१३

िम दे शमा इ ाएल

यस अध्यायका मूल पदह : उत्पि
उत्पि

४६, रोमी १०:१२,१३, उत्पि

४८, ूेिरत ३:२५,२६, उत्पि

४७,

४९, िफिलप्पी २:१० र उत्पि

४९:२९-५०:२१।

यस अध्यायका मूल सार पद: "अब िमौको गोशेनमा इॐाएलीह ले बसोबास

गरे , र ितनीह ले त्यहाँका जग्गाजिमन आफ्नो अिधकारमा िलए। अिन त्यहाँ
हुँदैगयो" (उत्पि

ितनको फिलफाप भएर सं ख्यामा ज्यादै वृि

४७:२७)।

ु को अिन्तम जीवन कहानीको बृतान्त ारा उत्पि को
याकूब र यूसफ

पुःतक बन्द हुन्छ। याकूब (इॐाएल) परमेँवरले नै ूित ा गनुभ
र् एको कनान
दे श छाड्छन् (उत्पि

४६)। उनी १७ वषर्सम्म िमौदे शमा बसोबास गछर्न ्

४७) अिन त्यहाँ नै उनी मछर्न ् (उत्पि

(उत्पि

४९:२९-५०:२१)।

िमौदे शकै पिरवेशमा ूित ा गिरएको दे शको आशाको भूमिर इॐाएलीह को
िदमागमा खेिलरहे को हुन्छ (उत्पि

५०:२२-२६)।

िमौदे शमा याकूब आउनेिबितक्कै उनले फारो राजालाई आिशष

िदन्छन्

(उत्पि
अ

सन्तानह

४७:७-१०)।

अॄाहमलाई

िदइएको

ूित ामा

उनका

रा का मािनसह को िनिम्त आिशष हुनेछ भ े आंिशक भाग

यसमा पूरा हुन्छ (उत्पि

ु का
१२:३)। पिछ याकूब मनबेलामा यूसफ

छोराह लाई आिशष िदन्छन् (उत्पि
पिन आिशष िदन्छन् (उत्पि

४८)। याकूबले आफ्नै छोराह लाई

४९:१-२८)। ितनीह बाट भिवंयमा आउने

इॐाएलका १२ जाितह को सन्दभर्मा उनले ूभावकारी भिवंयवाणी उच्चारण
गदर्छन् (उत्पि

४९:१-२७)।

परमेँवरले याकूबलाई ूित ा गिरएको दे शमा रहने अिधकार िदन्छु

भनेर

वाचा

गनुभ
र् एको

िथयो।

उहाँको

२१२

बाचा

गिरएको

पिरूेआयमा

उनी

िमौदे शमा शरणाथीर् जःतो भइरहनुपदार्

परमेँवरको वचन बािझएको जःतो

दे िखन्छ। उत्पि को पुःतक इॐाएलका सन्तानह

िमौदे शमै बसोबास गरे र

ु को अिन्तम शब्दह ले इॐाएलीह लाई अक
अन्त्य हुन्छ। य िप, यूसफ
दे शमा

जान

ँ
औल्याएको

आभास्

िदइन्छ:

"तब

योसेफले

दाजुभाइह लाई भने, “मेरो मन बेला भयो, तर परमेँवरले

आफ्ना
िनँचय नै

ितमीह को हे र-िवचार गनुह
र् न
ु ेछ, र उहाँले अॄाहाम, इसहाक र याकूबिसत

शपथ खाएर ूित ा गनुभ
र् एको दे शमा यस दे शबाट ितमीह लाई लै जानुहन
ु ेछ”
५०:२४)।

(उत्पि

ु कहाँ जान्छन्
१. याकूब यूसफ

ु ा के मह व छ? हेनह
कनान दे शबाट याकूब िबःथािपत हुनम
र्ु ोस्

ँ भएका सबै थोक िलएर िहँड़े, र
४६, "१ तब इॐाएल आफूसग

उत्पि

बेशबामा आएर आफ्ना बाबु इसहाकका परमेँवरको िनिम्त बिलदान चढ़ाए। २

ँ बोल्नुभयो, र “याकूब, याकूब” भनी
अिन राती दशर्नमा परमेँवरले इॐाएलसग
ितनलाई बोलाउनुभयो। अिन ितनले भने, “म यही ँ छु ।” ३ उहाँले भन्नुभयो, “म

परमेँवर, ितॆा बाबुका परमेँवर हुँ। िमौमा जान नडराऊ, िकनिक त्यहाँ म
ँ िमौमा जानेछु, र म
ितमीबाट एउटा ठू लो जाित बनाउनेछु। ४ म ितमीसग
ितमीलाई िनँचय नै फेिर फकार्इल्याउनेछु, अिन ितॆो मृत्यु हुँदा योसेफकै हातले

ँ ा छोिपिदनेछ।” उसले नै आफ्नो हात ितॆो आख
ँ ामािथ राख्नेछ।
तेरा आख

५ त्यसपिछ याकूब बेशबाबाट िहँड़े। इॐाएलका छोराह ले आफ्ना

बाबु याकूब, आफ्ना बालबच्चा र आफ्ना पिरवारह लाई फारोले ितनलाई
ल्याउन पठाएका गाड़ाह मा चढ़ाएर लगे। ६ आफ्ना गाईबःतु र कनान दे शमा
जम्मा गरे का मालसामानह

िलएर याकूब र ितनका जम्मै पिरवार िमौमा गए।

७ याकूबले आफ्नो साथमा आफ्ना छोराह , नाितह , छोरीह

र नाितनीह ,

ितनका सबै सन्तानलाई िमौमा लगे। ८ िमौमा जाने इॐाएलका छोराह ,

अथार्त ् याकूब र ितनका सन्तानह का नाउँ यी नै हुन:् याकूबका जेठा छोरा
बेन।
९.

बेनका छोराह : हानोक, पल्लु, हे ॐोन र कमीर्।

१०. िशिमयोनका छोराह : यमूएल, यामीन, ओहद, याकीन, सोहोर र कनानी
पत्नीतफर्का छोरा शौल।
११. लेवीका छोराह : गेश न, कहात र मरारी।

२१३

१२. यहू दाका छोराह : एर,् ओनान, शेलह, फारे स र जेरह। तर एर ् र
ओनानचािहँ कनान दे शमै मरे । फारे सका छोराह

हे ॐोन र हामूल

िथए।
१३. इःसाखारका छोराह : तोला, पुवा, याशूब र िशॆोन।

१४. जबूलूनका छोराह : सेरेद, एलोन र यहलेल।

१५. ियनीह चािहँ याकूबबाट लेआले प न-आराममा जन्माएका छोराह ,

् लेआबाट याकूबका छोराछोरी जम्मा ते ीस
ितनकी छोरी दीनासमेत हुन।

जना िथए।
१६. गादका छोराह : सेफोन, हाग्यी, शू नी, यसबोन, एरी, अरोदी र अरे ली।
१७. आशेरका छोराह : ियम्ना, ियँवा, ियँवी र बरीआ। ितनीह की बिहनी
सेरह िथइन्। बरीआका छोराह

हे बेर र मल्कीएल िथए।

१८. लाबानले आफ्नी छोरी लेआलाई िदएकी कमारी िजल्पापि का याकूबका

् ियनीह
छोराछोरी यी नै हुन।

जम्मा सो॑ जना िथए।

१९. याकूबकी पत्नी राहेलका छोराह : योसेफ र बेन्यामीन।

२०. ओनका पूजाहारी पोतीपेराकी छोरी आसनतफर्बाट िमौमा जन्मेका
योसेफका छोराह

मनँशे र एृाइम िथए।

२१. बेन्यामीनका छोराह : बेला, बेकेर, अँबेल, गेरा, नामान, एही, रोश, मुप्पीम,
हुप्पीम र आदर्।

२२. राहेलबाट जन्मेका याकूबका छोराह

् ियनीह
यी नै हुन।

जम्मा चौध

जना िथए।
२३. दानका छोरा: हुशीम।
२४. नप्तालीका छोराह : यहसेल, गुनी, येसेर, र िशल्लेम।

२५ लाबानले आफ्नी छोरी राहेललाई िदएको कमारी िबल्हाले याकूबबाट
जन्माएका छोराह

् ियनीह
यी नै हुन।

जम्मा सात जना िथए।

२६ याकूबका साथमा िमौमा गएका ितनका बुहारीह बाहेक आफ्ना िनज
सन्तान जम्मा छयस ी जना िथए। २७ िमौमा जन्मेका योसेफका छोराह चािहँ
दुई जना िथए। िमौमा आउने याकूबका घरका सबै जम्मा स री जना िथए।

२८ गोशेनमा ितनलाई भे न आइिदऊन् भनी याकूबले यहू दालाई

योसेफकहाँ खबर िदन आफ्नो अिग पठाए। २९ योसेफले आफ्नो रथ तयार
गनर् लगाए र गोशेनसम्म आफ्ना बाबु इॐाएललाई भेट गनर् आए। ितनको अिग

२१४

ँ ालो हालेर धेरै बेरसम्म
योसेफ दे खा पन िबि कै ितनले आफ्ना बाबुलाई अग
रोए।

३० इॐाएलले योसेफलाई भने, “मैले तेरो मुख दे खेर तँ जीिवतै रहेको

जान्न पाएकोले अब म सन्तोषिसत मछु र्।” ३१ योसेफले आफ्ना दाजुभाइह

र

आफ्ना बाबुका पिरवारह लाई भने, “अब म गएर फारोलाई खबर िदन्छु र

उनलाई भन्नेछु, ‘कनान दे शका मेरा दाजुभाइह
मकहाँ आएका छन्। ३२ उनीह

र मेरा बाबुका घरानाह

्
सबै गाईबःतु पाल्ने भएकाले गोठाला हुन।

ँ भएका सबै थोक िलएर
उनीह ले आफ्ना सबै बगाल र बथान, र उनीह सग
आएका छन्।’ ३३ जब फारोले तपाईंह लाई बोलाएर ‘ितमीह का कामधन्धा
के हो?’ भनी सोध्छन्, ३४ तब तपाईंह ले भन्नुहोस्, ‘हजूरका दासह
बाबु-छोराह
तपाईंह ले

हामी

हाॆा बाल्यावःथादे िख अिहलेसम्म गाईबःतु पाल्ने ह ।’ अिन

गोशेनमा

बसोबास

्
गोठालाह लाई घृणा गछर्न।”

