ। 

यसको ता�पय� एकजना  ि!, आफूले चाहेको ज�तोसुकै त)रकाले जीवन  ितत गरे तापिन 

उसले "िव/ास गरेको छु" मा� भनेकै आधारमा, �वग� जा�छ भ2े होइन। नयाँ गरी नजि�मकन 
मुि� पाउनु अस�भव छ भनेर �भु येशू NीLले भ5ुभयो (यूह5ा ३:३,७); अिन नयाँ ज�म भनेको 
कुरा त जीवनै प'रवत-न गराउने एउटा आ�य-जन अनुभव हो। 

"यसैकारण कोही NीLमा छ भने ऊ एउटा नयाँ सृिL हो, पुराना कुराह@ िबितगएका 
छन्; हरे, सबै कुराह@ नयाँ भएका छन्" (२ को'र�थी ५:१७)। 

जब पापी नयाँ गरी ज�म�छ, तब उसले परमे>रबाट एउटा नयाँ �वभाव �ाK त गद-छ। अब उसँग 
नयाँ चाहनाह@ 0�छन्। उसिभe भएको परमे>रबाटको �वभावले उसलाई परमे>रको त'रकामा 
जीवन Tितत गन- �ोQसािहत तiुयाउँछ। उसिभe अ�तरबास गनु-0ने पिवe आQमाले उसलाई 
पिवeता र सQयताको िनि�त चाहना गन[ झुकाव /दनु0�छ। NीLलाई मुखले �वीकार गन[ तर 
परमे>रको माग-लाई �ेम नगन[ Tि� भनेको त मुि� नै नपाएको Tि� हो जो मुि�रिहत नै 
दखेा पन[छ; ऊ या त कपटी हो या त }ममा परेको Tि� हो जसले किहiयै पिन साँचो मुि�लाई 
पाएकै छैन। 

मािथका अ�ययनह@बाट �मािणत कुरा यो हो /क साँचो बाइबलीय मुि� सेभे�थ-डे 
ए�भेि�ट�टको अिन5यता र  व�थावादी सिम7ण बाट पूरै �वत�e छ। ए�भेि�ट�ट सुसमाचार 
झूटो छ। 

झूटा िश�ा झूटा िश�ा झूटा िश�ा झूटा िश�ा ####२२२२: : : : िव0ाम1दनको पालनािव0ाम1दनको पालनािव0ाम1दनको पालनािव0ाम1दनको पालना    

सेभे�थ-डे ए�भेि�ट�टवादको िशYाअनुसार िवaाम/दन आदम अदनको बगªचामा छँद ै उसलाई 
/दइएको िथयो र सबै मािनसह@ले Qयसलाई पालना गरोस् भ5े परमे>रको मनसाय हो। 

"परमे>रले अदनमा िवaाम/दनको �थापना गनु-भयो; अिन उहाँ हा�ो सृिLकता- 0नुभएको कारण 
हामीले उहाँलाई पुvनुपन[ त�य जबस�म रह�छ, तबस�म िवaाम/दन Qयस कुराको िच�ह र 
स�झनाको @पमा रिहरहनेछ। ...िवaाम/दन पालना सQय परमे>र�ितको िन�ाको िच�ह 
हो" (एलेन ^वाइट, द �ेट क��ोभसd, पृ� ३८६)। 

ए�भेि�ट�टवादको तक-  य�तो छ: येशू र उहाँका �े'रतह@ले िवaाम/दन पालन गरे, Qयसैले सबै 
NीिLयनह@ Qयसै गन- बा�य 0�छन्। 

"...सबै दस आoाह@ NीिLयन �ब�धअ�तग-त बा�याQमक 0�छन् र तीम�ये कुनै एउटालाई पिन 
प'रवत-न गन[ NीLको िवचार िथएन भ5े कुरा यसबाट पुिL 0�छ। तीम�ये एउटाचा:ह सात. 



/दनलाई िवaाम/दनको @पमा मा5ुपन[ आoा हो..." (बाइबल फुटलाइ`स्, पृ� ३७)। 

"येशूको नमुना �पL र अिवचिलत छ। उहाँको चलन िवaाम/दन पालन गन[ चलन िथयो... 
तरैपिन संसारमा आज अनौठो प'रि�थित पाउँदछ.। हा�ो नमुना उही NीL नै 0नु0�छ, हा�ो 
माग-दश-न उही बाइबल नै छ, तर NीिLयनह@ले मा5े िवaाम/दन चा:ह दइुटा छन्..." (जज- 
भाि�डमान्, Kलानेट इन् 'रबेिलयन, पृ� २७७)। 

NीिLयनह@ले चौथो शताJदीस�मै िवaाम/दन पालन गरे अिन Qयसपिछ क��टाि�टन 
(Constantine) ले िनयम बदलेर मnडलीह@लाई जबरज�ती आइतबारको /दन आराधना गन- 
लाए भनेर एडभेि�ट�टह@ दाबी गछ-न्। 

"क��टाि�टन रोमका स�ाट िथए। उनी सूय-पूजक िथए साथ ै उनी चतुर राजनीितo पिन िथए। 
उनी सबैलाई खुशी पान- चाह�थे। आफू मू£तपूजक छँद ैउनले हK ताको पिहलो /दनमा -- 'सूय-को 
आदर गन[ /दनमा' -- सबै सरकारी काया-लयह@ ब�द ग'रयोस् भ5े आदशे जारी गरे। रोममा 
�थािपत भएको मnडलीले चा:ह मू£तपूजािसत स�झौता गदा- शारी'रक फाइदा 0ने सिजलैिसत 
द|े सके... Qयसैले केही थोरै वष- िबतेपिछ आइतबारले �थान पायो, लाओडेिसयाको सभामा 
रोमको मnडलीले परमे>रको �पL आoालाई खारेज ग© यो र सात. /दनको स]ामा हK ताको 
पिहलो /दन मा5े आदशे जारी ग© यो (9लानेट इन् )रबेिलयन, पृ� २९०)। 

बाइबलल ेके भ	दछबाइबलल ेके भ	दछबाइबलल ेके भ	दछबाइबलल ेके भ	दछ????    

१. िवaाम/दन उQपिW २:२-३ मा उiलेख भए तापिन, उजाड�थानमा छँदा इlाएललाई Qयो 
न/दइएस�म िवaाम/दन मािनसलाई सुि�पएको िथएन (नह�ेयाह ९:१३-१४)। आदम 
लगायत अ�य आ/दम पु�षह@ (patriarchs )  [हनोक, नूह, अ�ाहाम आ/द] ले िवaाम/दन 
पालन गरे भनेर एलेन ^वाइट (Ellen White )  ले िसकाउनु भनेको उनले बाइबलमा थप-

थाप गन[ अवैध काम गनु- हो। 
२. िवaाम/दन मानवजाित सबैलाई /दइएको िथएन तर इlाएल र परमे>रको बीचको िवशेष 

िच�हको @पमा केवल इlाएललाई माe /दइएको िथयो (��थान ३१:१३,१७)। िवaाम/दन 
सृिLको �ार�भदिेख मानवजाितले मा�द ै आएको भए, Qयसलाई िवशेष िच�हको @पमा 
इlाएललाई /दन सµकदनै�यो। 

३. एउटा िव>ासी िवaाम/दनको ब�धनिभe छैन भनेर नयाँ िनयमले िसकाउँछ। कल�सी 
२:१६-१७ प�नुहोस्। 

४. "यसकारण खानेकुरा वा िपउने कुरा वा चाडको िवषयमा वा ¶सी वा िवaाम/दनह@का 
िवषयमा कसैले ितमीह@को �याय नगरोस्; यीचा:ह आउनेवाला कुराह@को छायाँ 0न्, तर 
शरीर ता NीLको हो" (कल�सी २:१६-१७)। 

५. िवaाम/दन मुि�को एउटा �ित@प िथयो। 

२५२५२५२५ सभे ेथसभे ेथसभे ेथसभे ेथ-डे एडभिे ट$ट चच�का झूटा िश'ाह)डे एडभिे ट$ट चच�का झूटा िश'ाह)डे एडभिे ट$ट चच�का झूटा िश'ाह)डे एडभिे ट$ट चच�का झूटा िश'ाह) 

