िव ाम, पार पिरक
स ब ध, र चङ्गाइ

७

यस अध्यायका मूल पदह : उत्पि

४२:२१-४६, उत्पि

४२:७-२०, म ी २५:४१-४६, उत्पि

४५:१-१५, लूका २३:३४ र उत्पि

५०:१५-२१।

यस अध्यायको मूल सार पद: "तपाईँह ले मलाई यहाँ बेच्नुभएको कारणले अब

तपाईँह

ँ
शोक नगनुह
र् ोस् र एक आपससग
निरसाउनुहोस। तपाईँह को

जीवनलाई सुरिक्षत राख्न नै परमेँवरले मलाई यहाँ अिघ नै पठाउनुभएको
िथयो" (उत्पि

४५:५

पान्तिरत)।

एक जना मािनसले जबरजःती एक जना मिहलालाई करणी गरे को
भनेर आरोप लगाइएको िथयो। त्यो व्यिक्त पुिलस नै िथयो भनेर त्यस
मिहलाले ठम्याएकी िथइन्। तर ूमाण राॆोसँग नजुिटएकोले त्यो मािनसको
आरोपमा ूँन खडा भएको िथयो तर त्यस मिहलाले "जोनीले नै मलाई
जबरजःती गरे को हो" भनेर ठम्याएकी िथइन्। त्यसकारण जोनी आफूले

नगरे को अपराधको कारण १४ वषर्सम्म झ्यालखानामा पर्यो। तर जब डीएनए

वा वै ािनक तिरकाबाट जोनीलाई जाँिचयो अिनमाऽ त्यस मिहलाले आफूले

गलत मािनसलाई आरोप लगाएको ःवीकार गिरन्।
त्यस

मिहलाले

झ्यालखानाबाट

िथइन्। उनको गलतले दु:खक

छु टे को

जोनीलाई

भेट्न

चाहे की

पाएको जोनीले उनको सामना कसरी गन

होला। उनले गरे र नै जोनीको जीवन ववार्द भएको िथयो।
उनी उसको कोठामा उसलाई भेट्न गइन् र उनलाई पखर बिसन्।

ँ ाह
जब जोनी कोठामा िनःके ितनीरह का आख

गरे की त्यस

ँ ु झारे र रोइन्।
ी बिलन्ि आश

जुधे। त्यसबेला जोन नाम

"जोनीले मतफर् झुकेर मेरो हात समात्यो। अिन मेरो अनुहारमा हे रेर

उसले मलाई भन्यो 'म ितमीलाई क्षमा िदन्छु ।' यो मैले िवँवासै गनर् सिकँन।
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यहाँ यस मािनस जसलाई मैले घृणा गर र ऊ मरे को म चाहन्थ। अब यहाँ
मेरो छे ऊ उभेर मलाई भिनरहे को छ िक मैले उसूित गरे को सबै गल्तीह

उसले क्षमा िदयो रे !

त्यसबेलामाऽै अनुमह भनेको के रहे छ भनेर मैले महसुस

गर। अिन त्यसपिछमाऽ मेरो मन हलुको भयो र मैरो िदमागले आराम
पायो।"

क्षमा भनेको के हो र व्याकुल तथा बेचैन

दय भएका मािनसह लाई

यसले कितसम्मको गनर् सिकँदो रहे छ भ े िवषयबःतु समेटेर यस अध्याय
लेिखएको हो।

१. िवगतका िदनह लाई सिम्झनु
वष सम्म खोरमा खाँिदएको योसेफको जीवन िबःतारै ठीक िदशातफर्
मोड्न थालेको िथयो। त्यो पिन उनले किहल्यै नसोचेको जीवन उनले सम्हाल्न
पुगेको िथयो। उनलाई झ्यालखानाबाटमाऽै िनकािलएन उसलाई इिजप्ट दे शको

ूधानमन्ऽीमा

नै

िनयुक्त

गिरएको

िथयो।

उसले

इिजप्टको

कुनै

पिन

बुि जीवीले बताउन नसकेको फारो राजाको सपनाको अथर् उनले बताएका िथए

(उत्पि

४१)। उनलाई इिजप्टको ूिति त ओहोदामा रािखयो र िबबाह पिन

गराइ िदयो जसबाट दुई छोराह
इिजप्टका भकारीह

पिन भए (उत्पि

४१:५०-५२)।

भिरएका िथए र अपेक्षा गिरएको अिनकालको सु

िथयो। अिन एक िदन योसेफका दाजुह

्
इिजप्टमा दे खा पछर्न।

भएको

जब योसेफले आफ्ना दाजुह लाई पिहलोपल्ट दे खे तब उसको

ूितिबया कःतो िथयो? िकन उनले ितनीह मािथ ठू लो नाटक खेले? पिहलो
र्ु ोस्, उत्पि
भेटमा योसेफले के गनर् खोजेका िथए? हेनह

४२:६-२० "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 सोधे, “ितमीह
उनीह लाई निचनेका जःतै गरी कड़ासग

कहाँबाट

आएका हौ?” उनीह ले भने, “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

जासूस हौ। यस दे शको कमजोरी थाहा गनर् ितमीह

आएका हौ।” १० उनीह ले योसेफलाई भने, “हे ूभ ु, त्यसो होइन। हामी
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तपाईंका दासह

अनाज िकन्न आएका ह । हामी सबै एउटै मािनसका छोराह

ह । ११ हामी सोझा मािनसह

ह , हामी हजूरका दासह

१२ ितनले उनीह लाई भने, “होइन, ितमीह

ह , जासूस होइन ।”

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

जासूस नै रहेछौ। १५ अब

ितमीह

ितमीह को जाँच यसरी हुनछ
े । फारोको जीवनको शपथ खाएर म भन्दछु िक
ितमीह को कान्छो भाइ नआएसम्म ितमीह
१६ ितमीह मध्ये
त्यितञ्जेल ितमीह

यस ठाउँबाट जान पाउनेछैनौ।

एक जनालाई ितमीह को

भाइलाई ल्याउन पठाओ।

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

बाँच्नेछौ,

ँ
िकनिक म परमेँवरसग
डराउँछु। १९ यिद ितमीह

ईमानदार हौ भने

ितमीह का

जाओ।

ितमीह

दाजुभाइह मध्ये एक जना यहाँ थुनामा बस, र बाँकीचािहँ अिनकालमा
पिरवारको

भोक

मानर्लाई

अनाज

बोकेर

२०

तर

ितमीह को कान्छो भाइलाई यहाँ मकहाँ ल्याओ। यसरी ितमीह को कुरा साँचो

ठहिरनेछ, र ितमीह

मनछै नौ।” उनीह ले त्यसै गरे ।"

योसेफ अब शिक्तशाली भएका िथए। उनले आफ्ना दाजुह लाई
त्यहाँ मर्याकमु क पानर् सक्थे र कसलै पिन त्यसको िखलाफमा बोिलने
िथएन। तर ितनीह लाई बदला िलनुको स ा उनका आफ्नो घरको पिरवारको
चासो उनले दे खाएका िथए। आफ्नो बाबुूित उनको सुतार् िथयो। के उनी

अझै िजउँदै छन् िक वा र कचकच गन पिरवारको बं शिपता वा पूखार् िबना
छन्? र आफ्नै भाइ बेन्जािमनको हाल खबर के छ? अब योसेफको स ा

बेन्जािमन उसको बाबुको प्यारो छोरो ब

पुगेको िथयो। के दाजुह ले

ितनीह को खतरामूलक डाह बेन्जािमनमा सािरयो त? अब आफू ूधानमन्ऽी
भएको है िशयतले योसेफले आफ्नो पिरवारको कमजोरीलाई हे न र् सकेका िथए।

