१

इितहासको औिच य
दे खाउनः जे बाबेल र एज्रा

यस अध्यायका मूल पदह : यिमर्या २५:११,१२, दािनएल ९:१,२, एळा ४:१७, यशैया ५५:८,९ र एळा ७:१-२८।

यस अध्यायको मूल सार पद: "२ फारसका राजा कोरे स (साइरस) यसो भन्छन्,

"परमूभ ु, ःवगर्का परमेँवरले पृथ्वीका सबै राज्य मलाई िदनुभएको छ। उहाँले

नै मलाई यहू दाको य शलेममा उहाँको िनिम्त एउटा मिन्दर बनाउन आ ा

गनुभ
र् एको छ।" एळा १:२।
अगमवक्ता

यिमर्याका

लेखह मा

परमेँवरले

िदनुभएको

एउटा

उल्लेखनीय ूित ा उल्लेख गिरएको छ। बेिबलोनमा ७० वषर् िनवार्सन
भएपिछ

इॐाएलीह

आफ्नै

दे शमा

फकार्उने

वातावरण

परमेँवरले

िमलाउनुहन
ु ेछ भनेर त्यस ूित ामा भिनएको छ। बेिबलोनका राज साइरस वा
कोरे श परमेँवरका उपासक नभएतापिन वा यहू दी नभएतापिन उहाँले उनैलाई

ूयोग गरे र सो काम उहाँले सम्प

गनुह
र् न
र् एको
ु ेछ। परमेँवरले िनयुक्त गनुभ

राजा साइरस वा कोरे शले (यशैया ४५:१) ई.पू. ५३८ ितर यु बन्दीभएर
िनवार्िसत जीवन िबताइरहे का परमेँवरका जनह लाई आफ्नो दे शबाट ःवतन्ऽ
भएको घोषणा गरे का िथए। ितनीह लाई आफ्नो दे शमा फकर परमेँवरको
मिन्दरको पुनिनमार्ण गनर् राजाले अनुमित िदएका िथए। य शलेम र मिन्दर
पुनिनमार्णको वचन परमेँवरले िदनुभएको िथयो, राजा साइरस वा कोरे शले
होइन। उहाँले भ ुभएको िथयो "य शलेम फेिर िनमार्ण गिरयोस्" र मिन्दरको

जग फेिर बसािलयोस" (यशैया ४४:२८

पान्तिरत)। मिन्दर िनमार्णको

ु एको िथयो। िबदे शी राजा वा यहोवेको उपासना नगिर
जमानी परमेँवर नै हुनभ
मूितर्पूजा गन राजा साइरस वा कोरे शको

1

दयलाई परमेँवरले नै घचघचाएर

मिन्दरको पुनिनमार्ण गन आदे श उहाँले िदन लाग्नुभएको िथयो। परमेँवरले
खटाउनु भएको काममा मािनसह

सकारात्मक

पमा सिबय हुँदा जिहले पिन

त्यहाको वातावरण उत्साहूद हुन्छ। "त्यसपिछ य शलेममा परमूभ ुका
र् एका यहू दा र बेन्यामीनका
भवनको पुनिनर्मार्ण गनर् परमेँवरले उ ेिजत पानुभ
पिरवारका मुख्य मािनसह

तयार भए।"(एळा १:५)।

अिन पूजाहारीह

र लेवीह

सबै नै जानलाई

यहाँ परमेँवरको शिक्तशाली, अनुमह र दयाले भिरएको काममा
एकजुट हुन मािनसह

कसरी एक भए त्यसको ज्वलन्त उदाहरण यहाँ हामी

ु न्ु छ, उहाँले के गनुभ
पाउँछ । परमेँवर को हुनह
र् यो र उहाँ आफ्ना जनह को
िहतको िनिम्त कसरी मायालु तिरकाले हःतक्षेप गनुह
र् न्ु छ भ े

ानको महसुस

गनर् सिकयो भने हामीले गन कामको गराइ अत्यन्तै उच्च कोटीको हुनेकुरा

हामी दे खाउन सक्छ ।

१. िनवार्सनबाट पिहलो िफतीर्

ु बेिबलोनमा िनवार्िसत जीवन िबताइरहेका इॐाएलीह
िबदे शी मुलक

सबभन्दा पिहले किहले फक? उक्त पूरा भएको भिवंयवाणी कुन िथयो?
हेनह
र्ु ोस्: यमीर्या २५:११,१२ ११ "यो सारा दे श िनजर्न र उजाड़ हुनछ
े , र यी

जाितह ले स री वषर्सम्म बेिबलोनका राजाको सेवा गनछन्। १२ तर 'स री

वषर् पूरा भएपिछ म बेिबलोनको राजा र त्यसका जाित, अथार्त ् बेिबलोनीह को

दे शलाई उनीह का दोषको कारण सदाको िनिम्त उजाड़ पान गरी दण्ड िदनेछु'
परमूभ ु भन्नुहन्ु छ।", यमीर्या २९:१०,११ "१० परमूभ ु यसो भन्नुहन्ु छ,

'बेिबलोनको िनिम्त स री वषर् पूरा भएपिछ म ितमीह कहाँ आउनेछु, र

ितमीह लाई यस ठाउँमा फकार्एर ल्याउनेछु भनी मेरो कृपालु ूित ा म पूरा
गनछु । ११ िकनभने जुन योजनाह

मैले ितमीह का िनिम्त बनाएको छु , ती म

जान्दछु ,' परमूभ ु भन्नुहन्ु छ। 'ती ितमीह का उन्नितको िनिम्त हुन,् नोक्सानीको

िनिम्त होइनन्, ितमीह लाई आशा र भिवंय िदनलाई'।" र दािनएल ९:१,२

"१ अहासूरसका छोरा दाराको ूथम वषर्मा, जो मादी वंशका िथए र बेिबलोनी
राज्यका शासक तुल्याइएका िथए। २ उनका राज्यकालको ूथम वषर्मा म,

दािनएलले,

यिमर्या

अगमवक्तालाई

िदइएको

परमूभ ुको

वचनअनुसार,

धमर्शाःऽबाट बुझ िक य शलेमको उजाड़ अवःथा स री वषर्सम्म रहनेछ।"

