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प्रतिज्ञाहरू, प्रतिज्ञाहरू ।

प्रस्तावना
करारहरूको तिषयले "पुरानो" र "नयााँ" करारले के बुझाउाँदछ भन्ने बारेमा
धेरै तिचारहरू उत्पन्न गददछ । धेरैलाई यो तिश्िास छ तक यी दुई
करारले सुसमाचारको दुई तभन्न प्रबन्धहरू िा युगलाई प्रतितनतधत्ि
गददछ जुन येशू ख्रीष्टको क्रूसीकरणले अलग पारेको छ । क्रूस भन्दा
पतहलेका

तिस्िासीहरू "ब्यिस्थाको अधीनमा" भएको मातनन्छन्,

जबतक क्रूसपतछका तिश्िासीहरू "अनुग्रहको अधीनमा" हुन्छ ।
करारहरू सम्बन्न्ध बेग्लै बुझाईलाई बाइबतलय अनुभि द्वारा पररतचि
गराउनु नै यस पुन्स्िकाको उद्देश्य हो - हाम्रो ईसाई पदयात्रामा
व्यतिगि अनुभिको रूपमा, पुरानो करारको अनुभिले नयााँ करारको
अनुभििर्फ अगुिाई हुन्छ । उद्देश्य भनेको सुसमाचार "अनन्ि" छ भनेर
देखाउाँनु हो, “जस्िो तिनीहरूलाई (क्रूस भन्दा पतहले) भतनयो त्यस्िै
प्रकारले बााँच्ने उपाय हामीलाई (क्रूस पतछ) पतन बिाइएको छ… ।” हीब्रू
४:१२
व्यतिगि रूपमा मलाई करारहरूको समझ को लागी तिश्िासको साथ
धातमदकिाको सुसमाचारको प्रतिज्ञा मा एक महत्िपूणद घटक हो ।
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परिचय
यस पुन्स्िकाले मातनसजातिलाई व्यतिगि स्िरमा कसरी परमेश्िरसाँग
अन्ितक्रफया गददछन भनेर िणदन गददछ । कतहलेकााँही हामी परमेश्िरको
धेरै नतजक आउाँछौं र हामीले हाम्रो स्िगीय तपिा र उहााँको एकमात्र
पुत्रसाँग घतनष्ठ सम्बन्धको आनन्द अनुभि गददछौं । जे होस्, जब हामी
परमेश्िरबाट अलग छुति जान्छौं, हामीले परमेश्िरबाट तिच्छेदको
पररणाम भोग्नुपनेहुन्छ जुन हाम्रो आफ्नै छनौटहरूको पररणाम हो ।
जब हामी यी दुबै अनुभिका बीचमा तनरन्िर तहाँतिरहाँदा परमेश्िरले
तनरन्िर रुपमा हामीलाई तसकाउने कोतशस गरररहनुभएको हुन्छ, हामी
आशा गददछौं तक हामीले उहााँलाई हामीतभत्र उहााँको तसद्ध चररत्र
तिकास गनद रदनेछौं ।
यो हाम्रो लातग परमेश्िरको इच्छा के हो र हामी के सोच्दछौं, हाम्रोलातग
परमेश्िरको इच्छा के हुनुपददछ भन्ने तभन्निामा हाम्रो करिनाईको कारणले
यो जरटलिा उत्पन्न छ । के हामीले िास्ििमै आर्ूलाई परमेश्िरमा
समपदण गदैछौं र उहााँलाई हामीमा काम गनद रदइरहेका छौं? िा के
हामी उहााँको प्रतिज्ञालाई हामीले उत्तम रूपमा सोच्ने िररकामा हातसल
गने लक्ष्य बनाइरहेका छौं?
हामी कसरी यस्िै अिस्थासम्म पुग्न सक्दछौं जसमा हामी येशू जस्िै भन्न
सक्छौं:
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“म एकलै केही र्गदिनँ । म परमेश्वरबाट जस्तो सुन्छु त्यही
प्रकारले न्याय र्छुग। यसैले मेरो ननर्गय ठीक हुन्छ । नकन ?
नकनभने म आफैलाइ खुशी पाने कोनशश र्गदिन । तर म उहाँलाई
खुशी पानग चाहन्छु जसले मलाई पठाउनु भयो । यूहन्ना ५:३०
सबै ईसाईहरू आफ्नो जीिनयात्राको कुनै न कुनै चरणमा सोचेका छन्
तक तिनीहरूले िास्ििमा परमेश्िरको इच्छा पूरा गरररहेका छन् तक छैनन्
। यस पुस्िकले िपाईंलाई आतशष् रदनेछ र िपाईंको तिश्िासलाई
सत्य प्रमातणि गनद मद्दि गददछ ।

प्रबतज्ञाहरू
सानो छाँदा, हुकफदै गदाद, मैले धेरै नैराश्यहरूको सामना गरें तकनभने मलाई
जुन िाचा गररएको तथयो तिनीहरू पूरा गररएका तथएनन् । हुनसक्छ
िपाईहरू पतन यससाँग िपाईको आफ्नै व्यतिगि अनुभिबाट सम्बन्न्धि
गनद सक्नुहुन्छ । आमा, बुबा िा िपाईंको नतजकका कसैले िपाईंलाई
केही कुरा गने िचन रदएका तथए िर उनीहरूले आफ्नो िाचा पूरा
गरेनन् । यी तनराशाहरू िपाई संग रतह रहन्छन, र यी सम्झनाहरु
अतिश्िास को कारण बन्छ । िपाईंमातथ अन्तियारमा भएकाहरूको
अतिश्िास, िपाईं नतजकका मातनसहरूप्रति अतिश्िास । हामी अप्रत्यक्ष
रूपमा धेरै िररकादेन्ख तनराशाबाट आर्ूलाई जोगाउन तसकाइएको छ
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। एउटा िररका जसमा मैले मेरो तनराशाको स्िरलाई तनयन्त्रणमा
रातन तसकेको कुरा भनेको आर्ैले गनद तसक्ने हो । कमसेकम यस
िररकामा तनराशा केिल मेरो असर्लिाबाट मात्र आउाँदछ जुन मैले
सर्ल हुन चाहेको तथएाँ ।
पररिारको मूल उदयको बारेमा तिचार गनुदहोस्:
तब परमेश्वरले भन्नुभयो, “अब हामी माननस सृनि र्रौं । हामी
माननस हाम्रै स्वरुप बनाउनेछौं र माननस हामी जस्तै हुनेछन् ।
नतनीहरुले जलचर, नभचर, स्थलचरमा ठूला साना अनन घस्रने
सबै प्रार्ीहरुमानथ शासन र्नैछन्।” उत्पनत १:२६
जसरी परमेश्िरले आफ्नो पुत्रलाई भन्नुभयो "हामीले मातनसलाई आफ्नो
प्रतिरुपमा बनाऔं ..." परमेश्िरले यो कुरा प्रकट गनुभ
द यो तक उहााँले
आफ्नो पुत्रसाँग सम्िन्ध रातनुहुन्छ भन्ने तबसय पुत्र मार्फि यस पृथ्िीमा
देखाउनु भयो, जुन पुरुष र मतहलाको माध्यमबाट उनीहरूको तबहेमा
तमलन भएको देन्खन्छ । जसरी परमेश्िर ख्रीष्टको तशर हुनुहुन्थ्यो, त्यसरी
नै पुरुष पतन त्यस स्त्रीको तशर हुन् (१ कोरन्थी ११:३) । तशरको रूपमा,
परमेश्िर आर्ैले ख्रीष्टलाई, आतशस रददा यो भन्नुभयो: “तयनी मेरो प्यारो
पूत्र हुन् र म तयनीसाँग अत्यन्ि प्रसन्न छु ।” (मिी ३:१७; मकूफस १:११)
।
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आदमले पतन यसरी नै हव्िाको तयाल रातनुका साथै समथदन गनुपद ने
तथयो । आदमका शब्दहरू हव्िाको लातग आतशष् र प्रोत्साहन हुनुपददथ्यो
र तिनीहरूको सम्बन्धचातहाँ सारा ब्रह्माण्िमा परमेश्िरको स्िरूप र मतहमा
झल्काउने हुनुपददथ्यो । आदमले हव्िाको बारेमा बोलेका प्रथम शब्दहरू
उत्पतत्तको पुस्िकमा तलतपबद्ध छन्:
तब त्यस माननसले भने, “आखखरमा म जस्तै अको एउटा व्यनि
उसको हड्डी मेरो हड्डी बाट आयो अनन उसको शरीर मेरो
शरीरबाट आयो। नकनभने नतनी एउटा माननसबाट ननकानलएकी
हुनाले म नतनलाई स्त्री माननस भन्नेछु ।” उत्पनत २:२३
यद्यतप हामीले यी शब्दहरूलाई "प्रतिज्ञा" भनेर उल्लेख गदैनौं, तिनीहरू
दुई व्यतिको बीचको आत्मीयिालाई प्रतितनतधत्ि गददछ जसले
तिनीहरूलाई तिश्िासको घतनष्ठ सम्बन्धमा बााँध्न सक्छ । यी शब्दहरूले
हव्िाको हृदयमा के रोपेको रहेछ, तिचार गनुदहोस् । यस्िो आत्मीयिा,
प्रेम र हेरचाह । यी शब्दहरूमा, आदमले आफ्नी श्रीमिीलाई उनको
उत्पतत्तको बारेमा प्रकट गरे । उनी आदमकी तथईन्, उनको अन्स्ित्िको
एक अंश आदमसाँग जोत़िएको तथयो र र्लस्िरुप ऊनीहरू बीच गतहरो
प्रेम उत्पन्न भयो । यरद प्रेम तिनीहरूलाई िररपरर दृश्यको रूपमा हेनद
सतकन्थ्यो भने, यो कस्िो राम्रो िन्स्बर हुंथ्यो होला ! पापले मानि
स्िाथदलाई कालो िुल्याउनु अतघ त्यहााँ रहेको शुद्ध तनिःस्िाथद प्रेम बुझ्नको
लातग संघषद गरररहेको तथयो ।

