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यहुदी र गैर यहुदी अथार्त ् सारा
मानवजातको िनिम्त समावेशी मुिक्त

यस अध्यायको िनिम्त पढ्नुहोस्: रोमी ९
ःमरण गनुपर् न पद: “त्यसकारण परमेँवरले जे गनर् चाहनुहन्ु छ सो

गनुह
र् न्ु छ। एक जनालाई दया दे खाउनुहन्ु छ भने अक लाई हठी
बनाउनुहन्ु छ।" (रोमी ९:१८बाट पान्तिरत)।
यसरी लेिखएको छ, “मैले एसाव स ा याकूबलाई
च ुन"।॰॰॰॰परमेँवरले मोसालाई भ भ
ु यो, Ôजसलाई कृपा दे खाउन
चाहन्छु त्यसलाई म कृपा दे खाउँछु। जसलाई म ूेम दे खाउन चाहन्छु
त्यसलाई ूेम गछु र्।Õ" (रोमी ९:१३,१५)।
पावलको उपयुक्त
र्
भनाईको तात्पयर् के
हो? हाॆो
आत्मिनणर्यको अिधकार र च ु े ःवतन्ऽता खोइ त? यी कुराह
नभइकन हामीले गरे को िबँवासको खासै मतलब हुँदैन। के
परमेँवरलाई च ु े र इन्कार गन ःवतन्ऽ अिधकार हामीलाई िदइएको
छै न र? अथार्त ् कोिह मािनसह लाई मान भाग्यको खेल भ े फन्दामा
पारे र मुिक्त िदने र आफूले व्यिक्तगत
पमा परमेँवरलाई िवँवास
गरे पिन मुिक्तबाट विँ चत हुने- के ती पदह ले यिह आभास िदइरहे का
छन् त?
ती ूँनका जवाफह पाउन हामीले पावलको कथनमा अझ
गिहिरएर अध्ययन गनर् पदर्छ। पावलले मुिक्तको योजनाको बारे मा
ूःतुत गरे का तकर्ह लाई िनरन्तरता िदएको हामी पाउँछ ।
परमेँवरको राज्यको सुसमाचार सुनाउने अिभभारा कसलाई िदने हो भ े
अिधकार परमेँवरमै िनिहत भएको छ भनेर पावलले आफ्नो तकर्
अगािड सादर्छन्। सारा सं सारमा सुसमाचार ूचार गन पूणर् अिभभारा
परमेँवरले नै वहन गनुभ
र् एको पिरूेआयमा त्यस काममा कसलाई
खटाउने भनेर के उहाँले च ु सक्नुह ु र? मुिक्त पाउने अवसरबाट
उहाँले कसैलाई पिन विँ चत गनुभ
र् एको छै न। त्यसकारण उहाँको
कायर्िकलापले मािनसको आत्मिनणर्यमा हःतक्षेप भएको हामी पाउँदैन ।
अझ अित महत्वपूणर् कुरो त, येशू भी सारा मानव जगत (पु ष,
मिहला र बालबािलकाह )को िनिम्त मनुभ
र् यो भ े महान सत्यसँग
पावलको कथनले असहमित जनाउँदैन। ूत्येक व्यिक्तले मुिक्त पाउन्
भ े परमेँवरको चाहना हो।
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िनिँचत
मुिक्तको बारे मा
कुरालाई हामीले
रोमी ९ अध्याय

कामको िनिम्त परमेँवरले बोलाइएकाह को व्यिक्तगत
पावलले रोमी ९मा छलफल गिररहे का होइनन् भ े
सम्झनु पदर्छ। यिद यो कुरा बुझ्न सक्य भने हामीले
राॆरी बुझ्नसक्छ ।

१॰ पावलले बोकेक वोझ (ूःथान १९:६)
यस सं सारमा आफ्ना व्यिक्तत्वलाई ूितिवम्व गनर् मुतीर् बनाएर
परमेँवर यिह हो भनेर आराधाना गनह ले भिरएको छ, ूकृितका
सृि कतार्लाई पन्छाएर ूकृितलाई नै शिक्त मानेर पुजा गन गलत
ूवृि ह ले राज्य जमाएको छ र ान िव ानलाई सव च्चता मानेर
अन्धकारमा दुिनया भ तािरएको छ। परम िपता सनातनका परमेँवर
ँ
तथा सारा जगतका सृि कतार्ितर औल्याउने
ूचारकह को परमेँवरलाई
आवँयक भएको िथयो। सं सारको िनिम्त उज्यालो ज्योित ब
परमेँवरले इॐायली जाितह लाई च ु ु भएको िथयो। आफ्नो अिःतत्व
ती जाितह बाट िविभ िरतले दे खाउनुभएको िथयो। िवँवको सारा
जनसमुदायको िनिम्त ती जाितलाई
अनुकरणीय उदाहरण बनाउने
उहाँको योजना िथयो। ितनीह बाटै नै सत्य जीिवत परमेँवरतफर् सारा
जनमानस आकिषर्त होस् भ े उहाँको चाहना िथयो। ती यहू दी जाितह
परमेँवरको चिरऽको नमूना हुन ् भ े उहाँको उ ेंय िथयो। ितनीह को
जीवनबाट सारा मािनसह उहाँमा चासो बढाउने ूावधान िथयो। पिवऽ
मिन्दरमा ूयोग गिरएको िविभ
बिलूथाको िशक्षािदक्षाबाट सारा
रांट्ह ले येशूको सम्मान गिरनुपन िथयो। अिन सबै मािनस जो
उहाँकहाँ आउँछन् ितनीह ले अनन्त जीवनको उपहार पाउनुपन िथयो।
जब ितनीह को जनसं ख्या र आिशष बढदै जान्छन् ितनीह को िसमाना
पिन िबःतार गद सारा सं सारमा ढािकनु पन िथयो। ूःथान १९:६मा
मोसा ारा परमेँवरले यो इच्छा व्यक्त गनुभ
र् एको पाउँछ : “ितमीह
मेरो िनिम्त पूजारीह को एक राज्य र एक पिवऽ जाित हुनेछ ।
इॐायलीह लाई ितमीले भ ुपन कुरा यिह नै हो।"
ु पिन परमेँवरको िवँवसनीयता
मानिवय असफलताको बाबुजद
कसरी झिल्करहे को छ भनेर पावलले रोमी ९:१-१२ हामीलाई
दे खाइरहे काछन्?
