१०

नकर्का आगोह

यस अध्यायका मूल पदह : मकूर्स ९:४२-४८, मलाकी ४:१, यहू दा ७, १
ितमोथी २:५, ूेिरत २:२९,३४,३५ र १ यूह ा ५:३-१२।

यस अध्यायको मूल सार पद: "सबै कुराको जाँच गर। जुन कुरा असल छ
त्यसैमा

ढ़ रहो।" 1 थेःसोिलिनकी 5:21।

इटालीका ूख्यात किव डाँटे अिलिघरीले (१२६५-१३२१) एउटा

ूख्यात काब्य द िडभाइन कमेडी लेखेका िथए। त्यो काल्पिनक कथामा

मािनस मरे पिछ कहाँ जान्छ भनेर उल्लेख गरे का िथए। त्यस पुःतकमा मािनस

मरे पिछ िक त इन्फन वा भतभती जिलरहे को नकर्मा वा परगेटोरी अथार्त ्

िपशाच क्षेऽमा मािनसको आत्मा जान्छ। त्यहाँबाट शुि

भएर ःवगर्मा जान

योग्य ठहिरन्छ। त्यो मािनस परमेँवरको उपिःथितमा रहन्छ।
त्यो केवल काब्य वा किवतामाऽ िथयो। त्यो पिन काल्पिनक जसमा

कुनै सत्यता िथएन। य िप, उनको त्यो काव्यले इसाई क्षेऽमा ठू लो ूभाव
पारे को छ। िवशेष गरे र रोमन क्याथोिलक चचर्को िशक्षामा त्यो काव्यलाई

यथाथर् वा वाःतिवक भनेर नै िसकाउँदछ। मािनस मरे पिछ उसको आत्मा िक
त नकर्मा, िक त िपशाच क्षेऽमा िक त ःवगर्मा जान्छ भ े त्यस चचर्को
िशक्षाको आधारभूत जग नै हो। धेरै सुधारवादी वा ूोटे ःटे न्ट इसाई

सम्ूदायले पिन मािनस मरे पिछ उसको आत्मा, हं स वा ूाण िक त ःवगर्मा िक

त नकर्मा जान्छ भनेर िसकाउँदछ। यिद आत्मा अमर छ भनेर कुनै इसाई वा
कुनै पिन धमर्ले िसकाउँदछ भने मािनस मरे पिछ उसको आत्मा वा हं स कही ँ न

कही ँ जानुपन हुन्छ। छोटकरीमा भ े हो भने, बाइबलभन्दा बािहरको यो
गलत िशक्षाले भयानक धािमर्क भूलह

गनर् उक्साएको छ।
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यस अध्यायमा बाइबलले समथर्न नगरे का ती िशक्षाह लाई हे नछ ,
साथै मृत्युपिछ के हुन्् छ भनेर बाइबलले िसकाएको िशक्षालाई हामीले हे नछ ।
१. किहल्यै नमन िकराह ?
मकूर्स

९:४२-४८सँग

यशैया

६६:२४

तुलना

गनुह
र् ोस्।

िकरा

किहल्यै मदन भनेर भ ुको अथर् तपाईँले के बुझ्नुहन्ु छ? "42 “जसले ममािथ
िवँवास गन यी सानाह मध्ये एक जनालाई बाधा दे ला, त्यसको िनिम्त त ब
एउटा ठू लो जाँतोको ढु ा त्यसको िघऱोमा झुण्

ाएर त्यसलाई समुिमा

फािलिदनु असल हुनेिथयो। 43 यिद ितॆो हातले ितमीलाई बाधा िदन्छ भने

त्यसलाई कािटदे ऊ। दुई हात भएर नरकको निनभ्ने आगोमा जानुभन्दा डुँड़ो
भएर जीवनमा पःनु ितॆो िनिम्त असल हो। [44 नरकमा त न कीराह
मदर्छन्, न आगो नै िनभ्दछ।] 45 अिन ितॆो खु ाले ितमीलाई बाधा िदन्छ
भने त्यसलाई कािटदे ऊ। दुई खु ा भएर नरकमा फािलनुभन्दा त खोरन्डो
भएर जीवनमा पःनु ितॆो िनिम्त असल हो। [46 नरकमा न कीराह

ँ ाले ितमीलाई बाधा िदन्छ
मदर्छन्, न आगो नै िनभ्दछ।] 47 यिद ितॆो आख

ँ ा भएर नरकमा फािलनुभन्दा त एक
भने त्यसलाई िझकेर फािलदे ऊ। दुई आख

ँ ा भएर परमेँवरको राज्यमा पःनु ितॆो िनिम्त असल हो। 48 नरकमा
आख

त न कीरा मदर्छन्, न आगो नै िनभ्दछ।" मकूर्स 9:42-48,
ितनीह ले िनःकेर मेरो िव

“अिन

मा बागी हुने मािनसह का मृत शरीरलाई

हे नछन्। ितनीह को कीरा मनछै न, ितनीह को आगो िनभ्नेछैन, र ितनीह

सबै

मािनस-जाितका िनिम्त घृिणत हुनेछन्।” यशैया 66:24।

कुनै कुनैले मकूर्स ९:४८मा उल्लेख गिरएको एक वचन नाम

"िकरा" भ ुको अथर् मािनस मरे पिछ िनिःकने

त्यो आत्मा उडेर नकर्मा जान्छ जहाँ त्यो दु

आत्मा वा हं श हो र दु को
मािनस किहल्यै मदन ब

अनन्तको यातना भोगिररहन्छ।

तर खास गरे र मािनस मरे पिछ अचेत हुनेछ भनेर बाइबलले िसकाएको

िशक्षासँग त्यो व्याख्या िमल्दै न। यस अंशले पुरानो करारको पृ भूिमलाई पिन

वेवाःता गदर्छ। यथाथर्मा "एक वचन 'िकरा' भन्दा ूायजसो 'िकराह ' भ े

अथर् लगाउँछ, एउटामाऽ िकरा होइन। सिडएको लासमा िकराले खाने भनेर

त्यसले

सम्बोधन गदर्छ।"-रोबटर्

जी. ॄाचलर र युिजन अ. िनडा, अ

१३०

शान्सेलटरस् हान्डबुक अन गःपल अभ माकर्, लन्डन: युनाइटे ड बाइबल,

१९६१, पृ. ३०४बाट

पान्तिरत।

मकूर्स ९:४८मा येशूले यशैया ६६:२४लाई उद्धृत गनुभ
र् एको िथयो,

जसमा लेिखएको छ, “अिन ितनीह ले िनःकेर मेरो िव

मा बागी हुने

मािनसह का मृत शरीरलाई हे नछन्। ितनीह को कीरा मनछै न, ितनीह को

आगो िनभ्नेछैन, र ितनीह
यो

शऽुह

सबै मािनस-जाितका िनिम्त घृिणत हुनेछन्।”

