४

अन तको करार

यस अध्यायका मूल पदह : ूःथान ३:१४, उत्पि

४१:४५, दािनएल १:७, उत्पि

१५:७-१८, उत्पि

१७:१-६, उत्पि
१७:१-१४ र ूकाश

१४:६,७।

यस अध्यायको मूल सार पद: "म (परमेँवर) मेरो अनन्तको करार ितमी
ँ ःथापना
(अॄाहम) र ितमीपिछका सन्तान र ितनीह का पिछका सन्तानह सग
गनछु । ितॆो र ितमीपिछका सन्तानह को परमेँवर म हुनछ
े ु " (उत्पि

१७:७

पान्तिरत)।

हामी ूायजसो सबै जना बालक हुँदा केही न केही िबमारले िसिकःत

भएका िथय होला। टिन्सल होस् वा िनमोिनया होस् त्यसले गदार् हामी िबमार
हुँदा अझ त्यसले अक नराॆो रोगले समात्छ भ े िपर लागेकै होला। राती

ज्वरले समात्दा जब हामी ब्युिँ झन्छ
ओ

ानिनर सानो

त्यसबेला हाॆा बाबु वा आमा हाॆो

ब ी बालेर बिसरहे का दे खेका ह ला।

त्यःतै गरे र हाॆो मानवीय भाषामा परमेँवर पिन पापको िबमारीले
म

भएको सं सारको ओ

ानिनर उहाँ बिसरहनुभएको िचऽण गनर् सक्छ ।

जलूलयभएको शतािब्दय पिछ यस सं सार नैितक अन्धकारको गिहर्याइमा

पिररहे का िथए। त्यसै कारण परमेँवरले अॄामलाई उनको मूितर्पूजा गन
पिरवारबाट उनलाई िनकालेर उहाँका त्यस िवँवासी सेवकबाट एक जाित खडा

गरे र आफ्नो बारे मा
िथयो।

ान िदलाउँदै मुिक्त िदने योजना उहाँले बनाउनुभएको

त्यसको फलःव प परमेँवरले अॄाम र उनका सन्तानसँग करारमा

ूवेश गनुभ
र् यो। त्यस करारमा पापको नितजाले तहसनहस भएको मानव
जाितलाई मुिक्त िदने योजनाको िवःतृत िववरण परमेँवरले ूःतुत गनुभ
र् एको

४३

िथयो। आफ्नो उपिःथितिबना यस सं सारलाई त्यसै छोड्ने परमेँवरको योजना
िथएन। पापको इनारमा खसेको यस सं सारलाई उहाँको आवँयकताको भएको
उहाँले महसुस गनुभ
र् एको िथयो। परमेँवरले बाँध्नुभएको करारका ूित ाह मा

के के छन् भनेर यस अध्यायमा हामीले खोलेर हे नछ ।

यस अध्यायको झलक: परमेँवरको नाउँ के हो? त्यसको अथर् के हो?
जुन पमा परमेँवरले अॄामलाई आफूलाई आफ्नो नाउँबाट पिरिचत गनुभ
र् यो

ू र् छ? आफू को हुँ भनेर परमेँवरले अॄामलाई िचनाउनुभयो?
त्यो िकन अथर्पण
र् यो? त्यसले
परमेँवरले नै अॄामबाट अॄाहम भनेर नाउँलाई िकन पिरवतर्न गनुभ

ँ
गदार् नाउँह को िकन मह वपूणर् छ? जब परमेँवरले अॄाहमसग
करार
बाँध्नुभयो त्यस करारमा के सतर्ह
जोिडएका िथए?

वा अॄाहमको तफर्बाट के िजम्मेवारीह

ँ बाँिधएको करार
१. य े र अॄाहमसग

"उहाँले ितनलाई भन्नुभयो, “यो दे श ितॆो अिधकारमा िदनलाई

कल्दीह को ऊरबाट ितमीलाई ल्याउने परमूभ ु म नै हुँ।” (उत्पि
पान्तिरत)।

नाउँह

१५:७

किहलेकाही ँ शे डमाकर् वा व्यापिरक िचन्ह जःतो हुनसक्छ।

जब हामी कसै को नाउँ सिम्झन्छ तब त्यससँग हाॆो सम्बन्ध निजक भएको
कारणले त्यस मािनसको िवशेष चिरऽ वा ःवभावलाई तुरन्तै याद गछ । जब
हामी अल्बटर् आइःसटाइन, मािटर्न लुथर िक

(ज बहादुर,

पृथ्वीनारायण

शाह-अनुवादकको

जुिनयर, महात्मा गान्धी,

थप),

पावल

ूेिरत

वा

दोरकासलाई नै सिम्झन्छ तब हाॆो िदमागमा तुरन्तै के घुःन थाल्छ? ती
नाउँका ूत्येक व्यिक्तको आआफ्नै ःवभाव, चिरऽ र िवचारह

छन्।

बाइबलको समयमा मध्यपूवक
र् ा मािनसह ले आआफ्ना नाउँह मा

ठू लो अथर् गाँिसएको हुन्थ्यो। "िहॄूह ले जब कसै को नाउँ िलन्छ तब त्यस

मािनसको व्यिक्तगत ःवभावलाई सम्झेको हुन्छ वा त्यस मािनससँग गाँिसएको
िबचार वा कुन पिरिःथितमा त्यो नाउँ िदइएको हो त्यसलाई याद गरे को
हुन्छ।"- द एसिडए बाइबल कमेन्टरी, ठे ली १, पृ. ५२३बाट

पान्तिरत।

जब अॄामसँग करारको सम्बन्धमा पःनुहँद
ु ा परमेँवरले उनीलाई आफ्नो

नाउँ य े (अङ्मेजीमा ठू लो अक्षरले YHWH भनेर लेिखएको हुन्छ) भनेर
उच्चारण गद िचनाउनुभएको िथयो (उत्पि

४४

१५:७)। त्यसकारण उत्पि

१५:७ अझरस

पमा यसर पिढन्छ "म य े YHWH हुँ जसले ितमीलाई

ँ "
कल्दीको दे शबाट िनकालेर ल्याए।

यो य े भ े नाउँ पुरानो करारमा ६,८२८पल्ट दे खा परे का छन्।

त्यस नाउँमा केही हदसम्म रहःय लुिकएको छ। यो िबयापद हे याह hayh

अथार्त ् "हुन"ु सँग जोिडएको पाइन्छ। त्यसको अथर् "सनातन ूभ"ु , "सदा सदा
ु एको", "ःव-पयार्प्त हुनभ
ु एको" वा
अिःतत्वमा रिहरहने", "ःव-अिःतत्व हुनभ
"जो

अनन्तसम्म रिहरहनुभएको छ।" परमेँवरको ःवभाव दशार्उने त्यस

िशषर्कमा उहाँको ःव-अिःतत्व र िवँवािसलो दे खाउँछ। ितनीह ले ूभ ु जीिवत

परमेँवर र जीवनको ॐोत भनेर बुझाउँछ। त्यसको िबपिरत मानवकृित
दे वीदे वताह

मािनसह को काल्पिनक सोचबाट बािहर ितनीह को अिःतत्व

भएको दे खाउँदैन।

ूःथान ३:१४मा आफ्नो नाउँ य े को अथर् आफैले बुझाउनुहन्ु छ "म

छु जो छु वा म हुँ जो हुँ।" यसको अथर्ले परमेँवरको िबनासतर् अिःतत्वको
वाःतिवकतालाई व्यक्त गदर्छ। फेिर यसको अथर्ले नै परमेँवर िवगतको,
ु न्ु छ भनेर बुझाउन खोिजएको छ।
बतर्मानको र भिवंयको शासक हुनह

