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साबथः परमे वरको चिरत्र र उहाँको
जीवनको बारे मा अनभ
ु व गनुर्

यस अध्यायका पदह : उत्पि

१,२, ूःथान १६:१४-२९, यशैया ५८:१-

१४, म ी १२:१-१३ र लूका १३:१०:-१७।

यस अध्यायको मूल सार पद: "र उहाँले ितनीह लाई भ ुभयो, 'साबथ

मािनसको िनिम्त बनाइएको हो, र साबथको िनिम्त मािनस सृि

गिरएको

होइन। त्यसकारण मािनसको पुऽ साबथको पिन ूभ ु हो'" (म ी २:२७,२८
पान्तिरत)।

एउटा कलेजको माडुएट िव ाथीर्ह को समूहमा केवल जोडी एक

जनामाऽ सेभेन्थ-डे एडेिन्टःट िथइन्। त्यस कलेजले साबथमा गिरने िविभ

कायर्बमह मा जोडी सिरक हु थी। साबथमा जितसुकै रमाइलो, रमझम र
ँ भेटघाट कायर्बम भएपिन उनको अनुपिःथितले उनी आफ्नो
साथीभाइह सग

िवँवास अटल छ भनेर उनले दे खाएकी िथइन्।

एक िदन उनको एक जना साथी गेयलले आफ्नो ौीमान छ हप्तासम्म

ँ
घरबाट टाढा काममा जानेभएकोले छ नै हप्तासम्म ूत्येक शुबबार आफूसग
ु ा
िबताउन अनुरोध गिरन्। िकनिक गेयललाई थाहा िथयो िक शुबबारको बेलक
जोडीले केही पिन गिदर्न िथइन्।

ँ सग
ँ ै
ु ा गेयलको घरमा सग
जोडी र गेयल चारवटा शुबबार बेलक

ँ सग
ँ ै खाना पकाए, खाना खाए, गीतह
िबताए। ितनीह सग

आपसमा आफ्ना इसाई अनुभवह

बाँडे। पाँच

बजाए र एक

शुबबार गेयलले जोडीलाई

भिनन् आफू पसल गइरहेको बेलामा आफ्नो घिड हेिरन् र साबथ सु

हुनै

ँ चारहप्ता िबताइरहेको समयमा उनले
लागेको छ। त्यसबखत उनी जोडीसग

नयाँ आित्मक गिररहेकी आभास् उनले अचानक पाइन्। आित्मक जीवनमा उनी

बिढरहेकी िथइन्। उनले परमेँवरको बारे मा बिढ िसिकन् र उनको उहाँूित
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उनको आःथा गिहिरँदै िथयो। िशक्षा र व्यिक्तगत चिरऽ िनमार्णको िनिम्त
साबथले अवसर िदइरहेको गेयलको अनुभव िथयो।

यो रोचक कथा हो िक जब हामी साबथको बारे मा सोच्छ यसले िवौाम

िदनको माऽ हाॆो सोचाइमा राख्दै न तर यसले हाॆो िशक्षामा पिन असर पद

रहेछ।

१. चिकत हुने समय

सृि को बारे मा तालमेल भएको दुई वटा कथाह

िकन िदइयो के तपाईँले किहल्यै सोच्नुभएको छ? उत्पि

उत्पि

१ र २मा

१ अध्यायमा सृि को

ँ
हप्ताको िववरण िदइएको छ। त्यसमा पृथ्वीको रचना अत्यन्तै गजबसग
िदइएको छ। सारा सृि

छ िदनिभऽ सृि

आकार िदएर जीवह को सृि

उत्पि

गरे र छै थ िदनमा नर र नारीको रचना भएको

१मा उल्लेख गरे को छ। उत्पि

िदइएको छ तर अक

२ अध्याय पिन त्यही सृि को िववरण

ि कोणले। यसमा िवशेष गरे र छै थ िदनमा के के भयो

भनेर केिन्ित गिरएको छ। उत्पि
भने उत्पि

भएर त्यसमा यस पृथ्वीलाई िविभ

१को केन्ििवन्दु परमेँवरको रचनामा िथयो

२को केन्ििवन्दु आदमलाई बनाइएको छ।

पृथ्वीमा जेजित

सृि भयो ती सबै आदमको िनिम्त हो: बगचा, नदीह , जनावरह

यस पृथ्वीको िचऽको केन्ििवन्दु आदम भएको िथयो।

र

नारी।

सृि को बारे मा एउटै लेखामा िववरण िदनु अत्यन्तै गिहरो कुरो हो।

ँ ाह
पिहलो, परमेँवर जो शिक्तशाली र कलात्मक हुनहु न्ु छ र उहाँका आख
िस

वा पिरपक्व सुन्दरता छ भनेर

हामी िसक्छ । अिन सम्बन्ध राख्न चाहने

परमेँवरलाई हामी भेट्छ । सारा मानव जगतमा एक आपसको बीचमा

ँ सुमधुर सम्बन्ध
पारःपिरक ूेम होस्, एक आपसमा ःयाहार होस् र सबै सृि सग
होस् भ े चाहना परमेँवरको भएको हामी बुझ्दछ ।
दे हायमा िदएका उत्पि

१ र २ अध्याय पढ्नुहोस्। ूथम साबथले

पिहलो सृि को िबवरणलाई कसरी जोडेको छ र अिन सृि को दोॐो िववरणितर
कसरी डोर्याएउँछ हे नह
र्ु ोस्। ती पढे पिछ तपाईँले के िनँकषर् िनकाल्नुहन्ु छ

जसले

साबथलाई

परमेँवरले

िदनुभएको

आिशष

र

त्यसलाई

पिवऽ

पानुभ
र् एकोको अथर् दे खाउँछ? हेनह
र्ु ोस् "१ आिदमा परमेँवरले आकाश र पृथ्वी

सृिंट गनुभ
र् यो। २ पृथ्वी आकारिवनाको र शू न्य िथयो। अथाह समुिमािथ

अन्धकार िथयो, र परमेँवरका आत्मा पानीमािथ पिरॅमण गदरहनुहन्ु थ्यो। ३

अिन परमेँवरले भन्नुभयो, 'उज्यालो होस्।' तब उज्यालो भयो। ४ अिन
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परमेँवरले उज्यालोलाई हे नभ
र्ु यो, त्यो असल िथयो। उहाँले उज्यालो र

अध्ँ यारोलाई अलग-अलग गनुभ
र् यो। ५ परमेँवरले उज्यालोलाई 'िदन' र

अध्ँ यारोलाई 'रात' भन्नुभयो। साँझ पर्यो र िबहान भयो, पिहलो िदन। ६ अिन

परमेँवरले भन्नुभयो, 'पानीका बीचमा एक क्षेऽ होस्, र त्यसले पानीलाई दुई

भाग गरोस्।' ७ परमेँवरले सो बनाएर क्षेऽमुिनको र मािथको पानीलाई

अलग-अलग

गनुभ
र् यो।

तब

त्यःतै

भइहाल्यो।

८

परमेँवरले

यस

अन्तिरक्षलाई आकाश भन्नुभयो। साँझ पर्यो र िबहान भयो, दोॐो िदन। ९
अिन परमेँवरले भन्नुभयो, 'आकाशमुिन भएको पानी एक ठाउँमा जम्मा होस् र

ओबानो भूिम दे खा परोस्।' तब त्यःतै भइहाल्यो। १० परमेँवरले ओबानो

भूिमलाई 'पृथ्वी' भन्नुभयो, र जम्मा भएको पानीलाई 'समुि' भन्नुभयो। अिन
परमेँवरले हे नभ
र्ु यो, त्यो असल िथयो। ११ तब परमेँवरले भन्नुभयो, 'भूिमले

वनःपित, बीउ हुने बोट-िब वाह
फल्ने वृक्षह

र आफ्नो-आफ्नो िकिसमको बीउ हुने फल

पृथ्वीमा उमारोस्।' तब त्यःतै भइहाल्यो। १२ भूिमले वनःपित,

बीउ हुने बोटह

र आफ्नो-आफ्नो िकिसमको बीउ हुने फल फल्ने वृक्षह

उमार्यो। अिन परमेँवरले हे नभ
र्ु यो, त्यो असल िथयो। १३ साँझ पर्यो र
िबहान भयो, तेॐो िदन।
रात छु ट्

छु ट्

ाउनलाई ज्योितह

ाउन िचन्हको

अन्तिरक्षमा

१४ अिन परमेँवरले भन्नुभयो, 'अन्तिरक्षमा िदन र

ती

होऊन्। ितनीह

ऋतुह , िदनह

र वषर्ह

पमा काम ग न्। १५ र पृथ्वीमा ूकाश िदनलाई

ज्योितह

होऊन्।' तब

परमेँवरले दुई िवशाल ज्योितह

त्यःतै

भइहाल्यो।

१६

अिन

बनाउनुभयो, ठू लो ज्योित िदनमािथ ूभ ुत्व

गनर्, र सानो ज्योित रातमािथ ूभ ुत्व गनर्। उहाँले ताराह

पिन बनाउनुभयो।

१७ अिन परमेँवरले पृथ्वीमा ूकाश िदनलाई, १८ िदन र रातमािथ ूभ ुत्व

गनर् अिन उज्यालो र अध्ँ यारोलाई अलग-अलग गनर्लाई ती आकाशमा

राख्नुभयो। र परमेँवरले हे नभ
र्ु यो, त्यो असल िथयो। १९ साँझ पर्यो र िबहान

भयो, चौथो िदन। २० अिन परमेँवरले भन्नुभयो, 'पानी जीिवत जन्तुह ले

् २१
ूशःत गरी भिरऊन्। र पन्क्षीह चािहँ पृथ्वीमािथ अन्तिरक्षमा उडू न।'
यसै ले समुिका िवशाल जलजन्तुह , पानीह मा भिरएका चलहल गन िकिसमिकिसमका सबै जीिवत ूाणीह

र जात-जातका पखेटा भएका सबै पन्क्षीह

परमेँवरले सृिंट गनुभ
र् यो। र परमेँवरले हे नभ
र्ु यो, त्यो असल िथयो। २२ अिन
परमेँवरले ितनीह लाई यसो भनेर आिशष् िदनुभयो, 'फल्दै -फुल्दै , वृि
समुिमा भिरँदैजाओ। र पन्क्षीह को पिन पृथ्वीमा वृि

हुँदै र

हुँदैजाओस्।' २३ अिन

साँझ पर्यो र िबहान भयो, पाँच िदन। २४ अिन परमेँवरले भन्नुभयो, 'पृथ्वीले
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जात-जातका जीिवत ूाणीह , अथार्त ् जात-जातका पािलने पशुह , घॐने