बेलायतले संयु� राvय अमे'रकामािथ आ�मण गन[छ 

"...बेलायतले जब युfको घोषणा गन[छ, तब सबै राHह@को आ-आ\नै �वाथ- पूरा गन- चाहनेछ, 
अिन Qयहाँ Tापक युf र Tापक गडबड 0नेछ। ...यो राH [संयु� राvय अमे'रका] धूलोस�म ै
हो·याइनेछ" (Testimonies for the Church, vol 1, p. 259)। 

तर वा�तवमा, बेलायतले युfको घोषणा गरेन र संयु� राvय अमे'रका धूलोस�मै हो·याइएन। 

झूटा िश�ा झूटा िश�ा झूटा िश�ा झूटा िश�ा ####६ ६ ६ ६ --------    �याियक छानिबन �याियक छानिबन �याियक छानिबन �याियक छानिबन ((((Investigative Investigative Investigative Investigative 

Judgment )Judgment )Judgment )Judgment )     

येशू, उहाँलाई �वीकार गन[ह@का काम तथा िवचारह@को अिभलेखह@को �याियक छानिबन 
गना-लाई �वग-को महापिवe �थानिभe प�ुभएको छ भनेर एलेन ^वाइटले िसकाए। उ� इ�साफ 
दस आoामा आधा'रत 0�छ अरे र ियनै मापदnडले �Qयेक Tि�को च'रeको जाँच ग'र�छ र 
उनको अन�त ग�तT िनधा-रण ग'र�छ अरे। यस �याियक छानिबनको कालखnडमा िव>भ'र 
सुसमाचार �चार गना-लाई परमे>रले सेभे�थ-डे ए�भेि�ट�ट चच-लाई �थापना गनु-भएको हो अरे। 
छानिबनको काम स/कएपिछ NीL संसारमा फे'र आउनु0नेछ, दLुह@लाई नाश गनु-0नेछ, मुि� 
पाएकाह@ (Qयसबेलास�म िचहानमा सुितरहकेो अव�थाबाट) बौराइनेछन्, र सबै पाप शैतानलाई 
बोकाइनेछ अरे। 

"हरेक मािनसका कामलाई परमे>रका सामु पूनरावलोकन ग'र�छ र �Qयेक कुरा िव>ासयो�य 
भएको वा नभएको कुराको अिभलेख ग'र�छ। एक-एक गलत वचन, �वाथ-पूण- काम, अधुरो कत-T
-पालना, र हरेक गोKय पाप र आड�बरलाई भय7कर िव�तृत @पमा /कटान गरी �वग-का 
पु�तकह@मा �Qयेक Tि�को नामसँगै अिभलेख ग'र�छ... मािनसका च'रe र जीवनको �याियक 
जाँच ग'रने मापदnड चा:ह परमे>रको Tव�था 0नेछ। ...�Qयेकको नाम Qयहाँ उiलेख ग'र�छ, 
�Qयेक मािमलालाई िनयालेर जाँिच�छ। नामह@ �वीकृत या अ�वीकृत 0�छन्। प�ाWाप 
नग'रएका र Yमा नपाएका भनी कसैका पापह@ अिभलेखका पु�तकह@मा बाँकm नै रहेका भे'टए 
भने ितनका नामह@ जीवनको पु�तकदिेख मेटाइनेछन् र ितनीह@का सुकम-ह@का अिभलेखलाई 
परमे>रको स�झनाको पु�तकदिेख मेटाइनेछन्। ...जस-जसले पापबाट साँ¡ै प�ाWाप गरेका छन्, 
र आफूह@को �ायि�तकारी बिलदानको @पमा NीLको रगतलाई िव>ासsारा दाबी गरेका छन्, 
जसका नामसँगै Yमा पाएको भ5े उiलेख �वग-का पु�तकह@मा छन् भने, ितनीह@ NीLको 
धा£मकताको भागीदार भएका छन् भने र ितनका च'रeह@ परमे>रको Tव�थािसत बराबर 
भएको भे'टए भने ितनीह@का पापह@ मेटाइनेछन् र ितनीह@ चा:ह अन�त जीवनको यो�य 
ठहराइनेछन्। ...प�ाWाप नग'रएका र प'रQयाग नग'रएका पापह@ Yमा ग'रनेछैनन् र 
अिभलेखका पु�तकह@बाट मेटाइनेछैनन्, तर ब� तीचा:ह परमे>रको /दनमा पापीका िव�fमा 



२४२४२४२४ सभे ेथसभे ेथसभे ेथसभे ेथ-डे एडभिे ट$ट चच�का झूटा िश'ाह)डे एडभिे ट$ट चच�का झूटा िश'ाह)डे एडभिे ट$ट चच�का झूटा िश'ाह)डे एडभिे ट$ट चच�का झूटा िश'ाह) 

कुराह@ थ³े काम ग'रन्: येशूको केश मु�±ा मु�±ा परेको र कुमस�मको छ र उहाँको तुरही चाँदीको 
छ भनेर उनले लेिखन्। �वग-स�म उRलन सात /दन ला�छ भनेर उनले लेिखन्। @खका फेदह@ 
पारदशd सुनले बनेको, फलचा:ह सुन र चाँदीको िमaणले बेनको ज�तै दिेखएको, चाँदी ज�तैले 
बनेका घरह@, मोती जिडएका ख�बाह@, सुनका तखताह@, फुलैफूलका मैदानह@, पखेटा भएका 
"स-सानाह@" १,४४,००० का नाउँ कुँ/दएका ढु7गाका पाटीह@ र धेरै माइल लामो चाँदीको 
टेबुलको वण-न उनले गरेकm छन्। 

परमे>रले शैतानलाई Yमा �दानको ��ताव रा|ुभयो (The Great Controversy, pp. 
495-96), सप-का पखेटा िथए (Spiritual Gifts, vol 3, pp. 39-40), हनोकको अनुहार 
vयोितम-य िथयो (Spiritual Gifts, vol. 3, p. 57), �वग-दतूह@ आफूिसत सुनका पWीह@ 
(cards) बोRछन् (Early Writings, p. 39) भनेर उनले लेखे। 

एलेन ^वाइटका दश-नह@ले बाइबलका भिवPयवाणीह@मा थप-थाप गन[ काम ग© यो भ5े कुरामा 
कुनै श7का छैन। यस युगका लािग बाइबललाई नै परमे>रको अि�तम वचनको @पमा �वीकार 
नगन[ह@ले झूटा दश-नह@ र भिवPयवाणीह@ माफ- त अक� वचन पाइरहनेछन्। सेभे�थ-डे 
ए�भेि�ट�टवाद यही ठूलो }मको उपज हो। 

५) एलेन ^वाइटका भिवPयवाणीह@ पूरा भएनन्। Tव�था १८:२२ मा हनेु-होस्। 

सेभे�थ-डे ए�भेि�टजम र एलेन ^वाइटका लेखह@ (Seventh-day Adventism and the 
Writings of Ellen White) नाम गरेको पु�तकमा जे. माक-  मा¦टन (J. Mark Martin) 
ले aीमती ^वाइटले �काशन गरेकm थु�ै झूटा भिवPयवाणीह@को अिभलेख राखेका छन् जसमा 
िन� कुराह@ समेत उiलेख छन्: 

पुरानो य@शलेम किहiयै पुनःिनमा-ण 0नेछैन 

"मैले यो पिन दखे�, पुरानो य@शलेम किहiयै पुनःिनमा-ण 0नेछैन; अिन ज�मा पा'रने समयका 
लािग �भुका स�तानका मनह@लाई यी कुराह@ितर लैजान शैतानले आफूले bयाएस�म �यास 
गदZिथयो" (Early Writings, p. 75)। 

तर वा�तवमा, १९४८ मा इlाएलको वत-मान राHको ज�म भएदिेख यता पुरानो य@शलेम 
Tापक@पमा पुनःिनमा-ण भएको छ। 

सन् १८५६ मा बाँिचरहेका ए�भेि�ट�टह@ले येशूको पुनःआगमन द=ेेछन ्

मई १८५६ मा [अमे'रकाको] िमिशगन राHको Jयाटल /�कमा भएको एउटा सभामा एलेन 
^वाइटले Qयहाँ उपि�थतम�ये केही Tि�ह@ "येशूको आगमनको घडीमा बदली 0नका लािग 
संसारमा रिहरहनेछन्" (Testimonies for the Church, vol. 1, pp. 131-132)। 

