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!"#थ-डe एड्"ि#ट+ट (Seventh-day  Adventist) सbKदायको सu_आत सन् १८६० मा 
अeiरकाबाट भएको हो। Uपालीमा "!"#थ-डe" को अथ- "सातf  iदन" g#छ र यसX शiनवारको 
iदनलाई आराधनाको iदन मा#U कuरालाई इjiगत गद-छ। "एड्"ि#ट+ट" को अथ-चाiहk 
"आगमनवादी" g#छ र यसX Kभuको आगमनको घोषणा गन-का लाiग परenरX उनीह5लाई 
चu#नuभएको हो भ#U उनीह5को iवnासलाई जनाउkदछ। iवnभiरमा उनीह5को सjpया १ 
करोड ५० लाख रrको छ। उनीह5का ६१,००० चच-ह5 २०३ राOsह5मा छन्।

./0थ-डe एड्/ि0ट6टवादको इiतहास
!"#थ-डe एड्"ि#टजमको शu_आत सन् १८०० ताकाको "पuनरागमन लहर" सkगt भएको हो। सन् 
१८१८ मा iविलयम िमलर (William Miller) नामक एक uयािvटO KचारकX सwसारमा 
xीOको पuनरागमन सन् १८४३ मा gUछ भ#U iनZकष- iनकाX। Pयो गलत साiबत भएपिछ 
iतनX िमiत बदXर अyटuवर २२, १८४४ लाई पuनरागमनको िमiत ठहराए। iतनको यस 
iकiसमको iवnास खास गरी दiनयलको पu+तकको गलत >याpयामा आधाiरत iथयो 
(जसअनuसार उनX अगमवाणीको एक iदनलाई इiतहासको एक वष-iसत बराबर भएको 
ठाUका iथए)। दसf  हजार माiनसX िमलरलाई प{याए अiन Pयस उ|eजनाप1ण- माहोलमा अUक 
थरीका सम1ह पtदा भए जसमा सबका सब नt xीOको iनकट आगमनको Kiत3ा गद}iथए।

सन् १८४४ पिछ िमलरX िमiत iनध~रण गनe कामलाई पiरPयाग गरी आफ�ो भ1ल +वीकार ग�, 
तर iतनका कiतपय अनuयायीह5 भU !"#थ-डe एड्"ि#ट+टवादको +थापना गन-पi� ला�।

सन् १८४४ मा �bस Yाइट (James White), जो!फ �इट्स (Joseph Bates) आiदX 
iवFाम iदन (शiनवार) पालन गनe अ�यासको थालनी ग� र पच~ह5 माफ�त आफ�ा iवचारलाई 
Kकािशत ग�।

साथt उनीह5X १७ वष�या एXन हाम-न (Ellen Harmon) का दश-नह5लाई प{याए। 
परenरX iतनलाई सन् १८४४ को अyटuवरमा "#याiयक छानiबन" ("investigative 
judgment") का लाiग �श1 +वग-ि+थत महापiव�+थानिभ� K�श गनu-भएको कuरा 
�खाउनuभयो भनी iतनX दाबी गरीन्। यो नt एड्"ि#ट+ट चच-को आधारभ1त िश3ा हो। कस-
कसX उ�ार पाउU र को-कोचाiहk नO gU भ#U कuराको iनधो गनe उ�e�यमा �श1X एक -
एकको Xखा छानiबन गन- था�नuभएको छ भUर एXनX iसकाए। Kकाश १४:९-१२ को "��ो 
+वग-�तको स#�श" का बा�मा आफ�X एउटा दश-न पाएकी भUर पiन iतनX दाबी गरीन्। 
iतनका अनuसार आइतवारको iदनमा आराधना गनe कामचाiहk पशu (xीO iवरोधी) को िच#ह  हो 
र आइतवार आराधना गनeह5X द�ड पाउUछन्। iतनका अनuसार परenरका आ�ा पालन 
गनeह5चाiहk अि#तम iदनह5मा iवFाम iदन पालन गनeह5 gन्। !"#थ-डe एड्"ि#ट+टह5X 
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आफ�ो नाउkको आधार यसtलाई बनाएका छन्। iतनीह5 आफ�लाई iवFाम iदन पालन गनe र 
xीOको आगमनको बाटो तयार पानe अि#तम iदनको म�डली भएको दाबी गछ-न्।

सन् १८४६ मा एXन हाम-नX �bस Yाइटiसत iबवाह  ग� र ती Nईजना !"#थ-डe 
एड्"ि#ट+टका मupय अगuवाह5 बU। सन् १८४४ �िख १९१५ को अiवiधिभ�मा Fीमiत 
YाइटX २,००० ओटा दश-न र सपनाह5 �� अ�। आफ�ा दश-नह5लाई िलिखत 5पमा 
सwरि3त गiरन आ�ा गiरएको भ#U दाबी गद} iतनX १००,००० भ#दा बढी प#नाका ह+तXखह5 
iनकािलन्।

!"#थ-डe एड्"ि#ट+टको Uत�Pव वग-X आफ�ो iवnासको एउ� आधार बाइबल नt भएको दाबी 
गछ-न् तर वा+तiवक कuरा � हो भU एXन Yाइट (Ellen White) iवना !"#थ-डe 
एड्"ि#टजमको अि+तPव नt gUiथएन।

तसथ-, एड्"ि#टजमको लहर शu_�िख नt अबाइबलीय भएको हामी �pदछf। यसको Uत�Pव 
एउटी मiहला�ारा गiरयो जuनचाiहk पiव� शा X iनषeध ग�को छ (१ iतमोथी २:१२) अiन 
यसX xीOको आगमन gU िमiत तोyन खो¡यो जuन पiन iनषeiधत कuरा हो।

"तर Pयस iदन र Pयस घडीको iवषयमा कसtX जा#दtन, अहk, +वग-का 
�तह5X पiन जा#दtनन्, तर eरा iपताX मा�" (म|ी २४:३६)।

"यसकारण जागा रहो, iकनभU iतमीह5का Kभu कuन घडी आउkछन्, सो 
iतमीह5 जा#दtनf" (म|ी २४:४२)।

"यसकारण iतमीह5 पiन तयार बस; iकनभU मानसका पu� iतमीह5X 
सो¢दt नसो£को घडीमा आउkछन्" (म|ी २४:४४)।

"तर Pयस iदन र Pयस घडीको iवषयमा कसtX जा#दtन, न ता +वग-मा gU 
�तह5X, न पu�X, तर iपताX मा�। iतमीह5X होiसयार बस, जागा रहो र 
Kाथ-ना गर; iकनiक Pयो समय कiहX g#छ, iतमीह5 जा#दtनौ" (मक�-स 
१३:३२-३३)।

"iपताX आफ�t अiधकारमा राpनuमभएका समयह5 वा घडीह5को iवषयमा 
जा#U काम iतमीह5को होइन" (Keiरत १:७)।

xीOको आगमन सbब#धी बाइबलX Kस्� iसकाएको कuरालाई �वा+ता ग�काX 
एड्"ि#ट+टह5 ¥म माग-मा झन् झन् अिघ बढ्दt गए।

./0थ-डe एड्/ि0ट6ट चच=का झ+टा िश@ाहA
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यस अ¦ययनमा हामी !"#थ-डe एड्भि#टजमका �ही झ1टा िश3ाह5लाई iव�Xषण गनeछf  र 
iतनलाई बाइबलको सPयताiसत तuलना गनeछf।

झ+टा िश@ा #१ -- अनuFहiसत Gयव6था िमसाइएको सuसमाचार
उनीह5को भनाइमा मuिyत iवnास�ारा अनu:हX पाइ#छ भ#U भए तापiन वा+तवमा !"#थ-
डe एड्"ि#टजमX अनu:हiसत >यव+थाका कामलाई जोडeर सuसमाचारलाई अक§ ढjगX 
पiरभाiषत ग�को छ।

!"#थ-डe एड्भि#ट+ट िश3ाअनuसार, पापीX परenरको >यव+था पालन गन- सyनका iनिम| 
र Pयस�ारा उसX ठीक चiर� iवकास ग�र ऊ +वग-को यो©य ब#न सyनका iनिम| परenरX 
उसलाई iदनugU 3मा र 3मता नt अनu:ह  हो। जuन >यिyत परenरको अनu:हX ठीक चiर� 
iवकास गन- iवफल g#छ ऊ +वग- पu©दtन अ�। iवnासीलाई +वग-iतर उकाªe Nई प�टा 
iवnास र काम gन् भUर उनीह5 iसकाउkछन्।

य+ता झ1टा िश3ा iसकाउUह5को बयान पावल KeiरतX सuहाउkदो तवरX ग�का छन्:

"अiन सuटuyक« िभ� �याइएका झ1टा भाइह5X गद~, जो हामीलाई 
ब#धनिभ� g�नाका iनिbत xीO �श1मा भएको हा¬ो +वत#�ताको जास1सी 
गन~लाई सuटuyक« िभ� आए" (गलाती २:४)।

मuिyत सbब#धी !"#थ-डe एड्"ि#ट+टको िश3ा अiतस1म भएको gनाX चनाखो भई Pयसको 
Kमाण K+तuत गiरनu ज5री छ। !"#थ-डe एड्"ि#ट+टह5X सव-साधारणका iनिbत छा®का 
आफ�ा Xखोटमा आफ�ह5X iवnास ग�का कuरालाई Kायः पiरमाज-न गरी K+तuत ग�का 
g#छन्, अ5का द�िOमा शा सbमत ठाiननलाई। xीिOय जन झ1टा चच-ह5को छलकपट�िख 
सावधान रहनuपछ-। iतनीह5 पiरि+थiत rरी जीउको रङ बराबर बदिलरहU ±पारो ज+तt 
g#छन्। iतनीह5 एकाiतर शा सbमत �िखन खो¡दt भ#छन्, "हामी तपाइ²ज+तt हf"। अकoiतर 
iतनीह5 अUक थरी झ1टा िश3ा g�छन् र iवnासी जनलाई बाइबलीय म�डलीबाट िखk£र 
लtजान खो¡छन्। यो अचbमला©दो कuरो होइन। नयाk iनयमX बारbबार झ1टा िश3कह5को 
छलकपटको उ�Xख ग�को छ। �श1X झ1टा िश3कह5लाई "wडाको "षमा आएका uवाkसा 
gन् भ#नuभयो (म|ी ७:१५)। iतनीह5X धeरtलाई बहकाउन खो¡Uछन् भनी उहाkX £ताउनी 
iदनuभयो (म|ी २४:४-५)। पावल KeiरतX iतनीह5लाई "छलकपट काम गनeह5" (२ कोiर#थी 
११:३) भ#U सw�ा iदए। उनX iतनीह5को "चलाकी र छलप1ण- ध1त-ता" (एफeसी ४:१४) को 
उ�Xख ग�का छन्। iतनीह5 "कपµाइkको कारणX झ1ट बो�छन्" (१ iतमोथी ४:२) भनी 
उनX भUका छन्।
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आउनuहोस्, एड्"ि#ट+ट Kकाशनह5बाट उ�¶त तलका भनाइह5लाई सतक� भई iवचार गरf। 
�वल iवnास�ारा अनu:हX मuिyत पाइU कuरामा iवnास ग�को दाबी गद} iतनीह5 अनu:हको 
पiरभाषालाई अदल-बदल गछ-न्। अनu:हiसत >यव+था िमसाइएको झ1टा सuसमाचार नt यसको 
नतीजा हो।

!"#थ-डe एड्"ि#ट+ट पच~बाट:

"xीOX Pयस धनी जवान शासकलाई � भ#नuभयो, सwसारको ह�क माiनसलाई उही 
भ#नuह#छ: `iतमी जीवनमा पª चाह#छौ भU आ�ाह5 पालन गर' (म|ी १९:१७)। अकo 
शuदमा, 6वग= पLका लाiग आवOयक 6तर भQको परRSरका दस iनiदU Vहोराअनuसार 
अथWत् दस आXाअनuसार iनमWण भएको चiरZ हो. तपाइ[को जीवन परRSरको Gयव6थाको 
मापद]डस^म पuर् याउन _मuख iनमWता आफb तपाइ[लाई साथ iदन तपाइ[iसतd र तपाइ[िभZ 
eनueQछ" (Charles Everson, Saved by Grace, pp. 45-46)।
!"#थ-डe एड्"ि#ट+ट प�ाचार अ¦ययन मालाबाट:

"� तपाई xीिOयन ब#न चाहनug#छ? . xीOकहाk जाU iसkढी थोरt छन्, बu·नलाई सरल र 
सिजला छन्, र हामी जानकारीका लाiग परenरबाटको माग-दश-क पu+तकमा rनeछf  . iवSास; 
xीिOयन ब#नलाई पiहलो iसkढी यो हो। . दो�ो iसkढी हो पgाhाप . आफ�ा पापका लाiग Nःिखत 
ब#नu र iतनलाई पiरPयाग गनu- नt प¸ा|ाप हो . xीिOयन ब#नका लाiग Pयसपिछको iसkढी हो 
6वीकार . साkचो प¸ा|ाप र +वीकार भUको पाप गन- छाड्नu मा� नभएर iवगतका भ1लह5 
सu�टाउनलाई गन- सiकU सबथोक गनu- हो . Pयसपिछको iसkढी बप्iत6मा हो, र यसको Kमाण 
Keiरत २:३८-३९ मा पाइ#छ . पाkचf, हामीिभZको jीUkारा आXापालन . यसरी एउटा 
xीिOयन ब#नका लाiग चiढनuपनe आव�यक iसkढीह5 खuल+त भएका छन्: परenरलाई 
iवnास गनu-, हा¬ा पापको प¸ा|ाप गनu- र +वीकार गनu-, बप् iत+मा िलनu, अiन Kभuका सबt 
आ�ाह5 पालन गनu-। . ऊ ढलपल होला र लड्ला पiन, तर ऊ अठोटका साथ, परenरबाटको 
साम¹य- तu�याउU शिyतX iवजयी ब#नलाई फeiर उठeर अिघ नt बढ्दछ। उसX प¸ा|ाप  गछ-, 
3मा मा©छ र सठीक जीवन िजउन ईnरीय म�त मा©छ भU Pयसरी लiडkदा Pयो उसको 
iव_�मा गiनUछtन" (New Life Voice of Prophecy Guide, #12)।
एड्"ि#टजमX यस िश3ालाई "अनu:ह�ाराको मuिyत" भ#U नाउkX जनाउkछ, तर Kभuका 
Keiरतह5X Kचार ग�को अनu:ह यो होइन।

