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��थानको 	दनमा परम�े वरका स�तानह� िम�देशबाट �वत�� भएका िथए । ७० 
वष पिछ बेिबलोनको ब�धनमा परेका य%दीह� �वत�� भए । पनु()थानको 	दनमा येशू 
मृ)युबाट �वत�� ,नुभयो । म-ी २७ :५२ –५३ मा यसरी लेिखएको छ: “िचहानह� 
उघा1रए, र सुितगएका धेरै स� तह�का मृत शरीर जीिवत भई उठे, र ितनीह� 
िचहानह�बाट िन� के, र मतृकबाट येशूको पुन() थान भएपिछ ितनीह� पिव� सहरमा 
�वेश गरे र धेरैकहाँ देखा परे। ” 

)यो कुरा अिघ:ला सबै पनु�था पनाह�म;ये अित उ< र �े= अिभ>ि? 
(�कटीकरण) िथयो । )यसबेला �वयम् येशू आिखरी ब�धनबाट �वत�� ,नुभएको िथयो । 
पुन()थानCारा उहाँ मृ)युमािथ िवजयी ,नुभयो र सारा सृिDको िनिEत उहालँे 
छुटकाराको माग  खोिल	दनुभयो । 

पुन�था पनाको वष को �पD सFकेत गदG येशूले आHनो सेवकाइ सु( गनु भयो । 
नासरतको सभाघरमा उहाँले यशैयाको पु�तकबाट यी शJदह� पKनुभयो: “परम�भुका 
आ) मा ममािथ छ, 	कनभने गरीबह�लाई सुसमाचार सुनाउनका िनिE त उहाँले मलाई 
अिभषेक गनु भएको छ। कैदीह�लाई छुटकाराको घोषणा गन , र अ� धाह�लाई दिृL ट 
	दन, िथचोिमचोमा परेकाह�लाई � वत� � गराउनका िनिE त, र परम�भुका �स� नताको 
वष  घोषणा गन का िनिE त उहाँले मलाई पठाउनुभएको छ” (यशैया ६१:१–२ र लूका 
४:१८–१९) । ब�धनमा परेकाह�लाई �वत��ता 	दने अिन अ)याचारमा परेकाह�लाई 
छुटकारा 	दन े र परम�भुको �सMताको वष  घोषणा गनN कुराह� येशूले भMुभयो । 
उहाँले घोषणा गनु भएको वष को अथ  पुन�था पनाको वष बाहके अ� के ,नसOछ ? य�तो 
कुरा घोषणा गनु भएपिछ उहा ँपाप, रोग र शैतानको ब�धनमा परेका थु� ैमािनसह�लाई 
छुटकारा 	दन जानुभयो । �वयम ्उहाँ मृ)युको साFलाबाट मु? ,नुभएपिछ ती सबै कुरा 
चरमसीमामा (उ)कष मा) पुPयो । )यो घटनाको ५० 	दनपिछ पेि�तकोसको मिहिमत 
	दनमा उहाँका अनुयायीह� सबै 	किसमका डरबाट मु? भए । )यसपिछ उहाँका 
चेलाह� संसारका सबैितर गएर ब�धनमा परेकाह�लाई छुटकारा Qददै उ? �वत��ताको 
बारेमा घोषणा गन  थाले । ितनीह� जहा–ँजहाँ गए, )यहाँ-)यहा ँ�वगRय उ?रािधकारको 
बारेमा पिन �चार गन  थाले । 
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उ? ब�धनचाSह ितनीह�ले िम�देशमा िबताएको समयभ�दा िनकै फरक िथयो । 
पापको प1रणाम�व�प ितनीह�ले )यो �याय भोP नपुरेको िथयो । िवशेष गरी 
परमे� वरका जनह�ले अ� देवीदेवताह�को आराधना गरेको कारण )यो �याय 
आइपरेको िथयो । )यो इTाएलीह�ले गरेका धाUमक पापको �याय िथयो । 

धम शाVमा बेिबलोनले मानविनUमत धम को िच�ण गछ  । परम�े वरका साँचो 
जनह�लाई मानव-िनUमत, मानव-केि�Wत अिन मानव-िनयि��त धम ले शतािJदऔसँEम 
ब�धनमा राYयो । 

दािनएल र नहEेयाहले उपवास बसी आHनो अिन आHना मािनसह�का पापह� (ँद ै
�वीकार (प� चाताप) गरे र )यसको प1रणाम�व�प परमे� वरले ितनीह�लाई छुटकारा 
	दन मZजुर गनु भयो । फारसका राजा कोरेसले य%दीह� य�शलेममा फकN र गई मि�दर 
पुनUनमा ण ग�न् भMे उदR जाहरे गरे (ए\ा १:१–५) । आदमदेिख िहसाब गनN हो भन े
उ? उदR िनकािलएको समय ७०औ ँपनु�था पनामा परेको िथयो । यहा ँ फे1र एकपटक 
पुन�था पनाको म:ूय-मा�यता परूा भएको देYदछौ ँ । )यसपिछ ब�धनमा परेका 
इTाएलीह� �वत�� भए र ितनीह�ले आHनो उ-रािधकार 	फता  पाए । 