8

आउनुहोस्, मातनसजातिको प्रलोभन, पिन र आदम र तिनकी
पत्नीबीचको सम्बन्धमा यसको असरबारे तिचार गरौं । कृपया यसलाई
ध्यान रदएर तिचार गनुदहोस् । पतहले म मातनसजातिको पिनको पिनको
बाइबलले रेकिद गरेको एक आधारभूि िस्िीर उलेख गनेछु ।
• हामीले मानि सृतष्टबारे छलर्ल गररसकेका छौं (उत्पति १:२६)
• परमेश्िरले मातनसलाई आफ्नै स्िरूपमा बनाउनुभयो (उत्पति
१:२७)
• परमेश्िरले मातनसजातिलाई अदनको बगैंचामा स्थापना गनुदभयो र
उनीहरुको भोजन, उनीहरुको काम, कसरी आराम गने र यसले
के समाबेश गददछ भन्नेबारे िणदन गनुभ
द यो । (उत्पतत्त १: २९२:१५) ।
परमेश्िरले मातनसजातिलाई आफ्नो सरकारको सम्बन्धमा तनदेशन
रदनुहुन्छ । परमेश्िरको सरकार, प्रेमबाट प्रेररि हुन्छ, बल समािेश
गररएको हुदैन र यो अन्िस्करणको स्ििन्त्रिामा आधाररि हुनुपददछ ।
यस प्रकारले परमेश्िरले मातनसलाई अनाज्ञाकाररिा हुने क्षमिा रदनुभयो
र त्यसको स्ििन्त्रिालाई सुतनन्श्चि गनुभ
द यो । परमेश्िरले
मातनसजातिलाई बिाउनुभयो तक बगैंचामा एउटा रूख छ जसलाई तिशेष
नाम रदइएको छ, "असल र खराबको ज्ञान रदने रूख ।" यो रूखले पूणद
स्ििन्त्रिाको प्रतितनतधत्ि गददछ जुन आदम र हव्िा आर्ैले तनणदय गने
अनुमति रदईएको तथयो िातक तिनीहरू कुन बाटो लाग्ने भनेर, चाहे
परमेश्िरमा तनभदर रहने र उहााँको मागदतनदेशनको पालना गने तक स्ििन्त्र
भएर आफ्नै बाटो लाग्ने । यो रूखतबना त्यहााँ छनौट गने स्ििन्त्रिाको
अतभव्यति हुाँदैन तथयो, तकनतक त्यहााँ परमेश्िरले प्रकट गरेको इच्छाको
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तिरुद्ध छनौट गने तनणदय प्रदशदन गने अिसर तमल्ने तथएन । आदम र
हव्िालाई पूणद चररत्रका साथ सृतष्ट गररएको तथयो र त्यसैले तिनीहरूमा
हामीमा जस्िो तिद्रोह गने स्िाभातिक पतिि इच्छा तथएन । हामी यहााँ
देतछौं तक परमेश्िरले आर्ूलाई सृतष्टमा कतत्त कमजोर बनाउनुभएको
तथयो, तकनतक उहााँले यो जान्नुहुंथ्यो तक अन्िििः ऊनीहरूले तिद्रोहको
छनौट गदाद उहाले मूल्य तिनुदपनेछ । (उत्पति २:१६,१७) ।
एक थप चररत्र दृश्यमा प्रस्िुि गररएको छ, सपद जो त्यहााँ उपन्स्थि कुनै
पतन जीि भन्दा "अतधक सूक्ष्म" तथयो । यो सपदको भेषमा शैिान तथयो
। शैिानले एक पशुलाई समािेको तथयो, र यस पशुमार्फि स्त्रीसाँग
बोलेको तथयो, जो आर्ै एक्लै बगैंचामा घुमतर्र गरररहेकी तथईन र
आर्ूलाई "असल र खराबको ज्ञानको रूख" अगाति उतभन् । शैिानको
प्रश्नले परमेश्िरले स्थातपि गनुभ
द एको आदम र हव्िासाँगको जुन
सम्बन्धलाई तथयो त्यसमा केतन्द्रि छ । सपदले भन्छ:
“ए नारी ! के परमेश्वरले बर्ैंचामा कुनै पनन रुखबाट फल खानु
हुँिैन भनी मनाही र्नुग भएको छ ?” (उत्पनत ३:१) ।
यो प्रश्न एक तनदोष िरीकाले प्रस्िुि गररएको भएिापतन यसले शंकाको
तिष समेटेको छ । "के परमेश्िरले भन्नुभएको छ ..." भनेको परमेश्िरको
शब्दहरुलाई प्रश्नको रुपमा शंका उत्पन्न गने अतभब्यति तथयो ।
हव्िाले उनलाई रदईएको परमेश्िरको तनदेशनको बारेमा जानकारी रदईन
। उनी भन्न्छन्:
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त्यस स्त्रीले सपगलाई उत्तर दिईन्, “होइन ! परमेश्वरले त्यसो भन्नु
भएन । हामीले बर्ैंचामा भएका रुखहरुको फल खान सक्छौं ।
तर परमेश्वरले भन्नुभयो, ‘नतमीहरुले बर्ैचाको बीचमा भएको
रुखको फल खानु हुँिैन, नतमीहरुले छुनु पनन हुँिैन, नत्र नतमीहरु
मनेछौ ।” उत्पनत ३:२,३) ।
सपदको जिार्ले पतहलो प्रश्नको पछातिको मनसायलाई प्रकट गददछ ।
होतशयारीसाथ ध्यान रदनुहोस् सपदको माध्यमबाट के कुरा भतनएको तथयो
:
तर सपगले स्त्रीलाई भने, “नतमीहरु ननश्चय मने छैनौ ।” (उत्पनत
३:४) ।
यी शब्दहरूले सपदले परमेश्िरलाई झूट बोलेर परमेश्िरका शब्दहरूको
तिरोध गयो । परमेश्िरले आदम र हव्िालाई भन्नुभएको तथयो तक
उनीहरू जीिनको लातग उहााँमा आतश्रि छन, त्यसकारण उनीहरूको
जीिनको स्रोिबाट टाढीएमा उनीहरूको जीिन स्िाभातिक रूपले अन्त्य
हुनेछ, तकनतक उनीहरू आर्ैंमा जीिन तथएन (उत्पति २:९,१६,१७) ।
शैिानले, तिनीहरू मदैनन् भनेर भन्दै गदाद, उसले परमेश्िरका
िचनहरूलाई उलटाएको तथयो र तिनीहरू प्राकृतिक कारणले मदैनन्
भनेर देखायो । यरद तिनीहरू मनद सक्थे भने यस्िो हुने तथयो तकनभने
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परमेश्िर आर्ैले उनीहरूको जीिनमा स्िाभातिक रूपमा तिश्िास गरेको
जीिनको कारणलाई हटाउनुहुनेछ ।
तकनभने आदम र हव्िाले अब तिश्िास गरे तक जीिन परमेश्िर भन्दा
बाहेक अरू किैबाट आएको हो, तकनतक परमेश्िरको िचन सत्य होस्,
("जुन रदन तिमीहरूले यो खान्छौ, तिमीहरू तनश्चय नै मनेछौ") यसको
मिलब परमेश्िरले उनीहरूको जीिनलाई सतक्रय शतिद्वारा तिनाश
गनुपद ने हुन्छ, अको शब्दमा भन्ने हो भने, उनीहरूलाई माने हो । सपदको
यो झूटले मातनसजातिलाई परमेश्िरको िचनमातथ अतिश्िास गनद
लगाउाँथ्यो र उनीहरूले उहााँलाई एक तनरकुश परमेश्िरको रूपमा देतन
लगाउाँथ्यो । सपदले आफ्नो छली आक्रमणलाई जारी रातछ:
परमेश्वरले पनन जान्नु हुन्छ जब नतमीहरुले त्यस रुखको फल
खान्छौ नतमीहरुको ज्ञान खोनलन्छ अनन नतमीहरु कुन असल
कुन खराब जान्ने ज्ञानी भई परमेश्वर जस्तै हुनेछौ ।” उत्पनत
३:५ ।
यी शब्दहरूले अब यो संकेि गददछ तक परमेश्िरले तििातहि जोिीबाट
केतह समािी रातनुभएको छ, जुन िास्ििमै उनीहरूको राम्रो र
सकारात्मक तिकासको लातग हुन सक्थ्यो, जसले गदाद परमेश्िरको
चररत्रको दृश्यलाई तिकृि बनाउाँदछ । तिनीहरू परमेश्िरबाट छुिीएर
बाच्न सक्छन भन्ने झूटलाई तिश्िास गरेपतछ, यसले तकन उहााँको आज्ञा
उल्लनघन गरेको कारण परमेश्िरले उनीहरूलाई मानुदहुनेछ भन्ने उद्देश्य
रातदछ - परमेश्िर उनीहरूलाई "इश्िरहरू जस्िो भएको" चाहनुहुन्न ।
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कथाले यो कुरा प्रकट गछद तक सपदले भनेको झूटले हव्िालाई र्ल खानू
भन्ने कुरा जनाउाँदछ, जुन उनलाई नखानू भतनएको तथयो ।
आश्चयदजनक केतह पतन भएन । सपदले भनेका कुरा सत्य भए जस्िो
देन्खन्थ्यो ! उनी मरेकी तथइनन् जस्िो उनलाई हुन्छ । पुरानो क़रारको
मूल भाषा तहब्रूले िाक्यांशलाई केही अद्भुि अन्िदृदतष्ट प्रदान गददछ, “तर
नतमीले त्यस रुखको कुनै फल खानु हुँिन
ै जसले असल र खराबको
ज्ञान दिन्छ, नकनभने जुन दिन नतमी त्यस रुखको फल खान्छौ ननश्चयनै
त्यस दिन नतमी आफै मनेछौ ।” (उत्पति २:१७) । अनुिाद गने यो
अको तितध हुनेछ; "जुन दिन नतमी यो खान्छौ, नतमी मनेछौ ।"
परमेश्िरले र्ल खाएपतछ आदम र हव्िाले मृत्युमा छोड्ने सल्लाह
कतहल्यै रदनुभएन, िर उनीहरूले र्ल खाएपतछ अपररििदतनय प्रतक्रया
सुरु हुन्छ जुन अन्िि मृत्युमै पुयादऊछ ।
हव्िा अब साहसी हुाँदै गईन, तकनतक उनले आफ्नो अनाज्ञाकाररिाबाट
कुनै नराम्रो प्रभािको अनुभि गरेकी तथईनन र आफ्नो पति आदमलाई
लैजान अको र्ल तलन्न्छन् । जब आदमले आफ्नी पत्नीले र्ल
खाईसकेपछी हािमा र्लहरू तलएर आएको देखे र उनले पतहले नै
खाईसकेको र अतहलेसम्मै जीतिि रहेको प्रमाणस्िरूप ऊनी तथईन ।
आदमले तिश्िास गछदन् तक जसले र्ल खान्छ, परमेश्िरले तिनीहरुलाई
सजाय रदनुहुन्छर हव्िाको जीिन पतन तलनुहुन्छ । आदमले यसबेला
आफ्नो रदमागमा तनकै संघषद गरररहेका हुन्छन, तकनतक उनले आफ्नी
श्रीमिीलाई धेरै माया गछदन र परमेश्िरलाई पतन उतत्तकै माया गछदन ।
उनले बुझे अनुसार उनको सम्बन्धहरु मध्ये कुनै एक सम्बन्ध आज
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अन्त्य हुनेछ, त्यसैले उनले यो तनणदय गददछन जसले सम्पूणद मानि
जातिलाई इतिहासको अन्धकारमा िुबायो । (उत्पति ३:६) ।
त्यसपतछ के हुन्छ मातनसजातिलाई शैिानको बारेमा प्रकट गने
परमेश्िरको इच्छा हो जुन यो सबै तनराशा र दु: खको स्रोि तथयो ।
परमेश्िर जोिीसाँग कुरा गनद आउनुहुन्छ । उनीहरूले यो तनष्कषद
तनकातलसकेका तथए तक परमेश्िरले उनीहरूलाई मानुदहुनेछ र यसकारण
तिनीहरू दौिेर आर्ूलाई लुकाउाँछन् । आदम र हव्िालाई तिनीहरूको
रदमागमा के भएको तथयो भन्ने कुरा प्रकट गनद अब परमेश्िरले नम्र र
धीरजी हुाँदै प्रश्नहरूको एक छेउ भएर सोध्नुहुन्छ । तिनीहरूको िर
परमेश्िरको चररत्रको गलि समझबाट उत्पन्न भएको तथयो, तकनतक
उनीहरूलाई चोट पुयादउने परमेश्िरको कुनै इच्छा तथएन । (उत्पति
३:७-११) । परमेश्िरले प्रश्न सोध्नुभयो:
तब परमप्रभु परमेश्वरले भन्नुभयो, “नतमी नाङ्गैं छौ भनी कसले
भन्यो ? के नतमीले मैले जुन रुखबाट फल नखानु भनी आज्ञा
दिएको नथएँ त्यसैको फल त खाएनौ ?” (उत्पनत ३:११) ।
आदमको प्रतितक्रयाले परमेश्िरको हृदयमालाई तछया-तछया बनायो:
त्यस माननसले भने, “स्त्री जो तपाईंले मनसत बस्न दिनु भयो,
उसैले मलाई

रुखको फल दिईन् अनन मैले खाएँ ।” (उत्पनत

३:१२)
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म कल्पना गनद सक्छु तक हव्िाले यो सुनेर उनको संसार र िररपररको
प्रखालहरू भत्कीयो । आदमबाट यी शब्दहरू सुन्ने तबतत्तकै उनको
हृदयमा कस्िो पीिा भएको तथयो होला, “स्त्री जो िपाईंले मतसि बस्न
रदनु भयो…” तिनीहरूको घतनष्टिालाई के भएको तथयो होला ? पतहलो
शब्दले अब कस्िो प्रभाि पाछद होला? (सन्दभद: "नयनी त मेरो हड्डीको
हड्डी र मेरो मासुको मासु रनहछन ...") उनी भााँतचइन् । आदमका
शब्दहरू झूट र छलकपटले भररएको तथयो । के उनले पतहल्यै भनेका
केही कुरा पत्याउन सन्क्छन् ? के त्यो सबै झूट तथयो ? के आदमले
िास्िमै उनलाई प्रेम गर्यो ि ? परमेश्िरको िचनलाई अतिश्िासी गनादले
तििातहि जोिी बीच अतिश्िासको कारण बन्यो । भतिष्यमा आदमको
आत्मरक्षाको शब्दहरूको प्रभाि के हुनेछ (“स्त्री जो तपाईंले मनसत बस्न
दिनु भयो…”) उनको श्रीमिी मा ? उनले आदमको मुखबाट यस्िो केही
तनस्केला भनेर तिश्िास गतलदन होला ? आदमले आफ्नी पत्नीलाई
पापको बोकाको रूपमा बतल चढाउाँदै गरेको र आर्ूलाई मृत्युको िरबाट
जोगाउन आर्ूले गरेको पापको लातग आर्ैलाई क्षमा रदन सक्थे ?
तिनीहरूका सन्िानहरू कस्िो तकतसमको सम्बन्धमा जन्मेका तथए भनेर
हामी केिल कल्पना मात्र गनद सक्छौं । जब प्रथम सन्िानहरू कतयन र
हातबल यो संसारमा जन्मे, आदम र हव्िाको तबग्रेको तिश्िासको कारण
के त्यसले दुिै सन्िान र त्यसपतछका सबै पुस्िाका चररत्रलाई असर
गरेको हो? मलाई तिश्िास छ तक बाइबलले यसको जिार् प्रकट गरेको
छ:
तपाईंले भन्नुभयो, ‘परमप्रभु दिलो क्रोनित हुनुहुन्छ, परमप्रभु
करूर्ामय हुनुहुन्छ। कानुन् अमान्य र्री जो िोषी बननन्छ
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त्यस्ताहरूलाई परमप्रभुले क्षमा दिनुहुन्छ। तर जो िोषी छन्
नतनीहरूलाई परमप्रभुले सिैव िण्ड दिनुहुन्छ। परमप्रभुले यस्ता
माननसहरूलाई, नतनीहरूका छोरा-छोरीहरूलाई, नतनीहरूका
नाती-नानतनी तथा पनाती पनानतनीहरू सम्मलाई नतनीहरूले
र्रेको खराब कायगको ननखम्त िण्ड दिनुहुन्छ।’ (र्ंती १४:१८)
यो पदले परमेश्िरले पररन्स्थतिलाई हुन अनुमति रदनुहुन्छ भनेर
देखाउाँछ, हाम्रो कायद र तिर्लिाहरूको प्रभाि कतत्तको हानीकारक छ
भनेर प्राय: धेरै पुस्िालाई प्रकट गददछ । यो पक्कै पतन सत्य हो, यद्यतप
हाम्रो ििदमान अिस्था धेरै र्रक हुन सक्छ, िापतन हामीले आदम
जस्िो धेरै यस्िै तकतसमले व्यिहार गददछौं । यो दु:खिपूणद तबसय हो की
हामीले त्यही पररितिदि प्रकृतिको अतधकार पायौं जसले एक चररत्र
उत्पन्न गददछ, जुन परमेश्िरको चररत्रको तिपरीि छ र पररििदन हुाँदैन
(मलाकी ३:६; हीब्रू १३:८) । आदम र हव्िाको स्िभािहरू उनीहरूका
सन्िानहरू र पतछ आउने पुस्िाहरूमा हस्िान्िरण गररयो ।
िैपतन, परमेश्िरले यस समस्याको समाधानको प्रतिज्ञा गनुभ
द यो । जब म
बालबातलकाहरूको पालनपोषण र यसले ऊनीहरूको तिकासमा परेको
प्रभािलाई प्रतितबन्म्बि गददछ,ु मैले प्राय: सामना गरेको छु र व्यतिगि
ििरले गरेका प्रतिज्ञाहरूको लातग तजम्मेिार छु । बुबाहरू र आमाहरूका
रूपमा हामी आफ्ना सन्िानहरूका लातग परमेश्िरको िाउाँमा खिा हुन्छौं
। बालबातलकाको धेरै जसो तिकास र परमेश्िरका तशक्षाहरू
बालबातलकाका बाबुआमाको सम्बन्धबाट तिकतसि हुन्छन् । यरद हामी
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आफ्ना आमा-बाबुलाई उनीहरूको िाचाको लातग तिश्िास गनद सक्दैनौं
भने हामीले कसरी परमेश्िरमातथ तिश्िास गछौं?

