
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
यस अध्यायका मूल पदह : उत्पि  १, ूःथान २०:८-११, ूःथान १६:१४-

३१, व्यवःथा ५:१२-१५, भजन ९२ र यशैया ५६:१३। 

यस अध्यायको मूल सार पद: "अिन परमेँ वरले सात  िदनलाई आिशष िदनभुयो 
र पिवऽ बनाउनभुयो, िकनभने परमेँ वरले सिृ  गिरसक्न ु भएको र 
बनाइसक्नभुएको सबै थोकह बाट उहाँले िवौाम िलनभुएको िथयो" (उत्पि  
२:३ पान्तिरत)। 

   सिृ का कामह लाई कसले कल्पना गनर् सक्छ र-अन्धकारमा ज्योित 
चिम्कन,ु जीवह ले भिरभराउ भएका समिुह , चराह  अचानक उिडरहेको र 
हिरयाभिरया िव वाह  कःता िथए होला? र अलौिकक ढ ले आदम र 
हव्वाको सिृ ? ती सबै थोक परमेँ वरले कसरी गनुर्भयो सो सोच्न पिन  हाॆो 
िदमागले भ्याउँदैन। 

    अिन आफ्नो सबै सिृ का कामह  सम्प  भएपिछ उहाँको ध्यान 
अक  तफर्  जान्छ। ेलमाछाह  उफ्र्याएर वा र ीच ी चराह  उडाएर कुनै 
सानदार ूदशर्नितर परमेँ वरले ध्यान लगाउनभुएको िथएन। भौितक तथा 
देिखने तत्वह ले भिरएको सिृ मा अ ँय िदन थप् नभुयो। त्यो िदन सात  िदन 
िथयो जनु िदनलाई अ  िदनह भन्दा िवशेष बनाउनभुएको िथयो। हामी 
आफैले ल्याएका वा तनाव भारलाई िनम्त्याएका जीवनह  हनुभुन्दा अिघ नै 
परमेँ वरले हाॆो िदमागको ःमरण उपकरणमा एउटा छाप रािखिदनभुएको 
िथयो जनु किहल्यै पिन हट्नेवाला िथएन। यस िदनमा हामी सबै काम रोकेर 
हाॆो जीवनलाई रमाइलो मानेर हेर  भ े परमेँ वरको चाहना िथयो। यो 
िदनलाई अ ालेर हप् ताभिरको पिरौमलाई थन्क्याएर परमेँ वरका उपहारह  
जःतै घाँस, हावा, ज लीजनावर, पानी, मािनसह को रमाइलोसाथ उपभोग गनर् 

९ 
  

िव ामिव ामका लयका लय  वा वा सरुहसरुह

१२९ 



सक  भ े परमेँ वरको चाहना हो। अझ भन  भने ूत्येक उपहारको ॐोत 
सिृ कतार् सनातन परमेँ वरस  समय िबताउन आ ान गद यस िदनलाई सजृना 
गिरएको िथयो। 

    संसारमा पाप आउनभुन्दा अिघ नै थिपएको यस िदनको उपभोग गनर् 
अदनको बगचाबाट िनःकनपुरेको दम्पि लाई िनरन्तर पमा उपभोग गनर् 
परमेँ वरले िनम्तो िदनभुएको पाइन्छ। यो िवशेष िदन सदासवर्दा समयसापेिक्षत 
रिहरहन उहाँले सु देिखनै समयको कपडामा बु ुभएको िथयो। यस िदनलाई 
कसैले हटाउन ूयास नग न ्भनेर नै परमेँ वरले यसलाई अलग्याएर र पिवऽ 
पारेर सरुिक्षत राख् नभुएको िथयो। 

  परमेँ वरले िदनभुएको गितशील िवौाममा ूत्येक हप् ताको सात  िदनमा 
आइरहने साबथ मा  अचम्मको आ ानको िवषय समेितएर यस अध्याय 
बिुनएको हो। 
 
१. िवौामको पिरचय 

     परमेश ् वर सु देिख नै हनुहुनु्थ्यो। परमेँ वरले उच्चारण गनुर्भयो र जे 
सजृनपुन िथयो सो सिृजयो। रातबाट उज्यालो अलग गिरयो। दोॐो िदनमा 
आकाश र समिुह को अिःतत्व उहाँको बोलीले भयो; तेॐो िदनमा सखु्खा 
जिमन र हिरयो बी वाह  देखापरे। तीन िदनसम्म उहाँले समयको आधारभतू 
ढाँचा र भगूोलको संरचना गनुर्भयो र उहाँले िविभ  थोकह ले भिरभराउ 
गनुर्भयो। िदन र रातमा ज्योितले आकाशबाट राज गदर्छ। कितपय पौरािणक 
सभ्यतामा सिृ का कथाह  िभ ा िभ ै पमा ूःततु गिरएको छ। सूयर्, चन्िमा 
वा ताराह  कुनै देवीदेवताह  होइनन ्भनेर बाइबलले सिृ को लेखामा ःप  
पारेको छ। ितनीह  चौथो िदनमामाऽ देखा परेको िथयो र त्यो पिन 
सिृ कतार्को बोलीले। 

    ५ र ६ िदनमा भएको पथृ्वीको सिृ मा जीवन र सौन्दयर्ताले भिरएको 
िथयो। िविभ  जातका चराह , माछा, जन्त ुजनावरह  यस पथृ्वीमा छिरएका 
िथए। यसको मोशाले िदएका छन ्(उत्पि  १:२०-३१)। 

   आफूले सिृ  गनुर्भएको सिृ लाई परमेँ वरले कुन ि कोणले हेन ुर्भएको  
िथयो? हेन ुर्होस,् उत्पि  १:१-३१ "१ आिदमा परमेँ वरले आकाश र पथृ् वी 
सिृं ट गनुर्भयो। २ पथृ् वी आकारिवनाको र शून् य िथयो। अथाह समिुमािथ 
अन् धकार िथयो, र परमेँ वरका आत् मा पानीमािथ पिरॅमण गदरहनहुनु् थ् यो। ३ 
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अिन परमेँ वरले भन् नभुयो, “उज् यालो होस ्।” तब उज् यालो भयो। ४ अिन 
परमेँ वरले उज् यालोलाई हेन ुर्भयो, त् यो असल िथयो। उहाँले उज् यालो र 
अधँ् यारोलाई अलग-अलग गनुर्भयो। ५ परमेँ वरले उज् यालोलाई “िदन” र 
अधँ् यारोलाई “रात” भन् नभुयो। साँझ पर् यो र िबहान भयो– पिहलो िदन। ६ अिन 
परमेँ वरले भन् नभुयो, “पानीका बीचमा एक के्षऽ होस ्, र त् यसले पानीलाई दईु 
भाग गरोस ्।” ७ परमेँ वरले सो बनाएर के्षऽमिुनको र मािथको पानीलाई अलग-
अलग गनुर्भयो। तब त् यः तै भइहाल् यो। ८ परमेँ वरले यस अन् तिरक्षलाई 
आकाश भन् नभुयो। साँझ पर् यो र िबहान भयो– दोॐो िदन। ९ अिन परमेँ वरले 
भन् नभुयो, “आकाशमिुन भएको पानी एक ठाउँमा जम् मा होस ् र ओबानो भिूम 
देखा परोस ्।” तब त् यः तै भइहाल् यो। १० परमेँ वरले ओबानो भिूमलाई “पथृ् वी” 

भन् नभुयो, र जम् मा भएको पानीलाई “समिु” भन् नभुयो। अिन परमेँ वरले हेन ुर्भयो, 
त् यो असल िथयो। ११ तब परमेँ वरले भन् नभुयो, “भिूमले वनः पित, बीउ हनेु 
बोट-िब वाह  र आफ् नो-आफ् नो िकिसमको बीउ हनेु फल फल् ने वकृ्षह  
पथृ् वीमा उमारोस ्।” तब त् यः तै भइहाल् यो। १२ भिूमले वनः पित, बीउ हनेु 
बोटह  र आफ् नो-आफ् नो िकिसमको बीउ हनेु फल फल् ने वकृ्षह  उमार् यो। 
अिन परमेँ वरले हेन ुर्भयो, त् यो असल िथयो। १३ साँझ पर् यो र िबहान भयो– 

