
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

यस अ$यायका मूल पदह-: उ/पि1 १५:१३-२१, 6हॄू ३:१२-१९, 6हॄू 
४:६-११, 6हॄू ४:१,३,५,१०, <यवःथा ५:१२-१५ र 6हॄू ४:८-११। 

यस अ$यायको मूल सार पद: "/यसकारण परमेँ वरका जनह-को IनिJत 
6वौाम बाँ6क नै छ" (6हॄू ४:९ -पाQतRरत)। 
    येशू सारा जगतको शासक बनाउँदै उहाँलाई राजगVी Xदइएको र 
परमेँ वरका जनह-को ःवतQऽ सेनानी वा उ\ारकता] भनेर केिQित गद̀ 6हॄू 
अ$याय १ र २ लेिखएको Iथयो। 6हॄू ३ र ४मा हामीलाई 6वौाम Xदने येशू 
नै हनुहुQुछ भनेर उहाँ हाॆो 6वौामकता]को -पमा उहाँलाई पRरिचत 
गराउँदछ। जनु कदमले येशूको भIूमकालाई देखाउँछ /यो यथोिचत देिखQछ। 
6कनभने परमेँ वरले उहाँका जनह-लाई दाउदको घरानाबाट राजा Xदइने छ र 
उहाँका जनह-लाई Iतनीह-का शऽहु-बाट "Iबौाम" Xदनहुनेुछ भनेर ूIतhा 
Xदनभुएको Iथयो (२ शमूएल ७:१०,११)। /यो 6वौाम हाॆो IनिJत अ6हले नै 
उपलjध छ 6कनभने येशू परमेँ वरको दा6हने हाततफ]  बIसरहनभुएको छ। 
   सहm वा स/य 6वौाम, आराम, चैन केवल परमेँ वरमामाऽै Iन6हत छ 
र साबथ 6वौामलाई 6हॄू ४:१-११मा वण]न गRरएको छ। यथाथ]मा भoे हो 
भने पाप आउनभुQदा अिघ नै, माIनसलाई थकान र पेलानको अनभुव गनु] अिघ 
नै परमेँ वरले आदम र ह<वालाई साबथ 6वौाम उपलjध गराउनभुएको 
Iथयो। प6हलो साबथ नै Iस\ताको अनभुव Iथयो जन ुसबै Iस\ हनु सJभव 
गनु]हनेुसँग समय Iबताएका Iथए। परमेँ वरले आउनेवाला साबथको 6वौाम 
पIन उहाँका जनह-लाई Xदने ूIतhा गनु]हQुछ 6कनभने यस साबथ पालनाले 
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अ6हले भि/कएको जीवन र संसारलाई पनु:Iस\स6ृr गनु]हनेुछ भoे ूIतhा 
समेIतएको छ। 
     जब हामी साबथको गRरमालाई पालन गछs तब हामीले दईु 
स/यह-लाई Xदमागमा राt दछu। जब परमेँ वरले यस संसारलाई स6ृr गनु]भयो 
तब उहाँले हाॆो IनिJत Iनंखोट र Iस\ <यवःथा उपलjध गराउनभुएको Iथयो 
र जब येशूले बुसमा हामीलाई मिुx Xदनभुयो तब /यो साबथको ूावधान 
Iस\-पमा लाग ुहनेुछ भoे ूIतhालाई औz{याउँछ। स/य, सहm साबथ पालन 
गनु] भनेको केवल स6ृrको कामलाईमाऽ याद गन| होइन। यस पापी, 
भि/कएको, दगु]तीले मr र अIस\ संसारमा साबथको गRरमालाई आ/मसात ्
गरेर पालन गदा] यसले परमेँ वरले ूIतhा गनु]भएको भ6वंयको ःवाद उपलjध 
गराउँछ। 
 
१. देश वा भIूम 6वौामको थलो 
    अॄाहमलाई परमेँ वरले के ूIतhा गनु]भएको Iथयो? उ/पि1 
१५:१३-२१ प�नहुोस:् "५ अIन उहाँले Iतनलाई बा6हर लगेर भQ नभुयो, 
“आकाशIतर हेरेर तारा गQ न स� छौ 6क स� दैनौ, गIनहेर त।” उहाँले 
Iतनलाई भQ नभुयो, “Iतॆा सQ तानह- पIन / यः तै हनेुछन ्।” ६ अIन Iतनले 
परमूभमुाIथ 6वँ वास गरे, र यो Iतनको IनिJ त धाIम]कता गIनयो। ७ फेRर 
उहाँले Iतनलाई भQ नभुयो, “यो देश Iतॆो अIधकारमा Xदनलाई क{ दmह-को 
ऊरबाट Iतमीलाई { याउने परमूभ ुम नै हुँ।”  ८ तर अॄामले भने, “हे 
परमूभ ु परमेँ वर, मैले यसको अIधकार गन] पाउँछु भनेर म कसरm थाहा 
पाऊँ?”  ९ उहाँले Iतनलाई भoुभयो, “मेरो IनिJ त तीन वष]को एउटा कोरलm, 
तीन वष]को एउटा बाभा, तीन वष]को एउटा भेड़ा, एउटा ढुकुर र एउटा 
परेवाको ब� चा {याऊ।”  १० Iतनले ती सबै उहाँकहाँ { याए, र माझमा दईु-
दईु � याक पारेर हरेक � याक आमनेसामने रािखXदए। तर पQ�ीह-चा6हँ 
Iतनले दईु-दईु � याक पारेनन ्। ११ अIन चील र Iग\ह- ती मरेका 
पशपुQ�ीह-माIथ झJ टँदा अॄामले Iतनीह-लाई धपाए।  १२ सूय] अः ताउँदा 
अॄाम मः त Iनिामा परे, अIन डरला� दो र घोर अQ धकारले Iतनलाई छो� यो। 
१३ तब परमूभलेु अॄामलाई भQ नभुयो, “यो Iनँ चय जाIनराख् , 6क Iतॆा 
सQ तानह- कुनै एउटा देशमा ूवासी भएर बः नेछन ्, जनु देश Iतनीह-को 
होइन, र / यस देशका माIनसह-का कमारा-कमारm हनेुछन ्, र चार सय 
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वष]सJ म Iतनीह- IथचोIमचोमा पन|छन ्। १४ तर Iतनीह- जनु जाIतका दास 
बQ नेछन ्, उनीह-को पIन म इQ साफ गन|छु, र पIछबाट Iतनीह- धेरै धन-
सJ पि1 Iलएर Iनिः कआउनेछन ्। १५ Iतमीचा6हँ आ� ना 6पतहृ-कहाँ 
शािQ तIसत जानेछौ । Iतॆो पूरो बढ़ेुसकालमा Iतमी (मन|छौ र) गाIड़नेछौ। 
१६ चौथो पःु तामा Iतॆा सQ तानह- Iतनीह- फेRर यहाँ आउनेछन ्, 6कन6क 
एमोरmह-को अधम] अ6हलेसJ म पूरा भएको छैन।”  १७ सूय] अः ताएपIछ जब 
अ$ँ यारो भयो तब मासकुा टुबाह-का बीचबाट धूवाँ आइरहेको आगोको एउटा 
मकल र बIलरहेको एउटा राँको IछRरगयो। १८ / यसै Xदन परमूभलेु 
अॄामIसत यसो भनेर करार बाँ$ नभुयो, “Iतॆा सQ तानह-लाई Iमौदेशको 
नदmदेिख महानदm यूृे6टससJ मको यो देश मैले Xदएको छुÑ १९ केनी, 
कन� जी, कदमोनी, २० 6ह1ी, पRर� जी, रपाई, २१ एमोरm, कनानी, Iगगा]शी र 
यबूसीह-का देशह- Xदएको छु।   
   जब परमेँ वरले इॐाएलmह-लाई इिज�ट वा Iमौदेशबाट उ\ार गरेर 
{याउनभुयो, तब उहाँको एउटा लआय Iथयो। Iतनीह-ले उहाँको 
ःवतQऽतापूव]क सेवा ग�न ्र उहाँको आhा पालन ग�न ्(ूःथान ८:१, भजन 
१०५:४३-४५) साथै राजा फारोहले Iतनीह-लाई बQदेज लगाइएको साबथमा 
