
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

यस अध्यायका मूल पदह : एळा ४:१-५, २ कोरन्थी ६:१४, एळा ५:१-५, 
हग्गै १, एळा ४:६-२४, नेहिमया ४ र नेहिमया ६:१-१३। 

यस अध्यायको मूल सार पद: "तर यहूदी धमर्-गु ह मािथ परमेँ वरको िनगाह 
भएकोले दारा राजाकहाँ खबर पगेुर त् यसको जवाफमा राजकीय-पऽ नपाउञ् जेल 
काम गिररहनबाट ितनीह लाई कसैले रोक् न सकेन।" (एळा ५:५)। 

     िबषयबःतलुाई राॆोसँग सजाएर एळा ३-६मा लेिखएकोछ। िविभ  
ऐितहािसक कालमा िबरोधीह को सामना र मिन्दरको पनुिनमार्णलाई समेटेर यी 
अध्यायह  लेिखएका हनु।् यिद ती िवषयबःतहु लाई हामीले बझेुर पढ्न 
सक्य  भने एळाको सन्देश के िथयो सो हामी ःप पमा बझु्न सक्छ । 

   एळाको नाउँ ूथम पटक एळा ७:१मा उल्लेख गिरएको छ। जब 
उनी ई.पू. ४५७मा य शलेममा आइपगेु तब त्यहाँको वातावरणमा पिरवतर्न 
आएको िथयो। य शलेम सहरको पखार्लह  पनुिनमार्ण गनर् सु  भएको 
िथयो। राजा आतर्साःतले नेहिमयालाई ई.पू. ४४४मा य शलेममा पठाइएपिछ 
पनुिनमार्ण हनु बाँकी पखार्लको पनुःिनमार्ण सु  भएको िथयो। उक्त िनमार्ण 
कायर्मा नेहिमया र उनका सहयोगीह ले धेरै िबरोधको सामना गनुर्परेको 
िथयो। तैपिन ५२ िदनिभऽ पखार्लह को िनमार्ण पूणर् पमा सम्प  भएको 
िथयो (एळा ६:१५)। 

    परमेँ वरको काममा कितको बाधा आउँदो रहेछ भ े िवषयबःत ु
समेटेर एळा र नेहिमयाका पःुतकह  लेिखएका हनु।् जब य शलेम र 
मिन्दरको पनुिनमार्ण भएको िथयो तब िवरोधीह ले िनमार्णकतार्ह लाई 
सताएका िथए। आजको संसारमा पिन जहाँ जहाँ परमेँ वरको काम गिरन्छ 
त्यहाँ त्यहाँ काममा बाधा आउँदा अनौठो मा ु हुँदैन। ससुमाचार िछटो 
नफैिलयोस ्भ े चाहना शैतानको हो। िकनभने यो संसारको शासक शैतान हो 
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र येशूको ससुमाचार ूचार गनुर् भनेको उसको राज्यलाई धम्क्याउन ु हो। 
यहूदीह ले िबरोधीह को सामना कसरी गरे भनेर एळा र नेहिमयाको पःुतकमा 
हामी हेनछ । 
 
१. िबरोध सु  हनु्छ  

     जब य शलेमको मिन्दरको पनुिनमार्ण सु  हनु्छ तब िनवार्सनबाट 
आएका बाँकी इॐाएलीह  सबै िमलेर काममा एकजटु भएर काम गरेका िथए। 
त्यसबेला अ  अयहूदी मािनसह  ितनीह लाई सघाउँछौ भनेर अिघ सरेका 
िथए। तर ती इॐाएलीह ले ितनीह को म तलाई अःवीकार गरे। िकन होला? 
हेन ुर्होस ् एळा ४:१-५ "१ कैदबाट फकर आएकाह ले परमूभ ु इॐाएलका 
परमेँ वरको मिन् दर बनाउँदैछन ् भन् ने कुरा जब यहूदा र बेन् यामीनका शऽहु ले 
सनेु, २ उनीह  य बाबेल, येशूअ, र पिरवारका मखु् य मािनसह कहाँ आएर यसो 
भने, “हामीलाई पिन तपाईंसगँ भवन िनमार्ण गनर् िदनहुोस ्, िकनभने हामी पिन 
तपाईंह झ तपाईंह का परमेँ वरको खोजी गदर्छ , र हामीलाई यहाँ ल् याउने 
अँ शूरका राजा एसरहदोनको पालोदेिख नै हामी उहाँलाई नै बिलदान 
चढ़ाउँदैआएका छ।”  ३ तर य बाबेल, येशूअ, र इॐाएलका बाँकी रहेका 
पिरवारका मिुखयाह ले उनीह लाई यसो भने, “यो भवन, जो हामी हाॆा 
परमेँ वरको िनिम् त िनमार्ण गिररहेका छ , त् यसमा ितमीह को केही सम् बन् ध 
छैन। फारसका महाराजा कोरेसले हामीलाई आ ा गनुर्भएझ हाॆा परमूभ ु
इॐाएलका परमेँ वरको िनिम् त यो भवन हामी माऽ िनमार्ण गनछ ।”  ४ तब 
त् यस देशका मािनसह ले यहूदीह को मन िनराश गराउन र त् यो भवन िनमार्ण 
गन काम िबथोल् न ऽास हाल् ने काम सु  गरे। ५ ितनीह को अिभूायलाई नाश 
गनर् उनीह ले ितनीह को िव मा काम गनर् सल् लाहकारह लाई भाड़ामा 
िलए। फारसका राजा कोरेसको शासनकालभिर र दाराको शासनकालसम् म 
यः तो काम चली नै र ो।" 

    बािहर हेदार् ती शऽहु को अनरुोध अत्यन्तै दयाल ुर िछमेकीले गन 
कतर्व्य जःतै देिखएको िथयो, त्यसकारण ितनीह को त्यो अनरुोध इॐाएलका 
मूिखयाह ले िकन ठाडै अःवीकार गरे? त्यसको जवाफ यिह पदमा पाइन्छ। 
शऽहु  वा िवरोधीह ले सहायता गनर् आए। शऽ ुवा िवरोधीह  भ े शब्दले 
नै इॐाएलीह को ूितिबयाको ूवाभकारी सन्देश िददछ। 

   "शऽ ुवा िवरोधीह " भनेर ती मािनसह लाई िकन भिनयो त? ती 
मािनसह ले सामिरया र िछमेकी क्षेऽका मािनसह लाई ल्याएका िथए भनेर २ 
राजा १७:२४-४१मा उल्लेख गिरएको छ। उ र इॐाएलको राज्यका 
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मािनसह लाई देशबाट यु बन्दी बनाएर लिगएपिछ त्यो देश किरब किरब 
खाली भएको िथयो। असेिरयाका राजाले त्यहाँ इॐाएलका परमेँ वरको 
आराधना गनर् िसकाउन पजुारीह  पठाएका िथए। तर ितनीह  कनान देशमा 
रहेका देवीदेिवताह को मूितर्लाई मा े धमर्लाई पिन परमेँ वरको आराधना गन 
संःकारमा घसुाए। त्यसकारण ती शऽहु ले परमेँ वरको मिन्दरमा ूदिुषत धमर् 
निभत्र्याइऊन ् भनेर िनवार्सनबाट फकर आउने इॐाएलीह ले ितनीह को 
अनरुोधलाई अःवीकार गरेका िथए। त्यसकारण, "तपाईँह को म त चािहँदैन, 
''धन्यवाद" भनेर ितनीह लाई फकार्एर नै ती इॐाएली मूिखयाह ले बिु मानी 
काम गरेका िथए। 

   इॐाएलमा परमेँ वर र अन्य धमर् िमसाएर िकन पूजा आजा गिरयो 
भ े कुरा हामीले थाहा पाउनपुछर्। ितनीह का पूखार्ह ले नै िनरन्तर पमा 
आफ्ना िछमेक विरपिर रहेका मूितर्पजुा गन धमर्ह सँग सम्झौता गरेका िथए। 
त्यसले गदार् परमेँ वरको मिन्दर ध्वःत ब  पगेुको िथयो र ती इॐाएलीह  
िनवार्सनमा जानपुरेको िथयो। त्यसकारण परमेँ वरको मिन्दर बनाउन सहयोग 
गन िनहुँमा ितनीह  र ितनका धमर्सँग सम्झौता गनुर्पन कुरा ती इॐाएली 
मूिखयाह ले थाहा पाएका िथए जनु ितनीह  गदर् चाहन्दैनथे। 