२

यिमर्यामा

उल्लेख

गिरएको

७०

वषर्को

भिवंयवाणी

पूरा

गनर्

परमेँवरले राजा साइरस वा कोरे शलाई ूभाव पानुभ
र् एको िथयो। यहू दाको भूिम
७० वषर्सम्म बेिबलोन साॆाज्यले न

पानछ भनेर यिमर्याले लेखेका िथए (यो

ई.पू.६०६ वा ६०५दे िख ई.पू. ५३७ वा ५३६ितर भएको िथयो)। अिन
यु वन्दी वनाएर लिगएका इॐाएलीह
परमेँवरले

नै

खोिलिदनुहन
ु ेछ

दािनएलले यिमर्याका लेखह

भनेर

आफ्नै दे शमा फकार्उने ढोकाह

भिवंयवाणी

पढे तब इॐाएलीह

उनले महसुस गरे का िथए।

गिरएको

िथयो।

जब

फिकर्ने समय आइसकेको

दािनएल ९मा दािनएल अत्यन्तै िचिन्तत भएको दे खाइएको छ। ७०

वषर् पूरा हुनै लागेको िथयो। केही कुरा पिरवतर्न होला जःतो दे िखएको

िथएन। अब पिसर्या नयाँ साॆाज्यको

पमा शिक्तशाली भएर उदय भएको

िथयो। उनी अत्यन्तै शोिकत भएर परमेँवरितर फकर्न्छन् र उहाँले गनुभ
र् एको
ूित ा पूरा गनर् उहाँसँग अनुनय िबन्ती गदर्छन्। उनको ूाथर्नाको पूरा िववरण

दािनयएल ९ अध्यायमा पाइन्छ। यही अध्यायमा परमेँवरले दािनएलको
ूाथर्नालाई यसरी जवाफ िदनु भएको िथयो भनेर लेिखएको छ "१८ हे

ँ ा खोल्नुहोस् र तपाईंको नाउँ बोकेको
परमेँवर, आफ्नो कान थाप्नुहोस् र आख
सहरको उजाड़ अवःथा हे नह
र्ु ोस्। हामी धमीर् छ भनेर यो िबन्ती गरे का छै न ,

तर तपाईंको महान् कृपाको कारणले। १९ हे परमूभ,ु सुन्नुहोस्! हे परमूभ,ु
क्षमा गनुह
र् ोस्! हे परमूभ,ु सुन्नुहोस् र कारबाई गनुह
र् ोस्। हे मेरा परमेँवर,
आफ्नो खाितर िढलो नगनुह
र् ोस्, िकनभने तपाईंको सहर र तपाईंका मािनसह ले

तपाईंको नाउँ बोकेका छन्। २० जसै म बोल्दै र ूाथर्ना गद, मेरो आफ्नै पाप

र मेरा इॐाएली जाितको पाप ःवीकार गद र उहाँको पिवऽ डाँड़ाको लािग

परमूभ ु मेरा परमेँवरसँग िबन्ती गदिथए ँ २१ जसै म ूाथर्नामा नै िथए,ँ

पिहलेको दशर्नमा मैले दे खेका मािनस, गिॄएल, साँझका बिलदानको समयमा

वेगसँग उड़े र मकहाँ आए। २२ उनले मलाई आदे श िदए र भने, 'हे दािनएल,

अिहले म ितमीलाई अन्त ार्न र समझ िदन आएको छु । २३ ितमीले ूाथर्ना

गनर् थाल्ने िबि कै ूाथर्नाको उ र िदइयो, जुनचािहँ ितमीलाई बताउन म

आएको छु , िकनिक ितमी अित सम्मािनत छौ। त्यसकारण सन्दे शलाई िवचार

गर र दशर्न बुझ। २४ 'ितॆो जाित र ितॆो पिवऽ सहरको िनिम्त अपराध
खतम पानर्, पाप समाप्त गनर्, दुंटताको लािग ूायिँचत गनर्, अनन्त धािमर्कता
ल्याउन, दशर्न र अगमवाणीलाई मोहोर लगाएर बन्द गनर् र महापिवऽःथानलाई

३

अिभषेक गनर् स री 'सातह 'को आदे श तोिकएको छ। २५ यो जान र बुझ,
य शलेमको पुनःथार्पन र पुनिनर्मार्ण गनर् यो आदे श जारी गरे को समयदे िख

अिभिषक्त जन, अथार्त ् एक शासक नआउञ्जेलसम्म सात 'सातह ' र बयस ी

'सातह ' हुनेछन्। गल्ली र सु ङह सिहत यसको पुनिनर्मार्ण हुनेछ, तर

दु:खको समयमा। २६ बयस ी 'सातह ' पिछ ती अिभिषक्त जन हटाइनेछन् र

ितनीसँग केही पिन रहनेछैन। शासकका मािनसह

आएर त्यस सहर र

पिवऽःथानलाई िवनाश गनछन्। अन्त बाढ़ीझ आउनेछ: लड़ाइँ अन्तसम्म

रहनेछ, र उजाड़ अवःथाह को आदे श जारी भएको छ। २७ धेरै जनािसत
एक 'सात'को लािग ितनले एउटा करारको सदर गनछन्। 'सात'को बीचमा

ितनले बिलदान र भेटीलाई समाप्त गनछन्। अिन मिन्दरको एक भागमा
ितनले िवनाशकारी घृिणत थोक खड़ा गनछन्, जबसम्म ितनीमािथ आदे श
गिरएको

अन्त

खन्याइनेछैन।"

दािनएललाई दे हायका ूित ाह

दािनएल

९:१८-२७।

यहाँ

परमेँवरले

िदनुहन्ु छ: सबै थोक परमेँवरको हे रचाहमा छ

र भिवंय उहाँले योजना बनाउनुभए मुतािवक नै हुनेछ। मािनसह को पापको

िनिम्त मनर् उ ारकतार् आउनुहन्ु छ, उहाँले धािमर्कताको जग बसाल्नुहन
ु ेछ र
ँ
पशु बिलूथाले औल्याएको
धािमर्क िविधह