तेॐो िदन। १४ अिन परमेँ वरले भन् नभुयो, “अन् तिरक्षमा िदन र रात 
छुट् ाउनलाई ज् योितह  होऊन ्। ितनीह  ऋतहु , िदनह  र वषर्ह  
छुट् ाउन िचन् हको पमा काम ग न ्। १५ र पथृ् वीमा ूकाश िदनलाई 
अन् तिरक्षमा ती ज् योितह  होऊन ्।” तब त् यः तै भइहाल् यो। १६ अिन परमेँ वरले 
दईु िवशाल ज् योितह  बनाउनभुयो– ठूलो ज् योित िदनमािथ ूभतु् व गनर्, र सानो 
ज् योित रातमािथ ूभतु् व गनर्। उहाँले ताराह  पिन बनाउनभुयो। १७ अिन 
परमेँ वरले पथृ् वीमा ूकाश िदनलाई, १८ िदन र रातमािथ ूभतु् व गनर् अिन 
उज् यालो र अधँ् यारोलाई अलग-अलग गनर्लाई ती आकाशमा राख् नभुयो। र 
परमेँ वरले हेन ुर्भयो, त् यो असल िथयो। १९ साँझ पर् यो र िबहान भयो– चौथो 
िदन। २० अिन परमेँ वरले भन् नभुयो, “पानी जीिवत जन् तहु ले ूशः त गरी 
भिरऊन ्। र पन्क्षीह चािहँ पथृ् वीमािथ अन् तिरक्षमा उडून ्।” २१ यसैले समिुका 
िवशाल जलजन् तहु , पानीह मा भिरएका चलहल गन िकिसम-िकिसमका सबै 
जीिवत ूाणीह  र जात-जातका पखेटा भएका सबै पन्क्षीह  परमेँ वरले सिृं ट 
गनुर्भयो। र परमेँ वरले हेन ुर्भयो, त् यो असल िथयो। २२ अिन परमेँ वरले 
ितनीह लाई यसो भनेर आिशष ् िदनभुयो, “फल् दै-फुल् दै, विृ  हुँदै र समिुमा 
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भिरँदैजाओ। र पन्क्षीह को पिन पथृ् वीमा विृ  हुँदैजाओस ्।” २३ अिन साँझ 
पर् यो र िबहान भयो– पाँच  िदन। २४ अिन परमेँ वरले भन् नभुयो, “पथृ् वीले जात-
जातका जीिवत ूाणीह , अथार्त ् जात-जातका पािलने पशहु , घॐने जन् तहु  र 
जात-जातका वन-पशहु  उत् पन् न गरोस ्। तब त् यः तै भयो। २५ परमेँ वरले 
पथृ् वीका जात-जातका वन-पशहु , जात-जातका पािलने पशहु  र जिमनमा घॐने 
जात-जातका जन् तहु  बनाउनभुयो। र परमेँ वरले हेन ुर्भयो, त् यो असल िथयो। 
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 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। 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।” २९ तब परमेँ वरले भन् नभुयो, “हेर, म 
ितमीह लाई पथृ् वीका सबै बीउ उमान बोटह  र फलमा नै बीउ हनेु सबै 
फलका खह  िदन् छु। ती ितमीह लाई आहाराको िनिम् त हनेुछन ्। ३० र 
पथृ् वीको हरेक पश,ु आकाशको हरेक पन्क्षी र जिमनमा चलहल गन हरेक 
जन् त–ु हरेक ूाणी जसमा जीवन छ– ितनीह का आहाराको िनिम् त म हिरया 
वनः पित िदन् छु।” तब त् यः तै भयो। ३१ आफूले बनाउनभुएको हरेक कुरा 
परमेँ वरले हेनुर्भयो। र त् यो सा॑ै राॆो िथयो। साँझ पर् यो र िबहान भयो– छैट  
िदन।   

  परमेँ वरले केवल कुनै अन्तिरक्ष वा आकाश सिृ  गनुर्भएन तर िस  
रमाइलो पथृ्वी सिृ  गनुर्भयो। िविभ  िकिसमका जीवह ले यस पथृ्वी भिरएको 
िथयो। सिृ को ूत्येक िदनपिछ आफूले गरेको सिृ लाई हेरेर भ ु भएको 
िथयो, यो "कःतो असल र सनु्दर।" ( पान्तिरत)। 

    सारा सिृ  र मानव जीवनको सिृ मा के फरक िथयो? अथार्त ्
अ भन्दा मानव जीवनको सिृ  कसरी भएको िथयो? हेन ुर्होस,् देहायका पदह , 
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 चलहल गन सबै जन् तहु मािथ अिधकार 
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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  २:७,१८-२४ "७ तब परमूभ ु
परमेँ वरले भिूमको माटोबाट मािनस बनाउनभुयो, र ितनको नाकमा जीवनको 
सास फुिकिदनभुयो, र मािनस जीिवत ूाणी भए... १८ फेिर परमूभ ुपरमेँ वरले 
भन् नभुयो, “मािनस एकलो रहन असल छैन। म त् यसको िनिम् त त् यसलाई सहुाउने 
एउटा सहयोगी बनाउनेछु।”  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। तर आदमको िनिम् त 
ितनलाई सहुाउँदो कोही सहयोगी पाइएन। २१ यसैकारण परमूभ ुपरमेँ वरले 
मािनसलाई मः त िनिामा पानुर्भयो, र ितनी िनदाएको बेलामा ितनका 
करङह मध् येको एउटा िनकालेर त् यसको ठाउँमा मास ुभिरिदनभुयो। २२ जनु 
करङ परमूभ ुपरमेश ् वरले मािनसबाट िनकाल् नभुएको िथयो, त् यसबाट एउटी ः ऽी 
बनाएर मािनसकहाँ ल् याउनभुयो। २३ मािनसले भने, “यो त मेरै हाड़को हाड़ र 
मासकुो मास ु हो। ितनलाई ः ऽी भिनने छ। िकनभने ितनी पु षबाट 
िनकािलएकी िथइन ्।”  २४ यसैकारण मािनसले आफ् ना आमा-बाबलुाई छो  छ र 
आफ् नी पत् नीसँग िमिलरहन् छ, र ितनीह  एउटै शरीर हनु् छन ्।" 

   परमेँ वर िनहु नहुनु्छ र माटो मछेुर आकार बनाउनहुनु्छ। 
परमेँ वरले मानव जातलाई आफ्नो ःव प र आफू जःतै गरेर सिृ  गनुर्भएको 
िथयो। यसले परमेँ वर र मािनसको बीचमा कःतो घिन  सम्बन्ध छ भनेर 
देखाउँदछ। परमेँ वर िनहिुरनहुनु्छ र आदमको नाकमा जीवनको सास 
फुिकिदनहुनु्छ। अन उनी जीिवत ूाणी भए। हव्वाको सिृ  िवशेष तिरकाले 
गिरएको िथयो। आदमको कर  िनकालेर त्यसबाट उनको सिृ  गिरएको 
िथयो। सिृ को हप् तामा गिरएको  सिृ  यो पिन िवशेष सिृ  नै िथयो। िववाह 
जीवन मानवताको िनिम्त परमेँ वरको योजना िथयो। यसमा पिवऽता हनुपुछर् र 
"’ish  इश र  ’ishshah इशशाह' ी र पु षको बीचमा िवँ वासको वातावरण 
हनुपुदर्छ। 
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जब छ िदनमा सबै थोकको सिृ  गनुर्भयो तब ितनीह लाई हेरेर 
सम्बोधन गनभएको वचन अिलकित फरक िथयो: 'आफूले बनाएका सबै थोक 
परमेँ वरले हेन ुर्भयो, र साँिच् चक् कै त्यो धेरै असल िथयो" (उत्पि  १:३१)। 

   परमेँ वरको अगवुाइ िबना सिृ को िववरण र बाइबलको िववरणमा कःतो 
ाक् कै िभ ता छ? सत्यलाई पकिड राख् न र बिुझराख् न परमेँ वरको  

वचनमािथ भरोसा राख् न ुकितको मह वपूणर् रहेछ भनेर यसले हामीलाई कसरी 
बताउँछ? 
 