बाइबलको नीितलाई हामीले व्यवहारमा उतानर् सक्नु पछर् भनेर

ँ ा िचम्लेर ःवीकानुप
हामीले िसकाएतापिन दुव्यर्वहार र अत्याचारलाई आख
र् छर्

भ े छै न। हामी ूत्येक व्यिक्त परमेँवरको सामु अमूल्यका छ । हामी
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कितको अमूल्य छ भनेर दे खाउन नै येशूले आफ्नो जीवन हामी ूत्येकको
िनिम्त बूसमा मािरन िदनुभएको िथयो।

कुनै दुव्यर्वहार र अ को वेवाःता गनुर् नै येशू आफैलाई गिरएको हो

र्ु ोस्, म ी
भनेर उहाँले हामी सबैलाई िकन सजग गराउनुभएको िथयो? हेनह

२५:४१-४६ "४१ “त्यसपिछ उनले दे ॄेपि का मािनसह लाई भन्नेछन्, ‘ौािपत

मािनस हो! मबाट दूर होओ, र िदयाबलस र त्यसका दूतह का लािग तयार
गिरएको अनन्तको आगोमा जाओ। ४२ िकनभने म भोकाएको िथए,ँ ितमीह ले

मलाई खान िदएनौ। ितखार्एको िथए,ँ ितमीह ले मलाई िपउन िदएनौ। ४३ म

परदे शी िथए,ँ ितमीह ले मलाई आौय िदएनौ। ना ो िथए,ँ र ितमीह ले मलाई
वःऽ लगाइिदएनौ, िबरामी र झ्यालखानमा िथए,ँ र ितमीह

मलाई हेन र् आएनौ।’

४४ “ितनीह ले पिन यसो भनेर जवाफ िदनेछन्, ‘ूभ ु, किहले हामीह ले

तपाईंलाई भोकाएको वा ितखार्एको दे ख्य , परदे शी वा ना ो वा िबरामी दे ख्य , वा
झ्यालखानमा दे ख्य , र तपाईंको सेवा गरे न ?’ ४५ “तब उनले ितनीह लाई
जवाफ िदनेछन्, ‘साँच्चै, म ितमीह लाई भन्दछु , यी सबैभन्दा सानाह मध्ये एक
जनालाई जे-जित गरे नौ, त्यो ितमीह ले मेरो िनिम्त गरे नौ।’ ४६ “तब ियनीह
अनन्त दण्डको भागी हुनछ
े न्, तर धमीर् जनह

अनन्त जीवनमा ूवेश

गनछन्’।”

हामी सबैलाई येशूको रगतले िकिनएका ह र कानुनी पमा हामी एक

आपसका होइन तर येशूका ह । यिद कसै ले कसै लाई दुव्यर्वहार गिरयो बा

दु:ख िदयो वा सहयोग गनुर् सक्ने बेलामा सहयोग गरे न भने हामीले येशूको
िनिज सम्पि लाई नै आबमण गिररहे का हुन्छ ।
यौन दुव्यर्वहार, कसै लाई भावानात्मक वा

दयलाई चोट पुर्याउने

ु ँद
व्यवहार वा शारीिरक िहँसा किहल्यै पिन ःवःथ पिरवारको भाग हुनह
ु ै न। यो
केवल व्यिक्तगत पिरवारमामाऽ लागु हुनपु न होइन र पिरवारमा केही दुव्यर्वहार

भयो भने िभऽिभऽैबाट समाधान गनर् सिकने भ े छै न। त्यसको िनिम्त वा

हःतक्षेप र सहयोगको आवँयक पदर्छ। यिद तपाईँ र तपाईँको पिरवारमा
कोही दुव्यर्वहारमा परे को छ भने िवँवासीलो सहायता समूहको सहयोग माग्नु
होस्।

ँ सामना गिररहनुभएको जिटल
तपाईँले बतर्मान समयमा पिरवारसग

सम्बन्धलाई व्यविःथत गनर् बाइबलमा िदइएका केही नीितह
थाहा छ?
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के तपाईँलाई

२. अनुकुल वातावरण बनाइन्छ
योसेफले आफ्ना दाजुह लाई क्षमा िदन्छन्। हामीलाई

छै न उनले कुन समयमा ितनीह लाई क्षमा गरे का िथए। तर ितनीह

ाक्कै थाहा
उनकहाँ

दे खा पनुभ
र् न्दा धेरै अिघ नै उनले ितनीह लाई क्षमा िदइएको हुनपु छर्। यिद
उनले ितनीह लाई क्षमा निदएको भए उनी त्यःतो ूिति त ओहोदामा पुग्ने

िथएन। यिद उनले आफूसँग िरस, राग र बदला िलने भावनालाई पोषाइ
राखेको भए उनको सम्बन्ध परमेँवरसँग सुमधुर हुने िथएन।
अनेक

भयानक क को िशकार भएका मािनसह ले यिद आफूमािथ

गरे को अन्याय गनह लाई क्षमा िदइयो भने ितनीह को

आफ्ने मन हलुका

हुन्छ र च ाइ भएको महसुस हुन्छ र नयाँ जीवनमा फेिर अमसर हुन सक्छन्

भनेर धेरै

अध्ययन अनसुन्धानबाट दे खाइएको छ। त्यस अनसुन्धानमा

अन्याय, अत्याचार र िवयोगमा परे र बाँचेका मािनसह

कसरी सुिययो वा

सकारात्मक बाटोमा िहँड्न सक्यो भनेर ितनीह सँग सोधपूछ गिरएको िथयो।

यिद हामीले क्षमा िदन सकेन भने हामी िसकार वा िपिडत नै भइरहे का हुन्छ
अथार्त ् िरस, बदला आिदको भावनाले म

भएर जीवनलाई िनहुर्याइरहे का

हुन्छ । क्षमा िदँदा हामी आफैलाई फाइदा हुन्छ। हामीमािथ गलत व्यवहार

गनह लाई फाइदा नपुर्याउला, त्यो ितनीह को समःया हो। हामीले अ लाई
क्षमा िदएन भने हामीले समःयालाई पािलराखेका हुन्छ ।
योसेफले

उनका

दाजुह लाई

क्षमा

िदएतापिन

ितनीह को

मन

पिरवतर्न भएको छ िक छै न भनेर उनले हे न र् चाहे का िथए। दोथानको

खाल्दोमा आफूलाई खसाल्ने दाजुह को िरस, डाहा र बुर व्यवहार अझै बाँिक

छ िक भ े िचन्ता उनको िथयो।

योसेफले आफ्ना दाजुह को छलफल कसरी सुन्छन्? त्यसबेला आफ्ना

दाजुह को बारे मा उनले के िसक्छन्? हेनह
र्ु ोस्, उत्पि

उनीह

४२:२१-२४ "२१

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

बेनले उनीह लाई जवाफ िदए, “त्यस िठटाको िव

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
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भएन। २४ योसेफ उनीह बाट एकातफर् फकर रोए। तर फेिर उनीह ितर

फकर ितनले उनीह िसत कुरा गरे । ितनले उनीह बाट िशिमयोनलाई िलएर
ँ ाकै सामुन्ने उनलाई बाँधे।"
उनीह का आख

दाजुह को बीचमा जे कुराकानी भयो सो योसेफले थाहै नपाएको

जःतो गरे र सुिनरहे का िथए। उनले दोभाषे ूयोग गरे को हुनाले उनलाई

ितनीह को कुराकानीको भाषा थाहा िथयो भनेर थाहा िथएन। दाजुह ले

पछु ताव गरे को योसेफले सुन्छन्। जुन िकिसमले योसेफलाई पन्छाएर आफ्ना
बुबालाई गलत खबर िदए आफ्नो प्यारो छोरो गुमाउनुपदार् बाबुले ठू लो शोक
गरे का िथए। उनको शोकबाट आफूह

