
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 

यस अध्यायका मूल पदह : उत्पि  १२, यशैया ४८:२०, यशैया ३६:६,९, 
यिमर्या २:१८, उत्पि  १३, उत्पि  १४ र िहॄू ७:१-१०। 

यस अध्यायको मूल सार पद: " िवँ वास ारा अॄाहामले आ ापालन गरे,  र 
जाऊ भनेको ठाउँितर गए,  जनु ठाउँ उ रािधकारको पमा उनले पिछ 
पाउनिेथए, य िप उनी कताितर गइरहेका िथए, त् यो उनलाई थाहा िथएन" (िहॄू 
११:८)।  
   अब हामी उत्पि को पःुतकको मध्य भागमा आइपिुगसकेका छ । 
यस मध्य भागले (उत्पि  १२-२२) परमेँ वरले अॄाहमलाई पिहलोपल्ट 
अर् हाउनभुएको "जाऊ" जसलाई िहॄी भाषामा लेख्लेखा lekhlekha भिनन्छ 
(उत्पि  १२:१)लाई सहॐ ःवीकार गिर उनले आफ्नो पखु्य ली घर वा 
बाबआुमाको घरबःतीबाट याऽा गछर्न।् उनले आफ्नो िवगतको जीवनलाई 
छोड्छन।् अिन परमेँ वरको दोॐो आ ान "जाऊ" वा लेख्लेखा lekhlekha 
(उत्पि  २२:२)को िववरण लेिखएको छ। यसमा उनले भिवंयलाई छोड्नपुन 
हनु्छ (जनु उनको छोरामा हनु्छ)। त्यसको फलःव प, अॄाहम जिहले पिन 
घमेुको घमैु हनुपुरेको िथयो। अथार्त ्उनी याऽा गिररहनपुदार् उनी जिहले पिन 
ूवासी हनुपुरेको िथयो। त्यसकारण, उनलाई यस संसारमा "ूवासी", "िवदेशी" 
वा "पाहनुा" भनेर सम्बोधन गिरन्छ (उत्पि  १७:८ पान्तिरत)। उनको 
ःथायी घर, जिमन यस संसारमा किहल्यै पिन ःथापना गनर् सकेनन।् 
     अॄाहम आफ्ना बाबआुमाको घरबाट िनःकेपिछ हजार  िकलोिमटर 
याऽा गनुर्परेको िथयो। उनको िवगतको जीवन शनु्यतामा पिरणत भएको 
िथयो। पिरिचत ठाउँलाई गमुाएर अपिरिचत ठाउँमा उनले याऽा गनुर्परेको 
िथयो। भिवंय के हो उनले देखेका िथएनन।् परमेँ वरले िनःकेर आउन ुभनेर 
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अॄाहमलाई अर् हाउनभुएको दईु आदेशह को बीचमा उनको िवँ वासको 
याऽाको खाका वा परेखा तयार भएको पाइन्छ। अॄाहमलाई िवँ वःत 
बनाउने परमेँ वरको यो आवाज सनु्दछन,् "नडराऊ" (उत्पि  १५:१)। तीन 
अध्यायह को अध्ययनमा यो परमेँ वरको शब्दलाई मध्यनजर राख्दै अध्ययन 
गिरनेछ। ती तीन अध्यायह  हनु ्६,७ र ८। 
    िवँ वासको अनकुरणीय उदाहरण (उत्पि  १७:६) अॄाहम हो भनेर 
हामीलाई देखाइएको छ। िहॄू धमर्शा ह मा उनी िवँ वासको पु ष भनेर 
सम्बोधन गिरएको छ (नेहिमया ९:७,८)। नयाँ करारमा परुानो करारका 
पाऽह बाट धेरै उल्लेख गिरने नाउँ अॄाहम हो। उनको नाउँ िकन धेरै 
उल्लेख गिरन्छ भ े कुरो यस अध्यायमा हामी हेनछ । 
 

१. अॄाम याऽाको िनिम्त ूःथान  
     परमेँ वरले अॄाहमलाई उनको पखु ली घरबार, देश र पिरवारबाट 
िनःकेर आऊ भनेर िकन भ भुयो? अॄाहमले परमेँ वरको बोलाहतलाई कसरी 
माने? हेन ुर्होस,् उत्पि  १२:१-९ "१ परमूभलेु अॄामलाई भन् नभुयो, “ितॆो देश 
र ितॆा कुटुम् ब तथा ितॆा िपताका घरबाट िनः केर जनु देश म ितमीलाई 
देखाउँछु त् यहाँ जाऊ। २ “म ितमीबाट एउटा ठूलो जाित खड़ा गनछु,  र 
ितमीलाई आिशष ् िदनेछु। म ितॆो नाउँ ूिस  गराउनेछु,  र ितमी आिशष ्को 
मूल हनेुछौ। ३ ितमीलाई आिशष ् िदनेह लाई म आिशष ् िदनेछु,  र ितमीलाई 
सराप िदनेह लाई सराप िदनेछु। ितमी ारा नै पथृ् वीका सबै कुलले आिशष ् 
पाउनछेन ्।”   ४ यसैकारण परमूभलेु भन् नभुएबमोिजम अॄाम गइहाले,  र लोत 
पिन ितनीसँग गए। हारानबाट िनः केर जाँदा अॄाम पचह र वषर्का िथए। ५ 
अॄाम,  ितनकी पत् नी साराई र ितनका भितजा लोत र ितनीह ले जम् मा गरेका 
सबै धन-सम् पि  र हारानमा ूाप् त गरेका मािनसह लाई िलएर कनान देशमा 
जानलाई िनः के, अिन त् यहाँ पगेु। ६ अॄाम त् यस देशबाट भएर शकेममा भएको 
मोरेका फलाँटको ख भएको ठाउँसम् म पगेु। त् यस बेला त् यस ठाउँमा 
कनानीह  बः थे। ७ परमूभ ुअॄामकहाँ देखा पनुर्भयो, र ितनलाई भन् नभुयो, “म 
ितॆा सन् तानलाई यो देश िदनेछु।” यसैले ितनीकहा ँ देखा पनुर्भएको परमूभकुो 
िनिम् त ितनले त् यहाँ एउटा वेदी बनाए। ८ त् यहाँबाट ितनी िहँड़ेर बेथेलको 
पूवर्पि  भएको पहाड़मा सरे, र बेथेललाई पिँ चम र ऐ सहरलाई पूवर्पि  पारेर 
आफ् नो पाल टाँगे। ितनले परमूभकुो िनिम् त एउटा वेदी बनाएर परमूभकुा 
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नाउँको पकुारा गरे। ९ अिन अॄाम अझै याऽा गद नेगेव भिनने दिक्षण देशितर 
गए।" 
     परमेँ वरले व्यिक्तव्यिक्तसँग अिन्तम कुरा गन व्यिक्त नोहा िथए। 
अ ह सँग पिन उहालेँ कुरा गनुर्भयो होला। तर, जलूलयपिछ अिन्तम पटक 
परमेँ वरले कुरा गनुर्भएको व्यिक्त नोहा नै िथए। आफ्नो करार सबै जीव वा 
ूाणीसँग ःथापना गनछु भनेर परमेँ वरले मोशालाई िवँ वःत पानुर्भएको िथयो 
(उत्पि  ९:१५-१७)। िवँ वलाई ध्वःत पानगिर अक  जलूलय फेिर किहल्यै 
हनेुछैन भनेर परमेँ वरले बाचा बाँध्नभुएको िथयो। अब, त्यही बाचासँग 
सम्बन्ध जोड्नभुएर परमेँ वरले अॄामलाई नया ँ बोिलबोल्नहुनु्छ: िवँ वमा 
भएका सारा रा ह  अॄाम ारा आिशष पाउनेछन।् 
    यो भिवंयवाणीलाई पूरा गनर् अॄामले िवगत वा आफ्ना देश तथा 
घरवारलाई छोड्न ुपरेको िथयो। अॄामले िचनेका साथीभाइह , आफन्तह , 
पिरवार, देश र मान  आफ्नै शरीरको टुबा नै उसले छोड्छ। उनले पखु ली 
सम्पि को दावी पिन छोड्छ। आफ्नो घरबार छोड्ने अॄामको जोश जाँगर 
कहाँबाट आयो त? त्यो परमेँ वरको आ ान "जाऊ" भनेर सात पल्ट त्यही 
सन्दभर्मा गनुर्भएकोबाट आएको िथयो। अॄामले आफ्नो देश "कल् दीह को 
ऊरलाई" (उत्पि  ११:३१) पिहले छोड्न ुपरेको िथयो। यो देश बेिबलोनीय 
भिूम िथयो (यशैया १३:१९)। "बेिबलोनबाट िनःकेर आउन"ु भ े आ ान, 
बाइबलका अगमवक्ता वा परमेँ वरका जनह को लामो इितहासको एक पक्ष 
हो (यशैया ४८:२०, ूकाश १८:४)। अॄामले आफ्नो पिरवार पिन छोड्न ु
भनेको चानचनु मािमला होइन। उनको पखु ली सम्पि माऽ होइन, उनले 
िसकेमा िशक्षा, ान र समाजमा भएको उनको ूभाव पिन त्याग्नपुरेको िथयो। 
बेिबलोनबाट उनी िनःकन ुभनेको केवल उनी हकुका वातावरण र पिरवारबाट 
अलग हनुमुाऽ िथएन। अॄामले आफूलाई नै छोड्नपुरेको िथयो। बेिबलोन 
सभ्यतामा रमाएका सबै परम्परा, इितहास, संःकार, संःकृित र यश अथार्त ्
गौरबलाई उनले चतक् कै छोड्नपुरेका िथयो। 
    कःतो अचम्म! ती सबै थोक उनले छोड्नपुन मूख्य लआय नै 
परमेँ वरले "देखाउन ु हनेुमाऽ" भिूममा जान ु िथयो (उनले त्यो देशमा जग्गा 
जिमन जोडेर, घरबार िनमार्ण गरेर त्यो देशको राजा वा सवसवार् हनेु भनेर 
परमेँ वरले उनलाई ूित ा गनुर्भएको िथएन तर केवल "देखाउनेमाऽै रे!"-
अनवुादकको ूितिबया) फेिर,यही लवज इसहाकलाई बिल चढाउने सन्दभर्मा 
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ूयोग गिरने िथयो (उत्पि  २२:२)। इसहाकलाई बिल चढाउने मोिरयाको 
पहाडमा ःथापना हनेु य शलेमको मिन्दर (२ इितहास ३:१)ितर लिक्षत गिर 
परमेँ वरले बोल्नभुएको िथयो। परमेँ वरको ूित ा केवल भौितक घरमाऽ 
नभएर सारा संसारलाई उपलब्ध गराउने मिुक्तको पिन िथयो। यो अवधारणाको 
ूित ा परमेँ वरले उत्पि  १२:२,३मा फेिर दोहोर् याउँदै आफ्नो ूितव ता 
जनाउनभुएको िथयो। यस अंशमा िबयापद barakh बाराख "आिशष" पाँच 
पल्ट देखा परेको छ। िवँ वव्यापी आिशषको ूिबया अॄामको सन्तानबाट 
पिरचालन हनेु भिनएको छ (उत्पि  २२:१८, उत्पि  २६:४, उत्पि  
२८:१४)। "सन्तान" भ े शब्द त्यस पदमा िदइएको छ। त्यो,आिखरमा 
आएर येशू भी मा पूरा हनेुवाला िथयो (ूिेरत ३:२५)। 
     परमेँ वरले तपाईँलाई के त्याग भ भुएको होला; वा परमेँ वरको 
आ ानलाई आत्मसात ्गनर् तपाईँले आफ्नो जीवनको के भाग त्याग्नपुछर् होला? 
 