पूरा गनुह
र् न
र् न
ु ेछ वा अन्त गनुह
ु े छ।

यथाथर्मा परमेँवरले दािनएललाई यो भिनरहनुभएको िथयो, "दािनएल, ितमी

िचन्ता नगर। सत्य उ ारकतार् (येशू) आउनेछ र अिहले नै ितमीलाई गन

उ ार पठाउनेछु।" केही समयपिछ नै परमेँवरले यु वन्दीह लाई छु टाउन
र् न्ु छ।
आदे श िदन पिसर्याका राजा कोरे श वा साइरसको मनमा ूभाव पानुह

ु न्ु छ।
परमेँवरले गनुभ
र् एको ूित ा पूरा गनर् उहाँ जिहले पिन सिबय हुनह
(दािनएल १० अध्यायमा आफ्नो दे शको सम्मु ि को िनिम्त परमेँवरले

हःतक्षेप गनुभ
र् एको बृतान्त पढ्न पाइन्छ)। राजा साइरस वा कोरे शको आदे श
अनुसार इॐाएली रा

आफ्नो दे शमा फकर जान ःवतन्ऽ भएको, य शलेम र

परमेँवरको मिन्दरको पुनिनमार्ण गनर् ःवतन्ऽ भएको कहानी एळाले एळा १मा

लेखा राखेका छन्। राजा साइरसले ई.पू. ५३९-५३७ितर त्यो आदे श िदएका
िथए। राजाले ितनीह लाई फकर्नमाऽ अनुमित िदएनन् तर ितनीह ले ूशःत
उपहारह

र भेटीह

साथै राजा नबूकदनेसरले लुटेका र परमेँवरको

मिन्दरमा भएका भाँडाकँ ु डाह

पिन िदएर िवदाइ गरे का िथए। सय वषर् अिघ,

जब इॐाएलीह ले इिजप्ट छोडेका िथए त्यसबेला इिजप्टबासीह को

दयमा

परमेँवरले ूभाव पारे र ितनीह बाट उपहार िदन लाग्नुभएको कथा राजा

४

साइरसको आदे शले सम्झना गराउँछ। यहू दामा फकका ूथम मािनसका
समूहमा किरब ५०,००० मािनसह

िथए। अ

क्षेऽह बाट पिन

ितनीह सँग समावेश भएको हुनपु दर्छ।

बालबािलकाह

परमेँवरको वचनमा उल्लेख गिरए अनुसार अ
भिवंयवाणीह

ी र

के के ऐितहािसक

पूरा भएका छन्? त्यसैबाट हामीले के आशा र सान्त्वना पाउन

सक्छ जहा उहाँले िदनुभएका बाँकी ूित ा वा भिवंयवाणीह

भनेर हामी ढुक्क हुनसक्छ ?
२. राजा र िविभ

पिन पूरा हुनछ
े न्

घट्नाह को सारांश

िनवार्सनबाट फकका ूथम समूहलाई परमेँवरको मिन्दर पुनिनमार्ण

गन िजम्मा िदइएको िथयो। मिन्दरको पुनिनमार्णको बममा आएका िविभ
बाधा र िवरोधह को बारे मा हामी पिछको अध्यायमा अध्ययन गनछ । तर
मिन्दर लामो समयसम्म िनमार्ण भइरहदा र य शलेम सहरको पुनिनमार्ण
भइरहदा एक पिछ अक आएका पिसर्याका राजाह को बारे मा यहाँ छलफल
गनछ । एळा र नेहिमयाका कथाह को पछािडको इितहास थाहा पाउनु ज री
छ। िकनभने ितनीह ले िदएका सन्दे शह को गिहरो अथर् त्यस इितहासले
बुझाउँछ।

जब परमेँवरको मिन्दरको िनमार्ण हुँदै िथयो तब त्यसबेला त्यस

िनमार्णको िव

मा धेरै िबरोधीह

खडा भएका िथए। ती समयह मा िविभ

राजाह ले राज्य गरे का िथए। त्यस समयमा राज गरे का िविभ

राजाह का

् हेनह
नाम के के हुन?
र्ु ोस्: "१ कैदबाट फकर आएकाह ले परमूभ ु इॐाएलका
परमेँवरको मिन्दर बनाउँदैछन् भन्ने कुरा जब यहू दा र बेन्यामीनका शऽुह ले
सुन,े २ उनीह

य बाबेल, येशूअ, र पिरवारका मुख्य मािनसह कहाँ आएर यसो

ँ भवन िनमार्ण गनर् िदनुहोस्, िकनभने हामी पिन
भने, 'हामीलाई पिन तपाईंसग
तपाईंह झ तपाईंह का परमेँवरको खोजी गदर्छ , र हामीलाई यहाँ ल्याउने
अँशूरका

राजा

एसरहदोनको

पालोदे िख

नै

हामी

उहाँलाई

नै

बिलदान

चढ़ाउँदैआएका छ ।' ३ तर य बाबेल, येशूअ, र इॐाएलका बाँकी रहेका

पिरवारका मुिखयाह ले उनीह लाई यसो भने, 'यो भवन, जो हामी हाॆा

परमेँवरको िनिम्त िनमार्ण गिररहेका छ , त्यसमा ितमीह को केही सम्बन्ध

छै न। फारसका महाराजा कोरे सले हामीलाई आ ा गनुभ
र् एझ हाॆा परमूभ ु
इॐाएलका परमेँवरको िनिम्त यो भवन हामी माऽ िनमार्ण गनछ ।' ४ तब

५

त्यस दे शका मािनसह ले यहू दीह को मन िनराश गराउन र त्यो भवन िनमार्ण
गन काम िबथोल्न ऽास हाल्ने काम सु
गनर् उनीह ले ितनीह को िव

गरे । ५ ितनीह को अिभूायलाई नाश

मा काम गनर् सल्लाहकारह लाई भाड़ामा

िलए। फारसका राजा कोरे सको शासनकालभिर र दाराको शासनकालसम्म
यःतो काम चली नै र ो। ६ अहासूरसका राजत्वकालको सु मा त्यस दे शका
मािनसह ले यहू दा र य शलेमका बािसन्दाह का िव

