
 
 
 

 
 

 
यस अध्यायको मूल अध्याय: रोमी ९ 

ःमरण गनुर्पन पद: “त्यसकारण परमेँ वरले जे गनर् चाहनहुनु्छ सो गनुर्हनु्छ। 
एक जनालाई दया देखाउनहुनु्छ भने अक लाई उहाँले नै हठी बनाउनहुनु्छ।" 
(रोमी ९:१८बाट पान्तिरत)। 

        "१३ जसो लेिखएको छ, “याकूबलाई मैले ूमे गर, तर एसावलाई 
तचु् छ ठान।”  १४ अब हामी के भन ? के परमेँ वरमा अन् याय छ त? कदािप 
होइन! १५ उहाँ मोशालाई भन् नहुनु् छ, “जसमािथ म कृपा गनर् चाहन् छु, त् यसलाई 
म कृपा गनछु, र जसलाई म िट ाउन चाहन् छु, त् यसलाई म िट ाउनेछु।” 

रोमी ९:१३-१५।  

      पावलको उपरोक्त भनाइको अथर् के हो? हाॆो आत्मिनणर्यको 
अिधकार र च ु े ःवतन्ऽता खोइ त? यी कुराह  नभइकन हामीले गरेको  
िबँ वासको खासै मतलब हुँदैन। के परमेँ वरलाई च ु े र इन्कार गन ःवतन्ऽ 
अिधकार हामीलाई िदइएको छैन र? अथार्त ् कोही मािनसह लाई मान  
भाग्यको खेल भ े फन्दामा पारेर परमेँ वरले कसैलाई मिुक्त िदने र आफूले 
व्यिक्तगत पमा परमेँ वरलाई िवँ वास गरेपिन मिुक्त नपाइ अनन्त जीवन 
नपाउने- के ती धारणाह लाई मािथका पदह ले िसकाइरहेका छन ्त? 

 ती ूँ नका जवाफह  पाउन हामीले पावलको भनाइमा ठूलो 
िचऽ ारा हेन ुर् पदर्छ। परमेँ वरले रोज्नभुएका व्यिक्तह मध्येबाट कसलाई 
िटपेर उहाँको योजना लाग ुगराउने हो सो गनर् उहाँको अिधकार हो भ े तकर्  
पावलले राख् न खोिजरहेको पाइन्छ। आिखरमा सारा संसारमा परमेँ वरको 
राज्यको ससुमाचार सनुाउने िजम्मेवारी परमेँ वरले नै िलनभुएको छ । 
त्यसकारण सो काम गनर् कसलाई खटाउने हो सो खटन उहाँको इच्छा 
लागेको व्यिक्तलाई उहाँले िकन नच ु े?  मिुक्त पाउने अवसरबाट उहाँले 
कसैलाई पिन विन्चत गनुर्भएको छैन। त्यसकारण उहाँको िबयािकलापले 
मािनसको आत्मिनणर्यक िस ान्तको िब मा छैन। अझ अित महत्वपूणर् कुरो 
त, येशू भी  सारा मानव जगत (पु ष, मिहला र बालबािलकाह )को िनिम्त 
मनुर्भएको कारणले ूत्येक व्यिक्तले मिुक्त पाउन ्भ े परमेँ वरको चाहना हो। 

१३० 

१० 
 

 

प्रितज्ञाका स तान 
  



 िनिँ चत कामको िनिम्त परमेँ वरले बोलाइएकाह को व्यिक्तगत 
मिुक्तको बारेमा पावलले रोमी ९मा छलफल गिररहेका होइनन ्भ े कुरालाई 
हामीले सम्झन ुपदर्छ। तर परमेँ वरले िविभ  मािनसह लाई िवशेष कामको 
िनिम्त खटाउनहुनेुभएकोले त्यस कामूित परमेँ वरको चासो भएको रोमी ९ 
अध्यायले देखाउँछ। 
 

१. पावलले बोकेको बोझ 

   "६ ितमीह  मेरो िनिम् त पूजाहारीह को एक राज् य र एक पिवऽ जाित 
हनेुछौ’। इॐाएलका सन्तानह लाई ितमीले भन् नपुन कुरा यी नै हनु ्।”  ूःथान 
१९:६।  

     यस संसारमा  पत्थरह को मूितर् बनाएर परमेँ वर यिह हो भनेर 
आराधाना गनह ले भिरएको छ, ूकृितका सिृ कतार्लाई पन्छाएर ूकृितलाई नै 
शिक्त मानेर पजुा गन आध्याित्मक संःकार छ र ान िव ानलाई सबैभन्दा 
ठूलो मानेर अन्धकारमा दिुनयाँ अलमिलरहेको छ। परम िपता सनातनका 
परमेँ वर तथा सारा जगतका सिृ कतार्ितर औलँ्याउने ूचारकह को 
परमेँ वरलाई आवँयक भएको िथयो। संसारको िनिम्त उज्यालो ज्योित ब  
परमेँ वरले इॐायली जाितह लाई च ु ु भएको िथयो। आफ्नो अिःतत्व ती 
जाितह बाट िविभ  तिरकाह ारा ूकट गनुर्भएकोिथयो। िवँ वको सारा 
जनसमदुायको साम ुत्यो जाित आदशर्को रा  होस,् अ ले ितनीह को अनसुरण 
गनर् सकोस ् र ितनीह ले गदार् नै सत्य परमेँ वरितर सारा मानव जाित 
आकिषर्त होउन ्भ े उहाँको योजना िथयो। ती यहूदी जाितह ारा परमेँ वरले 
आफ्नो चिरऽ देखाउने उहाँको उदेँय िथयो। ितनीह कै उदाहरणीय जीवन 
शैलीबाट सारा मािनसह  उहाँको चिरऽितर आकिषर्त होउन ् भ े उहाँको 
इच्छा िथयो। पिवऽ मिन्दरमा ूयोग गिरएका िविभ  बिलूथाह को 
िशक्षादीक्षाह ारा सारा रा ह को साम ु येशूलाई उचाल्नपुदर्थ्यो। अिन सबै 
मािनसह ले उहाँलाई देखेर िजउन चाहना गनुर्पथ्य । जब ितनीह को 
जनसंख्या र आिशष बढदै जान्थ्यो ितनीह को िसमाना पिन बढाउन जानपुथ्य  
र ितनीह को राज्य  सारा संसारमा फैिलनपुन िथयो। 

