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याकूबबाट इ ाएल

यस अध्यायका मूल पदह : उत्पि
३०:५-७, उत्पि

३२:२२-३१; होशे १२:३,४; यमर्या

३३ र उत्पि

३४:३०-३५:२९।

यस अध्यायको मूल सार पद: "त्यस व्यिक्तले भने, “अब उूान्त ितॆो नाउँ

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

जीवन

कहानी

३२:२८)।

जारी

रहन्छ।

उनको

जीवनमा

धेरै

उतारचढाव वा तलमािथको सामना गनर् उनी वाध्य भएका िथए। दुवै असल र

खराब, िततोिमठो अनुभवह

उनले सहनुपरे को िथयो। तर, परमेँवर आफ्ना

ूित ाह ूित आफू दुवै कितव

र ूितव

भएको याकूबबाट ूकट गनुभ
र् एको

िथयो। परमेँवरको हात उनमािथ िथयो भनेर उनको जीवन कहानीले
बताउँदछ।

यस अध्यायमा याकूबको बारे मा अझ बेसी जानकारी हामी हािसल

गनछ । उनले लाबानलाई छोडेर घर फकर्न्छन्। तर, उनको छलकपटको

िशकार भएको एसावलाई भेट्नुपदार् उनले अब के गलार्न ् भ े पीडामा परे को

याकूबलाई के हुन्छ, सो हामी हे नछ ।

अब के हुन्छ भ े िचन्ता, सुतार् र बोझमा याकूब परे को बेलामा

भाग्यवस उनका पूखार्ह को परमेँवर उनकहाँ एक रात दे खा पनुह
र् न्ु छ।

त्यसबेला एउटा यःतो घट्ना भयो जुन ् पिछ आउने "याकूबको स ट" (यिमर्या

३०:५-७)लाई दे खाउँछ। त्यस रात धोकेवाज याकूबको नाउँ पिरवतर्न भएर

"इॐाएल" नामा रण हुन्छ। उनकै नयाँ नाउँबाट सु

रा को सृजना हुन्छ।
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गिरएर नयाँ जाित र

समुच्च पमा भ े हो भने याकूब र उनको पिरवारको

जीवन

कहानीले हामीलाई परमेँवरको बारे मा उल्लेखनीय आत्म ान िसकाउँदछ।

उहाँका जनह ले वा इॐाएलीह ले नै परमेँवरको योजनालाई िबफल पानर्

जितसुकै भरमग्दुर ूयास गरे तापिन आफूले गनुभ
र् एको ूित ा जसरी भएपिन

पूरा गनर् परमेँवर ूितव
दे खाउँदछ।

ु न्ु छ भ े याकूबको िकःसाले हामीलाई
हुनह

ँ नै कुँती
१. परमेँवरसग

लाबानसँग बल्लतल्न छु िटएपिछ याकूब परमेँवरसँग कुँती पो खेल्न

पुग्दछन्। चारसय मािनसह को जमातसँगै (उत्पि

३२:६) उनको दाजु

एसाव आउँदैछन् भ े खबर सुन्दा उनको त सातो पुत्लो नै उडेको िथयो।
आफ्नो सवर्ःव नाश हुने दे खेर याकूब िनरीह भएर परमेँवरसँग रोइकराइ

ूाथर्ना गनर् पुग्छन्। आफ्नो खराब आचरणले आफू बाँच्न योग्य नभएको भनेर

ठान्दै परमेँवरको सामु ःवीकाद आफ्नो र पिरवारको बचावको िनिम्त यसरी

िबिन्तभाव गछर्न,् "९ तब याकूबले ूाथर्ना गरे , “हे मेरा िपता अॄाहामका

परमेँवर, र मेरा बाबु इसहाकका परमेँवर, हे परमूभ,ु जसले मलाई ‘ितमी

ितॆै दे शमा ितॆा कुटु म्बह कहाँ जाऊ, र म ितॆो भलाइ गनछु ’ भन्नुभएको
िथयो।

१०

तपाईंले

आफ्नो

दासलाई

दे खाउनुभएको छ त्यसको म कि

जि

क णा

र

िवँवासयोग्यता

ँ िकनभने एउटा लाठो
पिन योग्य छै न।

ँ तर अिहले मेरा दुई वटा दल
माऽ िलएर मैले यसो यदर्न नदी तरे को िथए।

भएका छन्। ११ म िबन्ती गदर्छु, मलाई मेरा दाजु एसावको हातबाट
बचाउनुहोस्, िकनिक

उनीसँग

मलाई

डर

लाग्छ, िक

उनले

आमा,

्
छोराछोरीह समेत हामी जम्मैलाई आबमण गलार्न।
१२ तर तपाईंले

भन्नुभएको छ, ‘साँच्ची नै म ितॆो भलाइ गनछु , र ितॆा सन्तानह

बालुवासरह तुल्याउनेछु, जो गन्न सिकने छै न’" (उत्पि

समुिका

३२:९-१२)। अब

आएर परमेँवरको अनुमह के हो उनले सचमुच पमा बुझ्दछन्। याकूबको

ूाथर्नालाई परमेँवरले कसरी जवाफ िदनुहन्ु छ?
उत्पि

३२:२२-३१ र होशे १२:३,४ पढ्नुहोस्। यस अचम्मको

कथामा हामीले के आध्याित्मक वा आित्मक

ान पाउँछ ? हेनह
र्ु ोस्, "२२ त्यस

रात याकूब उठे , र ितनका दुई पत्नी, दुई कमारी, र एघारै छोराह लाई िलएर

यब्बोक नदी तरे । २३ ितनले ितनीह लाई खोलाको पािर पठाएपिछ, त्यसै गरी

ितनले आफूिसत भएका सबै कुरा पिन पठाए। २४ यसरी याकूबचािहँ एकलै
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छोिड़ए। अिन एक जना व्यिक्त उज्यालो नहोउञ्जेल ितनीिसत कुँती लड़े ।

२५ यी व्यिक्तले याकूबलाई िजत्न नसकेका दे खेर याकूबका कम्मरको खोबो

भाग छोए, र उनीिसत कुँती ल दाल दै याकूबको कम्मरको गेड़ी फुःक्यो।
२६ तब ती व्यिक्तले भने, “उज्यालो हुन लाग्यो। मलाई जान दे ऊ।”

तर

ँ ” २७
याकूबले भने, “मलाई आशीवार्द निदउञ्जेल म तपाईंलाई जान िदन्न।

उनले ितनलाई भने, “ितॆो नाउँ के हो?” ितनले भने, “याकूब।” २८ त्यस

व्यिक्तले भने, “अब उूान्त ितॆो नाउँ याकूब होइन तर इॐाएल हुनछ
े , िकनभने

ँ लड़न्त गर्यौ, अिन िवजयी भयौ।” २९ तब
ितमीले परमेँवर र मािनसह सग
याकूबले उनलाई सोधे, “िबन्ती छ, मलाई भन्नुहोस्, तपाईंको नाउँ के हो?” तर

उनले उ र िदए, “मेरो नाउँ ितमी िकन सोध्छौ?” अिन उनले ितनलाई आशीवार्द

िदए। ३० यसकारण याकूबले त्यस ठाउँको नाउँ पनीएल राखे, िकनिक
“परमेँवरको सम्मुखै परे तापिन मेरो ज्यान बाँच्यो” भनी ितनले भने। ३१

ितनको कम्मरले गदार् ितनी खोच्याई-खोच्याई िहँड़ेर पनीएल नािघसक्दा सूय दय
भयो। ३२ ितनका कम्मरको नसो छोइएको हुनाले आजसम्म इॐाएलीह
कम्मरको नसो खाँदैनन्।" र "२ यहू दाको िव

मा परमूभ ुको एउटा आरोप

छ। अिन याकूबलाई* ितनका चालअनुसार उहाँले दण्ड िदनुहन
े , र ितनका
ु छ
कामअनुसार उहाँले ितनलाई बदला िदनुहन
े । ३ गभर्मा ितनले आफ्नो दाजुको
ु छ

ँ लड़न्त गरे । ४ ितनले
कुकर्ु च्चो पबे, र जवान भएपिछ ितनले परमेँवरसग

ःवगर्दूतिसत लड़न्त गरे , र उनलाई िजते। ितनी रोए र उनीिसत िनगाहको िनिम्त

ँ ितनले बातचीत गरे – ५
िबन्ती गरे । ितनले बेथेलमा उहाँलाई भेटे, र उहाँसग

ँ ।
सवर्शिक्तमान् परमूभ ु परमेँवरसग
ै उहाँको नाउँ ूिस

छ। ६ तर ितमीह

आफ्ना परमेँवरितर फकर्नैपछर्। ूेम र न्याय कायम राख, र िनरन्तर आफ्ना

परमेँवरको ूतीक्षा गर" (होशे १२:२-६)।

आफ्नो पिरवारलाई जोगाउन याकूबले यो बन्दोबःत गछर्न,् "१३
ितनी त्यस रात त्यही ँ वास बसे, र आफूसँग भएको सम्पि बाट ितनले दाजु

एसावको िनिम्त सौगात छु ट्

ाए: १४ अथार्त,् दुई सय बाभी, बीस वटा बोका,

दुई सय भेड़ी, बीस वटा भेड़ा, १५ तीस दुहन
ु ा ऊँट र ितनका बच्चा, चालीस

गाई र दश साँढ़े, बीस गधै नी र दश गधा। १६ यी सबैका लािग ितनले बथान
गरी आफ्ना कमारीह लाई िजम्मा लगाए, र ितनीह लाई भने, “मभन्दा

अिगअिग जाओ, र बथान-बथानका बीचमा केही खाली ठाउँ राख।” १७ ितनले

सबैभन्दा अिगल्लालाई यसो भने, “मेरा दाजु एसावले ितमीलाई भेटेर ‘ितमी

कसको मािनस हो, ितमी कहाँ जान्दै छौ, ितॆो अिगअिग गएका यी बथानह
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् भनेर सोध्नुभयो भने, १८ ितमीले यसो भन्नू: ‘ती त तपाईंका दास
कसका हुन?’