    इॐाएलका ती मूिखयाह ले शऽहु को देखावटी सहायतालाई 
अःवीकार गनुर् नै िठक िथयो भनेर एळा ४:४,५ले कसरी खलुाउँदछ? हेन ुर्होस,् 
"४ तब त् यस देशका मािनसह ले यहूदीह को मन िनराश गराउन र त् यो भवन 
िनमार्ण गन काम िबथोल् न ऽास हाल् ने काम सु  गरे। ५ ितनीह को 
अिभूायलाई नाश गनर् उनीह ले ितनीह को िव मा काम गनर् 
सल् लाहकारह लाई भाड़ामा िलए। फारसका राजा कोरेसको शासनकालभिर र 
दाराको शासनकालसम् म यः तो काम चली नै र ो।" 

    यिद ती इॐाएली मूिखयाह ले शऽहु को सहायता िठक िथयो भनेर 
सिजलैसँग ःवीकार गनर् िकन सक्थे? यस मािमलामा २ कोरन्थी ६:१४-१८ले 
के भन्दछ? हेन ुर्होस,् "१४ अिवँ वासीह सगँ एउटै जवुामा ननािरओ। िकनिक 
धमर् र अधमर्को के साझेदारी हनु् छ? अथवा अधँ् यारोसगँ उज् यालोको के 
सहभािगता? १५ भीं टको बेिलआलसँग के सरोकार? वा िवँ वास गनको िवँ वास 
नगनिसत के समानता? १६ मूितर्ह सँग परमेँ वरको मिन् दरको के सम् झौता? 

िकनभने हामी जीिवत परमेँ वरका मिन् दर ह , जसरी परमेँ वरले भन् नभुएको छ, 

“म ितनीह मा वास गनछु, र ितनीह का बीचमा िहँ  डलु गनछु, र म 
ितनीह का परमेँ वर हनेुछु, अिन ितनीह  मेरा ूजा हनेुछन ्” १७ “यसकारण 
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ितनीह का बीचबाट िनः केर आओ, र ितनीह बाट ितमीह  अलग होओ, 

परमूभ ु भन् नहुनु् छ। अशु  कुरा केही नछोओ,  र म ितमीह लाई महण 
गनछु। १८ म ितमीह का िपता हनेुछु, र ितमीह  मेरा छोरा-छोरीह  हनेुछौ,  
सवर्शिक्तमान ् परमूभ ुभन् नहुनु् छ।”   
 
२. अगमवक्ताह  साहस िदन्छन ् 

     एळा र अ  यहूदीह ले मिन्दरको पनु:िनमार्ण गन काम सु  गदार् 
िछमेकी रा का मािनसह ले घोर िबरोध गरेका िथए जसले गदार् ितनीह  
भयभीत भएका िथए र िनमार्णको कामलाई िनरन्तरता िदन ितनीह ले 
अःवीकार गरेका िथए। त्यो दभुार्ग्यपूणर् िववरण एळा ४देिख ६ अध्यायमा 
उल्लेख गिरएको छ। 

     पिहले भिनए जःतै एळा ४:६-६:२२ बमव मा लेिखएको िथएन। 
त्यसकारण अध्याय ४ितर हामीले ध्यान िदनभुन्दा पिहले ५ अध्यायितर ध्यान 
िदनेछ । 

    परमेँ वरले यहूदीह लाई हग्गै र जकिरया अगमवक्ताह  िकन 
पठाउनभुयो? ितनीह ले भिवंयवाणी बोल्दा त्यसको नितजा के भयो? हेन ुर्होस,् 
एळा ५:१-५ "१ हाग ् गै अगमवक्ता र इ ोको वंशका जकिरया अगमवक्ताले 
यहूदा र य शलेममा भएका यहूदीह लाई ितनीह मािथ ूभतु् व गनुर्हनेु 
इॐाएलका परमेँ वरको नाउँमा अगमवाणी बोले। २ तब शालितएलका छोरा 
य बाबेल र योसादाकका छोरा येशूअले य शलेममा परमेँ वरका भवनको 
पनुिनर्मार्ण गनर् थाले। र परमेँ वरका अगमवक्ताह ले पिन ितनीह का साथ 
िदएर ितनीह लाई सघाए। ३ यूृेिटस पािरको ूान् तका राज् यपाल त नै, श र-
बोज् नै र उनीह का सहयोगीह ले तु न् तै ितनीह कहा ँ आएर सोधे, “यस 
मिन् दरको पनुिनर्मार्ण र पनुः थार्पना गनर् ितमीह लाई कसले अिधकार िदयो?” ४ 
उनीह ले ितनीह सगँ त् यस िनमार्णको लािग काममा लाग् ने मािनसह का नाउँ 
पिन मागे। ५ तर यहूदी धमर्-गु ह मािथ परमेँ वरको िनगाह भएकोले दारा 
राजाकहाँ खबर पगेुर त् यसको जवाफमा राजकीय-पऽ नपाउञ् जेल काम 
गिररहनबाट ितनीह लाई कसैले रोक् न सकेन।" 

