
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

यस अध्यायका मूल पदह : उत्पि  २२, िहॄू २२:१७, लेबी १८:२१, यूह ा 
१:१-३, रोमी ५:६-८, उत्पि  २३-२५ र रोमी ४:१-१२। 

यस अध्यायको मूल सार पद: "अॄाहाम िदन धेरै बूढ़ा भइसकेका िथए। उनको 
उमेर धेरै ढिल्कसकेको िथयो। परमूभलेु सबै कुरामा अॄाहामलाई आिशष ् 
िदनभुएको िथयो" (उत्पि  २४:१ पान्तिरत)।  
   आिखरमा परमेँ वरले ूित ा गनुर्भएको अनसुार साराले अॄाहमको 
िनिम्त छोरो पाइन।् त्यसबेला उनको उमेर धेरै धिल्कसकेको वा वयोवृ  
भइसकेको िथयो (उत्पि  २१:२)। उनले आफ्नो बालकको नाउँ इसहाक 
राखेका िथए (उत्पि  २१:१-५)। तर, त्यितकैमा अॄाहमको कथा अन्त 
भएको िथएन। उनको कथाको िनणार्यस क्षण त्यसबेला पगेुको िथयो जब 
उनले आफ्नो छोरोलाई बिल िदन मोिरयाहको पहाडमा लगेका िथए। तर, 
भाग्यवस त्यसबेल इसहाकको बदिलमा भडालाई मािरयो (उत्पि  २२:१३)। 
अॄाहमको सन्तानबाट (उत्पि  २२:१७,१८) रा ह ले आिशष पाउनेछन ्
भ े परमेँ वरको ूितव ता त्यस भडाले देखाएको िथयो। त्यो सन्तान येशू नै 
िथयो (ूिेरत १३:२३)। यसरी अचम्म तिरकाले (कितको िनिम्त त्यो कथाले 
परमेँ वरूितको आःथालाई िवचिलत पिन तलु्याएको छ) मिुक्तको योजनालाई 
त्यस पहाडमा ूकट गिरएको िथयो। 
   इसहाकलाई बिलिदने कथाको जितसकैु गिहरो आित्मक पाठह  
भएतापिन त्यस कथाले अॄाहमको पिरवारलाई झःका िदएको हनुपुदर्छ। अिन 
अॄाहमको िनिम्त उनको भिवंय त्यसबेला ःप  भएको िथएन। मोिरयाको 
पहाडमा इसहाकलाई बिल चढाउने घट्नाको केही समय लग ै साराको मतृ्य ु
हनु्छ (उत्पि  २३), र अब इसहाक आमािविहन भएर एक्लो हनु्छ। 

८ प्रितज्ञा वा परमेशवरको प्रितज्ञा वा परमेशवरको 
वचनवद्धतावचनवद्धता  
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   अिन इसहाको जीवन िठक बाटोमा लागोस ् भनेर अॄाहमले आफ्नै 
सरुमा कदम चाल्छन।् उनले आफ्नो छोरोको िनिम्त रेबेकासँग िववाह गनर् 
बन्दोबःत गदर्छन ् (उत्पि  २४)। उनले दईु छोराह  जन्माउँिछन ् (उत्पि  
२५:२१-२३)। जितसकैु बढुो भएपिन अॄाहमले फेिर केटुराहसँग िबवाह 
गछर्न,् जसबाट धेरै छोराछोरीह  हनु्छन ् (उत्पि  २५:१-६)। यस 
अध्यायमा, हामीले अॄाहको जीवनको अन्त्यको कहानीसम्म हेनछ  (उत्पि  
२५:७-११)। 
 

१. मोिरयाहको पहाड 
उत्पि  २२:१-१२ र िहॄू ११:१७ पढ्नहुोस।् िबचरा बढुो अॄाहमले 

सामना गनुर् परेको यो भारी पिरक्षा के िथयो? त्यस अचम्म तथा चिकत पान 
घट्नाबाट के आित्मक पाठह  हामी िसक्न सक्छ ? हेन ुर्होस,् "१ केही 
समयपिछ परमेँ वरले अॄाहामको ठूलो जाँच गनुर्भयो, र ितनलाई भन् नभुयो,  “हे 
अॄाहाम।”  ितनले भने, “म यही ँछु।”   २ उहाँले भन् नभुयो, “ितॆो छोरो, अथार्त ् 
ितमीले माया गरेको ितॆो एउटै छोरो इसहाकलाई िलएर मोरीयाहको देशमा गई 
मैले ितमीलाई देखाएको डाँड़ामा त् यसलाई होमबिल गर ्।”   ३ अॄाहाम िबहानै 
उठेर गधामा काठी कसे,  र आफ् ना कमाराह मध् येका दईु जना र छोरो 
इसहाकलाई साथमा िलए, र होमबिलको िनिम् त दाउरा िचरेर परमेँ वरले ितनलाई 
भन् नभुएको त् यस ठाउँमा िहँड़े। ४ तेॐो िदन अॄाहामले हेदार् टाढ़ामा त् यो ठाउँ 
देखे। ५ तब अॄाहामले आफ् ना कमाराह लाई भने,  “ितमीह  यही ँगधासँग 
बस। म र यो केटो ऊ परसम् म गएर पूजा गरी ितमीह कहा ँ फकर 
आउनेछ ।”  ६ अॄाहामले होमबिलको दाउरा उठाएर आफ् नो छोरो इसहाकलाई 
बोकाए, र आगो र छुरी आफ् नो हातमा िलए। यसरी ती दवैु जना सँगसँगै गए। 
७ इसहाकले आफ् ना िपता अॄाहामलाई भने, “बबुा।” ितनले भने, “के हो, बाब?ु” 
त् यसले भन् यो, “यी आगो र दाउरा त छन ्, तर होमबिलको थमुाचािहँ खोइ?”   ८ 
अॄाहामले भने, “बाब,ु परमेँ वरले नै होमबिलको िनिम् त थमुा जटुाइिदनहुनेुछ।” 
अिन ती दवैु सँगसँगै गए। ९ परमेँ वरले ितनलाई भन् नभुएको ठाउँमा पगेुपिछ 
अॄाहामले त् यहाँ एउटा वेदी बनाएर दाउरा तह लाएर राखे। त् यसपिछ ितनले 
आफ् नो छोरो इसहाकलाई बाँधेर वेदीमा दाउरामािथ राखे। १० तब अॄाहामले 
आफ् नो छोरालाई बिल गनर् छुरी उठाए। ११ तर परमूभकुा एउटा दूतले 
ः वगर्बाट ितनलाई हपारेर भने, “ए अॄाहाम, अॄाहाम!” ितनले भने, “हजरु।”  १२ 
उनले भने,  ‘ितॆो हात त् यस केटामािथ नउठाऊ, र त् यसलाई केही नगर ्। अब 

११३



मैले थाहा पाए ँ ितमी परमेँ वरसँग डराउँदोरहेछौ,  िकनिक ितॆो छोरो,  ितॆो 
एकमाऽ छोरालाई पिन मबाट ितमीले रोकेर रािखनौ।”    १३ अॄाहामले 
मािथितर हेरे र एउटा भेड़ा झाड़ीमा सीङ अल् झेर फसेको देखे। अॄाहामले गएर 
त् यस भेड़ालाई ल्याए, र ितनका छोराको स ामा त् यसैलाई होमबिल गरे। १४ 
यसकारण अॄाहामले त् यस ठाउँको नाउँ “परमूभलेु जटुाउनहुनु् छ”  राखे। 
“परमूभकुो डाँड़ामा जटुाइनेछ” भनी आजपयर्न् त भिनन् छ" (उत्पि  २२:१-१४ 
पान्तिरत) र "१७ िवँ वास ारा आफ् नो परीक्षा हुँदा अॄाहामले इसहाकलाई 

