
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
यस अध्यायका मूल पदह : उत्पि  १:२६,२७, उत्पि  ९:६, २ पऽसु 

२:१९, रोमी ६:१-७, ूःथान १९:६ र यूह ा ५:७-१६। 

यस अध्यायको मूल सार पद:  “ ‘छ िदन काम गिरओस ्, तर सात  िदनचािहँ 
िवशेष वा मह वपूणर् िवौामको शबाथ, एक पिवऽ सभा वा समारोहको िदन हो। 
त् यस िदन ितमीह ले कुनै िकिसमको काम नगनूर्। ितमीह ले जही ँबसोबास गरे 
तापिन त् यो परमूभकुो शबाथ हो।"  (लेवीह  २३:३ पान्तिरत)। 

    साबथ र त्यसलाई कसरी पालना गनुर्पछर् भ े धारणामा इसाईह को 
बीचमा बादिववाद, तकर् िबतकर् , सहमत असहमतह  भएका िथए र जारी पिन 
भइरहेको छ, छैन त? ती तकर् ह मा येशूले हप् ताको सात  िदन साबथबाट 
आइतबारमा सानुर्भयो, येशूले नै साबथ िनलम्बन गनुर्भयो, पावलले पिन 
साबथको गिरमालाई हटाए, येशूको पनु त्थानकोस सम्झनामा उहाँको 
चेलाह ले शिनबारबाट आइतबारमा साबथ सािरयो जःता अनेक  तकर् ह । 
अझ वतर्मान केही वषर्ह मा साबथको बारेमा केही िववादह  अझ केही 
जिटल हनु गइरहेका छन,् जःतै येशू नै हाॆो िवौाम हनुहुनु्छ त्यसकारण 
िकन िदनको बारेमा चासो राख् ने, अब हामीले कुनै पिन िदनलाई पिवऽ राख् न ु
आवँयक छैन। साबथमा िवौाम िलन ुभनेको हामीह ले ःवगर् जान काम गनुर् 
भनेर पिन मािनसह ले अनौठो तकर् ह  ूःततु गछर्न ् (जब साबथमा कामै 
नगनुर् भिनएको छ। याद गनुर्होस,् यी सबै तकर् ह  बढेबढे इसाई िव ान 
भनाउँदाह ले नै गछर्न ् र गिररहेका छन।् इसाई जगतभन्दा बािहर ती 
तकर् ह  गरेको पिन सिुनन्दैन। साबथको बारेमा आबमन वा आबोस 
पोखाउनेह मा इसाई भनाउँदाह  नै छन-्अनवुादकको थप)। 
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   अझ अक  तकर् मा कितपय इसाईह ले िवौाम िदन हनुपुन धारणामा 
चासो रािखरहेका रािखरहेका छन।् आइतबार होस ् वा जनुसकैु िदन होस ्
त्यसको मतलब छैन। ितनीह ले बाइबलकै अवधारणाह लाई आत्मसात ्गरेर 
हामी मािनसलाई िवौाम चािहन्छ र त्यसको मह पूणर्तालाई िसकाइरहेका 
छन।् 

   तर हामी सेभेन्थ-डे एडभेिन्टःट भएको हैिशयतले परमेँ वरको नैितक 
व्यवःथाको िनरन्तरतालाई बझेुर नै िजिकर गिररहने बानी छ। त्यसमा पिन 
चौथो आ ाको गिरमालाई हामी उचाल्न चाहन्छ । बाँकी अ  आ ाह  पालन 
गरेर हामी ःवगर् जाने होइन भनेको जःतो साबथलाई पालन गनुर् मिुक्त पाउन 
होइन भनेर भनेर हामी िजिकर गदर्छ । 

   परमेँ वरले साबथ आ ामा िवौाम भ े अवधारणा िकन राख् नभुयो र त्यो 
िकन मह वपूणर् छ भनेर यस अध्यायमा हामी िनयल्नेछ । 
 
१. साबथ र सिृ  

    सबै आ ाह मा केवल चौथो आ ामामाऽ "याद गनुर्" भ े िबयापद 
समावेश भएको छ। "नमानर् याद गनुर्, नचोनर् याद नगनुर्, व्यिभचार नगनर् याद 
गनुर्, लोभ नगनर् याद नगनुर्, आमाबाबलुाई आदर गनर्मा निविसर्न,ु मूितर् नगनर् 
याद गनुर्, परमेँ वरबाहेक अ को आराधना नगनर् याद गनुर्, परमेँ वरको नाउँ 
व्यथर्मा निलन वा जप नगनर् याद गनुर्" भनेर तोिकएको छैन। तर साबथको 
मािमलामामाऽ िकन परमेँ वरले "याद गनुर्" भ ुभएको त्यो पनी बोलेरमाऽ 
होइन आफ्नै हातले कोरेर? 

   याद गनुर् वा सम्झन ुभ े धारणामा इितहासमा पिहले के भएको िथयो 
वा िवगतमा के भएको िथयो सो सम्झन ुपछर् भ े िसकाउँदछ। जब हामी केही 
कुराको याद गछ  तब हाॆो जीवन िवगतको जीवनसँग गाँःन पगु्छ  र "साबथ 
िदन याद गनुर् र त्यसलाई पिवऽ राख् न"ु भ े आदेशले हामीलाई िसधै सिृ को 
हप् ताितर फकार्उँछ। यो सिृ को ःमारक हो। 

    हामी मानव सिृ  भएको कारणले हामी परमेँ वरको िवशेष सिृ  ह  र 
अ  पिृथ्वको अ  कुनै सिृ भन्दा हामी मौिलक पमा िभ  छ  भनेर देहायका 
पदह ले हामीलाई कसरी िसकाउँछ? ती िभ ता हामीले बझु्न िकन ज री छ 
सो पिन ध्यान िदएर सोच्नहुोस।् हेन ुर्होस,् उत्पि  १:२६,२७ "२६ फेिर 
परमेँ वरले भन् नभुयो, “मािनसलाई आफ् नै ः व पमा, हाॆ ै ूित पमा बनाऔ।ं 
ितनीह ले समिुका माछाह , आकाशका पन्क्षीह , पािलने पशहु  र जिमनमा 
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चलहल गन सबै जन् तहु मािथ अिधकार ग न ्।” २७ यसैकारण परमेँ वरले 
मािनसलाई आफ् नै ः व पमा सिृं ट गनुर्भयो। परमेँ वरकै ूित पमा उहाँले 
ितनलाई सिृं ट गनुर्भयो। नर र नारी नै गरी उहाँले ितनीह लाई सिृं ट 
गनुर्भयो।" र उत्पि  ९:६ “जसले मािनसको रक्तपात गछर्, मािनसबाटै त् यसको 
रक्तपात हनेुछ, िकनभने परमेँ वरले मािनसलाई आफ् नै ः व पमा  

बनाउनभुएको हो।" 

    जब हामी सिृ लाई सिम्झन्छ  तब हामीचािहँ परमेँ वरको ःव पमा 
सिृ  गिरएका ह  भनेर याद गछ  यो परमेँ वरको ःव प भ े शब्द सिृ को 
अ  कुनैमा िववरणमा पिन ूयोग गिरएको छैन। यस महमा भएका कुनै पिन 
जीव भन्दा हामी मौिलक पमा िभ  छ । हो हाॆो िडएनए अ  पशहु सँग 
िमल्नसक्छ। लोकिूय िवकासबादको अवधारणा वा कुनै पौरािणक िमथ वा 
परुान अनसुार हामी सआुम जीव वा नरबाँदरबाट िबकिसत हुँदै मािनस भएको 
हौइन । हामी परमेँ वरको ःव पमा सिृ  भएको हनुाले यस संसारमा सिृ  
भएको कुनै पिन  जीवभन्दा हामी िवशेष र फरक छ । 