 मानव जगतमा मानवीय कमजोरी र असफलता भएतापिन ितनीह ूित 
परमेँ वरको ूमे र इमान कसरी झिल्करहेको छ भनेर पावलले रोमी ९:१-१३ 
हामीलाई कसरी देखाउँछन?् हेन ुर्होस:् "१ म भीं टमा साँचो बोिलरहेछु, मैले 
ढाँटेको छैन।ँ मेरो िववेकले पिवऽ आत् मामा मलाई गवाही िदन् छ। २ मेरो 
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दयमा असाध् य शोक र मनमा अटूट वेदना छ। ३ म त यहाँसम् म पिन चाहन 
सक् थ िक मेरा भाइह  र मेरा जाितको नाताले मेरा कुटुम् बह का खाितर म नै 
ौािपत होऊँ, र भीं टबाट पिरत् यक्त होऊँ! ४ ितनीह  इॐाएलीह  हनु ्, अिन 
पऽु हनेु अिधकार, मिहमाको दशर्न, करार, व् यवः थाको ूदान, मिन् दरको आराधना 
र ूित ाह  ितनीह का आफ् नै हनु ्। ५ पूवर्जह  ियनीह का नै हनु ्, र भीं ट 
पिन शरीरअनसुार ितनीह कै वंशका हनुहुनु् छ, सव च् च परमेँ वर, जसको 
यगुानयगु ः तिुत होस ्। आमेन।  ६ तर परमेँ वरको वचन िवफल भएको 
होइन। िकनिक इॐाएलबाट जन् मेका सबै इॐाएल होइनन ्, ७ न त अॄाहामका 
सन् तान हुँदैमा सबै ितनका छोरा-छोरी हनु ्। तर धमर्शाः ऽमा भनेअनसुार, 
“इसहाकबाट नै ितनीह को सन् तान गिननेछ।” ८ यसको अथर्, शरीरबाट 
जन् मेकाह  परमेँ वरका सन् तान होइनन ्, तर करारबाट उत् पन् न भएकाह  नै 
अॄाहामका सन् तान हनु ्। ९ त् यस ूित ाले यसो भन् दछ, “तोिकएको समयमा म 
फकर आउनेछु, र साराको एउटा छोरो हनेुछ।”  १० त् यसो माऽ होइन, जब 
िरबेकाले एउटै पु ष हाॆा पखुार् इसहाकबाट गभर्धारण गिरन ्, ११ र जमु् ल् याहा 
बालकह  जन् मन ुअिघबाटै, ितनीह ले कुनै असल वा खराब गनर् अिघ नै, कमर्ले 
होइन तर उहाँको बोलावटअनसुार परमेँ वरका चनुाउको उ ेँ  य ठहिरओस ् भनेर 
१२ िरबेकालाई यसै भिनएको िथयो, “जेठोले कान् छाको सेवा गनछ।” १३ जसो 
लेिखएको छ, “याकूबलाई मैले ूमे गर, तर एसावलाई तचु् छ ठान।”   

      परमेँ वरले इॐायलीह सँग गनुर्भएको वाचा पूणर् पमा असफल 
भएको छैन भनेर पावलले आफ्नो तकर्  अिघ बढाउँछन।् आफ्ना कामलाई 
जारी राख् न र आफ्ना उदेँयलाई पूरा गनर् बचेखचेुका िन ावान सानो समूहलाई 
अझ उहाँले ूयोग गद हनुहुनु्छ। त्यो सानो तर िन ावान समूहको 
अिःतत्वलाई ूमािणत गनर् पावलले इॐायलको इितहास पल्टाउँछन।् 
परमेँ वरले सध होिसयारसाथ मािनसलाई रोज्नहुनु्छ भनेर उनले यसरी 
देखाउँछन:् (१) अॄाहमका सबै सन्तानलाई उहाँको िवशेष जन हनु 
परमेँ वरले च ु ु भएन, तर केवल इसाहाकको वंशलाई माऽ। (२) फेिर 
इसाहाकको सबै वंशलाई उहाँले च ु ु भएन तर केवल याकूबको वंशमाऽ।  

      तर ती चिुनएका वंशका सन्तान भयो भन्दैमा र ितनीह को पूखार् को 
िथए भन्दैमा मिुक्त पाउने ितनीह को अिधकार हो भ े छैन अथार्त ्परमेँ वरले 
िदनहुनेु मिुक्त बंशबाट सन होइन भ े तथ्य पिन सबैले बझु्न ुआवँयक छ। 
तपाईँको रगत उच्चकोिटका पिरवारका होलान,् तपाईँको पिरवार ूिति त, 
ठीक तथा सबैको िनिम्त आदरणीय होलान,् तपाईँ ठीक चचर्को सदःय पिन 
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हनुहुोला, तर मिुक्तको योजनामा तपाईँ बािहिरन पिन सक्नहुनु्छ । वंश तथा 
वातावरणको आधारमा होइन तर िवँ वासको आधारमा र ूमेले पिरचािलत 
आःथाको आधारमा माऽ करार अथार्त ्वाचाका संतान हनु पाइन्छ (रोमी ९:८ 
पान्तिरत)। 

रोमी ९:८मा यसरी लेिखएको छ: “यसको अथर् शरीरबाट जन्मेकाह  
(अथार्त ्रगतको नाताबाट) परमेँ वरका सन्तान होइनन।् तर करारबाट उत्प  
भएकाह  नै अॄाहमका सन्तान हनु।्" हामी सेभेन्थ-डे एडभेिन्टःटह को िनिम्त 
यो पदमा के महत्वपूणर् सन्देश समावेश भएको पाउँछ  िकनभने हामीह को 
यगुमा हामीह ले पौरािणक इॐाएलीह को भिूमका खेिलरहेकाछ ? 
 

२. परमेँ वरले रोज्नभुएको 
२२  "१२ िरबेकालाई यसै भिनएको िथयो, “जेठोले कान् छाको सेवा 
गनछ।” १३ जसो लेिखएको छ, “याकूबलाई मैले ूमे गर, तर एसावलाई तचु् छ 
ठान।”  रोमी ९:१२-१३।    

पावलले कुनै व्यिक्त िवशेषलाई तोकेर उसको मिुक्तको बारेमा चचार् 
गिररहेको छैन भ े कुरो नबझेुसम्म रोमी ९लाई राॆोसँग बझु्न सम्भव छैन 
भनेर अिघ नै उल्लेख गिरएको छ। आफ्ना कामको िनिम्त परमेँ वरले 
च ु ुभएका िवशेष मािनसह लाई खटाइएको िवशेष िजम्मेवारीको बारेमा 
पावलले यहाँ चचार् गिररहेको पाउँछ । परमेँ वरले याकूबलाई च ु ु भयो 
िकनभने उनको सन्तान यःतो िवशेष समूह होस ्जो सारा संसारमा परमेँ वरको 
ससुमाचार सनुाउने िवशेष साधन होउन।् तर एसावले मिुक्त पाउँदैन भनेर रोमी 
९:१२,१३मा उल्लेख गिरएको छैन। जसरी सारा मािनसले उ ार पाउन ्भ े 
परमेँ वरको चाहना िथयो त्यःतै चाहना एसावूित पिन िथयो। 

 हामीले जनु कुरालाई तलुना गरेर अध्ययन गिररहेका छ , त्यसलाई 
मध्य नजर राख् दा रोमी ९:१४,१५लाई हामीले कसरी बझु्ने? हेन ुर्होस:् "१४ 
अब हामी के भन ? के परमेँ वरमा अन् याय छ त? कदािप होइन! १५ उहाँ 
मोशालाई भन् नहुनु् छ, “जसमािथ म कृपा गनर् चाहन् छु, त् यसलाई म कृपा गनछु, र 
जसलाई म िट ाउन चाहन् छु, त् यसलाई म िटठाउनेछु।”  