रमाइलो 6वौाम ग�न ् (ूःथान ५:५)। कनान देशको भIूम Iतनीह-लाई 
सिुJपने र /यहाँ Iतनीह-ले Iबौाम पाउन ् (ूःथान ३३:१४, यहोशू १:१३) 
भoे लआय परमेँ वरको Iथयो। ती इॐाएलmह-का पखुा] अॄाहमलाई कनानको 
भIूम पैतकृ सJप1को -पमा Xदने भनेर परमेँ वरले ूIतhा गनु]भएको Iथयो 
6कनभे उनले परमेँ वरको आवाजलाई सनेुर उहाँले ूIतhा गनु]भएको देशमा 
जान आ�नो पूख�लm देशबाट याऽा गरेका Iथए (उ/पि1 ११:३१-१२:४)। 
   परमेँ वरले इॐाएलmह-लाई Xदनहुनेु लआय केवल /यो देश ह�पनेमाऽ 
होइन। परमेँ वरले Iतनीह-लाई आफूIतर {याउन चाहनभुएको Iथयो (ूःथान 
१९:४)। परमेँ वरसँग घIन� सJबQध राखेर Iतनीह- रहेको देशमा 
Iतनीह-को जीवन उ{लासमय र आनQदमय होस ् भoे परमेँ वरको चाहना 
Iथयो। कुनै 6कIसमको बाधा अच]न नआइकन उहाँको उपासना ग�न ् भoे 
उहाँको लआय Iथयो। यस पIतत संसारमा जी6वत परमेँ वरको IनिJत र आ�ना 
जनह-लाई उहाँले के गन] चाहनहुQुछ सो देखाउन Iतनीह- /यस देशमा 
{याउने उहाँको योजना Iथयो। जसरm स6ृrको स�ुमा Xदइएको परमेँ वरसँग 
घIन� सJबQध राt न साबथ Xदइएको Iथयो /यसरm नै Iतनीह-को मिुxदातासँग 
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कनानदेशमा घIन� सJबQध राt दै उहाँले उपलjध गराउनहुनेु सबै असल 
थोकह-को उपभोग गद̀ आनQदको जीवन Iबताओस ्भoे परमेँ वरको चाहना 
Iथयो। परमेँ वर र उहाँका जनह-सँग हनुपुन| रमाइलो, शािQतमय, 
मेलIमलापको उदाहरणीय ढाँचा कनान देश हनुपुन| Iथयो। 
   परमेँ वरले इॐाएलmह-लाई Iबौाममा पःनेछन ् भनेर <यवःथा 
१२:१-१४मा परमेँ वरले भoुभएको लेिखएको छ। Iतनीह- कनान देशमा 
पःदामाऽ 6वौामको अनभुIूत हनेु होइन तर जब Iतनीह-ले /यस भIूममा 
भएका मूIत]ह-लाई हटाएर श\ु पाद]छन।् /यस भIूममा मूIत] पूजाको कुनै पIन 
अंश नराखेपIछमाऽ इॐाएलmह- परमेँ वरका जनह- हनु ्भनेर ूमािणत हनेुछ 
र /यस देशमा उहाँको उपिःथIत पIन हनेुछ।  
   देहायका पदह-मा साबथ 6वौाम कुन पू�यःमरणह-लाई 
औz{याउँदछ र Iतनीह- एक आपससँग सJबQध भएको कसरm देखाउँछ? 
हेनु]होस,् ूःथान २०:८-११ "८ “शबाथ-Xदन प6वऽ माQ नपुछ] भनी याद 
राt नू। ९ छ XदनसJ म पRरौम गरेर आ� ना सबै काम गनू],  १० तर 
सातuचा6हँ Xदन परमूभ ु Iतमीह-का परमेँ वरको IनिJ त शबाथ-Xदन हो। 
/ यसमा Iतमीह-ले केहm काम नगनू], न त आ� नो छोराले, न छोरmले, न 
कमारा-कमारmले, न गाईबः तलेु, न मूल ढोकाIभऽ भएको परदेशीले केहm काम 
गरोस ्। ११ 6कन6क छ Xदनमा परमूभलेु आकाश, प�ृ वी, समिु र Iतनमा 
भएका सबै थोक बनाउनभुयो, तर सातu Xदनमा चा6हँ 6वौाम गनु]भयो। 
/ यसकारण परमूभलेु शबाथXदनलाई आिशष ् Xदनभुयो, र / यसलाई प6वऽ 
गनु]भयो।" र <यवःथा ५:१२-१५ "१२ “परमूभ ुआ� ना परमेँ वरले आhा 
गनु]भएबमोिजम शबाथ-Xदन प6वऽ राt न याद राt नू। १३ छ XदनसJ म पRरौम 
गरेर आ� ना सबै काम गनू],  १४ तर सातuचा6हँ Xदन परमूभ ु Iतमीह-का 
परमेँ वरको IनिJ त शबाथ हो। / यसमा Iतमीह-ले केहm काम नगनू]Ñ आ� ना 
छोराछोरm, कमारा-कमारm, गो�, गधा कुनै पशलेु सहरIभऽ भएको परदेशीले 
पIन केहm काम नगरोस ्। आ� ना कमारा र कमारmले Iतमीह-सँग 6वौाम 
ग-न ्। १५ Iतमीह- Iमौमा कमारा हुँदा कसरm परमूभ ु Iतमीह-का 
परमेँ वरले आ� नो बाहबुल र फैIलएको पाखरुा ूयोग गरm Iतमीह-लाई 
Iनकालेर { याउनभुयो, सो याद राख। यसैकारण परमूभ ु Iतमीह-का 
परमेँ वरले शबाथ माQ न Iतमीह-लाई आhा गनु]भएको हो।" 
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     परमेँ वरले साबथ Xदनलाई स6ृrको समयलाई औz{याउँदै 
इॐाएलmह-लाई Iमौदेशबाट मxु गRरएको अवःथासँग गाँःनभुएको Iथयो। 
साबथलाई स6ृrको सJझनामा उ/सवःव-प मनाउन ुभoु हुँदै Iमौदेशबाट मxु 
गRरएको सJझनाको IनिJत IनरQतर-पमा मनाउन ु भनेर परमेँ वरले 
इॐाएलmह-लाई Iनद|शन Xदनभुएको Iथयो। 
   स6ृr र मिुx दवैु अवधारणा साबथको आhामा सिजएको छ। जसरm 
हामीले हामीलाई आफैलाई स6ृr गरेका होइनu /यसरm नै हामी आफैले 
आफैलाई पापबाट मxु गन] स�दैनu। यो काम केवल परमेँ वरलेमाऽ गन] 
स�नहुQुछ। साबथको 6वौाम पIन हामीले सिृजएका होइनu। यो हाॆो लाIग 
उहाँको उपहार हो। जब हामी साबथको गRरमामय 6वौामलाई ःवीकाद]छu र 
उहाँले अलग गनु]भएको ह� ताको सातu Xदन शIनबारमा आ�नो सJपूण] 
<यवसायीक कामबाट Iबौाम IलQछu तब हामी उहाँमाIथ भर परेका छu भनेर 
ूमािणत गद]छu। साबथले, केवल यस संसारमा हाॆो अिःत/वको IनिJतमाऽ 
होइन हाॆो मिुx र अनQत जीवनको याऽाको सJझनालाई औz{याउँदछ। 
वाःत6वक-पमा भoुपदा] साबथलाई पालन गनु] भनेको मिुx 6वँ वासबाटमाऽ 
ूा� त हQुछ भoे ूभावकारm ूमाण हो। यसलाई पालन गदा] हाॆो मिुx हाॆो 
कामले होइन परमेँ वरमाIथ 6वँ वास गदा] वा उहाँमाIथ आःथा राtदा पाइQछ 
भनेर हामी <यx गRररहेका हQुछu। 
   साबथको गRरमामय पालनाले हामी परमेँ वरमाIथ पूरा भरोसा राt छu 
भनेर बझुाउँछ भनेर हामीले कसरm Iस�ने? यस जीवनलाई अथ]मूलक 
बनाउनमाऽ होइन हाॆो अनQत मिुxको अिःत/वको प6हचान पIन साबथले 
गराउँछ भoे कुरालाई हामीले कसरm आ/मसात ्गन|? 