् यी जम्मै मेरा ूभ ु एसावको िनिम्त सौगातको
याकूबका हुन।

पमा पठाएका

् हे नह
हुन।
र्ु ोस्, ितनीचािहँ हाॆा पिछपिछ आउँदैछन्’।” १९ ितनले दोॐो, तेॐो र
बथानका पिछपिछ लाग्ने जम्मैलाई आ ा िदए: “एसावलाई भे दा ितमीह ले

उही िकिसमले भन्नू। िवशेष गरी ितमीह ले यसो भन्नू, २० ‘हे नह
र्ु ोस्, तपाईंका

दास याकूब हाॆा पिछपिछ आउँदैछन्’।” िकनभने ितनले यःतो िवचार गरे ,
“मेरो अिगअिग गएको सौगातले म उनको रीस साम्य गनर् सक्छु होला।
त्यसपिछ म उनको सामु पदार् शायद उनले मलाई महण गनछन्।” २१

यसैकारण ती सौगात ितनीभन्दा अगािड़ गए, र ितनी आफैचािहँ त्यस रात आफ्नै

२२ त्यस रात याकूब उठे , र ितनका दुई पत्नी, दुई

पालमा बसी िबताए।

कमारी, र

एघारै

छोराह लाई

िलएर

यब्बोक

नदी

तरे ।

२३

ितनले

ितनीह लाई खोलाको पािर पठाएपिछ, त्यसै गरी ितनले आफूिसत भएका सबै
कुरा पिन पठाए" (उत्पि

३२:१३-२३)।

एसाबबाट बच्न याकूबले सबै ूयास िमलाएतापिन उनी अत्यन्तै

्
िबचल्लीमा पछर्न।
उनी िकन िबचल्लीमा परे सो बुझ्न सिकन्छ। उनले

आफ्नो

पिरवारलाई

एसावबाट

जोगाउने

व्यवःथा

िमलाइसकेपिछ

उनी

एकान्तमा सायद ूाथर्ना गनर् जान्छन्। तर रातको अन्धकारमा एक जना
अपिरिचत मािनसले उनमािथ आबमण गछर्न ् (उत्पि

३२:२४)। त्यस

पिरिःथितमा ूयोग गिरएको "आबमण" भ े शब्दको िवशेष अथर् छ। त्यसको

अथर्

परमेँवरको

जनाउँछ।

उपिःथितलाई

यशैयाले

गरे को

भिवंयाणीमा

परमेँवरकै सम्मुख येशूले भोग्नुपन क लाई यसरी लेिखएको छ, "ऊ

मािनसह बाट घृिणत िथयो र इन्कार गिरयो, अफसोसमा परे को मािनस र
कंटिसत पिरिचत। ऊ त्योजःतो िथयो, जसलाई दे खेर मािनसह

आफ्ना मुख

फकार्उँछन्। ऊ घृिणत िथयो, र हामीले उसलाई केही मोलको गनेन " (यशैया

५३:३)। दािनएलले पिन परमेँवरको उपिःथितलाई यसरी वयान गरे का छन्,

"४ पिहलो मिहनाको चौबीस िदनमा ठू लो नदी टाइिमसको िकनारमा जसै म

उिभरहे को िथए,ँ ५ मैले मािथ हे र र मेरो अिग कम्मरमा अित राॆो सुनको पेटी

बाँधी सूतीको लुगा लगाएका एक जना मािनसलाई दे ख। ६ ितनको शरीर
पीतमिणजःतै चहिकलो िथयो, ितनको अनुहार िबजुलीझ चम्कन्थ्यो, ितनका
ँ ा
आख

राँकोझ

बिलरहे का

िथए।

ितनका

हात

र

खु ाह

टल्काइएको

काँसोजःतै र ितनको ःवर ठू लो भीड़को ःवरझ िथए" (दािनएल १०:४-६।
यहोशू ले िन परमेँवरको सेनापितलाई भेट्दा त्यही शब्द ूयोग गरे का िथए।
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ु न्ु छ भनेर यहोशूमा यसरी लेिखएको छ,
त्यस सेनापितलाई ूभ ु YHWH य े हुनह

ँ ा उठाएर हे रे, र आफ्नो
"१३ यहोशू यरीहोको निजक हुँदा ितनले आफ्ना आख

सामुन्ने हातमा ना ो तरवार िलएका एक जना मािनस उिभरहे का रहे छन्।
यहोशू उनीकहाँ गएर, “तपाईं हामीपि

ु न्ु छ िक हाॆा शऽु हुनह
ु न्ु छ?” भनेर
हुनह

सोधे। १४ अिन उनले भने, “होइन, तर परमूभ ुको फौजको कप्तान भएर म

यहाँ आएको हुँ।” तब यहोशू ले जिमनमा घोप्टो परे र दण्डवत् गरे , र उनलाई

भने, “मेरा ूभ,ु आफ्नो दासलाई के भन्नुहन्ु छ?” १५ अिन परमूभ ुका फौजका

कप्तानले यहोशू लाई भने, “ितॆा खु ाबाट जु ा फुकाल्, िकनिक ितमी उिभएको

ठाउँ पिवऽ छ।” अिन यहोशू ले त्यसै गरे " (यहोशू ५:१३-१५)। अिन
यहोशू ले के गनुप
र् छर् भनेर उहाँले ितनलाई अर्हाउँछन् (यहोशू ६:२)।

परमेँवर

्
याकूब अब त्यस व्यिक्तसँग कुँताकुँती गछर्न।
त्यसबेला आफू
आफैसँग

लिडरहे को

महसुस

्
गछर्न।

िबहानीपख

त्यस

व्यिक्त

याकूबबाट फुिट्कन खोज्छन्। तब आफू को सँग कुँती खेिलरहे को सो थाहा

पाएर उनलाई पकिड राखेर कबुल गनर् लाउँछन्, "जबसम्म तपाईँले मलाई
आिशष िदनुह ु

तबसम्म म तपाईँलाई जान िद !" (उत्पि

३२:२६)।

परमेँवरलाई बिलयोसँग समातीरहे को र उहाँलाई जान निदएको पिरवेशले यो

बताउँदछ िक ूभ ुबाट क्षमा पाउन उनले ूवल इच्छा गरे को र ूभ ुसँग िठक

सम्बन्ध राख्न चाहे को ूकट गरे को िथयो।

"गलत तिरका उपयोग गरे र जेठो छोरोको अिधकार उनले खोजेको

उनको भूल र पाप हो भ े
परमेँवरका

ूित ाह मािथ

ान उनको अगािड अब ू

भरोसा

राखेनन्,

तर

आफ्नै

हुन्छ। उनले
ूयासले

ती

ूित ाह लाई हात पानर् खोजेका िथए। उनलाई थाहा भएन िक परमेँवरले

आफ्नै समयमा आफ्नै तिरका ारा उहाँको इच्छा पूरा गनुह
र् न
ु ेछ।"-एलेन जी
ाइट, पािशयाकर् एण्ड ूोफेटस्, पृ. १९७,१९८बाट

पान्तिरत।

परमेँवरले उनलाई क्षमा िदनुभयो भ े ूमाण नै उनको नाउँको

पिरवतर्न िथयो। याकूब भ े नाउँले उनको पापलाई याद िदलाउँछ भने उनको

िबजयलाई याद िदलाउन उनलाई नयाँ नाउँ िदइन्छ। "त्यस व्यिक्त वा
ःवगर्दूतले भने, “अब उूान्त ितॆो नाउँ याकूब होइन तर इॐाएल लहुनेछ,

िकनभने ितमीले परमेँवर र मािनसह सँग लड़न्त गर्यौ, अिन िवजयी भयौ"
(उत्पि

३२:२८)।

ँ को कुँता कुँतीमा तपाईँको अनुभव के छ? यसको अथर्
परमेँवरसग

के हो? समय समयमा यःतो खालको अनुभव हामीले िकन गनुपर् छर्?
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२. दुई दाजुभाइको जम्का भेट हुन्छ
पेनीएल

भ े

ठाउँको

अथर्

परमेँवरको

अनुहार

हो

(उत्पि

३२:३०)। त्यहाँ उनको जम्का भेट परमेँवरसँग हुन्छ। अब त्यहाँबाट उनी

आफ्नो दाजुसँग जम्का भेट गनर् अिघ बढ्छन्। दाजुभाइको भेट नभएको २०
वषर् भइसकेको िथयो। अब आफ्नो दाजु ४०० मािनसह को जमात िलएर

