
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
यस अध्यायका मूल पदह : उत्पि  १५:१-३, यशैया २५:८, १ कोरन्थी 
२:९, ूकाश २२:१-५, १ पऽसु २:९, उत्पि  ११:४ र उत्पि  १२:२। 

यस अध्यायको मूल सार पद: "लौ हेर, म ितमीह को साथमा सध रहनेछु। 
यगुको अन्त्यसम्म म ितमीह सग रहनेछु" (म ी २८:२० पान्तिरत)। 
     एक जना बाब ुर उनकी दस वषर्की छोरी समिुको िकनारामा छु ी 
मनाइरहेका िथए। ितनीह  समिुमा पौडी खेलेर रमाइलो गद िथए। ितनीह  
दवैु जना पौडी खेल्न िसपाल ु िथए। पौडी खेल्दा खेल्दै बाब ु र छोरी एक 
आपसमा पर पर हनु थाले। समिुमा छाल आइरहेको िथयो। एउटा छालले 
छोरीलाई पर लगेको बाबलेु महससु गरे। तब बाबलेु िचच्याएर छोरीलाई  
बोलाए, "मेरी, म िकनारामा गएर ितॆो सहायताको िनिम्त हारगहुार गछुर्। 
ितमी थाक्यौ भने ितमी पछािडबाट तैिरन।ु यसरी ितमी तैिररहनसक्छौ। म 
ितमीलाई सहयोग गनर् फकर आउनेछु।' 
   "केही समयमा नै धेरै मािनसह  र डु ाह  त्यस सानो केटीलाई 
हःया  फःया  गद खोजे। समिुको िकनारामा सय  मािनसह ले केटी 
हराएको खबर पाएका िथए र िचन्ता गद पिखर्रहेका िथए। चार घन्टापिछ 
ितनीह ले त्यस केटीलाई भे ाए। उनी समिुको िकनाराबाट धेरै टाढा िथइन।् 
तर उनी शान्तसँग पछािडबाट तैिररहेकी िथइन।् ितनी अिलकित पिन डराएकी 
िथइनन।् जब उनलाई खोज्नेह ले उनलाई भे ाए सबै जना हषर्को आशँलेु 
सःुकेरा हाल्दै त्यस अमूल्यको भारीलाई समिुको िकनारामा ल्याए। तर त्यो 
केटीले जेभयो त्यो शान्तसँग िलइरहेकी िथइन ्मान  केही पिन भएको छैन। 
जब मािनसह  उनको विरपिर झिुम्मए उनलाई अनौठो लाग्यो। ितमी कसरी 
बच्यौ भनेर मािनसह ले सोध्दा उनले शान्तसँग भिनन ् 'बबुाले मलाई िदनभरी 
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िम ुँबाट तैिरन सक्छौ भ ुभएको िथयो र अिन उहाँले मलाई िलन 
आउनहुनेुछ भनेर भ ुभएको िथयो। त्यसकारण म पौडी खेल्दै रह र तैिररह, 
िकनभने मलाई थाहा छ िक उहाँले मलाई िलन आउनहुनेुछ।'"-एचएमएस 
िरचाडर्स,् " े न िजसस कम्स बाक" भ्वाइस अभ ूोफेसी न्यजु, माचर् १९४९, 
प.ृ ५बाट पान्तिरत। 

यस हप् ताको झलक: परमेँ वरले अॄाहमलाई आफू उनको सरुक्षा 
कवच हुँ भनेर िकन सम्बोधन गनुर्भएको िथयो? "यस संसारका सबै मानव 
पिरवार" अॄाहम ारा कसरी आिशष पाउने योजना बनाइएको िथयो? 
परमेँ वरले कबलु गनुर्भएका करारह मा सबभन्दा महान ्कुन ्हो? 
 
१. सरुक्षा कवच 
     "त् यसपिछ दशर्नमा अॄामकहाँ परमूभकुो यो वचन आयो, “अॄाम, 
ितमी नडराऊ। ितॆो सरुक्षाकवच वा ढाल म नै हुँ, र ितॆो इनाम अत् यन् त ठूलो 
हनेुछ।”  (उत्पि  ५:१ पान्तिरत)। 
     उत्पि  १५:१-३ पढ्नहुोस।् कुन सन्दभर्मा मािथको  ूित ा 
अॄामलाई िदइएको िथयो? परमेँ वरले अॄामलाई "नडराऊ" भनेर पिहलो 
वाक्यमा िकन भ भुएको होला? के देिख अॄाम डराउनपुरेको िथयो वा िचिन्तत 
हनुपुरेको िथयो? हेन ुर्होस,् " १ त् यसपिछ दशर्नमा अॄामकहा ँ परमूभकुो यो 
वचन आयो, “अॄाम, ितमी नडराऊ। ितॆो ढाल म नै हुँ, र ितॆो इनाम अत् यन् त 
ठूलो हनेुछ।”  २ तर अॄामले भने, “हे परमूभ ुपरमेँ वर, तपाईंले मलाई के 
िदनहुनु् छ र? िकनभने म सन् तानिवहीन नै छु, मेरो घरको उ रािधकारी 
दमः कसको एलीएजर हनेुछ।” ३ फेिर अॄामले भने, “हेन ुर्होस ्, तपाईंले मलाई 
सन् तान िदनभुएन, र मेरो घरमा जन् मेको दास नै मेरो उ रािधकारी हनेुछ।”  
(उत्पि  १५:१-३ पान्तिरत)।  
    "म ितॆो सरुक्षा कवच हुँ" भनेर अॄामलाई परमेँ वरले भ ुभएको 
वचन िवशेष गरेर चासोको िवषय हो। जसरी परमेँ वरले अॄामलाई व्यिक्तगत 
सवर्नामलाई ूयोग गनुर्भएर सम्बोधन गिरयो त्यसले उहाँ र अॄामको बीचमा 
कःतो व्यिक्तगत सम्बन्ध भएको रहेछ भनेर देखाउँछ। परमेँ वरले उनीसँग 
व्यिक्तगत पमै सम्बन्ध राख् न चाहनहुनु्छ। अॄामसँगमाऽ होइन, हामीसँग पिन 
त्यही सम्बन्ध उहाँ राख् न चाहनहुनु्छ। 
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   परमेँ वरले आफूलाई ढाल वा सरुक्षा कवच भनेर सम्बोधन गिरएर 
जसरी यहाँ देखा परेको छ त्यो बाइबलमा सबभन्दा पिहलो पल्ट देखापरेको 
हो। फेिर परमेँ वरले केवल आफूलाई ूकट गनर् एक पल्टमाऽ त्यो शब्द 
ूयोग गनुर्भएको िथयो। य िप, बाइबलका अ  लेखकह ले परमेँ वरको 
बारेमा ान िदलाउन त्यो शब्द ूयोग गरेका िथए (व्यवःथा ३३:२९, भजन 
१८:३०, भजन ८४:११, भजन १४४:२)। 
   जब परमेँ वरले आफूलाई ढाल वा सरुक्षा कवच भनेर सम्बोधन 
गनुर्हुँदा त्यसको अथर् के हो? के त्यो सम्बोधन केवल अॄामलाईमाऽ ूयोग 
गिरएको हो र? के त्यो शब्द हामीलाई पिन ूयोग गिरन हुँदैन र? के हामीले 
पिन व्यिक्तगत पमा त्यस सम्बोधन हामीलाई पिन हो भनेर दावी गनर् सक्छ ? 
त्यसको अथर् के शारीिरक नोक्सान, रोगव्याधी वा आबमण आउँदैन भनेको हो 
र? कुन िकिसमले परमेँ वर हाॆो सरुक्षा कवच वा ढाल हनुहुनु्छ? यो 
िचऽणलाई तपाईँले कसरी बझु्न सक्नहुनु्छ? 
     "भी ले हामीूित किहलेकाहीमँाऽ चासो देखाउनहुु  तर जनु पमा 
उहालेँ हामीूित चासो देखाउनहुनु्छ त्यो आमाले आफ्नो बालकलाई भन्दा पिन 
बिलयो र गिहरो छ...हाॆो मिुक्तदाता आफैले मानवीय द:ुख,क , शोक, 
बेइज्जत र अपमान सहेर, गािल र िनन्दा सहेर, दवु्यर्वहारमा परेर, हँःसी र 
उपहास सहेर, बिहंकार र मतृ्य ु सहेर हामीलाई िक ुभएको छ। हे डरमा 
रिहरहने परमेँ वरका वालक हौ, उहाँले तपाईँ हेिररहनभुएको छ। उहाँको 
सरुक्षामा तपाईँ सरुिक्षत भएको उहाँले िनँ चय गनुर्भएको छ।...हाॆो मानवीय 
कमजोरले ःवगर्मा रहनहुनेु िपताकहाँ जान बाधा िदँदैन, िकनभने हाॆो िनिम्त 
िबिन्तभाऊ गनर् येशू मनुर्भएको िथयो।"-एलेन जी ाइट, सनस ्एण्ड डटरस ्
अभ गड, प.ृ ७७बाट पान्तिरत। 
    बािहरबाट हेदार् रोलान्डो अत्यन्तै धािमर्क, असल र ूभकुो बफादारी 
अनयुायी देिखन्थ्यो। तर कसैले निचताएको बेलामा उसको अचानक मतृ्य ुभयो। 
त्यसबेला परमेँ वर उसको िनिम्त सरुक्षा कवच वा ढाल हनुभुएको कबलु के 
भयो? वा परमेँ वर हाॆो सरुक्षा कवच हनुहुनु्छ भ  े कुरोलाई अक अथर्मा 
िलनपुन हो िक? सोच्नहुोस।् परमेँ वरले हामीलाई कसबाट सध सरुक्षा राख् छु 
भनेर कबलु गनुर्भएको छ? हेन ुर्होस,् १ कोरन्थी १०:१३ "मािनसलाई आइपन 
परीक्षाबाहेक ितमीह  अ  परीक्षामा परेका छैनौ। परमेँ वर िवँ वासयोग् य 
हनुहुनु् छ। उहाँले ितमीह लाई ितमीह का शिक्तदेिख बािहरका परीक्षामा पनर् 
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िदनहुनेुछैन, तर परीक्षाको साथसाथै उम् कने बाटो पिन बनाइिदनहुनेुछ– यसरी 
ितमीह  त् यसलाई खप् न सक् नेछौ।"  
 
