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1 पववत्र दिि पि लोकविय बििा 
ख्रीन्ष्टयि गिे धेरै समूह को, वस्तनतः सिै केही बििा वा पववत्र दिि पालि। 

तपाईं परमेश्वरको पववत्र दिि वा शैतानिक बििा पालि गिनपुरु्? 

यो एउटा सन्जलो जवाफ सन्जलो प्रश्ि जस्तै िेखिन्र्। र ववभिन्ि िीडलाई सट्टा िाइिल ववश्वास गि ु
इच्र्न क ती लाथग, यो र्। 

कहााँिाट पववत्र दिि र बििा आयो? नतिीहरूले िाइिल आउि वा परभपरागत मूनतपूुजक / शैतानिक 
अवलोकि गि ुसभिन्न्धत र्? 

के तपाईं मसीही हनिनहनन्र् ििेर ववश्वास गिनहुनन्र् ििे, तपाईं सााँच्चै के दिि, यदि कन िै पनि, राख्न र ककि 
िाहा र्? 

यो र्ोटो पनस्तक वावषुक िाइिलीय पववत्र दिि मा कें दित र अरूलाई पालि ििेर वावषुक बििा केही 
जािकारी र्। 

विि र्न ट्टी 

वेब्लस्टर गरेको शब्लिकोश अिनसार, ववश्व र्न ट्टी पनरािो िेखि मूल आए अंगे्रजी hāligdæg। मान्रे् अि सोच्ि 
जस्तो के िावजनि, कक अवथध वास्तवमा समय िन्ि पववत्र दिि चाहिनिएको एक - र्न ट्टी र् मतलि थिएि। 

निस्सन्िेह, सिै 'बििा' धाभमुक पववत्र दिि रूपमा अभिपे्रररत थियो। रान्ष्िय बििा आवश्यक धाभमुक मानिन्र् 
थिए रै्ि, र येशू पनि स्पष्ट एक वा ती िढी (यूहन्िा 10: 22-23) अवलोकि। 

(: 41-42; 22: लूका 2 7-19) को रूपमा टाढा येशूले जान्र् रूपमा िाइिल ववशेष उहााँले िाइिलीय पववत्र दिि 
र यस्तो निस्तार रूपमा चाडहरूमा अवलोकि कक रेकड,ु को िोज (यूहन्िा 7: 10-26), र आखिरी महाि ्दिि 
(यूहन्िा 7: 37-38; 8: 2)। ियााँ नियममा निस्तार रािि येशूको पे्रररतहरूलाई अंक (1 कोररन्िी 5: 7), 

अिभमरी रोटी को दिि (पे्रररत 20: 6; 1 कोररन्िी 5: 8), पेन्न्तकोसमा (पे्रररत 2: 1-14), तनरही र ( cf. लेवी 23: 

24,33-37; पे्रररत 18:21; 21: 18-24; 28:17), र प्रायन्श्चतको (को दिि पे्रररत 27: 9)। 

िाइिल कदह्यै येशूले ि त पे्रररतहरूले मूनतपूुजक रोमी अवलोकि कक व्यन्क्तहरूलाई जस्तै धाभमुक बििा 
अवलोकि ििेर िेिाउाँर्। यद्यवप, आफ्िो धमु रूपमा ख्रीन्ष्टयि िािी गिे िनपै्र िाइिल िादहर स्रोतिाट 
आउिे धाभमुक बििा को संस्करण पालि। 

नतिीहरूले पालि गिनपुरु्? 



सिै िेशका जानतहरूलाई परमेश्वरको पववत्र दिि राख्न वा िडेरी र ववपवत्तहरूका ववषय हनिेर् जि समय 
आउिेर् ििी िाइिलले अगमवाणी (जकररया 14: 16-19)। कक मामला िएकोले, तपाईंले यनत अि के 
गिनपुरु् कक ववचार हन ाँिैि? 

कृपया कन्भतमा िनई पटक आफ्िो संपूणतुा मा यो पनस्तक पढ्ि। केही आपवत्त केही िाइिल शो यो भित्र 
सभिोधि गिै िारेमा उठाएको र् कक। एक डिल-पढ्िे आषा तपाईं सक्र् िप गभिीर प्रश्िहरूको जवाफ 
हनिेर्। 

कृपया सााँच्चै िनला मि यो ववषय अध्ययि गि ुप्रयास गिनहुोस।् हामी पूवाुग्रह आत्माले यी वावषुक पववत्र 
दिि कन िै पनि प्रस्तननत हेि,ु यो ववरुद्ध हाम्रो होभसयार रै्िि ् ििे, सिै मानिसहरूलाई प्राकृनतक 
र्। िाइिल, "उहााँले, एक कन रा जवाफ जसले यो सनन्िनहनन्र् अनि उहााँलाई मूितुा र लाज र्  ििेर 
(दहतोपिेश 18:13) त्यसैले यहााँ यी कन राहरू त ििे (पे्रररत 17:10 हेि ुपनरािो को जस्तै हनि भसकाउाँर् -11)। 

त्यसकारण िनला मि, हाम्रो आफ्िै तररका िन्िा िढी सत्य इच्र्ा परमेश्वरको पववत्र र पववत्र शब्लि अनि 
कांप संग, परमेश्वर र उहााँको इच्र्ा, पूवाुग्रह मनक्त हृियले इच्र्न क पेश्की मा गरौं, (यशैया 66: 2), 

परमेश्वरको सोध्ि िम्र िई उहााँको पववत्र आत्माको नििेशि लाथग। र यो, प्राििुापूवुक अधीिमा, इच्र्न क, 

अझै होभसयार र चिािो मिोववृत्त मा, यस ववषयमा अध्ययि - सिै कन रा साबित (cf. 1 थिस्सलोनिकी 5:21 

KJV / DRB)। 

परमेश्वरको समारोह र पववत्र दिि 

तपाईं परमेश्वरको चाडहरूमा िाइिल मा सूचीिद्ध र्ि ् ििेर िाह थियो? जिकक यो साधारण अिमुा 
हनिनपरु्, धेरै यो त र् िन्िे महसनस रै्ि, ि त कहााँ नतिीहरूलाई पि मा फेला पाि।ु 

यसिाहेक, नतिीहरूलाई एक मनद्िा नतिीहरूले अथधकांश मानिसहरू अि प्रयोग िन्िा फरक पात्रोमा 
आधाररत र्ि ्िन्िे र्। परमेश्वरको पात्रो मूलतः एक चंि-सौर र्। तपाईं राम्रो, परमेश्वरको पववत्र दिि को 
समय िनझ्ि जााँच िादहर िाइिलीय पात्रो र रोमि पात्रोको निभि तनलिा चाटु मित गि ु(नतिीहरूले प्रत्येक 
वषु मा िै रोमि पात्रो दिि थगर रै्ि): 

जहााँसभम परमेश्वरको पववत्र दिि रूपमा, पदहलो एक एक प्रोटेस्टेन्ट र क्यािोभलक अिनवाि िनवै िेिाउाँ िै 
उत्पवत्तको पनस्तकमा सन्ििु सनरु गरौँ: 

14 त्यसपनर् परमेश्वर, "आकाश मा रोशिी रात िेखि दिि अलग हनि त्यहााँ गरौं। नतिीहरू संकेत 
हनिेर् र धाभमुक चाडहरूमा, दिि, र वषु थचिो िताउिनियो। (उत्पवत्त 1:14, परमेश्वरको वचि 
अिनवाि, GWT) 

14 परमेश्वरको स्वगकुो ि्ट मा हनि त्यहााँ गरौं रोशिी रात िेखि दिि वविाजि, र नतिीहरूलाई 
चाडहरूमा, दिि र वषु संकेत गरौं, िन्िनियो। (उत्पवत्त 1:14, ियााँ यरूशलेम िाइिल NJB) 



दहबू्र शब्लि पि 14 मा 'mowed एक धाभमुक पवु िनझाउाँर्। 

(पववत्र दिि सगं एक आधननिक रोमि पात्रो यो पनन्स्तका अन्त मा िेिाइएको र्।) 

 

के तपाईं िाइिल यसको पदहलो पनस्तक धाभमुक चाडहरूमा अन्स्तत्व िारेमा कन रा िाह थियो? िजिको 
पनस्तक पनि परमेश्वरले चन्ि ककि गरे यो मूलतः र् पनन्ष्ट गरु्: 

19 उहााँले चाडहरूमा थचिो चन्ि गरे (िजि 104: 19, मसीही मािक िाइिल) 

यो कन रा तपाईंले पदहले सनिेका र्? 

परमेश्वरले  आकाश मा रोशिी  राखिएको िन्िे थचिो थिए धाभमुक चाडहरूमा के हनि?् 

मदहिा       िम्िर लम्िाइ   िागररक जस्त ै 

Abib/Nisan  1  30 दिि   माच ु- अवप्रल 

Ziv/Iyar   2 29 दिि   अवप्रल - सक्र् 

Sivan/Siwan  3  30 दिि   सक्र् - जनि 

Tammuz  4  29 दिि   जनि - जनलाई 

Av/Ab   5  30 दिि   जनलाई - अगस्ट 

Elul   6  29 दिि   अगस्ट - सेप्टेभिर 

Ethanim/Tishri 7  30 दिि   सेप्टेभिर - अक्टोिर 

Bul/Cheshvan  8  29 वा 30 दिि  अक्टोिर - िोिेभिर 

Kislev   9  30 वा 29 दिि  िोिेभिर - डडसेभिर 

Tevet   10  29 दिि   डडसेभिर - जिवरी 

Shevat   11  30 दिि   जिवरी - फेब्रनअरी 

Adar   12  30 दिि   फेब्रनअरी - माच ु

(िाइिलीय 'र्लांग वष'ु मा पनि अडार 2 िनिन्र् अको मदहिा र्)  

 



िैर, सिै पववत्र दिि (mowed ') सूचीिद्ध र केही रोशिी उ्लेि गररएका र्ि ्जहााँ िाइिल मा एक ठाउाँमा 
र्। 

यो धेरै इच्र्ा िेवास्ता कक, वा आफ्िो संपूणतुा मा िरू गरेको र् निष्कषुमा पनग्ि िाइिल को एक िाग 
हो। निभि ियााँ अमेररकी िाइिल (NAB), एक रोमि क्यािोभलक अिनवाि िेखि िेिाइएको र् (यस NAB 

के पि अमेररका िावजनि सिैिन्िा प्रोटेस्टेंट नतिीहरूले के र पालि रै्ि दिि को धेरै सन्ििुमा रोम को 
चच ुपालिा रूपमा तलको प्रयोग गररन्र्): 

2 ... निभि जो तपाईं पववत्र दिि िोषणा गिेर् परमप्रिन, को पवुहरुलाई र्ि।् यी मेरो चाडहरूमा 
हो: 

3 काम र् दििको लाथग गररि सक्र्; तर सातौं दिि पूरा आराम, एक िोषणा पववत्र दिि को एक 
ववश्राम र्; तपाईं कन िै काम गिन ुपरु्। जहााँ िास यसलाई प्रिनको ववश्राम र्। 

4 यी परमप्रिन, पववत्र आफ्िो उथचत समयमा तपाईं िोषणा गिेर् कन ि दिि को पवुहरुलाई 
र्ि।् 5 परमप्रिनको निस्तार सााँझ मा, पदहलो मदहिाको चौधौँ दिि परु्। 6 यो मदहिाको पन्रौँ दिि 
अिभमरी रोटीको प्रिनको िोज र्। सात दिि लाथग अिभमरी रोटी िािन परु्। 7 तपाईं एक िोषणा 
पववत्र दिि हनिेर् यी दिि को पदहलो मा; तपाईं कन िै िारी काम गिन ुपरु्। (लेवी 23: 2-7, NAB) 

15 ववश्राम, जो मा तपाईं उचाइमा लाथग ्याउि दिि, तपाईं सात पूण ुसप्ताह गणिा गिेर् पनर् 
दिि सनरु; 16 तपाईं दिि सातौं हप्ता पनर्, पचास दिि गणिा गिेर्। (लेवी 23: 15-16, NAB) 

24 ... तपाईं एक ववश्राम िााँकी, एउटा ररमाइन्डर, एक िोषणा पववत्र दिि रूपमा तनरहीको आवाज संग 
हनिेर् सातौं मदहिाको पदहलो दििमा; (लेवी 23:24, NAB) 

26 परमप्रिनले मोशालाई िन्िनियो: 27 अि यो सातौं मदहिाको िशौं दिि प्रायन्श्चतको दिि हो। तपाईं 
एक िोषणा पववत्र दिि हनिेर्। नतमीहरू िम्र र परमप्रिनले एक प्रस्ताव गिेर्। 28 यो दिि मा तपाईं 
यो प्रायन्श्चतको, प्रायन्श्चत्त परमप्रिन, तपाईंको परमेश्वरको सामन तपाईं को लाथग ििाएको र् जि 
को दिि र्, ककिििे कन िै पनि काम हन ाँिैि। आफूलाई यो दििमा िम्र िगिे 29 ती मानिसहरूले िेखि 
िन्ि कटौती गररिेर्। जो कोहीले यो दििमा कन िै पनि काम गरु् 30 ििे, म मान्रे् को िीचमा िेखि 
व्यन्क्तको हट्िेर्। 31 तपाईं कन िै काम गिन ुपरु्; यो तपाईंको पनस्तामा िर एक सिैव ववधाि तपाईं 
िास जहााँ र्; 32 यो तपाईं को लाथग पूण ुआराम को एक ववश्राम र्। नतमीहरू िम्र परु्। मदहिाको 
िवौं को सााँझ मा सनरु, तपाईं सााँझ गि ुसााँझ िेखि आफ्िो ववश्राम पालि गिेर्न । 

33 परमप्रिनले मोशालाई िन्िनियो: 34 इस्राएलीहरूलाई िन्िनहोस:् यो सातौं मदहिाको पन्रौँ दिि सात 
दिि लाथग जारी गिेर् जो प्रिनको िूि को िोज र्। 35 पदहलो दििमा, एक िोषणा पववत्र दिि, 

तपाईं कन िै िारी काम गिन ुपरु्। 36 सात दिि लाथग तपाईं परमप्रिन एउटा प्रस्ताव गिेर्न , र आठौं 



दििमा तपाईं एक िोषणा पववत्र दिि हनिेर्। तपाईं परमप्रिन एउटा प्रस्ताव गिेर्। यो पवु समापि 
र्। तपाईं कन िै िारी काम गिन ुपरु्। 

यी 37 त्यसैले, परमप्रिनको चाडहरूमा ... (: 26-37, NAB लेवी 23) हो 

िाइिल स्पष्ट परमेश्वरको चाडहरूमा र परमेश्वरको पववत्र दिि सूची। यद्यवप, मसीही हनि िािी गिे 
अथधकांश मानिसहरू परमेश्वरको आज्ञा कक सााँच्चै पववत्र दिि राख्न रै्ि। 

िोट: िाइिल मा एक पूण ुदिि सूयाुस्त-को सूयाुस्त िाट िाग्यो (उत्पवत्त 1: 5; लेवी 23:32; व्यवस्िा 16: 

6; 23:11; यहोशू 8: 9; मकुूस 1:32), मध्यरात िेखि रै्ि दिि रूपमा मध्यरात आज गणिा हन न्र्ि।्जिकक 
मसीहीहरूको लाथग पररवतुि गररएको र् कक पववत्र पनरािो नियममा दिि सभिन्न्धत उत्सव को पक्षमा 
र्ि ्रूपमा ियााँ नियममा ििाउि - जस्तै मत्ती 26:18, 26-30 मद्ित गरु् पनि ध्याि दििनहोस;्दहबू्र 10: 1-

14 - वास्तववकता यी दिि र चाडहरूमा अझै पनि अवन्स्ित र अन्यजानतका व्यन्क्तहरूलाई सदहत 
प्रारन्भिक मसीहीहरूले राखिएको थियो िन्िे र्। 

परमेश्वरको सतत चच ु मा हामी िै िाइिलीय पववत्र येशूले आफ्िा चेलाहरूलाई र आफ्िो ववश्वासी 
अिनयायीहरूलाई िेताहरूले स्माइिाु को जस्तै अन्यजानतका मसीही सदहत राखिएको िन्िे दिि 
राख्ननहोस।् हामी प्रारन्भिक र पनर् मसीहीहरूले नतिीहरूलाई राखिएको िन्िे तररका राख्न। रूपमा यहूिीहरूले 
यी सिै दिि अि ुवा मसीहीहरूले राखििेर् कसरी नतिीहरू के ियााँ नियममा भशक्षा स्वीकार गिैिौं यो 
यहूिीहरूले राख्न समाि आधारिूत दिि निन्श्चत तररकामा अलग र्। 

परमेश्वरको चाडहरूमा पालि धेरै मसीहीहरूले िाइिलीय पववत्र दिि पदहलो र येशूको िोस्रो आगमिमा सािै 
मनन्क्तको मद्ित तस्वीर परमेश्वरको योजिा नतर इंथगत िन्िे महसनस। 

2. निस्तार: केवल ख्रीष्टको मतृ्यनको िारेमा यो र्? 

मसीहीहरूले निस्तार राख्ननपरु्? 

धेरै सजग हनन्र्ि ्रूपमा, इस्राएलका सन्तािहरू ववशेष प्रस्िाि को िनक मा निस्तार पालि गि ुिनियो। , 
िभलिाि को लाथग (प्रस्िाि 12: 3-4): पररवार िोष (5 प्रस्िाि 12) बििा, एक पाठो लगे। िनमा मा चौधौँ मा 
िभलिाि थियो (प्रस्िाि 12: 6) र यसको रगत केही पररवार िर को ढोका मा राखिएको थियो (प्रस्िाि 12: 

7)। 

यो जो िएि, जसले परमेश्वरको नििेशि 'लनप्त' थिए मतृ्यन िेखि किम चाले ती भमश्रीहरूले जिकक (: 28-

30 प्रस्िाि 12) थिएिि।् 

र उहााँको सभपूण ुजीवि (लूका 22:15) िर: धेरै महसनस रूपमा येशूले निस्तार सालािा (प्रस्िाि 13:10) 

उहााँको यनवा (41-42 लूका 2) को समय िेखि रािे। 



निस्तार पदहलो मदहिाको मदहिाको चौधौँ दिि अवलोकि थियो (लेवी 23:; एस्तर 3 मा 1 वा निसाि: 5 

व्यवस्िा 16 मा िनिन्र् 7)। यो वषु को वसन्त भसजि हनन्र्। 

येशूले धेरै अभ्यासहरू सभिन्न्धत (: 19-22; यूहन्िा 13: लूका 22 1-17) पररवतुि िए तापनि हाम्रो 
मनन्क्तिाता पनि आफ्िा चेलाहरूलाई राख्न (: 7-13 लूका 22) िन्िनियो। पनि ियााँ नियममा कक ककिििे 
येशूको को िभलिाि, िेडा हत्या र रगत राख्िै (प्रस्िाि 12: 6-7), स्पष्ट र् अि आवश्यकता रै्ि (cf. दहबू्र 
7: 12-13,26-27; 9:11 -28)। 

पे्रररत पावलले ववशेष मसीहीहरूले अिनसार येशूको नििेशि संग निस्तार राख्न थिए भसकाउिनियो (1 

कोररन्िी 5: 7-8; 11: 23-26)। 

िाइिल येशूले  संसारको जग अनि थियो  ििेर (1 पत्रनस 1:20) "संसारको जग िेखि िनमा  हनि भसकाउाँर् 
(प्रकाश 13: 8)। त्यसैले, मानिसहरूलाई ग्रह मा राखिएको थियो अनि परमेश्वरको उहााँको पववत्र दिि र 
चाडहरूमा सदहत येशूले हनिनको  निस्तार-चाडको िनमाको," माफुत मनन्क्तको योजिा ज्ञात थियो। आकाशीय 
शरीर स्वगमुा राखिएको थियो केही ककि गि ुसक्षम हनि र् 

नतिीहरूलाई गणिा! 

धेरै ज्यािा सिै चच ुिाइिल येशूले निस्तार सभिन्न्धत कन रा उहााँले मतृ्यन िएको थियो जि पूरा ििेर 
भसकाउाँर् कक पदहचाि। 

हामी यो ठूलो िभलिाि पनि अििको िगैचा मा र्लफल को सञ्चालि पाउि। येशूले (उत्पवत्त 3:15) 

िववष्यवाणी पनर् परमेश्वरले जिावरको (शायि एक पाठो वा िाख्रा), आिम र हव्वाले आफ्िो र्ालाको को 
(यो िटिा मा पाप को एक प्रकार को एक प्रनतनिथधत्व) कवर गि ु(उत्पवत्त हत्या 3:21)। हाबिल आफ्िो 
िगालको (: 2-4 उत्पवत्त 4) िाट एक पाठो िभलिाि गिाु पनि हामी िभलिाि सञ्चालि यस भसद्धान्त 
हेिनहुोस।् 

मोशाको दििमा प्रभसद्ध निस्तार भमश्र (: 1-38 प्रस्िाि 12) िाट इस्राएलका सन्तािहरू को र्न टकारा 
िेिाए। (;: 1; प्रस्िाि 12: 2 उत्पवत्त 1:14 1) मोशाको यस िारे परमेश्वरको नििेशि सािै पात्रो रेकड ु र 
उहााँको चाडहरूमा (लेवी 23)। निस्तार-चाड मूलतः यी िटिाहरू सालािा परमेश्वरको र्ोरार्ोरीलाई मनन्क्तको 
उहााँको ठूलो योजिा पदहलो िए। 

पनरािो नियममा निस्तार-चाडको भमश्र र परमेश्वरको हस्तके्षप को िासत्विाट तन्स्वरमा र्न टकारा। तर, 

िववष्यसूचक, यो पनि येशू हाम्रो निस्तार पाठो आएर हनिेर् कक समय नतर हेिै थियो (1 कोररन्िी 5: 

7)। परमेश्वरका िनमा संसारको पाप नर्न्ि आउिनिएका (यूहन्िा 1:29; cf. 3: 16-17)। 

एक मािवको रूपमा येशूको अन्न्तम निस्तार मा, उहााँले लेट सााँझ को समय मा राख्न जारी र यो राख्न 
आफ्िा चेलाहरूलाई यसो िन्िनियो (लूका 22: 14-19; cf. यूहन्िा 13: 2,12-15) र निसाि / को 14 औ(ंcf. 

लूका 22:14; 23: 52-54)। 



तिावप, येशूले आफ्िो उत्सव साँग सभिन्न्धत अभ्यासहरू धेरै पररवतुि ियो। येशूले अिभमरे रोटी र रक्सी 
निस्तार (मत्ती 26:18, 26-30) को अभिन्ि िाग गरे र को अभ्यास (यूहन्िा 13: 12-17) िवपयो। 

येशूले कन िै तररकामा भसकाउिनियो यो एक वावषुक निस्तार हनि थिएि कक, ि त उहााँले के थग्रको-रोमि 
परभपरा जो पालिा जस्ता आइतिार बिहाि आफ्िो अवलोकि को दिि को समय पररवतुि 
गिनिुएि। पनि ग्रीक अिोडक्स ववद्वाि 1 सेन्ट र 2 एि डी शताब्लिीका मसीहीहरूलाई रानत निस्तार राखिएको 
ििेर स्वीकार (सी पास्का र महाि ् हप्ताको को मूल - िाग आई पववत्र क्रस अिोडक्स पे्रस, 1992) 

परमेश्वरको सतत चच ुमा हामी जस्तै के को 21 औँ शताब्लिीमा। निस्तार मात्र राम्ररी िन्प्तस्मा मसीहीहरूले 
भलएको र् हनि (cf. 1 कोररन्िी 11: 27-29; रोमी 6: 3-10; प्रस्िाि 12:48; गन्ती 9:14)। 

यो शायि यो अंगे्रजी िाषामा कन रा फरक कल र यसलाई रािि येशूले (क्यािोभलक चच ु को जस्तै 
यद्यवप, रोम को चच ु(सािै यसको प्रोटेस्टेन्ट सन्तािहरू िनपै्र रूपमा) आथधकाररक यो निस्तार राख्र् ििेर 
भसकाउाँर् कक िप गिनपुरु्।, NY 1995, पी। 332)। 

वाइि, रै्ि अङ्गनर जनस 

येशूले रक्सी पािी िन्ि िन्िे तथ्यलाई (यूहन्िा 2: 3-10) िावजनि र ियााँ नियममा प्रयोग ग्रीक शब्लि रक्सी 
िनझाउाँर् (cf. 1 नतमोिी 3: 8), ववभिन्ि व्यन्क्तहरूलाई यो अंगूर थियो िावी गरेका रस, र रक्सी, निस्तार 
लाथग प्रयोग िएको थियो कक। यहूिीहरूले, आफूलाई यद्यवप, निस्तार (उिा,जि। वाइि। यहूिी ववश्वकोश। 
1907, प।ृ 532-535) मा रक्सी प्रयोग गिनहुोस।् 

अंगूर रस संिवतः येशूले प्रयोग िएको थियो ििेर हामी कसरी िाहा र्? 

अङ्गनर सामान्यतया सेप्टेभिर वररपरर फसल र्ि ्र निस्तार अवप्रल िनिन्र् रोमि क्यालेन्डर मदहिा मा 
सामान्यतया र्। येशूको समयका नतिीहरूले आधननिक िंध्यकरण वा प्रशीति रै्ि। तसि,ु अंगूर रस िाली 
र निस्तार को समय िीच र्ि।् 

यहूिीहरूले अङ्गनरको रस लामो (cf. केिेडी  हेन्स्टंग्स िाइिल शब्लिकोश। सी र्ोरो, 1909 प।ृ 974) िण्डार 
गरेको लाथग अरूलाई यो असभिव थियो उ्लेि गरेका र्ि।् तसि,ु जो धेरै वष ुपनि लाथग रहि सक्र्ौं 
मात्र रक्सी, प्रयोग गररएको थियो। (रक्सी को प्रयोग, रक्सी जस्तै व्यवस्िा 26:14 मा को िोजमा समििु 
र्, तर आवश्यक रै्ि।) 

मसीहीहरूले   अनतररक्त र्, वपएको रक्सी संग  पावलले (एकफसी 5:18, KJV) यस्तो लेिे रूपमा हनि 
रै्िि।् मात्र सामान्य निस्तार मा िपत मा रक्सी को एक धेरै सािो (एक चभमच पूण ुवा कम िारेमा)। 

निस्तार 14 औ ंरै्ि 15 औ ंमा गथयो 

केही िाइिलीय निस्तार को भमनत िारे भ्रभमत र्ि।् 



यसमा परमेश्वरको पात्रोको पदहलो मदहिाको 14 औ ंदिि राखििेर् थियो ििी िाइिल भसकाउाँर् (लेवी 23: 

5)। 

प्रस्िाि अध्याय 12 को 6 औ ंपि मा, यो पाठो (GWT र यहूिी प्रकाशि समाज अिनवाि)  धनलो  हत्या गि ु
यसो िन्र्। 8 औ ंपि नतिीहरूले त्यस रात शरीरका िाि हो ििेर िन्र्ि।् यो िनिा र िाएको गि ुत्यो रात 
र्। र, हो पाठाहरू मारे र् जो एक रूप, एक सन्जलै माि ुसक्र्, रोस्ट, र 'पदहलो वषु को' एक पाठो िाि 
(प्रस्िाि 12: 5) सूयाुस्त र िीच मध्यरात-जो मूलतः र् के इस्राएलका सन्तािहरू रेकड ुमा गरे प्रस्िाि 12 

मा निस्तार अनि प्राववथधक, नतिीहरूले बिहाि प्रनत प्रस्िाि 12:10 यो िािन िएको र् जि सभम िएको 
थियो। अि िाइिलले स्वगिुतूीय निस्तार (प्रस्िाि 12:12), 14 औ ंको िै रात  त्यो रात मा  ियो ििेर 
स्पष्ट र्। 

येशूले मात्र थियो एक पटक िभलिाि गि ुिाइिल भसकाउाँर् (1 पत्रनस 3:18; दहबू्र 9:28; 10: 10-14)। र मतृ्यन 
िएको थियो: ियााँ नियममा, यो येशूले उहााँको अन्न्तम निस्तार (14-16 लूका 22) राखिएको र् कक स्पष्ट 
र्। िाइिल येशूले 15 औ ंगि ुपूवु शूलीमा हटाइएको थियो ििेर िेिाउाँर्। ककि? 15 औ ंएक  उच्च दिि  थियो 
(यूहन्िा 19: 28-31), अिभमरी रोटी ववशेष पदहलो दिि (लेवी 23: 6)। तसि,ु येशूले राखिएको र 14 औमंा 
निस्तार पूरा गिनिुयो। 

प्रारन्भिक चच ुइनतहास पनि निस्तार पदहलो, िोस्रो र तेस्रो शताब्लिीपनर् (चच ुइनतहास, पनस्तक वी, अध्याय 
24) वफािार यहूिी र अन्यजानत मसीही िेताहरूले निसाि को मदहिा को 14 औ ंमा राखिएको थियो रेकड ुर 
यो राखिएको थियो सााँझ  मा। 

धेरै िाम पररवतुि हनित ख्रीष्टको गिे सिैिन्िा िेताहरूले, निस्तार केही संस्करण पालि िािी, भमनत, 

समय, 

को प्रतीक, र अि ु(अध्याय 10 मा ईस्टर िण्ड हेिनहुोस)्। 

िाइिल स्पष्ट येशू ख्रीष्ट निस्तार-चाडको िनमाको हाम्रो लाथग र हामी अिभमरी रोटी संग िोज राख्न हो 
कक िभलिाि थियो ििेर भसकाउाँर्: 

7 िादहर पनरािो िमीर िाली, तपाईंले अिभमरी र्ि ् धैरै, आटा को एक ताजा ब्लयाच िन्ि सक्र् 
ििेर। हाम्रो पाठो, ख्रीष्टको िभलिाि गररएको र्। 8 त्यसैले हामीलाई रै्ि पनरािो िमीर, अरुको 
अदहत गिे इच्र्ा र िनष्टताको िमीर संग, िोज मिाउि गरौं, तर निष्कपटता र सत्यको अिभमरी 
रोटी। (1 कोररन्िी 5: 7-8, NAB) 

यस िोजमा निष्कपटता र सत्यको अिभमरी रोटी राखििे र् याि। पे्रररत पावलले येशूले यहूिी 
मानिसहरूले प्रयोग निस्तार-चाडको िनमाको लाथग ववक्प थियो ििेर िनझे। उहााँले पनि मसीहीहरूलाई अझै 
पनि निस्तार पालि गि ुजारी गिनपुरु् ििेर भसकाउिनियो। 

तर मसीहीहरूलाई यसो गि ुमूलतः कस्तो थियो? 



पे्रररत पावल िन्र्ि:् 

23 को लाथग म पनि ववतररत जो कक प्रिन प्राप्त: कक प्रिन येशूले रोटी भलिनियो धोका थियो जसमा 
एउटै रात; 24 र उहााँले धन्यवाि दििनिएको थियो जि, उहााँले यो िङ्ग र िन्िनियो, "भलिनहोस,् िाि; 

यो तपाईं को लाथग िङ्ग र् जो मेरो शरीर र्;। मलाई सभझिामा यो  25 एउटै तररका उहााँ पनि 
कप रातीको अन्न्तम िािा पनर्, िन्िै भलए  यो कप मेरो रगत ियााँ करार हो। तपाईंले मलाई 
सभझिामा, यो वपउि रूपमा यो, जस्तै अक्सर।  26 अक्सर तपाईं यो रोटी िान्र्ौ र यस कचौरािाट 
वपउाँर्ौ रूपमा लाथग, उहााँ आउाँर् सभम प्रिनको मतृ्यनको िोषणा गिुर्ौ। (1 कोररन्िी 11: 23-29) 

त्यसैले, पे्रररत पावलले मसीहीहरूलाई येशूले रोटी र रक्सी उहााँको अन्न्तम निस्तार अवलोकि गिे तररका 
मा निस्तार राख्न थिए भसकाउिनियो। एक स्मारक वावषुक, एक साप्तादहक िटिा र् - र सभझिामा वा 
सभझिाको रूपमा रात थियो। 

क्यािोभलक चच ुको  सही  येशूले निस्तार समय र्िौट ... रोटी भलिनियो, र ... त्यो िङ्ग  ििेर पनि 
यसलाई िाएको गि ुदििनियो दटप्पणी। 

यो येशूको अिभमरे रोटी िङ्ग र िाि आफ्िा अिनयायीहरूलाई यो पाररत कक िाइिल मा िस्तावेज 
र्। येशूले पनि एउटा सािो रकम वपउि आफ्िा अिनयायीहरूलाई िािमद्य बित्यो। परमेश्वरको सतत चच ु
मा हामी प्राििुा, बे्रक र अिभमरी रोटी ववतरण र उपिोग गि ुआफ्िा ववश्वासी अिनयायीहरूलाई लाथग 
रक्सी ववतरण। यद्यवप, रोम को चच ु(धेरै अरूलाई जस्तै) अि अिभमरे रोटी (यो एक सभपूण ु'पाहनिा' 
प्रयोग गिुर्) ि त यसको अिनयायीहरूलाई वपउि लाथग (रक्सी को ववतरण रोम को चच ुद्वारा वैकन््पक 
मानिन्र् यो सामान्यतया रक्सी ववतरण गरु् िण्डि, र यो अक्सर प्रोटेस्टेन्ट चच ुमा गरेको रै्ि)। 

के िारे 'अतसर ... तपाईं सनिाउि'? 

कनत निस्तार लग्िन गिनपुरु्? 

