
 
 
 

 
 

 
यस अध्यायका मूल पदह : रोमी ८:१, ७:१५-२५, रोमी ७:१-१४, यूह ा 

२०:१९-२३, ूिेरत २०:६,७, दािनएल ७:२३-२५  

र ूकाश १३:१-१७। 

यस अध्यायको मूल सार पद: “सब च्च परमेँ वरको िव मा उसले बोल्नेछ र 
उहाँका पिवऽ जनह लाई दमन गनर् ूयास गिरनेछ साथै समय र 
व्यवःथाह लाई पिरवतर्न गनर् खोज्नेछ। समय, समयह  र आिद समयको 
िनिम्त पिवऽ जनह  उसको हातमा सिुम्पनेछ" (दािनएल ७:२५ पान्तिरत)। 

    बाइबलमा यस यगुको अन्तमा हनेु िविभ  घट्नाह  उल्लेख गिरएको 
कुरा हामीलाई थाहा छ। तर ती िविभ  घट्नाह को केन्ििवन्द ुपरमेँ वरको 
व्यवःथाको बारेमा उठ्ने ूँ न हो। त्यसमा पिन मखु्य गरेर चौथ  आ ा हो 
जसमा ूत्येक मािनसलाई सात  िदन साबथ हो र त्यसलाई मा ु भ े 
परमेँ वरको आ ा समावेश गिरएको छ। व्यवःथा वा परमेँ वरको दश आ ा 
चाहे त्यो साबथ पालन गन कुरा नै िकन नहोस ्त्यसले हामीलाई मिुक्त िदँदैन 
भ े कुरा हामीलाई राॆोसँग थाहा छ। मिुक्त भनेको ूभ ु येशूमा िवँ वास 
गरेरमाऽ पाइन्छ अ  केिहबाट होइन भ े कुरामा हामी सतूितसत सहमत 
छ । तर यो पिन हामीले बझेुका छ  िक यगुको अन्तमा हामी कसको पक्षमा 
उिभरहेका छ  भनेर सावर्जिनक पमा देखाउने ूमाण सात  िदन साबथसमेत 
परमेँ वरको व्यवःथा वा दश आ ाह लाई िशरोपर गिररहेका छ  िक छैन  
भ े कुराले देखाउँछ। त्यसको अथर् हामी परमेँ वरको नीितमा चलेर उहाँको 
पक्षमा छ  िक उहाँको िविोहीको पक्षमा हामी उिभरहेका छ । 

   हामी कुन पक्षमा (िक ामा) उिभरहेका छ  भनेर यगुको अन्तमा  हनेु 
िविभ  घट्नाह ले हामीलाई देखाउँछ। ती घट्नाह को मखु्य वा िनणार्यक 
घट्नालाई ूकाश १३ र १४मा उल्लेख गिरएको छ। राजनैितक र धािमर्क 
शिक्तह  िमलेर संसारका मािनसह लाई झु ा आराधनामा लाग्न जबरजःती 
गिरनेछ। ती जबरजःती लािदने धमर् परमेँ वरले आ ा गनुर्भएको ूकाश 
१४:७को िबपिरत हो जसमा आफ्ना जनह लाई यसरी आ ान गिरएको छ, 
“ःवगर् र पथृ्वी, समिु र पानीको महुानह  सजृनहुनेु परमेँ वरको आराधना 

६ दश आज्ञाको  
पिरवतर्न 
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गर।" त्यसको अथर् केवल सनातन सिृ कतार् परमेँ वरको माऽ आराधना वा 
पूजा गनुर् हो अ  कसैलाई होइन। यस अध्यायमा हामीले परमेँ वरको 
व्यवःथा वा दश आ ाको बारेमा अध्ययन गनछ  । त्यसमा िवशेष गरेर 
साबथको बारेमा हेनछ । यगुको अन्तमा हनेु परमेँ वरको व्यवःथालाई 
पिरवतर्न गनर् खोज्ने िविभ  शिक्तह को चलखेल र त्यसले हामीलाई कसरी 
ूभाव पाछर् सो को अध्ययनलाई हामी केवल ःपसर्माऽ गनछौ। 
 

१. ूित ा    

      "जो मािनस शारीिरक ःवभावलाई पोःन होइन तर आित्मक 
ःवभावलाई उचाल्न येशू भी मा रहेर िहँड्दछ त्यसलाई अब पापी भनेर दोष 
लगाइनेछैन|" ( पान्तिरत) भनेर रोमी ८:१मा गिरएको बाचालाई बाइबलका 
धेरै वाचाह मध्ये एक अत्यन्तै महान ्वाचा मा ुपछर्। अगािड जे जे छलफल 
गिरयो यी शब्दह  ती सबैको िनंकषर् भने पिन हनु्छ। रोमी ८ भन्दा अगािड 
पावलले जे-जे भने त्यसलाई बझु्न सकेमाऽ रोमी ८:१मा उल्लेख गिरएको 
ूित ा र आशाको बारेमा राॆोसँग बझु्न सिकन्छ। 

    रोमी ८:१मा उल्लेख गिरएको वचनलाई आत्मसात ् गनर् वा त्यो 
वचनलाई जतन गरेर मनमा रािखरहन रोमी ७:१२-२५लाई बझु्न ज िर छ | 
हेन ुर्होस:् "१२ यसैले त भाइ हो, पापमय ः वभावअनसुार जीउनलाई हामी पापमय 
ः वभावूित बाध् य छैन । १३ िकनिक पापमय ः वभावअनसुार िजउँछौ भने, 

ितमीह  मछ , तर यिद पिवऽ आत् मा ारा शरीरका कायर्ह  ितमीह ले िनमूर्ल 
पार् यौ भने, ितमीह  िजउनेछौ। १४ िकनभने सबै, जो परमेँ वरका आत् माले 
डोर् याइएका हनु् छन ्, ितनीह  नै परमेँ वरका सन् तान हनु ्। १५ िकनभने फेिर 
डरमा पनर्लाई दासत् वको आत् मा ितमीह ले पाएका छैनौ, तर ितमीह ले धमर्पऽु 
हनेु आत् मा पाएका छौ। यसैले जब हामी परमेँ वरलाई  "अब् बा, िपता" भनी 
पकुाछ , १६ त् योचािहँ हामी परमेँ वरका सन् तान ह  भनी पिवऽ आत् माले हाॆो 
आत् मासँग गवाही िदनभुएको हो। १७ र सन् तान ह  भनेता उ रािधकारी पिन 
ह , परमेँ वरका उ रािधकारी र भीं टसँग साझे-उ रािधकारी। उहाँसँग द:ुख 
भोग् छ  भनेता हामी उहाँसँगै मिहिमत पिन हनेुछ ।  १८ म िवचार गदर्छु, िक 
हामीमा जनु मिहमा ूकट गिरनेछ, त् यससँग वतर्मान समयका कं टह  तलुना 
गनर् योग् य छैनन ्। १९ सिृं ट बड़ो उत् कण् ठाले परमेँ वरका पऽुह  ूकट हनेु 
कुराको ूतीक्षा गछर्। २० सिृं ट व् यथर्ताको वशमा पािरयो, त् यसको आफ् नै 
इच् छाले होइन, तर उहाँको इच् छाले, जसले त् यसलाई वशमा पानुर्भयो, यसै 
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आशामा, २१ िक सिृं ट त् यसको आफ् नै िवनाशको बन् धनबाट मकु्त गराइनेछ, र 
त् यसले पिन परमेँ वरका सन् तानको मिहिमत ः वतन् ऽता ूाप् त गनछ। २२ हामी 
जान् दछ , सारा सिृं ट अिहलेसम् म एकसाथ ूसववेदनाको आतर्नाद गिररहेछ। २३ 
सिृं ट माऽ होइन, तर हामी आफै पिन, जसमा पिवऽ आत् माको पिहलो फल छ, 

सन् तानको पमा महण गिरनलाई, अथार्त ् हाॆो देहको उ ारको िनिम् त ूतीक्षा 
गरेर हामी आफै पिन िभऽ-िभऽै आतर्नाद गदर्छ । २४ िकनिक यही आशामा 
हामीले मिुक्त पाएका िथय । अब देिखनेचािहँ आशा त आशा नै होइन। िकनिक 
देखेका कुराको आशा कसले गछर् र?  २५ तर यिद हामी आफूले नदेखेका 
कुराको आशा गछ  भने, धैयर्साथ हामी त् यसको ूतीक्षा गछ ।"      

      पावलले िवशेष गरेर आफ्नो बारेमा हो िक वा िवँ वासीको बारेमा 
चचार् गिररहेकको हो भ े तकर् मा इसाई जगतमा अत्यन्त ठूलो बादिबवाद 
भइरहेका छन ् तर पावलले पापको वाःतिवकताको बारेमा चचार् गिररहेको 
कुरामा कसैको असहमित छैन। जो कोिह पिन वा मै हुँ भ े इसाईह ले पिन 
पावलले उल्लेख गरेको संघषर्मा कुनै न कुनै पमा आफू पिन संलग्न 
भइरहेको अनभुवलाई काल्पिनक भन्दैनन।् आत्मा वा अन्तरिववेक र शारीिरक 
चाहनाको बीचमा घनघोर संमाम कसलाई भएको छैन र? जे गनुर्पछर् त्यो 
नगिरकन जे गनुर्हु  त्यो गनर् कितपय समयमा कितपय वाध्य भएका पिन 
होलान?् याद गनुर्होस,् पावलको िनिम्त परमेँ वरको आचारसिहँता वा दश 
आ ाले िदएको समःया होइन तर आफ्नो शारीिरक पापमय ःवभावले िदएको 
हो। ठीक काम गन इच्छा भएतापिन कितपयह  गलत काम गनर् पिन पगेुका 
होलान?्  येशूमा पनुजीर्वन पाएपिछ पापसँग संघषर् नै गनुर् पदन भनेर पावलले 
चचार् गिररहेका पिन होइनन ्भनेर कसैले भनेपिन परमेँ वरको पिछ लाग्दा के 
गन के नगन भ े खालका ि िवधाह को सामना कसले गनुर् परेको छैन होला 
र? 