गनर्

पाउनुहन
े , िकनभने
ु छ

िमौीह

सबै

आशा नै आशाले भिरएर परमेँवरले नै ूित ा गनुभ
र् एको दे श कनान

याकूबले छोड्छन्। आफू किहल्यै भोकमरीमा नपन िवँवास, मरे को भनेको

ु
छोरो यूसफ
फेिर जीिवत भएको सुखद खबरले उनी ूित ा गिरएको दे श

छोड्ने आवँयकता भएको उनले ठानेका िथए। कनान दे श छोड्ने याकूबले

अॄाहमको अनुभवलाई याद िदलाउँछ तर फरक पिरिःथितमा। अॄाहम ूित ा

गिरएको दे शितर याऽा गरे का िथए भने याकूब उल्टो िदशाितर। यहाँ पिन

याकूबले त्यही ूित ा परमेँवरबाट सुन्छन् जुन ् परमेँवरले अॄाहमलाई
िदनुभएको िथयो: म ितमीलाई ठू लो रा
१२:२)।

यहाँ

परमेँवरले

याकूबलाई

बनाउनेछु (उत्पि
बोल्नुभएको

४६:३, उत्पि

वचनले

अॄाहमसँग

बाँिधएको बाचाको समयलाई याद िदलाउँछ। दुवै अवसरमा परमेँवरको यो

िवँवास र आशाले भिरएको वचन ितनीह लाई िदएका िथए: "नडराऊ"
(उत्पि

४६:३, उत्पि

१५:१)। यस आँवासनले भिवंयको मिहिमत

ँ
ँ दछ।
जीवनको ूित ालाई औल्याउ
उत्पि

४६:७-२७मा याकूब अथार्त ् इॐाएलका सन्तानह को िवःतृत

सूची ूःतुत गिरएको छ। िमौदे शमा उनीसँग जाने छोराह माऽ होइन
छोरीह

पिन िथए। अॄाहमको सन्तानै नभएकोबेला उनी फलदायी हुनेछ भ े

परमेँवरको ूित ा याकूबको सन्तानलाई याद िदलाउँछ। "७०" भ े नम्बरले

ु र उनका
पूणत
र् ाको अवधारणालाई याद िदलाउँछ। ितनीह मा याकूब, यूसफ

२१५

दुई छोराह

पिन समावेश भएकाछन्। त्यसको अथर् सारा इॐाएल नै कनान

दे श छोडेर गएका िथए। ७० भ े नम्बरले उत्पि

१०मा उल्लेिखत ७०

दे शह लाई याद िदलाउँछ। यसमा पिन उल्लेखनीय रहःय छ। सं सारका
सारा रा ह को भिवंय, याकूबको याऽामा िनधार्िरत भएको दे खाउँदछ।

यस सत्यता केही हजारवषर्पिछमाऽ ूकट गिरने िथयो। येशू भी

बूसमा मनुभ
र् एपिछ सारा रा , भाषा र जाितका मािनसह लाई मुिक्तको योजना

सुनाउनु नै नम्बर ७०को पूणत
र् ा िथयो। सं सारको ूत्येक कुनाकाप्चामा रहे का
मािनसह लाई मुिक्तको योजना थाहा पाउने अिधकार परमेँवरले िदनुभएको
छ। यसमा केवल यहू दी जाित वा अॄाहमका सन्तानह माऽ समेितएको छै न।
परमेँवरको वचनमा अॄाहमका सन्तानह का कथाह

भएको

कारणले

केवल

रोचक

मानेर

पढ्न

ितनीह बाट आित्मक वा अध्याित्मक पाठह

र

सु माऽ

होइन

समावेश
न

त

िसक्नमाऽै हो। ितनीह को

िववरणले सं सारको इितहासमा मुिक्तको योजनामा ितनीह लेपिन एक मह वपूणर्
भाग खेलेका िथए भनेर ूकट गदर्छ। त्यसकोसाथै यस पितत महमा
जितसक्यो धेरैलाई मुिक्तको योजनामा सहभागी गराउने को परमेँवरको ितॄ

चाहनालाई अॄाहम र याकूबको गाथाले खुलासा गिरएको छ।

"यिद ितमीले येशूलाई ूभ ु हो भनी आफ्नो मुखले ःवीकार गर्यौ, र

परमेँवरले उहाँलाई मरे काह बाट जीिवत पानुभ
र् यो भनी आफ्नो
गर्यौ भने ितॆो उ ार हुनछ
े । िकनिक मािनसले आफ्नो

दयमा िवँवास

दयले िवँवास गछर् र

ऊ िनद ष ठहिरन्छ, अिन उसले आफ्नो मुखले ःवीकार गछर् र उ ार पाउँछ।
धमर्शाःऽ भन्छ, “उहाँमािथ भरोसा राख्ने कोही लाजमा पनछै न।” िकनिक यहू दी

र अन्यजाितमा केही भेद छै न। उहाँ एउटै ूभ ु सबैका ूभ ु हुनहु न्ु छ, र उहाँलाई
पुकानह

सबैलाई आफ्नो ूशःत आिशष् िदनुहन्ु छ। िकनिक “ूभ ुको नाउँ

पुकान हरे कले उ ार पाउनेछ” (रोमी १०:९-१३)। सुसमाचार कुनै िनिँचत

जाित वा ःथानको माऽै नभएर सारा िवँवलाई हो वा िवँवव्यापी हो भ े

पावलको धारणालाई हामीले कसरी िलने? अझ व्यवहािरक पमा भ े हो भने

हामी सेभेन्थ-डे एडभेिन्टःट भएको है िसयतले सुसमाचार फैलाउने हामी कितको
सिबय हुनपु छर् भनेर पावलका शब्दह ले हामीलाई कसरी घचेट्नुपदर्छ?
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२. याकूब िमौदे शमा बसोबास गछर्न ्

ु िमौदे शमा जीिवतै छ भ े सन्दे शमा याकूब अत्यन्तै उत्सािहत
यूसफ

हुन ु त पदर्थ्यो तर परमेँवरले रातमा उनलाई दशर्न िदनुभएर िमौदे शमा जानु
भनेर िदनुभएको आदे श (उत्पि

४६:२,३) अत्यन्तै रोचक मा ुपदर्छ। सारा

सं सारमा एक दे श छ जहाँ परमेँवरका जनह

नजाओस् भ े उहाँको इच्छा

छ (व्यवःथा १७:१६, लेबी २६:१३)। य िप, त्यही दे शमा जान परमेँवरले

याकूबलाई अनुमित िदनुहन्ु छ। त्यसको फलःव प याकूबले आफ्नो सबै
ौीसम्पि

िलएर ूित ा गिरएको दे श कनानबाट िमौदे शमै जान्छन्।

उत्पि

४७ पढ्नुहोस्। यस अध्यायमा के आित्मक वा आध्याित्मक
तपाईँले पिहल्याउन सक्नुहन्ु छ? हेनह
र्ु ोस्, "१ तब िभऽ गएर

सत्य र नीितह

योसेफले फारोलाई भने, “मेरा बाबु र दाजुभाइह , उनका भेड़ाबाभा, गाईबःतु र
उनीह का सबै थोक िलएर कनानबाट आएका छन् र अिहले उनीह

गोशेन

ूदे शमा छन्।” २ ितनले आफ्ना दाजुह मध्येबाट पाँच जनालाई िलएर
फारोकहाँ हािजर गराए। ३ फारोले ितनका दाजुभाइह लाई सोधे, “ितमीह को
कामधन्धा के हो?” उनीह ले फारोलाई भने, “हामी हजूरका दासह

हाॆा िपता-

पुखार्देिख नै गोठाला ह ।” ४ उनीह ले फारोलाई अझै भने, “हामी यस दे शमा
बसोबास गनर् आएका छ , िकनिक कनान दे शमा घोर अिनकाल परे को हुनाले

हजूरका दासह लाई भेड़ाबाभा चराउने ठाउँ भएन। अब िबन्ती छ, िक हामी
हजूरका दासह ले गोशेन ूदे शमा बसोबास गन अनुमित पाऔ ं।”

५ फारोले योसेफलाई भने, “ितॆा बाबु र ितॆा दाजुभाइह

ितमीकहाँ

आएछन्। ६ िमौदे श ितॆै अिग छ। दे शको सबैभन्दा असल ठाउँमा ितॆा बाबु
र ितॆा दाजुभाइह लाई बःन दे ऊ। उनीह लाई गोशेन ूदे शमा नै बःन
दे ऊ। उनीह मध्ये कित लायकका मािनसह
मेरा गाईबःतुह

छन् भनी ितमीले थाहा पायौ भने

पिन उनीह कै िजम्मामा लगाइदे ऊ।”

७ तब योसेफले

आफ्ना बाबु याकूबलाई पिन फारोकहाँ हािजर गराए। याकूबले फारोलाई

आशीवार्द िदए। ८ फारोले याकूबलाई सोधे, “तपाईंको उमेर कित भयो?” ९

याकूबले भने, “मेरो ूवासी जीवनको उमेर एक सय तीस वषर् भयो। मेरो यस
जीवनका वषर्ह

त थोरै र दु:खमय भएका छन्, हजूर। मेरा िपता-पुखार्ह ले

यस ूवासको जीवनमा जित िदन उमेर खाएका िथए त्यित त अिहले मेरो पुगक
े ै
छै न।” १०

अिन

याकूबले

फेिर

फारोलाई

आशीवार्द

िदए, र

फारोको

उपिःथितबाट िनःकेर गए। ११ तब योसेफले आफ्ना बाबु र दाजुभाइह लाई
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बसोबास गराए, र फारोको हुकुमअनुसार ितनले िमौमा भएका सबैभन्दा असल

ठाउँ, अथार्त ् रामसेस भन्ने इलाकामा उनीह का अिधकारमा जग्गाजिमन िदए।
१२ योसेफले आफ्ना बाबु, दाजुभाइह

र आफ्ना बाबुका पिरवारका सबैलाई

उनीह का बालबच्चाको सं ख्याअनुसार खानेकुरा िदएर उनीह को पालनपोषण

गरे । १३ घोर अिनकालले दे श मःत भएकोले गदार् दे शमा खानेकुरा केही

िथएन। अिनकाल ारा िमौ र कनान दुवै दे श मिसत िथए। १४ िमौ र कनान

दे शका मािनसह ले अन्न िकनेका सबै

िपयाँ योसेफले जम्मा गरे र फारोकै

महलमा राखे। १५ जब िमौ र कनानमा भएका मािनसह ले आफ्ना

िपयाँपैसा खचर् गिरसके, तब सबै िमौीह ले आएर योसेफलाई भने, “हामीलाई

ँ ाको सामुन्ने हामी िकन मर ? हामीिसत भएका
अन्न िदनुहोस्। तपाईंका आख
िपयाँपैसा सबै िसि ए।”

१६ योसेफले ितनीह लाई भने, “ितमीह का

िपयाँपैसा िसि ए भने गाईबःतु ल्याओ। ितमीह का गाईबःतुका स ामा म

ितमीह लाई अन्न िदउँला।” १७ यसकारण ितनीह ले आफ्ना गाईबःतुह

योसेफकहाँ ल्याए, र योसेफले ितनीह का घोड़ा, भेड़ा, गाई, गधा आिदका स ामा
ितनीह लाई खानेकुरा िदएर ितनीह को हेरचाह गरे । त्यस साल गाईबःतुका

