येश,ू हामीलाई असल/ 0व2ाम
3दनुहुने

५

यस अ$यायका मूल पदह-: उ/पि1 १५:१३-२१, 6ह7ू ३:१२-१९, 6ह7ू
४:६-११, 6ह7ू ४:१,३,५,१०, <यव>था ५:१२-१५ र 6ह7ू ४:८-११।

यस अ$यायको मूल सार पद: "/यसकारण परमेFवरका जनह-को IनिJत

6वLाम बाँ6क नै छ" (6ह7ू ४:९ -पाQतRरत)।

येशू सारा जगतको शासक बनाउँदै उहाँलाई राजगVी Xदइएको र

परमेFवरका जनह-को >वतQ[ सेनानी वा उ\ारकता] भनेर केिQ_त गद` 6ह7ू

अ$याय १ र २ लेिखएको Iथयो। 6ह7ू ३ र ४मा हामीलाई 6वLाम Xदने येशू
नै

ु Qु छ
हुनह

भनेर

उहाँ

हाcो

6वLामकता]को

-पमा

उहाँलाई

पRरिचत

गराउँदछ। जुन कदमले येशूको भूIमकालाई दे खाउँछ /यो यथोिचत दे िखQछ।
6कनभने परमेFवरले उहाँका जनह-लाई दाउदको घरानाबाट राजा Xदइने छ र
उहाँका जनह-लाई Iतनीह-का श[ुह-बाट "IबLाम" Xदनुहन
ु ेछ भनेर gIतhा
Xदनुभएको Iथयो (२ शमूएल ७:१०,११)। /यो 6वLाम हाcो IनिJत अ6हले नै
उपलjध छ 6कनभने येशू परमेFवरको दा6हने हाततफ] बIसरहनुभएको छ।

सहm वा स/य 6वLाम, आराम, चैन केवल परमेFवरमामा[ै Iन6हत छ

र साबथ 6वLामलाई 6ह7ू ४:१-११मा वण]न गRरएको छ। यथाथ]मा भoे हो

भने पाप आउनुभQदा अिघ नै, माIनसलाई थकान र पेलानको अनुभव गनु] अिघ
नै परमेFवरले आदम र ह<वालाई साबथ 6वLाम उपलjध गराउनुभएको

Iथयो। प6हलो साबथ नै Iस\ताको अनुभव Iथयो जनु सबै Iस\ हुन सJभव

गनुह
] न
ु ेसँग समय Iबताएका Iथए। परमेFवरले आउनेवाला साबथको 6वLाम
पIन उहाँका जनह-लाई Xदने gIतhा गनुह
] Qु छ 6कनभने यस साबथ पालनाले

६४

अ6हले भि/कएको जीवन र सं सारलाई पुन:Iस\सृ6r गनुह
] न
ु ेछ भoे gIतhा
समेIतएको छ।

जब हामी साबथको गRरमालाई पालन गछs तब हामीले

दुई

स/यह-लाई Xदमागमा राtदछu। जब परमेFवरले यस सं सारलाई सृ6r गनुभ
] यो

तब उहाँले हाcो IनिJत Iनvखोट र Iस\ <यव>था उपलjध गराउनुभएको Iथयो

र जब येशूले wुसमा हामीलाई मुिx Xदनुभयो तब /यो साबथको gावधान
Iस\-पमा लागु हुनेछ भoे gIतhालाई औ{z याउँछ। स/य, सहm साबथ पालन
गनु] भनेको केवल सृ6rको कामलाईमा[ याद गन| होइन। यस पापी,

भि/कएको, दुगत
] ीले }r र अIस\ सं सारमा साबथको गRरमालाई आ/मसात्
गरे र पालन गदा] यसले परमेFवरले gIतhा गनुभ
] एको भ6वvयको >वाद उपलjध
गराउँछ।

१. दे श वा भूIम 6वLामको थलो
अ7ाहमलाई

परमेFवरले

के

gIतhा

गनुभ
] एको

Iथयो?

उ/पि1

१५:१३-२१ प•नुहोस्: "५ अIन उहाँले Iतनलाई बा6हर लगेर भQनुभयो,

“आकाशIतर हे रेर तारा गQन स€छौ 6क स€दै नौ, गIनहे र त।” उहाँले
Iतनलाई भQनुभयो, “Iतcा सQतानह- पIन /य>तै हुनेछन्।” ६ अIन Iतनले
परमgभुमाIथ 6वFवास गरे , र यो Iतनको IनिJत धाIम]कता गIनयो। ७ फेRर
उहाँले Iतनलाई भQनुभयो, “यो दे श Iतcो अIधकारमा Xदनलाई क{दmह-को
ऊरबाट Iतमीलाई {याउने परमgभु म नै हुँ।”

८ तर अ7ामले भने, “हे

परमgभु परमेFवर, मैले यसको अIधकार गन] पाउँछु भनेर म कसरm थाहा
पाऊँ?”

९ उहाँले Iतनलाई भoुभयो, “मेरो IनिJत तीन वष]को एउटा कोरलm,

तीन वष]को एउटा बा„ा, तीन वष]को एउटा भेड़ा, एउटा ढु कुर र एउटा
परे वाको ब‡चा {याऊ।”

१० Iतनले ती सबै उहाँकहाँ {याए, र माझमा दुई-

दुई ‰याक पारे र हरे क ‰याक आमनेसामने रािखXदए। तर पQŠीह-चा6हँ
Iतनले दुई-दुई ‰याक पारे नन्। ११ अIन चील र Iग\ह- ती मरे का
पशुपQŠीह-माIथ झJटँदा अ7ामले Iतनीह-लाई धपाए।

१२ सूय] अ>ताउँदा

अ7ाम म>त Iन_ामा परे , अIन डरलाŒदो र घोर अQधकारले Iतनलाई छो•यो।
१३ तब परमgभुले अ7ामलाई भQनुभयो, “यो IनFचय जाIनराख्, 6क Iतcा
सQतानह- कुनै एउटा दे शमा gवासी भएर ब>नेछन्, जुन दे श Iतनीह-को
होइन, र /यस दे शका माIनसह-का कमारा-कमारm हुनेछन्, र चार सय

६५

वष]सJम Iतनीह- IथचोIमचोमा पन|छन्। १४ तर Iतनीह- जुन जाIतका दास
बQनेछन्, उनीह-को पIन म इQसाफ गन|छु, र पIछबाट Iतनीह- धेरै धनसJपि1

Iलएर

Iनि>कआउनेछन्।

१५

Iतमीचा6हँ

आ‰ना

6पतृह-कहाँ

शािQतIसत जानेछौ । Iतcो पूरो बुढ़ेसकालमा Iतमी (मन|छौ र) गाIड़नेछौ।
१६ चौथो पु>तामा Iतcा सQतानह- Iतनीह- फेRर यहाँ आउनेछन्, 6कन6क
एमोरmह-को अधम] अ6हलेसJम पूरा भएको छै न।”

१७ सूय] अ>ताएपIछ जब

अ$ँ यारो भयो तब मासुका टु wाह-का बीचबाट धू वाँ आइरहे को आगोको एउटा
मकल र बIलरहे को एउटा राँको IछRरगयो। १८ /यसै Xदन परमgभुले

