याकूबः चालबाजी खेलेर
अ को हक खोसेर िलने

९

यस अध्यायका मूल पदह : उत्पि
उत्पि

११:१-९, उत्पि

२५:२१-३४, उत्पि

२९:१-३० र उत्पि

२८:१०-२२,

३०:२५-३२।

यस अध्यायको मूल सार पद: "एसावले भने, “त्यसको नाउँ याकूब रािखएको के

ठीकै होइन? िकनभने त्यसले मलाई दुई पल्ट ठिगसक्यो। त्यसले मेरो ज्येंठ-

अिधकार हर्यो, र अिहले मैले पाउने आिशष् पिन लग्यो।” उनले फेिर भने, “के

तपाईंले मेरो िनिम्त एउटै आिशष् पिन जगेडा राख्नुभएको छै न?” (उत्पि
२७:३६)

अब हामी अॄहामको सन्तान इसहाकको पािरवािरक इितहासलाई
िनरन्तरता िदनेछ । इसहाकको जन्म नै चमत्कारपूणर् िथयो। परमेँवरले
ूित ा गनुभ
र् एको जाितको सु को पुखार् इसहाक िथए। तर, त्यो जाितको
सु को कथा खास गरे र रमाइलो तिरकाले सु

हुँदैन। उनको छोरो याकूबको

कमजोर चिरऽले गदार् दुई दाजुभाइह को बीचमा जन्मिस
न्

भएको

िथयो

आिधकािरक पमा
(उत्पि

(उत्पि

जन्मिस

२५:२७-३४)।
जेठोको

अिधकार

कान्छो

अिधकारको बारे मा
छोरो

इसहाकबाट

याकूबले

पाएका

िथए

२७)।

आफ्नो बुबासँग चालबाजी खेलेर आफ्नो दाजुले पाउनुपन आिशष

उनीसँग खोसेकोले दाजुको िरसबाट ज्यान जोगाउन याकूब भाग्नु परे को िथयो।

भाग्ने बममा उनले परमेँवरसँग बेथेलमा भेट हुन्छ (उत्पि

२८:१०-२२)।

त्यहाँदेिख आफ्नो बाबुलाई धोखा िदने याकूब पिन धोकाको अनुभव गनुप
र् न

हुन्छ। आफ्नी िूयसी राहे लसँग िववाह गनुक
र् ो स ा उनले मन नपाराएकी

्
र् न धोकामा याकूब पछर्न।
आफ्नी
उनकी जेठी िददी िलहसँग िववाह गनुप
ौीमतीह

पाउन याकूबले १४ वषर् काम गनुप
र् न हुन्छ। य िप, याकूबले

१३२

परमेँवरका आिशषह

उपभोग गनर् पाउँछन्। ूवासी जीवन िबताइरहे कै

अवःथामा याकूले ११ छोराह
पिन बढाउनुहन्ु छ।
यसरी,

कथामा

जन्माउँछन्। परमेँवरले उनको धनसम्पि

जेभएतापिन

परमेँवरले

आफूले

गनुभ
र् एको

ूित ाह लाई पूरा गनुह
र् न
ु ेछ भनेर यस कथामा हामी पाउँछ । मािनसह

जितसुकै कमजोर भएतापिन, जितसुकै असफल भएतापिन, आःथामा जितसुकै

च ुकेतापिन परमेँवरले आफ्नो योजना कायार्न्वयन गनुह
र् न्ु छ भ े कुरामा हामी

ढु क्क हुनपु दर्छ।

१. याकूब र एसाव

याकूब र एसाव एउटै बाबु र आमाका छोराह

वातावरणमा हुकका िथए। दुवैका अवसरह
दाजुभाइका व्यिक्तत्व वा चिरऽह

िथए। दुवै एउटै

एउटै िथए, य िप, ती दुई

एकदम फरक िथए। याकूबमा के गुणह

र्ु ोस्, उत्पि
िथयो जसले गदार् इसहाकको आिशष पाउन योग्य हुन पुग्यो? हेनह
२५:२१-३४, "१९ अॄाहामका छोरा इसहाकको वृ ान्त यही हो। अॄाहामले

इसहाकलाई जन्माए। २० इसहाकले चालीस वषर्को उमेरमा प न-आरामका

ँ िववाह गरे । २१
अरामी बतूएलकी छोरी अरामी लाबानकी बिहनी िरबेकासग

ितनी बाँझी भएकी हुनाले इसहाकले आफ्नी पत्नीको िनिम्त परमूभ ुसँग ूाथर्ना

गरे । तब परमूभ ुले उनको ूाथर्ना सुन्नुभयो, र िरबेका गभर्वती भइन्। २२
ँ लड़न्त गनर् लागे। “िकन मलाई यःतो
गभर्मा भएका बालकह ले एक-अकार्सग

भयो?” भनी ितनले परमूभ ुसँग सोध्न लािगन्। २३ परमूभ ुले ितनलाई
भन्नुभयो, “ितॆो कोखमा दुई जाितह

ँ ाखेिर नै दुई
छन्, ितॆो गभर्बाट जन्मद

जाित छु ाछु ै जन्मनेछन्। एउटा अक भन्दा बलवान् हुनछ
े , र जेठाले कान्छाको

सेवा गनछ।” २४ ितनको सुत्केरी हुने बेला आयो, र ितनको कोखमा जुम्ल्याहा

रहेछन्। २५ जेठोचािहँ रातो वणर्को, शरीरभिर र को लुगा लाएजःतै जन्म्यो।

यसकारण त्यसको नाउँ एसाव रािखयो। २६ त्यसपिछ त्यसको भाइचािहँ

एसावको कुकर्ु च्चा हातले समातेर िनःक्यो। यसैकारण त्यसको नाउँ याकूब
रािखयो। िरबेकाले ियनीह लाई जन्माउँदा इसहाक साठी वषर् पुगक
े ा िथए। २७

ियनीह

बढ़े पिछ एसावचािहँ िसपालु िशकारी र मैदानमा डुिलिहँ ने मािनस भए, र

याकूबचािहँ पालमा बिसरहने शान्त ःवभावका मािनस भए। २८ इसहाकले

एसावलाई माया गथ, िकनभने उनले िशकार गरे र ल्याएको मासु ितनले खान

१३३

् २९ एक पल्ट याकूबले
पाउँथे। तर िरबेकाले चािहँ याकूबलाई माया गिथर्न।
सु वा पकाइराखेको बेलामा एसाव मैदानबाट आए। उनलाई भोकले भाउन्न

छु टे को िथयो। ३० एसावले याकूबलाई भने, “मलाई त्यो रातो सु वा अिलकता

खान दे ऊ। मलाई भोकले भाउन्न छु टे को छ।” (यसैकारण उनलाई एदोम पिन
भिनन्थ्यो।)

३१

याकूबले

भने, “पिहले

मलाई

तपाईंको

ज्येंठ-अिधकार

ँ । अब मलाई त्यो ज्येंठबेच्नुहोस्।” ३२ एसावले भने, “म त मन आट

अिधकारको के काम?” ३३ याकूबले भने, “पिहले शपथ खाएर मलाई

भन्नुहोस्।” तब उनले शपथ खाए, र आफ्नो ज्येंठ-अिधकार याकूबलाई बेचे।

३४ त्यसपिछ याकूबले एसावलाई रोटी र दालको सु वा िदए। खानपान गरे र

एसाव आफ्नो बाटो लागे। यसरी एसावले आफ्नो ज्येंठअिधकारलाई ल याए"
(उत्पि

२५:१९-३४)।

आमाकै गभर्मा हुँदा याकूब र एसाव फरक िथए र गभर्मा नै ितनीह

ु ा
कुःताकुःती गरे का िथए। एसाब बिलयो िशकारी िथयो र घरबाट बािहर डुलव

िथए। उसको िबपिरत याकूब शान्त र नरम िमजासको पालमा बःदथे। सायद

उनी ध्यान गनर् पिन मन पराउँथे होला। सान्त वा नरम ःवभाव भ े शब्द

िहॄू भाषामा tam टाम हो। त्यसको अथर् िनद ष पिन हो, जुन याकूबलाईमाऽ
होइन, अय्यूब (अय्यूब १:८) र नोहालाई पिन ूयोग गिरएको िथयो (उत्पि

६:९)। नोहालाई त्यही शब्दलाई "िनद ष", "पक्का" भनेर ूयोग गिरएको छ।
ती दुई दाजुभाइका फरक चिरऽह
परे को िथयो (उत्पि

ितनीह

हुकपिछ अझ दे खा

२७:१-२८:५)। एक िदन िशकार खेलेर थिकत भएर

घरमा एसाब फकका िथए तब उनी धेरै भोकाएका िथए। याकूले उनलाई

दालसुप पकाइ िदन्छन्। दालसुपको िमठो बाःना पाएपिछ र दे खेपिछ त्यही
िदनको भौितक रमाइलो (उत्पि

२५:३१) उनको िनिम्त मह व भएको

िथयो। उनको भिवंयमा जन्मिस

जे को अिधकार पाउने कुरामा वाःता

उनले वाःता गरे नन्। यस मािमलामा पावलले यसरी व्यक्त गदर्छन्, "१६

कोही पिन दुराचारी वा एसावजःतै अधमीर् नहोस्, जसले एकछाक भोजनको
लािग आफ्नो ज्येंठ पुऽको जन्मिस

अिधकार बेिचिदयो। १७ ितमीह लाई

थाहै छ, पिछबाट आशीवार्द पाउन खोज्दा पिन ऊ अःवीकृत भयो। िकनिक

ँ ु बगाएर त्यो खोजेको
उसले पँचा ाप गन मौका पाएन, य िप उसले आस
िथयो" (िहॄू १२:१६-१७)।
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"परमेँवरले अॄाहमलाई िदनुभएको ूित ालाई उनको छोरो ारा
अनुमोदन गिरएको िथयो। त्यसलाई इसहाक र िरिबकाले ितनीह का आशाह
र चाहनाह को केन्ििवन्दु बनाएका िथए। ती ूित ाह को बारे मा एसाब र

याकूब पिरिचत िथए। जन्मिस

अिधकारलाई अत्यन्तै मह वपूणर् मा ुपछर्

भनेर ितनीह लाई िसकाइएको िथयो। यसमा केवल भौितक सम्पि माऽ
उपलब्ध हुने कुरो िथएन तर ठू लो आित्मक आिशषको ूमूखता पिन गाँिसएको