२. मसीह आउनहुनेु कबलु: भाग १ 
   "ितमीमा र ितॆा सन्तानह मा पथृ्वीका सारा पिरवारह ले आिशष 
पाउनछेन"् (उत्पि  २८:१४ पान्तिरत)। 
    "यिद ितमीह  येशू भी का हौ भने, तब ितमीह  अॄाहमका सन्तान 
हौ र कबलु गिरएको अनसुार ितमीह  उ रािधकारीह  हौ" (गलाती ३:२९ 
पान्तिरत)। 

   एक पल्टमाऽ होइन धेरै पल्ट परमेँ वरले अॄाहमलाई उनका सन्तान 
र उनका सन्तानह मा पथृ्वीका सबै जाित वा रा ह ले आिशष पाउनेछन वा 
आिशिषत हनेुछन ् भनेर भ ुभएको िथयो (हेन ुर्होस,् उत्पि  १२:३, उत्पि  
१८:१८, उत्पि  २२:१८)। यो अचम्म लाग्दो कबलु बारम्बार 
दोहोर् याइएको छ िकनभने यो ूित ा अत्यन्तै मह वपूणर् छ। यो अत्यन्तै 
िटिकरहने ूित ा हो। यसले गदार् नै सबै ूित ा वा कबलुह  िकमत र 
उपयोगी बनाउँदछ। एक पक्षमा कुरा गन हो भने यस ूित ामा यहूदी  
रा को उदयको ूित ा देखाउँछ जस ारा परमेँ वरलले "संसारका सबै पिरवार 
वा मानव जाितलाई सत्य परमेँ वर र मिुक्तको योजनाको बारेमा िसकाउन 
चाहनभुएकव िथयो। तर यो ूित ा त्यसबेला पूरा भयो जब अॄाहमकै 
सन्तानबाट येशूको जन्म भयो। उहाँले बुसमा संसारका सबै पिरवार वा 
मािनसह को पापको मोल ितनुर्भयो। 
   जलूलयपिछ परमेँ वरले नोहासगँ गनुर्भएको ूित ा सोच्नहुोस।् 
त्यसबेला उहाँले सारा पथृ्वीलाई जलूलयबाट फेिर नाश नगन कबलु गनुर्भएको 
िथयो। येशू भी मा पाउने मिुक्त िबना त्यो कबलुको अथर् के छ र? यथाथर्मा 
परमेँ वरले गनुर्भएको कबलुह मा येशू भी मा पाइने अनन्त जीवनको कबलु 
छैन ती सबै कबलुह को अथर् के छ र? 
    अॄाहममा पथृ्वीका सारा मानव ूाणीह  आिशिषत हनेुछन ् तर त्यो  
येशू भी ारा पाउनेछन ् भ कुो अथर्लाई तपाईँले कसरी बझु्नभुएको छ? 
त्यसको अथर् के हो? 
   िन:सन्देह, परमेँ वरले करारका ूित ाह मा संसारको मिुक्तदाताको 
आगमनको ूित ा सबै ूित ाह भन्दा महान ् छ। करारह मा व्यवःथा 
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गिरएका सबै अिभभाराह  मिुक्तदाता आफै नै साधन भएर पूरा गनुर्भएको 
िथयो। उहाँमा नै सबै ूित ा वा कबलुह  चिरताथर् भएका छन।् चाहे यहूदी 
होस ्वा अयूहूदी जाित होस ्समःत मानव ूाणी जब उहाँमा सिम्मिलत भएर 
एक हनु्छन ् तब ितनीह  अॄाहमका सत्य पिरवारमा गिनन्छन ् र ूित ाका 
उ रािधकारी बन्छन ् (गलाती ३:८,९, २७-२८)। त्यसको अथर् जो जो 
येशूमा छन ् ितनीह ले अनन्त जीवन पाउँछन ्जहाँ पापरिहत वातारणमा रहेर 
द:ु , खराब, क , पीडा र मतृ्यकुो उदय किहल्यै पिन हनेुछैन। यो भन्दा 
उ म, गिरमामय कबलु वा ूित ा अ  के होला, के तपाईँले सोच्न 
सक्नहुनु्छ? 
    यस संसारमा पाप, अधमर्, आत , रोग, महामारी, द:ुखक मा 
पौडीखेिलरहेका हामीलाई ती सबै थोकिबनाको संसारको अवधारणाूित हामी 
िकन आकिषर्तहनु्छौ? त्यःतो संसारको चाहना हामीमा गिहरो भएको छ िकनभने 
सु मै हामीलाई सिृ  गिरँदा पापका ती दुं पिरणाम हामीमा िथएन। पाप वा 
त्यसको िबस ित हनुपुन हाॆो आधारभतू ःवभावमा नभएकोले पापरिहत संसारमा 
रहने हाॆो मानव ूाणीको िभऽी चाहना होइन र? 
 