बेिबलोनको ब�धनबाट छुटकारा पाएको घटनाले शािJदक�पमा आि)मक^ 
बेिबलोनको छुटकाराभ�दा अित ठूलो कुरालाई िच�ण गछ  । (मैले यस िवषयमा 
बेिबलोन भMे छु_ै लेख लेखेको छु ।) 

यशेकूो म
ृय ुर यशेकूो म
ृय ुर यशेकूो म
ृय ुर यशेकूो म
ृय ुर पनु�
थानपनु�
थानपनु�
थानपनु�
थान        

य%दीह� बेिबलोनको कJजाबाट 	फता  भएको ४९० (यसलाई ५०० मानौ)ँ 
वष पिछ नयाँ करारको समय आयो । यस समयअविधको बारेमा दािनएलको 
भिवLयवाणीमा �पD चचा  ग1रएको छ: “ित`ो जाित र ित`ो पिव� सहरको िनिE त 
अपराध खतम पान , पाप समाa त गन , दLु टताको लािग �ायि� चत गन , अन� त धाUमकता 
: याउन, दश न र अगमवाणीलाई मोहोर लगाएर ब� द गन  र महापिव�� थानलाई 
अिभषेक गन  स-री “सातह�”* को आदेश तो	कएको छ” (दािनएल ९ :२४ ) । 

यो भिवLयवाणी पूरा ,नको िनिEत के घटना घbो त ? यसको िनिEत इितहासमा 
घटेका सबै घटनाह�भ�दा महान् घटना घbो – येशू cीDको मृ)यु अिन पनु()थान ! 
आदमदेिख िहसाब गदGआउन े हो भन े )यो घटना झeडै ८०औ ँ पुन�था पनामा पछ  । 
बाइबलीय दिृDकोणले हनेN हो भने सFYया ८ र )यसको गुणा)मक सFYयाह� िवशेष 
गरी येशू र उहाँका पुन()थानसँग सEबि�धत छन् । 
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फलह�मािथ सलोमग आनि�दत भए अिन ितनले थु�ै धन–सEपि- जEमा गरी महान् 
भवन बनाउने काममा ;यान 	दए । 

सलोमनले मि�दर अथवा परम�े वरको घर िनमा ण गनN सु�दर अवसर पाए । )यो 
मि�दर िनमा णको काम सकेर परमे� वरमा समप ण गनN समारोह कित महान् अिन कित 
सु�दर िथयो होला ! )यो उपलgय छा�ोवासको चाडको समयमा परेको िथयो। आदमदेिख 
िहसाब गदा  )यो ६०औ ँपुन�था पनाको वष मा परेको िथयो (तर )यो सलोमनलाई थाहा 
िथएन) । उ? िवशेष उपलgयमा पिव� आ)मा ठूलो शि?मा तल ओUलआउनुभयो र 
परमे� वरको मिहमाको उपि�थितले गदा  पूजाहारीह�ले )यहा ँसेवा गन  सकेनन ्(१ राजा 
८:११) । 

इितहासलाई हनेN हो भन े��थानको समयमा सु( भएको सबै कुराको पूण ता )यही 
घडी िथयो । )यसबेला इTाएलीह�ले केही समयसEम पूण �पमा �वत�� भई आHन ै
भूिममा बसोवास गरे । )यो अव�था लामो समयसEम रहन सकेन 	कनभन े ितनीह�ले 
तु(�त ै)यस भूिम गुमाउन ुपi यो र बीसौ ँशताJदीमा आएर मा� ितनीह�ले फे1र आHनो 
पिहचान 	फता  पाई इTाएल राjलाई पनु�था िपत गराए । ितनीह�को इितहासलाई 
केलाउने हो भन े )योभ�दा अिघ ितनीह�ले िम�ीह�, कनानीह�, िमkानीह� र 
पिल�तीह�बाट धेरै अ)याचार सहनपुi यो । )यसपिछ ितनीह�ले िस1रयालीह�, 
अ�सूरीह�, बेिबलोनीह�, फारसीह�, lीकह� र अ�तमा रोमीह�बाट धेरै दःुख–कD 
भोP नुपi यो (बीसौ ँ शताJदीमा िहटलरले करीब ६०,००,००० य%दीह�लाई एउटै 
िचहानमा मारे) । तर यहाँ �मरणीय कुरा के छ भने दाऊद र सलोमन राजाको 
शासनकालमा चाSह छोटो अविधको लािग भए पिन ितनीह� पूण �पमा �वत�� िथए । 
उ? समयमा परम�े वरले ितनीह�लाई सबै स�ुह�बाट छुटकारा 	दनुभएर केही समय 
िव�ाम गन  	दनुभयो र )यसबेला ितनीह� धन–सEपि- र उ-रािधकार पाएर 
पूण �पमा आनि�दत भएका िथए । 