पिमेश्विको प्रबतज्ञा
जब आदम र हव्िाले असल र खराबको रूखको र्ल खाएर आफ्नो
असर्लिा देख,े उनीहरूको रदमागले केिल गोलमाल, अन्धकार, बेकम्मा
र तनरुत्साहको अनुभि गरे । तिनीहरू सपदको बहकाउमा परेका तथए र
सपदलाई तिश्िास गरेर तिनीहरूले उसलाई आफ्नो गुरुको रूपमा छाने ।
परमेश्िरले उनीहरूको दुददशालाई जान्नुहुन्थ्यो र आशाको ढोका
खोतलरदनुहुनेछ । परमेश्िरले यो प्रतिज्ञा गनुभ
द यो तक उहााँले मसीयाहलाई
पिाउनुहुनेछ जो सपदलाई तजत्न सक्षम हुनुहुनेछ:
म तँ र त्यस स्त्रीमाझ शत्रुता सृनि र्नेछु । तेरो सन्तान र त्यस
स्त्रीका सन्तानमाझ पनन शत्रुता सृनि र्नेछु जसले र्िाग त्यसका
सन्तानहरुले तेरो टाउको नकच्याउने छन् अनन तेरा सन्तानहरुले
पनन नतनीहरुको कुकुचामा डस्ने छन् ।” उत्पनत ३:१५
मातनसजाति एकदमै करिन अिस्थामा तथयो भनेर परमेश्िरलाई थाहा
तथयो । सपदको झूटले मानिजातिलाई परमेश्िरको िचनमा अतिश्िास गनद
लगाएको तथयो । आदम र हव्िा अलमल्लमा परेका तथए । कसले सत्य
बोल्दै तथयो? परमेश्िरले की सपदले? परमेश्िरले "स्त्री" र "सपद" को
बीचमा शत्रुिा रातने प्रतिज्ञा गनुभ
द यो । स्त्री र सपद बीच घृणा कायम
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रातनु भनेको मिलब के हो? यस अिस्थामा मतहलाले के को
प्रतितनतधत्ि गददछ?
नसयोनकी छोरी ! नतमी हदरयो मैिान जस्तै सुन्िरी छौ । यमीया
६:२
सपनछ स्वर्गमा एक आशच्यगजनक नचन्ह िेखापयो । त्यहाँ एक
स्त्री नथइन् जसले सूयग पनहदरहेकी नथइन् । चन्रमा उसको पाउ
मूनन नथयो । उसको नशरमा बाह्रवटा तारा लर्ाइएको मुकुट नथयो
। त्यो स्त्रीले छोरो एक पुरुष बालकलाई जन्माइन् । उसले
फलामको छिीद्वारा सम्पूर्ग रािरहरुमा शासन र्नेछ । अननष्ठ त्यस
स्त्रीको छोरोलाई परमेश्वरकहाँ अनन नसंहासनमा लनर्यो । त्यो
स्त्री परमेश्वरले उसको ननखम्त तयार र्दरदिनु भएको स्थान
मरुभूनमतफु भानर्न् । उसलाई त्यो मरुभूनममा एक हजार िुइ सय
साठ्ठी दिनसम्म हेरचाह र्दरनेछ । प्रकाश १२: १,५, ६
मलाई नतमीहरूको ईर्षयाग लाग्छ । अनन यो ईर्षयाग परमेश्वरबाट हो
। मैले नतमीहरूलाई ख्रीिलाई सुम्पने वचन दिएँ तानक उहाँ
नतमीहरूका एक मात्र पनत बनून् । म नतमीहरूलाई चाहन्छु । २
कोदरन्थी ११:२
जस्तो येशू ख्रीि मण्डलीका नशर हुनुहुन्छ, पनत पत्नीका नशर हुन्
। मण्डली ख्रीष्टको शरीर हो, त्यसरी ख्रीि शरीरमा रक्षक हुनुहुन्छ
। एनफसी ५:२३
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त्यो नवशाल सपग त्यसका िूतहरु सनहत पृथ्वीमा फानलयो। त्यो
नवशाल सपप त्यही पुरानो सपप हो जसलाई शैतान भननन्छ,
त्यसले सम्पूर्ग संसारलाई नै कुमार्गमा डोयागउँछ। उसका िूतहरु
पनन उसंर्ै पृथ्वी तल फानलयो । प्रकाश १२:९
त्यो स्वर्गिूतले त्यो नवशाल सपपलाई पक्रे । त्यो नवशाल सपग
दानव अथवा शैतान हो । त्यो स्वर्गिूतले त्यसलाई त्यो
साङलोले एक हजार वगषको ननखम्त बाँिे । प्रकाश २०:२
स्त्रीले परमेश्िरको मण्िली िा मंिलीमा भएका मातनसहरूलाई
प्रतितनतधत्ि गददछ । शैिानका कुराहरूको लातग उहााँले आफ्ना
जनहरूको रदमागमा घृणा “रातनुहुनेछ” भनेर परमेश्िरले प्रतिज्ञा
गनुदभएको तथयो । परमेश्िरले मातनसलाई शैिानको प्रलोभनहरूलाई
“होईन” भन्न सक्ने क्षमिा रदनुहुन्छ । यो प्रतक्रया मानि पररिारका
प्रत्येक सदस्यका लातग परमेश्िरको यो प्रतिज्ञालाई तिचार गनदको लातग
यात्रा हो र र्लस्िरूप, तिश्िास गनुदहोस् तक परमेश्िरका िचनहरू सधैं
भरपदो हुन्छन् र उहााँले भनेका सबै कुरा उहााँले पूरा गनुदहनेछ ।
परमेश्िरले आदम िा हव्िालाई यो घृणा आर्ैंमा उत्पन्न गराउन आग्रह
गनुदभएन, उहााँले केिल यो घृणा ऊनीहरूमा रातनुहुनेछ भनेर मात्र
बिाउनुभयो । जब हामी यो तसद्धान्ि बुझ्छौं िब यो स्पष्ट हुन्छ तक
पापलाई घृणा गनद पतन परमेश्िर र परमेश्िरका चीजहरूलाई प्रेम गनद
सतकन्छ । तनम्न पदहरूलाई तिचार गनुहद ोस्:
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हामी प्रेम र्छौ नकनभने परमेश्वरले पनहला हामीलाई प्रेम र्नुग
भयो । १ यूहन्ना ४:१९
हो, परमेश्वरले संसारलाई यनत साह्रो प्रेम र्नुभ
ग यो, नक उहाँले
आफ्ना एकमात्र पुत्रलाई दिनु भयो । परमेश्वरले आफ्ना पुत्रलाई
दिनु भयो त्यस द्वारा उहाँमानथ नवश्वास र्ने कोहीपनन नाश हुने
छैन, तर अनन्त जीवन प्राप्त र्नेछ । यूहन्ना ३:१६
परमेश्िरले हामीलाई उहााँको महान् प्रेमको गिाही रदनुभयो, उहााँले
हामीलाई आफ्नो एक मात्र पुत्र येशू ख्रीष्ट रदनुभयो । येशू यस
संसारप्रति परमेश्िरको प्रेमको दृश्यात्मक अतभव्यति हुनुहुन्छ ।
िर पखदनुहोस्, यहााँ अझै बाकी छ...
हामीसँर् पनन त्यस्तै हो। एक समयमा हामी पनन बालक-बानलका
जस्तै नथयौं। हामी यस संसारका व्यथगका व्यवस्थाका कमारा
नथयौं। तर उनचत समयमा परमेश्वरले आफ्नो पुत्र पठाउनु भयो
। परमेश्वरका पुत्रले एउटी स्त्रीको कोखमा जन्म नलनुभयो। उहाँ
पनन व्यवस्थाको (व्यवस्थाको ननन्िा अन्तर्गत) अनिनमा बस्नु
भयो। परमेश्वरले यसो र्नुगको कारर् व्यवस्थाका अिीनमा
बस्नेहरूलाई मुक्ति ददनु क्तियो । हामीलाई आफ्ना बालक बनाउने
परमेश्वरको इच्छा नथयो । नतमीहरू परमेश्वरका छोरा-छोरीहरू
हौ । त्यसैकारर् परमेश्वरले आफ्ना पुत्रको आत्मा क्ततमीहरूको
हृदयमा हाली ददनुभयो त्यही आत्मा ले पुकाछग, “बाबा, नपता।”
र्लाती ४:३-६ (कोष्ठकमा दटप्पर्ी उपलब्ि र्राईएको छ)
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कृपया ध्यान रदनुहोस् तक परमेश्िरले मातनसजातिलाई रदनु भएको
उपहार संसारमा ख्रीष्टको आगमन मात्र तथएन, िर हृदयमा ख्रीष्टको
आगमन पतन तथयो । पािलले यस तबसयलाई तनम्न िररकामा व्यि
गछदन्:
यसैले म बाँनचरहेको छैन तर ख्रीि हुनुहुन्छ
भएकोछ । म मेरो शरीरमा अझै जीनवत छु
पुत्रको नवश्वासमा जीनवत छु । मलाई उहाँले
मलाई बचाउन उहाँले मेरो ननखम्त आफैलाई
र्लाती २:२०

जो ममा बाँनचरहनु
तर म परमेश्वरका
प्रेम र्नुग भयो अनन
अपगर् र्नुग भयो ।

परमेश्िरले आदमलाई गरेको प्रतिज्ञालाई स्पष्ट गदै उहाले सपदलाई
भन्नुभएको कुरा यहा पािल उल्लेख गरेका छन, “म िाँ र त्यस स्त्रीमाझ
शत्रुिा सृतष्ट गनेछु” परमेश्िरको प्रतिज्ञा एकैनासको रहन्छ, र पृथ्िीको
अनुहारमा बााँच्ने प्रत्येक व्यतिमा यस प्रतिज्ञालाई कायादन्ियन गनद उहााँ
चाहानुहुन्छ । परमेश्िरले हामीलाई आर्ैंमा केतह पूरा गनद भन्नुहुन्न ।
उहााँलाई थाहा छ हामी आर्ैले कही राम्रो प्राप्त गनद सक्दैनौं । हामीलाई
आर्ैंमा केही राम्रो गनद भन्नु भनेको असर्लिाको लातग ियार गनुद हो ।
यहााँबाट हामीलाई परमेश्िरको चररत्रमा तिश्िास गनद महत्िपूणद हुन्छ ।
यरद म परमेश्िर र उहााँको िचनमा तिश्िास गरददन भने, िब उहााँका
प्रतिज्ञाहरूले मलाई केही पतन असर गने छैनन् । परमेश्िर नै सबै
थोकको स्रोि हुनुहुन्छ र कुनै खराब कुरो उहााँबाट आउाँदैन भन्ने कुरामा
हामीले तिश्िास गरेनौं भने परमेश्िरका शब्दहरूको कुनै महत्ि हुाँदन
ै ।
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सबै असल कुरा परमेश्वरबाट आउँछ । अनन हरेक पक्का उपहार
परमेश्वरबाट आएको हो । यी सब असल उपहारहरू उहाँ
क्तपताबाट आउँछन् जसले स्वर्गका सम्पूर्ग ज्योनतहरू ननमागर् र्नुग
भयो । तर छाँया ती ज्योनतहरूबाट बखललए जस्तो परमेश्वर
कक्तहल्यै पदरवर्त्पन हुनुहुँदैन । उहाँ सिैव समान रहनुहुन्छ ।
याकूब १:१७
“म परमप्रभु हुँ अनन म पदरवतगन हुनेछैन। नतमीहरू याकूबका
सन्तान हौ, यसकारर् नतमीहरूलाई पूर्गरूपले नि र्दरयो ।
मलाकी ३:६
हामीले परमेश्वरबाट साँचो सन्िेश सुन्यौं । अब हामी यो
नतमीहरुलाई भननरहेकाछौं नक परमेश्वर ज्योनत हुनुहुन्छ ।
परमेश्वरमा अन्धकार हुँदन
ै । १ यूहन्ना १:५