२. िवौाम िलन आदेश (सल्लाह वा सझुाव होइन) 

       छ िदन लगाएर बिनएको  सिृ  धेरै असल वा राॆो त होला तर 
सिृ को काम पूरा भएको िथएन अथार्त ् सिृ ले पूणर्ता ूाप् त गरेको िथएन। 
परमेँ वरले िवौाम िलनभुएपिछ सिृ को काम सम्प  हनु्छ र सात  िदन 
साबथलाई िवशेष आिशष िदनभुएर सबै सिृ को ःमारक परमेँ वरले ःथापना 
गनुर्भएको िथयो। उत्पि  २:३मा ःप पमा उल्लेख गिरएको छ " अिन 
परमेँ वरले सात  िदनलाई  आिशष िदनभुयो र त्यसलाई पिवऽ पानुर्भयो, 
िकनभने उहाँले गनुर्भएको सबै कामबाट उहाँले िवौाम िलनभुएको िथयो। 
आफूले सिृ  गरेको र बनाइएको थोकबाट परमेँ वरले िवौाम िलनभुएको  
िथयो" ( पान्तिरत)। 

   परमेँ वरको सिृ को पोकोको एक भाग साबथ हो। यिद भन  भनेर 
साबथ सिृ को चरमिवन्द ुिथयो। परमेँ वरले िवौाम बनाउनभुएर मानव समाज 
आराम गनर् उहाँले िवशेष समय सिृ  गनुर्भएको िथयो। त्यसबेला आदम र 
हव्वामाऽै िथए। ितनीह ले दैिनक कामह  छोडेर ितनीह को सिृ कतार्सँग 
बसेर िवौाम गद वैचािरक र आित्मक आदानूदान गरोस ्भनेर सात  िदन छ 
िदनबाट अलग गिरएको िथयो। 

   दभुार्ग्यबस यस संसारमा पाप पःयो र सबै थोक पिरवतर्न भयो। 
परमेँ वरसँग आमनेसामने हनेु सम्पकर्  टु ो। ब  परमेँ वरको आिधपत्यलाई 
भन्दा शैतानको कुरा सनेुर मानव आिधपत्यलाई रोज्दा अनेक  द:ुखको सामना 
मािनसह ले गनर् रोज्यो, जःतै िपडादायक ूसबबेदना, कडा पिरौम, 
पािरवािरक मािमलामा झझगडा र मनमतुाव आिद। यस पितत संसारमा 
भइरहेको कहालीलाग्दो पिरिःथितमा को सहभागी भइरहेको छैन होला? य िप, 
साबथको अवधारणाले हाॆो सिृ लाई याद िदलाउँछ र हाॆो पनुसृर्ि को आशा 
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र ूित ालाई और्ँल्याउँछ। पाप आउनभुन्दा अिघ नै ितनीह लाई साबथको 
िवौामको आवँयकता िथयो भने पाप पिछ झन कितको  आवँयकता छ? 

    धेरैवषर् पिछ जब परमेँ वरलले उहाँका जनह लाई इिजप् टको 
दासत्वबाट उ ार गनुर्हुँदा उहाँले यस िवशेष िदनलाई याद गर भनेर उहाँले 
सम्झाउनहुनु्छ। 

   ूःथात २०:८-११ पढ्नहुोस।् सिृ सँग बनुएको साबथ कितको  
मह वपूणर् छ भनेर ती पदह ले हामीलाई कसरी िसकाउँदछ? हेन ुर्होस,् "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, पथृ्वी, 
समिु र ितनमा भएका सबै थोक बनाउनभुयो, तर सात  िदनमा चािहँ िवौाम 
गनुर्भयो। त ् यसकारण परमूभलेु शबाथिदनलाई आिशष ् िदनभुयो, र त् यसलाई 
पिवऽ गनुर्भयो।" 

     यस आदेशमा  हामी कहाँबाट आय  भनेर सिम्झरहन परमेँ वरले 
आ ान गनुर्हनु्छ। कितपय वै ािनक वा अ  दशर्न वा िव ाह ले हामी कुनै 
अचानक, िचसो, चासोरिहत र अन्धो शिक्तको उपज हो भनेर िसकाउँदछ। तर 
बाइबलले त्यस धारणा आधारिहन भन्दै हामी परमेँ वरको ःव पमा सिृ  
भएका मानव ूाणी ह  भनेर हाॆो सिृ लाई गौरवशाली पमा ूःततु गदर्छ। 
हामी परमेँ वरसँग स ित गनर् रिचएका ह । इॐाएलीह लाई दास बनाएर 
ितनीह लाई धलुोिपठो गिर व्यवहार गिरएको िथयो। तर परमेँ वरको साम ु
ितनीह  सम्माननीय सिृ  भएको आभास ् िदलाएको िथयो। ूत्येक साबथ 
ितनीह  को हनु ्भनेर िवशेष गिर सिम्झन आ ान गिरएको िथयो। ितनीह  
परमेँ वर आफैको ःव पमा सिृ  भएको हो भनेर सिम्झरहन ु मह वपूणर् 
मािनएको िथयो। 

    "साबथले सिृ को कामको सम्झनाको िचनो भनेर देखाएको हनुाले यो  
भी को ूमे र शिक्तको पिन िचनो हनु गएको छ।"-एलेन जी ाइट, द 
िडजाएर अभ एजेज,् प.ृ २८१बाट पान्तिरत। 

    बाइबलले िसकाएको छिदन लगाएर गिरएको सिृ को िशक्षा 
सोच्नहुोस।् ूत्येक हप् ताको एक िदन वा हाॆो जीवनको सात  भागको एक भाग 
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परमेँ वरको सिृ लाई सिम्झने आदेश कितको मह वपूणर् छ? यो भन्दा अ  
मह वपूणर् आदेश अ  के छ र? उत्पि को पःुतकमा िचऽण गिरएको हाॆो 
सत्य उत्पि लाई सिम्झरहन ु हाॆो जीवनलाई अथर्मूलक बनाउन कितको 
िनणार्यक हनु्छ? 
 
३. नयाँ पिरिःथितह  

      इॐाएलीह  आफ्नै अिवँ वासको कारण ४० वषर्सम्म 
अनावँयक पमा म भिूममा भ तािररहेका िथए। ती िवँ वास नगन सबै 
पःुताको अन्त्य त्यही म भिूममा भएको िथयो केवल केहीजनामाऽ जसले 
परमेँ वरमािथको िवँ वासमा अटल भएर बसे। अब चािलस वषर्पिछको पःुताका 
कितपय मािनसह ले इिजप् टको बारेमा सनेुकोमाऽ िथयो होला तर त्यहा ँद:ुख 
पाएको खास अनभुव नगरेको होला। (पिहलो पःुता भन्दा हकुका र 
परमेँ वरलाई िवँ वास गनर् चाहने वा नचाहने पःुता हनु ्भने दोॐो पःुताभन्दा 
ितनीका छोराछोरीह  जो ितनीह सँग िमौदेशबाट िनःकेका िथए वा नयाँ 
जन्मेका छोराछोरीह  हनुसक्छ-अनवुादकको थप)। ितनीह को बबुाआमाको 
भन्दा ितनीह को अनभुव धेरै फरक िथयो। आफ्ना बाबआुमाको िनरन्तर पमा 
परमेँ वरमािथ िवँ वास नगरेको र त्यसको नितजा भोग्नपुरेको ितनीह  
ूतक्षदशीर् भएका िथए। ितनीह पिन आफ्ना बबुाआमासँग म भिूममा याऽा 
गरेका िथए र अब आफ्ना बबुाआमाको पःुताको म भिूममै अन्त्य भएको 
िथयो। 

    म भिूममा याऽा गिररहनपुदार् ितनीह ले परमेँ वरको पिवऽःथान 
ितनीह को िशिबरको बीचमा भएको र त्यस ःथानमािथ परमेँ वरको उपिःथित 
बादल ारा हनुभुएको हेन अबसर ितनीह ले पाएका िथए। जब त्यस बादल 
सर् यो तब ितनीह  पिन आफ्ना सामानह  पोको पारेर िहँड्ने बेला भयो भनेर 
ितनीह ले महससु गरेका िथए। म भिूमको गरम वातावरणमा त्यस बादलले 
िदनमा ितनीह लाई ठण्डा पारेको िथयो भने रातमा त्यही बादल ज्योित भएर 
ितनीह को िशिबरमा चम्केको िथयो। त्यसले परमेँ वरको ूमे र हेरचाहलाई 
िनरन्तर पमा ितनीह लाई याद िदलाएको िथयो। 