   त्यसले गदार् यो ूख्यात बन्दन पावलले उच्चारण गदर्छन,् "म कःतो 
अभागी मािनस! यो मन शरीरबाट मलाई कसले छुट्कारा गलार्?" (रोमी 
७:२४ पान्तिरत)।  तर त्यसको जवाफ उनले येशूमा पाउँछन।् ूत्येक 
िवँ वासी वा येशूभक्त जो पिवऽ आत्माको अगवुाईमा येशूको अनमुह अनसुार 
िहँड्छ त्यसलाई अब दोषी ठहराइदैन वा पापी भनेर त्यसलाई सजाय ँ िदइ  
भ े महान ् ूित ाले मािनसको कहािललाग्दो िःथित वा बन्दनलाई शान्त 
पादर्छ। हो, येशूलाई िवँ वास गन जनुसकैु परमभक्तले पिन अनेक िकिसमको 
आिथर्क, शारीिरक, सामािजक, व्यिक्तगत संङ् घषर् र परीक्षा वा ूलोभनको 
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सामना गनुर् पछर्। पाप भनेको काल्पिनक नभएर वाःतिवक हो। जब 
िवँ वासीह  येशूलाई िवँ वास गरेर उहाँको कदममा िहँड्दछन ्तब परमेँ वरको 
व्यवःथाले देखाउने दोष अब ितनीह मािथ थिुूदैन ब  व्यवःथा अनसुार चल्न 
दयदेिख ितनीह  राजी हनु्छन।् यसरी ितनीह  आत्मामा िहँडेका ठहिरन्छन ्
मानवीय शारीिरक ःवभावलाई उचाल्न होइन। 

   रोमी ८:१ फेिर पढ्नहुोस।् पावलले यहाँ भिनरहेको वचनमा तपाईँको 
कःतो सरोकार छ? रोमी ८:१ िकन हाॆो िनिम्त अद् भतू ूित ा भएको छ? 
 

२. परमेँ वरको व्यवःथा वा दश आ ा र पाप   

      अगािडको बुदँामा हामीले पाप भनेको कुनै मनगढन्ते कुरा नभएर चाहे 
इसाई होस ्चाहे नहोस ्सबैको िनिम्त वाःतिवक नै हो भनेर रोमी ७:१५-२५ 
अनसुार हेर् य । य िप त्यो भन्दा अगािडका पदह मा  पावलले परमेँ वरको 
दश आ ाह  वा व्यवःथाको बारेमा औल्याउँदा पाप भनेको हाॆो जीवनको 
िनिम्त कितको वाधक र हत्यारा हनु ्भनेर देखाइएको िथयो। 

   परमेँ वरको व्यवःथा वा दश आ ाह  र पापको बीचमा के सम्बन्ध 
के सम्बन्ध छ? पावलले रोमी ७:१-१४मा कोही मािनस पिन परमेँ वरको 
व्यवःथा वा दश आ ाह ले मिुक्त पाउन सम्भव छैन भनेर कसरी व्याख्या 
गरेका छन?् हेन ुर्होस:् १ यसकारण अब भीं ट येशूमा भएकाह लाई दण् डको 
आ ा छैन। २ पाप र मतृ् यकुो व् यवः थाबाट मलाई जीवनका आत् माको 
व् यवः थाले भीं ट येशूमा मकु्त पारेको छ। ३ पापमय ः वभावले दबुर्ल पािरएको 
हनुाले व् यवः थाले जे गनर् सकेन परमेँ वरले गनुर्भयो, अथार्त ् उहाँले आफ् ना 
पऽुलाई पापमय शरीरको ः व पमा पापबिलझ पठाउनभुयो। यसरी उहाँले 
पापलाई शरीरमा नै दण् ड िदनभुयो, ४ यस हेतलेु िक व् यवः थाको उिचत 
आवँ यकता हामीमा पूणर् होस ्, हामी जो पापमय ः वभावअनसुार होइन, तर पिवऽ 
आत् माअनसुार चल् दछ । ५ िकनभने पापमय ः वभावअनसुार चल् नेह ले शरीरका 
कुरामा मन लगाउँछन ्, तर आत् माअनसुार चल् नेह ले आत् माका कुरामा मन 
लगाउँछन ्। ६ िकनभने, पापमय ः वभावमा मन लगाउनचुािहँ मतृ् य ुहो, तर पिवऽ 
आत् मामा मन लगाउन ु जीवन र शािन् त हो। ७ िकनभने पापमय शरीरितर 
लागेको मनचािहँ परमेँ वरूित शऽतुा हो। परमेँ वरका व् यवः थाको अधीनमा 
त् यो हुँदैन, न त त् यो किहल् यै हनु सक् छ। ८ पापमय ः वभावको वशमा हनेुह ले 
परमेँ वरलाई ूसन् न पानर् सक् दैनन ्। ९ यिद साँच् चै परमेँ वरका आत् मा 
ितमीह मा वास गनुर्हनु ् छ भने, ितमीह  पापमय ः वभावमा होइन, तर पिवऽ 
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आत् मामा हनु् छौ। तर कुनै मािनसमा भीं टका आत् मा हनुहुनु् न भनेता त् यो उहाँको 
हुँदैहोइन। १० यिद भीं ट ितमीह मा हनुहुनु् छ भने, पापको कारणले 
ितमीह का शरीर मरेका भए तापिन ितमीह का आत् मा धािमर्कताको कारणले 
िजउँदा हनु् छन ्। ११ तर यिद येशूलाई मरेकाबाट जीिवत पानुर्हनेुका आत् मा 
ितमीह मा वास गनुर्हनु् छ भने, भीं ट येशूलाई मरेकाबाट जीिवत पानुर्हनेुले नै 
ितमीह मा वास गनुर्हनेु उहाँका आत् मा ारा ितमीह का मरणशील शरीरलाई पिन 
जीवन िदनहुनेुछ। १२ यसैले त भाइ हो, पापमय ः वभावअनसुार िजउनलाई 
हामी पापमय ः वभावूित बाध् य छैन । १३ िकनिक पापमय ः वभावअनसुार 
िजउँछौ भने, ितमीह  मछ , तर यिद पिवऽ आत् मा ारा शरीरका कायर्ह  
ितमीह ले िनमूर्ल पार् यौ भने, ितमीह  िजउनेछौ। १४ िकनभने सबै, जो 
परमेँ वरका आत् माले डोर् याइएका हनु् छन ्, ितनीह  नै परमेँ वरका सन् तान 
हनु ्।" 

      पावलले यहा ँ के िसकाइरहेका छन ् त्यसमा दईु िनणार्यक 
िवषयबःतहु  छन।् ूथमत: हाॆो िनिम्त परमेँ वरको व्यवःथा समःया 
होइन। परमेँ वरको व्यवःथा "पिवऽ, उिचत वा न्यायपूणर् र असल" छ। तर 
समःयाचािहँ पाप हो जसले हामीलाई मतृ्यमुा लैजान्छ। अक  िबषयचािहँ हाॆो 
पाप र मतृ्यबुाट परमेँ वरको व्यवःथा वा दश आ ाह ले मिुक्त िदन असम्भव 
छ। परमेँ वरको व्यवःथाले पाप र मतृ्यकुो समःयालाई औलँ्याउँछ। अझ 
पाप र  मतृ्यकुो समःयाको वाःतिवकतालाई व्यवःथाले छलर्  पादर्छ। तर 
व्यवःथाले पाप र मतृ्यकुो समःयालाई समाधान गनर् केही उपाय पिन उपलब्ध 
गराउँदैन। 

     केवल बाइबललाई हल्का पमा हेन मािनसह ले माऽ ती 
पदह लाई िलएर परमेँ वरको व्यवःथा वा दश आ ाह  िनलम्बन भयो भनेर 
पावलले भन्दछन ्भनेर िजिकर गदर्छन।्तर त्यो िवचार पावलको िवचारभन्दा 
िबपिरत छ। दश आ ा वा व्यवःथाको गिरमा अब छैन भनेर पावलले  कुनै 
पिन ःथानमा भनेका छैनन ् तर त्यसलाई पालन गनुर्पछर् भनेर 
िसकाउँदछन।्खास पावलको आसय परमेँ वरको व्यवःथा वा दश आ ाले 
मािनसमा नैितकताको पाठ िसकाउने भएकोले त्यो व्यवःथा मािनसको जीवनको 
िनिम्त नभैनहनेु आचारसंिहता हो भ  खोजेका छन|् िकनभने यसले माऽ 
पापको वाःतिवकतालाई औलँ्याउँछ (अथार्त कुनै मािनसले परमेँ वरको 
व्यवःथा मान्दैन वा उसको नीितमा दश आ ालाई ठाउँ िददैन भने उसलाई 
पापको उिचत पिरभाषा पिन थाह हुँदैन न त िववेकले नै पापलाई वाःता 

