यश
ु फ
ू , िम दे शको
प्रधानम त्री
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यस अध्यायका मूल पदह : उत्पि
४२; रोमी ५:७-११; उत्पि

४१:३७-४६; १ राजा ३:१२; उत्पि

४३; उत्पि

४४ र उत्पि

४५।

यस अध्यायको मूल सार पद: "अिन फारोले योसेफलाई भने, “हेर, मैले ितमीलाई

सम्पूणर् िमौदे शमािथ अिधकार िदएको छु ” (उत्पि

४१:४१)।

ु अब िमौ दे शको अगुवा वा हतार्कतार् हुन्छ। उनका दाजुह ले
यूसफ

ँ ा टे क्छन्। ितनीह लाई थाहा हुँदैन िक कसको अगािड
उनको अगािड घुड
ँ ा टे िकरहे को छ (उत्पि
घुड
िदन्छन् तब दाजुह
(उत्पि

४२)। जब उनले बेन्जािमनलाई ल्याउन हुकुम

अत्यन्तै नॆ भएर त्यःतो हुकुम निदन िबिन्त गछर्न ्

४३)। जब बेन्जािमनको सुरक्षाको िनिम्त ितनीह

डराउँछन् (उत्पि

४४) तब यस शिक्तशाली व्यिक्तसँग दयाको िभष माग्छन्। उनको अनुमहको
्
िनिम्त याचना गछर्न।
ितनीह ले उनलाई फारो जःतै दे खेका हुन्छन् र

ु ले आफ्नो पिरचय
फारोलाई जःतै आदर गदर्छन्। अन्तमा आएर, जब यूसफ

ितनीह को सामु ूकट गछर्न,् तब ितनीह ले चिकत भएर एउटा कुरो बुझ्न

ु मािथ जुन दुव्यर्वहार गरे तापिन आिखरमा
वाध्य हुन्छन्। ितनीह ले यूसफ
परमेँवरले त्यसलाई असल बनाउनुभयो। ितनीह को दु तालाई परमेँवरले

ितनीह कै भलाइको िनिम्त ूयोग गनुभ
र् यो।

ु को सफलता
यो घटलाग्दो कुरो छ िक पिछ के के भयो सो यूसफ

भन्दा पिन उनका दाजुह को पँचातापको उल्लेखनीय भूिमका मह वपूणर्
मा ुपदर्छ।

ितनीह

िमौ दे शबाट कनानमा घिरघिर याऽा गनुप
र् रे को िथयो

(गुगलको अनुसार िमौबाट कनानको दुरी ८४८२ िकलोिमटर वा ५२७०.८
माइल )। त्यो दुरी िहँडेर याऽा गनर् ४० िदन लाग्छ। िमौबाट इॐाएलीह

४० िदन याऽा गदार् कनान दे शको िसमानामा पुगेका िथए, तर ितनीह को
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ु का दाजुह
अिवँवासले गदार् ४० वषर् म भूिममै रहनुपर्यो)। जब यूसफ

बाबुलाई समेत ल्याउने गिर त्यितका िदन लगाएर याऽा गनुप
र् दार् ितनीह ले
बाटोमा धेरै किठनाइह को सामना गनुप
र् रे को िथयो। त्यसबेला ितनीह ले

आफ्नो बुबा र भाइूित गरे को दु
गरे र ितनीह को दुं

गनर्

पाएका

िथए।

कामलाई सिम्झन वाध्य भएका िथए। खास

ाईँ परमेँवरतफर् गरे को हो भ े कुरो ितनीह ले महसुस
ु का
यूसफ

दाजुह को

सम्पूणर्

बाँिक

जीवन

कालले

ितनीह मािथ परमेँवरको न्याय भएको दे खाउँदछ। तर जब यस कथाको
अन्त्य हुन्छ, तब हामी सबै भावुक हुन्छ । हामीमा आनन्द र खुिशयालीका

ँ ह
ु
आश

बहन्छन्। जुनसुकै िनन्दनीय र अन्याय काम ती दाजुह ले गरे तापिन

ु बाट ितनीह ले पाएको क्षमाको सन्दे शले हामी पापीूित परमेँवरले
यूसफ
दे खाउनुहन
ु े सदाशयता र क्षमालाई ू

पादर्छ।

ु िमौ दे शको शिक्तशाली भएर उदय हुन्छन्
१. यूसफ

फारोको सपनाले परमेँवरले िमौ दे शलाई के गनर्हन
ु ेछ सो ूकट

ु मा िथयो (उत्पि
गिरएको सन्दे श यूसफ

४१:२८)। यो अचम्म छ िक

ु ले फारोलाई आ ान गदनन्।
परमेँवरमािथ िवँवास वा आःथा राख्न यूसफ

ब , िमौ दे शमा आउने सहकाल र अिनकालमा के गनुप
र् छर् भनेर झ ै सल्लाह

ु ले राजालाई आिथर्क सुधारको योजना बताउँछन्। यो पिन
िदन्छन्। यूसफ

ु ले िदएको आिथर्क सल्लाहमाऽ
अचम्मको छ िक राजाको िदमागमा यूसफ

घुसेको पाइन्छ। उनको चासो सपनाको आित्मक अथर् र परमेँवरको

भूिमकालाई त्यःतो वाःता गरे को दे िखन्दै न। उनले आफ्नो दे शको अथर्तन्ऽ
सुिीएको चाहे का िथए।
ु को
यूसफ

सफलताको

िनिम्त

परमेँवरको

भूिमका

कःतो

िथयो?

ु ले भने, "३३ यसकारण अब फारोले एउटा चतुर र बुि मान्
हेनह
र्ु ोस्, यूसफ

मािनस छानेर सारा िमौदे शमा अिधकार चलाउन िनयुक्त गनुह
र् ोस्। ३४

फारोबाट

सहकालका

सात

वषर्सम्म

उठाउनलाई दे शमा कामदारीह

सहकालका वषर्ह का सबै अनाजह

िमौदे शका

उब्जनीको

पाँच

िहःसा

िनयुक्त होऊन्। ३५ ितनीह ले आउने

िनिम्त फारोको अिख्तयारमा अनाजह

जम्मा ग न्, अिन सहर-सहरमा खानका

थुपा न् र ती सञ्चय ग न्। ३६

अिनकालले दे श िवनाश हुन नपाओस् भनी िमौदे शमा पिरआउने ती सात वषर्को

अिनकालको िनिम्त दे शको लािग ती अनाजह

सुरिक्षत रािखऊन्।” ३७ यो

सुझाव फारो र उनका सारा अिधकारीह लाई मन पर्यो। ३८ अिन फारोले
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उनीह लाई भने, “ियनीजःतो परमेँवरका आत्मा भएको अन्य कुन मािनस हामी

पाउन सक्छ ?” ३९ तब फारोले योसेफलाई भने, “परमेँवरले ितमीलाई सबै
कुरा दे खाइिदनुभएको छ, र ितमीजःतो चतुर र बुि मान् मािनस अ

छै न। ४०

यसकारण मेरो महलको अिख्तयार चलाउने ितमी नै भयौ, र ितॆै आ ाअनुसार
मेरो समःत ूजा चल्नेछ। केवल िसं हासनको सम्बन्धमा माऽ म ितमीभन्दा

मािथ हुनछ
े ु ।” ४१ अिन फारोले योसेफलाई भने, “हेर, मैले ितमीलाई सम्पूणर्
ँ आफ्नो
िमौदे शमािथ अिधकार िदएको छु ।” ४२ तब फारोले आफ्नो छाप-औठी

ँ
ँ
औलाबाट
फुकालेर योसेफको औलामा
लगाइिदए, र ितनलाई मलमलको लुगा
पिहराइिदए, र ितनको गलामा सुनको िसबी लगाइिदए। ४३ ितनलाई फारोले

आफ्नो दोॐो ूशासकझ रथमा सवारी गराए। मािनसह

ितनको अिगअिग

ँ ा टे केर झुक” भनी कराउँदै िहँड़े। यसरी फारोले ितनलाई सम्पूणर्
“घुड़
िमौदे शमािथ अिधकार िदए। ४४ फारोले फेिर पिन योसेफलाई भने, “म फारो

हुँ, तर म यो भन्दछु िक ितॆो इच्छाबाहेक अ

कुनै मािनसले िमौदे शभिर केही

गनर् पाउनेछैन।” ४५ फारोले योसेफको नाउँ सापनत-पानेह राखे, र उनले

ँ
ितनलाई ओनका पूजाहारी पोतीपेराकी छोरी आसनतसग
िववाह गिरिदए।

त्यसपिछ योसेफ िमौभिर दौड़ाहा गनर् लागे। ४६ िमौका राजा फारोको

राजसेवामा िनयुक्त हुँदा योसेफ तीस वषर् पुगक
े ा िथए। अिन योसेफ फारोको

सम्मुखबाट िनःकेर सारा िमौदे शभिर दौड़ाहा गनर् लागे। ४७ सहकालका सात
वषर्सम्म जिमनले ूशःत उब्जनी िदयो। ४८ ितनले सहकालका सात वषर्सम्म

िमौका सबै अन्न जम्मा गरे , र सहर-सहरमा अनाजह

थन्क्याए। ितनले हरे क

सहरमा विरपिरका खेतह का अनाज थन्क्याएर राखे। ४९ योसेफले समुिका

बालुवासरी ूशःत माऽामा अनाजह

सञ्चय गरे , यहाँसम्म िक ती अघोर ूशःत

भएको कारणले ितनले िहसाब राख्न पिन छोिड़िदए। ५० अिनकालका वषर्
आउन अिघ ओनका पूजाहारी पोतीपेराकी छोरी आसनतबाट योसेफका दुई
छोराह

जिन्मसकेका िथए। ५१ जेठाको नाउँ योसेफले मनँशे राखे, र ितनले

भने, “परमेँवरले मेरा सबै कष्ट र मेरा बाबुका घरको सम्झना मलाई
िबसार्उनुभएको छ।” ५२ अकार्को नाउँ ितनले एृाइम राखे, र ितनले भने,

“परमेँवरले मेरो कंटको दे शमा मलाई फिलफाप गराउनुभएको छ।” ५३
िमौको सात वषर्को ठू लो सहकालको अन्त भयो। ५४ तब योसेफले भनेझ
अिनकालका सात वषर् आउन लाग्यो। सबै दे श-दे शमा अिनकाल पर्यो, तर सारा