येशूले यसो "उहाँले आउँर् सम्म रूपमा अतसर तपाईं यो रोटी खातर्ौ र यस किौरािाट वपउँर्ौ रूपमा 
लागग, तपाईंले िभनको मतृ्यनको घोषणा गिुर्ौ।" 

यो येशूको मतृ्यन हो कक ववचार गिनहुोस।् 

ख्रीष्टको मतृ्यनको परमेश्वरको (रोमी 5:10) र येशू हामीलाई हाम्रो उद्धारको लाथग आफ्िो जीवि दििनियो 
(यूहन्िा 3: 16-17; दहबू्र 5: 5-11)। आफ्िो मतृ्यन मसीहीहरूले हाम्रो िश्वर शरीर माथि पाप शासिकालको (: 
3-12 रोमी 6) र् रै्ि ििेर हामीलाई भसकाउाँर्। मसीही निस्तार येशूको मतृ्यनको वावषुक मठ र्। 

येशूले मात्र कक जि तपाईं यसलाई के, के तपाईं उहााँको मतृ्यन िोषणा गिै अक्सर यो समारोह गि ुिहीं 
िन्ि के नतमीहरूले चाहन्र्ौं रूप। अक्सर 1 कोररन्िी 11:26 को लाथग ग्रीक शब्लि, hosakis, ियााँ नियममा 
एउटा अन्य समय प्रयोग गररन्र्। "तपाईं को इच्र्ा र्,"  वा  लाथग ग्रीक शब्लि पनि उपन्स्ित ििएसभम 



यो अक्सर तपाईं इच्र्ा रूपमा होइि (जो यो प्रकाश 11 मा र्: 6; मात्र अन्य स्िािमा िाइिलमा यो ववशेष 
अवथध प्रयोग गररन्र्)। तिावप, पनर् यो 1 कोररन्िी 11:26 मा उपन्स्ित रै्ि, पावलले हामीलाई अक्सर 
हामी इच्र्ा रूपमा प्रिनको निस्तार पालि गि ुिताइरहेका, तर हामी निस्तार यसलाई नियालेर गिाु, यो 
केवल र् कक 

एक समारोह, यो ख्रीष्टको मतृ्यनको िेिाइरहेको र्। 

यसिाहेक, पावलले यो यस्तो लेिे: 

27 त्यसैले जसले एक अयोग्य तररका यो रोटी वा पेय प्रिनको यो कचौरा िािे प्रिनको शरीर र 
रगतको िोषी हनिेर्। 28 तर एक मानिस आफूलाई जााँच्ि, र यनत उसलाई कप को रोटी र पेय को 
िाि गरौं गरौं।29 उहााँले लाथग जो िान्र् र एउटा अयोग्य तररका पेय, आफैले न्याय िान्र् र पेय 
प्रिनको शरीर समझिार रै्ि। (1 कोररन्िी 11: 27-29) 

पावलले स्पष्ट र् कक यो रोटी र रक्सी भलि, एक आफूलाई जााँच्ि परु् भसकाउिे र्। साि दििन गिु 
निस्तार यसरी मित गरु् हाम्रो ग्तीलाई र पाप ध्याि र मानिन्र् कक आफूलाई जााँच्ि पावलले यो 
आिेश पूरा गि ुमद्ित गरु्।  प्रयास धेरै लाग्ि सक्र्, यो पनि एक वावषुक परीक्षा को अवधारणा समििु 
(मान्रे् िभमर हटाउिे थिए रै्ि हरेक दिि वा हप्ता)। 

मसीही तररका मा निस्तार पालि गि ु येशू र पावलले िनवै भसकाउिनियो कक ियााँ नियममा रेकड।ु र 
वावषुक अवलोकि थियो। 

खनट्टा धनलाई 

िनट्टा धनलाई िम्रता िेिाउिे र ख्रीष्टको पनि अिनयायीहरूलाई अझै पनि त्यो शनद्ध गि ु (cf. यूहन्िा 
13:10) आवश्यक के्षत्रमा र् गरु्ि कक मद्ित गरु्। 

उहााँका चेलाहरूले यो गिनपुरु् ििेर येशूले भसकाउिनियो: 

13 तपाईं मलाई भशक्षक र प्रिन कल, र को लाथग त म हन ाँ तपाईं राम्रो िन्र्ि।् 14 त्यसपनर् म, 

आफ्िो प्रिन र भशक्षक, आफ्िो िनट्टा धोए र् ििे, तपाईं पनि एक अको िनट्टा धनिन परु्। 15 म 
नतमीलाई म तपाईंलाई गरेका रूपमा के गिनपुरु् िन्िे एउटा उिाहरण, दििनिएको र् 
लाथग। 16 सिैिन्िा, म तपाईंलाई, सेवक आफ्िो माभलकिन्िा ठूलो रै्ि िन्ि; ि त उहााँले जो 
उसलाई पठाउिनहनिे उहााँले िन्िा ठूलो पठाइएको र्। तपाईंले नतिीहरूलाई ििे तपाईं आशीवाुि यी 
कन राहरू, िाहा 17 यदि तपाईंले र्ि।् (यूहन्िा 13: 13-17) 

येशूले जस्तै ख्रीन्ष्टयि धनिे िनट्टा गिे अपेक्षाकृत केही गि ुिन्िनियो। 

तर परमेश्वरको सतत चच ुमा हामी यो येशूको नििेशि सालािा पालिा गिनहुोस।् 



धमुशास्त्रको िादहर ोोतहरू 

यो भसफु हामी निस्तार मसीहीहरूले सालािा राखिएको थियो हेि ु ििेर िाइिलमा रै्ि। इनतहास रेकड ु
ववश्वासी निस्तार मूल पे्रररतहरूको समयमा र उमेर (िी सतत परमेश्वरको चच ु को इनतहास। 2 एि 

डीसंस्करण। िासरी पनस्तक, 2016) िर 14 औ ंमा सालािा राखिएको र्। 

त्यहााँ भ्रष्ट  जीवि (यो कागजात िोस्रो शताब्लिीमा लेिोटहरू आधाररत िेखिन्र्, तर अि हामी िेखे्न संस्करण 
कक चौिो शताब्लिीमा िप हनिे िेखिन्र् जािकारी / पररवतुिहरू समाववष्ट रूपमा थचनििे पाठ केही रोचक 
जािकारी र्; ।।। एक आदिम मसीही समनिाय पत्रनस लैंग संस्करण, 2015, प ृ31) को इनतहास र धमशुास्त्र: 
एमएस स्माइिाु को चच ु हेिनहुोस।् के रोचक र् यसलाई ििेर एभसया माइिरको निस्तार अवलोकि गि ु
पदहलो स्माइिाु गि ुपे्रररत यूहन्िा िेखि पनि पदहले पे्रररत पावलले (को जीवि, अध्याय 2) िाट आएको 
हनि सक्र्, तर सनझाव र्। 

को जीवि अिभमरे रोटी र रक्सी साि ियााँ करार निस्तार अिभमरे रोटी को मौसममा अवलोकि गि ु
थियो सनझाव। यो अको तररका गरे ििी उ्लेि। र लेिि पनि अिभमरे रोटी र रक्सी थिए, र सालािा 
खिथचएको ववचार को सहयोग र्। 

इनतहास रेकडहुरू -सूचीिद्ध पे्रररतहरूलाई सािै बिशप / P र अरूलाई (कफभलप र यूहन्िा सदहत) 
14 औ ं(इनतहास को मा सालािा निस्तार-चाडको राखिएको िन्िे चच,ु िनक वी, अध्याय 24 पि 2-7)। रोमि, 

पूवी अिोडक्स र एङ्न्ग्लकि क्यािोभलक सिै ती िेताहरूले िएको सन्तहरू र् ववचार, अझै ती को कन िै 
पनि यो आफ्िो उिाहरण पछ्याउाँर्ि।् 

बिशप / पािरी एभशया माइिर को मा दहरापोभलसमा को 14 औ ंमा निस्तार राख्न ख्रीन्ष्टयिहरूले िताइरहेका 
180 वररपरर यस्तो लेिे: 

को चौधौँ दिि, प्रिनको सााँचो निस्तार; ठूलो िभलिाि, िाध्य थियो ... र जो निस्तार-चाडको िोज 
दिि गाडे परमेश्वरको सट्टा पाठो पनत्र, ढन ङ्गा थचहाि मा राखिएको िइरहेको। 

येशूले िाए र 14 औ ंमा मतृ्यन िएको थियो, 14 औ ंमा निस्तार राखिएको र 14 औ ंमा गाडे। यो 15 औ ंमा थियो, र 
उहााँको मतृ्यनको वषु मा, यो एक आइतिार थिएि। येशूले ििरैु सूयाुस्त पनर् निस्तार भलएको थियो र् र 
हत्या हनिेर् डेलाईट समयमा र फेरर सेट सूय ु(ियााँ दिि सनरु गि)ु अनि गाडे हनि। 

िेर िोस्रो शताब्लिीमा एकफससका बिशप / पािरी रोमी बिशप ववक्टर पत्र पठाएको ववक्टर 14 औ ंसट्टामा 
आइतिार निस्तार को उत्सव जिरजस्ती गि ुप्रयास गिाु: 

लेिे  हामी सही दिि पालि; ि िप्िा, ि त टाढा भलएर। मा एभशया पनि ठूलो रोशिी सनतेका र्ि,् 

लाथग दिि जीउाँ िो परु् जो प्रिनको उहााँ स्वगमुा मदहमा साि ति, र सिै सन्तहरू िोज्िन परु्, 

आ। यी िीचमा कफभलप, दहरापोभलसमा मा नििाउिन गिे िाह्र पे्रररतहरूलाई, एक र्ि;् र आफ्िो िनई 
वदृ्ध कन मारी र्ोरीहरूले, र पववत्र आत्मा िस्िे र अि एकफससका मा िण्डमा जो अको र्ोरी,; र, 



सािै, साक्षी िनवै र प्रिनको मा गिे भशक्षक, र, एक पनजारी हनिनको थियो यूहन्िा, को प्लेट लगाएका 
थिए। उहााँले एकफससका मा नििाउिन। र एक बिशप र शहीि थियो स्माइिाु, मा; र स्मिाुका 
नििाउिन गिे, बिशप र शहीि िेखि। म बिशप र शहीि लाओडडभसया मा नििाउिन गिे, वा अिमोल, 

वा, पववत्र आत्मामा पूरै िस्िे, र उहााँले िेखि उठ्िेर् ति, स्वगिुाट पिाुइमा साडडसुमा निदहत जो 
जो िपनंसकको ककि उ्लेि आवश्यकता मरेका? यी सिै कन िै आिर मा, तर ववश्वास को नियम 
निभि, सनसमाचारको अिनसार निस्तार-चाडको िोज को चौधौँ दिि अवलोकि। र म पनि, तपाईं सिै 
को कम से कम, म राम्ररी पछ्याएका र्ि ् केही कसको मेरो िातेिार, को परभपरा अिनसार 
गरु्ि।्मेरो िातेिार को सात लाथग थिए; र म आठौं र्न । मानिसहरू िभमर टाढा राख्नन गिाु र मेरो 
िातेिार सधैं दिि अवलोकि। म, त्यसैले, प्रिन मा साठी-पााँच वष ु िस्िे गरेका र्ि ् र ववश्व िर 
िाइहरू िेटे र्, र हरेक पववत्र धमशुास्त्रमा माफुत गएका र्ि ्िाइहरू, आतंककत गिन ु शब्लिहरू 
द्वारा होइि। ती लाथग ठूलो म ििे र् िन्िा ... म आफ्िो इच्र्ा मा िोलाए जसलाई उपन्स्ित 
थिए जो, उ्लेि गि ुसककएि 'हामीले मानिसको िन्िा परमेश्वरको आज्ञा पालि गि ुपरु्'; जसको 
िाम, म नतिीहरूलाई लेख्न परु्, एक ठूलो जमात गठि हनिेर्। र नतिीहरूले मेरो, उिीहरूको सहमनत 
पत्र गि,ु म व्यिमुा मेरो िैरो सहि थिएि ििेर िाह पाउाँ िा दििनियो, तर सधैं प्रिन येशू मेरो 
जीवि शाभसत थियो। 

आफ्िो पत्र, मा सूचिा: 

1) उहााँले पे्रररत यूहन्िा िेखि मा पाररत भशक्षा निभि थियो।  
2) उिी सनसमाचार को भशक्षा वफािार हनिनको िताए।  
3) िाइिलिाट भशक्षा रोमि-स्वीकार परभपरा ती माथि थिए न्स्िनत मा िरोसा।  
4) उहााँले पदहले चच ुिेताहरूले उहााँलाई तल पाररत भशक्षा वफािार हनिनको थियो।  
5) उहााँले त्यसपनर् एभसया माइिरको ववश्वासी लाथग प्रवक्ता थियो िेिाइयो।  
6) नतिी र नतिका अिभमरे रोटी को समय अवलोकि िन्यो।  
7) िाइिल िन्िा गैर-िाइिलीय रोमि परभपरा अन्ख्तयार स्वीकाि ुइन्कार गरे।  
8) रोमको बिशप अन्ख्तयार स्वीकार गि ुइन्कार - उहााँले cf. प्रकाश 18 अलग हनि उपयनक्त (: 4)।  
9) आफ्िो जीवि मानिसहरू येशूको र राय द्वारा शाभसत हनिे थियो िताए। 

के तपाईं येशू र जस्तै गरे पे्रररतहरूको उिाहरण अिनकरण थियो? 

ककिििे प्रारन्भिक मसीहीहरूले 14 औ ंमा निस्तार राखिएको, नतिीहरूले र अरूलाई गिे त धेरै 
इनतहासकारहरूले द्वारा (्यादटि  लाथग) लेिल थिए गिनिुयो। 

प्रारन्भिक मसीहीहरू निस्तार मनन्क्तको परमेश्वरको योजिा के थियो ििेर िनझे। 180 ई द्वारा, साडडसु को 
बिशप / पािरी लेिे याि: 



अि यो, कािूि ... मानिसहरू लेखिएको िडा त्यसैले चच ु लाथग मोडेल, र व्यवस्िाले एक 
पैरािोभलक स्केच िए पनि रूपमा, निस्तार-चाडको िोज को रहस्य आउाँर्। तर सनसमाचार व्यवस्िा 
र यसको पूरा को व्याख्या, चच ुसत्यको गोिाम ियो गिाु यो एक हाम्रो मनन्क्तको निस्तार-चाडको 
िोज र् िए ...। यो धैय ुधेरै मानिसहरू धेरै कन राहरू सहेका गिे ... यो मरेका िीचिाट पनिरुत्िाि 
थियो पथृ्वीमा गाडे जो रूि मा फााँसी थियो कन मारी मािव िइि ्एक,, र्, र जो मानिसजानतको 
िडा िएको र् माथि स्वगमुा को हाइट्स तलको गभिीर िादहर। यो थियो कक पाठो र्। 

निस्तार को ववश्वासी द्वारा निसाि को 14 पनर् शताब्लिीयौंिेखि मा औ ंर अरूलाई मा सालािा राखिएको 
थियो। क्यािोभलक ववद्वाि (सनकरात) यस 4 औ,ं 5 औ,ं 6 औ ं-8 औ ंर पनर् शताब्लिीयौंिेखि िेिा पयो 
रेकड।ु परमेश्वरको लेिकहरूले ववभिन्ि चच ु आधननिक पटक (जस्तै एक, डोड कं। सााँचो धमु एउटा 
इनतहास, 3rd एड। यरूशलेम, 1972 (चचु, 7 दिि) पे्रवषतहरूको समयमा यसको उत्सव लगाया र्ि।् िी 
परमेश्वरको। िासरी पनस्तक, 2016) को चच ुको जारी इनतहास। 

थग्रको-रोमि ववद्वाि ििेर निस्तार को पक्षहरू, िनट्टा धनलाई जस्तै पनि प्रारन्भिक ववश्वासी मसीहीहरू 
मानिन्र् ती द्वारा अवलोकि थिए पदहचाि (जस्तै, एच (1912)। िनट्टा र हात को धनलाई। क्यािोभलक 
ववश्वकोश मा)। 

निस्तार लेवी को 23  अध्यायमा दिइएका पदहलो वावषकु िोज र्। 

निस्तार मसीहीहरूको लाथग तस्वीर मनन्क्त र अिनग्रहको मद्ित गरु्। यो प्रारन्भिक मसीही लेिोटहरू 
अक्सर निस्तार-चाड र रूपमा उ्लेि कक उ्लेि गिनपुरु्  प्रिनको रातीको अन्न्तम िािा।  

जिकक केही निस्तार गरेको उत्सव को आवश्यकता हनि सक्र् टाढा, िेताहरूले यो शान्ब्लिक राख्न थिएि 
थग्रको-रोमी र परमेश्वरको चच ुद्वारा सन्तहरू मानिन्र्। 

परमेश्वरको सतत चच ुमा हामी अझै पनि आज त्यसो। 

परमेश्वरको सतत चच ुमा हामी निस्तार राख्न र लनगा धनिे एकअकाुको िनट्टा को ऐनतहाभसक र िाइिलीय, 

अभ्यास समावेश गिनहुोस।् 

सनरुिेखख योजिा 

निस्तार परमेश्वरले हामीलाई उद्धार गि ु सक्िनहनन्र्, र उहााँको र्ोरा, परमेश्वरले परमेश्वरले हामीलाई 
(यूहन्िा 3:16) पे्रम गिनहुनन्र्, हाम्रो पापको लाथग मि ुयेशूले पठाउि िननिया (1 पत्रनस 1:20) को जग अनि 
योजिा थियो ििेर िेिाउाँर् िोगे र हाम्रो लाथग मतृ्यन ियो। निस्तार मसीहीहरूले उहााँको मतृ्यन द्वारा पाप 
मनक्त र पाप (: 1-5 रोमी 6) मा रहि रै्ि ििेर िेिाउाँर्। 

तर िस येशूको िभलिाि स्वीकार सिै मनन्क्तको परमेश्वरको योजिा त्यहााँ र्। 



ववभिन्ि मान्रे् केदह निस्तार र / वा पेन्न्तकोसमा थचिि द्वारा मनन्क्तको परमेश्वरको चाडहरूमा को 
शनरुवात राख्न, तर  धि को गदहराई  िाहा मा जािे कदह्यै (cf. रोमी 11:33) परमेश्वरको अिनग्रहको (2 

पत्रनस 3:18) अन्य िाइिलीय चाडहरूमा द्वारा तन्स्वरमा। 

ख्रीष्टको मात्र लेिक / हाम्रो मनन्क्तको (दहबू्र 5: 9) को शनरुवात हो, तर पनि हाम्रो मनन्क्तको कफनिसरहोइि 
र् (दहबू्र 12: 2; 1 पत्रनस 1: 1-9)। आफ्िो सााँचो अिनयायीहरू आफ्िो वसन्त पववत्र दिि राख्न र झिनहुोस।् 

3. रात मिाइयो र अखममरी रोटी को दिि हनि 

(cf. प्रस्िाि 13 प्रकाश 11 3) िाइिल भमश्र पापको एक प्रकार इस्राएलका सन्तािहरू ववतरण थियो जो 
थियो िन्िे संकेत गिुर्। आज मसीहीहरू आध्यान्त्मक  िेबिलोि  को एक प्रकार र् जो एक संसारमा 
िााँच्िे िाइिल िेिाउाँर् (प्रकाश 17: 1-6)। मसीहीहरूले अपेक्षाकृत चााँडै परमेश्वरले िेबिलोि (: 1-8 प्रकाश 
18) मा उहााँको ववपवत्तहरूका िादहर िन्याइदिएकी पनर् यो र्न टकारा गररिे िाइिल िेिाउाँर्। प्रकाश 
पनस्तकका दिइएका ववपवत्तहरूका धेरै परमेश्वरको जिहरूलाई र्न टकारा थिए अनि एक पटक भमश्र प्रयोग 
गिेहरूलाई समाि र्ि।् 

इस्राएलका सन्तािहरू मा अिभमरे रोटी को पदहलो दिि भमश्र िााँकी। 

िाइिल, लेवी 23: 7-8, अिभमरे रोटी िनवै पदहलो र अन्न्तम दिि एक पववत्र  िीक्षांत समारोह  (रूपान्तररत), 
एक  पववत्र ववधािसिा  (NJB) को लाथग पटक हो ििेर भसकाउाँर्। (पववत्र दिि ििेर सनरु जो) निसाि को 
पन्रौँ को सााँझ अिभमरी रोटी, जो िािे संलग्ि को िोज सनरु (cf. प्रस्िाि 12:16; लेवी 23: 6)। 

िाइिल निभि रेकड:ु 

42 यो रात धेरै भमश्र िेशमा नतिीहरूलाई िादहर ्याउि लाथग प्रिनको निन्भत पालि गि ुर्: यो 
प्रिनको त्यो रात आफ्िो पनस्ताहरू इस्राएलका सिै सन्तािको पालि गि ुर्। (प्रस्िाि 12:42, KJV) 

यो रात इस्राएलका सिै र्ोरार्ोरीले पनस्ताहरू पालि गिनपुरु्: यो उहााँले को िूभम नतिीहरूलाई 
निस्किे ्याए जि हाम्रा प्रिन, को िेख्न रात र्। (मूल) 

यो मसीहीहरू आिन्न्ित हनि परु् िन्िे कन रा र् -: मसीहीहरूले लाथग, रात आध्यान्त्मक भमश्र (cf. प्रकाश 8 

:11) र्ोड्ि हाम्रो भलिनिएको काय ुतस्वीर मिाइयो हनि। 

ऐनतहाभसक, रात सामान्य मिाइयो गि ु एक उत्सव िािे संलग्ि। को िािे सामान्यतया समावेश, तर, 

अिभमरी रोटी सीभमत रै्ि। 

यहूिीहरूको थोक 15 औ ंनिस्तार कल 



यहूिी िेताहरूले भमनत र निस्तार सभिन्न्धत आफ्िो अभ्यासहरू केही पररवतुि ियो। केही स्रोतहरू सनझाव 
नतिीहरूले ववश्वासी मसीहीहरूले (ब्लवााँसो जी र िाइिलीय र रब्लिी निस्तार। जी ब्लवााँसो, 1991 मा ऐनतहाभसक 
योगिाि) जस्तै राख्न चाहेिि ्ककिििे यो थियो। 

तर पनि, शायि ककिकी कसरी यहूिीहरूले संग संयनक्त मिाइयो गि ुरात र केही परभपरा मा एक िोजि, 

एक िपत ककिििे प्रवासी (इजरायल िूभम िादहर यहूिीहरूले) र पात्रो मनद्िाहरूको पववत्र दिि सामिा गि ु
(पववत्र दििहरू। 1906 को यहूिी ववश्वकोश), यहूिीहरूले सिैिन्िा यहूिीहरूले यसलाई निसाि / को 15 औ ंको 
सााँझ राख्न रूपमा निस्तार मिाइयो हनि रात कल गरु्ि। केही 14 औ ंर निस्तार रूपमा 15 औ ंिनवै राख्ननहोस।् 

येशूको समयमा, सिनकीहरूसाँग 14 औ ंर 15 औ ंमा फररसीहरूले मा निस्तार राख्न (ककि िनई निस्तार र् 
अमेररका मा यहूिीहरूले के रब्लिी जेफरी डब्ल्यू?)। 

यद्यवप, िाइिल िनई फरक पटक िनई फरक उद्िेश्यका लाथग हो भसकाउाँर्। पनरािो नियमका निस्तार 
इस्राएलका सन्तािहरू सनरक्षक्षत र मतृ्यन ितू ग्रस्त थिएि ििेर िेिाउाँर्। ियााँ नियममा निस्तार येशूले 
उहााँको मतृ्यन माफुत हाम्रो पापको आफूलाई लाथग िण्ड जन्माई ििेर, मसीहीहरूको लाथग, िेिाउाँर्। 

तर, मिाइयो हनि रात नतिीहरूले भमश्रको िासत्विाट (प्रस्िाि 12:42) को िासत्विाट परमेश्वरको र्न टकारा 
लाथग आिारी हनिनपरु् ििेर यहूिीहरूले सभझाउिनियो। मसीहीहरूको लाथग, मिाइयो हनि रात भसकाउाँर् हामी 
रमाउिे र येशूको पापको िासत्विाट प्रिाि जारी लाथग आिारी हनि (यूहन्िा 8: 34-36) हो। 

केही यहूिी ववद्वाि िाइिल निस्तार अिभमरे रोटी को नतहार िन्िा फरक भमनतमा रूपमा सूची िन्िे 
महसनस गरु्ि:् 

लेव। । XXIII तिावप, निस्तार, मदहिाको चौधौँ दििको लाथग सेट गररएको र् जो, र (अिभमरे रोटी 
चाडको िीच िेि िेखिन्र्; ἑορτή τῶν ἀζύμων, लूका xxii 1;।। जोसेफसले, "BJ" द्ववतीय 1, § 3 ), को 
पन्रौँ दिि को लाथग नियनक्त। (निस्तार। 1906 को यहूिी ववश्वकोश) 

त्यसैले, सिै िन्िा िावजनि यहूिीहरू निस्तार रूपमा 15 औ ंमा के राख्न 15  अिभमरी रोटी सात दिि नतहार 
को िाग हनिे मानिन्र् कल। यहूिीहरूले भमश्र िाट प्रस्िाि जोड गरु्ि र केदह गैर-िाइिलीय परभपरा िर 
ककिििे, नतिीहरू ज्यािातर मात्र िोस्रो भमनत पालि गरु्ि। 

प्रस्िाि अध्याय 12 निस्तार र्लफल र नतिीहरूले मानिसहरूलाई भसकाउि सािै के गि ुलाग्िनिएको थियो 
थिए िारेमा परमेश्वरले मोशा र हारूि नििेश संग सनरु हनन्र्। 14 औ ंको शनरुवात - यो नििेशि मा यो 
पदहलो मदहिाको िशौं दिि एक पाठो, िनिन्र् िादहर भलएर, र यो मा हत्या गि ु थियो जि 14 औ ंदिि 
सभम यसलाई सनरक्षक्षत समावेश। 

निस्तार-चाडको िारेमा निभि नििेशि केही सूचिा: 



21 त्यसपनर् मोशाले इस्राएलका सिै प्राचीि लाथग िनिन्र् र नतिीहरूलाई िन्िनियो  निस्तार-
चाडको िनमाको िादहर र्ान्िनहोस ्र आफ्िो पररवार अिनसार आफूलाई लाथग पाठाहरूलाई भलिनहोस,् 

र माि।ु 22 अनि तपाईंले एक गनच्र्ा भलि परु्, रगत मा डडप कक को िेभसि मा र्, र र कक िेभसि 
र् रगत संग िनई प्रहार अनि तपाईं को कन िै पनि बिहाि सभम आफ्िो िर को ढोका िादहर 
जािेर्ौ (प्रस्िाि 12: 21-22)।। 

"बिहाि सभम  अभिव्यन्क्त, ", डेलाईट को माफुत बे्रककङ  अि ु दहबू्र शब्लि आउाँर्  डेलाईट को आ  वा 
 सूयोिय को आ।  

त्यसैले, इस्राएलीहरूले रै्ि 14 औ ंमा प्रारभि पनर् सभम आफ्िो िर िादहर जाि गिनिुयो। के त्यो रात 
पदहले ियो? 

29 अनि यो तहिािे थियो जो कैि जेठो आफ्िो भसहंासिमा िसे जो कफरऊि जेठो र पशनधि सिै 
जेठो िेखि, प्रिन भमश्र िेशमा सिै जेठो प्रहार कक मध्यरातमा पाररत गि ुआए ... 33 अनि भमश्रीहरू 
नतिीहरूले हतार मा िूभम नतिीहरूलाई पठाउि सक्र्, मान्रे् आग्रह गरे। नतिीहरूले, "हामी सिै 
मतृ हनिेर्।  िन्िनियो (प्रस्िाि 12: 29, 33) 

मोशा र हारूि िहीं राती िादहर जािे गरे - धेरै र् कक गलत धारणा र्: 

28 त्यसपनर् कफरऊिले नतिलाई ििे, "मलाई िरू! ध्याि भलिनहोस ्आफैलाई र मेरो अिनहार कन िै 
िप! लाथग दिि नतमी मेरो अिनहार तपाईं मिेर्ि ्हेि ुहेि!ु  

29 त्यसैले मोशा, "तपाईं राम्रो िोलेको र्न  म आफ्िो अिनहार फेरर कदह्यै िेखे्न।।  
िन्िनियो (प्रस्िाि 10: 28-29) 

जेठो को मतृ्यन पनर्, इस्राएलीहरूलाई भमश्र जािन अगाडड पूरा कायहुरू एक िभिर थियो। नतिीहरूले बिहाि 
सभम आफ्िो िरभित्र रहि थिए, डेलाईट को तोडिे, िा्ि िाएको रै्ि थियो कक पाठाहरूलाई को 
रहलपहल, भमश्री िस्िे गाउाँ  र शहर जािे र उिलाई चााँिी, सनि र वस्त्र दिि अिनरोध, िेला र माथि लोड 
नतिीहरूले िोक्िन थिए जो सभपवत्त र आफ्िो ििाि र िगाल पैिल यात्रा संग, केही धेरै िीस रूपमा माइल 
लाथग, गि ुभमश्र िादहर आफ्िो संगदठत यात्रा सनरु िएको थियो जहााँ। सूचिा: 

34 अनि मानिसहरूले आफ्िो साििा आफ्िो कााँधमा आफ्िो लनगा मा िाध्य िइरहेको, यो अनि 
आफ्िो आटा भलए। 35 अनि इस्राएलका सन्तािहरू मोशाको शब्लि अिनसार गरे; र नतिीहरूले चााँिी 
भमश्रीहरूले को उधारो, र सनिको र: 36 परमप्रिनले नतिीहरूले आवश्यक जस्ता कन राहरू नतिीहरूलाई 
ििेर मान्रे्, भमश्रीहरूका दृन्ष्ट मा अिनग्रह दििनियो। र नतिीहरूले भमश्रीहरूले 37 अनि इस्राएलका 
सन्तािहरू िारेमा र् सय हजार पैिल िच्चाहरु रे्उमा, मानिसहरू थिए कक, गि ु िेखि 
यात्रा। 38 अनि एक भमथश्रत िीड नतिीहरूलाई पनि गए; र िगाल र ििाि, पनि धेरै गाई। 39 अनि 
नतिीहरूले लाथग यो थिएि, भमश्र िादहर निस्किे ्याए जो आटा को अिभमरी केक 



पकाउाँ िे नतिीहरूले भमश्र िादहर जोर थिए, र सकेि ककिििे, ि नतिीहरू लाथग कन िै पनि तयार 
िएको थियो। (प्रस्िाि 12: 34-39, KJV) 

अवलोकि गि ुरात नतिीहरूले र्ोडेको रात र्। रात नतिीहरूले वास्तवमा भमश्र िााँकी। 

परमेश्वरले नतिीहरूलाई िन्िनियो के गरेपनर् नतिीहरूले िााँकी। 

प्रस्िाि 13:18, हामीलाई यसो िन्र्  इस्राएलका सन्तािहरू भमश्र िेशमा िादहर व्यवन्स्ित िााँध्ि मा 
ियो। , यो सिै पनर् राती नतिीहरूले यो पूरा गि ुसक्षम थिए उ्लेििीय र् संख्या र उमेर सीमा ववचार 
निस्तार-चाड। 

अखममरे रोटी 

हामी ख्रीन्ष्टयिहरू येशूले निस्तार हाम्रो पापको लाथग िण्ड िनक्तािी र हामी िााँच्ि, उहााँले जस्तै पाप र 
निष्कपट, जो को लाक्षखणक िभमर प्रनतनिथधत्व गि ुसक्र्ि ्प्रयास हो िन्िे पदहचाि (लूका 12: 1)। 

िेर हिुटु डब्ल्यू आमुस्िांग यो यस्तो लेिे: 

र, इस्राएलीहरूलाई एक उच्च हात (गन्ती 33: 3) संग िादहर गए जस्तै ठूलो र िासत्विाट आफ्िो 
र्न टकारा िन्िा, त्यसैले ििरैु प्यारो गरु् मसीही िादहर सनरु आफ्िा मसीही जीवि - आिन्ि र 
आिन्ि को िािल मा। तर के हनन्र्? 

शैतािको र पाप तनरुन्तै परमेश्वरको िव प्यारो र्ोरा पनर् पनर् लाग्ि - र चााँडै ियााँ र 
अिनिवहीि मसीही उहााँले निराश िनमरीमा तल र्, र पररत्याग र अन्त्य गि ु परीक्षा 
िेट्टाउिनहनन्र्। 

िोदटस प्रस्िाि 14, पि 10 सनरु - बिवत्तकै इस्राएलीहरूलाई नतिीहरूलाई पनर् लाग्िा यो ठूलो सेिा 
िेिे रूपमा, नतिीहरूले नतिीहरूको साहस गनमाए। डर नतिीहरूलाई आए। नतिीहरूले िनििनिािा र 
गनिासो गि ु िाले। नतिीहरूले यसलाई उहााँले नतिीहरूलाई लाथग पनि शन्क्तशाली थियो, 
नतिीहरूलाई कफरऊि र नतिका सेिा टाढा प्राप्त गि ुअसभिव थियो िेिे। र नतिीहरूले असहाय 
थिए। त्यसैले यसलाई हाम्रो साि र्। 

हाम्रो शन्तत पयाुप्त रै्ि! 

"नतमीहरू डर रै्ि, अझै पनि िडा, र भमश्रीहरूले लाथग प्रिनको मनन्क्त हेि ु... ... नतमीहरू कन िै िप 
कदह्यै लाथग फेरर िेखे्नर्ि ्प्रिन लाथग लड्ि परु् तर मोशामाफुत नतिीहरूलाई परमेश्वरको सन्िेश 
िोदटस। के तपाईं  ! कसरी सनन्िर! 

असहाय, हामी अझै पनि िडा गि,ु र प्रिनको मनन्क्त हेि ुिनिएको र्। उहााँले हाम्रो लाथग लड्ि 
परु्। हामी न्जत्ि सक्र्ौं रै्ि शैताि र पाप, तर उहााँले सक्र्ि।् हाम्रो प्रधाि पनजारी - - यो 



िौररउठ्िनिएको ख्रीष्टलाई र् जसले हामीलाई शनद्ध हनिेर् - हामीलाई पववत्र - हामीलाई र्न टकारा 
- जसले हामीलाई र्ोड्ि कदह्यै ि त हामीलाई त्यागेका ििे! 

हामी हाम्रो आफ्िै शन्क्त र िल मा आज्ञा पालि गि ु सक्िैिौं। तर अमेररकामा ख्रीष्टले 
नतिीहरूलाई राख्न सक्िनहनन्र्! हामी ववश्वास उहााँलाई िर परु्। आमुस्िांग HW। परमेश्वरको पववत्र 
दिि-वा पागि बििा-कन ि? परमेश्वरको ववश्वव्यापी चच,ु 1976) 

महोत्सव को उद्िेश्य 

तर हामीलाई यो पूण ुमहत्त्व भसक्ि गरौं। परमेश्वरले ककि यी िोज दिि गिनिुयो? उहााँको ठूलो 
उद्िेश्य के थियो? अि िन्ि प्रस्िाि 13, पि 3: यो को 15 औ ंथियो  ... मान्रे् निन्भत नतमीहरू 
भमश्रिाट िादहर आए जसमा ... यो दिि, सभझिा मोशाले ििे । पि 6: "सात दिि नतमी अिभमरी 
रोटी िािन, र सातौं दिि अिन्त निन्भत िोज हनिेर् ... यो ककिििे अिन्त [एक सभझिाको] गरे 
जो कक को गररन्र् ... र यो एक हस्ताक्षर लाथग हनिेर् नतमीलाई तपाईंकै हात मा, र तपाईंकै 
आाँिा िीच  एक सभझिाको लाथग  - - (चमत्कारी पदहचाि प्रमाण)  - ककि? - "परमप्रिन 
व्यवस्िालाई तपाईंको मनिमा सककन्र् कक ... तपाईं त्यसैले यो राख्ननहोस ्हन ाँिैि ...  