टु बा टु बालाई जोड्दै आफ्नो तकर्को सं रचना पावलले
गिररहे को हामी पाउँछ । परमेँवरले इॐायलीह सँग गनुभ
र् एको वाचा
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पूणर् पमा असफल भएन भनेर पावलको आफ्नो धारणा पिछ व्यक्त
गरे को पाउँछ । आफ्ना कामलाई िवःतार गनर् र आफ्ना उ ेंयलाई
ु ेका िन ावान सानो झुण्डलाई अझ ूयोग गद
पूरा गनर् बचेखच
ु न्ु छ। ती सानो तर िन ावान समूहको अिःतत्वको पक्षमा
हुनह
तकर्िवतकर् गनर् पावलले इॐायलको इितहास पल्टाउँछन्। परमेँवरले
सध होिशयारसाथ मािनसलाई च ु ह
ु न्ु छ भनेर उनले दे खाएका छन्: (१)
अॄाहमका सबै सन्तानलाई उहाँको िवषेश जन हुन परमेँवरले च ु ु
भएन, तर केवल इसाहाकको वंशलाई माऽ। (२) फेिर इसाहाकको
सबै वंशलाई च ु ु भएन केवल याकूबको वंशमाऽ। तर त्यस च ुिनएका
वंशका सन्तान ह भन्दै मा मुिक्त पाउने जमानत वा ग्यारे न्टी हुन
् े होइन
भ े तथ्य पिन सबैले बुझ्नु आवँयक छ। तपाईँको रगतमा
उच्चकोिटका पिरवारका होलान्, तपाईँको पिरवार िठक तथा
ु ोला, तर
सम्मानिनय होलान्,, तपाईँ िठक चचर्को सदःय पिन हुनह
मुिक्तको योजनामा तपाईँ बािहिरन पिन सक्दछन्। वंश तथा
वातावरणको आधारमा होइन तर िवँवासको आधारमा र ूेमले
पिरचािलत आःथाको आधारमा माऽ करार अथार्त ् वाचाका सं तान हुन
पाइन्छ (रोमी ९:८ पान्तिरत)।
रोमी ९:८मा यसरी लेिखएको छ: “यसको अथर् शरीरबाट
जन्मेकाह (अथार्त ् रगतको नाताबाट) परमेँवरका सन्तान होइनन्।
् " हामी
तर करारबाट उत्प भएकाह
नै अॄाहमका सन्तान हुन।
सेभेन्थ-डे एडभेिन्टःटह को िनिम्त यो पदमा के महत्वपूणर् शन्दे श
समावेश भएको पाउँछ ?
२॰ च ुि एको (रोमी ९:१२,१३)
अ महत्वपूणर् कुरोलाई नबुझेसम्म रोमी ९लाई उिचत पमा
बुझ्न सम्भव छै न भनेर अिघ नै उल्लेख गिरएको छ। कुनै व्यिक्तले
मुिक्त पाउँछ, कुनैले पाउँदैन भनेर पावलले भिनरहे का छै नन् भ े तकर्मा
हामी सहमत हुनपु दर्छ। आफ्ना कामको िनिम्त परमेँवरले च ु ुभएका
िवषेश मािनसह को अिभभाराको बारे मा पावलले तकर् ूःतुत गिररहे का
िथए। परमेँवरले याकूबलाई च ु ु भयो िकनभने उनको सन्तान यःतो
िवषेश समूह होस् जसले सारा सं सारमा परमेँवरको सुसमाचार सुनाउने
िजम्मेवारी बोकुन्। तर एसावले मुिक्त पाउँदैन भनेर रोमी ९:१२,१३मा
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किहँपिन उल्लेख गिरएको छै न। जसरी सारा मािनसले उ ार पाउन्
भ े परमेँवरको चाहना िथयो त्यःतै चाहना एसावूित पिन िथयो।
हामीले जुन कुरालाई तुलना गरे र अध्ययन गिररहे का छ ,
त्यसलाई मध्य नजर राख्दा रोमी ९:१४,१५लाई हामीले कसरी बुझ्ने?