बाइबलl m भ0दछ?
१) बाइबलअनuसार, मuिyत >यव+थाका कामiवना, �वल अनu:हX �वल iवnास�ारा पाइ#छ। 
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पढ्नuहोस:् य1ह#ना ३:१६; ६:२८-२९; Keiरत १५:१०-११; १६:३०-३१; रोमी ३:१९-२५; ४:१-८; 
११:६; गलाती ३:१०-१३; एफeसी २:८-१०; तीतस ३:४-७।

xीOको शuभ समाचार भUको >यव+थाका काम पtदा गनe अनu:ह�ारा हामीX मuिyत पाउU भ#U 
होइन। शuभ समाचार भUको त हामी >यव+थाiवना नt �वल परenरको अनu:हX �वल 
iवnास�ारा हामीX मuिyत पाउkछf  भ#U हो। जो-जो मuिyत पाउन चाह#छन् iतनीह5 iयनt 
मiहमाप1ण- सत-मा आउनuपछ-, iस� मuिyतका iनिम| �वल बहाइएको रगतमाiथ मा� भरोसा 
राख्दt आउनuपछ-।

आ-आफ�ो मuिyतलाई iस� बनाउU rतuX मोशाको >यव+थामा फक�U खो¡Uह5 पiहलो 
शताuदीका गलातीक« भ1ल फeiर दोहोर् याउUह5 gन्।
"r बuि�हीन गलातीह5हो, सPयता पालन नगन1- भUर कसX iतमीह5लाई मोहमा पार्यो? 
iतमीह5को बीचमा त, iतमीह5का आkखाक« सामu �श1 xीO º�समा टाkiगनuभएको सफासkग 
�खाइनuभएको iथयो। iतमीह5बाट म यो मा� जा#न चाह#छu – iतमीह5X आPमालाई 
>यव+थाका कामह5�ारा पायौ iक iवnासको समाचार�ारा? � iतमीह5 यiत बuि�हीण छौ? 
आPमामा शu_ ग�र अब शरीरमा iस»ाउkछौ? � iतमीह5X यiत धeरt Nःख >यथ}मा खvयौ त? 
हो भU साk¢चt >यथ}मा खvयौ। यसकारण जसX iतमीह5का बीचमा साम¹य-का कामह5 
गनu-g#छ, � यो उहाkX >यव+थाक« कामह5�ारा गनu-g#छ iक iवnासको समाचार�ारा? जसरी 
अ¼ाहामX पiन परenरलाई iवnास ग�, र यो उनका iनिbत धाiमकता गiनयो। यसकारण 
iतमीह5X यो कuरा जान – जो-जो iवnासबाटका gन्, iतनीह5 नt अ¼ाहामका स#तान 
gन्" (गलाती ३:१-७)।

नयाk iनयमका यी सu+पO िश3ाह5का बाबजuद पiन मोशाको >यव+थामiन आफ«लाई राख्न 
िज�ी गनeह5 साkचो मuिyत�िख बाiहर छन्। New Life Voice of Prophecy प�ाचार 
अ¦ययन माला ज+ता Kकाशनह5मा >यyत गiरएका आफ�ा सbKदायका िश3ाह5 iवnास 
गनe !"#थ-डe एड्"ि#ट+ट िश3कह5 साkचो मuिyत�िख बाiहर रrकाह5म¦� gन्; iतनीह5 
गलाती >यव+थावादीह5 gन्।

"तर Pयस �ला परenरलाई निचUर iतमीह5X iतनीह5को !वा गर्यौ, जो 
+वभावtX ईnरह5 होइनन्। तर अब iतमीह5X परenरलाई िचUपिछ, तर 
ब_ परenर�ारा िचiनएपिछ iतमीह5 कसरी फeiर Nब-ल र iनकbमा Kाथिमक 
िश3ाह5तफ� फiक#छौ? फeiर पiन Pयसको दास gU इ¢छा गद-छौ? 
iतमीह5 iदन, मiहना, समय र वष-ह5 मा#दछौ। >यथ-मा ¾X iतमीह5का 
लाiग eहनत ग¿ iक भनी मलाई iतमीह5सkग डर ला�को छ" (गलाती ४:९- 
११)।
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"r eरा साना नानीह5हो, जबसbम xीO iतमीह5मा बiननug#न, तबसbम म 
फeiर iतमीह5का लाiग Kस1iत-�दनामा g#छu; म अiहX नt iतमीह5का 
साथमा gU र आफ�ो सोर बदली गनe इ¢छा गद-छu; iकनiक iतमीह5को 
iवषयमा मलाई शjका छ" (गलाती ४:१९-२०)।

"जuन +वत#�ता�ारा xीOX हामीलाई +वत#� पानu-भयो, Pयसtमा बिलयो गरी 
खडा होओ, र फeiर दासPवको जuवामiन न�िलओ। rर, म पावल 
iतमीह5लाई भ#दछu: यiद iतमीह5X खतना गरायौ भU xीOबाट 
iतमीह5लाई �ही लाभ gUछtन। iकनiक म फeiर खतना भएको ह�क 
माiनसलाई £ताउनी iद#छu – सारा >यव+था पालन गन~का iनिbत ऊ ऋणी 
g#छ। iतमीह5, जो >यव+थाबाट धम� gन चाह#छौ, xीOबाट अलग भएका 
छौ, अनu:हबाट ख!का छौ। iकनiक आPमा�ारा हामी iवnासX 
धाiमकताको आशाको बाटो rद-छf" (गलाती ५:१-५)।

मuिyत सuiनि¸त कuरा हो। साkचो सuसमाचार अनuसार iवnासी जन प1ण-तया xीO�ारा परenरको 
अनu:हX बचाइ#छ र iनजसkग अन#त जीवन g#छ।

मuिyत सuiनि¸त g#छ भनी हामी जा#दछf  iकनiक यो पापीX कमाउkदt नकमाएको iस|Áको 
वरदान हो (एफeसी २:८-९)।

KापकX यiद Pयसको लाiग �ही गछ- वा �ही iतछ- भU उyत "वरदान" उपरा#त वरदान 
कहिलkदtन।
मuिyत सuiनि¸त g#छ भनी हामी जा#दछf  iकनiक मuिyत भUक« iवnासी जन परenर�ारा धम� 
ठहiरनu हो (रोमी ३:२१-२४)।

"धम� ठहiरनu" भ#U शuदको अथ- यही हो। "धम� ठहiरनu" र "परenरको धाiमकता" भ#U 
कuरालाई रोमी ३:२१-२४ मा साटासाट गन- सiकU गरी Kयोग गiरएको त¹यलाई ¦यान 
iदनuहोस।् साथt, उyत धाiमकता "iवnास�ारा" Kाप् त गiर#छ, "उहाkको अनu:हX iस|Áमा" 
पाइ#छ। पापीको म1ल सम+या � हो? ऊ धाiमकताiबहीन gनu नt होइन र? तसथ-, परenरX 
यiद उसलाई धम� ठहराउनug#छ भU उसलाई अब अ5 � चाiहयो? पापीको अधम- �श1X 
िलनug#छ र �श1को धाiमकता पापीX Kाप् त गद-छ (२ कोiर#थी ५:२१)।

मuिyत सuiनि¸त g#छ भनी हामी जा#दछf iकनiक यो वत-मान¾ हा¬ो +वािमPवमा gU कuरा हो।
iनbन पदह5मा मuिyतलाई एउटा सbभावनाको 5पमा नभएर iन¸यताको 5पमा, वत-मान 
+वािमPवको 5पमा बयान गiरएको छ।

धाiमकता, वत-मान +वािमPवको कuरा हो (रोमी ५:९)।
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परenरiसतको शाि#त वत-मान +वािमPवको कuरा हो (रोमी ५:१)।

परenरiसतको िमलाप वत-मान +वािमPवको कuरा हो (रोमी ५:१०)।

Kायि¸त, वत-मान +वािमPवको कuरा हो (रोमी ५:११)।

अन#त जीवन वत-मान +वािमPवको कuरा हो (१ य1ह#ना ५:११-१३)।

परenरको स#तान gनu वत-मान +वािमPवको कuरा हो (एफeसी १:५)।

xीOमा :हणयो©य बiननu वत-मान +वािमPवको कuरा हो (एफeसी १:६)।

पापह5को 3मा वत-मान +वािमPवको कuरा हो (एफeसी १:७)।

xीOमा जीiवत पाiरएको gनu वत-मान +वािमPवको कuरा हो (एफeसी २:१)।

+वग-को लाiग यो©य बनाइएको gनu वत-मान +वािमPवको कuरा हो (कल+सी १:१२)।
अ#धकारको साम¹य-बाट छuटकारा पाएको gनu वत-मान +वािमPवको कuरा हो (कल+सी १:१३)।

�श1को रा¡यिभ� साiरएको gनu वत-मान +वािमPवको कuरा हो (कल+सी १:१३)।

कÂपा, वत-मान +वािमPवको कuरा हो (१ प�uस २:१०)।

पापबाट iनको पाiरएको gनu वत-मान +वािमPवको कuरा हो (१ प�uस २:२४)।

कuनt पiन >यिyत या त बाk£को g#छ या त हराएको g#छ; ऊ या त प1ण-तया बचाइएको g#छ या 
त प1ण-तया हराएको g#छ। म¦यवत� ि+थiत छtन Pयहाk, मuिyतiतर बढ्दt जाU वा मuिyतलाई 
iस� बनाउkदt लाU कuरt छtन यहाk। मuिyत पाउन � तपाइ² xीOको रगतमा भरोसा गद} gनug#छ, 
mवल xीOको रगतमा? यiद Pयसो हो भU, बाइबलX भ#दछ माiथ उ�Xिखत सबt आिPमक 
आिशषह5 तपाइ²का भइस� र तीबाrक अ5 थuKt आिशषह5 सeत, र ती सब xीOमा 
सuiनि¸त आिशषह5 gन्!
मuिyत सuiनि¸त g#छ भनी हामी जा#दछf  iकनiक यो परenरको सामu एउटा प1ण-तया नयाk 
ओहोदा हो।

मuिyत भUको xीOमा एउटा प1ण-तया नयाk ओहोदा हो (रोमी ५:१-२)। पापी जन या त आदममा 
g#छ या त xीOमा। यiद ऊ xीOमा छ भU उसkग सबt आिPमक आिशषह5 g#छन्।

12



"हा¬ा Kभu �श1 xीOका परenर र iपता ध#य होऊन्, जसX हामीलाई 
+वग�य +थानह5मा सबt आिPमक आिशषह5X xीOमा आिशiषत 
पानu-भएको छ" (एफeसी १:३)।

साथt rनu-होस,् रोमी ६:११, एफeसी १:६, १ य1ह#ना ५:१२।

परenरका सामu iवnासीको एउटा नयाk +थान (ओहोदा) छ, र साथt यस सwसारमा उसको iदन-
iदनको iहkडाइ पiन छ। उसको नयाk ओहोदा बदिलन सyदtन iकनiक Pयो प1ण-तया �श1X 
º�समा हा¬ो लाiग गiरiदनuभएको काममाiथ बसािलएको बा+तiवकता हो। ओहोदा र 
iहkडाइलाई अ�म�याउनu सuसमाचारलाई बj©याउनu हो। एफeसीको पu+तकलाई iवचार गरf। 
अ¦याय १-३ X xीOमा भएको iवnासीको नयाk ओहोदालाई बयान गद-छ; अ¦याय ४-६ X 
यस सwसारमा gU iवnासीको iहkडाइलाई बयान गद-छ। एफeसी ५:८ X भ#दछ,

"iकनiक iब�को समयमा iतमीह5 अ#धकार iथयौ, तर अब Kभuमा iतनीह5 
¡योiत हौ; ¡योiतका स#तानह5झÁ iहkड।"

xीOमा iवnासीको नयाk ओहोदा छ जuनचाiहk कiह�यt बदिलन सyदtन, अiन उसलाई यस 
सwसारमा उyत ओहोदाiसत िम�U ढाkचामा iहkड्नलाई अत� iदइएको छ। कल+सी ३:१,३ X उही 
कuरा गद-छ:

"यसकारण यiद iतमीह5 xीOसkग iबउkiतएका छौ भU माiथका कuराह5 
खोज, जहाk xीO परenरको दाiहU हाततफ� बiसरहनuभएको छ...iकनiक 
iतमीह5 म�का छौ, र iतमीह5को जीवन xीOसkग परenरमा लu�को छ।"

उसको नयाk ओहोदामा एक iवnासी जन पापको Xिख म�को छ र xीOiसत iबउkताइएको छ। 
उसको अ�यास (iहkडाइ) मा ऊ उyत अन#त बोलावटiसत िम�U ढाkचामा माiथका कuराह5 
खो¡दt िजउनuपछ-।

iवnासीको नयाk ओहोदा उसX नयाk ज#म पाउU iबि|क« अन#तसb¾ सuरि3त g#छ। तर 
उसको iहkडाइ भU उसको आ�ाकाiरता अनuसार बदिलkदछ।

क+तो उ�कको मuिyत! iवnासीX जiत xीOमा भएको आफ�ो सuiनि¸त ओहोदालाई बu·दछ, 
Pयiत नt Ãदय�िख उसX आफ�ो मuिyतदाता परenरको !वा गन- चाहUछ।

मuिyत सuiनि¸त g#छ भनी हामी जा#दछf  iकनiक iवnासी जनलाई पाप�िख बचाइU कuरा 
iनि¸त 5पमा Kiत�ा गiरएको छ।

"यसकारण अब उहाkको रगत�ारा धम� ठहiरएका gनाX झन् बढ्ता गरी हामी 
उहाk�ारा ºोधबाट बचाइQछn। iकनiक श�u gkदा�iर उहाkको पu�को म�Pयu�ारा 
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परenरiसत हा¬ो िमलाप भयो भU िमलाप पाएपिछ ता झन् बढ्ता गरी 
उहाkको जीवन�ारा हामी बचाइQछn" (रोमी ५:९-१०)।

मuिyत सuiनि¸त g#छ भनी हामी जा#दछf  iकनiक iवnासी जन परenरको शिyतX सuरि3त 
g#छ।

"हा¬ा Kभu �श1 xीOका परenर र iपता ध#य होऊन्, जसX आफ�ो ठ1लो 
दयाअनuसार �श1 xीOको म�काह5बाटको बौiरउठाइ�ारा एउटा िजउkदो 
आशाका iनिbत हामीलाई नयाk गरी ज#माउनuभएको छ; एउटा अiवनाशी, 
iनZकलjक र ओइिलएर नजाU पtत�क-सbपि|का iनिbत, जो iतमीह5का 
लाiग +वग-मा सuरि3त रािखएको छ; अiन iतमीह5चाiहk अि#तम समयमा 
Kकट gनालाई तयार भएको मuिyतका iनिbत परenरको शिyतX iवnास�ारा 
सuरि3त छौ" (१ प�uस १:३-५)।

�वल परenरको शिyतको खाiतर नt चौथो पदमा उ�Xिखत पtत�क-सbपि|लाई आफ�X 
उपभोग गनe कuरामा iवnासी जन iनि¸त gन सyदछ।