बेिबलोनबाटबेिबलोनबाटबेिबलोनबाटबेिबलोनबाट    �फता��फता��फता��फता�    

)यसपिछको ५०० वष सEम इTाएलको पतन भयो र इTाएलीह�ले फे1र दःुखका 
	दनह� सहनुपi यो । अिन )यसको अ�तमा िव� वासै गन  नस	कने घटना घbो । किह:यै 
झूटो नबो:नु,न ेपरमे� वरले अmाहामलाई इTाएलको भूिम सधैकँो िनिEत 	दनछेु भनी 
दईुपटक �ितnा गनु भएको िथयो (उ)पि- १७:९ र ४८:४) । )यो �ितnा अचEम 
�कारले परूा भयो । िबदेशी भूिमको लामो दास)वबाट मु? भएका इTाएलीह� आHन ै
राoयमा शि?शाली अिन �वत�� भई िजइरहकेा बेलामा फे1र ितनीह� िबदेशीह�को 
ब�धनमा परे । )यसबेला परम�े वरको �ितnा के भएको िथयो त? 
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प�रचयप�रचयप�रचयप�रचय    

परमे� वरले परुानो करारमा इTाएलीह�लाई पनु�था पनाको वष  मनाउन े
असामा�य 	किसमको िविध 	दनुभयो । �ायः मािनसह�ले जीवनमा एकपटक मा� )यो 
उ)सव मनाउँथे र केहीले चाSह )यो जीवनमा एकपटक पिन अनुभव गन  पाउँदैनथे 
	कनभने पुन�था पनाको वष  हरेक ५० वष मा एकचो1ट आउँqयो । 

पुन�था पनाको वष मा दास)वमा परेका इTाएलीह�लाई �वत�� ग1र�qयो र िबr^ 
ग1रएको जिमन सु(को मािलकलाई 	फता  ग1र�qयो । यसको अथ  कुन ै पिन इTाएली 
>ि? �थायी�पमा दास ,नु पदGनqयो र )यसैगरी कुनै इTाएलीले आHनो उ-रािधकार 
(पैि�क सEपि-) सदाको िनिEत गुमाउन ुपदGनqयो । 

“पुन�था पना” भMे शJदलाई अFlेजी बाइबलमा “जुबली” (jubilee) भनेर �योग 
ग1रएको छ र )यो मलू िहmू भाषाको “योबेल” (yobel - ּיֹוֵבל) भMे शJदलाई अनुवाद 
ग1रएको हो । )यसको शािJदक अथ  “तुरहीको आवाज” ,�छ । पुन�था पनाको वष  सु( 
भयो भनी घोषणा गन  �ायि� चतको 	दनमा तुरहीह� फु	क�थे । कुन ैकारणवश बाइबल 
अनुवादकह�ले िहmू भाषको योबेल भMे शJदलाई ठीक �कारले अFlेजीमा अनुवाद 
गरेनन् र )यसको स_ामा )यहाँ ितनीह�ले जुबली (jubilee) भMे शJद राखे । )यसकारण 
)यो शJद अFlेजी बाइबलमा �चिलत भयो र प1रणाम�व�प िहm ूभाषाअनुसार )यहाँ 
“तुरहीह�को वष ” (The year of Trumpets) ,नु पनNमा “जुबलीको वष ” (The year of 
Jubilee) ,न पुPयो । 

िह�दी बाइबलमा जुबली (Jubilee) भMे अFlेजी शJद �योग ग1रएको छ तर 
नेपाली बाइबलमा “पुन�था पना” भMे शJद �योग ग1रएको छ, र यसले केही हदसEम 
)यस वष मा ,ने घटनाह� वण न गछ  तर खासै )यो सही अनुवादचाSह होइन । अब हा`ो 
मनमा य�ता �� नह� आउँछन ् : 	कन ती बाइबल अनुवादकह�ले िहmू शJद “योबेल” 
ठीक �कारले अनुवाद गरेनन ्? अिन 	कन बाइबलमा “तुरहीह�को वष ” (The year of 
Trumpets) भनी लेिखएन ? पनु�था पनाको वष को बारेमा बुsनको लािग हामीले पिहले 
शबाथको अथ  के हो भनी हनेु  पद छ । 

शबाथ शबाथ शबाथ शबाथ ((((िव�ाम �दनिव�ाम �दनिव�ाम �दनिव�ाम �दन))))    