कुनै मािनसले उ ार पाउँदैन भनेर पावलले भिनरहे को छै नन्।
िकनभने मुिक्तको योजनामा परमेँवरले सबैलाई उि क्कै कृपा
दे खाउनुभएको छ। “हरे क व्यिक्तले उ ार पाउन् भ े परमेँवरको
चाहना हो।" (१ ितमोथी २:४
पान्तिरत)। “पापबाट राहत िदने
परमेँवरको अनुमह अथार्त ् उ ारको िनिम्त परमेँवरको अनुमह वा
कृपा सारा मािनसह को अगािड दे खापरे का छन्" (िततस २:११
पान्तिरत)। तर परमेँवरले कुनै दे श वा वंशलाई आफ्नो काम
सम्प गनर् च ु ु सक्नुहन्ु छ। परमेँवरले खटाउनुभएको िजम्मेवारीबाट
ितनीह आफ्नै इच्छाले हट्न सक्दछन्, तर ितनीह ले परमेँवरको
छनौटलाई रोक्न सक्दै नन्। एसाबले जितसुकै अथक ूयास गरे तापिन
मिसह अथार्त ् परमेँवरले च ु ुभएको उ ारकतार् आउनेको पुखार् हुन
सक्दै नथ्यो, न त परमेँवरले आफ्नो कामको िनिम्त िजम्मेवारी बोक्ने
वंश।
तर अन्तमा, एसाबले मुिक्त नपाउने ढोका परमेँवरले होइन
आफैले बन्द गरे को िथयो। येशू ारा पाउने अनुमहको बरदान सबैलाई
मुफ्तै ूदान गिरएको छ। कोिह पिन नाश नहोस् तर सबै जनाले मुिक्त
पाउन् भनेर हामी सबैलाई परमेँवरले च ु भ
ु एको छ (एिफसी १:४, ५,
२ पऽुस १:१०)। येशूबाट पाउने अनन्त जीवनको ूित ाबाट वंिचत
रहने वा उपभोग गन अिभभारा हामीलाई नै सुिम्पएको छ। हाॆै
आत्मिनणर्यले येशूमा पाउने नयाँ जीवन च ुन्छ वा च ुन्दै न। परमेँवरले
हामीलाई मेिशनबाट चल्ने यान्ऽीक मानव होइन तर िववेकशील मािनस
सृि
गनुभ
र् एको छ। यिद हामीले आफ्नै चाहनाबाट परमेँवरको
अनुकम्पालाई अिँवकार गरे र यस सं सारमा नरिकय जीवन िबताउन
चाहन्छ र अनन्त जीवनमा सहभागी हुन चाअ
भने त्यो हाॆै
चाहनाको उपज हुन जान्छ, यसमा परमेँवरको केिह दोष हुँदैन।
येशूभी ले हरे क व्यिक्तको िनिम्त दु:ख, क भोग्नुभयो, मनुभ
र् यो, बिल
ु यो। तर त्यस मुिक्तको योजनालाई उपभोग गनर् बाइबलमा केिह
हुनभ
िनयमह वा आचारसं िहताह छन् जसको सूची परमेँवरले िदनुभएको
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छ। ती मध्ये एउटा िनयम त यो छ येशू भी मािथ िवँवास
ग न्।यस िवँवासले पापीको पाप क्षमा हुन्छ, र यसको फलःव प
त्यसले परमेँवरका आ ाह लाई सहॐ पालन गरे र आफ्नो जीवनलाई
अिघ बढाउँछन्।
ु न्दा अिघ र तपाईँकै
याद गनुह
र् ोस् सं सारको उत्पि
हुनभ
जन्मभन्दा अिघ येशूमा तपाईँले मुिक्त पाउनुहोस् भनेर तपाईँलाई
परमेँवरले च ु ुभएको िथयो। मुिक्तको आ ान तपाईँलाई नै िदइएको
छ, परमेँवरले तपाईँलाई नै च ु ुभएको छ। यो अवसर परमेँवरले
तपाईँलाई येशू ारा िदनुभएको छ। यो हाॆो कःतो सौभाग्य हो, कःतो
आशामा हामी पनर् सक्छ ! यस महान् ूित ाको सामु अ सबै थोक
िकन िनकम्मा हुन्छन्?