९२



गछर्)।तर, जब मािनसमा पापको वाःतिवकताको ान हनु्छ तब उसलाई 
ससुमाचारको आवँयकता भएको महससु हनु्छ। परमेँ वरको व्यवःथा वा दश 
आ ाह को बारेमा पावलले आफ्नो धारणा यसरी ःप  पादर्छ, "अब हामी के 
भ े त? के व्यवःथा वा दश आ ाह  पाप हो त? अहँ कदापी होइन! ब  
त्यसको िबपिरत, परमेँ वरको व्यवःथा वा दश आ ाको ान ममा छैन भने 
मलाई पाप भनेको के हो सो थाहा हनेु िथएन। अकार्को लोभ गनुर् भनेको पाप 
हो भनेर मलाई कसरी थाहा हनेु, यिद दश आ ा वा व्यवःथाले "ितमीले लोभ 
नगनुर्" भनेर उल्लेख नगरेको भए?" (रोमी ७:७ पान्तिरत)। 

     रोमी ७:१२-१४ फेिर गिहिरएर पढ्नहुोस।् परमेँ वरको व्यवःथा वा 
दश आ ाह को बारेमा चचार्माऽ पावलले यहाँ गिररहेका छैनन ् तर त्यसको 
आवँयकताको बारेमा पिन कसरी िजिकर गदर्छन?् हेन ुर्होस ्"१२ यसैले त भाइ 
हो, पापमय ः वभावअनसुार िजउनलाई हामी पापमय ः वभावूित बाध् य छैन । 
१३ िकनिक पापमय ः वभावअनसुार िजउँछौ भने, ितमीह  मछ , तर यिद पिवऽ 
आत् मा ारा शरीरका कायर्ह  ितमीह ले िनमूर्ल पार् यौ भने, ितमीह  िजउनेछौ। 
१४ िकनभने सबै, जो परमेँ वरका आत् माले डोर् याइएका हनु् छन ्, ितनीह  नै 
परमेँ वरका सन् तान हनु ्।" 

    याद गनुर्होस ् परमे रको व्यवःथा वा दश आ ाह ले मतृ्यलुाई 
उत्प  गराउँदैन तर पापले गराउँछ। तर मतृ्यकुो समाधान के हो त भन्दा 
त्यसको जवाफ दश आ ामा छैन। तर ससुमाचारमा छ। जो मािनसह  
इसाई ह  र भी ारा मिुक्त पाएका छ  भनेर दावी गछर्न ् ितनीह ले नया ँ
आत्माले भिरएर उहाँको सेवा गनुर् आवँयक छ (रोमी ७:६ पान्तिरत)। 
त्यसको अथर् हामी िवँ वास ारा येशूसँग सम्बन्ध राखेर िजउँछ । उहाँले 
गनुर्भएको काम र उहाँको धािमर्कताले हाॆो मिुक्तले पूणर्ता पाउँदछ| (जनु 
रोमीको पःुतकभन्दा अिघका मूल िवषयबःत ुहनु।्) 
     तपाईँको आफ्नै जीवनमा परमेँ वरको व्यवःथालाई िशरोपर गरेर चल्न 
उहाँको अनमुहको आवँयकता भएको कसरी अनभुव गनुर्भएको छ? 
 
३. पिवऽ िबौामबार शिनबारबाट आइतबार? 

    हामी सेभन्थ डे एडभेिन्टःटह लाई अ  सम्ूदायका इसाई 
िवँ वासीह ले ितमीह  इसाई होइनौ िकनभने परमेँ वरले खारेज गनुर्भएको 
परमेँ वरको व्यवःथा कायमै राखेका छौ भिन हामीलाई भन्दछन|् तर आफ्ना 
सम्ूदायलाई भने अनमुह ूाप् त  भएको हनुाले दश आ ालाई पालन गनुर् पदन 
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भनी उनीह  ठोकुवा गदर्छन।् तर वाःतिवक पमा ितनीह ले अ  नौ 
आ ाह को बारेमा नभिनकन चौथो आ ा खारेज भयो भनेर िजिकर गदर्छन।् 
ितनीह ले खास गरेर त्यो भन्दा पिन सात  िदन िबौामबार वा साबथलाई 
हप् ताको पिहलो िदन आइतबारमा सािरयो भनेर िसकाउँदछन।्जनु येशूको 
पनु त्थानको सम्मानमा सािरएको हो भनेर ितनीह  िवँ वास गदर्छन।् सात  
िदनबाट पिहलो िदन आइतबारमा िबौामबार सािरयो भनेर बाइबलमा एथे  
ूमाणह  छन ्भनेर पिन ितनीह  ढुक् क हनु्छन।् 

   देहायका केही पदह लाई नै िलएर धेरै इसाईह ले परुानो करारको 
सात  िदनबाट आइतबार वा हप् ताको पिहलो िदन नयाँ करारमा पिरवतर्न गिरयो 
भनेर िनधर्क्क़सँग िवँ वास गदर्छन।् जब हामी ती पदह  पढ्दछ  तब हामीले 
यो सोध्न आवँयक छ: िक ती पदह ले हप् ताको सात  िदनमा पिवऽ िबौाम 
िदनलाई मा े चलन आइतबारमा सारेर पिरवतर्न गिरयो िक हप् ताको पिहलो 
िदनमा के भयो भनेर वणर्न माऽ गिररहेको छ? के ती घट्नाह ले परमेँ वर 
सिृ कतार् हनुहुनु्छ भनेर ूमािणत गन सात  िदन पिवऽ िबौामिदनलाई हप् ताको 
पिहलो िदनमा सािरयो भनेर अनमुोदन गरेको छ ? हेन ुर्होस:् 
    यूह ाले यूह ा २०:१९-२५मा बन्द कोठामा चेलाह  के कारण भेला 
भएका िथए भनेर वयान िदन्छन।् के ती पदह ले हप् ताको पिहलो िदनमा 
येशूको आराधना गनर् भेला भएका िथए भनेर बताउँछ त त्यो पिन साँझमा? 
कितपय इसाईह ले हो भनेर िवँ वास गदर्छन।् हेन ुर्होस:् "१९ त् यही िदन, 

अथार्त ् हप् ताको पिहलो िदनको साँझ, जब यहूदीह को डरले चेलाह  ढोकाह  
बन् द गरेर िभऽ बसेका िथए, येशू आएर ितनीह का माझमा उिभनभुयो, र 
ितनीह लाई भन् नभुयो, “ितमीह लाई शािन् त!” २० यित भनेर उहाँले ितनीह लाई 
आफ् ना हात र कोखा पिन देखाउनभुयो। ूभलुाई देखेर चेलाह  अित खशुी 
भए। २१ तब येशूले फेिर ितनीह लाई भन् नभुयो, “ितमीह लाई शािन् त! जसरी 
िपताले मलाई पठाउनभुयो, त् यसरी म पिन ितमीह लाई पठाउँदछु।” २२ अिन 
यित भनेर उहाँले ितनीह मािथ ँ वास फुकेर भन् नभुयो, “पिवऽ आत् मा लेओ। 
२३ जसका पाप ितमीह  क्षमा गछ , ितनीह लाई क्षमा हनु् छ, र जसका पाप 
ितमीह  क्षमा गदनौ क्षमा हनेुछैन।"  २४ येशू आउनहुुँदा बा॑ जनामध् ये एक 
जना, िददमुस भन् ने थोमाचािहँ, ितनीह सगँ िथएनन ्। २५ यसकारण अ  
चेलाह ले ितनलाई भने, “हामीले ूभलुाई देख् य ।”  तर ितनले उनीह लाई भने, 

“जबसम् म म उहाँका हातमा िकलाह का डोब देिख् दन,ँ र िकलाह का डोबमा 
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मेरा औलँा हािल् दन,ँ उहाँको कोखामा मेरो हात हािल् दन,ँ तबसम् म म िवँ वास 
गनछैन।ँ”   

