
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

यस अध्यायका मूल पदह : ूःथान १६:१६-१८, ूःथान २०:८-११, 
व्यवःथा ५:१२-१५, म ी १२:९-१३ र लेबी २५:१-७। 

यस अध्यायको मूल सार पद: "अिन उहाँले ितनीह लाई (यहूदी पिण्डतह लाई) 
भ भुयो, "साबथ मािनसको िनिम्त सिृ  गिरएको हो, साबथको िनिम्त मािनस 
सिृ  गिरएको होइन।" (म ी २:२७ पापन्तिरत)। 
    जब परमेँ वरले आफ्नो सारा सिृ कोकाम हप् ताभिरमा सक्नभुयो तब 
उहाँले अिन्तम सिृ को काम साबथको अवधारणालाई सजृनभुएको िथयो। त्यस 
िदन परमेँ वरले आफ्नो सबै काम सक्नभुएर िवौाम िलनभुयो भनेर बाइबलमा 
बताइएको छ। तर त्यो िवौाम उहाँको िनिम्तमाऽ नभएर सारा संसारले 
अपनाउनपुन जीवनशैलीको अिभ  भागको प सिृ  भएको िथयो। साबथ कुनै 
धमर्को नाउँमा अपनाउने नभएर परमेँ वर र हामीह को बीचमा र एक 
आपसको बीचमा पारःपिरक सम्बन्ध राख् न साथै सम्पकर्  जािर राख् न सजृना 
गिरएको िथयो। 
   त्यसकारण परमेँ वरले आफ्ना जनह को िनिम्त िदनभुएको आदशर् 
तथा उहाँको योजनामतुािवक चल्ने नीित दश आ ाह मा साबथ समावेश हनु ु
कुनै अचम्मको कुरो िथएन। कुनै धमर् वा जातीयता सिृ  नभएको सिृ कै 
सु मै िदइएको साबथ, उहाँको योजनामा चल्नको िनिम्त ःथापना गिरएको 
इॐाएली रा लाई म भिूमको याऽाको सु मै फेिर पिन याद िदलाउन आफ्नो 
आवाज ारा र पत्थरमा कँुदेर िदनभुएको िथयो। िहॄू तथा यहदुी जाितह को 
जीवनमा साबथको गिरमाले िनणार्यक भिूमका खेल्नपुदर्थ्यो। ूायजसो जब हामी 
साबथको बारेमा चचार् गदर्छ  त्यसलाई कसरी पालन गन भनेर हामीह  
चचार्लाई मोड्छ । साबथमा हामीले के गनुर्हनु्छ, के गनुर्हु  आिद। ती 
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साबथः वत त्रताको िदनसाबथः वत त्रताको िदन  
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िज ासाह  मह वपूण भएतापिन साबथले यस संसारमा  मह वपूणर् भिूमका 
खेल्न योजनाव  अथार्त ्खाका तयार पािरएको िथयो भ े कुरालाई हामीले 
बझु्न अत्यन्तै ज री छ। परमेँ वरका जनह को जीवनमा परमेँ वरले 
उपलब्ध गराउनभुएको अनेक  ूावधान र अनमुहको ूतीक साबथ हो भ े 
कुरा ूत्येक येशूभक्तको मनमा घसुाउन ुज री छ। 
    येशूले ःप पमा भ ुभएको िथयो "सारा मानव जाितको िनिम्त साबथ 
सिृ  गिरएको हो।"  यिद हामीले सत्य पमा वा दयिभऽ गाँिसएर "साबथ 
िदन याद गनुर्" भ े परमेँ वरको आदेशलाई मनमा राख् न सक्य  भने हप् ताको 
ूत्येक िदनमा यसले हामीलाई पिरवतर्न गनछ। येशूकै जीवनमा देखाइएको 
अनसुार यो िदन अ को िनिम्त पिन आिशषको साधन हनुसक्छ। 
 

१. ूसःत म ा  
     पःुत सम्म इिजप्टका जनता र शासकह ले परमेँ वरका जनह लाई 
दास बनाएका िथए। ितनीह लाई िथचोिमचो गिर ितनीह को सामािजक, 
आिथर्क र वैयिक्तक अिधकारमािथ अितबमण गरेर ितनीह लाई ती इिजप्टका 
मािनसह ले धेरै कमजोर बनाएका िथए। अब भखर्रै ःवतन्ऽ भएका 
मािनसह लाई ितनीह को जीवन न्यायोिचत पमा उकाःन परमेँ वरले 
ितनीह लाई िविभ  नीित िनयमह  िदनभुएको िथयो। ितनीह लाई पालन गरे 
मािनसह को जीवनःतर र जीवनशैलशी उ म हुँथ्यो। ितनीह को समाज 
व्यविःथत पमा चल्ने िथयो। तर इॐाएलीह को जीवनःतरलाई उचाल्ने 
ूिबयाह मा एउटा ूतीकको पमा िदइएको व्यवहािरक र िशक्षाूद पाठलाई 
ितनीह ले अ ाल्नपुरेको िथयो। 
    म भिूममा ४० वषर्को घमुिफरको याऽामा र बारम्बार 
परमेँ वरसँगको ितनीह को सम्बन्धह  जःतोसकैु तीतो भएतापिन ितनीह को 
दैिनक जीवनलाई सचुा पमा चलाइराख् न उहाँले ितनीह लाई एक ूावधान 
उपलब्ध गराइरहनभुएको िथयो। त्यो ूावधान परमेँ वरको िनँ वाथर्ताको 
ज्वलन्त उदाहरण िथयो। इॐाएलीह को समाजमा पिन परमेँ वरको हेरचाह 
गन र िनँ वाथर् चिरऽलाई गाभ्न ु पदर्थ्यो। इॐाएलीह लाई परमेँ वरको 
िनरन्तर उपिःथित र िनँ वाथर् ूमेको ूतीक देखाउन उहाँले ितनीह लाई म ा 
िदनभुएको िथयो जनु ् इॐाएलीह को िशिवरमा ूत्येक िबहान देखा परेको 
िथयो। 
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   त्यो म ा इॐाएलीह को िशिवरमा देखा पदार् ूत्येक मािनसले िदनिदनै 
आफूलाई पगु्ने गरेर जम्मा गनुर् भनेर ूःथान १६:१०-२१मा लेिखएको छ। 
त्यसरी जोड िदएर अर् हाएको कुराको िवशेष अथर् के हो? हेन ुर्होस:् "१० अिन 
इॐाएलका सारा समदुायिसत हा न बोल् दा, ितनीह ले उजाड़-ः थानितर हेरे। 
त् यहाँ परमूभकुो मिहमा बादलमा देिखयो। ११ परमूभलेु मोशालाई भन् नभुयो, 
१२ "इॐाएलीह को गनगन मैले सनेुको छु। ितनीह लाई भन ्, "बेलकुी 
ितमीह ले मास ु खानेछौ, र िबहान रोटीले अघाउनेछौ। तब म परमूभ ु
ितमीह का परमेँ वर रहेछु भन् ने ितमीह ले थाहा पाउनेछौ"। १३ तब बेलकुी 
ब ाई चराह  आएर छाउनी नै ढाके, र िबहानचािहँ छाउनीका चारैितर शीत 
पिरर ो। १४ जब त् यो शीत सकु् यो तब जिमनमा परेको तसुारोझ स-साना 
डल् ला उजाड़-ः थानभिर रहेछन ्। १५ इॐाएलीह ले त् यो देखेर आपसमा भन् न 
लागे, "यो के हो? " िकनिक ितनीह ले त् यो के हो भनी जान् दैनथे। मोशाले 
ितनीह लाई भने, "यो परमूभलेु ितमीह लाई िदनभुएको रोटी हो। १६ 
परमूभलेु यो आ ा गनुर्भएको छ: "यसबाट हरेकले आफूले खाने जित बटुल। 
ितमीह का आफ् नो-आफ् नो पालमा हनेु हरेकको िनिम् त एक-एक ओमेर बटुल" 
(एक ओमेर आधा पाथी जित हो, पद ३६)।" १७ इॐाएलीह ले त्यसै गरे, 
कसैले धेरै, कसैले थोरै बटुले। १८ जब ितनीह ले त् यो ओमेरले नापे, तब 
धेरै बटुल् नेको ज् यादा भएन र थोरै बटुल् नेको कम भएन। ितनीह  हरेकले 
आफूले खाने जित नै बटुले।   
  १९ तब मोशाले ितनीह लाई भने, "कसैले पिन त् यसबाट केही पिन 
िबहानसम् म नराखोस ्।" २० तर ितनीह मध् ये कसैले मोशाको कुरा सनेुनन ्, र 
ितनीह ले त् यसबाट केही भाग िबहानसम् मै राखे। तर त् यसमा कीरा लागेर 
गन् हाउन लाग् यो। मोशा ितनीह िसत िरसाए। २१ यसरी िबहान-िबहान ितनीह  
हरेक मािनसले आफूले खाने जित बटुल् थे, र घाम िछिप् पएपिछ त् यो 
िबलाइहाल् थ् यो।" 
   इॐाएलीह को िदनिदनै म ा बटुल्ने अनभुव इसाईह ले िसक्नपुन 
पाठह को एक उदाहरण हो भनेर पावलले २ कोरन्थी ८:१०-१५मा यसरी 
व्यक्त गरेका छन:् "८ मैले यो आ ाको पमा भनेको होइन,ँ तर अ ह को 
जोशसँग तलुना गरेर ितमीह को ूमे पिन साँचो हो भन् ने ूमािणत गनर्लाई 
मैले यो भनेको हुँ। ९ िकनिक हाॆा ूभ ु येशू भीं टको अनमुह ितमीह लाई 
थाहा छ, उहाँ धनी हनुहुनु् थ् यो, तरै पिन ितमीह का खाितर उहाँ गरीब 
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हनुभुयो, तािक उहाँको गरीबीबाट ितमीह  धनी हनु सक। १० अब यस 
िवषयमा चािहँ मेरो सल् लाह यही छ: एक वषर्अिघ जनु िदने काम ितमीह ले 
सु  गरेका माऽ होइन, तर त् यो गन उत ्कट इच् छा पिन गरेका िथयौ, 
त् यसलाई अब पूरा गनुर् ितमीह का िनिम् त असल हनु् छ। ११ इच् छा गनर्मा 
ितमीह को जनु तत् परता िथयो त् यसैमतुािबक आफ् नो औकातअनसुार िदएर यस 
कामलाई पूरा गर। १२ िकनभने िदने तत् परता छ भने मािनसिसत भए 
अनसुारको दान नै महणयोग् य हनु् छ, नभएअनसुारको होइन।  १३ 
ितमीह लाई भार होस ् र अ लाई हलकुा होस ् भनेर मैले यो भनेको होइन,ँ 
१४ तर समानताको िहसाबले यस वतर्मान समयमा ितमीह को ूशः तताबाट 
ितनीह को अभाव पूरा होस ्, र ितनीह को ूशः तताले ितमीह को अभाव पूरा 
गिरदेओस ्। यसरी सबैमा समानता होस ्, १५ जसो लेिखएको छ, "धेरै 
बटुल् नेिसत बढ़ी केही रहेन, र कम बटुल् नेह लाई अभाव भएन'।" 
   इॐाएलीह ले माऽ होइन हामीले पिन िसक्नपुन पाठ त यो हो िक 
परमेँ वरले आफ्ना जनह  र सिृ को िनिम्त ूसःत थोकह  उपलब्ध 
गराउनभुएको छ। यिद हामीह को आवँयकता अनसुारमाऽ भोगचलन गर् य  
र बढीभएका आिशषह  अ लाई पिन बाडँ्न राजी भय  भने सबैको राॆसँैग 
हेरचाह हनु्थ्यो र सबैलाई चािहने आवँयक कुराह  उपलब्ध हनु्थ्यो। 
िदनिदनै चाहसँदफ म ा बटुल्ने ूिबयाले ती इॐाएलीह ले परमेँ वरमािथ 
भरोसा राख् न िसक्थे जसले गदार् अक  िदन पिन ितनीह लाई आवँयकताको 
पिरपूितर् हनु्थ्यो। सय  वषर्सम्म दिवएर, दासत्वको जीवन िबताउन ु परेका 
इॐाएलीह  केवल आफ्नो जीउने ःवाथर्मामाऽ केिन्ित हनु ु ःवभािवकै िथयो 
तर ितनीह मा परमेँ वरमािथको भरोसाको जीवन, उदारता र बाँड्ने संःकार 
पिन बसोस ्भ े उहाँको चाहना िथयो। 
   तर त्यस म ाको पाठको अक  अत्यन्तै मह वपूणर् र उल्लेखनीय पक्ष 
पिन छ। ूत्येक शबुवार इॐाएलीह को िशिवरमा अ  िदनभन्दा दोबर म ा 
आकाशबाट झदर्थ्यो। अिन त्यही िदनमामाऽ इॐाएलीह ले साबथको तयारीको 
िनिम्त थप म ा बटुल्नपुदर्थ्यो। साबथ िदनमा नपन म ा तर त्यस िदनको 
िनिम्त अिघल्लो िदनमै (शबुवारमाऽै अ  िदनमा होइन) पन थप म ाले 
इॐाएलीह ले आफ्नो आवँयकताको िनिम्त परमेँ वरमािथ भरोसा राख् नपुन 
थप पाठ िसक्नपुरेको िथयो। हप् ताको छैट  िदन वा शबुवारमामाऽ 
परमेँ वरको अनमुहले िदनभुएको थप म ाले परमेँ वरले अर् हाउनभुएको 
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हप् ताको सात  िदन साबथको िबौाम िदनमा अझ हष उल्लाससाथ मनाउन 
ितनीह लाई बल पगेुको िथयो। 
    हामीले शबुवारह मा के गनर्सक्छ  जसले गदार् परमेँ वरले 
हामीह को आिशषको िनिम्त िदनभुएको साबथमा अझ रमाइलो गरेर िदन 
िबताउन सक ? 
 