मा एउटा अिभयोग-पऽ

लेखेर पठाए। ७ फारसका राजा अतार्साःतको पालोमा िवँलाम, िमऽेता, ताबेल,

र ितनका सबै सहयोगीह ले उनलाई एउटा िच ी लेखे। त्यो िच ी आरमेइक

अक्षर र आरमेइक भाषामा लेिखएको िथयो।" (एळा ४:१-७)।
बमव

पमा पिसर्याका राजाह को सूची यस ूकारको छ। ितनका

नाम एळा र नेहिमयाका पुःतकह मा लेिखएका बृतान्तह मा सं लग्न िथए। यी
नामह

राजा कोरे श वा साइरसको नामबाट सु

हुन्छ। यस राजाले ई.पू.

५३९मा बेिबलोनलाई कब्जा गरे र फारस (पिसर्यन) साॆाज्य खडा गरे का
िथए।

कोरे स वा साइरस दोॐो "महान्" (ई.पू. ५५९-५३०)
क्यािम्बसेस दोॐो (ई.पू. ५३०-५२२)

दािरयस वा दारा ूथम (ई.पू. ५२२-४८६)

जेरेसेस वा आहासूरस ूथम (ई.पू. ४८५-४८६) (एःतरको पुःतकमा उल्लेख

गिरएको राजा)

अतार्साःत ूथम (ई.पू. ४६५-४२४)

हामीले एळाको पुःतक पढ्दा यो ख्याल गनुर् ज री छ िक ती

राजाह ले बमव

पमा शासन गरे का िथएनन्। उदाहरणमा एळा ४:६-२४

अध्याय ५ अगािड समावेश भएको िथयो। त्यसबेला मिन्दर िनमार्णमा
िनमार्ताह ले

िनरन्तर पमा

िवरोधको

सामना

गनुप
र् रे को

िथयो।

त्यसको

फलःव प, एळा ४मा उल्लेख भएका जेरसेस वा आहासूरस ूथम र आतर्साःत
ूथम सं लग्न भएका पाऽह

लेिखएका िथए। ती घट्नाह

अध्याय ५ र ६ मा लेिखएका घट्नाह

पिछ

दारा वा दािरयस ूथमको समयमा घटे का

िथए। पाठक वगर्ह मा ती बमको बारे मा पढ्दा अलमल हुन सक्दछ। यसैले
गदार् ती िकताबह को बारे मा शताब्दीय दे िख मािनसह मा अन्यौल छाएको पिन
हुनसक्छ। जब हामी यस पुःतकमा लेिखएका घट्नाह को बमब ता हे छ

६

तब हामीलाई एळा र नेहिमयाका सन्दे शह
िमल्छ।

बाइबलमा कितपय कुराह

अझ राॆोसँग बुझ्न सहयोग

छन् जसले कितपय समयमा हामीलाई

अलमलमा पानर् सक्छ। हामीले नबुझक
े ा वा बुझ्न आवँयक नभएका वा अथर्

नभएका कुराह ले िदमाग अलमलमा पदार् परमेँवर र उहाँ वचनह मा नै
भरपनर् कसरी िसक्ने? तपाईँको जीवनमा तपाईँले के बुझ्नु भएको छै न भन्दा
पिन के बुझ्नुभएको छ त्यसमा ब
५५:५,९ "८ िकनिक मेरा िवचारह

सोच्नु िकन ज री छ? हेनह
र्ु ोस् यशैया

ितमीह का िवचार होइनन्, र ितमीह का

चाल मेरा चाल होइनन्,' परमूभ ु भन्नुहन्ु छ। ९ जसरी आकाश पृथ्वीभन्दा

अल्गो छ, त्यसरी नै मेरा चाल ितमीह का चालभन्दा र मेरा िवचार ितमीह का

िवचारभन्दा अलग छन्।"
३. यु बन्दी वा िनवार्सनबाट फकको दोॐो समूह
ई.पू. ४५७ितर राजा आरतःतास ूथमले एळालाई य सलेममा फकर्न

अनुमित िदएको बृतान्त एळा ७:१-१औ ं र ८:१-१४मा हामी पढ्छ । एळासँग

कुनै व्यिक्तले य शलेम फकर्न चाहे मा फकर्ने अनुमित पिन राजाले िदएका
िथए। राजा र एळाको बीचमा कःतो सम्बन्ध िथयो भ े कुरा त्यित ःप

छै न। एळा दरवारको कमर्चारी िथए िक भ े कुरा पिन हामीलाई खुलाइएको
छै न। एळा ८ अध्यायमा पिरवारका मूल नाइकेह को नामावली उल्लेख
गिरएको छ। ितनीह

एळासँगै य शलेममा फकका िथए। उक्त सूचीको

सबभन्दा अम पं िङ्तमा फिकर् आएका पूजारीको पद सम्हाल्नेह
त्यसपिछ राजकीय बं शका मािनसह

िवशेष गरे र १२ पिरवारका नाउँह

इॐाएलीह का १२ कूलह

िथए भने

र पिछ सवर्साधारण यहू दीह

िथए।

उल्लेख गिरएको छ। त्यसको अथर्

हुन ् भ े जनाउन सक्छ।

उक्त सूचीमा उल्लेख गिरए अनुसार य शलेममा फिकर्ने मािनसह

किरब १,५०० पु षह

िथए भने मिहला र बालबच्चाह

गरी किरब

५,००० दे िख ६,००० जित िथए। तर त्यो य बाबेल र यशुवासँग फिकर्ने

ूथम समूहभन्दा धेरै कम हो।

एळा ७:१-१०ले हामीलाई एळाको बारे मा के जानकारी िदँदछ?