जसरी परमेश्िरले मात्र असल िरदान रदनुहुन्छ र इच्छुक प्रापकलाई
सधैं आफ्ना प्रतिज्ञाहरू पूरा गनुहुद न्छ (जसको आशा परमेश्िर सबै
मानििामा हुनेछ), शैिानको झूटहरू कतत्त छली र गतहरा छन भनेर
तिचार गनुहद ोस्, तक यसले मातनसजातिको रदमागमा पुरुष र स्त्रीलाई
परमेश्िरको िचनमातथ शंका उत्पन्न गराउन सक्दछन् ।
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परमेश्वरले हाम्रो ननखम्त जे पनन र्नुहुग नेछ । परमेश्वरले उहाँको
आफ्नै पुत्रलाई कि मात्र भोर्ाउनु भएन तर हाम्रा ननखम्त बनल
दिनुभयो । तब के परमेश्वरले हामीलाई येशक
ू ा सािै हरेक
उपहार ददनुहुन्न र ? रोमी ८:३२
िर जब हामीले उहााँलाई स्िाभातिक रूपमा शंका गछौं िब हामीले
कसरी परमेश्िरमा त्यस्िो तिश्िास रातन सक्छौं ? यस्िो तिश्िास
उत्पन्न गनद मातनसलाई सम्भि छैन । हामीले दुबै, तिश्िास भनेको के हो
र हामीले उहााँको तिश्िासलाई ग्रहण गनद सक्दछौं भन्ने कुराको स्पष्ट
उदाहरणका लातग हामीले येशूलाई हेनुदपददछ ।
भजनसंग्रह २:७ मा पुत्रले आफ्नो तपिाको सत्य घोषणाको एलान
गनुदभयो तक उहााँ (ख्रीष्ट) तपिाबाट आउनुभएको तथयो :
अब म नतमीलाई परमप्रभुको करारको नवषयमा भन्नेछु ।
परमप्रभुले मलाई भन्नुभयो, “आज म नतम्रो नपता भएँ, नतमी मेरा
पुत्र भयौ । भजनसंग्रह २:७
पुत्र कसरी आफ्नो तपिाबाट आउनुभयो भन्ने प्रमाण बाइबलले हामीलाई
बिाउाँदैन । तपिाबाट सत्यका िचनहरू येशूका लातग पयादप्त तथए ।
उहााँले आफ्ना तपिाका िचनहरूमा तिश्िास गनुभ
द यो र यो उहााँसंगको
धातमदकिाको लातग तजम्मेिार हुनुभयो । यो तिश्िासको करार हो जुन
परमेश्िर र उहााँको पुत्रको बीचमा छ । आफ्नो तपिाले बोल्नुभएका
शब्दहरू मार्फि येशूले आफ्नो पुत्रत्िको आश्िासनमा तिश्राम तलनुहुन्छ ।
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उनीहरूले साझा गरेको सम्बन्धको स्िभाि यस्िो छ तक येशूले कतहले
पतन आफ्ना तपिाका िचनहरूमा शंका गनुदभएन । येशूमा तपिाबाट
आऊने हरेक शब्दमा पूणद तिश्िास छ ।
र म जान्िछु नक अनन्त जीवन उहाँकै आज्ञाबाट आउनेछ।
यसकारर् म जे बोलिछु नपताले भन्नुभए अनुसार बोल्िछु।”
यूहन्ना १२:५०
परमेश्वर जसले मलाई पठाउनु भयो उहाँ मसंर् हुनुहुन्छ। म सिैं
त्यही कुरा र्िगछु जसले उहाँलाई खुशी दिँिछ। यसैले उहाँले मात्र
मलाई एकलै छोडनु भएन।” यूहन्ना ८:२९
नवश्वास नबना कसैले परमेश्वरलाई खुशी बनाउन सक्िैन। जो
परमेश्वरमा आउँछ उसले परमेश्वर सत्य हुनुहुन्छ भन्ने जान्नुपछग र
जसले साँचोनसत उहाँलाई पाउन चाहन्छ ती माननसहरूलाई
परमेश्वरले पुरस्कृत र्नुगहुन्छ भन्ने नवश्वास र्नुपग छग।
हीब्रू ११:६
हामी यो सत्य लाई साधारण रुपमा तलन सक्छौं, िर यो नयााँ करार हो
। येशू हाम्रो सााँचो तिश्िासको उदाहरण हुनुहुन्छ, र उहााँ जन्मनुभन्दा
पतहले पतन हुनुहुन्थ्यो, उहााँ तिश्िासको शुरुिािकिाद र िसथद नयााँ
करारको प्रििदक हुनुहुन्छ । येशू तिश्िास व्यि गने पतहलो व्यति
हुनुहुन्थ्यो ।
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हामीले सिा येशूको उिाहरर्को पनन अनुसरर् र्नुग पछग । हाम्रा
नवश्वासको ननखम्त येशू अर्ुवा हुनुहुन्छ र उहाँले हाम्रा
नवश्वासलाई पूर्ग र्नुगहुन्छ । उहाँले क्रूसमा मृत्यु अँर्ाल्नु भयो ।
परमेश्वरको अनघ आनन्िको लानर्, उहाँले क्रूसको किलाई झेल्नु
भयो । अनहले उहाँ परमेश्वरको नसंहासनको िानहनेपनि
बस्नुभएको छ । हीब्रू १२:२
िपाईंले देतनुहुनेछ तक धेरैजसो बाइबलहरूले यस पदलाई "हाम्रो
तिश्िासको" शव्दहरूद्वारा व्यि गददछन्, िर मूल ग्रीक पादले िास्ििमा
"तिश्िासको" भन्ने शब्द मात्र उल्लेख गददछ । त्यसकारण यस पदले
हामीलाई िास्ििमा के भतनरहेको छ भने येशू तिश्िास प्रयोग गने पतहलो
व्यति हुनुहुन्छ र यसैले उहााँ तिश्िासका लेखक हुनुहुन्छ, तकनभने उहााँ
एक तिस्िासको लेखक हुनुहुन्छ जसले हामीलाई यो तिश्िास (उहााँको
तिश्िास) कसरी रदने भनेर जान्नुहुन्छ र उहााँलाई तिश्िासको अन्त्यकिाद
बनाउनुहुन्छ ।
परमेश्वरले हामीलाई येशू ख्रीष्टमा क्तवश्वासको माध्यमद्वारा िमी
बनाउनु हुन्छ । परमेश्वरले कुनै पक्षपात नबना नै सबैलाई िमी
बनाउनु हुन्छ जसले ख्रीिमा नवश्वास र्छग । रोमी ३:२२
हामी जान्िछौं, व्यवस्था मान्िैमा कोही पनन परमेश्वरको अनघ
िमी बन्िैनौं । येशू ख्रीष्टमा क्तवश्वास र्रे मात्र माननस परमेश्वरमा
िमी बन्न सक्छ। यसकारर् हामी पनन येशू ख्रीष्टमा क्तवश्वास गछौं
। अनन परमेश्वरको माध्यममा ख्रीिमा नवश्वास राखेर नै हामी
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परमेश्वरको सेवक बनेकाछौं, व्यवस्था मानेर होइन् । नकन नक
व्यवस्था मानेर मात्र कोही पनन िमी बन्न सक्िैन । र्लाती २:१६
येशूको यो अनमोल तिश्िासतबना हामी परमेश्िरका िचनहरूलाई तिश्िास
गनद सक्दैनौं । उहााँको आत्माले हामीमातथ उहााँको तिश्िास तबना,
हामीहरू परमेश्िरका िचनहरू र प्रतिज्ञाहरूमातथ शंका गनद जारी रातछौं
। यो नयााँ करार हो; ख्रीष्टको आत्माले हामीमा बास गनुदहुन्छ ।
तर उनचत समयमा परमेश्वरले आफ्नो पुत्र पठाउनु भयो ।
परमेश्वरका पुत्रले एउटी स्त्रीको कोखमा जन्म नलनुभयो । उहाँ
पनन व्यवस्थाको अनिनमा बस्नु भयो । परमेश्वरले यसो र्नुगको
कारर् व्यवस्थाका अिीनमा बस्नेहरूलाई मुनि दिनु नथयो।
हामीलाई आफ्ना बालक बनाउने परमेश्वरको इच्छा नथयो ।
नतमीहरू परमेश्वरका छोरा-छोरीहरू हौ । त्यसैकारर् परमेश्वरले
आफ्ना पुत्रको आत्मा नतमीहरूको हृियमा हाली दिनु भयो त्यही
आत्मा ले पुकाछग, “बाबा, नपता।” यसैकारर्, अब नतमीहरू अनघ
जस्तो कमारा छैनौ । नतमीहरू परमेश्वरको पुत्र हौ । आफूले
र्रेको प्रनतज्ञा परमेश्वरले पूरा र्नुहुग नेछ नकनभने नतमी उहाँको पुत्र
हौ । र्लाती ४:४-७
जब हामी येशूमा तिश्िास गददछौं, येशूको तिश्िास प्राप्त गनद सक्दछौं
जसले हामीलाई परमेश्िरसाँग तमलाप गददछ ।
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हामी जान्िछौं, व्यवस्था मान्िैमा कोही पनन परमेश्वरको अनघ
िमी बन्िैनौं। येशू ख्रीिमा नवश्वास र्रे मात्र माननस परमेश्वरमा
िमी बन्न सक्छ। यसकारर् हामी पनन येशू ख्रीिमा नवश्वास र्छौं।
अनन परमेश्वरको माध्यममा ख्रीिमा नवश्वास राखेर नै हामी
परमेश्वरको सेवक बनेकाछौं, व्यवस्था मानेर होइन्। नकन नक
व्यवस्था मानेर मात्र कोही पनन िमी बन्न सक्िैन । र्लाती २:१६
पुरानो करारदेन्ख नयााँ करारमा जाने बाटो भनेकै आर्ु मातथ तबस्िास र
भरोसाको सिा परमेश्िरमातथ मात्र भरोसा र तबस्िास रातनु भन्ने प्रतक्रया
हो र यो प्रतक्रया अब्राहमको जीिनमा राम्ररी िणदन गररएको छ जुन
तिश्िासका तपिा हुन् । अब्राहमले यी दुई करारले हामीलाई पूणद रूपमा
परमेश्िरमा तिश्िास गराउन कसरी काम गछदन् भनेर देखाउाँदछ ।
परमेश्िरको प्रतिज्ञामा मान्छेको प्रतितक्रया
परमप्रभुले अब्रामलाई भन्नुभयो, “नतम्रो िेश र नतम्रा
माननसहरूलाई छोड र मैले िेखाएको िेशमा जाऊ। म नतमीलाई
आशीवागि दिनेछ,ु नतमीबाट महान् रािर बनाएर प्रनसद्ध बनाउनेछु।
तब माननसहरूले अरूलाई आशीवागि दििाँ नतम्रो नाउँ नलनेछन्।
म नतमीलाई आशीवागि दिने माननसहरूलाई आशीवागि दिनेछु अनन
नतमीलाई सराप दिनेहरूलाई सराप दिनेछ।ु पृथ्वीमा सबै
माननसहरूलाई आशीवागि दिनका लानर् म नतम्रो नाउँ प्रयोर्
र्नेछ।ु ” उत्पनत १२:१-३
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जब परमेश्िरले अब्रामलाई यी शब्दहरू बोल्नुभएको तथयो िब त्यस
व्यतिले एउटै पतन उत्तरातधकारी पाएको तथएन (उत्पति १५:३) ।
परमेश्िरले अब्रामलाई आफ्नी पत्नी र पररिारका अन्य सदस्यहरूसाँग
आफ्नै देश छोड्न र परमेश्िरले देखाउने िाउाँमा जान आग्रह गनुभ
द यो ।
बाइबल अनुसार यस समयमा अब्राम ७५ िषदको तथए (उत्पति १२:४) ।
मैले मेरा यस्िा साथीहरू देखेको छु जसले बच्चा जन्माउन सक्षम तथएनन्
। मैले मेरो साथीको श्रीमिीको अनुहारमा शोक देखेको तथएाँ जब उनले
अन्य आमालाई खुशीले आफ्नो बालकलाई समातिरहेका हुाँथे । मैले मेरो
साथीको अनुहारमा शोक देखेको तथएाँ जति बेला उनले आफ्नी
श्रीमिीलाई सान्त्िना रदने प्रयास गथे । यस्िै धेरै प्रश्नहरू बच्चा
जन्माउन नसक्ने जोिीहरूको रदमागमा याद आउछ । यसको योग्य हुन
मैले के गरेको छु ? के हामीले केतह गलि गरेका छौं ? यस्िो प्रकारको
पररिारमा धेरै मात्रामा दबाब र बोझ रहेको हुन्छ । तनस्सन्देह, साराईले
आर्ूलाई बेकम्मा महसुस गरेकी तथईन होला । के साराईको
असुरक्षािाले अब्रामलाई पतन असर गरेको तथयो ? अब्रामको
प्रतितक्रयालाई ध्यान रदनुहोस् जब परमेश्िर उनीसंग बोल्नुहुन्छ ।
सब कुराहरू भई सकेपनछ अब्रामलाई परमप्रभुबाट िशगनद्वारा केही
संिेशहरू आए। परमप्रभुले भन्नुभयो, “अब्राम नतमी नडराऊ। म
नतम्रो िाल हुँ। नतम्रो इनाम अत्यन्त नवशाल हुनेछ।” अब्रामले
भने, “हे परमप्रभु परमेश्वर! हजुरले मलाई के दिनुहुन्छ? यस्तो
हजुरले दिंिा मलाई खुशी पाने केही छैन। नकन? नकनभने, मनसत
छोरा छैन। यसथग मेरो घरमा जन्मेको कमारा िमीसकको
एलीएजरले मेरो मृत्यु पछाडी मसँर् भएका सबै सम्पनत्त
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पाउँनेछ।” अब्रामले भने, “तपाईंले मलाई एउटा छोरा दिनुभएको
छैन, अतः मेरो घरमा जन्मेको कमाराले मेरो जम्मै सम्पनत्त
पाउनेछ।” त्यसपनछ परमप्रभुले अब्रामनसत कुरा र्नुग भयो।
परमेश्वरले भन्नुभयो, “नतमीसँर् भएको सम्पनत्त त्यो कमारोले
पाउँिैन। नतम्रो आफ्नै छोरो जन्मनेछ। अनन नतम्रो सम्पनत्तको
उत्तरानिकारी उही नतम्रो छोरो हुनेछ।” उत्पनत १५:१-४
परमेश्िरको प्रतिज्ञालाई इन्कार गने प्रलोभनको सामना गने, के यो
हामीलाई अब्रामको प्रतितक्रयाहरूमा सुन्न सम्भि छ ? "प्रभु िपाईंले
मलाई एउटा महान् राष्टर बनाउने भन्नुभएको तथयो िर मसाँग एउटा
सन्िान पतन छैन !" के यो सम्भि छ तक अब्राममा केतह शंका तथयो ?
अब्रामको अगाति देन्खने प्रमाणले यो संकेि गरेको तथयो तक परमेश्िरले
प्रतिज्ञा गनुदभएको िचन पूरा भएको तथएन । तनश्चय पतन परमेश्िरले त्यो
भन्नुभएको तथएन तक उहााँले त्यसै रदन अब्रामलाई एक महान् राष्टर
बनाउनु हुनेछ, िर हामी सबै जस्िै, धैयदिा मातनसजातिको पिन भएको
राज्यमा उसको तिशेषिा जस्िो देन्खदैन । प्रभुले अब्रामलाई
दोहोर्याउनुभयो र यो भन्नुभयो तक उसको राज्यको उत्तरातधकारी उसको
शरीरबाट हुनेछ । यस तििरण द्वारा, परमेश्िरले अब्रामलाई यो पतन
व्यातया गरररहनु भएको तथयो तक यस प्रतक्रयामा स्िाभातिक रूपले
साराई पतन सामेल हुनेछ तकनभने परमेश्िरले तििाहको स्थापना गनुदभयो
र भन्नुहुन्छ:
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यसकारर्, एकजना माननसले आफ्नो आमा-बाबुलाई छोडेर
आफ्नी पत्नीनसत सम्बन्ि राख्छ। यसरी िुइजना माननसहरु एउटै
बननन्छन्। उत्पनत २:२४
साराई अब्रामको शरीरको अंश तथईन र यसैले अब्रामलाई रदने प्रतिज्ञामा
साराइलाई पतन सामील गराउनु पददथ्यो तकनकी साराई अब्रामको एउटै
मात्र पत्नी तथईन । अब्रामको आफ्नै शरीरको छोरा नभएसम्म, प्रतिज्ञा
गररएको राज्यको कुनै उत्तरातधकारी हुनेछैन । अब्रामलाई यो िचन
रदईएको तथयो तक, परमेश्िरले भन्नुभएको त्यो कुरा कुनै सांकेतिक
अथदमा नभइ लाक्षतणक अथदमा बुझ्नु पने भनेर तिश्िास गनद आग्रह
गररएको तथयो । अब्रामलाई यस्िो न्स्थतिमा बोलाइएको तथयो जहााँ
परमेश्िरसंग उनको तिश्िासको सम्बन्धलाई अग्रभूतममा तर्िाद ल्याइएको
तथयो । अब्रामका छोरा एउटा आश्चयदकमदको रुपमा हुनेछन, जसमा
परमेश्िरले उनलाई एउटा पुत्र रदन्छु भन्ने परमेश्िरको प्रतिज्ञामा तिश्िास
गनुपद ददछ ।
त्यसपनछ परमेश्वरले अब्रामलाई बानहर लानु भयो र भन्नुभयो,
“आकाशमा हेर, नतमीले त्यहाँ यनत िेरै ताराहरू िेख्नेछौ र्न्नु
सिैनौ । भनवर्षयमा नतम्रा पनन त्यनत िेरै सन्तानहरू हुनेछन् ।”
अब्रामले परमेश्वरलाई नवश्वास र्रे अनन परमेश्वरले अब्रामको
नवश्वासलाई नवचार र्नुभ
ग यो नक उसले वास्तवमा के र्राउन
चाहन्थे । उत्पनत १५:५-६
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धातमदकिा अब्रामलाई रदइयो तकनभने परमेश्िरले अब्रामको सन्िानलाई
आकाशको िारा झैं अनतगन्िी बनाउने परमेश्िरको प्रतिज्ञामा तिश्िास
गरे, यद्यतप अब्राहमको अझसम्म एउटै बच्चा तथएन । साराइले कसरी यी
सबैलाई जिार् रदइन ? के उनीसाँग त्यस्िै अनुभि तथयो ?
साराई अब्रामकी पत्नी नथइन्, तर ती िुइ जनाको कुनै सन्तान
भएन । साराईकी एउटी कमारी नथई, जसको नाउँ हार्ार नथयो
त्यो नमश्रकी नथई । साराईले आफ्नो लोग्नेलाई भनी, “परमप्रभुले
मलाई कुनै सन्तान दिनु भएन। यसथग मेरी कमारीनसत तपाईंले
सहवास र्नुगहोस् अनन म त्यस कमारीबाट जन्मेको नानीलाई मेरो
आफ्नै नानी मान्नेछु।”अब्रामले आफ्नी पत्नीको सल्लाह माने ।
उत्पनत १६:१-२
साराई यो तनष्कषदमा पुतगन तक लगभग दस बषद भयो (उत्पति १६:३)
तकनतक परमेश्िरले पतहला प्रतिज्ञा गनुदभएको तथयो र त्यो अझै केही पतन
भएको तथएन, हुनसक्छ परमेश्िरलाई केही सहयोग चातहएको छ ।
सारासाँग शोकको गतहरो स्िर तथयो तकनतक यो परमेश्िरसाँग उनको
सम्बन्धसाँग सम्बन्न्धि छ । उनले "परमेश्िरलाई सन्िान जन्माउनबाट
रोक्ने" भनेर आरोप लगाईन् । के यो सत्य हो ? के परमेश्िरले उनलाई
बााँझी बनाउनुभएको हो र ? यरद उनले यो सोन्च्छन् भने तक परमेश्िरले
उनीसाँग तकन यस्िो गनुभ
द यो भनेर, जब उहााँले प्रतिज्ञा पूरा गनुहद नेछ
भनेर के उनले परमेश्िरमातथ भरोसा राखीन ?
यस तिन्दुमा यो बुतद्धमानी हुनेछ तक जब उनी बच्चा जन्माउाँदन
ै न् िब
असुरक्षाले साराईको रदमागमा प्रिेश गनद सक्दछ । साराईलाई उनको
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बतहनी भनेर बिाउाँदा साराले इतजप्टको तर्रऊनको हरेममा अब्राहमको
झूटको माध्यमबाट ल्याएको अनुभिको साथ दम्पिी भए (उत्पति
१२:१२,१३) । यो बेकम्मापनको भािना हो जसले साराईलाई तनयंत्रण
गरररहेको तथयो र उनको तनराशामा उनी आफ्ना पतिसाँग बोन्ल्छन् ।
यसपतछ उनी आफ्नो पतिलाई दासी हागारसाँग सुत्न आग्रह गरतछन यो
धारणासतहि की यसले "प्रातितधक" िररकाले परमेश्िरको प्रतिज्ञा पूरा
गददछ । याद गनुहद ोस् तक परमेश्िरले यो भन्नुभएको तथयो "जो आऊनेछ
त्यो उनको आफ्नै गभदबाट बातहर तनन्स्कन्छ ऊ नै तिम्रो उत्तरातधकारी
हुनेछ ।" साराईले यो सोन्च्छन तक उनी यो प्रतक्रयाको अतभन्न तहस्सा
होइनन् र हागार त्यो पात्र हुनसन्क्छन् जो उनको लातग बच्चा जन्माउाँन
सन्क्छन, जसले परमेश्िरले तलएको "आफ्नो प्रतिज्ञा पूरा गनद" सहयोग
गददछ ।
अब्रामले परमेश्िरको िचन सुने, जो आउनेिाला चीजको लातग राम्रो
प्रतिज्ञा तथयो, अब अब्रामले आफ्नी पत्नीबाट यो नयााँ शब्द सुनें जुन
परमेश्िरबाटको प्रतिज्ञा पूरा भएको देतनको लातग अलग प्रकारले प्रस्िुि
गदै तथयो । यो िैकन्ल्पक बाटो तिश्िासको मागद तथएन, बरु एउटा
त्यस्िो बाटो तथयो जसमा मातनसका कामहरूद्वारा परमेश्िरको प्रतिज्ञा
पूरा हुनेछ । अब्राम आफ्नी पत्नीको सल्लाह मानेर हागारसाँग सुिे, जो
गभदििी भईन, र यो स्पष्ट हुन्छ तक गभदधारण गनद असमथदिा साराको
कारण हो, अब्राहामको कारणले होइन ।

