
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

यस अध्यायका मूल पदह : म ी २५:३१-४६; दािनएल ७:९-१४; १ 
कोरन्थी ६:२, ३:२; २ पऽसु २:४-६; मलाकी ४:१ र ूकाश २१:८। 

यस अध्यायको मूल सार पद: "िकनिक हामी सबै भीं टका न् याय-आसनको 
सामनु् ने खड़ा हनुपुछर्, यसरी शरीरमा हुँदा आफूले गरेबमोिजम हरेकले असल वा 
खराब ूितफल पाउनेछ।" 2 कोरन्थी  5:10।  

  एउटा कुरामा बाइबल ःप  छ, त्यो हो न्यायको वाःतिवकता। 
परमेँ वरले संसारको न्याय गनुर्हनेुछ। दवैु परुानो र नयाँ करारमा भएका धेरै 
पदह मा न्यायको बारेमा ःप  धारणा छ। यस संसारमा न्यायको अभाव छ, 
तर एक िदन सबैको न्याय हनेुछ। 

   परमेँ वर ानमा िस  हनुहुनु्छ (अय्यूब ३७:१६) र उहाँलाई सबै 
थोक थाहा छ अथार्त ्सबर् ानी (१ यूह ा ३:२०) भनेर बाइबलले बताउँदछ। 
त्यितमाऽ होइन मािनसका िभऽी गोप्य िनयत, सोचिबचार र योजनाह  
परमेँ वरलाई थाहा हनु्छ (उपदेशक १२:१४, यिमर्या १७:१०)।हामी सबैबाट 
लकु्न सक्छ  र सबै कुरा लगुाउन सक्छ , तर परमेँ वरबाट हामी केही पिन 
लकुाउन सक्दैन । 

  ूत्येक मािनसको जीवन थाहा पाउन परमेँ वर आफैले आफैको 
मूल्या न गनुर् आवँयकता छैन। ःवगर् र पथृ्वीमा भएका सबै जीवह लाई 
न्याय गन परमेँ वरको शासन ूणालीको एक भाग हनु गएको छ। न्याय गन 
ूणाली जगत र यस संसारको इितहास आवँयक भयो िकनभने लिुशफरले 
ःवगर्मा िविोह गर् यो र त्यो िविोह यस पथृ्वीमा फैिलन पगेुको िथयो (ूकाश 
१२:७-९)। 
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  यस अध्यायमा यगुको अन्तमा हनेु न्याय ूणालीका तीन मूख्य 
चरणह  िनयाल्ने छ : येशू आउन ुभन्दा पिहेले हनेु न्याय, हजार वषर्मा हनेु 
न्याय, र यस पथृ्वी र यहाँभएका यावत थोकह  र सैतानका सबै 
मितयारह को सफाया अथार्त ् सदाको िनिम्त दण्ड। ती सबै ूिबयामा 
परमेँ वरका िन ावान र बफादारीह को सम्मान गद दु ह  दोॐो मतृ्यमुा 
सहभािग गराउँदै नयाँ यगुको सु  हनेुछ। 
 

१. अिन्तम न्याय  

    धेरैको िनिम्त न्याय गनुर् भनेकै दोषी ठहर् याउन ुभ े धारणा छ। हनु 
त न्यायको ूिबयामा त्यो पिन एक भाग हो, तर न्यायको अवधारणमा 
सकारात्मक पक्ष पिन छ भनेर हामीले िबिसर्नहुु । त्यस न्याय ूिबयामा 
धमीर्ह  िठक र  न्यायोिचत िथए भनेर पिन ूमािणत हनु्छ। खास गरेर 
दािनएलको पःुतक यगुको अन्तमा हनेु न्यायको बारेमा सम्बोधन गिरएको छ, 
त्यो पिन उच्चमा रहनहुनेु परमेँ वरका सन्तह को पक्षमा न्याय हनेुछ भिनएको 
छ (दािनएल ७:२२)। परमेँ वरको न्यायमा ती दवैु समावेश भएको हनु्छ। 
त्यस न्यायको िनित परुानो करारमा पाइन्छ:  “यिद कुनै मािनसले आफ् नो 
िछमेकीको खराबी गरेर शपथ खान लगाइयो भने, र त् यो शपथ यस मिन् दरिभऽ 
तपाईंका वेदीको सामनु् ने खायो भने, तब तपाईंले ः वगर्बाट सनेुर कायर् गनुर्होस ्। 
दोषीलाई दोषी ठहराउँदै र त् यसका कामह को ूितफल त् यसकै िशरमा ल् याउँदै 
आफ् ना दासह का बीचमा न् याय गनुर्होस ्। िनद षीलाई िनद ष ठहराउनहुोस ्, र 
यसरी त् यसको िनद षतालाई िः थर गराउनहुोस ्। 33 “जब तपाईंका ूजा 
इॐाएलले तपाईंको िव मा पाप गरेर ितनीह  आफ् ना शऽहु ारा परािजत 
भएका छन ्, अिन ितनीह ले तपाईंको नाउँ िलँदै यस मिन् दरमा ूाथर्ना र नॆ-
िनवेदन गद तपाईंितर फकर् न् छन ्, तब तपाईंले ः वगर्बाट ितनीह को ूाथर्ना 
सनु् नहुोस ्, र आफ् ना ूजा इॐाएलको पाप क्षमा गनुर्होस ्, र ितनीह का िपता-
पखुार्ह लाई िदनभुएको देशमा ितनीह लाई फकार्ई ल् याउनहुोस ्।" 1 राजा 
8:31-34।  

  यगुको अन्तमा हनेु न्यायूिबयाले दोषीह को िव मा फैसला हनेु र 
धमीर्ह को पक्षमा न्याय गिरनेछ भने येशू आफैले िकटान गरेर भ भुएको 
िथयो। हेन ुर्होस,् "31 “जब मािनसको पऽु सारा ः वगर्दूतह सगँ आफ् नो 
मिहमामा आउनेछ, तब ऊ आफ् नो मिहमामय िसंहासनमा बः नेछ। 32 र 
उसको सामनु् ने सबै जाितह  भेला हनेुछन ्, र जसरी गोठालाले भेड़ा र बाभालाई 
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छुट् ाउँछ, त् यसरी नै उसले ितनीह लाई एउटालाई अकार्बाट अलग गनछ। 
33 उसले भेड़ाह लाई आफ् नो दािहनेपि , र बाभाह लाई देॄेपि  राख् नेछ। 
34 “तब राजाले आफ् ना दािहनेपि काह लाई भन् नेछ, ‘आओ, मेरा िपताका 
धन् यका हो! संसारको उत् पि देिख ितमीह का िनिम् त तयार गिरएको राज् यलाई 
अिधकार गर। 35 िकनभने म भोकाएको िथए,ँ ितमीह ले मलाई खान िदयौ। 
म ितखार्एको िथए,ँ ितमीह ले मलाई िपउन िदयौ। म परदेशी िथए,ँ ितमीह ले 
मलाई आौय िदयौ। 36 ना  ै िथए,ँ ितमीह ले मलाई वः ऽ लगाइिदयौ। 
िबरामी िथए,ँ ितमीह  मलाई हेनर् आयौ। झ् यालखानमा िथए,ँ ितमीह  मकहाँ 
आयौ।’ 37 “तब धमीर्जनह ले उनलाई जवाफ िदनेछन ्, ‘हे ूभ,ु किहले हामीले 
तपाईंलाई भोकाउनभुएको देख् य , र खान िदय ? अथवा ितखार्उनभुएको देख् य , र 
िपउन िदय ? 38 किहले हामीले तपाईंलाई परदेशी देख् य , र तपाईंलाई आौय 
िदय ? अथवा ना ो देख् य  र वः ऽ लगाइिदय ? 39 र किहले हामीले तपाईंलाई 
िबरामी वा झ् यालखानमा देख् य , र तपाईंकहा ँ आय ?’  40 “तब राजाले 
ितनीह लाई जवाफ िदएर भन् नेछन ्, ‘साँच् चै, म ितमीह लाई भन् दछु, ितमीह ले 
यी मेरा भाइह मध् ये सबैभन् दा सानामा एक जनालाई जे-जित गर् यौ, त् यो 
ितमीह ले मलाई नै गर् यौ।’  41 “त् यसपिछ उनले देॄेपि का मािनसह लाई 
भन् नेछन ्, ‘ौािपत मािनस हो! मबाट दूर होओ, र िदयाबलस र त् यसका दूतह का 
लािग तयार गिरएको अनन् तको आगोमा जाओ। 42 िकनभने म भोकाएको 
िथए,ँ ितमीह ले मलाई खान िदएनौ। ितखार्एको िथए,ँ ितमीह ले मलाई िपउन 
िदएनौ। 43 म परदेशी िथए,ँ ितमीह ले मलाई आौय िदएनौ। ना ो िथए,ँ र 
ितमीह ले मलाई वः ऽ लगाइिदएनौ, िबरामी र झ् यालखानमा िथए,ँ र ितमीह  
मलाई हेनर् आएनौ।’  44 “ितनीह ले पिन यसो भनेर जवाफ िदनेछन ्, ‘ूभ,ु 