िथयो। जुन व्यिक्तले त्यो अिधकार पाउँछ त्यो व्यिक्त घरको मूली वा पुजारी
हुन्थ्यो। उसकै सन्तानबाट सं सारको मुिक्तदाता आउने िथयो।"-एलेन जी
ाइट, पािशयाकर् एण्ड ूोफेटस्, पृ. १७७बाट
उनको

दाजुको

िबपिरत

याकूबको

पान्तिरत।
िनिम्त

भिवंयको

आित्मक

आिशषको मह वलाई उनले ूाथिमकता िदएका िथए। य िप, आमाको कुरा
सुनेछ (उत्पि

२७) याकूबले जानाजानी खुलेयाम बुबालाई धोका िदन अिघ

सरे । त्यसमा उनले परमेँवरकै नाउँ िलएर पिन आफ्नो चालबाजीलाई िजते

(उत्पि

२७:२०)। केही कुरा असलै भएको उनले थाहा पाएकोले उनले

आफ्नो बाबुलाई भयानक तिरकाले छकाएर जन्मिस

अिधकार खोसे।

त्यसको नितजा दु:खद िथयो। त्यसले गदार् िबमेको पिरवार झन

िबिमयो। त्यसले घरमा नयाँ नयाँ समःयाह

िनम्त्यायो।

याकूले असलै कुरो चाहेका िथए, मूल्यवान र ूशंसनीय कुरो चाहेका

िथए। (उनको दाजुको िनिम्त त्यो खास मह व िथएन)। तैपिन, याकूबले

राजनीित वा चालबाजी खेल्दै झुट बोल्दै आफूले चाहेको कुरो हातमा िलए।
असलै भएतापिन त्यसलाई पाउन त्यस खालको चालबाजी नखेल्न हामी पिन
कसरी सचेत हुन?
े
२. याकूबको भरे

याकूबले आफ्नो बाबुबाट िवशेष आिशष अिधकार पाएको र आफूलाई

धोका िदएर जेठो छोरोको अिधकार उनले खोसेको (उत्पि

पाउनेिबितक्कै उनले याकूबलाई मानर् चाहे का िथए (उत्पि

२७:३६) थाहा
२७:४२)।

दाजुभाइको हत्यालाई िरबेकाले हे न र् चािहनन् र उनी त्यसूित िचिन्तत भइन्
(उत्पि

२७:४२)। त्यसकारण, इसहाकको अनुमोदनमा (उत्पि

उनले याकूबलाई आफ्नो मामा घरमा भाग्न लगाउँिछन् (उत्पि

२८:५)मा
२७:४३)।

ु ीपख उनी बाटोमा एउटा ढु ाको
भाग्दा भाग्दै उनी लखतरान भएर बेलक

१३५

िसरानी राखेर याकूब सुत्छन्। त्यसबेला उनले ःवप्नदशर्नमा परमेँवरलाई

दे ख्छन्। त्यस ठाउँलाई उनले बेथेल भनेर नाउँ िदन्छ्न्, जसको अथर् हो
"परमेँवरको घर", र त्यहाँ उनी परमेँवरको आडमा िहँड्ने शपथ खान्छन्।
दे हायका

पदह

पढे र

बेथेल

बाबेलभन्दा

िकन

फरक

छ

सो

सोच्नुहोस्। बाबेलमा जे भयो र त्यसको िबपिरत बेथलमा भएको याकूबको
ँ कःतो हुनपु छर् भनेर कःतो पाठ हामीले
अनुभवले हाॆो सम्बन्ध परमेँवरसग

िसक्न सक्छ ? हेनह
र्ु ोस्, "६ अब इसहाकले याकूबलाई आशीवार्द िदएर पत्नी

ल्याउन त्यहाँबाट प न-आराममा पठाएछन्, र ितनलाई आशीवार्द िदएर, “ितमीले

कनानी ःऽीह मध्ये कसैलाई िववाह नगनू”र् भन्ने कुरा एसावले थाहा पाए। ७ र
याकूब बाबु-आमाको आ ा मानेर प न-आरामतफर् गएछ भन्ने पिन एसावले

थाहा पाए। ८ कनानी ःऽीह

उनका बाबुलाई मन पदन रहेछ भन्ने जब

एसावले प ा लगाए, ९ तब एसाव इँमाएलकहाँ गए, र उनका आफ्ना
पत्नीह बाहेक अॄाहामका छोरा इँमाएलकी छोरी र नबायोतकी बिहनी

महलतलाई आफ्नी पत्नी तुल्याएर ल्याए। १० बेशबा छोड़े र याकूब हारानितर

लागे। ११ कुनै एउटा ठाउँमा पुगप
े िछ सूय र् अःताएको हुनाले ितनी त्यस रात
त्यही ँ वास बसे। त्यस ठाउँका ढु ाह बाट एउटा िलएर ितनले आफ्नो िसरान
बनाएर सुत्नलाई त्यही ँ पल्टे । १२ ितनले यःतो सपना दे खे: जिमनमा खड़ा
गिरएको एउटा भर्याङ रहेछ, र त्यसको टुप्पाचािहँ आकाशसम्मै पुगक
े ो रहेछ र

परमेँवरका दूतह

त्यसमा उक्लने र ओलर्ने गदार्रहेछन्। १३ परमूभ ु

त्यसमािथ उिभनुभयो, र याकूबलाई भन्नुभयो, “म परमूभ ु, ितॆा िपता अॄाहामका

परमेँवर र इसहाकका परमेँवर हुँ। जुन भूिममा ितमी ढिल्करहेका छौ त्यो म

ितमीलाई र ितॆा सन्तानह लाई िदनेछु। १४ ितॆा सन्तान पृथ्वीको धू लोसरह
हुनछ
े न्। पूव,र् पिँचम, उ र र दिक्षणितर फैिलएर ितमी जानेछौ। ितमी र ितॆा

सन्तानह

ारा नै पृथ्वीका सबै मािनसह

आशीवार्दी हुनछ
े न्। १५ हेर,् म

ँ छु र ितमी जहाँसक
ु ै गए तापिन ितमीलाई रक्षा गनछु , र ितमीलाई यस
ितमीसग

ठाउँमा फकार्एर ल्याउनेछु। मैले ितमीलाई भनेको कुरा पूरा नग ञ्जेल म
ँ ” १६ तब याकूब िनिाबाट ब्यूझ
ँ रे भने, “िनँचय नै यस
ितमीलाई छो नेछैन।
ठाउँमा परमेँवर हुनहु ँद
ु ोरहेछ, र यो मलाई थाहा िथएन।” १७ ितनी सा॑ै डराए

र ितनले भने, “यो ठाउँ कःतो भययोग्य रहेछ। यो त परमेँवरको घरबाहेक
अ

केही होइन रहेछ। यो त ःवगर्को ढोका पो रहेछ।” १८ याकूब िबहान

सबेरै उठे , र आफूले िसरान बनाएको ढु ा िलएर खामोजःतै गरी खड़ा गरे र

१३६

त्यसको टुप्पामा तेल खन्याए। १९ ितनले त्यस ठाउँको नाउँ बेथेल राखे।
पिहले त्यस ठाउँको नाउँ लूज िथयो। २० तब याकूबले यसो भन्ने भाकल गरे ,

र् यो, मलाई
“यिद परमेँवर मेरो साथमा रहनुभयो, मेरो याऽामा मलाई रक्षा गनुभ
खानलाई रोटी र लाउनलाई वःऽ िदनुभयो, २१ अिन म कुशलपूवक
र् फेिर मेरा

बाबुको घरमा आउन पाए ँ भने, परमूभ ु नै मेरा परमेँवर हुनहु न
े । २२ र मैले
ु छ

खामो बनाएको यो ढु ाचािहँ परमेँवरको घर हुनछ
े , र तपाईंले मलाई िदनुभए
जित सबैको दशांश म तपाईंलाई अवँय चढ़ाउनेछु" (उत्पि

२८:६-२२) र

"१ त्यस बेला जम्मै पृथ्वीमा एउटै भाषा र एकै खालको बोली िथए। २
मािनसह पूविर् तर सदजाँदा िशनार दे शमा एउटा मैदान भे ाएर त्यही ँ बसोबास
गरे । ३ ितनीह ले आपसमा भने, “लौ, हामीह

ईंट बनाएर पोल ।” ढु ाको

स ा ईंट र िहलोको स ा अलकऽा ितनीह ले ूयोग गरे । ४ तब ितनीह ले
भने, “लौ, हामी आफ्नो िनिम्त एउटा सहर र ःवगसम्म पुग्ने एउटा धरहरा

बनाऔ ं, अिन आफ्नो नाउँ राख र हामी पृथ्वीभिर जताततै नछिरऔ ं।”

५

र् ाई परमूभ ु तल
मािनसह का सन्तानले बनाइरहेका सहर र धरहरा हेनल
ु यो। ६ अिन परमूभ ुले भन्नुभयो, “यिद एउटै भाषा बोल्ने एउटै जाितको
ओलर्नभ

ःथानमा अिहले ियनीह ले यो गरे भने, अब ितनीह ले योजना गरे को कुनै पिन

कुरा असम्भव हुनछ
े ै न। ७ आओ, तल ओलर गई ितनीह को भाषा खलबल
्
पािरिदऔ ं, र ितनीह ले एक-अकार्को बोली नबुझून।”
८ तब परमूभ ुले
ँ ाट ितनीह लाई जम्मै पृथ्वीभिर िततरिबतर पािरिदनुभयो, र ितनीह ले त्यो
त्यहीब

सहर बनाउन छोिड़िदए। ९ यसकारण त्यसको नाउँ बाबेल रािखयो, िकनभने
परमूभ ुले त्यही ँ नै सारा पृथ्वीभिरका भाषा खलबल पािरिदनुभएको िथयो।
ँ ाटै परमूभ ुले ितनीह लाई सारा पृथ्वीभिर िततरिबतर पािरिदनुभयो"
त्यहीब
(उत्पि

११:१-९)।

आफ्नो सपनामा, याकूबले एक असाधारणा भर्या

दे ख्छन्। त्यो

भर्या को टु पो त परमेँवरसँगै जोिडएको िथयो। िहॄू भाषामा भर्या
जोिडएको वा पुगेकोलाई (उत्पि