आफूकहाँ आइरहे को याकूबले दे ख्छन् (उत्पि

३३:१)। याकूब िचिन्तत

हुन्छन् र आफ्नो दाजुबाट पिरवारलाई जोगाउन उनले बन्दोबःत िमलाएका

िथए।

ँ जम्का भेट भएको अनुभवसग
ँ आफ्नो दाजुसग
ँ
पिनएलमा परमेँवरसग

ँ र जोसुकै
जम्का भेट भएको अनुभवको बीचमा के सम्बन्ध छ? परमेँवरसग

ँ को जम्का भेट हुने मािमलाको आित्मक अथर् के छ?
भएतापिन हाॆा दाजुह सग
हेनह
र्ु ोस्, उत्पि

ँ ा उठाएर हेदार् एसाव र ितनका
३३ "१ याकूबले आफ्ना आख

साथमा चार सय मािनसह

आइरहेका दे खे। ितनले आफ्ना छोराछोरीह लाई

लेआ, राहेल र दुई कमारीह को िजम्मामा िवभक्त गिरिदए। २ ितनले

कमारीह

र ितनका छोराह लाई सबैभन्दा अगािड़, त्यसपिछ लेआ र ितनका

छोराछोरीह , र राहेल र योसेफलाई सबैभन्दा पिछ राखे। ३ ितनीह

सबैका

अिग ितनी आफैचािहँ आफ्ना दाजुको निजक नपुगञ्ु जेल सात चोिट भूइँमा

ँ ालो हाले, र
ँ ै आएर ितनलाई अग
ढोग्दै गए। ४ तर एसाव ितनीकहाँ दौडद
छातीमा टाँसेर ितनलाई म्वाइँ खाए, र ितनीह
यसो हेदार् ती ःऽीह

दुवै खू ब रोए। ५ तब एसावले

ँ
र केटाकेटीह लाई दे खेर भने, “ितमीसग
भएका

् याकूबले भने, “परमेँवरले हजूरको दासलाई अनुमह गरी
ियनीह चािहँ को हुन?”

्
िदनुभएका मेरा बालबच्चा हुन।”
६ तब कमारीह

र ितनका नानीह

आएर एसावलाई ढोग गरे । ७ त्यसपिछ लेआ र ितनका नानीह

निजक

आएर ढोग

गरे । सबभन्दा पिछ योसेफ र राहेल आए, र ितनीह ले पिन ढोग गरे । ८
एसावले याकूबलाई सोधे, “मैले भेटेका यी सबै बथानको मतलब के हो?”
याकूबले जवाफ िदए, “मैले हजूरबाट अनुमह पाउनलाई हो।” ९ तर एसावले

ँ ूशःतै छ। ितॆो जो छ ितमीसग
ँ ै रहोस्।” १० याकूबले भने,
भने, “भाइ, मसग

“होइन, तपाईंको िनगाह ममािथ छ भने कृपा गरी मेरो हातको यो सौगात महण

गनुह
र् ोस्। िकनभने यित ठू लो िनगाह दे खाएर तपाईंले मलाई ःवागत गनुभ
र् यो िक

साँच्ची नै तपाईंको दशर्न पाउँदा मलाई त परमेँवरकै दशर्न पाएझ लाग्यो।
११ अब िबन्ती छ, तपाईंलाई नै भनेर ल्याएको मेरो यो सौगात महण गनुह
र् ोस्,

ँ ूशःतै छ।” यसरी
िकनभने परमेँवरको अनुमह ममािथ भएको हुनाले मसग
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याकूबले िज ी गरे ,र एसावले ती िलए। १२ तब एसावले भने, “अब हामी अिग

बढ़ । म ितमीलाई साथ िदनेछु।” १३ तर याकूबले उनलाई भने, “हजूरलाई

जाहेरै छ िक यी केटाकेटीह

किललै छन्, र दुहन
ु ा बथानह को मलाई िफबी

लाग्छ। ितनीह लाई एकै िदन पिन बेसी धपाए भने सबै मिरजालान्। १४

यसकारण म हजूरलाई िबन्ती गदर्छु, िक तपाईं नै मभन्दा अिग जानुहोस्।
मचािहँ मभन्दा अगािड़ गएका गाईबःतुह

र यी बालबच्चाह को चालअनुसार

हजूरकहाँ सेइरमा नआइपुगञ्ु जेल िबःतार िहँड़ेर आउनेछु।” १५ एसावले भने,

ँ भएका केही मािनसह
“मसग

ितमीिसत छोिड़िदनेछु।” तर याकूबले भने, “यसको

दरकार होला र? हजूरको िनगाह माऽ ममािथ रहोस्।” १६ यसैले एसाव त्यही

िदन सेइरमा फक। १७ तर याकूबचािहँ सुक्कोतितर लागे, र आफ्नो लािग

एउटा डेरा र गाईबःतुलाई छाूाह

बनाए। यसैकारण त्यस ठाउँको नाउँ

सुक्कोत रािखयो। १८ याकूब प न-आरामबाट िहँड़ेर गएपिछ कनानको शकेम

भन्ने एउटा सहरमा कुशलसाथ आइपुग,े र त्यस सहरको अिग आफ्नो पाल

टाँगरे वास गरे । १९ आफूले पाल टाँगक
े ो जग्गा शकेमका बाबु हमोरका

छोराह बाट ितनले एक सय चाँदीका टुबा दाम हालेर िकने। २० त्यहाँ ितनले
एउटा वेदी बनाएर त्यसको नाउँ एल-एलोह-इॐाएल राखे।"

आफ्नो दाजुलाई दे खेपिछ याकूब उनको अगािड सात पल्ट भ ुईँमा

लम्पछार पदर्छन्। आफ्नो दाजुलाई मेरा ूभ ु भनेर धेरै पल्ट सम्बोधन गदर्छन्

(उत्पि

(उत्पि

३३:८,१३,१५) र आफूलाई उनको सेवक भनेर पिहचान िदन्छन्

३२:४,१८,२०)। याकूले सात पल्ट ढोकेको अथर्ले आफ्नो बाबुले

सात पल्ट उनले आिशषह

पाएको याद िदलाउँछ (उत्पि

२७:२७-२९)।

जब उनले आफ्नो दाजुलाई ढोग्छन् बाबुको आिशषलाई उल्टो पािरिदन्छन्।

रा

वा जाितह ले ितमीलाई ढोगुन ् (उत्पि

२७:२९) भ े याकूबलाई िदएको

आिशष अब उनी आफैले दाजुलाई ढोग्न पुग्छन्। आफ्नो दाजुको ऋण च ुक्ता
गन र उनबाट चोरे को आिशष (उत्पि

३३:११) उनैलाई िफतार् िदने चाहना

उनले व्यक्त गरे को आभास् यहाँ पाइन्छ। जब एसाबले आफ्नो भाइलाई भेट्छ

तब भाइले अपेक्षा गरे को अनुसार उनलाई मानर् दगुरेको हुन्दै न तर म्वाईँ खान
र

न पो पुग्छन् (उत्पि

३३:४)। पिछ आफ्नो दाजुको ठू लो सराहना गरे र

भावुक हुँदै यो भावना व्यक्त गछर्न:् "हजुरको अनुहार मैले दे ख्दा त मैले

परमेँवरकै अनुहार दे खेको जःतो महसुस गरे को छु " (उत्पि

३३:१०

पान्तिरत)। यो अत्यन्तै अचािक्ललाग्दो भावना व्यक्त गरे को कारण िथयो:

आफ्नो दाजु एसावले उनलाई क्षमा िदए। िहॄू भाषा ratsah "खुशी भएको"
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(उत्पि

३३:१०

पान्तिरत) भ े शब्दको ईँविरय दशर्न वा िव ानको अथर्

छ। यो हो, परमेँवरलाई महणयोग्य र खुशी पान बिलदान। परमेँवरले क्षमा

िदएको भ े धारणालाई बुझाउन यो शब्द ूयोग गिरएको हुन्छ (लेबी

२२:२७, आमोस ५:२२)।
याकूबले

पिनएलमा परमेँवरको अनुहार दे खेर उहाँबाट पाएको

क्षमाको अनुभवलाई अब दाजुको अनुहार दे खेपिछ उनीबाट क्षमा पाएको

आभार व्यक्त गदार् आफूलाई परमेँवरकै अनुहार सामु खडा भइरहे को आभास्
उनले पाएको बताउँछन्। याकूब अब दोॐो पिनएलमा रहन्छन्। पिहलो

पिनएलले दोॐो पिनएलको िनिम्त उनलाई तयार पारे को िथयो। परमेँवर र
आफ्नो दाजुले याकूबलाई क्षमा िदएका िथए। परमेँवरको अनुमहको अथर् के
रहे छ भ े आत्म ान पिहलाभन्दा अिहले अझ बिढ उनले बुझेको हुनपु छर्।

परमेँवरले बाहेक अ ह ले तपाईँलाई क्षमा िदँदा अनुमहको अथर् के

रहेछ भनेर तपाईँले कसरी िसक्नुभएको छ?
३. िदनालाई अपमान
याकूब

आफ्नो दाजुसँग

पुनिमर्लन

भइसकेपिछ अब

सुरिक्षत

र

शान्तसँग कनान दे शमा घरबार जोडेर आफ्नो बाँिक जीवन िबताउन चाहे का
िथए। सुरिक्षत भ े िहॄू भाषामा shalem शालेम हो (उत्पि