यसको ताPपय- एकजना >यिyत, आफ�X चाrको ज+तोसuक« तiरकाX जीवन >यiतत ग� तापiन 
उसX "iवnास ग�को छu" मा� भUक« आधारमा, +वग- जा#छ भ#U होइन। नयाk गरी 
नजि#मकन मuिyत पाउनu असbभव छ भUर Kभu �श1 xीOX भ#नuभयो (य1ह#ना ३:३,७); अiन 
नयाk ज#म भUको कuरा त जीवनt पiरवत-न गराउU एउटा आ¸य-जन अनuभव हो।

"यसtकारण कोही xीOमा छ भU ऊ एउटा नयाk स�िO हो, पuराना कuराह5 
iबiतगएका छन्; rर, सबt कuराह5 नयाk भएका छन्" (२ कोiर#थी ५:१७)।

जब पापी नयाk गरी ज#म#छ, तब उसX परenरबाट एउटा नयाk +वभाव Kाप् त गद-छ। अब 
उसkग नयाk चाहनाह5 g#छन्। उसिभ� भएको परenरबाटको +वभावX उसलाई परenरको 
तiरकामा जीवन >यiतत गन- KोPसाiहत तu�याउkछ। उसिभ� अ#तरबास गनu-gU पiव� आPमाX 
उसलाई पiव�ता र सPयताको iनिbत चाहना गनe झuकाव iदनug#छ। xीOलाई मuखX +वीकार 
गनe तर परenरको माग-लाई Keम नगनe >यिyत भUको त मuिyत नt नपाएको >यिyत हो जो 
मuिyतरiहत नt �खा पनeछ; ऊ या त कपटी हो या त ¥ममा प�को >यिyत हो जसX कiह�यt 
पiन साkचो मuिyतलाई पाएक« छtन।

माiथका अ¦ययनह5बाट Kमािणत कuरा यो हो iक साkचो बाइबलीय मuिyत !"#थ-डe 
एड्"ि#ट+टको अiन¸यता र >यव+थावादी सिमFण बाट प1रt +वत#� छ। एड्"ि#ट+ट 
सuसमाचार झ1टो छ।
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झ+टा िश@ा #२: iवpामiदनको पालना
!"#थ-डe एड्"ि#ट+टवादको िश3ाअनuसार iवFामiदन आदम अदनको बगÁचामा छkदt उसलाई 
iदइएको iथयो र सबt माiनसह5X Pयसलाई पालना गरोस् भ#U परenरको मनसाय हो।

"परenरX अदनमा iवFामiदनको +थापना गनu-भयो; अiन उहाk हा¬ो स�िOकत~ gनuभएको 
कारण हामीX उहाkलाई पu¡नuपनe त¹य जबसbम रह#छ, तबसbम iवFामiदन Pयस कuराको िच#ह 
र सbझनाको 5पमा रiहरहUछ। ...iवFामiदन पालना सPय परenरKiतको iनÄाको िच#ह 
हो" (एXन Yाइट, द :eट क#Åोभस�, प�Ä ३८६)।

एड्"ि#ट+टवादको तक� य+तो छ: �श1 र उहाkका Keiरतह5X iवFामiदन पालन ग�, PयसtX 
सबt xीिOयनह5 Pयसt गन- बा¦य g#छन्।
"...सबt दस आ�ाह5 xीिOयन Kब#धअ#तग-त बा¦याPमक g#छन् र तीम¦� कuनt एउटालाई 
पiन पiरवत-न गनe xीOको iवचार iथएन भ#U कuरा यसबाट पuिO g#छ। तीम¦� एउटाचाiहk 
सातf iदनलाई iवFामiदनको 5पमा मा#नuपनe आ�ा हो..." (बाइबल फuटलाइट्स्, प�Ä ३७)।

"�श1को नमuना +पO र अiवचिलत छ। उहाkको चलन iवFामiदन पालन गनe चलन iथयो... 
तरtपiन सwसारमा आज अनौठो पiरि+थiत पाउkदछf। हा¬ो नमuना उही xीO नt gनug#छ, हा¬ो 
माग-दश-न उही बाइबल नt छ, तर xीिOयनह5X मा#U iवFामiदन चाiहk Nइटा छन्..." (जज- 
भाि#डमान्, पÆाUट इन् iर�िलयन, प�Ä २७७)।

xीिOयनह5X चौथो शताuदीसb¾ iवFामiदन पालन ग� अiन Pयसपिछ क#+टाि#टन 
(Constantine) X iनयम बदXर म�डलीह5लाई जबरज+ती आइतबारको iदन आराधना 
गन- लाए भUर एड"ि#ट+टह5 दाबी गछ-न्।

"क#+टाि#टन रोमका स¬ाट iथए। उनी स1य-प1जक iथए साथt उनी चतuर राजनीiत� पiन iथए। 
उनी सबtलाई खuशी पान- चाह#Ç। आफ� म1iतप1जक छkदt उनX हप्ताको पiहलो iदनमा -- 'स1य-को 
आदर गनe iदनमा' -- सबt सरकारी काय~लयह5 ब#द गiरयोस ्भ#U आ�श जारी ग�। रोममा 
+थाiपत भएको म�डलीX चाiहk म1iतप1जाiसत सbझौता गद~ शारीiरक फाइदा gU सिजलtiसत 
�pन स�... PयसtX �ही थोरt वष- iब�पिछ आइतबारX +थान पायो, लाओडeiसयाको सभामा 
रोमको म�डलीX परenरको +पO आ�ालाई खा�ज गर्यो र सातf  iदनको स�ामा हप्ताको 
पiहलो iदन मा#U आ�श जारी गर्यो (पÆाUट इन् iर�िलयन, प�Ä २९०)।
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बाइबलl m भ0दछ?
1. iवFामiदन उPपि| २:२-३ मा उ�Xख भए तापiन, उजाड+थानमा छkदा इ�ाएललाई Pयो 

नiदइएसbम iवFामiदन माiनसलाई सuिbपएको iथएन (नrbयाह ९:१३-१४)। आदम 
लगायत अ#य आiदम पu_षह5 (patriarchs) [हनोक, न1ह, अ¼ाहाम आiद] X 
iवFामiदन पालन ग� भUर एXन Yाइट (Ellen White) X iसकाउनu भUको उनX 
बाइबलमा थप-थाप गनe अवtध काम गनu- हो।

2. iवFामiदन मानवजाiत सबtलाई iदइएको iथएन तर इ�ाएल र परenरको बीचको iवÈष 
िच#हको 5पमा �वल इ�ाएललाई मा� iदइएको iथयो (K+थान ३१:१३,१७)। iवFामiदन 
स�िOको Kारbभ�िख मानवजाiतX मा#दt आएको भए, Pयसलाई iवÈष िच#हको 5पमा 
इ�ाएललाई iदन सiकkदtन¹यो।

3. एउटा iवnासी iवFामiदनको ब#धनिभ� छtन भUर नयाk iनयमX iसकाउkछ। कल+सी 
२:१६-१७ पढ्नuहोस।्

4. "यसकारण खाUकuरा वा iपउU कuरा वा चाडको iवषयमा वा आÁसी वा iवFामiदनह5का 
iवषयमा कसtX iतमीह5को #याय नगरोस;् यीचाiहk आउUवाला कuराह5को छायाk gन्, 
तर शरीर ता xीOको हो" (कल+सी २:१६-१७)।

5. iवFामiदन मuिyतको एउटा Kiत5प iथयो।

6. "यसकारण परenरका जनह5का iनिbत iवFामiदनको iवFाम बाkकी नt छ। iकनiक 
जसX उहाkको iवFाममा K�श ग�को छ, परenरX आफ�ा कामबाट iवFाम िलएझÁ उसX 
पiन आफ�ा कामह5बाट iवFाम िलएको छ" (iह¼1 ४:९-१०)।

7. परenरX स�िO गनe कामलाई iस»ाउनuभएपिछ सातf iदनमा उहाkX iवFाम जसरी 
िलनuभयो Pयसरी नt आज एउटा iवnासी जनX पiन xीOX iस»ाउनuभएको काममा 
iवFाम िल#छ। परenरको iवFाममा K�श गन-, एकजना >यिyतX परenरको कामलाई 
+वीकार गनu-पछ- र आफ�t कामबाट iवFाम िलनuपछ- (य1ह#ना ६:२८-२९); मuिyतलाई 
परenरको iस|Áको वरदानको 5पमा :हण गनu-पछ-।

8. �श1 >यव+थाको अधीनतामा ज#मनuभएको gनाX >यव+थाका मागह5 प1रा गन-लाई 
उहाkX iवFामiदन पालन गनu-भयो। गलाती ४:४-५ पढ्नuहोस।् Kभu �श1, पापीह5लाई 
>यव+थाको Fापबाट छuटकारा iदनलाई र पu�Pवको अन#त +वत#�तािभ� �याउनलाई, 
आफÉ एउटा दास ब#नuभयो र मोशाको >यव+थाको अधीनतामा ज#म िलनuभयो।
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9. "तर जब समय प1रा भयो, तब परenरX आफ�ा पu�लाई पठाउनuभयो, जो  ी�ारा 
ज#मनuभयो, >यव+थाको अधीनतामा ज#मनuभयो -- हामी धम-पu� gन पाआÁ भUर यस 
>यव+थाको अधीनतामा भएकाह5लाई दाम iतरी छuटकारा iदनालाई 
ज#मनuभयो" (गलाती ४:४-५)।

10. पावल Keiरत लगायत शu_को म�डलीX iवFामiदन पालन ग�को iथयो भUर Kमािणत गन- 
सiक#न। पावल, iवFामiदनमा सभाघरह5मा "ला भएका यÊदीह5लाई सuसमाचार Kचार 
गन- गएको कuरा सPय हो, तर यसको अथ- उनX iवFामiदन पालन ग� भ#U होइन। 
बाइबलअनuसार पावल iवFामiदनमा सभाघरह5gkदो जानuको उ�e�य सuसमाचार Kचार 
गन-लाई iथयो। पावलको इ¢छा xीO Kचार गनu- iथयो। आफ�t जाiत यÊदीह5का लाiग 
उनको ठ1लो बोझ iथयो। PयसtX उनी xीO Kचार गन- यÊदीह5 जहाk iथए Pयहीk जाU गथe। 
Keiरत १३:१४-४४; १६:१३-१४; १७:२-४; १८:४ मा rनu-होस।्

11. शu_का xीिOयनह5 iवFामiदनमा नभएर पiहलो iदनमा नt "ला g#Ç र आराधना गथe 
भ#U कuराको थuKt Kमाणह5 बाइबलमा र अ#यमा पiन "iट#छ।

• iहलो iदनमा �श1 म�काह5बाट बौरनuभयो (मक�-स १६:९)।
• पiहलो iदनमा �श1 Kथम पटक आफ�ा £लाह5कहाk �खा पनu-भयो (मक�-स १६:९)।
• पiहलो iदनमा �श1 आफ�ा £लाह5iसत फरक-फरक ठाउkमा "ट गनu-भयो (मक�-स 
१६:९-११; म|ी २८:८-१०; ल1का २४:३४; मक�-स १६:१२-१३; य1ह#ना २०:१९-२३)।

• पiहलो iदनमा �श1X £लाह5लाई आिशष iदनuभयो (य1ह#ना २०:१९)।
• पiहलो iदनमा �श1X £लाह5लाई पiव� आPमा Kदान गनu-भयो (य1ह#ना २०:२२)।
• पiहलो iदनमा �श1X £लाह5लाई सuसमाचार Kचार गन-लाई आ�श iदनuभयो (य1ह#ना 
२०:२१ र मक�-स १६:९-१५ तuलना गनu-होस)्।

• पiहलो iदनमा �श1 +वग-मा उठाइनuभयो, iपताको दाiहU हातमा बªuभयो, र सबtका 
िशर तu�याइनuभयो (य1ह#ना २०:१७; एफeसी १:२०)।

• पiहलो iदनमा Kथम पटक बौiरउठ्नuभएका xीOको सuसमाचार Kचाiरएको iथयो 
(ल1का २४:३४)।

• पiहलो iदनमा �श1X £लाह5लाई पiव�शा ह5को अथ- खोिलiदनuभयो (ल1का 
२४:२७,४५)।
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• पiहलो iदनमा पiव� आPमा ओiलआउनuभयो (Keiरत २:१)। ®#Ëको+ट, डोलाइU 
बिलको iवFामiदनपिछको ५० आÁ iदनमा प¹यo (Xवी २३:१५-१६)। PयसtX 
®#Ëको+ट सधÁ आइतबारमा प¹यo।

• xीिOयनह5 आराधना गन- पiहलो iदनमा "ला g#Ç  (Keiरत २०:६-७; १ कोiर#थी 
१६:२)।

Pयस�ला�िख बgसjpयक xीिOयनह5 आराधना गन- हप्ताको पiहलो iदनमा जuट्दt आएका 
छन्। उनीह5 आफ�ो मuिyतदाताको बौiरउठाइलाई आदर गद} Pयसो गद} आएका छन्। xीO 
iवFामiदनमा िचहानिभ� gनug#¹यो र पiहलो iदनमा उहाk म�काह5बाट बौiरउठ्Uमा �ठो 
भइकन बौरनuभयो। iवFामiदनX पuरानो स�िOको अि#तम iदनलाई सj�त गछ- (उPपि| २:२)। 
आइतबार नयाk स�िOको Kथम iदन हो।

आइतबार iवFामiदन होइन। बाइबल-iवnासी xीिOयनह5 आइतबार जuËर iवFामiदन पालन 
गद}नन्। नयाk iनयमको iवnासीX मोशाका >यव+थाका कामह5�िख छuटकारा पाएको छ। 
iवnासीह5लाई पiव� iदनह5को सवालमा #याय गनu-gkदtन भUर रोमी १४:१-३ र कल+सी 
२:१६-१७ X Kस्� बताउkछ। गलातीह5X पiव� iदनह5 मा#न थाXकाX उनीह5X मuिyत 
पाएका छtनन् iक भUर पावल Keiरतलाई डर ला�को iथयो! गलाती ४:१०-११, २० पढ्नuहोस्।

आइतबारलाई +थान iदनu नt पशuको िच#ह  हो भ#U धारणा बाइबलमा पाइkदtन। उyत धारण 
एXन Yाइटबाट आएको हो। xीOiवरोधीX "ठहर् याइएका समय र >यव+थाह5 फeन- Kयत्न 
गनeछ" (दाiनएल ७:२५) भ#U कuरा सPय हो, तर यो iवFामiदन वा आइतबारको कuरा 
गiरएको हो भUर बाइबलX कहीk बताएको छtन। xीOiवरोधीX कuन-कuन >यव+थाह5 फeनeछ 
भUर बाइबलX खuल+त बताउkदtन।

झ+टा िश@ा #३: _ाण 6वाप (soul-sleep )
!"#थ-डe एड्"ि#ट+ट म�डलीX यो iसकाउkछ iक म�तकह5 न ता +वग- जा#छन् न नरक 
जा#छन् तर बौiरउठाइको iदनसbम iतनीह5का Kाणह5 िचहानिभ� अ£त अव+थामा 
सuiतरह#छन्।