२. साबथ िदइनकुो दईु कारणह    
       ूःथान २०:८-११ र व्यवःथा ५:१२-१५मा चौथ  आ ालाई केही 
हदसम्म दईु संःकरणमा ूःततु गिरएको छ। य िप ती दवैु एक अकार्का 
आपसको पिरपरुक हनु ्भनेर कसरी देखाउँछ? हेन ुर्होस:् ूःथान २०:८-११ "८ 
"शबाथ-िदन पिवऽ मान् नपुछर् भनी याद राख् नू। ९ छ िदनसम् म पिरौम गरेर 
आफ् ना सबै काम गनूर्, १० तर सात चािहँ िदन परमूभ ु ितमीह का 
परमेँ वरको िनिम् त शबाथ-िदन हो। त् यसमा ितमीह ले केही काम नगनूर्, न त 
आफ् नो छोराले, न छोरीले, न कमारा-कमारीले, न गाईबः तलेु, न मूल 
ढोकािभऽ भएको परदेशीले केही काम गरोस ्। ११ िकनिक छ िदनमा 
परमूभलेु आकाश, पथृ् वी, समिु र ितनमा भएका सबै थोक बनाउनभुयो, तर 
सात  िदनमा चािहँ िवौाम गनुर्भयो। त् यसकारण परमूभलेु शबाथिदनलाई 
आिशष ् िदनभुयो, र त् यसलाई पिवऽ गनुर्भयो।" र व्यवःथा ५:१२-१५ "१२ 
परमूभ ुआफ् ना परमेँ वरले आ ा गनुर्भएबमोिजम शबाथ-िदन पिवऽ राख् न याद 
राख् नू। १३ छ िदनसम् म पिरौम गरेर आफ् ना सबै काम गनूर्, १४ तर 
सात चािहँ िदन परमूभ ु ितमीह का परमेँ वरको िनिम् त शबाथ हो। त् यसमा 
ितमीह ले केही काम नगनूर्। आफ् ना छोराछोरी, कमारा-कमारी, गो , गधा 
कुनै पशलेु सहरिभऽ भएको परदेशीले पिन केही काम नगरोस ्। आफ् ना कमारा 
र कमारीले ितमीह सगँ िवौाम ग न ्। १५ ितमीह  िमौमा कमारा हुँदा 
कसरी परमूभ ु ितमीह का परमेँ वरले आफ् नो बाहबुल र फैिलएको पाखरुा 
ूयोग गरी ितमीह लाई िनकालेर ल् याउनभुयो, सो याद राख। यसैकारण 
परमूभ ु ितमीह का परमेँ वरले शबाथ मान् न ितमीह लाई आ ा गनुर्भएको 
हो।"   
      साबथको बारेमा उपयुर्क्त दवैु संःकरणह मा एक मह वपूणर् शब्द 
उल्लेख गिरएको छ: त्यो हो सम्झन ुवा याद गनुर्। परमेँ वरले यो शब्द िकन 
ूयोग गनुर्भयो त? कुनै पिन यहदुी जाितको सु वातभन्दा अिघ नै सिृ को 
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सु मा सजृना गिरएको साबथलाई याद गनुर्को अथर् परमेँ वरले आफ्ना 
जनह सँग पनु सम्बन्ध ःथापना गनर् चाहनभुएको देखाउँछ। परमेँ वर 
सिृ कतार् हनुहुनु्छ र मिुक्तदाता हनुहुनु्छ भ े तथ्यमा केिन्ित भएको त्यो 
साबथले हाॆो सम्बन्ध उहाँसँग हनुपुन कुरालाई औलँ्याउँछ। ती दवैु तथ्यह  
साबथको  दवैु संःकरणह मा देखाइएको छ। ती दवैु तथ्यह ले साबथ र 
मािनसह ले अपनाउनपुन जीवनशैली बीच घिन  सम्बन्ध रहेको देखाउँछ। 
   इॐाएलीह  त्यस देशबाट िनःकेर आएका िथए जहा ँ िमथ्या 
देवीदेवताह  वा मािनसको ःवभावलाईमाऽ ूितिबम्ब गन र मािनसह ले नै 
बनाएका मूितर्ह लाई भगवान भनेर पूजा गदर्थे। सत्य सनातन परमेँ वरमाऽ 
सिृ कतार् हनुहुनु्छ भ े याद ती इॐाएलीह ले गनुर्पन आवँयकता त्यहाँ 
िथयो। परमेँ वरमाऽ सिृ कतार् हनुहुनु्छ भ े िनणार्यक ूमाण केवल साबथमाऽ 
िथयो। हप् ताको पिहलो िदन अथार्त ् आइतबारदेिख िबिहबारसम्म िदनिदनै 
चािहँदो म ा जम्मा गनुर्पन आदेशमा हप् ताको छैट  िदन अथार्त ्शबुवारको 
िदन दोबर जम्मा गनुर् पन आदेशले परमेँ वर नै सिृ कतार् हनुहुनु्छ भनेर 
ूमािणत गन जोडदार ूमाण िथयो। साबथ अथार्त ्शिनबारको िदन िवहान एक 
थोपा पिन म ा आकाशबाट झदनथ्यो। परमेँ वरको वचनलाई िवँ वास नगिर 
त्यस िदनमा म ा बटुल्न चाहनेले िदनभिर भोकै बःनपुरेको िथयो। ूःथान 
२०मा परमेँ वर हाॆो सिृ कतार् हनुहुनु्छ भनेर ःप पमा ूकट गिरएको छ। 
त्यसको िबपरीत व्यवःथा ५मा उल्लेख गिरएको चौथ  आ ामा उहाँले 
गनुर्भएको उ ार, िदनभुएको मिुक्त र अनन्त जीवनको ूित ालाई केिन्िभतू 
गिरएको छ। इॐाएलीह ले आफ्ना साखासन्तानह लाई परमेँ वरको ती 
कायर्ह को बारेमा िनयिमत पमा सनुाइरहनपुदर्थ्यो। िवशेष गरेर ूत्येक 
साबथमा ती कथाह  सनेुर ती ारा आफ्नो पिहचान परमेँ वरसँग भएको ती 
इॐाएलीह ले महससु गनुर्पदर्थ्यो। ितनीह ले सु ुपन पिहलो कथामा 
परमेँ वरले वाःतिवक भौितक पमा िमौदेशको दासत्वबाट इॐाएलीह लाई 
कसरी उम्काउनभुएको िथयो भ े कुरा समावेश भएको िथयो। जब ितनीह ले 
परमेँ वरको पराबम र उहाँको उ ारको कामको बारेमा ितनीह ले गनुर्पन 
ूशंसा र ान बढ्दै गए तब ूत्येक साबथ पिन ितनीह को आित्मक 
मिुक्तलाई पिन सम्झेर त्यो िदनलाई उत्सबको पमा मनाइनपुदर्थ्यो। 
   दवैु कारणह ले-परमेँ वर सिृ कतार् हनुभुएको र उहाँ उ ारकतार् 
हनुभुएको-साबथलाई यादगरेर मा ुपन कारण परमेँ वर र आफ्ना जनह को 
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बीचमा हनुपुन सम्बन्ध र ती जनह को एक आपसको बीचमा हनुपुन 
सम्बन्धको गिरमालाई  औलँ्याउँछ। परमेँ वरले ःप पमा भ ुभएको छ: "मेरा 
साबथ मैले ितनीह लाई िदए।ँ त्यो हामीह को बीचमा सम्बन्ध गाँिसरहने 
छाप वा िचन्हको पमा िदइएको िथयो। ितनीह लाई पिवऽ पान  ूभ ुमनै हुँ 
भ े तथ्यलाई पिु  गनर् मैले साथब िदएको हुँ।" (इजिकएल २०:१२ 
पान्तिरत)। सिृ को समयदेिखको इितहासले हामीलाई देखाउँछ िक साबथ 

