युगको अ तमा मािनसह लाई
फसाउने जालह

११

यस अध्यायका मूल पदह : म ी ७:२१-२७, यूह ा ११:४०-४४, १ पऽुस
३:१८,१ शमूएल २८:३-२५ र एिफसी ६:१०-१८।

यस अध्यायको मूल सार पद: "यो कुनै अचम्मको कुरा होइन, िकनिक सैतानले

पिन ज्योितमर्य ःवगर्दूतह को भेष धारण गछर्। यसकारण यो कुनै अनौठो कुरा

होइन, िक त्यसका दासह ले पिन धािमर्कताका दासह का

पमा आफ्नो भेष

ब लन्छन्। ितनीह को अन्त्य ितनीह का कामअनुसार हुन्छ।" 2 कोरन्थी
11:14-15)।
आजभोलीको सं सार अलौिकक वा दु आत्माह को चितर्कला र
रहःयमय िबयाकलाप को थलो भएको छ। हिलउड जःता िफिलम बनाउने
उ ोगह ले धािमर्क र रहःयवादी िफिलमह
जालमा

अथर्नबथर्का

पानर्

मािनसह लाई ल
सन्दे श "ितमीह
अनेक

िवषयबःतुह

समेिटएर

िफिलमह

बनाएर

पािररहे का छन्। अदनको बगचामा नै सपर्ले बोलेको झुटो

किहल्यै मदन " (उत्पि

लोकिूय

बनाएर मािनसह लाई ॅम र

पुःतक

र

३:४) भ े सन्दे शबाट ूेरणा पाएर

िसनेमाह

केही

दशकयता

बनाइरहे काछन्

केटाकेटीह लाई भ ुलाउने िभिडयो खेल र मोबाइलबाट दे खाउने िफल्म वा
काटुर्नह

ाप

आकिषर्त थलोह

ािप्ट छन्। मािनसह लाई ल

ूयोग गछर्। उसले िविभ

पह

पानर् सै तानले अनेक

धारण गछर् र िव ानकै

खोल ओडेर मािनसह लाई असत्यितर आकिषर्त गराउँछ।

सबैभन्दा जाली चितर्कलालाई सै तानले ूयोग गन भनेको NDE अथार्त ्

मृत्युको मुखमा परे का अनुभवह । कितपय मािनसह

मरे रे अिन फेिर

हालको जीवनमा फकर आए रे । ितनीह ले अःथाइ मरे का अवःथामा कहाँ
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कहाँ पुगेको अनुभव बताउँछ। यसले मािनस अमर छ वा मरे पिछ उसको ूाण

वा आत्मा िजउँदै छ भनेर ूमािणत गनर् टे वा िदइरहे को छ।

यस अध्यायमा सं सारको अन्त्यमा सै तानले ल्याउने िविभ

जालह को

बारे मा अध्ययन गन छ । ितनीह मा रहःयवादी वा अलौिकक चितर्कलाह
जुन साधारण मािनसह ले बुझ्न सक्दै नन् तर पत्यार गनर् पुग्छन्, मािनस
किठत मरे र हं श कता कता चहारे को अनुभवह , अनेक
तन्ऽमन्ऽ, भ ुतूेत, िपतृह लाई गन उपासना वा पूजा र अ ह

हे नछ । ितनीह

खतरामूलक िवषयबःतुह

अवतारह ,

यस अध्यायमा

हुन ् र ितनीह ूित हामी सजग

हुनपु दर्छ। ितनीह मा हामी नपिरकनै र ितनीह को ूभावबाट टाढै रहे र ती

िवषयबःतुह को केही माऽामा यस अध्यायमा सिमक्षा गनछ ।
१. रहःयवाद वा तन्ऽ-मन्ऽह
हाॆो सं सार रहःयवाद, तन्ऽमन्ऽ जःता पार अलौिकक चितर्कलाह को
बाढीमा लपेिटएको छ। रहःयवाद वा तन्ऽमन्ऽ भ े शब्द नै ठू लो छ। यसमा
धेरै धारणाह

समेिटएका छन्। धािमर्क वा अध्याित्मक िहसाबले भ े हो भने

शब्दले ती व्यिक्तह को बारे मा बताउँछ जो कुनै अलौिकक भगवानसँग िमलेर
आित्मक अनुभव वा ध्यानमग्नमा चरम आनन्दमा पसेको, शरीरलाई ल
अधर्चेतनामा रहे को जःतै अनेक
आयो वा भ ुत आयो वा अ

पारे र

असाधारण चितर्कलालाई बताउँछ। दे वता

कुनै आत्मा आयो भनेर मािनसह

यसमा झाँबी,फुफागन र मन्ऽतन्ऽ गन मािनसह

काम्दछन्।

पदर्छन्। मािनसह

कामेर

नै दे वताह को पूजा वा आराधना गदर्छन्। यसता खालका चितर्कलाह

दुभार्ग्यवस केही चचर्ह मा पिन घुसेका छन्। सानो ितनो जुनसुकै अदभ ुत

चमत्कारीय चितर्कला

भएतापिन यस खालको िबयाकलापले परमेँवरको

वचनभन्दा व्यिक्तगत अनुभवलाई ूाथर्िमकता िदएको हुन्छ। यिद मािनसह
यस चितर्कलामा लाग्यो भने बाइबलको सही िशक्षािदक्षाह लाई ओझेलोमा

पादर्छ। इसाईह

पिन यःता िकिसमका व्यिक्तगत अनुभवह को धरापमा

सिजलै सँग पनर् सक्छन्। परमेँवरको वचनमा भन्दा चमत्कारीय अनुभव, पिवऽ
आत्मा वा कुनै आत्मा वा मरे काह को आत्मा आएर कामेर उिृने, काम्ने,

लछारपछार गनमा िवँवास गनह ले अन्तको समयमा मािनसह लाई धेरै

ूभािवत पादर्छन्। युगको अन्तमा जसरी भएपिन मािनसह लाई परमेँवर र
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उहाँको बचनबाट टाढा राख्ने िविभ
पादर्छन्।

ु कामह को जालमा
रहःयमय र अदभत

येशूको आफ्ना वचन अनुसार आित्मक घर च ान र बालुवामा बनेको

अथर् के हो? हेनह
र्ु ोस्, "21 “मलाई ‘ूभ ु, ूभ ु’ भन्ने सबै ःवगर्को राज्यमा ूवेश

गनछै नन्। ःवगर्मा हुनहु न
ु े मेरा िपताको इच्छा पालन गन मािनसले माऽ
परमेँवरको राज्यमा ूवेश गनछ।

22 त्यो िदन धेरैले मलाई भन्नेछन्, ‘ूभ ु,

ूभ ु, के हामीले तपाईंको नाउँमा अगमवाणी बोलेन ? तपाईंको नाउँमा भूतह

धपाएन । र तपाईंको नाउँमा अनेक शिक्तशाली काम गरे न र?’ 23 अिन म

ँ भन्नेछु, ‘मैले ितमीह लाई किहल्यै िचनेको छै न।
ँ ए अधमर्
ितनीह लाई सफासग
काम गनह

हो, मबाट दूर होओ।’ 24 “यसकारण जसले मेरा यी वचन सुन्छ

ँ त्यसको तुलना गछु र्, जसले आफ्नो
र पालन गछर्, म एउटा बुि मान् मािनससग

घर च ानमािथ बनायो। 25 अिन पानी पर्यो, र बाढ़ी आयो, अिन हुरी चल्यो र
त्यस घरमािथ बजािरयो, र पिन त्यो घर ढलेन। िकनिक त्यो च ानमािथ
बसािलएको िथयो।

26 जसले मेरा यी वचन सुनरे पिन पालन गदन, त्यसको

ँ गिरन्छ, जसले आफ्नो घर बालुवामािथ बनायो।
तुलना एउटा मूखर् मािनससग

27 पानी पर्यो, र बाढ़ी आयो, अिन हुरी चल्यो र त्यस घरमािथ बजािरयो, र त्यो
घर ढल्यो, अिन त्यसको ठू लो िवनाश भयो।” म ी 7:21-27।
आजभोिलका

कितपय

इसाईह

बाइबलका

त्यितको मह व िदएको पाइन्दै न। बाइबलका िशक्षाह
धमर्का आवाजह
ितनीह

िशक्षािदक्षाह लाई
पुरानो

िढवाढी

दयालु,

किहल्यै

हुन,् अिहले त्यसलाई ध्यान िदनुनै झ्याउलाग्दो छ भनेर

सोच्दछन्।

ितनीह ले

येशूको

कोमल,

पाठो,

ँ ा िचिम्लने खालको येशूले
निरसाउने, बदला निलने खालको र पापलाई आख
कहाँ मािनस दु ै भएतापिन दण्ड िदनुहन्ु छ र त्यःतो कुरा उहाँले किहल्यै पिन