१३१३१३१३ सभे ेथसभे ेथसभे ेथसभे ेथ-डे एडभिे ट$ट चच�का झूटा िश'ाह)डे एडभिे ट$ट चच�का झूटा िश'ाह)डे एडभिे ट$ट चच�का झूटा िश'ाह)डे एडभिे ट$ट चच�का झूटा िश'ाह) 

६. "यसकारण परमे>रका जनह@का िनि�त िवaाम/दनको िवaाम बाँकm नै छ। /कन/क जसले 
उहाँको िवaाममा �वेश गरेको छ, परमे>रले आ\ना कामबाट िवaाम िलएझª उसले पिन 
आ\ना कामह@बाट िवaाम िलएको छ" (िह�ू ४:९-१०)। 

७. परमे>रले सृिL गन[ कामलाई िस��याउनुभएपिछ सात. /दनमा उहाँले िवaाम जसरी 
िलनुभयो Qयसरी नै आज एउटा िव>ासी जनले पिन NीLले िस��याउनुभएको काममा 
िवaाम िल�छ। परमे>रको िवaाममा �वेश गन-, एकजना Tि�ले परमे>रको कामलाई 
�वीकार गनु-पछ- र आ\नै कामबाट िवaाम िलनुपछ- (यूह5ा ६:२८-२९); मुि�लाई 
परमे>रको िसWªको वरदानको @पमा �हण गनु-पछ-। 

८. येशू Tव�थाको अधीनतामा ज�मनुभएको 0नाले Tव�थाका मागह@ पूरा गन-लाई उहाँले 
िवaाम/दन पालन गनु-भयो। गलाती ४:४-५ प�नुहोस्। �भु येशू, पापीह@लाई Tव�थाको 
aापबाट छुटकारा /दनलाई र पुeQवको अन�त �वत�eतािभe iयाउनलाई, आफª  एउटा दास 
ब5ुभयो र मोशाको Tव�थाको अधीनतामा ज�म िलनुभयो। 

९. "तर जब समय पूरा भयो, तब परमे>रले आ\ना पुeलाई पठाउनुभयो, जो tीsारा 
ज�मनुभयो, Tव�थाको अधीनतामा ज�मनुभयो -- हामी धम-पुe 0न पा¶ भनेर यस 
Tव�थाको अधीनतामा भएकाह@लाई दाम ितरी छुटकारा /दनालाई ज�मनुभयो" (गलाती 
४:४-५)। 

१०. पावल �े'रत लगायत शु�को मnडलीले िवaाम/दन पालन गरेको िथयो भनेर �मािणत गन- 
स/क5। पावल, िवaाम/दनमा सभाघरह@मा भेला भएका य दीह@लाई सुसमाचार �चार 
गन- गएको कुरा सQय हो, तर यसको अथ- उनले िवaाम/दन पालन गरे भ5े होइन। 
बाइबलअनुसार पावल िवaाम/दनमा सभाघरह@0दँो जानुको उgेhय सुसमाचार �चार 
गन-लाई िथयो। पावलको इzछा NीL �चार गनु- िथयो। आ\नै जाित य दीह@का लािग 
उनको ठूलो बोझ िथयो। Qयसैले उनी NीL �चार गन- य दीह@ जहाँ िथए Qयही ँजाने गथ[। 
�े'रत १३:१४-४४; १६:१३-१४; १७:२-४; १८:४ मा हनेु-होस्। 

११. शु�का NीिLयनह@ िवaाम/दनमा नभएर पिहलो /दनमा नै भेला 0�थे र आराधना गथ[ भ5े 
कुराको थु�ै �माणह@ बाइबलमा र अ�यमा पिन भे'ट�छ। 

• िहलो /दनमा येशू मरेकाह@बाट बौरनुभयो (मकू- स १६:९)। 
• पिहलो /दनमा येशू �थम पटक आ\ना चेलाह@कहाँ दखेा पनु-भयो (मकू- स १६:९)। 
• पिहलो /दनमा येशू आ\ना चेलाह@िसत फरक-फरक ठाउँमा भेट गनु-भयो (मकू- स १६:९-

११; मWी २८:८-१०; लूका २४:३४; मकू- स १६:१२-१३; यूह5ा २०:१९-२३)। 
• पिहलो /दनमा येशूले चेलाह@लाई आिशष /दनुभयो (यूह5ा २०:१९)। 
• पिहलो /दनमा येशूले चेलाह@लाई पिवe आQमा �दान गनु-भयो (यूह5ा २०:२२)। 
• पिहलो /दनमा येशूले चेलाह@लाई सुसमाचार �चार गन-लाई आदशे /दनुभयो (यूह5ा 

२०:२१ र मकू- स १६:९-१५ तुलना गनु-होस्)। 
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• पिहलो /दनमा येशू �वग-मा उठाइनुभयो, िपताको दािहने हातमा ब�ुभयो, र सबैका िशर 
तुiयाइनुभयो (यूह5ा २०:१७; एफेसी १:२०)। 

• पिहलो /दनमा �थम पटक बौ'रउ®नुभएका NीLको सुसमाचार �चा'रएको िथयो (लूका 
२४:३४)। 

• पिहलो /दनमा येशूले चेलाह@लाई पिवeशाtह@को अथ- खोिल/दनुभयो (लूका 
२४:२७,४५)। 

• पिहलो /दनमा पिवe आQमा ओ£लआउनुभयो (�े'रत २:१)। पे�टेको�ट, डोलाइने बिलको 
िवaाम/दनपिछको ५० ¶ /दनमा प�य� (लेवी २३:१५-१६)। Qयसैले पे�टेको�ट सधª 
आइतबारमा प�य�। 

• NीिLयनह@ आराधना गन- पिहलो /दनमा भेला 0�थे (�े'रत २०:६-७; १ को'र�थी १६:२)। 
 

Qयसबेलादिेख ब0स7Cयक NीिLयनह@ आराधना गन- हK ताको पिहलो /दनमा जु`द ैआएका छन्। 
उनीह@ आ\नो मुि�दाताको बौ'रउठाइलाई आदर गदZ Qयसो गदZ आएका छन्। NीL 
िवaाम/दनमा िचहानिभe 0नु0��यो र पिहलो /दनमा उहाँ मरेकाह@बाट बौ'रउ®नेमा जेठो 
भइकन बौरनुभयो। िवaाम/दनले पुरानो सृिLको अि�तम /दनलाई स7केत गछ- (उQपिW २:२)। 
आइतबार नयाँ सृिLको �थम /दन हो। 

आइतबार िवaाम/दन होइन। बाइबल-िव>ासी NीिLयनह@ आइतबार जुटेर िवaाम/दन पालन 
गदZनन्। नयाँ िनयमको िव>ासीले मोशाका Tव�थाका कामह@दिेख छुटकारा पाएको छ। 
िव>ासीह@लाई पिवe /दनह@को सवालमा �याय गनु-0दँनै भनेर रोमी १४:१-३ र कल�सी 
२:१६-१७ ले ��टै बताउँछ। गलातीह@ले पिवe /दनह@ मा5 थालेकाले उनीह@ले मुि� पाएका 
छैनन् /क भनेर पावल �े'रतलाई डर लागेको िथयो! गलाती ४:१०-११, २० प�नुहोस्। 

आइतबारलाई �थान /दनु नै पशुको िच�ह हो भ5े धारणा बाइबलमा पाइँदनै। उ� धारण एलेन 
^वाइटबाट आएको हो। NीLिवरोधीले "ठह© याइएका समय र Tव�थाह@ फेन- �यQ न 
गन[छ" (दािनएल ७:२५) भ5े कुरा सQय हो, तर यो िवaाम/दन वा आइतबारको कुरा ग'रएको 
हो भनेर बाइबलले कही ँ बताएको छैन। NीLिवरोधीले कुन-कुन Tव�थाह@ फेन[छ भनेर 
बाइबलले खुल�त बताउँदनै। 

झूटा िश�ा झूटा िश�ा झूटा िश�ा झूटा िश�ा ####३३३३: : : : 5ाण �वाप 5ाण �वाप 5ाण �वाप 5ाण �वाप ((((soulsoulsoulsoul----sleep )sleep )sleep )sleep )     

सेभे�थ-डे ए�भेि�ट�ट मnडलीले यो िसकाउँछ /क मृतकह@ न ता �वग- जा�छन् न नरक जा�छन् 
तर बौ'रउठाइको /दनस�म ितनीह@का �ाणह@ िचहानिभe अचेत अव�थामा सुितरह�छन्। 