केवल यहदुी जाितह को िनिम्तमाऽ भनेर किहल्यै पिन िदइएको िथएन। 
परमेँ वर र मािनसको बीचमा हनुपुन सम्बन्धको जग साबथ भएकोले 
ितनीह ले त्यसैमा आधािरत नयाँ खालका समाजको गठन गनुर्पथ्य । त्यो 
समाजमा परदेशी र िवँ वको मानव समाजले पिन उपभोग गन आिशषको 
ूावधान समावेश भएको िथयो। "त्यसैकारण परमूभ ु परमेँ वरले  साबथ 
िदनको पालन गनर् ितमीह लाई आदेश िदनभुएको िथयो।" (व्यवःथा ५:१५ 
पान्तिरत)। जब हामी साबथलाई सिृ को सम्झना र हाॆो मिुक्तको सम्झना 

भन्दै खिुशयालीका साथ मनाइरहँछ  तब परमेँ वरसँगमाऽै हामीह को सम्बन्ध 
िनरन्तर पमा बढ्ने नभएर हाॆो विरपिररहेका मािनसह सँग पिन समुधरु 
सम्बन्ध ःथािपत भइरहन सक्छ। परमेँ वर हाॆो िनिम्त अनमुही हनुभुएको छ, 
त्यसकारण हामी पिन अ को िनिम्त दयाल ुर अनमुही हनुपुदर्छ। 
    साबथको गिरमालाई बझेुर सम्झेर त्यसले हामीह लाई अझ असल, 
दयाल,ु क णामय र वाःता गन चिरऽलाई मजबतु पानर् आवँयक छ। साबथमा 
हामी के के गनर्सक्छ  जसले हामीह लाई हामी परमेँ वरको असल नागिरक ह  
भनेर झल्काउन सक्दछ ? 
 

३. समानताको िदन  
जब ूःथान २० र व्यवःथा ५मा उल्लेख गिरएका परमेँ वरका दश 

आ ाह लाई सरसतीर् पिढन्छ तब चौथ  आ ामा अ भन्दा धेरै िववरणह  
गाँिसएको पाइन्छ। ूायजसो बाइबलका संःकरणह मा अ  आ ाह  
 केवल ितन वा केही शब्दह माऽ ूयोग गिरएको छ (अझ िहॄू भाषामा त 
केवल दईु शब्दमाऽ)। तर चौथ  आ ालाई राॆोसँग बझुाउन अ भन्दा धेरै 
शब्दह  ूयोग गिरएका छन।् यसमा साबथ िदन सम्झन केको लािग, कःको 
लािग र िकन भनेर िवःततृ िववरण उल्लेख गिरएको छ। 
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    ूःथान २०:८-११ पढ्नहुोस।् त्यसमा नोकरचाकर, िवदेशी वा 
पाहनुा, पशहु समेत उल्लेख गनुर्को अथर् के हो? "९ छ िदनसम् म पिरौम गरेर 
आफ् ना सबै काम गनूर्, १० तर सात चािहँ िदन परमूभ ु ितमीह का 
परमेँ वरको िनिम् त शबाथ-िदन हो। त् यसमा ितमीह ले केही काम नगनूर्, न त 
आफ् नो छोराले, न छोरीले, न कमारा-कमारीले, न गाईबः तलेु, न मूल 
ढोकािभऽ भएको परदेशीले केही काम गरोस ्। ११ िकनिक छ िदनमा 
परमूभलेु आकाश, पथृ् वी, समिु र ितनमा भएका सबै थोक बनाउनभुयो, तर 
सात  िदनमा चािहँ िवौाम गनुर्भयो। त् यसकारण परमूभलेु शबाथिदनलाई 
आिशष ् िदनभुयो, र त् यसलाई पिवऽ गनुर्भयो।"  
   उक्त साबथको िववरण अ ूित केिन्ित गिरन ु रोचक नै मा ुपछर्। 
संसारका सबै संःकारह मा यस खालको आ ा िवशेष हनु्छ भनेर बाइबलका 
िव ान िसग्भ के. टोनःटाडले िजिकर गछर्न।् साबथ आ ाको बारेमा व्याख्या 
गद उनी भन्दछन,् "मािथबाट तल हेरेर होइन तर तलबाट मािथ हेन ुर् साबथको 
ूाथिमकता हनु्छ। समाजका सबभन्दा कमजोर र असरुिक्षत वा आबमणमा 
पनर् सक्ने मािनसह ूित ूथम चासो देखाएर यो आ ा िदइएको छ। िवौाम 
िलनपुन मािनसह मा नोकरचाकर वा दास, िवदेशी पाहनुा र हप् ताभिर भारी 
बोकेका पशहु लाई उल्लेख गरेर साबथको िवशेषतालाई अलग्याइएको छ। 
समाजका कमजोर, िपछिडएका, िनम्न वगर्, अवसरबाट बंिचत र केही बोल्न 
नसक्ने पशहु ले पिन साबथलाई आफ्नो िमऽ िदन भनेर त्यो िदनको अपेक्षा 
गनर् सक्दछ।"- द लःट िमिन  अभ द सेभेन्थ डे (िमिशगन: आन्ि,ु २००९), 
प.ृ १२६,१२७बाट पान्तिरत। 
    त्यसको अथर् केवल जा ेसु े, धिनवगर्, धमर्मा लाग्ने मािनसह लेमाऽ 
होइन समाजका सवै वगर्ह ले साबथको िदनमा रमाइलो गनुर्पछर् भनेर िवशेष 
ध्यान त्यसमा िदइएको पाइन्छ। त्यसको अथर् साबथको साम ुहामी सबै समान 
छ । कोही पिन ठूलो सानो भ े छैन। यिद तपाईँ कमर्चारी वा कामदारह को 
हािकम हनुहुनु्छ वा जिमन्दार हनुहुनु्छ भने तपाईँको मातहतमा काम 
गनह लाई साबथमा काम गराउने तपाईँसँग अिधकार छैन भनेर परमेँ वरले नै 
आदेश िदनभुएको छ। समाजका पिरौमी वगर्ह ले पिन िवौाम िलनपुन िदन 
परमेँ वरले तोक्नभुएको िथयो। यिद तपाईँ हप् ताभिर ौमजीिव वगर् वा 
नोकरचाकर भएर काम गन िकन नहनु ्तपाईँ परमेँ वरको साम ुसमान पमा 
सिृ  हनुभुएको छ र उहाँले तपाईँलाई उ ार गनुर्भएको हो साथै यस साबथ 
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िदनमा अ  दैिनक िदनह मा काम गरेभन्दा िवशेष रमाइलो गनर् परमेँ वरले 
तपाईँलाई आ ान गनुर्भएको कुरालाई तपाईँले महससु गनुर्पछर्। तपाईँको 
घरदैलो वा गाउँसहरमा साबथलाई नमा े कोही िवदेशी पाहनुा भएतापिन 
(ूःथान २०:१० पान्तिरत) ितनीह लाई साबथबाट फाइदा उठाउने 
अिधकार िदइएको छ। 
    यो धारणाले इॐाएलीह को ि कोणमा आमूल पिरवरवतर्न 
ल्याइनपुदर्थ्यो िकनिक ितनीह  पिन भखर्रै दासत्व र िपछिडएको वगर्ह बाट 
उ ार गरेर ल्याइएका िथए। जब ितनीह  नयाँ देशमा बसोबास गछर्न ्तब 
ितनीह ले पिहलाका शोषक शासकवगर्ह को नीित निलएर सबैमा समानता र 
सदभाव राख् दै नयाँ समाज ःथापना गनुर्पन िवषयमा परमेँ वरको चाहना िथयो। 
ती इॐाएली साथै हामीह लाई पिन साबथमा राॆोसँग व्याख्या गरेर हामी सबै 
परमेँ वरको साम ु समान छ  भनेर देखाइएको छ। हरेक हप् ता अत्यन्तै 
ूभावकारी पमा साबथको गिरमालाई याद गद चल्न सिकयो भने समःत 
मानव समाजमा समानताको िवषयले ूाथिमकता पाउने िथयो। 
    साबथको बारेमा तपाईँले अ लाई कसरी सम्झाउन सक्नहुनु्छ वा 
तपाईँको समाजमा रहेका मािनसह ले पिन तपाईँले पालन गनुर्भएको साबथले 
कसरी फाइदा उठाउन सक्दछन?् 
 

