
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
यस अध्यायका मूल पदह : उत्पि  २:२,३, ूःथान २०:११, िहॄू ४:१-४, 

ूःथान ३१:१२-१७ र व्यवःथा ५:१४। 
यस अध्यायको मूल सार पद: "त्यसकारण इॐाएलीह ले शबाथ मानून ्, र त् यो 
िदन आफ् ना सारा पःु ताभिर अिवराम वा िनरन्तर करारको पमा मान् ने ग न ्" 
(ूःथान ३१:१६)। 
    हप् ताको सात  िदन साबथ ूत्येक हप् तामा निबराएकन ठ्वाकठ्वाक 
गरेर ठोिकने िकला जःतो हो। हामी को ह  र कहाँ हनुपुछर् भनेर देखाउने 
शऽु नै साबथ हो। हप् ताभिर हामी यताउती डगरेुर व्यःत हनु्छ , पैसा खचर् 
गिररहन्छ , पैसा कमाइ रहेका हनु्छ , किहले कता किहले कता गइरहन्छ । 
तर िकलाले ठ्वाक् क ठोकेको जःतो हप् ताको एक फेर साबथ आउँछ। त्यसले 
हाॆो जग वा हामी कहाँबाट आएका ह  भनेर फेिर सम्झना गराउँछ। हामी 
कहाँबाट सु  भएका ह  भनेर ूत्येक थोकलाई सु गन ःथान नै हाॆो िनिम्त 
साबथ हनु आउँछ िकनभने हाॆो िनिम्त कुनै थोकको मह व छ भने त्यो 
िकनभने परमेँ वरले सिृ  गनुर्भएको िथयो र हाॆो िनिम्त उहाँले नै सु  
गनुर्भएको िथयो। 
   किहल्यै नरोिकने वा आज त साबथ होइन भ े िबचारलाई ठाउँ 
निदइकन िनयिमत पमा साबथ चपुचापसँग हाॆो जीवनको िक्षतजमा आउँदछ 
र हाॆो जीवनको ूत्येक पक्ष वा कुनाकुनालाई त्यस िदनले असर पारेको 
हनु्छ। हाॆो जीवनको ूत्येक कुनाकुना वा पक्ष परमेँ वरको हो भनेर साबथले 
हामीलाई याद िदलाउँछ। ःवगर् र पथृ्वी सिृ  गनर् परमेँ वरले नै हो भनेर 
देखाउन सु मै हामीलाई यस पथृ्वीमा राख् नभुएको िथयो। सबै इसाई िशक्षाका 
अका  वा हल्लनै नसक्ने िवँ वासको जग साबथ हो। हप् ताको एक फेरा 
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ठोक्ने िकला जःतै यो साबथलाई कसैलाई हल्लाउन सिकँदैन, जबरजःती 
यसलाई बेढ  बनाउन सक्दैन र कसैले झकुाउन नसक्ने िचन्ह साबथ हो। 
   िसनैमा गिरएको करारको सन्दभर्मा साबथलाई यस अध्यायमा 
िनयाल्नेछ । 
 
यस अध्यायको झलक: साबथको उत्पि  कहाँ भयो? िसनै पहाडमा भएको 
कारोबारभन्दा पिहले साबथ िथयो भ े ूमाण के छ? करारको उपयकु्त िचन्ह 
साबथ कसरी ब  पगेुको छ? 
 