कुनै मािनसले उ ार पाउँदैन भनेर पावलले भिनरहेका छैनन।् 
िकनभने मिुक्तको योजनामा परमेँ वरले सबैलाई उि क् कै कृपा देखाउनभुएको 
छ। “हरेक व्यिक्तले उ ार पाउन ्भ े परमेँ वरको चाहना हो।" (१ ितमोथी 
२:४ पान्तिरत)। “पापबाट राहत िदने परमेँ वरको अनमुह अथार्त ्उ ारको 
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िनिम्त परमेँ वरको अनमुह वा कृपा सारा मािनसह को अगािड देखापरेका 
छन"् (िततस २:११ पान्तिरत)। तर परमेँ वरले कुनै देश वा बंशलाई 
आफ्नो काम सम्प  गनर् रोज्न सक्नहुनु्छ। परमेँ वरले खटाउनभुएको 
िजम्मे वारीबाट ितनीह  आफ्नै इच्छाले हट्न सक्दछन,् तर ितनीह ले 
परमेँ वरको छनोटलाई रोक्न सक्दैनन।् एसाबले जितसकैु अथक ूयास 
गरेतापिन मसीह अथार्त ्परमेँ वरले च ु ुभएको उ ारकतार् आउनेको पखुार् हनु 
सक्दैनथ्यो, न त परमेँ वरले आफ्नो कामको िनिम्त िजम्मेवारी बोक्ने बंश नै। 

तर अन्तमा, एसाबले मिुक्तको ढोका परमेँ वरको मनोमानीमा बन्द 
भएको होइन। येशू ारा पाउने अनमुहको बरदान सबैलाई िस मा ूदान 
गिरएको छ। कोिह पिन नाश नहोस ्तर सबै जनाले मिुक्त पाउन ्भनेर हामी 
सबैलाई परमेँ वरले रोज्नभुएको छ (एिफसी १:४, ५, २ पऽसु १:१०)। 
येशूबाट पाउने अनन्त जीवनको ूित ाबाट वंिचत रहने वा उपभोग गन 
िजम्मेवारी हामीलाई नै सिुम्पएको छ। यिद हामीले परमेँ वरको राज्यमा पःन 
पाउँदैन  भने हामीह कै रािजखसुीले हनु्छ (बाइबलमा भाग्यको चलखेलले ठाउँ 
पाएको छैन)। यस संसारमा जिन्मने ूत्येक मानव ूाणीको िनिम्त येशू 
मनुर्भएको िथयो। तैपिन ूत्येक मािनसले अनन्त जीवन पाउन एउटा शतर् 
परमेँ वरले राख् नभुएको छ-त्यो हो, भी मा िवँ वास अथार्त ्आःथा र िन ा 
जसले गदार् िनद ष सािबत हनु पगेुको पापी मािनस परमेँ वरको चाहना अनसुार 
चल्छ। याद गनुर्होस ्संसारको उत्पि  हनुभुन्दा अिघ र तपाईँकै जन्मभन्दा अिघ 
येशूमा तपाईँले मिुक्त पाउनहुोस ्भनेर तपाईँलाई परमेँ वरले च ु भुएको िथयो। 
मिुक्तको आ ान तपाईँलाई नै िदइएको छ, परमेँ वरले तपाईँलाई नै च ु भुएको 
छ। यो अवसर परमेँ वरले तपाईँलाई येशू ारा िदनभुएको छ। यो हाॆो कःतो 
सौभाग्य हो, कःतो आशामा हामी पनर् सक्छ  ! यस महान ्ूित ाको साम ुअ  
सबै थोक िकन िनकम्मा हनु्छन?्  तपाईँको पाप, ःवाथर्पना र शारीिरक 
अिभलाषाले माऽ परमेँ वरले िदने मिुक्त तपाईँबाट हटेर जानेछन ् । येशूमा 
तपाईँलाई िदइएको मिुक्तको ूित ालाई तपाईँको पाप, ःवाथीर्पना र शारीिरक 
कामबासनाले दवाउन खोज्न ुजःतो महान ्द:ुखद घट्ना अ  के होला?      
 

३॰ रहःयह   

"८ “िकनिक मेरा िवचारह  ितमीह का िवचार होइनन ्, र ितमीह का 
चाल मेरा चाल होइनन ्,” परमूभ ुभन् नहुनु् छ। ९ जसरी आकाश पथृ् वीभन् दा 
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अग्लो छ, त् यसरी नै मेरा चाल ितमीह का चालभन् दा र मेरा िवचार ितमीह का 
िवचारभन् दा अग्ला छन ्।" यशैया ५५:८-९।  

    रोमी ९:१७-२७  पढ्नहुोस।्  अिहलेसम्म हामीले जे अध्ययन गर् य  
त्यसको आधारमा पावलले उक्त पदह मा व्यक्त गरेको िबषयलाई हामीले 
कसरी बझु्ने?  हेन ुर्होस:् "१७ िक धमर्शाः ऽले फारोलाई भन् छ, “म मेरो शिक्त 
ितमीमा देखाउँछु, र सारा पथृ् वीमा मेरो नाउँको घोषणा गिरओस ् भन् ने अिभूायले 
मैले ितमीलाई खड़ा गर।” १८ यसकारण उहाँले इच् छा गनुर्भएकाह लाई 
उहाँले कृपा गनुर्हनु् छ, र उहाँले इच् छा गनुर्भएकाह को दयलाई उहाँले कठोर 
पानुर्हनु् छ।  १९ तब ितमी मलाई भन् नेछौ, “परमेँ वरले अझै िकन दोष 
लगाउनहुनु् छ? िकनिक उहाँको इच् छालाई कसले िवरोध गनर् सक् छ?” २० तर 
मािनस भएर परमेँ वरलाई जवाफ लाग् ने ितमी को हौ? के ढालेर बनाएको 
वः तलेु आफूलाई बनाउनेलाई “मलाई िकन यः तो बनाएको?” भन् छ र? २१ के 
एउटै माटोको िढकाबाट एउटा आदरको भाँड़ो, र अक चािहँ तचु् छ कामको लािग 
बनाउने माटोमािथ कुमालेको अिधकार छैन र?  २२ यिद परमेँ वरले आफ् नो 
बोध ूकट गनर् र आफ् नो शिक्त ूदशर्न गनर्लाई िवनाशको लािग तयार 
पािरएको बोधका पाऽह लाई अत् यन् त धैयर्साथ सहनभुएको छ भने, के भयो त? 