िमौमा चािहँ अन्न िथयो। ५५ जब सारा िमौ अिनकालले पीिडत भयो, तब
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ँ अनाजको िनिम्त िबन्ती चढ़ाए। फारोले सबै िमौीह लाई
ूजाह ले फारोसग

भने, “योसेफकहाँ जाओ। ितनले ितमीह लाई जे गनुर् भन्छन् त्यही गर।” ५६

जब सारा दे शभिर अिनकाल पर्यो, तब योसेफले सबै धनसारह
िमौीह लाई अनाज बेच्न सु

खोलेर सबै

गरे , िकनिक िमौभिर घोर अिनकाल परे को

िथयो। ५७ यसैले सबै दे शका मािनसह

िमौमा योसेफकहाँ अनाज िकन्न

आए। िकनभने पृथ्वीभिर नै भय र अिनकाल परे को िथयो" (उत्पि
५७)।

४१:३३-

ु लाई नै दे शको उनीपिछको उच्च ःथान िदएर दे शलाई
फारोले यूसफ

चलाउने अिधकार िदएका िथए। सपनाको अथर् खुलःत पारे कोलेमाऽ होइन तर

समःयाको समाधान पिन उनले बताएका िथए। राजाको सामु त्यो असल र
िठकै लागेको िथयो (उत्पि

४१:३७)। फारोका अ

अिधकारी वगर्ह ले

पिन उनीसँग सहमत भएका िथए िकनिक त्यहाँ एक जना िबदे शी त्यो पिन
झ्यालखानामा परे को दासलाई अचानक दे शको ूधानमन्ऽी िनयुक्त गन राजाको

अध्यादे शलाई कसै ले पिन िबरोध जनाएको िथएन। फारोको िनिम्त धमर्भन्दा

ु मा परमेँवरको आत्मा रहे को
ब्यवहार मह व भएको िथयो। य िप, यूसफ

फारोले महसुस गरे का िथए (उत्पि
र खराब छ सो छु

गुणह

ु मा चतुर वा के असल
४१:३८)। यूसफ

ाउन सक्ने खुबी र बुि

भएको (उत्पि

भएको राजाले महसुस गरे का िथए। मािनसलाई चािहने

४१:३९)
ानबुि

परमेँवरले नै िदनुहन्ु छ भ े कुरो राजाको वक्तव्यले दे खाउँदछ (उत्पि
४१:३३, १ राजा ३:१२)।

राज दरवारमा के भयो सो बाइबलमा लेिखएको िववरणले त्यसबेलाको

िमौदे शको इितहास अनुसार िठकै िथयो। राजनैितक पमा हे न हो भने

ु लाई राजकीय सल्लाहकार िनयुक्त गनुर् कुनै नयाँ कुरो िथएन िकनिक
यूसफ

पौरािणक िमौदे शको इितहासमा िवदे शी सल्लाहकार िनयुक्त भएको मािमला

उल्लेख गिरएको छ।

ु को ूथम् सात वषर्को शासनकालमा भएको सहकाल
अब, यूसफ

अत्यन्तै उल्लेखनीय िथयो। त्यसबेला दे शमा अ को यःतो उत्पादन भयो िक
त्यसको लेखाजोखा नै राख्न सकेको िथए (उत्पि
परमेँवरको हात भएको सङ्केट गदर्छ। अ
समुिको बालुवा जःतै भयो रे

ँ
ँ छ (उत्पि
आिशषलाई औल्याउ

(उत्पि

२२:१७)।
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४१:४९)। यसमा

यित थुिूएको िथयो िक

ती

४१:४९)। यसले परमेँवरको

ु ले
परमेँवरको आिशष आफ्नै जीवन फलदायी भएको कुरो यूसफ

व्यिक्तगत पमै अनुभव गरे का िथए। उनको जीवनमा परमेँवरको उपिःथत

भएको दुई सं योगले ूमािणत गरे को िथयो। उनका दुई छोराह

हुन्छन्।

त्यसले उनलाई जे जे भयो सो परमेँवरको अगुवाइमा भएको उनले महसुस

गरे का िथए। उनको दु:खद सम्झनालाई आनन्दमा पिरणत भएकोले आफ्नो
पिहलो छोरोको नाउँ मनःसे राखेका िथए। त्यसको अथर् पीडाको यादलाई

िबिसर्िदने हो। अक

छोरोको नाउँ एृेम राखेका िथए। त्यसको अथर्

पिहलाको दु:खक लाई फलदायी ब

पुगेको भनेर दे खाएको िथयो। खराब

कुरालाई असलमा परमेँवरले पिरणत गनर् सक्नु यो भन्दा शिक्तशाली र

ूभावकारी ज्वलन्त उदाहरण अ

के होला?

हामीमा परमेँवरको वाःतिवक उपिःथित छ भनेर हाॆो जीवनले वा

जीवनशैलीले अ ह लाई कसरी दे खाउन सक्छ ?
ु ले आफ्ना दाजुह को सामना गछर्न ्
२. यूसफ
बेचेका

ु का दाजुह ले उनलाई मानर् खोजेका िथए र अन्तमा उनलाई
यूसफ

िथए।

उनलाई

बेहालमा

ितनीह ले

पारे का

िथए।

मािनसह ले

परमेँवरको जनलाई गिरने अपराध, पाप, खराब, घातक र दुगिर् तलाई उहाँले
ु को कथाले
कसरी सकारात्मक वा असल हुन पिरवतर्न गनुह
र् ँद
ु ो रहेछ भनेर यूसफ

हामीलाई ूकट गदर्छ। हेनह
र्ु ोस्, उत्पि

ु को िवयोगलाई
४२ जहाँ यूसफ

परमेँवरले आफ्नो सं योगमा पिरवतर्न गनुभ
र् यो? "१ िमौमा अनाज छ भनी थाहा
पाएपिछ याकूबले आफ्ना छोराह लाई भने, “ितमीह

िकन एक-अकार्को मुख

हेराहेर गद बःछौ? २ िमौमा अनाज छ रे भन्ने मैले सुनक
े ो छु । हामीह
जीिवतै रहने हो भने त्यहाँ गएर हाॆा िनिम्त अनाज िकनेर ल्याओ।”

यसकारण योसेफका दश जना दाजुह

३

िमौमा अनाज िकन्न गए। ४ तर

ँ पठाएनन्।
याकूबले योसेफका भाइ बेन्यामीनलाई चािहँ ितनका दाजुह सग

िकनिक ितनलाई केही खतरा आइपलार् भनी याकूब डराउँथे। ५ यसरी अ

जानेह का साथमा इॐाएलका छोराह

पिन अनाज िकन्न गए, िकनिक कनान

दे शमा पिन अिनकाल परे को िथयो। ६ त्यस बेला योसेफ िमौका अिधपित

िथए। दे शका सारा मािनसह लाई अनाज बेच्ने पिन ितनी नै िथए। यसकारण
योसेफका दाजुह ले आएर भूइँसम्म िनहुरेर ितनलाई ढोग गरे । ७ योसेफले

आफ्ना दाजुह लाई दे खेर िचिनहाले, तर ितनले उनीह लाई निचनेका जःतै गरी

ँ उनीह लाई सोधे, “ितमीह
कड़ासग

कहाँबाट आएका हौ?” उनीह ले भने,
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“कनान दे शबाट अनाज िकन्न आएका ह ।” ८ योसेफले आफ्ना दाजुह लाई त

िचने, तर उनीह ले भने ितनलाई िचनेनन्। ९ तब योसेफले उनीह का िवषयमा
आफूले दे खेका सपना सम्झे, र ितनले उनीह लाई भने, “ितमीह
यस दे शको कमजोरी थाहा गनर् ितमीह

आएका हौ।”

योसेफलाई भने, “हे ूभ ु, त्यसो होइन। हामी तपाईंका दासह
आएका ह । हामी सबै एउटै मािनसका छोराह

मािनसह

ह , हामी हजूरका दासह

उनीह लाई भने, “होइन, ितमीह

जासूस हौ।

१० उनीह ले
अनाज िकन्न

ह । ११ हामी सोझा

ह , जासूस होइन ।”

१२ ितनले

यस दे शको कमजोरी थाहा गनर्लाई नै आएका

हौ।” १३ तब उनीह ले भने, “हामी हजूरका दास बा॑ जना दाजुभाइह
िथय । कनान दे शका एउटै मािनसका छोराह

ह । कान्छोचािहँ यस बेला

हाॆा बाबुका साथमा छ, र एउटाचािहँ अब छै न।” १४ योसेफले उनीह लाई

भने, “मैले भनेजःतै ितमीह

जासूस नै रहेछौ। १५ अब ितमीह को जाँच यसरी

हुनछ
े । फारोको जीवनको शपथ खाएर म भन्दछु िक ितमीह को कान्छो भाइ
नआएसम्म ितमीह

यस ठाउँबाट जान पाउनेछैनौ। १६ ितमीह मध्ये एक

जनालाई ितमीह को भाइलाई ल्याउन पठाओ। त्यितञ्जेल ितमीह

थुनामा

रहनेछौ। यसरी ितमीह को कुरा सत्य हो िक होइन जाँिचनेछ। नऽता फारोको
जीवनको शपथ खाएर म भन्दछु िक ितमीह

जासूसै हौ।” १७ अिन योसेफले

उनीह लाई एकसाथ तीन िदन थुनामा राखे। १८ तेॐो िदन योसेफले

उनीह लाई भने, “यसो गर, र ितमीह
डराउँछु। १९ यिद ितमीह

ँ
बाँच्नेछौ, िकनिक म परमेँवरसग

ईमानदार हौ भने ितमीह

दाजुभाइह मध्ये एक

जना यहाँ थुनामा बस, र बाँकीचािहँ अिनकालमा ितमीह का पिरवारको भोक
मानर्लाई अनाज बोकेर जाओ। २० तर ितमीह को कान्छो भाइलाई यहाँ
मकहाँ ल्याओ। यसरी ितमीह को कुरा साँचो ठहिरनेछ, र ितमीह

उनीह ले त्यसै गरे । २१ उनीह

मनछै नौ।”