ओह, वप्रय िाइहरू, तपाईं अद्िनत अि ुिेख्ननहनन्र्? तपाईं यो सिै को सााँचो महत्त्व िनझ्ि गरु्ि?् तपाईं 
परमेश्वरको उद्िेश्य िेख्ननहनन्र्? निस्तार-चाड ववगतका हो कक पापको रू्ट लाथग ख्रीष्टको मतृ्यन 
तस्वीर। उहााँको रगतको स्वीकार हामी प्रनतिद्ध हनिेर् पाप क्षमा गिैि - पाप मा जारी लाइसेन्स 
दिि रै्ि - त्यसैले हामी यसलाई स्वीकार, हाम्रो पाप समय सभम मात्र क्षमा - ववगत पाप। 

तर हामी त्यहााँ रोक्ि परु्? ववगत पाप क्षमा। तर हामी अझै पनि जगतले मासन र्ि।् हामी अझै 
पनि प्रलोिि ग्रस्त हनिेर्ि।् पाप यसको क्लच हामीलाई आयोन्जत र् - हामी आफ्िो शन्क्त मा, 
पाप िास र्ि।् र हामी यसलाई आफूलाई र्न टाउि शन्क्तहीि र्ि!् हामी पाप गि ुिासत्विाट मा 
गररएको र्। अि ु - हामीलाई तस्वीर िनझ्ि गरौं। (आमुस्िांग HW। तपाईं के िाहा गिनपुरु् 
निस्तार-चाड र अिभमरी रोटी को महोत्सव िारे। राम्रो समाचार, माच ु1979) 

के डडग्री मसीहीहरूलाई गिनपुरु् पाप टाढा राख्नन? पूण ुयेशूले भसकाउिनियो रूपमा, (मत्ती 5:48) "तपाईं भसद्ध, 

स्वगमुा आफ्िो वपता भसद्ध हनिनहनन्र् जस्तै हनिेर्।  लाक्षखणक पापको एक प्रकार (: 7-8 cf. 1 कोररन्िी 5) 

हनि सक्र् िभमर। पाप जस्तै अप िभमर। 

सात परमेश्वरको िभिर पूणतुा र् रूपमा मसीहीहरूले अिभमरी रोटी सात दिि संग निस्तार पालिा गिे 
हो। अि ुर प्रतीकात्मक रूप िस निस्तार संग पूरा रै्ि। निस्तार ववगतका पाप को रू्ट र येशूको मतृ्यन 
लाथग ख्रीष्टको रगतको स्वीकृनत तस्वीर। 

हामी ख्रीष्ट लाक्षखणक उहााँको मतृ्यन (cf. गलाती 3:13) को रूि मा झनन्न्डएको र्ोड्ि गिनपुरु्? ि अिभमरी 
रोटी सात दिि हामीलाई निस्तार मद्ित तस्वीर निभि पूण ुपाप, यो आज्ञा पालि को िरू राख्िै - पनर् 
पनर््लो पाप येशूको िभलिािको पररणाम रूपमा क्षमा गररएका र्ि।् 



अिभमरे रोटी तस्वीर को दिि जीवि र िौररउठ्िनिएको येशूको काम। येशूले जहााँ उहााँले अि सकक्रय काम 
हाम्रो तफुिाट हाम्रो प्रधाि पनजारी रूपमा, पाप हामीलाई शनद्ध पािनिुएर र् परमेश्वरको भसहंासि (दहबू्र 2: 

17-18) जािनिन्िा हामीलाई आफ्िो शन्क्त पूणतुया निभत्याउिे! 

यहााँ दहबू्र धमुशास्त्रमा अिभमरे रोटी को दिि िारेमा िन्ि के को केही र्: 

15 सात दिि तपाईं अिभमरी रोटी िािन परु्। पदहलो दििमा तपाईं आफ्िो िरिेखि िभमर हटाउि 
परु्। सातौं दिि सभम पदहलो दिि िेखि िान्र् जसले रोटी लाथग, कक व्यन्क्त इस्राएलका िेखि 
िन्ि कटौती गररिेर्। 16 पदहलो दििमा त्यहााँ एक पववत्र िीक्षांत समारोह हनिेर्, र सातौं दिि तपाईं 
को लाथग एक पववत्र िीक्षांत समारोह हनिेर्। काम को कन िै तररका नतिीहरूलाई गरेको गररिेर्; तर 
जो सिैलाई िाि परु् - केवल तपाईं द्वारा तयार हनि सक्र्। 17 त्यसैले तपाईं यो िै दिि म भमश्र 
िेशमा िादहर आफ्िो सेिाले ्याएको हनिेर् लाथग, अिभमरी रोटी को िोजमा पालि गिेर्न । त्यसैले 
तपाईं अिन्त रूपमा आफ्िो पनस्तामा िर यो दिि पालि गिेर्। 18 पदहलो मदहिा मा, मा सााँझ 
मदहिाको चौधौँ दिि, तपाईं अिभमरी रोटी, सााँझ मदहिाको िीस-पदहलो दिि सभम िािन 
परु्। 19सात दिि लाथग कन िै िभमर, तपाईंको िरहरू फेला गररिेर् जसले र् के िािे िेखि, त्यही 
व्यन्क्त िन्ि इस्राएलका मण्डलीिाट, उहााँले पराई वा िेशमा एक मूल र् कक रै्ि ििेर कटौती 
गररिेर्।20 तपाईं केही िािन परु्; । तपाईँको सिै तपाईं अिभमरी रोटी िािन परु् ' "(प्रस्िाि 12: 
15-20) 

लेवी 23: 6-8 सािै यसको िारेमा भसकाउाँर्। र व्यवस्िा 16:16 िेटी अिभमरी रोटी, पेन्न्तकोसमा र पति 
पववत्र दिि को दिि मा दिइिेर् आशा थियो ििेर िेिाउाँर्। 

मूलतः, कन िै  जलेको िेटी वा िभलिाि  थिए परमेश्वरले  नतिीहरूलाई भमश्र िेशमा िादहर ्याए  जि 
(यभमुया 7:22)। नतिीहरूले ककिििे अिाज्ञाकाररताले िवपएका थिए (यभमुया 7: 21-27) र ियााँ नियममा 
हामी अि जल िेटी वा पशनिभल गि ुआवश्यक रै्ि ििेर गरु्ि ्(: 11-15 दहबू्र 9) कन रा स्पष्ट र्। 

हामी अिभमरी रोटी िािन रूपमा दिि प्रत्येक हामीले हाम्रो वरपर संसारमा व्याप्त र् पाप जोथगि र् 
िन्िे महसनस। 

टाढा भयो वा राखखयो? 

अिभमरे रोटी को दिि टाढा गरेको थियो? हिुटु डब्ल्यू आमुस्िांग लेिेका अरू केही ववचार गिनहुोस:् 

पनरािो करार संग निमूलु गि ु

िनई उच्च-दिि िएको अिभमरे रोटी को दिि अवथधका हनि ्ििेर पालि। परमेश्वरको पनि पनरािो 
करार प्रस्ताववत अनि - मोशाको औपचाररक व्यवस्िा दिइएको अनि थियो गररएको वा भलखित - 
र यो अवथधमा सधैंिरर स्िावपत र् - इस्राएलीहरूलाई भमश्र मा अझै पनि िेला! के मोशाको 
व्यवस्िा वा पनरािो करार ्याउि वा संस्िाि गिनिुयो, नतिीहरूले निधि भलि सक्िनहनन्र्!  गरेको 



अिनवाि मा, 17 पि अिनवाि गररएको र्:  फलस्वरूप किी-स्िायी संस्िाका रूपमा यो अवथधमा 
राख्ननहोस।्  सारा अवथध समावेश गररएको र्। 

र अिभमरी रोटी को सात दिि - - आज िाध्यकारी र सधैंिरर र्ि ्एक्लै परु् यो पववत्र दिि 
ििेर प्रमाखणत गि!ु 

अि, यी पिहरू नतिीहरूले जस्तै, 15 औ,ं रै्ि 14 औ ंलागू ििे, र यहााँ साबित, त्यसपनर् निस्तार 
लाथग-किी स्िावपत र् र्? सााँच्चै यो र्! तर यी पिहरू माथिको िोज र निस्तार-चाड 
िनझाउाँर्। को अिनच्रे्ि सनरु प्रस्िाि मा 12:21 निस्तार-चाड फेरर उ्लेि र्, र पि 24 यो सधैंिरर 
स्िापिा! ... 

निस्तार एक्लै पालि गि,ु र त्यसपनर् अिभमरी रोटी, हालतमा को सात दिि ख्रीष्टको रगत 
स्वीकार गि,ु र पाप मा जारी, प्रतीकात्मक रूप मा, पालि गि ुअसफल - िन्ि ... व्यवस्िा िरू 
गरेको र्, हामी अिनग्रह अन्तगतु र्ि ्पाप मा जारी, लाइसेन्स अि!ु 

अिभमरी रोटीको सात दिि पाप को िरू राख्िै िन्िै अको तररका हो जो आज्ञा, को पालि गरेमा 
तन्स्िर। (आमुस्िांग HW। तपाईं के िाहा गिनपुरु् निस्तार-चाड र अिभमरी रोटी को महोत्सव 
िारे। राम्रो समाचार, माच ु1979) 

प्रारन्भिक मसीहीहरूले अिभमरे रोटी को दिि टाढा गरेको थिए ववश्वास गरेिि।् पे्रररत पावलले राम्ररी 
अिभमरे रोटी संग िोज रािि समििु (1 कोररन्िी 5: 7)। उहााँले र अरूलाई अझै पनि थचन्ह लगाइएको / 
अवलोकि र यहूदियामा िादहर लेखिि:् 

6 तर हामी अिभमरी रोटी को दिि पनर् कफभलप्पी टाढा रवािा र पााँच दििमा हामी सात दिि िसे 
जहााँ त्रोआस, नतिीहरूलाई साि दिए। (पे्रररत 20: 6) 

मसीहीहरूले अिभमरे रोटी को दिि रािि थिए ििे, पववत्र आत्मा यो जस्तै रेकड ुगि ुयो पे्रररत गरेका 
रै्िि ्थियो। अि कफभलप्पी भयाभसडोनिया मा एक अन्यजानतका शहर थियो। यसरी यी दिि यरूशलेममा 
जस्तै ठाउाँ  सीभमत थिएि रािि - यो रोमी द्वारा शासि गररएको थियो। ियााँ नियममा कन्भतमा िनई 
ठाउाँमा, हामी अिभमरी रोटी को दिि अन्यजानतका के्षत्रमा राखििे थिए कक हेि ु(1 कोररन्िी 5: 7; पे्रररत 20: 

6)। 

पनि ियाि पे्रररत 12 मा  यो अिभमरी रोटी को दिि को समयमा थियो  ववचार गिनहुोस:् 3। नतिीहरूले 
अन्यजानतका ख्रीन्ष्टयिहरूलाई अज्ञात थिए र अवन्स्ित िएिि ्थियो ििे, ककि उहााँले यी दिि उ्लेि 
थियो: को अन्यजानतका लेिक लूका अको अन्यजानतका (1 पे्रररत 1) गि ुपे्रररत पनस्तकका सभिोधि िेखि? 

सायि यो 3 Rd शताब्लिीमा  िािी उहााँ ररटि ुसभम उहााँको अिनयायीहरूलाई अिभमरे रोटी को दिि राख्ननपरु् 
येशूले भसकाउिनियो िप गिनपुरु्। जिकक हामी कागजात िर गि ुसक्िैि, यो केही 3 Rd शताब्लिीमा ती दिि 
रािि थिए संकेत गरु्। 



िाइिल िादहर जािकारी पे्रररत पावल, यूहन्िा र कफभलप, स्माइिाु को र अन्य प्रारन्भिक मसीहीहरूले साि 
अिभमरे रोटी को दिि (को जीवि, अध्याय 2) राखिएको र् कक ररपोटु। 

यो िावजनि चौिो शताब्लिीको लाओडडभसया (ग। 363-364) को पररषि को 38 अिभमरे रोटी को दिि को 
अवलोकि निषेथधत। परमेश्वरको चच ुती यस पररषि िाइिल र ववश्वासी को प्रारन्भिक परभपरा ववरुद्ध 
गए जो धेरै पालि गि ुसककएि। 

जेरोम मा उन््लखित रूपमा, प ृ58,62,63 िएको त्यसैले, ववभिन्ि ववश्राम दिि- अिभमरे रोटी को दिि पनर् 
(िासरी यहूिी ख्रीन्ष्टयि, यरूशलेम, 1988, प ृ35 राख्न र्ोडेिि।् । को को: पनस्तक द्ववतीय (गनटिन्िी 1-46) 

1 िण्ड, अध्याय 19, 7-9, 1987, प ृ117-119) र मध्य यनग मा र िादहर (डी को सोह्रौं शताब्लिीमा एन्रयूज 
ववश्वववद्यालय पे्रस, (एमआई), 1993, प ृ61-62; यूहन्िा एक यूहन्िा र उपन्यास, प ृ57-58, िल िी सातौँ 
दिि पनरुष मा उन््लखित रूपमा। र इङ्ग्याण्ड र वे्स, 1600-1800 मा, 2 संस्करण। जेभस क्लाकु र कं, 

2009, प।ृ 49-50)। 

परमेश्वरको सतत चच ु मा हामी लाओडडभसया को पररषि सााँचो मसीही मण्डलीको लाथग िोलेका स्वीकार 
गिैिौं, हामीले अझै पनि अिभमरे रोटी को दिि राख्ननहोस।् हामी सात दिि िाइिल यस्तो स्लाह दिन्र्ि ्
रूपमा प्रत्येक लाथग केही अिभमरी रोटी िािन (प्रस्िाि 12:15; 13: 6; 23:15; 34:18)। यो रोटी ववभिन्ि 
अिाज को गि ुसककन्र् / पागल-गहनाँ को प्रयोग -आवश्यक रै्ि। 

(यो सायि यस िोजमा समयमा मात्र अिभमरे रोटी िन्िा अन्य िाद्य पिाि ुिाि सक्र् िन्िे उ्लेि 
हनिनपरु्, यो कन िै पनि िाएको हनि।, निस्तार ववपरीत, अिभमरी रोटीको पदहलो र अन्न्तम दिि दिि हो, 
जस्तै हो िस र् साप्तादहक ववश्राम दिि, एक काम रै्ि गि।ु) 

केही त्यहााँ पक्कै पनि पववत्र दिि एउटा आध्यान्त्मक समझ र् हनित, िाइिल धेरै अशं टाढा गिु 
चाहिनहनन्र् गिाु, त्यहााँ पनि शारीररक र्। र शारीररक उत्सव हामीलाई राम्रो आध्यान्त्मक पाठ िनझ्ि मद्ित 
गरु्। 

अिभमरे रोटी मद्ित तस्वीर को दिि हामी ख्रीन्ष्टयिहरू हाम्रो जीवि को िादहर पाप र कपट राख्न प्रयास 
गिे हो कक (cf. मत्ती 16: 6-12; 23:28; लूका 12: 1)। नतिीहरूलाई शारीररक रािेर, यो हामीलाई राम्रो 
परमेश्वरको इरािा कक आध्यान्त्मक पाठ भसक्ि मित गरु्। 

4 पेन्ततकोसमा: ि सत्य तपाईंको कमलङ र परमेश्वरको अतनल्य उपहार 
िारे 

ख्रीष्टको गिे सिैिन्िा पेन्न्तकोसमा िारेमा केही िाहा र्। धेरै ठीक यो ियााँ नियममा चच ुसनरु ववचार 
गिनहुोस।् 

येशूको मतृ्यन पनर्, उहााँको चेलाहरूले पववत्र आत्माको शन्क्त प्राप्त गि ुप्रतीक्षा िनियो: 



सााँच्चै पािी िन्प्तस्मा 5 यूहन्िा लाथग, तर; 4 अनि नतिीहरूलाई साि साँगै िेला िइरहेको उहााँले 
यरूशलेम िेखि वविा होइि, तर वपताको प्रनतज्ञालाई, "जो," उहााँले िन्िनियो, "तपाईं मलाई सनिेको र्न  
लाथग प्रतीक्षा नतिीहरूलाई आज्ञा तपाईं अि िेखि धेरै दिि पववत्र आत्माले िन्प्तस्मा गररिेर्। 
  (पे्रररत 1: 4-5) 

त्यसैले नतिीहरू पिेको र: 

1 पेन्न्तकोसको दिि पूण ुआएका थिए, नतिीहरू सिै एक ठाउाँमा एक अिनसार थिए (पे्रररत 2: 1)। 

कक ियाि कक पेन्ततकोसको दिि पूण ुआएका गथए कक वास्तवमा जोड, ध्याि दििनहोस।् िाइिल गरररहेको र् 
यो स्पष्ट र् कक पालिा िएको िटिा भसधै कक पेन्ततकोसको दिि पूण ुआएका गथए िन्िे तथ्यलाई 
सभिन्न्धत थिए। र, यो नतिीहरूले सिै साँगै यो नियालेर ककिििे चेलाहरूलाई ियो। 

यहााँ त के ियो र्: 

2 अनि अचािक एक िागिे शन्क्तशाली हावा को रूपमा, स्वगिुाट एउटा आवाज त्यहााँ आए, र 
नतिीहरूले िभसरहेका थिए जहााँ सारा िर िररयो। 3 त्यसपनर् त्यहााँ नतिीहरूलाई आगो को रूपमा 
वविान्जत अन्य िाषामा िेिा, र नतिीहरूलाई प्रत्येक मा िसे। 4 नतिीहरू सिै पववत्र आत्माले 
िररएको र आत्मा नतिीहरूलाई किि दिए रूपमा अन्य िाषामा िो्ि िाले थिए। ... 

38 त्यसपनर् पत्रनसले नतिीहरूलाई ििे, "पश्चाताप गर, र तपाईं को हरेक एक को रू्ट लाथग येशू 
ख्रीष्टको िाममा िन्प्तस्मा गरौं 

पाप; र तपाईं पववत्र आत्माको वरिाि प्राप्त गिेर्ि।् 39 प्रनतज्ञालाई लाथग तपाईं र तपाईंको 
र्ोरार्ोरीलाई र्, र धेरै टाढािाट हाम्रा परमेश्वर कल गिेर् प्रिन धेरै रूपमा, िन्ि िएका सिै।   

40 अनि धेरै अन्य शब्लिहरू उहााँले यसो िन्िै र नतिीहरूलाई यस्तो स्लाह, "यो पनस्ता िेखि 
सनरक्षक्षत।  41 त्यसपनर् िनसीसाि आफ्िो शब्लि प्राप्त गिेहरूलाई िन्प्तस्मा; र त्यो दिि तीि हजार 
प्राण नतिीहरूलाई िवपएका थिए। 42 अनि नतिीहरूले पे्रररतहरूलाई 'भसद्धान्त र सङ्गनतमा, रोटी को 
तोडिे मा जारी, र प्राििुामा। ... 47 परमेश्वरको प्रशंसा र सिै मान्रे् संग पक्षमा िएको। र प्रिन 
सनरक्षक्षत िइरहेको लागेकाहरू िैनिक चच ुिवपयो। (पे्रररत 2: 2-4, 38-42, 47)। 

नतिीहरूले पववत्र आत्माको शन्क्त केही प्राप्त। र यो परमेश्वरको समूह को रोमि क्यािोभलक, पूवी 
अिोडक्स, सिै िन्िा प्रोटेस्टेंट, यहोवाका साक्षीहरूले मसीही मण्डली को सनरु र चच ुहनि मानिन्र्। त्यसैले 
पववत्र आत्मा एक निन्श्चत समयमा (यहूिीहरूको धेरै पेन्न्तकोसमा अवलोकि समाि समय) दिइएको 
थियो र येशूका चेलाहरूले अझै पनि यो नियालेर थिए। 

एक संयोग थियो। 

त्यहाँ पेन्ततकोसको गि ुथप र्? 



धेरै पेन्न्तकोसमा पववत्र आत्मा को दििे र ियााँ नियममा चच ुसनरु िन्िा िढी प्रनतनिथधत्व िन्िे महसनस 
रै्ि। 

पनरािो मा पिहरू िेि र ियााँ यो दिि र यसको अि ुिारेमा िप जािकारी प्रिाि गिुर्। 

पेन्न्तकोसको िोजमा मसीहीहरूले प्रारन्भिक एक पनर् राखिएको, तर अन्य िाषामा िो्िे कन िै उ्लेि 
थियो। पे्रररत पावलले पेन्न्तकोसमा पे्रररत पनस्तकका को िोस्रो अध्यायमा उ्लेि पनर् पेन्न्तकोसमा िशक 
राख्न र्ोडेिि।् उहााँले यस्तो लेिे के 56 ई िोदटस: 

8 म िाटो मा तपाईं अि हेि ुचाहिनहनन्र् रै्ि लाथग; तर म ििे प्रिनको परभमट तपाईंसाँग गिाु 
रहि आशा। तर म पेन्न्तकोसमा सभम एकफससका हनिेर् (1 कोररन्िी 16: 8)। 

यो पावलले कोररन्िीहरूलाई पेन्न्तकोसमा पेन्न्तकोसमा थियो जि एकफसी ज्ञात थियो, र त्यो थियो जि 
िाहा हनिनपरु् जस्तो लाग्यो कक, पेन्न्तकोसमा हन ाँिा िाह थियो ििी िेिाउाँर्। यसरी, यो स्पष्ट पावल र 
एकफससका र कोररन्िका अन्यजानतहरूको द्वारा अवलोकि िइरहेको थियो। 

अको वष,ु पे्रररत पावलले पनि 60 ई वररपरर, पेन्न्तकोसमा यरूशलेममा हनि कामिा: 

पावलले लाथग 16 उहााँले एभशया समय िच ुगि ुहनिेर् ििेर रै्ि, पदहलेका एकफससका सेल निणयु 
गरेको थियो; उहााँले यरूशलेममा पेन्न्तकोसको दिि मा, यदि सभिव िएसभम, हनि थियो लाथग 
(पे्रररत 20:16)। 

यसरी, यरूशलेममा मसीहीहरूले थिए अझै पनि पेन्न्तकोसमा नियालेर र पावलले पनि यसलाई नियालेर 
थियो। अन्यिा, पावलले मा पेन्न्तकोसको दिि यरूशलेममा हनि ककि चाहन्िे कन िै स्पष्ट कारण हनिेर्। 

शब्लि पेन्न्तकोसमा 50  अि ुग्रीक शब्लि हो। त्यो अवथध भमनत गणिा को निभि दहबू्र वववरण िाट भलइएको 
हो: 

15 अनि तपाईं लहर िेटी को ्याएको दिि िेखि, ववश्राम पनर् दिि िेखि आफैलाई लाथग गणिा 
गिेर्: सात पूरा गररिेर्। 16 गणिा पचास सातौं ववश्राम दिि पनर् दिि दिि (लेवी 23: 15-16)। 

पेन्न्तकोसको दिि धेरै िाम र्, र ककिििे को, केही यसको िारेमा भ्रभमत र्ि।् यसको अन्य िाइिलीय 
िाम समावेश: कटिीको िोज, हप्ता को िोज र अगौटे फलको दिि। 

यहूिी परंपराओं र जि पेन्ततकोसको र्? 

अक्सर गीत गाउिे साँगसाँगै सूयाुस्त मा सनरु जो परमेश्वरको पववत्र चाडहरूमा,: 

29 तपाईं एउटा गीत रात मा रूपमा एक पववत्र पवु राखिएको र् जि एक इस्राएलका शन्क्तशाली 
एक, प्रिन को पहाड आउि, एक िांसनरी संग गएपनर् रूपमा हृियको पाउिेर्, अनि। (यशैया 30:29) 



आधननिक यहूिीहरूले अवथध  द्वारा पेन्न्तकोसमा कल गरु्ि। 

पेन्न्तकोसको हन ाँिा केही भ्रभमत र्ि।् धेरै यहूिीहरूले यसलाई परमेश्वरको सतत चच ु राख्र् कक त्यसै दिि 
रै्ि राख्ननहनन्र्। 

यहूिी सिनकीहरूसाँग सही तर  म पोस्ट- र सादहत्य ... पेन्न्तकोसमा भसवाि को 6th मा पति  (टोरा," प ृ
 पेन्न्तकोसमा सधैं आइतिार, मा थगरावट ििेर  िन्िनियो। 212 , भियिा, 1861;।। पेन्न्तकोसमा यहूिी 
1906 को ववश्वकोश) भमनत धेरै यहूिीहरू अि प्रयोग (पनरािो नियमका पनर् साँगै राख्न र पि हो थियो) 
पोस्ट- सादहत्य र्, जो, एक पनर् पररवतुि र रै्ि िाइिलीय भमनत र् 
। परमेश्वरको सतत चच ुमा हामी िाइिलीय ववथध पालि। 

सूचिा पनि पूवु प्रमनि रब्लिी प्रिन िोरा िेखि निभि: 

एक लेखिएको िनझे रूपमा सािै मौखिक व्यवस्िामा ववश्वास फररसीहरूको, "ववश्राम दिि  मतलि 
यहााँ, को पदहलो दिि (15 निसाि)। केवल लेखिएको व्यवस्िामा ववश्वास सिनकीहरूसाँग, शान्ब्लिक 
पाठ गरे। ववश्राम दिि पनर् दिि आइतिार र्। यसरी गणिा एक आइतवार, र सधैं सनरु, पचास 
दििपनर् पनि सधैं एक आइतवार परु्। (िोरा एल यहूिी:। एक बिचार लाथग शेिा, 3 जनि, 2014.) 

मसीहीहरूले येशूले भलखित व्यवस्िा अथधक मौखिक व्यवस्िा मा धेरै परेर लाथग फररसीहरूले निन्िा कक 
(: 5-13 मकुूस 7) सभझिनपरु्। येशूले नतिीहरू  आफ्िो परभपरा तपाईं तल हस्तान्तरण गरेको। अनि तपाईं 
धेरै यस्ता कन राहरू माफुत कन िै असर परमेश्वरको वचि ििाउिे  थिए नतिीहरूलाई िन्िनियो (मकुूस 
7:13)। 

र, तल िेिाइएको, पेन्न्तकोसमा अगौटे फलको सभिन्न्धत रूपमा पचास गणिा समय िनझाउाँर्: 

16 गणिा पचास दिि सातौं ववश्राम दिि पनर् दिि; त्यसपनर् तपाईं परमप्रिन एउटा ियााँ अन्ि 
िेटी प्रस्ताव गिेर्। 17 तपाईंले आफ्िो एक िनई-िहाई िनई लहर रोटी ्याउि परु्।नतिीहरूले मभसिो 
पीठो को हनिेर्; नतिीहरूले िभमर संग सनिा गररिेर्। नतिीहरूले परमप्रिन (16-17 लेवी 23) गि ु
अगौटे फलको र्ि।् 

तपाईं सातौं ववश्राम दिि पनर् दिि पचास दिि गणिा गिाु, तपाईं पेन्न्तकोसमा एक आइतिार आउि सधैं 
र् कक पाउि। पेन्न्तकोसको सूयाुस्त आइतवार सभम सूयाुस्त शनििार िेखि च्र्। जो िावी, िेट गरेका 
स्माइिाु को पे्रररतहरूलाई एक आइतिार पेन्न्तकोसमा राखिएको ििेर लेिे (को, 7)। 

अगौटे फलको 

शब्लि  अगौटे फलको  को प्रयोग िोस्रो िाली सनझाव। र वास्तवमा, यो पनि र् िादहर पनरािो नियममा 
औं् याए: 



16 ... कटिीको िोज, तपाईं के्षत्रमा र्ररएको र् जो आफ्िो मेहित को अगौटे फलको; 17 र के्षत्र िाट 
आफ्िो मेहित (प्रस्िाि 23: 16-17) को फल िेला जि वष ुको अन्त मा जभमा गिे कायलुाई को 
िोज।  
 
22 अनि तपाईं िोज हप्ता को, गहनाँ िाली को अगौटे फलको को पालि गिेर्न , र वष ु समान्प्त 
(प्रस्िाि 34:22) मा जभमा गिे कायलुाई को िोज। 

26 सािै मा अगौटे फलको दिि, तपाईं हप्ता आफ्िो िोजमा मा परमप्रिनले एक ियााँ अन्ि िेटी 
्याउि गिाु, तपाईं पववत्र िीक्षांत समारोह (गन्ती गन्ती 28:26) हनिेर्। 

जिकक केही प्रोटेस्टेन्ट दटप्पणीकारहरू अगौटे फलको को िोजमा रूपमा लहर िेटी उ्लेि (जस्तै 
नििेशालय एड। ि िे्सि अध्ययि िाइिल। िोमस िे्सि प्रकाशक, न्यासभिल, 1997, प।ृ 213), यो एक 
र्। "अगौटे फलको एक " त्यसपनर् चढाइिे गिाु (लेवी 23: 10-11), माथि िेिाइएको िाइिल अगौटे फलको 
समय (रै्ि िस एक) को रूपमा हप्ता को िोजमा िनझाउाँर्। 

अगौटे फलको को ववचार हामीलाई यस दिि िनझ्ि कसरी मित गरु्? 

अगौटे फलको को पेन्न्तकोसको िोज वा िोज (प्रस्िाि 34:22) परमेश्वरले अि एक ठूलो िाली पनर् 
तस्वीर जो अन्न्तम महाि ्आउाँ िै दिि संग, आध्यान्त्मक िाली सािो  अगौटे फलको  मात्र कल र् ििेर 
हामीलाई सभझाउाँर्। सिैिन्िा के्षत्रमा वसन्त िाली, महाि ्पति िाली िन्िा धेरै सािो र यो परमेश्वरको 
मािवता लाथग मनन्क्तको योजिा अिनरूप र् मा। 

तर के येशूको िारेमा? उहााँले अगौटे फलको एक प्रकार थियो? 

हो, उहााँ पक्कै थियो। पावलले दटप्पणी गरु्ि:् 

20 तर अि ख्रीष्ट मरेको िेखि पनगेको र्, र सनतेका िएकाहरूलाई को अगौटे फलको िएको 
र्। मानिस पनि मरेका पनिरुत्िािको आए द्वारा 21 िेखि मानिस द्वारा लाथग, मतृ्यन आए। 22 आिम 
मा सिै मि ुलाथग, ख्रीष्टमा पनि त सिै जीववत गरे गररिेर्। 23 तर आफ्िै क्रममा प्रत्येक एक: 
ख्रीष्टले अगौटे फलको, उहााँको आगमिमा ख्रीष्टका हनि ्त्यसपनर् ती। (1 कोररन्िी 15: 20-23)। 

10-11: ख्रीष्टको लेवी 23 मा लहर िेटी पूरा र्। उहााँले अगौटे फलको को र्। उहााँले (: 1,17 यूहन्िा 20) 

पनिरुत्िाि पनर् उहााँले (को लहर िेटी एक आइतिार थियो) को आइतिार स्वग ुमा जािनियो गिाु उहााँले 
पनि िूभमका पूरा गिनिुयो। तर उहााँले ि त उहााँको सााँचो अिनयायी ि के अि इस्टर िनिन्र् अवलोकि। 

सािै, जेभस येशूले पनि एक प्रकार हनि निस्किे हामीलाई ्याएको दटप्पणी गरु्ि:् 

18 उहााँको आफ्िै हनिेर् उहााँले हामीलाई निस्किे सत्य वचि द्वारा, हामी उहााँको प्राणीहरू को 
अगौटे फलको (याकूि 1:18) एक प्रकारको हनि सक्र् ्याए। 



येशूले लहर िेटी प्रनतनिथधत्व गि ु मूल थियो त्यसैले गिाु सााँचो मसीहीहरूले पेन्न्तकोसको दिि 
प्रनतनिथधत्व अगौटे फलको एक प्रकारको र्ि।् "अगौटे फलको  अि ुमात्र केही यो उमेर मा िाली को िाग 
हनिेर् (cf. लूका 12:32; रोमी 9:27; 11: 5) - तर नतिीहरूले पनि एक ठूलो िाली हनिेर् ििनझाउि - एक सिै 
जो मनन्क्तको लाथग मौका कदह्यै पनर् सााँचो र वास्तववक अवसर पाउिेर्ि ्जहााँ समय। 

पत्रनस पेन्न्तकोसको मा यसो के िोदटस: 

29 "हे िाइहरू, मलाई िनलेर उहााँले मरेको र गाडे िनवै र्, र आफ्िो थचहाि यो दिि हामीलाई साि 
र्, कन लवपता िाऊिले तपाईंलाई कन रा 30 त्यसैले, एक अगमवक्ता हनिनको, र परमेश्वरले संग थियो 
ििेर िाह पाउाँ िा गरौं। उहााँको प्राण पाताल िायााँ थिएि कक, 31 उहााँले यो, ख्रीष्टको पनिरुत्िािको 
ववषयमा कन रा, आफ्िो भसहंासिमा िस्ि शरीरका अिनसार, उहााँ उठाउिन हनिेर् ख्रीष्टको उहााँलाई 
आफ्िो शरीर को फल को ििेर शपि, , ि त उहााँको शरीर हेि ु गिनिुयो भ्रष्टाचार। 32 यो येशू 
परमेश्वर जो हामी सिै साक्षी र्ि,् िडा र्। 33 त्यसैले परमेश्वरको िादहिे हात गि ुउच्च िइरहेको 
र वपता िेखि पववत्र आत्मा को प्रनतज्ञा प्राप्त िएको उहााँले िन्याइएको । तपाईंले अि िेख्न र 
सनन्ि जो यो (पे्रररत 2: 29-33) 

पत्रनस, पेन्न्तकोसमा मा फल रूपमा येशूलाई, उ्लेि र उहााँले उठाएको थियो कक, ध्याि 
दििनहोस।् पेन्न्तकोसमा परमेश्वरले आफ्िा पववत्र आत्मा दििंा हामी हटाउि ििेर सक्िनहनन्र् उहााँको काम र 
 यस वतमुाि िनष्ट उमेर  िााँथचरहेका तापनि आध्यान्त्मक तवरमा िढ्ि यो सािो िाली आभशष ्दििनहनन्र् 
ििेर िेिाउाँर् (गलाती 1: 4) 

अि येशूले पनि धेरै िाइहरू िीच जेठो थियो, अगौटे फलको पदहलो मात्र थियो: 

29 उहााँले जसलाई लाथग, उहााँले पनि उहााँको पनत्रको र्ववमा गि,ु उहााँले धेरै िाइहरू (रोमी 8:29) िीच 
जेठो हनि सक्र् कक पूवुनिधाुररत।  
 
5 येशू ख्रीष्ट ववश्वासी साक्षी, मरेका िाट जेठो (प्रकाश 1: 5)। 

येशूले जेठो िएकोले, यो पक्कै पनि त्यहााँ उहााँलाई जस्तै हनि जो अरूलाई हनिेर् ििेर त्यसैले, येशू ख्रीष्ट 
जस्तै ििेर पनि पेन्न्तकोसको सन्िेश िाग हो। को पाठ्यक्रम ख्रीष्ट जस्तै िन्िे ववचार िाइिल िर 
भसकाइएको र् र पेन्न्तकोसमा सीभमत रै्ि। यूहन्िाले यस्तो लेिे के िोदटस: 

2 ... हामी उहााँलाई जस्तै हनिेर् (1 यूहन्िा 3: 2)। 

यो एक पववत्र िीक्षांत समारोह र्, ककिििे यो एक साप्तादहक ववश्राम दिि समाि अवलोकि, तर प्रसाि 
(व्यवस्िा 16:16) संग र्। पनरािो नियमका, हप्ता को िोज मा, अगौटे फलको मननर्एको, 50 दिि निस्तार 
पनर् ववश्राम दिि पनर् राखिएको थियो। 



ख्रीष्टको मतृ्यन पनर् पे्रररतहरू त्यस भमनत साँगै िेला िए। र भमनतमा, पववत्र आत्मा िादहर मसीहीहरूले 
अगौटे फलको एक प्रकारको परमेश्वरको पहन ाँच प्रिाि गि ु हाभलएको थियो। येशूले यी अगौटे फलको र 
मसीहीहरूले यस यनगमा िनिन्र् जसले र् रूपमा अगौटे फलको हनि पनि हो को पदहलो थियो (पनर् 
येशूले र् रूपमा हनि पनि हो िनिन्र् ती, तर िस अगौटे फलको रै्ि)। 

पववत्र दिि यरूशलेमको िादहर राखखयो गि ुसककतर्? 

