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परमे वरले चु नुभएको यिक्त

यस अध्यायका मूल अध्यायह : रोमी १०, रोमी ११

यस अध्यायको मूल सार पद: “त्यसकारण अब म यो ूँन गनर् चाहन्छु । के
परमेँवरले आफ्नो िप

ुँ उहाँका जनह बाट फकार्उनुभयो त? अहँ फकार्उनु

भएन ! म आफै पिन इॐायली अथार्त ् यहू दी जाितको हुँ। अॄाहमका

सन्तानह मा म पिन एक हुँ। ःप

हुँ। (रोमी ११:१

पान्तिरत)।

पमा भ े हो भने म बेन्जािमन कूलको

रोमी १० र ११ यस अध्यायको िवषयवःतु हो। तर रोमी ११मा

हामीले िवषेश गिर ध्यान िदनेछ । पावलले के सोिचरहे का छन् सो बुझ्न दुबै
अध्यायह

पढ्न आवँयक छन्।

रोमीको पुःतकमा ती दुई अध्यायह

धेरै छलफलको मूल केन्ििवन्दु

भएको िथयो र अिहले पिन छन्। तर यी दुवै अध्यायह मा एउटा िवषय ःप

पमा दे खाइएको छ। त्यो हो परमेँवरले मािनसह लाई अत्यन्त ूेम

गनुह
र् न्ु छ र िवँवको सारा मानवजगतले मुिक्त पाउन् भ े उहाँको महान्
चाहना। कोही पिन जातजाित वा समूहको नाउँलाई परमेँवरले त्याग्नुभएको

छै न। परमेँवरको सामु यहू दी र मीक अथार्त ् अयहू दीको बीचमा कुनै फरक

छै न भनेर रोमी १०ले ःप
परमेँवरको

अनुमहको

पादर्छ। सबै मािनसह

आवँयकता

छ।

अिन

पापी छन्, र सबैलाई

त्यो

अनुमह

परमेँवरले

सं सारलाई येशू ारा उपलब्ध गराउनुभएको छ। तपाईँको जन्म जातसँग यो

ु न्ु छ भ ेमा छ। यो
अनुमहको सरोकार छै न न त तपाईँ कुन दे शको हुनह
अनुमह फेिर तपाईँको ठू लो ूयास, त्याग, तपःया वा धमर्कमर् वा व्यवःथा
पालन गनार्ले पाउने होइन तर येशूलाई िवँवास ारा महण गनुभ
र् एकोले तपाईँले

पाउनुहन्ु छ। येशू सं सारका सबै पापी मािनसको स ामा मनुभ
र् यो। मािनसले
गनुप
र् न कामह

पिरवतर्न हुँदैन।

फरक होलान् तर मुिक्तको आधारभूत योजना किहल्यै पिन

रोमी ११मा पावलले यिह िवषयलाई िनरन्तरता िदएकाछन्। जब

परमेँवरले कसै लाई रोज्नुभयो वा िवशेष कामको िनिम्त आ ान गनुभ
र् यो भनेर

पावल छलफल गदर्छन् त त्यो छनोट मुिक्तको लािग होइन भनेर हामीले
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जा ुपदर्छ। तर सं सारमा मुिक्तको सुसमाचार पुर्याउने परमेँवरको योजनामा
मािनसह ले कुन् भूिमका खेल्न सक्छन् वा कसले खेल्छन् भ े िवषयमा

पावलको ध्यानाकषर्ण भएको िथयो। कुनै पिन समूह मुिक्त पाउनबाट वंिचत
भएको छै न। कसले मुिक्त पाउँछ, कसले मुिक्त पाउँदैन भ े

िवषयमा किहल्यै

पिन ूँन गिरइएको छै न। येशूको पुन त्थान पिछ मुिक्तको सुसमाचार

यहू दीह मा माऽ िसिमत नराखी सं सारका सबै जात अथार्त ् अयहू दीह मा

पुर्याउने अिभभारा पावललाई िवशेष गरे र सुिम्पएको िथयो। येशूका अ

चेलाह ले पिन गैर-यहू दीह कहाँ सुसमाचार पुर्याएका िथए। पावलको िवशेष

िनदशन र ूेरणा ारा सु का िवँवासीह

यहू दी र अयहू दी अथार्त ् सारा

सं सारमा सुसमाचार ूचार गन अिभयानमा लागेका िथए।
१. येशू भी

र परमेँवरको व्यवःथा ये

पिहले छलफल गिरइएको सबै कुरालाई ध्यानमा राखेर रोमी १०:१-४

पढ्नुहोस्। अिन यी पदह ले तपाईँलाई के भिनरहेका छन् सो सोच्नुहोस्।

वतर्मान पिरूेआयमा पिन हाॆा आफ्नै धमर्कमर्मा भरोसा राखेर मुिक्त पाइन्छ भ े
सोचाई िकन खतरापूणर् हुनसक्छ? हेनह
र्ु ोस्: "१ भाइ हो, मेरो आफ्नो

दयको

इच्छा र ितनीह का िनिम्त परमेँवरमा मेरो ूाथर्ना यही छ, िक ितनीह ले

उ ार पाऊन्। २ म यो गवाही िदन्छु िक परमेँवरूित ितनीह को जोश त छ,
तर यो जोश

ानअनुसार छै न। ३ िकनभने परमेँवरबाट आउने धािमर्कताको

िवषयमा नजानेर ितनीह को आफ्नै धािमर्कता ःथािपत गनर् खोज्दा ितनीह

परमेँवरका धािमर्कताको अधीनमा रहेनन्। ४ िकनभने िवँवास गन धमीर्

ठहिरओस् भनेर भींट नै व्यवःथाको अन्त्य हुनहु न्ु छ।"
िविभ

सं ःकारलाई िविधवत

पमा पालन गरे र मुिक्त पाइन्छ भ े धारणा

पमा रहःयमय तिरकाले आउनसक्छ। कुनै त अ ँय

पमा अथार्त ्

थाहै नपाइ यो धारणाले मािनसको मनमा ठाउँ जमाएको हुन्छ। आफूूित
आत्मिवँवास, आफ्ना असल काममा भरोसा, आफ्न जीवनशैलीमा धुक्क हुने,

साबथलाई कडाईका साथ पालन गरे र आफू धमार्त्मा भएको ठा ु, कुनै खराब

काममा आफू सं लग्न नभएकोले आफूलाई असल ठा ु वा आफूले गरे का

यावत असलले गदार् आफू धमीर् भएको महसुस गनुर् जःता असल िनयतै िकन
नहोस् तर त्यसले गदार् हामी मुिक्त पाउन योग्य हुन पुगेका छ

भ े

मनिःथित बोक्दा हामी पिन िविधवादको पासोमा पनर् सक्छ । हाॆो जीवनको
ु ु
ूत्येक क्षणमा यो कुरा िवसर्नह

िक परमेँवरको पिवऽतामा सहभागी हुने
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काम हाॆो पापी ःवभावका िवपिरत छन्। यःतो सोचिबचारमा हामी रहन

सक्षम् भय भने मुिक्त पाउन हामी आफैलाई होइन परमेँवरलाई हे रेर िहँडनु

पछर् भ े भावनाले ूेिरत हुन्छ । आफ्नै धमर्कमर् वा सुकमर्ले मुिक्त पाइन्छ र

धमार्त्मा बिनन्छ भ े कुनै पिन धािमर्क िशक्षा येशूको िबपरीत छन्। हामीले

पाउने येशूको धािमर्कता हाॆो ूयासबाट होइन उहाँको अनुमहबाट पाउँछ ।
सम्पूणर् रोमीको पुःतकको मुख्य