३३:१८)। त्यो

शब्द शालोम shalom बाट आएको हो जसको अथर् "शािन्त।" याकूबको
जीवनको बाँिक याऽामा उनी शान्त र सुरिक्षत रहन चाहे का िथए।

(याकूब आफ्नो बाबुको घरमा त फकर्न्छन्, सायद आफ्नो बाबुको

ृ
जायजेठा सम्हाल्न र पैतक
सम्पि को उपभोग एसाबले नै गरे का िथए र

त्यसमा याकूबले हःतक्षेप गनर् नचाहे को पिन हुनसक्छ- अनुवादक)। आफ्नो

ृ सम्पि को लोभ नगिर कनान दे शमै रहन त्यहाँका बािसन्दाह सँग जिमन
पैतक

िकन्छन् (उत्पि

३३:१९)। त्यस जिमनमा सवर्ूथम् उनले परमेँवरको

् उनी परमेँवरमािथ कितको भर परे को िथयो भ े
िनिम्त बेदी ःथापना गछर्न।
महसुस गरे र नै उनले बेदी बनाएका िथए। जब त्यहाँ अग्नी बिल चढाइन्थ्यो

तब त्यसबेला परमेँवरूितको िन ा छ भनेर दे खाउन उहाँको उपासना

गिरन्थ्यो।

मूितर् पूजा गन र सृि कतार् परमेँवरको उपासना नगन मािनसह को

समाजमा याकूब-इॐाएलले आफ्नो अिःतत्व ःथापना गरे का िथए। तर, त्यो

सहज िथएन। उनको बुबा इसहाकले अिबमेकको दे शमा (उत्पि
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२६:१-३३)

बःदा धेरै कचकचह को सामना गनुप
र् रे को िथयो। अब, याकूबले पिन
कनानीह सँग रहन ूयास गदार् उनले समःयाह को सामना गनुप
र् रे को िथयो।
उत्पि

ँ शािन्त, खुशी र मेलिमलाप
३४ पढ्नुहोस्। याकूब सबैसग

गरे र बःन चाहेका िथए। तर त्यहाँ के भयो जसले गदार् याकूबको शान्त रहन
चाहने योजनामा गडबढ भयो? हेनह
र्ु ोस्, "१ याकूबबाट लेआले जन्माएकी छोरी

ँ भेट गनर् गइन्। २ त्यस ठाउँका रजौटा िहव्वी
दीना त्यस ठाउँका ःऽीह सग

हमोरका छोरा शकेमले ितनलाई दे खे, र लगेर ितनीिसत सहवास गरे र ितनको

अपमान गरे । ३ उनको मन याकूबकी छोरी दीनातफर् बःयो। उनले ती

कन्यािसत ूेम गरे र मीठा-मीठा कुरा गरे । ४ तब शकेमले आफ्ना बाबु

हमोरलाई यसो भने, “मेरी पत्नी तुल्याउनलाई त्यो कन्या मलाई ल्याइिदनुहोस्।”

५ शकेमले आफ्नी छोरी दीनालाई िबगारे को कुरा याकूबले सुन।
े तर ितनका

छोराह

ँ गएका हुनाले ितनीह
चरनमा गाईबःतुसग

नफकर्ु ञ्जेल ितनी चूपै

लािगबसे। ६ तब शकेमका बाबु हमोरचािहँ कुरा गनर् याकूबकहाँ आए। ७
भएका घटनाह

िवचिलत र बु

सुनरे याकूबका छोराह

चरनबाट आएका िथए। ितनीह

भए, िकनभने याकूबकी छोरीलाई िबगारे र शकेमले इॐाएलको

बेइज्जत गिरिदएका िथए। यःतो काम गनुर् उिचत िथएन। ८ तर हमोरले

ँ यसो भनेर कुरा गरे , “मेरो छोरो शकेमको मन तपाईंकी छोरीतफर्
ितनीह सग

ँ िववाह गनर् िदनुहोस्। ९
आसक्त भएको छ। कृपा गरी त्यसलाई दीनासग
तपाईंह

ँ िबहाबारी गनुह
हामीसग
र् ोस्। तपाईंका छोरीह

हामीलाई िदनुहोस्, र

ँ ै बःनुहोस्, र यो ठाउँ
िलनुहोस्। १० तपाईंह हामीसग
तपाईंह का िनिम्त खुला रहनेछ। यही ँ बसोबास गनुह
र् ोस्, व्यापार गनुह
र् ोस् र

हाॆा छोरीह

सम्पि

तपाईंह

जो नुहोस्।” ११ शकेमले पिन ती कन्याका बाबु र दाजुभाइह लाई

भने, “ममािथ तपाईंह को िनगाह रहोस्। तपाईंह

ँ जे भन्नुहन्ु छ म
मसग

िदनेछु। १२ दाइजो र िववाहको उपहार जि सुकै भन्नुहन्ु छ माग्नुहोस्, र

ँ मलाई िववाह गनर्
तपाईंह ले भन्नुभएबमोिजम म िदनेछु। केवल त्यो कन्यासग

िदनुहोस्।” १३ शकेमले ितनीह की बिहनी दीनालाई िबगारे का हुनाले याकूबका
ँ कपट राखेर जवाफ िदए। १४ ितनीह ले
छोराह ले शकेम र हमोरसग

उनीह लाई भने, “खतना नभएकोलाई हाॆी बिहनी िदने काम हामीबाट हुनै

सक्दै न। िकनभने त्यसो गर्य भने हाॆो बेइज्जत हुन्छ। १५ यही शतर्मा माऽ
हामी तपाईंले भन्नुभएको कुरा मान्नेछ , िक तपाईंह

पिन हामीजःतै हुनहु ोस्,

अथार्त ् ूत्येक पु षको खतना गिरओस्। तब माऽ हामी हाॆा चेलीह

तपाईंह लाई िदनेछ , १६ र हामी तपाईंह का चेलीह
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िलनेछ , र हामी

ँ ै एउटै जाित भएर बसोबास गनछ । १७ तर हाॆो कुरा सुनरे पिन
तपाईंह सग

तपाईंह ले खतना गनर् मान्नुहन्ु न भनेता हाॆी छोरी िलएर हामी यहाँबाट

गइहाल्नेछ ।” १८ हमोर र उनका छोरा शकेमलाई ितनीह को कुरा मन

पर्यो। १९ ती युवकले यो काम गनुर् कित पिन िढलाएनन्, िकनभने याकूबकी

छोरीिसत उनी मोिहत भएका िथए। उनी आफ्ना बाबुको घरानाका सबैभन्दा

बढ़ी आदरणीय िथए। २० यसकारण हमोर र उनका छोरा शकेम सहरको मूल
ढोकामा आएर सहरवासीह
छन्। ितनीह

सबैलाई यसो भने, २१ “यी मािनसह

शािन्तिूय

यस दे शमा बसेर व्यापार ग न्। ितनीह का िनिम्त जिमन पिन

ूशःतै छ। २२ हाॆा र ितनीह का बीचमा िबहाबारी पिन चलोस्। ितनीह

हामीिसत बसोबास गरे र एउटै जाित बन्न यही शतर्मा मन्जूर गछर्न ् िक

ितनीह को खतना भएझ हामीह को हरे क पु षको खतना हुनपु छर्। २३ के
ितनीह का गाईबःतु र धन-सम्पि

र सबै वःतुह

हामी ितनीह को कुरा मन्जूर गर , र ितनीह

हाॆै हुनछ
े ै नन् र? केवल

हामीिसत बःनेछन्।” २४ सहरको

मूल ढोकाबाट िनःकने सबैले हमोर र उनका छोरा शकेमको कुरा माने, र ती
सबैको खतना भयो। २५ तेॐो िदन जब उनीह
तब याकूबका दुई छोरा, दीनाका दाजुह

तरवार िलएर गुप्त

सा॑ै पीिडत अवःथामा िथए,

िशिमयोन र लेवी आफ्नो-आफ्नो

पले सहरमा पसे, र सबै पु षह लाई मारे । २६

ितनीह ले हमोर र उनका छोरा शकेमलाई पिन तरवारले काटे र मारे , र

शकेमको घरबाट दीनालाई िलएर गए। २७ अिन याकूबका छोराह ले

ितनीह की बिहनीलाई उनीह ले िबगािरिदएका हुनाले ती मािरएकाह कहाँ
आएर त्यस सहरलाई लुटे। २८ ितनीह ले उनीह का बगाल र बथानह ,

गधाह , र त्यस सहरमा र खेतमा भएका सबै कुरा पिन लगे। २९ उनीह का

सबै धन-सम्पि , सबै बालबच्चा, र उनीह का पत्नीह

कैद गरे र घरमा जे-

जित िथए ती सबै ितनीह ले लुटे। ३० तब याकूबले िशिमयोन र लेवीलाई
भने, “कनानी र पिरज्जीह को यस दे शका बािसन्दाह मा ितमीह ले मलाई

अिूय तुल्याएर स ंटमा पािरिदएका छौ। मेरा मािनसह
उनीह

सबै भेला भएर मेरो िव

थोरै छन्। यिद

मा हमला गरे भने मलाई र मेरो घरका

सबैलाई खतम पानछन्।” ३१ तर ितनीह ले उ र िदए, “के त्यसले हाॆी

बिहनीलाई वेँयाजःतै तुल्याउनु हुन्छ त?”