    के लूकाले देहायका पदह मा पिवऽ िबौामबार िदन सात  िदनबाट 
पिहलो िदनमा सािरयो भनेका छन?् हेन ुर्होस:् ूिेरत २०:४-८ "४ तब बेिरया-
िनवासी परुसका छोरा सोपाऽोस, थेसलोिनकेबाट अिरः ताखर्स र िसकन् दस, डबीर्का 
गायस, अिन ितमोथी र एिशयाका तिुखकस र ऽोिफमस ितनको साथ गए। ५ 
ियनीह  अगािड नै पगेुर हामीलाई ऽोआसमा पिखर्रहेका िथए। ६ तब हामीचािहँ 
अखिमरी रोटीको चाड़का िदनह पिछ िफिलप् पीबाट जहाजमा याऽा गरी पाँच 
िदनमा ऽोआसमा ितनीह कहा ँआय , र त् यहाँ सात िदन र ।  ७ हप् ताको 
पिहलो िदनमा जब हामी रोटी भाँच् नलाई जम् मा भय , तब पावलले चािहँ 
भोिलपल् ट जाने इच् छा गरेका हनुाले, ितनीह सगँ मध् यरातसम् म बातिचत गिररहे। 
८ हामी भेला भएको मािथल् लो तलाको कोठामा धेरै ब ीह  िथए।" र ूिेरत 
२:४२-४७ "४२ ितनीह  ूिेरतह का िशक्षा, स ित र रोटी भाँच् न र ूाथर्नामा 
भिक्तसाथ लािगरहन् थे। ४३ हरेकको दयमा भय उत् पन् न भयो, र ूिेरतह ारा 
धेरै अचम् मका काम र िचन् हह  भए। ४४ िवँ वास गनह  जित सबै एकसाथ 
बः थे, र ितनीह का सबै थोक साझा िथए। ४५ ितनीह ले आफ् ना सम् पि  र 
मालसामान बेिचकन जस-जसलाई जे-जे कुराको खाँचो पथ् य  सबैलाई ती 
बाँिड़िदन् थे। ४६ ितनीह  एकै मनका भई मिन् दरमा एकसाथ उपिः थत हनु् थे, र 
घर-घरमा रोटी भाँच् थे, र ितनीह  खशुी र शु  दयले िमलीजलुी खान् थे, ४७ र 
परमेँ वरको ूशंसा गद, र सबै मािनसह बाट शभेुच् छा पाउँदै बः थे। उ ार 
पाउनहे लाई ूभलेु िदनिदनै ितनीह को संख् यामा थिपिदनहुनु् थ् यो।" 

   १ कोरन्थी १६:१-४मा पावलले िवँ वासीह लाई हप् ताको पिहलो िदन 
भेटीह  जम्मा गरेर राख् न ु भनेर आमह गदर्छन।् उनी चाहान्छन ् िक उनी 
आउँदा त्यहाँ भेटीह  जम्मा गनर् समय िनकाल्न नपरोस,् तर के पावलले सात  
िदन शिनबारबाट आइतबारमा आराधना वा िबौामको िदन सािरयो भनेर ती 
पदह ले िसकाउँदछ त? हेन ुर्होस:् "१ अब सन् तह का िनिम् त भेटीको िवषयमा 
गलाितयाका मण् डलीह लाई मैले िदएको आदेशअनसुार ितमीह ले गनूर्: २ 
ूत् येक हप् ताको पिहलो िदन ितमीह  हरेकले आ-आफ् नो कमाइअनसुार केही 
धन छुट् ाएर जम् मा गद राख् नू, तािक म आउँदा भेटी संमह गनुर् नपरोस ्। ३ 
अिन म आएपिछ ितमीह ले चाहेका मािनसह लाई पिरचयपऽ िदएर ितमीह का 
भेटी िलई य शलेम पठाउनेछु। ४ तर म पिन जान ठीक देिखयो भने ितनीह  
मसँग जानेछन ्।" 

९५



    इसाई ूचारक वा बाइबलका िव ान िशक्षकह ले पिन मािथका ती 
पदह लाई िलएर सात  िदन साबथ खारेज भयो र आइतबारको िदनले 
ूाथिमकता पायो भनेर ूमािणत गनर् खोज्दछन।् हप् ताको केही पिहला 
िदनह मा चेलाह  िकन भेला भए भनेर केही कारणह ले बताए बाहेक 
ितनीह ारा सात  िदन िबौामबार साबथलाई पिरवतर्न गरेर पिहलो िदनमा 
सेवा आराधना सािरयो भनेर कुनै पिन पदले पिु  गदन। ती पदह  लेिखएको 
केही शताब्दीपिछ इसाईह ले सूयर्को पूजा गन िदन आइतबारलाई आराधना 
गन िदन भ े ूथा चलाउन थालेका िथए। तर ती इसाईह ले नै ती 
बाइबलका पदह मा नभएका चलनलाई छ भनेर घसुाउन कोिसस गरेको ःप  
हनु्छ। 
 
४. नयाँ करारमा सात  िदन साबथ 

          हप् ताको पिहलो िदन आइतबारलाई नै सात  िदन पिवऽ 
िबौामबारबाट सािरएको भनेर इसाईह ले अगािडको बुदँामा उल्लेख गरेका 
केही पदह लाई िलएर िसकाइएको हामीले हेरय   । तर यथाथर्मा भ े हो 
भने हप् ताको पिहलो िदन साबथको गिरमालाई िलएर नयाँ करारमा उल्लेख 
गिरएको ूत्येक पदह ले त्यस समयका िवँ वासीह ले पालना गरेका िथए 
भनेर पिु  गिरएको पाइन्छ। शु का चेला तथा िवँ वासीह ले दश आ ा 
कायमै भएको  िथयो भनेर ितनीह कै जीवनको िबयाकलापबाट देखाएका 
िथए। 

   येशूले आफ्नो काम शु गनुर्भन्दा पिहले र उहाँको मतृ्यपुिछ पिन 
हप् ताको सात  िदन साबथलाई कसरी पिवऽ ठानेर उहाँले र अ  चेलाह ले 
पालना गरेका िथए भनेर देहायका पदह ले कसरी बताउँछन?् हेन ुर्होस:् लूका 
४:१४-१६ "१४ येशू पिवऽ आत् माको शिक्तमा गालीलमा फकर् नभुयो, र उहाँको 
िवषयको कुरा विरपिरका सबै ठाउँमा िफँिजयो। १५ उहाँले सभाघरह मा िशक्षा 
िदन लाग् नभुयो, र सबैले उहाँको ूशंसा गथ। १६ उहाँ नासरतमा आउनभुयो, 
जहाँ उहाँ हकुर् नभुएको िथयो। उहाँ आफ् नो आदतअनसुार शबाथ-िदनमा 
सभाघरमा जानभुयो, र प  नलाई खड़ा हनुभुयो।" र लूका २३:५५-५६ "५५ 
गालीलबाट उहाँको साथमा आउने ः ऽीह  पिछपिछ गए, र त् यो िचहान हेरे, र 
उहाँको लाश कसरी रािखयो सो देखे। ५६ तब फकर ितनीह ले सगुिन् धत 
िव् य र अ रह  तयार गरे। अिन व् यवः थाको आ ाअनसुार शबाथमा ितनीह ले 
िवौाम गरे।"    
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    येशूसँग रहेका ीह ले आ ा अनसुार साबथमा िबौाम िलए भ े 
कुरालाई सोच्नहुोस ्(लूका २३:५६)। त्यो आ ा िसनैको पहाडमा परमेँ वरले 
ढु ाको पाटीमा लेख् नभुएको दश आ ाह  मध्ये चौथो आ ा हो भ े सिजलैसँग 
बिुझन्छ। त्यसकारण ितनीह ले येशूसँग रहँदा जे जे िसके त्यसले साबथ 
समावेश भएको दश आ ाह लाई वेवाःता गनुर्पछर् भनेर िसकेका िथएनन।् 
वाःतिवक पमा भ े हो भने येशूले आफ्ना चेलाह लाई भ ुभएको िथयो, "यिद 
ितमीह ले मलाई ूमे गछ  भने मेरा आ ाह  पालन गर" (यूह ा १४:१५ 
पान्तिरत)। सात  िदन शिनबारको स ामा आइतबारलाई पिवऽ मा  िनदशन 

िदइएको िथयो भने ती ीह लाई त्यसको बारेमा केही पिन जानकारी िथएन। 

   देहायका पदह  पढ्नहुोस।् ती पदह ले साबथलाई पालन गिररहेको 
ूमाण कसरी िदएको छ? के त्यहाँ हप् ताको पिहलो िदन आइतबारलाई मा पुछर् 
भ  े केही ूमाण िदइएको छ? हेन ुर्होस:् ूिेरत १३:१३-१५ "१३ पावल र 
ितनका साथीह  पाफोसबाट जहाज चढ़ी पामिफिलयाको पगार्मा पगेु, र 
यूहन् नाचािहँ ितनीह बाट छुि एर य शलेम फक। १४ तर ितनीह  पगार्बाट 
िनः केर िपिसिदयाको एिन् टओिखयामा आए, र शबाथमा सभाघरिभऽ गएर बसे । 
१५ अब व् यवः था र अगमवक्ताका पःु तकको पाठ पढ़ेपिछ सभाघरका 
शासकह ले ितनीह कहा ँ यसो भनी पठाए, “ए भाइ हो, तपाईंह िसत 
मािनसह का िनिम् त अतीर्को वचन केही छ भने भन् नहुोस ्।” , ूिेरत १३:४२-
४४ "४२ पावल र बारनाबास सभाघरबाट िनः केर जान लाग् दा आउँदो 
शबाथमा पिन यी कुरा सनुाइदेऊन ् भनी मािनसह ले ितनीह लाई िबन् ती गरे। 
४३ सभा िवसजर्न भएपिछ धेरै यहूदीह  र यहूदी मत मान् ने भक्तह  पावल र 
बारनाबासको पिछ लागे, र ितनीह ले उनीह सगँ बोल् दै उनीह लाई 
परमेँ वरको अनमुहमा रिहरहनू भनी आमह गरे। ४४ अक  शबाथमा झण् डै 
सम् पूणर् सहर परमेँ वरको वचन सनु् नलाई उल् टेर आयो।" र ूिेरत १६:११-१४ 
"११ तब हामीह  ऽोआसबाट जहाजमा चढ़ी सोझै सामोााकेितर गय , र 
भोिलपल् ट िनयापोिलसमा आइपगु् य , १२ र त् यहाँबाट िफिलप् पीमा आइपगु् य , जो 
माकेडोिनयाको ूमखु सहर र रोमी उपिनवेश पिन हो। हामी त् यस सहरमा केही 
िदन बः य । १३ अब शबाथमा सहरको ढोकाबाट बािहर नदी िकनारमा गय , 