१. साबथको उत्पि  
            साबथलाई कितपय मािनसह  चाहे ती इसाईह  नै िकन नहनु ्"त्यो 
त परुानो यहूदीको िनिम्त िदएको साबथ हो" भनेर साबथको अबधारणालाई 
पन्छाउन चाहन्छन।् तर कुनै पिन यहूदी जातको िनधार्रण गनुर् वा अिःतत्व 
हनुभुन्दा धेरै समय पिहले अिघ नै साबथ िथयो भनेर बाइबलले ःप पमा 
देखाउँदछ। यसको उत्पि  सिृ , सिृ को हप् तािभऽै गािभएको पाउँछ । 
    साबथको अिःतत्व वा सु  कहाँ भयो भनेर ःप पमा र िववादःपद 
नभइकन उत्पि  २:२,३ र ूःथान २०:११मा कसरी देखाउँछ? हेन ुर्होस,् "२ 
आफूले गनुर्भएका काम छैट  िदनमा परमेँ वरले िसद्ध्याउनभुयो। र सात  
िदनमा आफूले गनुर्भएका सबै कामबाट उहाँले िवौाम िलनभुयो। ३ अिन 
परमेँ वरले सात  िदनलाई आिशष ् िदनभुयो र त् यसलाई पिवऽ तलु् याउनभुयो, 
िकनभने आफूले सिृं टमा गनुर्भएका सारा कामबाट यसै िदनमा उहाँले िवौाम 
िलनभुयो" (उत्पि  २:२-३) र "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" (ूःथान २०:१०-११)।  
    उत्पि  २:२,३मा "सात  िदनलाई" साबथ भनेर नै िचनारी 
नगिरएतापिन (यो िचनारी पिहलो पल्ट ूःथान १६:२६,२९मा िदइएको िथयो) 
सात  िदनमा परमेँ वरले िबौाम िलनभुयो भनेर (उत्पि  २:२) ःप पमा 
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उल्लेख गिरएको छ। िबौाम (िहॄूमा शबाट shabat) भ े शब्द साबथ 
नामसँग सम्बिन्धत छ (िहॄूमा शाब्बट shabbat)। "साबथ भ े शब्द उत्पि  
२:२,३१मा उल्लेख गिरएको छैन तैपिन यही साबथ िदनलाई परमेँ वरले 
आिशष िदनभुएको िथयो र पिवऽ पानुर्भएको िथयो भनेर लेखकले भ  चाहेका 
िथए भनेर देखाउँछ।"- जी.एफ. वाटरमान, द जोन्डरभान िपक्टोिरयल 
इन्साइक्लोिपिडया अभ द बाइबल (माण्ड रािपडस,् िमिशगन: जोन्डरभान, 
१९७५), ठेली १८३बाट पान्तिरत। तर सबै मानव कल्याणको िनिम्त 
साबथको िदनलाई परमेँ वरले ःथापना गनुर्भएको िथयो भनेर उत्पि  २:२,३ले 
िसकाउँदछ। 
   मकूर् स २:२७मा येशूले साबथ मािनसको िनिम्त भनेर ठोकुवा 
गनुर्भएको िथयो। साबथ अझरस पमा मािनसकै िनिम्त सिृ  गिरएको िथयो 
भनेर येशूले भ ुहनु्छ। "मािनस" भनेर उहाँले सम्बोधन गनुर्हुँदा सारा मानव 
जगतलाई इि त गरेको देखाउँछ केवल यहूदीह लाईमाऽ होइन। 
   परमेँ वर आफै सात  िदनमा िकन िबौाम िलनभुयो? उहाँलाई के 
िबौामको आवँयक िथयो त? उहाँको िबौाम भन्दा त्यसले अ  के देखाउँछ? 
    सिृ को काम पूरा भएपिछ परमेँ वरलाई शारीिरक िबौाम चािहएको 
िथयो भनेर बाइबलका धेरै व्याख्याकारह ले िटप्पणी गरेका छन।् तर त्यो 
िबौाम उहाँको लािग नभएर मानव जगतलाई परमेँ वरबाट उदाहरणको िनिम्त 
िबौाम िलनभुएको भ े त्यसको सत्य अथर् मा ुपछर् (जसरी येशूलाई 
बिप् तःमाको खाँचो िथएन तर उदाहरणको िनिम्त िलनभुएको िथयो-अनवुादकको 
थप)। मानव जगतले छ िदन काम गनुर्पछर् तािक सात  िदनमा उसले िबौाम 
िलनसकोस ् भनेर पिन साबथको सन्देशले ःप  पादर्छ। बाइबलका िव ान 
कालर् बाथको मन्तव्यमा सिृ को अन्त्यमा परमेँ वरले िबौाम िलनभुएको अथर् 
"अनमुहको करार" हो भनेर भनेका छन।् यसमा मानव जगत परमेँ वरको 
िबौाममा सहभागी हनु उहालेँ आमन्ऽण गनुर्भएको िथयो (चचर् डग्मािटकस,् 
ठेली ३, भाग १ (इिडनबर, ःकटल्याण्ड: टी एण्ड टी, १९५८, प.ृ ९८)। 
   परमेँ वरले ूमे गनुर्भएकोले नै नर र नारीलाई आफूसँग िबौाम ारा 
स ित गनर् र उहाँसँग पारःपिरक वैचािरक आदानूदान गनर् ितनीह को 
सिृ को भोिलपल्ट साबथ िदनभुएको िथयो। नर र नारी उहाँको ःव पमा सिृ  
गिरएको हनुाले उहाँसँग स ित गनर् उपयकु्त िथयो। त्यस खालको पारःपपिरक 
घिन  सम्बन्ध सदाको िनिम्त तोिकएको िथयो। मानवको  पतन भएपिछ पिन 
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साबथ कायमै भएकोले त्यस िदन आफ्नो जीवन मिुक्तदातालाई समिपर्त 
गिरएको छ भनेर देखाउन हप् ता हप् तामा आउने परमेँ वरसँग िवशेष सम्पकर्  
गिरराख् न त्यो िदन अलग गिरएको िथयो। 
    यिद कसैले तपाईँलाई साबथले गदार् तपाईँको सम्बन्ध परमेँ वरसँग 
मजबतु भएको छ िक छैन भनेर सोध्यो भने तपाईँले के जवाफ िदने? 
 
२. िसनैभन्दा पिहले साबथ 
    "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’”  (ूःथान १६:२३)। 
    ूःथान १६ सरसतीर् पढ्नहुोस।् यसमा िसनै पवर्तको साम ुपरमेँ वरले 
उपलब्ध गराउनभुएको म ाको बारेमा चचर् गिरएको छ। यस  वणर्नमा के 
ूकट गिरएको छ सो हेन ुर्होस:् 
िदनिदनै त्यस िदनलाई चािहएको म ामाऽ जम्मा गनुर्पथ्य । तर छैथ  िदनमा 
त्यसको दोबर जम्मा गनर् सकेको िथयो। 

साबथमा म ा आकाशबाट झरेको िथएन। 

अ. साबथमा चािहने म ा छैथ  िदनमा थप जम्मा गदार् त्यो साबथमा ढुसी 
परेको वा िबमकेो िथएन। तर छ िदनिभऽ कुनै िबहान भोिललाई पिन 
आजै जम्मा गछुर् भनेर म ा जम्मा गदार् त्यो भोिलपल्ट िबिमएको िथयो। 

िसनै पहाडमा दश आ ा िदनभुन्दा अिघ जसमा साबथको गिरमा र पिवऽता 
समावेश भएकोछ, साबथको बारेमा ूःथान १६:२३-३०ले के ूकट गदर्छ? 
हेन ुर्होस,् "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 
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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।"   
    "सात  िदन साबथ भनेर इॐाएलीह लाई परमेँ वरले ःप  पानुर्भएको 
िथयो। अिन सात  िदनमा परमेँ वरको आदेश अनसुार मािनसह  िबौाम गरे 
भनेर लेिखएकोमा साबथ सिृ को  समयमानै ःथापना गिरएको िथयो भ े कुरो  
िववादरिहत ब  गएको छ।"-जी.एफ. वाटरमान, द जोन्डरभान िपक्टोिरयल 
इन्साइक्लोिपिडया अभ द बाइबल, ठेली ५, १८४बाट पान्तिरत। 
    ूःथान १६मा साबथको बारेमा केवल सतहमामाऽ हेनभन्दा धेरै गिहरो 
सत्यह  घिुसएको छ। यसले हामीलाई के िसकाउँछ, हेन ुर्होस:् 
    अ.  कुनिदन तयारीको िदन वा साबथ आउनभुन्दा अिघ साबथको िनिम्त 