२३ यिद मिहमाको िनिम् त अिघबाटै तयार पानुर्भएको उहाँका कृपा-पाऽह लाई 
आफ् नो मिहमाको सम् पि  ूकट गनर्लाई उहाँले यसो गनुर्भयो– २४ अथार्त ् हामी, 
जसलाई यहूदीह बाट माऽ होइन, तर अन् यजाितह बाट पिन उहाँले 
बोलाउनभुएको छ भने, के भयो त? २५ जः तो होशेको पःु तकमा पिन उहाँ 
भन् नहुनु् छ, “जनुह  मेरा मािनसह  िथएनन ्, ितनीह लाई म ‘मेरा ूजा’ 
तलु् याउनछुे। र जसलाई मैले ूमे गरेको िथइन,ँ त् यसलाई म ‘मेरो िूय’ 

भन् नेछु।”  २६ “अिन जहाँ ‘ितमीह  मेरा ूजा होइनौ।’ भनी ितनीह लाई 
भिनएको िथयो, त् यही ँ ितनीह  ‘जीिवत परमेँ वरका सन् तान’ कहलाइनेछन ्।”  

२७ इॐाएलको बारेमा यशैया घोषणा गछर्न ्, “इॐाएलका सन् तानको संख् या 
समिुको बालवुा जि कै भए पिन, बाँकी रहेकाह को माऽ उ ार हनेुछ।" रोमी 
९:१७-२७। 

 केिह हजार वषर् अिघ यहूदीह लाई मोशाको नेततृ्वमा इिजप् ट अथार्त ्
िमौ देशबाट परमेँ वरले उ ार गनुर्भएको िथयो। ती इॐायली अथार्त ्
यहूदीह लाई िमौ देशका राजाले दास बनाएर ऽासपूणर् वातावारणमा बाच्न 
वाध्य बनाएका िथए। त्यसबेला परमेँ वरले ती िमौीह लाई कःतो व्यवहार 
गनुर्भयो भनेर केिह हदसम्म पावलले हामीलाई सूिचत गरेको पाउँछ । 

१३५ 



परमेँ वर सारा जनह लाई उ ार गनर् हरसमय कायर्रत भइरहनभुएको िथयो। 
परमेँ वरको त्यो कायर् केवल िनिँ चत समयको िनिम्त नभएर सदाको िनिम्त 
िथयो। िमौ देशका मािनसह लाई िविभ  िवपदह  पठाएर उहाँको 
उपिःथितको आभास िदनभुएको िथयो। आफ्ना जनह लाई दासत्वबाट 
छुटकारा िदनभुएर ितनीह ूित आफ्नो ःनेहको ूदशर्न गनर्भएको िथयो। 
इॐायलका अथार्त ्यहूदीह का परमेँ वर सत्य जीिवत र शिक्तशाली हनुहुनु्छ 
भनेर िविभ  घट्नाह बाट िमौ देश र अ  देशका मािनसह लाई 
देखाउनभुएको िथयो। सिृ का वःतहु  र आफूले सजृना गरेका िविभ  देवी 
देवताह बाट अलग भएर उहाँको माऽ आराधना गनर् अ  रा का 
मािनसह लाई आ ान गनर् त्यो तिरका परमेँ वरले अपनाउनभुएको िथयो। 

 ःप  पमा भ े हो भने इिजप् टका सॆाट्ले परमेँ वरको िखलाफमा 
जाने िनणर्य गिरसकेका िथए। “उसको दयलाई कठोर" पानुर्भयो भ े 
वाक्यलाई कितपय मािनसह ले गलत सम्झन सक्छन।् तर उनले मिुक्त 
पाउने अवसर परमेँ वरले बिन्चत गनुर्भएको िथएन। इॐायलीह लाई आफ्नो 
आिधपत्यबाट छुटकारा निदन फारो राजाले िनणर्य गरेर आफ्नो दयलाई 
कठोर बनाइसकेका िथए। परमेँ वरले िदनभुएको व्यिक्तगत मिुक्तबाट पर 
राख् न उहाँले उनको दय कठोर पानुर्भएको िथएन। मोशा, हा न र सारा 
इॐायलका सन्तानह को िनिम्त माऽ होइन त्यस वंशबाट अलग रहेका 
फारोको िनिम्त पिन येशू मनुर्भएको िथयो। 

     हामी पापी मानव जाित भएकोले हामीले संसारको बारेमा, 
वाःतिवकता, परमेँ वरको बारेमा र उहाँले संसारमा कसरी काम गनुर्हनु्छ जे 
थाहा छ भनेर दावी गछ  त्यो केवल िसिमतमाऽै थाहा छ। आत्म ानको 
िनिम्त यो महससु गनुर् अत्यन्त ज री छ। ूकृितमा लिुकएका कितपय 
रहःयमय कुराह लाई त हामीले बझु्न सकेका छैन  भने ितनीह लाई सिृ  
गन परमेँ वरको रहःयको बारेमा सबै थोक थाहा छ भ े खबुी हामीमा कहाँ 
छ र? उदाहरणमा, केवल १७१ वषर् अिघदेिखमाऽ िचिकत्सकह ले 
शल्यिबया गदार् हात धनुपुछर् भ े ान असलै हनु्छ भनेर ितनीह ले थाहा 
पाएका िथए। यसले हामीह को अ ानता कितको मािथ रहेछ भनेर थाहा 
पाउँछ । र समय रहेमा हामीले भिवंयमा कितपय नयाँ कुराह  प ा लगाउँदै 
जानेछ  जसले गदार् आज हामीलाई जे थाहा छ त्यो कःतो िसिमत ान रहेछ 
भनी हामी भोिलका िदनह मा महससु गद जानेछ । 
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िनँ चय नै परमेँ वरका सबै बाटोह  हामीलाई थाहा छैन, तर 
परमेँ वर कःतो हनुहुन्छ भ  ेउहाँको ःवभावलाई देखाउन येशू आउनभुएको 
िथयो (यूह ा १४:९)। येशूको चिरऽ, परमेँ वरको बारेमा उहाँले देखाउन ु
भएको िविवध िबयालापह  र हाॆ ैलािग पिन देखाउनभुएको ूमेलाई हरदम 
सोिचरहन िकन महत्वपूणर् ठा पुछर्?  अन्याय र अनिुचत पमा हामीले द:ुख 
सहन ु परेतापिन परमेँ वरको चिरऽलाई अध्ययन गदार् उहाँमािथ िन ावान हनु 
कसरी सघाउँद्छ? 
 

४॰ AMMI (अम्मी): “मेरा जनह "  

 रोमी ९:२५मा पावलले परमेँ वरको भिवंयवक्ता होशेले लेखेका 
पःुतकको २ उद् धृत अध्यायको २३ पद उद् धृत गदर्छन।् रोमी ९को २६मा 
होशे १:१० गदर्छन।् यसमा लेिखएको छ: “जनुह  मेरा मािनस िथएनन,् 
ितनीह लाई म मेरा ूजा तलु्याउनेछु। र जसलाई मैले ूमे गरेको िथइँन 
त्यसलाई म िूय भ ेछु। अिन जहाँ ितमीह  मेरा ूजा होइन  भिन 
ितमीह लाई भिनएको िथयो, त्यहा ँत्यिहँ ितनीह  जीिवत परमेँ वरका सन्तान 
कहलाइनेछन।्" (रोमी ९:२५,२६)। यसको पृ भमृी यो िथयो: पिछ वेँया 
हनेु ीलाई िववाह गनर् होशेलाई परमेँ वरले िनदशन गनुर्भएको िथयो (होशे 
१:२ पमान्तिरत)। यो नाटकीय घटनाले परमेँ वर र इॐायलीह को बीचमा 
कःतो सम्वन्ध रहेछ भनेर देखाइएको िथयो। सारा इॐायल देश जसले 
सिृ कतार् सनातनका परमूभ ु परमेँ वरको उपासना गनुर्को स ा अनौठो र 
अपिरिचत देवीदेवताह को आराधना गरेका िथए। होशे र उनको पत् नीबाट 
जन्मेका ती सन्तानह लाई परमेँ वरले त्याग्नभुएको र दण्ड िदनभुएको िथयो। 
ितनीह लाई िदइएको नाउँले मूितर्पूजक इॐाएलको गितलाई देखाउँथ्यो। तेौो 
बालकको नाउँ िथयो, लाओमी (Loammi होशे १:९)। उसको नाउँको खास 
अथर् िथयो, “मेरा ूजा होइन"। 