२८:१२) natsav नाटसाब भिनन्छ। त्यही

शब्द परमेँवर त्यहाँ उिभनुभएको (उत्पि
छ। भर्या

२८:१३) भनेर ूयोग गिरएको

र परमेँवर एउटै होिक भ े आभास् त्यस शब्दले िदन्छ।

बाबेलको धरहरा वा भर्या ले मािनसह को अथक ूयासले ःवगर्

पुग्न ूयास गरे को दे खाउँछ। बाबेलको धरहरा जःतै याकूबले आफूले दे खेको
भर्या

ःवगर्को ढोकामा पुगेको दे ख्छन्। बाबेलको धरहराले मािनसह को
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्
धमर्कमर् र अथक ूयासह ले परमेशवरकहाँ
पुग्न खोजेको दे खाउँछ भने,
बेथेलको भर्या ले हामी परमेँवरकहाँ त्यसबेला पुग्न सक्छ जब उहाँ आफै

यस सं सारमा हामीकहाँ आउनुहन्ु छ। कुनै पिन मानिवय ूयासमा हामी ःवगर्
पुग्न सक्दै न । आफ्नै िसरानी गरे को ढु ालाई ःवप्न दशर्न पिछ उनले त्यस

ठाउँमा त्यस ढु ा ठ

िदन्छन् (उत्पि
ःथानलाई

ाएर बेथेल beth‐El वा परमेँवरको घर भनेर नाउँ

२८:१७, २२)। यसले परमेँवरको मिन्दर वा पिवऽ

बताउँछ,

जुन

मािनसह को

ँ
ँ छ।
िबयाकलापको केन्ििवन्दुलाई औल्याउ
जब याकूबले भर्या

मुिक्तको

िनिम्त

गिरने

िविभ

दे ख्छ र त्यहाँ परमेँवरसँग भय तथा ौ ा

मान्छन् र त्यस आित्मक र रहःयमय भेटघाटले परमेँवरसँग आित्मयता
गाँःछन्। तर, उनले त्यो केवल आध्याित्मक तहमामा माऽै सम्बन्ध राख्न

चाहन्दै नन्। उनले परमेँवरसँगको सम्बन्ध ठोस पमै व्यिक्त गनर् चाहे का

िथए। त्यसकारण, उनले कमाएको सबै धनसम्पि बाट दशांश िदने िनणर्य
गरे । त्यो िनणर्य परमेँवरसँग सम्बन्ध भएको िभऽी िनणर्यको ूत्यक्ष ूमाण

िथयो। परमेँवरबाट आिशष पाउनको िनिम्त उनले दशांश िदने िनणर्य गरे का
िथएनन् तर उनलाई परमेँवरले िदइसक्नुभएको बरदान वा उपहारूित उनी
आभािरत भएर िदने िनणर्य गरे का िथए। इॐाएली रा
अिघ नै दशांशको चलन भएको हामीले यहाँ दे ख्छ ।

ु न्दा धेरै वषर्
खडा हुनभ

"कुनै एउटा ठाउँमा पुगप
े िछ सूय र् अःताएको हुनाले ितनी त्यस रात

त्यही ँ वास बसे। त्यस ठाउँका ढु ाह बाट एउटा िलएर ितनले आफ्नो िसरान
बनाएर सुत्नलाई त्यही ँ पल्टे " (उत्पि
२८:११)। त्यहाँ उनले गरे को
अनुभवबाट "तपाईंले मलाई िदनुभए जित सबैको दशांश म तपाईंलाई अवँय

चढ़ाउनेछु" (उत्पि

२८:२२) भ े याकूबको ूितव तामा दशांश के हो र त्यो

कसलाई िदनुपछर् भ े मह वपूणर् िवषयलाई हामीले कसरी िलने वा के िसक्ने?
३ धोका िदनेले नै धोका पाउँछन्

आफूले मन पराएकी प्यारी राहेललाई िववाह गनर् तिम्सएका याकूब

ँ िववाह गनर्
आफ्नै मामा ससुराको छलले उनकी दीदी िलयहलाई करसग
पुग्छन्। कसरी र िकन लाबानले धोका िदन परमेँवरले छु ट िदनुभयो?
याकूबले त्यसबाट के पाठ िसके त? हेनह
र्ु ोस्, उत्पि

२९:१-३० "१ तब

याकूब उठे र आफ्नो बाटो लागे, र पूवव
र् ासीह को दे शमा पुग।
े २ त्यहाँ ितनले

मैदानमा एउटा इनार दे खे, र त्यसको निजक भेड़ाका तीन बगाल बिसरहेका
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िथए, िकनिक त्यही इनारबाट मािनसह ले बगाललाई पानी खुवाउँथे। इनारको
मुख ढाक्ने एउटा ठू लो ढु ा िथयो। ३ जब सबै बगालह

त्यहाँ जम्मा हुन्थे,

तब गोठालाह ले इनारको मुखबाट ढु ा गुड़ाएर भेड़ाह लाई पानी खान िदन्थे।

त्यसपिछ ितनीह ले इनारको मुखमा फेिर त्यो ढु ा रािखिदन्थे। ४ याकूबले
ितनीह लाई भने, “हे मेरा भाइ हो, ितमीह
हारानमा बःने ह ।”

कहाँका हौ?” ितनीह ले भने, “हामी

५ ितनले भने, “ितमीह

नाहोरका नाित लाबानलाई

िचन्छौ?” ितनीह ले भने, “ितनलाई हामी िचन्छ ।” ६ याकूबले ितनीह लाई

सोधे, “के उहाँ सन्चै हुनहु न्ु छ?” ितनीह ले भने, “उहाँ सन्चै हुनहु न्ु छ। हेनह
र्ु ोस्,

िलएर आउँदैिछन्।” ७ ितनले भने, “हेर, साँझ परे को

उहाँकी छोरी राहेल भेड़ाह

छै न। भेड़ाबाभाह लाई जम्मा गन बेला भएको छै न। भेड़ाह लाई पानी
खुवाएर फेिर चराउन लैजाओ। ८ ितनीह ले भने, “सबै बगालह

जम्मा नभई

अिन इनारको मुखबाट ढु ा नगुड़ाइकन हामी त्यसो गनर् सक्दै न । त्यसपिछ
ँ कुरा गिररहँदा,
माऽ हामी भेड़ाह लाई पानी खुवाउँछ ।” ९ याकूब ितनीह सग

राहेल आफ्ना बाबुका भेड़ाह

िलएर त्यहाँ आइपुिगन्, िकनिक भेड़ाह

ितनले नै

् १० जब याकूबले आफ्ना मामा लाबानकी छोरी राहेल र
चराउने गिथर्न।

आफ्ना मामाका भेड़ाह

दे खे, तब निजक आएर ितनले इनारको मुखको ढु ा

गुड़ाइिदए, र आफ्ना मामा लाबानका भेड़ाह लाई पानी खुवाइिदए। ११ तब
याकूबले राहेललाई म्वाइँ खाए, र

न लागे। १२ याकूबले राहेललाई “म ितॆा

बाबुको नातेदार, िरबेकाको छोरो हुँ” भनी बताइिदए। तब राहेल कुदे र गइन् र

आफ्ना बाबुलाई यो कुरा बताइिदइन्। १३ आफ्ना भािनज याकूब आएको
समाचार पाउने िबि कै लाबान ितनलाई भे नलाई कुदे र आए, र ितनलाई

ँ ालो हालेर म्वाइँ खाए, अिन ितनलाई आफ्नो घरमा ल्याए। १४ अिन
अग

याकूबले लाबानलाई सबै कुरा बताइिदए। लाबानले ितनलाई भने, “वाःतवमा

ँ एक मिहना बसेपिछ १५ लाबानले
ितमी मेरो हाड़ र मासु हौ।” याकूब उनीसग

ितनलाई भने, “मेरा नातेदार हुँदैमा ितमीले िस मा मेरो सेवा गन? ज्याला कित

हुनपु छर् मलाई भन।” १६ लाबानका दुई छोरीह

िथए। जेठीको नाउँ लेआ र

ँ ा धिमला िथए, तर राहेलचािहँ
कान्छीको नाउँ राहेल िथयो। १७ लेआका आख

सुडौल र सुन्दरी िथइन्। याकूबले राहेललाई ूेम गरे । १८ ितनले भने,

“तपाईंकी कान्छी छोरी राहेलको िनिम्त सात वषर्सम्म म तपाईंको सेवा
गनछु ।” १९ लाबानले भने, “त्यसलाई अ

ँ िववाह गिरिदनुभन्दा त
कोहीसग

ँ ै बस।” २० यसकारण याकूबले
ितमीलाई िदनु नै असल हो। हुन्छ, मसग
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राहेलको िनिम्त सात वषर्सम्म सेवा गरे । ितनले राहेललाई यित ूेम गथ िक

त्यो समय ितनलाई थोरै िदनजःतो लाग्यो। २१ त्यसपिछ याकूबले लाबानलाई
भने, “मैले तपाईंको सेवा गिरसक। अब मेरी पत्नी हुनलाई राहेल मलाई
ँ सहवास गनर् चाहन्छु ।” २२ तब लाबानले त्यस ठाउँका
िदनुहोस्। म ितनीसग

सबै मािनसह

जम्मा गरे र भोज िदए। २३ तर साँझमा उनले आफ्नी छोरी

ँ सहवास गरे । २४ लाबानले
लेआलाई याकूबकहाँ ल्याइिदए, र याकूबले ितनीसग

आफ्नी कमारी िजल्पालाई आफ्नी छोरी लेआकी कमारी हुनलाई िदए। २५

याकूबले िबहान हेदार् त लेआ पो रिहछन्। तब ितनले लाबानलाई भने, “तपाईंले
मूित िकन यःतो गनुभ
र् यो? मैले राहेलको िनिम्त सेवा गरे को होइन र? तपाईंले

िकन मिसत यसरी छल गनुभ
र् यो?” २६ लाबानले भने, “हाॆो दे शमा जेठीको

ँ एक साता पूरा गर, र
भन्दा कान्छीको िववाह अिघबाट गनुह
र् ँद
ु ै न। २७ लेआसग
अक सात वषर् मेरो सेवा गरे को स ामा म ितमीलाई कान्छी पिन िदइहाल्छु ।”

ँ एक साता पूरा गरे । तब लाबानले आफ्नी
२८ याकूबले त्यसै गरे , र लेआसग
छोरी राहेललाई पिन याकूबकी पत्नीको