तपाईँको पाप, ःवाथर्पना र शारीिरक
अिभलाषाले माऽ परमेँवरले िदने मुिक्तबाट तपाईँ हटे र जान्छन् । ती
तत्वह बाट परमेँवरको अमूल्य उपहारलाई पर राख्न लगाएर बािहिर
अनुहारमा मँकीलले मुशकराहत दे खाउने तर िभऽी जीवनमा िनरन्तर
असं त ु ी भएर जीउने लआय िलएर बाँच्दा असफलको आभास पाउनु
जःतो भय र वेहालको जीवन तपाईँको िनिम्त अ केिह होला र?
३॰ रहःयह (यशैया ५५:८,९)
अझसम्म हामीले अध्ययन गरे को आधारमा रोमी ९:१७ँ
२४लाई पावलले के के कुरालाई औल्याइरहे
को हामी पाउद्छ?
केिह हजार वषर् अिघ यहू दीह लाई मोसाको नेतत्ृ वमा इजीप्ट
अथार्त ् मीौ दे शबाट परमेँवरले उ ार गनुभ
र् एको िथयो। ती इॐायली
अथार्त ् यहू दीह लाई मीौ दे शका राजाले दास बनाएर ऽासपूणर्
वातावारणमा बाच्न वाध्य बनाएका िथए। त्यसबेला परमेँवरले ती
मीौीह लाई कःतो व्यवहार गनुभ
र् यो भनेर केिह हदसम्म पावलले
हामीलाई सुिचत गरे को पाउँछ । परमेँवर सारा जनह लाई उ ार गनर्
हरसमय कायर्रत भइरहनुभएको िथयो। परमेँवरको त्यो कायर् केवल
िनिँचत समयको िनिम्त नभएर सदाको िनिम्त िथयो। मीौ दे शका
मािनसह लाई िविभ िवपदह
पठाएर उहाँको उपिःथितको आभास
िदनुभएको िथयो। आफ्ना जनह लाई दासत्वबाट छु टकारा िदनुभएर
ितनीह ूित आफ्नो ःनेहको ूदशर्न गनर्भएको िथयो। इॐायलका
ु न्ु छ भनेर
अथार्त ् यहू दीह का परमेँवर सत्य जीिवत र शिक्तशाली हुनह
िविभ
घट्नाह बाट मीौ दे शवासीह लाई दे खाउनुभएको िथयो।
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सृि का वःतुह
र आफूले सृजना गरे का िविभ दे वी दे वताह बाट
अलग भएर उहाँलाई माऽ आराधाना गनर् अ रा का मािनसह लाई
आ ान गिरने तिरका परमेँवरले अपनाउनुभएको िथयो।
ःप
पमा भ े हो भने इजीप्टका सॆाटले परमेँवरको
िखलाफमा जाने िनधो गिरसकेका िथए। “उसको दयलाई कठोर"
पानुभ
र् यो भ े वाक्यलाई कितपय मािनसह ले गलत सम्झन सक्छन्।
तर उनले मुिक्त पाउने अवसर परमेँवरले विँ चत गनुभ
र् एको िथएन।
इॐायलीह लाई आफ्नो आिधपत्यबाट छु टकारा निदन फारो राजाले
िनणर्य गरे र आफ्नो दयलाई कठोर बनाइसकेका िथए। परमेँवरले
िदनुभएको व्यिक्तगत मुिक्तबाट पर रहन उहाँले उनको दय कठोर
पानुभ
र् एको िथएन तर अ लाई दमन गन उसको आत्मिनणर्यलाई
परमेँवरले जवरजःती बदल्न चाहनुभएको िथएन। मोसा, हा न र सारा
इॐायलका सन्तानह को िनिम्त माऽ होइन त्यस वंशबाट अलग रहे का
फारोको िनिम्त पिन येशू मनुभ
र् एको िथयो।
हामी पापी मानव जात ह , त्यसैकारणले परमेँवरको पिरिध र
यस सं सारमा उहाँले कसरी काम गिररहनुभएको छ भ े ान हामीमा
ु ु । ूाकृितक
िसिमत नै छ भ े महत्वपूणर् कुरालाई हामीले िवसर्नह
सम्पदाह मा लुिकएका कितपय रहःयमय कुराह लाई त हामीले बुझ्न
सकेका छै न भने ितनीह लाई सृि गन परमेँवरको बारे मा सबै थोक
थाहा पाउन हामीले कसरी अपेक्षा गनर् सक्छ र? उदाहरणमा, केवल
िवगत १५० वा २०० वषर्माऽ भयो िचिकत्सकह ले शल्यिबया गदार्
हात धुनपु छर् भ े ान असलै भएको ितनीह ले थाहा पाएका िथए।
यसले हामीलाई कित थोरै कुराह को ान हामीमा रहेछ भनेर थाहा
पाउँछ । र समय रहे मा हामीले भिवंयमा कितपय नयाँ कुराह प ा
लगाउँदै जानेछ जसले गदार् आज हामीलाई जे थाहा छ त्यो कःतो
िसिमत ान रहे छ भनी हामी भेलीका िदनह मा महशुस गनछ ।
्
िनँचय नै परमेशवरका
सबै मागर्ह हामीलाई थाहा छै नन्, तर
ु न्छ भ े उहाँको ःवभावलाई दे खाउन येशू
परमेँवर कःतो हुनह
आउनुभएको िथयो (यूह ा १४:९)। येशूको चिरऽ, परमेँवरको बारे मा
उहाँले दे खाउनु भएको िविवध िबयालापह
र हाॆै लािग पिन
दे खाउनुभएको ूेमलाई हरदम मनन गनर् िकन महत्वपूणर् मा ुपछर्?