 परमेँ वरका जनह लाई उहाँले सजाय िदनभुएपिछ त्यो समय 
आउनेछन ् जब उहाँले ितनीह ले गमुाएका सम्पित पनु िफतार् िदनहुनेुछ, 
ितनीह का असत्य देवीदेवटाह लाई हटाइनेछ र ितनीह सँग नयाँ सम्झौता वा 
करार गनुर्हनेुछ (होशे २:११-१९) भनेर होशेले भिवंयवाणी बोलेका िथए। 
त्यस समय ितनीह  लोआमी (Loammi) अथार्त ् “मेरा जनह  होइनन"्बाट 
आम्मी (Ammi), अथार्त ्“मेरा जनह " हनेुछन।् 
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 पावलको समयमा आम्मी अथार्त ् परमेँ वरका जनह  भनेर केवल 
यहूदीह लाई माऽ सम्वोधन नगरी सम्पूणर् गैर-यहूदी अथार्त ्मानव जातलाई 
औलँ्याइएको िथयो (रोमी ९:२४)। यसबाट ससुमाचारको शिक्तशाली र ःप  
उदाहरण हाॆो साम ु ूःततु गिरएकोछ। यस संसारको सु देिख नै सारा 
संसारलाई ससुमाचार िदने परमेँ वरको इच्छा िथयो। यिह पदबाट नै ूोत्सािहत 
भएर हामी सेभेन्थ-डे एडभेिन्टःट येशूभक्तह ले हामीलाई िदइएको 
अिभभारालाई खशुीसाथ यसरी ःवीकार गद आएका छ : “मैले अक  
ःवगर्दूतलाई देख। उनी मािथ आकाशमा उिडरहेका िथए। यस संसारमा 
रहेका ूत्येक मािनसलाई सदा सत्य यो ससुमाचार सनुाउन उनी आएका िथए। 
हरेक रा , जाती, भाषाका िविभ  जनह लाई उनले यो सन्देश सनुाएका 
िथए।"(ूकाश १४:६ पान्तिरत)। दईु हजार वषर् अिघको पावलको समयमा 
माऽ होइन आज पिन मिुक्तको यो ससुमाचार सारा संसारमा फैलाउन ुपरेको 
छ। 

रोमी ९:२५-२९मा लेखेका वचनह लाई सोच्नहुोस।् याद गनर्होस,् यी 
पदह मा पावलले परुानो करारलाई उल्लेखनीय पमा उद् धृत गरेको पाउँछौ। 
उनको समयमा के भइरहेको िथयो सो औलँ्याउन पावलले यो उपाय अपनाएका 
हनु)्। यी पदह मा भएका आधारभतू सन्देश के हनु ्त? के यी आज पिन 
सान्दिभर्क छन ् र? के पाठकवनृ्दह ले पावलको कथनमा आशाको िकरण 
पाउनभुएको छ? हेन ुर्होस:् " २५ जः तो होशेको पःु तकमा पिन उहाँ भन् नहुनु् छ, 

“जनुह  मेरा मािनसह  िथएनन ्,  ितनीह लाई म ‘मेरा ूजा’ तलु् याउनेछु। र 
जसलाई मैले ूमे गरेको िथइन,ँ त् यसलाई म ‘मेरो िूय’ भन् नेछु।”  २६ “अिन 
जहाँ ‘ितमीह  मेरा ूजा होइनौ।’ भनी ितनीह लाई भिनएको िथयो, त् यही ँ
ितनीह  ‘जीिवत परमेँ वरका सन् तान’ कहलाइनेछन ्।”  २७ इॐाएलको बारेमा 
यशैया घोषणा गछर्न ्, “इॐाएलका सन् तानको संख् या समिुको बालवुा जि कै भए 
पिन, बाँकी रहेकाह को माऽ उ ार हनेुछ। २८ िकनिक ूभलेु पथृ्वीमा उहाँका 
दण् डको आ ा ढ़ता र शीयतासाथ पूणर् गनुर्हनेुछ।”  २९ यशैयाले यो 
भिवं यवाणी गरेका छन ्, “सेनाह का परमूभलेु हाॆा िनिम् त सन् तान 
नछो  नभुएको भए हामी सदोमजः तै हनेुिथय , र गमोरासमान बन् नेिथय ।”   

  कितपय पावलका आफन्तह ले उनको आ ानलाई ःवीकार गरेका 
िथएनन।् यसले गदार् उनी कसरी दयदेिख िनरन्तर पमा दःुखी भएका र मन 
भारी बनाएका िथए भनेर उनले आफ्नो द:ुख पोखाउँछन ् (रोमी ९:२)। तर 
उनको आ ानमा सारा जनलहर नलागेतापिन एक सानो िवँ वासी र िन ावान 
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झणु्ड भने लागेको िथयो। मानव जात असफल भएतापिन परमेँ वरका 
ूित ाह  असफल हुँदैनन।् परमेँ वरले उहाँको समयमा उहाँका ूित ाह  
पूरागनुर् हनेुछन ् भ े कुरामा हामी आशावादी हनुसक्दछ । यिद ती 
ूित ाह लाई हामीले आफ्नै लािग हो भनेर दावी गर् य  भने हामीमा पिन पूरा 
हनेुछन।् कितपय समयमा अ  मािनसह  र इसाई भनाउँदाह ले तपाईँलाई 
धोका िदएको अनभुव गनुर्भएको छ? तपाईँलाई गरेको कबलुह लाई िबिसर्िदएको 
वा वेवाःता गरेको तपाईँले अनभुव गनुर्भएकै होला। कितपय समयमा तपाईँ 
आफैले पिन अ लाई धोका िदनभुएको होला, वा यो माऽ होइन तपाईँ आफैले 
आफैलाई धोका पिन िदनभुएको होला। सायद यसलाई गनेर साध्य पिन नहोला, 
होइन र?  यी िविभ  असफलताह बाट तपाईँको पूणर् भरोसा कहाँ राख् नपुन 
रहेछ के तपाईँले िसक्नभुएको छ? 
 