    त्यसबेला वा दश आ ा िसनै पहाडबाट बोल्न ु र िदनभुन्दा अिघ नै 
साबथ िबौामको अनभुवको अनभुव गरेका िथए। साबथ परमेँ वरको िदन हो र 
ितनीह ले त्यसको गिरमालाई पालन गनुर्पछर् भनेर िनरन्तर पमा ितनीह बाट 
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अपेक्षा गिरएको िथयो। ूःथान १६:४-३२मा साबथको याद व्यिक्तगत पमै 
अनभुव गनुर्पद  रहेछ भनेर कसरी देखाइएको छ? हेन ुर्होस,् "४ तब परमूभलेु 
मोशालाई भन् नभुयो, “म ितमीह का िनिम् त ः वगर्बाट रोटी वसार्उनेछु। 
मािनसह ले िदनहुँ बािहर गएर एक िदनको िहः सा बटुलून ्। यसरी ितनीह  
मेरा आदेशमा िहँ  छन ् िक िहँ  दैनन ् सो म जाँच गनर् सकँूला। ५ छैट  िदन 
ितनीह ले जि  बटुल् छन ् त् यो तयारी पािरराखून ्, र त् यो अ  िदनभन् दा दोबर 
होस ्।” ६ यसकारण मोशा र हा नले सारा इॐाएलीह लाई भने, “बेलकुी 
ितमीह ले थाहा पाउनेछौ, िक परमूभलेु नै ितमीह लाई िमौबाट िनकालेर 
ल् याउनभुएको हो। ७ अिन िबहानचािहँ ितमीह ले परमूभकुो मिहमा देख् नेछौ, 
िकनिक परमूभकुो िव मा गरेको गनगन उहाँले सनु् नभुएको छ। हामी को ह  
र ितमीह  हाॆा िव मा गनगनाउँछौ?” ८ फेिर मोशाले भने, “परमूभलेु 
ितमीह लाई बेलकुी खानलाई मास ु र िबहान अघाउञ् जेल रोटी िदनहुनेुछ, 
िकनभने ितमीह ले उहाँको िव  गरेको गनगन उहाँले सनु् नभुएको छ। 
हामीचािहँ को ह  र? ितमीह को यो गनगन हाॆो िव मा होइन, तर परमूभकुो 
िव मा भएको छ।” ९ तब मोशाले हा नलाई भने, “इॐाएलीका सारा 
समदुायलाई भन् नहुोस ्, ‘परमूभकुो साम ु आओ, िकनभने उहाँले ितमीह को 
गनगन सनु् नभुएको छ’।”  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 
पाउनछेौ’।”  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’।” १७ इॐाएलीह ले त् यसै 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 
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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 बोिधत भए।  २१ यसरी िबहान-
िबहान ितनीह  हरेक मािनसले आफूले खाने जित बटुल् थे, र घाम िछिप् पएपिछ 
त् यो िबलाइहाल् थ् यो। २२ छैट  िदनचािहँ ितनीह ले दोबर, अथार्त ् हरेकको िनिम् त 
दईु-दईु ओमेर बटुले, अिन समदुायका सबै नाइकेह  आएर मोशालाई त् यो कुरा 
बताए। २३ तब ितनले ितनीह लाई भने, “परमूभलेु अ॑ाउनभुएको कुरा यही 
हो: ‘भोिल िवौामको िदन हो, परमूभकुो िनिम् त एक पिवऽ शबाथ हो। जे 
पकाउन ुछ, सो पकाओ, र जे उमाल् न ुछ, सो उमाल। जित उिॄन् छ त् यो आफ् नो 
िनिम् त िबहानसम् मलाई राख’।” २४ मोशाले आ ा गरेझ त् यो ितनीह ले 
िबहानसम् मै छोिड़राखे। त् यो गन् हाएन र त् यसमा कुनै कीरा पिन लागेन। २५ 
तब मोशाले भने, “त् यो आज खाओ, िकनिक आज परमूभकुो िनिम् त शबाथ हो। 
आज त् यो ितमीह ले भिूममा पाउनेछैनौ। २६ छ िदनसम् म ितमीह ले त् यो 
बटुल, तर सात  िदन शबाथ हो, र त् यसमा केही हनेुछैन।” २७ तरै पिन सात  
िदनमा मािनसह मध् ये कित जना त् यो बटुल् न गए, तर केही पाएनन ्। २८ तब 
परमूभलेु मोशालाई भन् नभुयो, “किहलेसम् म ितमीह  मेरा आ ा र मेरा 
आदेशह  मान् न अः वीकार गनछौ? २९ याद राख, िक परमूभलेु ितमीह लाई 
शबाथ िदनभुएको छ। यसैकारण परमूभलेु ितमीह का िनिम् त छैट  िदनमा दईु 
िदनको भोजन िदनहुनु् छ। सात  िदनमा ितमीह  हरेक जहाँ छौ त् यही ँ नै 
बिसरहनू, कुनै पिन मािनस आफ् नो डेराबाट बािहर नजाओस ्।” ३० यसकारण 
मािनसह ले सात  िदनमा िवौाम गरे। ३१ इॐाएलीह ले त् यस रोटीको नाउँ 
“मन् न”* राखे। त् यो धिनयाँजः तो सेतो िथयो। त् यसको ः वादचािहँ महमा बनाएको 
बाबरजः तो िथयो। ३२ मोशाले भने, “परमूभलेु यो आ ा गनुर्भएको छ: ‘जनु 
भोजन ितमीह लाई िमौबाट िनकालेर ल् याउँदा उजाड़-ः थानमा ितमीह लाई 
खवुाएको िथए,ँ आउने पःु ताह ले त् यो देखून ् भनेर त् यसबाट एक ओमेर पःु त -
पःु त सम् म राख’।”   

   कितपय इसाईह ले यो िसकाउँदछन ्िक साबथ त सीनै पहाडमामाऽ 
िदएको हो, त्यो पिन यहूदीह लाईमाऽ। हामीले त्यसलाई पालन गनुर् 
आवँयक छैन। (याद गनुर्होस,् इॐाएलीह सँग िनःकेका मािनसह  
अयहूदीह  पिन िथए-अनवुादक)। तर मािथको बतृान्तले हप् ताको सात  िदन 
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साबथ पालन गनुर्पन िनयम सीनै पहाडमा व्यवःथा िदन ुअिघ नै िथयो भनेर 
ःप  पारेको छ। अब यहाँ के भयो त? 

   िदनिदनै िवशेष खानाको आपूितर्ले आफ्नो सिृ लाई परमेँ वरले 
सम्हाल्नहुनु्छ भ े तथ्यलाई याद िदलाएको िथयो। ूतआय वा भौितक पमा नै 
उहाँले ितनीह को आवँयकताको आपूितर् गिररहनभुएको िथयो। घामसँगै 
िदनिदनै परमेँ वरको अलौिकक कायर् आउने र िबलाएर जाने भएको िथयो। 
कोही पिन भोलीलाई पिन जम्मा गछुर् भनेर धेरै थपुारे त्यो रातमा सिडएको र 
गन्हाएको हनु्थ्यो (त्यसले सायद ितनीह को िवँ वास पिन कित सडेको वा 
गन्हाएको रहेछ भनेर देखाउँदछ िक?-अनवुादकको िज ासा)। तर ूत्येक 
छैथ  िदन वा शबुवारचािहँ ितनीह ले भोिल साबथ िदनको िनिम्त दोबर जम्मा 
गनर् अर् हाइएको िथयो। साबथको िनिम्त जम्मा गिरएको म ा अचम्म तिरकाले 
ताजै भएर बसेको िथयो। 

    नयाँ पःुताले याऽा गन बममा पिवऽःथानमा गिरने िविधह , सबै 
व्यवःथा र नीितह  पाएका िथए। अिन याऽाको किरबकिरब अिन्तमितर 
वयोबृ  मोशाले सारा इॐाएलीह लाई एकै ठाउँमा जम्मा गछर्न ्र ितनीह को 
इितहासलाई याद िदलाउँदै परमेँ वरले िदनभुएको िबिधिवधानह  दोर् याउँछन ्
(व्यवःथा ५:६-२२)। 