    सिृ को बतृान्तले सिृ सँग हाॆो सम्बन्ध कःतो छ भनेर हामीलाई 
कसरी याद िदलाउँछ? हेन ुर्होस,् उत्पि  २:१५,१९ "१५ परमूभ ुपरमेँ वरले 
मािनसलाई लगेर अदनको बगचामा त् यसको गोड़गाड़ र हेरचाह गनर् 
राख् नभुयो।...१९ परमूभलेु सबै वन-पश ु र आकाशका सबै पन्क्षी लाई 
भिूमबाट बनाएर मािनसले ितनीह को के-के नाउँ राख् दो रहेछ भनी हेनर् 
ितनीह लाई मािनसकहाँ ल् याउनभुयो। र मािनसले हरेक ूाणीलाई जे-जे नाउँ 
िदए त् यही-त् यही नै त् यसको नाउँ भयो। २० अिन मािनसले नै सबै पािलने पश,ु 

आकाशका पन्क्षी र सबै वन-पशहु का नाउँ राखे।" र उत्पि  १:२८  
"परमेँ वरले ितनीह लाई आिशष ् िदनभुयो, र ितनीह लाई भन् नभुयो, “फल् दै-
फुल् दै, विृ  हुँदै, पथृ् वीमा भिरँदै र त् यसलाई आफ् नो वशमा पादजाओ। समिुका 
माछाह , आकाशका पन्क्षीह  तथा पथृ् वीका सबै जीिवत ूाणीह मािथ अिधकार 
गर।”  

   परमेँ वरले यस पथृ्वीलाई सिृ  गनुर्भयो भ े आत्म ानले हामी सम्प  
भय  भने सिृ ूित हाॆो अिभभारा वा िजम्मेवारी पिन याद गनर् पगु्छ । सबै 
सिृ मािथ "राज्य गनुर्" वा सिृ लाई "बशमा राख् न"ु हाॆो कतर्व्य र िजम्मेवारी 
हो। त्यसको अथर् सिृ लाई शोषण गन वा तहसनहस पान होइन। हामी 
परमेँ वरका दूतह  वा उहाँका कमर्चारीह  भएर उहाँको सिृ लाई सम्हाल्ने 
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हनुपुदर्छ। जसरी परमेँ वरले ूाकृितक संसारसँग व्यवहार गनुर्हनु्छ त्यसरी नै 
हामीले पिन ूाकृितक संसारसँग व्यवहार गनुर्पछर्। 

   हो, पापले सिृ को ूत्येक थोकलाई िबगारी िदएको छ र तहसनहस 
पािरिदएको छ। य िप, जसरी अझै हामी परमेँ वरको ःव प भएको जःतै यो 
उहाँको सिृ  नै हो र यसलाई शोषण गनुर् हाॆो अिधकार छैन। अ  मािनस 
वा जीवह को हानी गन हैिशयतले यस ूाकृितक संसारलाई ध्वंस पान इजाजत 
परमेँ वरले हामीलाई िदनभुएको छैन। जनु दभुार्ग्यवस भइरहेको छ। 

   साबथले परमेँ वर सिृ कतार् हनुहुनु्छ भनेर देखाउँदछ। त्यस 
सम्झनालाई आदर गनुर्को साथै यसलाई पालन गदार् हाॆो वातावरणलाई राॆोसगँ 
िहफाजत पिन गनर् िववेकशील गराउँछ भ  े ानलाई अ  कुन कुन तिरकाह ले 
कायार्न्वयन गनर् सिकन्छ? 
 
२. ःवतन्ऽताको उत्सब मनाउँदै 

     साबथले केवल सिृ लाईमाऽ औलँ्याउँदैन भनेर हामीले अगािड नै 
चचार् गर् य । दश आ ाह लाई मोशाले फेिर दोर् याएका िथए। इॐाएलीह  
४० वषर्सम्म उजाड ःथानमा याऽा गिररहेको अन्तमा मोशाले ितनीह लाई 
सम्बोधन गरेका िथए। यसबेला जब मोशाले साबथ िदन पिवऽ राख् नपुन 
कारण सिृ लाई नऔलँ्याइकन दासत्ववाट मकु्तलाई औलँ्याएका िथए। 
ितनीह का पूखार्ह  िमौ देशमा किरब ४०० वषर्सम्म दासत्वको जीवन 
िबताएका िथए (व्यवःथा ५:१२-१५)। 

    आजभोली हामी िमौदेशमा दासत्वको जीवन िबताइरहेका त छैन  तर 
हामी अ  कुनै िकिसमबाट दासत्वको जीवन िबताइरहेकाछ  जसले गदार् हामी 
मानव ूाणी कठोर र दमनकारी ःवािमत्वमा रहन बाध्य हनु सक्दछ । 

  देहायका पदह  पढ्नहुोस।् हामीलाई दास बनाउने तत्वह  कसरी उलर 
आउँछ भनेर ती पदह ले कसरी खलुासा गदर्छन?् हेन ुर्होस,् उत्पि  ४:६,७ "६ 
तब परमूभलेु कियनलाई भन् नभुयो, “तँ िकन िरसाउँछस ्? तेरो मखु िकन अधँ् यारो 
छ? ७ यिद तले जे ठीक छ त् यो गिरस ् भने तँ महणयोग् य हुँदैनस ् र? तर यिद 
तले ठीक काम गिरनस ् भनेता पाप तेरो ढोकैमा ढुिकबः छ। त् यसको इच् छा 
तँूित हनु् छ, तर तले त् यसलाई अधीन गनपछर्।”, िहॄू १२:१ "यसकारण 
यितका साक्षीह को ठूलो बादलले हामीलाई घेिरराखेको हनुाले, हरिकिसमका 
बोझा र हामीलाई सिजलैिसत अल् झाउने पापलाई पन् छाएर हाॆा सामनु् ने 
रािखिदएको दौड धैयर्साथ दौड ।" र २ पऽसु २:१९ " हामीिसत भएका 
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अगमवक्ताह को वचन अझ िनिँ चत भएको छ। िझसिमसे उज् यालो नहोउञ् जेल 
र ितमीह का दयमा िबहानको तारा नउदाउञ् जेल अन् धकारमा बिलरहेको 
िदयोलाई झ ितमीह ले त् यस वचनलाई ध् यान िदयौ भने असल गनछौ।" 

   हामीलाई बाँधेर दवाएर राख् ने सबै तत्वह बाट हामी ःवतन्ऽ भय  
भनेर पिन जनाउन उत्सब मनाउने िदन साबथ हो। हामी हाॆो धमर्कमर् वा 
असल काम र बाहबुलबाट पापबाट ःवतन्ऽ हुँदैन  तर परमेँ वरको 
शिक्तलेमाऽ हनु्छ र त्यो ःवतन्ऽता हामीलाई हाॆो िवँ वास ारा उपलब्ध 
गराइएको छ। जब हामी ूत्येक हप् ता साबथलाई ःवागत गदर्छ  तब त्यो 
ःवतन्ऽता कुनै मानवीय ूयासमा होइन परमेँ वरकै ूयासबाट पाएकाछ  भनेर 
सम्झना भइरहनछु। इॐाएलीह  िमौदेशबाट राती नै भाग्न ु अगावै  
ितनीह बाट जन्मेका जेठा सन्तान कोही नम न ् भनेर ितनीह को ढोकाको 
चौकोसह मा पाठोको रगतले पोतेका िथए (ूःथान १२)। हामी पिन थमुाको 
रगतले उ ार पाएका छ  र अिहले नै येशू भी मा ःवतन्ऽ भएर टाउको 
उठाएर िहँड्न सामथीर् बनेका छ । 