पमा िदए। २९ लाबानले आफ्नी

कमारी िबल्हालाई आफ्नी छोरी राहेलकी कमारी हुनलाई िदए। याकूबले

ँ पिन सहवास गरे । ३० ितनले लेआलाई भन्दा राहेललाई बढ़ी ूेम
राहेलसग

गथ, र अक सात साल याकूबले लाबानको सेवा गरे " (उत्पि
आफू पुग्नुपन गन्तव्य ःथानमा सय

२९:१-३०)।

िकलोिमटर याऽा गरे पिछ

याकूबले पिहलो बःतु दे ख्छन् त ढु ो। सायद उनले बेथेलको ढु ा सम्झन
पुगे होलान् (उत्पि

२८:१८,१९)। यही ढु ो याकूबको िनिम्त राहे लसँग

िचनापचीर् गनर् कोशे ढु ो हुन पुगेको िथयो। त्यस ढु ा इनारमािथ िथयो।

त्यसको विरपिर गोठालाह

उिभरहे का िथए। याकूबले त्यस ढु ालाई हटाउन

ितनीह सँग अनुरोध गछर्न ् तर ितनीह ले त्यो गनर् मान्दै नन। जब राहे ल

आउँिछन् तब याकूबले त्यो ढु ा हटाउँछन्। यसले उनलाई राहे लसँग

िचनापचीर् गनर् अवसर िदन्छ (उत्पि

२९:११)।

याकूबलाई िचनेिबि कै उनी दगुरेर आफ्नो पिरवारकहाँ जािन्छन्।

याकूबले राहे ललाई दे ख्नेिबि कै फलदायी िथयो: "याकूबले राहे ललाई ूेम गरे "
(उत्पि

२९:१८)। उनलाई िववाह गनर् अक सात वषर् काम गरे , अथार्त ्

राहे ललाई पाउन उनले १४ वषर् आफ्नो मामाससुराको काम गरे । तर सात
वषर्ह

उनको िनिम्त केही िदन जःतोमाऽ भएको िथयो (उत्पि
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२९:२०)।

राहे लसँग िववाह गनर् सात वषर् काम गनुर् पन सतर् याकूब आफैले

ूःताव गरे का िथए। सात वषर्पिछ िववाहको रातमा सुहागरात मनाउन याकूब
आफ्नो पालमा जान्छन् त त्यहाँ लेआसँग पो उनी सुत्न पुगे। राती भएकोले

आफू कोसँग सुतेको िथयो सो उनलाई थाहा िथएन। उनी राहे लकी जेठी िददी

लेआ

उनको ओ

ानमा िथए। राहे ल भनेर लेआलाई सुताउँदा याकूबको

मामा ससुराले उनलाई धोखा िदएका िथए। त्यसबेला सबै जना भोजमा मःत

िथयो। याकूब अत्यन्तै िरसाएका िथए तर आफू केही गनर् नसक्ने अवःथामा
याकूब िथए। िववाहको रातको रमझममा लाबानले त्यो छल गनर् सफल भए।

त्यही "धोका" भ े शब्द याकूबले ूयोग गरे का िथए जुन उनले बाबु र उनको
दाजुलाई ूयोग गनर् इसहाकले ूयोग गरे का िथए (उत्पि

२७:३५)।

ँ ाको बदलामा आख
ँ ा,
यहाँ lex talionis (बदला िलने नीित) "आख

दाँतको बदलामा दाँत" (ूःथान २१:२४,

उत्पि

९:६) भ े चलनको

धरापमा याकूब परे का िथए। याकूबले जसरी अ ह लाई धोखा िदए त्यसरी नै

उनी पिन धोकामा परे । अपराध गनले जसमािथ कःतो चोत पुर्याएको िथयो
त्यही चोत अपराधीले खेप्नुपन नीित बाइबलमा उल्लेख गिरएको छ।

आफू धोखामा परे पिछ आफूले धोखा िदनु भनेको के हो भनेर

याकूबले अब बुझ्छन्। लाबानको छललाई ूयोग गरे र परमेँवरले याकूबलाई
धोखा िदनु भनेको के हो भनेर िसकाउनुहन्ु छ। याकूबलाई "धोखा" (उत्पि

२७:१२) भनेको के हो भनेर थाहा िथयो, र आफू पिन धोखाको मारमा पदार्
उनी छक्क पनर् पुगेका िथए। आफ्नो मामा ससुरालाई "तपाईँले मलाई िकन

धोखा िदनुभयो?" (उत्पि

२९:२५) भनेर सोध्नुको अथर् धोखा िदनु गल्ती हो

भनेर याकूबलाई थाहा िथयो भनेर दे खाउँदछ।

याकूब धोखेवाज िथए र आफै पिन धोखामा परे । आफूमािथ अन्याय

भएपिन वा खराब मािनसह

खराब गन छोिडएतापिन वा िनद ष मािनस दु:खमा

पनुप
र् रे तापिन परमेँवरमािथ भरोसा राख्न हामीले कसरी िसक्ने?
४. पािरवािरक आिशष

वष सम्म िनवार्िसत जीवन िबताउनु परे को याकूबलाई अिन्तम सात वषर्

उनको िनिम्त भारी िथयो। तर, ती वषर्ह

उनको िनिम्त फलदायी पिन िथए।

ती वषर्ह मा बार्ह छोराह मा एघार छोराह का बाबु उनी हुन पुगेका िथए।
ितनीह

पिछ गएर परमेँवरका जनह को पुखार् हुन पुगक
े ा िथए।
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अिहले यस भागमा याकूबको कथाको केिन्िय भागमा छ (उत्पि

२५:१९-३५:२६)। यस भाग मूख्य वाक्याँश "गभर् खोिलिदनुभयो" भनेर
लेआलाई

सम्बोधन

खोिलिदनुभयो (उत्पि

गरे देिख

(उत्पि

२९:३१)

राहे लको

गभर्

पिन

३०:२२)बाट अन्त भएको छ। ूत्येक पल्ट "गभर्

खोिलिदनुभयो" भनेर उल्लेख गिरएर बालकको जन्म भयो भनेर ूःतुत गदर्छ

तब ती जन्मह

परमेँवरको आँचयर् कामको नितजा िथयो भनेर ूमािणत

गदर्छ।
उत्पि

२९:३१-३०:२२ पढ्नुहोस्। वतर्मान पिरूेआयमा यहाँ जे भयो

त्यो हामीले कसरी बुझ्ने? हेनह
र्ु ोस्, "३१ लेआलाई अवहेलना भएको दे खेर
परमूभ ुले ितनको कोख खोिलिदनुभयो। तर राहेलचािहँ बाँझी नै रिहन्। ३२

लेआ गभर्वती भएर एउटा छोरो जन्माइन्, र ितनले त्यसको नाउँ यसो भनेर
बेन रािखन्, “साँच्ची नै परमूभ ुले मेरो दु:ख दे ख्नुभएको छ। अब त मेरा

पितले मलाई ूेम गनुह
र् न्ु छ।” ३३ ितनी फेिर गभर्वती भइन्, र अक छोरा
जन्माइन्। ितनले भिनन्, “म अवहेिलत भएकी छु भनी परमेँवरले सुन्नुभएको

हुनाले उहाँले मलाई यो छोरा पिन िदनुभयो।” र ितनले त्यसको नाउँ िशिमयोन
रािखन्। ३४ ितनी फेिर गभर्वती भइन् र एउटा छोरो जन्माएर भिनन्, “यस

पाली त मेरा पित मूित आकिषर्त हुनहु न
े , िकनभने मैले उहाँको िनिम्त तीन
ु छ

जना छोरा पाइसक।” यसकारण त्यसको नाउँ लेवी रािखयो। ३५ ितनी फेिर

गभर्वती भएर छोरो पाइन् र भिनन्, “यस पाली त म परमूभ ुको ूशंसा गनछु ।”
यसैले त्यसको नाउँ यहू दा रािखयो। त्यसपिछ ितनले जन्माउन छोिड़न्" (उत्पि

२९:३१-३५) र "१ याकूबबाट आफ्नो केही सन्तान नभएको दे खेर राहेलले

आफ्नी िददीिसत डाह गनर् लािगन्। ितनले याकूबलाई भिनन्, “मलाई पिन
सन्तान िदनुहोस्, नऽ म मनछु ।” २ याकूबले राहेलिसत िरसाएर भने, “ितॆो

कोख थुिनिदने म परमेँवरको ःथानमा छु र?” ३ तब ितनले भिनन्, “मेरी
ँ सहवास गनुह
कमारी िबल्हा यही ँ छे । त्यससग
र् ोस् र त्यसले मेरो िनिम्त नानी

जन्माओस् र त्यस ारा मलाई पिन सन्तान िमलोस्।” ४ यसकारण राहेलले
आफ्नी कमारी िबल्हालाई याकूबकी पत्नीको

पमा िदइन्, र याकूब त्यसकहाँ

गए। ५ िबल्हाले गभर्वती भएर याकूबबाट एउटा छोरो जन्माई। ६ तब
राहेलले भिनन्, “परमेँवरले मलाई ठीक ठहराउनुभयो, र मेरो िबन्ती पिन सुनरे
मलाई एउटा छोरो िदनुभयो।” यसकारण ितनले त्यसको नाउँ दान

रािखन्। ७

राहेलकी कमारी िबल्हा फेिर गभर्वती भई, र त्यसले याकूबबाट अक एउटा
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छोरो जन्माई। ८ तब राहेलले भिनन्, “ज्यादै लड़न्त गरे र मैले मेरी िददीलाई
िजत।” यसैकारण ितनले त्यसको नाउँ नप्ताली रािखन्। ९ आफूले जन्माउन
छोड़े को दे खेर लेआले आफ्नी कमारी िजल्पालाई लगेर याकूबलाई पत्नीको
पमा िदइन्। १० लेआकी कमारी िजल्पाले याकूबबाट एउटा छोरो जन्माई,

११ र लेआले भिनन्, “भाग्यमानी।” यसैकारण ितनले त्यसको नाउँ गाद

रािखन्। १२ लेआकी कमारी िजल्पाले याकूबबाट अक एउटा छोरो जन्माई।
१३ अिन लेआले भिनन्, “म सुखी रिहछु । ःऽी जाितह ले मलाई सुखी