४. िनको हनेु िदन  
      सु मा परमेँ वरले साबथको बरदान मािनसह लाई िदनहुुँदा त्यसको 
उ ेँ य फरािकलो िथयो र उहालँाई िवँ वास गरेर उहामँािथ भरोसा राख् ने 
ूत्येक मानव ूाणीलाई समेटेर ितनीह को िहतको िनिम्त होस ्भ े कल्पना 
गरेर िवौाम िदन िदइएको िथयो। तर जब येशू यस संसारमामा मानव प 
िलएर आउनभुयो त्यस बेलासम्म साबथलाई धमर्मामाऽ िसिमत गरेर यहूदी 
धािमर्क पिण्डतह ले परमेँ वरको चाहना भन्दा फरक ढ ले सावथलाई ूःततु 
गनर् थालेका िथए। साबथलाई समानता र ःवतन्ऽताको िदन भनेर उत्सािहत 
भएर मनाउनपुनमा त्यसलाई अनेक  मानवीय, परम्परा नीित र ूितविन्धत 
िनयमह  लाद् न लगाएर साबथ बोझको पमा ती धमर्गु ह ले कायार्न्वयन 
गरेका िथए। जब धमर्को नाउँमा अनेक  परम्पराह  िविभ  दशर्नह  अपनाएर 
मािनसह लाई साबथ जवरजिःत मा  लगाइएको िथयो त्यसको िब मा येशू 
उिभनभुएको िथयो। 
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   यहूदीह को परम्परा र िशक्षा अनसुार साबथमा नगनुर्पन काम 
देखाउँदै येशूले ती परम्परावादीह को ूितकार गनुर्भएको िथयो। त्यस िदनमा 
उहाँले धेरै िनको पान काम गनुर्भयो। साबथमै यहूदी धमर्गु ह ले अमान्य 
ठा े येशूले काम गरेर देखाउन ुअत्यन्तै मह वपूणर् मा ुपदर्छ। अ  िदनभन्दा 
साबथमा येशूले जानाजानी ती आँ चयर्का कामह  गनुर्भएको िथयो। साबथको 
गिरमा वा इज्जत कःतो मह वपूणर् छ भनेर येशूले ती धमर्गु लाई देखाउन 
चाहनभुएको िथयो। साबथमा येशूले िबरामीह लाई िनको पानुर्भएपिछ ूायजसो 
त्यस िदनमा च ाइ गनुर् उिचत छ भनेर उहाँले िटप्पणी गनुर्भएको िथयो। 
ूायजसो साबथ िदनमा येशूले मािनसह लाई िनको पानुर्भएको ूमाण जटुाएर 
उहाँलाई मान षड् यन्ऽ गनर् फिरसीह  तत्पर भएका िथए। 
    साबथ िदनमै यहूदीह को मनिःथित िव  शारीिरक क मा र द:ुखमा 
परेकाह लाई िनको पानुर्भएको देहायका कथाह मा के मह वपूणर् सन्देश 
औलँ्याइएको छ? हेन ुर्होस:् म ी १२:९-१५ "९ त् यहाँबाट (बारीबाट जहाँ 
येशूका चेलाह ले अ का बालाह  िटपेर खाएका िथए र फिरसीह ले त्यसको 
िबरोध गरेका िथए) िनः केर उहाँ ितनीह को सभाघरमा जानभुयो। १० त् यहाँ 
एउटा हात सकेुको मािनस िथयो। ितनीह ले येशूलाई दोष लगाउने अिभूायले 
उहाँलाई सोधे, "के शबाथमा कसैलाई िनको पानुर् उिचत छ?   
  ११ उहाँले ितनीह लाई भन् नभुयो, "ितमीह मध् ये कसैको एउटा भेड़ा 
छ, र शबाथमा त् यो खाल् डोमा पर् यो भने, के ितमी त् यसलाई समातेर बािहर 
िनकाल् दैनौ र? १२ भेड़ाभन् दा मािनस कित बढ़ी मूल् यवान ् छ? यसैकारण 
शबाथमा भलो गनुर् उिचत छ।" १३ तब उहाँले त् यस मािनसलाई भन् नभुयो, 
"ितॆो हात पसार।" त् यसले हात पसार् यो, र त् यो हात अक  जः तै स  े
भइगयो। १४ तर फिरसीह ले बािहर गएर उहाँलाई कसरी नाश गर  भनेर 
उहाँको िव मा मतो गनर् लागे। १५ तब त् यो कुरा थाहा पाएर येशू त् यहाँबाट 
गइहाल् नभुयो, र धेरै जना उहाँको पिछ लागे, र उहाँले ितनीह  सबैलाई िनको 
पानुर्भयो, १६ र उहाँ को हनुहुनु् छ सो कसैलाई नबताउने चेताउनी ितनीह लाई 
िदनभुयो।", मकूर् स १:२१-३१ "२१ तब उहाँह  कफनर्हमुमा जानभुयो, र 
तु न् तै शबाथ-िदनमा सभाघरमा पसी उहाँले िशक्षा िदन लाग् नभुयो। २२ अिन 
ितनीह  उहाँका िशक्षामा चिकत भए। िकनिक उहाँले ितनीह लाई शाः ऽीह ले 
जः तो होइन, तर अिधकारसगँ िसकाउनभुयो। २३ त् यही बेला त् यस सभाघरमा 
अशु  आत् मा भएको एक जना मान् छे िथयो। २४ त् यसले यसो भन् दै िचच् च् यायो, 
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"हे नासरतका येशू, हामीलाई तपाईंसगँ के सरोकार? के तपाईं हामीलाई 
सवर्नाश पानर्लाई आउनभुएको हो? म तपाईंलाई िचन् छु, तपाईं परमेँ वरका 
पिवऽ जन हनुहुनु् छ।" २५ तर येशूले त् यसलाई यसो भन् दै हकानुर्भयो, "चपू 
लाग ्, र त् यसबाट िनिः कजा।" २६ त् यस मान् छेलाई लछारपछार पाद त् यो 
अशु  आत् मा ठूलो ः वरले िचच् च् याएर त् यस मान् छेबाट िनिः कगयो। २७ तब 
सबै जनाले अचम् म माने, र ितनीह  यसो भन् दै आपसमा सोधासोध गनर् लागे, 
"यो के हो? यो त नयाँ िशक्षा रहेछ। ियनले त अिधकारसगँ अशु  
आत् माह लाई पिन आ ा गछर्न ्, र ितनीह ले ियनका आ ा मान् दारहेछन ्।" 
२८ अिन चाँड़ै नै येशूको कीितर् गालीलको इलाका विरपिर चारैितर फैिलयो। 
२९ अब उहाँ तु न् तै सभाघरबाट िनः केर याकूब र यूहन् नाका साथमा िसमोन र 
अिन् ियासको घरमा पः नभुयो। ३० िसमोनकी सासू जरोले थला परेकी िथइन ्, 
र ितनीह ले झ ै उहाँलाई ितनको िवषयमा भने। ३१ उहाँले निजक आएर 
ितनको हात समाती ितनलाई उठाउनभुयो, र ज्वरोले ितनलाई छोिडहाल् यो। 
अिन ितनले उहाँह को सेवा गिरन ्।", मकूर् स ३:१-६ "१ पिछबाट फेिर उहाँ 
सभाघरमा पः नभुयो। त् यहाँ सकेुको हात भएको एक जना मािनस िथयो। २ 
कतै उहाँले त् यसलाई शबाथ-िदनमा िनको पानुर्हनु् छ िक भनी उहाँलाई दोष 
लाउन मािनसह  उहाँको चेवामा िथए। ३ तब उहाँले सकेुको हात भएको 
मािनसलाई भन् नभुयो, " यता आऊ।" ४ उहाँले ितनीह लाई भन् नभुयो, 
"शबाथ-िदनमा भलो गनुर् िक खराबी गनुर्, ूाण बचाउन ुिक नाश गनुर्, कुनचािहँ 
उिचत छ? तर ितनीह  चपू लािगरहे।  ५ ितनीह का दयको कठोरतामा 
द:ुिखत भई बोिधत भएर उहाँले ितनीह  सबैलाई हेन ुर्भयो अिन त् यस मािनसलाई 
भन् नभुयो, "ितॆो हात पसार।" त् यसले हात पसार् यो र त् यसको हात िनको 
भयो। ६ तब िनः केर गई उहाँलाई कसरी नाश पार  भनी फिरसीह ले तु न् तै 
हेरोदीह सगँ उहाँको िव मा मतो गरे।" र यूह ा ९:१-३४ "१ त् यहाँबाट 
जाँदैगदार् येशूले एक जना जन् मैको अन् धालाई देख् नभुयो। २ उहाँका चेलाह ले 
उहाँलाई सोधे, "रब् बी, कसले पाप गर् यो, यसले िक यसका आमा-बबुाले, र 
यो अन् धो जन् म् यो? ३ येशूले जवाफ िदनभुयो, "न त यसले पाप गर ् यो न 
यसका आमा-बबुाले, तर यो यस हेतलेु भयो िक परमेँ वरको काम यस 
मािनसको जीवनमा ूकट होस ्। ४ मलाई पठाउनहुनेुका कामह  हामीले िदन 
छँदै गनुर्पछर्। रात आउँछ, जब कसैले काम गनर् सक् दैन। ५ म संसारमा 
रहञु् जेल म संसारको ज् योित हुँ।"   
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  ६ यी कुरा भनेर उहाँले भइँूमा थकु् नभुयो, र थूकले माटो मछेुर लेप 
बनाई त् यसका आखँामा लगाइिदनभुयो। ७ अिन उहाँले त् यसलाई भन् नभुयो, 
"जाऊ, िसलोआमको (जसको अथर् हो, पठाइएको) तलाउमा गएर पखाल।" 