    रोमी ६:१-७ पढ्नहुोस।् पावलले यहाँ हामीलाई के भिनरहेको छ 
जसमा हामीले के पाएका छ  सो साबथको अवधारणासगँ गाँिसएको पाउँछ ? 
हेन ुर्होस,् "१ अब हामी के भन ? के अनमुह ूशः त माऽामा होस ् भनेर हामी 
पापमा लािगरह  त? २ त् यसो नहोस ्! हामी जो पापको लेिख मर् य , त कसरी 
हामी अझै त् यसैमा िजउन?ु ३ के ितमीह  जान् दैनौ हामी सबै, जितले भीं ट 
येशूमा बिप् तः मा िलय , उहाँकै मतृ् यमुा बिप् तः मा िलएका िथय ? ४ यसकारण 
बिप् तः मा ारा हामी मतृ् यमुा उहाँसँगै गािडय , तािक जसरी िपताको मिहमा ारा 
भीं ट मरेकाह बाट जीिवत पािरनभुयो, त् यसरी हामी पिन नयाँ जीवनको मागर्मा 
िहँड़ । ५ यिद उहाँको मतृ् यमुा हामी उहाँसँग एउटै भएका छ  भने, उहाँको 
पनु त् थानमा पिन िनँ चय नै हामी उहाँसँगै एक हनेुछ । ६ हामी जान् दछ  िक 
हाॆो परुानो मनुं  यत् व उहाँसँग बूसमा टाँिगयो, तािक हाॆो पापमय शरीर नाश 
होस ्, र अब उसो हामी पापका कमारा नहोऔ।ं ७ िकनभने जो मरेको छ त् यो 
पापबाट मकु्त भएको छ।" 

    व्यवःथा ५:१५मा मोशाले ःप पमा यी शब्दह  उच्चारण गरेको 
पाउँछ -"ितमीह  िमौ देशको भिूममा दास िथयौ भ े कुरा याद गर, र 
ितमीह का ूभ ुपरमेँ वरले उहाँको बाहबुल र फैलाएको हातले ितमीह लाई 
त्यहाँबाट िनकालेर ल्याउनभुएको िथयो" ( पान्तिरत)। ितनीह लाई उ ार 
गनर् परमेँ वरले नै ितनीह को लािग शिक्त ूयोग गनुर्भएको िथयो र उहाकैँ 
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कामले ितनीह  ःवतन्ऽ हनु सक्यो भनेर ती मािनसह लाई मोशाले सम्झाएका 
िथए। हामी येशूभक्तह ले पिन हाॆो िनिम्त काम गनुर्हनेु र शिक्तलाई ूयोग 
गनुर्हनेु भी ले हामीलाई पापबाट उ ार गनुर्भएको छ भनेर सिम्झरहन ुकितको 
मह व छ? 

   हाॆो िनिम्त सिबय भएर मिुक्त उपलब्ध गराउनभुएको परमेँ वरको 
बाहबुलमा हामी िवौाम िलनपुछर् भ े साबथमा समावेश भएको आदेशले 
हामीलाई बताउँछ। हामीह को धमर्कमर्, असल काम, सतूयास आिदबाट 
धमीर् ठहिरने ूयासबाट हामी मकु्त भएकाछ  भनेर साबथको अवधारणाले 
देखाउँछ। त्यितमाऽ होइन अिहले नै  हाॆो जीवनलाई पनुसंरचना वा पनुसिृ  
गरेर पापको दासत्वबाट ःवतन्ऽ गनुर्हनेु परमेँ वरमा भरोसा राख् न सक्छ  भनेर 
साबथले बताउँछ। तर एउटामाऽ सतर् के छ भने हाॆो जीवनमा उहाँलाई 
काम गनर् िदनपुदर्छ। 

    पापको दासत्वको अनभुव तपाईँ आफैमा के छ? येशू भी मा हामीले 
पाएको पापको दासत्वको ूित ालाई अिहले नै उपभोग गनर् हामीले कसरी 
िसक्ने? 
 
३. ितॆा ढोकाह मा रहेको पाहनुा वा अपिरिचत व्यिक्त 

     ूःथान १९:६ पढ्नहुोस।् यस पदले पौरािणक इॐाएलको ूित ा 
कःतो िथयो भनेर हामीलाई कसरी बताउँछ? "ितमीह  मेरो िनिम् त 
पूजाहारीह को एक राज् य र एक पिवऽ जाित हनेुछौ’। इॐाएलीह लाई ितमीले 
भन् नपुन कुरा यी नै हनु ्।”  येशू भी मा हामी पिन आित्मक इॐाएल भएको 
हैिशयतले हाॆो ूित ा पिन कःतो छ? हेन ुर्होस,् १ पऽसु २:९ "ितमीह  त 
चिुनएका वंश, राजकीय पूजाहारीिगरी, पिवऽ जाित, परमेँ वरका िनजी ूजा हौ। 
उहाँले ितमीह लाई अन् धकारदेिख उहाँका उदेकको ज् योितमा ल् याउनभुयो, तािक 
ितमीह  उहाँका आँ चयर्पूणर् कायर्ह को घोषणा गनर् सक।" 

    इॐाएललाई परमेँ वरको करारका नजह  हनु परमेँ वरले 
िमौदेशबाट िनकाल्नभुएको िथयो। यिद ितनीह  रा  नै भएर 
परमेँ वरमािथको िवँ वासमा अटल भएर बसेको भए ितनीह बाट नै सारा 
संसारमा ससुमाचार फैिलने िथयो। ितनीह  परमेँ वरको िवशेष चासो र 
हेरचाहामा परेका िथए, ितनीह लाई िवशेष अवसरह  िदएका िथए तर 
ितनीह को काँधमािथ िवशेष अिभभारा वा िजम्मेवारीह  पिन िथए। 
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   इॐाएली जनह बाहेक अ  देशका वा अयहूदी जाित वा िवदेशीलाई 
परमेँ वरले कःतो ि कोणले हेन ुर्भएको िथयो? देहायको पदले हामीलाई के 
िसकाउँछ? हेन ुर्होस,् ूःथान २३:१२ “छ िदनसम् म आफ् नो कामकाज गर र 
सात  िदनमा चािहँ िवौाम लेओ, र ितमीह को गो , गधा, ितॆो घरमा जन् मेको 
दास, र िवदेशी पिन ताजा होऊन ्।" 

    साबथको िवँ वव्यापीतालाई कितपय इसाईह ले आखँा िचम्लेको हामी 
पाउँछ । ए, यो त केवल यहूदीह लाईमाऽ िदइएको हो भनेर ितनीह ले नै 
दावी गछर्न।् यो कःतो गलत दावी हो भनेर उत्पि  पिहलो अध्यायले नै 
खलुासा गिरएको छ। परमेँ वरले नै सारा मािनसह लाई सिृ  गनुर्भएको हो 
भने, सारा मािनसह ले साबथ िदनलाई सम्झन ुपिन आवँयक छ। 

   साबथले हामीलाई के देखाउँछ भनेर हामीलाई देखाएतापिन यसले 
अ ूित हाॆो ि कोण कःतो हनुपुछर् भनेर पिन याद िदलाएको िबिसर्नहुु । 
सिृ कतार् र उ ारकतार् परमेँ वरमा हामी िवौाम गदार् र उहाँसँग हाॆो सम्पकर्  
जारी राख् दा अ ूित हाॆो ि कोण नयाँ आखँाले ःव:त हेनर् सक्षम ्हनु्छ । 
ितनीह  पिन हामीजःतै त्यही परमेँ वरले सिृ  गनुर्भएको हो, हामीलाई ूमे 
गिरएको जःतै ितनीह लाई पिन त्यही परमेँ वरले ूमे गनुर्हनु्छ र हाॆो 
िनिम्तमाऽ होइन ितनीह को िनिम्त पिन मनुर्भएको िथयो भनेर साबथले 
हामीलाई याद िदलाइरहन्छ। साबथमा नोकरचाकरह , घरमा आएका पाहनुा 
वा अपिरिचत मािनसह  र पशहु ले पिन साबथमा िवौाम िलनपुछर् भ े 
िनदशन िदएको हामीलाई थाहा छ (ूःथान २०:१०, व्यवःथा ५:१४)। 