तयारी भएर बःने िदन हो? 
    आ.  हप् ताको कुन िदन साबथ हो? 
     इ.   साबथको ौोत कहाँ िथयो? 
     ई.   साबथ कःतो खालको िदन हनुपुन िथयो? 
     उ.  ल भोिल त साबथ िदन हो हामी उपबास बःन ुपछर् भनेर तोिकएको 

छ? 
      ऊ.   के साबथ हामी परमेँ वरूित बफादार छ  र उहाँको वचन पालन 

गछ  भनेर देखाउने पिरक्षाको पमा खडा भएको छ? 
आजको पिरबेशमा ूःथान १६मा िसकाइएको साबथको बारेमा आत्म ान 
तपाईँको बझुाइसँग कितको िमलेको छ वा छैन? हेन ुर्होस ् ूःथान १६ "१ 
इॐाएलीह का सारा समदुाय एलीमबाट याऽा गरेर िमौबाट िनः केको दोॐो 
मिहनाको पन् ी  िदनमा, एलीम र सीनैको बीचमा भएको सीनको उजाड़-ः थानमा 
आइपगेु। २ तब सारा समदुाय त् यहाँ मोशा र हा निसत गनगनाउन लागे। ३ 
अिन इॐाएलीह ले ितनीह लाई भने, “हामी िमौमा मासकुा कराहीह का 
विरपिर बसी अघाउञ् जेल खाना खान् थ् य । त् यसै बेला हामी परमूभकुो हातबाट 
मरेका भएदेिख असल हनेुिथयो। तर तपाईंह ले हामी र हाॆा यस जम् मै 
समदुायलाई भोकले मानर् उजाड़-ः थानमा ल् याउनभुएको छ।”  ४ तब परमूभलेु 

१२४



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 
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 
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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’।”  ३३ अिन मोशाले हा नलाई भने, “एउटा भाँड़ो िलएर 
त् यसमा एक ओमेर मन् न हाल् नहुोस ्, र आउने पःु ताह का िनिम् त परमूभकुो 
अगािड़ राख् नहुोस ्।” ३४ तब परमूभलेु मोशालाई आ ा गनुर्भएबमोिजम हा नले 
गवाही-पाटीको साम ु रिहरहोस ् भनेर मन् न राखे। ३५ इॐाएलीह ले मािनसले 
बसोबास गरेको जग् गासम् म नपगुञु् जेल चालीस वषर्सम् म मन् न खाइरहे। कनान 
देशको िसमानामा नपगुञु् जेल ितनीह ले त् यो मन् न खाइरहे। ३६ (एक ओमेर, 
आधा पाथी हो)।"  
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३. करारको िचन्ह, छाप, संकेत वा िनशान 
       "१६ इॐाएलीह ले शबाथ मानून ्, र त् यो िदन आफ् ना सारा पःु ताभिर 
अिवराम वा िनरन्तर करारको पमा मान् ने ग न ्। १७ म र इॐाएलीह का 
बीचमा त् यो सदाको िनिम् त एउटा िचन् ह हनेुछ, िकनभने परमूभलेु छ िदनमा 
आकाश र पथृ् वी बनाउनभुयो, तर सात  िदनमा उहाँले काम छोड़ेर िवौाम 
गनुर्भयो र ताजा हनुभुयो’।” (नेपाली बाइबलमा ताजा हनुभुयो भ  े वाक्यांश 
हटाइएको छ तर िक  जेम्स र अ  अङ्मजेी अनवुादह मा यो अंश कायम 
गिरएको छ-अनवुादकको थप)  (ूःथान ३१:१६-१७)।  
   साबथलाई "िचन्ह" वा "संकेत" वा "िनशान" भनेर बाइबलमा 
त्यसको गिरमालाई औलँ्याएको  छ (ूःथान ३१:१३,१७, इजिकएल 
२०:१२,२०)। साबथलाई "िचन्ह" भनेर इि तगदार् खास गरेर "ूितक" वा 
िचन्ह नै होइन जसले अ  कुनैको बःतकुो नकल वा ूितक वा ूितिनिधत्व 
गन वा त्यो देखेर केही कुरा याद िदलाउँछ िकनिक त्यो िचन्ह देखेपिछ एउटै 
गणुलाई बझुाउँछ। उदाहरणमा मठुी कसेको िचन्ह र िचऽले "शिक्त" वा 
"अिधकार अथार्त ् कितको बिलयो" भनेर देखाउँछ। बाइबलमा साबथलाई 
िचन्ह, छाप, संकेत वा िनसान भनेर बझुाउन खोज्नकुो अथर् यो वािहिरय छाप 
वा वःत ुवा कुनै अवःथा हो जसले अत्यन्तै िवशेष सन्देश बझुाउन खोजेको 
पाइन्छ। यो कुनै खास देिखने वा देखाउन सिकने वा कोिरन सक्ने छाप हो 
जसले करारसँग जोिडएको छ भनेर देखाउँछ। तर साबथ परमेँ वर र 
इॐाएलका सन्तानकी बीचमा भएको अ ँय दयको िचन्ह हो जनु सदाको 
िनिम्त रिहरहन्छ (ूःथान ३१:१३)। यो मािनसबाट सिृजएको नभएर 
परमेँ वर आफैले बोल्नभुएको कारणले हो। 
    परमेँ वरले साबथलाई करारको िचन्ह भनेर िकन ूयोग गनुर्भएको 
िथयो? साबथमा के छ जसले गदार् परमेँ वरबाट मिुक्त पाएको  छ भनेर 
सम्बन्ध गाँिसराख् ने उपयकु्त िचन्ह हो त? हामीलाई थाहा छ करारको 
िनणर्यात्मक पक्ष भनेको हामी अनमुहबाट मिुक्त पाउँछ  हामीह को काम, 
धमर्कमर्ले होइन। य िप, साबथ आफैमा के छ जसले परमेँ वरसँग हाॆो 
सम्बन्ध छ भनेर असली िचन्ह हनु जान्छ? हेन ुर्होस,् उत्पि  २:२,३ "२ 
आफूले गनुर्भएका काम छैट  िदनमा परमेँ वरले िसद्ध्याउनभुयो। र सात  
िदनमा आफूले गनुर्भएका सबै कामबाट उहाँले िवौाम िलनभुयो। ३ अिन 
परमेँ वरले सात  िदनलाई आिशष ् िदनभुयो र त् यसलाई पिवऽ तलु् याउनभुयो, 
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िकनभने आफूले सिृं टमा गनुर्भएका सारा कामबाट यसै िदनमा उहाँले िवौाम 
िलनभुयो।" र िहॄू ४:१-४ "१ यसकारण परमेँ वरको िवौाममा ूवेश पाउन े
ूित ा छँदाछँदै हामी होिशयार रह  र ितमीह मध् ये कोही पिन त् यस ूित ादेिख 
विञ् चत नहोस ्। २ िकनिक हामीलाई पिन ितनीह लाई झ ससुमाचार ूचार 
गिरएको हो। तर सनेुको वचनले ितनीह लाई केही फाइदा भएन, िकनिक 
सनु् नेह ले िवँ वासपूवर्क ियनलाई महण गरेनन ्। ३ िकनिक हामी िवँ वास 
गनह चािहँ त त् यस िवौाममा ूवेश गछ , जसो उहाँले भन् नभुएको छ, “यसैले 
मैले आफ् नो बोधमा यसरी शपथ खाए,ँ ‘मेरो िवौाममा ितनीह  किहल् यै 
पः नेछैनन ्’।” य िप उहाँका कायर्ह  संसारको उत् पि देिख नै पूरा भइसकेका 
िथए। ४ िकनिक उहाँले अ  कुनै ठाउँमा सात  िदनको िवषयमा यस िकिसमले 
भन् नभुएको छ, “परमेँ वरले सबै कायर्ह बाट सात  िदनमा िवौाम िलनभुयो।”   
      अचम्म लाग्दो छ िक रहेको साबथ अनमुहको िचन्ह हो भनेर 
यहूदीह ले बझेुका िथए साथै यो मसीहले ल्याउनहुनेु मिुक्तको  िचन्ह भनेर 
पिन शताब्दीय देिख ःवीकारेका िथए। साबथमा मसीहले ल्याउनहुनेु मिुक्तको 
अिमम ःवाद भनेर यहूदीह ले देखेका िथए। मिुक्त भनेको अनमुहबाट आउँछ 
भनेर हामीले बझेुको कारणले र करार भनेको अनमुहको करार भनेर पिन 
हामीले बझेुको हनुाले साबथ, मिुक्त र करारको बीचमा द त्य सम्बन्ध रहेको 
ःप  छ। हेन ुर्होस,् "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 सँग िवौाम ग न ्।  १५ 
ितमीह  िमौमा कमारा हुदँा 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" (व्यवःथा ५:१२-१५)। 
  यसरी इसाई भनेर दावी गनह ले साबथ केवल यहूदीह कोमाऽ हो 
हामीह ले मा ु आवँयक छैन भनेर िसकाएको िबपिरत साबथले अनमुह ारा 
मिुक्त पाउने तर धमर्कमर् वा काले मिुक्त पाउने भनेर देखाउने िचन्ह, छाप वा 
िनशान होइन। 
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     साबथमा िबौाम गनुर् भ कुो अथर् तपाईँले कसरी बझु्नभुएको छ? 
साबथमा तपाईँ कसरी िबौाम िलनहुनु्छ? त्यस िदनमा तपाईँ के फरक 
िबयाकलाप गनुर्हनु्छ जसे गदार् यो तपाईँ र परमेँ वरको बीचमा भएको करारको 
िचन्ह हो भनेर देखाउँदछ? तपाईँको जीवनमा वा जीवनशैलीमा कसैले तपाईँलाई 
हेरेर तपाईँको िनिम्त साबथ िवशेष िदन भएको उसले देख् न सक्छ र? 
  