32

हागार, बच्चासाँग हुाँदा, अब उनी आफ्नी मतलकनी सारालाई भन्दा
आर्ुलाई धेरै श्रेष्ठ िान्न्छन् र उनीप्रति अनादरपूणद व्यिहार गनद थान्ल्छन्
। घरको िािािरण तिषाि हुन्छ तकनभने दुई मतहला एक मातनसको
हृदयका लातग प्रयासरि छन् । साराईले पछी यो देतन थान्ल्छन् तक
उनको त्यो तिचार राम्रो तथएन । उनको परमेश्िरलाई "मद्दि" गने
योजनाले आर्ैलाई हातन गयो । साराईले अब्रामलाई यी समस्याहरूको
तजम्मेिार िान्दतछन् जुन अतहले घरमा आएको तथयो ।
हार्ारले अब्रामको र्भग िारर् र्री । जब उनले चाल पाई उनले
र्भग िारर् र्री ऊ घमण्डले फुनलइ अनन अनुभव र्री ऊ साराई
उसको मानलकनीभन्िा असल हो । तर साराईले अब्रामलाई
भननन्, “मेरी कमारीले मलाई घृर्ा र्छे । यसको ननखम्त म
तपाईंलाई नजम्मावार ठहराउँछु । मैले तपाईंलाई आफ्नी कमारी
दिएँ र त्यसले र्भग िारर् र्री । तब उनले आफूलाई म भन्िा
असल हुँ भन्ने र्छे । म चाहन्छु परमप्रभुले हामी िुइ बीच ठीक
न्याय र्रून् ।” उत्पनत १६:४,५

अब्राम घरका प्रमुख हुनाले, अकी श्रीमिीलाई घरमा पररचय गराउने
तजम्मेिारी अन्िििः उसको कााँधमा आयो । उनीहरूको घरको शान्न्ि र
सद्भाि नष्ट भएको तथयो तकनतक उनीहरूले परमेश्िरको प्रतिज्ञालाई
आफ्नै िररकाले पूणदिा रदन खोजेका तथए र परमेश्िरलाई उहाको आफ्नै
प्रतिज्ञालाई उहाको अनुकूलिमा पूरा गनद रदएनन । अब्रामलाई दुख
लाग्यो जब उनको घरमा लिाईं शुरू भयो । अब्रामले साराईलाई
33