िवषयवःतुलाई रोमी १०:४ले

व्याख्या गरे को पाउँछ । यो अत्यन्त महत्वपूणर् पद हो र कुन सन्दभर्मा यो

उल्लेख गिरएको छ सो थाहा पाउन ज री छ। यसमा लेिखएको छ:
“िकनभने िवँवास गन धमीर् ठहिरयोस् भनेर भी

नै व्यवःथाको अन्त्य

ु न्ु छ।" (रोमी १०:४)। यो पदको िवषयमा थाहा पाउन यसको सु को
हुनह

अथर् हामीले थाहा पाउनु पछर्। धेरै यहू दीह

ठीक हुन वा धमार्त्मा ब

आफ्नै तिरकाले परमेँवरसँग

खोजेका िथए (रोमी १०:३

पान्तिरत)। अनेक

िविधिवधान र सं ःकारह लाई पालन गरे को कारण ितनीह

धमीर् ठहिरएका

िथए भनेर महसुस गरे का िथए। तर जव मसीह अथार्त ् अिभषेक व्यिक्तको

आगमन भयो, तब सत्य धािमर्कता भनेको के हो भनेर उहाँले दे खाउनुभएको

िथयो। जसले येशूमािथ िवँवास गदर्छ र आफ्नो आःथाको नजर उहाँमािथ

रािखराख्दछ त्यसलाई धािमर्कता अथार्त ् धमार्त्मा हुने अवसर ूदान गिरएको

िथयो। पौरािणक पिवऽ मिन्दरमा हुने सम्पूणर् िविधिवधान तथा धािमर्क
िबयाकलापह ले

ँ
येशूलाई औल्याएको
िथयो।

फेरी कितपय मािनसह ले त्यो िविधिवधान वा व्यवःथामा दश आ ा

पिन समावेश भएकोले येशूको मृत्युपिछ त्यसको औिचत्य पिन समाप्त भयो

भनेर सोचेको पाउछ । तर याद गनुह
र् ोस्, येशूले बुसमा गनुभ
र् एको कामले दश

आ ालाई हटाइएको छै न। यो हाॆो िनिम्त नैितक व्यवःथा हो। यो

ँ
आध्याित्मक आचारसं िहता हो। यसले हाॆो पापलाई औल्याउछ,
र हाॆो दोष

र कमजोरीह लाई दे खाउँद्छ।हामीलाई परमेँवरको क्षमा चािहन्छ, हामीलाई

उहाँको धािमर्कता चािहन्छ र मुिक्तदाताको िनतान्त आवँयक छ भनेर दश

ँ
ँ छ। तर यो सबै येशूमा माऽ पाउँछ । यस अथर्मा
आ ाले हामीलाई औल्याउ
ु न्ु छ भनेर बुझाउँद्छ। अक अथर्मा भ े हो भने
येशू व्यवःथाको अन्त्य हुनह

व्यवःथाले हामीलाई येशूितर र उहाँको धािमर्कतामा डोर्याउँद्छ। युनानी
अथार्त ् मीक भाषामा यो “अन्त्य" लाई teloes (टे िलिलयोस्) भनेर उल्लेख

गिरएको छ। यसको अथर् हो लआय वा उ ेँयमा पुग्नु हो। सारा व्यवःथा दश
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आ ा सिहतको अिन्तम लआय नै येशू भी

ु न्ु छ। व्यवःथा वा दश
हुनह

आ ाको मूल उ ेँय वा लआय नै हामीलाई येशूितर डोर्याउनु हो।

त्यसकारण यो पदलाई पढे र दश आ ा िवशेष गरे र चौथो आ ाको

औिचत्य समाप्त भयो भ ु अत्यन्त गलत धारणा हो। पावल र नयाँ करारका

लेखकह ले दश आ ालाई किहल्यै पिन अवमूल्यन गरे का छै नन् न त

हटाइएको छ भनेर िसकाउँदछन्।
छ? अ

के तपाईँ अ भन्दा असल भएको मनिःथितमा किहल्यै पुग्नु भएको
भन्दा असलै त होला। तर येशूको अगािड दाँज्दा के तपाईँलाई

ँ आउँछ र?
आफूले आफैलाई ःयावासी िदन आट
२॰ अनुमहको च ुनाव वा

कितपय मािनसह ले साधारणतया िसकाउने िशक्षालाई रोमी ११:१-

७ले सरासर कसरी असहमत जनाउँछन्? हेनह
र्ु ोस्: "१ यसकारण म सोध्दछु ,

“के परमेँवरले आफ्ना मािनसलाई पिरत्याग गनुभ
र् एको छ त?” कदािप होइन!

िकनिक म पिन त अॄाहामको सन्तान, बेन्यामीनका कुलको एक इॐाएली हुँ।

२ परमेँवरले पिहलेदेिख नै िचन्नुभएका आफ्ना मािनसलाई बिहंकार गनुभ
र् एन।

के एिलयाको िवषयमा पिवऽ-शाःऽले भनेको कुरा ितमीह

इॐाएलको िव

जान्दै नौ? उनले

ँ कसरी िबन्ती गदर्छन्, ३ “हे ूभ ु, ितनीह ले
मा परमेँवरसग

तपाईंका अगमवक्ताह लाई मारे का छन्, तपाईंका वेदीह

म माऽ एक्लै छोिडएको छु , र ितनीह

भत्काइिदएका छन् र

मेरो ूाणको खोजीमा छन्।” ४ तर

ँ ा नटे क्ने सात हजार
उनलाई परमेँवरको उ र के छ? “बालको सामने घुड़
मािनसह

मैले आफ्नो िनिम्त राखेको छु ।” ५ यसै गरी यस वतर्मान समयमा

पिन अनुमह ारा च ुिनएकाह को एक बाँकी भाग छ। ६ तर अनुमहबाट हो भने

यो कमर्को आधारमा होइन, नऽता अनुमह अझ अनुमह नै रहनेिथएन। ७ तब
के? इॐाएलले जे खोजेको िथयो त्यो पाउन असफल भयो। तर च ुिनएकाह ले
त्यो ूाप्त गरे । अ

सबैचािहँ कठोर बने।"

“के परमेँवरले उहाँको जनह बाट आफ्नो िप

ुँ फकार्उनुभयो र?"