स ामा ितनीह लाई ितनले अन्न िदए। १८ त्यो साल िबतेपिछ अक साल
आएर ितनीह ले योसेफलाई भने, “हाॆा

िपयाँपैसा सबै सिकएको कुरा त

हजूरलाई थाहै छ। गाईबःतुका बथान पिन सबै हजूरकै भइसकेका छन्। अब
ँ हाॆै जीउ र जग्गाजिमनबाहेक अ
हजूरको लािग हामीसग

केही छै न। १९

ँ ाको सामुन्ने िकन नंट हुन–े हामी र हाॆा जिमन पिन?
हामी हजूरका आख

हामीलाई अन्न िदएर हाॆा जिमनसमेत हामीलाई िकन्नुहोस्, र हामी आफ्ना
जग्गाजिमनसमेत फारोका कमारा-कमारी हुनछ
े । हामीलाई बीउ िदनुहोस्, र
हामी जीिवत रहनेछ र हाॆा जग्गाजिमन पिन उजाड़ हुनछ
े ै न।”

२० यसरी योसेफले िमौका सबै जग्गाजिमन फारोको िनिम्त िकने।

त्यहाँ घोर अिनकाल परे को हुनाले सबै िमौीह ले आफ्ना जग्गाजिमन बेचे।
यसरी जग्गाजिमन फारोको भयो। २१ िमौको एक छे उदे िख अक छे उसम्मका

सबै मािनसह लाई ितनले कमारा बनाए। २२ तर पूजाहारीह का जग्गाजिमन
ितनले िकनेनन्, िकनभने पूजाहारीह लाई फारोबाट अन्नको िहःसा तोिकएको
िथयो, र फारोले िदएकै िहःसाबाट ितनीह ले खान्थे। त्यसकारण ितनीह ले
चािहँ आफ्ना जग्गाजिमन बेच्नुपरे न।
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२३ योसेफले ूजाह लाई भने, “हेर, आज मैले फारोको िनिम्त

ितमीह का जग्गाजिमन र ितमीह लाई पिन िकनेको छु । अब ितमीह का
िनिम्त बीउ यहाँ छ, र ितमीह ले जिमनमा बीउ छर। २४ तर फसलको
बेलामा उब्जनीको पाँच
िहःसाचािहँ

खेतीलाई

िहःसा ितमीह ले फारोलाई टक्र्याउनुपछर्। चार

बीउको

िनिम्त

र

ितमीह , ितमीह का

पिरवार

ितमीह का बालबच्चाले खानका िनिम्त ितमीह का आफ्नै हुनछ
े ।”

र

२५

ितनीह ले भने, “हजूरले हाॆो ूाण बचाइिदनुभएको छ। हजूरको िनगाह
हामीमािथ रहोस्। हामी फारोका कमारा हुनछ
े ।” २६ यसैले िमौ दे शमा

जग्गाजिमनको िवषयमा योसेफले एउटा ऐन बनाए, जो आजसम्म ूचिलत छ, िक
उब्जनीको पाँच

िहःसा फारोको हुन्छ। पूजाहारीह का जग्गाजिमन माऽ

फारोको भएन। २७ अब िमौको गोशेनमा इॐाएलीह ले बसोबास गरे , र
ितनीह ले त्यहाँका जग्गाजिमन आफ्नो अिधकारमा िलए। अिन त्यहाँ ितनको
फिलफाप भएर सं ख्यामा ज्यादै वृि

हुँदैगयो। ८ याकूब िमौमा सऽ वषर् बाँचे।

याकूबको जम्मा उमेर एक सय सतचालीस वषर् भयो। २९ इॐाएलको मन
बेला आइपुग्दा ितनले आफ्ना छोरा योसेफलाई बोलाएर भने, “यिद ितमीले

मलाई ौ ा गछ भने दया गरी ितॆो हात मेरो ितयामुिन राखेर मूित भिक्त

ँ ूित ा गर। ितमीले मलाई िमौदे शमा नगा , ३० तर जब
दे खाउँछु भनी मसग
ँ
िपता-पुखार्ह सग
सुितजाउँला

म मेरा

तब मलाई िमौबाट बोकेर लगी

उनीह कै िचहानमा गािड़दे ऊ।” ितनले भने, “तपाईंले भन्नुभएबमोिजम म
ँ शपथ खाऊ।” अिन योसेफले शपथ
गनछु ।” ३१ फेिर याकूबले भने, “मसग

खाए। तब इॐाएल आफ्नो पल को िसरानमा घोप्टो परे ।"
ु ले आफ्ना पाँच जना दाजुह
"यूसफ

् अिन
फारोकहाँ ूःतुत गछर्न।

्
ितनीह ले ितनीह को भिवंयको घरबारको िनिम्त जिमन िदन िबिन्त गछर्न।

ु ूित आभािरत भएर उनका दाजुह लाई िमौदे शको उच्च
ूधानमन्ऽी यूसफ
ओहोदामा िनयुक्त गनर् सक्दथे। तर य े को सत्य आराधक भएको हुनाले

ु ले आफ्ना दाजुह लाई परमेँवरको आराधना नगन दरवारमा काम गरे र
यूसफ
अनेक

ूलोभनमा नफसोस् भ े चाहे का िथए। त्यसकारण जब राजाले

ितनीह को पेसा के हो भनेर सोध्यो भने निहचिकच्याइकन भ ुय भनेर
ु ले सल्लाह िदएका िथए। यो सल्लाह याकूबका छोराह ले
ितनीह लाई यूसफ

माने। ितनीह
होइन

र

त्यस

त्यस दे शमा ूवासी भएर आएका तर ःथायी बसोबास गनर्
दे शबाट

िनःकन

जिहले

२१९

पिन

तयार

हुनपु न

अिधकार

ु का
ितनीह मािथ नै सुरिक्षत भएको ठानेर नै याकूबका छोराह ले यूसफ
सल्लाहलाई सहॐ ःवीकार गरे का िथए। िमौदे शको अत्यन्तै असल र

उजार्भिू म गोशेन ितनीह लाई िदन राजाले उपलब्ध गराएका िथए। त्यो ठाउँ
नै सय

वषर्सम्म इॐाएलीह को घर भएको िथयो।"-एलेन जी

पािशयाकर् एण्ड ूोफेटस्, पृ. २३३बाट
ती याऽीह

ाइट,

पान्तिरत।

मगन्ते नहोस् भ े फारोले बढो बुि पुर्याएर ितनीह को

पेसा वा व्यवसाय सोधेका िथए। ितनीह

िमौदे शवासीको िनगाहामा बाँच्नु

नपरोस् भ े राजाको चाहना िथयो। ितनीह ले नयाँ वातावरणमा राॆोसँग

िमल्न सकुन् भनेर नै ितनीह को व्यवसाय उनले सोधेका िथए (उत्पि
४७:३)। ितनीह

पुख दे िख गोठालाको काममा िनपुण भएकोले ितनीह को

दक्षतालाई राजाले ूयोग गरे । ितनीह लाई राजाका गाइबःतुह को हे रचाहा
गन िजम्मा उनले लगाइिदएका िथए (उत्पि

४७:६)।

िमौदे शको चलन अनुसार याकूब वा यहू दी जाित तल्लो जातका

िथए। उनी िवदे शी, पाहुना र याऽी िथए। राजाको मुिन उनी तल्लो दजार्का

िथए। य िप दे शको अगुवाको सामु उिभएर याकूबले फारोलाई आिशष िदन्छन्

(उत्पि

४७:७)। कहाँकहाँबाट आएर िनच जाित भएर पिन शिक्तशाली

िमौदे शको राजा फारोलाई उनले आिशष िदन्छन्। यो िकन हुन गयो?
सामु े गए वा हािजर गराए भ े िबयापद amadlifney आमिड्लनी
हो।

त्यसको

अथर्

ूायजसो

पूजारीको

सन्दभर्मा

ूयोग

गिरन्छ

(लेबी

१४:११)। पौरािणक िमौदे शको सभ्यता अनुसार फारो महापुजारी हुने ओहोदा

सम्हालेको हुन्थ्यो। जब राजाकै सामु े उिभएर उनलाई आिशष िदँदा उनी

िमौदे शको महापूजारी वा राजाभन्दा उच्च रहे को आित्मक पमा ूमाण िदएका
िथए।
हामी जहाँ भएतापिन, जे व्यवसाय गरे तापिन वा जो भएतापिन र
अ ह लाई जसरी व्यवहार गरे तापिन हामीह

"च ुिनएका वंश, राजकीय

पूजाहारीिगरी, पिवऽ जाित, परमेँवरका िनजी ूजा हौ" (१ पऽुस २:९) भ े

कुरालाई हरदम आत्मसात् गनुप
र् छर्। यस पिरूेआयमा हाॆो आःथाले हामीलाई

कुन् भूिमकामा राख्दछ?
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३. याकूबले आफ्ना छोराह लाई आिशष िदन्छन्

आफू मन भनेर याकूबलाई थाहा हुन्छ। त्यसबेला उनले िवगतको

् त्यसमा िवशेष गरे र बेथलमा उनले
समयमा भएका घट्नाह को याद गछर्न।
दे खेका सपनाको याद गछर्न ् (उत्पि
अॄाहमलाई िदनुभएको ूित ा (उत्पि
(उत्पि

३५:१-१५)। अिन,

परमेँवरले

१७:८) वा "अनन्तसम्मको अिधकार"

४८:४) उनलाई पिन उहाँले िदनुभएको िथयो त्यो उनले सम्झन्छन्।

ूित ा गिरएको दे शमा जाने आशा आफू मनबेलासम्म सान्त्वना पाएका िथए।
परमेँवरले िदनुहन
ु े अनन्तको राज्यमा जाने आशाले उनको जीवनलाई साथर्क

ु का दुई छोराह लाई
बनाइरहे को िथयो। आफ्नो मृत्युशय्यामा याकूबले यूशफ
आिशष िदन्छन्। ितनीह

िमौदे शमै जन्मेका िथए। जब उनले ितनीह लाई

आिशष िदन्छन् तब आफ्नै सन्तानको भावी भिवंयलाई ख्यालमा राखेर आिशष
िदन्छन्।
उत्पि

४८ पढ्नुहोस्। याकूबले आफ्ना अ

नाितह लाई होइन तर

ु कै छोराह लाई िवशेष आिशष िकन िदन्छन्? हेनह
यूसफ
र्ु ोस्, "१ केही समयपिछ

“हजूरका िपता िबरामी हुनहु न्ु छ” भनेर कसैले योसेफलाई खबर िदयो। यसकारण

आफ्ना दुई छोरा मनँशे र एृाइमलाई आफ्नो साथमा िलएर ितनी याकूबकहाँ
गए। २ अिन “तपाईंका छोरा योसेफ तपाईंलाई भेट गनर् आएका छन्” भन्ने