बिल चढ़ाए। उनले ूित ाह  पाएका िथए, तापिन आफ् नो एउटै छोराको बिल 
चढ़ाउन उनी तयार भए। १८ ियनकै िवषयमा यसो भिनएको िथयो, 
“इसहाक ारा नै तेरो सन् तानको नाउँ रहनेछ।” १९ परमेँ वरले मािनसह लाई 
मरेकोबाट पिन फेिर जीिवत पानर् सक् नहुनु् छ भन् ने कुरा अॄाहामले सोचे, र भन  
भने, उनले इसहाकलाई िफतार् पाए" (िहॄू ११:१७-१९)। 
    िवँ वको सािहत्यमा उत्पि  २२को कथा िविश  कृित भएको छ। 
यसले केवल धमर्का िव ानह लाई माऽ होइन वा धमर्लाईमाऽ होइन, 
दािशर्िनक र िविभ  कलाकारह लाई पिन आफ्ना कृितह  िनकाल्न ूिेरत 
पारेको छ। य िप, िबचरा बयोबृ  अॄाहमले यःतो किठन पिरक्षामा िकन 
पनुर्पर् यो भ ुको अथर् बझु्न हामीलाई गार् हो त छ। नरबिलको िब मा पिछ 
िदएका परमेँ वरको आदेशह को (लेबी १८:२१) िबपिरत नै उहाँले त्यो काम 
अॄाहमलाई अर् हाउनभुएको िथयो। त्यसमा पिन इसहाकबाट नै अनन्तको 
करार पूरा गनुर्हनेुछ भ े परमेँ वरको बाचालाई (उत्पि  १५:५) उहाँले नै 
वेवाःता गनुर्भएको देिखन्छ। 
   त्यसकारण, धेरै उमेर ढिल्कसकेको अॄाहमले यो पिरक्षा सामना 
गनुर्परेको लआय के हो त? यो अत्यन्तै िदमागै खाने तर ूभावकारी पिरक्षाको 
सामना उनले िकन गनुर्पर् यो त? 
   बाइबलमा "पिरक्षा" (िहॄू भाषामा िनसाह nissah) को अथर् लोकले 
मानेकोभन्दा िवपिरत छ। त्यसले न्यायको अवधारणालाई समेितएको छ। 
पिरक्षा गिरनेको दयमा के छ त्यसको इन्साफ गनर् त्यो काम िदएको हनु्छ 
(व्यवःथा ८:२सँग उत्पि  २२:१२ तलुना गरेर पढ्नहुोस)्। फेिर, पिरक्षा 
गनलाई िदइने परमेँ वरको अनमुहको आँ वासन पिन त्यस अवधारणाले 
ल्याउँदछ (ूःथान २०:१८-२०)। 
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   यस पिरक्षा वा मािमलामा, परमेँ वरले अॄाहमलाई त्यस चचुरुोमा 
परु् याउनभुएको िथयो िक उनको भिवंय तथा सन्तानको अवधारणालाई नै 
खतरामा पािरएको िथयो। य िप, उनले परमेँ वरमािथ भरोसा र िवँ वास 
राखेको कारणले परमेँ वरले जे भ ुभएको िथयो त्यही गनर् उनी तयार भएका 
िथए। यस मािमला बझु्न र पचाउन हामी कितपयको िनिम्त किठन हनुसक्छ। 
तर, िवँ वासमाऽ के हो वा त्यसको औिचत्य के हो, यिद हामीले नदेखेको र 
पूरा नबझेुको कुरामा भरोसा राख् न सिकएन भने? 
   फेिर अक  पक्ष, बाइबलले औलँ्याएको िवँ वास, परमेँ वरमािथको 
आःथा र भरोसा भनेको हामीले उहाँलाई िदन सक्ने खबुीमा वा बिलदान वा 
त्यागमा होइन, त्यसको औिचत्य नभएको त होइन (रोमी १२:१), ब  उहाँमा 
भरोसा राख् ने खबुीमा हनु्छ। हामी जितसकैु अयोग्य भएतापिन उहाँको अनमुह 
पाउन सक्छ  भ े आत्म ानमा पिन बाइबलीय आःथाले देखाउँछ। 
    यस सत्यलाई फेिर िकटान गिरएको ूमाण अॄाहमको त्यस कायर्पिछ 
खलुाउँदछ। अॄाहमको सबै कामह , उनका जोिशला िबयाकलापह , 
पहाडमा उनको पीडादायी याऽा, परमेँ वरको आ ा पालन गनर् उनको तयारी र 
आफ्नो सबभन्दा िूय बःत ुउहाँलाई चढाउन तयार हनेु, यी सबै असल र 
िशक्षाूद नै भएतापिन त्यसले उनलाई मिुक्त िदन सक्दैन। िकन त? परमेँ वर 
आफैले मािनसको मिुक्तलाई चािहने आवँयक बिल वा पाठो उपलब्ध 
गराउनहुनेु िथयो। त्यो त्यसितर औलँ्याइएको िथयो, जनु उहाँकै िूयपऽु येशू 
भी  जो अॄाहमको मिुक्तको केवल एउटै आशा हनुहुनु्छ। 
   अनमुह के हो, अॄाहमले त्यसबेला बझु्न सकेको हनुपुदर्छ। 
हामीह को काम जितसकैु असलै भएतापिन, हामीह को धमर्कमर् र हामी 
धमार्त्मा छ  भनेर देखाउने कला, पूजापाठ आिदले हामी मिुक्त पाउँदन  तर 
हामीलाई परमेँ वरले जे गनुर्भयो त्यसमा हामी मिुक्त पाउँछ  (एिफसी ३:८; 
रोमी ११:३३ हेन ुर्होस)्। य िप, अॄाहमलाई जःतै हामीलाई पिन काम गनर् 
खताउनभुएको छ। अॄाहमको कामले उनको िवँ वास कितको सिबय रहेछ 
भनेर देखाएको िथयो (याकूब २:२-२३)। 
   अॄाहम र मोिरयाहको पहाडमा इसहाकलाई चढाउन लागेको बिलको 
कथाले तपाईँको व्यिक्तगत िवँ वासको बारेमा के भन्छ र तपाईँले आफ्नै 
जीवनमा परमेँ वरमािथ आःथा र भरोसा राखेको छु भनेर कसरी ूकट 
गनुर्हनु्छ? 
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२. परमेँ वरले उपलब्ध गराउनहुनेुछ 
   परमेँ वरले उपलब्ध गराउनहुनेुछ भ  े ूित ामा अॄाहम िनिँ चत 
भएका िथए। त्यो कसरी पूरा भएको छ? उहाँले के उपलब्ध गराउनभुयो? 
हेन ुर्होस,् "८ अॄाहामले भने,  “छोरा,  परमेँ वरले नै होमबिलको िनिम् त थमुा 
जटुाइिदनहुनेुछ।” अिन ती दवैु सँगसँगै गए।...१३ अॄाहामले मािथितर हेरे र 
एउटा भेड़ा झाड़ीमा सीङ अल् झेर फसेको देखे। अॄाहामले गएर त् यस भेड़ालाई 
ल् याए,  र ितनका छोराको स ामा त् यसैलाई होमबिल गरे। १४ यसकारण 
अॄाहामले त् यस ठाउँको नाउँ “परमूभलेु जटुाउनहुनु् छ”  राखे। “परमूभकुो 
डाँड़ामा जटुाइनेछ”  भनी आजपयर्न् त भिनन् छ।...१८ ितॆ ैसन् तान ारा पथृ् वीका 
सबै जाितह  आशीवार्दी हनेुछन ्,  िकनिक ितमीले मेरो वचन पालन गर् यौ।” 
उत्पि  २२:८, १३-१४ र १८।  
   दाउराको भारी बोकेर इसहाक आफ्नो बाबसँुग पहाडमा लु लु  
िहँड्दै िथए। आफूले दाउरा त बोकेको छ र बाबकुो हातमा आगो छ। अिन 
इसहाकको मनमा खलुदलुी भयो। ितनीह  परमेँ वरको िनिम्त बिल चढाउन 
पहाडमा जाँदै िथए तर के बिल चढाउने सो ितनीह सँग िथएन। अिन, 
इसहाकले सोध्छ, "बबुा, आगो र दाउरा त छ। तर, बिल चढाउने पश ुखोइ 
त?" अॄाहमले निहचिकच्याइकन तरुन्तै इसहाको िनिम्त रहःयमय जवाफ 
िदए, "बाब,ु परमेँ वर आफैले बिल चढाउन पाठो उपलब्ध गराउनहुनेुछ" 
(उत्पि  २२:८ पान्तिरत)। त्यहाँ उल्लेख गिरएको िबयापद िहॄू भाषामा 
खास यो अथर् छ, "परमेँ वर आफै पाठो हनुभुएर उपलब्ध गराउनहुनेुछ।" 
िबयापद "उपलब्ध" (yir’eh lo ियरेह लो)लाई "आफैले उपलब्ध" हनु आउँछ, 
अथार्त ्परमेँ वर आफैले त्यसको व्यवःथा गनुर्हनु्छ। 
   यस ँयमा हामी के हेिररहेकाछ  त? यहाँ मिुक्तको योजनाको सार 
तत्व देखाइएको छ। हाॆो पापको दण्ड भोग्न ूभ ुआफै द:ुखक  भोग्नहुनेुछ 
र हाॆो पापको मोल उहाँले नै ितिरिदनहुनेुछ! 
   बूसमा के भयो,  जनु मोिरयाहको पहाडमा घटेको घट्ना पूवर्िचऽण 
िथयो र त्यसलाई कसरी बझु्ने भनेर देहायका पदह ले हामीलाई कसरी खलुःत 
पारेको छ? हेन ुर्होस,् यूह ा १:१-३ "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 
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ज् योित िथयो। ५ त् यो ज् योित अन् धकारमा चम् कन् छ,  र अन् धकार त् यसमािथ 
िवजयी भएको छैन।" र रोमी ५:६-८ "६ हामी दबुर्ल हुँदा नै भीं ट 
अधमीर्ह का िनिम् त ठीक समयमा मनुर्भयो। ७ धािमर्क मािनसको िनिम् त मनर् 
तयार हनेु कोही िबरलै पाइएला, कतै असल मािनसको िनिम् त कसैले मन आटँ 
गरी पिन हाल् ला। ८ तर परमेँ वरले हाॆा िनिम् त उहाँको ूमे यसैमा 
देखाउनहुनु् छ, िक हामी पापी छँदै भीं ट हाॆा िनिम् त मनुर्भयो।" 
      बूसमा परमेँ वरको पाठो येशू मनुर्भन्दा अिघ नै मोिरयाहको पहाडमा 
बिल चढाइने भडा झा मा अिड्करहेको िथयो (उत्पि  २२:१३)। यसले 
काँडाको मकुुटको झा  ओड्नभुएको येशूलाई औलँ्याएको िथयो। अॄाहमले 
त्यस झा मा परमेँ वर नै देखेका िथए। पिछ अॄाहम आफैले भनेका िथए, 
"परमेँ वरले जटुाउनहुनेुछ" (उत्पि  २२:१४)। परमे र अॄाहमकहा ँ देखा 
पनुर्भएको भनेर उनले ःवीकार गरेको लेखकको आशयले जनाउँदछ। यो 
आशयले येशूको बिललाई अॄाहमले बझेुका िथए भ  े देखाउँछ। अॄाहमको 
त्यो भिवंयवाणीको सन्देशलाई येशू आफैले यहूदी पिण्डतह लाई यसरी ू  
पानुर्भएको िथयो, "ितमीह का पखुार् अॄाहाम मेरो िदन देख् नलाई ूफुिल् लत 
भएका िथए, र ितनले देखे अिन रमाए” (यूहन् ना ८:५६)।  
        "आफ्नो छोरोलाई बिल चढाउन िदनभुएको आदेशमा परमेँ वरका दईु 
आशयह  िथए: ससुमाचारको वाःतिवकता के होस ् भनेर अॄाहमले थाहा 
पाउन ् र उनको िवँ वासको पिरक्षा। आफ्नो पऽुलाई बिल चढाउनपुन क्षण 
अॄाहमको िनिम्त अत्यन्तै पीडादायी िथयो। उनलाई गिरएको भयानक 
पिरक्षामा उनको िदमागलाई अन्धकारमा पछािरएको िथयो। मािनसको मिुक्तको 
िनिम्त सनातन परमेँ वरले गनुर्हनेु महान ्त्याग र बिललाई अॄाहमले अनभुव 
गनर् सकुन ्भनेर त्यो गिम्भर पिरक्षा उहाँले गनुर्भएको िथयो।"-एलेन जी ाइट, 
पािशयाकर्  एण्ड ूोफेटस, प.ृ १५४बाट पान्तिरत। 
  हाॆो िनिम्त भी ले पाउनभुएको द:ुख र बूसमा मनुर्भएको घट्नालाई 
अॄाहमको अनभुवबाट हामी कसरी बझु्न सक्छ ? परमेँ वरले हाॆो िनिम्त जे 
गनुर्भयो त्यसको ूत्यु रमा हामी के गन? 
 