    घरमा आएका िवदेशीह  जो िक इॐाएलीह को करारमा समावेश 
भएका छैनन ्ितनीह  पिन साबथको िवौामको उपभोग गनुर्पछर् भिनएको छ। 
यसले हामीलाई धेरै कुराह  बताउँछ। मानव ूाणीह लाई र पशलुाई पिन 
किहल्यै पिन शोषण गनुर्हु , दवु्यर्वहार गनुर्हु  र ितनीह बाट फाइदा उठाउन 
खोज्न ु हु  भ े साबथको सन्देश छ। हामी सबै साझा मािनसह  ह  र 
ितनीह  र हाॆो बीचमा समानता छ भनेर ूत्येक हप् ता यहूदीह  र हामी पिन 
ूत्येक हप् ता ूभावकारी पमा सिम्झरहनपुदर्छ। हामीले उपभोग गरेका 
आिशषह  र अवसरह  ितनीह ले गनर् नपाएतापिन हामी सबै एउटै मानव 
पिरवारको भाग ह  भ े कुरालाई ख्याल गिरराख् न ु ज री छ। यस 
मनिःथितलाई हाॆो िदमागमा पोषाइ राख् न सक्य  भने हाॆो सम्पकर् मा आएको 
ूत्येक व्यिक्तलाई सम्मान र मयार्दापूवर्क व्यवहार गन परमेँ वरका जनह  
हनुसक्छ । 
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   साबथलाई पालन नगनह को िनिम्त पिन तपाईँको आफ्नै साबथ 
पालनाले ितनीह को िनिम्त आिशष तपाईँ कसरी हनुसक्नहुनु्छ? अथार्त ्अ को 
अगािड तपाईँले साबथ नै गवाहीको पमा कसरी ूयोग गनर् सक्नहुनु्छ? 
   
४. अ को सेवा गदार् परमेँ वरको साबथको सम्मान हनु्छ 

     नयाँ करारको संसारसम्म यहूदी धमर्गु ह ले साबथ कसरी पालन 
गनुर्पछर् भनेर िविभ  नीितिनदशनह  जारी गरेका िथए। साबथ कसरी पिवऽ 
राख् ने भनेर ितनीह ले दजर्न  िनषधे आ ाह  र काननुह  मािनसह मािथ 
लािदएका िथए। यो गनुर्हनु्छ त्यो गनुर्हु  भनेर सानो सानो कुराह मा पिन 
बन्देज लगाइएको िथयो। 

   ितनीह मा कुनै बःत ुवा डोरी वा धागो बाँध्नहुु  वा फुट्काउनहुु , 
साबथमा आगो बाल्नहुु , आगो िनभाउनहुु , आफ्नो घरबाट बािहर सामान 
लानहुु , बािहर सामान लगेपिन केवल यित टाढामाऽ जान पाइन्छ, यित टाढा 
िहँड्नहुनु्छ वा िहँड्नहुु  जःता मािनसह लाई भारी बनाउने  अनेक  
िरितिरवाजह  िथए जनु परम्परा संःकार भनेर मािनसह लाई जबरजःती मा  
लगाउँथे। 

   तर जब येशू आउनभुयो उहाँ ती परम्परा र बन्देजिभऽ रहनभुएन। 
जब येशूले मािनसले बनाएका केही परम्पराह  तोड्नभुयो तब यहूदीह ले 
उहाँमािथ कःतो आरोप वा घोर आपि  जनाएका िथए? हेन ुर्होस ् यूह ा ५:७-
१६ "१ त् यसपिछ यहूदीह को चाड िथयो, र येशू य शलेममा जानभुयो। २ 
य शलेममा भेड़ा-ढोकाको निजक पाँच वटा दलान भएको एउटा जल-कुण् ड छ, 

जसलाई िहॄू भाषामा बेथः दा भिनन् छ। ३ त् यहाँ अनेक रोगीह , अथार्त ्– अन् धा, 
ल ड़ा, पक्षाघातीह  पिॐरहन् थे। [ितनीह  पानी कित बेला छचिल् कन् छ भनेर 
पिखर्रहन् थे। ४ िकनभने परमूभकुा एउटा दूतले बेला-बेलामा जल-कुण् डमा 
ओलर पानी हल् लाइिदन् थे, र पानी छचिल् कएपिछ जो पिहला पानी िभऽ पः थ् यो, 
जः तै रोगले मः त भए पिन, त् यो िनको भइहाल् थ् यो।]  ५ त् यहाँ अठतीस वषर्देिख 
िबरामी भएको एक जना मािनस िथयो। ६ येशूले त् यसलाई त् यहाँ पिॐरहेको 
देख् नभुयो अिन लामो समयदेिख त् यो यस दशामा रहेछ भनी जानेर येशूले 
त् यसलाई भन् नभुयो, “के ितमी िनको हनु चाहन् छौ?”  ७ रोगीले उहाँलाई भन् यो 
“हजूर, जनु बेला पानी छचल् काइन् छ मलाई जलकुण् डमा हािलिदने मेरो कोही 
मािनस छैन, म जाँदाजाँदै मभन् दा अगािड अक  मान् छे पानीमा ओिलर्हाल् छ।”  ८ 
येशूले त् यसलाई भन् नभुयो, “खड़ा होऊ, र आफ् नो ओ ान उठाऊ, र िहँड़।” ९ 
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तु न् तै त् यो मािनस िनको भयो, र आफ् नो ओ ान बोकी ऊ िहँिड़हाल् यो। त् यो 
िदन शबाथ-िदन िथयो। १० यसकारण िनको पािरएको त् यस मािनसलाई 
यहूदीह ले भने, “यो त शबाथ-िदन हो, ितमीलाई ओ ान बोक् न ुउिचत छैन।”  

११ त् यसले ितनीह लाई जवाफ िदयो, “जसले मलाई िनको पानुर्भयो उहाँले नै 
भन् नभुयो, ‘आफ् नो ओ ान बोकेर िहँड़’।”  १२ ितनीह ले त् यसलाई सोधे, 

“ितमीलाई ओ ान बोकेर िहँड़  भन् ने मािनस को हो?” १३ तर िनको भएको 
त् यस मािनसले उहाँ को हनुहुनु् थ् यो भनी िचनेको िथएन, िकनभने त् यस ठाउँमा भीड 
भएको हनुाले येशू त् यहाँबाट गइसक् नभुएको िथयो। १४ त् यसपिछ येशूले 
त् यसलाई मिन् दरमा भे ाएर भन् नभुयो, “हेर, ितमी िनको भएका छौ। फेिर पाप 
नगर, र ितमीमािथ अझ बढ़ी खराबी आई नपरोस ्।” १५ उसलाई िनको पान त 
येशू हनुहुुँदोरहेछ भनेर त् यस मािनसले गएर यहूदीह लाई भिनिदयो। १६ त् यस 
कारणले गदार् यहूदीह ले येशूलाई खेदो गनर् लागे, िकनभने उहाँले यो काम 
शबाथ-िदनमा गनुर्भएको िथयो। १७ तब येशूले ितनीह लाई भन् नभुयो, “मेरा 
िपताले अिहलेसम् म काम गिररहनभुएको छ, र म पिन काम गिररहेछु।” १८ 
यसकारण यहूदीह ले येशूलाई मानर् अझ बढ़ी ूयत् न गनर् लागे, िकनिक उहाँले 
शबाथ-िदन भ  गन काम माऽ होइन, तर आफैलाई परमेँ वरको बराबरी 
तलु् याएर उहाँले परमेँ वरलाई आफ् नै िपता भन् नभुएको िथयो।"   