"मरेको 0नु भनेको �वग- जानु होइन; नरक जानु होइन; पग[टरी जानु होइन। अँ, मरेको 0नु भनेको 

२३२३२३२३ सभे ेथसभे ेथसभे ेथसभे ेथ-डे एडभिे ट$ट चच�का झूटा िश'ाह)डे एडभिे ट$ट चच�का झूटा िश'ाह)डे एडभिे ट$ट चच�का झूटा िश'ाह)डे एडभिे ट$ट चच�का झूटा िश'ाह) 

"�ेम किहiयै टiदनै। तर चाह ेभिवPयवाणीह@ होऊन्, ती िबतेर जानेछन्; चाह ेभाषाह@ होऊन्, 
ती ब�द 0नेछन्; चाह ेoान होस्, Qयो िबतेर जानेछ। /कनभने हा�ो oान अधुरो छ, अिन हा�ो 
भिवPयवाणी अधुरो छ। तर जब िसfचा:ह आउँछ, तब जो अधुरो, Qयो हटाइनेछ" (१ को'र�थी 
१३:८-१०)। 

पिहलो को'र�थी ते¤. अ�यायको �स7ग आिQमक वरदानह@को हो। बा¤.दिेख चौध. 
अ�यायह@स�मको पूरै खnडले यसैको चचा- गद-छ। १ को'र�थी १३:८ -१० ले अगमवाणी, oान र 
अ�यभाषा ज�ता �काशकmय वरदानह@को चचा- गद-छ जुन वरदानह@sारा परमे>रले शु�का 
मnडलीह@िसत बोiनुभयो। यी वरदानह@ले ितनको ई>रीय उgेhय पूरा ग'रसकेपिछ िबतेर 
जानेवाला िथए जसरी िवगतका युगह@मा पिन ितनीह@िसत स�बि�धत परमे>रबाटका अ�य 
त°वह@ पिन िबतेर गएका छन्। 

भिवPयवाणीह@ िबतेर जानेछन् भनेर बाइबलले बताएको त छ, तर �¸ उ®छ, Qयो किहले भयो 
त? यसको जवाफ एफेसी २:२० मा भे'ट�छ। यस पदले भिवPयव�ाह@ र �े'रतह@लाई एउटै 
समूहमा समावेश गरेको छ र उनीह@ले मnडलीको जग बसाiने काम गरेको हो भ5े कुरा 
बताएको छ। उनीह@ले सुसमाचार �चार गरे, शु�का मnडलीह@ �थापना गरे र परमे>रको 
�ेरणा पाएर नयाँ िनयम लेखे। तब उनीह@ले गनु-पन[ काम पूरा भयो। जग बिलयो गरी बसािलयो 
र उनीह@को अब खाँचो रहने। जसरी आज शु�का ज�तै �े'रतह@ एउटै छैनन्, Qयसरी नै आज 
ई>रीय �काश �ाK त गन[ र �कािशत गन[ भिवPयव�ाह@ पिन छैनन्। यस अथ-मा 
"भिवPयवाणीह@" "िबतेर" गए। 

एलेन ^वाइटिसत नयाँ िनयमको ज�तै भिवPयवाणीको वरदान 0नै सRदनै�यो /कन/क �े'रतह@ 
र भिवPयव�ाह@ जब िबतेर गए र बाइबल ले|े काम पूरा भयो Qयितखेर भिवPयव�ाको 
वरदान पिन िबतेर गयो। 

इसाई िव>ास �े'रतह@कै समयमा पिवe जनह@लाई एकैचो'ट सदाका िनि�त सुि�पएको िथयो 
(य दा ३)। Qयसमा कुनै कुरा थिपनु05, Qयसलाई अदलबदल ग'रनु05। ब�, Qयसैका िनि�त 
संघष- ग'रनुपछ-। "परमे>रको जन हरेक असल कामका िनि�त पणू- @फले सुसि¹त भई िसf 
होओस्" (२ ितमोथी ३:१६-१७) भनेर पिवe आQमाले आवhयक सबै कुरा /दइसuुभएको छ। यस 
कुराले पूण- @पमा /दइएको पिवe-शाtह@लाई जनाइरहेको छ जसको अि�तम पु�तकको अि�तम 
अ�यायमा आएर एउटा छाप लगाइएको पाइ�छ जसले परमे>रबाट कुनै नयाँ वा ताजा वचन 
पाएको छु भनेर दाबी गन[ सबै मािनसह@लाई Qयसो नगना-लाई कडा चेताउनी µददछ (�काश 
२२:१८-१९)। 

के aीमती ^वाइटले बाइबलमा भएका कुराह@मा थप -थाप गन[ काम ग'रन्? �ारि�भक लेखह@ 
(Early Writings, पृ� १४-२०), नाम गरेको उनको पु�तकमा एउटै दश-नमा उनले यी 



२२२२२२२२ सभे ेथसभे ेथसभे ेथसभे ेथ-डे एडभिे ट$ट चच�का झूटा िश'ाह)डे एडभिे ट$ट चच�का झूटा िश'ाह)डे एडभिे ट$ट चच�का झूटा िश'ाह)डे एडभिे ट$ट चच�का झूटा िश'ाह) 

दिेखएकाले नै उनीह@ झनै खतरनाक िथए। मूसा मान[ िवष क�तीमा ९५% अहािनकारक 0�छ। 

जुन िशYा हामीले िसकेका छ., Qयसको िवप'रत फाटो iयाउने र ठ�र खुवानेह@लाई िचिनराख 
र ितनीह@बाट टाढा बस भनेर हामीलाई रोमी १६:१७ ले चेताउनी µददछ। सेभे�थ-डे 
ए�भेि�ट�टवाद यस कुराको दोषी छ। मृQयु, िवaाम-/दन, नरक, NीLको वत-मानकािलन 
सेवाकाय-, मोशाको Tव�था, मnडलीमा tीको �थान, अि�तम /दनह@ आ/द िवषयमा 
�े'रतह@ले िसकाएका िशYाको िवप'रत सेभे�थ-डे ए�भेि�ट�टवादले फाटो iयाउने काम गद-छ। 

२) एलेन ^वाइटले आ\नै कुरा काटे; उनी एक कपटी िथइन्। 

दइुटा उदाहरणह@लाई िवचार गर.: 

tीह@ले गर-गहना लाउनु0दँनै भनेर ितनले िसकाइन्। 

"गर-गहना र हर �कारको आभूषणको �दश-नीदिेख अलग रहेको साधा पिहरन नै हा�ो 
िव>ासलाई सुहाउने कुरा हो" (White, Testimonies, vol. 3, p. 366)। 

एलेन ^वाइटले आ\नै िशYालाई पालना ग'रनन्। ितनले सेता मणीह@ जिडएका महँगा 
सुइराह@ (broaches) र िस�mह@ ज�ता गरगहना लगाइन्। "के एलेन ^वाइटले गरगहना 
लगाइन्?" (Did Ellen White Wear Jewelry?) भ5े लेखमा एस. िRलभiयाnड र डी. 
एnडस-नले यस त�यको द�तावेजीकरण गरेका छन् (h t t p : / /
www.ellenwhiteexposed.com/contra7.htm)। 

फोटो�ाफm मू£तपूजा हो भनेर ितनले िसकाइन्। 

"फोटो बनाउने र लेनदने गन[ काम एक /किसमको मू£तपूजा हो। हा�ो दिृLदिेख �वग-लाई छेuका 
लािग शैतानले bयाएस�म ग'ररहेको छ। िचe-मू£तह@ बनाएर उसलाई हामी मgत 
नगर." (White, Messages to Young People, p. 316)। 

आ\नै िशYाको िवप'रत, aीमती ^वाइट फोटो :खिचनका लािग बार�बार ��तुत 0नुभयो। 

३) tीह@ले पु�षह@लाई िसकाउनु0दँनै न ता उनीह@मािथ अिधकार गनु- नै 0�छ। 
मnडलीह@को नेतृQव गन- परमे>रले tीह@लाई होइन पु�षह@लाई बोलाउनु0�छ (१ ितमोथी 
२:११-१२)। �े'रतह@म�येमा tी कोही िथएनन् र tीह@ पा�टर-एiडरह@ ब5 यो�य 0दँनैन् 
(१ ितमोथी ३:१-२; तीतस १:५-६)। एलेन ^वाइटले यी आoाह@को ठीक िवप'रतमा जीवन 
िबताइन्। सेभे�थ-डे ए�भेि�ट�ट मnडलीको िवकास�ममा उनी एक �मुख Tि�Qव िथइन्। उनले 
पु�षह@का ठूला जमातह@लाई स�बोधन ग'रन्। 