त् यसले गएर पखाल् यो, र देख् ने भएर फक् य । ८ त् यसका िछमेकीह  र 
त् यसलाई भीख मागेको देख् नेह ले भने, "बसेर भीख माग् ने मान् छे के यही 
होइन? ९ कसै-कसैले भने, "यो त् यही हो।" अ ले भने, "होइन, यो 
त् यहीजः तो देिखन् छ।" त् यसले भन् यो, "म त् यही हुँ।" १० तब ितनीह ले 
त् यसलाई सोधे, "ितॆो आखँा कसरी खोिलए त? ११ त् यसले जवाफ िदयो, 
"येशू भन् ने एक जना मािनसले माटोको लेप बनाएर मेरा आखँामा लगाइिदएर 
मलाई भन् नभुयो, "िसलोआममा जाऊ र पखाल।"  तब गएर मैले पखाल, र 
म देख् ने भए।ँ"   
  १२ ितनीह ले त् यसलाई भने, "ितनी कहाँ छन ् त? त् यसले भन् यो, 
"म जािन् दन।ँ" १३ अिघ अन् धो हनेु त् यस मान् छेलाई ितनीह ले फिरसीह कहा ँ
ल् याए। १४ जनु िदन येशूले माटोको लेप बनाएर त् यसका आखँा 
खोिलिदनभुएको िथयो त् यो शबाथ-िदन िथयो। १५ फिरसीह ले त् यसलाई सोधे, 
"तँ कसरी देख् ने भइस ्?  त् यसले ितनीह लाई भन् यो, "उहाँले मेरा आखँामा 
माटोको लेप लगाइिदनभुयो, अिन मैले पखाल र देख् ने भए।ँ" १६ 
फिरसीह मध् ये कुनै-कुनैले भने, "त् यो मािनस परमेँ वरबाट आएको होइन, 
िकनिक त् यसले शबाथ-िदन पालन गदन।" तर अ ह ले भने, "कसरी पापी 
मािनसले यः ता िचन् हह  गनर् सक् तछ? र ितनीह का बीचमा फाटो हनु गयो। 
१७ ितनीह ले त् यस अन् धालाई फेिर सोधे, "उसले तेरा आखँा खोिलिदएछ, 
अब उसको िवषयमा तँ के भन् छस ्? त् यसले जवाफ िदयो, "उहाँ अगमवक्ता 
हनुहुनु् छ।"   
  १८ िं ट पाउने मािनसका आमाबाबलुाई बोलाएर नसोधञु् जेल 
यहूदीह ले त् यो अन् धो िथयो र देख् ने भयो भनेर िवँ वास गरेनन ्। १९ तब 
ितनीह ले उनीह लाई सोधे, "के यो ितमीह को छोरो हो जो अन् धो जन् मेको 
िथयो भनी ितमीह  भन् छौ? त अब कसरी त् यो देख् न सक् ने भयो? २० त् यसका 
आमा-बबुाले ितनीह लाई भने, "हामी जान् दछौ यो हाॆो छोरो हो, र अन् धो 
जन् मेको िथयो। २१ तर अब यो कसरी देख् ने भयो हामी जान् दैन , अथवा 
यसका आखँा कसले खोिलिदए त् यो पिन हामी जान् दैन । यसको उमेर पगेुको 
छ, यसैलाई सोध् नहुोस ्। आफ् नो िवषयमा त्यो आफै बोल् नेछ।" २२ त् यसका 
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आमा-बबुाले यी कुरा भने, िकनिक उनीह  यहूदीह देिख डराउँथे। िकनभने 
कसैले उहाँलाई भीं ट भनी स ्वीकार गर् यो भने, त् यसलाई सभाघरबाट 
िनकाल् नपुछर् भनी यहूदीह  अिघ नै सहमत भएका िथए। २३ यसैकारण 
त् यसका आमा-बबुाले भने, "यसको उमेर पगेुको छ, यसैलाई सोध् नहुोस ्।" 
२४ तब ितनीह ले त् यस अन् धो मािनसलाई दोॐो पल् ट बोलाएर भने, 
"परमेँ वरलाई मिहमा दे। हामी जान् दछ  यो मान् छे पापी हो।" २५ त् यसले 
जवाफ िदयो, "उहाँ पापी हनुहुनु् छ िक हनुहुनु् न, म जािन् दन।ँ एउटै कुरा माऽ 
म जान् दछु िक म अन् धो िथए,ँ तर अब देख् दछु।" २६ तब ितनीह ले 
त् यसलाई भने, "उसले तँलाई के गर् यो? उसले तेरा आखँा कसरी खोिलिदयो? 
२७ त् यसले ितनीह लाई जवाफ िदयो, "मैले तपाईंह लाई अिघ नै भिनसक, 
तर तपाईंह ले सनु् नभुएन। अब फेिर िकन सनु् न चाहनहुनु् छ? तपाईंह  पिन 
उहाँका चेला हनु चाहनहुनु् छ िक कसो? २८ ितनीह ले त् यसलाई गाली गद 
भने, "तँ पो उसको चेला होस ्, तर हामी त मोशाका चेला ह । २९ हामीलाई 
थाहा छ मोशासँग परमेँ वरले बोल् नभुएको िथयो, तर हामीलाई थाहा छैन यो 
मािनसचािहँ कहाँको हो।" ३० त् यस मािनसले जवाफ िदई ितनीह लाई भन् यो, 
"कः तो िविचऽ कुरो! उहाँ कहाँबाट आउनभुएको हो तपाईंह  जान् नहुनु् न, तर 
मेरा आखँा उहाँले खोिलिदनभुयो। ३१ हामी जान् दछौ िक परमेँ वर पापीह का 
कुरा सनु् नहुनु् न, तर परमेँ वरको भय मान् ने र उहाँको इच् छा पालन गन 
व् यिक्तको कुरा परमेँ वरले सनु् नहुनु् छ। ३२ संसार सु  भएदेिख यसो जन् मैको 
अन् धाका आखँा कसैले खोिलिदएको कुरा किहल् यै सिुनएन। ३३ यिद यी मािनस 
परमेँ वरबाट नआउनभुएको भए उहाँले केही गनर् सक् नहुनेुिथएन।" ३४ 
ितनीह ले त् यसलाई जवाफ िदई भने, "तँ त िबलकुलै पापमा जन् मेको िथइस ्, 
र के अब तँ हामीलाई िसकाउन चाहन् छस ्? अिन ितनीह ले त् यसलाई बािहर 
िनकािलिदए।"   
    साबथ िदनको गिरमालाई येशूले अनमुोदन गरेर यो िदन मह वपूणर् छ 
भनेर सबैको अगािड ःवीकानुर्भएको िथयो। हो साबथ िदनमा के गनुर् उिचत छ 
वा छैन भनेर त्यसको पालना गनर् केही िसमाना तोक्न ुज री छ। नऽ भने 
साबथले गदार् परमेँ वरसँग, हामीह को पिरवारसँग, हाॆो चचर्सँग र 
हामीह को समाजसँग सम्बन्ध िवशेष गरेर मजबतु पान अवसर हामीले 
गमुाउनेछ । अ  िदनह भन्दा साबथ िदन िवशेष र अलग िदन हो भनेर 
हामीले ठा ु ज री त छ नै। तर साबथ पालना गनुर्भनेको आफ्नै ःवाथर्पूितर्को 
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िनिम्त ूयोग गनुर् होइन। येशूले भ ुभयो, "साबथ िदनमा असल गनुर् न्यायोिचत 
छ" (म ी १२:१२ पान्तिरत)। 
   चचर्का धेरै िवँ वासीह ले अ को ःयाहार गरेर धेरै राॆो काम 
गिररहेका हनु्छन।् तर हामीमध्ये कितपयले अिहले हामीह ले गिररहेको भन्दा 
बदी सहयोग गनुर् ज री छ भनेर महससु गिररहेका हनु्छ । मािनसह ले द:ुख 
पाइरहेका छन,् मानिसक चोटमा पिररहेका छन,् जाित िवभाजन र िवप ताको 
कारण दिवएर, हेिपएर, िपछिडएर र कितपयले ितनीह लाई िबिसर्रहेका 
हनु्छन।् ितनीह ूित परमेँ वरले वाःता गनुर्हनु्छ भ े कुरो हामीलाई थाहा 
छ। त्यसकारण हामीले पिन ती मािनसह को वाःता गनुर्पछर्। हप् ताभिर 
हामीह को िनयिमत काममा लाग्न र त्यसको चापबाट अलिगन हामीलाई 
आदेश िदइएको छैन। तर साबथ िदनमा िवशेष गरेर िविभ  कारणले िवप  
वगर् हनुपगेुकाह ूित चासो देखाएर हाॆो ध्यान त्यसतफर्  केिन्ित गनर् पिन 
साबथको सत्यतालाई पालन गद सिबय हनु यस िदनले आ ान गदर्छ। "चौथ  
आ ा अनसुार साबथ िवौाम गनर् र धािमर्क तथा आित्मक आराधना गनर् 
समपर्ण गिरएको िदन हो। हप् ताभिर घरधन्धा वा आयआजर्नको िनिम्त गिरएको 
काम साबथमा रोिकनपुदर्छ। साबथ िदनमा दया, क णा, परोपकारीय र उदार 
दयले गरेको काम  परमेँ वरको उ ेँय अनसुार हनेुछ।...क मा 
परेकाह को उ ार गनुर्, द:ुख तथा शोकमा परेकाह लाई सान्त्वना िदन ु
आिदले ूमेको झलक देखाउँछ। यी कामह ले परमेँ वरको पिवऽ िदनको 
गिरमालाई आदर गदर्छ।"-एलेन जी ाइट, वेलफेयर िमिन ी, प.ृ ७७बाट 
पान्तिरत। साबथ िदनमा अ ह को भलाईको िनिम्त तपाईँ के गनर् 