हेनह
र्ु ोस् "१ यी घटनापिछ फारसका राजा अतार्साःतको राजत्वकालमा एळा

बेिबलोनबाट उक्लेर आए। ितनी सरायाहका छोरा, जो अजयार्हका छोरा, जो

७

िहिल्कयाहका छोरा, २ जो शल्लूमका छोरा, जो सादोकका छोरा, जो अहीतूबका
छोरा, ३ जो अमयार्हका छोरा, जो अजयार्हका छोरा, जो मरायोतका छोरा, ४ जो
जरयाहको छोरा, जो उज्जीका छोरा, जो बुक्कीका छोरा, ५ जो अबीशूका छोरा,
जो पीनहासका छोरा, जो एलाजारका छोरा, जो ूधान पूजाहारी हा नका छोरा

िथए। ६ परमूभ ु इॐाएलका परमेँवरले मोशा ारा िदनुभएको व्यवःथामा

एळाचािहँ एक िनपुण अध्यापक िथए। ितनले मागेका सबै कुरा राजाले मन्जूर

गिरिदए, िकनभने परमूभ ु ितनका परमेँवरको हात ितनीमािथ िथयो। ७
अतार्साःत राजाको सात वषर्मा केही इॐाएलीह , केही पूजाहारीह
गवैयाह
आए।

र

ारपालह

र मिन्दरका सेवकह

र लेवीह ,

ितनको साथमा य शलेममा

८ ती नै राजाको सात वषर्को पाँच मिहनामा एळा य शलेममा पुग।
े

९ पिहलो मिहनाको पिहलो िदनमा ितनले बेिबलोनबाट याऽा सु

गरे का िथए, र

पाँच मिहनाको पिहलो िदनमा ितनी य शलेममा आइपुग,े िकनभने परमूभ ुको

कृपालु हात ितनीमािथ िथयो। १० िकनिक एळाले परमूभ ुको व्यवःथा अध्ययन
गनर् र पालन गनर्, र इॐाएलमा धमर्-िविध र धािमर्क िशक्षा िसकाउन आफैलाई
समपर्ण गरे का िथए।"

एळा पूजाहरी कुलको िनपूणर् वा असाध्यै जा े धमर्शा का गु

िथए।

उनी हा नको बं शबाट आएको हुनाले उनी पूजारी हुन पुगेका िथए। हा न
मोशाका दाजु िथए, जो इॐाएल रा का पिहलो पुजारी िथए। एळाको पुःतकमा

लेिखएको िववरण र यहू दीह को सं ःकारले गदार् एळाको नाउँ इॐाएलीह को
बीचमा अिहले पिन धेरै आदरणीय मािनन्छ। राजा आतर्साःतको दरवारमा
एळाले धमर्ग ु

वा कािरन्दा भएर काम गरे का िथए िक िथएनन् त्यो चािहँ

ात

छै न। त्यसकारण एळालाई धमर्शा को गु

भनेर उल्लेख गदार् उनले पिहले

पाएका िजम्मेवारी वा उनमा भएका खुबीह

पिन हुन सक्छन् र उनी यहू दामा

फकपिछ सम्हाल्न थालेको ओहदा पिन हुनसक्छ। तर जे भएपिन राजा
आतर्साःतसँग एळा कुनै न कुनै काम िवशेषले निजक भएको दे िखन्छ, त्यसै ले

गदार् य शलेम फिकर्ने यहू दी समूहको अगुवा बनाएर राजाले उनलाई पठाएका

िथए।
एळा ७:६ र १०मा एळाको बारे मा यसरी वणर्न गिरएको छ: उनी

िनपूणर् वा जा े र समिपर्त िशक्षक वा धमर्ग ु

िवशेष अथर् छ। त्यसको अथर् कुनै पिन

िथए। "िनपुण" भ े शब्दको

ान "िछटो" िसक्न सक्ने र मगजमा

राख्न सक्ने भ े हुन्छ। एळाको मगज च

८

िथयो। परमेँवरको व्यवःथाको

बारे मा अत्यन्तै जा े, बुझ्ने र

िसकाउन सक्ने िदमाग भएका व्यिक्त भनेर

एळाको नाउँ ूख्यात िथयो। फेिर राजाले एळालाई नै यहू दामा फिकर्ने

इॐाएलीह को नेतत्ृ व गन िजम्मा िदनु भएकोले उनी साहस र नेतत्ृ व गन
खुबी भएका मािनस िथए भनेर हामी बुझ्न सक्छ ।
एळा ७:१०मा एळाको

दय "परमूभ ुको व्यवःथा अध्ययन गनर् र

पालन गनर्, र इॐाएलमा धमर्-िविध र धािमर्क िशक्षा िसकाउन आफैलाई समपर्ण
गरे का व्यिक्त िथए।" भनेर उल्लेख गिरएको छ।हामीले हाॆो जीवनमा यो
नीितलाई कसरी अ ाल्ने?
४. आतर्साःतको आदे श
आतर्साःतको आदे श राजा साइरसको ूथम आदे श जःतै छ। पुजारी
बं शदे िख िलएर ूत्येक यहू दीह

जो य शलेममा याऽा गनर् चाहन्छन् ितनलाई

जान राजाले इॐाएलीह लाई सल्लाह िदन्छन्।

मुरासु ऐितहािसक लेख

अनुसार बहुसंख्यक यहू दी पिसर्यामा नै रहे का िथए। यो एःतरको कथाले

ूमािणत गदर्छ। तर कितपय यहू दीह
जीवन सु

आफ्नै पुख ली दे शमा फकर नयाँ

गन अवसरको िनिम्त पखर बसेका िथए। राजाले ूायजसो शान्स

युृेिटस क्षेऽका खजाँन्चीह लाई सम्बोधन गरे का िथए। य शलेम सहरको

िजण ार गनर् र परमेँवरको मिन्दरलाई सुन्दर पमा सजाउन (एळा ७:२७)

चािहने जित धन ती खजाञ्चीह ले उपलब्ध गराउनु पदर्थ्यो। अन्तमा
परमेँवरको व्यवःथालाई उिचत पमा कायार्न्वयन गनर् र दे शमा न्यायूणाली
ःथापना गिर िविधको शासन चलाउने िजम्मा राजाले एळालाई नै सुम्पेका
िथए। राजाको आदे श अनुसार जुन सं गिठत र सं ःथागत पमा एळाले दे श
चलाउनुपथ्य