३. साराको मतृ्य ु
   उत्पि  २२:२३मा रेबेकाको जन्मको बारेमा उल्लेख गिरएको छ। 
उनी इसहाकको भिवंयको ौीमती हनेु अपेक्षा गिरएको सन्दभर्मा त्यो उल्लेख 
गिरएको िथयो (उत्पि  २४)। अॄाहमकी ौीमती साराको मतृ्य ुर गािडएको 

११७



कथाले (उत्पि  २३) उनको भिवंयमा हनेु कटुराहसँगको िववाह हनेु पिन 
उल्लेख गिरएको उत्पि  २५:१-४मा हामी पढ्छ । 
   अॄाहमलाई िदइएको ूित ा पूरा हनेु सन्दभर्मा साराको मतृ्य ु र 
िचहानमा गािडएकोले कःतो भिूमका खेल्दछ? हेन ुर्होस,् उत्पि  २३ "१ सारा 
एक सय स ाईस वषर्सम् म बाँिचन ्। २ सारा, कनान देशको िकयर्त-अबार्, अथार्त ् 
हेॄोनमा मिरन ्। अॄाहाम साराको िनिम् त शोक र िवलाप गनर् त् यहाँ गए। ३ 
अॄाहाम लाश भएको ठाउँबाट उठे, र िह ीह लाई यसो भने, ४ “तपाईंह का 
बीचमा म एक ूवासी भएर बसेको छु। यस लाशलाई गा  न िचहानको लािग 
कुनै जिमन मलाई बेच् नहुोस ्।”   ५ िह ीह ले अॄाहामलाई भने, ६ “हे ूभ,ु 
सनु् नहुोस ्,  तपाईं हामीह मध् ये एक शिक्तशाली शासक हनुहुनु् छ। हाॆा 
िचहानमध् ये सबैभन् दा असलचािहँ छानेर लाश गा  नहुोस ्। हामीमध् ये कसैले पिन 
आफ् नो िचहानको लाश गा  नलाई तपाईंलाई िदन इन् कार गनछैन।”   ७ तब 
अॄाहाम उठेर िह ीह का अिग िनहरेुर दण् डवत ् गरे। ८ ितनले ितनीह लाई 
यसो भने,  “यिद मैले यो लाश गा  ने तपाईंह को मन् जूरी छ भने मेरो कुरो 
सनु् नहुोस ्, र सोहोरका छोरा एूोनिसत मेरो िनिम् त यो िबन् ती गिरिदनहुोस ्, ९ िक 
उनले आफ् नो िनजी मक् पेलाको ओड़ार मलाई बेचनू ्। त् यो उनका खेतको छेवैमा 
छ। त् यसको पूरा दाममा तपाईंह कै बीचमा एउटा गा  ने ठाउँको िनिम् त उनले 
त् यो जग् गा मेरो अिधकारमा िदऊन ्।” १० त् यस बेला एूोन िह ीह का माझमा 
बिसरहेका िथए, र जित जना उनका सहरको ढोकाको अगािड़ आएका िथए, ती 
सबैले सनु् ने गरी िह ी एूोनले अॄाहामलाई भने, ११ “होइन, मेरा ूभ,ु मेरो कुरा 
सनु् नहुोस ्। म तपाईंलाई त् यो खेत र त् यसमा भएको ओड़ार पिन िदन् छु। मेरा 
मािनसह कै सामनु् ने त् यो म तपाईंलाई िदन् छु। तपाईं आफ् नो मरेकी ः ऽीलाई 
त् यही ँगा  नहुोस ्।”   १२ अॄाहामले फेिर त् यस देशका मािनसह लाई दण् डवत ् 
गरे। १३ अिन ितनले त् यस ठाउँका मािनसह ले सनु् ने गरी एूोनलाई भने, 
“तपाईंको मन् जूरी भए सनु् नहुोस ्, म त् यस जग् गाको दाम िदनेछु। त् यो तपाईंले 
ः वीकार गनुर्होस ्, र त् यहाँ म यो लाश गा  न पाऊँ।”  १४ एूोनले अॄाहामलाई 
भने, १५ “हे मेरा ूभ,ु मेरो कुरा सनु् नहुोस ्। जग् गाको दाम त चाँदीका चार सय 
िसक् का हो,  तर मेरो र तपाईंको बीचमा त् यो के हो र?  लाशलाई तपाईं 
गा  नहुोस ्।”    १६ अॄाहामले एूोनको कुरा मन् जूर गरे र ितनले एूोनलाई 
िह ीह का सामनु् ने उनले भनेबमोिजम,  व् यापारीह मा जनु तौल ूचिलत िथयो, 
त् यहीअनसुार चाँदीका चार सय िसक् का जोखी-जोखीकन उनलाई िदए। १७ 
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यसरी मक् पेलामा मॆनेेरको एूोनको खेत र त् यसिभऽ भएका ओड़ार र 
खह समेत १८ एूोनले त् यस सहरका ढोकाको अगािड़ आएकाह  िह ीह  

सबैका साम ुअॄाहामको अिधकारमा िदए। १९ त् यसपिछ अॄाहामले आफ् नी 
पत् नी सारालाई कनान देशमा मॆनेेरको,  अथार्त ् हेॄोनमा भएको मक् पेलाका 
खेतको ओड़ारमा गाड़े। २० यसरी त् यो खेत र त् यसमा भएको ओड़ारसमेत 
िह ीह का तफर् बाट िचहानको पमा अॄाहामको अिधकारमा पक् कासँग दतार् 
भयो।"  
    इसहाकलाई बिल िदने कथा भएको लग ै साराको मतृ्य ु भएको 
िथयो। इसहाकलाई बिल िदन अॄाहमले चालेको कदमले सायद साराको 
दयमा ठूलो चोत परेको िथयो होला, हनुसक्छ उनी दयाघात भएर पिन 
मरेको होला। कुनै तिरकाले उनको ौीमानले खेप् नपुरेको पिरक्षामा सारा पिन 
समावेश भएकी िथइन।् अॄाहममा िवँ वासको कमीले गदार् िमौ देशको 
याऽामा उनी पिरक्षमा परेका िथए र त्यस पिरक्षामा साराको पिन संलघ्नता 
िथयो (उत्पि  १२:१०-२०)। 
    सारा त्यःती ी िथइन ् िक कुनै उल्लेखनीय कुरा वा उनलाई 
िचिन्तत बनाउने चपु लागेर बःने िथइनन ् (उत्पि  १६:३-५, उत्पि  
१८:१५, उत्पि  २१:९,१०)। इसहाकलाई बिल िदने मािमलामा सारा देखा 
नपरेको र उनको चपुचाप र त्यस नाटिकय घट्नाको लग ै उनको मतृ्यलेु 
उनी कःतो खालकी िथइन ्भनेर देखाउँछ। उनको भौितक उपिःथितकोमाऽै 
होइन उनको ःवभावलाई पिन देखाउँदछ। साराको उमेर उल्लेख गिरएकोले 
(उत्पि  २३:१) र अॄाहमकै उमेर उल्लेख गिरएकोले (उत्पि  २४:१) 
अॄाहमको जीवनमा उनको भिूमका उल्लेखनीय िथयो भनेर देखाउँदछ। 
   अझ भन  भने, परुानो करारमा साराको कित वषर् बाँिचन भनेर 
लेिखएको छ (उनीमाऽ ी िथइन ्जसको नाउँ परमेँ वरले पिरवतर्न गनुर्भएको 
िथयो)। त्यसले गदार् अॄाहमको कथाको केन्ििवन्दमुा सारा िथइन ् भनेर 
देखाउँदछ। उत्पि  २३ अध्यायमा उनको मतृ्यपुिछ जग्गा िकने मािमला 
उल्लेख गिरएको छ (त्यो जग्गाको मोल त्यसबेलाकै चलन अनसुार अत्यन्तै 
महंगो िथयो-४०० िसक् का, अथार्त ्१२८,००० डलर वा आधिुनक मिुामा . 
१,५२,३२००० गगुलको उल्लेख अनसुार-अनवुादक)। उनको मतृ्यलेु पिन 
ूित ा गिरएको देशसँग सम्बन्ध रहेको जोड गदर्छ। सारा कनानको भिूममा 
मरेकी (उत्पि  २३:२) भनेर उल्लेख गनार्ले परमेँ वरले गनुर्भएको ूित ाको 
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देशमा अॄाहमको सन्तानको जरा गािडएको देखाउँदछ। ूित ा गिरएको 
देशमा साराको मतृ्य ुभएको र उनलाई गािडएको नै अॄाहमको बंशमा पिहलो 
मतृ्य ुर पिहलो िचहान िथयो। आफू िवदेशी र पाहनुा भएको अॄाहमले त्यस 
देशका अगवुाह लाई सनुाएका िथए (उत्पि  २३:४)। ितनीह ले अॄाहमूित 
ठूलो आदर र सम्मान िथयो र सारा गाड्ने िचहान िस मा िदने कुरा गरेका 
िथए। तर, जग्गाधनी हेथका छोराह सँगको कुरामा जग्गा िस मा होइन 
िकनेर नै िलन्छु भनेर अॄाहमले िज ी गरेका िथए। त्यसको अथर्, त्यस 
ठाउँलाई िकनेर नै आफ्नो ःथायी बसोबास गन मूख्य योजना िथयो भनेर 
देखाउँदछ। 
   सिृ कतार् परमेँ वरलाई िवँ वास नगनह को बीचमा अॄाहमको इज्जत 
र ूित ा कःतो िथयो भनेर उत्पि  २३:६मा बताउँछ। यो कुरो थाहा पाउन 
िकन ज री छ जसले गदार् आफ्नो ूित ा पूरा गनर् परमेँ वरले उनलाई ूयोग 
गनुर्भएको िथयो भनेर देखाउँछ? हेन ुर्होस,् "५ िह ीह ले अॄाहामलाई भने, ६ 
“हे ूभ,ु सनु् नहुोस ्, तपाईं हामीह मध् ये एक शिक्तशाली शासक हनुहुनु् छ। हाॆा 
िचहानमध् ये सबैभन् दा असलचािहँ छानेर लाश गा  नहुोस ्। हामीमध् ये कसैले पिन 
आफ् नो िचहानको लाश गा  नलाई तपाईंलाई िदन इन् कार गनछैन।”  (उत्पि  
२३:५-६)।  
 