   ३८ वषर्सम्म पक्षाघात भएर िनको होलािक भ े आशामा झिुण्डरहेको 
िबचरा पक्षाघाती मािनसलाई येशूले उसको रोगबाट अचम्म तिरकाले ःवतन्ऽ 
िनको पानुर्भएको िथयो। तर मािनसको मूल्यभन्दा पिन धमर्लाई मािथ राख् न ्
यहूदी धमर्गु  वा पिण्डतह ले येशूको काममा घोर आपि  जनाएका िथए। 
उहाँले त्यस मािनसलाई आफ्नो ओ ान सबैले देख् ने गरेर बोकेर लैजाऊ भ ु 
भएको िथयो। त्यो काम उहाँले अ  कुनै िदनमा गनुर्भएको भए सायद केही 
हनेु िथएन तर उहाँले जानाजानी साबथ िदनमै गनुर्भएको िथयो। साबथ िदनमा 
यो गनुर्हनु्छ त्यो गनुर्हु  भ े िनयमह को भारले लािदएका यहूदी 
धमर्गु ह लाई येशूको काम आपि जनक िथयो।"साबथको ूभलेु (मकूर् स 
२:२८) साबथ कःतो िकिसमको िवशेष िदन हनुपुछर् भनेर देखाउनभुएको िथयो 
तर ती धमर्गु ह  आफ्ना अनेक  िनयम, काननु र िरितिरवाजमा डिुवरहन 
चाहेका िथए। हामी पिन हाॆ ै तिरकाले र हाॆ ैसन्दभर्मा िनयमह  बनाएर 
साबथलाई बोझ नबनाउन सतकर्  हनु ुआवँयक छ।  

    साबथलाई कसरी पालन गन, धमर्भन्दा मािनसको सेवाले कःतो 
ूाथिमकता पाउनपुछर् र परमेँ वरसँग कसरी सम्बन्ध राख् ने भनेर परमेँ वरले 
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केही हदमा आफ्नो परेखा यशैया ५८मा ूःततु गनुर्भएको छ। हेन ुर्होस,् "१ 
“चक  गरी करा, नथाम ्। तरुहीको आवाज जः तै उच् च सोरले करा। मेरो 
ूजालाई ितनीह को बागीपन र याकूबको घरानालाई ितनीह का पाप जनाइदे। 
२ िकनिक ितनीह ले मलाई िदनहुँ खोज् छन ्। जे ठीक छ त् यही गन र आफ् ना 
परमेँ वरको आ ा भ  नगन तर मेरो मागर् जान् न इच् छा गन जाितजः तै ितनीह  
देिखन् छन ्। ितनीह  मसँग उिचत िनणर्यह  माग् छन ्, र परमेँ वर ितनीह का 
निजकै आऊन ् भनी उत् सकु भएका देिखन् छन ्। ३ ितनीह  भन् छन ्, ‘हामीह  
उपवास बः य , र िकन तपाईं देख् नहुनु् न? हामीह  िवनॆ भय , र िकन तपाईं 
ध् यान िदनहुनु् न?’ “तापिन ितमीह का उपवासको िदनमा ितमीह  आफ् नै इच् छा 
पूरा गदर्छौ, र ितमीह का कामदारह  सबैलाई ितमीह  शोषण गदर्छौ। ४ 
ितमीह का उपवासको िदन लड़ाइँ र झगड़ामा अन् त् य हनु् छ र एउटाले अकार्लाई 
दुं  ट मकु् काले िहकार्उँछौ। ितमीह  आजको जः तो उपवास बसेर ितमीह को 
सोर ः वगर्मा सिुनने आशा गनर् सक् दैनौ। ५ के मैले चनेुको उपवास यः तै हो? 

मािनसले आफैलाई एक िदन माऽ िवनॆ राख् ने? के िनगालोझ आफ् नो िशर 
झकुाउने र भाङ् मा र खरानी ओ ाउने िदन माऽ यो हो? के यसैलाई ितमीह  
उपवास र परमूभकुो िनिम् त महणयोग् यको िदन भन् छौ?  ६ “अन् यायको बन् धन 
फुकाल् न, जवुाको डोरी फुकाल् न, र अत् याचारमा परेकाह लाई मकु्त गराउन, हरेक 
जवुा भाँिचिदन मैले चनेुको िकिसमको उपवास यही होइन र? ७ आफ् नो भोजन 
भोकािसत बाँड़चूड़ँ गनुर्, र घर नभएका गरीबह लाई शरण िदन–ु ना ोलाई देखेर 
लगुा लगाइिदन,ु र आफ् नो जात-भाइह बाट नलकु् न,ु होइन र? ८ तब ितमीह को 
ज् योित िबहानझ फुटेर िनः कनेछ, र ितमीह  चाँड़ै िनको हनेुछौ। तब 
ितमीह को धािमर्कता ितमीह का अिगअिग जानेछ, र परमूभकुो मिहमाचािहँ 
पिछिल् तरको रक्षक हनेुछ। ९ तब ितमीह ले पकुार गनछौ, र परमूभलेु जवाफ 
िदनहुनेुछ। ितमीह ले सहायताको िनिम् त िबन् ती गनछौ, र उहाँले भन् नहुनेुछ, ‘म 
यही ँ छु’। “यिद ितमीह ले आफ् ना बीचबाट अत् याचारको जवुा फािलिदयौ, 
अ लाई औलँा ठाड़ो गनर् र ईं यार्पूणर् कुरा बोल् न त् याग् यौ, १० अिन सम् पूणर् 
दयले ितमीह ले आफैलाई भोकाह का िनिम् त िदयौ, र अत् याचारमा 
परेकाह को आवँ यकता पूरा गिरिदयौ भने, ितमीह को ज् योित अधँ् यारोमा 
चम ् कनेछ र ितमीह को रात मध् यिदनजः तै हनेुछ। ११ परमूभलेु ितमीह लाई 
िनरन् तर डोर् याउनहुनेुछ, र घामको उखमु गमीर् परेका ठाउँह मा पिन 
ितमीह लाई सन् तुं  ट पानुर्हनेुछ, र ितमीह का हाड़ह लाई बिलया पानुर्हनेुछ। 
ितमीह  ूशः त पानीले िभजाएको बगचाझ र नसकु् ने पानीको मूलझ हनेुछौ। 
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१२ ितमीह का मािनसह ले परुाना भग् नावशेष फेिर बनाउनेछन ्। धेरै परुाना 
जगह  ितनीह ले उठाउनेछन ्। ितमीह  ‘भत् केका पखार्लह  िनमार्ण गन’ र 
‘बः ने घरह का िनिम् त बाटो फेिर नयाँ बनाउनेह ’ भिननेछौ। १३ “ितमीह ले 
मेरो शबाथ-िदन तोडेनौ र मेरो पिवऽ िदनमा आफूखशुी गरेनौ भने, र परमूभकुो 
शबाथलाई आदरणीय ठान् यौ, र आफ् नो इच् छाअनसुार नगरी यस िदनलाई मान् यता 
िदयौ र यसमा आफ् नो खशुी नगरी व् यथर्का कुरा गरेनौ भने, १४ ितमीह  
परमूभमुा रमाहट पाउनेछौ, र म ितमीह लाई देशका उच् च स ्थानह मा सवार 
गन तलु् याउनछुे र म ितमीह लाई ितमीह का पखुार् याकूबको उ रािधकारबाट 
भोज खवुाउन ेतलु् याउनछुे।” परमूभकुो मखैुले यसो भन् नभुएको छ।" 