३. मसीह आउनहुनेु कबलु: भाग २ 
       "यिद कोही जीवनमा सत्य सखुी वा आनन्दको उपभोग गनर् चाहन्छ 
भने त्यो मािनस आफ्नो ठाउँभन्दा धेरै टाढा याऽा गनुर्पछर्, त्यितमाऽ नभएर 
आफूबाट पिन टाढा हनुपुछर्।"- थोमस ॄाउन। 
    मािथको कथन सन ्१६००मा लेिखएको िथयो। के तपाईँ त्यसदेिख 
सहमत हनुहुनु्छ वा असहमत। यही कथनलाई १ थेःसोिलिनकी ४:१६-१८ र 
ूकाश ३:११,१२को पिरवेशमा हेन ुर्होस।् "१६ िकनिक ूभ ुः वयम ् हकुुमको 
गजर्निसत, ूधान ः वगर्दूतको आवाज र परमेँ वरका तरुहीको ःवरिसत ः वगर्बाट 
ओलर्नहुनेुछ, र भीं टमा मरेकाह चािहँ पिहले बौिरउ  नेछन ्। १७ तब हामी 
बाँिचरहेका र छोिडएकाह  ूभलुाई आकाशमा भे  न ितनीह का साथसाथै 
बादलमा उठाइलिगनेछ , र यसरी हामी सध ूभसँुग रहनेछ । १८ यसैकारण 
एउटाले अकार्लाई यी वचनह ले सान् त् वना देओ।" (१ थेसलोिनकी ४:१६-
१८), "११ म चाँड़ै आइरहेछु। ितमीसँग जे छ त् यसलाई पिबराख, र ितॆो 
मकुुट कसैले िलनेछैन। १२ जसले िजत् छ, त् यसलाई म मेरा परमेँ वरका 
मिन् दरको एउटा ः तम् भ बनाउनेछु, र ऊ त् यहाँबाट किहल् यै बािहर िनः कनेछैन। 
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म त् यसमा मेरा परमेँ वरको नाउँ लेख् नेछु, र मेरा परमेँ वरका सहरको नाउँ, 
अथार्त ् य शलेम लेख् नेछु, जो मेरा परमेँ वरबाट ः वगर्देिख तल आउँदछ। आफ् नै 
नयाँ नाउँ पिन म त् यसमा लेख् नेछु।" (ूकाश ३:११-१२)। 
    मािनसको कहाली लाग्दो अवःथा देखेर तेॐो शताब्दीको इसाई 
अगवुा, िचन्तक र धमर्शा ी अगिःटनले यो भावना व्यक्त गरे: "हामी 
िबताइरहेको जीवनले-जनु अत्यन्तै खराबै खराबले भिरएको छ जसलाई हामी 
जीवन भ  पिन सहुाउँदैन-सु देिख नै यो ःप  गरेर देखाउँछ िक मरणशील 
मानव जात दोषी ठहिरएको छ। भयाभव अ ानको गिहरो खाल्डोलाई पिहले 
सोच्नहुोस ् जसबाट सबै गलत ानको वाढी बहन्छ। यसैबाट नै आदमका 
सारा सन्तान अन्धकारको पोखरीमा डबु्न पगेुको छ। पिरौम, द:ुख, क , 
पीडा, आशँ ु िबना कोही पिन भाग्न सक्दैन वा पार हनु सक्दैन। अिन हामीले 
माया गन वा ूमे गन सबै थोकह लाई हेन ुर्होस,् ितनीह  कितको व्यथर्, 
िवषाधी र धेरै मटुुको व्यथा, द:ुखक , आपदिवपद: शोक र ऽासह लाई 
उत्पादन गदर्छ। यीनै थोकह बाट अनमेल, झझगडा र यु ह  बहलुा झ 
रमाएका हनु्छन,् यीनैबाट चोरी, डकैती, ॅ ाचार, अनैितक िबयाकलापह को 
फिलफाप हनु्छ, जालसाजी, धोखा, घमण्ड वा अह ार, डाहा, महत्वाकाँक्षा, 
हत्या र आत्महत्या, िनदर्यीता र असभ्य तथा ज लीपना, अवैध वा नीितिविहन 
र िबलािसताले समाजमा बाहलु्यता पाइरहेका हनु्छन,् सबै िकिसमका लाजशरम, 
अशु पनाको मोहमा परेर बेँयाविृत, पर ीगमन, परपु षगमन, सम्भोगमा डबु्द 
मनपराउने, हाडनाता करणी, अूाकृितक पापह , जबरजःती करणी र अ  
अनिगन्ती अशु पना जनु उल्लेख गनर् पिन लाजमद  छ, ितनीह लाई समाजले 
पोषाइरहेको छ, त्यसको साथै धमर्को िब मा पाप, कुनै पिन थोक पिवऽ भ  े
आभास ् नभएको, मािनसको िदमागलाई खतम पान िश ान्तह , सनातन 
परमेँ वरको िव मा खलेुआमा बोल्ने, सपथ खाएको व्यिक्त पिन आफ्नो 
सपथको नैितक िजम्मा िलन नचाहने व्यिक्तह ले भिरएको समाज, 
िछमेकीह को िब मा नराॆो काम गन, झठुा आरोप तथा आलोचना गनर् र 
ठग्न चाउने, सबै िकिसमका फताहा, झठुो गवाही िदने र मािनसह ूित र 
ितनीह को सम्पि ूित िहँसात्मक कदम चाल्न निहिच्कचाउने व्यिक्तह को 
िबकास, अन्यायले भिरएका अदालतह , अनिगिन्तय  कहालीलाग्दो पिरिःथित र 
सबै खालका खराबह ले यस संसार भिरएको छ। ती सबै खराब तत्वह बाट 
मािनसह  आखँा िचिम्लनै रहेका छन।्"- अगिःटन अभ िहप्पो, द िसटी अभ 
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गड, जेराल्ड जी. वाल्श, एस.जे. अनवुाद (न्य ुयोकर् : डबलडे, १९५८), पःुतक 
२२, अध्याय २२, प.ृ ५१९बाट पान्तिरत। 
   १५०० वषर्भन्दा अिघ व्यक्त गिरएका अगिःटनका भावनाह  
अिहलेका देश र सहरह मा ाप ाप् ती बिगरहेको हामी पाउँछ । 
त्यसबेलादेिखको आजसम्मको मानवतामा वै ािनक यगुले गदार् थोरै पिरवतर्न 
भएको होला। तैपिन मािनसह  पाप, अधमर्, आति त समाजबाट कतै भाग्न 
चािहरेहको हामी पाउँछ । 
    भाग्यवस अिहलेको संसारमा जहा ँआित्मक, सामािजक, राजनैितक, 
नैितक, शारीिरक र वातावरणीय वातावरण जितसकैु भयाभव, कहालीलाग्दो 
अवःथामा गिुळरहेको भएतापिन यस संसारको भिवंय चिम्कलो छ। त्यो 
उज्ज्वल भिवंय हाॆो कुनै कारणले होइन तर परमेँ वरले हाॆो िनिम्त येशू 
भी को जीवन, मतृ्य,ु पनु त्थान र उहाँको महापजुारीय सेवाकायर्ले गदार् हो। 
अॄाहमका सन्तान र पथृ्वीका समःत मानव ूाणीह  अॄाहममा आिशिषत 
हनेुछन ्भनेर परमेँ वरले उनीसँग गनुर्भएको कबलु येशूमा अन्तमा पूरा हनेुछ 
भनेर बाइबलमा ःप  पारेकोले हामी ढुक् क हनुसक्छ । 
    मािथ अगिःटनले व्यक्त गरेका भावनाह  फेिर हेन ुर्होस।् यस संसारको 
कहालीलाग्दो पिरिःथितको बारेमा तपाईँ आफैले केही सोच्नहुोस।् फेिर 
त्यसैबखत हाॆो दयलाई सान्त्वना तथा आशा िदने येशूमा परमेँ वरले 
िदनभुएका कबलुह  बाइबलमा सबैितर फैिलएको पिन सोच्नहुोस ् (उदाहरणमा, 
यशैया २५:८ "उहाँले मतृ् यलुाई सदाको िनिम् त िनल् नहुनेुछ। परमूभ ुपरमेँ वरले 
सबैका अनहुारबाट आसँ ुपिुछिदनहुनेुछ। उहाँले सारा पथृ् वीबाट आफ् नो ूजाको 
िनन् दा हटाइिदनहुनेुछ। परमूभलेु भन् नभुएको छ।", १ कोरन्थी २:९ "तर 
यसो लेिखएको छ, “आखँाले नदेखेका र कानले नसनेुका र मािनसले मनमा 
नसोचेका, यी नै कुरा परमेँ वरले उहाँलाई ूमे गनह का िनिम् त तयार 
पानुर्भएको छ।”, ूकाश २२:१-६ " १ तब ितनले मलाई ः फिटकजः तै 
चहिकलो जीवनका पानीको नदी देखाए। त् यो नदी परमेँ वरको र थमुाको 
िसंहासनबाट िनः की २ त् यस सहरका सड़कको बीचबाट बिगरहेको िथयो। त् यस 
नदीका िकनारमा जीवनको वकृ्ष िथयो, जसले हरेक मिहना बा॑ै िकिसमका 
फलह  िदइरहन् थ् यो। त् यसका पातह चािहँ जाित-जाितह लाई िनको पानर्का 
िनिम् त िथए। ३ अबदेिख उसो त् यहाँ किहल् यै सराप हनेुछैन। परमेँ वर र 
थमुाको िसंहासन त् यहाँ हनेुछ, र उहाँका दासह ले उहाँको आराधना गनछन ्। 
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४ ितनीह ले उहाँको महुार देख् नेछन ्, र उहाँको नाउँ ितनीह का िनधारमा 
हनेुछ। ५ त् यहाँ फेिर रात हनेुछैन, ितनीह लाई ब ी वा घामको उज ् यालो 
चािहनेछैन, िकनिक परमूभ ु परमेँ वर नै ितनीह को उज् यालो हनुहुनेुछ, र 
ितनीह ले सदासवर्दै राज् य गनछन ्। ६ ितनले मलाई भने, “यी वचन भरपदार् र 
सत् य छन ्। अब चाँड़ै हनु आउने कुराह  आफ् ना दासह लाई देखाउन परमूभ,ु 
अगमवक्ताह का आत् माका परमेँ वरले आफ् ना ः वगर्दूत पठाउनभुयो”)। 
     मािथका ूित ा वा परमेँ वरका कबलुह मा ध्यान गनुर्होस।् ती 
कबलुह  तपाईँकै िनिम्त हो भनेर सोच्नहुोस।् यिद त्यसो गनर् सकेमामाऽ 
बाइबलका पाऽह लाई परमेँ वरले बाँध्नभुएको करारलाई तपाईँ आत्मसात ्गनर् 
सक्नहुनु्छ।   
 