    डरले गदार् यहूदीह ले काम रोकेका िथए। आफ्नो योजना मतुािवक 
परमेँ वरले यहूदीह लाई सहर र मिन्दरको पनुिनमार्ण गनर् पठाउनभुएको 
िथयो। तर िवरोधीह को धम्कीपिछ ितनीह  आतिङ् कत भए र आफ्नो काम 
रोके। ितनीह लाई उत्साह िदन परमेँ वरले हःतके्षप गनुर्परेको िथयो। 
त्यसकारण उहाँले दईु जना अगमवक्ताह लाई य शलेमममा जान अ॑ाउनभुयो 
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तािक ितनीह ले यहूदीह लाई उत्साह िदऊन।् यिद परमेँ वर आफैले कुनै 
काम गनर् खटाउनहुनु्छ भने मानवीय धम्की र आतङ् कले त्यो काम रोिकदैन। 
यहूदीह  आफैले काम रोकेर िवरोधीह को धम्कीलाई हात बाँधेर सनेु तापिन 
परमेँ वरले ितनीह लाई त्यसै छोड्नभुएन। य शलेम मिन्दरको पनुिनमार्ण गनर् 
उहाँले अगमवक्ताह लाई पठाएर ूरेणा िदनभुयो जसले गदार् ितनीह  काममा 
फेिर लाग्न अमसर भए। 
   हग्गै १ पढ्नहुोस।् ती यहूदीह को िनिम्त के सन्देश  हग्गैरले 
िदएका िथए? त्यसबाट हामी हाॆ ै िनिम्त के पाठ िसक्न सक्छ ? हेन ुर्होस,् "१ 
दारा राजाको दोॐो वषर्को छैट  मिहनाको पिहलो िदन परमूभकुो यो वचन 
हाग् गै अगमवक्ता ारा शालितएलका छोरा यहूदाका राज् यपाल य बाबेलकहाँ र 
यहोसादाकका छोरा ूधान पूजाहारी यहोशूकहाँ आयो। २ सवर्शिक्तमान ् परमूभ ु
यसो भन् नहुनु् छ,  "यी मािनसह  भन् छन ्,  "परमूभकुो मिन् दर िनमार्ण गन समय 
अझ आएको छैन"। ३ तब परमूभकुो यो वचन हाग् गै अगमवक्ता ारा आयो: ४ 
"यो मिन् दर भग् नावशेष भइरहेको देखेर पिन के ितमीह  आफूचािहँ बु ादार 
काठले सजाइएका घरह मा बः ने समय यो हो र? ५ अब सवर्शिक्तमान ् परमूभ ु
यसो भन् नहुनु् छ, "ितमीह  आफ् ना-आफ् ना चालको होिशयारीसाथ िवचार गर। ६ 
ितमीह ले छनर् त धेरै नै छरेका छौ, तर थोरै माऽ कटनी गरेका छौ। ितमीह  
खान त खान् छौ,  तर अघाउँदैनौ। ितमीह  िपउन त िपउँछौ,  तर ितमीह को 
ितखार् मदन। ितमीह  लगुा त लगाउँछौ,  तर न् यानो हुँदैनौ। ितमीह  काम 
गरेर ज् याला कमाउँछौ,  तर प् वाल परेको थैलीमा राख् छौ।"  ७ सवर्शिक्तमान ् 
परमूभ ु यसो भन् नहुनु् छ,  "ितमीह का आफ् ना-आफ् ना चालको होिशयारीसाथ 
िवचार गर। ८ डाँड़ा-डाँड़ा उक् लेर काठपात ल ्याओ र भवन बनाओ,  र म 
त् यसमा खशुी हनु सकँू र मेरो मान होस ्," परमूभ ुभन् नहुनु् छ। ९ "ितमीह ले 
धेरै आशा गर् यौ, तर हेर, थोरै माऽ हनु आयो। ितमीह ले घरमा जे ल् यायौ, त् यो 
मैले फुकेर उड़ाइिदए।ँ िकन त? " सवर्शिक्तमान ् परमूभ ुभन् नहुनु् छ। "िकनभने 
मेरो भवनचािहँ भग् नावशेष भएको छ,  तर ितमीह  भने हरेक आफ् नो घरमा 
व् यः त छौ। १० यसकारण आकाशले शीत पनर् र पथृ् वीले अन् न उब् जन 
रोिकिदएको छ। ११ मैले खेतह  र डाँड़ाह , अन् न र नयाँ दाखम ,  तेल र 
जिमनले उब् जाउने जित सबैमा,  मािनसह मा,  पाल् तपुशहु मा र ितमीह का 
हातका सबै पिरौमह मा अिनकाललाई बोलाएको छु।"  १२ तब परमूभ ु
आफ् ना परमेँ वरले ितनलाई पठाउनभुएको कारणले,  शालितएलका छोरा 
य बाबेल, यहोसादाकका छोरा ूधान पूजाहारी यहोशू र बाँकी रहेका ूजासमेतले 
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परमूभ ुआफ् ना परमेँ वरको आवाज र हाग् गै अगमवक्ताको कुरा पालन गरे। 
अिन मािनसह ले परमूभकुो डर माने।  १३ तब परमूभकुा समाचारवाहक 
हाग् गैले ूजालाई परमूभकुो यो समाचार सनुाए: "म ितमीह सगैँ छु"  भनी 
परमूभ ु भन् नहुनु् छ। १४ यसकारण परमूभलेु शालितएलका छोरा यहूदाका 
राज् यपाल य बाबेल र यहोसादाकका छोरा ूधान पूजाहारी यहोशू र बाँकी 
रहेका  ूजाका आत् मालाई उ ेिजत पानुर्भयो। ितनीह  आएर सवर्शिक्तमान ् 
परमूभ ुआफ् ना परमेँ वरको मिन् दरमा काम गनर् सु  गरे। १५ दारा राजाको 
दोॐो वषर्को छैट  मिहनाको चौबीस  िदनमा ितनीह ले काम सु  गरे।   
     "सङ् कटसँग मकुािवला गनर् अगमवक्ता हाग्गै र जकिरयालाई 
परमेँ वरले उठाउनभुएको िथयो। परमेँ वरले िनयकु्त गनुर्भएका ती  
सन्देशवाहकह ले परमेँ वरबाट िदमागै हल्लाउने र मनै िसिर  हनेु सन्देशह  
सनुाएका िथए। ती यहूदीह को समःया के िथयो भनेर त्यसको भन्डाफोर ती 
अगमवक्ताह ले गरेका िथए। परमेँ वरको काम गदार् केही फाइदा नहनेु 
देिखएकोले नै त्यो काम रोिकएको िथयो भनेर अगमवक्ताह ले बताए। 
परमेँ वरलाई ूाथिमकता िदँदा अफूलाई केिह भौितक लाभ हुँदैन भनेर नै 
ितनीह ले परमेँ वरको मिन्दर बनाउने काममा वाःता गनर् छोडेका िथए। यिद 
ती यहूदीह ले परमेँ वरको आदर गरेका भए, परमेँ वरलाई िदइने सम्मान र 
िश ता िदएको भए र उहाँको मिन्दर बनाउने कामलाई ितनीह ले ूाथिमकता 
िदएको भए ितनीह ले उहाँको उपिःथितलाई िनम्त्याउथे र ितनीह ले उहाँको 
आिशषको उपभोग गनर् सक्थे।"-एलेन जी ाइट, ूोफेटस ्एण्ड िकङ्स,् प.ृ 
५७३, ५७४बाट पान्तिरत। 
 
३. पनुिनमार्णको काम िकन रोिकएको िथयो? 

      य शलेमको पनुिनमार्णको काम रोक्न शऽहु ले कःतो कदम चालेका 
िथए? हेन ुर्होस,् एळा ४:६-२४  "६ अहासूरसका राजत् वकालको सु मा त् यस 
देशका मािनसह ले यहूदा र य शलेमका बािसन् दाह का िव मा एउटा 
अिभयोग-पऽ लेखेर पठाए। ७ फारसका राजा अतार्साः तको पालोमा िवँ लाम, 

िमऽेता, ताबेल, र ितनका सबै सहयोगीह ले उनलाई एउटा िच ी लेखे। त् यो 
िच ी आरमेइक अक्षर र आरमेइक भाषामा लेिखएको िथयो। ८ सेनापित रेहूम 
र सिचव िशम् शैले य शलेमको िव मा तलका िववरण िदएर अतार्साः तलाई 
एउटा िच ी लेखे: ९ “सेनापित रेहूम, सिचव िशम् शै र उनीह सगँ काम गन सबै 
सहयोगीह , अथार्त ् ऽीपोलीस, फारस, एरेक र बेिबलोनका मािनसह मािथ 
अिधकार गन न् यायाधीशह  र हािकमह , तथा शूशनका एलामीह , १० एवम ् 
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अ  मािनसह , जसलाई महान ् र ूिस  अशूरविनपलले देशिनकाला गरेर 
सामिरयाको सहर र यूृेिटस नदीको पािरको ूान् तमा बसालेका िथए।”  ११ 
(उनीह ले पठाएको िच ीको नकल यही िथयो।) “अतार्साः त महाराजाकहा ँ
हजूरका दास, यूृेिटस पािरका मािनसह बाट: १२ “महाराजालाई यो कुरो 
जाहेर होस ् िक हजूरलाई छोड़ेर यस ठाउँमा आएका यहूदीह  य शलेममा 
आइपगेुर त् यस दुं  ट र बागी सहरको पनुिनर्मार्ण गिररहेका छन ्। ितनीह ले 
त् यसको जग मरम् मत गरी त् यसको पखार्ल िसद्ध्याउनै लागेका छन ्। १३ 
“महाराजालाई यो कुरो पिन थाहा होस ् िक ितनीह का सहरको पनुिनर्मार्ण भयो 
र त् यसको पखार्ल िसद्ध्याइयो भने ितनीह ले राजकर, आयकर, अथवा महसूल 
ितनछैनन ्, अिन आिखरमा राजस ामा हािन ल् याइनेछ। १४ हामीले राजाको 
िनमक खाएका हनुाले र राजाको अपमान भएको हेनर् हामीलाई उिचत 
नलागेकोले, महाराजालाई यो कुरो जनाउनलाई हामी यो सन् देश पठाइरहेका छ , 