आउन िदनुह ु

भनेर सोच्दछन्। ितनीह को व्यिक्तगत भावना र अनुभवलाई

मापदण्ड बनाएर बाइबलको बारे मा व्याख्या गदर्छन्। बाइबलले ःप

पमा के

िसकाउँछ त्यसलाई पिन ितनीह को भावनामा िमल्दै न भनेर त्यो ितनीह ले

अःवीकार गदर्छन्। येशूले भ ुभएको मािनसको बहुआयामीक वा आित्मक,

शारीरीक, नैितक, मानिसक र सामािजक जीवनलाई ःथािपत गिरराख्न

परमेँवरको आ ा पालन गनुप
र् छर् र यो नै च ानमा बिनएको घर जःतै हुन्छ
भ े िशक्षालाई ितनीह ले हल्का

पा िलएर धािमर्क िशक्षामा अिड्कनुह ु

लोकिूय इसाईह को िदमागमा छ। यसले गदार् ितनीह
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भ े

आफ्नो आःथा र

बाइबलले दे खाएको आचार सं िहता वा दश आ ालाई पालन गनुर् ितनीह ले
नैितक पमा वाध्य नभएको ठान्दछन्।

येशूको िशक्षादीक्षाूित ध्यानिदन ज री छै न, उहाँलाईमाऽ िवँवास

गरे पुग्छ भ े इसाईह

आफूह लाई खतरामा पादर्छन् (मान येशू कुनै मूितर्

ु कको धारणा जःतै हो, मूितर्लाई पुजा गरे मोक्ष पाइहाल्छ भ े मुितर्पज

अनुवादक)। येशूलाई बूसमा टाँग्नेह ले पिन येशूूिते आःथा नै नभएतापिन

येशू कुनै चानच ुन व्यिक्त िथएन भनेर िवँवासै गरे का िथए। दश आ ालाई

पालन गनुप
र् दन भनेर िसकाउने धेरै ूोटे ःटे न्ट इसाईह ले पिन येशूलाई
िवँवास गदर्थे र गछर्न ् पिन। येशूलाई िवँवासै नगरे पिन वा उहाँको नीितमा

निहँड्नेह ले

उहाँको

नाउँमा

दु आत्माह लाई

धपाएकै

िथए

(म ी

७:२२)।"कसलाई िवँवास गनुप
र् छर् तर केमा िवँवास गनुप
र् छर् अथार्त ् येशूका
िशक्षादीक्षमालाई िवँवास गरे र त्यसै अनुसार चल्नुपछर् भ े छै न भनेर िसकाउने

जाल सैतानको अत्यनतै सफल रणनीित हो। सत्यलाई महण गन र त्यसलाई
ूेम गनर् र त्यस अनुसार चल्ने मािनसको

दयलाई परमेँवरले चोखो पानुह
र् न्ु छ

भ े कुरा सै तानलाई थाहा छ। त्यसकारण परमेँवरको सत्यको िबकल्पमा

उसले अनेक झुटो, बाइबलसम्मत नभएका, मनगढन्ते वा मनलाई भ ुलाउने
खालको अक सुसमाचार सै तानले िनरन्तर पमा आिवँकार गद मािनसह लाई
परमेँवरको िबपिरत जान अगुवाए गिररहे को छ।"-एलेन जी

कन्ऽोभसीर्, पृ. ५२०बाट

पान्तिरत।

ाइट, द मेट

हाॆा भावना र चाहनाह लाई ूाथिमकता िदएर परमेँवरको वचनको

ँ हामी कसरी लड्न सक्छ ?
िबपिरत जाने हाॆो मानव ूवृि सग

२. मिरसकेको भनेर दावी गरे को तर फेिर िजउँदो भएकाह को अनुभवह
कितपय मािनसह

मिरसकेको भनेर ठानेको तर ितनीह लाई दफन

गनुभ
र् न्दा पिहले वा जलाउनुभन्दा पिहले िबउँितएका छन्। रे मोण्ड अ. मुडी

जुिनएरले एउटा ूख्यात र लोकिूय पुःतक "लाइफ आफ्टर लाइफ: द

इनभेिःटगेशन अभ अ िफनोमेनन-सरभाइभल अभ बिडली डेथ (आटलाण्डा,
जिजर्या: मिक बडर्, १९७५) लेखेका िथए। त्यो पुःतकको अथर् जीवनपिछको
जीवन: भौितक पमा मरे का तर अचम्म तिरकाले बाँचेका मािनसह को बारे मा

खोजअनसुन्धान हो। उनले पाँच वषर्सम्म सय जना भन्दा बिढ मािनसह को

अनुभवह

जम्मा गरे का िथए। ितनीह

१४४

मिरसक्यो भनेर डाक्टरह ले नै

भिनसकेको तर बाँचेका िथए। ती मािनसह ले फेिर िबउँितनुभन्दा पिहले

अनेक

अनुभवह

बताएका िथए। त्यसबेला ितनीह ले

न्यानो र िूय

ज्योितह को अनुभव गरे को दावी गरे का िथए। यस पुःतकले गदार् मािनस
मरे पिन

उसको

आत्मा

वा

ूाण

कसरी

बाँच्दो

रहे छ

भनेर

ूमाण

उ ेजनात्मक पमा ूःतुत गदर्छ भनेर धै रैले िवँवास गरे को पाइन्छ। पिछ

पिछ गएर यःता खालका धेरै िकतावह

धारणालाई बढाउँछ।
बाइबलमा

लेिखएका

दे हायका

लेिखएका छन्, जसले त्यही

िववरणह

पढ्नुहोस्।

ितनीह मा

मिरसकेका तर िबउँितएका मािनसह को बारे मा लेिखएको छ। ितनीह मा

कितजनाले मरे पिछ सचेत भएको बताउँदछ? यस जवाफ हाॆो िनिम्त िकन

मह वपूणर् छ? हेनह
र्ु ोस्: "22 परमूभ ुले एिलयाको पुकार सुन्नुभयो, र त्यसमा

जीवन फक्य र त्यो बाँच्यो। 23 एिलयाले बालकलाई उठाएर कोठाबाट तल
घरमा लगे। त्यसकी आमालाई ितनले िदएर यसो भने, “हेर त, ितॆो छोरो

िजउँदैछ।” 24 तब त्यस िवधवाले एिलयालाई भनी, “अब मलाई यो थाहा भयो,
िक तपाईं परमेँवरका

जन हुनहु ँद
ु ोरहेछ, र तपाईंको

मुखबाट िनःकेको

परमूभ ुको वचन सत्य रहेछ।” 1 राजा 17:22-24, "30

िठटाकी आमाले

भिनन्, “परमूभ ुको जीवन र तपाईंको जीवनको शपथ खाएर म भन्दछु , म
ँ ” यसैले ितनी उठे र ती ःऽीको पिछ लागे। 31 गेहजीले
तपाईंलाई छो नेछैन।

चािहँ ितनीह का अिग गएर त्यो लहुरो त्यस िठटाको मुखमा रािखिदयो, तर कुनै
ूितिबया आएन। यसैकारण एलीशालाई भेट गनर् गेहजी फिकर्गयो, र ितनलाई
भन्यो, “त्यो केटो त जागेन।” 32 जब एलीशा घरमा पुग,े तब ितनले आफ्नो

ओ

ानमा रािखएको त्यस िठटालाई मिरसकेको भे ाए। 33 ितनी कोठािभऽ

पसे र ती दुई माऽ िभऽ गएर ितनले कोठाको ढोका थुने र परमूभ ुलाई ूाथर्ना

गरे । 34 त्यसपिछ ओ

ानमािथ चढ़े र आफ्ना मुख त्यसका मुखमा, आफ्नो

ँ ा त्यसको आख
ँ ामा र आफ्ना हात त्यसका हातमा राखेर ितनी त्यस
आख

बालकमािथ लमतन्न पिॐए। जब ितनी त्यसमािथ लमतन्न परे , तब त्यस

बालकको शरीर तातो हुँदैगयो। 35 एलीशा उठे , र कोठािभऽ यताउता िहँड़े, र
फेिर एक पल्ट ओ

ानमा चढ़े र ितनी त्यसमािथ लमतन्न परे । तब त्यस

ँ ा खोल्यो। 36 तब एलीशाले गेहजीलाई
िठटाले सात खेप िछउँ काकयो र आख

बोलाएर भने, “ती शूनम्मी ःऽीलाई बोला।” त्यसले ितनलाई बोलायो। ती ःऽी
आएपिछ एलीशाले भने, “ितॆो छोरालाई लैजाऊ।” 37 ितनी िभऽ आइन् र
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भूइँसम्मै िनहुरेर एलीशाका खु ामा घोप्टो पिरन्। त्यसपिछ आफ्नो छोरालाई
लगेर ितनी बािहर िनिःकन्।
मािनसह

2 राजा 4:30-37, "35 उहाँ बोल्दै हन
ु हु ँद
ु ा, शासकको घरबाट
आएर भने, “तपाईंकी छोरी त मरी। गु ज्यूलाई अब अ

िदनुहन्ु छ?”