४) यस युगका लािग अगमवाणीको सकली वरदानको उgेhय पूरा भइसकेपिछ Qयो ब�द 0नेछ 
भनेर पिहiयै उiलेख भएको िथयो। 

१५१५१५१५ सभे ेथसभे ेथसभे ेथसभे ेथ-डे एडभिे ट$ट चच�का झूटा िश'ाह)डे एडभिे ट$ट चच�का झूटा िश'ाह)डे एडभिे ट$ट चच�का झूटा िश'ाह)डे एडभिे ट$ट चच�का झूटा िश'ाह) 

कतै जानु होइन। यसको मतलब केवल जीवनको अ�त 0नु हो। ...मृQयु भनेको जीवन रो/कनु हो, 
जीवनरिहत 0नु हो, जीवनको ठीक िवप'रतमा 0नु हो। ... ऊ अब िजइरहेको छैन; उसको शरीर 
िजइरहेको छैन; उसको �ाण िजइरहकेो छैन; उसको आQमा िजइरहकेो छैन; उसको मन िजइरहकेो 
छैन। िवचार-शि� अ�त 0�छ, चेतना अ�त 0�छ, समझ-शि� अ�त 0�छ, oान अ�त 0�छ, िवचार 
अ�त 0�छ" (When A Man Dies, p. 20)। 

ए�भेि�ट�टवादले यो िसकाउँछ /क शरीर र �ाण मृQयुको घडीमा अलग-अलग 0न सuे त°वह@ 
होइनन्। 

"शरीर मरेर सुQ न जाँदा मा�छेको �ाण उसको एउटा छु]ै, चेतनशील भागको @पमा रिहरह�छ 
भ5े अथ-मा कतै ��तुत छैन... मा�छेको �ाण उसको साससँगै आउँछ; उसको साससँगै जा�छ। ... 
शरीरिबना Qयो कुनै काम वा शि�मा �कट 0न वा /�याशील 0न सRदनै, शरीरिबना Qयसको कुनै 
अि�तQव नै छैन..." (When A Man Dies, pp. 32,33)। 

आQमाचा:ह सास हो भनेर उनीह@ िसकाउँछन्। 

"...अ»युब २७:३ लाई �यान /दनुहोस्: 'मेरो शरीरमा �ाण र0¼ेल, र परमे>रको सास [आQमा] 
मेरो नाकमा र0¼ेल।' फे'र यहाँ आQमालाई 'सास' भनी @पा�तर गन- स/क�छ भ5े कुरा पाउँदछ.। 
पिवe शाtमा यी दईु शJदह@ �ायः साटासाट गन- स/कने गरी �योग भएका छन्। ... अब 
सु5ुहोस्। 'र ितनको नाकमा जीवनको सास फु/क/दनुभयो, र मािनस जीिवत �ाणी भए।' 
परमे>रले मािनसलाई एउटा िजउँदो �ाण /दनुभयो भनेर हामीलाई पिवe शाtमा कतै 
बताइएको छैन। जीवनको सासिसत शरीरको िमलन भयो र फल�व@प मािनस जीिवत �ाणी 
भएको हो। ...यो �पL छ /क मािनसले परमे>रबाट पाएको र उसको मृQयु 0दँा परमे>रकहाँ 
फक½ जाने आQमाचा:ह परमे>रले उसको नाकिभe राC नुभएकै कुरा हो। ...जब ऊ मछ- तब ती दईु 
छु']�छन्। माटो भूिममा फक½ जा�छ। सास, अथवा जीवनको िझiकोचा:ह, सो /दनु0ने 
परमे>रकहाँ फक[ र जा�छ, चाहे Qयो पिवe जनको होस् वा पापीको। िजउँदो, भावनाशील, 
गितशील �ाण कतै जाँदनै। Qयो केवल एक चेतनशील त°व 0न छा�छ जबस�म बौ'रउठाइको 
िबहान 0दँनै जुनबेला शरीर र जीवनको सासको पुन£मलन 0दँछ। यो नै िवशुf र सरल पिवe 
शाt हो!" (Planet in Rebellion, pp. 320-323) 

बाइबलल ेके भ	दछबाइबलल ेके भ	दछबाइबलल ेके भ	दछबाइबलल ेके भ	दछ????    

१) पिवeशाtमा "�ाण" भ5े शJद िविभ5 अथ-मा �योग भएको छ। किहलेका:ह यसले स�पूण- 
मा�छेलाई जनाउँछ। तर धेरैपटक यसले मृQयुपिछ शरीरभ�दा छु]ै अि�तQवमा रहने मािनसको 
एउटा चेतनशील, अभौितक भागलाई जनाउँछ। बाइबलका शJदलाई ितनलाई भे'टने �स7गबाट 
प'रभािषत ग'रनु आवhयक छ। 
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पुरानो िनयममा �ाणलाई मािनसको अभौितक, चेतनशील भागको @पमा ��तुत ग'रएको छ 
भ5े उदाहरण�व@प उQपिW ३५:१८ र १ राजा १७:२१-२२ लाई िलन स/क�छ। उQपिW ३५ मा 
राहलेको मृQयुको उiलेख भएको छ, र हामीलाई यो बताइएको छ /क जब उनी म'रन् उनको 
�ाणले िबदा िलए। "ितनको �ाण जाने बेलामा (/कनभने ितनी मन- लािगन्) ..." १ राजा १७ मा 
एकजना ठीटा मरेर पिन एिलयाको मा�यमsारा फे'र बौराइए। बाइबलले �पL ैभ�छ /क उनको 
�ाण िबदा भएर फे'र फक½ आयो: "...ह ेपरम�भु मेरा परमे>र, फे'र यस बालकको जीवन [�ाण, 
soul] यसमा फक�स्। परम�भुले एिलयाको पुकार सु5ुभयो, र Qयसमा जीवन [�ाण, soul] 
फRय� र Qयो बाँzयो।" यो ��ट छ, �ाण र मृQयुका बारेमा एिलयाको धारणा ए�भेि�ट�टह@को 
ज�तै िथएन। 

नयाँ िनयममा पिन "�ाण" भ5े शJद मािनसको शरीरभ�दा छु]ै आिQमक भागलाई जनाउन �योग 
भएको छ। "... अब शाि�तका परमे>र आफैले ितमीह@लाई पूरा रीितले पिवe पारेका होऊन्; 
अिन ितमीह@का स�पूण- आQमा, �ाण र शरीर हा�ा �भु येशू NीLको आगमनस�म दोषरिहत 
अव�थामा सुरिYत रािखएका होऊन्" (१ थे�सलोिनकm ५:२३)। मािनस तीन-खnडे �ाणी हो 
भनेर यहाँ हामीलाई बताइएको छ। पावलले मािनस भनेकै �ाण हो भ�दनैन्; ब� उसँग �ाण 0�छ 
भनेर भ�छन्। 

२) पिवeशाtमा "आQमा" भ5े शJद पिन िविभ5 अथ-मा �योग भएको छ। "�ाण" भ5े शJद 
स�पूण- मा�छेलाई जनाउन सधª �योग नग'रएर ब� धेरैपटक मािनसको अभौितक भागलाई 
जनाउन �योग ग'रएज�तै, "आQमा" भ5े शJद पिन सधª सास भ5े अथ-मा �योग ग'रएको छैन। 
आQमा धेरैपटक मािनसको चेतनशील, अभौितक भागलाई जनाउन �योग ग'रएको छ जुन भाग 
उसको शरीरभ�दा छु]ै 0�छ र मृQयुको घडीमा शरीरदिेख अलि�ग�छ। 