िकनिक त् यहाँ ूाथर्ना गन ठाउँ छ भनी हामीले अनमुान लगाएका िथय , र त् यहाँ 
हामी बः य  र जम् मा भएका ः ऽीह सँग बातिचत गनर् लाग् य । १४ अिन 
िथआटीरा सहरकी िनवासी, बैजनी वः ऽको व् यापार गन िलिडया नाउँकी एउटी 

९७



ईँ वरभक्त ः ऽीले हाॆा वचन सिुनन ्। पावलले बोलेका कुरा ध् यानसँग सनूुन ् 
भनेर ूभलेु ितनको दय खोिलिदनभुयो।" 

    मािथका पदह ले साबथलाई हप् ताको सात  िदन शिनबारबाट 
आइतबारमा सािरयो भ े कुनै पिन ूमाण देखाएको छैन। ब  शु का 
िवँ वासीह ले पिन दश आ ाका अ  आ ाह  सरह सात  िदन साबथलाई 
मान्यता िदने चलन कायमै राखेका िथए भ े कुरा ती पदह ले ःप पमा 
औलँ्याउँछ। 

   ूिेरत १६:१३ िबशेष मह वपूणर् छ। िकनभने यहूदीह ले आराधना 
गन शभाघर िसिनगगभन्दा बािहरको पिरवेशमा उल्लेख गिरएको छ। 
िवँ वासीह  नदीको िकनारामा स ित गिररहेका िथए। त्यस ठाउँमा ूाथर्ना 
गन चलन ितनीह ले बसालेका िथए। त्यो िदन सात  िदन साबथको िदनमा 
िथयो। त्यो पिन येशू मरेर पनु त्थान भएको धेरै वषर्पिछ उल्लेख गिरएको 
छ।अक तफर्  सात  िदनबाट पिहलो िदनमा आराधना गनर् पिवऽ िदन भनेर 
पिरवतर्न गिरएको िथयो भ े कुरा त्यस पदले कुनै पिन पमा आभास ्िदँदैन। 

   आइतबारलाई नै साबथ िदन हो भनेर पालन गन इसाई िबँ वासीह लाई 
दोष निदइकन भि भएर सम्झाउन ेउपायह  कुन कुन हनुसक्छन?् 
 
५. हप् ताको सात  िदन साबथलाई आइतबारमा पिरवतर्न गन ठूलो ूयास 

      पाप भनेको के हो भनेर औलँ्याउने वा पिरभाषा िदने परमेँ वरको दश 
आ ाह   पालन  गनुर् पछर् भ े कुरा अझै पिन कायमै छ| (याकूब २:८-१३ 
"८ यिद “आफ् ना िछमेकीलाई आफूलाई झ ूमे गर” भन् ने पिवऽ-धमर्शाः ऽको 
राजकीय व् यवः थालाई साँच् चै पूरा गदर्छौ भनेता असलै गदर्छौ। ९ यिद 
ितमीह ले भेदभाव देखायौ भनेता ितमीह  पाप गदर्छौ, र व् यवः था ारा अपराधी 
ठहिरन् छौ। १० िकनिक जसले सम् पूणर् व् यवः था पालन गछर् तर एउटै कुरामा 
चकु् छ भने, व् यवः थाका सबै कुरामा त् यो दोषी ठहिरएको हनु् छ। ११ िकनिक 
जसले “व् यिभचार नगर ्” भन् नभुयो, उहाँले “हत् या नगर ्” पिन भन् नभुयो। तसथर् यिद 
ितमीले व् यिभचार गदनौ तर हत् या गदर्छौ भने, ितमी व् यवः थाका अपराधी भएका 
छौ। १२ यसकारण ितमीह को बोली र व् यवहार ः वतन् ऽताको 
व् यवः थाबमोिजम न् याय पाउनेह का जः तै होस ्। १३ िकनिक जनु मािनसले 
कृपा गरेको छैन, त् यसको न् याय कृपािवना नै हनु् छ। कृपा न् यायमािथ िवजयी 
हनु् छ)। अचम्म यो छ िक इसाई भनाउँदा धेरै िवँ वासीह ले बाइबलले 
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अनमुोदन नगरेको भएपिन आइतबारलाई नै पिवऽ िदन भनेर िकन मान्दछन ्
त?  

     दािनयल ७ अध्यायमा चार िकिसमका महान ्साॆाज्यह को उदयको 
बारेमा वणर्न गिरएको छ। ितनीह मा बेिबलोन (आधिुनक इराक), िमड-
पिसर्या, मीस र रोम जनु चौथ  र अिन्तम पथृ्वीको साॆाज्यह  हनु।् िवँ वको 
अिन्तम शिक्तशाली साॆाज्यको अिन्तम अवःथामा पगु्दा त्यस राज्यबाट सानो 
िसङ िनःकेर त्यो शिक्तशाली बनेको दािनयलले आफ्नो ःपप् न दशर्नमा देखेका 
िथए (दािनएल ७:८)। त्यो सानो शिक्तशाली राज्य रोमी साॆाज्यको भाग नै 
िथयो तर रोमी साॆाज्यको अिन्तम समयमा उदय भएको िथयो। इितहासलाई 
केलाएर हेदार् त्यो सानो  िसङ रोमन क्याथोिलक चचर् र त्यसको मखु्य अगवुा 
पोप हो भनेर जनाउँछ। त्यो शिक्त पाँ चात्य देश रोमबाट िसधै उठेको िथयो 
र अिहले पिन रोमी साॆाज्यको पतन भएपिन त्यो सानो िसङको िबगिबगी 
अिहले पिन जारी नै छ। सन ्१६००मा इितहासकार थोमस हब्स लेख्दछन,् 
"िवँ वलाई िनयन्ऽण गन त्यो महान ् धािमर्क शिक्त को हो भनेर िनयाल्दा 
पोपतन्ऽ नै हो जनु मिरसकेको रोमी साॆाज्यको भतू हो जो िक रोमी 
साॆाज्यको िचहानमािथ बसेर मकुुट  लगाएर बिसरहेको छ।"-िलिभयथान, 
(अक्ःफोडर्: अक्सफोडर् यिुनभिसर्टी ूसे, १९९६), प.ृ ४६३बाट पान्तिरत। 

    पिवऽ साबथ सात  िदनको स ा आइतबारमा सानर् लगाइयो भ  े
जानकारी पाउन दािनयल ७:१९-२५ले कसरी िसकाउँछ? हेन ुर्होस:् "१९ “तब 
मैले त् यो चौथो जनावरको साँचो अथर् जान् न चाह, जनुचािहँ फलामका दाँत र 
काँसाका नङ् मा भएको अ भन् दा फरक र अत् यन् तै डरलाग् दो िथयो– त् यो जनावर 
जसले आफ् नो िशकारलाई चपाएर खाइिदयो र बाँकी रहेकालाई खु ाले 
कुल् चीिमल् ची पार् यो। २० मैले त् यसको टाउकोमा भएका दश िसङका बारेमा र 
त् यहाँबाट िनः केको अक  िसङको बारेमा पिन जान् न चाह, जसको साम ुती मध् ये 
ितन वटा िसङ झरे– त् यो िसङ जो अ भन् दा ूभावशाली देिखन् थ् यो र जसका 
आखँा र अिभमानपूणर् कुरा गन मखु िथए। २१ जसै मैले हेर, त् यो िसङ पिवऽ 
जनह का िव  लड़ाइँ गदिथयो र ितनीह लाई पराः त गदिथयो, २२ जबसम् म 
ती अित ूाचीन आएर सव च् चका पिवऽ जनह को पक्षमा इन् साफको घोषणा 
गरे, अिन समय आयो जब ितनीह ले राज् य अिधकार गरे  २३ “ितनले मलाई 
यसरी बताए: ‘चौथो जनावरचािहँ पथृ् वीमा देखा पन चौथो राज् य हो। योचािहँ 
अ  राज् यह भन् दा फरक हनेुछ र समः त पथृ् वीलाई कुल् चीिमल् ची पारी 
िनल् नेछ। २४ दश िसङह  त् यस राज् यबाट आएका दश राजाह  हनु ्। 
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त्यससपिछ पिहलेको भन् दा फरक, अक  राजा खड़ा हनेुछ। उसले ितन 
राजाह लाई दबाउनेछ। २५ उसले सव च् चको िव मा बोल् नेछ र उहाँका 
पिवऽ जनह लाई अत् याचार गनछ र ठहर् याइएका समय र व् यवः थाह  फेनर् 
ूयत् न गनछ। पिवऽ जनह  साढ़े ितन वषर्सम् म उसको हातमा सिुम् पइनेछन ्।" 