ँय भयानक डरलाग्डो

यु

पक वा ूितक हो। परमेँवरको

मैदानमा पिररहे को र ितनीह

काल्पिनक

कसरी नाश हुन्छन् भनेर त्यस

ँयले िचऽण गदर्छन्। जुन शरीर आगोले जल्दै न तब त्यसलाई

िकराह ले खाइिदन्छन् वा पिहला िकराह ले खाइ िदन्छन् अिन आगोले जलाइ
िदन्छन्। तर जेभएतापिन मािनस मरे पिछ नाशभएको शरीरबाट न त अलग
हुनसक्छ न त नकर्मा जान्छ भनेर ती अंशह मा उल्लेख गिरएको छै न।
तर
ूितकको

किहल्यै

नमन

"िकराह "को

पमा िलएको भाषाले िकराह

पिन अमर छन् त? के भ

बारे मा

के

भ े।

यशैयाबाट

अमर छन् भनेको छै न। के िकराह

खोिजएको छ भने जबसम्म शरीरलाई पूरै िबनाश

गदन तब सम्म ती िकराह

त्यसलाई छोड्दै न। तर त्यसको िबपिरत

परमेँवरका िवँवासी सन्तान "नयाँ ःवगर् र नयाँ पृथ्वीमा" रमाएर बःछन् र
परमेँवरको

उपिःथतको

सामु

ितनीह ले

आराधना

गनछन्

६६:२२,२३)। मािनसको भिवंय यसरी िबपिरत हुने भएकोले ब

(यशैया

हात, खु ा

ँ ै नभइकन परमेँवरको राज्यमा जानु असल हुन्छ भनेर येशूले भ
र आख

खोज्नुभएको िथयो। सम्पूणर् शरीरलाई िकराह

िदनुभन्दा त्यो नै असल हुन्छ (मकूर्स ९:४२४८)।

र आगोबाट नाश गनर्

अन्तमा आएर हामी िक त पूरै अनन्त जीवन पाउँछ िक त पूरै नाश

हुन्छ । त्यहाँ मध्यम मागर् छै न। िक त हामीले अनन्त जीवन पाउँछ वा

अनन्त िबनाश। आजै तपाईँले के िनणर्य गनुभ
र् एको छ? अनन्तको िबनाश वा

अनन्त जीवनको वाःतिवकाताले तपाईँको जीवनलाई कसरी ूभाव पानुप
र् दर्छ?
२. नकर्को आगो

िबलायतको रोमन रोमन क्याथोिलक पादरी जोन फिनर्सले (१८०९१८६५) बालबािलकाह को िनिम्त एउटा सानो पुिःतका िनकालेका िथए।
त्यसको िशषर्क िथयो, साइट अभ हे ल अथार्त ् नक
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ँय (डिब्लन: जेम्स,

१८७४) पृ. २४)। अनन्तको यातना भनेको भनेको एउटा ठु लो फलामको
बल हो रे , त्यो पिन आकाश र पृथ्वीभन्दा िबशाल छ रे । करौड वषर्को एक

फेरा एउटा चरा आउँछ रे । त्यो चराको पखेटाले त्यस बललाई छु न्छमाऽै

रे । बराबर त्यस चराले त्यस बललाई छोएर त्यसलाई िखयाएतापिन नकर्मा

भइरहे को अनन्तको यातनाले िनरन्तरता जारी हुन्छ भनेर त्यस लेखकले तकर्

गदर्छन्।

दु:ख लाग्दो कुरो त यही हो िक धेरै ूोटे ःटे न्ट वा सुधारवादी

इसाईह ले त्यस खालको िशक्षालाई आज पिन अ ािलरहे का छन्।

मलाकी ४:१ र यहू दा ७ पढ्नुहोस्। येशूले व्यक्त गनुभ
र् एको अनन्तको

आगोको बारे मा ती अंशह ले हामीलाई कसरी बुझाउँछन्? मुिक्त नपाएकाह

अनन्तको आगोमा (म ी १८:८) वा किहल्यै निनभ्ने आगो (मकूर्स ९:४३)
पनछन् भ े धारणलाई ती पदह ले कसरी व्याख्या गदर्छन्? हेनह
र्ु ोस्, “हेर, त्यो

िदन आउँदैछ। त्यो भ ीझ दन्कनेछ। सबै हठी र सबै दुंट काम गनह

ठु टाझ हुनछ
े न्, र त्यो आउने िदनले उनीह लाई आगोमा भःम गनछ,”

सवर्शिक्तमान् परमूभ ु भन्नुहन्ु छ। “त्यसले उनीह को एउटै जरा र एउटै हाँगा
पिन छो नेछैन।" मलाकी 4:1 र "जसरी सदोम र गमोरा र ितनका
आसपासका सहरह , जुनह

िथए, ितनीह

व्यिभचार गरे र अःवाभािवक कामवासनामा फसेका

अनन्त अिग्नको दण्ड भोगेर उदाहरण बनेका छन्।" यहू दा 7।

"अनन्त" भ े िहॄू भाषामा olam ओलाम

र मीक भाषामा aion

एइयोन, aionios एइयोिनयोस हो। यसको अथर् कुन सन्दभर्मा भिनएको हो
त्यस अनुसार हुन्छ। उदाहरणमा जब यो शब्द परमेँवरको बारे मा भन्छ भने