जन्तुह

र जात-जातका वन-पशुह

उत्पन्न गरोस्। तब त्यःतै भयो। २५

परमेँवरले पृथ्वीका जात-जातका वन-पशुह , जात-जातका पािलने पशुह

बनाउनुभयो। र परमेँवरले हेनभ
र्ु यो, त्यो

जिमनमा घॐने जात-जातका जन्तुह

र

असल िथयो। २६ फेिर परमेँवरले भन्नुभयो, 'मािनसलाई आफ्नै ःव पमा,

हाॆै ूित पमा बनाऔ ं। ितनीह ले समुिका माछाह , आकाशका पन्क्षीह ,
पािलने पशुह

र जिमनमा चलहल गन सबै जन्तुह मािथ अिधकार ग न्।'

२७ यसै कारण परमेँवरले मािनसलाई आफ्नै ःव पमा सृिंट गनुभ
र् यो।

परमेँवरकै ूित पमा उहाँले ितनलाई सृिंट गनुभ
र् यो। नर र नारी नै गरी
उहाँले ितनीह लाई सृिंट गनुभ
र् यो।

२८ परमेँवरले ितनीह लाई आिशष्

िदनुभयो, र ितनीह लाई भन्नुभयो, 'फल्दै -फुल्दै , वृि

हुँदै, पृथ्वीमा भिरँदै र

त्यसलाई आफ्नो वशमा पादजाओ। समुिका माछाह , आकाशका पन्क्षीह

तथा पृथ्वीका सबै जीिवत ूाणीह मािथ अिधकार गर।' २९ तब परमेँवरले

भन्नुभयो, 'हे र, म ितमीह लाई पृथ्वीका सबै बीउ उमान बोटह
बीउ हुने सबै फलका

खह

र फलमा नै

िदन्छु । ती ितमीह लाई आहाराको िनिम्त

हुनेछन्। ३० र पृथ्वीको हरे क पशु, आकाशको हरे क पन्क्षी र जिमनमा

चलहल गन हरे क जन्तु, हरे क ूाणी जसमा जीवन छ, ितनीह का आहाराको

िनिम्त म हिरया वनःपित िदन्छु ।' तब त्यःतै भयो। ३१ आफूले बनाउनुभएको

हरे क कुरा परमेँवरले हे नभ
र्ु यो। र त्यो सा॑ै राॆो िथयो। साँझ पर्यो र
िबहान भयो, छै ट िदन।" (उत्पि

१) र "१ यसरी आकाश र पृथ्वी र

ितनमा भएका सबै कुरा बनाइिसि ए। २ आफूले गनुभ
र् एका काम छै ट िदनमा

परमेँवरले िसद्ध्याउनुभयो। र सात िदनमा आफूले गनुभ
र् एका सबै कामबाट
उहाँले िवौाम िलनुभयो। ३ अिन परमेँवरले सात िदनलाई आिशष् िदनुभयो

र त्यसलाई पिवऽ तुल्याउनुभयो, िकनभने आफूले सृिंटमा गनुभ
र् एका सारा

कामबाट यसै िदनमा उहाँले िवौाम िलनुभयो। ४ आकाश र पृथ्वीका सृिंटको

वृ ान्त यही हो। परमूभ ु परमेँवरले आकाश र पृथ्वी सृिंट गनुभ
र् एको िदन

५ भूिममा एउटै पिन वनःपित िथएन, र भूिममा कुनै घाँसपात पिन उॆेको

िथएन, िकनभने परमूभ ु परमेँवरले पृथ्वीमा पानी बसार्उनुभएको िथएन र भूिम
खनजोत गनर् कुनै मािनस पिन िथएन। ६ तर पृथ्वीबाट खोलाह

िनःकी

उठे र समःत भूिमलाई िभजाउने गथ। ७ तब परमूभ ु परमेँवरले भूिमको

माटोबाट मािनस बनाउनुभयो, र ितनको नाकमा जीवनको सास फुिकिदनुभयो, र

मािनस जीिवत ूाणी भए। ८ परमेँवरले पूविर् तर अदनमा एउटा बगचा
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लगाउनुभयो, र उहाँले बनाउनुभएको मािनसलाई त्यही ँ राख्नुभयो। ९ अिन
हे नम
र् ा राॆो र खानमा असल फल भएको हरे क िकिसमको

ख परमूभ ु

असल

१० बगचा

परमेँवरले भूिमबाट उमानुभ
र् यो। उहाँले बगचाको बीचमा जीवनको
र खराबको

ान

िदने

ख

पिन लगाउनुभयो।

ख र

िभजाउनलाई अदनबाट एउटा नदी िनःकेको िथयो, र त्यहाँबाट छु ि एर त्यो
चार शाखा भएको िथयो। ११ पिहलो नदीको नाउँ पीशोन हो। यो त्यही नदी

ु मा बहन्छ, जहाँ सुन पाइन्छ। १२ त्यस
हो, जुन हवीलाको समःत मुलक
दे शको सुन असल हुन्छ। त्यहाँ खोटो र आिनक्सह

छन्। १३ दोॐो

नदीको नाउँ गीहोन हो। कूशको समःत दे शमा बहने नदी यही हो। १४
तेॐो नदीको नाउँ टाइिमस हो। यो त्यही नदी हो, जो अँशू रको पूविर् तर

बहन्छ। र चौथो नदी यूृेिटस हो। १५ परमूभ ु परमेँवरले मािनसलाई

लगेर अदनको बगचामा त्यसको गोड़गाड़ र हे रचाह गनर् राख्नुभयो। १६ अिन

उहाँले मािनसलाई यो आ ा िदनुभयो, 'बगचाका सबै

स ोच नमानी खाए हुन्छ, १७ तर असल र खराबको

खका फल ितमीले
ान िदने

खको

फलचािहँ नखानू, िकनभने जुन िदन ितमीले त्यो खान्छौ ितमी िनँचय नै

मनछौ। १८ फेिर परमूभ ु परमेँवरले भन्नुभयो, 'मािनस एकलो रहन असल

छै न। म त्यसको िनिम्त त्यसलाई सुहाउने एउटा सहयोगी बनाउनेछु।' १९
ु े सबै वन-पशु र आकाशका सबै पन्क्षी लाई भूिमबाट बनाएर
परमूभल
मािनसले

ितनीह को

के-के

नाउँ

राख्दो

रहे छ

भनी

हे न र्

ितनीह लाई

मािनसकहाँ ल्याउनुभयो। र मािनसले हरे क ूाणीलाई जे-जे नाउँ िदए त्यही-

त्यही नै त्यसको नाउँ भयो। २० अिन मािनसले नै सबै पािलने पशु,
आकाशका पन्क्षी र सबै वन-पशुह का नाउँ राखे। तर आदमको िनिम्त
ितनलाई सुहाउँदो कोही सहयोगी पाइएन। २१ यसै कारण परमूभ ु परमेँवरले

मािनसलाई

मःत

िनिामा

पानुभ
र् यो, र

ितनी

िनदाएको

बेलामा

ितनका

करङह मध्येको एउटा िनकालेर त्यसको ठाउँमा मासु भिरिदनुभयो। २२ जुन
करङ परमूभ ु परमेँवरले मािनसबाट िनकाल्नुभएको िथयो, त्यसबाट एउटी ःऽी

बनाएर मािनसकहाँ ल्याउनुभयो। २३ मािनसले भने, 'यो त मेरै हाड़को हाड़ र

मासुको मासु हो। ितनलाई ःऽी भिनने छ। िकनभने ितनी पु षबाट

िनकािलएकी िथइन्।' २४ यसै कारण मािनसले आफ्ना आमा-बाबुलाई छो छ र

आफ्नी पत्नीसँग िमिलरहन्छ, र ितनीह

एउटै शरीर हुन्छन्।

ितनकी पत्नी दुवै ना ा िथए, र लजाउँदैनथे।" (उत्पि
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२)।

२५ मािनस र

ु एको
पिहलो साबथको उत्सब मनाउन तपाईँ आदम वा हव्वा हुनभ

ु एको पिहलो िदन, आफ्नी ौीमती वा
कल्पना गनुह
र् ोस्। तपाईँ जीिवत हुनभ
ँ रहेको पिहलो िदन र अिन परमेँवरसग
ँ ै पिहलो िदन। त्यो कःतो
ौीमानसग
िशक्षूद िथयो! तपाईँले परमेँवरको बारे मा िसक्न सु

सौन्दयर्तालाई सृि

गनुह
र् न्ु छ जो ूकृितका

ँ सग
ँ ै
गनर् सक्नुभएको िथयो। हाती र उिृरहेको भ्यागुता सग

भएको तपाईँ दे ख्नुहन्ु छ र तपाईँ अचम्म मा ह
ु न्ु छ। ठू लो जनावर होस् वा सानो
भ्यागुतो होस् ितनीह

आआफ्नैमा िवशेषता छ। अिन िजराफ र राँगा वा

गाईह को आआफ्नै खालका िस ह

भएका िविभ

कलात्मक र

हेरेर तपाईँ हाँःनुहन्ु छ होला। ूकृितमा

र आकारह

अिन चराच ु

ीह को िविभ

िचरिबरे ःवरस ीत कःतो रमाइलो िथयो होला! अिन तपाईँ त्यहाँ घुमिफर गरे र

त्यहाँका ःवाद, िविभ

बाःनाह

र िविध

आकारका वःतुह लाई छोएर कःतो

रमाइलो मािनरहनुभएको होला! अिन अझ थप कुरो त, तपाईँ सम्बन्ध,

िजम्मेवारी, ूेम र एक आपसमा हुनपु न ःयाहार वा हेरचाहको बारे मा िसक्न सु

ँ तपाईँको िमठो सम्बन्धले
गनुभ
र् यो। सृि कतार् परमूभ ु सनातन परमेँवरसग
उहाले

सृि

िसिकरहनुहन्ु छ।

गनुभ
र् एको

सारा

सृि लाई

कसरी

सम्हाल्ने

भनेर

तपाईँ

आदम र हव्वाको िनिम्त पिहलो साबथ त्यसै िदनभरी मनमोहक

बगचाको घाँसमा सुितरहने िथएन होला। यसबेला परमेँवरले सृि
सृि ितर र उहाँितर ध्यान िदने अवसर िथयो।

अवसरह

पिहलो साबथमा आदम र हव्वाले कःता शैिक्षक

ानह

गनुभ
र् एको

हािसल गन

पाए होलान्? सोच्नुहोस्। अिहले हामी फरकै पिरिःथितमा रहे तापिन

त्यहाँ िसिकएका िवषयबःतुह
ितनीह बाट तपाईँको साबथ

िसक्ने के अिहले पिन सान्दिभर्क छ त?