केही नतिीहरू सिैलाई यरूशलेम जािे ििेर आवश्यक थियो रूपमा िाइिलीय पववत्र दिि अि राखिएको 
रै्ि गि ुसककन्र् ििेर संकेत गरेका र्ि।् 

तर रै्ि मामला ऐनतहाभसक, पनि येशूले थियो। 

िासरतको गिाु उहााँको सेवकाईको सनरु तफु येशू (लूका 4:16) "को दिि  िताउिनियो। पेन्न्तकोसको पनि 
हप्ता / को िोज (व्यवस्िा 16: 10,16) िनिन्र्। लूका चाहिनिएको कक िहनसंख्यक वास्तववक ग्रीक शब्लि 
िेि द्वारा पनन्ष्ट गि ुसककन्र्।  लाथग वास्तववक शब्लि (जस्तै शब्लिहरू िभलयो होईि समूह), σαββάτων, 

िहनसंख्यक (1, र् σαββάτω, लूका 14 मा) को र्। निभिािनसार िण्डमा शान्ब्लिक अिनवाि गररएको र्: 

16 अनि उहााँले जहााँ उहााँले हनकेका थिए िासरत आउिनियो। र उहााँको अिनकूलि अिनसार, उहााँले मा 
को दिि मा, सिािरमा गए र पढ्ि उठे। (लूका 4:16, हररयो) 

त्यसैले, यो कक यरूशलेममा िन्िा अन्य एक स्िािमा येशूले जस्तै, एक राख्न सकेि पववत्र दिि शो मद्ित 
गरु्। 1-2 (ग्रीि जेपी, क्रम इन्टरभलनियर ग्रीक-अंगे्रजी ियााँ नियमका, तेस्रो संस्करण िेकर पनस्तक, 2002।): 
उहााँले पनि लूका 6 मा गालीलको संिवतः अको पववत्र दिि राख्न िेखिन्थ्यो। 

सायि यो सामरी स्त्रीलाई उपासिा संिवतः यरूशलेममा के्षत्र (यूहन्िा 4:19) प्रनतिन्न्धत परु् ििेर संकेत 
गिाु उ्लेि गिनपुरु्, येशूले यरूशलेमको उपासिा प्रनतिन्ध रै्ि ियो ििे: 

। मनन्क्तको र् लाथग, हामी उपासिा के िाहा; 21 येशूले नतिलाई िन्िनियो, "ए िारी, मलाई ववश्वास 
र्, िडी तपाईं ि यो पवुतमा, ि त यरूशलेममा, वपतालाई उपासिा गिेर्ि ्जि आउाँ िै र् 22 तपाईंले 
िाह के रै्ि उपासिा । सााँचो उपासकहरू आत्मा र सत्यतामा वपता उपासिा गिेर्ि ् जि 
यहूिीहरूले 23 को तर िण्टा र्, आउाँ िै र्, र अि;। वपताले उहााँलाई उपासिा गि ुयस्तो िोन्जरहेको 
र् लाथग 24परमेश्वरको आत्मा र्, र उहााँलाई िण्डवत ् गिेहरूलाई उपासिा गिनपुरु् आत्मा र 
सत्यतामा।   (यूहन्िा 4: 21-24) 

ियााँ नियममा स्पष्ट पववत्र दिि वा अन्य उपासिा (; 23:24 पनि हेिनहुोस ् मत्ती 10:23) यरूशलेम 
प्रनतिन्न्धत रै्ि ििेर िेिाउाँर्। 



वा अगौटे फलको (िभिर गन्ती 28:26) पनरािो नियममा दिि मसीही महत्त्व थियो: यो थग्रको-रोमि चच ु
पनि पेन्न्तकोसमा, कदहलेकाहीं सप्ताह (15-16 लेवी 23) को िोजमा रूपमा उ्लेि कक पदहचाि ििेर 
उ्लेि गिनपुरु् । र नतिीहरूले एक शहर आफ्िो उत्सव प्रनतिन्ध रै्ि। 

मसीहीहरूले हनिनको अगौटे फलको को ववचार ियााँ नियममा (याकूि 1:18) मा पनन्ष्ट पनि ववचार 
गिनहुोस।् पनराति इस्राएलमा, त्यहााँ वसन्त मा सािो िाली र पति मा एक ठूलो िाली थियो। वसन्त पववत्र 
दिि पेन्न्तकोसमा, राम्ररी िनझेका जि परमेश्वरले मात्र मनन्क्तको लाथग अि केही कल र् तस्वीर (; 1 

कोररन्िी 1:26; यूहन्िा 6:44 रोमी 11:15) मद्ित गरु् ठूलो िाली पनर् आउाँ िै (यूहन्िा 7: 37- 38)। 

धेरै थग्रको-रोमि चच ुपेन्न्तकोसको केही संस्करण पालि। यद्यवप, आंभशक ककिििे नतिीहरूले केही अन्य 
िाइिलीय पववत्र दिि पालि रै्ि, नतिीहरू ककि परमेश्वरको मात्र अि केही कल र् िनझ्ि असफल, र 
उहााँले गरु् कक सिै मनन्क्त प्रिाि गि ुएक योजिा र् (लूका 3: 6; यशैया 52:10)। न्याय िन्िा कृपा ववजयी 
हनन्र्ि ् (याकूि 2:13)। 

तनरही को 5 भोजमा: ख्रीष्टको गई यो अग्रणी घटिाहरू 

को थग्रको-रोमि चच ु को सिै िन्िा साधारण पति मा उत्पन्ि कक िाइिलीय पववत्र दिि राख्न 
रै्ि। यद्यवप, यी पववत्र दिि परमेश्वरको योजिा धेरै निणाुयक िटिाहरू फोटो। 

तनरही को िोजमा मात्र थचत्रहरू मरेका िाट अगौटे फलको पनिरुत्िाि गि ुख्रीष्टको आउाँ िै, यो पनि ियािक 
को िस अगाडड कन ल वविाश िेखि जीववत िचत गि ु र परमेश्वरको राज्य स्िापिा गि ुसमय र येशू 
ख्रीष्टको हस्तके्षप तस्वीर पथृ्वी। 

कसरी यो पव ुपरमेश्वरको ठूलो मास्टर योजिा मा कफट गरेको िनझ्ि गरौं। 

त्यहााँ पेन्न्तकोसको दिि र तनरही को िोजमा िीच एक प्रमनि समय िाली र् कक ववचार गिनहुोस।् ियााँ 
नियममा चच ु पेन्न्तकोसमा सनरु र मूलतः येशूले अन्न्तम बिगनल (1 कोररन्िी 15: 51-57) मा ररटि ुजि 
समाप्त िेखि चच ुउमेर प्रनतनिथधत्व रूपमा र्लफल गि ुसककन्र् पेन्न्तकोसमा र तनरही को िोजमा िीच 
समय अवथध, एक अिमुा । 

चौिो पववत्र दिि, तनरही को िोज, "मदहिाको पदहलो दिि, सातौं मदहिा  अवलोकि र् (लेवी 23: 23-25)। 

यो परमेश्वरको योजिा मा सात िभिर पूरा र पूणतुा परमेश्वरको पात्रोको सातौं मदहिा (सेप्टेभिर र / वा 
अक्टोिर मा हनन्र्) हाम्रो लाथग परमेश्वरको ठूलो मास्टर योजिा को पूरा, अन्न्तम चार चाडहरूमा समावेश 
गिुर्। यो मदहिाको पदहलो दिि पति कक नतहार परमेश्वरको योजिा मा अन्न्तम िटिाहरू को शनरुवात 
निशाि। 

यो कसैको नियभमत काम िााँकी अको वावषुक ववश्राम दिि (24-25 लेवी 23) र्, र यो तनरही को उडािे को 
एक स्मारक हनिनपिे थियो। यो पनि परमेश्वरको तररकामा (1-7 cf. एज्रा 3 2-3 िहेभयाह 8) भसक्ि समय 



र्। इस्राएलका सन्तािहरू गि ुके ियो धेरै हाम्रो लाथग लेखिएको थियो  उिाहरणहरू र नतिीहरूले हाम्रो 
स्लाह लाथग लेखिएका थिए जसलाई मा उमेर को अन्त्य आएका र्ि ् (1 कोररन्िी 10:11)। 

यो तनरही को िोजमा यसको िाम खिच्िनहनन्र् तनरही को उड्िे हो। 

त्यहााँ ववशेष गरी अन्त पटक हामी जीववत हनिनहनन्र् जो सन्ििमुा यी तनरही को उड्िे संग गााँभसएको 
प्रतीकात्मक अि ु को एक महाि सभझौता र्। यो भमनत, लाथग आधननिक यहूिी िाम, िाइिलीय ि 
यहूिीहरूको लाथग पनि मूल हो ििेर उ्लेि गिनपुरु्। परमेश्वरले नतिीहरूलाई र पनरािो नियमको 
लेखिएको थियो पनर् दििनियो पनर् नतिीहरूले शताब्लिीयौंिेखि अपिाए िन्िे कन रा थियो (के्रमर, एमी जे 
मूल। प्रनतभलवप अथधकार © 1998-1999 सिै यहूिी)। 

(गन्ती 10: 1-3, 10) िाइिल तनरही इकट्ठा मानिसहरूलाई कल गि,ु परमेश्वरको चाडहरूमा िोषणा गि ुसािै 
थिए ििेर भसकाउाँर्। 

जीवि को पनस्तक 

चािलाग्िो कन रा, यहूिी ववद्वाि को (कस्तो अभिवािि?, सेप्टेभिर 17, 2012 मा र् एम, रब्लिी।) 'जीवि को 
िनक' संग तनरही को िोजमा गााँभसएको र्। ककि चासो र्? 

ठीक र्, िाइिल भसकाउाँर् को 'जीवि को िनक' मा सूचीकृत िएका ती कक (कफभलप्पी 4: 3; प्रकाश 3: 5) 

पनिरुत्िाि हनिेर् (दहबू्र 12: 22-23)। कदहले? सातौं र अन्न्तम बिगनल मा: 

51 हेर, म एक रहस्य िताउि: हामी सिै नििामा रै्ि, तर हामी सिै पररवतुि गिेर् हनि - 52 एक 
क्षण मा, एक आाँिा को मा, पनर््लो बिगनल मा। को बिगनल लाथग आवाज, र मरेका िडा गररिेर्, र 
हामी पररवतुि गररिेर्। 53 यो लाथग अवविाशलाई धारण गिनपुरु्, र यो िश्वर अमरता धारण 
गिनपुरु्। (1 कोररन्िी 15: 51-53) 

र त्यसपनर् परमेश्वरको राज्य र न्याय आउिेर् (11: 15-18) (: 2 8), िण्ड परमेश्वरको (4 9) द्वारा सनरक्षक्षत 
गिे रै्ि ती मा आउाँर् प्रकाश पनस्तकका सात तनरही गररिे स्पष्ट भसकाउाँर्। अन्तमा यो जसको िाम 
जीविको पनस्तकमा लेखिएको रै्ि ती िोस्रो मतृ्यन (: 14-15 प्रकाश 20) अिनिव हनिेर् ििेर भसकाउाँर्। 

तनरहीको आवाज 

सारा गि ुअत्यन्तै आयातको िटिा थचिो सधैं - िाइिल िारी संिषु र वविोह संग थियो जो इस्राएलका 
इनतहास, समयमा, तनरही हनतयार वा महत्त्वपूण ुसन्िेशहरू रूपमा कल गि ु चेताविी उपकरणहरू रूपमा 
प्रयोग गि,ु जारी र् ििेर िेिाउाँर् कक ववचार राष्ि। 

उहााँले उहााँको व्यवस्िा ववरुद्ध निरन्तर वविोह लाथग नतिीहरूमाथि ्याउिे िारेमा इजरायल चेताविी पनि 
परमेश्वरले अगमवक्ताहरू, नतिीहरूलाई िीचमा यशैया, इजककएल होशे र योएल, प्रयोग।यी अगमवक्ताहरू 
परमेश्वरको मानिसहरूलाई आफ्िो चेताविी गि ुतनरही जस्तै आफ्िो आवाज प्रयोग गि ुथिए। 



1 रो ठूलो स्वरले, रै्ि स्पेयर; एक बिगनल जस्तै आफ्िो आवाज उचा्िन; मेरो मानिसहरू अपराधको, 
अनि याकूिका िर पाप िन्िनहोस।् (यशैया 58: 1) 

परमेश्वरको सतत चचु मा हामी आज त्यसो गि ुकाम गिै र्ि।् हामी पनि व्याख्या गिे प्रयास जो - हामी 
साहसी ववश्व िटिाहरू राम्ररी िनझेका िववष्यवाणी संग र्ि ्समाज र कसरी पापको को िताउिनहोस।् 

प्रकाश पनस्तकका भसकाउाँर् रूपमा तर त्यहााँ पनि िववष्यमा आउिे शान्ब्लिक तनरहीको आवाज हनिेर् (प्रकाश 
8: 1-13, 9: 1-18)। तर सिै िन्िा ती चेताविी पालि रै्ि। 

धेरै प्रकाश पनस्तकमा र्ि,् र धेरै तनरही को िोज (लेवी 23:24) मा गररिे थियो - आषा धेरै जडाि िेख्न 
सक्र्ौं। 

तर सिैिन्िा महत्त्वपूण ुबिगनल, एक अिमुा, पनर््लो, सातौं एक हनि सक्र्। यहााँ प्रकाश कक के भसकाउाँर् 
र्: 

15 त्यसपनर् सातौं स्वगिुतूले सननिन्थ्यो: अनि त्यहााँ स्वगमुा चको आवाज थिए, िन्िै  यो 
संसारको राज्यहरू हाम्रा प्रिन र उहााँको ख्रीष्टको राज्यहरू ििेका र्ि,् र उहााँले सिासवुिा शासि 
गिेर्ि!्  16अनि िीस-चार आफ्िो परमेश्वरको अनि िसे गिे ए्डरहरूले आफ्िो अिनहार मा थगर र 
यसो परमेश्वर, 17 पूजा:  हामी तपाईं धन्यवाि दिि, हे प्रिन परमेश्वर सवशुन्क्तमाि, एक र् र जो 
थियो र जो आउि र् जो ककिििे, उिीहरूले न्याय परु् ििेर, मरेका समय तपाईंको ठूलो शन्क्त 
भलएका र्ि ्र शासि गरे। 18 राष्िहरू क्रोथधत थिए, र तपाईंको क्रोध आएको र्, अनि, अनि तपाईं 
तपाईंको सेवक अगमवक्ताहरूलाई र सन्तहरू, र ती इिाम गिनपुरु् ििेर जो डर तपाईंको िाम, 

सािा र ठूलो, अनि पथृ्वी िष्ट गिेहरूलाई िष्ट गिनपुरु्।   19 त्यसपनर् परमेश्वरले मन्न्िर स्वगमुा 
िोभलएको थियो, र उहााँको सन्िकू उहााँको मन्न्िरमा िेिेको थियो। र त्यहााँ, शोर, िूकभप, आाँधीिेहरी, 
र ठूलो अभसिा थिए। (प्रकाश 11: 15-19) 

तनरही को िोजमा तनरही िववष्य उड्िे र येशू आउि र पथृ्वीको परमेश्वरको राज्य स्िापिा हनिेर् िन्िे 
वास्तववकता तस्वीर। परमेश्वरको राज्य आउाँ िै सनसमाचार येशूले आफ्िा सेवकहरूको अि िोषणा गि ु
चाहन्र् के को ठूलो िाग (मत्ती 24:14; 28: 19-20) हो, त्यसपनर् अन्त हनिेर् (मत्ती 24:14)। यो िननिया िर 
ख्रीष्टको ववजय गि ुतनरही अंक को िोज। 

। 1542, प ृ922, 930 र (को को -। यस्तो जेरोम र (समस्त डी P जेपी ्यादटिा MPL025 ववज्ञापि 1415 

रूपमा थग्रको-रोमी इनतहासकारहरूले, : पनस्तक द्ववतीय (गनटिन्िी 1-46) िण्ड 1, 19 अध्याय, 7-9 फ्रैं क 
ववभलयभस, सभपािक प्रकाशक, 1987, प ृ 117-119), रेकड ु कक 'िासरी मसीहीहरूले' पति पववत्र दिि राख्न 
र्ोडेिि।्।। चौिो र पााँचौं शताब्लिीयौंिेखि मा। नतिीहरू पनि चौिो शताब्लिीमा मा यरूशलेमको मूल मसीही 
िवि िावी गिे सभम नतिीहरूले (िी चच ुपे्रररतहरूको को शाही अथधकारीहरूले माउण्ट भसयोि मा भमली 
रोकेको थियो यरूशलेममा ववश्वासी मसीहीहरूले राखिएको थियो। िाइिलीय पनरातत्व समीक्षा, मे / जनि 
1990: 16-35,60)। 



ववरोधी- यूहन्िा ववशेष लेट चौिो शताब्लिीमा तनरही को िोजमा रािि मानिसहरूलाई रोक्ि प्रयास (। 
यहूिीहरूले म ववरुद्ध जि म: 5; VI: 5; VII: 2)। तिावप, ववश्वासी हनि प्रयास ती इनतहास िर त्यसो गि ु
र्ोडेिि।् परमेश्वरको सतत चच ुत अि गरु्। 

6 दिि िायन्श्ितको को: शतैािले िेशिाट निकाल्िन पाउँर् 

अको पति पववत्र दिि प्रायन्श्चतको दिि हो: 

26 अनि प्रिन िन्िै मोशाले कन रा: "27 यस सातौं मदहिाको िशौं दिि प्रायन्श्चतको दिि हनिेर् यो तपाईं 
को लाथग एक पववत्र िीक्षांत समारोह हनिेर्; आफ्िो प्राण तपाईं िनव्यवुहार र अन्याय सहिन पिेर्, 

र आगो गरेको एक िेटी प्रस्ताव। प्रिन। 28 अनि तपाईंले कन िै काम त्यही दिि, यो प्रिन तपाईंको 
परमेश्वरको सामन लाथग प्रायन्श्चत्त गि,ु प्रायन्श्चतको दिि हो लाथग त्यही दिि प्राण मा िनःि रै्ि 
जो र् हनिेर् कन िै पनि व्यन्क्त लाथग गिन ु परु्। 29 िन्ि आफ्िो मान्रे् िेखि म आफ्िो मान्रे् 
िीचिाट िष्ट हनिेर् व्यन्क्त कटौती 30 अनि कन िै पनि व्यन्क्त मा त्यही दिि कन िै पनि काम गरु् 
जसले, 31 तपाईं काम को कन िै तररका गिन ुपरु्;।। एक ववधाि तपाईंको पनस्तामा िर सधैंिरर यो 
हनिेर् सिै आफ्िो । 32 यो िााँकी एक ववश्राम तपाईं हनि, र नतमीहरूको आफ्िो प्राण िनव्यवुहार र 
अन्याय सहिन परु्;। मा सााँझ मदहिाको िवौं दिि, सााँझ िेखि सााँझ, तपाईं आफ्िो ववश्राम मिाउि 
परु्   (लेवी 23: 26-32)। 

7 'यो सातौं मदहिाको िशौं दििमा तपाईं पववत्र िीक्षांत समारोह हनिेर्। तपाईं आफ्िो प्राण 
िनव्यवुहार र अन्याय सहिन परु्; तपाईं कन िै पनि काम हन ाँिैि। (गन्ती 29: 7) 

उपवास ऐनतहाभसक वाक्यांश  आफ्िो प्राण िनव्यवुहार र अन्याय सहिन  यहूिी र द्वारा व्याख्या गररएको 
र् मनख्य रूप कस्तो र् परमेश्वरले समनिाय को चच ु(यो पनि िजि 35:13 जस्ता पिहरू द्वारा प्रमाखणत 
र्; 69:10 र यशैया 58: 5) उपवास मतलि, एक तररका बिरामी र्, र यसरी ििएसभम पदहले िै िनःि 
र्। सााँझ गि ुसााँझ सूयाुस्त गि ुसूयाुस्त िेखि हो। 

ियााँ नियममा िै प्रायन्श्चतको दिि िनिएको, "यो फास्ट  (पे्रररत 27: 9), मात्र त्यो पे्रररत 21 मा प्रनत ियाि 
हनिेर् जो पे्रररत पावलले यो रािि थियो िन्िे संकेत गिुर् जो (: 18-24; 28:17 ) ग्रीक-िाम, तर (जो 
पे्रररत पनस्तकका पे्रररत गि ुसभिोधि थियो मसीही 1: 1), पनि िएको हनिनपरु् वा अको अवथध स्िािापन्ि 
गररएको थियो। 

परमेश्वरको चच ुसंग संिद्ध सावधाि व्यन्क्तहरूलाई हनिेर् नर्टो सूयाुस्त िाट अको रात सूयाुस्त सभम 
यो रात (नतिीहरूले शारीररक सक्षम र्ि ्ििे - िभसुङ आमा, सािा र्ोरार्ोरी, गिुवती मदहला, र ववभिन्ि 
िीििनःिी अरूलाई नर्टो अपेक्षक्षत रै्ि - यो लगातार र् यस के्षत्रमा यहूिी अभ्यासहरू सािै) संग। यो 
नर्टो हामी िािा वा पेय बििा जािनहोस।् 



एक प्रोटेस्टेन्ट ररपोटु एउटा कारण मसीहीहरूले राख्न त्यहााँ आज कन िै यहूिी मन्न्िर र् ककिििे 
प्रायन्श्चतको दिि हो आवश्यक रै्ि (िीएल। ख्रीष्टको अिनयायी प्रायन्श्चतको दििमा नर्टो गिनपुरु्?) ििेर 
िािी। यद्यवप, िाइिलीय वास्तववकता त्यहााँ मन्न्िर थियो र अन्य वास्तववकता ियााँ नियममा मसीहीहरूले 
अि परमेश्वरको मन्न्िर हो ििेर (: 16-17 1 कोररन्िी 3) िेिाउाँर् कक अनि इस्राएलका सन्तािहरू 
शताब्लिीयौंिेखि प्रायन्श्चतको दिि राखिएको र् । 

िनई गोट्स 

पनरािो नियममा, प्रायन्श्चतको को दिि िाख्रा उजाडस्िािमा (1-10 लेवी 16) पठाएको थियो जहााँ एक 
समारोह समावेश। केही मसीहीहरूले शैतािले अनत गदहरो िा्टो मा एक हजार वषु को लाथग िाध्य हनिेर् 
जि हजार वषीय शासिको िौडाि समय रूपमा िरू िाख्रा को यो पठाउिे (1-4 प्रकाश 20) िेिे। यो उहााँले 
लोभ्याउि र समयमा धोका गि ुसक्षम हनिे रै्ि िन्िे हो। ककिििे येशूको िभलिािको, एक िाख्रा यो दिि 
(1-10 cf. दहबू्र 10) पालि गि ुिभलिाि रै्ि। 

येशू हनित हाम्रो निस्तार पाठो हाम्रो लाथग िभलिाि (1 कोररन्िी 5: 7-8) र उहााँले एक पटक मात्र थियो 
(दहबू्र 9:28), हामी पनि निस्तार येशूले र् जहााँ िन्िा अन्य समय हेिनहुोस।् 

ककि? 

धेरै र्, तर यो िभलिाि िोस्रो िाख्रा को ररलीज अनि हनन्र् िन्िे तथ्यलाई साि र्िकहरू हनि सक्र्। 

मूल निस्तार मात्र आफ्िो पापको लाथग लनप्त िइरहेको इस्राएलका सन्तािहरू पररणाम। यो उमेर मा, सााँचो 
मसीहीहरू िएकाहरूलाई हाम्रो पापको लाथग िण्ड नतिनपुिे उहााँको अन्न्तम पाथिवु निस्तार मा येशूको 
िभलिाि िािी गरु्ि।् तर वास्तववक मसीहीहरू संसारको जिसंख्याको एउटा सािो अ्पसंख्यक र्ि ्(लूका 
12:32; रोमी 11: 5)। 

िाइिल शैतािले र् जो  यो उमेर को िगवाि  िनिएको िेखि संसारको (2 कोररन्िी 4: 4), सिै िन्िा र 
अझै येशूको िभलिाि द्वारा कवर रै्ि गररएको र्। अदहलेसभम यो िनिन्र् जो गररिेर् लगिग सिै को 
लाथग हनिेर् - आउि यो उमेर वा उमेर मा त (मत्ती 12:32)। िभलिाि िेिाउाँ िै, चच ुउमेर समाप्त पनर्, 

येशूको िभलिाि परमेश्वरको योजिा सिै मनन्क्त िेटी समावेश, र िस आजको चनन्िन रूपमा, िस चच ुउमेर 
मा िनिन्र् ती लाथग थिएि ििेर कसरी िेिाउि मद्ित गरु्। 

अन्य िाख्रा पदहला जारी िइरहेको िभलिाि िेिाएर, यो येशूले सैतािको पापको िरू थिएि ििेर िेिाउाँर्। 

येशूले सिै मािव जगतले को िण्ड भलिनियो। तर परमेश्वरले हामीलाई िनिएको पनर् र हामीलाई 
पश्चात्ताप (यूहन्िा 6:44) अिनिाि र हामी पश्चात्ताप गि ु इच्र्न क आउि र हामी ववश्वास आउि सभम 
मानिसहरूलाई लागू हन ाँिैि। मात्र येशूको, तर हामी पनत्र ववश्वास र हामी िनिाले र्, हामी नतिीहरू के िन्ि 
ववश्वास ववश्वास गरु्ि।् सािै, हामी यसलाई, िन्प्तस्मा, पववत्र आत्मा प्रिाि िइरहेको (पे्रररत 2:38) र 
वास्तवमा नतिीहरू हामीलाई िााँच्ि हनिेर् जीवि बिताउि प्रयास द्वारा प्रमाखणत (cf. 1 यूहन्िा 2: 6)। 



इनतहासभर राखखएको 

प्रायन्श्चतको दिि जि यसलाई ववरुद्ध प्रचार गिे अिनसार 4 औ ंशताब्लिीमा राखिएको थियो (। यूहन्िा म 
यहूिीहरूको म ववरुद्ध: 5; VI: 5; VII: 2)। 

यो पनि (गिे प्रयास जो यस समय िन्जकै भसररयाली एपोस्टोभलक को 69/70 मा िेख्न सककन्र् जेई रोमी 
साम्राज्यको मा यहूिीहरूले (300-438) को सतावट, ववश्वववद्यालय कन्सास प्रकाशिहरू को मनद्िा 30:। 
मािववािी अध्ययि। ववश्वववद्यालय कन्सास प्रकाशि, 1952 को, प।ृ 34-35)। 

एक मनसलमाि कागजात, पााँचौ-िशौं शताब्लिी को अवथध िेखि भमनत, येशू र उहााँका चेलाहरू यहूिीहरूको 
जस्तै दिि मा नर्टो राखिएको ििी उ्लेि। यो -मसीहीहरूले अझै प्रायन्श्चतको दिि रािि को थग्रको-
रोमी 50 दिि - संग आए गिाु थिए िन्िे संकेत 

उपवास अवथध येशूले राख्न िएि (पी - एल कक -मसीहीहरूको र्वव प्राचीि यहूिी र ख्रीन्ष्टयि सादहत्य मा, 
मात्रा 158, 2003, प ृ70-72;। स्टि ुSM मा सनसमाचारका िेखि कोटेशि '। ।।। अल- अध्ययि, वल XVIII को 
जिलु, (1) अवप्रल 1967: 34-57)। अन्य इनतहासकारहरूले िेखि ररपोटु यो दृश्य (जस्तै, प।ृ 32-34) 
समििु। यसिाहेक, हामी अझै पनि 16 औ ंशताब्लिीमा िांभस्वेनिया मा राखिएको िइरहेको थियो ऐनतहाभसक 
ररपोटु हेि ु(प।ृ 61-62)। 

परमेश्वरको पनरािो रेडडयो चच ु 20 औ ंशताब्लिीमा िर प्रायन्श्चतको दिि (र अन्य पववत्र दिि) 
पालि। परमेश्वरको सतत चच ुमा हामी आज पालि गि ुजारी। 

7 भोजमा: िासस्थाि को ववश्व अततगतु ख्रीष्टको शासिको कस्तो 
िेखखतर् झलक 

को िोज परमेश्वरको योजिा मा एक िटिा तस्वीर। येशूले मानिसको उद्धार गि ुहाम्रो पापको निन्भत 
मिनिुयो पनर्, र उहााँले हामीलाई पववत्र आत्मा पठाउिनियो र उहााँको िाम राजा र पनजारीहरू पथृ्वीमा 
उहााँलाई शासि गि ुिन्ि को लाथग एक मान्रे् (प्रकाश 5:10) िादहर र्ानिएको र उहााँको िोस्रो आगमिमा 
पनर् पनर्, र अन्तमा उहााँले नतिलाई िनवै र परमेश्वरको उपन्स्िनत िाट पाप र आफ्िा मानिसहरूलाई 
अलग शैतािको भशरमा सिै पाप राखिएको र् पनर् (ििाउिे हामीलाई अन्त मा-एक उहााँलाई, प्रायन्श्चत्त 
संग सामेल), त्यसपनर् हामी अन्न्तम श्रृंिला लाथग तयार र्ि ् िटिाहरूको, पथृ्वीमा परमेश्वरको सहस्र 
राज्यको स्िापिा को  

िासस्िाि को िोजमा मान्रे् सैतािको बििा परमेश्वरको व्यवस्िा (1-6 प्रकाश 20) राख्न हनिेर् जि येशू 
ख्रीष्टको हजार वषीय शासिको िौडाि हनिेर् कक आध्यान्त्मक र िौनतक प्रशस्त तस्वीर। यो शैतािले 
र्लको संसार मा अि िइरहेको र् के ववपरीत र् (प्रकाश 12: 9)। शैतािी र्लर्ाम, त्यसपनर् गएका गररिे 



(प्रकाश 20: 1-3), कक्रन्श्चयि धमु गिे िन्िा 'राम्रो' झूटा सेवक सािै ककि ती सेवकहरू िनपै्र िहककएका र्ि ्
(2 कोररन्िी 11 द्वारा िहककएका र्ि ्ककि िाग हो: 14-15)। 

येशू आफैले, िासस्िाि को िोजमा राखिएको र पनि प्रनत यूहन्िा 7 यसलाई भसकाउिनियो: 10-26। 

यहााँ दहबू्र धमुशास्त्रिाट यसको िारेमा केही नििेशि हो: 

'यो सातौं मदहिाको पन्रौँ दिि प्रिन सात दििको लाथग िासस्िाि को िोजमा हनिेर् पदहलो दििमा 
त्यहााँ हनिेर् 35: 33 ति परमप्रिनले मोशालाई, 34 "इस्राएलका सन्तािहरू गि ु िो्िनहोस ् िन्िै, िन्िै 
िो्िनियो। एक पववत्र िीक्षांत समारोह। तपाईंले यसलाई कन िै चलिअिनसारको काम गिन ुपरु्। 

41 तपाईंले वषमुा सात दिि लाथग प्रिन गि ुिोज रूपमा पालि गिेर्न । यो एक ववधाि आफ्िो 
पनस्ताहरू सधैंिरर हनिेर्। तपाईं सातौं मदहिा मा मिाउि परु्। 42 तपाईं िूि मा सात दििको लाथग 
िास गिेर्ि।् जो मूल इस्राएलीहरूलाई र्ि ्सिै, िूि िास गिेर्ि ्(लेवी 23: 33-35,41-42) 

13 "तपाईं िासस्िाि को िोज सात दिि पालि गिेर्, ... 14 तपाईं आफ्िो िोजमा आिन्न्ित हनिेर्ि,् 

तपाईं र तपाईंको र्ोरा र आफ्िो र्ोरी, तपाईंको पनरुष सेवक र आफ्िो मदहला सेवक र लेवी, 
अजििी र र ववधवा, तपाईं, प्रिन तपाईंको परमेश्वरले तपाईंको सिै उत्पािि र आफ्िो हात को सिै 
काम मा दििनहनिेर् ककिििे, प्रिन प्रिन र्िोट जो ठाउाँमा आफ्िो परमेश्वरको एक पववत्र िोजमा 
पालि गिेर्न  त 15 सात दिि आफ्िो ढोकाहरू भित्र जो र्ि।् तपाईं पक्कै पनि आिन्न्ित र्। 

16 "तीि पटक प्रिन जो उहााँले चनि ठाउाँमा आफ्िो परमेश्वरको सामन आफ्िो सिै पनरुषहरु िेिा परु् 
एक वषु: अिभमरे रोटी को िोज मा, हप्ता को िोज, मा र िासस्िाि को िोज मा; नतिीहरूले अनि 
िेिा परु् र प्रिन िाली-हाि 17 उहााँले सक्षम र् रूपमा हरेक मानिस दिि परु्, जो उहााँले दििनिएको 
प्रिन तपाईंको परमेश्वरको आभशष ्अिनसार (व्यवस्िा 16: 13-17)।। 

िगवाि नतिीहरूले प्रनतज्ञा गररएको िेशमा प्रवेश गिनअुनि प्राचीि इस्राएलका िशकसभम िूि / िासस्िाि 

(दहबू्र मा) उजाडस्िािमा िास थियो। ती िूि, एक अिमुा, नतिीहरू प्रनतज्ञा गररएको िेशमा मात्र राजकन मार 
थिए तन्स्वरमा। पनि सहस्राब्लिी समयमा, परमेश्वरको राज्य िश्वर राष्िहरूमाथि शासि र् जि िश्वर 
मानिसहरूले राज्य मात्र राजकन मार हनिेर्। नतिीहरूले हटाउि र प्रनतज्ञा हकिार गि ुज्ञाि र िनद्थध िढ्ि 
परु्। 

िगवाि एपै्रम (कदहले कााँही पि सिै इस्राएलका एक प्रकार थचत्रण) नतिीहरूले  िोज को दिि मा रूपमा, 
िासस्िाि िास  ििेर (9, शे 12) को िन्र्ि।् इजरायल, उजाडस्िािमा, प्रनतज्ञा (1 कोररन्िी 10:11) हकिार 
गि ुपरीक्षा र सङ्कष्ट माफुत गिे जािैपरु् सिै मानिसहरूको प्रकार थियो। नतिीहरूले परमेश्वरको प्रनतज्ञा 
हकिार पखिरुहेका, थिए। 

हामी ख्रीन्ष्टयिहरू हामी यो उमेर मा कन िै स्िायी शहर र आउि एक हेि ु(दहबू्र 13:14) िन्िे महसनस गि ु
र्ि।् िासस्िाि को िोजमा समयमा अस्िायी मा रहि कक हामीलाई सभझाउिे गरु्। मसीहीहरूले यदि 



सभिव िएसभम, िासस्िाि को िोजमा प्रत्येक दिि भसक्ि, चच ुसेवाहरू उपन्स्ित हनिनपरु् (व्यवस्िा 31: 

10-13; िहेभयाह 8: 17-18) जीववत रहेको िभलिाि, हाम्रो  उथचत सेवा  र् (रोमी 12: 1) । 

िासस्िाि को िोज (16:15 व्यवस्िा 14:26) रमाउिे समय र्। सभिन्न्धत िसौं अंश (सामान्यतः िनिन्र् 
 िोस्रो िसौं अंश ) को प्रयोग यो प्रशस्त समय हनि र् ििेर िेिाउाँर् (व्यवस्िा 14: 22-26), तर पनि 
सेवाको हेरववचार लथगिेर् यो उमेर (व्यवस्िा 14 मा परु् ििेर: 27)। िासस्िाि को िोजमा तस्वीर सहस्र 
प्रशस्त समय मद्ित गरु्। यो हामीलाई झलक येशूले लाि पनर् समय मा दिन्र्। 

भमलेनियम परमेश्वरको 7,000 वषु योजिा को सातौं दिि प्रनतनिथधत्व गिुर्। चािलाग्िो कन रा, हरेक सात 
वष,ु कािूि को पनस्तक िासस्िाि को िोज (10-13 व्यवस्िा 31) मा पढ्ि आज्ञा थियो। व्यवस्िा त 
भसकाउिनियो गररिेर् (यशैया 2 िाइिल िेिाउाँर् रूपमा यो, िस आज्ञा सदहत व्यवस्िा, भमलेनियम मा 
राखििेर् ििेर तस्वीर मद्ित गरु्: 2-3; को आज्ञा िप हाम्रो निःशन्क पनन्स्तका िएको पाउि सककन्र् िस 
आज्ञा)। यो भमलेनियम समयमा आभशष ्र प्रशस्त गिेर् िन्िे परमेश्वरको नियम अिनसार जीववत र्। 

हामी ख्रीन्ष्टयिहरू अदहले आउाँ िै भमलेनियम र अन्न्तम बिगनल (1 कोररन्िी 15:52), पनि पदहलो पनिरुत्िाि 
िनिन्र् जसमा हनन्र् कक यो पररवतुि पखिरुहेका: 

4 अनि म िेिे, र नतिीहरूले नतिीहरूलाई िसे, र न्याय नतिीहरूलाई प्रनतिद्ध थियो। त्यसपनर् म 
येशू आफ्िो साक्षी र जिावरको वा आफ्िो र्वव उपासिा गिे थिएि परमेश्वर, शब्लि को लाथग 
थियो जो, र आफ्िो निधारमा वा आफ्िो हात मा आफ्िो थचन्ह प्राप्त गरेका थिए ती को प्राण 
िेिे। र नतिीहरूले िस्िे र एक हजार वषुसभम ख्रीष्टभसत शासि गरे। (प्रकाश 20: 4) 

िाइिल येशू आफैले गि ु चच ु िटोरता कक पनर्, र उहााँले हामी उहााँको शासि गररिेर् जहााँ उहााँको 
भसहंासिमा ववराजमाि िएपनर्, उहााँलाई अनि राष्िहरूले िेला र ख्रीन्ष्टयािहरूलाई िन्ि हनिेर् िेिाउि: 

34 आउिनहोस,् तपाईं मेरो वपताको आभशष,् राज्यको हकिार 

(मत्ती 25:34): संसारको जग िेखि तपाईं को लाथग तयार पारे। 

अि, िासस्िाि को िोजमा राख्न गिेहरूलाई यो तस्वीर सहस्र राज्य मद्ित गरु् यो गि ुतत्पर। 

प्रारन्भिक िोस्रो शताब्लिीमा, दहरापोभलसमा को िन्िनियो: 

[टी] एक केही हजार वषु को मतृ्यन को पनिरुत्िािको पनर् अवथध यहााँ हनिेर्, र ख्रीष्टको राज्य यस 
धेरै पथृ्वीमा सामाग्री फारम सेट अप गिेर्। 

िासस्िाि को िोज को उत्सव ववश्वासी मसीहीहरू िेखि ियााँ करारका राखिएको र् कक परमेश्वरको आउाँ िै 
सहस्र राज्यको र्ाया र्। 

कहाँ सककतर्? 