सक्नहुनु्छ? 
 

५. जिमनलाई िवौाम िदन साबथ  
     इॐाएली रा को जीवनको ूत्येक पलपलमा साबथको गिरमा कसरी 
गाँिसएको िथयो भनेर हामीले हेर् य । तर साबथको नीित केवल ूत्येक हप् ताको 
एकिदनमामाऽ िसिमत गिरएको छैन। ूत्येक सात वषर्मा िवशेष िवौामको िदन 
पिन समावेश भएको पाइन्छ। ूत्येक सात सात वषर्मा एक वषर्को िवौाम 
पिछ पनुःथार्पना वा ःवणर् जयिन्त मनाउन पिन यस साबथको आदेशमा उल्लेख 
गिरएको छ अथार्त ्ूत्येक ५० वषर्मा िवशेष उल्लाससाथ साबथ पवर् मनाउन 
इॐाएलीह लाई अर् हाउनभुएको िथयो। 
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   लेबी २५:१-३४मा इॐाएलीह लाई अत्यन्तै उल्लेखनीय आदेश 
परमेँ वरले मोशा ारा िदनभुएको लेिखएको छ। यिद ती नीितह  हामीह को 
जीवनमापिन समावेश गनर् सिकयो भने हाॆो समाजको जीवन कःतो हनेु होला? 
हेन ुर्होस:् “1 परमूभ ु मोशािसत सीनै पवर्तमा बोल् नभुयो 2 र इॐाएलका 
मािनसह लाई यी िनयमह  िदने आ ा गनुर्भयो, जब ितमीह  परमूभलेु 
िदनभुएको देशमा पः नेछौ, तब सात  वषर्मा जिमनमा केही कुरो नरोप् नू र 
त् यसरी परमूभलुाई आदर िदनू। 3 ितमीह ले आफ् ना खेतबारीमा ६ वषर्सम् म 
अन् न लाउनू, दाखबारी िछँवल् नू र आफ् ना अन् न बटुल् नू। 4 तर सात  वषर् 
जिमनको िनिम् त परमूभलुाई अपर्ण गिरएको पूरा िवौामको वषर् हनेुछ। त् यस 
वषर् खेतमा अन् न नलाउनू अिन दाखबारी निछंवल् नू। 5 नरोपी आफ उॆकेा 
बाली पिन नबटुल् नू अिन निछंवलेका दाखबारीबाट अङ् गरु निटप् नू। यो जिमनको 
िनिम् त पूरा िवौाम गन वषर् हो। 6 त् यस वषर् जिमनमा अन् न नरोपेको भए 
तापिन त् यस जिमनले ितमीह लाई ितॆा कमारा-कमारी, ज् यालामा काम गनर् 
आएका व् यिक्तह , ितमीह िसत बास गन िवदेशीह , 7 ितॆा घरेल ुपशहु  र 
ितॆा खेतमा भएका ज ली जनावरह को िनिम् त भोजन जटुाइिदनेछ। त् यहाँ 
उब् जनी भएका सबै थोक खाए हनु् छ। 8 सात गनुा सात वषर्, जम् मा उनन् चास 
वषर् गन् नू। 9 तब सात  मिहनाको दश  िदन अथार्त ्ूायिँ चतको िदन एक जना 
मािनसलाई सारा देशमा तरुही फुक् दै जान लाउनू। 10 यसरी ितमीह ले 
पचास  वषर् अलग छुट् ाउनू र सबै देशबासीह लाई ः वतन् ऽताको घोषणा 
गिरिदनू। त् यस वषर् िबबी भएका सारा सम् पि ह  ितनका पिहलेका मािलकह  
वा ितनका सन् तानलाई फकार्इिदनू। अिन कमारा बनाएर बेिचएको जो छ, त् यो 
आफ् नो पिरवारमा फकीर् जाओस।् 11 ितमीह ले आफ् ना खेतमा अन् न नरोप् नू 
वा आफ उॆकेा अन् नबाली नबटुल् नू वा निछँवलेको दाखबारीबाट अङ् गरु 
निटप् नू। 12 त् यो वषर्भिर ितमीह को लािग पिवऽ हनेुछ र खेतबारीमा आफ 
उब् जनी भएका अन् न माऽ ितमीह ले खानेछौ। 13 त् यो वषर् िबबी भएका सबै 
सम् पि ह  ितनका पिहलेका मािलकह लाई फकार्इिदनू। 14 यसरी ितमीह ले 
आफ् नो इॐाएली िछमेकीिसत जिमन िकन-बेच गदार् अनिुचत व् यवहार नगनूर्। 
15 अक  आउने पनुः थार्पनको वषर्सम् ममा कित वषर् जिमनले अन् न उब् जाउन 
सक् छ, त् यही बमोिजम जिमनको दाम तोिकनपुछर्। 16 उब् जनीका वषर्ह  धेरै 
छन ्भने दाम धेरै हनेुछ, कम छन ्भने दाम कम हनेुछ िकनभने जिमनले कित 
बाली िदन् छ, त् यहीअनसुार जिमनको दाम तोिकनपुछर्। 17 आफ् नै इॐाएली 
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भाइलाई नठग तर परमूभ ु ितमीह का परमेँ वरको आ ा मान। 18 
परमूभकुा सबै िनयम र आ ाह  पालन गर र ितमीह  देशमा कुशलिसत 
िजइरहनेछौ। 19 जिमनले अन् न उमानछ र ितमीह ले पयार्प् त खान पाउनेछौ र 
सरुक्षासँग बास गनछौ।   
  20 बाली-नाली नलाउने र अन् न नबटुल् ने सात  वषर्मा के खाने भनी 
कसैले सोध् ला। 21 परमूभलेु छैट  वषर्मा जिमनलाई आिशष ्िदनहुनेुछ र त् यस 
वषर् दईु वषर्सम् म खान पगु् ने उब् जनी हनेुछ। 22 आठ  वषर् जब ितमीह ले 
आफ् ना खेतबारीमा अन् न लाउनेछौ, तब ितमीह ले छैट  वषर्मा बटुलेको उब् जनी 
नै खाइरहेका हनेुछौ र त् यस वषर्मा लाएको अन् नबाली नबटुलञु् जेलसम् म पगु् दो 
खानेकुरा ितमीह िसत हनेुछ। 23 ितमीह ले जिमन सधको लािग बेच् नहुनु् न 
िकनभने त् यो ितमीह को जिमन होइन, त् यो परमेँ वरको हो र ितमीह  ती 
चलाउनलाई अनमुित पाएका िवदेशीह जः ता हौ। 24 जब जिमन िबबी हनु् छ, 
पिहलेको मािलकले त् यो िनखन् ने अिधकार पाउनेछ। 25 कुनै इॐाएली गरीब 
भयो र आफ् नो जिमन बेच् न त् यसलाई कर लाग् यो भने त् यसको सबैभन्दा 
निजकको साइनो पन मािनसले त ् यो जिमन जसलाई बेचेको छ, त् यसबाट 
िकनोस।् 26 कसैको जिमन िकन् नलाई निजकको साइनो पन मािनस छैन भने 
त् यो आफले पिछबाट ूशः त धन कमाएर सो जिमन आफ िकन् न सक् छ। 27 
त् यसो हो भने त् यसले आफूबाट जिमन िकन् ने मािनसलाई आउँदो पनुः थार्पनको 
वषर्सम् म बाँकी रहेका वषर्का िनिम् त पाइने फसलको दाम बराबर धन िदनपुनछ। 
आिखरी त् यस वषर् त् यसले जिमन िफतार् पाउने नै हो। 28 तर त् योसँग जिमन 
फेिर िकन् नलाई चािहँदो धन छैन भने त् यस जिमनमािथ अक  पनुः थार्पनको 
वषर्सम् म िकन् ने मािनसको अिधकार रहनेछ। त् यस वषर् पिहलेको मािलकलाई 
जिमन फकार्इनेछ।  29 कुनै मािनसले पखार्ल लाएको सहरिभऽको घर बेच् यो 
भने बेचेको एक वषर्िभऽ सो घर िनखन् ने हक त् यसको रहनेछ। 30 तर एक 
वषर्िभऽ त् यसले घर िकनेर िफतार् िलएछ भने त् यसले घर फेिर िकन् ने हक 
गमुाउनेछ। घर सधको लािग िकन् नेको र त् यसका सन् तानको सम् पि  हनेुछ। 
त् यो त् यसलाई पनुः थार्पनको वषर्मा पिन फकार्इनेछैन। 31 तर पखार्ल नलाएका 
गाउँ-बः तीमा भएका घरह चािहँ जिमन बराबर मािननेछन।् पिहलेको मािलकको 
ती िनखन् ने हक रहनेछ अिन पनुः थार्पनको वषर्मा ती त् यसले िफतार् पाउनेछ। 
32 तथािप लेवीह िसत भने, आफू बः नलाई खटाइएका सहरिभऽ आफ् ना 
सम् पि  कुनै पिन समयमा िनखन् ने हक रहनेछ। 33 कुनै लेवीले त् यः ता 
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सहरिभऽ भएको कुनै घर बेचेको छ र त् यो िकनेर िफतार् िलएको छैन भने, त् यो 
घर पनुः थार्पनको वषर्मा उसलाई फकार्इिदनपुनछ िकनभने इॐाएलीह को 
बीचमा लेवीह का सहरिभऽ भएका आफ् ना घरह  ितनीह का ः थायी सम् पि  
हनु।् 34 तर लेवीह का सहरका चारैपि का गाई-वः त ुचन खकर्  किहल् यै पिन 
नबेिचओस,् त् यो सदाकालको लािग ितनीह कै सम् पि  हो।"  
   साबथ वषर् अथार्त सात वषर्को एक वषर् खेतबारी बाँझो राख् न आदेश 
िदएको िथयो। यसले जिमनलाई कसरी जतन गन भ े िशक्षा िदइएको छ। 
त्यो बाँझो राख् ने नीित बिु मानीपूणर् छ भनेर कृषी क्षेऽमा मािनएको छ। 
   दासह को िनिम्त सात  वषर् धेरै मह वपूणर् वषर् मािनएको छ ( जसरी 
ूःथान २१:१-११मा यसरी उल्लेख गिरएको छ “1 "इॐाएलीह लाई यी 
िनयमह  िदनू। 2 ितमीह ले िहॄू कमारो िकन् यौ भने त् यसले छ वषर्सम् म 
ितमीह को सेवा गनछ। सात  वषर्मा िस ैमा त् यसलाई छोिडिदनू। 3 त् यो 
कमारो भएर आएको बेलामा िववाह नगरी आएको िथयो भने त् यो गएको 
बेलामा पिन त् यसको पत् नी नलगी एक् लै जाओस।् तर त् यो िववाह गरेर 
आएको िथयो भने त् यसले आफ् नी पत् नी िलएर जाओस।् 4 त् यसको मािलकले 
त् यसलाई पत् नी िदएका भए र त् यसबाट छोरा-छोरी जिन् मए भने ती पत् नी, 
छोरा-छोरीह  मािलकका हनेुछन ्र त् यो एक् लै जाओस।् 5 तर त् यस कमाराले 
म आफ् ना मािलक, पत् नी, छोरा-छोरीह लाई माया गछुर् र ः वतन् ऽ हनु 
चाहन् न ँभन् यो भने 6 मािलकचािहँले त् यसलाई पजु् ने ः थलमा लैजाओस ्र त् यहाँ 
ढोका वा ढोकाको खम् बामा त् यसलाई खडा गरेर त् यसको कान छेिडओस।् 