य े , परमेँवरको व्यिक्तगत नाउँ पिन हो। अॄामलाई ऊरको

दे शबाट िनकालेर ल्याउने परमेँवर र उनीसँग करार बाँध्ने परमेँवर य े नै

ु न
ु न्ु छ भनेर आफ्नो पिरचय अॄामलाई उहाँले िदनुहन्ु छ (उत्पि
हुनह
ु ह

१२:१-

३)। आफ्नो नाउँले आफूलाई िचनाएको अॄामबाट परमेँवरले चाहनुभएको

िथयो िकनिक त्यस नाउँले उहाँको व्यिक्तगत पिरचय, व्यिक्तगत ःवभाव र

चिरऽको पक्षलाई दे खाएको िथयो। त्यसै नाउँ ारा उहाँका गुणह को
जानेर उहाँका ूित ाह मािथ भरोसा राख्न िसक्दछ

ानलाई

(भजन ९:१०, भजन

९१:१४)।

जब तपाईँले य े को नाउँ सु िे बि क्कै तपाईँको िदमागमा कःतो गुण,

बानी, ःवभाव वा चिरऽह लाई ःव:त सिम्झनुहन्ु छ? उहाँको ूेम, दया र हेरचाह
वा ऽास, कडा िमजासको वा अनुशासन लाड्ने परमेँवर भनेर सिम्झनुहन्ु छ। तर
जब तपाईँले येशू भ े नाउँ सु िु बि क्कै कःतो खालको िबचार तपाईँको

िदमागमा ःव:त आउँछ?

४५

२. 'एल-शद्दाई
"जब अॄाम ९९ वषर्का िथए तब परमेँवर उनकहाँ दे खा पनुभ
र् यो र

उनलाई भ भ
ु यो, 'म सवर्शिक्तमान परमेँवर हुँ। मेरो अगािड ितमी िहँड र ितमी
वा पिरपक्व हुनछ
े ौ अथार्त ् िनद ष भएर बःनेछौ'" (उत्पि

िस

१७:१

पान्तिरत)।
(उत्पि

यो भन्दा अिघ य े अॄामकहाँ धेरै पल्ट दे खा पनुभ
र् एको िथयो
१२:१,७,उत्पि

१३:१४, उत्पि

१५:१,७,१८)। अब मािथ

र् न्ु छ। त्यसबेला य े ले
उल्लेख गिरएको पदमा य े अॄामकहाँ फेिर दे खा पनुह

आफूलाई अॄामको सामु "सबर्शिक्तमान परमेँवर" भनेर ूःतुत गनुभ
र् एको

िथयो। यो नाउँ केवल उत्पि को पुःतक र अय्यूबको पुःतकमामाऽ ूयोग

गिरएको छ। "सवर्शिक्तमान परमेँवर" मा पिहलो शब्द 'एल, El िमलेर
बिनएको छ। यो चाही ँ त्यसबेलाको त्यस भेगका पौरािणक सभ्यता

िसमाइटह ले बोल्ने भाषामा परमेँवरको नाउँ उच्चारण गिरन्थ्यो। स ाईको
ाक्कै अथर् के हो िनिँचत नभएतापिन "शिक्तशाली" भनेर गिरएको अनुवाद

अत्यन्तै ठीक मािनएको छ।(यही सन्दभर्मा यशैया १३:६ "डाँको छोड़ी-छोड़ी

रोऊ, िकनिक परमूभ ुको िदन निजक छ। सवर्शिक्तमान्को तफर्बाट भय र
सवर्नाशको

पमा त्यो आउनेछ।" र योयल १:१५ " १५ हाय! त्यो िदन,

िकनिक परमूभ ुको िदन निजकै छ। त्यो त सवर्शिक्तमान्को तफर्बाट

सवर्नाशजःतै आउनेछ"ले बुझाउँछ)। मानव जातको कमी र कमजोरीको

िवपिरत

परमेँवरको

शिक्त

िनणार्यक पमा दे खाउँछ।
उत्पि

र

सामथ्यर्लाई

यस

नाउँको

अवधारणाले

१७:१-६ पढ्नुहोस्। यसमा परमेँवरको नाउँको बारे मा बृहत

िचऽणमा बुझाउन खोिजएको छ। यसबेला नै परमेँवरले अॄामलाई आफ्नो
सामथ्यर् र शिक्तको बारे मा िकन िवशेष जोड िदनुभएको िथयो? परमेँवरको
शिक्त र सामथ्यर्मा भरपनर् अॄामबाट के अपेक्षा गिरएको छ भनेर परमेँवरले
के भ

र्ु ोस्, " १ जब अॄाम
खोज्नुभएको छ? िबशेष गरे र पद छ हेनह

उनान्सय वषर्का भए तब परमूभ ु अॄामकहाँ दे खा पनुभ
र् यो, र ितनलाई भन्नुभयो,

“म सवर्शिक्तमान् परमेँवर हुँ। मेरो सामु िहँ , र िनद ष भएर बस्। २ मेरो र
ितॆो बीचमा म आफ्नो करार पक्का गनछु , र म ितॆो अत्यन्तै वृि

गराउनेछु।” ३ तब अॄाम घोप्टो परे , र परमेँवरले ितनलाई यसो भन्नुभयो, ४

ँ ै छ। ितमी असं ख्य जाित-समूहको िपता हुनछ
“हेर,् यो मेरो करार ितमीसग
े ौ। ५

४६

अब उूान्त ितॆो नाउँ अॄाम हुनछ
े ै न, तर अॄाहाम हुनछ
े , िकनिक मैले ितमीलाई
असंख्य जाितसमूहको िपता तुल्याएको छु । ६ म ितमीलाई अत्यन्तै फल्दो-फुल्दो
तुल्याउनेछु, र ितमीबाट धेरै जाितह

बनाउनेछु। ितमीबाट राजाह

उत्पन्न

हुनछ
े न्।"

यस पिङ्क्तलाई अझरस अनुवाद गदार् यो हुन आउनसक्छ "य े

अॄामकहाँ दे खा पनुभ
र् यो र भ ुभयो, 'म एल-सद्दाई हुँ। मेरो अिघ िहँड र
ितमी िस

वा िनद ष हुनेछौ। मेरो र ितॆो

बीचमा म करार बनाउनेछु, र

ितॆो सन्तानको सं ख्या धेरै बढाउनेछु। ितमी थुूै रा ह को िपता हुनेछौ....र
ितमीलाई अत्यन्तै फलदायी बनाउनेछु।'" यही नाउँ उत्पि

२८:३मा दे खा

पिरएको िथयो जहाँ इःसहाकले याकूबलाई भनेका िथए "एल-स ाई याकूबलाई
आिशष िदनुहन
ु ेछ, उसलाई फलदायी बनाउनुहन
ु ेछ र धेरै गुणा बढाउनुहन
ु ेछ।"
यही

खालको

४३:१४ र उत्पि
खन्याउनुहन
ु ेछ

भनेर

'एल-स ाईका

उत्पि

३५:११,

उत्पि

४९:२५मा लेिखएको छ। परमेँवरले ूसःत आिशष
ती

पिङ्क्तह मा

शिक्तशाली र अिधकारसम्प
किहल्यै खाली

ूित ा

उल्लेख

गिरएको

छ:

एल,

'El,

वा सामथ्यर्वान परमेँवर र श ाई Shaddai

नहुने धनसम्पि को परमेँवर, ती सम्पि ह

जुन ् उहाँमािथ

आःथा राख्ने र उहाँका आ ालाई पालन गरे र उहाँलाई खोज्नेह लाई ूदान

ु न्ु छ।
गनर् राजी हुनह

कितले भन्छन् गुलाफको फूललाई जुनसुकै नाउँले सम्बोधन गरे तापिन

त्यसको बाःना िमठो नै भइरहनेछ। त्यस फूलको नाउँ जे भएतापिन त्यसको

मतलब हुँदैन। य िप, परमेँवरलाई "कमजोरी परमेँवर" "कमलो वा भाँच्न
सक्ने परमेँवर" भ े नाउँले सम्बोधन गनुप
र् रे त्यसबाट हामीलाई के सान्त्वना र

आशा पाउन सक्छ र? "सवर्शिक्तमान परमेँवर"को नाउँको स ा ती शब्दह

राख्नुहोस्। ढाल्न सिकने, भाँच्न सिकने, डुवाउन सिकने परमेँवर भनेर तपाईँको
सामु उहाँले ूःतुत गनुभ
र् यो भने तपाईँको आःथा, िवँवास र भरोसा उहाँमािथ

कःतो होला? फेिर त्यसै बखत 'एल-स ाई भ े नाउँको परमेँवरले हामीलाई

कितको आशा र सान्त्वना िदँदछ?
३. अॄामबाट अॄाहम (उत्पि

१७:४,५)

परमेँवरको नाउँ धािमर्क र आित्मक मह वसँग गाँिसएको भएतापिन

त्यि क्कैमामाऽ उहाँको नाउँ अन्त हुँदैन। पौरािणक मध्यपूव र् एिशयामामा

४७

मािनसह को नाउँ अिहलेको जःतो जसरी मन लाग्यो त्यसरी िदने गरे र
रािखँदैनथ्यो। आज मेरी वा सुजी, रामे वा ँयामे नाउँमा खास अथर् वा िभ ता

छै न। तर पौरािणक मध्यपूवक
र् ो सभ्यतामा वा िसमाइटह मा जब कसै लाई

नाउँ िदइन्छ भने त्यस नाउँमा आित्मक अथर् सजाइएको हुन्थ्यो। त्यसबेलाका

सबै िसमाइिटक सभ्यताका मािनसह का नाउँह मा अथर् हुन्थ्यो र ती नाउँ वा

नाउँको अं शमा बाबुआमाको चाहना वा ितनीह को तफर्बाट आभार व्यक्त गन
ु न्ु छ"
अथर् हुन्थ्यो। उदाहरणमा दािनएलको अथर् "परमेँवर मेरा न्यायकतार् हुनह

ु न्ु छ" वा नाथानको अथर् "परमेँवरको
भने योयलको अथर् "य े परमेँवर हुनह
उपहार" भ े अथर् दे खाउँछ।

नाउँमा मह वपूणर् अथर् गाँिसएको हुनाले कितपय समयमा जब कुनैको

जीवनमा आमुल पिरवतर्न भयो वा कुनै पिरिःथितको सामना गनुर् पर्यो भने

ूायजसो आफ्नो नाउँलाई पिरवतर्न गिरन्थ्यो।
दे हायका पदह

हेनह
र्ु ोस्। कुन पिरिःथितलाई ितनीह ले सम्बोधन

गिररहेका छन् र ती पिरिःथितले गदार् ितनीह को नाउँ कसरी पिरवतर्न भयो?
अ.

३२:२८

उत्पि

"२८ त्यस व्यिक्तले भने, “अब उूान्त ितॆो नाउँ

याकूब होइन तर इॐाएल हुनछ
े , िकनभने ितमीले परमेँवर र
ँ लड़न्त गर्यौ, अिन िवजयी भयौ।”
मािनसह सग

आ. उत्पि

४१:४५ " फारोले योसेफको नाउँ सापनत-पानेह राखे, र उनले

ितनलाई

ओनका

पूजाहारी

पोतीपेराकी

छोरी

ँ
आसनतसग

िववाह

गिरिदए। त्यसपिछ योसेफ िमौभिर दौड़ाहा गनर् लागे।"
इ.

दािनएल १:७

"ूमुख अिधकृतले ितनीह लाई नयाँ नाउँ िदए–

दािनएललाई बेलतसजर, हनन्याहलाई शिक, मीशाएललाई मेशक र
अजयार्हलाई अबे नगो।"
अिहले पिन कसै को नाउँलाई बोलाउँदा त्यस नाउँ अनुसार मािनस

चलेको वा चिरऽ भएको आभास् हामी पाउँछ । तर कितपय समयमा नाउँले

सम्बोधन गिरएको मािनसको बारे मा केही बताउँछ भने कितपय समयमा
त्यसको केही अथर् हुँदैन। यिद कसै ले कसै लाई "मूख"र् वा "कु प" वा "गधा"

भनेर बारम्बार बोलाइरअयो भने त्यो मािनसले आफूलाई त्यही नाउँ अनुसार
भएको आभास् पाउन सिकन्छ। फेिर त्यसै बखत कसै ले ःवइच्छाले आफ्नो
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नाउँ पिरवतर्न गछर् भने त्यसले आफूलाई कसरी हे दर्छ वा ूभाव पारे को छ

त्यो अनुसार आफू चलेको दे खाउँछ।

यो कुरालाई मनमा राखेर परमेँवरले अॄामको नाउँ अॄामबाट

अॄाहम भनेर पिरवतर्न गिरन्दा हामीलाई बुझ्न अप्

ारो हुन ु आवँयक छै न।

अॄामको अथर् "बुबालाई उच्च पािरएको छ" हो। परमेँवरले पिरवतर्न
गनुभ
र् एको अॄाहमको अथर् हो "बहुसङ्ख्यकको िपता" हो। जब परमेँवरले

अॄाहमसँग करारको वचन िदनुभएको बेलामा उहाँले भ ुभएको िथयो "१ जब
र् यो, र ितनलाई
अॄाम उनान्सय वषर्का भए तब परमूभ ु अॄामकहाँ दे खा पनुभ

भन्नुभयो, “म सवर्शिक्तमान् परमेँवर हुँ। मेरो सामु िहँ , र िनद ष भएर बस्।
२ मेरो र ितॆो बीचमा म आफ्नो करार पक्का गनछु , र म ितॆो अत्यन्तै वृि

गराउनेछु।” ३ तब अॄाम घोप्टो परे , र परमेँवरले ितनलाई यसो भन्नुभयो,

४ “हे र,् यो मेरो करार ितमीसँगै छ। ितमी असं ख्य जाित-समूहको िपता

हुनेछौ। ५ अब उूान्त ितॆो नाउँ अॄाम हुनेछैन, तर अॄाहाम हुनेछ, िकनिक

मैले ितमीलाई असं ख्य जाितसमूहको िपता तुल्याएको छु । ६ म ितमीलाई
अत्यन्तै फल्दो-फुल्दो तुल्याउनेछु, र ितमीबाट धेरै जाितह
ितमीबाट राजाह