५॰ ठक् कर वा ठेस खान ु 

 रोमी ९:३०-३३मा के सन्देश िदइएको छ? अझ महत्वपूणर् कुरो त, 
कुनं िनिँ चत समयमा र िनिँ चत ःथानमा लेिखएको यो सन्देश के हाॆो लािग 
पिन लाग ु हनु्छ त? त्यस समयका यहूदीह ले गरेका भलूह  हामीले पिन 
नदोहोर् याउन ्भनेर हामी पिन कसरी होिसयार हनेु? हेन ुर्होस:् " ३० अब हामी 
के भन ? धािमर्कताको पिछ नलाग् ने अन् यजाितह ले धािमर्कता ूाप् त गरेका छन ्, 
अथार्त ् िवँ वास ारा पाइने धािमर्कता। ३१ तर व् यवः थामािथ आधािरत भएको 
धािमर्कताको पिछ लाग् ने त् यस इॐाएलले त् यो व् यवः था पूरा गनर् सकेन। ३२ 
िकन सकेन? िकनिक धािमर्कता (धमर्)कमर्ह मािथ आधािरत छ भन् ठानेर 
ितनीह ले िवँ वास ारा धािमर्कता खोजेनन ्। ितनीह  ठेस लाग् ने ढु ामा ठक् कर 
खाएर लड़ेका छन ्। ३३ जः तो लेिखएको छ, “हेर, म िसयोनमा एउटा ढु ा 
राख् तछु, जसमा मािनसह लाई ठेस लाग् छ, एउटा च ान, जसले ितनीह लाई 
लड़ाउँछ, तर उहाँमा भरोसा राख् ने कोही शमर्मा पािरनेछैन।”   

       परमेँ वरले इच्छा गनुर्भएको कुरामा ितनीह  सहभागी नहुँदा के 
महत्वपूणर् कुरा ितनीह ले गमुाइरहेका छन ्भनेर पावलले आफ्ना जनह लाई 
ःप सँग बझुाएको यहाँ पाउँछ । ितनीह  के कुराका पिछ लािगरहेका छन ्तर 
खास गरेर त्यो कुरा पाएका छैनन ्भनेर पिन पावलले यहाँ खलुाउँछन।्	

गैर-यहूदीह लाई जसले परमेँ वरले महण गनुर्भएको िथयो ितनीह ले 
परमेँ वरबाट पाउने कुराको िनिम्त ूयास गिररहेका िथएनन ् भनेर पावलले 
भन्दछन।् जब ितनीह मा ससुमाचार आयो तब ितनीह ले त्यसलाई वेवाःता 
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गरेर आफ्नै उदेँय र चासोमा अलमिलरहेका िथए। तर जब त्यस 
ससुमाचारको मूल्यलाई बझेु तब कितपय गैर-यहूदीह ले त्यसलाई ःवीकार 
गरेका िथए। येशू भी  आफ्नो मिुक्तदाता र आफ्नो स ामा उहाँ मनुर्भयो भनेर 
जब ितनीह ले ःवीकार गरे तब परमेँ वरले ितनीह लाई धमीर्, पिवऽ जन वा 
सन्त भनेर घोषणा गनुर्भएको िथयो। त्यो परमेँ वरमािथ रािखने िवँ वासको 
कारोबार िथयो। 

 तर यहूदीह को समःया भने ितनीह  ठेस खाने ढँुगामा ठक् कर 
खाएर लडेका िथए (रोमी ९:३३)। सबै जना त होइन तर कितपय 
यहूदीह ले नासरथका येशूलाई परमेँ वरले पठाउनभुएको मसीह भनेर ःवीकार 
गनर् इन्कार गरेका िथए। ितनीह ले चाहेको अनसुार येशू नहनुभुएकोले 
उहाँलाई ःवीकार गरेका िथएनन।् त्यसकारण जब ितनीह को माझमा येशू 
ूत्यक्ष देखापनुर्भयो तब ितनीह ले आफ्ना िप  यहु  उहाँबाट फकार्ए। 

 यो रोमी ९ अध्यायलाई अन्त गनुर्भन्दा अिघ पावलले परुानो 
करारबाट अक  पद दोर् याउँछन:् “यसरी लेिखएको छ, "हेर! िशयोनको डाँडामा 
मैले एक िशला गाडेको छु। धेरै मािनसह  त्यसमा ठक् कर खाएर लड्नेछन।् 
यिह पत्थरले ितनीह लाई लडाउनेछ। तर जसले आफ्नो भरोसा परमूभ ु
परमेँ वरमा राख् दछ, त्यो किहल्यै पिन लिज्जत हनेुछैन।" (रोमी ९:३३ 
पान्तिरत)। परमेँ वरले योजना गनुर्भएको मुि्क्तको बाटोमा िवँ वाससाथ 

िहँड्न ुकित महत्व रहेछ भनेर यी पदह मा पावलले उल्लेख गरेका िथए। (१ 
पऽसु २:६-८ पिन पढ्नहुोस)्। कःतो खालको िशला वा पत्थर हो जसमा 
मािनसह  ठेस खाएर लड्छन?् हो, जसले उहाँलाई िवँ वास र ूमे गदर्छन ्
ितनीह ले लाजमा ु पदन। हो, धेरैको िनिम्त येशू ठेस खाने पत्थर भएका 
िथए र अिहले पिन भैरहेका छन।् तर जसले उहाँलाई िचन्दछन ्र ूमे गदर्छन ्
ितनीह का िनिम्त उहाँ अक पत्थर हनुभुएको छ, त्यो हो, “मेरो मिुक्तको 
पत्थर" (भजन ८९:२६)। 

  तपाईँको जीवनमा ूभ ु येशू किहल्यै ठेस खाने पत्थर वा िरस उठ्ने 
ढुङ् गा हनुभुएको वा पाउनभुएको छ? यिद छ भने, कसरी? तपाईँले के गद 
हनुहुनु्छ जसले गदार् येशू तपाईँको िनिम्त यःतो व्यिक्तत्व हनुपगु्न ु भयो? 
त्यसबाट तपाईँ कसरी उम्कनभुयो जसले गदार् येशूको िवपक्षमा फेिर नजान र 
त्यसमा नफःन आशा पाउन िसक्नभुयो?  
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उपसंहार: 
थप जानकारीको िनिम्त पढ्नहुोस:् एलेन जी ाइट ारा िलिखत, द मटे 
कन्ऽोभसीर्, पृ  २६१,२६२मा उल्लेिखत अंश, “लाटर इ िलश रीफोमर्सर्," द 
एसिडए इन्साईक्लोिपिडया, पृ   ३३०,३३१को “फेथ एण्ड वकर् स"् र द 
एसिडए कमेन्टरी, ठेली १को पृ  १०९९,११००मा उल्लेिखत एलेन जी 
ाइटकै िटप्पणीह ।  