हागारप्रति उनको ईच्छा अनुसार ब्यहिार गने अतधकार रदए र साराले
हागारसाँग किा व्यिहार गररन र र्लस्िरूप ऊनी घरबाट भागीन
(उत्पति १६:६) । के हामीले अब्राम, साराई र हागारको मनमा भएको
पीिाको कल्पना गनद सक्छौ ? अब्राम र सारालाई बल्ल अब परमेश्िरको
हािबाट तनयन्त्रण हटाउनु मूखदिा तथयो भन्ने कुराको खुलासा भयो ।
जब हागारले अन्िमा इश्माएललाई जन्माईन, िब अब्राम ८६ बषदको तथए
भनेर बाइबलले बिाउाँदछ (उत्पति १६:१६) । यसको मिलब यो हो तक
एक उत्तरातधकारीको प्रतिज्ञा पतहलो पटक भएको लगभग दस बषद भएको
तथयो । परमेश्िरले कबूल गनुभ
द एको प्रतिज्ञा पूरा गनदलाई तिश्िासको
आधारमा दस िषद पखदनु िूलो चुनौिी हो । परमेश्िरले अब्रामलाई यो
देखाउनु तथयो तक उनीहरूले "सहायिा" गने उनीहरुको तिचार िास्ििमा
परमेश्िरको योजनामा तथएन, बरु दु: ख र पीिा ल्यायो । अब्राम एक
भत्कीएको घरमा बस्नु पने तथयो र युिा इश्माएल राज्यको
उत्तरातधकारीको प्रत्यातशि उत्तरातधकारीको रूपमा हुकेका तथए । यो
अिस्थाले उनीहरूको तिश्िासको कमी र यसले तनम्त्याउने पीिा प्रकट
गददछ । यो पुरानो करारमा पाउने एक उदाहरण हो जसले परमेश्िरको
प्रतिज्ञाहरु आफ्नै िररकाले पूरा गनद कोतशस गदाद दु:ख र शोक पैदा भयो
। परमेश्िरले अब्रामलाई यसमार्फि तसकाउाँदै हुनुहुन्थ्यो र िुरुन्िै
परमेश्िरले अब्रामलाई भेट्न आउनुभयो र प्रतिज्ञा गररएको उत्तरातधकारी
साराईको जन्म हुनेछ भन्ने थप तिस्िृि तििरणसतहि एक
उत्तरातधकारीलाई प्रदान गने आफ्नो प्रतिज्ञालाई दोहोर्याउनुभयो:
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जब अब्राम ९९ वर्प पुगे परमप्रभु नतनी सामु प्रकट हुनुभयो ।
परमप्रभुले भन्नुभयो, “म सवगशनिमान परमेश्वर हुँ । मनसत सही
पथ अनुशरर् र्र । नतम्रो नाउँ अब्राम रहने छैन-नतम्रो नाउँ
अब्राहाम हुनेछ । म नतमीलाई यो नाउँ राख्िैछु कारर् नतमीलाई
म धेर-ै धेरै जाक्तत-समूहहरुको क्तपता बनाउँिैछु । परमेश्वरले
अब्राहामलाई भन्नुभयो, “म साराईलाई नयाँ नाउँ दिनेछु अनन
नतम्री पखत्न साराईको नयाँ नाउँ सारा हुनेछ । म उसलाई
आशीवागि दिनेछु । म उसलाई एउटा छोरा पक्तन ददनेछु अक्तन तँ
छोराको बुबा हुनेछस् । नतनी िेरै रािरहरूको आमा हुनेनछन् अनन
उबाट िेरै राजाहरू जखन्मनेछन् ।” उत्पनत १७: १,५; १५-१६
बाइबलको कथाले परमेश्िरको प्रतिज्ञा अन्िििः पूरा भएको कुरा प्रकट
गददछ, जसरी परमेश्िरले प्रतिज्ञा गनुभ
द एको तथयो:
परमप्रभुले सारालाई िया र्ने प्रनतज्ञा र्नुग भएको नथयो। परमप्रभु
आफ्नो प्रनतज्ञा अनुसार साराप्रनत ियालु हुनुभयो। सारा र्भगवती
भइन अनन नतनले बृद्धाअवस्थामा अब्राहामको ननखम्त एउटा छोरा
जन्माइन्। ठीक समयमा परमेश्वरले जे वचन दिनु भएको नथयो
त्यो पुरा भयो। साराले नतनको ननखम्त एउटा छोरो जन्माएकी
नथइन् उसको नाउँ अब्राहामले इसहाक राखे । उत्पनत २१:१-३
अन्िमा प्रतिज्ञाको छोरा आयो र यो कस्िो चमत्कार तथयो । यो बालक
ख्रीष्टको तिश्िासको कारण, अब्रामको कमजोर र असहाय तिश्िासमा प्राप्त
भएको तथयो । मानिीय शिदहरू अनुसार बच्चा जन्माउन सारा तनकै बूढी
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भईसकेकी तथइन । यहााँ देखाइएको परमेश्िरको अनुग्रहलाई तिचार
गनुदहोस् । यद्यतप अब्राहमले परमेश्िरको प्रतिज्ञालाई पूणदरूपमा तिश्िास
गनद सकेनन, िर परमेश्िरले अझै पतन आफ्नो प्रतिज्ञा पूरा गनुभ
द यो
जस्िो उहााँको उद्देश्य तथयो । यस प्रतक्रयामा, अब्रामले आफ्नो
तिश्िासको कमजोरीको बारेमा तसके र यसरी ख्रीष्टको सहायिाले,
अब्रामले येशूको तिश्िासलाई थाम्न सके ।
म नतमीलाई आशीवागि दिनेछ,ु नतमीबाट महान् रािर बनाएर प्रनसद्ध
बनाउनेछ।ु तब माननसहरूले अरूलाई आशीवागि दििाँ नतम्रो नाउँ
नलनेछन् । उत्पनत १२:२
जब इसहाक िूलो हुाँदै गयो र आफ्नी आमाबाट दूध छोिे, अब्राहमले यो
उत्सि मनाउन िूलो भोज आयोजना गरे । जब इशामाएलले घटनाको
हााँसो उिाए िब साराले उसलाई गाली गररन । इश्माएल साराइका छोरा
तथएनन्, यद्यतप इश्माएलको अन्स्ित्ि साराको चाहनाको पररणाम स्िरूप
तथयो । उनी इश्माएललाई उनको सही छोराको अतधकारको प्रतिस्पधी
भएको देतन सकीनन् । उनी इश्माएल र हागार गएको चाहन्न्थन् । यरद
तिनीहरू पररिार घरबाट गएका भए उनलाई उनको छोरा अब्राहमको
सम्पतत्त र यसमा समािेश हुने सबै कुरा गुमाउने िरले िराउनुपने तथएन
।
उनले हागार र इश्माएललाई पिाइरदन अब्राहमलाई माग गतछदन् । के
िपाईंले कल्पना गनद सक्नुहुन्छ अब्राहामलाई कस्िो लाग्यो होला? जे
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होस् इश्माएल साराको छोरा तथएनन्, उनी अब्राहमका छोरा तथए र
यसले आफ्नो जेिो छोरालाई गुमाउने सोचमा बाबुको मन भााँच्यो:
साराले अब्राहामलाई भनी, “त्यो कमारी स्त्री र उसको छोरोलाई
खेदि दिनु होस्, नतनीहरूलाई टािा पठाउनु पछग। जब हामी मछौ
हामीसँर् जे छ हाम्रो छोरो इसहाकले पाउनेछ। म चाँहदिन कमारी
स्त्रीको छोरो हाम्रा छोरो इसहाकको अंशको हकिार होस् ।”
यसले अब्राहामलाई अत्यन्तै िुःखी बनायो र नतनी आफ्नो छोरा
इश्माएलको ननखम्त नचखन्तत भए । उत्पनत २१:१०, ११
कस्िो हृदय ससंतकि अनुभि । यरद अब्राहमले प्रभुलाई प्रिीक्षा गरेको
भए, यस्िो सबै पीिा र कष्टहरू उनको जीिनको भाग हुने तथएनन् ।
यद्यतप, यो तिचार गनुदहोस् यो प्रतिज्ञालाई अनुभूति गनद कति लामो समय
लाग्यो । अब्राहामलाई ७५ िषदको उमेरदेन्ख तलएर एक सय िषदको उमेर
सम्म प्रतिज्ञाको बच्चा जन्मनुभन्दा समय लाग्यो । पच्चीस िषद लामो
धैयदिासाथ प्रभुमा पखदनु धेरै लामो समय हो । जे होस्, अब्राहमको
तिश्िासको कमीको पररणाम, यसैले उनले हागारलाई आफ्नी पत्नी
नभएिा पतन हागारलाई शारीररक शतिको माध्यमबाट परमेश्िरका
प्रतिज्ञाहरू पूरा गने कोतशश गरे जसले उनको जीिनलाई शोतकि
िुल्यायो । यस कथाबाट तसक्न कस्िो दददनाक िर मूल्यिान पाि छ ।
यरद अब्राहमले परमेश्िरलाई आफ्नै योजना र आफ्नो िररकाले पूरा गनद
रदएको भए त्यसले शान्न्ि र आनन्दमा कतत्त धेरै लाभ ल्याउने तथयो ।
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तकन अब्राहमले परमेश्िरको प्रतिज्ञा पूरा गनद पखदनुभएन ? यसले
अब्राहामको तिश्िासको कमीलाई प्रकट गयो । यरद हामीले िाचा पूरा
हुन धेरै िषद कुनपुद र्यो भने हामी पतन अब्राहमको जस्िै अिस्थामा हुन
सक्छौाँ । यो अब्राहमको जीिनको अनुभिले हामीलाई राम्रो तशक्षाको
अतभलेख हो । आउनुहोस् हामी तिचार गरौं अब्राहाम र उनका दुई
पत्नीहरू सारा र हागारको जीिन हामीसाँग कसरी सम्बन्न्धि छ ।