४. इसहाकको िनिम्त ौीमती  
     साराको मतृ्यपुिछ इसहाकको िववाह भएको िथयो भनेर उत्पि  २४ 
मा बताइएको छ। ती दईु कथाह मा आपसी सम्बन्ध छ। 
   आफू बसोबास गिररेहेको देश, परमेँ वरले नै ितमीलाई िदने भ  ेदेश 
र बािसन्दाह को सम्मान पाएको देश कनानमा रहेका अॄाहमले आफ्नो छोरो 
इसहाकले कनानीह  मध्यबाट कुनै ीलाई िववाह नगरोस ्भ  ेउनको चाहना 
िकन हो? हेन ुर्होस,् उत्पि  २४, "१ अॄाहाम िदन धेरै खाएर बूढ़ा भइसकेका 
िथए। परमूभलेु सबै कुरामा अॄाहामलाई आिशष ् िदनभुएको िथयो। २ 
अॄाहामले आफ् नो घरका सबै कुरामा अिख् तयार गन ूमखु नोकरलाई भने, 
“ितॆो हात मेरो ितयामिुन राख। ३ म ितमीलाई ः वगर् र पथृ् वीका परमूभ ु
परमेँ वरको यो शपथ खान लाउँछु िक ितमीले मेरो छोरालाई अिहले म बसेको 
ठाउँका कनानीका छोरीह मध् ये कसैलाई िववाह गनर् नल् याइिदनू, ४ तर मेरो 
देशमा मेरै कुटुम् बकहाँ गएर मेरो छोरा इसहाकको लािग एउटी पत् नी 
ल् याउनू।”   ५ तब त् यस नोकरले अॄाहामलाई भने, “यिद त् यो ः ऽी यस देशमा 
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मेरो पिछ लागेर आउन इच् छा गिरन भनेता के मैले तपाईंका छोरालाई जनु 
देशबाट तपाईं आउनभुयो त् यही ँ नै लैजाने?”    ६ अॄाहामले त ् यसलाई भने, 
“ितमीले मेरो छोरालाई त् यहाँ फकार्एर नलानू। ७ मलाई मेरा िपताको घर र 
मेरो जन् मभिूमबाट यहाँ ल् याउनहुनेु ः वगर् र पथृ् वीका परमूभ ुपरमेँ वरले शपथ 
हाली मसँग यसो भनेर ूित ा गनुर्भएको छ,  ‘म ितॆ ै सन् तानलाई यो देश 
िदनेछु।’  उहाँले नै आफ् ना दूत ितॆो अिगअिग पठाउनहुनेुछ,  र ितमीले मेरो 
छोराको लािग त् यहाँबाट एउटी पत् नी ल् याउन सक। ८ त् यो केटी ितॆो पिछ 
आउन इच् छा गिरन भने ितमीलाई मेरो यो शपथ लाग् नेछैन। केवल ितमीले मेरो 
छोरालाई चािहँ त् यहाँ फकार्एर नलैजानू।” ९ तब त् यस नोकरले आफ् ना मािलक 
अॄाहामको ितयामिुन हात राखीकन यस िवषयमा ितनीिसत शपथ खायो। १० 
त् यसपिछ त् यो नोकर आफ् ना मािलकका दश वटा ऊँट र सबै िकिसमका असल-
असल सौगात िलएर िबदा भयो,  र अराम-नाहारैमितर लागेर नाहोरको सहरमा 
गयो। ११ साँझपख ः ऽीह  पानी भन बेलामा सहरका बािहरपि  पानीको 
इनारको निजकै त् यसले ऊँटह लाई राख् यो। १२ अिन त् यसले मनमनै ूाथर्ना 
गर् यो, “हे मेरा मािलकका परमूभ ुपरमेँ वर, कृपा गरी आज मलाई मेरो काम 
सफल गराइिदनहुोस ् र मेरा मािलक अॄाहामलाई आफ् नो दया देखाउनहुोस ्। 
१३ हेन ुर्होस ्, म यो इनारनेर उिभरहेको छु,  र सहरका मािनसह का छोरीह  
पानी भनर्लाई आउँदैछन ्। १४ यसैले यसो होस ्: जनु कन् यालाई म ‘ितॆो गामो 
मितर पानी िपउनलाई ढल् काइदेऊ’ भनुलँा, र जसले मलाई ‘खानहुोस ्, म तपाईंका 
ऊँटह लाई पिन खवुाइिदन् छु’  भिन् छन ्,  ितनलाई नै तपाईंले आफ् ना दास 
इसहाकको िनिम् त रोज् नभुएको होस ्। तपाईंले मेरा मािलकलाई दया 
देखाउनभुएको रहेछ भन् ने म त्यसैबाट थाहा पाउनेछु।”    १५ त् यसले यो 
भिनसकेको पिन िथएन,  अॄाहामका भाइ नाहोरकी पत् नी िमल् काको छोरो 
बतूएलकी छोरी िरबेका काँधमा गामो राखेर आइन ्। १६ कन् या अत् यन् त सनु् दरी 
र कुनै मािनसिसत पिन सहवास नभएकी िथइन ्। इनारमा ओलर ितनले गामोमा 
पानी भिरन ् र उक् लेर आइन ्। १७ तब त् यो नोकर ितनलाई भेट गनर् दगयु  र 
भन् यो,  “कृपा गरी ितॆो गामोबाट मलाई अिलकता पानी िपउन देऊ।”  १८ 
ितनले “हजूर, खानहुोस ्” भनेर तु न् तै गामो झािरन ्, र आफ् नो हातमा गामो राखेर 
त् यसलाई पानी खवुाइिदइन ्। १९ त् यसलाई खान िदइसकेपिछ ितनले भिनन ्, 
“तपाईंका ऊँटह का िनिम् त पिन ितनीह ले िपई नसकुञ् जेल म पानी उघाएर 
िदनेछु।”  २० तब ितनले झ ै आफ् नो गामोको पानी डँूड़मा खन् याएर फेिर पानी 
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उघाउन इनारितर कुदेर गइन ्,  र ितनले सबै ऊँटह का िनिम् त पिन पानी 
उघाइिदइन ्। २१ त् यो मािनसचािहँ परमूभलेु आफ् नो याऽा सफल गिरिदनभुएको 
हो िक होइन भनी थाहा पाउनलाई चपू लागी डीठ लाएर ितनलाई हेिरर ो। 
२२ ऊँटह ले पानी खाइसकेपिछ त् यस मािनसले छ माम तौलका सनुको एउटा 
नत् थ र एक सय माम जित तौलका सनुका बालाह  िझकेर भन् यो, २३ “ितमी 
कसकी छोरी हौ?  के ितॆा बाबकुो घरमा हामीलाई डेरा गनर्लाई बः ने ठाउँ 
छ?” २४ ितनले त् यसलाई भिनन ्, “म नाहोरबाट िमल् काले जन् माएका बतूएलकी 
छोरी हुँ।” २५ ितनले त् यसलाई अझै भिनन ्,  “हामीसँग दाना र पराल ूशः त 
छन ्,  डेरा गनर्लाई कोठा पिन छन ्।”    २६ तब त्यस मािनसले आफ् नो िशर 
िनहरुाएर भिक्तसाथ परमूभलुाई दण् डवत ् गरेर भन् यो, २७ “परमूभ,ु मेरा मािलक 
अॄाहामका परमेँ वर धन् यका हनुहुनु् छ,  जसले मेरा मािलकूितको दया र 
िवँ वः तता त् याग् नभुएको छैन। परमूभलेु नै मलाई बाटोमा डोर् याएर मेरा 
मािलकका कुटुम् बको घरमा ल् याइिदनभुएको छ।” २८ तब ती कन् या गइन ्, र 
आफ् नी आमाका पिरवारलाई सबै कुरा बताइन ्। २९ िरबेकाका लाबान नाउँ 
भएका एउटा दाज ुिथए। लाबान िनः केर इनारनेर त् यस मािनस भएको ठाउँितर 
दगरेुर गए। ३० जब उनले आफ् नी बिहनीको नाकमा नत् थ र हातमा बाला 
देखे र “त् यस मािनसले मलाई यसो भन् यो” भन् ने कुरा आफ् नी बिहनीबाट सनेु, तब 
उनी त् यस मािनसकहाँ गए। ३१ अिन इनारको छेउमा ऊँटह का निजकै त् यो 
उिभरहेको देखेर लाबानले भने, “हे परमूभकुा आशीवार्दी जन, िभऽ आउनहुोस ्। 
िकन बािहरै उिभरहनहुनु् छ?  मैले तपाईंको िनिम्त डेरा र ऊँटह का लािग ठाउँ 
तयार पािरराखेको छु।”  ३२ तब त् यो मािनस लाबानिसत उनको घरमा गयो, र 
लाबानले ऊँटह का भारीह  झारेर ितनीह लाई पराल र दाना िदए। अिन 
उनले अॄाहामको नोकर र त् यसिसत हनेु मािनसह का िनिम् त खु ा धनेु पानी 
पिन िदए। ३३ तब त् यसको साम ुखानेकुरा पिन रािखिदए। तर त् यसले भन् यो, 
“जबसम् म मेरो समाचार म भिन् दन ँतबसम् म म केही खान् न।ँ” उनले भने,  “ल, 
भन् नहुोस ्।”   ३४ तब त् यसले भन् यो, “म अॄाहामको एक नोकर हुँ। परमूभलेु 
मेरा मािलकलाई खूबै आिशष ् िदनभुएको हनुाले ितनी एक ठूला मािनस भएका 
छन ्। ३५ उहाँले ितनलाई बगालका बगाल भेड़ाबाभाह  र बथानका बथान 
गाई-गो ह , तथा सनुचाँदी, दास-दासी, ऊँटह  र गधाह  िदनभुएको छ। ३६ 
मेरा मािलककी पत् नी साराले बढ़ेुसकालमा ितनको िनिम् त एउटा छोरो जन् माइन ्, 
र उनैलाई ितनले आफ् ना जे-जित छन ् सबै िदएका छन ्। ३७ मेरा मािलकले 
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मलाई यसो भनेर शपथ खान लाएका छन ्, ‘ितमीले मेरो छोराको लािग म अिहले 
बसेको देशका कनानीह का छोरीह मध् ये कुनै पिन िववाह गनर्लाई नल् याउनू, 
३८ तर मेरो कुटुम् बकहाँ र मेरा िपताको घरमा गएर ितमीले मेरो छोराको 
िनिम् त एउटी पत् नी खोजेर ल्याइिदनू।’  ३९ “मैले मेरा मािलकलाई भन, 
कथ दािचत ् त् यो ः ऽी मेरो साथमा आउन मािनन भने िन त?”  ४० “ितनले 
मलाई भने,  ‘जनु परमूभकुो सामनु् ने म िहँ  डलु गछुर्,  उहाँले नै आफ् ना दूत 
ितमीिसत पठाउनहुनेुछ, र ितॆो कायर् सफल हनेुछ, र ितमीले मेरा कुटुम् ब र मेरा 
िपताको घरबाट मेरो छोराको लािग एउटी पत् नी ल् याउनेछौ। ४१ जब ितमी 
मेरा कुटुम् बकहाँ पगु् नेछौ तब मेरो यस शपथबाट छु  नेछौ। अिन ितनीह ले 
केटी िदएनन ् भने पिन मेरो यस शपथबाट ितमी छु  नेछौ।’  ४२ “आज इनारमा 
आइपगेुर मैले यसो भने, ‘हे परमूभ,ु मेरा मािलक अॄाहामका परमेँ वर, तपाईंको 
इच् छा भए तपाईंले मेरो कायर् सफल गराइिदनहुोस ्। ४३ हेन ुर्होस ्, म इनारमा 
उिभरहेछु। जनु ः ऽी पानी भनर्लाई आउिलन ् र मैले “ितॆो गामोबाट मलाई 
अिलकता पानी िपउन देऊ,” भन् दा ४४ ितनले मलाई “खानहुोस ्, र म तपाईंका 
ऊँटह लाई पिन पानी उघाइिदनेछु,” भन् नेिछन ्,  त् यही ः ऽीचािहँ मेरा मािलकका 
छोराको लािग परमूभलेु ठहराउनभुएको होस ्।’    ४५ मैले यी कुरा मनमनै 
भिनसक् न अिग नै, हेन ुर्होस ्, िरबेका काँधमा आफ् नो गामो बोकेर आइन ्, र इनारमा 
ओलर पानी उघाइन ्। मैले ितनलाई भन, ‘कृपा गरी मलाई पानी िपउन देऊ।’ 
४६ “ितनले तु न् तै आफ् नो काँधबाट गामो झारेर भिनन ्, ‘खानहुोस ्। म तपाईंका 
ऊँटह का िनिम् त पिन पानी खान िदनेछु।’ तब मैले पानी िपए,ँ र ितनले मेरा 
ऊँटह लाई पिन पानी खान िदइन ्। ४७ “मैले ितनलाई ‘ितमी कसकी छोरी 
हौ?’ भनी सोध। “ितनले भिनन ्, ‘नाहोर र िमल् काका छोरा बतूएलकी छोरी हुँ।’ 
“तब मैले ितनको नाकमा नत् थ र हातमा बालाह  लगाइिदए।ँ ४८ अिन 
आफ् नो िशर िनहरुाएर भिक्तसाथ परमूभलुाई दण् डवत ् गर,  र मेरा मािलक 
अॄाहामका परमूभ ु परमेँ वरलाई धन् यको भन, जसले मेरा मािलककै भाइकी 
नाितनी ितनका छोराको िनिम् त िदन मलाई ठीक बाटोमा डोर् याउनभुएको िथयो। 
४९ अब तपाईंह  मेरा मािलकसगँ दया र सत् यको व् यवहार गनुर्हनु् छ भने 
मलाई भन् नहुोस ्। होइन भने पिन मलाई भन् नहुोस ्, र म दािहने-देॄे जता हनु् छ 
लागुलँा।”   ५० तब लाबान र बतूएलले जवाफ िदए, “यो कुरा परमूभबुाट नै 
हनु आएको हो। हामी तपाईंलाई खराब अथवा असल केही भन् न सक् दैन । ५१ 
हेर,  िरबेका तपाईंको सामनु् ने छे। त् यसलाई िलएर जाऊ,  र परमूभलेु 
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भन् नभुएजः तै गरी त् यो ितॆा मािलकका छोराकी पत् नी होस ्।” ५२ अॄाहामको 
नोकरले ितनीह का कुरा सनेुपिछ भइँूमा िनहरेुर भिक्तसाथ परमूभलुाई दण् डवत ् 
गर् यो। ५३ तब त् यसले सनु र चाँदीका गहनाह  र लगुाह  ल् याएर िरबेकालाई 
िदयो। त् यसले ितनका दाज ु र आमालाई पिन मूल् यवान ् थोकह  उपहारको 
पमा िदयो। ५४ तब त् यो र त् यसका साथमा भएका मािनसह ले खाए र िपए, 