यस कथामा सामेल भएका पाऽह ले नीच र तुच्छ काम गरे का

िथए। अनैितक, छलकपट ःवभावह

ती पाऽह ले दे खाएका िथए। त्यहाँका

ठू लाबडाका छोरा शकेमले िदनालाई कामुकको बाःनामा परे र आफूसँगै
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सुताउँछन्। िदनालाई प्यार गरे को छु भनेर दे खाउँदै उनीूित गरे को अन्यायको

सोध भनार् ितनर् र उनलाई आफ्नै ौीमती बनाउन उनी जे गनर् पिन तयार
हुन्छन्। िदनाका दाजुह को चालबाजी थाहा नपाएको शेकेमले ितनीह लाई
िरझाउन र ितनीह सँग करार ःथापना गनर् शेकेमको साथै सबै पु षह
गनर् राजी हुन्छन्।
आ ाह

खतना

तर िसमयोन र लेबीले आफूह लाई धमर्को रक्षा गन र परमेँवरका
चोखो राख्ने भनेर आफूह लाई क र धमार्त्माह को

पमा ूःतुत

् कनानीह सँगको िबवाहबारी चल्न नहुने (लेबी १९:२९) भ े कुरामा
गछर्न।
अिडग हुँदै ितनीह

धमर् र नैितकताको नाउँमा ःथानीय बािसन्दाह सँग

छलकपट र झुटो व्यवहार गछर्न ् (उत्पि

गरे र ितनीह को सहरै लुट्दछन् (उत्पि

३४:१३) र सबै पु षह को हत्या

३४:२५-२७)। आफ्नो बिहनीलाई

बेइज्जत गरे कोले त्यसको बदला िलन िठकै िथयो भनेर दाजुह ले ठानेका िथए

तर एक जनाको गल्तीले सबै मािनसह लाई मुछ्ने

िनन्दनीयमाऽ िथएन, त्यसले गदार् धेरै समःयाह
छोरीलाई

ितनीह को कायर्

िनम्त्याएका िथए।

तर, याकूब सबैसँग शान्तसँग रहन चाहे का िथए। जब आफ्नी
जबरजःती

करणी

गरे को

खबर

उनले

सुने

तब

ःथानीय

बािसन्दाह सँग िमलेर बःन त्यस मािमलामा उनी च ुपचापै रहे (उत्पि

३४:५)। तर उनको छोराह ले जे गरे

त्यो थाहा पाएपिछ उनले खुलेर नै

िशिमयोन र लेवीलाई गाली गछर्न:् "“कनानी र पिरज्जीह को यस दे शका

बािसन्दाह मा ितमीह ले मलाई अिूय तुल्याएर स ंटमा पािरिदएका छौ।

मेरा मािनसह

थोरै छन्। यिद उनीह

सबै भेला भएर मेरो िव

गरे भने मलाई र मेरो घरका सबैलाई खतम पानछन्" (उत्पि

मा हमला

३४:३०)।

कितपय बाइबलका पाऽह मा चालबाजी, धोखा, छलकपट, ठगी,

एकले अक लाई फसाउने, झुक्याउने, ःवाथर्पना जःता नकारात्मक चिरऽह

भएको हामी पाउँछ । फेिर त्यसै समय बाइबलकै कितपय पाऽह ले दया,

शदासयता, अनुमह, दया, उदारता, माया

जःता सकारात्मक गुणह

पिन

दे खाएका िथए। ती सबैले मानव ःवभाव कःतो रहेछ भनेर हाॆो सामु
नलुकाइकन खुलासा गरे को छ। मानव ःवभाव वा चिरऽलाई बाइबलले खुलेरै
दे खाएकोले त्यसबाट हामी के िसक्न सक्छ ?
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४. मूितर्पूजाको ूभ ुत्व
उत्पि

३४:३०-३५:१-१५ पढ्नुहोस्। सनातन, सृि कतार्, परमूभ ु

सत्य परमेँवरको सही पमा आराधना गनुर् भनेको केहो
िववरणबाट हामीले कःतो पाठह

भनेर यहाँ िदएको

िसक्न सक्छ ? हेनह
र्ु ोस्, "३० तब याकूबले

िशिमयोन र लेवीलाई भने, “कनानी र पिरज्जीह को यस दे शका बािसन्दाह मा
ितमीह ले मलाई अिूय तुल्याएर स ंटमा पािरिदएका छौ। मेरा मािनसह

थोरै छन्। यिद उनीह

सबै भेला भएर मेरो िव

मा हमला गरे भने मलाई र

मेरो घरका सबैलाई खतम पानछन्।” ३१ तर ितनीह ले उ र िदए, “के

त्यसले हाॆी बिहनीलाई वेँयाजःतै तुल्याउनु हुन्छ त?” र "१ त्यसपिछ
परमेँवरले याकूबलाई भन्नुभयो, “उठे र बेथेलमा जाऊ, र त्यही ँ बसोबास गर,् र
ितॆो दाजु एसावबाट ितमी भाग्दाखेिर ितमीकहाँ दे खा पन परमेँवरको िनिम्त
त्यहाँ एउटा वेदी बनाऊ।” २ यसकारण याकूबले आफ्नो घराना र आफूिसत

ँ भएका िवदे शी दे वताह
भएका सबैलाई भने, “ितमीह सग
आफू-आफूलाई शु

पारे र लुगाह

िमल्काइदे ओ र

फेर। ३ तब हामी बेथेलमा जाऔ ं, र मेरो

दु:खको िदनमा मेरो पुकारा सुन्नुहन
ु े र म जहाँ गए तापिन मिसत हुनहु न
ु े

परमेँवरको िनिम्त त्यहाँ एउटा वेदी म बनाउनेछु।” ४ यसकारण ितनीह ले
आफू-आफूिसत भएका िवदे शी दे वताह

र आफ्ना कानमा भएका कुण्डलह

याकूबलाई िदए र याकूबले शकेमको निजकै भएको फलाँटको

गािड़िदए। ५ जब ितनीह ले आफ्नो याऽा सु

खमुिन ती

गरे तब परमेँवरको ऽास

विरपिरका सहरह मा फैिलयो, र कसैले पिन ितनीह लाई खेदेन। ६ याकूब र
ँ भएका सबै जना कनान दे शमा भएको लूज सहरमा, अथार्त ् बेथल
ितनीसग
े मा

आइपुग।
े ७ त्यहाँ ितनले एउटा वेदी बनाए। त्यस ठाउँको नाउँ ितनले एलबेथेल राखे, िकनभने ितनका दाजुबाट भागेर जाँदा परमेँवरले आफैलाई त्यहाँ

ितनीकहाँ ूकट गनुभ
र् एको िथयो। ८ त्यहाँ िरबेकाकी धाई दबोरा मरी, र
त्यसलाई बेथेलनेरको फलाँटको

खमुिन ितनीह ले गाड़े । त्यसैले त्यस ठाउँको

नाउँ अल्लोन-बकुत राखे। ९ याकूब प न-आरामबाट आएपिछ परमेँवर फेिर

ितनीकहाँ दे खा परे र ितनलाई आिशष् िदनुभयो। १० परमेँवरले ितनलाई

भन्नुभयो, “ितॆो नाउँ त याकूब हो, तर अबदे िख उूान्त ितमीलाई याकूब
भिननेछैन, ितॆो नाउँ इॐाएल हुनछ
े ।” यसैले ितनको नाउँ इॐाएल भयो।

११

परमेँवरले ितनलाई भन्नुभयो, “म सवर्शिक्तमान् परमेँवर हुँ। फल्दै -फुल्दै जा, र
सं ख्यामा तेरो वृि

हुनछ
े न्, र

राजाह

होस्। एउटा जाित र जाितह को समूह ितमीबाट उत्पन्न
पिन

ितमीबाट

उत्पन्न
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हुनछ
े न्।

१२

अॄाहाम

र

इसहाकलाई मैले िदएको दे श म ितमीलाई िदनेछु, र म त्यो दे श ितमीपिछ हुने
ँ कुरा गनुभ
ितॆा सन्तानलाई िदनेछु।” १३ तब ितनीसग
र् एको ठाउँबाट परमेँवर

ँ कुरा गनुभ
उिक्लहाल्नुभयो। १४ परमेँवर ितनीसग
र् एको ठाउँमा याकूबले

ढु ाको एउटा खामो खड़ा गरे । अिन ितनले त्यसमा अघर्-बिल चढ़ाएर तेल

ँ कुरा गनुभ
खन्याए। १५ परमेँवरले ितनीसग
र् एको त्यस ठाउँको नाउँ याकूबले
बेथेल राखे" (उत्पि

३५:१-१५)।

कनानीह सँग शान्तसँग रहन चाहने याकूबले आफ्ना दुई छोराह को

चितर्कला दे खेर उनी धेरै दु:िखत भएका िथए र ितनीह लाई आफ्नो दुखेसो

पिन पोखाउँदै झपारे का िथए। त्यसको लग ैपिछ परमेँवरले याकूबलाई
ु न्ु छ। त्यहाँ परमेँवरले याकूबसँग
शेकेम छोडे र बेथेलेमा फिकर्न अर्हाउँनह