अ7ामIसत यसो भनेर करार बाँ$नुभयो, “Iतcा सQतानह-लाई IमLदे शको
नदmदे िख महानदm यू•े6टससJमको यो दे श मैले Xदएको छु Ñ १९ केनी,
कन•जी, कदमोनी, २० 6ह1ी, पRर•जी, रपाई, २१ एमोरm, कनानी, Iगगा]शी र
यबूसीह-का दे शह- Xदएको छु ।

जब परमेFवरले इ‘ाएलmह-लाई इिज•ट वा IमLदे शबाट उ\ार गरे र

{याउनुभयो,

तब

उहाँको

एउटा

ल’य

Iथयो।

Iतनीह-ले

उहाँको

>वतQ[तापूवक
] सेवा ग“न् र उहाँको आhा पालन ग“न् (g>थान ८:१, भजन
१०५:४३-४५) साथै राजा फारोहले Iतनीह-लाई बQदे ज लगाइएको साबथमा

रमाइलो 6वLाम ग“न् (g>थान ५:५)। कनान दे शको भूIम Iतनीह-लाई
सुिJपने र /यहाँ Iतनीह-ले IबLाम पाउन् (g>थान ३३:१४, यहोशू १:१३)
भoे ल’य परमेFवरको Iथयो। ती इ‘ाएलmह-का पुखा] अ7ाहमलाई कनानको

ृ
भूIम पैतक
सJप1को -पमा Xदने भनेर परमेFवरले gIतhा गनुभ
] एको Iथयो
6कनभे उनले परमेFवरको आवाजलाई सुनेर उहाँले gIतhा गनुभ
] एको दे शमा
जान आ‰नो पूख”लm दे शबाट या[ा गरे का Iथए (उ/पि1 ११:३१-१२:४)।

परमेFवरले इ‘ाएलmह-लाई Xदनुहन
ु े ल’य केवल /यो दे श ह•पनेमा[

होइन। परमेFवरले Iतनीह-लाई आफूIतर {याउन चाहनुभएको Iथयो (g>थान
१९:४)।

परमेFवरसँग

घIन–

सJबQध

राखेर

Iतनीह-

रहे को

दे शमा

Iतनीह-को जीवन उ{लासमय र आनQदमय होस् भoे परमेFवरको चाहना
Iथयो। कुनै 6कIसमको बाधा अच]न नआइकन उहाँको उपासना ग“न् भoे

उहाँको ल’य Iथयो। यस पIतत सं सारमा जी6वत परमेFवरको IनिJत र आ‰ना
जनह-लाई उहाँले के गन] चाहनुहQु छ सो दे खाउन Iतनीह- /यस दे शमा

{याउने उहाँको योजना Iथयो। जसरm सृ6rको सु“मा Xदइएको परमेFवरसँग

घIन– सJबQध राtन साबथ Xदइएको Iथयो /यसरm नै Iतनीह-को मुिxदातासँग

६६

कनानदे शमा घIन– सJबQध राtदै उहाँले उपलjध गराउनुहन
ु े सबै असल
थोकह-को उपभोग गद` आनQदको जीवन Iबताओस् भoे परमेFवरको चाहना
Iथयो।

परमेFवर

र

जनह-सँग

उहाँका

हुनपु न|

रमाइलो,

मेलIमलापको उदाहरणीय ढाँचा कनान दे श हुनपु न| Iथयो।
परमेFवरले

इ‘ाएलmह-लाई

IबLाममा

प>नेछन्

शािQतमय,

भनेर

<यव>था

१२:१-१४मा परमेFवरले भoुभएको लेिखएको छ। Iतनीह- कनान दे शमा

प>दामा[ 6वLामको अनुभIू त हुने होइन तर जब Iतनीह-ले /यस भूIममा

भएका मूIत]ह-लाई हटाएर शु\ पाद]छन्। /यस भूIममा मूIत] पूजाको कुनै पIन

अंश नराखेपIछमा[ इ‘ाएलmह- परमेFवरका जनह- हुन ् भनेर gमािणत हुनेछ
र /यस दे शमा उहाँको उपि>थIत पIन हुनेछ।
दे हायका

पदह-मा

साबथ

6वLाम

कुन

पू˜य>मरणह-लाई

z
ँ दछ र Iतनीह- एक आपससँग सJबQध भएको कसरm दे खाउँछ?
औ{याउ
हे नह
]ु ोस्, g>थान २०:८-११ "८ “शबाथ-Xदन प6व[ माQनुपछ] भनी याद
राtनू। ९ छ XदनसJम पRरLम गरे र आ‰ना सबै काम गनू,]

१० तर

सातuचा6हँ Xदन परमgभु Iतमीह-का परमेFवरको IनिJत शबाथ-Xदन हो।
/यसमा Iतमीह-ले केहm काम नगनू,] न त आ‰नो छोराले, न छोरmले, न
कमारा-कमारmले, न गाईब>तुले, न मूल ढोकाIभ[ भएको परदे शीले केहm काम
गरोस्। ११ 6कन6क छ Xदनमा परमgभुले आकाश, पृ™वी, समु_ र Iतनमा

भएका सबै थोक बनाउनुभयो, तर सातu Xदनमा चा6हँ 6वLाम गनुभ
] यो।
/यसकारण परमgभुले शबाथXदनलाई आिशष् Xदनुभयो, र /यसलाई प6व[
गनुभ
] यो।" र <यव>था ५:१२-१५ "१२ “परमgभु आ‰ना परमेFवरले आhा
गनुभ
] एबमोिजम शबाथ-Xदन प6व[ राtन याद राtनू। १३ छ XदनसJम पRरLम
गरे र आ‰ना सबै काम गनू,]

१४ तर सातuचा6हँ Xदन परमgभु Iतमीह-का

परमेFवरको IनिJत शबाथ हो। /यसमा Iतमीह-ले केहm काम नगनूÑ
] आ‰ना
छोराछोरm, कमारा-कमारm, गो“, गधा कुनै पशुले सहरIभ[ भएको परदे शीले

पIन केहm काम नगरोस्। आ‰ना कमारा र कमारmले Iतमीह-सँग 6वLाम
ग-न्। १५ Iतमीह- IमLमा कमारा हुँदा कसरm परमgभु Iतमीह-का

परमेFवरले आ‰नो बाहुबल र फैIलएको पाखुरा gयोग गरm Iतमीह-लाई
Iनकालेर

{याउनुभयो,

सो

याद

राख।

यसै कारण

परमgभु

परमेFवरले शबाथ माQन Iतमीह-लाई आhा गनुभ
] एको हो।"
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Iतमीह-का

परमेFवरले

साबथ

Xदनलाई

सृ6rको

औ{z याउँदै

समयलाई

इ‘ाएलmह-लाई IमLदे शबाट मुx गRरएको अव>थासँग गाँ>नुभएको Iथयो।

साबथलाई सृ6rको सJझनामा उ/सव>व-प मनाउनु भoु हुँदै IमLदे शबाट मुx
गRरएको

सJझनाको

IनिJत

IनरQतर-पमा

इ‘ाएलmह-लाई Iनद| शन Xदनुभएको Iथयो।

मनाउनु

भनेर

परमेFवरले

सृ6r र मुिx दुवै अवधारणा साबथको आhामा सिजएको छ। जसरm

हामीले हामीलाई आफैलाई सृ6r गरे का होइनu /यसरm नै हामी आफैले

आफैलाई पापबाट मुx गन] स€दै नu। यो काम केवल परमेFवरलेमा[ गन]
स€नुहQु छ। साबथको 6वLाम पIन हामीले सृिजएका होइनu। यो हाcो लाIग
उहाँको उपहार हो। जब हामी साबथको गRरमामय 6वLामलाई >वीकाद]छu र