एकले अकार्लाई भने, “साँच्ची नै हाॆो

भाइको िवषयमा हामी दोषी छ , िकनिक त्यसले हामीिसत िबन्ती गदार् हामीले

त्यसको मनको व्याकुलता दे खेर पिन त्यसको कुरा सुनन
े । यसकारण यो स ंट

हामीमािथ पनर् आएको हो।” २२

िठटाको िव

बेनले उनीह लाई जवाफ िदए, “त्यस

अपराध नगर भनी मैले ितमीह लाई भनेको होइन? तर

ितमीह ले सुन्दै सुनन
े ौ। अब त्यसका रगतको बदला हामीले भोग्नुपछर्।” २३
योसेफ र ितनका दाजुभाइह का बीचमा दोभासे भएको हुनाले उनीह को कुरा

योसेफले बुझ्छन् भनी उनीह लाई थाहा भएन। २४ योसेफ उनीह बाट

१९६

एकातफर् फकर रोए। तर फेिर उनीह ितर फकर ितनले उनीह िसत कुरा

ँ ाकै सामुन्ने
गरे । ितनले उनीह बाट िशिमयोनलाई िलएर उनीह का आख

उनलाई बाँधे। २५ योसेफले उनीह का धोबाह मा अनाज भिरिदनू र

उनीह का आफ्ना-आफ्ना चाँदीका िसक्काह

धोबामै हािलिदनू र उनीह को

बाटोको िनिम्त उनीह लाई सामलतुमल िदनू भनी हुकुम गरे । ितनीह का
िनिम्त त्यसै गिरयो। २६ तब आफ्ना गधाह मा अनाज लादे र उनीह

त्यहाँबाट िहँड़े। २७ वास बःने ठाउँमा उनीह मध्ये एक जनाले आफ्नो

गधालाई दाना िदन धोबो फुकाउँदा आफ्नो चाँदी धोबोको मुखमै दे खे। २८

उनले आफ्ना दाजुभाइह लाई भने, “मेरो चाँदी त फकार्इिदएछन् क्यारे ! हेर, त्यो

यहाँ मेरो धोबोको मुखैमा छ।” यसमा उनीह को हं सले ठाउँ छो यो, र
उनीह

थरथर काम्दै र एक-अकार्लाई हेराहेर गद भन्न लागे, “परमेँवरले

हामीलाई यो के गनर् लाग्नुभयो?” २९ जब उनीह

कनान दे शमा आफ्ना बाबु

याकूबकहाँ आइपुग,े तब उनीह मािथ भएको कुरा सबै ितनलाई यसो भनेर

बताए, ३० “त्यस दे शका मािलकले हामीिसत कठोर बोली गरे । हामीलाई त

ितनले त्यस दे शमा जासूसजःतै तुल्याए। ३१ तर ‘हामी सोझा मािनस ह ।
हामी जासूस होइन । ३२ हाॆा बाबुका हामी बा॑ भाइ छोरा ह । एउटाचािहँ

छै न, र कान्छोचािहँ यस बेला कनान दे शमा हाॆा बाबुको साथमा छ’ भनेर

हामीले ितनलाई भन्य । ३३ “त्यस दे शका ती मािलकले हामीलाई भने, ‘यस

कुराबाट माऽ ितमीह

सोझा मािनस रहेछौ भनी मलाई थाहा हुनछ
े , िक

ँ छोड़, र अिनकालमा ितमीह का
ितमीह का दाजुभाइमध्ये एक जना यहाँ मसग
पिरवारको

भोक मानर्लाई अनाज िलएर आफ्नो बाटो लाग। ३४ तर

ितमीह को कान्छो भाइलाई यहाँ मकहाँ ल्याओ। तब माऽ ितमीह

जासूस

होइनौ, तर सीधा मािनस रहेछौ भन्ने मलाई थाहा हुनछ
े , र म ितमीह को यस
भाइलाई ितमीह का हातमा सुम्पनेछु, र ितमीह

पाऔला’।”

३५ उनीह ले आफ्ना धोबाह

यस दे शमा लेनदे न गनर्

खन्याउँदा उनीह

हरे कका

चाँदीको पोको आफ्नो-आफ्नो धोबोमा रहेछ। जब उनीह ले र उनीह का

बाबुले ती चाँदीका पोकाह

दे खे तब उनीह

डराए। ३६ उनीह का बाबु

याकूबले उनीह लाई भने, “ितमीह ले त मेरा छोराह

मबाट खोसेर मलाई

अित शोिकत तुल्याएका छौ। योसेफ छै न, िशिमयोन छै न, अब बेन्यामीनलाई पिन
लैजान खोज्छौ। यी सबै घटना मैमािथ पनर् आएको छ।” ३७ तब

बेनले

्
आफ्ना बाबुलाई भने, “यिद मैले बेनयामीनलाई
तपाईंकहाँ ल्याइनँ भने मेरा दुई
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छोराह को ूाण िलनुहोस्। बेन्यामीनलाई मेरो िजम्मामा िदनुहोस्। त्यसलाई म

ँ
तपाईंकहाँ फकार्एर ल्याउनेछु।” ३८ तर याकूबले भने, “मेरो छोरो ितमीह सग

जानेछैन, िकनिक त्यसको दाजु मिरहाल्यो, र अब यही माऽ बाँकी छ। यिद
ितमीह ले गनर् लागेको याऽामा त्यसमािथ केही खतरा पनर् आयो भने, ितमीह ले
मलाई यो फुलेको कपाल अफसोसमै िचहानमा पुर्याउनेछौ" (उत्पि
अिनकालले

गदार्

आफ्ना

छोराह लाई

अनाज

िक

४२)।

िमौदे शमा

पठाउन याकूब वाध्य भए। भोकै भएतापिन उनका छोराह ले िमौदे शमा जाने

कुरा उठाएनन् तर याकूले नै कुरा उठाए (उत्पि

४२:१)। आफ्नो
याकूबले

काबुभन्दा बािहरको पिरिःथितमा होिमन पुगक
े ो िबचरा बयोवृ

नजानेर नै िमौदे शमा आफ्ना छोराह लाई पठाउने ूःताब राख्छन्। त्यस
ूःतावले ौृ लाव

पमा अचम्मको घट्नाह ितर अमसर गराउँछ, जसको

अन्त्य वष सम्म िवछोड भएको छोराको िनिम्त शोकम

ु सँगको पुनिमर्लनले उनलाई अत्यानन्द ूाप्त हुन्छ।
यूसफ

भइरहे को याकूबको

ु र उनका दाजुह को भेटघाटमा
परमेँवरको कृपामुिन घटे को यूसफ

दुई मौिलक िवषयबःतुह

उल्लेखनीय पमा ूःतुत गिरएको छ। पिहलो त,

ु को सपना पूरा भएको दे खाएको छ। उनले दे खेको भिवंयवाणी भएको
यूसफ

सपना िथयो, "ितॆो बालाह ले मेरो बाललाई ढोगेको िथयो" (उत्पि

३७:७)

अब त्यो ूतआय पमा पूरा भएको िथयो जब उनका दाजुह ले उनलाई ढोगे।
ु दे शको हािकमको
यूसफ

पमा (उत्पि

पमा िचिनएको िथयो (उत्पि

४२:६) र दे शको ःवामी वा ूभ ुको

ु को शिक्तशाली पद
४२:३०,३३)। अब यूसफ

वा ओहोदा आवँयकमा परे का उनका दाजुह को िःथितको िवपिरत िथयो।

उनको अगािड ितनीह

भ ुईँमा ढोग्न पुग्छन् (उत्पि

४२:६)। सपनाको

बारे मा भन्दा १० जना दाजुह ले उनको हँःसी उठाएका िथए र त्यस सपना
पूरा हुने कुरोमा ितनीह
दोॐोमा,

श ा गरे का िथए (उत्पि

जुन पमा

परमेँवरको

३७:८)।

िनगाहको

मुिन

दाजुभाइह को

भेटघाट भयो त्यो घट्नाह लाई बुझाउन खालको िथयो। जुन भाषाशैली र जुन

िवषयबःतुह

त्यहाँ उल्लेख गिरयो त्यो ूितकारात्मक ःवभावको िथयो।

"ितनीह ले एक आपसमा कुरा गरे " (उत्पि

ु लाई
४२:२१) भ े वाक्य यूसफ

दाजुह लाई बन्धक बनाएर थुनेकोले (उत्पि

ु पिन थुिनएको
४२:१७) यूसफ

मानर् षडयन्ऽ रचेको बेलामा पिन ूयोग गिरएको िथयो (उत्पि

याद गराएको छ (उत्पि

३७:१९)।

ु का दाजुह ले २० वषर्
४०:३,४)। जब यूसफ
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अगािड उनलाई जे गरे त्यही ितनीह लाई भइरहे को छ भनेर ितनीह ले एक

आपसमा सुनाउँछन्, “साँच्ची नै हाॆो भाइको िवषयमा हामी दोषी छ , िकनिक
त्यसले हामीिसत िबन्ती गदार् हामीले त्यसको मनको व्याकुलता दे खेर पिन

त्यसको कुरा सुनेन । यसकारण यो स ंट हामीमािथ पनर् आएको हो” (उत्पि

४२:२१)।

"उसको रगत अब हामीमािथ परे को छ" (उत्पि

"भाइलाई नमार" (उत्पि

४२:२२)ले

३७:२२) भ े उनको चेतावनीको ूितध्वनी

गदर्छ। अब ितनीह ले जे सामना गनुप
र् र्यो सो ितनीह ले जे गरे त्यसको

ूितफल हो भनेर ितनीह ले महसुस गिररहे का िथए।

कितपय समयमा हामीलाई दु:िखत बनाउने कामह

िनँचयनै गर्य

होला। त्यसको सोधभनार् गनर् सकेसम्म हामीले के गनुप
र् छर्? फेिर त्यसैवखत,

येशूबाट हामीले पाइने परमेँवरको क्षमा हाॆो जीवनको िनिम्त िकन िनणार्यक
िवँवास हुनपु दर्छ?