४. महान ्र शिक्तशाली रा .... 
      अॄाहममा पथृ्वीका सारा जाितले आिशष पाउनेछनमाऽ भनेर 
परमेँ वरले भ ुभएन उहालेँ उनबाट महान ् र शिक्तशाली रा  वा जाित 
बनाउनहुनेुछ भनेर कबलु गनुर्भएको िथयो (उत्पि  १८:१८, उत्पि  १२:२, 
४६:३)। अत्यन्तै बढेुसकाल लागेका मािनस र गमर्वती हनेु अवःथा 
नािगसकेकाह लाई िदइएको त्यो ूित ा अत्यन्तै असाधारणैमा ुपदर्छ। यसरी 
कुनै पिन सन्तान नभएका अॄाहमलाई छोरो र जाित वा रा  दवैु िदने कबलु 
परमेँ वरले गनुर्भएको िथयो। 
   य िप, त्यो कबलु अॄाहम बाँिचरहेकैबेलामा सबै पूरा भएको िथएन। 
इःसहाक र याकूबले पिन नयाँ जाित वा रा को कबलु भएको देख् न पाएका 
िथए। परमेँ वरले त्यही कबलु याकूबलाई पिन दोहोर् याउनभुएको िथयो तर 
त्यो सन्तान वा जाितको बारेमा गिरएको कबलु इिजप् ट वा िमौदेशमा पूरा 
हनेुछ भनेर भनेर भ ुभएको िथयो (उत्पि  ४६:३)। तर याकूब पिन पूरा 
भएको आफैले देखेका िथएनन।् हामीलाई थाहा छ त्यो कबलु पिछ पूरा 
भएको िथयो। 
    तर अॄाहमकै सन्तानबाटै नै िवशेष जाित वा रा  बनाउने कबलु 
परमेँ वरले िकन गनुर्भएको िथयो? के परमेँ वरले केवल अक देश वा नयाँ 
िवशेष ूजाित खडा गनर् चाहनभुएको हो त? त्यस रा  वा जाितको लआय के हो 
वा त्यसले पूरा गनुर् पन के हो? हेन ुर्होस,् ूःथान १९:५,६ "५ अब यिद 
ितमीह ले मेरा कुरा साँच् चै नै सनु् यौ र मेरो करार पालन गर् यौ भने, समः त 
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जाितह मध् ये ितमीह चािहँ मेरो बहमूुल् य िनजी धन हनेुछौ। सारा पथृ् वी मेरै भए 
तापिन ६ ितमीह  मेरो िनिम् त पूजाहारीह को एक राज् य र एक पिवऽ जाित 
हनेुछौ’। इॐाएलीह लाई ितमीले भन् नपुन कुरा यी नै हनु ्।”, यशैया ६०:१-३ 
"१ “उ  , ूकाशमान ् हो, िकनिक ितॆो ूकाश आएको छ, र परमूभकुो मिहमा 
ितमीमािथ उदाएको छ। २ हेर ्, अधँ् यारोले पथृ् वीलाई, र घोर अधँ् यारोले 
मािनसह लाई ढाकेको छ, तर परमूभ ुितमीमािथ चम् कनहुनु् छ, र उहाँको मिहमा 
ितमीमािथ ूकट हनु् छ। ३ जाित-जाित ितॆो ूकाशमा र राजाह  ितॆो 
ूभातको ज् योितमा आउनेछन ्।" र व्यवःथा ४:५-८ "५ हेर, परमूभ ु मेरा 
परमेँ वरले मलाई आ ा गनुर्भएबमोिजम ितमीह ले अिधकार गन देशमा यी सबै 
पालन गनर्लाई नै मैले ितमीह लाई यी िविधिवधानह  िसकाएको छु। ६ 
ितमीह ले ती मान र पालन गर, िकनिक यसैबाट अ  जाितह का अिग 
ितमीह का बिु मानी र समझको ूचार हनेुछ। यी सबै िविधह  सनेुर 
उनीह ले भन् नेछन ्, “अवँ य यस महान ् जाितका मािनसह  खूबै बिु मान ् र 
समझदार रहेछन ्” ७ हामीले उहाँलाई पकुारा गदार् परमूभ ुहाॆा परमेँ वर हाॆो 
जित निजक हनुभुएझ ईँ वर यित निजक भएको अ  कुनचािहँ यित महान ् जाित 
छ? ८ मैले ितमीह लाई आज िदने यो व् यवः थाजः तै धािमर्क िविधिवधान भएको 
अ  कुनचािहँ यित महान ् जाित छ?" 
    इॐाएली रा  गवाहीको पमा खडा भएर संसारका सबै रा ह लाई 
आफूितर िखँच्ने परमेश ् वरको चाहनाभएको बाइबलले ूमिणत गनर् खोजेको 
पाइन्छ। इॐाएलकै कारणले परमेँ वरको छऽछायाँमा पथृ्वीका रा ह  वा सबै 
जाितह  आिशिषत भएर, खशुीभएर, ःवःथ र पिवऽ मािनसह  होउन ् भ े 
परमेँ वरको लआय िथयो। त्यःतो खालको इॐाएली रा ले सिृ कतार् 
परमेँ वरको इच्छालाई पालन गरेर आिशष हनेु कुरो ूमािणत गरेर देखाओस ्
भ े परमेँ वरको चाहना िथयो।  पथृ्वीका सारा मािनसह  सत्य, ूिेमलो, 
सदासयी परमेँ वरको आराधना गनर् आकिषर्त हनुपुरेको िथयो (यशैया 
५६:७)। यसले गदार् समःत मानव ूाणी इॐाएल, ितनीह को परमेँ वर र 
ितनीह कहाँ देखा पनुर्हनेु संसारको मिुक्तदाता मसीहितर ध्यान जाओस ् भ े 
परमेँ वरको योजना िथयो। 
    "परमेँ वरले िदनभुएको सबै भभूाग इॐाएलका सन्तानह ले कब्जा 
गनुर्पन िथयो। सत्य परमेँ वरको सेवा गन र आराधना गनर् अःवीकार गन 
रा ह  ती भभूागह बाट िनकािलनपुन िथयो। तर इॐाएलका मािनसह ले 
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परमेँ वरको चिरऽलाई ूितिबिम्बत गरेर सारा मािनसह लाई आफूितर िखँच्ने 
उहाँको उ ेँय िथयो। त्यही जाितले नै सारा संसारलाई ससुमाचारको 
िनमन्ऽणा िदनपुदर्थ्यो। त्यस इॐाएली रा ले नै सारा संसारको साम ु येशूको 
बिलदानीय सेवालाई उचािलनपुदर्थ्यो र जसले गदार् जसले उहाँितर नजर 
राख् दछ त्यो मािनस िजउन सकोस।्"-एलेन जी ाइट, बाइःट अबजेक्ट 
लेसनस,् प.ृ २९०बाट पान्तिरत। 
     इॐाएलबाट र हाॆो चचर् ारा परमेँ वरले के चाहनभुएको िथयो त्यो के 
समान भएको हामी देख् न सक्दछ ? इॐाएल र हाॆो चचर्मा परमेँ वरको के 
समान अवधारणाह  छन?् हेन ुर्होस,् १ पऽसु २:९,१० "९ तर ितमीह  त 
चिुनएका वंश, राजकीय पूजाहारीिगरी, पिवऽ जाित, परमेँ वरका िनजी ूजा हौ। 
उहाँले ितमीह लाई अन् धकारदेिख उहाँका उदेकको ज् योितमा ल् याउनभुयो, तािक 
ितमीह  उहाँका आँ चयर्पूणर् कायर्ह को घोषणा गनर् सक। १० एक पल् ट 
ितमीह  ूजा िथएनौ, तर अब ितमीह  परमेँ वरका ूजा भएका छौ। एक पल् ट 
ितमीह ले कृपा पाएका िथएनौ, तर अब ितमीह ले कृपा पाएका छौ।" 
 