 
२. अ6वँ वासको कारणले वा 6वँ वासघात गदा]  
     Iमौ देशबाट परमेँ वरको Iनद|शन र उपिःथIतमा र मोशाका 
अगवुाईमा इॐाएलmह- कनानको Iसमानामा पगेुका Iथए र Iतनीह- कनान 
देश कjजा गरेर परमेँ वरले ूIतhा गनु]भएको 6वौाम पाउनै लागेका Iथए तर 
Iतनीह- /यहाँ पःन 6कन असमथ] भए? हेनु]होस ्, 6हॄू ३:१२-१९ "१२ भाइ 
हो, होश गर, Iतमीह-म$ ये कसैमा भएको दुं  ट र अ6वँ वासी �दयले 
Iतमीह-लाई जी6वत परमेँ वरबाट टाढ़ा नलैजाओस ्। १३ जबसJ म “आजको 
Xदन” भQ ने कुरा छ, तबसJ म एउटाले अका]लाई अत� देओ, र पापको 
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छलछामले Iतमीह- कसैको �दय कठोर नहोस ्। १४ यXद हामीले हाॆो 
स�ुको भरोसालाई अQ / यसJ मै �ढ़तासाथ थाIमराt य� भने, हामी भीं टका 
सहभागी भएका छ�। १५ धम]शाः ऽले भQ दछ, “आजै Iतमीह-ले उहाँको शj द 
सQु यौ भने 6विोहका Xदनमा जः तै गरm आ� नो �दय कठोर नपार।”  १६ 
सQु नेह- को Iथए, जसले सनेुर पIन 6विोह गरे? के ती सब Iतनीह- नै 
होइनन ् र, जो मोशाको नेत/ृ वमा Iमौदेशबाट Iनिः कआएका Iथए? १७ कोसँग 
उहाँ चालmस वष]सJ म बोIधत हनुभुयो? के ती पाप गन|ह-सँग होइन, जनुह- 
उजाड-ः थानमा मरेर गएका Iथए? १८ आhा नमाQ नेह- नै उहाँको 6वौाममा 
क6ह{ यै पः न पाउनेछैनन ् भनी उहाँले शपथ खानभुएको होइन र? १९ यसैले 
हामी देt तछ�, अ6वँ वासको कारणले नै Iतनीह- पः न सकेनन ्।" 
    यो एकदम द:ुखला�दो र कहालmला�दो कथा छ। Iमौ देशबाट 
रातारात उ{लासमय वातावरणमा Iनिःकँदै र परमेँ वरको सशx र सफल 
अगवुाइमा इॐाएलmह- ूIतhा गRरएको देशIतर याऽा गद̀ Iथए।  Iतनीह-लाई 
ःवतQऽ देशमा ःवतQऽ-पमा रहेर परमेँ वरको चाहना अनसुार 6वौामको 
अनभुIूतको  ूIतhा पाएका Iथए। तर जब Iतनीह- /यस देशको Iसमानामा 
आइपगेु तब Iतनीह- /यस देशमा पःन र 6वौाम पाउन असमथ] भए। जब 
ूIतhा गRरएको देशको Iसमाना कादेश-बIन]यामा इॐाएलmह- आइपगेु तब 
Iतनीह-मा चा6हने 6वँ वासको कमी Iतनीह-ले देखाए। Iतनीह-कै अनरुोधमा 
कनान देशको भेद थाहा पाउन १२ जना जाससुह- पठाएका Iथए। Iतनीह- 
चाIलस Xदन कनान देशमा Iबताएर /यस देशको बारेमा इॐाएलmह-लाई 
सनुाउन फक| का Iथए। तर Iतनीह-ले /यस देशको बारेमा नराॆो वा हतो/साह 
Xदने खबर {याए भनेर गQती १३:२२मा उ{लेख गRरएको छ। /यसको बारेमा 
6वःततृ 6ववरण गQती १३ र १४ मा Xदइएको छ। Iतनीह-ले देखेका र 
अनभुव गरेको देश असल Iथयो भनेर Iतनीह-ले ःवीकारे। तर /यो देशका 
माIनसह- अ/यQतै बIलयो, सहरह- 6क{ला नै 6क{लाले घेRरएको र 
इॐाएलmह- /यस देशलाई कjजा गन] असJभव छ भनेर ती जाससुह-ले 
सनुाए। 
    १२ जना जाससुह-मा यहोशू र काIलब Iथए। कनान देशको बारेमा 
Xदइएको 6ववरणमा Iतनीह-ले असहमत जनाएनन।् माIनसह- बIलया छन ्र 
सहरह- 6क{ला र 6क{लाह-ले घेRरएको छ भoे कुरामा Iतनीह-ले 6ववाद 
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गरेनन।् तर परमेँ वर Iतनीह-सँग हनुहुQुछ र उहाँले Iतनीह-लाई /यस देशमा 
{याउनहुनेुछ भनेर िज6कर गरेका Iथए (गQती १४:७-९)। 
   य�6प, 6वIभo ूकोप र महामारmबाट परमेँ वरले Iमौदेशलाई तहस 
नहस पानु]भएको (ूःथान ७-१२), लाल सागरमा राजा फारोहका सैIनकह- 
नास गनु]भएको (ूःथान १४), ःवग]बाट रोटm पठाउनभुएको (ूःथान १६) 
प/थरबाट पानी पठाउनभुएको (ूःथान १७ साथै Xदन रात उहाँको उपिःथIत 
र अगवुाइ आगो र बादलमा गनु]भएको (ूःथान ४०:३६-३८) उहाँका 
6बयाकलाप र शिxको ूतआयदश� भएतापIन अब इॐाएलmह-ले 
परमेँ वरमाIथ 6वँ वास र भरोसा राt न सकेनन।् यो कःतो कहालm ला�दो, 
अचJमको र 6वँ वासै गन] नस6कने पःुता हनुगए जसको साम ु परमेँ वरले 
महान ्शिxको ूदश]न गनु]भएतापIन /यो पःुता 6वँ वासघातको ूIतक हनु गयो 
(नेहIमया ९:१५-१७, भजन १०६:२४-२६ र १ कोरQथी १०:५-१०)। 
माIनसह-को पहुँचभQदा अपारका उपहारह- Xदने परमेँ वरले उहाँका 
सQतानह-लाई ूIतhा गनु]हQुछ। /यसैकारण ती उपहारह- उहाँको अनमुह र 
सदाशयतामा आधाRरत भएका हनु र ती केवल परमेँ वरमाIथ 6वँ वास वा 
अगाढ आःथामामाऽ ूा� त हनेु ूावधान बनाइएको छ। इॐाएलmह-को 
मनिःथIतको भQडाफोर गद̀ 6हॄू ४:२मा लेिखएको छ "हामीलाई पIन 
Iतनीह-लाई झ  ससुमाचार ूचार गRरएको हो। तर सनेुको वचनले 
Iतनीह-लाई केहm फाइदा भएन, 6कन6क सQु नेह-ले 6वँ वासपूव]क 6यनलाई 
महण गरेनन ्।" 
   सारा इॐाएलmह- एकजटु भएर ूIतhा गRरएको देशको IसमानासJम 
याऽा गरेका Iथए। जब माIनसह-ले आफूले चाहेका अनसुार Rरपोट] वा 
6ववरण पाएनन ् तब Iतनी अ/यQतै हतो/साह भएर र परमेँ वरमाIथको 
Iतनीह-को 6वँ वास Iबलाएर गयो। परमेँ वरमाIथको 6वँ वास वा /यसको 
कमी हनेु ूविृ1 सबैलाई सन] स�दछ। /यसैकारण आ�ना पाठकह-लाई एक 
आपसमा हौशला देऊ (6हॄू ३:१३) र "हामी एउटाले अका]लाई ूमे र असल 
कामको IनिJ त कसरm उ/ सा6हत गराउने / यस कुरामाIथ 6वचार गर�" (6हॄू 