"म�को gनu भUको +वग- जानu होइन; नरक जानu होइन; पगeटरी जानu होइन। अk, म�को gनu 
भUको कतt जानu होइन। यसको मतलब �वल जीवनको अ#त gनu हो। ...म�Pयu भUको जीवन 
रोiकनu हो, जीवनरiहत gनu हो, जीवनको ठीक iवपiरतमा gनu हो। ... ऊ अब िजइरrको छtन; 
उसको शरीर िजइरrको छtन; उसको Kाण िजइरrको छtन; उसको आPमा िजइरrको छtन; 
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उसको मन िजइरrको छtन। iवचार-शिyत अ#त g#छ, £तना अ#त g#छ, समझ-शिyत अ#त 
g#छ, �ान अ#त g#छ, iवचार अ#त g#छ" (When A Man Dies, p. 20)।
एड्"ि#ट+टवादX यो iसकाउkछ iक शरीर र Kाण म�Pयuको घडीमा अलग-अलग gन सyU 
तÌवह5 होइनन्।
"शरीर म�र सuत्न जाkदा मा#±को Kाण उसको एउटा छu�t, £तनशील भागको 5पमा रiहरह#छ 
भ#U अथ-मा कतt K+तuत छtन... मा#±को Kाण उसको साससkगt आउkछ; उसको साससkगt 
जा#छ। ... शरीरiबना Pयो कuनt काम वा शिyतमा Kकट gन वा iºयाशील gन सyदtन, 
शरीरiबना Pयसको कuनt अि+तPव नt छtन..." (When A Man Dies, pp. 32,33)।
आPमाचाiहk सास हो भUर उनीह5 iसकाउkछन्।
"...अÍयuब २७:३ लाई ¦यान iदनuहोस:् 'eरो शरीरमा Kाण रgÎ�ल, र परenरको सास 
[आPमा] eरो नाकमा रgÎ�ल।' फeiर यहाk आPमालाई 'सास' भनी 5पा#तर गन- सiक#छ भ#U 
कuरा पाउkदछf। पiव� शा मा यी Nई शuदह5 Kायः साटासाट गन- सiकU गरी Kयोग भएका 
छन्। ... अब सu#नuहोस।् 'र iतनको नाकमा जीवनको सास फuiकiदनuभयो, र माiनस जीiवत 
Kाणी भए।' परenरX माiनसलाई एउटा िजउkदो Kाण iदनuभयो भUर हामीलाई पiव� शा मा 
कतt बताइएको छtन। जीवनको सासiसत शरीरको िमलन भयो र फल+व5प माiनस जीiवत 
Kाणी भएको हो। ...यो +पO छ iक माiनसX परenरबाट पाएको र उसको म�Pयu gkदा 
परenरकहाk फक� जाU आPमाचाiहk परenरX उसको नाकिभ� राख्नuभएक« कuरा हो। ...जब 
ऊ मछ- तब ती Nई छui�#छन्। माटो भ1िममा फक� जा#छ। सास, अथवा जीवनको िझ�कोचाiहk, 
सो iदनugU परenरकहाk फकeर जा#छ, चाr Pयो पiव� जनको होस् वा पापीको। िजउkदो, 
भावनाशील, गiतशील Kाण कतt जाkदtन। Pयो �वल एक £तनशील तÌव gन छाड्छ जबसbम 
बौiरउठाइको iबहान gkदtन जuन�ला शरीर र जीवनको सासको पuनiमलन gkदछ। यो नt iवशu� र 
सरल पiव� शा  हो!" (Planet in Rebellion, pp. 320-323)

बाइबलl m भ0दछ?
१) पiव�शा मा "Kाण" भ#U शuद iविभ#न अथ-मा Kयोग भएको छ। कiहXकाiहk यसX 
सbप1ण- मा#±लाई जनाउkछ। तर धeरtपटक यसX म�Pयuपिछ शरीरभ#दा छu�t अि+तPवमा रहU 
माiनसको एउटा £तनशील, अभौiतक भागलाई जनाउkछ। बाइबलका शuदलाई iतनलाई 
"iटU Kसjगबाट पiरभाiषत गiरनu आव�यक छ।

पuरानो iनयममा Kाणलाई माiनसको अभौiतक, £तनशील भागको 5पमा K+तuत गiरएको छ 
भ#U उदाहरण+व5प उPपि| ३५:१८ र १ राजा १७:२१-२२ लाई िलन सiक#छ। उPपि| ३५ 
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मा राrलको म�Pयuको उ�Xख भएको छ, र हामीलाई यो बताइएको छ iक जब उनी मiरन् 
उनको KाणX iबदा िलए। "iतनको Kाण जाU �लामा (iकनभU iतनी मन- लाiगन्) ..." १ राजा 
१७ मा एकजना ठीटा म�र पiन एिलयाको मा¦यम�ारा फeiर बौराइए। बाइबलX +पOt भ#छ 
iक उनको Kाण iबदा भएर फeiर फक� आयो: "...r परमKभu eरा परenर, फeiर यस बालकको 
जीवन [Kाण, soul] यसमा फकoस।् परमKभuX एिलयाको पuकार सu#नuभयो, र Pयसमा जीवन 
[Kाण, soul] फyयo र Pयो बाk¢यो।" यो K+ट छ, Kाण र म�Pयuका बा�मा एिलयाको धारणा 
एड्"ि#ट+टह5को ज+तt iथएन।

नयाk iनयममा पiन "Kाण" भ#U शuद माiनसको शरीरभ#दा छu�t आिPमक भागलाई जनाउन 
Kयोग भएको छ। "... अब शाि#तका परenर आफ«X iतमीह5लाई प1रा रीiतX पiव� पा�का 
होऊन्; अiन iतमीह5का सbप1ण- आPमा, Kाण र शरीर हा¬ा Kभu �श1 xीOको आगमनसbम 
दोषरiहत अव+थामा सuरि3त रािखएका होऊन्" (१ Ç+सलोiनकी ५:२३)। माiनस तीन-ख�डe 
Kाणी हो भUर यहाk हामीलाई बताइएको छ। पावलX माiनस भUक« Kाण हो भ#दtनन्; ब_ उसkग 
Kाण g#छ भUर भ#छन्।

२) पiव�शा मा "आPमा" भ#U शuद पiन iविभ#न अथ-मा Kयोग भएको छ। "Kाण" भ#U शuद 
सbप1ण- मा#±लाई जनाउन सधÁ Kयोग नगiरएर ब_ धeरtपटक माiनसको अभौiतक भागलाई 
जनाउन Kयोग गiरएज+तt, "आPमा" भ#U शuद पiन सधÁ सास भ#U अथ-मा Kयोग गiरएको 
छtन। आPमा धeरtपटक माiनसको £तनशील, अभौiतक भागलाई जनाउन Kयोग गiरएको छ 
जuन भाग उसको शरीरभ#दा छu�t g#छ र म�Pयuको घडीमा शरीर�िख अलि©ग#छ।
यस अथ-मा "आPमा" भ#U शuद "Ãदय" भ#U शuदiसत साटासाट गन- िम�U गरी उPपि| 
४५:२६-२७ मा Kयोग गiरएको छ। "यो कuरा सuUर iतनको Ãदय-गiत नt रोiकयो [heart 
fainted] iकनiक iतनX उनीह5को कuरा पPयाएनन्। तर उनीह5लाई भiनपठाएका 
यो!फका सबt कuरा सuUपिछ र आफ�लाई �याउन भनी यो!फX पठाएका गाडाह5 ��पिछ 
उनीह5का बाबu याक�बको होश [आPमा, spirit] फyयo।" यो +टOt छ iक यहाk आPमालाई 
सासको अथ-मा िलइएको छtन! K+थान ६:९ मा इ�ाएलका स#तानह5लाई आPमाको नtरा�य 
[anguish of spirit] भएको कuरा उ�Xख छ। � उनीह5को भएको नtरा�य सासको नtरा�य 
हो त! यो त अनथ- हो। पiव�शा मा "आPमा" भ#U शuद सासभ#दा �गÆt कuरा हो भ#U K+ट छ। 
फeiर K+थान ३५:२१ मा "ट gU पालको iनम~णका लाiग योगदान iदUह5को वण-न यसरी 
गद-छ, "जस-जसका Ãदय KeरणाX भiरए र जसका मन [spirit] इ¢छuक भए।" >यव+था २:३० 
यसको अकo उदाहरण हो। यहाk हामी परenरX राजा सीहोनका मन अथ~त् आPमा [spirit] 
लाई कठोर बनाउनuभएको कuरा पढ्छf। १ राजा २१:५ मा राजा आहाबको आPमा Nःिखत [sad 
spirit] भएको (Uपाली बाइबलमा, "ठu+�को") कuरा पढ्छf। अव�य नt कuनt पiन यी 
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ख�डह5मा आPमा भUको सास भUर अथ- लगाउन सiक#न। आPमा भUको सास हो भ#U 
सीिमत अथ- लगाउU !"#थ-डe एड्"ि#ट+टको िश3ा बाइबलक« अथ- iवपiरत छ।

३) नयाk iनयमX म�Pयu भUको आPमाX शरीरलाई छोडeर जानu हो भUर +पO बयान गद-छ। जब 
हामी नयाk iनयममा आइपu©छf, पuरानो iनयमको अ¦ययनपिछ बाkकी gन सyU कuनt पiन 
अiन¸तताह5 प1ण- Kकाशको उ¡यालोमा iबलाएर जा#छ। नयाk iनयमभiर नt म�Pयuको 
सbब#धमा एउ� एकनासको िश3ा पाइ#छ। यहाk म�Pयu आPमाX शरीरलाई छोड्U काय-को 
5पमा �िख#छ। म�Pयu भUको अलग gनu हो, समाप्त gनu होइन। (आदम र ह>वाX फल खाएक« 
iदन यही अथ-मा म�का gन्। उनीह5को आिPमक म�Pयu भएको हो। उनीह5 "पाप र 
अपराधह5मा म�का" gन्। पिछबाट उनीह5 भौiतक 5पमा पiन म� अiन Kाण शरीर�िख 
अलग gन गयो।) म�Pयuको शा सbमत िश3ा नयाk iनयमको यuगभiर नt यही नt रहkदt आएको 
छ।

म�Pयu भUको आPमाX शरीरलाई छोडeर अक§ £तनशील अि+तPवमा जानu हो भ#U कuरा iवnास 
गन-का लाiग नयाk iनयमX Kदान ग�का आधारह5 यस Kकार छन्।

पiहलो, मनe त शरीर हो (याक�ब २:२६)।

दो�ो, म�Pयu एउटा छोडeर जाU काय- हो भUर पावलX गवाही iदएका छन्। rनu-होस,् २ 
कोiर#थी ५:६-७; iफिलvपी १:२३-२४; र २ iतमोथी ४:६।

��ो, º�समा टाkiगएको कuकम�लाई �श1X iदनuभएको Kiत�ाX म�Pयu भUको छोडeर जाU काय- 
हो भ#U कuरा �खाउkछ। "अiन �श1X उसलाई भ#नuभयो: "म iतमीलाई साk¢चt भ#दछu, आज नt 
iतमी मसkग +वग-लोकमा gUछौ।" एड्"ि#ट+टह5को दाबी छ, यो पद ठीक KकारX अनuवाद 
भएको छtन। "आज नt" लाई "म iतमीलाई साk¢चt भ#दछu" को अगाiड रािखनuपछ- अ�। कuनt पiन 
बाइबल अनuवाद यसरी गiरएको छtन। यो �वल झ1टा एड्"ि#ट+ट िश3ाiसत िमलाउनका 
लाiग यो ख�डलाई Ëढाeढा पानe Kयास मा� हो। Kभu �श1 xीOX Pयस प¸|ापी कuकम�लाई 
ऊ Pयही iदन उहाkiसत +वग-लोकमा gUछ भUर उसलाई Kiत�ा गनu-भएको हो।

चौथो, लाजरस र धनी माiनसको बयानX म�Pयu भUको iबदा gU काय- हो भUर �खाउkछ। 
�श1X यस बयानमा >यिyत iवÈषका नामह5 Kयोग गनu-भएकोबाट यो एउटा द�Oा#त मा� 
नभई वा+तiवक ऐiतहाiसक घटना हो भ#U Kमािणत गद-छ। Kभuका द�Oा#तह5मा य+ता 
iववरण पाइkदtनन्। अiन यiद यो एउटा द�Oा#त नt भएको भए तापiन यसX वा+तiवक सPयता 
नt iसकाएक« ठहiर#¹यो। "... Pयो माÑe मर्यो, र +वग-�तह5�ारा अ¼ाहामको काखमा 
पuर्याइयो; Pयो धनी माiनस पiन मर्यो, र गाiडयो। अiन नरकमा भयानक पीडामा तiड्पkदt 
PयसX आफ�ा आkखा उठायो..." (ल1का १६:२२-२३)। यस ख�डX म�Pयuचाiहk Kाणलाई iक +वग- 
iक नरक पuर्याउU प�¹वीबाटको iबदाइ हो भ#U कuरा iसकाउkदछ।
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पाkचf, म�र गएका पiव� जनह5 बौiरउठाइको घडी तथा बाk£काह5को र्याvचरको घडीमा 
xीOiसत +वग-बाट फeiर आउUछन्। यस कuराX �खाउkछ iक म�का पiव� जनह5 उनीह5 
म�Pयu gkदा +वग- जा#छन्। "iकनiक �श1 मनu-भयो र बौ�र उठ्नuभयो भनी हामी iवnास गद-छf 
भU उसरी नt �श1मा सu�काह5 पiन परenरX उहाkको साथमा �याउनugUछ" (१ Ç+सलोiनकी 
४:१४)। बाइबलअनuसार, एड्"ि#ट+टह5को दाबीको बाबजuद, म�तकह5 िचहानिभ� 
सuiतरrका छtनन्। ब_ उनीह5 +वग-मा छन् र उनीह5 Pयहाkबाट �श1सkगt फeiर आउUछन्!