५. "ितॆो नाउँ महान ्हनेुछ"   
      “म ितमीबाट एउटा ठूलो जाित वा रा  खड़ा गनछु, र ितमीलाई 
आिशष ् िदनेछु। म ितॆो नाउँ ूिस  गराउनेछु, र ितमी आिशष ्को मूल हनेुछौ" 
(उत्पि  १२:२ पान्तिरत)। 
    उत्पि  १२:२मा परमेँ वरले अॄाहमको नाउँलाई महान ् वा ूिस  
बनाउनेछु भनेर ूित ा गनुर्भएको िथयो। त्यसको अथर् उनी ूख्यात हनेुछ। कुनै 
पिन पापीलाई त्यःतो ूित ा परमेँ वरले िकन िदनभुयो होला?   यस पापी 
संसारमा "महान ्वा ूिस " हनु ुको योग्य छ र? (हेन ुर्होस,् रोमी ४:१-५ "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।" र याकूब २:२०-२४ "२० मूखर् हो, कामिवनाको िवँ वास व् यथर् 
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हनु् छ भन् ने कुराको ूमाण चाहन् छौ? २१ जब हाॆा पखुार् अ ाॄहामले आफ् नो 
छोरो इसहाकलाई वेदीमा अपर्ण गरे, तब ितनी काम ारा नै धमीर् ठहिरएनन ् र? 
२२ ितमी देख् तछौ, िक ितनका कामह  सँगसँगै िवँ वास िबयाशील िथयो, र 
काम ारा नै िवँ वास पूणर् भएको िथयो। २३ पिवऽधमर्शाः ऽको यसो भन् ने वचन 
पूरा भयो, “अॄाहामले परमेँ वरमा िवँ वास गरे, र यो उनको िनिम् त धािमर्कता 
गिनयो,” र उनी परमेँ वरका िमऽ कहिलए। २४ ितमीह  देख् तछौ िक 
काम ारा मािनस धमीर् ठहिरँदोरहेछ, िवँ वास ारा माऽ होइन।" परमेँ वरले जनु 
महानता अॄाहममािथ खन्याउनभुयो त्यो केही उनको व्यिक्तगत भलाईको िनिम्त 
हो िक अ  कुनै? सोच्नहुोस।् 
   त्यही सन्दभर्मा उत्पि  ११:४सँग उत्पि  १२:२ तलुना गरेर 
हेन ुर्होस।् ती दईुमा के ठूलो फरक छ? एउटाचाही ँ"काम ारा मिुक्त वा उ ार" 
र अकचाही ँ"िवँ वास ारा मिुक्त" कसरी देिखन्छ? हेन ुर्होस ्"१ त् यस बेला जम् मै 
पथृ् वीमा एउटै भाषा र एकै खालको बोली िथए। २ मािनसह  पूवर्ितर सदजाँदा 
िशनार देशमा एउटा मैदान भे ाएर त् यही ँ 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 आफ् नो 
िनिम् त एउटा सहर र ः वगसम् म पगु् ने एउटा धरहरा बनाऔ,ं अिन आफ् नो नाउँ 
राख  र हामी पथृ् वीभिर जताततै नछिरऔ।ं”  (उत्पि  ११:१-४) र "२ “म 
ितमीबाट एउटा ठूलो जाित खड़ा गनछु, र ितमीलाई आिशष ् िदनेछु। म ितॆो 
नाउँ ूिस  गराउनेछु, र ितमी आिशष ्को मूल हनेुछौ।" (उत्पि  १२:२ 
पान्तिरत)। 