किहले हामीह ले तपाईंलाई भोकाएको वा ितखार्एको देख् य , परदेशी वा ना ो वा 
िबरामी देख् य , वा झ् यालखानमा देख् य , र तपाईंको सेवा गरेन ?’  45 “तब उनले 
ितनीह लाई जवाफ िदनेछन ्, ‘साँच् चै, म ितमीह लाई भन् दछु, यी सबैभन् दा 
सानाह मध् ये एक जनालाई जे-जित गरेनौ, त् यो ितमीह ले मेरो िनिम् त गरेनौ।’  

46 “तब ियनीह  अनन् त दण् डको भागी हनेुछन ्, तर धमीर् जनह  अनन् त 
जीवनमा ूवेश गनछन ्’।” म ी 25:31-46 र "21 िकनभने जसरी िपताले 
मतृकह लाई उठाउनहुनु् छ र ितनीह लाई जीवन िदनहुनु् छ, त् यसरी नै पऽुले पिन 
जसलाई इच् छा गदर्छ, त् यसलाई जीवन िदँदछ। 22 िकनिक िपताले कसैको 
न् याय गनुर्हनु् न, तर सबै न ् याय गन काम पऽुलाई िदनभुएको छ, 23 तािक सबैले 
पऽुको आदर ग न ्, जसरी ितनीह ले िपताको आदर गदर्छन ्। पऽुको आदर 
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नगनले उसलाई पठाउनहुनेु िपताको पिन आदर गदन। 24 “साँच् चै, म 
ितमीह लाई भन् दछु, जसले मेरो वचन सनु् छ र मलाई पठाउनहुनेुमािथ िवँ वास 
गछर्, त् यसिसत अनन् त जीवन छ। त् यो न् यायमा आउँदैन, तर मतृ् यदेुिख त् यसले 
जीवनमा ूवेश गरेको छ। 25 साँच् चै, म ितमीह लाई भन् दछु, त् यो समय 
आइरहेछ, र त् यो समय अिहले हो, जब मतृकह ले परमेँ वरका पऽुको सोर 
सनु् नेछन ्, र सनु् नेह  बाँच् नेछन ्। 26 िकनभने जसरी िपता आफैमा जीवन छ, 

उसरी नै उहाँले पऽुलाई पिन आफैमा जीवनको ॐोत हनेु अिधकार िदनभुएको 
छ। 27 अिन उसलाई न् यायको फैसला िदने अिधकार िदनभुएको छ, िकनभने 
ऊ मािनसको पऽु हो। 28 “यसमा अचम् म नमान, िकनभने समय आइरहेछ, जब 
िचहानमा हनेुह  सबैले उसको सोर सनु् नेछन ्, 29 र बािहर िनिः कआउनेछन ्: 
सकुमर् गनह  जीवनको पनु त् थानको िनिम् त, र कुकमर् गनह चािहँ दण् डा ाको 
पनु त् थानको िनिम् त।" यूह ा 5:21-29।  

कितपय मािनसह ले "दोषी ठहिरन्दैन" (यूह ा ३:१८) र "न्याय 
गिरन्दैन" (यूह ा ५:२४)को अथर् जो मािनसह  भी मा छन ् ितनीह को 
न्याय नै गिरनेछैन भनेर िवँ वास गदर्छन।् त्यसको अथर् िवँ वासीह को 
िव मा फैसला गनछैन र ितनीह लाई दोषी ठहराउनेछैन भ े खोजेको भनेर 
मा ुपदर्छ। त्यसकारण यूह ा ३:१८ले िवँ वासीह लाई दोष लगाउने छैन 
भनेको हो, साथै न्यायको िदनमा ितनीह मािथ दोष िदन फैसला गिरनेछैन भनेर 
बझुनपुछर् (यूह ा ५:२४)। 

  संक्षेप् तमा भ े हो भने हाॆो भिवंय वतर्मान जीवनमै िनधार्िरत गरेको 
हनु्छ। जो मािनसह  भी मा अिहले छन ्न्यायको िदनमा ितनीह  िनद ष र 
धमीर् ठहिरसकेका छन ्भनेर हामीलाई आ ःत गिरएको छ। तर जो येशूमा 
छैन ितनीह  दोषमै रिहरहेको हनु्छ। 

म ी २५:३१-४६को अतीर्कथामा बाभा वा दु  समूहमाऽ होइन 
भडा व धमीर् समूहको बारेमा पिन  येशूले उल्लेख गनुर्भएको िथयो। यस 
मािमलामा ूिेरत पावलले ःप पमा यसरी व्यक्त गरेका छन:् "िकनिक हामी 
सबै भीं टका न् याय-आसनको सामनु् ने खड़ा हनुपुछर्, यसरी शरीरमा हुँदा आफूले 
गरेबमोिजम हरेकले असल वा खराब ूितफल पाउनेछ।" 2 कोरन्थी 
5:10। 

  जब हामी न्यायको बारेमा सोच्दछ  तब हामीले यो सोिचरहन ु
आवँयक छ िक हामी अनमुहबाट मिुक्त पाउँछ  (यशैया ५५:१, एिफसी 
२:८-१०), िवँ वास ारा हामी धमीर् वा िनद ष ठहिरन्छ  (उत्पि  १५:६, रोमी 
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५:१), र हामी मिुक्त पाएका छ  भनेर हाॆा कामह ारा हामीलाई न्याय 
गिरनेछ वा मूल्या न गिरनेछ (उपदेशक १२:१४, म ी २५:३१-४६, ूकाश 
२०:११-१३)। न्याय गिरने आधार नै न्यायसिहँता वा दश आ ाह  हनु ्जनु 
नैितक व्यवःथा पिन कहलाइन्छ  (उपदेशक १२:१३,१४, याकूब १:२५, 
याकूब २:८-१७)। हामीले अिहले नै मिुक्तको अनभुव गिररहेका छ  भनेर 
बािहिरय पमा ूमािणत गनर् हाॆा कामह ले देखाउँदछ। न्यायको िदनमा 
मािनसह को कामलाई औलँ्याइनेछ। 

   यो पिन हामीले याद गनुर् ज री छ: परमेँ वरले आफू खशुी कसैलाई 
मिुक्त िदन ुर कसैलाई मिुक्त निदन ुभ े छैन। मिुक्त पाउने िक नपाउने भ े 
मािमलामा ूत्येक मािनसको आआफ्नै िजम्मेवारी छ, अथार्त ् मािनसको 
भिवंयको िनधार्रण आफैले गछर्। उसको पपु ुर्रोमा लेखेको अनसुार उसको 
भिवंयको िनधार्रण हनु्छ भ े लोकिूय धारणा बाइबलसम्मत छैन। 

   आिखरमा आएर न्यायको समय त्यो होइन जब परमेँ वरले हामीलाई 
महण गनुर्हनु्छ वा अःवीकार गनुर्हनु्छ। तर त्यसबेला उहाँले न्यायको 
अिन्तम प िदनहुनेुछ, जसको फैसला हाॆ ैआत्मिनणर्य वा रोजाइमा भरपदर्छ। 
यिद हामीले उहाँलाई ःवीकार गरेका छ  वा हामी उहाँसँगै छ  भनेर देखाउन 
चाहन्छ  भने हाॆो कामले ूमािणत गनुर्पछर्। 
 

२. येशूको दोॐो आगमनभन्दा अिघ हनेु न्याय 

    येशू यस संसारमा फिकर् नभुन्दा अिघ न्याय हनेुछ भ े धारणा 
बाइबलमा धेरै ठाउँह मा उल्लेख गरेक छन।् 