शबाथ अथवा िव�ाम 	दन माMु परमे� वरले आHना जन इTाएलीह�लाई 
मोशाCारा 	दनुभएको औपचा1रक >व�थाको एक भाग िथयो । साधारणतया हामी 
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शबाथ भनेको हtाको एक 	दन हो भनी िवचार गद छौ ँ तर गिह1रएर हनेN हो भन े
धम शाVमा यसको अित फरा	कले अथ  भे_ाउँछौ ँ । धम शाVले हामीलाई शबाथ भनेको 
हtाको सातौ ँ	दन मा� हो भनी िसकाउँदैन । इTाएलीह�को पा�ोमा उि:लिखत सात 
वटा चाडह� पिन शबाथह� नै िथए । सातौ ँ मिहना शबाथ मिहनाज�त ै िथयो । 
)य�तैगरी सातौ ँवष  शबाथ वष  िथयो र ४९औ ँवष चाSह अित िवशेष वष  िथयो, जसलाई 
पुन�था पनाको वष  भिन�qयो । इTाएलीह�ले माMे औपचा1रक >व�थाह�म;ये शबाथ 
	दन अित न ैमह)वपूण  हो 	कनभन ेयो 	दन मा� न ूभनी १० आnामा �पD लेिखएको छ । 

पौरािणक कालको इTाएलमा शबाथ 	दनलाई अिहले हा`ो शिनबारझै ँ हtाको 
सातौ ँ 	दनको �पमा िलइन ेग1र�qयो । )यस 	दनमा इTाएलीह� सबै कामबाट अलग 
रह�थे । )यो कुरा ितनीह� र ितनीह�का यहवे परमे� वरको बीचमा �थािपत करारको 
िच�ह िथयो, र )यसले ितनीह�लाई व1रप1रका अ� जाितका मािनसह�भ�दा फरक 
बनाएको िथयो । 

शबाथ 	दन पिव� राY न ुपछ  भनी परमे� वरले भ� नुभयो । साधारण�पमा भMे हो 
भने )यस 	दनलाई अलग रािख�qयो अथवा )यो हtाको अ� 	दनह�भ�दा फरक िथयो । 
)यसलाई िव�ाम 	दनको �पमा अलग ग1रएको िथयो । शबाथ 	दनमा िव�ाम िलन े
अवधारणा न ै पुरानो करारको अ� सबै चाडह�को आधार (जग) हो । चाडका 
	दनह�मा इTाएलीह�लाई कुनै 	किसमको अनाव�यक काम गन  अनुमित िथएन । 

वा�षक चाडह�वा�षक चाडह�वा�षक चाडह�वा�षक चाडह�    

िन�तार चाडको ७ हtापिछ पिे�तकोसको चाड आउँqयो । यसथ  सात गुणा सात 
	दनह�पिछ )यो 	दन पद qयो । )यस 	दनलाई शबाथह�को शबाथ भिन�qयो । )यसैले 
पेि�तकोस अित िवशेष 	किसमको शबाथ िथयो । 

िहmू पा�ोअनुसार सातौ ँ मिहनालाई िवशेष मिहनाको �पमा िलइन े ग1र�qयो । 
)यस मिहनामा तीन वटा चाडह� र चार अित1र? शबाथह� पद थे । सातौ ँमिहनाको 
पिहलो 	दनमा तुरही फुO ने चाड (The Festival of Trumpets) पद qयो र )यस 	दनलाई 
पिन शबाथ मािन�qयो । )यसैगरी )यो मिहनाको दशौ ँ	दनमा पिन शबाथ ,�qयो, र उ? 
महान् 	दनलाई “योम 	कaपुर” (Yom Kippur) अथवा �ायि� चतको चाड (Day of 
Atonement) भिन�qयो । सातौ ँमिहनाको १५औ ँ	दनदेिख ८ 	दनसEम इTाएलीह�ले 
छा�ोवासको चाड (The Festival of Tabernacle) मनाउँथे । उ? चाडको पिहलो र 
अि�तम 	दनलाई पिन शबाथ 	दनको �पमा िलइ�qयो । 
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अि�तम अिन मह)वपूण  पूण ता पायो । )यसबेला पुन�था पनाको वष मा ,ने दईु ठूला 
कुराह� अचEम रीितले पूरा भए । उ? ��थान संसारका दासह�लाई �वत�� ग1रएको 
अित न ै ठूलो घटना िथयो र )यो कनानको भूिम )यसको आिधका1रक मािलकह�लाई 
	फता  गनN �	rयाको सु(वात पिन िथयो । परम�े वरले कनानको भूिम अmाहाम र ितनका 
स�तानह�लाई 	दने �ितnा गनु भएको िथयो । )यसकारण िम�बाट �वत�� भएपिछ 
इTाएलीह�लाई कनानमा गई आHनो उ-रािधकारलाई दाबी गनN माग  खु:ला भयो । 