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अनुिचत
पमा हामीले दु:ख सहनु परे तापिन परमेँवरको चिरऽलाई
अध्ययन गदार् उहाँमािथ िन ावान हुन कसरी सघाउँद्छ?
४॰ AMMI (अम्मी): “मेरा जनह " (रोमी ९:२५-२९)
रोमी ९:२५मा पावलले परमेँवरको भिवंयवक्ता होशेले
लेखेका पुःतकको २ अध्यायको २३ पद उ ध गदर्छन्। रोमी ९को
२६मा होशे १:१० उ ध गदर्छन्। यसमा लेिखएको छ: “जुनह मेरा
मािनस िथएनन्, ितनीह लाई म मेरा ूजा तुल्याउनेछु। र जसलाई मैले
ूेम गरे को िथइँन त्यसालाई म िूय भ ेछु। अिन जहाँ ितमीह मेरा
ूजा होइन भिन ितमीह लाई भिनएको िथयो, त्यहाँ त्यिहँ ितनीह
जीिवत परमेँवरका सन्तान कहलाइनेछन्।" (रोमी ९:२५,२६)।
यसको पृ भ ुमी यो िथयो: पिछ वेँया हुने ीलाई िववाह गनर् होशेलाई
परमेँवरले िनदशन गनुभ
र् एको िथयो (होशे १:२ पमान्तिरत)।
यथाथर्मा दे खाइएको यो नाटिकय घटनाले परमेँवर र इॐायलीह को
िबचमा कःतो सम्वन्ध रहे छ भनेर दे खाएको िथयो। सारा इॐायल दे श
जसले सृि कतार् सनातनका परमूभ ु परमेँवरको उपासना गनुक
र् ो स ा
आफैले रचेका असत्य दे वीदे वताह को आराधना गरे का िथए। होशे र
उनको पत्नीबाट जन्मेका सन्तानको नाम रण नै परमेँवरले िदनुहन
ु े
ँ ो अथर् बुझाउँथ्यो। ती मुतीर्लाई ढोग्ने इॐायलीह परमेँवरको
सजायक
दण्डका योग्य िथए। ती मध्ये तेौो पुऽको नाउँ िथयो, लाओमी (होशे
१:९)। उसको नाउँको अथर् िथयो, “मेरा ूजा होइन"।
परमेँवरका जनह लाई सजाय िदएपिछ त्यो समय आउनेछन्
जब परमेँवरले ितनीह लाई ःवीकार गनुह
र् न
ु ेछ भनेर होशेले
भिवंयवाणी गरे का िथए। परमेँवरले ितनीह बाट असत्य दे वीदे वताह
हटाइिदनुहन
र् न
ु ेछ र ितनीह सँग नयाँ सम्झौता वा करार गनुह
ु ेछ। (होशे
२:११-१९ पढ्नुहोस्)। यस समय ितनीह
लोआमी (Loammi)
अथार्त ् “मेरा जनह
होइनन्"बाट आम्मी (Ammi), अथार्त ् “मेरा
जनह " हुनेछन्।
पावलको समयमा आम्मी अथार्त ् परमेँवरका जनह
भनेर
केवल यहू दीह लाई माऽ सम्वोधन नगरी सम्पूणर् गैर-यहू दी अथार्त ्
ँ
मानव जातलाई औल्याएको
िथयो (रोमी ९:२४)। यसबाट
सुसमाचारको शिक्तशाली र ःप उदाहरण हाॆो सामु रािखएको छ।
यस सं सारको सु दे िख नै सारा सं सारको िनिम्त यो सुसमाचारको तय
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गिरएको िथयो। अथार्त ् परमेँवरले मािनसह लाई आफ्नो बनाउने
कायर्बम सृि को सु मै योजना बनाउनु भएको िथयो। यिह पदबाट नै
ूोत्सािहत भएर हामी सेभेन्थ-डे एडभेिन्टःट येशूभक्तह ले हामीलाई
िदइएको अिभभारालाई सहॐ पमा िःवकार गद आएका छ : “मैले
अक ःवगर्दूतलाई दे ख। उनी मािथ आकाशमा उिडरहे का िथए। यस
सं सारमा रहे का ूत्येक मािनसलाई सदा सत्य यो सुसमाचार सुनाउन
उनी आएका िथए। हरे क रा , जाती, भाषाका िविभ
जनह लाई
उनले यो सन्दे श सुनाएका िथए।"(ूकाश १४:६ पान्तिरत)। दुई
हजार वषर् अिघको पावलको समयमा माऽ होइन आज पिन मुिक्तको यो
सुसमाचार सारा सं सारमा फैलाउनु परे को छ।
रोमी ९:२५-२९ पढ्नुहोस्। (याद गनर्होस्, यी पदह मा
पावलले पुरानो करारलाई उल्लेखिनय
पमा उ ध गरे को पाउँछौ।
ँ
उनको समयमा के भइरहे को िथयो सो औल्याउन
पावलले यो उपाय
अपनाएका हुन)् । यी पदह मा भएका आधारभूत सन्दे श के हुन ् त?