    अ भन्दा आफू धमार्त्मा छु भनेर देखाउने बेकारको आराधना वा 
मौन रहेर ध्यान माऽै गरेर बःने खालका ूविृ लाई परमेँ वरले िनको 
मा ुहु । गिरब, िपछिडएका, िपिडत मािनसह को सिबय पमा सेवा गन 
बानी बसालोस ्भ े परमेँ वरको चाहना छ। 

   यस मािमलामा परमेँ वरले यशैया ५८:१३,१४मा ःप  धारणा 
राख् नभुएको छ: "१३ “ितमीह ले मेरो शबाथ-िदन तोडेनौ र मेरो पिवऽ 
िदनमा आफूखशुी गरेनौ भने, र परमूभकुो शबाथलाई आदरणीय ठान् यौ, र 
आफ् नो इच् छाअनसुार नगरी यस िदनलाई मान् यता िदयौ र यसमा आफ् नो खशुी 
नगरी व् यथर्का कुरा गरेनौ भने, १४ ितमीह  परमूभमुा रमाहट पाउनेछौ, र म 
ितमीह लाई देशका उच् च ः थानह मा सवार गन तलु ्याउनेछु र म 
ितमीह लाई ितमीह का पखुार् याकूबको उ रािधकारबाट भोज खवुाउने 
तलु् याउनेछु।” परमूभकुो मखैुले यसो भन् नभुएको छ।" 

    आफूखशुी चल्ने वा आफ्नो चासो वा रमाइलो वा मज्जा गरेर 
साबथमा िहँड्न ुभनेको साबथको गिरमालाई कुल्चेर िबताउन ुहो। साबथमा के 
गनुर्पछर् के गनुर्हु  भ े जःता मानवीय िरितिरवाज वा नीतीह  परमेँ वरको 
साबथको आदशर्मा समाबेश भएको छैन। तर जो मािनसह  संघषर् गिररहेका 
छन,् जो पाप वा अनेक  बन्धनमा छन,् भोका, ना ा, उदािसन तथा आफ्नो 
अिःतत्वको पिहचान वा मूल्य नभएका र अन्धकारमा िहँिडरहेकाह को  सेवा 
गनर् हामीलाई आ ान गिरएको छ। अ  िदनभन्दा पिन बिढ साबथमा 
हामीलाई बािहरितर ता े हनुपुछर्, हाॆो ःवाथर् र हाॆो िहतमाऽै खोज्नभुन्दा 
अ ूित चासो देखाउनपुछर् र अ को आवँयकतालाई पिन साबथ िदनमा हेन 
बानी बसाल्नपुछर्। 
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५. हामी परमेँ वरका ह  भ  ेिचन्ह वा िनसान   

        (सन १९३९देिख १९४५सम्ममा िवँ व महान ्दोॐो यु को चपेतामा 
िथयो। सारा रा ह  नै कुनै न कुनै िकिसमले त्यस यु मा होमीएको िथयो। 
नेपालका हजार  लाहरेु गोखार्ली सैिनकह  त्यस यु मा होिमएका िथए। त्यस 
यु का मूल खलनायकह  जापान र जमर्न िथयो। जब जापानमा अमेिरकाले 
एटम बम्ब खसाले तब जापान िनःकृय भयो भने जमर्नको िवरोधमा एक जटु 
भएका पिँ चमी रा का सैिनकह  जमर्नमा घेर हाले तब त्यसको खलनायक 
िहटलरले आत्महत्या गरे। त्यसको फलःव प तत्काल िवँ व यु को अन्त्य 
भयो।– अनवुादकको थप)। 

   त्यस यु मा जमर्नका सेनाह ले िबलायतमा तरुन्तै हमला गनछ भ े 
त्यहाँको सरकारले सोिचरहेको िथयो। आफ्नो टाप ु देश िबलायतलाई सरुक्षा 
गनर् त्यस देशको देश र सरकार तयार गिररहेका िथए। समिुी िकनाराह मा 
थप िकल्लाह को िनमार्ण गिरएका िथए। शऽहु  सडकह  भएर हमला गनर् 
आउला भनेर मूख्य मूख्य सडकह मा अवरोधह  खडा गरेका िथए। 
िवलायतको सरकारले अिन एउटा अनौठो काम गर् यो। शऽहु लाई अलमलमा 
पानर् बाटो र रेल चल्ने िलगमा भएका िदशा देखाउने सबै साइनबोडर्ह  
हटाइिदयो। तर ढंुगामा कोिरएका अक्षर वा िचन्हह  हटाउन नसक्ने भएकोले 
ितनीह लाई िसमेन्टले पोतेका िथए। 

   बाटोघाटोमा उभ्याइएका बाटो वा अ  मह वपूणर् सूचना देखाउने 
साइनबोडर्ह  धेरै मह वपूणर् हनु्छन।् हामी कता जानपुछर् भनेर ितनीह ले 
बताउँछन।् हामीले नक्सा हेरेर पिन हामी कहाँछ  भनेर थाहा पाउन सक्छ । 
आजभोली मह ो गाडीह मा िजपएस उपकरणह  रािखएका हनु्छन ् जसले 
गाडी कहाँ जाँदैछ भनेर िभऽैबाट थाहा हनु्छ। 

    हामीलाई िदशािनदश गनर् वा के देखाउन साबथ ःथापना भएको िथयो? 
हेन ुर्होस ् ूःथान ३१:१३,१६। यहाँ बताएको ानलाई हामीह ले कसरी 
ूयोगमा ल्याउने? िवशेष गरेर हामी एडभेिन्टःटह  जसले परमेँ वरका दश 
आ ाह को िनरन्तरतालाई िवँ वास गछर्न?् हेन ुर्होस,् "१३ “ितमीले 
इॐाएलीह लाई यसो पिन भन् नू: ‘ितमीह ले िनँ चय मेरा शबाथह  मान् नू। 
ितमीह  र मेरो बीचमा यो एउटा िचन् ह हनेुछ, िक म, परमूभ ुनै, ितमीह लाई 
पिवऽ गदर्छु भनी ितमीह ले थाहा पाओ।... १६ इॐाएलीह ले शबाथ मानून ्, 
र त् यो िदन आफ् ना सारा पःु ताभिर अिवराम करारको पमा मान् ने ग न ्। १७ 
म र इॐाएलीह का बीचमा त् यो सदाको िनिम् त एउटा िचन् ह हनेुछ, िकनभने 
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परमूभलेु छ िदनमा आकाश र पथृ् वी बनाउनभुयो, तर सात  िदनमा उहाँले काम 
छोड़ेर िवौाम गनुर्भयो’।”   

   मािथका वचनह  िवशेष गरेर पौरािणक इॐाएलीह लाई सम्बोधन 
गरेका िथए य िप येशूलाई िवँ वास गन हामीह  पिन अॄाहमका सन्तान र 
ूित ाका उ रािधकारीह  (गलाती ३:२९) भएर आित्मक इॐाएल भएको 
हनुाले आज पिन साबथ परमेँ वर र उहाँका जनह को बीचमा िचन्ह भएर 
खडा भइरहेको छ। साबथ परमेँ वरको िनरन्तर जारी रािखने करारको िचन्ह 
वा लालमोहर हो भनेर ूःथान ३१मा कोिरएको छ। यस िचन्हले हाॆो 
सिृ कतार् परमेँ वर नै को हनुहुनु्छ, हाॆो उ ारकतार् परमेँ वर नै को हनुहुनु्छ 
र हामीलाई शु  वा पिवऽ पान परमेँ वर नै को हनुहुनु्छ भनेर थाहा िदन 
सहयोग गदर्छ िवशेष गरेर धमर्दशर्नका ूवतर्कह ले आफूह  पिन सिृ कतार् 
ह  भनेर दावी गिरएको पिरूके्षमा। साबथ एउटा झण्डा हो जनु ूत्येक सात  
िदनमा उठाइन्छ र केही कुराको याद िदलाउँछ िकनभने हाॆो िबसर्ने ःवभाव 
छ। 