त्यसको अथर् उहाँको अनन्ततालाई बुझाउँछ (व्यवःथा ३३:२७)। जब त्यही

शब्द मािनससँग सम्बिधत छ भने (ूःथान २१:६ सधभिर) मािनसको जीवन
आयुमा सीिमत भएको हुन्छ। म ी १८:८, २५:४१मा लेिखएको अनन्तको

आगो भन्दा आगोले जलाउने काम पूरै फ ै नहुञ्जेल त्यो आगो िनभ्दै न भनेर
बुझाउँछ। त्यसको अथर् अनन्तको आगो अनन्त हुन्छ जबसम्म यसले

दु ह लाई पूरै सखाप पादन। यसले कुनै जरा र हाँगा पिन बाँिक राख्दै न

(मलाकी ४:१)।

दु ह ले अनन्तसम्म दण्ड पाउँछन् भ े धारणा अत्यन्तै गिम्भर छ।

यिद दु ह
किहल्यै

पिन

नकर्मा सध दण्ड भोिगरहन्छन् भने खराब तत्वको उन्मुलन
हुनेछैन

भनेर

िसकाउँदछ।
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फेिर

सबै

मािनसको

जीवन

परमेँवरबाट आएको हो (व्यवःथा ३२:३९, भजन ३६:९)।कोही दु

पिन

नाश हुँदा परमेँवरलाई रमाइलो हुँदैन (इजिकएल ३३:११)। तब उहाँले

दु लाई

िकन

जीवन

िदइरहनुहन्ु छ

तािक

ितनीह

अनन्तसम्म

यातना

पाइरन्छन्? ितनीह को अिःतत्व सदाको िनिम्त अन्त हुन ु के मनािशव छै न र?
यिद दु ह

ितनीह को काम अनुसार दण्ड भोग्छन भने (ूकाश २०:१२),

िकन मानव जीवनमा छोटो समय पाउनेले अनन्तसम्म दण्ड भोिगरहुनपन के

औिचत्य छ? के यो अन्याय भएन र?

अनन्तको आगो भनेर बाइबलले सम्बोधन गरे का सबै पदह लाई

ूकाश २०मा उल्लेख गरे को हजार वषर्पिछ हुने आगोले भंम हुनेसँग

जोड्नुपदर्छ (यस बारे अध्याय १३मा हामी हे नछ )। त्यसकारण रोमन
क्याथोिलक, ूायजसो ूोटे ःटे न्ट इसाईह

र कितपय धमर्ह ले िसकाएको

बतर्मान जिलरहे को वा भिवंयमा जिलरहने नकर्को अिःतत्व बाइबलसम्मत
छै न।
नकर्को आगोको बारे मा कितपय इसाई समेत र अ

धमर्ह ले

दुभार्ग्यवस िसकाउने धारणा भएतापिन त्यसले परमेँवरको ूेमलाई कसरी ूकट
सध यातनामा पिररहन जीवन पाउनेछन् भ े धारणा परमेँवरको

गदर्छ? दु ह

ूेमको िबपिरत िकन छ?
आध्याित्मक शुि करण गन ठाउँ वा िपशाच क्षेऽमा

३. सन्तह

मरे काह

जो नकर्माचािहँ जानुनपन तर ःवगर्मा जान तयार नहुनेह

परगेटोरी वा िपशाच क्षेऽमा वा नकर् र ःवगर्को बीचमा रहे को ठाउँमा रहे र
ितनीह ले पापलाई शु
धारणा

रोमन

गन मौका िमल्छन् र पिछ ःवगर्मा जान्छन् भ े

क्याथोिलक

िसकाउँदछन् (िहन्दु धमर्मा

चचर्ले

पिन

यही

िसकाउँछन्, त्यसकारण मरे काह को िनिम्त बराबर सरा े गदर्छन्-अनुवादक)।
ितनीह का

िूयह को

ूाथर्ना

र

आफूह ले

आफूह लाई

नै

गिरने

ूायिँचतको कठोर सजायँ जःतै आफूले आफूलाई िपट्ने, ितथर्याऽा गन जःता

कामह

गरे र िपशाच क्षे

वा परगेटोरीमा रहे का ितनीह को दु:ख घट्न

सक्छ भनेर रोमन क्याथोिलक चचर्ले िसकाउँदछ।

क्याथोिलक चचर्को धािमर्क िशक्षाको शा

क्याथोिलक चचर् परगेटोरीको बारे मा आफ्नो ःप

क्याटिकजम अभ द

धारणा यसरी लेिखएको छ:

"सबै जना जो परमेँवरको अनुमह र उहाँसँगको िमऽतामा रहे र मछर्न,्
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ितनीह

अझै पूरा शु

वा चोखो भएका हुँदैनन्। तर ितनीह लाई अनन्तको

मुिक्तको बारे मा आँवासन िदइएको छ। तर ितनीह

मरे पिछ शुि करणको

ूिबयामा जान्छन्। ःवगर्को आनन्दमा पःन ितनीह

पिवऽको तहमा हुन

आवँयक छ।" न्यु योकर्: डुबलडे, १९९५, पृ. २९१बाट
ितनीह को दु:ख ितनीह का िूयजनह को ूाथर्ना र अ

पान्तिरत।
कायर्ह

ारा

घटाउन सिकन्छ भनेर पिन त्यसम लेिखएको छ। त्यसमा दानदिक्षणा,

ितनीह को िनिम्त चचर्लाई पैसा िदएर र आफूह

शारीिरक क

भोग्न

सिकन्छ पिन त्यस पुःतकमा लेिखएको छ (पृ. २९१)।
तर दे हायका पदह

पढ्नुहोस्। ती पदह ले रोमन क्याथोिलक वा

अन्य धमर्ह ले िसकाएको परे गटोरी, िपशाच क्षेऽ वा ःवगर् र नकर्को िबचमा
मािनसह

शु

नहुञ्जेल घुिमरहन्छन् भ े िशक्षालाई कसरी सरासर िकन

अःवीकार गदर्छ? हेनह
र्ु ोस्, "ितॆो हातमा जे काम छ त्यो आफ्नो पूरा शिक्तले

गर, िकनभने िचहानमा, जहाँ ितमी जान्छौ, त्यहाँ न त केही गन, न योजना गन, न
ान, न बुि