ु र बेन्जािमन
३. यूसफ
बेन्जािमन

जब िमौदे शबाट फकका छोराह ले त्यस दे शको ूधानमन्ऽीले
ल्याउन

आदे श

िदएको

याकूबलाई

सुनाए

तब

उनको

दय

िछयािछया भएको िथयो। बेन्जािमनबाट आफू अलग हुन उनले चाहे नन्।
बेन्जािमनमाऽ आफ्नो िूय ौीमतीको छोरो िथयो (अ ह

सबै वाध्यताले-

अनुवादक) जो उनको साथमा िथयो। यिद बेन्जािमनलाई जान िदयो भने उनले

ु लाई जःतै गुमाउनेछ भनेर उनी ऽिसत भएका िथए (उत्पि
यूसफ

तर के गन? अिनकालले गदार् कनानमा केही अ
ल्याएको सबै अ

सिकसकेको िथयो र ितनीह

िथए। जब सबै अनाजह

सिकयो (उत्पि

४३:२)।

उॆेको िथएन। िमौदे शबाट
फेिर भोभोकै हुन ठालेका

४३:२) तब याकूले आफ्ना

छोराह लाई िमौदे शमा फेिर जान अर्हाए। बेन्जािमन नलिग हामी जान

सक्दै न भनेर िजिकर गदार् उनी दोधारमा परे का िथए। तर जब यहू दाले उनको
जीवनको सुरक्षाको िनिम्त आफू जमानत बसे र बेन्जािमनलाई फकार्उन कबुल

गरे (उत्पि

४३:९) तबमाऽ याकूबले ितनीह लाई िमौदे शमा दोॐो पटक

जान िदए। मुटुमािथ ढु ा रािख याकूबले बेन्जािमनलाई उसका दाजुह सँग
जान अनुमित िदए।
उत्पि

ु को सम्मुख पर्यो र
४३ पढ्नुहोस्। जब बेन्जािमन यूसफ

त्यसपिछ जे जे भयो तब ती सबैमा बेन्जािमनको उपिःथितको ूभाव कःतो
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िथयो? हेनह
र्ु ोस्, "१ त्यस दे शमा अझ भय र अिनकाल िथयो। २ जब िमौबाट

ल्याएको अनाज उनीह ले खाइसके, तब उनीह का बाबुले उनीह लाई भने,

“हाॆा िनिम्त अिलकता अनाज िकन्न फेिर जाओ।” ३ तर यहू दाले ितनलाई भने,

“ती मािनसले हामीलाई ‘ितमीह को भाइलाई ितमीह का साथमा नल्याउञ्जेल
मेरो सम्मुख आउन पाउनेछैनौ’ भनेर कड़ा चेताउनी िदएका छन्। ४ तपाईंले

भाइलाई हाॆो साथमा पठाउनुहन्ु छ भने माऽ हामी गएर तपाईंको िनिम्त अनाज

िकनेर ल्याउनेछ । ५ तर त्यसलाई पठाउनुहन्ु न भनेता हामी जानेछैन , िकनभने
ती

मािनसले

हामीलाई

नहोउञ्जेल ितमीह

भनेका

छन् िक

‘ितमीह को

मेरो सम्मुख आउन पाउनेछैनौ’।”

भाइ

ितमीह िसत

६ इॐाएलले भने,

“ितमीह को अक भाइ छ भनी ती मािनसलाई बताएर ितमीह ले ममािथ िकन
यःतो दु:ख ल्यायौ?”

७ उनीह ले जवाफ िदए, “ती मािनसले यसो भनेर हामी र हाॆा

कुटुम्बका िवषयमा केरकार गरी सोधपूछ गरे , ‘के ितमीह का बाबु अझै जीिवतै

छन्? के ितमीह को अ

भाइ पिन छ?’ हामीले त यी नै ूँनका जवाफ माऽ

ितनलाई िदय । ितनले हामीलाई ‘ितमीह को भाइलाई यहाँ ल्याओ’ भन्लान् भनी

हामीले कसरी जान्नु?” ८ तब यहू दाले आफ्ना बाबु इॐाएललाई भने, “यस

केटालाई मेरो साथमा पठाइिदनुहोस्, र हामी गइहाल्नेछ , िक हामी र तपाईं र
ँ मेरै
हाॆा बालबच्चाह समेत नमर तर जीिवतै रह । ९ यसको जमानी म भए।

हातबाट फेिर तपाईंले यसलाई िलनुहोला। यिद मैले यसलाई फकार्एर ल्याइनँ

भने र तपाईंको सामु रािखनँ भने, म सदाको िनिम्त दोषी ठहिरनेछु। १० हामीले

िढलो नगरे को भए हामी दुई पल्टसम्म ओहोरदोहोर गनर् सक्नेिथय ।” ११ तब
उनीह का बाबु इॐाएलले उनीह लाई भने, “यिद यसो हुनैपछर् भने यसो गर:

यस दे शका बिढ़या-बिढ़या उब्जनीह , अिलक सुगिन्धत लेप, अिलकता मह,

सुगिन्धत मसला, मूरर्, पेःता र हाड़े -बदाम ती मािनसको िनिम्त सौगातको

पमा

ँ दोबर चाँदी पिन लैजाओ,
ितमीह का धोबामा लिगदे ओ। १२ ितमीह सग

िकनभने जुन चाँदी ितमीह का धोबाको मुखमा िथयो त्यो िफतार् गनुप
र् छर्।
शायद त्यो भूलले भएको होला। १३ आफ्नो भाइलाई पिन साथमा िलएर ती

मािनसकहाँ फेिर जाओ। १४ ितमीह को अक भाइ र बेन्यामीनलाई छु टकारा

िदन ती मािनसको सामुन्ने सवर्शिक्तमान् परमेँवरले ितमीह मािथ कृपा ग न्।
म िनवंश र् हुनप
ै छर् भने होस्।” १५ तब ती मािनसह

सौगात, दोबर चाँदी र

बेन्यामीनलाई पिन आफ्ना साथमा िलई िमौितर गए, र योसेफको सामुन्ने हािजर
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भए। १६ जब योसेफले उनीह का साथमा बेन्यामीनलाई दे खे तब ितनले

आफ्नो घरको भण्डारे लाई भने, “यी मािनसह लाई मेरो घरमा लैजाऊ, र एउटा
पशु मारे र भोज तयार गर। िकनभने यी मािनसह
खानेछन्।”

ँ ै
आज िदउँसो मसग

१७ योसेफले हुकुम गरे बमोिजम त्यस मािनसले गर्यो, र ती

मािनसह लाई योसेफको घरमा ल्यायो। १८ तर योसेफको घरमा ल्याएको
हुनाले योसेफका दाजुभाइह ले डराएर आपसमा भने, “पिहलो पल्ट हाॆा

धोबाह मा फकार्इिदएको चाँदीको कारण हामीलाई यहाँ ल्याएको हुनपु छर्। अब

ितनले हाॆा िव

मा िनहुँ पाएर हामीलाई कमारा तुल्याउँछन् र हाॆा गधाह

जफत गरे र िलन्छन् होला।” १९ यसैकारण योसेफका घरको हतार्कतार्कहाँ

गएर घरको ढोकैमा त्यसलाई उनीह ले भने, २० “हजूर, पिहलो पल्ट हामी
अनाज िकन्न आएका िथय । २१ वासमा पुगरे हाॆा धोबा फुकाउँदा हामी

ूत्येकले धोबाका मुख-मुखमा हाॆै चाँदी फेला पार्य – हाॆा पूरा चाँदी। यसैले

यो हामीले आफ्ना साथमै ल्याएका छ । २२ अनाज िकन्नलाई अ

बढ़ी चाँदी

पिन हामीले ल्याएका छ । हाॆा धोबामा हाॆै चाँदी कसले हािलिदयो सो

हामीलाई थाहा छै न।” २३ त्यसले जवाफ िदयो, “धन्दा नमान, नडराओ।
ितमीह का परमेँवर, ितमीह का बाबुका परमेँवरले नै अवँय ितमीह का

धोबाह मा धन हािलिदनुभएको हुनपु छर्। ितमीह को चाँदी त मैले पाएकै

ँ ” तब त्यसले िशिमयोनलाई िनकालेर उनीह कहाँ ल्यायो। २४ त्यस
िथए।
मािनसले उनीह लाई योसेफको घरिभऽ लग्यो, र उनीह लाई आ-आफ्ना खु ा

धुनलाई पानी िदयो, र उनीह का गधाह लाई दानापानी पिन िदयो। २५

मध्यिदनमा योसेफलाई भे ने समयको लािग उनीह ले सौगात तयार पारे ,
िकनिक खाना त्यही ँ खानुपछर् भनी उनीह लाई भिनएको िथयो। २६ जब
योसेफ घरमा आए तब उनीह ले आफ्ना साथमा ल्याएका सौगात ितनलाई

चढ़ाउन घरमा ल्याए, र ितनलाई सांटा

ूणाम गरे । २७ ितनले चािहँ

उनीह को भलाकुसारी सोधपूछ गरे र भने, “ितमीह का बाबु, ती वृ

मािनस

कुशलै छन्? अिन के ितनी जीिवतै छन्?” २८ उनीह ले भने, “तपाईंका दास,
हाॆा बाबु कुशलै हुनहु न्ु छ, र आजसम्म बाँिचरहनुभएको छ।” तब उनीह ले

भूइँसम्म िनहुरेर ितनलाई ढोग गरे । २९ योसेफले यसो हेरेर आफ्नो भाइ,

ँ कुरा गरे को
आफ्नै आमाको छोरो, बेन्यामीनलाई दे खेर भने, “ितमीह ले मसग

ितमीह को कान्छो भाइ यही हो?” तब योसेफले भने, “ए नानी, परमेँवरको

ँ ािथ रहोस्।” ३० ितनका भाइको खाितर ितनको
अनुमह तम
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दय ितसर्नाले

भिरएर आएकोले

ँ ठाउँ खोजे। आफ्नो
न मन लागेर योसेफले आतुरीसग

कोठािभऽ पसेर ितनी रोए। ३१ तब मुख धोएर ितनी बािहर आए, र आफैलाई

खू ब सअमालेर ितनले भने, “अब खाना ल्याओ।” ३२ तब ितनीह ले योसेफको
िनिम्त छु ै र ितनका दाजुभाइका िनिम्त छु ै र ितनीिसत खाने अ

िनिम्त

छु ै

खाना

राखे, िकनभने

िमौीह ले

िहॄूह िसत

िमौीह का

ँ ै
सग

बसेर

खानुहँद
ु ै नथ्यो। त्यसो गनुर् िमौीह का िनिम्त घृिणत कुरो िथयो। ३३ जेठादे िख

कान्छासम्म आफ्नो-आफ्नो उमेरअनुसार योसेफले उनीह लाई बसाएका िथए।

ती मािनसह

छक्क परे र एउटाले अकार्लाई हेन र् लागे। ३४ उनीह का भाग

योसेफको टे िबलबाट िझकेर लिगएका िथए। तर बेन्यामीनको भागचािहँ उनीह

ँ खानपान
ूत्येकको भन्दा पाँच गुणा बढ़ी िथयो। यसरी उनीह ले योसेफसग
गरे र आनन्द गरे ।"