ःवतन्ऽ हुन सक्छन् भनेर ितनीह ले

ठानेका िथए। योसेफको सपना शाकार हुँदैन र उनको सपना अनुसार उनलाई

ढोग्नुपदन भ े कुरा ितनीह ले सोचेका िथए र बाबुको प्यारो छोरो हुँदा

आफूह

डाहाले पोिलएको िथयो तर योसेफलाई पन्छाउँदा ितनीह को मन

पिन िचसो हुनेछ भनेर पिन ितनीह ले सोचेका िथए। तर ितनीह को

छलफलमा योसेफले यो भे ाएकी ितनीह को मनमा आराम िथएन र यितका
वषर्सम्म ितनीह को बुर व्यवहारले ितनीह को िववेक पोिलरहे को िथयो।

ितनीह को

कामले

ितनीह लाई

बेचैन

वा

व्याकुल

बनाएको

िथयो

र

परमेँवरले ितनीह लाई बदला िलनुहन्ु छ भ े डरले ितनीह का िदमागह मा

अ ा जमाइरहे को िथयो। ितनीह को दु:ख थाहा पाएर योसेफलाई दु:ख
लाग्छ। ितनीह को िनिम्त उनी

ँदछन् पिन।

योसेफलाई थाहा िथयो िक अिनकाल अझ धेरै वषर्सम्म रहनेछ।

अक पल्ट अ

िक

आउने बेलामा ितनीह ले बेन्जािमन पिन ल्याउनुपछर्

भनेर उनी िजिकर गछर्न ् (उत्पि
बनाएर राख्छन् (उत्पि
जब ितनीह

४२:२०)। उनले िसमोनलाई पिन बन्धक

४२:२४)।
अ

िक

फेिर फकर्न्छन र यस बेला ितनीह सँग

बेन्जािमन पिन िथयो। आफ्नो भाइ िजिवतै भएकोमा उनी खुशी हुन्छन् र

त्यसको खुिशयालीमा उनले आफ्नो दरवारमा ठू लो भोजको आयोजना गछर्न ् र
अ

दाजुह लाई भन्दा बेन्जािमनलाई िवशेष व्यवहार गिरएको िथयो (उत्पि

४३:३४)। ितनीह मा अझै पिन डाहाको ढाँचा छन् िक भनेर उनले हे न र्

चाहे का िथए। तर दाजुह ले बेन्जािमनूित कुनै डाह गरे को दे खाएनन्।
ितनीह

कित चलाख हुन्छन् भ े कुरामा योसेफलाई थाहा िथयो। ितनीह ले

पूरै सहरलाई धोखा िदएको उनलाई थाहा िथयो। आफ्नो जीवनको बारे मा
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ितनीह को आफ्नै बुबालाई झुठ बोलेका िथए भनेर उनले थाहा पाइसकेको
हुनपु छर् (उत्पि

३७:३१-३४)। त्यसकारण ितनीह लाई जाँच्न उनले अक

्
एउटा पिरक्षाको सुरसार गछर्न।
हे नह
र्ु ोस् उत्पि

४४ "१ तब योसेफले

आफ्नो घरको भण्डारे लाई यसो भनेर हुकुम गरे , “उनीह ले लै जान 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 हुने

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

उनीह

सहरबाट अिलक पर पुगेपिछ 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 खराब काम गर्यौ।” ६ त्यसले उनीह लाई भे ाएपिछ उनीह सँग

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

यःतो काम हजूरका दासह बाट दू र रहोस्! ८ हे नह
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

र? ९

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

हजूरका कमारा हुनेछ ।” १० त्यसले भन्यो, “ितमीह ले भनेजःतै होस् त!

जससँग

त्यो

फेला

पलार्

त्यो

मेरो

कमारा

हुनेछ।

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 मािनससँग अन्त ार्न छ भनी के ितमीह लाई थाहा िथएन?”

१६ यहू दाले भने, “हामी हजूरलाई के भन , अथवा अब हामीले कसरी आफ्नो

सफाइ िदन सक्छ र? हजूरका दासह को अपराध परमेँवरले ूकट गनुभ
र् एको

छ। हे नह
र्ु ोस्, अब हामी हजूरका कमारा भय । हामी र त्यो पिन जसको
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हातमा त्यो कचौरा फेला पर्यो।” १७ तर योसेफले भने, “मबाट यःतो किहल्यै

हुनेछैन। जसको हातमा त्यो कचौरा फेला पर्यो त्यही माऽ मेरो कमारा

हुनेछ। तर ितमीह चािहँ आफ्ना बाबुकहाँ शािन्तपूवक
र्
जाओ।” १८ तब

यहू दाले ितनको सामुन्ने गएर भने, “हे मेरा ूभ,ु िबन्ती छ, दासलाई एउटा कुरा

ु ए तापिन आफ्नो दासूित िरसानी
गन अनुमित िदनुहोस्। हजूर राजासमान हुनभ

माफ रहोस्। १९ हजूरले आफ्ना दासह लाई यसो भनेर सोध्नुभएको िथयो,
‘के ितमीह का बाबु अथवा भाइ छ िक?’ २० र हामीले हजूरलाई भन्य ,’हाॆा

बाबु एक वृ

ु न्ु छ, र उहाँको वृ ावःथाको बालक हाॆो एउटा
मािनस हुनह

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

हे छुर्।’ 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 सँग 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 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
ँ २९ यसलाई पिन ितमीह ले
भन। त्यहाँदेिख मैले त्यसलाई दे खेको छै न।

मबाट लगेर यिद केही खतरा त्यसमािथ आइपर्यो भने, ितमीह ले मेरो यो
फुलेको कपाल अफसोसमै िचहानमा पुर्याउनेछौ।’ ३० “यसकारण हजूरका

दास हाॆा बाबुकहाँ पुग्दा त्यो केटो हामीसँग भएन भनेता उहाँको ूाण त्यही
केटाको ूाणसँग गाँिसएको हुनाले, ३१ हाॆा साथमा त्यो नभएको दे ख्ने िबि कै

उहाँको मृत्यु हुनेछ। 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:
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‘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 दाजुह सँग जान पाओस्। ३४ िकनिक यो केटो मेरो साथमा छै न भने

मेरा बाबुकहाँ म कसरी जानु? मेरा बाबुमािथ आइपन िवपि
उत्पि

ँ ”
म हे न र् सिक्दन।

४५:१-१५ पढ्नुहोस्। आफ्ना दाजुह को बारे मा योसेफले

कःतो अनुभव गरे का िथए र ितनीह लाई उनले कसरी क्षमा िदए भनेर त्यस

वृतान्तले दे खाउँदछन्। यस कथाबाट हामी आफैले के पाठह

िसक्न सक्छ ?

हेनह
र्ु ोस्, "१ तब आफ्ना विरपिर उिभने सबै सेवकका सामुन्ने आफूलाई

सम्भाल्न

नसकेर

योसेफले

कराएर

भने, “सबै

जनालाई

यहाँबाट

बािहर

ँ आफूलाई ूकट गदार् त्यहाँ
पठाइदे ओ।” यसैले योसेफ आफ्ना दाजुभाइह सग

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

दाजुभाइह लाई भने, “कृपा गरी मेरो निजक आओ।” उनीह

योसेफले

आफ्ना

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
बगालह

र तपाईंका नाितनाितनाह

र तपाईंका

ँ भएका जे-जित सबै मेरो निजकै हुनछ
र तपाईंसग
े न्। ११ त्यहाँ म
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तपाईंको पालनपोषण गनछु , िकनिक अिनकालका अझै पाँच वषर् बाँकी नै छन्,

ँ भएका सबै दिरि हुनछ
नऽता तपाईं र तपाईंका पिरवार र तपाईंसग
े न्।’

ँ बोल्ने म योसेफ नै हुँ भनेर ितमीह ले आफ्नै
१२ “अब ितमीह सग

ँ ाले र मेरो भाइ बेन्यामीनले पिन दे खेका छौ। १३ िमौदे शमा मेरो सबै
आख

गौरव र ितमीह ले जे-जे दे खेका छौ सो सब कुरा मेरा बाबुलाई अवँय भन्नू, र
झ ै मेरा बाबुलाई यहाँ ल्याउनू।” १४ तब आफ्नो भाइ बेन्यामीनको गलामा

ँ ालो हालेर ितनी खू ब रोए, र बेन्यामीन पिन ितनको गलामा टाँिसएर रोए।
अग
१५ अिन ितनले आफ्ना सबै दाजुह लाई म्वाइँ खाए, र उनीह िसत रोए।

ँ कुराकानी गरे ।"
त्यसपिछ ितनका दाजुह ले पिन ितनीसग
३. क्षमा त िदइयो तर िविसर्यो त?

