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परमे वरलाई िव वासघात
गरे र यािगएका मािनसह

यस अध्यायका मूल पदह : नहेम्याह १३:१-९, व्यवःथा २३:३-६, नहेम्याह

१३:१०-१४, गन्ती १८:२१-२४,नहेम्याह १३:१५-२२ र यूह ा ५:५-१६।

यस अध्यायको मूल सार पद: "अिन शबाथ-िदन पिवऽ राख्न भनी मैले ती

लेवीह लाई ितनीह ले आफूलाई शु

गरी मूल ढोकामा पहरा िदनू भन्ने आ ा

गर। हे मेरा परमेँवर, यो पिन मेरो िनिम्त सम्झना रहोस्, र तपाईंको महान्
ूेममा आफ्नो कृपा ममािथ रहोस्।" (नहेम्याह १३:२२)।

नहे म्याह १२ र १३ अध्यायको अन्तितर हे दार् नहे म्याह बेिबलोनमा

फकका िथए। कित समयसम्म उनी बेिबलोनमा रहे का िथए भ े कुरा

हामीलाई थाहा छै न। लगभग ई.पू. ४३०-४२५ितर होला। जब उनी
य शलेममा फकर आए तब कितपय यहू दीह ले परमेँवरलाई िवँवासघात
गरे र

उहाँलाई

त्यागेका

िथए।

य शलेमको

पखार्लको

िनमार्ण

भएपिछ

ितनीह ले परमेँवरसँग यी करार बाँधेका िथए अथार्त ् सम्झौता गरे का िथए:
पिहलो, मूितर्पूजा गन जाितह बाट अन्तर िववाह नगन, दोॐो, साबथलाई

होिशयारी र ौ ापूवक
र् पालन गन र परमेँवरको मिन्दरलाई रे खदे ख गन र
व्यिक्तगत दशांश र भेटीबाट त्यस मिन्दरलाई सम्हाली राख्ने (नहे म्याह १०)।
तर समय िबत्दै जादा ितनीह ले ती ितनवटै ूित ालाई लत्याएका िथए।
जब नहे म्याह फकर आए तब परमेँवरूितको भिक्त र आराधनामा

सुःतता, िसिथलता र उदािसनता आएको उनले भे ाए। मािनसह ले दशांश र
भेटीह

िदन छोडेका िथए, मिन्दरका कोठाह

अक कामका लािग ूयोग

गिरएका िथए, साबथलाई उिचत पमा पालन गनर् छाडेका िथए र आफ्ना

िछमेकी दे शका मािनसह सँग अन्तजार्तीय िववाहवारी गरे का िथए। अझ नराॆो
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र दु:खलाग्दो कुरा त जुन नेतत्ृ वमा उनले ितनीह लाई छाडेका िथए ितनीह

नै इॐाएलीह को परमेँवरसँगको सम्बन्धलाई तल्लोःतरसम्म झानर् अमसर

भएका िथए। कितपय कुराह मा नकारात्मक पिरवतर्न आएकोमा नहे म्याह
ँ ा
अित िबचिलत भएका िथए। फेिर उनको इच्छा िवपरीत जे भयो त्यसमा आख

िचिम्लएर बःनुको स ा परमेँवरको मिहमाको िनिम्त उनले कदम चाले।
१. मिन्दरका ॅ

अगुवाह

परमेँवरूितको िवँवासमा अिडग भएर बःने र उहाँको करारमा

चोखो भएर बःने इॐाएलीह को ूितव तालाई िबदे शी जाित आमोनी र

मोआबह ले मूितर्पूजा िभत्र्याएर वा इॐाएलीह ले आउन िदएर आःथाको

अिःमतालाई ूदुिषत पारे कोले नहे म्याह िचिन्तत भएको कुरा नहे म्याह १३:१३ले बताउँछ। परमेँवरलाई िवँवास गन

िविभ

दे श, वणर् वा जाितका

मािनसह लाई धपाउन ती पदह ले भन्दै नन् तर मूितर्पूजाका िविभ
सं ःकारह लाई िभत्र्याएकोले र अ

अशोभनीय

कारणले पिन सहरबाट अम्मोनी र

मोआबी जाितलाई िनकाल्न आ ान गिरएको िथयो भिन ती पदह ले दे खाउँछ।

यही सन्दभर्मा व्यवःथा २३:३-६ले भन्छ "३ अम्मोनी वा मोआबी परमूभ ुको

सभामा पःन पाउनेछैन। दश पुःतासम्म उनीह को कोही पिन सन्तान

ु ो सभामा पःन पाउनेछैन। ४ िकनभने ितमीह
परमूभक

िमौबाट आउँदा

भोजन र पानी िदएर उनीह ले ितमीह लाई ःवागत गरे नन्। उनीह ले
अराम-नाहारै मको पतोरमा बःने बओरका छोरा बालामलाई ितमीह लाई
सराप्न भनी पैसा िदएर बोलाए। ५ तापिन परमूभ ु ितमीह का परमेँवरले

बालामको कुरा सुन्नुभएन, तर उहाँले त्यो सरापलाई आिशष्मा पिरवतर्न

गनुभ
र् यो, िकनभने उहाँले ितमीह लाई माया गनुह
र् न्ु छ। ६ ितमीह ले बाँच ुञ्जेल
अम्मोनी र मोआबीह सँग िमऽताको सिन्ध नबनाउनू।"

एल्यािशब र तोिबया को िथए र ितनीह ले के अःवीकायर् कामह

गरे का िथए? हेनहर्ु ोस नहेम्याह १३:१-८ १ त्यस िदन जनताको सामुन्ने

मोशाको पुःतक पढ़े को बेलामा यःतो कुरा लेिखएको भे ाइयो, िक कुनै पिन
अम्मोनी अथवा मोआबी परमेँवरको सभामा किहल्यै पःन पाउनेछैन। २

िकनभने उनीह

रोटी र पानी िलएर इॐाएलीह िसत भेट गनर् आएनन्, तर

ितनीह लाई सराप िदन बालामलाई ज्यालामा बोलाएका िथए। तापिन हाॆा
परमेँवरले

त्यस सरापलाई आिशष्मा पिरवतर्न गिरिदनुभएको िथयो। ३
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मािनसह ले त्यो व्यवःथा सुनरे सबै पराई वंशका सन्तानलाई इॐाएलबाट
ु न्दा पिहले नै पूजाहारी एल्यासीब हाॆा परमेँवरका
अलग गराए। ४ यो हुनभ
ँ घिनंठ
भवनको भण्डारका अिधकारी िनयुक्त भएका िथए। ितनको तोिबयासग

सम्बन्ध िथयो। ५ ितनले उनलाई पिहले अन्नबिल, धू पह , मिन्दरका भाँड़ाह
अिन लेवीह , गवैयाह

नयाँ दाखम

र

ारपालह का िनिम्त तोिकएका अन्नको दश अंश,

र तेल तथा पूजाहारीह का िनिम्त दान राख्ने एउटा ठू लो कोठा

िदएका िथए। ६ तर यी सबै भइरहेको बेला मचािहँ य शलेममा िथइन,ँ िकनभने

ँ केही
बेिबलोनका राजा अतार्साःतको ब ीस वषर्मा म राजाकहाँ फकको िथए।
समयपिछ

य शलेममा

फिकर्जानलाई

मैले

उहाँको

अनुमित

माग, ७

र

य शलेममा फकर ्। त्यसपिछ तोिबयाको िनिम्त परमूभ ुको भवनका चोकह मा

ँ " यही
एउटा कोठा िदएर एल्यासीबले गरे को खराब कुरो मैले थाहा पाए।
सन्दभर्मा दे हायका पदह

पिन हेनह
र्ु ोस् नहेम्याह २:१०, १७-२० "१० तर

इॐाएलको भलो चाहने कुनै एक जना मािनस आएको छ भन्ने कुरा जब होरोनी

सन्बलत र अम्मोनी अिधकृत तोिबयाले सुने तब उनीह

सा॑ै अूसन्न

भए।...१७ त्यसपिछ मैले ितनीह लाई (इॐाएलीह लाई) भन, 'ितमीह

दुदर्शा जान्दछौ। य शलेम उजाड़ भएको छ। त्यसका मूल ढोकाह

हाॆो

आगोले

भःम भएका छन्। आओ, हामी य शलेमको पखार्लको पुनिनर्मार्ण गरे र हाॆो

िनन्दा हटाऔ ं। १८ परमेँवरको कृपालु हात कसरी ममािथ परे को िथयो, र

ँ ितनीह ले
राजाले मलाई के भन्नुभएको िथयो, सो मैले ितनीह लाई बताइिदए।

जवाफ िदए, 'हामी पुनिनर्मार्णको काम सु

गर ।' यसैले ितनीह ले उत्साहपूवक
र्

यो असल काम सु

गरे । १९ तर होरोनी सन्बलत र अम्मोनी अिधकृत तोिबया

गनर् लागे, 'ितमीह

के गिररहेछौ? के यो राजाको िव

र अरबी गेशम
े ले यो कुरा सुनरे हामीलाई यसो भनेर िखसी गद हाॆो िगल्ला
मा गरे को िविोह होइन