१०:२४) 6हॄू सJझाउँदछन।् यो पIन थ6पएको छ, "$ यान देओ, 6क कुनै 
माIनस परमेँ वरको अनमुह ूा� त गन]देिख वि¡ चत नहोस ्, ता6क तीतोपनको 
जरो उॆरे आईकन / यसले फूट न{ याओस ्, र धेरै जनालाई अश\ु नपारोस ्" 
(6हॄू १२:१५)।  
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       तपा¢का सह6वँ वासीह-को 6वँ वास तथा आःथाको Iनमा]ण गन] वा 
बढावा Xदन तपा¢ के गन] स�नहुQुछ? तपा¢ले जे भoुभएतापIन वा 
गनु]भएतापIन अक£ 6वँ वासमा आचँ आउन नXदन वा 6वँ वासलाई कमजोर 
नपान] तपा¢ कसरm सजग हनेु? 
 
३. आज, यXद Iतमीले उहाँको आवाज सQुयौ भने 
    साबथ पालनसँग सJबIधत "आज" 6वौाममा पःनकुो अथ] के हो? 
हेनु]होस,् 6हॄू ४:४-८ "४ 6कन6क उहाँले अ- कुनै ठाउँमा सातu Xदनको 
6वषयमा यस 6कIसमले भQ नभुएको छ, “परमेँ वरले सबै काय]ह-बाट सातu 
Xदनमा 6वौाम Iलनभुयो।” ५ र फेRर यसै ख� डमा उहाँले भQ नभुयो, “मेरो 
6वौाममा Iतनीह- क6ह{ यै पः नेछैनन ्।”  ६ कसै-कसैलाई ूवेश गन] अझै 
बाँक¤ नै छ, र Iतनीह-, जसलाई अिघअिघ ससुमाचार ूचार गRरएको Iथयो, 
Iतनीह- आ� ना अनाhाकाRरताले गदा] पः न सकेनन ्। ७ फेRर परमेँ वरले 
“आज” भनी एक Xदन ठहराउनभुएको छ, जब उहाँले धेरै समयपIछ 
दाऊद¥ारा अिघ भIनएकै कुरा फेRर भQ नभुयो, “आज Iतमीह-ले उहाँको शj द 
सQु यौ भने Iतमीह-का �दय कठोर नपार।” ८ 6कन6क यहोशूले Iतनीह-लाई 
6वौाम Xदएका भए त परमेँ वरले पIछबाट अक£ Xदनको 6वषयमा 
भQ नहुनेुIथएन।" 
     म�भIूममा याऽा गRररहेका ूथम ् पःुता माIनसह-को अ6वँ वासको 
कारण परमेँ वरले Xदन चाहनभुएको 6वौाममा पःन सकेनन।् तर परमेँ वरले 
Iतनीह-लाई 6वौाममा पःन अ¦ हाइरहनभुएको Iथयो र आ�ना �दयह- कठोर 
नपार भनेर उहाँले Iतनीह-लाई भIनरहनभुएको Iथयो।  अIन परमेँ वरको 
ूIतhा "बाँ6क नै छ" भनेर पावलले धेरै प{ट <यx गरेका Iथए (6हॄू 
४:१,६,९)।  उनले यो शjदमा Iमक 6बयापद ूयोग गरेका छन ् जनु 
kataleipo (�याटIलपो) र apoleipo (आपोIलपो) हनु। "परमेँ वरको 6वौाम 
Xदनमा पःने ूIतhा अझै कायमै भएको" (6हॄू ४:१) ती शjदह-ले जोर 
XदQछन।्  /यो 6वौाममा पःन वा /यसको अनभुव गन] दाउदको समयमा पIन 
आ§ान गRरएको हनुाले (6हॄू ४:६,७, भजन ९५लाई औz{याउँदै) ूIतhाको 
दावी नगRरएको र अझै पIन उपलjध छ भoे आभास ् XदQछ। अझ, स/य 
साबथको अनभुव स6ृrको समयदेिखनै उपलjध छ भनेर पावलले बताउन 
खोजेको पाइQछ (6हॄू ४:३,४)। 
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   परमेँ वरले "आज नै" उहाँको 6वौाममा पःन हामीलाई आ§ान 
गRररहनभुएको छ। बाइबलभRर "आज" भoे धारणा Iनणा]यक छ। जब 
इॐाएलmह- ूIतhा गRरएको देशको Iसमानामा आइपगेुका Iथए तब 
परमेँ वरसँग गRरएको करार मोशाले पनु:न6वकरण गद̀ "आज" भoे शjदको 
मह¨वलाई जोड Xदएका Iथए (<यवःथा ५:३, यसलाई अ- पदह-सँग पIन 
तलुना गनु]होस-्<यवःथा ४:८, <यवःथा ६:६ आXद)। परमेँ वरको 
6वँ वसनीयताूIत $यान Xदन (<यवःथा ११:२-७) र ूभकुो आhा पालन गन] 
Iनण]य गन| �ण Iथयो (<यवःथा ५:१-३)। यसरm नै, यहोशूले उनको समयमा 
रहेका माIनसह-लाई "कसको सेवा गन| आजै Iतमीह-ले Iनण]य गर" (यहोशू 
२४:१५ -पाQतRरत) भनेर सJबोधन गरेका Iथए।  
   यो "आज" भoे शjद वा आ§ान केवल पौरािणक इॐाएलह-को 
IनिJतमाऽ होइन हामीलाई पIन हो। हामीलाई पIन Iनण]य गन] समय, अवसर 
वा �ण Xदइएको छ। परमेँ वरको /यो वचन पालन गन| उहाँका जनह- 
ज6हलेपIन खतरामा परेका Iथए (२ कोरQथी ६:२)। 6हॄू ३ र ४मा "आज" 
भoे शjद पाँच प{ट देखापरेको छ। परमेँ वरको आवाजलाई सoु ज�रm छ 
भनेर यसले जोर गद]छ (6हॄू ३:७,१५) 6कनभने परमेँ वरको वचन सoु र 
6वँ वास गन] असफल भएमा माIनसह- अनाhाकारm र कठोर �दयह- हनुIतर 
लJकQछन।् यसले हाॆो ःवग]को कनान देशमा पःन पIन 6ढलो पान] स�छ, 
जसरm म�भIूममा याऽा गRररहेका पःुताले संसारको कनानमा पःनबाट रोके।     
   तर येशूले हाॆा शऽहु-लाई परा© गनु]भएको Iथयो (6हॄू २:१४-
१६) र नयाँ करारलाई औपचाRरक-पमा ूारJभ गनु]भएको Iथयो (6हॄू ८-
१०)। /यसैले गदा] अब हामी परमेँ वरको अनमुहको Iसंहासन सQमखु "सरुो 
वा Iनडर" भएर उपिःथत हनुस�छu (6हॄू ४:१४-१६)। "आज" भoे 
आ§ानले परमेँ वर हामीूIत 6वँ वासमा Xदगो भइरहनभुएको Iथयो भनेर हामी 
महससु ग�न ्भQदै उहाँूIत बफादार हनु हामीलाई आमQऽण गRरएको छ। 
कुनै 6ढलो नगRरकन आज नै उहाँको आ§ान वा IनमQऽणालाई हामीले 
ःवीकारu भनेर उहाँले हामीलाई ूसःतमाऽामा कारणह- पIन उहाँले उपलjध 
गराउनभुएको छ। 
   "आज" नै तपा¢ले के आि/मक Iनण]यह- गनु]पछ] अथा]त ्अक£ प{ट 
ग�ँला भनेर नथQकाउन के गन|? परमेँ वरले तरुQतै गर भoे आ§ानलाई थाहा 
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पाउँदा पाउँदै पIन त/कालै वेवाःता गदा] तपा¢ले तपा¢लाई के भएको Iथयो, 
के /यो अनभुवह- तपा¢लाई छ? 