क्षमा भ े गुणको पिरभाषा छ। आफूलाई अन्याय, अत्याचार र

दुव्यर्वहार गन मािनस वा समूहूित भएको िरस, बोध, िनन्दा र बदलाको

भावनालाई पोषाइराख्ने अिधकारलाई त्याग्न सक्ने गुण हुन ु नै क्षमा हो। दोॐो

िवँव यु मा जमर्नको शासक िहटलरले ६० लाख भन्दा बेसी यहू दीह लाई

अनेक यातना िदएर मारे का िथए। उनको यातनबाट कितपय मािनसह

पिन

बाँच्न सफल भएका िथए। ती बचेकाह को मनोिव ानलाई ठीक िःथितमा
ल्याउन डाक्टर मेिरिलन आमर्र पािरवािरक िचिकत्सक भएर खटे की िथइन्।
ितनीह लाई के भयो र ितनीह

कसरी बाँिचरहे भनेर ितनीह सँग उनले

खोजनीित गरे की िथइन्। त्यस खोजनीितमा उनले यो िनँकषर् िनकािलन्
"क्षमाको सम्पूणर् धारणा नै िपिडत व्यिक्तले जानाजानी क्षमा िदन सक्नु हो।

हुन त यो त्यसै सिजलोसँग हुन्छ भ े छै न।"

क्षमा पाउनको अथर् यो होइन िक गल्तीको नितजाबाट उिम्कनु।
क्षमा िदनुको अथर् यो होइन िक दुव्यर्वहार गन व्यिक्त वा समूल दुव्यर्वहार गद

् क्षमा िदनुभनेको अथर् यो हो िक हामीमा भएका बोध र बदला िलने
रहुन।
भावनालाई परमेँवरलाई सुिम्पनु। यिद हाॆो

दयमा हामीलाई दुव्यर्वहार

गनूित िरस, बोध, बदलाको भावना, िततोपना र घृणालाई पोषाइ राख्य भने
त्यसले गरे को दुव्यर्वहारभन्दा अझ नराॆो नितजा हामीले भोिगरहनुपन हुन्छ।

अ लाई क्षमा निदनु हािनकारक छ भ े कुरालाई ख्याल गिरराख्नुपछर्।

अ लाई क्षमा िदँदा हामीलाई के हुन्छ? म ी १८:२१-३५ हेनह
र्ु ोस्,

"२१ तब उहाँकहाँ आएर पऽुसले भने, “ूभ ु, मेरो भाइले कित पल्ट मेरो
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िव

मा अपराध गरे मैले त्यसलाई क्षमा गन? के सात पल्टसम्म?” २२ येशूले

ितनलाई भन्नुभयो, “म ितमीलाई भन्दछु , सात पल्ट होइन, तर स री गुणा सात
ँ तुलना गनर् सिकन्छ,
पल्ट। २३ “यसैकारण ःवगर्को राज्य एउटा राजासग

ँ िहसाब िलने इच्छा गरे । २४ जब ितनले िहसाब
जसले आफ्ना नोकरह सग

िलन लागे, दश हजार सुनका िसक्का ऋण िलने एक जना ितनीकहाँ ल्याइयो।
२५ तर त्यस मािनसले ितनर् नसक्दा त्यसका मािलकले त्यसलाई र त्यसका

पत्नी र छोरा-छोरी र त्यसका सबै थोक बेची ऋण च ुकाउने हुकुम िदए। २६

ँ ा टे की ितनका पाउमा परे र भन्न लाग्यो, ‘मािलक, ममािथ
“तब त्यस नोकरले घुड़
धैय र् गनुह
र् ोस्, म तपाईंको सबै ऋण च ुकाउनेछु।’ २७ तब त्यस नोकरका
मािलकले िट

ाएर त्यसलाई छोिडिदए, र त्यसको ऋण माफी गिरिदए। २८

“तर त्यस नोकरले िनःकेर जाँदा आफ्नो स ी-नोकरह मध्ये एक जनालाई
भे

ो, जो त्यसको एक सय चाँदीका िसक्काको ऋणी िथयो। उसलाई घोबोमा

पबेर त्यसले भन्यो, ‘तेरो ऋण ितिरहाल्।’ २९ “तर त्यसको स ी-नोकरले

घोप्टो परे र त्यसलाई िबन्ती गर्यो, ‘ममािथ धैय र् गर, म ितमीलाई सबै

ितिरिदनेछु।’ ३० “तर त्यो मानेन, र गएर ऋण नित ञ्जेलसम्म उसलाई

झ्यालखानमा हािलिदयो। ३१ त्यसका स ी-नोकरह ले यी सब दे खे र ितनीह

अित दु:िखत भए। ितनीह ले गएर यी सब घटना आफ्ना मािलकलाई

बताइिदए। ३२ “तब मािलकले त्यस नोकरलाई आफूकहाँ बोलाएर भने, ‘ए

ँ िबन्ती गिरस्, र मैले तल
ँ ाई तेरो ऋण माफी गिरिदए।
ँ
दुंट नोकर, तले मसग
ँ ािथ दया गरे झ तले पिन तेरो स ी-नोकरमािथ दया गनुप
३३ मैले तम
र् निथएन?’

३४ तब त्यसका मािलकले बु

भएर त्यसलाई सबै ऋण नित ञ्जेल दण्ड

िदनेह का हातमा सुिम्पिदए। ३५ “ितमीह ले आफ्नो भाइलाई आफ्नो

ँ त्यसै
दयदे िख क्षमा गरे नौ भने, ःवगर्मा हुनहु न
ु े मेरा िपताले पिन ितमीह सग

गनुह
र् न
े ।”
ु छ

क्षमा िदन सक्ने साँचोह

वा सुऽह मा एउटा साँचो वा सुऽचािहँ येशू

भी ले हामीलाई क्षमा िदनुभयो भ े आत्म ानलाई
हामी सबैले पाप गरे काछ । हामीले अ को िब
िव

मा पिन पाप गरे काछ ।

दयमा पोषाइ राख्नु हो।

मामाऽ होइन परमेँवरकै

ूत्येक पाप हामी गछ त्यो पाप हाॆो ूभ ु र सृि कतार्को िखलाफमा

गरे को हुन्छ; य िप, ती सबै पापह को क्षमाको दावी येशू भी मा गनर्
सक्छ । हामी क्षमाको योग्य भएर होइन- यथाथर्मा हामी कोही पिन क्षमाको
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योग्य छै न -तर परमेँवरको अनुमहलेमाऽ हामी क्षमा पाएका छ । त्यस पिवऽ

सत्य वा आत्म ान हामीले पिबन सक्य , क्षमा िदने गुण हाॆो पिन हुनपु छर्
भनेर

जब

हामी

यिकन

हुन्छ ,

परमेँवरले

हामीलाई

क्षमा

िदनुहन
ु े

वाःतिवकतालाई जब हामी अनुभव गनर् सक्छ तब हामीमा भएका ितता ःमरण
वा िपडालाई पन्छाउन सक्छ र अ लाई क्षमा िदने सक्षम् हुन सक्छ । अ

मािनस क्षमाको योग्य भएकोले उसलाई क्षमा िदने होइन तर परमेँवरबाट

हामीले क्षमा पाएकोले र हामी आफैलाई पिन क्षमाको आवँयकता भएकोले।
अझ भ ुपदार्, हामी आफैलाई कितपल्ट क्षमा पाउनपछर् र क्षमाको योग्यका

छ र?