र? २० तर मैले उनीह लाई यो जवाफ िदए,ँ 'ःवगर्का परमेँवरले हामीलाई

सफल तुल्याउनुहन
े । हामी उहाँका दासह
ु छ

पुनिनर्मार्णको काम सु

गदछ ।

तर य शलेममा ितमीह को केही भाग, दाबी वा परम्पराको अिधकार छै न।'",

नहेम्याह ३:१ "ूधान पूजाहारी एल्यासीब र ितनका स ी-पूजाहारीह ले काम
सु

गरे र भेड़ा ढोकाको पुनिनर्मार्ण गरे । ितनीह ले त्यसका ढोकाह

खड़ा

गरे । ितनीह ले यो काम सयको बुजार् र हननेलको बुजार्सम्मै सके र त्यसलाई

अपर्ण गरे ।", नहेम्याह १२:१०,२२ "१० येशूअ योयाकीमका िपता िथए।

योयाकीम एल्यासीबका िपता िथए। एल्यासीब योयादाका िपता िथए।...२२

१६९

एल्यासीब, योयादा, योहानान र य अ
ू का पालाका लेवीह का पिरवारह का तथा

पूजाहारीका मुिखयाह का नाउँ फारसी राजा दाराको शासनकालमा लेिखएका

िथए।" र नहेम्याह १३:२८-२९ "२८ ूधान पूजाहारी एल्यासीबका छोरा
योयादाको एक जना छोराले होरोनी सन्बलतकी एउटी छोरीलाई िववाह गरे को
ँ २९ हे परमेँवर,
रहेछ। यसैकारण मैले त्यसलाई मेरो सामुबाट िनकािलिदए।

ितनीह ले पूजाहारी पदलाई र पूजाहारीिगरी र लेवीह को करारलाई अपिवऽ
गरे कामा ितनीह को सम्झना रहोस्।"
नहे म्याहको पुःतकमा एल्यासीब र तोिबया िचर पिरिचत पाऽह

्
हुन।
एल्यासीब, यहू दी रा को मूल पूजारी िथए र मिन्दरको व्यवःथापन
उनकै हातमा सुिम्पएको िथयो। तोिबया नहे म्याहको अम्मोनी शऽु िथयो जसले

उनले मिन्दर बनाउन ूःताब गदार् घोर िबरोध गरे को िथयो। वैवािहक
सम्बन्धले गदार् एल्यासीब र तोिबयाको सम्बन्ध जोिडन पुगेको दे िखन्छ।

तोिबयाको पृ भूिममा ऊ यहू दीबाट आएको दे िखन्छ िकनिक उसको

ु न्ु छ" भ े अथर् िदन्छ तर उसको वैवािहक
नाउँले "परमेँवर असल हुनह

सम्पकर्को बारे मा लेखा रािखएको छै न। उसको ौीमतीको पिरवार आराहको

सन्तानबाट आएका िथए तर को हो भनेर चाँिह लेिखएको छै न। उनी
एल्यािसबको पिरवारको नातेदार िथइन् भनेर अनुमान गिरएको छ। नहे म्याहको

िवरोध गन होरोनीको सन्बलतकी छोरीसँग एल्यािसबको नाितले िबवाह गरे को

िथयो। य शलेमको उच्च पदका अिधकारीह ले यसरी नहे म्याहको नेतत्ृ वको

िवरोध गनह सँग वैवािहक नाता जोडेकोमा नहे म्याहलाई तनाव भएको िथयो।

बडा हािकम नहे म्याह नभएको बेलामा मूल पुजारीले तोिकयालाई
मिन्दरको एउटा कोठा ूयोग गनर् िदएको िथयो। त्यो कोठा दशांश, उपहार र
भेटीह को भण्डार भनेर अलग गिरएको िथयो। नहे म्याहका शऽुह ले अन्तमा
आफूह ले जे गनर् चाहे का िथए सो उनी नभएको बेलामा गनर् सफल भए:

नहे म्याहलाई उनको पदबाट हटाएर य शलेमको सम्पूणर् अिधकार आफ्नो

हातमा पारे । भाग्यवस, नहे म्याह परमेँवरूित बफादार भएकाले र उहाँको

मिहमामाऽ खोज्ने भएकाले जेभयो भयो भनेर च ुप लागेर बःने खालका अगुवा
िथएनन्।
चाहे पौरािणक इॐाएलको होस् वा नयाँ करार पिछको इसाई पिवऽ
इितहासमा होस् परमेँवरलाई िवँवास गछु र् र उहाँको नीितमा चल्छु भ े
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भक्तह

ँ ॅ
िकन बारम्बार त्योपिन सिजलैसग

् ूभ ु येशूलाई िभऽी
भएका हुन?

दयदे िख माया गनह ले त्यःतो भूल नगनर् कसरी सजग हुन?
े
२. लेबीह लाई आ-आफ्नो ःथानह मा पुन िनयुक्त गिरन्छ
बैवािहक

गठबन्धनले

ल्याएको

परमेँवरको

आराधनाूितको

ॅ

आचरणलाई सुधानर् नहेम्याहले कःतो कदम चाल्दछ? हेनह
र्ु ोस्, नहेम्याह
१३:१०-१४ "१० लेवीह ले आफ्ना भागह

पाएका रहेनछन् भन्ने कुरा पिन

ँ यसैले मिन्दरका सेवाको िजम्मा िलने लेवीह
मैले थाहा पाए।

र गवैयाह

सबै

आ-आफ्ना गाउँह मा फकछन् भन्ने पिन मैले सुन। ११ यसैकारण मैले

अिधकारीह लाई हप्काएर ूँन गर, 'परमेँवरका भवनको िकन अवहेलना

भएको छ? अिन मैले ती मािनसह लाई बोलाएर फेिर ितनीह कै ःथानमा

िनयुक्त गर। १२ त्यसपिछ सबै यहू दाले अन्नका आफ्ना दश
दाखम

अंश, नयाँ

र तेल भण्डारमा ल्याए। १३ मैले पूजाहारी शेलेम्याह, शाःऽी सादोक

र पदायाह नाउँ गरे का एक जना लेवीलाई भण्डारका िजम्मावाल िनयुक्त गर, र

जक्कूरका छोरा, म न्याहका नाित हानानलाई ितनीह का सहायक िनयुक्त गर।
िकनभने ितनीह

िवँवासी मािनसह

गिनएका िथए। ितनीह को कामचािहँ

आफ्ना दाजुभाइह का भाग िवतरण गनुर् िथयो।

१४ हे परमेँवर, यसको

िनिम्त मेरो सम्झना राख्नुहोस्, र मैले भिक्तसाथ मेरा परमेँवरका भवनको र
त्यसको सेवाको िनिम्त गरे को काम नमेटाइिदनुहोस्।"

आफ्नो र पिरवारको जीवन चलाउन चािहने खचर् जुटाउन गवैया वा

गीत गाउनेह ,

ारपालह

र मिन्दरमा सेवा गन अ

सेवकह ले आ आफ्नै

खेतबारीमा काम गनर् फिकर्नुपरे को िथयो। मािनसह ले परमेँवरको काममा
सहयोग गरे का िथएनन् र उहाँको मिन्दरमा हुने सेवाकायर्मा ध्यान िदन पिन
छोडेका िथए। अनेक ूयास ारा ःथापना भएको दे शांश र भेटी िदने ूणाली

बवार्द भएको िथयो। नहे म्याहले फेिर सु दे िख नै मिन्दरको सेवाकायर्को

र् रे को िथयो। यसरी उल्लेख गिरएको छ "७ य शलेममा म
ःथापना गनुप

फक। तोिबयाको िनिम्त परमूभ ुको भवनका चोकह मा एउटा कोठा िदएर

ँ
ँ ८ म सा॑ै अूसन्न भए।
एल्यासीबले गरे को खराब कुरो मैले थाहा पाए।

मैले त्यस कोठाबाट तोिबयाका सबै सामानह

शु

ँ ९ ती कोठाह लाई
फािलिदए।

गरे र परमूभ ुको भवनका भाँड़ाह , अन्नबिल र धू पह समेत ितनमा फेिर

ँ " (नहे म्याह १३:७-९
राख्न मैले आदे श िदए।
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पान्तिरत)। परमेँवरको