छtटf, य1ह#नाX ��का +वग�य दश-नह5X [सjकOकालमा] म�का पiव� जनह5 उनीह5को 
बौiरउठाइको iदन नआएसbम र सwसारमा gU सjकOकालको अवiधभiर +वग-मा अवि+थत 
भएको �खाउkछ। Kकाश ६:९-११ पढ्नuहोस।् यो अकo अकाµ गवाही हो iक म�र गएका 
पiव� जनह5 िचहानमा सuiतरrका छtनन् तर प�¹वीमा gUवाला xीOको दो�ो आगमनका लाiग 
पखeर +वग-मा नt वास गiररrका छन्।

सातf, एउटा पहाडमाiथ Kभu �श1को 5प पiरवत-न gkदा मोशा र एिलया �खा पन~X 
म�तकह5को म�Pयu भएपिछ उनीह5 बौ�र नउठeसbम £तनशील अव+थामा रrका g#छन् भ#U 
कuरालाई Kमािणत गद-छ। ल1का ९:२८-३३। प�uस र अ#य Keiरतह5X भiवZयमा gU हजार वषe 
रा¡यको �वल एक दश-नमा� �िखरrका iथएनन् भ#U कuरा मोशा र एिलया उहाkको gन 
लाiगरrको म�Pयuका बा�मा Kभuiसत कuरा गiररrको त¹यX पuिO गद-छ। मोशा र एिलया 
मiरस�का भए तापiन उyत पहाडमाiथ �खा प� र य5शXममा चाkडt gन आउU घटनाका 
बा�मा कuराकानी ग�। मोशा र एिलया िचहानिभ� सuiतरrका छtनन् भ#U कuरा यसबाट छल-jगt 
�िख#छ।

मा#±को आPमा र Kाण g#छ जuनचाiहk म�Pयuको घडीमा उसको शरीरलाई छोडeर iक +वग- iक 
नरकमा सधÁका लाiग बास गन-लाई जाkदछ भ#U कuरा नयाk iनयमको यस सवe3णबाट +पO 
बuिझ#छ। बाइबलX म�Pयuलाई Nवt सuत्U काय- र iबदा gU काय- भUर बयान गद-छ। म�Pयu 
भUको शरीर सuत्नu हो र आPमाचाiहk iबदा भएर जाU काय- हो।

पuरानो iनयममा सeत म�Pयu भUको आPमाX शरीरलाई छोडeर जाU काय- हो भUर हामीलाई 
iसकाइएको छ। उPपि| २५:८ मा "अ¼ाहाम ... म� [gave up the ghost], र आफ�ा 
म�का iपता-पuख~ह5सkग िम�न गए।" उनी िचहानमा िम�न गए भ#U मा� अथ- यसको gन 
सyदtन, iकनiक अ¼ाहामका iपता-पuख~ह5 मा¬eमा गाiडएका iथएनन्। उनीह5 धeरt पर 
हरानमा गाiडएका iथए (उPपि| ११:३१-३२)। उPपि| ३५:१८ मा राrलको Kाण उनको म�Pयको 
घडीमा iबदा भएको कuराको उ�Xख छ। १ राजा १७ मा iवधवाको छोराको म�Pयu gkदा उसको 
KाणX छोडeर गएको कuरा छ (पद २१-२२)। परenरX मोशालाई ग#ती २७:१३ मा उनी आफ�ा 
माiनसह5मा "िम�न जाU" कuरा गनu-भयो। यसको अथ- मोशा िचहानमा सuiतरहUछन् भ#U gन 
सyदtन iकनiक, पiहलो, मोशाका माiनसह5 उनी म�का उजाड+थानमा गाiडएका iथएनन्। 
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दो�ो, मोशा शतािuदयf  पिछ �श1सkगt उहाkको 5प पiरवत-न gkदा पहाडमाiथ �खा प� र Pयस 
�ला उनी प1रt £तनशील 5पमा K+तuत iथए।

पiव�शा मा जहाk r� पiन म�Pयuको अथ- िचहानिभ� अ£त अव+थामा gनu होइन भ#U �िख#छ। 
जuन ख�डह5मा म�Pयuलाई सuत्नuको सw�ा iदइएको छ ती ख�डह5X वा+तवमा कiवताPमक 
भाषा Kयोग गद}छन्। म�Pयuको चच~ गनe पuरानो iनयमका कuनt कuनt ख�डह5मा, iवÈष गरी 
उप�शकमा, Pयसलाई सwसारको द�िOकोणबाट बताएको पाइ#छ। Pयस अथ-मा यो साkचो हो iक 
म�काह5X परenरलाई यस सwसार¾ Kशwसा गद}नन्। उप�शकको म1लधारा "स1य- मuiन" को 
कuरा हो र PयसX परenरको Kकाशiबना जीवनलाई बu·न खो¡U मा#±को Kयासको बयान 
गद-छ।
४) अमरताको िश3ा नयाk iनयम नiदइएसbम प1ण- 5पमा Kकट भइस�को iथएन। १ iतमोथी 
१:९-१० पढ्नuहोस।् xीO आउनuभएपिछ मा� िचहानभ#दा पारी सbब#धीको िश3ालाई प1ण- 
Kकाशमा �याइयो। PयसtX हामीX नयाk iनयमलाई पuरानो iनयमको Kकाशमा अथ- लाउU काम 
गनu- gkदtन ब_ पuरानोलाई नयाkको Kकाशमा अथ- लाउनuपछ-!

झ+टा िश@ा #४ : sUहA अि6तtवहीन भई जाQछन  ्
(Annihilation of the Wicked)
!"#थ-डe एड्"ि#ट+टवादको िश3ाअनuसार मuिyत नपाएकाह5 अिÑ कu�डमा जXर Èष 
gUछन्।

"अन#त पीडाको पiरक�पना, �iबलोनको िघनला©दो मÒमा िमiसएको झ1टा िश3ाह5म¦� 
एउटा हो... PयसtX, कiह�यt नटujiगU पीडामा छटपiटkदt परenरलाई iन#दा गनe हराएका 
आPमाह5 भ#U g#नन्; [+वग-मा गाइU] ब£काह5को गीतह5iसत [नरकबाट] आफ�ा 
िच¢याहटरह5 िमसाउU Pय+ता नीच Kाणीह5 नरकमा g#नन्" (एXन Yाइट, द :eट 
क#Åोभस�, प�Ä ४७०, ४७७)।

उनीह5को दाबीअनuसार, NOह5को अन#त पीडा भ#U कuरा परenरको Keम र दयाiसत 
सामÎज+य गन} नसiकU कuरा हो।

"म�का NOह5 अन#तसbम जिलरहU नरकमा आगो र ग#धकX तiड्परहUछन् भ#U िश3ा, 
Keम र दयाको सारा भावनाको र साथt #याय भ#U कuराKiतको हा¬ो आफ�t सw�दनशीलताको पiन 
¡यादt Kiतक�ल छ" (एXन Yाइट, द :eट क#Åोभस�, प�Ä ४६९)।
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बाइबलl m भ0दछ?
१) मuिyत नपाएकाह5X सदासव-दा पीडाको अनuभव गनeछन् भUर बाइबलX iसकाउkछ। म|ी 
२५:४६; Kकाश १४:१०-११; Kकाश २०:१०-१५। मक�-स ९ मा Kभu �श1X तीन-तीन पटक 
नरकलाई "कiहX पiन नiन�U आगो...जहाk iतनीह5को कीरा मद}न, र आगो iन�दtन" (मक�-स 
९:४३-४८) भUर बयान गनu-भयो। यी शuद अन#त पीडाको बयान गनe शuद gन्।

एड"ि#ट+टह5 भ#छन्, आगोचाiहk अन#त भए तापiन द�ड अन#त gUछtन। यो >याpया gनt 
नसyU >याpया हो, iकनiक xीO �श1X मuिyत नपाएकाह5को द�ड कuनt शासनायuyत 
म�Pयuभ#दा वा अि+तPवहीन gन जानuभ#दा पiन भयjकर gUछ भUर iसकाउनuभयो। मक�-स 
९:४२ अनuसार परenरको द�डमा पनu-भ#दा त िघÓोमा एउटा जाkतो झu#ड्याएर समuÔिभ� 
फािलनu असल हो। ठीक यसपिछको पदमा �श1X नरकको डरला©दो बयान गन- था�नuभयो। 
अकo शuदमा, नरक कuनt पiन डरला©दो iवपि| वा iवनाशभ#दा पiन भयjकर gUछ। Pयहाkको 
पीडा नटujiगU गरी सदाकालीन gUछ। म|ी २६:२४ मा KभuX अि+तPवहीन अव+थाको 
तuलनामा यÊदाको द�ड झन् नरा¬ो gUछ भ#नuभयो। "...Pयो मा#± नजि#मएक« भए Pयसका 
लाiग असल gU¹यो।"

नरकमा अन#त पीडा gUछ भ#U बाइबलको िश3ा हामीलाई बu·न गाÕो gन सyछ, तर 
परenरX उyत िश3ा Kकट गनu-भएको छ अiन हा¬ो िजbeवारी भUको यसलाई iवnासt�ारा 
:हण गनu- हो। नरक आगोको ठाउk हो र Pयो य+तो ठाउk हो जहाk gU पीडा अन#तसb¾ gUछ। 
जीवन भUको pयालठ�ा होइन भUर पiव�शा का यी ख�डह5X KP�क पu_ष, मiहला, 
बालकलाई �सरी £ताउनी iदkदtछन्। मuिyत भUको य+तो कuरा हो जसलाई पाउन हामीX एक 
घ�टा पiन iढलो गनu- gkदtन। हामीलाई हा¬ा सबt पापबाट शu� पान- सyनugU मuिyतदातामा Kाvत 
गन- सiकU Pयो सuर3ा पाउनलाई हामीX एकिछन पiन �र फा�नugkदtन। xीOका लाiग 
हराएका आPमाह5 खो¡नलाई कuनt पiरFम बाkकी राख्नugkदtन। +वग-को आन#दज+तt नरकको 
पीडा पiन अन#त नt gUछ।

२) परenरको क5णाX उहाkको पiव� #यायलाई र� गद}न। Kभu �श1 xीOको Kायि¸तकारी 
बिलदानX परenरको #यायको मागलाई एकदम स#तोषजनक 5पमा प1रा ग�क« हो, तर मuिyत 
पाउनका लाiग iदइएको उहाkको Pय�ो ठ1लो iनम#�णालाई इ#कार गनeह5X आफ�ा पापह5का 
लाiग द�ड भोÑtपनe g#छ। माiनसह5लाई उनीह5का पापह5�िख उ�ार गन-लाई भUर 
परenरX आफ�ो पu�लाई º�समा मन- भनी Kदान गनu-भयो। यस Kायि¸तकारी बिलदान�ारा 
परenरको पiव� #यायको माग प1रा गiरयो (यशtया ५३:११), अiन यो सuUर प¸ा|ाप गद} 
iवnास गनe ह�क पापीलाई उहाkX प1रt 3मा गनe र अन#त जीवन Kदान गनe Kiत�ा गनu-भएको 
छ। उनीह5का पापका लाiग मuिyतदाताX भोÑuभएको Nःखलाई अ+वीकार गनeह5X ती 
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पापका लाiग आफÉ Nःख भोÑuपनe g#छ। xीOलाई इ#कार गनeह5लाई परenरX उनीह5को 
पापह5का लाiग अन#तसb¾ पीडा भोगाउनu भयो भU उहाkX अ#याय गनu-भएको ठहiर#छ 
भUर एड्"ि#ट+टवादX दाबी गद-छ, तर परenरक« #यायमाiथ Kश्न उठाउनलाई हामी को हf 
र?

झ+टा िश@ा #५: एlन vाइट भiवwयदiशका iथइन्
!"#थ-डe एड्"ि#ट+टवादX एXन Yाइट भiवZयदiशका iथइन् भ#U iवnास राpदछ। 
उनीह5का Xखह5बाट सjकिलत iनbनिलिखत उ�रणह5लाई iवचार गरf:

"Fीमती एXन जी. YाइटX भiवZयवाणीको सकली वरदानको अ�यास गद-iथन् भUर !"#थ-
डe एड्"ि#ट+टवादX iवnास राpदछ। परenरX उनीiसत ईnरीय दश-नह5मा अनu:हसाथ 
ब�नuभयो र परenरX उनी�ारा आफ�ो म�डलीलाई Keरणाप1ण- स#�शह5 पठाउनuभयो। ...उनी 
एक आिPमक अगuवा र अ:ज  iनम~ता र पथKदश-क भएकी नाताX !"#थ-डe एड्"ि#ट+ट 
म�डली उनीKiत ऋणी छ। यसका अगuवाह5X आPमाह5 िजPU अiधकÖश मा�डिलक 
iºयाकलापह5मा परenरका यी दासीका भiवZयदश-नह5 भUर iवnास गiरएका 
कuराह5माफ�त शu_�िख नt अगuवाइ पाएका gन्" (D.A. Delafield, Ellen G. White 
and the Seventh-day Adventist Church, pp. 2, 10-11).
"मोशा, पावल र य1ह#नालाई Keरणा Kदान गनu-gU पiव� आPमाX Yाइट iददीलाई पiन Keरणा 
Kदान गनu-भयो। भiवZयवyताह5को Keरणा एउ� g#छ" (The Spirit of Prophecy 
Treasure Chest, p. 30)।
"एXन Yाइट पu+तकह5लाई एउटा Ëिल+कोप  [�रदश� य#�] iसत दाkिजएको छ जसX 
परenरको वचनमा Kकट गiरएका ईnरीय योजनाह5को दश-नलाई iवशाल 5पमा Kकट 
गiरiद#छ" (Ellen G. White and the Seventh-day Adventist Church, p. 
34)।
"हामी iवnास गद-छf, यी स#�शह5लाई ह�क iवnासीX द�ढताप1व-क प{याउनuपछ-। 
बाइबलपिछ र Pयसiसतको Kसjगमा iतनीह5लाई पढ्नuपछ- र अ¦ययन गनu-पछ-। पiव� 
अिभXखमाiथ iतनीह5X चहiकलो गरी Kकाश पाद-छन् (Prophetic Guidance, 
Lesson 16, p. 60)।
"अगमवाणीको आPमाका Xखोटह5लाई सम:5पमा नt +वीकार गiरनuपछ- भUर एक5पताX 
माग गद-छ। एक भागलाई +वीकार ग�र अकo भागलाई इ#कार गनu-को औिचPय �खाउन हामी 
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सyदtनf। ज+तt, Fीमती Yाइटका iकताबह5म¦�बाट भिyतपरक चiर�को iकताबलाई चाiहk 
+वीकार गनu- तर िश3ा, नtiतकता वा +व+¹य मानद�डका बा�मा उहाkX Xख्नuभएका कuरामाiथ 
K�न उठाउनu भUको एक भागलाई +वीकार ग�र अकo भागलाई इ#कार गनu- 
हो" (Prophetic Guidance, Lesson 18, p. 70)।

बाइबलl m भ0दछ?
१) Fीमती YाइटX Pय+ता िश3ाह5 iसकाइन् जोचाiहk नयाk iनयमको Kकाशiसत eल 
खाkदtनन्। यशtया ८:२० र रोमी १६:१७-१८ पढ्नuहोस।् कuनt सम1हX धeरtओटा सPय िश3ाह5 
अkगाXको छ भ#दtमा Pयसका झ1टा िश3ाह5Kiत हामीX आkखा िचbलनuपछ- भ#U होइन। 
इसाईमतका झ1टा नyकलह5लाई rद~ iतनीह5 जiहX पiन सPय र झ1टको कuिमFण भएको 
हामी पाउkदछf। गलातीका झ1टा िश3कह5 धeरtजसो िश3ाह5मा शा सbमत नt iथए भ#U 
बuिझ#छ। i�एकता, xीOको ईnरPव, बौiरउठाइ र बाइबलको ईnरीय Keरणाको सbब#धमा 
उनीह5को िश3ा शा सbमत iथएन भ#U कuनt आधार पाइ#न, तर पावलको सuसमाचारमा 
उनीह5को थप-थाप गनe काय-X उनीह5माiथ प�मnरक« Fाप �यायो (गलाती १:८-९)। भ#U 
हो भU, सतहमा शा सbमत �िखएकाX नt उनीह5 झनt खतरनाक iथए। म1सा मानe iवष 
कbतीमा ९५% अहाiनकारक g#छ।