   यस परमेँ वरको साबथले हामीलाई यी कुराह लाई िनरन्तर पमा 
याद िदलाएर औलँ्याइरहन्छ: हामीह को उत्पि  कहाँबाट भयो, हामीह  
पापबाट कसरी ःवतन्ऽ भय , हामीह को लआय वा जीवनको रेखा कहाँ गएर 
टुि न्छ, कुजात भनेर समाजबाट ितरःकार गिरएकाह , िपिडत, हेिपएका र 
गिरब वगर्ह ूित हाॆो िजम्मेवारी के हो, छ िदनह मा पिरौम गनपन जःता 
केही मह वपूणर् ानह । 

   साँच् चै भन  भने साबथ यःतो मह वपूणर् छ िक यसितर हामी 
नगइकन यो नै हामीकहाँ ूत्येक हप् ता आउँदछ। यो ूत्येक हप् तामा 
निबराइकन आउने साबथले हामी को ह , हामीलाई कसले सिृ  गनुर्भयो, 
उहाँले हामीलाई के गिररहनभुएको छ र जब उहाँले नयाँ ःवगर् र नयाँ 
आकाशको सजृना गनुर्हनेुछ र अन्तमा उहाँले हामीलाई के गनुर्हनेुछ भनेर 
िनरन्तर पमा याद िदलाउँछ। 

    पिवऽ परमेँ वरले आफ्नो हात पसारेर मािनसह सँग करार बाँध्नभुएर 
उहाँसँग हामी सहभागी हनुसक  भनेर हामीलाई साबथ ारा िनमन्ऽणा 
गिररहनभुएको भएकोछ। कुन लयले उहाँले आफ्नो ूभतु्व जमाउनहुनु्छ, 
परमेँ वरबाट टाढा हनु खोज्ने सिृ को सिृ कतार् र उ ारकतार् को हनुहुनु्छ र 
उहाँसँग कसरी सम्बन्ध राख् ने भनेर साबथको गिरमाले औलँ्याउँछ। यो ूत्येक 
हप् ता परमेँ वरको अिधकार र बल िलएर हामीकहाँ आउँछ। हामीलाई भी मा 
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िस मा िदइएको साबथमा िवौाम गनर् परमेँ वरले आदेश िदनहुनु्छ। यही 
साबथको अवधारणाले सिृ कतार् र मिुक्तदाता ूभ ु येशू भी ूित नै यसरी 
ूितव ता जनाउँछ , "हाॆा िवँ वास सु  गनुर्हनेु र पूरा गनुर्हनेु येशूलाई हेर , 

जसले उहाकँो सामनु् ने रािखिदएका आनन् दको िनिम् त अपमानलाई केहीजः तो 
नठानी बूसको कं ट भोग् नभुयो, र परमेँ वरको िसंहासनको दािहनेपि  
िवराजमान हनुहुनु् छ।" (िहॄू १२:२)। 

    साबथमा परमेँ वरसँग अझ गिहरो सम्बन्ध राख् ने अनभुव हनु तपाईँ 
कसरी िसक्नहुनु्छ? 
 
उपसंहार:  

"हप् ताभरी नै हामीह को िदमागमा साबथ रािखरहनपुदर्छ र परमेँ वरको आ ा 
अनसुार पालन गनर् तयार भइरहनपुदर्छ। कुनै परम्परा धमर्, िबिध भन्दै 
काननुी प िदएर साबथलाई औपचािरक पमामाऽ पालन गनर् हुँदैन।"-एलेन 
जी ाइट, टेिःटमोिनज फर द चचर्, ठेली ६, प.ृ ३५३बाट पान्तिरत।              
   "सारा ःवगर् नै साबथलाई पालना गिररहेको छ। तर यो गनुर्हनु्छ, 
त्यो गनुर्हु  भनेर लामो अन्त्य नहनेु सूची बनाएर होइन। यस िदनमा ूत्येक 
मानव ूाणीको आत्मा जागतृ हनुपुदर्छ। के हामी हाॆा ूभ ुपरमेँ वर र हाॆा 
मिुक्तदाता येशू भी सँग भेट्ने होइन र? हामीले उहाँलाई हाॆो आःथा र 
िवँ वासको नजरले हेदर्छ । ूत्येक मािनसलाई आिशष िदन र ताजा बनाउन 
उहाँ उत्सकु भइरहनभुएको छ।"-एलेन जी ाइट, टेिःटमोिनज फर द चचर् 
ठेली ६, प.ृ ३६२बाट पान्तिरत। 

   "अ  कुनै िदनह भन्दा साबथमा परमेँ वरका मागह  झन चक  
छन।् उहाँका जनह ले आफ्ना िनयिमत कामधन्धाह  छोड्छन ् र 
परमेँ वरको उपासना र ध्यानमा समय िबताउँछन।् अ  िदनह भन्दा पिन 
साबथमा परमेँ वरको अझ धेरै आिशषह को िनिम्त िबिन्त गदर्छन।् 
परमेँ वरको िवशेष ध्यान आफूह ितर फिकर् योस ् भनेर ितनीह ले माग 
गदर्छन।् उहाँका मन पन आिशषह  ितनीह ले चाहना गदर्छन।् यी 
आिशषह  निदइकन साबथ िबतेको परमेँ वर चाहनहुु । परमेँ वरको काम 
किहल्यै पिन रोिकएको हुँदैन र मािनसह  पिन असल काम गनर् किहल्यै 
रोक्नहुु । साबथ िदनमा बेकारमा सतुीसतुी वा केही नगिर अिल्छ भएर समय 
िबताउने होइन। परमेँ वरको आ ाले साबथ िदनमा पैसा कमाउने पिरौम र 
अधािमर्क िबयाकलाप नगिरयोस भ े परमेँ वरको आ ा छ। हप् ताभिर पिसना 
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बगाएको एक िदन रोक्नै पछर्; यस िदनमा पैसा कमानउने काम र सांसािरक 
मोजमज्जामा समय िबताउन ुपरमेँ वरको साम ुगैरकाननुी छ; तर जसरी उहाँले 
आफ्नो सिृ  गनुर्भएको कामलाई साबथमा रोक्नभुयो र िवौाम िलनभुयो र 
आिशष िदनभुयो, त्यसरी नै मानव ूाणीले आफ्नो दैिनक आयआजर्ना गन 
कामलाई रोक्नपुछर् र पिवऽ समयमा ःवाःथलाई ःफूतर् बनाउन िवौाम 
िलनपुछर्, परमेँ वरको आराधना गनुर्पछर् र पिवऽ कामह मा लाग्नपुछर्। 
भी ले साबथ िदनमा िनको पानुर् भएको काम परमेँ वरको व्यवःथासँग िस  
सहमत छ। यसले साबथको गिरमालाई सम्मान गदर्छ।"-एलेन जी ाइट: द 
िडजाएर अभ एजेज,् प.ृ २०७बाट पान्तिरत। 
   
िचन्तनमनन: 

अ.   धेरै देशह मा वातावरणलाई कसरी सरंक्षण िदने भ  ेिवषयमा ठूलो 
राजनैितक बादिववादको िवषय भइरहेको छ। कुनै पिन राजनैितक 
पक्ष निलइकन हामी एडभेिन्टःट भएको हैिशयतले ूकृितलाई 
राॆोसगँ िहफाजत गन ह  भनेर व्यवहािरकमा कसरी देखाउन 
सक्छ ? 