   यस संसारमा येशूको दोॐो आगमन हनुभुन्दा अिघ ःवगर्को दरवारमा 
छानिबनको न्याय जारी भइरहेको छ भनेर देहायका पदह ले कसरी आभास ्
िदन्छन?् िवँ वासीह को अनसुन्धान समाप् तपिछ येशू यस संसारमा आउनहुनेुछ। 
त्यस अनसुन्धानको न्यायको मह  व के छ? हेन ुर्होस:् "८ “जसै म ती 
सीङह का बारेमा िवचार गदिथए,ँ मेरो अिग एउटा सानो सीङ िथयो, जनुचािहँ 
ितनीह मध् येबाट उॆकेो िथयो, र पिहलेका सीङह मध् ये तीन वटाचािहँ त् यसको 
साम ु जरैसमेत उखेिलए। मािनसका आखँाजः तै त् यस सीङका आखँा िथए, र 
अह ारी कुरा गन त् यसको मखु िथयो। ९ जसै मैले हेर, िसंहासनह  बसािलए, र 
अित ूाचीन आफ् नो िसंहासनमा बः नभुयो। उहाँका लगुा िहउँजः तै सेता िथए, 

उहाँको िशरको केश ऊनजः तै सेतो िथयो। उहाँको िसंहासनमा बिलरहेको 
आगोको ज् वाला िथयो, र त् यसका चक् काह मा दन् केको आगो िथयो।  
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१० उहाँको सामबुाट आइरहेको आगोको एउटा नदी बिगरहेको िथयो। हजार  
हजारले उहाँको सेवा गथ; दश हजार गणुा दश हजार उहाँको साम ुउिभएका 
िथए। न् यायको िनिम् त अदालतको बैठक बसेको िथयो, र पःु तकह  खोिलए। 
११ “तब यो सीङ बोिलरहेको अह ारपूणर् शब् दह को कारणले गदार् मैले 
त् यसलाई हेदरह। त् यो पश ुमािरएर त् यसको शरीर नं ट पारी आगोको ज् वालामा 
नफ् याँिकएसम् म मैले हेदरह। १२ अ  पशहु को अिधकार खोिसएको िथयो, तर 
केही समयको लािग ितनीह लाई बाँच् न िदइयो। १३ “राती मैले मेरो दशर्नमा 
हेर, र त् यहाँ मेरो साम ुआकाशका बादलका साथ आइरहनभुएको एक जना 
मािनसको पऽुजः तै हनुहुनु् थ् यो। उहाँ ती अित ूाचीनकहा ँआउनभुयो, र उहाँकै 
साम ुउपिः थत गराइनभुयो। १४ उहाँलाई अिधकार, मिहमा र सावर्भौिमक शिक्त 
िदइयो, र हरेक भाषा बोल् ने सबै मािनसह  र जाितह ले उहाँको आराधना गरे। 
उहाँको ूभतु् व अनन् तसम् म रहने ूभतु् व छ, जनुचािहँ किहल् यै टल् नेछैन, र उहाँको 
राज् य त् यो हो जनु किहल् यै नं ट हनेुछैन।" दािनएल ७:८-१४; "१ येशूले फेिर 
ितनीह लाई ं टान् तह मा भन् नभुयो, २ “ः वगर्को राज् यलाई एक जना राजासँग 
तलुना गनर् सिकन् छ, जसले आफ् नो छोराको िववाह-भोज तयार गरे, ३ र भोजमा 
िनमिन् ऽत व् यिक्तह  बोलाउन भनी आफ् ना नोकरह  पठाए, तर ितनीह ले 
आउन मन गरेनन ्। ४ “फेिर ितनले अ  नोकरह लाई यसो भनेर पठाए, 

“िनमिन् ऽत व् यिक्तह लाई भन, हेर, मैले मेरो भोज तयार गरेको छु, मेरा गो ह  
र मोटा-मोटा पशहु  मािरएका छन ्, र सब चीजह  तयार छन ्। िववाह-भोजमा 
आउनहुोस ्।’  ५ “तर ितनीह ले वाः तै नगरी एउटा आफ् नो खेतबारीितर, अक  
आफ् नो व् यापारितर लागे। ६ बाँकीचािहँले ितनका नोकरह लाई पबेर 
ितनीह सगँ दवु् यर्वहार गरे र ितनीह लाई मारे। ७ तब राजा बोिधत भए, र 
आफ् ना फौजह  पठाईकन ती हत् याराह लाई नाश गरे, र ितनीह को सहर 
जलाइिदए। ८ “तब ितनले आफ् ना नोकरह लाई भने, ‘िववाह-भोज तयार छ, 

तर िनम् त् याइएकाह  योग् य भएनन ्। ९ यसकारण ितमीह  सड़कह मा जाओ, र 
जितलाई भे ाउँछौ ितनीह लाई िववाह-भोजमा िनम् तो देओ।’ १० तब ती 
नोकरह ले सड़कह मा गएर भे ाएका सबैलाई, दुं  ट र असल दवैुलाई, जम् मा 
गरे, र िववाह-घर पाहनुाह ले भिरयो। ११ “तर जब राजा पाहनुाह लाई हेनर् 
भनी िभऽ आए, तब ितनले िववाहको पोशाक नलगाएको एक जना मािनसलाई 
देखे। १२ ितनले त् यसलाई सोधे, ‘िमऽ, िववाहको पोशाक नपिहरी तपाईं कसरी 
यहाँ िभऽ आउनभुयो?’ त् यो िन र भयो। १३ “तब राजाले सेवकह लाई भने, 

‘त् यसका हात-खु ा बाँधेर त् यसलाई बािहरी अन् धकारमा फािलदेओ, जहाँ 
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मािनसह  नेछन ् र दा॑ा िक  नेछन ्।’ १४ िकनभने बोलाइएका धेरै छन ्, तर 
चिुनएका थोरै छन ्।”  म ी २२:१-१४; "१ त् यसपिछ नाप् ने टाँगोजः तै एउटा 
िनगालो मलाई िदइयो, र यसो भिनयो, “उठ, र परमेँ वरको मिन् दर र वेदीको नाप 
लेऊ, र त् यहाँ आराधना गनह को गन् ती लेऊ।...१५ अिन सात  ः वगर्दूतले 
आफ् नो तरुही फुके, र त् यसपिछ ः वगर्मा यसो भन् ने ठूला-ठूला आवाज गिुञ् जए, 

“संसारको राज् य हाॆा ूभकुो र उहाँका भीं टको राज् य भएको छ, अिन उहाँले 
सदासवर्दा राज् य गनुर्हनेुछ।” १६ अिन परमेँ वरको सामनु् ने आफ् नो–आफ् नो 
िसंहासनमा बः ने ती चौबीसै धमर्-गु ह ले घोप् टो परी परमेँ वरलाई दण् डवत ् 
गरे, १७ भन् न लागे, “हे परमूभ ु परमेँ वर सवर्शिक्तमान ्, हामी तपाईंलाई 
धन् यवाद चढ़ाउँछ , जो हनुहुनु् छ र जो हनुहुनु् थ् यो, िकनभने तपाईंले आफ् नो ठूलो 
सामथ् यर् हातमा िलनभुयो र राज् य गनर् थाल् नभुयो। १८ जाित-जाितह  बु  भए, 

तर तपाईंको बोध ूकट भयो मरेकाह का इन् साफको समय आयो, र तपाईंका 
दासह  र अगमवक्ताह  र सन् तह लाई र तपाईंका नाउँको डर मान् ने ठूला-
सानाह लाई इनाम िदने समय, र पथृ् वीको िवनाश गनह लाई नाश गन समय 
आयो।” १९ ः वगर्मा परमेँ वरको मिन् दर खोिलयो, र उहाँको मिन् दरिभऽ उहाँका 
करारको सन् दूक देिखयो। िबजलुीका चमक देिखए। आवाज र मेघ गजर्नह  
सिुनए। भकूम् प गए र ठूला-ठूला अिसना परे।" ूकाश ११:१,१५-१९ र "६ 
अिन अक  ः वगर्दूतलाई मध् य आकाशमा उिड़रहेका मैले देख। पथृ् वीमा रहने 
हरेक जाित, कुल, भाषा र मािनसलाई घोषणा गन अनन् त ससुमाचार ितनीसँग 
िथयो। ७ ितनले चक  सोरमा भने, “परमेँ वरसँग डराओ, र उहाँलाई मिहमा 
देओ। िकनिक उहाँका इन् साफको घड़ी आएको छ। ः वगर्, पथृ् वी, समिु र 
पानीका मूलह  बनाउनहुनेुलाई दण् डवत ् गर।” ूकाश १४:६-७।  