नै हुन्छ।" उपदे शक 9:10, "20 त्यो ूाण, जसले पाप गछर्,

त्यही मछर्। छोराले बाबुको दोषको फल भोग्नेछैन, न त बाबुले छोराको दोषको

फल भोग्नेछ। धमीर्ले आफ्नो धािमर्कताको फल र दुंटले आफ्नो दुं

ाइँको

फल पाउनेछ। 21 “तर यिद कुनै दुंट मािनसले आफूले गरे का सबै पापह
त्यागेर मेरा िविधह

पालन गर्यो, र न्यायस त र ठीक काम गर्यो भने, त्यो

िनँचय नै बाँच्नेछ। त्यो मनछै न। 22 त्यसले गरे को कुनै पिन अपराध
त्यसको िव

मा फेिर सम्झना हुनछ
े ै न। त्यसले गरे को धमर्को कारण त्यो

बाँच्नेछ।" इजिकएल 18:20-22 र "27 जसरी मािनसको िनिम्त एक पटक
मनुर् िनिँचत छ, र त्यसपिछ इन्साफ, 28 त्यसरी भींट पिन धेरै जनाका पाप

ु यो, र उहाँ दोॐो पल्ट दे खा पनुह
बोक्नलाई एकै पल्ट बिल हुनभ
र् न
े , पाप
ु छ
बोक्नका िनिम्त होइन, तर उत्सुकतापूवक
र् उहाँको ूतीक्षा गनह का उ ारको

िनिम्त।" िहॄू 9:27-28।

रोमन क्याथोिलक चचर्को इसाई िशक्षामा घुसेको मािनस मरे पिछ जाने

पगटोरी वा शु

गन क्षेऽ अन्य धमर्बाट घुसेको हो जसमा मरे काह को िनिम्त

ूाथर्ना, सरा े आिद िविभ

सं ःकार र िविधह

् बाइबल र
पालन गछर्न।

बाइबलमाऽै िवँवास गनह को िनिम्त यो धािमर्क िशक्षा अमान्य छ िकनिक
(१) मरे काह

िचहानमा अचेत अवःथामै रहन्छन् (उपदे शक ९:१०)(२)

पितत मािनसको धमर्कमर्को अक पितत मािनसलाई सानर् सिकँदै न वा मुिक्त
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िदन सक्दै न (इजिकएल १८:२०-२२), (३) पापी मािनस र ःवगर्को बीचमा
ु न्ु छ त्यो हो येशू भी
केवल एउटै माऽ सहजकतार् हुनह

(१ ितमोथी २:५) र

(४) मृत्युपिछ अिन्तम न्याय। यस जीवनमा जे गर्यो गर्यो अक जीवनमा
मुिक्त पाउने दोॐो अवसर पाउँदैन (िहॄू ९:२७)।

यस पगटे री धारणा िकन बाइबलको िखलाफमा छ भने यसले

परमेँवरको आफ्नै चिरऽ तथा ःवभावमा िहलो फ्याँक्दछ। "आफू पतन
भएपिछ ःवगर्को परमेँवर िपतालाई गलत िचऽण गनर् सै तान हरदम ूयास
गिररहे को छ। मािनस अमर छ र उसको आत्मा किहल्यै मदन भ े धािमर्क
िशक्षा उसै को हो। नकर्को अनन्तको आगो छ भ े िशक्षालाई सु

गन पिन

सै तान नै हो। परगेटोरी वा मरे पिछ शुि करण गन नकर् र ःवगर्को बीचमा
ःथान छ भ े िशक्षा उसकै आिवँकार हो। ती िशक्षादीक्षाले परमेँवरको

चिरऽलाई

झुटो

बनाउँछ।

उहाँ

कठोर,

ूितशोधक,

िनर ुस,

सदाशयी

ु एको वा क्षमा निदने परमेँवर हुनह
ु न्ु छ भ े ती खालका िशक्षाह ले
हुनभ
िसकाउँदछ।"-एलेन जी

१८९०बाट

ाइट, मान्यिःबप्ट िरिलज ५१ (िडसेम्बर १०,

पान्तिरत। मरे काह

सुितरहे काछन् र येशूको आगमनको िनिम्त

पिखर्रहे का छन् भ े धारणाको िबपिरत परगेटोरी धारणाले मरे काह
पाइरहे का

हुन्छन्

जबसम्म

पापी◌ाबा

ितनीह लाई त्यस ठाउँबाट छु टाउँदैन।

मािनसले

नै

िविभ

क

धमर्कमर् ारा

परगेटोरी वा अनन्तको आगोमा यातना भोग्ने जःतो गलत िशक्षा

िदक्षालाई ूितवाद गनर् बाइबल र बाइबलको िशक्षािदक्षामाऽ जा ु िकन ज री
छ?
४. शरीर िबनाका आत्मा वा हं सह माऽ भएको ःवगर्
ूोटःटे न्ट इसाईह ले परगेटोरीलाई ःवीकार नगरे तापिन मरे का धमीर्
मािनसह

परमेँवरको साथमा छन् भनेर ितनीह ले िवँवास गदर्छन्।

कितपयले त ती मािनसह

केवल शरीरिबनाका आत्मा वा हं सह

हुन ् भनेर

् अ ह ले ितनीह मा शारीिरक शरीर त हुँदैन तर मिहिमत
िवँवास गछर्न।

आित्मक शरीरले छोपेका दे हिबनाका आत्माह
मरे काह

्
हुन ् भनेर िवँवास गछर्न।

जीिवत छन् भनेर जुनसुकै ूितकलाई अिघ सारे तापिन ती

िशक्षाह ले मरे काह को पुन त्थान हुनेछ र अिन्तम न्याय हुनेछ भ े
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बाइबलको िशक्षासँग बाझ्दछ।धमीर्ह