भ े ूँनको पिहलो भागको जवाफ यहाँ िदइरहे को पाउँछ । अवशेष वा सानो
झुण्डलाई परमेँवरले च ु ुभएको छ र उहाँले आफ्ना जनह लाई ितरःकार

ँ
ँ छन्। जसले महण
गनुभ
र् एको छै न भ े ूमाण यिह हो भनेर पावलले औल्याउ

गदर्छ मुिक्त सबैको लािग हो। आफ्नो मुिक्तको योजनामा परमेँवरले यहू दी र
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अथार्त ्

गैर-यहू दी

छु

म्लेच्छ

ाउनुभएको छै न।

वा

मुिक्तको

येशूका ूथम चेला र भक्तह

िनिम्त

यहू दीह

अयोग्य

भनेर

कसै लाई

िथए भ े कुरालाई हामीले

िबसर्न ु हु । पेिन्टकोःटको समयमा येशूलाई िवँवास गरे र आफ्नो यहू दी धमर्
पिरवतर्न गरे र इसाई बनेका सबै जना यहू दीह

नै िथए। येशूको अनुमहमा

सबैको अिधकार यहू दीमाऽ होइन तर गैर-यहू दी, िवदे शी वा अन्य जातीह

बराबरीमै छ भ े कुरालाई बुझ्न पऽुसले िवषेश दशर्न र आँचयर् कामको

अनुभव

गनुप
र् रे को

िथयो

यहू दीह ले

म्लेच्छ

पढ्नुहोस्।

येशूलाई

मुिक्तको

अिधकार

वा

छ

(ूेिरत

अजात

भनेर

अःवीकार

१०

र
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गैर-यहू दी

कहलाइएका

मािनसह लाई

गरे कोले

इॐायलीह लाई

पऽुसले

िसक्नुपरे को
ती

िथयोरोमी

अथार्त ्

पिन येशूको

११:७-१०
परमेँवरले

जानाजानी अन्धा बनाउनु भयो भनेर के पावलले यहाँ भिनरहेका छन् त? यःता
तकर् िकन गलत छन्? हेनहर्ु ोस्: "७ तब के? इॐाएलले जे खोजेको िथयो त्यो

पाउन असफल भयो। तर च ुिनएकाह ले त्यो ूाप्त गरे । अ

सबैचािहँ कठोर

बने, ८ जःतो लेिखएको छ: “परमेँवरले ितनीह लाई चेतनाहीन आत्मा

ँ ा िदनुभएको छ जसले नदे खून ् र यःता कान जसले
िदनुभएको छ। यःता आख

नसुनून,्

र आजको िदनसम्म पिन ितनीह

यःतै छन्”, ९ र दाऊद भन्छन्,

“ितनीह को भोज पासो र धराप बनोस्, एउटा भ खालो र ितनीह लाई बदला

ँ ा नदे ख्नलाई धिमला होऊन्, र
िदने कुरो होस्। १० ितनीह का आख
्
ितनीह का ढाड सध कुूा भइरहू न।”
पावलले ती पदह

पुरानो िनयमबाट उतारे का िथए। पुरानो करार

परमेँवरको आिधकािरक वचन हो भनेर यहू दीह ले ःवीकार गरे का िथए।

परमेँवरले इॐायलीह लाई िनदाउने आत्मा िदनुभयो तािक ितनीह
दे ख्न नसकुन्।

सु

र

ितनीह को त्यो अवःथालाई ितनीह ले बुझोस् भनेर पावलले

ती पदह लाई उपयोग गरे का िथए। तर के परमेँवरले मािनसह लाई यसरी
ु ,् जुन
अन्धा बनाउनुहन्ु छ जसले गदार् ितनीह ले आित्मक ज्योित नदे खन

ज्योितले मािनसलाई मुिक्तितर डोर्याउँछ? अहँ ! यो कदापी होइन। पावलले

भ

खोजेको मनसाय यो हुँदैहोइन। यी पदह लाई बुझ्न हामीले रोमी ९

अध्यायमा व्याख्या गरे कोितर फकर्नुपदर्छ। कुनै िनिँचत व्यिक्त र समूहको
मुिक्तको बारे मा पावलले छलफल गिररहे को िथएन। पूरै

पमा कुनै समूहलाई

पिन मुिक्तको सहभागी हुनबाट परमेँवरले अलग राख्नुभएको छै न। तर
मुिक्तमा सहभागी हुन र अ लाई सहभागी गराउन परमेँवरले खटाउनु भएको
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ँ
काम ती मािनसह ले कसरी गछर्न,् त्यसमा भर पछर् भनेर पावलले औल्याउन
खोजेको पाउँछ ।

समुहगत

ँ
पमा वा कुनै जाितलाई औल्याएर
मुिक्त िदन परमेँवर

अःवीकार गनुह
र् न्ु छ भ े धारणा िकन गलत छ?

यो सुसमाचारको पुरा

िशक्षादीक्षाको िकन िवपिरत छ, जसले सारा मानव जाितको िनिम्त येशू पनुभ
र् यो

भनेर िसकाउँछन्? यिह गलत धारणाले गदार् िवँवको इितहासमा कितपय
इसाईह ले यहू दीह लाई अन्यायपूवक
र् व्यवहार गरे को पाउँछ ।

३. ूाकृितक वा ःवाभािवक हाँगा

रोमी ११:११-१५मा हामीलाई के महान् आशा पावलले ूःतुत गरे का

छन्? हेनह
र्ु ोस्: "११ यसकारण म सोध्दछु , “के लो नलाई ितनीह ले ठक्कर

् कदािप होइन! तर इॐाएलको अपराध ारा अन्यजाितह मा मुिक्त
खाएका हुन?”
आएको छ, तािक इॐाएल पिन मुिक्तको िनिम्त डाही बनोस्। १२ अब यिद
ितनीह को अपराध सं सारको िनिम्त सम्पि
अन्यजाितह का िनिम्त सम्पि

कित

ू र्
अथर्पण

होला!

१३

र ितनीह को असफलताचािहँ

हुने हो भनेता ितनीह को पूणर् समावेश झन्
अब

ितमी

अन्यजाितह लाई

भिनरहेछु।

अन्यजाितह को ूेिरत भएको हुनाले म मेरो सेवालाई मह व िदँदछु , १४ यस

आशामा िक मेरो आफ्नै यहू दी जाितलाई डाही बनाउन सकूँ, र तीमध्ये कसै-

कसैलाई बचाउन सकूँ। १५ िकनिक यिद ितनीह को बिहंकार हुँदा सं सारको

िनिम्त िमलाप भयो भने, के ितनीह को पुन:महण मृत्युबाट जीवन पाएको समान

होइन र? "

दुईवटा एउटै खालका भावनाह

पाउँछ : (१) “ितनीह

ती पदह मा व्यक्त गरे को हामीले

वा इॐायलीह को पूणत
र् ा" (पद १२), र (२)

“ितनीह लाई पुन:महण" (पद १५)। यहू दीह लाई ितनीह कै चाहनामा केिह

समय छोड्ने र पिछ ितनीह लाई पूणर्

पमा महण गन भनेर पावलले कल्पना

गरे का िथए। यस अध्यायको सु मा गिरएको ूँनको यो दोौो जवाफ िथयो।
त्यसमा सोिधएको िथयो: “के परमेँवरले आफ्ना जनह बाट आफ्नो िप
फकार्उनुभयो?" (रोमी ११:१

पान्तिरत)। झ

हे दार् परमेँवरले आफ्नो

ुँ

च ुिनएको जाितलाई नसमेटेको जःतो दे िखन्छ तर यो छोटो समयको िनिम्त

माऽ िथयो भनेर पावलले भनेको पाउँछ ।

रोमी ११:१६-२४मा पावलले हामीलाई के भनीरहेको छ? हेनह
र्ु ोस्:

"१६ यिद मुछेको पीठोको एक अंश ूथम-भेटीको
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पमा अपर्ण गिरएको छ