उहाँले अलग गनुभ
] एको ह•ताको सातu Xदन शIनबारमा आ‰नो सJपूण]
<यवसायीक कामबाट IबLाम IलQछu तब हामी उहाँमाIथ भर परे का छu भनेर

gमािणत गद]छu। साबथले, केवल यस सं सारमा हाcो अि>त/वको IनिJतमा[

होइन हाcो मुिx र अनQत जीवनको या[ाको सJझनालाई औ{z याउँदछ।
वा>त6वक-पमा भoुपदा] साबथलाई पालन गनु] भनेको मुिx 6वFवासबाटमा[
gा•त हुQछ भoे gभावकारm gमाण हो। यसलाई पालन गदा] हाcो मुिx हाcो

कामले होइन परमेFवरमाIथ 6वFवास गदा] वा उहाँमाIथ आ>था राtदा पाइQछ
भनेर हामी <यx गRररहे का हुQछu।

साबथको गRरमामय पालनाले हामी परमेFवरमाIथ पूरा भरोसा राtछu

भनेर बुझाउँछ भनेर हामीले

कसरm Iस€ने? यस जीवनलाई अथ]मूलक

बनाउनमा[ होइन हाcो अनQत मुिxको अि>त/वको प6हचान पIन साबथले
गराउँछ भoे कुरालाई हामीले कसरm आ/मसात् गन|?
२. अ6वFवासको कारणले वा 6वFवासघात गदा]
IमL

दे शबाट

परमेFवरको

Iनद| शन

र

उपि>थIतमा

र

मोशाका

अगुवाईमा इ‘ाएलmह- कनानको Iसमानामा पुगेका Iथए र Iतनीह- कनान
दे श कjजा गरे र परमेFवरले gIतhा गनुभ
] एको 6वLाम पाउनै लागेका Iथए तर
Iतनीह- /यहाँ प>न 6कन असमथ] भए? हे नह
]ु ोस् , 6ह7ू ३:१२-१९ "१२ भाइ
हो, होश गर, Iतमीह-म$ये कसै मा भएको दुvट र अ6वFवासी šदयले

Iतमीह-लाई जी6वत परमेFवरबाट टाढ़ा नलै जाओस्। १३ जबसJम “आजको
Xदन” भQने कुरा छ, तबसJम एउटाले अका]लाई अत› दे ओ, र पापको

६८

छलछामले Iतमीह- कसै को šदय कठोर नहोस्। १४ यXद हामीले हाcो
सु“को भरोसालाई अQ/यसJमै •ढ़तासाथ थाIमराtयž भने, हामी „ीvटका
सहभागी भएका छž। १५ धम]शा>[ले भQदछ, “आजै Iतमीह-ले उहाँको शjद
सुQयौ भने 6व_ोहका Xदनमा ज>तै गरm आ‰नो šदय कठोर नपार।”

१६

सुQनेह- को Iथए, जसले सुनेर पIन 6व_ोह गरे ? के ती सब Iतनीह- नै

होइनन् र, जो मोशाको नेत/ृ वमा IमLदे शबाट Iनि>कआएका Iथए? १७ कोसँग

ु यो? के ती पाप गन|ह-सँग होइन, जुनहउहाँ चालmस वष]सJम wोIधत हुनभ
उजाड->थानमा मरे र गएका Iथए? १८ आhा नमाQनेह- नै उहाँको 6वLाममा
क6ह{यै प>न पाउनेछैनन् भनी उहाँले शपथ खानुभएको होइन र? १९ यसै ले
हामी दे tतछž, अ6वFवासको कारणले नै Iतनीह- प>न सकेनन्।"

यो एकदम दु:खलाŒदो र कहालmलाŒदो कथा छ। IमL दे शबाट

रातारात उ{लासमय वातावरणमा Iनि>कँदै र परमेFवरको सशx र सफल
अगुवाइमा इ‘ाएलmह- gIतhा गRरएको दे शIतर या[ा गद` Iथए। Iतनीह-लाई
>वतQ[ दे शमा >वतQ[-पमा रहे र परमेFवरको चाहना अनुसार 6वLामको
अनुभIू तको

gIतhा पाएका Iथए। तर जब Iतनीह- /यस दे शको Iसमानामा

आइपुगे तब Iतनीह- /यस दे शमा प>न र 6वLाम पाउन असमथ] भए। जब

gIतhा गRरएको दे शको Iसमाना कादे श-बIन]यामा इ‘ाएलmह- आइपुगे तब
Iतनीह-मा चा6हने 6वFवासको कमी Iतनीह-ले दे खाए। Iतनीह-कै अनुरोधमा

कनान दे शको भेद थाहा पाउन १२ जना जासुसह- पठाएका Iथए। IतनीहचाIलस Xदन कनान दे शमा Iबताएर /यस दे शको बारे मा इ‘ाएलmह-लाई
सुनाउन फक|का Iथए। तर Iतनीह-ले /यस दे शको बारे मा नराcो वा हतो/साह
Xदने खबर {याए भनेर गQती १३:२२मा उ{लेख गRरएको छ। /यसको बारे मा

6व>तृत 6ववरण गQती १३ र १४ मा Xदइएको छ। Iतनीह-ले दे खेका र
अनुभव गरे को दे श असल Iथयो भनेर Iतनीह-ले >वीकारे । तर /यो दे शका
माIनसह-

अ/यQतै

बIलयो,

सहरह-

6क{ला

नै

6क{लाले

घेRरएको

र

इ‘ाएलmह- /यस दे शलाई कjजा गन] असJभव छ भनेर ती जासुसह-ले
सुनाए।

१२ जना जासुसह-मा यहोशू र काIलब Iथए। कनान दे शको बारे मा

Xदइएको 6ववरणमा Iतनीह-ले असहमत जनाएनन्। माIनसह- बIलया छन् र

सहरह- 6क{ला र 6क{लाह-ले घेRरएको छ भoे कुरामा Iतनीह-ले 6ववाद

६९

ु Qु छ र उहाँले Iतनीह-लाई /यस दे शमा
गरे नन्। तर परमेFवर Iतनीह-सँग हुनह
{याउनुहन
ु ेछ भनेर िज6कर गरे का Iथए (गQती १४:७-९)।

यŸ6प, 6वIभo gकोप र महामारmबाट परमेFवरले IमLदे शलाई तहस

नहस पानुभ
] एको (g>थान ७-१२), लाल सागरमा राजा फारोहका सै Iनकहनास गनुभ
] एको (g>थान १४), >वग]बाट रोटm पठाउनुभएको (g>थान १६)

प/थरबाट पानी पठाउनुभएको (g>थान १७ साथै Xदन रात उहाँको उपि>थIत
र अगुवाइ आगो र बादलमा गनुभ
] एको (g>थान ४०:३६-३८) उहाँका
6wयाकलाप

र

शिxको

gत’यदश›

भएतापIन

अब

इ‘ाएलmह-ले

परमेFवरमाIथ 6वFवास र भरोसा राtन सकेनन्। यो क>तो कहालm लाŒदो,
अचJमको र 6वFवासै गन] नस6कने पु>ता हुनगए जसको सामु परमेFवरले