ती आदे शह

समाजको मह वपूणर् पक्षह

हुन्थे। एळा र

इॐाएलीह लाई ितनीह को पुख ली दे शको िजण ार गनर् राजाको आदे शले
सहज बनाइएको िथयो।

य शलेम सहर र पिवऽ मिन्दरको पुनिनमार्ण गनर् राजाले दे खाएको

चासोले के उनी एळाको परमेँवरलाई िवँवास गनर् थालेका िथए भ े

दे खाउँछ? परमेँवरलाई "इॐाएलको परमेँवर जो य शलेममा रहनुहन्ु छ"

(एळा ७:५) भनेर आतर्साःतले सम्बोधन गरे का िथए। यथाथर्मा जुन अथर्
लगाएर इॐाएलको परमेँवर भनेर राजाले सम्बोधन गरे का िथए त्यो तत्कालीन
दे शह मा पुज्ने ःथानीय दे वी दे वताह

जःतै एळाको परमेँवर पिन िविभ

९

उपहार तथा पुजापाठ ारा सं त ु
ःथानीय दे वताह

पािरने िवषय नै हो भनेर उनले ठानेका िथए।

उनीसँग र उनका सन्तानह सँग बोिधत होउन् भ े उनले

चाहे का िथएनन् (एळा ७:२३)। अझ भ ुपदार् ई.पू. ४५७मा पिसर्याको
सरकारको िव

मा इिजप्ट अथार्त ् िमौदे शका जनताले िविोह गरे का िथए।

त्यसैलाई मध्यनजर राखेर यहू दा क्षेऽका जनताह लाई राजाूित बफादार

बनाई राख्न र ितनीह लाई खुशी पानर् त्यस दे शको पुनिनमार्ण गनर् एळा त्यहाँ
खटाइएका िथए।
दुभार्ग्यवस राजा, एळा र नेहिमयाको सं गतमा परे र पिन उनी
परमेँवरलाई िवँवास गन भक्त ब

पुगेका िथएनन्। कुनै पिन पदह मा

रहदा पिन उनी परमेँवरको िवँवासी भएका िथए भ े आभास् पाइदै न।यस
घट्नाले यो सं सारमा आफ्नो चाहना पूरा गनर् परमेँवरले उहाँलाई िवँवास
नगन व्यिक्तह लाई पिन ूयोग गनुह
र् न्ु छ भ े ज्वलन्त उदाहरण आतर्साःतको
कदमले दे खाउँदछ।

यस सं सारमा दु:ख, क , पीडा, अशािन्त कायमै छ। त्यस बीचमा पिन
यस सं सारको साबर्भौमस ा परमेँवरमा नै छ भनेर हामी उहाँमािथ भरपनर्
सक्छ भनेर आतर्साःतको कदमबाट हामीले कसरी िसक्न सक्छ ?

५. िशक्षाको मह वपूणर् पक्ष
उिचत धािमर्क तथा आत्म ान मह वपूणर् छ भनेर एळा ७:६ र १०ले

हामीलाई कसरी िसकाउँछ? "6 परमूभ ु इॐाएलका परमेँवरले मोशा ारा

िदनुभएको व्यवःथामा एळाचािहँ एक िनपूणर् अध्यापक िथए। ितनले मागेका सबै

कुरा राजाले मन्जूर गिरिदए, िकनभने परमूभ ु ितनका परमेँवरको हात ितनीमािथ
िथयो।... 10 िकनिक एळाले परमूभ ुको व्यवःथा अध्ययन गनर् र पालन गनर्, र
इॐाएलमा धमर्-िविध र धािमर्क िशक्षा िसकाउन आफैलाई समपर्ण गरे का
िथए।"

परमेँवरूित पूरा समिपर्त हुने र परमेँवरको वचनको अध्ययन गन

र आफ्नो व्यवहारमा उतान र िसकाउने िनणर्य एळाले गदार् इॐाएलमा झन
ठू लो सेवाकायर् गनर् उनी तयार भएका िथए। लगनशीलताका साथ परमेँवरको

व्यवःथा अध्ययन गनर् समिपर्त हुने, त्यसै अनुसार आफू पिन चल्ने र अ लाई
पिन चल्न िसकाउने उनको ूितव ता िथयो भनेर बाइबलको पदले ःप

बताउँछ।
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पमै

यस मािमलामा एलेन जी

ाइटले एउटा मह वपूणर् िभऽी ान हामीलाई

उपलब्ध गराउनुभएको छ: "पुजारी हा नको बं सबाट आएका एळालाई
पुजारीको तािलम िदइएको िथयो। त्यसको साथै िमडपिसर्याको सभ्यतामा
चलेको ज्योितषी, जादुगर र अ

ानी मािनसह का लेखह ्ित उनको

ान

िथएनन्। परमेँवरसँग

िथयो। तर आफ्नै आित्मक अवःथाूित उनी सं त ु

तालमेल गरे र चल्ने उनको ठू लो चाहना िथयो। परमेँवरको इच्छा अनुसार
चल्ने उहाँको

ानबुि को खोजी गन ती मािनस

त्यसकारण उनले "आफ्नो

ानका भोका िथए।
ान खोजे र त्यही

दयले परमेँवरको व्यवःथाको

अनुसार चल्ने ूितव ता पिन जनाएका िथए" एळा ७:१०। यसले गदार्
परमेँवरका जनह को इितहास लगनशील भएर पढ्न आफैलाई उनले समपर्ण

गरे । ती कुरा इितहास, अगमवक्ताह

र राजाह को बारे मा लेिखएका

लेखह मा िथए। य शलेमलाई नाश गनर् र उहाँका जनह लाई िबदे शमा
पलायन हुन परमेँवरले िकन अनुमित िदनुभयो भनेर इितहास र किवताका
पुःतकह मा खोजी गरे ।"-ूोफेटस् एण्ड िक स, पृ. ६०८बाट