भने, समःत िढका पिवऽ हुन्छ। यिद जरा पिवऽ छ भने हाँगाह

हुन्छन्।

१७ तर यिद कुनै हाँगाह

पिन पिवऽ

ू को जराको रसकािटए र असल जैतन

ू भएर पिन ितनीह को
भण्डारमा सहभागी हुनलाई ितमी एक ज ली जैतन

ठाउँमा कलमी बाँिधयौ भने, १८ ती हाँगाह का सामु घमण्ड नगर। यिद
घमण्ड नै गनुर् हो भने, यो याद राख, िक जरालाई थाम्ने ितमी होइनौ, तर जराले

पो ितमीलाई थाम्छ। १९ ितमी भन्नेछौ, “म कलमी बाँिधन सकूँ भनेर नै
हाँगाह

हाँगाह

कािटएका िथए।” २० ठीकै हो, ितनीह को अिवँवासले गदार् नै

् ितमीह चािहँ ितॆो िवँवासले माऽ खड़ा छौ। घमण्ड
कािटएका हुन।

नगर, तर ौ ापूणर् भय राख। २१ िकनभने यिद परमेँवरले ःवाभािवक

हाँगाह लाई बाँकी राख्नुभएन भनेता ितमीलाई पिन बाँकी राख्नुहन
े ै न। २२
ु छ

यसकारण परमेँवरको दया र कठोरतालाई ध्यानमा राख– पतन भएकाह मािथ
कड़ा व्यवहार, तर उहाँकै दयामुिन रिहर ौ भने ितमीलाई परमेँवरको दया

दे खाइनेछ, नऽता ितमी पिन कािटनेछौ। २३ ितनीह

पिन अिवँवासमा ढीट

भएर बसेनन् भनेता कलमी बाँिधनेछन्। िकनभने परमेँवरले ितनीह लाई फेिर

ू
पिन कलमी बाँध्न सक्नुहन्ु छ। २४ िकनभने यिद ितमी ूाकृितक ज ली जैतन
भएर पिन कािटयौ र ूकृितको िव

बाँिधयौ भनेता यी ूाकृितक हाँगाह
कलमी बाँिधएलान्।"

ू को बोटमा कलमी
एउटा असल जैतन

ू कै
आफ्नै िनज जैतन

खमा झन् कित बढ़ी

खसँग इॐायलमा भएको सानो

ु अथार्त ् ओिलभको
एउटा हिरयो जैतन

िवँवासी झुण्डलाई पावलले तुलना गरे को पाउँछ । केिह

भाँिचएका छन्। अथार्त ् केिह मािनसह
परमेँवरको ःवइच्छाले ती हाँगाह

खका हाँगाह

िवँवासबाट हटे का छन्। तर

भाँिचएका होइनन् िकनभने जरा र

ख

अझै पिन त्यिहँ छन् अथार्त ् ती आफ्ना जनह लाई परमेँवरले बिहंकार

गनुभ
र् एको छै न भनेर पावलले यस उदाहरणबाट िचऽण गरे को पाउँछ ।
तर त्यस

खमा िवँवासी गैर-यहू दीह

जीवनको पानी र रस त्यिह

कलमी ारा जोिडएको छ।

ख र जराबाट ितनीह ले पाइरहे काछन्। यस

तकर्ले यो बताउँछ, कितपय यहू दीह ले येशूको िवँवासमा रहने अवसर
गुमाउनु पन आवँयकता छै न।
तर ती यहू दीह

जसले येशूलाई अःवीकार गदार् ितनीह को के गित

भयो त्यही गित अयहू दी िवँवासीह लाई पिन हुनसक्छ। येशूलाई एक फेरा

िवँवास गरे पिछ वा बिप्तःमा िलएपिछ सदाको िनिम्त मुिक्त सुरिक्षत हुन्छ भ े

गलत िस ान्त बाइबलले िसकाउँदैन। जसरी परमेँवरले मुिक्तलाई िस मा
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मािनसह लाई

ूदान

गनुभ
र् एको

छ

त्यसरी

नै

मािनसह ले

आफ्नो

आत्मिनणर्यको आधारमा त्यसलाई अःवीकार पिन गनर् सक्छन्। हरे क पल्ट
हामी भूल गदार् वा पापमा पदार् हामी मुिक्तबाट पिन्छएका हुन्छ वा हामी िस

नभएकोले हामीले उ ार पाउँदैन भ े धारणा दे िख हामी होिसयार हुनपु दर्छ।
तर परमेँवरले एक फेरा अनुमह हामीलाई िदनुभयो भने त्यो अनुमहले

हामीलाई सदा छोप्छन्, त्यस अनुमहको छऽछायाँमा बःदा हामीले केही
गनुप
र् दन, हामीले आफैले केही िनणर्य गनर् सक्दै न र हामीले पाएको मुिक्तलाई

कसै ले पिन िछनाल्न सक्दै न भ े उल्टो तकर्बाट पिन सतकर् हुनपु दर्छ। अन्तमा
जसले परमेँवरको चाहना अनुसार िनरन्तर पमा जो चल्छ त्यसले माऽ मुिक्त
पाउँछ भ े कुरामा हामी िनिँचत हुनपु दर्छ (रोमी ११:२२

पान्तिरत)।

आफ्नो काममा वा भलाईमा िवँवःतभएर अ भन्दा असल वा

धमार्त्मा छु भ े भावनाले येशूभक्तह

आत्मगौरवले किहल्यै पिन फुल्नुहँद
ु ै न।

म िनयिमत पमा चचर् जान्छु , दशांस भेटी िदन्छु अ भन्दा असल र धमार्त्मा

छु , मैले बाइबलको वचन अक्षरस पालन गरे को छु , त्यसकारण म अ भन्दा
राॆो छु भ े मनिःथित हामीले बोक्नुह ु । हामीले पाउने मुिक्त हाॆो दु:ख वा

ूयासले पाउने होइन। यो परमेँवरको बरदान हो। उपहार हो। बुसको

सामु वा परमेँवरको पिवऽताको आदशर्मा हामी सबै समान छ । उहाँको
अगािड पु ष,

ी, दे शीिवदे शी बालबािलका सबै बराबर छन्, समान छन्।

परमेँवरले कसै लाई भेदभाव गनुह
र् ु । हामी सबै जना पापी छ र परमेँवरको

दया र पिवऽताको आवँयक छ। तर ती आवँयकता केवल उहाँको

अनुमहलेमाऽ हाॆो हुनसक्छ। हामीले घमण्ड गनुप
र् न कुनै कुरा पिन छै न।

यिद हामी घमण्ड गनर्चाहन्छ वा गौरब गनर् चाहन्छ भने केवल येशूमा माऽ
गनुप
र् छर् जो मािनसलाई पापबाट उ ार गनर् मािनसको

प िलएर यस सं सारमा

आउनुभयो। हामीले पाउनुपन दु:ख उहाँले भोग्नुभयो। हाॆो पापको िनिम्त

उहाँ मनुभ
र् यो। हामीले कःतो जीवन िबताउनुपछर् भनेर दे खाउन उहाँ हाॆो

ु यो। यिद हामी उहाँको आदशर्, िनदशन वा अगुवाईमा
आदशर् व्यिक्त हुनभ

िहँड्न राजी भय भने त्यस अनुसार चल्न हामीलाई शिक्त िदन उहाँले वाचा
बाँध्नुभएको छ। िनचोडमा भ े हो भने हामी पूणर्

पमा उहाँमािथ भर पनुर्

पदर्छ र उहाँमािथ भरोसा राख्नुपदर्छ। येशूिबना यस सं सारले िदने आशाभन्दा

अ

केही छै न।
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४॰ सबै इॐाएलीह ले मुिक्त पाउनेछन् स