भन्नेछन्।” यसैले ितनले त्यसको नाउँ आशेर रािखन्। १४ गहू ँ फसलको
बेलामा

बेन खेतमा गए, र िवशाखमूलह

ल्याए।

राहेलले

लेआलाई

भिनन्, “कृपा

भे ाएर आफ्नी आमा लेआकहाँ
गरी

ितॆो

छोराले

ल्याएका

िवशाखमूलह बाट मलाई केही दे ऊ।” १५ तर लेआले ितनलाई भिनन्, “के

मेरा लोग्ने मबाट खोःनु सानो कुरो हो र, अब ितमी मेरो छोराको िवशाखमूल

पिन िलन खोज्

ौ?” राहेलले भिनन्, “त्यसो भए ितॆो छोराको िवशाखमूलको

िनिम्त आज राती उहाँ ितमीिसत सुत्नुहन्ु छ।” १६ साँझमा याकूब खेतबाट
आउँदा लेआ ितनलाई भेट गनर् गइन्, र भिनन्, “तपाईं मकहाँ आउनुपछर्, िकनभने

ँ तपाईंलाई भाड़ामा िलएकी छु ।” यसकारण
मेरो छोराका िवशाखमूलह सग

याकूब त्यस रात ितनीिसत सुते। १७ परमेँवरले लेआको िबन्ती सुन्नुभयो, र

ितनी गभर्वती भइन्, र याकूबबाट ितनले आफ्नो पाँच छोरो जन्माइन्। १८ तब

लेआले भिनन्, “मैले मेरी कमारी मेरा पितलाई िदएकी हुनाले परमेँवरले मलाई

मेरो इनाम िदनुभयो।” यसकारण ितनले त्यसको नाउँ इःसाखार रािखन्। १९

लेआ फेिर गभर्वती भइन्, र याकूबबाट आफ्नो छै ट छोरो जन्माइन्। २० तब
लेआले भिनन्, “परमेँवरले मलाई अमूल्य उपहार िदनुभएको रहेछ। अब मेरा

पितले मलाई कदर गनुह
र् न
े , िकनभने मैले उहाँको िनिम्त छ जना छोराह
ु छ

जन्माइसक।” यसैकारण ितनले त्यसको नाउँ जबूलून रािखन्। २१ केही

समयपिछ ितनले एउटी छोरी जन्माइन्, र ितनले त्यसको नाउँ दीना रािखन्।

२२ तब परमेँवरले राहेललाई सम्झनुभयो, र ितनको िबन्ती सुनरे उहाँले ितनको
गभर् खोिलिदनुभयो। २३ ितनी गभर्वती भएर एउटा छोरो जन्माइन्, र भिनन्,

“परमेँवरले ममािथ परे को िनन्दा हटाइिदनुभयो।” २४ ितनले त्यसको नाउँ

योसेफ रािखन्। अिन ितनले भिनन्, “परमेँवरले मलाई अक छोरो पिन िदऊन्”
(उत्पि

३०:१-२४)।
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परमेँवरले लेआको कोख खोिदनुभयो, र उनीबाट

बनको जन्म

भयो। यस नाउँमा िबयापद ra’ra रारा छ जसको अथर् "दे ख्छ" हो। याकूबले
लेआलाई मन नपराएको परमेँवरले दे ख्नुभयो (उत्पि

२९:३१), यस बालक

र पीडाको सोधभनार् नै हुनपुगेको िथयो। फेिर अक छोरो

उनी मानिसक क

जन्माएपिछ उसको नाउँ िसिमयोन रािखन्। यसमा िबयापद shama समावेश

भएको छ। यसको अथर् "सु ु" हो अथार्त ् परमेँवरले सु ुभयो। उनी आफ्नो
ौीमानको हे पाहाको गिहर्याइमा िथइन् र त्यसले गदार् उनी माया नपाएको
पीडामा िथइन्। जसिर परमेँवरले हागारको पीडा सु ुभयो (उत्पि

२९:३३)

त्यसरी नै उहाँले लेआको पीडा सु ुभएको िथयो।

लेआको छोरो "िसिमयोन वा िसमोन"ले हागारको छोरो इँमाएललाई

याद िदलाउँछ। त्यसको अथर् (परमेँवरले सु ुहन
ु ेछ) हो (उत्पि

१६:११)।

जब लेआले आफ्नो अिन्तम छोरोलाई जन्माउिन्छन् तब उसको नाउँ यहू दा

रािख्छन्।

त्यसको

अथर् "ूशंसा"

आिशषलाई सिम्झन्दै न ब

हो।

लेआले

अब

आफ्नो पीडा

वा

उनले परमेँवरको अनुमहलाई ध्यान िदएर उहाँको

ूशं सा गदर्िछन्।

यो अनौठो छ िक जब लेआले सन्तान जन्माउन छोिड्छन् तब

परमेँवरले राहे ललाई "सम्झनुभयो", अिन उनको कोख उहाँले खोिलिदनुहन्ु छ

(उत्पि

३०:२२)। याकूबको अत्यन्तै मन िूय पत्नीले िववाह गरे को सात

वषर्सम्म बच्चा पाइनन्। मगनी भएकोदे िख िबवाह गरे को १४ वषर्पिछ उनले
पिहलो छोरो जन्माउँिछन् (उत्पि

२९:१८,२७, ३०:२५)। उनले आफ्नो

ु " रािख्छन्। त्यसको अथर् परमेँवरले उनको
पिहलो बालकको नाउँ "यूसफ

"दु:ख हरण गनुभ
र् यो (asaf आसाफ) र "अक छोरो पिन मेरो लािग उहाँले

जोिडिदनुहन
ु ेछ (yasaf यासाफ)" हो (उत्पि

जुनसुकै गलत तिरकाले छोराह

३०:२३,२४)। ितनीह ले

जन्माएतापिन परमेँवरले ितनीह लाई दोष

िदनुभएन िकनिक ितनीह बाट अॄाहमलाई िदएको वचन अनुसार परमेँवरले
एउटा जाित वा रा

खडा सृि

मािनसको

जितसुकै

किमकमजोरीह

गनुप
र् रे को िथयो।
गलत

िबयाकलाप

भएतापिन

र

उसमा

भएतापिन परमेँवरले ःवगर् र पृथ्वीमा आफ्नो लआय पूरा

गनुह
र् न
े भ े कुरालाई यस याकूब, लेआ र राहेलको कथाले हामीलाई कसरी
ु छ
बुझाउँछ?
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५. याकूबले आफ्नो मामाससुराको घर छोड्छन्

जेठा छोराले पाउने अिधकारलाई आफ्नो बाबु र दाजुलाई याकूबले

धोका िदएका िथए। इसहाकले आफ्नो जेठो छोरोलाई िदने आिशषलाई

याकूबले बढो चालबाजीसाथ खोसेका िथए वा चोरे का िथए। जब उनी मामा

ससुरा लाबानको घरमा १४ वषर्सम्म घर ज्वाईँनै भएर बसे तब उनी च ुपचाप
रहे र उनको सेवा गरे का िथए। आफ्नो मामा ससुराले उनलाई धोका िदएका

ँ ा िचम्लेर नै
िथए भनेर उनलाई थाहा िथयो तै पिन उनी त्यस धोखालाई आख

बसे। याकूबको िमजास दे खेर उनले कसरी त्यो सहे र बसे भ े कुरो बुझ्न
हामीलाई गार्हो छ। याकूबले िविोह गनर् सक्थ्यो वा राहे ललाई िववाह कुन

सतर्मा गन भ े कुरामा लाबानको ूःतावूित उनी असहमत हुनसक्थ्यो। तर

उनले च ुपचाप त्यो ूःताव ःवीकारे । त्यो जितसुकै अन्याय ूःताब भएपिन
याकूबले िबरोध नजनाइ माने।

ु लाई जन्माइन तब मामाससुराको
जब राहे लले पिहलो छोरो यूसफ

सेवामा याकूब १४सम्म लािग सकेका िथए (उत्पि

३०:२६)। अब आफ्नो

र् एको भूिममा फकर जान
मामाससुराको घर छोडे र परमेँवरले ूित ा गनुभ

सोच्छन्। याकूबले अब आफ्नो पिरवारको िनिम्त आफ्नै घर ःथापना गनर्
चाहन्छन् (उत्पि

३०:३०)।

दे हायका पदह

पढ्नुहोस्। यहाँ याकूब र लाबानको आिखरी मािमला

ूःतुत गिरएको छ। "२५ राहेलले योसेफलाई जन्माएपिछ याकूबले लाबानलाई
भने, “आफ्नो दे श र घरमा जान मलाई िबदा िदनुहोस्। २६ मलाई मेरा
पत्नीह

र छोराछोरीह

लैजान िदनुहोस्, जसका िनिम्त मैले तपाईंको चाकरी

गरे को छु । मलाई जान िदनुहोस्, िकनभने मैले गरे को सेवा तपाईंलाई थाहै छ।”

२७ तर लाबानले ितनलाई भने, “ममािथ ितॆो िनगाह भए, बस। पूवल
र् क्षण ारा
मलाई थाहा भएको छ िक परमूभ ुले ितॆो खाितर मलाई आिशष् िदनुभएको

छ। २८ ज्याला कित िलन्छौ मलाई भन, र म ितमीलाई त्यित िदउँला।” २९

याकूबले लाबानलाई भने, “मैले तपाईंको कःतो सेवा गरे को छु , र तपाईंका

गाईबःतु मिसत कसरी सूेका छन् सो तपाईं आफै जान्नुहन्ु छ। ३० म

ँ थोरै िथए र अिहले ूशःत भएको छ। मैले जहाँ
आउनुभन्दा अिघ तपाईंसग
हात लगाए पिन परमूभ ुले तपाईंलाई आिशष् िदनुभएको छ। तर अब मेरो

आफ्नै घरबारको िनिम्तचािहँ मैले किहले व्यवःथा गन?” ३१ उनले भने, “म
ितमीलाई के िदऊँ त?” याकूबले भने, “तपाईं मलाई केही निदनुहोस्। तर यिद
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तपाईंले मेरो िनिम्त यित एउटा कुरा गनुह
र् न्ु छ भने, म तपाईंका बगालह को
हेरचाह गरी चराउँदैरहनेछु। ३२ आज तपाईंका सबै बगालबाट थोप्ले र पेटारे

भेड़ा र कालो थुमा, र बाभाह मध्येबाट पिन थोप्ले र पेटारे जित छु ट्
िदनुहोस्। मेरो ज्याला ितनीह

ाउँदैजान

नै होऊन्। ३३ अिन तपाईं पिछ यसअनुसार

मेरो ज्यालाको िहसाब गनुह
र् ँद
ु ा मेरो ईमानदारीले नै मेरो िनिम्त जवाफ िदनेछ।
बाभाह मध्येका थोप्ले र पेटारे नभए जि