खबर कसैले याकूबलाई सुनायो। तब इॐाएल आफै बल गरे र पल मा बसे।
३ याकूबले योसेफलाई भने, “सवर्शिक्तमान् परमेँवर कनान दे शको लूजमा

मकहाँ दे खा पनुभ
र् यो, र उहाँले मलाई आशीवार्द िदएर भन्नुभयो, ४ ‘हेर, म
ितमीलाई फल्दो-फुल्दो बनाउनेछु, र सं ख्यामा ितॆो वृि

गराउनेछु। ितमीबाट

म जाितह को समूह उत्पन्न गनछु , र ितमीपिछ ितॆा सन्तानलाई यो दे श
अनन्तसम्म अिधकार गनर् िदनेछु।’ ५ “अब म िमौमा आउन अिग िमौमा

जन्मेका ितॆा यी दुई छोराह

्
मेरै हुन।

बेन र िशिमयोनझ एृाइम र

मनँशे मेरै हुनछ
े न्। ६ ितनीह भन्दा पिछ जन्मेका सन्तानह चािहँ ितॆा
हुनछ
े न्। ियनीह ले हक पाउँदा एृाइम र मनँशेका नाउँमा ियनीह

बोलाइनेछन्। ७ िकनभने म प न-आरामबाट आउँदा एूातमा पुग्न अझ केही

टाढ़ा छँदै कनान दे शमा राहेल मिरन्, र एूात, अथार्त ् बेथलेहेममा जाने बाटै मा

मैले ितनलाई गाड।” ८ योसेफका छोराह लाई दे खेर इॐाएलले भने, “ियनीह

् ९ योसेफले आफ्ना बाबुलाई भने, “परमेँवरले मलाई यहाँ िदनुभएका
को हुन?”
यी मेरा छोराह

् तब इॐाएलले भने, “ितनीह लाई यहाँ मकहाँ ल्याऊ।
हुन।”
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म ितनीह लाई आशीवार्द िदनेछु।” १० त्यस बेला उमेरले गदार् इॐाएलका

ँ ा धिमला भइसकेका िथए, र ितनी राॆरी दे ख्न सक्दै नथे। यसकारण
आख

योसेफले ितनीह लाई ितनको निजक लिगिदए। अिन ितनले ितनीह लाई म्वाइँ
ँ ालो हाले। ११ इॐाएलले योसेफलाई भने, “मैले त ितॆो मुख दे ख्न
खाएर अग

पाउँला भनी ठानेकै िथइन,ँ तर हेर,् मलाई ितॆा सन्तान पिन परमेँवरले दे ख्न

ँ ाबाट हटाए, र ितनले
िदनुभयो।” १२ तब योसेफले ितनीह लाई इॐाएलका घुड़

भूइँमा घोप्टे र सांटा
आफ्नो दािहनेपि
इॐाएलको दािहनेपि

ूणाम गरे । १३ योसेफले ती दुवैलाई िलएर एृाइमलाई

र इॐाएलको दे ॄेपि , र मनँशेलाई आफ्नो दे ॄेपि

र

पन गरी इॐाएलको निजक ल्याए। १४ तर इॐाएलले

आफ्नो दािहने हात पसारे र कान्छा एृाइमको टाउकोमा राखे, र मनँशे जेठा
भए पिन ियनैको टाउकोमा इॐाएलले आफ्नो दे ॄे हात राखे। १५ तब ितनले

योसेफलाई आशीवार्द िदएर भने, “जुन परमेँवरको सामुन्ने मेरा िपता अॄाहाम र

इसहाक िहँ थे, जुन परमेँवरले मेरो जीवनभिर आजसम्म मलाई डोर्याउनुभएको

छ, १६ ती ःवगर्दूत, जसले मलाई सबै खराबीबाट जोगाउनुभएको छ, उहाँले नै

यी बालकह लाई आशीवार्द िदऊन्। ियनैमा मेरो नाउँ अमर भइरहोस्, र मेरा
िपता अॄाहाम र इसहाकका नाउँ अमर होऊन्। र पृथ्वीमा ियनीह
भई सं ख्यामा बढू न्।”

अनगन्ती

१७ ितनका बाबुले आफ्ना दािहने हात एृाइमको

टाउकोमा राखेका दे खेर योसेफलाई मन परे न, र ितनले एृाइमको टाउकोबाट

मनँशेको टाउकोमा राख्न भनी ितनका बाबुको हात हटाउनलाई उठाए। १८
ितनले बाबुलाई भने, “हे बुबा, यसो होइन, िकनिक जेठोचािहँ यो हो। तपाईंको

दािहने हात यसको िशरमािथ रािखिदनुहोस्।” १९ तर ितनका बाबुले अःवीकार

गरी भने, “मलाई थाहा छ, छोरा, मलाई थाहा छ। यसको पिन एउटा वंश हुनछ
े ,

र यो पिन ठू लो हुनछ
े ,
े । त्यसो भए तापिन यसको भाइचािहँ योभन्दा महान् हुनछ

र त्यसका सन्तान जाितह को एक समूह हुनछ
े ।” २० इॐाएलले ितनीह लाई
त्यस िदन यसो भनेर आशीवार्द िदए, “इॐाएलले ितॆो नाउँ िलएर यःतो
आशीवार्द िदनेछ: ‘परमेँवरले ितमीलाई एृाइम र मनँशेजःतै बनाऊन्।”

यसरी ितनले मनँशेभन्दा एृाइमलाई नै अगािड़ राखे। २१ तब इॐाएलले

योसेफलाई भने, “अब म मनर् लागेको छु , तर परमेँवर ितमीह का साथमा

हुनहु न
े ।
े , र ितमीह लाई फेिर ितमीह का िपता-पुखार्ह को दे शमा लैजानुहन
ु छ
ु छ

२२ त्यसबाहेक ितॆा दाजुभाइह भन्दा ितमी बढ़ी भएकोले मैले ितमीलाई एउटा
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पहाड़को पाखा िदएको छु , जो मैले आफ्नो तरवार र धनुको बलले एमोरीह बाट

ँ ”
िलएको िथए।

ु का केवल मनःसे र एृाइमलाईमाऽ याकूबले
नातीह मा यूसफ

आिशष िदए। ितनीह

नातीबाट पदो ित भएर आफ्नै छोराह को पिङ्क्तमा

उनले

४८:५)।

राखे

(उत्पि

याकूबले

िदएको

आिशषमा

जेठो

नाती

मनःसेलाई भन्दा कान्छो नाती एृेमलाई ूाथिमकता िदएतापिन उनले िदएको
ु ूित लिक्षत गिरएको िथयो (उत्पि
आिशषमा िवशेष गरे र यूसफ

४८:१५)।

िवगत समयमा परमेँवरको िवँवसनीयता र भिवंयमा पिन उहाँको ूित ामा
िवँवास राख्नुपन याकूबको व्यिक्तगत गवाही हामी यहाँ दे ख्दछ । याकूबले

परमेँवरलाई अॄाहम र इसहाकको परमेँवर भनेर सम्बोधन गदर्छन् (उत्पि
४८:१५)। उहाँले ितनीह लाई गाँसबाँस (सुरक्षा)कपासले िवगत समयमा
ु न्ु छ जसले, "जसले
भरपोषण गनुभ
र् एको िथयो। उहाँ त्यही परमेँवर हुनह

मलाई सबै खराबीबाट जोगाउनुभएको छ" भनेर गवाही िदएका िथए (उत्पि

४८:१५)। बेथेलको परमेँवरलाई पिन याकूबले याद गरे का िथए (उत्पि
३१:१३) साथै ःवगर्दूतसँग उनको मल्लयु
(उत्पि

अथार्त ् कुःताकुःती गरे को

३२:२९) पिन उनको िदमागमा आएको िथयो (उत्पि

त्यसै बेला उनको नाउँ याकूबबाट "इॐाएल" भएको िथयो (उत्पि

३२:२९)

३२:२६-

२९)।

ती सबै अनुभवह को लेखाजोखा उनले गरे को एउटा कारण िथयो।

परमेँवरका जनह लाई लिक्षत गरे को खराब कुरालाई उहाँले असलमा पिरणत

गनुह
र् न्ु छ भ े उनको गवाही िथयो। त्यसै पिरूेआयमा परमेँवरले उनका

नातीह को बतर्मान जीवनमाऽै होइन, उहाँले ितनीह को भिवंयलाई पिन

सम्हाल्नु हुनेछ भने उनको आशा िथयो, जसरी उहाँले उनलाई र याकूबलाई

सम्हाल्नुभयो। त्यितमाऽ होइन जब उनका सन्तानह

भिवंयमा कनान दे शमा

फकर्न्छ त्यसबेला पिन परमेँवरले ितनीह लाई सम्हाल्नुहन
ु ेछ भ े उनको

िवँवास िथयो। जब उनले शेकम पहाडमा भएको आफूले पाएको जिमनलाई

(उत्पि

३३:१९) उल्लेख गरे तब उनको आशा ःप

भएको उनले दे खाएका

िथए। त्यो ठाउँ उनले आफ्नो िनिम्तमाऽ उपलब्ध गराएका िथएन तर
ु का ह ीह
यूसफ

पिन गािडनको िनिम्त िथयो (यहोशू २४:३२)। यही जिमन

इॐाएलका बं शह लाई बाँिडने भएको िथयो (यहोशू २४:१)। याकूबको

जीवनमा जे जे भयो त्यसबेला उनले परमेँवरका ूित ाह लाई िबसका

२२३

िथएनन्। अॄाहमलाई उहाँले िदनुभएको ूित ा "ितमी ारा पृथ्वीका सारा
पिरवारह ले आिशष पाउनेछन्" (उत्पि

१२:३) याकूबका सन्तानह ले

साकार बनाउनेछन् भ े उनको िवँवास िथयो।
उत्पि

१२:३ मा परमेँवरले िदनुभएको ूित ा कसरी पूरा भयो भनेर

् ती आिशषह
पऽुसले कसरी ठोकुवा गछर्न?