िक हजूरका पूवर्जह का अिभलेखह को तलाश गिरबिक् सओस ्। १५ 
अिभलेखह मा खोजे हजूरलाई यो कुरो थाहा लाग् नेछ, िक यो सहर एउटा बागी 
सहर हो, र राजस ा र ूान् तह मािथ हािन परु् याउने यो सहर ूाचीन कालदेिख 
नै राजिोही भएको हो। त् यसैकारण यो उजाड़ पािरएको िथयो। १६ 
महाराजाकहाँ हामी यही जाहेर गनर् चाहन् छ  िक यिद यस सहरको पनुिनर्मार्ण 
भयो र यसको पखार्ल िसद्ध्याइयो भने त् यसको पिरणाम यही हनेुछ, िक यूृेिटस 
पािरको ूान् तमा हजूरको केही अिधकार रहनेछैन।”  १७ राजाले यः तो जवाफ 
पठाए: “सेनापित रेहूम, सिचव िशम् शै र सामिरया र यूृेिटस पािरको ूान् तमा 
बः ने ितनीह का सबै बाँकी सहयोगीह लाई अिभवादन।  १८ “ितमीह ले 
मलाई पठाएको पऽ मेरो साम ुपिढ़यो र अनवुाद गिरयो। १९ मैले हकुुम गर, 
र खोजतलाश गिरयो। अिन यो पाइयो िक त् यस सहरले राजस ाको िव मा 
गरेको राजिोहको एउटा लामो इितहास रहेछ र िविोह र राजिोह त् यहाँ चली नै 
आएको रहेछ। २० यूृेिटस पािरको सारा ूान् तमािथ आफ् नो अिधकार जमाएर 
शिक्तशाली राजाह ले य शलेममािथ शासन गरेका छन ्, अिन मािनसह ले 
राजकर, आयकर र महसूल ितनीह लाई ितन गरेका रहेछन ्। २१ यसकारण 
यी मािनसलाई काम रोक् नैपछर् भनी आदेश जारी गर। त् यस िवषयमा मबाट उदीर् 
नआउञ् जेल त् यस सहरको पनुिनर्मार्ण नहोस ्। २२ यस िवषयमा ितमीह ले 
आफ् नो कतर्व् यको अवहेलना नगर। यो खतरालाई राजकीय िहतको िव  िकन 
ब  न िदने।”  २३ राजा अतार्सास ् तको पऽको िवषयमा सेनापित रेहूम, सिचव 
िशम् शै र उनीह का सहयोगीह का सामनु् ने पिढ़सक् ने िबि कै उनीह  
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य शलेममा गए, र यहूदीह लाई जबरदः तसाथ काम रोक् न लगाए। २४ यसरी 
य शलेममा परमूभकुा भवनको काम रोिकयो। फारसका राजा दाराको 
राजत् वकालको दोॐो वषर्सम् मै त् यो काम रोिकयो।" 

     "देशका जनताले" यहूदीह को िव मा दोष िदँदै राजालई पऽ 
लेखे। पिहले ितनीह ले दारा जारालाई (एळा ५,६), अिन राजा अिहसोरस र 
राजा आतार्साःतालाई ितनीह को कामूित गनुासो गद िवरोधपऽ पठाएका 
िथए। ितनीह ले भयभरको शिक्त लगाएर य शलेममा हनुपुन काम रोक्न 
खोजेका िथए भ े कुरा हामी चाल पाउँछ । 

    यिद य शलेमको पनुिनमार्ण हनु्छ भने त्यसमािथको ूभतु्व राजाले 
गमुाउने छन ् भनेर मािनसह ले दावी गरेका िथए। िवगतको इितहासमा 
य शलेम बागी सहर र द:ुख िदने सहर भनेर सध ूख्यात िथयो।  यहूदीह  
राजाबाट ःवतन्ऽ हनुका लािग य शलेम िनमार्ण गनर् लागेका िथए भनेर 
शऽहु ले लेखेको पऽलाई दभुार्ग्यवस राजा आतार्साःतले िबँ वास गरे। 
यहूदीह को िविोहको सामना राजाले गनर् चाहेका िथएनन।् त्यसकारण त्यो 
काम गनर् राजाले आदेश िदए। अिन शऽदेुशका मािनसह ले सेना पठाएर त्यो 
काम रोक्न लगाए। ितनीह को जबरजःतीले गदार् परमेँ वरको काम रोिकन 
पगु्यो। 

    यहूदीह ले पनुिनमार्णको काम िकन रोक्न ु परेको िथयो? परमेँ वरले 
सो काम गनर् ितनीह लाई खटाउनभएको िथयो भनेर के ितनीह लाई थाहा 
िथएन र? तर केले गदार् सो पनुिनमार्णको काम रोक्न बाध्य हनुपुर् यो? हेन ुर्होस ्
एळा ४:२३,२४ "२३ राजा अतार्साः तको पऽको िवषयमा सेनापित रेहूम, सिचव 
िशम् शै र उनीह का सहयोगीह का सामनु् ने पिढ़सक् ने िबि कै उनीह  
य शलेममा गए, र यहूदीह लाई जबरजःती काम रोक् न लगाए। २४ यसरी 
य शलेममा परमूभकुो भवनको काम रोिकयो। फारसका राजा दाराको 
राजत् वकालको दोॐो वषर्सम् मै त् यो काम रोिकयो।"  

    य शलेम सहर र मिन्दरको पनुिनमार्ण गनर् परमेँ वरले नै 
यहूदीह लाई खटाउनभुएको िथयो भ े कुरा ितनीह ले ःप पमा महससु 
गरेका िथए। तर शऽहु को  घोर िबरोधको कारण ितनीह  डराए र काम 
रोके। सायद ितनीह ले यो भने होलान,् "काम गन बेला अिहले उपयकु्त 
नभएको हनुसक्छ" वा "यिद यो काम गनर् परमेँ वरले साँिच्चक् कै चाहन ुभएको 
भए उहाँले बाटो खोिलिदनहुनु्थ्यो," वा "हामी यहाँ आउन ु नै पन िथएन।" 
परमेँ वरले नै खटाउनभुएको काम हो भनेर सु मा िवँ वास गरेपिन जब त्यस 
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काममा कुनै िकिसमको बाधा आउँछ भने त्यस कामूित सशि त हनेु र 
परमेँ वरको अगवुाईूित शङ् का गन हाॆो बानी हनु्छ। हामी भलु भयो भनेर 
सोझै िवँ वास गनर् पगु्छ । डरले हाॆो िदमागलाई िसिथल पानर् सक्छ। त्यस 
पिरिःथितमा हाॆो ध्यानलाई परमेँ वरको शिक्तितर फकार्उनकुो स ा हाॆो सोच 
िनराशा तफर्  मोिडन्छ र काममा किठनाइ उत्प  हनुासाथ हाॆो जोशजाँगर 
पिन हराएर जान्छ। 

    के तपाईँको जीवनमा यःतो खालको अनभुव किहल्यै गनुर्भएको छ? 
तपाईँलाई थाहा छ िक परमेँ वरले यो काम गनर् खटाउनभुएको हो र जब 
किठन पिरिःथित उत्प  हनु्छ तब तपाईँको मनमा शङ् काले डेरा जमाउन 
थाल्छ? (जःतै, बिप् तःमा िदने यूह ाको बारेमा सोच्नहुोस।् तपाईँले त्यस 
अनभुवबाट के िसक्नभुयो? 
 
४. नेहिमया सिबय हनु्छन ्(ई.पू. ४४४)  

 यहूदीह का िबरोधी शऽहु ले मिन्दर बनाउने काममा धेरै बाधा 
अवरोधह  खडा गरेर ितनीह लाई िनराश पानर् खोजेका िथए। तर नेहिमयाको 
नेततृ्वमा यहूदीह  िनडर भएर ितनीह को सामना गरेका िथए। ितनीह  
चपुाचाप शऽहु को धम्कीलाई सहेर बसेनन ् तर ितनीह  पिन यु को िनिम्त 
तयार भएर बसे। परमेँ वरले ितनीह लाई सरुक्षा गनुर्हनु्छ भनेर थाहा पाएतापिन 
ितनीह ले सरुक्षाको िनिम्त आफू पिन िकन तयार भएर बसे? हेन ुर्होस,् नेहिमया 
४ "१ जब हामीले पखार्लको पनुिनर्मार्ण गिररहेका कुरा सन् बलतले सनेु तब 
उनी सा॑ै बोिधत भए। रीसको झकमा उनले यहूदीह लाई िखसी गरेर २ 
आफ् ना सहयोगीह  र सामिरयाका फौजको सामनु् ने यसो भने, “यी िनबर्ल 
यहूदीह  के गदछन ्? के ितनीह ले आफ् नो पखार्लको पनुिनर्मार्ण गनछन ्? के 
ितनीह ले बिलदान चढ़ाउनेछन ्? के ितनीह  यो काम एकै िदनमा 
िसद्ध्याउँछन ्? किस रका थुू ाबाट ती जिलसकेका ढु ाह  के ितनीह ले 
पनुजीर्िवत पानर् सक् छन ् र?”  ३ उनको छेउमा उिभरहने अम् मोनी तोिबयाले भने, 