बनाउनेछु।

उत्पन्न हुनेछन्। ७ ितमी र ितमीपिछका ितॆा सन्तानका

परमेँवर हुनलाई मेरो करार मेरो र ितॆो र ितमीपिछका ितॆा सन्तानह का

बीचमा युग-युगसम्म ःथािपत गनछु । ८ ितमीले ूवास गरे को यो दे श, अथार्त ्

सारा कनान दे श ितमी र ितॆा भावी सन्तानलाई अनन्त अिधकारको िनिम्त

िदनेछु, र म ितनीह का परमेँवर हुनेछु।” (उत्पि

१७:१-८)। परमेँवरले

पिरवतर्न गनुभ
र् एको अॄाहमको नाउँ अत्यन्तै उपयुक्त िथयो। सायद यसले गदार्

ु े उनको
परमेँवरको करारलाई सम्झन अॄाहमलाई सिजलो होस् भ े हे तल

नाउँ पिरवतर्न गिरएको हुन सक्छ। ९९ वषर्को अॄाहम बृ
वैवािहक जीवन िबताउनुपदार्

बाँिझ मिहलासँग

आफ्नो सम्पि को हकदार को हुनेहोला भनेर

सुतार् गनुर् अॄाहमको िनिम्त ःवभािवक नै िथयो। तर उनको जीवनमा परमेँवर

आउनुभएर उनलाई ूित ा िदइन्दा र नयाँ नाउँ पाउँदा उनले परमेँवरमािथ
िवश्वास बढाउन सहयोग हुने उहाँले अपेक्षा गनुभ
र् एको िथयो।
४. करारका चरणह

(उत्पि

१२:१,२)

" १ परमूभ ुले अॄामलाई भन्नुभयो, “ितॆो दे श र ितॆा कुटुम्ब तथा

ितॆा िपताका घरबाट िनःकेर जुन दे श म ितमीलाई दे खाउँछु त्यहाँ जाऊ। २

४९

“म ितमीबाट एउटा ठू लो जाित खड़ा गनछु , र ितमीलाई आिशष् िदनेछु। म

ितॆो नाउँ ूिस
२)।

गराउनेछु, र ितमी आिशष्को मूल हुनछ
े ौ।" (उत्पि

१२:१-

मािथका दुई पदह ले परमेँवरले अॄामलाई िदनुभएको ूित ाको
ूथम् चरण ूकट गिरएको छ (जम्मा तीनवटा चरणह

छन्)। परमेँवर

आफै अॄामकहाँ दे खा पनुभ
र् यो, आदे श िदनुभयो र उनलाई ूित ा िदइयो।
परमेँवर आफै अिघ सनुक
र् ो अथर् अॄामलाई अनुमह दे खाउनुभएर उनलाई

च ु ुभएको दे खाउँछ। यसले गदार् िवशेष अनुमहको करारमा उनी ूथम् मूख्य

पाऽ हुन पुगेका िथए। परमेँवरको आदे शमा अॄामले परमेँवरमािथ पूरा

भरोसा राख्ने पिरक्षा समावेश भएको िथयो (िहॄू ११:८)। अिन ूित ा
(उत्पि

१२:१-३,७) जुन िवशेष गरे र उनका भावी सन्तानलाई िदइएको

िथयो, अन्तमा आएर त्यसमा सारा मानव जातलाई पिन समेिटएको छ (उत्पि
१२,३, गलाित ३:६-९)।
परमेँवरले िदनुभएको करारको दोॐो चरण उत्पि

१५:७-२१मा

िदइएको छ। यहाँ लेिखएका पदह मा पिन पिहलो चरणमा िदएका त्यही
खालका केही कदमह

् हेनह
कसरी दे खा पछर्न?
र्ु ोस्, " ७ फेिर उहाँले ितनलाई

भन्नुभयो, “यो दे श ितॆो अिधकारमा िदनलाई कल्दीह को ऊरबाट ितमीलाई

ल्याउने परमूभ ु म नै हुँ।” ८ तर अॄामले भने, “हे परमूभ ु परमेँवर, मैले

यसको अिधकार गनर् पाउँछु भनेर म कसरी थाहा पाऊँ?” ९ उहाँले ितनलाई

भन्नुभयो, “मेरो िनिम्त तीन वषर्को एउटा कोरली, तीन वषर्को एउटा बाभा, तीन
वषर्को एउटा भेड़ा, एउटा ढुकुर र एउटा परे वाको बच्चा ल्याऊ।” १० ितनले

ती सबै उहाँकहाँ ल्याए, र माझमा दुई-दुई फ्याक पारे र हरे क फ्याक

आमनेसामने रािखिदए। तर पन्क्षीह चािहँ ितनले दुई-दुई फ्याक पारे नन्। ११

अिन चील र िग ह
धपाए।

ती मरे का पशुपन्क्षीह मािथ झम्टँदा अॄामले ितनीह लाई

१२ सूय र् अःताउँदा अॄाम मःत िनिामा परे , अिन डरलाग्दो र घोर

अन्धकारले ितनलाई छोप्यो। १३ तब परमूभ ुले अॄामलाई भन्नुभयो, “यो
िनँचय जािनराख्, िक ितॆा सन्तानह

कुनै एउटा दे शमा ूवासी भएर बःनेछन्,

जुन दे श ितनीह को होइन, र त्यस दे शका मािनसह का कमारा-कमारी हुनछ
े न्,

र चार सय वषर्सम्म ितनीह

िथचोिमचोमा पनछन्। १४ तर ितनीह

जुन

जाितका दास बन्नेछन्, उनीह को पिन म इन्साफ गनछु , र पिछबाट ितनीह
धेरै धन-सम्पि

िलएर िनिःकआउनेछन्। १५ ितमीचािहँ आफ्ना िपतृह कहाँ

५०

शािन्तिसत जानेछौ। ितॆो पूरो बुढ़ेसकालमा ितमी गािड़नेछौ। १६ चौथो
पुःतामा ितॆा सन्तानह

ितनीह

फेिर यहाँ आउनेछन्, िकनिक एमोरीह को

अधमर् अिहलेसम्म पूरा भएको छै न।” १७ सूय र् अःताएपिछ जब अध्ँ यारो भयो
तब मासुका टुबाह का बीचबाट धू वाँ आइरहेको आगोको एउटा मकल र

बिलरहेको एउटा राँको िछिरगयो। १८ त्यसै िदन परमूभ ुले अॄामिसत यसो

भनेर करार बाँध्नुभयो, “ितॆा सन्तानह लाई िमौदे शको नदीदे िख महानदी
यूृेिटससम्मको यो दे श मैले िदएको छु – १९ केनी, कनज्जी, कदमोनी, २०

िह ी, पिरज्जी, रपाई, २१ एमोरी, कनानी, िगगार्शी र यबूसीह का दे शह
छु ।" (उत्पि

िदएको

१५:७-२१)।

कुन पदह मा परमेँवर मािनसकहाँ दे खा पनुभ
र् यो?

कुन पदह मा मािनसले परमेँवरको आ ा पालन गनर् आ ान गिरएको छ?
कुन पदह मा परमेँवरको ूित ा उल्लेख गिरएको छ?