कंट िकन

36 तर ितनीह ले गरे का कुराह लाई ध्यान निदई येशूले

सभाघरका शासकलाई भन्नुभयो, “नडराऊ, िवँवास माऽ गर।”
अ

37 अिन उहाँले पऽुस, याकूब र याकूबका भाइ यूहन्नालाई बाहेक

कसैलाई पिन आफ्नो साथ आउन अनुमित िदनुभएन। 38 उहाँह

सभाघरका शासकको घरमा आउनुभयो, अिन उहाँले खैलाबैला गनह , नेह

र

ठू लो सोरले िबलौना गनह लाई दे ख्नुभयो। 39 िभऽ पसेर उहाँले ितनीह लाई
भन्नुभयो, “ितमीह

िकन खैलाबैला गछ

सुितरहेकी छे ।” 40 तर ितनीह

र

न्छौ? िठटी मरे की छै न, तर

उहाँको कुरामािथ हाँसे। तब उहाँले ितनीह

ँ हुनह
सबैलाई बािहर िनकाल्नुभयो, र िठटीका बुबा र आमा र उहाँसग
े लाई

साथमा िलएर िठटी भएको ठाउँिभऽ जानुभयो। 41 अिन िठटीको हात समातेर
उहाँले त्यसलाई भन्नुभयो, “तािलता कूमी,” जसको अथर् हो, “ए बािलका, म
ितमीलाई भन्दछु , उठ।” 42 अिन िठटी तु न्तै उठी, र िहँ डुल गनर् लागी।

त्यो बा॑ वषर्की िथई। अिन त्यित नै बेला ितनीह

आँचयर्चिकत भए। 43

उहाँले ितनीह लाई यो कसैले थाहा नपाओस् भन्ने कड़ा आ ा िदनुभयो। अिन
बािलकालाई चािहँ केही खान िदनू भनी ितनीह लाई भन्नुभयो "मकूर्स 5:3543, "11 भोिलपल्ट येशू नाइन नाउँको सहरमा जानुभयो, र उहाँका चेलाह

र

एउटा ठू लो भीड उहाँका साथमा गए। 12 जब उहाँ सहरको ढोका निजक
ँ ै िथयो। सहरको
पुग्नुभएको िथयो, एउटी िवधवाको एउटै छोराको लाश लिगद

िनकै ठू लो भीड ितनको साथमा िथयो। 13 जब ूभ ुले ितनलाई दे ख्नुभयो, तब
ितनलाई िट

ाएर भन्नुभयो, “नरोऊ।” 14 अिन निजक गएर उहाँले अरथी

छु नुभयो, र बोक्नेह

टक्क अिड़ए। उहाँले भन्नुभयो, “ए युवक, म ितमीलाई

भन्दछु , ‘उठ।’।” 15 तब मृत मािनस उठे र बःयो, र बोल्न लाग्यो। येशूले
त्यसलाई आमाको िजम्मा लगाउनुभयो। 16 तब सबै भयभीत भए, र
परमेँवरको मिहमा गरे , र भने, “एक जना महान् अगमवक्ता हाॆा बीचमा ूकट

भएका छन्,” र “परमेँवरले आफ्नो ूजामािथ कृपा गनुभ
र् एको छ।” 17 उहाँको

िवषयको यो चचार् सारा यहू िदया र छे उछाउका समःत िजल्लाह मा िफँिजयो।"
लूका

7:11-17 र "38 तब येशू फेिर ज्यादै व्याकुल भएर िचहानमा
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जानुभयो। यो िचहान एउटा ओढ़ारमा िथयो। त्यसको मुख एउटा ढु ोले

ढाकेको िथयो। 39 येशूले भन्नुभयो, “ढु ो हटाओ।” मृत मािनसको िददी

माथार्ले उहाँलाई भिनन्, “हे ूभ ु, यस बेलासम्म त त्यो गन्हाउन लािगसक्यो
होला, िकनिक त्यो मरे को चार िदन भइसक्यो।” 40 येशूले ितनलाई भन्नुभयो,

“के मैले ितमीलाई भनेको होइन,ँ ‘ितमीले िवँवास गर्यौ भने परमेँवरको मिहमा

दे ख्नेछौ’?” 41 ितनीह ले ढु ो हटाए। अिन येशूले मािःतर नजर उठाएर

भन्नुभयो, “हे िपता, म तपाईंलाई धन्यवाद िदन्छु , िकनिक तपाईंले मेरो िबन्ती

सुन्नुभयो। 42 मलाई थाहा छ, िक तपाईंले मेरो िबन्ती सध सुन्नुहन्ु छ। तर

यहाँ उिभएका भीड़को खाितर मैले यो भनेको हुँ, तािक तपाईंले मलाई

पठाउनुभएको हो भनी ितनीह ले िवँवास ग न्।”

43 अिन यो कुरा

भन्नुभएपिछ उहाँ उच्च सोरले कराउनुभयो, “लाजरस, बािहर िनःकी आऊ।” 44
त्यो मृत मािनस त्यसको हात-खु ा प ीले बाँिधएकै र अनुहार लुगाले बेि॑एकैमा
बािहर िनःकी आयो। येशूले ितनीह लाई भन्नुभयो, “त्यसको बन्धन खोिलदे ओ,
र त्यसलाई जान दे ओ।” यूह ा 11:38-44।

आधुिनक सािहत्यमा लेिखएका मािनसह

मिरसके भनेर उच्चारण

गरे को तर मिरनै सकेका िथएनन्। त्यसको िबपिरत लाजरस चार िदनदे िख

मरे को िथयो र उसको लास गन्हाइसकेको िथयो (यूह ा ११:३९)। न त
लाजरस न त बाइबलमा उल्लेिखत बौिर उठे का मािनसह ले अचेत अवःथामा

ितनीह

न त ःवगर्मा, न त परगेटोरी अथार्त ःवगर् र नरकको िबचको ठाउँमा

न त नकर्मै िथए भनेर भनेर वयान िदएका छन्। ती बौिरउठे काह ले आफूह

मिररहे को बेलामा कहाँ िथए र कःतो अनुभव गरे का िथए भ े कुरा केही
नबताएकोले नै मािनस मरे पिछ पूरा अचेत अवःथामा हुन्छ भनेर बाइबलले

िसकाएको िशक्षाह सँग पूरा सहमत भएको जनाउँछ।

तर मृत्यको निजकमा रहे का मािनसह को अनुभव के हो त जुन

आज साधरणतया बताउँछन्? यिद हामीले बाइबलले िसकाएको अनुसार मािनस
मरे पिछ अचेत अवःथामा हुन्छ भनेर िवँवास गर्य भने (अय्यूब ३:११-१३,
भजन ११५:१७, १४६:४, उपदे शक ९:१०) तब हामीले दुईता

कुरामा

एउटा िवँवास गनुप
र् न हुन्छ: िक त अत्यिधक अवःथामा अचेत हुँदा ःवभािवकै

पमा मानिसक िदवाःवप्न वा सै तानको धोखा िदने अलौिकक अनुभव (२

कोरन्थी ११:१४)। सै तानको धोखा भनेर हामीले मािनिलन सक्छ िकनिक
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कितपयले आफ्ना मरे का नातेदारह सँग कुरा गरे का िथए भनेर बताएका िथए।
तर दुवै मानिसक र सै तािनक तथ्यह