जuन िश3ा हामीX iस�का छf, Pयसको iवपiरत फाटो �याउU र ठyकर खuवाUह5लाई 
िचiनराख र iतनीह5बाट टाढा बस भUर हामीलाई रोमी १६:१७ X £ताउनी iदkदछ। !"#थ-
डe एड्"ि#ट+टवाद यस कuराको दोषी छ। म�Pयu, iवFाम-iदन, नरक, xीOको वत-मानकािलन 
!वाकाय-, मोशाको >यव+था, म�डलीमा  ीको +थान, अि#तम iदनह5 आiद iवषयमा 
Keiरतह5X iसकाएका िश3ाको iवपiरत !"#थ-डe एड्"ि#ट+टवादX फाटो �याउU काम 
गद-छ।

२) एXन YाइटX आफ�t कuरा काË; उनी एक कपटी iथइन्।

Nइटा उदाहरणह5लाई iवचार गरf:
 ीह5X गर-गहना लाउनugkदtन भUर iतनX iसकाइन्।

"गर-गहना र हर Kकारको आभ1षणको Kदश-नी�िख अलग रrको साधा पiहरन नt हा¬ो 
iवnासलाई सuहाउU कuरा हो" (White, Testimonies, vol. 3, p. 366)।
एXन YाइटX आफ�t िश3ालाई पालना गiरनन्। iतनX !ता मणीह5 जiडएका महkगा 
सuइराह5 (broaches) र iसºीह5 ज+ता गरगहना लगाइन्। "� एXन YाइटX गरगहना 
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लगाइन्?" (Did Ellen White Wear Jewelry?) भ#U Xखमा एस. iØभ�या�ड र 
ड ी . ए � डस - न X यस त ¹ यक ो द + त ा � ज ी क र ण ग �क ा छन ् ( h t t p : / /
www.ellenwhiteexposed.com/contra7.htm)।
फोटो:ाफी म1iतप1जा हो भUर iतनX iसकाइन्।

"फोटो बनाउU र Xन�न गनe काम एक iकiसमको म1iतप1जा हो। हा¬ो द�िO�िख +वग-लाई 
±yनका लाiग शtतानX �याएसbम गiररrको छ। िच�-म1iतह5 बनाएर उसलाई हामी म�त 
नगरf" (White, Messages to Young People, p. 316)।
आफ�t िश3ाको iवपiरत, Fीमती Yाइट फोटो िखkिचनका लाiग बारbबार K+तuत gनuभयो।

३)  ीह5X पu_षह5लाई iसकाउनugkदtन न ता उनीह5माiथ अiधकार गनu- नt g#छ। 
म�डलीह5को Uत�Pव गन- परenरX  ीह5लाई होइन पu_षह5लाई बोलाउनug#छ (१ iतमोथी 
२:११-१२)। Keiरतह5म¦�मा  ी कोही iथएनन् र  ीह5 पा+टर-ए�डरह5 ब#न यो©य 
gkदtनन् (१ iतमोथी ३:१-२; तीतस १:५-६)। एXन YाइटX यी आ�ाह5को ठीक iवपiरतमा 
जीवन iबताइन्। !"#थ-डe एड्"ि#ट+ट म�डलीको iवकासºममा उनी एक Kमuख >यिyतPव 
iथइन्। उनX पu_षह5का ठ1ला जमातह5लाई सbबोधन गiरन्।

४) यस यuगका लाiग अगमवाणीको सकली वरदानको उ�e�य प1रा भइस�पिछ Pयो ब#द gUछ 
भUर पiह�यt उ�Xख भएको iथयो।

"Keम कiह�यt ट�दtन। तर चाr भiवZयवाणीह5 होऊन्, ती iब�र जाUछन्; चाr भाषाह5 
होऊन्, ती ब#द gUछन्; चाr �ान होस्, Pयो iब�र जाUछ। iकनभU हा¬ो �ान अधuरो छ, 
अiन हा¬ो भiवZयवाणी अधuरो छ। तर जब iस�चाiहk आउkछ, तब जो अधuरो, Pयो 
हटाइUछ" (१ कोiर#थी १३:८-१०)।

पiहलो कोiर#थी �Õf  अ¦यायको Kसjग आिPमक वरदानह5को हो। बाÕf�िख चौधf 
अ¦यायह5सbमको प1रt ख�डX यसtको चच~ गद-छ। १ कोiर#थी १३:८-१० X अगमवाणी, �ान 
र अ#यभाषा ज+ता Kकाशकीय वरदानह5को चच~ गद-छ जuन वरदानह5�ारा परenरX 
शu_का म�डलीह5iसत बो�नuभयो। यी वरदानह5X iतनको ईnरीय उ�e�य प1रा गiरस�पिछ 
iब�र जाUवाला iथए जसरी iवगतका यuगह5मा पiन iतनीह5iसत सbबि#धत परenरबाटका 
अ#य तÌवह5 पiन iब�र गएका छन्।

भiवZयवाणीह5 iब�र जाUछन् भUर बाइबलX बताएको त छ, तर K�न उठ्छ, Pयो कiहX 
भयो त? यसको जवाफ एफeसी २:२० मा "iट#छ। यस पदX भiवZयवyताह5 र 
Keiरतह5लाई एउ� सम1हमा समा�श ग�को छ र उनीह5X म�डलीको जग बसा�U काम 
ग�को हो भ#U कuरा बताएको छ। उनीह5X सuसमाचार Kचार ग�, शu_का म�डलीह5 
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+थापना ग� र परenरको Keरणा पाएर नयाk iनयम X�। तब उनीह5X गनu-पनe काम प1रा 
भयो। जग बिलयो गरी बसािलयो र उनीह5को अब खाkचो रrन। जसरी आज शu_का ज+तt 
Keiरतह5 एउ� छtनन्, Pयसरी नt आज ईnरीय Kकाश Kाप् त गनe र Kकािशत गनe 
भiवZयवyताह5 पiन छtनन्। यस अथ-मा "भiवZयवाणीह5" "iब�र" गए।

एXन Yाइटiसत नयाk iनयमको ज+तt भiवZयवाणीको वरदान gनt सyदtन¹यो iकनiक 
Keiरतह5 र भiवZयवyताह5 जब iब�र गए र बाइबल XpU काम प1रा भयो Pयiत�र 
भiवZयवyताको वरदान पiन iब�र गयो।

इसाई iवnास Keiरतह5क« समयमा पiव� जनह5लाई एक«चोiट सदाका iनिbत सuिbपएको 
iथयो (यÊदा ३)। Pयसमा कuनt कuरा थiपनug#न, Pयसलाई अदलबदल गiरनug#न। ब_, Pयसtका 
iनिbत सwघष- गiरनuपछ-। "परenरको जन ह�क असल कामका iनिbत प1ण- 5फX सuसि¡जत 
भई iस� होओस्" (२ iतमोथी ३:१६-१७) भUर पiव� आPमाX आव�यक सबt कuरा 
iदइसyनuभएको छ। यस कuराX प1ण- 5पमा iदइएको पiव�-शा ह5लाई जनाइरrको छ 
जसको अि#तम पu+तकको अि#तम अ¦यायमा आएर एउटा छाप लगाइएको पाइ#छ जसX 
परenरबाट कuनt नयाk वा ताजा वचन पाएको छu भUर दाबी गनe सबt माiनसह5लाई Pयसो 
नगन~लाई कडा £ताउनी iदkदछ (Kकाश २२:१८-१९)।

� Fीमती YाइटX बाइबलमा भएका कuराह5मा थप-थाप गनe काम गiरन्? Kारिbभक 
Xखह5 (Early Writings, प�Ä १४-२०), नाम ग�को उनको पu+तकमा एउ� दश-नमा 
उनX यी कuराह5 थvU काम गiरन्: �श1को �श मu#Ôा मu#Ôा प�को र कuमसbमको छ र 
उहाkको तuरही चाkदीको छ भUर उनX Xिखन्। +वग-सbम उØन सात iदन ला©छ भUर उनX 
Xिखन्। 5खका फeदह5 पारदश� सuनX बUको, फलचाiहk सuन र चाkदीको िमFणX �नको 
ज+तt �िखएको, चाkदी ज+तtX बUका घरह5, मोती जiडएका खbबाह5, सuनका तखताह5, 
फuलtफ�लका ¾दानह5, प�टा भएका "स-सानाह5" १,४४,००० का नाउk कukiदएका ढujगाका 
पाटीह5 र धeरt माइल लामो चाkदीको Ëबuलको वण-न उनX ग�की छन्।

परenरX शtतानलाई 3मा Kदानको K+ताव राpनuभयो (The Great Controversy, pp. 
495-96), सप-का प�टा iथए (Spiritual Gifts, vol 3, pp. 39-40), हनोकको 
अनuहार ¡योiतम-य iथयो (Spiritual Gifts, vol. 3, p. 57), +वग-�तह5 आफ�iसत 
सuनका प|ीह5 (cards) बोyछन् (Early Writings, p. 39) भUर उनX X�।

एXन Yाइटका दश-नह5X बाइबलका भiवZयवाणीह5मा थप-थाप गनe काम गर्यो भ#U 
कuरामा कuनt शjका छtन। यस यuगका लाiग बाइबललाई नt परenरको अि#तम वचनको 5पमा 
+वीकार नगनeह5X झ1टा दश-नह5 र भiवZयवाणीह5 माफ�त अकo वचन पाइरहUछन्। 
!"#थ-डe एड्"ि#ट+टवाद यही ठ1लो ¥मको उपज हो।
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५) एXन Yाइटका भiवZयवाणीह5 प1रा भएनन्। >यव+था १८:२२ मा rनu-होस्।

!"#थ-डe एड्"ि#टजम र एXन Yाइटका Xखह5 (Seventh-day Adventism and 
the Writings of Ellen White) नाम ग�को पu+तकमा �. माक� माiटन (J. Mark 
Martin) X Fीमती YाइटX Kकाशन ग�की थuKt झ1टा भiवZयवाणीह5को अिभXख रा�का 
छन् जसमा iनbन कuराह5 सeत उ�Xख छन्:

पuरानो य5शXम कiह�यt पuनःiनम~ण gUछtन

"¾X यो पiन ��w, पuरानो य5शXम कiह�यt पuनःiनम~ण gUछtन; अiन जbमा पाiरU समयका 
लाiग Kभuका स#तानका मनह5लाई यी कuराह5iतर लtजान शtतानX आफ�X �याएसbम Kयास 
गद}iथयो" (Early Writings, p. 75)।
तर वा+तवमा, १९४८ मा इ�ाएलको वत-मान राOsको ज#म भए�िख यता पuरानो य5शXम 
>यापक5पमा पuनःiनम~ण भएको छ।

सन् १८५६ मा बाkिचरrका एड्"ि#ट+टह5X �श1को पuनःआगमन �pUछन्

मई १८५६ मा [अeiरकाको] िमिशगन राOsको uयाटल iºकमा भएको एउटा सभामा एXन 
YाइटX Pयहाk उपि+थतम¦� �ही >यिyतह5 "�श1को आगमनको घडीमा बदली gनका लाiग 
सwसारमा रiहरहUछन्" (Testimonies for the Church, vol. 1, pp. 131-132)।
�लायतX सwयuyत रा¡य अeiरकामाiथ आºमण गनeछ

"...�लायतX जब यu�को घोषणा गनeछ, तब सबt राOsह5को आ-आफ�t +वाथ- प1रा गन- चाहUछ, 
अiन Pयहाk >यापक यu� र >यापक गडबड gUछ। ...यो राOs [सwयuyत रा¡य अeiरका] 
ध1लोसb¾ हो¢¢याइUछ" (Testimonies for the Church, vol 1, p. 259)।
तर वा+तवमा, �लायतX यu�को घोषणा ग�न र सwयuyत रा¡य अeiरका ध1लोसb¾ 
हो¢¢याइएन।

झ+टा िश@ा #६ -- 0याiयक छानiबन (Investigative 
Judgment)
�श1, उहाkलाई +वीकार गनeह5का काम तथा iवचारह5को अिभXखह5को #याiयक छानiबन 
गन~लाई +वग-को महापiव� +थानिभ� पªuभएको छ भUर एXन YाइटX iसकाए। उyत 
इ#साफ दस आ�ामा आधाiरत g#छ अ� र iयनt मापद�डX KP�क >यिyतको चiर�को जाkच 
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गiर#छ र उनको अन#त ग#त>य iनध~रण गiर#छ अ�। यस #याiयक छानiबनको 
कालख�डमा iवnभiर सuसमाचार Kचार गन~लाई परenरX !"#थ-डe एड्"ि#ट+ट चच-लाई 
+थापना गनu-भएको हो अ�। छानiबनको काम सiकएपिछ xीO सwसारमा फeiर आउनugUछ, 
NOह5लाई नाश गनu-gUछ, मuिyत पाएकाह5 (Pयस�लासbम िचहानमा सuiतरrको 
अव+थाबाट) बौराइUछन्, र सबt पाप शtतानलाई बोकाइUछ अ�।

"ह�क माiनसका कामलाई परenरका सामu प1नरावलोकन गiर#छ र KP�क कuरा iवnासयो©य 
भएको वा नभएको कuराको अिभXख गiर#छ। एक-एक गलत वचन, +वाथ-प1ण- काम, अधuरो 
कत->य-पालना, र ह�क गोvय पाप र आडbबरलाई भयjकर iव+त�त 5पमा iकटान गरी 
+वग-का पu+तकह5मा KP�क >यिyतको नामसkगt अिभXख गiर#छ... माiनसका चiर� र 
जीवनको #याiयक जाkच गiरU मापद�ड चाiहk परenरको >यव+था gUछ। ...KP�कको नाम 
Pयहाk उ�Xख गiर#छ, KP�क मािमलालाई iनयाXर जाkिच#छ। नामह5 +वीकÂत या अ+वीकÂत 
g#छन्। प¸ा|ाप नगiरएका र 3मा नपाएका भनी कसtका पापह5 अिभXखका पu+तकह5मा 
बाkकी नt रrका "iटए भU iतनका नामह5 जीवनको पu+तक�िख eटाइUछन् र iतनीह5का 
सuकम-ह5का अिभXखलाई परenरको सbझनाको पu+तक�िख eटाइUछन्। ...जस-जसX 
पापबाट साk¢चt प¸ा|ाप ग�का छन्, र आफ�ह5को Kायि¸तकारी बिलदानको 5पमा xीOको 
रगतलाई iवnास�ारा दाबी ग�का छन्, जसका नामसkगt 3मा पाएको भ#U उ�Xख +वग-का 
पu+तकह5मा छन् भU, iतनीह5 xीOको धाiमकताको भागीदार भएका छन् भU र iतनका 
चiर�ह5 परenरको >यव+थाiसत बराबर भएको "iटए भU iतनीह5का पापह5 eटाइUछन् 
र iतनीह5 चाiहk अन#त जीवनको यो©य ठहराइUछन्। ...प¸ा|ाप नगiरएका र पiरPयाग 
नगiरएका पापह5 3मा गiरUछtनन् र अिभXखका पu+तकह5बाट eटाइUछtनन्, तर ब_ 
तीचाiहk परenरको iदनमा पापीका iव_�मा गवाही+व5प खडा gUछन्" (एXन Yाइट, द :eट 
क#Åोभस�, प�Ä ४२४-४२५, ४२८)।