के यो आज पिन सान्दिभर्क छन् र? के पाठकवृन्धह ले पावलको
कथनमा आशाको िकरण पाउनुभएको छ?
कितपय पावलका िमऽह र िछमेकीह ले उनको आ ानलाई
िःवकार गरे का िथएनन्। यसले गदार् उनी दुःखीत भएका िथए (रोमी
९:२)। तर उनको आ ानमा सारा जनलहर नलागेतापिन एक सानो
िवँवासी र िन ावान झुण्ड भने लागेको िथयो। हामी असफल
भएतापिन परमेँवरका ूित ाह
असफल हुँदैनन्। आफ्नो समयमा
परमेँवरका ूित ाह
पूरा हुनेछन् भ े कुरामा हामी आशावादी
हुनसक्दछ । यिद ती ूित ाह लाई हामीले आफ्नै लािग हो भनेर दावी
गर्य भने हामीमा पिन पूरा हुनेछन्।
कितपय समयमा अ
मािनसह
र इसाई भनाउँदाह ले
तपाईँलाई धोका िदएको अनुभव गनुभ
र् एको छ? कितपय समयमा तपाईँ
आफैले पिन अ लाई धोका िदनुभएको छ, वा यो माऽ होइन आफूले
आफैलाई धोका िदनुभएको छ? शायद यसलाई गनेर साध्य पिन
नहोला, होइन र? यी िविभ असफलताह बाट तपाईँको पूणर् भरोसा
कहाँ राख्नुपन रहे छ के तपाईँले िसक्नुभएको छ?
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५॰ ठक्कर खानु वा लडखडाउनु (रोमी ९:३०-३२)
रोमी ९:३०-३२मा के सन्दे श िदइएको छ? अझ महत्वपूणर्
तथ्य त:, िनिँचत समयमा र िनिँचत ःथानमा लेिखएको यो सन्दे श के
हाॆो लािग पिन सान्दिभर्क छन् त? त्यस ताकाका यहू दीह ले गरे का
भूलह हामीले पिन नदोहोर्याउन् भनेर हामी पिन कसरी सजग हुने?
परमेँवरले इच्छा गनुभ
र् एको कुरामा ितनीह सहभागी नहुँदा
के महत्वपूणर् कुरा ितनीह ले गुमाइरहे का छन् भनेर पावलले आफ्ना
जनह लाई ःप पारे को यहाँ पाउँछ । ितनीह
के कुराका पिछ
लािगरहे का छन् तर के कुरा पाएका छै नन् भनेर पिन पावलले यहाँ
खुलासा गरे को पाउँछ ।
गैर-यहू दीह लाई पिन परमेँवरले महण गनुभ
र् एको पिरूेआयमा
र् एको उपहारको िनिम्त ितनीह ले ूयास गिररहे का
उहाँले ूदान गनुभ
िथएनन् भ े कुरो हाॆो सबैको िनिम्त चासोको िवषय हो। जब
ितनीह मा सुसमाचार आयो तब ितनीह ले त्यसलाई वेवाःता गरे र
आफ्नै उ ेंय र चासोमा मिल्लरहे का िथए। तर जब तीनीह ले त्यस
सुसमाचारको मूल्यलाई बुझे तब कितपय गैर-यहू दीह ले त्यसलाई
ःवीकार गरे का िथए। येशू भी आफ्नो मुिक्तदाता र आफ्नो स ामा
उहाँ मनुभ
र् यो भनेर जब ितनीह ले ःवीकार गरे तब परमेँवरले
ितनीह लाई पिवऽ जन वा सन्त भनेर घोषणा गनुभ
र् एको िथयो।
ितनीह लाई परमेँवरले ितनीह कै िवँवासको कारणले िःवकार
गनुभ
र् एको िथयो।
तर यहू दीह भने ठे स खाने ढुँ गामा ितनीह ठक्कर खाएर लडे
(हे नह
र्ु ोस् रोमी ९:३३)। सबै जना त होइन तर कितपय यहू दीह ले
नाजरथका येशूलाई परमेँवरले पठाउनुभएको मिसह भनेर िःवकार
ु एकोले
गरे का िथएनन्। उनीह ले अपेक्षा गरे का अनुसार येशू नहुनभ
उहाँलाई िःवकार गरे का िथएनन्। त्यसकारण जब ितनीह को माझमा
येशू ूत्यआय दे खापनुभ
र् यो तब ितनीह ले आफ्ना िप युह
उहाँितर
फकार्ए।
यो रोमी ९ अध्यायलाई अन्त गनुभ
र् न्दा अिघ पावलले पुरानो
करारबाट अक पद उ ध गरे को िथयो: “यसरी लेिखएको छ, Ôहे र !