  अब नयाँ पःुता ूित ा गिरएको देशमा आिखरमा जान तयार भएको िथयो।  
त्यस पःुतालाई कनान देशमा लैजान नयाँ नेततृ्ववगर्लाई सिुम्पन लागेको 
िथयो। त्यस पःुताले ितनीह  को िथए र ितनीह को लआय के हो भ े 
कुराबाट िबचिलत नहनु ् भनेर वयोबृ  मोशाको चाहना िथयो। ितनीह का 
बाबआुमाले गरेका भलूह  ितनीह ले नग न ्भ े उनले यिकन गनर् चाहेका 
िथए। त्यसकारण उनले परमेँ वरका िविधिवधानह  ितनीह लाई फेिर 
सनुाउँछन।् दश आ ा पिन मौिखक पमा उनले डोर् याउँछन ् तािक जब 
ितनीह  कनान देशलाई िजत् ने तयार हनेु समयमा निबसुर्न।् 

   हामीह को व्यिक्तगत अनभुवमा येशूको आगमन भनेको हाॆो मतृ्यकुो 
क्षिणक पिछमाऽ हनेु हो भनेर िवँ वास गछ । उहाँको आगमन सध निजक 
हनु्छ सायद हामीले कल्पना गरेकोभन्दा िछटो होला। परमेँ वरले हामीलाई के 
गनुर्भयो र के गनुर्हनेुछ भनेर याद िदलाइरहन साबथ पालनले कसरी मूतर् प वा 
साक्षात भएको अनभुव गनर् सक्छ ? 
 

१3९ 



४. िबौाम िलनपुन अक  कारण 

यदर्न नदीको पूिवर्य भागमा इॐाएलीह ले िशिवर खडा गछर्न।् 
ितनीह ले बाशानको राजा र आमोरीह का दईु राजाह को राज्य कब्जा 
गिरसकेका हनु्छन।् यस िनणार्यक क्षणमा मोशाले इॐाएलीह लाई फेिर 
एकिऽत गछर्न ् र याद िदलाउँछन ् िक जनु करार िसनै पहाडमा ितनीह का 
बाबआुमासँग बाँिधएको िथयो त्यो ितनीह लाईमाऽ नभएर ितनीह का 
छोराछोरीह को िनिम्त अथार्त ्अिहले िशिवरमा रहने पःुताको िनिम्त पिन हो। 
फेिर उनले दश आ ाह  र ितनीह लाई पालन गदार् पाइने फाइदा फेिर 
दोहोर् याउँछन।् 

    देहायका दईु अंशह मा साबथको आ ा व्यक्त गिरएका छन ् तर 
ितनीह मा केही हदमा के िभ ता छ? 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, पथृ्वी, 
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।"  

  अङ्मजेी  अनवुाद अनसुार साबथ आ ा ूःथान २०:८मा "याद गनुर्" 
भनेर सु  गिरन्छ भनेर व्यवःथा ५:१२मा "पालन गर" भनेर सु  गिरएको 
छ। "याद गर" भ े शब्द व्यवःथाको पःुतकमा अिलकित पिछ आउँछ 

१४० 



(व्यवःथा ५:१५)। यसमा याद गर भनेर सम्बोधन गदार् ितनीह  दासह  
िथए भनेर सम्झन ुभनेर बताइएको छ। यस पःुता ःवतन्ऽ पमा हकुतापिन 
यिद परमेँ वरले अलौिकक तिरकाबाट ितनीह लाई उ ार नगिरएको भए 
ितनीह  अझै पिन दासत्वमै रहने िथयो। त्यही परमेँ वर जो सिृ मा सिबय 
हनुहुनु्थ्यो ितनीह को उ ारमा पिन सिबय हनुभुएको िथयो भनेर साबथको 
आ ाले ितनीह लाई याद िदलाउँछ: "याद राख, ितमीह  िमौमा कमारा हुँदा 
कसरी परमूभ ु ितमीह का परमेँ वरले आफ् नो बाहबुल र फैिलएको पाखरुा 
ूयोग गरी ितमीह लाई िनकालेर ल् याउनभुयो" (व्यवःथा ५:१५ पान्तिरत)।  

    चािलस वषर् पिहले पिहलो पःुता त्यही िसमानामा पगु्दा नराॆोसँग 
असफल भएपिछ अब दोॐो पःुता दोॐो पल्ट त्यही िसमानमा उिभरहेको 
िथयो। साबथको पनु आ ाले ितनीह को िःथितको संवेदनशीलतालाई 
देखाउँदछ। ूित ा गिरएको देश िजत् न ितनीह  पिन ितनीह का पूखार्ह  
जःतै िनिरह िथए। त्यसकारण ितनीह लाई पिन परमेँ वरको बिलयो हात र 
फैलाइएको पाखरुाको आवँयक िथयो। 

   अब साबथमा नयाँ आयाम थिपन लागेको िथयो। परमेँ वर सत्य 
ःवतन्ऽताको परमेँ वर हनुभुएकोले इॐाएलीह ले साबथ िदनलाई मा  
अर् हाइएको िथयो (व्यवःथा ५:१५)। 

   व्यवःथा ५मा िदएको अनसुारै सिृ को िववरण त्यित नौलो िथएन तर 
यस अध्यायमा साबथ िदनकुो अक  अथर् खलुाइएको िथयो। इॐाएलीह  
िमौदेशबाट ःवतन्ऽ भएर िनःकन ु भनेकै ितनीह को नयाँ सिृ को सु वात 
िथयो। त्यो ितनीह ले सिम्झरहन ु आवँयक िथयो। (जसिर नयाँ सिृ मा 
परमेँ वरले यस पथृ्वीलाई अन्धकारबाट उज्यालोमा ल्याउनभुयो त्यसरी नै 
ितनीह को अन्धकार जीवनबाट परमेँ वरको उज्यालो जीवनमा ल्याइएको 
िथयो-अनवुादकको थप)। इॐाएलीह  अब ःवतन्ऽ मािनसह  भएको हनुाले 
ितनीह  परमेँ वरमा नयाँ सिृ  हनु।् यसै सन्दभर्मा यशैया ४३:१५मा यसरी 
लेिखएको छ: "म परमूभ,ु ितमीह का परमपिवऽ, इॐाएलका सिृं टकतार्, 
ितमीह का राजा हुँ।”  (पिहला उहाँ सारा संसारको सिृ कतार् हनुहुनु्थ्यो भने 
अब इॐाएलको भनेर िकटान गिरएको छ-अनवुादक)। 

    यो पिन हामीले भलु्नहुु । ूःथानको पःुतक ऐितहािसक भएतापिन 
त्यसलाई पापबाट ःवतन्ऽ गिरएको ूितक भनेर पिन मािनन्छ। यसले गदार् 
साबथ दवैु सिृ  र उ ारको ूितक भएको हामी पाउँछ । वाःतिवक पमा, 
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साबथले हामीलाई येशूितर औलँ्याउँछ जो हाॆो सिृ कतार् र उ ारकतार् 
हनुहुनु्छ। 

    ूभ ु येशू भी  उ ारकतार्माऽ होइन सिृ कतार् पिन हनुहुनु्छ भनेर 
यूह ा १:१-१४ले हामीलाई कसरी बताउँछ? हेन ुर्होस,् "१ आिदमा वचन 
हनुहुनु् थ् यो, वचन परमेँ वरसँग हनुहुनु् थ् यो, अिन वचन परमेँ वर हनुहुनु् थ् यो। २ 
उहाँ आिदमा परमेँ वरसँग हनुहुनु् थ् यो।   