हुन सक्छ।

मािनसह लाई ॅममा पान त्यस िकिसमको चितर्कलाले हामीह

ु े अनुभव
परमेँवरको वचनमा अिडग भएर बःनु ज री छ। अ ह ले जेसक

ग न् वा बताउन् यिद ती बाइबलसम्मत छै न भने हामीले िवँवास गनुर्

आवँयकता छै न।

मरे भनेको तर फेिर िबउँितएको िववरणमा िव ानको पिन भूिमका

भएको अचम्म मा न
ु ै पदर्छ। िव ानले ूमािणत गछर् भ े भनाइूित पिन हामी

कसरी सजग रहनुपछर् भनेर त्यसले हामीलाई कसरी िसकाउँदछ?
३. अवतारह

बाइबलसँग मेल नखाने धमर् वा िवँवासले मािनस अमर छ भनेर

िवँवास गछर्। अिन मािनस मरे पिछ उसको आत्मा वा ूाण अक शरीरमा सरे र
अवतार भएर जिन्मन्छ भ े धारणा सं सारका ूायजसो सबै मूख्य धमर्ह ले
मानेको पाइन्छ। मािनस मरे पिछ उसको अमर आत्मा िक त ःवगर्मा िक त
नकर्मा जान्छ भनेर ूायजसो सबै इसाईह ले िवँवास गछर्न ् भने जसले

अवतारमा िवँवास गछर्न ् ितनीह ले मािनस मरे पिछ उसको आत्मा मृत्य र
पुनजर्न्मको

धेरै

चबह को

ूिबयामा

जान्छन्

भनेर

िसकाउँछन्।

(बु धमर्को लामा धमर्ले त एक जना ठू लो लामा जःतै दलाइ लामा मर्यो भने

ऊ तुरन्तै अकको कोखमा जन्मेर अवतारी लामा हुन जान्छ िवँवास गछर्अनुवादक)।
अवतार भनेको आित्मक िवकाशको ूिबया हो, महात्मा, भगवान हुन
वा िस ी ूाप्त गनर् र उच्च आित्मक

ान र नैितकताको तहमा पुग्न मािनस

मरे पिछ उसको आत्मा शुआम जीव वा ूकृितका थोकह मा सद अिघ बढ्दै

्
िहन्दु धमर्को
जान्छ भनेर कितपय धमर्का अनुयायीह ले िवँवास गछर्न।

िवँवास अनुसार मािनस मरे पिछ उसको आत्मा िविभ

सं सारमा चेतनिशल

भएर जिन्मन्छ। त्यो आत्मा छ जीवनको छ ौे िणमा पुनजर्न्म िलँदै ूगित गछर्

भनेर िवँवास गछर्। ती ौे णीह मा जलमा भएका जीवह , िब वा, सपर्,

छे पारो जःतो घॐने जीव, िकराह , चराह , जन्तु जनावर हुँदै मानव जीवन

् अिन अन्तमा ःवगर्मा दे वीदे वताह सँग रहन्छन् वा ॄम्हमा िबलय हुन्छन्
हुन।
भनेर ूगितशील आत्माको बारे मा िहन्दु धमर्को धारणा छ।
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तर दे हायका पदह

पढ्नु होस्। सबै मानव ूाणी एक पल्टमाऽ मछर्

भनेर बाइबलले ठोकुवा गरे को छ। त्यसमा पिन

येशू एक पल्टमाऽ मनुभ
र् एको

िथयो (िहॄू ९:२८, १ पऽुस ३:१८)। तैपिन कितपय धमर् र इसाई
भनाउँदाह ले नै मािनस मरे पिछ कुनै न कुनै िकिसमको अवतार िलन्छ भनेर

् हेनह
िकन िवँवास गछर्न?
र्ु ोस्, "25 येशू आफैलाई बारम्बार बिल चढ़ाउन

ःवयम् पःनुभएको होइन, जसरी ूधान पूजाहारी सािलन्दा आफ्नै रगत होइन, तर
अकार्को रगत िलएर महापिवऽ ःथानिभऽ ूवेश गन गदर्छन्। 26 नऽता
सं सारको उत्पि दे िख नै उहाँले बारम्बार दु:ख भोग्नुपनिथयो। तर यस युगको

अन्त्यमा आफ्नै बिल ारा पाप हटाउनलाई उहाँ सधको िनम्ित एकै पल्ट ूकट
ु एको छ। 27 जसरी मािनसको िनिम्त एक पटक मनुर् िनिँचत छ, र
हुनभ
त्यसपिछ इन्साफ, 28 त्यसरी भींट पिन धेरै जनाका पाप बोक्नलाई एकै पल्ट

ु यो, र उहाँ दोॐो पल्ट दे खा पनुह
र् न
बिल हुनभ
े , पाप बोक्नका िनिम्त होइन, तर
ु छ

उत्सुकतापूवक
र् उहाँको ूतीक्षा गनह का उ ारको िनिम्त।" िहॄू 9:25-28 र
"हामीलाई परमेँवरकहाँ ल्याउन भींट पिन पापह का िनिम्त सदाको लािग एक
र् यो। उहाँ शरीरमा मािरनुभयो– धमीर् जन अधमीर्ह का िनिम्त– तर
चोिट मनुभ

आत्मा ारा जीिवत पािरनुभयो।" 1 पऽुस 3:18।

कितपय मािनसह ले केमा िवँवास गनुप
र् छर्माऽ होइन ितनीह ले के

चाहे को छ त्यसमा िवँवास गनुप
र् छर् भनेर िसकाउँदछन्। यिद ितनीह ले

िवँवास गरे को िस ान्त वा िशक्षाले ितनीह लाई शािन्त, परम आनन्दमा

ल्याउँछ भने ितनीह को िनिम्त त्यित भएपुग्छ। तर बाइबललाई गिम्भर पमा
िवँवास गनह ले अवतारको धारणालाई िवँवास गनुर् अःवीकायर् छ।
ूथमत: अवतार वा मरे पिछ िविभ

पुनजर्न्म हुन्छ भ े धारणाले

बाइबलले िसकाएको आत्मा वा ूाण मरणशील छ र पुन त्थानमा अिवनाशी

भौितक शरीर हुनेछन् भ े िशक्षासँग सरासर बािझन्छ वा मेल खान्दै न (१

थेःसोलोिनकी ४:१३-१८)।

दोॐो, यस पुनजर्न्म वा िविभ

अवतार िलएर मुिक्त पाउने वा ःवगर्

जाने भ े धारणाले िवँवास ारा अनुमहले मुिक्त पाइन्छ र येशूले हाॆो मुिक्तको

िनिम्त गनुभ
र् एको कामलाई अःवीकार गदर्छ। मािनसको मुिक्तको िनिम्त आफ्नै

धमर्कमर्को आवँयकता छ भनेर त्यसले िसकाउँदछ।

तेॐो, पुनजर्न्म वा अवतारीय जन्मलाई िवँवास गनले यसै जन्ममा

मािनसले आफूले गरे को आत्मिनणर्यले उसको भिवंय सदाको लािग िनधार्िरत
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हुन्छ भ े बाइबलको िशक्षासँग मेल खान्दै न (म ी २२:१-१४, म ी
२५:३१-४६)।

चौथो, त्यस िस ान्तले येशूको दोॐो आगमन र त्यसको अिनवायर्ता

तथा मह वतालाई िगराइिदन्छ (यूह ा १४:१-३)।
पाच , त्यस पुनजर्न्म वा अवतारी िस ान्तले मािनस मरे पिछ पिन उसको

कमीकमजोरीह लाई पुनजर्न्ममा सुधाद अन्तमा मुिक्त पाइन सक्छ भनेर

िवँवास गछर् जुन बाइबलको अनुसार छै न (िहॄू ९:२७)।
सं क्षेप्तमा भ े हो भने, अ

िशक्षालाई शु

धमर्ह मा ूचिलत पुनजर्न्म र अवतारको

बाइबलीय आःथामा ठाउँ छै न।

ु क
४. मन्ऽतन्ऽ, टुनामुना, जादु, धामी झाँिब, भूतूेत जगाउने र िपतृपज
तन्ऽमन्ऽ वा अङ्मेजीमा "नेबोमान्सी necromancy" भिनन्छ। यो
मीक भाषाबाट आएको हो। नेबोस nekros (मरे काह ) र
manteira (मन्ऽ गरे र जगाउने)

भ े शब्दह

मान्टे यीया

िमलेर बिनएको छ। पौरािणक

समयदे िख मन्ऽतन्ऽ गरे र मरे का भिनएका आत्माह लाई जगाएर ितनीह बाट

ान र भिवंयका घट्नाह को बारे मा अवगत गराउने िविध हो। िपतृपूजा

भनेको मरे का पूखार्ह को आराधना, सरा े गरे र ौ ा दे खाउने हो। मरे काह
अझै कुनै न कुनै