हामीले पिन कसरी उपभोग गनर्

पाइरहेका छ ? हेनह
र्ु ोस्, "१७ अब भाइ हो, मलाई थाहा छ, िक तपाईंह ले

अजानमा त्यसो गनुभ
र् यो, र तपाईंका शासकह ले पिन त्यसै गरे । १८ उहाँका
भींटले दु:ख भोग्नुपछर् भनी परमेँवरले सबै अगमवक्ताका मुखबाट भन्नुभएको
अगमवाणी उहाँले यसरी पूरा गनुभ
र् यो। १९ यसकारण पँचा ाप गनुह
र् ोस् र
फकर्नुहोस्, िक तपाईंह का पाप मेिटऊन्, र परमूभ ुको उपिःथितबाट आनन्दको

समय आओस्, २० र उहाँले तपाईंह का िनिम्त अिघबाटै िनयुक्त गनुभ
र् एको

ू ाई पठाइिदनुहन्ु छ। २१ परमेँवरले ूाचीन कालदे िख आफ्ना
भींट, अथार्त ् येशल

पिवऽ अगमवक्ताह का मुखबाट बोल्नुभएका सबै थोकको पुनःथार्पना हुने समय

नआउञ्जेल भींट ःवगर्मा अवँय रहनुपछर्। २२ मोशाले भनेका िथए, ‘परमूभ ु

परमेँवरले मलाई खड़ा गनुभ
र् एजःतै ितमीह का दाजुभाइह का माझबाट एक
र् न
जना अगमवक्ता ितमीह का िनिम्त खड़ा गनुह
े । उहाँले ितमीह लाई जे-जे
ु छ

भन्नुहन
ती सबै कुरा ितमीह ले सुन्नुपछर्। २३ यसो हुनछ
े
े , िक त्यस
ु छ

अगमवक्तालाई नसुन्ने जित हरे क ूाणी मािनसह का बीचबाट नंट हुनछ
े ।’
२४ “शमूएलदे िख िलएर त्यसपिछका सबै अगमवक्ताह

सबले

ियनै

िदनह को

घोषणा

गरे का

छन्।

जि ले बोलेका छन्, ती

२५

तपाईंह

ितनै

अगमवक्ताह का र त्यही करारका सन्तान हुनहु न्ु छ, जुन करार परमेँवरले

ँ यसो भनेर बाँध्नुभयो, ‘ितॆा सन्तानमा पृथ्वीका
तपाईंह का पुखार् अॄाहामसग
सबै पिरवारले आिशष् पाउनेछन्।’ २६ तपाईंह

हरे कलाई आफ्नो दुंटताबाट

फकार्एर तपाईंह लाई आिशष् िदन भनी परमेँवरले आफ्ना सेवकलाई खड़ा
गनुभ
र् यो र सवर्ूथम तपाईंह कहाँ पठाउनुभयो" (ूेिरत ३:१७-२६)।
४. याकूबले उनका छोराह लाई आिशष िदन्छन्

याकूबले आफ्ना छोराह लाई आिशष िदन्छन्। त्यसको आित्मक वा

अध्याित्मक मह व के छ? हेनह
र्ु ोस्, उत्पि
आफ्ना छोराह लाई बोलाएर भने, “ितमीह

४९:१-२८ "१ तब याकूबले

यहाँ जम्मा होओ, र पिछल्ला

ँ ा। २ “हे याकूबका छोरा हो,
िदनह मा ितमीह मािथ के आइपनछ सो म भनूल

२२४

जम्मा भएर सुन, ितमीह का बाबु इॐाएलले भनेका सुन। ३ “ बेन, ितमी मेरो
जेठो छोरो हो, मेरो शिक्त र मेरो बलको पिहलो फल, गौरव र शिक्तमा
सवर्ूमुख। ४ पानीजःतो चञ्चल ितमी, ितॆो ूितंठा कायम रहनेछैन, िकनभने

ितॆा बाबुको पल मा ितमी चकयौ, र त्यो अशु

पार्यौ– ितमी मेरो ओ

ानमा

चकयौ ५ िशिमयोन र लेवी दाजुभाइ हुन,् ितनका तरवार नै उपिवका हितयार
हुन,् ६ ए मेरो ूाण, ितनीह को सभामा नआइज, ितनीह को स ितमा नलाग्,

िकनिक आफ्नो िरसमा ितनीह ले मािनसह लाई मारे का छन्, ितनीह ले

आफूखुशी गरे र गो ह का ढोड़नसा काटे का छन्। ७ ितनीह को रीसमािथ
ौाप परोस्, िकनभने त्यो भयानक छ,

र ितनीह का बोधमािथ, िकनिक त्यो

िनंठु र छ। ितनीह लाई म याकूबमा िछन्न-िभन्न पानछु ,

र इॐाएलमा

िततरिबतर पानछु । ८ “ए यहू दा, ितॆा दाजुभाइह ले ितॆो ूशंसा गनछन्,
ितॆो हातले ितॆा शऽुह का गदर्न पबनेछ, ितॆै बाबुका छोराह
िनहुिरनेछन्। ९ यहू दा िसं हको डम

ितॆो सामुन्ने

हो। ए मेरो छोरो, िशकारबाट ितमी

आएका छौ, त्यो िनहुिरन्छन्, र िसं हझ लेिटरहन्छन्, अ,ँ िसं हनीझ– कसले त्यसलाई

ँ गछर्?
उठाउने आट

१० यहू दाको हातबाट राजदण्ड ह नेछैन, राज्य चलाउनेको लाठी

त्यसका खु ाका बीचबाट ह नेछैन, जबसम्म त्यसका मािलक आउँदैनन्। र

जाितह

उहाँको आ ाकारी बन्नेछन्। ११ त्यसको गधालाई दाखको बोटमा, र

लुगाह

दाखम मा, आफ्ना पोशाक अङ्गूरको रसमा धुनछ
े न्। १२ त्यसका

गधाको बछे ड़ालाई चािहँ उ म जातको हाँगामा बाँध्नेछ। त्यसले आफ्ना

ँ ा दाखम भन्दा गाढ़ा, र त्यसका दाँत दूधभन्दा सेता हुनछ
आख
े न्। १३

“जबूलूनको वास समुिको िकनारमा हुनछ
े , जहाजह का िनिम्त त्यो बन्दरगाह
हुनछ
े , र त्यसको िसमाना सीदोनसम्म हुनछ
े । १४ “इःसाखार बिलयो गधा हो,

जो दुई भारीह का बीचमा लेिटरहन्छ। १५ आफ्नो िवौामको ठाउँ असल

रहेछ,

र त्यसको दे श रमाइलो रहेछ भन्ने त्यसले दे खेपिछ, त्यसले भारी

बोक्नलाई आफ्नो काँध झुकाउनेछ, र बेगारीको काम गनर् मान्नेछ। १६
“इॐाएलका कुलमध्येको एक भएर दानले आफ्ना मािनसह का िनिम्त न्याय

गनछ। १७ दानचािहँ बाटोमा भएको एउटा सपर्, र गोरे टोमा भएको िवषालु साँप
हुनछ
े , जसले घोड़ाका कुकर्ु च्चा डःछ,

र त्यसको घोड़चढ़ीचािहँ पिछिल्तर

लो छ। १८ “हे ूभ ु, म तपाईंको उ ारको ूतीक्षा गदआएको छु । १९
“गादमािथ एक दलले आबमण त गनछ, तर त्यसले ितनीह लाई उल्टा खे दै

२२५

हमला गनछ। २० “आशेरबाट उत्पन्न हुने अनाजह

उ म हुनछ
े न्,

र

ु ी-मृग हो,
त्यसले राजकीय खाना बाँिड़िदनेछ। २१ “नप्ताली फुकाइएकी मुडल

जसले सुन्दर-सुन्दर बच्चा िबयाउँछे। २२ “योसेफ फलले लटरम्म भएको

एउटा लहरा हो, पानीको मूलनेर भएको फल िदने लहरा, जसका हाँगाह

पखार्ल

मािथ-मािथ फैिलन्छन्।२३ धनुधार्रीह ले त्यसलाई ज्यादै दु:ख िदए, त्यसमािथ

काँड़ चलाए, र त्यसको खेदो गरे । २४ तैपिन त्यसको धनु द॑ो नै र ो, र
त्यसका पाखुराह

फूितर्लै रहे, याकूबका परमशिक्तशालीको हात ारा, ती

गोठाला, इॐाएलको च ान ारा, २५ अथार्त ् ितॆा बाबुका परमेँवर, जसले

ितमीलाई सहायता गनुह
र् न्ु छ, सवर्शिक्तमान्, जसले ितमीलाई आिशष् िदनुहन्ु छ–

मािथ ःवगर्का आिशष्ह , तल अगाधका आिशष्ह , ःतन र गभर्का आिशष्ह ।
२६ ितॆा बाबुका आशीवार्द ूाचीन पहाड़ह का आशीवार्दभन्दा र अनन्त
डाँड़ाह का आिशष्भन्दा ूबल छ। ती सबै योसेफको िशरमा होऊन्, त्यसका
दाजुभाइह मध्येका ूधानको िशरै मा। २७ “बेन्यामीन त एउटा फहराउने
ब्वाँसो हो,

ु ीचािहँ त्यसले
िबहानचािहँ ल्याएको िशकार त्यसले खान्छ, र बेलक

लूट बाँ छ।”

् आफ्ना बाबुले ितनीह लाई
२८ यी सबै इॐाएलका बा॑ कुल हुन।

आशीवार्द िदँदै भनेको कुरा यही हो। ूत्येकलाई ितनले सुहाउँदो आशीवार्द

िदए।

इॐायली बं शको तत्कािलन् इितहासलाई लिक्षत गिर भिवंयवाणीह

याकूबले गरे तापिन उनले मसीह र उनले ल्याउने आिखरी मुिक्तको आशालाई

ँ ा गाढे का िथए। "अिन्तम वा पिछल्ला िदनह " (उत्पि
उनले आख

४९:१)

भनेर उनले सम्बोधन गदार् मसीही राजाको आउने भिवंयवाणीलाई व्यक्त
गरे का िथए (यशैया २:२, दािनएल १०:१४)।

याकूबले एक एक गरे र आफ्ना छोराह लाई फरक फरक आिशषह

िदन्छन्। ती आिशषह

ितनीह को पुपरर् ु ो वा भाग्यमा लेिखएको भ े होइन।

कितपयले ितनीह को भिवंय परमेँवरले अगावै िनधार्रण गिरसकेका िथए भनेर

िवँवास गछर्न ् होला। तर उनका छोराह को चिरऽ र ितनीह का सन्तानमा
हुने चिरऽलाई उजागर गरे को कथनह

िथए। उदाहरणमा, कुनै िनद षी

मािनसलाई कसै ले माछर् भ े कुरा परमेँवरलाई थाहा हुन्छ, त्यसको अथर्
हत्यारालाई उहाँले नै पिरचालन गनुभ
र् एको हुन्छ भ े कुरालाई मा ु मनािसब

होइन।

२२६

उत्पि

४९:८-१२

फेिर

पढ्नुहोस्।

यहाँ

के

उल्लेखनीय

भिवंयवाणीको उच्चारण गरे को छ र त्यो िकन छ? "८ “ए यहू दा, ितॆा
दाजुभाइह ले ितॆो ूशंसा गनछन्,
पबनेछ, ितॆै बाबुका छोराह
डम