ानूद हुने कःतो महसुस गनर् सक्नहुन्छ?

२. फेिर प ा लगाउने समय

जब परमेँवरले सारा इॐाएली समूदायलाई इिजप्टबाट उ ार गरे र

ल्याउन अर्हाउनुभएको िथयो त्यसबेला ूायजसो सबै यहू दीह ले आफूह

परमेँवरका सन्तान ह भ े धारणा गुमाइसकेका िथए। परमेँवर को हुनहु न्ु छ
भनेर ितनीह ले फेिर प ा लगाउनुपरे को िथयो। ितनीह बाट परमेँवरले

आफ्नो आराधना गिरएको, आफूलाई ौ ा दे खाएको अपेक्षा गनुभ
र् एको िथयो।

भिवंयको िनिम्त अत्यन्तै अचम्म लाग्दो धेरै ूित ाह
िथयो। परमेँवरको बारे मा नयाँ

ितनीहरीलाई िदइएको

ान प ा लगाउने बममा िदइएको साबथ एक
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मूख्य िवषय िथयो जुन ् ितनीह को याऽामा अनुभव गद िसक्दै िथए। परमेँवर र

यहू दी रा को बीचमा िवशेष सम्बन्ध भएको दे खाउने शङ्केत साबथ िथयो। यस

साबथले यहू दी र अ

रा ह को बीचमा ूमूख िभ ता छ भनेर दे खाइएको

िथयो। इॐाएलीह लाई परमेँवरले िदनुहन
ु े िशक्षामा म ाको अनुभवले उहाँले
िसकाउने कला कःतो िथयो भनेर िनचोढमा दे खाइएको िथयो।
इॐाएलीह ले के पाठह

िसक्नु परे को िथयो भनेर ूःथान १६:१३-

ु ी ब ाई चराह
३०ले कसरी बताउँछ? हे नह
र्ु ोस् "१३ तब बेलक

आएर

छाउनी नै ढाके, र िबहानचािहँ छाउनीका चारै ितर शीत पिरर ो। १४ जब

त्यो शीत सुक्यो तब जिमनमा परे को तुसारोझ स-साना डल्ला उजाड़-ःथानभिर
रहे छन्। १५ इॐाएलीह ले त्यो दे खेर आपसमा भन्न लागे, 'यो के हो?'

िकनिक ितनीह ले त्यो के हो भनी जान्दै नथे। मोशाले ितनीह लाई भने, 'यो

ु े ितमीह लाई िदनुभएको रोटी हो। १६ परमूभ ुले यो आ ा
परमूभल

गनुभ
र् एको छ: 'यसबाट हरे कले आफूले खाने जित बटु ल। ितमीह का आफ्नोआफ्नो पालमा हुने हरे कको िनिम्त एक-एक ओमेर बटु ल।' १७ इॐाएलीह ले

त्यसै गरे , कसै ले धेरै, कसै ले थोरै बटु ले। १८ जब ितनीह ले त्यो ओमेरले
नापे, तब धेरै बटु ल्नेको ज्यादा भएन र थोरै बटु ल्नेको कम भएन। ितनीह

हरे कले आफूले खाने जित नै बटु ले। १९ तब मोशाले ितनीह लाई भने,

'कसै ले पिन त्यसबाट केही पिन िबहानसम्म नराखोस्।' २० तर ितनीह मध्ये
कसै ले मोशाको कुरा सुनेनन्, र ितनीह ले त्यसबाट केही भाग िबहानसम्मै

राखे। तर त्यसमा कीरा लागेर गन्हाउन लाग्यो। मोशा ितनीह िसत बोिधत
भए। २१ यसरी िबहान-िबहान ितनीह

हरे क मािनसले आफूले खाने जित

बटु ल्थे, र घाम िछिप्पएपिछ त्यो िबलाइहाल्थ्यो। २२ छै ट िदनचािहँ ितनीह ले

दोबर, अथार्त ् हरे कको िनिम्त दुई-दुई ओमेर बटु ले, अिन समुदायका सबै

नाइकेह

आएर मोशालाई त्यो कुरा बताए। २३ तब ितनले ितनीह लाई

ु े अ॑ाउनुभएको कुरा यही हो: 'भोिल िवौामको िदन हो,
भने, 'परमूभल
ु ो िनिम्त एक पिवऽ शबाथ हो। जे पकाउनु छ, सो पकाओ, र जे
परमूभक

उमाल्नु छ, सो उमाल। जित उिॄन्छ त्यो आफ्नो िनिम्त िबहानसम्मलाई

राख।' २४ मोशाले आ ा गरे झ त्यो ितनीह ले िबहानसम्मै छोिड़राखे। त्यो

गन्हाएन र त्यसमा कुनै कीरा पिन लागेन। २५ तब मोशाले भने, 'त्यो आज
खाओ, िकनिक आज परमूभ ुको िनिम्त शबाथ हो। आज त्यो ितमीह ले

भूिममा पाउनेछैनौ। २६ छ िदनसम्म ितमीह ले त्यो बटु ल, तर सात िदन
शबाथ हो, र त्यसमा केही हुनछ
े ै न।' २७ तरै पिन सात िदनमा मािनसह मध्ये

२००

कित जना त्यो बटु ल्न गए, तर केही पाएनन्। २८ तब परमूभ ुले मोशालाई
भन्नुभयो, 'किहलेसम्म ितमीह

मेरा आ ा र मेरा आदे शह

मान्न अःवीकार

गनछौ? २९ याद राख, िक परमूभ ुले ितमीह लाई शबाथ िदनुभएको छ।

यसै कारण परमूभ ुले ितमीह का िनिम्त छै ट
िदनुहन्ु छ। सात िदनमा ितमीह

िदनमा दुई िदनको भोजन
हरे क जहाँ छौ त्यही ँ नै बिसरहनू, कुनै पिन

मािनस आफ्नो डेराबाट बािहर नजाओस्।' ३० यसकारण मािनसह ले सात
िदनमा िवौाम गरे ।
परमेँवरले

इॐाएलीह लाई

िदन

िदनै

चािहँदोमाऽामाऽै

म ा

आकाशबाट अचम्मसाथ बषार्उनुभएको िथयो। त्यो िदनभरीलाई पुग्नेमाऽ िथयो।

यिद ितनीह लाई आवँयकभन्दा बिढ उहाँले िदनुभयो भने त्यो म ा कसले

उपलब्ध गराउनुभएको हो सो ितनीह ले िबिसर्ने िथए। त्यसकारण ूत्येक िदन
उहाँले ितनीह को िनिम्त आँचयर् काम गनुभ
र् एको िथयो। ितनीह ले ूत्येक

िदन ताजा म ा िदनुभएर ती मािनसह लाई परमेँवरले कःतो ःयाहार गनुह
र् ँद
ु ो

रहेछ भनेर उहाँले दे खाउनुभएको िथयो। तर साबथ पिरिःथित अलगै िथयो।
त्यसबेला उहाँले दुई आँचयर् कामह

गनुभ
र् एको िथयो। शुबबारको िदन दोबर

म ा बषार्इएको िथयो र रातभिर राख्दा त्यो म ामा ढु सी परे को िथएन। यसले

गदार् ितनीह लाई उ ार गन परमेँवर हुनहु न्ु छ र उहाँको जन हुन ु भनेको के
हो भनेर ितनीह ले प ा लगाएर चिकत होस् भनेर साबथ िदन ितनीह लाई
िदइएको िथयो।

अचम्म कुरो त के भने त्यो म ा इॐाएलीह लाई चािलस वषर्सम्म

बषार्इएको िथयो (ूःथान १६:३५) तर ती चािलस वषर्ह मा ितनीह ले

परमेँवरको िब

मा कित गए तैपिन परमेँवरले म ा वषार्उन रोक्नुभएन।

परमेँवरले ती इॐाएलीह लाई म भूिममा कसरी अगुवाई गनुभ
र् यो भनेर याद

िदलाइ रहन एक ओमर (किरब १ िकलो ८०० माम) भाँडोमा राख्न उहाँले

मोशालाई अर्हाउनुभएको िथयो (ूःथान १५:३२,३३)। त्यसले साबथ िदनमा

ँ
भएको िवशेष अनुभवलाई सम्झाउँथ्यो। (त्यो म ा परमेँवरको पिवऽ सन्दुकसग

ँ ै हा नको लौरो पिन िथयो। हुनसक्छ ई.पू. ५९७
रािखएको िथयो। त्यस सग
य शलेमलाई कब्जा गन बममा ती दुवै हराउन पुगक
े ो िथयो-अनुवादकको

खोज)।

म ाको मािमलामा माऽ होइन साबथ िदन िवशेष िदन हो भनेर ःप

पानर् परमेँवरले अ

अवसरह

उपलब्ध गराउनुभएको िथयो।
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इॐाएलीह

िवँवमा रहेका अ

रा का वा जाितह भन्दा फरक भएको

पिहचान गरोस् र परमेँवरनै ितनीह को परमूभ ु सनातन सृि कतार् हुनहु न्ु छ
भनेर ठोकुवा गराउन साबथ िदइएको िथयो। साबथको आ ा पालन गनर् र

यसलाई पिवऽ राख्न ितनीह लाई परमेँवरले िनदशन िदनुभएको िथयो। साबथ

केवल औपचािरक िविध भनेर होइन तर परमेँवरको चिरऽको गिहरो आत्म ान
ँ को
बुझोस् र परमेँवरले िदनुभएको ूित ा अनुसार िनरन्तर पमा उहाँसग
सम्बन्ध भइहोस् भ े अिभूायले इॐाएलीह लाई साबथ िदइएको िथयो।
आजभोिल

कितपय

युवाह ले

साबथ

िनयाॐो

िदन

हो

भनेर

सोच्दछन्। बाइबलले भनेकोले र आमाबाबुले अर्हाएकोले माऽै साबथ पालन

गरे को भनेर नाईनाःती नगनर् कितपय मािनसह

साबथमा चचर् जानसक्छन्।

तर परमेँवरसँगको सम्बन्ध प ा लगाउन वा उहाँको िनगरानीमा हामी छ

भ े आत्म ान िदन हामीलाई साबथ िदइएको हो भनेर आफूले र अ लाई
कसरी बुझाउने?