पमा िजउँदो छ र ितनीह

अझै पिन पिरवारमा छन् र

िजउँदाह को दै िनक कामिबयाकलापमा ितनीह ले ूभाव पाछर्न ् भनेर िवँवास

् आत्मा अमर छ भनेर िवँवास गनह को िनिम्त िपतृपूजाह
गछर्न।

गुमाएकाह ले ितनीह लाई याद गिररहन

आकिषर्त हुन्छ। आफ्ना िूयजनह
ती पूजाह

अत्यन्तै

गिरन्छ।
१ शमूएल २८:३-२५ पढ्नुहोस्। राजा सावल अत्यन्तै िनराश भएर

एन्डोरको तन्ऽमन्ऽ गन
ीले

किठत

शमूएलको

ीको शरणमा गएका िथए। उनको अनुरोधमा त्यस
िपशाचलाई

राजको

ँ कुरा गन भनेर एन्दोरकी टुनामुना गन
मरे काह सग
िथए। त्यस घट्नाबाट

के पाठह

सामु उभ्याएकी

िथइन्।

ीकहाँ राजा सावल गएका

हामी िसक्न सक्छ ? हेनह
र्ु ोस्, "3 अब

शमूएल मिरसकेका िथए, र सब इॐाएलले ितनको िनिम्त शोक ूकट गरे र
ितनलाई ितनकै सहर रामामा गाड़े का िथए। शाऊलले भूतूेत खेलाउने सबैलाई

दे शबाट िनकािलसकेका िथए। 4 पिलँतीह ले आफ्नो सेना यु को िनिम्त भेला

गरे र शूनम
े मा छाउनी हालेका िथए। शाऊलले सारा इॐाएलीह लाई जम्मा
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गरे र िगल्बोमा छाउनी हालेका िथए। 5 जब शाऊलले पिलँतीको फौजलाई

दे खे, तब उनी सा॑ै भयभीत भए। 6 उनले परमूभ ुलाई सोधे, तर परमूभ ुले न

त सपना ारा, न “ऊरीम” न अगमवक्ता ारा उनलाई जवाफ िदनुभयो। 7 यसैले
उनले आफ्ना सेवकह लाई भने, “मेरो िनिम्त कुनै एउटी मन्ऽतन्ऽ गन ःऽीलाई

खोिजदे ओ, र म त्यसकहाँ गएर सोधपूछ गनछु ।” एन्दोरमा त्यःती ःऽी छे भनी

उनका सेवकह ले उनलाई बताइिदए। 8 तब शाऊलले िभन्दै लुगा लाएर

ँ गुप्त भेषमा राती त्यसकहाँ गए, र त्यसलाई भने,
आफ्ना दुई जना मािनसह सग

“ूेत आत्मािसत सोधेर मेरो भाग्य बताइदे ऊ, र म जुन मािनसको नाउँ बताउँछु
त्यसलाई बोलाइदे ऊ।”
र् एको छ त्यो
9 तर त्यस ःऽीले जवाफ िदई, “शाऊलले के गनुभ

िनँचय

तपाईंलाई

थाहै

होला।

उहाँले

भूतूेत

खेलाउनेह लाई

दे शबाट

हटाइिदनुभएको छ। जुन कुराले मेरो मृत्यु ल्याउनेछ त्यो गनर्लाई तपाईं मलाई

िकन कर लाउनुहन्ु छ?” 10 शाऊलले शपथ खाएर त्यसलाई भने, “जीिवत

परमूभ ुको नाउँमा म भन्दछु िक यसले गदार् ितमीमािथ कुनै िकिसमको आप

आइपनछै न।” 11 तब त्यस ःऽीले सोधी, “कसलाई बोलाऊँ त?” शाऊलले

जवाफ िदए, “शमूएललाई।” 12 जब शमूएल िनःकेका त्यस ःऽीले दे खी तब
त्यसले िचच्च्याएर शाऊललाई भनी, “तपाईंले मलाई िकन धोका िदनुभयो? तपाईं

शाऊल नै हुनहु ँद
ु ोरहेछ।” 13 राजाले त्यसलाई भने, “नडराऊ। ितमी के

दे ख्दै

ौ?” त्यस ःऽीले जवाफ िदई, “जिमनबाट िनःकेर आइरहेको एउटा ूेत म

दे ख्दै छु।” 14 उनले सोधे, “त्यो कःतो छ?” त्यसले भनी, “खाःटो ओढ़े को

एउटा वृ

मािनस मािथ िनःकँदै छ।”

तब ितनी शमूएल नै हुन ् भनी शाऊललाई थाहा भयो। अिन उनले

घोप्टो परे र सांटा

दण्डवत् गरे ।

शािन्तलाई ितमीले िकन भ

15 शमूएलले शाऊललाई भने, “मेरो

गरे र मलाई मािथ ल्यायौ?” शाऊलले जवाफ िदए,

“म ठू लो स ंटमा परे को छु । पिलँतीह ले मलाई पेिलरहेका छन्, र

परमेँवरले मलाई त्याग्नुभएको छ। उहाँले न त अगमवक्ता ारा न दशर्न ारा

र् न सो मलाई बताइिदनुहोस् भनी मैले
मलाई जवाफ िदनुहन्ु छ। के गनुप

तपाईंलाई बोलाएको हुँ।” 16 शमूएलले भने, “परमूभ ुले ितमीलाई त्याग्नुभएको

ु एको छ भने, ितमी िकन मलाई सोधपूछ गछ ? 17
छ र उहाँ ितॆो िवरोधी हुनभ
म ारा पिहले नै भन्नुभएको कुरा परमूभ ुले गनुभ
र् एको छ। उहाँले ितॆो हातबाट

राज्य खोसेर अक ितॆो एउटा िछमेकी दाऊदलाई िदनुभएको छ। 18 ितमीले
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परमूभ ुको आ ापालन गरे नौ, र अमालेकीह का िव

मा उहाँका बोधको

इन्साफलाई ितमीले पूरा गरे नौ। यसैले उहाँले आज ितमीमािथ यो काम
गनुभ
र् एको हो। 19 त्यही कारण ितमी र ितॆो ूजा इॐाएललाई परमूभ ुले
पिलँतीह का हातमा पनर् िदनुहन
े । भोिल ितमी र ितॆा छोराह
ु छ

ँ
मसग

हुनछ
े ौ। हो, साँच्ची नै परमूभ ुले इॐाएली सेनालाई पिलँतीह का हातमा

सुिम्पिदनुहन
े ।”
ु छ

20 शाऊल िवचिलत भए, र शमूएलका वचनले गदार् उनी डरले भूइँमा

लम्पसार परे र लोटे । िदनभिर र रातभिर पिन उनले केही नखाएकाले उनी

शिक्तहीन भए। 21 तब त्यो ःऽी शाऊलकहाँ गई, र उनलाई सा॑ै िवचिलत

भएका दे खेर त्यसले उनलाई भनी, “तपाईंले भन्नुभएको कुरा मैले मान, र मैले
मेरो ूाण तपाईंको िनिम्त खतरामा हाल। 22 अब मेरो कुरा सुन्नुहोस्।
तपाईंका याऽाको िनिम्त तपाईं बल पाउनलाई म केही खानेकुरा टक्र्याउनेछु।”

23 तर शाऊलले खान इन्कार गरे । जब उनका सेवकह ले पिन त्यस ःऽीले

भनेको कुरामा जोड़ गरे तब उनी सहमत भए, र भूइँबाट उठे र पल मा बसे।
24 त्यस ःऽीको घरमा पालेको बाछा िथयो। त्यसले त्यो झ ै काटे र बनाई।
त्यसले केही पीठो िलएर मुछी, र खिमर नहाली रोटी पकाई। 25 ती त्यसले

शाऊल र उनका सेवकह का अिग टक्र्याई। उनीह ले त्यो खानेकुरो खाए, र
त्यही रात उनीह

िबदा भए।" 1 शमूएल 28:3-25।

बाइबलमा ःप

पमा लेिखएकोछ िक मरे का भनेका आत्माह , वा

भूतूेत भनाउँदाह सँग कुरा गन, मृत आत्माह को माध्यम हुने, बोक्सी,

जादुगरह , तुनामना र तन्ऽमन्ऽ गनह

परमेँवरको िनिम्त आपि जनक छन्

र ितनीह लाई ढु ाले हानेर मानुप
र् छर् (लेबी १९:३१, लेबी २०:६,२७,
व्यवःथा १८:९-१४)। व्यवःथाले बताएको अनुसार राजा सावलले सबै
तुनामुन मन्ऽतन्ऽ गनह लाई इॐाएलबाट नाश गरे का िथए (१ शमूएल
२८:३,९)।