मिन्दरको पिवऽता उहाँूित आःथा नहुनेसँग सम्झौता गरे र िबटु लो पािरएको
िथयो।

नहे म्याहले

मिन्दरको

कोठाबाट

फ्याँिकिदएको घट्नाले पिन उनी कित बु
"परमेँवरको

पिवऽ

िभिऽएका दशांस र भेटीह
नाउँमा

परमेँवरको

तोिबयाका

सबै

सामानह

भएका िथए भ े दे खाउँछ।

मिन्दरमाऽ

िबटु लो

पािरएको

िथएन

त्यहाँ

पिन दु पयोग गिरएका िथए। अगुवाह ले नै

चढाइएका

थोकह लाई

जथाभावी

दु पयोग

गरे को

कारणले सवर्साधारण िवँवासीह को उदारतामा िनराशा छाएको िथयो अथार्त ्
मिन्दरमा दशांस र भेटी चढाउने नैितक िजम्मेवारी हराएको िथयो। जुन जोश
र जाँगरका साथ परमेँवरको मिहमाको िनिम्त खचर् बेहोरे का िथए त्यो जाँगर

सेलाएको िथयो। परमेँवरको ढु कुटी एकदमै िर ो भएको िथयो। मिन्दरमा

हुने सेवाकायर् (अथार्त ् िमसनमा) गन कमर्चारी र भजनमण्डलीका सदःयह को
पिरवारलाई

चािहने

आवँयक

सहयोग

मिन्दरबाट

नजुटेकोले

ितनीह

परमेँवरको काम गनर् छोडे र आ आफ्नै काममा व्यःत हुन थालेका िथए।"एलेन जी

ाइट, ूोफेटस एण्ड िक स्, पृ. ६७०बाट

पान्तिरत।

जब नहे म्याह फिकर् आएपिछ उनले जुन जोश र जाँगर दे खाए त्यसले

गदार् सारा यहू दीह

पिन भित्कएका सं रचनाह को पुनिनमार्ण गनर् एकिऽत

भएको कुरा अत्यन्तै चाखलाग्दो छ। सारा जनता नहे म्याहको पक्षमा तर
तोिबया र एल्यिसबको िव

मा खडा भए। नहे म्याहले जे गरे सो मािनसह कै

िहतको िनिम्त गरे का िथए भनेर ितनीह ले महसुस गरे कै हुनपु छर्।साथै

परमेँवरमा अगाध आःथा राख्ने बफादार मािनसह लाई खटाएर मिन्दरको
िविभ
भेटीह
ढं गले

ःथानह को रे खदे ख गनर् भिन नहे म्याहले बन्दोबःत िमलाए। दशांस,
स लन गनर्, परमेँवरको मिन्दरमा आउने खजानाह
जम्मा

गनर्

र

आवँयक

कमर्चारीह को

उिचत

व्यविःथत
िवतरण

गनर्

मािनसह लाई फेिर खटाइए। अक अथर्मा भ े हो भने जब नहे म्याह फकर

आए तब अगुवाह ले गिररहे का ॅ

गरे का िथए।

मिन्दरलाई सुसंगिठत

गिरएतापिन ॅ

ूणालीलाई जरै देिख उखेलेर पुन सं रचना

पमा चलाउन बफादार मािनसह लाई िनयुक्त

पुजारी एल्यिसबलाई उनको पदबाट हटाइएन। उनी मोशाका

दाजु हा नको बं सबाट आएका िथए। परमेँवरको िनदशन अनुसार मुल
पुजारीको काम अ

कुनै जाित वा बं शबाट नभएर त्यही बं शबाट आउनुपथ्य ।

त्यसकारण यिद एल्यािशब ॅ

भए भनेर अ

कुनै मािनसलाई मुल पुजारीको

१7२

िजम्मेवारी िदन पुजारी िनयुक्त गिरएमा मिन्दरको काममा बाधा हुन्थ्यो िकनभने
बं शको नाताले उनी मुल पुजारीकै पदमा रहन्थ्ये।

नहेम्याहले यसरी ूाथर्ना गरे "हे परमेँवर, यसको िनिम्त मेरो सम्झना

राख्नुहोस्, र मैले भिक्तसाथ मेरा परमेँवरका भवनको र त्यसको सेवाको िनिम्त
गरे को असल कामह

नमेटाइिदनुहोस्।" (नहेम्याह १३:१४

उक्त ूाथर्नमा कःतो मानवीय तत्व घुसेको छ?

पान्तिरत)।

३. दशांश र भेटीह
नहे म्यायले मिन्दरको सेवाकायर्को पुन सं चालन गनर् सुधार ल्याएका

िथए। ती सुधारह मा दशांश र भेटीह को सङ्कलन र त्यसलाई व्यविःथत
ढं गले िवतरण गनुर् िथयो।

दशांश र भेटीको मह वको बारे मा दे हायका पदह ले के बताउँछ? के

दशांस र भेटी ल्याउने कुरा केवल पौरािणक इॐाएल वा मिन्दरको सेवाकायर्को

िनिम्तमाऽै िथयो? के त्यो पुरानो करारको नीित माऽ िथयो त त्यसको पालना

गनुप
र् दन भनेर पन्छाइिदने? के त्यो नीित हाॆो चचर् सं चालन गनर् पिन लागु

हुनपु दन? यथाथर्मा दशांश भेटी ल्याउँदा कःको िनिम्त ल्याउनुपरे को हो भनेर
सध याद गिररहनुपछर्? हेनह
र्ु ोस्,

गन्ती १८:२१-२४ "21 “लेवीह लाई चािहँ

भेट हुने पालमा सेवा गनर्का िनिम्त ितनीह को अंश ःव प मैले इॐाएलीह का

सबै दशांश िदएको छु । 22 अब उूान्त इॐाएलीह
नआऊन्, नऽता आफ्ना पापह को कारण ितनीह
पालको सेवाचािहँ लेवीह ले ग न्, र ितनीह

भेट हुने पालको निजक

मनछन्। 23 तर भेट हुने

नै त्यसको िव

मा गिरएका

अपराधह को उ रदायी हुनछ
े न्। त्यो ितमीह का पुःत सम्म अनन्तको िविध
होस्। इॐाएलीह का बीचमा चािहँ ियनीह को कुनै अंश-अिधकार हुनछ
े ै न।

24 िकनिक इॐाएलीह ले बिलको िनिम्त परमूभ ुलाई चढ़ाएका दशांश नै मैले

लेवीह लाई

अंश-अिधकार

ःव प

िदएको

छु ।

यसैले

ँ
इॐाएलीह सग

ियनीह को कुनै अंश-अिधकार हुँदैन" भनी मैले ियनीह का िवषयमा भनेको

छु ।", मलाकी ३:८-१० "8 के कुनै मािनसले परमेँवरलाई लु छ र? तापिन
ितमीह

लु

मलाई लु दछौ। तर ितमीह

र? "दशांशको भेटीमा।

सोध्छौ,

"कसरी हामीले तपाईंलाई

9 सराप परे र ितमीह

ितमीह ले मलाई लुिटरहेछौ। ितमीह

ौािपत भयौ, िकनिक

सम्पूणर् जाितले। 10 सम्पूणर् दशांश

ढु कुटीमा ल्याओ, तािक मेरो घरमा भोजन रहोस्। यसमा मलाई जाँचेर हेर,"
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सवर्शिक्तमान् परमूभ ु भन्नुहन्ु छ, "म ःवगर्का ढोकाह
नहुनस
े म्मका

आिशष् ितमीह मािथ

बसार्उँछु

वा

उघारे र पयार्प्त ठाउँ पिन

बसार्उँिदन,ँ " सवर्शिक्तमान्

परमूभ ु भन्नुहन्ु छ।", १ कोरन्थी ९:७-१४ "7 आफ्नै खचर्मा कसले

िसपाहीको काम गछर् र? दाखबारी लाएर कसले त्यसको फल खाँदैन र?
गाईबःतु पालेर कसले त्यसको दूध िपउँदैन र? 8 के मािनसको

िंटकोणबाट

माऽ म यो भन्दै छु र? के व्यवःथाले पिन यही कुरा भन्दै न र? 9 िकनभने

मोशाको व्यवःथामा लेिखएको छ, "दाइँ गदार् गो लाई मोहोलो नलगाओ।" के
गो ह का िवषयमा परमेँवर िचिन्तत हुनहु न्ु छ? 10 के उहाँले हाॆो खाितर नै

यो भन्नुभएको होइन र? हाॆो खाितर नै यो लेिखएको हो। िकनिक जोत्ने र

दाइँ गनले अन्नको केही िहःसा पाउने आशामा नै जोत्छ र दाइँ गछर्। 11

यिद हामीह ले ितमीह का माझमा आित्मक बीउ रोपेका छ भने, र ितमीह को
भौितक सम्पि को कटनी गर्यौ भने, के त्यो अित भयो र? 12 यिद अ ह ले

ितमीह मािथ यस मुनािसब हकको दाबी गछर्न ् भने के हाॆो अझ बढ़ी हक
छै न?