 
४.  उहाँको 6वौाममा पःन ु
     उहाँको 6वौाममा पःन ु वा 6वौामको उपभोग गनु] भनेर उहाँले 
हामीलाई आ§ान गनु]भएको Iथयो। /यसको िचऽण देहायका पदह-ले कसरm 
गद]छन?् हेनु]होस:् 6हॄू ३:११ "यसैले मैले आ� नो बोधमा यसरm शपथ खाए,ँ 
Õमेरो 6वौाममा Iतनीह- क6ह{ यै पः नेछैनन ्Ö।” र 6हॄू ४:१,३,५,१० "१ 
यसकारण परमेँ वरको 6वौाममा ूवेश पाउने ूIतhा छँदाछँदै हामी होिशयार 
रह� र Iतमीह-म$ ये कोहm पIन / यस ूIतhादेिख वि¡ चत नहोस ्।...३ 6कन6क 
हामी 6वँ वास गन|ह-चा6हँ त / यस 6वौाममा ूवेश गछª, जसो उहाँले 
भQ नभुएको छ, “यसैले मैले आ� नो बोधमा यसरm शपथ खाए,ँ Õमेरो 6वौाममा 
Iतनीह- क6ह{ यै पः नेछैनन ्Ö।” य�6प उहाँका काय]ह- संसारको उ/ पि1देिख 
नै पूरा भइसकेका Iथए। ४ 6कन6क उहाँले अ- कुनै ठाउँमा सातu Xदनको 
6वषयमा यस 6कIसमले भQ नभुएको छ, 'परमेँ वरले सबै काय]ह-बाट सातu 
Xदनमा 6वौाम Iलनभुयो।' ५ र फेRर यसै ख� डमा उहाँले भQ नभुयो, “मेरो 
6वौाममा Iतनीह- क6ह{ यै पः नेछैनन ्।...११ यसकारण हामी / यस 6वौाममा 
ूवेश गन]लाई ूय/ न गर�, र / यः तै 6कIसमको अनाhाकाRरता¥ारा कोहm पIन 
पIतत नहोस ्।" 
        ू ःथान २०:८-११मा Xदएको साबथ आhा र <यवःथा ५:१२-१५मा 
मोशाले फेRर दोहो¦ याएर सJबोधन गरेको साबथ आhामा हामी सबैलाई 
परमेँ वरले के गनु]भयो सो याद गन] आ§ान गRरएको छ। िशलापाटmह-मा 
परमेँ वरले जे लेt नभुयो /यसले परमेँ वरले सJपo गनु]भएको स6ृrको कामलाई 
औz{याएको भनेर हामीले हे¦ यu (ूःथान ३१:१८;३४:२८)। इिज� टको 
दास/वबाट इॐाएलmह-लाई ःवतQऽ बनाउने काम Iस6\एको सJझनामा 
Iतनीह-ले साबथ पालना गर भoे आदेश <यवःथाको पःुतकमा ूःततु गरेको 
छ। /यो घ«ना वाःत6वक भएतापIन ूIतकको -पमा पIन ब¬ुनपुद]छ। 
Iमौदेशबाट इॐाएलmह-लाई उ\ार गRरएको कामले येशूको मिुxको 
योजनालाई औz{याउँछ। इॐाएलmह-लाई पापको दास/वबाट उ\ार गRरएको 
जःतै, मानव जगतलाई पापबाट उ\ार गन| काम भीrले बूसमा मनु]भएर 
सJपo गनु]भएको Iथयो। बूसमा टाँIगनहुुँदा येशूले "अब Iस6\यो!" (यूहoा 
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१९:३०) भनेर िच/कार गनु]भएको अथ] अब मिुxको योजना सJपo भयो भनेर 
देखाउँदछ। /यसकारण, साबथ दोबर आिशष पाएको Xदन हो। यसले गदा], 
येशूभxको IनिJत यो Xदन अ/यQतै अथ]पूण] माoुपद]छ। 
      हामीलाई के गन] आ§ान गRरएको छ? हेनु]होस,् 6हॄू ४:९-११, १६ 
"९ यसकारण परमेँ वरका जनह-का IनिJ त शबाथको 6वौाम बाँक¤ नै छ। 
१० 6कन6क परमेँ वरको 6वौाममा ूवेश गन| जोसकैुले पIन आ� नो 
पRरौमदेिख 6वौाम गछ], जसरm परमेँ वरले आ� नो पRरौमदेिख 6वौाम 
Iलनभुयो। ११ यसकारण हामी / यस 6वौाममा ूवेश गन]लाई ूय/ न गर�, र 
/ यः तै 6कIसमको अनाhाकाRरता¥ारा कोहm पIन पIतत नहोस ्।...१६ यसकारण 
साहससँग अनमुहको Iसंहासन निजक जाऔ,ं र खाँचोको समयमा सहायता 
पाउनलाई कृपा र अनमुह ूा� त गन] सक�।" 
   परमेँ वरले आ�नो स6ृrको काम स�नभुएकोले आ�नो कामबाट 
6वौाम Iलनभुएर ह� ताको सातu Xदन साबथमा आनQद मनाउनभुएको Iथयो 
(उ/पि1 २:१-३, ूःथान २०:८-११)। यो Xदनले मिुx वा उ\ारको 
Xदनलाई पIन औz{याउँछ (<यवःथा ५:१२-१५)। /यसैगRर जब येशूलाई 
ःवग]को प6वऽःथानमा 6वराजमान गराइयो तब हाॆो मिुxको IनिJत उहाँ Iस\ 
बIल हनेु ू6बया पूरा भएको Iथयो भoे अवसर याद गरेर खिुशयालm मनाउन 
पIन साबथ हामीलाई Xदइएको Iथयो (6हॄू १०:१२-१४)। 
   यो पIन tयाल गनु]होस,् जब हाॆो क{याण, कुशल र सखुशािQत 
उपलjध गराउनभुयो तबमाऽ परमेँ वरले 6वौाम Iलनभुएको Iथयो। स6ृrको 
समयमा जब परमेँ वरले संसारलाई स6ृr गरेर आ�नो काम फ1े गनु]भयो अIन 
उहाँले 6वौाम Iलनभुएको Iथयो। जब अॄाहमलाई Xदनभुएको ूIतhा अनसुार 
कनान देशमा इॐाएलmह-ले 6वजय ूा� त गरे /यस देशमा प6वऽःथानको 
ःथापना भयो तब परमेँ वरले 6वौाम Iलनभुएको Iथयो। जब इॐाएलmह- 
सरुि�त भए तब उहाँले 6वौाम Iलनभुएको Iथयो (१ राजा ४:२१-२५, साथै 
ूःथान १५:१८-२१, <यवःथा ११:२४, २ शमूएल ८:१-१४)। जब 
इॐाएलmह- र राजाले आ�ना घरह- Iनमा]ण गरे तबमाऽ परमेँ वरले आ�नो 
IनिJत प6वऽःथान बनाउन इॐाएलmह-लाई अ¦ हाउनभुएको Iथयो।  