    दािनएलको पःुतक िहॄू अथार्त ्अरािमक भाषामा लेिखएको  िथयो। 
त्यस भाषामा पद २५को सानो िसङको शिक्तले परमेँ वरको व्यवःथालाई 
पिरवतर्न गनर् खोज्नेछ भिनएको छ। िवँ वको कुन राज्यले परमेँ वरको 
व्यवःथालाई वाःतिवक पमा पिरवतर्न गरे त? इितहासमा सबै कुराह  
धिमिलएको भएतापिन हामीलाई थाहा छ िक रोमको रोमन क्याथोिलक चचर्को 
धािमर्क अगवुा पोपले सात  िदन साबथलाई शिनबारबाट आइतबार सारेका 
िथए। येशूको पनु त्थानभएको केही शताब्दीपिछ रोमन क्याथोिलक चचर्ले 
आइतबार मा े परम्परा शु  गरेको िथयो भने पन्ि  शताब्दीमा रोमन 
क्याथोिलक चचर्को िखलाफमा उठेको बाइबल र बाइबललाई माऽ मा े भ े 
इसाई सधुारबादी आन्दोलनले पिन आइतबारलाई मा े परम्परालाई कायमै 
राखे। त्यो एक् काइस  शताब्दीमा पिन जारी नै रहेको छ। आज जितसकैु 
बाइबललाई माऽ मान्छु भ े ूायजसो सधुारवादी वा ूोटेःटेन्ट इसाईह ले 
हप् ताको पिहलो िदन आइतबारलाई नै साबथ भनेर मान्दछन ्जनु बाइबलको 
िनदशन िबपिरत छ। 

   ूकाश १३:१-१८सँग दािनयल ७:१-८, २१-२५लाई तलुना गदार् 
संसारको अिन्तम यगुमा हनेु घट्नाह लाई झण्डै उःता उःतै पमा िचऽण 
गिरएको छ। हेन ुर्होस:् ूकाश १३:१-१७ "८ र पथृ् वीमा वास गन सबैले त् यस 
पशकुो पूजा गनछन ्, अथार्त ् ितनीह ले, जसको नाउँ संसारको सिृं टदेिख नै 
मािरनभुएका थमुाका जीवनको पःु तकमा लेिखएको छैन। ९ जसको कान छ 
त् यसले सनुोस ्– १० कैदमा जानपुन कैदमा नै जानेछ, तरवारले मािरनेचािहँ 
तरवारले नै मािरनेछ। सन् तह को सहनशीलता र िवँ वास यसैमा छ। ११ 
अिन पथृ् वीबाट िनिः करहेको अक  एउटा पश ुमैले देख। त् यसको पिन थमुाका 
जः तै दईु वटा िसङ िथए, र अिज रजः तै त् यो बोल् दथ् यो। १२ त् यसले पिहलो 
पशकुो उपिः थितमा त् यही पशकुो सारा अिधकार चलाउँदथ् यो, र पथृ् वी र त् यसका 
सम् पूणर् बािसन् दाह लाई पिहलो पशकुो पूजा गनर् लाउँथ् यो, जसको घातक चोट 
िनको भएको िथयो। १३ मािनसका आखँाको अिग आकाशबाट पथृ् वीमा आगो 
झानजः ता ठूला-ठूला िचन् हह  पिन त् यसले गर् यो। १४ पिहलो पशकुो 
उपिः थितमा जनु चमत् कार देखाउने शिक्त त् यसलाई िदइएको िथयो, त् यही ारा 
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त् यसले पथृ् वीका बािसन् दाह लाई बहकायो। तरवारको चोट खाएर पिन जीिवत 
भएको त् यस पिहलो पशकुो सम् मानमा एउटा मूितर् बनाउने हकुुम त् यसले 
ितनीह लाई िदयो। १५ त् यस पिहलो पशकुो मूितर्मा सास हािलिदने अनमुित 
त् यसलाई िदइयो, यस हेतलेु िक पशकुो त् यो मूितर् बोल् न सकोस ्, र त् यस पशकुो 
मूितर्लाई नपजु् नेह  मािरऊन ्। १६ अिन त् यसले साना र ठूला, धनी र गरीब, 

फुक् का र कमारा सबैलाई ितनीह का दािहने हात वा िनधारमा छाप लगाउन 
लायो। १७ त् यो छाप नभईकन कसैले पिन िकनमेल गनर् नपाउने भयो। त् यो 
छापचािहँ त् यस पशकुो नाउँ वा त् यसका नाउँको संख् या हो। १८ बिु म ा 
यसैमा छ: जसको समझ छ, त् यसले त् यस पशकुो संख् या जोडोस ्, िकनिक त् यो 
कुनै मािनसको संख् या हो, र यो संख् याचािहँ छ सय छयस ी हो।" र दािनयल 
७:१-८, २१-२५ "१ बेिबलोनका राजा बेलसजरको पिहलो वषर्मा दािनएल 
आफ् नो ओ ानमा पिल् टरहँदा ितनले सपना र दशर्नह  देखे। ितनले त् यस 
सपनाको सार लेखे। २ दािनएलले भने, “मेरो दशर्नमा राती मैले हेिररहँदा मेरो 
अिग आकाशका चार बतासह ले ठूलो समिुलाई मन् थन गरेका िथए। ३ एक-
अकार्बाट फरक चार ठूला पशहु  समिुबाट िनः के। ४ “पिहलोचािहँ िसंहजः तै 
िथयो, र त् यसका पखेटाह  चीलका जः तै िथए। त् यसका पखेटाह  नच ुड़ँाएसम् म 
मैले हेिररह, र त् यो मािनसजः तै दईु खु ाले उिभने गरी जिमनबाट उठ् यो र 
त् यसलाई एउटा मािनसको दय िदइयो।  ५ “अिन मेरो अिग दोॐो पश ुिथयो, 
जनुचािहँ भालजुः तै देिखन् थ् यो। त् यसलाई शरीरको एकपि बाट उठाइयो, र 
त् यसका मखुका दाँतह का बीचमा तीन वटा करङह  िथए। त् यसलाई यः तो 
आ ा िदइयो: ‘उ   र खानसक् ने जि  मास ुखा!’  ६ “त् यसपिछ मैले हेर, र त् यहाँ 
मेरो अिग अक  पश ु िथयो, जनुचािहँ िचतवुाजः तै देिखन् थ् यो। अिन त् यसको 
िपिठउँमा चराको जः तै चार वटा पखेटाह  िथए। त् यस पशकुा चार वटा 
टाउकाह  िथए, र त् यसलाई शासन गन अिधकार िदइयो।  ७ “त् यसपिछ राती 
दशर्नमा मैले देख र मेरो अिग भय र र डरलाग् दो र अत् यन् तै शिक्तशाली चौथो 
पश ु िथयो। यसका ठूला-ठूला फलामका दाँतह  िथए। त् यसले आफ् नो 
िशकारलाई चकनाचरू पारी खाइिदन् थ् यो र बाँकी रहेकालाई खु ाले कुल् चीिमल् ची 
पाथ् य । अिघका पशहु भन् दा त् यो फरक िथयो र त् यसका दश वटा िसङह  
िथए। ८ “जसै म ती िसङह का बारेमा िवचार गदिथए,ँ मेरो अिग एउटा सानो 
िसङ िथयो, जनुचािहँ ितनीह मध् येबाट उॆकेो िथयो, र पिहलेका िसङह मध् ये ितन 
वटाचािहँ त् यसको साम ुजरैसमेत उखेिलए। मािनसका आखँाजः तै त् यस िसङका 
आखँा िथए, र अह ारी कुरा गन त् यसको मखु िथयो।...२१ जसै मैले हेर, त् यो 

१०१ 



िसङ पिवऽ जनह का िव  लड़ाइँ गदिथयो र ितनीह लाई पराः त गदिथयो, 
२२ जबसम् म ती अित ूाचीन आएर सव च् चका पिवऽ जनह को पक्षमा 
इन् साफको घोषणा गरे, अिन समय आयो जब ितनीह ले राज् य अिधकार गरे २३ 
“ितनले मलाई यसरी बताए: ‘चौथो जनावरचािहँ पथृ् वीमा देखा पन चौथो राज् य 
हो। योचािहँ अ  राज् यह भन् दा फरक हनेुछ र समः त पथृ् वीलाई कुल् चीिमल् ची 
पारी िनल् नेछ। २४ दश िसङह  त् यस राज् यबाट आएका दश राजाह  हनु ्। 
त् यसपिछ पिहलेको भन् दा फरक, अक  राजा खड़ा हनेुछ। उसले ितन 
राजाह लाई दबाउनेछ। २५ उसले सव च् चको िव मा बोल् नेछ र उहाँका 
पिवऽ जनह लाई अत् याचार गनछ र ठहर् याइएका समय र व् यवः थाह  फेनर् 
ूयत् न गनछ। पिवऽ जनह  साढ़े ितन वषर्सम् म उसको हातमा सिुम् पइनेछन ्।" 

    दािनएलले दशर्नमा देखेका पोपको आिधपत्यलाई जनाउने शिक्तको 
ूतीक पिछल्लो रोमको िथयो, त्यसलाई नै उल्लेख गरेर ूकाशको पःुतकमा 
त्यस शिक्त ारा परमेँ वरका ती जनह  सताइने छन ् भिनएको छ। ती 
शिक्तको हकुुम नमानेर पशकुो आराधना नगन िवँ वासीह मािथ िरस 
खन्याइनेछ भनेर ूकाशको पःुतकले देखाउँछ। 