 “ूत्येक व्यिक्त र मानव ूाणीको िनिम्त चनुावमा उिभन ुपछर्। त्यो 
चनुाव केवल परमेँ वरको वचनमा पाइएको छ। त्यो हो सबैजनालाई मिुक्त 
िदलाउन परमेँ वरले त्यस चनुावमा उहाँले ितनीह लाई उभ्याउनभुएको छ। 
कितपयले मरे पिछ मिुक्त पाइहािलन्छ िन भनेर ढुक् क भएको पिन पाउँछ । 
तर यस खालको चनुाव बाइबलले िसकाएको छैन। आफ्नै मिुक्त पाउन भय र 
थरथर काँपेर काम गद चनुावमा उिऽन लगइएको छ। सबै हितयारह का 
व  लगाएर र िवँ वासको असल लडाईँ लड्न ूत्येक मािनसलाई चनुावमा 
उभ्याइएको छ।  ूत्येक अपिवऽ शारीिरक कामबासनाह को िब मा यु  
गनर् उपलब्ध गराइएको परमेँ वरका हितयारह  उठाउन उसलाई चिुनएको 
छ। त्यसैबेला शैतानले उसको आत्मालाई खतम गनर् उसको जीवनमा 
खेलवाड गिररहेको हनु्छ। ूाथर्नामा जागेर बःदै, परमेँ वरको वचनमा गिहरो 
अध्ययन गद र ःवइच्छाले ूलोभन वा शैतानको पासोमा नपनर् उसलाई 
चिुनएको छ। उसको जीवनमा हरदम  िवँ वास होस ् भनेर परमेँ वरले 
उसलाई च ु ुभएको छ। परमेँ वरको मखुारबाट िनिःकएको ूत्येक वचनलाई 
पालन गनर् उसलाई चिुनएको छ। परमेँ वरको वचन सु ेमाऽ होइन तर 
उहाँको ूत्येक वचन अनसुार चल्न उसलाई चिुनएको छ। यही नै बाइबलले 
िसकाइको चनुाव हो। "-एलेन जी ाइट, टेिःटमोिनज टु िमिनःटरस,् एण्ड 
गःपल वरकस्र्, प॰ृ ४५३, ४५४बाट पान्तिरत। 

 “कुनै पिन मानवीय िदमागले परमेँ वरको चिरऽ तथा उहाँका 
कामह लाई पूणर् पमा बझु्न सक्दैन। परमेँ वरलाई कुनै पिन हालतमा 
खोजे र हामी भे ाउँदैन  (के परमेँ वर हराउनभुएको हो र?)। जितसकैु धरुन्धर 
िव ान भनेर दावी गरोस,् बिलयो र उच्च ूिति त जातको छु भनेर दावी 
गरोस ्वा अिशिक्षत अथार्त ् कुनै पिन अक्षर नजा े र कमजोरी मािनस िकन 
नहोस,् सबैको िनिम्त परमेँ वर रहःयमय भएर बःन ुअिनवायर् छ। “बादल र 
बाक्लो अन्धकारले परमेँ वरलाई ढािकएको छ। धािमर्कता र न्याय उहाँको 
िसंहासनको जग हो।" (भजन ९७:२ पान्तिरत)। यःतो परमेँ वर भएतापिन 
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उहाँको अनन्त शिक्तसँग िमिसएको अिसिमत कृपा कःतो छ भनेर थाहा पाउन 
हामीह ूित उहाँले गनुर्भएको कारोबारबाट केही हदमा बझु्न ूयास गनर् 
सक्छ । हामीले बझु्न सकेको जितमाऽ उहाँका उदेँयह लाई बझु्न सक्छ । 
त्यो भन्दा धेरै, सवर्शिक्तमान हात भएको र ूमेले भिरएको दय भएको 
परमेँ वरमािथ भरोसा राखेर चल्न ु नै हाॆो िनिम्त कल्याण हनु्छ।"-एलेन जी 
ाइट, एडकेुशन, प॰ृ १६९बाट पान्तिरत। 

 

िचन्तनमनन: 
१॰ हामी जन्मनभुन्दा पिहले परमेँ वरले कसैलाई मिुक्त िदन च ु ुभएको छ 

त? कसैलाई छैन भनेर कितपय इसाईह ले िसकाउँदछन।् कितपय 
धमर्मा नै कमर्मा जे लेिखएको छ त्यिह हनु्छ भनेर लाचार मानेर 
आित्मक लआयमा मािनसह  अमसर हनु चाहँदैनन।् के तपाईँ पिन 
त्यसमध्ये एक हनुहुनु्छ जसले यो िबँ वास गछर् िक मिुक्त पाउन 
मािनसको आत्मिनणर्यसँग सरोकार छैन? यःतो खालको मनिःथितले 
जितसकैु असल काम गरेपिन पापी भएकोले अनन्तको नकर् मा 
परु् याउँछ भनेर पपु ुर्रोमा लेिखएको छ भ े िनराशाको िवँ वासलाई 
बोकाउँछ। येशूसँग मिुक्तको सम्वन्ध राख् न अिघ नै परमेँ वरले 
च ु ुभएको छ भनेर कितपय मािनसह ले उहाँलाई िवँ वास गनर् 
नचाहेको हामी पाउँछ । हामीले च ु े होइन क्यारे, कसलाई ःवगर् 
परु् याउने कसलाई नकर् मा परु् याउन भनेर जन्मैकै बेलामा 
छु ाइएकोले अिहले नै मोजमज्जा रमाइलो गर  भ े मनिःथित िकन 
गलत छ? यःतो खालको धारणा वा िचऽण िकन गलत छ? त्यही 
िवषयबःतलुाई हाॆो बझुाइमा र अ को बझुाइमा के फरक छ?   

 

२॰  पौरािणक इॐायलीह का समयमा यहूदीह लाई सिुम्पएको िजम्मा र 
हामी सेभेन्थ-डे एडभेिन्टःटलाई सिुम्पइएको िजम्मा झण्डै त्यःतै त्यःतै 
छ भनेर हामीले कसरी बझु्छ ?  ितनीह मा के फरक र त्यही 
खालको िजम्मेवारी हामीमा छ? ितनीह भन्दा हामीले कसरी राॆो 
काम गिररहेकाछ ? वा के ितनीह भन्दा अझ झन खराब गिररहेका 
छ  िक? सोचिवचार गनुर्होस।् 
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कथा १० 

रेलमा येशूको बारेमा ूचार 
िनकोलाइ झकुाल्यकु  (यबेुन) 

 

     इसाई हुँ भनेर केवल मखुलेमाऽ बोलेर हुँदैन (अथार्त ्जय मसी भनेर 
हल्का पमा अिभबादन गन पिन होइन)। इसाई हनुभुनेको यःतो जीवन 
िबताउन ु हो जसले गदार् अ  मािनसले तपाईँलाई हेदार् कुनै िभ ता भएको 
देखोस।् अिन ितनीह ले तपाईँसँग ूँ न गछर्न ् र तपाईँले त्यसको जवाफ 
जोिसलो भएर जवाफ िदनहुनु्छ िकनिक त्यसको जवाफ तपाईँसँग छ। यिद 
कसैले तपाईँसँग केही सोध्दैनन ् भने तपाईँले कुरा गनुर्पन केही कारण पिन 
हुँदैन। 