पावलले रोमी ११:२५-२७मा के महान् घट्नाह

हुनछ
े न् भनेर

भिवंयवाणी गरे का छन्? हेनह
र्ु ोस्: "२५ भाइ हो, आफ्नै अिभमानमा ितमीह
बुि मान् हुन खोज्छौ िक भनेर ितमीह

यो रहःय बुझ भन्ने म चाहन्छु , िक

अन्यजाितह को सं ख्या पूणर् नभएसम्म इॐाएलीह को एक अंशमा कठोरता

आएको छ। २६ यसरी सारा इॐाएलको उ ार हुनछ
े , जःतो लेिखएको छ:

“उ ारक िसयोनबाट आउनुहन
े , उहाँले याकूबबाट अधमर् हटाउनुहन
े ।” २७
ु छ
ु छ
ँ मेरो करार यही हुनछ
“अिन ितनीह सग
े , जब म ितनीह का पाप हरण
गनछु ।”

रोमी ११:२५-२७मा

इसाईह ले सय

िवषयबःतुह
परमेँवरले

ःप

पावलले व्यक्त गरे का ती भनाइह लाई िलएर

वषर्सम्म छलफल र बादिववाद गिररहे काछन्। तर केही
छन्। यहाँ उल्लेख गिरएका केिह ःप

छन्। ूथमत:

यहू दीह ितर आफ्नो हात बढाइरहननुभएको कुरालाई

ख्याल

गनुप
र् छर्। यस अध्यायको सु मा पावलले उठाएको ूँनको जवाफ यहाँ हामी
पाउँछ :

“के

परमेँवरले

आफ्ना

जनह को

िखलाफमा

आफ्नो

िप

फकार्उनुभयो त?" यसमा पावलको जवाफ छ, “अहँ, कदापी छै न।" उनले

ुँ

यसरी वाख्या गदर्छन्: (१) अन्धकार वा कठोरता (मीक शब्दमा porosis-

पोरोिसक) केवल केिह अं शमा माऽ िथयो। र (२) यो केवल छोटो समयको
लािग माऽ िथयो, “जब अयहू दीह ले पूणत
र् ा पाउनेछन्।"

“जब अयहू दीह ले पाउने पूणत
र् ा" भनेको के हो त? यसको अथर् सारा

सं सारमा सुसमाचार सुनाउने येशूको आदे श पूरा भएको भनेर कितपयले तकर्

गदर्छन्। “ अयहू दीह को पूणत
र् ा" भनेको नै येशूको सुसमाचार सारा सं सारमा

ूचार गिरने काम पूरा हुन ु हो। येशूमा इॐायलीह ले दे खाएको िवँवास र
आःथा सारा सं सारमा फैिलन्छ। सारा सं सारमा सुसमाचार ूचार गिरएको

हुन्छ। येशूको आगमन निजक हुन्छ। यस बेला धेरै यहू दीह

आउन थाल्नेछन्।
अक

पाउनेछन्।"

वुझ्न

(रोमी

गार्हो

वाक्यचाही ँ

११:२६)।

सं सारको

“सारा

अन्तमा

येशूकहाँ

इॐायलीह ले
ूत्येक

उ ार

यहू दीह ले

परमेँवरको केही आदे श अनुसार मुिक्त पाउनेछन् भनेर हामीले सोच्नुहँद
ु ै न।

कुनै िवषेश समूह वा सारा मानव जातले ःव:त मुिक्त पाउनेछन् भनेर

बाइबलले िसकाउँदैन। “ितनीह मा कोहीले मुिक्त पाओस्" भ े पावलको

चाहना िथयो (रोमी ११:१४)। कुनै यहू दीले येशूलाई मसीह भनेर ःवीकार

१५१

गरे तर कसै ले इन्कार गरे । येशूलाई मसीह मा े वा नमा े आत्मिनणर्यको

अिधकार केवल यहू दी जातमा माऽ िसिमत नभएर सं सारको सबै जाितह लाई
पिन िदइएको छ।

रोमी ११मा िटप्पणी गद एलेन जी

ाइट भ ुहन्ु छ “जब सं सारमा

सुसमाचारको ूचार गन काम पूरा हुन्छ तब धेरै यहू दीह
येशूलाई

आधारमा

मुिक्तदाता

आपोःटल्स्, पृ॰ ३८१बाट

भनेर

पान्तिरत।

महण

गनछन्।"-द

िवँवासको

आक्टस्

अभ

“हाॆो सं सारमा ठू लो काम गनर् अझै बाँिक नै छन्। अयहू दीह

अथार्त ् यहू दीह ले म्लेच्छ ठानेकाह

ःवगर्को राज्यमा समावेश गिरनेछन् भनेर

उहाँले घोषणा गनुभ
र् एको छ। ती अयहू दीह माऽ होइन, यहू दीह ले पिन यो

अवसरमा सहभागी हुनेछन्। धेरै यहू दीह

छन् जो आफ्नो आःथालाई

पिरवतर्न गरे र येशूमा लाग्नेछन्। िदयोबाट िनःकेको अत्यन्त उज्यालो ब ी झ
उनीह बाट परमेँवरको मुिक्तको सुसमाचार फैिलनेछन्। यहू दीह

सवर्ऽ

्
छन्। वतर्मान सत्यको ज्योित ितनीह कहाँ पुरयाइनु
पदर्छ। ितनीह मध्ये धेरै

येशूको ज्योितमा आउनेछन्। ितनीह बाट नै शिक्तसािल तवरले परमेँवरको
व्यवःथा अटल छ भनेर ूचार गिरनेछ।"-एलेन जी
५७८बाट

पान्तिरत।

इसाईह ले

पाएको

िशक्षादीक्षामा

यहू दीको

ाइट, इभान्जिलजम्, पृ॰
िशक्षादीक्षाका

जराह

कसरी गािडएकाछन्, यसबारे सोच्नुहोस्। ध्यानपूवक
र् यहू दी धमर्को अध्ययन गदार्

इसाई िशक्षादीक्षालाई राॆरी बुझ्न तपाईँलाई कसरी सघाउँछन्?
५॰ पापीह को िनिम्त मुिक्त

आफ्नो जाितका मािनसह ूित कःतो ःनेह रहे छ भनेर पावलले रोमी

११:२८-३६

ःप

पमा

वणर्न

गरे को

पाउँद्छ ।

कितपय

आफ्नै

मािनसह ले पावल र सुसमाचारको िखलाफमा कडा िवरोध गदार् उसको मन

कित रोयो होला? य िप ती सबैको बीचमा, धेरै यहू दीह ले येशूलाई मसीह

हुन ् भनेर ःवीकानछन् भ े कुरामा उनी िवँवःत िथए।

यहू दी जाितह को िनिम्त माऽ होइन सं सारका सारा मािनसह लाई

परमेँवरको ूेम कःतो िथयो भनेर रोमी ११:२८-३६मा पावलले उल्लेख
ू र् र रहःयमय शिक्तलाई पावलले
गदर्छन्? परमेँवरको अनुमहको आँचयर्पण

कसरी दे खाएको हामी पाउँछ ? हेनह
र्ु ोस्: "२८ सुसमाचारको िहसाबले त

ितनीह

ितमीह का खाितर परमेँवरका शऽुह

१५२

हुन,् तर च ुनाउको िहसाबले

चािहँ पूवज
र् ह का खाितर ितनीह

् २९ िकनभने परमेँवरका
हुन।

िूयह

वरदान र बोलावट अटल छन्। ३० िकनिक जसरी ितमीह
परमेँवरको आ ापालन नगनह

पिन एक पल्ट

िथयौ, तर अब ितनीह को अना ाकािरताले

गदार् ितमीह ले कृपा पाएका छौ। ३१ ितमीह लाई कृपा दे खाइएकोले गदार्
ितनीह ले पिन कृपा ूाप्त ग न् भनी ितनीह

अिहले अना ाकारी भएका छन्।

३२ िकनभने परमेँवरको कृपा सबै मािनसह मािथ होस् भनेर उहाँले सबैलाई
अना ाकािरतामा नै सुम्पनुभएको छ।

ान कित गिहरो! उहाँका इन्साफह

नसिकने!