    येशूको कामले हाॆो िनिम्त मिुक्तको योजना कायर्न्वयन भएतापिन त्यो 
मिुक्तमा हामी सहभािग हनु परमेँ वरको अनमुह अझै पिन समावेश भएको 
हनु्छ। हाॆो भिूमका छ। त्यो भिूमकामा हाॆो ःवतन्ऽ ःविववेक वा 
आत्मिनणर्यको अिधकारले िनणार्यक खेल खेल्दछ। यगु  यगुसम्म चिलरहेको 
नाटक वा भी  र शैतानको बीचमा भइरहेको महान ् वैचािरक यु  हामीमा र 
हामीबाट अझै भइरहेको छ। हामीमा र हामीबाट यस संघषर् वा न् मा के 
भइरहेछ भनेर सारा मानव जगत र ःवगर्दूतह  हेिररहेकाछन ् (१ कोरन्थी 
४:९)। तसथर्, हामी को ह , हामी के बोल्छ , हामी के गछ , मािनसको साम ु
हामी जितसकैु मूल्यहीन वा पन्छाइएतापिन हाॆो ूत्येक चालले जगतमा तर  
पठाइरहेको हनु्छ। हामीह को वचन, हामीह को िबयाकलाप वा आिनबानी, 
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हामीह को मनिःथित वा सोच्ने बानीले हाॆो िनिम्त धेरै काम गनुर्हनेु 
परमेँ वरको मिहमा ल्याउन सक्छौ वा इसाई भनेर दावी गछ  वा गदन  
परमेँ वरलाई र उहाँको नाउँमा कल  ल्याउने अिभभारा पिन हामीमानै 
बसािलएको छ। त्यसकारण जब परमेँ वरले अॄाहमलाई उनको नाउँ ूिस  
बनाउनेछु भनेर कबलु गनुर्हुँदा संसारका मािनसले कमाउने ूिस  नाउँ भनेर 
भ ुभएको पक् का पिन होइन। परमेँ वरको नजरमा कोही मािनस महान ् वा 
ूिस  हनुभुन्दा उहाँले अपेक्षा गनुर्भएको गणुह ले भिरएको त्यो मािनस 
हनुपुदर्छ। ती गणुह  हनु:् चिरऽ, आःथा वा िवँ वास, आ ापालन वा 
बफादािरता, कतर्व्यिन , नॆता, िनःवाथर् र अ ूित ूमे हनुपुदर्छ। संसारका 
मािनसह मा ती गणुह लाई सराहना गदर्छन ् होला तर संसारका मािनसह  
ूिस  वा महान ् कहलाउन ती गणुह को आवँयकता ूायजसो अपेक्षा 
नगरेको पाइन्छ। 
    यस संसारमा ूख्यात, ूिस  वा नाउँ कमाएका महान ् केही 
मािनसह को बारेमा सोच्नहुोस।् ितनीह मा िफिलम वा नाटकका कलाकारह  
होलान,् राजनैित ह  होलान,् िचऽकारह  होलान,् सि तकारह  होलान,् धनी, 
ूिति त होलान ्वा कुिलन जाित वा घराना आिदका होलान।् ितनीह ले के गरे 
जसले गदार् ितनीह  ूख्यात भए? ितनीह को ःवभाव वा चिरऽ वा कायर्शैली 
वा व्यिक्तगत आिनबानी हेन ुर्होस।् ितनीह को दाँजोमा अॄाहमको महानता िकन 
फरक छ? जितसकैु िवकृत, दु , ॅ , अत्याचारी, िहँसात्मक भएका व्यिक्त यस 
संसारमा महान ् वा ूख्यात भनेर मािनएको पाइन्छ। संसारले व्याख्या गरेको 
ूिस  वा महानताले हाॆो ि कोणमा पिन कित ूभाव पािररहेको छ जसले 
गदार् हामी पिन त्यही ूिस  हनेु दौडमा लाग्न तँछाडमछाड गनर् पगेुका हनु्छ ?  
 
उपसंहार: 
 थप जानकारी: एलेन जी ाइट ारा िलिखत पाशयाकर्  एण्ड ूोफेटसको प.ृ 
१३२-१४४मा उल्लेिखत "अॄाहम इन कनान" र प.ृ १४५-१५५को "द टेःट 
इन फेथ" पढ्नहुोस।् 
     "जनु पिरक्षा अॄाहमले सामना गरेका िथए त्यो कुनै हल्का िथएन। 
उनलाई त्याग गनर् अर् हाइएको काम कुनै सानोितनो िथएन....तर परमेँ वरको 
आदेश ःप पमा िचन्ह सफल भएका अॄाहमले उहाँको आवाजलाई मा  
िहचिकचाएन। उनलाई ूित ा गिरएको देशको बारेमा उनले केही पिन ूँ न 
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गरेनन।् परमेँ वरले बोल्नभुयो र उहाँका सेवकले मा ैपछर्। यस संसारमा 
उनको िनिम्त अत्यन्तै सखुमय ःथान भनेकै परमेश ् वरले उनलाई जे भ ुभयो 
त्यो काम गरेर देखाउने ठाउँ िथयो।"-एलेन जी ाइट, पािशयाकर्  एण्ड 
ूोफेटस, प.ृ १२६बाट पान्तिरत। 
    जब अॄाम कनान देशमा िभिऽए तब परमेँ वर उनकहाँ देखा परेर 
भ ुभएको िथयो िक उनी घमुिफर गिररहेको देश उनका सन्तानको िनिम्त 
हनेुछ (उत्पि  १२:७)। यही  कबलु परमेँ वरले धेरै पल्ट दोहोर् याउनभुएको 
िथयो (उत्पि  १३:१४,१५:१७, उत्पि  १५:१३,१६,१८, उत्पि  १७:८, 
उत्पि  २८:१३,१५, उत्पि  ३५:१२)। त्यो कबलु  चारसय वषर्पिछ पूरा 
हनु (उत्पि  १५:१३,१६) परमेँ वरले मोशालाई यो घोषणा गनुर्भएको िथयो 
िक उहाँले इॐाएलीह लाई दधु र मह बिगने देशमा ल्याउनहुनेुछ (ूःथान 
३:८, १७, ूःथान ६:८)। यही ूित ा परमेँ वरले यहोशूलाई 
दोहोर् याउनभुएको िथयो (यहोशू १:३), र दाउदको समयमा केही हदसम्म तर 
पूरै त होइन, त्यो ूित ा पूरा भएको िथयो (उत्पि  १५:१८-२१, २ शमूएल 
८:१-१४, १ राजा ४:२१, १ इितहास १९:१-१९)। 
     अब िहॄू ११:९,१०:१३-१६ पढ्नहुोस।् अॄाहम र परमेँ वरको 
परमभक्त पूखार्ह ले परमेँ वरले ूित ा गनुर्भएको कनान देश यस संसारको 
तत्कािलन भौगोिलक रा  इॐाएल नभएर परमेँ वरले उ ार गनुर्भएका 
जनह ले अन्तमा पाइने घर वा देश िथयो भनेर िहॄूका ती पदह ले ःप  
पादर्छ। यस पापै पापले भिरएको संसारको पिरवेशमा कुनै देश वा घर ःथायी 
हनु सम्भब छैन। जीवन क्षिणक हो। यो हःुस ुजःतो छ। एक िछन देखापछर् 
र अिन गइहाल्छ (याकूब ४:१४)। आित्मक पमा हामी पिन अॄाहमका 
सन्तान भएको हनुाले हामी पिन यो महससु गनुर्पछर् िक यस संसारमा हाॆो 
कुनै ःथायी घर हुँदैन ब  हामी पिन आउनेवाला सहरको िनिम्त हेिररहनपुदर्छ 
(िहॄू १३:१४)। येशूमा भिवंयको िनिँ चत जीवनले गदार् यस पिरवितर्त र 
खिःकन्दै गएको संसारमा हाॆो जीवन ढताका सािथ अिघ बिढरहन ज री 
छ। 
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िचन्तनमनन: 
अ.    हामीह को व्यिक्तगत इसाई अनभुवमा परमेँ वरले गनुर् भएको नयाँ 