   अ6हले नै हामी उहाँको 6वौाममा कसरm IभIऽने? अथा]त ्येशूमा पाइने 
मिुxको 6वँ वसनीयता हामी 6वँ वास¥ारा पाउँछu तर हाॆो आ�नै धम]कम]बाट 
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होइन भनेर कसरm ढु� क हनेु? यो ढु� क हामीमा भयो भने परमेँ वरको 
6वौामको उपभोग हामी गन] स�छu। 
 
५. नयाँ स6ृrको पूव]ःवाद 
      देहायका पदह- एक आपसमा तलुना गरेर प�नहुोस।् ू/येक अंशमा 
साबथलाई कसरm फरक ढँगले ूःततु गRरएको छ? हेनु]होस:् ूःथान २०:८-
११ "८ “शबाथ-Xदन प6वऽ माQ नपुछ] भनी याद राt नू। ९ छ XदनसJ म 
पRरौम गरेर आ� ना सबै काम गनू], १० तर सातuचा6हँ Xदन परमूभ ु
Iतमीह-का परमेँ वरको IनिJ त शबाथ-Xदन हो। / यसमा Iतमीह-ले केहm काम 
नगनू], न त आ� नो छोराले, न छोरmले, न कमारा-कमारmले, न गाईबः तलेु, न 
मूल ढोकाIभऽ भएको परदेशीले केहm काम गरोस ्। ११ 6कन6क छ Xदनमा 
परमूभलेु आकाश, प�ृवी, समिु र Iतनमा भएका सबै थोक बनाउनभुयो, तर 
सातu Xदनमा चा6हँ 6वौाम गनु]भयो। / यसकारण परमूभलेु शबाथXदनलाई 
आिशष ् Xदनभुयो, र / यसलाई प6वऽ गनु]भयो।", <यवःथा ५:१२-१५ "१२ 
“परमूभ ुआ� ना परमेँ वरले आhा गनु]भएबमोिजम शबाथ-Xदन प6वऽ राt न 
याद राt नू। १३ छ XदनसJ म पRरौम गरेर आ� ना सबै काम गनू],  १४ तर 
सातuचा6हँ Xदन परमूभ ु Iतमीह-का परमेँ वरको IनिJ त शबाथ हो। / यसमा 
Iतमीह-ले केहm काम नगनू]Ñ आ� ना छोराछोरm, कमारा-कमारm, गो�, गधा 
कुनै पशलेु सहरIभऽ भएको परदेशीले पIन केहm काम नगरोस ्। आ� ना 
कमारा र कमारmले Iतमीह-सँग 6वौाम ग-न ्। १५ Iतमीह- Iमौमा कमारा 
हुँदा कसरm परमूभ ु Iतमीह-का परमेँ वरले आ� नो बाहबुल र फैIलएको 
पाखरुा ूयोग गरm Iतमीह-लाई Iनकालेर { याउनभुयो, सो याद राख। 
यसैकारण परमूभ ु Iतमीह-का परमेँ वरले शबाथ माQ न Iतमीह-लाई आhा 
गनु]भएको हो।" र 6हॄू ४:८-११ "८ यहोशूले Iतनीह-लाई 6वौाम Xदएका 
भए त परमेँ वरले पIछबाट अक£ Xदनको 6वषयमा भQ नहुनेुIथएन। ९ 
यसकारण परमेँ वरका जनह-का IनिJ त शबाथको 6वौाम बाँक¤ नै छ। १० 
6कन6क परमेँ वरको 6वौाममा ूवेश गन| जोसकैुले पIन आ� नो पRरौमदेिख 
6वौाम गछ], जसरm परमेँ वरले आ� नो पRरौमदेिख 6वौाम Iलनभुयो। ११ 
यसकारण हामी / यस 6वौाममा ूवेश गन]लाई ूय/ न गर�, र / यः तै 6कIसमको 
अनाhाकाRरता¥ारा कोहm पIन पIतत नहोस ्।"   
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   ूःथान र <यवःथाको पःुतकमा साबथको बारेमा लेिखएको 
Iनद|शनह-ले 6वगतको समयलाई हेर भनेर हामीलाई आ§ान गद]छन।् 
परमेँ वरको स6ृr र मिुxको काम सJपo गनु]भएको उपलआयमा खिुशयालm 
मनाउन साबथमा 6वौाम Iलन ुभनेर ती पदह-ले हामीलाई बताउँछ। तर 6हॄू 
४:९-११मा भ6वंयIतर नजर लगाऊ भनेर हामीलाई आ§ान गRरएको छ। 
परमेँ वरले भ6वंयको IनिJत साबथ 6वौाम हाॆो IनिJत तयार पाRररहनभुएको 
छ भनेर ती पदह-ले बताउँछन। यसमा साबथको बारेमा नयाँ आयाम 
देखाइएको छ। 6वगतमा परमेँ वरका 6वजयह-लाईमाऽ सJझाउनमा साबथको 
6वौाम हामीलाई Xदएको होइन तर भ6वंयमा पूरा हनेु परमेँ वरका 
ूIतhाह-लाई सJझेर रमाउन पIन Xदइएको Iथयो। साबथ पालन गनु]पन| 
भ6वंयको आयाम ज6हले पIन Iथयो तर ूायजसो /यस अवधारणालाई वेवाःता 
गRरएको Iथयो। पतनपIछ गRरएको ूIतhामा परमेँ वरले गIुमएको स�ुको 
म6हमा नयाँ स6ृr¥ारा एक Xदन भीr वा मसीह¥ारा पनुःथा]6पत हनेुछ भIनएको 
छ। साबथको गRरमालाई पालन गरेर उहाँको मिुxको कामको उ/सब 
मनाउन ुभनेर परमेँ वरले हामीलाई Iनद|शन Xदनभुएको छ 6कनभने नयाँ स6ृrमा 
उहाँको मिुxको योजनाको काम पूरा हनेुछ। यस पIतत, ूद6ुषत र भि/कएको 
प�ृवीको एक Xदन पRरंकृत हनेुछ, पनुःथा]6पत हनेुछ र यहाँ ःवग]को अनभुIूत 
हनेुछ भoे अपे�ामा भाग Iलन साबथ पालनले औz{याउँदछ। यहूदmह-को 
परJपरा वा िश�ामा यो अवधारणा ज6हले पIन ःपr Iथयो। परुानो करारमा 
नIभऽाइएको तर ई.पू. १०० र सन २००को बीचमा लेिखएको "लाइफ अभ 
आदम ए�ड इभ" (जेJस एच. चाल]ःवथ], सJपाXदत, द ओ{ड टेःटामेQट 
सIुड6पमाफा The Old Testament Pseudepigrapha [Qय ु हेभेन, लQडन: याल, 
१९८५] ठेलm २, प.ृ लेिखएको छ: "ह� ताको सातu Xदन साबथ पनु�/थानको 