३३ आहा! परमेँवरको वैभव र बुि

र

कित अगम र उहाँका मागर् बुझ्न

३४ “िकनभने ूभ ुको मनलाई कसले जानेको छ? अथवा उहाँको

सल्लाहकार को भएको छ?” ३५ “अथवा, कसले उहाँलाई कुनै उपहार िदएको

छ र परमेँवरले उसलाई िफतार् िदनुपरोस्?” ३६ िकनिक सबै थोक उहाँबाट,
् उहाँलाई नै सदासवर्दा मिहमा होस्। आमेन।"
उहाँ ारा र उहाँकै िनिम्त हुन।

हुनत: यी पदह ले यहू दी र अयहू दीह को बीचमा िभ तालाई ःप

पमा दे खाएको हामी पाउँछ । तर एउटा कुराचाही ःप

छ: परमेँवरको

कृपा, ूेम र अनुमह सारा पापीह को िनिम्त खन्याइएका छन्। अ
मािनसह

वा सारा रा ह लाई ूयोग गरे र मािनसह लाई मुिक्त िदने

परमेँवरको योजना सं सारको उत्पि

ु न्दा अिघ नै िथयो।
हुनभ

रोमी ११:३१ ूाथर्ना र ध्यानपूवक
र्
पढ्नुहोस्। यहू दीह लाई माऽ

होइन जसलाई हामीले भेट्दछ

ितनीह लाई पिन मुिक्तको सन्दे श सुनाउन

हामीलाई खटाउनुभएको छ र त्यस अनुसार चलेर हाॆो जीवनशैली ारा

परमेँवरको िनिम्त साक्षी बोक्नुपछर् भनेर त्यस पदले कसरी बताउँछ? हेनह
र्ु ोस्:
" ितमीह लाई कृपा दे खाइएकोले गदार् ितनीह ले पिन कृपा ूाप्त ग न् भनी
ितनीह

अिहले अना ाकारी भएका छन्।"

यिद िवँव इितहासमा हे न हो भने इसाई चचर्ले यहू दीह लाई

सद्व्यवहार गरे को भए, उनीह मध्ये धेरैले येशूलाई मसीह भनेर ःवीकार गदर्थे

होलान्। सु मा धेरै इसाईह

येशूको मौिलक िशक्षादीक्षाबाट फकर गएका

िथए। धेरै ःथानीय धमर्का सं ःकार र धारणाह लाई इसाई धमर्ग ु ह ले
समावेश

गनर्

थालेका

िथए।

त्यिह

बममा

सूयल
र् ाई

पूजा

गन

िदन

आइतबारलाई मानेर परमेँवरले अर्हाउनुभएको हप्ताको सात िदन साबथलाई
नमा

पिन इसाई धमर्ग ु ह कै अमसरतामा भएको िथयो। ती कारणह ले

गदार् नै येशूतफर् आकषर्क हुन यहू दीह लाई गार्हो भएको िथयो।
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येशूमा यहू दीह लाई खन्याइएको परमेँवरको कृपा सारा इसाईह ले

थाहा पाउन अत्यन्त ज री छ। ती इसाईह ले पिन अ लाई कृपा दे खाउन

आवँयक छ। यिद हामी इसाई भन्छ तर अ लाई कृपा दे खाउन सक्दै न

भनेर इसाईको नाउँमा हामीले आफूले आफैलाई धोका िदइरहे का हुन्छ

(हे नह
र्ु ोस्: म ी १८:२३-३५ "१८ “साँच्चै, म ितमीह लाई भन्दछु , ितमीह ले

पृथ्वीमा जे बाँध्छौ, त्यो ःवगर्मा बाँिधनेछ। अिन ितमीह ले पृथ्वीमा जे
फुकाउँछौ त्यो ःवगर्मा फुकाइनेछ।

१९ “फेिर म ितमीह लाई भन्दछु ,

पृथ्वीमा ितमीह मध्ये दुई जना कुनै कुरामा सहमत भई केही माग्यौ भने, त्यो

ःवगर्का मेरा िपता ारा ितमीह का िनिम्त हुनेछ, २० िकनिक जहाँ दुई िक
तीन जना मेरो नाउँमा भेला हुन्छन्, त्यहाँ म ितनीह का माझमा हुनेछु।” २१

तब उहाँकहाँ आएर पऽुसले भने, “ूभ,ु मेरो भाइले कित पल्ट मेरो ि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 पल्ट।

२३ “यसै कारण ःवगर्को राज्य एउटा राजासँग तुलना गनर् सिकन्छ, जसले

्
आफ्ना नोकरह सँग िहसाब िलने इचछा
गरे । २४ जब ितनले िहसाब ि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 “तब

ँ ा टे की ितनका पाउमा परे र भन्न लाग्यो, ‘मािलक, ममािथ
त्यस नोकरले घुड़
धै य 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 धै य 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 दुंट नोकर, तले मसँग िबन्ती गिरस्, र मैले तँलाई तेरो ऋण
ँ ३३ मैले तँमािथ दया गरे झ तले पिन तेरो स ी-नोकरमािथ
माफी गिरिदए।

१५४

दया गनुप
र् निथएन?’ ३४ तब त्यसका मािलकले बु

भएर त्यसलाई सबै ऋण

नित ञ्जेल दण्ड िदनेह का हातमा सुिम्पिदए। ३५ “ितमीह ले आफ्नो

भाइलाई आफ्नो

ु न
दयदे िख क्षमा गरे नौ भने, ःवगर्मा हुनह
ु े मेरा िपताले पिन

ितमीह सँग त्यसै गनुह
र् न
ु ेछ।” )।

तपाईँको जीवनमा त्यःता कोिह व्यिक्त छन् जो कृपापाऽ छन् तर

कोिह व्यिक्त यःता छन् जो कृपाको अयोग्य छन्? जितसुकै किठन भए पिन
त्यसलाई तपाईँले िकन कृपा दे खाउन नखोज्ने? येशूले हाॆो िनिम्त यही

गनुभ
र् एको होइन र?
उपसं हार:

थप जानकारीको िनिम्त एलेन जी

ाइट ारा िलिखत यी साममीह

सानिहिसन",

“ृम

पढ्नुहोस्:

द आक्टस् अभ आपोःटल्समा उल्लेिखत पृ॰ ७७-७९को “िबफोर द
पृ॰

११२-११४को

पसर्क्युटर

टु

िडसाइपलस्,"