२. िमौ देशमा पिरक्षा 
      परमेँ वरले ूित ा गनुर्भएको देश अॄामले िकन छोड्नपुरेको होला? 
अॄामको तलुनामा राजा फारोको व्यवहार कःतो िथयो? हेन ुर्होस ् उत्पि  
१२:१०-२० "१० अिन त् यस देशमा अिनकाल पर् यो। अिनकाल तीो भएको 
हनुाले अॄाम िमौदेशमा ूवास गनर्लाई गए। ११ ितनी िमौमा पः नै लाग् दा 
ितनले आफ् नी पत् नी साराईलाई भने, “हेर,  ितमी हेनर्मा सनु् दरी ौ भन् ने मलाई 
थाहा छ। १२ जब िमौीह ले ितमीलाई देख् छन ्,  ‘यो त त् यसकी पत् नी रिहछ’ 
भन् नेछन ्। र मलाई मारेर ितमीलाई चािहँ जीिवत राख् नेछन ्। १३ ‘म ितनकी 
बिहनी हुँ’ भनी ितमीले भिनदेऊ, र ितॆो कारण मलाई भलो हनेुछ, र ितॆ ैकारण 
मेरो ज् यान जोिगनेछ।”    १४ जब अॄाम िमौमा पसे तब िमौीह ले त् यस 
ः ऽीलाई अत् यन् त सनु् दरी रिहछन ् भनी देखे। १५ अिन फारोका अिधकारीह ले 
ितनलाई देखेर फारोकहाँ ितनको तारीफ गरे, र ितनलाई फारोको महलमा लगे। 
१६ ितनको खाितर फारोले अॄामसँग राॆो व् यवहार गरे,  र अॄामलाई भेड़ा, 
गाईबः त,ु कमारा-कमारी, गधा र ऊँटह  िदए। १७ तर परमूभलेु अॄामकी 
पत् नी साराईको कारणले फारो र उनको पिरवारमािथ भयानक िवपि ह  
पठाउनभुयो। १८ यसकारण फारोले अॄामलाई बोलाएर भने, “यो ितमीले मलाई 
के गर् यौ? ितनी ितॆी पत् नी हनु ् भनेर ितमीले मलाई िकन भनेनौ? १९ ‘ितनी मेरी 
बिहनी हनु ्,’ भनेर ितमीले िकन भन् यौ? यसैले मैले ितनलाई मेरी पत् नी तलु् याउन 
लगेको हुँ। अब हेर, ितॆी पत् नी यही ँिछन ्। ितनलाई िलएर जाऊ।” २० अिन 
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फारोले आफ् ना मािनसह लाई ितनको िवषयमा हकुुम गरे,  र ितनीह ले 
अॄामलाई ितनकी पत् नी र ितनीसँग भएका सबै थोकह समेत पठाइिदए।" 
    परमेँ वरले ूित ा गनुर्भएको देश रे, त्यहाँ आउन ु िबितक् कै त्यो 
देशमा अिनकाल पो पर् यो (उत्पि  १२:१०) तर, आफ्नो देशमा फकर 
नगइकन िबदेशमा पो शरण िलन अॄाम पगु्नपुर् यो! कनानमा अिनकाल लाग्दा 
त्यहाँका मािनसह  िमौ देशमा जानपुन िववरण इिजप्ट वा िमौ देशको 
इितहासका पानाह ले बताउँदछन।् मध्य राज्य वा िमौ (ई.पू. २०६०-
१७००) यगुमा िमौ देशमा मेरक्यर फारो राजाले एउटा िशक्षानीित अपनाएर 
िलिप लेखेका िथए। त्यसमा उनले कनानबाट आएका मािनसह  "द:ुिखत र 
कहालीलाग्दो एिशयािटक" (एम ु aamu) र "दयनीय, िबचरा मािनसह  जो 
पानीको अभाव भएको ठाउँबाट आएकाह  र खानाको अभावमा एकै ठाँउमा 
बसोबास नगिर घिुमरहने घमुन्ते िथए" भनेर लेखेका छन।्"-िमिरयम िलखिथम, 
आिन्सएन्ट इिजिप्सएन िलटरेचर, ठेली १: द ओल्ड एण्ड िमिडल िक डमस ्
(बक्लीर्, क्यािलफोिनर्या, यिुनभिसर्टी ूसे, १९७३), प.ृ १०३,१०४बाट 
पान्तिरत।  