यो सामान्यतया कसैको सामान्य समनिाय को िादहर यात्रा गिन ु अि,ु अवथध: िासस्िाि को िोजमा 
अनिवाय ु र् 'नतियुात्रा' (1-5 िजि 84)। (यूहन्िा 1:14 मा ग्रीक शब्लि ἐσκἠνωσεν प्रनत ग्रीि जेपी। 
इन्टरभलनियर ग्रीक-अंगे्रजी ियााँ नियमका। िेकर पनस्तक, 1996, 5 औ ंमनिण 2002, प।ृ 282 अिनवाि गि ु
सककन्र् रूपमा) उहााँले यहााँ र्ाँिा येशूले मानिसहरूभसत  

केही झूटो वतुमाि समयमा माफुत ववगत िेखि िासस्िाि को िोजमा मात्र यरूशलेममा राखिएको हनिनपरु् 
ििेर िावी गिाु, यो त्रनदट र्। इस्राएलका सन्तािहरू लेवी 23 मा यसको उत्सव लाथग आिेशहरू रेकड-ुयसैले 
िएपनर् यरूशलेम नतिीहरूलाई लाथग प्रारन्भिक ववक्प थिएि पनि यरूशलेममा शताब्लिीयौंिेखि 
थिए। िाइिल िासस्िाि को िोजमा यरूशलेम िन्िा अन्य शहर (;: 23-24 cf. व्यवस्िा 14 िहेभयाह 8:15) 

मा राखिएको गि ुसककन्र् िेिाउाँर्। िोस्रो मन्न्िर अवथधमा (530 ई.पू. - 70 ई), यहूिीहरूले अक्सर ठाउाँमा 
राखिएको (उ्लेि, यहूिी समारोह एच   पनि यरूशलेमिाट िादहर एउटा ठूलो पवु थियो। : नतिीहरूको 
इनतहास र उत्सव एक गाइड, 1938. पी। 184)। 

यो िासस्िाि को िोजमा एभसया माइिरको, रै्ि यरूशलेम राखिएको िेर 4 औ ंशताब्लिीमा 2 एि डी शताब्लिीमा 
स्माइिाु को दटप्पणीमा एभसया माइिरको (को जीवि, अध्याय 19.) र केही अरूलाई चासो पनि हनि 
सक्र्। र अिनसन्धाि 20 औ ंशताब्लिीमा काडडिुल जीि (काडडिुल जीि- यहूिी ख्रीन्ष्टयि को धमुशास्त्र 
गरेको। - यो जस्तै क्यािोभलक सेन्ट जेरोम (1542A ्यादटिा MPL025 ववज्ञापि 1415) को रूपमा स्रोतहरू 
पनन्ष्ट । यूहन्िा ए िेकर। ि पे्रस, 1964 द्वारा अिनवादित, प।ृ 343-346)। 

एक उन्िाइसौँ शताब्लिीमा ववरोधी-सहस्र िाम ववद्वान्ले यस्तो लेिे तेस्रो शताब्लिीको भमश्री बिशप र 
सहस्राब्लिी समथितु गिेहरूलाई िारेमा निभि: 

... हजार वषीय शासिको िौडाि, मोशाको व्यवस्िा पनिस्िाुवपत हनिेर् िन्िै, यहूिी ववचार अिनसार 
फे्रम एक भमलेनियम भसकाउि िएका सिैलाई ... यी िनिन्र्, रूपमा रै्ि यहूिीहरू, तर आववष्कार 
र सहस्राब्लिी अिनसार िडा हनिनियो िएको ... प्रमनि यो त्रनदट को लेिक, एक अकफ्रकी बिशप, सेन्ट 
प्रनतज्ञाहरूमा आफ्िो िनई पनस्तकहरू लेिे कसको ववरुद्धमा थिए; र, जसलाई सेन्ट ववरुद्ध आफ्िो 
काम मा (चा्सु, 1855 द्वारा प्रकाभशत, प।ृ 252-253) 

यो बिशप ि त ि यहूिीहरूलाई थिए, तर  यहूिी  ववश्वास थियो कक एक धमु िइरहेको लाथग िोषी थिए 
ििेर याि गि ुचासो हनिनपरु्। र एक क्यािोभलक सेन्ट िनिन्र् िेखि, यो स्पष्ट प्रारन्भिक तेस्रो शताब्लिीमा 
सभमाि गैर-यहूिी मसीही िेताहरूले स्पष्ट निन्िा थिए ववचारहरू हो्ड गिनिुएको हनिनपरु्। नतिीहरूले 
 मोशाको व्यवस्िा  गि ुआयोन्जत िन्िे तथ्यलाई त्यसपनर् प्रमाण र् ती िनिै को अि ुिनझे र िासस्िाि 

को िोजमा राखिएको, तर मसीही जोड संग। 

को थग्रको-रोमि बिशप र सेन्ट िेर 3 Rd वा प्रारन्भिक 4 औ ंशताब्लिीमा को िासस्िाि को िोजमा आज्ञा थियो 
भसकाउिनियो र यसले मसीहीहरूको लाथग पाठ थियो: 



िेखि मा र् दििको लाथग परमेश्वरले स्वग ुर पथृ्वी गरे, र सारा संसार समाप्त, र आफ्िा सिै जो 
उहााँले ििाएको काम िेखि सातौं दिि ववश्राम र सातौं दिि आशीवाुि र यो, त्यसैले सातौं मा एक 
आंकडा द्वारा पववत्र मदहिा, पथृ्वी को फल िेला गररएको र् जि हामी प्रिन गि ुिोजमा राख्न 
आज्ञा र्ि,् ... यो हाम्रो िासस्िाि को िोजमा प्रिन गि ुमिाइन्र् हनि ... परु् ििेर आज्ञा र् जस्तै 
इस्राएलीहरूलाई रूपमा, िइरहेको लाथग भमश्र को सीमािा िायााँ, पदहले िासस्िाि आए, र िेखि 
यसैले, फेरर निस्केको सेट िएको, प्रनतज्ञा िूभम आयो, त्यसैले पनि हामीले। म पनि मेरो यात्रा 
भलएर, र यो जीवि को भमश्रिाट निस्किे लाथग, पदहले मा, सद्गनण फल संग सजी मेरो िासस्िाि 
सेट अप िएको िासस्िाि सााँचो िोज र्, र त्यहााँ जो पनिरुत्िािको, आए न्यायको दिि र् 
पनिरुत्िािको, को पदहलो दिि, सातौं दिि िनिन्र् जो आराम को भमलेनियम, पनि सााँचो ववश्राम 
दिि ख्रीष्टभसत मिाउि। (िस कन्याहरूले को िोज, िाषण 9) 

क्यािोभलक पनजारी र ववद्वाि जेरोम िासरी मसीहीहरूले यसलाई राखिएको र नतिीहरूले येशू ख्रीष्ट (- 
1542A ्यादटिा MPL025 ववज्ञापि 1415) को हजार वषीय शासिको औं् याउिनियो कक ववश्वास र् कक 
िताए। िेर चौिो शताब्लिीमा िासरी मसीहीहरूले िासस्िाि को िोजमा यस पालि गरेमा पनि क्यािोभलक 
र को पूवी अिोडक्स सेन्ट पनन्ष्ट िएको थियो। 

इोाएलीहरूलाई िेखख किन्श्ियि मभतिता 

मनख्यतया मा ियााँ नियमका पिहरू आधाररत, मसीहीहरूले िासस्िाि को िोजमा एक अलग सा 
इस्राएलीहरूलाई गरे िन्िा राख्ननहोस।् 

रेकड ुसंकेत िासस्िाि को िोजमा मध्य यनग (राजितू कलेज पत्राचार कोसु समयमा यनरोप मा राखिएको 
र् िेखिन्र् कक, अध्याय 51 "अनि मदहला जहााँ त्यो ठाउाँ  पािन ुिएकोर् उजाडस्िािमा, ... मा िागे  प्रका 
12: 6 । 1968) सािै 1500मा िांभस्वेनिया (प।ृ 61-62) मा ववशेष, पाम शािा बििा ठाउाँमा। त्यहााँ यो 
अमेररका मा 1600 र 1700s मा राखिएको थियो िन्िे केही प्रमाण र्। यो 20 औ ंशताब्लिीमा संसारिररका सिै 
परमेश्वरको पनरािो रेडडयो चच ुर परमेश्वरको ववश्वव्यापी चचकुो राखिएको थियो। 

परमेश्वरको सतत चच ु मा हामी यो संसारिरर ठाउाँमा राख्न जारी र हामी पनि भसकाउि परमेश्वरको 
राज्यमा येशू ख्रीष्टको हजार वषीय शासिको गि ुिासस्िाि अंक को िोज र्। 

िासस्िाि को िोज या त पाल वा मोटेल / होटल को कोठा मा धेरै आधननिक मसीहीहरूले पालि गररएको 
र् - र िस रै्ि पाम-शािा र्ाप्राहरू इस्राएलीहरूलाई सामान्यतया प्रयोग  िासस्िाि" को रूपमा काय।ु , 
व्यन्क्तगत एक पाम-िूि निमाुण गि ु िइरहेको रै्ि अिनरूप र्:; ियााँ नियममा मसीहीहरूले ववभिन्ि 
िासस्िाि (11-15 9 2 cf. दहबू्र 8) र् ििेर िेिाउाँर्। िाइिल इस्राएलका सन्तािहरू प्रनत प्रस्िाि पालमा 
मनख्य रूप िास ििेर िेिाउाँर् 33: 8 (र कदहलेकाहीं अन्य स्पष्ट अस्िायी, प्रनत व्यवस्िा 4: 45-49, िरमा) 
नतिीहरूले चालीस वषसुभम उजाड-स्िािमा थिए र परमेश्वरको रूपमा ती र्लफल कक  जिकक प्रनत लेवी 



23:43 िासस्िाि "। पाल वा मोटेल कोठा मा आज अस्िायी वासस्िाि / िासस्िािको एक समाि प्रकार 
र्। 

िाइिलले मसीहीहरूलाई पशनिभल ििाउि पिैि िेिाउाँर् / प्रसाि (दहबू्र 9: 9) जलेको िेटी इस्राएलका 
सन्तािहरू िासस्िाि को िोजमा समयमा उपलब्लध गि ुप्रयोग जो (लेवी 23: 36-37) जस्तै। िरु, हामी, जो 
हाम्रो व्यावहाररक सेवा हो जीववत िभलिाि रूपमा आफूलाई प्रस्ताव हो (रोमी 12: 1) सामान्यतया नियभमत 
िासस्िाि को िोजमा समयमा चच ुसेवाहरू उपन्स्ित समावेश  

ककि उपन्स्ित सेवाहरू सिै दििको लाथग िासस्िाि को िोज मा गरेको र्, अझै अिभमरे रोटी को दिि 
को लाथग यो आवश्यक रै्ि केही आश्चय ुहनि सक्र्। (व्यवस्िा 16: 13,15) आधारिूत धमशुास्त्रीय कारण 
र् कक आिेश, "तपाईं िासस्िाि को िोजमा पालि गिेर्न  सात दिि ... सात दिि तपाईं आफ्िो 
परमेश्वरले प्रिन प्रिन र्िोट जो ठाउाँमा एक पववत्र िोजमा पालि गिेर्न   िन्र्ि ्हामीले सात दिि लाथग 
िोज पालि गि ुववरोध रूपमा, 3 (: 6 र व्यवस्िा 16:, तर त यो अिभमरी रोटी लेवी 23 मा सात दििको 
लाथग िाि िन्र्ि ्लाथग अिभमरे रोटी-को आिेशहरू को दिि सभिन्न्धत यसो रै्ि एक 'िभलिाि' दिि 
प्रत्येक मा अिभमरे रोटी िािे द्वारा अिभमरी रोटी सात दिि)। िाइिल पनि िासस्िाि को िोज (लेवी 
23:42) समयमा अस्िायी मा हनि िन्र्ि,् तर यो अन्य पववत्र दिि सभिन्न्धत राज्य रै्ि। 

शैतािले हजार वषीय शासिको (प्रकाश 20: 1-2) को लाथग िाध्य हनिेर् िएकोले त्यहााँ कम र्लर्ाम त 
हनिेर्। िासस्िाि को िोज को समय को लाथग जािेवाला र िैनिक िैठक तस्वीर िननिया यो अि िन्िा 
एकिम फरक हनिेर् जि एक समय मद्ित गरु्। 

"तपाईंको राज्य आउिनहोस!्  (मत्ती 6:10)। 

िाइिल िासस्थाि को भोजमा ममलेनियम मा राखखिेर् भिेर र परमेश्वरको ववल हाम्रो साथ अतततः 'भेट 
हनिे पालको' मसकाउिनहनतर् 

िाइिल िववष्यवाणी िासस्िाि को िोजमा भमलेनियम मा राखििेर् ििेर िेिाउाँर्: 

16 अनि यो यरूशलेम ववरुद्ध आए जो परु् राजा सेिाहरूका परमप्रिन उपासिा वषु वषु िेखि 
जािनहोस,् र िासस्िाि को िोजमा राख्न सिै जानतका िााँकी र् जो कक सिैलाई पास आउि 
परु्। 17 अनि यो कक पथृ्वीको पररवार को रै्ि अप यरूशलेम राजा सेिाहरूका परमप्रिन उपासिा 
गि,ु नतिीहरूलाई कन िै वषाु हनिेर् आउाँर्ि ्हनिेर्। 18 यदि भमश्र को पररवार माथि आउिन र प्रववष्ट 
गिनहुोस ्हनिेर्, नतिीहरूले कन िै वषाु हनिेर्; नतिीहरूले परमप्रिन रै्ि िासस्िाि को िोजमा राख्न अप 
आउाँर्ि ्जसले राष्िका प्रहार जो संग ववपवत्त प्राप्त गिेर्ि।् 19 यो िासस्िाि को िोज (: 16-19 

जकररया 14) राख्न सभम आउि ििेर भमश्र को सजाय र सिै जानतका को सजाय हनिेर्। 



त्यसैले परमेश्वरले सिै िववष्यमा िासस्िाि को िोजमा राख्न आशा हनिेर् ििेर िाइिलले भसकाउाँर्। पनि 
क्यािोभलक दटप्पणीकारहरू परमेश्वरको योजिा िासस्िाि को िोजमा समावेश पदहचाि।जकररया 14 राज्य 
अमेररका मा पिहरू एउटा क्यािोभलक दटप्पणी: 

जस्तै चच ु अनि िेिो रूपमा मतलि समय मा पररवनततु गररिेर्, र ठूलो िन्क्त को पवुहरू 
मिाउि हनिेर्, र िेवता सभमाि गि ु धाभमुक रीनतथिनतहरू िेती संग: र ठूलो पनरस्कार पाउि 
योग्यका परु्। (ि को मूल अनि सााँचो पनरािो नियमको 1610 मात्रा 2, प।ृ 824) 

परमेश्वरको राज्य यस संसारको (प्रकाश 11:15) सिै राज्यहरू प्रनतस्िापि गिेर्, र यो पवु (cf. प्रकाश 18: 

4; 1 यूहन्िा 2: 18-19) को अलग गरेर तस्वीर यस मद्ित गरु् मसीही तीियुात्रीहरू (1 पत्रनस 2: 1-12) 

आफ्िो सामान्य दििचयाुिाट। 

को िासस्िाि को िोज को पालि गरेमा हामीलाई िववष्यमा सहस्र राज्यमा के हनिेर् यो उमेर मा एक 
झलक दिन्र्। िाइिल पनि पनर्, "परमेश्वरको िासस्िाि  पथृ्वीमा हनिेर्  र उहााँले वास  हामीलाई िेिाउाँर् 
(प्रकाश 21: 3)। 

िासस्िाि को िोजमा रािि अि परमेश्वरको राज्यमा आउि कन राहरू एक र्। 

8 अन्ततम महाि ् दिि: मािवजानतको लागग मनन्ततको परमेश्वरको 
अिम्मको योजिा 
यो आठौं दिि, तनरुन्तै को िोज को सात दिि निभिािनसार जो दिि, मोचि को योजिा को पूरा तस्वीर। 

को  जीवि को पनस्तक  - मनन्क्त - िो्ि हनिेर् (प्रकाश 20:12)। यो ियााँ स्वग ुर ियााँ पथृ्वी िस पूवु र् 
(प्रकाश 21: 1)। यहूिीहरूले यो पवु जसको अि ु ववधािसिा को आठौं दिि  (पनि को िोज को अनि्लो 
सात दिि ववधािसिा को दिि थिए) Shemini 'Azeret, कल। 

यहााँ िाइिल िाट आठौं दििमा र्: 

34 ... 'यो सातौं मदहिाको पन्रौँ दिि प्रिन सात दििको लाथग को िोजमा हनिेर्। ... 36 आठौं दिि 
तपाईं पववत्र िीक्षांत समारोह हनिेर्। ... यो पववत्र सिा हो, र तपाईं यसलाई कन िै चलिअिनसारको 
काम गिन ुपरु्। (लेवी 23: 34,36) 

यो दिि अक्सर ककिििे ियााँ नियमका िारेमा उ्लेि के को, पनर््लो महाि ्दिि परमेश्वरको सकुल को 
चच ुमा उ्लेि गररएको र्: 

37 अन्न्तम दिि मा, िोज को कक ठूलो दिि, येशूले  िन्िै जो कोहीले ििे, उसलाई मलाई आउि र 
वपउि गरौं उभिएर कराए। 38 मलाई िादहर, धमुशास्त्रमा लेखिएको ििे जस्तै, ववश्वास गिे उहााँले 
आफ्िो हृिय न्जउाँ िो पािी को ििी प्रवाह हनिेर्।   (यूहन्िा 7: 37-38) 



त्यसैले येशूले भमलेनियम पवु पनर् तनरुन्तै आउाँर् कक यो दिि राखिएको, र यो मा भसकाउिनियो। 

भमलेनियम पनर् के हनन्र्? 

पनिरुत्िाि (प्रकाश 20: 5)। 

परमेश्वरको सामन मरेका अडाि। यो येशूले ररटि ु नतिीहरूले पनिरुत्िाि रूपमा, आज सााँचो मसीहीहरू 
समावेश थियो। यो पनिरुत्िािमा ती जो परमेश्वरको सााँचो योजिा को अज्ञािता मतृ्यन ती हनिनपरु् 

ववगतका उमेर मा। यो कक न्याय दिि येशूले िारभिार उ्लेि र्: 

7 अनि तपाईं जािे रूपमा, िन्िै प्रचार, 'स्वगकुो राज्य िन्जकै र्।' ... 14 जसले तपाईंलाई प्राप्त हनिेर् 
ि त, ििेर िर वा शहर िेखि प्रस्िाि गिाु आफ्िो िनट्टा िेखि धूलो िन्ि भमलाउ, तपाईंको 
शब्लिहरू सनन्ि। 15  म, तपाईं िन्ि यसलाई सहर लाथग िन्िा न्यायको दििमा सिोम र गमोराका 
िेशमा लाथग िप सहि सककिे हनिेर्! (मत्ती 10: 7,14-15) 

23 तपाईं स्वग ु उच्च िएका कफिहुनम, तल पाताल ्याइिेर्; लाथग तपाईंलाई गरेका थिए जो 
शन्क्तशाली कामहरू सिोम मा गरेको थियो ििे, यो दिि सभम िसे र्ि।् 24 तर म नतमीहरूलाई 
िन्िर्न  यो तपाईं को लाथग िन्िा न्यायको दििमा सिोम िूभम लाथग िप सहि सककिे हनिेर् 
ििेर। (मत्ती 11: 23-24) 

यो सिोम र गमोराको िाश ती परमेश्वरको लाथग न्यायको दििमा िप सहि सककिे र् (उत्पवत्त 19:24) 

जानिजानि ख्रीष्ट र उहााँको राज्यको सन्िेश अस्वीकार गिेहरूलाई िन्िा ध्याि दििनहोस।् 

येशूले पनि  सिै पाप क्षमा दििनहनन्र् होस ् िन्िे (मकुूस 3:28) भसकाउिनियो, को पाप' (मकुूस 3:29) 

िाहेक। यो मनन्क्तको लाथग मौका थियो गरेका सिै सााँच्चै िन्िे अवसर पाउिेर्ि,् र लगिग सिै कक 
प्रस्ताव स्वीकार गिे अन्न्तम महाि ्दिि पूरा साि र्। 

लगिग कदह्यै िस्िे सिै मानिसहरूलाई सनरक्षक्षत गररिेर्! 

2 एि डी शताब्लिीमा, स्माइिाु को ररपोटुअिनसार को िोज र अन्न्तम महाि ्दिि (को जीवि, अध्याय 19) िारे 
भसकाउिनियो। 

यो िाइिलीय सत्य ककिििे परमेश्वरको पे्रमको येशूले लाथग मि ुआउिनियो, र्: 

16 परमेश्वरको लाथग त उहााँको मात्र उहााँलाई िष्ट मा हन ाँिैि तर अिन्त जीवि र् जसले ववश्वास 
गरु् कक, र्ोरा प्यारो दििनिएको संसारमा पे्रम गिनिुयो। 17 परमेश्वरको लाथग ववश्व निन्िा संसारमा 
उहााँको पनत्र पठाउि गिनिुयो, तर उहााँलाई माफुत संसारको सनरक्षक्षत हनि सक्र्। (यूहन्िा 3: 16-17) 

त्यसैले मायालन परमेश्वर एक िातेिार केही वा संसारको लाथग मि ुउहााँको पनत्र पठाउि गिनिुयो? 



अक्सर यूहन्िा 3:16 उद्धरण गिे प्रोटेस्टेंट, संसारको सनरक्षक्षत कक हनि सकेि तर कदह्यै िस्िे ववशाल 
िहनमत सधैंिरर सास्ती मा िोग्िेर्ि ्ििेर भसकाउाँर् गरु्ि। नतिीहरूले पनि येशूको सिै (यूहन्िा 3:17) को 
लाथग मि ुआएको िेवास्ता जस्तो िेखिन्र्। र् मनन्क्तको योजिा को प्रकार ििेर सिै-जान्िन र पे्रम थियो 
संग आएको र् जो परमेश्वरको? िाइिल सिैलाई अि सनरक्षक्षत गि ु सककन्र् िन्िे ववचार समििु 
गिैि? ििे, कक निष्पक्ष र्? 

परमेश्वरले सिै िाह िएकोले र सिै शन्क्तशाली र (1 यूहन्िा 4: 8,16) पे्रम र्, परमेश्वरको सिैिन्िा 
पूवुनिधाुररत थियो अिन्त सास्ती गि ुकदह्यै िस्िे? 

ि 

पक्कै पनि परमेश्वरको वास्तवमा काम गिे एक योजिा र् पयाुप्त िनद्थधमािी हो। 

रोमी 9: 14-15 यसो िन्र्: 

14 त्यसपनर् हामी के ििौं? परमेश्वरको त्यहााँ अधमु र्? पक्कै रै्ि! 15 उहााँले मोशालाई यसो िन्र् 
लाथग, "म कृपा म कृपा हनिेर् जसलाई मा र्, र म िया हनिेर् जसलाई मा िया हनिेर्।  

हामी परमेश्वरले पनरािो नियमका, र केही अरूलाई मा इस्राएलका िाग र्िौट ििेर िाह र्। िााँकी अिन्त 
यातिा गि ुनिन्िा गिै हनिनहनन्र् ििे कसरी पे्रम र्? 

परमेश्वरले  सिै मानिसहरू सनरक्षक्षत गि ु र सत्यको ज्ञाि आउि चाहिनहनन्र्  (1 नतमोिी 2: 4)। उहााँले 
सिैिन्िा प्रनतकक्रया थियो र िचत गि ुअन्त सत्य संग सहि िाह र् ककिििे यो उमेर मा िनिन्थ्यो 
सिै कक कारण थियो (cf. माकु 13:13; लूका 8: 5-15)। तर िनिन्र् रै्ि ती अि सिै काटेर र हराएको 
थियो कक होइि। 

िाइिल धेरै जािीिनझी यो उमेर (:; यशैया 44:18 37-40 यूहन्िा 12) मा गररएको र् ििेर भसकाउाँर्। (16-18 

यशैया 42 cf. यूहन्िा 9:41) यो उमेर मा थिए ती अझै पनि मौका र्। पनि ध्याि दििनहोस:् 

14 म फेरर ... यो मान्रे् िीच एक अद्िनत काम गिेर् 24 यी आत्मा मा समझ हनिेर् पनि गिे, अनि 
भसद्धान्त भसक्ि हनिेर् गनिासो गिेहरूलाई। (यशैया 29: 14,24) 

त्यहााँ परमेश्वरको (रोमी 2:11) कन िै पक्षपात र्। त्यहााँ सिै  सिै हाम्रो परमेश्वरको मनन्क्तको िेखे्नर्ि ्
पथृ्वीको अन्त्य  (यशैया 52:10) को रूपमा लाथग मौका हनिेर्। 

ती यो पदहलो पनिरुत्िाि को िाग, "मरेका िााँकी  िनिन्र् (प्रकाश 20: 5), भमलेनियम िन्िा िएपनर् 
पनिरुत्िाि र्ि।् यो एक शारीररक पनिरुत्िाि र् र आफ्िो आशा काटेर गररएको (इजककएल 37: 1-14) 

महसनस गिेहरूलाई समावेश हनिेर्। 



उनि पापको िोषी न्याय गररिेर् (प्रकाश 20:12; रोमी 3:23; cf. 1 पत्रनस 4:17), "न्याय िन्िा िया ववजयी 
हनन्र्ि ् (याकूि 2:13)। िगवाि सिै प्राणी (यभमुया 25:31; यशैया 3:13) निवेिि र धेरै प्रनतकक्रया हनिेर् 
(यशैया 65:24)। उहााँको प्रस्ताव सिै स्वीकार गिेर् हनित, र यो िोस्रो मौका (जो सााँच्चै एक मौका 
परमेश्वरको पववत्र आत्मा र् कक मौका प्राप्त गिेर् थियो र पूणतुया अस्वीकार ती प्रनत माकु 3:29 क्षमा 
गि)ु रै्ि, धेरै पश्चात्ताप हनिेर्। आखिरी महाि ्दिि यो िेिाउि मद्ित गरु्। 

निभि पनि ववचार गिनहुोस:् 

19 हे परमप्रिन, मेरो िल र मेरो कक्ला, कष्ट दिि मेरो शरण, अन्यजानतहरू तपाईं पथृ्वीको अन्त्य 
आउि र, ििौं  पक्कै पनि हाम्रो पनिाुहरूले जन्मजात र्ि ्झूट, आफू निकभमा र कन राहरू।  20 एक 
मानिस हो कन ि िेवताहरूको रै्ि आफूलाई लाथग िेवताहरूको ििाउि हनिेर्ि?् 21 "यसकारण मेरो 
हात र मेरा सक्र् जान्ि म नतिीहरूलाई कारण हनिेर्, म यो एक पटक उिलाई िाहा कारण 
हनिेर्, हेर; अनि नतिीहरूले मेरो िाम प्रिन हो ििी िाहा हनिेर् (यभमुया 16: 19-21)। 

17 अनि यो िााँकी उहााँले एक परमेश्वर, उहााँको र्वव ििाउाँर्। उहााँले यो प्राििुा पनि गिुर्, यो अनि 
तल पति र यो उपासिा र िन्र्ि,् ", मलाई र्न टकारा तपाईं मेरा परमेश्वर हनिनहनन्र् 
लाथग!  18नतिीहरूले िाहा ि त िनखझि; लाथग उहााँले नतिीहरूका आाँिािाट, नतिीहरूले हेि ु सकूि ्
नतिीहरूको हृिय, नतिीहरूले िनझ्ि सकूि ्रै्ि िन्ि र्, अनि। ... 22 म मोटी िािल, तपाईंको अपराध 
जस्तै िादहर, अनि िािलमा, आफ्िो पापको जस्तै र्। म तपाईंलाई उद्धार गिनिुएको र् लाथग, 

मलाई फकुिनहोस।् (यशैया 44: 17,18,22) 

पनि गिे मूनतपूुजकहरूलाई थिए ती सदहत झूटा परभपरा, (यशैया 44: 17-18) स्वीकार ती, मनन्क्तको लाथग 
आफ्िो पदहलो वास्तववक मौका (यशैया 44:22) हनिेर्। अकफ्रका, यनरोप, एभशया, अमेररका मा उमेर, र येशूको 
सनिे कदह्यै द्वीप र राज्य-र परमेश्वरको सााँचो सनसमाचार िर अरिौं यो र योजिा थियो (रोमी 11: 2)। 

परमेश्वरको सतत चच ुमा हामी (िजि 68:20) "हाम्रा परमेश्वर मनन्क्तको परमेश्वर हनिनहनन्र्  ििी सहमत 
र उहााँले वास्तवमा भसफु एक िातेिार केही िन्िा धेरै काम गिुर् मनन्क्तको एक योजिा र् ििेर 
भसकाउाँर्। 

(पे्रररत 4:12; cf. यशैया 43:11) त्यहााँ एउटा मात्र िाम स्वगमुा अन्तगतु जो मानिसहरू सनरक्षक्षत हनि सक्र् 
र येशू ख्रीष्ट हनिनहनन्र् (पे्रररत 4:10; यूहन्िा 3:18)। िेखि मािवता को सिै िन्िा येशूको िारेमा सत्य र 
परमेश्वरको राज्यको सनसमाचार कदह्यै सनिेका र् (वववरण लाथग, हाम्रो नि: शन्क पनन्स्तका 
www.ccog.org मा परमेश्वरको राज्यको सनसमाचार हेिनहुोस)्, र  सिै प्राणी मनन्क्तका िेखे्नर्ि ् परमेश्वरको 
 (लूका 3: 6), त्यहााँ सिै मनन्क्तको-कक त यो उमेर वा उमेर मा आउि हाभसल गि ुको लाथग (:; 29-30 लूका 
13 31-32 cf. मत्ती 12) मौका हनिेर्। 

आउि िववष्यमा उमेर िोस्रो पनिरुत्िाि (समयमा सााँचो ख्रीन्ष्टयिहरूले प्रनत प्रकाश 20 पदहलो पनिरुत्िाि 
मा िडा र्ि:् 5-6) पनर् आएको र सेतो भसहंासि न्यायको समय (प्रकाश 20: 11-12) समावेश र्ि।् यशैया 



(यशैया 65:20), सािै रोमि र अिोडक्स क्यािोभलक सेन्ट (िनक वी, अध्याय 34, पि 2-3,4), आउि यस 
ववशेष उमेर िारेमा एक सय वषु लामो हनिेर् ििेर संकेत गिनिुयो। 

यो ववचार अझै रूपमा बिशप ििाुड ु(पनन्स्तका, 5 अध्याय िरिाड)ु द्वारा ररपोटु रोम को चच ुिेिो ती द्वारा 
मध्य यनग मा आयोन्जत थियो। 

यो भसद्धान्त 20 औ ंशताब्लिीमा परमेश्वरको रेडडयो / ववश्वव्यापी चचकुो भसकाइएको थियो र यसलाई अझै 
पनि परमेश्वरको सतत चचकुो भसकाउिनियो। 

मनन्ततको परमेश्वरको योजिा 

िाइबिल पववत्र दिि रािि मनन्क्तको परमेश्वरको सााँचो योजिा को सााँचो मसीहीहरू सभझिा 
दिलाउाँर्। परमेश्वरको सतत चच ुयस सन्ििुमा परमेश्वरको योजिा उहााँको (लेवी 23:37) को उत्सव गरेर 
िादहर राखिएको र् कसरी िनझ्िनहनन्र्। 

िगवाि स्पष्ट उहााँले उहााँलाई उपासिा गि ुप्रयोग मूनतपूुजक अभ्यासहरू चाहिनहनन्र् ििेर भसकाउाँर्: 

29 प्रिन आफ्िो परमेश्वरको तपाईं जािे जो राष्िका अनि िेखि िन्ि कटौती गिाु, र तपाईं 
नतिीहरूलाई ववस्िावपत र आफ्िो िेशमा िास, आफैलाई 30 होभशयार िस ििेर नतिीहरूलाई पालि 
गि,ु नतिीहरूले तपाईंलाई अनि िेखि िष्ट र्ि ् पनर् पासोमा रै्ि , र त्यो तपाईं आफ्िो 
िेवताहरूलाई पनर्, यी जानतहरूलाई कसरी िेवताहरूको सेवा गरे ', िन्िै सोध्िन रै्ि? म पनि त्यसै 
गिेर्। ' 31 तपाईंले आफ्िो परमेश्वरको त्यो िाटो मा प्रिन उपासिा रै्ि; उहााँले नतिीहरूले 
नतिीहरूका िेवतालाई गरेका िणृा जो प्रिन हरेक लाथग; नतिीहरूले पनि नतिीहरूका िेवतालाई 
आगोमा आफ्िो र्ोरा र र्ोरी िा्ि। 32 जे म आिेश, यो पालि गि ुसावधाि; तपाईं यसलाई िप्ि 
ि त यो िाट भलि टाढा रै्ि। (व्यवस्िा 12: 29-32) 

मनन्क्तको िाइिलीय व्यन्क्तहरूलाई अस्पष्ट परमेश्वरको योजिा संग मूनतपूुजक उपासिा अभ्यासहरू गिे 
संयोजि र साधारण ती यसलाई िनझ्ि रै्ि। 