पृ॰

४७४,४७५को “िरटन ृम रोम," इभान्जिलजममा उल्लेिखत पृ॰ ५७३-

५७७को “िरिच

क्याथोिलकस्," र सेलेक्टे ड मेसेजज्, बुक १मा उल्लेिखत पृ॰

१५५,१५६को “ ाट टु िूच एण्ड
“परमेँवरको

िनिम्त

सारा

ाट नट टु िूच"।
सं सारमा

ज्योित

हुने

अवसर पाएका

इॐायली राज्य वा यहू दी जात असफल भए। य िप, थोरै भएपिन परमेँवरको

िनिम्त िन ावान र आःथावान भएका यहू दीह ले मुिक्तको साझेदार हुने अबसर
पाउनेछन्। येशूको ूथम् आगमनमा यःता केिह िवँवासी पु ष र मिहलाह

िथए जसले बिप्तःमा िदने यूह ाको सुसमाचारलाई सहषर्साथ महण गरे का

िथए। अिन, मसीहको आगमनको बारे मा िलिखत भिवंयवाणीह
ितनीह

डोर्याइएका िथए। जब इसाई चचर् सु

अध्ययन गनर्

भए तब केिह िन ावान

यहू दीह ले नासरथको येशूलाई मसीह भनेर ःवीकारे का िथए। ितनीह

ूथम् आगमनको

ूितक्षामा

आपोःटल्स, पृ॰ ३७६-७७बाट
धमर्शा

िथए।"-एलेन
पान्तिरत।

जी

ाइट,

द आक्टस् अभ

“टासर्सका सावल (पावल) जःतै केिह यःता यहू दीह
बाइबलका धुरन्धर िव ाथीर्ह

व्यवःथाको

अपिरवतर्नीय

ःवभावको

येशूको

छन् जो पिवऽ

छन्। अिन ितनीह ले परमेँवरको

बारे मा

ूभावकारी

पमा

ूचार

गनछन्।॰॰॰॰जसरी येशूका भक्तह ले ती पाखा लगाइएका र वेवाःता गिरएका

यहू दीह को बीचमा िवँवाससाथ पिरौम गदर्छन् तब ितनीह लाई येशूले िदने

१५५

ाइट, द आक्टस् अभ आपोःटल्स, पृ॰

मुिक्त ूकट गिरनेछ।"- एलेन जी
३८१बाट

पान्तिरत।

“सुसमाचार ूचारगन अिन्तम समयमा वेवाःता गिरएका जनह को

िनिम्त िवषेश काम गिरनुपनछ। ससारमा छिरएर रहे का यहू दीह ूित िवशेष

चासो दे खाइउन् भनी परमेँवरले आफ्ना सुसमाचार सुनाउने जनह सँग अपेक्षा
गनुह
र् न्ु छ। यहोवाको अनन्त लआय पूरा गनर् पुरानो करारसँग नयाँ करारका

पदह

िमलाएर ितनीह लाई िसकाउनुपदर्छ। धेरै यहू दीह को िनिम्त त्यो

सन्दे श नयाँ सृि

सु भएको जःतो ठा ेछन्। ितनीह को आत्माले पुन त्थान

भएको महसुस गनछन्। जब पुरानो करारको इितहासलाई नयाँ करारले

व्याख्या गरे को ितनीह ले थाहा पाउनेछन् तब ितनीह को सुितरहे को आित्मक
िदमाग जाग्नेछन् र ितनीह ले येशू भी

सं सारको मुिक्तदाता हुन ् भनेर

िच ेछन्। धेरैले येशूलाई िवँवास गरे र उहाँ ितनीह का मुिक्तदाता हुन ् भनेर

उहाँलाई महण गनछन्।"- एलेन जी
३८१बाट

पान्तिरत।

ाइट, द आक्टस् अभ आपोःटल्स, पृ॰

िचन्तनमनन:-

१॰ जब अिन्तम िदनह मा परमेँवरको व्यवःथा िवशेष गरे र साबथको
बारे मा मािनसह ले िवशेष ध्यान िदनेछन् त्यसबेला एडभेिन्टःटह
जःतै धेरै यहू दीह

दश आ ाह को बारे मा गिम्भर हुनेछन् र

सं सारको सामु साबथ र अ

केही िवषयह लाई ःप

पानर् सहयोग

गनछन्। साबथ पालन गन मािमलामा यहू दीह भन्दा सेभेन्थ-डे

२॰

एडभेिन्टःटह को िनिम्त नौलो िवषय हो भनेर बुझ्नुपछर्।
यहू दीह कहाँ

एडभेिन्टःटह

पुग्न

अ

सबै

इसाई

समूहह भन्दा

सेभेन्थ-डे

अमपिङ्क्तमा िकन रहनुपदर्छ र त्यस मािमलामा

सेभेन्थ-डे एडभेिन्टःटह

समाजमा कोही यहू दीह

िकन सफल हुनसक्छन्? यिद तपाईँको

छन् भने ितनीह कहाँ पुग्न तपाईँ र

तपाईँको चचर्ले कःतो ूयास गिररहे को छ र गनर्सक्छ?

३॰ बाइबलको समयमा यहू दीह ले धेरै भ ुल गरे का िथए। ितनीह बाट
हामी

के

िसक्नसक्छ ?

आज

ितनीह ले

गरे का

नदोहोर्याऔ ँ भनेर हामीले के सतकर्ता अपनाउनुपदर्छ?

१५६

भूलह लाई

कथा ११
तीन ूाथर्नाह
नािदयेझडा राया, ५४(माल्दोभा)
मेरो ौीमान र म सेभेन्थ-डे एडभेिन्टःट चचर्को निजक रहन्थ्य ।

ूायजसो मािनसह

बाटोमा िहँिडरहको मैले दे ख्थ। ितनीह मा कितपयले

आफ्नो छातीमा बाइबल च्यापेर िहँड्दथे। बाइबलमा के लेिखएकोछ सो थाहा
नभएको हुँदा मेरो जीवनमा केही न केही कमी भएको महसुस गनर् थालेकी

ँ त्यो समय सोिभयत युिनयन ढल्न लागेको िथयो र माल्दोभामा बाइबल
िथए।

हतपत पाइन्दै नथ्यो र हामीसँग पिन बाइबल िथएन।

बाइबलमा लेिखएको कुरा िसक्न कसै लाई नभिनकन गुपच ुपमा एक

एडभेिन्टःट पिरवारलाई भेट्न गए ँ र ितनीह ले बाइबलबाट पढे को मैले सुन।

मेरो शहरका मािनसह
सु

एडभेिन्टःटह लाई िगल्ला गनभएकोले म बाइबल

जाँदैछु भनेर कसै लाई भनेको िथइँन।

अथ डोक्सभन्दा िभ ै बाइबल

केही समयपिछ एडभेिन्टःट पिरवारसँग बाइबल माग र ितनीह ले

मलाई एउटा बाइबल िदए। ूत्येक पानामा साबथको बारे मा लेिखएको जःतो
मैले दे खेकोले मैले भन यो हामीले चलाउने बाइबल होइन। अथ डक्स मा े

मेरा िछमेकीह ले आइतबार मान्थे र यस बाइबलमा शिनबारको िदन साबथ
भनेर लेिखएको हुँदा कुनचाही ँ िदन ठीक हो भनेर मैले ठम्याउन उत्सुकता
जनाए।