िचQह हो र बाँ6क आउनेवाला यगुको पIन हो।" अक£ यहूदm ॐोतले भQदछ: 
आउने यगु भनेकै "/यो Xदन हो जनु अनQतसJम साबथको 6वौाम पूरै-पमा 
Iलइनेछ।"-जाकोऽ Qयःुनर, द Iमसनाह Mishnah, नयाँ अनवुाद (Qय ुहाभेन: 
याल, १९८८), प.ृ ८७३बाट -पाQतRरत। पIछको ॐोत, ओIथयोटको रबी 
अ6कबाले भनेका छन ् "प6वऽ परमेँ वर जो आिशषको पाऽ हनुहुQुछ, उहाँको 
साम ु इॐाएलले सो$छ, "हे संसारका ूभ,ु यXद हामीले आhाह-लाई पालन 
ग¦ यu भने हामीलाई के इनाम XदइQछ?" उहाँले Iतनीह-लाई भoुभयो: 
"आउने-संसार।" Iतनीह-ले उहाँलाई सोधे: "/यो कःतो हनेुछ सो हामीलाई 
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देखाउनहुोस।्" उहाँले Iतनीह-लाई साबथ देखाउनभुएको Iथयो।"-Iथयोडोर 
6ृडमान, "द साबथ आिQटIसपेशन अभ RरडेJशन," जदुाइजम: अ �वाटल 
जन]ल, ठेलm १६, प.ृ ४४३,४४४बाट -पाQतRरत। 
  साबथ एक समारोह हो, एक उ/सब हो, यो आनQदमय Xदन हो र धQयवाद 
Xदने समय हो। जब हामी साबथलाई पालन गद]छu तब हामीले परमेँ वरका 
ूIतhाह-लाई 6वँ वास गछs भनेर देखाउँछu र उहाँको अनमुहको उपहारलाई 
हामी ःवीकाछs भनेर ूमािणत गद]छu। यXद स6बय तथा वाःत6वक-पमा 
भoुपदा] हामी परमेँ वरमाIथ 6वँ वास राखेर अनमुहबाट मिुx पाउँछu भनेर 
पूण]-पमा साबथको पालनाले ूमािणत गरेर देखाउँछu। हाॆो धम]कम] वा 
असल कामबाट होइन परमेँ वरको अनमुहलेमाऽ हामी मिुx पाउँछu भनेर 
IनरQतर-पमा साबथको पालनाले <यx गद]छ। 
   <यवःथा पालन होइन, हाॆो धम]कम]बाट होइन तर 6वँ वास¥ारा 
मिुx पाउँछu भनेर ब¬ुन र बझुाउन साबथलाई कसरm पालना गरेर देखाउने? 
साबथमा 6वौाम Iलन ु नै अनमुहबाट मिुx पाउन ु हो भनेर कसरm <यx 
गRरQछ? 
 
उपसंहार:  
थप जानकारm: परमेँ वरले हामीलाई उपलjध गराउनभुएको अनमुह¥ारा पाइने 
मिुxको अवधारणालाई IनरQतर-पमा साकार पाRररहन आइतबार होइन 
ह� ताको सातu Xदन साबथमा गRरने 6वौामलाई आ/मसात ्गनु]पछ] भoे अ/यQतै 
मह¨वपूण] िश�ा पावलले 6हॄूको पःुतकमा कोरेका छन।् /यस मिुxको 
अवधारणाको िचQह वा ूIतक साबथ हो भoे कुरामा हामी IबचIलत हनुहुoु। 
साबथको 6वौामलाई /यस अवधारणालाई �दयमा सजाएर पालन गदा] 
6वँ वासीह-ले साबथलाई आनQदमय र रमाइलो मानेर पालन गन| हQुछ। तर 
दोॐो शताjदmपIछ साबथको पालनामा Iनण]या/मक पRरवत]न भएको देिखQछ। 
कIतपय इसाईह-ले साबथ भनेको मिुxको ूIतक भoे अवधारणालाई /यागेर 
यो त यहूदmह-को IनिJतमाऽ हो र परुानो करार वा 6वIधसJमतमाऽै हो 
/यसकारण यसलाई पQछाएर जान ुउिचत हQुछ भनेर Iसकाउन थालेका Iथए। 
साबथ पालन गनु] भनेकै यहूदm धम]मा ला�न ु भनेर कIतपय इसाईह-को 
मनिःथIतमा गाIभएको Iथयो। रोमन �याथोIलक चच]को अमज र िचQतक 
इ�नेिशयसले सन ्११०तर भनेका Iथए: "परुानो चाल वा परुानो करार अनसुार 
च{नेह-ले नयाँ आशा पाएका छन।् Iतनीह-ले अब साबथलाई पालन गनु] 
आवँयक छैन। तर Iतनीह- ूभकुो Xदन वा जनु Xदन भीrमा हाॆो जीवनको 
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पनु�/थान भयो /यो Xदनले माQयता भएको छ।"-जाक बी. डखुान, इॐाएल 
ए�ड द चच]: टु ®वाइसेज फर द सेम गड (6पबडी, मासाचसेुट, हेिQस�सन, 
२००२), प.ृ ४२बाट -पाQतRरत। /यसै गRर परुानो करारको परमेँ वरूIत 
रोष <यx गन| ूथम ्शताjदmको चच]को अगवुा वा ग�ु माIस]योनले साबथ 
Xदनमा उपवास गरेर यहूदmह- र Iतनीह-को परमेँ वरलाई /यागेको देखाऊ 
भनेर आ�ना अनयुायीह-लाई Iनद|शन Xदएका Iथए। /यसरm नै चौथो 
शताjदmको दास]Iनक Iभ�टोRरनसले आफूलाई "यहूदmह-को साबथलाई पालन" 
नगन|ह-को प° कIतमा राt न चाहेको <यx गरेका Iथए (इजराएल ए�ड द 
चच], प.ृ ४१-४५)। मिुx भनेको अनमुहबाटमाऽ पाइQछ भoे अवधारणा Xदने 
साबथको गRरमामय पालना ब¬ुन छोडेकोले नै इसाई जगतमा साबथको 
अिःत/वमा धरासयी भएको Iथयो। 
   "भीrको शिxले हामीलाई प6वऽ पाछ] वा सQत बनाउँछ भoे िचQह 
वा िचनो साबथ हो। र भीrले प6वऽ बनाउनहुनेु सबैलाई यो साबथ Xदइएको 
छ। उहाँमा प6वऽ बनाउने शिx छ भoे देखाउन िचQहको -पमा खडा 
भएको साबथ भएकोले, यो साबथ भीr¥ारा सबैलाई Xदइएको छ, सबै जो 
परमेँ वरको इॐाएलमा भीr¥ारा सहभागी हQुछन।्... 