दोॐो चरणमा एउटा गिम्भर िविध अपनाउन अर्हाउनुभएको िथयो।
जब पशुका मासुका टु बाह

उनले राॆोसँग िमलाएका तब परमेँवर उनकहाँ

दे खा पनुभ
र् यो र ती मासुका टु बाह को बीचबाट िहँड्नुभयो। तीनवटै पशुलाई

मािरएको िथयो र आधा आधा गरे र एकमािथ अक रािखएको िथयो। दुई
भागको बीचमा एक खाली भाग िथयो। चराह
भाग

लगाएको

टु बाह को

िथएनन।

बीचमा

जो

करारमा

िहँड्नुपथ्य ।

मारे का िथए तर त्यसलाई

बाँिधन्छ

त्यसको

अथर्

ती

मािनसह

मासुका

परमेँवरले

उपलब्ध

गराउनुभएको करारको ूावधानूित िनरन्तर पमा पालन गनर्

शा ेितक पमा

शपथ खानुपदर्थ्यो। जब करार बाँिधन्छ तब त्यसको गिम्भरतालाई ख्यालमा
राखेर सहमत हुनपु छर्।

ँ बाँध्नुभएको करारमा
तेॐो र अिन्तम चरणमा परमेँवरले अॄाहमसग

के भयो सो सोच्नुहोस् " १ जब अॄाम उनान्सय वषर्का भए तब परमूभ ु

अॄामकहाँ दे खा पनुभ
र् यो, र ितनलाई भन्नुभयो, “म सवर्शिक्तमान् परमेँवर हुँ।
मेरो सामु िहँ , र िनद ष भएर बस्। २ मेरो र ितॆो बीचमा म आफ्नो करार
पक्का गनछु , र म ितॆो अत्यन्तै वृि

गराउनेछु।” ३ तब अॄाम घोप्टो परे , र

ँ ै छ। ितमी
परमेँवरले ितनलाई यसो भन्नुभयो, ४ “हेर,् यो मेरो करार ितमीसग
असं ख्य जाित-समूहको िपता हुनछ
े ौ। ५ अब उूान्त ितॆो नाउँ अॄाम हुनछ
े ै न,

तर अॄाहाम हुनछ
े , िकनिक मैले ितमीलाई असं ख्य जाितसमूहको िपता तुल्याएको

छु । ६ म ितमीलाई अत्यन्तै फल्दो-फुल्दो तुल्याउनेछु, र ितमीबाट धेरै जाितह

५१

बनाउनेछु। ितमीबाट राजाह

उत्पन्न हुनछ
े न्। ७ ितमी र ितमीपिछका ितॆा

सन्तानका परमेँवर हुनलाई मेरो करार मेरो र ितॆो र ितमीपिछका ितॆा

सन्तानह का बीचमा युग-युगसम्म ःथािपत गनछु । ८ ितमीले ूवास गरे को यो

दे श, अथार्त ् सारा कनान दे श ितमी र ितॆा भावी सन्तानलाई अनन्त अिधकारको

िनिम्त िदनेछु, र म ितनीह का परमेँवर हुनछ
े ु ।”

९ अिन परमेँवरले

र् छर्– ितमी र
अॄाहामलाई भन्नुभयो, “ितमीले चािहँ मेरो करार पालन गनुप
ितमीपिछका ितॆा सन्तानह ले ितनका पुःत सम्म। १० मेरो र ितॆो, र
ितमीपिछका ितॆा सन्तानह का बीचमा भएको ितमीह ले पालन गनुप
र् न मेरो

करार यही हो: ितमीह मध्येको हरे क पु ष-जाितको खतना हुनपु छर्। ११

ितमीह को आफ्नो खलड़ीको खतना हुनपु छर्। मेरो र ितमीह का बीचमा भएको

करारको िचन्ह यही हुनछ
े । १२ ितमीह का पुःत सम्म ितमीह मा हरे क पु ष

आठ िदनको हुने िबि कै त्यसको खतना गिरओस्, र साथै ितनीह को पिन, जो

ितमीह का सन्तान होइनन्, चाहे घरमा जन्मेको होस् अथवा कुनै िवदे शीबाट

दाम हालेर िकनेको होस्। १३ चाहे ितॆो घरमा जन्मेको होस् वा दाम हालेर
िकनेको होस् जसको खलड़ीको खतना भएको छै न, त्यसको खतना हुनैपछर्।

यसरी मेरो करार ितमीह को शरीरमा पिछ परन्तुसम्म हुनछ
े । १४ खतना

नगिरएको जुनसुकै पु ष-जाित जसको खलड़ीको खतना भएको छै न, त्यो मािनस
आफ्नो जाितबाट बिहंकार गिरनेछ। त्यसले मेरो करार भ

१७:१-१४

गछर्।” (उत्पि

पान्तिरत)।

अॄाहम नाउँको अथर्सँग परमेँवरले सबै मािनसह लाई उ ार गन

चाहना र योजना गाँिसएको छ। "सबै रा
अयहू दीह

वा जाितह " भन्दाले दुवै यहू दी र

समेिटएको छ। जो मािनसह मा अॄाहमको िवँवास वा आःथा छ

र मसीहको ूित ाबाट फाइदा उठाउँछन् ितनीह
सन्तानह

हुन ् भनेर नयाँ करारले ठाउँ ठाउँमा ःप

नै अॄाहमका सत्य
गिर उल्लेख गिरएको छ

(गलाती ३:७,२९)। अॄाहमकै समयमा पिन जितसक्यो धेरै मानव ूाणीलाई
उ ार गन परमेँवरको चाहना भएको दे खाउँछ। ती मािनसह
रा का होस् वा जहाँ रहोस्, ितनीह

जुनसुकै

सबै परमेँवरको आिशषको हकदार हुन

अिधकार िदइएको िथयो। आज पिन त्यस मािमलामा केही फरक छै न।
ूकाश

१४:६,७

पढ्नुहोस्।

यसमा

ःवगर्दूतह मा

पिहलो

छन्? ती िवषयह

केही

तीन

ँ बाँिधएको करारमा जे भयो
ःवगर्दूतको सन्दे श उल्लेख गिरएको छ। अॄाहमसग
र त्यस ःवगर्दूतको सन्दे शमा के समान िवषयह

५२

हदमा कुन कुन कुराह मा एउटै भएको दे खाउँछ? हेनह
र्ु ोस्, " ६ अिन अक

ःवगर्दूतलाई मध्य आकाशमा उिड़रहेका मैले दे ख। पृथ्वीमा रहने हरे क जाित,

ँ िथयो। ७
कुल, भाषा र मािनसलाई घोषणा गन अनन्त सुसमाचार ितनीसग

ँ डराओ, र उहाँलाई मिहमा दे ओ। िकनिक
ितनले चक सोरमा भने, “परमेँवरसग
उहाँका इन्साफको घड़ी आएको छ। ःवगर्, पृथ्वी, समुि र पानीका मूलह