  ३ सबै थोक उहाँ ारा बिनए, र बिनएको कुनै थोक पिन उहाँिवना 
बिनएन। ४ उहाँमा जीवन िथयो, र त् यो जीवन मािनसह को ज् योित िथयो। ५ 
त् यो ज् योित अन् धकारमा चम् कन् छ, र अन् धकार त् यसमािथ िवजयी भएको छैन। ६ 
परमेँ वरबाट पठाइएका एक जना मािनस िथए, जसको नाउँ यूहन् ना िथयो। ७ 
उनी ारा सबैले िवँ वास ग न ् भनेर त् यस ज् योितको गवाही िदन उनी साक्षी भई 
आए। ८ उनी आफै त् यो ज् योित िथएनन ्, तर त् यस ज् योितको गवाही िदन आए। 
९ हरेक मािनसलाई ान ूदान गन साँचो ज् योित संसारमा आउँदैहनुहुनु् थ् यो। 
१० उहाँ संसारमा हनुहुनु् थ् यो, संसार उहाँ ारा बिनयो, तापिन संसारले उहाँलाई 
िचनेन। ११ उहाँ आफ् नै मािनसह कहाँ आउनभुयो, तर उहाँका आफ् ना 
मािनसह ले उहाँलाई महण गरेनन ्। १२ तर जितले उहाँलाई महण गरे र 
उहाँको नाउँमािथ िवँ वास गरे, उहाँले ितनीह लाई परमेँ वरका सन् तान हनेु 
अिधकार िदनभुयो। १३ ितनीह  रगत ारा, शारीिरक इच् छा ारा, र कुनै 
मान् छेको इच् छा ारा होइन तर परमेँ वरबाट जिन् मएका हनु् छन ्। १४ अिन वचन 
देहधारी हनुभुयो, र अनमुह र सत् यताले पूणर् भई हाॆा बीचमा वास गनुर्भयो। 
हामीले उहाँको मिहमा देख् य , जनु मिहमा िपताबाट आउनभुएको एकमाऽ पऽुको 
जस ् तो िथयो।" 
 
५. साबथको पालना 
     आफ्ना जनह लाई साबथको पालना गनर् परमेँ वरले आदेश िदनहुनु्छ 
तर सल्लाह वा सझुाव होइन। नमानुर्, नचोनुर् जःता आदेशह सँग परमेँ वरले 
साबथलाई याद गनुर् भनेर आदेश िदनभुएको छ। तर तत्काल पिरवेशमा साबथ 
ाक् कै कसरी पालन गन भनेर जनाइएको छैन। 

   तर साबथ पालन गन र त्यसको ूव र्न वा उत्थान गन वातावरणलाई 
हामी कसरी सजृना गन? हेन ुर्होस ् देहायका पदह , भजन ९२ "१ परमूभकुो 
ूशंसा गनुर्, र हे सव च् च, तपाईंको नाउँमा भजन गाउन ुअसल कुरा हो।  २ 
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िबहान तपाईंका क णाको, र राती तपाईंको िवँ वसनीयताको घोषणा गनुर्,  ३ 
तथा दश तारे सार ी र वीणाको मदृ ुलयमा तपाईंको ः तिुत गनुर् असल कुरा 
हो। ४ िकनिक हे परमूभ,ु तपाईंले आफ् ना काम ारा मलाई आनिन् दत 
तलु् याउनभुएको छ, तपाईंका हातका कायर्ह  हेरेर म हषर्ले गाउँछु।  ५ हे 
परमूभ,ु तपाईंका कायर्ह  कित महान ् छन ्, तपाईंका िवचारह  कित गम् भीर 
छन ्! ६ िववेकहीन मािनसले यो जान् न सक् दैन, र मूखर्ले यो बझु् न सक् दैन: ७ 
य िप दुं  टह  घाँसजः तै मौलाउँछन ्, र सबै दुं  टह को फिलफाप हनु् छ, तर 
ितनीह  सधको िनिम् त नं ट पािरनेछन ्। ८ तर तपाईं हे परमूभ,ु सदाको िनिम् त 
उच् चमा िवराजमान हनुहुनु् छ। ९ िकनिक हे परमूभ,ु तपाईंका शऽहु  अवँ य 
नं ट हनेुछन ्, तपाईंका शऽहु  िनँ चयनै नं ट हनेुछन ्,  सबै दुं  टाचारीह  
िततरिबतर हनेुछन ्। १० तपाईंले मलाई ज ली साँढ़ेको जि कै शिक्त 
िदनभुएको छ, उ म तेलले मेरो अिभषके भएको छ। ११ मेरा आखँाले मेरा 
शऽहु को हार भएको देखेका छन ्, मेरा कानले मेरा दुं  ट शऽहु  लखेिटएका 
कुरा सनेुका छन ्। १२ धमीर्चािहँ खजूरको बोटझ लहलह हनु् छ, ितनीह  
लेबनानको देवदा जः तै ब  छन ्,  १३ ितनीह  परमूभकुो भवनमा रोिपएका 
हनु् छन ्, हाॆा परमेँ वरका चोकह मा ितनीह  मौलाउँछन ्। १४ बढ़ेुसकालमा 
पिन ितनीह  फलदायी हनु् छन ्, र ितनीह  ताजा र हिरया रहन् छन ्, १५ र 
घोषणा गछर्न ्, “परमूभ ुभला हनुहुनु् छ। उहाँ मेरो च ान हनुहुनु् छ, र उहाँमा केही 
दुं  टता छैन।" र यशैया ५८:१३,१४ "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 
तलु् याउनछुे र म ितमीह लाई ितमीह का पखुार् याकूबको उ रािधकारबाट भोज 
खवुाउन ेतलु् याउनेछु।” परमूभकुो मखैुले यसो भन् नभुएको छ।   

   साबथ पालन गनुर्भनेकै सिृ  र उ ारको उत्सब मनाउन ुहो। त्यसले 
गदार् साबथको वातावरण आनन्द र हषर्को हनुपुछर्। साबथ िदन आयो भनेर 
कोही पिन उदास, बोझ वा भारी भएको महससु गनुर्हु । 

    यो पिन थाहा पाउन ुज री छ िक साबथलाई याद गनर् सात  िदनमा 
सु  हनेु होइन। पिहलो साबथले हप् ताभिरको काम सम्प  भएको देखाएको 
िथयो। त्यसकारण हामी पिन हप् ताभिर नै साबथलाई याद गनुर्पछर् र त्यसको 
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िनिम्त योजना अिघ नै बनाउनपुछर्, तािक जब साबथ आउँछ तब हामीले 
हप् ताको काम थन्क्याएर साबथ पिवऽ राख् न तयार हनुसक । हप् ताभिर र 
िवशेष गरेर तयारीको िदन (मकूर् स १५:४२) वा शबुबार जानाजानी तयार 
हनुपुछर्। यसले गदार् जब साबथ आउँछ तब हामी खशुीसँग सहभागी हनु 
सक । 

    साबथ पालन गनुर्को मह वपूणर् पक्ष लेबी १९:१-३ले कसरी 
उल्लेखनीय पमा ूःततु गदर्छ? हेन ुर्होस,् "१ परमूभलेु मोशालाई भन् नभुयो, २ 
“सबै इॐाएली समदुायलाई भन ्: ‘ितमीह  पिवऽ होओ, िकनभने म, परमूभ ु
ितमीह का परमेँ वर, पिवऽ छु। ३ “ ‘ितमीह  हरेकले आफ् ना आमा-बाबकुो 
सम् मान गनूर्, र मेरो शबाथ पालन गनूर्। म परमूभ ुितमीह का परमेँ वर हुँ।" 

    यहाँ साबथ पालनालाई आमाबाबकुो सम्मान गनुर्सँग रािखएको छ। 
त्यसले गदार् साबथ पालन गनुर्भनेको हाॆा पिरवार र िमऽह सँगको 
सम्बन्धलाई पोषाउन ु हो। सारा पिरवार िमलेर स ित गनमा हामी केिन्ित 
हनुसक  भनेर परमेँ वरले हामीलाई साबथ उपलब्ध गराउनभुएको हो। त्यसमा 
घरका अ  कामदारह , पाहनुाह  र पिरवारका बःतहु ले पिन िवौाम िलने 
कुरो समावेश भएको छ (ूःथान २०:८-११)। साबथ र पिरवार स स ै 
जान्छ।  