४. पिवऽ भएको  िचन्ह 
     “ितमीले इॐाएलीह लाई यसो पिन भन् नू: ‘ितमीह ले िनँ चय मेरा 
शबाथह  मान् नू। ितमीह को पःुत  पःुत सम्म र मेरो बीचमा यो एउटा िचन् ह 
हनेुछ, िक म, परमूभ ुनै, ितमीह लाई पिवऽ गदर्छु भनी ितमीह ले थाहा पाओ" 
(ूःथान ३१:१३ पान्तिरत-नेपाली बाइबलमा अन्यथा-अनवुादकको िज ासा)।  
    साबथको बारेमा परमेँ वरले िदनभुएको उहाँको ममर् लिुकएको िवशेष 
आदेश ूःथान ३१:१२-१७मा छ। यो पिवऽ बासःथान िनमार्ण गनर् र 
त्यसमा हनेु िविभ  िविधह को ःथापना गनर् िदइएको िनदशनह  (ूःथान 
२५:१देिख ३१:११)िभऽ समावेश भएको िथयो। 
    "िचन्ह" भ े देिखने, बािहरको व्यवहारबाट देिखने र परमेँ वर र 
उहाँका जनह को बीचमा सदासदा रिहरहने साबथको अवधारणा यस पदमा 
सबरू् थम व्यक्त गिरएको छ। यस पद आफैमा केही यःता आकिषर्त 
अवधारणाह  छन ्जनु हामीले अध्ययन गनर् योग्यको छ। यहाँ दईु िवचार वा 
धारणाह  संगसंगै गाँिसएका छन:् 
१ ान वा थाहा पाउने िचन्ह साबथ हो 
२ पिवऽ वा अ भन्दा चोखो राख् ने वा त्यसको ूत्याभिूत िदने िचन्ह साबथ 