यस अध्यायमा िदएको िववरणमा बेन्जािमनको भूिमका मूख्य रहे को

दे खाउँदछ। जब सबै दाजुह

बेन्जािमनलाईमाऽ

ु को सामु खडा हुन्छन् तब उनले केवल
यूसफ

दे ख्दछन् (उत्पि

४३:२९)। बेन्जािमनलाई िकटानी नै

गरे र दाजुह लाई कान्छो छोरो यही हो भनेर सोधेका िथए। उनले अ

जेठो,

माइलो आिद भनेर सम्बोधन गरे नन्। अ ह लाईचािहँ "ितमीह "माऽ भनेर
सम्बोधन गरे का िथए (उत्पि

४३:२९)। अिन अत्यन्तै ःनेह र प्यार दे खाएर

उनले बेन्जािमनलाई "मेरो बाबु" भनेर सम्बोधन गदर्छन्। उनीूित आफ्नो

िवशेष ःनेह दे खाएर त्यसरी सम्बोधन गरे का िथए (उत्पि

४३:२९, उत्पि

२२:१मा परमेँवरले इसहाकलाई याद िदलाएर अॄाहमलाई "ितमीले माया

ु ले बेन्जािमनलाई आिशष
गरे को छोरा" भनेर सम्बोधन गनुभ
र् एको िथयो)। यूसफ

िदन्छन्। त्यस आिशषले उनीमािथ अनुमह भएको दे खाएको िथयो (उत्पि

ु ले
४३:९)। आफूले दाजुह सँग मागेको अनुमह र दयाको िभषलाई यूसफ
सम्झेको हुनपु छर् जुन उनले पाएका िथएनन् (उत्पि

दाजुह बाट

नपाएको

अनुमह

ु ले
यूसफ

बेन्जािमनलाई

४२:२१)। आफ्ना
फकार्उँछन्।

जब

ु ले ितनीह लाई झ्यालखानामा
आआफ्नो बोरामा पैसा भएकोले अब यूसफ
हाल्छन् भनेर डरले ितनीह

थुरथुर कािमरहे का िथए तब त्यसबेला उनले ठू लो

् उनको अगािड बेन्जािमन भएकोले उनी खुशी मनाउन
भोज तयार पाछर्न।

ु ले जे जे नाटक खेले त्यस पिरिःथितमा बेन्जािमनले
चाहे का िथए। यूसफ

उ ारीय भूिमका खेिलरहे को िथयो। उनले सबै दाजुह लाई ितनीह को मयार्दा

अनुसार

ु मा
टे बल

बसाए।

अिन

ितनीह को
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कान्छो

भाइ

बेन्जािमनलाई

अ ह लाई मन्दा पाँच दोबर खानेकुरा िदन्छन् (उत्पि

४३:३३,३४)। तर

त्यस पक्षपातलाई दाजुह ले वाःता गदनन्। त्यःतै पक्षपात ितनीह को बाबुले

ु लाई दे खाएको हुनाले ितनीह ले आफ्नो भाइ र बुबामािथ घोर अपराध
यूसफ

गरे का िथए (उत्पि
"यसरी

३७:३,४)।

बेन्जािमनलाई

िवशेष

गरे र

पक्षपात

गद

ु ले
यूसफ

माया

दे खाएका िथए, त्यःतै माया आफ्नो बाबुले उनलाई दे खाएकोले उनीमािथ डाहा

र घृणाको घोर आप ी आएको िथयो। त्यसबेला ती दाजुह ले एक आपसमा

् यूसफ
ु ले ितनीह को भाषा नबुझेको जःतै दे खाएका िथए।
कुराकानी गछर्न।

त्यसबेला ितनीह को वाःतिवक भावना कःतो िथयो भ े कुरो बुझ्ने अवसर
ु लाई िमलेको िथयो। अझै पिन ितनीह लाई जाँच्न चाहे कोले ितनीह
यूसफ

ु ले आफ्नै िपउने कप सबभन्दा कान्छो भाइको बोरामा
जानुभन्दा पिहले यूसफ
लुकाउन उनले अर्हाउँछन्।"-एलेन जी
२२८, २२९बाट

पान्तिरत।

ाइट, पािशयाकर् एण्ड ूोफेटस्, पृ.

४. पिवऽ कप

आफ्नो िवशेष पिवऽ वा शकुन-अपशकुन दे खाउने कप बेन्जािमनकै

बोरािभऽ िकन लुकाए तर अ

दाजुह को बोरामा िकन लुकाएनन्? हेनह
र्ु ोस्,

"१ तब योसेफले आफ्नो घरको भण्डारे लाई यसो भनेर हुकुम गरे , “उनीह ले

लैजान सक्नेजित अनाज ती मािनसह का धोबाह मा भिरदे ऊ, र हरे क

मािनसको चाँदी आफ्नो धोबोको मुखमा रािखदे ऊ। २ अिन मेरो कचौरा, अथार्त ्

मेरो चाँदीको कचौराचािहँ अनाजको चाँदीसमेत त्यस कान्छाचािहँको धोबाको

मुखमा हािलदे ऊ।” र त्यसले योसेफले भनेबमोिजम गर्यो। ३ िबहान उज्यालो

ँ ै ितनले ती मािनसह लाई पठाइिदए। ४
हुने िबि कै उनीह का गधाह सग

उनीह

सहरबाट अिलक पर पुगप
े िछ योसेफले आफ्नो भण्डारे लाई भने, “झ ै ती

मािनसह का पिछपिछ जाऊ, र उनीह लाई भे ाएपिछ यसो भन्नू, ‘ितमीह ले

िकन भलोको बदला खराबी गर्यौ? ५ यही कचौरा होइन जसबाट मेरा मािलक
िपउनुहन्ु छ र जस ारा उहाँलाई शकून-अपशकून पिन हुन्छ? यो त ितमीह ले

ँ त्यही कुरा
खराब काम गर्यौ।” ६ त्यसले उनीह लाई भे ाएपिछ उनीह सग

गरे । ७ उनीह ले त्यसलाई भने, “हजूर, िकन यःतो कुरा गनुह
र् न्ु छ? यःतो काम

हजूरका दासह बाट दूर रहोस्! ८ हेनह
र्ु ोस्, हाॆा धोबाका मुखमा हामीले

भे ाएको चाँदी त हामीले कनान दे शबाट िफतार् ल्याय

भने कसरी हामीले

हजूरका मािलकको महलबाट चाँदी अथवा सुन चोरी गथ्य
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र? ९ हजूरका

ँ त्यो फेला पछर्, त्यो मािरओस्। र हामी पिन हजूरका
दासह मध्ये जससग

ँ त्यो
कमारा हुनछ
े ।” १० त्यसले भन्यो, “ितमीह ले भनेजःतै होस् त! जससग

फेला पलार् त्यो मेरो कमारा हुनछ
े । बाँकीचािहँ िनद ष ठहिरनेछन्।” ११ तब

हरे कले हतपत गरी आ-आफ्नो धोबो भूइँमा झारे र फुकाले। १२ अिन
भण्डारे ले

जेठादे िख

िलएर

कान्छासम्मको

तलाशी

िलयो, र

त्यो

कचौरा

बेन्यामीनको धोबोमा फेला पर्यो। १३ तब उनीह ले आफ्ना लुगा च्याते, र

गधा लदाएर सहरितर फक। १४ यहू दा र उनका दाजुभाइह योसेफको घरमा
आइपुग्दा ितनी त्यही ँ िथए, र उनीह ले ितनको सामु लम्पसार परे र ूणाम गरे ।
१५ योसेफले उनीह लाई भने, “ितमीह ले यःतो के काम गर्यौ? मजःतो
ँ अन्त ार्न छ भनी के ितमीह लाई थाहा िथएन?” १६ यहू दाले भने,
मािनससग

“हामी हजूरलाई के भन , अथवा अब हामीले कसरी आफ्नो सफाइ िदन सक्छ

र? हजूरका दासह को अपराध परमेँवरले ूकट गनुभ
र् एको छ। हेनह
र्ु ोस्, अब

हामी हजूरका कमारा भय । हामी र त्यो पिन जसको हातमा त्यो कचौरा फेला

पर्यो।” १७ तर योसेफले भने, “मबाट यःतो किहल्यै हुनछ
े ै न। जसको हातमा

त्यो कचौरा फेला पर्यो त्यही माऽ मेरो कमारा हुनछ
े । तर ितमीह चािहँ

आफ्ना बाबुकहाँ शािन्तपूवक
र् जाओ।” १८ तब यहू दाले ितनको सामुन्ने गएर

भने, “हे मेरा ूभ ु, िबन्ती छ, दासलाई एउटा कुरा गन अनुमित िदनुहोस्। हजूर
ु ए तापिन आफ्नो दासूित िरसानी माफ रहोस्। १९ हजूरले
राजासमान हुनभ

आफ्ना दासह लाई यसो भनेर सोध्नुभएको िथयो, ‘के ितमीह का बाबु अथवा

भाइ छ िक?’ २० र हामीले हजूरलाई भन्य ,’हाॆा बाबु एक वृ

मािनस

हुनहु न्ु छ, र उहाँको वृ ावःथाको बालक हाॆो एउटा सानो भाइ पिन छ।
त्यसका दाजु मिरसके,र आफ्नी आमापि को अब त्यो माऽ छ, र त्यसका बाबुले

त्यसलाई खू बै माया गनुह
र् न्ु छ।’ २१ “तब हजूरले आफ्ना दासह लाई भन्नुभयो,

‘त्यसलाई यहाँ मकहाँ ल्याओ, र म त्यसलाई हेछुर्।’ २२ हामीले हजूरलाई
भन्य , ‘त्यस केटाले आफ्ना बाबुलाई छो न सक्दै न। िकनिक यिद त्यसले