योसेफले आफ्ना पिरवारसँग सम्बन्ध सुधानर् दोॐो अवसर ूदान

गरे का िथए। त्यहाँ कुनै िरस-इबी, बैमनँयता िथएन र िवगतमा के भयो
त्यसलाई िदमागमा खेलाइराख्न आवँयकता त्यहाँ दे खाइएको िथएन।

जब पिरवारमा एक आपसलाई हानी गन वा नोक्सान गन काममा खुबी भय

भनेर पिरवारमा सुमधुर सम्बन्ध हुने कुरामा असम्भव छ। योसेफले आफ्ना
दाजुह ूित त्यसरी ूितिबया दे खाएका िथएनन्। िवगतको कुरो िवगतमै छोडेर

अब ूेम, ःनेह र ःवीकारमा अिघ बढ्न चाहे को योसेफको चाहना िथयो। यिद
योसेफले अक मिनिःथित वा आफ्ना दाजुह ूित ूितशोधका भावनाह
दे खाएको भए यस कथको अन्त्य रमाइलो हुने िथएन।
रोमी ४:७,८मा यो आिशवार्द

धन्यका हुन,् जसका अपराधह

व्यक्त गिरएको छ, "७ “ितनीह

क्षमा भएका छन्, र जसका पापह

ढािकएका

छन्। ८ त्यो मािनस धन्यको हो, जसको पापको लेखा परमूभ ुले िलनुहन्ु न।”

येशूमा हामीले के पाएकाछ भनेर पावलले हामीलाई यहाँ के भिनरहेका छन् र
त्यस अचम्मको ूित ाले हामीलाई दु:ख िदने, हामीूित दुव्यर्वहार गन र

हामीलाई िच

ँ कःतो मनिःथित हुनपु छर् भनेर ूभािवत हुनपु छर्?
दुखाउनेह सग

४. व्यवहारमा लागु गनुप
र् न
कसै लाई क्षमा िदनुछ भने त्यस व्यिक्तले मलाई हानी गरे को छ वा
िच

दुखाएको छ भनेर मैले ःवीकार गनपछर्। यो पिन कितपय समयमा

गार्हो हुनसक्छ िकनिक हामी भएका िपडाह

लुकाउन खोज्छ

तर त्यस

िपडालाई कसरी व्यविःथित गन भ े कुरालाई हामी सोच्दै न । अ ूित नराॆो
भावना वा िरस भएको र परमेँवरूित पिन िरस दे खाउनु नराॆो त होइन।
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यस खालका भावनाह

भजनसं महको पुःतकमा जताततै छिरएका छन्। मलाई

के भयो, ममािथ कःतो अत्याचार गिरयो वा मलाई कःतो दुव्यर्वहार गिरयो
भ े िपडा परमेँवरलाई सुनाउन हामी ःवतन्ऽ छ । मलाई जे भयो त्यो मलाई

मन परे न र त्यसले मलाई िदक्क बनाएको छ वा िरस उठाएको छ भनेर
व्यक्त गनुर् अनुिचत होइन।

योसेफको मािमलामा हामी यो दे ख्दछ

िक जब उनले आफ्ना

दाजुह लाई आफू को हो भनेर बताउँछन् तब चिकत भएका दाजुह को सामु
उनी भक्कानो छोडेर रोएका िथए। यसले गदार् उनमा भएका िवगतका केही

िपडाह बाट राहत पाएका िथए।

क्षमा िदने समय किहले हुन्छ भनेर येशूले बूसमा घोषणा गरे कोबाट

हामीलाई के थाहा छ? हेनह
र्ु ोस्, लूका २३:३४ "अिन येशूले भन्नुभयो, “हे िपता,

र् ोस्, िकनिक ियनीह ले के गदछन् सो जान्दै नन्।” अिन
ियनीह लाई क्षमा गनुह
ितनीह ले उहाँको वःऽ भाग गरे र िच ा हाले।"

ु एन।
हामीले उहाँसँग पिहला क्षमा माग्छ िक भनेर उहाँले पिखर्नभ

हामीमािथ अन्याय गन, दुव्यर्वहार गन, हामीलाई िच

दुखाउने मािनसह ले

हामीसँग पिहले क्षमा मागुन ् भनेर हामी पिखर्न ु आवँयक छै न। ितनीह ले

हाॆो क्षमालाई ःवीकार गरोस् िक नगरोस् त्यसको िनिम्त नपखीर् ितनीह लाई
हामी क्षमा गनुप
र् दर्छ।

हामीलाई हानी पुर्याउनेह ूित हाॆो मनिःथित कःतो हुनपु छर् भनेर

दे हायका पदह ले के िसकाउँदछन्? हेनह
र्ु ोस् लूका ६:२७-३१ "२७ “तर ितमी

सुन्नेह लाई म भन्दछु , आफ्ना शऽुलाई ूेम गर, र घृणा गनह लाई भलाइ गर,

२८ सराप्नेह लाई आशीवार्द दे ओ, दुव्यर्वहार गनह का िनिम्त ूाथर्ना गर।
२९ ितमीलाई एक गालामा च काउनेलाई अक पिन थािपदे ओ, र ितॆो खाःटो
खोःनेलाई ितॆो दौरा पिन लान दे ओ। ३० ितमीिसत माग्ने हरे कलाई दे ओ, र

ँ फेिर नमाग। ३१ जसो मािनसह ले ितमीह सग
ँ ग न्
ितॆो चीजबीज लानेसग

भन्ने ितमीह

ँ त्यसै गर।" र म ी
इच्छा गदर्छौ, ितमीह ले पिन ितनीह सग

५:४३-४८ "४३ “ितमीह ले यसो भनेको सुनक
े ा छौ, ‘ितॆो िछमेकीलाई ूेम

गर, र ितॆो शऽुलाई घृणा गर।’ ४४ तर म ितमीह लाई भन्दछु , आफ्ना

शऽुह लाई ूेम गर, र ितमीह लाई सताउनेह का िनिम्त ूाथर्ना गर, ४५ र
ितमीह

ःवगर्मा हुनहु न
ु े आफ्ना िपताका छोराह

हुनछ
े ौ। उहाँले दुंट र

सज्जन दुवैलाई सूयक
र् ो ताप िदनुहन्ु छ, र धमीर् र पापी दुवैलाई वृिंट िदनुहन्ु छ।

१०८

४६

िकनभने

ँ
ितमीह सग

यिद

ूेम

गनह लाई

माऽ

ूेम

गदर्छौ

भने

ितमीह लाई के इनाम छ? के महसूल उठाउनेह ले पिन त्यसै गदनन् र? ४७
ितमीह ले आफ्ना दाजुभाइह लाई माऽ अिभवादन गछ भने अ ह ले भन्दा

बढ़ी के गर्यौ र? के अन्यजाितह ले पिन त्यसै गदनन् र? ४८ यसकारण जःतो

ितमीह का ःवगर्मा हुनहु न
ु े िपता िस
हुनपु दर्छ।”

हुनहु न्ु छ, ितमीह

पिन त्यःतै िस

क्षमा िदनु भनेको पिन ूेम जःतो हो। यो भावनाबाट होइन तर नीित
वा िनणर्यबाट सु
भावनाह ले