तापिन हामीले त यस हकको ूयोग गरे का छै न , तर भींटको

सुसमाचारमा बाधा नपार

भनेर ब

हामी सबै कुरा सहन्छ । 13 के

ितमीह लाई थाहा छै न, िक मिन्दरमा सेवा गनह ले मिन्दरका थोकह बाट
खान्छन्, र वेदीका सेवा गनह ले बिलबाट िहःसा िलन्छन्? 14 त्यसरी नै
सुसमाचार ूचार गनह ले पिन सुसमाचारबाटै जीिवका चलाऊन् भनी ूभ ुले

आ ा िदनुभयो।", २ कोरन्थी ९ "1 सन्तह का िनिम्त िदइएको भेटीको
िवषयमा ितमीह लाई लेिखरहन मलाई आवँयक छै न। 2 िकनभने म
ितमीह को तत्परता जान्दछु । यसको िवषयमा माकेडोिनयाका मािनसह का

सामुन्ने ितमीह को गवर् गद मैले भनेथ, िक पोहोर सालदे िख अखैया तयारी

भइरहेको छ। ितमीह को जोशले ितनीह मध्ये धेरैजसोलाई उ ेिजत पारे को

छ। 3 तर यस िवषयमा ितमीह का लािग हामीले गवर् गरे को व्यथर् नहोस्, र
मैले भनेअनुसार ितमीह
कोही माकेडोिनयाकाह

शमर्मा

पनछ , र

तयार रहो भनेर म भाइह लाई पठाइरहेछु। 4 यिद

ँ आए र ितमीह लाई तयार भे ाएनन् भने हामी
मसग

ितमीह लाई

पिन

कम्ती

शमर् हुँदैन, िकनभने

हामीले

ितमीह मािथ ठू लो भरोसा राखेका िथय । 5 यसकारण ितमीह ले ूित ा गरे का
भेटीको

ूबन्ध

अिघबाटै

िमलाउनका

िनिम्त

मभन्दा

अिघ

भाइह लाई

ितमीह कहाँ पठाउन मैले आवँयक ठान। यसैले यो भेटी करकापले होइन, तर

राजीखुशीले िदइएको भेटीको

पमा तयार होस्। 6 तर कुरा यही हो, िक थोरै
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ँ छनले ूशःतसग
ँ कटनी गछर्। 7 अिन
छनले थोरै नै कटनी गछर्, र ूशःतसग
हरे क मािनसले आफ्नो मनमा स ल्प गरे बमोिजम दे ओस्, इच्छा नभई होइन, न

्
ूेम गनुह
र् न्ु छ। 8
त करकापमा परे र। िकनभने खुशीसाथ िदनेलाई परमेशवरले
परमेँवरले ितमीह लाई हरे क आिशष् ूशःत माऽामा िदन सक्नुहन्ु छ, तािक
ितमीह िसत सध नै हरे क कुरा ूशःत होस्, र हरे क असल कामको िनिम्त

ितमीह ले ूशःत माऽामा िदन सक। 9 यसरी लेिखएको छ, "उसले छछर्, र

गरीबह लाई िदन्छ, उसको धािमर्कता सदासवर्दै रिहरहन्छ।" 10 छनलाई बीउ
र खानलाई भोजन िदनुहन
े े ितमीह लाई बीउ िदनुहन
े , र त्यसमा वृि
ु ल
ु छ
बढ़ाउनुहन
े ।
ु छ

11

उदारताले हामी ारा परमेँवरमा चढ़ाउने धन्यवाद उत्पन्न गराउनेछ।

12

गराउनुहन
े , अिन
ु छ

ितमीह का

धािमर्कताको

फसल

ितमीह को ठू लो उदारताको िनिम्त हरे क कुरामा ितमीह

धनी तुल्याइनेछौ, जुन

यस सेवाको कामले सन्तह को अभाव पूरा हुन्छ। त्यित माऽ होइन,

परमेँवरूित धेरै धन्यवादका भावना उलर आउँछन्। 13 सेवाको यस

जाँचअन्तगर्त ितमीह ले भींटको सुसमाचार ःवीकार गन आफ्नो भावना
आ ाकािरता ारा तथा ितनीह

र अ

सबैका िनिम्त ितमीह ले उदार-िच ले

िदएको भेटी ारा परमेँवरको मिहमा हुनछ
े । 14 परमेँवरको असीम अनुमह
ितमीह मा रहेको हुनाले ितनीह ले ितमीह को तृंणा गछर्न,् र ितमीह का

्
िनिम्त ूाथर्ना गछर्न।
15 उहाँको वणर्न गनर् नसक्ने वरदानको िनिम्त

परमेँवरलाई धन्यवाद होस्।" र िहॄू ७:१-१० "1 ियनै मल्कीसेदेक

शालेमका राजा र सव च्च परमेँवरका पूजाहारी िथए। राजाह लाई पराःत गरे र
फकर्ंदा ियनले अॄाहामलाई भेटे, र ितनलाई आशीवार्द िदए। 2 ियनैलाई

अॄाहामले सबै थोकको दशांश छु ट्

ाइिदए। ियनको नाउँको अथर्अनुसार ियनी

पिहले धािमर्कताका राजा र त्यसपिछ चािहँ शालेमका राजा हुन,् अथार्त ् शािन्तका
राजा। 3 िवनािपता, िवनामाता, िवनावंशावली, जीवनको आिद र अन्त्य नभएका,

तर परमेँवरका पुऽ ःव प, ियनी सदाकाल पूजाहारी भइरहन्छन्। 4 अब
िवचार गर त, ियनी कःता महान् पु ष िथए, जसलाई अॄाहाम कुलिपताले पिन

िवजयमा हािसल गरे का थोकह को दशांश िदए? 5 पूजाहारी पदमा िनयुक्त
भएका लेवी वंशका मािनसह ले आफ्नै दाजुभाइह बाट दशांश िलने आ ा
व्यवःथाबमोिजम पाएका िथए, य िप ितनीह

पिन अॄाहामकै सन्तान िथए। 6

तर लेवीका वंशावलीमा नपन ियनै मािनसले अॄाहामबाट दशांश िलएका हुन,् र
ूित ाह

् 7 यसमा िववाद गन
पाउनेलाई नै ियनले आशीवार्द िदएका हुन।
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केही कुरै छै न, िक सानाले ठू लाबाट आशीवार्द पाउँछ। 8 एकाितर मरणशील
मािनसह ले दशांश िलन्छन्, अक ितर सदाकाल जीिवत रहन्छन् भनी घोषणा

गिरएका उनै एक जनाले सो िलन्छन्। 9 कसैले यो पिन भन्न सक्छ, िक
दशांश पाउने लेवीले पिन अॄाहाम ारा नै दशांश िदए। 10 िकनभने
मल्कीसेदेकले अॄाहामलाई भे दा लेवी आफ्ना िपताको शरीरिभऽै िथए।"

भक्तह ले दशांश र भेटी मिन्दरमा ल्याइएनन् भने मिन्दरको कुनै पिन

सेवाकायर् हुन सक्दै न्थ्यो। जुन मािनसह ले ॅ

अगुवाह को मुख हे रेर दशांश

र भेटी ल्याउन छोडे त्यसपिछ सम्पूणर् आराधनाको ूणाली जोिखममा परे को

िथयो अथार्त ् भिड्कएको िथयो। मिन्दरमा चािहने दशांश र भेटी निभिऽदा
आफ्नो र पिरवारको जीवन धा

मिन्दरमा काम गन कमर्चारीह ले अन्य काम

खोज्नुपरे को िथयो। ितनीह ले मिन्दरलाई हे रिबचार गनर् भ्याएका िथएनन्।

जसले गदार् परमेँवरलाई गनुप
र् न आराधना कायर्बम रोिकएको िथयो अथार्त ्
मिन्दरमा तालाबन्दी गिरएको िथयो भने पिन हुन्छ।

"दशांश िदने चलन सौन्दयर्पूणर् छ। यसले समाजमा धनी वा गिरब

सबै समान छन् भ े िसकाउँदछ। जुन अं श उहाँलाई िदन छु

ाइएको िथयो

त्यो उहाँकै हो र उहाँको कामको िनिम्त अलग गिरएको हो भ े धारणा

परमेँवरले िदनुहन्ु छ। त्यसकारण हामीले िदने दशांश उहाँलाई नै िदएको
ठहिरन्छ।

"जब परमेँवर दशांश िदन आ ान गनुह
र् न्ु छ (मलाकी ३:१०) त्यो

खुला िदल, उदारता र उहाँूित कृत ता व्यक्त गरे र िदनुपछर् भ े उहाँले
अपेक्षा गनुह
र् न्ु छ। हो, परमेँवरले हाॆो पाप क्षमा गनुभ
र् यो, उहाँले हामीलाई

धेरै सहयोग गनुभ
र् यो, उहाँ हाॆो िनिम्त मनुभ
र् यो तािक अब हामीले धमर्कमर्

गरे र मुिक्त खोज्नुपदन जसले गदार् उहाँूित आभार तथा कृत ता व्यक्त गनुर्

हाॆो धमर् वा उपासनाकै एउटा भाग हुनपु न भएतापिन दशांश िदनुपनचािहँ
उहाँको

अनुरोध नभएर िनदशन वा आदे श हो। भक्तले कमाएका ूत्येक

आम्दानीको दश भागको एक भाग परमेँवरको हो त्यसकारण त्यो उहाँलाई
फकार्उन उहाँले िनदशन िदनुहन्ु छ।"-सेभेन्थ-डे एडभेिन्टःट बेिलभ..(दोॐो

सं ःकरण,

ब्वाइज,

आइडाहो,

पािसिफक,

२००५),

पृ.