आफ्ना बाबुलाई छो नुपर्यो भने त्यसका बाबुचािहँ मिरजानुहन्ु छ।’ २३ तर

ँ
हजूरले आफ्ना दासह लाई भन्नुभयो, ‘ितमीह को कान्छो भाइ ितमीह सग

आएन भने ितमीह

फेिर मेरो सामु आउन पाउनेछैनौ।’ २४ तब हामी हाॆा

बाबु, हजूरका दासकहाँ गय । अिन उहाँलाई हजूरका कुरा सुनाय । २५ “जब

हाॆा बाबुले ‘फेिर गएर अिलक अनाज िकन’ भन्नुभयो, २६ तब हामीले उहाँलाई

भन्य , ‘हामी जान सक्दै न । यिद हाॆो कान्छो भाइ हामीिसत जाने हो भने माऽ
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हामी जान्छ । िकनिक हाॆो कान्छो भाइ हामीिसत गएन भनेता हामी ती
मािनसको सामु जान पाउनेछैन ।’ २७ “तब हजूरका दास मेरा बाबुले हामीलाई

भन्नुभयो, ‘मेरी पत्नीतफर्बाट दुई वटा छोराह

भएका ितमीह लाई थाहै छ।

२८ एउटाले मलाई छोिड़हाल्यो। िनँचय नै त्यसलाई धुजाधुजा पार्यो होला

ँ
भनी मैले भन। त्यहाँदेिख मैले त्यसलाई दे खेको छै न।
२९ यसलाई पिन
ितमीह ले मबाट लगेर यिद केही खतरा त्यसमािथ आइपर्यो भने, ितमीह ले

मेरो यो फुलेको कपाल अफसोसमै िचहानमा पुर्याउनेछौ।’ ३० “यसकारण

ँ भएन भनेता उहाँको ूाण
हजूरका दास हाॆा बाबुकहाँ पुग्दा त्यो केटो हामीसग

ँ गाँिसएको हुनाले, ३१ हाॆा साथमा त्यो नभएको दे ख्ने
त्यही केटाको ूाणसग
िबि कै उहाँको मृत्यु हुनछ
े । हामी हजूरका दासह ले हाॆा बाबुको फुलेको

कपाल अफसोसमै िचहानमा पुर्याउनेछ । ३२ हजूरको दास, म आफै यस
केटाको िनिम्त बाबुको अिग जमानी बसेको छु । अिन हाॆा बाबुलाई मैले यसो

भन: ‘यिद मैले त्यसलाई फकार्एर तपाईंकहाँ ल्याइनँ भनेता जीवनभिर म
तपाईंको सामु दोषी ठहिरनेछु।’

३३ “यसकारण अब िबन्ती छ, यस केटाको स ामा म, हजूरको

दासलाई नै हजूरले आफ्नो कमारा तुल्याउनुहोस्, र यस केटाले चािहँ यसका

ँ जान पाओस्। ३४ िकनिक यो केटो मेरो साथमा छै न भने मेरा
दाजुह सग
बाबुकहाँ म कसरी जानु? मेरा बाबुमािथ आइपन िवपि

थैलीह

ँ ”
म हेन र् सिक्दन।

यस कथा पिहलेको जःतै हो। आफ्नो भन्डारे लाई फेिर पिन पैसाका
ु ले अर्हाउँछन्। तर
ितनीह को झोलामा रािखदे ऊ भनेर यूसफ

यसबेला उनले अनौठो आदे श िदन्छन्। उनको अमूल्यको कप बेन्जािमनको
बोरामा हािलिदनु रे !

यस घट्नाले अक मोड िलन्छ। पिहलो याऽामा ितनीह

फिकर्न्छन् र बेन्जािमनलाई िमौदे शमा ल्याउन, अब ितनीह

कनानमा

िमौदे शमै

ु को सामना गनर्। पिहलो याऽामा सबै दाजुह ले आआफ्ना
फिकर्न्छन् यूसफ

पैसाका थैलीह

आआफ्ना बोरामा भे ाउँछन् भने अिहले बेन्जािमनलाई नै

ु को कप हािलिदन्छन्।
अलग गरे र उसको बोरामा यूसफ

ु को कपको
भोजमा सम्मािनत पाहुना हुन पुगेको बेन्जािमन यूसफ

ु ले
निजक िथयो। अब आफ्नो अमूल्य बःतु उसले चोरे को भनेर उसलाई यूसफ

दोष लगाउँछन्। अब बेन्जािमन झ्यालखानमा जानुपन भएको िथयो।
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अलौिकक वा शकुन-अपशकुन कप ूयोग गरे को भ े सन्दे शले

यसमा शिक्त छ वा यो तन्ऽमन्ऽको िनिम्त ूयोग गिरने कप हो भ े कुरामा
ु ले िवँवास गरे को त होइन। यूसफ
ु ले "यःतो खालको शिक्तको किहल्यै
यूसफ
पिन दावी गरे का िथएनन्। तर, ितनीह को जीवनको गोप्य कुराह

उनले

पढ्न सक्छन् भनेर उनले थाहा पाउन् भनेर उनले त्यो नाटक खेलेका
िथए।"-एलेन जी

ाइट, पािशयाकर् एण्ड ूोफेटस्, पृ. २२९बाट

पान्तिरत।

ु ले
आफूसँग अलौिकक वा तन्ऽमन्ऽ गन िव ा छ भनेर यूसफ

दे खाएको केवल बहानामाऽै िथयो। आफूूित गरे को अत्याचार र परमेँवरको

ु े
दयमा ितनीह मा जागृत होस् भ े हे तल

सामु आफ्नो दोषलाई ःवीकार गन

ु ले त्यो नाटक रचेको िथयो। उनले ःप
यूसफ

भएको दुं

पमा भन्दछन् िकन ितनीह मा

ाईँ परमेँवरले भे ाउनुभएको छ (उत्पि

४४:१६)। फेिर

अमूल्यको कचौरा चोरे कोले गिम्भर दण्ड भोग्नुपनछ भ े कुरा दाजुह को

ु को चाहना िथयो। त्यसबेला उनको दाजुह ले
चेतनामा गािभयोस् भ े यूसफ
भावुक भएर जुन भावनाह

उल्लेखनीय मा ुपदर्छ। ितनीह

व्यक्त गरे

ूितिबया दे खाए त्यो अत्यन्तै

सबै जनालाई एउटै पीडामा बाँिधएको िथयो।

ु हराएको जःतै बेन्जािमन पिन िमौदे शमा दास भएर हराउला भ े ऽास
यूसफ
ती दाजुह मा िथयो। जसरी बेन्जािमन िनद ष िथयो त्यसरी नै आफू पिन

ु ले दाजुह लाई िदन चाहेका िथए। आफ्नो
िनद ष छु भ े सन्दे श यूसफ
बाबुलाई बचाउन आफू नै बेन्जामानको स ा दास बनाइयोस् भनेर यहू दाले

ु सामु
यूसफ

हािदर्क

िबिन्त

गदर्छन्

(उत्पि

४४:३३)।

इसहासकको स ामा भडालाई बिल चढाएको िथयो (उत्पि

जसरी

िनद ष

२२:१३), त्यसरी

नै िनद ष बेन्जािमनको बदलीमा आफू बिलको बोको हुन चाहे को यहू दाले

व्यक्त गरे । यिद बेन्जािमन फकार्उन सिकएन भने बाबुको ठू लो दुगिर् त हुनेछ र

त्यो अस

हुनेछ र त्यो दे ख्न नपरोस् भनेर आफू िमौदे शमै ब

ु सामु राखेका िथए (उत्पि
भ े ूःताब यहू दाले यूसफ

४४:३४)।

हराइयोस्

बिलको बोको हुन यहू दाले गरे को ूःतावमा ूेमको के नीित दे खाइएको

छ? बाइबलले िसकाएको ईँवरीय

ान वा िव ानमा मुिक्तको िनिम्त दे खाइएको

यस खालको ूेमलाई कसरी व्याख्या गदर्छ? हेनह
र्ु ोस्, रोमी ५:७,८ "धािमर्क
मािनसको िनिम्त मनर् तयार हुने कोही िबरलै पाइएला, कतै असल मािनसको

ँ गरी पिन हाल्ला। तर परमेँवरले हाॆा िनिम्त उहाँको
िनिम्त कसैले मन आट

२०६

ूेम यसैमा दे खाउनुहन्ु छ, िक हामी पापी छँदै भींट हाॆा िनिम्त मनुभ
र् यो" (रोमी

५:७-८)।

ु हुँ।"
५. "म तपाईँह को भाइ यूसफ
उत्पि

४५ पढ्नुहोस्। त्यस िववरणमा हामीले ूेम, िवँवास, आशा,

सदाशयता, क्षमाशीलता र क णाका गुणह

कसरी ूितिबिम्बत गिरएको छ जनु

हामीमा पिन हुनपु दर्छ? हेनह
र्ु ोस्, "१ तब आफ्ना विरपिर उिभने सबै सेवकका

सामुन्ने आफूलाई सम्भाल्न नसकेर योसेफले कराएर भने, “सबै जनालाई यहाँबाट
ँ आफूलाई ूकट गदार्
बािहर पठाइदे ओ।” यसैले योसेफ आफ्ना दाजुभाइह सग

त्यहाँ अ

कोही िथएन। २ अिन ितनी यित ठू लो सोरले रोए िक िमौीह ले

ितनलाई सुन,े र फारोका पिरवारकाह ले पिन यो कुरा थाहा पाए। ३ योसेफले

आफ्ना दाजुभाइह लाई भने, “म योसेफ हुँ। के मेरा बाबु जीिवतै हुनहु न्ु छ?” तर
ितनका दाजुह ले ितनलाई जवाफ िदन सकेनन्, िकनिक ितनको सामुन्ने उनीह

घबराएका िथए। ४ तब योसेफले आफ्ना दाजुभाइह लाई भने, “कृपा गरी मेरो
निजक आओ।” उनीह

निजक गएपिछ ितनले भने, “ितमीह ले िमौमा बेचेको

ितमीह को भाइ म नै हुँ। ५ ितमीह ले मलाई बेचेकोमा अब दु:ख नमान।

आफैमािथ रीस पिन नगर, िकनिक ूाणह

बचाउनका िनिम्त परमेँवरले मलाई

ितमीह का अिग यहाँ पठाउनुभएको हो। ६ दे शमा अिनकाल भएको दुई वषर्
भयो, र अझै पाँच वषर्सम्म कही ँ पिन हलो जोितनेछैन, र अनाजको कटनी पिन
हुनछ
े ै न। ७ तर ितमीह को एउटा भाग पृथ्वीमा जोगाएर राख्न र ितमीह मध्ये