    येशू यस संसारमा आउनभुन्दा अिघ परमेँ वरका जनह को 
अनसुन्धानको न्याय भ े अवधारणा बाइबलका तीन आधारभतू िशक्षामा 
आधािरत छन।् 

   ूथमत:, जबसम्म पिहलो  पनु त्थान हुँदैन (यूह ा ५:२५-२९) 
तबसम्म,  मरेका सबै धमीर् जनह  र अधमीर्ह  अचेत अवःथामा िचहानमै 
हनु्छन ् भ े धारणा बाइबलले िसकाउँदछ। 

   दोॐोमा, सारा मानवूाणीको िनिम्त िवँ वव्यापी न्यायको अिःतत्व 
बाइबलले देखाउँदछ (२ कोरन्थी ५:१०, ूकाश २०:११-१३)र 
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  तेॐो, पिहलो  पनु त्थानमा धमीर्ह ले पाइने आिशषमय इनाम पाउनेछ र 
दोॐो पनु त्थानचाही ँ दु ह को अनन्त मतृ्य ु हनेु भिनएको छ (यूह ा 
५:२८,२९; ूकाश २०:४-६, १२-१५)। 

   ती  सबैको अथर् यो होिक यिद सबै मािनसह को फैसला हनु्छ वा 
कसले मिुक्त पाउँछ र कसले पाउँदैन भ ै िनणर्य हनु्छ भने त्यो  ितनीह को  
पनु त्थान हनुभुन्दा अिघ हनुपुछर्। ती पनु त्थानह मा ितनीह को बारेमा 
अिन्तम फैसला वा मिुक्त पाउने वा नपाउने िनणर्य भइसकेको हनु्छ। 

   येशू आउनभुन्दा अिघ हनेु न्यायको समय र ःवभाव बारेमा 
दािनएलको पःुतकले हामीलाई बझुाउन म त गदर्छ।२३०० वषर्को ूितक 
िदन वा वषर्को  अन्तमा वा १८४४मा ःवगर्मा रहेको पिवऽःथानको शिु करण 
गिरनेछ (दािनएल ८:१४, िहॄू ९:२३) र  येशूको आगमनपूवर् छानिबनको 
न्याय सु  गिरनेछ (दािनएल ७:९-१४)। एउटै िवषयबःतलुाई दईु फरक 
तिरकाले व्यक्त गिरएको छ। र न्याियक फैसला महान ्सव च्च परमेँ वरका 
सन्तह को पक्षमा हनेुछ (दािनएल ७:२२)। परमेँ वरका जनह को िनिम्त यो 
शभु समाचार हो। 

   जब िववाह सु  भयो तब िववाहमा आएका पाहनुाह  कःता छन ्
भनेर राजा आफैले हेनर् गएका िथए भनेर येशूले म ी २२:१-१४मा 
अतीर्कथामा बताउनभुएको िथयो। 

     ूकाशको पःुतकमा दोॐो आगमनभन्दा पिहले हनेु अनसुन्धानको 
न्याय परमेँ वरको मिन्दरमा परमेँ वरलाई आराधना गनह लाई नापेर (ूकाश 
११:१) र उहाँको न्यायको समय आयो भनेर घोषणा गरेको समयमा न्याय 
सु  भएको िथयो (ूकाश १४:६,७; ूकाश १४:१४-१६सँग तलुना 
गनुर्होस)्। 

    अिहले ःवगर्को दरवारमा हाॆो न्याय भइरहेको छ भ  ेआत्म ानले 
हाॆो दैिनक जीवनलाई कसरी ूभाव पानर् सक्नपुदर्छ? 
 

३. सहॐवषर्को न्याय 

    येशूको दोॐो आगमनमा यी घट्नाह  हनेुछन ् भनेर बाइबलले 
हामीलाई बताउँदछ: (१) यस संसारमा बाँचीरहेका र मरेका सन्तह को 
पनु त्थान हनेुछ र आकाशमा ूभलेु भेट्नेछन ्(१ थेःसोिलिनकी ४:१६,१७); 
(२) र सन्तह  ःवगर्मा रहेका ःथानह मा रहनेछन,् जहाँ येशू आफैले 
ितनीह को िनिम्त ठाउँ तयार पानर् जानभुएको िथयो (यूह ा १४:१-३); र 
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(३) सहॐवषर् वा हजार वषर्पिछको अन्तमामाऽै यस पथृ्वीमा नयाँ य शलेम 
ओिलर्नेछ र यस आगोले सफा गरेको यस नया ँ पथृ्वीमा सन्तह को िनिम्त 
अनन्तको घर हनेुछ (ूकाश २१:१-३), ९-११)। त्यसकारण, सहॐवषर्मा 
यस पथृ्वी उजाड भइरहेको बेलामा सन्तह ले ःवगर्मा भी सँग राज गनछन ्
(यिमर्या ४:२३, ूकाश २०:४)। 

   सन्तह  ःवगर्मा हजार वषर्सम्म हनेु न्यायमा िकन सहभागी हनुपुछर् र? 
हेन ुर्होस,् "ितमीह मध् ये एक जनाको अक  भाइसँग झगड़ा भएको छ भने 
न् यायको िनिम् त सन् तह कहाँ नगएर अधमीर्कहाँ जाने के त् यसले आटँ गछर्?  
सन् तह ले संसारको न् याय गछर्न ् भन् ने कुरा के ितमीह लाई थाहा छैन? यिद 
संसारको न् याय ितमीह ले नै गनुर्पछर् भने, सानाभन् दा साना मु ाह  िछन् न के 
ितमीह  अयोग् य छौ?  के ितमीह लाई थाहा छैन, हामी ः वगर्दूतह को न् याय 
गनछ ? उसो भए यस जीवनमा हनेु कुरा ठूला हनु ् र? १ कोिरन्थी ६:१-३ र 
"१ तब ितनले मलाई ः फिटकजः तै चहिकलो जीवनका पानीको नदी देखाए। 
त् यो नदी परमेँ वरको र थमुाको िसंहासनबाट िनः की २ त् यस सहरका सड़कको 
बीचबाट बिगरहेको िथयो। त् यस नदीका िकनारमा जीवनको वकृ्ष िथयो, जसले 
हरेक मिहना बा॑ै िकिसमका फलह  िदइरहन् थ् यो। त् यसका पातह चािहँ जाित-
जाितह लाई िनको पानर्का िनिम् त िथए। ३ अबदेिख उसो त् यहाँ किहल् यै सराप 
हनेुछैन। परमेँ वर र थमुाको िसंहासन त् यहाँ हनेुछ, र उहाँका दासह ले उहाँको 
आराधना गनछन ्। ४ ितनीह ले उहाँको महुार देख् नेछन ्, र उहाँको नाउँ 
ितनीह का िनधारमा हनेुछ। ५ त् यहाँ फेिर रात हनेुछैन, ितनीह लाई ब ी वा 
घामको उज् यालो चािहनेछैन, िकनिक परमूभ ुपरमेँ वर नै ितनीह को उज् यालो 
हनुहुनेुछ, र ितनीह ले सदासवर्दै राज् य गनछन ्। ६ ितनले मलाई भने, “यी 
वचन भरपदार् र सत् य छन ्। अब चाँड़ै हनु आउने कुराह  आफ् ना दासह लाई 
देखाउन परमूभ,ु अगमवक्ताह का आत् माका परमेँ वरले आफ् ना ः वगर्दूत 
पठाउनभुयो।” ७ “हेर, म चाँड़ै आउँदैछु। यस पःु तकको अगमवाणीका वचन 
पालन गन धन् यको हो।” ८ यी कुरा सनु् ने र देख् ने म यूहन् ना हुँ। जब मैले यी 
कुरा सनु र देख, तब मलाई यी कुरा देखाउने ः वगर्दूतको पाउमा दण् डवत ् गनर् 
म घोप् टो पर। ९ तर ितनले मलाई भने, “हेर, ितमीले यसो गनुर्हुँदैन। म त 
ितॆो र अगमवाणी बोल् ने ितॆा भाइह  र यस पःु तकका वचन पालन 
गनह का स ी-दास माऽ हुँ। परमेँ वरलाई दण् डवत ् गर।” १० तब ितनले 
मलाई यसो भने, “यस पःु तकको अगमवाणीका वचनमा मोहोर नलगाऊ, िकनिक 
समय निजकै छ। ११ दुं  ट काम गनले दुं  ट काम गिररहोस ्, अँ लील काम 
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गनले अँ लील काम गिररहोस ्, धमार्त् माले धािमर्क कायर् गिररहोस ्, र पिवऽ 
जनचािहँ पिवऽ नै भइरहोस ्।” १२ “हेर, म चाँड़ै आउँदैछु। हरेक मािनसलाई 
उसले गरेअनसुार िदने ूितफल मसँग छ। १३ म अल् फा र ओमेगा, पिहलो र 
पिछल् लो, आिद र अन् त् य हुँ। १४ “जीवनका वकृ्षको हक पाउन र सहरका 
ढोकाह बाट िभऽ पः न पाऊँ भनी आफ् ना वः ऽ धनेुह  धन् यका हनु ्। १५ 
बािहरचािहँ कुकुरह , मन् ऽतन् ऽ गनह , व् यिभचारीह , हत् याराह , मूितर्पूजकह  
र असत् य मन पराउने र त् यसैमतुािबक चल् नेह  रहन् छन ्। ूकाश २२:१-१५ 
(िवशेष गरेर ूकाश २०:४-६, ११-१३ हेन ुर्होस)्। 