३०

४बाट

पान्तिरत।

जब इॐाएलीह ले दशांश र भेटी नल्याउँदा मिन्दरमा हुने सेवाकायर्

रोिकएको िथयो त्यसरी नै यिद बिप्तःमामा िलँदा खाएको शपथ अनुसार हामीले
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दशांश र भेटी ल्याएन भने हाॆो चचर्को सं रचना पिन भत्केर जानेछ। यिद

चचर्का कमर्चारीह लाई तलब िदइएन भने हाॆो चचर्मा गिरने गुणःतरीय
ूचारूसारको कायर्बम तथा योजना बनाएर परमेँवरको काम गन कायर्बम र
चचर्को व्यवःथापन

नै भित्कएर जानेछ।परमेँवरूित दे खाउनुपन ौ ा, भिक्त

आराधना गन गुणःतरीय कायर्बम पिन घटे र जानेछ र चचर् चलेपिन त्यो

हच ुवाको भरमा चल्न पुग्छ। अझ मह वपूणर् कुरा त हामीह ले िदने दशांश

भेटी निदँदा येशूले िदनुभएको सारा सं सारमा गएर सुसमाचर ूचार गन

िनदशनको अिःतत्व पिन समाप्त हुन जान्छ।

अझ भ ुपदार् हामी दशांश िदन्छ िकनिक त्यो ूणाली चलाउन उहाँकै

्
वचनले भन्दछ। कितपय समयमा परमेशवरले
जे गनर् िनदशन गनुह
र् न्ु छ

ँ ा उहाँको व्याख्याको ज री हुँदैन। सबै थोक उहाँको
त्यसलाई िकन भनेर त्यह

िनयन्ऽणमा छ भनेर उहाँमािथ हामी भरोसा राख भिन उहाँ अपेक्षा गनुह
र् न्ु छ।

दशांशको बारे मा हामीले थाहा पाउनुपछर् र त्यो कसरी उपयोग हुन्छ भनेर
थाहा पाउनु पिन

हाॆो िजम्मेवारी हो, अिन हामीले िदने दशांश र भेटीको

उपयोग उहाँकै भरोसा र िवँवासमा छोड्नुपछर्।

हामी परमेँवरमािथ कःतो भरोसा राख्छ

भनेर दे खाउन वा हाॆो

आित्मक िःथितलाई जगाइ राख्न दशांश िदने कामलाई िकन मह वपूणर्
मा प
ु दर्छ?
४. शाबथमा फलफूल पेलेर ब्यापार गनुर्

नहेम्याहले एउटा िवशेष िबषयबःतुितर गम्भीर चासो दे खाउदै सम्बोधन

गरे का िथए। त्यो के हो? हेनह
र्ु ोस् नहेम्याह १३:१५,१६ "15 त्यस बेला

यहू दामा मािनसह ले शबाथमा कोल (फलफुल वा अ ह ) पेिलरहेका, र
खेतको अन्न जम्मा गरे र दाखम , दाख, नेभारा र सबै िकिसमका भारी गधामा
राख्दै गरे का मैले दे ख। उनीह ले यी सबै थोक शबाथमा य शलेममा ल्याउने

गथ। त्यसैले त्यस िदनमा खाने कुरा बेचेको िवरोधमा मैले ितनीह लाई
ँ 16 य शलेममा बसोबास गन टुरोसका मािनसह ले पिन माछा
चेताउनी िदए।
र

अ

सबै

िकिसमका

व्यापारका

मालह

मािनसह लाई य शलेममा बेच्दारहेछन्।"

जब तपाईँ अल्पमतमा अथार्त ् धेरै मािनसह

तब तपाईँलाई त्यहाँ अप्

ल्याएर

शबाथमा

यहू दाका

तपाईँभन्दा फरक हुन्छन्

ारो महसुस हुन सक्छ। त्यसबेला तपाईँलाई
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परमेँवरको आःथामा अडान िलनुपिन सिजलो नलाग्ला। साबथ परमेँवरको

पिवऽ िदन हो र त्यस िदनमा कुनै काम नगनुर् भनेर उहाँलाई िवँवास गन जन
समूहलाई िनदशन िदइएको िथयो। त्यसकारण जब साबथमा िविभ
व्यापारका कामह

भइरहे का िथए

बन्द

त्यो िनदशन य शलेमका मािनसह ले

पालना गन भिन सुिनश्िचत गरे का िथए। आफू परमेँवरले खटाउनुभएको
अगुवा भएको कारणले साबथलाई उिचत पमा पालन गराउन मािनसह लाई

अ॑ाउने नैितक िजम्मेवारी नहे म्याहले िलएका िथए। त्यसकारण त्यसको िनिम्त
ठोस कदम चाल्न उनी अमसर भएका िथए।
परमेँवरले यावत थोकह
सृि को

पमा साबथलाई सृि

सृि

गनुभ
र् एपिछ सबै सृि को िशखर

गनुभ
र् एको िथयो। यो िदन अ

िदनह भन्दा

िबशेष िदन िथयो। यो समयमा परमेँवरसँग समय िबताएर मािनसह को

शारीिरक, मानिसक र आित्मक आयामह लाई निवकरण गनुप
र् न हुन्थ्यो त्यसै ले

नयाँ हप्तामा ूवेश गनर् नयाँ बल अथार्त उजार् िदन आवँयक हुन्थ्यो।
त्यसकारण साबथमा आय आजर्न गन काम वा अ

भौितक तथा सांसािरक

िबयाकलापमा नलाग्नु भ े परमेँवरको िनदशन िथयो।

एउटा भनाइ िथयो "इॐाएलीह ले साबथलाई सुरिक्षत राख्नुभन्दा पिन

साबथले चािहँ इॐाएलीह लाई सुरिक्षत राखेको िथयो।" साबथको अत्यन्तै
मह वपूणर् र ूभावकारी पक्षह

त्यसबेलामाऽ होइन अिहले पिन छन्: ती हुन ्

हामीमा परमेँवरूितको आःथा जगाइ राख्न सहयोग गन र परमेँवरको
अनुमहले साबथ पालन गदार् उहाँले ूदान गन आित्मक र शारीिरक आिशषह

आनन्दसाथ उपभोग गन।

साबथमा िकनबेच, व्यापार वा अ

िदनह मा झ पैसा कमाउने काम

रोक्न नहेम्याहले कःतो कदम चाले? हेनह
र् ोस् नहेम्याह १३:१७-२२ "17
यहू दाका भारदारह लाई हप्काएर मैले भन, "यःतो दुंट चाल चलेर ितमीह ले

शबाथलाई अपिवऽ गनुक
र् ो अथर् के हो? 18 के ितमीह का पुखार्ह ले पिन ठीक
यःतै काम गरे का हुनाले हाॆा परमेँवरले हामी र यस सहरमािथ यो िवपि
ल्याउनुभएको

होइन

र? अब

ितमीह ले

शबाथलाई

अपिवऽ

पारे र

झन्

परमूभ ुको बोध जगाउँदैछौ। 19 शबाथका तयारीको िनिम्त य शलेमका मूल

ढोकाह मा साँझको छाया परे पिछ ूवेश- ारह

थुन्नू र शबाथ निसि ञ्जेल

नखोल्नू भनी मैले आ ा गर। शबाथमा कुनै पिन भारी िभऽ लान नपाओस् भनेर

मेरा केही मािनसह लाई मूल ढोकाको िजम्मामा िनयुक्त गर। 20 एक-दुई
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पल्ट व्यापारीह

र सबै िकिसमका सामान ल्याउने पैकारीह ले य शलेमको

बािहर रात िबताए। 21 तर मैले ितनीह लाई यसो भनेर चेताउनी िदए,ँ

"ितमीह

िकन सहरको पखार्लकै सामुन्ने रात िबताउँछौ? यिद ितमीह ले फेिर

यसो गर्यौ भने म ितमीह को िव
ितनीह

मा कड़ा कारबाई गनछु ।? त्यसपिछ

फेिर किहल्यै शबाथमा आएनन्। 22 अिन शबाथ-िदन पिवऽ राख्न

भनी मैले ती लेवीह लाई ितनीह ले आफूलाई शु

गरी मूल ढोकामा पहरा

िदनू भन्ने आ ा गर। हे मेरा परमेँवर, यो पिन मेरो िनिम्त सम्झना रहोस्, र
तपाईंको महान् ूेममा आफ्नो कृपा ममािथ रहोस्।"

आफू यहू दाको बडा हािकम भएको हुनाले नीितिनयमह

लागु गराउनु

आफ्नो िजम्मा भएको नहे म्याहले महसुस गरे का िथए। यहू दा रा को नैितकता

परमेँवरको आ ाह को आधारमा खडा भएको िथयो। अथार्त ् यहू दी रा को
िबधान, कानुन र नीितह