“ितनीह ले जेसकैु बनाइरहे तापिन एउटा ः याल ढु ाको त् यस पखार्लमा चकयो 
भने, त् यो भित् कनेछ।”  ४ हे हाॆा परमेँ वर, हाॆो ूाथर्ना सनु् नहुोस ्। िकनभने 
उनीह ले त हाॆो अपमान गिररहेका छन ्। उनीह को िगल् ला उनीह कै 
िशरमािथ फकार्इिदनहुोस ्, र कैदको देशमा उनीह लाई लूटको पमा िदनहुोस ्। 
५ उनीह को अपराध ढाक् नहुोस ्, अथवा आफ् नो िं टबाट उनीह का पाप 
नहटाउनहुोस ्, िकनभने िनमार्ण गनह लाई उनीह ले खलु् लम-खलु् ला िनन् दा 
गरेका छन ्। ६ यसरी हामीले त् यसको आधा उचाइसम्म चारैितर पखार्ल बनाय , 
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िकनिक मािनसह ले तनमन िदएर काम गरे।  ७ तर जब सन् बलत, तोिबया, 
अरबीह , अम् मोनीह  र अँ दोदीह ले य शलेमका पखार्लको नयाँ कामको खूब 
ूगित भएको छ र प् वालह  पिन पिुरँदैछन ् भनी सनेु तब उनीह  सा॑ै िरसाए। 
८ अिन उनीह  सबै आएर य शलेमलाई आबमण गरी खलबल पानर् भेला हनेु 
मतो गरे। ९ तर हामीले हाॆा परमेँ वरको ूाथर्ना गर् य , र रातिदन उनीह का 
िव मा पहरा राख् य । १० यसै बीचमा यहूदाका मािनसह ले भने, 

“मजदूरह को बल घ  दैजाँदैछ, र किस रह  थुू  ैछन ्। हामी आफैले किहल् यै 
यस पखार्लको पनुिनर्मार्ण गनर् सक् नेछैन ।” ११ हाॆा िवरोधीह ले पिन भने, 

“ितनीह ले चाल पाउन वा देख् न अिघ नै हामी ितनीह मािथ जाइलागेर 
ितनीह लाई मािरिदनेछ  र यस कामलाई खतम पािरिदनेछ ।”  १२ तब 
उनीह का बीचमा बः ने यहूदीह  आए, र ितनीह ले हामीलाई दश  पल् ट यसो 
भनेर चेताउनी िदए, “तपाईंह  जता फकर् नभुए पिन हरेक ठाउँबाट उनीह ले 
हामीलाई आबमण गनछन ्।”  १३ त् यसैले पखार्लको पछािड़ खलुा भएका 
सबैभन ् दा तल् ला समतल ठाउँह मा अ ा जमाउन भनी मैले मािनसह लाई 
ितनीह का पिरवार-पिरवारअनसुार आफ् ना तरवार, भाला र धनबुार्ण िलएर बः ने 
आदेश िदए।ँ १४ तब उठेर मैले ती सबको िनरीक्षण गर, र भारदारह , 

अिधकृतह  र सबै मािनसह लाई यसो भन, “उनीह सगँ नडराओ। महान ् र 
भययोग् य परमूभकुो सम् झना गर, र आफ् ना दाजभुाइ, छोराछोरी, पत् नी र 
घरह का िनिम् त यु  गर।”  १५ हामीलाई सबै कुरा थाहा भएछ, र परमेँ वरले 
उनीह को योजना िवफल पानुर्भएछ भनी हाॆा शऽहु ले सनेु। तब हामी सबै 
फेिर पखार्लका िनमार्णको काममा लाग् य । १६ त् यस िदनदेिख उसो मेरो 
अधीनमा भएका आधा मािनसह चािहँ िनमार्ण गन काममा लागे र अक  
आधाचािहँ आफ् ना भाला, ढाल, धन ु र िझलम लाएर तयार भइरहे। र 
अिधकृतह चािहँ पखार्लको काममा लागेका यहूदाका सबै मािनसह का पछािड़ 
तैनाथ िथए। १७ भारी बोक् ने मजदूरह को एउटा हात काममा र अक  हात 
आफ् नो हितयारमा हनु् थ् यो। १८ र िनमार्ण गनह  आफ् नो तरवार िभरेर बनाउने 
काम गथ। तर तरुही फुक् नेचािहँ मेरो छेउमा िथयो। १९ तब मैले भारदारह , 

अिधकृतह  र सबै मािनसह लाई यसो भन, “काम ठूलो र फैिलएको छ, र 
हामीह  पखार्लको छेउमा एक-अकार्देिख िनकै टाढ़ा छ। २० जहाँ तरुही 
बज् छ त् यहाँ हामीिसत भेला होओ, र हाॆा परमेँ वरले हाॆा िनिम् त यु  
गनुर्हनेुछ।”  २१ यसरी हामीले हाॆो काम जारी राख् य । सूय दयदेिख 
सूयार्ः तसम् म आधा मािनसह  भाला िलएर बसे। २२ त् यस बेला मैले 
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मािनसह लाई यसो पिन भन, “हाॆा िनिम् त राती रक्षा गनर् र िदनमा िनमार्ण 
काम गनर्लाई हरेक मािनस र त् यसको सहायकले य शलेममा नै रात िबताओस ्” 

२३ म, मेरा भाइह , मेरा मािनसह  र मसँग भएका अ रक्षकह  कसैले पिन 
आफ् ना लगुा फुकालेन । पानी खान जाँदा पिन हरेकको हातमा आफ् नो हितयार 
हनु् थ् यो।"  

    सु देिख काम निसि उँञ् जेल मािनसह ले फेिर काम गनर् सु  गरे। 
यहूदीह ले ूाथर्ना गरे। नेहिमयाले अत्यन्तै सिबय सरुक्षा फौज खडा गरे। 
िदन रात पालै पालो गरेर मािनसह ले काम गरे। यिद कसैले आबमण गरे 
ितनीह सँग िभडँ्न पिन ती यहूदीह  तयार भएर बसेका िथए। पखार्लको 
विरपिर अ ले ससुिज्जत पारेर मािनसह लाई नेहिमयाले राखेका िथए। कुनै 
बेला कसैले आबमण गछर्न ् िक भनेर ितनीह ले चनाखो भएर पहरा िदए। 
नेहिमयाले दईु समूह मािनसह  खडा गरे। एक समूह काम गनर् र अक  
समूहलाई लडाईँ गनर् कम्मर कसेर बसाएका िथए। पखार्ल िनमार्ण गनह को 
िनिम्त िवशेष ूवन्ध उनले िमलाएका िथए। शऽहु को खतरा निजकै भएकोले 
ूत्येक व्यिक्तलाई एउटा हातमा तरवार िभडाएका िथए भने अक  हातमा ढँु ा 
र मसलाह  थमाएर काम गराएका िथए। िवरोधीह को आबमणको िनिम्त 
ितनीह  सदैब तयार भएर बसेका िथए। ितनीह ले आफ्नो भाग खोल्दा  
परमेँ वरले बाँकी भिूमको भाग खोल्नहुनु्थ्यो। परमेँ वरको सरुक्षाको बारेमा 
नेहिमयामा भएको िवँ वास ूरेणादायी िथयो। तर परमेँ वरको काम गदछु 
त्यसैले उहाँले सबै थोक गनुर्हनु्छ भनेर उनी कुसीर्मा चपु लागेर बसेनन।् 
ितनीह मा भएका दक्षतालाई ितनीह ले सक्दो ूयोग गरे। 

    यहाँ ूःततु गिरएको दईु मह वपूणर् वाक्यह  सोचनीय छन,् 
"ितनीह सँग नडराऊ। परमेँ वरलाई सम्झ, उहाँ कित महान र भययोग्य 
हनुहुनु्छ, ितॆा दाजभुाइ, ितॆा छोराछोरीह , ितॆा ौीमतीह  र ितॆा 
घरह को िनिम्त लडाईँ गनर् तयार होऊ" (नेहिमया ४:१३,१४ पान्तिरत) र 
"हाॆो परमेँ वर हाॆो िनिम्त लडाईँ गनुर्हनेुछ" नेहिमया ४:१९,२० 
पान्तिरत)। यी दईु अिभव्यिक्तह  बाइबलमा भएका अ  धेरै ूरेणादायी 