     परमेँ वरले ूित ा गनुर्भएको देशमा आफूह ले अपेक्षा गरेको अनसुार 
फिकर् न जान नपाउँदा होस ् वा अ  कारणले होस ् पौरािणक इॐाएलीह को 
िनिम्त िमौ देशमा जाने चाहना जिहले पिन भइरहेको पाइन्छ (गन्ती १४:३, 
यिमर्या २:१८)। िमौ देशले ितनीह लाई जिहले पिन आकिषर्त पािररहेको 
इॐाएलीह को इितहासले बताउँदछ। बाइबलको अथर्मा िमौ देश भनेको 
परमेश ् वरलाईभन्दा मािनसले मािनसमािथ भरोसा राख् ने थलोको ूितक हो (२ 
राजा १८:२१, यशैया ३६:६,९)। िमौ देशमा पानीको अभाव िथए। त्यहाँ 
िदन िदनै ूसःतमाऽामा पानी पाइन्थ्यो। त्यसकारण, पानीको िनिम्त िवँ वासको 
आवँयकता िथएन। िमौ देशको उबर्रा जिमनको ँय इॐाएलीह को 
िदमागमा जिहले पिन िथयो। कनान देशमा अिनकाल परेकोले  िमौ देशमा 
जान अॄामले उिचत ठानेका िथए। तर, अॄामलाई कनान देशमै राहत िदने 
ूित ा उनले केही समयको िनिम्त भलेू। 
    अब ऊरबाट िवँ वाससाथ िनःकेकाको िवपिरत अॄाम, अक अॄाम 
भएर िमौमा पगेु। परमेँ वरकै आवाजमा भरोसा र िवँ वास राखेर ऊर वा 
आफ्नो पखु ली घर छोडेकोले उनलाई िवँ वासको लौह पु ष भिनएको िथयो; 
अिहले उनको आफ्नै इच्छाले परमेँ वरसँग ूाथर्ना नै नगिर उनलाई ूित ा 
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गिरएको भिूम छोड्छन।् पिहला, अॄामले परमेँ वरमािथ भरोसा राख् न ुपरेको 
िथयो; अब, उनी आफ्नै अनभुवमा भर पछर्न,् आफ्नै सोचिवचारलाई पिरचालन 
गनर् आफूलाई लगाउँछन,् साथै उनी नैितकिविहन राजिनित  र आफ्ने 
िनणर्यमािथ भरोसा राख् ने व्यिक्तको पमा आफूलाई ूःततु गछर्न।् 
"िमौदेशमा रहेको समयमा, मानिवय कमजोर र परमेँ वरमा पिरपक् व वा िस  
िवँ वासको कमीबाट आफू ःवतन्ऽ नभएको अॄाहमले ूमािणत गदर्छन।् सारा 
उनकी ौीमती हनु ्भ े तथ्यलाई उनले लकुाउँछन।् त्यस िबयाले उनीमािथ 
परमेँ वरले गनुर्हनेु हेरचाहको ूित ालाई लत्याएको देिखन्छ। उनीमा हनुपुन 
महान ् िवँ वास र साहस ूायजसो कमी भएको उनको जीवनको ूतआय 
उदाहरणले देखाउँदछ।"-एलेन जी ाइट, पािशयाकर्  एण्ड ूोफेटस,् प.ृ 
३०बाट पान्तिरत। 
    परमेँ वरको महान ्लौह पु ष पिन किहले किहले गल्ती गद  रहेछ र 
पिन उहाँले उसलाई त्याग्नहुु  भ े ज्वलन्त उदाहरण अॄाहमको कथाले 
हामीलाई बताउँदछ। जब नयाँ करारले अनमुहबाटमाऽ मिुक्त पाइन्छ भनेर 
अॄाहमलाई औलँ्याउँदै चचार् गछर्न,् तब परमेँ वरको अनमुहलेमाऽ उनी 
पिरचालन भएको देखाउँछ। त्यसको अथर् ःप  छ, अॄाहम उनको धमर्कमर् 
आिदले परमेँ वरको िनगाहा पाएको होइन तर परमेँ वरकै अनमुहले उनले 
िनगाहा पाएको िथयो। त्यसरी नै, यिद अनमुह भएन भने हामी पिन अॄाहम 
जःतै आशािबना भ तािररहेका हनेुछ । 
    येशूमा जितसकैु हःती िवँ वासीह  ह  भनेर दावी गरेतापिन कितपय 
समयमा हामी पिन िठक बाटोमा िहँड्न चकु्ने रहेछ भनेर अॄाहमको त्यस 
कथाले हामीलाई कसरी िसकाउँदछ। परमेँ वरको वचनको अव ा गरेर चल्ने 
िनणर्य किहल्यै पिन असल होइन भ  ेकुरामा हामी कसरी सजग हनेु? 
 