ःवगर्मा अिहले नै रमाइरहे छन् भने

पुन त्थान र न्यायको (ूकाश २०:१२-१४)को औिचत्य के छ र?
मरे काह को अवःथा र ितनीह

पुन त्थानको िनिम्त पिखर्रहेका छन्

भनेर दे हायका पदह ले कसरी िसकाउँदछन्? "29 “भाइ हो, हाॆा पुखार्

दाऊदको िवषयमा म तपाईंह लाई िनँचयतासाथ भन्न सक्छु , िक उनी मरे र
गािडए, अिन आजको िदनसम्म उनको िचहान छँदैछ।.. 34 िकनिक दाऊद त
ःवगर्मा चढ़े नन्, तर उनी आफैले भन्दछन्, ‘परमूभ ुले मेरा ूभ ुलाई भन्नुभयो,
ितमी मेरो दािहने हातपि

बस

35 जबसम्म म ितॆा शऽुह लाई ितॆा

ँ ’ ूेिरत
खु ाको पाउदान तुल्याउँिदन।

2:२९,34-35 र "16 िकनिक यिद

मृतकह को पुन त्थान नहुने भए ता भींट पिन मृतकबाट जीिवत पािरनुभएन।

17 भींट पुनजीर्िवत पािरनुभएन भने ितमीह को िवँवास व्यथर् छ, र ितमीह
अझसम्म आफ्ना पापमा नै छौ। 18 तब त भींटमा सुितगएकाह

पिन नंट

भएका छन्।" 1 कोरन्थी 15:16-18।
अिहले नै ःवगर्मा भएका मानव ूाणीह
ःवगर्मा लगेका िथए जःतै हनोक (उत्पि

िक त जीिवत अवःथामा नै

५:२४) र एिलयाको मािमलामा (२

राजा २:९-११) वा मरे र जीिवत भएका मोशा जःतै (यहू दा ९) र जो येशूसँग
पुन त्थान भएका िथए (म ी २७:५१-५३)।
हामीले हे र्य िक बेदीमुिनका आत्माह

बदलाको िनिम्त परमेँवरसँग

कराइरहे का (ूकाश ६:९-११) केवल न्यायको िनिम्त कराएको ूितक माऽ

हो

र

यसले

मािनस

मरे पिछ

गदन।नभएदे िख ितनीह

ःवगर्

जान्छ

भ े

िशक्षालाई

अनुमोदन

ःवगर्मा रमाइरहे का छन् भ े आभास् िदँदैन।

वाःतिवक पमा भ े हो भने िचहाननै मरे काह को िनिम्त िवौाम िलने ठाउँ
हो। ितनीह

अचेत अवःथामा अिन्तम पुन त्थानको िनिम्त पिखर्रहे का छन।

त्यसबेला ितनीह को सचेत अवःथालाई पुनःथार्िपत गनछ। मरे का धमीर्ह
िकन नहुन ् ितनीह

नै

दे हिबना ःवगर् वा कतै ितर घुिमरहे का छन् र आफ्नो

शरीरसँग िमल्न धै यत
र् ासाथ पिखर्रहे काछन् भ े जःता ॅािमक िशक्षाितर हामी

लाग्नुहँद
ु ै न।

१ कोरन्थी १५:१८मा यिद मरे काह को पुन त्थान हुँदैनन् भने

येशूमा सुतेकाह

नाश हुनेछन् भनेर पावलले भन्दछन्। यिद ितनीह

अिहले नै छ ितनीह

जित लामो समयदे िख मरे को भएतापिन ितनीह

ःवगर्मा
कसरी

नाश हुन्छन् त? कितपय इसाई लोकिूय ूचारक, पाःटर, बाइबलका
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िव ानह ले यिद धमीर् मािनस मन िबि क्कै ःवगर्मा जान्छ र ितनीह ले

अनन्तको इनाम पाइसकेका हुन्छन् भनेर िसकाउने गलत िशक्षाले येशूको

आगमनमा मरे काह को पुन त्थान हुनेछन् भ े नयाँ करार को िशक्षाको

केन्ििवन्दुलाई लत्याइ िदन्छन् र वेकारको बनाउँछन्। त्यो पिन धुरन्धर
इसाईह ले नै। कितपय अन्त्येि को समयमा गैर एडभेिन्टःट पाःटर, ूचारक

र बाइबलका मैहँ ु भ े िव ानह ले त्यही िसकाएका हामीमध्ये कसले सुनेका

छै नन् होला?

मरे काह

सुितरहेका छन् भ े सन्दे श असल समाचार हो भनेर

अ ह लाई कसरी बुझाउने? ितनीह

अिहले ितनीह को दु:ख, क

र

पीडाबाट िवौाम पाइरहेकाछन् भ े िशक्षा के सान्त्वनादायक छै न र?
५. यथाथर्मा बाइबलको

ि कोण

अनन्त जीवन केवल येशूमा रहनेलेमाऽ ूाप्त गनछन् भने यूह ाले

िकन सीिमत गराउँछन्? हेनह
र्ु ोस्, "1 येशू नै भींट हुनहु न्ु छ भनी िवँवास गन
हरे क परमेँवरको बालक हो। जसले बाबुलाई ूेम गछर् उसले ितनको

छोरालाई पिन ूेम गछर्। 2 जब हामी परमेँवरलाई ूेम गछ र उहाँका

आ ाह

पालन गछ , तब यसैबाट थाहा पाउँछ , िक हामीले परमेँवरका

सन्तानलाई ूेम गछ । 3 परमेँवरको ूेम यही हो िक हामी उहाँका आ ाह
पालन गदर्छ , र उहाँका आ ाह

भारपूणर् छै नन्। 4 िकनिक परमेँवरबाट

जन्मेको हरे कले सं सारमािथ िवजय ूाप्त गछर्, र सं सारलाई िजत्ने िवजय हाॆो

िवँवास हो। 5 सं सारमािथ िवजय ूाप्त गन को हो? त्यही हो, जसले येशू भींट

परमेँवरका पुऽ हुनहु न्ु छ भनी िवँवास गछर्। 6 उहाँ उही नै हुनहु न्ु छ, जो पानी

र रगत ारा आउनुभयो, अथार्त ् येशू भींट, जो पानी ारा माऽ होइन, तर पानी र

रगत ारा आउनुभयो। 7 गवाही िदने त पिवऽ आत्मा नै हुनहु न्ु छ, िकनिक

पिवऽ आत्मा सत्य हुनहु न्ु छ। 8 िकनभने गवाही िदनेह

तीन छन्, अथार्त ्

पिवऽ आत्मा, पानी र रगत, र सबै कुरामा यी सहमत हुन्छन्। 9 यिद हामी

मािनसको गवाही महण गछ भने परमेँवरको गवाही झन् उच्च छ। िकनिक
यही नै परमेँवरको गवाही हो, जुन गवाही उहाँले आफ्ना पुऽको िवषयमा