गनुभ
र् एको करारको पुननिवकरण गनर् उहाँ चाहनुभएको िथयो। बेथेलमा गएर

परमेँवरको िनिम्त बेदी बनाऊ भनेर पिन उहाँले याकूबलाई अर्हाउनुहन्ु छ।

अब याकूब शेकेम छोड्ने सुरसार कःछन्। तर, सबभन्दा पिहले

उनले आफ्ना पिरवारका सदःयह लाई ितनीह ले कनानीह का दे वी र

दे वताह का मूितर्ह

फ्याँक भनेर अर्हाउँछन्। ती मूितर्ह

शेकेम सहर लुट्दा

जम्मा गरे का िथए र राहे लले पिन चोरका आफ्ना घरका दे वीदे वताह

(उत्पि

३१:१९,३२) पिन िथए। परमेँवरसँगको करारको िनणार्यक पुननिवकरण

गनुभ
र् न्दा पिहले आफ्नो घरमा भएका दे वीदे वताह

हटाउनु ज री िथयो।

परमेँवरसँगको

उनका

याकूबको

कामदारह ले

जीवन

िहँडाइमा

ती

परमेँवरूित

उनी

एक्लै

दे वीदे वताह लाई

समिपर्त

िथए।

पूजा

जीवन

गिररहे का

िथयो।

पिरवार

िथए

र

होलान्।

सायद

घरका
अब

कनानीह को ूभावबाट टाढा हुन याकूबले आफ्नो िशिवरमा र मािनसह का
दयमा भएका दे वीदे वताह

हटाउन आवँयक भएको ठानेका िथए।

पँचातापको ूिबयामा मािनस केवल एक ठाउँबाट अक अनुकुल

भएको ठाउँमा सनमाऽ समावेश हुनपु छर् भ े छै न न त एउटा चचर्बाट अक

चचर्मा। सबभन्दा मह वपूणर् कुरो भनेको परमेँवरको अनुमहले हाॆा
भएका मूितर्ह

हटाउन ज री भएको ठा ुपदर्छ। हामी जहाँ गएतापिन वा

जहाँ रहे ता पिन जे कुरालाई पिन हामीले मूितर् बनाएर हाॆो

सक्छ ।

दयमा

दयमा सजाउन

जब याकूबले परमेँवरको आ ा सुन्छन् र उहाँको आदे श अनुसार

सनर् अिघ बढ्छन् तब त्यहाँका बािसन्दाह लाई उहाँले हःतक्षेप गनुह
र् न्ु छ र
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ितनीह मािथ उहाँको भय वा ौ ाले (उत्पि

३५:५) असर पादर्छन्। सायद

त्यही कारणले ितनीह ले उनलाई आबमण गनर् सुर गदनन्।
अब, आफूसँग भएका सबै मािनसह सँग (उत्पि

३५:६) एक भएर

परमेँवरको उपासना गनर् याकूब तयार हुन्छन्। त्यसले पािरवािरक एकताको

पुनःथार्िपत भएको पिन आभास् िदन्छ। ितनीह

लुज सहर अथार्त ् बेथेलमा

पुग्छन्। त्यहाँ ितनीह ले परमेँवरको आराधना गछर्न ् र त्यस ठाउँलाई एल

बेथल El Bethel भनेर नाउँ िदन्छन्। परमेँवरले बेथेलमा याकूबको ःवप्न

दशर्नमा ःवगर् र पृथ्वी जोड्नुभएको िथयो। अब फेिर त्यस आराधनाले केही

समयसम्म परमेँवरसँग

िथयो।

तोिडएको सम्बन्ध फेिर गाँिसन पुगेको दे खाएको

यहाँ ठाउँको भन्दा बेथेलको परमेँवरलाई जोड िदएको पाइन्छ। यहाँ

फेिर परमेँवर व्यिक्तगत पमा दे खा पनुह
र् न्ु छ र याकूबलाई "इॐाएल" (उत्पि

३५:१०) भनेर नाउँको याद िदलाउनुहन्ु छ। त्यसबेला उहाँले ितनलाई

आिशषको दोब्बर ूित ा िदएको दे खाउँछ। पिहलो ूित ामा उनी फलदायी

हुने वा उनको धेरै सन्तान हुने जसको सन्तानबाट मसीहको जन्म हुने र धे रै
रा ह

जिन्मने (उत्पि

३५:११) िथयो भने; र दोॐोमा उनलाई ूित ा

गिरएको दे श परमेँवरले िदने।

थाहै नपाइकन हाॆा

त्यसलाई हामीले कसरी सम्हाल्ने?

ू ा कसरी पःन सक्छ र
दयह मा मूितर्पज

५. राहेलको मृत्यु

वाःतिवक पमा भ प
ु दार् याकूबको पिरवार आदशर्, उदाहरणीय भ

सिकन्दै न तर िविमएको पिरवार भ

सक्छ । याकूबले आफ्नै पिरवारवाट धेरै

दु:ख र पीडाह को सामना गनुप
र् रे को िथयो। ितनीह मा धेरै िथए। उत्पि

३५:१६-२९मा पिन उनले भोग्नु परे को एउटा पीडा ूःतुत गरे को छ।
हेनह
र्ु ोस्, "१६ ितनीह

फेिर बेथेलबाट िहँड़ेर एूात पुग्न अझ केही बाँकी छँदै

राहेललाई सुत्केरी बेथा लाग्यो, र ितनलाई ज्यादै पीडा भयो। १७ ितनलाई

ँ े नीले ितनलाई भनी, “नडराउनुहोस्, िकनिक तपाईंको अक
अितशय पीडा हुँदा सुड़

एउटा छोरो हुनछ
े ।” १८ ितनको ूाण जाने बेलामा (िकनभने ितनी मनर् लािगन्)
ितनले त्यस बालकको नाउँ बेन-ओनी रािखन्। तर त्यसका बाबुले बालकको

नाउँ बेन्यामीन राखे। १९ यसरी राहेल मिरन्, र एूात, अथार्त ् बेथलेहेम जाने

बाटोमा ितनीह ले ितनलाई गाड़े । २० याकूबले ितनको िचहानमािथ एउटा
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खामो खड़ा गरे । यो राहेलका िचहानको खामो हो, जो अिहलेसम्म पिन छँदैछ।

२१ इॐाएल अिग बढ़े , र ितनले िमग्दल-एदे रबाट पािरपि
२२ इॐाएल त्यस दे शमा रहँदा

आफ्नो पाल टाँग।
े

ँ सुते, र
बेन ितनकी िभिऽनी िबल्हासग

इॐाएलले यो कुरा सुन।
े २३ याकूबका बा॑जना छोराह

िथए: लेआतफर्का

बेन, त्यसपिछ िशिमयोन, लेवी, यहू दा, इःसाखार र जबूलून।

छोराह : जेठा

२४ राहेलतफर्का छोराह : योसेफ र बेन्यामीन। २५ राहेलकी कमारी

िबल्हातफर्का छोराह : दान र नप्ताली। २६ लेआकी कमारी िजल्पातफर्का
छोराह : गाद र आशेर। प न-आराममा जन्मेका याकूबका छोराह

यी नै

् २७ याकूब ितनका बाबु इसहाककहाँ मॆे, अथार्त ् िकयर्त-अबार्मा आए (जो
हुन।

हेॄोन हो), जहाँ अॄाहाम र इसहाकले बसोबास गरे का िथए। २८ इसहाकको

जम्मा उमेर एक सय असी वषर् भएको िथयो। २९ तब इसहाकको मृत्यु भयो।

ितनी वृ

ँ िमल्न गए। अिन
र पूरा िदन पुगक
े ा भई आफ्ना िपता-पुखार्ह सग

ितनका छोरा एसाव र याकूबले ितनलाई गाड़े ।"

बेथेल छोडे र याकूब ूित ा गिरएको भूिममा अिन्तम पटक याऽा

् त्यस याऽामा उनले तीन घट्नाह
गछर्न।

उनले सामना गनुर् परे को िथयो:

याकूबको सबभन्दा कान्छो छोरोको जन्म सुत्केरी व्यथाले मनर् लागेकी

राहे लबाट भएको, राहे लको मृत्यु र आफ्नो जेठो छोरो

बन जो लेआबाट

जन्मेका िथयो, याकूबको आफ्नै ल्याइटे सँग सुत्न पुग्यो। यःतो खराब,

अनैितक, ॅ , दुराचारी काम

बनले िकन गर्यो भनेर यस अं शले भन्दै न, तर

याकूबको अिन्तम छोरोको जन्मलाई उसले अशु

यादलाई हे प्न खोजेको आभास् हामीले पाउँछ , तर

पानर् चाहे को र राहे लको
ाक्कै ती नै हुन भनेर

सक्दै न । याकूबको सबभन्दा कान्छो छोरोको जन्म बेथलहे मसँग

हामी भ

गाँिसएको िथयो (उत्पि

३५:१९। यो भूिम ूित ा गिरएको भूिमिभऽै छ। यो

जन्मले इॐाएलको भिवंयको बारे मा परमेँवरले गनुभ
र् एको ूित ाको पिहलो
चरण पूरा भएको दे खाउँछ। सुडेनीले राहे ललाई सम्बोधन गरे को वाक्य