३. अॄाम र लोत 
मािनसको चिरऽ कितको मह व रहेछ भनेर उत्पि  १३:१-१८मा 

उल्लेख गरेको कथाले हामीलाई कसरी िसकाउँदछ? हेन ुर्होस,् "१ अॄाम, ितनकी 
पत् नी र ितनीसँग भएका सबै थोक र लोतलाई साथमा िलएर िमौबाट उक् लेर 
नेगेवमा आए। २ पािलने पश,ु सनु र चाँदी भएकाले अॄाम अित धना  िथए। 
३ ितनी नेगेवबाट याऽा गरेर बेथेलको त् यस ठाउँमा आइपगेु जहाँ अिघ सु मा 
बेथेल र ऐको बीचमा ितनको पाल टाँिगएको िथयो, ४ र जहाँ ितनले पिहले वेदी 
बनाएका िथए। त् यहाँ अॄामले परमूभकुा नाउँको पकुारा गरे। ५ अॄामको 
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साथमा लागेका लोतका पिन भेड़ाबाभा र गाईबः तहु का बथान र पालह  
िथए। ६ त् यस जिमनले ितनीह  दवैुलाई सँगै रहेको अवः थामा धान् न सकेन, 
िकनिक ितनीह का भेड़ाबाभा र गाईबः तकुो सम् पि  यित ठूलो िथयो िक 
ितनीह  साथसाथै रहन नसक् ने भए। ७ अॄाम र लोतका गाईबः तकुा 
गोठालाह का बीचमा झगड़ा पिन भयो। त् यस बेला त् यस देशमा कनानी र 
पिरज् जीह  पिन बः थे। ८ यसैकारण अॄामले लोतलाई भने,  “ितॆो र मेरो 
बीचमा र ितॆा र मेरा गोठालाह का बीचमा झगड़ा नहोस ्,  िकनिक हामी त 
नातेदार ह । ९ सारा देश ितॆ ैअिग छ। ितमी मबाट अलग होऊ। ितमी 
देॄेितर गयौ भने म दािहनेितर जानेछु,  अथवा ितमी दािहनेितर गयौ भने म 
देॄेितर जानेछु।”   १० लोतले आफ् ना आखँा उठाएर हेरे, र यदर्नको बसीचािहँ 
परमूभकुो बगचाजः तै, अथवा सोअरितरको िमौदेशजः तै चारैितर ूशः त पानीले 
िभजेको िथयो। (परमूभलेु सदोम र गमोरा सवर्नाश गनर् अिघको कुरो यो हो।) 
११ यसैकारण लोतले यदर्नको जम् मै बसी रोजेर पूवर्ितर लागे। यसरी ियनीह  
छुि ए। १२ अॄामचािहँ कनान देशमा नै बः न लागे। लोतचािहँ बसीका 
सहरह मा वास गरे। ितनले आफ् नो पाल सदोमसम् म सारे। १३ सदोमका 
मािनसह  दुं  ट िथए, र परमूभकुो िव मा सा॑ै पाप गथ।   
   आफू पिहला कहाँ िथयो त्यही ठाउँमा अॄाम फिकर् न्छन।् मान  िमौ 
देशमा उनी आफ्नो बाटो िबराएर केही समयको िनिम्त गएका िथए। 
अॄामसँग परमेँ वरको इितहास फेिर सु  हनु्छ। ूित ा गिरएको देशमा पगेुर 
जहाँ पिहला िमौदेशमा जादँा  रोिकएको िथयो, त्यहीबँाट फेिर अॄामको 
िवँ वासको याऽा सु  हनु्छ। उनी पिहले बेथेलमा आफ्नो पाल टाँग्छ्न 
(उत्पि  १३:३)। यही ठाउँमै उनी पिहलो याऽामा पगेुका िथए (उत्पि  
१२:३-६)। अॄामले पँ चाताप गरेर र फेिर पिहलाजःतै "आफैमा" फिकर् ए: 
अथार्त ्अॄाम, िवँ वासको मािनस। 
    परमेँ वरसँग आफ्नो सम्बन्ध फेिर समुधरु पमा अॄामले ःथापना 
गरेका िथए भ े ूमाण उनको अ ह सँगको व्यवहारले देखाएको िथयो। 
जिमनको ूयोगमा आफ्नो भितजासँग भएको समःया खडा हुँदा त्यसलाई कसरी 
सम्हाले त्यो उनको चिरऽको उल्लेखनीय पक्ष भएको देखाउँदछ। आफ्नो 
भितजा लोत र उनका जमातसँग आफू शािन्तमा रहन चाहेको अॄामले 
देखाएका िथए। शािन्त समक्षदारीको ूःताव लोतसँग अॄामले पिहले 
राख् दछन।् सारा देश वा भिूम देखाएर कहाँ सरेर जाने भ े िनणर्य गनर् 
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लोतलाई अर् हाउँछन (उत्पि  १३:९,१०)। यसमा अॄामले आफू उदारवादी, 
दयाल ुर सदाशयी भएको देखाएका िथए। यसले अॄाम कःतो खालको चिरऽ 
भएको मािनस रहेछ भनेर देखाउँदछ। 
    लोतले हराभरा र एकदम आरामदायी, मनमगु्ध र सिजलैसँग रमाइलो 
तिरकाले खेतीपाती गनर् सक्ने ठाउँ आफ्नो िनिम्त चनेुका िथए, िकनभने 
सोडोमको उपत्यकामा पानी ूसःत िथयो (उत्पि  १३:१०:११)। तर, उनका 
भिवंयका िछमेकीह को दु ता र खराबीको बारेमा उनले चासो राखेनन ्
(उत्पि  १३:१३)। यसले उनी लोभी चिरऽ भएको देखाउँदछ। (उत्पि  
१३:११मा अङ्मजेीमा उल्लेख गिरएको "आफ्नो लािग" भ े शब्द नेपाली 
बाइबलमा उल्लेख गिरएको छैन)। "आफ्नो लािग" भनेर लोतले चनेुको 
वाक्यले जलूलय हनुभुन्दा अिघका मािनसह ले "आफूह को िनिम्त मनपन 
पत् नीह  छाने" भ े कुरोलाई याद िदलाउँछ (उत्पि  ६:२)। 
   लोतको िवपिरत, अॄामले चालेको कदम परमेँ वरमािथ आःथाको 
चाल िथयो। अॄामले कुन भिूममा जाने भनेर चनेुनन;् यो परमेँ वरको 
अनमुहले उनलाई िदइएको िथयो। लोतको िबपिरत, परमेँ वरले नै आदेश 
िदनभुएको देशमा उनी आखँा राखेका िथए (उत्पि  १३:१४)। जब आफ्नो 
भितजा लोतसँग छुि ए, तब परमेँ वर फेिर अॄामसँग बोल्नहुनु्छ (उत्पि  
१३:१४)। ऊरबाट िनःकेर आउन परमेँ वरले बोल्नभुएपिछ पिहलोपल्ट उहा ँ
बोल्नभुएको लेखा रािखएको छ। यस मािमलामा यसरी लेिखएको छ, "१४ 
लोत ितनीबाट अलग भएपिछ परमूभलेु अॄामलाई भन् नभुयो, “अब ितॆा आखँा 
उठाएर ितमी भएको ठाउँबाट उ र,  दिक्षण,  पूवर् र पिँ चमितर हेर ्। १५ 
ितमीले देखेका सबै ठाउँ म ितमीलाई र ितॆा सन् तानलाई सधको िनिम् त 
िदनेछु। १६ म ितॆा सन् तानलाई पथृ् वीको धूलोसरह बढ़ाउनेछु, यहाँसम् म िक 
कसैले धूलो गन् न सक् छ भने ितॆा सन् तान पिन गन् न सक् नेछ। १७ उ  , 
देशको चारैितर जा,  िकनिक म त् यो ितमीलाई िदनेछु।”  १८ तब अॄामले 
आफ् ना पाल सारे, र हेॄोनमा भएका मॆकेा फलाँटका खह मा आए। त् यहाँ 
आएर ितनी त् यही ँबसोबास गनर् लागे। त् यहाँ परमूभकुो िनम ्ित ितनले एउटा 
वेदी बनाए" (उत्पि  १३:१४-१८ पान्तिरत)। अिन, परमेँ वरले त्यस 
भिूममा "िहँड" भनेर अर् हाउनहुनु्छ। उनी कितसम्म िहँड्न सक्छ त्यितसम्म 
त्यो ठाउँ उनलाई िदने भनेर परमेँ वरले छु ाउनभुएको िथयो। "उठ, भिूमको 
लम्बाइ र चौडाइमा िहँड, म यो ितमीलाई िदनेछु" (उत्पि  १३:१७- अङ्मजेी 
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अनवुादह मा "लम्बाइ र चौडाइ" भनेर लेिखएको नेपाली बाइबल सोसाइटीको 
अनवुादमा उल्लेख गिरएको छैन- अनवुादक)। (सैतानले संसारलाई आफ्नो 
भनेर दावी गरेतापिन पथृ्वीचािहँ परमेँ वरकै हो भनेर उहाँले दावी गनर् 
छोड्नभुएको छैन-अनवुादक)। 
    फेिर, परमेँ वरले अॄामलाई के िदनहुनेु हो सो ःप  छ। यो उहाँको 
उपहार िथयो, अनमुहको उपहार िथयो, जनु िवँ वास ारा अिधकार ूयोग 
गनुर्पदर्थ्यो। फेिर त्यःतो खालको िवँ वास हो, जसले परमेँ वरको आ ालाई 
पालन गनुर्पदर्थ्यो। परमेँ वरले "चारैितर भिूममा िहँड" भनेर अर् हाउनहुुँदा उनी 
िहँड्नपुरेको िथयो। अॄामलाई जे िदइने ूित ा गिरएको िथयो, त्यो उनको 
कामले होइन तर परमेँ वरकै कामले उनलाई उपलब्ध गराइएको िथयो 
(उत्पि  १३:१४-१७)। 

अ ह  हामीूित दयाल,ु उदारवादी र संवेदनशील नहोला, तर हामी 
परमेँ वरका जनह  भएको हैिशयतले ितनीह ूित हामी कसरी उदारवादी, 
दयाल,ु संवेदनशील हनेु? (हामी परमेँ वरसँग कसरी िहँिडरहेका छ  भनेर 
देखाउन अ ह ले हामीूित कःतो व्यवहार गछर्ले होइन ब  अ ह ूित 
कःतो व्यवहार हामी गछ  भनेर देखाइरहेका हनु्छ -अनवुादक)। 
 