र थुमाह मध्ये काला नभए जि

ँ फेला पर्यो भने मैले ती चोरे को ठहिरनेछ।” ३४ लाबानले भने, “हुन्छ,
मसग
ितमीले भनेजःतै होस्।” ३५ त्यस िदन पेटारे र थोप्ले बोकाह
थोप्ले बाभीह
छु ट्

र पेटारे र

(जसका सेता दाग िथए) र हरे क काला थुमा लाबानले

ाएर आफ्ना छोराह को िजम्मामा लगाइिदए। ३६ तब याकूब र उनको

बीचमा लाबानले तीन िदनको बाटो जित अन्तर राखे। अिन याकूबले चािहँ

लाबानका बाँकी बगालह
हाड़े बदाम र िचनारका

चराउन लागे। ३७ तब याकूबले लहरे -पीपल,

खका भखर्र कािटएका हाँगाह

िलएर ितनमा सेता-सेता

धकार् बनाउनलाई ितनका बोबा ताछे । ३८ अिन ितनले ती हाँगाह

बगालले

ँ मा
पानी खान आउने ठाउँमा बगालह का सामुन्ने ितनीह का पानी खाने डू ड़
राखे। ितनीह
पानी खान आउँदा त्यही ँ िमिसन्थे। ३९ ती बगालह
ती
हाँगाह का सामुन्ने िमिसने भएका हुनाले ितनीह ले बच्चा पिन त्यःतै

िछकिमक, पेटारे र थोप्ले िबयाए। ४० याकूबले ती पाठाह

छु ट्

ाएर बाँकी

बगालचािहँ लाबानका बगालका िछकिमक र काला-कालाह ितर पठाइिदए।
यसरी ितनले आफ्ना बगालचािहँ लाबानका बगालिसत निमसाएर अलग्गै राखे।
४१ ती हाँगाह का सामु िमिसऊन् भनेर बिलयाबिलया बगालह

ँ मा ती बगालका आख
ँ ाकै सामु ती हाँगाह
चािहँ याकूबले डू ड़
तर िनधार् बगालह का िनिम्तचािहँ ितनले ती हाँगाह

िनधार् जि

िमिसने बेलामा
रािखिदन्थे। ४२

रािखिदँदैनथे। यसकारण

लाबानका भए, र बिलया जि चािहँ याकूबका भए। ४३ यसरी याकूब

अत्यन्तै धनी भए, र ितनका ठू ला-ठू ला बगाल, नोकर-चाकर, ऊँट र गधाह
भए" (उत्पि

पिन

३०:२५-४३) र "१ लाबानका छोराह ले यसो भिनरहेका

याकूबले सुन,े “हाॆा बाबुका सबै थोक याकूबले िलइसके, र हाॆा बाबुकै

सम्पि बाट ितनले यि

धेरै पाएका छन्।” २ र याकूबले लाबानको व्यवहार

हेदार् पिन आफूूित ितनको भावना पिहलेजःतै नभएको दे खे। ३ तब परमूभ ुले

ँ ग
ँ
याकूबलाई भन्नुभयो, “ितॆा िपता-पुखार् र ितॆो कुटुम्बकहाँ फकर जा, र म तस
हुनछ
े ु ।” ४ यसकारण याकूबले राहेल र लेआलाई आफ्ना बगाल भएको खकर्मा
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बोलाइपठाए, ५ र ितनीह लाई भने, “ितमीह का बाबुको मूितको भावना
ँ हुनभ
ु एको
पिहलेजःतै नभएको म दे ख्दै छु। तर मेरा िपताका परमेँवर मसग

छ। ६ मेरो बलले भ्याएसम्म मैले ितमीह का बाबुको सेवा गरे को ितमीह लाई

थाहै छ। ७ तापिन ितमीह का बाबुले मलाई ठग्नुभएको छ, र मेरो ज्याला दश

पल्ट बदल्नुभएको छ। तर परमेँवरले ितनलाई मेरो हािन गनर् िदनुभएन। ८
उनले थोप्ले जि

ितॆो ज्याला होस् भन्दा सबै बगालले थोप्ले नै िबयाए। अिन

उनले पेटारे जि

ितॆो ज्याला होस् भन्दा सबै बगालले पेटारे नै िबयाए। ९

यसरी परमेँवरले ितमीह का बाबुका बगालह

िलएर मलाई िदनुभयो। १०

“बगाल िमिसने बेलामा बगालमािथ च ने बोकाह

पेटारे , थोप्ले र िछकिमक

भएका सपनामा मैले दे ख। ११ त्यस बेला परमेँवरका दूतले सपनामा मलाई
ँ ा
‘ए याकूब’ भन्नुभयो। मैले भन ‘हजूर।’ १२ र उहाँले भन्नुभयो, ‘ितॆो आख

् ती पेटारे , थोप्ले र िछकिमक
उठाएर बगालमािथ च ने सबै बोकाह लाई हेर।
छन्, िकनिक लाबानले ितमीमािथ जे गिररहेछ सो मैले दे खेको छु । १३ ितमीले

खामामा तेल खन्याएको र भाकल गरे को ठाउँ बेथेलका परमेँवर म नै हुँ।
अब उ , यस ठाउँबाट फकर ितॆो जन्मभूिममा जाऊ’।” १४ तब राहेल र
लेआले ितनलाई भने, “हाॆा बाबुको घरमा हाॆा िनिम्त हकको केही अंश छ र?

के उहाँले हामीलाई िवदे शीजःतै सम्झनुभएको छै न र? १५ उहाँले त हामीलाई
बेिचिदनुभयो, र हाॆा िनिम्त िदइएको पैसा पिन आफैले चलाइसक्नुभएको छ।

१६

हाॆा

बाबुबाट

परमेँवरले

लानुभएको

सबै

सम्पि

हाॆै र

हाॆा

छोराछोरीह को भएको छ। अब परमेँवरले तपाईंलाई जे-जसो गनू र् भन्नुभयो
त्यसै गनुह
र् ोस्।”

१७ तब याकूब उठे र आफ्ना छोराह

र पत्नीह लाई

ऊँटह मािथ राखे। १८ अिन ितनले आफ्ना सबै गाईबःतुलाई अिग धपाई
प न-आराममा रहँदा आफूले ूाप्त गरे का जम्मै सम्पि

िलएर आफ्ना िपता

इसहाककहाँ कनान दे शमा जानलाई ितनी िनःके। १९ त्यस बेला जब
लाबानचािहँ आफ्ना भेड़ाको ऊन कऽन गएका िथए, तब राहेलले आफ्ना बाबुका

घर-दे वताह

चोरे र लिगन्। २० त्यसबाहेक अरामी लाबानलाई याकूबले

झुक्क्याए, कारण ितनको भाग्ने मित छ भनेर ितनले उनलाई बताएनन्। २१

ँ भएका सबै कुरा िलएर याकूब भागेर महानदी यूृेिटस तरे , र
यसरी आफूसग

िगलादको पहाड़ी दे शतफर् लागे। २२ तेॐो िदनमा याकूब भागेको खबर
लाबानले सुन,े २३ अिन उनले आफ्ना दाजुभाइह लाई साथमा िलएर सात

िदनसम्म ितनलाई लखेटे, र िगलादको पहाड़ी दे शमा ितनलाई भे ाए। २४ तब
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अरामी लाबानकहाँ राती सपनामा परमेँवर दे खा पनुभ
र् यो, र उनलाई भन्नुभयो,

“होिशयार गर,् ितमीले याकूबलाई असल िक खराब केही कुरा नभन्।” २५

लाबानले याकूबलाई भे ाउँदा याकूबले आफ्नो पाल िगलादको पहाड़ी दे शमा
टाँगक
े ा िथए, र लाबानले पिन आफ्ना दाजुभाइह का साथमा त्यही ँ पाल टाँग।
े
२६ लाबानले याकूबलाई भने, “ितमीले मलाई झुक्क्याएर मेरा छोरीह लाई

लड़ाइँका कैदीह लाई झ लगेर यो के गरे को? २७ ितमी िकन मलाई नभनीकन

सुटुक्क भागेर मलाई धोका िदयौ? म वीणा र खजड़ीको खुशीयालीमा ितमीलाई

ँ २८ मेरा नाितनाितना र छोरीह लाई िबदाइको म्वाइँ खान मलाई
पठाउनेिथए।
ँ
िकन िदएनौ? यो ितमीले मूखत
र् ा गर्यौ। २९ ितमीलाई हािन गन शिक्त मसग

छ। तर ितॆा बाबुका परमेँवरले िहजो राती मलाई यसो भन्नुभयो, ३०

‘होिशयार गर,् ितमीले याकूबलाई असल िक खराब केही पिन नभन्।’ अब ितॆा

बाबुको घरमा जान ितमीले ज्यादै इच्छा गरे का हुनाले ितमी िहँड़ेका छौ, तर मेरा
दे वताह चािहँ िकन चोर्यौ?” ३१ याकूबले लाबानलाई जवाफ िदए, “तपाईंले

आफ्ना छोरीह लाई मबाट जबरजःतसाथ खोःनुहन्ु छ िक भन्ने मलाई डर

लाग्यो। ३२ तर

तपाईंका

दे वताह

ँ
भे ाउनुहन्ु छ त्यो
जससग

जीिवत

ँ भएको तपाईंको कुन चीज छ सो हाॆा कुटुम्बका सामुन्ने
रहनेछैन। मसग

िचन्नुहोस्, र िलनुहोस्।” राहेलले ती चोरे की याकूबलाई थाहै िथएन। ३३ तब
लाबान याकूबको पालिभऽ, त्यसपिछ लेआको र दुवै कमारीह का पालिभऽ पसे,

तर केही पाउन सकेनन्। उनी लेआको पालबाट िनःकेर राहेलको पालिभऽ
पसे। ३४ तर राहेलचािहँ ती घर-दे वताह

िलएर आफ्नो ऊँटको काठीमा राखी

ँ धुइ
ँ ती खोजे तर ती
तीमािथ बिसरहेकी िथइन्। लाबानले पालमा जताततै धुइ
पाउनै

सकेनन्।

३५

राहेलले

आफ्ना

बाबुलाई

ँ
भिनन्, “हजूर, मसग

निरसाउनुहोला। म नछु ने भएकी हुनाले मैले तपाईंको अगािड़ उ नु भएन।”