३. हाॆा ूाथिमकताह

के हुन ् भ े िसक्ने अवसर

ँ को तलमािथको अनुभव इॐाएलीह ले साबथलाई कसरी
परमेँवरसग

िलएका िथए त्यसमा पिन भरपरे को िथयो। तर कितपय समयमा इॐाएलीह ले

साबथूित अनादर दे खाउँदा र त्यसको गिरमालाई मह वपूणर् नठान्दा परमेँवर
ितनीह को परमेँवर हुनहु न्ु छ भ े िचन्हलाई मा
गनुभ
र् एको

िथयो

(यिमर्या

१७:१९-२७)।

नचाहेको परमेँवरले महसुस
साबथूित

पुनसमपर्णताले

पुनःथार्पनाको भाग हो भनेर दे खाइएको िथयो। यसले ितनीह को जीवनमा कुन्

ूाथिमकताह

ठीक ठाउँमा रािखएको छ भनेर पिन दे खाइएको िथयो। यशैया

५८मा रोचक ढ मा ूःतुत गरे को छ। अथार्त ् यहू दीह को जीवनमा कुन
कुराले ूाथिमकता पाएको िथयो र कुन कुराले ूाथिमकता पाएको हुँदैन भनेर

यस अध्यायले दे खाउँछ।

हे नह
र्ु ोस्: परमेँवरले आफ्ना जनह लाई के भिनरहनुभएको छ? के

त्यो केवल इॐाएलीह लाईमाऽ लागु हुन्छ र के हाॆो िनिम्त त्यो सरोकार
छै न र?

"१ चक

गरी करा, नथाम्। तुरहीको आवाज जःतै उच्च सोरले

करा। मेरो ूजालाई ितनीह को बागीपन र याकूबको घरानालाई ितनीह का

पाप जनाइदे । २ िकनिक ितनीह ले मलाई िदनहुँ खोज्छन्। जे ठीक छ

त्यही गन र आफ्ना परमेँवरको आ ा भ

२०२

नगन तर मेरो मागर् जान्न इच्छा

गन जाितजःतै ितनीह

दे िखन्छन्। ितनीह

मसँग उिचत िनणर्यह

माग्छन्, र

परमेँवर ितनीह का निजकै आऊन् भनी उत्सुक भएका दे िखन्छन्। ३
ितनीह

भन्छन्, 'हामीह

उपवास बःय , र िकन तपाईं दे ख्नुहन्ु न? हामीह

िवनॆ भय , र िकन तपाईं ध्यान िदनुहन्ु न? 'तापिन ितमीह का उपवासको
िदनमा ितमीह

आफ्नै इच्छा पूरा गदर्छौ, र ितमीह का कामदारह

सबैलाई

अन्त्य हुन्छ र एउटाले अकार्लाई दुंट मुक्काले िहकार्उँछौ। ितमीह

आजको

ितमीह

शोषण गदर्छौ। ४ ितमीह का उपवासको िदन लड़ाइँ र झगड़ामा

जःतो उपवास बसेर ितमीह को सोर ःवगर्मा सुिनने आशा गनर् सक्दै नौ। ५

के मैले च ुनेको उपवास यःतै हो? मािनसले आफैलाई एक िदन माऽ िवनॆ
राख्ने? के िनगालोझ आफ्नो िशर झुकाउने र भाङ्मा र खरानी ओ
माऽ यो हो? के यसै लाई ितमीह
िदन

भन्छौ? ६

अन्यायको

ाउने िदन

उपवास र परमूभ ुको िनिम्त महणयोग्यको

बन्धन

फुकाल्न, जुवाको

डोरी

फुकाल्न, र

अत्याचारमा परे काह लाई मुक्त गराउन, हरे क जुवा भाँिचिदन मैले च ुनेको

ँ गनु,र् र
िकिसमको उपवास यही होइन र? ७ आफ्नो भोजन भोकािसत बाँड़चूड़
घर नभएका गरीबह लाई शरण िदनु, ना ोलाई दे खेर लुगा लगाइिदनु, र

आफ्नो जात-भाइह बाट नलुक्नु, होइन र? ८ तब ितमीह को ज्योित िबहानझ
फुटे र िनःकनेछ, र ितमीह

चाँड़ै िनको हुनेछौ। तब ितमीह को धािमर्कता

ु ो मिहमाचािहँ पिछिल्तरको रक्षक
ितमीह का अिगअिग जानेछ, र परमूभक

ु े जवाफ िदनुहन
हुनेछ। ९ तब ितमीह ले पुकार गनछौ, र परमूभल
ु ेछ।
ितमीह ले सहायताको िनिम्त िबन्ती गनछौ, र उहाँले भन्नुहन
ु ेछ, 'म यही ँ छु '।
ँ
यिद ितमीह ले आफ्ना बीचबाट अत्याचारको जुवा फािलिदयौ, अ लाई औला

ठाड़ो गनर् र ईंयार्पूणर् कुरा बोल्न त्याग्यौ, १० अिन सम्पूणर्

दयले ितमीह ले

आफैलाई भोकाह का िनिम्त िदयौ, र अत्याचारमा परे काह को आवँयकता

पूरा गिरिदयौ भने, ितमीह को ज्योित अध्ँ यारोमा चम्कनेछ र ितमीह को रात

ु े ितमीह लाई िनरन्तर डोर्याउनुहन
मध्यिदनजःतै हुनेछ। ११ परमूभल
ु े छ, र

घामको उखुम गमीर् परे का ठाउँह मा पिन ितमीह लाई सन्तुंट पानुह
र् न
ु े छ, र
ितमीह का हाड़ह लाई बिलया पानुह
र् न
ु ेछ। ितमीह

ूशःत पानीले िभजाएको

बगचाझ र नसुक्ने पानीको मूलझ हुनेछौ। १२ ितमीह का मािनसह ले

पुराना

भग्नावशेष

उठाउनेछन्। ितमीह

फेिर

बनाउनेछन्।

'भत्केका पखार्लह

धेरै

पुराना

जगह

ितनीह ले

िनमार्ण गन' र 'बःने घरह का

िनम्ती बाटो फेिर नयाँ बनाउनेह ' भिननेछौ। १३ ितमीह ले मेरो शबाथ-िदन
ु ो शबाथलाई
तोडेनौ र मेरो पिवऽ िदनमा आफूखुशी गरे नौ भने, र परमूभक
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आदरणीय ठान्यौ, र आफ्नो इच्छाअनुसार नगरी यस िदनलाई मान्यता िदयौ र
यसमा आफ्नो खुशी नगरी व्यथर्का कुरा गरे नौ भने, १४ ितमीह

परमूभ ुमा

रमाहट पाउनेछौ, र म ितमीह लाई दे शका उच्च ःथानह मा सवार गन
तुल्याउनेछु र म ितमीह लाई ितमीह का पुखार् याकूबको उ रािधकारबाट

ु ो मुखैले यसो भन्नुभएको छ।" (यशैया
भोज खुवाउने तुल्याउनेछु।' परमूभक

५८)।

आफ्ना

आराधनामा

र

उपवास

गन

िविधह

ारा

इॐाएलीह

परमेँवरका भक्त ह

भनेर दे खाइरहेका िथए। तर ितनीह को धािमर्क

केवल

भएको

िविधह पिछ ितनीह को दै िनक जीवनको रहनसहनमा ती आराधना वा िविधह
औपचािरकमाऽ

िथयो

भनेर

दे खाइरहेको

परमेँवरको व्यवःथाूित इमान्दार िथएन र ितनीह
लागेको भनेर दे खाएका िथए।

िथयो।

ितनीह

दे खावटीमामाऽ परमेँवरमा

उहाँका जनह बाट परमेँवरले के अपेक्षा गनुह
र् न्छ भनेर यशैया ५८ले

खास पिहचान गराउँछ।

त्यितमाऽ होइन। यशैया ५८:१४,१४ पढ्नुहोस्। यस अध्यायको

अन्तमा परमेँवरले साबथलाई िकन केन्ििवन्दु बनाउनुभएको छ? यशैयाले

यशैया ५८मा एउटा वाक्य ूयोग गरे का छन् जुन एउटै खालको दे िखन्छ:
"ितमीह ले जे मनलाग्यो त्यही गन", "आफ्नै बाटोमा" नजानु, ितमीह ले
आफूह लाई जे मनलाग्यो त्यही गन वा वािहयात वा व्यथर्का कुराह
छोड।

यी

बोिलह बाट

अगमवक्ताले

चेतावनी

िदइरहेका

िथए।

गनर्"

अक

ःप शब्दह मा भ े हो भने औपचािरक पूरा गनर्माऽ साबथमा परमेँवरको

ँ सम्बन्ध नभएका
आराधना नगर, आराधनाको समयमा परमेँवरको ःतुितसग
आफ्नै सोचिबचारमा नपनुर् वा िजउचाही ँ चचर्मा तर िदमाग अन्तै राखेर
आराधनाको कुनै ओिचत्य छै न भनेर यशैयाले मािनसको आित्मक जीवनको

िचरफार गरे को हामी पाउँछ । तर साबथ रमाइलो र आदरणीय हुनपु छर्। यस
ँ ह मा भ
अध्यायको बाँिक अश

खोजेको नीित यही हो िक साबथ िदन भनेको

परमेँवरको चिरऽ र उहाँको लआयको बारे मा िसक्नु, अिन त्यही चिरऽ अनुसार
ँ को समबन्धमा हाॆो िजवन मधुर, मायालु, क णामय
हामी िजएर अ सग

बनाउनु हो। साबथ पालन गन भनेर केवल हप्ताको एक िदन िनयिमत पमा

भेला भएर आराधना गनुम
र् ाऽ पुग्दै न। हामीले जे िसक्छ त्यसले हाॆो जीवनमा
ूभाव पानपछर्। हाॆा ूाथिमकताह

के हुन ् भ े िसक्ने िदन साबथ हो।
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ु न्ु छ िक भार भएको महसुस
के साबथ आउँदा तपाईँ खुशी हुनह

गनुह
र् न्ु छ? त्यस मनिःथितलाई कसरी पिरवतर्न गन? के तपाईँले साबथको
गिरमालाई आदर गनर् िसक्नुभएको छ? व्यवहािरक भएर सोच्नुहोस्।

४. सं तिु लत समय पाउन खोज्नु

परमेँवरको व्यवःथालाई येशूले आदर र समथर्न जनाउनुभएको िथयो

(म ी ५:१७,१८)। य िप, येशूले त्यसबेलाका यहू दी धमर्ग ु ह

र नेतत्ृ व

वगर्ह लाई ितनीह ले गन व्यवःथाको व्याख्या गलत भएको भनेर च ुनौित
िनितह को बारे मा येशूले िदनुभएको