िम�बाट ��थान गरेको ५० 	दनपिछ अथा त ् पेि�तकोसको 	दनमा इTाएलीह� 
िसनै पव तमा आइपगुे । ��थान १९:१६ मा हामी यसरी पKछौ:ँ “तेTो 	दन जब िबहान 
भयो तब पव तमा गuयाङगुडु(ङ भयो र िबजुली चE O यो र बाO लो बादल पव तमा उwो 
र तरुहीको अित चकx आवाज सुिनयो। छाउनीमा भएका सबै जनह� थरथर कामे।” 

)यो अचEमको �ाकृितक घटना अ� केही नभई पुन�था पनाको वष मा फु	कन े
तुरहीको आवाज िथयो ! 

अब यस िवषयमा म के भ� न चाह�छु भने मानव इितहासमा दासह� छुटकारा 
भएको )यो महान ्घटना िथयो र )यो साँचो हो भनेर �कृितले बताएको िथयो । तर पिछ 
य�तो 	दन आयो जब येशूको �प प1रवत न भएको बेला मोशा र एिलया पहाडमा देखा 
परी उ? ��थानको बारेमा कुरा गरे (यो शािJदक अनुवाद हो), जुन कुरा चाँडै न ै
य�शलेममा परूा ,न गइरहकेो िथयो (लूका ९:३१) । मोशाले इTाएलीह�लाई अगुवाइ 
गरी िम�दशेबाट ��थान गरेको घटना भौितक दास)वको छुटकारा िथयो भने येशूले 
अगुवाइ गनु भएको ��थानचाSह पाप र शैतानको दास)वको आि)मक छुटकारा िथयो। 
येशूले गनु भएको काम उ? पुरानो ऐितहािसक घटनाभ�दा ठूलो, फरा	कलो र टाढासEम 
फैिलने खालको िथयो । मािनसलाई भयानक अिन डरलाPदो दास)वबाट छुटकारा 	दन 
महान् ��थानको अगुवाइ गनु भएको ,नाले यशूलाई यहा ँमहान् मोशाको �पमा दYेदछौ ँ
। 

सलोमनको मि�दरको समप�सलोमनको मि�दरको समप�सलोमनको मि�दरको समप�सलोमनको मि�दरको समप�णणणण    

��थानको ५०० वष पिछ इTाएलको रािjय इितहास उ< िब�दमुा आइपुPयो । 
उ? ५०० वष ह�मा मोशाको नेतृ)वमा इTाएलीह� म(भूिममा यताउत भzता1रए र 
अ�तमा यहोशूको नतेृ)वमा ितनीह� कनानमािथ िवजयी भई )यहा ँ �वेश गरे । केही 
शतJदीसEम ितनीह� �यायकता ह�का अिधनमा रह ेर )यसपिछ ितनीह�ले तीन जना 
महान् राजाह� पाए । राजा शाऊलले ितनीह�का सबैभ�दा शि?शाली स�ु 
अमालेक^ह�लाई परािजत बनाए । शाऊलले �थािपत गरेका जगमािथ टेकेर राजा 
दाऊदले अझ अिघ बKदै अ� िवजयह� �ाt गरे । दाऊदले गरेका िवजयका 
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अ�ाहामको ज�मअ�ाहामको ज�मअ�ाहामको ज�मअ�ाहामको ज�म    

परमे� वरले ठहराउनुभएको उ:लेखनीय पिहलो पनु�था पना भनेको अmाहामको 
ज�म हो (जुन कुरा �ाय: मािनसह�लाई थाहा छैन) । आदमको समयदेिख िहसाब गनN हो 
भने अmाहामको ज�म २००० वष मा अथा त ्४० पनु�था पना वष ह�मा पद छ । 

िवगतमा घटेको साधारण अिन मह)वहीन घटनाले भिवLयमा क�तो मह)व राY नछे 
भMे िवषयमा हामी बढाइ–चढाइ गरी भ� न सOदैनौ ँ । अmाहामको ज�म सारा सृिDको 
लािग परम�े वरको छुटकारा 	दने उ{े�यको (योजनाको) सु(वात िथयो । अmाहामिबना 
इTाएलको अि�त)व ,ने िथएन अिन )यसैगरी ितनीिबना मोशा, >व�था, िम�देश 
अथवा बेिबलोनबाट ��थान पिन ,न ेिथएन । साँ<ै भMे हो भने अmाहाम नभएको भए 
येशू पिन ,नु,ने िथएन । )यसकारण अmाहामलाई परम�े वरको नयाँ सु(वात भM 
स	क�छ । 