मािनसह ले बनाएका िबधान, कानुन वा नीितह

नभएर परमेँवरकै दश आ ालाई समेिटएको व्यवःथामा आधािरत िनयम

िथयो। त्यसकारण नहे म्याह साबथ र व्यवःथा दुवैको सं रक्षक बनेका िथए।

यिद मुल पुजारीले िभत्र्याएका ॅ ाचारको िव

गन्यमान्य व्यिक्तह

मा

दे शका भारदार, अगुवा वा

उिभएको भए नहे म्याह त्यो पिरिःथितमा गेिळने िथएनन्।

तर गिरबह लाई शोषण नगनर् र उनीह को अिधकार िफतार् गनर् भारदार,
अगुवा, सम्प
ितनीह

सं त ु

र गन्यमान्य व्यिक्तह लाई नहे म्याहले

गरे को हुकुमूित

िथएनन्। त्यसै कारण मुल पुजारी एिलिशब र तोिबयाले ल्याएका

पिरवतर्नूित ितनीह

च ुपचाप रहे का िथए।

नहे म्याहले दे शका अगुवाह लाई पिहला हप्काउँछन् र साबथ िदन

सु

हुन ु अिघ सहरका ढोकाह

बन्द गराउन िनदशन िदन्छन्। ती

ढोकाह लाई पहरा िदन मािनसह लाई खटाउन पिन उनी अ॑ाउँछन्। जब
बजारह लाई सहरिभऽबाट बािहर िनकाल्छन् तब अक साबथमा पिन सहरिभऽ
बन्द

व्यापार

गनर्

नछोडे

ती

धम्क्याउँछन्। नहे म्याहका वचनह

साहू ह लाई

िपटे र

लखेट्ने

भनेर

पिन

हल्का वा बोलीमाऽ िथएनन्। उनी

आफूले बोलेका वचनमा किटव

छन् भ े कुरा व्यापारीह लाई महसुस

भएको

अक

िथयो।

त्यो

कुरा

बुझेर

व्यापारीह ले सहरिभऽ सामानह

साबथदे िख

साबथमा

ँ गरे नन्।
ल्याएर िबबी गन आट
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कुनै

पिन

५. के ितॆा बाबुह ले पिन त्यही गरे नन् र?

साबथका मािमलालाई िलएर नहे म्याहले दे खाएको जोश र जाँगर

अत्यन्तै सराहनीय तथा ूशंसनीय छन्। साबथलाई ठीकसँग पालन गनुप
र् न

जाित वा रा का

नीितूित उनले ूितव ता जाहे र गद भनेका िथए यिद अ
िवदे शी व्यापारीह

साबथमा व्यापार गनर् सहरिभऽ पःन खोजेमा ितनीह लाई

घोबाइिदने भनेर उनले ठोकुवा गरे का िथए। अक शब्दमा भ े हो भने यिद
साबथमा सहरको ढोकािभऽ आएर सामान िकनबेच गनर् खोजेमा आफै आएर

हःतक्षेप गन वचन नहे म्याहले िदएका िथए। आफू बडा हािकम भएको
है िसयतले

यो

आ ा

वा

िनदशन

उिचत पमा

पालना

गराउनु

आफ्नो

आिधकािरक र नैितक िजम्मेवारी उनले ठानेका िथए।
"अगुवाह

आफ्नो कतर्व्यूित िबचिलत भएको वा वाःता नगरे कोूित

नहे म्याहले नडराइकन ितनीह लाई हप्काएका िथए। "साबथमा दु

काम गरे र

यसलाई िकन िबटु लो बनाएको?" भनेर कडा शब्दमा हकारे का िथए। 'के

ितॆा बाबुह ले पिन त्यसै गरे का िथएनन् र? जसले गदार् हामीमाथी र यो
सहरमा

दु ता

खिनएन

र?

तै पिन

ितमीह ले

साबथलाई

परमेँवरको बोध ल्याउँदैछौ।' अिन 'जब साबथ सु
अःताउन सु

साबथ समा

िबटु लो

पारे र

हुनलाग्दा वा घाम

भएसँगै य शलेमका ढोकाह ' बन्द गनर् उनी आदे श िदन्छन् र
खोल्न अ॑ाउँछन्। य शलेम सहरका

भएपिछमाऽ ढोकाह

भारदार वा अिधकारीह लाई भन्दा आफ्ना सेवकह ूित िवँवास तथा भरोसा
भएकोले उनको िनदशन पालना गराउन ितनीह लाई ढोकाह

खटाउँछन्।"-एलेन जी
पान्तिरत।

बन्द गनर्

ाइट, ूोफेटस एण्ड िक स्, ६७१, ६७२बाट

साबथलाई िबटु लो नपान वा उिचत पमा पालना गनर् र त्यसलाई
उल्ल न नगनर् नहे म्याहले िदएका अ

चेतावनीह

घिन्करहे का िथए। येशू आउनुहँद
ु ा पिन ती चेतावनीह

इॐाएलको युगभिर नै

जािर नै िथए। येशूको

जीवनकालभिर धािमर्क अगुवाह सँग साबथलाई उिचत पमा पालना गनपन

कुरामा

पाउँछ ।

उहाँसँग

िववाद

चलेको

दे हायका पदह को

िचऽण सुसमाचारका

पुःतकह मा

हामी

आशय के हो? येशू र पिण्डतह को बीचमा

भएको िववाद बुझ्न पौरािणक इॐाएलको इितहासलाई पिन बुझ्न िकन ज री

र्ु ोस्, म ी १२:१-८ "1 त्यस समय येशू शबाथमा अन्नका खेतह बाट
छ? हेनह
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भएर जाँदैहन
ु ुहन्ु थ्यो। उहाँका चेलाह

भोकाएका िथए र अन्नका बाला िटप्दै

खान लागे। 2 तर फिरसीह ले यो दे खेर उहाँलाई भने, "हेन स्, तपाईंका
चेलाह

शबाथमा जे गनुर् अनुिचत छ, त्यही गदर्छन्।"

ितनीह लाई भन्नुभयो, "दाऊदले, उनी र उनका साथमा हुनह
े

3 तर उहाँले

भोकाउँदा के

गरे थे, के ितमीह ले पढ़े का छै नौ? 4 कसरी उनले परमेँवरको भवनिभऽ पसेर
ँ हुनह
चढ़ाइएको रोटी खाएथे? त्यो रोटी खान न त उनलाई न उनीसग
े लाई,

तर केवल पूजाहारीह लाई माऽ उिचत िथयो। 5 अथवा के व्यवःथामा पढ़े का

छै नौ, कसरी शबाथमा पूजाहारीह ले मिन्दरमा शबाथलाई अपिवऽ तुल्याउँछन्, र
पिन िनद षी ठहिरन्छन्? 6 तर म ितमीह लाई भन्दछु , मिन्दरभन्दा महान् कोही
यहाँ छ। 7 तर

"म बिलदान होइन, दया चाहन्छु " भनेको अथर् के हो सो

ितमीह ले जानेका भए ितमीह ले िनद षीलाई दोष लाउनेिथएनौ। 8 िकनिक
मािनसको पुऽ शबाथको ूभ ु हो।" , मकूर्स ३:१-६ "1 पिछबाट फेिर उहाँ

सभाघरमा पःनुभयो। त्यहाँ सुकेको हात भएको एक जना मािनस िथयो। 2
कतै उहाँले त्यसलाई शबाथ-िदनमा िनको पानुह
र् न्ु छ िक भनी उहाँलाई दोष
लाउन मािनसह

उहाँको चेवामा िथए। 3 तब उहाँले सुकेको हात भएको

मािनसलाई भन्नुभयो, "यता आऊ।" 4 उहाँले ितनीह लाई भन्नुभयो, "शबाथ-

िदनमा भलो गनुर् िक खराबी गनु,र् ूाण बचाउनु िक नाश गनु,र् कुनचािहँ उिचत

छ? तर ितनीह

चूप लािगरहे। 5 ितनीह का

बोिधत भएर उहाँले ितनीह

दयको कठोरतामा दु:िखत भई

सबैलाई हेनभ
र्ु यो अिन त्यस मािनसलाई भन्नुभयो,

"ितॆो हात पसार।" त्यसले हात पसार्यो र त्यसको हात िनको भयो। 6 तब

ँ
िनःकेर गई उहाँलाई कसरी नाश पार भनी फिरसीह ले तु न्तै हेरोदीह सग
उहाँको िव

मा मतो गरे ।", लूक ६:६-११ "6 अक शबाथमा सभाघरिभऽ

पसेर उहाँले िशक्षा िदनुभयो। त्यहाँ एक जना मािनस िथयो जसको दािहने हात
सुकेको िथयो। 7 उहाँले शबाथमा िनको पान काम गरे को खण्डमा उहाँलाई
दोष लगाउने िनयतले शाःऽी र फिरसीह