हो र? के ान वा "थाहा पाऊ"संग सम्बिधत पक्षको िचन्ह सोच्नहुोस।् 
िहॄू भाषामा ानको बोध हनु ुवा ानलाई बझु्न ुभन्दा त्यसमा वौि क 
वा विु , पारःपिरक सम्बन्ध र भावात्मक समावेश भएको हनु्छ। 
"थाहा पाउन"ु भन्दा केवल तथ्यलाई जा ुमाऽ अथर् लाग्दैन िकनभने 
यस वाक्यांशमा िवशेष गरेर व्यिक्त समावेश भएको हनु्छ। िच े वा 
थाहा पाउने व्यिक्तसंग हनुपुन अथर्पूणर् सम्बन्धलाई पिन जनाउँछ। 
त्यसकारण ूभलुाई थाहा पाउनकुो अथर् उहाँसंग ठीक वा उिचत 
सम्बन्ध राख् ने भ े अथर् देखाउँछ। उहालँाई िचन्य , थाहा पाय  वा 
उहाँलाई जान्य  भने हामी उहाँको "सेवा गछ " (१ इितहास २८:९), 
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उहाँको "भय वा उहाँको ौ ामय उपिःथितको अनभुव" गछ  (यशैया 
११:२), उहालँाई "िवँ वास गछ " (यशैया ४३:१०), उहाँमािथ 
"भरोसा" राख् छ  र उहाँलाई "खोज्छ  वा उहाँको उपिःथितको" चाहना 
गछ  (भजन ९:१०) र उहाँको नाउँमा "पकुार" गछ  (यिमर्या 
१०:२५)। 

मािथको अंशमा िदएका पदह लाई एक एक गरेर पढ्नहुोस।् परमेँ वरलाई 
"जा "ु, "थाहा पाउन"ु वा "िच "ु भ  ेशब्दलाई ती पदह ले हामीलाई कसरी 
बझुाउन सहयोग गदर्छ? 

त्यसको थपमा हामीलाई पिवऽ वा चोखो पान वा पािरराख् ने िचन्ह 
साबथ हो भ े अवधारणा पिन उल्लेखनीय छ। जो पायो त्यसैलाई होइन तर 
"उहाँका जनह लाई (लेबी २०:८) "चोखो वा शु  वा दोषमकु्त" पारेर उहाँले 
"पिवऽ" बनाउनहुनु्छ (व्यवःथा ७:६)। 
   शु  बनाउन ुवा  दोषमकु्त गराउने ूिबया परमेँ वरको मिुक्त िदने 
ूमे हो जनु उहाँको उ ार गन र मिुक्तिदने काम पिन हो। धमीर्, सदाचारी वा 
नैितकवान, दोषमकु्त र शु , चोखो राख् ने दवैु काम परमेँ वरको िबयाकलाप 
हो: "'म...परमूभ.ु....ितमीह लाई शु  पान हुँ'" (लेबी २०:८ पान्तिरत)। 
यस ूकारले परमेँ वरको ानले हामीलाई शु  बनाउने िःथितलाई ूदान गछर् 
भ े िचन्ह साबथ हनु जान्छ। "सारा मानव जगतलाई साबथ िदनकुो अथर् 
परमेँ वर सिृ कतार् हनुभुएको हैिशयतले उहाँ शु  वा पिवऽ पानुर्हनु्छ भ े 
िचन्ह हो।"-एलेन जी ाइट, टेिःटमोिनज फर द चचर्, ठेली ६, प.ृ ३५०बाट 
पान्तिरत। 

    साबथ िदन र शु  पान ूिबयाको बारेमा सोच्नहुोस।् शु  पानुर् भनेकै 
पिवऽ बनाउन ु हो वा सबै थोकभन्दा अलग र आिशष िदइएको थोक हो। 
साबथ पालना गरेर त्यो शु  बनाउने ूिबया कसरी हनु जान्छ? साबथलाई 
पालना गरेर ूभ ु नै हामीलाई शु , चोखो, िनद ष र पिवऽ राख् नहुनु्छ भ  े
अनभुव िदलाउन परमेँ वरले हामीलाई कसरी ूयोग गनर् सक्नहुनु्छ वा गनर् 
िदन्छ ? 
 