पान्तिरत।

"धमर्शा का पुःतकह को अध्ययनमा चासो जगाउन एळाले कठोर

पिरौम गरे का िथए। त्यसलाई ःथायीत्व िदन र सुरिक्षत वनाउन उनले
जीवनभर

अिभभारा

िथए।उनले
कागजपऽह

िलएका

सकेसम्म

िथए

साथै

परमेँवरको

गुणात्मक
व्यवःथा

पमा

वा

बढाएका

नीितिनयमका

पिन
सबै

जम्मा गरे , त्यसलाई सारे र िवतरण गरे । सािरएका धेरैूित

अथार्त परमेँवरको शु
गदार् धमर्शा ीय

वचन धेरै मािनसह का हातमा पु‐याएका िथए। जसले

ानको अतुलनीय मूल्य बढे को िथयो।"-पृ. ६०९बाट

पान्तिरत।
अयहू दी धमर्का सं ःकारह

एळाले िसकेका िथए। ितनीह को बाटो

िठक िथएन भनेर उनले दे खेका िथए। त्यसै ले सत्यलाई सत्यकै ॐोतबाट जा

उनले ूयास गरे । ती िथए परमेँवरको वचन र "परमेँवरको व्यवःथा।"
उनले सांसािरक िवँविव ालयमा िसकेका कितपय

ानह

केलाएर पन्छाउनु

परे को िथयो। कितपय गलत िशक्षादीक्षा ितनीह मा िथए भ े कुरामा कुनै
श ा िथएन। आिखरमा जादुगर र ज्योितषीह का लेखह
कित उपयोगी हुन्छ र?
अिहले

पिन

सं सारमा

िसकाइएका

झुटह लाई पन्छाउन कित आवँयक छ?
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कितपय

मािनसह को िनिम्त
कुराह लाई

केलाएर

उपसं हार:

साममी उपलब्ध भए एलेन जी

ाइट ारा िलिखत ूोफेटस एण्ड

िक सको ६०७-६१७ मा उल्लेिखत "एळा, द िूःट एण्ड ःबाइब" पढ्नु
होला।
एळाको लगनशीलताको बारे मा सोच्नुहोस्: "एळा परमेँवरको िनिम्त
ारा ःवगर्को शासन चलेको िथयो त्यही

सम्बाददाता भएका िथए। जुन नीितह
नीितह ले

आफ्ना

विरपिर

रहे काह लाई

िशिक्षत

बनाएका

िथए।

चाहे

िमडपिसर्याको दरवारमा होस् वा य शलेममा होस्, उनको बाँकी जीवन
अ लाई िसकाउने एक अध्यापकको जीवन उनले अपनाएका िथए। जब

आफूले िसकेका कुराह

क्षमता झन् ब

अ लाई िसकाउन थाले तब उनको पिरौम गन

ो। उनी जोश, धमर्परायणता र जे िठक छ त्यसमा ूितव

भएर िहँड्ने व्यिक्त भएर चलेका िथए। जब उनको दै िनक जीवन बाइबलको

सत्यताले सुसिज्जत भएर चल्न थाल्यो तब उनी सं सारको सामु परमेँवरको
गवाही भएर दे खा परे का िथए।"-एलेन जी
६०९बाट

ाइट, ूोफेटस एण्ड िक स्, पृ.

पान्तिरत।

"वतर्मान सं सारको अध्याित्मक वा धािमर्क जीवनमा सुधार गरे र

अगािड बढ्नुपन ूिबयाको आवँयकता छ। त्यसको िनिम्त एळा र नेहिमया

जःता परमेँवरका कमर्ठ यो ाह को आवँयकता छ जो पापलाई पाप भनेर
िचिननबाट नलिच्कने र परमेँवरूितको ौ ा र सम्मानलाई दे खाइरहन
खुिम्चन्दै नन्।

परमेँवरूित िजम्मेवार भएर चल्ने व्यिक्तह ले जब गलत

काम भइरहे को दे ख्दछन् तब ितनीह मा शािन्त वा अमनचैन हुँदैन

न त

खराबीलाई ढाक्दछन्। कुनै मािनसलाई पक्षपात नगन मािनसह को

पमा

दे खावटी

परोपकारीय

कामको

वा

उदारताको

खोल

लगाएर

दु ता

वा

ितनीह को याद गिरनेछ। केही व्यिक्तह ूित कठोरता दे खाइए तापिन धेरैको

िनिम्त त्यो दया दे खाइए सरह हुनेछ। जुन मािनसले खराब तत्वको भतःनार्

गछर् त्यो मािनसले सध येशूको िमजासलाई ूकट गिररहे को हुन्छ।"- एलेन

जी

ाइट, ूोफेटस एण्ड िक स्, पृ. ६७५बाट

पान्तिरत।

िचन्तनमनन:
अ) परमेँवरबाट हामीले धेरै ूित ाह
ूित ा वा आिशषका लाभह

पाएका छ । त्यसैवखत उहाँले ती

हामीमाझ उहाँ हाॆो इच्छा िबना

जबरजःती ला ुह ु । य िप, हाॆो दै िनक जीवनमा हामी के िनणर्यह
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गिररहेका छ

जसले गदार् हामी उहाँका ूित ाह को लाभ हाॆो

जीवनमा उपभोग गिररहेका हुदैन ।

आ) दािनएल ९:१-२३मा दािनएलको ूाथर्ना पढ्नुहोस्। तपाईँको आफ्नै
जीवनमा त्यहाँ उल्लेिखत के नीितह

लागु गनर् सक्नुहन्ु छ? दािनएलले

के गिररहेका िथए, उनको मनिःथित कःतो िथयो र उनले के
मािगरहेका िथए? वतर्मान पिरूेआयमा तपाईँले त्यहाँ के अ

िवषय

दे ख्नुभएको छ जुन अिहले पिन व्यवहािरक छ?
इ)