िदनुभएको िथयो। व्यवःथाका िविभ

च ुनौित त धिम्कपूणर् नै िथयो। तर साबथको ःथापना केको िनिम्त गिरएको िथयो
र कसरी पालन गनुप
र् न हो भ े िनणार्यक आवाज येशूले उठाउनुहँद
ु ा त्यो

ितनीह को िनिम्त सबभन्दा ठू लो धिम्कपूणर् च ुनौित िथयो। यहू दी धमर्ःथलह मा
ूत्येक साबथ तोराह वा धमर्शा

पिढन्थ्यो र त्यसको व्याख्या गिरन्थ्यो।

िसिनगग धािमर्क िशक्षाको थलो िथयो। धमर्ग ु

फारसीह लाई व्यवःथाको बारे मा पूरै

वा शा ीह

र यहू दी पिण्डत

ान िथयो। तर आफ्ना चेलाह लाई

साबथ िदनमा िसकाउने बममा येशू ती पिण्डतह भन्दा अिघ जानुभएको िथयो।

म ी १२:१-१३ र लूका १३:१०-१७ पढ्नुहोस्। येशूले तत्कािलन

मािनसह लाई साबथको बारे मा व्यवहािरक िशक्षा के िदनुभएको िथयो र के
अिहले पिन बतर्मान पिरिःथितमा त्यो सान्दिभर्क अथार्त ् लागु हुन सक्छ र?
हे नह
र्ु ोस्,

"१

त्यस

समय

ु न्ु थ्यो। उहाँका चेलाह
जाँदैहन
ु ह

येशू

शबाथमा

अन्नका

खेतह बाट

भएर

भोकाएका िथए र अन्नका बाला िटप्दै खान

लागे। २ तर फिरसीह ले यो दे खेर उहाँलाई भने, 'हे न स्, तपाईंका चेलाह

शबाथमा जे गनुर् अनुिचत छ, त्यही गदर्छन्।' ३ तर उहाँले ितनीह लाई

भन्नुभयो, 'दाऊदले, उनी र उनका साथमा हुनेह

ितमीह ले

पढ़े का

छै नौ? ४

कसरी

उनले

भोकाउँदा के गरे थे, के

परमेँवरको

भवनिभऽ

पसेर

चढ़ाइएको रोटी खाएथे? त्यो रोटी खान न त उनलाई न उनीसँग हुनेह लाई,
तर केवल पूजाहारीह लाई माऽ उिचत िथयो। ५ अथवा के व्यवःथामा

पढ़े का छै नौ, कसरी शबाथमा पूजाहारीह ले मिन्दरमा शबाथलाई अपिवऽ

तुल्याउँछन्, र पिन िनद षी ठहिरन्छन्? ६ तर म ितमीह लाई भन्दछु ,

मिन्दरभन्दा महान् कोही यहाँ छ। ७ तर 'म बिलदान होइन, दया चाहन्छु '
भनेको अथर् के हो सो ितमीह ले जानेका भए ितमीह ले िनद षीलाई दोष

लाउनेिथएनौ। ८ िकनिक मािनसको पुऽ शबाथको ूभ ु हो।' ९ त्यहाँबाट
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िनःकेर उहाँ ितनीह को सभाघरमा जानुभयो। १० त्यहाँ एउटा हात सुकेको

मािनस िथयो। ितनीह ले येशूलाई दोष लगाउने अिभूायले उहाँलाई सोधे, 'के

शबाथमा कसै लाई िनको पानुर् उिचत छ? ' ११ उहाँले ितनीह लाई भन्नुभयो,
'ितमीह मध्ये कसै को एउटा भेड़ा छ, र शबाथमा त्यो खाल्डोमा पर्यो भने, के

ितमी त्यसलाई समातेर बािहर िनकाल्दै नौ र? १२ भेड़ाभन्दा मािनस कित बढ़ी
मूल्यवान् छ? यसै कारण शबाथमा भलो गनुर् उिचत छ।' १३ तब उहाँले त्यस
मािनसलाई भन्नुभयो, 'ितॆो हात पसार।' त्यसले हात पसार्यो, र त्यो हात अक

जःतै स े भइगयो। १४ तर फिरसीह ले बािहर गएर उहाँलाई कसरी नाश
गर भनेर उहाँको िव

मा मतो गनर् लागे।" र "१० एक शबाथ-िदन कुनै

एउटा सभाघरमा उहाँले िशक्षा िदइरहनुभएको िथयो। ११ त्यहाँ एउटी ःऽी
िथई, जसलाई अठार वषर्देिख दुबल
र् पान दुंटात्मा लागेको िथयो। त्यो कुूी
परे की िथई, र आफै पूणर्

पले सीधा हुन सिक्दनिथई। १२ येशूले त्यसलाई

दे ख्नुभयो, र बोलाएर भन्नुभयो 'ए नारी, ितमी आफ्नो दुबल
र् ताबाट मुक्त भयौ।'

१३ तब उहाँले त्यसमािथ आफ्ना हात राख्नुभयो, र त्यो तु न्तै सीधा भई र

परमेँवरको ूशं सा गनर् लागी। १४ सभाघरका शासक बोिधत भए, िकनिक

येशूले शबाथमा िनको पानुभ
र् एको िथयो, र ितनले मािनसह लाई भने, 'काम गन
छ िदन छन्। यसकारण यी छ िदनिभऽ आएर िनको होओ, शबाथ-िदनमा

होइन।' १५ तर ूभ ुले जवाफ िदनुभयो, 'कपटी हो! ितमीह मध्ये कसले

शबाथ-िदनमा गोठ र तबेलाबाट आफ्नो गो

िक गधा फुकाएर पानी खुवाउन

लै जाँदैन? १६ अॄाहामकी यो छोरी जो अठार वषर्सम्म शैतानको बन्धनमा

िथई, शबाथ-िदनमा यस बन्धनबाट त्यो मुक्त हुनपु न होइन र? १७ उहाँले यी
कुरा भन्नुभएपिछ उहाँका िवरोधीह

मिहमामय कामह मा मािनसह

सबै शमर्मा परे , तर उहाँले गनुभ
र् एका सबै

आनिन्दत भए।" (लूका १३:१०-१७)

येशूले साबथमा िबरामीह लाई िनको पानुह
र् ँद
ु ा जुन

न् को सृजना भयो

त्यसले पापको ःवभावको बारे मा मह वपूणर् अध्याित्मक िववादलाई अिघ

बढाएको िथयो। त्यितमाऽ नभएर साबथ के को िनिम्त सृजना गिरएको हो, येशू
ँ को उहाको सम्बन्ध र येशूको अिधकार कितको ठू लो िथयो
र परमेँवर िपतासग

भनेर ती यहू दी धमर्का पिण्डत र शा ीह लाई खुलेआम हाँक दे खाएर
सुनाउनुभएको िथयो।

साबथको बारे मा येशूको ःप

धारणा मकूर्स २:२७,२८मा उल्लेख

गिरएको छ "अिन ितनीह लाई उहाँले भ भ
ु यो, 'साबथ मािनसको िनिम्त

(मािनसको िहतको िनिम्त) सृजना गिरएको हो। तर साबथको िनिम्त मािनस
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सृि

भएको िथएन। त्यसकारण मािनसको पुऽ साबथको पिन ूभ ु हो।'"

( पान्तिरत)। मािनसको िहत वा फाइदाको िनिम्त साबथको सृजना भएकोले

भ े येशूले जोर गनर् चाहनुभएको

यस िदनलाई मािनसले बोझको पमा िलनुह ु

िथयो। साबथ बनाउनुहन
ु े परमेँवरको ःवभाव वा चिरऽको बारे मा िसक्ने िवशेष

अवसर िदन साबथ "बनाइएको" वा "सृि " गिरएको िथयो। यस िदनमा
परमेँवरको सृि को मूल्य र मान्यताको अनुभव गिर िसकोस् भ े परमेँवरको

चाहना िथयो।
धमर्ग ु ह

उठाउनुभएर येशूले चेलाह , यहू दी

आफ्नै िबयाकलाप ारा ूँनह

र िभडको िदमागमा धमर्शा

बाइबलको बारे मा अझ

गिहिरएर

सोच्न, ितनीह को आःथालाई िनयाल्न र साबथ सृजना गनुम
र् ा परमेँवरको

मनशाय के िथयो सो थाहा पाओस् भ े कुरा जगाउन चाहनुभएको िथयो।
कितपय

समयमा

साथबमा

यो

गनुह
र् न्ु छ,

त्यो

गनुर्

नीितकुतीह मा लाग्न सिजलो हामी ठान्छ जुन ती नीितह
सक्छ तर साबथको अन्त ती नीितह

हु

भनेर

आफै खराब नहुन

पालन गनुम
र् ाऽै होइन ब

गन परमेँवरको चिरऽको आत्म ान पाउन ती नीितह

िविभ

हामीले सेवा

माध्यम हुनपु छर्।

साबथबारे हाॆो उिचत धारणा भयो भने हाॆो िनिम्त येशूको धािमर्कताले ल्याउने

फाइदा बुझ्न सक्छ जसको आधारमा हामी उहाँमािथ भरोसा राख्न सक्छ र
उहाँको िवँवािसलो आ ाकारी हुन सक्छ ।

तपाईँ आफैले साबथलाई कसरी पालना गनुभ
र् एको छ? के यस

िदनलाई तपाईँले केवल यो गनुह
र् न्ु छ त्यो गनुह
र् ु

भनेरमाऽ मनमा राखेर िदन

िबताउनुहन्ु छ िक परमेँवरपमा िवौाम भएको अनुभव गरे र उहाँको बारे मा अझ

जा े अवसर िलने गनुभ
र् एको छ? परमेँवरले जुन अिभूायले तपाईँलाई साबथ

िदनुभएको छ त्यसलाई भारको

पमा नभएर अवसरको

आित्मक फुितर् त्यस िदनमा कसरी बढाउने?