तर, परमेँवरले सावललाई त्याग्नुभएको कारणले उनी कनानी सहर

एन्दोरमा तन्ऽमन्ऽ गन मरे को शमूएललाई जगाउने भनेर गए (१ शमूएल
२८:६,७,१५सँग यहोशू १७:११,भजन ८३:१० तुलना गनुह
र् ोस्)। सावलको

अनुरोधमा मरे का शमूएलको किठत िपशाचलाई त्यस तन्ऽमन्ऽ गन बोलाइन् र

उनीसँग कुरा गनर् लगाइन्। धोखा िदने छिल आत्मा वा िपशाच जो शमूएल

भनेर दे खा परे को िथयो। उसले सावललाई भन्यो िक भोिलपल्टै सावल र
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उससँग हुनेछ (१ शमूएल २८:१९)। त्यस छली दु

उसका छोराह

आत्मा

वा सै तानको दू त शमूएलको भेषमा आएर बाइबलले नै अनुमोदन नगरे को
मािनस ःवभािवकै पमा अमर छ भ े सन्दे श िदयो। यो अत्यन्तै शिक्तशाली

जाल

आफूले

िथयो।

नै

दोषी

ठहर्याएका

तन्ऽमन्ऽ

गनह सँग

उनी

जानुहन्ु दै नथ्यो।

त्यो घट्ना भएको दुई सय वषर्भन्दा पिछ अगमवक्ता यशैयाले यो

लेखेका िथए, "19 जब मािनसह ले

ितमीह लाई भूतूेत खेलाउने र

तन्ऽमन्ऽ गन धामीझाँबीसँग सल्लाह लेओ भनी भन्लान्, तब के मािनसह ले

आफ्ना परमेँवरकहाँ गएर सोध्नुपदन र? जीिवतह का िवषयमा मरे काह लाई
िकन सोध्ने? 20 व्यवःथा र गवाहीकहाँ जाओ! यिद ितनीह

यस वचनअनुसार

बोलेनन् भने ितनीह िसत िबहानको िमरिमरे उज्यालो वा आत्म ान पिन
छै न।" यशैया 8:19-20 र "3 िमौीह

हताश हुनेछन्, ितनीह का योजना

म बेकार बनाउनेछु। ितनीह ले दे वताह , ूेतह , मन्ऽतन्ऽ गनह

र

झाँबीह कहाँ गएर सोध्नेछन्। 4 अिन म िमौीह लाई एउटा िनंठु र
मािलकको हातमा सुिम्पिदनेछु, र एउटा िनदर्यी राजाले ितनीह मािथ राज्य
गनछ,” परमूभ,ु सवर्शिक्तमान् परमूभ ु भन्नुहन्ु छ।" यशैया 19:3-4।

कितपय समयमा हामीलाई तनाव, हताश िनराश भएको बेलामा हामीले

गनुर् नहुने कामह

गदर्छ । परमेँवरमािथ अगाढ आःथा र िन ा, ूाथर्ना र

परमेँवरको वचन पालन गनार्लेमाऽ गलत कामह बाट हामी जोिगन सक्छ ।

५. मरे का मािनसह

भनेर दे खापन र अ

पह

तन्ऽमन्ऽ जःतै सै तान र अ

दे िखने

दु आत्माह

मरे का मािनसह को

अिभनय गरे र दे खाउन सक्छ। ती अिभनयमा मरे का पिरवारको सदःय, िमऽ
वा अ

जोपिन दे खा पनर् सक्छ।ितनीह

मरे काह को

बोिलजःतै

ःवर

वा

भौितक पमा पिन दे खापछर्न ् र

आवाज ितनीह ले

परमेँवरको वचनमा पिरपक्व नहुनेह

ितनीह

आत्माह

सक्छन्।

सै तानका त्यस ूकारका िविभ

जालह मा सिजलै सँग पनर् सक्छन्। िददीमाँ एलेन जी
िदएकी िछन्: "ती झुटा दु

िनकाल्न

येशूका चेलाह

ाइटले यो चेतावनी

भएर नै दे खा पछर्न ् र

यस सं सारमा भएको बेलामा पिवऽ आत्माको िनदशनमा लेखेका

वचनह लाई ितनीह ले खण्डन गदर्छन्।"-द मेट कन्ऽोभसीर्, पृ. ५५७ बाट
पान्तिरत। अझ उनले थप्दिछन्, "जालको महान् नाटकको िशषर्ःथ काममा
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सै तान आफै पिन भी को

प धारण गरे र धेरै मािनसह लाई धोखा िदनेछ।"

-द मेट कन्ऽोभसीर्, ६२४बाट
सैतानले अनेक

पह

पान्तिरत।

धारण गरे र मािनसह लाई आकिषर्त गनर्

सक्छ र परमेँवर र उहाँको वचनबाट टाढा राख्न खोज्छ। त्यसबाट हामी

जोिगने उपाय के हो? हेनह
र्ु ोस्। "13 िकनिक त्यःता मािनसह
र छली काम गनह

झूटा ूेिरतह

हुन,् र भींटका ूेिरतह को भेष लगाएर िहँ नेह

माऽ

् 14 र यो कुनै अचम्मको कुरा होइन, िकनिक शैतानले पिन ज्योितमर्य
हुन।

ःवगर्दूतह को भेष धारण गछर्। 15 यसकारण यो कुनै अनौठो कुरा होइन, िक
त्यसका दासह ले पिन धािमर्कताका दासह का

पमा आफ्नो भेष ब लन्छन्।

ितनीह को अन्त्य ितनीह का कामअनुसार हुन्छ।" 2 कोरन्थी 11:13-15 र

"10 अब अन्त्यमा, ूभ ुमा र उहाँका शिक्तको सामथ्यर्मा बलवान् होओ। 11

िदयाबलसका युिक्तह का िव

मा खड़ा हुन सक्नलाई परमेँवरका सारा

हातहितयार धारण गर। 12 िकनिक हामीह को यु

शरीर र रगतको िव

होइन, तर ूधानताह का िव

, शिक्तह का िव

, वतर्मान अन्धकारका

सांसािरक शासकह का िव

र ःवगीर्य ःथानह मा भएका दुं

आित्मक सेनाह का िव

ाइँका

हो। 13 यसैकारण परमेँवरका सारा हातहितयार

उठाओ, र यसरी खराब िदनको सामना गनर् िसक, र सबै काम गरे र खड़ा हुन
सक्ने होओ। 14 यसकारण आफ्ना कम्मर सत्यले कसेर, धािमर्कताको छातीपाता लाएर खड़ा होओ, 15 र खु ामा िमलापको सुसमाचारका जु ा लाएर तयार
होओ। 16 साथै िवँवासको ढाल उठाओ, जसबाट ितमीह

दुंटका सबै

अिग्नबाण िनभाउन सक्नेछौ। 17 मुिक्तको टोप लगाओ, र पिवऽ आत्माको

तरवार लेओ, जोचािहँ परमेँवरको वचन हो। 18 सारा ूाथर्ना र िनवेदनसाथ
सब समय पिवऽ आत्मामा ूाथर्ना गर। यस उ ँ
े यले लगनशील र सतकर् भएर
सबै सन्तह का िनिम्त ूाथर्ना गिररहो।" एिफसी 6:10-18।
ूेिरत पावलले हामीलाई यो सचेत गराएको छ िक "हामीह को यु

शरीर र रगतको िव

होइन, तर ूधानताह का िव

वतर्मान अन्धकारका सांसािरक शासकह का िव
भएका दुं

ाइँका आित्मक सेनाह का िव

, शिक्तह का िव

र ःवगीर्य ःथानह मा

हो।" (एिफसी ६:१२)। यिद

हामी एिफसी ६:१३-१८मा बताएको अनुसार परमेँवरका सबै अ ह
भने सै तानका जालह बाट हामी जोिगन सक्छ ।
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,

िभर्य

सै तानले िविभ

पह

धारण गरे र र मािनसलाई मोिहत पानर् अनेक

भेषमा आउन वा अवतारी भएर सक्छ भ े कुरा डरलाग्दो र जाली छ। तर
यिद परमेँवरका जनह

उहाँबाट सुरिक्षत भएर बःछन् र उहाँको वचनमा

अिडग हुन्छन् तब ितनीह लाई सै तानले फसाउन सक्दै न। जो मािनसह

बाइबलको िशक्षालाई िवँवास गछर्न,् ितनीह लाई यो थाहा छ िक मािनस

अमर छै न तर हुन्छ भनेर येशू दोॐोपल्ट आउनुभएपिछमाऽ हुन्छ। अिन
चितर्कला जःतै मरे काह सँग कुरा गन, मरे काह