अिभव्यिक्तह मध्ये अत्यन्तै ूरेणादायी छन।् 

   िवरोधीह को िनरन्तर दवावको कारण यहूदीह ले फेिर काम रोक्न 
सक्थ्ये। तर त्यसबखत िवरोधीह को आत को ऽासले ितनीह लाई 
छोप्नभुन्दा अिघ ितनीह ले परमेँ वरको ूित ालाई पकिड राखे। ितनीह को 
िनिम्त परमेँ वरले नै लडाईँ गनुर्हनेुछ भ े वचनलाई ितनीह ले आत्मसात ्
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गिरराखे। जब हामी परमेँ वरको नाउँको मिहमाको िनिम्त अिघ बढ्छ , तब 
हाॆो िवँ वासमा कसैले चनुौती िदएपिन र उहाँले खटाउनभुएको काममा हामी 
लािगरहेकाछ  भ े कुरामा हामी ःप  छौ भने "हाॆो िनिम्त परमेँ वरले लडाईँ 
गनुर्हनेुछ" भ े कुरालाई हामीले सध सिम्झरहनपुछर्। 

    अन्तमा ितनीह  जे गद िथए परमेँ वर ितनीह को साथमा हनुहुनु्थ्यो 
भ े कुरालाई यहूदीह ले महससु गरे। जसले गदार् जोश र उत्साहको साथ 
ितनीह ले कामलाई अिघ बढाएका िथए। 

     तपाईँ जे गद हनुहुनु्छ त्यो काम परमेँ वरकै इच्छा अनसुार 
गिररहनभुएको छ भनेर थाहा पाउन िकन ज री छ? अझ समसामियक र 
सान्दिभर्क ूँ न त यो छ, "म जे गदछु सो मैले परमेँ वरको चाहना अनसुार नै 
गिररहेको छु" भनेर हामीले कसरी थाहा पाउने? 
 
५. हामी "ठूलो योजना" सम्प  गदछ  

      य शलेममा आफूले जे गद िथए त्यो काम "ठूलो योजना" अनसुार कै 
हो भनेर नेहिमयालाई कसरी यिकन हनु्छ (नेहिमया ६:३)? उनले गरेका 
कामलाई रोक्न िबरोधीह ले कितको ूयास गरे? हेन ुर्होस ्नेहिमया ६ "१ मैले 
पखार्लको पनुिनर्मार्ण गिरसकेको र त् यसमा एउटै पिन प् वाल नरहेको खबर 
सन् बलत, तोिबया, र अरबी गेशेम र हाॆा अ  बाँकी शऽहु का कानमा पगु् यो। 
केवल मैले मूल ढोकाह का खापाह चािहँ उभ् याइसकेको िथइन।ँ २ सन् बलत 
र गेशेमले मलाई ओनोका बसीको एउटा गाउँमा आएर उनीह िसत बातचीत 
गनर्लाई खबर पठाए। तर मलाई हािन गनर् यो उनीह को ष  यन् ऽ माऽ िथयो। 
३ यसैकारण मैले यः तो जवाफ िदएर समाचार पठाए,ँ “अिहले मेरो हातमा ठूलो 
योजना छ। म त् यहाँ आउन सिक् दन।ँ काम छोड़ी ितमीह कहा ँआएर यो काम 
िकन रोिकने?” ४ उनीह ले मलाई चार पल् ट यः तै खबर पठाए, र हरेक पल् ट 
मैले उनीह लाई त् यः तै जवाफ िदए।ँ  ५ पाँच  पल् ट सन्बलतले आफ् नो 
सहायकिसत त् यः तै िकिसमको खबर पठाए। त् यो समाचारवाहक खलुा पऽ िलएर 
मकहाँ आयो।  ६ त् यसमा यः तो लेिखएको िथयो: “जाितह का बीचमा यः तो 
कुरा फैिलएको छ, र यस कुरालाई गेशेमले पिन पिुं ट गदर्छन ्, िक ितमी र 
यहूदीह ले िविोहको ष  यन् ऽ रच् दैछौ, यसैकारण त ितमीह ले पखार्ल पनुिनर्मार्ण 
गिररहेका छौ। अिन यः तो पिन सिुनदैँछ, िक ितमी आफैचािहँ राजा हनु लागेका 
छौ। ७ र ितमीले आफ् नो िवषयमा य शलेममा यही घोषणा गनर् अगमवक्ताह  
िनयकु्त गरेका छौ: ‘यहूदामा राजा छन ्’। महाराजाले िनँ चय नै यो कुरा 
सनु् नहुनेुछ। यसैले झ ै यस िवषयमा कुरा गनर् आऊ, र हामी कुरा गर ।”  ८ 
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तर मैले यः तो जवाफ पठाए,ँ “ितमीले दोष लगाएको कुनै पिन कुरो साँचो छैन। 
यी सबै मन गड़न् ते कुरा हनु ्।”  ९ हाॆा पिरौम गन हातह  दबुर्ल होऊन ् र 
हाॆो काम किहल् यै निसि ओस ् भन् ने आशाले उनीह ले हामीलाई घकुीर् िदने 
चें टा गदिथए। तर मैले ूाथर्ना गर, “अब हे परमेँ वर, मेरा हात बिलया 
पानुर्होस ्।”  १० एक िदन म दलायाहका छोरा, महेतबेलका नाित शमायाहको 
घरमा गए।ँ ितनी आफ् नो घरिभऽै बन् द गिरएका िथए। ितनले भने, “हामी 
परमेँ वरको भवनिभऽ, उहाँको मिन् दरिभऽ ढोकाह  थनेुर भेट गर । िकनभने 
उनीह  तपाईंलाई मानर् आउँदैछन ्– उनीह  तपाईंलाई मानर् राती आउनेछन ्।”  

११ तर मैले भन, “के मजः तो मािनस भाग् न ुर? के मजः तो मािनस बाँच् नलाई 
मिन् दरमा जान ुर? म जान् न।ँ” १२ मलाई यः तो ूकाश भयो, िक परमेश ् वरले 
ितनलाई पठाउनभुएको होइन रहेछ, तर मेरो हािन गनर् ितनले अगमवाणी कहेका 
रहेछन ्। सन् बलत र तोिबयाले ितनलाई यो कुरा भन् न भाड़ामा िलएका िथए। 
१३ मेरो बदनाम गरेर अपमान गनर् मलाई धम् की िदएर उनीह को कुरामा 
सहमत भई पाप गनर् लाउनलाई ितनले रकम िलएका िथए।  १४ हे मेरा 
परमेँ वर, तोिबया र सन् बलतले जे गरेका छन ् सो सम् झना राख् नहुोस ्। साथै 
मलाई डर देखाउने चें टा गिररहने अगमवािदनी नोअिदया र अ  बाँकी 
अगमवक्ताह लाई पिन सम् झना राख् नहुोस ्। १५ एलूल मिहनाको पच् चीस  
िदनमा पखार्लको काम िसि यो। त् यो बनाउन बाउन् न िदन लाग् यो। १६ जब 
हाॆा सबै शऽहु ले यो कुरा सनेु, तब विरपिरका सबै जाितह  डराएर 
हतोत् सािहत भए, िकनिक यो काम परमेँ वरको सहायता ारा पूरा भएको हो भनी 
उनीह ले चाल पाए।  १७ त् यस बेला यहूदाका भारदारह ले तोिबयालाई धेरै 
पऽ पठाउँदैिथए। ितनीह ले उनीबाट जवाफ पिन पाउँदैिथए। १८ िकनभने 
यहूदाका धेरै जनाले उनीिसत गठ बाँधेका िथए, िकनिक उनी आराका छोरा 
शकन् याहका जवुाइँ िथए। उनका छोरा येहोहानानले चािहँ बेरेक् याहका छोरा 
मशलु् लामकी एउटी छोरीलाई िववाह गरेका िथए। १९ ितनीह  सध मेरो साम ु
तोिबयाको ूशंसा गथ, र मैले भनेको कुरा गएर उनलाई सनुाउँथे। अिन 
तोिबयाले मलाई धम् की िदएर पऽह  पठाउँथे।" 