पमा िलएर तपाईँको

५. समूदायको िनिम्त समय

ूत्येक साबथ यहू दीह को आराधना ःथल िसिनगगमा सिरक हुने बानी

बसाल्नुपछर् भनेर येशूले चेलाह लाई आफ्नै उदाहरणबाट दे खाउनुभएको िथयो।
येशूकव पुन त्थानपिछ पिन येशूका चेलाह

र अ

अनुयायीह ले त्यही

िविधलाई िनरन्तरता िदएका िथए। पुन त्थानको बारे मा छलफल गनर् िसिनगगनै

ूेिरतह को िनिम्त ूमूख ःथल भएको िथयो। साबथमा समाजका िविभ
मािनसह

िसिनगगमा आराधना गनर् भेला भएको हुनाले येशूको बारे मा िसक्ने र
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िसकाउने अवसर िमलेको िथयो। येशू िहॄू वा यहू दी मसीह हुनहु न्ु थ्यो।

मसीहको बारे मा िसिनगगमा पुरानो करारबाट ूत्येक हप्ता पिढन्थ्यो। यहू दी र
परमेँवरूित ौदा राख्ने अ ह लाई (ूेिरत १३:१६,२६) येशूको बारे मा ूचार

ूसार गनर् र गवाही िदन िसिनगग नै उ म र उपयुक्त ठाउँ भएको येशूका
चेलाह लाई लागेको िथयो।

साबर्जिनक ःथलह मा येशूका भक्तह ले उहाँको बारे मा गवाही

िदएका िथए भनेर दे हायका पदह ले हामीलाई कसरी बुझाउँछ? जब तपाईँ ती
पदह

पढ्नुहन्ु छ तब यी कुराह मा ध्यान िदनुहोस्: ितनीह

कहाँ बोिलरहे का

िथए? ितनीह ले कसलाई सम्बोधन गिररहे का िथए? ितनीह ले के बोिलरहे का

िथए? ितनीह को सम्बोधनको नितजा कःतो िथयो? हे नह
र्ु ोस्, ूेिरत १३:१३५२ "१३ पावल र ितनका साथीह

पाफोसबाट जहाज चढ़ी पामिफिलयाको

पगार्मा पुगे, र यूहन्नाचािहँ ितनीह बाट छु ि एर य शलेम फक। १४ तर
ितनीह

पगार्बाट िनःकेर िपिसिदयाको एिन्टओिखयामा आए, र शबाथमा

सभाघरिभऽ गएर बसे । १५ अब व्यवःथा र अगमवक्ताका पुःतकको पाठ
पढ़े पिछ सभाघरका शासकह ले ितनीह कहाँ यसो भनी पठाए, “ए भाइ हो,

तपाईंह िसत मािनसह का िनिम्त अतीर्को वचन केही छ भने भन्नुहोस्।” १६

तब खड़ा भएर पावलले हातले इशारा गरी भने, “हे इॐाएलका मािनस र
परमेँवरको डर मान्ने हो, सुन्नुहोस्, १७ इॐाएल जाितका परमेँवरले हाॆा

िपता-पुखार्ह लाई च ुिनकन िमौदे शमा रहँदा ितनीह लाई महान् तुल्याउनुभयो,

र

उहाँको

शिक्तशाली

बाहुलीले

ितनीह लाई

त्यस

दे शबाट

िनकाली

ल्याउनुभयो। १८ उजाड-ःथानमा ूाय: चालीस वषर्सम्म उहाँले ितनीह को

हे रचाह गनुभ
र् यो। १९ तब उहाँले कनान दे शमा सात वटा जाितलाई नाश
पारे र उनीह का दे शको अिधकार ूाय: चार सय पचास वषर्सम्म ितनीह लाई
िदनुभयो।

न्यायकतार्ह
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“यी

कुरापिछ

शमूएल

अगमवक्ताको

पालोसम्म

उहाँले

िदनुभयो। २१ त्यसपिछ ितनीह ले राजा मागे, र परमेँवरले

बेन्यामीन कुलका कीशका छोरा शाऊललाई चालीस वषर्सम्म ितनीह मािथ

राज्य

गनर्

िदनुभयो।

२२

उहाँले

ितनलाई

हटाउनुभएपिछ

दाऊदलाई

ितनीह का राजा हुन खड़ा गनुभ
र् यो। उनको िवषयमा परमेँवरले गवाही िदएर

भन्नुभयो, ‘मैले ियशैको छोरो दाऊदलाई मेरो

दयअनुसारको मान्छे पाए,ँ जसले

मेरा सबै इच्छा पूरा गनछ।’ २३ “यही मािनसको भावी सन्तानबाट, उहाँको

ूित ाबमोिजम, परमेँवरले

इॐाएलको

लािग

एक

मुिक्तदाता, येशूलाई

ल्याउनुभयो। २४ उहाँ आउनभन्दा अिघ यूहन्नाले इॐाएलका सबै मािनसलाई
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पँचा ापका बिप्तःमाको ूचार गरे का िथए। २५ यूहन्नाले आफ्नो कायर्

समाप्त गनर् लाग्दा भनेका िथए, ‘ितमीह

ँ
के ठान्छौ, म को हुँ? म ऊ होइन।

तर मपिछ एक जना आउनुहन
ु ेछ, जसका खु ाका जु ासम्म पिन फुकाल्ने

ँ ’ २६ “ए, अॄाहामका वंशको सन्तान, र ितमीह मध्ये
लायकको म छै न।

परमेँवरको डर मान्ने ए भाइ हो, हामीकहाँ नै यो मुिक्तको सन्दे श पठाइएको
छ। २७ िकनभने य शलेमका बािसन्दा र ितनीह का शासकह ले उहाँलाई
निचनेर र हरे क शबाथमा पिढ़ने अगमवक्ताका वचनह

नबुझेर उहाँलाई

दण्डको आ ा िदई ती वचन पूरा गरे । २८ ज्यानसजायको केही कारण नपाए

तापिन ितनीह ले उहाँलाई मानुप
र् छर् भनी िपलातससँग िबन्ती गरे , २९ र उहाँको

िवषयमा लेिखएका सबै कुरा ितनीह ले पूरा गरे पिछ ितनीह ले उहाँलाई
काठबाट झारे र िचहानमा राखे। ३० तर परमेँवरले उहाँलाई मृतकबाट

जीिवत पानुभ
र् यो। ३१ आफूसँग गालीलबाट य शलेममा आउनेह कहाँ उहाँ

धेरै िदनसम्म दे खा पिररहनुभयो, र उनीह

अिहले जनतामा उहाँका साक्षी

छँदैछन्। ३२ “परमेँवरले िपता-पुखार्लाई गनुभ
र् एको त्यो ूित ाको सुसमाचार
हामी तपाईंह कहाँ ल्याउँछ । ३३ अथार्त,् कसरी परमेँवरले येशूलाई जीिवत

पारी उठाएर त्यो कुरो हामी, ितनीह का सन्तानका िनिम्त पूरा गिरिदनुभयो,
जःतो दोॐो भजनमा पिन लेिखएको छ, ‘ितमी मेरा पुऽ हौ, आजको िदन मैले

ितमीलाई जन्माएको छु ।’ ३४ उहाँले भींटलाई किहले नस ने गरी मृतकबाट

जीिवत पानुभ
र् एको िवषयमा चािहँ यसो भन्नुभएको छ,

‘म ितमीह लाई

दाऊदलाई िदएका पिवऽ र अटल आशीवार्द िदनेछु।’ ३५ िकनिक अक

ठाउँमा पिन यसो भिनएको छ, ‘तपाईंले आफ्ना पिवऽ जनको शरीर स न

िदनुहन
ु ेछैन।’ ३६ “िकनिक उनको आफ्नै पुःतामा परमेँवरको उ ेँयअनुसार
सेवा गरे र मरे पिछ उनका िपता-पुखार्ह सँग दाऊद गािडए, र उनको शरीर

सड़े र गयो। ३७ तर जसलाई परमेँवरले मृतकबाट जीिवत पानुभ
र् यो उहाँको
शरीरचािहँ सड़े न।

३८ “यसकारण भाइ हो, तपाईंह लाई थाहा होस्, िक यी नै

मािनस ारा पाप-क्षमा हुन्छ भन्ने घोषणा तपाईंह लाई गिरएको छ। ३९

तपाईं िवँवास गनह

हरे कले उहाँ ारा नै सब कुराबाट छु टकारा पाउनुभएको

छ, जुन छु टकारा मोशाको व्यवःथा ारा तपाईंह का िनिम्त सम्भव िथएन।

४० यसकारण होिशयार रहनुहोस्, नऽता अगमवक्ताह का पुःतकमा भिनएका

यी कुरा तपाईंह मािथ आइपनछन्: ४१ ‘हे िनन्दा गन हो, हे र र आँचयर् मान,
अिन नंट भइजाओ, िकनिक ितमीह को समयमा म एउटा काम गछु र्, यःतो
काम जसको िवषयमा कसै ले बयान गिरिदए पिन ितमीह ले किहल्यै िवँवास
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गनछै नौ’।” ४२ पावल र बारनाबास सभाघरबाट िनःकेर जान लाग्दा आउँदो

शबाथमा पिन यी कुरा सुनाइदे ऊन् भनी मािनसह ले ितनीह लाई िबन्ती गरे ।

४३ सभा िवसजर्न भएपिछ धेरै यहू दीह

बारनाबासको

पिछ

लागे, र

र यहू दी मत मान्ने भक्तह
उनीह सँग

ितनीह ले

बोल्दै

पावल र

उनीह लाई

परमेँवरको अनुमहमा रिहरहनू भनी आमह गरे । ४४ अक शबाथमा झण्डै

सम्पूणर् सहर परमेँवरको वचन सुन्नलाई उल्टे र आयो। ४५ भीड़लाई दे ख्दा,
यहू दीह

डाहले भिरए र पावलले भनेका कुराको खण्डन गरे , र ितनको िनन्दा

गरे । ४६ तर पावल र बारनाबासले साहस गरे र भने, “परमेँवरको वचन

सवर्ूथम तपाईंह लाई नै सुनाउनु आवँयक िथयो। तपाईंह ले यसलाई
इन्कार गरी आफैलाई अनन्त जीवनको अयोग्य ठहराउनुभएकोले हामी अब

अन्यजाितह कहाँ

िदनुभएको छ,

अन्यजाितह का

जानेछ ।

४७

िकनिक

ूभ ुले

हामीलाई

यःतो

आ ा

‘पृथ्वीको पल्लो छे उसम्म मुिक्त पुर्याउन मैले ितमीलाई
िनिम्त

ज्योित

अन्यजाितह ले यी कुरा सुने, ितनीह

हुन

िनयुक्त

गरे को

छु ’।”