महान् शिxको gदश]न गनुभ
] एतापIन /यो पु>ता 6वFवासघातको gIतक हुन गयो

(नेहIमया ९:१५-१७, भजन १०६:२४-२६ र १ कोरQथी १०:५-१०)।
पहुँचभQदा

माIनसह-को

अपारका

उपहारह-

Xदने

परमेFवरले

उहाँका

सQतानह-लाई gIतhा गनुह
] Qु छ। /यसै कारण ती उपहारह- उहाँको अनु}ह र
सदाशयतामा आधाRरत भएका हुन र ती केवल परमेFवरमाIथ 6वFवास वा

अगाढ आ>थामामा[ gा•त हुने gावधान बनाइएको छ। इ‘ाएलmह-को
मनि>थIतको भQडाफोर गद`
Iतनीह-लाई

झ

सुसमाचार

6ह7ू ४:२मा लेिखएको छ "हामीलाई पIन
gचार

गRरएको

हो।

तर

सुनेको

वचनले

Iतनीह-लाई केहm फाइदा भएन, 6कन6क सुQनेह-ले 6वFवासपूवक
]
6यनलाई
}हण गरे नन्।"

सारा इ‘ाएलmह- एकजुट भएर gIतhा गRरएको दे शको IसमानासJम

या[ा गरे का Iथए। जब माIनसह-ले आफूले चाहे का अनुसार Rरपोट] वा
6ववरण पाएनन् तब Iतनी अ/यQतै

हतो/साह भएर र परमेFवरमाIथको

Iतनीह-को 6वFवास Iबलाएर गयो। परमेFवरमाIथको 6वFवास वा /यसको

कमी हुने gवृि1 सबैलाई सन] स€दछ। /यसै कारण आ‰ना पाठकह-लाई एक
आपसमा हौशला दे ऊ (6ह7ू ३:१३) र "हामी एउटाले अका]लाई gेम र असल
कामको IनिJत कसरm उ/सा6हत गराउने /यस कुरामाIथ 6वचार गरž" (6ह7ू
१०:२४) 6ह7ू सJझाउँदछन्। यो पIन थ6पएको छ, "$यान दे ओ, 6क कुनै

माIनस परमेFवरको अनु}ह gा•त गन]देिख वि¡चत नहोस्, ता6क तीतोपनको

जरो उcेर आईकन /यसले फूट न{याओस्, र धेरै जनालाई अशु\ नपारोस्"
(6ह7ू १२:१५)।

७०

तपा¢का सह6वFवासीह-को 6वFवास तथा आ>थाको Iनमा]ण गन] वा

बढावा Xदन तपा¢ के गन] स€नुहQु छ? तपा¢ले

जे

भoुभएतापIन वा

ँ आउन नXदन वा 6वFवासलाई कमजोर
गनुभ
] एतापIन अक£ 6वFवासमा आच
नपान] तपा¢ कसरm सजग हुने?

३. आज, यXद Iतमीले उहाँको आवाज सुQयौ भने

साबथ पालनसँग सJबIधत "आज" 6वLाममा प>नुको अथ] के हो?

हे नह
]ु ोस्, 6ह7ू ४:४-८ "४ 6कन6क उहाँले अ- कुनै ठाउँमा सातu Xदनको

6वषयमा यस 6कIसमले भQनुभएको छ, “परमेFवरले सबै काय]ह-बाट सातu
Xदनमा 6वLाम Iलनुभयो।” ५ र फेRर यसै ख˜डमा उहाँले भQनुभयो, “मेरो
6वLाममा Iतनीह- क6ह{यै प>नेछैनन्।”

६ कसै -कसै लाई gवेश गन] अझै

बाँक¤ नै छ, र Iतनीह-, जसलाई अिघअिघ सुसमाचार gचार गRरएको Iथयो,
Iतनीह- आ‰ना अनाhाकाRरताले गदा] प>न सकेनन्। ७ फेRर परमेFवरले

“आज” भनी एक Xदन ठहराउनुभएको छ, जब उहाँले धेरै समयपIछ
दाऊद¥ारा अिघ भIनएकै कुरा फेRर भQनुभयो, “आज Iतमीह-ले उहाँको शjद
सुQयौ भने Iतमीह-का šदय कठोर नपार।” ८ 6कन6क यहोशू ले Iतनीह-लाई
6वLाम

Xदएका

भए

त

परमेFवरले

पIछबाट

अक£

Xदनको

6वषयमा

भQनुहन
ु ेIथएन।"

म“भूIममा या[ा गRररहे का gथम् पु>ता माIनसह-को अ6वFवासको

कारण परमेFवरले Xदन चाहनुभएको 6वLाममा प>न सकेनन्। तर परमेFवरले

Iतनीह-लाई 6वLाममा प>न अ¦हाइरहनुभएको Iथयो र आ‰ना šदयह- कठोर
नपार भनेर उहाँले Iतनीह-लाई भIनरहनुभएको Iथयो।

अIन परमेFवरको

gIतhा "बाँ6क नै छ" भनेर पावलले धेरै प{ट <यx गरे का Iथए (6ह7ू
४:१,६,९)।

उनले यो शjदमा I}क 6wयापद gयोग गरे का छन् जुन

kataleipo (€याटIलपो) र apoleipo (आपोIलपो) हुन। "परमेFवरको 6वLाम
Xदनमा प>ने gIतhा अझै कायमै भएको" (6ह7ू ४:१) ती शjदह-ले जोर
XदQछन्।

/यो 6वLाममा प>न वा /यसको अनुभव गन] दाउदको समयमा पIन

आ§ान गRरएको हुनाले (6ह7ू ४:६,७, भजन ९५लाई औ{z याउँदै) gIतhाको

दावी नगRरएको र अझै पIन उपलjध छ भoे आभास् XदQछ। अझ, स/य
साबथको अनुभव सृ6rको समयदे िखनै उपलjध छ भनेर पावलले बताउन
खोजेको पाइQछ (6ह7ू ४:३,४)।

७१

परमेFवरले "आज नै" उहाँको 6वLाममा प>न हामीलाई आ§ान

गRररहनुभएको छ। बाइबलभRर "आज" भoे धारणा Iनणा]यक छ। जब
इ‘ाएलmह-

gIतhा

गRरएको

दे शको

Iसमानामा

आइपुगेका

Iथए

तब

परमेFवरसँग गRरएको करार मोशाले पुन:न6वकरण गद` "आज" भoे शjदको

मह¨वलाई जोड Xदएका Iथए (<यव>था ५:३, यसलाई अ- पदह-सँग पIन
तुलना

गनुह
] ोस्-<यव>था

४:८,

<यव>था

६:६

आXद)।

परमेFवरको

6वFवसनीयताgIत $यान Xदन (<यव>था ११:२-७) र gभुको आhा पालन गन]
Iनण]य गन| Šण Iथयो (<यव>था ५:१-३)। यसरm नै, यहोशूले उनको समयमा
रहे का माIनसह-लाई "कसको सेवा गन| आजै Iतमीह-ले Iनण]य गर" (यहोशू
२४:१५ -पाQतRरत) भनेर सJबोधन गरे का Iथए।

यो "आज" भoे शjद वा आ§ान केवल पौरािणक इ‘ाएलह-को

IनिJतमा[ होइन हामीलाई पIन हो। हामीलाई पIन Iनण]य गन] समय, अवसर

वा Šण Xदइएको छ। परमेFवरको /यो वचन पालन गन| उहाँका जनहज6हलेपIन खतरामा परे का Iथए (२ कोरQथी ६:२)। 6ह7ू ३ र ४मा "आज"