िशयोनको डाँडामा मैले एक िशला गाडेको छु । धेरै मािनसह त्यसमा
ठक्कर खाएर लड्नेछन्। यिह पत्थरले ितनीह लाई लडाउनेछ। तर
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जसले आफ्नो भरोसा परमूभ ु परमेँवरमा राख्दछ, त्यो किहलै पिन
लिज्जत हुनेछैन।" (रोमी ९:३३
पान्तिरत)। परमेँवरले योजना
गनुभ
र् एको मुि् क्तको पथमा िवँवाससाथ िहँड्नु कित महत्व रहेछ भनेर
यी पदह मा पावलले उल्लेख गरे का िथए। (१ पऽुस २:६-८ पिन
पढ्नुहोस्)। कःतो खालको िशला वा पथ्थर हो जसमा मािनसह ठे स
खाएर लड्छन्? य िप जसले उहाँलाई िवँवास गदर्छन् ितनीह
लिज्जत हुनेछैनन्। हो, धेरैको िनिम्त येशू ठे स खाने पत्थर भएका िथए
र अिहले पिन भैरहे का छन्। तर जसले उहाँलाई िचन्दछन् र ूेम
ु एको छ, त्यो हो,
गदर्छन् ितनीह का िनिम्त उहाँ अक पत्थर हुनभ
“मेरो मुिक्तको पत्थर" (भजन ८९:२६)।
तपाईँको जीवनमा ूभ ु येशू किहलै ठे स खाने पत्थर वा
ु एको पाउनुभएको छ? यिद छ भने, कसरी?
आबामक ढुँ गा हुनभ
ु न्ु छ जसले गदार् येशू तपाईँको िनिम्त यःतो
तपाईँले के गद हुनह
व्यिक्तत्व हुनपु ग्ु नुभयो? यसबाट तपाईँले कसरी िनकासा खोज्ने? येशूको
िखलाफमा किहलै पिन नजान तपाईँले के िसक्नुभएको छ?
उपसं हार:
थप जानकारीको िनिम्त पढ्नुहोस्: एलेन जी ॑ाईट ारा िलिखत, द मेट
कन्ऽोभसीर्, पृ
२६१,२६२मा उल्लेिखत अं श, “लाटर इ िलश
३३०,३३१को “फेथ
रीफोमर्स,र् " द एसिडए इन्साईक्लोिपिडया, पृ
एण्ड वकर्स्" र द एसिडए कमेन्टरी, ठे ली १को पृ १०९९,११००मा
उल्लेिखत एलेन जी ॑ाईटकै िटप्पनीह ।
“परमेँवरले ूत्येक व्यिक्तलाई िवषेश गिर च ु ु भएको छ।
त्यो छनौट केवल धमर्शा
बाइबलमा माऽ पाइन्छ, त्यो परमेँवरले
सबैलाई मुिक्तको िनिम्त च ु ु भएको छ। कितपयले मरे पिछ मुिक्त
पाइहाल्छ नी भनेर ढु क्क भएको पिन पाउँछ । तर यस खालको छनौट
बाइबलले िसकाएका छै नन्। भाग्य भए ःवगर् जान पाई हाल्छ भ े
गलत सोचाईमा मािनस नलागोस भनेर परमेँवरले िदनुभएको मुिक्तको
िनिम्त ूत्येक व्यिक्तलाई िजम्मेवार बनाईिदनुभएको छ। आफ्नो
मुिक्तलाई गिहरो आदरभाव र त्यसलाई गुमाए कःतो गित हुनेछ भ े
िचन्ताको साथ पकडी राख्नुपदर्छ। िवँवासको असल लडाईँ लड्न
हितयारले सुसिज्जत हुन उसलाई आ ान गिरएको छ। ूत्येक अपिवऽ
ँ न मागर् दे खाउनुभएर परमेँवरले
आकाँक्षा तथा गठवन्धनसँग िभड्
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उसलाई च ु भ
ु एको छ। उसको आत्माको खेलमैदानमा सैतानले कसरी
आफ्नो खेल खेिलरहे का छन् भ े कुरामा परमेँवरले िनरन्तर पमा
सजग गराइ रहनुभएको छ। ूाथर्ना ारा ऊ चनाखो भएर बःनुपदर्छ।
लगनशीलताकासाथ उसले पिवऽ धमर्शा
बाइबलको अध्ययन
गिररहनुपदर्छ। अनन्त जीवनलाई खतरामा राख्ने कुनैपिन आकषर्ण वा
ूलोभनबाट आफू छिलरहनुपदर्छ। उसको जीवनमा हरदम िवँवास
होस् भनेर परमेँवरले उसलाई छा ुभएको छ। परमेँवरको मुखारबाट
िनिःकएको ूत्येक वचनलाई पालन गनर् उसलाई च ुिनएको छ। ऊ