"eरका धम� जनह5 #यायको iदन नआइपu�सbम बौ�र उठाइUछtनन् जuन�ला iतनीह5 
'जीवनको बौiरउठाई' को यो©य ठहराइUछन्। तसथ- #याiयक छानiबनमा उनीह5को 
अिभXखह5को जाkच गiरkदा र उनीह5को मािमलाको फ«सला गiरkदा उनीह5 >यिyतगत 
5पमा Pयहाk उपि+थत gUछtनन्। ...सबtको जाkच गiरनuपनe g#छ र कuनt दाग वा चाउरी वा 
Pय+तो कuनt कuरा पiन नभएको "�ाइनuपनe g#छ। ...#याiयक छानiबनको काम जब ब#द 
g#छ, जीवन या म�Pयuका लाiग सबtको ग#त>य iनध~रण भइस�को gUछ" (एXन Yाइट, द 
:eट क#Åोभस�, प�Ä ४३१-४३२)।

"#याiयक छानiबन जब ब#द g#छ, तब xीO आउनugUछ, र ह�कलाई उसको कामअनuसारको 
Kiतफल iदनलाई उहाkiसत आफ�ो इनाम gUछ। ...xीOX पापको शu_आतकत~ र पाप गन-लाई 
उyसाउU शtतानमाiथ यी सबt पापह5लाई हािलiदनugUछ। इ�ाएलका पापह5 बोyU बिलको 

30



बोकालाई 'एकलास ठाउkमा' पठाइ#¹यो (Xवी १६:२२); Pयसरी नt, परenरका जनह5लाई 
पाप गन- उyसाएका ती सबt पापह5को दोष बो�र शtतान एक हजार वष-सbम प�¹वीमा ब#दी 
गराइUछ जuनचाiहk Pयस�ला उजाड gUछ, बाiस#दारiहत gUछ, अiन अ#तमा सबt NOह5लाई 
नO पानe आगोमा उसX पापको प1ण- द�ड भोÑeछ" (एXन Yाइट, द :eट क#Åोभस�, प�Ä 
४२७)।

बाइबलl m भ0दछ?
१) iवSासीलाई दस आXाkारा 0याय गiरQछdन र उसको .वा 6वीकारयोzय न/iटएको 
ख]डमा उसl आफ{ो मuि|त गuमाउQछdन। iवnासीiसत अन#त जीवन छ (य1ह#ना ३:१६)। ऊ 
म�Pयuबाट जीवनमा सiरस�को छ (य1ह#ना ५:२४)। ऊ xीOमा सuरि3त छ र परenरको 
मiहमाको आशामा खडा छ र Pयसमा आन#द मनाउkदछ (रोमी ५:१-२)। भiवZयको 
आउUवाला ºोधको उसलाई कuनt डर छtन iकनiक ऊ xीOमा प1ण- छ (रोमी ५:९)। उसका 
पापको सबt द�ड xीOमाiथ हािलयो र ऊ चाiहk सदाका लाiग मuyत छ। iवnासीको अधम-लाई 
xीOX आफ«माiथ िलनuभयो र iवnासीलाई xीOX आफ�t धाiमकता Kदान गनu-भयो (२ कोiर#थी 
५:२१)।

iनbन ख�डह5मा बयान गiरएको #याय र !"#थ-डe एड"ि#टजbको #याiयक छानiबनका 
बीचका �ही महÌवप1ण- िभ#नताह5लाई iवचार गनu-होस:्

xीOX गनu-gU iवnासीह5को #यायX उनीह5को मuिyतको iनध~रण गनe होइन। १ कोiर#थी ३ 
को #यायमा खडा gUह5 उनीह5X मuिyत पाउU gन् iक होइनन् भ#U कuराको iनध~रण 
गiरनलाई होइन तर उनीह5X मuिyत पाइस�का gनाX Pयहाk खडा gUछन्। १ कोiर#थी 
३ मा #याय गiरUह5 iतनीह5 gन् जसX आफ�ो जीवनलाई मजबuत जग �श1 xीOमाiथ 
बसाXका छन् (१ कोiर#थी ३:११-१२)।

iवnासीको #यायको पiरणाम+व5प उसX द�ड पाउkदtन, पीडा भो©दtन न ता ऊ परenर�िख 
अलग नt पाiर#छ। जuन iवnासीह5का कामह5 जाkिचदा अयो©य ठहiर#छन् iतनीह5लाई 
शम- gUछ र इनाम गuमाउUछन् तर मuिyत गuमाउUछtनन्। "कसtको काम जिलजा#छ भU 
उसX हाiन भोÑeछ; तर ऊ आफ«चाiहk बाk¢Uछ, तर आगोबाट उb�ज+तो" (१ कोiर#थी 
३:१५)। हामीलाई योभ#दा +पO अिभ>यिyत अकo चाiह#छ र?

साथt, iवnासी जन आफ�ा Kभuको सामu >यिyतगत 5प¾ �खा पनeछन्। "iकनiक...हामी सबt 
xीOको #यायआसनका सामu �खा पनu-पछ-" (२ कोiर#थी ५:१०)। एड"ि#ट+टवाद 
अनuसार iवnासीको #याय ऊ प�¹वीमा रहkदा वा िचहानमा सuiतरrको बखतमा सन् १८४४ 
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र दो�ो आगमनको बीचको अवiधमा +वग�य महापiव�+थानको िभ�पi� गiर#छ। Keiरत 
पावलX iसकाएको कuरा यो होइन।

२) lवी १६ अ}यायको बिलको बोकालाई शdतानको अथ= लाउनu अबाइबलीय हो। Kायि¸तको 
iदनका बोकाह5 -- एउटा माiरU र अकo एकलासमा छाiडU -- Nवt Kभu �श1 xीOका Kतीक 
gन्। माiरU बोकाX xीOको Kायि¸तको काय-लाई िच�ण गद-छ: यो एक रगतको बिलदान हो। 
छाiडU बोकाX xीOको Kायि¸त काय- पय~प्त iथयो भ#U कuरा दश~उkछ: यो एक«चोटी 
सदाका लाiग प1ण-5पमा iस� काय- iथयो। बिलको बोकालाई शtतानको अथ- लाउनu ईnर-
iन#दा हो। एड"ि#ट+टवादX यो iस�ा#तको पuिO पiव� शा को ठीक-ठीक अथ- लाउU 
काय-�ारा "�ाउkदtन, तर एXन Yाइटका दश-नह5मा "�ाउkछ; उनीह5X बाइबलको 
Kकाशमा थvU काम ग�का छन् भ#U यो पiन अकo उदाहरण हो।

झ+टा िश@ा #७ -- मोशाको Gयव6थाको s�पयोग
मोशाको >यव+थालाई N_पयोग गनu- !"#थ-डe एड्"ि#ट+टवादको एउटा म1लभ1त �uiट हो। 
पावलका समयमा धeरt यÊदीह5 यही झ1टा iस�ा#तका दोषी iथए। यही झ1टा iस�ा#तलाई 
सामना गद} उनX गलातीह5लाई एउटा प� पiन X�का iथए।

Gयव6था स^ब0धी एड्/ि0ट6टवादका तीनओटा ZuiटहA
१) एड्"ि#ट+ट िश3ाअनuसार >यव+था र अनu:ह  iवपiरत iस�ा#तह5 होइनन् ब_ यी Nवt नt 
आपसमा िमXर माiनसलाई मuिyत iदलाउनका लाiग काम गद-छन्।

"उ�ार पाएका सबt अनu:हX बचाइ#छन ् भ#दtमा उyत त¹यX कuनt कालख�ड 
[dispensation, Kब#ध] मा पiन परenरको >यव+थालाई अ5 कालख�डमा भ#दा 
अनाव�यक तu�याउkदtन। (Charles Everson, Saved By Grace, p. 11)।
२) एड्"ि#ट+ट िश3ाअनuसार मोशाको >यव+था नt परenरX iवnासीह5लाई #याय गनe 
मानद�ड हो।

परenरको >यव+था "#यायको iदनमा माiनसका चiर� र जीवनलाई जाk¢U मानद�ड 
हो। ...#यायमा "यो©य ठहiरएकाह5" X धम�ह5को बौiरउठाइमा भाग पाउUछन्" (Ellen 
White, The Great Controversy, pp. 423-425)।
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३) एड्"ि#ट+ट िश3ाअनuसार मोशाको >यव+था iवnासीको जीवनको iनयम हो।

"अनu:हX बचाइएको भ#दtमा ऊ >यव+थालाई �वा+ता गन- वा तोड्न +वत#� gkदtन, ब_ ऊ 
दोबर गरी Pयसको पालना गन- बा¦य g#छ। ...PयसtX, नयाk करारमा >यव+था महÌवहीन 
भएको �pदtनf  ब_ यसX करारको �#Ôीय +थान ओगËको पाउkदछf  भ#U कuरा ¡यादt +पO 
छ" (Charles Everson, Saved By Grace, pp. 23,26)।
"आज यस सwसारमा >यवहार सbब#धी iस� iनयम �वल दस आ�ा मा� gन्। परenरX 
माiनसलाई दस आ�ा जीवनको iनयमको 5पमा iदनuभयो" (J.L. Shuler, The Great 
Judgment Day, pp. 113-114).

बाइबलl m भ0दछ?
>यव+था सbब#धी नयाk iनयमका सबt ख�डका सारÖशलाई यहाk स1िचत गiरएको छ। KP�क 
ख�डलाई बाइबल¾ प�टाएर अ¦ययन गन-लाई पाठकलाई आ:ह गiर#छ। iवnासीलाई xीO 
�श1मा iदइएको मiहिमत र अन#त +वत#�तालाई जाUर तपाइ²X Kभuमा सा#Pवना र उPसाह 
पाउनugUछ भ#U कuरामा हामी iनि¸त छf।

१) मोशाको >यव+थाको Kमuख उ�e�य एउ� छ, Pयो हो माiनसलाई �श1 xीOतफ� डोर्याउनu। 
माiनस >यव+थाiबना �वल iवnास�ारा र �वल अनu:हX मuिyत पाउkछ र धम� ठहiर#छ। 
माiनसको पiतत अव+थाX गद~ >यव+थाX उसलाई �वल दोषी ठहराउन मा� सyछ। 
>यव+था साk¢चt पiव� र असल छ तर यसX पापी माiनसलाई उसको NO अव+थाको महसuस 
गराउनu र उसलाई xीOकहाk डोर्याउनu बाrक अ5 �ही गन- सyदtन। rन1-: रोमी ३:१९-२०; 
५:२०; रोमी ७:७-१३; १ कोiर#थी १५:५६; २ कोiर#थी ५:५-१३; गलाती २:१६; ३:९-२४; १ 
iतमोथी १:६-११।

">यव+थाX कuनt बल नभएकोलाई 'iतमी बिलयो gनuपछ-' भ#U माग राpछ र उसX Pयो प1रा 
गन- नस� उसलाई सराप iद#छ। सuसमाचारX कuनt बल नभएकोलाई बल iद#छ र Pयो Kकट 
ग�कोमा उसलाई आिशष iद#छ। >यव+थाX आ�ाकाiरताको पiरणाम+व5प जीवन iदU 
K+ताव राpछ, सuसमाचारX आ�ाकाiरताको एउ� मा� उिचत जगको 5पमा जीवन 
iद#छ" (C.H. Mackintosh, Notes on the Pentateuch, pp. 232-233)।
२) iवnासीमाiथ मोशाको >यव+थाको कuनt अiधकार छtन; ऊ >यव+थाको पकडबाट प1रt 
बाiहर xीOमा +थाiपत गiरएको छ। iवnासी xीOमा iस� बनाइएको gनाX >यव+थाX जसरी 
xीOमाiथ द�डको आ�ा �याउन सyदtन Pयसरी नt iवnासीमाiथ पiन सyदtन। िजउkदो 
पPनीमाiथ म�को पiतको जसरी कuनt अiधकार gkदtन Pयसरी नt iवnासीमाiथ >यव+थाको कuनt 
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अiधकार छtन। iवnासीX आफ�ो जीवनलाई बौiरउठ्नuभएको xीOको शिyतX >यव+थाको 
मानद�ड अनu_प  बनाउनuपछ- र यiद ऊ Pयसो गन- असफल भएको ख�डमा #यायको iदनमा 
>यव+थाX उसलाई दोषी ठहराउUछ भ#U एड्"ि#ट+ट िश3ालाई Keiरतह5X iसकाएनन्। 
रोमी ५:१-२,६-११; ६:३-७; ८:८-१०; १०:४; ७:४; गलाती ३:२४-२९।

३) दस आ�ा म�Pयuको करार हो जuनचाiहk xीOमा हटाइएको छ। एड्"ि#ट+टह5 यसमा 
आपि| जनाउkछन्: xीOको º�सX दस आ�ामा iनiहत नtiतक >यव+था (moral law) लाई 
हटाएको होइन �वल iवiधह5को >यव+था (ceremonial law) लाई मा� हटाएको हो 
अ�। तर नयाk iनयममा दस आ�ालाई सeत म�Pयuको करारको 5पमा बयान गiरएको छ! 
सम:मा मोशाको >यव+थाको Kमuख उ�e�य एउ� iथयो; पiतत माiनसलाई उसको पाप 
�खाउन र मuिyतदाताको खाkचो �खाउन नt उyत >यव+था परenर�ारा iदइएको iथयो। rन1-: २ 
कोiर#थी ३:६-१३।

Keiरत पावलअनuसार ढujगामा Xिखएको >यव+था xीOमा हटाइयो; यो दस आ�ाक« कuरा 
गiरएको हो। दस आ�ा म�Pयu र द�डको !वा iथयो भ#दt पावल KeiरतX हामीलाई Nई -Nई पटक 
बताउkछन्! कuरा योभ#दा पiन +पO कiत gनuपर्यो? एड्"ि#ट+ट िश3क iवnासीकहाk आएर 
मोशाको >यव+था उसको जीवनको iनयम हो भ#नu भयjकर खराबी हो।