बनाउनुहन
े ाई दण्डवत् गर।”
ु ल

५. करारूित िजम्मेवारी वा करार पालन गनर् ूितब ता
"मैले

उसलाई

िचनेको

छु ।

उसका

सन्तान

र

उसका

घरमा

मािनसह लाई उसका पिछ लाग्न आदे श िदइनेछ। र उसले जःतै ितनीह ले

पिन परमेँवरकै मागर्मा िहँड्नेछन्। जे उिचत र न्यायोिचत छ, ती ितनीह ले
गनछन्

तािक

परमेँवरले

गिरिदनुहुनछ
े " (उत्पि
छोराछोरीह

वचन

१८:१९

िदनुभएको

अनुसार

अॄाहमलाई

पूरा

पान्तिरत)। वा (िकनभने त्यसले आफ्ना

र घरानालाई धमर् र न्याय गरे र परमूभ ुको मागर् पालन गनर्लाई

आ ा िदओस् भनेर मैले त्यसलाई छानेको छु । यसैले नै परमूभ ुले अॄाहामिसत

गनुभ
र् एको ूित ा पूरा गिरिदनुहन
े ।” (उत्पि
ु छ
हामीले मािथ हे र्य

१८:१९ नेपाली बाइबल)।

परमेँवरले िदनुभएको करार अनुमहको करार

हो। यसमा हामीले किहल्यै पिन गनर् नसक्ने कुरा उहाँले हाॆो िनिम्त

गिररहनुहन्ु छ। यस मािमलामा अॄाहमसँग बाँिधएको करार पिन कुनै अपवाद

वा नयाँ कुरो छै न।

परमेँवरले आफ्नो अनुमहलाई ूयोग गनुभ
र् एर उहाँले अॄाहमलाई

आफ्नो औचारको

पमा च ु ुभयो तािक यस सं सारमा उहाँको मुिक्तको

योजनालाई घोषणा गनर् उनले सहयोग ग न्। तर परमेँवरले गनुभ
र् एको
करारका ूित ाह

त्यसबेलामामाऽै पूरा हुनेछ जब जे न्यायोिचत वा धमीर् छ

र िवँवास ारा उहाँको वचन उनले पालन गनछ। यिद अॄाहमले परमेँवरको

वचनमा आफूले ूितव ता जनाएन र परमेँवरको चाहना अनुसार उनले
आफ्नो

िजम्मेवारी

सक्नुहन
ु ेिथएन।
उत्पि

पूरा

गरे न

भने

परमेँवरले

उहाँलाई

ूयोग

गनर्

१८:१९ले परमेँवरको अनुमह र व्यवःथाको सम्बन्ध निजक

भएको दे खाइएको छ। कितपय अनुवादमा "मलाई थाहा छ" भनेर उल्लेख
गिरएको छ भने नेपाली बाइबल र अ

केही अङ्मेजी अनुवादह मा "मैले

५३

त्यसलाई

छानेको

परमेँवरको

छु "

भनेर

अनुमहलाई

उल्लेख

दे खाइएको

गिरएको
छ।

छ।

त्यही

जेभएतापिन

अनुमह ारा

यसले

अॄाहमले

परमेँवरको वचन पालन गनछ र उनले आफ्ना पिरवारलाई पिन परमेँवरको

ु एको िथयो। िवँवास
आ ा पालन गनर् अर्हाउनेछ भनेर परमेँवर ढु क्क हुनभ

अथार्त ् आःथा र त्यसलाई अनुमोदन गनर् काम ारा दे खाइने तत्वको

निजक

सम्बन्ध भएको त्यसले दे खाउँछ र दे खाउनै पछर्। (हे नह
र्ु ोस् "१४ मेरा भाइ

हो, यिद कोही मािनसले “मिसत िवँवास छ” भन्छ, तर कामचािहँ गदन भने,
यसबाट के लाभ? के त्यसको िवँवासले त्यसलाई बचाउन सक्छ र? १५ यिद
कोही भाइ वा बिहनी झुऽे-झाॆे छ, र त्यसलाई िदनहुँको भोजनको अपुग छ,

१६ र ितमीह मध्ये कसै ले त्यसलाई, “शािन्तसँग जाऊ, न्यानो गरी बस, पेटभिर

खाऊ” माऽ भन्छ, तर त्यसको शरीरलाई चािहने कुराह चािहँ िदँदैन भने,
त्यसबाट के लाभ हुन्छ र? १७ यसरी िवँवास पिन काममा ूकट हुँदैन भने
त्यो िवँवास मृत हो।

कामह

१८ तर कसै ले भन्ला, “ितमीिसत िवँवास छ, मेराचािहँ

छन्।” कामिवनाको ितॆो िवँवास मलाई दे खाऊ, र मैले गरे को

काम ारा म आफ्नो िवँवास ितमीलाई दे खाउनेछु। १९ ितमीह

ु न्ु छ। त्यो असल हो। भूतात्माह
गदर्छौ िक परमेँवर एउटै हुनह
िवँवास गछर्न ् र थरथर काम्छन्।

िवँवास
पिन

२० मूखर् हो, कामिवनाको िवँवास व्यथर्

हुन्छ भन्ने कुराको ूमाण चाहन्छौ? २१ जब हाॆा पुखार् अॄाहामले आफ्नो

छोरो इसहाकलाई वेदीमा अपर्ण गरे , तब ितनी काम ारा नै धमीर् ठहिरएनन् र?
२२ ितमी दे ख्तछौ, िक ितनका कामह

सँगसँगै िवँवास िबयाशील िथयो, र

काम ारा नै िवँवास पूणर् भएको िथयो" (याकूब २:१४-२२)।
उत्पि

१८:१९मा

उल्लेख

गिरएको

वाक्य

केलाएर

हेनह
र्ु ोस्।

अॄाहमले परमेँवरको वचन पालन गन छ वा आ ा पालन गनर्लाई आदे श
िदइनेछ भनेर भिनएको छ। यसमा अॄाहमले परमेँवरको

वचन मा ु वा

आ ा पालन गनुक
र् ो बारे मा हामीलाई के सन्दे श दे खाएकोछ? आ ा पालन गरे र

मुिक्त पाइने त होइन य िप त्यसको मह वलाई यहाँ कसरी ूकाश पारे को छ?
ःप

पमा भ े हो भने के अॄाहमले परमेँवरको वचन पालना गरे र दे खाएनन्

भने उहाँलाई उनीिसत बाँध्नुभएको करार पूरा हुन सक्थ्यो त? सोच्नुहोस्।
करारका आिशषह

उपभोग गनर् सक्दै न वा त्यसलाई थामी राख्न

सिकन्दै न यिद करार पाउने व्यिक्तले केही सतर्ह

पालन गनर् सक्दै न भने।

करार ःथापना गनर् वा गनबेलामा ती सतर्ह को आवँयक नभएतापिन त्यस

५४

करारको ूत्यु रमा करार पाउने व्यिक्तले ूेम, िवँवास अथार्त ् आःथा र आ ा
पालन गनुर् ज री छ। ूेमले अमसर भएर चल्नु, आःथामा रिहरहनु र
परमेँवरको वचन पालन गिररहनु भ ु नै परमेँवर र मानव जातको बीचमा
भएको सम्बन्धलाई ूतआय गरे र दे खाउनु हो। यिद मािनसह ले

दयदे िख

पालन गरे भने आफूले िदनुभएको करारका ूित ाह

परमेँवरका वचनह

पूरा गनर् उहाँलाई अमसर गराउँदछ।

यिद वचनलाई वेवाःता गरे र वा परमेँवरको वचनूित िविोह जनाए
त्यसले करारलाई भ

दे खाउँछ। जब करार भ

गराउँछ र भएको सम्बन्धलाई िवँवासघात गरे को
हुन्छ तब करार िदनेको सतर् भ

करारलाई कायर्न्वन गनर् वा पूरा गनर् वाधा ल्याउँछ।

भएको हुँदैन तर

तपाईँको आफ्नै अनुभवमा परमेँवरको वचन पालन गनुर् कितको

मह व भएको पाउनुभएको छ? तपाईँको वा बाइबलको कुनै घट्नाह मा के यो

दे ख्नुभएको छ िक परमेँवरको वचन पालन नगदार् वा उहाँूित बागी हुँदा
करारका ूित ाह

पूरा गनर् असम्भब भएको दे िखएको छ? यिद छ भने

परमेँवरका ूित ाह

वा करारलाई िनरन्तरता िदन त्यसको औषधी के हो त?