उहाँको चेवामा िथए। 8 तर उहाँले

ितनीह को िनयत थाहा पाउनुभयो, र सुकेको हात भएको मािनसलाई भन्नुभयो,
"यहाँ आऊ र खड़ा होऊ।" अिन त्यो उ

ो, र खड़ा भयो। 9 तब येशूले

ितनीह लाई भन्नुभयो, “म ितमीह लाई सोध्छु , शबाथमा असल गनुर् वा खराब

गनु,र् ूाण बचाउनु वा नाश गनु,र् कुनचािहँ उिचत हो? 10 अिन उहाँले सबैलाई
चारै ितर हेरेर त्यस मािनसलाई भन्नुभयो,

"ितॆो हात पसार।" त्यसले त्यसै

गर्यो, र त्यसको हात स े भइहाल्यो। 11 तर ितनीह
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रीसले चूर भए, र

येशूलाई के गर भनी आपसमा मतो गनर् लागे।" र यूह ा ५:१-१६ "1

त्यसपिछ यहू दीह को चाड िथयो, र येशू य शलेममा जानुभयो। 2 य शलेममा

भेड़ा-ढोकाको निजक पाँच वटा दलान भएको एउटा जल-कुण्ड छ, जसलाई िहॄू
भाषामा बेथःदा भिनन्छ। 3 त्यहाँ अनेक रोगीह , अथार्त–् अन्धा, ल ड़ा,

पक्षाघातीह

पिॐरहन्थे।

[ितनीह

पानी

कित

बेला

छचिल्कन्छ

भनेर

पिखर्रहन्थे। 4 िकनभने परमूभ ुका एउटा दूतले बेला-बेलामा जल-कुण्डमा
ओलर पानी हल्लाइिदन्थे, र पानी छचिल्कएपिछ जो पिहला पानी िभऽ पःथ्यो,

जःतै रोगले मःत भए पिन, त्यो िनको भइहाल्थ्यो।]

5 त्यहाँ अठतीस वषर्देिख

िबरामी भएको एक जना मािनस िथयो। 6 येशूले त्यसलाई त्यहाँ पिॐरहेको

दे ख्नुभयो अिन लामो समयदे िख त्यो यस दशामा रहेछ भनी जानेर येशूले

त्यसलाई भन्नुभयो, "के ितमी िनको हुन चाहन्छौ ? 7 रोगीले उहाँलाई भन्यो

"हजूर, जुन बेला पानी छचल्काइन्छ मलाई जलकुण्डमा हािलिदने मेरो कोही
मािनस छै न, म जाँदाजाँदै मभन्दा अगािड अक मान्छे पानीमा ओिलर्हाल्छ।" 8

येशूले त्यसलाई भन्नुभयो, "खड़ा होऊ, र आफ्नो ओ
तु न्तै त्यो मािनस िनको भयो, र आफ्नो ओ

ान उठाऊ, र िहँड़।" 9

ान बोकी ऊ िहिँ ड़हाल्यो। त्यो

िदन शबाथ-िदन िथयो। 10 यसकारण िनको पािरएको त्यस मािनसलाई

यहू दीह ले भने, "यो त शबाथ-िदन हो, ितमीलाई ओ

ान बोक्नु उिचत छै न।"

11 त्यसले ितनीह लाई जवाफ िदयो, "जसले मलाई िनको पानुभ
र् यो उहाँले नै
भन्नुभयो, "आफ्नो ओ
"ितमीलाई ओ

ान बोकेर िहँड़"।

ान बोकेर िहँड़

12 ितनीह ले त्यसलाई सोधे,

भन्ने मािनस को हो? 13 तर िनको भएको

त्यस मािनसले उहाँ को हुनहु न्ु थ्यो भनी िचनेको िथएन, िकनभने त्यस ठाउँमा
भीड भएको हुनाले येशू त्यहाँबाट गइसक्नुभएको िथयो।

14 त्यसपिछ येशूले

त्यसलाई मिन्दरमा भे ाएर भन्नुभयो, "हेर, ितमी िनको भएका छौ। फेिर पाप

नगर, र ितमीमािथ अझ बढ़ी खराबी आई नपरोस्।" 15 उसलाई िनको पान त
येशू हुनहु ँद
ु ोरहेछ भनेर त्यस मािनसले गएर यहू दीह लाई भिनिदयो।

16 त्यस

कारणले गदार् यहू दीह ले येशूलाई खेदो गनर् लागे, िकनभने उहाँले यो काम

शबाथ-िदनमा गनुभ
र् एको िथयो।"
यहू दी धमर्ग ु ह

धमर्को नाउँमा अितवादी भएका िथए। मािनसलाई

भन्दा धमर्लाई ठू लो ठािनएको हुनाले मािनसको तुलनामा साबथलाई िबटु लो
नपािरयोस् भ े ितनीह को धारणा िथयो तर ितनीह को सोचाइ येशू सम्मत

िथएन जसले गदार् साबथको ूभ ु वा ःवामी अथार्त ् सृि कतार् (लूका ६:५)
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आउँदा ितनीह ले साबथ उल्ल न गरे को भिन उहाँलाई आरोप लगाए। असलै

भएतापिन त्यसलाई अित गनर् हुँदैन अथार्त ् धमर् र असल कामको नाउँमा
मािनसको िहतलाई कितपयले िबसर्न सक्छन्। ती धमर्ग ु को िवडम्वना त यो

िथयो िक, ितनीह ले धमर्,व्यवःथा, िरितह

कायम गनुप
र् छर् भनेर त्यसूित

ठू लो चासो त दे खाएका िथए तर व्यवःथाको मुल गिहरो िवषयबःतुलाई भने

ितनीह ले पन्छाएका िथए: ती िथए न्याय, दया अथार्त ् सदाशयता र िवँवास
वा आःथा" (म ी २३:२३

पान्तिरत)।

हामी चाहे व्यिक्त ह वा चचर् धमर् वा आःथाको नाउँमा साबथ वा अ

आःथाको िवषयमा अ

मािनसह लाई ती यहू दीह ले झ मािनसभन्दा त धमर् नै

ठू लो भ े ूवृि बाट हामी कसरी बच्ने?
उपसं हार:
थप जानकारी: एलेन जी

ाइट ारा िलिखत पृ. ११५-१२६को "िरज्वाइिस

इन द लडर्।"
"नहे म्याहले

परमेँवरका

आ ाह बाट

ितनीह को याद िदलाएका िथए। ती आ ाह
भोग्नुपछर्

भनेर

पिन

सुनाएका

िथए।

परमेँवरसँग गरे को करारलाई भ

भड्केर

गएकाह लाई

पालना नगदार् के दण्ड

इॐाएलीह ले

िबगतको

समयमा

गरे र पाप गरे कोमा ितनीह मािथ उहाँको

भयानक िनसाफ खिनएको कुरा थाहा पाउँदा बल्ल ती यहू दीह को चेतना
जागेको िथयो। परमेँवरको बोधबाट बच्न ितनीह ले

आफैमा आमूल

पिरवतर्न वा सुधार ल्याउनतफर् ध्यान िदए। त्यसले गदार् ितनीह ले चालेको
कदमलाई अनुमोदन गद परमेँवरले ितनीह लाई आिशष िदनुभएको िथयो।
"परमेँवरले खटाउनुभएको पिवऽ ओहोदामा बःने कितपयले उहाँलाई
िवँवास नगन िबदे शी ौीमतीह

आफूह सँगै रहन िदन िबन्ती गरे का िथए।

तर परमेँवरको कामलाई िबटु लो नपानर् कुनै ओहोदा र पदमा भेदभाव
गिरएको िथएन। जो पुजारी होस् वा गन्यमान्य अगुवाह

नै िकन नहोस्, यिद

ितनीह ले

रहे मा

मुितर्

पूजा

गनह सँग

साँठगाँठ

गिर

नै

ितनीह लाई

परमेँवरको िनिम्त गिरने सेवाकायर्बाट अलग गिरएको िथयो। कुख्यात
सन्बलतकी नाितनी िववाह गन मूल पूजारीको नाितलाई पद्च्युतमाऽ गिरएन

इॐाएलबाटै िनकाला गिरएको िथयो। 'हे ूभ ु, मलाई सम्झनुहोस्' भनेर
नहे म्याहले ूाथर्ना गरे , 'िकनभने ितनीह ले पुजारीको पदलाई िबटु लो पारे र

१८३

पुजारी र लेबीह ले गरे का करार भ

िक स, पृ. ६७३,६७४बाट

ाइट, ूोफेटस एण्ड

गरे ।'"-एलेन जी

पान्तिरत।

िचन्तनमनन:
अ.