    साबथ भनेको पिरवारसँग िवौाम िलने नीितमा ूितव  हनुभुनेको 
भएतापिन यसको उपयोिगतामा परमेँ वरको आराधना गनर् सहभागी हनेु पिन 
हो। त्यस समय हामी चचर्को पिरवारसँग िमिलजलुी परमेँ वरको आराधना 
गछ । जब यस संसारमा येशू हनुहुनु्थ्यो त्यसबेला उहाँले साबथको आ ा 
अनसुार आराधनामा अगवुाइ गनुर्भएको िथयो र साबथको गिरमालाई सम्मान 
गनुर्भएको िथयो। हेन ुर्होस,् लेबी २३:३ "‘छ िदन काम गिरओस ्, तर सात  
िदनचािहँ िवशेष िवौामको शबाथ, एक पिवऽ सभाको िदन हो। त् यस िदन 
ितमीह ले कुनै िकिसमको काम नगनूर्। ितमीह ले जही ँबसोबास गरे तापिन 
त् यो परमूभकुो शबाथ हो।", लूका ४:१६ "उहाँ नासरतमा आउनभुयो, जहाँ 
उहाँ हकुर् नभुएको िथयो। उहाँ आफ् नो आदतअनसुार शबाथ-िदनमा सभाघरमा 
जानभुयो, र प  नलाई खड़ा हनुभुयो।", िहॄू १०:२५ "कित जनाको स ितमा 
नजाने बानी हनु् छ, तर हामीचािहँ एकसाथ भेला हनु नछोड । तर ूभकुो िदन 
निजक आइरहेको ितमीह ले देखेका हनुाले एउटाले अकार्लाई झन ् ूोत् साहन 
देओ।" र िहॄू ४:९-११ "९ यसकारण परमेँ वरका जनह का िनिम् त 
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शबाथको िवौाम बाँकी नै छ। १० िकनिक परमेँ वरको िवौाममा ूवेश गन 
जोसकैुले पिन आफ् नो पिरौमदेिख िवौाम गछर्, जसरी परमेँ वरले आफ् नो 
पिरौमदेिख िवौाम िलनभुयो। ११ यसकारण हामी त् यस िवौाममा ूवेश 
गनर्लाई ूयत् न गर , र त् यः तै िकिसमको अना ाकािरता ारा कोही पिन पितत 
नहोस ्।   

    हप् ताभिरको काममा हामी व्यःत हनु्छ , हाॆा जीवनका लयह  
दगरुादगरु गछ  तैपिन हाॆो दयिभऽ सत्य साबथको िवौामको चाहना गछ । 
हाॆा सिृ कतार्सँग हामी सही पमा आदानूदान गनर् चाहन्छ । हामीह को 
सबै कामको व्यःततालाई रोकेर परमेँ वरसँग समय िबताउने सम्झनाले 
उहाँसँगको सम्बन्धलाई हामी पोषाउँछ । अिन उहाँकै लयमा हामी पसेर 
साबथको िवौामको अनभुव गछ । 

    तपाईँको अनभुवमा साबथ कःतो छ र त्यसलाई पालन गरेर पाउने 
आिशषह को कसरी अनभुतू गनुर्भएको छ? कुनकुन तिरकाले साबथलाई अझ 
पिवऽ, अथर्मूलक र आित्मक बनाउन तपाईँ सक्नहुनु्छ? 
 
उपसंहार: 
थप जानकारी: "परमेँ वरको सिृ  गन शिक्तको सम्झना वा ःमारक भएको 
देखाउनको िनिम्त परमेँ वरले मािनसह लाई साबथ िदनभुएको िथयो। यसले 
गदार् उहाँका कामह मा उहाँको हात छ भनेर ितनीह लाई थाहा पाउन िदएको 
छ। सिृ कतार्को मिहमालाई उहाँले सजृनभुएका कामह ारा हामीले हेनर्सकुन ्
भनेर साबथले हामीलाई घचघच्याउँछ। ...सबै िदनह को िदनभन्दा पिन मािथ 
पारेर यस पिवऽ िवौाम िदनमा परमेँ वरले ूकृितमा लेख् नभुएको सन्देश 
हामीले अध्ययन गनुर्पछर्।...जब हामी ूकृितको मूलिभऽ हामी निजक आउँछ  
तब भी को उपिंथित हाॆो साम ु वाःतिवकता हनु आउँछ र हामीह का 
दयह मा उहाँको शािन्त र ूमे गिुञ् जनेछ।"-एलेन जी ाइट, बाइःट 
अबजेक्ट लेसनस,् प.ृ २५,२६बाट पान्तिरत। 

   "िमौदेशको दासत्वबाट इॐाएलीह लाई फुत्काउनकुो एउटा 
मह वपूणर् कारण हो िक ितनीह ले परमेँ वरको पिवऽ साबथलाई पालन गनर् 
सकुन।्...जब राजा फारोले मोशा र हा नसमक्ष आफ्नो गनुासो राखे तब 
ितनीह ले साबथको पिवऽताको िशक्षालाई दोहोर् याएका िथए, 'ितनीह को 
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(आफ्ना जनह को) बोझबाट ितनीह ले िवौाम िलउन'् ूःथान ५:५। यसको 
अथर् साबथको सधुार मोशा र हा नले इिजप्टमै सु  गरेका िथए। 

   "साबथ पालन गनुर्भनेको ितनीह  इिजप्टमा दास भएर बसेका िथए 
भ े सम्झनाको िनिम्त हनेु होइन, य िप सिृ को सम्झनाको पालन गनमा 
इिजप्टको धािमर्क दवावबाट ितनीह  ःवतन्ऽ भएका िथए भनेर हषर् भएर 
पालन गन समावेश भएको िथयो। इिजप्टको धािमर्क दवावले गदार् ितनीह  
साबथलाई ःवतन्ऽ पमा पालन गनर् सिजलो भएको िथएन। त्यही ूकारले, 
ितनीह  इिजप्टको दासत्वबाट उ ार गिरएको कायर्ले गिरब, िवप  वगर्, 
दिवएका, टुहरुाह , िवधवीह  र िपिडत मािनसह ूित कोमल दयको आगो 
सध बिलरहनु ्भनेर साबथको गिरमा ितनीह लाई ूःततु गरेको िथयो।"-एलेन 
जी ाइट, ृम इटरिनटी पाःटमा उहाँको थप िटप्पणी, प.ृ ५४९बाट 
पान्तिरत।  

  
िचन्तनमनन: 
अ.   कितपय इसाईह मा अझ केही एडभेिन्टःटह ले पिन ईँ वरीय 

िवकाशबाद िस ान्तले सृ को वाख्या गिरन्छ भनेर िसकाउँछन।् तर 
त्यस खालको िवकाशवाद िश ान्त र आिधकािरक सेभेन्थ-डे 
एडभेिन्टःटको िशक्षामा के फरक छ। खरब  वषर् पिहले भएको सिृ को 
सम्झनामा सात  िदन पिवऽ राख् नको लआय के छ र, िवशेष गरेर 
परमेँ वरले यस संसारलाई पिहलो छ िदनमा सिृ  गनुर्भयो र साथबलाई 
पिवऽ बनाउनभुयो भनेर उहाँको वचनले ःप  पारेको सन्दभर्मा? 

आ.  हप् ताको कुनै एक िदन िवौाम िलए वा परमेँ वरको आराधना गरे 
पिुगहाल्छ नै भ  ेतकर् लाई तपाईँले कसरी हेन ुर्हनु्छ? वा कितपयले येशू 
नै हाॆो साबथ िवौाम हनुहुनु्छ कुनै िदन पालन गनुर् पदन भनेर पिन 
कितपय इसाईह ले नै तकर्  गछर्न।् त्यसमा तपाईँ के भ हुनु्छ? 

इ.   साबथलाई पिवऽ राख् न ु भनेको सही ःवतन्ऽता के हो भनेर देखाउने 
भएकोले साबथमा अनेक  िविध, नीित र बन्देज लगाएर त्यस िदनलाई 
बोझ बनाउनेबाट कसरी हलकुो पान? 