केवल ौोतावगर् माऽ होइन अथार्त ् परमेँवरको वचन सु ेमाऽ होइन
तर त्यस वचनको मुतािवक चल्ने व्यिक्त पिन हुनपु दर्छ। उहाँको
िनदशनमा रहेर उहाँलाई च ु े िक नच ु े भनेर आत्मिनणर्यको अिधकार
उसलाई नै सुिम्पएर परमेँवरले उसलाई च ु भ
ु एको िदक्षा बाइबलले
िसकाउँदछ।"-एलेन जी ॑ाईट, टे िःटमोिनज टु िमिनःटरस्, र गःपल
वरकस्,र् पृ॰ ४५३, ४५४बाट पान्तिरत।
“कुनै पिन मानिवय िदमागले परमेँवरको चिरऽ तथा
कामह लाई पूणर्
पमा बुझ्न सक्दै न। परमेँवरलाई कुनै पिन
हालतमा खोजेर हामी भे ाउँदैन (के परमेँवर हराउनुभएको हो र?)।
जितसुकै भय र िव ान तथा बिलयो छु भनेर दावी गनह लाई होस् वा
अिशिक्षत र कमजोरीह होस्, सबैको िनिम्त परमेँवर रहःयमय भएर
बःनु अिनवायर् छ। “बादल र बाक्लो अन्धकारले परमेँवरलाई
ढािकएको िथयो। तर उहाँका िनितिनयमह
िठक र उिचत
आचारसं िहतामा िनमार्ण भएको छ। (भजन ९७:२
पान्तिरत)।
परमेँवरले हामीूित कःतो व्यवहार गनुह
र् न्ु छ भ े कुरालाई हामीले
िसिमत पमै थाहा पाउन सक्छ । उहाँको अिसिमत शिक्त एकजुट
भएको कृपालाई हामीले पूणर् पमा किहलैपिन बुझ्न सक्दै न । हामीले
बुझ्न सामथ्यर् भएसम्ममाऽ उहाँको र हामीूित उहाँको उ ेंय बारे मा
हामी बुझ्न सक्छ । यो भन्दा बेसी हामीले उहाँको सवर्शिक्तशाली तथा
ूेमले भिरएको दयमािथ िन ा र भरोसा राखेर चल्नु नै हाॆो िनिम्त
कल्याणकारी हुन्छ।"-एलेन जी ॑ाईट, एडुकेशन, पृ॰ १६९बाट
पान्तिरत।

११९

/f]dLx?nfO{ n]lvPsf] k':tsdf o]z"n] lbg] d'lQm
िचन्तनमनन:
१॰ हामी जन्मनुभन्दा पिहले परमेँवरले कसै लाई मुिक्त िदन
च ु ुभएको छ त कसै लाई छै न भनेर कितपय इसाईह ले
िसकाउँछ । कितपय धमर्मा नै कमर्मा जे लेिखएको त्यिह
हुन्छ भनेर लाचार मानेर आित्मक लआयमा मािनसह
अमसर हुन चाहन्दै नन्। के तपाईँ पिन त्यसमध्ये एक
ु न्ु छ जसले यो िबँवास गछर् मुिक्त पाउन मािनसको
हुनह
आत्मिनणर्यसँग सम्विधत छै न? यःतो खालको मनिःथितले
करणीभरणी नकर्
भनेर अनन्तको नकर्मा पुर्याउने
आःथालाई बोकाउँछ। येशूसँग मुिक्तको सम्वन्ध राख्न
अिघ नै परमेँवरले च ु ुभएको छ भनेर कितपय
मािनसह ले उहाँलाई िवँवास गनर् नचाहे को हामी
पाउँछ । हामीले च ु े होइन क्यारे , कसलाई ःवगर् पुर्याउने
कसलाई नकर्मा पुर्याउन भनेर जन्मैकै बेलामा छु ाएको
भएकोले अिहले नै मोजमज्जा रमाइलो गर भ े मनिःथित
िकन गलत छ? यसमा के गलत िचऽण तपाईँले
पाउनुभएको छ? त्यिह ानलाई हामीले बुझ्नु र अ ले
बुझ्नुमा के फरक छ भनेर हामीलाई उदाहरण ारा
दे खाइएको छ?
२॰ इॐायलीह का पालामा यहू दीह लाई सुम्पेको अिभभारा र
हामी सेभेन्थ-डे एडभेिन्टःटलाई सुिम्पइएको अिभभार झण्डै
त्यःतै त्यःतै छ भनेर हामीले कसरी बुझ्छ ? ती दुईमा के
समानन्तर िशक्षािदक्षा छन्? ितनीह मा के
फरक
िशक्षािदक्षा छन्? ितनीह भन्दा हामीले कसरी राॆो काम
गिररहेकाछ ? वा के ितनीह भन्दा अझ झन खराब
गिररहेका छ िक? सोचिवचार गनुह
र् ोस्।
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