ितॆो हातले ितॆा शऽुह का गदर्न

ितॆो सामुन्ने िनहुिरनेछन्। ९ यहू दा िसं हको

हो। ए मेरो छोरो, िशकारबाट ितमी आएका हौ, त्यो िनहुिरन्छन्, र िसं हझ

ँ गछर्?
लेिटरहन्छन्, अ,ँ िसं हनीझ– कसले त्यसलाई उठाउने आट

१० यहू दाको हातबाट राजदण्ड ह नेछैन, राज्य चलाउनेको लाठी

त्यसका खु ाका बीचबाट ह नेछैन, जबसम्म त्यसका मािलक आउँदैनन्। र
जाितह

उहाँको आ ाकारी बन्नेछन्। ११ त्यसको गधालाई दाखको बोटमा, र

लुगाह

दाखम मा, आफ्ना पोशाक अङ्गूरको रसमा धुनछ
े न्। १२ त्यसका

गधाको बछे ड़ालाई चािहँ उ म जातको हाँगामा बाँध्नेछ। त्यसले आफ्ना
ँ ा दाखम भन्दा गाढ़ा, र त्यसका दाँत दूधभन्दा सेता हुनछ
आख
े न्।"

मानवको आत्मिनणर्यको ःवतन्ऽमा र त्यसमािथ पिन परमेँवरलाई

भिवंयको

ान छ। उहाँले नै यहू दाकै कुलबाट मसीह आउने बन्दोबःत

गनुभ
र् एको िथयो। यहू दा (उत्पि

४९:८-१२) िसँहको ूितक हो। उनको

शाही खान्दानकलाई सम्बोधन् गद याकूबले उनको तािरफ गदर्छन्। यहू दाकै

कुलबाट राजा दाउद आउने िथयो। तर यहू दाकै खान्दानबाट िशलोह Shiloh

आउनेछन् भिनएको छ। उहाँको साथमा शलोम shalom वा "शािन्त" (यशैया
९:६,९) ल्याउनेछन् भिनएको छ। उहाँले नै

जाितह लाई

उहाँको

आ ाकारी बनाउनेछन् (यशैया ४९:१०)।

यहू दीह ले यसलाई मसीह आउनुहन
ु े भिवंयवाणीको

पमा युग

युगदे िख आत्मसात् गिररहे काछन्। इसाईह ले पिन यही पदले येशूलाई

ँ
् यही कथन नै नयाँ करारको ूित ाको पूव र्
औल्याएको
छ भनेर दावी गछर्न।
सूचना भनेर मािनिलएको छ। िफिलप्पी २:१०,११ मा लेिखएको छ,

ँ ा
"ःवगर्मा, पृथ्वीमािथ र पृथ्वीमुिन भएको हरे क ूाणीले येशूको नाउँमा घुड़
टे क्नुपछर्, र हरे क िजॄोले परमेँवर िपताका मिहमाको िनिम्त येशू भींटलाई

ूभ ु भनी ःवीकार गनुप
र् छर्।" यस सन्दभर्मा एलेन जी

ाइटले लेिख्छन्,

"यहू दालाई ज लको राजा िसँह अथार्त ् िसँहको ूितक भनेर कहलाइएको

उपयुक्त छ। यही बं शबाट राजा दाउद आएका िथए। दाउदको पुऽ िशलोह
ु न्ु छ। आिखरमा आएर सारा
(येशू) जो यहू दाको कुलको सत्य िसँह हुनह

२२७

सं सारका शिक्त र रा ह

ँ ा टे केर उहाँको ौ ा गनर् वाध्य
उहाँको सामु घुड

हुनेछन्"-पािशयाकर् एण्ड ूोफेटस्, पृ. २३६बाट

पान्तिरत।

सारा रा ह ले येशूलाई नमानेतापिन वा मा भ
ु न्दा अगावै हामीले

उहाँूित ौ ा िकन दे खाउनुपदर्छ?
५. ूित ा गिरएको भूिमको आशा
अत्यन्तै महान् िवषबःतुह
छ। ती िवषयबःतुह

समेितएर उत्पि को पुःतक अन्त्य गिरएको

के के हुन,् हेनह
र्ु ोस्, उत्पि

४९:२९ र उत्पि

५०,

"२९ तब ितनले ितनीह लाई यो आ ा िदए: “म त मेरा मािनसह कहाँ िमल्न
जान लागेको छु । िह ी एूोनको खेतमा भएको ओड़ारमा मेरा िपता-पुखार्ह का

साथमा मलाई गाड़, ३० अथार्त ् कनान दे शमा मॆेनरे को मक्पेलाको खेतमा

िह ी एूोनको हातबाट खेतसमेत िचहान
बनाउनलाई िकनेका िथए। ३१ त्यही ँ नै उनीह ले अॄाहाम र ितनकी पत्नी
सारालाई गाड़े का िथए। र त्यही ँ नै उनीह ले इसहाक र ितनकी पत्नी
भएको

ओड़ार, जो

अॄाहामले

िरबेकालाई पिन गाड़े का िथए। त्यही ँ नै मैले लेआलाई गाड। ३२ त्यो खेत र

त्यहाँ भएको ओड़ार िह ीह को हातबाट िकनेको हो।” ३३ छोराह लाई यो
आ ा िदइसकेपिछ याकूबले आफ्ना खु ा ओ

ानमा पसारे र आफ्नो ूाण त्यागे,

ँ िमल्न गए।" र "१ योसेफ आफ्ना बाबुमािथ घोप्टो
र आफ्ना िपता-पुखार्ह सग

परे र रोए, र ितनलाई म्वाइँ खाए। २ तब योसेफले आफ्नो सेवामा हुने

वै ह लाई आफ्ना िपताको लाशमा सुगिन्धत लेप मल्न लगाए। यसकारण ती

वै ह ले इॐाएलको लाशमा सुगिन्धत लेप मले। ३ यसको िनिम्त चालीस िदन
लागेको िथयो, िकनिक सुगिन्धत लेप लाउन यित नै िदन लाग्थ्यो। ितनको
िनिम्त िमौीह ले पिन स री िदन शोक मनाए। ४ ितनको िनिम्त शोक
ँ यसरी कुरा गरे , “यिद
मनाउने िदन िबतेपिछ योसेफले फारोका भारदारह सग

ितॆो िनगाह ममािथ छ भने कृपा गरी यो मेरो कुरा फारोकहाँ लिगदे ओ। ५

मेरा बाबुले मलाई यसो भनेर िकिरया हाल्न लाउनुभयो: ‘म मनर् लागेको छु ।

कनान दे शमा म आफैले खनेर बनाएको मेरो िचहानमा मलाई गा नू।’
यसकारण कृपा गरी गएर मेरा बाबुलाई त्यही ँ गाड़े र फिकर्आउन पाऊँ।” ६
फारोले जवाफ िदए, “ितमीलाई उनले िकिरया हाल्न लाएबमोिजम गएर ितॆा
बाबुलाई गाड़।” ७ यसैले आफ्ना बाबुलाई गा न योसेफ गए। ितनका साथमा

फारोका सारा अिधकारीह , उनका भारदारह

२२८

र िमौका सबै मुख्य मािनसह ,

८ साथै योसेफका पिरवारका सबै र ितनका दाजुभाइह

र ितनका बाबुका

पिरवारका सबै गए। केवल ितनीह का बालबच्चा, ितनीह का बगाल र

बथानह

गोशेन ूदे शमा नै छोिड़एर रहे। ९ ितनका साथमा रथह

घोड़चढ़ीह
ितनीह
गरे र

र

पिन गए। त्यो एउटा ठू लो मलामीको समूह िथयो। १० जब
यदर्ननेरको आतादको खलामा आइपुग,े तब ितनीह ले सा॑ै अफसोस

वाबासी गरे । अिन त्यहाँ योसेफले सात िदनसम्म आफ्ना बाबुको िनिम्त

िवलाप गरे । ११ त्यस दे शका बािसन्दा कनानीह ले आतादको खलामा गरे को
िवलाप दे खेर भने, “यो त िमौीह को भारी िवलाप रहेछ।” यसकारण यदर्ननेरको

त्यस ठाउँको नाउँ हािबल-िमौइम रािखयो। त्यो यदर्न पािरपि
याकूबले

ितनीह लाई

आ ा

गरे बमोिजम

छोराह ले

गरे ।

छ। १२ यसरी
१३

ितनका

ँ खेतसमेत अॄाहामले
छोराह ले ितनलाई कनानसम्मै पुर्याए, र िह ी एूोनसग

िचहान बनाउनलाई िकनेको ओड़ार, अथार्त ् मॆेनरे को मक्पेलाको खेतमा भएको
ओड़ारमा

दाजुभाइह

ितनलाई

गाड़े ।

१४

आफ्ना

बाबुलाई

गािड़सकेपिछ

आफ्ना

ँ गएका सबैका साथमा योसेफ
र आफ्ना बाबुलाई गा न ितनीसग

िमौमा फक। १५ बाबुको मृत्यु भएको दे खेर योसेफका दाजुभाइह ले

ँ दुँमनी गनछ, र हामीले उसलाई
आपसमा भने, “शायद अब योसेफले हामीसग
गरे का सबै खराबीको बदला िलनेछ।” १६ यसैकारण उनीह ले यसो भनेर
योसेफकहाँ खबर पठाए, “मनुभ
र् न्दा अिघ तपाईंका बाबुले यःतो आ ा िदनुभएको

ँ खराबी
िथयो: १७ ‘ितमीह ले योसेफलाई भन: कृपा गरी उनीह ले ितमीसग

गरे कामा ितॆा दाजुह का अपराध क्षमा गर।’ अब िबन्ती छ, कृपा गरी तपाईंका

बाबुका परमेँवरका दासह का अपराध क्षमा गनुह
र् ोस्।” उनीह को यःतो कुरा
सुनप
े िछ योसेफ रोए। १८ ितनका दाजुह

र्ु ोस्, हामी तपाईंका दास ह ।”
परे र भने, “हेनह

पिन आएर ितनका सामुन्ने घोप्टो

१९ तर योसेफले उनीह लाई भने, “नडराओ, के म परमेँवरको

ःथानमा छु र? २० ितमीह ले मेरो िव

मा हािन गन िवचार गरे का िथयौ, तर

र् यो, तािक जसरी आज
परमेँवरले त्यही काम ारा भलाइ गन िवचार गनुभ

भइरहेको छ त्यसरी नै धेरै जना मािनसह

् २१ यसकारण नडराओ,
बाँिचरहू न।

ितमीह लाई ितमीह का बालबच्चासमेत म पालनपोषण गनछु ।” यसरी ितनले
उनीह लाई ढाड़स र सान्त्वना िदए।
२२ योसेफ र ितनका बाबुका पिरवारह