त् यो रात त् यही ँ िबताए। िबहान उठेपिछ त् यसले भन् यो,  “मेरा मािलककहाँ जान 
अब मलाई िबदा िदनहुोस ्।”  ५५ तर िरबेकाका दाज ुर आमाले भने, “कन् यालाई 
कम-से-कम दश िदन यही ँहामीसगँ रहन िदनहुोस ्। त् यसपिछ त् यो गए हनु् छ।”  
५६ तर त् यसले ितनीह लाई भन् यो, “मलाई नअलमल् याउनहुोस ्। अब परमूभलेु 
मेरो याऽा सफल गराउनभुएको छ। मलाई जान िदनहुोस ्, र म मेरा मािलककहाँ 
जानेछु।”  ५७ तब ितनीह ले भने, “हामी कन् यालाई नै बोलाएर त् यसकै मखुबाट 
थाहा लाऔ।ं”  ५८ अिन ितनीह ले िरबेकालाई डाकेर भने,  “के ितमी यस 
मािनसको साथमा जान् ौ?”  ितनले भिनन ्,  “म जान् छु।”    ५९ यसैकारण 
ितनीह ले आफ् नी बिहनी िरबेकालाई ितनकी सेिवकासँगै अॄाहामको नोकर र 
त् यसका मािनसह का साथमा पठाइिदए। ६० ितनीह ले िरबेकालाई आिशष ् 
िदएर भने, “हे हाॆी बिहनी, ितमी हजार  हजारका आमा होऊ, र ितॆा सन् तानले 
ितनीह सगँ दुँ  मनी गनह का सहरह  कब् जा ग न ्।”   ६१ तब िरबेका र 
ितनका सहेलीह  ऊँटह मा चढ़ेर त् यस मािनसको पिछ लागे। यसरी 
िरबेकालाई िलएर त् यो नोकर आफ् नो बाटो लाग् यो। ६२ अब इसहाकचािहँ 
बेअर-लहैरोइबाट आएका िथए,  िकनिक त् यस बेला उनी नेगेवमा बसोबास 
गिररहेका िथए। ६३ इसहाक साँझपख ध् यान गनर् खेतमा िनः केका िथए। 
उनले आखँा उठाएर हेदार् ऊँटह  आइरहेका देखे। ६४ िरबेकाले पिन आखँा 
उठाएर हेदार् इसहाकलाई देिखन ्, र ऊँटबाट ओलर त् यस नोकरलाई सोिधन ्, ६५ 
“हामीलाई भे  न खेतमा िहँ  दैआउने मािनस को हनु ्?” त् यस नोकरले भन् यो, “उनी 
त मेरा मािलक हनु ्।” तब िरबेकाले घमु् टो हालेर आफ् नो अनहुार छोिपन ्। ६६ 
त् यसपिछ आफूले गरेका सबै काम त् यस नोकरले इसहाकलाई बतायो। ६७ 
इसहाकले िरबेकालाई आफ् नी आमा साराको पालमा लगे, र िववाह गरे। अिन 
ितनी उनकी पत् नी भइन ्,  र उनले ितनलाई ूमे गरे। यसरी आफ् नी आमाको 
मतृ् यपुिछ इसहाकले सान् त् वना पाए।"   
    आफ्नी ौीमतीलाई गाड्न अॄाहमले जग्गा िक  िजिकर गरेका 
िथए। परमेँ वरले त्यस भिूम उनका सन्तानह लाई िदने कबूल गनुर्भएको 
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िथयो। अब अॄाहमले आफ्नो छोरोलाई ूित ा गिरएको देशभन्दा बािहर 
नजाओस ्भ े िजिकर गरेका िथए (उत्पि  २४:७)।फेिर, िरबेकालाई भेटेपिछ 
इसहाकले उनलाई आफ्नी आमाको पालमा वा कोठामा ल्याए, र आमाको 
मतृ्यपुिछ उनले सान्त्वना पाए (उत्पि  २३:६७) भनेर उल्लेख गिरँदा आफ्नी 
आमाको मतृ्यलेु उनलाई कितको शोिकत बनाएको रहेछ भनेर औलँ्याउँदछ। 
     इसहाकको िववाहको कथामा ूायजसो ूाथर्नाले र ूाथर्नाको जवाफले 
भिरएको छ, साथै परमेँ वरको कृपा र मानव ःवतन्ऽतालाई पिन यस कथा 
लिक्षत गिरएको छ। ःवगर् र पथृ्वीको परमेँ वरको नाउँमा शपथ खान ु
(उत्पि  २४:३) भनेको अॄाहमले परमेँ वर सिृ कतार् हनुहुनु्छ (उत्पि  १:१, 
उत्पि  १४:१९) भनेर ःवीकारेका िथए। यसमा अॄाहमका सन्तान र 
मसीहकै जन्मको मािमलामा परमेँ वरको िसधै हात रहेको हनेुछ भनेर उनले 
महससु गरेको आभास ्िदन्छ। "उहाँको ःवगर्दूत" र "ःवगर्को परमेँ वर" भनेर 
सम्वोधन गदार् (उत्पि  २२:११) ूभनैु ःवगर्बाट आउनभुएर इसहाकलाई बिल 
चढाउनबाट रोकेकोितर औलँ्याउँछ। सारा जगतलाई िनयन्ऽण गनुर्हनेु, 
इसहाकलाई मनर्बाट हःतक्षेप गनुर्हनेु परमेँ वरले इसहाकको िववाहको मािमला 
पिन उहाँकै हात रहनेछ भ े कुरोमा अॄाहम ढुक् क भएका िथए। 
  तर, जनु ी आफ्नो सेवकले चनु्दछ त्यस ीले परमेँ वरको आवाज 
नसु  पिन सक्छ भ े कुरोमा अॄाहमलाई थाहा िथयो, तर, त्यसको जवाफ 
उनले परमेँ वरमा नै छोडेका िथए। परमेँ वर जितसकैु शिक्तशाली भएतापिन 
कुनै पिन मािनसलाई उसको इच्छा वा िववेकको ःवतन्ऽताको िव मा 
हःतक्षेप गनुर्हु  वा आफ्नो कुरा मा  उहाँ कर गनुर्हु । िरबेका इिलइजारको 
पिछ लागोस ्भ े परमेँ वरको योजना भएतापिन, उनी जाने नजाने िनणर्य गन 
ःवतन्ऽता उनलाई नै िदइएको िथयो। त्यसको अथर्, त्यस ी इिजइजारको 
पिछ नजान पिन चाहन सिक्थन।् यिद चाहेनन ्भने अॄाहमको सेवक उनलाई 
कर गनपक्षमा िथएन। 
     यहाँ परमेँ वरले िदनभुएको ईँ वरीय तत्वको महान ्रहःयलाई खलुासा 
गिरएको अक  उदाहरण हामी पाउँछ । परमेँ वरले उसलाई आत्मिनणर्यको 
ःवतन्ऽता, िववेकको ःवतन्ऽता, कहाँ जाने कहाँ नजाने भ े िनणर्य गन 
मािनसको ःवतन्ऽतालाई परमेँ वरले कदर गनुर्भएको िथयो र त्यस 
ःवतन्ऽतालाई परमेँ वरले िमच्न ु वा कुल्चन ु हु । (यिद उहाँले कुल्चन ु वा 
िमच्नभुयो भने त्यो आत्मिनणर्यको ःवतन्ऽता हनेु िथएन)। र पिन, मािनसको 
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आत्मिनणर्यको ःवतन्ऽताको वाःतिवकता जे भएतापिन र त्यसलाई दु पयोग 
गदार् आउने धेरै दघुर्ट्नाह को बावजदु पिन, आिखरमा आएर परमेँ वरको ूमे 
र हामीूित उहाँको िहत कायमै रहनेछ भ े कुरामा हामी ढुक् क 
हनुसक्नपुदर्छ। 
    हामी जे जे गछ  त्यसमा परमेँ वरको इच्छा नै नहोला, य िप, उहाँनै 
सवसवार् हनुहुनु्छ भ  े कुरा थाहा पाउँदा हामीलाई कितको सान्त्वना िमल्दछ? 
उदारहणमा, दािनएल २ जःता भिवंयवाणीह ले हामीले मािथ भनेको कुरालाई 
कसरी ूमािणत गदर्छ? 
 