ई.  कितपय इसाईह ले सात  िदन साबथ पालन गनुर्भनेको काम ारा मिुक्त 
खोज्न ूयास गिरएको हो भनेर दावी गछर्न।् सात  िदन साबथमा 
िवौाम गरेर हामीह  ःवगर् जाने ूयास गिररहेका छ  भ  े तकर् लाई 
हामी के भ ?े 
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कथा ९ 
पेशोल पम्पमा ःवगर्दूत 

लम्पाइ िसहाभो , ६४, अमेिरकामा शरणाथीर् 
 

अमेिरकाको िशकागो सहरमा भएको िदमागलाई 
नै रनभलु्ल पान खालको राजमागर्ह  देखेर 
लम्पाइ अलमलमा पिररहेकी िथइन।् त्यःतो 
राजमागर्ह मा आफ्नो ौीमानलाई कहाँ भे ाउने 
भनेर िचिन्तत भएकी िथइन।् आफ्नो कारको 
पछािड चार जना छोराछोरीह  बसेका िथए र 
अब आफूचािहँ के गन भनेर सतुार् गद िथइन।् 
  त्यस दम्पि  दिक्षणपूवर् एिशयाको 
लाओसबाट अमेिरकामा शरणाथीर् भएर आएको 

िथयो। ितनीह  आफ्ना छ जना छोराछोरीह लाई कारमा राख् दै अमेिरकामा 
कामको खोिजमा लािगरहेका िथए। ितनीह  क्यािलफोिनर्याको साबमेन्टो 
सहरलाई छोड्दै याऽा गिररहेका िथए। ूथम पटक त्यस पिरवार १४०० 
माइल वा २२५० िकलोिमटर याऽा गन्तव्य सहरमा गिरसकेका िथए। 
ितनीह  नेॄाःका राज्यको माण्ड आइल्यान्ड भ े सहरमा जाँदै िथए। अङ्मजेी 
कम बोल्नेह को िनिम्त एउटा कारखानामा काम पाइन्छ भनेर सनेुकोले 
ितनीह  त्यसतफर्  याऽा गद िथए। जब ितनीह  त्यस कारखानामा आइपगेु 
तब त्यस कारखानामा अ  नयाँको लािग ठाउँ खािलछैन भ े थाहा पाए 
िकनिक त्यस कारखानामा चािहने कामदारह  भनार् भइसकेका िथए। अब 
ितनीह  अमेिरकाको मध्य भागमा छ जना छोराछोरीह  साथै घरबारिविहन, 
कामिविहन र अिलअिलमाऽ अङ्मजेी बोल्ने भएर अलपऽमा पिररहेका िथए। 
   अझ पिरिःथितलाई गिम्भर पानर् लम्पाइले अमेिरकाको राजमागर्ह मा 
कार हाँक्न चाहेकी िथइनन।् उनले क्यािलफोिनर्यामा कार हाँक्न िसकेर 
भरखरैमाऽ लाइसेन्स पाएकी िथइन।् क्यािलफोिनर्याबाट दईु जना साथीह  
नेॄाःकामा जान साथ िदएका िथए। एक जनाले लम्पाइको कार हाँकेको िथयो 
भने अक ले सामान ओसान शक हाँकेको िथयो। तर साथीह ले लम्पाइलाई 
नेॄाःकामा छोडेर अन्तै गएका िथए। 
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   कामको खोिजमा र सरसल्लाहको िनिम्त जताततै फोन गरेपिछ 
लम्पाइ र उनको ौीमानले िमिशगन राज्यकै हलान्ड भ े सहरमा काम पाइन्छ 
भनेर सनेुका िथए। त्यसकारण ितनीह  अक  ७५० माइल वा १२०० 
िकलोिमटर याऽा गद िथए। परमेँ वर आफ्नो साथमा रहनभुएकोले अमेिरकाको 
राजमागर्ह मा कार हाँक्न लम्पाइले सरु कसेकी िथइन।् ितनीह  अझ १२ 
घन्टा लामो याऽा गद िमिशगनतफर्  जाँदै िथए। उनको ौीमानले आफूसँग 
भएको घरका सबै सामानह  बोक्ने शक हाँक्दै िथए। उनको साथमा दईु जना 
छोराछोरीह  िथए। लम्पाइले आफ्नो कारमा चार जना छोराछोरीह  िलएर 
ौीमानको पिछ लाग्दै कार हाँक्दै िथइन।् 
   सबै कुरा राॆो भइरहेको िथयो तर जब ितनीह  िशकागो सहरमा 
पगु्दै िथए अिन पिरिःथित भताभ ु  हनु थाल्यो। लम्पाइले आफ्नो ौीमानलाई 
निजकैबाट प ाउँदै िथइन ् तर अनिगिन्तय  कारह को बीचमा आफ्नो 
ौीमानको शकलाई उनले देख् न सिकनन।् सडकको रनभलु्ल बनावटदेिख 
चिकत र अलमल हुँदै आफू कहाँ जाने हो सो लम्पाइले िनणर्य गनर् नसक्दा 
आफू पेशोल पम्पमा रोक्न िनधो गिरन।् न त उनीसँग न त उनको ौीमानसँग 
मोबाइल फोनह  िथयो। आफ्नो ौीमानसँग कसरी सम्पकर्  गन उनलाई थाहै 
भएन साथै आफू कुन ःथानमा जाने हो उनको िदमागमै घसुाउन सकेनन।् 
उनको केवल एउटैमाऽ आशा िथयो, त्यो हो परमेँ वर। जब उनी र उनको 
पिरवार थाइल्याण्डको शरणाथीर् िसिबरमा िथए केही ससुमाचार ूचारकह  त्यस 
िसिबरमा आएर परमेँ वरको बारेमा सनुाएका िथए। त्यो सम्झेर उनलाई खशुी 
लािगरहेको िथयो। उनी र उनका चारजना छोराछोरीह  परमेँ वरसँग सहायता 
माग्दै िदलैदेिख ूाथर्ना गनर् थाले। 
   जब ितनीह का आखँाह  खोले तब एक जना िमलनसार व्यिक्त 
उनको कारितर आइरहेको उनले देिखन।् "तपाईँ, तपाईँको ौीमान भईुको 
खोिजमा हनुहुनु्छ जःतो मलाई लाग्छ, हो?" चिकत पारेर त्यस व्यिक्तले 
उनलाई सोधे। "होत नी!" अचम्म मान्दै लम्पाइले जवाफ िदइन।्  "यस 
अपिरिचत व्यिक्तले मेरो ौीमानको नाम कसरी थाहा पाए?" भनेर मनमनै 
अचम्म मा  थािलन।्"तपाईँ आफ्नो कार हाँक्नहुोस ्र मलाई प ाउनहुोस।् 
तपाईँको ौीमानलाई  भे ाउन म म त गनछु," आफ्नो कारमा पःदै उनले 
भने। 
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   उनलाई पत्याउँदै लम्पाइ िशकागोको रनभलु्ल पान राजमागर्ह मा 
त्यस व्यिक्तको पिछपिछ लािगन।् अिन अिलपर अचानक उनले उनको 
ौीमानको शक देिखन।् 
   अत्यन्तै आभािरत भएर उनी र उनका छोराछोरीह का आखँाह मा 
आशँलेु भिरएको िथयो। त्यस मािनसलाई धन्यवाद िदन जब उनी फिकर् न ्तब 
त्यस अपिरिचत मािनस त गइसकेको िथयो। ितनीह ले त्यस मािनसलाई 
धन्यवाद िदनभुन्दा पिहले नै उनको कार अलप भइसकेको िथयो। 
     लम्पाइ र उनको ौीमान िमशगन राज्यको हलान्डमा सरुिक्षतसाथ 
आइपगेु। त्यहाँ दवैु लम्पाइ र उनको ौीमान भ्यइुले ःथानीय बोट कम्पनीमा 
काम पाए। त्यस कम्पनी सेभेन्थ-डे एडभेिन्टःट पिरवारको िथयो। ितनीह  
हलान्ड सेभेन्थ-डे एडभेिन्टःट चचर्मा सामेल हनु थाले। अिन िछ ै ितनीह ले 
लाओसका आफ्ना साथीह लाई पिन चचर्मा सिरक हनु बोलाए। चचर्ले 
ितनीह को िनिम्त सानो कोठा िदए जहाँ ितनीह  आफ्नै भाषामा आराधना गनर् 
सकेका िथए। चचर् बढ्दै गए र आज ितनीह को आफ्नै चचर् छ जहा ँ
लम्पाइले खबु रमाइलो मानेर परमेँ वरको बारेमा सनुाइरहेकी िछन।् पेशोल 
पम्पमा परमेँ वरले कसरी उहाँको ःवगर्दूत पठाउनभुयो भनेर उनले सबैलाई 
आनन्दसाथ आज सनुाइरहेकी िछन।् 
   (सन २०११को साबथःकूलको ऽैमािसक भेटीले अमेिरकामा रहेको 
लाओसका शरणाथीर्ह लाई सहयोग गनर् र ससुमाचारीय काम गनर् सहयोग 
िमलेको िथयो)। 

 
-लेखक, टेरी साइली, नथर् अमेिरकाको सेभेन्थ-डे एडभेिन्टःट चचर्को 

शरणाथीर् हेन िनकायको संयोजक। 

१४६-३
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