४. बाबेलको गठन्धन  
     परमेँ वरले अॄामलाई ूित ा गिरएको भिूम उपहारःव प पाएको 
लग ै अॄाहमले यु को सामना गनुर्पर् यो। त्यस यु को उल्लेखनीय पक्ष के 
हो? यसले अॄामको बारेमा हामीलाई के िसकाउँदछ? हेन ुर्होस,् उत्पि  १४:१-
१७ "१ यसै समयमा िशनारका राजा अॆापेल,  एल् लासारका राजा अय क र 
एलामका राजा कदोलार्ओमेर तथा गोयीमका राजा ितदालले २ सदोमका राजा 
बेरा, गमोराका राजा िबशार्, अदमाका राजा िशनाब, सबोयीमका राजा शेमेबेर र 
बेलाका (अथार्त ् सोअरका) राजाका िव मा यु  गरे। ३ ितनीह  सबै िस ीम, 
अथार्त ् खारा समिुको बसीमा जम् मा भए। ४ बा॑ वषर्सम् म त ितनीह  
कदोलार्ओमेरको अधीनमा बसेका िथए। तर ते॑  वषर्मा ितनीह ले िविोह गरे। 
५ चौध  वषर्मा कदोलार्ओमेर र उनका िमऽ राजाह  आएर अः तेरोत-कणममा 
रपाईह लाई,  हाममा जूजीह लाई,  शावेिकयार्तैममा एमीह लाई,  ६ तथा 
होरीह लाई सेइरको पहाड़ी देशमा म भिूमनेर भएको एल-पारानसम् म अधीन 
गराए। ७ त् यसपिछ उनीह  फकर एन-िमशपातमा (अथार्त ् कादेशमा)आएर 
अमालेकीह को जम् मै देशलाई र हासेसोन-तामारमा बः ने एमोरीह लाई पिन 
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अधीन गराए।  ८ तब सदोम,  गमोरा,  अदमा,  सबोयीम र बेलाका (अथार्त ् 
सोअरका) राजाह  िनः केर िस ीमको बसीमा उनीह िसत यु  गनर्लाई मोचार् 
बाँधेर जम् मा भए। ९ एलामका राजा कदोलार्ओमेर,  गोयीमका राजा ितदाल, 
िशनारका राजा अॆापेल,  एल् लासारका राजा अय किसत,  यी पाँच राजाह का 
िव मा चार राजाह । १० िस ीमको बसीचािहँ अलकऽाको धापले भिरएको 
िथयो। र सदोम र गमोराका राजाह  भाग् दाभाग् दै ितनीह का कोही मािनसह  
त् यही ँजािकए। बाँकी मािनसह चािहँ पहाड़ितर भागे। ११ ती चार राजाह ले 
सदोम र गमोराका जम् मै मालसामान र खानेकुरा िलएर आफ् नो बाटो लागे। 
१२ उनीह ले सदोममा बसेका अॄामका भितजा लोतलाई पिन ितनका सबै 
मालसामानसमेत िलएर गए। १३ उम् केर भागेको एक जनाले आएर िहॄू 
अॄामलाई यो कुरा बताइिदयो। ितनी एँ कोल र आनेरको भाइ एमोरीको 
मॆकेा फलाँटका खह नेर बसेका िथए। ितनीह  अॄामिसत िमऽभावमा 
िथए। १४ अॄामले आफ् ना नातेदारलाई कैद गरेर लगेको कुरा सनेुर आफ् नो 
घरमा जन् मेर तालीम पाएका तीन सय अठा॑ दासह लाई साथमा िलएर 
उनीह लाई दानसम् मै खेदेर गए। १५ ितनले शऽहु मािथ आबमण गनर् राती 
आफ् ना दासह का बीचमा दल-दल बनाए र उनीह लाई पराः त गरे,  र 
दमः कसको उ रतफर् को होबासम् मै उनीह लाई खेदे। १६ ितनले सबै 
मालसामान र ितनका नातेदार लोतलाई र ितनका धन-सम् पि ,  ः ऽीह  र 
मािनसह लाई समेत फकार्एर ल् याए। १७ कदोलार्ओमेर र ितनका िमऽ 
राजाह लाई िजतेर फकर् न्दा शावेको उपत् यका,  अथार्त ् राजाको उपत् यकामा 
सदोमका राजा ितनलाई भेट गनर् आए।" 
     बाइबलको इितहासमा उल्लेख गिरएका यु ह मा यो पिहलो यु  
िथयो (उत्पि  १४:२)। मेसोपाटािमया र पिसर्याका राजाह  गठबन्धन गरेर 
चार वटा सैिनक जत्थाह  तयार पारेका िथए। ितनीह  सोडोम र गोमोराह 
समेत गरेर पाँच कनानी राज्यका सेिनकह को िब मा यु  गरेका िथए 
(उत्पि  १४:८)। यस िववरणले त्यस क्षेऽमा ठूलो न्  भएको िथयो भनेर 
देखाउँछ (उत्पि  १४:९)। त्यसबेला सैिनकह लाई पिरचालन गनुर्पन मूख्य 
कारण िथयो िक कनानका राजाह ले बेिबलोन राजा कदोलार्ओमेरको िव मा 
खडा भएका िथए (उत्पि  १४:४,५)। यो ःथानीय ऐितहािसक न्  भएतापिन 
त्यसबेलाको िहसाबले यो "िवँ वव्यापी" यु  िथयो। परमेँ वरले अॄामलाई 
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ूित ा गिरएको देश िदनभुएको लग ै यो यु  हुँदा यसको िवशेष गरेर 
आित्मक वा अध्याित्मक अथर् भएको हामी पाउँछ । 
    कनान देशमा बािसन्दाह  सिम्मिलत भएको यु ले यो देखाउँछ िक 
कनानी भिूम कःतो आिधपत्यमा हनेु भ े िवषयमा िथयो। यथाथर्मा अॄाम नै 
त्यस भिूमको सही ःवामी िथयो, िकनभने पथृ्वीको सिृ कतार्ले त्यस भिूमलाई 
अॄामलाई उपहारःव प िदनभुएको िथयो। साँच्चै भन  भने, त्यस भिूमको 
अिधकारको लािग अॄामको ठूलो चासो हनुपुदर्थ्यो। तर, जब त्यहाँ गठबन्धन 
र यु  भयो सु मा अॄामको बल त्यसबाट बािहर िथए। 
    त्यस क्षेऽमा भएको यु मा अॄाम ततःथ िथए। त्यस यु मा अॄाम 
अलग बसेका वा कनानी देशका राजाह सँग गठबन्धमा पनर् उनले चासो 
नदेखाएको िवशेष कारण छ। परमेँ वरले िदनहुनेु ूित ाको देश कुनै सैन्यबल 
वा राजिन ह ले चाल्ने कुतनीितको रणनीित वा वौि क क्षमतालाई पिरचालन 
गरेर उपलब्ध हनेु िथएन। आफ्नो भितजाको सरुक्षाको िनिम्तमाऽ अॄामले 
त्यस यु मा हःतक्षेप गरेका िथए।  अॄाहमले छापमासशैली उपयोग गरेर 
बन्दक बनाइराखेको लोटलाई छुटाएका िथए। उनको साथमा सोडोमको 
राजालाई पिन अॄाहमले उ ार गरेका िथए। त्यस क्षेऽमा भएको यु को 
दौरानमा लोत र पिरवारलाई यु बन्दी बनाएका िथए (उत्पि  १४:१२,१३)। 
    "माॆकेो खको झाडीमा शािन्तसँग बिसरहेको अॄाहमले यु बाट 
बचेर भागेको एक जनाले उनको भाइ लोतको गितको बारेमा सनुाएको िथयो। 
लोतले आफूले मनपन उपत्यका रोजेकोले उनीूित अॄामको कुनै िरसइिब वा 
डाहा िथएन। लोत अॄाहमूित आभािरत िथएन तर पिन उनको कृतइनतालाई 
अॄाहमले मनमा खेलाएर राखेनन।् आफ्नो भितजाूित अॄाहमको ःनेह िथयो। 
जब उनलाई बन्धक बनाए भनेर अॄाहमले सनेु तब  उनलाई छुटाउन िनणर्य 
गरे। परमेँ वरसँग पिहले सरसल्लाह मागेर अॄाहम यु को िनिम्त तयारी 
गरे।"-एलेन जी ाइट, पािशयाकर्  एण्ड ूोफेटस,् प.ृ १३५बाट पान्तिरत। 
    यु का सबै मोचार्सँग अॄाम यु  गदनन।् अचानक, िछटो र राती नै 
आफ्नो कमान्डो वा यवुाशिक्तह लाई पिरचालन गरेर लोतलाई बन्धक 
बनाएको ठाउँमामाऽै अॄामले आबमण गरेका िथए। सोडोमको राजासिहत 
अॄामले लोतलाई उ ार गरे। परमेँ वरको बफादारी र आःथावान मािनसले 
ठूलो साहस देखाए, र आपतकािलन पिरिःथितमा त्यसको सामना गनर् आफ्नो 
आत्मबल र आफ्नो मातहतमा भएका मािनसह लाई िनडर बनाइ राखेका 
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िथए। त्यसले गदार् त्यस क्षेऽमा उनको ूभाव बढेको िथयो। उनले सेवा 
गरेका परमेँ वरको बारेमा केही कुराह  त्यस क्षेऽका मािनसह ले िसक्ने 
अवसर पाएका िथए र अॄाम कःतो खालको व्यिक्त भनेर पिन ितनीह ले 
जानकारी पाएका िथए। 
    तपाईँको दैिनक जीवनमा तपाईँले कःतो खालको ूभाव पािररहनभुएको 
छ? तपाईँको व्यवहार वा आचरण र जीवनशैलीले मािनसह लाई कःतो 
खालको सन्देश तपाईँले िदइरहनभुएको छ? 
 