उत्तिाबिकािको प्रबतज्ञा
जब परमेश्िरले अब्राहमलाई भूतम प्रस्िाि गनुभ
द यो उहााँले अब्राहम मार्फि
आतशष् पाउने सबै पररिारलाई त्यो प्रस्िाि गनुभ
द यो ।
परमेश्वरले स्वीकार र्नुभ
ग यो भनेर िेखाउनाका लानर् अब्राहामले
पनछ खतना र्रे। परमेश्वरले स्वीकार र्रेको िेखाउनका लानर्
उनले आफ्नो खतना परमेश्वरको अर्ाडी नवश्वास र्रेको प्रमानर्त
र्रे । यसैले अब्राहाम सबैका क्तपता हुन जसलाई खतना
नर्रेकाहरूले पनन नवश्वास र्िगछन् । जसले नवश्वास र्िगछ
उसलाई पनन िमीको रूपमा ग्रहर् र्दरने छ । अक्तन अब्राहाम ती
खतना गनेहरूका पक्तन क्तपता हुन् । तर क्ततनीहरूका खतनाले
गदाप मात्र अब्राहाम उनीहरूका क्तपता भएका होइनन् । उनी
क्ततनीहरूका पक्तन क्तपता हुन् यदद क्ततनीहरू हाम्रा क्तपता
अब्राहामको क्तवश्वास जस्तै अनुसरण गदपछन् जुन उनले आफ्नो
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खतना गनप भन्दा अक्ति देखाए का क्तिए अब्राहाम र उनका भावी
सन्तानहरूले परमेश्वरको प्रक्ततज्ञा पाए क्तक उनीहरूले सारा
संसार पाउने छन् । अब्राहामले त्यो प्रनतज्ञा पाएको व्यवस्थालाई
नवश्वास र्रेको कारर्ले होइन । अब्राहामले परमेश्वरको प्रनतज्ञा
पाएको कारर् उनी आफ्नो नवश्वासले र्िाग िमी नथए। रोमी
४:११-१३
यसकारर् परमेश्वरको नवश्वास प्रनतज्ञाको फल हो । त्यसैले
परमेश्वरको प्रनतज्ञा नसत्तैको उपहार जस्तै पाउन सनकन्छ । अक्तन
यदद प्रक्ततज्ञा क्तसर्त्ैको उपहार भए, अब्राहामका क्तवश्वास हुने सबै
माक्तनसहरूले त्यो वचन पाउन सक्छन् । यो प्रनतज्ञा ती
माननसहरूका लानर् मात्र होइन जो मोशाको व्यवस्थाको अिीनमा
छन् । प्रनतज्ञा सबैको ननखम्त हो जो अब्राहाम जस्तै नवश्वासी नथए
। अब्राहाम हामी सबैका क्तपता हुन् । रोमी ४:१६
ती शब्िहरू “परमेश्वरले उनको नवश्वासलाई मानननलए” भने
अब्राहामको लानर् मात्र लेखखएको नथएन । ती शब्िहरू हाम्रो
ननखम्त पनन नथयो । परमेश्वरले हामीलाई पक्तन ग्रहण गनुपहुन्छ
जसले उहाँमा क्तवश्वास गदपछ, जसले हाम्रा प्रभु येशूलाई
मृत्युबाट बौराउन भयो । रोमी ४:२३,२४
यद्यतप अब्राहमले आफ्नो जीिनकालमा यस जतमनको व्यतिगि
उत्तरातधकार कतहले पतन महसुस गरेनन् (प्रेररि ७:५), यस पृथ्िी
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नतिकरण हुने तबतत्तकै ऊनी र सबै तिश्िासीहरूले यो प्राप्त गनेछन् ।
िथातप, यो हुनको लातग, अब्राहमले परमेश्िरसाँगको सम्बन्धमा प्रिेश
गनुपद र्यो जुन तिश्िासमा आधाररि तथयो, कामले होइन । हाम्रो लातग
पतन यही सत्य हो । हामीहरूलाई पतन यी तनदेशनहरू सुन्न र यसलाई
आफ्नै िररकामा र आफ्नै दृढ संकल्पको साथ पूरा गनद खोज्ने अभ्यस्ि
छौं (मुतय तबसय यहााँ आत्मतनभदरिा हो) । परमेश्िरले हामीलाई यहााँ
यस्िो सम्बन्धमा तनमादण गनद तनम्िो रदाँदै हुनुहुन्छ जहााँ हाम्रो तनभदरिा
पूणद रूपमा उहााँ मातथ हुन सकोस । यो एक धेरै कमजोर भएको अनुभि
हो । अरू कसैमातथ पूणद तनभदर हुनु भनेको हामी सामान्य रूपमा सहज
हुदैनौं । हामी स्िभािैले कसैले हाम्रो लातग केतह गछद भने हामी आपतत्त
मान्दैनौं; िर हामी अरू कसैमातथ हाम्रो तनभदरिा स्िीकार गनद चाहाँदैनौं र
कसैको अन्तियारमुतन पेश हुन सक्दैनौं ।
प्रेररि पािलले गलािी ४ अध्यायमा अब्राहमको अनुभिको बारेमा के
लेतछन् तिचार गनुदहोस्:
नतमीहरूमध्ये कनतजना मोशाको व्यवस्थाको अिीनमा रहन
चाहन्छौ । भन त व्यवस्थाले के भन्छ नतमीहरू सुन्िैनौ ?
िमगशास्त्रले भन्छ, अब्राहामाका दुइ छोराहरू क्तिए । क्ततनीहरू
मध्ये एउटाकी आमा कमारी क्तिई र अको चाँक्तहकी आमा मुि
स्त्री क्तिई । अब्राहामको कमारी पिीको छोरो सामान्य मानव
रूपले जन्मेको नथयो भने मुि स्त्री पिीको छोरो परमेश्वरले
अब्राहामलाई दिएको प्रनतज्ञा अनुसार जन्मेको नथयो । यो सत्य
कथाले हाम्रो अनघ एउटा नचत्र खड र्छग । ती दुइ स्त्रीहरू
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परमेश्वर र माक्तनस बीचको करार स्वरूप हुन् । एउटा करार
सीनै पवगत को परमेश्वरले बनाएको व्यवस्था हो। यस संझौताको
अिीन रहने माननसहरू कमारा जस्ता हुन्। हार्ार नाउँकी आमा
त्यही करार जस्तो हो । हार्ार अरब िेशमा सीनै पाहाड जस्तो
हो र ऊ यरूशलेमको वतगमान नर्र यहूिीको प्रनतरूप हो। यो
नर्र एउटा कमारा हो र यसका माननसहरू (यहूिी) कमाराहरू
हुन् । तर स्वर्ीय यरूशलेम एउटी मुि नारीको प्रतीक हो।
नयनी हाम्री माता हुन् । र्लाती ४:२१-२६
पािल यहा िणदन गददछन् तक अब्राहमका दुई छोराहरूले दुइिटा
करारलाई संकेि गरेका छन जुन एक अकोको माझमा प्रतिस्पधाद
गरररहेका तथए ।
हाम्रो पापपूर्ग स्वभावले यस्तो कुरो चाहन्छ जुन आत्मा नवरुद्ध
हुन्छ । अनन आत्माले चाँनह यस्तो कुरो चाहन्छ जुन हाम्रो
पापपूर्ग स्वभावको नवरूद्ध हुन्छ। यी िुइ कुराहरू एक अकोको
नवपरीत छन् । यसैकारर् नतमीले साँच्चै र्नुग चाहेको कुरो र्नग
सिैनौ । र्लाती ५:१७
अब्राहमको स्ििन्त्रिाको स्िाभातिक आत्माले ख्रीष्टको आत्माको तिरुद्ध
लिाई गयो, जब अब्राहमले पतहलो पटक परमेश्िरसामु समपदण गरे र
आफ्नो मािृभूतम छोिे िब यो त्यस्िै भयो ।
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ख्रीष्टको आत्माद्वारा, अब्राहमले परमेश्िरबाट एउटा प्रतिज्ञा पाए र उनको
तिश्िास उनलाई धमीको रूपमा ग्रहण गररयो तकनतक उनले केिल
परमेश्िरले भन्नुभएका िचनहरूमा तिश्िास गरे । केतह समय पतछ,
िथातप, अको पत्नी तलन र परमेश्िरबाट तनदेशन नभएको स्ििन्त्र
िररकामा प्रतिज्ञाको सन्िान प्राप्त गनद, अब्राहम आफ्नो तिश्िासमा
िगमगाए र साराको सल्लाहहरू सुनरे शारीररकिाको समक्ष समपदण गरे ।
यो अतिश्िासको कायद हो र यसलाई "पुरानो करार" मा व्यि गररएको
तथयो । इस्रायलको तबच, सीनै पिदिमा भएको घटनासाँग पािलले यहा
सम्िन्ध गााँसेका छन ।
मोशाले करारको पुस्तक माननसहरूका ननखम्त पिे अनन
माननसहरूले भने, “परमप्रभुले आिेश र्नुग भएको प्रत्येक चीज
हामी र्ने छौं ।” तब मोशाले बनलको र्ोरूको रर्त भएको कचौरा
नलए अनन माननसहरूमानथ छके । उनले भने, “परमप्रभुले
नतमीहरूनसत नवशेष करार र्नुग भएकोछ भनी यस रर्तले
िेखाउँछ । परमेश्वरले बनाउनु भएका ननयमहरू यस करारको
एउटा अंश हो ।” प्रस्थान २४:७,८
इस्राएलका मातनसहरूले आफ्नो हृदयमा “आतमन” को साथ परमप्रभुको
िचनको जिार् रदएको हामीले यहााँ कुनै पतन रेकिद देतदैनौं । िर
यसको सिामा उनीहरूले आफ्नै स्ििन्त्रमा प्रतिज्ञा गरे जुन उनीहरूका
आफ्नै ईश्िरीय प्रतिज्ञाहरू पूरा गनद र प्रयास गने एउटा िररका मात्र
तथयो । इस्राएलीहरू प्रजाको रूपमा आज्ञाकारी हुने िाचा गरेका तथए र
उनीहरूले गरेको गल्िी सम्भािनाको व्यिस्थामा कुनै पतन िास्िा गरेनन
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। तिनीहरूले आफ्नै पापीपन र आफ्नै बलमा आज्ञाकारी हुन असमथदिा
प्रकट गरे; उनीहरूले ईश्िरको गतहरो खााँचो देखन
े न्, तिनीहरूमा काम
गनद को लागी तकनकी तिनीहरूले आर्ैं यो गनद सक्दैनन् । यरद हामीले
यो सोच्छौं तक हामी आफ्नै शतिमा व्यिस्था पालन गनद सक्छौं, िब
अनुग्रहको आिश्यकिाको भािनाको लातग कुनै अनुभि हुन सक्दैन,
तकनभने हामीले हाम्रो िास्ितिक पापीपनलाई बुझ्दैनौं । तकनभने
असर्लिाको लातग कुनै तिचार नगरी इस्रायलले आज्ञाकारी हुने िाचा
गरेका तथए, पुरानो करारमा कुनै मार्ी हुन सक्दैन । पुरानो करारमा
असर्लिा र मृत्यु मात्र छ, जबसम्म हामीले हाम्रो आिश्यकिालाई
पतहचान गदैनौं र हाम्रो मुतिदािालाई बोलाउाँदैनौं र नयााँ करारमा प्रिेश
गदैनौं । बाइबल के भन्छ याद गनुदहोस्:
एक समय म व्यवस्था नबना नै जीनवत नथएँ । तर जब आज्ञ
आयो, पापले जीवन पायो । यसकारर् पापको कारर्ले र्िाग म
आखत्मक रूपले मरे । आज्ञाको अिप क्तियो जीवन ल्याउनु तर
मेरो लाक्तग त्यसले मृत्यु ल्यायो । रोमी ७:९,१०
परमेश्िर हामीमा आफ्नो प्रतिज्ञाहरू पूरा गनद चाहनुहुन्छ िर हामी यस
प्रतक्रयामा हस्िक्षेप गददछौं जब हामी हाम्रो आफ्नै जीिनलाई तनयन्त्रणमा
तलन्छौं । यसले हामीलाई परमेश्िरबाट टाढा लैजान्छ र र्लस्िरूप
जीिनबाट समेि टाढा लैजान्छ । यस कारणले गदाद हाम्रो आफ्नै धारणा
अनुसार बााँच्दा शोक र तिनाश आउाँछ । हाम्रो आफ्नै तिचारहरु अनुसार
जीिन जीउनेलाई अक्सर बाइबलमा "शारीररक प्रकृति" िा "शरीर" भनेर
सम्बोधन गररएको छ । प्रेररि पािल के भन्छन् ध्यान रदनुहोस्:
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ममा मृत्यु ल्याउने कुरो राम्रो भनेको हो ? होइन ! तर पापले त्यो
राम्रो भन्ने कुरो प्रयोर् र्रेर ममा मृत्यु ल्यायो । त्यसो भएकोले
र्िाग खासमा कुरो खुबै नराम्रो हो भन्ने िेखाइयो । अनन यही
आज्ञा िेखाउनलाई प्रयोर् र्दरयो । हामी जान्िछौ नक व्यवस्था
आखत्मक हो । तर म आखत्मक छैन । पापले ममानथ शासन र्छग,
मानौं म त्यसको िास हुँ । रोमी ७:१३,१४
त्यसोभए यहााँ एक आध्यान्त्मक अनुभि र शारीररक अनुभि छ ।
आध्यान्त्मक अनुभि भनेको त्यो हो, जसमा हामी तिश्िस्ि हुन्छौं तक
जब परमेश्िरले हामीलाई केतह िचन रदनुहुन्छ िब त्यो प्रतिज्ञा पतन पूरा
गनुहुद नेछ । शारीररक अनुभि, िा अनुभि जुन हामी सबै चीज आफ्नै
िररकाले गछौं, त्यो अनुभि हो जहााँ परमेश्िरका प्रतिज्ञाहरूलाई शंका
गररन्छ र हामी िी प्रमाणहरू पाउनको लातग संकेिहरू खोज्दछौं र हाम्रा
यी प्रतिज्ञाहरूलाई आफ्नै अधूरो समझ अनुसार पूरा गनद खोज्छौं ।
आध्यान्त्मक अनुभिलाई पािलले गलािी अध्याय ४ मा "नयााँ करार"
भनेर सम्बोधन गरेका छन्, र शारीररक अनुभिलाई पािलले "पुरानो
करार" को अनुभि भनेर सम्बोधन गछदन् ।
जब हामीले अब्राहमसाँगको अनुभिलाई यसमा तशक्षामा जो़िछौ िब
हामीले यो देतन सक्दछौं तक िी दुबै मतहला (सारा र हागार) मार्फि
जन्मेका सन्िानहरू अब्राहमसाँगको एउटा प्रतिज्ञामा आधाररि तथए ।
त्यसकारण, इश्माएल र इसहाक, दुई बालकहरु, अब्राहामले अनुभि
गरेका दुई अनुभिहरु को स्पष्ट रूप हो । एउटा अनुभि मातनसका
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कामहरूमा आधाररि तथयो जुन हागारसाँग इश्माएल उत्पादन गने
सम्बन्धमा तथयो । अको अनुभि मातनसमा असम्भि र परमेश्िरको
िचनको आश्चयदकमदमा आधाररि तथयो जुन उहााँले प्रतिज्ञा गनुभ
द एको
तथयो, साराको सम्बन्धले प्रतितनतधत्ि गददछ जुन इसहाक तथयो,
प्रतिज्ञाको छोरा उत्पादन गरे ।
त्यहीभएर यो नोट गनुद महत्त्िपूणद छ तक यी दुईिटा करारहरू एक
जनाको जीिनकालमा भइरहेको छन् । करारहरूले युगको प्रतितनतधत्ि
गदैनन् जुन समयको िूलो अबधीलाई समेटछ । जब हामी अब्राहमको
जीिनलाई अध्ययन गददछौं, िब हामी यो देतछौं तक उनले
परमेश्िरबाटको प्रतिज्ञाहरूलाई ग्रहण गनादले उनले नयााँ करारमा प्रिेश
गनद राजी भएको कुरालाई प्रकट गरायो, जुनमा उनलाई आमतन्त्रि
गररएको तथयो । जब अब्राहमले यस आमतन्त्रिलाई अस्िीकार गरे िब
उनले मानि हृदयमा प्राकृतिरुपमा के भएको रहेछ भनेर देखाए, अथादि,्
एक तिद्रोही इच्छा आर्ैलाई सबै गनद । अब्राहमको जीिनले देखाउाँदछ
तक यो प्रतक्रया मातनसजातिमा धेरै पटक देखा पददछ । तकनभने यो
पुरानो करार मानिजातिको प्राकृतिक हृदय को अतभव्यति हो, र हामी
िास्ििमै के हौं भनेर देखाउनको लातग परमेश्िरले यसको प्रयोग गनद
सहमि हुनुहुन्छ तकनतक मानिजाति स्िभािैले ईश्िरप्रति आज्ञाकारी हुने
क्षमिा रातदैन । जब हामी आर्ूलाई िास्ििमै हौं भनेर देतछौं र हाम्रा
असर्लिाको भािनाले अतभभूि हुन्छौं र हामी आशा गछौं तक परमेश्िर
हाम्रो तनन्दा गनुदहुन्छ तक उहााँ हामीमातथ उहााँको अनुग्रह प्रकट गनुहुद न्छ र
हामीलाई उहााँको छुटकाराको प्रतिज्ञा स्िीकानद आमतन्त्रि गनुदहुन्छ ।
प्रत्येक स्ि-इच्छ र स्िाथदको काम पुरानो करारमा भएको देन्खएको
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अतभव्यति तथयो त्यसैले हरेक पल्ट अब्राहमले "परमेश्िरलाई तिश्िास
गरे र ऊनी धमी िहराइए" उनले आफ्नै मानिीय कमजोरीलाई स्िीकारे
र यो पतन स्िीकार गरे तक परमेश्िरले उहााँमा गरेको आफ्नो प्रतिज्ञालाई
येशूमा तिश्िास गरेर पूरा गनुहुद नेछ जुन नयााँ करार हो । हामीले यी
जानकारीलाई तिचार गदाद हाम्रो लातग के अथदहरू छन् ? के हामीलाई
एउटा प्रतिज्ञा रदइएको छ ?