   सबै न्यायूणालीको ूिबयाको कारण छ: (१) जनु पमा परमेँ वरले 
उहाँका सिृ ह लाई व्यवहार गनुर्हनु्छ त्यसले उहाँ न्यायोिचत भएको देखाउँदैन 
भनेर सैतानले उहाकँो चिरऽमािथ गरेको दोषारोपणबाट मकु्त गनर्; (२) 
धमीर्ह लाई िबना पक्षपात इनामह  िदनहुनु्छ भनेर अनमुोदन गनर्; (३) यस 
संसारमा दु , आन्तकारी र खराब भएर ताण्डबनतृ्य गरेर रमाउएर 
बःनेह लाई दण्ड िदइने भनेर देखाउन; र (४) सारा जगत ॄम्हाण्डमा फेिर 
अक  िविोह हनेुछ भ े सदाको िनिम्त गायब गनर्। येशू आउनभुन्दा अिघ 
धमीर्ह को छानिबनको न्यायमा केवल ःवगर्का जीवनह माऽै समावेश भएका 
हनु्छन ् (दािनएल ७:९,१०)। तर, दु  र पितत ःवगर्दूतह को िनिम्त हनेु 
सहॐवषर्को न्याय ूणालीमा सन्तह  आफै पिन भाग िलनेछन ् (१ कोरन्थी 
६:३, यहूदा ६, ूकाश २०:४-६)। 

    यस संसारमा येशूको आगमनभन्दा पिहले हनेु अनसुन्धानको न्याय 
सन १८४४मा सु  भएको िथयो जब "िसंहासनह  बसािलए, र अित ूाचीन 
आफ् नो िसंहासनमा बः नभुयो। उहाँका लगुा िहउँजः तै सेता िथए, उहाँको िशरको 
केश ऊनजः तै सेतो िथयो। उहाँको िसंहासनमा बिलरहेको आगोको ज् वाला 
िथयो,  र त् यसका चक् काह मा दन् केको आगो िथयो। उहाँको सामबुाट 
आइरहेको आगोको एउटा नदी बिगरहेको िथयो। हजार  हजारले उहाँको सेवा 
गथ; दश हजार गणुा दश हजार उहाँको साम ुउिभएका िथए। न् यायको िनिम् त 
अदालतको बैठक बसेको िथयो, र पःु तकह  खोिलए।" दािनएल ७:९-१०। 
तर, जब सन्तह लाई ःवगर्मा लिगनेछ र ितनीह लाई िसंहासनमा बसािलनेछ 
तब सहॐवगर्को अनसुन्धानको न्याय हनेुछ र ती  सन्तह ले नै दु ह को 
फैसला गनछन।् त्यसबेला पिन ःवगर्मा भएका खाताह  खोिलनेछ र 
मरेकाह को न्याय गिरनेछ। यस मािमलामा यूह ाले आफूले देखेको 
िदव्यदशर्नमा यसरी व्यक्त गदर्छन ् "४ तब मैले िसंहासनह  र त् यसमािथ 
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बः नेह लाई देख, जसलाई इन् साफ गन अिधकार िदइएको िथयो। तब येशूका 
गवाहीको िनिम् त र परमेँ वरका वचनको िनिम् त िशर कािटएकाह , र त् यो पश ु
र त् यसका मूितर्को पूजा नगनह  र त् यसको छाप िनधार वा हातमा 
नलगाउनेह का आत् माह लाई मैले देख। ितनीह  फेिर जीिवत भए, र 
ितनीह ले भीं टसँग एक हजार वषर्सम् म राज् य गरे।..१२ मैले ठूला र साना 
सबै मतृकह लाई िसंहासनको सामनु् ने उिभरहेका देख, र पःु तकह  खोिलए। 
अक  एउटा पःु तक पिन खोिलयो, जो जीवनको पःु तक हो। ती पःु तकह मा 
लेिखएका कुरामतुािबक, ितनीह का कामअनसुार मतृकह को इन् साफ भयो। 
ूकाश २०:४,१२। यस ूिबयामा ःवगर्मा रहेका खाताह  हेरेर मूल्या न 
गन अवसर सन्तह लाई िदइनेछ र परमेँ वरले समाल्नभुएको सबै मािमलामा 
उहाँ यथोिचत, न्यायोिचत र उिचत हनुहुनु्छ भनेर सारा सन्त र 
िवँ वॄम्हाण्डका जीवह ले हेनर्पाउनेछन।् सबै मानव ूाणीलाई ितनीह कै 
िनणर्य अनसुार चलेको आधारमा ितनीह ले आफ्नो काम अनसुार फल पाउनेछ 
भनेर उहाँले न्यायमाऽ गनुर्हु , उहाँले त्यसो िकन गनुर्भयो भनेर पिन व्याख्या 
पिन गनुर्हनेुछ। 

   मरेका दु ह को  पनु त्थान भएर दोॐो मतृ्यकुो सामना ितनीह ले 
गनुर्भन्दा अिघ हनेु न्यायूिबयामा मिुक्त पाउनेह ले पिन भाग िलन अवसर 
पाउनछेन ्भ  ेतथ्यले परमेँ वरको चिरऽको बारेमा हामीलाई के िसकाउँदछ? 
परमेँ वरको न्याय उिचत छ भ  े सन्त वा कसैलाई थाहा निदइकन उहाँले 
दु ह लाई नाश गनुर्हु  भ  े उहाँले देखाउन चाहनभुएको आफ्नो चिरऽलाई 
हामीले कसरी मूल्या न गन? सोच्नहुोस।् 
 

४. न्यायको कायार्न्वयन  

     परमेँ वर कठोर, दण्ड िदने, िरसाहा जःता उहाँका िचऽणह  
मध्यकािलन यगुमा ूचिलत िथयो। त्यसको िबपिरत आज परमेँ वर मायाल,ु 
उहाँका छोराछोरीह ले जे गरे पिन त्यही गनर् िदने, किहल्यै नसच्याउने, दण्ड 
निदने र पलुपलु्याउने िपता हनुहुनु्छ भनेर िचऽण गरेको देिखन्छ। तर, 
न्यायिबनाको माया र ूमेले मािनसको जीवनलाई लथािल  पादर्छ र कुनीित र 
अव ा गरेर चल्ने ूविृ लाई अमसर गराउँछ, र ूमेिबनाको माया दमनकारी र 
िनर ुस हनु्छ। परमेँ वरले गनुर्हनेु न्याय प ितले उहाँ न्यायी र दयाल ु 
िस माऽामा िमिसएको छ। ती दवैु उहाँको िबना सतर् ूमेको उपज हो। 
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  परमेँ वरले अन्तमा कायार्न्वयन गनुर्हनेु न्याय िनणार्यक र मानव 
इितहासमा नउिल्टने कदम हो। िवगतमा परमेँ वरले केही हदमा िसिमत दण्ड 
िदनभुएको िथयो, उदाहरणमा सैतान र उसका िविोही ःवगर्दूतह लाई ःवगर्बाट 
िनँकासन गिरएको िथयो (ूकाश १२:७-१२), आदम र हव्वालाई अदनबाट 
िनकािलएको िथयो (उत्पि  ३), महा जलूलय (उत्पि  ६-८), सोडोम र 
गोमोराको नाश (उत्पि  १९, यहूदा ७), िमौदेशमा पिहलो जन्मेको मतृ्य ु
(ूःथान ११-१२), र आनािनयास र सिफराको मतृ्य ु (ूिेरत ५:१-११)। 
त्यसकारण, मानव इितहासको अन्त्यमा परमेँ वरले कायर्कािरणी न्यायको 
कायार्न्वयन गनुर्हनेुछ भ े कुरामा हामी अचम्म मा ु आवँयक छैन। 