५. मेल्कीसेदेकलाई िदएको दशांश  
     परमेँ वरको उपासक अॄाहमले आफ्नो दशांश चढाएका  पजुारी 
मेिल्कसेडेक को हनु?् किहँ देखा नपरेका त्यस व्यक्त अचानक देखापरेकोलाई 
अॄामले आफ्नो दशांस िकन िदए? हेन ुर्होस ् देहायका पदह : "१८ अिन 
शालेमका राजा मल् कीसेदेक रोटी र दाखम  िलएर अॄामकहाँ आए। उनी 
सव च् च परमेँ वरका पूजाहारी िथए। १९ उनले अॄामलाई यसो भनेर आशीवार्द 
िदए,   “ः वगर् र पथृ् वी सिृं ट गनुर्हनेु सव च् च परमेँ वरबाट अॄामलाई आिशष ् 
िमलोस ्। २० सव च् च परमेँ वर धन् यका होऊन ्,  जसले ितॆा शऽहु लाई ितॆा 
हातमा सिुम् पिदनभुयो।” अिन अॄामले उनलाई सबै कुराको दशांश िदए। २१ 
तब सदोमका राजाले अॄामलाई भने,  “मलाई मािनसह  माऽ देऊ,  तर 
धनमालचािहँ ितमी नै राख् नू।” २२ तर अॄामले सदोमका राजालाई भने, “ः वगर् 
र पथृ् वीका परमूभ,ु सव च् च परमेँ वरमा मैले यसरी िकिरया हालेको छु, २३ िक 
एउटा धागो अथवा जु ाको िफ ा वा तपाईंको कुनै पिन थोक म िलनेछैन।ँ 
नऽता ‘मैले अॄामलाई धनी तलु् याए’ँ भनेर तपाईं भन् नहुनेुछ। २४ मसँग हनेु 
मािनसह ले जित खाएका र ितनीह का भागबाहेक म केही िहः सा िलनेछैन।ँ 
आनेर, एँ कोल र मॆलेे चािहँ आफ् ना भागह  िलऊन ्”   (उत्पि  १४:१८-२४) 
र "१ ियनै मल् कीसेदेक शालेमका राजा र सव च् च परमेँ वरका पूजाहारी िथए। 
राजाह लाई पराः त गरेर फकर्ं दा ियनले अॄाहामलाई भेटे, र ितनलाई आशीवार्द 
िदए। २ ियनैलाई अॄाहामले सबै थोकको दशांश छुट् ाइिदए। ियनको 
नाउँको अथर्अनसुार ियनी पिहले धािमर्कताका राजा र त् यसपिछ चािहँ शालेमका 
राजा हनु ्, अथार्त ् शािन् तका राजा। ३ िवनािपता, िवनामाता, िवनावंशावली, जीवनको 
आिद र अन् त् य नभएका, तर परमेँ वरका पऽु ः व प,  ियनी सदाकाल पूजाहारी 
भइरहन् छन ्। ४ अब िवचार गर त,  ियनी कः ता महान ् पु ष िथए,  जसलाई 
अॄाहाम कुलिपताले पिन िवजयमा हािसल गरेका थोकह को दशांश िदए?         
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५पूजाहारी पदमा िनयकु्त भएका लेवी वंशका मािनसह ले आफ् नै 
दाजभुाइह बाट दशांश िलने आ ा व् यवः थाबमोिजम पाएका िथए, य िप ितनीह  
पिन अॄाहामकै सन् तान िथए। ६ तर लेवीका वंशावलीमा नपन ियनै मािनसले 
अॄाहामबाट दशांश िलएका हनु ्,  र ूित ाह  पाउनेलाई नै ियनले आशीवार्द 
िदएका हनु ्। ७ यसमा िववाद गन केही कुरै छैन,  िक सानाले ठूलाबाट 
आशीवार्द पाउँछ। ८ एकाितर मरणशील मािनसह ले दशांश िलन् छन ्, अक ितर 
सदाकाल जीिवत रहन् छन ् भनी घोषणा गिरएका उनै एक जनाले सो िलन् छन ्। 
९ कसैले यो पिन भन् न सक् छ,  िक दशांश पाउने लेवीले पिन अॄाहाम ारा नै 
दशांश िदए। १० िकनभने मल् कीसेदेकले अॄाहामलाई भे  दा लेवी आफ् ना 
िपताको शरीरिभऽै िथए" (िहॄू ७:१-१०)।  
     अचानक देखा परेका रहःयमय मेल्कीसेदेक अनौठो मा ु आवँयक 
छैन। आफूह लाई उ ार गन अॄामलाई ितनीह को उपहार िलन कनानी 
राजाह ले अनरुोध गरेका िथए। ितनीह ले अॄामलाई धन्यवाद िदए पिछ 
ितनीह का उपहारह  महण गरेनन।् परमेँ वरूित आभािरत भएका अॄाम 
आफ्नो धन्यवाद ूकट गनर् आफ्नो दशांश मल्कीसेदेकलाई िदएका िथए। 
    मेल्कीसेदेक सालेम सहरको िथयो। सालेमको अथर् "शािन्त" हो। 
यु को भमूिरमा पिररहेको क्षेऽमा "शािन्त" सन्देश अत्यन्तै उपयकु्त िथयो। 
मेल्कीसेदेकको नाउँमा tsedek ट्सेडेक अथार्त ्"न्याय" जोिडएको छ। उनको 
त्यो नाउँ सोडोमको राजा बेरा ("खराब चाउने") र गोमोरा, िबशार् ("दु  
चाउने")को िबपिरत िथयो (उत्पि  १४:२)। ती ितनीह को बोलाउने नाउँ 
िथयो जसले ितनीह को चिरऽलाई देखाएको हनुसक्छ। 
    अ  कनानी राजाह ले देखाएका िहँसा र दु  चिरऽको िवपिरत 
मेल्कीसेदेक देखापछर्न।् बाइबलमा सबभन्दा पिहले "पजुारी" भ े शब्द यही ँ
देखा परेको छ (उत्पि  १४:१८)। मेल्कीसेदेक "उच्च परमेँ वर"को व्यिक्त 
(उत्पि  १४:२२) भनेर उल्लेख गिरएको छ। अॄामले सेवा गरेको 
परमेँ वरसँग (उत्पि  १४:२२) मेल्कीसेदेकलाई जोड्दा उनी परमेँ वरको 
पजुारी भनेर अॄामले देखेका िथए भ े बझुाउँछ। मेल्कीसेदेक भी सँग 
पिहचान गनर् सिकन्दैन वा उहाँ भी  हनुहुनु्छ भ े ॅममा पनुर्हु । एलेन जी 
ाइटले द एसिडए कमेन्टरी, ठेली १, प ृ१०९२,१०९३मा बताएको अनसुार 
मेल्कीसेदेक त्यसबेलाका मािनसह को बीचमा परमेँ वरको ूितिनिधत्व गन 
व्यिक्त िथए। 
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    हो, मेल्कीसेदेकले पजुारीको पद सम्हालेका िथए। अॄामलाई उनले 
"रोटी र दाखम " जनु ूायजसो अ ुरको ताजा रस (व्यवःथा ७:१३, २ 
इितहास ३१:५) िदन्छन।् यो दशांश िदने सन्दभर्मा फेिर देखा पदर्छ 
(व्यवःथा १४:२३)। त्यस बाहेक, उनले अॄामलाई आिशष िदन्छन ्(उत्पि  
१४:१९)। 
    फेिर त्यसै बखत अॄामले उनलाई सबै थोकको दशांश िदए (उत्पि  
१४:२०)। सारा ःवगर् र पथृ्वीको सिृ कतार् अथार्त ्ःवामी (उत्पि  १४:१९) 
सिृ कतार् परमेँ वरूित आभािरत भएर उनले दशांशभेटी मेल्कीसेदेकलाई 
िदएका िथए। "ःवगर् र पथृ्वी सजृनहुनेु" भ े व्याकांशले सिृ को कथालाई 
याद िदलाउँछ (उत्पि  १:१)। त्यसको अथर् "सबै" भ े पिन बझु्नपुदर्छ। 
परमेँ वरूित आभािरत वा कृत  भएर दशांश िदन्दा परमेँ वर नै सबै थोकको 
मािलक भनेर बझु्न ुआवँयक छ (िहॄू ७:२-६, उत्पि  २८:२२)। यो 
अचम्म मा ु ज री छ िक दशांश िदने भनेको परमेँ वरलाई चढाइने उपहार 
वा भेटी नभइकन परमेँ वरको उपहार हामीलाई िदएको हो, िकनभने उहाँले 
हामीलाई पिहला सबै थोक िदनहुनु्छ। 
    दशांश िदन ु भनेको परमेँ वरूित हाॆो आःथा कितको रहेछ भनेर 
देखाउने अत्यन्तै ूभावकारी ूमाण िकन हो, साथै यसले हाॆो आःथाको िनमार्ण 
गनर् ठूलो सहयोग कसरी गदर्छ? 
 