५. अॄाहमको िनिम्त ौीमती  
     उत्पि  २४:६७-२५:१-८मा यस संसारमा अॄाहमका अिन्तम 
क्षणह को बारेमा बयान िदएको छ। ितनीह को अथर् के छ? हेन ुर्होस,् 
"इसहाकले िरबेकालाई आफ् नी आमा साराको पालमा लगे, र िववाह गरे। अिन 
ितनी उनकी पत् नी भइन ्,  र उनले ितनलाई ूमे गरे। यसरी आफ् नी आमाको 
मतृ् यपुिछ इसहाकले सान् त् वना पाए" (उत्पि  २४:६७) र "१ अॄाहामले अकीर् 
एउटी पत् नी िववाह गरे। ितनको नाउँ कतूरा िथयो। २ ितनले अॄाहामबाट 
िजॆान, योक्षान, मदान, िम ान, ियशबाक र शूहलाई जन् माइन ्। ३ योक्षानले शेबा 
र ददानलाई जन् माए। ददानका सन् तान अँ शूरी, लतूशी र लऊम् मीह  िथए। ४ 
िम ानका छोराह चािहँ एपा,  एपेर,  हानोक,  अबीदा र एल् दा िथए। यी सबै 
कतूराका सन् तान हनु ्। ५ अॄाहामले आफूसँग भएका सबै थोक इसहाकलाई नै 
िदए। ६ तर आफू जीिवत छँदै ितनका िभिऽनीपि का छोराह लाई ितनले 
उपहारह  िदए,  र आफ् ना छोरा इसहाकबाट छुट् ाएर ितनीह लाई पूवर् 
देशितर पठाइिदए।   ७ अॄाहाम जम् मा एक सय पचह र वषर्सम् म बाँचे। ८ 
अॄाहाम दीघार्य ुभई पूरा बढ़ेुसकालमा मरे,  र आफ् ना मरेका िपता-पखुार्ह सँग 
िमल् न गए। ९ ितनका छोराह  इसहाक र इँ माएलले ितनलाई िह ी सोहोरको 
छोरो एूोनको खेतमा भएको, मॆनेेरको मक् पेलाको ओड़ारमा गाड़े। १० त् यो 
खेत अॄाहामले िह ीह बाट िकनेका िथए। त् यही ँ नै अॄाहाम आफ् नी पत् नी 
सारािसत गािड़ए। ११ अॄाहामको मतृ् यपुिछ परमेँ वरले ितनका छोरा 
इसहाकलाई आिशष ् िदनभुयो। त् यस बेला इसहाक बेअर-लहै-रोइनरे बसोबास 
गरे।१३ जन् म बमको सूचीअनसुार इँ माएलका छोराह का नाउँ यी नै हनु ्: 
इँ माएलको जेठो छोरो नबायोत,  र केदार, अदबेल,  िमब् साम, १४ िमँ मा, दमुा, 
मः सा, १५ हदद, तेमा, यतूर, नापीश र केदमा। १६ इँ माएलका छोराह  यी नै 