हुन्छ। क्षमा िदने िनणर्य हामी गनर् सक्छ । हामीह को

त्यससँग

मञ्जुर

नभएतापिन

हामी

भावनामा

होइन

नीितमा

चल्नुपदर्छ। हामीह को आफ्नै बलले त्यो नीित अपनाउन सिजलो छै न भनेर

परमेँवरलाई थाहा छ। तर परमेँवरमा सबै थोक सम्भब छ (मकूर्स
१०:२७)। त्यसै कारण हामीलाई हानी गनको िनिम्त ूाथर्ना गर भनेर येशूले

हामीलाई भ ुभएको छ। कितपय समयमा हामीलाई हानी

गन मािनस

मिरसकेको पिन हुन सक्छ। तै पिन त्यसूित हामीमा रिहरहे को िरसरागलाई

हटाउने वा क्षमा िदने खुबी हुन हामी अझै ूाथर्ना गनर् सक्छ ।

िन:सन्दे ह, क्षमा िदनु सध सिजलो छै न। हामीलाई ल्याएको िपडाले

हामीलाई भताभ ु

पानर् सक्छ, हाॆो िदलमा ठू लो चोटले घाऊ बनाइरहे को

हुन्छ र कितपय समयमा हामीलाई अपा

पिन पारे र हामीलाई िछयािछया पिन

पानर् सक्छ। तर यिद हामीले आउन िदएमा च ाइ आउनेछ। तर यिद हामीले
हाॆो

दयमा िरस, बोध, ूितशोधको भावना र िततोपनालाई अल्झाइराख्छ

भने हाॆो

दयमा च ाइ हुन वा

दयले आराम पाउन झन मुिँकल हुन्छ वा

असम्भब पिन हुन सक्छ।

हामीलाई क्षमा िदन परमेँवरले कःतो मोल च ुकाउनुभयो भनेर थाहा

िदने ज्वलन्त उदाहरण बूस नै हो। यिद हाॆो िनिम्त परमेँवर त्यितसम्म

जानुभयो भने हामी पिन क्षमा िदन िसक्न सक्छ । उहाँलाई थाहा छ उहाँको

त्यो सदाशयता, क्षमाशीलता र अनुमहलाई धेरैले लत्याउने छन् तर क्षमा िदने
आफ्नो नीित उहाँले त्याग्नुभएको िथएन न त त्याग्नुहन्ु छ नै।

तपाईँले कसलाई क्षमा िदनु आवँयक छ? त्यो व्यिक्तले तपाईँको

क्षमाको अनुभिू त नपाएतापिन तपाईँ आफ्नै िनिम्त उसलाई क्षमा िदनु िकन ज री
छ?

१०९

५. क्षमा िदइसकेपिछ पाउने िवौाम वा आराम अथार्त ् हलुको मन

आिखरमा योसेफको पिरवार इिजप्टमा आउँदछ। अब पिरवारको

बीचमा कुनै अन्धकार गोप्य वा मनमा डाहा, िरसइबी आिद लुकाएर राख्ने

मनिःथितमा िथएन। योसेफलाई बेचेर मािरएको भनेर खबर िदने बुबालाई अब

आफ्ना दुव्यर्वहारलाई योसेफका दाजुह ले

ःवीकार गरे को हुनपु छर्

जब

ितनीह ले योसेफ इिजप्टको ूधानमन्ऽी हुन पुग्यो भ े खबर बुबालाई
सुनाए।

िबिमएको सम्बन्ध पिहलाको जःतै पुनःथार्पना गनर् नसकेतापिन वा

सम्भव नभएतापिन न त िबिसर्न ु उिचत दे िखएतापिन हामीले क्षमा िदन सक्दै न
भ े

छै न।

हाॆा

बैरीह लाई

ितनीह लाई क्षमा िदय

अ ालो

मारे र

न

नसकेतापिन

हामीले

भनेर िक मुखले िक त पऽ ारा जानकारी िदन

सक्छ । यिद त्यसो गनर् सक्य भने हामीमा भएको िपडा केही हदसम्म िनको

हुनसक्छ र हाॆो मन हलुको हुनसक्छ। हुन त केही िपडा हामीमा अ ा

जमाइनै रािखएको हुन्छ तर कमसेकम त्यसलाई िनको पान बाटोमा हामी
लाग्न सक्छ ।
उत्पि

योसेफका दाजुह

५०:१-२१ पढ्नुहोस्। आफ्ना बाबु याकूबको मृत्युपिछ
केही कुरामा िचिन्तत िथए र िकन हुनपु रे को िथयो?

ितनीह मा भएको डरले ितनीह को बारे मा के बताउँछ? "१ योसेफ आफ्ना

बाबुमािथ घोप्टो 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

ँ यसरी कुरा
िनिम्त शोक मनाउने िदन िबतेपिछ योसेफले फारोका भारदारह सग

गरे , “यिद ि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
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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

पिन गए। त्यो एउटा ठू लो मलामीको समूह िथयो। १० जब

र घोड़चढ़ीह
ितनीह
गरे र

गोशेन ूदे शमा नै छोिड़एर रहे। ९ ितनका साथमा रथह

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

पिन आएर ितनका सामुन्ने घोप्टो

र्ु ोस्, हामी तपाईंका दास ह ।” १९ तर योसेफले उनीह लाई
परे र भने, “हेनह

भने, “नडराओ, के म परमेँवरको ःथानमा छु र? २० ितमीह ले मेरो िव

मा

हािन गन िवचार गरे का िथयौ, तर परमेँवरले त्यही काम ारा भलाइ गन िवचार

गनुभ
र् यो, तािक जसरी आज भइरहेको छ त्यसरी नै धेरै जना मािनसह

् २१ यसकारण नडराओ, ितमीह लाई ितमीह का बालबच्चासमेत म
बाँिचरहू न।
पालनपोषण गनछु ।” यसरी ितनले उनीह लाई ढाड़स र सान्त्वना िदए।"
योसेफका दाजुह

इिजप्टमा १७ वषर्सम्म रिहरहे का िथए (उत्पि

४७:२३), र तै पिन जब याकूबको मृत्युभयो अब योसेफले ितनीह को बदला
िलनेछ भनेर डराए। योसेफलाई ितनीह ले कःतो दुव्यर्वहार गरे र हानी
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पुर्याए भनेर ितनीह ले महसुस गरे का िथए। तर ितनीह को बुबाको मृत्युपिछ

पिन उनले ितनीह लाई क्षमा िदए भनेर योसेफले िवँवःता तुल्याउँछन्। यसो
गदार् योसेफ र उनका दाजुह को मन पिन फेिर हलुको हुन गएको हुनपु छर्।

यिद हामीमा भएको चोट धेरै गिहरो छ भने हामीले धेरै पल्ट क्षमा िदनुपन

आवँयक हुन सक्छ। जब हामीले गरे का गिल्तह

िदमागमा आउँछ तब

तुरन्तै हामी परमेँवरकहाँ ूाथर्नापूवक
र्
जानुपछर् र क्षमा िदने िनणर्य फेिर
गनुप
र् न हुन्छ।
उत्पि
उनको िब

५०:२० फेिर पढ्नुहोस्। दाजुह ले उनमािथ गरे को दुव्यर्वहार

मा पाप गरे का िथए तर उनले ितनीह लाई क्षमा िदए अथार्त ्

उनले सकेको अनुसार क्षमा िदए भनेर त्यस पदले हामीलाई कसरी व्याख्या गनर्
िसकाउँछ? हेनह
र्ु ोस, "ितमीह ले मेरो िव

मा हािन गन िवचार गरे का िथयौ, तर

परमेँवरले त्यही काम ारा भलाइ गन िवचार गनुभ
र् यो, तािक जसरी आज
भइरहेको छ त्यसरी नै धेरै जना मािनसह

्
बाँिचरहू न।"