िवँ वासी बनाउन सिबय 

     मािनससँग कुरा गनर् म मौका हेिररहन्छु। धमर् वा िवँ वासको 
िस ान्तको बारेमा औलँ्याएर कुराकानी सु  गन उिचत कुरो हो भ े म 
ठािन्दँन। ब  अपिरिचत मािनसह ले ितनीह मा मसँग यःतो कुरो देखोस ्िक  
त्यो ितनीह ले पिन चाहेको होस।् एक िदन म िलिभभ भ े शहरमा िकभमा 
जान रेल चढ। िकभ यबेुनको राजधानी हो। दईु जना सतु् ने िडब्बा भएको 
रेलमा म चढ। त्यहाँ अक  याऽ ुएक जना मिहला िथइन।् 

   त्यो हाॆो पिहलो भेट िथयो। र मैले भन, "हामी एक आपसमा 
िचनापचीर् गर । हामी केही घन्टासम्म सँगसँगै याऽा गदछ । के तपाईँ 
िलिभभबाट आउनभुएको हो वा तपाईँ केही कामको िनिम्त िलिभमा जानभुएको 
िथयो िक?" त्यस मिहलाले जवाफ िदइन,् "म िलिभभबाट होइन। म िकभबाट 
आएको हुँ। म घर जाँदै छु।"मैले मःुकुराएर भन, "म िलिभभबाट आएको 
हुँ। म िकभमा जाँदैछु।" "तपाईँ िकन िकभमा जाँदै हनुहुनु्छ?" कौतहुल भएर 
त्यस मिहलाले नरम िमजाससँग सोिधन।् 

   मैले भन िक म अवकाश पाएको चचर्को अगवुा हुँ र संसारभिर मेरा 
साथीह  छन।् जब मेरा साथीह  यबेुनमा आउँछन ्तब ितनीह ले मलाई 
किहलेकाही ँ िकभमा बोलाउँछन।् म ितनीह लाई भेट्न जाँदा ितनीह लाई 
सिजलो हनु्छ र ितनीह लाई भेट्न जान मलाई मन लाग्छ। यस िचनारीले 
मेरो छोटो जीवन कहानी भ े अवसर िमलेको िथयो। 
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चासो बढाउन ु

   मेरा कुरामा ती मिहलाको चासो ब ो। उनले भिनन,् मेरो नाउ 
नािदया हो। तपाईँ कुन चचर्को अगवुा हनुहुनु्थ्यो?" मैले हतपत जवाफ िदइन ँ
तर मःुकुराएर मैले उनलाई सोध, "तपाई कुन चचर्मा आराधना गनुर्हनु्छ?" 

   "म कुनै पिन चचर्मा जा  तर म अथ डक्स अथार्त ् ःथानीय 
परम्परागत सम्ूदायको व्यिक्त हुँ भनेर म आफूलाई ठान्छु।" उनले भिनन।् 
अिन उनले आफ्नो कामको बारेमा भिनन।् उनी मनौवै ािनक िथइन ्र पूवीर् 
यबेुनमा भइरहेको न् को मारमा परेका मािनसह को उपचार गन िवशेष  
रहेिछन।् अिन उनले भिनन,् "तपाईँ अथ डक्स िवँ वासी होइन भनेर मैले 
बझेुको छु। तपाईँको चचर् र अथ डक्स चचर्को बीचमा के िभ ता छ?" 

"अथ डक्सले आइतबार आराधना गछर्न ् र हामी शिनबार आराधना गछ ," 
सरल तिरकाले मैले जवाफ िदए।ँ 

"तपाईँले शिनबार िकन आराधना गनुर्हनु्छ? 

 "के तपाईँले बाइबल पढ्नभुएको छ?" मैले सोध। 

 "मैले पढेको छु।" 

 "के तपाईँले दश आ ाह को बारेमा सु ुभएको छ?" 

 "मलाई थाहा छ। नमानुर्, नचोनुर्।" उनले सोचेर जवाफ िदइन।् 

 "चौथ  आ ाचाही ँशिनबारको बारेमा चचार् गछर्," मैले भन। 

    हामीह को कुराकानी धेरै बेरसम्म भइर ो। रातभरी कुराकानी हनु्छ 
होला भनेर मैले महससु गर। तर राती भएकोले केही िनन्िा सतु  भनेर मैले 
भन। ती मिहलाले अ  धेरै कुरा जा  चाहेकी िथइन।् अिन मेरा केही 
िकताबह  िकभको पसलह मा पाइन्छ िक भनेर उनले सोिधन।् कुराकानीमा 
मैले उनलाई भनेको िथए ँिक म १५वटा पःुतकह को लेखक हुँ। 
    

सम्पकर् मा रहन ु

   ती मिहला िनराश भइन ्जब मैले भन िक मेरा िकताबह  छािपन 
छो ो। तर मैले भन िक यिद उनले उनको ठेगाना िदएमा म उनीकहा ँ
िकताब पठाउँछु। उनको ठेगाना र फोन नम्बर मलाई  िदइन।् 

   जब भोिलपल्ट हामी िकभमा आइपगु्य  तब त्यहाँ उनको ौीमान 
उनलाई पिखर्रहेको देख्य  र उनले उनको ौीमानसँग मलाई पिरचय गराइन।् 
उनी र उनको ौीमानले मेरो झोला रेलवे ःटेशनको ूितक्षालयमा लैजान 
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सहयोग गरे। "कोही आएन भने मलाई बोलाउनहुोस।् हामी तपाईँको 
हेरिबचार गछ ।" उनले भिनन।् 

   यो खालको भेटघाटले नयाँ मािनसलाई परमेँ वरको बारेमा भ  मौका 
िमल्दछ। त्यस मिहलाले परमेँ वर र सत्यको बारेमा जा  चासो राखेकी 
िथइन।् म उनीसँग सम्पकर् मा रािखरहन्छु। तपाईँको भेटीले संसारभिर सत्यको 
िनिम्त भोकाएकाह को िनिम्त पःुतक तथा सािहत्यह  छाप्न सहयोग गदर्छ 
भ े कुरालाई निबसर्नहुोला। 

    (िनकोलाइ झकुल्यकु ८४ वषर्को हनुहुनु्छ। उहाँ सेभेन्थ-डे 
एडभेिन्टःट चचर्को भतूपूवर् अध्यक्ष हनुहुनु्छ। परमेँ वरमािथ िवँ वास गरेको 
कारणले उनलाई सोिभयत सको कम्यिुनःट सरकारले दईु वषर् झ्यालखानामा 
राखेको िथयो)। यबेुनको बारेमा जानकारी: त्यहाँका बहसंुख्यता जनसंख्या 
अथ डक्स इसाई हनु।् २.२ ूितशत जित ूोटेःटेन्ट छन,् २ ूितशत रोमन 
क्याथोिलक छन ्भने १ ूितशत मिुःलम धमर्का मािनसह  छन।् कमसेकम 
११ ूितशत मािनसह ले आफू कुनै धमर्सँग आव  नभएको जनाउँछन।् 
यबेुनमा ४७,५०० सेभेन्थ-डे एडभेिन्टःटह  छन।् 
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