सै तानका िविभ

भूत,

िपशाच भएर दे खा पन, अवतार भएर जन्मिलने सबै उसका िबयाकलापह

् परमेँवरको शिक्तशाली अनुमहले ती सबैलाई ठाडै अःवीकार गदर्छ।
हुन।
फेिर

ती

चितर्कलाह

जःतोसुकै

ूभावकारी

भएतापिन,

िदलाउनेभएतापिन, साँिच्चक्कै हो भनेर दे खाएतापिन मरे काह

िवँवास

सुितरहे का छन्

भ े बाइबलको िशक्षालाई हामी बिलयो गिर पकिड राख्नुपदर्छ।
तपाईँको िूयजन तपाईँले गुमाउनुभयो र त्यही िूयजन तपाईँको
अगािड दे खा पर्यो रे , कल्पना गनुह
र् ोस्। तपाईँूित माया व्यक्त गछर् रे ? तपाईँ

नभएकोले शुन्् य भएको छ रे ? ितनीह ले थाहा पाएको कुरामाऽ तपाईँसँग गछर्

रे ? अब ितनीह

आनन्दको ठाउँमा छन् रे ? यिद कोही बाइबलको िशक्षामा

राॆोसँग जरो गािडएको छै न भने त्यस खालको जालमा त्यो व्यक्त सिजलै सँग

र् छर् भ े कुरामा अिडग
पनर् सक्छ। त्यसमा पिन ितनीह ले के िवँवास गनुप
नभएर केमा िवँवास गछर् चाहन्छ त्यस चलखेलमा त्यो व्यिक्त रअयो भने

सै तानको पासोमा सिजलै सँग पनर् सक्छ।
परमेँवरको सबै श अ ह

धारण गनुभ
र् नेको के हो?

ँ नमाऽ होइन
ँ िभड्
अन्तमा दे खापन जालह सग

युगको

िदनिदनैको जीवनमा हाॆो

जीवनको ूत्येक पक्षमा ती कसरी धारण िभन?
उपसं हार:

थप जानकारी: एलेन जी
िवथ

फाल्स

साइन्स,

ाइट, इभान्जिलजमको पृ. ६०२-६०९को "िडिल

हल्टस्,

इजम्स्,

एण्ड

कन्ृनटे शनको पृ. ८६-९३को "िःपिरिटजम।"

िसबेट

सोसाइटी"

र

इन

एउटा सं गठन छ। त्यसले यःतो ूिवधी िबकाश गिररहे को छ भनेर

दावी गदर्छ जसले जुमबाट, मोबाइलबाट सन्दे श पठाएर र फोन गरे र

मरे काह सँग सम्पकर् राख्न सक्छ रे । भौितक पमा मािनस मरे पिछ त्यो
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केवल अक

भएको

मूख्य

प सदाको िनिम्त धारण गछर् र उसको चेतना, पिहचान र पिहला
आिनबािनह

उसको

रिहरन्छ।

यो

दावी

त्यो

सं गठनले

बेभसाइटमा राखेको छ। ितनीह ले यःतो ती पिक्षय ूिवधी िबकाश गिररहे को

छ िक जीिवत र मरे काह सँग सम्पकर् राख्न आत्मफोन वा मोबाइल गनर्
सिकन्छ।

पिहलो आिवँकारमा मोबाइलबाट मरे का पिरवार, िमऽह

िव ह सँग सन्दे श टाइप गरे र पठाउन सिकने हुन्छ। अक

र सबै

आिवँकारमा

मरे पिछ रहे को अक ःथानमा रहे का िूय जनह सँग कुरा गनर् सिकनेहन्ु छ।
तेॐो आिवँकारमा ितनीह लाई सु

र दे ख्न सिकन्छ। ितनीह ले त्यहाँ के

गिररहे का छन् ती सबै दे ख्न सक्नेहन्ु छ रे ।

अझ भयानक डरलाग्दो कुरा त सम्पकर् गिरएका मरे काह

साँच्चै

आफ्ना िूयजन हो िक होइन सो पिहचान पिन गनर् सिकन्छ रे । मरे का बाबु
वा आमाले आफ्ना छोराछोरीह

ितनीह कै हो भनेर पिहचान गनर् आफ्नो

ःथानबाट यःतो ूँन ितनीह सँग सोध्नेछन् रे , "के ितमी सानो हुँदा खैरे भ े
कुकुर िथयो िक? के ितॆो जन्मिदनमा हामीले ितमीलाई पकेटचक्कु िदय

िक? यस सन्दभर्मा दुईसयवषर्भन्दा अिघ एलेन जी ाइटले चेतावनीःव प
यःतो लेखेिक िथइन्: "मरे काह किहलेकाही ँ िूयजन वा िमऽको भेषमा आउन
सक्छन् र ितनीह को जीवनमा घटे का घट्नाह

ितनीह

सुनाउन सक्छन् र जुन काम

जीिवत हुँदा गरे का िथए त्यही काम गरे र पिन दे खाउन सक्छन्।"

पािशयाकर् एण्ड ूोफेटस्, पृ. ६८४बाट

पान्तिरत।

िचन्तनमनन:
अ.

परम्परा

र

सं ःकारले

ःवीकारे को

भनेर

धेरै

इसाईह ले

नै

सञ्चारमाध्यमह ले नै िदएको भनेर बहाना बनाएर बाइबलले अनुमोदन
नगरे का धेरै िवषयह ूित आकिषर्त भएका छन्। जब हामीलाई थाहा
छ िक सञ्चार माध्यमह ले िदइरहेका सन्दे शह

गलत र छली छन्

भनेर िवँवास नगनर्बाट जोिगन बाइबलका कुन नीनीह

छन् जुन

हामीले आत्मसात् गनर् ज री छ? हेनह
र्ु ोस्, "1 म तपाईंको ूेम र
न्यायको गीत गाउनेछु, हे परमूभ ु, म तपाईंको ूशंसा गाउनेछु। 2 म

िनद ष जीवन िबताउनलाई होिशयार रहनेछु। तपाईं मकहाँ किहले
आउनुहन
ु ?े म आफ्नो घरिभऽ शु
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आचरणको जीवन िबताउनेछु। 3

ँ ाको सामुन्ने कुनै नीच कुरा म राख्नेछैन।
ँ
मेरो आख
पथॅंट
भएकाह का कामलाई म घृणा गछु र्, ितनीह

मिसत टाँिसनेछैनन्। 4

कुिटल मित भएका मािनसह बाट म टाढ़ा रहनेछु। कुनै खराबी
ँ 5 जसले आफ्नो िछमेकीको
कामिसत म केही सम्बन्ध राख्नेछैन।

िनन्दा गुप्तमा गदर्छ, त्यसलाई म नाश गनछु , अिभमानी

घमण्डी

िंट भएको र

ँ
दय भएकालाई म सहनेछैन।
6 मेरो कृपा िंट दे शका

िवँवासयोग्य जनह मािथ रहनेछ, तािक ितनीह

मिसत वास ग न्।

त्यो जो िनद ष मागर्मा िहँ दछ, त्यसले मेरो सेवा गनछ। 7 छलकपट
गन मािनस मेरो घरमा बःन पाउनेछैन, झूट बोल्ने मािनस मेरो नजरको

सामुन्ने रहन पाउनेछैन। 8 दे शका सबै दुंट जनह लाई हरे क िबहान
म नंट पानछु , परमूभ ुको सहरबाट दुंट काम गनह

सबैलाई म

नंट पानछु ।" भजन 101, "20 हे मेरो छोरो, मेरो कुरामा ध्यान

दे ऊ, मेरा वचनह
नदे ऊ, ती ितॆो

् 21 ती ितॆो नजरबाट उम्केर जान
राॆरी सुन।

दयिभऽ रािखछो । 22 िकनभने मेरो वचन

पाउनेको िनिम्त त्यो जीवन हो, र त्यसको सारा शरीरको िनिम्त
ःवाःथ्य हो। 23 सबै कुराभन्दा बड़ी, आफ्नो

दयलाई सुरिक्षत राख्,

िकनभने त्यो सारा जीवनको मूल हो।" िहतोपदे श 4:20-23 र "भाइ

हो, जे कुरो सत्य छ, जे कुरो आदरणीय छ, जे कुरो न्यायस त छ, जे
कुरो शु

छ, जे कुरो ूेम-योग्य छ, जे कुरो कृपामय छ, यिद केही

ौे ंठता, ूशंसाको योग्य केही छ भने यी नै कुराका िवचार गर।"
िफिलप्पी 4:8।

आ. युगको अन्तमा सैतानले ल्याउने अनेक छल र जालह बाटअ ह लाई
जोगाउन कसरी सहयोग गन फेिर त्यसबैखत हामी पिन त्यही जालोको

ूभावमा कसरी नपन?
इ.