योसेफलाई यो पूणर् पमा िवँवःत िथयो िक उनलाई जे भयो सो

परमेँवरको बृहत योजनाको भाग हो तािक त्यसबेलाको िचिनएको सं सारमा

भएको अिनकालबाट मािनसह लाई राहत िदन सकुन्। आफ्नो पिरवारबाटै
महान् रा

हने परमेँवरको ूित ा पूरा हुनेछ भनेर पिन उिन िवँवःत िथए।

आफ्नो पिरवारलाई परमेँवरको योजना अनुसार चल्न सहयोग गन ूितव ता
उनले जनाए िथए। जेजित खराब योजनाह

दाजुह ले योसेफमािथ लादे का

िथए ती सबै परमेँवरले उल्टाउनुभएको िथयो भ े कुरो थाहा पाएर नै उनले
आफ्ना दाजुह लाई क्षमा िदन असल ठा

पुगेका िथए।

योसेफको कथा खुिशयालीपूवक
र्
अन्त्य भयो। तर कितपय समयमा

हाॆो कथा खुिशयाली अन्त्य हुँदैन। त्यसबेला हामीले के सोच्ने? वा आिखरमा
आएर पापको अन्त्यपिछ र परमेँवर र सैतानमा भइरहेको िभषण सं घषर्को

अन्त्य पिछ र जब सबै समःयाह को समाधान हुनछ
े त्यसबेला हाॆो जीवन
खुिशयालीमा अन्त्य हुनछ
भ े आत्म ानलाई आत्मसात् गिरराखे हामीह को
े

मनिःथित कःतो होला? यस पिरवेशमा जुनसुकै निमठो अनुभव गरे तापिन सबै

थोक ठीक हुनछ
े भ े आशामा के हामी झुिण्डरहनुहँद
ु ै न र?
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उपसं हार:
थप जानकारी: "जसरी परमेँवरलाई िवँवास नगनह

िवदे शीह लाई आफ्नै

दाजुह ले योसेफलाई बेचे त्यसरी नै येशूका आफ्नै चेलाले उनलाई उनका

घोर िवरोधीह लाई बेचेको िथयो। योसेफको गुण वा आदशर्नीितले गदार् झुठो
आरोप लगाएर उनलाई झ्यालखानामा थुिनएको िथयो। त्यसरी नै येशूको

धािमर्क, िनःवाथीर् जीवन उनका बैरीह को िनिम्त च ुनौती भएको िथयो जसको
फलःव प उहाँलाई ितनीह ले ितरःकार गरे र अःवीकार गरे । येशूले कुनै

गलत काम गरे को दोष नदे िखएतापिन झुठा साक्षीह को आडमा उहाँलाई
अपराधी ठहर्याइएको िथयो। अन्याय र अत्याचारी अथार्त ् उनलाई दवाउने

अःवाभािवक दाजुह लाई योसेफले आफ्नो धै यत
र् ा, सदाशयता र नॆता र
आदशर् उदारवाद दे खाएर क्षमा िदएका िथए। उनको त्यस आदशर् चिरऽले
मुिक्तदाताको चिरऽलाई ूितिबिम्बत गदर्छ। उहाँले पिन दु
दुव्यर्वहार

र

खराब

च ुपचाप

िनयतलाई

सहनुभयो।

मािनसह को
उहाँले

ती

हत्याराह लाईमाऽ होइन तर जो उहाँकहाँ आफ्ना पापह लाई पँचाताप गरे र
आउँछ र उहाँको क्षमा खोज्छ उहाँले क्षमा िदनुहन्ु छ।"-एलेन जी

पािशयाकर् एण्ड ूोफेटस्, २३९,२४०बाट

पान्तिरत।

ाइट,

"क्षमा निदने मािनसको ूवृि लाई परमेँवरले कुनै तवरले पिन उिचत

ठा ुह ु । अ लाई दया नदे खाउने मािनसले

आफू पिनपरको क्षमाशील

अनुमहमा सहभागी नभएको ूमािणत गदर्छ। परमेँवरको क्षमाशीलतामा गलत

काम गनको

दय उहाँको अनन्तको ूेमको

दयितर िखँिचन्छ। परमेँवरीय

दया र क णाको छाल क्षमा पाएको पापीको

दयबाट बहन्छ र उसबाट नै

अ ह ितर त्यस छाल बहन पुग्छ। येशू भी ले आफ्नो अमूल्य जीवनमा
दे खाउनुभएको

नॆता, कोमलता, दया र क णा ितनीह मा दे िखनेछ जसले

उहाँको िदब्य अनुमहमा सहभागी हुन्छन्।– एलेन जी

लेसनस्, पृ॰ २५१बाट

पान्तिरत।
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ाइट, बाइःट अब्जेक्ट

िचन्तनमनन:
अ.

कसैले यो व्यक्त गरे को िथयो: "अ लाई क्षमा निदनुको अथर्
िवष िपइरहनु हो जसले अ

आ.

इ.

मािनस मलार् भनेर आशा

गिररहेको हुन्छ।" यस कथनको अथर् के हो?

आफ्नो पिहचान खुलाउनुभन्दा पिहले योसेफले िकन ठू लो

नाटकको आयोजना गरे का िथए? यसले उनलाई र उनका
दाजुह लाई के फाइदा पुर्यायो?

योसफको भन्डारे पिन दाजुह को नाटकमा सहभागी भएको
हुनपु छर्

(उत्पि

४४:१-१२)।

क्षमाको

उदाहरणले

योसेफलाई हेिररहनेह को जीवनमा कःतो ूभाव पारे होला?
ई.

"परमेँवरले मािनसह लाई नराॆो बाटोमा किहल्यै पिन
लानुहन्ु छ

तर

ितनीह

जान

चाहन्छ

भने

परमेँवरले

रोक्नुपिन हु । यिद ितनीह ले सु दे िख अन्तसम्म जे भयो

ँ सहभागी भएर उहाँको काम पूरा
सो दे ख्छन् र परमेँवरसग

गनर् लािगरहेको छ भ े कुराको ख्याल गछर्न ् तब जेभएतापिन

परमेँवरकै मिहिमत लआय पूरा गनर् भइरहेको छ भनेर
ितनीह ले

महसुस गनर् सक्छन्।"-एलेन जी

िडजाएर अभ एजेज,् पृ॰ २२४,२२५बाट

ाइट, द

पान्तिरत। यस

मािमलामा तपाईँले आफ्नै जीवनलाई सोच्नुहोस्। तपाईँले
अनुभव गनुप
र् रे का धेरै दु:खक , सं घषर् आिद तपाईँकै िहतको
िनिम्त भएको हो भनेर तपाईँले कसरी बुझ्न सक्नुहन्ु छ?
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कथा ७
िवशेष खालको िमऽता
राइजन, १५, माशर्न आइल्याण्ड
पािसिफक समुि जुन अमेिरका र िफिलिप्पनसको
बीचमा छन्, त्यसमा केही टापुह

माशर्ल आइल्याण्ड भन्छ। ती

छन् जसलाई

टापुह को एउटा

टापुमा रहे को एकजना १५ वषर्को सुसमाचार
सुनाउने

राज्यको

युवाले
७७

टाढा

वषर्

अमेिरकाको

अवकाशूाप्त

टे क्सास

सुसमाचार

सुनाउनेसँग िमऽताको सम्बन्ध गाँःन पुगेको कथा

त कितलाई अचम्म नै लाग्छ होला।
ऽैमािसक िमसन कथाह

पढ्दै जाँदा हजुरबा बबले एउटा कथामा टाढा दे श

माशर्ल आइल्याण्डमा सुसमाचार सुनाउने पिरवार र ितनीह का छोराछोरीह

िथए भनेर थाहा पाए। युवकको बुबा ःकूलको िूिन्सपल िथए र उनकी
आमाले सेभेन्थ-डे एडभेिन्टःट िमसन ःकूलमा पढाउँिथन्। त्यो पिरवार माशर्ल