५. साबथलाई याद गर 
     "साबथ िदनलाई याद राख् न,ु यसलाई पिवऽ राख् न"ु (ूःथान २०:८ 
पान्तिरत)। 
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   मािनसले "सिम्झराख् न वा याद गिरराख् न" साबथ िचन्ह िथयो र अझै 
पिन छ र पिछसम्मै रिहरहनेछ। सिम्झन,ु याद गनुर् भ े शब्दले धेरै अथर्ह  
बझुाउँछ। पिहलो त सिम्झन ु वा याद गनुर् भ े शब्दले पछािड हेन ुर् वा 
िवगतितर नजर राख् न ुभनेर बझुाउँछ। यस सन्दभर्मा साबथले हामीलाई सिृ मा 
के भएको िथयो त्यसलाई औलँ्याउँछ। परमेँ वरले छ िदन काम सक्नभुएपिछ 
साबथको गिरमालाई ःथापना गरेर साप् तािहक िबौामको िनिम्त र मािनसह को 
परमेँ वरिसत िवशेष संवाद कायम राख् न िनणार्यक कदम चाल्नभुएको िथयो। 
    याद गनुर्भ े आिधकािरक आदेशलाई वतर्मान समयमा पिन लाग ु
हनु्छ। हामीले साबथलाई सम्झन ुवा याद गनुर्माऽ होइन (ूःथान २०:८), 
हामीले यसलाई पालन गनुर् र राख् न ु (व्यवःथा ५:१२ िविभ  अङ्मजेी 
अनवुादले अनमुोदन गिरएको) भनेर आदेश िदइएको छ। यसले गदार् बतर्मान 
समयमा रहेका हामीह लाई पिन साबथको गिरमा, यसको मह व र यसको 
उपादेयीता कायमै छ। 
   अन्तमा, साबथलाई सम्झन ु वा याद गिरराख् नलेु हामाई अगािड वा 
भिवंयितर हेनर् पिन औलँ्याउँछ। जसले साबथलाई पालन गद याद गिरराख्छ 
उसको िनिम्त अथर्पूणर्, भिरपूणर् भिवंय साबथको ूभसंुग िबताउने ूित ा 
गिरएको छ। त्यो व्यिक्त चाहे पु ष होस ्वा ी होस ्परमेँ वरको करारको 
सम्बन्धमा रिहरहन्छ िकनभने साबथको पालनाले त्यो पु ष वा ी 
परमेँ वरको साथमा रिहरहेको छ भनेर ूमािणत गदर्छ। फेिर करार भ े 
शब्दले परमेँ वर र मािनसको बीचमा हनेु सम्बन्धलाई जब हामी बझु्छ  तब 
साबथले त्यस सम्बन्धाई मजबतु पािरराख् न धेरै सहयोग गदर्छ। साबथले 
परमेँ वरसँगको सम्बन्धमा िवशेष मह व राख् न लगाउँछ। 
   हो, सिृ  र यसलाई सिृ  गन सिृ कतार्लाई याद गदार् परमेँ वरका 
जनह ले उहाँको अनमुहात्मक मिुक्तको कदमलाई पिन याद िदलाउँछ। 
हेन ुर्होस,् व्यवःथा ५:१३-१५ "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 सँग ि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। 
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यसैकारण परमूभ ु ितमीह का परमेँ वरले शबाथ मान् न ितमीह लाई आ ा 
गनुर्भएको हो।" 
   उपयुर्क्त सन्दभर्मा साबथलाई िमौबाट परमेँ वरका जनह लाई मकु्त 
गनुर्भएको िचन्हको पमा िलइएको छ। यो यःतो ूितक वा िचन्ह हो जसले 
हामीलाई आिखरमा पापको िनयन्ऽणबाट मिुक्त पाउने थलो परमेँ वर नै 
हनुहुनु्छ भनेर देखाउँदछ। सिृ  र प:ुन सिृ  सँगसँगै जान्छ। पिहलाको सिृ ले 
पिछका नया ँ सिृ लाई सम्भब बनाएको छ। परमेँ वर संसारको सिृ कतार् 
हनुहुनु्छ र उहाँ हाॆो मिुक्तको सिृ कतार् पिन हनुहुनु्छ भनेर साबथको िचन्हले 
सबैलाई िचन्हाउँछ। 
    "साबथलाई पिवऽ राखेर हामीह  परमेँ वरको जनह  ह  भनेर 
ूमािणत गदर्छ । परमेँ वरका आ ा पालन गन मािनसह  िवशेष जनह  हनु ्
भनेर उहाँको वचनले घोषणा गदर्छ। उहाँका जनह  ह  भ  ेिःथितलाई कायम 
राख् न साबथको िचन्हले देखाउँदछ।....ःवगर्मा शैतान र परमेँ वरको बीचमा 
सु भएको महान ् िववाद वा संघषर्मा परमेँ वरका आ ाह  पालन गनह  
उहाँसँग एक भएर बःनेछन।्"-एलेन जी ाइट, सेलेक्टेड मेसेजेज,् बकु २, प.ृ 
१६०बाट पान्तिरत। 
   ूभकुो सेवकले व्यक्त गनुर्भएको मािथको भावनालाई हेन ुर्होस।् 
साबथमा के छ जसले गदार् हामीह  परमेँ वरका आ ा पालन गन जनह  ह  
भनेर अ भन्दा हामी फरक हनु पगेुका छ ? अझै भन  भने के दश आ ाका 
साबथको आ ामाऽ हो र जसले हामी अ भन्दा फरक भएको देखाउँछ ? 
 
उपसंहार: 
थप जानकारी: एलेन जी ाइटको द एसिडए बाइबल कमेन्टरी, ठेली ७को 
९६८-९७०मा िलिखत िटप्पणी, उनी ारा िलिखत टेिःटमोिनज फर द चचर्, ठेली 
६को प.ृ ३४९-३५१को "द अबजरभान्स अभ द साबथ', पािशयाकर्  एण्ड 
ूोफेटसको प.ृ २९५-२९७को "ृम द रेड सी टु साइनाइ।" 
    दश आ ाह मा परमेँ वर र मािनसको बीचमा र मािनस र मािनसको 
बीचमा सम्बन्ध कःतो हनुपुछर् भनेर ःप  बझु्ने गरेर र मौिलक पमा व्याख्या 
गिरएको छ। त्यस दश आ ाह को केन्िमा साबथ पालना गन आ ा 
िदइएको छ। यसले साबथको ूभलुाई िवशेष गिर पिहचान गिरएको छ, 
उहाँको अिधकारको दायरा औलँ्याएको छ र उहाँको ःवािमत्वलाई देखाएको 
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छ। दईु पक्षह  हेन ुर्होस:् (१) परमेँ वरको पिहचान: य े (ूभ)ु, जो सिृ कतार् 
हनुहुनु्छ (ूःथान २०:११, ूःथान ३१:१७), जसले सिृ मा िबशेष ःथान 
ओगट्नभुएको छ र (२) उहाँको अिधकार र ःवािमत्वको दायरा-"ःवगर् तथा 
आकाशह  र पथृ्वी, समिु र त्यहाँ भएका यावत थोकह " (ूःथान २०:११, 
ूःथान ३१:१७ पान्तिरत)। ती दईु मूख्य पक्षह  समावेश भएको कारणले 
साबथको आ ामा अन्तराि य र पौरािणक मध्यपूबर्का सन्धी पऽमा लगाउने 
लाहामोहरको िविश  छापका ःवभावह  उल्लेख गिरएको छ। ती सन्दीपऽमा 
लगाइने लालमोहर छापह को केन्िमा यी िविश  िचनारी कोिरएको हनु्थ्यो 
(१) देवताको पिहचान (ूायजसो मूतीर्) र (२) ःवािमत्वको क्षेऽ र अिधकारल 
(ूायजसो िसिमत भौगोिलक क्षेऽ)। 
    "पिवऽ आत्मा ारा पिवऽ तथा शु  पािरएकाह मा कोसँग 
परमेँ वरको छाप छ र परमेँ वरले अनमुोदन नगनुर्भएको िबौामको िदनलाई 
पालन गन को रहेछ भ े िभ ता देखाउँछ। 
   "जब पिरक्षा आउँछ पशकुो छाप के हो भनेर ःप पमा देखाउँछ। 
यो आइतबारलाई नै साबथ िदन हो भनेर िजिकर गरेर पालना  गनुर् हो।.... 
   "हप् ताको सात  िदनलाई उहाँको साबथ भनेर परमेँ वरले िनधार्रण 
गनुर्भएको छ (ूःथान ३१:१३,१७,१६ '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।...१७ म र इॐाएलीह का बीचमा त् यो सदाको िनिम् त 
एउटा िचन् ह हनेुछ, िकनभने परमूभलेु छ िदनमा आकाश र पथृ् वी बनाउनभुयो, 
तर सात  िदनमा उहाँले काम छोड़ेर िवौाम गनुर्भयो’।...”१६ इॐाएलीह ले 
शबाथ मानून ्, र त् यो िदन आफ् ना सारा पःु ताभिर अिवराम करारको पमा 
मान् ने ग न ्"')। 
   "यसरी परमेँ वरूित बफादार छ िक छैन भ े बीचमा धक  तािनएको 
छ। जो मािनसह  जसले आफ्नो िनधारमा परमेँ वरको छाप भएको चाहना  
गछर् ितनीह ले चौथो आ ाले िनधार्रण गरेको साबथलाई पालन गनपछर्।"-
एलेन जी ाइट, द एसडीए बाइबल कमेन्टरी, ठेली ७, प.ृ ९८०,९८१बाट 
पान्तिरत। 
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िचन्तनमनन: 
अ.   लेबी १९:३० पढ्नहुोस ् जसमा लेिखएको छ: “ ‘ितमीह ले मेरो 