यस अथ-मा "आQमा" भ5े शJद "�दय" भ5े शJदिसत साटासाट गन- िमiने गरी उQपिW ४५:२६-

२७ मा �योग ग'रएको छ। "यो कुरा सुनेर ितनको �दय-गित नै रो/कयो [heart fainted] 
/कन/क ितनले उनीह@को कुरा पQयाएनन्। तर उनीह@लाई भिनपठाएका योसेफका सबै कुरा 
सुनेपिछ र आफूलाई iयाउन भनी योसेफले पठाएका गाडाह@ दखेेपिछ उनीह@का बाबु याकूबको 
होश [आQमा, spirit] फRय�।" यो �टL ैछ /क यहाँ आQमालाई सासको अथ-मा िलइएको छैन! 
��थान ६:९ मा इlाएलका स�तानह@लाई आQमाको नैराhय [anguish of spirit] भएको कुरा 
उiलेख छ। के उनीह@को भएको नैराhय सासको नैराhय हो त! यो त अनथ- हो। पिवeशाtमा 
"आQमा" भ5े शJद सासभ�दा बे�लै कुरा हो भ5े ��ट छ। फे'र ��थान ३५:२१ मा भेट 0ने 
पालको िनमा-णका लािग योगदान /दनेह@को वण-न यसरी गद-छ, "जस-जसका �दय �ेरणाले 
भ'रए र जसका मन [spirit] इzछुक भए।" Tव�था २:३० यसको अक� उदाहरण हो। यहाँ हामी 
परमे>रले राजा सीहोनका मन अथा-त् आQमा [spirit] लाई कठोर बनाउनुभएको कुरा प�छ.। १ 
राजा २१:५ मा राजा आहाबको आQमा दःुिखत [sad spirit] भएको (नेपाली बाइबलमा, 
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ए�भेि�ट�टवादले िव>ास राCदछ। परमे>रले उनीिसत ई>रीय दश-नह@मा अनु�हसाथ 
बiनुभयो र परमे>रले उनीsारा आ\नो मnडलीलाई �ेरणापूण- स�दशेह@ पठाउनुभयो। ...उनी 
एक आिQमक अगुवा र अ�ज िनमा-ता र पथ�दश-क भएकm नाताले सेभे�थ-डे ए�भेि�ट�ट मnडली 
उनी�ित ऋणी छ। यसका अगुवाह@ले आQमाह@ िजे अिधकांश माnडिलक /�याकलापह@मा 
परमे>रका यी दासीका भिवPयदश-नह@ भनेर िव>ास ग'रएका कुराह@माफ- त शु�दिेख नै 
अगुवाइ पाएका 0न्" (D.A. Delafield, Ellen G. White and the Seventh-day 
Adventist Church, pp. 2, 10-11). 

"मोशा, पावल र यूह5ालाई �ेरणा �दान गनु-0ने पिवe आQमाले ^वाइट /ददीलाई पिन �ेरणा 
�दान गनु-भयो। भिवPयव�ाह@को �ेरणा एउटै 0�छ" (The Spirit of Prophecy 
Treasure Chest, p. 30)। 

"एलेन ^वाइट पु�तकह@लाई एउटा टेिल�कोप [दरूदशd य�e] िसत दाँिजएको छ जसले 
परमे>रको वचनमा �कट ग'रएका ई>रीय योजनाह@को दश-नलाई िवशाल @पमा �कट 
ग'र/द�छ" (Ellen G. White and the Seventh-day Adventist Church, p. 34)। 

"हामी िव>ास गद-छ., यी स�दशेह@लाई हरेक िव>ासीले दढृतापूव-क पVाउनुपछ-। बाइबलपिछ 
र Qयसिसतको �स7गमा ितनीह@लाई प�नुपछ- र अ�ययन गनु-पछ-। पिवe अिभलेखमािथ 
ितनीह@ले चह/कलो गरी �काश पाद-छन् (Prophetic Guidance, Lesson 16, p. 60)। 

"अगमवाणीको आQमाका लेखोटह@लाई सम�@पमा नै �वीकार ग'रनुपछ- भनेर एक@पताले माग 
गद-छ। एक भागलाई �वीकार गरेर अक� भागलाई इ�कार गनु-को औिचQय दखेाउन हामी सRदनै.। 
ज�तै, aीमती ^वाइटका /कताबह@म�येबाट भि�परक च'रeको /कताबलाई चा:ह �वीकार गनु- 
तर िशYा, नैितकता वा �व��य मानदnडका बारेमा उहाँले लेC नुभएका कुरामािथ �¸ उठाउनु 
भनेको एक भागलाई �वीकार गरेर अक� भागलाई इ�कार गनु- हो" (Prophetic Guidance, 
Lesson 18, p. 70)। 

बाइबलल ेके भ�दछबाइबलल ेके भ�दछबाइबलल ेके भ�दछबाइबलल ेके भ�दछ????    

१) aीमती ^वाइटले Qय�ता िशYाह@ िसकाइन् जोचा:ह नयाँ िनयमको �काशिसत मेल खाँदनैन्। 
यशैया ८:२० र रोमी १६:१७-१८ प�नुहोस्। कुनै समूहले धेरैओटा सQय िशYाह@ अँगालेको छ 
भ�दमैा Qयसका झूटा िशYाह@�ित हामीले आँखा िच�लनुपछ- भ5े होइन। इसाईमतका झूटा 
न�लह@लाई हदेा- ितनीह@ जिहले पिन सQय र झूटको कुिमaण भएको हामी पाउँदछ.। 
गलातीका झूटा िशYकह@ धेरैजसो िशYाह@मा शाtस�मत नै िथए भ5े बुिझ�छ। िeएकता, 
NीLको ई>रQव, बौ'रउठाइ र बाइबलको ई>रीय �ेरणाको स�ब�धमा उनीह@को िशYा 
शाtस�मत िथएन भ5े कुनै आधार पाइ5, तर पावलको सुसमाचारमा उनीह@को थप-थाप गन[ 
काय-ले उनीह@मािथ परेम>रकै aाप iयायो (गलाती १:८-९)। भ5े हो भने, सतहमा शाtस�मत 
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एडभेि�ट�टह@ भ�छन्, आगोचा:ह अन�त भए तापिन दnड अन�त 0नेछैन। यो TाCया 0नै नसuे 
TाCया हो, /कन/क NीL येशूले मुि� नपाएकाह@को दnड कुनै शासनायु� मृQयुभ�दा वा 
अि�तQवहीन 0न जानुभ�दा पिन भय7कर 0नेछ भनेर िसकाउनुभयो। मकू- स ९:४२ अनुसार 
परमे>रको दnडमा पनु-भ�दा त िघ¿ोमा एउटा जाँतो झु�Àाएर समु±िभe फािलनु असल हो। 
ठीक यसपिछको पदमा येशूले नरकको डरला�दो बयान गन- थाiनुभयो। अक� शJदमा, नरक कुनै 
पिन डरला�दो िवपिW वा िवनाशभ�दा पिन भय7कर 0नेछ। Qयहाँको पीडा नटुि7गने गरी 
सदाकालीन 0नेछ। मWी २६:२४ मा �भुले अि�तQवहीन अव�थाको तुलनामा य दाको दnड झन् 
नरा�ो 0नेछ भ5ुभयो। "...Qयो मा�छे नजि�मएकै भए Qयसका लािग असल 0ने�यो।" 

नरकमा अन�त पीडा 0नेछ भ5े बाइबलको िशYा हामीलाई बु�न गा¤ो 0न सRछ, तर परमे>रले 
उ� िशYा �कट गनु-भएको छ अिन हा�ो िज�मेवारी भनेको यसलाई िव>ासैsारा �हण गनु- हो। 
नरक आगोको ठाउँ हो र Qयो य�तो ठाउँ हो जहाँ 0ने पीडा अन�तस�मै 0नेछ। जीवन भनेको 
Cयालठ]ा होइन भनेर पिवeशाtका यी खnडह@ले �Qयेक पु�ष, मिहला, बालकलाई बेसरी 
चेताउनी µददछैन्। मुि� भनेको य�तो कुरा हो जसलाई पाउन हामीले एक घnटा पिन /ढलो गनु- 
0दँनै। हामीलाई हा�ा सबै पापबाट शुf पान- सuु0ने मुि�दातामा �ा� गन- स/कने Qयो सुरYा 
पाउनलाई हामीले एकिछन पिन खेर फाiनु0दँनै। NीLका लािग हराएका आQमाह@ खोvनलाई 
कुनै प'रaम बाँकm राC नु0दँनै। �वग-को आन�दज�तै नरकको पीडा पिन अन�त नै 0नेछ। 