मैले आमालाई सोध कुनचाही ँ िदन साबथ हो तर निजकको सहरमा

रहे को अथ डक्स पादरीकहाँ (इसाई सम्ूदाय) जाऊ भ ुभयो। उनी असल
पादरी हुन ् र उनले मेरो ूँनको जवाफ िदनेछन् भनेर उहाँले मलाई भ ुभयो।
ँ छलफल
पादरीसग

मैले उक्त पादरीलाई भेट र अनुरोध गर, "म बाइबल िक

आएको

हुँ। मसँग एडभेिन्टःट बाइबल छ र तपाईँमा भएको अथ डक्स बाइबल र त्यो
बाइबल तुलना गरे र पढ्न चाहन्छु ।" पादरीले कसै लाई बाइबल ल्याउन
अर्हाए। जब हामी पिखर्रहे का िथय तब मैले पादरीसँग सोध, "कुनचाही ँ िदन

१

आराधना गन िदन हो भनेर बाइबलले के भन्छ?" उनले भने, "ितमीले बाइबल

िक

आएका हौ। ितमी आफै पढे र हे र।"

"होइन, मलाई भ ुहोस् न। म तपाईँबाटै सु

चाहन्छु ।" मैले

उनीसँग िबिन्त गर। तर उनले सरल तिरकाले जवाफ िदन अःवीकार गरे ।
आिखरमा एक जनाले बाइबल ल्यायो। मैले त्यस पादरीलाई ३०

बल

ँ त्यसबेला त्यो पैसा धेरै िथयो। जब म अथ डक्स चचर्बाट बािहर
पैसा िदए।

िनःक तब मलाई केही डर लाग्यो। त्यितका पैसा ितरे र बाइबल िकन्दा मेरो
ौीमानले मलाई के गलार्न ् भनेर डराउन थाल।

ँ बाटोमा मैले मेरो
म घरमा तुरन्त गइँन तर आमाको घरमा गए।

दाजुलाई भे ाए ँ र उनलाई सबै कुरा
बाइबलह

ँ बाटै मा हामीले दुवै खालका
बताए।

तुलना गर्य । दुवै बाइबलमा भएका पदह

एकै खालका िथए।

"ओहो, मसँग बाइबल छन्दा छन्दै त्यितका पैसा ितरे र अक बाइबल मैले

िकन िकन भनेर मैले आफूलाई िधकानर् थाल। मेरो ौीमानले यो कुरा थाहा
नपाओस् भनेर मैले ूाथर्ना गर।

केही समयपिछ मेरो दाइले बाइबल िक

उहाँले ३०

चाहे को बताउनुभयो र

बल मलाई िदएर बाइबल िलनुभयो। परमेँवरले मेरो ूाथर्ना

त्यित िछ ो सु ुहोला जःतो मलाई लागेको िथएन।
आनकानी गन ौीमान

मैले एडभेिन्टःटितर चासो दे खाएको मेरो ौीमानले मनपराउनुभएन।

हामी कुनै पिन चचर्मा जाँदैनथ्य । कुनै पिन चचर्मा अिहले गएको उहाँले
चाहनुभएको िथएन। मैले ूाथर्ना गनर् थाल।

तर म एडभेिन्टःट चचर्मा जान थाल र केही समयपिछ बिप्तःमा

ँ त्यसबेला मेरो ौीमानको छाती र िप
िलए।

ुँमा नराॆो फोका फोका उठ्न

थालेको िथयो। हे दार् यो अत्यन्त डरलाग्दो िथयो। जब जब मैले त्यो घाऊ

ँ ु उनको िप
धोए ँ तब तब मैले ूाथर्ना गनर् थाल। मेरो आस

ुँमा झारे र ूाथर्ना

गनर् थालेको मलाई याद आउँछ, "यो मेरो ौीमान हो। म उहाँलाई माया
गछु र्। उनको रोग िनको पािरिदनुहोस्।"

केही समयपिछ जब एक िदन उनको फोको सफा गनर् मैले उहाँको

लुगा खोलेको िथए ँ र मैले िचच्च्याएर कराए,ँ "तपाईँको फोको के भयो?"

२

मेरो ौीमानले जवाफ िदए, "मलाई थाहा छै न!" फोको िनको भइसकेको

िथयो। त्यसपिछ, म चचर् जान थालेकोले मेरो ौीमान मसँग िरसाएको र सो को

बारे मा उनले सोच्न थाले। एक रात उनले येशू दोॐो पल्ट आउनुभएको
र् यो। तुरन्तै उठे र
सपना दे ख्नुभयो। पृथ्वी हिल्लएको उहाँले अनुभव गनुभ

मलाई भ ुभयो, "के बिप्तःमा िलने मेरो समय अझै छ?"

मेरो दोॐो ूाथर्ना परमेँवरले सु ुभयो। मैले बिप्तःमा िलएको दश

वषर्पिछ मेरो ौीमानले बिप्तःमा िलनुभयो।

मेरो

मेरो पुरानो साथी

ःकुलमा पढ्ने मेरो प्यारो पुरानो साथीको िनिम्त मैले ूाथर्ना

ँ उनलाई नदे खेको २० वषर् भइसकेको िथयो। उनले पिन
गनर् थालेको िथए।

ँ
एक िदन चचर्को मुख्य
येशूमा मुिक्त पाउन् भनेर मैले ूाथर्ना गद िथए।
कायार्लयमा कुनै िबशेष उत्सबको िनिम्त हामी मोल्दोभाको राजधानीमा गय ।

त्यसबेल मेरो पुरानो साथी मकहाँ आइन्। अचम्म मानेर मैले सोध, "यी सबै

एडभेिन्टःटह को बीचमा ितमी के गिररहे को?" उनले जवाफ िदइन्, "म पिन

एडभेिन्टःट हुँ।" "कसरी?" मैले सोध।

उनले जवाफ िदइन्, "२० वषर् अिघ तपाईँले मलाई भ ुभएको िथयो

िक एडभेिन्टःट चचर् ठीक चचर् हो।" "यो त हुनै सक्दै न। त्यसबेला

एडभेिन्टःटको बारे मा मलाई थाहा िथएन" मैले भन। मैले नै एडभेिन्टःट

चचर्को बारे मा पिरचय गराए ँ भनेर उनले िजिकर गिरन्।

त्यसबेला सायद मैले िबिँचयनह को बारे मा उनलाई भनेको िथए ँ

होला। तर परमेँवरले नै हःतक्षेप गरे र उनले िबिँचयनको स ा एडभेिन्टःट

सुिनन् होला। त्यो माऽ हुन सक्छ। मैले उनको िनिम्त ूाथर्ना गरे को २०

वषर् अिघ नै उनको मुिक्तको ूाथर्ना परमेँवरले सु ुभएको िथयो।यो ूाथर्नाको
शिक्त हो।
(माल्दोभाको बारे मा जानकारी: माल्दोभा युरोपको सबभन्दा गिरब दे शह मा
एक हो। यहाँको पेशा िकसानी हो। उनीह

रोमािनयन भाषा बोल्छन्। यो

इटाली, ृेन्च, ःपािनश र पोटुर्िगज भाषासँग जोिडएको छ। यस दे शको

राजधानी िबिशनाउ हो। त्यहाँ किरब
भ े कु ी राि या खेल हो।)

५ लाख मािनसह

३

बःदछन्। िशयन्टा