उपसं हार:
यस अध्यायको िनिम्त थप जानकारी: एलेन जी

ाइट ारा िलिखत पािशयाकर्स

एण्ड ूोफेटसको पृ. १२५-१३१को "द कल अभ अॄाहम" र द आक्टस अभ

द आपोःटल्सको पृ. १८८-२००को "ज्यु एण्ड जेन्टाइल।"

इन्िे नी नोहासँग परमेँवरले बाँध्नुभएको करारको िचन्ह हो। उत्पि

१७:१०मा अॄाहमलाई परमेँवरले िदनुभएको करारको िचन्ह खतनालाई

ँ
औल्याएको
छ। "खतना िवशेष उ ेँयको िनिम्त छु

ाइएको िथयो: (१)

अॄाहमका सन्तान र अन्यजाित वा उनका सन्तानभन्दा बािहरका जाितका
सन्तानको बीचमा िभ ता दे खाउन (एिफसी २:११), (२) य े को करारको
सम्झना िनरन्तर पमा भइरहोस् भनेर (उत्पि

१७:११), (३) नैितक शु ता

भइरहोस् भनेर दे खाउन (व्यवःथा १०:१६), (४) िवँवास ारा धािमर्कतालाई
दे खाउन (रोमी ४:११), (५)

दयको खतनाको शङ्केतको

पमा (रोमी

२:२९) र (६) येशूलाई िवँवास गनले बिप्तःमा िलनुपन ूथालाई दे खाउन
(कलःसी २:११:१२)।"-द एसिडए बाइबल कमेन्टरी, ठे ली १, पृ. ३२२,
३२३बाट

पान्तिरत।

५५

युगको अन्तसम्म परमेँवरको ूित ाको िचन्हको

पमा इन्िे नी

रिहरनेछ, तर शारीिरक खतनाको िचन्ह भने रिहरहनेछैन। परमेँवरमािथ

िवँवास गरे कोले उनको धािमर्कतालाई िचनाउन अॄाहमलाई खतना गनर् उहाँले

आदे श िदनुभएको िथयो भनेर ूेिरत पावलले उल्लेख गदर्छन् (रोमी ४:११)।
तर शताब्दीह

िबितजाँदा खतनालाई परमेँवरको व्यवःथा पालन गदार् मुिक्त

पाइन्छ भ े अवधारणामा मािनसह

जान थालेका िथए। तर जब नयाँ

करारको समय भयो तब खतनाको मह व नै हराएको िथयो। तर कुनै भौितक

नसच्छे दन वा खतना ारा होइन येशूमािथ िवँवास राख्दा मािनस परमेँवरूित
आ ाकारी हुन्छ र उसको जीवन पिरवतर्न हुन्छ अथार्त ् येशूमािथ िवँवास नै

मुिक्तको िनिम्त नभैनहुने तत्व हो। जब कसै ले िवँवास ारा मुिक्त पाउँछ भने

उसको जीवन उहाँको वचन अनुसार चल्ने ूितव ता जािरगिररहे को हुन्छ।
यस मािमलामा दे हायका पदह ले ूकाश पादर्छ: "भींट येशूमा न त खतना

केही मूल्यको न बेखतना केही मूल्यको हुन्छ। तर एउटै कुराको माऽ मूल्य

छ, अिन त्यो हो– ूेम ारा काम गन िवँवास।"- ( गलाती ५:६), "न त
खतनाको केही मह व छ, न बेखतनाको, तर नयाँ सृिंट नै सब थोक हो।"-

(गलाती ६:१५), र "१७ ूभ ुले हरे कलाई जःतो जीवन खटाउनुभएको छ र

जःतो

िःथितमा

बोलाउनुभएको

छ, सोहीबमोिजम

त्यो

चलोस्।

सबै

मण्डलीह का िनिम्त मेरो िनयम यही हो। १८ के कोही मािनसको बोलावट
हुँदा त्यसको अिघबाटै खतना भइसकेको िथयो? त्यसो हो भने त्यसले बेखतना
हुन नखोजोस्। के कोही खतना नहुँदै बोलावट भएको छ? त्यसो भए त्यसले

खतना हुन नचाहोस्। १९ खतना केही होइन, बेखतना पिन केही होइन, तर

परमेँवरको आ ापालन मुख्य कुरा हो। २० जुन अवःथामा मािनसलाई
बोलावट भएको छ, त्यसै मा नै हरे क मािनस रिहरहोस्।"- (१ कोिरन्थी
७:१७-२०)।
िचन्तनमनन:
अ.

परमेँवरमािथ िवँवास तथा आःथा र कामको बीचमा के सम्बन्ध छ,

सो सोच्नुहोस्। के एक िबना अक रहन सक्छ र? यिद सक्दै न भने

िकन?
आ.

"अझै पिन अॄाहमलाई जःतै धेरैलाई जाँच गिररहेका छन्।

परमेँवरको

आवाज

िसधै

ःवगर्बाट

५६

आएको

ितनीह ले

सु

चाहन्दै नन्।
िशक्षा ारा
धनसम्पि ,

उहाँको
उहाँले

अलौिकक

मािनसह को

मानइज्जतका

पिरौम

दय

अवसरह

बोलाइरहेको हुनसक्छ। ितनीह
आिदह

घट्नाह

र

उहाँका

वचनको

धकधक्याइरहेको
आिद

त्याग्न

हुन्छ।

ितनीह लाई

रमाइलो र फाइदाजनक सं घसं ःथा

र आफन्तह बाट अलग भएर आफ्नो ःवािभमानलाई त्यागेर
र

गरे र

त्याग

परमेँवरको

िहँड्न

मागर्मा

परमेँवरले

बोलाइरहनुभएको हुन्छ। ितनीह को जीवनमा परमेँवरको काम गनुर्
छ। तर रबािफलो जीवन, साथी स त र आफन्तह को ूभावले
ितनीह लाई चािहने मह वपूणर् कायर्को िनिम्त िनिँचत ःवभावको
िबकास गनर् बाधा पुर्याइरहेको हुन्छ। मानव ूभाव र मानव
सहयोगबाट अलग हुन उहाँले बोलाउनुहन्ु छ तािक उहाँको सहायताको

आवँयक भएको महसुस गनर् र उहाँमािथमाऽ भरपनर् ितनीह लाई
उहाँले डोर्याउन चाहनुहन्ु छ। यस ूिबया ारा ितनीह को माझमा

परमेँवरले आफूलाई ूकट गनर् चाहनुहन्ु छ। आफ्ना मह वाकाँक्षा र
िूय

योजनाह

र

मनपन

स तह लाई

त्यागेर

परमेँवरको

ाइट, पािशयाकर् एण्ड ूोफेटस्, पृ. १२६,१२७बाट

पान्तिरत।

आ ानलाई आफूलाई उपलब्ध गराउन को तयार छ त?"-एलेन जी
परमेँवरको आ ानलाई साथ िदने अिहले कोही भएको उदाहरणह
तपाईँलाई थाहा छ?