२) परमे>रको क@णाले उहाँको पिवe �यायलाई रg गदZन। �भु येशू NीLको �ायि�तकारी 
बिलदानले परमे>रको �यायको मागलाई एकदम स�तोषजनक @पमा पूरा गरेकै हो, तर मुि� 
पाउनका लािग /दइएको उहाँको Qयeो ठूलो िनम�eणालाई इ�कार गन[ह@ले आ\ना पापह@का 
लािग दnड भो²ैपन[ 0�छ। मािनसह@लाई उनीह@का पापह@दिेख उfार गन-लाई भनेर 
परमे>रले आ\नो पुeलाई �ूसमा मन- भनी �दान गनु-भयो। यस �ायि�तकारी बिलदानsारा 
परमे>रको पिवe �यायको माग पूरा ग'रयो (यशैया ५३:११), अिन यो सुनेर प�ाWाप गदZ 
िव>ास गन[ हरेक पापीलाई उहाँले पूरै Yमा गन[ र अन�त जीवन �दान गन[ �ितoा गनु-भएको छ। 
उनीह@का पापका लािग मुि�दाताले भो²ुभएको दःुखलाई अ�वीकार गन[ह@ले ती पापका लािग 
आफª  दःुख भो²ुपन[ 0�छ। NीLलाई इ�कार गन[ह@लाई परमे>रले उनीह@को पापह@का लािग 
अन�तस�मै पीडा भोगाउनु भयो भने उहाँले अ�याय गनु-भएको ठह'र�छ भनेर ए�भेि�ट�टवादले 
दाबी गद-छ, तर परमे>रकै �यायमािथ �h न उठाउनलाई हामी को ह. र? 

झूटा िश�ा झूटा िश�ा झूटा िश�ा झूटा िश�ा ####५ ५ ५ ५ --------    एलने 8वाइट भिव9यद:शका िथइन्एलने 8वाइट भिव9यद:शका िथइन्एलने 8वाइट भिव9यद:शका िथइन्एलने 8वाइट भिव9यद:शका िथइन्    

सेभे�थ-डे ए�भेि�ट�टवादले एलेन ^वाइट भिवPयद£शका िथइन् भ5े िव>ास राCदछ। उनीह@का 
लेखह@बाट स7किलत िन�िलिखत उgरणह@लाई िवचार गर.: 

"aीमती एलेन जी. ^वाइटले भिवPयवाणीको सकली वरदानको अbयास गद-िथन् भनेर सेभे�थ-डे 

१७१७१७१७ सभे ेथसभे ेथसभे ेथसभे ेथ-डे एडभिे ट$ट चच�का झूटा िश'ाह)डे एडभिे ट$ट चच�का झूटा िश'ाह)डे एडभिे ट$ट चच�का झूटा िश'ाह)डे एडभिे ट$ट चच�का झूटा िश'ाह) 

"ठु�केको") कुरा प�छ.। अवhय नै कुनै पिन यी खnडह@मा आQमा भनेको सास भनेर अथ- लगाउन 
स/क5। आQमा भनेको सास हो भ5े सीिमत अथ- लगाउने सेभे�थ-डे ए�भेि�ट�टको िशYा 
बाइबलकै अथ- िवप'रत छ। 

३) नयाँ िनयमले मृQयु भनेको आQमाले शरीरलाई छोडेर जानु हो भनेर �पL बयान गद-छ। जब 
हामी नयाँ िनयममा आइपु�छ., पुरानो िनयमको अ�ययनपिछ बाँकm 0न सuे कुनै पिन 
अिन�तताह@ पूण- �काशको उvयालोमा िबलाएर जा�छ। नयाँ िनयमभ'र नै मृQयुको स�ब�धमा 
एउटै एकनासको िशYा पाइ�छ। यहाँ मृQयु आQमाले शरीरलाई छो�ने काय-को @पमा दिेख�छ। 
मृQयु भनेको अलग 0नु हो, समाK त 0नु होइन। (आदम र हÁवाले फल खाएकै /दन यही अथ-मा 
मरेका 0न्। उनीह@को आिQमक मृQयु भएको हो। उनीह@ "पाप र अपराधह@मा मरेका" 0न्। 
पिछबाट उनीह@ भौितक @पमा पिन मरे अिन �ाण शरीरदिेख अलग 0न गयो।) मृQयुको 
शाtस�मत िशYा नयाँ िनयमको युगभ'र नै यही नै रहँद ैआएको छ। 

मृQयु भनेको आQमाले शरीरलाई छोडेर अकZ  चेतनशील अि�तQवमा जानु हो भ5े कुरा िव>ास 
गन-का लािग नयाँ िनयमले �दान गरेका आधारह@ यस �कार छन्। 

पिहलो, मन[ त शरीर हो (याकूब २:२६)। 

दोlो, मृQयु एउटा छोडेर जाने काय- हो भनेर पावलले गवाही /दएका छन्। हनेु-होस्, २ को'र�थी 
५:६-७; /फिलKपी १:२३-२४; र २ ितमोथी ४:६। 

तेlो, �ूसमा टाँिगएको कुकमdलाई येशूले /दनुभएको �ितoाले मृQयु भनेको छोडेर जाने काय- हो 
भ5े कुरा दखेाउँछ। "अिन येशूले उसलाई भ5ुभयो: "म ितमीलाई साँ¡ै भ�दछु, आज नै ितमी 
मसँग �वग-लोकमा 0नेछौ।" ए�भेि�ट�टह@को दाबी छ, यो पद ठीक �कारले अनुवाद भएको छैन। 
"आज नै" लाई "म ितमीलाई साँ¡ै भ�दछु" को अगािड रािखनुपछ- अरे। कुनै पिन बाइबल अनुवाद 
यसरी ग'रएको छैन। यो केवल झूटा ए�भेि�ट�ट िशYािसत िमलाउनका लािग यो खnडलाई 
टेढामेढा पान[ �यास माe हो। �भु येशू NीLले Qयस प�Wापी कुकमdलाई ऊ Qयही /दन उहाँिसत 
�वग-लोकमा 0नेछ भनेर उसलाई �ितoा गनु-भएको हो। 

चौथो, लाजरस र धनी मािनसको बयानले मृQयु भनेको िबदा 0ने काय- हो भनेर देखाउँछ। येशूले 
यस बयानमा Tि� िवशेषका नामह@ �योग गनु-भएकोबाट यो एउटा दLृा�त माe नभई 
वा�तिवक ऐितहािसक घटना हो भ5े �मािणत गद-छ। �भुका दLृा�तह@मा य�ता िववरण 
पाइँदनैन्। अिन य/द यो एउटा दLृा�त नै भएको भए तापिन यसले वा�तिवक सQयता नै िसकाएकै 
ठह'र��यो। "... Qयो मा²े म© यो, र �वग-दतूह@sारा अ�ाहामको काखमा पु© याइयो; Qयो धनी 
मािनस पिन म© यो, र गािडयो। अिन नरकमा भयानक पीडामा ति�पँद ै Qयसले आ\ना आँखा 
उठायो..." (लूका १६:२२-२३)। यस खnडले मृQयुचा:ह �ाणलाई /क �वग- /क नरक पु© याउने 
पृ�वीबाटको िबदाइ हो भ5े कुरा िसकाउँदछ। 



१८१८१८१८ सभे ेथसभे ेथसभे ेथसभे ेथ-डे एडभिे ट$ट चच�का झूटा िश'ाह)डे एडभिे ट$ट चच�का झूटा िश'ाह)डे एडभिे ट$ट चच�का झूटा िश'ाह)डे एडभिे ट$ट चच�का झूटा िश'ाह) 

पाँच., मरेर गएका पिवe जनह@ बौ'रउठाइको घडी तथा बाँचेकाह@को © याKचरको घडीमा 
NीLिसत �वग-बाट फे'र आउनेछन्। यस कुराले दखेाउँछ /क मरेका पिवe जनह@ उनीह@ मृQयु 
0दँा �वग- जा�छन्। "/कन/क येशू मनु-भयो र बौरेर उ®नुभयो भनी हामी िव>ास गद-छ. भने उसरी 
नै येशूमा सुतेकाह@ पिन परमे>रले उहाँको साथमा iयाउनु0नेछ" (१ थे�सलोिनकm ४:१४)। 
बाइबलअनुसार, ए�भेि�ट�टह@को दाबीको बाबजुद, मृतकह@ िचहानिभe सुितरहकेा छैनन्। ब� 
उनीह@ �वग-मा छन् र उनीह@ Qयहाँबाट येशूसँगै फे'र आउनेछन्! 