क:दीह� ब� न ेबेिबलोनको ऊर भMे ठाउँमा अmाहामको ज�म भएको िथयो । )यो 
}D ठाउँ भएकोले परम�े वरले पिहले ितनलाई )यहाँबाट बािहर िनका:न बोलावट 
	दनुभयो । परम�े वरले अmाहामलाई भMुभएको पिहलो शJदह� य�ता िथए: “तेरो देश 
र तरेा कुटुE ब तथा तरेा िपताका घरबाट िन� केर जुन देश म तलँाई देखाउँछु ) यहाँ जा।” 

यहाँ हामीले पनु�था पनाको िबउ भे_ाउँछौ ँ । परम�े वरले आnा 	दनुभएपिछ 
अmाहामले बेिबलोन भMे ठाउँ छोडे ()यही ठाउँमा पिछ य%दीह� ब�धनमा परे), अिन 
परमे� वरले उ-रािधकारी बनाउन खोoनुभएको देशितर ितनी गए । अब हामी यहा ँदईु 
मुYय िवषयह� हनेNछौ ँ – दास)वबाट �वत�� र उ-रािधकारको सEपि- । यी दईु 
कुराह� दोहो1रएर भिवLयमा भएका महान् पुन�था पनाह�लाई हरेौ ँ। 

� थान� थान� थान� थान    

हामीलाई छ~ पानN कुरा के हो भने ��थानको समय आदमदेिख wा~ै ५०औ ँ
पुन�था पनामा परेको िथयो । शबाथह�को शबाथ भएको कारणले गदा  पुन�था पनाको 
वष  िवशेष वष  हो । अब ५०औ ँ पुन�था पनाचाSह के हो त ? यसलाई हामी 
पुन�था पनाह�को पुन�था पना अथवा शबाथह�को शबाथह�को शबाथह�को शबाथ 
भMसOछौ ँ। गिणतीय भाषामा यसलाई (शबाथ)४ भिन�छ । आदमदेिख २५०० वष पिछ 
अथा त् पनु�था पनाह�को पुन�था पनामा के भयो त ? )यो )यही समय हो, जुनबेला 
इTाएलीह� िम�देशबाट िन�केर आएका िथए ! वा�तवमा भMे हो भने )यो अचEमको 
शबाथ िथयो 	कनभन े)यसबेला इTाएलीह�ले िम�देशको कडा प1र�मबाट िव�ाम गन  
पाएका िथए । )यसको साथै )यितबेला पुन�था पनासEब�धी बाइबलको >व�थाले 
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यहाँ हामी हtाको सातौ ँ 	दन मा� िवशेष 	दन होइन तर सातौ ँमिहनालाई पिन 
िवशेष मिहनाको �पमा देYछौ ँ 	कनभन े )यस मिहनामा ३ चाडह� र अ� ४ शबाथ 
	दनह� पद थे । 

शबाथ वष�ह�शबाथ वष�ह�शबाथ वष�ह�शबाथ वष�ह�    

पुरानो समयको इTाएलमा सातौ ँ 	दन िवशेष ,�qयो अिन सातौ ँ मिहना पिन 
िवशेष ,�qयो । )यित मा� होइन सातौ ँवष  पिन िवशेष ,न ेगqयx र )यसलाई शबाथ 
वष  भिन�qयो । लेवी २५ :१ –४ मा हामी यसरी पKछौ ँ  :परम�भुले सीन ै पव तमा 

मोशालाई भ� नुभयो , “इTाएलीह�लाई यसो भन ् :“मैले ितमीह�लाई 	दने दशेमा 
ितमीह� पुगेपिछ भूिमले पिन परम�भुको िनिE त एउटा शबाथ मनाओस् । छ वष  आH नो 
खेत रोa नू। छ वष  आH ना दाखबारीह� Sछव: न,ू र ितनका फलह� बटु: नू। तर सातौ ँ
वष मा भूिमलाई िवशेष शबाथ होस्– परम�भुको िनिE त एउटा शबाथ। सातौ ँ वष मा 
ितमीह�ले खेत नरोa न,ू दाखबारी नSछव: न ू।” 

पु(ष, मिहला, मािलक, नोकर र जनावरह� सबैका िनिEत िव�ाम गनN 	दन शबाथ 
िथयो । सातौ ँवष मा चाSह खेतीपाती गनN जिमनलाई पिन िव�ाम गन  	दइ�qयो । 

२४ घeटामा 	कन मािनसले ८ घeटा सु) न आव�यक छ ? ती ८ घeटाह�मा 
मािनसको शरीरिभ� के–के ,�छ ? वैnािनकह�ले अझै पिन )यस �� नको �पD उ-र 
	दन सOदैनन् । हामीलाई खाना 	कन आव�यक छ भनरे हामी बुsछौ ँतर 	कन हामीलाई 
सु) न आव�यक छ ? सबैले िव�ाम िलनुपनN गरी परमे� वरले सृिDको संरचना 
बनाउनुभएको छ । उहाँले )यसलाई फरक 	किसमले बनाउन सO नु,�qयो तर आHनो 
सृिDलाई िव�ाम िलनुपनN ढाँचामा िनमा ण गनN कुरा उहालँे रोoनुभयो । मह)वपूण  
आि)मक पाठ िसकाउन अिन उ? कुरा �दश न गन को िनिEत उहाँले )यसो गनु भयो । 