िदनुभएको छ। 10 जसले परमेँवरका पुऽमा िवँवास गछर्, त्यसको

दयमा

यस कुराको गवाही हुन्छ। परमेँवरमा िवँवास नगनले उहाँलाई झूटा
तुल्याएको हुन्छ। िकनिक परमेँवरले आफ्ना पुऽको िवषयमा िदनुभएको
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गवाहीमा त्यसले िवँवास गरे को हुँदैन। 11 गवाहीचािहँ यही हो, िक परमेँवरले

ँ
हामीलाई अनन्त जीवन िदनुभयो, र यो जीवन उहाँका पुऽमा छ। 12 जससग
ँ
ँ जीवन छ, जससग
ँ परमेँवरका पुऽ हुनहु न्ु न, त्यससग
पुऽ हुनहु न्ु छ, त्यससग

जीवन हुँदैन।" 1 यूह ा 5:१-12।

ँ
कुन सतर्मा मािनस अमर हुन्छ भनेर बाइबलले औल्याएको
िशक्षा र

बाइबलभन्दा बािहरको आत्मा अमर छ भ े िशक्षा कितको फरक छ भनेर

ःप सँग १ यूह ा ५:११:१२मा उल्लेख गिरएको छ। यी पदह को कितको
अथर्पूणर् छ भनेर बुझ्न हामीले यो सिम्झनुपदर्छ िक अमरत्व केवल

ऽीएक

परमेँवरमा छ (१ ितमोथी ६:१५,१६) र ऽीएक परमेँवरमाऽ जीवनको ॐोत
ु न्ु छ (भजन ३६:९, कलःसी १:१५-१७, िहॄू १:२)।
हुनह

जब आदम र हव्वाको पतनबाट यस सं सारमा पापको ूवेश भयो

(उत्पि

३), तब ितनीह

र ितनीह का सबै सन्तान (जुन हामी पिन पछ ),

भौितक पमा मृत्युको ौापको मुिन रहन पुिगयो र अनन्त जीवनको उपहार
पिन गुमाइयो। तर िूय परमेँवरले अनन्त जीवन फेिर पाउन मुिक्तको

योजनालाई कायार्न्वयन गनुभ
र् यो। त्यो जीवन पाप आउनुभन्दा अिघ नै सु मा
िथयो। पावलले यसरी व्यक्त गदर्छन्, "4 उहाँको सामुन्ने पिवऽ र िनंकल

होऔ ं भनेर सं सारको उत्पि भन्दा अिघबाटै उहाँले हामीलाई च ुन्नुभयो। 5

उहाँको इच्छाको लआयअनुसार भींट येशू ारा ूेममा उहाँले हामीलाई आफ्ना

ु े िक उहाँले
सन्तान हुनलाई अिघबाटै िनयुक्त गनुभ
र् एको िथयो, 6 यस हे तल

हामीलाई आफ्ना िूय पुऽमा िस मा िदनुभएको आफ्नो मिहमामय अनुमहको
ूशंसा होस्।" एिफसी 1:4-6।

जसरी एक जना मािनसबाट यस सं सारमा पाप आयो र त्यस पापबाट

मृत्यु आयो, त्यसरी नैएक जना मािनस येशू भी

ारा अनन्त जीवनको

अनुमहको बरदान सबै मानव ूाणीलाई उपलब्ध गराइएको छ भनेर पावलले
रोमी ५:१२-२१मा उल्लेख गरे का छन्। यस सं सारमा पाप र मृत्यु ल्याउने

ँ
आदम हो भनेर पावलले औल्याउन
खोिजएका छन्। यिद आदम अझरस वा

ु न्ु छ भनेर हामीले िवँवास गरे न भने उनले परमेँवरको
वाःतिवक व्यिक्त हुनह

आदे श नमानेर हाॆो सं सारमा पाप र मृत्् यु ल्याए भ े कुराको केही अथर्
हुँदैन।

त्यसकारण यूह ाले यो ठोकुवा गरे र भन्छन्, "परमेँवरले हामीलाई

ु न्ु छ,
अनन्त जीवन िदनुभयो, र यो जीवन उहाँका पुऽमा छ। जससँग पुऽ हुनह
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ु न्ु न, त्यससँग जीवन हुँदैन।"
त्यससँग जीवन छ, जससँग परमेँवरका पुऽ हुनह
1 यूह ा 5:11-12।

येशूले भ ुभएको वचन ारा हामीले ःप सँग यो िचऽण पाउँछ ,

"िकनभने मेरा िपताको इच्छा यो हो, िक पुऽलाई हे न र उसमािथ िवँवास गन

ूत्येकले अनन्त जीवन ूाप्त गरोस्, र म त्यसलाई अन्त्यको िदनमा जीिवत

पानछु ।” यूह ा 6:40 र “पुन त्थान र जीवन म नै हुँ। मलाई िवँवास गन

मर्यो भने पिन जीिवत हुनेछ।" यूह ा 11:25।

यसको अथर् यो हो िक अनन्त जीवन परमेँवरको उपहार हो जुन

भी बाटमाऽै पाइन्छ। अिहले उहाँमा त्यो जीवन सुरिक्षत भएतापिन धमीर्ह को

अिन्तम पुन त्थानमामाऽै त्यसको रमाइलोसँग उपभोग गनर् सक्छ । यसको
िनँकषर् सरल छ: यिद अनन्त जीवन केवल ितनीह लाईमाऽ उपलब्ध

गराइएको छ जो भी मा छन्, तब उहाँमा नहुने मािनसह ले अनन्त जीवन

पाउँदैनन् (१ यूह ा ५:११,१२)। त्यसको िवपिरत मािनस ःवभावैले अमर छ

भ े िशक्षाले चाहे ःवगर्मा होस् चाहे नकर्मा होस् सारा मािनसह ले ःवत अमर

जीवन पाउँछ भनेर िसकाउँदछ। येशूमा नरहनेह ले पिन नकर्मा नै िकन

नहोस् ितनीह ले अनन्त जीवन पाउँछन् भनेर ती गलत िशक्षा िसकाउने

इसाईह को धारणा छ। जितसुकै लोकिूय भएतापिन र जुनसुकै बाइबलका

धुरन्धर

िव ान,

पाःटर

वा

ूचारकह ले

िसकाएतापिन

त्यो

धारणा

बाइबलसम्मत छै न।
उपसं हार:
थप जानकारी: एलेन जी

ाइट, द मेट कन्ऽोभसीर् पृ. ५३१-५५०को 'द फःटर्

मेट िडसेप्सन" र पृ. ५५१-६२को "क्यान डेड िःपक टु अस?"