िमौमै बसे, र योसेफ एक

सय दश वषर्सम्म बाँचे। २३ योसेफले एृाइमको पनाितसम्म पिन दे खे।

२२९

ँ ामा
मनँशेका छोरा माकीरका भखर्र जन्मेका बालबच्चा पिन योसेफकै घुड़
रािखए। २४ तब योसेफले आफ्ना दाजुभाइह लाई भने, “मेरो मन बेला भयो,
तर परमेँवरले िनँचय नै ितमीह को हेर-िवचार गनुह
र् न
े , र उहाँले अॄाहाम,
ु छ

इसहाक र याकूबिसत शपथ खाएर ूित ा गनुभ
र् एको दे शमा यस दे शबाट
ितमीह लाई लैजानुहन
े ।” २५ अिन योसेफले इॐाएलका सन्तानलाई िकिरया
ु छ

र् न
हाल्न लाएर भने, “परमेँवरले ितमीह को हेर-िवचार गनुह
े , र त्यो बेला
ु छ
ितमीह ले मेरा अिःथह

यहाँबाट लैजानू।” २६ यसरी योसेफ एक सय दश

वषर्को भएर मरे , र उनीह ले ितनको लाश सुगिन्धत लेप मलेर बाकसमा हालेर
िमौमा नै राखे।"

उत्पि को पुःतकलाई तीन घट्नाह

ती घट्नाह

आशाले भिरएका छन्।

ारा िनँकषर्मा पुर्याइएको छ।

पिहलो त, ूित ा गिरएको दे शमा इॐाएल फिकर्नेछ भ े आशा।

ु को मृत्यु र ितनीह को
उत्पि को पुःतकको लेखक मोशाले याकूब र यूसफ

गािडएको घट्नाह ले ूित ा गिरएको दे शितर औल्ँ याउँछन् भ े आभास् िदएका

छन्। आफ्ना छोराह लाई आिशष िदएको र बार्ह कुलह को बारे मा गरे को
भिवंयवाणीको लग ै आफ्नो मृत्युपिछ ितनलाई कनानमै लै जान र मक्पेलाहको

गुफामा गाड्न छोराह सँग अनुरोध गदर्छन्। त्यस गुफमा अॄाहमकी ौीमती
सारालाई गािडएको िथयो (उत्पि

४९:२९-३१)। कनानदे शितर मलामी

गएको िववरणले सय शताब्दीपिछ इॐाएलीह

िमौदे शबाट ूःथान हुने पूव र्

अभ्यास भएको दे खाउँछ।

दोॐोमा, परमेँवरका जनह लाई आइपरे को खराब र आपि ह लाई

पमा पिरणत गनुह
र् न्ु छ भ े आशा दे खाउँदछ। याकूबको मृत्यु

उहाँले भलोको

ु का दाजुह ले आफ्ना भिवंयको बारे मा
र उनलाई िचहानमा गािडएपिछ यूसफ

ु ले ितनीह लाई बदला िलन्छन् भनेर
सुतार् गदर्छन्। बाबु छै न अब यूसफ

ितनीह

परे र ितनीह
यसले

ु कहाँ आएर उनको अगािड लम्पछार
यूसफ

डराएका िथए। ितनीह

धेरै

उनको दास हुन तयार भएको दे खाउँछन् (उत्पि

वषर्

अगािड

ु ले
यूसफ

दे खेको

भिवंयवाणीय

ु ले ितनीह लाई नडराऊ (उत्पि
िदलाउँछ। यूसफ

ँ
ँ छ (उत्पि
िदन्छन्। यसले भिवंयलाई पिन औल्याउ

५०:१८)।

सपनालाई

याद

५०:१९) भनेर आँवासन
१५:१), िकनभने उनको

िनिम्त जुन खराब सोिचएको िथयो त्यो परमेँवरले असल पानर्लाई नै भएको
िथयो भनेर (उत्पि

५०:२०) उनले ितनीह लाई ढु क्क बनाउँछन्। जेजित

२३०

ु ले ितनीह लाई सम्झाउँछन्
भयो सो उ ारको िनिम्त भएको िथयो भनेर यूसफ
(उत्पि

५०:१९-२१, उत्पि

४५:५,७-९)। त्यसको अथर्, मािनसह को

असफलता, किमकमजोरीह को बाबजुद

पिन सबै थोक परमेँवरले सम्हाल्नु

हुन्छ र उहाँको हातमा छ भनेर हामी ढु क्क हुन ती घट्नाह ले हामीलाई

िसकाउँदछ।

तेॐोमा, पितत मािनसह लाई परमेँवरले उ ार गनुह
र् न
ु ेछ र मुिक्त

िदनुहन
ु ेछ भ े आशा हाॆो

दयमा ती घट्नाह ले पलाइ िदएको छ।

ु को मृत्युको बारे मा छ।
उत्पि को पुःतकमा लेिखएको अिन्तम पदमा यूसफ
यस पदले केवल उनको मृत्युमाऽ होइन त्यसलाई फरािकलो ढ ले हे न र्

सक्नुपदर्छ। उनले आफ्ना दाजुह लाई अनौठो आदे श िदन्छन्। आफू मरे पिछ
बाबुको जःतो उनको अिःथ तत्कालै कनानमा गाड्न लै जाऊ भनेर आदे श
निदइकन

उनले

त्यस

समयलाई

ँ
ँ दछन्,
औल्याउ

यसरी

"“परमेँवरले

ितमीह को हे र-िवचार गनुह
र् न
ु ेछ, र त्यो बेला ितमीह ले मेरा अिःथह

यहाँबाट

ितनीह कै

(ूःथान

लै जानु" (उत्पि
१३:१९)।

५०:२५)। यो काम ितनीह ले सय वषर्पिछ पूरा गरे ।

सन्तानले
ती

सबै

उनको

आदे शलाई

घट्नाह ले

पालना

ूित ा

गरे का

गिरएको

िथए

दे श

कनानलाई

ँ
ँ छन्। कनान दे श एक ूितक हो। यसले अन्तको मुिक्तको आशालाई,
औल्याउ

ँ
अमज
पुनःथार्पना, नयाँ ःवगर्मा नयाँ य शलेम र नयाँ पृथ्वीलाई औल्याउन
भूिमका खेलेको िथयो। यो नै हाॆो िनिम्त अिन्तम आशा हो। यो आशा
िशलोह वा येशूको मृत्युले िनिँचत तुल्याएको छ।

ूकाश २१:१-७ पढ्नुहोस्। ती पदह ले हामीमा भएको महान्

आशालाई कसरी ूकट गिरएको छ? यो आशािबना हाॆा समःयाह को

समाधान केवल मृत्युमाऽ भएको मनिःथितलाई कसरी उब्जाउँछ? हेनह
र्ु ोस्, "१
तब मैले नयाँ आकाश र नयाँ पृथ्वी दे ख, िकनिक पिहलो आकाश र पिहलो

पृथ्वी िबितगएका िथए। समुि त अब छँदैिथएन। २ अिन मैले परमेँवरबाट

दुलहाको िनिम्त दुलही जःतै गरी िस ािरएर तयार पािरराखेकी, अथार्त ् पिवऽ
सहर, नयाँ य शलेम ःवगर्बाट तलितर झिररहेको दे ख। ३ िसं हासनबाट यसो
ँ भएको
भन्ने एउटा चक सोर मैले सुन, “हेर, परमेँवरको वास मािनसह सग
ँ वास गनुह
छ। उहाँ ितनीह सग
र् न
े , र ितनीह
ु छ

उहाँका ूजा हुनछ
े न्, र

ँ रहनुहन
परमेँवर आफै ितनीह का परमेँवर भएर ितनीह सग
े । ४ उहाँले
ु छ

ँ ाको आस
ँ ु पूणर्
ितनीह का आख

पले पुिछिदनुहन
े , र फेिर मृत्यु नै हुनछ
े ै न, र
ु छ
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शोक र पीडा पिन हुनछ
े ै न। िकनिक पिहलेका कुराह

िबितसकेका छन्।” ५

िसं हासनमा िवराजमान हुनहु न
े े मलाई भन्नुभयो, “हेर, म सबै कुरा नयाँ
ु ल

तुल्याउँछु।” उहाँले यसो पिन भन्नुभयो, “यो लेख, यी कुराह

भरपदार् र सत्य

छन्।” ६ उहाँले मलाई भन्नुभयो, “अब िसि यो। म अल्फा र ओमेगा हुँ, आिद

र अन्त्य म नै हुँ। ितखार्उनेह लाई जीवनका पानीको फुहाराबाट म िस मा

िदनेछु। ७ जसले िवजय ूाप्त गछर् त्यसले यो उ रािधकार पाउनेछ, र म
त्यसका परमेँवर हुनछ
े ु , र त्योचािहँ मेरो छोरो हुनछ
े ।"

उपसं हार:
थप जानकारी: एलेन जी
"योसेफ एण्ड िहज ॄदसर्।"

ाइट, पािशयाकर् एण्ड ूोफेटस्, पृ. २३३-२४०को

ु को जीवनीले येशूको जीवनीलाई िचऽण गदर्छ। डाहा र ईषले
"यूसफ

ु लाई दास बनाएर बेचेका िथए। आफूह भन्दा उनी
मःत भएर दाजुह ले यूसफ

महान् नहोस् भनेर रोक्न नै ितनीह ले त्यो कदम चालेका िथए। जब
ु लाई िघसारे र िमौदे शमा लिगयो अब उनका सपनाह ले ितनीह लाई
यूसफ

दु:ख िदनेछैन भनेर ितनीह

आफूले आफूह लाई बधाई िदएका िथए। उनको

सपना साकार हुने अब कुनै सम्भव नै छै न भनेर ितनीह

ढु क्क भएका िथए।

चालेको कदमलाई परमेँवरले ूयोग गरे र सबै घट्नाह

उहाँको िनयन्ऽणमा

ु को सपनाको भिवंयवाणीलाई ितनीह ले नै
तर, ितनीह ले रोक्न खोजेको यूसफ

छन् भनेर उहाँले ूमािणत गनुभ
र् एको िथयो। त्यसरी नै, यहू दी पिण्डत, पुजारी
र अगुवाह

भी लाई डाहा गरे का िथए। अ

हुनेछन् भ े कुरामा ितनीह

मािनसह

उहाँितर आकिषर्त

ऽिसत भएका िथए। राजा हुन रोक्न ितनीह ले

उहाँलाई बूसमा टाँगेर मािरिदए। तर त्यो नै हाॆो मुिक्तको िनिम्त ढोका

खोिलन पुगेको िथयो।

ु
"िमौदे शमा दासत्वभएर यूसफ
उनका बुबाको पिरवारको िनिम्त

उ ारकतार् हुन पुगे। तर, त्यो भयो भन्दै मा उनीूित दाजुह ले गरे को अन्याय
र दोष िठक नै िथयो भ

िमल्दै न। त्यसरी नै येशूलाई उहाँका शऽुह ले

बूसमा टाँिगन्दा उहाँ पितत मानव जाितको िनिम्त उ ारकतार् र मुिक्तदाता, र
सारा सं सारको ःवामी वा शासक हुन पुग्नुभएको िथयो। तर, उहाँका
ँ ा िचम्लेर बःन सिक ।
हत्याराह ले उहाँूित गरे को जघन्य अपराधलाई आख