शबाथ पालन गनूर् र मेरो पिवऽः थानको आदर गनूर्। म परमूभ ु
हुँ।" यसमा पिवऽःथान र साबथ कसरी जोिडएको छ सो 
सोच्नहुोस।् अिहलेसम्म साबथको बारेमा हामीले जे िसक्य  त्यसले 
पिवऽःथानसँग साबथ जोिडएको िकन मनािसव देिखन्छ?  

आ. तपाईँले यो ूँ न आफैलाई सोध्नहुोस:् के साबथ पालन गरेर 
परमेँ वरसँगको मेरो िहँडाइ बिलयो भएको छ? यिद छैन भने मैले के 
पिरवतर्न गनुर्पछर्? 

सारांश: साबथ त्यो करारको िचन्ह हो जसले अगािड सम्प  हनेु मिुक्तको 
योजनालाई देखाउँदछ। यसले सिृ ितर औल्याउँछ र अनमुहको करारको 
िचन्हलाई देखाउँदछ। यसले अिन्तम प:ुन सिृ ितर हामीलाई औलँ्याउँछ जब 
परमेँ वरले सबै थोक नयाँ बनाउनहुनेुछ। 
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कथा ९ 

ा ! 
आन्जरहारो, ४३,  मेिक्सको 

                
  २१ वषर्को आन्जल मेिक्सको देशको िचहआुहवुा ूदेशमा रहेको 
म भिूममा घमु्दै िथयो। उसको हातमा दिुबर्न िथयो। त्यो दिुवर्नले बालवुा नै 
बालवुाले भिरएको म भिूम हेद िथयो। उसले टाढा भएको क्याक्टस िब वा र 
झाडीह  आफ्नो दिुवर्नबाट हेद िथयो। अिन अचानक ा ! आन्जलले 
सैिनकह  अत्यन्तै ठूला ठूला बन्दकुह  बोिकरहेको देख्यो। ितनीह  आन्जल 
भएको ठाउँबाट सात िकलोिमटर  अथार्त ्चार माइलमाऽ िथए। ितनीह ले 
बम म भिूममा ठूलो आवाजसाथ बम हानेका िथए तर जहाँ त्यो पर् यो त्यहाँ 
त्यो बम पिड्कएन। "त्यो बम िबःफोट होस ् ूभ"ु भनेर आन्जलले ूाथर्ना 
गर् यो। एकैिछनमा त्यो बम पिड्कयो। त्यसको एक िकलोिमटर वा आधा 
माइल विरपिर भएको सबै थोक नाश गरेर जिमनमा त्यो िबःफोट भएको िथयो 
र आगोको मःुलो उठेको िथयो। आन्जलले सःुकेरा हाल्दै आफूलाई राहत 
भएको महससु गर् यो। आन्जलसँग दईु जना िसपाहीहँ  पिन िथए। ितनीह  
पिन बम िबःफोट भएपिछ ढुक् क भएका िथए। हानीएको ूत्येक बम िबःफोट 
भएको छ िक छैन भनेर हेन काम ती िसपाहीहँ को िथयो। ६० जना 
िसपाहीहँ को जत्थाले हानेका बमह मा एउटापिन िबःफोट हनु बाँिक 
हनुहुुँदैनथ्यो। ती िसपाहीहँ  त्यस म भिूममा १५ िदनसम्म सैिनक अभ्यास 
गरेका िथए। त्यसपिछ ितनीह  आफ्नो सैिनक अखडा मेिक्सकोमा फकर् न ु
पदर्थ्यो। यो िदन ितनीह को अिन्तम सैिनक अभ्यासको िदन िथयो। भोिलपल्ट 
ितनीह  सैिनक रेलबाट सात िदन लगाएर आफ्नो अखडामा फिकर् नपुथ्य । 
आफूपिन सैिनक अखडामा फिकर् ने िबचारले आन्जल खशुी भएको िथयो। आफू 
फकपिछ आफ्नो आमाकहाँ जाने अनमुित उसले पाउने सोचेको िथयो। उसकी 
आमाले िदएको बाइबल उसले सम्झेको िथयो। सैिनक अभ्यासमा ूत्येक रात 
उसले बाइबलमा येशूका कथाह  पढ्थ्यो। उसकी आमा पाँच वषर् अिघ 
सेभेन्थ-डे एडभेिन्टःट चचर्मा गएदेिख उसको िनिम्त ूाथर्ना गिररहेको उसलाई 
थाहा िथयो। अब त्यस सैिनक अभ्यासमा बमह  हानीरहेको देख्दा उसले 
ूाथर्ना गद िथयो। एक िछनपिछ ा ! अक  आवाज आयो। धवुा ँ िनकालेर 
बमलाई िहकार्इयो। जहाँ त्यो पर् यो त्यो  िबःफोट भएको िथएन। "ूभ ु
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त्यसलाई पड्काउनहुोस"् उसले फेिर ूाथर्ना गर् यो। तर केही ःवर आएन। 
आन्जलको िनधार िचन्ताले खिुम्चयो। उसका दईु जना िसपाही साथीह  िरसले 
मखु छोडे। ितनीह  िबःफोट नभएको बम कहाँ छ भनेर हेनर् जानपुथ्य  र 