ियााँ नियममा पे्रररत पावलले िाइिलीय पववत्र दिि अवलोकि ििेर िेिाउाँर् (जस्तै पे्रररत 18:21; 20: 

6,16; 27: 9; 1 कोररन्िी 5: 7-8, 16: 8) उहााँले व्यवस्िा र िन्सार राखिएको रूपमा आफ्िो मान्रे्। 

पावलले ववशेष िाइिलीय उत्सव (: 20-23 1 कोररन्िी 10) संग मूनतपूुजक अभ्यासहरू शाभमल निन्िा 
गिनिुयो। पावलले आफूलाई आफ्िो जीविको अन्त िन्जकै यसो उहााँले यहूिीहरूको राख्न आवश्यक सिै 
अभ्यासहरू राखिएको (पे्रररत 28: 17-19; cf. पे्रररत 21: 18-24) र लेवी सूचीिद्ध सिै पववत्र दिि समावेश 
गि ुहनिेथियो 23। 

ि त पे्रररत यूहन्िा स्लाह नतिी र येशूले दहडें रूपमा दहडं्ि जारी (1 यूहन्िा 2: 6: ख्रीष्टलाई (1 1 

कोररन्िी 11) अिनकरण रूपमा नियम को रूप मा, थग्रको-रोमि चच ु पे्रररत पावलको स्लाह उहााँको 



अिनकरण गि ुपालि गिैिि ्, 18-19) नतिीहरूले सिै िाइिलीय पववत्र दिि राख्न रै्ि िेखि। सािै, ती चच ु
सामान्यतया उपासिा पात्रो, पे्रररतहरू ववरोध जसमा अभ्यासहरू संयोजि (1 कोररन्िी 10: 20-23; 2 कोररन्िी 
6: यहूिा 3-4, 12; 14-18 1 यूहन्िा 2: 6)। 

रै्ि परमेश्वरको पववत्र दिि रािि, तर यसको सट्टा गैर-िाइिलीय ववक्प गरेर, धेरै पाप महसनस रै्ि 
परमेश्वरको मात्र यो सिै उमेर वा मा मनन्क्तको लाथग मौका हनिेर् ििेर, अि केही कल र्, हाम्रो जीवि 
को िादहर सााँच्चै हनिन आवश्यक र् आउि र लगिग सिै कदह्यै िस्िे जो पनर् िाली मा सनरक्षक्षत 
गररिेर् उमेर। 

परमेश्वरको पववत्र दिि िन्िा ििनझेका मनन्क्तको उहााँको योजिा को िागहरु िादहर राख्नन। यो अद्िनत र 
मायालन योजिा र्। 

9 एमआईएस-अिनवाि र ववश्राम दिि 

ककि येशूले गिे सिैिन्िा िाइिलीय पववत्र दिि राख्न रै्ि? ववरोधी ववचार, समझौता, अज्ञािता र िारेमा 
गलत ववचार िाहेक 'परभपरा,' एमआईएस-अिनवाि धेरै कारण नतिीहरूले परमेश्वरको चाडहरूमा पालि गि ु
आवश्यक र् कक स्वीकार गि ुइच्र्न क जस्तो रै्ि हो। 

मान्रे् मानिन्र् रूपमा िाइिलीय पववत्र दिि संग िरू गररन्र् कक 'प्रमाण' मा कन रा गरु्ि कक / गलत 
समझ िैठी पिहरू एक जोडी सामान्यतया र्ि।् 

कलस्सी 2: 16-17 

16-17: शायि, िाइिल को सिै िन्िा साधारण िाग अक्सर ववश्राम दिि र िाइिलीय पववत्र दिि टाढा 
गररन्र् कक  प्रमाण  को रूपमा उद्धतृ र् कलस्सी 2 र्। त्यसैले यसलाई एउटा मामूली जााँच्ि दििनहोस:् 

16 कन िै मानिस त्यसैले मासन, वा पेय, वा एक को आिर मा तपाईं न्याय गरौं, वा ियााँ चन्ि को, वा 
ववश्राम दिि को: 17 कन ि आउि कन राहरूको र्ाया हनि;् तर शरीर ख्रीष्टको (16-17, KJV कलस्सी 2) 

को र्। 

माथिको अिनवाि तर, यो र् कक मूल ग्रीक मा एक शब्लि (को KJV अिनवािकहरू ढन््कएको र् राख्न ककि जो 
र्)  र्  जोडी िन्जक र्। 

सााँच्चै शान्ब्लिक अिनवाि यसलाई त्यहााँ रै्ि रूपमा यसलाई र्ोड्ि थियो। पि 17 को लाथग िभलयो गरेको 
किूल संख्या र सभिन्न्धत शब्लि सूचिा: 

3739. 2076 4639 ... 3588 ... 3195 .... 3588 1161 4983 9999 3588 5547  
जो आउि कन राहरूको र्ाया हनि;् को ...। तर ...। शरीर ............ को ... ख्रीष्टको।   

यो 9999 त्यहााँ िाइिलीय पाठ-शब्लि कन िै शब्लि थियो यो पि मा रै्ि  र्  अि ुउ्लेि गिनपुरु्। 



एउटै तीि िभलयो शब्लिहरू (# 4,983, 3588, र 5547) ियााँ नियममा र ती पटक KJV "ख्रीष्टको शरीर  को 
रूपमा नतिीहरूलाई अिनवाि अन्य चार पटक प्रयोग गररन्र् (रोमी 7 ककिििे:; 1 कोररन्िी 10:16 4; 1 

कोररन्िी 12:27; एकफसी 4:12) - रूपमा पनि रूपान्तररत-यनत KJV र्ि ्गिनपुरु् गरु्। 

त्यसैले, ती अिनवािकहरू आफूलाई साि िस लगातार थिए ििे नतिीहरू कलस्सी 2 अिनवाि थियो: 16-17 

अवस्िामा (र समावेश कोष्ठकमा वा अ्पववरामद्वारा): 

16 त्यसैले िािे र वपउिे वा एक नतहार को आिर वा ियााँ चन्ि एक उत्सव को वा 
ववश्राम 17 (लाथग ती कन राहरू आउि कन राहरूको र्ाया हनि)्, तर ख्रीष्टको शरीर तपाईंलाई गरौं कन िै 
मानिस न्यायाधीश। 

वा अको शब्लिमा, (चचु, कलस्सी 1:18) न्यायाधीश सभिन्धी पववत्र दिि को 'ख्रीष्टको शरीर' िादहर ती गरौं 
रै्ि, तर केवल सााँचो चच ुिै। कलस्सी 2: 16-17 ववश्राम दिि र पववत्र दिि टाढा गररन्र् िन्िै रै्ि। 

पनि भमलाि को प्रारन्भिक अिोडक्स बिशप एभब्रोस कलस्सी 2:17 को  ख्रीष्टको शरीर  िताइरहेका उहााँले 
त्यो पि मा दटप्पणी निभि लेिे रूपमा थियो मान्यता: 

हामीलाई, त्यसपनर्, ख्रीष्टको शरीर हो जहााँ, सत्य र् ख्रीष्टको ... को शरीर िोजी गरौं। (भमलाि 
को एभब्रोस। िनक द्ववतीय। पनिरुत्िािको मा ववश्वास मा, िण्ड 107) 

यसलाई ग्रीक को आधननिक अिनवािकहरू अक्सर अभिव्यन्क्तको अि ुके उपेक्षा गरेको िनःिी र्। 

यो गररि (िाइिलीय व्याख्या) पववत्र दिि संग िरू गररन्र् कक िावी गि ुिर र्। 

गलाती 4: 8-10 

8-10: अको साधारण आपवत्त पववत्र दिि गलाती 4 र् रािि र्। केही प्रोटेस्टेंट कन िै िाइिलीय भमनत 
अवलोकि गि ुर्ि ्हनि िन्ि प्रयोग गरु्ि। त्यसैले गरेको ती पिहरू वास्तवमा भसकाउि के हेरौं: 

8 तर, सााँच्चै, तपाईं परमेश्वरको िाहा थिएि जि, तपाईं प्रकृनत द्वारा जो िेवताहरूको रै्ि ती सेवा 
गरे। 9 तर अि तपाईं ज्ञात गरेपनर् परमेश्वर, वा िरु परमेश्वरले जानिन्र्, कसरी यो तपाईं कमजोर 
र तत्व फेरर सकक्रय र्, जो तपाईं िासत्विाट मा हनि फेरर इच्र्ा र्? 10 तपाईं दिि मदहिा र र 
मौसम र वषु पालि। 

त्यहााँ ववरोधी-पववत्र दिि तकु यहााँ संग धेरै समस्या र्ि।् 

एक गलाती अन्यजानतहरू (हनित त्यहााँ स्पष्ट थिए केही यहूिीहरूले पनर् पिहरूमा सभिोधि) थिए र 
िाइबिल पववत्र दिि रूपान्तरण गि ुपूवु रािि थिए िन्िे र्। 



सािै, त्यहााँ पावलले स्पष्ट मूनतपूुजक उत्सव ववरुद्ध चेताविी थियो गलाती थियो रूपमा िाइिल 
िाइिलीय आवश्यकताहरु कल ििेर कन िै तररका हो   तत्व।   प्रकृनत द्वारा थिए जो िेवताहरूको ती सेवा 
गरे।  

अको क्यािोभलक / प्रोटेस्टेंट / पूवी अिोडक्स नतिीहरूले अक्सर ववभिन्ि दिि र वषु (आइतवार, ईस्टर, 

कक्रसमस, ियााँ वषु) पालि गि ुििेर ववचार गिनपुरु् कक, त्यसैले नतिीहरू कन िै धाभमकु दिि अवलोकि गि ु
हो िन्िे महसनस यदि नतिीहरूले केदह पालि गिन ुहन ाँिैि र्। 

गलाती 4: 8-10 िरू िाइिलीय पववत्र दिि संग रै्ि गरररहेको र्, तर गैर-िाइिलीय उत्सव गि ु ववरुद्ध 
चेताविी सट्टा र्। 

के सातौं दिि ववश्राम दिि िारेमा? 

यो वावषुक पववत्र दिि, केही संक्षक्षप्त दटप्पणी क्रममा हनि िा्र् थियो, एउटा साप्तादहक तापनि सातौं दिि 
ववश्राम दिि लेवी 23 मा सूचीिद्ध परमेश्वरको चाडहरूलाई पदहलो हो। 

हप्ताको सातौं दिि, िाइबिल ववश्राम दिि, अि शनििार िनिन्र्। आइतवार हप्ताको सातौं दिि रूपमा केही 
पात्रो िेिाइएको िए तापनि वास्तववकता आइतवार हप्ताको पदहलो दिि र् िन्िे र्। ियााँ नियममा स्पष्ट 
िेिाउाँर् येशूले (लूका 4:16, 21; 6: 6; 13:10) ििेर सािै पे्रवषत र ववश्वासी (पे्रररत 13: 13-15, 42-44; 17: 1-

4; 18 : 4; दहबू्र 4: 9-11) सातौं दिि ववश्राम दिि पालि। 

धेरै सातौं दिि त यो आवश्यक रै्ि ववश्राम दिि, ियााँ नियममा रै्ि आज राखििेर् कक िािी गरु्ि।् तर 
िावी गि ुमात्र तररका िाइिलको एमआईएस-अिनवाि िर र्। एक मूल ग्रीक, मूल अरमाइक र मूल ्यादटि 
हनि ववश्वास र् के मा िेखिन्र् ििे, यो सातौं दिि ववश्राम दिि मसीहीहरूको लाथग र् कक ती िाषाहरूको 
सिै कन रा स्पष्ट र्। 

केही क्यािोभलक र प्रोटेस्टेन्ट िाइिल अिनवाि अिनसार पनि, सातौं दिि ववश्राम दिि िााँकी परमेश्वरको 
आज्ञाकारी मसीही मान्रे् को लाथग रहि थियो: 

4 उहााँले लाथग, यो तररका मा सातौं दिि िारेमा कतै िोली र्  अनि परमेश्वरले आफ्िा सिै काम 
िेखि सातौं दिि ववश्राम ; 5 र फेरर, यो पदहले उ्लेि ठाउाँमा, त्यसैले यसलाई केही यसलाई प्रवेश 
गिेर् रहन्र्, र पूवु सनसमाचार ककिििे अिाज्ञाकाररताले प्रववष्ट गिनिुएि प्राप्त गिेहरूलाई िेखि 
 नतिीहरू मेरो ववश्राममा प्रवेश गिेर् रै्ि।  6,.. । 9 त्यसैले, एक ववश्राम िााँकी अझै पनि परमेश्वरको 
मान्रे् को लाथग रहन्र्। 10 अनि जसले परमेश्वरको ववश्राममा प्रवेश, आफ्िै काम परमेश्वरले आफ्िो 
िेखि जस्तै िेखि िण्डमा। 11 त्यसकारण, कन िै एक आज्ञा िमान्िे िै उिाहरण पनर् पि ु सक्र् 
ििेर, कक ववश्राममा प्रवेश गि ुप्रयास गरौं। (दहबू्र 4: 4-6,9-11, NAB) 

कहीं लाथग 4 उहााँले यी शब्लिहरू मा सातौं दिि िारेमा िोलेको र्:  अनि सातौं दििमा परमेश्वरले 
आफ्िा सिै कामिाट ववश्राम।  5 अनि फेरर िण्डमा माथि उहााँ िन्िनहनन्र्, "नतिीहरूले कदह्यै मेरो 



ववश्राममा प्रवेश गिेर्ौं।  6 यो अझै पनि केही र् कक िााँकी प्रववष्ट हनिेर् रहन्र्, र जो पूवु 
नतिीहरूलाई प्रचार सनसमाचार थियो ती ककिििे आफ्िो अिाज्ञाकाररताले, मा िएि ... 9 त्यहााँ 
रदहरहन्र्, त्यसपनर्, परमेश्वरको मान्रे् को लाथग एक ववश्राम दिि-ववश्राम; 10 पनि परमेश्वरको 
ववश्राममा प्रवेश गिे जो कोहीले लाथग परमेश्वरले आफ्िो िेखि गरे जस्तै आफ्िो कामिाट 
िण्डमा। 11 हामीलाई, त्यसैले, कक िााँकी प्रववष्ट गि ुहरेक प्रयास, कन िै एक आज्ञा िमान्िे आफ्िो 
उिाहरण निभि द्वारा पति हनिेर् ििेर ििाउि गरौं (दहबू्र 4: 4-6,9-11 रूपान्तररत) 

ियााँ नियममा स्पष्ट मसीहीहरूले सातौं दिि ववश्राम दिि पालि गिे हो ििी उ्लेि। आध्यान्त्मक वदृ्थध 
र व्यन्क्तगत कायाक्प लाथग अिनमनत दििे िाहेक, ववश्राम पनि परमेश्वरको सहस्र िााँकी एक आउाँ िै 
समय तस्वीर। 

जिकक धेरै सातौं दिि ववश्राम दिि एक पववत्र दिि हो ििेर ववचार रै्ि, िाइिल गरु् (लेवी 23: 3; प्रस्िाि 
20: 8; यशैया 58:13)। "िाली शब्लिहरू  (cf. एकफसी 5:26) संग वररपरर, अझै धेरै कारण: ियााँ नियममा यो 
रािि रै्ि (4-11 दहबू्र 4) ववरुद्ध चेताविी दिन्र्। 

यो सायि पनि एमआईएस-अिनवाि अन्यिा संकेत िािजनि एन्न्टओक को िोस्रो शताब्लिीमा बिशप िहीं 
सातौं दिि ववश्राम दिि आइतिार (िी र ववश्राम दिि प्रनतस्िापि गरे उ्लेि गिनपुरु् ववश्राम वहृत, मात्रा 
69 (3):। 18-21 , 2016 र अथधक र ववश्राम दिि ववश्राम वहृत मा िी, मात्रा 70 (2):। 15-17, 2017)। ि त 
पनराति कागजात  िनिन्र् गरे (िी ि र ववश्राम दिि ववश्राम वहृत, मात्रा 69 (2): 10, 19-20, 2016)। 

चच ुको इनतहास मा िप िस्तावेज जािकारीको लाथग, पनन्स्तका सााँचो मसीही चच ुआज कहााँ र् जााँच? र 
www.ccog.org मा सतत परमेश्वरको चच ुको इनतहास। 

10 पनि प्याकेज शैतानिक बििा 
के कक्रसमस, ईस्टर, र अन्य धाभमुक दिि िारेमा ख्रीष्टको धेरै प्राध्यापकहरू पालि कक? 

नतिीहरूले िाइिल िाट आउाँर्ि?् रै्ि ििे, जहााँ नतिीहरूले िेखि आउाँर्ि?् यसलाई यदि तपाईं नतिीहरूलाई 
राख्न, िाइिल अिनसार, फरक गिैि? 

हनित ती सिै नतिीहरूलाई को सिै द्वारा समििु गिै त्यहााँ, ववश्वको चच ु समििु कक धेरै बििा 
हनन्र्ि।् िर इनतहास, केही चच ुकदहलेकाहीं कदहलेकाहीं निन्िा सािै, ती िै बििा समििु गरेका र्ि।् 

यो प्रत्येक र्न ट्टी िारेमा सिै वववरण र आफ्िो मूल मा जािे यो पनन्स्तका को स्कोप परे हन ाँिा, वास्तववकता 
नतिीहरूले अक्सर मूल मूनतपूुजक िगवाि / िेवी सभमाि इरािा थिए शैतानिक व्यन्क्तहरूलाई धेरै पनि 
प्याकेज ववभिन्ि चच ुअपिाए अनि र्ि ्िन्िे र् र / वा नतिीहरूलाई पनि: िामाकरण। 



धेरै थग्रको-रोमि ब्रह्मववज्ञानियों कदहलेकाहीं लाथग यी बििा मूनतपूुजक र अिनथचत रूपमा निन्िा गरेको 
भसक्ि र्क्क हनिेर् मसीहीहरूले-िावजनि ववभिन्ि थग्रको-रोमि चचहुरू 21 सेन्ट शताब्लिीमा नतिीहरूलाई प्रचार 
िन्िे तथ्यलाई। 

ियाँ वषुको दिि (समय को भगवाि) र िडे (शनद्धीकरण को िेवी र राम्रो हनिनको) 

िाइिल वसन्त मा वषु सनरु (प्रस्िाि 12: 2), तर सामान्यतः िनिन्र् के ियााँ वषुको दिि आधननिक पात्रो 
मा जिवरी 1 सेन्ट अवलोकि र्। िेर 2 एि डी शताब्लिी मा, थग्रको-रोमि गिे यो को संस्करण मिा थिए ख्रीष्ट 
ििौिाहरूले ती निन्िा गिनिुयो। तर, त्यो मिाउि चाहन्िे जो धेरै र्ाडेिि।् 

क्यािोभलक ववश्वकोश ररपोटु: 

कक्रन्श्चयि लेिकहरूले र को र पवु जोडडएको निन्िा ... वषु को सनरुमा मिाइन्र्: को 
चलिअिनसारको प्रस्तनत गिे मानिन्र् मसीहीहरूले िनपािुर् - ियााँ वषुको दिि िन्िा गिे िेवी 
िेखि िनिन्र् (Fr. étrennes) (cf.  185-90) - अिनकूल सहवास (। डी आइडल XIV) को रूपमा मात्र 
टोकि। (िन्यो जे ियााँ वषकुो दिि। क्यािोभलक ववश्वकोश। 11, 1911) 

वररपरर 487, को थग्रको-रोमी जिवरी 1 सेन्ट मा  को ितिाको िोज  अपिाउिे िेखिन्िे। यो, तर, सिै 
गनतववथध र्ाडेिि।् 

क्यािोभलक ववश्वकोश दटप्पणीहरू: 

हाम्रा आफ्िै दििमा ियााँ वषु को उद्िाटि को सांसाररक सनववधाहरू ितिा धाभमुक उत्सव 
हस्तके्षप, र एक पववत्र दिि को पववत्र वण ुहनिनपरु् जो कक एक मात्र र्न ट्टी ििाउि गरु्ि। सेन्ट 
अगन्स्टिको को मूनतपूुजक र दिि मिा मसीही तररका भिन्िता िादहर अंक: मूनतपूुजक र मसीही 
उपवास र प्राििुा गरेर गररिे थियो (। PL, xxxviii, 1024; cxcvii, cxcviii)।  

त्यसैले यसलाई पनि यसो िन्र्: 

... रै्टौं शताब्लिीका औक्सेरे को पररषि (सक्र्ि।् म) मसीहीहरूले  को अन्त नतर। 

अभिव्यन्क्त  लगिग यो ियााँ वषकुो ररजो्यनसि एक पटक मूनतपूुजक िेवी लाथग दिइएको प्राििुा र 
अभ्यासहरू सभिन्न्धत र्ि ् संिाविा र्  शैतािको ियााँ समय नियालेर।  रूपमा अंगे्रजी गि ु ्यादटि 
िेखि अिनवाि  

जिवरी 1 सेन्ट एक िाइिलीय र्न ट्टी रै्ि, र पनि रोम को चच ु शैतानिक रूपमा यसको ववशेषताहरु केही 
निषेध गरेको र्। 

िणय दिवस िडे / पाि (िथाि र िजिि िेवता) 

िाइिल प्रणय दिवस जस्तै एक र्न ट्टी रै्ि, तर धेरै मानिसहरूले यसलाई पालि। 



यहााँ एक क्यािोभलक स्रोत यसलाई के लेखिएको र्: 

फरवरी 15 मा मिाइन्र् थियो जो 800 वषु रोमी लाथग, पनराति रोमि नतहार मा सेन्ट प्रणय दिवस 
झूट को जरा परमेश्वर यो दिि समवपुत थियो।  मा, एक जवाि एक लटरी मा एक जवाि स्त्रीको 
िाम आकवषुत हनिेर् र त्यसपनर् वषुको लाथग एक यौि सािी रूपमा मदहला राख्न थियो ... 

क्यािोभलक चच ुअि आथधकाररक सेन्ट भ्यालेन्टाइि आिर, तर र्न ट्टी िनवै रोमि र क्यािोभलक 
जरा र्। (सेन्ट प्रणय दिवस को मूल http:। //www.american catholic.org) 

मूनतपूुजक जरा र यौि लाइसेन्स को एक दिि पक्कै रै्ि मसीहीहरूले पालि गि ुको लाथग एक दिि 
र्। व्यवहार को यस प्रकार ियााँ नियममा ववरुद्ध चेताविी दिए थियो (1 कोररन्िी 6:18; यहूिा 4)। 

प्रणय दिवस िारेमा केही इस्लामी दटप्पणी सूचिा: 

मसीहीहरूले प्रणय दिवस को पागि जरा सजग थिए पदहले, यो एक र्न ट्टी र् ...: को प्रणय 
दिवस ककिििे अिनज्ञेय रै्ि। िाटो मसीहीहरूलाई अपिाए सेतट िणय दिवस मनन्स्लम लागग पाठ 
हनिनपरु् ... हामी मूनतपूुजक अिैनतक अभ्यासहरू सम्िन्तधत केदह हन ँिैि .. पे्रम पररवार, सािी र 
वववादहत मान्रे् िीच यस्तो संग मा एक दिि मिाइन्र् गि ुआवश्यक रै्ि। ... मूल। (:http // 

www contactpakistan.com प्रणय दिवस मा सत्तारूढ।।) 

मनन्स्लम ख्रीन्ष्टयि (स्पष्ट झूटा सभझौता प्रकारको) र पाप संग प्रणय दिवस सभिद्ध याि। 

अको शब्लिमा, प्रणय दिवस ख्रीष्टको िाम (शब्लि 'ख्रीन्ष्टयि' माफुत) को कारण अन्यजानतहरूको िीचमा गि ु
(रोमी 2:24; यशैया 52: 5)। रै्ि मूनतपूुजक बििा रािि र्ि ् परमेश्वरको िाम ककिििे तपाईं को " (रोमी 
2:24)। 

वास्तववक मसीहीहरू पनि प्याकेज शैतानिक बििा (cf. 1 कोररन्िी 10:21) राख्न रै्ि। 

मिी ग्रास: शैतािको मेला 

मिी ग्रास र प्रणय दिवस (तल िनिन्र्) जस्तै आए: 

वावषुक वसन्त चाडको पदहलो रेकड ुउिाहरणहरू को एक भमश्र मा को नतहार र्; यसलाई िील को 
वावषुक िाढी द्वारा िारेमा ्याए जीविको िवीकरण मिाइन्र्। एिेन्स मा, 6 प्रनतशत 
समयमा। ई.पू. परमेश्वर को सभमाि मा एक वावषकु उत्सव एक फ्लोट को प्रयोग को पदहलो रेकड ु
उिाहरणका थियो। यो िागररक ववकार र एक अिनपम भशिर पनगेको ििेर रोमी साम्राज्यको 
समयमा थियो। प्रमनि रोमि को, को सैटि ुको त्योहार र थिए। यनरोप मा वसन्त प्रजिि उत्सव को 
परभपरा राम्रो मसीही पटक मा रह्यो ... गदहरो मूनतपूुजक अन्धववश्वास र यनरोप को लोकगीत मा 
निदहत र्ि ् ककिििे, रोमि क्यािोभलक चच ु नतिीहरूलाई दटकट असमि ु थियो र अन्तमा चचु 



गनतववथध िाग रूपमा नतिीहरूलाई धेरै स्वीकार गरे। (मेला। ि कोलन्भिया ववश्वकोश, 6 एड। 
2015) 

को परमेश्वर थियो, पनि िनिन्र्। उहााँले अङ्गनरको िाली, रक्सी र रक्सी, अिनष्ठाि पागलपि, प्रजिि, 

थिएटर र ग्रीक पौराखणक किाहरु मा धाभमुक परमािंि को को िगवाि थियो। यौि अभशष्टता को उत्सव 
को िाग थियो। आफ्िो उपासिाको (मसीही अिनशासि मा। वपता िेखि 4) तेस्रो शताब्लिीमा थग्रको-रोमि 
िेता निन्िा िएको थियो। 

रक्सी, ववशेष गरी रक्सी, एक जीवि शैली एउटा महत्त्वपूण ु कारण रहेको संग ग्रीक संस्कृनत मा एक 
महत्वपूण ुिूभमका िेलेका (आई पी। पनस्तक, 2008, प।ृ 11)। मिी ग्रास र यो सभिन्न्धत जस्तो िेखिन्र्। 

िेर िोस्रो शताब्लिीमा, रोमि क्यािोभलक बिशप र पूवी अिोडक्स सेन्ट मासन िाग नतिले यस्तो लेिे रूपमा 
चाडहरूमा िािे लाथग को अिनयायीहरूलाई निन्िा: 

यसकारण पनि यो कक  सिै िन्िा उत्तम  पाररत गिु, नतिीहरूलाई धमुशास्त्र ििेर हामीलाई 
आश्वस्त जो निषेध कामहरू ती सिै प्रकार गि ुडर बििा आफूलाई िनव्यसुिी िीचमा आउाँर्  जो 
यस्तो कन राहरू के नतिीहरूले परमेश्वरको राज्यको हकिार हनिेरै्िि।्  उिाहरणका लाथग, नतिीहरूले 
कन िै यसरी सभझौता गि ुसक्िन माभलन्य कक क्पिा, मूनतहुरू गि ुिभलिाि प्रस्ताव िािे मासन 
िारेमा कन िै ििाउि। त्यसपनर्, फेरर, हरेक नतहार मा मूनतहुरू को सभमाि मा, 
मिाइन्र्। । । नतिीहरू अरूलाई आफूलाई गिाु आध्यान्त्मक कन राहरू आध्यान्त्मक लाथग प्रिाि 
गररन्र् शारीररक कन राहरू, को शारीररक प्रकृनत अिनमनत परु् ििेर कायम रािेर पनि यिासक्य 
संग शरीरका अभिलाषाहरू अप उपज। नतिीहरूलाई केही, यसिाहेक, जसलाई नतिीहरूले माथिको 
भसद्धान्त भसकाएको ती मदहला िािी मा, रूप प्रायः हराउिन आफ्िो परमेश्वरको चच ुफकेपनर् मा, 
नतिीहरूलाई केही िेततृ्व गररएको िएकाहरूलाई मदहला स्वीकार गररएको र् हो, र आफ्िो त्रनदटहरू 
िााँकी सािमा यो (ववरुद्ध िनक 1, 6 अध्याय, पि 3) 

पनर्, अिोडक्स क्यािोभलक (मतृ्यन 330).समनि थियो प्रकार ववरुद्ध यस्तो चेताविी दििनियो: 
तपाईं को हे िनद्थधमािी र्ोराहरू के िन्िनहनन्र्? के तपाईं अपोलो िागररक? मि तपाईं र कारण त 
िाइते गि ुसनरक्षा दिि के यो कायम गि ुयनत ितरिाक र् पक्षमा हनिेर् के शब्लि वा के कला 
जो तपाईं संग िाहा उत्सनक र्। यो कन िै झूटो र्, ि त झूट आरोप संग र्ि:् आफ्िो को जो तपाईं 
प्राप्त हन ाँिा प्रश्ि प्रयोग ठीक मा धेरै संकेत, द्वारा, आफ्िो आधार शनरुवात द्वारा र प्राचीि सादहत्य 
को रेकड ुद्वारा िनवै िोषणा गररएको र् पववत्र कन राहरूको, - "म उपवास िभससक्िनिएकोले र्, र 
मस्यौिा मािक पिाि ुसेवि; म रहस्यवािी िादहर भलएको र ववकर-टोकरी मा राख्नन र्ि;् म फेरर 
प्राप्त, र सािो र्ाती हस्तान्तरण गरेका र्ि।् (यो ववरुद्ध, िनक वी, अध्याय 26) 

पनि एक 'मिी ग्रास' नर्टो पनर् िोज िारेमा चेताविी िेखिन्र्: 

वहृस्पनत को िोजमा िोभल र्। वहृस्पनत, म मािौं, र ठूलो संग गिनपुरु् र सामान्य अन्तराल पनर् 
व्रत द्वारा िािा लाथग उत्सनक इच्र्ाहरू लामो िररएको र िोक। ( को, िनक VII ववरुद्ध, अध्याय 
32) 



यसरी, प्रारन्भिक लेिकहरूले ककिििे मूनतपूुजक मूनतपूुजा गि ुयसको सभिन्ध को / मिी ग्रास जस्तै धेरै 
ध्वनि कक बििा निन्िा गिनिुयो। 

िाइिल भसकाउाँर्: 

13 हामीलाई राम्ररी, दिि मा जस्तै रै्ि र मतवालापि मा, रै्ि अभशष्टता र कामवासिा मा, रै्ि 
कलह र ईष्याु दहडं्ि गरौं। 14 तर प्रिन येशू ख्रीष्टलाई धारण र यसको लालसा पूरा गि,ु शरीरका 
लाथग कन िै प्रिन्ध ििाउि। (रोमी 13: 13-14) 

जिकक िाइिल रमाहट निन्िा गिैि, मिी ग्रास र सभिन्न्धत उत्सव पि ववपरीत हो। िोभलभिया नतिीहरूले 
यो  शैतािको कानििुल  कल र आफ्िो परमेश्वरको रूपमा शैतािले िन्लमिन्ला उपासिा! 

शैतािको मेला (ला) हरेक वसन्त, मेला मोड जान्र् ... को ववशेषताहरू एक राक्षस उपासिाको 
प्रकारको िेखि िसालेको परभपरा जो शैतािको डान्सरहरू र्ि।्  एक िािी शहर र् र िूभमगत धेरै 
समय िच ुिएको स्िािीय, को परमेश्वर अपिाउिे निणयु गरे। कक्रन्श्चयि परभपरा यस िािव र 
ववश्वासी यसरी अपिाए शैताि, वा हनिनपरु् िन्िे हनक्म, आफ्िो िगवाि / (रूपमा। 
Http://events.frommers.com/sisp/  
index.htm? FX = िटिा र EVENT_ID = 5769) 

मिी ग्रास एक शैतानिक र्न ट्टी र निन्श्चत रै्ि मसीही र्। यो येशूको ि त उहााँको प्रारन्भिक ववश्वासी 
अिनयायीहरूलाई कन िै पनि द्वारा राखिएको थियो। 

लेंतें: अखममरे रोटी र पेन्ततकोसको दिि को एक ववकृनत? 

के लेंतें? 

'लेंतें' शब्लि अि ुहनित वसन्त भसजि, यो अि मनख्य रूप सही मिी ग्रास पनर् शीतकालीि अवलोकि र्। 

ि व्ड ुिूक इन्साइक्लोपीडडया यसो िन्र्: 

वसन्त अवलोकि एक धाभमुक भसजि लेंतें र् ... यो िाहेक आइतवार, ऐश िनधवार, 40 दिि इस्टर 
अनि मा सनरु, र इस्टर आइतिार समाप्त (िी लेंतें। ववश्व पनस्तक ववश्वकोश, 50 औ ंएड। 1966)। 

के ऐश िनधवार िारेमा? 

िैर, यो एक मूल मसीही ि त िाइिलीय पववत्र दिि रै्ि। 

क्यािोभलक ववश्वकोश ररपोटु: 

खरािी िनधवार िाम मरु् (िरािी को दिि) यो रोमि मा िालन जो को पनरािा अवन्स्ित प्रनतहरू 
पाइन्र् र शायि कम से कम आठौं शताब्लिीमा िेखि नतथिहरु। 



यो दिि सिै पनराति अिनकूलि अिनसार ववश्वासी, िरािी पदहले आभशष ्मा आफ्िो औठंी मास को 
शनरुवात, र त्यहााँ पनजारी अनि वेिी िेट्िनपरु् गि ु आग्रह गरे र्ि ् निधारमा निशाि (एच ऐश 
िनधवार। क्यािोभलक ववश्वकोश, 1907 )। 

त्यसैले, रोम को चच ुयो 8 औ ंशताब्लिीमा आथधकाररक अपिाए। 

यो पनि मा निधारमा िरािी को पार राख्िै को ववचार सूय ुपरमेश्वरको उपासिा र अन्य प्रकारका आए 
ििेर उ्लेि गिनपुरु्: 

शनरू ... आफ्िो निधारमा सूय ुक्रस हनिेर्। मा मसीही ऐश िनधवार मा निधारमा गरे िरािी को 
पार गि ुसमािता हडताली। केही यो प्रारन्भिक मसीहीहरूले पंि िेखि उधारो एउटा उिाहरण हनि 
सनझाव; अरूलाई िनवै गनटहरू िै प्रोटोटाइप मा थचत्रकला थिए सनझाव। (पी को रहस्यहरुलाई:।। 
मसीही संसारमा आकारको कक मूनतपूुजक ववश्वास आन्तररक परंपराओं / िालन र कभपिी, 2005, प ृ
36) 

िरािी िनधवार यो कथित मसीही नतहार िारी मा वैदिक िारत िेखि भलया जो रोमि, आए। िरािी 
मा रोम ियााँ वषु माच ुमा प्रायन्श्चतको को िोजमा सिै पाप ... मनक्त गि,ु आगो िगवाि िीउ 
र्लफल थिए शन्क्त, मान्रे् लगाएका र आफ्िो पापको लाथग गि ुिरािी मा त्यसपनर् अि, ियााँ 
वषुको पूवसुन्ध्या सिै पाप निभि दिि सिाप हनिेर् िन्िे भसद्धान्त मा िािे, वपउिे, र पाप, को 
लाथग एक नतहार थियो। माच ुको मरररहेका परमेश्वरको रूपमा, मंगल मतृ्यन मा उसलाई आफ्िा 
उपासकहरूलाई 'पाप गरे। त्यसैले कानिवुल, मंगल दिि मरु् मा परे। मा अंगे्रजी, यो ककिििे मंगल 
को िगवाि साँग सभिन्न्धत थियो, मंगलवार थियो। फ्रान्सेली मा कानिवुल दिि, "िोसो मंगलवार," 

ऐश िनधवार अनि दिि िनिन्थ्यो। (वाकर भमिक र रहस्य को मदहलाको ववश्वकोश िी।, 1983, प।ृ 
66-67) 

जहाँ िालीस दिि फास्ट आउिन भएि? 