१२६



हनु ्। ितनीह का बः ती र छाउनीह अनसुार ती बा॑ कुलनायकका नाउँ यी नै 
हनु ्। १७ इँ माएलको जम् मा उमेर एक सय सतीस वषर् िथयो, तब ितनको मतृ् य ु
भयो र ितनी आफ् ना िपता-पखुार्ह सँगै िमल् न गए। १८ िमौको िसमानानेर, 
अँ शूर देशतफर्  हवीलादेिख शूरसम् म ितनीह  बसोबास गथ। अिन ितनीह  
आफ् ना दाजभुाइको शऽतुामा बः थे" (उत्पि  २५:१३-१८)।  
      साराको मतृ्यपुिछ अॄाहमले फेिर िववाह गरे। इसहाकलाई जःतै 
साराको मतृ्यभुएपिछ उनलाई सान्त्वना िमलेको िथयो (उत्पि  २४:६७)। 
आफ्नो छोरामा आमाको याद जःतै अॄाहमको िदमागमा पिन साराको बारेमा 
झलझलती याद आइरहेको हनुसक्थ्यो। 
   तर, उनको नयाँ ौीमतीको बारेमा हामीलाई पिहचान ःप  छैन। 
अॄाहम मरेपिट इँ माएल उनलाई गाड्न आए भनेर लेिखएको र कतूराहको 
बारेमा उल्लेख नगिरएको सन्दभर्मा बाइबलका कितपय िव ानह ले ती हागार 
नै हनु ् भनेर भनेर पिन आफ्नो भनाइ ूःततु गरेका छन।् यो पिन सोच्न 
मह वपूणर् छ िक अॄाहमले कतूराहका छोराह लाई हागारकै छोरोलाई जःतो 
व्यवहार गरेका िथए। उनका छोराह ले आफ्नो घरानामा कुनै अक  आित्मक 
ूभाव नपारोस ् वा न्  नहोस ् भनेर उनले ितनीह लाई धनसम्पि  वा 
उपहारह  िदएर घरबाट बािहर पठाएका िथए। ितनीह  िभऽीनी रखौतीका 
सन्तान भनेर सम्बोधन गरेको छ (उत्पि  २५:६)। तर, आफूसँग भएको सबै 
जायजेथा इसहाकलाई िदन्छन ् (उत्पि  २५:५)। कतूराहलाई िभऽीनी वा 
रखौती भनेर सम्बोधन गनुर्को अथर् उनी हागार सरह िथइन ् भनेर पिन 
बताउँछ। रहःयमय तिरकाले कतूराह-हागारसँग अॄाहमले िववाह गरेको भनेर 
उल्लेख गदार् उनलाई साराको याद आइरहेको िथयो भनेर पिन आभास ्
पाइन्छ।  
   कतूराहका छोराह  र इँ माएलका छोराह को बारेमा उत्पि  
२५:१-४, १२-१८मा उल्लेख गिरएको पिन चासोको िवषय हो। उनका दईु 
छोराह  इसहाक र इँमाएलको साथै कतूराहसँग िबवाह गरेर छ भाइछोराह  
जन्माए साथै भनेर उल्लेख गिरएको िववरणबाट परमेँ वरले अॄाहमलाई धेरै 
रा ह का िपता हनेुछन ्तरुन्तै पूरा भएको िथयो भ े पिन आभास ्िदन्छ। 
   दोॐो बंशावली इँमाएलका सन्तानह को बारेमा लेिखएको छ। 
उसका छोराह मा १२ वटा जाितह  समावेश भएका िथए (उत्पि  
१७:२०)। याकूबका सन्तानह मा पिन १२  वटै जाितह  िथए (उत्पि  
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३५:२२-२६)। तर, अॄाहमसँग बाँिधएको परमेँ वरको करार इसहाकको 
सन्तानको िनिम्त सरुिक्षत रािखएको िथयो, इँ माएका िथएनन।् यस बारे 
बाइबल ःप  छ। 
   दईु छोराह को बंशावलीह को बीचमा (उत्पि  २५:७-११) 
अॄाहमको मतृ्यकुो खबरले परमेँ वरको आिशषको पिन गवाही िदन्छन।् 
अॄाहम पूरा वा असल बढेुस कालमा मनछ (उत्पि  १५:१५) भ े धेरै वषर् 
अिघ परमेँ वरले िदनभुएको वचन पिन त्यसबेला पूरा भएको िथयो। धेरै वषर् 
बाँच्ने मािमलामा उपदेशक ६:३ले यो भन्दछ, "कुनै मािनस आफ् ना एक सय 
जना छोराह  भएर धेरै वषर्सम् म बाँच् यो,  तर त् यो धेरै िदनसम् म बाँचेर पिन 
आफ् नो उन् नितको उपभोग गनर् पाएन र उिचत मतृ-संः कार पिन पाएन भने, म 
भन् दछु िक त् योभन् दा त तहेुको बालकको दशा अझ असल हनु् छ।" 
   आिखरमा आएर परमेँ वरले आफ्ना िवँ वासी सेवक अॄाहमलाई 
िदनभुएको अनमुहका ूित ाह ूित आफू ूितव  भएको र  पूरा गरेरै 
देखाउनभुएको भएको िथयो। िवँ वास ारा मिुक्त पाइन्छ भ े धारणालाई 
धरोहरको पमा अॄाहमलाई बाइबलमा िचऽण गरेको छ। उनी बेलाबेलामा 
िवँ वासमा चिुकएतापिन उनका असल काम होइन तर परमेँ वरकै अनमुहले 
उनी उहाँको साम ु धमीर् ठहिरएका िथए। हेन ुर्होस,् रोमी ४ "१ अब, 
शरीरअनसुारका हाॆा पखुार् अॄाहामको सम् बन् धमा हामी के भन  त? २ यिद 
अॄाहाम काम ारा धमीर् ठहिरएका भए उनलाई घमण् ड गन केही ठाउँ 
रहनेिथयो,  तर परमेँ वरको अगािड त होइन। ३ िकनिक पिवऽ-शाः ऽले के 
भन् छ? “अॄाहामले परमेँ वरमािथ िवँ वास गरे, र त् यो उनको िनिम् त धािमर्कता 
गिनयो।” ४ अब काम गनले जनु ज् याला पाउँछ त् यो दान होइन,  तर त् यो 
उसको पाउने हक हो। ५ जसले कमर्चािहँ गदन,  तर भिक्तहीनलाई धमीर् 
ठहराउनहुनेु परमेँ वरमािथ भरोसा राख् तछ, त् यः तो मािनसको िवँ वास धािमर्कता 
गिनन् छ। ६ परमेँ वरले कमर्िवना नै धािमर्क गन् नहुनेु मािनसलाई यी वचन ारा 
दाऊदले धन् यका भन् छन ्, ७ “ितनीह  धन् यका हनु ्, जसका अपराधह  क्षमा 
भएका छन ्,  र जसका पापह  ढािकएका छन ्। ८ त् यो मािनस धन् यको हो, 
जसको पापको लेखा परमूभलेु िलनहुनु् न।”    ९ के यो आशीवार्द 
खतनावालह का िनिम् त माऽ हो?  िक बेखतनावालह का िनिम् त पिन हो? 
अॄाहामको िनिम् त त उनको िवँ वास नै धािमर्कता गिनएको िथयो भनी हामी 
भन् दछ । १० तब कसरी यो उनको िनिम् त धािमर्कता गिनयो? उनको खतना 

१२८



हनुभन् दा अिघ वा पिछ?  उनको खतना भइसकेपिछ होइन,  तर अिघ। ११ 
खतना नहुँदै िवँ वास ारा पाउने धािमर्कताको िचन् ह वा छाप ः व प उनले 
खतना पाएका िथए। खतनािवनै िवँ वास गरेर धमीर् गिनएका सबैका उनी िपता 
होऊन ् भन् ने उ ेँ यले यो भएको हो। १२ उनी ती खतनावालह का पिन िपता 
हनु ्, जसका खतना भएको माऽ होइन, तर जसले िवँ वासको त् यही नमूनालाई 
प ाउँछन ्, जनु िवँ वास खतना हनु अिघ हाॆा िपता अॄाहाममा िथयो। १३ 
संसारको उ रािधकारी हनुलाई अॄाहाम र उनको वंशलाई िदइएको ूित ा 
व् यवः था ारा आएको होइन, तर िवँ वासको धािमर्कता ारा आएको हो। १४ 
यिद व् यवः था पालन गनह  माऽ उ रािधकारी हनु् छन ् भनेता िवँ वास र  र 
ूित ा व् यथर् हनु् छ। १५ िकनभने व् यवः थाले बोध ल् याउँछ, तर जहा ँव ् यवः था 
छैन त् यहाँ अपराध पिन हुँदैन।१६ त् यसैले यो ूित ा िवँ वासमािथ िनभर्र 
गदर्छ, यस हेतलेु िक ूित ा अनमुहमािथ भर परेर अॄाहामका सबै वंशह का 
िनिम् त पक् का होस ्। यो ूित ा व् यवः था पालन गनह का िनिम् त माऽ नभएर 
अॄाहामको जः तो िवँ वासमा हनेुह का िनिम् त पिन हो, िकनिक अॄाहाम हामी 
सबैका िपता हनु ्। १७ जसो लेिखएको छ,  “मैले ितमीलाई धेरै जाितह का 
िपता बनाएको छु।” जनु परमेँ वरमािथ अॄाहामले िवँ वास गरे, उहाँको िं टमा 
उनी हामी सबैका िपता हनु ्। उहाँले मरेकाह लाई पिन जीवन िदनहुनु् छ,  र 
अिः तत् वमा नभएका थोकह लाई बोलाई अिः तत् वमा ल् याउनहुनु् छ। १८ “ितॆा 
सन् तान पिन यः तै असंख् य हनेुछन ्”  भनेर परमेँ वरले भन् नभुएअनसुार, आशा 
पटक् कै नहुँदा पिन अॄाहामले आशा राखी िवँ वास गरे,  र यसरी उनी धेरै 
जाितह का िपता बने। १९ ूाय: सय वषर् पिुगसकेका अॄाहाम मरेतलु् य 
भइसकेको आफ् नो शरीर तथा साराको कोख बाँझो भएको बझेुर पिन 
िवँ वासमा कमजोर भएनन ्। २० परमेँ वरको ूित ाबारे कुनै श ाले उनलाई 
डगमगाउन सकेन,  तर आफ् नो िवँ वासमा दि॑लो भएर उनले परमेँ वरलाई 
मिहमा िदए। २१ ूित ा गनुर्भएको कुरा परमेँ वरले गनर् पिन सक् नहुनु् छ भन् ने 
अॄाहामलाई पूरा िनँ चय िथयो। २२ यसैकारण पिन उनको िवँ वास “उनको 
िनिम् त धािमर्कता गिनयो।” २३ धािमर्कता “गिनएको हो” भन् ने यो वचन उनैको 
खाितर माऽ लेिखएको होइन, २४ तर हाॆा िनिम् त पिन हो। हामी जसले येशू 
हाॆा ूभलुाई मरेकाह बाट जीिवत पानुर्हनेुमािथ िवँ वास गछ , यो हाॆा िनिम् त 
पिन गिननेछ। २५ उहाँ हाॆा अपराधह का िनिम् त मािरनभुयो,  र हामीलाई 
धमीर् तलु् याउनलाई जीिवत पािरनभुयो।" 
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उपसंहार:  
अॄाहम परमेँ वरका असाधारण व्यिक्तत्व भएको अगमवक्ता िथए। उनीबाट नै 
परमेँ वरले आफ्नो योजना कायर्न्वयन गन भएको उनको मानवीय क्षेऽमा उहा ँ
पःनभुएको िथयो। उनीबाट नै केही हदमा आफ्नो पऽुलाई बिलको पमा यस 
संसारमा पठाउनभुएर मािनसलाई पापबाट मकु्त गन उहाकँो मिुक्तको योजना 
ूकट गनुर्भएको िथयो। 
   "इसहाक परमेँ वरको पऽुको प िथयो। येशूले आफ्नो बिलबाट 
सारा संसारको पापबाट चोखो पान योजना इसहाकलाई बिल िदने मािमलाबाट 
ूकट गनुर्भएको िथयो। परमेँ वरले मािनसलाई मिुक्त िदने ससुमाचार 
अॄाहमको िदमागमा बसोस ् भ े चाहनभुएको िथयो। परमेँ वरको यो 
योजनालाई ूकट गनर् र मिुक्तको योजनाको सत्यको वाःतिवकतालाई ूकट 
गनर् साथै िवँ वासलाई पिरक्षा गनर् उहाँले अॄाहमलाई आफ्नै पऽुलाई बिल िदन 
अर् हाउनभुएको िथयो। परमेँ वरको त्यो हकुुमले अॄाहम अत्यन्तै शोिकत र 
पीडामा परेका िथए, य िप त्यस अन्धकार र डरलाग्दो पिरिःथितलाई उनले 
डटेर सामना गरे। यस अनभुवले उनको दयमा पितत मािनसको मिुक्तको 
िनिम्त परमेँ वरको कःतो योजना िथयो भ े आत्म ान उनले गिहरो तिरकाले 
बझुोस ्र उनको िदमागमा ूभाव पारोस ्परमेँ वरको चाहना िथयो। िवध्वंसको 
बाटोमा लािगरहेको मािनसलाई त्यसबाट उ ार गनर् सनातन परमेँ वरले आफ्नै 
पऽु िदनहुनेु उहाँको वणर्नै गनर् नसिकने त्यागलाई अॄाहमले आफ्नै अनभुवबाट 
बझु्न सकोस ् भ े हेतलेु उनलाई त्यस किठन पिरक्षामा उहाँले पानुर्भएको 
िथयो। आफ्नै छोरोलाई बिलिदनपुन परमेँ वरको आदेश उनको िनिम्त 
मानिसक यातना यो भन्दा अ  केिह िथएन, य िप, उहाँको अनमुहले त्यो 
सहन उनी सफल भए।"-एलेन जी ाइट, टेिःटमोिनज फर द चचर्, ठेली ३, 
प.ृ ३६९बाट पान्तिरत। 
    "अॄाहमको उमेर धेरै ढिल्कसकेको िथयो। उनको देहान्त िछटो हनेु 
अपेक्षा गिरएको िथयो; तर, उनको सन्तानबाट परमेँ वरको ूित ा सरुिक्षत 
भएको उनले चाहेका िथए। परमेँ वरको व्यवःथालाई सरुिक्षत राख् ने िजम्मा 
अॄाहमको सन्तानमा केवल इसहाकमाऽै िथयो। परमेँ वरको नाउँलाई 
उचािलराख् ने र व्यवःथालाई कायम गिरराख् ने अॄाहमले पाएको िजम्मा उनी 
पिछ इसाहक हनु परमेँ वरले उनलाई िनयकु्त गनुर्भएको िथयो साथै अॄाहम 
पिछ उनी नै परमेँ वरले च ु ुभएको जाितको िपता हनेु योजना पिन 
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इसाहकमािथ नै िथयो। तर, उनी िववािहत भएका िथएनन।् कनानी 
बािसन्दाह  मूितर्पूजामा तिल्लन िथए। सनातन सिृ कतार् परमेँ वरमािथ आःथा 
राख् नेह  र मूितर् पूजा गन मािनसह को बीचमा िववाहवारी गन चलन 
परमेँ वरले मनाही गनुर्भएको िथयो। त्यस खालको वैवािहक चलनले 
परमेँ वरमािथ आःथा राख् नेह को िवँ वास खिःकन र ॅ  हनुितर लम्कन्थ्यो। 
आफ्नो छोराको विरपिरको वातावरणको ॅ  चिरऽले उसलाई ूभाव पालार् िक 
भ े डर अॄाहमको िथयो...आफ्नो छोराको िववाहको मािमला अॄाहमको 
िदमागमा अत्यन्तै गिम्भर िवषय भएर खेिलरहेको िथयो। परमेँ वरबाट अलग 
राख् ने ीबाट आफ्नो छोरो नफसनु ् भ े उनको चाहना िथयो।...इसाहकले 
पिन आफ्नै बाबकुो ानबिु  र ःनेहमा भरोसा रािख उनको िववाहको मािमला 
बबुालाई नै समु्पेका िथए। फेिर, बाबलेु गन िनणर्यमा परमेँ वरकै हात हनेुछ 
भ े कुरामा उनी ढुक् क िथए।"-एलेन जी ाइट, पािशयाकर्  एण्ड ूोफेटस,् प.ृ 
१७१बाट पान्तिरत। 