छैट., यूह5ाले दखेेका �वगdय दश-नह@ले [स7कLकालमा] मरेका पिवe जनह@ उनीह@को 
बौ'रउठाइको /दन नआएस�म र संसारमा 0ने स7कLकालको अविधभ'र �वग-मा अवि�थत 
भएको दखेाउँछ। �काश ६:९-११ प�नुहोस्। यो अक� अका� गवाही हो /क मरेर गएका पिवe 
जनह@ िचहानमा सुितरहकेा छैनन् तर पृ�वीमा 0नेवाला NीLको दोlो आगमनका लािग पख[र 
�वग-मा नै वास ग'ररहकेा छन्। 

सात., एउटा पहाडमािथ �भु येशूको @प प'रवत-न 0ँदा मोशा र एिलया दखेा पना-ले मृतकह@को 
मृQयु भएपिछ उनीह@ बौरेर नउठेस�म चेतनशील अव�थामा रहकेा 0�छन् भ5े कुरालाई 
�मािणत गद-छ। लूका ९:२८-३३। पeुस र अ�य �े'रतह@ले भिवPयमा 0ने हजार वष[ राvयको 
केवल एक दश-नमाe दिेखरहेका िथएनन् भ5े कुरा मोशा र एिलया उहाँको 0न लािगरहेको 
मृQयुका बारेमा �भुिसत कुरा ग'ररहेको त�यले पुिL गद-छ। मोशा र एिलया म'रसकेका भए 
तापिन उ� पहाडमािथ दखेा परे र य@शलेममा चाँडै 0न आउने घटनाका बारेमा कुराकानी गरे। 
मोशा र एिलया िचहानिभe सुितरहकेा छैनन् भ5े कुरा यसबाट छल-7गै दिेख�छ। 

मा�छेको आQमा र �ाण 0�छ जुनचा:ह मृQयुको घडीमा उसको शरीरलाई छोडेर /क �वग- /क 
नरकमा सधªका लािग बास गन-लाई जाँदछ भ5े कुरा नयाँ िनयमको यस सव[Yणबाट �पL 
बुिझ�छ। बाइबलले मृQयुलाई दवुै सुQ ने काय- र िबदा 0ने काय- भनेर बयान गद-छ। मृQयु भनेको 
शरीर सुQ नु हो र आQमाचा:ह िबदा भएर जाने काय- हो। 

पुरानो िनयममा समेत मृQयु भनकेो आQमाले शरीरलाई छोडेर जाने काय- हो भनेर हामीलाई 
िसकाइएको छ। उQपिW २५:८ मा "अ�ाहाम ... मरे [gave up the ghost], र आ\ना मरेका 
िपता-पुखा-ह@सँग िमiन गए।" उनी िचहानमा िमiन गए भ5े माe अथ- यसको 0न सRदनै, 
/कन/क अ�ाहामका िपता-पुखा-ह@ मा�ेमा गािडएका िथएनन्। उनीह@ धेरै पर हरानमा 
गािडएका िथए (उQपिW ११:३१-३२)। उQपिW ३५:१८ मा राहेलको �ाण उनको मृQयको घडीमा 
िबदा भएको कुराको उiलेख छ। १ राजा १७ मा िवधवाको छोराको मृQयु 0दँा उसको �ाणले 
छोडेर गएको कुरा छ (पद २१-२२)। परमे>रले मोशालाई ग�ती २७:१३ मा उनी आ\ना 
मािनसह@मा "िमiन जाने" कुरा गनु-भयो। यसको अथ- मोशा िचहानमा सुितरहनेछन् भ5े 0न 
सRदनै /कन/क, पिहलो, मोशाका मािनसह@ उनी मरेका उजाड�थानमा गािडएका िथएनन्। 
दोlो, मोशा शतािJदय. पिछ येशूसँगै उहाँको @प प'रवत-न 0ँदा पहाडमािथ दखेा परे र Qयस 

१९१९१९१९ सभे ेथसभे ेथसभे ेथसभे ेथ-डे एडभिे ट$ट चच�का झूटा िश'ाह)डे एडभिे ट$ट चच�का झूटा िश'ाह)डे एडभिे ट$ट चच�का झूटा िश'ाह)डे एडभिे ट$ट चच�का झूटा िश'ाह) 

बेला उनी पूरै चेतनशील @पमा ��तुत िथए। 

पिवeशाtमा जहाँ हरेे पिन मृQयुको अथ- िचहानिभe अचेत अव�थामा 0नु होइन भ5े दिेख�छ। 
जुन खnडह@मा मृQयुलाई सुQ नुको संoा /दइएको छ ती खnडह@ले वा�तवमा किवताQमक भाषा 
�योग गदZछन्। मृQयुको चचा- गन[ पुरानो िनयमका कुनै कुनै खnडह@मा, िवशेष गरी उपदशेकमा, 
Qयसलाई संसारको दिृLकोणबाट बताएको पाइ�छ। Qयस अथ-मा यो साँचो हो /क मरेकाह@ले 
परमे>रलाई यस संसारमै �शंसा गदZनन्। उपदशेकको मूलधारा "सूय- मुिन" को कुरा हो र Qयसले 
परमे>रको �काशिबना जीवनलाई बु�न खोvने मा�छेको �यासको बयान गद-छ। 

४) अमरताको िशYा नयाँ िनयम न/दइएस�म पूण- @पमा �कट भइसकेको िथएन। १ ितमोथी 
१:९-१० प�नुहोस्। NीL आउनुभएपिछ माe िचहानभ�दा पारी स�ब�धीको िशYालाई पूण- 
�काशमा iयाइयो। Qयसैले हामीले नयाँ िनयमलाई पुरानो िनयमको �काशमा अथ- लाउने काम 
गनु- 0दँनै ब� पुरानोलाई नयाँको �काशमा अथ- लाउनुपछ-! 

झूटा िश�ा झूटा िश�ा झूटा िश�ा झूटा िश�ा ####४ ४ ४ ४ --------    द=ुह> अि�त?वहीन भई जानेछन् द=ुह> अि�त?वहीन भई जानेछन् द=ुह> अि�त?वहीन भई जानेछन् द=ुह> अि�त?वहीन भई जानेछन् ((((Annihilation Annihilation Annihilation Annihilation 

of the Wicked )of the Wicked )of the Wicked )of the Wicked )     

सेभे�थ-डे ए�भेि�ट�टवादको िशYाअनुसार मुि� नपाएकाह@ अि² कुnडमा जलेर शेष 0नेछन्। 

"अन�त पीडाको प'रकiपना, बेिबलोनको िघनला�दो मÃमा िमिसएको झूटा िशYाह@म�य े
एउटा हो... Qयसैले, किहiयै नटुि7गने पीडामा छटप´टद ै परमे>रलाई िन�दा गन[ हराएका 
आQमाह@ भ5े 05न्; [�वग-मा गाइने] बचेकाह@को गीतह@िसत [नरकबाट] आ\ना 
िचzयाहटरह@ िमसाउने Qय�ता नीच �ाणीह@ नरकमा 05न्" (एलेन ^वाइट, द �ेट क��ोभसd, 
पृ� ४७०, ४७७)। 

उनीह@को दाबीअनुसार, दLुह@को अन�त पीडा भ5े कुरा परमे>रको �ेम र दयािसत साम¼�य 
गनZ नस/कने कुरा हो। 

"मरेका दLुह@ अन�तस�म जिलरहने नरकमा आगो र ग�धकले ति�परहनेछन् भ5े िशYा, �ेम र 
दयाको सारा भावनाको र साथै �याय भ5े कुरा�ितको हा�ो आ\नै संवेदनशीलताको पिन vयादै 
�ितकूल छ" (एलेन ^वाइट, द >ेट क�?ोभस@, पृ� ४६९)। 

बाइबलल ेके भ	दछबाइबलल ेके भ	दछबाइबलल ेके भ	दछबाइबलल ेके भ	दछ????    

१) मुि� नपाएकाह@ले सदासव-दा पीडाको अनुभव गन[छन् भनेर बाइबलले िसकाउँछ। मWी 
२५:४६; �काश १४:१०-११; �काश २०:१०-१५। मकू- स ९ मा �भु येशूले तीन-तीन पटक 
नरकलाई "किहले पिन निनbने आगो...जहाँ ितनीह@को कmरा मदZन, र आगो िनbदनै" (मकू- स 
९:४३-४८) भनेर बयान गनु-भयो। यी शJद अन�त पीडाको बयान गन[ शJद 0न्। 