िाइिल जहााँ हामी िाम पेन्न्तकोसमा प्राप्त जो र्, गणिा गि ु 50 दिि अवथधको िताउाँर्। चौिो-रै्टौं 
शताब्लिीपनर् नतर, को थग्रको-रोमी 50 दिि नर्टो रमजाि ( p.32) को इस्लामी नर्टो समािता थियो कक केही 
प्रकार रािि थिए। समयमा, यो एक वा िढी (सामान्यतया िािा) वस्तनहरूको एक चालीस दिि पररवतुि 
ियो। 

प्रारन्भिक मसीहीहरूले, पाठ्यक्रम िनझे पााँचौ शताब्लिीमा पनि क्यािोभलक सेन्ट यूहन्िा रूपमा, लेंतें थिएि 
रािि: 

को आदिम िि ु यसको पूणतुा खनमलरहेको रूपमा तपाईं रूपमा लामो जातिनपरु्, लेंतें को यस 
उत्सवको अवन्स्थत रै्ि। (जि। सभमेलि 21, पदहलो सभमेलि। पचास दिि मदहिामा ववश्राम र्। 
अध्याय 30) 

तसि,ु उहााँले िवपएको थियो लेंतें र मूल ववश्वासी यसलाई पालि गिनिुएको स्वीकारे। 



पे्रररत पावलले निस्तार र अिभमरी रोटी को दिि (7-8 1 कोररन्िी 5) रािि चलाइएको र्। अदहलेसभम 
उहााँले लेंतें िनिन्र् केदह त्यसो गरेिि।् तिावप, समावेश ककिििे अिभमरे रोटी को दिि एक सात दिि 
िभमर िेखि  नर्टो , धेरै समय वररपरर कल इस्टर, यो रोम र भमश्र संग सभिन्न्धत केही अवथध उपयनक्त 
हनिेर् िन्िे महसनस, तर समय हनि सक्र् नतिीहरूले के, वैववध्यपूण ुिेखि िसे सािै। 

सनकरात 5 औ ंशताब्लिीमा यस्तो लेिे: 

इस्टर अनि फरक फरक मान्रे् िीच अवलोकि गि ु पाइन्र् गररिेर्। इस्टर अनि नर्टो तीि 
क्रभमक सप्ताह रोम मा ती, शनिवार र आइतवार र्ोडकर। ग्रीस र अलेक्जेन्न्रया िन्िा ती सिै र् 
हप्तामा एक नर्टो, पालि जो नतिीहरूले अवथध 'ि चालीस दिि' नर्टो। ' अरूलाई समय 'ि चालीस 
दिि' नर्टो इस्टर अनि सातौं हप्ता िेखि आफ्िो नर्टो, र तीि-पााँच दिि मात्र व्रत, र त्यो 
अन्तरालहरुमा, अझै कल। ' ... केही एउटा कारण यसको लाथग अरूलाई नतिीहरूको धेरै अिनसार 
नियनक्त र अको। एक पनि िािा िाट, सािै दिि को संख्या िारे को तररका िारेमा मतिेि िेख्न 
सक्र्ौं। केही पूण ु जीवि कन राहरू र्न ाँ िै िर्न िे: अरूलाई मात्र सिै जीववत प्राणीहरू को मार्ा 
िान्र्ि:् मार्ा साि साँगै धेरै, मासन िािे चरा पनि िाि मोशालाई अिनसार, यी त्यसै गरी पािी 
िादहर गररयो िन्िै। केही अन्डा र्न ाँ िै िर्न िे र फल को सिै प्रकार: अरूलाई सनक्िा रोटी मात्र को 
िाग; अझै पनि अरूलाई पनि यो िाि: अरूलाई िवौं िण्टा सभम उपवास िभससक्िनिएकोले 
िएको िेला, पनर् िेि बििा िािा को कन िै पनि प्रकारको भलि ... तर कन िै एक एक अन्ख्तयार ... 
(सनकरात रूपमा भलखित आिेश उत्पािि गि ुसक्र्ि ्िएकोले इनतहास, मात्रा। वी, अध्याय 22) 

पे्रररतहरूले िन्िा पक्कै पनि फरक आवश्यकताहरु संग फरक र् होइि (cf. 1 कोररन्िी 1:10; 11: 1)। यो 
चालीस दिि सिै िािा र पािी अिाव संलग्ि जो िाइिल मा उ्लेि गररएको चालीस दिि रुथच रै्ि 
(प्रस्िाि 34:28; लूका 4: 2)। 

लेंतें गरेको मूल ववषयमा एक ववद्वान्ले यस्तो लेिे के िोदटस: 

एक चालीस दिि िेबिलोिी उपासकहरू िेिे को र ठूलो भमश्रको िगवाि वा को उपासकहरू द्वारा 
लेंतें ... ववधमीहरूलाई माझमा, यो लेंतें अवथध सामान्यतया ठूलो वावषुक (वसन्त गि ुअपररहाय ु
प्रारन्भिक िएको िेखििैंि ) चाडहरूमा। (धमुशास्त्रको र इनतहास, िाग 1 िाइिलीय, (एमआई), 1995 

मा एस परमेश्वरको समारोह, पी। 108) 

यो एक चालीस दिि को ववचार नर्टो भमश्र ग्रीस मा या अलेक्जेन्न्रया आए र मूनतपूुजक िेवी सभिन्न्धत 
र् िन्िे सभिाविा र्। िेबिलोिीहरू यनिािी र भमश्रीहरूले भलयो िएकोले नतिीहरूले यो अभ्यास सनरु गिाु 
हनि सक्र्। 

प्रारन्भिक मसीहीहरूले अिभमरे रोटी को दिि पालि गरे पनर्, पनि प्याकेज मूनतपूुजक स्पष्ट िएको थग्रको-
रोमी द्वारा ववभिन्ि तररकामा स्िािापन्ि थिए। 



पे्रररत पावलले िइरहेको मूनतपूुजक उत्सव संलग्ि ववरुद्ध चेताविी सूचिा: 

14 िेग्लै ववश्वास िएको असमाि टोलीमा आफूलाई उपयोगी िगिनहुोस;् कसरी सोझो गि ुसक्र्ि ्
र व्यवस्िा-तोडिे साझेिार हनि, वा के प्रकाश गि ु र अन्धकार सामान्य र्? 15 ख्रीष्टको साँग 
सभझौता गि ु कसरी आउि सक्र् र ववश्वास र एक ववश्वास िगिे िीच के साझेिारी हनि 
सक्र्? 16 परमेश्वरको मन्न्िरमा झूटा िेवताहरूको संग सभझौता गि ुसक्िैि, र त्यो हामी के हो - 
जीववत परमेश्वरको मन्न्िर। (2 कोररन्िी 6: 14-16, NJB) 

19 यो के अि ु राख्र्? झूटा िेवताहरूको िािा समपणुको केदह गि ु मात्रा कक? वा त्यो झूटा 
िेवताहरूको आफूलाई केदह मात्रा? 20 होइि, यो गिैि; िस.समनि िभलिाि, नतिीहरूलाई द्वारा 
िभलिाि र् के हनि ् जसले परमेश्वरले िनष्ट िभल गिाु र्। म भूत को साझेिारी 
गि ुिाहँिैिि।् 21 तपाईंले प्रिन र सािै िनष्ट को कप को कप वपउि सक्िैि; तपाईं सािै प्रिनको 
ताभलका र िनष्ट 'ताभलका मा एक शेयर हनि सक्िैि। 22 हामी सााँच्चै प्रिनको डाह जगाउिे गि ु
चाहिनहनन्र्; हामी उहााँ िन्िा िभलया र्ि?् (1 कोररन्िी 10: 19-22, NJB) 

भमश्र, रोमि, वा अन्य शैतानिक स्रोतहरु, लेंतें िाइिल थियो िाट आयो एक ठाउाँ िाट कक। ि त यो येशूको 
पदहलो अिनयायीहरूले प्रारन्भिक परभपरा िेखि आउिनिएको थिएि। 

केही नतिीहरू िभलयो पयाुप्त आध्यान्त्मक नतिीहरूले भमश्रण गि ुसक्र्ि ्हो, तर नतिीहरूले सााँच्चै पे्रररत 
पावलले अिनसार परमेश्वरको क्रोध जगाउिे र्ि।् 

इस्टर 

धेरै मानिसहरू इस्टर  निस्तार हनि मानिन्र् थियो िन्िे महसनस रै्ि, ककिििे कायरता को र यहूिीहरू ( 
प।ृ 101-103) को िणृा लाथग आइतवार साररयो। 

प्रोटेस्टेन्ट ववद्वाि जे िोस्रो शताब्लिीमा िारेमा ररपोटु के सभमाि सूचिा: 

सिैिन्िा यो पवु महत्त्वपूण ुशायि यहूिीहरूले, माफुत आठ दिि ... जस्तै त्यहााँ नतिीहरूलाई िीच 
पनिरुत्िािको एक वावषुक नतहार ... एभशया को मसीहीहरूको पिथचन्हरै्ि र्, नतिीहरूले अिभमरे रोटी 
िाए यो मा निस्तार-चाडको िोज दिि, निसाि को 14 औ ं... थियो सािानतिा यूहन्िालाई 14 औ ंनिसाि 
आफ्िो निस्तार पक्षमा अवपल। ( जोहाि कालु लनडववग। चच ुइनतहास। हापुर र िाइहरू, 1857 को एक पाठ-
पनस्तक, प।ृ 166) 

मसीहीहरूले हनित ककिििे रोमि अथधकारीहरु को िजरमा यहूिीहरूले ककिििे को आफूलाई टाढा गि ु
चाहिे को, निसाि को 14 औ ंमा निस्तार राखिएको, यरूशलेम, रोम र अलेक्जेन्न्रया मा थग्रको-रोमी (तर 
एभशया माइिर रै्ि) को धेरै एक आइतिार निस्तार न्स्वच गिे निणयु गरे। सनरुमा, नतिीहरूले निस्तार को 
संस्करण राखिएको र यसलाई पनिरुत्िाि र्न ट्टी राखिएको थियो। 



पनि सूचिा को जी िेखि निभि: 

पदहलो मसीहीहरूले पास्का िोजि हूिी निस्तार (7-8 दटप्पणी 1 कोरर 5) को चंि भमनतमा संग 
येशूको मतृ्यन मिाइन्र्। 

सनरुमा त्यहाँ पनिरुत्थािको कन िै वावषुक उत्सव गथयो। अन्तमा अन्यजानतका संसारमा, पनिरुत्िािको 
दिि पास्का नतहार िवपएको थियो। त्यो दिि आइतिार थियो। (आइररस येशूले रोमि येशूले:।।। 
प्रारन्भिक आइररस ख्रीन्ष्टयि बत्रएक पे्रस इंटरिेशिल, 2002 को गठि, पी 183) 

ककिििे एभशया माइिर केही र अन्यत्र आइतिार भमनत पररवतुि संग िएि, यो उपासिा सम्राट को 
थग्रको-रोमी लाथग आइतिार िोषणा जो को पररषि, िनिन्र्।  आफूलाई त यस्तो िोषणा गिनिुयो: 

हामीलाई त िीि यहूिी िीड संग साधारण केही गरौं; हामी हाम्रो मनन्क्तिाता िेखि एक फरक 
तररका प्राप्त गरेका र्ौं। (को 'जीवि, िनक III अध्याय 18)। 

मसीहीहरूले िनपै्र यहूिी त्यसो गिे प्रयास ििाउि िस, ककिििे परमेश्वरको पववत्र दिि यहूिीहरू िणृा 
हन ाँिैि ि त पालि रै्ि। 

येशूले यहूिी जानत (उहााँले एक यहूिी थियो) िीि थियो संकेत कदह्यै ि त उहााँले निस्तार को भमनत 
पररवतुि र्। अदहलेसभम सूय ु पूजा अन्यिा निष्कषुमा। र आइतिार उत्सव अि इस्टर रूपमा 
थचनिन्र्। तर ककिििे सूय ुपूजा गिे प्रचलि र पनि  यहूिी  र्लफल इस्टर यसलाई हन ाँिा ककि पालि र् 
सााँच्चै थिए अभ्यासहरू को िचाउ। 

ईस्टर अन्डा, ईस्टर िरायो, र इस्टर आगो जस्तै यसको अभ्यासहरू धेरै रोमि क्यािोभलक स्रोतहरू (जस्तै 
इस्टर। क्यािोभलक ववश्वकोश, मात्रा वी रिटु एप्पलटि कभपिी। 1909) अिनसार आए। 

को एङ्न्ग्लकि बिशप जेिी यस्तो लेिे: 

... हप्ताको दिि सन्ििुमा बििा यहूिी निस्तार आफ्िो इस्टर पवु नियमि एभशया माइिर ... को 
चचु, तर ... रोम र अलेक्जेन्न्रया र गालमा ती अको नियम पालि; यसरी यहूिी को पनि 
परहेज। (गलातीहरूलाई यूसनफ िाई सेन्ट पल गरेको:।।। पररचय, िोट्स र पाठ संशोथधत 
मैकभमलि, 1881 द्वारा प्रकाभशत, प ृ317, 331) 

र िाम इस्टर? यो सूयोिय िेवी को एक र 'स्वग ुको रािी' र्: 

त्यो प्रजिि र यनद्ध िेवी िनवै थियो। ... इस्टर वा को योद्धा रािी रगत लाथग कामवासिा थियो 
जो द्वारा स्िापिा पनरािो िेबिलोिी सेतस पंि को िै उपासिा प्रिाव र्।(एच को मान्रे् को 
अिनहार। निगम, 2010, प।ृ 164) 



ग्रह शनक्र को रूपमा िेिेको थियो, र साँगै, सूय ुिेवता र पाप, चन्ि िगवाि संग, त्यो एउटा सूक्ष्म 
गठि। (भलटलटोि सीएस। िेवता, िेवी, र पौराखणक किाहरु, मात्रा 6 माशुल कािेिडडश, 2005 प।ृ 
760) 

िाइिलले 'स्वग ुको रािी' सेवा यस्तो चेताउिी दिन्र्: 

17 उिीहरूले यहूिाका शहर र यरूशलेमको सडकमा के हेि ु रै्ि? 18 र्ोरार्ोरीलाई काठ िेला, को 
वपता पनिाुहरूले आगो र मदहला स्वग ुको रािी लाथग केक ििाउि, आटा मनछ्िन; र नतिीहरूले ररस 
गि ुमलाई प्रकन वपत सक्र्, अन्य िेवताहरूको गि ुपेय िेटी पोिाउिनहोस।् (यभमुया 7: 17-19) 

यो केक 'हट पार िन्स' (सी सामान्जक जीवि। डोड र मीड, 1922, प।ृ 71 को मिोववज्ञाि) समाि थिए। 
' स्वगकुो रािी '? 

यभमुया 7 ... स्वग ुको रािी (V। 18) मा केक। शायि िेबिलोिी प्रजिि-िेवी, ग्रह शनक्र को िेवी एउटा 
सन्ििु। (ि िाइिल कमेन्टरी, इलेक्िनिक डाटािेस। प्रनतभलवप अथधकार (c) 1962 पे्रस द्वारा) 

मसीहीहरू मूनतपूुजक िेवी जसको अभ्यासहरू िाइिल निन्िा पनर् र्न ट्टी िाम गरेका गिनपुरु्। यद्यवप, 

ख्रीन्ष्टयि गिे सिैिन्िा संग एक समस्या र् जस्तो िेखिन्र् रै्ि। 

मौतद्य बिहीिार र यूिाररन्स्टक होस्ट 

अको निस्तार लाथग 'ववक्प' रूपमा केही 'मौन्द्य बिहीिार राख्ननहोस।् यहााँ क्यािोभलक ववश्वकोश यसको 
िारेमा भसकाउाँर् के को केही र्: 

मौन्द्य (वा पववत्र) बिहीिार को िोजमा सत्यनिष्ठा को यूचाररस्ट को संस्िाले र पववत्र हप्ताको को 
उत्सव को पनरािो र्। रोम मा ववभिन्ि सहायक समारोह यो मठ प्रारन्भिक जोडी थिए ... यो को 
संस्िा को वावषुकोत्सव वररपरर ्याउाँर्। ... 

पववत्र बिहीिार आिन्न्ित वण ुको समारोह को एक उत्तराथधकारी साि भलएको थियो।  िन्प्तस्मा, 
अिमोल यूचाररस्ट ... (एच मौन्द्य बिहीिार क्यािोभलक ववश्वकोश वल 10 न्यूयोकु को को 
मेलभमलाप, पववत्र तेल को, िनट्टा को लनगा धनिे, र मठ:।।। रिटु एप्पलटि कभपिी, 1911) 

को 'को यूचाररस्ट को संस्िा' अनिवाय ु निस्तार सभिन्न्धत प्रतीक येशूको पररवतुि हन ाँिै उ्लेि मानिन्र् 
र्। रोम को चच ु यो एक वावषुक िटिा थियो, र त्यो अभ्यास थियो, यो समारोह िवपयो कक 
स्वीकारु्ि।् रोम को चच ुअन्यत्र गि ुप्रयोग स्वीकारु्ि,् तर यसको अभ्यास (।।।: रिटु एप्पलटि कभपिी, 
1912 एच िनट्टा र हात को धनलाई क्यािोभलक ववश्वकोश वल 15 न्यूयोकु) कन िै लामो र्। 

को 'यूचाररस्ट पाहनिा' अि रोम को चच ुद्वारा प्रयोग गररन्र् कक मूल मसीहीहरूले गरे के भिन्ि हनन्र्। 

क्यािोभलक ववश्वकोश भसकाउाँर्: 



यूचाररस्ट प्राप्त गि ु ककस्मत रोटी सामान्यतः होस्ट िनिन्र्, र यो अवथध त्यसै गरी रोटी र 
िभलिाि को रक्सी लागू हनि सक्र् हनित, यो िप ववशेष गरी रोटी गि ु सनरक्षक्षत र्। प्राचीि 
िेवहरूलाई भसकार रूपमा आफ्िो शत्रनहरू प्रस्ताव ककिििे, " एक ": अिनसार शब्लि, शत्रन आउाँर्। तर, 

यो.... पदहलो मसीहीहरूले फेला रूपमा, हड्ताल गि,ु िाट भलइएको हो सभिव र् ... िस िािा 
रूपमा सेवा कक रोटी प्रयोग। यो फारम भिन्िता तर यो हाम्रो दििमा के िाट सािो िेखिन्र्। (एच 
 होस्ट  क्यािोभलक ववश्वकोश। 7 जनि 1, 1910) 

प्रारन्भिक मसीहीहरूले अिभमरे रोटी, एक राउन्ड पाहनिा मा प्रयोग िएको थियो कक 'सूय'ु जस्तै िेखिन्र् 
कक प्रयोग। 

मररयम को धारणा 

प्रारन्भिक मसीहीहरूले मूल येशूको आमा मररयम थिएि। त्यसैले जहााँ मररयमको धारणा को ववचार िेखि 
आयो? 

मूलतःसादहत्य िेखि चौिो शताब्लिीमा (वा संिवतः रूपमा लेट तेस्रो शताब्लिीमा रूपमा प्रारन्भिक) -तर 
मनख्य रूप पनि त्यो िन्िा पनर्। क्यािोभलक यसलाई र्ािबिि गिे प्रयास िए तापनि त्यो सााँच्चै पदहलो 
ववकास-यो जि स्पष्ट मूनतपूुजक िेवी उपासिा (क, 78.11.4) गि ु आयोन्जत जो मदहलाहरु सभिन्न्धत 
रूपमा अनिन्श्चत थियो। 

पनराति रोमी िेवी डायिा लाथग 1-3 दिि नतहार थियो। पदहलो दििमा त्यो कथित पथृ्वीमा आउिनियो र 
तेस्रो दिि मा, अगस्त 15, नतिीहरूले स्पष्ट उिको धारणा स्वग ुमा स्वग ुको रािी रूपमा मिाइन्र्। यो 
मररयम को धारणा को क्यािोभलक िोज को िै दिि र् (ई ववभलयम फ्किर गरेको: "। ब्रह्माण्डकै एक 
प्रकारको  पे्रस, 1985, प ृ61।)। केही यो िनिटुिा वा ग्रीि सीएमसी हनि (ववचार रै्ि रोमि धम ुर मा डायिा 
को पंि, मात्रा 0, मनद्िा 521-85150 क्यान्भब्रज ववश्वववद्यालय पे्रस, 2007, प ृ62;।।।। जािनई कला र राजा 
V1 को ववकास, मात्रा 1 प्रकाशि, 2006, प।ृ 14-17)। 

त्यहााँ डायिा र अन्य ववभिन्ि िेवी र कनत दृश्य मररयम (कफशर- पी। 49) िीच एक जडाि र्। यद्यवप, 

क्यािोभलक सेन्ट अगन्स्टिको धेरै  झूटा र झूट िेवताहरूका  को एक (अगन्स्टिको। यस सनसमाचारका को 
सद्िाव, पनस्तक म, अध्याय 25) को रूपमा डायिा गि ुववशेष उ्लेि। 

यो औपचाररक रोम को चच ु कभतीमा आंभशक ककिििे इस्लाम को प्रिाव अपिाए मनहभमि गरेको 
'कन मारी' र्ोरी कथित पनि स्वगमुा मा जािनियो रूपमा थियो आशङ्का गररएको र्। को 'धारणा' एक 
िाइिलीय पववत्र दिि रै्ि। झूटो धमुका: यो एक 'स्वग ुको रािी' (17-19 यभमुया 7) र्। 

हेलोवीि / सिै संतयासी 'दिि 



जिकक एक सेन्ट जस्तै एक व्यन्क्त को जीवि र मतृ्यनको स्मनृत आिर को ववचार (cf. न्यायकत्ताु 11: 38-

40) पि गि ु ववरोध रै्ि, सन्तहरू को उपासिालाई र नतिीहरूलाई त्यागी पे्रवषतहरूको जस्तै भशक्षा गि ु
ववरोध र्। 

शैतािले ख्रीष्टको िण्डवत ् गि ु चाहन्िे र उहााँको उपासिा (मत्ती 4: 9) तर येशूले इन्कार (मत्ती 
4:10)। भसमोि ओझा (पे्रररत 8: 9-23) ररपोटुअिनसार आफ्िा अिनयायीहरूलाई / उसलाई ( िनक 1, अध्याय 23, 

पि 1-5) उपासिा गि ुप्रोत्साहि दिए। 

पे्रररत पत्रनसले मात्र निन्िा भसमोि ओझा, उहााँले एक अन्यजानतका तल निहनरेको वा उहााँलाई आिर नतिे 
िेखि (पे्रररत 10: 25-26)। पे्रररत पावलले र िणाुिासले गि ु त्यागी िेखि अन्यजानतहरू (पे्रररत 14: 11-

18)। पे्रररतहरूको मूलतः िनवै नतिीहरूले मानिसहरू थिए र यो रै्ि गिनपुरु् िन्िे तकु। प्रारन्भिक 
मसीहीहरूले यो कन रा िनझेका र यस्तो गरेि। समय तिावप, केही िेर िोस्रो शताब्लिीमा अवशेषहरूको गि ु
िाले। 

िावी सन्तहरू उपासिालाई यो थियो एक पे्रवषतहरूको जस्तै अभ्यास तथ्यलाई िावजनि, चौिो र पनर् 
शताब्लिीयौंिेखि मा थग्रको-रोमि चच ुसंग एक महत्वपूण ुसमस्या हनि िा्यो। 

निभि सूचिा: 

यस्तो चच ुर भित्र सेन््टक िेवताहरूको ग्रीि मानिस र टाउको रूपमा पररथचत पागि थचत्र, शाभमल 
गरेर, चच ुअथधकारीहरु मानिन्र् ियााँ धमुको आफ्िो स्वीकृनत र िेखि संक्रमण चौरसाई आफ्िो 
मि मा िनई आध्यान्त्मक परभपरा परस्पर भमथश्रत होिा गि ु जिता प्रोत्साहि ियााँ पनरािा 
तररका। (एस को क्याररयर पे्रस, 2006 िरािी स्कूल को अभिलेिालयिाट, पी 85) 

पनस्तक मा, माथि ियाि एक संक्षक्षप्त संस्करण निभि पोप  गे्रगरी  महाि ् वररपरर 600 AD लेिेका: 

उहााँले कन िै हालतमा ती मन्न्िर भित्र िेवताहरूको मन्न्िर िरु मूनतहुरू िष्ट हनिनपरु् ििेर 
अगन्स्टिको िन्िनहोस।् उहााँले पववत्र पािी, ठाउाँ  वेिीहरू र नतिीहरूलाई मा सन्तहरू को 
अवशेषहरूको नतिीहरूलाई गरेपनर् उसलाई गरौं। लाथग, ती मन्न्िर राम्रो निमाुण गिै हनिनहनन्र् ििे, 

नतिीहरूले सााँचो परमेश्वरको सेवा गि ुिनष्ट को उपासिा िाट पररवनततु गिनपुरु्। ... नतिीहरूलाई 
त्यसैले, आफ्िो चच ु को समपुण को दिि, वा शहीिको जसको अवशेषहरूको नतिीहरूलाई मा 
संरक्षक्षत गिै िोजमा मा, आफूलाई आफ्िो एक समय मन्न्िर वररपरर र्ाप्राहरू निमाुण र धाभमुक 
संग अवसर मिाउि गरौं। नतिीहरूले िमलिाि गिेर्ि ्र कन िै पनि थप शैतािको एउटा िमलको 
रूपमा पशनहरू खाि, तर परमेश्वरको मदहमा लागग कसलाई, सिै कन राको दििेलाई रूपमा, नतिीहरूले 
गररएको िइरहेको लाथग धन्यवाि दिि हनिेर्। (गे्रगरी म:। मेभलटास गि ुपत्र 76, pl 77: 1215-
1216) 

पोप गे्रगरी मूनतपूुजक अभ्यासहरू मा संस्िापि यद्यवप, िाइिल यो र शैतानिक (20-21 1 कोररन्िी 10) को 
रूपमा िभलिाि यी प्रकार ववरोध। यसिाहेक, िाइिल येशूको िभलिािको पनर् पशनिभल लाथग कन िै 



आवश्यकता (1-10 दहबू्र 10) र् ििेर भसकाउाँर्। 'सन्तहरू दिि' यो पनि को र् कक शो को लाथग माथिको 
अिनमनत र नतिीहरूले सााँच्चै शैतानिक बििा र्ि।् 

धेरै पोशाक अिनपयनक्त (cf. 1 नतमोिी 2: 9) र कदहलेकाहीं पनि रूपमा (जो िाइिल - प्रस्िाि 22: 8) 

हलोवीिमा। यो एक उपयनक्त उत्सव रै्ि र निन्श्चत एउटा प्रारन्भिक मसीही एक थियो। 

सिै संन्यासी 'दिि सातौं शताब्लिीमा िोषणा िएको थियो, र पनर् िोिेभिर 1 सेन्ट र अनि हेलोवीि (एफ सिै 
संन्यासी रूपमा थचनिि िाले सााँझ साररयो'। 1. माच ु1 दिि। क्यािोभलक ववश्वकोश, 1907 )। 

अक्टोिर 31 पनराति अवलोकि भमनत थियो: 

को, र प्राचीि गालमा र बब्रटेि पूजाहारीहरूको आिेश, हलोवीिमा, िूत, आत्माको, पररयों, र िादहर 
मान्रे् हानि आएको ववश्वास गरे। ... यी ववश्वास हेलोवीि पवुहरू मा, िूत र बिरालोहरु को वतमुाि 
प्रयोग आउि ... हेलोवीि सजावट रूपमा पात, , र मकै िालाको प्रयोग को अिनकूलि को 
आउाँर्। यनरोप को प्रारन्भिक मानिसहरूका पनि र्न ट्टी समाि एक नतहार ... थियो 700s मा, रोमि 
क्यािोभलक चच ुसिै संन्यासी 'दिि रूपमा 1 िोिेभिर िाम। पनरािो मूनतपूुजक भतसार र मसीही 
भोज दिि हेलोवीि नतहार मा संयनतत गथए। (हेलोवीि ववश्व पनस्तक ववश्वकोश, 9 भशकागो, 1966:। 
25-26) 

यो एक क्यािोभलक लेिक के लेिे ववचार गि ुचासो हनि सक्र्: 

ककि पोपको मरेका ववधमीहरूलाई 'उत्सव मागथ मरेका तयाथोमलक उत्सव राख्नन हनिेर्? तयाथोमलक 
िाडहरूमा निरततरता हो र मूनतपूुजक व्यन्ततहरूलाई को अथ ु पूरा ककिभिे। (ब्रायि। हेलोवीि, 

शरि ऋतन उत्सव, ररमाइन्डर परमेश्वरको िाम पववत्र र्। क्यािोभलक अिलाइि अन्तराुन्ष्िय 
समाचार। 10/31/06) 

यो धेरै रोम को चच ुसभिन्न्धत र आफ्िो ववश्वासको लाथग मूनतपूुजक जडािहरू िारेमा िमण्ड एक तथ्य 
र्। नतिीहरूले, र सिै गि ुभसद्धान्त (cf. 2 नतमोिी 3:16) को स्रोत रूपमा हेि ुगिनपुरु् ििेर िाइिल र् र 
यो उपासिाको मूनतपूुजक प्रकारका (व्यवस्िा 12 प्रयोग गरेर निन्िा: 29-32; यभमुया 10: 2-6; 1 कोररन्िी 
10:21; 2 कोररन्िी 6: 14-18) । 

किसमस 

िाइिल कदह्यै येशूको कक सदहत जन्मदििको उत्सव रोम को प्रारन्भिक चच ुकक्रसमस ि त अन्य कन िै 
पनि जन्मदिि मिाउि थिएि। जन्मदिि उत्सव अझै लेट 3 Rd शताब्लिीमा (को, पनस्तक म, अध्याय 64 

ववरुद्ध) निन्िा गरेका थिए। 



यसिाहेक, माला र उपहार दििे गरेका एक झूटो धमकुा िेवताहरूका लाथग संग जाडो उत्सव िाग भलि 
ििेर चेताविी दििनियो। त्यहााँ लेट डडसेभिर मा द्वारा मिाइन्र् थियो कक सैटि ु को त्योहार रूपमा 
थचनििे एक यस्तो उत्सव थियो। 

िावी  ्यादटि धमुशास्त्र को वपता," यस्तो सैटि ुको त्योहार रूपमा जाडो उत्सव, निन्िा नतिले यस्तो लेिे 
रूपमा कक्रसमस मा जो (मूनतपूुजक जसको िाम धेरै चाहिनिएको िाट): 

को, धेरै अपोलो गरेको हो को सैटि ुको त्योहार स्याटि ुगरेको रूपमा; स्याटि ुगरेको, जरूरी सैटि ु
को त्योहार को समयमा मिाइन्र् हनि पनि सािो िास द्वारा परु् जो। ियााँ वषु गरेको उपहार 
त्यसै मा समानतए हनिनपरु्, र राखिएको; र सिै प्रस्तनत र वप्रय को िोजमा हनिनपरु्; स्कूलहरु फूल 
संग हनिनपरु्; को 'पत्िी र िभलिाि; स्कूल नियनक्त पववत्र-दििमा सभमाि गररएको र्। एउटै कन रा 
मूनतकुो जन्मदिि मा स्िाि भलन्र्; शैतािको हरेक शाि र्। यी कन राहरू मसीही मास्टर गि ु
त्यसैअिनसार, िन्ठान्र्ि ्हनिेर् उहााँले एक मास्टर हो जो एक त्यसै गरी नतिीहरूलाई उपयनक्त गिे 
ववचार गिेर् हनि ििएसभम? (मूनतपूुजा मा, अध्याय एक्स) 

रोमी बिशप (199-217) र को समय (217-222) को आसपास समझौता र भ्रष्टाचार को एक प्रनतष्ठा थियो 
(र यो जस्तै सिै को (जस्ता रोमि क्यािोभलक सन्तहरू पनन्ष्ट हनन्र्, पनस्तक IX, अध्याय VI) र संग 
सभझौता आफ्िो चच ुअिनमनत मान्रे्, आदि 

पनराति िेबिलोिी रहस्य पंि को कक - रोमी सैटि ुको त्योहार र फारसी आफूलाई अझ पदहले मूनतपूुजक 
धमु को अिनकूलता थिए। पनराति िेबिलोिीहरूले एक सिािहार रूि उपासिा गरेर जन्मेका रूपमा पनिजनु्म 
निम्रोिको मिाइन्र्। िाइिल सिािहार रूि (2-6: यभमुया 3:13 10 2-3 व्यवस्िा 12) मननर्एको उपासिाको 
निन्िा गरु्। 

िेबिलोिीहरूले पनि शीतकालीिक्रान्न्त को मौसममा सूय ुएक मिाइन्र्। डडसेभिर 25 औ ंअन्ततः सैटि ुको 
त्योहार र अन्य सूय ुपरमेश्वरको उपासिा वषु को समय मा ियो ककिििे येशूको जन्मदिि को भमनत 
रूपमा र्ान्िनिएको थियो: 

354 ववज्ञापिमा, रोम को बिशप डडसेभिर 25 मा उहााँले शायि यो भमनत र्िौट रोम को मान्रे् 
पदहले िै सूय ु को जन्मदिि मिा, स्याटि ु को िोजमा रूपमा अवलोकि ककिििे मिाउि 
मानिसहरूलाई आिेश दिए। (एह। कक्रसमस। ववश्व पनस्तक ववश्वकोश, मात्रा 3 के्षत्र उद्यम शैक्षक्षक 
निगम, भशकागो, 1966, प।ृ 408-417) 

एक िगवाि हो ... आइतिार को सभमाि मा पववत्र राखिएको थियो, र प्रत्येक मदहिाको सोह्रौं 
मध्यस्िकताुको रूपमा उहााँलाई पववत्र थियो। को 25 डडसेम्िर आफ्िो जतमदिि, को, को जाडो-सूय ु
को, मौसम को द्वारा रूपमा अवलोकि गथयो। (जे क्यािोभलक ववश्वकोश, मात्रा एक्स, अक्टोिर 1, 
1911) 



सम्राट सूय-ुिेवता, को सूय ुमानिन्र् र एक तल जमीि गनफा मा एक रक िेखि जन्म थियो थियो को 
अिनयायी िएको थियो। सायि यस कारण, आफ्िो आमा हेलेिा येशू तल जमीि चट्टािी गनफा मा जन्म 
िएको थियो िन्िे भमिक ववश्वास गिे निणयु। 

रोम अदहले यो भसकाउाँर् (र यो लेिक िेदटकि भसटी मा धेरै पटक प्रिशुि कक िेिेको र्), तर यसको 
समिकुहरूको, एक तेस्रो शताब्लिीमा, चट्टाि निन्िा: 

उहााँले एक िगवाि रूपमा मानिन्र् यदि एक, एक रक िेखि जन्म िएको थियो। हामीलाई, 

त्यसपनर्, यी िनई पदहलो र् अकोतफु, अि िन्िनहोस।् चट्टाि परमेश्वर हटाउि र्: त्यसपनर् रक 
को निमाुता पनर् िोजे गि ुर्। यसिाहेक, तपाईं अझै पनि उसलाई पनि चोर रूपमा थचत्रण; हनित, 

उहााँले एक िगवाि थिए ििे उहााँले पक्कै पनि चोरी द्वारा िााँच्ि थिएि।  पथृ्वीमा को थियो, र 
एक प्रकृनत को। र उहााँले आफ्िो गनफाहरु मा अन्य मानिसहरूको िैलों गररएका; जस्तै, को कक र्ोरा 
गरे। (मसीही अिनशासि मा) 

येशूले रक िेखि जन्म थिएि, अदहले सभम कक आंभशक कसरी अि उहााँको जन्म थचत्रण गररएको 
र्। यसलाई उहााँले डडसेभिर 25 औ ंमा जन्मेको भसकाउि सााँचो पनि हो। रूपमा लेट डडसेभिर 25 औ ंरूपमा र -

उ्लेि (लूका 2: 1-5) त्यो  जिगणिा हनिेर्: ववद्वाि गोठालाहरूले नतिीहरूका िगाल संग के्षत्रमा (8 जस्तै 
िाइिल लूका 2 मा िेिाउाँर्) िएको थियो रै्ि ििेर पदहचाि दहउाँ िमा असभिव िएको  (कक्रसमस। 
क्यािोभलक ववश्वकोश, 1908)। 

कक्रसमस साँग सभिन्न्धत अभ्यासहरू र िन्सार धेरै आउि वास्तववक ववद्वाि स्वीकार गिेर्। ि त 
येशूका पे्रवषतहरूले ि त आफ्िो प्रारन्भिक अिनयायीहरूले कक्रसमस अवलोकि। 

पनि प्याकेज पागि बििा 

जिकक िाइिल (सचेत स्वतन्त्रता दिि उत्सव जस्तै) सांसाररक बििा निषेध गिैि, प्रारन्भिक मसीहीहरूले 
मतृ सन्तहरू गि ुप्राििुा ि त सिै सेन्ट दिवस ि त कक्रसमस जस्तै केदह पालि गिनिुयो। धेरै मूनतपूुजक 
िेवताहरूका अनिवाय ु िएको िनिन्र् िइरहेको गि ु 'को कन रा िगवाि' हनििाट पररवतुि थिए 'केही को 
सेन्ट।' 

यस मूनतपूुजक अभ्यासहरू केही पररवतुि हनि सक्र्, तर पनि प्याकेज शैतानिक बििा अझै पनि रै्ि 
मसीही र्ि,् ि त येशू र उहााँको प्रारन्भिक अिनयायीहरूले राखिएको नतिीहरूले ती र्ि।् मान्रे् राख्न धेरै 
बििा आए, र प्राचीि िेबिलोिी रहस्य धम ुगि ुसभिन्धहरु र्ि।् परमेश्वरको िहेभयाह िेबिलोि प्रिाववत 
िएको थियो जो इस्राएलका सन्तािहरू मित गि ुपठाउाँिा, िहेभयाह उहााँले गिनिुयो ििे के िोदटस: 

30 म सिै मूनतपूुजक नतिीहरूलाई शनद्ध पािनिुयो। (िहेभयाह 13:30) 

ियााँ नियममा एक सभझौता ववश्वास र  रहस्य महाि ् िेबिलोिलाई  को यस्तो चेताविी दिन्र् (प्रकाश 
17: 5)। परमेश्वरको मान्रे्  िेबिलोि महाि ् गि ुसािर मा के गिनपुरु् ििेर िाइिलले के भसकाउाँर् सूचिा: 



तपाईं उिको पाप साझा ित्र 4, उिको, मेरो मान्रे् को िादहर आऊ, र तपाईं उिको ववपवत्तहरूका को 
प्राप्त ित्र। (प्रकाश 18: 4) 

यो अाँगालेको ि त यो प्रचार; मसीहीहरूले प्रलोिि र पाप (2 नतमोिी 2:22 1 कोररन्िी 6:18) िाग्ि 
गिनपुरु्। यसलाई एक परभपरा (3-9 मत्ती 15) र्,:; नतिीहरूले सााँचो परमेश्वरको उपासिामा साि मूनतपूुजक 
अभ्यासहरू संयोजि हन ाँिैि (14-18 1 कोररन्िी 10 2 कोररन्िी 6 19-21) । 

11 परमेश्वरको पववत्र दिि वा झूट? 