   देहायका पदह  ध्यान िदएर पढ्नहुोस।् परमेँ वरले अन्तमा 
कायार्न्वयन गनुर्हनेु न्यायको बारेमा ती पदह ले हामीलाई कसरी बझुाउँदछ? 
कितपयले न्याय भनेको अनन्तसम्म जारी रहने हो भन्दछन,् तर ती पदह ल ्
न्याय भनेको सदाको लािग गिरने हो तर अनन्तसम्म भइरहने होइन भनेर कसरी 
बझुाउन खोज्छ? यिद न्याय अनन्तसम्म जारी रअ यो भने बाइबलको िव ामा त्यो 
न्यायको िवकृित भएको देखाउँछ। हेन ुर्होस,् "४ ः वगर्दूतह ले पाप गदार् 
परमेँ वरले ितनीह लाई बाँकी राख् नभुएन, तर ितनीह लाई नरकमा 
फािलिदनभुयो, र न् यायका िदनसम् मको िनिम् त पातालको अन् धकारमा 
जकिड़राख् नभुयो। ५ उहाँले ूाचीन संसारलाई बाँकी राख् नभुएन, तर 
भिक्तहीनताको संसारमा जलूलय गराउनहुुँदा धािमर्कताका ूचारक नोआ र अ  
सात जनालाई सरुिक्षत राख् नभुयो। ६ उहाँले सदोम र गमोरा सहरह लाई भः म 
पारेर ितनको अिः तत् व नै मेटाइिदनभुयो, र भिक्तहीनह का साम ु ितनीह लाई 
एक उदाहरण बनाउनभुयो।" २ पऽसु २:४-६ र "१० तर ूभकुो िदन त 
चोरजः तै गरी झ ै आउनेछ, जसमा आकाशचािहँ ठूलो आवाजसाथ िबितजानेछ, 

त वह  आगोको रापले पिग् लनेछन ्, र पथृ् वी र त् यसमा भएका सबै थोक भः म 
हनेुछन ्। ११ यी सबै कुराह  यसरी पग् लन् छन ् भन् ने जानेर पिवऽता र भिक्तको 
जीवनमा ितमीह  कः ता िकिसमका मािनस हनुपुछर्? १२ ितमीह  परमेँ वरको 
िदन ूतीक्षा गदर्छौ, र त् यस िदनलाई निजक ल् याउन चाहन् छौ, जनु िदन 
आकाशह  जलेर भः म हनेुछन ्, र त वह  आगोको रापमा पग् लनेछन ्। १३ 
तर उहाँको ूित ाबमोिजम हामी नयाँ ः वगर् र नयाँ पथृ् वीको बाटो हेछ , जसमा 
धािमर्कताले वास गछर्।" २ पऽसु ३:१०-१३। 

   "आफ्ना जनहरूित परमेँ वरको िहत चाहने र सहनिशलता, धैयर्ता, 
क णा र दया देखाइयो भने पिन उहाँका वचन वा आ ाह लाई अवहेलना 
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गरेर दु  भइरहने र खराबमा रमाइरहने पापीह लाई दण्ड िदन रोक्नहुनेुछैन। 
परमेँ वरको पिवऽ आ ाको  िव मा जाने मािनस अपराधी हो। परमेँ वरले 
आफ्नो पऽुलाई अपराधीह ले जीवन पिरवतर्न ग न ्भ े हेतलेु बिलको पमा 
िदनभुएर महान ्त्याग गनुर्भएको िथयो। उहाँलाई िवँ वास गरेरमाऽै र उहाँको 
मागर्मामाऽै िहँड्नेले मािनसको अपराध क्षमा हनु्छ। परमेँ वरको व्यवःथा 
अपिरवतर्नशील छ । त्यस व्यवःथा वा दश आ ालाई पन्छाएर उहाँलाई 
नचाउन खोज्न ु मािनसको अपरािधक मनिःथित हो।Ñएलेन जी ाइट, 
मान्यिुःबप्ट िरिलजेज, ठेली १२, २०८। 

   मानव जगतले अनन्त जीवन नगमुाओस ्र नाश नहोस ्भनेर उसलाई 
बचाउने परमेँ वरले गनुर्सक्नेसम्म ूयास सबै गनुर्भएको िथयो, उहाँले आफ्नो 
उच्च मोल, मयार्दा र अिःतत्वलाई धरापमा पानुर्भएको िथयो। यिद कोही 
अनन्त जीवन गमुायो र अिहले नै त्यसको उपभोग गनर् चाहेनन ् भने त्यो 
ितनीह कै ःविववेकको िनणर्यले हनु्छ। पापीह  नाश होस ् वा सदासवर्दा 
नकर् को आगोमा भतभती पोिलरहनु ् भ े धारणा नै परमेँ वरको चिरऽको 
िबपिरत हो। ूिेमलो परमेँ वरले पापी र अधमीर्ह लाई त्यसै नाश गनुर्हु ।  
यो गलत धारणा हो िक पापीले पापमै रमाइरहेको परमेँ वर चाहनहुनु्छ। 
परमेँ वरको ूमे र उहाँको ूमेलेमाऽ उहाँ न्यायी हनु माग गदर्छ। कोही नाश 
हनु्छ वा हनु चाहन्छ भने उहाँको िनणर्यले होइन मािनसको आफ्नै िनणर्यले 
हो। 

   ूत्येक मािनसले मिुक्त पाउन ्भ  ेपरमेँ वरको चाहनालाई कायार्न्वयन 
गनर् बूससम्मको कदमले उहाँको चिरऽ वा ःवभावको बारेमा हामीलाई के 
िसकाउँदछ? 
 

५. दोॐो मतृ्य ु

     मानव इितहासको अन्त्यको चरमिबन्दमुा परु् याउन परमेँ वरले अगवुाई 
गिररहनभुएको छ। सहॐवषर्को अन्त्यमा मरेका सबै दु ह को पनु त्थान 
हनेुछ र ितनीह ले दण्डको अिन्तम कायार्न्वयन हनेुछ (ूकाश २०:५:११-
१५)। अिन सबै न्यायको ूिबया समाप् त हनेुछ। त्यसलाई थप् ने अ  केही 
हनेुछैन। परमेँ वर न्यायी हनुहनु्छ भनेर दु ह ले पिन ःवीकानुर् वाध्य हनेुछ। 
"परमेँ वर र सैतानको बीवचमा भइरहेको महान ्ूित न् का िवषयबःतहु  अब 
सबै जगत ॄम्हाण्डले खलुा पले हेनर् पाउनेछ। अिन जगतॄम्हाण्डका जीवह , 
बफादरी र िविोही ःवगर्दूत र मािनसह ले एकै ःवरमा यो घोषणा गनछन,् 'हे 
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सन्तह का महाराजा, तपाईँका मागर्ह  न्यायी र सत्य छन।्' र सैतान आफै 
पिन परमेँ वरको न्याय र उसूित गरेको फैसलाूित िशर िनहरु् याएर आफ्नो 
कुकृत्यलाई ःवीकार गनछ।"-एलेन जी ाइट, द मटे कन्ऽोभसीर्, प.ृ 
६७०,६७१। 

   "आगोका तलाव" र "दोॐो मतृ्य"ु कितको ूभावकारी हनेुछ भनेर 
देहायका पदह ले कसरी खलुासा गरेको छ? हेन ुर्होस,् "“हेर, त् यो िदन 
आउँदैछ। त् यो भ ीझ दन् कनेछ। सबै हठी र सबै दुं  ट काम गनह  ठुटाझ 
हनेुछन ्, र त् यो आउने िदनले उनीह लाई आगोमा भः म गनछ,” सवर्शिक्तमान ् 
परमूभ ु भन् नहुनु् छ। “त् यसले उनीह को एउटै जरा र एउटै हाँगा पिन 
छो  नेछैन। मलाकी ४:१; "मतृ् य ुर पाताल अिग् न-कुण् डमा फािलए। यो अिग् न-
कुण् ड दोॐो मतृ् य ुहो। जसको नाउँ जीवनको पःु तकमा लेिखएको भे ाइएन त् यो 
अिग् न-कुण् डमा फािलयो।" ूकाश २०:१४-१५ र "तर डरपोकह , 