४) मोशाको >यव+था iवnासीको जीवनको iनयम होइन। iवnासीलाई त xीOलाई पiहरन र 
पiव� आPमालाई प{याउन पो आ�ा iदइएको छ। iवnासीको लय >यव+थाको 5पमा 
ढािलनu नभएर xीOको 5पमा ढािलनu पो हो (रोमी ८:२९)। पiव� आPमाX iवnासीको 
जीवनलाई बदXर Kभu �श1को 5पमा ढा�U काम गनu-g#छ। रोमी ८:११-१४; ८:२९; १३:१३-१४; 
२ कोiर#थी ३:१८; गलाती ५:१६-२५; एफeसी ४:२०-२४; कल+सी ३:९-११।

"यiद >यव+था साk¢चt iवnासीको जीवनको iनयम हो भU, Pयो कuरा नयाk iनयममा कहाk 
उ�Xख छ त? परenरको KeरणाX Xpदा पावलको iवचारमा Pय+तो कuनt कuराको छनक कतt 
पाइ#न: "iकनiक xीO �श1मा न खतना, न iबनाखतना �ही कामको छ, तर नयाk स�िO। अiन 
जiतजना यस iनयममuताiबक iहkड्छन्, उनीह5माiथ र परenरको इ�ाएलमाiथ शाि#त र 
कÂपा रiहरÊन्" (गलाती ६:१५-१६)। कuन "iनयम"? >यव+था? अहk; तर "नयाk स�िO"। कहाk 
"iट#छ त यसलाई, � K+थान २० अ¦यायमा? Pयहाk त "नयाk स�िO" को बा�मा एक शuद 
छtन। ब_ उ�टो PयसX माiनसलाई उसक« अव+थामा -- उसको KाकÂiतक अथवा पuरानो-
स�िOको अव+था¾ -- सbबोधन गद-छ र उसX वा+तवमा � गन- सyछ भUर उसलाई 
परी3णमuiन राpU काम गद-छ। अब यiद iवnासीह5 iहkड्U iनयम >यव+था gkदो हो त, पावल 
KeiरतX उसको आशीव~द iकन अक§ iनयममuताiबक iहkड्Uमाiथ उ¢चारण ग�? iकन उनX 
'जiतजना दस आ�ाको iनयममuताiबक iहkड्छन्' भनी नभUका होलान्? जीवनमा iहkड्नका 
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लाiग परenरको म�डलीiसत अझ उ¢च iनयम छ भ#U कuरा � यस ख�डबाट +पO gkदtन 
र?" (C.H. Mackintosh, Notes on the Pentateuch, pp. 232-233)।
"एउटा xीिOयन भएको ÙiसयतX म दस आ�ाका सबt नtiतक iनयमह5को पालना गद-छu, ती 
iनयमह5 >यव+थामा भएकाX होइनन्, तर सuसमाचारमा भएकाX। परenरको उपासना गन- 
नयाk iनयममा पचास पटक आ�ा गiरएको छ; म1iतप1जा बाÕ पटक iनषeध गiरएको छ; ईnर-
iन#दा चार पटक; बाबuआमालाई आदर गनu-पनe आ�ा छ पटक; >यिभचार बाÕ पटक iनषeध 
गiरएको छ; चोरी छ पटक; झ1टा गवाही चार पटक; र लोभ नौ पटक। [माiटन] लuथर भ#छन्, 
'दस आ�ा हामी अ#यजाiत र xीिOयनह5लाई लागu gkदtन तर �वल यÊदीह5लाई मा�'। 
PयसtX त पावलX आफ�ा चौधओ� प�ह5मा एकपटक पiन iवFामiदनको नाउk िलkदtनन् -- 
�वल एउ� ख�डमा मा� जहाk Pयसलाई उनX iसjगो >यव+थासkगt वग�करण गद} Pयो प1रt 
खा�ज  भइस�को कuराको घोषणा गछ-न्। यही नt शu_को म�डलीको मा#यता 
iथयो" (William C. Irvine, Heresies Exposed, p. 165)।
५) >यव+था र अनu:ह Nई �गÆा�गÆt iस�ा#तह5 gन् जसलाई मuिyतका लाiग सिमFण गन- 
सiक#न। हामीX यस त¹यलाई !"#थ-डe एड्"ि#ट+टको अनu:हiसत >यव+था िमसाइएको 
झ1टा सuसमाचार उपशीष-क (#१) अ#तग-त riरस�का छf। rन1-: Keiरत १५:८-११; रोमी 
३:१८-२५; ४:४-५; ११:६; एफeसी २:८-१०।

६) iवnासीह5लाई जीवनको iनयम+व5प मोशाको >यव+थामा फक~उनu भUको 
उनीह5लाई फeiर >यव+थाको ब#धनमा थu#नu हो। यो झ1टा िश3ा iसकाउU र Pयसलाई 
प{याउU NवtX आफ�माiथ सराप iनbPयाउU काम गद-छन्। iवnासीह5लाई जीवनको 
iनयम+व5प मोशाको >यव+थामा फक~उन खो¡Uह5लाई Keiरतह5X कडाभ#दा कडा 
शuदX दोषी ठहराएका छन्। धम� ठहiरएको माiनसका लाiग >यव+था एक आिशष हो भ#U 
!"#थ-डe एड्"ि#ट+ट िश3ालाई यस त¹यX र� गद-छ। rन1-: गलाती १:७-९; २:४; ३:१-९; 
४:९-११, १९-२१; ५:१-९।

�श1 xीO माiनसलाई >यव+थाको ब#धनबाट छuटकारा iदन आउनuभयो। मा#±को पापको 
कारण >यव+थाX माग ग�को द�ड हटाउन उहाkX छuटकाराको दाम iतनu-भयो। 
iवnासीह5लाई >यव+थामा फक~उन खो¡Uह5X माiनसह5लाई धोका iदU काम गद}छन् 
अiन xीOX सbप#न गiरसyनuभएको काय- र उहाkमा पाइU साkचो बाइबलीय +वत#�ता�िख 
अ#य� डोर्याउU काम गद}छन्। उनीह5को झ1टा सuसमाचारको कारण उनीह5 आफÉ 
Fापमuiन छन्, र उनीह5X अ5ह5लाई सeत सPयता�िख भड्काउU काम गद}छन्। 
मuिyतको लय iवnासीलाई >यव+थातफ� डोर्याउनu होइन, तर उसलाई xीOमा iस�5पमा 
उपि+थत गराउनu हो!
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झ+टा िश@ा #८ -- शाकाहारीवाद (Vegeterianism)
एXन YाइटX मÖसहारी भोजनको iव_�मा £ताउनी iदए र शाकाहारी iस�ा#तको समथ-न 
ग�।

"Kभuको आगमनलाई पख-Uह5को बीचमा मासu खाU काम एक iदन ब#द gUछ; उनीह5को 
iनयिमत आहार मासuरiहत gUछ। यस कuरालाई हामीX सदा ¦यानमा राpनuपछ- र Pयसतफ� 
ºिमक 5पमा Kगiत गद} जाU Kयास गनu-पछ-। मासu खाU अ�यास गद~ हामी परenरको 
Kकाशiसत सहमत भइरrका g#छf  भनी म मा#न सिyदनk, जuन Kकाश हामीलाई iदन उहाkलाई 
असल ला�को छ। iवÈष गरी +वा+¹य सbब#धी हा¬ा सबt सw+थाह5X फलफ�ल, अ#न र 
सागसuजीमा बाk¢न आफ«लाई iसकाउkदt जानuपछ-" (Ellen White, Counsels on Diet 
and Foods, pp. 380-81)।
"हा¬ा !वकह5X मासu खाU काम ग�र खराब नमuना न�खाऊन्। iतनीह5 लगायत iतनका 
पiरवारह5X +वा+¹य सuधारको Kकाशको मानद�डमuताiबक जीवन iबताऊन।् हा¬ा 
!वकह5X आफ�t KकÂiत र आफ�ा नानीह5का KकÂiतलाई पशuको ज+तो नबनाऊन्" (Ellen 
White, Spalding and Magan, p. 211)।
योचाiहk एXन Yाइटको +वा+¹य योजनाअ#तग-तको िश3ा iथयो जuनचाiहk उनलाई १८६३ मा 
ईnरीय Kकाश�ारा iदइएको iथयो भUर iतनX दाबी गiरन्।

आज !"#थ-डe एड्"ि#ट+टको जनरल क#फ�#सको #यuÅीशन काउ#सील (General 
Conference of Seventh-day Adventist's Nutrition Council) X मासu, 
माछा, कफी र िचया !वन नगन-लाई स�लाह iद#छ।

यहाk हामी �वल शाकाहारीवादको iवषयलाई मा� छuUछf। आदम�िख न1हसbम, उPपि| 
१:२९-३० को ईnरीय आ�ाबमोिजम माiनस शाकाहारी iथयो, तर जलKलयपिछ माiनसलाई 
सागपातको साथसाथt मासu पiन खानलाई iनदeशन iदइयो (उPपि| ९:३)। मोशाको 
>यव+थाअ#तग-त इ�ाएल जाiतX मासu खाU कामलाई iनर#तरता iदइरÚो, र कuनtकuनt 
Kाणीलाई शu� भUर तोiकयो भU अ5लाई अशu�। Kभu �श1 xीO एक यÊदीको 5पमा 
>यव+थाको अधीनमा iहkड्नuभयो। उहाk शाकाहारी gनug#न¹यो। उहाkX माछा खानuभएको कuरा 
हामीलाई थाहा छ (ल1का २४:४२-४३) र उहाkX "डाको मासu खानuभयो जuनचाiहk iन+तार 
चाडमा आव�यक व+तu iथयो (K+थान १२:६-८)।

नयाk iनयममा भोजन सbब#धी �वल तीनओटा मा� िश3ा छन्।
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पiहलो, पuरानो iनयमका भोजन सbब#धी Kiतब#धह5 नयाk iनयम iवnासीका लाiग 
अबउKा#त लागu gkदtनन् भ#U िश3ा प�uसलाई iसकाइयो (Keiरत १०:९-१६)। यस कuराको 
सPयतालाई जोड iदनका लाiग उसलाई "उठ प�uस, मार र खाऊ" भ#U आ�ा तीतीन पटक 
दोहोराइयो। यस ख�ड एØtX पiन iनbन दाबीह5लाई झ1टो साiबत गछ-: >यव+थाअ#तग-तका 
खाUकuरा सbब#धी Kiतब#धह5 नयाk iनयम म�डलीह5मा लागu g#छ भ#U दाबी, 
>यव+थाअ#तग-तका खाUकuरा सbब#धी Kiतब#धह5 +वा+¹यको आधारमा iदइएका iथए 
भ#U दाबी (Pयसो भएको भए त परenरX iतनलाई आजसb¾ जारी राpनugU¹यो), मासu खानu 
+वा+¹यकर होइन भ#U दाबी, शाकाहारीवाद उPकÂO अ�यास हो भ#U दाबी, र पशuह5लाई 
मानu- iनद-यी काम हो भ#U दाबी।
दो�ो, नयाk iनयमको Kब#धमा भोजनको iवषय प1ण-5पX >यिyतगत +वत#�ता अ#तग-त पद-छ 
भ#U कuरा iसकाइएको छ (रोमी १४:१-६) र य+ता iवषयमा हामीX अ5लाई #याय गन- gkदtन 
भUर iसकाइएको छ (रोमी १४:१३)।

��ो, मÖसहारी भोजनको iव_�मा iसकाउUका बा�मा हामीलाई £ताउनी iदइएको छ (१ 
iतमोथी ४:१-६) र शाकाहारी भोजन खानuपछ- भ#U िश3ाचाiहk NOाPमाह5को िश3ा हो 
भiनएको छ। एXन Yाइट शtतानको iनय#�णमuiन रrकी झ1टा िशि3का iथइन् भUर िच#न 
सyनलाई iतनको यो एउ� मा� झ1टो िश3ा पiन पय~vत छ।

यस iवषयमा बाइबलको सu+पO िश3ालाई नाघeर जानu र बाइबलीय आधार भएज+तt गरी वा 
गtरबाइबलीय अगमवाणी वा अ#य �ोतबाट ईnरीय समथ-न जuटाउन खो�र खाUकuरा 
सbब#धी iनयम बनाउनu झ1टा िश3ा हो।

नयाk iनयमX Kस्� बताउkदछ,

"परenरX स�िO गनu-भएको ह�क व+तu असल छ, र ध#यवादसाथ िलइयो भU 
कuनt कuरा पiन अ+वीकार गiरU लायकको छtन; iकनiक यो परenरको वचन 
र Kाथ-ना�ारा पiव� गiर#छ" (१ iतमोथी ४:४-५)।

यसथ-, पiव� शा अनuसार वत-मान Kब#धअ#तग-त भोजनको iवषय iनजी र वtयिyतक कuरा 
हो। ह�क >यिyत फरक g#छ, ह�कको �गÆt उपपाचन Kiºया, +वाद, सw+कÂiत, जीवन शtली, 
+वा+¹य र ®शा g#छ; र भोजन iयनt कuरामा आधाiरत gनuपछ-, बाइबलबाट िलइएको भ#U 
कuनt कiथत iनयममा होइन।
सबt Kकारका खाUकuरा उि|क« +वा+¹यकर g#छन् भ#U होइन; तर कuरा यि| हो, बाइबलX 
कuनt एउटा खालको iनि¸त भोजन gनuपछ- भUर iसकाउkदtन, र पiव�शा X 
शाकाहारीवादलाई ज_र समथ-न ग�को छtन।
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iह¼1को पu+तकका XखकX £ताउनी iदए:

"नाना Kकारका र अनौठा िश3ाह5�ारा यता र उता नलiगओ; iकनiक 
अनu:ह�ारा Ãदय ि+थर gनu असल कuरा हो; खाUकuराह5�ारा होइन, जस�ारा 
iतनमा भागी gUह5लाई कuनt फाइदा भएन" (iह¼1 १३:९)।

मuिyत र आिPमक जीवन तपाइ²को भोजनX iनध~iरत gU होइनन् तर तपाइ²X xीOको 
अनu:हको सuसमाचारको अधीनमा आफ�लाई सubपनuभएको छ या छtन भ#U कuराX iनध~iरत 
gU gन्। मासuह5 र iवÈष आहारको िश3ा भUको अनौठो र अबाइबलीय िश3ा हो!

१८६३ मा उनX ��का दश-नका आधारमा मÖसहारी भोजनको iव_�मा उनको आफ�t 
िश3ाको बाबजuद पiन एXन YाइटX आफ�ो Kायः बाkकी जीवनभiर नt मासu खाइरiहन्। 
यसलाई iव+त�त 5पमा अिभXख गiरएको छ (अj:eजीमा) iनbन �बप�Äमा: "Oysters  and 
H e r r i n g s " b y M . C h u g g a n d D . A n d e r s o n , h t t p : / /
www.ellenwhiteexposed.com/contra6.htm.
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थप साम:ीका लाiग सbपक� गनu-होला:
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