जबुलीह� जबुलीह� जबुलीह� जबुलीह� ((((पुन�था�पनाह�पुन�था�पनाह�पुन�था�पनाह�पुन�था�पनाह�))))    

अब हामी यस लेखको मYुय भागमा �वेश गदGछौ ँ । लेवी २५ :८ –५५ मा 
पुन�था पनाको वष ह�को बारेमा >ाYया ग1रएको छ । )यसम;ये केही पदह�ले यसो 
भ�दछ: “ितमीह�ले आH नो लािग सात शबाथका वष ह�, अथा त ्सात गुणा सात वष  
ग� नू। तब सात शबाथका वष , अथा त ्उन� चास वष  ,नेछ। अिन सातौ ँमिहनाको दशौ ँ
	दन चकx बo ने तरुही बजाउन लगाउनू। �ायि� चतको 	दनमा ितमीह�को देशभ1र ) यो 
तुरही बजाउन लगाउनू। पचासौ ँवष लाई पिव� मा� नू, र सारा देशका बािस� दाह�लाई 
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� वत� �ताको घोषणा गनू । ) यो ितमीह�का लािग पनु� था पनको वष  होस्, र हरेक 
मािनस आH नो जP गाजिमन र आH नो प1रवारमा फकxस् । ) यो पचासौ ँवष  ितमीह�को 
िनिE त पुन� था पनको वष  ,नछे। ) यो वष  ितमीह�ले केही नरोa न,ू अिन आफै उ`ेका 
अ� नबालीह�को कटनी नगनू , नSछवलेका लहराह�बाट दाखह� जE मा नगनू । 	कनभन े
यो पुन� था पनको वष  हो। ) यो ितमीह�का लािग पिव� होस् । खेतमा आफै उ`ेको 
उJ जनी ितमीह�ले ) यस वष  खानेछौ। ) यस पुन� था पनको वष मा हरेक मािनस आH नो 
जP गाजिमनमा फकxस् ।” 

पेि�तकोसको 	दनज�त ैपनु�था पनाको वष  पिन शबाथह�का शबाथ हो । यो िवशेष 
वष ह�म;ये िवशेष वष  हो । �ायि� चतको महान् 	दन यसको परमउ)कष  अथवा उ< 
िब�द ुहो । जीवनमा एकचो1ट आउन ेउ? मह)वपूण  	दनमा के–के ,�qयो त ? )यसबेला 
सारा इTाएलभ1र तुरहीह� फु	क�थे र दईु वटा अचEमलाPदा कुराह� ,�थे । 

• सबै िहmू दासह� (कमारा–कमारीह�) �वत�� ,�थे । 
• सबै भूिम सु(का मािलक वा उसको घरानालाई 	फता  ग1र�qयो । 

जबसEम हामी उ? कुराको ऐितहािसक पृ=भूिम बुsदैनौ,ँ तबसEम )यसको पूण  
�भावलाई बुsन सOदनैौ ँ । िम�देशबाट ��थान गनु भ�दा ८० वष  अिघसEम 
इTाएलीह�ले �वत��ता र सEपि-िबना )यस ठाउँमा दास)वको जीवन िजइरहकेा िथए 
। कनान देशमा पगुेपिछ यहोशूले ितनीह�का जाित र घरानाअनुसार भूिभ िवभाजन 
ग1र	दए र ितनीह�ले आHनो उ-रािधकार �ाt गरे । ितनीह�म;ये सबैभ�दा पाको 
उमेरको पु(ष उ? भूिमको मािलक ,�qयो । )यो भूिम ितनीह�को �थायी सEपि- 
,�qयो, जुन )यो घरानाले किहले पिन गुमाउनु पदGनqयो । य	द कुनै मािनस ग1रब भयो 
भने उसले )यो भूिमको केही भाग अथवा सबै बे�न सOqयो तर )यो अ�थायी�पमा मा� 
लागु ,�qयो । पुन�था पनाको वष मा )यो भूिम उ? >ि? अथवा उसको स�तानह�मा 
फकN र आउँqयो । य	द कुनै >ि? अित ग1रब भएर आHनो ऋण चु?ा गन  सकेन भन े
)यसको िनिEत उसले आफैलाई दास ,नको िनिEत मािलकलाई बे�न सOqयो । यहाँ फे1र 
हामीले बुsनुपनN कुरा के हो भने )यो दास)व पिन सधैकँो िनिEत नभएर केही िनि� चत 
समयको लािग मा� लागु ,�qयो । पनु�था पनाको वष मा प� चातापको महान ् 	दन 
आएपिछ )यो >ि? �वत�� ,�qयो र उसले आHनो सबै सEपि- 	फता  पाउँqयो । 