अिवँ वासीह , िघनलाग् दा भएकाह , हत् याराह , व् यिभचारीह , जादूगरह , 

मूितर्पूजकह  र झूटा बोल् नेह  सबैको िहः सा आगो र गन् धक दन् कने कुण् डमा 
हनेुछ। यो दोॐो मतृ् य ुहो।" ूकाश २१:८।  

   जब सैतान, उसका दूतह  र सबै दु ह को अिन्तम िबनाश हनु्छ 
तब पथृ्वीमाऽ होइन सारा जगत ॄम् हाण्ड नै पाप र त्यसको दाग सदाको 
िनिम्त सफा र चोखो हनेुछ। तैपिन, दु ह को अिन्तम िबनाश पिन 
परमेँ वरको ूमेको उपज हो। त्यो सन्तह को िनिम्तमाऽ होइन दु ह को 
िनिम्त पिन हो। "पापीको िनिम्त भंम हनेु आगोको" (िहॄू १२:२९) िप 
परमेँ वरको साम ुउिभनभुन्दा जाित हनु्छ ती दु ह  आफैले ःवीकानर् पगेुका 
हनु्छन।् 

   "दु ह  वा मिुक्तबाट अिहले र पिछ भाग्न चाहनेह  परमेँ वरको  
पिवऽ ठाउँबाट भाग्न आतरुी हनेुछन।् ितनीह ले िबनाशलाई खशुीमानेर 
ःवागत गनछन।् ितनीह लाई मिुक्त िदन मनुर्हनेु ूभकुो अनहुारबाट ितनीह  
लकु्न चाहन्छन।् दु ह को िबनाश ितनीह कै िनणर्यले भएको हनु्छ। 
ःवगर्बाट ितनीह को िनँकासन ितनीह कै ःवइच्छाले हो, र परमेँ वर न्यायी 
र दयाल ु हनुभुएकोले नै ितनीह लाई ःवगर्मा हलु्दैनन ् िकनिक ःवगर् 
ितनीह को िनिम्त सजाय ँ वा यातनागहृ हनु्छ।"- एलेन जी ाइट, द मटे 
कन्ऽोभसीर्, प.ृ ५४३। 

    कितपय इसाईह ले बाइबलमा नभएको िस ान्त ल्याएर पाप र 
पापीह को अन्त्य हनु ु भने अनन्तकलासम्म नरकमा होिमन ु हो भनेर 

१8५



िसकाउँदछन।् मािनसह को पापको फल अनसुार दण्ड त पाइन्छ। तर पापी  
र दु ह  सदाको िनिम्त अन्त्य हनु्छ भ े िव ाले पापको सु  भएको िथयो र 
अन्त्य पिन हनु्छ भनेर िसकाउँदछ। अिन पथृ्वी र सारा जगत नै पिहलाको 
िस  ढाँचामा फिकर् नेछ। सु मा नै पाप, दु ता र अव ा रहःयमयतिरकामा 
उिब्जएको िथयो र त्यसको कुनै यथोिचत कारण िथएन। 

   परमेँ वरको ःतिुतूशंसा होस,् उहाँ हाॆो "धमीर् न्यायकतार्" हनुहुनु्छ 
(२ ितमोथी ४:८)। उहाँले धमीर्ह लाई अमर जीवन िदएर र दु ह लाई 
नाश गरेर उिचत न्याय गनुर्हनेुछ। 

    कितले भन्छन,् "परमेँ वर दयाल ु हनुहुनु्छ र सबैलाई ःवगर् 
लानहुनु्छ।" यो धारणा िकन गलत छ? दु ह  र दु मा नै रमाउनेह लाई 
ःवगर् लान ुिकन खराब धारणा हो? 
 

उपसंहारः 
थप जानकारी: एलेन जी ाइट ारा िलिखत: बाइःट अबजेक्ट लेसन्स, 
"िबथआउट अ वेिड  गामन्ट" प.ृ ३०७-३१९; द मटे कन्ऽोभसीर्, 
"डेसोलेशन अभ अथर्," प.ृ ६५३-६६१; द कन्ऽोभसीर् एन्डेड, प.ृ ६६२-
६७३। 

  "मिुक्त गमुाएको ूत्येक व्यिक्तले सत्यलाई बिहंकार गरेकोले आफ्नो 
गित त्यो अवःथामा पगेुको हो भनेर  अिन्तम न्यायको िदनमा बझु्नेछ। 
ितनीह को साम ु बूसलाई ूःततु गिरनेछ। ूत्येक मािनसले बूसको मह व 
थाहा पाएतापिन परमेँ वरको आ ालाई भ  गरेर  जानाजानी िहँड्दा उसको 
िदमागलाई अन्धकार पारेको उसले महससु गनछ। बूसमा झिुण्डएको येशूको 
बूसको सिमपमा पापीह  दोषी ठहिरएर उिभनेछन।् ूत्येक झटु बहाना 
बडािरनेछ। परमेँ वरको बाटोमा निहँड्दा मािनस ॅ  भएर घोर, कठोर, 
जघन्य भएर घिृणत हनु पगेुको ॅ  मािनसले हेनर् पाउनेछ। आफ्नै िनणर्यले 
कहाँ परु् यायो भनेर मािनसह ले देख् नेछन।् लामो समयसम्म चचार् भएको 
ूत्येक सत्य र गलत तकर्  र िववादह  सदाको िनिम्त ःप  हनेुछ। खराब 
तत्वको अिःतत्व र त्यसको िनरन्तरता िदने परमेँ वर नै हनुहुनु्छ भ े 
आरोपलाई जगतको न्यायमा उहाँले सफाइ पाउनहुनेुछ। परमेँ वरका आ ा वा 
िनदशनह ले पाप िनम्त्याएको होइन भनेर सारा जगतको साम ु ूःततु 
गिरनेछ। परमेँ वरको शासनमा कुनै कसरु िथएन र त्यसूित नाराज हनेु कुनै 
कारण पिन िथएन। जब सबैका दयका सोचह  ूकट गिरनेछ तब 
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परमेँ वरूित बफादार हनेु र उहाँको िविोह गन सबै एक सरु भएर घोषणा 
गनछ, “हे परमूभ ुपरमेँ वर सवर्शिक्तमान ्, तपाईंका कायर् महान ् र आँ चयर्पूणर् 
छन ्, यगु-यगुका महाराजा, तपाईंका मागर् धािमर्क र सत् य छन ्।  हे परमूभ,ु 

तपाईंको डर कसले मान् दैन? र तपाईंका नाउँको मिहमा कसले गदन? िकनिक 
तपाईं माऽ पिवऽ हनुहुनु् छ। सबै जाितले आएर तपाईंलाई दण् डवत ् गनछन ्, 
िकनभने तपाईंका धािमर्क कायर्ह  ूकट भएका छन ्।” ूकाश १५:३-४।"-
एलेन जी ाइट, द िडजाएर अभ एजेज,् प.ृ ५८।  
 

िचन्तनमनन: 
अ. "यिद कसैले आफूमािथ अिँठएर बःछ र आफ्नो ःवाथर् र चाहनालाई 

परमेश ् वरलाई समपर्ण गरेन भने उसले मतृ्यलुाई अगँािलरहेको हनु्छ। 
जनुसकैु ःथानमा पाप भएतापिन त्यसो िनिम्त परमेँ वर भंम गन आगो 
हनुहुनु्छ। यिद कसैले पापलाई रोजेर बःछ र त्यसबाट अलग हनु 
अःवीकार गछर् र परमेँ वरको उपिःथितमा रहन चाहन्दैन भने पापलाई 
भंम पानुर्हनेु परमेँ वरले उसलाई पिन भंम पान पछर्।"-एलेन जी 
ाइट, थटस ृम द माउन्ट अभ ब्लेिश , प.ृ ६२। परमेँ वरले 
कायार्न्वयन गनुर्हनेु न्यायको ःवभावलाई मािथको भनाइले हामीलाई 
बझुाउन कसरी सहयोग गदर्छ? 