पथृ्वीको ूित ाले हामीलाई कःतो ूभाव पानर् िदनपुछर्? हेन ुर्होस,् 
(म ी ५:५ "धन् य नॆह ,  िकनभने ितनीह ले पथृ् वीको अिधकार 
पाउनछेन ्।", २ कोरन्थी ४:१६-१८ "१६ यसकारण हामी हरेस 
खाँदैन । हाॆो बा  मनुं  यत् व नाश हुँदैगए तापिन हाॆो आित् मक 
मनुं  यत् वचािहँ िदनिदनै नयाँ हुँदैजान् छ। १७ िकनिक हाॆो हलकुो र 
क्षणभरको कं टले हाॆा िनिम् त अतलुनीय तथा अनन् तको महान ् 
मिहमा तयार गिररहेछ। १८ हामी ँ य कुरालाई होइन, तर अ ँ य 
कुरालाई हेछ , िकनभने ँ य कुरा क्षिणक हनु् छन ्, तर अ ँ य 
कुराचािहँ अनन् तसम् म रहन् छन ्।", ूकाश २१:९,१० "९ तब ती 
सात अिन् तम िवपि ले भिरएका सात कचौरा हनेु सात 
ः वगर्दूतह मध् ये एक जना आएर मलाई यसो भने, “आऊ, म 
ितमीलाई थमुाकी पत् नी, उहाँकी दलुही देखाउनेछु।” १० ितनले 
मलाई पिवऽ आत् मामा एउटा ठूलो र उच् च पवर्तमा लगे, र 
परमेँ वरबाट ः वगर्देिख तलितर झिररहेको पिवऽ सहर य शलेम 
मलाई देखाए।" र ूकाश २२:१७ "पिवऽ आत् मा र दलुही 
भन् नहुनु् छ, “आउनहुोस ्।” जसले सनु् छ त् यसले भनोस ्, “आउनहुोस ्।” 
जो ितखार्उँछ त् यो आओस ्, जसले इच् छा गछर् त् यसले जीवनको पानी 
िस मा िलओस ्")। 

आ.  परमेँ वरको साम ु "सत्य वा सही महानता भनेको उहाँका 
आ ाह ूित िशरोपर गरेर िहँड्न ुर उहाँको लआयमा साथ िदएर अिघ 
बिढरहेको नितजा हो।"-एसिडए बाइबल कमेन्टरी, ठेली १, प.ृ 
२९३बाट पान्तिरत। यस कथनको अथर् के हो सो सोच्नहुोस।् 

सारांश: परमेँ वरले गनुर्भएका ूित ा वा कबलुह ! उहाँमािथ आःथा 
राख् नेह को िनिम्त कितको बहमूुल्य छन!् के ितनीह  पूरा हनेुछन ् त? 
िवँ वास वा आःथाले जवाफ िदन्छ, हनु्छ। 
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कथा ५ 

यो परमेँ वर हनुहुनु्छ 

िशनेल डेिभज, २९, िशिनडाड र टोबेगो 
 
   हाॆो घर िशिनडाड र टोबागे देशको मोरिभयन्त भ े ठाउँमा छ। 
एक िदन मेरी दस वषर्की बिहनी शिकरा िभजेको भरे मा िचप् लेर लिडन।् 
त्यसपिछ उनले आफ्नो ढाड दखु्यो भनेर कराउन थािलन।् हामीले भन्थान्यौ 
उनको ढाडको माँसेपेशी तिन्कयो होला, त्यसकारण दखु् ने कम गन औषधी 
उनलाई ख्वाइयो। एक हप् तासम्ममा पिन उनको दखुाइ कम भएन। तर 
उनलाई हामीले अःपतालमा लग्य । डाक्टरले झन बिढ दखेुको कम हनेु 
औषधी िदए। केही समयपिछ शिकरा खान छोिडन।् उनको पेट फुल्न 
थाल्यो। पिछ उनलाई फेर अःपतालमा परु् याय । डाक्टरले भने, "नानीको त 
क्यान्सर भएको जःतो छ नी।" उनलाई शल्यिबया गिरयो। शल्यिबयाको 
पीडामा पिन उनी खशुी भएर देखाउन थािलन।् उनी रहेको अःपतालको 
कोठाको सबभन्दा हँिसली केटी भएर उनी देखा परेकी िथइन।् डाक्टरले 
उनलाई सार् है मन पराए। एक वषर्पिछ उनमा क्यान्सर नभएको घोषणा 
गिरयो। तर घर फकको केही मिहनापिछ फेिर उनलाई क्यान्सर भयो। म 
उनीसँग अःपतालमा धेरै रात िबताए।ँ "मेरो ढाड, मेरो पेट, मेरो ढाड, मेरो 
पेट" भनेर िबलाप गिररहेको म सम्झन्छु। उनी अत्यन्तै पीडामा िथइन।् 
डाक्टरले फेिर शल्यिबयाको िनिम्त उनलाई ठीक पािरयो। 