उपसंहार: 
थप जानकारी: एलेन जी ाइटको लेख "अॄाम कनानमा", पािशयाकर्  एण्ड 
ूोफेटस, प.ृ १३४-१३६। 
    "भी को चचर् सबैको िनिम्त आिशष हनुपुदर्छ। यसका सदःयह  
आिशष पाउनपुछर् र ितनीह ले आफूह ले पाएका आिशषह  अ ह लाई 
बाँड्नपुदर्छ। मािनसह लाई परमेँ वरले आफ्ना छोराछोरीह  बनाउनेमाऽ 
उहाँको लआय होइन, तर, परमेँ वरले िदनभुएका आिशष र आत्म ानह  
संसारले पिन ितनीह बाट उपभोग गनर् सकुन ्भ े उहाँको चाहना हो। जब 
परमेँ वरले अॄाहमलाई रोज्नभुयो उनी केवल उहाँको िवशेष िमऽ हनुको 
लािगमाऽ िथएन, तर सारा रा ह ले उहाँका बहमूुल्य र िवशेष अवसरह को 
उपभोग गराउने माध्यम अॄाहम हनुसकोस ् भ े उहाँको योजना िथयो। 
नैितकताको अन्धकारले घेिररहेको वातावरणमा परमेँ वरको ज्वाला हनु 
अॄाहमलाई चिुनएको िथयो। 
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    "जनुसकैु बेला परमेँ वरले उहाँका छोराछोरीह लाई ज्योित वा 
आत्म ान र सत्यले आिशष िदनहुनु्छ, ती ान ितनीह लेमाऽ थाहा पाएर 
ितनीह ले अनन्त जीवन पाओस ् भ ाको िनिम्तमाऽ िदइएको हुँदेन। तर, 
ितनीह का विरपिररहेकाह ले पिन आित्मक पमा ूज्विलत हनुसकोस ् भ े 
हेतलेु ती ज्योित र सत्य ितनीह लाई िदएको हनु्छ। येशूले भ ुभयो, 
"ितमीह  पथृ्वीका ननु हौ।" ननुको एक मूख्य काम हो िचजलाई सरुिक्षत 
राख् न।ु जब परमेँ वरले आफ्ना भक्तह लाई ननु बनाउनहुनु्छ, त्यो 
ितनीह लाई सरुिक्षत राख् नको िनिम्तमाऽ होइन, तर अ ह लाई सरुिक्षत राख् न 
ितनीह  उहाँको एजेन्ट वा ूितिनिध हनु सकोस ्भ े उहाँको चाहना हनु्छ। 
    "के तपाईँ परमेँ वरको भवनमा जीिवत पत्थर भएर 
चिम्कनहुनु्छ...हामीह को ूत्येक कारोबारमा त्यसले िनयन्ऽण गनर् सिकएन वा 
ूभाव पानर् सकेन भने हामीमा सकली, सच्चा वा पक् का धमर् छैन भनेर 
बझु्नपुदर्छ। हामीह को जीवनको ूत्येक पलपलमा व्यवहािरक ईँ वरीय 
तत्वले बिुनएको हनुपुदर्छ। हामीह का दयह मा परमेँ वरको अनमुहले हाॆो 
चिरऽ र जीवनशैलीमा कायापलट वा आमूल पिरवतर्न गनर् िदन ुअित आवँयक 
छ। आफू धेरै कम हनु ु र येशू धेरै धेरै हनु ु हाॆो जीवनको माग र 
आवँयकता हो।"-एलेन जी ाइट, िरफ्लेिक्ट  बाइःट, प.ृ २०५बाट 
पान्तिरत। 

 

िचन्तनमनन: 
अ. "म ितमीलाई आिशष िदनेछु...ितमी अ ह को िनिम्त आिशष हनेुछौ" 

(उत्पि  १२:२ पान्तिरत) भनेर अॄाहमले पाएको आिशषको 
सन्दभर्मा हामीले आिशष पाउन ु भनेको के हो? जनु परमेँ वरलाई 
अॄामले आराधना गरे त्यही परमेँ वरलाई आराधना गन हामीले 
अ ह को िनिम्त हामी आिशष कसरी हनुसक्छ ? 

आ. आफ्नै ौीमतीलाई बिहनी भनेर केही हदमा झटु बोल्न ुअॄामको िकन 
गल्ती िथयो? कुनै सत्य कुरा िकन नहोस ्त्यसलाई बगँ्याएर कुरा गनुर् 
पिन औपचािरक पमा िकन झटैु ठहिरन्छ? 