)यो साँ<ै अित सु�दर >व�था िथयो ! अिहले संसारका ग1रब मलुुकह�का 
भूिमहीन कमारा-कमारीह� य�तो िनयम भएको ठाउँमा ब� न पाए कित खुसी ,�थे 
होलान् ! क1रब एक दशकअिघ नेपाल सरकारले अ�को घरमा कमारा-कमारी भएर 
बसेका पि� चमी नेपालका धेरै मािनसह�लाई �वत��ता 	दलायो तर अफसोसको कुरा 
�वत�� भएपिछ ितनीह�को अव�था झन् खराब ,दँैगयो 	कनभन े खानेकुरा उJजाउन 
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ितनीह�को कुन ैजिमन िथएन , (पैया-ँपैसा कमाउन रोजगारीको >व�था पिन िथएन र 
िजिबका चलाउने आधारभूत कुराह� पिन िथएन । तर परमे� वरले 	दनुभएको 
>व�थाअनुसार जब इTाएलका दासह� �वत�� ,�थे, ितनीह�ले भूिम �ाt गथN ता	क 
)यहा ँकाम गरेर ितनीह�ले आHनो प1रवारको लािग खानेकुरा उJजाउन सOथे । 

शबाथह�, चाडह�, शबाथ वष ह� र पनु�था पनाको वष ह� परमे� वरले परुानो 
करारका इTाएलको िनिEत 	दनुभएको >व�थाह� िथए, र ती कुराह� पKन अिन 
अ;ययन गन  गा�ो छैन । तर हामी )योभ�दा अिघ बढेर )यसको अथ  खोoन ुपछ  । ती 
पुन�था पनासEब�धी ऐितहािसक >व�थाह�को मह)व के हो भनी हामीले �� न गनु पछ  
र आजभ�दा क1रब ३५०० वष अिघ घोषणा ग1रएका ती >व�थाह�ले अिहले 
हामीलाई के आि)मक अथ  	द�छ भनी प-ा लगाउन ुपछ  । 

मोशाको समयपिछ इTाएलीह�ले कित लामो समयसEम पुन�था पनाको वष  
पालना गरे भMे कुरा इितहासमा उ:लेख ग1रएको छैन । बाइबलमा हनेN हो भने ग�तीको 
पु�तकभ�दा पिछ )यसको चचा  ग1रएको पाइँदैन । तैपिन बाइबलको कालrम अ;ययन 
गनN हो भन े परम�े वरले िवशेष पुन�था पनाको वष ह� मनाउनुभएको अिन )यसबेला 
मह)वपूण  घटनाह� घटाउनभुएको तqय �कट ,�छ तर यो कुरा इTाएलका 
मािनसह�लाई थाहा छैन । बाइबलको इितहासलाई हनेN हो भने पाँच वटा अित 
मह)वपूण  घटनाह� wा~ै पनु�था पनाको वष ह�मा परेको देिख�छ । (मलैे Bible 
Chronology भMे लेखमा बाइबलका घटनाह�को समय तािलका र )यसको 
कालrमबारे चचा  गरेको छु । )यसैले फे1र )यसलाई यहा ँ दोहोi याइरहन म उिचत 
ठाि�दनँ ।) 

अब हामी ती पाँच महान ्पनु�था पना वष का घटनाह�लाई हनेNछौ ँअिन �वत��ता 
र उ-रािधकारको पनु�था पना, यी दईु मुYय कुराह� कसरी परूा भए भनी हनेNछौ ँ। 

िबगतका पुन�था�पना वष�ह�िबगतका पुन�था�पना वष�ह�िबगतका पुन�था�पना वष�ह�िबगतका पुन�था�पना वष�ह�    

िन�तार चाडको ७ हtापिछ पेि�तकोसको 	दन आउँqयो भMे कुरा मैले बताइसकेको 
छु । )यो 	दन िन�तार चाडको पचासौ ँ 	दनमा पqयx । )य�तै गरी ७ वटा शबाथ 
वष ह�पिछ अथा त् ४९ वष पिछ पुन�था पनाको वष  आउँqयो । )यो ४९औ ँ वष को 
�ायि� चतको 	दनमा सु( ,�qयो र ५०औ ँ वष को �ायि� चतको 	दनमा अ�त ,�qयो । 
परमे� वरले ४९ वष लाई ५० भनी गMु भयो । )यसैगरी उहाँले ४९० वष लाई ५०० अिन 
१९६० लाई २००० भनी गMु,�छ । 