   "आमा, म यो अपरेशन गनर् चाह " आमालाई भिनन।् "ितमी 
िजउनको िनिम्त अपरेशन गनुर्पछर्" आमाले सम्झाइन।् अपरेशन गरेको एक 
मिहनापिछ शिकराको मतृ्य ुभयो। म अःपताल जाँदै िथए त्यसबेला आमाले 
मलाई फोन गरेर भिनन ्मेरी बिहनी मिरन।् म धु धु  रोए।ँ तर आमाचािहँ 
रोएकी िथइनन।् "आमा के भयो? िकन तपाईँ न नभुएको" मैले बिहनीको 
अन्त्ये ीमा सोध। तर उनले केही पिन जवाफ िदइनन।् चार मिहनापिछ, 
आमाको पाइटाला सिुनन थाल्यो। उनी दईु हप् तासम्म अःपतालमा बिसन।् 
शिकराको मतृ्यलेु गदार् उनी उदािसन भएको डाक्टरले भने। सरसल्लाहको 
िनिम्त जान डाक्टरले उनलाई भने। तर उनी गएनन।् छमिहनापिछ उनको 
पिन देहान्त भयो। मेरी बिहनी मरेको लग ै मेरी आमा पिन मरेकोले मलाई 
धेरै शोक भयो। तर अझ नराॆो कुरा त हनु बाँिक नै िथयो। मेरो भितजा 
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माकर् ले मकहाँ बराबर भेट्न आयो र दईुको िबयोगले मतृ्यभुएकोमा म उदािसन 
भएको बेलामा सान्त्वना िदन थाल्यो। मेरी आमा मरेको छ मिहनापिछ माकर्  
पिन कार दघुर्ट्नामा मतृ्य ुभयो। 

   ममा भएको पीडf सहनै नसक्ने भएको िथयो। मेरो केटा साथीको 
पाखरुाको छालामा, छातीमा, पछािड र मखु टाटुह ले भिरएका  िथए। मलाई 
थाहा िथयो छालामा टाटु कोदार् दखु् दछ, तैपिन मैले पिन टाटु कोनर् मनलाग्यो। 
त्यसले मेरो पीडा घट्लािक भनेर मैले सोचेको िथए।ँ मैले मेरो नाक प्वाल 
पार। तर मलाई धेरै दखेुन। फेिर पिन मेरो नाकमा मैले प्वाल पार। अिन 
मेरो कानमा र छातीमा टाटु कोर। तर मेरो आन्तिरक पीडा हराएन। केही 
समयपिछ मेरो केटो साथी पौडी खेलेको बेलामा मतृ्य ुभयो। मलाई कसैले 
फोन गर् यो। मैले त िवँ वासै गनर् सिकँन। मेरी बिहनी, मेरी आमा र मेरो 
भितजालाई सम्झे। अब मेरो केटो साथी पिन मर् यो। म शोकले िचच्याउन 
थाल। त्यस िदन बेलकुा मैले काम गन ठाउँको हािकमलाई त्यसबेला हनेु 
कायर्बममा भाग िलन सिक्दन िकनिक मेरो केटो साथीको शरीरलाई मैले 
िचनाएर देखाउनछु। उनले मलाई उनको भितजा माकर् को िनिम्त पखर् भनेर 
सल्लाह िदइन।् "उसले ितमीलाई जानपुन ठाउँमा परु् याउँछ" भनेर मेरी 
हािकमले भिनन।् मेरो केटो साथीको मरेको शरीर देखेपिछ म मरेतलु्य भए।ँ 
मलाई िजउनको अथर् भएन। चार मिहनापिछ मेरो पेटमा भएको बच्चा पिन 
िनःकेर मर् यो। 

   मेरो जीवन अन्धकारै अन्धकार भएको जःतो लागेको िथयो, तर 
माकर् ले मेरो जीवनमा केही हौशला िदयो। ऊ िदनिदनै मलाई भेट्न आयो र 
बाइबलका पदह  मलाई सनुायो। "के तपाईँले यूह ा ३:१६ सु ुभएको 
छ?" उसले भन्दै मलाई सनुायो, परमेँ वरले संसारलाई यःतो ूमे गनुर्भयो िक 
उहाँले आफ्नो एकमाऽ पऽु िदनभुयो। जसले उहाँलाई िवँ वास गछर् ऊ नाश 
हुँदैन तर अनन्त जीवन पाउँछ।'" एक िदन माकर् ले मलाई उसका 
बाबआुमाकहाँ लग्यो। उसको बबुाले मेरो द:ुख सनेु र उनले आफ्नो फोन 
नम्बर मलाई िदए। "यिद ितमीले कसैसँग केही कुराकानी गनर् चाहन्छौ भने 
मलाई फोन गनुर्," उनले भने। "आफूलाई केही समय देऊ। ितॆो जीवनमा 
परमेँ वरको योजना छ।" 

    त्यसपिछ माकर् ले मलाई उसका बाबआुमाकहाँ बराबर लग्यो। मैले 
ितनीह लाई मन पराए।ँ ितनीह ले परमेँ वरको बारेमा कुरा गरेको सु  चासो 
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िलएको िथए।ँ एक िदन जब हामी कुराकानी गद िथय , म पिन ितनीह सँग 
चचर् जान सक्छुिक भनेर सोध। "हनु्छ!" अत्यन्तै खशुी भएर माकर् का 
बाबआुमाले मलाई भने। तर माकर् ले केही पिन भनेन। अक  साबथ म माकर्  
र उसका बाबआुमासँग चचर्मा गए।ँ ितनीह सँग हप् त  हप् तासम्म  परमेँ वरको 
आराधना गनर् थालेपिछ म फेिर खशुी हनु थाल। त्यहाँ सनुाएको ूवचन मेरै 
लािगमाऽ भएको जःतो मैले ठान। मेरो पीडा िबलाउन थाल्यो। म बाइबल र 
साबथःकूल पाठ ूत्येक िदन पढ्न थाल। ितनीह मा मेरो जीवनको अथर् 
खोिजरहेको िथए।ँ एक िदन साबथमा ूवचन सकेपिछ ूचारकले कोही व्यिक्त 
येशूलाई आफ्नो दय िदएर बिप् तःमा िलन चाहन्छ भने उिभनहुोस भनेर 
आ ान गरे। म तरुन्तै उठ। म येशूको िनिम्त िजउन चाहन्छु भनेर मलाई 
थाहा िथयो। माकर्  पिन उ ो। पिछ मैले यो थाहा पाएकँी माकर्  आफै पाचँ 
वषर्सम्म चचर् जान छोडेको िथयो र म जानेभएपिछमाऽै ऊपिन चचर् जान 
थालेको िथयो। माकर् का बबुाआमा अत्यन्तै खशुी भए। ितनीह ले माकर्  
येशूितर फक स ्भनेर ूाथर्ना गिररहेका िथए। माकर्  र म एकै िदनमा बिप् तःमा 
िलए ँर एघ्घार मिहनापिछ हामी िववाह गर् य । 

   कितपय समयमा मािनसह ले मलाई भन्छन,् "ितमीलाई थाहा छैन म 
कःतो क  भोग।" अिन ितनीह ले मेरो कथा सनु्छन ् र अचम्म मानेर 
सोध्छन,् "ती सबै ितमीले भोग्यौ? अिन फेिर ितमी कसरी िजउँदैछौ?" म 
जवाफ िदन्छु, "यो सबै परमेँ वरको आिशष हो। उहाँले मलाई नयाँ जीवन 
िदनभुएको छ। 

-िशनेल देिवजले आन्ड्र्य ुमेकचेःनीसँगको कुराकानीमा 
 

७१-३ 
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