अथर्पूणर् मा ु पछर्। उनले भिवंयवाणी गरे र नै परमेँवरले अॄाहमलाई

िदनुभएको आँवासनका शब्दह लाई दोहोर्याकी िथइन्, "नडराउ" (उत्पि
३५:१७, उत्पि

१५:१)।

आफू मनुभ
र् न्दा अिघ राहे लले आफ्नो छोरोको नाउँ बेन-ओनी Ben‐

Oni राखेकी िथइन्। त्यसको अथर् मेरो शोकको पुऽ" हो। उनी अत्यन्तै ूसब

बेदनाले म

भएर त्यो छोरो पाएकी िथइन्। तर, याकूले उसको नाउँ

बेन्जािमन राखे जसको अथर् हो "दािहने हातको छोरो।" सायद, ूित ा
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गिरएको दे श उनको दिक्षणतफर् भएकोले परमेँवरले ूित ा गनुभ
र् एको अनुसार

त्यस ठाउँमा पुग्ने र बसोबास गन आशाले उत्सािहत भएर आफ्नो कान्छो

छोरोको नाउँ पिरवतर्न गरे को हुनसक्छ।

फेिर त्यही समयमा याकूबको जेठो छोरो आफ्नो बुबाको िभऽीिन

िबलाह र राहे लकी नोकनीर्सँग करणी गछर्न ् (उत्पि

३५:२५, उत्पि

३०:३)। यःतो अपमानजनक, िनन्दनीय, ॅ , अनैितक र कल
काम

लगाउने

बनले िकन गर्यो सो हामीलाई थाहा छै न। तर, यसले मानव ःवभाव

कितको पापी र खिःकएको रहे छ भनेर अक

उदाहरण हाॆो सामु ूःतुत

गिरएको पाउँछ , त्यो पिन आफ्नै धमार्त्मा वा परमेँवरको भय मा े र

उहाँमािथ ौ ा राख्ने बाबुको अगािड।

यो आफ्नो छोरोको भयानक र ॅ

सुनाउँछन् तर उनी च ुपचाप रहन्छन् (उत्पि

कामको बारे मा याकूबलाई

३५:२२)। यो हाॆो िनिम्त

अचम्मै छ। तर, आफूले िनयन्ऽण गनर् नसकेका पापह लाई परमेँवरले

सम्हाल्नुहन
ु ेछ र उनका विरपिरका पिरवारह

खराब, दु

र पापी भएतापिन

परमेँवरले आफ्नो वचन उहाँकै समयमा पूरा गनुह
र् न
ु ेछ भनेर उहाँमािथ नै पूणर्

भरोसा राखेको कारणले आफ्नो छोरोलाई केही नगरे को हुनसक्छ।
याकूबका

१२

छोराह को

नाउँ

उल्लेख

गिरँदा

परमेँवरमािथको िवँवासमािथ िबचिलत नभएको दे खाउँछ। ितनीह

याकूब

भिवंयका

इॐाएका पुःताह का पूखार् हुनेछन् भ े कुरामा उनी ढु क्क भएका िथए।
याकूबका ूायजसो छोराह

वा भिवंयका पुःताह

त्यःतो दयालु, िश ,

उदारणीय योग्य त िथएनन्। य िप, ती समःयाह को बाबजुद पिन, चाहे
जितसुकै िविमएको पिरवा नै िकन नहुन ् जःतै

सुतेर हाकहाकी

दु

र अनैितक

बनले आफ्नै सानी आमासँग

काम गरे को

िथयो,

परमेँवरले आफ्नो लआय पूरा गनुह
र् न
ु ेछ भ े कुरालाई पुि

यही

गदर्छ।

पिरवारबाट

मािनसले जितसुकै गल्ती गरे तापिन, जितसुकै परमेँवरको िविोह गरे र

चलेतापिन, जितसुकै पापको पोखरीमा पौडी खेल्न मन पराएतापिन आिखरमा
आएर परमेँवरले आफ्ना लआयह

पूरा गिरनै छाड्नुहन्ु छ। तर, परमेँवरको

लआयमा मािनसह ले सहयोग िदए कःतो हुन्थ्यो होला, उहाँका आ ाह

पालन

गरे कःतो असल हुन्थ्यो होला? परमेँवरको इच्छा पूरा गनर् कितपय मानव

दु:ख, क , तनाव आिदह बाट राहत पाउँदै सिजलो जीवन हुने िथयो होला,
होइन र?
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उपसं हार:

थप जानकारी: एलेन जी

ाइट ारा िलिखत, पािशयाकर् एण्ड ूोफेटसको, पृ.

१९५-२०३को "द नाइट अभ रे िःल ।"

"अत्यन्तै पीडा र मािनिसक क मा परे का याकूबले रातमा अपिरिचत

व्यिक्तसँग अचानक कुःती खेल्नु पुगेको िथयो। येशू भी को दोॐो आगमन

पिहले

परमेँवरका

जनह ले

दु:खक सँग कुःती

पिन

खेल्नुपन

हुन्छ।

याकूबले झेल्नुपरे को त्यो दु:ख परमेँवरका जनह ले पिन सामना गनुप
र् न

समयलाई दे खाएको हो।...सै तान वा खराब तत्वह सँग परमेँवरका जनह ले

गनुप
र् न अिन्तम सामनाको अनुभव याकूबको अनुभवले िचऽण गरे को छ।
ितनीह को

िवँवास,

ितनीह को

लगनशीलता

र

ढता,

र

परमेँवरले

जाँच्नुहन
ु े छ।

ितनीह को

ितनीह लाई उ ार गन शिक्त उहाँमा छ भ े कुरामा अिडग हुँदै उहाँमािथ

भरोसा

कितको

रािखरहे कोछ

मािमला बेकारको छ र ितनीह

भनेर

परमेँवरले

खतम भएको छ भनेर सै तानले ितनीह को

िदमागलाई तसार्उन ूयास गनछ। ितनीह को पाप यित ठू लो छ िक

परमेँवरले ितनीहरालाई क्षमा िदने कुनै आधार छै न भनेर पिन सै तानले

ितनीह लाई िनराश पानर् कोिसस गनछ। जब आफ्ना जीवनलाई िनयाल्दा
ितनीह ले कःता कःता महान् गल्तीह

हुनेछन् र परमेँवरको सामु आफूह
बादलमा ितनीह

गरे भ े कुरामा ितनीह

िबचिल्लत

अयोग्य भएको आभास् पाएर िनराशाको

हराउन खोज्नेछन्। तर, ितनीह ले परमेँवरको महान् दया

र सदाशयतालाई सिम्झनेछन्, आफूह ले िभऽी

दयदे िख इमान्दारी भएर

पँचाताप गरे को पिन ितनीह ले याद गनछन्, अिन िनसहाय, िनराशमा परे का

र पँचाताप गरे का पापीह लाई येशू भी

ारा परमेँवरले क्षमा िदने िदने

बाचालाई उहाँको सामु रोइकराइ सम्झाउनेछन्। ितनीह को ूाथर्नाको जवाफ
ितनीह ले तुरन्तै पाएन भन्दै मा ितनीह को िवँवास असफल हुँदैन। ितनीह

परमेँवरको बलमा झुिण्डरहे को हुन्छ, जसरी याकूबले ःवगर्दूतलाई पकिड

राखेका िथए। याकूबको िबिन्त ितनीह को पिन हुनेछ, "जबसम्म तपाईँले
मलाई आिशष िदनुहन्ु छ तबसम्म म तपाईँलाई जान िद ।'....

"पापमा परे र ग ारी गनह लाई परमेँवरले झ्वा ै फ्याँक्नुह ु

आँवासन याकूबको इितहास साक्षीको

भ े

पमा खडा छ। तर, सही वा

दयदे िख पँचाताप गरे र उहाँकहाँ फिकर्योस् भ े उहाँको अपेक्षा छ। आफ्नै

बलबाट र जबरजःती फाइदा िलनुको स ा आत्मसमपर्ण गिर परमेँवरमािथ
पूरा भरोसा िवँवास राख्नु नै उनको िनिम्त फाइदा छ भनेर उनले िसक्न
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पुगेका िथए। याकूबले

दयदे िख चाहना गरे का परमेँवरको शिक्त र अनुमह

उहाँले नै िदनुहन
ु ेछ भनेर आफ्नो सेवकलाई उहाँले िसकाउनुभएको िथयो।

अिन्तम समयमा रहनेह को जीवन कहानी पिन त्यःतै हुनेछ। जब ितनीह को

विरपिर खतराका घन्टीह

बजीरहे का हुन्छन्, ितनीह

हताश र िनराशले

ितनीह को जीवनलाई छोप्दछन्, त्यसबेला ूभ ु येशूले ितनीह को िनिम्त

पँचातापको िनिम्त गनुभ
र् एका पूण्य कामह मािथमाऽै ितनीह

आवँयक भएको ितनीह ले
सक्दै न ।"-एलेन जी
पान्तिरत।

ठा ुपदर्छ। हामी आफैले

भरपनुर् धेरै

केही पिन गनर्

ाइट, पािशयाकर् एण्ड ूोफेटस्, पृ. २०१-२०३बाट

िचन्तनमनन:

अ. परमेँवरको अनुमह दे खाउने अवसर याकूबको कमजोरीमा िकन भयो?
याकूबको

"यसकारण

अनुभवमा

पावलको

भींटको

यो

खाितर

भनाईलाई

कसरी

दुबल
र् ताह मा,

पुि

गदर्छ:

बदनामीह मा,

किठनाइह मा, सतावटह मा, आप ह मा म सन्तुंट रहन्छु । िकनिक
जब म दुबल
र् छु , तब म शिक्तशाली छु ?" (२ कोिरन्थी १२:१०)।

आ. बाइबलका कितपय पाऽह को जीवन कहानी नीच, दु , फोहरमैला,
तुच्छ, अधम, ःवाथीर्, घृिणत, अनैितक र िनन्दनीय भएतापिन बाइबलमा
िकन रािखएका छन्? यसले

ँ
के िवषयलाई औल्याउन
खोिजएको

हुनसक्छ? यसबाट हामीले के सन्दे श िलन सक्छ ?