आ.  सेवा भ  ेभावना हाॆो िदमागबाट सु  हनु्छ। हाॆा पिरवारह मा, 
चचर्ह मा र समूदायह मा विरपिर भएकाह लाई अझ गिहरो 
मायाल ुतिरकाले सेवा गन मनिःथित हाॆो िदमागमा कसरी बसाल्ने? 
साबथले सेवा गन झन थप अवसरह  कसरी ूदान गनर् सक्छ? 

इ.   ूत्येक मानव ूाणी परमेँ वरले नै सिृ  गनुर्भएको हो भने ूत्येक 
साबथले हामीलाई याद िदलाउँछ। यसले मािनसह लाई परमेँ वरको 
ि कोणले हेनर् म त गदर्छ। जब हामी परमेँ वरको ःव पमा सिृ  
भएका ह  र सबै जना उहाँको ूमेमा सहभागी हनेु बनाइएको छ 
भ  े आत्म ानलाई साबथको अवधारणले जाितजाित, वणर्, 
धिनगिरबको असमानता र लैि क िवभेदलाई कसरी धरातलमा 
परु् याउन कसरी सहयोग गनर् सक्दछ? 
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कथा १० 
ि िवधा 

इराकी पिरवार, अमेिरकाका शरणाथीर्ह  
 

इराकमा कसैले बबुालाई येशूको बारेमा सनुाएको 
िथयो। बबुा येशूूित मोिहत हनुभुयो र सेभेन्थ-डे 
एडभेिन्टःट चचर्मा सिरक हनु थाले तर  आमाचािहँ 
परम्पराकै धमर्मा िन ावान हनु अिडग भएकी 
िथइन।् केही समयपिछ इराकमा त्यस पिरवारको 
िनिम्त जीवन जिटल हनु थाल्यो। आमा र दईु 
छोरीह को सरुक्षालाई ध्यानमा राख् दै बबुाले 
अमेिरकामा शरणाथीर् भएर पिरवारलाई सारे। 

   एक वषर्सम्म अमेिरकाको िमिशगन राज्यमा बसेपिछ त्यस पिरवार 
क्यालीफोिनर्यामा सर् यो। िमिशनको जाडोले बबुा सहन सकेनन।् िमिशगनको 
कथािङ्मने जाडोले इराकको लडाईँमा पाएको बबुाको घाऊ दखु्थ्यो। 
क्यािलफोिनर्यामा बबुा र आमाले ितनीह का छोरीह लाई सरकारी ःकूलमा 
भनार् गरेका िथए। तब छोरीह  एडभेिन्टःट ःकूलमा पढ्न सकुन ्भनेर बबुा 
ूाथर्ना गथ। चचर्को ःकूलमा पैसा ितनर् उनीसँग पैसा िथएन। उनीसँग पैसै 
भएपिन एडभेिन्टःट ःकूल कहाँ छ भनेर भ े कुनै एडभेिन्टःट उनले िचनेका 
िथएनन।् तैपिन उनले यो ूाथर्ना गद रहे, "परमेँ वर िपता, मेरी छोरीह ले 
एडभेिन्टःट िशक्षा पाउन सहयोग गनुर्होस।् सेभेन्थ-एडभेिन्टःटलाई िच  मलाई 
सहयोग गनुर्होस।्" 
   एक िदन, आवँयक परेको पिरवारह लाई खाना बाँड्ने खाना बै मा 
बबुा गए। जब खाना िलन लाइनमा पिखर्रहेका िथए बबुाले एक जना 
ःवयंसेवकसँग कुराकानी गनर् थाले। उनी त सेभेन्थ-डे एडभेिन्टःट पाःटर पो 
रहेछ भनेर थाहा बबुाले थाहा पाए। त्यितमाऽ नभएर त्यस खाना बै लाई 
सञ् चालन गन िनकाय त सेभेन्थ-डे एडभेिन्टःट चचर् रहेछ र त्यस चचर्को 
आफ्नै ःकूल पिन भएको बबुाले थाहा पाए। 
   घरमा बबुाले आमालाई असल खबर सनुाए। उनी र आमाले 
छोरीह  ःकूलमा फकुर् न ् र ितनीह  ठूलो भएपिछ पिरवारलाई हे न ् भनेर 
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केही पैसा जम्मा गिरराखेका िथए। ितनीह को त्यो अमूल्य पैसा ितनीह को 
छोरीह को फी ितनर् ूयोग गन िनणर्य ितनीह ले गरे। 
   केही समयपिछ बबुा र आमा चचर् ःकूलमा आए। ितनीह को साथमा 
९ र ११ वषर्का छोरीह  िथए। ितनीह  आफ्ना अनहुारह  उज्यालो पारेर 
िूिन्सपलको अिफसमा उनलाई पखर बसे। के हनेु होला भनेर पिन बबुा र 
आमा अचम्म मान्दै िथए। 
   िून्सीपल र चचर् पाःटर एक आपसमा हेराहेर गरेर बबुा, आमा र 
केटीह तफर्  फक। बाबआुमाले आफ्ना छोरीह लाई एडभेिन्टःट ःकूलमा भनार् 
गन िनधो गरेकोमा िूिन्सपल र पाःटर मािमर्क भएका िथए। तर बबुा र 
आमाले बचाइराखेको पैसा ःकूलको फी ितनर् पगु्दैनथ्यो। 
  "तपाईँका छोरीह  यस ःकूलमा पढ्न हामी चाहन्छ  तर दभुार्ग्यवस 
ितनीह को फी ितनर् तपाईँह सँग भएको पैसाले पगु्दैन, द:ुख मान्दै िूिन्सपलले 
सनुाइन।् 
   िूिन्सपल एक िछन रोकेर पाःटरको मखु फेिर हेिरन।् पाःटरको 
आखँामा क णा छाएको उनले देिखन ्र आफ्नो भनाइलाई अगािड बढाइन।् 
"तपाईँका छोरीह लाई हामी ःकूलमा भनार् गनछ  र परमेँ वरमािथ िवँ वास र 
भरोसा राख् दै अिघ बढ । उहाँले तपाईँह को छोरीह लाई सहयोग गनर् कोही 
त पठाउनहुोला," िूिन्सपलले ढुक् क भएर बोिलन।् 
   पाःटर, िूिन्सपल, बबुा, आमा र दईु छोरीह  भईुँमा घुडँा टेकरे 
ूाथर्ना गरे, "दयाल ु ूभ,ु हामीलाई सहयोग गनुर्होस।् यी अमूल्य दईु 
छोरीह को िशक्षाको िनिम्त पैसा जटुाइ िदनहुोस,्" पाःटरले ूाथर्ना गरे। 
   पिरवार ःकूलबाट फकको लग ै िूिन्सपलले फोन पाइन।् त्यो फोन 
उ र अमेिरका िडिभजनको शरणाथीर् हेन िनकायको संयोजकको िथयो। चचर् 
ःकूलमा पढ्न चाहने शरणाथीर्ह का छोराछोरीह  पढ्ने फी ितनर् उनीसँग पैसा 
छ भनेर उनले सनुाइन।् त्यो पैसा सन २०११को तेर् ह  साबथ ःकूल 
भेटीबाट उॄेको िथयो भनेर पिन उनले भिनन।् 
  िूिन्सपल र पाःटरले त पत्याउनै सकेनन।् तरुन्तै िूिन्सपलले 
बबुालाई फोन गरेर भिनन ् िक उनका छोरीह को िनिम्त फी ितन पैसा 
पाइएको छ। "मलाई थाहा िथयो िक परमेँ वरले हाॆा ूाथर्नाह  सु ुहनु्छ!" 
भनेर बबुाले खशुी व्यक्त गद जवाफ िदए। 

   लेिखका: टेरी सेली 
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