    नेहिमयाको हत्या गनर् शऽहु ले धेरै ूयास गरेका िथए भनेर नेहिमया 
अध्याय ६ले खलुासा गदर्छ। छल गन िनहुँमा सन्बलात र गेशेमले 
नेहिमयालाई धेरै पऽह  पठाएर िनम्त्याएका िथए। तर भेटेर छलफल गन 
भ े कायर्बम ओनोले राखेका िथए जो यहूदाको शऽ ु देशका मािनस िथए। 
जबसम्म पखार्लको िनमार्ण कायर् सिकएर पखार्लाका ढोकाह  बन्द भएनन ्तब 

६०



सम्म नेहिमयालाई फसाउने अनेक  खडयन्ऽह  सान्बालात, तोिबया र गेशेमले 
गिररहेका िथए। यहूदीह को काम रोक्न ितनीह ले कुनै पिन अवसर गमुाउन 
चाहेनन।् पिसर्याका राजाबाट सरुिक्षत भएको कारणले यहूदीह लाई शऽहु ले 
आमनेसामनेको लडाइँमा िजत् न सक्दैनथे। तर ितनीह ले अगवुालाई पन्छाउन 
सकेको खण्डमा पखार्ल बनाउने काम रोिकन्थ्यो सायद त्यो पखार्ल किहल्य 
पिन बिनने िथएन होला। त्यसकारण िवरोधीह ले नेहिमयालाई धरापमा पान 
कुनै पिन कसरु बाँकी राखेनन।् शऽहु को पऽह  नेहिमयाले पाएतापिन उनले 
त्यसको जवाफ िदएका िथएनन।् तैपिन ितनीह ले पऽ पठाइ नै रहे। 
बारम्बार शऽहु को मकुािबला गनुर्पदार् नेहिमयालाई िदक् क लागेको हनुसक्छ। 
अन्तमा आएर नेहिमयाले जवाफ िदए "म ठूलो योजना सम्प  गदछु" 
(नेहिमया ६:३)। 

   संसारको नीित अनसुार राजालाई पेय पदाथर् िपलाउने काम अत्यन्तै 
सम्माननीय र ूित ाको काम िथयो। सॆाटको सल्लाहकार हनु ुभनेको त्यस 
देशको कायर्भारमा उच्च ःथान ओगट्न ुसरह िथयो। तर संसारको साम ुकुनै 
अथर् नभएको वा मह व नभएको तर ध्वःत भएको सहरको िनमार्ण? त्यसलाई 
उनले ठूलो योजना भनेर सम्बोधन गनुर् कितको मह वपूणर् छ? परमेँ वरको 
लािग गिरने काम ठूलो हनु्छ भनेर नेहिमयाले भन्दछन।् य शलेम सहरले 
परमेँ वरको नाउँ आदरणीय हनेु भएकोले त्यो सहर िनमार्ण गनुर् अत्यन्तै 
मह वपूणर् भएको नेहिमयाले महससु गरेका िथए। 

   जब परमेँ वरले पिवऽ मिन्दरमा हनेु िविधह को ःथापना गनुर्भयो तब 
उहाँले पजुारी ूथाको पिन ःथापना गनुर्भएको िथयो। मिन्दरलाई पिवऽ राख् न 
र त्यो मिन्दर िबशेष हो भनेर मािनसह को िदमागमा घसुाइ राख् ने काम 
पजुारीको िथयो। मिन्दरिभऽ गिरने िविधह  केवल पजुारी बाहेक अ  कसैले 
पिन गनर् नहनेु परमेँ वरको योजना िथयो। हामी आफैले परमेँ वरको 
पिवऽतालाई त्यसै सिजलैसँग देख् न सक्दैन  वा अनभुव गनर् सक्दैन । 
परमेँ वरकहाँ ौ ापूवर्क आउन उहाँले इॐाएलीह को िनिम्त ूावधान 
बनाउनभुएको िथयो। मिन्दरको पिरसर सबैको िनिम्त हो भनेर नेहिमयालाई 
थाहा िथयो। तर िभऽी पिवऽ भाग सबैको िनिम्त होइन भनेर उनलाई थाहा 
िथयो। यहूदी पजुारी नभइकन पिवऽ मिन्दरको िभऽी पिवऽ कोठामा 
नेहिमयालाई बोलाएर कुरा गन ूःताबबाट उनी झठुो अगमवक्ता िथए भ े 
देखाएको िथयो। परमेँ वरको आदेश िव  ऊ गएको िथयो भनेर माऽ होईन 
ऊ िवँ वासघाती नै िथयो भनेर पिन ूमािणत गिरएको िथयो। 
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    वतर्मान संसारमा परमेँ वरको पिवऽ मिन्दर छैन तैपिन उहाँ पिवऽ 
हनुहुनु्छ भ  ेमहससुलाई हामीले कसरी जीिवतै राख् ने? हाॆो पाप ःवभावको 
िबपरीत परमेँ वर कितको पिवऽ हनुहुनु्छ भनेर महससु गनर् सिकयो भने त्यसले 
हामीलाई बुसको छेऊमा जान कसरी अमसर गराउँछ? 
 
उपसंहार:  

थप जानकारी: एलेन जी ाइट ारा िलिखत, ूोफेटस एण्ड िक स, प.ृ ६३५-
६६०का लेखह : "द िबल्डरस ् अन द वाल," "अ िरब्यकु अगेन्ःट 
इक्ःटोरशन," र "हेल्थी प्लटस।" 

    "साथीको भेषमा खलुा पमा शऽ ु बनेका मािनसह ले नेहिमया र 
उनको अ  िनमार्णकतार्ह लाई ितनीह को िबरोध गिर िनराश पानर् खोजेका 
िथए। यःतो खालको अनभुव परमेँ वरको काम गनह ले आज पिन भोग्नपुन 
िवषय हो भनेर मा ु ज री छ। येशूभक्तह मािथ शऽहु ले ितनीह को िरस, 
ितरःकार र िनदर्यी व्यवहारमाऽ खनाएनन ् तर साथी भनेर िवँ वःत पान र 
सहयोगीको खोल लगाएका मािनसह ले ितनीह ूित डाँह र ईंयार् देखाउन,ु 
ितनीह को वचन र काममा अिनयमता देखाउन,ु िचसो र ष न्ऽपूणर् 
व्यवहारगनुर्लाई अनौठो मा ु पन कुनै आवँयकता छैन।"-एलेन जी ाइट, 
ूोफेटस एण्ड िक स, प.ृ ६४४बाट पान्तिरत।  

    "परमेँ वरको काममा किटव  भएर समिपर्त भएको र उहाँमािथ ढ 
भरोसा राखेको कारणले  नै नेहिमयाका शऽहु ले जितसकैु बल लगाएपिन 
उनलाई असफल पानर् सकेका िथएनन।् जो मािनस परमेँ वरको काममा अिल्छ 
गछर् ऊ परीक्षा र ूलोभनको िशकारमा सिजलैसँग फःन सक्छ, तर जनु 
मािनसको जीवनमा आदशर् लआय हनु्छ, परमेँ वरको काममा तल्लीन हनु्छ त्यो 
मािनसमा खराब तत्वले कमै ठाउँ पाउन सक्दछ। जो मािनस परमेँ वरूितको 
िवँ वास र उहाँको काममा िनरन्तर पमा अिघ बढ्छ त्यो कमजोर हुँदैन, 
िकनभने उसले सवर्ऽ पमा परमेँ वरको अि ीय र अनन्तको ूमे उसमािथ 
भएको उसले अनभुव गदर्छ र उहाँको काम सम्प  गनर् ऊ ारा उहालेँ काम 
गिररहनभुएको उसले ःवीकादर्छ। परमेँ वरको कामको िनिम्त ूितव  भएर 
चल्ने उहाँका सच्चा सेवकह  असफल हुँदैनन ् िकनभने ितनीह को िनिम्त 
अनमुहको िसंहासन िनरन्तर पमा भर पन थलो भइरहेको हनु्छ।"-एलेन जी 
ाइट, ूोफेटस एण्ड िक स, प.ृ ६६०बाट पान्तिरत। 
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िचन्तनमनन: 
अ.  तपाईँले आफूलाई य बाबेल र येशवुाको ठाउँमा राख् नहुोस।् जब शऽ ु

अगवुाह ले तपाईँलाई सहयोग गछुर् भनेर साथीको छ  प िलएर 
आए भने तपाईँले कःतो अनभुव गनुर्हनु्थ्यो होला? जब हामी 
यथाथर्लाई फकर हेछ  वाःतवमा शऽहु को अनरुोधलाई नःवीकानुर् 
ितनीह ले िठकै काम गरेका िथए भनेर हामी जान्दछ । हामी 
एडभेिन्टःट भएको हैिसयतले हाॆो िवँ वासको साथमा नलाग्नेह सँग 
िमलेर काम गन वा निमल्ने कसरी िनणर्यमा पगु्ने? हामी परमेँ वरलाई 
िवँ वास नगनह को समाजमा बाँिचरहेका छ। ितनीह सँग िमलेर 
काम गनुर् िठक वा बेिठक कसरी थाहा पाउने? त्यसको िनिम्त हाॆो 
मापदण्ड के हो? 