भoे शjद पाँच प{ट दे खापरे को छ। परमेFवरको आवाजलाई सुo ज“रm छ
भनेर यसले जोर गद]छ (6ह7ू ३:७,१५) 6कनभने परमेFवरको वचन सुo र

6वFवास गन] असफल भएमा माIनसह- अनाhाकारm र कठोर šदयह- हुनIतर

लJकQछन्। यसले हाcो >वग]को कनान दे शमा प>न पIन 6ढलो पान] स€छ,
जसरm म“भूIममा या[ा गRररहे का पु>ताले सं सारको कनानमा प>नबाट रोके।

तर येशूले हाcा श[ुह-लाई परा© गनुभ
] एको Iथयो (6ह7ू २:१४-

१६) र नयाँ करारलाई औपचाRरक-पमा gारJभ गनुभ
] एको Iथयो (6ह7ू ८१०)। /यसै ले गदा] अब हामी परमेFवरको अनु}हको Iसं हासन सQमुख "सुरो
वा Iनडर" भएर उपि>थत हुनस€छu (6ह7ू ४:१४-१६)। "आज" भoे

आ§ानले परमेFवर हामीgIत 6वFवासमा Xदगो भइरहनुभएको Iथयो भनेर हामी

महसुस ग“न् भQदै उहाँgIत बफादार हुन हामीलाई आमQ[ण गRरएको छ।
कुनै 6ढलो नगRरकन आज नै उहाँको आ§ान वा IनमQ[णालाई हामीले

>वीकारu भनेर उहाँले हामीलाई gस>तमा[ामा कारणह- पIन उहाँले उपलjध
गराउनुभएको छ।

"आज" नै तपा¢ले के आि/मक Iनण]यह- गनुप
] छ] अथा]त ् अक£ प{ट

ग“ँला भनेर नथQकाउन के गन|? परमेFवरले तुरQतै गर भoे आ§ानलाई थाहा

७२

पाउँदा पाउँदै पIन त/कालै वेवा>ता गदा] तपा¢ले तपा¢लाई के भएको Iथयो,
के /यो अनुभवह- तपा¢लाई छ?
४.

उहाँको 6वLाममा प>नु
उहाँको 6वLाममा प>नु वा 6वLामको उपभोग गनु] भनेर उहाँले

हामीलाई आ§ान गनुभ
] एको Iथयो। /यसको िच[ण दे हायका पदह-ले कसरm
गद]छन्? हे नह
]ु ोस्: 6ह7ू ३:११ "यसै ले मैले आ‰नो wोधमा यसरm शपथ खाए,ँ

Õमेरो 6वLाममा Iतनीह- क6ह{यै प>नेछैनन्Ö।” र 6ह7ू ४:१,३,५,१० "१
यसकारण परमेFवरको 6वLाममा gवेश पाउने gIतhा छँदाछँदै हामी होिशयार

रहž र Iतमीह-म$ये कोहm पIन /यस gIतhादे िख वि¡चत नहोस्।...३ 6कन6क

हामी 6वFवास गन|ह-चा6हँ त /यस 6वLाममा gवेश गछª, जसो उहाँले
भQनुभएको छ, “यसै ले मैले आ‰नो wोधमा यसरm शपथ खाए,ँ Õमेरो 6वLाममा

Iतनीह- क6ह{यै प>नेछैनन्Ö।” यŸ6प उहाँका काय]ह- सं सारको उ/पि1दे िख
नै पूरा भइसकेका Iथए। ४ 6कन6क उहाँले अ- कुनै ठाउँमा सातu Xदनको

6वषयमा यस 6कIसमले भQनुभएको छ, 'परमेFवरले सबै काय]ह-बाट सातu
Xदनमा 6वLाम Iलनुभयो।' ५ र फेRर यसै ख˜डमा उहाँले भQनुभयो, “मेरो
6वLाममा Iतनीह- क6ह{यै प>नेछैनन्।...११ यसकारण हामी /यस 6वLाममा
gवेश गन]लाई gय/न गरž, र /य>तै 6कIसमको अनाhाकाRरता¥ारा कोहm पIन
पIतत नहोस्।"

g>थान २०:८-११मा Xदएको साबथ आhा र <यव>था ५:१२-१५मा

मोशाले फेRर दोहो¦याएर सJबोधन गरे को साबथ आhामा हामी सबैलाई
परमेFवरले के गनुभ
] यो सो याद गन] आ§ान गRरएको छ। िशलापाटmह-मा

परमेFवरले जे लेtनुभयो /यसले परमेFवरले सJपo गनुभ
] एको सृ6rको कामलाई
औ{z याएको भनेर हामीले

हे ¦यu (g>थान ३१:१८;३४:२८)। इिज•टको

दास/वबाट इ‘ाएलmह-लाई >वतQ[ बनाउने काम Iस6\एको सJझनामा

Iतनीह-ले साबथ पालना गर भoे आदे श <यव>थाको पु>तकमा g>तुत गरे को

छ। /यो घ«ना वा>त6वक भएतापIन gIतकको -पमा पIन बु¬नुपद]छ।
IमLदे शबाट

इ‘ाएलmह-लाई

उ\ार

गRरएको

कामले

येशूको

मुिxको

योजनालाई औ{z याउँछ। इ‘ाएलmह-लाई पापको दास/वबाट उ\ार गRरएको
ज>तै , मानव जगतलाई पापबाट उ\ार गन| काम „ीrले wूसमा मनुभ
] एर
सJपo गनुभ
] एको Iथयो। wूसमा टाँIगनुहँद
ु ा येशूले "अब Iस6\यो!" (यूहoा

७३

१९:३०) भनेर िच/कार गनुभ
] एको अथ] अब मुिxको योजना सJपo भयो भनेर
दे खाउँदछ। /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? हे नह
]ु ोस्, 6ह7ू ४:९-११, १६

"९ यसकारण परमेFवरका जनह-का IनिJत शबाथको 6वLाम बाँक¤ नै छ।
१०

6कन6क

परमेFवरको

6वLाममा

gवेश

गन|

जोसुकैले

पIन

आ‰नो

पRरLमदे िख 6वLाम गछ], जसरm परमेFवरले आ‰नो पRरLमदे िख 6वLाम
Iलनुभयो। ११ यसकारण हामी /यस 6वLाममा gवेश गन]लाई gय/न गरž, र
/य>तै 6कIसमको अनाhाकाRरता¥ारा कोहm पIन पIतत नहोस्।...१६ यसकारण
साहससँग अनु}हको Iसं हासन निजक जाऔ ं, र खाँचोको समयमा सहायता
पाउनलाई कृपा र अनु}ह gा•त गन] सकž।"

परमेFवरले आ‰नो सृ6rको काम स€नुभएकोले आ‰नो कामबाट

6वLाम Iलनुभएर ह•ताको सातu Xदन साबथमा आनQद मनाउनुभएको Iथयो

(उ/पि1 २:१-३, g>थान २०:८-११)। यो Xदनले मुिx वा उ\ारको

Xदनलाई पIन औ{z याउँछ (<यव>था ५:१२-१५)। /यसै गRर जब येशूलाई

>वग]को प6व[>थानमा 6वराजमान गराइयो तब हाcो मुिxको IनिJत उहाँ Iस\
बIल हुने g6wया पूरा भएको Iथयो भoे अवसर याद गरे र खुिशयालm मनाउन
पIन साबथ हामीलाई Xदइएको Iथयो (6ह7ू १०:१२-१४)।