यसरी उनले खोज्न त खोजे, तर ती घर-दे वताह

भे ाउन सकेनन्। ३६ याकूब

झोिकए, र लाबानलाई हप्काएर भने, ३७ “मेरो अपराध के छ र तपाईंले मलाई

यसरी लखे नुभयो? अब तपाईंले मेरा सबै मालतालह को खानतलाशी िलनुभयो।
तपाईंका

घरे ल ु मालह मध्ये

के

भे ाउनुभयो

खै? ती

तपाईंका

र

मेरा

कुटुम्बह का अगािड़ रािखिदनुहोस्। ियनीह ले हामी दुईका बीचमा इन्साफ

ँ भएको छु । त्यितञ्जेल
गिरिदनेछन्। ३८ “यी बीस वषर्देिख म तपाईंसग
तपाईंका भेड़ीह
भेड़ाह

र बाभीह का गभर् किहल्यै तुहेनन्। मैले तपाईंका बगालका

ँ ३९ ज ली जनावरह ले फहराएकाह लाई पिन तपाईंकहाँ
खाइन।

१४८

मैले ल्याउँिदनथ। ब

क्षितपूितर् मैले गथ। िदनमा होस् वा रातमा होस् चोरी

भएकाह को मोल पिन तपाईंले मबाटै िलनुहन्ु थ्यो। ४० िदउँसोको गमीर्ले र
रातको िचसोले मलाई क्षीण बनाएको िथयो–मेरो हालत यःतै िथयो। मेरा

ँ ामा पटक्कै िनिा लाग्दै नथ्यो। ४१ यी बीस वषर् म यसरी तपाईंको घरमा
आख
रह। तपाईंका दुई छोरीह का िनिम्त मैले चौध वषर् सेवा गर, र छ वषर्सम्म

तपाईंका बगालको हेरचाह गर। र तपाईंले मेरो ज्याला दश चोिट बदल्नुभयो।
४२ मेरा बाबुका परमेँवर, जो अॄाहामका परमेँवर, जो इसहाकको “भय”

ँ नहुनभ
ु ए िनँचय नै अिहले तपाईंले मलाई िर ै हात
हुनहु न्ु छ, यिद उहाँ मसग

पठाउनुहन
ु िे थयो। तर परमेँवरले मेरो कंट र मेरो हातको मेहनत दे ख्नुभयो, र

तपाईंलाई गत रात हप्काउनुभएको हो।” ४३ लाबानले जवाफमा याकूबलाई
भने, “यी छोरीह

बगालह

मेरै छोरीह

मेरै बगालह

यी मेरा छोरीह

् यी नानीह
हुन।

पिन मेरै नानीह

् यी
हुन।

् तर आज
हुन,् र ितमी यहाँ जो दे ख्छौ सबै मेरै हुन।

र ितनीह ले जन्माएका छोराछोरीह लाई म के गनर् सक्छु र?

४४ अब आऊ, ितमी र म आपसमा एउटा करार बाँध , र ितॆो र मेरो बीचमा
त्यही नै साक्षी होस्।” ४५ तब याकूबले एउटा ढु ो ल्याएर खामोजःतै खड़ा
गरे । ४६ अिन याकूबले आफ्ना कुटुम्बह लाई भने, “तपाईंह

पिन ढु ाह

ल्याउनुहोस्।” ितनीह ले ढु ा ल्याएर एक थुूो लगाए, र ितनीह ले त्यही

ढु ाको थुूोनेर खानपान गरे । ४७ लाबानले त्यस ढु ाको थुूोको नाउँ यगरसहदूता राखे, र याकूबले त्यसलाई गलेद भने। ४८ लाबानले भने, “आज यो

ढु ाको थुूो ितॆो र मेरो बीचमा साक्षीको

पमा खड़ा छ।” ४९ यसैकारण

त्यसको नाउँ गलेद रािखयो। त्यसको नाउँ िमःपा पिन िथयो, िकनभने उनले

भने, ‘हामी एक-अकार्बाट अलग हुँदा पिन ितॆो र मेरो बीचमा परमूभ ुले हेरचाह
ग न्। ५० ितमीले मेरा छोराछोरीह लाई अनथर् गर्यौ भने अथवा मेरा
छोरीह बाहेक अ

पत्नीह

ँ कोही मािनस नभए तापिन
ल्यायौ भने, हामीसग

याद गर, ितॆो र मेरो बीचमा परमेँवर साक्षी हुनहु न्ु छ।”

५१ लाबानले

याकूबलाई फेिर भने, “मैले ितॆो र मेरो बीचमा खड़ा गरे र राखेको यो ढु ाको

थुूो र खामो हेर। ५२ यो थुूो र यो खामो साक्षी रहू न ् िक यो थुूो नाघेर म

ितमीकहाँ हािन गनर् पािर आउनेछैन,ँ अिन यो थुूो र खामो नाघेर ितमी पिन
मकहाँ हािन गनर्लाई वािर नआऊ। ५३ अॄाहामका परमेँवर र नाहोरका

परमेँवर र उनीह का िपताका परमेँवरले, हाॆा बीचमा इन्साफ ग न्।”
यसकारण याकूबले आफ्ना िपता इसहाकको “भय” साक्षीको

१४९

पमा राखेर शपथ

खाए।

५४

याकूबले

त्यस

पहाड़ी

कुटुम्बह लाई खानपान िदए। ितनीह

दे शमा

बिलदान

चढ़ाए, र

आफ्ना

खानपान गरे र त्यो रात त्यही ठाउँमा

िबताए। ५५ लाबान िबहान सबेरै उठे , आफ्ना नाितनाितनाह

र छोरीह लाई

म्वाइँ खाएर ितनीह लाई आशीवार्द िदए। त्यसपिछ उनी िबदा भएर घर फक"
(उत्पि

३१)।

आफ्ना बाबु आमाको इच्छा अनुसार ौीमती खोज्न र दाजुको

िरसबाट भाग्न एक्लै भागेको याकूबको जीवन २० वषर्सम्म घुमाउरो बाटोमा

लागेका हुन्छन्। आफ्नो बाबुआमाबाट त्यित धेरै वषर् टाढा हुने याकूबको

सायद मनसाय िथएन होला। तर, पिरिःथित र पिरबन्धमा पिर उनी धेरै वषर्

मामाससुराको सेवा गनर् उनी पुगेका िथए। अब उनी आफ्नो घर फिकर्न
चाहन्छन्, तर कःतो पिरवारको जमात िलएर!

याकूबले लाबानको घरमा पिहले नै िकन िनःकेन? आफू दिवने तर

दवाउन नचाहने याकूबको िमजासले उनको ःवभाव पिरवतर्न भएका िथए भनेर
दे खाउँदछ। परमेँवरमािथ भरोसा राख्ने पाठ उनले िसिकसकेका िथए।

त्यसको फलःव प, अब आफ्नो घर फिकर्नु छ भने परमेँवरले श ेत गनर्

उनी पखका िथए। परमेँवरले उनीसँग बोिलसक्नुभएपिछमाऽ उनी सनर् तयार
हुन्छन्। आफू "बेथेलको परमेँवर हुँ" भनेर परमेँवरले उनलाई ूकट
गनुह
र् न्ु छ र लाबानको घर छोडे र आफ्नै घर पिरवारकहाँ (उत्पि

३१:१३)

जान उनलाई आदे श िदनुहन्ु छ। यो त्यही खालको आदे श िथयो जुन
अॄामलाई "ितॆो पिरवारबाट िनःकेर जाऊ" (उत्पि

१२:१) भ ुभएको

िथयो।

साथै, लाबानका छोराह

र लाबानकै मनिःथित र व्यवहारले गदार्

अब आफू मामाससुराको घरबाट जानुपन उनले महसुस गरे का िथए। "धेरै

समय अिघ नै आफूसँग खेलबाड गन वा चलाकी मामाससुराको घरबाट याकूब

आफ्नो घरमा फिकर्न सक्थ्यो। तर, एसाबको िरसले गदार् उनीसँग सामना गनर्

याकूब नचाहे कोले उनी मामा घरमै बसे। अब आफू लाबानकै छोराह बाट

खतरा हुने स ेत उनले पाए। फेिर, आफूभन्दा याकूब धेरै धनी भएकोले धेरै

दु:ख गिर कमाएको ौीसम्पि

उनीबाट लाबानले जबरजःती खोःला भ े डर

पिन उनलाई लाग्न थािलसकेको िथयो।"-एलेन जी
ूोफेटस, पृ. १९३बाट

ाइट, पािशयाकर् एण्ड

पान्तिरत। त्यसै कारण, उनले आफ्नो पिरवार र सबै
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जायजेठा

िलएर

मामाससुराबाट

िनःके।

मािनसह को िकःसाको अक महान् पक्ष सु

अब

परमेँवरका

करारका

हुन्छ।

िचन्तनमनन:

थप जानकारी: याकूब योग्य भएकोले परमेँवरले उनलाई च ु ुभएको िथएन,

तर उहाँको अनुमहले च ुनेको िथयो। य िप, परमेँवरको अनुमह पाउन उनले

धेरै किठन पिरौम गनुप
र् रे को िथयो। यो त, अनुमहको नीितको िबपिरत िथयो।

यिद याकूबले कमाएको भए उनले पाउने अनुमह अनुमह नै हुने िथएन। त्यो
त कामबाट आजर्ना गरे को अनुमह हुन्थ्यो (रोमी ४:१-५ हे नह
र्ु ोस्)। यो त

सुसमाचारको सन्दे शको िबपिरत हो। परमेँवरको अनुमहको मह व कितको

रहे छ भनेर याकूबले पिछमाऽ बुझ्न थालेका िथए। त्यसको अथर् परमेँवरमािथ
भरोसा राख्नु, िवँवास ारा िजउनु र परमेँवरमािथ पूरा भर पनुर् नै अनुमह हो
भ े आत्म ान उनमा ूाप्त हुन थालेको िथयो। मह वाकाँक्षामा लाग्ने

मािनसह को िनिम्त याकूबको अनुभवको कथाले मह वपूणर् पाठ िसकाउँछ:

अ को मोलमा आफूलाई उचाल्न तँछाडमछाड नगनु।
र्

"छलकपट गरे र जेठो छोरोको अिधकार पाउँछु भनेर याकूबले

सोचेका िथए, तर उनी आफै िनराशमा परे को भे ाए। जब उनी घरबाट भाग्दै
िथए, आफूले सबै थोक गुमाए ँ

भनेर सोचेका िथए। परमेँवरसँगको सम्बन्ध,

घर र आफ्नो भ ु अब केही छै न र भगुवाको िजन्दगी िबताउनुपर्यो भनेर उनी

आत्मग्लानीमा

िथए।

तब

परमेँवरले

के

गनुभ
र् यो

त?