   "साबथले स6ृrको कामलाई औz{याउँछ भने मिुxको IनिJत 
परमेँ वरमा महान ् शिx छ भoे ूमाण पIन यसले औz{याउँछ। अदनमा 
शािQत गमुाइयो भनेर  माIनसको Xदमागमा साबथले याद XदलाइरहQछ भने, 
उ\ारकता]बाट शािQतको पनुःथा]पना गनु]भयो भनेर पIन यसैले देखाउँछ। 
ूकृIतमा भएको ू/येक थोकले यो आ§ानलाई दोहो¦ याउँछ, 'हे सबै थाकेका र 
बोझले दIबएका हो, मकहाँ आओ, म Iतमीह-लाई 6वौाम XदQछु।' म1ी 
११:२८।" एलेन जी §ाइट, द Iडजाएर अभ एजेज,् प.ृ २८८,२८९बाट 
-पाQतRरत। 
  
िचQतनमनन: 

अ.  6वँ वास¥ारा Iनद£ष ठहRरQछ र साबथ पालनाको बीचमा के सJबQध 
छ? 

आ. सहm, स/य र हष]साथ ःवइ�छाले साबथ पालन गनु] र 6वIधवादमा 
लागेर धम] गन] वा परमेँ वरलाई खशुी पान| जःतो औपचाRरक-पमा 
साबथ पालन गनु]को बीचमा के Iभoता छ? ती Iभoता हामीले 
जाoेमाऽ होइन हामीह-कै जीवनमा कसरm अनभुव गन|? 
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कथा ५ 
हामीह-को बीचमा परमे±रका ःवग]दूतह- 

लिुशयो र यलरm Iडयास 
6टमोर-लेःट 

 
6टमोर-लेःटको एउटा गाउँमा येशूको 
दोॐो आगमनको बारेमा सनुाउँदा 
Iतनीह-माIथ ढु²ामढुा वष|ला भनेर 
लIुसयो र उनक¤ ौीमती यलरmले 
क6ह{यै पIन अपे�ा गरेका Iथएनन।् 
Iतनीह- �लोबल अमजह- Iथए जहाँ 
6टमोर-लेःटका पहाडह-मा ससुमाचारmय 

कामको IनिJत खटाइएका Iथए। /यो देशको पहाडमा बःनेह-ले फाटालकुु 
भाषा बो{दथे। फाटालकुु लिुशयोको मातभृाषा Iथयो। कहाँबाट स�ु गन| थाहा 
नपाएर Iतनीह- चारवटा गाउँह-मा दैIनक ूाथ]नाको IनिJत याऽा गन] थाले। 
केहm समयपIछ Iतनीह-ले बहालमा बसेको घरमा 6हसाब र अ°मजेीको ³ुशन 
Xदन केटाकेटmह-लाई बोलाउन थाले। ःकूल पIछ चलेको /यो काय]बममा 
१२ जनाबाट बढेर ५७ जना बालबाIलकाह- प�न आउन थाले।  ू/येक 
अपराQह क�ाह-मा ूाथ]ना र बाइबल पाठबाट क�ा स�ु गद]थे। दईु 
म6हनापIछ ती केटाकेटmह-ले आ�ना साथीह-लाई येशू Iछटै आउनहुनुहुQुछ र 
Iतनीह- ःवग] जान चाहQछ 6क भनेर सनुाउन थाले। धेरै बालबाIलकाह- 
चच]मा आउन चाहे। लिुशयो र उनक¤ ौीमतीमा आशा जागेको Iथयो। 
 तर तीन म6हनापIछ /यहाँ पRरवत]न आउन था{यो। ³ुशन प�न नआउने 
6व�ाथ�ह-ले आ�ना साथीह-लाई धJक¤ Xदन थाले र क�ामा होह{ला गन] 
थाले। केहm समयपIछ केवल छ जना 6व�ाथ�ह-माऽ प�न आउन थाले। 
केहm समयपIछ चार गाउँह-का एक गाउँका माIनसह-को अनरुोधमा लिुशयोले 
ससुमाचारmय काय]बमको आयोजना गरे। काय]बमको अQतमा गाउँका सबै 
जना सहभागी भएका Iथए। लिुशयो र यलरmमा आशा प{हाएको Iथयो। तब 
एक Xदन लिुशयोलाई एक जना म6हलाले "हाॆा माIनसह-लाई Iतॆा पचा]ह- 
Xदएर धम] पRरवत]न गन] आटँ नगनु]," भनेर धJ�याइन।् "तपा¢ले के भo 
खो�नभुएको हो?" लिुशयोले सोधे। "तपा¢का Iनयतह- मलाई थाहा छ। 
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मसँग खेलबाड नगनु]होस।् पैसाको लोभमा फसाएर तपा¢को चच]मा तपा¢ले 
ताo खो�नभुएको छ," उनको यो सरासर झटुो आरोप Iथयो। हामी कसैलाई 
पIन पैसा Xदएका Iथएनu। अIन अचानक /यस म6हला िशि�काले लिुशयोलाई 
गालामा थ�पड Xदइन।् उनको ठूलो छोरोले पIन उनलाई 6हका]यो। अIन 
आमा र छोरो Iमलेर लिुशयोलाई ढु²ामडुा गन] थाले। तर ती ढु²ामडुाले त 
उनलाई लागेर। जब हलु जJमा भए तब एक जना माIनस घरमा गएर बQदकु 
{याएर उनलाई मान] स�ु कःयो। साथी गाउँलेह-ले लिुशयोलाई सरु�ा Xदएर 
गाउँबाट भगाए। दईु म6हनापIछ एक जना एडभेिQटःट अगवुा चारवटा 
गाउँह-मा ससुमाचारmय काय]बम आयोजना गन] आए। XदनXदनै माIनसह- 
जJमा भएका Iथए। लिुशयो र यलरmमा फेRर आशा प{हाउन था{यो। तर एक 
रात भेलामा धेरै माIनसह-ले ढु²ामडुा गन] थाले। एक जना ःवयंसे6वका 
नस]को अनहुारमा ढु²ा ला�यो र उनको अनहुार रगताJये भयो। /यस रातको 
काय]बम ःथIगत भयो। जब चच]ले बहालमा Iलएको शक गाउँIतर Iतनीह-को 
घरमा जाँदै Iथए तब अझ झन ढु²ामडुा Iतनीह-मा व6ष]न थाले। गाउँलेह- 
डराउन थाले। तब अचानक, सात जना चह6कलो लगुा लगाएका माIनसह- 
/यहाँ देखा परे। ती अपRरिचत माIनसह-लाई केवल तीन जना अचिJमत 
यवुाह-ले हेRररहे। Iतनीह- एक एक गरेर पहाडमा Iबलाए। /यसबेला फेरm 
ढु²ामडुा बष|न। सात जना च6ह6कलो माIनसह-को बारेमा थाहा पाएपIछ 
परमे±रले हःत�ेप गनु]भएको भनेर गाउँलेह-ले थाहा पाए। उहाँले आ�ना 
ःवग]दूतह- पठाउनभुएर आ�ना जनह-लाई सरु�ा Xदनभुएको Iथयो। 
"परमेँ वरको भय माQ नेह-का चारैIतर परमूभकुा ः वग]दूतले सरु�ाको घेरा 
लाउँछन ्, र उहाँले Iतनीह-लाई छुटकारा XदनहुQु छ" (भजनसंमह ३४:७)। 
अक£ साबथ १३ जनाले आ�नो जीवन येशूलाई सJुपे र बIµःमा Iलए। 
Iतनीह-मा दईु यवुाह- Iथए जसले ःवग]दूतह- देखेका Iथए। 
 जनुसकैु चनुौIतमा पIन ूभलेु सहायता गनु]हQुछ भoे कुरामा लिुशयो र यलरm 
आशाबादm भइरहेका छन।् 
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