   संसारको अन्तमा मािनसह ले कःको आराधना गदार्रहेछन ्भनेर टु ो 
लगाउने िनणार्यक िदन हप् ताको सात  िदनले बताउने भएकोले ूकाश १४:६,७ 
िबशेष गरेर ७ले र ूःथान २०:११को चौथो आ ाले औलँ्याएको िवषयलाई 
हामीह ले कसरी िलने? हेन ुर्होस:् ूकाश १४:६,७ "६ अिन अक  ः वगर्दूतलाई 
मध् य आकाशमा उिड़रहेका मैले देख। पथृ् वीमा रहने हरेक जाित, कुल, भाषा र 
मािनसलाई घोषणा गन अनन् तको 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।”   
 
उपसंहार:   

शैतानलाई बाइबलमा अिज र, सागन वा पशकुो सं ा िदइएको छ। शैतानले 
नै सागन जःतो भएर ःवगर्मा परमेँ वरसँग यु  गरेको िथयो (ूकाश १२:७)। 
त्यही शैतान जो संसारमा पिन उम प िलएर परमेँ वरका जनह सँग यु  
गदर्छ। परमेँ वरको आ ा पालन गन र येशूको गवाही हनेु परमेँ वरका 
जनह सँग (ूकाश १२:१७ कुनै कुनै नेपाली बाइबलमा यो वाक्य हटाइएको 
छ) शैतान र उसका मितयारह ले लडाईँ गछर्न।् शैतानले आफ्नो भाऊ 
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खोजेर सारा जगतले उसलाई पूजा गरेको ऊ चाहन्छ| (ूकाश १३:१-४ "१ 
समिुबाट एउटा पश ु िनिः कआएको मैले देख, जसका दश वटा िसङ र सात 
वटा िशर िथए। त् यसका िसङमा दश वटा मकुुट िथए, र त् यसका िशरमा 
ईँ वर-िनन् दाको नाउँ िथयो। २ मैले देखेको त् यो पश ु िचतवुाजः तै िथयो, 
त् यसका खु ाह  भालकुा जः ता िथए, र त् यसको मखु िसंहको जः तो िथयो। 
त् यस अिज रले त् यस पशलुाई आफ् नो शिक्त, आफ् नो िसंहासन र ठूलो अिधकार 
िदयो। ३ त् यसको एउटा िशरमा चािहँ घातक चोट लागेको जः तो देिखन् थ् यो, 
तर त् यसको चोट िनको भयो। अिन सारा पथृ् वी छक् क परेर त् यस पशकुो 
पिछपिछ लाग् यो। ४ मािनसह ले अिज रको पूजा गदर्थे, िकनिक त् यसले 
आफ् नो अिधकार पशलुाई िदएको िथयो। ितनीह ले यसो भन् दै पशकुो पूजा 
गरे, “यो पशजुः तो अ  को छ? यसको िव मा को ल  न सक् ने?” )। 
त्यसकारण ःवगर्मा शैतानले शु  गरेको यु लाई यस संसारमा पिन ऊ जारी 
राख् न खोज्दछ। शैतानले लडाईँ गन मूल िवषयबःत ु नै परमेँ वरको 
व्यवःथाको िब  हो। "चौथो आ ाले परमेँ वरलाई ःवगर् र संसारको 
सिृ कतार् भनेर खलुा पमा ूकट गदर्छ। सिृ कतार् सनातन परमेँ वर र सिृ  
गिरएका तर देवी देवता भनेर दावी गन िमथ्या देवताह को बीचमा फरक 
देखाउने मूल सऽु नै साबथ आ ा हो। पिवऽ पािरएको सात  िदन साबथ 
परमेँ वर नै सिृ कतार् हनुहुनु्छ भनेर धरोहरको पमा ूमािणत भएर खडा 
भइरहेको छ। छ िदन काम गरेर त्यस िदन िबौाम िलन पिन परमेँ वरले 
मािनसह लाई आ ा िदनभुएको छ। परमेँ वर नै जीवनको ॐोत हनुहुनु्छ भनेर 
सारा मानव जगतले िदमागमा राखून ्र त्यस िदनलाई ौ ा राखेर परमेँ वरको 
आराधना गरोस ्भ े हेतलेु हप् ताको अ  िदनह बाट त्यो िदन अलग रािखएको 
हो। तर मािनसह ले गनुर्पन सिृ कतार् परमेँ वरूितको िन ालाई शैतानले 
बहकाइिदइरहेको छ। (येशूलाई िवँ वास गरे पिुगहाल्छ िन दश आ ाको चासो 
िकन राख् न ु पर् यो र?) भनेर मािनसह लाई परमेँ वरको आ ालाई नमा  
शैतानले भरमग्दरु ूयास गिररहेको छ। त्यसकारण शैतानले िवशेष गरेर 
परमेँ वर नै सिृ कतार् हनुहुनु्छ भनेर औलँ्याउने चौथो आ ाको िब मा आफ्नो 
ूयास केिन्ित गदर्छ।"-एलेन जी ाइट, द मटे कन्ऽोभसीर्, प.ृ ५३,५४बाट 
पान्तिरत। 

    परमेँ वर ःवगर् र पथृ्वीका सिृ कतार् हनुभुएकोले नै हामी उहाँको 
उपासना गदर्छ । हप् ताको सात  िदन शिनबार उहाँ सिृ कतार् हनुहुनु्छ भ  े
आधारशीला हो। परमेँ वर सिृ कतार् हनुहुनु्छ भ े िचन्ह सात  िदन िबौामबार 
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सिृ को शु देिख नै िदइएको हो (उत् पि  २:१-३)। परमेँ वरको अिधकार र 
सावर्भौमस ालाई जनाउने साबथ िदनलाई शैतानले हमला गिररहने कुरालाई 
हामीले आ यर् मा ुहु । सात  िदन साबथले परमेँ वरको पिरचयलाई 
देखाउनेभएकोले नै शैतानले त्यस िदनको गिरमालाई खतम गनर् इसाई 
भनाउँदाह कै ूयोग भइरहन ु द:ुख लाग्दो कुरो हो। संसारको अन्तमा 
परमेँ वरका जनह  हनेुछन ्जसले उहाँको ूित ालाई कायम गरेर उहाँूितको 
िन ामा अिडग भएर बःदछन।् ितनीह ले परमेँ वर नै आराधनाको योग्य 
हनुहुनु्छ भनेर औल्याउने हप् ताको सात  िदनमाऽ नभएर दश आ ाको सम्पूणर् 
आ ाह को आत्मसात ्गनछन।् 
 

िचन्तनमनन:  
अ.  पापको वाःतिवकताको बारेमा चचार्चािहँ गछर्न ् तर 

परमेँ वरको दश आ ाचािहँ खतम भयो भनेर िसकाउने इसाई 
िवँ वासीह को समःया के हो? ितनीह को तकर् मा ितनीह  
नै मेल नखाइरहेको िवषयलाई कसरी औलँ्याउने? 

आ.  हप् ताको सात  िदन साबथको स ा आइतबारलाई नै पालन 
गनुर्पछर् भनेर िजिकर गन इसाईह सगँ तपाईँले कसरी तकर्  
गनुर्भएको छ? कःतो खालको तकर्  तपाईँले उपयोग गनुर्भयो 
र त्यो कितको ूभावकारी छ? हप् ताको सात  िदन साबथ 
पालन गनुर् भनेको कामबाट मिुक्त पाउन खोज्न ु हो भनेर 
िववाद गनर् खोज् ने इसाईह लाई तपाईँले कसरी िच बझु्दो 
तिरकाले सम्झाउने? 

इ. जब हामी अ सँग साबथ र अिन्तम समयमा हनेु घट्नाह को 
बारेमा चचार् गछ  "पशकुो छाप वा आइतबारलाई पिवऽ िदन 
मा  े िवषयह , आदेश वा  िजिकरलाई अझसम्म पूणर् पमा 
कायार्न्वयन भएको छैन भनेर जा  ुिकन ज री छ? 
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कथा  ६ 

सम्बन्ध जोड्न ु

डािलर्न ्िथसन, ४५ 

अलबटर् क्यानाडा 
    

क्यानाडाको अलबटर् ूान्तमा रहेको सेभेन्थ-डे एडभेिन्टःट मामावी 
आटोःकेटन नािटभ ःकूल जनु ःथानीय बािसन्दाह को लािग खोिलएको िथयो, 
त्यहाँ पढ्ने एक जना आिसयस भ े आठ कक्षाको िव ाथीर्को मैले काम शु  
गरेकै वषर्मा मतृ्य ुभएको िथयो। ऊ रक्सी खाने दवु्यर्सनमा फसेको िथयो। 
रक्सीको सरुमा ऊ घरबाट बािहर गएको बेलामा एउटा कारले उसलाई 
ठक् कर िदएपिछ ऊ त्यही ँमरेको िथयो। त्यस िदन िबहान मलाई सा॑ै नमजा 
लािगरहेको िथयो। त्यो िदन पिन िव ाथीर्को मतृ्य ुभएकोले ःकूल बन्द भएको 
िथयो। मैले काम गनर् थालेको दोॐो वषर्मा पिन अक  िव ाथीर्को मतृ्य ुभयो। 
ृािन्सस बफालो भ े त्यो िव ाथीर् एकदम ठूलो िजउको िथयो। तर ऊ 
भलाद् मी र मायाल ु िथयो। मोटर पाकर्  गन ठाउँमा ऊ आफ्नो साथीसँग कुरा 
गद िथयो त्यितनै बेला  अचानक एउटा साइभरले सम्हाल्न नसकेको कारले 
उसलाई कुल्चेको िथयो। 