४८

जब

जितले िवँवास गरे ।

४९

खुशी भए, र परमेँवरको वचनको ूशं सा

गरे , र अनन्त जीवनको लािग िनयुक्त भएकाह

ूभ ुको वचन सबै इलाकाभिर फैिलयो। ५० तर पावल र बारनाबासका िव

यहू दीह ले भक्त र ूितिंठत ःऽीह

र सहरका मुख्य-मुख्य मािनसह लाई

उक्साए, र उनीह लाई आफ्नो साँधिसमाना बािहर कटाइिदए। ५१ तर
उनीह चािहँ

आफ्ना

खु ाको

आइकोिनयनमा आए। ५२ चेलाह

धुलो

ितनीह का

िव

मा

टकटक्याएर,

आनन्द र पिवऽ आत्माले पिरपूणर् भए।",

ूेिरत १६:१३-१५ "१३ अब शबाथमा सहरको ढोकाबाट बािहर नदी

िकनारमा गय , िकनिक त्यहाँ ूाथर्ना गन ठाउँ छ भनी हामीले अनुमान

लगाएका िथय , र त्यहाँ हामी बःय र जम्मा भएका ःऽीह सँग बातिचत गनर्
लाग्य । १४ अिन िथआटीरा सहरकी िनवासी, बैजनी वःऽको व्यापार गन

िलिडया नाउँकी एउटी ईँवरभक्त ःऽीले हाॆा वचन सुिनन्। पावलले बोलेका
कुरा ध्यानसँग सुनून ् भनेर ूभ ुले ितनको

दय खोिलिदनुभयो। १५ जब ितनी

र ितनका घरका सबैको बिप्तःमा भयो, तब ितनले हामीलाई िबन्ती गिरन्, “यिद

तपाईंह ले मलाई ूभ ुकी िवँवासीनी ठान्नुहन्ु छ भने मेरो घरमा आएर

बःनुहोस्।” र ितनले हामीलाई कर लगाइन्।", ूेिरत १७:१-९"१ पावल र

िसलास अिम्फपोिलस र अपोल्लोिनयाको बाटो भएर थेसलोिनकेमा आए। त्यहाँ
यहू दीह को

एउटा

सभाघर

िथयो।

२

पावल

आफ्नो

आदतअनुसार

ितनीह कहाँ िभऽ गए, र तीन सातासम्म धमर्शाःऽबाट ितनीह सँग बहस
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गदरहे । ३ “भींटलाई अवँय दु:ख भोग्नु र मृतकबाट जीिवत हुनपु थ्य , र यी

ु न्ु छ”
नै येशू, जसको सुसमाचार म तपाईंह लाई सुनाउँछु, उहाँ नै भींट हुनह
भन्ने कुराको अथर् खोिलकन ितनले ूमािणत गिरिदए। ४ ितनीह मध्ये कित
जना िवँवास गरे र पावल र िसलासतफर् लागे। ठू लो सं ख्यामा ईँवरभक्त
मीकह

र कितपय ूमुख मिहलाह

पिन लागेका िथए।

५ तर डाहले

भिरएर यहू दीह ले बजारका बदमाशह लाई जम्मा गरी हू ल उठाएर सहरमा

खै लाबैला मच्चाउन लाए, अिन यासोनको घरमा हमला गरे र पावल र

िसलासलाई जनताको सामुन्ने ल्याउन खोजे। ६ ितनीह लाई फेला पानर्
नसक्दा, उनीह ले यासोन र कुनै-कुनै भाइह लाई सहरका शासकह कहाँ
यसो भनेर कराउँदै िघःःयाएर ल्याए, “सं सारलाई उलटपुलट पान यी मािनसह

यहाँ पिन आइपुगेका छन्। ७ ितनीह

ितनीह

िव

यासोनका पाहुना भएका छन्, र

सबैले येशू भन्ने एक जना अक राजा छन् भनेर कैसरका हुकुमको

काम गदर्छन्।” ८ यो कुरा सुनेर मािनसह

र सहरका शासकह

आि ए। ९ उनीह ले यासोन र ितनका साथमा भएका बाँकी मािनसह सँग

धरौटी िलएर ितनीह लाई छोिडिदए।" र ूेिरत १८:१-४ "१ त्यसपिछ ितनी

एथेन्सबाट िबदा भएर कोिरन्थमा गए। २ ितनले पोन्टस-िनवासी अिकलास

नाउँ भएका एक जना यहू दीलाई भेटे। ितनी आफ्नी पत्नी िूिःकलासँग

इटािलयाबाट आएका िथए, िकनिक सॆा

क्लौिडयसले सबै यहू दीह लाई

रोमबाट िनिःकजाने आ ा िदएका िथए। पावल उनीह लाई भे न गए। ३

एकै पेशाका हुनाले ितनी पिन उनीह सँगै बसे, र काम गरे । िकनिक

उनीह को पेशा पाल बनाउने िथयो। ४ हरे क शबाथमा ितनी सभाघरमा बहस

गथ, र यहू दी र मीकह लाई बुझाउने ूयत्न गथ।"

जब ूेिरतह ले गवाही िदए तब त्यसमा ितनीह को व्यिक्तगत गवाही

पिन िथए र बाइबलबाट पिन येशूको बारे मा िसकाइएका वचनह

औल्याएका

िथए। ूेिरत १३मा पावलले इॐाएलको इितहासलाई "हाॆा पूखार्ह " (ूेिरत
१३:१७) भनेर ितनीह को इिजप्टमा गरे को बसोबासदे िखको बृतान्त सुनाएका

िथए। म भूिममा ४० वषर्सम्मको याऽा, कनान दे शमा आफ्ना भूिम अिधकारमा

िलएका, न्यायकतार्ह को ूशासन, राजाह
सुनाएका

िथए

भने

आफ्नो

पिरपक्वतिरकाले अन्त गरे का िथए।

सम्बोधन

र दाउदसम्मको बृतान्त पावलले
येशूको

जीवनलाई

ँ
औल्याएर

धमर्शा कै मुतािवक आफूले बुझक
े ा कुरा र व्यिक्तगत पमा अनुभव

गरे का कुराह

कसरी ठीक िथए भनेर पावल र अ ले दे खाएका िथए।
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सुसमाचारको सन्दै श ितनीह ले ौोताह लाई सुनाइए, ितनीह ले तकर्, िववाद र

छलफल गरे । आफ्नो िशक्षादीक्षमा र छलफल गदार् आफ्नो व्यिक्तगत गवाही र
धमर्शा को

ान िमलाएर ूःतुत गनुर् अत्यन्तै ूभावकारी हुन्छ। कितपय

धािमर्क अगुवा वा गु ह

ूेिरतह दे खी डाही भएका िथए िकनिक ितनीह ले

बोल्दा यःतो तकर् गरे र जोशसाथ बोल्दथे िक कितपय यहू दी र अयहू दीह मािथ
ितनीह को बिलयो ूभाव भएको ती धमर्ग ु ह ले दे खेका िथए।

सेभेन्थ-डे एडभेिन्टःट चचर्को पिन बिलयो इितहास छ। गवाही र

बाइबललाई व्याख्या गरे र ूचार गनर् र िसकाउन, सुनाउन जोर गदर्छ।

यथाथर्मा साबथ ःकूल अध्ययनको समय, ूवचन र साबथमा गिरने अ

सभाह ले सेभेन्थ-डे एडभेिन्टःटको आराधनामा बिलयो औपचािरक आध्याित्मक
िशक्षा सं चालन हुन्छ भनेर दे खाइरहेको छ। िवँवासीह ले हप्ताभिर वा

साबथमा जे जे कायर्बमह

हुन्छ त्यसले िवँवासीह को बीचमा आित्मयता

बाँिडन्छ। खास गरे र साबथमै धमर्शा

बाइबलको अध्ययन, व्यिक्तगत गवाही

र आराधना गन िविधले ूत्येक िवँवासीलाई आित्मक शैिक्षक अनुभव िदलाउनु
ज री छ।

उपसं हार:

थप जानकारी: एलेन जी

२८१-२८९को "द साबथ।"

ाइट ारा िलिखत द िडजाएर अभ एजेजको पृ.

"यहू दीह लाई परमेँवरले सुम्पनु भएको साबथले जःतो ितनीह

अ

फरक छ भ े कुनै िविध वा सं ःथामा दे खाइएको

रा का मािनसह भन्दा पूरै

िथएन। साबथलाई पालन गन ढाँचामा ितनीह

उहाँका आराधकह
आफूह

दे खाओस् भ े परमेँवरको योजना िथयो। ितनीह

हुन ् भ े

ू ाबाट
मुितर्पज

ँ सम्पकर् भएको छ भनेर िचनारी गराउन साबथ
अलिगएको र सत्य परमेँवरसग

िदइएको िथयो। तर साबथलाई पिवऽ राख्न मािनसह पिन पिवऽ हुनपु छर्।
िवँवास ारा

ितनीह

येशू

भी को

धािमर्कताको

सहभािग

हुनैपछर्।

जब

इॐाएलीह लाई परमेँवरले "साबथ िदनको याद राख्नु र यसलाई पिवऽ राख्नु"
भ े आदे श िदनुभएको िथयो तब परमेँवरले यो पिन थप्नुभएको िथयो "ितमीह

मेरो िनिम्त पिवऽ जनह

हुन"ु ूःथान २०:८, २२:३१। इॐाएलीह को

पिवऽ जीवन ारा साबथ पालन गिरयो भनेमाऽै ितनीह
सच्चा र सही उपासकह

जीिवत परमेँवरको

हुन ् भनेर दे खाउन सिकन्थ्यो।"-एलेन जी

िडजाएर अभ एजेज,् पृ. २८३बाट

पान्तिरत।
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ाइट, द

"तब भी

ँ हामीलाई पिवऽ बनाउने शिक्त छ भनेर साबथको
येशूसग

ूितकले दे खाउँदछ।...उहाँको शु

गन शिक्त दे खाउन सबैलाई साबथ िदइएको

छ। येशू भी को तफर्बाट सबै जना परमेँवरको इॐाएलको भाग हो भनेर
दे खाउने िचनारी नै साबथ हो।"-एलेन जी
२८८,२८९बाट

िचन्तनमनन:

अ.

पान्तिरत।

ाइट, द िडजाएर अभ एजेज,् पृ.

कितपय समयमा सेभेन्थ-डे एडभेिन्टःटह

साबथमा के गनुर्

उपयुक्त छ वा छै न भनेर सोचेर समय िबताउँछन्। साबथ

पालन गनर् यस
केही ूँनह

अध्यायमा छलफल गरे र केिन्ित भएका

बनाउनुहोस् जसले गदार् साबथ भनेको शैिक्षक

अनुभवको िनिम्त िदएको हो भ े जोरलाई आभास् िदन्छ।

एउटा उदाहरणमा: "साबथमा म के गछु र् जसले गदार् मैले

परमेँवरको
आ.

सक्छु ?