एलेन

जी

पढ्नुहोस्।

ाइटले

भ भ
ु एको

परमेँवरलाई

मािथको

िवँवास

भनाइलाई

नगन

आफ्ना

फेिर

िबदे शी

ौीमतीह लाई माया गरे पिन ती परमेँवरको काममा िनयुक्त
गिरएका

िवशेष

पदको

नहेम्याहले के गरे

दु पयोग

गन

अगुवाह लाई

होलान्? के नहेम्याहले परमेँवरको

ँ बािझने कुरामा सम्झौता नगन अडान चाहे मुल
नीितसग

पुजारीकै सन्तानमा िकन नहोस् ितनी िकन कठोर भएका

िथए? के त्यो गलत िथयो िक ठीकै िथयो? त्यही पिरूेआयमा

चचर्मा लागु गनुप
र् न अनुशासनको मािमलामा ूेम र सदाशयता

दे खाउने नाउँमा परमेँवरको सत्यता र नीितको गिरमा र

आ.

ःतरलाई तल नझानर् कसरी सचेत हुन?
े

हप्ताको सात िदन साबथ पालन गनुक
र् ो अथर् िविधह

पालन

गरे र मुिक्त पाउने भ े कुरालाई हामी मान्यता िदँदैन ।
नचोनु,र् लोभ नगनु,र् नमानु,र् झूट नबोल्नु जःता नैितक नीितह

पालना गरे र हामी मुिक्त पाउँछ भ े कुरामा हामी असहमत

भएको हुनाले साबथ पालना होस् वा दश आ ाका अ
आ ाह

होस् ितनलाई पकिड राखेर मुिक्तको ॐोत वा बाटो

त्यही हो भनेर िविधवादको जालोमा नपनर् हामी कसरी सचेत
हुन?
े िविधवाद वा िरितिरवाज वा धमर्कमर् पालना गरे र मुिक्त
पाउँछ भ े अवधारणाबाट पिन्छएर बःन हाॆो सामु बुस र
र् यो सो सत्यलाई िकन मध्यनजर
येशूले हामीलाई के गनुभ

रािखरहनुपछर्? यिद यो िशक्षालाई हामीले हाॆो िदमागमा
राख्य भने
इ.

सक्छ?
िबःतारै

हामीलाई अितवादी हुनबाट यसले कसरी रोक्न

िबःतारै

ँ
परमेँवरसग

बािझने

अन्य

ँ
सं ःकारसग

सम्झौता गिरने खतराबाट हामी कसरी जोिगने? त्यःतो
मनिःथितलाई नहेम्यायले कसरी डटे र सामना गरे का िथए?
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कथा ११
सुखी पिरवारको रहःय, आन्द्र्यु मेचेःनी
हे जेल

मोयोको

िनिम्त

घर

खुशीयालीपूणर् िथएन। उनको बुबा रक्सीले
िटल्ल हुन्थे। आमाबुबा जिहले घमासान
झगडा

गथ।

ितनीह

अिृकाको

िजम्बावेको सानो गाउँ ग्वान्डामा रहन्थे।

आफ्नो घरमा पिन सुख शािन्त भए कःतो
हुन्थ्यो होला भनेर हे जेल सोच्ने गदर्िथन्।

जब हे जेल १४ वषर्की भइन् तब

उनले

एउटा

िनणर्य

गिरन्

जसले

गदार्

उनको घर सदाको िनिम्त पिरवतर्न भएको िथयो। उनको कारणले घरमा
िविभ

घट्नाह

भयो जसले घरमा आमूल पिरवतर्न ल्याएको िथयो। सवर्ूथम

त, उनी चचर्मा जान थािलन्। अ

बालबािलकाह

आइतबारको िदन चचर्मा

गएको उनले दे खेकी िथइन् र उनी पिन त्यहा जान चाहे की िथइन्। आफ्नो नौ

वषर्को भाइलाई डोर्याएर उनी चचर्मा गइन्। उनले बा॑ कक्षा सकेपिछ कहाँ
पढ्ने

होला

भनेर

खोिजनीित

गन

बममा

एउटा

अखबारमा

सोलुसी

युिनभिसर्टीको िव ापन दे िखन्। यो िवँविव ालय सेभेन्थ-डे िव िव ालय िथयो
र त्यो उनको घरबाट टाढा िथयो। त्यहाँ बसमा चढे र जाँदा साढे दुई घण्टा

लाग्थ्यो। जब िव िव ालयबाट िव ाथीर्ह

भनार् गनर् उनको गाउँमा आए तब

उनले ितनीह लाई भेटे। त्यस िव ालयमा जान उनी राजी भइन्। उनको
बुबाले पिन उनको पढाइ खचर् बेहोनर् मञ्जुर गरे ।

सोलुसीमा हे जेल गीत गाउने समूहमा सिम्मिलत भए। त्यस समूहका

िव ाथीर्ह लाई उनले साबथको बारे मा धेरै ूँनह

गिरन्। त्यस समूहको

एक जना भखर्रै िववाह गरे को पाःटर िथयो। उनको नाउँ इिलट न्याट ा

िथयो। एक िदन उनले हे जेललाई लिक्षत गद सबैको सामु भने “यस केटीलाई
म मेरो छोरी बनाउन चाहन्छु । ूत्येक बुधवार उनले ूभ ुलाई िचनून भनेर म
ूाथर्ना र उपवास बःनेछु।"

त्यस समूहको अक पाँच जनाले पिन ती पाःटरको कुरा मनपराए र

उनीसँग ूाथर्नामा सिम्मिलत भए। हे जेल पिन त्यही ूाथर्नामा सहभागी भइन्।
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ितन

मिहनासम्म

ितनीह

उपवास

बसे

र

ूाथर्ना

गरे ।

अिन

सोलुसी

िवँविव ालयले सा ािहक ूाथर्ना सभाको आयोजना गर्यो। त्यो सभा पिछ
हे जेलले बि ःमा िलइन्।

जब हे जेल २३ वषर्की भइन् तब उनलाई पाःटर इिलटले एलेन जी

ाइटको पुःतक मेसेज्स टु यो

िपपुल िदए। पिरवारलाई कसरी सुखी बनाउने

भनेर त्यहाँ लेिखएका सल्लाहदे िख उनी ूभािवत
भइन्। उनको पिरवार सुखी
ु

होओस् भ े उनले चाहे की िथइन्। “िरसाहा बाबुआमासँग कसरी कुरा गन

र् र्यो भने
भनेर मैले त्यस पुःतकमा िसक। कुनै िवषयबःतुमा छलफल गनुप
बाबुआमासँग

कसरी

कुरा

गन

भ े

पिन

िसक।

िवशेष

गरे र

आफ्नो

बाबुआमालाई कसरी आदर गन सो मैले त्यस पुःतकबाट िसक" उनले यी

लेखकलाई सुनाइन्। त्यस पुःतकमा भएको उनको मनपन अं श पृ. ३३१मा
यसरी

लेिखएको

छ

“धेरै

युवायुवतीह ले

सत्य

जानेका

छन्

अथार्त

परमेँवरलाई िचनेका छन् भनेर दावी गछर्न ् तर कितपयले बाबुआमालाई

िदनुपन आदर र ःनेह िदँदैनन्। ितनीह

आफ्ना बाबु र आमालाई थोरै माऽ

ूेम दे खाउँछन्। ितनको चाहनालाई वाःता गदनन् र ितनीह लाई आदर गनर्
असफल हुन्छन्। बाबुआमाह को िचन्तालाई ितनीह

वाःता गदनन्।"

जब त्यस पुःतकमा भएका सल्लाहलाई ितनले मा

थािलन् तब

हे जेलको घरमा खुिशयाली छाउन थाल्यो। अिन छु ीमा घर आउँदा हे जेलले

सुत्नु अिघ बाबुआमालाई बाइबल पढ्न र ूाथर्ना गनर् आमह गिरन्।
ु ा आमाले हे जेललाई बाइबल
ितनीह ले पिन सहमित जनाए। एक िदन बेलक

ु ै
पढ्न र ूाथर्ना गनर् अनुरोध गिरन्। अिन पूरै पिरवारले हरे क िबहान र बेलक

परमेँवरको आराधना गनर् थाले। अब त्यस घरमा खुसी छाएको छ। आफ्नो
पिरवारले बिप्तःमा लेओस् भनेर हे जेलले ूाथर्ना गिररहे की िछन्। “अब हामी

सुखी पिरवारमा छ । यःतो खालको पिरवार सध होस् भनेर मैले चाहे को िथए"ँ

हे जेल खुशी हुँदै सुनाउँिछन्।

सन् २०१५को ऽैमािसक साबथःकूलको उॄे को भेटीको भाग सोलुसी

िव िव ालयको क्याफ्टे िरयाको आकार बढाउन सहयोग भएको िथयो। पिहला

५०० जनाको िनिम्तमाऽ भान्सा कोठा िथयो भने अिहले १००० जनाको छ।

तपाईँको भेटीले सोलुसी जःता एडभेिन्टःट ःकूलह लाई सहयोग िमलेको छ।

पिवऽ आत्माको अगुवाईमा ती िशक्षण सं ःथाह ले अनन्त राज्यको िनिम्त
पिरवारह लाई पिरवतर्न गनर् सकेको छ।

१८४-२