धेरै ूाण बचाउन भनी परमेँवरले मलाई ितमीह भन्दा अिग यहाँ पठाउनुभएको

हो।

८ “यसैले मलाई यहाँ पठाउने ितमीह

होइनौ, तर परमेँवर नै

हुनहु न्ु छ। उहाँले मलाई फारोका बाबुतल्ु य र उनका सारा पिरवारका ूभ ु र
िमौभिरका अिधपित तुल्याउनुभएको छ। ९ अब झ ै मेरा बाबुकहाँ गएर

उहाँलाई भन, ‘तपाईंको छोरो योसेफ यसो भन्छ: परमेँवरले मलाई सारा

िमौका मािलक तुल्याउनुभएको छ। कित पिन अबेर नगरी मकहाँ आउनुहोस्।

१० तपाईं गोशेन ूदे शमा बसोबास गनुह
र् ोला। तपाईं र तपाईंका बालबच्चाह
र तपाईंका नाितनाितनाह

र तपाईंका बगालह

ँ भएका जे-जित
र तपाईंसग

सबै मेरो निजकै हुनछ
े न्। ११ त्यहाँ म तपाईंको पालनपोषण गनछु , िकनिक
अिनकालका अझै पाँच वषर् बाँकी नै छन्, नऽता तपाईं र तपाईंका पिरवार र

ँ भएका सबै दिरि हुनछ
ँ बोल्ने म योसेफ नै
तपाईंसग
े न्।’ १२ “अब ितमीह सग

ँ ाले र मेरो भाइ बेन्यामीनले पिन दे खेका छौ।
हुँ भनेर ितमीह ले आफ्नै आख

२०७

१३ िमौदे शमा मेरो सबै गौरव र ितमीह ले जे-जे दे खेका छौ सो सब कुरा

मेरा बाबुलाई अवँय भन्नू, र झ ै मेरा बाबुलाई यहाँ ल्याउनू।” १४ तब

ँ ालो हालेर ितनी खू ब रोए, र बेन्यामीन पिन
आफ्नो भाइ बेन्यामीनको गलामा अग
ितनको गलामा टाँिसएर रोए। १५ अिन ितनले आफ्ना सबै दाजुह लाई म्वाइँ
ँ कुराकानी
खाए, र उनीह िसत रोए। त्यसपिछ ितनका दाजुह ले पिन ितनीसग
गरे ।

१६ योसेफका दाजुभाइह

आएका छन् भन्ने खबर जब फारोको

घरमा पुग्यो तब फारो र उनका अिधकारीह

सबै खुशी भए। १७ फारोले

योसेफलाई भने, “ितॆा दाजुभाइह लाई यसो भन: ‘ितमीह

आफ्ना पशुह

लदाएर कनान दे शमा फकर जाओ, १८ र ितमीह का बाबु र ितनको पिरवारका

सबैलाई िलएर मकहाँ आओ। िमौको सबैभन्दा असल ठाउँ म ितमीह लाई

िदनेछु र ितमीह ले यस दे शको बिढ़या उब्जनी खानेछौ।’ १९ “ितनीह लाई

यसो भनेर पिन हुकुम गर: ‘ितॆा बालबच्चा र ितॆा पत्नीह का िनिम्त िमौबाट

गाड़ाह

पिन लैजाओ, र ितमीह का बाबुलाई िलएर आओ। २० ितमीह का

मालसामानको केही वाःता नगर, िकनिक िमौका सबै असल-असल कुराह

ितमीह कै

्
हुन’।”

२१

इॐाएलका

छोराह ले

हुकुमबमोिजम योसेफले उनीह लाई गाड़ाह
िदए। २२ उनीह

त्यसै

गरे ।

फारोको

र सफरको िनिम्त सामलतुमल

हरे कलाई ितनले नयाँ लाउने लुगा िदए। तर बेन्यामीनलाई

चािहँ चाँदीका तीन सय िसक्का र पाँच जोर लुगा िदए। २३ आफ्ना बाबुको

िनिम्त चािहँ ितनले यी चीजह

पठाइिदए: िमौका असल-असल चीजह ले

लािदएका दश गधा, र ितनका बाबुका सफरको लािग सामलतुमल, रोटी र
अनाजले लािदएका दश वटा गधैनी। २४ तब ितनले आफ्ना दाजुभाइह लाई

िबदा गरे । िबदा हुँदा ितनले उनीह लाई भने, “बाटोमा झगड़ा नगर।” २५
यसरी उनीह

िमौबाट कनान दे शमा आफ्ना बाबु याकूबकहाँ आए। उनीह ले

ितनलाई भने, “योसेफ त अझै जीिवतै रहेछन्, र िमौका अिधपित ितनी नै भएका

रहेछन्।” २६ यो कुरा सुनरे ितनको

दय-गित नै रोिकयो। ितनले उनीह को

कुरा पत्याएनन्। २७ तर उनीह लाई भिनपठाएका योसेफका सबै कुरा
सुनप
े िछ र आफूलाई ल्याउन भनी योसेफले पठाएका गाड़ाह

दे खेपिछ

उनीह का बाबु याकूबको होश फक्य । २८ अिन इॐाएलले भने, “यित भए
मलाई भइगयो। मेरो छोरो योसेफ अझै जीिवतै रहेछ। म जानेछु, र मनुभ
र् न्दा

अिघ त्यसको मुख हेनछु ।”

२०८

त्यस मािमर्क र भाविवअवल क्षण िथयो जब यहू दाले आफ्नो बुबा

"avi एभी" "मेरो बुबा" मािथ िवप ी आएको (उत्पि

४४:३४) उसले हे न र्

ु िचच्याएर रोए (उत्पि
नसक्ने बन्दन पोखे तब यूसफ

४५:१) अिन उनका

दाजुह लाई आफू को हो भनेर िचनाइिदए। "आफूलाई ूकट गरे वा िचनाइ

िदए" भ े कथन बाइबलमा ूायजसो ूयोग गिरएको छ। यसको अथर्

ु एको िथयो भनेर व्याख्या गनर्
परमेँवर ःवयं म्भ ु अथार्त ् आफै ूकट हुनभ

ु ले आफ्ना
सम्बोधन गिरन्छ (ूःथान ६:३, इजिकएल २०:९)। जब यूसफ

दाजुह लाई आफू को हो भनेर ूकट गरे तब त्यसबेला परमेँवर पिन आफू
ु न्ु छ भनेर ूकट गिरएको आभास् िदइन्छ। मािनसह को कमी
को हुनह

कमजोरीह को बाबजुद पिन परमेँवरले नै सबै थोक सम्हाल्नुहन्ु छ भनेर

उहाँले दे खाउन चाहनुहन्ु छ र यस कथामा दे खाउनुनै भएको िथयो।

आफूह ले के सुिनरहे को छ र दे िखरहे को छ सो ती दाजुह लाई

पत्यारै लागेन। जे भइरहे को छ सो ितनीह लाई सपना जःतो भइरहे को

ु ले दुई पल्ट आफू को हो भनेर िचनाउन वाध्य भएको िथयो।
िथयो। यूसफ
ु हुँ" (उत्पि
"म तपाईँह को भाइ यूसफ

४५:४) भनेर पिहलोपल्ट आफूलाई

वा नाजवाफ भएका िथए, अथार्त ् ितनीह

रनभ ुल्लमा परे का िथए। अिन दोॐो

िचनाउँदा ितनीह

अकनबक भएका िथए, झिःकएका िथए, िकङ्ककतर्व्यमूढ

पल्ट "तपाईँह ले िमौदे शमा बेच्नुभएको भाइ म नै हुँ" (उत्पि
ःप

पमा सुनाउँदामाऽ आफूह

४५:४) भनेर

कसको अगािड उिभरहे का छ भनेर िवँवास

ु लाई िचने तब उनले यो घोषणा गरे "(मलाई
गनर् सके। जब ितनीह ले यूसफ

ितमीह ले होइन) परमेँवरले नै यहाँ पठाउनुभएको हो" (उत्पि

यस कथनमा परमेँवरका दुई लआयह

४५:५)।

दे खाइएकाछन्। आफ्ना दाजुह ूित

आफ्नो कुनै पिन िरसइबी वा ूितशोधका भावानाह

छै न भनेर उनले

ितनीह लाई िवँवःत गनर् चाहे का िथए। अक , त्यसले उनमा भएका िवँवास,
सदाशयता, आःथा र आशाका गुणह

अत्यन्तै उल्लेखनीय पमा ःवीकार

गरे को दे खाइएको िथयो। ितनीह ले उनलाई जे गरे त्यो ितनीह लाई "महान्
उ ार गनर् नै" र ितनीह को ूाण जोगाउन आवँयक िथयो (उत्पि
ु ले हलुका बनाएका िथए।
भनेर ितनीह को मन यूसफ

४५:७)

अिन आफ्ना बाबुलाई झ ै कनानबाट िमौदे शमा ल्याउन तयार गनुर्

् ँ छन्। िमौदे शमा आएपिछ ितनीह
भनेर उनले दाजुह लाई अरहाउ

रहनेछन् भनेर उनले तोकेरै भनेका िथए। ितनीह
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कहाँ

गोशेनमा रहनेछन्। यो

ठाउँ हिरयो जिमन भएको भनेर ूख्यात छ। यो ठाउँ िमौदे शको सबभन्दा
असल ठाउँ (उत्पि

४५:१८,२०) भनेर ूख्यात छ। यो नदीको िकनारमा र

िमौ सहरको टाढा गाउँ िथयो र ूित ा गिरएको दे शको िसमानानेर नै िथयो
(गुगलको अनुसार)। त्यितमाऽ नभनेर उनले ितनीह को िनिम्त यातायातको

सुिवधा पिन उपलब्ध गराउँछन्: धेरै खजानाह लै भरएका गाडाह । जब
छोराह ले समाचार िदन्छन् तब ितनीह
भनेर याकूबले ती गाडाह

झुटो होइन सत्य बोिलरहे काछन्

ु े ितनीह
दे खेर पत्याउनेछन् भ े हे तल

उपलब्ध

गराइएका िथए। आफ्नो िूय छोरा गुमाउनु पदार् शोकमा मरे तल्ु य भइरहे को

याकूबले जब ूत्यक्ष पमा ती सामानह

दे ख्छन् तब उनको प्यारो छोरा

जीिवतै छ भनेर पूरा ूमाण भएको उनले महसुस गनछन्। त्यसको फलःव प

उनी फेिर नयाँ जीवनले जुरमुराउनेछन् (उत्पि
हे नह
र्ु ोस्)।

३७:३५सँग उत्पि

४४:२९

अब सबै थोक िठकिठक भए। याकूबका बार्है छोराह

छन्। याकूबलाई फेिर इॐाएल भनेर सम्बोधन गिरन्छ (उत्पि

उनको

जीवनमा

परमेँवरले

जे

सिञ्चता

ूभाकारी पमा उनलाई ूकट गिरएको िथयो।

गनुभ
र् एको

िथयो

जीिवत

४५:२८)।

सो

अत्यन्तै

ु ले उनका दाजुह लाई अनुमह र सदाशयता दे खाएका िथए।
हो, यूसफ

ु लाई जःतो कसैले हामीमािथ दुव्यर्वहार
त्यो हुन उनी सक्ने भएका िथए। यूसफ
गरे तापिन र उनको जःतो हाॆो सुखमय अन्त्य नभएतापिन ितनीह ूित उनको

जःतो सदाशयता, माया, क णा, क्षमाशीलता र आशा जःतो गुणह को वषार्
कसरी वषार्उने?