चिरऽको

मािथ एलेन जी

अझ

बिढ

जानकारी

पाउन

ाइटले व्यक्त गनुभ
र् एको कथनह मा ध्यान

िदनुहोस्। एडभेिन्टःटह

ितनीह

बारे

रहे को समाजमा साबथ पालन गन

िभ ै छन भनेरमाऽ औपचािरक पमा दे खाउने

होइन भनेर ती कथनह ले िसकाउँदछ।

ितनीह

"येशूको

धािमर्कतामा सहभागी भएको छ वा उहाँको धािमर्कता छ" र

ितनीह लाई
इ.

"पिवऽ" पािरएको छ भनेर कसरी दे खाउने?

ती दुई तत्वह सँग साबथको सम्बन्ध के छ?

तपाईँको आफ्नै जीवनमा साबथ िदनमा आित्मक जीवनलाई

अझ कसरी मजबुत बनाउन सक्नुहन्ु छ? वषर्भिर साबथ
पालन गरे र परमेँवरसँगको सम्बन्ध मजबुत पानर् तपाईँले

तीन वटा लआयह
हुन सक्नुहन्ु छ।

िनधार्रण गनुह
र् ोस् जसमा तपाईँ केिन्ित
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कथा १२
माया गनर् िसक्दै

अन्जिलना िस,ँ २५, भारत
जब १४ वषर्की िथइन् अन्जिलनाले पाःटरह लाई मन नपन िनधो

गरे की िथइन्। त्यही वषर् उनको आमा िबरामी पिरन् र उनलाई टाढाको

एउटा अःपतालमा लिगयो। उनलाई मृगौला र िप ठै लीको रोगले सताएको
िथयो। बुबाचाही ँ आमासँगै अःपतालमा ःयाहार गनर् त्यही ँ बसे। घरमा

अन्जिलना र उनको दस वषर्को भाइ रोशन िथए। ितनीह को घर गोरखपुरमा
िथयो। ितनीह

आफै ःकूलमा गए र िछमेकीह ले ितनीह लाई खाना

ख्वाए। अिन केही समयपिछ अन्जिलनालाई जिन्डस भयो र निजकैको
अःपतालमा भनार् गिरयो। उनी एक्लै भएको महसुस गिरन्। टाढा अःपतालमा

रहे को अःपतालमा उपचार गिररहे की आफ्नी आमालाई उनले सिम्झन्। हरे क
आइतबार आफ्नो पिरवार चचर् गएको उनले सिम्झन्। उनलाई भेट्न कोही
आउन् भ े उनको चाहना िथयो। "ूभ ु, मलाई भेट्न कोही आओस्" भनेर

उनले ूाथार्ना गिरन्। उनले त्यो ूाथर्ना हरे क िदन गिरन्, तर उलाई भेट्न

कोही पिन आएन। दश िदनपिछ उनको बुबा र आमा अःपतालमा उनलाई
भेट्न

आए।

आमा

िबमारबाट

अन्जिलनालाई घरमा लगे। आफ्नो

िनको

भइसकेकी

िथइन्।

बाबुआमाले

आमालाई पिन कसै ले भेट्न नआएको अन्जिलनाले िछ ै थाहा पाइन्।

चचर्बाट उनलाई भेट्न कोही पिन आएन न त पाःटर नै। उनी िनराश भइन्
र उनलाई िरस उ

ो। चचर्मा फेिर किहल्यै नजाने उनले िनणर्य गिरन्।

पाःटरलाई किहल्यै पिन िवँवास नगन उनले स ल्प गिरन्। जब कसै ले
उनलाई पाःटर भ े शब्द िनकालेपिन उनको

दयमा भएको गिहरो िरस

जाग्दथ्यो।

धेरै वषर्पिछ उनको फुपुले उनलाई फोन गिरन्। "के ितमीलाई थाहा

छ हाॆो सहरमा एउटा चचर् छ जसको नाउँ सेभेन्थ-डे एडेभेिन्टःट हो। यस
ु न्ु छ। उनी हाॆो घरमा भेटघाट गनर् आए।
चचर्मा भखर्रको युवा पाःटर हुनह
हाॆो घरमा आउनु र उनलाई भेट्नु" काकीले भिनन्। तर अन्जिलनाले

पाःटरलाई भेट्न चाहे नन् र भिनन् "अहँ, म कुनै पिन पाःटरलाई भेट्न

चाहँिदनन" अन्जिलनाले जवाफ िदइन्। फुपुले केही िदनपिछ अन्जिलनालाई
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फेिर बोलाइन् र पाःटरलाई भेट्न बोलाइन्। "म कुनै पाःटरलाई भेट्न

चाहँिदन र कुनै पिन चचर्मा जान चाह " अन्जिलनाले िढपी गरे र भिनन्।

केही समयपिछ फुपुले फेिर फोन गिरन्। यसबेला दु:खद समाचार

उनले िदएकी िथइन्। उनको ौीमानको मृत्यु भयो र आफ्ना पिरवारका
सदःयह लाई

अन्त्यःटीमा

सहभागी

हुन

बोलाइन्।

उनले

एडभेिन्टःट

पाःटरलाई उनको फुपाजुको दे हान्त भएको सूचना िदन र पिरवारसँग ूाथर्ना

गनर् बोलाउनु भनेर अन्जिलनालाई अर्हाइन्। अन्जिलनाले पाःटर ूिदप िसँलाई
बोलाइन्। बाइबल पढे र पिरवारलाई सान्त्वना िदँदै पाःटरले ूाथर्ना गरे ।
अन्जिलनाकी आमाले पाःटरलाई मन पराइन् र आफ्नो घरमा आउन अनुरोध

गिरन्। जब पाःटर ूिदप अन्जिलनाको घरमा आए तब आमाले धेरै ूँनह
उनलाई गिरन्। ितनीह

पाःटरसँग तीन घन्टा समय िबताए। ूाथर्ना गरे पिछ

पाःटरलाई भोिलपल्ट पिन आउन ितनीह ले आमह गरे । अिन पाःटरले
साबथमा पिरवारलाई चचर्मा आउन अनुरोध गरे । अक साबथमा बुबा, आमा
र रोशन चचर्मा गए। अ

चचर्भन्दा त्यो चचर् केही फरक भएको ितनीह ले

महसुस गरे । अिन ितनीह ले बाइबल अध्ययन गनर् अनुरोध गरे । तीन

मिहनापिछ तीनै जना एडभेिन्टःट चचर्मा बिप्तःमा िलए। तर अन्जिलनाले

ितनीह सँग सिरक हुन अःवीकार गिरन्। बिप्तःमा पिछ पिन अन्जिलनाका
बुबाआमालाई ूत्येक हप्ता बाइबल िसकाउन पाःटर आए। जब उनी घरमा

आउँथे तब अन्जिलना अक कोठामा गएर बःथी। पाःटर गएपिछमाऽ उनी

बािहर िनःकन्थी। उनले आफ्नो कोठाको ढोका बन्द गरे पिन कोठा बािहर
ितनीह

छलफल गरे को र ूाथर्ना गरे को उनले सुिन्थन्। अठार मिहनापिछ

अन्जिलनाले आमालाई चिकत पान गरे र भिनन् "पाःटरलाई बोलाउनुहोस्। म
पिन बाइबल अध्ययन गनर् चाहन्छु ।" उनको कुरा सुनेर सबै जना छक्क

परे । "यो कसरी भयो? हामीले त्यसै को िनिम्त अठार मिहनासम्म ूाथर्ना गद
िथय ," आमाले भिनन्। जब पाःटर आए तब अन्जिलनाले ठ ा गरे को जःतो
भयो तै पिन उनले उनलाई बाइबल िसकाए। सन् २०१७मा अन्जिलनाले

आफ्नो

दय येशूलाई सुिम्पन्। बिप्तःमा िलएको केही मिहनापिछ अन्जिलनाले

बाबुआमालाई झन छक्क पन गरे र अनुरोध गिरन्, "म त्यस एडभेिन्टःट

पाःटरसँग िववाह गनर् चाहन्छु । म पाःटरको ौीमती हुन चाहन्छु ।" अब

पाःटरले के भन्ला भनेर बाबुआमालाई िचन्ता लाग्न थाल्यो। ितनीह लाई

थाहा िथएन िक पाःटर ूिदपले तीन वषर्सम्म सुहाउँदो ौीमतीको िनिम्त ूाथर्ना
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गिररहे का िथए। अन्जिलना उनको ौीमती हुनेछ भ े उनले किहल्यै पिन
सोचेका िथएनन्। जब अन्जिलनाका बाबुआमाले पाःटरसँग उनको ूःताब राखे

तब उनले अःवीकार गनर् सकेन। "उनलाई मेरी ौीमती बनाउन म खुशीसाथ

ःवीकार गछु र्" भनेर हँिसलो भएर पाःटरले जवाफ िदए। अक्टोबर २०१८मा
ूिदप र अन्जिलनाको िबवाह भयो। अन्जिलना नसर्को काम गिछर्न ् र उनको
ौीमान

पाःटर

भएको

गोरखपुर

चचर्मा

उनी

िडकनेस

िछन्।

अ

मािनसह लाई येशूितर ल्याउन पाउँदा उनी धेरै हिषर्त भइन्। उनको जीवनमा

पिरवतर्न आएको दे खेर पाँच जना आफन्त र साथीह ले बिप्तःमा िलए।
"अब मैले महसुस गर िक पाःटरह

पाःटरह लाई

माया

गछु र्

िवशेष

गरे र

मेरो

्
असल मािनस हुन।
म
ौीमानलाई"

अन्जिलनाले यस लेखकलाई सुनाइन्।

मुःकुराउँदै

अन्जिलनाले एडभेिन्टःट िशक्षालाई पिन मन परे को िथयो। ितनी
एडभेिन्टःट भएपिछ आफ्नो सहरको निजक रहे को बारानासीको सेभेन्थ-डे

एडभेिन्टःट

ःकूलमा

के

छ

भनेर

हे न र्

गइन्।

त्यस

ःकूलमा

बालबािलकाह लाई बाइबल िसकाइरहे को ितनले दे िखन्। त्यसदे िख उनी

अत्यन्तै

ूभािवत

भइन्।

आफ्ना

आफन्तह लाई

पिन

ितनीह का

छोराछोरीह लाई एडभेिन्टःट आवािसय ःकूलमा भनार् गनर् आमह गिरन्।

अिहले सम्म उनले छ जना बालबािलकालाई ःकूलमा भनार् गनर् ल्याएकी
िछन्।

-लेखक, आन्द्र्यु मेकचेःनी
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