उहाँले

उनको

आशारिहत अवःथालाई उहाँले हे नभ
र्ु यो, उनमा भएको नैराँयलाई दे ख्नुभयो र
उनमा केही तत्व छ जसले उहाँलाई मिहमा गनर् सक्ने क्षमता छ भ ेकुरोलाई

उहाँले दे ख्नुभयो। उनको नाजुक अवःथालाई परमेँवरले दे ख्नुभएको लग ै
उहाँले उनको सामु रहःयमय र अथर्पूणर् भर्या

ूःतुत गनुभ
र् यो। त्यो भर्या

ूभ ु येशू भी को ूितक िथयो। यहाँ परमेँवरको अिसम ूेमको ज्वलन्त

उदाहरण हाॆो सामु ूःतुत गिरएको पाउँछ । आफ्नो व्यवहार र खराब

आचरणले याकूबले सबै थोक गुमाएको िथए, परमेँवरसँगको सम्बन्ध पिन
उनको टु टेको िथयो, तर ःवगर्को परमेँवरले उनमािथ नजर राख्नुहन्ु छ र
उनको पापले ल्याएको फाटोलाई भी ले पुिरिदनुहन्ु छ भनेर जाहे र गनुभ
र् यो। म

ःवगर्को तृंणा गदर्छु तर त्यसलाई कसरी मेट्ने भनेर सोच्छ होला। अहँ, मेरो
खिःकसकेको जीवन छ र परमेँवरको सिमप आउन म योग्य छै न भन्दै हामी
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होला। याकूबले त्यही सोचेका िथए, तर

अन्धकारको भूमिरमा पछािरन्छ

परमेँवरले उनलाई ःवप्नदशर्न दे खाउनुभयो जसमा उनले भर्या
भर्या

दे खे। त्यो

यित लामो िथयो िक पृथ्वीबाट आकाशसम्मै पुगेको िथयो। त्यस

भर्या ले उनलाई येशू भी सँग जोडेको िथयो। कोही मािनस पिन त्यस
ँ पृथ्वीमा छ र
भर्या बाट उिक्लन सक्छ िकनभने त्यसको जग वा िपध
त्यसको सबभन्दा मािथल्लो भाग ःवगर्सम्मै पुगेको छ।"- एलेन जी

कमेन्टस्, द एसिडए बाइबल कमेन्टरी, ठे ली १, पृ. १०९५बाट

ाइट

पान्तिरत।

िचन्तनमनन:
अ. पिवऽ धमर्शा को इितहासमा उल्लेख गरे का केही पाऽह

हेनह
र्ु ोस्,

उदाहरणमा इसहाक, रे बक
े ा, याकूब, एसाब, लाबान, राहेल, लेआ आिद।

सबै

जना कुनै न कुनै ूकारले झुटमुट, छलकपट, धोकावाजी र

अ ह को जीवनलाई खेलाँची गन नकरात्मक चिरऽले ितनीह

खाँिदएका

िथए। साधारण मानव चिरऽलाई ितनीह ले ूितिबम्ब गरे का िथए, तैपिन
ितनीह ूित परमेँवरले आफ्नो अनुमह दे खाउनुभएको िथयो। त्यसबाट

हामीले उहाँको अनुमहको बारे मा के िसक्न सक्दछ ?

आ. जब तपाईँले याकूबको जीवन कहानी पढ्नुहन्ु छ तब उनी परमेँवरको

आःथामा, आफ्नो ःवभावमा र चिरऽमा पिरपक्व हुँदै बिढरहेको ूमाण

तपाईँले कसरी पाउनुहन्ु छ?

इ. हामी सेभेन्थ-डे एडभेिन्टःट भएको है िशयतले हामीले पाएका
आत्म ानलाई

पिन

एसाबले

जःतै

मनिःथित

पारे र

हेलचबाइँ

ान र
गन

खतराबाट हामी कसरी जोिगने? त्यसको अथर्, परमेँवरले हामीलाई
िदनुभएको

ानको सबै ज्योितलाई ूेम गिररहनु, सराहाना गिररहन र

आभािरत हुन हामी किहल्यै रोक्नुह ु
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भ े कुरालाई कसरी आत्मसात् गन?

कथा ९

ूभ ुको सही िदन
िबिःटना िभटा क्यािभम्बी फराज, २१, आ ोला
म पाःटरकै घरमा जन्मेको िथए ँ र हुकको

ँ मैले परमेशवरको
्
िथए।
बारे मा िसक तर उहाँको
ँ
सातोिदन साबथको बारे मा मैले िसकेको िथइन।

ु न्ु छ र सबै
मेरो बुबा सुसमाचार ूचारक हुनह

धमर्ह लाई सम्मान गनर् उहाँले िसकाउनुभएको

िथयो। तर उहाँ एडभेिन्टःट चचर्मा किहल्यै पिन
पाइला टे क्न चाहनुभएको िथएन। त्यो चचर् हाॆै
सहरमा
बारे मा गलत कुराह

िथयो

जुन

आ ोलाको

राजधानी

लुवान्डामा िथयो। उहाँले एडभेिन्टःट चचर्को

ु एको िथयो।
सुनेका िथए जसले गदार् उहाँ ऽिसत हुनभ

उहाँले मलाई र पिरवारको अ

मनाही गनुभ
र् एको िथयो।

सदःयह लाई एडभेिन्टःट चचर्मा पःन पिन

म ठू लो भएपिछ काम गनर् अक सहरमा सर। म एक जना काका र

उनको पिरवारसँग बस। म अ

धेरै सहकमीर्ह सँग िदउँसो खाजा खानेबेलामा

बाइबल अध्ययन गनर् थाल।एक जना एडभेिन्टःटले बाइबल अध्ययनमा

ु ो िदन भनेर िवश्वास गथ।
अगुवाइ गथ। उनीबाहे क सबैले आइतबार नै ूभक

शिनबार नै बाइबलले बताएको अनुसार सही साबथ हो भ े उनको ठोकुवाले
गदार् म अलमलमा पर। साबथको बारे मा म अझ धेरै जा

चाह।त्यसकारण

उनले मलाई एउटा िकताब र एडभेिन्टःट सुसमाचारका ूवचन भएको
सीडीह

िदए। मैले त्यो िकताब पढ र ूवचनह

हे र। जब साबथको बारे मा

िसक्न थाल तब मेरो िदमागमा ठू लो भाँडभैलो भयो, शिनबार मा े िक
आइतबार।

एक िदन म घरमा आए ँ र मेरा आफन्तह

ूवचन हे िररहे का िथए।

मेरो काकाले सोध्नुभयो, "त्यो पाःटर को हो? उनी कःतो
बाइबलमा लेिखएको बारे माऽ ूचार गरहे काछन।"

ानी।उनले

मैले सोच, "म पिन

बाइबलमा जे लेखेकोछ त्यही िवश्वास गनर् चाहन्छु ।" म आफैले बाइबल
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पढ्न थाल र मािनसका परम्पराह

्
होइन परमेशवरको
चाहना अनुसार चल्न

िनणर्य गर। जब म आफ्नै घरमा फक तब मैले मेरो बुबा र चचर्का

अगुवाह सँग भेट्न अनुरोध गर। बाइबलबाट मैले भे ाएको नयाँ सत्यको
ँ सृि को अन्त्यमा उत्पि
बारे मा मैले ितनीह लाई सुनाए।

२:२-३ अनुसार

ँ
्
पिवऽ गिरएको साबथ र परमेशवरले
आफ्नै औलाह
ले ढु ाको पाटीमा
लेखेका ूःथान २०:८-११को दश आ ाह
िनयिमत पमा हप्ताको सात

ँ
पिन औल्याइिदए।
येशूले

िदन साबथ पालन गनुभ
र् एको र उहाँ ःवगर्

जानुभएपिछ उहाँका चेलाह ले उहाँको उदाहरण अनुसार साबथ पालन गरे को
ँ "यी सत्यह लाई तपाईँले हाॆो चचर्मा िकन िसकाउनुह ु ?"
पिन मैले सुनाए।

मैले ितनीह लाई सोध।

जब मेरो बुबाले मेरो कुरा सुने, चचर्का अ

िदन साबथको बारे मा ितनीह लाई

अगुवाह लाई पिन सात

ान भएको ःवीकारे । ितनीह ले आइतबार

नै िकन पालन गरे सो ितनीह ले बुझाउन सकेन।तर ितनीह ले एडभेिन्टःट

चचर्मा नजान मलाई चेतावनी िदए। "यिद ितमी त्यस चचर्मा सिरक भयो भने
ितमीले हाॆो चचर्को ूचारक सेवाकायर् गन अिधकार गुमाउनेछौ," ितनीह ले

मलाई सतकर् गराए। "यिद म चचर्मा सुसमाचार कायर्को पद समािलनै राख

भने बाइबलमा जे लेिखएको छ त्यो सत्यमाऽ िसकाउनेछु। मैले एडभेिन्टःट
सन्दे श नै सुनाउनेछु," मैले िजिकर गर। िनराश भएर

चचर्का अगुावह ले

ःथानीय एडभेिन्टःट चचर्लाई एक पऽ पठाएर भने िक म ितनीह को चचर्को

सदःय हुँ तर म एडभेिन्टःट हुनेछैन। तै पिन म बाइबल अध्ययन गिरनै रह र

ँ
एडभेिन्टःट चचर् पाःटरबाटै बप्ितःमा िलए।

आज म त्यही मािनससँग िववाह गरे को छु जसले काम गन ठाउँमा

साबथको बारे मा िसकाउँथे। मेरो
जना भाइह

दय खुशीले गदगद भएको छ। मेरा तीन

पिन बप्ितःमा िलए। मेरा बुबा र आमाले पिन बाइबल अध्ययन

ु न्ु छ। ितनीह
गद हुनह

िछ ै बप्ितःमा िलनुहन
ु े कुरामा म िवश्वःत छु ।

ितनीह को िनिम्त र मेरा पिरवारका अ

सदःयह को िनिम्त पिन ूाथर्ना

्
गनुह
र् ोस् तािक बाइबलको मुतािवक ितनीह ले पिन परमेशवरको
इच्छा पालन

ग न्।
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