इ. मूितर्पूजाको बारे मा अझ धेरै सोच्नुहोस्। हाॆो समाज, सभ्यताका मूितर्ह
के हुनसक्छन्? परमेँवरबाहेक अ

कुनै थोक वा कसैलाई हामीले

पूजनीय मानेर पूजा गिररहेकाछै न भनेर हामी कसरी िवँवःत हुन?
े
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कथा १०
अपेक्षा नगिरएको ूःताब
इःमेराल्डा याओ मेलो, आ ोला
आ ोलाको राजधानी लुवान्डामा हामी बःदथ्य ।
मेरो बुबा अक सम्ूदायको चचर्मा जानुहन्ु थ्यो भने
मेरी आमा अक सम्ूदायको चचर्मा। बालककालमा

एक आइतवार म बुबासँगै

उहाँको चचर्मा जान्थे

भने अक आइतबार आमाको चचर्मा चान्थ। तर

जब म १८ वषीर्की भए ँ कुनै पिन चचर्मा जान
छोड। बुबाको चचर्मा हुने युवा कायर्बममा भाग

िलन पिन छोड।

"मसँग चचर्मा िकन आउन छो

ौ?" आमाले एक िदन सोध्नुभयो। "मलाई

ँ "तब जुन चचर्मा ितमीलाई रमाइलो हुन्छ
रमाइलो भएन," मैले जवाफ िदए।

्
त्यहाँ ितमी जाऊ। परमेशवरलाई
अवसर िदनु," मेरी आमाले भिनन्। तर म
ँ
सांसािरक मोजमज्जामा बिढ रमाइरहे को िथए।

जब मेरी िददी िववाहको िनिम्त मगनी भयो तब उनी र हुनेवाला

ौीमानलाई िववाहपूव र् सरसल्लाह एडभेिन्टःट चचर् पाःटरले िदएका िथए। जब
ितनीह

एडभेन्टःट चचर्मा जान िनणर्य गरे । जब ितमीह को िववाह भयो तब

मेरी िददीले बराबर बाइका पदह

र ूवचनका पचार्ह

अिन असाधारण घट्नाका ौृ लनाह

पठाइरिहन्।

हुन थाले। एक जना साथीले

मेरो

्
दय परमेशवरमा
सुम्प भनेर मेरो िदमागमा घचघच्याइन्। मेरो िनिम्त

मेरो

दय नरम भयो । फेिर त्यही हप्तामा अक साथीले पिन मेरो जीवन

उनले ूाथर्ना गिररहे की िछन् भ े कुरा मलाई थाहा िथयो। उनका वचनह ले

्
सुिम्पदे ऊ भनेर अनुरोध गिरन्। "सं सार राॆो छै न। ितॆो जीवन
परमेशवरलाई

्
परमेशवरमा
समपर्ण गर," उनले भिनन्। उनी मसँग ूाथर्ना गिरन् र मलाई

असल बनाइिदनुहोस् भिन पुकार गिरन्। ूभ ुूित ौ ा राख्ने ौीमान मैले
पाउन् भनेर पिन उनले ूाथर्ना गिरन्। उनका वचनह ले पिन मेरो

छोयो। केही िदनपिछ, मलाई

दय

्
सम्झाइयोस् भनेर परमेशवरले
भ ुभएको

आभास् उनले पाइन् भनेर मेरी िददीले मलाई बताइन्। "यिद मैले ितमीलाई

चेतावनी िदइनँ भने ितॆो रगत ममािथ पनछ," भनेर उनले भिनन्। मेरी
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िददीले इजिकएल ३:१८-१९ पढे की िथइन् जसमा लेिखएको छ, "जब म

् मािनसलाई ‘ितमी िनश्चय नै मनछौ’ भनी भन्छु , तर त्यसको ूाण
एउटा दुषट

् चालको
बचाउनलाई ितमीले त्यसलाई चेताउनी िदइएनौ, वा त्यसको दुषट
लािग त्यसको िव

सल्लाह िदएनौ भनेदेिख, त्यो मािनस पापको कारण

मनछ, र त्यसको रगतको लेखा म ितमीबाटै िलनेछु। तर यिद ितमीले त्यस
् मािनसलाई चेताउनी िदयौ र त्यो आफ्नो दुष ्
दुषट

ाइँ अथवा आफ्नो खराब

चालदे िख फकंदन भने, त्यो आफ्नो अधमर्मा नै मनछ, तर ितमीले चािहँ

आफ्नो ूाण बचाएको हुनेछौ।

मेरी िददीले त्यो सुनाएपिछ मेरो

र् ु बुलक
र् ु उफ्र्यो। त्यसो भए
दय बुलक

ँ "तर त्यो चचर् ितमीले सिजलो
म आमाको चचर्मा जान्छु भनी उनालाई सुनाए।

लाग्दै न। एडेिन्टःट चचर्मा जाऊ। सहरमा भएको कुनै पिन एडभेिन्टःट चचर्मा
जानु। ितनीह लाई मौका दे ऊ," उनले भिनन्।

अक साबथ एडभेिन्टःट चचर्मा जान्छु भनेर मैले वचन िदए,ँ तर त्यो िदन

ँ म तीन हप्तासम्म साबथमा काम गिरनै रह। जब
कामले गदार् जान सिकन।

मेरी िददीले मलाई चचर् गएिँ क गइनँ भनेर सोिधन् मैले भने मेरो कामले गदार्
म जानसिकँन। "कुनै कामह

्
परमेशवरको
आिशषले होइन। ितमी बेकारमा

्
काम गिररहे का छ । कामलाई पन्छाएर परमेशवरलाई
ूाथर्िमकता दे ऊ।"

उनले सुनाइन्। म के गन मलाई थाहा भएन। तर म काममा जान छोड,

ँ िक्लिनकमा डाक्टरले मलाई जाँचे।
मेरो िनणर्यले त होइन। म िबरामी भए।

उनले मलाई राॆैसँग िचन्दथे िकनिक उनी मेरो चार वषर्देिखको डाक्टर िथए।

हाॆो सम्बन्ध राॆै िथयो। तर यसबेला मलाई उनले चिकत पारे । मलाई

जाँिचसकेपिछ उनले मलाई अचानक मसँग िववाह गन ूःताव राखे। यस

बेलासम्म हाॆो उनले मेरो व्यिक्तगत जीवनसँग चासो राखेका िथएन न त उनी

ँ तर उनले ूःताव राखे। उनको
मेरी ौीमान हुन्छ भनेर सोचेको पिन िथइन।

्
"तपाईँसँग िववाह गनर् मलाई मन
ौीमती हुने अवधारणा मलाई मनपरयो।
लाग्छ," मैले भन। हाँःदै उनले जवाफ िदए, "तर म एडभेिन्टःट हुँ र मेरी

ौीमती पिन एडभेिन्टःट भएको मन लाग्छ।" "त्यसको केही समःया छै न,"

ँ मैले जे भनेको िथए ँ मैले अठोट गरे र नै भनेको
मैले हाँसेर जवाफ िदए।

ँ
िथए।

केही हप्तािभऽ अचम्मका कुराह

मेरो प्यारो दुई साथीह

भए। ती नै हप्ताह को बीचमा

र िददीले ूभ ुलाई मेरो
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दय दे ऊ भनेका िथए। एक

्
जनाले मैले असल र परमेशवरूित
ौ ा राख्ने ौीमान मेरो होस् भनेर ूाथर्ना

गरे का िथए। मेरी िददीले मलाई एडभेिन्टःट चचर्मा जान आमह गरे की

िथइन्। अब एडभेिन्टःट डाक्टरले मसँग िववाहको ूःताव राखे र म पिन
्
एडभेिन्टःट हुन उनले चाहना गरे । परमेशवरको
आवाजलाई मैले पन्छाउन
ँ म बप्ितःमा िदने कक्षामा सिरक भए।
ँ
सिकन।

आज म एडभेिन्टःट छु । डाक्टरले िववाहको ूःतावले म एडभेिन्टःट

भएको होइन।मेरी िददीले मलाई एडभेिन्टःट हुन उत्साह िदएकोमा म
एडभेिन्टःट भएको होइन। चचर्मा रमाइलो लागेर म एडभेिन्टःट भएको पिन
्
होइन। तर म एडभेिन्टःट छु िकनिक परमेशवरले
मलाई बोलाउनुभयो र

उहाँका आ ाह
हुन। मेरो

पालन गनह को समूहमा सिरक हुन र येशूको िवश्वास

दय उहाँको हो।
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