    ती दईु िव ाथीर्ह को मतृ्यलेु मलाई ज्यादै शोिकत बनाएको िथयो। 
ती केटाह को अन्त्ये ीमा मैले आखँाबाट आश ु रोक्न खोजेको िथए।ँ म 
िशक्षक भएको नाताले ती केटाह सँग मेरो राॆो सम्बन्ध िथयो। यिद म रोए 
भने म आफैलाई रोक्न सिक्दन भनेर मलाई थाहा िथयो।त्यितनै बेला मेरो 
शरीर कक्र्याक कुबुक  भयो म त िबःफोट हनु लागे जःतै भएको िथए।ँ 

    अन्त्य ीको समयमा मेरो मनमा नानाथरी ूँ नह  उिब्जरहेका िथए। 
ती केटाह मा मैले कःतो ूभाव पार होला भ े कुराले मलाई सताइरहेको 
िथयो। के ःकूलबाट ितनीह ले परमेँ वरपको ूमेलाई बझेु त? के हामीले 
ितनीह लाई पयार्  िसकाय  त ? के ितनीह ले मन बेलामा परमेँ वरसँग 
पकुार गरे? ती केटाह को असमाियक मतृ्यलेु गदार् ूत्येक िदन 
िव ाथीर्ह लाई येशूकहाँ ल्याउन ु पन कुराको याद मलाई आइरहेको िथयो। 
ितनीह को सम्बन्ध येशूसँग भएको म चाहान्थे, तािक ितनीह को जीवनमा 
पिरवतर्न आओस।् िशक्षक भएको हैिसयतले मेरो ूयासको पिरणाम सध त 
देिख्दन तर कता कता मेरो मनमा आशाचाही ँपल्हाएको िथयो। 
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     एक पटक अिृकाको मोजािम्बकमा अनाथालय खोल्न आसासँग काम 
गनर् गए।ँ मेरो ितन कक्षाका िव ाथीर्ह लाई म कहाँ जान्छु र के गनछु भनेर 
उत्सकुसाथ बताएको िथए ँर मेरो स ामा अक  िशक्षक आउनेछन ्भनेर  मैले 
भनेको िथए।ँ एक जना िटयन्सा भ े सानी छाऽाले त मैले ःकूलै छोड्न 
लागेको भ े ठािनन।् उनलाई धेरै नरमाइलो लागेको रहेछ र उनले गनुासो 
गिरन ् अिन हेडसरको अिफसमा उनलाई बोलाइयो। ःकूलमा िकन गनुासो 
गरेकी भनेर हेडसरले सोध्दा उनले भावकु भएर भिनन,् " िबछोड हुँदा के 
हनु्छ भनेर तपाईँलाई थाहा छैन र?"तर हेडसर कोठाबाट बािहर िनःकेर 
हाँसे। एउटी सानी छाऽाले कःतो ठूलो मान्छेले जःतो भावकु कुरा गरेकी, 
भन्दै मन खोलेका िथए। 

     मैले अनमुान गरे अनसुार नै िटयन्सा िथइन।्मैले उनलाई त्याग भनेर 
उनी द:ुख मान्दै क्लासमा सकु्क-सकु्क गद िथइन।् उनी र मेरो बीचमा केही न 
केही भावनात्मक सम्बन्ध िथयो, म क्लासमा नहुँदा उनलाई मैले छोड भ े 
लाग्दो रहेछ। 

    जब म मोजािम्बकमा काम सकेपिछ त्यही ःकूलमा फेिर फकर आए ँ
तब ःकूलको हेडसरले मलाई फोन गरेर भने "एक जना िव ाथीर्ले तपाईँसँग 
कुरा गनर् चाहेकी िछन।्"  साच्चै नै उनी िटयन्सा नै िथइन।् 

    "हेलो? तपाईँ किहले ःकूलमा फकर आउनहुनेुछ?" िटयान्साले 
मलाई सोिधन।् "भोिल" भनेर मैले जवाफ िदए।ँ "हनु्छ" भनेर उनले 
भिनन।्त्यसपिछ उनलाई आनन्द भएको िथयो िकनभने हामीह को सम्बन्ध 
पनुःथार्िपत भएको िथयो। 

   सबै िशक्षकह ले िव ाथीर्ह सँग कुनै न कुनै पमा भावनात्मक 
सम्बन्ध गासेका हनु्छन ् र ितनीह ले दैिनक पमा हामीलाई नदेख्दा 
ितनीह को मन अधँ्यारो हनु जान्छ। 

   गत वषर् सन ्२०१६मा ितन कक्षाका िव ाथीर्ह लाई मैले बुसमा 
मनुर्भएको येशूको बारेम िसकाउँदा सबै िव ाथीर्ह  चपुचाप भएका िथए। 
कसैले त्यःतो ूमे गरेको थाहा पाएपिछ ितनीह को अनहुारमा आ यर्का 
रेखाह  कोिरएका िथए। आफ्नो छोराको िनिम्त भन्दा अ  कसैको िनिम्त मनुर् 
मलाई सिजलो हनु्छ भनेर मैले ितनीह लाई भनेको िथए।ँ "परमेँ वरले 
ितमीह लाई यःतो धेरै माया गनुर्हनु्छ िक ितमीह को िनिम्त उहाँले आफ्नै 
पऽुलाई त्याग्नभुयो।" मैले ितनीह लाई भन। एक जना िव ाथीर्ले त अचम्म 
मान्दै सोधे "हो र? मेरो िनिम्त उहाँ मनुर्भयो?" जब बालबािलकह लाई 
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सम्हाल्ने घरका दाज ु र िददीह  आ-आफ्नो घरमा आए, तब एक जना 
छाऽाले घरमा कोलाहलको सामना गनुर्परेको िथयो। उनकी कान्छी बिहनीलाई 
घरबाट बािहर अक घरमा रािखएको िथयो र उनको आमाले उनलाई फकार्उन 
खोजेकी िथइन।् पिहलो कक्षाका िव ाथीर्ह लाई िचन्ता लागेको िथयो। केही 
िव ाथीर्ह ले त उनलाई िजःक्याउन थाले। एक िदन ती छाऽा क्लासबाट 
बािहर रोइरहेकी िथइन ् र के भयो भनेर मैले सोध। "क्लासका साथीह ले 
मेरी बिहनीलाई मरे" भनेर उनले भिनन।् के उनीसँग म ूाथर्ना गनर् सक्छु िक 
भनेर मैले भने। उनको हात समातेर मैले उनको बिहनीको िनिम्त ूाथर्ना 
गर। ूाथर्ना पिछ मैले उनलाई भन, "ितॆो बिहनी येशूको हातमा िछन।् 
ितमीलाई हलकुो भइरहेको छ?"  उनलाई सारा बोझ उनको काँधबाट झरेको 
जःतो लागेको िथयो नभन्दै बािहर गएर अ सँग खेल्न थािलन।् 

   िशक्षक भएकै कारणले यःता धेरै क्षणह  आउँछन ्जहाँ येशूको ूमेलाई 
देखाउन सक्छ । साना साना भाइबिहनीह लाई येशूकहाँ म ल्याउन चाहन्छु। 
अनन्त जीवनको बारेमा ूभाव पन काममा म चकु्न चाहा । 

‐  डािलर्न ् िथइसनले आन्ि ु मेकचेःनीलाई भनेको आधारमा तयार 
पािरएको  तथा हो 

 

क्यानाडाको बारेमा थप जानकारी: 
अ)  उ र अमेिरकी समिु तथा खोलामा रहने िबभर क्यानाडाको राि य 

जनावर हो। 

आ) क्यानाडाको अलबटार् भ े ूान्त ५० वषर्देिख मसुारिहत क्षेऽ भएको छ। 

इ)  िवनीिपग भ े भालकुो वच्चा क्यानाडाबाट लन्डनको िचिडयाखानामा सन ्
१९१५मा लिगएको िथयो। एक जना िबःटोफर रिबन िमल्न भ े 
केटालाई त्यो भाल ु यःतो मन परेको िथयो िक िचिडया खानामा त्यस 
िवनी नाउँ गरेको भाललुाई हेनर् बारम्बार जान्थे। उनको त्यो चाखले 
उनको बबुा एए िमल्नलाई ूरेणा जाग्यो र िविन द पहु भ े कथाह  
लेखेका िथए। 

ई) सन ् २०१० को िवन्टर औलोिम्पकमा क्यानाडाले धेरै सनुको तक्मा 
िजतेको िथयो। 

उ)  क्यानाडाको कुवेक शहरमा होटेल द ग्लान्स छ जहाँ ४०० टन बरफ र 
१२,०० टनको बरफले ूत्येक वषर् त्यस होटेलको िनमार्ण गिरन्छ। 
ूत्येक वषर् त्यो होटेल पिग्लन्छ र अक  वषर् फेिर बनाइन्छ। 

३
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