शमूएललाई मरे कोह बाट बोलाएर राजा

ँ
सावलसग
कुरा

कथालाई बहाना बनाएर धेरै इसाईह लेपिन मरे काह

गरे को

जीिवत नै छन्

भनेर बाइबलबाट नै ूमािणत गनर् खोज्छन्। तर बाइबलको िशक्षामा

केवल एउटामाऽ घट्ना वा पद िलएर िवँवासको आधार बनाउनु हु

भनेर त्यसले हामीलाई कसरी िसकाउँछ? बाइबलको जुनसुकै िवषय
पिन एक पदलाई माऽ नहेिर त्यही िवषयलाई अ
उल्लेख गिरएको छ सो हेन र् िकन ज री छ?
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पदह मा के

कथा ११
जब परमेँवरले बोलाउनुहन्ु छ तब उहाँले नै काममा योग्य बनाउनुहन्ु छ ृान्क
भानुआटु

साउथ

पािसिफक

दे शको

भानुआटु मा

ृान्कका

बाबुआमाले उनलाई पुलपुल्याइ हुकार्उँदा ठू लो भएपिछ
उनी बदमाश हुन पुगेका िथए। उनी बाबुको दोॐो

ौीमतीको छोरो िथए र

बाबुआमाले उनलाई धेरै मन

योसेफलाई

उनलाई

पराएका िथए। बाइबलको कथामा याकूबको छोरा
जःतो

पक्षपात

गरे र

हुकार्इएकोिथयो। योसेफको कथा जःतो उनका पिहलाका आमाका छोराह ले
उनलाई डाहा गनर् थालेका िथए। त्यसले गदार् घरमा धेरै समःयाह

उिब्जन

थालेको िथयो।

घरमा उनी खुशी िथएन, तर ःथानीय आओर एडभेिन्टःट एकेडेमीमा

पढ्न पाउँदा उनी खुशी भएका िथए। त्यहाँ उनले धेरै साथीह

बनाए र

साबथमा चचर्मा सिरक हुन मन पराएका िथए।

जब उनी हाइःकूलमा िथए उनी िबरामी

भए र उनलाई अःपतालमा

भनार् गराइयो। उनी मछर् भ े डरले उनका बाबुआमाले उनलाई अःपतालपिछ
घरमै राखे। ृान्कको िशक्षाको अन्त्य त्यही ँ भएको िथयो। उनले किहल्यैपिन

हाइःकूल पूरा गरे न।

ृान्क गाउँका अ

केटाह सँग घुलिमल गनर् थाले। उनलाई कुनै

काम गन खुबी िथएन। उनको बुबाको मृत्युभएपिछ उनका अगािडका आमाका

ृ
छोराह ले पैतक
सम्पि

गाउँले

केटो ब

पाए। ृान्कले केही पिन पाएन। उनी हराएको

पुगेका िथए। उनको जीवनको कुनै अथर् र लआय नभएको

उनले महसुस गरे का िथए।

आओर एडभेिन्टःट ःकूलमा िसकमीर् कक्षामा जान उनी मन पराउँथे।

त्यहाँ उनले काठका सामानह

बनाउन िसकेका िथए। ःकूलमा आफूले

िसकमीर् खुबी िसकेकोले उनले काठका सामानह
साना घरह

बनाएर र गाउँमा साना

बनाएर आफ्नो जीिवका िनवार्ह गनर् थालेका िथए।
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आफ्नो

धेरै वषर्पिछ उनले िववाह गरे र छोराछोरीह
पेसा

छोडे।

आफ्नो

सासुससुराह सँग भर पनर् थाले।

पिरवार

धा

पिन भए। तर उनले

उनले

आफ्नी

आमा

र

ौीमतीले उनलाई काम पाउन िदन िदने झगडा गनर् थािलन्।
छोराछोरीह को िनिम्त भएपिन काम गनुर् पछर् भनेर उनकी

ौीमतीले कर गनर्

थािलन्। तर उनले के काम गन सो थाहा िथएन र घरमा हुने झगडा पिन

अस

भएकोिथयो।

ँ ा टे के र उनलाई सहायता
एक रात उनी अत्यन्तै िनराश भएर घुड

गनर् परमेँवरसँग िबिन्त गरे । "मलाई आफ्नै खु ामा उिभन सघाइ िदनुहोस्,"
भनेर ूाथर्ना गरे ।
त्यसको केही िदनपिछ उनको झड्केलो दाजुले निरवल र कोकोवा

फामर् वा खेतमा मेचह

बनाउन काम िदए। ृान्कले परमेँवरलाई धन्यवाद

िदए, उनले त्यस खेतमा भएका घरह

ममर्त गनर् आफ्नो सीप ूयोग गनर्

थाले।
पिछ खा

राख्ने बक्साह
पल्

बःतुह लाई पाक गन साहुले उनलाई बोलाएर खाना

बनाउन र ममर्त गनर् जािगर िदए। जब त्यो कम्पनी टाट

ो तब त्यस कम्पनीमा रे खदे ख गन व्यिक्तले आफ्नै काम सु

ु र व्यापािरक भवनह
ृान्कलाई मेच, टे बल

गरे ।

बनाउने रोजगार िदए।

यसमा ृान्क अत्यन्तै सफल भए। पैसाकमाएर सम्प

पिन भए,

साथै परमेँवरलाई पिन िबसर्न थाले। आफ्नो कामको िनिम्त घोर ूाथर्ना
गरे को पिन उनले िबस।
अिन एक रात, उनले एउटा अचम्मको सपना दे खे। त्यस सपनामा उनको

हजुर आमाले ईँवरीय सन्दे श िदएको सुने। उनी ूख्यात ब्यापारी हुनेछ भनेर
पिन हजुरआमाले सुनाइन्। तर त्यो हुन उनले परमेँवरूित बफादार हुनपु छर्
भनेर पिन उनले सुनाइन्।

त्यस सपनाले ृान्कलाई चिकत बनाए। आफ्नो

दय परमेँवरलाई

िदन उनले िनणर्य गरे । हरे क साबथ उनी चचर्मा जान थाले।
केही वषर्िभऽै त्यो सपना सत्य सािबत हुन भयो। उनी िनमार्ण कम्पनी

र ममर्त सं भार गन कम्पनीका मािलक भए। उनको मातहतमा कामदारह को
समूह िथयो। उनी आफ्नो घरबाट टाढा िथए।
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परमेँवरूित िन ावान भएको दे खाउन चाहे कोले उनी आफ्नो गाउँको

घरमा फक। उनका झड्केला दाजुह सँग िमलाप गरे र बाँिक पिरवारसँग
उनले मेलिमलाप गरे । उनका दाजुह ले गाउँमा सानो एडभेिन्टःट चचर् िनमार्ण

गरे को उनले थाहा पाए। ितनीह ले ःथानीय सामानह

ूयोग गरे का िथए।

मारानाथा र एएसआइ अथार्त गैर िमसन एडभेिन्टःट सं गठनले ठू लो चचर्को
िनिम्त िनमार्ण साममीह

उपलब्ध गराएका िथए। तर त्यसको िनमार्ण सम्प

भएको िथएन। यसलाई सहयोग गनर् ृान्कले हात हाले। उनले ठू लो चचर्को
िनिम्त आफैले नक्सा बनाए र चचर् िनमार्ण गरे ।

परमेँवरको िनिम्त घर िनमार्ण गनर् पाएकोमा ृान्क खुशी भएका

िथए। अ

चचर्ह

पिन िनमार्ण गनर् उनले चाहे का िथए। भानुआटाको ८३

टापुमा भएका िनमार्ण सम्प
र ममर्त गन सेवा कायर् सु

नभएका अ

एडेभिन्टःट चचर्ह को िनमार्ण गन

गरे । आज उनले चचर्का धेरे आयोजनाह मा

् उनी सान्ट टापुमा भएको बोरा
आफ्नो व्यापारको आम्दानीले सहयोग गछर्न।
बोरा गाउँले चचर्को मूख्य एल्डर भएका छन्।

आफ्नो जीवनको अथर् र लआय आफूले पाएको भनेर ृान्कले

गौरवसाथ सुनाउँछन्।

"गाउँको वेवािरसी र अयोग्य केटाबाट योग्य िसकमीर् बनाएर सफल

व्यवसायी बनाएर मलाई उचाल्नुभएकोमा म परमेँवरूित आभािरत छु ।"
उनले बताए।
-माक्स जेनेब
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