एळाको सेवाकायर् जीवनमा र मािनसह को बीचमा परमेँवरका
वचनह

फैलाउन लगनशील भएर काम गनुम
र् ा परमेँवरको वचन

कितको केन्ििवन्दुमा रािखएको िथयो भनेर एलेन जी

ँ ामा व्यक्त गरे को हामीले प
पाँच बुद

ाइटले मािथको

ौ। हाॆो व्यिक्तगत जीवन र

चचर्को िबयाकलापमा परमेँवरको वचनलाई केन्ििवन्दुमा राखेर चल्नु

् र् र छ भ े कुरा त्यसबाट िसक्न सक्छ ?
कितको मह वपूण

1३

कथा १
एिसड खनाएर गिरएको आबमण, आन्सयु मेकचेःनी
बान्जा

म्वेला

आइतबारे

चचर्का

पाःटर

िथए।

उनी

अिृका

महादे शको ूजातािन्ऽक गणतन्ऽ क ो भ े दे शमा बःदथे। जब उनले
आइतबारे चचर् छोडेर सेभेन्थ-डे एडभेिन्टःट चचर्मा बिप्तःमा िलए तब उनकी

ौीमती र छोरा उनीसँग धेरै िरसाए। त्यितमाऽ नभएर ितनीह ले उनलाई

एिसड छकर मानर् समेत खोजे।

सो घट्नापिछ बान्जाको अनुहार सदाको िनिम्त कु प भयो तर उनले

आफ्नो ज्यान भने जसो तसो बचाए। आज उनी चचर्को तलब निलइकनै काम

गन साधारण एडभेिन्टःट पाःटर भएका छन्। जब उनी ूचार गछर्न ् तब

हुलका हुल मािनसह

उनको वचन सु

जम्मा हुन्छन् िकनिक उनको त्यो

गवाही अत्यन्तै ूभावकारी बनेको छ।
“सेभेन्थ-डे एडभेिन्टःट चचर्मा सिम्मिलत हुन पाएकोमा म परमेँवरको

जय गछु र्। िकनभने शैतानलाई हराइएको छ।" खुशी हुदै बान्जाले भने।

सन २०१३मा दिक्षणपूवक
र् ो िलकासी सहरमा सेभेन्थ-डे एडभेिन्टःट

ूचार समूहले साबर्जिनक पमा सुसमाचार ूचार अिभयान चलाएको िथयो।
त्यसबेला बान्जा पिन त्यसमा सहभागी हुन पुगे। एडभेिन्टःटको िशक्षाूित

आकिषर्त भएर उनी ःथानीय सेभेन्थ-डे एडभेिन्टःट िफिलप लेमन युनभिसर्टीको

पाःटरीय तािलम ःकूलमा भनार् भए। त्यसपिछ उनले आफ्नो आइतबारे चचर्

छोडे र एडभेिन्टःट हुने िनधो गरे ।

एक िदन एडभेिन्टःट चचर्मा बिप्तःमा िलएर उनी घर फक।

बाटोभिर येशूको शिक्तको ूशं सा गद आइरहे का िथए। घरपुगेपिछ जब उनी

घरिभऽ पःन लागेका माऽै के िथए उनको ठू लो छोरोले उनलाई झम्टे र एक
भाडो सल्फ्यूिरक एिसडले उनको अनुहार र शरीरमा

दे ख्न सकेनन् पोलेको पीडाले िचच्याएर उनी भ ुईँमा ढले।

ािपिदए।उनले केही

उनले ितनीह को पुरानो चचर् त्यागेकोले बान्जाकी ौीमती र छोरा

िरसले

च ुर

भएको

िथए।

त्यसकारण

उनलाई

त्यसै बेला

मान

षडयन्ऽ

ितनीह ले गरे का िथए। यो कुरो इःट क ो युिनयनको अध्यक्ष रोबटर् एस.
मुहन
ु ेले यी लेखकलाई सुनाए।“तर भाग्यवस अचम्म तिरकाले बान्जाको ज्यान
बाँच्यो" उनले भने।उनी िचच्याएकोले िछमेकीह
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उनको घरमा आए र

उनलाई अःपतालमा लगे। उनको जीवन खतम भयो भिन डाक्टरह ले

ँ ा कामै नलाग्ने भयो र उनको शरीरको
ठानेका िथए। उनको एउटा आख

ूायजसो सबै छाला खुइिलएका िथए। उनलाई अःपतालको िवशेष कोठामा
उपचार गिरयो।अिहले पिन उनको शरीरमा छाला टाँःने र प्लािःटक सजर्रीको
उपचार भइरहे को छ। िवँव एडभेिन्टःट चचर्ले उनको खचर् व्यहोिररहे को छ।

उनलाई हमला गरे पिछ उनकी ौीमती र छोरा बेप ा भए। पुिलसले

ितनीह लाई अिहले पिन खोिजरहे का छन्।

बान्जालाई जितसुकै पीडा भएतापिन उनी अःपतालमा धेरै बःदै नन्।

उनको यो दुख

अनुभव चचर् र सुसमाचारीय ूचारको अिभयानह मा

सुनाउँछन्। उनको मनपन बाइबलको अंश यशैया ४३:१-३मा लेिखएको
पदह

सबैलाई सुनाउन मनपराउँछन् “1 ितमीलाई सृि

गन र आकार

िदनुहन
ु े परमेँवरले अिहले यःतो भ ुहन्ु छ, हे याकूब, हे इॐाएल, "नडराऊ,
मैले ितमीलाई उ ार गरे को छु । मैले ितॆो नामै िलएर बोलाएको छु , ितमी

मेरो हौ। 2 ितमी गिहरो पानीबाट भएर जाँदा म ितमीिसत हुनेछु। ितमी

नदीह बाट जाँदा त्यसको बाढीले ितमीलाई डुवाउने छै न। ितमी आगोको

बीचबाट भएर जाँदा जल्नेछैनौ न त आगोको ज्वालाले ितमीलाई पोल्नेछ। 3
िकनभने म परमूभु ितॆो परमेँवर हुँ, इॐाएलका पिवऽ परमेँवर, ितॆो

उ ारकतार् हुँ।म ितमीलाई छु टकारा िदन िमौदे श, ितॆो स ामा इिथयोिपया र
सेबा दे शह

िदनेछु।" ( पान्तिरत)।
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