इ. सोडोमको राजाले अॄामलाई िदन चाहेको उपहारको बारेमा उत्पि  
१४:२१-२३ फेिर पढ्नहुोस।् अॄामले जनु जे बोले त्यो िकन बोले? 
यस कथाबाट हामीले के मह पूणर् पाठ िसक्न सक्छ ? अॄामलाई 
राजाले िदएका उपहारह  िलन ुके उिचतै िथएन र? 
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कथा ६ 

िजउन ह े गद छु 

डेिभद िडयको ड िभक्टोिरया; २९, मोजािम्बक 

  
यवुा अवःथामा नै म आन्गोलामा गाँजा र अ  
लागपुदाथर् बेच ् ने िगरोहको फन्दामा परेको िथए।ँ 
हाॆो िगरोहमा १३ जना िथय । अ ह ले 
लागपुदाथर् बेच्न मैले िकनी िदन्थ। म आफैले त 
लागपुदाथर् ूयोग गिरन।ँ अ  साथीह ले म 
ितनीह भन्दा असल छु भनेर म सोच्थ भनेर 
ितनीह को िदमागमा िथयो। एक िदन िगरोहको 
नाइकले मसँग सामाना गर ् यो। "यिद हामीले 
जःतै गाँजा ितमीले तानेनौ भने हामी सबै िमलेर 

तलाईँ बेसरी चटु्नेछ ," उसले धम्क्यायो। म के ग ँ त? त्यसकारण म पिन 
गाँजा ता  थाल। मैले गाँजा ता  थालेपिछ म अपराधी जीवनको गिहरो 
खाल्डोमा पनर् गए।ँ म केवल लाग ुपदाथर् िक े र बेच्ने िगरोहमामाऽ पिरन,ँ 
कार चोन, पसल लटु्ने र घर फोन काममा पिन सिरक हनु थाल। 
आन्गोलाको राजधानी लवुान्डाको बािहर क्षेऽमा हामीदेिख मािनसह  ऽाहीऽाही 
हनु थालेका िथए। त्यसकारण पिुलस सिबय भयो र छोटो समयमा नै मेरा 
१२ जना साथीह लाई पिुलसले मारे। जसरी तसरी म त्यस पिुलसको 
फन्दाबाट म उम्क। एक जना साथी र म िमलेर नयाँ िगरोहको ःथापना गर। 
अब म लागपुदाथर्को कुलतमामाऽ होइन म िगरोहको अगवुा पिन भए ँ र 
लागपुदाथर् बेचिबखन र अपराधमा धेरै संलघ्न हनु थाल। 

  तर मैले िबताएको जीवनदेिख मलाई गौरब लागेको िथएन। १८० 
जना साथीह लाई पिुलसले मारेको मैले देख। मलाई ४० पल्टभन्दा बेसी 
पिुलसले समातेको िथयो। तीन पल्ट त मलाई अपराधी घोषणा गरेको िथयो। 
जब म तेॐो पल्ट झ्यालखानामा िथए,ँ मैले। पिहलो पल्ट एडभेिन्टःट चचर्को 
बारेमा सनु। चचर्को एक जना सदःयले मलाई बराबर भेट्न आउँथ्यो र 
मलाई बाइबल िसकाउँथ्यो। जब म झ्यालखानाबाट छुट तब म फुफुको 
घरमा बःन गए।ँ त्यहाँ पिन मैले नयाँ िगरोह बनाए।ँ एक िदन हामी पेशोल 
पम्प पसलमा लटु्दै िथय , त्यसबेला ठूलो गल्ती भयो। त्यहाँ सरुक्षा 
गाडर्सँगको मठुभेटमा उसको हत्या भयो। जब म मेरो फुफुको घरमा म िथए ँ
भनेर थाहा पाए तब पिुलसले मलाई मानर् आयो। पिुलसले छापा मारेपिन म 
ितनीह बाट बच। म सिुतरहेको िथए।ँ पिुलसले मलाई यताउती खोजेपिन 
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मलाई भे ाएन। मेरी फुफु डराइन र घरबाट िनःकन ु भनेर 
अर ् हाइन।्त्यसकारण, मेरी आमाको भईुँतलामा सर।  त्यहाँ गनु्डाह  आएको 
मेरी आमालाई मन परेन। उनले मलाई झाँबीकहाँ लग्नभुयो, जसले मलाई 
सहयोग गछुर् भनेर वचन िदएको िथयो। केही समय झाँबीको उपचारले काम 
गनर् थाल्यो। मैले चार मिहनासम्म लागपुदाथर् खाइन ँ र कुनै पिन अपाराधी 
िबयाकलापमा सँलघ्न भइन।ँ मेरी आमा र बाँकी पिरवार मदेिख खशुी िथए। 
तर पाच  मिहनापिछ म फेिर परुानै जीवनमा फक। 

  तब एक िदन एक जना मािनससँग साथी ब  पगु। उसको नाउँ 
िपम्प िथयो। उसको िजउभरी टाटु िथयो। उसको नाउँ र हेराइले गदार् ऊपिन 
म जःतै िगरोह हनुसक्थ्यो। तर ऊ िगरोह जःतो कुरा गरेन र आनीबानी पिन 
िगरोहको जःतो िथए तर ऊ एडभेिन्टःट िथयो। एक िदन िपम्पले मलाई रोमी 
८:१४,१५ बाइबलबाट देखायो जसमा लेिखकएको िथयो, " िकनभने सबै, जो 
परमेश ् वरका आत ् माले डोर ् याइएका हनु ् छन ्, ितनीह  नै परमेश ् वरका सन ् तान 
हनु ्। िकनभने फेिर डरमा पनर्लाई दासत ् वको आत ् मा ितमीह ले पाएका छैनौ, 
तर ितमीह ले धमर्पऽु हनेु आत ् मा पाएका छौ। यसैले जब हामी 
परमेश ् वरलाई “अब ् बा, िपता” भनी पकुाछ ।" जब मैले ती वचनह  सनु तब म 
पिन परमेश ् वरको छोरा हनु चाहनाको सजृना भयो। मैले सोच, "के मेरो िनिम्त 
परमेश ् वरको योजना छ त?" म िपम्पसँग बाइबल अध्ययन गनर् थाल। जब म 
बाइबल अध्ययन गनर् थाल तब मैले परमेश ् वरको बारेमा िसक र उहाँले म 
जःतो अपराधीलाई पन मलाई गनुर्हनु्छ भनेर महससु गर। येशू मेरो िनिम्त 
मनुर्भएको थाहा पाए।ँ "“िकनभने परमेश ् वरले संसारलाई यस ् तो ूमे गनुर्भयो, 
िक उहाँले आफ्  ना एकमाऽ पऽु िदनभुयो, तािक उहाँमािथ िवश ् वास गन कोही 
पिन नाश नहोस ्, तर त ् यसले अनन ् त जीवन पाओस ्।" यूह ा 3:16। 

   मेरो जीवनमा पिरवतर्न आउन थाल्यो। म मनर् चाहेको िनणर्य गर। 
मेरो परुानो जीवन मरेको र येशूमा नयाँ जीवन भएको मैले चाह। मैले 
येशूलाई मेरो दय िदए ँर सन २०१३मा एडभेिन्टःट चचर्मा बप ् ितःमा िलए।ँ 

  आज म परमेश ् वरलाई धन्यवाद िदन्छु। म अिहले मोजािम्बक एडभेिन्टःट 
िवश ् विव ालयमा पाःटरीय िशक्षा हािसल गदछु। 

  मेरा पिरवार, िछमेकी र साथीह ले म एडभेिन्टःट भएकोले घोर 
िवरोध गरे। तर त्यसको पवार्ह मलाई छैन। मेरो जीवनभरी येशूको सेवा गनर् 
चाहन्छु। म दयदेिख नै चाहना र ूाथर्ना गदर्छु िक धेरै मािनसह लाई 
येशूितर म ता सकँु। मेरो पिरवारका सदःयह ले पिन येशूलाई ूमे ग न ्भ े 
म चाहना गछुर्। 
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