यो पIन tयाल गनुह
] ोस्, जब हाcो क{याण, कुशल र सुखशािQत

उपलjध गराउनुभयो तबमा[ परमेFवरले 6वLाम Iलनुभएको Iथयो। सृ6rको

समयमा जब परमेFवरले सं सारलाई सृ6r गरे र आ‰नो काम फ1े गनुभ
] यो अIन
उहाँले 6वLाम Iलनुभएको Iथयो। जब अ7ाहमलाई Xदनुभएको gIतhा अनुसार
कनान दे शमा इ‘ाएलmह-ले 6वजय gा•त गरे /यस दे शमा प6व[>थानको

>थापना भयो तब परमेFवरले 6वLाम Iलनुभएको Iथयो। जब इ‘ाएलmहसुरिŠत भए तब उहाँले 6वLाम Iलनुभएको Iथयो (१ राजा ४:२१-२५, साथै

g>थान १५:१८-२१, <यव>था ११:२४, २ शमूएल ८:१-१४)। जब
इ‘ाएलmह- र राजाले आ‰ना घरह- Iनमा]ण गरे तबमा[ परमेFवरले आ‰नो
IनिJत प6व[>थान बनाउन इ‘ाएलmह-लाई अ¦हाउनुभएको Iथयो।

अ6हले नै हामी उहाँको 6वLाममा कसरm IभI[ने? अथा]त ् येशूमा पाइने

मुिxको 6वFवसनीयता हामी 6वFवास¥ारा पाउँछu तर हाcो आ‰नै धम]कम]बाट
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होइन भनेर कसरm ढु €क हुने? यो ढु €क हामीमा भयो भने परमेFवरको
6वLामको उपभोग हामी गन] स€छu।
५. नयाँ सृ6rको पूव>] वाद
दे हायका पदह- एक आपसमा तुलना गरे र प•नुहोस्। g/येक अं शमा

साबथलाई कसरm फरक ढँगले g>तुत गRरएको छ? हे नह
]ु ोस्: g>थान २०:८११ "८ “शबाथ-Xदन प6व[ माQनुपछ] भनी याद राtनू। ९ छ XदनसJम

पRरLम गरे र आ‰ना सबै काम गनू,] १० तर सातuचा6हँ Xदन परमgभु
Iतमीह-का परमेFवरको IनिJत शबाथ-Xदन हो। /यसमा Iतमीह-ले केहm काम
नगनू,] न त आ‰नो छोराले, न छोरmले, न कमारा-कमारmले, न गाईब>तुले, न
मूल ढोकाIभ[ भएको परदे शीले केहm काम गरोस्। ११ 6कन6क छ Xदनमा
परमgभुले आकाश, पृ™वी, समु_ र Iतनमा भएका सबै थोक बनाउनुभयो, तर

सातu Xदनमा चा6हँ 6वLाम गनुभ
] यो। /यसकारण परमgभुले शबाथXदनलाई
आिशष् Xदनुभयो, र /यसलाई प6व[ गनुभ
] यो।", <यव>था ५:१२-१५ "१२
] एबमोिजम शबाथ-Xदन प6व[ राtन
“परमgभु आ‰ना परमेFवरले आhा गनुभ
याद राtनू। १३ छ XदनसJम पRरLम गरे र आ‰ना सबै काम गनू,]

१४ तर

सातuचा6हँ Xदन परमgभु Iतमीह-का परमेFवरको IनिJत शबाथ हो। /यसमा

Iतमीह-ले केहm काम नगनूÑ
]
आ‰ना छोराछोरm, कमारा-कमारm, गो“, गधा
कुनै पशुले सहरIभ[ भएको परदे शीले पIन केहm काम नगरोस्। आ‰ना

कमारा र कमारmले Iतमीह-सँग 6वLाम ग-न्। १५ Iतमीह- IमLमा कमारा
हुँदा कसरm परमgभु Iतमीह-का परमेFवरले आ‰नो बाहुबल र फैIलएको

पाखुरा gयोग गरm Iतमीह-लाई Iनकालेर {याउनुभयो, सो याद राख।
यसै कारण परमgभु Iतमीह-का परमेFवरले शबाथ माQन Iतमीह-लाई आhा
गनुभ
] एको हो।" र 6ह7ू ४:८-११ "८ यहोशू ले Iतनीह-लाई 6वLाम Xदएका
भए

त

परमेFवरले

पIछबाट

अक£

Xदनको

6वषयमा

भQनुहन
ु ेIथएन।

९

यसकारण परमेFवरका जनह-का IनिJत शबाथको 6वLाम बाँक¤ नै छ। १०
6कन6क परमेFवरको 6वLाममा gवेश गन| जोसुकैले पIन आ‰नो पRरLमदे िख
6वLाम गछ], जसरm परमेFवरले आ‰नो पRरLमदे िख 6वLाम Iलनुभयो। ११
यसकारण हामी /यस 6वLाममा gवेश गन]लाई gय/न गरž, र /य>तै 6कIसमको
अनाhाकाRरता¥ारा कोहm पIन पIतत नहोस्।"

७५

g>थान

Iनद| शनह-ले

र

<यव>थाको

पु>तकमा

साबथको

बारे मा

लेिखएको

6वगतको समयलाई हे र भनेर हामीलाई आ§ान गद]छन्।

परमेFवरको सृ6r र मुिxको काम सJपo गनुभ
] एको उपल’यमा खुिशयालm

मनाउन साबथमा 6वLाम Iलनु भनेर ती पदह-ले हामीलाई बताउँछ। तर 6ह7ू

४:९-११मा भ6वvयIतर नजर लगाऊ भनेर हामीलाई आ§ान गRरएको छ।
परमेFवरले भ6वvयको IनिJत साबथ 6वLाम हाcो IनिJत तयार पाRररहनुभएको

छ भनेर ती पदह-ले बताउँछन। यसमा साबथको बारे मा नयाँ आयाम
दे खाइएको छ। 6वगतमा परमेFवरका 6वजयह-लाईमा[ सJझाउनमा साबथको
6वLाम

हामीलाई

Xदएको

होइन

तर

भ6वvयमा

पूरा

हुने

परमेFवरका

gIतhाह-लाई सJझेर रमाउन पIन Xदइएको Iथयो। साबथ पालन गनुप
] न|

भ6वvयको आयाम ज6हले पIन Iथयो तर gायजसो /यस अवधारणालाई वेवा>ता

गRरएको Iथयो। पतनपIछ गRरएको gIतhामा परमेFवरले गुIमएको सु“को

म6हमा नयाँ सृ6r¥ारा एक Xदन „ीr वा मसीह¥ारा पुन>था]6पत हुनेछ भIनएको

छ। साबथको गRरमालाई पालन गरे र उहाँको मुिxको कामको उ/सब
मनाउनु भनेर परमेFवरले हामीलाई Iनद| शन Xदनुभएको छ 6कनभने नयाँ सृ6rमा