नयााँ किाि
बाइबलले हामीलाई उहााँको तिश्राममा प्रिेश गने परमेश्िरको प्रतिज्ञाको
बारेमा रेकिद गददछ, जुन हाम्रो लातग छोतियो । "आराम" शब्दको उद्देश्य
यो अतभव्यतिको प्रकट हो तक हामीले यो प्रतिज्ञालाई आफ्नै िररकाले
पूरा गने प्रयासबाट रोक्छ िर तिश्िास गनुदको सिा, हाम्रो सहमति र
इच्छुकिा मार्फि, परमेश्िरले हामीमा आफ्नो िचन पूरा गनुहुद नेछ । तनम्न
पाि ध्यान रदनुहोस्:
िमगशास्त्रले भनेको छ “यदद आज क्ततमीहरूले परमेश्वरको
आवाज सुन्दछौ भने, अतीतमा जस्तै हठधमी नबन, जनतबेला
नतमीहरूले परमेश्वरको नवरोिमा नवरोह र्रेका नथयौ ।” ती को
नथए जसले परमेश्वरको आवाज सुने र उहांको नवरोिमा नवरोह
र्रे? ती सबै मोशाद्वारा नमश्रबाट लनर्एकाहरू नथए । अनन
परमेश्वर नतनीहरूसंर् चालीस वगष सम्म दरसाउनुभएको नथयो ?
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परमेश्वर नतनैहरूनसत दरसाउनुभएको नथयो जसले पाप र्रे र जो
मरूभूनममा मरे । अनन परमेश्वरले कसका बारेमा शपथ खानु
भएको नथयो जो प्रवेश र नवश्राम नपाउनेहरू नथए ? परमेश्वरले
नतनैका बारेमा भन्नुहुँिैथ्यो जसले उहाँको आज्ञा मानेनन् ।
यसकारण हामी बुझछौं क्तक अक्तवश्वासको कारणले ती
माक्तनसहरूलाई प्रवेश र परमेश्वरको क्तवश्राम क्तनक्तर्द्ध क्तियो ।
परमेश्वरले नतनीहरूलाई दिएको प्रनतज्ञा हामीलाई पनन हो । त्यो
प्रक्ततज्ञा यो हो क्तक हामी प्रवेश गनप र परमेश्वरको क्तवश्राम क्तलन
सक्छौं । हामी सतगक हुनुपछग नक हामीले त्यो प्रनतज्ञा पाउन
चुकनु हुँिैन । जस्तो नतनीहरूलाई भननयो त्यस्तै प्रकारले बाँच्ने
उपाय हामीलाई पनन बताइएको छ । तर क्ततनीहरूले उपदेश त
सुने तर क्तवश्वासक्तसत ग्रहण गरेनन् । हीब्रू ३:१५-४:२
यरद हामी परमेश्िरका िचनहरूमा तिश्िास गछौं र उहााँलाई आफ्ना
प्रतिज्ञाहरू पूरा गनद रदनेछौं भने, त्यसोभए हामी तिश्राममा प्रिेश
गरररहेका छौं । यो कसरी प्राप्त गनेछौं भनेर, हामीले तचन्िा गदैनौ, िर
हामी उहााँमातथ तिश्िास गछौं जो तिश्िासयोग्य हुनुहुन्छ । त्यसोभए
उहााँले हामीलाई छोड्नुभएको प्रतिज्ञा के हो ि ?
“म भतिष्यमा यही करार इस्राएलका मातनसहरूतसि गनेछु । म
मेरो तशक्षाहरू तिनीहरूका तििेकमा रातनेछु अतन तिनीहरूका
हृदयमा लेतनेछु । म तिनीहरूका परमप्रभु हुनेछ अतन तिनीहरू
मेरा मातनसहरू हुनेछन् । तिनीहरूका शाखा-सन्िानहरू र
तछमेकीहरूलाई परमेश्िरको बारेमा तसकाउनु पदैन् तकनभने
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मातनस िूलो होस् अथिा सानो, प्रत्येकले मलाई तचन्छ ।” यो
परमप्रभुबाट आएको सन्देश हो । “म तिनीहरूको कुकमदहरू क्षमा
गरररदनेछ,ु म तिनीहरूका पापहरूलाई याद गने छैन ।” यतमदया
३१:३३,३४
यो अचम्मको करार, नयााँ करार, हामीबाट एउटा यस्िो चीज ल्याउने
प्रतिज्ञा हो जुन हामी आर्ैंले गनद असम्भि छ । यो एक उत्तम चररत्र को
प्रतिज्ञा हो । परमेश्िरले यो सम्पन्न गनुदहनेछ भतन प्रतिज्ञा गनुभ
द एको छ ।
यरद हामी आफ्नै समझ र शति अनुसार चररत्र पूणदिा हातसल गनद
कोतसस गछौं भने हामी बारम्बार असर्ल हुनेछौं । प्रत्येक चोरट हामी
असर्ल हुन्छौं हामीले पुरानो करारलाई प्रकट गददछौं जसले हाम्रा
पापहरूलाई प्रकट गददछ र दु: ख ल्याउाँछ, दु: ख र हाम्रो पुरानो
प्रकृतिलाई मृत्यु र हामी तिश्िासले प्राप्त भएको नयााँ करारको प्रतिज्ञालाई
समात्न प्रोत्सातहि गछौं, जस्िै अब्राहाम तथए । पुरानो र नयााँ दुबै
अनुभिले हामीमा एकसाथ काम गददछन् अन्िमा हामीले आफ्नो
स्ििन्त्रिा छोड्दैनौं र हामी पुरानो प्रकृतिको बन्धनलाई हटाउाँछौं र नयााँ
करारको अनुभिमा पूणद रूपमा आराम गददछौं ।
कसै-कसैको तिचारमा यो हुन्छ तक एक पटक िपाईं नयााँ करारमा प्रिेश
गनुदभयो भने िपाईं पुरानो करारमा र्ेरर पनद सक्नुहुन्न र यरद िपाईंले
पत्ता लगाउनु भयो तक िपाईंसगाँ पुरानो करारको अनुभि छ, यसले
केिल यो प्रमातणि गददछ तक िपाईंसगाँ िास्ििमा नयााँ करार कतहल्यै
पतहलो स्थानमा तथएन । हामीले अब्राहामको जीिनबाट यो देतन सक्छौं
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तक यो धारणा सही छैन । अब्राहमले परमेश्िरमा तिश्िास गरे र ख्रीष्टको
धातमदकिाको िरदान पाए, केिल पतछ आर्ैलाई परमेश्िरको
प्रतिज्ञाहरूमा अतिश्िासको अभ्यास गनद र एकै साथ पुरानो करारको
अनुभि पाउन ।
प्रायजसो हामी परमेश्िरको िचनले तपरोल्छौं र आस्थामा पूणद रूपमा
तिश्िास गददछौं, हाम्रो सम्पूणद हृदयले तिश्िास गदाद यो साकार हुनेछ ।
िर जब समय तबत्दछ र िािािरणीय पररन्स्थतिहरू पररििदन हुन्छन्, िा
हामी बातहरका कारकहरूले दबाब रदन्छ, िर र शंका प्रिेश गनद सक्छन्,
र हाम्रो तिश्िास खस्कन सक्छ । अब्राहामलाई त्यस्िै भयो र हामीलाई
पतन त्यस्िै हुन्छ । एक समय तथयो जब हागार र सारा दुबै अब्राहामसाँग
बस्थे, जब उनी दुई रदमागमा अतिग तथए, िब दुई प्रकारका करारका
अनुभिहरु बीच अगािी पछाति अब्राहम अन्योलमा परे । यो सबै
मातनसका लातग एक समान छ, यरद जोकोही पतन "हाम्रा तपिा
अब्राहमको तिश्िासको पाइलामा तहाँड्छ ।" (रोमी ४:१२)
दुईिटा करारले मातनसजातिको र ईश्िरको चररत्र िास्ििमा के कस्िो छ
भनेर प्रकट गददछ । परमेश्िर कतहल्यै पतन पररििदन हुनुहुाँदैन र यसैले
दुिै करारको अनुभिहरुमा परमेश्िरको प्रतिज्ञाहरू उस्िै छ ।
मातनसजातिको, उसको पतिि राज्यमा, एक तितकतल प्रकारको चररत्र छ;
ऊ एक हो जो पररििदन हुन्छ र उसले छनौट गने तनधादरण गछद तक
उसले कुन अनुभिको सामना गनेछ, पुरानो करार िा नयााँ करार ।
तकनभने मातनसजाति, उसको पतिि र धोकामा परेको प्रकृतिको कारणले
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शैिानको साथमा छ, उसको स्िाभातिक झुकाि भनेको चीजहरू आर्ैं
गनद चाहन्छ र परमेश्िरमा भर पनुद चाहााँदन
ै । यसले यो ग्यारेन्टी गददछ
तक मातनसजाति जतहले पतन पुरानो करारको सम्बन्धमा हुनेछ जब उसले
परमेश्िरसाँगको सम्बन्धलाई प्रथम पटक सुरु गददछ । जब मातनसले
परमेश्िरलाई अझ राम्ररी बुझ्छ र उहााँमातथ उसको तनभदरिा स्पष्ट हुन्छ,
िब उसले नयााँ करारको अनुभि गनद थाल्नेछ । हामी देतछौं तक पुरानो
करारले नयााँ करारमा पुरयाउाँ
् छ, यो परमेश्िरको इच्छाको कारणले होइन
िर मातनसजातिको रदमाग सधैं परमेश्िरको सम्बन्धमा गोलमाल र
अज्ञानिाको न्स्थतिमा सुरू हुन्छ ।
जब हामी परमेश्िरको प्रतिज्ञाहरूमा तिश्िास गछौं जुन उहााँले प्रतिज्ञा
गनुदभए जस्िै पूरा हुनेछ, िब हामीले सााँचो आराम पाउनेछौं, तकनतक यी
प्रतिज्ञाहरू कसरी पूरा हुन्छन् भनेर हामी तचन्िा तलनेछैनौं । हामी यो
तिश्िास गनेछौं तक परमेश्िरले भन्नुभएको कुरा पतन उहााँले पूरा गनुहुद नेछ
।
परमेश्वरले प्रनतज्ञा र्नुग भएको कुरा र्नुहुग नेछ भन्ने कुरामा
अब्राहामले नकनहल्यै शंका र्रेनन् । अब्राहमले आफ्नो नवश्वास
र्ुमाएनन् । बरू, उनको नवश्वास अझ दृि भयो अनन उनले
परमेश्वरको प्रशंसा र्रे । आफूले ददनुभएको प्रक्ततज्ञा पूणप गनपमा
परमेश्वर सामिी हुनुहुन्छ भन्ने कुरामा अब्राहाम पूणपरूपले
क्तनश्श्चन्त क्तिए । यसैल,े “परमेश्वरले अब्राहामको नवश्वासलाई
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ग्रहर् र्नुग भयो । औ उनलाई िमी बनाउनु भयो ।” रोमी ४:२०२२
अनन परमेश्वर नतनीहरूसंर् चालीस वगष सम्म दरसाउनुभएको
नथयो ? परमेश्वर नतनैहरूनसत दरसाउनुभएको नथयो जसले पाप
र्रे र जो मरूभूनममा मरे । अनन परमेश्वरले कसका बारेमा शपथ
खानु भएको नथयो जो प्रवेश र नवश्राम नपाउनेहरू नथए ?
परमेश्वरले नतनैका बारेमा भन्नुहुँिैथ्यो जसले उहाँको आज्ञा
मानेनन् । यसकारर् हामी बुझछौं नक अक्तवश्वासको कारणले ती
माननसहरूलाई प्रवेश र परमेश्वरको नवश्राम नननषद्ध नथयो । हीब्रू
३:१७-१९
िसथद, यी करारहरू एक सुन्दर प्रकाश हो तक कसरी परमेश्िरले एक
व्यतिलाई अतिश्िासबाट उहााँका प्रतिज्ञाहरूमा गतहरो तिश्िासको
सम्बन्धमा ल्याउनुहुन्छ, र यी प्रतिज्ञाहरू प्रकट गनद अन्िििः सबै कुरा
प्रभुको िचन द्वारा पूरा गररनेछ ।
मलाई आशा छ तक यो तचन्िनले िपाईंलाई र्ाइदा भएको छ जब
िपाईले लम्बाइलाई ध्यान रदनुहुन्छ, जसमा परमेश्िरले आफ्ना सबै
सन्िानहरूलाई बचाउन चाहााँनहुु न्छ, पाप र यसको ज्याला बाट ।
हामी खस्दा र गल्िीहरू गदाद हामी निराउाँ, िर यो बुझ्नुहोस् तक हामी
अझै पतन हाम्रो िररकामा परमेश्िरका प्रतिज्ञाहरू पूरा गनद कोतशस
गरररहेका छौं । हामी खस्दा परमेश्िरले हामीलाई त्याग्नुहुन्न; उहााँको नयााँ
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करार अझै पनी सत्य छ र हाम्रो लातग हो । यरद हामी नम्र भई हाम्रा
दोष र गल्िीहरू स्िीकाछौं भने जब हामी असर्ल हुन्छौं र प्रभुको क्षमा
र कृपामा तिश्िास गछौं भने, हामी ख्रीष्टको चररत्रको नतजक जान्छौं,
तकनतक हामी आर्ैंमा भरोसा गदैनौं, बरु परमेश्िरमा झन् धेरै उहााँले के
गने भन्नुभएको तथयो त्यो पूरा गनद ।
पाप बिला नक भनेर व्यवस्था बननयो । तर जनत पाप बििै र्यो
परमेश्वरको अनुग्रह अझै िेरै बििै र्यो । रोमी ५:२०
जब हामी असर्लिाको हरेक िाउाँमा असर्ल हुन्छौं, नयााँ करारमा
िपाईंको लातग उपलब्ध अनुग्रह छ, जुन िपाईंको तिश्िासलाई अगाति
बढाउन सक्नुहुन्छ । िपाईंको असर्लिा िास्ििमा िपाईंलाई
परमेश्िरमा पूणद भरोसा रातन मदि गनद सक्छ । यो होइन तक
परमेश्िरले हामीलाई असर्ल भएको चाहनुहुन्छ िर उहााँ हाम्रो स्ििन्त्र
हृदयहरू जान्नुहुन्छ र यो बाटो हो जुन हामी सबै पूणद तिश्िासमा
तहंड्नेछौं ।
आउनुहोस्, हाम्रा तपिा अब्राहामको पाइलामा तहंिौं, जसरी उहााँ
अपरातजि हुनुभयो र परमेश्िरका प्रतिज्ञाहरूमा भर पनुदभयो।
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तिश्िासको यात्रा
यी दुई करारहरूका तिषयमा बुझ्नु भनेको सुसमाचारलाई बुझ्नु र एउटा
सही ढााँचामा धमदशास्त्र अध्ययन गनुद महत्त्िपूणद अंश हो । यस पुन्स्िकाले
करारको तिषयलाई साधारण अथदको साथ पािकलाई यस तिषयलाई
बुझ्नको लातग आिश्यक ित्त्िहरूको साथ प्रदान गनद प्रस्िाि गददछ ।
शिाब्दीयौं अतघ इसाई धमदमा घटेका अन्योलिाका कारण करारको
तिषयमा धेरै भ्रम रहेको छ ।
करारको सरलिा अब्राहमको जीिनमा व्यि गररएको छ र यो कुरा
पािलले हामीलाई गलािीको पुस्िकमा भनेका छन् ।
िमगशास्त्रले भन्छ, अब्राहामाका िुइ छोराहरू नथए । नतनीहरू मध्ये एउटाकी
आमा कमारी नथई र अको चाँनहकी आमा मुि स्त्री नथई । अब्राहामको कमारी
पिीको छोरो सामान्य मानव रूपले जन्मेको नथयो भने मुि स्त्री पिीको छोरो
परमेश्वरले अब्राहामलाई दिएको प्रनतज्ञा अनुसार जन्मेको नथयो । यो सत्य
कथाले हाम्रो अनघ एउटा नचत्र खड र्छग। ती िुइ स्त्रीहरू परमेश्वर र माननस
बीचको करार स्वरूप हुन् । एउटा करार सीनै पवगत को परमेश्वरले बनाएको
व्यवस्था हो । यस संझौताको अिीन रहने माननसहरू कमारा जस्ता हुन् ।
हार्ार नाउँकी आमा त्यही करार जस्तो हो । र्लाती ४:२२-२४

िपाईको तिश्िासको यात्रा आतशष् होस् जसरी िपाई यो पुन्स्िका
पढ्नुहुन्छ ...
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