ँ िवशेष सम्बन्ध राख्न परमेँवरले अॄाहमलाई बोलाउनुभएको
सारांश: आफूसग
िथयो।

सारा

सं सारलाई

उहाँको

मुिक्तको

योजना

अॄाहम

सन्तानह बाट ूकट होउन् भ े परमेँवरको योजना िथयो।

५७

र

उनका

कथा ४
ग्यास िसिलन्डर िवःफोट हुन्छ
नोयिलयासाउथवेल, ३५, िशिनडाड र टोबेगो

ु न्दा
हुनभ

िशिनडाड र टोबागो दे शको चेस गाउँमा रहे की नोयिलयाले साबथ सु
अिघ

नै

खाना

तयार

गन

हतारहतारमा

तरखर

गद

िथइन्।

सुसमाचारीय कायर्बममा उनी सुसमाचार ूचारक भएको काम गरे िक िथइन्।
त्यस कायर्बमबाट २५ जनाले बिप्तःमा िलएका िथए। अब त्यस कायर्बममा
ु ा बाइबल
सहभागी भएकी एक जना मिहलाले उनलाई शुबवारको बेलक
अध्ययन

िसकाउन

बोलाएकी

िथइन्।

त्यस

मिहला

बिप्तःमाको

िनिम्त

सोिचरहे की िथइन्।
नोयिलयाले उनको मनपन गायनको पिरकार पकाइरहे की िथइन्।

उनले भाडामा िलएको कोठामा छवटा च ुलो भएको ग्यास बाल्दै उनले मन
परे को उमालेको र तारे को खाना तयार गद िथइन्। सखरखण्ड र िविभ
सब्जीह

तानर् उनी पिखर्रहे की िथइन्। उनको ओ

ानमा रहे को मोबाइलले

आवाज िनकाले त्यसको अथर् कसै ले केही सन्दे श पठाउँदैछ। जब उनी त्यस

मोबाइलितर टाउको लगाउँदै िथयो तब बुम! ठू लो िबःफोटले घरै हल्लाइ

िदयो। त्यो िबःफोटले नोयिलयालाई कोठामा लडाइिदयो र िभ ामा उनको
ढाढ थोिकएर उनी लिडन्।

जब उनी िभ ामा लड्दै िथयो तब एक अ ँय हातले उनलाई उनको
खु ामा

उभ्याएर

आगोले

भिरएको

कोठाबाट

बािहर

िनकालेर अगािडको

ढोकाबाट बािहिरन सहयोग गरे को अनुभव गिरन्। बािहर आएपिछ गुहार गुहार
भन्दै िचच्याइन। उनले के के भिनरहे की िथइन् सो मािनसह ले बुझ्न सकेको

िथएन तर िछमेकीले उनको कोठाबाट आगो आइरहे को दे ख्यो। कसै ले

आम्बुलेन्स बोलायो र जबसम्म आम्बुलेन्स आएन तबसम्म एक जनाले

नोयिलयालाई पानीले

ापीरहे को िथयो। कसै ले नोयिलयालाई बािल्टनबाट

पानी फ्याँक्दै जिथयो भने दुई जना अ

मािनसह ले उनको कोठामा भएको

आगो िनभाउन खोज्दै िथए। िचसो पानीको िनिम्त नोयिलया आभािरत भएकी

िथइन्। उनको टाउको फुट्ला जःतो भएको िथयो। उनको छाला सहनै

नसक्ने गरे र पोिलरहे को िथयो। उनको शरीर आगोले एकदम गिम्भर पमा

पोलेको िथयो। आम्बुलेन्सले उनलाई आपत्कािलन िक्लिनकमा पुर्यायो जुन ्

५७-१

उनको कोठाको निजक िथयो अिन त्यसपिछ अःपतालमा पुर्याइयो। उनको
शरीरलाई िःथर राख्नुपरे को िथयो। िक्लिनकको डाक्टरले उनलाई उ ार
गरे कोलाई के भयो भनेर सोधे। "ग्यास िसिलन्डर पड्क्यो। त्यसबेला उनी

घरमा खाना पकाइरहे की िथइन्" उसले जवाफ िदयो। "तर उिन कसरी एकै
शरीरमा िछन्। उनी टु बाटु बा भएर मिरसकेको हुनपु थ्य । ग्यास िसिलन्डर

िबःफोट भएर कोही पिन बाँच्दै नन्" डाक्टरले अचम्म मान्दै भने। यो कुरा
सुिनरहने

नोयिलयाले

च ुपचापसँग

आफ्नो

जीवन

बचेकोमा

परमेँवरलाई

धन्यवाद िदइन्। "मेरो जीवनमा तपाईँको केही उ ेँय हुनपु छर् त्यसै कारणले

तपाईँले मलाई बचाउनुभयो" उनले ूाथर्ना गिरन्। िक्लिनकपिछ उनलाई
अःपतालमा पुर्याइयो। त्यहाँ उनको उपचार गिरयो। त्यस रात चचर्को एक
जना साथीले उनलाई आफ्नो घरमा बोलाइन्।
अःपताल छोड्न पाएकोमा नोयिलया खुशी िथइन् तर उनलाई धेरै

दुिखरहे को िथयो। साबथमा चचर्का िवँवासीह

उनलाई चचर्मा दे खेर चिकट

भए िकनभने ितनीह ले ग्यास िसिलन्डर पड्केको खबर सुनेका िथए। ितनीह

उनीसँग ूाथर्ना गरे

र भजनह

गाए। तर साबथमा घाम अःताएपिछ

नोयिलया िहँड्न सिकन। उनको खु ाह

धेरै सुि एका िथए र गर्ह भएका

िथए।
मिहनाभिर चचर्का मिहला सदःयह
बसे। पाःटरह

पालै पालो गरे उनकहाँ िदनभरी

उनकहाँ आएर उनीसँग ूाथर्ना गरे । उनी अचम्म तिरकाले

िछ ै िनको हुन थाल्यो। एक मिहना आधामा उनी िहँड्न थाल्न सकेकी
िथइन्। फेिर उनी पिहलेको जःतै भइन्। उनको छाला िछ ै िनको भएकोले
डाक्टर अचम्म मानेका िथए।

"ितमी भाग्यमानी छौ" डाक्टरले उनलाई सुनाइन्। "म भाग्यमा

िवँवास गिदर्न। यो परमेँवरको आिशष हो भनेर म िवँवास गदर्छु। चचर्का
सदःयह को ूाथर्नाको जवाफले म िछटो िनको भए"ँ नोयिलयाले गवाही

िदइन्।

िबःफोट

पिछ

नोयिलनको

परमेँवरसँगको

सम्बन्धमा

आयो। उनले उहाँलाई सध ूेम गथीर्, तर अिहले उहाँमािथ

पिरवतर्न

दयदे िख उनी

भरोसा पिन राख्न थािलन्। दै िनक समःयाको बारे मा उनले िचन्ता गनर्
छोिडन्। केही उ ेँयको िनिम्त परमेँवरले उनलाई बचाएको भनेर उनले
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महसुस गरे की िथइन् र अब उहाँमािथ भरोसा राख्न सिकन्छ भनेर उनी ढु क्क
भएकी िथइन्।
िबःफोट

भएको

नौ

मिहनापिछ

जुन

मिहलाले

उनलाई

बोलाएकी िथइन् त्यो िदन िबःफोट भएको िथयो, उनले आफ्नो
सुिम्पन्।

आज नोयिलनले

घरमा

दय येशूलाई

दयदे िख परमेँवरको सेवा गदिछन्। िशिनडाड र

टोबेगो दे शमा रहे को एक केिन्िय कायर्लयमा उनी काम गिररहे की िछन्।

त्यस ठाउँबाट अ ह लाई सुमाचार सुनाउने काम गिरन्छ। "परमेँवरको काम
गनर् मलाई कसै ले पिन रोक्न सक्दै न," उनले भिन्छन्।
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-आन्ड्र्यु मेकचेःनी