उहाँको मुिxको योजनाको काम पूरा हुनेछ। यस पIतत, gदु6षत र भि/कएको

पृ™वीको एक Xदन पRरvकृत हुनेछ, पुन>था]6पत हुनेछ र यहाँ >वग]को अनुभIू त
हुनेछ भoे अपेŠामा भाग Iलन साबथ पालनले औ{z याउँदछ। यहू दmह-को
परJपरा वा िशŠामा यो अवधारणा ज6हले पIन >पr Iथयो। पुरानो करारमा

नIभ[ाइएको तर ई.पू. १०० र सन २००को बीचमा लेिखएको "लाइफ अभ
आदम ए˜ड इभ" (जेJस एच. चाल]>वथ], सJपाXदत, द ओ{ड टे >टामेQट

सुIड6प}ाफा The Old Testament Pseudepigrapha [Qयु हे भेन, लQडन: याल,
१९८५] ठे लm २, पृ. लेिखएको छ: "ह•ताको सातu Xदन साबथ पुन“/थानको

िचQह हो र बाँ6क आउनेवाला युगको पIन हो।" अक£ यहू दm ‘ोतले भQदछ:
आउने युग भनेकै "/यो Xदन हो जुन अनQतसJम साबथको 6वLाम पूरै-पमा

Iलइनेछ।"-जाको[ Qयु>नर, द Iमसनाह Mishnah, नयाँ अनुवाद (Qयु हाभेन:
याल, १९८८), पृ. ८७३बाट -पाQतRरत। पIछको ‘ोत, ओIथयोटको रबी

ु Qु छ, उहाँको
अ6कबाले भनेका छन् "प6व[ परमेFवर जो आिशषको पा[ हुनह

सामु इ‘ाएलले सो$छ, "हे सं सारका gभु, यXद हामीले आhाह-लाई पालन
ग¦यu भने हामीलाई के इनाम XदइQछ?" उहाँले Iतनीह-लाई भoुभयो:

"आउने-सं सार।" Iतनीह-ले उहाँलाई सोधे: "/यो क>तो हुनेछ सो हामीलाई
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दे खाउनुहोस्।" उहाँले Iतनीह-लाई साबथ दे खाउनुभएको Iथयो।"-Iथयोडोर
6•डमान, "द साबथ आिQटIसपेशन अभ RरडेJशन," जुदाइजम: अ €वाटल-

जन]ल, ठे लm १६, पृ. 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 परमेFवरका
gIतhाह-लाई 6वFवास गछs भनेर दे खाउँछu र उहाँको अनु}हको उपहारलाई
हामी >वीकाछs भनेर gमािणत गद]छu। यXद स6wय तथा वा>त6वक-पमा
भoुपदा] हामी परमेFवरमाIथ 6वFवास राखेर अनु}हबाट मुिx पाउँछu भनेर
पूण] पमा साबथको पालनाले gमािणत गरे र दे खाउँछu। हाcो धम]कम] वा
असल कामबाट होइन परमेFवरको अनु}हलेमा[ हामी मुिx पाउँछu भनेर
IनरQतर-पमा साबथको पालनाले <यx गद]छ।

<यव>था पालन होइन, हाcो धम]कम]बाट होइन तर 6वFवास¥ारा

मुिx पाउँछu भनेर बु¬न र बुझाउन साबथलाई कसरm पालना गरे र दे खाउने?

साबथमा 6वLाम Iलनु नै अनु}हबाट मुिx पाउनु हो भनेर कसरm <यx
गRरQछ?

उपसं हार:

थप जानकारm: परमेFवरले हामीलाई उपलjध गराउनुभएको अनु}ह¥ारा पाइने

मुिxको अवधारणालाई IनरQतर-पमा साकार पाRररहन आइतबार होइन
ह•ताको सातu Xदन साबथमा गRरने 6वLामलाई आ/मसात् गनुप
] छ] भoे अ/यQतै

मह¨वपूण] िशŠा पावलले 6ह7ूको पु>तकमा कोरे का छन्। /यस मुिxको
ु o
अवधारणाको िचQह वा gIतक साबथ हो भoे कुरामा हामी IबचIलत हुनह
ु ।
साबथको

6वLामलाई

/यस

अवधारणालाई

šदयमा

सजाएर

पालन

गदा]

6वFवासीह-ले साबथलाई आनQदमय र रमाइलो मानेर पालन गन| हुQछ। तर

दो‘ो शताjदmपIछ साबथको पालनामा Iनण]या/मक पRरवत]न भएको दे िखQछ।
कIतपय इसाईह-ले साबथ भनेको मुिxको gIतक भoे अवधारणालाई /यागेर
यो त यहू दmह-को IनिJतमा[ हो र पुरानो करार वा 6वIधसJमतमा[ै हो

/यसकारण यसलाई पQछाएर जानु उिचत हुQछ भनेर Iसकाउन थालेका Iथए।
साबथ पालन गनु] भनेकै यहू दm धम]मा लाŒनु भनेर कIतपय इसाईह-को

मनि>थIतमा गाIभएको Iथयो। रोमन €याथोIलक चच]को अ}ज र िचQतक
इŒनेिशयसले सन् ११०तर भनेका Iथए: "पुरानो चाल वा पुरानो करार अनुसार

च{नेह-ले नयाँ आशा पाएका छन्। Iतनीह-ले अब साबथलाई पालन गनु]
आवFयक छै न। तर Iतनीह- gभुको Xदन वा जुन Xदन „ीrमा हाcो जीवनको
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पुन“/थान भयो /यो Xदनले माQयता भएको छ।"-जाक बी. डुखान, इ‘ाएल
ए˜ड द चच]: टु ®वाइसेज फर द सेम गड (6पबडी, मासाच ुसेट, हे िQ¯€सन,

२००२), पृ. ४२बाट -पाQतRरत। /यसै गRर पुरानो करारको परमेFवरgIत

रोष <यx गन| gथम् शताjदmको चच]को अगुवा वा गु“ माIस]योनले साबथ

Xदनमा उपवास गरे र यहू दmह- र Iतनीह-को परमेFवरलाई /यागेको दे खाऊ
भनेर

आ‰ना

अनुयायीह-लाई

Iनद| शन

Xदएका

Iथए।

/यसरm

नै

चौथो

शताjदmको दास]Iनक Iभ€टोRरनसले आफूलाई "यहू दmह-को साबथलाई पालन"

नगन|ह-को प°कIतमा राtन चाहे को <यx गरे का Iथए (इजराएल ए˜ड द

चच], पृ. ४१-४५)। मुिx भनेको अनु}हबाटमा[ पाइQछ भoे अवधारणा Xदने

साबथको गRरमामय पालना बु¬न छोडेकोले नै इसाई जगतमा साबथको
अि>त/वमा धरासयी भएको Iथयो।

"„ीrको शिxले हामीलाई प6व[ पाछ] वा सQत बनाउँछ भoे िचQह

वा िचनो साबथ हो। र „ीrले प6व[ बनाउनुहन
ु े सबैलाई यो साबथ Xदइएको
छ। उहाँमा प6व[ बनाउने शिx छ भoे दे खाउन िचQहको -पमा खडा

भएको साबथ भएकोले, यो साबथ „ीr¥ारा सबैलाई Xदइएको छ, सबै जो
परमेFवरको इ‘ाएलमा „ीr¥ारा सहभागी हुQछन्।...
"साबथले सृ6rको कामलाई औ{z याउँछ

भने

मुिxको

IनिJत

परमेFवरमा महान् शिx छ भoे gमाण पIन यसले औ{z याउँछ। अदनमा
शािQत गुमाइयो भनेर

माIनसको Xदमागमा साबथले याद XदलाइरहQछ भने,
उ\ारकता]बाट शािQतको पुन>था]पना गनुभ
] यो भनेर पIन यसै ले दे खाउँछ।
gकृIतमा भएको g/येक थोकले यो आ§ानलाई दोहो¦याउँछ, 'हे सबै थाकेका र
बोझले दIबएका हो, मकहाँ आओ, म Iतमीह-लाई 6वLाम XदQछु ।' म1ी

११:२८।" एलेन जी §ाइट, द Iडजाएर अभ एजेज,् पृ. २८८,२८९बाट
-पाQतRरत।
िचQतनमनन:
अ.