ितनीह ले येशूूित गरे को दुव्यर्वहार परमेँवरले उहाँको मिहमा र मािनसको
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िनिम्त असलमा पिरणत नगनुभ
र् एको जःतै ितनीह को अपराध भएको छ।
अथार्त ् सबै थोक परमेँवरको िनयन्ऽणमा भएतापिन मािनसले गन कुनै पिन
अपराधलाई उहाँले उिचत मा ुह ु ।

"जसरी मूितर्पूजा गन वा सनातन सृि कतार् परमेँवरलाई िवँवास

ु लाई आफ्नै दाजुह ले बेचेका िथए, त्यसरी नै
नगन सभ्यता वा दे शमा यूसफ

येशू भी लाई उहाँकै एक जना चेलाले उहाँका घोर शऽुह लाई बेचेका िथए।

ु को असल गुण र चिरऽले गदार् उनमािथ झुटो आरोप लगाएर उनलाई
यूसफ

झ्यालखानमा थुनेको िथयो। त्यसरी नै येशूको धािमर्क, िनंकपट र ःवाथर्त्याग

जीवन पापीह को िनिम्त आपि जनक िथयो। उहाँमा कुनै दोष नभएतापिन वा
केही गलत काम नगरे तापिन झुटो साक्षीह

उभ्याएर उनलाई अपराध घोिषत

ु ले भोग्नुपरे तापिन उनले आफ्ना
गिरएको िथयो। अन्याय, शोषण र दवाब यूसफ
बुर दाजुह लाई सदाशयता, धै यत
र् ा र नॆता दे खाएर क्षमा िदएका िथए।
मुिक्तदाता पिन उनी जःतै कुनै गुनासो नगिर दु

मािनसह को दुव्यर्वहार र

घृणालाई सहनशीलता र सदाशयता दे खाइ सहनसम्म सहनुभएको िथयो।
उहाँले िदनुहन
ु े क्षमा केवल उहाँका हत्याराह लाईमाऽ उपलब्ध गराएको छै न,

तर ूत्येक व्यिक्त जसले आफ्ना पापह लाई ःवीकाद उहाँबाट माफी पाउन

ाइट, पािशयाकर् एण्ड

चाहन्छ त्यसलाई उपलब्ध गराएको छ।"-एलेन जी

ूोफेटस्, पृ. २३९बाट

पान्तिरत।

िचन्तनमनन:
अ.

ु ले ूितशोधको भावनाले मंत भएर
जब याकूबको मृत्यु भयो तब यूसफ

उनका दाजुह लाई दण्ड िदनेछन् भनेर उनीह

ऽाही ऽाही भएका िथए।

िसकाउँदछ?

दोषीह ूित

आफूह ले गरे को अपराध ितनीह को िदमागमा चिढरहेको िथयो। त्यसले
हामीलाई

के

ु को
यूसफ

ूितिबयाले

मनिःथित कःतो हुनपु छर् भनेर हामीलाई िसकाउँदछ?

ु र येशूको जीवनमा के समानताह
आ. यूसफ
इ.

हाॆो

तपाईँले पाउन सक्नुहन्ु छ?

ँ थाहा छ भनेर हामीलाई थाहै भएतापिन
परमेँवरलाई सबै भिवंय राॆैसग
कुनै पिन

िनणर्य गनर् वा रोज्न हामी अझै ःवतन्ऽ छ भ े कुरालाई अझ

बिढ सोच्नुहोस्। परमेँवरलाई हाॆो भिवंय थाहा छ र हाॆो भिवंयको

लक्ष वा हामीले गन िनणर्यमा हामी नै िजम्मेवारी छ भ े कुरालाई कसरी
िमलाउने?
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कथा १३
आश्चयर् कथा
िमलाम ॄागा क्यािमनहाओ, २२, आ ोला
मेरो नाउँको अथर् नै "आश्चयर् काम" हो। मेरो

कथा पिन आश्चयर् छ-तर तपाईैले अपेक्षा गरे को
अनुसार न होइन होला।

म अ ोलाको इसाई पिरवारमा हुकको हुँ। म

आफ्नो चचर्को िशक्षादीक्षामा िवश्वासाथ लागेको
िथए ँ र मेरो ूान्तमा सुसमाचारीय काम गदर्थ।
तर जब म १४ वषर्को उमेरमा अ ोलाको

राजधानी लुवान्डामा सर तब मेरो सम्ूदायको
ँ
चचर् त्यहाँ भेिटन।
म अ
चचर्मा जान
अःवीकार गरे को िथए ँ िकनभने मेरो सम्ूदायलेमाऽ बाइबल िठकसँग बुझेको

छ भनेर मलाई िवश्वास िथयो। त्यसकारण, म आफ्नै घरमा ूत्येक
्
आइतबार परमेशवरको
आराधना एक वषर्सम्म गर। जब म मेरो घरमा फक

तब मेरै चचर्को बाइबल िशक्षक र अ धेरै साथीह एडभेिन्टःट भएको थाहा
ँ यो समाचारले मलाई िरस उठायो। मैले मेरा साथीह को अनुहारमै
पाए।

ितनीह को कडा आलोचना गर। "अ चचर्को िशक्षा ितमीले कसरी मा
ँ मेरा साथीह ले मसँग िबवाद गरे नन्।
सक्यौ?" मैले ितनीह लाई हप्काए।
एकिदन मेरो बाइबल िसकाउने पुरानो िशिक्षकाकहाँ गए ँ र सोध उनी िकन
एडभेिन्टःट भइन्। मलाई हाँसेर जवाफ िदइन् िक उनले बाइबल अनुसार

सात िदन साबथ हो तर आइतबार होइन, सो जानेकोले उनी एडेभेिन्टःट

्
भइन्। उनले बाइबलबाट दे खाइन् र भिनन् िक परमेशवरले
सात िदनलाई
सृि को अन्तमा पिवऽ राख्नुभयो। उनले उत्पि

२:१-३ पिढन्, "यसरी

आकाश र पृथ्वी र ितनमा भएका सबै कुरा बनाइिसि ए।

्
आफूले गनुभ
र् एका काम छै ट िदनमा परमेशवरले
िसद्ध्याउनुभयो। र

सात िदनमा आफूले गनुभ
र् एका सबै कामबाट उहाँले िवौाम िलनुभयो। अिन

्
्
परमेशवरले
सात िदनलाई आिशष् िदनुभयो र त्यसलाई पिवऽ तुलयाउनु
भयो,
्
िकनभने आफूले सृषिटमा
गनुभ
र् एका सारा कामबाट यसै िदनमा उहाँले िवौाम

िलनुभयो।" अिन दश आ ाको चौथो आ ामा सृि को सम्झनामा साबथ
ःथापना गनुभ
र् एको िथयो भनेर ूःथान २०:८-१० उल्लेख गरे को पिढन्,

"“शबाथ-िदन पिवऽ मान्नुपछर् भनी याद राख्नू।
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छ िदनसम्म पिरौम गरे र आफ्ना सबै काम गनुर् तर सात चािहँ िदन परमूभ ु
्
ितमीह का परमेशवरको
िनम्ित शबाथ-िदन हो। त्यसमा ितमीह ले केही
काम नगनू,र् न त आफ्नो छोराले, न छोरीले, न कमारा-कमारीले, न गाईबस्तुले,

न मूल ढोकािभऽ भएको परदे शीले केही काम गरोस्।"
मेरो अनुहारमा हे रेर मुःकुराउँदै उनले भिनन्, "मैले येशूको आ ा

अनुसार

दयदे िख नै पालन गनर् िनणर्य गर।" उनको कथा मलाई अनौठो
ँ साबथको बारे मा िसकाउन
लाग्यो। तर उनको तकर्सँग म सहमत भइन।
उनले िसकाउँछु भिनन् तर म उनको कुरा अिघ सु चािहँन। जब म

लुवान्डामा फक म आफ्नो सािवकको काम लाग। तर बाइबलको िशक्षकको
ँ अिन काम गन बेलामा, सुतने
् बेलामा म बेचैन
कुरा मैले िबिसर्न सिकन।
ँ
भए।
मलाई बाइबल िसकाउने िशिक्षकाले सात िदन साबथ पालन गन

िनणर्यले मलाई नराॆो लािगर ो। आिखरमा म आफै एडभेिन्टःट चचर्मा जान

िनणर्य गर र ितनीह का सदःयह ले िकन साबथ पालन गछर्न ् भनेर सु
ँ म अक चचर्मा किहल्यै पिन
चाह। अक साबथ म एडभेिन्टःट चचर्मा गए।
गएको िथइनँ तर मलाई शािन्त चाहे को िथयो।
मलाई

आश्चयर्

कामको

आवँयकता

िथयो।

कसै ले

चचर्को

अगुवालाई साबथको बारे मा मेरो ूश्न रहे को भिनिदयो। अिन अगुवाले मेरो
बाइबल

िसिक्षकाले

दे खाएकै

पदह

दे खाए।

म

साबथ

कायर्बममा

बस।ूवचनले मलाई त्यःतो खास केही ूभाव पारे न। मेरो चचर्मा िदएको
ँ तर अक
ूवचनभन्दा फरक िथयो त्यसकारण मलाई त्यसबाट ूभािवत भइन।

साबथमा पिन त्यहाँ फक र अक साबथमा पिन। म पाँच वषर्सम्म
ँ त्यो चचर् मलाई मन पन भएकोले होइन तर मेरो चचर्
एडभेिन्टःट चचर्मा गए।
म काम गरे को सहरमा नभएकोले म

एडभेिन्टःट चचर्मा गइनैरह। त्यही

समयमा, म बाइबल अध्ययन टोलीमा सिरक हुन थाल र सप्ताहको अन्तमा

्
बप्ितःमाको क्लास पिन िलन थाल। परमेशवरले
सात िदन अलग पारी पिवऽ

गनुभ
र् एको मैले बुझ्न थाल र उहाँूित मेरो ूेम बढ्न थाल्यो। अिन म पिन
सात िदन साबथलाई पालन गनर् िनणर्य गर। जब म १९ वषर्को भए ँ तब म
ँ आज म शािन्त र आनन्दले भिरएको छु ।
एडभेिन्टःट चचर्मा बप्ितःमा िलए।

येशूले भ ुभयो, "तब ितमीह ले सत्य के हो सो जान्नेछौ, र सत्यले
्
ितमीह लाई स्वतन्ऽ तुलयाउने
छ।" “यूह ा 8:32। मैले सत्यलाई भे ाए,ँ
्
र परमेशवरको
अनुमहले म ःवतन्ऽ भएको छु । यो त साँिच्चक्कै अचम्म
िथयो।
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