"मािनस ःवभावैले अमर छ भ े मौिलक गलत धारणाले मािनस

मरे पिछ सचेत रहन्छ भनेर िसकाउँदछ। यो नकर्मा अनन्तसम्म यातना िदने
िशक्षा जःतै

मािनस अमर छ भ े िशक्षा हाॆो िववेक र मानवताका

भावनाह को िव
पाएकाह

मा छ। लोकिूय िशक्षा वा िवँवासको अनुसार मुिक्त

ःवगर्मा छन् र यस पृथ्वीमा भएका गितिविध र िवशेष गरे र

ितनीह ले छोडेका िूयजनह लाई के भइरहे को छ सो ितनीह लाई थाहा

हुन्छ।

तर

आफ्ना

िूयजनह

यस

सं सारमा

दु:खक

पाइरहे काछन्,

ितनीह ले शोक, िनराश र जीवनको पीडा भोिगरहे का छन् र पापमा सं घषर्
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गिररहे काछन् भनेर ती मरे काह

ःवगर्मा छन् भने ितनीह मा कसरी खुशीको

ॐोत हुनसक्छ र? यस पृथ्वीमा ितनीह का िमऽह

भ तािरएका दे ख्नेह ले

कितको ःवगर्को आनन्द भोिगरहन सक्छन् होला? यो कितको िवरोधाभास र
मािनस मन िवि क्कै नरकको आगोमा ऊ भितभित

खराब धारणा हो िक दु

जिलरहे को हुन्छ। अनन्त जीवनलाई नरोज्ने वा तयारी नहुनेह

त्यसरी

नरकमा अनन्तको पीडामा छ भने ितनीह का िमऽ वा िूयजनह लाई कःतो
वेदना होला!" एलेन जी

ाइट, द मेट कन्ऽोभसीर्, पृ. ५४५बाट

पान्तिरत।

िचन्तनमनन:
अ. कितपय इसाईह ले मािनस मरे पिछ िक त ःवगर् िक नकर्मा जान्छ भ े
धारणलाई िवँवास गछर्न ् र त्यसो होइन भनेर बुझाउन खोज्दा त्यसको

्
िबरोध गछर्न।
यःतो धारणामा ितनीह
मरे का िूयजनह

िकन अिडग हुन्छन् होला?

ःवगर्मा छन् भनेर िवँवास गनुर् रमाइलोनै भएतापिन

यस सं सारमा ितनीह ले दे ख्ने गितिविधह ले गदार् के ितनीह
भइरहला भ े कुरालाई इसाई वा अ

पदर्छ। फेिर मुिक्त नपाएकाह

खुशी नै

धमर्का मािनसह लाई सम्झाउनु

नकर्मा भतभती पोिलएर यातना पाइरहेका

छन् भ े भयाभव धारणालाई िवँवास गनर् ती इसाई र अन्य धमर्का

मािनसह

िकन अिडग भइरहेका होलान्? परम्परा, सं ःकार र सं ःकृित

कितको शिक्तशाली रहेछ भनेर त्यसले हामीलाई कसरी िसकाउँदछ?
आ.

ूायजसो सबै इसाई सम्ूदाय र कितपय धमर्ह ले मािनस अमर छ र

ँ
बाइबलसग

निमल्ने

अ

िशक्षाह

िसकाइरहेकाछन्।

तर

हामी

एडभेिन्टःट भएको है िशयतले अ ह लाई बाइबलले िसकाएको मृत्यु र
त्यसपिछको जीवनको बारे मा िसकाउनु िकन ज िर ठा प
ु दर्छ?
इ. इटालीका

डान्टे ले

लेखेका

काव्य

द

िडभाइन

कमेडी

काल्पिनक

दन्त्यकथा भएतापिन यसले इसाई जगतमा नै मािनस मरे पिछ उसको

आत्मा के हुन्छ भनेर दे खाएको िववरणले जरो गाडेको छ। इसाई
धािमर्क िशक्षामा बािहरका अ

ँ कसरी
िशक्षा, धमर् र आःथा सिजलैसग

घुःन सक्दो रहेछ भनेर उक्त कुराले हामीलाई कसरी िसकाउँछ? आज
पिन इसाई जगतमा बाइबलभन्दा बािहरका के सं ःकार, परम्परा, िशक्षा र
िवँवासह ले ूभाव पािररहेकाछन् र ियनीह बाट हामी िकन जोिगने?
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कथा १०
म यहाँ छु ! मलाई पठाउनुहोस् एिसयता।
सामोवा
्
एिसयता तीन जना हुकका छोराछोरीह का बाबु हुन।
उनका तीन जना नातीनाितनाह

छन्। उनी साउथ

पािसिफक रा को सामोआको राजधानी अिपयामा आसा
अिफसमा कामको िनिम्त अन्तवातार् िदन गएका िथए।
तर उनलाई आसाको पूरा नाउँ थाहा िथएन। उनको

काम िथएन र आफ्नो पिरवारलाई धा

उनलाई

कामको अत्यन्तै खाँचो िथयो।
अन्तरवातार्को समयमा त्यस दे शको आसा िनदशकले त्यसको अथर् एिसयतालाई
बुझाइन्: एडभेिन्टःट िडभल्पमेन्ट एण्ड िरिलफ एजेन्सी। आसाले त्यस दे शमा