आ. जबसम्म मिुक्त पाएकाह ले न्याय ूणालीमा भाग िलन्दैन तबसम्म एक 
जनापिन मिुक्त गमुाएकोले अिन्तम न्यायको सामन  गनछैन भ  े
धारणालाई सोच्नहुोस।् यसमा परमेँ वरको पारदिशर्कताको बारेमा 
हामीलाई के िसकाउँछ? ूमेले राज गरेको जगतमा परमेँ वरको यो 
पारदिशर्कता िकन मह वपूणर् छ? 

इ. मिुक्त गमुाएका आफ्ना िूयजनह को बारेमा सहॐ वषर्मा गिरने न्यायमा 
भाग िलन्दा सन्तह ले कसरी सान्त्वना पाउनेछन?् 
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कथा १३ 

बन्धक बनाएको सालोट।  

िफजी 
 

जब समाचार िफजीको सञ् चार माध्यमले ूसारण 
गर् यो तब सालोटको दय िछयािछया भयो। 
मध्यपूवर्मा ४५ जना िफजीका शािन्त सेनाह ले 
िविोही मसुलमानह ले बन्धक बनाएर िसिरयाको 
अनजान क्षेऽमा लकुाइ राखेको िथयो। 

सोलोटको ३४ वषर्को छोरा भखर्रै घर छोडेर मध्यपूवर्मा रहेको रा संिघय 
शािन्त सेनाह लाई अवलोकन गनर् गएका िथए। उनी आफ्नो कामको  
िसलिसलामा गएका िथए। बन्धक बनाइरहेका िफजीका शािन्त सेनाका 
नाउँह  तरुन्तै ूसारण गरेको िथएन। आफ्नो छोरो िजउँदो छ िक छैन भनेर 
सालोटलाई िचन्ता लागेको िथयो। यिमर्या २९:११ उनको िदमागमा याद 
आयो: "िकनभने जनु योजनाह  मैले ितमीह का िनिम् त बनाएको छु, ती म 
जान् दछु,” परमूभ ु भन् नहुनु् छ। “ती ितमीह का उन् नितको िनिम् त हनु ्, 
नोक् सानीको िनिम् त होइनन ्, ितमीह लाई आशा र भिवं य िदनलाई।" शािन्त 
सेनामा भनार् हनु ुअिघ आफ्नो छोरोको िनम्त सालोट ूाथर्ना गरेको उनले याद 
गिरन।् परमेँ वरको हातमा आफ्नो छोरो सरुिक्षत छ भनेर उनले िवँ वास 
गिरन।् 

   अक  िदन फोन बज्यो। त्यो फोन सालोटकी  बहुारीको िथयो। ँदै 
उनले सनुाइन ्िक उनको ौीमान पिन ४५ जना बन्धकमा परेको िथयो। उनी 
शािन्तसेनाको कमान्डर िथयो। त्यो खबर आफूले पाउनेछ भनेर सालोट तयार 
भएकी िथइन,् "िचन्ता नगनुर्। यो परमेँ वरले नै हनु िदएको हो। यो उहाँको 
आफ्नै ईँ वरीय योजना अनसुार भएकोहो। त्यसलाई हामीले ःवीकार गर  र 
४५ जना शािन्तसेनाका जवानह  मकु्त होउन ्भनेर हामी ूाथर्ना गर ," आफ्नी 
बहुारीलाई उनले सम्झाइन।् उनको वचनले दवैु जनाको िवँ वासमा बल 
आएको िथयो। अ  बन्धकह का आमा र ौीमतीह  िमलेर ूाथर्ना गन 
समूहमा सालोट र उनकी बहुारी पिन सामेल भए। ितनीह ले उपवास बःदै 
परमेँ वरका ूित ाह को दावी गद ूाथर्ना गनर् थाले। 
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   जब सालोट ूाथर्ना गरे र अ  समाचारको िनिम्त उनी पिखर्न।् यो 
सन २०१४को कुरो हो। त्यस समय उनको िनिम्त अन्धकारमय िथयो, तैपिन 
उनी परमेँ वरको निजक भएको अनभुव गनर् थािलन।् जब भिवंय अन्धकार 
हनु्छ तब त्यो अन्धकार घटाउन सिकन्छ भनेर उनले महससु गिरन।् 
िदमागमा शािन्त राखेर त्यो अन्धकारलाई िबलाइ िदन सक्छ भनेर उनले 
िवँ वास गिरन।् उनले यशैया २६:३,४ दावी गिरन,् जसमा लेिखएको छ, 
"जसको मन तपाईंमा अिड़एको छ, त् यसलाई तपाईंले पूरा शािन् तमा राख् नहुनु् छ, 

िकनभने त् यसले तपाईंमािथ भरोसा राख् छ। सदासवर्दा परमूभमुा भरोसा राख, 

िकनभने परमूभ,ु परमूभ ुनै सनातनका च ान हनुहुनु् छ।"   

   आफ्नो छोरो मनर् सक्छ भ े वाःतिवकतालाई ःवीकार गरेर उनले 
परमेँ वरमा अिडग भएर बल पाइन।् उनले िफिलप्पी ४:६,७लाई पिन दावी 
गिरन,् "कुनै कुरामा िचिन् तत नहोओ, तर हरेक कुरामा ूाथर्ना र िनवेदन ारा 
धन् यवादसिहत ितमीह का िबन् ती परमेँ वरमा जाहेर होऊन ्, र समझले नै 
िभयाउन नसिकने परमेँ वरको शािन् तले ितमीह का दय र ितमीह का 
मनलाई येशूमा रक्षा गनछ।" 

   वाःतिवकतालाई ःवीकार गरेर भिवंयवाणी अनसुार उनी अिन्तम 
िदनमा बाँिचरहेको छ भनेर पिन आफूलाई आँ वाःत पािरन।् उनले राजा 
नबकु्दनेजारलाई िदएको सािलकको भिवंयवाणी दािनएल २को पिन याद 
गिरन।् यो वाःतिवकताले उनलाई बल र आशा िमलेको िथयो। 

   १४ िदनसम्म िफजीको शािन्त सेनालाई बन्धी बनाएपिछ उनको छोरो 
सिहत सबै मकु्त भए। ितनीह का पिरवारह  परमेँ वरूित आभािरत भए। 
सालोटले िसिकन ्िक परमेँ वरको ूमे त्यस िविोहीह को िसिवरमा पिन पसेको 
िथयो। उनको छोरो र अ ह  परमेँ वरको उपासना गनुर्मा रोक लगाइएको 
िथयो। अिन ितनीह लाई बन्धक बनाएको तेॐो िदनपिछ ितनीह  ूाथर्ना गनर् 
र उपबास बःन थाले। ितनीह  चपुचाप एक एक भएर ूाथर्ना गरे। 
ितनीह लाई लडाइ राखेका िथए र ितनीह  एक आपसमा हात समातेका 
िथए। जब एक जनाले ूाथर्ना गनर् सक्यो तब हात िनमो ो अिन अक  
मािनसले ूाथर्ना गथ्य । १४ िदनिभऽ ितनीह लाई बन्धक बनाएका 
मािनसह ले ितनीह सँग साथी बनाए। जब ती बन्धकह  मकु्त भए तब 
ितनीह लाई िबदाइ गनबेलामा धेरै िबिोहीह को आखँाबाट आशँ ु झारेका 
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िथए। ती बन्धकह लाई केही हानी नगिर बन्धकह को िसिबरबाट आफ्नै 
िसिबरमा फकका िथए। 

   एलेन जी ाइटले द िडजाएर अभ एजेजको प.ृ ३४७मा लेखेकी 
िछन,् "परुानो समयमा पिवऽ जनह लाई बताइएको उहाँको अनमुहलाई 
हामीले ःवीकार गनुर्पछर्; यो नै हाॆो अनभुवको िनिम्त अत्यन्तै ूभावकारी 
साक्षी हनु सक्छ।" 

   यो नै सालोटको गवाही हो। यो परमेँ वरको अनमुहको कथा हो। 
"जब परमेँ वरले आफ्नो ूमे देखाउनहुनु्छ तब उहाँ िनँ चयनै त्यहाँ उपिःथत 
हनुहुनु्छ। अत्यन्तै किठन पिरिःथितमा पिन उहालेँ उहाँको ूमे र मिुक्तको 
सन्देश एक आपसमा बाँड्ने अवसर उपलब्ध गराउनहुनु्छ," उनले बताइन।् 

-आन्द्र्य ुमेकचेःनी 
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