आइल्याण्डको एउटा दुगम
र् टापु एिबइमा रहन्थ्यो। त्यस पिरवारलाई हजुरबा

बबले केही न केही तिरकाले िबशेष सहयोग गनर् चाहे को िथए। उनले ूत्येक

हप्ता आफ्नो केही भेटी साबथ ःकूल िमसन कामको िनिम्त िदन्थे र जब १३

साबथःकूलमा िवशेष भेटी जम्मा गिरन्थ्यो त्यसबेलामा पिन त्यस टापुमा रहे को

ःकूलको िनमार्ण गनर् सन २०१८मा िवशेष सहयोग पठाएका िथए। तर उनले

त्यो भन्दा अझ बिढ केही गनर् चाहे का िथए। त्यसकारण, ूत्येक हप्ता सहयोग
पोका वा पाकेज पठाउन उनले िनणर्य गरे का िथए। त्यसमा खानेकुराह ,
खेलौनाह

र ःकूललाई चािहने सामानह

हुन्थ्यो। त्यो पोका त्यस युवकको

पिरवार र त्यस टापुमा रहे का सुसमाचारीय काम गनह लाई सहयोग गनर् त्यस
टापुमा पठाउन हजुरबा बबले िनणर्य गरे का िथए।
जब पिहलो उपहार पोको राजनको पिरवारमा आइपुगेको िथयो

त्यसबेला राजन १३ वषर्को िथयो। त्यो पोका राजन र उसको पिरवारले
पाउनेिबि क्कै त्यसलाई खोल्नुभन्दा पिहले ितनीह

ँ ा टे केर परमेँवरलाई
घुड

धन्यवाद चढाए। राजनले त्यो पोको खोलेर नयाँ खेलौना र खानेकुराह

पाउँदा ऊ धेरै खुशी भयो। तर त्यस पोकोमा भएको साममी र खेलौना
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उपयोग गनुभ
र् न्दा अिघ राजनले हजुरबा बबलाई धन्यवादको पऽ लेख्नुपछर्
भनेर उसको बुबाले उसलाई बताए। त्यही पऽबाट हजुरबा बब र राजनको
बीचमा िमऽता गाँःन पुगेको िथयो। जब हजुरबा बबले उपहारको पोको

पठाउँथे तब राजनले हातले नै लेखेर धन्यवादका पऽह

पठाएको िथयो।

राजनले धन्यवादको पऽमाऽ पठाएन तर आफ्नो पिरवार, ःकूल र साथीह को

बारे मा लेख्थ्यो। त्यो बम तीन वषर्सम्मा जारी रअयो। आफूले उपहारका ती
पोकोह

पाउँदा रमाइलो भएको कुरा राजनले हजुरबा बबलाई लेख्थ्यो।

र् रे को राॆा नराॆा कुराह
ःकूलमा आफूले गनुप

उसले लेख्थ्यो। जब उसको

ःकूलको साथी र बाःकेटबलको तारा कोबे ॄान्ट अचानक हे िलकोप्टर दुघट्
र् ना

भएर मर्यो तब उसले आफ्नो पीडा हजुरबा बबलाई लेखेको िथयो।

त्यसको जवाफमा हजुरबा बबले राजनलाई व्यिक्तगत पऽ पठाएका

िथए। त्यो पिहलो र अिन्तम व्यिक्तगत पऽ हजुरबा बबबाट राजनले पाएको
िथयो।
तीन हप्तापिछ हजुरबा बब अःपतालमा भनार् भएका िथए। त्यसपिछ
उनी घरमा फक। त्यस पिछ उनलाई िसिकःत िबरामीह लाई ःयाहार गन

अःपताल वा हसिपसमा रािखयो। त्यस अःपतालमा दुई हप्ता रहे को बेलामा

हजुरबा बबले आठवटा पोकोह

राजन र उसको पिरवारको िनिम्त तयार

पारे । हजुरबा बबको छोराले ती पोकोह

हुलाकबाट पठाउँथ्यो। जब उनको

छोरोले अिन्तम पोको हुलाकबाट पठायो तब हजुरबा बबको पिन मृत्यु भएको
िथयो।
पऽह

हजुरबा बबको मृत्युले राजनलाई ठू लो आघात भयो, तर उनले

लेख्न रोकेन। उसले हजुरबाट बबको नाउँमा यो पऽ लेखेको िथयो

उनको छोरोले जवाफ िदएको िथयो:

हािदर्क समवेदनाह

तपाईँह लाई तबाउँछु। जुन िदन हजुरबा

बबको िनधन भएको सममाचार सुन तब मलाई ठू लो आघात भएको िथयो।

मलाई थाहा िथयो उनी केही िदनमाऽ बाँच्नेछ। तै पिन बिढ बाँच्नुहोला भनेर

ँ फेॄअ
मैले आशा गरे को िथए।
ु रीमा मैले हजुरबा बबलाई मैले एउटा पऽ
ँ त्यसमा मृत्यु भनेको हामी मािनसलाई बतास जःतै सिजलै सँग
लेखेको िथए।

आउँदो रहे छ र मेरो साथी तथा ूख्यात बाःकेटबल खेलाडी कोबे ॄायन्टको

ँ हामी यःतो जीवन िबताउनुपछर् िक
मृत्युको बारे मा दुखेसो पोखाएको िथए।
मान हामी भोिल नै मनछ तर हामी मृत्युदेिख डराउनुह ु
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िकनभने परमेँवरले

त्यसलाई िजत्नुभएको िथयो तर हामी अक सय वषर् बाँच्नुपछर् भ े अपेक्षा गद

बाँच्नुपछर् भनेर उहाँले मलाई मेरो पऽको जवाफमा लेख्नुभएको िथयो। हजुरबा

बबले मलाई धेरै हौशला िदनुहन्ु थ्यो। त्यसले गदार् मेरो जीवन अिघ बढाउन
सहयोग भएको िथयो। भोिल के हुन्छ त्यसलाई हामी नगुमाऔ ँ भनेर अिहले नै

परमेँवरको गवाही िदने ताजा अवसरको उपयोग गनुपर् छर् र मािनसह को मन

उहाँको िनिम्त िजत्नुपछर् भ े सल्लाह उहाँले मलाई त्यस पऽमा िदनुभएको

िथयो। उहाँको सरसल्लाह, हौशला र सान्त्वनाूित म धेरै आभािरत छु । यिद
ँ
त्यो पऽ मैले नपाएको भए मलाई शोकमा नै डुब्ने िथए।
उहाँलाई

व्यिक्तगत पमा मैले नदे खेतापिन, उहाँबाट म धेरै ूभािवत भएको छ। उनकै
ूभावले गदार् म अझ दयालु, मायालु र िमलनसार भएको छु । मैले

व्यिक्तगत पमा उहाँलाई निचनेतापिन म यो िवँवास गदर्छु िक उहाँलाई मैले

ःवगर्मा भेट्नेछु। तपाईँको बुबा बबको मृत्युमा तपाईँलाई कःतो शोक

लािगरहे को छ होला मैले महसुस गनर् नसकँ ु ला तर मलाई थाहा छ हामी

जुनसुकै पिरिःथितमा भएतापिन परमेँवरले हाॆा िपर र मकार्ह
उहाँमा हामी सान्त्वना पाउँदछ ।

बुझ्नुहन्ु छ र

(हजुरबा बब रोबटर् मेक्चेसेनीको बुबा हो जो ४० वषर्सम्म िविभ

ु न्ु थ्यो। उहाँ एडभेिन्टःट िमसनको
एडभेिन्टःट सं घसं ःथाह मा सिबय हुनह

ु न्ु छ)।
सम्पादक आन्ड्र्यु मेकचेःनीको बुबा हुनह
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