कन ि दिि ववश्वासी द्वारा राख्ननपरु्? 

1600 साल पदहले, परमेश्वरको पववत्र दिि अि एक क्यािोभलक र अिोडक्स सेन्ट हनि मानिन्र् जो 
ववरोधी, यूहन्िा च्र्य्सोस्तोम, निन्िा गरेका थिए। धेरै वष ुपदहले, प्रोटेस्टेन्ट प्रकाशि आज ख्रीन्ष्टयिवास्तवमा 
जि च्र्य्सोस्तोम को  प्रारन्भिक चच ुसिैिन्िा ठूलो प्रचारक  िनिन्र् (यूहन्िा च्र्य्सोस्तोम प्रारन्भिक चच ु
सिैिन्िा ठूलो प्रचारक। मसीहीधमु आज अगस्ट 8, 2008) । 

जि च्र्य्सोस्तोम सावुजनिक गिे ख्रीष्टको ििौिाहरूले केही नतिीहरूलाई नियालेर थिए ककिििे, 387 

मा पति पववत्र दिि ववरुद्ध प्रचार गरे। उहााँले ववशेष ( 'ढोकामा नर्टो ...') तनरही को िोज, दिि प्रायन्श्चतको 
को, र को िोजमा उ्लेि 

को ियिीय र ियिीय यहूिीहरूको चाडहरूमा एक अन्य पनर् र िनत उत्तराथधकारी मा हामीमाथि 
माच ुचााँडै हो: तनरही, को िोज, को को िोज। त्यहााँ हामीलाई जस्तै नतिीहरूलाई लाग्र् िन्ि जो 
हाम्रो िााँध्ि िनपै्र र्ि।् अदहलेसभम यी केही आफ्िो चाडहरूमा रािि र आफ्िो नियालेर मा 
यहूिीहरूले सामेल हनिेर् पवुहरुलाई र अरूलाई हेि ुजााँिैर्ि।् यहूिी समारोह र ठूलो हो ििे म ... 
अदहले चच ु यो अिनकूलि राइव गि ु चाहिनहनन्र्, हाम्रो हो झूट ... गिुर् परमेश्वरको आफ्िो 
चाडहरूमा िणृा र तपाईं नतिीहरूलाई साझा गरु्ि?् उहााँले साँगै नतिीहरूलाई यो वा त्यो नतहार, तर 
सिै िन्ि िएि। 

यहूिीहरूले िनष्ट र अशनद्ध नर्टो हाम्रो ढोकामा अदहले र्। लाग्यो यो एक नर्टो, म यसलाई 
अशनद्ध िनिन्र् गरेको ... तर अि शैतािको अिालत को िनलावा को तनरही को िोजमा पत्िीलाई 
र नतिीहरूले यो कल गि ुतयार काि िारी, तपाईं नतिीहरूलाई रोक्िन रै्ि आश्चय ुरै्ि। तपाईंले 
नतिीहरूलाई िान्स्तकपिा को आरोप मा आफूलाई अ्झाउि गरौं, तपाईं नतिीहरूलाई िेलगाम 
तररका मा िन्ि तान्िनियो होस।् (यूहन्िा च्र्य्सोस्तोम द्ववतीय यहूिीहरूले म ववरुद्ध।: 1; III:। 4 

एन्न्टओक, भसररया आइतिार, 5 सेप्टेभिर, 387 मा प्रचार) 

यसलाई यूहन्िा च्र्य्सोस्तोम आफ्िो के्षत्रमा िोस्रो शताब्लिीमा चच ु िै समय यहूिीहरूले गरे मा निस्तार 
राखिएको र क्यािोभलक चच ुअझै पनि पेन्न्तकोसमा राखिएको िन्िे िनझे हनिनपरु् ििेर िनझ्ि महत्त्वपूण ु



र्। तसि,ु उहााँले गिनिुयो के प्रचार गरेर, यूहन्िा च्र्य्सोस्तोम आफ्िै चच ुववरुद्ध प्रचार रोमी र अिोडक्स 
क्यािोभलक निस्तार र पेन्न्तकोसमा-रूपमा ती चाडहरूमा िनवै िाग हनिेर् िनवै राख्न िावी  ती सिै साँगै।  

यसिाहेक, यूहन्िा च्र्य्सोस्तोम वास्तवमा एक पटक पेन्न्तकोसमा (पे्रवषतहरूको पे्रररत च्र्य्सोस्तोम जे एस 
यूहन्िा च्र्य्सोस्तोम, को आकुबिशप को) िनििे  यहूिीहरूका नतहार  को पक्षमा लेिे। तसि,ु उहााँले येशूको 
पनिरुत्िाि पनर्, ववश्वासी त्यसपनर् मानिन्र् थियो के उपन्स्ित हनि आवश्यक स्वीकारे  यहूिी िोज।  

परमेश्वर ती दिि सिै ववरोध िएको थियो ििे, ककि पे्रररतहरूले उिीहरूलाई राखिएको थियो? यो स्पष्ट 
कारण नतिीहरूले येशूको उिाहरण निभि र नतिीहरूले तररका टाढा गरेको थियो िन्िे ववश्वास गरु्ि ्कन िै 
कारण थियो थिए िन्िे र्। 

अनि उ्लेि रूपमा, ियााँ नियममा तिाकथित  यहूिी  पववत्र दिि को एक कल क्यािोभलक अिनवाि 
निभि याि  ठूलो। : 

37 अनि अन्न्तम मा येशूले उभिए, र कराए पनि महाि ्दिि (यूहन्िा 7:37, ियााँ नियमका)। 

त्यसैले जो सही र्? 

जो येशूको अभ्यासहरू वा नतिीहरूलाई निन्िा गिेहरूलाई पालिा ती? 

यूहन्िा च्र्य्सोस्तोम, यो मामला मा, केदह सही यसो ििेर सभझि: 

"यहूिी समारोह र ठूलो हो भिे, हाम्रो झूट हो।" 

जो यनत दिि अवलोकि गिनपुरु्? जो िाइिल अिनसार "ठूलो दिि" र्? 

झूट कन ि दिि हो? 

जि च्र्य्सोस्तोम दिि यस्तो कक्रसमस र इस्टर रूपमा मूनतपूुजक सभिन्ध समथितु। डडसेभिर 25 मा लाथग 
कक्रसमस आफ्िो तकु पनि स्पष्ट गलत र झूट र गलत (आधाररत थियो हामी, अिो्ड टी एक 
क्यािोभलक शब्लिकोश भसद्धान्त, अिनशासि, रीनतथिनतहरू, समारोह, र धाभमुक क्यािोभलक चच ुको आिेश 
केही िाता समावेश । ब्रिस,ु 1893, प।ृ 178)। 

यो परमेश्वरको दिि झूट रै्िि ्ििेर स्पष्ट हनिनपरु्, तर यूहन्िा च्र्य्सोस्तोम गरेको (र जसले िढनवा ती 
दिि अपिाए चच ुती) निदहत स्पष्ट थिए। पनि क्यािोभलक सेन्ट िोमस ववश्राम दिि र मूलतः सिै 
िाइिलीय पववत्र दिि थियो ििेर लेिे  

मसीहीहरूको लाथग अि ु(सेन्ट िोमस को)। 

क्यािोभलक ववश्वकोश चािलाग्िो को, ररपोटु  को अक्सर प्रारन्भिक र शनद्ध ख्रीन्ष्टयि (ए) को एक 
अन्स्तत्व रूपमा वणिु गररएको र् समावेश र्। एक 11 औ ंशताब्लिीमा थग्रको-रोमि को "मूनत ुको उपासिा 
परमेश्वरको हाम्रो उपासिाको प्रनतनिथधत्व गिे लेिे। जसले पार र पववत्र तस्वीर थचन्ह आिर यदि हामी, 



अझै पनि धर उपासिा  ( एफसी योज्य IX III मा लगे थिए मा: सत्य प्रमनि:। आमेनिया पे्रस, अक्सफोड ु
को चच ुको एक भयािनअल, 1898, प।ृ 149)। 

जो ख्रीष्टको ििौिाहरूले धेरै अिनथचत शैतानिक बििा अवलोकि कक िोध ियााँ रै्ि र शताब्लिीपनर् िर 
केही निन्िा गररएको र्। 

परम्परा र / वा िाइिल? 

ग्रह मा अपेक्षाकृत केही मानिसहरू पनि परमेश्वरको पववत्र दिि राख्न प्रयास गिनहुोस।् नतिीहरूले िाइिल 
संगत एक धमु र् िािी गिे सिैिन्िा अन्य दिि राख्ननहोस।् 

केही ककिििे पररवारका सिस्यहरूले ििािको को गरै-िाइिलीय धाभमकु बििा राख्ननहोस।् केही ककिििे 
आफ्िो समाज र / वा नतिीहरूका हाककमहरूले िेखि ििािको को िाइिलीय पववत्र दिि राख्न हन ाँिैि। 

येशूले उहााँको पनर् लागे गिेहरूलाई सिस्यहरु संग समस्या (मत्ती 10:36) र ववश्व र् आशा गिनपुरु् ििेर 
चेताविी दििनियो। तर पूणतुा लाथग प्रयास गि ु (मत्ती 5:48): उहााँले नतिीहरूलाई उहााँको सााँचो अिनयायी 
(18-19 यूहन्िा 15) िणृा ििेर संसार संग सभझौता गि ुिताउि गिनिुयो। 

ियााँ रहि अिनवाि परमेश्वरको िारेमा निभि भसकाउाँर्: 

3 नतिीहरूले िनष्ट संग सभझौता रै्ि, र नतिीहरूले उहााँको िाटोमा मात्र दहडं्ि। (िजि 119: 3) 

तपाईं िनष्ट संग सभझौता गि ुतयार हनिनहनन्र्? शैतािले पाप राम्रो (उत्पवत्त 3: 1-6) हेि ु ििाउि खोज्र् र 
 ज्योनतमुय स्वगिुतूको  (2 कोररन्िी 11: 14-15) को रूपमा िेखिन्र्। उिीहरूले तपाईंलाई राम्रो िेखिि पनि 
आफ्िो बििा राख्न हनिेर्? 

को थग्रको-रोमि आफ्िो बििा को उत्सव मा आधाररत र् कक ववचार गरु्ि परभपरा-तर अक्सर ती 
परभपरा मा सनरु ियो। नतिीहरूले परमेश्वरको लाथग स्वीकाय ु र्ि ् ििे आफ्िो मा ववगतका धेरै (र 
वतमुाि) िेताहरूले िेखि यी परभपरा धेरै काय ुसमििु। 

परमेश्वरको वचि अिनरूप र्ि ्कक परभपरा ठीक हो, जिकक (cf. 1 कोररन्िी 11: 2; 2 थिस्सलोनिकी 2:15), 

द्वन्द्व िाइिल ती रै्ि राख्ननपरु्। िोदटस ियााँ नियममा स्पष्ट र् कक ििाउाँर्: 

जो कोहीले ित्र ििरिार 8 संसारको आधारिूत भसद्धान्तहरू अिनसार मानिसहरूको परभपरा 
अिनसार, िशुि र िाली र्ल माफुत धोिा, र ख्रीष्टको अिनसार रै्ि। (कलस्सी 2: 8) 

3 उहााँले जवाफ दििनियो र नतिीहरूलाई िन्िनियो  नतमी ककि पनि र् ककिििे तपाईँको परभपरा 
को परमेश्वरको आज्ञा गरु्ि ्... 7 कपटीहरू राम्रो यशैया िववष्यवाणी तपाईँले गरे िन्िै?! 



8 "यी मानिसहरूले आफ्िो मनिले मलाई िन्जक, अनि आफ्िो ओठ मलाई आिर, तर नतिीहरूको 
हृिय मिाट टाढा र् 9 व्यिमुा नतिीहरूले मानिसहरूको आज्ञा धाभमुक भशक्षाले रूपमा अध्यापि, 

मलाई उपासिा '।।  (मत्ती 15: 3, 7-9) 

परमेश्वरको वचि धेरै परभपरा नतिीहरूले गिनपुरु् र यसलाई एक पटक नतिीहरूले यो महसनस ती िेखि 
पश्चात्ताप प्रोत्साहि ििेर स्वीकार गरेको उ्लेि: 

19 हे परमप्रिन, मेरो िल र मेरो कक्ला, कष्ट दिि मेरो शरण, अन्यजानतहरू तपाईं पथृ्वीको अन्त्य 
आउि र, ििौं  पक्कै पनि हाम्रो पनिाुहरूले जन्मजात र्ि ् झूट, आफू निकभमा र 
कन राहरू।  (यभमुया 16:19) 

िाइिल वविेशी धाभमुक अवलोकि शैतानिक हो ििेर भसकाउाँर्: 

16 नतिीहरूले उहााँलाई वविेशी िेवताहरूको संग डाह गि ु सनिेपनर्;  नतिीहरूले ररस उहााँलाई 
सनिेपनर्। 17 नतिीहरूले िनष्ट गि,ु परमेश्वरको, िेवताहरूको गि ु नतिीहरूले िाहा थिएि रै्ि, ियााँ 
िेवताहरू, तपाईंको पनिाुहरूले डर गिनिुएको रै्ि ियााँ आगमि गि ुिभलिाि। (व्यवस्िा 32: 16-17) 

िेर रोमि क्यािोभलक फ्रान्सेली काडडिुल जीि-  यो अवधारणा को सूचिा पनन्ष्ट: 

यस मूनतपूुजक संसार र मसीही चच ुपूण ुिभम्िे हो; एक साि परमेश्वर र मूनतहुरू िनवै रै्ि सेवा 
गि ु सक्िनहनन्र्। (्यादटि मसीहीधमु जे मूल िाऊिले न्स्मि र यूहन्िा अन्स्टि िेकर द्वारा 
अिनवादित।। वेस्टभमनिस्टर पे्रस, 1977, प।ृ 440) 

सााँच्चै, यो मूनतपूुजक संसार र मसीही चच ुपूण ुिभम्िे हो; एक साि परमेश्वर र मूनतहुरू िनवै रै्ि सेवा 
गि ुसक्िनहनन्र्। 

यद्यवप, धेरै, आफ्िो चच ु मा सदहत, त्यसैले नतिीहरू मसीही नियम र अभ्यास केही पररवतुि संग 
पररमाजिु गररएको र् कक मूनतपूुजक बििा पालि गिाु आज। येशूले िन्िनियो, ििेर िनझ्ि  तपाईं मेरो 
शब्लि पालि ििे, तपाईं सााँच्चै मेरो चेलाहरू हनि।् अनि तपाईं सत्य िाहा गिेर्, र सत्यले नतमीहरूलाई 
स्वतन्त्र तन्याउिेर्।  (यूहन्िा 8: 31-32)। परमेश्वरको पववत्र दिि हामीलाई निःशन्क। 

पे्रररत पावलले यस्तो चेताविी ववचार गिनहुोस:् 

14 िगिनहुोस ् िेग्लै ववश्वास साि साँगै हनि। के संगनत लाथग अराजकता संग धाभमुकता र्? र के 
सहिाथगता अन्धकार संग ह्का र्? 15 अनि के अिनसार ख्रीष्टको? वा के िाग एक ववश्वास िगिे 
एक ववश्वासीले र्? 16 अनि सभझौता मूनतहुरूभसत परमेश्वरको मन्न्िर र्? लाथग जीववत परमेश्वरको 
मन्न्िर हो। परमेश्वरले यसो िन्िनियो र् रूपमा: 

"म नतिीहरूलाई िास हनिेर् अनि नतिीहरूलाई िीच दहडं्ि। म नतिीहरूका परमेश्वर हनिेर्, 

अनि नतिीहरूले मेरो प्रजा हनिेर्ि।्  



17 त्यसैले 

"नतिीहरूका िीचिाट निस्केर आओ र अलग हनि, प्रिन िन्र्ि।् अशनद्ध र् के र्न ि 
िगिनहुोस,् अनि म तपाईंलाई प्राप्त गिेर्।  

18 'म एक वपता तपाईं हनिेर्, अनि तपाईं मेरो र्ोरा र र्ोरी हनिेर्, प्रिन सवुशन्क्तमाि िन्र्ि।् (2 

कोररन्िी 6: 14-18) 

परमेश्वरको मूनतपूुजक अभ्यासहरू को िाग गिे रै्ि ती िनिा हनिेर्, ध्याि दििनहोस।् नतिीहरूलाई 
उपासिाको रूपमा अाँगालेको ती िनिा रै्ि। 

ववधमीहरूलाई थियो कक िइरहेको अभ्यासहरू जस्तै केही काम परमेश्वरलाई प्रसन्ि िए तापनि नतिीहरू 
र्ि:् 

32 तपाईं  हामी काठ र ढन ङ्गा सेवा गिे संसारको मानिसहरू जस्तै राष्िहरूले जस्तै हनि चाहन्र्न । , 
िन्ि तर के तपाईं मिमा कदह्यै हनिेर्। (इजककएल 20:32 रूपान्तररत) 

26 नतिको पूजाहारीहरू मेरो व्यवस्िा गि ुदहसंा गि ुर मेरो पववत्र कन राहरू अपववत्र; नतिीहरूले पववत्र 
र साधारण िीच िेि रै्ि; नतिीहरूले त्यहााँ अशनद्ध र सफा िीच कन िै भिन्िता र् ििेर 
भसकाउाँर्; र नतिीहरूले म नतिीहरूलाई िीच र्न  ििेर, मेरो को पालि गरेमा नतिीहरूको आाँिा 
िन्ि। (इजककएल 22:26 रूपान्तररत) 

िगवाि यो एक फरक पारु् िन्र्ि।् यो िनसी उहााँलाई िरु, मूनतपूुजक अभ्यासहरू सदहत उहााँको क्रोध 
(इजककएल 30:13) ्याउिेर्! शारीररक सासंाररक अभ्यासहरू रक्षा शैतानिक (13-15 cf. याकूि 3) र्। 

परमेश्वरको पववत्र दिि वा के? 

वा 'पववत्र चाडहरूमा' (cf. यशैया 30:29); िाइिल 'पववत्र (29:12 जस्तै गन्ती गन्ती 28:26) परमेश्वरको 
चाडहरूमा िनझाउाँर्। 

िाइिल गलत र शैतानिक रूपमा मूनतपूुजक उत्सव िारभिार निन्िा (1 कोररन्िी 10: 20-21; 1 नतमोिी 4: 

1)। िाइिल िहीं परमेश्वरको उपासिा मा गरै-िाइिलीय उत्सव संयोजि िन्िनहनन्र् (; यभमुया 10; व्यवस्िा 
32 1 कोररन्िी 10: 20-21)। 

अझै धेरै एक उपासिा पात्रो पालि गि ुनिणयु गरेको िाइिल 

समििु गिैि। पे्रररत यूहन्िा (18-19 1 यूहन्िा 2) संग संगत कक अभ्यासहरू प्रयोग गरेर। 

गैर-िाइिलीय बििा पे्रतहरूले िढनवा हनन्र्ि ्र उमेर िन्िा अरिौं लाथग अस्पष्ट परमेश्वरको योजिा मित 
गरेका र्ि।् 



येशूले यसो िन्िनियो परमेश्वरको सत्य उपासिा गि ुचाहन्िे: 

24 परमेश्वरको आत्मा र्, र जो उपासिा आत्मा र सत्यतामा उपासिा गिनपुरु्। (यूहन्िा 4:24, NJB) 

शैतानिक बििा सााँचो परमेश्वरको आिर रै्ि। तपाइाँको (दहतोपिेश 3: 5-6) परमेश्वरले उहााँलाई िरोसा र 
कन राहरू उहााँको तररका गि,ु तपाईं चाहन्र्। 

िाइबिल पववत्र दिि मद्ित मनन्क्तको परमेश्वरको योजिा तन्स्िर। , निस्तार मा येशूको िभलिाि सनरु हनिे 
प्रकाश र पनिरुत्िािको तनरही गि,ु 'अिभमरी' यो उमेर (पेन्न्तकोसमा) मा अगौटे फलको को कल गि,ु जीवि 
बिताउि प्रयास गि ु हाम्रो पाप मा सैतािको िूभमका को सभझाउिे र ख्रीष्टको प्रायन्श्चत्त िभलिाि, 

परमेश्वरले सिै (अन्न्तम महाि ् दिि) मनन्क्त प्रिाि गिेर् िन्िे िोध गि,ु परमेश्वरको पथृ्वीमा सहस्र 
राज्य (को िोज) गि,ु परमेश्वरको योजिा को िागहरु प्रकट र मसीहीहरूलाई िप मूतु र्ि।् 

येशूलाई अिनकरण रूपमा िाइिल पे्रररत पावलको अिनकरण मसीहीहरूलाई यसो िन्र् (1 कोररन्िी 11: 1)। 

येशूले राखिएको िाइबिल पववत्र दिि (लूका 2: 41-42; 22: 7-19; यूहन्िा 7: 10-38; 13)। तपाईं उहााँ (: 12-15 

यूहन्िा 13) भसकाउिनियो रूपमा उहााँको अिनकरण गिनपुरु्? 

पे्रररत पावलले िाइिलीय पववत्र दिि राखिएको (पे्रररत 18:21; 20: 6,16; 21: 18-24; 27: 9; 28: 17-18; 1 

कोररन्िी 5: 7-8; 16: 8)। पावलले शैतानिक अभ्यासहरू (19-21 1 कोररन्िी 10) नतिीहरूलाई सभझौता 
गिेहरूलाई को चेताविी दिए। िाइिल परमेश्वरको पालिा िािी गिे मान्रे् शनद्ध हनिनपरु् िेखि (cf. 

िहेभयाह 13:30; 2 पत्रनस 1: 9)। 

पे्रररत यूहन्िाले िाइिलीय पववत्र दिि राखिएको, तर मसीही हनि िावी मान्रे् आफ्िो अभ्यासहरू निभि 
थिएिि ्को यस्तो चेताविी दििनियो: 

18 सािा र्ोरार्ोरी, यो अन्न्तम िण्टा र्; र तपाईं एदटक्राईष्ट, आउाँ िै र् ििेर सनिेको र्न  रूपमा 
पनि अि धेरै, जो हामी यसलाई अन्न्तम िण्टा हो ििेर िाहा आएका र्ि।् 19 नतिीहरूले हामीलाई 
िादहर गए, तर नतिीहरू हामी थिएिि;् नतिीहरूले हामीलाई को िएको थियो ििे, औ ंहाम्रो साि 
जारी थियो; तर नतिीहरूले ती कन िै पनि हामी थिए, प्रकट हनि सक्र् कक िादहर गए। (1 यूहन्िा 2: 
18-19) 

मसीहीहरूले जि राखिएको जस्तै आफ्िा पे्रररतहरूलाई जस्तै िाइिलीय पववत्र दिि राख्ननपरु्? जि झूटो 
आफ्िो अभ्यासहरू रूपमा काय ुगिै पालिा िगिे मसीही हनि िािी गिे ती कक लेिि थियो। 

जि हामी सनन्ि गिे हो, पववत्र दिि र र्न ट्टी गि ु आउाँर्? परमेश्वर वा मानिसहरूको परभपरा को 
शब्लि? त्यहााँ परभपरा लाथग उथचत ठाउाँमा हनि सक्र्, जिकक, कन िै पनि कक द्वन्द्व परमेश्वरको वचि संग 
र् परभपरा स्वीकार गिनपुरु्। 



परमेश्वरको वचि भसद्धान्त (2 नतमोिी 3:16) को लाथग लाििायक र् िेखि, शायि हामी पत्रनस भसक्ि 
गिनपुरु् र आफ्िो समयका धाभमुक िेताहरूले गि ुअन्य पे्रररतहरूले 'प्रनतकक्रया: 

29 हामीले मानिसहरूको िन्िा परमेश्वरको आज्ञा पालि गि ुपरु्। (पे्रररत 5:29) 

के तपाईं येशू र पे्रवषतहरूको उिाहरण पछ्याउिे र उहााँको तररका राख्न परमेश्वरको पववत्र दिि, र 
मानिसहरूको को परभपरा तपाईं रोक्ि अिनमनत? 

जो परमेश्वरको िाइिलीय चाडहरूमा (लेवी 23:37) हो: तपाईं  पववत्र हनि िोषणा  गिेहरूलाई सनन्ि हनिेर् 
(8,21,24,27,35,36 लेवी 23)? 

येशूले यसो िन्िनियो: 

21 मेरा िाइहरू परमेश्वरको वचि सनन्ि र यसलाई के ती र्ि।् (लूका 8:21) 

तपाईं सााँच्चै येशूका िाइहरूले एक हनिनहनन्र्? मसीहीहरूले हनि (रोमी 8:29) मानिन्र् र्ि।् हामी सत्य 
(यूहन्िा 17:19) द्वारा अलग गि ुर्ि।् 

तपाईं र / वा तपाईँको िरमा परमेश्वरको वचि सनन्ि र यसलाई के हनिेर्? तपाईं परमेश्वरको पववत्र दिि 
वा परभपरा -पे्रररत र्ि ्राख्न हनिेर्? 

"14 प्रिनले सेवा! 15 अनि यदि यो तपाईं, प्रिन सेवा गि ु तपाईं जसको िूभम तपाईं िास मा  को 
मूनतपूुजक िेवताहरूको जस्तै  कसको सेवा गिे यो दिि आफूलाई लाथग चयि िनष्ट िेखिन्र्। तर 
म र मेरो िरको रूपमा, हामी प्रिन  (: 14-15 यहोशू 24) सेवा गिेर्ि।् 

परमेश्वरको पववत्र दिि चयि गिनहुोस।् 

 

 

 

 

 

 

 

पववत्र दिि पात्रो 

पववत्र दिि *   2016  2017 2018 2019 2020 2021 2022 



निस्तार    Apr 22  Apr 10 Mar 30  Apr 19  Apr 8  Mar 27  Apr 15 

अिभमरे रोटी   Apr 23-29  Apr 11-17 Mar 31- Apr 20-26 Apr 9-15 Mar 28- Apr 16 
                                         Apr 6    Apr 3  -22 

पेन्न्तकोसको   Jun 12  Jun 4 May 20  Jun 9  May 31  May 16  Jun 5  

तनरही    Oct 3  Sep 21 Sep 10  Sep 30  Sep 19  Sep 7  Sep26 

प्रायन्श्चत्त    Oct 12  Sep 30 Sep 19  Oct 9  Sep 28  Sep 16  Oct 5 

िासस्िाि को िोज   Oct 17-23  Oct 5-11 Sep 24- Oct 14-20 Oct 3-9 Sep 21-27 Oct                  
                                         30    10-16 

पनर््लो महाि ्दिि   Oct 24  Oct 12 Oct 1 Oct 21 Oct 10 Sep 28 Oct 17 

 

* सिै पववत्र दिि सूयासु्त मा, अनि सााँझ सनरु गिनहुोस।्  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

परमेश्वरको िि ुजारी 
 
परमेश्वरको सतत िि ुको संयनतत राज्य अमेररका कायाुलय मा न्स्थत र्: 1036 डब्ल्यू ग्रैंड एवेन्यू, ग्रोवर 
िीच, क्याभलफोनियुा, 93433 संयनक्त राज्य अमेररका। 



 

परमेश्वरको (CCOG) वेिसाइट को सतत िि ु
 

CCOG.ASIA यो साइट एभशया मा ध्याि र् र धेरै एभशयाली िाषामा ववभिन्ि लेि, सािै अंगे्रजी केही 
वस्तनहरू र्। 
CCOG.IN यो साइट िारतीय सभपिाको ती नतर लक्षक्षत र्। यो अंगे्रजी िाषा र ववभिन्ि िारतीय िाषामा 
सामाग्री र्। 
CCOG.EU यो साइट यनरोप नतर लक्षक्षत र्। यो धेरै यनरोपेली िाषामा सामाग्री र्। 
CCOG.NZ यो साइट न्यूजी्याण्ड र बब्रदटश- िेस्कें िेि पषृ्ठिूभम अरू नतर लक्षक्षत र्। 
CCOG.ORG यो परमेश्वरको सतत चच ुको मनख्य वेिसाइट र्। यो सिै महािेशमा मा मान्रे् गिुर्। यो 
लेि, भलकं, र भिडडयो, साप्तादहक र पववत्र दिि प्रवचि सदहत समावेश गिुर्। 
CCOGAFRICA.ORG यो साइट अफ्रीका मा ती नतर लक्षक्षत र्। 
CCOGCANADA.CA यो साइट क्यािाडा मा ती नतर लक्षक्षत र्। 
CDLIDD.ES La Continuación de la Iglesia de Dios. यो परमेश्वरको सतत चच ुलाथग स्पेनिश िाषा 
वेिसाइट र्। 

PNIND.PH Patuloy na Iglesya ng Diyos. यो अंगे्रजी र टागालोग मा जािकारी कफभलवपन्समा वेिसाइट र्। 
 

समािार र इनतहास वेिसाइट 
 

COGWRITER.COM यो वेिसाइट एक प्रमनि िोषणा उपकरण हो र समाचार, भसद्धान्त, ऐनतहाभसक 
लेि, भिडडयो, र िववष्यसूचक अद्यावथधक र्। 
CHURCHHISTORYBOOK.COM यो लेि र चच ु इनतहास जािकारी वेिसाइट सभझिा गि ुसन्जलो 
र्। 

BIBLENEWSPROPHECY.NET यो अिलाइि रेडडयो वेिसाइट समाचार र िाइिलीय ववषय कवर जो 
र्। 
 

उपिेश र सेमोिेते्तस लागग य़ोउटन िे मभडडयो च्यािलहरू 
 

BibleNewsProphecy च्यािल. CCOG सेमोिेते्तस भिडडयो. 
CCOGAfrica च्यािल.  CCOG अकफ्रकी िाषामा सन्िेशहरू। 

CDLIDDSermones च्यािल. CCOG स्पेिको िाषामा सन्िेशहरू। 

ContinuingCOG च्यािल. CCOG भिडडयो प्रवचि। 

 

परमेश्वरको पववत्र दिि वा शैतानिक बििा? 

 जि तपाईं बििा ववचार, दिमागमा के आउाँर्? तपाईं सिािहार पेड, माला, िरायो, अन्डा, तातो-पार िन्स, र 
witches 'वेशिूषा िारेमा लाग्र्?  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

अदहलेसभम ती प्रतीक को कन िै पनि िाइिल मा समििु र्ि।् के तपाईं िाइिल वास्तवमा भसकाउाँर् के 
िाहा र्? 

िेररत पावलले यस्तो लेखे: 

19 म के त िन्िै र्न ? एउटा मूनत ुकेदह र्, वा मूनतहुरू के प्रस्ताव र् केदह र्? 20 िरु, कक 
अन्यजानतहरूको नतिीहरूले िनष्ट गि ुर परमेश्वरको िभलिाि िभलिाि जो, र म तपाईंलाई िनष्ट 
सङ्गनत गि ुचाहाँिैिि ्कन राहरू। 21 तपाईंले प्रिन र िनष्ट को कप को कप वपउि सक्िैि; तपाईं 
प्रिनको ताभलकाको र िनष्ट को ताभलका को िाग सक्िैि। 22 अिवा डाह गि ुहामी प्रिनको प्रकन वपत 
गरु्ि?् हामी उहााँ िन्िा िभलया र्ि?् (1 कोररन्िी 10: 19-22) 

 

तपाईं परमेश्वरको पववत्र दिि वा शैतानिक बििा राख्ननपरु्? 