िचन्तनमननः  
अ. अॄाहमले आफ्नै छोरोलाई बिल िदनपुन मािमलामा तपाईँले गिहिरएर 

िचन्तन गनुर्होस।् त्यसको िनिम्त कःतो खालको िवँ वास र आःथा चािहने 
रहेछ, कल्पना गनर् खोज्नहुोस।् फेिर त्यसै बखत, यो मािमला जितसकैु 
अचम्म भएतापिन कितपय इसाईह को िनिम्त यो िकन िदमागै नै 
खलबलाउने खालको भइरहेको छ? 

आ.  आत्मिनणर्यको ःवतन्ऽता के हो? यसको वाःतिवकता भएन भने 
परमेँ वरमािथ को िवँ वास र आःथाको औिचत्यको िकन अथर् हुँदैन? 
बाइबलमा कुन पाऽह को उदाहरण छन ् जसले ःविववेक ूयोग गरेर 
कसरी गलत िनणर्य गरेका िथए, र त्यसको  बाबजदु पिन परमेँ वरले 
चाहनभुएको योजना आिखरमा सम्प  नै भएको िथयो? 
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कथा ८ 

कोरोनाको महामारीमा आशा 
आन्टोिनया िमग्वेल, ४०, आ ोला 

 

कोिभड-१९ले मेरो जीवनलाई नै पिरवतर्न 
गिरिदयो। मैले परमेश ् वरलाई सध िवश ् वास गथ। 
सानै उमेरदेिख असल ौीमान पाउन सकँु भनेर 
मैले परमेश ् वरसँग ूाथर्ना गथ। परमेश ् वरलाई ूमे 
गन र मसँगै चचर् जाने ौीमानको ठूलो चाहना 
गरेको िथए।ँ तर त्यो ौीमान को होला भनेर 
सोिधरहन्थ। कुन चचर्मा हामी जाने होला भनेर 

पिन सोच्दथ। सानैदेिख म मेरोबबुा आमासँग चचर्मा जान्थ र ितनीह का 
िविधह मा मैले भाग िलन्थ। तर म ठूलो भएपिछ त्यो चचर्मा केही न केही 
कमी भएको मैले महससु गर। 

  मेरो असल ौीमानसँग िववाह भएपिछ म अक  चचर्मा गए।ँ चार 
वषर्पिछ तेॐो चचर्मा म सिरक भए।ँ तर मिभऽ खािलभइरहेको महससु गर। 
केही न केही कमी भएको जःतो मलाई लाग्यो। चचर्मा मैले जे सनु मेरो 
व्यिक्तगत जीवनसँग सरोकार नभएको जःतो लागेको िथयो। परमेश ् वरले मेरा 
पापह  क्षमा िदनभुयो भ े कुरामा म िवश ् वःत िथइन।ँ उहाँको जःतो चिरऽमा 
मलाई पिरवतर्न गिरएको छ भ े कुरामा मलाई िनश ् िचत भएन। मेरो ौीमान 
मसँग चचर् पिन जाँदैनथे। 

  सन २०२०मा सारा देशमा कोिभड-१९को महामारीले गदार् 
लकडाउन भयो। चचर्ह  बन्द भए। म अब चचर्मा आराधना गनर् जान 
सिकन।ँ मैले यु ुबमा ूबचनह  सु  खोज। एक जना एडभेिन्टःट चचर् 
पाःटरले होप च्यानल टेिलिभजनबाट ूचार गरेको हेर। पाःटरले बाइबलबाट 
िविभ  पदह  औलँ्याएका िथए। मेरो बाइबलसँग तलुना गदार् मलाई 
बाइबलको बारेमा धेरै ान नभएको थाहा पाए।ँ हप ् ताको सात  िदन साबथको 
बारेमा पिन मेरो ध्यान गयो। एक िदन पाःटले पाःटरले ूश ् न सोधे जनु 
मलाई नै सोधेको जःतो लागेको िथयो, "तपाईँ कसको पिछ लाग्ने: 
मािनसह को करकापमा िक बाइबलमा व्यक्त गरेको परमेश ् वरको वचनमा?" 
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यो ूश ् नले मेरो िभऽी दयनै छोयो। मैले जवाफ िदए,ँ "मेरो परमेश ् वरले 
बाइबलमा जे भनेको छ त्यही प ाउन चाहन्छु।" 

  एक जना यवुतीलाई घर धन्धा गनर् मेरो घरमा बोलाउँथे। उनले 
ूत्येक िदन शबुवारसम्म घर धन्धा गथ, अिन ूत्येक शिनबार छु ी िलने 
गिथर्न।् शिनबार उनी एडभेिन्टःट चचर्मा जान्छु भनेर उनले मलाई सनुाएकी 
िथइन।् तर पिछ उनी शिनबार चचर्मा जान छोिडन ्र मेरो घरमा काम गनर् 
थािलन।् 

  जब साबथको मह वको बारेमा मैले बझु मैले उनलाई भन, "ितमी 
शिनबार चचर् जान छो ो र मेरो घरमा काम गनर् थाल्यौ। मेरो कारणले चचर् 
जान छोडेका छौ भने ितमी सोच। अबदेिख ितमी सोमबारदेिख शबुवारसम्म 
काम गर। शिनबार पिवऽ िदन हो। अिन केही समयपिछ कोरोनाले गदार् 
लगाइएको लकडाउन केही हदमा खकुुलो भयो। आज त्यस यवुती बप ् ितःमा 
िलन बप ् ितःमाको कक्षाह  िलइरहेकी िछन।् 

   त्यसै बखत मलाई साबथको बारेमा अझ बिढ ान हािसल गनर् 
मनलाग्यो। त्यसकारण मैले एडभेिन्टःट पाःटरलाई फोनबाट डाक। उनी 
िमऽबर िथए र धेरै िकताबह  पढ्नलाई मलाई िदए। म साबथमा आराधना 
गनर् थाल र २०२१मा मैले बप ् ितःमा िलए।ँ 

   आज म नयाँ व्यिक्त छु र िदनिदनै मेरो जीवन पिरवतर्न भइरहेको 
छ। मेरा पापह  परमेश ् वरले क्षमा गनुर्भयो भ ेमा म िनश ् िचत छु। मलाई 
थाहा छ मेरो चिरऽ उहाँको जःतो पिरवतर्न गिररहनभुएकोछ। मेरो ौीमान 
पिन मसँगै चचर् जाओस ्भनेर मसँग ूाथर्ना गनुर्होस।् 
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