उपसं हार:

एलेन जी

ाइट ारा िलिखत पाशयाकर् एण्ड ूोफेटस, पृ. २१३-२२३ को

"योसेफ इन इिजप्ट" र पृ. २२४-२३२को "योसेफ एण्ड िहज ॄदसर्।"

िदनह

"जब याकूबका छोराह
ितनीह को

िनिम्त

िततो

तीन िदनसम्म नजरबन्धमा परे तब ती
र

िवःमयकारी

िथए।

ती

िदनह मा

ितनीह ले िवगतको समयमा गरे का गल्तीह को आत्मआलोचना गनर् अवसर

ु लाई गरे को दुव्यर्वहारूित मूल्या न
पाएका िथए र िवशेष गरे ितनीह ले यूसफ
गनर् पाएका िथए। यिद ितनीह

जासुस हो भनेर दोषी ठहर्याइए र जासुस

होइन भनेर ूमािणत गनर् सकेन भने ितनीह ले िक त मृत्युदण्ड िक त दास
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ु लाई गिरयो त्यसले गदार् ितनीह ले
हुनपु दर्थ्यो। जुन िन ु र व्यवहार यूसफ

आफ्नो बाबुलाई बेन्जािमन ितनीह सँग पठाउन कुनै पमा पिन मनाउन

सिकँदै न भ े कुरामा ितनीह

ु लाई दास
यिकन भएका िथए। ितनीह ले यूसफ

बनाउन बेचे, अब त्यसको बदला परमेँवरले ितनीह लाई िलरहनुभएको छ
भ े कुरामा ितनीह

तिसर्एका िथए। अब ितनीह

पिन िमौदे शमा दासै

हुनपु न भयो भनेर ितनीह

ु ले आफ्ना
भयिभत भएका िथए। तर पिछ यूसफ

जःतो बेन्जािमनूित ितनीह

कठोर हुनेछैनन् भ े कुरामा उनी िवँवःत भएका

बुबा र दाजुका पिरवारह ले दु:ख पाइरहे का होलान् भनेर सोच्छन् र आफूलाई

िथए।"-एलेन जी
पान्तिरत।

ु
"यूसफ

ाइट, िःपिर

सन्तु

भए।

ुल िगफ्टस्, बुक ३, पृ. १५५,१५६बाट
उनका

दाजुह

पिरक्षमा

सफल

भए।

ितनीह ले गरे का पाप तथा अपराधह ूित ितनीह ले गरे का पँचातापको फल

उनले दे खेका िथए।"-एलेन जी
१६५बाट

पान्तिरत।

ाइट, िःपिर

ुल िगफ्टस्, बुक ३, पृ.

िचन्तनमनन:

ु को जीवन जुन सुखद पमा पिरणत भयो त्यो नभएपिन के
अ. यिद यूसफ
उनले आफ्ना दाजुह ूित सदाशयता दे खाउने िथए होलान्? यो हामीलाई

ु को चिरऽमा के छ लक्षण दे खाइएको छ जसले
थाहा त छै न, तर यूसफ
गदार् उनमा अनुमही र सदाशयता हुने गुणह

छन् भनेर दे खाउँदछ?

ु को जीवनमा हामी के दे ख्छ जुन येशूले भोग्नुहन
आ. यूसफ
ु े भिवंयवाणीको
मोड दे खाइएको छ?

ु ले उनका दाजुह को पिरक्षा गरे । त्यही ूकारले परमेँवरले पिन
इ. यूसफ
हामीलाई कसरी पिरक्षा िलनुहन्ु छ?

ु लाई गरे को िन ु र व्यवहार याद गनर् पाएका
ई. धेरै वषर्पिछ दाजुह ले यूसफ

िथए र त्यसको दोष आफूह मािथ भएको पिन महसुस गरे का िथए।

कसैूित दुव्यर्वहार गदार् दोषीमनिःथितले सघाउनु कितको शिक्तशाली

रहेछ भ े त्यस कथाले हामीलाई कसरी िसकाउँदछ? परमेँवरले

हामीलाई क्षमा िदनुहन्ु छ र महण गनुह
र् न्ु छ भनेर ःवीकारे तापिन र हामी
अयोग्य नै भएतापिन आफैले आफूलाई क्षमा िदन कसरी िसक्ने?
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कथा १२
िनकाली िदयो
मान्युयल सालभाडर टुन्डा, १९
मेरो

पिरवार

आ ोलाको

आइतबारे

चचर्मा

जान्थे। मलाई त्यही चचर्को िशक्षादीक्षमा मेरो
पिरवारले

हुकार्एको

िथयो।

म

१४

वषर्कै

उमेरमा पानी छकर बप्ितःमा िदएको िथयो।
्
तर परमेशवरको
बारे मा जे

िथइन। केही कुरमामा अलमल भएको

म सं त ु
िथयो।

ान िथयो त्यसूित

फेिर

एडभेिन्टःटले

साबथको

बारे मा

िसकाएको थाहा पाएर म झन अलमलमा पर।
म

आफूले

आफैलाई

"एडभेिन्टःटह ले सात िदनमा साबथ पालन गछर्न ् तर अ

सोध्न

थाल,

ूोटे ःटे न्टह ले

िकन आइतबार?" यो ूश्न मेरो िदमागबाट हटे न।आिखरमा मेरो चचर्का धेरै
अगुवाह सँग सोध्न थाल, "एडभेिन्टःटह

िकन शिनबार चचर् जान्छन् र हामी

ु एकोले आइतबार पालन
भने आइतबार?" येशू आइतबार पुन त्थान हुनभ
गरे को हो भनेर ितनीह ले मलाई सुनाए तर ितनीह

मध्यै कुनैले येशूले

शिनबारबाट आइतबारमा साबथ सानुभ
र् यो भ े एउटा पद पिन िदन सकेन।
चचर्का अगुवाह को व्याख्या मलाई िच

बुझेन। म होप च्यानल टे िलिभजन

हे न र् थाल। त्यस च्यानलका ूःतुतकतार्ह ले सात िदन साबथ दश आ ामै

्
सिजएको छ भनेर सुनाए। सृि को सम्झनामा परमेशवरले
एकिदन पिवऽ गरे र

ु न्ु थ्यो उहाँले सात
अलग राख्नुभएको मैले बुझ र जब येशू यस सं सारमा हुनह

िदन साबथलाई पालन गरे को पिन िसक। साबथको बारे मा भएको मेरो िज ासा

्
मेिटएको िथयो। एडभेिन्टःटह ले शिनबार परमेशवरको
िकन आराधना गछर्न ्
भ े कुरो थाहा भयो। म पिन िठक िदन पालन गन िनणर्य गर।

बप्ितःमा भएको दुई वषर्पिछ येशूले जःतै म पिन पानीमा डुवेर

बप्ितःमा िलएर एडभेिन्टःट चचर्मा सिरक हुन चाहे को भावना व्यक्त गनर्
थाल। मेरो बुबालाई यो कुरा सुनाएपिछ उहाँ धेरै िरसाउनुभयो र मलाई

घरै बाट िनकािलिदनुभयो। अिन म फुफुकहाँ सर। तै पिन बुबाआमासँगको

तनाव रोकेन। मेरा आफन्तह ले मलाई कुट्न धिम्क िदए। तब म कहाँ
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रहने थाहा भएन। तैपिन म साबथमा चचर् गइरह र पानीमा डुवेरै बप्ितःमा

िलने िनणर्यमा अिडग रह। पिहलाको चचर्को पाःटरले उहाँसँग म रहन मेरो

बुबासँग अनुमित मागे। म त्यही चचर्मा फिकर्योस भनेर पाःटरले मलाई िच

बुझाउन खोजे। उनले तीन हप्तासम्म िसकाए तर उनले बाइबलबाट एक पद

्
पिन िदन सकेन िक परमेशवरले
साबथलाई शिनबारबाट आइतबारमा पिरवतर्न
गनुभ
र् यो। उनले मलाई िच

बुझाउन नसकेपिछ उनको घरबाट िनःकन उनले

आदे श िदए।

कुरो त झन झन खराब पो हुन थालेको जःतो लागेको िथयो तर

्
सुधार पो हुन थािलयो। जब मैले िदनिदनै बाइबल पढ तब परमेशवर
र

उहाँको ूेमको बारे मा झन झन िसक। मैले एलेन जी
िसक र उनका पुःतकह

ाइटको बारे मा पिन

पढ्न थाल। सन २०२१मा आ ोलाको राजधानी

ँ
लुवान्डाको न्यु जे शलेमा सेभेन्थ-डे एडभेिन्टःट चचर्मा बप्ितःमा िलए।

्
मैले दु:ख पाएकोमा म परमेशवरलाई
धन्यवाद िदन्छु । ती सं घषर्ह ले

ँ येशू भी को अचम्मको शिक्तमािथ
मुिक्तदाताको िनिम्त बहादुर यो ा भए।
मेरो झन भरोसा बढे को िथयो। मेरा चोटह

िनको भइसक्यो। तर दागह

बाँिक नै छ। मेरा पिरवारह को लािग मसँग ूाथर्ना गनुह
र् ोस् तािक हामी फेिर
्
एउटै पिरवार भएर सँगसँगै परमेशवरको
आराधना गनर् सक ।

-मान्यएलले न्यु जे शलेम एडभेिन्टःट चचर्को पाःटर पाउलो मािसर्याल
िपन्टोलाई बताएको अनुसार।
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