ँ ी र अ
आउने चब आध

ूाकृितक ूकोपह को सामना गनर् मािनसह लाई

तयार पानर् सहयोग गन व्यिक्तको खाँचो भएको उनले बताइन्।

ँ ीह को सामना गनर् तयार
आफ्ना पिरवार र िछमेकीह ले चब आध

पान कायर् योजनाको बारे मा एिसयतालाई मन पर्यो। हरे क केही वषर्मा
ँ ी आएर घरह
सामोआमा भयानक चब आध

बगाइ

िदने,

िबजुलीका

खम्बाह

ढािलिदने

ध्वःत पान, बाटोह
र

मािनसह का

पानीले

जीवनलाई

जोिखममा पान गदर्छ। ःथानीय समाजमा समन्वयकतार्को काम गनर् एिसयता
योग्य िथए। एिसयता अःशे िलयाबाट सामोआमा भखर्र फखका िथए। ःथानीय

सामािजक काममा सं लघ्न हुन उनी िनपुण िथए। उनको पिरवारले गाउँमा
आफ्नो चचर् ःथापना गरे का िथए र उनको धािमर्क सम्ूदायको बोडर्मा उनी
पद पाएका िथए।
एिसयताले आसामा काम पाए।
जब आसा िनदशकले उनलाई काम सुर गन िदनमा उनी दोधारमा
परे । उनको चचर्मा ूचारक ब

परीक्षा िदनुपन िदनमै उनलाई काम गनर्

बोलाइएको िथयो। उनले काम गनर् असाध्य मन पराएका िथए र उनलाई

पैसाको खाँचो िथयो। तर उनले परीक्षा पिन िलन चाहेका िथए। उनले

परमेँवरलाई ूेम गदर्थे। आफ्नो समःया एिशयाताले आसा िनदशकलाई
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बताए। "िठकै छ। आफ्नो परीक्षा िदनुहोस्। तपाईँले अक सोमबारदे िख काम

गनर् थाल्न सक्नुहन्ु छ," िनदशकले बताइन्।
एिसयताले

ठू लो राहत

भएको

महसुस

गरे ।

आसा

िनदशकको

लचकता र उनको आःथामा आदर गरे कोले आसा िनदशकूित उनी आभािरत
भए। उनले ूचार गन परीक्षामा पास भए र सोमबारदे िख नयाँकाम पिन सु
गरे ।

धेरै

मिहनापिछ

सेभेन्थ-डे

एडभेिन्टःट

चचर्ले

सामोआमा

िवशेष

सुसमाचार ूचारको कायर्बम गन खबर उनले पाए। अःशे िलयाको एक जना

सुसमाचार ूचारक सामोआको ठू लो सभागृहमा सम्बोधन गनर् आउँदै िथए। त्यो

सभा टे िलिभजनबाट सामोआभिर तत्कालै ूसारण गन भएको िथयो। सभागृहमा
हुने मूख्य सभाह मा सहभागी हुन एिसयताले िनम्तो पाएका िथए। उनले
आफ्नी ौीमती, दुई ठू ला छोराछोरीह , बुहारी र गाउँको अ

मािनसह लाई

पिन त्यस भेलामा बोलाए। उनी मञ्चको अगािड नै दुई हप्तासम्म ूत्येक रात

आएका िथए। कसै ले येशूलाई िवँवास गनर् चाहनुहन्ु छ िक भनेर ूचारकले

सम्बोधन गदार् एिसयता पिन उठे । कसै ले बिप्तःमा िलन चाहन्छ भने

उठ्नुहोस् भनेर आमह गदार् एिसयता पिन उठे । एिसयाता, उनकी ौीमती, दुई
छोराछोरीह

र बुहारीले अिन्तम साबथको भेलामा बिप्तःमा िलए।

तीन वषर्पिछ सामोआमा अक

दुई हप्ते सुसमाचारीय कायर्बमको

आयोजना गरे को िथयो। त्यसको वक्ता सामोआ एडभेिन्टःट चचर्का अध्यक्ष
िथए। ूत्येक सुसमाचार कायर्बम सु

गनुभ
र् न्दा अिघ उक्त अध्यक्षले

ःवाःथ

सम्बन्धी जानकारी िदन एिसयतालाई आमह गरे । ःवःथ जीवनशैलीको
ूःतुतीमा िविभ

िवषयह बाहे क मधुमेह कसरी रोक्न सिकन्छ भ े िवषय पिन

एक िथयो। सामोआका धेरै मािनसह मा मधुमेह भएकोले कितपयले आफ्ना
ँ
खु ाका औलाह

काट्नु पदर्थ्यो।

एिसयताले आफ्ना िछमेकीह लाई सुसमचार कायर्बममा सिरक हुन

ु ाह मा उनले आफ्ना
आमह गरे । हरे क िदन कामपिछ, दुई हप्ता बेलक
िछमेकीह लाई आफ्नो भानमा त्यस कायर्बममा लगे। ितनीह मा छ जनाले
बिप्तःमा िलए।
सन २०२१मा एडभेिन्टःट चचर्ले अक

सुसमाचारीय कायर्बम

आयोजना गरे को िथयो। त्यसमा पिन आफ्ना िछमेकीह लाई एिसयताले िनम्तो
िदए। ितनीह मा दुई जनाले बिप्तःमा िलएका िथए।
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एिसयता अत्यन्तै खुशी िथए। "परमेँवरले मलाई आसामा काम गनर्
अगुवाइ गलार् भनेर मलाई िवँवासै िथएन। परमेँवरले मलाई यो काम
िदनुभयो र मेरो आित्मक जीवन बढाउन पिन नयाँ आयाम थिपिदनुभएको
िथयो," आनिन्दत हुँदै एिसयताले यस लेखकलाई सुनाए।

एिसयतालाई यशैया ६:८ खुबै मन पछर्, "मैले परमूभ ुको यो आवाज

सुन, “म कसलाई पठाऊँ, र हाॆा िनिम्त को जाने?” अिन मैले भन, “म हािजर
छु । मलाई पठाउनुहोस्!”

-आन्द्र्यु मेकचेःनी
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