त् यसो गरेपिछ त् यो आफ् नो जीवनभिर कमारो भइरहनेछ। 7  "कुनै मािनसले 
आफ् नी छोरीलाई कमारी बनाएर बेचेको छ भने त् यो केटी कमाराह जः तो 
ः वतन् ऽ भएर जान पाउनेछैन। 8 कसैले त् यसलाई पत् नी बनाउन िकनेको 
िथयो र अब आफ्नी पत् नी बनाएर राख् न मन पराउँदैन भने त् यो केटीलाई 
त् यसकै बबुालाई बेिचदेओस।् त् यसको मािलकले त् यसलाई कुनै िवदेशीको 
हातमा बेच् न सक् नेछैन िकनभने त् यसले कमारीलाई अन् याय गिरसकेको छ। 9 
कुनै मािनसले आफ् नो छोरोको लािग कमारी िकिनिदएको छ भने त् यसलाई 
छोरीजः तै गरोस।् 10 कुनै मािनसले अकीर् पत् नी ल् यायो भने त् यसले अिघल् ली 
पत् नीलाई खानपान, लगुाफाटा र अिघझ पत् नीको अिधकार िदइराखोस।् 11 
यिद त् यस मािनसले आफ् ना यी कतर्व् यह  पूरा गदन भने त् यसले अिघल् लो 
पत् नीलाई एक पैसा निलई ः वतन् ऽ गरेर छोिडदेओस"्)। 
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    आिथर्क िवप ता वा ऋणले गदार् कुनै इॐाएली आफू बेिचन वाध्य 
भएर कसैको दास हनुपुरे सात  वषर्मा त्यो इॐाएलीलाई ःवतन्ऽ हनेु अिधकार 
िदइएको िथयो। फेिर कुनै इॐाएलीले अक  इॐाएलीलाई िदनपुन भािर ऋण 
छ भने ूत्येक सात वषर्मा त्यो िमनाहा गनर् पिन आदेश िदइएको छ (यस 
सन्दभर्मा व्यवःथा १५:१-११म यसरी लेिखएको छ “1 "हरेक सात  वषर्को 
अन् तमा ितमीह ले ती मािनसह  जसले ितॆा पैसा ऋण िलएका छन,् त् यस 
ऋणलाई माफी गिरदेओ। 2 त् यो यस ूकारले गनूर्। ज-जसले आफ् ना स ी 
इॐाएलीलाई पैसा ऋण िदएका छन,् ितनीह ले ऋण छोिडिदनू, ती उठाउने 
काम नगनूर्। ती ऋण मेिटएका छन ्भनी परमूभ ुआफले भन् नभुएको छ। 3 
िवदेशीले िलएको ऋण उठाउन सक् छौ तर आफ् नै दाजभुाइह ले िलएका ऋण 
नउठाउनू। 4 "परमूभ ु ितॆा परमेँ वरले ितमीह लाई िदन लाग् नभुएको 
देशमा ितमीह लाई आिशष ् िदनहुनु् छ। ितमीह मध् ये कोही पिन गरीब 
हनेुछैन। 5 यिद ितमीह ले उहाँका आ ा मान् यौ र मैले आज आ ा गरेका 
सबै कुराह  होिशयारीसाथ पालना गर् यौ भने ितमीह मध् ये कोही पिन गरीब 
हनेुछैन। 6 आफ् नो ूित ाअनसुार परमूभलेु ितमीह लाई आिशष ् िदनहुनेुछ। 
ितमीह ले धेरै जाितह लाई ऋण िदनेछौ तर कसैबाट ऋण िलनपुनछैन। धेरै 
जाितह लाई ितमीह ले आफ् ना वशमा ल् याउनेछौ तर ितमीह लाई कुनै 
जाितले वशमा पानर् सक् नेछैन। 7 "परमूभ ु ितॆा परमेँ वरले िदन 
लाग् नभुएको देशका कुनै सहरमा एउटा स ी इॐाएली अभावमा छ भने 
ितमीह  ः वाथीर् बनी उसलाई म त गनर् इन् कार नगर। 8 त् यसको स ामा 
उदार-िच को भएर उसलाई चािहएको जित ऋण देओ। 9 ऋण मेिटिदने 
साल निजकै छ भनेर उसलाई ऋण िदन इन् कार नगर। यः तो दुं  ट िवचार 
ितॆो मनमा पः न नदेओ। ितमीह ले ऋण िदन इन् कार गर् यौ भने उसले ितॆा 
िव मा परमूभकुहाँ िबन् ती चढाउनेछ र ितमीह  दोषी ठहिरनेछौ। 10 
उसलाई खलु् ला हातले िबनाः वाथर् देओ र ितमीह ले गरेको हरेक काममा 
परमूभलेु ितमीह लाई आिशष ् िदनहुनेुछ। 11 सध कोही न कोही इॐाएली 
गरीब र अभावमा हनेुछ र ितनीह ूित उदार-िच का होओ भनी म 
ितमीह लाई आ ा गदर्छु")। 
   ूत्येक सात वषर्को अिन्तम वषर्मा वषर्भिर जिमनमा केही नरोप्न ु र 
त्यसलाई बाँझो राख् न ुभ े िनदशनले म ाको याद िदलाउँछ। जसरी ूत्येक 
िदन ितनीह लाई म ा िदइएको िथयो र साबथ िदनमा म ा िदइएको िथएन। 
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त्यसरी नै सात  वषर्मा जिमन खािल राख् ने िनदशनले ती इॐाएलीह लाई त्यस 
वषर् वा साबथको वषर्मा पिन पिहलेको जःतै ितनीह लाई चािहने उब्जनी 
िदइनेछ भनेर उहाँको वचनमा िवँ वःत हनु िदन ुहो। त्यसरी साबथ वषर्मा नै 
कुनै दासलाई फुक् का गिरिदन ुर कसैको ऋण िमनाहा गिरिदन ुपिन क णाको 
काम गरेर देखाउन ु नै िथयो जसले गदार् शिक्तशाली परमेँ वरले ितनीह को 
आवँयकता पूरा गिरिदनहुनेुछ भनेर उहाँमािथ भरोसा राख् न िसकाइएको िथयो। 
अक  अथर्मा भ े हो भने आफूलाई चािहने धनसम्प ी थपुानर् वा चािहएको 
कुरा पाउन मािनसह ले अक  मािनसह लाई शोषण गनुर् पन आवँयकता नै 
छैन भ े िशक्षा त्यस िनयमले िसकाएको िथयो। 
   सारा इॐाएलीह को सामािजक जीवनशैलीको संरचनामा साबथको 
नीित र ढाँचाह  अत्यन्तै िनकट पमा बिुनएको िथयो। त्यसै गिर वतर्मान 
अवःथामा पिन साबथ िदनलाई उल्लासपूणर् तिरकाले पालन गदार् हप् ताको छ 
िदनलाई पिन आित्मक अनशुासनमा राखेर हाॆो जीवनशैलीमा मौिलक पिरवतर्न 
त्याउने अवधारणालाई हामीले ख्याल गनुर्पछर्। व्यवहािरक पमा हेन हो भने 
उहाँको राज्यलाई पिहले खोिज गर भ े येशूको वाणीलाई उतारेर देखाउन ुहो 
भनेर साबथको पालनाले देखाउँछ: “ःवगर्मा रहनहुनेु ितॆो परमेँ वर िपतालाई 
ितमीलाई के आवँयकता छ सो थाहा छ।...ितमीलाई आवँयकता भएको सबै 
थोक उहाँले उपलब्ध गराउनहुनेुछ" (म ी ६:३२,३३ पान्तिरत)। (तर याद 
गनुर्होस ्हप् ताको छ िदन आफ्नो आयआजर्न गनर् पिरौम गर भ े परमेँ वरको 
सल्लाह नभएर आदेश हो। कुनै पिन राज्यमा नीित भएन भने त्यो राज्य 
सवु्यविःथत मा चल्दैन। परमेँ वरको राज्यमा पिन नीित छ। त्यो नीित हो 
साबथ जसमा छ िदन काम गर भनेर आदेश िदइएको छ। छ िदन केही काम 
नगन र हात बाँधेर बःने अिन परमेँ वरको राज्य खोजेको भन्दै उहाँको 
आिशषको अपेक्षा गनुर् कुनै पिन इसाईलाई दावी गनर् सहुाउँदैन न त त्यःतो 
कुरालाई साबथको नीितले इजाजत िदन्छ-अनवुादकको व्यिक्तगत धारणा)। 
   तपाईँले साबथलाई उल्लासपूणर् तिरकाले पालन गनुर्हुँदा अ  
िदनह लाई त्यसले असर पारेको कसरी पाउनभुएको छ? यिद तपाईँ हप् ताभिर 
लोभी, ःवाथीर्, शोषक ब  ेअथार्त ्आइतबारदेिख शबुबारसम्म कसैको वाःता 
गनुर्हु  भने त्यहाँ साबथको अथर् साँिच् चकै केही रहन्छ त? अथार्त ्साबथ िदनमा 
पिन त्यही नकारात्मक आिनवानी छ भने साबथ तपाईँको िनिम्त के फरक िदन 
हनुसक्छ र? 
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उपसंहार: 
थप जानकारी: यस अध्यायको िवषयमा थप जानकारी चाहे एलेन जी ाइट ारा 
िलिखत देहायका साममीह  पढ्न सझुाव िदइएको छ: पािशयाकर्  एण्ड ूोफेटस, 
प.ृ २९५-२०७को “ृम द रेड सी टु साइनाई", द िदजाएर एजेज, प.ृ 
२८१-२८९को “द साबथ।" साथै िसगभी के टोनःटाड ारा िलिखन द लःट 
िमिन  अभ द सेभेन्थ डेको प.ृ १२५-१४३को “द सोिसएल किनिसयस अभ द 
सेभेन्थ डे।" 
    “द:ुख क मा परेकाह लाई राहत िदन ु साबथको नीित अनु प कै 
िवषय हो भनेर ती फिरसी पिण्डतह लाई सनुाउनभुएको िथयो। आहत वा क  
भोिगरहेका मानवको सेवा गनर् ःवगर् र पथृ्वीमा ओहोरदोहोर गन परमेँ वरका 
ःवगर्दूतह  लािगरहन्छन ्भने हामीले पिन द:ुखमा परेका मािनसह को उ ार 
गनुर् ती ःवगर्दूतह को सहमितमा चल्न ुसरह हो भनेर ठा ुपछर्।.... 
   “त्यसकारण साबथ िदनमा पिन मािनसले काम गनुर् आवँयक छ। 
जीवनमा चािहने आवँयकताह लाई िनरन्तर पमा ध्यान िदन ु ज री छ। 
िवरामीह को सेवा गनपछर्। आवँयक परेकाह लाई िदइने राहत िदननैु पछर्। 
साबथ भयो भन्दैमा कुनै मािनसले आफ्नो क्षमता अनसुार क मा 
पिररहेकाह लाई वेवाःता गदार् परमेँ वरले त्यसलाई िनद ष ठहराउनहुु । 
परमेँ वरको िवौामको िदन मािनसको िनिम्त बनाइएको हो। दया, क णा र 
उदारताका कामह  त्यस साबथ िदनमा पिन गनुर्पन मनशाय त्यहाँ भएकोले 
ती कामह  त्यस िदनसँग पक् का  तालमेल भएका हनु्छन।् आफ्ना कुनै पिन 
जीवह ले एक घन्टा पिन क  पाएको परमेँ वर चाहनहुु । त्यो साबथ 
िदनमा होस ्वा अ  कुनै िदनमा।"-एलेन जी ाइट, द िडजाएर अभ एजेज, 
प.ृ २०६,२०७बाट पान्तिरत। 
 