भे ायो भने त्यसलाई िबःफोट गनुर्पथ्य । दईु घन्टा पिछ सैिनक अभ्यास 
सिकयो। आन्जल र उसका द२ु जना साथीह  नफुटेको ३३ पाउण्ड अथार्त ्
१५ िकलोको फलामको बम खोज्न गए। बम फुट्नपुन क्षेऽमा ितनीह  
िहँड्दै िथए। त्यहाँ आन्जलले खरायो र ःयालह  बमह  िबःफोट हुँदा 
मािरएको देख्यो। एक जना िसपाहीलेँ अचानक भन्यो "ल त्यो िबःफोट 
नभएको बम त यहाँ पो रहेछ। यो बालवुाले परेुको छ।" िसपाहीहँ ले त्यस 
बममािथ दाउरा र झा ह  थपुारे। एक जना िसपाहीलेँ िडजेल खन्यायो र 
आगो लगाइिदयो। आन्जल र उसको अ  िसपाही ँसाथी एक िकलोिमटर वा 
आधा माइल दगरेुर गएर ढु ाह को पिछ लकैु। एक िछनपिछ अक  िसपाही ँ
पिन ितनीह सँग लकु्न आयो। अिन ितनीह  पाँच िमनेट, दश िमनेट, पन्ि 
िमनेट पख। "ूभ ुयसलाई पड्काउनहुोस"् भनेर आन्जलले ूाथर्ना गरे। बीस 
िमनेट पिछ ा  पड्क्यो। िसपाहीहँ  आफूह  लकेुका ठाउँबाट बािहर 
आए। हावामा बाक्लो सेतो धवुाँ उिडरहेको िथयो। जब दश िमनेट पिछ धवुा ँ
िबलायो तब िसपाहीहँ  बम िबःफोट भएको ठाउँमा गएर त्यहाँ बमले पारेको 
आगो िनभाउन गए। ती िसपाहीहँ  हाँसीखशुी गरेर त्यस ठाउँमा जान्दै िथए। 
ितनीह को काम फ े भयो अब ितनीह  घर फिकर् न पाउने भयो ठानी 
ितनीह  खशुी  खशुी भएका िथए। 

   अिन फेिर ा ! आन्जल भईुँमा लऽकै लडे। उसको सातोपतु्लो 
गएको िथयो। उसको जीवनमा त्यसबेला जःतो डर किहल्यै पिन लागेको 
िथएन। "ूभ,ु हामीलाई बचाउनहुोस,् बचाउनहुोस,्" आन्जलले ूाथर्ना गर् यो। 
"हामीलाई सरुिक्षत राख् नहुोस।्" त्यो कसरी भयो ितनीह ले कल्पना गनर् 
सकेको िथएन। उनले थाहै नभएको कुरो भएको िथयो। बम एक फेरा 
पड्केपिछ िसिध्दन्थ्यो। एक फेर पड् केको बम दोॐो पल्ट पिड्कन्दैनथ्यो। 
एक िछनपिछ िसपाहीहँ  उठे। ितनीह ले एक आपसमा हेरे। ितनीह मा 
कुनै पिन चोटपटक लागेको िथएन। बम पड्केको बेलामा ितनीह  केही 
िमटर परमाऽ ितनीह  िथए। िसपाहीहँ  खशुीले गद् गद भएर एक आपसमा 
अ ालो मारे। अिन ितनीह  परमेँ वरूित आभािरत भएर बालवुामा घुडँा 
टेके। "ूभ ुधन्यवाद हामीलाई सरुिक्षत राख् नभुएकोमा," आन्जलले धेरै पल्ट 
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धन्यवादको ूाथर्ना दोहोर् यायो। यस िदनको घट्नाले आन्जलको जीवनमा 
पिरवतर्न आयो। उसकी आमाले येशूको बारेमा सनुाउँदा उसले सिुनरहन 
थाले। उनले ध्यान िदएर बाइबल र एलेन जी ाइटका पःुतकह  पढे। ती 
पःुतकह  उसकी आमाले सैिनक अखडामा हलुाकबाट पठाएकी िथइन।् त्यो 
िबःफोट भकृो दईु वषर्पिछ आन्जलले आफ्नो दय येशूलाई समु्प्यो र 
बिप् तःमा िलयो। "केवल परमेँ वरको चमत्कारीय कामलेमाऽ हामी त्यस िदन 
बाँच्य ," आन्जलले सनुायो। "ूायजसो बम दईु पटक पिड्कन्दैन। यसमा 
हामीलाई बचाउन खास गरेर परमेँ वरको हात िथयो। मेरो जीवनमा 
परमेँ वरको योजना छ भ े कुरामा म िवँ वःत छु।" 

   आज वषर् ४३को आन्जल मेिक्सकोको िभलाहरमोसा सेभेन्थ-डे 
एडभेिन्टःट अःपतालको सरुक्षा र गणुःतर हेन हािकम हनुभुएको छ। सन 
२०१८बाट उठेको साबथ ःकूलको भेटीले त्यस अःपतालको भवन िबःतार 
गनर् सहयोग िमलेको िथयो। 

-आन्ड्र्य ुमेकचेःनी 
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