आ.   संसारका चालचलनह सँग सम्झौता गरेर हाॆो िवँ वासलाई कसरी 
जोिखममा पादर्छ  भ  े कुरा बाइबलमा भएको इितहासले जताततै 
हामीलाई देखाउँदछ। पौरािणक इॐाएलको इितहासदेिख बेिबलोनमा 
यु बन्दी भएर जानपुन समयसम्मको िववरणले परमेँ वरलाई िवँ वास 
नगनह सँग सम्झौता गदार् के हनेुरहेछ भ  ेूभावकारी उदाहरण हामी 
छलर्  ै देख् दछ । फेिर धमर्को नाउँमा अितवादी भएर कसैसँग निमल्न ु
पिन कितको खतरा हदुो रहेछ भनेर हामी कसरी थाहा पाउँछ ? जब 
येशूलाई साबथ पालन नगन भनेर दोष लगाए (यूह ा ९:१४-१६) तब 
ती दोष लगाउनेह  अितवादी भएका िथएनन ् र? आित्मक जीवनमा 
सच्चा परमेँ वरको ःवभाव देखाउने शन्तलुन कसरी राख् ने? 
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कथा ४ 

परमेँ वरको िनिम्त काम गन कमर्चारीह को लािग पैसा 
होरािशयो िरज्जो 

 

     हाॆो योजना अत्यन्तै ठूलो वा महत्वाकांक्षी िथयो: 
ससुमाचार नपगेुका देशह मा २५ जना दिक्षण अमेिरकाबाट 
ःवयंसेवक दम्प ीह  पठाउने हाॆो योजना िथयो। 

   दिक्षण अमेिरका िडिभजनको अध्यक्ष इट न 
कोहलरले “िमिसनेिरज टु द वल्डर्" कायर्पऽ दिक्षण अमेिरका 
ॄािजलको राजधानी ॄािसिलयामा रहेको चचर्को मखु्यालयमा 

ूःततु गद िथए। त्यसबेला दिक्षण अमेिरका भिरका ८० जना सेभेन्थ-डे 
एडभेिन्टःट अगवुाह  सहभागी भएका िथए। यो सन ्२०१४को कुरो हो। 
त्यो कायर्पऽ मैले अत्यन्तै चासो मानेर सिुनरह। 

    िवशेष गरेर मध्यपूवर् एिशयाका चचर्ह ले सामना गिररहेका 
चनुौितह को बारेमा पाःटर कोहलरले सनुाए। त्यहाँ मानवीय र आिथर्क 
ॐोतको अभाव भएको पिन उनले वताए। हाॆो िडिभजनले २५ जना िववािहत 
दम्प ीह लाई त्यहा ँपठाउन सक्छ। ितनीह लाई पाँच वषर्सम्म चािहने सबै 
खचर् हाॆो िडिभजनले बेहोनर् सक्छ भनेर पिन उनले सनुाए। ितनीह लाई 
चािहने घर खचर्, जानआउने खचर् र बीमाको िनिम्त पिन दिक्षण अमेिरका 
सेभेन्थ-डे एडभेिन्टःट चचर्ले िजम्मेवारी िलन सक्छ भ े उनको िजिकर िथयो। 
सु मा चािहने आिथर्क सहयोगको िनिम्त उनले हामीसँग अनरुोध गरे। त्यहाँ 
भेला भएका हामीह  कुनै न कुनै कन्फरेन्स वा चचर्को िनकायका अध्यक्ष 
िथय । म सेन्शल वेःट अजिटना िमसनको अध्यक्ष िथए।ँ हाॆो क्षेऽ सानो 
िथयो र हामीसँग थोरैमाऽ पैसा िथयो। हाॆो खचर्को िनिम्त हामीले अजिन्टना 
यिुनयन कन्फरेन्समा भर पनुर्परेको िथयो। 

    हॆो चचर्को सदःयह को आधारमा आिथर्क सहयोग जटुाउन ूयास 
गिरयोस भनेर पाःटर कोहलरले सझुाव िदए। 

   तर सबै कन्फरेन्स र िमसन िनकायह  आिथर्क पमा सम्प  भएका 
छैनन ् भनेर मैले सोच। फेिर चचर्मा िनयिमत पमा आउने आिधकािरक 
सदःयह  र किहलेकाहीमँाऽ आउने सदःयह मा भएका िभ ता पिन समःया 
कै पमा िथए।कसैले मेरो िमसनमा १०,००० चचर्का सदःयह  छन ्भनेर 
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आकँडामा भिनएतापिन केवल ५,००० माऽै िनयिमत पमा ूत्येक साबथमा 
चचर् जान्छन।् 

     ःवयंसेवकह लाई पठाउने ूःतावमा मैले पिन ूित ा गनुर्परेको 
िथयो। मेरो मटुु ढुकढुक भयो। हामीसँग भएका चचर्का सदःयह को 
अनपुातमा बजेट िनकै कम िथयो। तर ती सदःयह कै आधारमा मैले ूित ा 
गनुर्परेको िथयो। त्यसको अथर् हामीमा हनेु आयव्ययले धा ै नसक्ने गिर मैले 
ठूलो ूित ा गनुर्परेको िथयो। हामीले बेहोनर् सक्छ  िक सक्दैन  भनेर सोध्न 
हाॆा खजाँञ् ची पिन म सँग िथएनन।् त्यो िनणर्य म आफैले गनर् सकेको 
िथइँन। तैपिन मैले ूाथर्ना गर र हाॆो चचर्को जनसंख्या १०,००० को 
अनपुातमा सहयोग गन बचन िदए।ँ अिन मैले खजाञ् चीलाई एसएमएस गर “ 
के गन हामीले हाॆो भाग अनसुार खचर् बेहोन पछर्।" “हनु्छ" भनेर उनले 
तु न्तै खबर पठाए। त्यस आयोजनामा उनले पिन साथ िदन चाहेका िथए। 

    दईु हप् ता पिछ मेरो अिफसमा मलाई आँ चयर् चिकत पान कुरोले 
मलाई पिखर्रहेको िथयो। एक जना चचर्को सदःयले नसोचेकै बेलामा केही 
जग्गाजमीन बेचे र उनले दशांसको ठूलो रािश चचर्मा बझुाए। त्यो दशांस 
िडिभजनले िमिसनेरी कामको सु को िनिम्त मागेको भन्दा ितन गणुा बढी 
िथयो। 

   जसले दशांस िदए उसैले पिहला धेरै फाइदा उठाए भ े कुरामा म 
िवँ वःत छु। दिक्षण अमेिरकी िडिभजनले सु  गरेको ससुमाचार सनुाउने 
महत्वाकाँक्षी आयोजनाबाट ल्याएको आिशष सबभन्दा धेरै सेन्शल अजिन्टना 
िमसनका चचर्का सदःयह ले पाए भनेर म दावी गनर् चाहन्छु। 

    होरेिशओ िरजोले सेन्शल वेःट अजन्टाईन िमसनको अध्यक्ष भएर ितन 
वषर् काम गरेका िथए। अिन सन ्२०१६मा उनी अजिन्टनाको िरभर प्लेट 
यिुनभिसर्टीको अध्यक्षमा िनयकु्त भएका िथए। सो िवँ विव ालयबाट माजयुट 
भएका ितन जना दम्प ीह  िवदेशमा परमेँ वरको िनिम्त ःवयं सेवक भएर 
काम गिररहेका छन।्   
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