िचन्तनमनन: 
अ)  साबथ िदन पालन गदार् तपाईँ परमेँ वरमा कितको भर 

पनुर्भएको िथयो भनेर देखाएको केही उदाहरणह  छन ्त? 
तपाईँले परमेँ वरमािथ पूरा भरोसा राख् नभुएकोले तपाईँको 
जीवनमा के म ा जःतो आशिषको वषार् भएको अनभुव 
गनुर्भएको छ जसमा तपाईँलाई चािहने आवँयकता 
परमेँ वरले परु् याइिदनभुएको होस?् 
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आ)  चौथ  आ ा ूःथान २०:८-११ र व्यवःथा ५:१२-१५मा 
उल्लेख गिरए अनसुार साबथका िविभ  पक्षह लाई 
परमेँ वरले सम्बोधन गनुर्भएको हामीले हेर् य । साबथको कुन ्
पक्षलाई तपाईँले सर् हाहना गनुर्भएको छ? 

इ)  साबथको मािमलालाई िलएर तपाईँको समाजमा तपाईँले 
पाउनभुएको आिशष कसरी बाँड्ने सो सोच्नहुोस।् 

ई)  साबथले गदार् तपाईँको जीवनमा कःतो खालका पिरवतर्नह  
आएका छन?् के तपाईँसगँ केही नीित वा तपाईँको जीवनमा 
केही ढाँचाह  छन ्जसमा साबथको गिरमाले झन ठूलो असर 
पारेको होस?् 

 

सारांश: परमेँ वरले हामीलाई सिृ  गनुर्भएको िथयो र उहाँ नै हाॆो उ ारक 
हनुहुनु्छ भनेर याद िदलाउन उहाँले साबथ िदनभुएको िथयो। परमेँ वरले 
हामीह को जीवनमा चािहने थोकह  उपलब्ध गराउनहुनु्छ भ े िशक्षा साबथले 
िसकाउँछ। हाॆो जीवनको सबै पक्षह लाई र परमेँ वर र अ सँगको 
सम्बन्धलाई मौिलक पमा पिरवतर्न गनर् साबथको आित्मक अनशुासनले 
सहयोग गदर्छ भ े कुरालाई हामीले िबसर्नहुु । िबरामीह लाई िनको पानुर्भएर 
उहाँले िदनभुएको साबथको गिरमाको आदशर्लाई येशूले ूदशर्न गरेर 
देखाउनभुएको िथयो। साबथमा आवँयक परेकाह को सेवा गनुर् न्यायोिचत छ 
भनेर उहाँले नै हामीलाई देखाउनभुएको िथयो। 
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कथा ३ 
अवकाश िलने योजना छैन 

ओहोकानामामाकेभी, ६६,पापवुा न्य ुिगनी 
 

      पापवुा न्य ु िगनीमा चचर्को िनिम्त काम गिररहेका धेरै कमर्चारी र 
पाःटरह  छन।् जब ितनीह  आफ्नो कामबाट अवकाश पाउँछन ् तब धेरै 
जसो ितनीह  आआफ्नै गाउँह मा गएर आफ्नो घर र पिरवारसँग आफ्नो 
जीवनको अिन्तम समय िबताउँछन।् 
   नोट ओहोकानामामाकेभी, साउथ पािसिफक देशमा रहेको यरुा गाउँको 
आदरणीय र वयोवधृ्द पाःटर हनुहुनु्छ। उहाँले धेरै वषर्सम्म चचर्मा पाःटरीय 
काम गनुर्भयो। चचर्मा काम गन उहाकँो अविध पगेुपिछ उहालेँ आफ्नो 
कामबाट अवकास िलनभुयो। तर उहाँ त झन पो अित व्यःत हनुभुयो। 
अवकास पाएपिन पूरा समय ूाथर्नाको सेवा कायर् संचालन गनर् परमेँ वरले 
उहाँलाई खटाउनभुएको उहाँले महससु गनुर्भयो। उहाँको ूाथर्ना परमेँ वरले 
िवशेष तिरकाले सु ुहनु्छ भनेर थाहा पाएर पपवुा न्य ु िगनीका बािसन्दाह को 
बीचमा पाःटर ओहोकानामामाको नाउँ ूख्यात भयो। एडभेिन्टःट होस ् वा 
नहोस ् िविभ  मािनसह ले उहाँको मोबाइलमा सम्पकर्  गरेर हनु्छ िक उहाँकै 
घरमा आएर हनु्छ परमेँ वरसँग ूाथर्ना गिरिदन अनरुोध गदर्थे। उहाँ र 
उहाँको पिरवार ज लै ज ल भएको पहाडी इलाकामा बःनहुनु्थ्यो। उहाँको 
िकताबमा ूाथर्नाको िनिम्त लामो सूची हनु्थ्यो र हरेक िबहान र बेलकुा त्यही 
सूचीको आधारमा परमेँ वरसँग ूाथर्ना गनुर्हनु्थ्यो। 
     एक िदन अक इसाई सम्ूदायको पाःटर पाःटर ओहोकानामामाको 
घरमा देखा परे। आगन्तकु पाःटर िरकी अक िजल्लामा बःदथे। उनले 
पाःटर ओहोकानामामाको ूाथर्ना सेवाकायर्को बारेमा जब उनी यरुामा चचर्को 
कुनै िवशेष कामको िनिम्त गएका िथए। िरकी एक्लै आएका िथएनन,् उनले 
आफ्नी दईु गभर्वती ौीमती पिन ल्याएका िथए। "मेरी ौीमतीको िनिम्त ूाथर्ना 
गनुर्होस।् उनको बच्चा पाउने समय धेरै नािघ सक्यो र हामी धेरै िचिन्तत 
छ " पाःटर ओहोकानामामालाई िरकीले िबिन्त गरे। पाःटर ओहोकानामामाले 
त्यस मिहलालाई जैतनुको तेलले अिभषके गनुर्भयो अिन उनको िनिम्त ूाथर्ना 
गनुर्भयो। त्यसको दईु िदनपिछ ती मिहलाले एक ःवःथ बािलका जन्माइन।् 
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अक  साबथ पाःटर िरकी आफ्नी ौीमतीको साथमा  छ  छोराछोरीह सँग 
एडभेिन्टःट चचर्मा गए। ितनीह को साथमा भखर्र जन्मेकी बािलका पिन 
िथइन।् 

पाःटर ओहोकानामामाले िरकी र उनकी ौीमतीलाई बिप् तःमा 
क्लासमा आउनको िनिम्त िनम्तो िदनभुयो। त्यो क्लास पाःटर 
ओहोकानामामाले नै िलने गनुर्हनु्थ्यो। ती जोडीसँग ८ वषर् र १२ वषर्को अ  
छोराछोरीह ले पिन पाःटर ओहोकानामामाको क्लासमा बाइबल अध्ययन गनर् 
थाले। धेरै मिहनापिछ सन २०१७मा ती जोडी र ितनीह का पाँच जना 
छोराछोरीह ले एडभेिन्टःट चचर्मा बिप् तःमा िलए। 
    "िरकीले आफ्नो परुानो चचर्मा पाःटरी काम छोडे र अिहले उनी 
चचर्को िवँ वािसलो सदःय भएका छन"् पाःटर ओहोकानामामाले यी 
लेखकलाई सनुाए।  िरकीले बिप् तःमा िलएपिछ उनको चचर्को अक  ठूलो 
पाःटर अगवुा गाउँमा रहेको एडभेिन्टःट चचर्मा आए। उनलाई साबथमा 
ूवचन िदन अनरुोध गिरयो। उनी उठेर अत्यन्तै भावकु भएर आखँाबाट आशँ ु
झाद उनले सबैको मनमा छुने गरेर ूवचन िदए। "मैले िरकीको िनिम्त धेरै 
समय िबताए ँ र लगानी गर। उनलाई मलाई छोडेर ितमीह को सेभेन्थ-डे 
एडभेिन्टःट चचर्मा आए। जसरी मैले उनलाई ःयाहार गर अब तपाईँह ले 
पिन उनलाई राॆोसँग ःयाहार गनुर्भएको छ" आखँाबाट आशँ ु झाद उनले 
आफ्नो भावना व्यक्त गरे।  त्यही कुरा गरेपिछ िरकीको िनणर्यूित उनले 
आिशष िदए। िरकी पाःटर भएर काम गिररहँदा उनको दईु वटा कापीकलम 
बेच् ने पसलह  िथए र कारह  बहालमा िदने काम गदर्थे। बिप् तःमा 
िलइसकेपिछ उनले पाःटर ओहोकानामामालाई आफ्नो पसलमा बोलाएर आफ्नो 
व्यापार परमेँ वरमा समपर्ण गनर् ूाथर्ना गनर् बोलाए। पाःटर ओहोकानामामाले 
त्यो अनरुोधलाई सहषर् ःवीकार गरे। 
    "मेरो ूाथर्नाको फलमध्ये िरकी एक पिन जना हो। यस सेवाकायर्मा 
मैले धेरै पाःटह को िनिम्त ूाथर्ना गरेको छु" खशुी व्यक्त गद वषर् ६६को 
पाःटर ओहोकानामामाले यी लेखकलाई सनुाए।  िमसनमा काम गरेर अवकास 
भएपिछ कितपयले िमसनको काम सघाउन वाःता गदनन।् तर पाःटर 
ओहोकानामामाले परमेँ वरको कामबाट अवकास निलने िनधो गनुर्भएको छ। 
तपाईँ िन?  यस ऽैमािसक भेटीको केही भाग पाःटर ओहोकानामामा भएको 
गाउँमा बालस ितको िनिम्त कोठाह  बनाउन सहयोग िमल्नेछ। 

-आन्ि ुमेकचेःनी 
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