6वFवास¥ा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 परमेFवरलाई खुशी पान| ज>तो औपचाRरक-पमा
साबथ पालन गनुक
] ो बीचमा के Iभoता छ? ती Iभoता हामीले
जाoेमा[ होइन हामीह-कै जीवनमा कसरm अनुभव गन|?
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कथा ५
हामीह-को बीचमा परमे±रका >वग]दूतहलुिशयो र यलरm Iडयास
6टमोर-ले>ट

6टमोर-ले>टको
दो‘ो

आगमनको

Iतनीह-माIथ
लुIसयो

एउटा

र

गाउँमा

बारे मा

सुनाउँदा

Lीमती

यलरmले

ढु ²ामुढा

उनक¤

येशूको

वष|ला

भनेर

क6ह{यै पIन अपेŠा गरे का Iथएनन्।
Iतनीह- Œलोबल अ}जह- Iथए जहाँ

6टमोर-ले>टका पहाडह-मा सुसमाचारmय

कामको IनिJत खटाइएका Iथए। /यो दे शको पहाडमा ब>नेह-ले फाटालुकु
भाषा बो{दथे। फाटालुकु लुिशयोको मातृभाषा Iथयो। कहाँबाट सु“ गन| थाहा

नपाएर Iतनीह- चारवटा गाउँह-मा दै Iनक gाथ]नाको IनिJत या[ा गन] थाले।
केहm समयपIछ Iतनीह-ले बहालमा बसेको घरमा 6हसाब र अ°}ेजीको ³ुशन
Xदन केटाकेटmह-लाई बोलाउन थाले। >कूल पIछ चलेको /यो काय]wममा
१२ जनाबाट बढे र ५७ जना बालबाIलकाह- प•न आउन थाले।

g/येक

अपराQह कŠाह-मा gाथ]ना र बाइबल पाठबाट कŠा सु“ गद]थे। दुई
ु Qु छ र
म6हनापIछ ती केटाकेटmह-ले आ‰ना साथीह-लाई येशू Iछटै आउनुहन
ु ह

Iतनीह- >वग] जान चाहQछ 6क भनेर सुनाउन थाले। धेरै बालबाIलकाहचच]मा आउन चाहे । लुिशयो र उनक¤ Lीमतीमा आशा जागेको Iथयो।

तर तीन म6हनापIछ /यहाँ पRरवत]न आउन था{यो। ³ुशन प•न नआउने

6वŸाथ›ह-ले आ‰ना साथीह-लाई धJक¤ Xदन थाले र कŠामा होह{ला गन]
थाले। केहm समयपIछ केवल छ जना 6वŸाथ›ह-मा[ प•न आउन थाले।
केहm समयपIछ चार गाउँह-का एक गाउँका माIनसह-को अनुरोधमा लुिशयोले

सुसमाचारmय काय]wमको आयोजना गरे । काय]wमको अQतमा गाउँका सबै

जना सहभागी भएका Iथए। लुिशयो र यलरmमा आशा प{हाएको Iथयो। तब

एक Xदन लुिशयोलाई एक जना म6हलाले "हाcा माIनसह-लाई Iतcा पचा]हँ नगनु,] " भनेर धJ€याइन्। "तपा¢ले के भo
Xदएर धम] पRरवत]न गन] आट

खो•नुभएको हो?" लुिशयोले सोधे। "तपा¢का Iनयतह- मलाई थाहा छ।
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मसँग खेलबाड नगनुह
] ोस्। पैसाको लोभमा फसाएर तपा¢को चच]मा तपा¢ले

ताo खो•नुभएको छ," उनको यो सरासर झुटो आरोप Iथयो। हामी कसै लाई

पIन पैसा Xदएका Iथएनu। अIन अचानक /यस म6हला िशिŠकाले लुिशयोलाई

गालामा थ•पड Xदइन्। उनको ठू लो छोरोले पIन उनलाई 6हका]यो। अIन
आमा र छोरो Iमलेर लुिशयोलाई ढु ²ामुडा गन] थाले। तर ती ढु ²ामुडाले त

उनलाई लागेर। जब हुल जJमा भए तब एक जना माIनस घरमा गएर बQदुक
{याएर उनलाई मान] सु“ क>यो। साथी गाउँलेह-ले लुिशयोलाई सुरŠा Xदएर
गाउँबाट भगाए। दुई म6हनापIछ एक जना एडभेिQट>ट अगुवा चारवटा

गाउँह-मा सुसमाचारmय काय]wम आयोजना गन] आए। XदनXदनै माIनसह-

जJमा भएका Iथए। लुिशयो र यलरmमा फेRर आशा प{हाउन था{यो। तर एक
रात भेलामा धेरै माIनसह-ले ढु ²ामुडा गन] थाले। एक जना >वयं से6वका

नस]को अनुहारमा ढु ²ा लाŒयो र उनको अनुहार रगताJये भयो। /यस रातको

काय]wम >थIगत भयो। जब चच]ले बहालमा Iलएको ´क गाउँIतर Iतनीह-को

घरमा जाँदै Iथए तब अझ झन ढु ²ामुडा Iतनीह-मा व6ष]न थाले। गाउँलेह-

डराउन थाले। तब अचानक, सात जना चह6कलो लुगा लगाएका माIनसह/यहाँ दे खा परे । ती अपRरिचत माIनसह-लाई केवल तीन जना अचिJमत
युवाह-ले हे Rररहे । Iतनीह- एक एक गरे र पहाडमा Iबलाए। /यसबेला फेरm

ढु ²ामुडा बष|न। सात जना च6ह6कलो माIनसह-को बारे मा थाहा पाएपIछ
परमे±रले ह>तŠेप गनुभ
] एको भनेर गाउँलेह-ले थाहा पाए। उहाँले आ‰ना
>वग]दूतह-

पठाउनुभएर

आ‰ना

जनह-लाई

सुरŠा

Xदनुभएको

Iथयो।

"परमेFवरको भय माQनेह-का चारै Iतर परमgभुका >वग]दूतले सुरŠाको घेरा

लाउँछन्, र उहाँले Iतनीह-लाई छु टकारा XदनुहQु छ" (भजनसं }ह ३४:७)।
अक£ साबथ १३ जनाले आ‰नो जीवन येशूलाई सुJपे र बIµ>मा Iलए।
Iतनीह-मा दुई युवाह- Iथए जसले >वग]दूतह- दे खेका Iथए।

जुनसुकै च ुनौIतमा पIन gभुले सहायता गनुह
] Qु छ भoे कुरामा लुिशयो र यलरm

आशाबादm भइरहे का छन्।
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